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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

(Φλώρινα), στο τμήμα Νηπιαγωγών. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική έρευνα η οποία 

αφορά  την  ιστορική  εξέλιξη  της  προσχολικής  αγωγής  καθώς  και  τις  διδακτικές 

μεθοδολογίες  στο  νηπιαγωγείο.  Σκοπός  της  παρούσας πτυχιακής εργασίας  είναι  η 

ανάδειξη  των  εσωτερικών  εκπαιδευτικών  αλλαγών,  οι  οποίες  σημάδεψαν  και 

επηρέασαν την ιστορική εξέλιξη της προσχολικής αγωγής και κυρίως τα αναλυτικά 

προγράμματα  του  νηπιαγωγείου.  Η  σύνταξη  των  αναλυτικών  προγραμμάτων 

συγκαταλέγεται  στα δυσκολότερα εγχειρήματα του παιδαγωγικού χώρου,  καθώς η 

ποιότητα τους είναι προσδιοριστική και της ποιότητας της εκπαίδευσης γενικότερα.

Ακόμα, γίνεται αναφορά στη διδακτική μεθοδολογία του νηπιαγωγείου όπου 

εξετάζονται οι μορφές διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, καθώς και τα διδακτικά 

μεθοδολογικά προβλήματα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.  Ταυτόχρονα 

επιχειρείται η ανάλυση των σχετικών όρων, εξετάζονται οι μέθοδοι, οι μορφές και τα 

μέσα διδασκαλίας. Τέλος, γίνεται ζήτημα για την νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, 

οι  υποστηρικτές  της  οποίας   επικεντρώνουν  την  προσοχή  τους  στο  αναλυτικό 

πρόγραμμα, στην ''εκπαιδευτική γνώση'' που παρέχει το σχολείο, και στην αντίληψη 

του σχολείου για το ''τι σημαίνει να είναι κανείς μορφωμένος''. 

Κλείνοντας, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες μου 

Σωτηρία Τριαντάρη και Ευδοξία Κωτσαλίδου για τη συνεργασία τους και τη συμβολή 

τους στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται το ζήτημα της ιστορικής εξέλιξης της 

προσχολικής  αγωγής καθώς και  τις  διδακτικές  μεθοδολογίες  του νηπιαγωγείου.  Ο 

τομέας της ιστορικής εξέλιξης της προσχολικής αγωγής περιλαμβάνει τα αναλυτικά 

προγράμματα που έχουν συνταχθεί. Τα προγράμματα, σε γενικές γραμμές, αποτελούν 

τον πυρήνα, το κεντρικό σημείο της παιδευτικής διαδικασίας, που εδώ και αρκετά έτη 

βρίσκονται στο επίκεντρο θεωρητικών και ερευνητικών αναζητήσεων. Παράλληλα, 

είναι  ένα  μέσο,  η  ''επαγγελματική  πυξίδα''  του  εκπαιδευτικού,  ένα  πολύτιμο 

''εργαλείο'' προσδιοριστικό της ύλης, του τι θα διδαχθεί ο μαθητής ή και του τρόπου 

διδασκαλίας,  δηλαδή  της  μεθόδου,  το  πώς  θα  διδαχθεί.  Σε  κάθε  περίπτωση, 

αποτελούν το μέσο για την επιβολή της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους και 

μπορεί  να  θεωρηθούν  ως  μηχανισμοί  ιδεολογικού  και  κοινωνικού  ελέγχου. 

Ουσιαστικά,  πρόκειται  για  επίσημα  νομικά  κείμενα,  τα  οποία  καθορίζουν  τα 

μορφωτικά  αγαθά,  δηλαδή  τη  διδακτέα  ύλη,  περιέχουν  γενικούς  σκοπούς 

διδασκαλίας, συνήθως περιλαμβάνουν διδακτικές και μεθοδολογικές οδηγίες, και όχι 

σπάνια έχουν ενσωματωμένο και το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα πρέπει  να  αποβλέπουν  στην  υποβοήθηση του  μαθητή να 

αναπτύξει  όλους  τους τομείς  του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,  αβίαστα,  και  με 

γνώμονα  το  δικό  του  ρυθμό  ανάπτυξης  και  με  ιδιαίτερο  σεβασμό  στην 

προσωπικότητα  του.  Πέρα  από  αυτό,  πρέπει  να  προσφέρουν  πολλές 

δυνατότητες,ώστε  να  ικανοποιούν  τις  διαφοροποιημένες  ανάγκες  και  να 

ανταποκρίνονται στην ευρεία κλίμακα ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων κάθε ομάδας.

Ωστόσο, όσο πλήρες και αν είναι είναι ένα πρόγραμμα, για να εφαρμοστεί 

απαιτείται η πλήρωση διάφορων προϋποθέσεων, όπως κατάλληλη για κάθε βαθμίδα 

εκπαίδευσης  υλικοτεχνική  υποδομή,  χώροι,  εξοπλισμός,  μέσα  κλπ.,  τα  οποία  θα 

αναλυθούν εκτενέστερα στα παρακάτω κεφάλαια.

Επιπλέον,  ένα αναμφισβήτητο γεγονός είναι  ότι  η αγωγή, η εκπαίδευση, η 

μάθηση  και  γενικότερα  η  εξέλιξη  των  δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου  δεν 

συντελούνται στο κενό. Στη  εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από τις 

εκάστοτε  κοινωνικοπολιτισμικές  συνθήκες  εμπλέκεται  πλήθος  παραγόντων,  που 

βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική θέση με το περιβάλλον, 
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ανάμεσα στους οποίους πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν ο ανθρώπινος παράγοντας, ο 

υλικός παράγοντας, το αναλυτικό πρόγραμμα και η μέθοδος διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στο επαγγελματικό τους πεδίο ασκούν 

ως  βασικό  τους  έργο  το  διδακτικό  και  αντιμετωπίζουν  σε  καθημερινή  βάση  τη 

διδακτική πραγματικότητα. Βιώνουν, δηλαδή, τις βασικές περιοχές της εργασίας τους 

ή  αλλιώς  της  διδακτικής  ενέργειας,  είτε  τα  συστατικά  στοιχεία  μιας  ενιαίας 

διαδικασίας, τα οποία συνίστανται στον προγραμματισμό ή σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, η οποία έχει ως σκοπό την ανατροφοδότηση και 

τη βελτίωση της ποιότητας της όλης διδακτικής διαδικασίας.

Ολοκληρώνοντας, αυτό που θα παρατηρήσουμε με τη μελέτη της παρούσας 

πτυχιακής  εργασίας  στα  παρακάτω  κεφάλαια  είναι  η  ιστορική  εξέλιξη  της 

προσχολικής  αγωγής  μέσα  από  την  εκτενή  αναφορά  των  διαφόρων  αναλυτικών 

προγραμμάτων,  σε  συνδυασμό  με  την  εκτενή  αναφορά  της  μεθοδολογικής 

διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.
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1.ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1.1 Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ''νέα''  κοινωνιολογία της εκπαίδευσης,  όπως παρατηρήσαμε και  στο εισαγωγικό 

κεφάλαιο, αναπτύχθηκε ως αντίδραση στην παράδοση της ''πολιτικής αριθμητικής'' 

και στην κυριαρχία της φονξιοναλιστικής προσέγγισης στην ''παλιά''  κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης. Αυτή η θεώρηση της εκπαίδευσης συνδέεται ιδιαίτερα με τον τόμο 

Knowledge and Control(Γνώση και Έλεγχος) και κυρίως με τα κείμενα του  M.D.F. 

Young, του Geoffre Esland και της Nell Keddie(καθώς και με τα μεταγενέστερα έργα 

τους). Στηρίζεται στις έννοιες της φαινομενολογικής κοινωνιολογίας (ιδιαίτερα στο 

έργο του Alfred Schutz) και σε ορισμένες από τις ιδέες των Berger και Luckman και 

του  Alan  Dawe.  Αυτές  συνδυάζονται,  όμως,  με  μια  ''σχετιστική''  σκοπιά  και  το 

αποτέλεσμα  είναι  μια  θεώρηση  της  εκπαίδευσης  που  έχει  αρκετές  ιδιαιτερότητες 

ώστε να αξίζει ξεχωριστή παρουσίαση.

1.1.1 Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η  ''νέα''  κοινωνιολογία  της  εκπαίδευσης  ενδιαφέρεται  κατά  πρώτο  λόγο  για  το 

''περιεχόμενο''  της  εκπαίδευσης  και  όχι  για  τη  ''δομή''  ή  την  οργάνωση  του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης επικεντρώνουν 

την  προσοχή  τους  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  στην  ''εκπαιδευτική  γνώση''  που 

παρέχει  το σχολείο,  και  στην αντίληψη του σχολείου για το ''τι  σημαίνει  να είναι 

κανείς μορφωμένος''. Ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο που δίνουν οι εκπαιδευτικοί 

σε έννοιες όπως ''έξυπνα'' και ''κουτά'' παιδιά, παιδιά που ''παίρνουν'' ή ''δεν παίρνουν 

τα γράμματα'', κτλ., και για τη μελέτη των διακρίσεων που γίνονται συνήθως μεταξύ 

δασκάλων  και  διδασκομένων.  Όπως  λέει  ο  G.  Whitty,  η  νέα  κοινωνιολογία  της 

εκπαίδευσης  ''θέλει  να  θέσει  υπό  αμφισβήτηση  τις  κυρίαρχες  πεποιθήσεις  που  ο 

εκπαιδευτικός  κόσμος θεωρεί  αυτονόητες''.  Η κυριότερη επιχειρηματολογία αυτών 

των κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης μπορεί να αναλυθεί στα εξής στοιχεία.
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1.1.2 Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υποστηρίζουν  ότι  η  αντίληψη  του  σχολείου  για  το  ''τι  σημαίνει  να  είναι  κανείς 

μορφωμένος'' είναι ''κοινωνικά κατασκευασμένη''. Η ''γνώση'', παραδείγματος χάριν, 

δεν  είναι  μία  ''στατική  οντότητα'',  κάτι  ''εξωτερικό''  και  ''ανεξάρτητο  από  τον 

γνωρίζοντα'',  αλλά  μία  ''κοινωνική  επινόηση''.  Όσο  για  τον  ισχυρισμό  ορισμένων 

φιλοσόφων  όπως  ο  Hirst  ότι  υπάρχουν  διαφορετικές  ''μορφές''  γνώσης,  ο  Young 

απαντά ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αυτές οι μορφές γνώσης ''δεν είναι παρά 

κοινωνικό-ιστορικές κατασκευές μιας δεδομένης εποχής''.

Επιπλέον, λένε, πρέπει να ερευνήσουμε πώς συνδέονται οι μορφές της γνώσης 

που  αποτελούν  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  σχολείου  με  τα  συμφέροντα 

συγκεκριμένων τάξεων και επαγγελματικών ομάδων¨ ή, πιο συγκεκριμένα, πώς το 

αναλυτικό  πρόγραμμα  είναι  προϊόν  πίεσης  εκ  μέρους  ορισμένων  συμφερόντων. 

Πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουμε το ταξικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Γιατί το 

αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων μας είναι προκατειλημμένο υπέρ των παιδιών 

της μεσαίας τάξης, κι αυτό μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τη σχολική ''αποτυχία'' της 

εργατικής τάξης.

1.1.3 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Δεν είναι  όμως μόνο οι  μορφές  της  γνώσης κοινωνικά κατασκευασμένες.  Το ίδιο 

ισχύει  και  για  τα  κριτήρια  με  τα  οποία  κρίνουμε  την  αλήθεια  και  τον  ορθό 

συλλογισμό. Ούτε αυτά είναι απόλυτα. Οι νόρμες της αλήθειας αλλάζουν, όπως λέει ο 

Esland.  Οι  έννοιες  της  ''τεκμηρίωσης  της  αλήθειας  ενός  ισχυρισμού'',  της 

''επιστημονικότητας'' και της ''ορθολογικότητας'' εξαρτώνται όλες από τις κοινωνικές 

συμβάσεις.  Τόσο ο  Esland  όσο και  ο  Young,  για  να υποστηρίξουν αυτή τους  την 

άποψη αναφέρονται σ' ένα άρθρο του αμερικανού κοινωνιολόγου C. Wright Mills και 

ο Esland παραθέτει τα εξής λόγια του Mills : ''Έχουν υπάρξει, και υπάρχουν ακόμη, 

πολλοί  και  διάφοροι  κανόνες  και  κριτήρια  ορθότητας  και  αλήθειας,  και  αυτά  τα 

κριτήρια, από τα οποία εξαρτάται πάντα ο καθορισμός της αλήθειας των προτάσεων, 

είναι  κι  αυτά,  όσον  αφορά  τη  διατήρηση  και  τη  μεταβολή  τους,  ανοιχτά  στην 

κοινωνικό-ιστορική  σχετικοποίηση''.  Ο  Young  υποστηρίζει  ότι  οι  σημερινές  μας 

αντιλήψεις  για  τη  ''ορθολογικότητα''  και  την  ''επιστήμη''  είναι  ''δόγματα''  και  ότι 
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πρέπει  να  αρχίσουμε  να  σκεφτόμαστε  σύμφωνα  με  τα  ''εναλλακτικά  συστήματα 

σκέψης''.

1.1.4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Επιπλέον,  οι  έννοιες  της  ''ικανότητας''  και  της  ''ευφυίας''  είναι  επίσης  κοινωνικές 

κατασκευές και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απ' αυτές προέρχεται η εκπαιδευτική 

αποτυχία.  Σύμφωνα  με  τον  Esland,  οι  δάσκαλοι  έχουν  υιοθετήσει  ανεξέλεγκτες 

προκατασκευασμένες ιδέες σχετικά με μία ουσία που ονομάζεται ''ευφυία'' και αυτές 

οι ιδέες έχουν την τάση να ''αυτοεπιβεβαιώνονται''.  Το έργο του  Lacey,  λέει,  ''μας 

δίνει ένα θαυμάσιο παράδειγμα του αυτοεπιβεβαιωτικού χαρακτήρα του ορισμού του 

δασκάλου για τον ''καλό'' μαθητή. Οι ''προβληματικοί μαθητές'' είναι προβληματικοί 

λόγω  των  κριτηρίων  με  τα  οποία  γίνεται  η  διαφοροποίηση''.  Με  άλλα  λόγια,  η 

εκπαιδευτική επιτυχία και αποτυχία είναι αποτέλεσμα του πώς ορίζει ή πώς κρίνει ο 

δάσκαλος την ικανότητα και την ευφυία : αν άλλαζαν αυτά τα κριτήρια, θα είχαμε και 

διαφορετική κατανομή της επιτυχίας και της αποτυχίας. Επιπλέον, αυτή η κατανομή 

δε θα λειτουργούσε εις βάρος του παιδιού της εργατικής τάξης γιατί θα βασιζόταν 

στην  ιδέα  της  ''πολιτιστικής  διαφορετικότητας''  και  όχι  της  ''πολιτιστικής 

ανεπάρκειας''. Σύμφωνα με τον Esland, το μέσο παιδί της εργατικής τάξης σκέφτεται 

με διαφορετικό, όχι με κατώτερο, τρόπο, από το αντίστοιχο παιδί της μεσαίας τάξης.

Nell Keddie.  Στο άρθρο της ''Classroom Knowledge'' (Η γνώση στη σχολική 

τάξη), η Nell Keddie εμβαθύνει αρκετά την άποψη αυτή. Υποστηρίζει ότι πολλές από 

τις προτεινόμενες θεραπείες της εκπαιδευτικής αποτυχίας του παιδιού της εργατικής 

τάξης-όπως  η  κατάργηση  της  διοχέτευσης  (destreaming)  και  το  ενιαίο  αναλυτικό 

πρόγραμμα-δε θα φέρουν αποτέλεσμα αν διατηρηθούν οι ''ιεραρχικές κατηγορίες της 

ικανότητας  και  της  γνώσης''.  Με άλλα λόγια,  αυτό που φταίει  είναι  οι  ιδέες  των 

δασκάλων για τη ''μικρή και μεγάλη ικανότητα'' και η άποψη τους για τη φύση της 

γνώσης. Όπως λέει : ''η ανανέωση των σχολείων δε θα είναι πολύ ριζοσπαστική αν δε 

μεταβληθούν  εκ  θεμελίων  οι  κατηγορίες  που  χρησιμοποιούν  οι  δάσκαλοι  για  να 

συγκρατήσουν  τα  όσα  ξέρουν  για  τους  μαθητές  και  να  καθορίσουν  τι  θεωρείται 

γνώση''.

Η  Keddie  παρατηρεί  ότι,  στο σχολείο που μελέτησε,  η ικανότητα ορίζεται 

βάση του αν οι μαθητές μπορούν ή δε μπορούν να χειριστούν την ύλη ή τη γνώση που 
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αντιστοιχεί σε μια ορισμένη κατηγορία ικανότητας. Σύμφωνα με τους δασκάλους, οι 

μαθητές  του  Α  έχουν  την  ικανότητα  να  ''κάνουν  κτήμα  τους  τα  γνωστικά 

αντικείμενα''. Μπορούν να χειριστούν αφηρημένες έννοιες, νοητικό υλικό. Αντίθετα, 

οι  μαθητές  του  Γ  χρειάζονται  πιο  συγκεκριμένη,  οικεία  και  εμπλουτισμένη  με 

παραδείγματα  ύλη  που  βασίζεται  στην  εμπειρία  και  διατυπώνεται  σε  κατανοητή 

γλώσσα.  Βασικά,  δεν  μπορούν  να  συλλάβουν  τα  γνωστικά  αντικείμενα  και 

χρειάζονται ύλη που να τους είναι πιο οικεία.

Η ερμηνεία που δίνει η  Keddie  στα πράγματα είναι διαφορετική από εκείνη 

των  δασκάλων.  Κατά  τη  γνώμη  της,  δεν  πρέπει  να  θεωρήσουμε  ότι  οι  διαφορές 

ανάμεσα στους μαθητές του Α και του Γ σημαίνουν ότι η μια ομάδα είναι ανώτερη 

από την άλλη ¨ σημαίνουν μάλλον ότι έχουν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζουν τη 

γνώση.  Για  την  υποτιθέμενη  ικανότητα  των  μαθητών  του  Α  να  κατανοούν  τα 

γνωστικά  αντικείμενα  λέει  :  Το  θέμα  δεν  αφορά  απαραίτητα  την  ικανότητα  του 

μαθητή να προχωρήσει σε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης και γενίκευσης, όσο την 

ικανότητα του να εισέρχεται  σ'  ένα σύστημα σκέψης διαφορετικό  από εκείνο  της 

καθημερινής του γνώσης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εργαστεί μέσα στο 

πλαίσιο που κατασκευάζει ο δάσκαλος και από το οποίο περιορίζεται με τη σειρά του 

και ο ίδιος ο δάσκαλος.

Αυτό  το  πλαίσιο,  ή  εναλλακτικό  σύστημα  σκέψης,  είναι  αυτό  της 

''εξειδικευμένης'' (σε αντιπαράθεση με τη ''καθημερινή'') γνώσης. Στην ουσία αφορά 

την διαδικασία εκμάθησης του ''  τι  ερωτήματα μπορεί να τεθούν στα πλαίσια της 

οπτικής ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου'' και ''σε τι θα συνίσταται ένα 

πρόβλημα και  τι  θα θεωρηθεί  ως γνώση''.  Η  Keddie  όμως θεωρεί  πως ένα τέτοιο 

πλαίσιο είναι περιοριστικό- όπως είδαμε ήδη. Αυτό οφείλεται στην πεποίθηση της ότι 

η  δομή  και  η  γλώσσα  ενός  γνωστικού  αντικειμένου  μας  εμποδίζουν  να  θέσουμε 

ορισμένα ερωτήματα. Σε ένα από τα παραδείγματα που δίνει για τη διδασκαλία της 

κοινωνιολογίας, η Keddie υποστηρίζει ότι αυτά τα μαθήματα δεν αφήνουν περιθώριο 

για σοβαρό προβληματισμό γύρω από θέματα όπως η σκληρότητα και η απανθρωπιά 

ορισμένων πρακτικών. Οι μαθητές που υιοθετούν το πλαίσιο του δασκάλου πρέπει 

επομένως να αγνοήσουν συχνά σημαντικά ερωτήματα πάνω σ' ένα θέμα, τα οποία 

προέρχονται από την καθημερινή τους εμπειρία, και να αποδεχτούν ότι πολλά από 

αυτά που μαθαίνουν θα απέχουν πολύ από αυτή την εμπειρία. Αυτοί οι μαθητές του 
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Α, συνεχίζει η  Keddie,  καταλήγουν να ενδιαφέρονται μόνο για το άμεσο πρόβλημα 

του  ''  να  βρουν  την  απάντηση''  στα  ερωτήματα  που  θέτει  ο  δάσκαλος  μέσα  στο 

πλαίσιο του μαθήματος. Εστιάζουν την προσοχή τους στα μεμονωμένα αντικείμενα 

της μελέτης τους και συχνά δεν μπορούν να συλλάβουν τους συνδετικούς κρίκους 

που θα τους επέτρεπαν να δουν το θέμα συνολικά. Επιπλέον, οι μαθητές αυτοί σπάνια 

αμφισβητούν αυτά που διδάσκονται στο σχολείο. ''Αποδέχονται άκριτα αυτά που τους 

παρουσιάζει ο δάσκαλος τους'' και, συνεπώς, γίνονται λιγότερο ''αυτόνομοι''.

Οι μαθητές του Γ, αφετέρου, δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο μέσα στα όρια 

του μαθήματος, και ενδιαφέρονται κυρίως για το καθημερινό νόημα ενός ζητήματος. 

Είναι επίσης πιο πιθανό ότι θα αμφισβητήσουν τη αξία αυτών που διδάσκονται, αντί 

να θέτουν απλώς ερωτήματα μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος. Κατά συνέπεια,  η 

δασκάλα χαρακτηρίζει αυτούς τους μαθητές ανίκανους να κατανοήσου τα γνωστικά 

αντικείμενα και προσαρμόζει ανάλογα τις προσδοκίες της απ' αυτούς. Οι προσδοκίες 

αυτές όμως επηρεάζουν πολύ την εκπαιδευτική απόδοση, τονίζει η Keddie. Όπως λέει 

: ''Είναι πιθανό ότι σ' αυτό το σημείο επιδρούν αποτελεσματικά οι προσδοκίες των 

δασκάλων από  τους  μαθητές  έτσι  ώστε  να  καθορίζουν  το  επίπεδο  της  απόδοσης 

τους''. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι δημιουργούν αποτυχημένους μαθητές.

Η  Keddie,  επομένως,  μας  προσφέρει  μια  νέα  εκδοχή  της  θεωρίας  ότι  οι 

προσδοκίες του δασκάλου καθορίζουν την εκπαιδευτική απόδοση. Το νέο στοιχείο 

που συνεισφέρει στη θεωρία είναι ότι αυτές οι προσδοκίες βασίζονται στη αντίληψη 

των δασκάλων για το τι μπορεί να θεωρηθεί ως ''γνώση'' και ''ικανότητα'', δηλαδή τα 

γνωστικά αντικείμενα και το βαθμό κατανόησης τους. Ωστόσο, ακολουθώντας την 

παράδοση της ''παλιάς'' κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, η Keddie συσχετίζει επίσης 

τις προσδοκίες των δασκάλων με την κοινωνική τάξη. Υποστηρίζει ότι η γνώση των 

δασκάλων για την προέλευση των μαθητών είναι αυτή που καθορίζει την εκτίμηση 

τους για τις ικανότητες των μαθητών. Όπως λέει : ''Η ικανότητα είναι μια οργανωτική 

και  άκριτα αποδεκτή έννοια για τους δασκάλους που εντάσσουν τους μαθητές σε 

κατηγορίες ανάλογα με τις ικανότητες τους βασιζόμενοι σε ταξικές κρίσεις για την 

κοινωνική, ηθική και διανοητική συμπεριφορά των μαθητών''.  Έτσι οι μαθητές με 

αστική προέλευση τοποθετούνται στην ομάδα του Α επειδή έχουν αστική προέλευση 

και  επειδή  είναι  πρόθυμοι  να  αποδεχτούν  το  πλαίσιο  σκέψης  του  δασκάλου.  Οι 

μαθητές με εργατική προέλευση, αφετέρου, εντάσσονται στην ομάδα του Γ λόγω της 
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προέλευσης  τους  και  επειδή  οι  δάσκαλοι  δεν  πιστεύουν  ότι  θα  είναι  ικανοί  να 

κατανοήσουν τα γνωστικά αντικείμενα. Το γεγονός ότι ο τρόπος σκέψης τους είναι 

διαφορετικός  από  εκείνον  των  δασκάλων,  ακόμη  και  ανώτερος  από  εκείνον, 

αγνοείται.

1.1.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΝΩΣΗ

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τους προηγούμενους προβληματισμούς 

είναι  ότι  δεν  πρέπει  να  θεωρούμε  δεδομένο  πως  τα  συστήματα  σκέψης  που 

εκφράζονται  από  τα  αναλυτικά  προγράμματα  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  είναι 

ανώτερα από τον κοινό νου. Όπως λέει ο young: ''Η τυπική εκπαίδευση βασίζεται στο 

αξίωμα  ότι  τα  συστήματα  σκέψης  που  είναι  συγκροτημένα  σε  αναλυτικά 

προγράμματα είναι ανώτερα από τα συστήματα σκέψης εκείνων που πρόκειται να 

εκπαιδευτούν (ή των απαίδευτων)''. Η νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, αντίθετα, 

ξεκιάνει  απορρίπτοντας  το  αξίωμα  της  ανωτερότητας  της  εκπαιδευτικής  ή 

''ακαδημαϊκής'' γνώσης από την καθημερινή, βασισμένη στον κοινό νου, γνώση που 

είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους από το γεγονός ότι ζουν στον κόσμο. Δεν 

υπάρχει  αμφιβολία  ότι  οι  πρακτικές  των  δασκάλων...  στηρίζονται  ακριβώς  στο 

αξίωμα της ανωτερότητας της ακαδημαϊκής γνώσης, και αυτό είναι που θέτουμε υπό 

αμφισβήτηση.

  Οι νέοι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης υιοθετούν την άποψη ότι η γνώση 

που  βασίζεται  στον  κοινό  νου  είναι  εξίσου  έγκυρη  με  εκείνη  που  βρίσκεται  στα 

αναλυτικά  προγράμματα των  σχολείων.  Υποστηρίζουν  επίσης  ότι  η  ''εκπαιδευτική 

γνώση''  είναι στην ουσία αστική και,  τέλος,  ταυτίζουν την ''καθημερινή''  γνώση μ' 

αυτήν που απαντάται στην εργατική τάξη. Τέλος, και επειδή απορρίπτουν την ιδέα ότι 

η ''εκπαιδευτική γνώση'' είναι ανώτερη από τη γνώση που βασίζεται στον κοινό νου, 

δεν πιστεύουν ότι χρειάζεται να υπάρχει ιεραρχική σχέση ανάμεσα στο δάσκαλο και 

τον διδασκόμενο, στην οποία ο δάσκαλος να θεωρείται ως αυθεντία της τάξης που 

μεταδίδει γνώση στους μαθητές.

1.1.6 ΣΧΟΛΙΑ

Είδαμε ότι  σκοπός  της  νέας  κοινωνιολογίας  της  εκπαίδευσης  είναι  να  ''θέσει  υπό 

αμφισβήτηση  τις  κυρίαρχες  πεποιθήσεις  που  ο  εκπαιδευτικός  κόσμο  θεωρεί 
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αυτονόητες''. Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλούν αυτοί οι κοινωνιολόγοι προκαλεί την 

υποψία  ότι  θεωρούν  τη  αμφισβήτηση  αυτών  των  πραγμάτων  συνώνυμη  με  την 

απόρριψη  τους.  Υποδηλώνει  ότι,  μόλις  οι  κατηγορίες  και  οι  έννοιες  που 

χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι υποβληθούν σε κριτική εξέταση, θα αποδειχθούν κενές 

και άχρηστες, ή ακόμη και βλαβερές. Δε φαίνεται να τους περνάει από το νου ότι 

μπορεί να αποδειχθεί πως αυτές οι κατηγορίες και οι έννοιες είναι πολύ λογικές και 

θεμελιωμένες γερά στην πραγματικότητα. Ας μη θεωρηθεί ότι εννοούμε πως δεν είναι 

σημαντικό να εξεταστεί η φύση των εννοιών όπως η ευφυία, να τεθούν ερωτήματα 

σχετικά με τη φύση της γνώσης ή να εξεταστεί η ορθότητα της εισαγωγής ορισμένων 

γνωστικών  αντικειμένων  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  των  σχολείων.  Πρέπει  όμως 

αναγνωρίσουμε  πως,  όταν  τελειώσει  αυτή  η  διαδικασία  της  εξέτασης,  πολλές 

σημερινές πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν ορθές.

1.2 ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ;

Το ίδιο ισχύει και για τον ισχυρισμό ότι η γνώση ''κατασκευάζεται κοινωνικά'' : αν 

αυτό σημαίνει ότι η γνώση δημιουργείται από τους ανθρώπους στην προσπάθεια τους 

να λύσουν προβλήματα, ότι δεν είναι στατική αμετάβλητη αλλά μεταβάλλεται χάρη 

στην εμπειρία, και ότι, επομένως, πρέπει να τη θεωρούμε αληθή μέχρις αποδείξεως 

του εναντίου, τότε είναι κάτι απολύτως αποδεκτό. Όταν όμως ο Young μας λέει ότι οι 

μορφές της γνώσης δεν είναι παρά μόνο κοινωνικό-ιστορικές κατασκευές μιας 

συγκεκριμένης εποχής, μιλάει σχετιστικά. Γιατί υπονοεί ότι οι υπάρχουσες μορφές 

γνώσης είναι κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετες, ότι είναι απλώς και μόνο επινοήσεις των 

ανθρώπων. Η γνώση, σύμφωνα μ' αυτή την άποψη, είναι κάτι συμβατικό, δεν είναι 

παρά ό,τι ορίζουν ως γνώση συγκεκριμένες ομάδες.

  Ωστόσο, θα υποστηρίζαμε μαζί με τον David Cooper ότι : '' Δεν αποτελεί με 

κανένα τρόπο αντίφαση να υποστηρίζουμε συγχρόνως ότι τα γνωστικά αντικείμενα 

που  αποτελούν  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  είναι  ανθρώπινες  επινοήσεις  και  ότι  οι 

διακρίσεις που δημιουργούνται μ' αυτόν τον τρόπο είναι διακρίσεις ορθολογικές, τις 

οποίες  πρέπει  να  σέβεται  οποιοδήποτε  λογικό αναλυτικό  πρόγραμμα''.  Σ'  αυτό  το 

απόσπασμα  ο  Cooper  αναφέρεται  στα  γνωστικά  αντικείμενα  που  απαρτίζουν  το 

αναλυτικό  πρόγραμμα.  Προς  το  παρόν,  όμως,  θέλουμε  να  περιοριστούμε  σε  μια 
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εξέταση  των  ''μορφών''  της  γνώσης  και  να  υποστηρίξουμε  ότι  οι  διακρίσεις  που 

κάνουν συνήθως οι φιλόσοφοι μεταξύ αυτών των μορφών είναι πράγματι έγκυρες.

1.2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Μια ιδιαίτερα σαφής και σύντομη τοποθέτηση αυτού του ζητήματος βρίσκεται στο 

διάλογο ανάμεσα στον Isaiah Berlin  και τον Bryan Magee στο βιβλίο  Men of Ideas 

(Άνθρωποι του Πνεύματος). Ο Berlin και ο Magee υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις 

μείζονες κλάδοι ή μορφ΄ς γνώσης, (α) η εμπειρική, (β) η τυπική, (γ) η φιλοσοφική, 

που προήλθαν από τρεις διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων που θέτουν οι άνθρωποι.

  Η  πρώτη  κατηγορία-τα  εμπειρικά  ερωτήματα  και  η  εμπειρική  γνώση- 

περιγράφονται ως εξής από τον  Berlin.  Λέει ότι ''τα συνήθη εμπειρικά ερωτήματα'' 

είναι ερωτήματα για το τι υπάρχει στον κόσμο, αυτό δηλαδή με το οποίο ασχολείται η 

κοινή  παρατήρηση  και  οι  φυσικές  επιστήμες.  ''Υπάρχουν  μαύροι  κύκνοι  στην 

Αυστραλία;''  ''Ναι, υπάρχουν. Τους έχουν δει''. ''Από τι αποτελείται το νερό ;'' ''Από 

ορισμένα είδη μορίων''. ''Και τα μόρια ;''' ''Αποτελούνται από άτομα''. Βρισκόμαστε 

στην επικράτεια των επαληθεύσιμων, ή τουλάχιστον διαψεύσιμων ισχυρισμών. Με 

τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο κοινός νους : ''Που είναι το τυρί ;'' ''Το τυρί είναι στο 

ντουλάπι''. ''Που το ξέρεις;'' '' Το είδα''. Αυτή θεωρείται μία απολύτως ικανοποιητική 

απάντηση στην ερώτηση. Υπό κανονικές συνθήκες δε θα το αμφισβητούσα, και ούτε 

άλλωστε κι εσείς. Αυτά τα ερωτήματα ονομάζονται εμπειρικά, είναι ερωτήματα που 

αφορούν  δεδομένα,  και  που  απαντώνται  με  τη  χρήση  του  κοινού  νου  ή,  σε  πιο 

σύνθετες  περιπτώσεις,  με  την  ελεγχόμενη  παρατήρηση,  με  το  πείραμα,  με  την 

επιβεβαίωση υποθέσεων και ούτω καθεξής.

  Για το δεύτερο τύπο ερωτήματος (και τη δεύτερη μορφή γνώσης) ο  Berlin 

λέει ότι είναι το είδος του ερωτήματος που θέτουν οι μαθηματικοί ή οι μελετητές της 

λογικής.  Σ'  αυτή την περίπτωση δεχόμαστε κάποιους ορισμούς,  κάποιους κανόνες 

μετατροπής σχετικούς με την παραγωγή των προτάσεων, και κανόνες συνεπαγωγής 

που μας επιτρέπουν να συνάγουμε συμπεράσματα από τις  προκείμενες.  Υπάρχουν 

επίσης  συστήματα  κανόνων  σύμφωνα  με  τους  οποίους  μπορούν  να  ελεγχθούν  οι 

λογικές  σχέσεις  των  προτάσεων.  Όλα  αυτά  δε  μας  δίνουν  καμία  απολύτως 

πληροφορία για τον κόσμο. Αναφέρομαι στις τυπικές επιστήμες οι οποίες φαίνονται 

εντελώς ξένες προς τα πραγματολογικά ερωτήματα : τα μαθηματικά, τη λογική, τις 
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θεωρίες των παιγνίων, την εραλδική. Τις απαντήσεις δεν τις βρίσκουμε κοιτώντας από 

το παράθυρο, ή ένα μετρητή, ή μέσα από ένα τηλεσκόπιο, ή στο ντουλάπι. Αν σας πω 

ότι στο σκάκι ο βασιλιάς μετακινείται μόνο ένα τετράγωνο κάθε φορά, δεν έχει νόημα 

να μου πείτε : ''Καλά, εσύ λες ότι μετακινείται μόνο ένα τετράγωνο, αλλά ένα βράδυ 

κοιτούσα μια σκακιέρα και είδα ένα βασιλιά να μετακινείται κατά δύο τετράγωνα ''. 

Αυτό  δε  θα  θεωρηθεί  αναίρεση  της  πρότασης  μου,  γιατί  αυτό  που  εννοώ  στην 

πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένας κανόνας στο σκάκι σύμφωνα με τον οποίο ο 

βασιλιάς  επιτρέπεται  να  μετακινηθεί  μόνο  κατά  ένα  τετράγωνο  κάθε  φορά,  γιατί 

αλλιώς αθετείται ο κανόνας.

  Ο  Berlin  τονίζει  ότι,  όσον  αφορά  και  τα  δύο  αυτά  είδη  ερωτημάτων, 

''υπάρχουν σαφώς εννοούμενες μέθοδοι για να βρίσκουμε τις απαντήσεις''. Ακόμη κι 

αν δε γνωρίζουμε τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, τόσο στην εμπειρική 

όσο και στην τυπική γνώση είναι σχεδόν βέβαιο ότι ξέρεις πώς να αναζητήσεις τη 

λύση. Η περίπτωση των φιλοσοφικών ερωτημάτων και της φιλοσοφικής γνώσης είναι 

εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό αυτό το τρίτο είδος ερωτήματος ο Berlin λέει ότι :  Ένα 

από τα εμφανέστερα χαρακτηριστικά ενός φιλοσοφικού ερωτήματος είναι κατά τη 

γνώμη μου το εξής : ότι δεν ξέρουμε πού να αναζητήσουμε την απάντηση. Αν κάποιος 

μας  ρωτήσει  :  ''Τι  είναι  η  δικαιοσύνη;'',  ή  ''Είναι  αλήθεια  ότι  κάθε  γεγονός  είναι 

καθορισμένο από προηγούμενα γεγονότα;'',  ή ''Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής των 

ανθρώπων  ;  Πρέπει  να  αναζητούμε  την  ευτυχία  ή  να  προάγουμε  την  κοινωνική 

ισότητα, ή τη δικαιοσύνη, ή τη λατρεία του θεού, ή τη γνώση-ακόμη κι αν αυτά δεν 

οδηγούν  στην  ευτυχία  ;''  Ποια  ακριβώς  μέθοδο  θα  ακολουθήσουμε  για  να 

απαντήσουμε σ' αυτά τα ερωτήματα; Ή ας υποθέσουμε ότι κάποιος που έχει την τάση 

να  σκέφτεται  πάνω  στις  ιδέες  μας  ρωτάει  :  ''Τι  εννοείται  ''πραγματικό''  ;  Πώς 

ξεχωρίζετε την πραγματικότητα από τα φαινόμενα ;'' Ή ρωτήσει : ''Τι είναι η γνώση ; 

Τι γνωρίζουμε ; Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε κάτι ;''

  Για  να  απαντήσουμε σε  τέτοια  ερωτήματα,  λέει  ο  Berlin,  ''κάνουμε  ό,τι 

μπορούμε''. Θα λέγαμε ότι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε θα το βρούμε 

στη σφαίρα της ηθικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Εδώ ο σκοπός μας δεν είναι να 

επαληθεύσουμε  ή  να  διαψεύσουμε  κάποιες  προτάσεις-όπως  στις  εμπειρικές 

επιστήμες-αλλά να υποστηρίξουμε ηθικές και κοινωνικές αρχές. Δεν προσπαθούμε να 

αποδείξουμε, αλλά να αναπτύξουμε μια πειστική επιχειρηματολογία. Σύμφωνα με τη 
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Margaret  Macdonald,  η  διαδικασία  είναι  παρόμοια  μ'  αυτήν  που  ακολουθεί  ένας 

καλός  δικηγόρος  για  να  υπερασπίσει  τον  πελάτη  του.  Οι  ηθικές  και  πολιτικές 

δηλώσεις, επομένως, δεν είναι απλώς έκφραση συναισθημάτων, αλλά είναι ανοιχτές 

στην ορθολογική εξέταση. Όπως είπε ο J.S. Mill : ''Το θέμα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

του ορθού λόγου... Πρέπει να παρουσιαστούν σκέψεις που να μπορούν να κάνουν το 

νου να αποφασίσει είτε να συμφωνήσει είτε να διαφωνήσει''.

  Ποια σχέση έχουν όλα αυτά με την κριτική μας για την νέα κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης ;  Βασικά, αισθανόμαστε την ανάγκη να επαναλάβουμε αυτό που 

είπαμε και προηγουμένως, ότι δηλαδή θεωρούμε έγκυρη τη διάκριση ανάμεσα στις 

τρεις μορφές γνώσης. Ασφαλώς οι μορφές της γνώσης είναι ανθρώπινες κατασκευές, 

έχουν  δηλαδή  δημιουργηθεί  χάρη  στη  δημιουργικότητα  και  τις  προσπάθειες  των 

ανθρώπων-ποιος  θα  πίστευε το αντίθετο ;-  αλλά αυτό δε σημαίνει  ότι  είναι  κατά 

κάποιο τρόπο αυθαίρετες.

1.2.2 Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στη  συνέχεια  πρέπει  να  εξετάσουμε  τον  ισχυρισμό  της  νέας  κοινωνιολογίας  της 

εκπαίδευσης ότι η εκπαιδευτική γνώση δεν είναι μόνο κοινωνικά κατασκευασμένη 

αλλά εξυπηρετεί και ορισμένα συμφέροντα.

  Για να αξιολογήσουμε αυτόν τον ισχυρισμό είναι σημαντικό να διακρίνουμε 

ανάμεσα  (1)  στην  προέλευση  και  τη  λειτουργία  της  γνώσης,  των  ιδεών  και  των 

πεποιθήσεων, και (2) στην αλήθεια και την ορθότητα αυτής της γνώσης, αυτών των 

ιδεών  και  των  πεποιθήσεων.  Επίσης,  αφού  κάνουμε  τη  διάκριση  αυτή,  πρέπει 

οπωσδήποτε  να  τονίσουμε  ότι  τα  θέματα  που  αφορούν  την  προέλευση  και  τη 

λειτουργία δεν έχουν καμία σχέση με τα θέματα που αφορούν την αλήθεια και την 

ορθότητα. Παραδείγματος χάριν, κάποιες συγκεκριμένες ιδέες μπορεί να γεννήθηκαν 

σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και σε μια συγκεκριμένη εποχή. Μπορεί επίσης να 

υπηρετούν ορισμένα συμφέροντα, να βοηθούν δηλαδή τις κυρίαρχες ομάδες αυτής 

της κοινωνίας να νομιμοποιούν τη θέση τους. Ένα καλό παράδειγμα είναι η κλασσική 

οικονομική θεωρία του Smith, του Ricardo και του James Mill η οποία διαμορφώθηκε 

κατά τα πρώτα στάδια της Βιομηχανικής Επανάστασης και χρησιμοποιήθηκε από την 

ανερχόμενη αστική τάξη για να υποστηρίξει ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο στο 

laissez faire.  Ωστόσο, η γένεση και η χρήση μιας τέτοιας γνώσης είναι ένα ζήτημα, 
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αλλά η αξιολόγηση του αν είναι αληθής ή ψευδής είναι κάτι διαφορετικό. Το γεγονός 

ότι η κλασσική οικονομική θεωρία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο νομιμοποίησης ενός 

σκληρού και άδικου οικονομικού συστήματος δεν έχει καμία σχέση με τη διεύρυνση 

της ορθότητας ή μη της θεωρίας (αν και μια εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών της 

εφαρμογής της θεωρίας θα είχε, βέβαια, σχέση με την αξιολόγηση της ως αληθούς ή 

ψευδούς).  Τυχαίνει  να  πιστεύουμε  ότι  η  θεωρία  αυτή  είναι  εσφαλμένη· αυτή  η 

εκτίμηση  όμως  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  γεγονός  ότι  ήταν  προϊόν  ενός 

συγκεκριμένου τύπου κοινωνίας και υπηρέτησε συγκεκριμένα συμφέροντα. Το ίδιο 

ισχύει και για τις μορφές γνώσης που απαρτίζουν τα αναλυτικά προγράμματα των 

σχολείων  και  των  πανεπιστημίων.  Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  η  συνεχιζόμενη 

πρωτοκαθεδρία  ορισμένων  επιστημών  στα  αναλυτικά  προγράμματα  εξυπηρετεί 

συγκεκριμένα συμφέροντα. Συμβάλλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και του 

κοινωνικού κύρους των πτυχιούχων αυτών των επιστημών. Όμως η μελέτη αυτών των 

επιστημών μπορεί,  παρόλα αυτά,  να  είναι  σημαντική  και  χρήσιμη· και  οι  κρίσεις 

σχετικά με την κοινωνική τους λειτουργία δεν έχουν καμία σχέση με τις κρίσεις που 

αφορούν την αξία τους καθαυτή.

  Δυστυχώς, οι υποστηρικτές της νέας κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης δεν 

κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στην προέλευση και τη λειτουργία της γνώσης και των 

ιδεών  αφενός,  και  την  αλήθεια  και  τη  ορθότητα  τους  αφετέρου.  Είναι  φυσικό, 

επομένως, να μην μπορούν να καταλάβουν ότι αποτελούν δύο εντελώς ξεχωριστές 

κατηγορίες ερωτημάτων.

  Θα καταλάβουμε καλύτερα πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε το διαχωρισμό 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ερωτημάτων, αν αναλογιστούμε τη γνώση και τις ιδέες 

που απαρτίζουν την ίδια τη νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Γιατί η ανάπτυξη 

αυτής  της  θεώρησης  της  εκπαίδευσης  μπορεί  ασφαλώς  να  συσχετιστεί  με  την 

προώθηση των συμφερόντων μιας ομάδας. Δεν έδωσε, παραδείγματος χάριν, η νέα 

κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ευκαιρία σε πολλούς να κάνουν καριέρα ; Άλλωστε, 

αν  προκαλέσεις  μια  επιστημονική  διαμάχη  μπορείς  να  ζήσεις  χρόνια  απ'  αυτήν. 

Ελάχιστοι  όμως θα υποστήριζαν ότι  αυτές  ήταν οι  προθέσεις  που οδήγησαν στην 

ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης της εκπαίδευσης. Ούτε πρέπει να πιστέψουμε ότι, 

ακόμη κι αν αυτή η θεώρηση πράγματι  εξυπηρετεί σήμερα ορισμένα συμφέροντα 

μέσα στον κόσμο της εκπαίδευσης, αυτό έχει κάποια σχέση με το αν είναι ή όχι μια 
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ορθή αντίληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επαναλαμβάνουμε : η λειτουργία ενός 

συστήματος  γνώσεων  είναι  ένα  ζήτημα,  το  αν  είναι  αληθές  ή  ψευδές  είναι  κάτι 

διαφορετικό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, παρόλο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε 

τα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με υγιή σκεπτικισμό.

  Ένα παράδειγμα του σκεπτικισμού που εννοούμε είναι το έργο του  Peter 

Berger.  Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση είναι να 

παραθέσουμε ένα απόσπασμα του. Σ' ένα δοκίμιο που ασχολείται με το πρόβλημα της 

εργασίας  γράφει  :  ο  κόσμος  των  επαγγελματικών οργανώσεων είναι  ένας  κόσμος 

όπου ένα όραμα ενός γιγαντιαίου κυκλώματος απατεώνων είναι σχεδόν μεθοδολογική 

ανάγκη.  Αυτό  μπορούμε  ίσως  να  το  δούμε  καλύτερα  στο  φαινόμενο  που  κοινώς 

λέγεται  επαγγελματοποίηση,  την  κατάσταση  δηλαδή  κατά  την  οποία  ένας 

επαγγελματικός  κλάδος  προσπαθεί  να  πείσει  την  κοινή  γνώμη  ότι  έχει  τώρα  το 

δικαίωμα  να  πάρει  τη  θέση  δίπλα  στα  παλιότερα  και  αξιοσέβαστα  επαγγέλματα 

(πρότυπα  των  οποίων  είναι  η  ιατρική  και  η  νομική).  Οι  κοινωνιολόγοι  έχουν 

κατασκευάσει πολύ σοβαροφανείς καταλόγους χαρακτηριστικών που θα επέτρεπαν σ' 

έναν  κλάδο  να  διεκδικήσει  για  τον  εαυτό  του  τον  τίτλο  του  επαγγέλματος.  Όσο 

αξιέπαινη  κι  αν  είναι  αυτή  η  εργασία,  εμείς  θα  υποστηρίζαμε  πως  η  κοινωνική 

πραγματικότητα χάνεται αν δε συλλάβουμε τις απίστευτες διαστάσεις της απάτης που 

διαπράττεται  κατά  την  απόκτηση,  ή,  ακριβέστερα,  την  κατασκευή  αυτών  των 

χαρακτηριστικών.  Τα  σημαντικότερα  απ'  αυτά  τα  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά 

είναι,  κατά  την  κοινή  συναίνεση,  η  κατοχή  συγκεκριμένων  γνώσεων,  που 

μεταδίδονται υπό την αιγίδα του επαγγέλματος, και μια επαγγελματική δεοντολογία, 

που ελέγχεται υπό την ίδια αιγίδα. Η δεοντολογία δε συνιστά τόσο μεγάλο πρόβλημα. 

Άλλωστε,  οι  περισσότερες  ομάδες  εργαζομένων  λειτουργούν  μέσα  στα  πλαίσια 

κάποιων βασικών κανόνων, που χρησιμεύουν για την προστασία των ιδίων, αν όχι 

του κοινού,  και  οι  κανόνες  αυτοί  είναι  εύκολο να κωδικοποιηθούν.  Οι  δυσκολίες 

αρχίζουν όταν στραφούμε στον τομέα των γνώσεων. Ποιες είναι, στο κάτω κάτω, οι 

ειδικές γνώσεις που πρέπει να απαιτούνται για να γίνε κανείς κοινωνικός λειτουργός, 

εργολάβος κηδειών, ή υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων- για να αναφερθούμε σε τρεις 

ομάδες που πρόσφατα, αλλά γι' αυτό και θορυβωδέστερα, αξιώνουν να πάρουν θέση 

δίπλα στα επαγγέλματα ; Η γενική αρχή που ισχύει εδώ θα μπορούσε να διατυπωθεί 

ως  εξής  :  ''Αν  δεν  υπάρχει  γνωστικό  αντικείμενο,  πρέπει  να  κατασκευαστεί''. 
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Εννοείται ότι  αυτό το έργο δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα αν σημαίνει ότι  πρέπει να 

κατασκευαστεί  ένα  πειστικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  για  τα  κέντρα  που  θα 

προετοιμάζουν τους νέους γι' αυτά τα επαγγέλματα εν τη γενέσει.

1.3 ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ;

Ας  εξετάσουμε  τώρα  την  άποψη  ότι  τα  κριτήρια  αληθείας  και  ορθότητας  είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένα και επομένως σχετικά. Πρέπει να τονίσουμε, ήδη από την 

αρχή,  ότι  ο  ισχυρισμός  αυτός  είναι  πολύ  πιο  σοβαρός  από  εκείνον  που  μόλις 

εξετάσαμε.  Όταν υποστηρίζουμε ότι  ένα  γνωστικό αντικείμενο και  συγκεκριμένες 

ιδέες και πεποιθήσεις υπηρετούν κάποια συμφέροντα, χρησιμοποιούμε αυτήν που ο 

Mannheim αποκαλούσε ''ειδική'' έννοια της ιδεολογίας. Οι ιδεολογίες κατ' αυτήν την 

έννοια περιλαμβάνουν συχνά μια διαστρεβλωμένη εικόνα του κόσμου, μια εικόνα που 

ταιριάζει με τα συμφέροντα που υπηρετούν. Η ιδέα, όμως, ότι τα κριτήρια αληθείας 

και  ορθότητας  του  συλλογισμού  που  χρησιμοποιούμε  είναι  σχετικά,  ανήκει  στην 

''καθολική'' έννοια της ιδεολογίας. Αυτή διαφέρει από την πρώτη κατά το ότι δε θέτει 

υπό  αμφισβήτηση  μόνο  συγκεκριμένες  ιδέες  και  πεποιθήσεις  του  αντιπάλου  μας, 

αλλά  τον  τρόπο  σκέψης  του  συνολικά-''την  όλη  του  κοσμοαντίληψη 

(περιλαμβανομένου και του εννοιολογικού του οπλισμού)'', όπως λέει ο  Mannheim- 

και  θεωρεί  ότι  είναι  κοινωνικά  καθορισμένος.  Επιπλέον,  ενώ  η  ''ειδική''  έννοια 

αναγνωρίζει,  σύμφωνα πάλι  με τον  Mannheim,  ότι  ο  αντίπαλος  ''διαστρεβλώνει  ή 

αποκρύπτει μία συγκεκριμένη πραγματικότητα, θεωρείται πάντως δεδομένο ότι και οι 

δύο πλευρές έχουν κοινά κριτήρια ορθότητας- θεωρείται δεδομένο ότι είναι δυνατό 

να αναιρέσουμε τα ψεύδη και να εξαλείψουμε την πηγή του σφάλματος μέσω της 

αναφοράς σε αποδεκτά κριτήρια αντικειμενικής ορθότητας που ισχύον και για τις δύο 

πλευρές''.  Αυτό ακριβώς όμως είναι  που αρνείται  η καθολική έννοια.  Σύμφωνα μ' 

αυτήν την άποψη, όπως λέει ο Mannheim, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ''θεμελιωδώς 

αποκλίνοντα  συστήματα  σκέψης''  τα  οποία  είναι  ''συνάρτηση''  των  διαφορετικών 

συνθηκών της ζωής τους, και είναι αιχμάλωτοι αυτών των συστημάτων σκέψης. Δεν 

μπορούμε,  επομένως,  ποτέ  να  φτάσουμε  στην  αντικειμενική  γνώση  και  αλήθεια 

επειδή τα ίδια τα κριτήρια αληθείας μας είναι προϊόν των συνθηκών της ζωής μας και 

διαφέρουν ανάλογα μ' αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μόνο η δική μου αλήθεια και η 
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δική σου αλήθεια. Κατά συνέπεια, λέει ο Mannheim, ''οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν 

πραγματικά''.

  Ο  Lukes  διατυπώνει επιγραμματικά αυτή την ιδέα για τη σχετικότητα της 

αλήθειας και του ορθού  συλλογισμού ή της ορθής λογικής λέγοντας ότι στην ουσία 

σημαίνει ''πως παίρνουμε στα σοβαρά την παρατήρηση του  Pascal  ''πως ό,τι  είναι 

αληθές στη μία πλευρά των Πυρηναίων είναι ψευδές στην άλλη''. 

1.3.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η βασικότερη αντίρρηση σχετικά μ'  αυτή τη σχετικιστική τοποθέτηση είναι ότι οι 

υποστηρικτές αυτής της άποψης δεν την εφαρμόζουν ποτέ στους εαυτούς τους, στις 

ιδέες τους, στις θεωρίες τους, στις γνώσεις τους. Είναι ευάλωτοι, δηλαδή, απέναντι 

στο ''επιχείρημα της αυτο-αναφοράς'', σύμφωνα με το οποίο, αν όλες οι ιδέες και οι 

τρόποι σκέψης είναι προϊόντα συγκεκριμένων συνθηκών ζωής, τότε το ίδιο ισχύει και 

γι'  αυτή την ιδέα, που επομένως, δεν μπορεί να έχει καθολική ισχύ. Ή, για να το 

θέσουμε  κάπως  διαφορετικά  :  αν  δεν  υπάρχουν  καθολικοί  κανόνες  αληθείας  και 

ορθού συλλογισμού,  αν το αληθές και  το ψευδές δεν έχουν απόλυτη έννοια,  τότε 

προφανώς η θέση ότι όλη η γνώση είναι σχετική δεν μπορεί σύμφωνα μ' αυτήν την 

έννοια να είναι αληθής. Κι όμως είναι φανερό πως ο Young και οι συνάδελφοι του τη 

θεωρούν αληθή σύμφωνα μ' αυτή την έννοια. Η θέση τους, όμως, αυτοαναιρείται· οι 

συγγραφείς αυτοί πέφτουν στην ίδια τους την παγίδα. Επιπλέον,  χρησιμοποιώντας 

αυτή  την  επιχειρηματολογία,  αυτοί  οι  κοινωνιολόγοι  της  γνώσης  χρησιμοποιούν 

βέβαια τα ίδια κριτήρια αλήθειας και ορθού συλλογισμού στα οποία καταλογίζουν 

πολιτισμική σχετικότητα. Μας λένε ότι οι κανόνες αληθείας αλλάζουν, και ότι οι ιδέες 

μας για το τι αποτελεί καλή ερμηνεία, ορθολογική σκέψη κτλ., είναι θέμα κοινωνικής 

σύμβασης.  Και  οι  ίδιοι  όμως,  λέγοντας  το  αυτό,  χρησιμοποιούν  τέτοιες  ιδέες  ή 

συμβάσεις.  Χρησιμοποιούν,  δηλαδή,  τον  ορθό  λόγο  στην  προσπάθεια  τους  να 

αποδείξουν  την  ανεπάρκεια  του  ορθού  λόγου· ισχυρίζονται  ότι  μας  δίνουν  μια 

καθολικά ισχύουσα ερμηνεία του γιατί δεν υπάρχει καθολικά ισχύουσα ερμηνεία. Το 

εγχείρημα τους είναι, επομένως, αντιφατικό.

  Συγγραφείς όπως ο  Esland  απορρίπτουν αυτό το είδος της εναντίον τους 

επιχειρηματολογίας  χαρακτηρίζοντας  την  ως  δείγμα  ''θεωρητικού  συντηρητισμού'', 
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και  προσπαθούν  να  υπερασπιστούν  τη  σχετικιστική  θέση  υποστηρίζοντας  ότι  η'' 

διαλεκτική επιστημολογία'' του Marx, του Durkheim και του Schutz δεν ενδιαφέρεται 

για το ''αντικειμενικό''.

  Εμείς  θα  απαντούσαμε,  όμως,  ότι  οι  συγγραφείς  όπως  ο  Marx  και  ο 

Durkheim αντιστάθηκαν επιτυχώς στον πειρασμό να θεωρήσουν σχετικά τα κριτήρια 

αληθείας  και  λογικής.  Για  να  περιοριστούμε  στην  περίπτωση  του  Marx,  θα 

συμφωνούσαμε με τη κρίση του  Parekh  ότι : Αν και αναγνωρίζει τη σημασία των 

προκαταλήψεων κοινωνικής προελεύσεως, ο  Marx  εξακολουθεί να υποστηρίζει την 

παραδοσιακή έννοια της αντικειμενικής αλήθειας. Και μάλιστα ακριβώς επειδή τον 

απασχολούσε  η  αντικειμενική  αλήθεια  ενδιαφερόταν  για  το  φαινόμενο  της 

ιδεολογίας...Γι' αυτόν η αλήθεια είναι το ύψιστο ιδανικό στον τομέα της θεωρητικής 

αλήθειας, και είτε είναι αντικειμενική είτε δεν είναι αλήθεια...ενεπλάκη σε μια μακρά 

συζήτηση  με  τους  κλασσικούς  οικονομολόγους,  με  στόχο  να  αποδείξει  γιατί  η 

ερμηνεία τους για την καπιταλιστική κοινωνία είναι εσφαλμένη. Χωρίς αμφιβολία, 

δεν  ήταν  πάντα  απολύτως  δίκαιος  απέναντι  τους.  Το  θέμα,  όμως,  είναι  ότι  δεν 

απέρριπτε τις  οικονομικές τους θεωρίες επειδή ήταν αστικές,  ούτε έλεγε ότι  ήταν 

αληθείς  μόνο  για  την  αστική  τάξη.  Τους  επέκρινε,  επικαλούμενος  τα  καθολικώς 

ισχύοντα εμπειρικά  και  λογικά  κριτήρια,  και  αποδεχόταν οτιδήποτε  του φαινόταν 

αληθές από τη σκέψη τους...Μπορεί να μην είναι όλα του τα επιχειρήματα πειστικά, 

και η δική του εναλλακτική λύση δεν είναι απαλλαγμένη από σοβαρές δυσκολίες. 

Αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  εδώ όμως  είναι  ότι  τον  ενδιέφερε  να  αξιολογήσει  την 

αλήθεια τους σύμφωνα με τα καθολικώς αποδεκτά κριτήρια.

1.4 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Στη συνέχεια ας εξετάσουμε την άποψη ότι ''οι προσδοκίες των δασκάλων για τους 

μαθητές τους...καθορίζουν τα επίπεδα της επίδοσης τους'' και ότι στους ''ορισμούς'' 

του  καλού  μαθητή  που  δίνουν  οι  δάσκαλοι  λανθάνει  μία  ''προφητεία  που 

αυτοεπιβεβαιώνεται''.

1.4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή βέβαια, είναι μία συνήθης θέση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης-δεν είναι 
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πρωτότυπο εύρημα της νέας κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αυτό που αγνοεί όμως 

είναι  το  γεγονός  ότι  οι  προσδοκίες  των  δασκάλων  για  τους  μαθητές  συχνά 

στηρίζονται στην πραγματικότητα. Οι δάσκαλοι  θα ορίσουν τα παιδιά ως ικανά ή 

κουτά, και θα περιμένουν να έχουν καλή ή κακή απόδοση, λόγω της γνώσης τους για 

τα παιδιά, που έχει αποκτηθεί από τη συστηματική επαφή μαζί τους για ένα χρονικό 

διάστημα. Ο τρόπος που κρίνουν τα παιδιά βασίζεται συχνά στην άμεση εμπειρία 

τους μαζί τους. Επομένως, δεν χαρακτηρίζουν τα παιδιά, αλλά τα περιγράφουν. Όταν 

οι δάσκαλοι λένε για κάποια παιδιά ότι είναι δύσκολα ή ενοχλητικά, συχνά δεν τους 

αποδίδουν μειωτικούς χαρακτηρισμούς, αλλά σοβαρούς λόγους για να εντάξουν τα 

παιδιά σε κατηγορίες ή ''τυπολογίες''. Η συμπεριφορά των παιδιών επιβάλλει όρια στο 

φάσμα των ορισμών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος.

