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ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 - ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
«ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»

«Το Λύκειο ως πρόδοµος του Πανεπιστηµίου ή οπισθόδοµος
της Γενικής Παιδείας; Ζητήµατα Εκπαιδευτικής
Αρχιτεκτονικής σε παρατεταµένη εκκρεµότητα»
∆ηµ. Ματθαίου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περίληψη
Το ζήτηµα του συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και των
επιπτώσεών του στο µορφωτικό ρόλο του λυκείου βρίσκεται, ανεπίλυτο, στην ηµερήσια
διάταξη της εκπαιδευτικής µας πολιτικής για δεκαετίες. Όσα συστήµατα δοκιµάστηκαν,
παρά τις αισιόδοξες προσδοκίες των εισηγητών τους, απέτυχαν να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα: κράτησαν το λύκειο δέσµιο των εισαγωγικών εξετάσεων, απαξιώνοντας την
προσφερόµενη γενική παιδεία· άφησαν αλώβητη, όταν δεν ενίσχυσαν κιόλας, την
παραπαιδεία· οδήγησαν τους υποψήφιους φοιτητές σε σπουδές και σε τµήµατα µακριά
από τα ενδιαφέροντά σους· υπονόµευσαν τη γνωστική υποδοµή που απαιτούν από
τους φοιτητές τους τα πανεπιστήµια. Η αποτυχία εντούτοις αυτή καθόλου δεν
αποθάρρυνε µέχρι σήµερα τους εισηγητές εναλλακτικών λύσεων. Μερικές από αυτές
µάλιστα επανέρχονται συστηµατικά στο προσκήνιο. Ανάµεσά τους οι πιο γνωστές είναι
οι προτάσεις για την καθιέρωση προπαρασκευαστικού έτους µετά το λύκειο και η
ελεύθερη εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές επιλογής τους, οι οποίες και θα ήταν
στη συνέχεια υπεύθυνες για την περαιτέρω πορεία τους στο πανεπιστήµιο. Και για τις
δύο υποστηρίζεται ότι θα απελευθέρωναν το λύκειο από τις εξεταστικές του
επιβαρύνσεις και θα απέδιδαν στο πανεπιστήµιο φοιτητές µε γνήσιο ενδιαφέρον και την
απαιτούµενη γνωστική υποδοµή.
Η εισήγηση διερευνά τα γενικότερα αίτια της αποτυχίας των πολιτικών πρόσβασης που
έχουν µέχρι τώρα δοκιµαστεί καθώς και τις προοπτικές επιτυχίας των προτεινόµενων
λύσεων. Με συγκριτική αναφορά σε συγκεκριµένους ευρωπαϊκούς θεσµούς,
υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες του όλου εγχειρήµατος εκπορεύονται από την παραδοχή
ότι το πρόβληµα της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο
εκπαιδευτικό και ότι µπορεί ως εκ τούτου να αντιµετωπιστεί µε εκπαιδευτικού
χαρακτήρα πολιτικές και µε διοικητικά µέτρα που παραγνωρίζουν µάλιστα την
υφιστάµενη κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Προτείνει γι’ αυτό την
προσεκτικότερη µελέτη του όλου ζητήµατος και την αξιοποίηση ιδεών που µπορούν να
αντληθούν από τη διεθνή εµπειρία.
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«Πώς µπορεί να ενισχυθεί η παιδευτική αυτοτέλεια και ο
µορφωτικός χαρακτήρας του Λυκείου; Να αντιµετωπίσουµε
τα αίτια ή τα συµπτώµατα;»
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Οποιαδήποτε εκπαιδευτική αλλαγή είναι «εγγενώς, ενδηµικά και αναπόδραστα µη
γραµµική». Τα εκπαιδευτικά προβλήµατα χαρακτηρίζονται από το πολυσύνθετο και το
περιορισµένο της γνώσης των αιτίων που τα προκαλούν. Της λήψης, εποµένως,
µέτρων (ρυθµίσεων, µεταρρυθµίσεων, αντιµεταρρυθµίσεων κλπ) πρέπει να προηγείται
αναζήτηση και σε βάθος µελέτη των αιτίων που προκαλούν τα προβλήµατα που
επιδιώκεται να αντιµετωπισθούν. Απαιτείται, επίσης, αναζήτηση των εξαρτήσεων και
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν το
αποτέλεσµα ώστε οι παρεµβάσεις που αποφασίζονται να έχουν συνοχή και συνέπεια.
Οι πρόχειρες, αποσπασµατικές και ασύνδετες παρεµβάσεις δεν είναι µόνο αλυσιτελείς
αλλά – συνήθως - δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα ή οξύνουν περισσότερο αυτά
που επιδιώκεται να επιλυθούν. Αν, εποµένως, επιδιώκεται η ενίσχυση της παιδευτικής
αυτοτέλειας και του µορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου πρέπει να αναζητηθούν τα
αίτια που έχουν οδηγήσει στην υποβάθµιση του µορφωτικού του χαρακτήρα και στην
υπονόµευση της παιδευτικής αυτοτέλειάς του. Ο «ετεροπροσδιορισµός» του Λυκείου
από το σύστηµα επιλογής υποψηφίων φοιτητών είναι άραγε αίτιο ή σύµπτωµα;
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«Επαγγελµατικό Λύκειο: Εκ-παίδευση για το παρελθόν ή
Επιστροφή στο Μέλλον;»
Χρυσ. Κοσµίδου-Hardy, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
•

