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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ Α.Π. ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Περίληψη 

 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών αποτελούν μέρος 

της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών. Η έρευνα αυτή προσπάθησε να 

χαρτογραφήσει τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, ειδικότερα για το 

γλωσσικό μάθημα, όπως αυτό προτείνεται από το νέο Π.Σ. (2011), το οποίο βρίσκεται 

σε ισχύ ως συμπληρωματικός οδηγός, παράλληλα με το επίσημο ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ 

(2003), αλλά και για τα Α.Π. γενικότερα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, είκοσι δύο 

εκπαιδευτικοί του πολεοδομικού συγκροτήματος της  Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν τις 

απόψεις, τους προβληματισμούς και την καθημερινότητά τους στη μάχη του 

εγγραμματισμού των μαθητών τους. Τα εφόδιά τους είναι η εκπαιδευτική εμπειρία, η 

επιστημολογική τους θέση και η ιδεολογική τους στάση. Τα τελευταία, όπως δείχνει η 

έρευνα, επηρεάζουν τη διδασκαλία τους αλλά και τη στάση τους απέναντι στις νέες 

διδακτικές προτάσεις του Π.Σ. (2011). Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από την πολιτεία να 

τους παρέχει νέα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προσεγγίσεις μέσω 

επιμορφώσεων.  Η ανάλυση και η επεξεργασία των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

που προέκυψαν από τους οδηγούς συνέντευξης έγινε με την ποιοτική μέθοδο, με 

απομαγνητοφώνηση των καταγραφών, κωδικοποίηση, ομαδοποίηση και κατανομή σε 

θεματικούς άξονες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν και 

αντιπαραβλήθηκαν με αντίστοιχα παρόμοιων ερευνών, ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα ικανά να οδηγήσουν σε μια συζήτηση από την οποία θα  γεννηθούν 

νέα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα, Πρόγραμμα Σπουδών, επιστημολογικές 

θέσεις, ιδεολογικές απόψεις 
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Abstract 

 

National Curriculum and Language Curriculum are part of teachers’ everyday 

life. This research tried to map primary school teachers’ views and beliefs, especially 

in language course, as it is suggested from Language Curriculum (2011), which is in 

use as supplementary to the National Curriculum (2013) and also for the N.C. apart. 

Twenty two participants from the wide area of Thessaloniki were questioned about 

their beliefs, troubles and their everyday fight, in order to literate their own students. 

They are equipped with their knowledge, experience and ideological view. As the 

research indicates, this equipment influences not only the way they teach but also 

their point of view in new teaching approaches of Language Curriculum (2011). 

Teachers ask from the State to provide them what is necessary to achieve the new 

goals through educational programs for teachers. Data from the interviews were 

analyzed qualitatively and transcribed from the recordings. Characteristic words, 

phrases and sentences were identified, and attributed the appropriate codes which 

carry functional definitions. Then, the codes were grouped into categories and these 

were incorporated into broader thematic categories. The survey results have been 

analyzed and contrasted with similar ones in order to extract conclusions which will 

lead to new researching questions.  

 

Key words: National Curriculum, Language Curriculum, epistemological position, 

ideological views 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα προγράμματα σπουδών είναι η οργανωμένη προσπάθεια εκπαίδευσης της 

νέας γενιάς. Εκπαίδευση είναι η τυπικά θεσμοθετημένη διαδικασία της μετάδοσης 

των πολιτιστικών στοιχείων της κοινωνίας στους νέους με στόχο την προετοιμασία 

τους για την μετέπειτα ανάληψη  των ρόλων τους στην κοινωνία. (Κελπανίδης 2009) 

Τα προγράμματα σπουδών ή αναλυτικά προγράμματα οδηγούν τον 

εκπαιδευτικό και τον μαθητή προς την προσδοκώμενη και εντός κοινωνικού και 

ιδεολογικού πλαισίου εκπαίδευση. Τα τελευταία δύο προγράμματα Α.Π.(2003) και 

Π.Σ.(2011) που βρίσκονται  ταυτόχρονα σε ισχύ στη χώρα μας είναι επηρεασμένα 

από τις γενικές αρχές που διέπουν τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών (OECD 1994, 

European Commission 2002, Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020). Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναφέρεται σε ικανότητες κλειδιά: «οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι 

διαπροσωπικές και κοινωνικές ικανότητες, η ικανότητα του πολίτη, η 

επιχειρηματικότητα και η μεθοδολογία της αυτομάθησης» (Νόβα- Καλτσούνη 

2010,σ.259).  

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα προσλάβει ο Έλληνας εκπαιδευτικός και να τα 

μετουσιώσει σε μάθηση προς τους μαθητές του, μέσα από τους δικούς του 

προβληματισμούς και τις δικές του εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

 Ο τρόπος λοιπόν αυτής της διαδικασίας γεννά το πλαίσιο προβληματισμού 

και τα ερευνητικά ερωτήματα που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο. Θα 

ακολουθήσει  στο δεύτερο κεφάλαιο, το θεωρητικό πλαίσιο όπου αναφέρονται τα 

είδη των Α.Π., οι θεωρίες που συνδέονται με την κατασκευή τους, το κομμάτι του 

Α.Π.(2003) που αφορά το γλωσσικό μάθημα και το Π.Σ.(2011). Στο τρίτο κεφάλαιο, 

στο ερευνητικό μέρος θα αναλυθούν οι συμμετέχοντες, τα εργαλεία της έρευνας και η 

διαδικασία συλλογής των στοιχείων. Τα αποτελέσματα ακολουθούν και 

καταγράφονται κατά θεματικούς άξονες, στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέλος, στο 

πέμπτο κεφάλαιο, η συζήτηση μαζί με τα συμπεράσματα και τις περαιτέρω 

προτάσεις, ολοκληρώνουν την εργασία.  
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1.1 Πλαίσιο προβληματισμού 

 

Η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να αναδείξει τα ζητήματα που σχετίζονται 

με τη γνώση και τις αρχές του Α.Π. ως προς το γλωσσικό μάθημα μέσα από την  

καθημερινή πράξη των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης. Στην ανάδειξη των ζητημάτων 

με τα οποία θα ασχοληθεί η μελέτη θα συνεισφέρει η έρευνα μέσω των ερωτημάτων 

που θα θέσει στους εκπαιδευτικούς. Τα ζητήματα αφορούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

γενικά, το Πρόγραμμα Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα ειδικά, και τις νέες 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία της «Γλώσσας», όπως ο κριτικός γραμματισμός, η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, ο ψηφιακός γραμματισμός και οι νέες μορφές 

αξιολόγησης. 

Αρχικά θα προσεγγίσουμε θεωρητικά τα Αναλυτικά Προγράμματα και τη 

σύνδεσή τους με τη διδασκαλία και τις θεωρίες μάθησης. Θα σταθούμε στα Α.Π. και 

στα Π.Σ. που βρίσκονται εν ισχύ  και τη σημασία τους στην καθημερινή πράξη. Πόσο 

δηλαδή επηρεάζουν, ενισχύουν ή είναι παραγκωνισμένα από τον εκπαιδευτικό. Θα τα 

συνδέσουμε με την εκπαιδευτική εμπειρία, με την όποια επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού και με τις νέες πρακτικές διδασκαλίας. 

  Τέλος θα καταγράψουμε την στάση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

επιμόρφωσης, συνειδητοποίησης και επίγνωσης των νέων διδακτικών απαιτήσεων 

στο γλωσσικό  μάθημα και γενικά των σύγχρονων τάσεων στο Α.Π.  

 

1.2 Σκοπός της μελέτης 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης όπως και τη γνώση τους αλλά 

και τη χρήση των Α.Π. και Π.Σ. στο γλωσσικό μάθημα, σε θέματα κριτικού, 

ψηφιακού γραμματισμού, διαφοροποιημένης διδασκαλίας και νέων μορφών 

αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια η παρούσα εργασία επιχειρεί τη διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φαίνεται  ότι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Επίσης θα 
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μελετηθεί και θα διερευνηθεί πόσο ενημερωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Α.Π. και νέων μεθόδων διδασκαλίας. 

Συγκρίνοντας τα ευρήματά μας με τα συμπεράσματα παρόμοιων ερευνών θα 

εξετάσουμε αν και σε ποιο βαθμό οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανταποκρίνονται ή διαφοροποιούνται με αυτά. 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ι. Τι επαφή έχουν οι εκπαιδευτικοί με το Π.Σ. στο γλωσσικό μάθημα και πώς  το 

εντάσσουν στο σχεδιασμό του μαθήματος. 

ΙΙ. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το Α.Π. 

ΙΙΙ. Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο Π.Σ. και στις 

αρχές που το διέπουν 

IV. Πόσο κατανοούν οι εκπαιδευτικοί το νέο Π.Σ.; Έχουν να προτείνουν μέτρα 

στήριξης του εκπαιδευτικού;  

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Εξέλιξη της μεθοδευμένης εκπαίδευσης 

 Το θέμα της αγωγής είναι τόσο παλιό όσο και το ανθρώπινο γένος. Όλες οι 

κοινωνίες προσφέρουν αγωγή στα νέα τους μέλη. Μέσω της κοινωνικοποίησης και 

της αγωγής εξασφαλίζουν  την επιβίωση τους. Η ανθρώπινη δράση αναφέρει ο 

Κελπανίδης (2009) βασίζεται πολύ λιγότερο στον ενστικτώδη προικισμό και 

περισσότερο στα επίκτητα στοιχεία που αποκτώνται με τη μάθηση. Από την απλή 

λοιπόν και πρακτική εκμάθηση περάσαμε σε μια οργανωμένη τέχνη στην αρχή και 

επιστήμη αργότερα την Παιδαγωγική. Η αγωγή και η οργανωμένη της μορφή η 

εκπαίδευση συμπλέκονται με το πολιτιστικό πλαίσιο κάθε εποχής και φέρουν το 

παιδαγωγικό ιδεώδες ή την μορφή της αγωγής του συγκεκριμένου ιστορικού χρόνου. 

O Reble (2010), επισημαίνει ότι η αγωγή είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. 

Στον δυτικό πολιτισμό πρώτες βασικές μορφωτικές δυνάμεις ήταν η 

αρχαιότητα (ελληνορωμαϊκή) και φυσικά ο χριστιανισμός. Μέχρι και τον 16
ο  

αιώνα 

δεν υπάρχει οργανωμένη μορφή εκπαίδευσης. Οργανωμένα και με το αίτημα της 

καθολικής εκπαίδευσης εμφανίζεται στον  Wolfgang Ratke, και ιδίως στον J.A. 
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Komensky, εκλατινισμένοι ως, Ratichius και Comenius αντίστοιχα. Προσπάθησαν να 

οργανώσουν ένα σύστημα εκπαίδευσης με πρόγραμμα,  μέθοδο και παιδαγωγικό 

υλικό. Ειδικά ο Κομένιος με πιο συστηματικό τρόπο, «κυρίως στη Didactica Magna  

παρουσίασε μια νέα μέθοδο αγωγής και διδασκαλίας και παρήγαγε διδακτικό υλικό 

το Orbis Sensualium Pictum για την εφαρμογή της». (Μπονίδης 2012,σ.33) Έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται και ιδρυτής της σχολικής πραγματικότητας που 

κατέχει τόσο ισχυρή θέση στην εποχή μας ως φαινόμενο πολιτισμικό αλλά και 

πολιτικό. Χαρακτηριστικά αναφέρει στη Μεγάλη Διδακτική ότι μπορούν  να 

ιδρυθούν τα σχολεία με τον τρόπο που αυτός προτείνει, αίθουσες, θρανία, δάσκαλος, 

έδρα και με τη διδακτική βοήθεια του συγγράμματός του, ώστε ο μαθητής να : « είναι 

δυνατόν να διδαχθεί τα γράμματα, να εξημερωθεί ως προς τα ήθη, να εμποτισθεί με 

την ευσέβεια και, με μια τέτοια μέθοδο, στη διάρκεια της εφηβική ηλικίας να 

καταρτισθεί για οτιδήποτε είναι χρήσιμο και για την τωρινή και για τη μέλλουσα 

ζωή». (Comenius στο Μπονίδης, 2012,σ.35) 

Ο Κομένιος εισάγει ένα πρόγραμμα μάθησης, περιεχομένων και διδασκαλίας 

και απευθύνεται τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης , όπου θα μπορούν να διδάξουν 

με τη μέθοδό του: « ακόμα και εκείνοι που δεν προικίστηκαν από τη φύση επαρκώς 

για το έργο του δασκάλου». (Comenius στο Μπονίδης 2012) 

Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό παράδειγμα εισάγεται από τους παραπάνω 

Παιδαγωγούς και θα επικρατήσει με διαφοροποιήσεις μέσα από τα φιλοσοφικά 

ρεύματα του Διαφωτισμού, 18
ος

 αιώνας και του Νεοανθρωπισμού κατά τον 19
ο
 αιώνα 

όπου δημιουργούνται και τα εθνικά κράτη στην Ευρώπη. Οι Διαφωτιστές, θα 

επιμείνουν στην ίδρυση του καθολικού λαϊκού σχολείου και θα εισαγάγουν στο 

πρόγραμμα του σχολείου τις φυσικές επιστήμες. Η στροφή προς τις κλασικές σπουδές 

μέσω του Νεοανθρωπισμού με κυρίαρχα τα θεωρητικά μαθήματα θα ενισχύσει το 

παραδοσιακό παράδειγμα. Ο ίδιος ο Reble (2010) θα τον ονομάσει φιλολογικό 

Νεοανθρωπισμό και θα τονίσει ότι οι αρχαίες γλώσσες θα μοιράζονται ένα ιδιαίτερα 

μεγάλο αριθμό ωρών σε σχέση με τα πραγματογνωστικά μαθήματα. Οι αρχαίες 

γλώσσες θα χρησιμοποιηθούν και ως μέσο για την ανάπτυξη συγγραφικών 

δεξιοτήτων και στη μητρική γλώσσα που θα λάβει θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Το γλωσσικό μάθημα λοιπόν θα είναι κυρίαρχο στο πρόγραμμα. Ο Μπονίδης (2012) 

αναφέρει ότι μέσα στο πλαίσιο της δημιουργίας των εθνικών κρατών αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία.  Κατά τη δημιουργία των εθνικών κρατών το σχολικό πρόγραμμα 
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συμπεριέλαβε εκτός της εθνικής γλώσσας και την κουλτούρα της κοινής ιστορίας και 

του κοινού παρελθόντος. Αποκορύφωμα του παραδοσιακού παραδείγματος θα είναι ο 

Έρβαρτος που θα μεσουρανήσει μέχρι το κίνημα της Νέας Αγωγής. Οι πρακτικές του 

παραδοσιακού παραδείγματος (κυριαρχία του γλωσσικού μαθήματος) θα είναι 

παρούσες στην Ελλάδα μέχρι και την μεταπολίτευση. (Μπονίδης, 2012) 

Ο 20
ος 

αιώνας θα επηρεαστεί από το κίνημα της Νέας Αγωγής. Κοινός τόπος 

στους εκπροσώπους του είναι η χειραφέτηση, η γενική μορφωτική ανύψωση και η 

οξεία αντιπαράθεση με τον 19
ο
 αιώνα. Ως αντιθέσεις προς την παιδαγωγική 

νοησιαρχία προκύπτουν   κυρίως η κίνηση της καλλιτεχνικής αγωγής, η κίνηση του 

σχολείου εργασίας, τα εξοχικά παιδαγωγεία και τα σχολεία κοινοτήτων (Reble, 

2010). Θα ακολουθήσουν ο Συμπεριφορισμός και το Κριτικό θεωρητικό παράδειγμα 

που θα καθορίσουν την εκπαίδευση στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα. Η 

τελευταία προσέγγιση απασχολεί και στις μέρες μας την επίσημη αγωγή.  

2.2 Αναλυτικά Προγράμματα 

Ο όρος Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι απόδοση του όρου curriculum από το 

λατινικό currere = τρέχω που σήμαινε τις διαδρομές στο στάδιο. Από αυτή τη λέξη 

προέρχεται και η αγγλική course = πορεία, course of study, πορεία ή κύκλος μελέτης 

(Χατζηγεωργίου 1999). Αρχικά, αναφέρουν οι Βρεττός - Καψάλης (1990) 

χρησιμοποιείται στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία και αργότερα στη γερμανική. Ο 

Χατζηγεωργίου (1999) συγκεκριμένα μας λέει ότι  το 1580 χρησιμοποιούν τον όρο 

διάφορα Πανεπιστήμια για να υποδηλώσουν την οργάνωση των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Το 1902 ο Dewey θα το εισαγάγει στην εκπαίδευση. Ο ίδιος θα 

ορίσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως: « Ένας κύκλος μελέτης που λαμβάνει χώρα στο 

σχολείο και ο οποίος παρουσιάζει υλικό που εκτείνεται απεριόριστα πίσω στο χρόνο 

και προς τα έξω στο χώρο» (Dewey 1902 στο Χατζηγεωργίου, 1999,σ.101).   

Πολλοί προσπάθησαν να δώσουν ορισμούς για το τι είναι ένα Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. Ο Stenhouse θα παραθέσει κάποιους όπως: Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι 

« όλες οι προγραμματισμένες εμπειρίες που παρέχει το σχολείο ώστε να βοηθήσει 

τους μαθητές να επιτύχουν κάποια προσδιορισμένα μαθητικά αποτελέσματα, 

αξιοποιώντας το μέγιστο των ικανοτήτων τους» (Neagly και Evans 1967, στο 

Stenhouse, 1975,σ.14). Ο ίδιος θα ορίσει το Α.Π. ως: «Ένα Α.Π. είναι μια 

προσπάθεια να επικοινωνήσει κάποιος τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά μιας 
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εκπαιδευτικής πρότασης, σε μια τέτοια μορφή που να είναι ανοικτή σε κριτική 

ανάλυση και να δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσματική μετατροπή της σε πράξη» 

(Stenhouse 1975, σ.15).   

Το Α.Π. λοιπόν από τους ορισμούς φαίνεται να  περιλαμβάνει κάποια 

χαρακτηριστικά, όπως σχεδιασμό, σκοπούς, στόχους, μέθοδο, δράση, κοινό στο οποίο 

απευθύνεται και τόπο και χρόνο όπου συντελούνται οι προτάσεις του. Επιπρόσθετα 

δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι τα Προγράμματα Σπουδών είναι κατά βάση νομικά 

κείμενα  που απηχούν τις βασικές ιδεολογικοπολιτικές αρχές της πολιτείας. «Μέσα 

από κάθε ΑΠ δεν περιγράφονται απλά οι όροι ενός εκπαιδευτικού συμβολαίου 

(περιεχόμενα, σκοποί, μεθοδολογία, αξιολόγηση) αλλά περιγράφεται η ίδια η 

ταυτότητα που επιθυμεί η πολιτεία να δώσει στους αυριανούς της πολίτες». 

(Ξανθόπουλος & Ντίνας 2013,σ.2). 

Στα Α.Π. μας απασχολεί τι θα συμπεριληφθεί, για ποιο σκοπό και τι διδαχθεί. 

Ο σκοπός όμως εμπεριέχει ιδεολογική τοποθέτηση και ρεαλιστικές προτεραιότητες 

της κοινωνίας. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ. 2003 αναφέρεται ότι: « Προς την κατεύθυνση 

αυτή θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν:  

α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την 

προσωπικότητα του με ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική 

και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια˙ 

μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, με κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις,  

β. η δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της δια 

βίου ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων,  

γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας,  

δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και 

την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών,  

ε. η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη με την ταυτόχρονη 

διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτισμικής μας αυτογνωσίας και  

στ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ. 

(2003, σ.1)» . 

http://users.uowm.gr/kdinas/periodika-synedria107/
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Οι παραπάνω στόχοι όπως: βασικές γνώσεις και δεξιότητες, κριτική σκέψη, 

σεβασμός στο περιβάλλον, ένταξη στην κοινωνία, αποδοχή του άλλου, αποτελούν 

τους πυλώνες που καθορίζουν το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τη διδασκαλία στο 

δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα.  

2.3 Αναλυτικό πρόγραμμα και θεωρίες Αγωγής 

Αναφερθήκαμε σε θεωρίες που αφορούσαν την οπτική της Αγωγής και 

αργότερα της Εκπαίδευσης ανά τους αιώνες. Τα Αναλυτικά Προγράμματα ως μια 

συνοπτική, κατευθυντήρια  και οργανωμένη μορφή της εκπαίδευσης είναι κατεξοχήν 

φορείς ιδεολογίας κατά τον σχεδιασμό τους. Άλλοι μελετητές θα αναφερθούν στις 

ιδεολογίες ως προσανατολισμούς των Α.Π. όπως ο Eisner ή ως θεωρίες όπως ο  

Schiro. 

 Συγκεκριμένα ο  (Eisner στο Χατζηγεωργίου 1999,σ.119) θα ταξινομήσει τους 

(5) προσανατολισμούς των Α.Π. ως εξής:  

 Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός 

 Γνωστικές διαδικασίες 

 Κοινωνική προσαρμογή και Κοινωνική Αναδόμηση 

 Αυτοπραγμάτωση 

 Τεχνοκρατισμός / Τεχνολογία     

Ο Schiro  (2013) θα ταξινομήσει τις θεωρίες των Α.Π. ως εξής: 

 Ακαδημαϊκή Θεωρία 

 Θεωρία Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας 

 Μαθητοκεντρική Θεωρία 

 Θεωρία Κοινωνικής Αναδόμησης  

Οι δύο θεωρητικοί θα συμπέσουν στις θεωρήσεις τους σε κάποια σημεία. «Ο 

Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός αντιστοιχεί με την Ακαδημαϊκή Θεωρία, ο 

προσανατολισμός της Κοινωνικής Προσαρμογής ίσως και σε συνδυασμό με τον 

Τεχνοκρατικό προσανατολισμό με την Κοινωνική Αποτελεσματικότητα, ο 

προσανατολισμός της Αυτοπραγμάτωσης με τη Μαθητοκεντρική Θεωρία και τέλος η 

Κοινωνική Αναδόμηση είναι κοινή και στις δύο προσεγγίσεις» (Χατζηγεωργίου 1999, 

σ.124). 
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Ο Schiro (2013) θα τοποθετήσει τις θεωρίες του στις χρονικές περιόδους όπου 

επικράτησαν ή και επανήλθαν. Η Ακαδημαϊκή θεωρία θα αναπτυχθεί το 19
ο
 αιώνα 

αλλά θα επιστρέψει στην κίνηση του «Νέου Α.Π.» το 1960 αλλά και του Hirch στο 

τέλος του 20
ου

 αιώνα με την «Πολιτιστική Παιδεία» (Cultural Literacy). Η θεωρία της 

Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας θα αντιπροσωπευτεί από τον Tyler το δεύτερο 

μισό του 20
ου

 αιώνα. Η Μαθητοκεντρική  θεωρία θα εξελιχτεί μέσα από τον Parker 

στο τέλος του 19
ου

 αιώνα, τη «Νέα Αγωγή» στις αρχές του 20
ου

, την Ανοιχτή 

Εκπαίδευση ( Open Education) καθώς και από τους Δομιστές (Constructivists)  τα 

τελευταία 50 χρόνια. Η θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης ξεκινά από τον Counts 

τον 20
ο
 αιώνα και συνεχίζει στις μέρες μας.   

Σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή Θεωρία, ο πολιτισμός μας  κατέκτησε 

σημαντική γνώση, η οποία οργανώθηκε στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι η μετάδοση της συσσωρευμένης γνώσης στη νέα γενιά. Το Α.Π. 

προσφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα μεταδοθεί η γνώση. Η θεωρία της Κοινωνικής 

Αποτελεσματικότητας, πιστεύει ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματική 

της συνάντηση με τις ανάγκες της κοινωνίας, ώστε οι μαθητές να υπάρξουν χρήσιμα 

μέλη που θα συνεισφέρουν στη βελτίωσή της. Το Α.Π. σε αυτή την περίπτωση δίνει 

τις κατευθυντήριες γραμμές και τις στρατηγικές για αποτελεσματική μάθηση 

δεξιοτήτων. Το Μαθητοκεντρικό μοντέλο, επικεντρώνεται στην αυτοπράγματωση και 

στις ατομικές ανάγκες. Το Α.Π. επικεντρώνεται στο άτομο, οι ανάγκες του είναι και 

οι ανάγκες του Α.Π.. H θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης, επικεντρώνεται στα 

προβλήματα της κοινωνίας μας και την ανισότητα που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη 

της. Το Α.Π. περνά μέσα από την κοινωνική τους ματιά. Η εκπαίδευση είναι το μέσο 

για την κοινωνική αναδόμηση και το Α.Π. το μέσο για την πραγμάτωση της. 

Ανάλογα λοιπόν με τις θεωρητικές παραδοχές αναπτύσσονται και συγκεκριμένα Α.Π. 

που επιχειρούν να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη κάθε φορά, θεωρητική προσέγγιση. 

2.3.1 Αξιοποίηση του Α.Π. από τους εκπαιδευτικούς 

Ο Ματσαγγούρας (2007) αναφέρει ότι υπάρχουν επτά διαφορετικοί τρόποι 

θεώρησης του Α.Π. σε σχέση με τη διδασκαλία : 

α) Πρακτική θεώρηση: Το περιεχόμενο του Α.Π. που αφορά στο διδακτικό 

αντικείμενο βρίσκεται σε προτεραιότητα ώστε να καλυφθούν οι άμεσες απαραίτητες 

πρακτικές γνώσεις για τον μαθητή. «Ο εκπαιδευτικός που υιοθετεί την αντίληψη αυτή 
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δίνει έμφαση σε εκείνα τα μαθήματα που θεωρεί ότι πρόκειται να ικανοποιήσουν 

βασικές πρακτικές ανάγκες της καθημερινής ζωής και ακολουθεί άμεσους 

δασκαλοκεντρικούς τρόπους, χρησιμοποιεί δε την επανάληψη και τις ασκήσεις για να 

διδάξει και να εμπεδώσει το νέο μάθημα» (Ματσαγγούρας 2007,σ.224). 

 β) Ακαδημαϊκή θεώρηση: Σε αυτή τη θεώρηση εστιάζουμε στην απόκτηση  

επιστημονικών γνώσεων. «Ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στο περιεχόμενο και όχι 

στη διαδικασία της διδασκαλίας και χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό το μονόλογο για 

την πληροφόρηση των μαθητών και την ερωταπόκριση για τον έλεγχο και την 

προαγωγή της κατανόησης»  (Ματσαγγούρας 2007,σ.224). 

   γ) Γνωστική θεώρηση: Στον αντίποδα της ακαδημαϊκής θεώρησης η γνωστική 

θεώρηση ασχολείται με τις διαδικασίες της πρόσληψης των γνώσεων και επιχειρεί να 

αναπτύξει τρόπους σκέψεις και δεξιότητες. «Ο εκπαιδευτικός που επιδιώκει να 

αναπτύξει τις γνωστικές δεξιότητες περιορίζει το μονόλογο του και προσφέρει στους 

μαθητές ευκαιρίες δραστηριοποίησης και επεξεργασίας των δεδομένων»  

(Ματσαγγούρας 2007, σ.224). 

δ) Θεώρηση προετοιμασίας: Κυρίαρχη αντίληψη στο σχολείο η συγκεκριμένη, όπου 

προετοιμάζουμε τον μαθητή για την επόμενη τάξη ή βαθμίδα με απώτερο σκοπό την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια. « Η μάθηση σε αυτά τα πλαίσια περιορίζεται κατά πολύ 

μεγάλο βαθμό στη μηχανική απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων... Ο 

εκπαιδευτικός που υιοθετεί αυτή την αντίληψη προσφέρει την ύλη τεμαχισμένη σε 

διάφορες ενότητες, καθοδηγεί τους μαθητές στην εξάσκηση και στην επανάληψη»    

(Ματσαγγούρας 2007,σ.225). 

ε) Ουμανιστική θεώρηση: Οι συνθήκες ασφάλειας και αποδοχής που οδηγούν στην  

αυτοπραγμάτωση του ατόμου έχουν προτεραιότητα σε αυτή την θεώρηση. «Ο 

εκπαιδευτικός που υιοθετεί την ουμανιστική αντίληψη… απορρίπτει τα αυστηρώς 

καθορισμένα προγράμματα και τις τυποποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις. Η 

αποδοχή, η ποικιλία και η ευελιξία είναι τα γενικότερα χαρακτηριστικά της σχολικής 

εργασίας»  (Ματσαγγούρας 2007,σ.225). 

 στ) Θεώρηση πολιτιστικής μεταβίβασης: Η οπτική αυτή υπερασπίζεται τη συνέχεια 

μέσω των πολιτιστικών αξιών με παραγνώριση των απαιτήσεων της παιδικής ηλικίας. 

« Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο προς μίμηση. Απώτερος σκοπός είναι να 
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εξασφαλιστεί ομοιομορφία στη σκέψη και στη συμπεριφορά των ατόμων, ώστε να 

διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και συνέχεια».  (Ματσαγγούρας 2007,σ.225). 

  ζ) Θεώρηση κοινωνικής ανασυγκρότησης: Αναθεώρηση και κριτική στο κοινωνικό 

κατεστημένο εισάγει αυτή η αντίληψη. Έτσι το Α.Π. χρησιμοποιείται έτσι ώστε να 

εξυπηρετήσει τη θεώρηση αυτή. «Ο εκπαιδευτικός της κοινωνικής ανασυγκρότησης 

ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση και τη λογική αντιπαράθεση και θεσμοθετεί 

διαδικασίες δημοκρατικής συμμετοχής στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής της 

τάξης» (Ματσαγγούρας 2007,σ.225). 

Οι παραπάνω θεωρήσεις σχετίζονται με την προσωπική αντίληψη του κάθε 

εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία, έτσι ερμηνεύει το Α.Π. ανάλογα με τη δική του 

θεώρηση η οποία είναι τις περισσότερες φορές συνδυαστική , δηλαδή χρησιμοποιεί 

διάφορες θεωρήσεις. Συνοψίζοντας, η προσωπική θεώρηση και αντίληψη 

ενεργοποιείται σε κάθε φάση του προγραμματισμού του μαθήματος σε συνδυασμό με 

το δυναμικό των μαθητών του, τις συνθήκες, την υλικοτεχνική υποδομή και το 

γνωστικό και επιστημολογικό επίπεδο του εκπαιδευτικού.  

2.4 Είδη Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα χωρίζονται σε: περιεχομένων, κουρίκουλα και 

σε διαδικαστικά. 

Ι. Τα Α.Π. περιεχομένων περιέχουν τι θα διδαχθεί και σε πόσες ώρες. «Τα 

περιεχόμενα διδασκαλίας αποτελούν τον κύριο πυρήνα τους» (Βρεττός και Καψάλης 

1990,σ.20). 

ΙΙ. Τα Κουρίκουλα ως μοντέλο σχεδιασμού περιέχει σκοπούς και στόχους σε 

συνάρτηση με το περιεχόμενο. Το curriculum είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που 

περιέχει: «τα τέσσερα δομικά στοιχεία α) Στόχους μάθησης, β) Περιεχόμενα 

μάθησης, γ) Μεθόδευση της διδασκαλίας, δ) Έλεγχο επίτευξης των στόχων» (Βέικου, 

Σιγανού & Παπασταμούλη 2007, σ. 55). Οι μορφές αυτών των προγραμμάτων είναι 

α) κλειστού τύπου β) ανοικτού τύπου γ) ή τύπου curriculum 

Ο Μπονίδης (2012) προχωρεί στην παρακάτω περιγραφή των χαρακτηριστικών των 

προγραμμάτων αυτών: 

α) Το κλειστό curriculum: 
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 Είναι συγκεντρωτικό με λεπτομερή καταγραφή των δράσεων 

 Περιέχει γενικούς και ειδικούς στόχους τους τελευταίους στηριγμένους στο 

συμπεριφοριστικό μοντέλο 

 Προδιαγράφει τη διδασκαλία 

 Ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα της μάθησης και λιγότερο για τη διαδικασία 

 Οι ειδικοί σχεδιαστές του προγράμματος καθιστούν τους εκπαιδευτικούς 

«εντολοδόχους» της εφαρμογής του 

β) Το ανοιχτό curriculum: 

 Χαρακτηριστικό του είναι οι γενικοί σκοποί. Οι ειδικοί στόχοι είναι στη 

δικαιοδοσία του εκπαιδευτικού 

 Οι κατευθυντήριες γραμμές του είναι και ο χώρος δράσης του εκπαιδευτικού 

με σχετική ελευθερία κινήσεων  

 Ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά και τις ειδικές συνθήκες της τάξης αλλά και τον 

τρόπο δράσης που θα επιλέξει για την εφαρμογή του 

γ) Το Α.Π. τύπου curriculum: 

 Περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία του κουρίκουλου (στόχους, περιεχόμενα, 

υποδείξεις, αξιολόγηση) 

 Είναι ανοιχτό ως προς τον τρόπο εφαρμογής του μέσα στα πλαίσια 

 Περιέχει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και σχέδια μαθήματος   

ΙΙΙ. Το Πρόγραμμα Διαδικασίας  

 Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως καλλιέργεια δεξιοτήτων πρόκτησης γνώσης και 

όχι ως συσσώρευση της γνώσης 

 Είναι δημιουργικό, ευέλικτο, προσπαθώντας να καλλιεργήσει στους μαθητές 

την διερευνητική μάθηση 

 Αξιοποιεί τις βιωματικές καταστάσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

Μια άλλη διάκριση είναι ανάμεσα στα γραμμικά και τα σπειροειδή προγράμματα. 

«Σε αντιδιαστολή με το πρόγραμμα γραμμικής διάταξης όπου οι έννοιες και γενικά τα 

στοιχεία του περιεχομένου, ακολουθούν το ένα μετά το άλλο… στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπειροειδούς διάταξης οι βασικές έννοιες εισάγονται στις μικρές ηλικίες 

και επαναλαμβάνονται» (Χατζηγεωργίου 2000,σ.108) 
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2.5 Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 2003,  Π.Σ. 2011 

 

Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί γενικά οτιδήποτε καλύπτει το 

μεγάλο εύρος όλων των γνωστικών αντικειμένων είναι αυτός του Αναλυτικού 

Προγράμματος και σε ό, τι αφορά στα γνωστικά αντικείμενα ξεχωριστά, όπως στο 

γλωσσικό μάθημα, το Πρόγραμμα Σπουδών. Το Π.Σ., εστιάζει  περισσότερο στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε αντικειμένου. Το Α.Π., «είναι ένα εργαλείο, το οποίο 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του πράξη, ένα εργαλείο που του 

χρησιμεύει ως επαγγελματική πυξίδα και του λέει τι πρέπει να κάνει και πότε να το 

κάνει». (Βρεττός και Καψάλης 1990,σ.14). Το Α.Π. σχεδιάζεται από μια ομάδα 

ειδικών και σκοπό έχει να δώσει τις βασικές κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Εκεί αναφέρονται οι σκοποί, οι στόχοι, τα περιεχόμενα και κατ’ 

επέκταση και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους σκοπούς 

της διδασκαλίας. Το Π.Σ. περιέχει: θεματικές ενότητες, σχέδια μαθήματος, οδηγούς 

και εξυπηρετεί τη φιλοσοφία και τη δράση ανά μάθημα.  

Μετά το 1999 επιχειρήθηκε τέσσερις φορές να αλλάξει το Π.Σ. στο γλωσσικό 

μάθημα, με την τελευταία το 2011. «Ωστόσο, τα δύο πρόγραμμα που διαδέχτηκαν το 

αρχικό του 1999 - το ενδιάμεσο του 2001 και το οριστικό του 2003, που ισχύει ως 

σήμερα - έχει υποστηριχτεί ότι δε διέφεραν ουσιαστικά μεταξύ τους αλλά 

αποτελούσαν παραλλαγή εκείνου του 1999 με επουσιώδεις προσθαφαιρέσεις, κυρίως 

για να αιτιολογηθεί η προσθήκη του «Διαθεματικού» (Αγγελάκος 2005· Ντίνας & 

κ.ά, 2003). Συνεπώς, το ΠΣ του 2011 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποπειράται να 

καθιερώσει μια νέα πραγματικότητα στον εκπαιδευτικό χάρτη της γλωσσικής 

διδασκαλίας πιάνοντας το νήμα ουσιαστικά μετά το 1999» (Ξανθόπουλος και Ντίνας 

2013, σ.16)  

Σήμερα στο γλωσσικό μάθημα ισχύουν τα δύο τελευταία Α.Π. και Π.Σ. του 

2003 και 2011 αντίστοιχα. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

του 2003 είναι το  επίσημο Α.Π. (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) 

και το Π.Σ. του 2011 χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και συμβουλευτικά, 

συγκεκριμένα αναφέρει ότι το Π.Σ. αφορά στην:  «Εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον 

εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». 

Στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2003, (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι: «Η 

διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 

ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, 

υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε 

να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους». ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

(2003, σ.1) 

Στο  Π.Σ. του 2011 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ) στόχος του είναι: «Με το μάθημα της διδασκαλίας της νέας ελληνικής 

σύμφωνα με το ΠΣ του 2011 επιδιώκεται, όπως τονίζεται αναλυτικά στο κύριο σώμα, 

η γλωσσική, γραμματισμική και επικοινωνιακή ενδυνάμωση των μαθητών και των 

μαθητριών, καθώς και η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού τους». Π.Σ. (2011, 

σσ. 9-13) 

Και τα δύο Π.Σ. έχουν τον ίδιο σκοπό: την ανάπτυξη της γραπτής και της 

προφορικής  δεξιότητας στη γλώσσα και ταυτόχρονα προωθούν τις διαδικασίες 

μάθησης με έμφαση στον κριτικό γραμματισμό στο Π.Σ. του 2011. Το Π.Σ. 2011 

αναφέρει ότι το ΑΠΣ 2003 όπως και τα βιβλία του 2006-7 έχουν ως  χαρακτηριστικό: 

«την στροφή προς μορφές της κειμενοκεντρικής και της επικοινωνιακής προσέγγισης, 

οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με παλαιότερες, γραμματικοκεντρικές μορφές 

διδασκαλίας» Π.Σ. (2011, σ. 1). Στο ΔΕΠΠΣ η επίτευξη του σκοπού της γλωσσικής 

διδασκαλίας «επιχειρείται με μια επιλεκτική και συνδυαστική εφαρμογή θεωριών, με 

γνώμονα τις ανάγκες της διδακτικής» (ΦΕΚ 303/τ.Β΄, 2003,σ. 37), ενώ στο Π.Σ. του 

2011 δηλώνεται ρητά ότι αυτό «στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού» (η 

έμφαση στο πρωτότυπο)» Π.Σ. (2011,σ.5), «χωρίς να αρνείται τις κλασικές αρχές 

ενός προγράμματος διδασκαλίας για καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού των 

μαθητών και των μαθητριών» Π.Σ. (2011,σ. 7). Το Π.Σ. του 2011 προχωρά πέρα από 

την επικοινωνιακή και την κειμενοκεντρική προσέγγιση  στη γλώσσα και μας εισάγει 

στον κριτικό γραμματισμό. «…ενισχύει το διερευνητικό και κριτικό πνεύμα απέναντι 

στη γλώσσα και στον τριπλό ρόλο που αυτή επωμίζεται: ως το βασικό μέσο 

επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, ως το μέσο που αντικατοπτρίζει με τη 

μεγαλύτερη πιστότητα τον ανθρώπινο νου και ως μηχανισμός κατασκευής ή/και 

αναδόμησης στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας»… «Για όλους τους 

παραπάνω λόγους το Π.Σ. που ακολουθεί είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις 

αρχές του κριτικού γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν 
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(και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λογοτεχνία), προσεγγίζεται μαθησιακά ως 

ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού είναι 

και θα πρέπει να είναι διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες» Π.Σ. (2011, σ.5). Ως προς τη 

διδακτική προσέγγιση μας συστήνει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον ψηφιακό 

γραμματισμό. «Ταυτόχρονα και μέσα στις τάξεις και για όλες τις ώρες μπορεί να 

βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο έργο του η ανάπτυξη της τεχνολογίας, και ειδικότερα 

της γλωσσικής τεχνολογίας με τα εργαλεία που προσφέρει, καθώς επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να οργανώσει μια διαφοροποιημένη διδασκαλία που να καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα αναγκών». Π.Σ. (2011, σ.5)  

Και τα δύο Προγράμματα είναι προγράμματα που ανήκουν στα κουρίκουλα 

γιατί έχουν τη μορφή αλλά και την ουσία τους, δηλαδή περιέχουν τέσσερα δομικά 

στοιχεία με τους στόχους, τα περιεχόμενα, τη μεθοδολογία, τον έλεγχο επίτευξης 

στόχων. «Καθώς ένα κουρίκουλο χαρακτηρίζεται από τα τέσσερα αυτά δομικά 

στοιχεία, έχει συνήθως πάντα και μια συγκεκριμένη μορφή. Αποτελείται δηλ. από 

τέσσερις στήλες…»: (Βρεττός και Καψάλης 1990, σ.19)  

Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 2003 

 

 Τάξη*  Άξονες  

γνωστικού  

περιεχομένου  

Γενικοί στόχοι  

(γνώσεις, δεξιότητες,  

στάσεις και αξίες)  

Ενδεικτικές  

Θεμελιώδεις έννοιες  

Διαθεματικής  

προσέγγισης  

 

Π.Σ. 2011 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΤΥΠΟΙ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΣΥΝΑΦΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

 

 

2.6 Αρχές του νέου Προγράμματος Σπουδών στο γλωσσικό μάθημα 

2.6.1
 
Κριτικός γραμματισμός 
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Η έννοια του κριτικού γραμματισμού άρχισε να χρησιμοποιείται από τη 

δεκαετία του 1990 στο σχολείο έχοντας  το θεωρητικό της υπόβαθρο στον Freire. Ο 

κριτικός γραμματισμός, λοιπόν, αποτελεί μια «παιδαγωγική φιλοσοφία» (Στάμου, 

Πολίτης & Αρχάκης 2016,σ.31 ). Μέσω του κριτικού  γραμματισμού δεν επιδιώκεται 

μόνο η εγγραματοσύνη αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που θα οδηγήσει  

σε ενεργούς πολίτες. Αυτό το ρόλο η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού την 

αναθέτει στο σχολείο. Εκεί, οι μαθητές, αναφέρει η Κωστούλη (2010,σ.1): «θα 

διαγιγνώσκουν και θα χειρίζονται την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας… θα 

αναπτύξουν κριτική αντίσταση… θα αμφισβητούν ό ,τι προβάλλεται ως κανονικό». 

Όλες όμως αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να περάσουν για να γίνουν πράξη μέσω 

των εκπαιδευτικών. «Η εφαρμογή, ωστόσο, νέων κειμενικών πρακτικών απαιτεί και 

αναδόμηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες ουσιαστικά καλούνται 

να λειτουργήσουν ως φορείς της όποιας εκπαιδευτικής αλλαγής» (Χατζηλουκά 

2010,σ.407). 

 

2.6.2 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια νέα πρόταση διδασκαλίας που 

αφορά την τυπική τάξη. Στις τάξεις του σύγχρονου σχολείου παρατηρείται πλέον μια 

διεύρυνση της διαφορετικότητας στη σύνθεση των μαθητών. Υπάρχουν αλλοδαποί 

μαθητές, παιδιά με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες που παραμένουν  στις τυπικές 

τάξεις στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης. Το μείγμα αυτό πρέπει να το χειριστεί ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό με τα τυπικά μέσα 

διδασκαλίας. «Σύμφωνα με την Tomlison, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 

αποτελεσματική για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ετερογενείς τάξεις 

μαθητών» (Παντελιάδου 2013, σ.35). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο γλωσσικό 

μάθημα εισάγει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως απόρροια των παραπάνω 

αναγκών. 

2.6.3 Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία 

Ο Μπίκος (2017) αναφέρει ότι ζούμε στην εποχή όπου το επίκαιρο σύστημα 

για τη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης είναι πλέον ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, οι παλιοί αποθηκευτές της γνώσης όπως τα βιβλία δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν την υπερπροσφορά της γνώσης. Οι κατεξοχήν, λοιπόν 
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μεταβιβαστές της γνώσης  εκπαιδευτικοί και σχολεία εκσυγχρονίζονται, οι μεν ως 

χειριστές της νέας τεχνολογίας και οι δε ως εφοδιαστές των νέων μέσων στις 

σχολικές αίθουσες. Όλα τα παραπάνω πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από την 

κριτική ματιά του νέου Π.Σ. και του Α.Π. που εισήγαγε τον ψηφιακό γραμματισμό. 