  Παραδείγματος  χάριν,  μια  τάξη  που  αποτελείται  από  μαθητές  που 

ενδιαφέρονται μόνο να ''κάνουν πλάκα'' και να ''χαζολογούν'' θα οριστεί ως τέτοια από 

τους δασκάλους της. Αυτό μπορούμε να το δούμε στη μελέτη του  Furlong  σ΄ ένα 

δευτεροβάθμιο σχολείο του Λονδίνου. Ο Furlong λέει για την τάξη που παρατηρούσε 

ότι ''η κακή συμπεριφορά ήταν ο κανόνας''.

  Οι  μαθήτριες  της  τάξης  4G  [λέει]  ξόδευαν  πολύ  χρόνο  χαζολογώντας. 

Έφταναν  πάντα  καθυστερημένες  στα  μαθήματα,  έτρεχαν  πάνω  κάτω  στους 

διαδρόμους, αυθαδίαζαν στους δασκάλους, πείραζαν η μία την άλλη, μιλούσαν στην 

τάξη ενώ θα έπρεπε να δολεύουν, και γενικά φέρονταν άσχημα.

  Αυτή λοιπόν, είναι η περιγραφή από τον Furlong της τάξης που μελέτησε- η 

περιγραφή ενός εκπαιδευμένου παρατηρητή. Ίδιος,  όμως, ήταν και  ο ορισμός των 

δασκάλων γι΄ αυτή την τάξη-ένας ορισμός, πρέπει να πούμε, που τον υιοθετούσαν και 

οι ίδιες οι μαθήτριες. Όπως λέει ο Furlong: Είδαμε ήδη ότι οι μαθήτριες περνούσαν 

μεγάλο  μέρος  του  χρόνου  τους  χαζολογώντας  μέσα  στην  τάξη.  Οι  δάσκαλοι  το 

αναγνώριζαν αυτό μια και χαρακτήριζαν την τάξη ''δύσκολη'', και κατά τη γνώμη των 

μαθητριών η ελαφρά παραβατικότητα αποτελούσε μέρος της φυσιολογικής ζωής της 

τάξης στον ίδιο βαθμό με τη διδασκαλία και τη μάθηση.

  Στην περίπτωση αυτή,  επομένως,  ο  ''ορισμός''  της  κατάστασης από τους 

δασκάλους στηριζόταν στην πραγματικότητα,  ήταν δηλαδή αληθής ορισμός.  Ήταν 

επίσης-όπως  είδαμε-  σύμφωνος  με  τον  τρόπο  που  έβλεπαν  την  κατάσταση  οι 

μαθήτριες. Και βέβαια μια τέτοια αντιστοιχία ανάμεσα στην αντίληψη των δασκάλων 
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και  στην  αντικειμενική  πραγματικότητα  δεν  είναι  κάτι  ασυνήθιστο.  Πιο  συχνά 

δυστυχώς όσοι χρησιμοποιούν την ιδέα του ''ορισμού της κατάστασης'' παραβλέπουν 

το  γεγονός  ότι  οι  ορισμοί  μπορούν  να  παραβληθούν  με  την  πραγματικότητα  και 

επομένως να επαληθευτούν ή να διαψευστούν απ΄ αυτήν. Στο βαθμό, μάλιστα, που οι 

συγγραφείς  αυτοί  υιοθετούν  συστηματικά  μια  ''φαινομενολογική''  οπτική, 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ''πραγματική'' κατάσταση ανεξάρτητη από τον ορισμό 

που  της  δίνουν  οι  συμμετέχοντες.  Πιστεύουν  ότι  δεν  υπάρχει  εξωτερική 

πραγματικότητα με την οποία μπορούμε να παραβάλουμε τον ορισμό ενός ανθρώπου, 

ότι  δεν  υπάρχει  πραγματικότητα  άλλη  από  τον  τρόπο  που  αυτή  ορίζεται.  Η 

πραγματικότητα, κατά τη γνώμη τους, είναι αυτό που ορίζεται ως πραγματικότητα.

1.4.2 Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

Κατά τη γνώμη μας, όμως, είναι ανοησία να αγνοούμε τις διαφορές ανάμεσα στο πώς 

βλέπουν  οι  άνθρωποι  μια  κατάσταση  και  στην  αντικειμενική  φύση  αυτής  της 

κατάστασης. Η ίδια, μάλιστα, η έννοια της προφητείας που αυτοεπιβεβαιώνεται- που 

κατέχει  κεντρική  θέση  στο  έργο  πολλών  από  τους  συγγραφείς  που  εξετάζουμε- 

απαιτεί  να  κάνουμε  μια  τέτοια  διάκριση.  Η  ιδέα  της  προφητείας  που 

αυτοεπιβεβαιώνεται αντλεί την καταγωγή της, σε μεγάλο βαθμό, από ένα δοκίμιο του 

αμερικανού  κοινωνιολόγου  R.K.  Merton,  ο  οποίος  ορίζει  την  ιδέα  ως  εξής  :''  Η 

προφητεία  που  αυτοεπιβεβαιώνεται  είναι,  στην  αρχή,  ένας  ψευδής  ορισμός  της 

κατάστασης ο οποίος προκαλεί μία νέα συμπεριφορά που κάνει την αρχικά ψευδή 

αντίληψη να αποβεί αληθής''. Ένα από τα παραδείγματα που δίνει ο  Merton  για να 

κάνει  σαφέστερη  αυτή  την  ιδέα  είναι  αυτό  της  τράπεζας.  Αν,  παρά  τη  σχετική 

ρευστότητα του ενεργητικού μιας τράπεζας, μία φήμη που αμφισβητεί το αξιόχρεο 

της γίνει πιστευτή από αρκετούς καταθέτες, το αποτέλεσμα θα είναι η χρεοκοπία της 

τράπεζας.  Η  πρόβλεψη  μιας  κατάρρευσης  (ο  ψευδής  ορισμός)  οδηγεί  στην 

εκπλήρωση της ( γίνεται αληθής).

  Ας προσέξουμε ότι η όλη ιδέα στηρίζεται στη διάκριση μεταξύ αληθών και 

ψευδών ορισμών. Ένας ορισμός είναι ψευδής αν δεν έχει αντικειμενική ισχύ· είναι 

αληθής αν αντιστοιχεί με την πραγματική φύση της κατάστασης. Σύμφωνα με την 

άποψη  του  Merton,  επομένως,  ο  ορισμός  που  δίνουν  στην  κατάσταση  οι 
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συμμετέχοντες μπορεί να παραβληθεί με την εξωτερική πραγματικότητα. Μπορεί να 

κριθεί ως αληθής ή ψευδής ακριβώς όπως κρίνονται οι ερμηνείες ενός κοινωνικού 

επιστήμονα. Όπως λέει ο John Rex :  Ακριβώς όπως ο κοινωνικός επιστήμονας είναι 

σε  θέση  να  διακρίνει  ανάμεσα  σ΄  εκείνες  από  τις  ερμηνείες  του  που  αξίζει  να 

διατηρηθούν και  εκείνες  που δεν το αξίζουν,  με τον ίδιο τρόπο είναι  σε θέση να 

διακρίνει  ανάμεσα  στους  ''ορισμούς  που  δίνουν  στην  κατάσταση  τα  δρώντα 

πρόσωπα'' που έχουν αντικειμενική ισχύ και σ' εκείνους που δεν έχουν. Αυτό το κάνει 

υποβάλλοντας αυτές τις ερμηνείες στον ίδιο έλεγχο που θα υπέβαλλε τις ερμηνείες 

ενός άλλου κοινωνιολόγου.

  Και ο  Rex,  σε πιο μαρξιστική γλώσσα, προσθέτει ότι αυτό σημαίνει πως 

είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανάμεσα στην αληθή και την ψευδή συνείδηση. Για 

τον  φαινομενολόγο,  αφετέρου,  κανένας  τρόπος  θεώρησης  του  κόσμου  δεν  είναι 

καλύτερος από κάποιον άλλο. Επιπλέον, οι ερμηνείες των κοινωνιολόγων δεν είναι 

''προνομιούχες'',  δεν  είναι  πιο  αντικειμενικές  ή  πιο  αληθείς  από  τις  ερμηνείες 

οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου.

  Οι νέοι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης αναγνωρίζουν, βέβαια, ότι μπορούμε 

να διακρίνουμε ανάμεσα σε αληθείς και ψευδείς περιγραφές του κόσμου. Θεωρούν, 

παραδείγματος χάριν, ότι οι δικές τους ερμηνείες της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 

ανώτερες από εκείνες της ''θετικιστικής''  κοινωνιολογίας. Θα πιστεύαμε, επομένως, 

ότι, αν ήταν συνεπείς, θα ήταν πρόθυμοι να εκτιμήσουν αν είναι αληθείς ή ψευδείς οι 

ορισμοί  που  δίνουν  τα  δρώντα  πρόσωπα  στην  κατάσταση.  Στην  περίπτωση  των 

δασκάλων και των μαθητών τους, αυτό θα σήμαινε ότι θα τους ενδιέφερε ο βαθμός 

στον οποίο οι ορισμοί που δίνουν οι δάσκαλοι για τους μαθητές τους είναι ακριβείς 

περιγραφές  της  συμπεριφοράς  τους.  Με  άλλα  λόγια,  οι  νέοι  κοινωνιολόγοι  της 

εκπαίδευσης πρέπει να καταλάβουν ότι τα πάντα έχουν έναν ''ορισμό'' και ότι αυτό 

που μετράει είναι η ορθότητα αυτών των ορισμών.

1.4.3 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Η αναλυτική μέθοδος των Esland και Keddie παρουζιάζει μία ακόμη δυσκολία. Όπως 

είδαμε, ο  Esland  υποστηρίζει ότι ''οι ''προβληματικοί μαθητές'' είναι προβληματικοί 
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λόγω  των  κριτηρίων  βάσει  των  οποίων  γίνεται  η  διαφοροποίηση''  και  η  Keddie 

υποστηρίζει ότι η εκπαδευτική αποτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις κατηγορίες 

της ικανότητας και της ευφυϊας που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος. Με άλλα λόγια, αυτό 

που έχει σημασία είναι η άποψη του δασκάλου για το τι θεωρείται ''προβληματικός 

μαθητής''  ή  ''ικανότητα'',  πράγμα  που  υπονοεί  ότι,  αν  οι  δάσκαλοι  αλλάξουν  τα 

κριτήρια τους, τότε οι ''προβληματικοί μαθητές''  και η ''εκπαιδευτική αποτυχία''  θα 

εξαφανιστούν ή θα μεταβληθούν ριζικά.

  Αυτή η άποψη πάνω σ' αυτά τα ζητήματα προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από 

τη θεωρία του χαρακτηρισμού της απόκλισης που διατύπωσε  Howard Becker.  Στο 

βιβλίο Outsiders (Περιθωριακοί), ο Becker λέει ότι ''το κεντρικό θέμα σχετικά με την 

απόκλιση''  είναι  ότι  οι  κοινωνικές  ομάδες  δημιουργούν  την  απόκλιση 

κατασκευάζοντας τους κανόνες η παράβαση των οποίων συνιστά την απόκλιση και 

εφαρμόζοντας  αυτούς  τους  κανόνες  σε  συγκεκριμένους  ανθρώπους  και 

χαρακτηρίζοντας τους ως περιθωριακούς. Από αυτή τν άποψη η απόκλιση δεν είναι 

μια ιδιότητα της πράξης που διαπράττει ένας άνθρωπος, αλλά μάλλον μια συνέπεια 

της  επιβολής,  εκ  μέρους  άλλων,  κανόνων  και  κυρώσεων σε  έναν  ''παραβάτη''.  Ο 

αποκλίνων είναι κάποιος στον οποίο έχει αποδοθεί επιτυχώς αυτός ο χαρακτηρισμός· 

η  αποκλίνουσα  συμπεριφορά  είναι  μια  συμπεριφορά  που  χαρακτηρίζεται  ως 

αποκλίνουσα από κάποιους ανθρώπους.

  Σημαίνει, δηλαδή, αυτό ότι αν δεν υπήρχε ένας ''κανόνας'' κατά του ''φόνου'', 

τότε θα έπαυαν οι αδικαιολόγητοι σκοτωμοί ; Γιατί αν δεν υπήρχαν κανόνες δε θα 

υπήρχε ούτε παράβαση των κανόνων και επομένως δε θα υπήρχε απόκλιση με την 

έννοια  της  παράβασης  των  κανόνων.  Πιθανότατα  όμως  οι  άνθρωποι  όμως  θα 

εξακολουθούσαν  να  αλληλοσκοτώνονται  χωρίς  λόγο (ή,  για  να  μιλήσουμε  για  το 

σχολείο,  κάποια  παιδιά  θα  εξακολουθούσαν  να  παρενοχλούν  το  μάθημα  ή  να 

τρομοκρατούν άλλα παιδιά- παρά την απουσία του χαρακτηρισμού ''προβληματικός 

μαθητής''). Η άποψη του Becker υποδηλώνει ότι, με την εξαφάνιση του ''κανόνα'', θα 

εξαφανιζόταν  και  η  συμπεριφορά  που  σκοπεύει  να  αποτρέψει  ή  να  τιμωρήσει  ο 

κανόνας.  Αυτό βέβαια  είναι  εξ  ορισμού αληθές· θα  εξακολουθούσαν,  ωστόσο,  να 

υπάρχουν  άνθρωποι  που  σκοτώνουν  άλλους  χωρίς  λόγο  και  μαθητές  που 

παραφέρονται συστηματικά.

  Ένα άλλο πρόβλημα της θεωρίας του χαρακτηρισμού-είτε εφαρμόζεται στο 
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σχολείο είτε γενικότερα- επισημαίνεται από τον Gouldner, που γράφει : η θεωρία του 

Becker δίνει έμφαση στο ότι ο αποκλίνων είναι προϊόν της κοινωνίας μάλλον, παρά 

επαναστάτης  που  στρέφεται  εναντίον  της.  Αν  αυτή  είναι...  μία  αντίληψη  της 

απόκλισης που προκαλεί αισθήματα συμπάθειας και ανοχής προς τον αποκλίνοντα, 

έχει και την παράδοξη συνέπεια να μας καλεί να δούμε τον αποκλίνοντα σαν ένα 

παθητικό  μηδενικό  που  δεν  ευθύνεται  ούτε  για  τα  βάσανα  του  ούτε  για  την 

ανακούφιση  τους-  που  είναι  περισσότερο  ''θύμα  των  αμαρτιών  των  άλλων  παρά 

αμαρτωλός''.

  Η θεωρία του χαρακτηρισμού, επομένως, είναι μία ακόμη εκδοχή της ''υπερ-

κοινωνικοποιημένης αντίληψης του ανθρώπου''. Αυτό που λέει, κατά βάθος, είναι ότι 

δεν είμαστε παρά μόνο ό,τι  μας κάνουν οι άλλοι:  είμαστε αποκλίνοντες επειδή οι 

άλλοι φτιάχνουν κανόνες και τους εφαρμόζουν σ' εμάς. Σύμφωνα μ' αυτή την άποψη, 

οι ''προβληματικοί μαθητές'' είναι προβληματικοί εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 

τους εντάσσουν σε κατηγορίες οι δάσκαλοι- δεν ευθύνονται καθόλου για τη στάση 

των  δασκάλων  απέναντι  τους.  Τα  παιδιά  αυτά  δεν  παίζουν  κανένα  ρόλο  στη 

διαμόρφωση  της  ίδιας  τους  της  ταυτότητας· η  συμπεριφορά  τους  καθορίζεται 

αποκλειστικά  από τις  προσδοκίες  και  τους  ορισμούς  των  άλλων.  Είναι  πράγματι, 

όπως λέει ο Gouldner, ''παθητικά μηδενικά''.

1.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΝΩΣΗ

Είπαμε πιο  πάνω σ'  αυτό  το  κεφάλαιο  ότι  συμφωνούμε με  τους  φιλοσόφους  που 

πιστεύουν  πως  υπάρχουν  τρεις  μείζονες  μορφές  γνώσης.  Θέλουμε  τώρα  να 

προχωρήσουμε ένα ακόμη βήμα σ' αυτή την κατεύθυνση και να υποστηρίξουμε ότι η 

ανάπτυξη αυτών των κλάδων της γνώσης είναι ένα μεγάλο επίτευγμα του ανθρώπου, 

ένας θρίαμβος του ανθρώπινου πνεύματος επί της άγνοιας και της προκατάληψης. 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα που αξίζει να ονομάζεται έτσι θα έπρεπε, επομένως, να 

εξασφαλίζει ότι αυτή η γνώση θα κατέχει κεντρική θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα 

τω σχολείων και των πανεπιστημίων του. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η ''καθημερινή'' 

γνώση είναι αρκετή. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στις τρεις μορφές γνώσης 

θα μεταδίδει μια κληρονομιά ανεκτίμητης αξίας. Θα παρέχει επίσης τις βάσεις για 

περαιτέρω εξέλιξη, μια και η πρόοδος στη γνώση και την αντίληψη συνίσταται στο 
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ότι η κάθε γενιά στέκεται στους ώμους των προηγούμενων γενεών, και δεν ξεκινάει 

από το μηδέν.

  Επιχειρήματα σαν κι αυτά είναι, βέβαια, κοινός τόπος στις συζητήσεις για 

την εκπαίδευση. Συγγραφείς με εντελώς διαφορετική πολιτική προέλευση συμφωνούν 

με την άποψη ότι η ''εκπαιδευτική γνώση'' και το ''σύστημα σκέψης'' που συγκροτούν 

τα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων- για να χρησιμοποιήσουμε 

την ορολογία  του  Young  και  των συναδέλφων του-είναι  σημαντικά και  πολύτιμα. 

Κεντρική  θέση  στην  επιχειρηματολογία  τους  κατέχει  η  ιδέα  ότι  θα  είναι  μεγάλη 

απώλεια για την ανθρωπότητα και τεράστιο βήμα προς τα πίσω αν αρκεστούμε στο 

είδος  της  καθημερινής  γνώσης  που  τόσο  εκτιμούν  οι  νέοι  κοινωνιολόγοι  της 

εκπαίδευσης.

1.5.1 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

R.H. Tawney.  Αν αναλύσουμε, παραδείγματος χάριν, κάποια από τα γραπτά του R.H. 

Tawney για την εκπαίδευση, θα δούμε ότι πιστεύει πως η εκπαίδευση ενδιαφέρεται 

για τη ''γνώση που αποτελεί την κληρονομιά της ανθρωπότητας''. Θεωρεί σημαντική 

και επιθυμητή μια τέτοια εκπαίδευση για τους εξής λόγους.

1. Έχει αξία καθεαυτή. Η αναζήτηση της γνώσης (της ''εκπαιδευτικής'', όχι της 

''καθημερινής'' γνώσης) είναι αυτοσκοπός. Ο Tawney λέει ότι δυστυχώς πολύ 

συχνά στην Αγγλία οι άνθρωποι νομίζουν πως ''ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν 

είναι η ίδια η γνώση αλλά κάποιο εξωτερικό αποτέλεσμα'' όπως η εξασφάλιση 

μιας καλής δουλειάς. Δεν αναγνωρίζουν ''την αξία των πνευματικών αγαθών'', 

όπως είναι ''η ελεύθερη άσκηση του ορθού λόγου'' και ''η ανιδιοτελής επιθυμία 

για γνώση χάριν της γνώσης''. Ούτε καταλαβαίνουν ότι γνωστικά αντικείμενα 

όπως  η  λογοτεχνία,  η  μουσική  και  η  ζωγραφική  ''ασχολούνται...  με  τα 

πράγματα χάριν των οποίων αξίζει να ζούμε''.

2. Η εκπαίδευση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ευτυχία 

του  κάθε  ανθρώπου.  Μια  ''ανθρωπιστική''  (humane)  εκπαίδευση,  λέει  ο 

Tawney,  καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να αναπτύξουν τις ιδιότητες που 

είναι  τα  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  ανθρώπινου  είδους.  Επίσης,  τους 

παρέχει ''πνευματική τροφή''.

3. Ένας ακόμη σημαντικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προάγει ''μια λογική 
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και ανθρωπιστική στάση ζωής''. Ο  Tawney  ανακεφαλαιώνει τις απόψεις του 

στο ακόλουθο απόσπασμα : Η εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου, αν και είναι 

και πολλά άλλα πράγματα, είναι, εν μέρει τουλάχιστον, η διαδικασία με την 

οποία  υπερβαίνουμε  τα  όρια  της  μεμονωμένης  προσωπικότητας  μας  και 

γινόμαστε  κοινωνοί  ενός  σύμπαντος  ενδιαφερόντων  που  μοιραζόμαστε  με 

τους συνανθρώπους μας, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Κανείς 

δεν μπορεί να αισθάνεται εντελώς εξοικειωμένος με τον κόσμο αν η γνωριμία 

του  με  την  λογοτεχνία  και  την  τέχνη,  την  ιστορία  της  κοινωνίας  και  τις 

αποκαλύψεις  τις  επιστήμης  δεν  τον  βοηθήσει  να  δει  αρκετούς  από  τους 

θριάμβους και τι  τραγωδίες της ανθρωπότητας ώστε να καταλάβει σε ποια 

ύψη  μπορεί  να  φτάσει  η  ανθρώπινη  φύση  και  σε  ποια  βάθη  μπορεί  να 

καταποντιστεί.

4. Η εκπαίδευση έχει επίσης κοινωνικό και πολιτικό σκοπό. Μιλώντας για την 

Εργατική Εκπαιδευτική Εταιρία (Workers Educational Association), ο Tawney 

λέει : Έκρινε την επιτυχία των μαθημάτων της όχι μόνο βάσει της προόδου 

των μελών της  στις  σπουδές  τους,  αλλά και  από το  βαθμό στον οποίο  οι 

καινούριες  γνώσεις  και  συνήθειες  που  αποκτούσαν  τους  βοηθούσαν  να 

επιδοθούν σε χρήσιμες δραστηριότητες στην καθημερινή τους ζωή. επιδίωκε, 

όχι μόνο να αναδείξει μεμονωμένους σπουδαστές, αλλά και να αφυπνίσει τα 

εργατικά κινήματα γενικότερα, ώστε να συνειδητοποιήσουν πως η διάδοση 

της εκπαίδευσης ενηλίκων μεταξύ των νεότερων μελών τους και- κάτι εξίσου 

απαραίτητο- η βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν ζωτική σημασία για 

τα ιδανικά που εκφράζουν αυτά τα κινήματα. Θεωρούσε,με δυο λόγια, την 

εκπαίδευση, όχι κυρίως χόμπυ ή διασκέδαση- αν και τα δύο είναι θαυμάσια- 

ούτε  ως  μέσο  για  τη  ανάδειξη  μεμονωμένων  ατόμων,  αλλά  ως  κοινωνική 

δυναμική.  Όπως  έλεγε  η  Διακήρυξη  Πολιτικής  (Statement  of  Policy)  που 

κλείνει  το  καταστατικό  μας,  θεωρούσε  σημαντική  την  εκπαίδευση  των 

ενηλίκων ''όχι μόνο ως μέσο ανάπτυξης του χαρακτήρα και των ικανοτήτων 

του ατόμου, αλλά ως προετοιμασία για την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων''.

  Ο Tawney επισημαίνει ότι πολλοί από τους σπουδαστές της EEE επιλέγουν 

μαθήματα  Οικονομικών,  Ιστορίας,  Διεθνών  Σχέσεων,  Πολιτικής  Επιστήμης  και 
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Κοινωνιολογίας και προσθέτει ότι αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει δεδομένων '' 

των  καθημερινών  προβλημάτων  με  τα  οποία  ασχολούνται  αυτά  τα  γνωστικά 

αντικείμενα''. Αντίθετα από την Keddie, επομένως, ο Tawney δεν θεωρεί ότι αυτά τα 

γνωστικά αντικείμενα είναι κατά κάποιον τρόπο απομακρυσμένα από τα προβλήματα 

της ''καθημερινής'' ζωής· ούτε, κατά τη γνώμη του, αποτελούν αυτές οι επιστήμες ένα 

''εναλλακτικό σύστημα σκέψης''. Πιστεύει ότι αυτή η ''εκπαιδευτική'' γνώση παρέχει 

τα μέσα που είναι απαραίτητα για να γίνουν κατανοητά τα ''καθημερινά'' προβλήματα 

και να βρεθούν λύσεις. Αυτές οι επιστήμες, σύμφωνα με τον Tawney, παρέχουν στους 

εργαζόμενους  ''  αυξημένες  δυνατότητες  για  αποτελεσματική  δράση''.  Οι  κοινοί 

άνθρωποι,  επομένως,  ''χρειάζονται  μια  ανθρωπιστική  εκπαίδευση  τόσο  χάριν  της 

προσωπικής τους ευτυχίας, όσο και για να μπορέσουν να επηρεάσουν την κοινωνία 

μέσα στην οποία ζουν''.

  D. Reynolds  και  M. Sullivan.  Ορισμένοι σύγχρονοι συγγραφείς υιοθετούν 

μια άποψη παρόμοια με του  Tawney  όσον αφορά τη σημασία της ''εκπαιδευτικής'' 

γνώσης.  Οι  Reynolds  και  Sullivan,  παραδείγματος χάριν,  επισημαίνουν ότι η  νέα 

ριζοσπαστική  οπτική  στην  κοινωνιολογία  της  εκπαίδευσης...  φαίνεται  να  έχει 

υιοθετήσει τη θεωρητική αντίληψη του πολιτικού σχετικισμού. Όσοι γράφουν βάσει 

αυτής  της  οπτικής  δίνουν  την  εντύπωση  ότι  συνιστούν  την  αντικατάσταση  του 

σημερινού  αναλυτικού  προγράμματος,  που  θεωρούν  ότι  είναι  πολιτιστικό 

κατασκεύασμα της αστικής τάξης, από ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στην 

εμπειρία που έχουν οι μαθητές από την εργατική κουλτούρα.

  Σύμφωνα με τους Reynolds και Sullivan, αυτή η άποψη θεωρείται ''βαθύτατα 

συντηρητική''  από συγγραφείς  που ανήκουν στην κλασσική μαρξιστική  παράδοση 

όπως ο Λένιν, ο Γκράμσι και ο ίδιος ο Μαρξ. Ο Μαρξ, όπως λένε, τόνιζε τη σημασία 

του ρόλου των ιδεών της θεωρίας για την πραγματοποίηση της μετάβασης από τον 

καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Πίστευε ότι οι οικονομικές κρίσεις από μόνες τους δεν 

αρκούσαν για να επιφέρουν τη μετάβαση στο σοσιαλισμό. Χρειαζόταν και πολιτική 

δράση της εργατικής τάξης βασισμένη στη γνώση της λειτουργίας του καπιταλισμού 

και  των  πιθανοτήτων  που  ανοίγονταν  στο  μέλλον.  Μια  τέτοια  γνώση  όμως  θα 

μπορούσε να αποκτηθεί μόνο μέσα από την ''επιστημονική διερεύνηση'' της φύσης 

και της υπάρχουσας κατάστασης.

  ''Μεταγενέστεροι  μαρξιστές'',  συνεχίζουν  οι   Reynolds  και  Sullivan, 
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''υποστήριξαν ότι οι τρόποι σκέψης και η γνωστική βάση που απαιτούνται για μια 

τέτοια  διερεύνηση  είναι  αυτοί  που  το  καπιταλιστικό  εκπαιδευτικό  σύστημα 

χαρακτηρίζει  χρήσιμους ή ανώτερους''.  Αναφέρονται  στον Λένιν,  σύμφωνα με τον 

οποίο ''τα μόνα εκπαιδευτικά αγαθά που μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση 

της επαναστατικής πρακτικής είναι εκείνα που είχαν χρησιμεύσει ως περιεχόμενο του 

παραδοσιακού ανθρωπιστικού αναλυτικού προγράμματος''. Όσο για τον Γκράμσι, οι 

Reynolds και Sullivan επισημαίνουν ότι : ''Υποστηρίζει πως μια εργατική τάξη χωρίς 

δυνατότητα  πρόσβασης  στον  ανθρωπιστικό  ορθολογισμό  της  παραδοσιακής 

εκπαιδευτικής σκέψης ενισχύει την ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της άρχουσας 

τάξης επειδή είναι ανίκανη να αντιληφθεί ότι οι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις 

του καπιταλισμού μπορούν να ξεπεραστούν''. Η εργατική τάξη, επομένως, χρειάζεται 

μια μορφή εκπαίδευσης που, όπως λέει ο Gramsci,  θα της καλλιεργήσει ''την αγάπη 

για τον ελεύθερο διάλογο· την επιθυμία να αναζητήσει την αλήθεια με ορθολογισμό 

και ευφυϊα''.

  Οι  Reynolds και Sullivan συνεχίζουν τονίζοντας ότι ένα τέτοιο παραδοσιακό 

ανθρωπιστικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι σημαντικό μόνο κατά τη διάρκεια της 

μετάβασης  από  τον  καπιταλισμό  στο  σοσιαλισμό,  αλλά  και  μέσα  στην  ίδια  τη 

σοσιαλιστική  κοινωνία.  Όπως  λένε  :  ''το  εκπαιδευτικό  σύστημα  μιας  νεοπαγούς 

σοσιαλιστικής  κοινωνίας  θα  έμοιαζε  εξ  ανάγκης  περισσότερο  με  το  σημερινό 

εκπαιδευτικό σύστημα παρά με τα εκπαιδευτικά οράματα του νέου ριζοσπαστισμού''. 

Το  σημερινό  εκπαιδευτικό  σύστημα,  επισημαίνουν,  βασίζεται  στην  ιδέα  της 

''διαστρωμάτωσης της  γνώσης'',  σύμφωνα με την οποία ορισμένες μορφές γνώσης 

θεωρούνται ανώτερες από άλλες και επομένως άξιες για να τις μάθει κανείς. Αυτή η 

άποψη, όπως είδαμε, έχει αμφισβητηθεί από τον  Young  και τους συναδέλφους του. 

Όπως  λένε  οι   Reynolds  και  Sullivan,  ''Η  νέα  κοινωνιολογία  της  εκπαίδευσης 

χαρακτηρίζεται  από  μία  εκ  θεμελίων  αμφισβήτηση  της  έννοιας  της 

διαστρωματωμένης γνώσης και από μία όλο και αυξανόμενη πεποίθηση ότι μεγάλο 

μέρος της γνωστικής βάσης που θέλουν να μεταδώσουν τα σχολεία δεν αξίζει ίσως να 

μεταδοθεί''. Οι  Reynolds και Sullivan, όμως, απορρίπτουν εντελώς αυτή την άποψη. 

Ένα σοσιαλιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, επομένως, θα πρέπει να βασιστεί σε τέτοιες 

μορφές σκέψης έτσι  ώστε ο πληθυσμός του σοσιαλιστικού κράτους  να αποκτήσει 

''εξαιρετική εκπαίδευση''. Και μια τέτοια εξαιρετική εκπαίδευση είναι σημαντική όχι 
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μόνο ως μέσο οικοδόμησης μιας πραγματικά σοσιαλιστικής κοινωνίας αλλά και για 

να ''μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης των πνευματικών ικανοτήτων που ο 

Marx θεωρούσε παρεπόμενο της ολόπλευρης ανάπτυξης του ατόμου''.

1.5.2 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Δεν είναι όμως μόνο οι σοσιαλιστές και οι μαρξιστές που πιστεύουν ότι τα αναλυτικά 

προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να βασίζονται στις ''ανώτερες'' 

μορφές γνώσης. Πολλοί φιλελεύθεροι έχουν την ίδια αντίληψη για τη σημασία της 

''εκπαιδευτικής γνώσης''. O Matthew Arnold, παραδείγματος χάριν, μας προτρέπει να 

μελετήσουμε  ''τις  καλύτερες  σκέψεις  και  γνώσεις''  και  τονίζει  πως  μία  τέτοια 

εκπαίδευση  είναι  κατάλληλη  για  όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις.  Σ  'ένα  πασίγνωστο 

απόσπασμα υποστηρίζει ότι :  Πολλοί θα επιχειρήσουν να δώσουν στις μάζες, όπως 

τις  αποκαλούν,  μια  πνευματική  τροφή  επεξεργασμένη  και  προσαρμοσμένη  όπως 

θεωρούν ότι αρμόζει στη σημερινή κατάσταση των μαζών. Η κοινή λαϊκή λογοτεχνία 

είναι  ένα  παράδειγμα  αυτού  του  τρόπου  αντιμετώπισης  των  μαζών.  Πολλοί  θα 

προσπαθήσουν να ενσταλάξουν στις μάζες το σύστημα ιδεών και πεποιθήσεων που 

αποτελεί το πιστεύω το δικού τους επαγγέλματος ή κόμματος. Οι  θρησκευτικές και 

πολιτικές  μας  οργανώσεις  μας  δίνουν  ένα  παράδειγμα  αυτού  του  τρόπου 

αντιμετώπισης των μαζών. Δεν καταδικάζω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο τρόπο· η 

πνευματική καλλιέργεια όμως λειτουργεί διαφορετικά. Δεν προσπαθεί να κατεβεί στο 

επίπεδο των κατώτερων τάξεων· δεν προσπαθεί να τις προσαρτήσει σε ένα δικό της 

σύστημα  ιδεών  με  προκατασκευασμένες  κρίσεις  και  συνθήματα.  Επιδιώκει  να 

καταργήσει τις τάξεις· να κάνεις τις καλύτερες σκέψεις και γνώσεις του κόσμου κοινό 

κτήμα· να  κάνει  όλους  τους  ανθρώπους  να  ζουν  σε  μια  ατμόσφαιρα  γλυκιά  και 

φωτεινή, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις ιδέες όπως τις χρησιμοποιεί και η 

ίδια, ελεύθερα- να τρέφονται απ' αυτές, όχι να είναι αιχμάλωτοι τους.

  Κι ένας ακόμη φιλελεύθερος του δέκατου ένατου αιώνα, ο J.S. Mill, θεωρεί 

την ''εκπαιδευτική γνώση'' εξαιρετικά σημαντική· γιατί, κατά τη γνώμη του, ένας από 

τους κυριότερους λόγους που η ζωή δεν ικανοποιεί έναν άνθρωπο είναι η ''έλλειψη 

πνευματικής  καλλιέργειας''.  Ο  Mill  προσπαθεί  να  τεκμηριώσει  τη  σημασία  μιας 
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''εξαιρετικής  εκπαίδευσης''  με  τα  ακόλουθα  επιχειρήματα  :  Ένα  καλλιεργημένο 

πνεύμα-  δεν  εννοώ το  πνεύμα ενός  φιλοσόφου,  αλλά οποιοδήποτε  πνεύμα για το 

οποίο έχουν ανοίξει οι πηγές της γνώσης, και που έχει διδαχθεί, σε ανεκτό επίπεδο, να 

εξασκεί τις ικανότητες του-βρίσκει ανεξάντλητες πηγές ενδιαφέροντος σε όλα όσα το 

περιβάλλουν· στα φυσικά φαινόμενα, στα επιτεύγματα της τέχνης, στα οράματα της 

ποίησης,  στα  ιστορικά  γεγονότα,  στα  ανθρώπινα  ήθη  του  παρελθόντος  και  του 

παρόντος, και στις μελλοντικές προοπτικές τους.

  P.H. Hirst  και  R.S Peters.  Ορισμένα από αυτά τα επιχειρήματα κατέχουν 

κεντρική θέση και στη σκέψη κάποιων σύγχρονων φιλοσόφων της εκπαίδευσης- που 

καμιά  φορά χαρακτηρίζονται  ''φιλελεύθεροι''-όπως  ο  Hirst  και  ο  Peters.  Ο  Peters, 

παραδείγματος  χάριν,  στο  βιβλίο  του  Ethics  and  Education  (Δεοντολογία  και 

Εκπαίδευση),  υιοθετεί  την άποψη ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μύηση των 

άλλων  σε  αξιόλογες  δραστηριότητες,  όπως  παραδείγματος  χάριν  οι  οι  φυσικές 

επιστήμες,  η λογοτεχνία,  η ιστορία και η φιλοσοφία. Οι δραστηριότητες αυτές θα 

πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων και 

των πανεπιστημίων για πολλούς λόγους, και ένας από τους σημαντικότερους είναι ότι 

'' διαφωτίζουν άλλους τομείς της ζωής και συμβάλλουν πολύ στην ποιότητα ζωής''. Οι 

επιστήμες αυτές δεν είναι απομακρυσμένες από την καθημερινή ζωή· αντίθετα, αν η 

γνώση αυτών των θεμάτων έχει αφομοιωθεί σωστά, ''δεν παύει ποτέ να φωτίζει, να 

διευρύνει  και  να  εμβαθύνει  τον  τρόπο  που  βλέπουμε  άπειρα  άλλα  πράγματα''. 

Σύμφωνα  με  τον  Peters,  αυτό  συμβαίνει  επειδή  αυτού  του  είδους  οι  επιστήμες  '' 

συνίστανται  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  ερμηνεία,  την  αξιολόγηση  και  το  φωτισμό 

διαφορετικών  όψεων  της  ζωής''  και  όποιος  τις  μελετά  ''εκπαιδεύεται  σε  τρόπους 

σκέψης  που  δεν  μπορούν  να  περιοριστούν  σε  συγκεκριμένο  τόπο  και  χρόνο''. 

Επομένως,  ''Ο  άνθρωπος  που  τις  έχει  καλλιεργήσει  συστηματικά  αναπτύσσει 

εννοιολογικά σχήματα και τρόπους αξιολόγησης που μεταμορφώνουν οτιδήποτε άλλο 

κάνει''.  Μ' αυτή την έννοια, επομένως, η ενασχόληση μ'  αυτές τις δραστηριότητες 

είναι ''μία εκπαίδευση ζωής''.

  Σοσιαλιστές, μαρξιστές και φιλελεύθεροι, επομένως, πιστεύουν εξίσου στη 

σημασία  της  ''εκπαιδευτικής  γνώσης''  και  στη  ανωτερότητα  της  έναντι  της 

''καθημερινής γνώσης''. Ωστόσο-όπως είδαμε- αυτό δε σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό 

και το καθημερινό δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους· ούτε ότι αποτελούν όπως λέει 
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η  Keddie,  ''εναλλακτικά  συστήματα  σκέψης''.  Γιατί  οι  περισσότεροι  από  τους 

συγγραφείς που μόλις αναφέραμε θεωρούν πως η εκπαιδευτική γνώση παίζει καίριο 

ρόλο στη σωστή κατανόηση των καθημερινών ζητημάτων, και προσφέρει ανεκτίμητη 

βοήθεια  στην ανάπτυξη της  αποτελεσματικής  δράσης.  Ας μην ξεχνάμε επίσης  τις 

παρατηρήσεις του Berlin σχετικά με την εμπειρική γνώση. Πιστεύει ότι ο κοινός νους 

(η ''καθημερινή γνώση'') έχει ομοιότητες με τις φυσικές επιστήμες· αυτές είναι μία 

προέκταση του, καθώς ασχολούνται με πιο ''πολύπλοκα ερωτήματα''. Και οι δύο όμως 

στηρίζονται στην παρατήρηση για να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουν : στη 

μία  περίπτωση  στον  κοινό  νου,  στη  δεύτερη  στην  ελεγχόμενη  παρατήρηση,  στο 

πείραμα κτλ.( Έτσι, όταν οι δάσκαλοι στη μελέτη της Keddie λένε πως οι μαθητές του 

Γ δεν μπορούν ''να κατανοήσουν τα γνωστικά αντικείμενα'', δεν εννοούν ίσως παρά 

μόνο ότι αυτοί οι μαθητές δεν μπορούν, ή δεν θέλουν, να επεκτείνουν την καθημερινή 

τους εμπειρία σε υψηλότερο επίπεδο).

  Η επιχειρηματολογία που παρουσιάσαμε εδώ επηρεάζει και τη γνώμη μας 

για  τον  ισχυρισμό  της  νέας  κοινωνιολογίας  της  εκπαίδευσης,  ότι  δεν  έχει  λόγο 

ύπαρξης η ''ιεραρχική σχέση''  δασκάλου και διδασκομένου στην οποία ο δάσκαλος 

θεωρείται ως η αυθεντία της τάξης που μεταδίδει γνώση στους μαθητές. Σ' αυτό το 

ζήτημα μας καλύπτουν απόλυτα τα όσα γράφουν οι Hirst και Peters: η διαφοροποίηση 

της γνώσης σε ξεχωριστές μορφές δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Υπάρχουν διαφορετικές 

έννοιες, κριτήρια αληθείας και μεθοδολογίες που πρέπει να κατέχει όποιος θέλει να 

εκφέρει  μία υπολογίσιμη άποψη.  Πρέπει  επίσης  να κατέχει  ορισμένες  γνώσεις,  οι 

οποίες  συγκεντρώνονται  και  μπορούν  να  κριθούν  από  ανθρώπους  που  έχουν 

εκπαιδευτεί για να εργάζονται στα πλαίσια αυτής της μορφής γνώσης.  Χρειάζεται 

χρόνος  και  μεγάλη πείρα  για  να  κατακτήσει  κανείς  αυτές  τις  μορφές  γνώσης,  σε 

βαθμό που να του επιτρέπει να κρίνει και να επικρίνει με σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει 

ότι πρέπει να υπάρχουν προσωρινές αυθεντίες στις διάφορες μορφές και τομείς της 

γνώσης που αφορούν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Είναι επιφορτισμένοι με το 

έργο να παραδίδουν μια κληρονομιά με τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλοι να μπορέσουν 

κάποτε να την αντιμετωπίσουν κριτικά και να πάψουν στο τέλος να χρειάζονται τους 

δασκάλους  τους.  Πρέπει  να  ασκούν  την  αυθεντία  τους  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η 

επόμενη γενεά να μάθει να ζει χωρίς αυτούς.

  Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν, η ''ιεραρχική σχέση'' μεταξύ δασκάλου και 
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διδασκομένου  έχει  λογική  βάση.  Οι  δάσκαλοι  είναι  προσωρινές  αυθεντίες  στους 

διάφορους κλάδους της γνώσης. Ο στόχος τους δεν είναι να ''κυριαρχήσουν'' με τον 

ένα  ή  τον  άλλο  τρόπο,  αλλά να  αναπτύξουν  στους  μαθητές  τους  αυτό  το  βαθμό 

κατανόησης  που  θα  τους  επιτρέπει  να  σκέφτονται  ανεξάρτητα  και  να  εργάζονται 

αυτόνομα.

1.5.3 ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ;

Θα διατυπώσουμε τώρα κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις σχετικά με τον ισχυρισμό 

της  νέας  κοινωνιολογίας  της  εκπαίδευσης  ότι  η  ''εκπαιδευτική  γνώση''  είναι  κατά 

κάποιο τρόπο ''αστική''.

  B. Jackson  και  D. Marsden.  Είδαμε ότι πολλοί από τους συγγραφείς που 

αναφέραμε θεωρούν πολύ σημαντικό να είναι αυτή η γνώση προσιτή σε όλους, σε 

όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις.  Μια  περαιτέρω  διατύπωση,  και  ανάπτυξη,  αυτής  της 

άποψης προσφέρουν οι  Jackson  και  Marsden  στο θαυμάσιο βιβλίο τους  Education 

and the Working Class (Εκπαίδευση και Εργατική τάξη)- που υπερασπίζεται ένθερμα 

τα  εκπαιδευτικά  συμφέροντα  της  εργατικής  τάξης.  Στο  τελευταίο  κεφάλαιο 

παραθέτουν εκτενή αποσπάσματα από το έργο του Matthew Arnold και υποστηρίζουν 

ότι ''η κεντρική κουλτούρα της κοινωνίας μας (''οι καλύτερες σκέψεις και γνώσεις'', ''η 

ίδια  η  καλλιέργεια  των  συναισθημάτων'',  ''αυτός  ο  αυθορμητισμός,  που  είναι  το 

δυσκολότερο απ' όλα'')... πρέπει να διαφυλάσσεται και να μεταδίδεται''. Και πρέπει να 

μεταδίδεται στην εργατική τάξη όπως και στην αστική τάξη. Το πρόβλημα, κατά τη 

γνώμη τους, έχει δύο όψεις.

  Πρώτον, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια συχνά συγχέουν αυτή την ''υψηλή 

κουλτούρα''  με  τις  ''αστικές  τάξεις''  (το  ίδιο  πρόβλημα  έχουν  και  πολλοί 

κοινωνιολόγοι!). Λένε, παραδείγματος χάριν, ότι σε ορισμένα σχολεία ''η εκμάθηση 

της αστικής συμπεριφοράς εξακολουθεί να συγχέεται σε απελπιστικό βαθμό με τη 

μετάδοση της σημαντικής κουλτούρας''. Και αλλού λένε : πιστεύουμε ότι αυτό που 

εμείς  αποκαλούμε  κεντρική  κουλτούρα  και  αυτό  που  οι  δάσκαλοι  αποκαλούν 

''αστικές αξίες'' δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα και το αυτό, και το πρόβλημα είναι 

πώς  θα  ξεχωρίσουμε  το  ένα  από  το  άλλο  σε  σχολεία  που  είναι  πράγματι 

''ανοιχτά''.όταν  ένας  διευθυντής  σχολείου  λέει  :  ''Πιστεύω  ακράδαντα  ότι  η 
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εκπαίδευση που δίνει το ''κλασσικό σχολείο'' (grammar school)  έχει να κάνει με τη 

μετάδοση των αστικών αξιών σ'  έναν ''καινούριο  πληθυσμό'',  δε  λέει  βέβαια κάτι 

συγγενικό με το κλασσικό κείμενο του Matthew Arnold, αλλά κάτι εντελώς αντίθετο 

προς το πνεύμα του, κάτι στενόμυαλο και μεροληπτικό.

  Δεύτερον, εξαιτίας αυτής της ''στενόμυαλης και μεροληπτικής'' νοοτροπίας, 

πολλοί  ικανοί  μαθητές  με  εργατική  προέλευση-  όσοι  δεν  προσαρμόζονται  στις 

κυρίαρχες  αστικές  αξίες  και  παραμένουν  προσκολλημένοι  στη  ζωή της  εργατικής 

οικογένειας και γειτονιάς- εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο. Πολύ συχνά τα σχολεία 

είναι  εχθρικά προς τον εργατικό τρόπο ζωής και  αυτό οδηγεί  στην απόρριψη του 

σχολείου από μέρους των μαθητών με εργατική προέλευση.  

  Κατά τη γνώμη των Jackson και Marsden, η λύση του προβλήματος είναι να 

αναγνωρίσουν τα σχολεία τις εργατικές αξίες ενώ συγχρόνως θα καταγίνονται με τη 

μετάδοση της σημαντικής κουλτούρας. Όπως λένε :  ''Το εκπαιδευτικό σύστημα που 

χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα που θα αποδέχεται και θα καλλιεργεί τις καλύτερες 

ιδιότητες της εργατικής ζωής, και θα συντελεί στη συνάντηση τους με την κεντρική 

μας κουλτούρα''.

  Στο βιβλίο των Jackson και Marsden εμφανίζεται και ένα ακόμη σημαντικό 

ζήτημα. Οι συγγραφείς λένε ότι η''αστική ζωή μεταδίδει, ως φορέας της, την υψηλή 

κουλτούρα της κοινωνίας μας'', κι όμως είναι φανερό ότι οι αστικές οικογένειες που 

μελέτησαν δεν είχαν μια τέτοια κουλτούρα. Μιλώντας γι' αυτές τις οικογένειες λένε 

ότι  :  ''Δεν  έχουν  ίσως  εκείνο  το  εύρος  των  πολιτιστικών  ενδιαφερόντων  που 

χρειάζεται  για  να ενηλικιωθεί  πλήρως ένα έξυπνο και  ευαίσθητο παιδί''.  Όπως θα 

έλεγε  ο  Bourdieu,  επομένως,  οι  οικογένειες  αυτές  δεν  έχουν  μεγάλο  ''πολιτιστικό 

κεφάλαιο''.

  Αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό όταν εξετάζουμε τους ισχυρισμούς ότι το 

σχολείο  είναι  ''αστικός  θεσμός''· ότι  η  κουλτούρα  του  σχολείου  είναι  ανάλογη  μ' 

εκείνη της αστικής οικογένειας· και ότι το γεγονός αυτό ερμηνεύει την επιτυχία των 

παιδιών της αστικής τάξης και την αποτυχία των παιδιών με εργατική προέλευση. 

Γιατί,  στον  τομέα  της  ''υψηλής  κουλτούρας'',  είναι  πολύ  πιθανό  πολλές  αστικές 

οικογένειες να έχουν σοβαρές ελλείψεις και, από αυτή την άποψη, ίσως τα παιδιά 

αυτών των αστικών οικογενειών δεν  είναι  σε  καλύτερη μοίρα από τα παιδιά  που 

προέρχονται από οικογένειες εργατών.
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  Frank Musgrove. Επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης μπορούμε να βρούμε 

στο ενδιαφέρον βιβλίο του Frank Musgrove School and the Social Order (Το Σχολείο 

και η Κοινωνική Τάξη). Ο Musgrove λέει ότι ορισμένες από τις έρευνες του αλλά και 

τις εμπειρίες του ως εκπαιδευτικού τον οδήγησαν στη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα 

χάσμα ανάμεσα στις αξίες των αστών γονέων και τις αξίες του σχολείου. Οι αστοί 

γονείς,  όπως  διαπίστωσε,  ενδιαφέρονταν  μόνο  να  αποκτήσουν  τα  παιδιά  τους  τα 

τυπικά  εκπαιδευτικά  προσόντα  που  θα  μπορούσαν  να  μεταφραστούν  σε  υλικές 

απολαβές. Για τη ''φιλισταϊκή αστική τάξη'',  όπως τους αποκαλεί, ''δεν υφίστατο η 

έννοια του σχολείου ως χώρου ανάπτυξης της πνευματικής καλλιέργειας, ή ακόμη και 

των ηθικών αξιών''. Αντίθετα, θεωρούσαν απλώς το σχολείο ως ''προθάλαμο στη ζωή 

των επιχειρήσεων, και στις ανταμοιβές που δίνει σε όσους προσαρμόζονται σ' αυτήν''. 

Επομένως, οι αστοί γονείς στο σχολείο όπου δίδασκε ήθελαν να κάνουν τα παιδιά 

τους ''παπαγάλους''. Συγκρίνοντας τη νοοτροπία των γονέων μ' εκείνη του σχολείου 

γράφει : Η αστική τάξη του βόρειου Nottinghamshire δεν έτρεφε καμία εκτίμηση για 

την ''αόρατη παιδαγωγική''. Πολλά από τα μέλη της ''νέας'' αστικής τάξης είχαν, απ'  

ότι  φαίνεται,  αποκτήσει  επαγγελματικά  προσόντα  μετά  από  μαθήματα  δι' 

αλληλογραφίας, και η '' απάντηση-πρότυπο'' ήταν κατά τη γνώμη τους μία αλάνθαστη 

παιδαγωγική  στρατηγική  την  οποία  συνιστούσαν  επίμονα  στους  δασκάλους  των 

παιδιών  τους.  Η  βαθύτερη,  ίσως,  και  η  σταθερότερη  και  μονιμότερη  αξία  που 

πρεσβεύαμε ως διδακτικό προσωπικό ήταν ότι η αποστήθιση έτοιμων απαντήσεων 

έκανε  κακό  στο  πνεύμα  και  ακόμη  μεγαλύτερο  κακό  στην  ψυχή.  Και  γενικά,  δε 

θεωρούσαμε ότι τιμούσε κάποιον το να θέλει να ''πάει μπροστά''... Η κουλτούρα μας, 

τελικά,  δεν  ήταν  ''αστική''· ήταν  αριστοκρατική...Οι  αξίες  των  ατών  γονέων  δεν 

ταίριαζαν με τις αξίες του σχολείου.

  Μ'  αυτή  την  έννοια,  επομένως,  δεν  υπάρχει  συνέχεια  ανάμεσα  στην 

οικογένεια και το σχολείο για το παιδί της αστικής τάξης, και το σχολείο δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ''αστικός θεσμός''. Η εμπειρία του Musgrove, μάλιστα, τον οδηγούσε στο 

συμπέρασμα  ότι,  παρόλο  που  τα  παιδιά  με  εργατική  προέλευση  αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες  με  την  ακαδημαϊκή  εκπαίδευση  υψηλού  επιπέδου,  πρέπει  να 

αναγνωρίσουμε  πως  ''η  αστική  προέλευση  δημιουργεί  ακόμη  μεγαλύτερα 

προβλήματα''.

  Σχολιάζοντας  τη  νέα  κοινωνιολογία  της  εκπαίδευσης  καταλήξαμε  στα 
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ακόλουθα  συμπεράσματα.  Πρώτον,  ότι,  παρόλο  που  οι  τρεις  μείζονες  κλάδοι  ή 

μορφές της γνώσης είναι κοινωνικές κατασκευές, δεν είναι κατά συνέπεια αυθαίρετες. 

Επιπλέον,  αν  και  ένα  ορισμένο  σύστημα  ιδεών  μπορεί  να  γεννήθηκε  σε  μια 

συγκεκριμένη κοινωνία σε μια συγκεκριμένη εποχή και να εξυπηρετεί συγκεκριμένα 

συμφέροντα, αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζει όταν κρίνουμε την αλήθεια και την 

ορθότητα  των  ιδεών.  Δεύτερον,  υποστηρίξαμε  ότι  τα  επιχειρήματα  υπέρ  της 

σχετικότητας  των  κριτηρίων  αληθείας  και  ορθότητας  δεν  είναι  πειστικά.  Τρίτον, 

υποστηρίξαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αληθείς και 

ψευδείς ορισμούς, ανάμεσα σε περιγραφή και χαρακτηρισμό, όταν εξετάζουμε τον 

ισχυρισμό  ότι  οι  αντιλήψεις  των  δασκάλων  για  την  ικανότητα  και  τη  γνώση 

καθορίζουν τα επίπεδα απόδοσης των μαθητών. Τέλος -και στηριζόμενοι στο έργο 

πολλών  συγγραφέων  που  έχουν  ασχοληθεί  με  το  θέμα-  επιχειρήσαμε  να 

υπερασπιστούμε τη σημασία της εκπαιδευτικής γνώσης για όλους τους μαθητές, είτε 

προέρχονται από την εργατική είτε από την αστική τάξη. 

1.6 Η ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΑΞΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Η αγωγή  παρουσιάστηκε  από  τότε  που  γεννήθηκε  η  ανθρώπινη  κοινωνία  και  θα 

υπάρχει,  έως ότου υπάρχει  αυτή η κοινωνία.  Η αγωγή είναι  καθορισμένη από τις 

ανάγκες της κοινωνίας και είναι συνδεδεμένη με την εργασία. Αυτή αλλάζει με την 

ανάπτυξη και την τελειοποίηση των εργαλείων και των μέσων της εργασίας, με την 

παρουσίαση καινούριων μορφών εργασιακής δραστηριότητας,  με  τις  αλλαγές  των 

αλληλοσχέσεων των ανθρώπων της εργασίας.

  Ο K. Marx και ο Fr. Engels, οι οποίοι έκαναν υλιστική ανάλυση των νόμων 

της ανάπτυξης της κοινωνίας, διαπίστωσαν την νομοτελειακή σχέση ανάμεσα στην 

αγωγή και  το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων.  Ο χαρακτήρας της 

αγωγής πάντοτε αντιστοιχεί στο επίπεδο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 

και των παραγωγικών σχέσεων που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία.

  Στην ιστορία είναι γνωστά πέντε κοινωνικό-οικονομικοί σχηματισμοί. Χάρη 

στο ότι φτάσανε ως εμάς αρχαιολογικά στοιχεία ακόμα από την πρωτόγονη κοινωνία 

μπορούμε  να  διακρίνουμε  τέτοιες  μορφές  αγωγής,  όπως  φροντίδα  για  τα  παιδιά, 
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εκπαίδευση  με  διάφορες  μεθόδους  και  τρόπους  για  την  απόκτηση  της  τροφής, 

επεξεργασία  υλικών  για  κατασκευή  ρούχων,  κτίσιμο  κατοικιών,  κλπ.,  που 

αποκτούνται με τη μίμηση της εργασίας των μεγαλυτέρων στη ζωή, εξασφαλίζοντας 

την επιβίωση των ανθρώπων.

  Η  αγωγή  ήταν  ομαδική  και  γινόταν  περίπλοκη  με  τη  δυσχέρεια  που 

αποκτούσε  η  εργασία  συνδεόμενη  κατά  κύριο  λόγο  με  τη  γεωργία  και  την 

κτηνοτροφία.

  Μετά την απόσπαση της οικογένειας από την κοινωνία του γένους τα παιδιά 

έπαιρναν τις βάσεις της αγωγής από την οικογένεια στη γενική προετοιμασία για τη 

ζωή, στον αγώνα για την επιβίωση τους, στην επικοινωνία τους με τα μέλη του γένους 

και της φυλής.

  Αργότερα, όταν άρχισε η δυναμική διαδικασία της ταξικής αποσύνθεσης της 

κοινωνίας  και  δυνάμωσε  η  εξουσία  των  αρχηγών  και  τα  συμβούλια  των 

δημογερόντων(  αρχόντων)  και  των  μάντεων,  η  αγωγή  άρχισε  βαθμηδόν  να 

μεταβάλλεται. Όλα τα παιδιά δεν προετοιμάζονταν να αποκτήσουν μόνο τα μέσα για 

την επιβίωση τους. Μερικά απ' αυτά άρχισαν να προετοιμάζονται για να επιτελέσουν 

άλλες λειτουργίες, συνδεδεμένες με τη διαδικασία άσκησης της εξουσίας.

  Μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  οι  απαρχές  των  οργανωμένων  απασχολήσεων 

βρίσκονται στην περίοδο που στην κοινωνία των γενεών άρχισαν να διακρίνονται οι 

άνθρωποι  όταν  <<ειδικεύονταν>>  στη  μετάδοση  της  πείρας  τους  από  ένα 

συγκεκριμένο  είδος  δραστηριότητας.  Για  παράδειγμα,  οι  πιο  επιδέξιοι  κυνηγοί 

εκπαίδευαν  τους  νέους  σε  επιδέξιους  τρόπους.  Μικρές  ομάδες  άρχισαν  να 

συγκεντρώνονται και γύρω από τους άρχοντες και τους μάντεις, οι οποίοι εκπαίδευαν 

ένα μέρος από τους νέους στους τρόπους και τις διαδικασίες των διαφόρων ιερών 

τελετών.

  Στην επόμενη φάση της κοινωνίας, τη δουλοκτητική, την πρώτη οργανωμένη 

κοινωνία,  ο  διαχωρισμός  των  ανταγωνιστικών  τάξεων,  των  δούλων  και  των 

δουλοκτητών,  με  έντονη  τη  διάκριση  των  συνθηκών  ζωής  και  της  θέσης  στην 

κοινωνία,  η  αγωγή  έγινε  λειτουργία  του  κράτους.  Στις  χώρες  του  πιο  αρχαίου 

πολιτισμού  (Ελλάδα,  Αίγυπτος,  Ινδία,  Κίνα  κ.ά.)  για  τους  σκοπούς  της  αγωγής 

άρχισαν να δημιουργούνται ειδικά για την αγωγή των νέων ιδρύματα.

  Για  παράδειγμα,  καθορισμένο  σύστημα  αγωγής  είχε  δημιουργηθεί  στην 
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αρχαία Ελλάδα, στην Σπάρτη και στην Αθήνα.

  Στην Σπάρτη, η αγωγή των παιδιών των δουλοκτητών τα προετοίμαζε να 

κάνουν  κατακτητικούς  πολέμους  και  να  υπερασπίζονται  τις  κατακτήσεις  τους. 

Μεγάλη  προσοχή  δίνονταν  στην  πολεμική  εκπαίδευση,  στη  φυσική  αγωγή,  στα 

στρατικοποιημένα  αθλήματα.  Στην  Αθήνα  πάλι  είχε  αναπτυχθεί  σύστημα  για  τη 

νοητική και αισθητική αγωγή. Αυτό περιελάμβανε εκμάθηση και μουσικής, τραγούδι, 

μουσικά όργανα κ.ά. Τα παιδιά ων δουλοκτητών προετοιμάζονταν για το ρόλο του 

άρχοντα με αφοσίωση προς τις επιστήμες, απολαμβάνοντας την τέχνη, αποσκοπώντας 

στο να γίνουν ικανοί στη διοίκηση αλλά και στο στρατό. Δεν τους δημιουργούνταν 

καθόλου εργασιακές συνήθειες της πόλης-κράτους, ενώ τους διαπαιδαγωγούσαν με 

περιφρόνηση προς τη χειρωνακτική εργασία.

  Η αγωγή των παιδιών των δούλων απέβλεπε στην προετοιμασία τους για 

διάφορα είδη υπηρεσιών και τη χειρωνακτική εργασία και πραγματοποιούνταν με την 

ίδια  την  εργασία.  Τα μαθαίνανε  στην υποταγή και  την  ταπείνωση.  Κανένα ειδικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε για τη εκπαίδευση τους και την 

προετοιμασία τους για την εργασία.

  Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ταξική κοινωνία και η αγωγή γινόταν ταξική, 

αναπτύχθηκαν  διάφορα  συστήματα  αγωγής,  σύμφωνα  με  διάφορους  σκοπούς 

σχετικούς  με  την  προετοιμασία  για  τη  ζωή  των  παιδιών-εκπροσώπων  διαφόρων 

τάξεων.  Η αγωγή έγινε συγκεκριμένη λειτουργία του κράτους,  η καθοδήγηση της 

πραγματοποιούνταν από την κυρίαρχη τάξη και γι' αυτό αποσκοπούσε στην εδραίωση 

της κυρίαρχης εξουσίας.