•
•
•
•
•
•
•

Αν συνειδητοποιήσουµε ότι οι ραγδαίες αλλαγές, οι εξελίξεις και οι πολλαπλές
µεταβάσεις από το ‘γνωστό’ σήµερα στο άγνωστο αύριο δηµιουργούν
αβεβαιότητα, προκαλούν ανησυχία και έχουν επιπτώσεις στην αυτοεκτίµηση του
ανθρώπου,
Αν συµφωνήσουµε ότι οι αλλαγές απαιτούν µια άλλη µόρφωση και γνώση που
δίνει έµφαση στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
αν δούµε κριτικά τις διεθνείς εξελίξεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα που προωθούν
την προσωπική ανάπτυξη και την επένδυση στον άνθρωπο και στη γνώση,
αν συµφωνήσουµε ότι το σχολείο αποτελεί βασικό θεσµικό πλαίσιο για την
καλλιέργεια ουσιαστικής γνώσης,
αν συµφωνήσουµε ότι, στο σηµερινό κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο, ο δάσκαλος
ως επαγγελµατίας έχει ρόλο κλειδί για την προσωπική και την κοινωνική
ανάπτυξη,
αν θυµηθούµε και αποδεχθούµε τη σχέση εκπαίδευσης – παραγωγής,
αν λάβουµε υπόψη παράγοντες που διαµορφώνουν τη δοµή και τη λειτουργία της
αγοράς εργασίας,
αν λάβουµε υπόψη τον ορισµό του όρου ‘επάγγελµα’, καθώς και ζητήµατα που
σχετίζονται µε την κοινωνιολογία της εργασίας και το ρόλο της, στη σηµερινή
εποχή,

Τότε, χρειάζεται µάλλον,
•
να δούµε το ρόλο του Επαγγελµατικού Λυκείου συγχρονισµένοι µε το µέλλον, και
•
να αναρωτηθούµε αν έχουµε το δικαίωµα να ‘γυρίζουµε τις πλάτες µας στο
µέλλον’, ή την ηθική υποχρέωση να ‘επιστρέψουµε’ σ’ αυτό µε νέα οπτική.
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«Η ανάπτυξη της δηµιουργικής και πρακτικής σκέψης: Ένα
κοινό σηµείο αναφοράς µεταξύ ∆ευτεροβάθµιας και
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»
Εύη Μακρή - Μπότσαρη, Αντιπρόεδρος του Π.Ι
Περίληψη
Για την ανάπτυξη της δηµιουργικής και πρακτικής σκέψης (κοινό ζητούµενο για όλες τις
βαθµίδες εκπαίδευσης) πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί και λίγες επιτυχείς
προσπάθειες εφαρµογής έχουν πραγµατοποιηθεί. Όταν όµως µια προσπάθεια
αποτυγχάνει, δεν είναι σαφές αν η αποτυχία οφειλόταν στην ανεπάρκεια της ίδιας της
θεωρίας ή στην κακή εφαρµογή της στην εκπαιδευτική πρακτική.
Μερικές φορές λέµε ότι «δεν υπάρχει τίποτα τόσο πρακτικό όσο µια καλή θεωρία»,
αλλά το πόσο πρακτική είναι µια θεωρία εξαρτάται από το πώς χρησιµοποιείται. Οι
εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων γνωρίζουν ότι συχνά υπάρχει µεγάλη απόσταση
µεταξύ θεωρίας και πράξης και ότι η εφαρµογή µιας θεωρίας στην πράξη πολλές φορές
απέχει πολύ από το επιθυµητό αποτέλεσµα. Στην παρούσα εισήγηση θα αναλυθούν
κάποιες αρχές διδακτικής προσέγγισης και αξιολόγησης τις οποίες πρέπει να
γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν
δηµιουργική και πρακτική σκέψη και να εφαρµόσουν τελικά τη θεωρία στην πράξη.