Οι Ράπτης και Ράπτη (2013) αναφέρουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

ανταποκριθούν στην κριτική προσέγγιση, υπό τον όρο ότι: «θα δίνονται ευκαιρίες 

στους μαθητευόμενους να ασχοληθούν και με ζητήματα κοινωνικής κριτικής, 

πολιτιστικής αυτογνωσίας και ανάληψης πρωτοβουλιών» (Ράπτης και Ράπτη 

2013,σ.135) 

2.6.4 Νέες μορφές αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο εξυπηρετεί μια σειρά από σκοπούς 

όπως: η ανατροφοδότηση στην πορεία της διδασκαλίας, η πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων, η βαθμολογική κατάταξη των μαθητών στις μεγάλες τάξεις στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι νέες μορφές αξιολόγησης περιλαμβάνουν τη μέτρηση 

γνώσης μέσω της μέτρησης των δεξιοτήτων και της κατανόησης, την  αξιολόγηση 

του προϊόντος μέσω της αξιολόγησης της διαδικασίας, την τελική αξιολόγηση μέσω 

της τελικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης και τη χρήση γραπτής μορφής 

αξιολόγησης μέσω της χρήσης ποικιλίας μορφών αξιολόγησης, αναφέρει το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
1
Το νέο Π.Σ.(2011,σ.19) προτείνει μια σειρά από 

νέες μορφές αξιολόγησης όπως: την αρχική, διαμορφωτική την τελική.  «Σε αυτή την 

κατεύθυνση εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης όπως: ο φάκελος των γλωσσών 

(portfolio), η συστηματική παρατήρηση, η αξιολόγηση μέσω των σχεδίων εργασίας και 

η αυτοαξιολόγηση και αλληλοαξιολόγηση φαίνεται να εξυπηρετούν 

αποτελεσματικότερα το νέο πλαίσιο για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας».
2
 

2.7 Διδασκαλία 

Διδασκαλία είναι «[οι] μεθοδευμένες διαδικασίες, τις οποίες αναπτύσσει ο 

δάσκαλος σε πλαίσιο διαπροσωπικής επικοινωνίας με τους μαθητές του, προκειμένου 

να τους βοηθήσει να οικειοποιηθούν με αυτενεργό τρόπο τις σχολικές γνώσεις και να 

αναπτύξουν δεξιότητες, αξίες και στάσεις που κρίνονται από το Αναλυτικό 

                                                           
1
 http://www.pi.ac.cy 

2
 digitalschool.minedu.gov.gr 
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Πρόγραμμα αναγκαίες για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους» (Ματσαγγούρας 2009, σ. 

398).  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η ανάλυσή της και η τελική πράξη που αφορά 

την εφαρμογή στην τάξη είναι διαδικασίες που εμπλέκουν άμεσα τον εκπαιδευτικό 

καθώς και την επιστημονική του ετοιμότητα και γνώση. Χρονικά μπορούμε να 

χωρίσουμε το σχεδιασμό της διδασκαλίας σε τέσσερις φάσεις: στον μακροπρόθεσμο, 

στον μεσοπρόθεσμο, στον εβδομαδιαίο και στον ωριαίο προγραμματισμό. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τους σκοπούς που αντιστοιχούν 

στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, από τους άξονες οι οποίοι παραπέμπουν στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και τους στόχους που επιχειρούνται σε εβδομαδιαία και 

ωριαία βάση. Παρακάτω αναφερόμαστε αναλυτικά. 

 Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δεν γίνεται από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης αλλά από τα όργανα χάραξης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής  και 

αφορά τη σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος κατά τάξη και κατά διδακτικό 

αντικείμενο. (Ματσαγγούρας 2007) 

Το Α.Π. λοιπόν στον μακροπρόθεσμο τουλάχιστον σχεδιασμό παίζει το 

μεγαλύτερο ρόλο. Στην αρχή της χρονιάς ο εκπαιδευτικός αναφέρει ο Ματσαγγούρας  

(2007) ότι σχεδιάζει ένα αδρομερές ετήσιο χρονοδιάγραμμα όπου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό και τις κατευθύνσεις του Α.Π. Στη φάση όμως της 

επαφής  του, ο διδάσκων κάνει συνειδητά ή ασυνείδητα ένα πρώτο φιλτράρισμα 

βάσει της προσωπικής του θεωρίας διδασκαλίας, το οποίο αποκτά πιο συγκεκριμένη 

μορφή κατά την ωριαία διδασκαλία. 

Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός 

Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός συνήθως  γίνεται ανά τρίμηνο και έχει 

σκοπό: «α) να επαναπροσδιορίσει χρονικά την πορεία της διδακτικής του εργασίας β) 

να επανεκτιμήσει τις επιδιώξεις του γ) να εξοικειωθεί συστηματικότερα με το 

περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων».  (Ματσαγγούρας 2007,σ.218). Οι άξονες του 

αναλυτικού προγράμματος βοηθούν στην επανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού. Ο 

Ματσαγγούρας (2007) όμως αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός που κατέχει την ύλη είναι 
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σε θέση τους άξονες του Α.Π. να τους τροποποιήσει και να τους εμπλουτίσει ώστε να 

συμπεριλάβει ό, τι αυτός θεωρεί πρόσφορο και χρήσιμο για τους μαθητές του. 

Εβδομαδιαίος σχεδιασμός 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βρίσκεται μέσα στα στενά πλαίσια του ωρολόγιου 

προγράμματος. Το Α. Π. σε αυτό τον σχεδιασμό βάζει τις προτεραιότητες του στα 

διδακτικά αντικείμενα και την κατανομή τους σε εβδομαδιαία βάση . 

Ωριαίος σχεδιασμός 

Η ωριαία διδασκαλία φέρνει τον εκπαιδευτικό αντιμέτωπο με την πράξη , με 

τους στόχους  και την ιεράρχησή τους και την άμεση γνωστική εφαρμογή τους. 

Προκύπτει ότι ο ωριαίος προγραμματισμός  αποβαίνει κρίκος σύνδεσης του Α.Π. με 

την καθημερινή πράξη και ότι με τον τρόπο που αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός τις 

δυνατότητες επιλογής που έχει αποκαλύπτει τις θεωρητικές αντιλήψεις του για τη 

διδασκαλία, τη γνώση, το μαθητή και την εκπαίδευση (Ματσαγγούρας 2007). 

Διαπιστώνουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματίζεται κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού του προγραμματισμού της διδασκαλίας μέσα από τα φίλτρα 

της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού.  

Στο παρακάτω διάγραμμα ο Ματσαγγούρας ( 2007) συνοψίζει τη σύνδεση του Α.Π. 

με τη διδασκαλία. 

      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Αντίληψη για Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 Προϋποθέσεις  

 Σκοποθεσία 

 Επιπτώσεις 

 

2.8 Προηγούμενες έρευνες 

Όπως δηλώνεται και στον τίτλο της εργασίας: «Αξιοποίηση της γνώσης και 

των αρχών του Α.Π. στο γλωσσικό μάθημα και εφαρμογή στην καθημερινή πράξη»,  

απαραίτητη είναι η γνώση του Α.Π. και των θεωρητικών του παραδοχών. Πώς όμως 
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γίνεται η πρόσληψη της γνώσης και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν; Η «γνώση», 

στην περίπτωσή των εκπαιδευτικών, δηλαδή η αντίληψη, η πεποίθηση, η εμπειρία, η 

ιδεολογία, το μορφωτικό επίπεδο είναι πολυπαραγοντική και εντάσσεται στην 

επιστημολογική πεποίθηση. 

Στην Κύπρο το 2014 δημοσιεύτηκε μια έρευνα που αφορούσε στις 

επιστημολογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών: Διερευνώντας τις επιστημολογικές 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών: Μια πιλοτική μελέτη Μπάιτελμαν (2014). «Σύμφωνα 

με ερευνητές της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής των Επιστημών, ως 

ανθρώπινα όντα διαθέτουμε άδηλες πεποιθήσεις (implicit beliefs) για τη φύση της 

γνώσης και της μάθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστημολογικές πεποιθήσεις. 

Ειδικότερα, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις ενός ατόμου είναι οι εξειδικευμένες ή 

γενικές απόψεις του ατόμου για τη δομή και την οικοδόμηση της γνώσης, καθώς και 

τη διαδικασία της μάθησης» (Hofer & Pintrich 1997 στο Μπάιτελμαν, 2014,σ.24). 

  Άρα οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των ατόμων μπορούν να επηρεάσουν την 

εννοιολογική τους κατανόηση. Ειδικότερα, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, 

αναφέρει ότι: «υπάρχουν διάφορες εμπειρικές έρευνες οι οποίες έχουν καταδείξει την 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιστημολογικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

και της διδακτικής πρακτικής τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι: «οι 

επιστημολογικές πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού δημιουργούν τέτοιο διδακτικό 

πλαίσιο αναφοράς, το οποίο επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές και πρακτικές του 

εκπαιδευτικού» (Hofer  2001 στο Μπάιντελμαν 2014,σ.26). Επιπλέον, αναφέρει ότι: 

οι επιστημολογικές πεποιθήσεις κυμαίνονται από απλοϊκές μέχρι πιο περίπλοκες και 

αναπτύσσονται με βάση τις εκπαιδευτικές εμπειρίες του ατόμου και σε μικρότερο 

βαθμό με βάση την ηλικία. 

Στα τελευταία ερωτήματα της συνέντευξης, οι εκπαιδευτικοί ερωτώνται αν 

επιθυμούν να επιμορφωθούν. Η Μπάιντελμαν αναφέρει ότι: «διάφοροι ερευνητές 

υπογραμμίζουν ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις, παρόλο που είναι άδηλες 

πεποιθήσεις και σχετικά ανθεκτικές στην αλλαγή, εντούτοις επιδέχονται βελτίωση 

(Buehl & Alexander 2001 στο Μπάιντελμαν, 2014,σ.25), με την αξιοποίηση ειδικών 

επιμορφωτικών παρεμβάσεων» (Hofer 2001 στο Μπάιντελμαν, 2014,σ.25). 

Στην έρευνά της κατέδειξε ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών της Κύπρου, (εκατό άτομα και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης) 

είναι μέτρια ανεπτυγμένες, αλλά παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης.  
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Η έρευνα της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσει να διερευνήσει τις 

επιστημολογικές απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Α.Π. αλλά και  προς τις νέες 

αρχές που διέπουν τα Α.Π. ως προς τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. 

Ένα άλλο είδος έρευνας που αφορά την ιδεολογία και τα Α.Π. 

πραγματοποιήθηκε στην Αμερική. Ο Schiro (2013) παρουσιάζει ένα διάγραμμα με τις 

ιδεολογίες που επικράτησαν στην εκπαίδευση από το 1890: την ακαδημαϊκή (Scholar 

Academic), της κοινωνικής αποτελεσματικότητας (Social Efficiency), τη 

μαθητοκεντρική (Learner Centered), της κοινωνικής αναδόμησης (Social 

Reconstruction). Η μελέτη έγινε καταγράφοντας την ιδεολογική επιρροή στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής  στην Αμερική, όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα.  

Γράφημα 1:  Υψηλή και χαμηλή απήχηση των τεσσάρων παιδαγωγικών ιδεολογιών στο χρόνο  

 

(Schiro 2013, σ.245) 

Επεκτείνοντας τη μελέτη του θα μελετήσει την ιδεολογική πορεία ενός 

εκπαιδευτικού μέσα από το επάγγελμά του και θα συνδέσει την ιδεολογική του 

τοποθέτηση με την υπηρέτηση του σε διάφορα σχολεία, διαφορετικών κοινωνικών 

στρωμάτων. Θα χρησιμοποιήσει την ιδεολογική μέθοδο (Denzin 1989), 

καταγράφοντας την ιδεολογία των εκπαιδευτικών μέσω της πράξης σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα της καριέρας τους με την επισήμανση της αλλαγής ιδεολογίας 

όποτε αυτή συμβαίνει. Ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση τους υπάρχουν 

διαφορές στον τρόπο αντίληψης του Α.Π. αλλά και της διδασκαλίας και της μάθησης. 
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Αυτή η καταγραφή μάλιστα ονομάζεται «Curriculum ideology life histories» (Schiro 

2013). 

 Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα. Αυτό που 

εντυπωσιάζει είναι η αλλαγή στην ιδεολογική του στάση ανάλογα με το είδος 

σχολείου που υπηρετεί ή και τη θέση που κατέχει.  

 Αυτή η έρευνα μπορεί να συνδεθεί με την έρευνα της εργασίας; Αυτό θα 

καταδειχτεί στην τελική συζήτηση, επειδή και στο ερωτηματολόγιό μας υπάρχουν 

ερωτήσεις που θίγουν το θέμα της ιδεολογίας.  

 

Γράφημα 2: Ιστορία ζωής  μέσα από τις επιρροές των τεσσάρων παιδαγωγικών ιδεολογιών 

 

(Schiro 2013, σ.250) 

Την εργασία απασχολεί η γνώση του Α.Π. και η αξιοποίησή του. Οι 

Charalambous &  Philippou (2010), ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα αλλά σε 

ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο, στα Μαθηματικά. Μια έρευνα σε 151 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που αφορούσε τη γνώση και 

την εφαρμογή του νέου Α.Π. , για τα μαθηματικά, πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή 

του στα σχολεία κατέδειξε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί είχαν 
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έντονους προβληματισμούς σχετικά με την πληροφόρηση που έλαβαν για τη 

μεταρρύθμιση. Οι Charalambous &  Philippou (2010) αναφέρουν ότι και άλλες 

μελέτες (van den Berg & Ros 1999), καταδεικνύουν ότι  τέτοιοι προβληματισμοί 

δύσκολα επιλύονται αν λάβουμε υπόψη τη σύντομη ενημέρωση μέσω σεμιναρίων και 

το βιβλίο δασκάλου  ως επαρκή μέτρα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Έτσι, η 

στοιχειώδης γνώση του νέου Α.Π. στα μαθηματικά, ήταν αναμενόμενη. Αυτό όμως 

δεν προβλημάτισε τόσο τους ερευνητές όσο η λανθασμένη εφαρμογή του. Αυτό 

συνέβαινε γιατί όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδιναν σημασία 

στις λέξεις κλειδιά του Α.Π., χωρίς να γνωρίζουν την ουσία τους και την ορθή 

εφαρμογή των νέων διδακτικών προτάσεων που αντιπροσώπευαν. Η συγκεκριμένη 

εργασία αφορά άλλο γνωστικό αντικείμενο αλλά οι ερευνητικές αναζητήσεις της 

ταιριάζουν με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, σχετικά με τη 

γνώση του Α.Π. και την καθημερινή του αξιοποίηση.  

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες είναι δάσκαλοι που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δηλαδή από το δήμο 

Θεσσαλονίκης αλλά και από δήμους στα ανατολικά (Καλαμαριά, Πυλαία) ή στα 

δυτικά (Εύοσμος, Συκιές). Η προσπάθειά μου επικεντρώθηκε στην αναζήτηση 

σχολείων που αντιπροσωπεύουν διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και σε αυτά 

εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ηλικίες όσο αυτό είναι εφικτό στην πόλη μας,( τα 

τελευταία χρόνια οι μεταθέσεις αλλά και οι αποσπάσεις στη Θεσσαλονίκη είναι 

ελάχιστες).   Ο οδηγός συνέντευξης ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν 

την ηλικία τους, τα έτη που υπηρετούν ως δάσκαλοι, ποιο είναι το βασικό τους πτυχίο 

(ΠΑ Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή ΠΤ Παιδαγωγικού Τμήματος), αν διαθέτουν 

δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, διδακτορικό ή ΜΔΔΕ (Μετεκπαίδευση 

(2) ετών). Ακόμα ανάμεσα στις ερωτήσεις που αφορούν το προφίλ των υποκειμένων 

της συνέντευξης, υπήρχαν και δύο ερωτήσεις σχετικές με την ακαδημαϊκή τους 

κατάρτιση σε θέματα που ενδιαφέρουν την έρευνά μας μας, δηλαδή αν 

παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους  μάθημα σχετικό με τα Α.Π. ή 

αν έλαβαν οποιαδήποτε επιμόρφωση που αφορούσε τα Α.Π., αργότερα ως δάσκαλοι. 

Ο παρακάτω πίνακας συντάχτηκε μετά από την καταγραφή των δημογραφικών 
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στοιχείων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην 

έρευνα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Ε1 Θ 53 30 Π.Α ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε2 Θ 62 27 Π.Α ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε3 Α 55 27 Π.Α ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε4 Θ 30 8 Π.Τ   - ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε5 Α 53 30 Π.Α ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε6 Θ 27 1 Π.Τ   - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ε7 Θ 53 27 Π.Α ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε8 Θ 30 7 Π.Τ.   - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε9 Θ 50 24 Π.Α. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε10 Θ 47 15 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε11 Α 52 22 Π.Τ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε12 Θ 48 15 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε13 Θ 52 22 Π.Τ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε14 Θ 45 11 Π.Τ.   - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ε15 Α 50 20 Π.Α. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε16 Α 53 27 Π.Α. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε17 Θ 52 17 Π.Α. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε18 Α 48 22 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε19 Θ 50 19 Π.Α. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ε20 Θ 46 17 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε21 Θ 43 13 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ε22 Α 47 20 Π.Τ.  - ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Γράφημα 3 

 

Από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δασκάλων είναι γυναίκες, δηλαδή οι 

δεκαπέντε και επτά είναι άντρες. Το Υπουργείο Παιδείας το 1999 με επίσημα 

στοιχεία αναφέρει ότι το 57.2% στα Δημοτικά σχολεία είναι γυναίκες ενώ το 1994 το 

ποσοστό ήταν 54,8%, άρα υπάρχει αυξητική τάση. (Κανταρτζή και Ανθόπουλος 

2006)
3
. «Οι γυναίκες αποτελούν, µόνιµα πλέον, µία συνεχώς διευρυνόµενη 

πλειοψηφία στο σώµα των εκπαιδευτικών και µε την παρουσία τους έχουν προσφέρει 

σηµαντικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση», αναφέρει η Ζιώγου - Καραστεργίου σε 

ανάλυση έρευνας στο Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου στη Λευκωσία το 2008.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ποσοστά Γυναικών Εκπαιδευτικών σε ∆ηµοτικά σχολεία. ∆ηµοτικά σχολεία  1994-95 54,8% 1998-

99 57,2% 
4
 www.ekif.org/docs/2008ziogou.pdf 

ΑΡΡΕΝ 
32% 

ΘΗΛΥ 
68% 

Φύλο Συμμετεχόντων 
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  Γράφημα 4 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα που παρουσιάζει το προφίλ 

των συμμετεχόντων, στη στήλη που αφορούσε το προπτυχιακό  μάθημα για το Α.Π.   

το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν είχαν ενταγμένο μάθημα κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους σχετικό με το Α.Π.. Μάλιστα προσπαθώντας να 

ανακαλέσουν στη μνήμη τους αν υπήρχε σχετικό μάθημα, σχολίαζαν τη χρησιμότητα 

ενός τέτοιου μαθήματος. Τρεις ανέφεραν την ύπαρξη τέτοιου μαθήματος, μόλις ένας 

σε προπτυχιακό στάδιο και οι άλλοι δύο σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Σε μια 

μικρή αναζήτηση βρέθηκε το αρμόδιο μάθημα στον οδηγό σπουδών του ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

(Ε45 Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη) και στο ΠΤΔΕ ΠΔΜ (ΥΕ 131 

Αναλυτικά Προγράμματα). Αν συνδυάσουμε την αδυναμία των εκπαιδευτικών να 

θυμηθούν την ύπαρξη τέτοιου μαθήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους από τη 

μια και ότι θετική απάντηση για την ύπαρξη του έδωσε μόνο ο Ε6, ετών 27 σε 

προπτυχιακό επίπεδο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόσφατα ενσωματώθηκαν 

αυτόνομα μαθήματα που αφορούν αποκλειστικά τα Α.Π. στους οδηγούς σπουδών και 

όχι ενταγμένα σε κάποια Σχολική Παιδαγωγική, αν υπήρχαν, που τελικά όπως δείχνει 

και η έρευνα αγνοούνταν από τους φοιτητές.  

 

 

 

ΌΧΙ 
86% 

ΝΑΙ 
14% 

Μάθημα Α.Π. 
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Γράφημα 5 

 

          Η δήλωση των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 68% ότι έχουν παρακολουθήσει επι-

μόρφωση που αφορά τουλάχιστον τα ΑΠΣ ΔΕΠΠΣ 2003 μαζί με την εισαγωγή των 

νέων εγχειριδίων 2006, πριν δέκα χρόνια, επιβραβεύει την ακριβή ανάκληση της συ-

γκεκριμένης πληροφορίας από τις αναμνήσεις τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα 

πεπραγμένα 2005 – 2007 αναφέρει ότι: «έθεσε, κατά τη διετία 2005 ‐ 2007, ως βασι-

κή  προτεραιότητα την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του Διαθε-

ματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των συναφών 

Αναλυτικών  Προγραμμάτων  Σπουδών  (Α.Π.Σ.) στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  Η  

προτεραιότητα αυτή υλοποιήθηκε, σχεδόν στο σύνολό της, με τη συγγραφή  ενενήντα

 ενός (91) νέων βιβλίων μαθητή, για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό  και  το  Γυμνάσιο,

 και τη δημιουργία αντίστοιχου συνοδευτικού υποστηρικτικού  υλικού  (βιβλίο εκπαι-

δευτικού, εκπαιδευτικό  λογισμικό,  χάρτες κ.ά.). Η  δράση  αυτή, συμπληρώθηκε  με  

την επιμόρφωση όλων  των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημόσιας 

και Ιδιωτικής) στα νέα διδακτικά πακέτα». 
5
 Όσο για τα νέο Π.Σ. επιλέχθηκαν 99 

δημοτικά σχολεία, πανελλαδικά, για πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Οι 

ομάδες επιμόρφωσης επιμόρφωσαν τους διευθυντές των σχολείων, τους σχολικούς 

συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων. Η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών έγινε σε δύο φάσεις, το φθινόπωρο του 2011 και το πρώτο 

τετράμηνο του 2012. Ο Μουντάκης (2013) σε μια καταγραφή των πεπραγμένων σε 

έκθεσή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

                                                           
5
 Έκθεση πεπραγμένων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2005-2007, σ.1 

ΟΧΙ 
32% 

ΝΑΙ 
68% 

Επιμόρφωση Α.Π. 
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(2007-2013): «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21
ου

 αιώνα)» παρατηρεί ότι δεν υπήρξε 

προθυμία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτικούς των 99 

σχολείων, σε όλη την επικράτεια περίπου οι μισοί επιμορφώθηκαν. Από τότε δεν 

πραγματοποιήθηκε καμιά επίσημη επιμόρφωση από την πλευρά του Υπουργείου για 

το νέο Π.Σ.. Αυτό εξηγεί και τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, στις ερωτήσεις που 

αφορούν στα περιεχόμενα του νέου Π.Σ., στην έρευνά μας. Είναι πάντως 

απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν επιμορφώθηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

 

Γράφημα 6 

 

Το ένα πέμπτο περίπου των δασκάλων διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

οι τρεις από τους τέσσερις εκπαιδευτικούς που κατέχουν τον τίτλο διανύουν την 

πέμπτη δεκαετία τους και ένας είναι τριάντα ετών. Το ποσοστό της μεταπτυχιακής 

ειδίκευσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό αλλά το ποσοστό της μετεκπαίδευσης αυξάνεται 

παρακάτω όπου περίπου το 40% των εκπαιδευτικών έχει τίτλο διετούς 

μετεκπαίδευσης (ΜΔΔΕ). Η Νόβα- Καλτσούνη αναφέρει ότι σε σύγκριση με τους 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μια εξειδίκευση ως ειδικοί 

επιστήμονες  οι δάσκαλοι αναπληρώνουν αυτή την έλλειψη με «συλλογή τίτλων και 

πιστοποιητικών επιμόρφωσης».( Νόβα – Καλτσούνη 2010,σ.308) 

 

 

 

ΝΑΙ 
18% 

ΟΧΙ 
82% 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 
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Γράφημα 7 

 

Αναπτύσσοντας το ίδιο θέμα σχετικά με τη βελτίωση της επαγγελματικής 

ταυτότητας του δασκάλου ως προς τα προσόντα του, η Νόβα Καλτσούνη (2010) 

αναφέρει ότι ο Kob (1971) επισημαίνει πως η ιδιότητα παιδαγωγός δεν είναι επαρκής 

επαγγελματικός προσδιορισμός. « Ίσως με τη διαπίστωση αυτή να συνδέεται και το 

γεγονός ότι οι δάσκαλοι στην Ελλάδα είναι εκείνοι που παίρνουν μέρος, σε  

μεγαλύτερο βαθμό από τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, σε προγράμματα επιμόρφωσης, 

μεταπτυχιακά προγράμματα… παρά το γεγονός της ανωτατοποίησης των σπουδών 

τους» (Νόβα Καλτσούνη 2010,σ.309). 
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Γράφημα 8 

 

Τρεις μόνο εκπαιδευτικοί κατέχουν δεύτερο τίτλο σπουδών.  