  Η  φεουδαρχική  κοινωνία,  το  επόμενο  στάδιο,  αποτελείται  από  δύο 

ανταγωνιστικές  τάξεις  :  φεουδαρχικές  και  δουλοπάροικοι  αγρότες.  Στην τάξη των 

φεουδαρχικών διακρίνονται ιδιαίτερα στρώματα : κληρικοί, φεουδάρχες και ευγενείς 

με κληρονομική εξουσία. Στο φεουδαλισμό αποκτά παραπέρα ανάπτυξη το σύστημα 

από εκπαιδευτικό-παιδαγωγικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα προνομιούχα στρώματα 

της  κοινωνίας,  η  οποία έδινε κληρική αγωγή για τα παιδιά που προέρχονταν από 

οικογένειες ανώτερων κληρικών, ιπποτική αγωγή στα παιδιά των φεουδαρχών.

  Το  επίπεδο  ανάπτυξης  της  παραγωγής  σ'  αυτή  την  αρχική  περίοδο 

φεουδαλισμού δεν απαιτούσε από τους αγρότες ειδική εκπαιδευτική προετοιμασία και 

γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος από τους δουλοπάροικους αγρότες εκείνη την εποχή δεν 
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εκπαιδευόταν στα  σχολεία.  Τα παιδιά  εκπαιδευόταν σε εργασιακές  δεξιότητες  και 

συνήθειες στη διαδικασία της εργασίας. Οι παραδόσεις στην αγωγή μεταδίδονταν από 

την  οικογένεια  στην  οικογένεια,  εκδηλώνονταν  σε  λαϊκές  τελετουργίες,  και 

διαφυλάγονταν τα έθιμα.

  Το χαρακτηριστικό για την εποχή του φεουδαλισμού,  ιδιαίτερα κατά την 

αρχική περίοδο και ο διοικητικός και καθοδηγητικός ρόλος της εκκλησίας και του 

κλήρου  στην  πραγματοποίηση  όλων  των  βασικών  μορφών  της  αγωγής.  Όταν 

παρατήρησε αυτό ο Engels, έγραψε ότι στο μεσαίωνα το μονοπώλιο στην πνευματική 

εκπαίδευση ανήκε στους  κληρικούς  και  με  τον τρόπο αυτό η μόρφωση απέκτησε 

κυρίως θεολογικό χαρακτήρα.

  Σε  σχέση  με  τη  ανάπτυξη  και  την  επέκταση  των  πόλεων  άρχισε  να 

διαμορφώνεται  το  καινούριο  κοινωνικό  στρώμα  από  τους  εκμεταλλευόμενους 

τεχνίτες και τους μικρέμπορους, οι οποίοι τυπικά ήταν ελεύθεροι.

  Με  την  ανάπτυξη  των  τεχνών  και  τη  διαμόρφωση  της  βιοτεχνικής 

παραγωγής,  παρουσιάζεται  η  ανάγκη  κάποιας  πρακτικής  εκπαίδευσης-γραφή, 

ανάγνωση,  μαθηματικά,  απαραίτητα  για  να  κρατούν  λογαριασμούς-για  την 

ανταλλαγή, για τη  ανάπτυξη του εμπορίου. Τα παιδιά των ελεύθερων επαγγελματιών 

και των μικρεμπόρων άρχισαν να εκπαιδεύονται στην αρχή στις εκκλησίες, αργότερα 

στις  συντεχνίες  και  σε  σχολεία  όπου  διδάσκονταν  τέχνες.  Αυτές  οι  σχολές 

εξυπηρετούσαν τα παιδιά των βιοτεχνών, οι οποίοι ανάλογα με την τέχνη τους ήταν 

οργανωμένοι  σε  συντεχνίες,  ενώ τα  παιδιά  των  εμπόρων φοιτούσαν  σε  εμπορικά 

σχολεία.

  Η επέκταση του εμπορίου και των εμποροοικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

κρατών,  η  επέκταση  των  πόλεων,  η  ανάπτυξη  των  μικροβιοτεχνών  και  της 

χειροτεχνικής προκάλεσαν την εμφάνιση και τη σταθεροποίηση της αστικής τάξης, η 

οποία δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με τον ταξικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων  που  ήταν  προορισμένα  για  την  αριστοκρατία  του  κλήρου  και  των 

φεουδαρχών.  Οι  νέες  ανάγκες  δεν  μπορούσαν  να  ικανοποιηθούν  και  με  το 

περιορισμένο  απόθεμα  γνώσεων  που  κατείχαν  αυτοί  που  αποφοιτούσαν  από  τις 

διάφορες θεολογικές, ενοριακές, συντεχνιακές σχολές και το κάθε είδος σχολείου της 

πόλης που ίδρυαν οι δημοτικές αρχές. Για την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής 

ήταν απαραίτητο να υπάρχουν εργάτες με στοιχειώδη μόρφωση. Η οργανωμένη και 

                                                                                                                                    40



με συγκεκριμένους στόχους αγωγή των παιδιών των εργαζομένων έγινε κοινωνική 

ανάγκη.

  Ερχόμενη η αστική τάξη στην εξουσία, με την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη 

νέων παραγωγικών σχέσεων μέσα στο κεφαλαιοκρατικό (καπιταλιστικό) καθεστώς, 

επέφερε νέα ρύθμιση των πολιτικών δυνάμεων με άλλη ταξική σύνθεση.

  Τώρα πια η αστική τάξη είχε ενισχύσει τις οικονομικές της θέσεις και είχε 

αποκτήσει πολιτική εξουσία, η οποία της έδινε τη δυνατότητα γρήγορα να προχωρεί 

στην παραγωγή και το εμπόριο και να αποκτά τεράστια κέρδη για λογαριασμό της,  

εκμεταλλευόμενη  όλο  και  περισσότερο  την  εργατική  τάξη,  η  οποία  παρέμενε 

στερημένη από τα εργαλεία και τα μέσα παραγωγής και εξαρτημένη ολοκληρωτικά 

από  τους  εργοδότες.  Όταν  οι  θέσεις  της  αστικής  τάξης  στον  πολιτικό  στίβο 

σταθεροποιήθηκαν, αυτή άρχισε να παραιτείται από τις δημοκρατικές της απαιτήσεις 

στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  τις  οποίες  αρχικά  είχε  προβάλει  στην  περίοδο  του 

αγώνα κατά της φεουδαρχίας.

  Η αστική τάξη άρχισε να πραγματοποιεί αυστηρό ταξικό διαχωρισμό στα 

παιδιά, δημιουργώντας μια σειρά από εμπόδια για την προώθηση των παιδιών των 

εργαζομένων προς τα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, περιορίζοντας το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο στα μαζικά σχολεία που προορίζονταν για τα παιδιά των φτωχών και τα 

οποία  παρείχαν  μόνον  εκείνο  το  επίπεδο  γνώσεων  που  ήταν  απαραίτητο  για  τη 

δουλειά στις συνθήκες εξυπηρέτησης των μηχανών της παραγωγής. Στις αγροτικές 

περιοχές, τα δημοτικά σχολεία συνέχιζαν να βρίσκονται κάτω από την επιρροή της 

εκκλησίας, όπως και άλλα είδη σχολείων που ιδρύονταν από τις τοπικές αρχές.

  Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την τεχνική μετεξέλιξη της αγροτικής 

οικονομίας που χρειαζόταν πιο συνειδητούς και εγγράμματους εργάτες.

  Συγχρόνως,  η  αστική  τάξη  προσπαθούσε  να  δώσει  καλύτερη  γενική 

εκπαίδευση σα δικά της παιδιά για να είναι αυτά σε θέση να αναλάβουν τη διοίκηση 

του κράτους, να αναπτύσσουν την οικονομία του, να σταθεροποιήσουν τις ένοπλες 

δυνάμεις. Γι' αυτούς τους σκοπούς άρχισαν να εξυπηρετούν το σύστημα τα ακριβά 

ιδιωτικά σχολεία, τα οποία υπήρχαν παράλληλα με τα κρατικά σχολεία.

  Η  φεουδαρχική  αριστοκρατία,  η  οποία  συνέχιζε  να  είναι  ισχυρή  τάξη 

εκμετάλλευσης δεν στερήθηκε απ' όλα τα προνόμια της. Διατηρήθηκε ως ένα επίπεδο 

και ο ταξικός χαρακτήρας ορισμένων τυποποιημένων σχολείων, τα οποία συνέχιζαν 
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να  δέχονται  κατά  προτίμηση  παιδιά  που  ανήκαν  σε  καθορισμένα  κοινωνικά 

στρώματα.

  Όλα αυτά δείχνουν ότι στην καπιταλιστική κοινωνία η παιδεία εκφράζει τον 

ίδιο έντονο ταξικό χαρακτήρα, ελέγχεται και κατευθύνεται από την κυρίαρχη τάξη, 

αναπτύσσεται  σε  σχέση  με  τα  ενδιαφέροντα  της  εξασφαλίζοντας  και 

σταθεροποιώντας την ταξική και την ιδιοκτησιακή ανισότητα ανάμεσα στα παιδιά 

των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευομένων.

1.7 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σοβαρές  αλλαγές  γίνονται  και  στην  ανάπτυξη  της  νόησης  του  παιδιού  της 

προσχολικής  ηλικίας.  Βγαίνοντας  το  παιδί  από  τον  σχετικά  στενό  κύκλο  του 

οικογενειακού  περιβάλλοντος  και  μπαίνοντας  σε  σχετικά  πιο  ευρύ  περιβάλλον, 

μεγαλώνει και ο κύκλος των παραστάσεων του για τα αντικείμενα και τα φαινόμενα 

της φύσεως, και της κοινωνικής ζωής. Οι νέες μορφές δραστηριότητας (πιο σύνθετα 

παιχνίδια,  ζωγραφική,  πλαστική,  κατασκευές,  στοιχειώδεις  μορφές  εργασίας) 

χρησιμεύουν ως βάση της αναδιοργάνωσης όλης της πνευματικής δραστηριότητας 

του παιδιού.

  Κατά τον Elkonin, το παιδί συναντά στο παιχνίδι και στην εργασία δυσκολίες 

που  πρέπει  να  ξεπεράσει  και  αυτό  το  υποχρεώνει  να  θέσει,  για  πρώτη  φορά,  το 

ερώτημα  για  τις  αιτίες  αυτών  των  δυσκολιών.  Η  εμφάνιση  τέτοιων  ερωτημάτων, 

δείχνει ότι αρχίζει το παιδί να προσανατολίζεται προς τις αιτιώδεις σχέσεις, πράγμα 

που αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της νόησης του. Είναι ουσιαστικό 

επίσης,  το  ότι  οι  πρακτικές  έρευνες  για  το  ξεπέρασμα  των  δυσκολιών  που 

εμφανίζονται μπροστά στο παιδί, γίνονται τώρα πιο συστηματικές και σκόπιμες. Αντί 

των τυχαίων δοκιμών εμφανίζεται καθορισμένη διαδοχικότητα στις ενέργειες.

  Οι λεκτικά εκφραζόμενοι συλλογισμοί εμφανίζονται πολύ αργότερα από τις 

νοητικές  λειτουργίες  που  άμεσα  συνδέονται  με  την  πρακτική  δραστηριότητα  και 

καθορίζονται από την εμφάνιση των γνωστικών προβλημάτων. Υπό την επίδραση των 

ενηλίκων, που στρέφουν την προσοχή των παιδιών προς τις διάφορες πλευρές των 

φαινομένων, ιδιαίτερα στις αιτίες που τα προκαλούν, και αποκαλύπτουν τις προσιτές 

για το παιδί αυτής της ηλικίας αιτιώδεις σχέσεις, δημιουργείται η γνωστική σχέση 
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προς την πραγματικότητα.

  Στις ερωτήσεις που θέτει το παιδί της προσχολικής ηλικίας όλο και πιο πολύ 

αποκαλύπτεται η τάση για τη γνώση των γύρω φαινομένων, ιδιαίτερα τότε που τα 

παιδιά συναντούν κάτι άγνωστο που τους προκαλεί απορία, ή στις περιπτώσεις που οι 

προηγούμενες παραστάσεις του παιδιού είναι αντίθετες προς τις νέες.

  Με σωστή καθοδήγηση (κατευθύνοντας το παιδί στην αυτενεργό έρευνα για 

τις απαντήσεις με συμπληρωματικές παρατηρήσεις, τη σύγκριση των αντικειμένων 

μεταξύ τους κλπ.) εμφανίζονται στα παιδιά οι συλλογισμοί που στρέφονται στη λύση 

του δοσμένου ζητήματος.

  Οι ερωτήσεις αυξάνονται ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ της προσχολικής 

ηλικίας, τα παιδιά διατυπώνουν τις πιο διαφορετικές ερωτήσεις : << Γιατί το φεγγάρι 

δεν  πέφτει;>>,  <<Από  τι  είναι  καμωμένα  τα  αστεράκια  ;>>,  <<  Γιατί  φυσά  ο 

αέρας;>>, << Πώς κάνει γάλα η αγελάδα αφού δεν πίνει γάλα;>> κλπ. Τα ερωτήματα 

που  θέτουν  τα  παιδιά  μαρτυρούν  το  ξύπνημα-όπως  υπογραμμίζει  ο  Elkonin  του 

γνωστικού ενδιαφέροντος προς τα φαινόμενα της πραγματικότητας. Εάν οι ενήλικοι 

δεν απαντούν σ' αυτά τα ερωτήματα, το παιδί μόνο του φτιάχνει διάφορες υποθέσεις 

για την προέλευση και τις αιτίες αυτών των φαινομένων, χρησιμοποιώντας κυρίως τις 

αναλογίες και μεταφέροντας τις γνωστές σ' αυτό σχέσεις και εξαρτήσεις σε ακόμα 

άγνωστες.

  Κατά το τέλος της προσχολικής ηλικίας το περιεχόμενο των γενικεύσεων 

είναι κυρίως οι λειτουργίες των αντικειμένων και οι τρόποι χρησιμοποίησης τους. 

Κατά την προσχολική ηλικία η γενίκευση ανεβαίνει σε πιο ψηλό επίπεδο.

  Σαν αποτέλεσμα της σύγκρισης των αντικειμένων, στη γενίκευση μπαίνουν 

όλο  και  πιο  ουσιαστικά  γνωρίσματα.  Έτσι,  της  μεγάλης  προσχολικής  ηλικίας  τα 

παιδιά κατακτούν μερικές αντιλήψεις ομάδων ειδών, όπως πχ., τα κατοικίδια ζώα, τα 

μέσα  επικοινωνίας,  τα  έπιπλα  κλπ.  Εμφανίζεται  η  διαφοροποίηση  και  η  πλατιά 

ταξινόμηση των φαινομένων της πραγματικότητας.  Τα μεγάλα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας  μπορούν να διαφοροποιήσουν το ζωντανό από το μη ζωντανό,  τα φυσικά 

αντικείμενα από τα αντικείμενα που κατασκευάζουν οι άνθρωποι κλπ.

1.8 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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Κατά τη διαδικασία της αγωγής της νόησης των παιδιών αυτά αποκτούν ορισμένες 

γνώσεις και συνήθειες. Μαθαίνουν να αποδέχονται τι γνώσεις, να ασκούν τη μνήμη, 

τη σκέψη, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η φιλομάθεια τους. Αυτή είναι μια σύνθετη, 

ποικιλόμορφη  διαδικασία  που  για  την  πραγματοποίηση  της  χρησιμοποιούνται 

διάφορα είδη δραστηριοτήτων, όπως το παιχνίδι, η εργασία, η συστηματοποιημένη 

απασχόληση κ.ο.κ.

  Η σκέψη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας δεν έχει αφαιρετικό, αλλά 

συγκεκριμένο παραστατικό χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι το παιδί μπορεί 

να γνωρίσει μόνον την εξωτερική πλευρά ξεχωριστών φαινομένων και ότι δεν είναι 

ικανό να ξεχωρίσει τις κοινές και ουσιαστικές ιδιότητες τους. Η παιδαγωγική πείρα 

και  οι  ειδικές  έρευνες  απέδειξαν,  ότι  όταν  η  αγωγή και  η  μάθηση οργανώνονται 

σωστά,  στον  εγκέφαλο  των  παιδιών  αντικατοπτρίζονται  παραστάσεις  με  το  πιο 

ουσιαστικό στοιχείο των φαινομένων που παρατηρούν τα παιδιά. Αντιλαμβάνονται τις 

πιο προσιτές μεταξύ τους συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις, αναλύουν και γενικεύουν 

την πληροφορία που έχουν αποδεχτεί.

  Βασικό συστατικό στοιχείο στο περιεχόμενο της νοητικής αγωγής, είναι η 

διάπλαση και ο εμπλουτισμός της παραστατικής σκέψης, η οποία παίζει βασικό ρόλο 

στη γνωστική δραστηριότητα, όχι μόνο του μικρού παιδιού, αλλά και του μαθητή και 

του ενηλίκου ατόμου.

  Για να εμπλουτιστεί η σκέψη του παιδιού και για να μπορεί αυτό να κάνει 

γενικεύσεις  που  έχουν  κάποιο  νόημα,  οι  γνώσεις  που  δίνονται  πρέπει  να  είναι 

επιλεγμένες  και  συστηματοποιημένες  έτσι  που  να  του  δίνουν  τη  δυνατότητα  να 

αντιλαμβάνεται την πιο απλή σύνδεση φαινομένων, η οποία είναι χαρακτηριστική για 

τη μια ή την άλλη σφαίρα της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, όταν γνωρίζεται με 

την  οργανική  φύση  οι  γνώσεις  συστηματοποιούνται  έτσι,  που  βοηθούν  να 

ανακαλύπτει τη γενική νομοτέλεια ( την εξάρτηση πχ., μεταξύ της κατασκευής του 

σώματος  του  ζώου  και  των  συνθηκών  της  ύπαρξης  του),  η  οποία  σε  μία  σειρά 

περιπτώσεις  παρουσιάζεται  σε πολύ απλές μορφές και  είναι απόλυτα προσιτή στο 

παιδί της προσχολικής ηλικίας.

  Στον τομέα των πιο απλών φυσικών φαινομένων, με τα οποία γνωρίζεται, 

κεντρικός  κρίκος  για  τη  συστηματοποίηση  των  γνώσεων  είναι  η  διαμόρφωση 

αντιλήψεων για τις βασικές ιδιότητες της κίνησης των αντικειμένων στο χώρο. Ενώ 
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στην επεξεργασία της κατασκευής βασικός κρίκος είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

της μορφής του κατασκευαζόμενου αντικειμένου και του προορισμού του.

  Η  νοητική  αγωγή  των  παιδιών  δίνει  καλύτερα  αποτελέσματα  στη 

συστηματοποιημένη απασχόληση, κατά την οποία δημιουργούνται όλες οι συνθήκες 

για την απόκτηση συστηματοποιημένων γνώσεων.

  Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά κατά τη διαδικασία της 

συστηματοποιημένης απασχόλησης διαδοχικά γίνονται πιο σύνθετες.

  Τα  παιδιά  δεν  αποκτούν  μόνο  γνώσεις  αλλά  γνωρίζονται  και  με  νέες 

μεθόδους που τα βοηθούν να ανακαλύψουν την πραγματικότητα. Μαθαίνουν τρόπους 

για  την  διερεύνηση  των  αντικειμένων  και  των  φαινομένων,  απλές  μεθόδους 

ανάλυσης,  σύγκρισης,  γενίκευσης  κ.ο.κ.  Η/ο  παιδαγωγός  δημιουργεί  όλες  τις 

συνθήκες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων, ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν με 

αυτοτέλεια  τις  αποκτημένες  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  την  επίλυση  διαφόρων 

πρακτικών και γνωστικών προβλημάτων και σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων.

  Η νοητική αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας πραγματοποιείται 

και εκτός της συστηματοποιημένης απασχόλησης.

  Το σωστά οργανωμένο παιχνίδι, η εκδρομή, η συζήτηση στη διάρκεια του 

περιπάτου κ.ο.κ, διευρύνουν τον ορίζοντα τους, δημιουργούν σ' αυτά τη δυνατότητα 

να παρατηρούν και να αναλύουν.

1.9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την καλλιέργεια και τη ανάπτυξη της παραστατικής-

κινητικής και παραστατικής-οπτικής σκέψης εφαρμόζονται οι παρακάτω μέθοδοι της 

μάθησης  :  οι  προφορικές,  οι  παραστατικές,  οι  πρακτικές,  οι  παχνιώδεις,  ο 

προβληματισμός και το πείραμα.

  Πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  όλες  αυτές  οι  μέθοδοι  πολύ  σπάνια 

χρησιμοποιούνται  μεμονωμένα,  αλλά  συνήθως  σε  συνδυασμούς.  Ανάλογα  με  το 

περιεχόμενο του προγραμματικού υλικού, και τις ιδιομορφίες της ηλικίας, υπεροχή σ' 

αυτούς τους συνδυασμούς μπορεί να έχει η μία ή η άλλη μέθοδος.

  Οι μέθοδοι της μάθησης χαρακτηρίζονται όχι μόνον από τους τρόπους της 

δουλειάς της/του νηπιαγωγού, αλλά και από τον τρόπο καθοδήγησης των παιδιών απ' 

αυτήν/ον.
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  Ιδιαίτερα βασική είναι η δραστηριότητα των μικρών παιδιών στη διαδικασία 

της  μάθησης.  Έχει  καθαρά  γνωστικό  χαρακτήρα  (παρατήρηση,  ακρόαση)  ή  είναι 

κυρίως πρακτική και στοχεύει στην επιτυχία καθορισμένου πρακτικού αποτελέσματος 

;

  Στις  προφορικές  και  παραστατικές  μεθόδους  της  μάθησης  τα  παιδιά 

χρησιμοποιούν κατακτημένους τρόπους αποδοχής : τη δεξιότητα να παρατηρούν τα 

αντικείμενα που τους υποδεικνύουν, να ακούνε με προσοχή τις επεξηγήσεις της/του 

νηπιαγωγού.  Ενώ  το  χαρακτηριστικό  στις  πρακτικές  μεθόδους  είναι,  ότι  στη 

διαδικασία της πραγματικής ανάπλασης των αντικειμένων αυτά αποκτούν καινούριες 

γνώσεις για τα αντικείμενα και ανακαλύπτουν σ' αυτά τέτοιες ιδιότητες, συνδέσεις 

και  σχέσεις,  οι  οποίες  δεν  μπορεί  να  γίνουν  προσιτές  από  μια  απλή  και  μόνο 

παρατήρηση.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  χρησιμοποιούν  τις  δικές  τους  πρακτικές 

συνήθειες και δεξιότητες.

  Βασικό ρόλο στην προσχολική εκπαίδευση παίζει η οργανωμένη από τη/το 

νηπιαγωγό  δημιουργική  δραστηριότητα  των  παιδιών  (κατασκευή,  ζωγραφική, 

εργασία κ.ο.κ). αυτή η δραστηριότητα έχει δικό της χαρακτήρα, ο οποίος συνίσταται 

στα παρακάτω : τα παιδιά όχι μόνο παρατηρούν και ακούν, αλλά και μεταβάλλουν το 

γύρω περιβάλλον (''κτίζουν'' οικοδομές, ζωγραφίζουν, περιποιούνται τα φυτά). Όταν 

ασχολούνται  μ'  όλα  αυτά,  γνωρίζουν  καλύτερα  και  καινούριες  ιδιότητες  των 

αντικειμένων  και  φαινομένων,  πείθονται  από  την  πράξη  πλέον  για  ορισμένες 

νομοτέλειες (πχ., η στερεότητα της οικοδομής εξαρτάται από τη θέση των υλικών της, 

η  κατάσταση  και  η  ανάπτυξη  των  φυτών  εξαρτώνται  από  τις  φροντίδες  που 

καταβάλλονται γι' αυτά κ.ο.κ.).

  Οι πρακτικές μέθοδοι της νοητικής αγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

διαφορετικούς  τρόπους,  ανάλογα  με  το  πρόβλημα  το  οποίο  επαναλαμβάνεται 

μπροστά στο παιδί.  Σε μια περίπτωση δίνεται  σ'  αυτό ένα έτοιμο παράδειγμα (το 

αποτέλεσμα  της  κατασκευής),  εξηγούνται  και  υποδεικνύονται  οι  τρόποι  με  τους 

οποίους μπορούν να κατασκευάσουν το αντικείμενο ( οικοδομή, εικόνα κ.ο.κ.). Τη 

μορφή του μελλοντικού αντικειμένου το παιδί την καθορίζει από την αρχή, με τη 

βοήθεια της/του παιδαγωγού και αργότερα καθοδηγείται από τις δημιουργημένες σ' 

αυτό παραστάσεις. Μια τέτοια θέση του προβλήματος παίζει πολύ βασικό ρόλο στην 

ενεργοποίηση της σκέψης του παιδιού και στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του.
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  Στις πρακτικές μεθόδους της μάθησης ιδιαίτερο ρόλο αποκτάει η επίδειξη, 

στην  περίπτωση  του  έτοιμου  προτύπου,  και  η  υπόδειξη,  στην  περίπτωση  των 

<<καθορισμένων όρων>>.  Στη  διαδικασία  της  λύσης  του  προβλήματος  πρέπει  να 

δημιουργηθούν στα παιδιά δεξιότητες, ώστε να αντιπαραθέτουν τα αποτελέσματα μ' 

εκείνα που είχαν και να διορθώνουν τις δυσαναλογίες που παρατηρούν. Αυτό βοηθά 

στην  ανάπτυξη  του  αυτοελέγχου,  που  αποτελεί  ένα  πολύ  βασικό  στοιχείο  της 

δραστηριότητας  της  μάθησης  και  έναν  απαραίτητο  όρο  στην  προετοιμασία  των 

παιδιών για το σχολείο.

  Η επίδειξη του πραγματικού αντικειμένου ή φαινομένου σαν βασική μέθοδος 

της μάθησης μπορεί να γίνει είτε στην ώρα του μαθήματος, είτε στην εκδρομή, είτε 

κατά τη διάρκεια της εργασίας με δοσμένο υλικό (εικόνες, διαφάνειες κ.ά.). Εδώ ο 

ρόλος της/του παιδαγωγού είναι καθοριστικός για την καθοδήγηση και οργάνωση της 

διαδικασίας της αποδοχής των γνώσεων. Αυτή/ός υπογραμμίζει τις διάφορες πλευρές 

και την προσοχή που πρέπει να δίνεται στις χαρακτηριστικές τυπικές ιδιομορφίες του.

  Η επιλογή μορφών εποπτείας ακολουθεί ορισμένους όρους. Η μελέτη των ιδιοτήτων 

του φυσικού αντικειμένου και φαινομένου που χρησιμοποιείται στην επίδειξη (όπως 

πίνακες  ζωγραφικής,  ζώα  και  πουλιά,  μοντέλα  κ.ά.)  να  γίνεται  με  τρόπο  που  να 

προσελκύει την προσοχή των παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση να δώσει η παιδαγωγός στις 

ιδιότητες  εκείνες  που  ίσως  για  τα  παιδιά  να  είναι  λιγότερο  αξιόλογες  (δεν 

προβάλλονται για παράδειγμα με έντονα χρώματα).

  Περισσότερες  ιδιομορφίες  παρουσιάζει  η  οργάνωση  της  γνωριμίας  των 

παιδιών  με  τη   εξέλιξη  των  φαινομένων  και  τις  αλλαγές  που  παρουσιάζουν  (για 

παράδειγμα με την αλλαγή του καιρού κάθε εποχής, με την ανάπτυξη και εξέλιξη των 

ζώων και φυτών, κ.ο.κ.).  Σ'  αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό οι συστηματικές 

παρατηρήσεις  να  διαρκούν  περισσότερο  χρονικό  διάστημα.  Γιατί  αυτές  παίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού της νηπιακής ηλικίας μια που 

διαμορφώνουν σ' αυτά τη δεξιότητα να γνωρίζουν τα φαινόμενα στην κίνηση τους, 

στην αλλαγή και την ανάπτυξη τους.

  Οι  πρακτικές  και  οι  εποπτικές  μέθοδοι  της  μάθησης  χρησιμοποιούνται 

παράλληλα με τον προφορικό λόγο της/του παιδαγωγού. Ο λόγος της/του όμως ως 

μέθοδος της μάθησης και της αγωγής μπορεί να σταθεί και μόνος. Μπορεί δηλαδή να 

παίξει το ρόλο ξεχωριστής μεθόδου της νοητικής αγωγής.
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  Μια από τις  βασικές  προφορικές  μεθόδους  της  νοητικής  αγωγής είναι  η 

συζήτηση  (διάλογος).  Στη  διαδικασία  της  συζήτησης  ολοκληρώνεται  η  ζωντανή 

επαφή  μεταξύ  παιδαγωγού  και  παιδιών.  Με  ειδικά  επιλεγμένες  ερωτήσεις  η/ο 

παιδαγωγός  ενεργοποιεί  τη  γνωστική  δραστηριότητα  των  παιδιών  στη  σωστή 

κατεύθυνση. Διορθώνει και συμπληρώνει τις απαντήσεις τους, τους δίνει καινούρια 

στοιχεία σε σχέση με το θέμα της συζήτησης, τους μαθαίνει να σκέπτονται και να 

γενικεύουν  το  κατακτημένο  υλικό.  Η  ζωηρή  ανταλλαγή  των  γνωμών  δημιουργεί 

ευχάριστη βάση για την αποδοχή νέων γνώσεων από τα παιδιά, για τη ανάπτυξη της 

σκέψης  τους  και  των  γνωστικών  ενδιαφερόντων  τους.  Στη  σωστά  οργανωμένη 

συζήτηση τα παιδιά αρχίζουν να υποβάλλουν ερωτήσεις και δοκιμάζουν μόνα τους να 

απαντούν  σ'  αυτές.  Από  τις  ερωτήσεις  των  παιδιών  η/ο  παιδαγωγός  μπορεί  να 

σχηματίσει γνώμη για τις ιδιομορφίες της σκέψης τους, να καταλάβει τις δυσκολίες 

που παρουσιάστηκαν στην κατανόηση του υλικού.

  Η  διεξαγωγή  τέτοιων  συζητήσεων  απαιτεί  καλή  προετοιμασία  από  την 

πλευρά της/του παιδαγωγού. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εξηγήσεις που δίνονται 

από την /τον παιδαγωγό, οι οποίες απαιτούν μια ιδιόμορφη σύνθεση των λεκτικών και 

εποπτικών μεθόδων. Η εξήγηση εκπληρώνει το ρόλο της, όταν στα παιδιά δίνονται 

γνώσεις που αντικατοπτρίζουν σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ των φαινομένων. Αυτές 

οι γνώσεις συνήθως είναι αρκετά σύνθετες και για να αποκτηθούν από τα παιδιά η 

διαδικασία της μάθησης πρέπει να οργανώνεται πολύ καλά. Η/ο παιδαγωγός αρχίζει 

με  την επιλογή τέτοιων γεγονότων,  η  γνωριμία  των οποίων θα δημιουργήσει  την 

απαραίτητη βάση για την ουσιαστική εμβάθυνση από την πλευρά των παιδιών στα 

φαινόμενα που τα περιβάλλουν.

  Για παράδειγμα, για να μπορέσουν τα παιδιά της μεγαλύτερης προσχολικής 

ηλικίας να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατασκευής των άκρων 

των ζώων και των συνθηκών ζωής τους, η/ο παιδαγωγός χρησιμοποιεί την εκδρομή 

και την επίδειξη των εικόνων. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν την κατασκευή των ποδιών 

των πτηνών που πλέον στο νερό ή των ζώων που έχουν οπλές κλπ. Κατά τη διάρκεια 

αυτής  της  διαδικασίας  τα  παιδιά  αποκτούν  γνώσεις,  οι  οποίες  βοηθούν  την/τον 

παιδαγωγό να εξηγήσει γιατί η κατασκευή των άκρων των ζώων εξαρτάται από τις 

συνθήκες στις οποίες ζουν.

  Η/ο  παιδαγωγός  χρησιμοποιεί  την  εξήγηση  για  να  δώσει  πιο  σύνθετες 
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γνώσεις στα παιδιά της μεγαλύτερης νηπιακής ηλικίας. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, 

οι γνώσεις οι σχετικές με τη ανάπτυξη των φυτών. 

  Σημαντικό επίσης ρόλο στην αγωγή της νόησης των παιδιών παίζουν και οι 

μέθοδοι  που  παίρνουν  τη  μορφή  του  παιχνιδιού.  Τα  διδακτικά  παιχνίδια 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη  εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν την ώρα της συστηματοποιημένης απασχόλησης.

  Με τη βοήθεια αυτών των παιχνιδιών εξακριβώνονται και σταθεροποιούνται 

οι γνώσεις των παιδιών που σχετίζονται με τις βασικές ιδιότητες των αντικειμένων 

(σχήμα, μέγεθος, χρώμα) με τα φαινόμενα της οργανικής και μη οργανικής φύσης, με 

τις μαθηματικές έννοιες κλπ. Στη διάρκεια των διδακτικών παιχνιδιών η προσοχή των 

παιδιών  κατευθύνεται  κυρίως  στη  εκτέλεση  των  δραστηριοτήτων  που  αποκτά  το 

παιχνίδι και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

  Το παιδί δεν συνειδητοποιεί το διδακτικό πρόβλημα, αλλά αφομοιώνει τη 

γνώση σαν έμμεσο προϊόν της δραστηριότητας του παιχνιδιού.

  Στην αφομοίωση των καινούριων γνώσεων βοηθά η ενεργοποίηση τους, που 

γίνεται μέσα στη συστηματοποιημένη απασχόληση. Συνήθως, τα παιδιά έχουν ένα 

αρκετά  πλατύ  κύκλο  αντιλήψεων  και  στοιχείων  που  αφορούν  το  ένα  ή  το  άλλο 

αντικείμενο  και  φαινόμενο  (σ'  αυτό  τον  κύκλο  εντάσσονται  και  οι  τυχαία 

αποκτημένες  γνώσεις  και  οι  γνώσεις  που  αποκτήθηκαν  στη  διάρκεια  της 

συστηματοποιημένης  απασχόλησης),  αλλά  αυτές  οι  γνώσεις  ακόμα  δεν  είναι 

συστηματοποιημένες. Πριν γνωρίσει η/ο παιδαγωγός τα παιδιά με το καινούριο θέμα, 

να  ενεργοποιήσει  τις  υπάρχουσες  σ'  αυτά  αντιλήψεις  με  τη  βοήθεια  μιας  σειράς 

μελετημένων και ειδικά επιλεγμένων ερωτήσεων.

  Αυτό θα βοηθήσει την/τον παιδαγωγό να στηρίξει το καινούριο υλικό στις 

ήδη εμπεδωμένες γνώσεις και να προσέξει ιδιαίτερα αυτές που δεν αφομοιώθηκαν 

ολοκληρωμένα.

  Αφού τα παιδιά αποδεχτούν και συνειδητοποιήσουν τις καινούριες γνώσεις, 

πρέπει και να τις σταθεροποιήσουν. Εδώ χρειάζεται ειδική οργάνωση της παιδικής 

δραστηριότητας.  Μετά  τις  εξηγήσεις  και  την  επίδειξη  του  εποπτικού  υλικού,  η 

νηπιαγωγός υποβάλλει ερωτήσεις στα παιδιά. Αυτές μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες : Ορισμένες ερωτήσεις στοχεύουν στην αναδημιουργία των γνώσεων που 

έχουν  αποκτηθεί  από  πριν.  Άλλες  ερωτήσεις  δεν  απαιτούν  την  κατά  γράμμα 
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αναδημιουργία των αποκτημένων γνώσεων, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να 

εκθέσει  ελεύθερα  το  συλλογισμό  του  γι'  αυτό  το  οποίο  είδε  και  άκουσε.  Άλλες 

ερωτήσεις το θέτουν σε προβληματισμό, ενεργοποιούν τη σκέψη του παιδιού.

  Για την εμπέδωση του αποδεχόμενου υλικού χρησιμοποιείται πολύ συχνά και 

η επανάληψη.

  Η  επανάληψη  να  οργανώνεται  έτσι,  ώστε  οι  γνώσει  όχι  μόνον  να 

σταθεροποιούνται,  αλλά  και  να  εμπλουτίζονται.  Είναι  πολύ  βασικό  κατά  την 

εμπέδωση  των  γνώσεων  να  δίνεται  η  δυνατότητα  στα  παιδιά  να  ρωτούν  και  να 

διηγούνται  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.  Αυτό  όχι  μόνο  βοηθά  στη  σωστή 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου των παιδιών, αλλά και συμβάλλει στην όσο το 

δυνατό πιο ολοκληρωμένη περιγραφή αυτών που είδαν ή άκουσαν.

  Στη  σταθεροποίηση  των  γνώσεων  βοηθά  και  ο  αντικατοπτρισμός  των 

εντυπώσεων του γύρω περιβάλλοντος μέσα από το παιχνίδι.  Χρησιμοποιώντας τις 

αποκτημένες γνώσεις στις δραστηριότητες αυτού του είδους το παιδί τις ξαναθυμάται, 

αλλά και τις αναπλάθει και τις αναλύει σε βάθος. 

  Κατά τη διαδικασία της μάθησης στο διάστημα της συστηματοποιημένης 

απασχόλησης, η/ο παιδαγωγός γνωρίζει τα παιδιά με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας.  Δημιουργεί  σ'  αυτά  τη  δεξιότητα  να  ακούνε  προσεκτικά,  να 

ενεργούν ανάλογα με το δοσμένο προφορικό ή εποπτικό πρότυπο. Όλα αυτά παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην νοητική αγωγή, στην προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο 

και τη συστηματική μάθηση των βασικών επιστημών.

2. ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο  όρος  <<αναλυτικά  προγράμματα>>  δεν  φαίνεται  να  ανταποκρίνεται  στο 

περιεχόμενο  του,  αφού,  ουσιαστικά,  πρόκειται  για  κείμενα  συνοπτικά,  τα  οποία 

αποτελούν το τέλος μιας ολόκληρης διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα μιας πολύχρονης 

διεργασίας  (  συνταγματικό  πλαίσιο,  νομοθετικό  πλαίσιο  κλπ.)  τα  αναλυτικά 

προγράμματα  συμβάλλουν  στην  υλοποίηση  προκαθορισμένων  σκοπών  της 

εκπαίδευσης,  οι  οποίοι είναι διατυπωμένοι στον καταστατικό χάρτη της χώρας, το 

Σύνταγμα,  και  επαναλαμβάνονται  πιο  αναλυτικά  συγκεκριμενοποιημένοι  στους 
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σχετικούς νόμους. Τα αναλυτικά προγράμματα εκφράζουν τη βούληση της Πολιτείας, 

όπως αυτή διαμορφώνεται  κατά το χρόνο ψήφισης των σχετικών νομοθετημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες κοινωνικές, φιλοσοφικές και πολιτικές αντιλήψεις. 

Στο σημείο αυτό αξίζει  να τονίσουμε ότι ο γενικός σκοπός της αγωγής- παιδείας, 

όπως προσδιορίζεται  από το Σύνταγμα μας,  σχεδόν ταυτίζεται  με εκείνους  άλλων 

χωρών.  

   Με  τα  αναλυτικά  προγράμματα  επιχειρείται  η  μετουσίωση  των 

εκπαιδευτικών σκοπών σε πράξη. Οι συντάκτες τους πρέπει να έχουν ως γνώμονα 

τόσο  τα  σύγχρονα  πορίσματα  των  επιστημών  της  αγωγής,  όσο  και  τα  κριτήρια 

επιλογής περιεχομένου κατά την αξιολόγηση και τη μεθοδολογία, η οποία πρέπει να 

δίνει προτεραιότητα όχι μόνο στα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και στις ανάγκες 

και τις δυνατότητες των παιδαγωγογουμένων και της κοινωνίας.

   Την  εξέλιξη  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  σχολικής  εκπαίδευσης 

ακολούθησαν,  με  σχετική  καθυστέρηση  και  μερικές  αναγκαίες  αλλαγές,  για  να 

προσαρμοστούν  στη  διαφορετική  ηλικιακή  ομάδα  των  νηπίων,  στην  οποία 

απευθύνονταν, και τα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής αγωγής, δηλαδή του 

νηπιαγωγείου.  Ωστόσο,  τα  παραδοσιακά  αναλυτικά  προγράμματα  άφηναν 

περισσότερα περιθώρια  ελευθερίας,  πρωτοβουλίας  και  διακριτικής  ευχέρειας  τόσο 

στους  νηπιαγωγούς  όσο  και  στα  νήπια,  με  υπαρκτό,  όμως,  τον  κίνδυνο  της 

προχειρότητας  και  της  ανεπάρκειας  του προγραμματισμού.  Περιείχαν ένα  σύνολο 

διδακτέας  ύλης,  το  οποίο  ο  διδάσκων ήταν  υποχρεωμένος  να  προγραμματίσει  σε 

ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση και να την επεξεργαστεί ανάλογα με 

τη σχεδιασμένη διδασκαλία και τους γενικούς στόχους.

  Ωστόσο,  απέβλεπαν  στην  παροχή  συστηματικής  αγωγής  στα  παιδιά 

προσχολικής ηλικίας από πρόσωπα με επαγγελματική κατάρτιση. Το γεγονός αυτό 

προσδιόριζε λίγο-πολύ και τη διττή αποστολή των προσχολικών ιδρυμάτων, δηλαδή 

στην  κοινωνική  αποστολή  του  νηπιαγωγείου  προστέθηκε  και  η  παιδαγωγική  του 

αποστολή.

  Τα παραδοσιακά προγράμματα προσχολικής αγωγής και όταν ακόμα έφεραν 

την ονομασία '' αναλυτικά'', όπως εκείνα του 1962 και του 1980, περιείχαν στην ουσία 

προγραμματικά πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές, που αποτελούσαν τη βάση και τα 

όρια, μέσα στα οποία θα ασκούνταν η αγωγή των νηπίων στο νηπιαγωγείο.
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  Από  τα  τέσσερα  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής,  τα  οποία  έχουν 

εκπονηθεί για το ελληνικό νηπιαγωγείο, τα τρία πρώτα (1896, 1962, 1980), μπορούμε 

να τα εντάξουμε στα καλούμενα παραδοσιακά, ενώ το ισχύον (1989) στα σύγχρονα. 

2.1.1 CURRICULUM

Η  λέξη  Curriculum  είναι  παράγωγο  του  λατινικού  ρήματος  currere  (διανύειν, 

διατρέχειν) και έχει την έννοια του περιοδικά επανεμφανιζόμενου στη διαδικασία της 

μάθησης και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία, όπου παρέχει και τη δυνατότητα για 

βελτιωτικές αλλαγές.

  Ο  όρος  ''  Curriculum''  στη  Παιδαγωγική  χρησιμοποιήθηκε   αρχικά  στις 

αγγλοσαξονικές  χώρες,  ενώ  με  αρκετή  καθυστέρηση  (1967)  τον  συναντούμε  στη 

Γερμανία. Στη χώρα μας εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '70. Στην αρχή ήταν 

γνωστό μόνο σε ένα μικρό κύκλο επιστημόνων, οι οποίοι έδειχναν ενδιαφέρον για 

θέματα  παιδαγωγικής  και  ιδιαίτερα  μεθοδολογίας,  όμως,  σύντομα  άρχισαν  να 

βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες σχετικές με τα Curriculum μελέτες.

  Η σημασία της λέξης Curriculum δεν είναι προσδιορισμένη με ακρίβεια, και 

η  παραδοχή  ότι  το  Curriculum  αντικατέστησε  το  <<  εκπαιδευτικό>>  ή 

<<διδακτικό>>  πρόγραμμα  είναι  γενική  και  αόριστη.  Υπάρχει,  βέβαια,  πληθώρα 

ορισμών,  μεταξύ  των  οποίων  παρατηρείται  μεγάλη  απόκλιση.  Κοινά  αποδεκτός 

ορισμός του όρου δεν υπάρχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αντίθετη περίπτωση θα 

λυνόταν  το  πολύπλοκο  πρόβλημα  των  αναλυτικών  προγραμμάτων.  Από  το  άλλο 

μέρος οι διαφορετικοί ορισμοί, οι οποίοι έχουν καταγραφεί, δημιουργούν μεγαλύτερη 

σύγχυση. Από την πληθώρα των ορισμών προτιμούμε τον ακόλουθο, επειδή είναι και 

σύντομος και περιεκτικός :  Curriculum  σημαίνει '' ένα σύνολο προγραμματισμένων 

διδακτικών δραστηριοτήτων ή εμπειριών μάθησης για την επίτευξη ακριβώς και εκ 

των  προτέρων  καθορισμένων  και  συγκεκριμένων  αλλαγών  στη  συμπεριφορά  του 

μαθητή΄΄.  Το  Curriculum  δηλαδή ''  αποτελεί  έναν πλήρη οδηγό διδασκαλίας'',  ένα 

προγραμματισμένο σχέδιο μάθησης, και περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία 

θεωρούνται  απαραίτητα  τόσο  για  να  εκπληρώνεται  ο  στόχος,  όσο  και  για  να 

εξασφαλίζεται  ο  έλεγχος  του  βαθμού  επιτυχίας  του.  Παραπλήσιος  είναι  και  ο 

χαρακτηρισμός  από  το  νομοθέτη,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  ''  τα  Αναλυτικά 

                                                                                                                                    52



Προγράμματα αποτελούν οδηγούς εκπαιδευτικού έργου'' με διατυπωμένους σκοπούς, 

επιλεγμένη διδακτέα ύλη και ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα 

διδασκαλίας.

  Η διαφορά  των  Curricula  από τα  παραδοσιακά  αναλυτικά  προγράμματα 

συνίσταται στον προσδιορισμό της λεπτομερειακής και με σαφήνεια περιγραφής και 

της συγκεκριμένης και ακριβόλογης διαδικασίας μάθησης.  Ενώ στο << αναλυτικό 

πρόγραμμα το βάρος πέφτει στην προσφερόμενη διδακτέα ύλη, που επιλέγεται βάσει 

απώτερων γενικών σκοπών και  αφήνεται  ο  δάσκαλος να την επεξεργαστεί,  να τη 

διαιρέσει  σε  ενότητες  και  να  την διδάξει.  .  .  αντίθετα  στο  Curriculum  η  έμφαση 

δίνεται σε σαφείς και τεκμηριωμένους στόχους μάθησης, που η καταλληλότητά τους 

κρίνεται από το βαθμό πληρότητας της μεταξύ τους συνάρτησης και από το ελέγξιμο 

της πραγμάτωσης τους>>. Ουσιαστικά, ο διεθνής όρος '' Curriculum'' χρησιμοποιείται 

σήμερα ως συνώνυμο του αναλυτικού προγράμματος ή προγράμματος διδασκαλίας 

και  ο  επιστημονικός  κλάδος  ''  Curriculum  Research'',  ο  οποίος  δημιουργήθηκε, 

ασχολείται με το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του.

  Θα  αρκεστούμε  να  αναφέρουμε  μόνο  τα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  του 

Curriculum, τα οποία μπορεί να συνοψιστούν στους ακριβείς και διατυπωμένους με 

σαφήνεια στόχους μάθησης, αλλά και στο περιεχόμενο μάθησης, στη συστηματική 

μεθόδευση  της  διδασκαλίας  και  τέλος  στον  έλεγχο  μάθησης.  Τα  στοιχεία  αυτά 

αποτελούν την τετράδα των δομικών στοιχείων του  Curriculum  και η χρήση τους 

θεωρείται ως προϋπόθεση για τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα.

  Τα Curricula επικρίθηκαν, επειδή, περιόριζαν τις δημιουργικές πρωτοβουλίες 

των εκπαιδευτικών. Αυτό οδήγησε στην παραδοχή ότι δεν πρέπει να προσφέρονται 

στον εκπαιδευτικό οι ειδικοί  στόχοι μάθησης,  αλλά αρκούν οι γενικοί σκοποί των 

διδακτικών ενοτήτων και των στόχων διδασκαλίας. Η τακτική του σχεδιασμού και 

της διαμόρφωσης  Curricula,  τα οποία προγραμμάτιζαν τη διδασκαλία μέχρι και την 

τελευταία λεπτομέρεια, και στη συνέχεια η παράδοση τους στους εκπαιδευτικούς για 

εφαρμογή, δημιούργησε τον όρο <<κλειστά>>  Curricula.  Αυτός ο λεπτομερειακός 

προσδιορισμός αφαιρούσε κάθε δημιουργικότητα από τον εκπαιδευτικό, δημιούργησε 

προϋποθέσεις  για  χειραγώγηση εκπαιδευτικών και  μαθητών,  και  ήταν δυνατόν να 

λειτουργήσει ως όργανο ιδεολογικού μηχανισμού.

  Εναλλακτική λύση για απάλειψη των μειονεκτημάτων των <<κλειστών>> 
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Curricula,  αλλά  και  της  αιτίασης  για  αυστηρή  δόμηση  της  διδασκαλίας  τους, 

αποτελούν  τα  ονομαζόμενα  <<ανοιχτά>>  Curricula,  χωρίς  ο  όρος  αυτός  να  έχει 

σταθερό  περιεχόμενο.  Πρόκειται  για  προγράμματα,  τα  οποία  αποφεύγουν  την 

αυστηρή  δόμηση  της  διδασκαλίας  και  παρέχουν  στον  μαχόμενο  εκπαιδευτικό  τη 

δυνατότητα της  συμμετοχής  και  της  προσωπικής  του σφραγίδας.  Βέβαια,  ανοιχτό 

Curriculum  δε  σημαίνει  σε  καμία  περίπτωση κατάργηση  του  σχεδιασμού και  της 

οργάνωσης της διδασκαλίας. 

2.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ CURRICULUM

Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  με  τη  μορφή  Curriculum  αποτελεί  ένα  σύγχρονο  τύπο 

αναλυτικού προγράμματος, μια ενδιάμεση λύση με επιλεγμένα τα πλεονεκτήματα του 

αναλυτικού προγράμματος και του Curriculum. Παρέχει δηλαδή, τόσο τη δυνατότητα 

μεγαλύτερης  ελευθερίας  σε  διδάσκοντες  και  διδασκόμενους,  όσο  και  τον 

προσδιορισμό των στόχων μάθησης και τη μεθοδολογική- διδακτική βοήθεια προς το 

διδάσκοντα. Αποτελούν ολοκληρωμένα πλάνα σοβαρής επιστημονικής εργασίας και 

συντάσσονται, συνήθως, από επώνυμη ομάδα εργασίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα 

πορίσματα  όλων  των  επιστημών  της  αγωγής  και  ιδιαίτερα  τις  σύγχρονες 

παιδαγωγικές, διδακτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Οι περιοχές αυτές 

αντιστοιχούν  στις  φάσεις  της  διδακτικής  διαδικασίας  ή  του  ''  παιδαγωγικού 

κυκλώματος'', δηλαδή στη σκοποθεσία, τα περιεχόμενα μάθησης και διδασκαλίας, την 

εφαρμογή  συγκεκριμένης  μεθοδολογίας,  την  αξιολόγηση  και  τέλος,  την 

ανατροφοδότηση.

  Σ' αυτά προστίθενται και τα τέσσερα δομικά στοιχεία του  Curriculum,  και 

έτσι  προκύπτουν  οι  αλληλεξαρτώμενες  και  αλληλεπιδραστικές  περιοχές  του 

σύγχρονου  αναλυτικού  προγράμματος  :  α)  οι  διατυπωμένοι  με  ακρίβεια 

συγκεκριμένοι  στόχοι  μάθησης,  β)  τα  διαρκώς  αναμορφωνόμενα  και 

εκσυγχρονιζόμενα περιεχόμενα μάθησης και τα αντίστοιχα αντικείμενα διδασκαλίας, 

γ)  η  μεθόδευση  της  διδασκαλίας  με  την  παροχή  συγκεκριμένων  μεθοδολογικών 

υποδείξεων, και δ) ο έλεγχος επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων  με την 

αξιολόγηση της επίδοσης.

  Η διατύπωση των διδακτικών σκοπών με σαφήνεια και ακρίβεια, δηλαδή η 
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ακρινής  περιγραφή  της  ζητούμενης  μορφής  συμπεριφοράς,  βοηθάει  αποκλειστικά 

τόσο στο σχεδιασμό της δραστηριότητας όσο και στην αξιολόγηση, τον έλεγχο της 

διδακτικής διαδικασίας.

  Σοβαρό πρόβλημα προκύπτει σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των δομικών 

στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος. Ο τρόπος αντιμετώπισης καθενός στοιχείου 

είναι επόμενο να επηρεάζει όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Από το 

άλλο  μέρος,  κυρίως  οι  σκοποί  και  τα  περιεχόμενα  επηρεάζονται  ιδιαίτερα  από 

πολιτικά  και  κοινωνικά  κριτήρια,  τα  οποία  δημιουργούν  τα  νομικά  πλαίσια  του 

κράτους.

Ο τύπος  του  αναλυτικού  προγράμματος  που  εξετάζουμε  είναι 

προσαρμοσμένος στα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα και πορίσματα. Κατά τη 

σύνταξη  του  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  σύγχρονες  διδακτικές  και 

μεθοδολογικές  καινοτομίες,  να  συμμετέχουν  στο  σχεδιασμό  του,  εκτός  από  τους 

ειδικούς,  και  οι  ''μαχόμενοι  εκπαιδευτικοί''  και  όσοι  εμπλέκονται  σ  αυτά,  για  να 

υπάρχει προοπτική εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δοκιμαστικός χρόνος 

υλοποίησης πριν από τη γενική του εφαρμογή. Τα προγράμματα αυτά κατατάσσονται 

στην κατηγορία των σύγχρονων και των πλέον αποτελεσματικών και θεωρούνται ως 

η καλύτερη λύση αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων.

  Σε ότι  αφορά τα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου με η μορφή 

Curriculum,  κάθε  δραστηριότητα  πρέπει  να  μεθοδεύεται,  έτσι  ώστε  να  είναι 

προσανατολισμένη και τεκμηριωμένη επακριβώς προς τους στόχους μάθησης, ενώ 

παράλληλα τα περιεχόμενα μάθησης να συστοιχίζονται προς τους στόχους μάθησης. 

Ιδιαίτερα  για  το  νηπιαγωγείο,  το  σοβαρό  πρόβλημα  είναι  :  να  υπάρξει,  αν  είναι 

δυνατόν, αποτελεσματικός έλεγχος επίτευξης των στόχων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να επισημάνουμε τη διαφορά της αξιολόγησης της διδασκαλίας από την αξιολόγηση 

του  αναλυτικού  προγράμματος.  Η  δεύτερη  συνίσταται  στον  έλεγχο  των 

προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων μάθησης στο αναλυτικό πρόγραμμα και εκείνων 

που επιτεύχθηκαν μετά τη εφαρμογή του.  Η σπουδαιότητα της  αξιολόγησης είναι 

προφανής. Ο έλεγχος τόσο της λειτουργικότητας όσο και της αποτελεσματικότητας 

του αναλυτικού προγράμματος απαιτούν μεθοδευμένη και συστηματική διαδικασία 

και η αξιολόγηση του έχει ως σκέλη τον έλεγχο της επιτυχίας σκοπών και στόχων, 

καθώς και τον έλεγχο των υπόλοιπων τομέων ( συστατικά στοιχεία) του αναλυτικού 
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προγράμματος αποβλέποντας σε συνεχή αναμόρφωση του. Από τα μέσα, τις μεθόδους 

ελέγχου που έχουμε στη διάθεση μας, όπως παρατήρηση, προφορικές εξετάσεις και 

γραπτές  εξετάσεις,  για  το  νηπιαγωγείο  σχεδόν  το  μόνο  ενδεικνυόμενο  είναι  η 

παρατήρηση  και  ελάχιστα  η  συνέντευξη.  Η  χρήση  των  τεστ  είναι  κατά  κανόνα 

προβληματική στην προσχολική ηλικία. Μόνο κατ' εξαίρεση, με πολύ φειδώ και μόνο, 

όταν είναι σταθμισμένα προς το επίπεδο των νηπίων της ομάδας- τάξης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν.

  Τα  αναλυτικά  προγράμματα  με  τη  μορφή  Curriculum  προβλέπουν  τη 

διερεύνηση  των  αιτιών  της  υστέρησης  των  παιδαγωγουμένων,  καθώς  και  το 

σχεδιασμό  και  τον  τρόπο  υλοποίησης  της  ανατροφοδότησης.  Η  διερεύνηση  των 

αιτιών της μη επαρκούς αποτελεσματικότητας του στόχου της διδασκαλίας δεν πρέπει 

να αναζητηθεί μόνο στους παιδαγωγουμένους,  αλλά και στον ίδιο τον παιδαγωγό, 

στην εφαρμοσθείσα μέθοδο, όπως και αλλού.

  Παράλληλα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργεί, πολλές φορές 

ανταγωνιστικά  ή  και  ενάντια  σ'  αυτό,  το  λεγόμενο  <<  κρυφό>>,  <<άγραφο>>, 

<<άδηλο>>,  <<λανθάνον>>,  <<  σιωπηλό>>,  <<αφανές>>,  <<αόρατο>>  ή  '' 

παραπρόγραμμα'', το <<  hidden>> ή  ''unwritten Curriculum''  και στα γερμανικά << 

heimlicher Lehrplan>>. Τον όρο << παραπρόγραμμα>> υιοθετεί ο Γ. Μαυρογιώργος 

και τον κρίνει ως πιο κατάλληλο, επειδή, όπως ισχυρίζεται, << υποδηλώνει και την 

έννοια  του  παράλληλου  προγράμματος  και  την  έννοια  της  σύγκρουσης  και 

αναντιστοιχίας επισήμου και ανεπίσημου προγράμματος>>.

  Ο  όρος  πρωτοχρησιμοποιήθηκε  από  τον  Jackson  το  1968  και  χωρίς  να 

περιλαμβάνει  προγραμματισμένες  δραστηριότητες  το  ''κρυφό  πρόγραμμα'' 

προσδιορίζει τη μορφή και τον τρόπο άσκησης εξουσίας στην τάξη, το ψυχοκινητικό 

κλίμα, την ποιότητα των σχέσεων και την κατανομή των ρόλων και όχι σπάνια παίζει 

πρωταγωνιστικό  και  πρωτεύοντα  ρόλο.  Η  ύπαρξη  του  ''κρυφού''  προγράμματος 

δικαιολογείται,  επειδή  όλες  οι  δραστηριότητες,  οι  οποίες  λαμβάνουν  χώρα  στα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  δεν  είναι  δυνατόν  να  προγραμματιστούν  και  να 

αξιολογηθούν. Το ζήτημα σχετίζεται με το αρκετά πιο παλαιό θέμα του '' νόμου των 

μη σκόπιμων επιδράσεων στην αγωγή'', το οποίο απασχόλησε το Spranger στις αρχές 

της  τρίτης  δεκαετίας  του  αιώνα  μας.  Σε  αντίθεση  με  το  επίσημο  αναλυτικό 

πρόγραμμα,  τα  αποτελέσματα  του  ''κρυφού''  αναλυτικού  προγράμματος  είναι  μη 
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προβλεπόμενα, αλλά το ίδιο σημαντικά.

  Η ιστορία των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής σε διεθνές επίπεδο δεν 

ξεπερνά τον έναν αιώνα. Σε βασικές γραμμές, τα προγράμματα αυτά ακολούθησαν 

την  πορεία  και  την  εξέλιξη  του  ευρύτερου  εκπαιδευτικού  χώρου,  δηλαδή  του 

δημοτικού  σχολείου  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Τα  προγράμματα  αυτά 

χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες με κυριότερη την ταξινόμηση σε παραδοσιακά 

και  σύγχρονα.  Βέβαια,  σε κάθε εποχή συναντάται  πλήθος ''μοντέλων''  αναλυτικών 

προγραμμάτων,  τα  οποία  προκύπτουν  τόσο  από  τη  διαφορετική  θεώρηση  και 

προτεραιότητα των διάφορων παραγόντων, οι οποίοι συμμετέχουν και επιδρούν στη 

διαμόρφωση τους, όσο και από τη βαρύτητα που δίνεται στα περιεχόμενα ύλης και τις 

επιδράσεις από διάφορες θεωρίες.

  Πιο  συγκεκριμένα,  η  ποικιλία  των  προγραμμάτων  προσχολικής  αγωγής 

οφείλεται  στα  διάφορα είδη  θεωριών  και  μάθησης  και  στις  διάφορες  θεωρίες,  οι 

οποίες τα επηρέασαν διαφοροτρόπως. Κατ' αρχάς, επέδρασαν οι γνωστές θεωρίες του 

Bloom,  για την ιδιαιτερότητα των πρώτων παιδικών χρόνων, όπως και απόψεις του 

Hunt  για την ανάπτυξη της νοημοσύνης του παιδιού. Σημαντικό, εξάλλου ρόλο στη 

διαμόρφωση,  αλλά και  τη διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων,  έπαιξε 

τόσο η ψυχαναλυτική θεωρία (  Freud, Frank, Erikson),  όσο και οι μπιχεβιοριστές ( 

Watson, Pavlov, Skinner). Ωστόσο, η γνωστική-γενετική θεωρία του Piaget επηρέασε 

περισσότερο την εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων προσχολικής αγωγής.