5

Περιλήψεις Εισηγήσεων – Συνέδριο Βόλου – 18, 19 & 20 Μαρτίου 2005

«Πρόσβαση παιδιών µε αναπηρίες στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση: ∆ικαιώµατα και περιορισµοί»
Μαρ. Τζουριάδου, Αντιπρόεδρος Π.Ι. & Βασ. Κουρµπέτης, Σύµβουλος Π.Ι.
Περίληψη
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι δικαίωµα κάθε ανθρώπου και αποτελεί
συνταγµατική επιταγή. Η πρόσβαση µαθητών µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση σε όλο τον κόσµο ποικίλει και καθορίζεται από ένα ανοµοιογενή φάσµα
κριτηρίων. Στην Ελλάδα η πρόσβαση τους καθορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όλων των αποφοίτων Λυκείου και µε τις κατά
καιρούς νοµοθετικές και θεσµικές ρυθµίσεις. Ανάµεσα στις περιπτώσεις που
περικλείονται από το πλαίσιο είναι και οι «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» στους
οποίους εµπεριέχονται και οι ανάπηροι.
Τα κριτήρια (εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) έχουν διαφοροποιηθεί,
διευρυνθεί και χρησιµοποιηθεί µε τρόπους που δηµιουργούν προβλήµατα αλλά και
προβληµατισµούς. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ο σχεδιασµός των µέτρων
πρόσβασης αποτελούν κύριο άξονα για αποτελεσµατική άρση των εµποδίων που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε αναπηρίες.
Εκτός από τα άτοµα που προβλέπονται παραπάνω, µε άλλες ρυθµίσεις προγενέστερες
διακριτικά αντιµετωπίζονται µεταξύ άλλων περιπτώσεων και µαθητές µε δυσλεξία. Η
οµάδα των «φυσικώς αδυνάτων» µαθητών αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα. Οι
ιδιαιτερότητες των µαθησιακών δυσκολιών αλλά και η ποικιλία των τρόπων
αντιµετώπισης τους, έχουν ως αποτέλεσµα την άνιση και πολλές φορές άδικη
µεταχείριση όλων των µαθητών.
Η αναγκαιότητα του διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας) και αναπήρων (οργανώσεων αλλά και µαθητών) µε αντικείµενο κυρίως
τα κριτήρια και τις υποστηρικτικές δοµές, είναι εµφανής.
Η ανεύρεση κατάλληλου τρόπου άρσης των εµποδίων πρόσβασης των αναπήρων
µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι υποχρέωση όλων και αναπόσπαστο
µέρος του συνολικού σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής.
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«Ο ρόλος του Λυκείου σήµερα»
Χριστ. Χαραλαµπάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περίληψη
Σε µια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών, οικονοµικών, πολιτικών και
πολιτιστικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσµο ολόκληρο, οι οποίες
έχουν άµεσο αντίκτυπο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, επιβάλλεται ο
επαναπροσδιορισµός των στόχων και επιδιώξεων του Λυκείου. Η απεµπλοκή του από
τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
να ανταποκριθεί στο βασικό του ρόλο σήµερα που είναι εκτός από την προσωπική
ολοκλήρωση του µαθητή, η προετοιµασία του για την ενεργό ζωή. Για να επιτευχθεί η
αυτοδυναµία του Λυκείου χρειάζεται η λήψη µιας σειράς µέτρων που αφορούν όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης, αφού η αλληλεξάρτησή τους είναι δεδοµένη.
Με το σκεπτικό ότι η µελλοντική ζωή διαµορφώνεται κατά κύριο λόγο στο Λύκειο,
επιβάλλεται να δοθεί έµφαση στα ακόλουθα σηµεία:
•
•
•

∆υνατότητα µεγαλύτερης επιλογής µαθηµάτων, έτσι ώστε οι µαθητές να
προετοιµάζονται για επαγγελµατικές διεξόδους µε κριτήριο την κλίση και τα
ενδιαφέροντά τους
Κατάκτηση των πρόσφατων επιστηµονικών και τεχνολογικών επιτευγµάτων
Έµφαση στη γλωσσοµάθεια και τη διαπολιτισµική κατανόηση