Γράφημα 9 

 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης είναι άνω των 

σαράντα. Η ηλικία των εκπαιδευτικών ακολουθεί το πάγωμα των διορισμών νέων 

δασκάλων στα μνημονιακά χρόνια σε συνδυασμό με την επέκταση των ορίων ηλικίας 

στο νέο συνταξιοδοτικό ( Ν. 4387/2016). Παρά την ιδιαίτερη κατάσταση που 

αντιμετωπίζει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, με την υποχρηματοδότηση της 

παιδείας και το πάγωμα στο διορισμό των νέων δασκάλων, δεν μπορούμε να 
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αγνοήσουμε και την τάση που υπάρχει στην Ευρώπη, η οποία καταγράφεται το 2013.  

Στην έκθεση, ( Eurydice Report) του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission), διαπιστώνεται ότι σε 11 χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

άνω των 40 ετών είναι 60%. Μάλιστα ο τίτλος του κεφαλαίου είναι: «Υψηλά 

ποσοστά των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών ανήκουν σε μεγάλες ηλικιακά ομάδες».  

Επίσης αναφέρεται ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το όριο 

συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη. 

 

Γράφημα 10 

 

Πάνω από το 85% των συμμετεχόντων στην έρευνα όπως ήταν φυσικό, αφού 

προκύπτει και από την ηλικία τους,  έχουν προϋπηρεσία πάνω από δέκα χρόνια με το 

ένα τρίτο, περίπου  από αυτούς να μετρούν πάνω από είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας 

και το 40% περίπου να βρίσκεται μεταξύ των δεκαπέντε και είκοσι πέντε χρόνων 

προϋπηρεσίας. Εξαιρετικά, έμπειροι λοιπόν δάσκαλοι οι οποίοι θα συνεχίσουν για 

πολλά χρόνια ακόμα να επιτελούν το λειτούργημά τους μέσα στις σχολικές αίθουσες, 

σύμφωνα με την επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης όπως αναφέραμε παραπάνω.  
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3.2 Εργαλεία της έρευνας 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας,  χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της 

ημιδομημένης συνέντευξης (Bodgan & Bidgen 1992 στο Cohen, Manion & Morrison, 

2008) που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία μεταξύ των ερωτώμενων και 

του ερευνητή. Στην παρούσα έρευνα το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν απαραίτητο 

γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις την ερώτηση πριν την απάντηση συνόδευε και 

διευκρινιστική συζήτηση ή και αποσαφήνιση κάποιων σημείων. Η ημιδομημένη 

συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις απόψεις 

τους πέρα από ένα αυστηρό πλαίσιο, όπως διαπίστωσα κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων. Η συνέντευξη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να χαρτογραφηθούν οι 

απόψεις, στάσεις και προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών για τα Α.Π και τα 

Π.Σ. αντίστοιχα καθώς και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που εισάγει το νέο Π.Σ. 

στο γλωσσικό μάθημα. 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της έρευνάς μας αφορούσαν το φύλο, την 

ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, εάν υπήρχε μάθημα στις προπτυχιακές τους σπουδές 

σχετικό με τα Α.Π. ή αν επιμορφώθηκαν σχετικά με τη λειτουργία των Α.Π. , τις 

βασικές σπουδές τους, εάν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης του 

πτυχίου τους, εάν έχουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο καθώς και 

αν έχουν παρακολουθήσει προγράμματα μετεκπαίδευσης στο ΜΔΔΕ. Η συνέντευξη 

περιελάμβανε τέσσερις (4) θεματικούς άξονες και δεκαοχτώ οκτώ (18) ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου. Ο πρώτος θεματικός άξονας αναφέρονταν στις προσωπικές στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στο Α.Π. ως προς τους στόχους, τις αρχές, τον 

ιδεολογικό του προσανατολισμό και αποτελούνταν από τρεις (3) ερωτήσεις.  Ο 

δεύτερος θεματικός άξονας αναφέρονταν στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και στην 

πράξη της με αρωγό το Π.Σ. και αποτελούνταν από οκτώ (8) ερωτήσεις. Ο τρίτος 

θεματικός άξονας αναφέρονταν στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις στο γλωσσικό 

μάθημα και διερευνούσε την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτές. Αποτελούνταν 

από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Ο τέταρτος θεματικός άξονας, αναφέρεται στη γνώση, 

τον προβληματισμό και την επιθυμία επιμόρφωσης  των δασκάλων στα Α.Π.- Π.Σ. 

και αποτελούνταν από τρεις (3) ερωτήσεις. 
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3.3 Διαδικασία συλλογής των στοιχείων 

 

Η μέθοδος προσέγγισης της έρευνας που επιλέχθηκε για την καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών ήταν τα πρωτόκολλα συνεντεύξεων. Η έρευνα 

σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από σχολεία 

διαφορετικών περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Για το 

σχεδιασμό της, καθορίστηκε ο εντοπισμός των υποκειμένων της συνέντευξης και 

κατόπιν η μέθοδος καταγραφής των απαντήσεων, των ερωτώμενων  και της ποιοτικής 

τους ανάλυσης. Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

δοκιμαστική εφαρμογή με δύο (2) εκπαιδευτικούς. Στόχος της προκαταρτικής 

εφαρμογής της συνέντευξης υπήρξε η διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και 

ελλειμματικών σημείων της έρευνας. 

 

3.4 Ανάλυση Συνεντεύξεων 

 

Οι απαντήσεις από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν 

ποιοτικά, (Miles & Humberman 1994). Οι ίδιοι «δίνουν μεγάλη σημασία στην 

κωδικοποίηση των απαντήσεων στις συνεντεύξεις, κυρίως γιατί η κωδικοποίηση 

συνιστά έναν τρόπο συμπίεσης του υπερβολικού όγκου ποιοτικών δεδομένων». 

(Cohen, Manion & Morrison 2008, σ.448) Τα ποιοτικά δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα αναλύθηκαν ως εξής ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

1. Απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

2. Κωδικοποίηση των απαντήσεων 

Για την κωδικοποίηση των απαντήσεων εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, 

φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν οι κατάλληλοι κωδικοί, «Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι κωδικοί είναι συχνά συντμήσεις που δίνουν τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να κατανοήσει εύκολα και άμεσα το περιγραφόμενο θέμα γιατί 

μοιάζουν με αυτό» (Cohen, Manion & Morrison 2008, σ.448).  Κατόπιν, οι κωδικοί 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αυτές εντάχθηκαν σε ευρύτερους θεματικούς 

άξονες. Στους πίνακες που συνοδεύουν τους θεματικούς άξονες, στην πρώτη γραμμή 

παρατίθενται οι θεματικοί άξονες, στην πρώτη στήλη οι κατηγορίες και στη δεύτερη 

οι κωδικοί που προέκυψαν από την κωδικοποίηση των δεδομένων. Με βάση τους 
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θεματικούς άξονες, κατηγορίες και κωδικούς σχεδιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας 

έκθεσης των κωδικοποιημένων απαντήσεων. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Από την ποιοτική ανάλυση του υλικού που προέκυψε από τις συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών καταγράφηκαν εξήντα οκτώ (68) κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν 

σε δεκαέξι (16) κατηγορίες, όπως:  ένταξη του Π.Σ. στο σχεδιασμό της διδασκαλίας 

(μακροπρόθεσμο - μεσοπρόθεσμο), διδασκαλία και Π.Σ (σχολικό βιβλίο – 

εκπαιδευτική εμπειρία κ.α.), Α.Π. και στόχοι, Α.Π. και γενικές αρχές, επιρροή της 

ιδεολογικής κατεύθυνσης του Α.Π., γνώση και εφαρμογή του κριτικού 

γραμματισμού, γνώση και εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, νέες 

μορφές αξιολόγησης, ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία, επαρκής γνώση του Π.Σ., 

επιμόρφωση, σχολιασμός του Π.Σ.. Από τα παραπάνω προέκυψαν τέσσερις (4) 

θεματικοί άξονες : 

 

1. Π.Σ. και διδασκαλία 

2. Α.Π. και εκπαιδευτικοί 

3. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές προτάσεις του νέου Π.Σ. στο 

γλωσσικό μάθημα 

4. Π.Σ.- Κατανόηση και επιμόρφωση 

 

4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ι: Π.Σ. ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 4.1.1  Ένταξη του Π.Σ. στο σχεδιασμό της διδασκαλίας   

 

Οι πρώτες ερωτήσεις της συνέντευξης δεν μπορούσαν να υποβληθούν αμέσως 

αλλά γινόταν μια εισαγωγή. Οι αρχικές συζητήσεις αφορούσαν γενικά τα Α.Π. και 

μετά τα Π.Σ. ως ειδικευμένα στα διδακτικά αντικείμενα. Ο θεματικός άξονας που 

αφορά το Π.Σ. και τη διδασκαλία ξεκινούσε με την ένταξη του Π.Σ. στο σχεδιασμό 

της διδασκαλίας. Η παραπάνω κατηγορία αφορούσε το σχεδιασμό της διδασκαλίας σε 

μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο με τη βοήθεια του Π.Σ. χωρίστηκε σε δύο ομάδες 

ερωτήσεων γι’ αυτό και οι απαντήσεις που αφορούν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 



 
 

45 
Βαλασία Γκατζώλη 

κωδικοποιούνται με τον αριθμό (1) και όσες αφορούν το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

της διδασκαλίας με τον αριθμό (2).  

Οι απαντήσεις για τη χρήση του Π.Σ. στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δεν 

συγκεντρώνουν σε μία απάντηση, ισχυρή πλειοψηφία. Μάλιστα είναι μοιρασμένες 

ανάμεσα σε αυτούς που είναι θετικοί στη χρήση του Π.Σ. στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό, με διαβαθμίσεις βέβαια, και σε αυτούς που δεν εντάσσουν στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους το Π.Σ.. Έτσι, ανάμεσα στους θιασώτες του 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με τη βοήθεια του Π.Σ. ο εκπαιδευτικός Ε9 αναφέρει 

ότι: «χρησιμοποιώ το Π.Σ. στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό γιατί με βοηθά και με 

κάνει να αισθάνομαι πιο ασφαλής». Η απάντησή του βρίσκεται ανάμεσα στους έξι 

εκπαιδευτικούς που δηλώνουν απερίφραστα ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός τους 

είναι άρρηκτα δεμένος με το Π.Σ.. «Το συμβουλεύομαι σε γενικές γραμμές» δηλώνει 

ο Ε11 μαζί με άλλους τρεις εκπαιδευτικούς. Άλλοι δύο δάσκαλοι θα αναφέρουν ότι 

με το Π.Σ. και με δικούς τους τρόπους καθοδηγούνται στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό. Στην αντίθετη πλευρά, τέσσερις εκπαιδευτικοί δηλώνουν απόλυτη 

άρνηση στη χρήση του Π.Σ. για τον μακροπρόθεσμό τους σχεδιασμό και άλλοι πέντε 

το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ενώ δύο οι Ε5, Ε17 θα δηλώσουν ότι : « με την πείρα 

που έχω αποκτήσει πλέον δεν χρειάζομαι το Π.Σ. για κανέναν σχεδιασμό». 

Στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της διδασκαλίας, οι θετικά διακείμενοι 

εκπαιδευτικοί είναι η μεγάλη  πλειοψηφία, ανάμεσά τους υπάρχουν έξι εκπαιδευτικοί 

που δηλώνουν εξαρχής ότι χρησιμοποιούν το Π.Σ. περισσότερο στον μεσοπρόθεσμο 

σχεδιασμό από ότι στον μακροπρόθεσμο. Ο Ε22 δηλώνει: «Μπορείς εύκολα να 

ξεφύγεις μέσα στην καθημερινότητα της τάξης οπότε ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός 

σε βοηθά». Δύο δάσκαλοι δηλώνουν ότι πολλές φορές ανατρέχουν στο Π.Σ. κατά τον  

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό τους. «Πολλές φορές το συμβουλεύομαι γιατί με βοηθά 

στον επαναπροσδιορισμό των στόχων μου», δηλώνει ο Ε12. Τρεις δηλώνουν ότι είναι 

χρησιμότερο το Π.Σ. στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό κατά το α΄ τρίμηνο: «στο α΄ 

τρίμηνο το χρειαζόμαστε περισσότερο γιατί μετά προχωρούμε σε μια ρουτίνα». (Ε7, 

Ε3) Τρεις εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι κάποιες φορές χρησιμοποιούν το Π.Σ., 

«Κάποιες φορές το χρησιμοποιώ γιατί με κινητοποιεί για επανεκκίνηση», Ε20. 

«Βασίζομαι σε αυτό στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά όχι μόνο σε αυτό», δηλώνει 

ο Ε8 και άλλος ένας εκπαιδευτικός. Απέναντι στους εκπαιδευτικούς που λίγο ή πολύ 

χρησιμοποιούν το Π.Σ. στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό βρίσκονται οκτώ 

εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν καθόλου το Π.Σ. στον μεσοπρόθεσμο 
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σχεδιασμό, όπως ο Ε14 που δηλώνει: «δεν μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το Π.Σ. οπότε 

δεν το χρησιμοποιώ στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό». 

  

Γενικά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί που δεν ήταν 

κάθετοι και σχεδόν μονολεκτικοί στις απαντήσεις τους είτε αρνητικά ή θετικά 

διακείμενοι προβληματίζονταν  αρκετά πριν απαντήσουν, αναλογιζόμενοι τον τρόπο 

δράσης τους στο σχεδιασμό της διδασκαλίας.  

     

4.1.2 Διδασκαλία και Π.Σ. 

 

Η κατηγορία που περιέχει τη διδασκαλία και το Π.Σ. δηλαδή τη χρήση του 

Π.Σ. πλέον στην πράξη, περιέχει τέσσερις υποκατηγορίες που κωδικοποιούνται με 

τους αριθμούς 3,4,5,6 στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και αφορούν τη συνύπαρξη 

του Π.Σ. και του εγχειριδίου του γλωσσικού μαθήματος στην καθημερινότητα των 

δασκάλων (3), τον συνδυασμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας και της εγκόλπωσης του 

Π.Σ. στην καθημερινότητά τους (4),  το προϊόν της διδασκαλίας και πως προκύπτει, 

εμπειρία, γνώση, Π.Σ. (5)   και κατά συνέπεια την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

με τη βοήθεια του Π.Σ. ή χωρίς αυτό (6).  

Η υποκατηγορία (3) τρία, λοιπόν συγκέντρωσε τέσσερις ομάδες απαντήσεων 

από τους εκπαιδευτικούς. Η μεγάλη πλειοψηφία ανέφερε πως στην καθημερινή πράξη 

χρησιμοποιούν μόνο το εγχειρίδιο της «γλώσσας» και δεν ανατρέχουν στο Π.Σ.. «Το 

εγχειρίδιο είναι το πιο σίγουρο και εύκολο μέσο στην καθημερινότητά μας» αναφέρει 

ο Ε4. Έξι εκπαιδευτικοί, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο χρησιμοποιούν και τα δύο 

στη διδασκαλία. Ο Ε1 δηλώνει ότι ανατρέχει και στα δύο «ιδιαίτερα όταν 

αναλαμβάνεις μια νέα τάξη που είχες καιρό να αναλάβεις, το Π.Σ. σου είναι 

απαραίτητο μαζί με το εγχειρίδιο.» Και από ένας απάντησε αντίστοιχα ότι κάποιες 

φορές χρησιμοποιεί το Π.Σ. ενώ χρησιμοποιεί πάντα το εγχειρίδιο ή ότι δεν ανατρέχει 

στο Π.Σ. καθημερινά αλλά ούτε και μόνο στο εγχειρίδιο. «Γενικά δεν ανατρέχω ποτέ 

στο Π.Σ. δεν χρησιμοποιώ όμως  μόνο το εγχειρίδιο» αναφέρει ο Ε2. Αυτά ανέφεραν 

οι εκπαιδευτικοί της πράξης. Στο σημείο αυτό ας ανατρέξουμε στην άποψη του 

Οδηγού του νέου Π.Σ. προς τον εκπαιδευτικό. Μόλις πέντε χρόνια από την εισαγωγή 

των νέων σχολικών βιβλίων για τη γλώσσα οι συντάκτες του νέου Π.Σ. και του 

Οδηγού προς τον εκπαιδευτικό εισηγούνται την κατάργησή τους ή τη μη 

υποχρεωτική χρήση τους δηλώνοντας ότι η χρήση «συγκεκριμένων σχολικών 
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εγχειριδίων για το μάθημα της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται 

επιστημονικά και πρακτικά μια πλάνη για τη γλωσσική καλλιέργεια» (Οδηγός 

2011,σ. 200 & 209 στο Ξανθόπουλος & Ντίνας 2013). Η γραμμή που θέλουν να 

περάσουν οι συντάκτες του Π.Σ. συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τους μάχιμους 

εκπαιδευτικούς; Η έρευνα αυτή καταδεικνύει άλλα πράγματα. 

Τρεις  απαντήσεις συγκέντρωσε  η υποκατηγορία (4) τέσσερα. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν κάποιες επιπλέον εξηγήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Η πρόθεση της ερώτησης ήταν να αναλογιστούν πόσο τους επηρεάζουν οι εμπειρίες 

τους στην εκπαιδευτική πράξη ώστε να διαφοροποιήσουν την πεπατημένη στη 

διδασκαλία και να συμβουλευτούν το Π.Σ. σε ό, τι προτείνει. Άλλωστε το νέο Π.Σ. 

ζητά την διαφοροποίηση και την εισαγωγή νέων δράσεων στο γλωσσικό μάθημα. 

Αναλυτικά βέβαια θα αναφερθούμε στον  παρακάτω θεματικό άξονα. Οι απαντήσεις 

μοιράστηκαν. Έντεκα εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι εμπειρίες τους δρουν 

αποτρεπτικά στη χρήση του Π.Σ. στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, 

δηλώνοντας ο Ε13: «Οι εμπειρίες μου είναι καλές αλλά και δεσμευτικές, καταλήγουν 

δηλαδή αρνητικές ως προς τη χρήση του Π.Σ..» Ο Ε2 αναφέρει ότι: «Οι 

εκπαιδευτικές εμπειρίες με βοηθούν και όχι το Π.Σ.» Οι επόμενοι δέκα εκπαιδευτικοί 

κινούνται αντίθετα από τους έντεκα προηγούμενους και αναφέρουν ότι δεν τους 

εμποδίζουν οι εκπαιδευτικές τους εμπειρίες στη χρήση του Π.Σ.. Ο συνδυασμός 

μάλιστα και των δύο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός: « Καθόλου δεν με αποτρέπουν 

οι εμπειρίες μου, ίσα - ίσα δρουν επικουρικά με το Π.Σ.» δηλώνει ο Ε3 που ας 

σημειώσουμε συμπληρώνει 27 χρόνια υπηρεσίας. Και φυσικά ο Ε6 δίνει την 

αναμενόμενη απάντηση αφού έχει μόνο 1 χρόνο προϋπηρεσίας, «δεν έχω εμπειρίες, 

οπότε στηρίζομαι στο Π.Σ.»  

Ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί για το διδακτικό προϊόν στο μάθημα της 

Γλώσσας, αν  προκύπτει από την εμπειρία και τη γνώση τους, αν προκύπτει από το 

Π.Σ. ή αν είναι ένας συνδυασμός και των τριών. Προέκυψαν τέσσερις ομάδες 

απαντήσεων στην υποκατηγορία πέντε (5). Η μεγάλη πλειοψηφία, δεκατέσσερα 

άτομα, απάντησε ότι και τα τρία οδηγούν στο παραγόμενο διδακτικό αποτέλεσμα. 

Έξι, απαντούν ότι μόνο οι εμπειρίες και οι γνώσεις εξυπηρετούν τη διδακτική της 

γλώσσας. Ένας απαντά, ο Ε6 ότι μόνο το Π.Σ. τον καθοδηγεί και άλλος ένας, ο Ε2 

σκέφτηκε ότι όταν συμβαίνουν αλλαγές τότε μόνο το Π.Σ. τον καθοδηγεί διδακτικά.  

Στην  υποκατηγορία έξι (6) που αφορά αν το Π.Σ. βοηθά στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ομαδοποιήθηκαν σε πέντε 

http://users.uowm.gr/kdinas/periodika-synedria107/


 
 

48 
Βαλασία Γκατζώλη 

κωδικούς. Εφτά δάσκαλοι δηλώνουν άμεσα ότι το Π.Σ. τους βοηθά στην επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων. « Λειτουργεί ως οδηγός και έτσι στοχεύει στο να μην 

παρεκκλίνουμε και να πετυχαίνουμε τους μαθησιακούς στόχους» δηλώνει ο Ε8. Έξι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το Π.Σ. βοηθά λίγο στην επίτευξη των στόχων. Τρεις 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι το Π.Σ. ορίζει τους δικούς του μαθησιακούς στόχους και 

αν το ακολουθήσεις κατορθώνεις να πετύχεις τους στόχους που αυτό καθορίζει. Ο 

Ε18 λέει ότι: «Πετυχαίνω τους στόχους που το Π.Σ. αναφέρει γιατί τους διαβάζω και 

τους ακολουθώ από την αρχή της χρονιάς.» Πέντε δάσκαλοι δηλώνουν 

κατηγορηματικά ότι το Π.Σ. δεν τους βοηθά στην επίτευξη των στόχων. « Δεν 

πιστεύω στο Π.Σ. και τους στόχους του και αυτό προκύπτει από την εμπειρία μου» 

απάντησε ο Ε16 με 23 χρόνια προϋπηρεσίας στη μία και μοναδική τέτοια απάντηση. 