  Έτσι,  τα  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής  μπορούμε  να  τα 

ταξινομήσουμε σε τρεις κατευθύνσεις : α) τα καλούμενα παραδοσιακά με τα γνωστά 

χαρακτηριστικά  τους  στοιχεία  ,  β)  τα  μπιχεβιοριστικής  κατεύθυνσης,  τα  οποία 

βασίζονται στις θεωρίες του  Bruner,  και γ) τα ψυχολογικής κατεύθυνσης, τα οποία 

στηρίζονται τόσο στις γνωστικές θεωρίες του Piaget, όσο και στα αποτελέσματα και 

τα στάδια της Εξελικτικής Ψυχολογίας.

  Τα  προγράμματα,  γενικά,  εκτός  από  τους  χαρακτηρισμούς  <<φτωχά>>, 

<<παραφορτωμένα>>, <<σωστά>>, <<λάθος>> προγράμματα κλπ.  διακρίνονται σε: 

α)  Τυπικά-άκαμπτα  προγράμματα,  εκείνα,  δηλαδή,  τα  οποία  ακολουθούν  κατά 

γράμμα  τον  προγραμματισμό  με  αποτέλεσμα  να  μη  λαμβάνεται  υπόψη  η 

αναγκαιότητα της συγκυρίας και της στιγμής και να μην υλοποιούνται αναδυόμενοι 

στόχοι, και β) Ευέλικτα προγράμματα, στα οποία, αντίθετα με τα προηγούμενα, το 
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προγραμματισμένο αποτελεί απλά και μόνο την κατεύθυνση και την πυξίδα. Ωστόσο, 

υπάρχει  δυνατότητα  στο  νηπιαγωγό  προσθαφαίρεσης  στόχων,  ανάλογα  με  τις 

απαιτήσεις, τις αρχές της επικαιρότητας και τις ανάγκες της ομάδας. γ) Δημιουργικά 

προγράμματα.  Πρόκειται  για  καλοσχεδιασμένα  προγράμματα  με  έξυπνα 

εναλλασσόμενες  ιδέες  και  αναδυόμενους  στόχους.  Τα  προγράμματα  αυτά 

προϋποθέτουν πλούτο εμπειριών και φαντασίας των δημιουργών τους.

  Σε  κάθε  περίπτωση  κάθε  σύγχρονο  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής 

αγωγής πρέπει να αποβλέπει τόσο στην ικανοποίηση του κοινωνικού παράγοντα και 

την αρμονική ανάπτυξη του νηπίου όσο και στην προετοιμασία του για τη ζωή και το 

δημοτικό  σχολείο,  έστω  και  έμμεσα  το  τελευταίο.  Από  το  άλλο  μέρος,  <<τα 

αναλυτικά προγράμματα πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικά και σαφή, έτσι ώστε να 

καθοδηγούν με  σταθερότητα διδακτικές  εφαρμογές,  αλλά,  συγχρόνως,  και  αρκετά 

ευέλικτα, έτσι ώστε να μπορούν αδιάλειπτα να επανέρχονται σε ό,τι μοιάζει να έχει 

κατακτηθεί για να προσθέσουν με επαναλαμβανόμενες συνθετικές διεργασίες το νέο 

κάθε φορά εμπειρικό υλικό ...>>.

  Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή 

του  Curriculum  περιγράφει  μια  οργανωμένη  σειρά  μαθησιακών  εμπειριών. 

Αναφέρεται  στο τι  πρέπει  να μάθουν τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας,  γιατί 

πρέπει  να  το μάθουν και  με  ποιο  τρόπο και  μέσο θα  αποκτήσουν την επιθυμητή 

συμπεριφορά.  Επίσης,  περιλαμβάνει  διαδικασία  αξιολόγησης  για  τον  έλεγχο  της 

μαθησιακής επιτυχίας, αλλά και των παρεκκλίσεων.

2.1.3 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Για  όσο χρονικό διάστημα το  νηπιαγωγείο  είχε  κοινωνική  αποστολή θεωρούνταν, 

δηλαδή, ως χώρος παραμονής και φύλαξης των νηπίων, δεν υπήρχε θέμα σύνταξης 

προγράμματος  με  την  έννοια  του  αναλυτικού  προγράμματος.  Η  ανάγκη  αυτή 

προέκυψε, όταν το νηπιαγωγείο παράλληλα με την κοινωνική του αποστολή ανέλαβε 

και ρόλο παιδαγωγικό, που σημαίνει τη σκόπιμη, συνειδητή και προγραμματισμένη 

παρέμβαση στο γνωστικό και  όχι  μόνο τομέα της  ανάπτυξης  του νηπίου και  στη 

συμπεριφορά του.

  Από τις αρχές της δεκαετίας τους '60, η νηπιακή ηλικία και η οργανωμένη 
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προσχολική  αγωγή  αποτέλεσαν  τους  πόλους  έλξης  των  ερευνητών  όλων  των 

επιστημών αγωγής. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στην οργανωμένη αγωγική 

προσπάθεια,  επειδή  οι  έρευνες  έδειξαν  ότι  η  πρώιμη  παιδαγωγική  παρέμβαση 

επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του παιδιού και ότι το νηπιαγωγείο 

μπορεί,  μέχρι  ενός  σημείου,  να  παίζει  αντισταθμιστικό  ρόλο  στο  συσσωρευμένο 

έλλειμμα των παιδιών, τα οποία προέρχονται από στερημένα κοινωνικό-οικονομικά 

και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

  Από  το  άλλο  μέρος,  ο  προγραμματισμός  θεωρείται  αναγκαίος  σε  κάθε 

εκδήλωση. Όποιος δεν προγραμματίζει, μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα εκεί που δεν 

ήθελε.  Η  αναγκαιότητα  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  προκύπτει  και  από  το 

γεγονός ότι αυτά αποτελούν τα επίσημα υποχρεωτικά πλαίσια, όχι μόνο της επίσημης 

εκπαιδευτικής  πολιτικής,  αλλά  και  της  παιδευτικής  διαδικασίας  και  πρακτικής  σε 

καθημερινή  βάση.  Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  αποτελεί  τον  κύριο  άξονα  της 

λειτουργίας  του  νηπιαγωγείου  και  γενικότερα  της  όλης  αγωγικής/εκπαιδευτικής 

διαδικασίας του.

2.2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1896

Το  πρώτο  επίσημο  πρόγραμμα  νηπιαγωγείων  της  Ελλάδας  είδε  το  φως  της 

δημοσιότητας με το  ιδρυτικό των νηπιαγωγείων Διάταγμα του 1896, του οποίου η 

έκδοση προβλεπόταν από το άρθρο 2 του Νόμο ΒΤΜΦ' του 1895. Με το νόμο αυτό 

αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από το ελληνικό Κράτος ο θεσμός της προσχολικής 

αγωγής. Ωστόσο, απέχουμε πολύ από τη θέσπιση δημόσιων νηπιαγωγείων, αφού το 

άρθρο 3 του συγκεκριμένου νόμου προέβλεπε την ίδρυση νηπιαγωγείων μόνο από 

ιδιώτες. Ουσιαστικά, πρόκειται για κρατικό έλεγχο στα ιδρυόμενα και συντηρούμενα 

από  ιδιώτες  νηπιαγωγεία  και  τη  διατήρηση  του  δικαιώματος  του  να  επιβάλει 

πρόγραμμα μαθημάτων και απασχολήσεων σ' αυτά.

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Διατάγματος, στα νηπιαγωγεία επιδιωκόταν η 

σωματική  και  πνευματική  ενίσχυση  των  νηπίων  με  <<παιδιές>>,  ασκήσεις  και 

ευμέθοδη διδασκαλία των ''στοιχείων'',  τα οποία στη συνέχεια θα διδάσκονταν ως 

μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο, και η διατήρηση αμετάβλητης της χαράς και της 

γαλήνης στις ψυχές των νηπίων. Με το επόμενο άρθρο, καθιερωνόταν ο θεσμός των 
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πλήρων  τριτάξιων  νηπιαγωγείων  και  με  το  άρθρο  4  καθορίζονταν  τα  είδη  των 

μαθημάτων,  οι  ασκήσεις  και  οι  <<παιδιές>>,  για  κάθε  μια  από τις  έξι  μέρες  της 

εβδομάδας και για κάθε μια από τις τρεις τάξεις.

  Πρόκειται για διάγραμμα εβδομαδιαίας απασχόλησης των νηπίων στις τρεις 

τάξεις του νηπιαγωγείου, οι οποίες καθιερώνονταν με το ίδιο Διάταγμα. Η διάρκεια 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου καθοριζόταν με το Διάταγμα από τις 8 και μισή π.μ 

μέχρι τις 4 μ.μ, με εξαίρεση το Σάββατο, που η λειτουργία του σταματούσε στις 12 το 

μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι η ημερήσια συνολική απασχόληση των νηπίων, εκτός 

του Σαββάτου,  διαρκούσε εφτάμισι  ώρες.  Πρόκειται,  δηλαδή,  για  τη  θέσπιση και 

ρύθμιση  όχι  απλώς  ενός  νηπιαγωγείου,  αλλά  του  ολοήμερου  νηπιαγωγείου  στον 

ελλαδικό  χώρο.  Στην  εξαήμερη  εβδομαδιαία  λειτουργία  του  περιλάμβανε  52 

δραστηριότητες διάρκειας καθεμιάς μισής ώρας, και για καθεμιά από τις τρεις τάξεις, 

οι οποίες κατανέμονταν ως εξής : Δέκα δραστηριότητες τη Δευτέρα, έξι το Σάββατο 

και από εννέα για καθεμιά από τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες. Χαρακτηριστικό του 

Προγράμματος αυτού είναι ότι  ακόμα και στην ''πρώτη τάξη'',  την καλούμενη και 

''κατωτάτη'', πέρα από τα ρυθμικά και γυμναστικά παιγνίδια, τα φραιμπελιανά ''δώρα'' 

(Α,Β,Γ και Δ), τις ιχνογραφικές, χειροτεχνικές, πλαστικές και κηπουρικές εργασίες, 

περιελάμβανε ''ραφή'', θρησκευτικά, πατριδογνωσία και αριθμητικές ενασχολήσεις.

  Στη ''δευτέρα τάξη'' επαναλαμβανόταν περίπου ό,τι και στην ''πρώτη τάξη'', 

με  ελάχιστες  αποκλίσεις  ως  προς  τον  αριθμό  ''διδακτικών  ωρών''  της  ίδια 

δραστηριότητας,  με  σημαντικότερη  εκείνη  των  κηπουρικών  εργασιών,  η  οποία 

εβδομαδιαίως  ανερχόταν  στην  ''πρώτη  τάξη''  σε  δύο  διδακτικές  ώρες,  ενώ  στη 

''δεύτερη τάξη'' σε πέντε.

  Τέλος,  στην  ''τρίτη  τάξη''  τη  θέση  των  κηπουρικών  εργασιών,  της 

ψαθοπλεκτικής,  της  ''ραφής''  και  των  φραιμπελιανών  ''δώρων''  των  δύο  πρώτων 

τάξεων, έπαιρναν τα φραιμπελιανά ''δώρα'' (Ε,ΣΤ,Ζ και μία διδακτική ωρα το δώρο Β 

συνδυασμένο  με  γεωμετρία)  και  εμφανίζονταν  σχολικές  δραστηριότητες,  δηλαδή 

μαθήματα όπως ανάγνωση, γραφή και αριθμητικές και γεωμετρικές ενασχολήσεις.

  Από  τα  παραπάνω  γίνεται  φανερό  ότι  το  πρόγραμμα  του  1896  για  το 

νηπιαγωγείο ήταν ένας κατάλογος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου σε εβδομαδιαία 

βάση.  Περισσότερο  είχε  την  έννοια  ενός  ωρολογίου  προγράμματος  και  ήταν 

δεσμευτικό  ως  προς  την  ημερήσια  ανά  δραστηριότητα  και  τάξη  ενασχόληση  των 
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νηπίων. Ως προς τη λειτουργία του νηπιαγωγείου δεν άφηνε περιθώρια διακριτικής 

ευχέρειας  και  ελευθερίας  στη  νηπιαγωγό.  Οδηγούσε  στην  ομοιομορφία  και  την 

τυποποίηση και από την άποψη αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως άκαμπτο, ανελαστικό, 

σχολειοποιημένο και αρκετά απαιτητικό για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Καθόριζε το 

σκοπό  του  νηπιαγωγείου  γενικά  και  αόριστα,  ενώ  οι  σχολειοποιητικές  και 

σχολειοπροετοιμαστικές τάσεις είναι εμφανείς. Έλειπε ο προσδιορισμός των στόχων 

μάθησης, η διδακτές ύλη, καθώς επίσης οι οδηγίες και η διδακτική βοήθεια.

  Η  απαίτηση  ''ευμεθόδου  διδασκαλίας''  για  την  αγωγική  διαδικασία  του 

νηπιαγωγείου,  την  οποία  προέβλεπε,  δεν  αναιρεί  την  ανυπαρξία  διδακτικής  και 

μεθοδολογικής  βοήθειας  στις  νηπιαγωγούς της  εποχής.  Τέλος,  προέβλεπε  τριτάξιο 

νηπιαγωγείο και επέκταση του θεσμού σε όλη την Επικράτεια, πράγμα που δεν έγινε, 

αφού η ίδρυση ιδιωτικών νηπιαγωγείων περιορίστηκε, όπως ήταν φυσικό σε ελάχιστα 

από τα λίγα αστικά κέντρα της χώρας μας εκείνη την εποχή.

  Θα  ανέμενε  κανείς  ότι,  ύστερα  από  τη  μελέτη  του  φραιμπελιανού 

συστήματος από την Αικ. Λασκαρίδου και την επιστροφή της στην Ελλάδα και την 

ίδρυση  του  <<  Ελληνικού  Παρθεναγωγείου>>  (1881-1886),  η  επίδραση  του 

Φραίμπελ και συνεπώς του Kindergarten θα ήταν ολοκληρωτική στη διαμόρφωση του 

ελληνικού νηπιαγωγείου. Αυτό, όμως, δεν έγινε. Απόδειξη η καθιέρωση του ονόματος 

<< νηπιαγωγείο>> και όχι ο ήδη καθιερωμένος <<νηπιακός κήπος>>. Φαίνεται πως 

και στην προσχολική αγωγή ακολουθήθηκε η πάγια ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, 

η οποία όλον τον προηγούμενο αιώνα ακολούθησε το γαλλικό πρότυπο. Δεν είναι 

τυχαίο  ότι  ο  ιδρυτικός  νόμος  του  νεοελληνικού  κράτους  για  την  πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση  βασιζόταν  στον  πρόσφατα  τότε  ψηφισθέντα  γαλλικό  νόμο  του  1833. 

Χαρακτηριστικό  ακόμη του  προσανατολισμού της  ελληνικής  προσχολικής  αγωγής 

προς  τα  γαλλικά  πρότυπα  είναι  και  η  επίδραση,  την  οποία  δέχτηκε  το  πρώτο 

πρόγραμμα  των  ελληνικών  νηπιαγωγείων  του  1896  από  το  γαλλικό.  Ο  χωρισμός 

ανάλογα με την ηλικία των νηπίων σε τρεις τάξεις (κατωτάτη, μέση, ανωτάτη) είναι 

χαρακτηριστικός του γαλλικού νηπιαγωγείου και διατηρείται μέχρι πολύ αργά.

  Βέβαια, στο πρώτο επίσημο πρόγραμμα μαθημάτων του νηπιαγωγείου του 

1896  οι  προτάσεις  και  η  φρασεολογία  της  Αικ.  Λασκαρίδου  είναι  εμφανή  με 

εναλλασσόμενα τα παιγνίδια, φραιμπελιανά <<δώρα>> και ενασχολήσεις- εργασίες. 

Χαρακτηριστικό  είναι  ακόμη  και  το  γεγονός  ότι  τα  τρία  τελευταία  φραιμπελιανά 
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<<δώρα>>,  τα  οποία  θεωρούνται  δυσκολότερα,  εντάσσονται  στις  εργασίες  και 

απευθύνονται στα μεγαλύτερα παιδιά της τρίτης τάξης.

  Με τον όρο <<παιγνίδια>> εννοούνται τα παιγνίδια :κίνησης, ορχηστικά, 

απομίμησης,  ρυθμικά  με  συνοδεία  ασμάτων,  άσκησης  αισθητηρίων  οργάνων, 

ανεύρεσης  κρυμμένων  αντικειμένων  κ.ά.  Πρέπει  ακόμη να  τονίσουμε  στο  σημείο 

αυτό ότι το πρόγραμμα του 1896 αποτέλεσε τον αντίποδα της μέχρι τότε ισχύουσας 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

  Από  το  1896  και  μέχρι  το  1962  το  παραγωγικό  πρότυπο  και  συχνά  τα 

συμπεράσματα των οδηγιών,  οι  οποίες έφταναν στις  νηπιαγωγούς της χώρας μας, 

επικαλούνταν  ελάχιστα  τη  φαντασία  του  νηπίου.  Η  προφορική  παράδοση,  τα 

ελάχιστα  παιδαγωγικά  περιοδικά,  τα  οποία  ασχολούνταν,  κυρίως,  με  η  σχολική 

εκπαίδευση, και κάποια σπάνια έργα, προσέφεραν μια πιστή αναπαραγωγή, την οποία 

οι  αφοσιωμένες  από  τη  φύση  τους  στην  υπηρεσία  νηπιαγωγοί,  εξασφάλιζαν  με 

μεγαλύτερη  καλή  θέληση  στους  πολυάριθμους  μαθητές  τους,  τα  νήπια. 

Υπενθυμιζουμε  ότι  τα  <<μεγάλα  νήπια>>  του  νηπιαγωγείου  είχαν  συχνά  ηλικία 

μεγαλύτερη των έξι ετών, αφού η εισαγωγή τους στο δημοτικό σχολείο απαιτούσε τη 

συμπλήρωση του έκτου έτους την 1η Οκτωβρίου.

  Ο εμφανής και άμεσα σχολειοπροετοιμαστικός σκοπός του νηπιαγωγείου, 

όπως καθορίστηκε στο με το Νόμο ΒΤΜΘ' και συμπληρώθηκε από το Νόμο 4397 του 

1929, δεν παρότρυνε απλώς, αλλά εξωθούσε τις νηπιαγωγούς σε ανταγωνισμό, για 

την όσο το δυνατόν πληρέστερη εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης των 

νηπίων. Οι δυνητικές εντολές των επίσημων κειμένων ερμηνεύονταν από τη μεγάλη 

πλειοψηφία του διδασκαλικού κλάδου της προσχολικής αγωγής, τις νηπιαγωγούς, ως 

χρέος και οφειλή. Το <<δύναται>> η νηπιαγωγός να διδάξει γραφή, ανάγνωση και 

αρίθμηση εκλαμβανόταν ως <<πρέπει>>.

  Με το νόμο 4397/1929 συμπεριλήφθηκε το νηπιαγωγείο στο εκπαιδευτικό 

σύστημα  (στοιχειώδη  εκπαίδευση)  και  υπήχθη  στο  Υπουργείο  Παιδείας.  Αυτή  η 

καινοτομία είχε τις επιδράσεις της και στην παρεχόμενη παιδαγωγική εργασία του 

νηπιαγωγείου, επιδράσεις, κυρίως, από την περιοχή της σχολικής παιδαγωγικής.
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2.3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1962

Μετά το 1896 και μέχρι το 1962 δεν εκδόθηκε κανένα άλλο επίσημο πρόγραμμα για 

τα νηπιαγωγεία στην πατρίδα μας. Ωστόσο, ανεπίσημα προγράμματα είχαν εκδοθεί 

από διάφορους φορείς, τα οποία έτυχαν περιορισμένης εφαρμογής.

  Η δέσμευση της Πολιτείας για αναλυτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων το 

1929 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ύστερα από 33 χρόνια. Με Β. 

Διάταγμα καθορίστηκε το ''Αναλυτικό Πρόγραμμα των νηπιαγωγείων του Κράτους'', 

το οποίο συμπλήρωσε και το σκοπό του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 οι 

παιδιές,  οι  ασκήσεις  και  οι  παιδαγωγικές  ασχολίες  των  νηπίων  στο  νηπιαγωγείο 

απέβλεπαν  :  στη  θρησκευτική,  στην  ηθική  και  κοινωνική  διαπαιδαγώγηση  των 

νηπίων, στη χρήση της ελληνικής γλώσσας με ευχέρεια και άνεση, στη μύηση των 

νηπίων στην αριθμητική σκέψη, στην άσκηση των αισθητηρίων οργάνων τους, στην 

αρμονική και ομαλή ανάπτυξη του σώματος τους, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

του χεριού και της αίσθησης του καλού.

  Το  συγκεκριμένο  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  1962  ανέλυε  σε  ορισμένα 

σημεία τους διάφορους τομείς αγωγής όπως : << Θρησκευτική Αγωγή>>, << Ηθική 

και Κοινωνική Αγωγή>> κλπ., ενώ σε άλλα σημεία, ανέλυε τα μέσα εργασίας, όπως 

είναι,  πχ.,  <<άσκησις  αισθητηρίων>>,  <<παίγνια>>,  <<χειροτεχνικαί  ασχολίαι>>, 

<<κηπουρικαί εργασίαι>> κλπ. Ωστόσο, αυτός ο διαφοροποιημένος τρόπος διαίρεσης 

και παρουσίασης της ύλης στο πρόγραμμα, στο οποίο αναφερόμαστε, καθώς και η 

έλλειψη  ενιαίου  κριτηρίου,  δημιουργούσε  σοβαρό  πρόβλημα  στη  χρήση  του 

προγράμματος.

  Στο  νηπιαγωγείο,  δηλαδή,  επιδιώκονταν  κατά  σειρά  προτεραιότητας  η 

άσκηση της θρησκευτικής, ηθικής και κοινωνικής αγωγής, ακολουθούσε η μητρική 

γλώσσα, στην οποία περιλαμβάνονταν λεκτικές ασκήσεις, παραμύθια, κουκλοθέατρο 

και  ποιήματα.  Έπονταν  η  μουσική  αγωγή  με  ακρόαση  μουσικής,  διδασκαλία 

τραγουδιών  και  ρυθμική  γυμναστική,  και  ακολουθούσε  η  αριθμητική  αγωγή  με 

σχηματισμό  αριθμητικών  εννοιών.  Στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  δεσπόζουσα  θέση 

κατείχαν : η άσκηση των αισθητηρίων, η σωματική αγωγή, τα παιγνίδια και, τέλος, οι 

χειροτεχνικές και κηπουρικές εργασίες.

  Καθεμιά από τις μορφές αγωγής αναλυόταν από το πρόγραμμα, το οποίο 
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υπόδειχνε  τρόπους  άσκησης  τους,  γινόταν  συχνά  λόγος  για  διδασκαλία  στο 

νηπιαγωγείο,  καθορίζοντα  οι  επιμέρους  σκοποί  για  καθεμιά  μορφή  αγωγής  και 

παρέχονταν τα πλαίσια περιεχομένου και ύλης, μέσα στα οποία θα έπρεπε να κινείται 

ο  νηπιαγωγός.  Ουσιαστικά,  πρόκειται  για  κατευθυντήριες  γενικές  γραμμές  και 

οδηγίες στόχων, σκοπών, ύλης και περιεχομένου, τις οποίες όφειλε να ακολουθήσει ο 

νηπιαγωγός κατά την άσκηση του διδακτικού του έργου.

  Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του έργου του νηπιαγωγείου απέδιδε το 

πρόγραμμα  του  1962  στη  δημιουργία  κατάλληλου  περιβάλλοντος  σχετικά  με  τις 

εγκαταστάσεις,  τον  εξοπλισμό  και  τα  μέσα  διδασκαλίας.  Γενικά,  η  ζωή  στο 

νηπιαγωγείο  έπρεπε  να  χαρακτηρίζεται  από  θερμή,  οικογενειακή  ατμόσφαιρα,  η 

οποία να  εξασφάλιζε ευχάριστη διαμονή και  άνετη παιδαγωγική απασχόληση των 

νηπίων,  όπου θα  ενθαρρύνονταν η ατομική και  ομαδική απασχόληση των νηπίων 

καθώς και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις τους.

  Με το ''διάγραμμα ημερήσιας απασχόλησης των νηπίων'' καθορίζονταν τόσο 

ο χρόνος λειτουργίας του νηπιαγωγείου (8.30'-12.10', και, για τις περιπτώσεις που τα 

νήπια παρέμεναν στο Νηπιαγωγείο και κατά τα απογεύματα μέχρι 16.15'), όσο και οι 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και ασχολίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  οδηγίες  που  δίνονταν  με  το  άρθρο  3  του 

Διατάγματος  για  τον  τρόπο  εφαρμογής  του  προγράμματος.  Σύμφωνα  με  αυτές  η 

νηπιαγωγός έπρεπε να εκλαμβάνει το πρόγραμμα όχι ως άκαμπτο σχήμα, αλλά ως 

εύκαμπτο πλαίσιο, μέσα στο οποίο, με βάση τα κάθε φορά ενδιαφέροντα των νηπίων, 

να οργανώνει την καθημερινή εργασία.

  Το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο προς  τις  γενικότερες  τάσεις  και  τη 

φιλοσοφία που επικρατούσαν στις αρχές τις δεκαετίας του '60. Ήταν επηρεασμένο 

από το τρίπτυχο θρησκεία-πατρίδα-οικογένεια και ακολουθούσε τις γενικές αρχές των 

προγραμμάτων  του  δημοτικού  σχολείου.  Άφηνε  μεγάλα  περιθώρια  ελευθερίας 

κινήσεων στη νηπιαγωγό, σε ό,τι αφορά τους μερικούς σκοπούς και στόχους, την ύλη, 

το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας.

  Η ελευθερία και η διακριτική ευχέρεια, την οποία παρείχε το πρόγραμμα στη 

νηπιαγωγό, δε συνδυασμό με την ελλιπή κατάρτιση της (διετείς, αλλά και μονοετείς 

Σχολές  Νηπιαγωγών)  και  την  παντελή  έλλειψη  επιμόρφωσης  και  μετεκπαίδευσης 

μέχρι το 1971, οδηγούσαν συχνά σε αυθαιρεσίες και όχι σπάνια σε παρεκκλίσεις, οι 
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οποίες είχαν ως συνέπεια ακόμη και την αλλοίωση των στόχων και των σκοπών της 

προσχολικής αγωγής. Επηρεασμένο σε κάθε περίπτωση από τη φιλοσοφία, το πνεύμα 

και  τις  αρχές  του  γαλλικού  νηπιαγωγείου  διακρινόταν  για  τη  μεθοδολογική  του 

<<ουδετερότητα>>, Ωστόσο, αυτή η δαιφαινόμενη ελευθερία, την οποία παρείχε το 

πρόγραμμα του 1962 στη νηπιαγωγό, μόνο φαινομενικά αποτελέσματα μπορούσε να 

φέρει,  επειδή  η  παντελής  έλλειψη  παιδαγωγικής  βοήθειας  σε  συνδυασμό  με  την 

έλλειψη παιδαγωγικού υλικού και γενικότερα μέσων. Οδηγούσε αναπότρεπτα στον 

αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής.

  Σε  ό,τι  αφορά  το  διδακτικό  τομέα,  τα  νηπιαγωγεία  και  με  το  επίσημο 

αναλυτικό  πρόγραμμα  του  1962  εξακολούθησαν  να  εφαρμόζουν  το  Σύστημα  της 

Ενιαίας  Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας.  Δικαιολογία  γι'  αυτό  :  α)  η  αντίληψη  και 

αντιμετώπιση  του  κόσμου  από  το  νήπιο  ως  κάτι  το  ενιαίο  και  αδιάσπαστο,  μία 

αντίληψη συνολική και  σφαιρική, και β) η αδυναμία του νηπίου να μεταφέρει τα 

ενδιαφέροντα του από περιοχή σε περιοχή σε σχετικά μικρό χρόνο. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο  αυτή,  τον  κεντρικό  άξονα  του  ημερήσιου  προγράμματος  αποτελούσε  η 

Πατριδογνωσία και γύρω από μία ενότητα στρέφονταν όλες οι δραστηριότητες.

  Ήταν,  τέλος,  ένα  κλασσικό  παραδοσιακό  πρόγραμμα  και  ουσιαστικά  το 

πρώτο  ελληνικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής  αγωγής.  Προβλήματα 

δημιουργούσε η έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης και  παροχής  βοήθειας  προς  τις 

νηπιαγωγούς,  καθώς  και  οι  μέτριες  μέχρι  κακές  συνθήκες  λειτουργίας  των 

νηπιαγωγείων, οι οποίες δεν άφηναν πολλά περιθώρια εφαρμογής του προγράμματος. 

Στην ολοκλήρωση του φαινομένου συνέβαλε αποφασιστικά και η έλλειψη κατάλληλα 

καταρτισμένου  σε  μεθοδολογικά-διδακτικά  και  γενικότερα  θέματα  προσχολικής 

αγωγής συμβούλου ή επόπτη. Οι Επιθεωρητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους 

οποίους ανήκαν και οι νηπιαγωγοί, προέρχονταν από τον κλάδο των δασκάλων και 

δεν είχαν καμία σχέση με τα θέματα της προσχολικής αγωγής.

  Συμπερασματικά,  πρέπει  να  επισημανθεί  ο  διττός  χαρακτήρας  του 

αναλυτικού προγράμματος του 1962, ο οποίος προσδιόριζε και τη διπλή αποστολή 

του νηπιαγωγείου, δηλαδή την κοινωνική και την παιδαγωγική. Χαρακτηριστική είναι 

ακόμα  η  έλλειψη  λεπτομερειακής  παράθεσης  της  ύλης  των  δραστηριοτήτων  και 

γενικότερα  των  ενασχολήσεων  των  νηπίων  και  προτιμήθηκε  η  παροχή  βασικών 

παιδαγωγικών  οδηγιών.  Ωστόσο,  οι  καθοδηγητικές  για  τον  προγραμματισμό  της 
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καθημερινής εργασίας οδηγίες άφηναν στη νηπιαγωγό πολλά περιθώρια διακριτικής 

ευχέρειας  και  ελευθερίας,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  οργανώνει  τις  ημερήσιες 

δραστηριότητες και γενικά την ενασχόληση των νηπίων ανάλογα με τα διαθέσιμα 

μέσα και το περιβάλλον του νηπιαγωγείου της. Τέλος, και το αναλυτικό πρόγραμμα 

του 1962 είναι  επηρεασμένο από το γαλλικό πρόγραμμα του 1951,  το  οποίο είχε 

δεχτεί  την  επίδραση  των  βελγικών  αναλυτικών  προγραμμάτων  του  νηπιαγωγείου 

(1927) και (1951), και ιδιαίτερα των βασικών αρχών, τις οποίες έθεσε ο Decroly.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα του '62 ανήκει στην κατηγορία των παραδοσιακών 

προγραμμάτων. Η έλλειψη μεθοδολογικών οδηγιών, αλλά και η συντηρητικότητα του 

σε  σύγκριση  με  τα  σύγχρονα  του  ευρωπαϊκά  προγράμματα  είχαν  τονιστεί.  Είναι 

χαρακτηριστική  η  επισήμανση  ότι  <<το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου 

περιέχει ελάχιστες μεθοδολογικές οδηγίες, ενώ τα περισσότερα ξένα συνοδεύονται 

από  εκτεταμένες  οδηγίες  (instructions).  Θα  μπορούσε  να  πει  κανείς,  ότι  οι 

μεθοδολογικές αυτές οδηγίες αποτελούν εγχειρίδια γενικής και ειδικής διδακτικής>>.

  Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  1962,  παρά  τις  αδυναμίες,  τις  οποίες 

επισημάναμε, ως πρώτο, ουσιαστικά πρόγραμμα του ελληνικού νηπιαγωγείου, είχε 

πολλά θετικά στοιχεία,  και κυρίως γιατί έθετε τέρμα στον αυτοσχεδιασμό και την 

ασυδοσία των νηπιαγωγών. Οι συντάκτες του είχαν λάβει υπόψη τους τόσο ανάλογα 

προγράμματα χωρών της Ευρώπης και κυρίως της Γαλλίας και του Βελγίου, όπως 

είδαμε,  όσο και  τα πορίσματα ψυχολογικών και  παιδαγωγικών ερευνών,  τα οποία 

ίσχυαν  την  περίοδο  εκείνη.  Όμως,  πρέπει  να  τονίσουμε  στο  σημείο  αυτό  ότι  οι 

ελάχιστες μεθοδολογικές οδηγίες, τις οποίες περιείχε το αναλυτικό πρόγραμμα του 

1962,  το  διαφοροποιούν  από  τα  σύγχρονά  του  ξένα  προγράμματα.  Σ'  αυτά  οι 

εκτεταμένες  μεθοδολογικές  οδηγίες  αποτελούσαν  ένας  είδος  γενικής  και  ειδικής 

διδακτικής.  Ωστόσο,  η  επίδραση  από  το  γαλλικό  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  είχε 

επισημανθεί. << Αν θέλαμε να κρίνουμε συνοπτικά το αναλυτικό μας πρόγραμμα, θα 

λέγαμε ότι είναι επηρεασμένο από το << πνεύμα>> του γαλλικού νηπιαγωγείου και 

ότι  προσπαθεί  να  κρατήσει  κάποια  μεθοδολογική  <<ουδετερότητα>>,  χωρίς  να 

διαγράφει προσωπική πορεία. Έτσι η νηπιαγωγός, χωρίς την καθοδήγηση μάλιστα 

κανενός προσώπου στην παιδαγωγική πράξη, ενδεχομένως δε και χωρίς παιδαγωγικό 

υλικό, είναι αναγκασμένη να αυτοσχεδιάζει διαρκώς>>.

  Στο  ερώτημα,  αν  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  1962  εφαρμόστηκε  σε 
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πανελλαδικό  επίπεδο  και  σε  όλη  την  περίοδο  της  ισχύος  του  (1962-1980),  δεν 

νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ανεπιφύλακτα θετική απάντηση. << Το αναλυτικό 

πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  χρονολογείται  από  το  1962.  Στην  πραγματικότητα, 

όμως, είναι πολύ παλαιότερο, γιατί βασίζεται σε εισηγήσεις μας του 1954-55. Όταν 

δηλαδή  άρχιζε  να  ισχύει  ήταν  κιόλας  ξεπερασμένο,  παλιό.  Γι'  αυτό  και 

παρουσιάζουμε πιο κάτω ένα σχέδιο αναλυτικού προγράμματος, που εφαρμόζουμε 

στα  πρότυπα νηπιαγωγεία  της  Σχολής  Νηπιαγωγών Καλλιθέας  τα  τελευταία  δέκα 

χρόνια (1967-77)>>. Η μαρτυρία της Κυριαζοπούλου- Βαληνάκη, η οποία για πολλά 

χρόνια  υπήρξε  Διευθύντρια  της  Σχολής  Νηπιαγωγών  Καλλιθέας  και  αργότερα 

Αθηνών, είναι χαρακτηριστική και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Όταν η 

βασικότερη  Σχολή  Νηπιαγωγών  της  Ελλάδας  δεν  εφαρμόζει  στα  πρότυπα 

νηπιαγωγεία της το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Κράτους, αυτό σημαίνει ότι 

όλες  οι  μελλοντικές  νηπιαγωγοί  της  συγκεκριμένης  Σχολής,  μετά  το  1967,  είχαν 

ασκηθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα.

2.4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1980

Η  μεταρρύθμιση  του  1976  επέφερε  αλλαγές  και  στη  θεσμοθετημένη  προσχολική 

αγωγή. Η αλλαγή του σκοπού του νηπιαγωγείου, αλλά και η κοινή παραδοχή ότι το 

αναλυτικό πρόγραμμα του 1962 είχε ξεπεραστεί από τα πράγματα, έκαναν επιτακτική 

την ανάγκη της αναδόμησης και ανανέωσης του.

  Με βάση το  άρθρο 6  του  νόμου  309/1976 και  με  καθυστέρηση 4  ετών 

δημοσιεύτηκε  το  Προεδρικό  Διάταγμα  476/1980  ''  Περί  του  Αναλυτικού  και 

Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου'', το οποίο καταργήθηκε ουσιαστικά το 

1989, ενώ από το 1985 είχε ατονίσει. Το Διάταγμα αυτό, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 

για τους σκοπούς της προσχολικής αγωγής, συμπλήρωνε το σκοπό του νηπιαγωγείου. 

Με το άρθρο 2 όριζε το παιγνίδι ως το κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας για 

την  ψυχοπνευματική  και  σωματική  ανάπτυξη  του   νηπίου,  του  έδινε  την 

πρωτοκαθεδρία  στο  νηπιαγωγείο  και  αποτελούσε  τη  βάση  όλης  της  αγωγής  του 

νηπίου.  Το  ίδιο  άρθρο,  έθετε  τα  πλαίσια  μέσα  στα  οποία  έπρεπε  να  κινείται  η 

νηπιαγωγός, χωρίς την ύπαρξη σταθερού προγράμματος, αποβλέποντας στη μάθηση 

με παιγνιώδη τρόπο και '' όχι με τη στενή έννοια της συστηματικής διδασκαλίας΄΄. 
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Εξασφάλιζε  την  ελευθερία  κινήσεων  των  νηπίων  και  απέρριπτε  ρητά  τη  μάθηση 

γραφής και ανάγνωσης, θεωρώντας τα ως έργο του δημοτικού σχολείου.

  Το άρθρο, στο οποίο αναφερόμαστε, δικαιολογούσε την ελαστικότητα του 

προγράμματος και τους λόγους που την επέβαλαν. Ως τέτοιοι αναφέρονταν τόσο ο 

σεβασμός  της  ατομικότητας  κάθε  νηπίου,  όσο  και  ο  σεβασμός  στην 

αυτοσυγκέντρωση του και τη δραστηριότητα με την οποία ασχολούνταν, αφού κατά 

το ίδιο άρθρο '' είναι λάθος παιδαγωγικό να αποσπάσουμε το νήπιο από κάτι που το 

ενδιαφέρει, για να του δώσουμε αυτό που ορίζει το πρόγραμμα''. Με τη διατύπωση 

αυτή οι συντάκτες του αναλυτικού προγράμματος ήθελαν να τονίσουν τη σημασία 

των  αυθόρμητων  δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου.  Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να 

τονίσουμε  ότι  αυθόρμητες  δραστηριότητες  ουσιαστικά  προβλέπονται  και 

εφαρμόζονται από το 1989 με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

  Η αναγκαιότητα της  ευκαμψίας  του προγράμματος  δικαιολογούνταν από 

τους συντάκτες του και από τη φάση ανάπτυξης του νηπίου, δηλαδή την ωριμότητα 

του, αλλά και το ιδιαίτερο περιβάλλον προέλευσης του. Ενισχυτικό και σημαντικό για 

το θέμα μας  είναι  ακόμη και  το γεγονός ότι  και  το ''  Ημερήσιο Πρόγραμμα''  του 

νηπιαγωγείου, το οποίο διατυπωνόταν στο άρθρο 4 του Διατάγματος, χαρακτηριζόταν 

ως  ''ενδεικτικό''.  Στο  διάρκειας  τρεισήμισι  ωρών  (9.00'-12.30')  <<  Ημερήσιο 

Πρόγραμμα>>  λειτουργίας  του  νηπιαγωγείου  για  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  γινόταν 

καταμερισμός  του  χρόνου  με  γενικές  αναφορές  σε  δραστηριότητες  και  ο 

φιλελευθερισμός  ήταν  εμφανής,  αφού  αφήνονταν  πολλά  περιθώρια  ρύθμισης  της 

ώρας  προσέλευσης  των  νηπίων  στο  νηπιαγωγείο.  Αλλά  και  τα  διαλείμματα 

ρυθμίζονταν ανάλογα με τις ανάγκες των νηπίων και τις συνθήκες λειτουργίας των 

νηπιαγωγείων. Όμως και στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι παρατηρούνταν 

αρκετές  αυθαιρεσίες,  με  συνέπεια  την  παρατεταμένη  διαμονή  των  παιδιών  στον 

αύλειο χώρο.

  Με το άρθρο 3 οριζόταν η οργάνωση της ζωής του Νηπιαγωγείου, δηλαδή η 

οργάνωση του χώρου, οι δραστηριότητες και οι ενασχολήσεις των νηπίων, καθώς και 

ο ρόλος του νηπιαγωγού. Και στο άρθρο αυτό είναι εμφανής η ευρύτητα ελευθερίας 

κινήσεων νηπιαγωγού και νηπίων.

  Οι ειδικότεροι σκοποί του νηπιαγωγείου και οι επιδιώξεις του ορίστηκαν με 

κάθε λεπτομέρεια με Προεδρικό Διάταγμα και ίσχυαν μέχρι το 1989. Αυτό επανέλαβε 
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το γενικό σκοπό του νηπιαγωγείου, όπως διατυπώθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 309/1976 

με το άρθρο 1, και τον συμπλήρωσε ως εξής : << Ο γενικός σκοπός της προσχολικής 

αγωγής εντάσσεται στα πλαίσια της αγωγής του εξελισσόμενου ανθρώπου. Το νήπιο 

αντιμετωπίζεται  στο  σύνολο  του  ως  έναν  ον  με  αυτοτέλεια,  ιδιαιτερότητα  και 

δυναμισμό. Το Νηπιαγωγείο αποσκοπεί να ευνοήσει την ανάπτυξη της σωματικής, 

ψυχικής και διανοητικής υγείας του νηπίου και να δραστηριοποιήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις ατομικές του δυνατότητες. Επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στο 

νήπιο να εξερευνά, να κατακτά και να οργανώνει το περιβάλλον και να αναπτύσσεται 

δημιουργώντας>>.  Σύμφωνα  με  αυτό  το  Προεδρικό  Διάταγμα  το  νηπιαγωγείο 

επιδίωκε :

1) Την  ανάπτυξη  της  συναισθηματικότητας  του  νηπίου.  Η  υλοποίηση  του 

σκοπού αυτού επιδιωκόταν : α) με τη διευκόλυνση του νηπίου να υπερπηδήσει 

τις  συναισθηματικές  δυσκολίες  οι  οποίες  δημιουργούνται  με  την 

απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον, β) με τις ευκαιρίες για 

δημιουργία ατομικών και ομαδικών ευχάριστων συγκινήσεων, και γ) με την 

ενθάρρυνση του νηπίου στις ατομικές του προσπάθειες.

2) Την ανάπτυξη της κινητικότητας με : α) την κίνηση και το παιγνίδι, β) την 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος, γ) την υπερπήδηση των φυσικών εμποδίων, δ) 

την αντίληψη του σωματικού του εγώ και αποκάλυψη των ικανοτήτων του. ε) 

την  τοποθέτηση του  απέναντι  στα  αντικείμενα,  και  στ)  τον  έλεγχο  και  το 

συντονισμό των κινήσεων του.

3) Την  ανάπτυξη  των  γνωστικών  λειτουργιών  του  νηπίου  με  :  α)  την 

ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του και την ικανοποίηση της περιέργειας του 

για το άγνωστο και το καινούργιο, β) την παροχή ευκαιριών για εργασία με 

συγκεκριμένο υλικό,  και  γ)  το σχηματισμό της έννοιας του χώρου και του 

χρόνου.

4) Την ανάπτυξη των μέσων έκφρασης. Για το σκοπό αυτό το νηπιαγωγείο : α) 

προσφέρει  γλωσσικά  πρότυπα,  β)  δίνει  ευκαιρίες  στα  νήπια  για  ελεύθερη 

γλωσσική έκφραση,  ατομική  και  ομαδική,  και  γ)  παρέχει  δυνατότητες  στο 

νήπιο να εκφράζεται με το σώμα του,  με διάφορα αντικείμενα, τραγούδια, 

χειροτεχνικό υλικό και παιγνίδια.

5) Τη βαθμιαία κοινωνικοποίηση του νηπίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με : 
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α)  την  εξασφάλιση  του  απαραίτητου  προστατευτικού  πλαισίου  στις 

προσωπικές  προσπάθειες  του  νηπίου  για  την  ένταξη  του  στο  κοινωνικό 

περιβάλλον,  β)  την  απόκτηση  προσωπικών  εμπειριών  του  νηπίου  από  τις 

σχέσεις του με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, γ) την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των ενεργειών του, δ) την αναγνώριση και τον σεβασμό των 

άλλων, και ε) συνεργασία για τη διατύπωση κανόνων κοινωνικής ζωής, τους 

οποίους θα τηρεί στη μελλοντική του ζωή.

  Με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 476/80 καθοριζόταν τα γενικά 

πλαίσια της προσχολικής αγωγής, που ήταν :

1)  Η  αγωγή  της  θρησκευτικότητας.  Για  το  σκοπό  αυτό  προέβλεπε  τη 

δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας, για να βιώσει το νήπιο το θρησκευτικό 

συναίσθημα, ενώ για την άσκηση ορθής θρησκευτικής αγωγής προσφέρονταν 

τα παρακάτω μέσα :

 Η πηγαία ομαδική προσευχή, η οποία θα προέρχονταν από τα βιώματα της 

ημέρας.

 Οι θρησκευτικές γιορτές αποτελούσαν το κέντρο ενδιαφέροντος της ημέρας 

και  η  προετοιμασία  για  τις  μεγάλες  θρησκευτικές  γιορτές  προέβλεπε 

εβδομαδιαία διάρκεια.

 Εκκλησιασμός των νηπίων πριν από τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές ύστερα 

από προετοιμασία τους.

 Η εκδήλωση χριστιανικής αγάπης, η οποία έπρεπε να είναι έμπρακτη.

2)  Η  αγωγή  της  ηθικότητας  του  νηπίου.  Αυτή,  σε  συνδυασμό  με  τη 

θρησκευτική αγωγή,ήταν απαραίτητη για την ψυχική καλλιέργεια του νηπίου. 

Η αγωγή της ηθικότητας εκδηλωνόταν στους παρακάτω τομείς :

 Αγάπη και σεβασμός για όλους τους ανθρώπους, που καλλιεργούνταν με τη 

διδασκαλία του μικρού Εσκιμώου, του μικρού Κινέζου και των άλλων παιδιών 

όλου  του  κόσμου,  των  εθίμων  τους,  των  συνηθειών  τους  κλπ.,  και 

επιδιώκονταν η γνωριμία και η αγάπη.

 Η αξία της εργασίας και της ανθρώπινης προσπάθειας. Για το σκοπό αυτό 

διδάσκονταν στα παιδιά τα διάφορα επαγγέλματα, η χρησιμότητα τους και η 

προσφορά του καθενός στο κοινωνικό σύνολο.

 Η αξία των αρετών, όπως ειλικρίνειας, εντιμότητας και του συναισθήματος 
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της  ευθύνης.  Οι  αρετές  αυτές  αποτελούσαν  κεντρικά  σημεία  για  την 

καλλιέργεια του ατόμου και τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και υπεύθυνου 

ανθρώπου αργότερα. Για τη μετάδοση των παραπάνω στοιχείων της ηθικής 

αγωγής βασικό ρόλο καλούνταν να παίξει το παράδειγμα του νηπιαγωγού, που 

έπρεπε  να  τα  βιώνει  ο  ίδιος  για  να  τα  μεταδίδει,  και  όχι  η  σχολαστική 

ηθικολογία.

3) Η αγωγή της κοινωνικότητας του νηπίου αποτελούσε βασικό σκοπό του 

νηπιαγωγείου. Η κοινωνικοποίηση και η ομαλή ενσωμάτωση του νηπίου στην 

ομάδα,  η  βαθμιαία  υπερνίκηση  του  εγωκεντρισμού  του  και  η  γνώση  της 

δύναμης και της χαράς της κοινωνικής ομάδας επιδιώκονταν κυρίως : α) με 

την έκφραση της χαράς και της λύπης, το κοινό τραγούδι και την απόκτηση 

της  συνήθειας  για  σωστό  διάλογο  την  ώρα  του  κύκλου,  β)  με  τα  κοινά 

παιγνίδια  κατά  την  ώρα  του  διαλείμματος,  γ)  κατά  τη  διάρκεια  της 

εξατομικευμένης  εργασίας,  με  το  να  περιμένει  το  υλικό  που  έχει  ο 

συμμαθητής του, δ) με τις ομαδικές εργασίες, ε) με την ανταλλαγή δώρων σε 

εορτές  και  γενέθλια  και  στ)  με  την  απόκτηση  ευγενικών  τρόπων  σε  κάθε 

εκδήλωση της ζωής του νηπιαγωγείου.

4) Η αγωγή της αυτονομίας του νηπίου. Η αυτοεξυπηρέτηση τονιζόταν ότι 

οδηγούσε  βαθμιαία  το  νήπιο  στην  ανεξαρτησία,  ενώ  η  προσφορά  μικρών 

υπηρεσιών στο περιβάλλον από το νήπιο το έκαναν αυτόνομο.

5) Η κυκλοφοριακή αγωγή επιδιωκόταν με τη γνώση των βασικών σημάτων 

της τροχαίας και τους βασικούς κανονισμούς της κυκλοφορίας, ενώ η γνώση 

του τρόπου της ορθής και ακίνδυνης κυκλοφορίας θα περιόριζε τα τροχαία 

ατυχήματα από την τόσο επικίνδυνη κυκλοφορία της εποχής μας.

6) Η περιβαλλοντική αγωγή. Η αγωγή αυτή είχε ως σκοπό τη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος και την καθαριότητα, τόσο την ατομική, όσο και του 

περιβάλλοντος χώρου στον οποίο ζει το νήπιο, του χωριού, της πόλης και της 

χώρας του.

7)  Η  αγωγή  της  αντίληψης.  Αυτή  περιλάμβανε  :  α)  την  αντίληψη  του 

σώματος, δηλαδή γνώση των διαστάσεων, των μερών του σώματος του, του 

προσανατολισμού  και  του  χώρου  που  καταλαμβάνει  το  σώμα  του,  β)  την 

αντίληψη  των  αντικειμένων.  Αυτό  επιδιωκόταν  με  την  ψηλάφηση  των 
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αντικειμένων,  την  ταξινόμηση,  τη  σειροθέτηση,  το  μέγεθος,  το  βάρος,  τη 

θέση, το χρώμα, τον προσανατολισμό, τη θερμοκρασία, την οσμή, τη γεύση 

και  με τη σύγκριση των αντικειμένων. Το παιδαγωγικό υλικό και  το υλικό 

ταύτισης, σύμφωνα με το Διάταγμα, βοηθούσε το νήπιο παίζοντας, φυσικά, 

αβίαστα και χαρούμενα, να μάθει όλες τις προέννοιες.

8)  Η  αγωγή  της  νόησης,  η  οποία  επιτυγχανόταν  :  α)  με  την  αγωγή  των 

δεξιοτήτων, β) με την αγωγή του λόγου. Η γλωσσική καλλιέργεια αποτελεί 

τον κορμό του νηπιαγωγείου. Η ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας κατείχε την 

πρώτη  θέση  στις  παιδαγωγικές  δραστηριότητες.  Η  σωστή  έκφραση,  ο 

πλουτισμός  του  λεξιλογίου,  η  σωστή  άρθρωση  και  η  κατανόηση  του 

προφορικού λόγου αποτελούσαν υποχρέωση του νηπιαγωγείου. Η αγωγή του 

λόγου καλλιεργούνταν με τα παρακάτω μέσα :

 Την αναπαράσταση, το κουκλοθέατρο, τη χειροτεχνία και τη μιμητική.

 Τις  λεκτικές  ασκήσεις  και  τις  διάφορες  εκδηλώσεις  του  νηπιαγωγείου,  το 

οποίο έπρεπε να στοχεύει στη φυσική, αβίαστη και αυθόρμητη έκφραση του 

νηπίου.

 Τα σύντομα και απλά, όχι όμως απλοϊκά, ποιήματα , και 

 Το καλοδιαλεγμένο παραμύθι,  που πρέπει να το διηγείται ο νηπιαγωγός με 

ορθό τρόπο και όχι να το διαβάζει, και γ) με την καλλιέργεια της αριθμητικής 

σκέψης, που επιδιωκόταν με τη μύηση του νηπίου στις αριθμητικές έννοιες, 

όπως  :  ένα-κανένα-μερικά-πολλά-λίγα,  όλα-τίποτε-ίσο  άνισο,  περισσότερα-

λιγότερα,μέσα-έξω,  και  τα  γεωμετρικά  σχήματα  :  τρίγωνο,  τετράγωνο, 

στρογγυλό κλπ. Έτσι θα θεμελιώνονταν η αριθμητική σκέψη και η λογική για 

τη στήριξη μεταγενέστερης μαθηματικής κατάρτισης.

9) Η καλλιτεχνική αγωγή. Με αυτήν επιδιώκονταν η αισθητική καλλιέργεια 

του  παιδιού  και  η  χαρά  της  δημιουργίας.  Βοηθούσε  στην  ανάπτυξη  της 

φαντασίας,  συνέβαλε  στην  ψυχοπνευματική  ισορροπία  και  έδινε  τη 

δυνατότητα να εκφράσει το νήπιο τον εσωτερικό του κόσμο, τις λύπες και τις 

χαρές του, και το βοηθούσε να λυτρωθεί.

Στα μέσα καλλιτεχνικής αγωγής περιλαμβάνονταν : α) το ελεύθερο ατομικό 

και  ομαδικό-  συνεργατικό σχέδιο με τη χρησιμοποίηση από το νήπιο κάθε 

εκφραστικού  τρόπου,  όπως  πχ.  ,  μολύβι,  πινέλο,  νερομπογιές,  μαρκαδόροι 
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κλπ.,  β)  η χειροτεχνία,  η  οποία με  πλούσιο  υλικό (χαρτιά,χάντρες,  ζυμάρι, 

κουμπιά,  κουτιά,  όσπρια,  χαρτόνι κλπ.) έδινε απεριόριστες δυνατότητες για 

δημιουργία  στο  νήπιο,  γ)  στον  προβληματισμό  και  στη  δημιουργία 

οδηγούνταν το νήπιο και με τις κατασκευές, και δ) το κουκλοθέατρο. Βασικός 

του σκοπός ήταν η ανάπτυξη του κοινωνικού συναισθήματος,  η  διαλογική 

έκφραση,  η  ανάπτυξη  ικανότητας  και  η  καλλιέργεια  της  φαντασίας  του 

νηπίου, δηλαδή με το κουκλοθέατρο επιδιώκονταν η ανάπτυξη ικανότητας και 

η καλλιέργεια της φαντασίας, του διαλόγου και της μίμησης.

10) Η μουσική και ρυθμική αγωγή. Η μουσική αγωγή θεωρούνταν ότι βοηθάει 

το παιδί να αναπτυχθεί αρμονικά και να εκφράσει τα αισθήματα του. Βασικά 

μέσα για  τη  μουσική  αγωγή ήταν το  τραγούδι  και  οι  ασκήσεις  ακοής.  Το 

τραγούδι  θα  ανέπτυσσε  την  προσοχή  και  τη  μνήμη,  θα  συνέβαλε  στη 

διανοητική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη και θα καλλιεργούσε τη φωνή και 

την  ακοή  του  νηπίου.  Οι  ασκήσεις  ακοής  θα  καλλιεργούσαν  τη  μουσική 

ευαισθησία του νηπίου και την ακουστική συναισθηματικότητα του. Για τις 

ασκήσει ακοής θα προσφερόταν κάθε τι που παράγει ήχο.

  Η ρυθμική αγωγή, μέρος της φυσικής αγωγής, βοηθούσε, τέλος, κατά τους 

συντάκτες του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου του 1980, 

στο σχηματισμό της προσωπικότητας του νηπίου και απέβλεπε στην ανάπτυξη των 

φυσικών του ικανοτήτων.

  Για  καθεμιά  από  τις  παραπάνω  μορφές  αγωγής  προτείνονταν  ανάλογα 

περιεχόμενα και σχετικά παιδαγωγικά-διδακτικά μέσα. Ως ενδεδειγμένη παιδαγωγική 

μέθοδος  διδασκαλίας  για  την  εφαρμογή  του  συγκεκριμένου  αναλυτικού 

προγράμματος θεωρούνταν η επονομαζόμενη ''ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία'', η 

οποία,  με  βάση  μία  συγκεκριμένη  ενότητα,  επικέντρωνε  σ'  αυτή  όχι  μόνο  τις 

δραστηριότητες μιας ημέρας αλλά και ολόκληρης εβδομάδας. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να  τονιστεί  η  δύσκολη  όντως  θέση  του  νηπιαγωγού,  ο  οποίος  επιχειρούσε  να 

περιορίζεται στη ενότητα ακόμη και για δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπήρχε η 

κατάλληλη ύλη (πχ. Μουσική δραστηριότητα για τη ενότητα ο ''καστανάς'').

  Είναι φανερό ότι η αγωγή των νηπίων με τη δομή του προγράμματος που 

εξετάζουμε βασιζόταν στην έμφυτη διάθεση και  τα  ενδιαφέροντα των νηπίων για 

μάθηση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στα νήπια, ενώ 
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παράλληλα  αναγνωριζόταν  η  σημασία  της  έμμεσης  και  όσο  το  δυνατόν 

περιορισμένης  παιδαγωγικής  επέμβασης  του  νηπιαγωγού.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το 

πρόγραμμα ήταν αρκετά νηπιοκεντρικό.

  Σημαντική  πρέπει  να  θεωρηθεί  ακόμη  και  η  ιδιαίτερη  σημασία  που 

αποδιδόταν στην ανάγκη ανάπτυξης του συναισθηματικού κόσμου του νηπίου, καθώς 

και στη κυρίαρχη θέση του παιγνιδιού στην αγωγική διαδικασία.

  Η ''διδασκαλία'', σύμφωνα με τις θέσεις του προγράμματος που εξετάζουμε, 

εμφανίζεται  ως δευτερεύον μέσο αγωγής σε σύγκριση με το παιγνίδι,  και  κατέχει 

ιδιότυπη θέση,  κατά τη γνώμη μας πολύ σωστή, επειδή ουσιαστικά η διδασκαλία 

προσιδιάζει μόνο σε σχολικά περιβάλλοντα.

  Το  πρόγραμμα  βασιζόταν  στις  θεμελιώδεις  αρχές  της  Ψυχολογίας  του 

παιδιού  της  προσχολικής  ηλικίας,  οι  οποίες  ίσχυαν  την  περίοδο εκείνη,  χωρίς  να 

παραμελούν τις φροντίδες για την σωματική υγεία των παιδιών και απέβλεπε στη 

διευκόλυνση  της  αυθόρμητης  έκφρασης  του  νηπίου.  Το  ενδιαφέρον  του 

προγράμματος, δίχως να περιορίζεται στην κοινωνική αποστολή, επικεντρωνόταν στις 

παιδαγωγικές ενασχολήσεις και δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, και όπως εκείνο 

το  1962,  έτσι  και  αυτό  πρότασσε  την  αγωγή  της  θρησκευτικότητας  και  της 

ηθικότητας.

  Το  πρόγραμμα  του  1980  είναι  και  αυτό  βαθιά  επηρεασμένο  από  την 

παραδοσιακή  διδακτική,  όπως  αυτή  διαμορφώθηκε  από  το  Ν.  Εξαρχόπουλο  και 

κυριάρχησε  για  σχεδόν  σαράντα  έτη.  Είχε  ως  βάση  τις  αρχές  του  <<σχολείου 

εργασίας>> και έδινε προτεραιότητα στις  διδακτικές μεθόδους και το περιεχόμενο 

διδασκαλίας.  Πρότυπο  του  οι  ιδέες  του  Εξαρχόπουλου,  ο  οποίος,  ως  γνωστόν, 

μεταφύτευσε  στην  Ελλάδα  τη  γερμανική  παιδαγωγική  της  εποχής  του,  Αυτή  η 

παραδοσιακά  καθιερωμένη  <<επίσημη  διδακτική>>  επηρέασε  όλους  τους 

παιδαγωγούς  και  κυριάρχησε,  ακόμη  και  στη  δεκαετία  του  '70,  όχι  μόνο  στις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες, αλλά και στις Σχολές Νηπιαγωγών. Έτσι, δικαιολογείται 

και η σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου του 1980 με τον ίδιο 

παραδοσιακό τρόπο. Εξάλλου, η <<τριμερής πορεία διδασκαλίας>> κυριάρχησε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά την επισήμανση διακεκριμένου παιδαγωγού, ότι << 

πάσα άτοπος γενίκευσις της χρήσεως μιας πορείας αποτελεί αντιεπιστημονικόν και 

επιζήμιον  δογματισμόν>>,  είχε  την  επίδραση  της  και  στη  διδασκαλία  της 
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προσχολικής αγωγής.

   Αν και το πρόγραμμα του 1980 βασίζεται πάνω στις ίδιες περίπου αρχές με 

εκείνο του 1962 παρουσιάζει μερικές βελτιωτικές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα θεραπεύει 

το βασικό μειονέκτημα του προγράμματος του 1962, δηλαδή την έλλειψη ενιαίου 

κριτηρίου στη διαίρεση και παρουσίαση της ύλης των διάφορων τομέων αγωγής. Η 

χρήση  ενιαίου  κριτηρίου  κατέστησε  το  αναθεωρημένο  πρόγραμμα  του  1980 

περισσότερο εύχρηστο, ενώ η αλλαγή των διαιρέσεων του προγράμματος του 1962 

από <<θρησκευτική αγωγή>>, <<ηθική και κοινωνική αγωγή>> κλπ. Σε <<αγωγή της 

θρησκευτικότητας>>,  <<αγωγή  της  ηθικότητας>>  και  <<αγωγή  της 

κοινωνικότητας>> του προγράμματος του 1980, έχει περιορισμένη σημασία.

  Από το  πρόγραμμα του  1980,  όπως  και  από  εκείνο  του  1962,  έλειπε  η 

απαραίτητα  προετοιμασία  και  ενημέρωση,  επειδή  το  εποπτικό-συμβουλευτικό 

προσωπικό  ήταν  αριθμητικά  περιορισμένο  αλλά,  και  όχι  σπάνια,  με  ελλιπέστατη 

επάρκεια.  Πέρα  από  αυτά,  έλειπε  ένα  σχετικό  επίσημο  βοήθημα  για  τους 

νηπιαγωγούς,  το  οποίο  θα  ανέλυε  τα  συμπυκνωμένα  νοήματα  του  Προεδρικού 

Διατάγματος και θα παρείχε σχετικές παραδειγματικές ''διδασκαλίες'' και υποδείξεις 

κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

  Εκτός από αυτά, το αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του 1980 δεν 

επέφερε  σημαντικές  αλλαγές  στην  υφιστάμενη  κατάσταση.  Με  την  αρχή  της 

εφαρμογής του συμπίπτει  η πολιτική αλλαγή του 1981, η οποία επαγγέλλεται  και 

εκπαιδευτικές  αλλαγές,  με  γνώμονα  τη  <<δημοκρατική  εκπαίδευση>>,  ενώ  ο 

παροπλισμός  και  τέλος  η  κατάργηση  του  θεσμού  των  Επιθεωρητών  (1982),  δεν 

άφησε περιθώρια παρέμβασης, παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων του Προεδρικού 

Διατάγματος. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για εφαρμογή του προγράμματος 

του 1980 σε πανελλαδικό επίπεδο, για μακροχρόνια εφαρμογή του, ώστε να εξαχθούν 

και  τα ανάλογα συμπεράσματα. Τα νηπιαγωγεία εξακολούθησαν να εργάζονται  με 

βάση την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία και μερικά από αυτά εξακολούθησαν και 

μετά το 1980 να εφαρμόζουν το πρόγραμμα του 1962 και μάλιστα όχι πάντα σωστά. 

Οι τελευταίες επισημάνσεις φανερώνουν διαστάσεις του προβλήματος και παράλληλα 

αποδεικνύουν  ότι  και  τα  θετικά  στοιχεία  του  προγράμματος  παρέμειναν 

αναξιοποίητα, επειδή στην πραγματικότητα εφαρμόστηκε φαινομενικά.
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2.5 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

Στη  δεκαετία  του  '60,  τη  βάση  για  νέες  διδακτικές  αναζητήσεις  αποτέλεσαν  οι 

ψυχολογικές αντιλήψεις, κυρίως, των  Skinner, Thorndike  και  Bruner,  αλλά και του 

Piaget,  δηλαδή οι <<μπιχεβιοριστές>> και οι <<γνωστικές>> θεωρίες μάθησης, οι 

οποίες έγιναν γνωστές την ίδια περίπου περίοδο.

  Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής είναι εμφανής η 

προσπάθεια εφαρμογής των σύγχρονων θεωρητικών και επιστημονικών πορισμάτων 

σχετικών με την ανάπτυξη του νηπίου και είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από 

τις  γνωστικές  θεωρίες  του  Piaget.  Χαρακτηριστικό  είναι  ακόμη το  γεγονός  ότι  οι 

προδιαγραφές  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  με  τη  μορφή  του  Curriculum 

τηρούνται θα λέγαμε απαρέγκλιτα. Διατηρούν τα τέσσερα μεταξύ τους αλληλένδετα 

δομικά στοιχεία,  δηλαδή τους στόχους και τα περιεχόμενα μάθησης των σχετικών 

δραστηριοτήτων, τη μεθόδευση της διδασκαλίας και τον έλεγχο των στόχων μάθησης, 

η  οποία  συνίσταται  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  παιδευτικής 

διαδικασίας.

  Ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνεται σε καθένα από τα στοιχεία αυτά, όπως 

τονίσαμε  και  πιο  πάνω,  διαμορφώνονται  και  τα  διάφορα  μοντέλα  αναλυτικών 

προγραμμάτων.  Από  το  άλλο  μέρος  η  φιλοσοφία,  ο  ρόλος  που  αποδίδεται  στο 

νηπιαγωγείο  και  γενικότερα  η  εκπαιδευτική  πολιτική,  την  οποία  ακολουθεί  κάθε 

χώρα,  είναι  προσδιοριστικά  στοιχεία  της  ύπαρξης  αναλυτικού  προγράμματος  στο 

νηπιαγωγείο ή οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών και πλαισίων.

  Γι'  αυτό,  τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  οι  διαφοροποιημένοι  σκοποί  τους  δημιουργούν  μεγάλες 

αποκλίσεις  και  στα  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής,  καθώς  και  στον  τρόπο 

διδασκαλίας.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  μερικές  χώρες-μέλη,  όπως  η  Ελλάδα,  το 

Βέλγιο, η Γαλλία και η Αγγλία, διαθέτουν αναλυτικό πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία. 

Στις  χώρες  αυτές  επεκράτησε η άποψη ότι  για  λόγους  διοικητικής  ομοιομορφίας, 

αλλά  και  εκπαιδευτικής  δικαιοσύνης  πρέπει  να  εφαρμόζεται  ενιαίο  σύστημα 

διοίκησης  με  παράλληλους  σκοπούς  και  στόχους,  καθώς  και  ενιαίο  αναλυτικό 

πρόγραμμα για ολόκληρη τη χώρα.
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  Αντίθετα  άλλες  χώρες  αρκούνται  στις  κατευθυντήριες  γραμμές  από τους 

φορείς, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κρατίδια της Γερμανίας, όπου δεν τίθεται 

θέμα αναλυτικού προγράμματος. Το πρόβλημα του νηπιαγωγείου, υποστηρίζουν οι 

θιασώτες  αυτής  της  άποψης,  δεν  είναι  να  επιβάλλει  στο  νήπιο  ένα  πρόγραμμα 

μάθησης και με αυτό να παρέμβει στη ανάπτυξη του. Περισσότερο στο νηπιαγωγείο 

πρόκειται για μία περιοχή ζωής, στην οποία το ανώτατο αξίωμα για το παιδί είναι το 

παιγνίδι, επειδή τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο παίζοντας.

  Αρκετά προωθημένη στον τομέα αυτό παρουσιάζεται η πατρίδα μας, η οποία 

όχι μόνο διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, αλλά 

και βιβλίο για τη νηπιαγωγό, καθώς και βιβλία (βιβλιοτετράδια) για τα νήπια. Στον 

τομέα αυτό,  η  χώρα μας  ακολουθεί  τις  χώρες-μέλη της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι 

οποίες έχουν μεγάλη παράδοση στην προσχολική αγωγή, όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, 

ενώ άλλες χώρες δεν διαθέτουν τέτοια βιβλία επίσημα αναγνωρισμένα ή εκδιδόμενα 

από τα Υπουργεία Παιδείας τους, αλλά μόνον το πλαίσιο, οι βασικές κατευθυντήριες 

γραμμές που παρέχονται και τεκμηριώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου υπάρχει.

  Με θεμελιώδεις  άξονες  την  προσωπικότητα και  τις  ανάγκες  του νηπίου, 

καθώς και με επίκεντρο τον σεβασμό των δικαιωμάτων του, όπως αυτά καθορίστηκαν 

το 1959 με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, πρέπει να αναγνωρίζονται στο παιδί οι ποιότητες 

της διαφορετικότητας, του σεβασμού και  της προσωπικής δράσης, προκειμένου να 

δομήσει τον εαυτό του και να αναπτυχθεί πολύπλευρα. Η υλοποίηση της αρμονικής 

ανάπτυξης  του  νηπίου  εξαρτάται  άμεσα  από  τη  συνεκτίμηση  των  ειδικών 

χαρακτηριστικών του σταδίου της ψυχολογικής ανάπτυξης του νηπίου και γι' αυτό η 

εκπόνηση  ενός  σύγχρονου  αναλυτικού  προγράμματος  παρουσιάζει  ποικίλες 

δυσκολίες.

  Βασικό  για  την  εκπόνηση  ενός  αναλυτικού  προγράμματος  θεωρείται  το 

κριτήριο εκλογής της ύλης, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους. Επίσης, σε 

αντίθεση με τα προγράμματα των υπόλοιπων βαθμίδων εκπαίδευσης, το αναλυτικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου πρέπει να δίνει έμφαση, κυρίως, στο συναισθηματικό 

και  δευτερευόντως  στο  γνωστικό  τομέα.  Πέρα  από  αυτά,  τα  προγράμματα 

προσχολικής αγωγής, ως γνωστόν, πρέπει να είναι ευέλικτα, ελαστικά και εύκαμπτα. 

Η ευκαμψία επιτρέπει συνεχείς προσαρμογές της ύλης και δεν επιδέχεται να είναι το 

πρόγραμμα προκατασκευασμένο μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια ούτε να 

                                                                                                                                    77



είναι αυστηρά δομημένο. Παράδειγμα το ''Εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα'' της Αγγλίας, 

το οποίο εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 1989, καθορίζει το περιεχόμενο, αλλά 

αφήνει  στο  διδάσκοντα  ελευθερία  να  διδάξει  με  όποιο  τρόπο  θεωρεί  σωστό  και 

μάλιστα σε ολόκληρη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

  Πέρα από αυτά, σημαντικό θεωρείται ένα πρόγραμμα, όταν διακρίνεται για 

την  ποιότητα  του.  Το  πρόβλημα  του  καθορισμού  της  ποιότητας  ενός  αναλυτικού 

προγράμματος είναι γνωστό. Ωστόσο, το προσδιοριστικότερο στοιχείο του βαθμού 

ποιότητας είναι η καταλληλότητα του αναλυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη 

των παιδιών στην οποία απευθύνεται. Χωρίς, δηλαδή, να ασκεί πίεση, να λαμβάνει 

υπόψη του τις γνώσεις, να παρέχει ευκαιρίες και να δίνει κίνητρα στα παιδιά, στα 

οποία  απευθύνεται,  για  να  ανακαλύψουν  τον  κόσμο  που  τα  περιβάλλει  και  να 

οικοδομήσουν τη γνώση.

  Ειδικότερα  ως  προς  τους  στόχους,  ένα  αναλυτικό  πρόγραμμα  ποιότητας 

αποβλέπει  στην  προώθηση  όλων  των  τομέων  ανάπτυξης,  αναγνωρίζει  τη 

μοναδικότητα κάθε παιδιού και  στοχεύει  στην ανάπτυξη μιας θετικής εικόνας του 

παιδιού τόσο για τον εαυτό του όσο και για τη μάθηση.

  Το  πρόβλημα  των  αντικειμενικών  διδακτικών  στόχων,  δηλαδή  των 

αναλυτικών  και  συγκεκριμένων  σκοπών  της  διδασκαλίας  απασχόλησε  για  μακρό 

χρονικό διάστημα ειδικούς και μη. Οι σκοποί της αγωγής, γενικοί ή και ειδικοί, είναι 

γενικοί και συνεπώς αόριστοι, ασαφείς και όχι σπάνια αμφίσημοι. Οι εκπαιδευτικοί 

σκοποί κατατάσσονται σε τρία επίπεδα, όσα και τα στάδια του προγραμματισμού : α) 

μακροπρόθεσμα-εκπαίδευση,  διατυπωμένοι  στο  Σύνταγμα  και  τους  νόμους,  β) 

βραχυπρόθεσμα στη διδασκαλία, διδακτικοί στόχοι ή στόχοι μάθησης. Όσο, δηλαδή, 

κατεβαίνουμε προς  τη βάση τόσο ο προγραμματισμός εξειδικεύεται  και  οι  στόχοι 

γίνονται αναλυτικότεροι και πιο συγκεκριμένοι. Δε θα μπορούσε, βέβαια, να γίνει και 

διαφορετικά, αφού οι γενικοί σκοποί δεν βοηθούν το διδάσκοντα να τροποποιήσει τη 

συμπεριφορά  του  παιδαγωγουμένου,  και,  συνεπώς,  δεν  έχουν  κανένα  πρακτικό 

αποτέλεσμα.

  Η  τάση  της  διατύπωσης  <<λειτουργικών>>  διδακτικών  στόχων  στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία, όπως εγκαινιάστηκαν από τον R. Mager το 

1962,  γενικεύτηκε.  Το  πρόβλημα  του  σκοπού  της  διδασκαλίας  φαίνεται  ότι 

υπερτιμήθηκε στο παρελθόν, γιατί μόνο έτσι εξηγείται η θέση του Γεωργούλη ότι το 
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πρόβλημα  αυτό  <<δεν  έχει  σπουδαίαν  συστηματικήν  σημασίαν>>,  επειδή  η 

διδασκαλία <<δεν δύναται να νοηθη ως αυτοτελώς υφιστάμενη έννοια ή ενέργεια>>.

  Η  παραδοχή  των  συγκεκριμένων  στόχων  σε  κάθε  διδακτική  ενότητα 

βασίζεται  στην  ταξινομία  του  Bloom  και  αποβλέπει,  μέσω  της  συστηματικής 

μάθησης,  στην  αλλαγή  της  συμπεριφοράς  του  εκπαιδευομένου,  αλλά  και  την 

αξιολόγηση  της  διδασκαλίας  και  των  διδασκομένων.  Για  τους  μπιχεβιοριστές 

συμπεριφορά είναι  κάθε δραστηριότητα που εκδηλώνει  ο  παιδαγωγούμενος.  Είναι 

κατά  τον  Bloom  οι  τρόποι,  με  τους  οποίους  τα  άτομα  ενεργούν,  σκέφτονται  και 

αισθάνονται, όπου βασίζει και την τριπλή διαίρεση των <<περιοχών>> ταξινόμησης.

  Η υλοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από 

τον τρόπο διατύπωσης τους, αλλά από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επενεργούν. 

<<Η άποψη ότι αν κατά τη διδασκαλία ξέρεις που πας, θα φτάσεις με βεβαιότητα 

εκεί, είναι διδακτικά αφελής. Το κύριο πρόβλημα της διδασκαλίας δεν είναι η θέση 

των  σκοπών,  αλλά η δημιουργία  των προϋποθέσεων για  την  επίτευξη τους>>.  Η 

άποψη  αυτή  δεν  μπορεί  να  αμφισβητηθεί.  Πέρα  από  αυτό,  όμως,  θα  πρέπει  να 

λάβουμε υπόψη και τις πραγματικές δυσκολίες μετάβασης από τους γενικούς σκοπούς 

σε μερικότερους και συγκεκριμένους στόχους.

  Ως προς τη διδασκαλία, ένα πρόγραμμα ποιότητας επιδιώκει την εξασφάλιση 

παιδοκεντρικής διδασκαλίας, ευνοεί την ατομική ή σε μικρές ομάδες διδασκαλία, η 

οποία  επιτρέπει  την  ενεργητική  συμμετοχικότητα  των  παιδιών  και  προωθεί  το 

δημοκρατικό διάλογο. Οι καθοδηγητικές οδηγίες, οι οποίες πρέπει να δίνονται μέσω 

ενός  σύγχρονου  αναλυτικού  προγράμματος  προσχολικής  αγωγής  ποιότητας  στον 

εκπαιδευτικό της προσχολικής αγωγής για τον προγραμματισμό των ενασχολήσεων 

και  δραστηριοτήτων  της  εργασίας  σε  ημερήσια  βάση,  πρέπει  να  είναι  έτσι 

διατυπωμένες, ώστε να επιτυγχάνουν δύο βασικούς στόχους : α) να μην αποτελούν 

<<τροχοπέδη>> για τους  νηπιαγωγούς,  και  β)  να μη μετατρέπουν το δημιουργικό 

έργο  του  νηπιαγωγείου  σε  έργο  ρουτίνας.  Για  να  αποφευχθεί  αυτό  απαιτείται  η 

αποφυγή λεπτομερειακού προγραμματισμού και να αφήνει περιθώρια στο νηπιαγωγό 

για  δημιουργικό  έργο,  προσαρμοσμένο  τόσο  στα  διαθέσιμα  μέσα  όσο  και  στο 

ιδιαίτερο περιβάλλον καθενός νηπιαγωγείου.

  Πέρα από αυτά, είναι αναγκαίο το αναλυτικό πρόγραμμα να προσανατολίζει 

τα  παιδιά  σε  μια  κοινωνικά  αποδεκτή  συμπεριφορά,  να  τους  εξασφαλίζει  πολλές 
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ευκαιρίες για γλωσσική ανάπτυξη, για προέννοιες, για αισθητική ανάπτυξη, για λεπτή 

κινητικότητα,  και  να  διευκολύνει  τι  προσπάθειες  τους  με  τη  χρήση  κατάλληλων 

κινήτρων, ώστε να ικανοποιούνται η φυσική περιέργεια και  η επιθυμία του παιδιού 

για μάθηση.

  Ένα  πρόγραμμα  ποιότητας  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  την  αγαστή 

συνεργασία  νηπιαγωγείου  και  οικογένειας,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  αρχή  της 

συνέχειας στην οριζόντια διάσταση της. Αυτό το τελευταίο οφείλουμε να πούμε ότι 

ποτέ και πουθενά δεν προσέχθηκε όσο θα έπρεπε. Τέλος, το αναλυτικό πρόγραμμα 

πρέπει να εξασφαλίζει τη διαρκή αξιολόγηση από το νηπιαγωγό σχεδόν αποκλειστικά 

μέσω  της  επιστημονικής  παρατήρησης  των  νηπίων,  επειδή  οι  μέθοδοι  ελέγχου 

επίτευξης των στόχων εξαντλούνται σχεδόν σε αυτήν.

  Η αξιολόγηση της διδασκαλίας συνδέεται άρρηκτα με τους σκοπούς και τους 

συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι διατυπώνονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού 

του  προγράμματος.  Σε  κάθε  περίπτωση  καμία  εκπαιδευτική  διαδικασία  δεν  είναι 

νοητή χωρίς αξιολόγηση. Η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με τεστ, που 

παρατηρείται τελευταία στην πατρίδα μας, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στα 

θετικά ενός αναλυτικού προγράμματος ποιότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως και στην 

ακαταλληλότητα των δύο <<βιβλιοτετραδίων>> για το νήπιο, τα οποία παρουσιάζουν 

ασάφειες και ακατάλληλες εικόνες, για την ηλικία που προορίζονται. Η προσπάθεια 

που γίνεται τελευταία, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα, το οποίο 

απαιτεί ριζική αντιμετώπιση.

  Βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να έχουν 

καλαίσθητη εμφάνιση, να προσελκύουν το ενδιαφέρον του παιδιού, το οποίο πρέπει 

να  χαίρεται  που  το  κρατάει  στα  χέρια  του.  Βιβλία,  που προτείνουν  για  τα  νήπια 

εφαρμογές, οι οποίες δύσκολα εφαρμόζονται ακόμα και από τους νηπιαγωγούς, είναι 

σε κάθε περίπτωση εντελώς ακατάλληλα. Μια σύγκριση των δικών μας βοηθητικών 

<<εγχειριδίων>> για τα νήπια με εκείνα που έχει εκδώσει μέχρι τώρα το Υπουργείο 

Παιδείας του Βελγίου θα ήταν πολύ χρήσιμη και πιστεύω ότι θα προβλημάτιζε τους 

ειδικούς ή κατ' επίφαση ειδικούς.

  Σε κάθε περίπτωση, το νηπιαγωγείο και γενικότερα η προσχολική αγωγή δεν 

ακολουθεί ενιαία τακτική. Το γεγονός ότι η αποστολή του νηπιαγωγείου ποικίλλει 

από χώρα σε χώρα, αφού αλλού θεωρείται κοινωνικό ίδρυμα, αλλού εκπαιδευτικό ή 
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και  τα δύο,  και  αλλού,  τέλος,  έχει  ανατεθεί  σε  ποικιλώνυμους  ιδιωτικούς  φορείς, 

δημιουργεί μεγάλες παρεκκλίσεις στον προγραμματισμό. Έτσι δικαιολογείται και η 

διαφοροποίηση  σε  χώρες,  οι  οποίες  έχουν  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής 

αγωγής (νηπιαγωγείου), σε εκείνες που αρκούνται σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

και  οδηγίες  και  σε  εκείνες,  τέλος,  όπου  κάθε  φορέας  συντάσσει  το  δικό  του 

πρόγραμμα.

  Περισσότερο πολύπλοκη είναι η κατάσταση στα ομόσπονδα κράτη, όπως πχ. 

Στις Η.Π.Α, τη Γερμανία, τον Καναδά κλπ., στα οποία καθένα κρατίδιο έχει και τη 

δική του εκπαιδευτική πολιτική. Παρά την ιδιομορφία αυτή, υπάρχουν μεταξύ των 

κρατιδίων αρκετά κοινά σημεία, συστήματα αρχών, γνώσεων, σκοπών και μεθόδων. 

Για  παράδειγμα  τα  αναλυτικά  προγράμματα  των  κρατιδίων  των  γερμανικών 

νηπιαγωγείων  αποβλέπουν  :  <<στην  υποβοήθηση  και  τη  συμπλήρωση  της 

οικογενειακής αγωγής των παιδιών, την προσφορά δυνατοτήτων ίσων ευκαιριών όσον 

αφορά την ανάπτυξη και τη μόρφωση των παιδιών, την υποβοήθηση των σωματικών 

και  των  νοητικών  δεξιοτήτων,  την  προώθηση  της  κοινωνικής  ζωής  μέσα  στην 

κοινωνία  και  στις  ομάδες  των  παιδιών  και  την  υποβοήθηση  της  ψυχοκινητικής, 

συναισθηματικής και θρησκευτικής ανάπτυξης του παιδιού>>.

  Με  τα  σύγχρονα  αναλυτικά  προγράμματα,  τα  οποία  αποτελούν 

ορθολογιστικά  συντεταγμένα σχέδια και  σημαντικά  μέσα αγωγής,  οι  επιταγές  του 

Συντάγματος και των νόμων εξειδικεύονται σε σκοπούς υλοποίησης και ορίζονται τα 

περιεχόμενα  μάθησης.  Σύμφωνα  με  τον  R.  Tyler,  οι  συντάκτες  των  αναλυτικών 

προγραμμάτων για τη διαμόρφωση των διδακτικών στόχων είναι υποχρεωμένοι να 

λαμβάνουν ως <<πηγές>> τους :  τον παιδαγωγούμενο, το περιβάλλον του,  και το 

περιεχόμενο των μαθημάτων. Το νηπιαγωγείο, ως γνωστόν, αντλεί την ύλη του τόσο 

από  το  φυσικό,  το  πολιτιστικό  και  το  κοινωνικό  περιβάλλον,  όσο  και  από  τις 

καταστάσεις, τα βιώματα και τα περιστατικά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής 

του  νηπίου.  Ακόμη,  ορίζονται  τα  βοηθητικά  μέσα  διδασκαλίας,  υποδεικνύονται 

μορφές διδασκαλίας και προβλέπονται τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.

  Σε αντίθεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, το << Βιβλίο Δραστηριοτήτων για 

το Νηπιαγωγείο- Βιβλίο νηπιαγωγού>>, χωρίς να είναι δεσμευτικό για το νηπιαγωγό, 

περιέχει  αναλυτικότερες  και  πρόσθετες  πληροφορίες  και  παρέχει  ενδεικτικές 

δραστηριότητες,  οι  οποίες  μπορεί  κατά  βούληση  να  αντικαθίστανται  από  το 
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νηπιαγωγό.

  Στις μέρες μας, σε πολλές χώρες του κόσμου εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα 

προγραμμάτων,  με  αποκλίσεις  μεταξύ  τους,  οι  οποίες  οφείλονται  στο 

διαφοροποιημένο  θεωρητικό  τους  προσανατολισμό.  Σημαντικό  ρόλο  στη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής έπαιξαν διάφοροι θεωρητικοί 

παιδαγωγοί, όπως η Montessori, η οποία μέσω αυτοδιαρθρούμενων υλικών και σε ένα 

σκόπιμα  διαμορφωμένο  περιβάλλον,  απέβλεπε  στην  υποβοήθηση  των  μικρών 

παιδιών. Από το άλλο μέρος, τα επηρεασμένα από τη θεωρία του  Piaget  αναλυτικά 

προγράμματα προσχολικής αγωγής απέβλεπαν στην υποβοήθηση του παιδιού << να 

οργανώσει τις δικές του γνώσεις μέσα από τη δράση του και μέσα από το δικό του 

συλλογισμό>>.  Άλλα  προγράμματα  βασίζονται  στον  Skinner  ή  το  Gagne  και 

παρουσιάζουν στα παιδιά συστηματικά προκαθορισμένη  σειρά στόχων. Μια άλλη 

κατηγορία  προγραμμάτων  δίνει  ιδιαίτερη  σημασία  στο  περιεχόμενο  μάθησης  και 

αποβλέπει  στη  γνωστική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  καθώς  και  στη  ανάπτυξη  των 

δεξιοτήτων.

  Στις  Η.Π.Α  έχουν  διαμορφωθεί  διάφορα  μοντέλα  προγραμμάτων 

προσχολικής αγωγής ανάλογα με τη συμμετοχή και το ρόλο νηπιαγωγών και νηπίων 

στις  διάφορες  δραστηριότητες,  τη  μεταξύ  τους  αλληλεπίδραση  και  με  βάση  την 

πρωτοβουλία και την ανταπόκριση. Αυτή την πληθώρα των μοντέλων προσπάθησε να 

ταξινομήσει σε τέσσερις κατηγορίες ο Weikart, τις οποίες παρουσιάζουμε σχηματικά.

  Ενδιαφέροντα προγράμματα προσχολικής αγωγής συνέταξαν και οι  Kamii 

και  De  Vries.  Τα  προγράμματα  αυτά  είχαν  ως  βάση  τη  θεωρία  του  Piaget,  ήταν 

αντισταθμιστικής  αγωγής  και  απέβλεπαν  στη  μείωση  ή  και  εξάλειψη  του 

συσσωρευτικού  ελλείμματος  των  παιδιών,  τα  οποία  προέρχονταν  από  <<  μη 

εμπλουτισμένα  περιβάλλοντα>>.  Βέβαιο  είναι  ότι  η  φοίτηση  στο  νηπιαγωγείο 

παιδιών,  τα  οποία  προέρχονται  από  φτωχό  περιβάλλον,  ευνοεί  την  πρόοδο  τους. 

Όμως,  <<  δεν  υπάρχουν  ακόμη  στοιχεία  που  να  δείχνουν  τι  είδους  προσχολικό 

πρόγραμμα  είναι  περισσότερο  αποτελεσματικό  στην  αντιστάθμιση  γνωστικών 

ελλείψεων σε μικρή ηλικία>>.

  Τέλος,  στο ερώτημα ποιο από τα μοντέλα που εφαρμόζονται  σήμερα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το καταλληλότερο, θα απαντούσαμε << εκείνο που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες προϋποθέσεις>> : α) ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
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ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών, β) το κατέχει καλά η νηπιαγωγός και 

είναι πεπεισμένη ότι βοηθάει περισσότερο, και γ) να ωφελεί στο μέγιστο βαθμό τη 

συγκεκριμένη ομάδα.  Ακόμη,  << σύμφωνα με τις  Kamii  και  De Vries(1978),  ένα 

προσχολικό πρόγραμμα βασισμένο στη θεωρία του Piaget δεν μπορεί να χωριστεί στα 

παραδοσιακά σχολικά μαθήματα, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, η αριθμητική και 

οι γλωσσικές ικανότητες, γιατί η γνώση των μικρών παιδιών αναπτύσσεται  ως ένα 

ενιαίο σύνολο. Ένα άρθρο, επομένως, γραμμένο αποκλειστικά για τη διδασκαλία των 

φυσικών  επιστημών,  θα  ερχόταν  σε  αντίθεση  με  τη  θεωρία  του  Piaget,  αφού  οι 

επιστήμες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις γενικότερες γνώσεις>>.

2.6 ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1989

Στην  πατρίδα  μας,  τα  τελευταία  περίπου  σαράντα  έτη,  σημειώθηκαν  αρκετές 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις  και αντιμεταρρυθμίσεις,  οι  οποίες θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν/ταξινομηθούν σε εξωτερικές και εσωτερικές. Οι τελευταίες έχουν 

ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τις αλλαγές στην εσωτερική δομή της εκπαίδευσης, και, 

κυρίως, στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική αλλαγή (1982-

1985)  ήταν  μία  εσωτερική  αλλαγή,  η  οποία  απέβλεπε  και  στην  αγκαλιά  του 

αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

  Ο νόμος 1566/1985 στο άρθρο 3 παράγραφος 9 εδάφιο (εε) προέβλεπε την 

έκδοση  Προεδρικού  Διατάγματος  για  ''το  εβδομαδιαίο  ωρολόγιο  και  αναλυτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων'',  το οποίο εκδόθηκε το 1989 και 

αποτελεί το ισχύον σήμερα αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Πριν από την 

έκδοση  του  σχετικού  Προεδρικού  Διατάγματος,  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  είχε 

εκπονήσει  ένα  ''Σχέδιο  νέου  αναλυτικού  προγράμματος  για  το  νηπιαγωγείο'' 

(Σ.Ν.Α.Π.Ν.),  το  οποίο  εκδόθηκε  από  τον  <<Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών 

Βιβλίων>> στην  αρχή  σε  πρόχειρη  και  χωρίς  χρονολογία  μορφή  και  το  1987  σε 

''πρώτη έκδοση και  σε 8.500 αντίτυπα''.  Το ''Σχέδιο''  εφαρμόστηκε πειραματικά το 

σχολικό έτος 1986-87 δοκιμαστικά σε μικρό αριθμό νηπιαγωγείων της Πρωτεύουσας 

(10  νηπιαγωγεία)  και  το  επόμενο  έτος  σε  168  νηπιαγωγεία  της  χώρας.  Η  χρήση 

δοκιμαστικού  σταδίου  σε  αναλυτικό  πρόγραμμα-ασυνήθιστο  γεγονός  για  την 

ελληνική  πραγματικότητα-  φανερώνει  σοβαρή  πρόθεση,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  και 
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ευαισθητοποίηση της πολιτείας για την προσχολική αγωγή, κάτι που έλειψε από τα 

προγράμματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

  Ο σκοπός του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, ο οποίος ισχύει 

σήμερα,  είναι  διατυπωμένος  στο  άρθρο  1  του  Π.Δ.  486/1989,  βασίζεται  στον 

ισχύοντα σκοπό του νηπιαγωγείου και  έχει  ως  εξής  :  << Σκοπός του αναλυτικού 

προγράμματος του νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης 

ανάπτυξης  των  νηπίων,  ψυχοκινητικής,  κοινωνικό-συναισθηματικής,  ηθικής  και 

θρησκευτικής,  αισθητικής,  νοητικής,  καθώς  και  της  καλλιέργειας  δεξιοτήτων 

(κινητικών  και  νοητικών),  μέσα  σε  κλίμα  ελευθερίας,  ασφάλειας  και 

προβληματισμού.

  Ειδικότερα :

α) Στον τομέα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να ανακαλύψει και να οργανώσει το γνωστικό σχήμα του σώματος του.

– Να οικοδομήσει τις βασικές έννοιες του χώρου και του χρόνου.

– Να  δημιουργήσει  ποικίλες  σχέσεις,  στα  πλαίσια  των  ψυχοκινητικών 

δραστηριοτήτων.

– Να προαγάγει τη δημιουργική ψυχοκινητική του έκφραση.

β) Στον τομέα της κοινωνικό-συναισθηματικής, ηθικής και θρησκευτικής ανάπτυξης 

το νήπιο υποβοηθείται :

– Να  δημιουργήσει  σωστές  προσωπικές  σχέσεις  με  τα  άλλα  νήπια,  το 

νηπιαγωγό και τους άλλους ενηλίκους.

– Να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα των ενηλίκων του, ως ισότιμο, δραστήριο και 

δημιουργικό μέλος.

– Να ανακαλύψει τη δύναμη και τη χαρά της συλλογικής προσπάθειας και να 

εθιστεί στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

– Να οικοδομήσει τις αξίες της κοινωνικής ζωής : υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, 

συνεργατικότητα,  αγάπη  προς  την  πατρίδα,  μέσα σε  κλίμα  ελευθερίας  και 

αμοιβαιότητας, με απώτερο σκοπό την ηθική του ανάπτυξη και αυτονομία.

– Να έρθει  σε  επαφή με  την  ορθόδοξη λατρεία  και  πίστη και  να  βιώσει  τα 

γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.

γ) Στον τομέα της αισθητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να προσεγγίσει αισθητικά τη φύση και τα έργα τέχνης, με απώτερο σκοπό να 
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δημιουργήσει μελλοντικά προσωπικό αισθητικό κριτήριο.

– Να εκφραστεί με τρόπο δημιουργικό μέσα από διάφορες μορφές τέχνης.

– Να αντιληφθεί, διαισθητικά, ότι η τέχνη αποτελεί κοινό τρόπο έκφρασης και 

επικοινωνίας των λαών.

δ) Στον τομέα της νοητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να είναι δραστήριο και περίεργο, να διερευνά την πραγματικότητα ανάλογα 

με το επίπεδο ανάπτυξης του, και να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη 

μάθηση.

– Να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και 

να τις οργανώνει με τη βοήθεια της συμβολικής λειτουργίας και ανάλογα με 

το βαθμό ωριμότητας του.

ε)  Στον  τομέα  της  καλλιέργειας  δεξιοτήτων  (κινητικών  και  νοητικών)  το  νήπιο 

υποβοηθείται :

  -Να οικοδομήσει βαθμιαία τις βασικές προμαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

– Να εισαχθεί  σταδιακά στην προγραφική και προαναγνωστική διαδικασία και 

να αποκτήσει τις απαραίτητες για το επίπεδο ανάπτυξης του προγραφικές και 

προαναγνωστικές δεξιότητες>>.

Από τη διατύπωση του σκοπού του αναλυτικού προγράμματος διαπιστώνεται 

λεπτομερής  αναφορά  και  κατηγοριοποίηση  των  μορφωτικών  δραστηριοτήτων  του 

νηπιαγωγείου κατά τομείς. Η διάκριση μας θυμίζει τις τρεις περιοχές της ψυχής, οι 

οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμοειδές, ενώ ο 

Πεσταλότσι έκανε λόγο για κεφάλι, δηλαδή το νοητικό, για καρδιά, το συναίσθημα, 

και  για  χέρι  (ποιείν),  πράξη.  Σήμερα  οι  μορφές  συμπεριφοράς  του  ατόμου, 

ακολουθώντας το παραπάνω σχήμα, χωρίζονται σε τρεις τομείς : α) το γνωστικό, ο 

οποίος αναφέρεται στη γνώση, τη σκέψη και την αντίληψη, β) το συναισθηματικό, ο 

οποίος περιλαμβάνει τις διαθέσεις και τις στάσεις, και γ) τον ψυχοκινητικό, ο οποίος 

αναφέρεται  στις  ψυχοκινητικές δραστηριότητες.  Οι  τομείς  αυτοί  εμφανίζονται  στο 

ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα διευρυμένοι σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όσες και οι 

όψεις  της  προσωπικότητας  των  νηπίων.  Στην  πραγματικότητα,  ο  χωρισμός  των 

δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου  κατά  τομείς  γίνεται,  κυρίως,  για  λόγους 

λειτουργικούς.

  Είναι φανερό ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι επηρεασμένος τόσο από τον 
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Piaget με τη διαφοροποίηση σε ηθική και γνωστική ανάπτυξη του νηπίου όσο και την 

ταξινομία του Bloom σε συναισθηματικούς, γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. 

Σε  κάθε  περίπτωση  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  είναι 

ψυχολογικής κατεύθυνσης και έχει ως βάση του τις αρχές του Piaget.  Οι συντάκτες 

του  προγράμματος  επεδίωξαν  τη  μετατροπή  των  πορισμάτων  της  εξελικτικής 

ψυχολογίας σε διδακτικούς στόχους, χωρίς να το επιτυγχάνουν πάντα. Κάθε τομέας 

υποδιαιρείται σε υποτομείς, έτσι ώστε να εξειδικεύονται οι γενικοί στόχοι και με τις 

πέντε στήλες κάθε τομέα γίνεται η μετάβαση στους εξειδικευμένους στόχους. Πέρα 

από  αυτό,  με  την  κλιμάκωση  των  πέντε  στηλών  επιχειρείται  ο  ακριβέστερος 

προσδιορισμός  και  η  σαφήνεια  των  διδακτικών  στόχων,  χωρίς  να  σημειώνεται  η 

αναμενόμενη  επιτυχία  πάντοτε.  Είναι  γνωστό,  εξάλλου,  ότι  οι  τομείς  δράσης 

βρίσκονται  σε  στενή  σχέση  αλληλεπίδρασης  και  αλληλεξάρτησης.  Έτσι 

δικαιολογούνται  και  οι  τεμνόμενοι  κύκλοι,  αφού  είναι  προφανές  ότι  όταν  πχ. 

κινητοποιούμε  τον  ψυχοκινητικό  τομέα  μετέχουν,  άρα  και  ευνοούνται  και  οι 

υπόλοιποι τομείς, οι οποίοι αλληλοδιαπλέκονται μεταξύ τους και αλληλοδιαδέχονται 

ο ένας τον άλλο.

  Από τους  πέντε  τομείς  κεντρικό  είναι  το  βάρος  που  φέρει  ο  πρώτος,  ο 

ψυχοκινητικός.  Αυτό  φαίνεται  από  τη  υποδιαίρεση  του  σε  πέντε  υποτομείς,  όπου 

προηγείται  η  ανακάλυψη  και  δυναμική  οργάνωση  του  σώματος,  ακολουθεί  τη 

συσχέτιση  της  ψυχοκινητικής  ανάπτυξης  με  τη  νοητική,  την 

κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή και τη δημιουργικότητα του νηπίου, και εξετάζεται 

η φυσική αγωγή σε σχέση με τη ανάπτυξη του νηπίου. Στους υπόλοιπους τέσσερις 

τομείς  υπάρχει  ένα  γενικό  μέρος  και  ένα  άλλο,  το  οποίο  σχετίζεται  με  τη 

δημιουργικότητα. Η τελευταία αποτελεί το βασικό άξονα του προγράμματος, αφού 

είναι  παρούσα και  στους πέντε τομείς  και  συσχετίζεται  με καθέναν ξεχωριστά.  Η 

αρχή,  λοιπόν,  της  δημιουργικότητας  είναι  ενσωματωμένη  στο  ισχύον  αναλυτικό 

πρόγραμμα ως βασική αρχή της αγωγής και της ανάπτυξης του νηπίου, και, όπως 

αποδεικνύεται είναι το νεότερο αίτημα της παιδαγωγικής. Ο ισχύον νόμος 1566/85, 

στον οποίο βασίζεται και η σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου 

που μας απασχολεί,  δεν περιέχει τον όρο δημιουργικότητα, αλλά ούτε και άλλους 

βασικούς όρους για την προσχολική αγωγή, όπως λχ.  Το παιγνίδι. Από την άποψη 

αυτή  ο  ισχύον  νόμος  1566/85  διαφοροποιείται  τόσο  από  τους  προϊσχύσαντες 
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ελληνικούς νόμους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (προσχολική αγωγή), όσο και 

από  τους  σύγχρονους  ξένους.  Χαρακτηριστικό  είναι  ακόμη  το  γεγονός  ότι  ο 

συγκεκριμένος νόμος, όταν αναφέρεται στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο κάνει 

λόγο για εκπαίδευση, ενώ όταν κάνει λόγο για το νηπιαγωγείο για αγωγή.

  Οι  στόχοι  του  αναλυτικού  προγράμματος,  το  οποίο  αποτελεί  καρπό 

συλλογικής εργασίας, είναι διατυπωμένοι εξελικτικά και απευθύνονται σε όλους τους 

τομείς  εξέλιξης.  Σύστοιχες  με  τους  στόχους  είναι  οι  δραστηριότητες,  οι  οποίες 

περιγράφονται  στο  βιβλίο  δραστηριοτήτων.  Πρόκειται  για  το  επίσημο  βιβλίο,  το 

οποίο εκδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λειτουργεί ως 

συμπληρωματικό  του  αναλυτικού  προγράμματος.  Οι  αναλυμένες  σε  αυτό 

δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι ο νηπιαγωγός δε 

δεσμεύεται  να  περιοριστεί  μόνο  στην  εφαρμογή  αυτών  των  συγκεκριμένων, 

προκειμένου  να  υλοποιήσει  τους  στόχους  του  προγράμματος,  αλλά  έχει  τη 

δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία και δημιουργικότητα, επινοώντας και δικές 

του.

  Ωστόσο,  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  και  τα  μορφωτικά  αγαθά  στα  αναλυτικά 

προγράμματα  της  σχολικής  εκπαίδευσης  (δημοτικού  σχολείου),  τα  οποία 

συντάχθηκαν μέσα στη δεκαετία του '80 και προηγήθηκαν του ισχύοντος αναλυτικού 

προγράμματος της προσχολικής μας αγωγής, έχουν συγκροτηθεί και αυτά σε πέντε 

τομείς  μάθησης  ή  ομάδες  συγγενών  μαθημάτων  :  α)  Γλώσσα,  β)  Μελέτη 

Περιβάλλοντος, γ) Μαθηματικά, δ) Αισθητική Αγωγή, ε) Φυσική Αγωγή.

  Στο  ίδιο  άρθρο,  οι  δραστηριότητες  διακρίνονται  σε  αυθόρμητες  και 

''αναδυόμενες'', καθώς και σε προγραμματισμένες και διατυπώνονται για καθέναν από 

τους πέντε τομείς ανάπτυξης γενικές ενότητες, επιδιώξεις, επιμέρους ενότητες, στόχοι 

και  περιεχόμενα.  Με το  τρόπο αυτό,  παρέχεται  σημαντική  μεθοδολογική  βοήθεια 

προς τους νηπιαγωγούς, αφού περιέχονται ''ενδεικτικές'' δραστηριότητες για τα νήπια, 

οι οποίες είναι σύστοιχες με τους στόχους.

  Οι  προγραμματισμένες  δραστηριότητες  οργανώνονται  και  κατευθύνονται 

από  το  νηπιαγωγό  και  αποβλέπουν  στην  υλοποίηση  συγκεκριμένων  στόχων  του 

προγράμματος. Συνήθως, απευθύνονται σε ολόκληρη την ομάδα, όμως είναι δυνατόν 

να  απευθύνονται  και  σε  υποομάδες.  Οι  αυθόρμητες  δραστηριότητες  προτείνονται 

<<από το σκόπιμα οργανωμένο περιβάλλον>>, στα νήπια,  τα οποία καλούνται  να 
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επιλέξουν από αυτές όσες προσιδιάζουν σε καθένα, στην ομάδα ή στην υποομάδα. Με 

τα  προτεινόμενα δύο είδη  δραστηριοτήτων,  αυθόρμητων  και  προγραμματισμένων, 

εξασφαλίζεται  η  συνύπαρξη  αγωγής  και  εκπαίδευσης,  ελευθερίας,  αλλά  και 

ελαστικότητας,  χαρακτηριστικά,  που  όπως  τονίσαμε,  είναι  απαραίτητα  για  την 

εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και η συγκαταβατικότητα.

  Χαρακτηριστικό του ισχύοντος προγράμματος είναι και το γεγονός ότι δεν 

περιέχει  περιεχόμενα  μάθησης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  νηπιαγωγός  έχει  διακριτική 

ευχέρεια επιλογής και  ακόμη ότι  ως  προς  το συγκεκριμένο σημείο το πρόγραμμα 

ανταποκρίνεται προς τις διεθνείς προδιαγραφές, οι οποίες απαιτούν τα προγράμματα 

προσχολικής αγωγής να διακρίνονται για την ευελιξία και την πλαστικότητα τους.

2.6.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και πολύ περισσότερο του νηπιαγωγού, δεν περιορίζεται 

μόνο στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό, 

όπως, πχ., στη μετάδοση πανανθρώπινων αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 

δημοκρατίας  και  της  ηθικής  κλπ.   Προς  τις  οποίες  πρέπει  να  προσανατολίζεται 

αταλάντευτα ο μικρός  μαθητής  και  αυριανός  πολίτης.  Επίσης,  αρκετά σημαντικές 

θεωρούνται οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες και οι καλλιεργούμενες στάσεις στο παιδί 

προσχολικής ηλικίας, οι οποίες βιώνονται και εσωτερικεύονται.

  Ο ρόλος και η στάση του νηπιαγωγού προσδιορίζονται τόσο από τη γνώση 

των νηπίων όσο και από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και τις  ειδικές αρχές του 

νηπιαγωγείου.  Σε  ό,τι  αφορά  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  τις  οδηγίες  του 

νηπιαγωγού, πρέπει να τονιστεί  από την αρχή ότι οι προσανατολισμοί του δεν πρέπει 

να εμφανίζονται με την αναμενόμενη ακρίβεια και σταθερότητα, που παρουσιάζουν 

εκείνα των δημοτικών σχολείων.

  Ο νηπιαγωγός είναι  υποχρεωμένος  να προβλέπει  και  να προσδιορίζει  το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, να 

προγραμματίζει,  δηλαδή,  μακροπρόθεσμα,  μεσοπρόθεσμα  και  βραχυπρόθεσμα. 

Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  την  εφαρμογή  του  αναλυτικού  προγράμματος  και 

ειδικότερα την αποτελεσματικότερη υποβοήθηση των νηπίων, που αποτελεί και τη 

σημαντικότερη  αποστολή  του  νηπιαγωγού,  ο  ρόλος  του  είναι  αποφασιστικός  και 

σχεδόν αποκλειστικός. Αυτός, έχοντας ως άξονες τους στόχους, οι οποίοι πηγάζουν 
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αλλά και στοιχούνται είτε προς τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος είτε προς 

τα αναδυόμενα ερεθίσματα των νηπίων, θα συντάξει τα ημερήσια προγράμματα. Τα 

προγράμματα  αυτά,  για  να  είναι  κατάλληλα,  πρέπει  να  περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες από όλους τους τομείς, για να εξασφαλίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη 

του νηπίου, που αποτελεί και το βασικό σκοπό του νηπιαγωγείου.

  Πέρα όμως από την ολόπλευρη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ισόρροπη 

ανάπτυξη  του  νηπίου.  Συνεπώς,  ο  νηπιαγωγός  στη  σύνταξη  των  ημερησίων 

προγραμμάτων  οφείλει  να  διαπλέκει  τους  στόχους  των  διάφορων  τομέων  του 

αναλυτικού προγράμματος. Από το άλλο μέρος, η προσπάθεια εξασφάλισης <<ίσων 

ευκαιριών>>  για  όλα  τα  νήπια  υπαγορεύει  την  καθολική  εμπλοκή  τους  στους 

προβλεπόμενους  από  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  κύκλους  εμπειριών  και  μάθησης. 

Ωστόσο, και οι ανάγκες όλων των νηπίων δεν είναι ίδιες, αλλά και τα ενδιαφέροντα 

τους παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Έτσι, προβάλλει το αίτημα και η ανάγκη 

εκτός  από την εμπλοκή του νηπιαγωγού στην αγωγική/παιδευτική διαδικασία στο 

σύνολο της ομάδας και σε υποομάδες,  αλλά και  σε εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

ορισμένων νηπίων.

  Για να έχει η αγωγική/εκπαιδευτική προσπάθεια συνέχεια και συνάφεια είναι 

ανάγκη ο νηπιαγωγός να διαπλέκει την ενεστωτική μάθηση με την παρελθοντική και 

τη  μελλοντική.  Πέρα  από αυτά,  ο  νηπιαγωγός  στην  οργάνωση  της  συστηματικής 

παιδαγωγικής/αγωγικής  διαδικασίας  σε  ημερήσια  βάση  είναι  υποχρεωμένος  να 

λαμβάνει υπόψη του την αναγκαιότητα της παροχής δυνατοτήτων στα νήπια, ώστε να 

οικοδομούν αυτοδύναμα τις γνώσεις και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Πρέπει 

ακόμη  να  έχει  υπόψη  του  ότι  η  συστηματική  αγωγή  και  εκπαίδευση  αποτελεί 

αναφαίρετο  ανθρώπινο δικαίωμα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των οποίων η 

συμμετοχή οφείλει να είναι εθελοντική και αβίαστη.

  Στο νηπιαγωγό, εξάλλου, ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει 

το  περιβάλλον  της  τάξης  έτσι,  ώστε  μέσα  από  τις  γωνιές  δραστηριοτήτων  και 

γενικότερα  μέσα  από  την  οργάνωση  του  χώρου και  του  υλικού  να  δημιουργήσει 

κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες να παρέχουν πλούσια ερεθίσματα στα νήπια, και να 

δημιουργούν  τις  απαραίτητες  καταστάσεις  προβληματισμού,  τέτοιες  που  να 

συμβάλλουν  αποφασιστικά  στην  κινητοποίηση  της  σκέψης  των  νηπίων,  στην 

ανάπτυξη  της  φαντασίας  τους,  καθώς  επίσης  και  στην  καλλιέργεια  της 
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δημιουργικότητας τους.

  Όσα αναφέραμε παραπάνω για το ρόλο του νηπιαγωγού στην εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος δεν είναι ικανά να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη 

υποβοήθηση  των  νηπίων,  αν  ο  νηπιαγωγός  δεν  είναι  σε  θέση  να  δημιουργεί 

κατάλληλο  παιδαγωγικό  κλίμα  και  εκείνη  την  αγωγική  ατμόσφαιρα,  η  οποία  θα 

συντελεί  στη όσο το  δυνατόν καλύτερη εξασφάλιση των προϋποθέσεων μάθησης. 

Αυτός  δημιουργεί  κατάλληλες  συνθήκες  ενεργητικής  συμμετοχής  των  παιδιών, 

κατευθύνει την αγωγική/εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχει την εξέλιξη της και βοηθά 

τα  παιδιά  που  συναντούν  δυσκολίες.  Η  δημιουργία  από  το  νηπιαγωγό  του 

ευνοϊκότερου για καθένα νήπιου δυνατού και σκόπιμα οργανωμένου περιβάλλοντος 

αποβλέπει  στη  μεγιστοποίηση  των  δυνατοτήτων  ανάπτυξης  του.  Ο  νηπιαγωγός, 

εξάλλου, παρωθεί το νήπιο και το οδηγεί σε νέους προβληματισμούς. Αυτός πρέπει να 

αξιολογεί,  μετά  την  ολοκλήρωση  μιας  διδακτικής  ενότητας,  και  να  αξιοποιεί  τα 

αποτελέσματα, συμπληρώνοντας και ανατροφοδοτώντας την αγωγική διαδικασία. Η 

αξιολόγηση  θα  τον  οδηγήσει  στον  επαναπροσδιορισμό  των  στόχων,  στη  τυχόν 

διαφοροποίηση  των  διδακτικών  προσεγγίσεων  και  θα  είναι  προσδιοριστική  της 

επιλογής της ύλης.

  Η  δημιουργία  κατάλληλου  παιδαγωγικού  κλίματος  εγγράφεται  στην 

αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  νηπιαγωγού,  επειδή  ο  προσδιοριστικότερος 

παράγοντας της παιδευτικής ατμόσφαιρας είναι η συμπεριφορά του.

  Το ερώτημα, αν στη συστηματική και μεθοδευμένη αγωγική διαδικασία το 

παν  εξαρτάται  από  το  διδάσκοντα  ή  τίποτε  δεν  εξαρτάται  από  αυτόν,  το  οποίο 

συνδέεται άμεσα με το ρόλο του, έχει απασχολήσει ειδικούς και μη στο παρελθόν. Θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τίποτε από τα δύο δεν ισχύει και ότι ένα τέτοιο 

δίλημμα είναι ψευτοδίλημμα, διότι ακόμη και όταν αναφερόμαστε στην ποιότητα της 

διδασκαλίας,  τα  πάντα  δεν  εξαρτώνται  από  το  διδάσκοντα.  Η  επιτυχία  του 

φαινομένου της αγωγής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, χωρίς αυτό να μειώνει το 

ρόλο  του  εκπαιδευτικού,  ο  οποίος  είναι  αναμφισβήτητος.  Παρόλα  αυτά,  η 

υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα, η δυναμική της ομάδας και ιδιαίτερα το πρόγραμμα 

παίζουν καθοριστικό ρόλο.
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2.6.2 ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζει τα μορφωτικά αγαθά, τα οποία θα διδαχθούν 

ολόκληρο  το  σχολικό  έτος  σε  καθορισμένο  χρονικό  διάστημα  της  εβδομάδας,  το 

ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει τόσο τις μέρες όσο και τις ώρες της εβδομάδας που θα 

λάβουν  χώρα  οι  διάφορες  δραστηριότητες.  Αποτελεί  στην  ουσία  ένα  κώδικα 

διεκπεραίωσης των αγωγικών δραστηριοτήτων.

  Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, κάθε νηπιαγωγείο συντάσσει το δικό του 

συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται τόσο η έναρξη και το 

τέλος των δραστηριοτήτων της ημέρας, όσο και η κατανομή των <<διδακτικών>> 

ωρών,  καθώς  επίσης  και  η  διάρκεια  του  διαλείμματος.  Με  τον  τρόπο  αυτό 

προσδιορίζεται ακριβώς το ωράριο εργασίας παιδαγωγών και παιδαγωγουμένων, το 

οποίο λαμβάνει υπόψη του το συνολικό χρόνο λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όπως 

αυτός καθορίζεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

  Ο συντάκτης του ωρολογίου προγράμματος κάθε νηπιαγωγείου λαμβάνει 

υπόψη  τις  τοπικές  συνθήκες,  τις  εργάσιμες  ημέρες,  τις  διδακτικές  ώρες  των 

εργάσιμων  ημερών,  την  κατανομή  των  αυθόρμητων  και  προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων στις εργάσιμες ημέρες, τα διαλείμματα και τις διδακτικές ώρες της 

ημέρας.

  Το  ημερήσιο  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  αποτελείται  από  μία 

ισορροπημένη αλληλοδιαδοχή δραστηριοτήτων. Κατά τη σύνταξη κάθε ωρολογίου 

προγράμματος,  το  οποίο  διευθετεί  το  <<σχολικό>>  χρόνο,  ακολουθούνται 

συγκεκριμένες βασικές αρχές και λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και οι ανάγκες 

των νηπίων της συγκεκριμένης ηλικίας, η σωματική και ψυχική τους υγεία, ο βαθμός 

δυσκολίας της δραστηριότητας, η δίκαιη κατανομή μεταξύ των μαθημάτων, καθώς 

και η σωστή και εναρμονισμένη εναλλαγή τους, ώστε να αποφεύγονται η ανία και η 

κόπωση. Πέρα από αυτά, η ηλικία των μαθητών, η ώρα, αλλά και η ημέρα, καθώς και 

οι ιδιαίτερες συνθήκες καθενός εκπαιδευτικού ιδρύματος θεωρούνται αποφασιστικής 

σημασίας.

  Πρόκειται  για  προϋποθέσεις,  οι  οποίες  προσδιορίζουν  αποφασιστικά  το 

βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών αποτέλεσε για 
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μεγάλο  χρονικό  διάστημα  κεντρικό  σημείο  κατά  τη  σύνταξη  των  ωρολογίων 

προγραμμάτων.

  Αυτή η διαδικασία, η οποία στην αρχή ακολουθήθηκε κατά τη σύνταξη των 

ωρολογίων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αποτέλεσε το υπόδειγμα για τη σύνταξη όμοιων προγραμμάτων και στο νηπιαγωγείο 

αργότερα. Έτσι, στο πρώτο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του 

1896  συναντούμε  όλα  εκείνα  τα  στοιχεία  των  προγραμμάτων  του  δημοτικού 

σχολείου,  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  των  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας,  και 

ακολουθώντας περισσότερο φιλελεύθερες αρχές.  Αποφεύγει,  δηλαδή,  τον αυστηρό 

και άκαμπτο προγραμματισμό.

  Η διευθέτηση του χρόνου με το ωρολόγιο  πρόγραμμα περιλαμβάνει  την 

ολότητα των παιδιών της τάξης, δηλαδή αποδέχεται σιωπηρά και θεωρεί σχεδόν ως 

αυτονόητη  τη  συμμετοχικότητα  όλων  των  παιδιών  και  μάλιστα  στον  ίδιο  βαθμό. 

<<Λέγοντας ωρολόγιο πρόγραμμα, εννοούμε τη διάταξη της διδακτέας ύλης, δηλαδή 

των μαθημάτων,  και  τη διδασκαλία τους  σε ορισμένες  ημέρες  της  εβδομάδας και 

ώρες της ημέρας, με διάφορα διαλείμματα και διακοπές>>.

  Το  ωράριο  λειτουργίας  των  νηπιαγωγείων  της  χώρας  μας  είναι  πολύ 

περιορισμένο.  Οι  τρεις  ώρες  (9:00'-12:00')  ημερήσιας  λειτουργίας  σε  πενθήμερη 

εβδομαδιαία βάση,δηλαδή 15 ώρες εβδομαδιαίως, αποδείχτηκαν λίγες για τη βοήθεια 

των  εργαζόμενων  μητέρων.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  για  τον  οποίο,  τελευταία, 

καθιερώθηκε, δοκιμαστικά, το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Η λειτουργία του ολοήμερου 

νηπιαγωγείου προβλέπεται να είναι τουλάχιστον οκτώ ώρες ημερησίως και έχει ως 

σκοπό την <<ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο>>.

  Σε  άλλες  χώρες,  η  εβδομαδιαία  απασχόληση  των  νηπίων  βρίσκεται  σε 

υψηλότερο επίπεδο, απ'  ό,τι στη χώρα μας. Στη Γαλλία,  πχ.,  τα προγράμματα του 

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου ρυθμίζονται ομοιόμορφα με τη απόφαση 

της 22 Φεβρουαρίου 1995, και η μέση εβδομαδιαία διάρκεια λειτουργίας των δύο 

διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ορίστηκε στις 26 ώρες.

  Τέλος,  σε ό,τι  αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων,  στη χώρα μας, 

υπεύθυνος για αυτά σε κάθε περιφέρεια είναι ο Σχολικός Σύμβουλος.
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2.6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συναντούμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός 

συγκεντρωτικού συστήματος, όπου οι σημαντικότερες των αποφάσεων λαμβάνονται 

στο κέντρο. Από το άλλο μέρος, η διοικητική αποκέντρωση με τα περιφερειακά της 

όργανα έχει αναλάβει την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και εφαρμογής, 

των  αποφάσεων  της  κεντρικής  διοίκησης.  Ωστόσο,  η  χάραξη  της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής,  συνεπώς και  της σύνταξης  των αναλυτικών προγραμμάτων,  ανήκει  στο 

κυβερνών  κόμμα,  στην  κυβέρνηση  και  ουσιαστικά  στις  επιλογές  του  εκάστοτε 

Υπουργού Παιδείας.

  Κάθε  αναλυτικό  πρόγραμμα  αντανακλά  μία  φιλοσοφία  και  έχει  ένα 

συγκεκριμένο αξιολογικό περιεχόμενο. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλες εγγενείς 

δυσκολίες για μία καθολική συναίνεση και  γενική αποδοχή, όπως, πχ.,  η απουσία 

επιστημονικής θεμελίωσης.

  Η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της 

αντικατάστασης της  απροσδιοριστίας των παλαιών προγραμμάτων με ακριβολογία 

στόχων και σκοπών.

  Το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής  αγωγής  του  1989  έλαβε 

υπόψη  του  τα  σύγχρονα  δεδομένα  και  συντάχθηκε  με  ευθύνη  του  Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  Είναι  ένα  βασικό  μέσο,  το  οποίο  εκπονήθηκε  για  να  παράσχει 

αποτελεσματική βοήθεια στους νηπιαγωγούς, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της 

εργασίας τους και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στο ιδιαίτερα σοβαρό έργο τους. 

Το έργο κάθε  εκπαιδευτικού φέρει  και  την  προσωπική του σφραγίδα,  η  οποία το 

διαφοροποιεί από το έργο των ομόλογων συναδέλφων του.

  Στα  πολύ  θετικά  του  προγράμματος  πρέπει  να  καταχωρίσουμε  τη 

δοκιμαστική εφαρμογή του, όπως τονίσαμε πιο πάνω, και ακόμη τη νέα δομή του, το 

νέο  περιεχόμενο  και  τις  νέες  μεθοδολογικές  του  προσεγγίσεις,  χωρίς,  βέβαια,  να 

σημαίνει  πως κάθε <<νέο>> είναι  σίγουρα και  προοδευτικό.  Ο εκπαιδευτικός  της 

προσχολικής αγωγής για πρώτη φορά αρχίζει τη διδακτική του διαδικασία από τους 

στόχους  και  με  βάση  αυτούς  διαμορφώνει  τη  διδακτική  του  δραστηριότητα,  σε 

αντίθεση με τα προϊσχύσαντα αναλυτικά προγράμματα, όπου την αρχή αποτελούσαν 

τα περιεχόμενα, το συγκεκριμένο θέμα, η ενότητα.
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  Θετικό θεωρείται ακόμη το γεγονός ότι  το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα 

επιχειρεί να δώσει απάντηση σε βασανιστικά για το νηπιαγωγό ερωτήματα, σχετικά 

με το τρίπτυχο <<τι>>, <<πώς>>, και <<γιατί>>, τα οποία αντιμετωπίζει σε μόνιμη 

βάση ο νηπιαγωγός κατά την εφαρμογή της παιδευτικής διαδικασίας.