   

Πίνακας 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ι: Π.Σ. ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 

1,2 

Ένταξη 

του Π.Σ. 

στο 

σχεδιασ

μό της 

διδασκα

λίας 

 

1.1ΠΣΑΠΜΑΚΣΧ= Το Π.Σ. είναι απαραίτητο στον μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό 

 

6 

1.2ΣΥΜΕΛΜΑΚΣΧΕ= Συμβουλεύομαι ελάχιστα το Π.Σ. στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό 

 

5 

1.3ΓΝΩΔΝΧΡΠΣΜΑΚΣΧΕ= Γνωρίζω το αντικείμενο δεν  χρειάζομαι το Π.Σ. για 

τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

 

2 

1.4ΠΔΝΤΧΡΗΠΣΜΑΚΣΧΕ=  Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το Π.Σ. στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό 

4 

1.5ΒΑΣΣΤΠΣΟΧΜΟΝ= Βασίζομαι στο Π.Σ στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά 

όχι μόνο 

2 

1.6ΧΡΗΓΕΝΣΥΜΜΑΚ ΣΧΕ= Χρησιμοποιώ το Π.Σ. γενικά ως σύμβουλο στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.1ΔΝΧΡΕΙΠΣΜΕΣΣΧΕ= Δεν χρειάζομαι το Π.Σ. στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 8 

2.2 ΧΡΗΠΣΜΕΣΣΧΕ= Χρησιμοποιώ το Π.Σ. περισσότερο στον μεσοπρόθεσμο 

σχεδιασμό 

6 

2.3 ΑΤΡΙΧΡΗΜΕΣΣΧΕ= Στο α τρίμηνο χρησιμοποιώ περισσότερο το Π.Σ. στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.4ΚΑΠΦΟΡΧΡΗΠΣΜΕΣΣΧΕ=Κάποιες φορές χρησιμοποιώ το Π.Σ. στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.5ΠΟΛΦΟΡΣΥΜΒΜΕΣΣΧΕ=Πολλές φορές το συμβουλεύομαι στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

2 

3,4,5,6 

Διδασκα-

λία και Π.Σ 

3.1ΚΑΘΓΛΩΣΜΑΘΧΡΗΕΓΧ=Καθημερινά στο γλωσσικό μάθημα χρησιμοποιώ το 

εγχειρίδιο μόνο 

14 

3.2ΚΑΘΓΛΩΣΜΑΘΧΡΗΠΣΕΓΧ=Καθημερινά στο γλωσσικό μάθημα χρησιμοποιώ 

το Π.Σ και το εγχειρίδιο 

6 
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3.3ΚΑΘΔΝΑΝΑΠΣΟΧΜΟΝΕΓΧ=  Καθημερινά δεν ανατρέχω στο Π.Σ. αλλά όχι 

μόνο και στο εγχειρίδιο 

1 

3.4ΚΑΠΦΟΡΚΑΘΠΣΚΕΓΧ= Κάποιες φορές καθημερινά χρησιμοποιώ το Π.Σ. και 

πάντα το εγχειρίδιο 

1 

4.1ΚΑΘΕΚΠΕΜΠΑΠΠΣ=Καθημερινά οι εκπαιδευτικές μου εμπειρίες αποτρέπουν 

τη χρήση Π.Σ. 

11 

4.2ΚΑΘΕΚΠΕΜΠΕΜΠΛΜΠΣ= Καθημερινά οι εκπαιδευτικές μου εμπειρίες 

εμπλουτίζονται και με τη χρήση του Π.Σ. 

10 

4.3 ΔΕΕΧΠΟΛΕΜΠΒΟΗΠΣ = Δεν έχω εμπειρίες με βοηθά το Π.Σ. 1 

5.1 ΕΜΠΓΝΩΣΥΝΔΠΣΔΙΑΔΙΔ= Οι εμπειρίες μου και οι γνώσεις μου σε συνδυασμό 

με το Π.Σ. διαμορφώνουν τη διδακτική μου 

14 

5.2 ΕΜΠΓΝΩΜΝΚΑΘΔΙΔ= Οι εμπειρίες μόνο και οι γνώσεις μου με καθοδηγούν 

διδακτικά 

6 

5.3 ΠΣΚΑΘΔΙΔ= Το Π.Σ. με καθοδηγεί διδακτικά 1 

5.4 ΠΣΚΑΘΜΝΑΛΛ= Το Π.Σ. με καθοδηγεί μόνο όταν υπάρξουν αλλαγές 1 

6.1 ΠΣΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. βοηθά στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων 7 

6.2 ΠΣΔΝΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. δεν βοηθά στην επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων 

5 

6.3 ΠΣΕΧΜΑΘΣΤΧΚΒΟΗΕΠΙ= Το Π.Σ έχει τους δικούς του μαθησιακούς στόχους 

και βοηθά στην επίτευξη τους 

3 

6.4 ΕΜΠΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧΟΧΠΣ= Οι εμπειρίες μου βοηθούν στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων όχι το Π.Σ. 

1 

6.5 ΠΣΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. βοηθά λίγο στην επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων 

6 

 

 

4.2.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ι Ι : Α.Π. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

4.2.1  Α.Π. και στόχοι 

 

Επιχειρώντας να τους εντάξουμε στο κλίμα των ερωτήσεων συνήθως τους 

προτρέπαμε να φέρουν ως εικόνα στο μυαλό τους την έντυπη μορφή του Α.Π.. Η 

στήλη με τους στόχους αναφερόταν συχνότερα ως πρώτη εικόνα. Έτσι, η πρώτη 

ερώτηση αφορούσε τους στόχους και το Α.Π..  Στην πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι στόχοι δεν είναι όλοι εφικτοί, εξαιτίας του πλήθους 

τους αλλά και των συνθηκών της κάθε τάξης και του κάθε σχολείου. Τρεις ανέφεραν 

ότι στην πραγματοποίηση των στόχων σημαντικό ρόλο παίζει το δυναμικό της τάξης. 

Ο εκπαιδευτικός Ε7 αναφέρει χαρακτηριστικά : «…οι στόχοι του Α.Π. είναι εφικτοί 

αν έχεις καλό υλικό, όταν οι μαθητές σου προχωρούν, κατακτούν και τους στόχους». 

Τρεις συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι οι στόχοι είναι σίγουρα εφικτοί. « Οι στόχοι είναι 
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λογικοί και μπορούν να επιτευχθούν». (Ε8) Δύο είναι απόλυτα αρνητικοί και 

μονολεκτικοί στην άρνησή τους και ένας υποστηρίζει αινιγματικά ότι θα έπρεπε οι 

στόχοι να είναι εφικτοί, χωρίς όμως να δικαιολογήσει την απάντησή του.  

 

4.2.2 Α.Π. και γενικές αρχές 

 

Στη δεύτερη κατηγορία του πρώτου θεματικού άξονα για το Α.Π. και τις 

γενικές αρχές που το διέπουν, οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κατά πόσο 

γνωρίζουν και αξιοποιούν τις γενικές αρχές του. Πάνω από τους μισούς ανέφεραν ότι 

γνωρίζουν και αξιοποιούν τις γενικές αρχές του Α.Π.. « Οι γενικές αρχές του Α.Π. με 

βοηθούν στην οργάνωση της διδακτικής μου πορείας» (Ε10) Ο Ε8 ανέφερε ότι είναι 

απαραίτητη η γνώση των αρχών του Α.Π. γιατί είναι στόχος του σχολείου να 

συμβαδίζουμε με τις αρχές του. Ο Ε7 ανέφερε: « βασίζομαι πάνω τους». Έξι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κάποιες φορές αξιοποιούν τις αρχές, « ανάλογα με τα 

παιδιά που έχω» (Ε9). Κατηγορηματικά αρνητικοί ήταν δύο εκπαιδευτικοί και μόνο 

ένας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις γενικές αρχές του Α.Π.. 

  

4.2.3 Επιρροή της ιδεολογικής κατεύθυνσης του Α.Π. 

 

Τα Α.Π. εκτός από τον προφανή ρόλο τους στα αντικείμενα της μάθησης , 

εμπλέκουν ζητήματα κοινωνικοπολιτικά, φιλοσοφικά και αξιών της αγωγής  ( Wyse, 

Hayward  και Pandya 2016). Συνεπώς, η ιδεολογική θέση των Α.Π. και η ερώτηση 

που έγινε στους εκπαιδευτικούς για το ζήτημα απέφερε ενδιαφέρουσες απαντήσεις. 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπήρξε μια ισχυρή πλειοψηφία, οι περισσότεροι 

πάντως απάντησαν ότι δεν επηρεάζονται από τις θέσεις του Α.Π. και κρατούν τη δική 

τους ιδεολογική τοποθέτηση, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ικανός αριθμός απάντησε μετά 

από αρκετό προβληματισμό ότι επηρεάζει κατά ένα μέρος αλλά ότι υπάρχουν και οι 

προσωπικές απόψεις. «Παίρνεις κάποιες ιδέες, κατά βάση όμως όχι» (Ε17) Πέντε 

εκπαιδευτικοί ομολογούν ότι καθοδηγούνται από την ιδεολογική τοποθέτηση του 

Α.Π. «Η ιδεολογική θέση του Α.Π. εκφράζει την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη 

στιγμή στην εκπαίδευση και με καθοδηγεί» (Ε16). Δύο δηλώνουν ότι δεν τους έχει 

απασχολήσει το θέμα και τρεις υποστηρίζουν ότι σε επηρεάζει η ιδεολογική του 

κατεύθυνση μόνο αν το χρησιμοποιείς.   
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Πίνακας 3 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: Α.Π. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

7. 

Α.Π. και 

στόχοι 

7.1 ΣΤΧΑΠΑΝΔΥΝΤΑΞ = Οι στόχοι του Α.Π. προσεγγίζονται ανάλογα με το 

δυναμικό της τάξης 

3 

7.2 ΣΤΧΑΠΔΝΕΙΝΕΦΙ = Δεν είναι όλοι οι στόχοι του Α.Π. εφικτοί 12 

7.3 ΣΤΧΑΠΕΦΙ= Οι στόχοι του Α.Π. είναι εφικτοί 3 

7.4 ΣΤΧΕΠΡΕΙΝΕΦΙ = Οι στόχοι του Α.Π. θα έπρεπε να είναι εφικτοί 1 

7.5 ΣΤΧΔΝΕΙΝΕΦΙ= Οι στόχοι του Α.Π. δεν είναι εφικτοί 2 

8. 

Α.Π. και 

γενικές 

αρχές 

8.1 ΔΝΓΝΩΓΝΑΡΧΑΠ= Δεν γνωρίζω τις γενικές αρχές του Α.Π. 1 

8.2 ΔΝΑΞΑΡΧΑΠ= Δεν αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 2 

8.3 ΑΞΑΡΧΑΠ= Αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 12 

8.4 ΑΞΑΡΧΑΠΚΑΠΦΟΡ= Κάποιες φορές αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 6 

9. 

Επιρροή της 

ιδεολογικής 

κατεύθυνση

ς του Α.Π. 

9.1 ΙΔΤΟΠΔΝΕΠΗΑΡΧ= Η ιδεολογική τοποθέτηση του Α.Π. δεν επηρεάζει τις 

αρχές μου 

7 

9.2 ΑΠΕΠΗΡΚΠΡΟΑΠΟ= Επηρεάζει το Α.Π. κατά ένα μέρος αλλά υπάρχουν και οι 

προσωπικές απόψεις 

4 

9.3 ΑΠΑΡΧΚΑΘΟ= Το Α.Π. και οι αρχές του με καθοδηγούν 5 

9.4 ΔΝΑΠΟΘΕΜ= Δεν με απασχολεί το θέμα 2 

9.5 ΑΠΕΠΗΑΝΧΡΗ Επηρεάζει το Α.Π. αν το χρησιμοποιείς 3 

 

 

4.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Σ. ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

4.3.1 Γνώση και εφαρμογή του κριτικού γραμματισμού 

 

Οι νέες προτάσεις του Π.Σ. του 2011 για το μάθημα της γλώσσας είναι η 

εφαρμογή του κριτικού γραμματισμού, έστω και ως μια εναλλακτική και επικουρική 

πρόταση διδασκαλίας. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (12) όχι μόνο δεν έχει 

εισάγει τον κριτικό γραμματισμό αλλά ούτε τον γνωρίζει. Επτά (7) εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι τον γνωρίζουν αλλά δεν τον εισάγουν στη διδασκαλία τους, ο Ε10 

δηλώνει ότι: «τον έχω ακουστά αλλά δεν γνωρίζω να τον εφαρμόζω», ο Ε3 αναφέρει: 
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«δεν τον εφαρμόζω γιατί είναι δύσκολος στην εφαρμογή του παρόλο που τον 

γνωρίζω», ο Ε19 δηλώνει: « Έχω εκπαιδευτεί 2 εξάμηνα στο Διδασκαλείο στον 

κριτικό γραμματισμό  και πάλι τον θεωρώ δύσκολο στην εφαρμογή του στην τάξη, 

ακροθιγώς τον εφαρμόζουμε ή νομίζουμε ότι τον εφαρμόζουμε, προσωπικά δεν έχω 

αυταπάτες γιατί ξέρω τι είναι ο κριτικός γραμματισμός και πως εφαρμόζεται.» Μόνο 

τρεις (3) αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τον κριτικό γραμματισμό στη διδασκαλία.  

 

4.3.2 Γνώση και εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία το κλίμα αντιστρέφεται, αφού εννέα (9) 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τη γνωρίζουν αλλά και την εφαρμόζουν. « Tην 

εφαρμόζω γιατί έχουμε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες», δηλώνει ο Ε1, « την 

εφαρμόζω, ανάλογα με τα παιδιά που έχω βέβαια» λέει ο Ε16   Επτά (7) δηλώνουν 

ότι ενώ την γνωρίζουν σπάνια τη χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους. Οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν τη γνωρίζουν καθόλου είναι τέσσερις και 

με μεγάλη ειλικρίνεια δύο δηλώνουν ότι τη γνωρίζουν ελάχιστα και το σπουδαιότερο 

δεν έχουν εκπαιδευτεί για να την εφαρμόζουν. 

 

4.3.3 Νέες μορφές αξιολόγησης  

 

Η ερώτηση για τις νέες  μορφές αξιολόγησης αφορούσε μόνο στο αν τις 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν εφαρμόζονται ευρέως από τους εκπαιδευτικούς, ενώ 

υπάρχουν στο ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ (2003) και στο Π.Σ.(2011). Ως μορφές αξιολόγησης 

περιγράφονται η διαγνωστική, η διαμορφωτική και η τελική και ως τεχνικές το 

portfolio (ή φάκελος εργασιών), τα σχέδια εργασίας, η παρατήρηση, η 

αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση αλλά και οι ασκήσεις κλειστού τύπου για 

ασκήσεις γραμματικής και ορθογραφίας (ΦΕΚ 303/τ.Β΄, 2003: 3743, 3744, 3775, 

3776· Π.Σ. 2011, σ.19&20· Οδηγός 2011, σ. 206-209). Οι νέες  μορφές αξιολόγησης 

προβλημάτισαν τους εκπαιδευτικούς και τους μοίρασαν για άλλη μια φορά στα δύο 

με τέσσερις καταγεγραμμένες απαντήσεις. Έντεκα, δήλωσαν ότι γνωρίζουν τις νέες 

μορφές αξιολόγησης. «Γνωρίζω τις νέες μορφές αξιολόγησης γιατί αποτελούσαν το 

κύριο αντικείμενο του μεταπτυχιακού μου», αναφέρει ο Ε5. Οκτώ ανέφεραν ότι δεν 

γνωρίζουν καμία από αυτές. Δύο δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιες:  « Γνωρίζω λίγα 

πράγματα για την περιγραφική», Ε16, Ε22. Και ένας γυρίζει την πλάτη σε 
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οποιαδήποτε «νέα επίσημη» μορφή  αξιολόγησης και δηλώνει ότι εφαρμόζει τη δική 

του αξιολόγηση. « Εκτός από την επιβεβλημένη βαθμολόγηση, αυτοσχεδιάζω στην 

αξιολόγηση και δεν χρειάζεται να γνωρίσω τίποτε καινούριο», Ε2.  

  

4.3.4 Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία  

 

  Ο κωδικός 13 έφερε χαμόγελα στους ερωτώμενους, καθώς οι δεκαεφτά δήλω-

σαν  με απόλυτα φυσικό τρόπο ότι στη διδασκαλία τους είναι ενσωματωμένα τα ψη-

φιακά μέσα. Οι δεκαέξι δήλωσαν ότι έχουν ψηφιακά μέσα στο σχολείο και τα χρησι-

μοποιούν και ένας δήλωσε ότι αναγκάστηκε να προμηθευτεί το δικό του εξοπλισμό 

γιατί το σχολείο δεν του παρέχει, « χρησιμοποιώ δικά μου μέσα, λάπτοπ και προτζέ-

κτορα», Ε8. Τέσσερις δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χρήση των ψηφιακών μέσων και 

ένας αποκρίθηκε απογοητευμένος ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν τα μέσα για να τα χρη-

σιμοποιήσει. «Στην ψηφιακή εποχή, στο σχολείο μου δεν υπάρχουν τα μέσα για να 

εντάξω στο μάθημά μου την ψηφιακή διδασκαλία», Ε5. Οι εκπαιδευτικοί στον ψη-

φιακό γραμματισμό συμπλέουν με τις επιτάσεις των ΠΣ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε 

ότι η αναφορά στις ΤΠΕ είναι έντονη και στα δύο προγράμματα σπουδών με πιο έ-

ντονο τρόπο βέβαια γίνεται στο Π.Σ. (2011) όπως αναφέρουν οι Ξανθόπουλος και 

Ντίνας (2013, σ. 9). «Ενώ και στα δύο ΠΣ γίνεται αναφορά, στόχων, σχετικών με τις 

ΤΠΕ, στο πρόγραμμα του 2011 είναι συνολικά 11 στις 37, δηλαδή περίπου το ένα 

τρίτο… Η διαφορά στα δύο προγράμματα έγκειται και πάλι στην εισαγωγή όρων από 

τις ΤΠΕ και την κειμενογλωσσολογία το 2011, όπως «πολυτροπικό κείμενο», «κειμε-

νογράφος», «σημειωτικό σύστημα», «διακειμενικές συνδέσεις».  

 

 
Πίνακας 4 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Σ. ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

 

10  

Γνώση και 

εφαρμογή 

του 

κριτικού 

γραμματισμ

ού 

10.1 ΔΝΓΝΩΔΝΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Δεν γνωρίζω τον κριτικό γραμματισμό και δεν τον 

εφαρμόζω 

1

2 

10.2 ΓΝΩΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Γνωρίζω και εφαρμόζω τον κριτικό γραμματισμό 3 

10.3 ΓΝΩΔΝΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Γνωρίζω αλλά δεν εφαρμόζω τον κριτικό γραμματισμό 7 

11 11.1 ΓΝΩΕΦΔΙΑΦΔΙΔ= Γνωρίζω και εφαρμόζω τη διαφοροποιημένη διδασκαλία  9 
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Γνώση και 

εφαρμογή 

της 

διαφορο-

ποιημένης 

διδασκαλίας 

11.2 ΔΝΓΝΩΔΙΑΦΔΙΔ= Δεν γνωρίζω τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 4 

11.3ΓΝΩΣΠΑΕΦΑΔΙΑΦΔΙΔ= Γνωρίζω αλλά σπάνια εφαρμόζω τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

7 

11.4 ΓΝΩΕΛΔΝΕΚΠΕΦΑ= Τη γνωρίζω ελάχιστα και δεν έχω εκπαιδευτεί να την 

εφαρμόζω  

2 

12 

Νέες 

μορφές 

αξιολόγηση

ς 

12.1 ΧΡΗΔΙΚΜΟΡΑΞΙΟ= Χρησιμοποιώ δικές μου μορφές αξιολόγησης 1 

12.2 ΓΝΩΝΜΟΑΞ= Γνωρίζω τις νέες μορφές αξιολόγησης 1

1 

12.3 ΔΝΓΝΩΜΟΑΞΙΟ= Δεν γνωρίζω τις νέες μορφές αξιολόγησης 8 

12.4 ΓΝΩΚΠΝΜΟΑΞΙΟ= Γνωρίζω κάποιες από τις νέες μορφές αξιολόγησης 2 

13 

Ψηφιακά 

μέσα στη 

διδασκαλία 

13.1 ΔΝΧΡΗΨΗΦΜ= Δεν χρησιμοποιώ ψηφιακά μέσα 4 

13.2 ΧΡΗΨΗΦΜ= Χρησιμοποιώ ψηφιακά μέσα 1

7 

13.3 ΔΝΥΠΨΗΦΜ= Δεν υπάρχουν τα ψηφιακά μέσα για να τα χρησιμοποιήσω 1 

 

 

 

4.4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙV: Π.Σ.- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας περιέχει τρεις κωδικούς. Οι ερωτήσεις προς 

τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν το βαθμό κατανόησης και εμπέδωσης των αρχών 

που διέπουν το Π.Σ. (2011) ως προς το γλωσσικό μάθημα, κωδικός 14. Τον 

προβληματισμό των  εκπαιδευτικών για την ανάγκη επιμόρφωσης στις νέες μορφές 

διδασκαλίας και αξιολόγησης που εισάγει το νέο πρόγραμμα σπουδών τον εξετάζει ο 

κωδικός 15. Τελευταίος κωδικός, ο αριθμός 16 ασχολείται με τον οποιοδήποτε 

σχολιασμό θα ήθελαν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι κατεξοχήν αρμόδιοι δηλαδή για 

το νέο Π.Σ. και την εφαρμογή του στην τάξη.  

 

4.4.1 Επαρκής γνώση του Π.Σ. 

 

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς τις αρχές. Οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από την απόλυτη άρνηση: «Δεν γνωρίζω καμία αρχή του 

Π.Σ.» αναφέρει ο Ε2, ο Ε1 δηλώνει ότι δεν αισθάνεται άνετα με το νέο Π.Σ. γιατί δεν 

το γνωρίζει επαρκώς, «πολλά αλλάζουν δεν τα γνωρίζουμε όλα» λέει ο Ε5. Το 

υπόλοιπο ένα τρίτο που δηλώνει ότι γνωρίζει τις αρχές του νέου Π.Σ. απαντά ως εξής: 

« Ναι, γνωρίζω τις αρχές του από τη στιγμή που το συμβουλεύομαι» δηλώνει ο Ε10, 

ο Ε19 αναφέρει ότι: « γνωρίζω αρκετά τις αρχές του από τη μετεκπαίδευσή μου στο 

Διδασκαλείο και από τις σπουδές σε άλλη Σχολή». Οι υπόλοιποι αναφέρουν, 
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διστακτικά: «ναι, αρκετά», Ε6 ή «όχι απόλυτα, αρκετά», Ε15. Υπάρχουν και οι 

μονολεκτικές καταφατικές απαντήσεις : Ε4, Ε7, Ε14. 