  Βάση του προγράμματος αποτελεί ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης, όπως 

είναι διατυπωμένος στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος του 1975 : << Η 

παιδεία αποτελεί βασικήν αποστολήν του κράτους, έχει δε ως σκοπόν την ηθικήν, 

πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της 

Εθνικής και Θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και 

υπευθύνων πολιτών>>. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση αυτή, ο τελικός σκοπός 

της εκπαίδευσης είναι το ιδεώδες του <<καλού πολίτη>> (good citizen), η δημιουργία 

υπεύθυνου, ελεύθερου και δημοκρατικού πολίτη.

  Το  γεγονός  ότι  οι  κοινωνίες  εξελίσσονται  υποχρεώνει  τα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  να  παρακολουθούν  τις  εξελίξεις  και  σε  τελευταία  ανάλυση 

<<μορφωμένο>> θεωρείται το άτομο, το οποίο είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε 

νέες,  μεταβαλλόμενες  καταστάσεις.  Προς την κατεύθυνση του <<καλού πολίτη>> 

είναι προσανατολισμένοι οι γενικοί σκοποί αγωγής και άλλων προοδευμένων χωρών.

  Από το άλλο μέρος, το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα έθεσε τέρμα σε ένα 

χαοτικό  παρελθόν,  όπου  κυριαρχούσε  ο  αυτοσχεδιασμός,  η  εφευρετικότητα,  η 

προχειρότητα και η ανομοιομορφία. Υπήρχε, δηλαδή δυσαρέσκεια από την πλευρά 

των νηπιαγωγών και το έδαφος ήταν κατάλληλο για αλλαγή. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να  τονίσουμε  ότι  οι  Έλληνες  εκπαιδευτικοί  στη  μεγάλη  πλειοψηφία  τους  είναι 

συντηρητικοί και εναντιώνονται σε εκπαιδευτικές αλλαγές και νεοτερισμούς. Το νέο 

αναστατώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον τρόπο και το ρυθμό εργασίας τους και 

δημιουργεί  αμφιβολίες,  ανασφάλεια,  αλλά  και  μεγάλη  ανησυχία  ως  προς  το 

αποτέλεσμα. Επίσης, η αλλαγή του προγράμματος ήταν ευνοϊκή για τις κρατούσες 

πολιτικές  δυνάμεις  της  δεκαετίας  του '80,  με την  πολιτική ιδεολογία αλλά και  το 

γενικότερο πνεύμα της ''αλλαγής''.

  Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  είναι  επηρεασμένο  από  τις 

στρουκτουραλιστικές θεωρίες και δίνει προτεραιότητα σε αυτές, αφού σύμφωνα με 

τους συντάκτες του προγράμματος η γνώση σχεδόν μόνο οικοδομείται. Αυτό σημαίνει 

ότι τίθενται σε δευτερεύουσα θέση όλοι οι άλλοι τρόποι απόκτησης της γνώσης, όπως 
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η ανακάλυψη, η βίωση και η μεταβίβαση, οι οποίες μετατίθενται σε δεύτερο πλάνο. 

Οι αναφορές όπως : τα νήπια να προσεγγίσουν, να βιώσουν, να γνωρίσουν κλπ., δεν 

είναι ικανές να ανατρέψουν τον ισχυρισμό. Από το άλλο μέρος, τα πορίσματα της 

Γνωστικής Ψυχολογίας δεν είναι αρκετά να στηρίξουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα και 

μάλιστα τέτοιο, ώστε να '' αποτελεί εγγύηση για μία προσχολική αγωγή'', κατά την 

έκφραση των συγγραφέων του '' Βιβλίου δραστηριοτήτων''.

  Το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  είναι  ενιαίο  για  όλη  την  ελληνική 

επικράτεια. Όμως, <<ένα αναλυτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλη την επικράτεια, 

αναμφίβολα  παρουσιάζει  μεγάλη  ομοιομορφία  που  εξυπηρετεί  τον  έλεγχο  των 

παρεχόμενων μορφωτικών αγαθών, αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπει στις νηπιαγωγούς 

να  το  προσαρμόσουν  στις  τοπικές  συνθήκες>>.  Το  πρόγραμμα  του  1989,  όπως 

τονίσαμε,  βασίζεται  στα  σύγχρονα  επιστημονικά  και  ερευνητικά  δεδομένα.  Οι 

διαιρέσεις  των  προγενέστερων  παραδοσιακών  προγραμμάτων  του  1962  σε 

<<θρησκευτική  αγωγή>>,  <<ηθική  και  κοινωνική  αγωγή>>,  <<χειροτεχνικές 

ασχολίες>>  κλπ.,  και  <<αγωγή  θρησκευτικότητας>>,  <<ηθικότητας>>, 

<<κοινωνικότητας>>,  <<αυτονομίας>>  κλπ.,  του  1980,  αντικαταστάθηκαν  με  τον 

όρο <<τομείς>> και <<δραστηριότητες>>, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό 

του αναλυτικού προγράμματος.

  Το  πρόβλημα  της  ύπαρξης  αναλυτικού  προγράμματος  ή  γενικών 

κατευθυντηρίων γραμμών και  πλαισίου  στο  νηπιαγωγείο  είναι  ένα  άλλο δίλημμα. 

Ωστόσο, η ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο και 

τροφοδοτεί τη διαφαινόμενη τάση σχολειοποίησης  του νηπιαγωγείου, μαζί με την 

έκδοση βιβλίων για το νηπιαγωγό και το νήπιο και τη δημιουργία νομικού πλαισίου 

για υποχρεωτική φοίτηση. Οι οδηγίες, οι οποίες παρέχονται για την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων έχουν ως προοπτική την εξασφάλιση ενός οικείου περιβάλλοντος 

κατάλληλου να συμβάλλει στη διευκόλυνση και εύνοια της ολόπλευρης ανάπτυξης 

κάθε νηπίου.

  Πέρα  από  αυτά,  η  εισαγωγή  του  αναλυτικού  προγράμματος  με 

φορμαλιστικές  και  σχεδόν  καθοριστικές  δεσμεύσεις  μέσω  των  συγκεκριμένων 

ημερήσιων  δραστηριοτήτων  προδίδει  τη  διαφαινόμενη  τάση  επέκτασης  του 

δημοτικού σχολείου προς την προσχολική αγωγή τα τελευταία έτη στην πατρίδα μας. 

Όμως, πρέπει να προφυλαχτούμε από τον πειρασμό να προετοιμάσουμε το παιδί για 
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το  δημοτικό  σχολείο,  θέτοντας  ως  αυτοσκοπό  την  απόκτηση  γνώσεων  με  την 

επανάληψη τυπικών ασκήσεων. Ο συναισθηματικός τομέας,  στο παιδί της ηλικίας 

που μας ενδιαφέρει, είναι πολύ σημαντικός και δεν επιτρέπεται να παραμεληθεί χάριν 

του γνωστικού.

  Το νηπιαγωγείο, ως οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, αυθύπαρκτο, ιδιότυπο και 

ιδιόμορφο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, έπαψε προ πολλού να έχει ως σκοπό 

την άμεση προετοιμασία του νηπίου για το δημοτικό σχολείο. Αυτό το συναντούμε σε 

παλαιότερα ρυθμιστικά της προσχολικής αγωγής νομικά κείμενα, ενώ στον ισχύοντα 

νόμο  1566/1985  αποφεύγεται  να  γίνει  σε  αυτό  ρητή  μνεία.  Ωστόσο,  από  τη 

διασταλτική ερμηνεία των σχετικών με το σκοπό του νηπιαγωγείου νόμων προκύπτει 

ότι το νηπιαγωγείο μόνο έμμεσα λειτουργεί ως σχολειοπροετοιμαστικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα.

  Εξάλλου,  το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου προωθεί  τη 

''διδασκαλία'',  το  ''διδακτισμό''  και  το  ''σχολαστικισμό''  και  περιορίζει  ή  βάζει  σε 

δευτερεύουσα  μοίρα  το  παιγνίδι.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  από  το  σκοπό  του 

νηπιαγωγείου, όπως αυτός είναι διατυπωμένος στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του νόμου 

1566/85 δεν απουσιάζει μόνο η λέξη παιγνίδι. Όπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε, δε 

γίνεται  αναφορά  >>στις  σχέσεις  ισότητας  των  δύο  φύλων,  στις  αντιαυταρχικές 

διαδικασίες, στην αμοιβαιότητα, τη δημιουργικότητα και την ελευθερία της επιλογής 

των  δραστηριοτήτων,  αφού  το  νηπιαγωγείο  είναι  ένας  χώρος  δράσης  και  όχι 

εγκεφαλικής και αντιληπτικής επικοινωνίας>>. Το παιγνίδι, σε κάθε περίπτωση, είναι 

ζωτική ανάγκη του παιδιού. Αποτελεί για το παιδί το φυσικότερο τρόπο μάθησης και 

έκφρασης και γι' αυτό σχεδόν όλες οι δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό.

  Ακόμη,  το  αναλυτικό  πρόγραμμα-  δεσμεύει  με  τις  προγραμματισμένες 

δραστηριότητες και περιστέλλει τη διδακτική ελευθερία των νηπιαγωγών, αν και το 

περιεχόμενο  διδασκαλίας  είναι  ανοιχτό  σε  πολλούς  τρόπους  προσέγγισης. 

Παράλληλα, η τυποποίηση ''ρυμουλκεί'' και χειραγωγεί τη σκέψη του νηπίου. Επίσης, 

μηχανοποιεί  την  αγωγική  διαδικασία,  μετατρέπει  τη  διδασκαλία  σε  μονοσήμαντη 

υπόθεση, δρα ισοπεδωτικά και περιορίζει τη δραστηριότητα,  τη φαντασία και  την 

πρωτοτυπία του νηπιαγωγού, και,  τέλος,  κάνει την εργασία του λιγότερο επίπονη, 

αλλά τυποποιημένη και μονότονη. Η αντιμετώπιση των νηπίων σε διάφορα γνωστικά 

επίπεδα επιφέρει τον κατακερματισμό της γνώσης. Τη μία ώρα απευθυνόμαστε στη 
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νόηση  και  την  άλλη  στο  συναίσθημα.  Η προσπάθεια  ενιαιοποίησης  της  μάθησης 

μέσω της διαπλοκής των στόχων δεν έφερε επιθυμητά αποτελέσματα.

  Το ίδιο πρόβλημα παρουσίαζαν και τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα 

προσχολικής αγωγής, τα οποία ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν στην πατρίδα μας, όμως 

σε αρκετά μικρότερο ή και διάφορο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 

γενικό σκοπό του αναλυτικού προγράμματος του 1980, όπως αυτός διατυπώνεται στο 

άρθρο  1  του  Π.  Διατάγματος  476,  ορίζεται  ότι  :  <<  Ο  γενικός  σκοπός  της 

προσχολικής  αγωγής  εντάσσεται  στα  πλαίσια  της  αγωγής  του  εξελισσόμενου 

ανθρώπου.  Το  νήπιο  αντιμετωπίζεται  στο  σύνολο  του  ως  ένα  ον  με  αυτοτέλεια, 

ιδιαιτερότητα και  δυναμισμό>>.  Την τακτική  που ακολουθεί  το  ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα είχε ακολουθήσει παλαιότερα και η ιατρική, αλλά την εγκατέλειψε και 

τώρα η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα. Στο σημείο αυτό 

έγκειται  και  μία  από  τις  βασικές  διαφοροποιήσεις  του  ισχύοντος  αναλυτικού 

προγράμματος από εκείνο του 1980.

  Το υπό κρίση αναλυτικό πρόγραμμα δημιούργησε την εντύπωση ότι καταργεί 

τη γνώριμη στους νηπιαγωγούς για πολλά χρόνια ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία 

και  στη  θέση  της  έθεσε  τους  διδακτικούς  στόχους  και  δραστηριότητες  χωρίς 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι, στην αρχή τουλάχιστον, επεκράτησε η άποψη ότι η 

ημερήσια  απασχόληση  στο  νηπιαγωγείο  έπρεπε  να  περιέχει  δραστηριότητες  από 

διαφορετικούς κύκλους γνώσης, Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται λάθος, αν ο 

νηπιαγωγός ακολουθώντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ενέτασσε  όλες τις 

δραστηριότητες  στην  ίδια  ενότητα,  αφού  κάτι  τέτοιο  θα  έφερνε  την  ενιαία 

συγκεντρωτική διδασκαλία από την πίσω πόρτα.

  Πολύ σοβαρότερο θεωρήθηκε το ζήτημα, αν χρειαζόταν να ασχοληθούν με 

την ίδια θεματική περισσότερο της μιας ημέρας. Από το άλλο μέρος οι διδακτικοί 

στόχοι χωρίς περιεχόμενο και σχετική ένταξη, όπως προβλέπονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα, δημιουργούν κενό, ασάφεια και μονομέρεια. Γενικά, οι απαιτήσεις του 

ισχύοντος  αναλυτικού  προγράμματος  είναι  πολλές  κατά  την  εφαρμογή  του.  Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια 

αυτού του κεφαλαίου.

  Τα  ισχύοντα  σήμερα  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής  στις 

διάφορες χώρες, παρά τις ομοιότητες τους, παρουσιάζουν μεταξύ τους μικρότερες ή 
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μεγαλύτερες αποκλίσεις, ανάλογα με το μοντέλο, στο οποίο καθένα ανήκει και σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι κανένα δεν παρουσιάζει μόνο θετικά στοιχεία. Αυτό 

είναι, μέχρι ένα σημείο, φυσικό, επειδή οι διαφορές των αναλυτικών προγραμμάτων 

οφείλονται  τόσο  στη  διαφοροποιημένη  εκπαιδευτική  πολιτική,  στο  σκοπό  της 

αγωγής, όσο στη φιλοσοφία και στο νομικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο καθεμιάς χώρας. Η 

αλλαγή περιεχομένου, αλλά και η αλλαγή του πλαισίου αυτού συμπαρασύρουν και 

διαφοροποιούν και το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες.

  Αν, τώρα σε αυτά προστεθούν και οι απαράδεκτα καθυστερημένοι διορισμοί 

των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τότε όχι μόνο δικαιολογείται, αλλά και επιβάλλεται 

η  άσκηση  των  φοιτητών  και  σε  άλλα  μοντέλα  εκτός  του  ισχύοντος  αναλυτικού 

προγράμματος.  Η  πρόσφατη  κατάργηση  της  επετηρίδας  θεωρούμε  ότι  θα 

λειτουργήσει θετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.

  Στο  σημείο  αυτό  θεωρούμε  επιβεβλημένη  έστω  σύντομη  αναφορά  στο 

βελγικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου,  το  οποίο  εξετάζεται  στο  τρίτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, επειδή έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το 

αντίστοιχο  ελληνικό.  Ο  μελετητής  του  βελγικού  αναλυτικού  προγράμματος 

προσχολικής αγωγής διαπιστώνει ότι ως προς τη φιλοσοφία του αυτό βασίζεται στις 

σύγχρονες  ψυχολογικές  και  κοινωνικές  αντιλήψεις  για  την  προσχολική  αγωγή και 

μέσω των δραστηριοτήτων παρέχονται ερεθίσματα πρόκλησης του νηπίου για δράση, 

και από την άποψη αυτή συμπίπτει με το ισχύον ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα.

  Σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα των μεταβατικών φάσεων του νηπίου τόσο 

από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο, όσο και από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό  σχολείο,  η  οποία  μας  απασχόλησε  σε  άλλη  μας  εργασία,  το  αναλυτικό 

πρόγραμμα του 1989 δεν έδειξε την απαιτούμενη σημασία. Η συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων  φορέων  στις  φάσεις  αυτές  είναι  επιβεβλημένη  και  αναγκαία. 

Απαιτείται  συνεργασία  τόσο  μεταξύ  νηπιαγωγών  και  δασκάλων  όσο  και  μεταξύ 

εκπαιδευτικών  και  γονέων.  Οι  τελευταίοι  είναι  από  τη  συστηματική  αγωγική 

διαδικασία  και  εκπαίδευση,  μακριά  από  τα  <<τείχη>>  της  αίθουσας  και  τη 

<<μυσταγωγία>>, η οποία τελείται <<εν κρυπτώ>>. Είναι, όμως, γνωστό ότι πλήρης 

επιτυχία  στο  έργο  του  εκπαιδευτικού  και  ιδιαίτερα  του  νηπιαγωγείου,  χωρίς  τη 

συμμετοχή  των  γονέων,  είναι  αδιανόητη.  Δεν  είναι  χωρίς  σημασία  ότι  η  <<μη 

αναμενόμενη  αποτυχία>  των  αντισταθμιστικών  προγραμμάτων  στη  Γερμανία 
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αποδόθηκε στη μη συμμετοχή των γονέων σε αυτά.

  Σχετικά  με τη συνεργασία  νηπιαγωγών και  δασκάλων στην πατρίδα μας 

πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  δεν  είναι  η  καλύτερη  δυνατή,  δηλαδή  δεν  εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά η << αρχή της συνέχειας>> στην κάθετη διάσταση της και με τη 

συνεργασία  γονέων-νηπιαγωγών  να  ολοκληρώνεται  ο  οριζόντιος  και  κάθετος 

συντονισμός  σύνταξης  αναλυτικών  προγραμμάτων  και  συγγραφέων  διδακτικών 

βιβλίων, Όταν, όμως, συντάσσονται αναλυτικά προγράμματα και γράφονται βιβλία 

είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια από βαθμίδα σε βαθμίδα, η οποία 

μόνο  με  την  αγαστή  συνεργασία  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  όλων  των  βαθμίδων 

μπορεί να εξασφαλιστεί.

  Αλλά  και  το  βιωματικό  στοιχείο,  το  οποίο  πρέπει  να  χαρακτηρίζει  τη 

διδασκαλία,  ιδιαίτερα  στα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας,  δεν  είναι  στο  ισχύον 

αναλυτικό  πρόγραμμα  ανάλογο  των  απαιτήσεων.  Πρέπει  σε  μελλοντική 

αναδιάρθρωση του προγράμματος να προσεχθεί περισσότερο το σημείο αυτό, διότι 

βίωση  σημαίνει  συμμετοχή  του  συναισθήματος  του  νηπίου,  του  συναισθηματικού 

τομέα, ο οποίος σε αυτή την ηλικία είναι προσφορότερος από το γνωστικό. Σε κάθε 

περίπτωση η μέθοδος διδασκαλίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και να 

υπηρετεί την αρχή της βιωματικότητας.

  Χαρακτηριστικό του αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο αναφερόμαστε, 

είναι το γεγονός ότι δεν εξασφαλίζεται πάντα η τήρηση βασικών στρατηγικών και 

διδακτικών  αρχών,  όπως  :  <<από  τα  εύκολα  στα  δύσκολα  και  από  τα  απλά  στα 

σύνθετα>>. Εξάλλου, η παιδοκεντρική αρχή είναι η ασφαλέστερη μέθοδος, για το 

σχεδιασμό ενός αναλυτικού προγράμματος με βάση τα μορφωτικά αγαθά, τα οποία 

υπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον.

  Σοβαρό μειονέκτημα, εξάλλου, για το πρόγραμμα αποτελεί το γεγονός ότι 

είναι  σχεδιασμένο  για  τις  ανάγκες  μιας  συγκεκριμένης  ηλικίας  και  όχι  για  την 

εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων δύο διαφορετικών αλλά συνυπαρχουσών 

ομάδων,  των  μικρών  και  των  μεγάλων  νηπίων.  Για  όσο  χρονικό  διάστημα  θα 

διατηρείται  αυτή  η  συνεκπαίδευση  και  η  υποχρεωτική  συνύπαρξη  των  δύο 

διαφορετικών  ομάδων στον ίδιο  χώρο,  δεν  βλέπω πώς  θα  μπορούσε  να  λυθεί  το 

ζήτημα. Βέβαια, η συνεκπαίδευση αυτή έχει και θετικά στοιχεία, τα οποία δεν θα μας 

απασχολήσουν στην παρούσα φάση.
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  Ο μελετητής του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου 

βρίσκεται  σε  αδυναμία να δικαιολογήσει  τον  τρόπο ορθοτόμησης  των όψεων της 

προσωπικότητας του νηπίου σε πέντε τομείς (ψυχοκινητικός, αισθητικός, νοητικός, 

κοινωνικό-συναισθηματικός,  και  δεξιοτήτων).  Γιατί  πέντε και  όχι  έξι,  και  μάλιστα 

διαφορετικούς  από  εκείνους,  πχ.,  του  βελγικού  αναλυτικού  προγράμματος 

(ψυχοκινητικός,  αισθητικός,  νοητικός,  του  λόγου,  μαθηματικών,  και  μουσικών 

δραστηριοτήτων)  ;  Διαπίστωσαν  οι  Έλληνες  συντάκτες  του  αναλυτικού 

προγράμματος προσχολικής αγωγής, οι οποίοι δέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό επίδραση 

από το ομόλογο βελγικό, ότι οι Βέλγοι συνάδελφοι τους είχαν κάνει λάθος, ή μήπως 

οι τομείς ανάπτυξης είναι λίγο-πολύ αυθαίρετοι ; Είναι καλύτερος ο χωρισμός στους 

πέντε συγκεκριμένους τομείς που κάνουν οι δικοί μας συντάκτες ή μήπως εκείνος του 

βελγικού αναλυτικού προγράμματος, τον οποίο είχαν ως πρότυπο οι συντάκτες μας ; 

Με  ποια  κριτήρια  συσσωρεύτηκαν  σε  έναν  τομέα  η  κοινωνική,  συναισθηματική, 

ηθική  και  θρησκευτική  ανάπτυξη  ου  νηπίου  ;  Βέβαια,  η  κοινωνική,  ηθική  και 

θρησκευτική  ανάπτυξη,  έστω  και  αν  παρουσιάζουν  ιδιαιτερότητες  ως  προς  τους 

σκοπούς, βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Δε συμβαίνει, 

όμως, το ίδιο και με τη συναισθηματική αγωγή. Γιατί οι μουσικές δραστηριότητες του 

βελγικού αναλυτικού προγράμματος, αλλά και του κυπριακού, οι οποίες αποτελούν 

ξεχωριστό τομέα δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στον αισθητικό τομέα ; Γιατί ακόμη 

οι δεξιότητες του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος αποτελούν ξεχωριστό τομέα 

και δεν είναι ενσωματωμένες στο νοητικό τομέα ; Γιατί προτιμήθηκε το μοντέλο της 

<<ψυχολο-γικής κατεύθυνσης>> και αποκλείστηκαν άλλου είδους μοντέλα, όπως το 

μοντέλο << των επιμέρους  επιστημονικών κλάδων>> ή το <<ψυχοπαιδαγωγικό>> 

κλπ.  Γιατί  η  περιβαλλοντική  αγωγή,  η  οποία  αποτελεί  το  βασικότερο  τομέα 

δραστηριοτήτων  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής  αγωγής  της  Γαλλίας 

(<<Φυσικές δραστηριότητες>>) στο ισχύον πρόγραμμα μας περιορίζεται μόνο στην 

ενταγμένη στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα, και μάλιστα σε επιμέρους ενότητα 

: << Στάση των νηπίων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον>> ; Μήπως θα έπρεπε να 

διαχέεται  η  περιβαλλοντική  αγωγή  σε  όλους  τους  τομείς  δραστηριοτήτων  του 

αναλυτικού προγράμματος <<γιατί αυτό ανταποκρίνεται περισσότερο στη συνολική 

αγωγική  διαδικασία,  ευαισθητοποιεί  και  καθιστά  υπεύθυνους  τους 

εκπαιδευτικούς;>>.  Γιατί η αγωγή υγείας, η οποία σε άλλα αναλυτικά προγράμματα 
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προσχολικής αγωγής αποτελεί ολόκληρο τομέα και θεωρείται ότι <<το πρόγραμμα 

του νηπιαγωγείου είναι ιδανικό για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας>>, ενώ στο δικό 

μας  πρόγραμμα  είναι  τουλάχιστον  υποβαθμισμένη.  Δεν  υπάρχει  ούτε  σχετικό 

υποκεφάλαιο στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και η αγωγή υγείας στα νηπιαγωγεία 

μας γίνεται << εκ των ενόντων>>. 

  Στα παραπάνω καίρια ερωτήματα δεν θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε. 

Θεωρούμε, όμως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να συνοδευόταν το ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα προσχολικής αγωγής με αιτιολογική έκθεση ή τουλάχιστον να υπήρχε μια 

εισαγωγή στο << Βιβλίο δραστηριοτήτων>>, η οποία να δικαιολογούσε τον τρόπο, με 

τον  οποίο  γράφτηκε  και  να  επιχειρούσε  να  δώσει  απαντήσεις  στα  παραπάνω 

ερωτήματα. Αυτό θα διαφώτιζε τον αναγνώστη και θα διευκόλυνε το νηπιαγωγό όχι 

μόνο να κατανοήσει τη δομή και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, αλλά 

και θα το καθιστούσε περισσότερο χρηστικό.

  Τέλος, πρέπει να κυριαρχούν οι βασιζόμενες στις αρχές του παιδοκεντρισμού 

ελεύθερες,  αυθόρμητες  και  αναδυόμενες  δραστηριότητες,  όπως  συμβαίνει  στα 

νηπιαγωγεία της Γερμανίας, ή οι προγραμματισμένες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα ; 

Είναι,  βέβαια,  διαπιστωμένο  ότι  τις  πρώτες  εβδομάδες  φοίτησης  του  νηπίου  στο 

νηπιαγωγείο  πρέπει  να  κυριαρχούν  οι  προγραμματισμένες  δραστηριότητες  και 

βαθμιαία να ακολουθούν οι ελεύθερες, αυθόρμητες και αναδυόμενες.

  Συναφές με το τελευταίο ερώτημα είναι και εκείνο του περιεχομένου αλλά 

και της διάρκειας των συστηματοποιημένων και προγραμματισμένων απασχολήσεων-

δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου,  οι  οποίες,  σύμφωνα  με  το  ισχύον  αναλυτικό 

πρόγραμμα,  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στο  ημερήσιο  πρόγραμμα  εργασίας  του 

νηπιαγωγείου.  Τόσο  το  περιεχόμενο  όσο  και  η  διάρκεια  των  συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων  πρέπει  να  είναι  ανάλογα  με  την  ηλικία  του  νηπίου.  Για  παιδιά 

ηλικίας 3-4 ετών τα γύρω στα 15 λεπτά της ώρας θεωρούνται ικανοποιητικά, για την 

ηλικία των 4-5 ετών τα 20 πρώτα λεπτά και για την ηλικιακή ομάδα 5-6 ετών τα 30 

πρώτα  λεπτά.  Διαφορετικά  ορίζεται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου 

(προδημοτικής  εκπαίδευσης  της  Κύπρου,  όπου  ο  χρόνος  για  τις  <<ελεύθερες 

δραστηριότητες δωματίου>> ορίζονται στα <<60 περίπου λεπτά>> της ώρας, ενώ για 

τη <<λύση προβλήματος (δραστηριότητες και συζήτηση) που αφορούν κάποιο τομέα 

της  γνώσης>>  μέχρι  30  λεπτά  της  ώρας.  Εκτός  αυτών,  η  διάρκεια  των 
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προγραμματισμένων και συνειδητοποιημένων δραστηριοτήτων εξαρτάται και από το 

περιεχόμενο, καθώς και από το βαθμό οργάνωσης και την ποιότητα τους, σε κάθε 

περίπτωση, όμως, σε αυτή βασίζεται ο εκπαιδευτικός τομέας του νηπιαγωγείου.

  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δραστηριοτήτων με αφετηριακή βάση 

τους  διδακτικούς  στόχους,  που  αποτελούν  και  το  νέο  τρόπο  της  διδακτικής 

προσέγγισης,  δημιουργεί  σοβαρό πρόβλημα στους  νηπιαγωγούς,  και  παρότι  έχουν 

παρέλθει  σχεδόν δέκα έτη εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος  προσχολικής 

αγωγής δεν φαίνεται να το έχουν συνηθίσει.

  Σε κάθε περίπτωση, ο Έλλης νηπιαγωγός πρέπει να διανύσει πολύ μεγάλο 

δρόμο για να βρεθεί κοντά στο πνεύμα του αναλυτικού προγράμματος με τη μορφή 

του  Curriculum,  δηλαδή  να  τον  ενδιαφέρουν  πρώτιστα  και  να  αποτελούν  την 

αφετηρία  οι  στόχοι,  ενώ  το  περιεχόμενο  της  ύλης,  η  ενότητα  να  περιέλθει  σε 

δευτερεύουσα θέση. Να πάψει επιτέλους η διδακτέα ύλη να είναι προσδιοριστική της 

διδακτέας  πράξης.  Προς  την κατεύθυνση αυτή  δεν  φαίνεται  να  είναι  σε  θέση να 

βοηθήσει  αποφασιστικά  το  <<Βιβλίο  δραστηριοτήτων>>,  το  οποίο  παρουσιάζει 

γλωσσική  δυσκολία  προσέγγισης,  όπως  και  το  καθαυτό  κείμενο  του  αναλυτικού 

προγράμματος.  Νομίζουμε  ότι  θα  μπορούσαν  να  προσεχθούν  περισσότερο  τα 

κείμενα, όταν είναι βέβαιο ότι απευθύνονται, κυρίως, σε αμύητους στη γλώσσα του 

δικαίου.

  Η  τάση,  η  οποία  έχει  κυριαρχήσει  τα  τελευταία  έτη  στον  ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο, όπου δάσκαλοι και μαθητές όλων των βαθμίδων να έχουν το ένα 

και μοναδικό βιβλίο για κάθε μάθημα,μηχανοποιεί το αγωγικό- διδακτικό έργο και 

μετατρέπει  τον  εκπαιδευτικό  σε  απλό  διαχειριστή,  μεσολαβητή  και  διεκπεραιωτή 

προκαθορισμένων και προετοιμασμένων (έτοιμων και ετοιμοπαράδοτων) γνώσεων.

  Τέλος, στα αρνητικά του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος είναι και το 

ότι  δεν  έλαβε υπόψη και  δεν  διατήρησε <<τα θετικά  στοιχεία του προηγούμενου 

προγράμματος>> του 1980.

  Οι  παραπάνω  απόψεις  μας  δεν  αποτελούν  άρνηση  προς  τις  θέσεις  των 

συντακτών  του  αναλυτικού  προγράμματος  προσχολικής  αγωγής  του  1989,  αλλά 

στοχεύουν προς την ίδια με αυτούς κατεύθυνση, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη 

από το πώς θα βοηθήσουμε αποφασιστικότερα τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και 

μελλοντικά πολίτες που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, δηλαδή υπεύθυνοι, ελεύθεροι, 
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δημοκρατικοί και προπάντων δραστήριοι. Με άλλα λόγια, τέτοιοι πολίτες, οι οποίοι 

να  είναι  σε  θέση  να  προσαρμόζονται  εύκολα  σε  διαφορετικά  περιβάλλοντα  και 

παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών μας.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η ''Ενιαία''  ή  ''Ενιαία  Συγκεντρωτική''  Διδασκαλία  (Ε.Σ.Δ.)  είναι  προϊόν  του 20ού 

αιώνα.  Συνεπώς,  αποτελεί  νεότερη  κατάσταση  της  Διδακτικής  και  μία  από  τις 

σημαντικότερες καινοτομίες του Νέου Σχολείου ή Σχολείου Εργασίας. Ήδη από τις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο J. Dewey, αναφερόμενος στην κατάλληλη μέθοδο 

για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι τέτοια, ώστε 

να προξενεί εντύπωση στους μαθητές, και ότι,  όποιο αν είναι το περιεχόμενο της, 

πρέπει να αποτελεί μέρος της ίδιας τους της ζωής. Υποστηρίζεται ότι  η απαίτηση 

αυτή μπορεί  να επιτευχθεί  άριστα με συνύφανση της διδαχθησόμενης ύλης  με τη 

μέθοδο  εργασίας,  επί  τη  βάσει  ''σχεδίων''  ή  ''κέντρων  ενδιαφέροντος'',  η  οποία 

περιγράφεται με τους τρεις συνώνυμους όρους ''ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία'', 

''συγκεντρωτική  διδασκαλία''  και  ''ενιαία  διδασκαλία''.  Οι  τρεις  αυτοί  όροι 

αναφέρονται σε έναν τρόπο εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο η διδασκαλία έχει ως 

βάση ένα θέμα και γύρω από το θέμα αυτό συσσωρεύεται σχετική ύλη από διάφορα 

μαθήματα.

  Βασικά χαρακτηριστικά της  Ενιαίας Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας είναι  : 

<<ενιαία>> και <<συγκεντρωτική>. Κατ' αρχήν το ενιαίο των μορφωτικών αγαθών 

έχει  την  έννοια  ότι  απουσιάζει  η  οριοθέτηση  των  μαθημάτων,  πχ.  Αριθμητική, 

Ανάγνωση  κλπ.,  και  ότι  τα  μαθήματα  προσφέρονται  ως  ενιαία  ολότητα.  Το 

χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται και στη μεθοδολογία και στην οργάνωση της Ενιαία 

Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας. Ο όρος <<συγκεντρωτική>> αφορά τόσο στη μορφή 

της δομής της διδασκαλίας όσο και στον τρόπο, με τον οποίο αυτή προσφέρεται.

  Η Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία βασίζεται στη διαπίστωση ότι, όπως 

υποστηρίζει ο βασικός εκπρόσωπος της J. Dewey, το παιδί ζει σε έναν κόσμο εντελώς 

προσωπικό,  ο  οποίος  γίνεται  αντιληπτός  ως  ενιαίος  και  όχι  ως  ξεχωριστός  κατά 

μάθημα.  Αυτό σημαίνει  ότι  η  παρουσίαση των γνωστικών  περιεχομένων   από το 
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ωρολόγιο πρόγραμμα σε ανεξάρτητα μεταξύ τους μαθήματα δεν ανταποκρίνεται ούτε 

στην οργανική συνοχή και στον ομαλό ψυχισμό των μαθητών, ούτε στα ενδιαφέροντα 

τους και τους παρέχει αποσπασματική γνώση, αφού το θέμα του ενός μαθήματος, πχ. 

, της αριθμητικής, καμία σχέση δεν έχει με αυτό του μαθήματος που ακολουθεί, πχ., 

της ιστορίας.

  Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούσε, εξάλλου, και η κάθε φορά διέγερση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών, που αποτελεί, όπως είδαμε, προϋπόθεση της μάθησης. 

Η διδακτική έχει επισημάνει την τεράστια αξία της συγκέντρωσης των μαθημάτων 

γύρω από ένα ''θέμα'', από μία ''ενότητα'', η οποία ήταν αρκετή να απασχολήσει τα 

παιδιά για εβδομάδες ή και μήνες. Έτσι, με την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία οι 

γνώσεις  και  οι  δεξιότητες,  όπως  ορίζονται  μέσα  από  το  αναλυτικό  πρόγραμμα, 

οργανώνονται και συνυφαίνονται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, με πρωτοβουλία 

και  επινοητικότητα  του  διδάσκοντος.  Πρόκειται,  στην  ουσία,  για  ιδιαίτερο  τύπο 

οργάνωσης της διδακτέας ύλης, στον οποίο δεν υπάρχει διαχωρισμός κατά μάθημα, 

αλλά  η  όλη  διδακτική  διαδικασία  οργανώνεται  γύρω  από  τα  ενδιαφέροντα  των 

παιδιών,  των  κοινωνικών  εκδηλώσεων,  των  ιστορικών  γεγονότων,  των  φυσικών 

φαινομένων κλπ.,  δηλαδή ο κόσμος που περιβάλλει το μαθητή διδάσκεται ως μία 

ενότητα, ως ενιαίο όλο.

  Η προσπάθεια ενοποίησης της κατακερματισμένης ύλης με τα διακριτά και 

χωρισμένα μεταξύ τους  γνωστικά αντικείμενα,  δηλαδή τα  διάφορα μαθήματα του 

σχολικού προγράμματος ήταν επόμενο να έρθει σε σύγκρουση και να δημιουργήσει 

αντιδράσεις  με την εξειδίκευση,  η οποία είχε σημειωθεί  και  είχε επικρατήσει  στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική επαγγελματική κατάρτιση και η εξειδίκευση 

συνδέθηκαν με τη αύξηση του κύρους των εκπαιδευτικών, επειδή η ιδέα του ειδικού 

τους γοήτευε.

  Πιο συγκεκριμένα, τα μορφωτικά αγαθά είναι διατεταγμένα σε επάλληλους 

κύκλους  γύρω  από  τον  πυρήνα,  τον  κεντρικό  κύκλο.  Τον  πυρήνα  αποτελεί  το 

περιβάλλον, οι άνθρωποι, τα αντικείμενα, οι καταστάσεις και τα φαινόμενα, τα οποία 

δημιουργούν τα βιώματα. Με βάση και αφετηρία τον πυρήνα, τη θεματική ενότητα, 

γίνεται σταδιακή διεύρυνση του κύκλου της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας. Η 

προσέγγιση της θεματικής ενότητας γίνεται πολύπλευρα και σταδιακά με γνώμονα 

την εξελικτική ανάπτυξη των παιδιών της ομάδας, ις ατομικές διαφορές τους και τις 
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ψυχοπνευματικές δυνάμεις τους.

  Η Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία απαιτεί μεγάλη προετοιμασία από τον 

διδάσκοντα και  σε  ό,τι  αφορά την επιλογή των  ''θεμάτων''  ή  ''ενοτήτων'',  που  θα 

αποτελέσουν  τον  κεντρικό  άξονα,  και,  κυρίως,  σε  ό,τι  αφορά  τον  καταμερισμό 

ανάλογα με την έκταση των ενοτήτων ή των θεμάτων και το χρόνο. Ο ρόλος του 

διδάσκοντος φαίνεται εδώ να είναι κυρίαρχος. Θα συμφωνήσουμε, όμως, ότι <<όπως 

είναι μεγάλη παρεξήγηση η άποψη ότι ο δάσκαλος θα ορίζει τα πάντα και οι μαθητές 

θα υποτάσσονται παθητικά στους ορισμούς του, έτσι είναι και μεγάλη παρανόηση 

των αρχών του Νέου Σχολείου η γνώμη ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν τον πρώτο και 

τον τελευταίο λόγο μέσα στην τάξη και ο δάσκαλος ν' αφήνεται να παρασύρεται απ' 

αυτούς όπως και όπου εκείνοι θέλουν>>.

  Μεγάλη  είναι  η  ποικιλία  των  θεμάτων  ή  ενοτήτων,  που  μπορούν  να 

επιλέγουν  για  να  αποτελέσουν  τον  κεντρικό  άξονα  της  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής 

Διδασκαλίας, όπως πατριδογνωστικά, περιβαλλοντικά, θρησκευτικά, εποχιακά κλπ.

  Η διδασκαλία στην Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία έπρεπε να πληροί 

ορισμένες προϋποθέσεις, όπως : α) να διδάσκουν μόνο πεπειραμένοι δάσκαλοι, ενώ οι 

άπειροι, όσοι δηλαδή ήταν στην αρχή της διδακτικής τους σταδιοδρομίας, θεωρείτο 

καλό να απέχουν από το σύστημα αυτό, β) να εφαρμόζεται σε τάξεις εξοικειωμένες 

με εργασία απελευθερωμένη από τους περιορισμούς του ωρολογίου προγράμματος, 

γ) η ένταξη της ύλης των μαθημάτων στο κεντρικό σχήμα του θέματος να γίνεται 

φυσικά  και  αβίαστα,  να  συνυφαίνονται  και  να  εναρμονίζονται  μεταξύ  τους  οι 

διάφορες μαθήσεις, και δ) << η ενιαία διδασκαλία δεν αποκλείει τη διδασκαλία της 

ύλης ορισμένων μαθημάτων σε ώρες τακτές και έξω από την άλλη απασχόληση με το 

κεντρικό θέμα>>.

  Η  Ενιαία  Συγκεντρωτική  Διδασκαλία  περιόρισε  το  φορμαλισμό  και  τη 

λογοκοπία  και  ήταν  πολύ  προτιμότερη  από  την  παραδοσιακή  τυπική, 

δασκαλοκεντρική  και  με  βάση  τα  αυτοτελώς  διδασκόμενα  γνωστικά  αντικείμενα. 

Στόχευε στην οικοδόμηση γνώσεων συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη και τα 

θέματα της καθημερινότητας. Απέφευγε την απομνημόνευση της ύλης των βιβλίων 

και με τα <<σχέδια εργασίας>> οδηγούσε το παιδί στη μάθηση, ενεργοποιούσε τις 

αντιληπτικές του διεργασίες και κινητοποιούσε την αυτενέργεια του. 

  Η Ε.Σ.Δ παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ονομαζόμενη διαθεματική 
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προσέγγιση,  με  την  οποία,  και  κοινά  σημεία  έχει  και  από  μερικούς  μελετητές 

ταυτίζεται.

  Οι  υποστηρικτές  της  διαθεματικής  προσέγγισης  προσπαθούν  να  τη 

διαφοροποιήσουν  από  την  Ενιαία  Συγκεντρωτική  Διδασκαλία  με  επιχειρήματα, 

όπως : <<Στις ημέρες μας, φροντίζουμε η σύνδεση των θεμάτων να είναι εσωτερική 

(οργανική)  και  όχι  εξωτερική  (μηχανιστική)  και  προς  αυτή  την  κατεύθυνση 

συμβάλλει  η  εννοιοκεντρική  προσέγγιση,  που  παρέχει  δυνατότητες  οργανικής 

συσχέτισης  των  γνώσεων.  Το  νέο  κύμα  της  διαθεματικότητας  των  τελευταίων 

δεκαετιών διατηρεί τη θεματική προσέγγιση, αλλά διαφοροποιείται σημαντικά από 

την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία, διότι (α) δεν έχει προκαθορισμένη διδακτέα 

ύλη,  που  πρέπει  με  τη  βοήθεια  του  θέματος  να  διδάξει,  αλλά  διδάσκει  ό,τι 

συνεπάγεται με φυσικό τρόπο η φύση του θέματος και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 

(β) οργανώνει εννοιοκεντρικά τη γνώση και (γ) χρησιμοποιεί ποικιλία τρόπων για να 

προωθήσει συνειδητά και συστηματικά τη συσχέτισης της γνώσης εντός και μεταξύ 

των θεμάτων>>.

  Με  τον  όρο  <<Ενιαία  Συγκεντρωτική  Διδασκαλία>>  προσδιορίζουμε  το 

συστηματικό  και  μεθοδικό  τρόπο  οργάνωσης  των  μορφωτικών  αγαθών  σε  ενιαία 

ολότητα,  τη μαθησιακή διαδικασία,  η  οποία αφορμάται  από ενότητες του άμεσου 

περιβάλλοντος και της προσωπικής ζωής του παιδιού. Όλες οι πλευρές του θέματος, 

που  στο  παραδοσιακό  πρόγραμμα  διδάσκονται  αποκομμένες  σε  διαφορετικά, 

χωρισμένα επιμέρους μαθήματα συγκεντρώνονται σε μία ενότητα. Αυτός ο τρόπος 

διδασκαλίας οδηγεί στη μάθηση και όχι μέσω της απομνημόνευσης από τα σχολικά 

βιβλία, αλλά μέσω ''σχεδίων εργασίας'', τα οποία προβάλλουν την πολύμορφη όψη 

της ζωής.

  Ο όρος ''Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία'' δεν είναι προσδιορισμένος με 

ακρίβεια. Προέρχεται από τον αντίστοιχο γερμανικό όρο  Gesamtunterricht,  δηλαδή 

συνολική ή ολική διδασκαλία, και αναφέρεται όχο μόνο στη μέθοδο αλλά και στη 

διάταξη και την εκλογή της ύλης. Οι διδακτικές ενότητες έχουν εσωτερική συνάφεια 

μεταξύ τους και αποτελούν κύκλους με διευρυμένη ενότητα.

  Η Ε.Σ.Δ βασίζεται στη αντίληψη ότι το αυθόρμητο ενδιαφέρον του παιδιού 

επενεργεί  παρωθητικά  στην  κατάκτηση  του  κόσμου  που  το  περιβάλλει.  Με  τη 

συγκεκριμένη μέθοδο ο ρόλος του παιδιού είναι αναβαθμισμένος σε σύγκριση με τις 
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παραδοσιακές  μεθόδους  διδασκαλίας,  αφού  το  παιδί  είναι  αυτό  που  καθορίζει  τα 

αντικείμενα  εξέτασης,  τη  σειρά,  καθώς  και  το  χρόνο  διάρκειας  της  εξέτασης. 

Αντίθετα,  ο  ρόλος  του  δασκάλου  περιορίζεται  στη  διαμόρφωση  κατάλληλου 

περιβάλλοντος,  ανταποκρινόμενου  στα  ενδιαφέροντα  και  τη  φύση  του  παιδιού, 

τέτοιου που να προκαλεί ενδιαφέρον και να απευθύνει σχετικές ερωτήσεις. Πέρα από 

αυτά,  ο  διδάσκων  χρησιμοποιώντας  την  Ε.Σ.Δ  αποφεύγει  να  δώσει  έτοιμες 

απαντήσεις στο παιδί, αλλά το προτρέπει, το παρακινεί και, τέλος, το οδηγεί στην 

πνευματική του ανάπτυξη, στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις.

  Ο  διδάσκων,  λαμβάνοντας  σοβαρά  υπόψη  την  ιδιοσυγκρασία  και  τις 

ψυχοπνευματικές  λειτουργίες  του  παιδιού  της  συγκεκριμένης  ηλικίας,  στην  οποία 

πρόκειται  να  εφαρμοστεί  η  Ε.Σ.Δ.,  αλλά  και  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα, 

επεξέτεινε τον αρχικό πυρήνα, με τρόπο φυσικό, αβίαστο και όχι καταναγκαστικά, 

επιδιώκοντας  να  μην  αφήνει  κενά.  Η  συνύπαρξη  αναλυτικού  προγράμματος, 

ενδιαφερόντων  και  βιωμάτων  των  παιδιών,  που  αποτελούν  και  την  αφετηρία, 

δημιουργεί αντίφαση τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο άκαμπτο και αυστηρό είναι 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

  Για σωστή εφαρμογή της Ε.Σ.Δ δίνονταν βασικές, γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές και κατευθύνσεις, όπως : να αποφεύγονται οι μεγάλες διδακτικές ενότητες, 

να υπάρχει μεταξύ τους οργανικός σύνδεσμος, να διαμορφώνεται, κυρίως, από τις 

περιοχές της πατριδογνωσίας και της πραγματογνωσίας κλπ.

  Τα γνωρίσματα της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στην εποπτική βιωματικότητα, τη φυσική εξέλιξη του θέματος και την 

αυτενέργεια  των  μαθητών.  Υποστηρίζεται  ακόμη  ότι  <<  δεν  υπάρχει  καμιά 

προσχεδιασμένη κατεύθυνση ούτε και  πρόγραμμα,  αφού στηρίζεται  στα στιγμιαία 

βιώματα και τις ευκαιριακές εποπτείες των παιδιών>>.

  Στους θιασώτες της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας υπήρχε ομοφωνία 

και σε ό,τι αφορούσε στην πρακτική της εφαρμογή, κυρίως ως προς τα χρονικά όρια 

και τις βαθμίδες εκπαίδευσης της εφαρμογής της.

  Η Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία παρουσιάζει πολλά κοινά με τη μέθοδο 

Project, η οποία θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, επειδή και οι δύο βασίζονται στις 

αρχές  της  Μορφολογικής  Ψυχολογίας,  η  οποία  δέχεται  ότι  το  όλο  δεν  είναι  το 

άθροισμα των επιμέρους τμημάτων, αλλά κάτι περισσότερο.
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  Οι  οπαδοί  της  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας  προέβαλαν  ως 

επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής της ότι το παιδί συλλαμβάνει τον κόσμο :  a)  ως 

ενότητα, β) με συγκεκριμένο τρόπο, που δεν το βοηθάει το αναλυτικό πρόγραμμα, γ) 

ο  κατακερματισμός  της  γνώσης  δυσκολεύει  τη  σύνθεση  από  το  μαθητή,  δ)  η 

παραδοσιακή  διδασκαλία  με  τα  ξεχωριστά  μαθήματα  δεν  προπαρασκευάζει  το 

μαθητή για τη ζωή, και η πραγματική μόρφωση του ατόμου δεν περιορίζεται μόνο 

στον πνευματικό τομέα, αλλά σε όλες τις δυνάμεις τις πνευματικές, τις ψυχικές και τις 

σωματικές, οι οποίες πρέπει να διαμορφωθούν αρμονικά και σύμμετρα.

  Στις θέσεις αυτές αντιπαραβάλλονται τα επιχειρήματα ότι : α) τα ξεχωριστά 

μαθήματα δεν προέρχονται από συστηματική κατάταξη των επιστημών, β) τα σχολικά 

μαθήματα οδηγούν τους μαθητές στον κόσμο των ενηλίκων και στο δικό τους τρόπο 

σκέψης, γ) τα στοιχεία της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας και ετερογενή είναι 

και απαιτούν για τη διδασκαλία τους υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και δ) η 

Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία <<πέφτει θύμα της επικίνδυνης ουτοπίας, η οποία 

θέλει να μορφώσει τον άνθρωπο για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια>> και ακόμη ότι 

<<η Ε.Σ.Δ χρειάζεται ένα πάρα πολύ προσεκτικό προγραμματισμό και σχεδιασμό>>.

3.1.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία, η οποία έχει ως αφετηρία και επίκεντρο της το 

παιδί  και  εφαρμόζει  τις  παιδοκεντρικές  αρχές,  πήρε  διάφορες  μορφές,  καθώς 

στηρίχθηκε  σε  διαφορετικές  θεωρητικές  προσεγγίσεις,  με  αποτέλεσμα  να 

παρουσιάζονται  στην  πράξη,  αρκετοί  τρόποι  εφαρμογής,  από  την  περιορισμένη 

μορφή  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας  (ευκαιριακή  διδασκαλία),  η  οποία 

αποτελεί  διδακτικό  μοντέλο  του  B.  Otto  και  βασίζεται  στις  αντιλήψεις  και  τα 

πορίσματα  της  Μορφολογικής  Ψυχολογίας  (Gestaltpsychologie).  Σύμφωνα  με  τις 

αρχές  της  Μορφολογικής  Ψυχολογίας  ο  ψυχικός  κόσμος  δε  δομείται  από  τη 

συγκέντρωση  μεμονωμένων  συστατικών  στοιχείων  και  συνεπώς  η  Ε.Σ.Δ  είναι 

σύμφωνη με  την  ανθρώπινη  φύση.  Σύμφωνα  με  αυτή  τη  μορφή της  Ε.Σ.Δ.,  <<η 

επιλογή και η διάταξη της ύλης, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας της εξαρτώνται 

από  την  ελευθερία  του  μαθητή.  Γι'  αυτό  πολλές  φορές  η  Ενιαία  Συγκεντρωτική 

Διδασκαλία συγχέεται με την ''ευκαιριακή διδασκαλία'', η οποία καταργεί επίσης την 

διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων σε τακτές ώρες και μερικές φορές και τα ίδια 
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τα  μαθήματα  και  η  επιλογή  των  προς  επεξεργασία  θεμάτων  γίνεται  με  βάση  τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών>>.

  Στην  ελεύθερη  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  κατεύθυνση  και  η  θέση  του 

παιδιού είναι κυρίαρχη. Υποβάλλει ερωτήσεις στο διδάσκοντα, ο οποίος καλείται να 

απαντήσει. Η συγκεκριμένη μορφή Ε.Σ.Δ αποδεσμεύει το μαθητή από τη διδακτέα 

ύλη  του  προγράμματος  και  οφείλεται  στον  Berthold  Otto.  Τη  συναντούμε  στην 

Παιδαγωγική  το  1901  με  το  όρο <<ολική>> ή  <<ενιαία  διδασκαλία>>,  ο  οποίος 

αργότερα μετονομάστηκε σε <<ελεύθερη>>, <<ολική>> ή <<ενιαία διδασκαλία>>. 

Στηρίζεται στην αντίληψη της ολότητας του κόσμου του ατόμου και του πολιτισμού 

και στο ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο και αποκτά γνώσεις και εμπειρίες 

μέσα από τις ερωτήσεις που απευθύνει στον ενήλικο του περιβάλλοντος του φυσικά 

και αβίαστα.

  Ο ιδρυτής αυτής της μορφής διδασκαλίας είχε ως αφετηρία τον τρόπο με τον 

οποίο δίδαξε τα πέντε του παιδιά και βασίστηκε σε αρχές όπως :  η αντίληψη του 

παιδιού είναι ολική και σφαιρική. Η πίστη του ότι η παιδική ηλικία έχει τη διάλεκτο 

της,  τον  οδήγησε στο συμπέρασμα ότι,  αν γνωρίζουμε πλήρως το γλωσσικό τους 

κώδικα  μπορούμε  να  τους  διδάξουμε  και  τα  πιο  δύσκολα  μορφωτικά  αγαθά.  Ο 

Berthold Otto, αναφερόμενος στο χάσμα μεταξύ των γενεών και παρότι αναγνωρίζει 

την ανωριμότητα των νέων, υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα του σχολείου δεν πρέπει 

να διαμορφώνεται από τους ενηλίκους, αλλά να προκύπτει μέσα από τις ερωτήσεις 

των παιδιών.

  Η  Ενιαία  Διδασκαλία,  σύμφωνα  με  τον  Γερμανό  παιδαγωγό,  πρέπει  να 

αποτελεί  τη  <<σπονδυλική  στήλη>>  της  υπόλοιπης  διδασκαλίας.  Ο  ίδιος  την 

εισήγαγε για μία ώρα σε ορισμένες μέρες της εβδομάδος.

  Αντίθετα, η κατευθυνόμενη μορφή της Ε.Σ.Δ., η οποία διαμορφώθηκε από το 

Σύλλογο  Εκπαιδευτικών  της  Λειψίας,  την  εφαρμογή  της  οποίας  ζήτησε  το  1909, 

ακολουθεί  συγκεκριμένο  σχέδιο  και  έχει  καθορισμένη  κατεύθυνση.  Το  κυριότερο 

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μορφής είναι η προγραμματισμένη διδασκαλία, η 

οποία  περιλαμβάνεται  ολόκληρη,  αποκλείοντας  συγχρόνως  τη  διδασκαλία  των 

χωριστών και διακριτών μαθημάτων. Ύστερα από όσα αναφέραμε πιο πάνω γίνεται 

φανερό ότι η εφαρμογή της Ε.Σ.Δ γινόταν με δύο τρόπους : α) τον <<προοδευτικό>>, 

όπως τον διαμόρφωσε ο  Berthold Otto,  όπου το θέμα επιλεγόταν από τους μαθητές 
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και β) το <<συντηρητικό>>, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Λειψίας, σύμφωνα με 

τον οποίο, ο δάσκαλος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις διαθέσεις των μαθητών, 

επέλεγε μία ενότητα. Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, εκτός από τις δύο 

μορφές, στις οποίες αναφερθήκαμε, δεν έλειψαν και διάφορες άλλες παραλλαγές και 

παρεκκλίσεις.

3.1.2 Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η  εφαρμογή  της  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας  θεωρήθηκε  για  δεκαετίες 

απολύτως ενδεδειγμένη και κατάλληλη για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού  σχολείου  και  εφαρμόστηκε,  επειδή  τα  παιδιά  αυτών  των  ηλικιών 

παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής στην κατάτμηση της γνώσης και 

την  προσπάθεια  προσκτησής  της  υπό μορφή ξεχωριστών θεμάτων  κατά ώρες  και 

μαθήματα.  Πέρα  από  αυτό,  το  παιδί  του  νηπιαγωγείου  έχει  την  ανάγκη  συχνής 

εναλλαγής  των  τρόπων  απασχόλησης  τους.  Έτσι,  δικαιολογείται  και  το  ότι  <<το 

σύστημα της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας εφαρμόζεται βαθμιαίως και εις το 

Δημοτικόν Σχολείον (και κυρίως εις τα δύο πρώτας τάξεις αυτού), αλλ' εις μεν το 

Δημοτικόν Σχολείον η εφαρμογή αυτού είναι μερική, ενώ εις το Νηπιαγωγείον είναι 

καθολική και γενική>>.

  Η  απουσία  Αναλυτικού  Προγράμματος  για  το  νηπιαγωγείο,  ουσιαστικά, 

μέχρι το 1962, αλλά και η ύπαρξη στη συνέχεια τέτοιων, τα οποία δεν περιείχαν ούτε 

συγκεκριμένη  ύλη,  ούτε  <<μαθήματα>>,  καθώς  και  η  ανυπαρξία  σχετικών 

εγχειριδίων,  συνηγορούσαν  υπέρ  της  εφαρμογής  της  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής 

διδασκαλίας  κατεξοχήν  στο  νηπιαγωγείο,  καθώς  και  στις  πρώτες  τάξεις  του 

δημοτικού  σχολείου,  στις  οποίες  το  αναλυτικό  πρόγραμμα ήταν ελαστικότερο.  Γι' 

αυτό  το  σύστημα  της  ονομαζόμενης  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής  Διδασκαλίας 

εφαρμόστηκε  για  πολλά  έτη  στο  νηπιαγωγείο.  Το  μάθημα  της  πραγματογνωσίας 

αποτελούσε το βασικό μάθημα, τον κεντρικό άξονα του ημερήσιου προγράμματος 

διδασκαλίας,  γύρω από τον οποίο συνυφαίνονταν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα,  ως 

συμπληρωματικές όψεις των πραγματογνωστικών θεμάτων. Έτσι, βάση της ενιαίας 

σύνθεσης  ολόκληρης  της  ημερήσιας  διδασκαλίας  αποτελούσε  το  κεντρικό 

πραγματογνωστικό θέμα.
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  Η εφαρμογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας στη χώρα μας, στις 

δύο  πρώτες  τάξεις  του  δημοτικού  σχολείου  και  ιδιαίτερα  στο  νηπιαγωγείο,  δεν 

ακολούθησε τις αρχές της Μορφολογικής Ψυχολογίας, αλλά επέμεινε στην ένταξη 

των  ενοτήτων  όλων  των  μαθημάτων  του  αναλυτικού  προγράμματος,  χωρίς  να 

ενδιαφέρεται στην ουσία για τη συνάφεια των επιμέρους κλάδων. Αυτό οδηγούσε, 

πολλές φορές, στην αναζήτηση αυτοσκοπών με όλα τα μαθήματα και σε θεματικές 

άσχετες  με  αυτά.  Επίσης,  κατά  την  εφαρμογή  της  Ενιαίας  Συγκεντρωτικής 

Διδασκαλίας  στην  ελληνική  εκπαίδευση  και  σε  αντίθεση  με  ό,τι  θεωρούσε  ως 

καθοριστικό στοιχείο ο  B. Otto,  την ελευθερία δράσης της ομάδας, η επιλογή των 

θεματικών ενοτήτων δεν γινόταν με βάση την ελεύθερη επιλογή. Στην πατρίδα μας, 

δηλαδή,  προκρίθηκε  η  εφαρμογή  του  δεύτερου  μοντέλου,  στο  οποίο  και 

αναφερόμαστε κυρίως, όταν κάνουμε λόγο για Ε.Σ.Δ.

  Συνοψίζοντας, τα κυριότερα γνωρίσματα της Ε.Σ.Δ είναι :

– <<η  εποπτικότητα  και  η  βιωματικότητα.  Από  τα  βιώματα  του  παιδιού 

επιλέγεται μια περιοχή που μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλές και διαφορετικές 

κατευθύνσεις (πχ., το χωριό μας, η γειτονιά, η εκκλησία, το σχολείο).

– Η φυσική εξέλιξη του θέματος. Με κέντρο μία ενότητα <<διδάσκονται>> όσα 

απαιτεί η ιδιοτυπία του αντικειμένου, αλλά και το διαφέρον και η βαθμίδα 

εξέλιξης του παιδιού.

– Η αυτενέργεια και η εργασία των παιδιών.

– Κάθε  απασχόληση  διατηρεί  τον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  της,  ενώ  αναφέρεται 

πάντοτε στη συγκεκριμένη ολότητα.

– Δεν υπάρχει καμιά προσχεδιασμένη κατεύθυνση ούτε και πρόγραμμα, αφού 

στηρίζεται  στα  στιγμιαία  βιώματα  και  τις  ευκαιριακές  εποπτείες  των 

παιδιών>>. Το γεγονός ότι η γνώση θεωρήθηκε αυτοσκοπός οδήγησε στην 

εσφαλμένη  αντίληψη  ότι  οι  θεματικές  ενότητες  έπρεπε  να  καλύπτουν  τις 

ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος και να προσαρμόζονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα.

  Επίσης, κατά την εφαρμογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας έγιναν 

πολλές υπερβολές. Συγκεκριμένα, ο τύπος και η προσπάθεια να ενταχθούν όλα τα 

μαθήματα  στην  ίδια  θεματική  ενότητα  οδηγούσε  σε  αδιέξοδα,  επειδή  αυτό  ήταν 

αδύνατο για όλες τις περιπτώσεις. <<έτσι οδηγήθηκε η μέθοδος σε μία τυπολατρεία, 
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όπου η διατήρηση της θεματικής ενότητας είχε μεγαλύτερη σημασία από τη φυσική 

και  αβίαστη  επεξεργασία  του  θέματος  σε  κάποιους  τομείς  γνώσης,  όπως  αυτό 

φαίνεται να τονίζεται στη μέθοδο Project>>.

  Από τη δεκαετία του '80 ο όρος <<Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία>> έχει 

παραμεριστεί.  Σ'  αυτό  συνέβαλε  και  η  αρνητική  σημασία,  την  οποία  δήλωναν οι 

έννοιες  <<συγκεντρωτική>>  και  <<ενιαία>>.  Η  πρώτη  συνδέθηκε  με 

αντιδημοκρατικές διαδικασίες τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνική ζωή και 

στη  δεύτερη  αποδόθηκε  η  <<μομφή>>  ότι  αντιστρατευόταν  την  εξατομικευμένη 

διδασκαλία. Αξίζει,  τέλος, στο σημείο αυτό να κάνουμε μνεία ενός αποσπάσματος 

από  την  Παιδαγωγική  Εγκυκλοπαίδεια,  μέσα  από  το  οποίο  διαφαίνεται  η  σχέση 

μεταξύ διαθεματικότητας και Ε.Σ.Δ. <<Η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία 

χαρακτηρίζεται  από  τη  συνένωση  θεμάτων  και  μαθημάτων  διαφορετικών 

επιστημονικών  κλάδων,  τα  οποία  στην  παραδοσιακή  πρακτική  διδάσκονται 

ξεχωριστά,  ξεκομμένα  το  ένα  από  το  άλλο.  [...]  Η  προσέγγιση  αυτή  ήταν  και 

παλαιότερα γνωστή με τον όρο ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία>>.

3.2 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βασισμένη στις  εργασίες  του Βέλγου  γιατρού,  ψυχολόγου και  παιδαγωγού  Ovide 

Decroly,  η  μέθοδος  άρχισε  να  εφαρμόζεται  στο  νηπιαγωγείο  το  1925.  Ο  όρος 

αναφέρεται στη συγκέντρωση της ύλης του προγράμματος σε <<κεντρικά>> θέματα, 

που  ανταποκρίνονται  στα  ενδιαφέροντα  του  παιδιού  για  ένα  αρκετό  χρονικό 

διάστημα.  Βασική  επιδίωξη  του  προγράμματος  είναι  η  ενοποίηση  και  όχι  ο 

κατακερματισμός  της  παιδαγωγικής  ενέργειας,  αλλά  και  η  προσαρμογή  του  στο 

τοπικό περιβάλλον. Ο Decroly πιστεύει ότι μια παιδαγωγική μέθοδος που ενεργοποιεί 

τα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών  είναι  προτιμητέα  από  μία  μέθοδο  που  απλώς 

αναπαράγει τα ήδη κεκτημένα, γιατί η πρώτη προσφέρει κίνητρα για απελευθέρωση 

της δημιουργικότητας τους, ενώ η δεύτερη εξυπηρετεί μόνο τη γνωστική πλευρά του 

χαρακτήρα παραμελώντας την αξία των αναγκών και των συναισθημάτων. Ωστόσο, 

οι τάσεις είναι αυτές που παίζουν το θεμελιώδη ρόλο στο σχηματισμό των ομάδων 

εργασίας  και  στην  προώθηση  των  διαπροσωπικών  επικοινωνιακών  ανταλλαγών. 

Συνεπώς, η εκπαίδευση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 
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των παιδιών προκειμένου να πετύχει την αρμονική συγκρότηση και ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τους.

  Ο όρος <<Κέντρα Ενδιαφέροντος>>, ωστόσο, καθώς και η μέθοδος Decroly 

γενικότερα  δεν  βρήκαν  ευρεία  απήχηση  στο  χώρο  του  ελληνικού  νηπιαγωγείου. 

Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  ο  όρος  <<Κέντρα  Ενδιαφέροντος>>  αντικαθίσταται  από 

πολλούς με τους όρους <<σχέδιο>>, <<πλάνο>>, <<ενότητα>>, <<βίωμα>>, <<θέμα 

ζωής>>,  <<βιωματικό  σχέδιο>>,  όρους  που  παραπέμπουν  σε  ομοιότητες  με  τη 

μέθοδο  των  Σχεδίων  Εργασίας  ή  τη  μέθοδο  Project.  Ωστόσο,  <<στην  κυπριακή 

εκπαιδευτική  παράδοση  η  διαθεματική  προσέγγιση  πήρε  τη  μορφή  των  Κέντρων 

Ενδιαφέροντος στην περίοδο 1950-1970, κατ' απομίμηση της εργασίας του Βέλγου 

παιδαγωγού Ovide Decroly>>.

3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

Η λέξη  Project,  η οποία στην παιδαγωγική χρησιμοποιήθηκες για πρώτη φορά στις 

αρχές  του  προηγούμενου  αιώνα  από  τον  Richarts  ως  διδασκαλία  χειρωνακτικής 

εργασίας,  προέρχεται  από  το  λατινικό  projicere,  το  οποίο  έχει  την  έννοια  του 

σχεδιάζω, έχω κάτι <<κατά νουν>>. Η μέθοδος Project αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

προοδευτικής  παιδαγωγικής.  Χαρακτηριστικό  της  η  εμπλοκή  των  μαθητών  σε 

μεθοδευμένη  δράση,  προκειμένου  να  προβούν  στη  μελέτη  ενός  συγκεκριμένου 

θέματος ή την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ποικίλου ενδιαφέροντος.

  Σήμερα, η μέθοδος  Project  ως εκπαιδευτική διαδικασία έχει απομακρυνθεί 

από την αρχική της σημασία και δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία ενός σχεδίου, 

ενός  προγράμματος,  αλλά  έχει  σχέση  και  με  το  περιεχόμενο  μάθησης.  Σε  κάθε 

περίπτωση,  η  μέθοδος  αυτή  διαφοροποιείται  σε μεγάλο βαθμό από τις  κλασσικές 

μεθόδους  διδασκαλίας,  οι  οποίες εφαρμόζονται  στις  βαθμίδες εκπαίδευσης από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. 

  Η <<μέθοδος  Project>> είναι ένα είδος ανοιχτής διαδικασίας, μια σύνθετη 

μορφή διδασκαλίας και μάθησης, η οποία, χωρίς να είναι αυστηρά καθορισμένα τα 

όρια της, αποτελεί μορφή ομαδικής εργασίας, τρόπο ομαδικής διδασκαλίας τόσο στη 

σχολική  όσο  και  στην  προσχολική  εκπαίδευση  και  έχει  ως  σκοπό  τη  συλλογική 

διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας, αλλά και την ενεργό συμμετοχή από όλους 
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όσους μετέχουν σε αυτή.

  Η μέθοδος έχει αγγλοσαξονική προέλευση. Ο όρος καθιερώθηκε ως όρος της 

διδακτικής και της μεθόδου διδασκαλίας από τον William Kilpatrick, με άρθρο του το 

1918. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον όρο <<προκλητικό και ασαφή>> και θεώρησε ατυχή 

την  επιλογή  του  για  την  ονοματοδοσία  της  μεθόδου  του.  Οι  σημασιολογικές 

δυσκολίες του εμφανίστηκαν και στην ελληνική απόδοση του όρου.

  Η απροσδιοριστία των ορίων και η έλλειψη αυστηρής οργάνωσης και δομής 

της συγκεκριμένης μεθόδου, δεν αφήνουν περιθώρια για ακριβή ορισμό της. Στην 

ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι <<μέθοδος σχεδίων>> (από όσους 

θεωρούν  τη  μέθοδο  ως  προβολή  ενός  εκ  των  προτέρων  καθορισμένου  σχεδίου), 

<<σχέδιο  δράσης>>  (από  αυτούς  που  επικεντρώνουν  το  στοιχείο  της  σκόπιμης 

δράσης ή της μεθοδευμένης εργασίας), <<μέθοδος βιωμάτων>> (από εκείνους που 

θεωρούν ότι στην εν λόγω μέθοδο πρόκειται για ψυχολογική προβολή του εαυτού). 

Ως συνώνυμα του όρου στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι 

<<δημιουργικές  και  συνθετικές  εργασίες>>,  <<  σχέδια  συνεργατικής  έρευνας>>, 

<<βιωματική  μέθοδος  Project>>,  <<εργασιοκεντρική  μέθοδος>>,  <<σχεδιακή 

μέθοδος>>, <<βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία>>, <<πραξιακή προσέγγιση>>. 

Αλλά και η προβληματική μετάφραση στα ελληνικά του όρου Project,  με τις λέξεις 

<<σχέδιο>> ή <<πρόγραμμα-πλάνο>> δεν μας ικανοποιεί, γι'  αυτό διατηρούμε τον 

ξενόγλωσσο όρο.

  Στην  αρχική  έκδοση  της  μεθόδου  προβλέπεται  σε  τακτές  ώρες  κάθε 

εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο η εργασία της τάξης να σχετίζεται συγχρόνως με 

διαφορετικά  μαθήματα  του  αναλυτικού  προγράμματος,  οργανωμένη  με  βάση  την 

επιλογή ενός θέματος. Η εργασία πάνω σ' ένα θέμα προβλέπεται να γίνεται και μέσα 

και  έξω από  το  σχολείο  και  να  διεξάγεται  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  οι  μαθητές  να 

αποτελούν μια συνεργαζόμενη κοινότητα για τη λύση κάποιου προβλήματος.

  Το ερέθισμα για τη διεξαγωγή του << έργου>> της συγκεκριμένης μεθόδου 

είναι δυνατόν να προέλθει από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας, τον διδάσκοντα ή τον 

διδασκόμενο.  Μετά  από  την  ελεύθερη  και  αβίαστη  πρόταση  ενός  συγκεκριμένου 

θέματος από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας, το οποίο, συνήθως, παίρνει αφορμή από 

ένα βίωμα, και την υιοθέτηση της από τα μέλη της ομάδας, ακολουθεί η από κοινού 

διαμόρφωση του θέματος και η υλοποίηση του. Αυτές οι τρεις διαδικασίες αποτελούν 
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και τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε  Project.  Γίνεται φανερό ότι στη μέθοδο Project 

προσδιοριστικοί  παράγοντες είναι οι  ανάγκες και  τα ενδιαφέροντα των μελών της 

ομάδας, που σημαίνει ότι το θέμα επεξεργασίας ενός  Project,  που αποβλέπει στην 

παραγωγή ενός προϊόντος, δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα σχολικής γνώσης, αλλά 

μπορεί να επεκταθεί και πέρα από αυτή.

  Η  από  κοινού  ενεργός  συμμετοχή  όλων  των  μελών  της  ομάδας  στις 

επιμέρους  διαδικασίες  διεξαγωγής  της  μεθόδου  Project  οδηγεί  στην  απόκτηση 

εμπειριών, οι οποίες αποτελούν πηγή μάθησης.

  Οι ειδικοί, έχοντας ως βάση το χρόνο, ο ποίος απαιτείται για τη διεξαγωγή 

τους,  κατατάσσουν τα  Projects  σε τρεις  κατηγορίες :  α) τα μικρά, από ένα ή δύο 

δίωρα την εβδομάδα ή  ένα  απόγευμα,  β)  τα  μέτρια,  από μία  μέρα μέχρι  και  μία 

εβδομάδα, και γ) τα μεγάλα Projects διάρκειας από τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι 

και ένα έτος. Στα μεγάλα Projects πολλές φορές δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουμε 

χρονικά το τέλος τους, γι' αυτό και ως ελάχιστη χρονική διάρκεια με τη συγκεκριμένη 

μέθοδο  της  προγραμματισμένης  διδασκαλίας  αναφέρεται  το  δίωρο.  Μικρότερη 

χρονική διάρκεια,  δεν θα έκανε οπωσδήποτε το εγχείρημα μας ανέφικτο,  ωστόσο, 

αρκετά δύσκολο, εκτός και αν το Project σχεδιαστεί και ακολουθήσει το απλό σχήμα 

του  J.  Dewey :  συνειδητοποίηση ή εντοπισμός του προβλήματος,  σχεδιασμός της 

επεξεργασίας του και διεξαγωγή.

  Τη θεωρητική βάση της μεθόδου προσφέρει ο πραγματισμός του J. Dewey, 

που  ασκώντας  κριτική  στο  μαθητή  του  W.  H.  Kilpatrick  τονίζει  την  ανάγκη  να 

εμπλακεί  και  ο  εκπαιδευτικός  ενεργά  στη  σημαντικότατη  φάση  του 

προγραμματισμού,  στη  διάρκεια  της  οποίας  γίνεται  μετασχηματισμός  του 

αυθόρμητου ενδιαφέροντος των μαθητών σε σχέδιο και μέθοδο πράξης. Έκτοτε το 

στοιχείο το σχεδιασμού και η έμφαση στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων 

και  μορφοποίησης των συμπερασμάτων θεωρούνται  κυρίαρχα χαρακτηριστικά της 

μεθόδου, η οποία με ποικίλες παραλλαγές έχει χρησιμοποιηθεί από παιδαγωγούς σε 

διάφορες χώρες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προσεγγίσεων της μεθόδου είναι :

– η έμφαση στην αυτενέργεια των μαθητών,

– η καθιέρωση συλλογικών μορφών δράσης,

– η αναγνώριση της μορφωτικής αξίας των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 

μέσω του χεριού,
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– η ανάπτυξη του ατόμου μέσω της συλλογικής δράσης,

– η  αξιοποίηση του  σχολείου  ως  πολιτικού  θεσμού για  τον  εκδημοκρατισμό 

παλιότερα της κοινωνίας, για τη χειραφέτηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων 

μεταγενέστερα.

  Νέα ώθηση στη χρήση των σχεδίων εργασίας έδωσαν οι θέσεις του J. Bruner 

για τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στην αναζήτηση της δομής 

των  πραγμάτων.  Σήμερα,  με  την  ευρεία  αποδοχή  των  θέσεων  των  διαφόρων 

ρευμάτων του εποικοδομητισμού και ειδικότερα του κοινωνικού εποικοδομητισμού 

(social  constructivism),  παρέχεται  η  δυνατότητα  για  την  υιοθέτηση  του  πλαισίου 

εφαρμογής  της  μεθόδους  Project  με  τρόπους  επιστημολογικά  σύμφωνους  με  τις 

μαθησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν τα ρεύματα αυτά.

  Ιδιαίτερα στο χώρο του νηπιαγωγείου έχει παρατηρηθεί ένα νέο ενδιαφέρον 

για τη μέθοδο Project, καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να 

συνεισφέρουν παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες. Τα σχέδια δράσης στο νηπιαγωγείο 

μπορούν να καταλαμβάνουν μικρό ή μεγάλο μέρος του προγράμματος. Εμπλέκουν 

ένα ή περισσότερα παιδιά σε μια σχεδιασμένη δράση πάνω σε γεγονότα ή φαινόμενα 

του  άμεσου  περιβάλλοντος,  της  καθημερινής  τους  εμπειρίας,  έτσι  ώστε  να 

πετυχαίνεται αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους με βάση τα όσα ήδη γνωρίζουν. Η 

διάρκεια τους, όπως τονίσαμε και πιο πάνω, εκτείνεται από μερικές ώρες, μέρες ή 

εβδομάδες  μέχρι  και  κάποιους  μήνες  και  ολοκληρώνονται,  όταν  εξαντληθεί  το 

ενδιαφέρον των παιδιών και των παιδαγωγών.

  Σημαντικός είναι ο ρόλος του παιδαγωγού για την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου  σε  όλες  τις  φάσεις  των  δραστηριοτήτων.  Συνεργάζεται  με  τα  παιδιά, 

αποτελεί μεταφορικά τη <<μνήμη>> των δραστηριοτήτων τους, δοκιμάζει διάφορους 

τρόπους,  υλικά  και  δραστηριότητες,  για  να  προωθήσει  τη  διδασκαλία  και  να 

διευκολύνει τη μάθηση, παρακολουθεί την ανάπτυξη των μαθητών του,  μαθαίνει και 

ο ίδιος από τα παιδιά μέσα από τα στάδια της όλης διαδικασίας, συνεργάζεται και με 

τους συναδέλφους του, με τους οποίους μοιράζεται τις διάφορες παρατηρήσεις που 

κάνει, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό έναν <<συνοικοδόμο>> της γνώσης.

  Η  όλη  διαδικασία  βοηθά  τα  παιδιά  να  αποκτήσουν  νέες  γνώσεις, 

επιδεξιότητες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, να κάνουν επιλογές, να πάρουν αποφάσεις, 

να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τη μάθηση, 
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να μάθουν να συνεργάζονται με τους άλλους, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη 

δημιουργικότητα τους, να νιώσουν υπεύθυνα και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα, να αισθανθούν ικανοποίηση για τη συμβολή τους σε ένα 

κοινό έργο.

  Μια  σύγκριση  μεταξύ  της  μεθόδου  Project  και  της  Ε.Σ.Δ.,  που 

ακολουθούνταν  επί  χρόνια  στην  προσχολική  αγωγή  οδηγεί  στις  παρακάτω 

διαπιστώσεις : 

  α) Η μέθοδος Project ξεκινά από πρακτικά και καθημερινά ενδιαφέροντα και οδηγεί 

σε πρακτικά χρήσιμα αποτελέσματα, ενώ για την Ε.Σ.Δ κινητήρια δύναμη αποτελούν 

τα ενδιαφέροντα του μαθήματος. Ενώ στην πρώτη μέθοδο ο μαθητής μαθαίνει μέσα 

από την εργασία και τη δράση του συνόλου, η δεύτερη εμμένει κυρίως στη βίωση και 

στην παρατήρηση και  αγνοεί  τη χειρωνακτική εργασία.  Ενώ μέσα από τα  σχέδια 

δράσης  γίνεται  προσπάθεια  να  επιταχυνθεί  η  μάθηση  μέσα  από  την  αναζήτηση 

προβληματισμών  και  την  επίλυση  τους,  η  Ε.Σ.Δ  προσπαθεί  να  αφυπνίσει 

ενδιαφέροντα σχετικά με τη θεματική εκείνη που η ίδια θεωρεί απαραίτητη για τη 

δόμηση του <<ιδεατού>> χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν 

έχει  προκαταλήψεις  σχετικά  με  την  αξία  των  διάφορων  θεμάτων.  Αντίθετα,  στη 

δεύτερη τα θέματα αξιολογούνται με βάση ένα κύκλο θεμάτων, τα οποία θεωρούνται 

ότι είναι απολύτως απαραίτητα και απαράδεκτο να παραλειφθούν.

  β) Στη μέθοδο Project επιχειρείται να οδηγηθούν οι μαθητές μέσα από την κριτική 

διερεύνηση διαφόρων ζητημάτων στη διάθεση να παρέμβουν πάνω στα πράγματα και 

να τα αλλάξουν βελτιώνοντας  τα.  Για την Ε.Σ.Δ σημαντική είναι  η  ενίσχυση των 

υφιστάμενων δομών τόσο της κοινωνίας όσο και του μικρόκοσμου του σχολείου. Η 

υπερβολική  έμφαση  στην  κριτική  στάση  που  καλλιεργείται  από  κάποιους 

εκπαιδευτικούς  απέναντι  στο  σύστημα στο πλαίσιο  της  μεθόδου  Project,  οδήγησε 

στην  αρνητική  αντιμετώπιση  της  και  την  απόρριψη  της  από  κύκλους  που  τη 

θεώρησαν επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή.

  γ) Η διδακτική διαδικασία στη μέθοδο Project καθορίζεται από προθέσεις των ίδιων 

των μαθητών, ενώ στην Ε.Σ.Δ ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καθορίζει τη δράση 

της ομάδας. Στην πρώτη περίπτωση ο ρόλος του παιδαγωγού είναι συμβουλευτικός 

και <<διευκολυντικός>>, στη δεύτερη πιο <<διδακτικός>>.

  Παρότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία σε κάθε 
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περίπτωση  εφαρμογή  της  μεθόδου  Project  και  ιδιαίτερα,  όταν  η  υλοποίηση  της 

επιχειρείται από άπειρους εκπαιδευτικούς, ωστόσο, μόνο η σύλληψη του σχεδίου, η 

διατύπωση  του  προβλήματος  και  η  επιχείρηση  της  λύσης  τους  δεν  είναι  αρκετά 

στοιχεία για να γίνεται λόγος για σωστή εφαρμογή της μεθόδου.

  Για  την  εφαρμογή της  μεθόδου  Project  είναι  απαραίτητο να  πληρούνται 

ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Όπως είναι γνωστό, η διδασκαλία δεν συντελείται 

στο  κενό,  αλλά απαιτεί,  πέρα από την ενεργό  συμμετοχή  των  εμπλεκομένων της 

ομάδας,  την  εξασφάλιση  χρόνου,  αλλά και  κατάλληλου  χώρου και  μέσων για  τη 

διεξαγωγή της. Έτσι και για τη διεξαγωγή ενός Project, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη 

ότι  απαιτούνται  αρκετά  σύνθετες  και  πολλές  φορές  πολύπλοκες  ενέργειες  και 

δραστηριότητες,  η  έννοια  του  χρόνου,  αλλά  και  η  διευθέτηση  του  γίνεται 

περισσότερο σημαντική. Το γεγονός, εξάλλου, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί 

αυτοοργάνωση και ανάληψη ευθυνών από την πλευρά των μαθητών, αλλά και ότι τα 

ισχύοντα στο παρελθόν προγράμματα όχι μόνο καθόριζαν με σχολαστική ακρίβεια 

της διάρκεια τη διδακτικής ώρας, αλλά και την αντιστοίχιζαν σε ένα συγκεκριμένο 

μάθημα, που πολλές φορές δεν είχε την παραμικρή σχέση με το μάθημα της επόμενης 

ώρας,  καταδεικνύουν  πόσο  προβληματική  ήταν  στο  παρελθόν  η  εφαρμογή  μιας 

τέτοιας  μεθόδου.  Η  μέθοδος  Project  απαιτεί  την  ύπαρξη  κατάλληλου  χρονικού 

διαστήματος  για  τη  διεξαγωγή  της,  στην  περίπτωση  των  παραδοσιακών 

προγραμμάτων.

  Από  το  άλλο  μέρος,  το  κατάλληλα  διαμορφωμένο  και  εξωραϊσμένο 

περιβάλλον,  μέσα στο οποίο συντελείται η διαδικασία της μάθησης,  επηρεάζει  σε 

μεγάλο  βαθμό  τη  συμπεριφορά  των  μαθητών  και  γι'  αυτό  και  οι  διδάσκοντες 

προβαίνουν σε αλλαγές και διευθέτηση των χώρων, αλλά και κατάλληλη διαρρύθμιση 

και επίπλωση, ώστε και ευχάριστο να γίνεται το σχολικό περιβάλλον και να επηρεάζει 

στο μεγαλύτερο βαθμό θετικά τη μάθηση.  <<  Αυτά τα τεχνάσματα όμως δεν έχουν 

χώρο στη μέθοδο Project,  απλώς γιατί αυτή η μέθοδος δεν αποβλέπει σε μια υψηλή 

απόδοση στη μάθηση με όσο το δυνατό λιγότερο κόπο. Παρ' όλα αυτά όμως εφόσον ο 

παράγων  περιβάλλον  επηρεάζει  τον  τρόπο  συμπεριφοράς  πρέπει  να  τον  λάβουμε 

υπόψη>>.

  Όπως σε κάθε αλλαγή στον κλασσικό τρόπο, την τυπική μορφή διδασκαλίας, 

πρέπει  να  είναι  ενήμεροι  οι  γονείς,  έτσι  και  όταν  πρόκειται  να  εφαρμόσουμε  τη 
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μέθοδο  Project  πρέπει  να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  τον  παράγοντα  γονείς  των 

μαθητών,  οι  οποίοι  και  πληροφορημένοι  οφείλουν  να  είναι  από  την  αρχή  της 

διαδικασίας, αλλά και τη συγκατάθεση τους πρέπει να έχουμε αποσπάσει.

  Η  μέθοδος  της  <<συλλογικής  εργασίας>>  (Project)  επινοήθηκε  ως  ένας 

τρόπος διδασκαλίας  ενάντια  στο παλαιό δασκαλοκεντρικό σχολείο,  γι'  αυτό και  ο 

ρόλος του διδάσκοντος δεν θα μπορούσε να είναι κεντρικός. Αντίθετα, μάλιστα, η 

μέθοδος αυτή απαιτεί από το δάσκαλο να είναι ένα αθέατο πρόσωπο της διδακτικής 

διαδικασίας. Ο ρόλος του δασκάλου ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

της διεξαγωγής της μεθόδου είναι παρών, είναι καθαρά καθοδηγητικός,βοηθητικός, 

που σημαίνει ότι η επέμβαση του γίνεται μόνο όταν θεωρεί ότι είναι απαραίτητη ή 

του ζητηθεί από τους μαθητές. Δρα και αυτός όπως όλα τα άλλα μέλη της ομάδας, 

<<με ίσους όρους>>, όπως συνηθίζεται να λέγεται, χωρίς να λείπει ο κίνδυνος να 

παρερμηνευτεί ο ρόλος του. <<Υπάρχουν εξάλλου έρευνες που έχουν αποδείξει ότι η 

χρήση του γ' ενικού κατά την επικοινωνία μαθητών-δασκάλων δεν σημαίνει αυτόματα 

και την άρση του ιεραρχικού χάσματος που υπάρχει ανάμεσα τους>>. Εξάλλου, είναι 

προφανές ότι όσα υποστηρίξαμε για το ρόλο του  δασκάλου και τη σχέση με τους 

μαθητές στο κεφάλαιο της Ε.Σ.Δ έχουν γενική ισχύ.

  Πέρα από το διαφοροποιημένο ρόλο του δασκάλου, η μέθοδος  Project,  η 

οποία ικανοποιεί ατομικά και ομαδικά ενδιαφέροντα, διαφοροποιείται, κυρίως, από 

την  τυπική,  την  παραδοσιακή  διδασκαλία,  διότι  εξετάζει  τα  διάφορα  θέματα 

διεπιστημονικά  και  όχι  με  τον  κλασσικό  παραδοσιακό  τρόπο  των  αυστηρά 

χωρισμένων  μεταξύ  τους  μαθητών.  Ο  ρόλος  των  μαθητών  είναι  και  αυτός 

διαφοροποιημένος σε σύγκριση με τον παραδοσιακό, αφού αναλαμβάνουν διάφορες 

δραστηριότητες  με  δική  τους  πρωτοβουλία,  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  του 

προσδιορισμού και  της  επιλογής  της  ύλης  και,  ίσως,  το κυριότερο,  αφήνονται  να 

αισθανθούν  αρκετά  ελεύθεροι  να  σκεφθούν  και  να  καταλήξουν  σε  λύση  των 

προβλημάτων, που τους έχουν τεθεί.

  Στη μέθοδο  Project  η ποιότητα των ενεργειών θεωρείται πολύ σημαντική, 

διότι  αποφεύγονται  οι  μεταξύ  των  μαθητών  ανταγωνισμοί,  ακόμη  και  στις 

περιπτώσεις  όπου κάτω από ορισμένες  συνθήκες  αξιολογείται  το  <<προϊόν>> της 

μεθόδου.

  Πέρα από τη μέθοδο Project, υπάρχουν και συγγενείς προς αυτή μέθοδοι, οι 
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οποίες παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτή και έχουν λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία 

της, αλλά και άλλα, τα οποία είναι συγγενή. Αναφέρουμε απλώς την άτυπη ή ανοιχτή 

διδασκαλία, το μοντέλο της ομαδικής επεξεργασίας κλπ.

  Οι ειδικοί θέτουν όρια στην εφαρμογή της μεθόδου Project και τη θεωρούν 

ως μη ενδεδειγμένη, όταν επιδιώκουμε την άμεση απόδοση των μαθητών, όταν δεν 

εξασφαλίζεται  ο  απαιτούμενος  χρόνος  και,  τέλος,  όταν  η  μαθησιακή  διαδικασία 

προκαθορίζει  με  αυστηρό  τρόπο  τόσο  τη  διάταξη  της  ύλης  όσο  και  τον  τρόπο 

μάθησης.  Ωστόσο,  το  ερώτημα  που  τίθεται  είναι  πόσο  αποτελεσματική  είναι  η 

μάθηση, η οποία βασίζεται στα προαναφερθέντα, και το βασικότερο, αν διατηρείται 

κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες  για  μακρό  χρονικό  διάστημα.  <<Υπάρχουν  όμως 

ενδείξεις ότι η γνώση που μεταδίδεται κατακερματισμένη σε μικρές ενότητες, με τη 

βοήθεια μόνο μίας ή δύο πηγών (δάσκαλος, διδακτικό βιβλίο) και κάτω από χρονική 

πίεση, ξεχνιέται αρκετά σύντομα. Γιατί η γνώση που μεταδίδεται κατακερματισμένα 

δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνδεθεί  με  άλλες  και  να  αποτελέσει  τις  λεγόμενες 

''γνωστικές  δομές'',  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  θα  συνδεθούν με  συναισθηματικά 

στοιχεία και στοιχεία της πράξης. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν τρόποι 

συμπεριφοράς  ή  μεμονωμένες  γνώσεις  που  αποκτήθηκαν  μέσα  από  εκγύμναση  ή 

χαράχτηκαν  στη  μνήμη  ως  μοναδικές  και  ανεπανάληπτες  εμπειρίες  (πχ.,  παιδικές 

εμπειρίες, σοκ κλπ.)>>. Από το άλλο μέρος, πρέπει να τονιστεί ότι, παρότι η μέθοδος 

Project  αφήνει  πολλά περιθώρια  σε  κάθε  μαθητή  να  αναπτυχθεί  και  του  παρέχει 

ανάλογες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δειλό και συνεσταλμένο μαθητή, μια και ο ρόλος 

του διδάσκοντος και γενικότερα η παρουσία του δεν είναι η γνωστή παραδοσιακή, 

αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι αδύνατοι μαθητές ευνοούνται από τη συμμετοχή τους 

στη μέθοδο Project.

3.3.1 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η καλύτερη μέθοδος για την ευνοϊκότερη, επωφελέστερη και λιγότερο κοπιαστική 

προσέγγιση του μορφωτικού αγαθού από μικρά παιδιά, ηλικίας τριών έως έξι ετών, τα 

οποία  δεν  έχουν  ακόμη  αποκτήσει  τις  βασικές  δεξιότητες  του  αλφαβητισμού, 

αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν γίνεται 

λόγος για την προσέγγιση  Project  από τα παιδιά,  τα οποία βρίσκονται στο στάδιο 

ανάπτυξης  της  λεκτικής  τους  ικανότητας  και  στη  διαδικασία  γνωριμίας  και 
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εξοικείωσης με τη γραφή και την ανάγνωση, όπως τα παιδιά των πέντε και έξι ετών, 

γιατί  η  έλλειψη αποκρυπτογράφησης  του  κώδικα  της  γραφής  και  της  ανάγνωσης 

περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε έρευνα και καταγραφή των σκέψεων 

τους.

  Ωστόσο, την τελευταία, κυρίως, δεκαετία παρατηρείται μια στροφή και ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσέγγιση Project  από νήπια, όχι μόνο των μεγάλων, 

(ηλικίας 5-6 ετών), αλλά και των μικρών (3-4 ετών), τα οποία οφείλονται, κυρίως, 

στην υλοποίηση πολλών Projects και από μικρά ακόμη νήπια στην πόλη της βόρειας 

Ιταλίας Reggio Emilia. Πέρα από αυτό, είναι γνωστή τόσο η έμφυτη περιέργεια των 

μικρών παιδιών για παρατήρηση και εξερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, όσο 

και για διεύρυνση των εμπειριών τους.

  Η μέθοδος Project, η οποία αναφέρεται και ως <<βιωματική-Επικοινωνιακή 

διδασκαλία>>, είναι μία παιδοκεντρική μέθοδος, βασιζόμενη τόσο στις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα, όσο και στους προβληματισμούς των παιδιών. Η μέθοδος αυτή δεν 

είναι νέα. Τη συναντούμε, όπως είδαμε πιο πάνω, στις αρχές του περασμένου αιώνα 

στην Αμερική, ύστερα από την επίδραση των παιδαγωγικών ιδεών των J. Dewey και 

H.  Kilpatrick,  οι  οποίοι  αντιπαρατίθενται  στην  παλαιά  Παιδαγωγική,  και  τη 

διαμόρφωση  σχετικών  μοντέλων,  με  βασικά  γνωρίσματα  την  <<καλλιέργεια  της 

ικανότητας του ατόμου να συλλαμβάνει προβληματικές καταστάσεις και να οδηγείται 

στη συστηματική επίλυση τους>>. Εγκαταλειμμένη, για διάφορους λόγους, μέχρι τη 

δεκαετία του '80, επανεμφανίζεται ελάχιστα διαφοροποιημένη και επιδιώκοντας τον 

εντοπισμό του προβλήματος στην πραγματική του μορφή, δίκαια υποστηρίχθηκε ότι 

είναι προσανατολισμένη προς την Ψυχανάλυση.

  Η εποχή μας έχει το χαρακτήρα του μεταμοντέρνου, μια εποχή κρίσης ιδεών 

και εντονότατης ρευστότητας. Τα για αιώνες χαρακτηριζόμενα ως αυτονόητα είναι 

σήμερα  ανύπαρκτα  και  οι  αλλοτινές  διαχρονικές  αξίες  ανήκουν  στο  μακρινό 

παρελθόν.  Ζούμε την εποχή των αναζητήσεων,  την εποχή της  αμφισβήτησης των 

πάντων. Η στροφή που επιχειρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την 

προσπάθεια απομάκρυνσης από το παλαιό σχολείο και της αντικατάστασης τους με 

το νέο,  το επικαλούμενο και  << Σχολείο Εργασίας>> ή << Σχολείο Ζωής>>,  δεν 

ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα, ύστερα από έναν ολόκληρο αιώνα να συζητάμε και πάλι 

για παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, για ενεργό συμμετοχή του παιδιού στην παιδευτική 
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διαδικασία, για βιωματική διδασκαλία, για διδασκαλία βασισμένη στις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των παιδιών και γενικά για βελτίωση της 

διδακτικής πράξης.

  Η  επιτυχία  της  μεθόδου  Project  προϋποθέτει  πριν  από  όλα  να  υπάρχει 

ισότιμη  επικοινωνιακή  σχέση  μεταξύ  των  μελών  που  συμμετέχουν  στην  ομάδα, 

δηλαδή ισοτιμία μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων, και να δοθεί η ευκαιρία σε 

κάθε  παιδί  να  συνειδητοποιήσει  τις  ανάγκες  του  και  μέσα  από  την  καλλιέργεια 

πνεύματος συνεργατικότητας να αναζητήσει και να βρει λύσεις. Με τον τρόπο αυτό 

διαμορφώνεται παιδαγωγικό κλίμα και σχολική ζωή που αντιβαίνουν στις αρχές και 

τις πρακτικές του παλαιού, του παραδοσιακού σχολείου.

  Τονίσαμε  και  πιο  πάνω  ότι  κάθε  βαθμίδα  εκπαίδευσης  και  ιδιαίτερα  η 

προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει ιδιομορφίες και  ιδιαιτερότητες σε ό,τι  αφορά 

στην εφαρμογή της μεθόδου Project.  Αυτές οφείλονται κυρίως σε δύο παράγοντες : 

αφενός  στην ιδιόμορφη εξέλιξη  του  νηπιαγωγείου και  αφετέρου στην  ηλικία  των 

νηπίων.  Το  Νηπιαγωγείο,  όπως  τονίσαμε  και  αλλού,  είχε  αρχικά  κοινωνικό 

χαρακτήρα και λειτούργησε για πολλά έτη ως τόπος φύλαξης και απασχόλησης των 

νηπίων.  Η  αδιαφορία  της  πολιτείας  για  τη  ανάπτυξη  του  νηπιαγωγείου  φτάνει 

ουσιαστικά ως τη δεκαετία του '60. Στον κοινωνικό χαρακτήρα προστέθηκε αργότερα 

και  ο  παιδαγωγικός  του  χαρακτήρας,  ο  οποίος  συνετέλεσε  αποφασιστικά  στη 

διαμόρφωση της σημερινής εξελιγμένης μορφής του νηπιαγωγείου, έχοντας ως σκοπό 

την ενίσχυση αλλά και την αξιοποίηση των επιμέρους τομέων της προσωπικότητας 

του  παιδιού  (  τις  ψυχοκινητικές,  κοινωνικοσυναισθηματικές,  νοητικές,  αισθητικές 

δραστηριότητες,  καθώς και  τις  δεξιότητες  του παιδιού ηλικίας  3-6 ετών),  για  την 

περίοδο 1989-2004. Αυτή η ολιγωρία της πολιτείας είχε και θετικό αποτέλεσμα, διότι 

το νηπιαγωγείο έμεινε έξω από τη συστηματική εντατικοποίηση της σχολικής ζωής, η 

οποία  συντελέστηκε  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  δεν 

καθορίστηκε συγκεκριμένη <<διδακτέα ύλη>> και το αναλυτικό πρόγραμμα άφησε 

μεγάλη ελευθερία για πρωτοβουλίες στο νηπιαγωγό. Αυτή η ελευθερία παρέχει τη 

δυνατότητα στο νηπιαγωγό να παίρνει πρωτοβουλίες και να διαμορφώνει τις μορφές 

των διδακτικών ενοτήτων, αλλά και να επιλέγει τη μορφή της διδασκαλίας. Από την 

άποψη αυτή, το νηπιαγωγείο προσφέρεται περισσότερο από τις άλλες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες για την εφαρμογή τη μεθόδου Project.
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  Σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των νηπίων, αυτές οφείλονται 

στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  και  τις  ανάγκες  των  συγκεκριμένων 

ηλικιών,  όπως  τα  παρουσιάσαμε  σε  άλλη  εργασία  μας,  από  τα  οποία,  τα 

σημαντικότερα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  που  εξετάζουμε,  είναι  ο  έντονος 

αυθορμητισμός, η περιορισμένη λεκτική επικοινωνία, και η έλλειψη αλφαβητισμού. 

Ο  αυθορμητισμός  των  παιδιών  της  προσχολικής  ηλικίας  τα  βοηθάει  στην 

εξωτερίκευση των προβλημάτων που τα απασχολούν, χωρίς πάντα να είναι σε θέση 

να τα προσδιορίζουν με σαφήνεια, λόγω της περιορισμένης γλωσσικής ανάπτυξης και 

της  αδυναμίας  γραφής και  ανάγνωσης και  γενικότερα του αναπτυξιακού επιπέδου 

τους.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  αναμένουμε  από  τα  νήπια  να 

αναλάβουν  μόνα  τους  πρωτοβουλία  να  σχεδιάσουν  κάτι  μακροχρόνιο  και  να  το 

φέρουν εις πέρας, χωρίς την παρουσία και την κατεύθυνση του νηπιαγωγού, ο οποίος 

πρέπει να εκμεταλλευτεί τις αντιλήψεις των παιδιών με γνώμονα τις απαιτήσεις τους, 

τα ενδιαφέροντα τους και φυσικά τους προβληματισμούς τους. Ιδιαίτερα τον πρώτο 

καιρό οι αδυναμίες των νηπίων είναι εμφανέστερες, ενώ με την πάροδο του χρόνου 

και  με  την  κατάλληλη  καθοδήγηση  από  το  νηπιαγωγό  τα  νήπια  παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σχεδιασμό και υλοποίηση. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι, 

σε  παιδιά  μεγαλύτερης  ηλικίας  από  του  νηπιαγωγείου  που  γνωρίζουν  γραφή  και 

ανάγνωση, είναι ευκολότερη η διεξαγωγή έρευνας με τη συγκεκριμένη μέθοδο Project 

από ό,τι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

  Πρέπει  ακόμη να τονιστεί  ότι  η χρήση της μεθόδου  Project  προϋποθέτει 

αγάπη και  εμπιστοσύνη μεταξύ του  διδάσκοντος  και  των  διδασκομένων,  αίσθημα 

ασφάλειας  από  την  πλευρά  των  νηπίων,  εξασφάλιση  κατάλληλης  παιδαγωγικής 

ατμόσφαιρας από το νηπιαγωγό, ο οποίος και στη συγκεκριμένη μέθοδο καλείται να 

παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 2003 παρέχει ευκαιρίες 

και σε καμία περίπτωση δεν εναντιώνεται στη χρήση της μεθόδου Project. Πέρα από 

αυτά, η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει αποφασιστικά στην ωρίμανση των παιδιών 

και την ολόπλευρη ανάπτυξη τους.

  Σημαντικό για την προσέγγιση Project  είναι να δώσουμε την ευκαιρία στα 

μικρά παιδιά να δοκιμάζουν την ενεργητική μάθηση, να διεξάγουν την έρευνα ως 

μέρος της δραστηριότητας, να αισθάνονται ως μικροί ερευνητές, εκμεταλλευόμενοι 

τη φυσική τάση των παιδιών να είναι περίεργα και να διερευνούν την εξερεύνηση του 
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περιβάλλοντος και ακόμη να είναι ενθουσιασμένα με αυτό που κάνουν και αυτό που 

μαθαίνουν.

  Οι επιλεγόμενες θεματικές ενότητες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων 

αποτελούν, συνήθως, προσχεδιασμένες δραστηριότητες πάνω σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα  ευρύτερου  ενδιαφέροντος  για  τη  διερεύνηση  και  ανάπτυξη  συγκεκριμένης 

γνώσης,  αλλά  και  δεξιοτήτων,  όπως  <<οι  εποχές>>,  <<το  νερό>>  κλπ.  Για  την 

οργάνωση της διδασκαλίας, εκτός των άλλων, οι <<γωνιές μάθησης>> προσφέρονται 

για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  που  μας  απασχολεί,  αν  και  η  εκ  των  προτέρων 

αδυναμία του προσδιορισμού της κατεύθυνσης που θα πάρει κατά τη διεξαγωγή του 

ένα Project δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για μακροχρόνιο σχεδιασμό, ακόμη και 

της οργάνωσης της διδασκαλίας. Τα Projects, συνήθως, προχωρούν παράλληλα με τις 

θεματικές ενότητες.

  Τα παιδιά που υλοποιούν δραστηριότητες  με  τη μέθοδο  Project,  δηλαδή 

παίρνουν πρωτοβουλίες να κάνουν έρευνες και ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα τους 

συμμετέχοντας  ενεργά  στη  μάθηση,  ακολουθούν  τη  διαδικασία  διερεύνησης  των 

ενήλικων και γι' αυτό τους αποκαλούμε <<μικρούς ερευνητές>>.

  Σημαντική θεωρείται και η συμμετοχή των γονέων στα Projects, επειδή αυτό 

συμβάλλει  στην  καλή  απόδοση  των  παιδιών.  Οι  γονείς  βοηθούν,  παρατηρούν  τη 

συμπεριφορά του διδάσκοντος και  ιδιαίτερα τον τρόπο, με τον οποίο απαντά στις 

ερωτήσεις και παραδειγματίζονται.

  Στα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών παρατηρούνται ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης των 

πνευματικών τους ικανοτήτων, αλλά και των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και 

βέβαια της κατανόησης των συμβολικών συστημάτων, συνεπώς και της εκφοράς του 

λόγου. Στην ηλικία αυτή, ως γνωστόν, δεν γίνεται λόγος για τυπική, συστηματική 

διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης, όμως είναι εμφανής η τάση για αναπαράσταση 

εννοιών και ιδεών μέσω των ιχνογραφημάτων τους, των ζωγραφιών και γενικά των 

γραφημάτων τους, όποια και αν είναι αυτά.

  Στην εργασία σε ολοήμερο νηπιαγωγείο φαίνεται να πλεονεκτεί η μέθοδος 

Project σε σχέση με άλλους μεθόδους σύντομων θεματικών ενοτήτων.

  Για  την  υλοποίηση  ενός  Project  στο  νηπιαγωγείο  υπάρχουν  διάφορες 

προσεγγίσεις.  Τα  προγράμματα  που  προσφέρουν  τη  γνώση  κατακερματισμένη  σε 

ασύνδετες  μεταξύ  τους  γνωστικές  περιοχές  δεν  ευνοούν  τα  παιδιά  προσχολικής 
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ηλικίας,  που  χρειάζονται  να  έχουν  στη  διάθεση τους  αρκετό  χρόνο για  ελεύθερη 

δραστηριότητα.

  Οι  διδάσκοντες,  αφού  εξοικειωθούν  με  τις  διαδικασίες  εφαρμογής  των 

Projects, βαθμιαία ενσωματώνουν την εργασία με Project στο ισχύον Αναλυτικό τους 

Πρόγραμμα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους.

  Προβληματισμός  υπάρχει  σχετικά  με  το  αν  είναι  δυνατή  η  προσέγγιση 

Project  στα  μικρά  νήπια,  ηλικίας  3-4  ετών.  Σχετικό  με  το  ερώτημα  αυτό 

υποστηρίζεται <<ότι η ηλικία των τριών χρόνων είναι η μικρότερη στην οποία μπορεί 

ένα παιδί να συμμετάσχει στην πράξη σε ένα Project>>. Είναι ευνόητο ότι τα παιδιά 

αυτά χρειάζονται, ιδιαίτερα στις πρώτες φάσεις, υποστήριξη και μάλιστα μεγαλύτερη 

στη δημιουργία του διαγράμματος σχεδιασμού και στη διατύπωση των ερωτήσεων. 

Ένα  άλλο  στοιχείο,  το  οποίο  θεωρούμε  αναγκαίο  να  προσθέσουμε  εδώ  είναι  το 

γεγονός ότι ο αριθμός των μικρών νηπίων, τα οποία συμμετέχουν στην υλοποίηση 

Projects,  πρέπει  να  είναι  πολύ περιορισμένος  ή ένα  μόνο μικρό νήπιο.  Επίσης,  η 

διαδικασία  προσέγγισης  Project  με  μικρής  ηλικίας  νήπια  (τα  μικρά  νήπια)  είναι 

πολυπλοκότερη  και  η  παρουσία  του  διδάσκοντος  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι 

εντονότερη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι συμμετέχοντες είναι μεγαλύτερης 

ηλικίας νήπια, τα καλούμενα μεγάλα νήπια, ηλικίας 5-6 ετών.

  Από όσους εφάρμοσαν  Projects  σε μικρά παιδιά δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι 

οποίοι  δηλώνουν  ενθουσιασμένοι.  Πολύ  χαρακτηριστικά  είναι  τα  λόγια  της 

νηπιαγωγού Ram Scranton : << Μου αρέσει να υλοποιώ Projects με τα παιδιά, γιατί 

θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό να τα βλέπεις να οικοδομούν τις δικές τους βάσεις για 

τη γνώση [...] να τα βλέπεις αποφασίζουν τι τα ενδιαφέρει περισσότερο και να κάνουν 

ερωτήσεις  και  έρευνες  γι'  αυτό.  Μου  αρέσει  να  βλέπω  τα  παιδιά  να  είναι 

ενθουσιασμένα  γι'  αυτό  που  κάνουν,  να  είναι  ενθουσιασμένα  γι'  αυτό  που 

μαθαίνουν>>.

3.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τόσο τα αναλυτικά προγράμματα και  το περιεχόμενο ύλης όσο και οι σκοποί της 

αγωγής και της διδασκαλίας ορίζονται και ο διδάσκων καλείται να λειτουργήσει στα 

πλαίσια που του παρέχονται.  Αντίθετα, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για να 

                                                                                                                                    125



υλοποιηθούν  οι  σκοποί  και  οι  στόχοι  επαφίεται  στην  ελεύθερη  βούληση  του 

διδάσκοντος. Η μέθοδος είναι στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του διδάσκοντος, ο 

οποίος οφείλει να διερωτάται συνεχώς : τι επιδιώκω, γιατί το επιδιώκω και πως θα το 

επιτύχω.

  Μέθοδος (= μετά + οδός) να είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει 

κάποιος, προκειμένου να φθάσει σε έναν επιδιωκόμενο στόχο. Μέθοδο εφαρμόζει και 

η επιστήμη στην προσπάθεια της να ανιχνεύσει την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση η 

μέθοδος βρίσκεται σε στενή συνάφεια με την αποτελεσματικότητα, αφού τότε και 

μόνο θεωρείται κατάλληλη, όταν τελεσφορήσει επιτυχώς. Όμως, δεν θεωρείται μια 

μέθοδος διδασκαλίας ορθή, μόνον επειδή έχει επιτύχει τους σκοπούς της, αλλά πρέπει 

να τους έχει επιτύχει σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και με τις μικρότερες κατά το 

δυνατόν  προσπάθειες  από  την  πλευρά  των  μαθητών.  Η  πρόσκτηση  γνώσεων 

συγκαταλέγεται στις δυσκολίες των ανθρώπινων ενεργειών και για το λόγο αυτό η 

υλοποίηση  της  πρέπει  να  γίνεται  με  την  καταλληλότερη,  την  άριστη  για  τη 

συγκεκριμένη περίπτωση μέθοδο, γιατί χωρίς μεθοδολογική διδασκαλία, χωρίς αρχές 

και  χωρίς  σύστημα  δεν  γίνεται  λόγος  για  γνώση  αλλά  για  συσσώρευση  τυχαίων 

πληροφοριών.

  Μεταξύ  μεθόδου  διδασκαλίας  και  επιστημονικής  μεθόδου  υπάρχει 

σημαντική διαφορά. <<Η επιστήμη, πχ., χρησιμοποιεί εξίσου την επαγωγή και την 

παραγωγή.  Στη  διδασκαλία,  αντίθετα,  προτιμούμε,  όπου  αυτό  είναι  εφικτό,  την 

επαγωγική μέθοδο, διότι  προσφέρεται καλύτερα για το μαθητή. Από τη φύση του 

εξάλλου το  παιδί  προτιμά και  εφαρμόζει  την  επαγωγή,  από το  συγκεκριμένο στα 

αφηρημένα, από την εποπτεία στην έννοια>>.

  Η  διδασκαλία,  όπως  τονίσαμε,  αποβλέπει  στη  μάθηση  και  για  να  είναι 

αποτελεσματική  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  τους  τρόπους  με  τους  οποίους 

πραγματοποιείται η μάθηση και κυρίως τις κατάλληλες διδακτικές ενέργειες, με τις 

οποίες ο εκπαιδευτικός θα επιδιώξει την επαφή των μαθητών με τη διδακτέα ύλη. Η 

μάθηση είναι μία σύνθετη εσωτερική διαδικασία, η οποία εμφανίζεται στα έμβια όντα 

και  ιδιαίτερα στα  ανώτερα.  Πολλές  μελέτες  και  έρευνες  έχουν γίνει,  ιδιαίτερα τα 

τελευταία έτη, με αντικείμενο τη διαδικασία της μάθησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι έχουμε πλήρη γνώση της. Η μεγάλη διάσταση των απόψεων μεταξύ 

των μελετητών οδήγησε στις διάφορες θεωρίες μάθησης, κυριότερες από τις οποίες 
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είναι : α) θεωρία της εξαρτημένης μάθησης του I. Pavlov,  σύμφωνα με την οποία η 

μάθηση είναι αποτέλεσμα εξαρτημένων αντιδράσεων, β) η θεωρία της μάθησης με 

δοκιμή και πλάνη του E. L. Thorndike, γ) η θεωρία της συντελεστικής μάθησης του 

B. F. Skinner,  δ) οι θεωρίες μάθησης που βασίζονται στη γνωστική ψυχολογία, με 

κύριους εκπροσώπους τους  J. Piaget, J. Bruner, D. Ausubel  και  R. Gagne,  και ε) η 

θεωρία της κοινωνικής μάθησης ως μίμησης προτύπου του A. Bandura.

  Ανεξάρτητα  από  τις  θεωρίες  μάθησης,  για  να  συντελεστεί  η  μάθηση 

απαραίτητες είναι και άλλες προϋποθέσεις, όπως : α) να υπάρχει προβληματισμός και 

ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών, β) να λαμβάνεται υπόψη ότι η πρόσκτηση 

της πληροφορίας δεν σημαίνει και μάθηση, αλλά αρχή μάθησης, γ) να επιδιώκεται η 

διαδικασία  της  μάθησης  να  ολοκληρώνεται  με  την  κατάκτηση  της  πληροφορίας, 

δηλαδή τη διεύρυνση και την εμβάθυνση, αλλά και τη χρήση, την επεξεργασία και 

την  εφαρμογή  της  πληροφορίας  σε  ανάλογες  περιπτώσεις  από  την  πλευρά  του 

μαθητή, πχ., τη λύση ενός προβλήματος.

  Μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  ο  τρόπος της  οργάνωσης των γνώσεων,  των 

ενεργειών  και  των  στάσεων  με  συγκεκριμένες  αρχές  και  φιλοσοφία,  ώστε  με  τη 

χρήση  ορισμένων  τεχνικών  να  δημιουργούνται  κατάλληλες  συνθήκες,  που 

αποβλέπουν  στην  αποτελεσματική  αφομοίωση  του  μορφωτικού  αγαθού  και  την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των συνηθειών των μαθητών.

  Ο όρος <<μέθοδος διδασκαλίας>> ή και <<διδακτική μέθοδος>>, όπως την 

ονομάζουν μερικοί, χρησιμοποιήθηκε ομοιόμορφα για αρκετούς αιώνες. Τα τελευταία 

έτη, παράλληλα με τον όρο μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιούνται από ορισμένους 

μελετητές και συνώνυμοι όροι προς τη <<μέθοδο διδασκαλίας>>, όπως <<μέθοδος 

επεξεργασίας δεδομένων>> και <<στρατηγικές της διδασκαλίας>>, αλλά και άλλοι 

όροι, όπως <<μοντέλο>> και <<πρότυπο>>.

  Η σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας είναι δυνατόν να είναι άμεση ή έμμεση, με 

διαφορετική  φιλοσοφία  η  καθεμία.  Στην  άμεση  διδασκαλία,  η  οποία  είναι 

δασκαλοκεντρική,  ο  διδάσκων  παρουσιάζει  τους  στόχους  στους  μαθητές  είτε 

τυπωμένους σε χαρτί είτε γραμμένους στον πίνακα και στη συνέχεια προβαίνει σε 

σύντομη εξήγηση. Αυτή η ερμηνεία αποτελεί  παρωθητικό παράγοντα. Αντίθετα, η 

έμμεση  μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  λιγότερο  δασκαλοκεντρική  και  δίνει  ιδιαίτερη 

σημασία  στην  αυτενέργεια  και  την  πρωτοβουλία  των  μαθητών,  αποβλέπει  στη 
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διαμόρφωση σύνθετων μορφών συμπεριφοράς. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τόσο 

τον επαγωγικό όσο και τον απαγωγικό τρόπο σκέψης. Ως γνωστόν, επαγωγή σημαίνει 

την πορεία από τα απλά στα σύνθετα, από τα γνωστά στα άγνωστα, από τα μερικά 

στα  γενικά  και,  τέλος,  από  τα  συγκεκριμένα  στα  αφηρημένα.  Αντίθετα,  ο  όρος 

''απαγωγή'' (ή ''παραγωγή'' ή ''σύνθεση'') σημαίνει την πορεία από το γενικό προς το 

μερικό, από το δεδομένο στο ζητούμενο, από το αίτιο στο αποτέλεσμα και, τέλος, από 

το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ενώ η επαγωγή βασίζεται στην παρατήρηση, στην 

εμπειρία  και  αποτελεί  συλλογισμό  πιθανότητας,  που  οδηγεί,  συνήθως,  στη 

δημιουργία μιας γενικής αρχής, η παραγωγή βασίζεται στα αξιώματα, στις αρχικές 

έννοιες και στους ορισμούς.

  Η χρησιμοποίηση της επαγωγής θεωρείται καταλληλότερη για τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου  και  των  πρώτων  τάξεων  του  δημοτικού  σχολείου.  Συνθετότερη  και 

σίγουρα ακατάλληλη για τα παιδιά της ηλικίας που μας απασχολούν, τα νήπια, είναι η 

απαγωγική μέθοδος διδασκαλίας, όπου ο μαθητής, αφού κατανοήσει γενικές αρχές 

και αξιώματα, στη συνέχεια επιδιώκει την εφαρμογή τους στις ειδικές περιπτώσεις. 

Όπως  είναι  φυσικό,  η  εφαρμογή  της  απαγωγικής  μεθόδου  απαιτεί  προωθημένη 

αφαιρετική  ικανότητα  των  μαθητών,  που  σημαίνει  ωρίμαση  και  καλλιέργεια  της 

σκέψης. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν περιορισμένη λογική κρίση. Αυτό 

σημαίνει  ότι  δεν  είναι  σε  θέση  να  κρίνουν  τα  πράγματα  ούτε  απαγωγικά  ούτε 

επαγωγικά, αλλά μεταγωγικά και αναλογικά, δηλαδή κατά έναν αυθαίρετο τρόπο. 

  Η διδακτική διαδικασία μιας διδασκαλίας από την έναρξη μέχρι το πέρας της 

διέρχεται από διάφορες φάσεις ή στάδια, χαράσσοντας και διαγράφοντας σκόπιμα μία 

οδό,  την  πορεία  διδασκαλίας,  η  οποία  κατά  την  υλοποίηση  της  πρέπει  να 

ακολουθείται χωρίς σημαντικές παρεκκλίσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της διδασκαλίας.

  Εξάλλου, το πρόβλημα της μεθόδου διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή 

αποτελεί ένα ζητούμενο και οι απόψεις των ειδικών διίστανται. Από το άλλο μέρος, 

τα  σύγχρονα  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής  με  τη  μορφή  του 

Curriculum,  συνήθως  περιέχουν  και  διδακτικές  μεθόδους,  είτε  αυτές  είναι 

παραδοσιακές είτε παιδοκεντρικές. Από την άποψη αυτή τα αναλυτικά προγράμματα 

αποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας. Ο βαθμός καταλληλότητας 

τους εξαρτάται από την ποιότητα των προγραμμάτων, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη 
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μέθοδο διδασκαλίας και το θεωρητικό τους υπόβαθρο.

  Οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες εφαρμόζονται στο σχολείο, δεν μπορούν 

να  μεταφυτευθούν απαρέγκλιτες  στο  νηπιαγωγείο.  Παρότι  η  διδακτική  διαδικασία 

παρουσιάζει  κοινά  σημεία  και  στις  δύο  εκπαιδευτικές  βαθμίδες,  εντούτοις  η 

διδασκαλία  στο  νηπιαγωγείο  παρουσιάζει  ιδιαίτερες  ιδιομορφίες  και  μάλιστα 

διαφορετική πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των μικρών νηπίων από τα μεγάλα. Η 

μάθηση στο νηπιαγωγείο πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με την εποπτεία, γιατί 

μόνον έτσι εξασφαλίζεται ικανοποιητική διάπλαση των αισθητηριακών λειτουργιών 

και αλληλεπίδραση εποπτείας και προφορικού λόγου, λόγου και σκέψης.

  Εξασφάλιση  κατάλληλου  παιδαγωγικού  κλίματος,  παιδαγωγικής 

ατμόσφαιρας, συνθηκών που θα εγγυώνται τη μεγαλύτερη επικέντρωση της προσοχής 

στη  διαδικασία  της  αποδοχής  των  γνώσεων,  θα  κεντρίζουν  το  ενδιαφέρον  των 

μαθητών και θα τους εξασφαλίζουν ηρεμία και σιγουριά.

  Ο  σωστός  προφορικός  λόγος  συντελεί  στην  αποτελεσματικότητα  της 

κατανόησης της παρεχόμενης ύλης από τους διδασκόμενους. Όμως, στη διδακτική 

διαδικασία η παροχή και η κατανόηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων είναι το ένα 

σκέλος των επιδιώξεων μας,  το άλλο συνίσταται στην εξασφάλιση της εδραίωσης 

τους και της εφαρμογής τους στην πράξη.

  Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την άποψη ότι η παραδοσιακή 

μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  κατάλληλη  για  την  προσχολική  αγωγή,  όμως  η 

συντριπτική  πλειονότητα  των  μελετητών  δεν  θεωρεί  ότι  η  παραδοσιακή  μέθοδος 

διδασκαλίας είναι το καταλληλότερο μέσο διδασκαλίας για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  για  τον  οποίο  απορρίπτουν  τη  χρήση  αμιγών 

παραδοσιακών μεθόδων, οι οποίες συχνά δημιουργούν μεγάλες εντάσεις στα νήπια. 

Πρέπει  να  τονίσουμε,  στο  σημείο  αυτό,  ότι  η  κατάλληλη  χρήση  ακόμη  και 

διαφορετικών μεθόδων <<διδασκαλίας>> είναι ικανή να φέρει τα ίδια αποτελέσματα, 

ωστόσο, το πρόβλημα της επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο διδάσκοντα.