 

4.4.2 Επιμόρφωση 

 

Η επιμόρφωση φαίνεται ότι απασχολεί σοβαρά τους εκπαιδευτικούς καθώς οι 

δεκαπέντε από τους είκοσι δύο απαντούν θετικά στο ενδεχόμενο επιμόρφωσης.  

« Κάθε επιμόρφωση είναι καλή, καλοδεχούμενη και μια για το Π.Σ.» δηλώνει ο Ε10. 

Ο Ε16 λέει: «Ναι, κατά καιρούς χρειάζεται η επιμόρφωση γιατί τα πράγματα 

αλλάζουν στην εκπαίδευση». Οι υπόλοιποι δεκατρείς απαντούν με εμφατικό τρόπο 

καταφατικά: «σίγουρα, βέβαια, ναι». Τέσσερις είναι υπέρ της επιμόρφωσης αλλά με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που γινόταν έως σήμερα: «Συμφωνώ με την 

επιμόρφωση αλλά με άλλον τρόπο» δηλώνει ο Ε18. Ο Ε2 αναφέρει: «Αν είναι να 

γίνει όπως τις άλλες φορές που δεν μου πρόσφερε τίποτα, άστο καλύτερα». Και δύο 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ηχηρά με μονολεκτικό τρόπο την άρνησή τους. 

        

4.4.3 Σχολιασμός του Π.Σ. 

  

Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης έδωσε στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 

εκφραστούν με όποιο τρόπο επιθυμούν για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο 

γλωσσικό μάθημα, σχολιάζοντας ό,τι οι ίδιοι ήθελαν. Οι απαντήσεις τους 

ταξινομήθηκαν ως εξής: Η μεγάλη πλειοψηφία δεν επιθυμούσε να σχολιάσει 

οτιδήποτε αφορούσε το Π.Σ.. Τρεις εκπαιδευτικοί εστίασαν στους στόχους που θέτει 

το Π.Σ., τους οποίους και βρήκαν υπερβολικούς. Ο Ε18 αναφέρει: « Θα ήθελα να 

προσεγγίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματικότητα του μαθητή. Οι στόχοι 

είναι πάρα πολλοί». Ο Ε17 δηλώνει: « Οι χρόνοι πραγμάτωσης της ύλης είναι 

εξωπραγματικοί και οι στόχοι είναι πάρα πολλοί». Ο Ε5 λέει: « Καλό θα ήταν οι 

στόχοι  να είναι πιο συγκεκριμένοι, όσο πιο συγκεκριμένοι, τόσο καλύτερα». Δύο 

εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το Π.Σ. δεν διαχέεται στους αποδέκτες του, τους 

εκπαιδευτικούς, όπως αναφέρει ο Ε15. Ο Ε19 δηλώνει: « Χωρίς επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ό,τι εισάγει το Π.Σ, πέφτει στο κενό». Ένας εκπαιδευτικός, ο Ε20 μας 

επισημαίνει τον μεγάλο όγκο της ύλης: « Μεγάλος ο όγκος της ύλης που συνδέεται με 

το μάθημα».  Ο Ε11 αναφέρει ότι το Π.Σ. χρειάζεται αλλαγές και ο Ε7 σχολιάζει ότι: 

« Το Π.Σ. μας καλύπτει κι αν στηριζόμαστε σε αυτό επιτυγχάνουμε».  



 
 

56 
Βαλασία Γκατζώλη 

Πίνακας 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙV: Π.Σ.- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

14 

Επαρκής 

γνώση του 

Π.Σ. 

14.1ΔΝΓΝΩΑΡΧΝΠΣ= Δεν γνωρίζω επαρκώς τις αρχές του νέου Π.Σ. 15 

14.2 ΓΝΩΑΡΚΑΡΧΝΠΣ= Γνωρίζω αρκετά τις αρχές του νέου Π.Σ. 7 

  

15 

Επιμόρφωσ

η 

15.1 ΕΠΙΕΠΙΜΝΠΣ= Θα επιθυμούσα να επιμορφωθώ στο νέο Π.Σ. 16 

15.2 ΕΠΙΕΠΙΜΟΧΟΠΤΩΡ= Θα επιθυμούσα να επιμορφωθώ αλλά όχι με τον τρόπο 

που γινόταν μέχρι τώρα 

4 

15.3 ΔΝΕΠΙΕΠΙΜ= Δεν επιθυμώ να επιμορφωθώ 2 

16 

Σχολιασμός 

του Π.Σ. 

16.1 ΔΝΣΧΟ= Δεν θεωρώ απαραίτητο να σχολιάσω οτιδήποτε για το νέο Π.Σ. 14 

16.2 ΠΣΣΤΟΔΝΠΡΑ= Το Π.Σ. θέτει πληθώρα στόχων οι οποίοι δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν 

3 

16.3 ΠΣΔΝΦΤΑΕΚΠ= Το Π.Σ. δεν φτάνει στους αποδέκτες του τους εκπαιδευτικούς 2 

16.4 ΠΣΑΛΛ= Το Π.Σ. χρειάζεται αλλαγές 1 

16.5 ΥΛΜΕΓΠΣ= Ο όγκος της ύλης είναι πολύ μεγάλος στο Π.Σ. 1 

16.6 ΠΣΟΔΗΕΠΙ= Το Π.Σ. καλύπτει τη διδασκαλία και οδηγεί στην επιτυχία 1 

 

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η έρευνα που διεξήχθη σε ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να 

εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για τη στάση και την αντίληψή τους, απέναντι στα  

Α.Π. και στα Π.Σ., ούτε και για την πρόσληψη και την  αξιοποίησή  τους. Μπορεί 

όμως να γίνει αφορμή για  συζήτηση και προβληματισμό ανάμεσα στα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

5.1 Α.Π. και σχεδιασμός της διδασκαλίας 

Οι πρώτες ερωτήσεις της συνέντευξης αφορούσαν το μακροπρόθεσμο και 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών μοιράστηκαν ανάμεσα σε αυτούς που το 

συμβουλεύονται και σε αυτούς που σχεδιάζουν μόνοι τους τη διδασκαλία. 

Θεωρητικά, η απάντηση  των δασκάλων που  στηρίζονται  κατά τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό τους στα Π.Σ. στηρίζεται και από τις θέσεις του Ματσαγγούρα (2007). Ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της διδασκαλίας υπαγορεύεται από τους σκοπούς του 

Π.Σ.. Ο Ματσαγγούρας (2007) υπογραμμίζει ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι 

αποτέλεσμα χάραξης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής που εκφράζεται 

μέσω των Π.Σ. «Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός δεν γίνεται από τον εκπαιδευτικό 
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της τάξης» (Ματσαγγούρας 2007, σ.217). Ένας άλλος θεωρητικός του σχεδιασμού 

της διδασκαλίας, ο Walter, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον προκαταρκτικό / 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της διδασκαλίας μέσω των Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

«Στον προκαταρκτικό σχεδιασμό διασαφηνίζονται με ακρίβεια η ύλη που πρέπει να 

διδαχθεί καθώς και οι σκοποί που καθορίζονται σε γενικά πλαίσια από τα Α.Π.» 

(Walter 1979 στο Χατζηδήμου, 2012,σ.48). Η άποψη των υπολοίπων, οι οποίοι 

σχεδιάζουν τους μακροπρόθεσμους στόχους χωρίς να συμβουλεύονται το Π.Σ., 

συμβαδίζει με  αυτή του Schulz: «Ο δάσκαλος ξεκινά το μάθημά του αφού θέσει τους 

ειδικούς αντικειμενικούς σκοπούς» (  Schulz 1968 στο  Χατζηδήμου 2012,σ.46). 

Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός συγκεντρώνει περισσότερες θετικές 

απαντήσεις ως προς τη χρήση του Π.Σ. από τους εκπαιδευτικούς. Στον μεσοπρόθεσμο 

σχεδιασμό αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2007) ότι μια επανεκτίμηση ή αναζήτηση 

στους εννοιολογικούς άξονες του Π.Σ., βοηθά τον εκπαιδευτικό να συνεχίσει.  Ο 

Walter επισημαίνει: « Ο δάσκαλος θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 

ειδικοί αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος». (Walter 1979 στο Χατζηδήμου, 

2012,σ.49) 

Στις ερωτήσεις που αφορούν το Π.Σ. και την ένταξή του στην καθημερινή 

πράξη εντάσσονται οι επόμενες ερωτήσεις. Στη χρήση μόνο του εγχειριδίου στην 

καθημερινότητα χωρίς τη συμβολή του Π.Σ. συντάχτηκε η μεγάλη πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών. Αλλεπάλληλες αναφορές στη βιβλιογραφία αλλά και έρευνες 

επιβεβαιώνουν τη στάση των εκπαιδευτικών στην αποκλειστική  χρήση του βιβλίου. 

Κατά την κοινή άποψη του Μπονίδη (2003),  του Τσιάκαλου (1990) και του Bauer 

(1995) η διδασκαλία διεξάγεται βάσει του βιβλίου, το οποίο είναι κυρίαρχο μέσο 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Schuler 1982, Bauer 1995 στο 

Μπονίδης 2003,σ.1) αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους 

στηριζόμενοι στο βιβλίο για συγκεκριμένους λόγους: το βιβλίο λογίζεται ως 

«αυθεντία», είναι έγκυρο, αξιόπιστο, διαθέσιμο και βοηθά και στην εξοικονόμηση 

χρόνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Βέβαια μέσα στο παράδοξο της 

συνύπαρξης δύο Π.Σ. (2003 και 2011) για το γλωσσικό μάθημα, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο προγράμματα που εισηγούνται διαφορετικά 

υλικά για την πραγματοποίηση του μαθήματος. Συγκεκριμένα το Π.Σ. του 2003 όριζε 

ρητά ως «Διδακτικό υλικό» (ΦΕΚ 303/τ.Β΄, 2003: 3777) τα παρακάτω: Διδακτικό 

εγχειρίδιο και επιμέρους βοηθήματα για τον μαθητή (Βιβλίο μαθητή και τετράδιο 

εργασιών). Το Π.Σ. του 2011 (Π.Σ. 2011, σ. 12) κάνει λόγο για «περιεχόμενο» που 
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δίνει έμφαση σε δύο τομείς κειμένων: Γενικά κείμενα (προφορικά, γραπτά, ψηφιακά, 

υβριδικά, πολυτροπικά) αναφέρουν οι Ξανθόπουλος & Ντίνας (2013). Επομένως, 

εμφανής είναι η προσπάθεια αποστασιοποίησης του νέου Π.Σ. από το ένα και 

μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο. Παρατηρούμε λοιπόν μια διάσταση απόψεων μεταξύ 

των εκπαιδευτικών της πράξης και των προτάσεων του Π.Σ. ως προς τη χρήση του 

σχολικού εγχειριδίου. Το σχολικό βιβλίο συνοδεύει τους εκπαιδευτικούς είτε ως 

επαγγελματίες είτε ως μαθητές από την εποχή του Comenius με το «μεθοδικό βιβλίο» 

όταν αυτό αντικαθιστούσε και το πρόγραμμα σπουδών ως πρόγραμμα περιεχομένων. 

(Μπονίδης 2012). Το ίδιο το βιβλίο έχει πολλαπλούς ρόλους που οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται στην καθημερινή πράξη, αφού υποδεικνύει διδακτικές μεθόδους: 

συνεργατική διδασκαλία, κατά ζεύγη, ατομική. Αξιολογεί τη μάθηση και περιέχει 

ασκήσεις εμπέδωσης. Παρέχει τη γνώση και είναι άμεσα προσεγγίσιμο από τους 

μαθητές. « Εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν το βιβλίο απαραίτητο για τη 

διδασκαλία …και δεν μπορούν να φανταστούν τη διδασκαλία χωρίς αυτό» (Μπονίδης 

2004, σ.2) 

Οι έμπειροι  λοιπόν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά πλειοψηφία συμμετείχαν 

στην έρευνα και κλήθηκαν να απαντήσουν αν στην καθημερινή πράξη η εμπειρία 

τους τούς απέτρεπε από τη χρήση του Π.Σ., απάντησαν μοιρασμένα. Οι απαντήσεις 

τους κυμάνθηκαν ανάμεσα σε αυτούς που παραδέχτηκαν ότι η εμπειρία τους και μόνο 

είναι αρκετή και ανάμεσα σε αυτούς που συμπληρώνουν την εμπειρία τους με τη 

χρήση του Π.Σ. Διιστάμενες ήταν και οι απόψεις που αφορούσαν τους στόχους του 

μαθήματος και τη βοήθεια από το Π.Σ. για την κατάκτησή τους. Όταν όμως τους 

ζητήθηκε να επιλέξουν αν στη διδασκαλία βοηθιούνται είτε από την εμπειρία είτε τις 

γνώσεις ή  το Π.Σ., έδωσαν μια σχετική πλειοψηφία και στους τρεις παράγοντες που 

σε συνδυασμό μπορούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική πράξη στο γλωσσικό 

μάθημα. Η εμπειρία λοιπόν των εκπαιδευτικών στα μισά τουλάχιστον υποκείμενα 

λειτουργούσε ως τροχοπέδη  στη χρήση του Π.Σ.. Η Μπάιτελμαν, στην έρευνά της το 

2014, για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών έγραφε ότι πολλοί 

ερευνητές - ενδεικτικά αναφέρουμε τους  Braten & Stomso (2009) - θεωρούν ως 

επιστημολογικές πεποιθήσεις ενός ατόμου τις εξειδικευμένες ή γενικές απόψεις του 

για τη δομή και την οικοδόμηση της γνώσης, καθώς και τη διαδικασία της μάθησης. 

Άρα την εκπαιδευτική εμπειρία τους, η οποία  σύμφωνα με τα παραπάνω εντάσσεται 

στις επιστημολογικές πεποιθήσεις. « Ειδικότερα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, 

υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές έρευνες οι οποίες έχουν καταδείξει την ύπαρξη 
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συσχέτισης μεταξύ των επιστημολογικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και της 

διδακτικής πρακτικής τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι επιστημολογικές 

πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού δημιουργούν, τέτοιο διδακτικό πλαίσιο αναφοράς, το 

οποίο επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές και πρακτικές του εκπαιδευτικού» (Hofer 

2001 στο Μπάιντελμαν, 2014,σ.26). Ακόμα, στο άρθρο της Μπάιντελμαν αναφέρεται 

η άποψη ότι: « γενικά σήμερα είναι αποδεκτό ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις 

μπορούν να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου και ότι καλύτερα μορφωμένα 

άτομα δυνητικά, διαθέτουν πιο ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις»(Bendi-

xen et al 1998 στο Μπάιντελμαν, 2014,σ.26 ). 

Σε μια πιο γενική θεώρηση που αφορά τα Α.Π. και όχι τα Π.Σ. συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου - στην περίπτωσή μας στο μάθημα της «Γλώσσας» - 

προχωρούν οι παρακάτω ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Οι εκπαιδευτικοί θα 

προβληματιστούν και θα πάρουν θέση σχετικά με τους στόχους, τις αρχές και την 

ιδεολογική ταυτότητα των Α.Π.. Στα κουρίκουλα, δηλαδή τα Α.Π. όπου οι στόχοι 

είναι θεμελιώδες συστατικό αυτών των προγραμμάτων καθώς και οι μέθοδοι για την 

επίτευξή τους, οι στόχοι αποτελούν μια έμμεση πίεση προς τους εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί έστω και με την κριτική τους απέναντι στο πλήθος των στόχων των 

Α.Π. αποδεικνύουν ότι οι στόχοι είναι μέλημά τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι στόχοι των Α.Π. δεν είναι εφικτοί. Ο Eisner (1997) 

καταθέτει τον προβληματισμό του  σχετικά με την επίτευξη των στόχων και 

ουσιαστικά προσφέρει επιχειρήματα για μια πιο ελεύθερη διαχείρισή τους. « Η 

έμφαση και η προσκόλληση σε συγκεκριμένους στόχους και η προσπάθεια επίτευξής 

τους αποτελεί πρόβλημα επειδή οδηγεί σε μια επιφανειακότητα της παιδαγωγικής 

διαδικασίας» (Eisner 1997 στο Χατζηγεωργίου, 1998, σ.188 ). Ο Popham (1997) 

εκφράζει μια άλλη άποψη, γιατί συνδέει την ύπαρξη των στόχων με τον έλεγχο της 

διδασκαλίας. « Μόνο μέσα από τη διατύπωση στόχων και τον έλεγχο της επίτευξής 

τους, μπορεί να δει ο εκπαιδευτικός αν έφτασε εκεί που ήθελε να πάει» (Popham 

1997  στο Χατζηγεωργίου, 1998, σ.187). Ο Dewey (1966) θα θέσει κάποια κριτήρια 

για την εφαρμογή των στόχων, γιατί οι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην τάξη  και έτσι να δημιουργούνται, να μην είναι 

αποκομμένοι από τη γνωστική δραστηριότητα μέσα στις εκάστοτε συνθήκες και να 

εφαρμόζονται ανάλογα με το πλαίσιο της τάξης. Ο Χατζηγεωργίου αναφέρει ότι ο 

Dewey: «…μιλά για ελαστικότητα. Δηλαδή με άλλα λόγια, ίσως ο δάσκαλος 

χρειαστεί να αλλάξει και τον στόχο» (Χατζηγεωργίου 1998, σ.189).  
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Η συνέντευξη ξεκινούσε τις ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς 

αναφερόμενη στους στόχους αρχικά και όχι στους σκοπούς, αντιστρέφοντας έτσι την 

σειρά η οποία ακολουθείται στα Α.Π.. Μάλιστα  στον οδηγό συνέντευξης δεν 

αναφερθήκαμε καθόλου στους σκοπούς των Α.Π., αλλάζοντας την ορολογία και 

χρησιμοποιώντας τη λέξη «αρχές» των Α.Π.. Οι Βρεττός και Καψάλης (1990,σ.83) 

αναφέρουν: «Οι σκοποί της αγωγής είναι πάντα κοινωνικοί κανόνες (νόρμες) που 

καθορίζουν την πορεία και την κατεύθυνση μιας πολιτιστικής κοινότητας σε μια 

συγκεκριμένη εποχή». Τα Α.Π. ως εκφραστές των σκοπών αυτών διέπονται από 

κάποιες αρχές ή σκοπούς που εκφράζουν το πολιτιστικό, μορφωτικό ζητούμενο ή 

ιδεώδες. «Ο κατευθυντήριος σκοπός είναι σκοπός μεγάλης γενικότητας και 

χρησιμεύει ως παιδαγωγική πυξίδα. Ένα ιδεώδες προφανώς θα μπορούσε να είναι 

κατευθυντήριος σκοπός» (Χατζηγεωργίου 1998, σ.174). Στόχος λοιπόν ήταν να 

αποτελέσουν μια ομάδα οι ερωτήσεις που αφορούν το ιδεολογικό υπόβαθρο των 

Α.Π., αφού ακολουθεί στην επόμενη ερώτηση η αναφορά στο ιδεολογικό πλαίσιο των 

Α.Π. και την επιρροή του στους εκπαιδευτικούς. Ενώ, λοιπόν οι εκπαιδευτικοί ως 

προς τους στόχους κράτησαν κριτική άποψη, για τις αρχές από τις οποίες διέπεται το 

Α.Π. και την αξιοποίησή τους  τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία (δεκαοχτώ 

εκπαιδευτικοί) θετικά δηλώνοντας ότι τις αξιοποιούν στη διδασκαλία. Αν λοιπόν οι 

αρχές ενός Α.Π. σχηματοποιούν την ιδεολογία του, όπως δείξαμε παραπάνω και θα 

εξηγήσουμε περαιτέρω, γιατί ενώ για τις αρχές του Α.Π. είναι τόσο θετικοί στην 

αξιοποίησή τους, στο αν επηρεάζονται από την ιδεολογία των Α.Π. στέκονται κριτικά 

και προβληματισμένοι, δηλώνοντας εφτά από αυτούς ότι δεν επηρεάζονται, τέσσερις 

ότι επηρεάζονται λίγο προτάσσοντας πάντως και τις δικές τους απόψεις; Μόνο πέντε 

δηλώνουν ότι πράγματι επηρεάζονται και τρεις ρεαλιστικά παραδέχονται ότι η χρήση 

ενός Α.Π. σε επηρεάζει, μόνο όμως, αν το χρησιμοποιείς. Δύο μόνο δήλωσαν ότι δεν 

τους απασχολεί το θέμα. Οι Βρεττός και Καψάλης ( 1990) έχουν την άποψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν πρώτα τους στόχους γιατί αφορούν την 

καθημερινότητά τους, ακολουθούν οι σκοποί των μαθημάτων ή της αγωγής και σε 

μικρότερο βαθμό το ιδεώδες της αγωγής. Αν μορφοποιήσουμε τα παραπάνω σε μία 

πυραμίδα, η κορυφή της είναι τα ιδεώδη της αγωγής, το σημείο που συγκλίνουν όλα 

(στόχοι και σκοποί). Πότε λοιπόν συνειδητοποιούν οι εκπαιδευτικοί τι ακριβώς 

συμβαίνει με το ιδεολογικό πλαίσιο των Α.Π. και συνεπώς του ιδεώδους που αυτά 

αντιπροσωπεύουν. Ο Shiro (2013) πραγματοποίησε δύο έρευνες σε εκατό έμπειρους 

εκπαιδευτικούς όπου τους ζητούσε να αυτοπροσδιοριστούν ιδεολογικά σε θέματα 
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εκπαίδευσης μέσω ενός τεστ και κατέγραφε τις απαντήσεις τους. Αμέσως μετά αφού 

τους παρουσίαζε την κατηγοριοποίησή του στις ιδεολογικές προσεγγίσεις της 

εκπαίδευσης και ως προέκτασή τους των Α.Π. (γράφημα 1): Ακαδημαϊκή, Κοινωνικά 

Αποτελεσματική, Μαθητοκεντρική και Κοινωνικής Αναδόμησης τους ζητούσε να τις 

μελετήσουν ως μέρος ενός προγράμματος. Με το πέρας του προγράμματος οι 

εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν το ίδιο τεστ ως προς την ιδεολογική τους τοποθέτηση. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να ταυτιστούν με κάποιο ιδεολογικό πλαίσιο 

αναφέρει ο Shiro (2013), προβληματίστηκαν. Πολλοί ταυτίστηκαν  με δύο ή και 

περισσότερες ιδεολογικές προσεγγίσεις, άλλοι διαπίστωναν μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος, όπως φαίνεται και στο (γράφημα 2) ότι οι ιδεολογικές τους θέσεις 

άλλαζαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. «Πολλοί εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν φιλοσοφικές και ιδεολογικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας 

τους» (Shiro 2013, σ.261). Η ιδεολογία λοιπόν ή οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

είναι  απόρροια  πολλών παραγόντων. Οι Hannula et al. (2013) υποστηρίζουν ότι το 

κοινωνικό πλαίσιο όπως η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, το σχολικό 

πλαίσιο καθώς και το κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών επηρεάζουν τις πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών. «Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών αναπτύσσονται με βάση 

σχετικές εμπειρίες και τα συναισθήματα που σχετίζονται με κάθε εμπειρία 

προσδίδουν διαφορετική σημασία στις πεποιθήσεις» (Wilkins 2008 στο Καραμάνου 

& Παντζιαρά, 2013,σ.5). Σύμφωνα με τον Ernest (1989), οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφέρονται σε προσωπικές αντιλήψεις, πιστεύω και απόψεις που 

διαμορφώνουν τη διδακτική τους πρακτική.  