  Παρά τη συνεχώς αυξανόμενη τάση για όλο και περισσότερη ακαδημαϊκή 

διδασκαλία  στο  νηπιαγωγείο,  παραμένει  βασική  και  πάγια  η  θέση  ότι  στο 

νηπιαγωγείο προσιδιάζουν δραστηριότητες, οι οποίες αποβλέπουν στην καλλιέργεια 

προεννοιών και όχι στη συστηματική διδασκαλία. Έτσι, σήμερα γίνεται λόγος για << 

αναπτυξιακά  κατάλληλες  πρακτικές>>  χωρίς,  βέβαια,  παρερμηνείες  και 
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επικινδυνότητες. Διδακτικά προβλήματα σε κάθε χώρα δημιουργεί και η ίδια γλώσσα 

της χώρας.

  Αν  και  η  μέθοδος  διδασκαλίας  διευκολύνει  περισσότερο  ή  λιγότερο  το 

διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού της προσχολικής αγωγής, ωστόσο, καμία διδακτική 

μέθοδος δεν έχει παγκόσμια αποκλειστικότητα. Από το 1962 που τέθηκε, ουσιαστικά, 

για  πρώτη  φορά  σε  εφαρμογή  στη  χώρα  μας  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής 

αγωγής, έπαψε και τυπικά να εφαρμόζεται το φραιμπελιανό σύστημα και παράλληλα 

άνοιξε ο δρόμος για την ελεύθερη επιλογή μεθόδων, οι  οποίες εφαρμόστηκαν όχι 

μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική.

3.5 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι επόμενο να αναπτύσσονται διάφορες σχέσεις 

μεταξύ  των  εμπλεκομένων  στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  των  συντελεστών 

μάθησης,  δηλαδή  του  διδάσκοντος  και  των  διδασκομένων,  αλλά  και  του 

περιεχομένου μάθησης και των μέσων διδασκαλίας. Η ποιότητα των σχέσεων αυτών 

είναι προσδιοριστική και της μορφής της διδασκαλίας, αλλά και της διαμορφούμενης 

παιδαγωγικής ατμόσφαιρας στο χώρο διδασκαλίας και, τελικά, είναι καθοριστική του 

είδους και της ποιότητας της μάθησης των μαθητών.

  Είναι επόμενο η διαφοροποιημένη κάθε φορά επικοινωνιακή πρακτική να 

οδηγεί και σε διαφορετικές μορφές διδασκαλίας.

  Ιδιαίτερα  σε  θέματα  προσχολικής  αγωγής  δεν  είναι  δυνατόν  να 

χρησιμοποιηθούν  τυποποιημένες  τεχνικές  και  προκαθορισμένη  πορεία.  Η  φύση 

καθενός  θέματος  απαιτεί  ειδική  αντιμετώπιση  και  όχι  σπάνια  χρειάζεται  να 

εφαρμοστεί  διαφορετική  τεχνική,  ακόμη  και  σε  κάθε  βήμα  της  διδακτικής 

διαδικασίας. Αυτές τις τεχνικές τις ονομάζουμε μορφές διδασκαλίας. Η μορφή αφορά 

στον  εξωτερικό  τρόπο  παρουσίασης  της  διδασκαλίας,  φανερώνει  το  <<με>>  (το 

μέσον)  της  διδασκαλίας  και  προκύπτει  από  τη  σύμπραξη  διδάσκοντος  και 

διδασκομένου, ενώ η μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί την εσωτερική οργάνωση της 

όλης  προσπάθειας  που καταβάλλουμε,  απαντά στο  <<πώς>> (τρόπος)  και  σχεδόν 

αποκλειστικά υπεύθυνος γι' αυτήν είναι ο διδάσκων. Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου 

ορισμένες από τις μορφές διδασκαλίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 
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φάσεις της διδακτικής διαδικασίας, γίνεται λόγος για διδακτικές μεθόδους. Οι μορφές 

διδασκαλίας  κατηγοριοποιούνται  με  διάφορους  τρόπους.  Εμείς,  από  τις  μορφές 

διδασκαλίας,  χωρίς  να  περιοριζόμαστε  στο  συγκεκριμένο  χώρο  της  προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, κυριότερες θεωρούμε τις ακόλουθες :

  α)  Δασκαλοκεντρικές  μορφές  διδασκαλίας. Πρόκειται  για  μορφές 

διδασκαλίας,  κατά  τις  οποίες  ο  ρόλος  του  διδάσκοντος  είναι  κυριαρχικός,  ενώ οι 

διδασκόμενοι  περιορίζονται  σε  ρόλο  απλού  θεατή  με  συμμετοχή  παθητική. 

Χαρακτηριστικό  των  δασκαλοκεντρικών  μορφών  διδασκαλίας  είναι  η  κατά  το 

πλείστον  αντικριστή,  <<κατά  μέτωπον>>  μεταξύ  των  δύο  πρωταγωνιστών  της 

διδασκαλίας,  διδάσκοντος  και  διδασκομένων,  παρουσίαση  από  τον  δάσκαλο  του 

αντικειμένου διδασκαλίας, πρόκειται,  δηλαδή, για προσανατολισμό με μέτωπο τον 

διδάσκοντα.  Από  τη  διάταξη  αυτή  ονομάστηκε  και  μετωπική  διδασκαλία, 

καθιερώθηκε δε από τον Α.  Κομένιο (1592-1670).  Η θέση του διδάσκοντος  ήταν 

καθορισμένη, η έδρα και οι θέσεις των μαθητών μόνιμες.

  Η μετωπική  διδασκαλία  αποτέλεσε  τη  μοναδική  μορφή διδασκαλίας  για 

αιώνες,  γιατί  ήταν  :  α)  οικονομική  (ένας  δάσκαλος  για  κάθε  μονάδα  σχολικής 

οργάνωσης, δηλαδή σχολικής τάξης, αρκούσε για πολλούς μαθητές, 80 και πλέον), β) 

πρακτική (εξασφάλιζε εύκολα τον  απόλυτο έλεγχο των παρόντων και  την  εύκολη 

διαπίστωση των απόντων), γ) εξασφάλιζε την ομοιόμορφη διδασκαλία σε όλους τους 

μαθητές, χωρίς διακρίσεις, αν και το πλεονέκτημα αυτό είναι φαινομενικό, αφού ήταν 

υποχρεωμένη να προσαρμόζεται στο <<μέσο μαθητή>>.

  Στη  δασκαλοκεντρική  διδασκαλία  ασκήθηκε αυστηρή κριτική,  επειδή  α) 

είναι μονοδρομική και καταδικάζει το μαθητή σε ρόλο παθητικού δέκτη, β) δέχεται 

ως κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας το μονόλογο, γ) αγνοεί τις ατομικές διαφορές των 

μαθητών κι την αυτενέργεια, δ) καταπονεί το μαθητή, ε) αποβλέπει στην απόκτηση 

γνώσεων  και  δεν  ενδιαφέρεται  για  την  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  του  και,  στ) 

στηρίζεται στα εξωτερικά κίνητρα μάθησης και αγνοεί τα εσωτερικά και στηρίζεται 

σχεδόν αποκλειστικά στο μονόλογο. Η αλόγιστη και συχνή χρήση μονολόγου έχει 

πολλές φορές αρνητικές συνέπειες για το μαθητή, γιατί τον κάνει παθητικό δέκτη, δεν 

τον ομαδοποιεί, τον εμποδίζει να συνεργάζεται και γενικά του στερεί τη δυνατότητα 

κοινωνικοποίησης του. Ωστόσο, ο μονόλογος του διδάσκοντος δεν είναι δυνατόν να 

εκτοπιστεί κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, διότι υπάρχουν μαθήματα, στα οποία 

                                                                                                                                    131



ο μονόλογος του διδάσκοντος είναι και αναντικατάστατος και αναπόφευκτος, όπως 

πχ., τα μαθήματα που στηρίζονται στην αφήγηση,

  β) Μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας.   Η έντονη κριτική, η  οποία 

ασκήθηκε στο παλαιό σχολείο και στις δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, είχε 

ως  αποτέλεσμα  τη  μεταφορά  του  πρωταγωνιστικού  ρόλου  στη  διαδικασία  της 

διδασκαλίας  από τον  διδάσκοντα στον διδασκόμενο,  καθιστώντας  έτσι  το  μαθητή 

επίκεντρο της διδασκαλίας. Η θέση του μονολόγου αντικαταστάθηκε από το διάλογο 

και οι μονολογικές μορφές διδασκαλίας από τη διαλογική διδασκαλία, με το γνωστό 

σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση, καθώς και από την ερευνητική (διερευνητική) μορφή 

διδασκαλίας,  η  οποία  είναι  επηρεασμένη  από  την  επιστημονική  έρευνα,  με 

καθιερωμένο πια σχήμα, δηλαδή, <<τον καθορισμό του προβλήματος, τη διατύπωση 

των υποθέσεων, τη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών, τον έλεγχο υποθέσεων και 

τη διατύπωση τελικών συμπερασμάτων>>. Σε αυτήν εδώ την κατηγορία των μορφών 

διδασκαλίας υπάγεται και ο ελεύθερος διάλογος, μια μορφή διδασκαλίας με εμφανή 

την αντινομία, επειδή προϋποθέτει ισότιμους συζητητές, εξισώνοντας τον διδάσκοντα 

με τους διδασκόμενους.  Μία μορφή ελεύθερου διαλόγου είναι  και  η συζήτηση,  η 

οποία, όταν είναι καλοσχεδιασμένη και διευθύνεται σωστά, δίνει την ευκαιρία στους 

μαθητές και τις απόψεις τους να εφαρμόσουν και εκείνες των συμμαθητών τους να 

πληροφορηθούν.

  Στην κατηγορία που μας απασχολεί εντάσσεται και η ερωτηματική μορφή 

διδασκαλίας, η οποία, τις περισσότερες φορές, παίρνει τη μορφή του εξελισσόμενου 

διαλόγου.

  γ) Μεικτές μορφές διδασκαλίας. Οι μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, 

αποτελώντας  το  άλλο  άκρο  των  δασκαλοκεντρικών  μορφών  δεν  έφεραν  το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα και γι' αυτό επινοήθηκαν οι μεικτές μορφές διδασκαλίας, οι 

οποίες, ως συμβιβαστικές, απέβλεπαν στην εξίσωση των δύο βασικών συντελεστών 

της  διαδικασίας  της  διδασκαλίας  του  παιδαγωγού και  του παιδαγωγούμενου.  Στις 

μεικτές μορφές διδασκαλίας κυριαρχεί ο διάλογος με διάφορες μορφές, όπως πχ., της 

ερωταπόκρισης, της μαιευτικής μορφής κλπ. Η τελευταία βασίζεται στη σωκρατική 

μέθοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διδάσκων, χρησιμοποιώντας έναν ιδιότυπο 

τρόπο,  έθετε  ερωτήσεις  και  απέβλεπε  στην  <<εκμαίευση>> της  αλήθειας  από  το 

μαθητή,  αποφεύγοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  την  προσφορά  έτοιμων  και 
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ετοιμοπαράδοτων γνώσεων. Η σύγχρονη αγωγή απαιτεί τη συμμετοχική διδασκαλία. 

Συνεπώς, η υποβολή ερωτήσεων είναι επιβεβλημένη ένθεν και ένθεν. Τόσο η σωστή 

διατύπωση μιας ερώτησης όσο και η καταλληλότητα της για τη συγκεκριμένη ομάδα 

μαθητών  στην  οποία  απευθύνεται,  είναι  τόσο  σημαντικά  ζητήματα,ώστε  έχουν 

απασχολήσει ιδιαίτερα τους μελετητές και έχουν γραφτεί ειδικές μελέτες με θέμα την 

τεχνική των ερωτήσεων. Ο διάλογος είναι η μορφή της διδασκαλίας η οποία ασκεί 

την ανθρώπινη λογική περισσότερο από όλες τις άλλες μορφές διδασκαλίας, επειδή 

συμβάλλει  στη  συνεργασία  πολλών  απόψεων  και  από  την  πλευρά  αυτή 

κοινωνικοποιεί μαθητές και διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης τους.

  Η διεξαγωγή ενός σωστού διαλόγου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει 

την τήρηση αρχών και κανόνων που πρέπει να δεσμεύουν όχι μόνον το δάσκαλο αλλά 

και  το  μαθητή.  Οι  διαλεγόμενοι  οφείλουν,  επίσης,  να  συνειδητοποιήσουν ότι  δεν 

συζητούν  απλώς  για  το  διάλογο.  Πρέπει  να  τους  διακρίνει  το  πνεύμα  της 

συνεργατικότητας, η κοινωνικότητα, η αντικειμενικότητα, η ψυχική ωριμότητα κλπ.

  δ) Ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας.  Από τις παιδοκεντρικές μορφές 

διδασκαλίας  και  παράλληλα  προς  τις  μεικτές  μορφές  αναπτύχθηκαν  και  οι 

ομαδοκεντρικές  μορφές  διδασκαλίας,  οι  οποίες  τοποθετούν  στο  κέντρο  της 

διδασκαλίας τους μαθητές ως ομάδα και όχι το μαθητή ως άτομο, όπως συμβαίνει 

στις μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας. Ο ρόλος του διδάσκοντος περιορίζεται σε 

συντονιστή των ομάδων και των δραστηριοτήτων των μαθητών, ένα είδος βοηθού, ο 

οποίος κατευθύνει διακριτικά. Οι ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας παρουσιάζουν 

το πλεονέκτημα της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της 

ομάδας,  παρέχουν  τη  δυνατότητα  της  κοινωνικοποίησης,  της  συνεργασίας,  της 

αλληλοβοήθειας και της ανάπτυξης της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών. Για 

την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης ομαδοκεντρικής μορφής διδασκαλίας απαιτείται 

δοκιμαστικός χρόνος,ώστε να συνηθίσουν οι διδασκόμενοι στην ομαδική εργασία. Σε 

ποιο βαθμό, όμως, εργάζονται όλα τα μέλη της ομάδας αποτελεί ένα ζητούμενο.

  Πολύ γνωστή είναι και η μέθοδος Project (σχέδια εργασίας). Ωστόσο, <<με 

τη στενή έννοια του όρου οι εργασίες και τα σχέδια συνεργατικής έρευνας (Projects) 

δεν αποτελούν μεθόδους διδασκαλίας, μολονότι οδηγούν σε αποτελέσματα μάθησης 

και  μάλιστα  πιο  πολύ  εντυπωσιακά  από  όλες  σχεδόν  τις  άλλες  μεθόδους 

διδασκαλίας>>.

                                                                                                                                    133



  Η ποιότητα των σχέσεων αυτών ( <<μεταξύ εκπαιδευτικού, μαθητών και 

αντικειμένου  διδασκαλίας>>  )  είναι  προσδιοριστική  τόσο  της  μορφής  της 

διδασκαλίας όσο και της διαμορφούμενης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας στο χώρο της 

ποιότητας της μάθησης των μαθητών.

3.6 ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία, για να πετύχει το σκοπό, έχει ανάγκη από ορισμένα μέσα, τα οποία, 

χρησιμοποιούμενα κατάλληλα από το διδάσκοντα, υποβοηθούν τη διεξαγωγή της. Η 

σημαντικότητα  τους  θεωρείται  αυτονόητη,  αφού  σήμερα  γίνεται  δεκτό  ότι  όσο 

περισσότερα  και  καταλληλότερο  μέσα  χρησιμοποιούνται  κατά  τη  διδακτική 

διαδικασία  τόσο  επιτυχέστερη  αποβαίνει  αυτή  και  τόσο  τόσο  η  μάθηση  γίνεται 

πληρέστερη.

  Με  τον  όρο  <<μέσα  διδασκαλίας>>  εννοούμε  τη  μεγάλη  ποικιλία  των 

υλικών αντικειμένων που μας διευκολύνουν στη διδασκαλία, διότι συντελούν στην 

ευχερέστερη και πληρέστερη κατανόηση του μορφωτικού αγαθού από την πλευρά 

του μαθητή. Τα μέσα διδασκαλίας διακρίνονται σε φυσικά, τα οποία λαμβάνουμε από 

το φυσικό κόσμο, και τεχνικά, τα οποία μας παρέχει ο πολιτισμός. Ωστόσο, από μια 

άλλη σκοπιά έχουμε δύο ειδών μέσα αγωγής : α) τα άμεσα, όπως το παράδειγμα, η 

μίμηση, η προσωπικότητα του δασκάλου κλπ., και β) τα έμμεσα, με βασικότερο τη 

διδασκαλία,  με  την  οποία,  μέσω  του  αντικειμένου  διδασκαλίας,  επιδρούμε  στη 

διαμόρφωση  της  προσωπικότητας  του  μαθητή.  Το  διδασκόμενο  είναι  κάτι  πολύ 

συγκεκριμένο και φέρει διάφορα ονόματα,όπως ύλη, θέμα, αντικείμενο διδασκαλίας, 

διδακτικό αγαθό, μορφωτικό αγαθό κλπ., ενώ τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται και ο 

όρος '' στοιχείο του αναλυτικού προγράμματος''.

  Βασικής  προϋπόθεση  μιας  επιτυχημένης  διδασκαλίας  είναι  και  η  χρήση 

κατάλληλων  εποπτικών  μέσων,  εποπτείας,  δηλαδή  οπτικής  παράστασης  ενός 

αντικειμένου,  η  οποία  βοηθά  τον  παιδαγωγούμενο  μέσω  των  αισθήσεων  του  να 

αντιληφθεί,  να αφομοιώσει  και  να κατακτήσει  στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την 

πληροφορία. Ωστόσο, πέρα από την εξωτερική εποπτεία υπάρχει και η εσωτερική, για 

την οποία απαιτείται κινητοποίηση της φαντασίας και ανάκληση της μνήμης. Αν και 

οι αισθητηριακές πληροφορίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές στη διδασκαλία, 
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εντούτοις ο προφορικός λόγος κατέχει ακόμη και σήμερα κυρίαρχη θέση. Ιδιαίτερα 

στο  παραδοσιακό,  δασκαλοκεντρικό  σχολείο  ο  βερμπαλισμός  ήταν  σχεδόν  το 

μοναδικό μέσο επικοινωνίας της διδασκαλίας και δεν είναι υπερβολή αν πούμε πως, 

ακόμη  και  σήμερα,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ο  βερμπαλισμός  αποτελεί  ανοικτή 

πληγή της  εκπαίδευσης.  Παρότι  το  νέο  σχολείο  από τις  αρχές  του προηγούμενου 

αιώνα καταπολέμησε την πληγή του βερμπαλισμού,όμως, το φαινόμενο εξακολουθεί 

να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

  Το πότε ο διδάσκων πρέπει να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο και πότε τα 

υπόλοιπα μέσα διδασκαλίας είναι ένα ζητούμενο. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνη η επιλογή 

του μέσου, εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος, με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα 

μέσα  από τον διδάσκοντα.

  Η σημασία της εποπτείας για την επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας σε όλες 

τις  βαθμίδες  εκπαίδευσης  τονίστηκε  και  αναγνωρίστηκε  από  όλους  τους 

παιδαγωγούς,  χωρίς,  όμως, να υποστηρίζεται  από κανέναν ότι  τα μέσα αποτελούν 

πανάκεια και ότι αυτά είναι σε θέση να υποκαταστήσουν τον διδάσκοντα. Δεν είναι, 

εξάλλου, τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους παιδαγωγούς όλων των 

αιώνων, ο J. H. Pestalozzi,  θεωρούσε την αρχή της εποπτείας ως το βασικότερο και 

συνάμα  το  μεγαλύτερο  αξίωμα  της  διδασκαλίας.  Η  έννοια  της  <<εποπτείας>>, 

συνειρμικά,μας θυμίζει (παραπέμπει) τον γνωστό <<κώνο εμπειρίας>>, έχοντας ως 

βάση το απόλυτα συγκεκριμένο και κορυφή το απόλυτα αφηρημένο.

  Η  σημασία  της  εποπτείας  είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  των  βαθμίδων 

εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών), 

στα οποία η αφηρημένη σκέψη και ο παραστατικός κύκλος είναι από ανύπαρκτα έως 

περιορισμένα, τα οπτικοακουστικά μέσα κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας είναι 

αναντικατάστατα.

  Η μεγάλη σημασία που κατά καιρούς αποδόθηκε από τους ειδικούς στα μέσα 

διδασκαλίας  είναι  απόλυτα δικαιολογημένη.  Στα βασικότερα των πλεονεκτημάτων 

τους θα πρέπει να ενταχθούν το ότι συντελούν στη συγκέντρωση της προσοχής των 

μαθητών, απαραίτητης προϋπόθεσης για επιτυχή μάθηση, κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών με τα ποικίλα ερεθίσματα, τα οποία παρέχουν, βοηθούν αποφασιστικά 

στην κατανόηση δύσκολων εννοιών και ιδεών κλπ., και καθιστούν τη διαδικασία της 

μάθησης  ευκολότερη,  ακοπότερη,  παγιότερη,  μειώνοντας  ταυτόχρονα  τον 
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απαιτούμενο χρόνο διδασκαλίας.

  Τα μέσα διδασκαλίας και γενικότερα τα μέσα αγωγής μας απασχόλησαν σε 

άλλη μας μελέτη. Εδώ θα αναφέρουμε απλώς τα είδη των εποπτικών και των άλλων 

μέσων διδασκαλίας, όπως η παραδοσιακή, η οποία τα κατηγοριοποιεί σε άμεσα και 

έμμεσα.  Ως  άμεσα  θεωρούνται  τα  ίδια  τα  αντικείμενα,  ενώ  στα  έμμεσα 

κατατάσσονται οι διάφορες απεικονίσεις και απομιμήσεις των αντικειμένων. Γνωστή 

είναι, εξάλλου, και η ταξινομία των μέσων διδασκαλίας σε οπτικά, ακουστικά και 

οπτικοακουστικά. Με βάση την τελευταία διάκριση ο  G. Becker  κατηγοριοποιεί τα 

μέσα διδασκαλίας σε : α) συμβολικά μέσα, όπως τα βιβλία και γενικότερα τα έντυπα, 

β) οπτικά μέσα, όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, διαφάνειες κλπ., γ) ακουστικά μέσα 

πχ.,  ραδιόφωνο,  κασετόφωνο  κλπ.,  δ)  οπτικοακουστικά  μέσα,  εκείνα  που 

απευθύνονται  συγχρόνως  και  στις  δύο αισθήσεις,  την  όραση και  την  ακοή,  όπως 

βίντεο  κλπ.,  ε)  πραγματικά  αντικείμενα,  όπως  φυτά  και  τα  ζώα  κλπ.,  στ)  μέσα 

απαραίτητα  στην  εργασία,  όπως  εργαλεία,  συσκευές  κλπ.,  και  ζ)  καταναλωτικά 

υλικά,όπως πχ., γραφική ύλη.

  Από  τα  παραδοσιακά  μέσα  διδασκαλίας,  ορισμένα  εξακολουθούν  να 

θεωρούνται αναγκαία, όπως πχ., ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, ο οποίος διατηρεί 

την πρωτοκαθεδρία από τότε που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η διδασκαλία, ο 

μαυροπίνακας  ή  ο  πρασινοπίνακας.  Παρότι,  μάλιστα,  η  χρήση  του  τελευταίου 

πλησιάζει τους πέντε αιώνες, συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ορισμένες 

βαθμίδες  εκπαίδευσης,  όπως  το  δημοτικό  σχολείο.  Από  τα  σύγχρονα  μέσα 

διδασκαλίας  θα  αναφέρουμε μόνο την τηλεόραση,  το  βίντεο,  τους  ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά παιγνίδια.

  Για το νηπιαγωγείο, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που μας απασχολεί άμεσα, οι 

διάφορες  εικόνες,  στατικές  ή  κινούμενες,  αποτελούν  τα  βασικά  μέσα  της 

αποτελεσματικότερης διδακτικής προσέγγισης.

  Τα  μέσα  διδασκαλίας  αποτελούν  βασικές  προϋποθέσεις  και  σημαντικά 

βοηθήματα  σχεδιασμού  και  οργάνωσης  της  διδασκαλίας.  Από  τα  ποικίλα  μέσα 

διδασκαλίας δεν είναι όλα το ίδιο κατάλληλα για μια συγκεκριμένη διδασκαλία, γι'  

αυτό προκύπτει ζήτημα επιλογής.

  Η  επίδραση  των  μέσων  διδασκαλίας  στη  διατήρηση  των  πληροφοριών 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κατ' αρχήν είναι γνωστή η βασική αρχή ότι όσο 
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περισσότερες  αισθήσεις  συμμετέχουν  κατά  τη  διαδικασία  της  διδασκαλίας  τόσο 

ευκολότερη και επιτυχέστερη είναι, αλλά και τόσο παγιότερη. Στη συμμετοχή των 

αισθήσεων  πρέπει  να  προστεθεί,  αν  παρουσιάζουν  και  αν  εκτελούν  οι  ίδιοι  οι 

μαθητές.  Τα ποσοστά διαβάθμισης της  διατήρησης των πληροφοριών κυμαίνονται 

μεταξύ 10%-90% και είναι ανάλογα με το αν διάβασαν, άκουσαν, είδαν, άκουσαν και 

είδαν,  παρουσίασαν  ή  τέλος  <<εκτέλεσαν>>  οι  ίδιοι  οι  μαθητές.  Ωστόσο,  είναι 

αναγκαίο  να  λαμβάνονται  πάντα  υπόψη  τόσο  οι  ατομικές  όσο  και  οι  ηλικιακές 

διαφορές  μεταξύ  των  παιδιών.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  εποπτεία  δεν  παίζει  τον  ίδιο 

ακριβώς ρόλο για όλα τα παιδιά, αλλά και ότι οι δυνατότητες να μπορούν οι μικροί 

κυρίως μαθητές, για παράδειγμα τα νήπια, όσες ευκαιρίες και αν τους δώσουμε, να 

παρουσιάσουν  μία  διδακτική  ενότητα,  θα  είναι  σε  θέση  να  το  κάνουν  για  να 

ωφεληθούν στο έπακρο, δηλαδή 90 %.

  Σε κάθε περίπτωση, η εποπτεία παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία 

της διδασκαλίας, η οποία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις μορφές του λόγου. Από 

το άλλο μέρος, η κεντρομόλος δύναμη είναι πάντα ο διδάσκων, ο οποίος πρέπει να 

είναι  σε  θέση  να  επιλέγει  το  καταλληλότερο  από  τα  μέσα  διδασκαλίας  για  κάθε 

συγκεκριμένη  περίπτωση,  έχοντας  ως  γνώμονα  ότι  όσο  αυξάνεται  ο  αριθμός  της 

συμμετοχής των αισθήσεων των μαθητών κατά την πρόσκτηση του διδασκομένου 

αντικειμένου τόσο ευκολότερη και παγιότερη καθίσταται η μάθηση.

  Τα  μέσα  διδασκαλίας  είναι  ένας  από  τους  βασικούς  παράγοντες  της 

διαδικασίας  της  μάθησης  και  ένα  εχέγγυο  για  την  επιτυχή  διδασκαλία.  Στον 

παράγοντα αυτόν πρέπει να προσθέσουμε την αίθουσα διδασκαλίας, το κτίριο και 

γενικότερα  το  περιβάλλον  του,  καθώς  και  την  υλικοτεχνική  υποδομή,  δηλαδή  τις 

συνθήκες  του  περιβάλλοντος  μάθησης.  Το  οξύ  πρόβλημα  της  στέγασης  των 

νηπιαγωγείων,  το  οποίο  κατά  το  παρελθόν  αντιμετωπίστηκε  αποσπασματικά,  στις 

μέρες  μας  έχει  σχετικά  αμβλυνθεί.  Σε  αυτό  συνέβαλαν  από  το  ένα  μέρος  το 

ενδιαφέρον της πολιτείας, η οποία έκτισε αρκετά νηπιαγωγεία και από το άλλο ο ίδιος 

ο πολίτης, ο οποίος με την υπογεννητικότητα συνέβαλε, έστω και αρνητικά, στη λύση 

του.
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4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του 1987 παρουσιάζει επιμέρους ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες κατά την εφαρμογή του, τις σημαντικότερες των οποίων, ενδεικτικά, θα 

επιχειρήσουμε  να  παραθέσουμε.  Οι  διαπιστώσεις  μας  βασίζονται  τόσο  στην 

ανασκόπηση της σχετικής με το πρόβλημα βιβλιογραφίας όσο και σε προσωπικές μας 

εμπειρίες. Από την αρχή της εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος μέχρι σήμερα 

βρισκόμαστε  σε  στενή  επαφή  με  νηπιαγωγούς  της  πράξης.  Επισκέψεις  μας  σε 

νηπιαγωγεία  των  Πατρών  και  του  Ρεθύμνου,  με  την  ευκαιρία  της  διδακτικής 

άσκησης,  διδασκαλίας  μας  στις  ΣΕΛΔΕ,  στα  ΠΕΚ  Αθηνών  και  στο  Μαράσλειο 

Διδασκαλείο  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  καθώς  και  συζητήσεις  μας  με  σχολικούς 

συμβούλους.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι  εισηγήσεις  και  αναφορές  των 

σχολικών  συμβούλων,  οι  σχετικές  με  τις  ιδιαίτερες  δυσκολίες  εφαρμογής  του 

αναλυτικού προγράμματος.

  Τις  δυσκολίες  προσαρμογής  του  προγράμματος  επεσήμανε  και  σχετική 

έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι νηπιαγωγοί διαπιστώνουν ότι <<είναι πρόγραμμα 

με  πολλές  απαιτήσεις.  Και  απαιτεί  για  την  εφαρμογή  του  πρώτα  πρώτα  ιδανικές 

συνθήκες  χώρου  και  υλικού.  Το  πρόγραμμα  αυτό  χρειάζεται  πολλή  μελέτη  και 

προετοιμασία, για να εφαρμοστεί με επιτυχία στο νηπιαγωγείο>>. Ιδιαίτερα, η δομή 

και  ο  σχεδιασμός  του  ισχύοντος  αναλυτικού  προγράμματος  προϋποθέτει  άριστη 

κτιριακή  υποδομή  και  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό  για  τη  στήριξη  των  έστω  και 

ενδεικτικά προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Η οργάνωση του χώρου των ελληνικών 

νηπιαγωγείων σε γωνιές, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος, είναι μερικώς 

ή  σχεδόν  ανέφικτη,  αν  λάβουμε  υπόψη μας  τον  ελάχιστα  ως  απαράδεκτα  ελλιπή 

εξοπλισμό σε κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό.

  Σχετική  με  το  θέμα  είναι  και  άλλη  έρευνα,  η  οποία  έδειξε  ότι  <<οι 

νηπιαγωγοί συναντούν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος 

και τη χρήση του βοηθητικού του βιβλίου, του '' βιβλίου δραστηριοτήτων''>>.

  Πιο συγκεκριμένα, κατ' αρχάς παρατηρείται έλλειψη τήρησης του ημερήσιου 
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δελτίου, και ιδιαίτερα τους πρώτους και τους τελευταίους μήνες του σχολικού έτους. 

Όπως τονίσαμε και πιο πάνω, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις νηπιαγωγών, οι οποίες 

δηλώνουν  ότι  εφαρμόζουν  πλήρως  το  αναλυτικό  πρόγραμμα,  ενώ  στην  ουσία 

περιορίζονται  στην  υλοποίηση  μερικών  μεμονωμένων  δραστηριοτήτων.  Συχνά 

παρατηρείται σύγχυση στόχων και ενοτήτων με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες να 

στερούνται συνέπειας. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαπιστώνει κανείς μια 

αδικαιολόγητη διόγκωση των στόχων που αφορούν στο νοητικό τομέα, σε βάρος των 

υπόλοιπων τομέων. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, αποκλείεται η ισόρροπη ανάπτυξη 

του συναισθηματικού τομέα. Ουσιαστικά, απουσιάζει η διαπλοκή των στόχων και η 

ισόρροπη κατανομή κινητικών και μη κινητικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα το 

παιδί  να  καταπονείται  σε  συνεχή  και  έντονη  κινητικότητα  ή  αντίθετα  να 

καταδικάζεται σε πλήρη ακινησία.

  Χάριν  των  προγραμματισμένων  δραστηριοτήτων  θυσιάζονται  οι 

αναδυόμενοι  στόχοι.  Η υλοποίηση των αυθόρμητων δραστηριοτήτων δημιουργούν 

εντάσεις και αποδιοργανώνουν τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, γι' αυτό συναντώνται 

σε περιορισμένη κλίμακα.

  Προβλήματα παρουσιάζει  και  η  εφαρμογή ενοτήτων,  οι  οποίες  απαιτούν 

επίσκεψη σε χώρους εκτός του νηπιαγωγείου, όπως, πχ.,  στον κοινωνικό τομέα οι 

επιμέρους ενότητες 4 και 5, στον νοητικό τομέα 2 και 3 και στον αισθητικό τομέα η 

επιμέρους  ενότητα  1.  Οι  επισκέψεις  αυτές  δεν  πραγματοποιούνται  πάντα,  επειδή 

προσκρούουν  σε  εγκυκλίους  του  ΥΠΕΠΘ  και  στην  άρνηση  πολλές  φορές  των 

Προϊσταμένων Γραφείων.

  Πέρα από αυτά, ύστερα από περίπου δέκα έτη εφαρμογής του προγράμματος 

δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί στους νηπιαγωγούς, αν θα πρέπει να διδαχθούν όλες οι 

δραστηριότητες και να εξαντληθεί το πρόγραμμα σε ένα μόνο σχολικό έτος. Έτσι, 

στον ψυχοκινητικό τομέα κάποια κεφάλαια δε διδάσκονται καθόλου. Επίσης, στον 

ίδιο  τομέα  η  λεπτή  κινητικότητα  και  οι  δραστηριότητες  ρυθμού  μοιάζουν 

παραμελημένες ή διδάσκονται ευκαιριακά.

  Επίσης, και στο δεύτερο κατά σειρά τομέα, τον κοινωνικοσυναισθηματικό, 

παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων 2 και 3. Στον τομέα αυτό οι 

συντάκτες  του  αναλυτικού  προγράμματος  ενσωμάτωσαν  και  την  ηθική  και 

θρησκευτική  αγωγή  των  νηπίων.  Για  τις  τελευταίες  δραστηριότητες  διαπιστώνει 
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κανείς μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των νηπιαγωγών, το οποίο εξαρτάται 

από  τις  προσωπικές  πεποιθήσεις  τους.  Συνήθως,  δεν  επιδιώκεται  η  βίωση  των 

καταστάσεων  εκείνων,  οι  οποίες  συμβάλλουν  στην  ηθική  ανάπτυξη  του  νηπίου. 

Ωστόσο, ο ρόλος του νηπιαγωγού σε ό,τι αφορά την ηθική αγωγή των νηπίων είναι 

σημαντικός, διότι η ηθική αγωγή στη συγκεκριμένη ηλικία είναι ετερόνομη. <<Για 

την ηθική αγωγή και ανάπτυξη του νηπίου ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπεριφορά του 

νηπιαγωγού  και  κυρίως  οι  κοινωνικές  και  ηθικές  του  αξίες,  που  ο  ίδιος  έχει 

υιοθετήσει και τις προβάλλει με τις μεθοδολογικές του παρεμβάσεις>>.

  Στο νοητικό τομέα και στην ενότητα 2 δε λαμβάνεται υπόψη η μέθοδος της 

διερεύνησης,  την οποία εισάγει  το <<Βιβλίο Δραστηριοτήτων>> και  ακολουθείται 

σχεδόν από την ολότητα των νηπιαγωγών ο παραδοσιακός τρόπος <<του θέματος>>. 

Εδώ πρέπει να εντοπίζεται και η μεγαλύτερη αδυναμία των νηπιαγωγών μας, δηλαδή 

στη  διαφοροποίηση  των  ενοτήτων  με  το  παραδοσιακό  <<θέμα>>  και  στην 

επεξεργασία με τη μέθοδο της διερεύνησης.

  Σε  αρκετά  μεγάλη  έκταση  παρατηρείται  σύγχυση  σκοπών  και 

δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στο στάδιο προετοιμασία για την ανάγνωση, τη γραφή και 

την αρίθμηση.

  Περισσότερο  ασφαλής  και  γνώριμος  φαίνεται  στους  νηπιαγωγούς  ο 

αισθητικός τομέας, και ιδιαίτερα τα εικαστικά. Σε ό,τι αφορά τη θεατρική τέχνη, η 

θεατρική  έκφραση  υλοποιείται  με  το  κουκλοθέατρο,  την  παραδοσιακή 

δραματοποίηση του παραμυθιού και  σε μικρότερη κλίμακα με μερικούς  από τους 

ελληνικούς χορούς. Το παιγνίδι από το άλλο μέρος δεν κρίνεται ικανοποιητικό αφού 

το θέατρο σκιών απουσιάζει και η παντομίμα, καθώς και διάφοροι αυτοσχεδιασμοί 

αποτελούν την εξαίρεση στα νηπιαγωγεία μας. Και στη μουσική διαπιστώνει κανείς 

εύκολα ότι το τραγούδι εξακολουθεί να διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο και όχι 

όπως προβλέπει το βιβλίο δραστηριοτήτων του νηπιαγωγού. Σε μεγάλο ποσοστό, οι 

αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος, τις οποίες ενδεικτικά αναφέραμε πιο πάνω, 

οφείλονται σε ασάφειες του προγράμματος.

  Κλείνοντας, πρέπει να συμφωνήσουμε με την άποψη ότι <<η σύνταξη του 

αναλυτικού  σχολικού     προγράμματος  αποτελεί  ένα  από  τα  δυσχερέστερα 

προβλήματα της παιδαγωγικής>>.

  Ύστερα  από  τις  παραπάνω  επισημάνσεις  δεν  θα  ήταν  υπερβολή  αν 

                                                                                                                                    140



υποστήριζε  κανείς  την  άποψη  ότι  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής 

αγωγής αντί να είναι το αξιόμαχο εργαλείο στα χέρια των νηπιαγωγών αποτελεί την 

πηγή και τον κεντρικό άξονα πολλών προβλημάτων.

4.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πέρα από όσα αναφέραμε πιο πάνω,περισσότερο σοβαρό θεωρούμε το πρόβλημα της 

εφαρμογής  του  αναλυτικού  προγράμματος.  Δεν  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  ότι  στη 

χώρα  μας  δεν  πάσχουμε  από  ρυθμίσεις,  μεταρρυθμίσεις,  αντιμεταρρυθμίσεις, 

απορρυθμίσεις  και  βελτιωτικές  αλλαγές  του εκπαιδευτικού μας  συστήματος,  αλλά 

από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών νόμων. Θα αρκεστούμε να αναφέρουμε δύο 

μόνο παραδείγματα : α) Ο Νόμος του 1929 προέβλεπε την έκδοση Διατάγματος, με το 

οποίο θα δημοσιευόταν το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Αυτό έγινε με 

καθυστέρηση 33 ετών, το 1962. β) Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 με 

το  Νόμο  309  προέβλεπε  στο  άρθρο  4,  παράγραφος  3,  ότι  <<η  φοίτησις  εις  τα 

περιοχάς  της  χώρας  οριζομένας  εκάστοτε  δια  Προεδρικών  Διαταγμάτων...>>.  Η 

διάταξη αυτή διαφοροποιημένη περιέχεται και στην επόμενη μεταρρύθμιση του 1985 

με το Ν. 1566/85. Το άρθρο 3, παράγραφος 4, ορίζει : << Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία 

γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών...>>. Από τότε έχουν παρέλθει τόσα έτη και το θέμα έχει 

ξεχαστεί.

  Κάτι  ανάλογο  διαπιστώνει  κανείς  και  με  τη  εφαρμογή  του  ισχύοντος 

αναλυτικού  προγράμματος.  Και  αυτό  έχει  μέχρι  σήμερα  την  ίδια  τύχη  των  δύο 

προγενέστερων αναλυτικών προγραμμάτων της χώρας μας 1962 και 1980,δηλαδή δεν 

έτυχε καθολικής εφαρμογής. Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει μία μερίδα νηπιαγωγών, 

οι οποίοι όχι μόνο δεν εφαρμόζουν το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, έστω και αν 

αποτελεί  νόμο  του  Κράτους,  αλλά  είναι  αρνητικά  διακείμενοι.  Πέρα  από  αυτά 

υπάρχει και μία άλλη μερίδα νηπιαγωγών, οι οποίοι είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης, 

είτε  λόγω πεποίθησης,  είτε  για  ιδεολογικούς  λόγους-έστω και  σε μικρό ποσοστό- 

προβαίνουν σε μερική, ελλιπή ή και κακή εφαρμογή. Η έλλειψη ομοιόμορφης και 

ενιαίας εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος δυσκολεύει ή και καθιστά αδύνατη 

την έγκυρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του.
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  Βέβαια, η εφαρμογή ενός αναλυτικού προγράμματος απαιτεί την πλήρωση 

ορισμένων προϋποθέσεων. Δεν αρκεί να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ηλικία, 

στην οποία  απευθύνεται,  και  να έχει  συνταχθεί  από ειδικούς,  αλλά χρειάζεται  να 

συμμετέχουν στη σύνταξη του όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ανάπτυξης 

του  νηπίου.  Οι  διαδικασίες  κατά  τη  διάρκεια  της  σύνταξης  ενός  αναλυτικού 

προγράμματος  πρέπει  να  είναι  διαφανείς  και  η  άποψη  των  γονέων  αναγκαία. 

Απαιτείται ακόμη η << εκ των προτέρων>> συναίνεση αυτών που θα κλιθούν στη 

συνέχεια να το εφαρμόσουν. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί, αν ληφθούν υπόψη οι 

απόψεις  τους,  και  κυρίως,  αν  υπάρξει  ειλικρινής  διάλογος,  με  την  έννοια  της 

ανταλλαγής  επιχειρημάτων  και  όχι  φιλοφρονήσεων  ή  κομματικών  τοποθετήσεων. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν το ρόλο του θεατή σε μία κατ' επίφαση 

δημοκρατική  διαδικασία  λήψης  σοβαρών  αποφάσεων,  όπως  της  σύνταξης 

αναλυτικών  προγραμμάτων,  και  όταν  η  ενημέρωση  και  η  κατάρτισης  τους  είναι 

ελλιπής,  τότε  η  πλημμελής  εφαρμογή  του  προγράμματος  είναι  εξασφαλισμένη. 

Επιτέλους, κάποτε πρέπει αν γίνει συνείδηση όλων ότι οι <<αγκυλώ-σεις>> ανήκουν 

στο  μακρινό  παρελθόν  και  ότι  δεν  έχουμε  την  πολυτέλεια  να  αντιμετωπίζουμε 

διαφορετικά τα εκπαιδευτικά μας θέματα παρά μόνο ως εθνικά ζητήματα.

  Όμως, και όλα αυτά δεν θα αρκούσαν, αν εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η 

ίδια γνωστή ελληνική τακτική σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές αλλαγές : η πίεση του 

χρόνου. Συνεπώς, <<η αποτυχία των μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο 

στην κομματικοποίηση,  αφού σχεδόν όλες οι  μεταρρυθμίσεις  στην Ελλάδα έγιναν 

χωρίς  καμία  σοβαρή  μελέτη  και  προγραμματισμό,  δίχως  δοκιμαστική  εφαρμογή, 

κάτω από την πίεση του χρόνου και όταν το εκπαιδευτικό σύστημα έφτανε σε τέτοιο 

σημείο απορρύθμισης,ώστε να γίνεται συχνά λόγος για το κατώτατο σημείο>>.

  Εκτός από τα μειονεκτήματα και το βαθμό καταλληλότητας του ισχύοντος 

αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, τα οποία προαναφέραμε, υπάρχουν και 

άλλα ζητήματα, τα οποία θεωρούμε ακόμη σημαντικότερα. Κατ' αρχάς τα αναλυτικά 

προγράμματα πρέπει να ανανεώνονται, επειδή τα περιεχόμενα διδασκαλίας τους πολύ 

γρήγορα ξεπερνιούνται  από το  χρόνο και  από τον  καλπασμό των νέων γνώσεων. 

Συναφής προς την άποψη αυτή είναι και η θέση του Robinshon, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι  είναι ανάγκη να ανανεώνονται τα αναλυτικά προγράμματα, << γιατί είναι στη 

φύση του αναλυτικού προγράμματος από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του να 
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χρειάζεται αναθεώρηση, εφόσον στοχεύει σε έναν τύπο μελλοντικού ανθρώπου, με 

βάση τα δεδομένα της κοινωνίας κάποιας στιγμής>>.

  Πέρα  από  αυτά,  η  εφαρμογή  του  επίσημου  αναλυτικού  προγράμματος 

αποβλέπει  στην  εκπλήρωση  του  σκοπού  του  εκπαιδευτικού  ιδρύματος,  στην 

περίπτωση μας  του νηπιαγωγείου,  ο  οποίος,  λόγω των γρήγορων μεταβολών που 

σημειώνονται,  σμικρύνεται η ημερομηνία λήξης του προδιαγεγραμμένου μοντέλου 

ανθρώπου,  του  μελλοντικού  πολίτη.  Συνεπώς,το  ισχύον  από  το  1989  ελληνικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μπορεί να θεωρηθεί ως γηρασμένο. Αυτό, όμως, που 

θεωρούμε ως το μείζον πρόβλημα είναι εκείνο της αποτελεσματικής εφαρμογής ου 

προγράμματος  στην  πράξη.  Για  διάφορους  λόγους,  όπως  ελλιπή  ενημέρωση  των 

γονέων και νηπιαγωγών με σκοπό τη σύμπραξη τους στην ανανεωτική-αναγεννητική 

προσπάθεια, αντίδραση από την πλευρά των νηπιαγωγών, αλλά και τις όχι και τόσο 

δικαιολογημένες πάντα παρεμβάσεις των πανεπιστημιακών, το αναλυτικό πρόγραμμα 

δεν εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας μας.

  Σημαντική  θεωρούμε  ακόμη  τη  δύναμη  της  συνήθειας,  η  οποία  οδηγεί 

πολλούς από τους νηπιαγωγούς που έχουν περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας 

στον παλαιό, δοκιμασμένο και γνώριμο χώρο των εμπειριών και στον παραδοσιακό 

τρόπο εργασίας. Δεν είναι λίγες και εκείνες οι περιπτώσεις  νηπιαγωγών, οι οποίοι 

θέλησαν να συμβιβάσουν το παλαιό με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα 

η  εργασία  τους  να  μην  ανταποκρίνεται  ούτε  στον  παλαιό  ούτε  στο  νέο  τρόπο 

εργασίας. Ύστερα από αυτό θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο να συναντάει κανείς 

περιορισμένες  περιπτώσεις  εφαρμογής  τόσο  δημιουργικών  προγραμμάτων  με 

εναλλασσόμενες ιδέες και αναδυόμενους στόχους, όσο και ευέλικτα προγράμματα, 

στα οποία οι στόχοι προσαρμόζονται προς τις ανάγκες της ομάδας.

  Το γεγονός ότι, ενώ έχει παρέλθει δεκαετία από την εισαγωγή του ισχύοντος 

αναλυτικού προγράμματος (1989), το ποσοστό των νηπιαγωγών που το εφαρμόζουν 

με  συνέπεια,-σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  μας  δεν  υπερβαίνει  το  15%-18%-  είναι 

ανησυχητικό. Αυτό οφείλεται,  κυρίως, στο ότι ο Έλληνας νηπιαγωγός καλείται να 

προγραμματίσει με βάση τους διδακτικούς στόχους, κάτι το πρωτόγνωρο γι' αυτόν.

  Σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν και οι νεοεισαχθείσες με το αναλυτικό 

πρόγραμμα  δραστηριότητες,  όπως  το  θεατρικό  παιγνίδι  και  οι  μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες.  Από  το  άλλο  μέρος  η  έλλειψη  ενημέρωσης  και  τα  ελάχιστα  ως 
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ανύπαρκτα,  ιδιαίτερα  τα  πρώτα  έτη  μετά  την  έναρξη  της  εφαρμογής  του 

προγράμματος, σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις, δεν άφηναν περιθώρια 

για ευοίωνες προοπτικές.

  Η έλλειψη ενιαίας εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος εμποδίζει τον 

ερευνητή  να  καταλήξει  σε  ασφαλή  και  έγκυρα  συμπεράσματα  σχετικά  με  την 

αποτελεσματικότητα του. Μια άλλη απόδειξη της έλλειψης καθολικής αποδοχής του 

ισχύοντος  αναλυτικού  προγράμματος  αποτελεί  και  η  στάση  των  Παιδαγωγικών 

Τμημάτων  Νηπιαγωγών  των  Πανεπιστημίων  μας.  Τα  περισσότερα  από  αυτά  στις 

διδακτικές  ασκήσεις  των  φοιτητών  είτε  δεν  εφαρμόζουν  το  επίσημο  και  ισχύον 

αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής είτε χρησιμοποιούν και άλλα με διάφορα 

ονόματα-μοντέλα,  όπως  βιωματικά,  Projects,  κλπ.  Εξάλλου,  η  μη  εφαρμογή  του 

κρινόμενου αναλυτικού προγράμματος, το οποίο επιδιώχθηκε από τους συντάκτες του 

να είναι προσαρμοσμένο τόσο στις κοινωνικοπολιτικές ανάγκες της χώρας μας όσο 

και  στα  σύγχρονα  ψυχολογικά  και  παιδαγωγικά  συμπεράσματα,  ακυρώνει  εκ 

προοιμίου την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών του νηπιαγωγείου, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

  Από το  άλλο  μέρος  μια  πιστή  εφαρμογή του  αναλυτικού  προγράμματος 

οδηγεί το νηπιαγωγό σε πανομοιότυπα και λεπτομερειακά προγραμματισμένο έργο, 

περιορίζει  τη  δημιουργική  φαντασία  του  και  μετατρέπει  το  έργο  του  σε  έργο 

ρουτίνας.  Εξάλλου,  η  πλήρης  ομοιομορφία  λειτουργεί  ισοπεδωτικά,  χωρίς  να 

λαμβάνει  υπόψη  τις  δικαιολογημένες  ιδιαιτερότητες,  τις  οποίες  παρουσιάζει  κάθε 

ομάδα. Εδώ προκύπτει το σοβαρό πρόβλημα της εύρεσης της χρυσής τομής, το οποίο 

συνίσταται τόσο στην αποφυγή της αυθαιρεσίας όσο και στην αποφυγή της πλήρους 

ομοιομορφίας.

  Η μη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος  οφείλεται  και  σε άλλους 

λόγους.  Σημαντικότερο  από  αυτούς  θεωρούμε  το  ότι  η  πολιτεία  θεσμοθέτησε  το 

θεσμό  του  Σχολικού  Συμβούλου  και,  όπως  επισημάνθηκε,  τον  άφησε 

<<μεσοστρατίς>>.  Πολλές  περιφέρειες  δε  γνώρισαν σχολικό σύμβουλο.  Αλλά και 

στις  περιφέρειες  που  υπάρχει  σχολικός  σύμβουλος  η  κατάσταση  δεν  είναι 

ικανοποιητική. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια μιας από τις εμπειρότερες σχολικές 

συμβούλους,η οποία το 1994 διατεινόταν : << Παρ' όλες τις καλές μου προθέσεις, δε 

μπόρεσα μόνη μου να λύσω κάποιες απορίες πάνω στο πρόγραμμα, γιατί κι' εμένα 
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κανείς δε μου τις έλυσε. Αισθάνομαι πολύ μόνη σ' αυτή την προσπάθεια και πορεία. 

Δεν είχα χρόνο για περισσότερες επισκέψεις και για πιο εξατομικευμένη και ειδική 

βοήθεια, έστω σε ό,τι μπορούσα. Δεν είχα τα οικονομικά μέσα, αλλά ούτε κάλυψη 

από το νομικό πλαίσιο, για να οργανώσω σεμινάρια ή συναντήσεις που θα βοηθούσαν 

στην αντιμετώπιση των πιο σπουδαίων θεμάτων. Δεν είχα ανατροφοδότητση ούτε από 

την υπηρεσία μου, έναντι της οποίας αισθανόμουν ''είδος στα αζήτητα'', ούτε από τις 

νηπιαγωγούς για τις περισσότερες από τις οποίες αποτελούσα ''αναγκαίο κακό''>>.

4.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η  αξιολόγηση,  όπως  είναι  γνωστό,  στην  αγωγική/εκπαιδευτική  διαδικασία  του 

νηπιαγωγείου  γίνεται  αντιληπτή  και  πραγματοποιείται  ποικιλότροπα.  Ως  βασικοί 

παράγοντες και εσωτερικά στοιχεία του φαινομένου της αγωγής και διδασκαλίας, ο 

έλεγχος και η αξιολόγηση αποτελούν μέρος του προγράμματος, το οποίο, και όταν 

ακόμη εγγίζει την τελειότητα, χωρίς αυτά δεν είναι ολοκληρωμένο. Η αξιολόγηση 

απουσιάζει,  όταν  η  ύπαρξη  των  προσχολικών  ιδρυμάτων  έχει  ως  σκοπό  και 

ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη φύλαξης, υποδοχής περισσότερο από μία παιδαγωγική 

απασχόληση  και  είναι  παρούσα,  όταν  το  νηπιαγωγείο  έχει  και  εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  Βέβαια,  η  αξιολόγηση  σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  χρησιμοποιείται 

<<αποκλειστικά για να ωφεληθεί ο μαθητής>>. Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο, όπως 

τονίσαμε, βασίζεται κυρίως στην παρατήρηση, της οποίας το καλύτερο κριτήριο-μέσο 

της  παραμένει  το  μάτι.  Πρέπει  ακόμη  στο  σημείο  αυτό  να  επισημάνουμε  ότι  η 

αξιολόγηση  στην  προσχολική  αγωγή  είναι  ιδιαίτερα  δυσχερής,  γι'  αυτό  και 

περιορίζεται  σχεδόν  μόνο  στην  παρατήρηση,  επειδή  ο  γραπτός  λόγος  είναι 

ασυμβίβαστος  με την προσχολική ηλικία.  Εκτός  από την παρατήρηση (άμεση και 

έμμεση),  τα  διάφορα  τεστ,  οι  συνεντεύξεις  νηπιαγωγού  με  τους  γονείς  και  η 

συγκέντρωση  διάφορων  πληροφοριών  για  το  παιδί  από  τη  νηπιαγωγό,  μόνο  ως 

βοηθητικά  στοιχεία  μπορούν  να  θεωρηθούν  και  σε  κάθε  περίπτωση  παίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο.

  Στον  τομέας  της  αξιολόγησης,  το  ελληνικό  αναλυτικό  πρόγραμμα 

προσχολικής αγωγής ακολουθώντας τη γενικότερη ελληνική πρακτική περιορίζεται 

μόνο  σε  πλημμελή  αναφορά,  αφού  το  βιβλίο  δραστηριοτήτων  αναφέρεται  στις 
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περιπτώσεις  δημιουργικότητας  και  κατασκευών,  ενώ  για  τις  υπόλοιπες 

δραστηριότητες  παραπέμπει  τον  αναγνώστη  στο  ανύπαρκτο  κεφάλαιο 

''ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ''. Φαίνεται πως η έννοια <<αξιολόγηση>>, η οποία 

από  το  1979  μέχρι  και  σήμερα  είναι  ανύπαρκτη  και  <<εξορκισμένη>>,  είχε  την 

επίδραση της και στο συγκεκριμένο σημείο.

  Το  ενδιαφέρον  για  τον  τομέα  της  αξιολόγησης,  ως  κοινωνικής  και 

παιδαγωγικής ανάγκης και ως διαγνωστικής διαδικασίας, είναι περιορισμένο, χωρίς 

αυτό  να  παρατηρείται  μόνο  στο  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου. 

Βέβαια, δεν έλειψε η εξέταση του θέματος, όμως αυτό μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, 

αφού στην πατρίδα μας τα τελευταία είκοσι έτη, σε πρακτικό επίπεδο, η αξιολόγηση 

είναι  από περιορισμένη ως  ανύπαρκτη.  Ως  γνωστόν,  χωρίς  αξιολόγηση,  δεν  είναι 

δυνατόν  να  λειτουργήσει  αποτελεσματικά  ο  μηχανισμός  της  ανατροφοδότησης 

(feedback) σε όλα τα στάδια της αγωγικής/εκπαιδευτικής διαδικασίας και να προαχθεί 

η διδακτική θεωρία και πράξη. Η αξιολόγηση, σε κάθε περίπτωση, είναι σύμφυτη με 

το διδακτικό έργο και αναπόσπαστο μέρος της αγωγικής/εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

της  διδασκαλίας-μάθησης  και  του  προγραμματισμού.  Με  άλλα  λόγια,  το 

<<παιδαγωγικό κύκλωμα>> {σκοποθεσία προετοιμασία (οργάνωση και σχεδιασμός), 

εφαρμογή-διεξαγωγή,  αξιολόγηση,  επανατροφοδότηση}  ή  το  τρίπτυχο 

<<προγραμματισμός-εφαρμογή-αξιολόγηση>>  παραμένει  ανοιχτό  και  η  όλη 

διαδικασία ατελής.

  Από τη μελέτη της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας τόσο η θεωρία όσο και 

η έρευνα δεν ασχολήθηκαν ικανοποιητικά με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή με την 

αξιολόγηση  στην  προσχολική  εκπαίδευση,  και  αυτό  δεν  είναι  τυχαίο.  Σχετίζεται 

άμεσα  με  τη  γενική  παραμέληση  και  την  αδιαφορία,  την  παντελή  έλλειψη 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από το 1981 και ουσιαστικά από το 1979, και τη 

μειωμένη  έως  ανύπαρκτη  αξιολόγηση  των  διδασκόμενων  μαθημάτων  και 

δραστηριοτήτων.

  Η στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία σημειώθηκε το 1997, είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την αξιολόγηση. Το 

πρόβλημα, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει, επειδή η υλοποίηση προσκρούει στη 

διαμορφωθείσα μακροχρόνια αντίληψη των εκπαιδευτικών από το 1979, στο <<κοινό 

αίσθημα>> και  στη  δυσκολία  του <<ξεβολεύματος>>.   Η τακτική  του  Υπουργού 
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Παιδείας να κυκλοφορεί ανυπόγραφες Υπουργικές Αποφάσεις, όπως <<Αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών>> (Δεκέμβριος 1997), προκειμένου 

να αξιολογήσει με τη σειρά του τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, δεν θεωρούμε ότι 

μπορεί να είναι αποτελεσματική. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζουμε 

για μια ακόμη φορά πρόβλημα εφαρμογής των εκπαιδευτικών νόμων.

  Ύστερα από αυτά, δεν πρέπει να προξενεί εντύπωση η επικρατούσα συχνά 

σύγχυση  ανάμεσα  στην  αξιολόγηση  του  αναλυτικού  προγράμματος  και  της 

διδασκαλίας.  Εμείς  φρονούμε  πως  δεν  μπορεί  και  δεν  πρέπει  να  τίθεται  θέμα 

αξιολόγησης,  αλλά  ποιο  πρέπει  να  είναι  το  εργαλείο  <<μέτρησης>>,  ώστε  να 

εξασφαλίζεται τόσο η αντικειμενικότητα όσο και η εγκυρότητα και η αξιοπιστία.

  Παράλληλα θα πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι η σχολική αξιολόγηση δεν 

είναι αυτοσκοπός. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του αναλυτικού προγράμματος και 

αποτελεί  τον  αποκλειστικό  τρόπο  συστηματικής  συλλογής  και  ανάλυσης 

πληροφοριών  για  τα  αποτελέσματα  της  συνάντησης  του  μαθητή  με  μια  εμπειρία 

μάθησης.  Είναι  η  βασική  διαδικασία  εξακρίβωσης  της  ποιότητας  της  διδακτικής 

πράξης,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  του  αξιολογουμένου.  Αλλά  και  ως  μέρος  της 

διδακτικής πορείας η αξιολόγηση αποτελεί κριτήριο για την επιτυχία ή αποτυχία της 

διδασκαλίας, τη βελτίωση των αντικειμενικών στόχων, καθώς και την επιβεβαίωση 

της  ποιότητας  του έργου του εκπαιδευτικού.  Για τους  λόγους  αυτούς  επιβάλλεται 

συνεχής  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  όλης  διδακτικής  διαδικασίας  και 

μάθησης, καθώς και του εκπαιδευτικού.

  Τέλος,  σε  ό,τι  αφορά  την  αξιολόγηση  πρέπει  να  επισημάνουμε  και  την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης του αναλυτικού προγράμματος, η οποία σ' εμάς είναι 

απούσα.  Όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  στην  αγωγική/εκπαιδευτκή  διαδικασία  της 

προσχολικής αγωγής,  και ιδιαίτερα όσοι μετέχουν στην εφαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος πρέπει να το αξιολογούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και κατά 

προτίμηση  στο  τέλος  του  σχολικού  έτους.  Οι  προσωπικές  επισημάνσεις  των 

δυσχερειών,  των  αδυναμιών  και  της  αποτελεσματικότητας  του,  συνεκτιμώμενες, 

διαμορφώνουν μία γενική εκτίμηση και αξιολογούμενες αποτελούν σοβαρή ένδειξη 

ακόμη και πιθανής αναθεώρησης του.
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