Επιστρέφουμε πάλι λοιπόν στα υποκείμενα της συγκεκριμένης  έρευνας, τους 

εκπαιδευτικούς που στην πλειοψηφία τους είναι άνω των σαράντα ετών. Ως μαθητές 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας, έζησαν σε ένα σχολικό 

περιβάλλον όπου κυριαρχούσε το παραδοσιακό ιδεολογικό σχήμα (παραδοσιακά 

Α.Π.). Την περίοδο 1977 – 1981 κατά τη διάρκεια της «εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης» συντάχτηκαν νέα Α.Π., όπως και μετά το 1982 όπου συντάχτηκαν 

νέα Α.Π. αλλά δεν υπάρχει κάποια τεράστια αλλαγή γιατί τα Α.Π. εξακολουθούν να 

ανήκουν στα «παραδοσιακά προγράμματα περιεχομένων» όπως αναφέρουν οι 

Βέικου, Σιγανού και Παπασταμούλη (2007). «Η νέα συγκυρία… δεν μπορούσε να 

ενεργοποιήσει κάποιον αυτοματισμό που θα πραγματοποιούσε  την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση με τη νομοτέλεια κάποιου φυσικού φαινομένου» Τερζής (2010,σ.355). 

Το ακαδημαϊκό λοιπόν ιδεολογικό σχήμα (συσσώρευση, αποστήθιση γνώσεων, 
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αξιολόγηση του αποτελέσματος όχι της διαδικασίας) κυριαρχεί στη μαθητική τους 

ζωή αλλά και στους δασκάλους τους, τα μετέπειτα επαγγελματικά τους πρότυπα. «Η 

γνώση, διαμορφώνει τα περιεχόμενα του Α.Π. στο ακαδημαϊκό πρότυπο» (Shiro 

2013, σ.15). Οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν αντιμέτωποι αργότερα με τις νέες 

ιδεολογικές προσεγγίσεις που θα εκφραστούν μετά το 1997 με τα νέα Α.Π., τα 

κουρίκουλα, μέχρι και τις μέρες μας, με το νέο Π.Σ. στο γλωσσικό μάθημα. Ένα 

εύρος λοιπόν διαφορετικών ιδεολογικών προσεγγίσεων από το ακαδημαϊκό μοντέλο 

στο συμπεριφοριστικό, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, (προγράμματα στόχων) 

το μαθητοκεντρικό, ( ΕΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ) και πρόσφατα του κοινωνικού 

αναδομισμού μέσω του κριτικού παραδείγματος, Π.Σ. (2011), σύμφωνα και με την 

ταξινόμηση του Shiro, θα χαρακτηρίσουν την επαγγελματική τους ζωή. 

  Επιχειρώντας να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

διαπιστώνουμε ότι  έχουμε μια διασπορά απόψεων. Βλέπουμε σε ορισμένους 

εκπαιδευτικούς την παραδοχή της επιρροής των ιδεολογιών των Α.Π. και σε άλλους 

την άρνηση. Ακόμα και αυτοί που αδιαφορούν για το θέμα έχουν αντιληφθεί την 

επίδραση του πλαισίου στο οποίο κινούμαστε; « Κατανοώντας τις επιρροές στην 

ιδεολογική αλλαγή οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να αντιληφθούν τελικά κάποιες από τις 

πιέσεις που θα δεχθούν στην επαγγελματική τους ζωή» (Shiro 2013, σ.260). Νομίζω 

ότι με την παραπάνω πρόταση ουσιαστικά ο Shiro περιγράφει την ιδεολογική 

περιπλάνηση λόγω επαγγελματικών εμπειριών στο υποκείμενο της έρευνας του το 

οποίο θέλαμε να συγκρίνουμε και με τις θέσεις των δικών μας υποκειμένων της 

έρευνας και πιστεύουμε ότι τελικά ο ερευνητής επιβεβαιώνεται και μέσω της δικής 

μας έρευνας. Όταν ρωτάμε τους εκπαιδευτικούς αν αξιοποιούν τις αρχές των Α.Π. η 

πλειοψηφία δηλώνει ότι τις εφαρμόζει άρα ταυτίζεται με αυτές, ενώ αντιστέκεται ένα 

ποσοστό από αυτούς στην ιδεολογική κατεύθυνση των Α.Π.. Οι αρχές που διέπουν 

κάποιο Α.Π. είναι εμποτισμένες με την ιδεολογία του Α.Π. ή με το παιδαγωγικό 

ιδεώδες το οποίο πρεσβεύει,  όπως φάνηκε παραπάνω. Η ιδεολογική λοιπόν σύγχυση 

και ταυτόχρονα η ταύτιση με διαφορετικές ιδεολογίες ισχύει και σε αυτή την  έρευνα.  

 

5.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές προτάσεις του νέου Π.Σ. στο 

γλωσσικό μάθημα 

Στην περίπτωση του κριτικού γραμματισμού οι εκπαιδευτικοί δεν 

ανταποκρίνονται στην εφαρμογή του είτε δηλώνοντας οι μισοί ότι δεν τον γνωρίζουν 

είτε ότι τον γνωρίζουν αλλά δεν τον εφαρμόζουν. Η Κωστούλη (2010) αναφέρει ότι  
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μέσω του κριτικού γραμματισμού επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι των δασκάλων και 

των μαθητών. Η Χατζηλουκά (2010) έθεσε σε μια δοκιμασία τους εκπαιδευτικούς της 

Κύπρου πάνω σε επιμορφωτικές ασκήσεις για τον κριτικό γραμματισμό, όπου 

διαπίστωσε: «α) την ανετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν 

παραλογοτεχνικά/πολιτικοποιημένα κείμενα ή και κείμενα που προβάλλουν τη 

γλωσσική ποικιλότητα, β) την «εμμονή» τους στο διδακτισμό και την ηθικοπλαστική 

αξία των κλασικών παραμυθιών, τη μερική άγνοιά τους για τη σημασία σύγχρονων 

«ανατρεπτικών» παραμυθιών και την πεποίθησή τους ότι στις μικρές τάξεις είναι 

δύσκολη μέχρι ανέφικτη η ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού και γ) την έντονη 

επιφύλαξη μέχρι και την αρνητική στάση τους έναντι της διδακτικής χρησιμότητας, 

και βιωσιμότητας, «απαγορευμένων» / μη σχολικών θεματικών ενοτήτων, για 

σκοπούς κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» (Χατζηλουκά 2010, σ. 416). Η άποψη 

λοιπόν του Stenhouse (2003) ότι: δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή στα Α.Π. αν 

δεν αλλάξουν οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά. « Εκτός, όμως, από 

την (μικρότερη ή μεγαλύτερη) αναμόρφωση των σχολικών δομών και πρακτικών, 

προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα κριτικών γραμματισμών, χρειάζεται 

εντατική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν σε αυτά. Μάλιστα, 

σχετικές έρευνες σε φιλολόγους, (Παππάς 2014) και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, (Χαιριστανίδης 2014) έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού 

σχολείου δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι/ες με θέματα κριτικών γραμματισμών» 

(Στάμου, Πολίτης & Αρχάκης 2016, σ.38). 

Στις ερωτήσεις για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί ήταν 

θετικότεροι. Εννιά δήλωσαν με ενθουσιασμό ότι γνωρίζουν και εφαρμόζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ εφτά απάντησαν ότι ενώ τη γνωρίζουν σπάνια την 

εφαρμόζουν. Η Παντελιάδου (2013) μέσα από την εμπειρία της σε επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει παρερμηνείες και συγχύσεις σχετικά με 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. «Συχνά οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ταυτίζουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία με την απλή τροποποίηση ενός ή περισσότερων 

στοιχείων της διδασκαλίας» (Παντελιάδου 2013, σ.13). Η ίδια εκφράζει την ανησυχία 

και το φόβο της ότι αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έτσι είναι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, τότε κινδυνεύει να: « ευτελιστεί μια θεωρητική, συνεκτική εκπαιδευτική 

θεώρηση και διδακτική προσέγγιση σε μια ατελείωτη λίστα ασύνδετων και 

ευκαιριακά εφαρμοζόμενων διδακτικών πρακτικών»  (Παντελιάδου 2013, σ.14). 
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Η αξιολόγηση είναι ένα κομβικό σημείο στη διδασκαλία, το νέο Π.Σ. εισάγει 

νέες μορφές αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί καταρχήν δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε 

ικανοποιητικό αριθμητικά ποσοστό τις νέες μεθόδους αξιολόγησης αλλά 

αυτοαναιρούνται όταν στις επόμενες ερωτήσεις δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς 

τις αρχές του νέου Π.Σ. όπου συμπεριλαμβάνονται και οι νέες μορφές αξιολόγησης. 

Εξάλλου στα σχολεία οι παραδοσιακοί έλεγχοι προόδου, επιδίδονται ακόμη στον 

μαθητή. Η περιγραφική αξιολόγηση δεν υφίσταται πουθενά στα δημόσια σχολεία της 

χώρας και όσο για τα πορτφόλιο και τον ατομικό φάκελο των μαθητών δεν 

συνοδεύουν τη μαθητική πορεία, γιατί απλώς δεν υπάρχουν. Βέβαια θα πρέπει να 

υπενθυμίσουμε ότι όπως αναφέραμε παραπάνω χωρίς επιμόρφωση στις αρχές του 

νέου Π.Σ. πώς θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να τις εφαρμόσουν; Ανάμεσα σε 

αυτές και την αξιολόγηση. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 μετά την 

εισαγωγή του νέου Π.Σ. αναφέρεται: «η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί τα  διαδεδομένα εργαλεία αξιολόγησης με 

πολύ λίγες εξαιρέσεις, χωρίς να έχει αναπτύξει σημαντική μεταγλώσσα ως προς την 

αξιολόγηση της επίδοσης/ικανοτήτων, κάτι που όμως υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό 

από το ΠΣ που ακολουθούν». (Αρβανίτη 2011, σ.34).     

Η θετική στάση των εκπαιδευτικών προς την ψηφιακή τεχνολογία φάνηκε από 

τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ψηφιακά 

μέσα στη διδασκαλία. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι αρωγός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ο Μπίκος (2012) όμως προβληματίζεται αν η εισαγωγή των ΤΠΕ στο 

σχολείο αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται νέες και ποιοτικά 

διαφορετικές διαδικασίες μάθησης. « Υπάρχουν μεν τα νέα μέσα με τις μεγάλες 

δυνατότητες, εκκρεμεί όμως ή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η παιδαγωγική 

αξιοποίησή τους» Μπίκος (2012, σ.65). Ο ίδιος προβληματίζεται αν η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στο σχολείο αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο: « ώστε να εφαρμόζονται στη σχολική 

τάξη νέες και ποιοτικά διαφορετικές διαδικασίες μάθησης» Μπίκος (2017, σ.227)  

Οι νέες λοιπόν προσεγγίσεις του Π.Σ. (2011) άλλοτε υιοθετούνται από τους 

εκπαιδευτικούς και άλλοτε αγνοούνται. Αλλά ακόμα και στη θετική στάση των 

εκπαιδευτικών οι ερευνητές ασκούν κριτική θεωρώντας ότι παρερμηνεύουν οι 

εκπαιδευτικοί τις νέες μορφές διδασκαλίας, στο γλωσσικό μάθημα, (Παντελιάδου 

2013), ή ότι με σύγχρονα μέσα εφαρμόζουν το παραδοσιακό παράδειγμα, (Μπίκος 

2017), (Χατζηλουκά 2010). Τι άλλο μπορούν να δηλώνουν τα παραπάνω παρά μόνο 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν το νέο Π.Σ.. Οι ίδιοι το δηλώνουν όταν ρωτώνται 
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να πάρουν θέση - τα δύο τρίτα απαντούν ότι δεν γνωρίζουν τις αρχές του νέου Π.Σ.-, 

άλλωστε η επιμόρφωση στο νέο Π.Σ. αναφέραμε ήδη ότι τελείωσε άδοξα παρότι 

εξακολουθεί το παράδοξο της εφαρμογής σύμφωνα με το Υπουργείο δύο εν ισχύ 

Προγραμμάτων Σπουδών όπου στο πρώτο επιμορφώθηκαν μέσω των νέων βιβλίων 

το 2006 και στο δεύτερο δεν έλαβαν καμία επιμόρφωση. Η έρευνα λοιπόν των 

Charalambous & Philippou (2010)  μπορούμε να πούμε ότι επιβεβαιώνεται και στη 

δική μας περίπτωση, όπου εξαιτίας  της έλλειψης ουσιαστικής επιμόρφωσης, οι 

εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές του νέου Π.Σ. αλλά και όπως 

αναφέρεται βιβλιογραφικά αλλά και μέσω της έρευνας των τελευταίων οι νέες 

διδακτικές προτάσεις μπορεί να παρεξηγούνται και να οδηγούν σε λανθασμένη χρήση 

τους, στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Οι ίδιοι,  αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ανησυχούν όχι μόνο για τον αντίκτυπο μιας μεταρρύθμισης στο μαθησιακό κομμάτι 

αλλά και πώς θα προσαρμόσουν τη μεταρρύθμιση στην καθημερινή τους διδασκαλία. 

Είναι ένας προβληματισμός που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν σκεφτούμε όπως 

τονίζουν οι Charalambous & Philippou (2010) ότι μια διδακτική πράξη οικοδομείται 

μετά από μακροχρόνια προσπάθεια των ίδιων των εκπαιδευτικών. Επομένως για να 

πειστούν σε κάτι νεώτερο χρειάζεται μια επίπονη, επίμονη και ουσιαστική 

προσπάθεια από τους μεταρρυθμιστές για να περάσουν την αλλαγή που πρεσβεύουν. 

Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως νεωτερισμούς τις νέες προσεγγίσεις, μια νέα 

ιδέα την εγκολπώνονται λίγοι στην αρχή. Ο (Τερζής 2010) αναφέρει ότι τη φάση της 

διάχυσης  θα την καθορίσει ο χρόνος που θα χρειαστεί αφού τηρηθούν κάποιες 

προϋποθέσεις τις οποίες επισημαίνει ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης «…το ζήτημα 

εκατάντησε πια απλώς θέμα χρόνου και … διαφωτίσεως της κοινής γνώμης» 

(Τριανταφυλλίδης στο Τερζής, 2010, σ.31). Για να πραγματοποιηθεί όμως η διάχυση 

και να ξεφύγουμε από τους πρώιμους αποδέκτες ενός νεωτερισμού και να περάσουμε 

στην πρώιμη πλειοψηφία ή και την ύστερη πλειοψηφία
6
 θα πρέπει να ακολουθήσουν 

επιμορφώσεις. «Είναι αναγκαία η καθιέρωση μιας συνεχούς επιμορφωτικής 

διαδικασίας από την είσοδό του εκπαιδευτικού στο επάγγελμα έως την αφυπηρέτησή 

του» (Ξωχέλλης 2006,σ.110).  

 

 

 

                                                           
6
 Τυπολογία για την αποδοχή ενός νεωτερισμού: (Τερζής 2010, σ.31) 
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5.3 Υποστηρικτικά μέτρα για την υλοποίηση του νέου Π.Σ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί στην προοπτική επιμόρφωσης απάντησαν πολύ θετικά, 

ακόμα και αν κάποιοι άσκησαν κριτική για τις προηγούμενες επιμορφώσεις. Η 

ανάγκη τους προκύπτει από το γεγονός, όπως προαναφέραμε, ότι δεν έγινε καμιά 

επίσημη καθολική επιμόρφωση για το νέο Π.Σ.. Ακόμα και η σύγχρονη βιβλιογραφία 

αναφέρει   ότι οι επιστημολογικές απόψεις των εκπαιδευτικών μπορούν να αλλάξουν 

και να ωριμάσουν μέσα από κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης. (Buhel& 

Alexander 2001; Hofer 2001 στο Μπάιντελμαν 2014). Συγκεκριμένα, ο Hofer (2001), 

αναφέρει ότι πρέπει να έρθουν σε σύγκρουση με τις υπάρχουσες επιστημολογικές 

τους αντιλήψεις να αναστοχαστούν γύρω από τις νέες και τις δικές τους ώστε να 

οδηγηθούν στην αλλαγή. Η επιμόρφωση όμως πρέπει να διαφοροποιηθεί. Την 

αυτοκριτική τους  οφείλουν να κάνουν και οι επιμορφωτές. Σε μια έρευνα  στην 

Κύπρο των (Λοϊζίδου, Ηρακλέους και Κουράτου 2015), οι επιμορφωτές 

παραδέχθηκαν ότι μιλούν θεωρητικά χωρίς να διασφαλίζουν τη συνέχεια της 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην πράξη. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ανάγκη για δράσεις που να έχουν αλληλουχία και συνέχεια, ανάλυση των 

εμπειριών αλλά και αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών. Μάλιστα προχώρησαν και 

ένα βήμα παρακάτω αλλάζοντας τον όρο από επιμόρφωση που παραπέμπει σε 

επιβολή άνωθεν, σε «επαγγελματική μάθηση»: «Υιοθετήθηκε ο όρος «επαγγελματική 

μάθηση» που έχει ως σημείο εκκίνησης το ότι οι εκπαιδευτικοί αναπόφευκτα 

αλλάζουν μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η αλλαγή ταυτίζεται 

ουσιαστικά με τη μάθηση και αποτελεί φυσική και αναμενόμενη παράμετρο της 

επαγγελματικής δράσης εκπαιδευτικών και σχολείων». (Αυγητίδου 2014; Easton, 

2008 στο Λοϊζίδου, Ηρακλέους και Κουράτου, 2015). 

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε, δεν αποτελεί έκπληξη η άρνηση των δύο τρίτων 

των εκπαιδευτικών της έρευνας να σχολιάσουν οτιδήποτε αφορούσε το νέο Π.Σ.. 

Ακόμα και τα λίγα σχόλια που έγιναν αφορούσαν περισσότερο τους στόχους που 

θέτει το Π.Σ.. Άραγε στην κατάταξη του Jan van den Akker (2013), ποια θα ήταν η 

άποψη τους για το νέο Π.Σ., τι αντιλαμβάνονται; Ο ίδιος μιλά για τρεις 

αναπαραστάσεις του Α.Π. α) το προτιθέμενο, δηλαδή το ιδεατό που φτάνει σε γραπτή 

μορφή, το εφαρμοζόμενο, δηλαδή το αντιληπτό και λειτουργικό και το κατακτηθέν 

που το περνάμε στους μαθητές μας. Όταν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

εφαρμόσουν κάτι που επιβάλλεται άνωθεν, προγράμματα που ονομάζονται 
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«αδιαπέραστα» από τους εκπαιδευτικούς «teacher – proof», (MacDonald 2003), τα 

«εκτελεστικά όργανα» θα αντιδράσουν με προσαρμογή των προγραμμάτων στα 

μέτρα τους, ακόμα και με τη σιωπή τους. « Η έρευνα προς τα τέλη της δεκαετίας του 

’70 και στις αρχές του ’80 κατέδειξε τη δυσκολία εφαρμογής «top-down» 

(επιβεβλημένα άνωθεν), «teacher-proof» πακέτων προγραμμάτων, αφού έδειξαν πως 

οι καινοτομίες μεταμορφώνονταν και πως οι τοπικές δυνάμεις (όπως οι εκπαιδευτικοί 

και το σχολικό περιβάλλον) έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη «διάσταση» σύλληψης και 

εφαρμογής …πως ιστορικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες 

περιορίζουν ή διευκολύνουν τις δυνατότητες αλλαγής σε συγκεκριμένα πλαίσια» 

(Φιλίππου 2014, σ.54). Θα ήθελα όμως να σταθώ  και σε δύο απαντήσεις που νομίζω 

πως πρέπει να σχολιαστούν: «το νέο Π.Σ. δεν φτάνει στους αποδέκτες του, τους 

εκπαιδευτικούς», δηλώνουν δύο εκπαιδευτικοί. Νομίζω ότι οι δύο αυτές απαντήσεις 

δηλώνουν και το πρόβλημα με το νέο Π.Σ.. Ο  Jan van den Akker (2013), εύστοχα θα 

παρατηρήσει ότι δεν γίνεται να υπάρξει κανενός είδους αλλαγή χωρίς την ανάπτυξη 

των δασκάλων. Η μέθοδος που προτείνουν οι λειτουργοί των Α.Π. είναι οι 

συνεργασίες ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

Συμπεράσματα 

Η έρευνά μας, ανέλυσε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε τέσσερις 

θεματικούς άξονες που αφορούσαν: το σχεδιασμό της διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος με τη χρήση του Π.Σ. (2011) και Α.Π. (2003), τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα Α.Π. γενικά, την αξιοποίηση των νέων διδακτικών προτάσεων 

του Π.Σ. (2011) στη «Γλώσσα», τη γνώση και την επιθυμία επιμόρφωσης στο νέο 

Π.Σ. (2011). Ο σχεδιασμός μέσω των σκοπών και των στόχων και η καθημερινή 

πράξη της διδασκαλίας με τη διάταξη της ύλης και την κατά ενότητες στόχευση είναι 

ενταγμένα στα  Α.Π. και στο Π.Σ. και έγκειται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η 

χρήση τους ή όχι. Κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι εντάσσουν το Πρόγραμμα Σπουδών περισσότερο στο μεσοπρόθεσμο 

σχεδιασμό και λιγότερο στο μακροπρόθεσμο. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός επειδή 

εμπεριέχει το στοιχείο της επανεκτίμησης  και σε τέτοια περίπτωση η βοήθεια είναι 

επιθυμητή, το Π.Σ. είναι ένα σημείο αναφοράς. Στην καθημερινή πράξη το Π.Σ. 

παραγκωνίζεται από το πανίσχυρο σχολικό βιβλίο και την εμπειρία των 

εκπαιδευτικών. Η πολυετής εμπειρία των εκπαιδευτικών καθώς και οι μεθοδολογικές 
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και διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτύξει με ενταγμένο το σχολικό εγχειρίδιο 

όπως έδειξε και η έρευνα απομακρύνει το Π.Σ. από την καθημερινότητά τους, στην 

τάξη. Οι επιστημολογικές λοιπόν αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δηλαδή οι 

εξειδικευμένες ή γενικές απόψεις τους για τη δομή και την οικοδόμηση της γνώσης 

καθώς και τη διαδικασία της μάθησης που και στην έρευνα αυτή εμφανίζονται ως 

παγιωμένες με βάση την εμπειρία τους και τις αντιλήψεις τους, ομοιάζουν με αυτές 

των εκπαιδευτικών της έρευνας της Μπάιντελμαν (2014), η οποία αναφέρει ότι οι 

επιστημολογικές απόψεις του εκπαιδευτικού επηρεάζουν τις διδακτικές πρακτικές 

του.  

   Οι αρχές, οι στόχοι και η ιδεολογική ταυτότητα των Α.Π. και Π.Σ. ήταν μια 

άλλη θεματική η οποία κατέδειξε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το ιδεώδες λοιπόν 

που το Α.Π. υπηρετεί, συμπεριλαμβάνει και τις αρχές και τους στόχους του. Οι 

εκπαιδευτικοί μέσω αντιφάσεων, αφού εύκολα δηλώνουν ότι συμπορεύονται με τις 

αρχές του Α.Π. αλλά όχι και με την ιδεολογική του κατεύθυνση, στην πλειοψηφία 

τους επιβεβαιώνουν τις έρευνες του Shiro (2013), ο οποίος αναφέρθηκε στην 

ιδεολογική σύγχυση αλλά και την αλλαγή της ιδεολογικής στάσης των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Έτσι και οι δικοί μας εκπαιδευτικοί είναι 

διχασμένοι ανάμεσα στη δική τους ταυτότητα και την ιδεολογία των Α.Π., την οποία 

δεν αντιλαμβάνονται άμεσα μέσα από τις αρχές του Α.Π., που φέρουν το ιδεολογικό 

πρόσημό του και τις οποίες στηρίζουν,  παρά μόνο μετά την ερώτηση που αφορούσε 

την ιδεολογική τους συμπόρευση με το Α.Π., που τους προβληματίζει έντονα.  

             Η επόμενη θεματική ενότητα της έρευνας για τη γνώση και τη χρήση του 

νέου Π.Σ. στην καθημερινή πράξη έδειξε την άγνοια των εκπαιδευτικών ως προς τις 

νέες διδακτικές προτάσεις  του Π.Σ. (κριτικός γραμματισμός, διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, νέοι τρόποι αξιολόγησης). Θα εξαιρέσουμε τα ψηφιακά μέσα στη 

διδασκαλία, γιατί τα χρησιμοποιούν συχνά. Η έλλειψη επιμόρφωσης και μέσων 

στήριξης των εκπαιδευτικών οδηγεί με μαθηματικό τρόπο  στην αντίσταση προς τις 

μεταρρυθμίσεις, γιατί πάνω  από  όλα μετακινούν τον εκπαιδευτικό από την άνεση 

που έχει κατακτήσει μέσα από δοκιμασμένες ήδη διδακτικές προσεγγίσεις στην 

πορεία προς κάτι άγνωστο που του δημιουργεί ανασφάλεια.    

            Τα μέσα λοιπόν στήριξης που επιθυμούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι 

απαραίτητα. Αυτό επισημαίνουν και τα υποκείμενα της έρευνας που ανταποκρίνονται 
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θετικά και με  επίταση ζητούν επιμόρφωση, ουσιαστική και συνεχή όμως, που θα 

εξηγεί τα παιδαγωγικά οφέλη της νέας προσέγγισης, ώστε να πείσει τους 

εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. Οι άνωθεν επιβεβλημένες 

και αφημένες στην τύχη τους αλλαγές οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε τέτοια στάση 

ώστε στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξης όπου καλούνται να σχολιάσουν 

οτιδήποτε σχετικό με το Πρόγραμμα Σπουδών να αρνούνται εκκωφαντικά στην 

πλειοψηφία τους. Γυρίζουν την πλάτη τους με κάποιο τρόπο στο καθημερινό 

εργαλείο δουλειάς τους,  το οποίο θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον συνεργάτης και όχι 

ένας αντιπαθητικός εταίρος. 

Τα αναλυτικά προγράμματα από το Trivium
7
 του μεσαίωνα που στηρίχτηκε 

στη φιλοσοφία του Πλάτωνα στην «Πολιτεία»  και περιείχε τα βασικά μαθήματα  

(γραμματική, λογική, ρητορική)  και το  Quadrivium
8
 που επίσης πρότεινε ο Πλάτων 

(αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία), εξελίσσονται, αμφισβητούνται και  

έχουν κυρίαρχο ρόλο στην οργανωμένη αγωγή της νέας γενιάς. Σε αυτό το πλαίσιο ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να βρει το ρόλο του και να ισορροπήσει είτε ως 

εκτελεστής ή ερμηνευτής είτε και ως συνδημιουργός των Α.Π.. Οι εκπαιδευτικοί 

είναι το κλειδί για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προγράμματα Σπουδών. 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ο σχετικά μικρός αριθμός των εκπαιδευτικών που έλαβε μέρος στην παρούσα 

έρευνα δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Επίσης η ίδια η 

συνέντευξη ως μέθοδος συλλογής στοιχείων είναι η πηγή των πλεονεκτημάτων αλλά 

και των μειονεκτημάτων της, μέσω της αλληλεπίδρασης, όπως αναφέρει ο (Borg στο 

Cohen, Manion Morrison 2008). «Ένα πλεονέκτημα είναι για παράδειγμα, ότι 

επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος απ’ ό, τι στην περίπτωση των άλλων μεθόδων συλλογής 

στοιχείων. Ένα μειονέκτημα από την άλλη μεριά είναι ότι είναι επιρρεπής στην 

υποκειμενικότητα και μπορεί να επηρεάζεται από τον ερωτώντα» (Cohen, Manion & 

Morrison 2008,σ.453). Κατά τη διαδικασία επίσης της ηχογράφησης υπήρχαν κάποιες 

επιφυλάξεις από τους εκπαιδευτικούς, όπως και για τη διάρκεια της συνέντευξης, την 

οποία προσπαθούσαν να συντομεύσουν.     

                                                           
7
 https://en.wikipedia.org /wiki/Trivium 

8
 https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrivium 
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Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 
 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με τις στάσεις και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα και το Πρόγραμμα Σπουδών 

του γλωσσικού μαθήματος. Έχω τη γνώμη - αν και η συγκεκριμένη έρευνα 

ασχολείται με μικρό αριθμό εκπαιδευτικών - πως έθεσε τις βάσεις για μελλοντικούς 

προβληματισμούς και αναζήτηση από πρόθυμους νέους ερευνητές. Κατά τη διάρκεια 

της έρευνας πολλές φορές υπήρξε προβληματισμός για το πώς θα απαντούσαν τα 

υποκείμενα της έρευνας, αν για παράδειγμα είχαν όλοι αυξημένα προσόντα, όπως 

μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Άρα μια έρευνα που θα αφορούσε πάλι τα Α.Π. 

και την πρόσληψή τους από τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα και από 

εκπαιδευτικούς χωρίς ανάλογα προσόντα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόμα οι 

ιδεολογικές ή επιστημολογικές απόψεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών που 

αναφέραμε παραπάνω στα  εκπαιδευτικά θέματα θα ήταν μια ενδιαφέρουσα έρευνα. 

Ίσως να πρόσθετε επιπλέον γνώση για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών και το μορφωτικό τους υπόβαθρο. 

 

Τέλος ευχή θα ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνας να ληφθούν 

υπόψη από τους μελλοντικούς σχεδιαστές Α.Π., για να μην επαναληφθεί το ανέκδοτο 

με τον Υπουργό που αναφέρει ο Jan van den Akker (2013,σ.3), ο οποίος αφού 

καταθέτει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αναφωνεί: « Λοιπόν, Κύριοι, η σκληρή 

δουλειά τελείωσε, το μόνο που έμεινε είναι να την εφαρμόσετε». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
Βαλασία Γκατζώλη 

Φύλο 

Ηλικία 

Έτη υπηρεσίας 

Βασικό πτυχίο (Π.Α. & Εξομοίωση ή Π.Τ.) 

Σπουδές (Δεύτερο πτυχίο, Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό -Διδασκαλείο) 

Προπτυχιακό μάθημα για τα Α.Π. 

Επιμόρφωση στα Α.Π. 

 

 

  Θεματικός άξονας Ι: Π.Σ. και διδασκαλία της γλώσσας 
 

1.Ανατρέχετε στο Πρόγραμμα Σπουδών για το γλωσσικό μάθημα; 

2.Ξεκινάτε στην αρχή της χρονιάς τον προγραμματισμό σας στο μάθημα της γλώσσας 

συμβουλευόμενοι το Π.Σ.; 

3. Χρησιμοποιείτε το Π.Σ. για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σας, στο μάθημα; 

4. Ανανεώνετε το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό σας με οδηγό το Π.Σ.; 

5. Στην καθημερινή πράξη ασχολείστε μόνο με το εγχειρίδιο ή ανατρέχετε και στο 

Π.Σ.; 

6. Το Π.Σ. σας βοηθά στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων; 

7. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες λειτουργούν αποτρεπτικά στη χρήση του Π.Σ., στην 

καθημερινότητά σας; 

8. Η διδακτική της γλώσσας στην καθημερινότητά σας διαμορφώνεται  

Α. βάσει των εμπειριών και των γνώσεων σας Β. βάσει του Π.Σ.  Γ. και των δύο 

 

Θεματικός άξονας ΙΙ: Α.Π. και εκπαιδευτικοί 

1.Θεωρείτε ότι οι στόχοι του Α.Π. είναι πραγματοποιήσιμοι στη σχολική πράξη; 

2.Χρησιμοποιείτε, αξιοποιείτε τις γενικές αρχές του Α.Π. που ισχύει; 

3. Πίσω από κάθε Α.Π. υπάρχουν ιδεολογικές θεωρήσεις που προσεγγίζουν το 

ιδεώδες κάθε εποχής. Μπορεί το Α.Π. να σας προσανατολίσει προς το ιδεώδες που 

αυτό αντιπροσωπεύει; 

 



 
 

77 
Βαλασία Γκατζώλη 

Θεματικός άξονας ΙΙΙ: Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές 

προτάσεις του νέου Π.Σ. στο γλωσσικό μάθημα 
 

1.Γνωρίζετε τον κριτικό γραμματισμό; Τον εφαρμόζετε; 

2. Γνωρίζετε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία; Την εφαρμόζετε στην τάξη; 

3. Στο πρόγραμμα σπουδών αναφέρονται ως αρχές του και η αξιολόγηση της 

μάθησης σε νέες μορφές. 

4. Γνωρίζετε νέες μορφές αξιολόγησης; 

5. Εντάσσετε στο μάθημά σας ψηφιακά μέσα; 

 

Θεματικός άξονας ΙV: Π.Σ.- κατανόηση και επιμόρφωση 
 

1. Αισθάνεστε ότι γνωρίζετε επαρκώς τις αρχές που διέπουν το νέο Π.Σ. ώστε να τις 

εφαρμόζετε στη διδασκαλία σας; 

2. Χρειάζεστε κάποιου είδους επιμόρφωση προκειμένου να ανταποκριθείτε; 

3. Θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε που αφορά το Π.Σ. ; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ I: Π.Σ. ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 

1,2 

Έντα-

ξη 

του 

Π.Σ. 

στο 

σχεδι

ασμό 

της 

διδα-

σκαλί

ας 

 

1.1ΠΣΑΠΜΑΚΣΧ= Το Π.Σ. είναι απαραίτητο στον μακροπρόθεσμο  σχε- 

διασμό 

6 

1.2ΣΥΜΕΛΜΑΚΣΧΕ= Συμβουλεύομαι ελάχιστα το Π.Σ. στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

 

5 

1.3ΓΝΩΔΝΧΡΠΣΜΑΚΣΧΕ= Γνωρίζω το αντικείμενο δεν  χρειάζομαι το 

Π.Σ. για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

 

2 

1.4ΠΔΝΤΧΡΗΠΣΜΑΚΣΧΕ=  Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το Π.Σ. στον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

4 

1.5ΒΑΣΣΤΠΣΟΧΜΟΝ= Βασίζομαι στο Π.Σ στον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό αλλά όχι μόνο 

2 

1.6ΧΡΗΓΕΝΣΥΜΜΑΚ ΣΧΕ= Χρησιμοποιώ το Π.Σ. γενικά ως σύμβουλο 

στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.1ΔΝΧΡΕΙΠΣΜΕΣΣΧΕ= Δεν χρειάζομαι το Π.Σ. στον μεσοπρόθεσμο 

σχεδιασμό 

8 

2.2 ΧΡΗΠΣΜΕΣΣΧΕ= Χρησιμοποιώ το Π.Σ. περισσότερο στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

6 

2.3 ΑΤΡΙΧΡΗΜΕΣΣΧΕ= Στο α τρίμηνο χρησιμοποιώ περισσότερο το Π.Σ. 

στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.4ΚΑΠΦΟΡΧΡΗΠΣΜΕΣΣΧΕ=Κάποιες φορές χρησιμοποιώ το Π.Σ. στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

3 

2.5ΠΟΛΦΟΡΣΥΜΒΜΕΣΣΧΕ=Πολλές φορές το συμβουλεύομαι στον 

μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

2 

3,4,5,6 

Διδασκα

-λία και 

Π.Σ. 

3.1ΚΑΘΓΛΩΣΜΑΘΧΡΗΕΓΧ=Καθημερινά στο γλωσσικό μάθημα 

χρησιμοποιώ το εγχειρίδιο μόνο 

1

4 

3.2ΚΑΘΓΛΩΣΜΑΘΧΡΗΠΣΕΓΧ=Καθημερινά στο γλωσσικό μάθημα 

χρησιμοποιώ το Π.Σ και το εγχειρίδιο 

6 

3.3ΚΑΘΔΝΑΝΑΠΣΟΧΜΟΝΕΓΧ=  Καθημερινά δεν ανατρέχω στο Π.Σ. 

αλλά όχι μόνο και στο εγχειρίδιο 

1 

3.4ΚΑΠΦΟΡΚΑΘΠΣΚΕΓΧ= Κάποιες φορές καθημερινά χρησιμοποιώ το 

Π.Σ. και πάντα το εγχειρίδιο 

1 

4.1ΚΑΘΕΚΠΕΜΠΑΠΠΣ=Καθημερινά οι εκπαιδευτικές μου εμπειρίες 

αποτρέπουν τη χρήση Π.Σ. 

1

1 

4.2ΚΑΘΕΚΠΕΜΠΕΜΠΛΜΠΣ= Καθημερινά οι εκπαιδευτικές μου 

εμπειρίες εμπλουτίζονται και με τη χρήση του Π.Σ. 

1

0 

4.3 ΔΕΕΧΠΟΛΕΜΠΒΟΗΠΣ = Δεν έχω εμπειρίες με βοηθά το Π.Σ. 1 

5.1 ΕΜΠΓΝΩΣΥΝΔΠΣΔΙΑΔΙΔ= Οι εμπειρίες μου και οι γνώσεις μου σε 1
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συνδυασμό με το Π.Σ. διαμορφώνουν τη διδακτική μου 4 

5.2 ΕΜΠΓΝΩΜΝΚΑΘΔΙΔ= Οι εμπειρίες μόνο και οι γνώσεις μου με 

καθοδηγούν διδακτικά 

6 

5.3 ΠΣΚΑΘΔΙΔ= Το Π.Σ. με καθοδηγεί διδακτικά 1 

5.4 ΠΣΚΑΘΜΝΑΛΛ= Το Π.Σ. με καθοδηγεί μόνο όταν υπάρξουν αλλαγές 1 

6.1 ΠΣΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. βοηθά στην επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων 

7 

6.2 ΠΣΔΝΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. δεν βοηθά στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων 

5 

6.3 ΠΣΕΧΜΑΘΣΤΧΚΒΟΗΕΠΙ= Το Π.Σ έχει τους δικούς του μαθησιακούς 

στόχους και βοηθά στην επίτευξη τους 

3 

6.4 ΕΜΠΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧΟΧΠΣ= Οι εμπειρίες μου βοηθούν στην 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων όχι το Π.Σ. 

1 

6.5 ΠΣΒΟΗΕΠΙΜΑΘΣΤΧ= Το Π.Σ. βοηθά λίγο στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων 

6 

 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ II: Α.Π. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

7. 

Α.Π. και 

στόχοι 

7.1 ΣΤΧΑΠΑΝΔΥΝΤΑΞ = Οι στόχοι του Α.Π. προσεγγίζονται ανάλογα 

με το δυναμικό της τάξης 

3 

7.2 ΣΤΧΑΠΔΝΕΙΝΕΦΙ = Δεν είναι όλοι οι στόχοι του Α.Π. εφικτοί 12 

7.3 ΣΤΧΑΠΕΦΙ= Οι στόχοι του Α.Π. είναι εφικτοί 3 

7.4 ΣΤΧΕΠΡΕΙΝΕΦΙ = Οι στόχοι του Α.Π. θα έπρεπε να είναι εφικτοί 1 

7.5 ΣΤΧΔΝΕΙΝΕΦΙ= Οι στόχοι του Α.Π. δεν είναι εφικτοί 2 

8. 

Α.Π. και 

γενικές 

αρχές 

8.1 ΔΝΓΝΩΓΝΑΡΧΑΠ= Δεν γνωρίζω τις γενικές αρχές του Α.Π. 1 

8.2 ΔΝΑΞΑΡΧΑΠ= Δεν αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 2 

8.3 ΑΞΑΡΧΑΠ= Αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 12 

8.4 ΑΞΑΡΧΑΠΚΑΠΦΟΡ= Κάποιες φορές αξιοποιώ τις αρχές του Α.Π. 6 

9. 

Επιρροή 

της 

ιδεολογικ

9.1 ΙΔΤΟΠΔΝΕΠΗΑΡΧ= Η ιδεολογική τοποθέτηση του Α.Π. δεν 

επηρεάζει τις αρχές μου 

7 

9.2 ΑΠΕΠΗΡΚΠΡΟΑΠΟ= Επηρεάζει το Α.Π. κατά ένα μέρος αλλά 

υπάρχουν και οι προσωπικές απόψεις 

4 
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ής 

κατεύθυν

σης του 

Α.Π. 

9.3 ΑΠΑΡΧΚΑΘΟ= Το Α.Π. και οι αρχές του με καθοδηγούν 5 

9.4 ΔΝΑΠΟΘΕΜ= Δεν με απασχολεί το θέμα 2 

9.5 ΑΠΕΠΗΑΝΧΡΗ Επηρεάζει το Α.Π. αν το χρησιμοποιείς 3 

 

          

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ III: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Σ. ΣΤΟ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

 

10  

Γνώση 

και 

εφαρμογή 

του 

κριτικού 

γραμματισ

μού 

10.1 ΔΝΓΝΩΔΝΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Δεν γνωρίζω τον κριτικό γραμματισμό 

και δεν τον εφαρμόζω 

12 

10.2 ΓΝΩΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Γνωρίζω και εφαρμόζω τον κριτικό 

γραμματισμό 

3 

10.3 ΓΝΩΔΝΕΦΑΚΡΙΓΡΑ= Γνωρίζω αλλά δεν εφαρμόζω τον κριτικό 

γραμματισμό 

7 

11 

Γνώση 

και 

εφαρμογή 

της 

διαφορο-

ποιημένης 

διδασκαλί

ας 

11.1 ΓΝΩΕΦΔΙΑΦΔΙΔ= Γνωρίζω και εφαρμόζω τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία  

9 

11.2 ΔΝΓΝΩΔΙΑΦΔΙΔ= Δεν γνωρίζω τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 4 

11.3 ΓΝΩΣΠΑΕΦΑΔΙΑΦΔΙΔ= Γνωρίζω αλλά σπάνια εφαρμόζω τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

7 

11.4 ΓΝΩΕΛΔΝΕΚΠΕΦΑ= Τη γνωρίζω ελάχιστα και δεν έχω 

εκπαιδευτεί να την εφαρμόζω  

2 

12 

Νέες 

μορφές 

αξιολόγη-

σης 

12.1 ΧΡΗΔΙΚΜΟΡΑΞΙΟ= Χρησιμοποιώ δικές μου μορφές αξιολόγησης 1 

12.2 ΓΝΩΝΜΟΑΞ= Γνωρίζω τις νέες μορφές αξιολόγησης 11 

12.3 ΔΝΓΝΩΜΟΑΞΙΟ= Δεν γνωρίζω τις νέες μορφές αξιολόγησης 8 

12.4 ΓΝΩΚΠΝΜΟΑΞΙΟ= Γνωρίζω κάποιες από τις νέες μορφές 

αξιολόγησης 

2 

13 

Ψηφιακά 

μέσα στη 

διδασκαλί

α 

13.1 ΔΝΧΡΗΨΗΦΜ= Δεν χρησιμοποιώ ψηφιακά μέσα 4 

13.2 ΧΡΗΨΗΦΜ= Χρησιμοποιώ ψηφιακά μέσα 17 

13.3 ΔΝΥΠΨΗΦΜ= Δεν υπάρχουν τα ψηφιακά μέσα για να τα 

χρησιμοποιήσω 

1 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ IV : Π.Σ.- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

14 

Επαρκής 

γνώση του 

Π.Σ. 

14.1ΔΝΓΝΩΑΡΧΝΠΣ= Δεν γνωρίζω επαρκώς τις αρχές του νέου Π.Σ. 15 

14.2 ΓΝΩΑΡΚΑΡΧΝΠΣ= Γνωρίζω αρκετά τις αρχές του νέου Π.Σ. 7 

  

15 

Επιμόρφω

ση 

15.1 ΕΠΙΕΠΙΜΝΠΣ= Θα επιθυμούσα να επιμορφωθώ στο νέο Π.Σ. 16 

15.2 ΕΠΙΕΠΙΜΟΧΟΠΤΩΡ= Θα επιθυμούσα να επιμορφωθώ αλλά όχι 

με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα 

4 

15.3 ΔΝΕΠΙΕΠΙΜ= Δεν επιθυμώ να επιμορφωθώ 2 

16 

Σχολιασμ

ός του 

Π.Σ. 

16.1 ΔΝΣΧΟ= Δεν θεωρώ απαραίτητο να σχολιάσω οτιδήποτε για το νέο 

Π.Σ. 

14 

16.2 ΠΣΣΤΟΔΝΠΡΑ= Το Π.Σ. θέτει πληθώρα στόχων οι οποίοι δεν 

μπορούν να πραγματοποιηθούν 

3 

16.3 ΠΣΔΝΦΤΑΕΚΠ= Το Π.Σ. δεν φτάνει στους αποδέκτες του τους 

εκπαιδευτικούς 

2 

16.4 ΠΣΑΛΛ= Το Π.Σ. χρειάζεται αλλαγές 1 

16.5 ΥΛΜΕΓΠΣ= Ο όγκος της ύλης είναι πολύ μεγάλος στο Π.Σ. 1 

16.6 ΠΣΟΔΗΕΠΙ= Το Π.Σ. καλύπτει τη διδασκαλία και οδηγεί στην 

επιτυχία 

1 

 

 