Η διδασκαλία πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της
κριτικής σκέψης, στην κατανόηση και επίλυση προβληµάτων, έτσι ώστε οι µαθητές να
γίνουν ενεργοί και ενσυνείδητοι πολίτες στην αυριανή κοινωνία. Στους δείκτες
ποιότητας της εκπαίδευσης συγκαταλέγονται πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
πρέπει να αναλάβουν νέους ρόλους που θα προκύψουν από διαρθρωτικές αλλαγές
στα Προγράµµατα Σπουδών των Πανεπιστηµίων, από τον συστηµατικό χαρακτήρα της
επιµόρφωσης σε εντελώς νέα βάση και από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
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«Το νέο τεχνολογικό Λύκειο. Η πρόταση µας.»
Πολ. Μαλαγάρης, Πρόεδρος της Ο. Λ. Τ. Ε. Ε.
Περίληψη
Το Τεχνολογικό Λύκειο σαν επαγγελµατικό σχολείο τριετούς φοίτησης έχει κύριο στόχο
να δώσει στους µαθητές του εκτός της γενικής παιδείας, που είναι αναπόσπαστο
κοµµάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης, τις απαιτούµενες τεχνικές ή επαγγελµατικές
γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε µετά την αποφοίτησή τους µε
λήψη πτυχίου επιπέδου 3 να µπορούν να απασχοληθούν µε επιτυχία σε αντίστοιχα µε
το πτυχίο τους επαγγέλµατα.
Στην Α΄ τάξη η ύπαρξη τοµέων είναι απαραίτητη. Στην Β’ και Γ΄ τάξεις θα επιλέγουν
ειδικότητες κατανεµηµένες σε 2 κατευθύνσεις, θεωρητική και πρακτική.
Η θεωρητική κατεύθυνση θα περιλαµβάνει ειδικότητες µε µεγάλο θεωρητικό εύρος
µαθηµάτων ειδικότητας και µαθήµατα γενικής παιδείας. Η πρακτική κατεύθυνση θα
περιλαµβάνει ειδικότητες
µε περισσότερο εργαστηριακό µέρος στα µαθήµατα
ειδικότητας και λιγότερα µαθήµατα γενικής παιδείας.
Όσοι επιθυµούν επιπλέον εξειδίκευση παρακολουθούν τµήµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης σε ΙΕΚ διάρκειας µέχρι 2 εξαµήνων.
Προτείνεται επίσης να χορηγείται άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος µε σύστηµα
εξετάσεων πιστοποίησης µετά από ολιγόµηνη πρακτική εξάσκηση µε ταυτόχρονη
κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των ειδικοτήτων.
Παράλληλα για τους µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση να υπάρχει ένας συγκεκριµένος-διακριτός “δρόµος” που να οδηγεί απ΄
ευθείας στην τριτοβάθµια.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
«ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ».
(ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Α΄ Ανθρωπιστικές Επιστήµες - Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήµες

«Η Ανθρωπιστική Παιδεία συνιστώσα της Γενικής Παιδείας
και προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»
Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Ο αιώνας που πέρασε χαρακτήρισε την είσοδο του ανθρώπου σε επαναστατικές
µορφές γνώσεων στο χώρο της φυσικής έρευνας. Η εκτεταµένη χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορίας επιδρά ήδη καταλυτικά σε όλα τα επίπεδα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ραγδαία ανάπτυξη της βιοϊατρικής διενεργεί πλέον µια
νέα επανάσταση στον τοµέα της γενετικής. Καθώς όλα δείχνουν ο 21ος θα είναι ο
αιώνας των θεαµατικών εξελίξεων στις εφαρµογές της πληροφορικής και της
βιοτεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, ο
κίνδυνος για την ανθρωπότητα ασφαλώς και δεν προέρχεται από την ανάπτυξη της
γνώσης αλλά από το όραµα και τον τρόπο διαχείρισής της. Σε µια τέτοια προοπτική, ο
ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας ως νοηµατοδότησης του βίου και οργανικής
σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τις πανανθρώπινες και οικουµενικές αξίες του
πολιτισµού είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρος και επιτακτικός. Είναι ανάγκη να
πραγµατοποιήσουµε µιαν έξοδο από ένα σύστηµα εκπαίδευσης όπου η γνώση
λειτουργεί κυρίως ως συγκέντρωση πληροφοριών και στείρα αποµνηµόνευση, ως
γνώση που στοχεύει στην απόκτηση τυπικών προσόντων, στον ενηµερωτισµό, στην
εξειδίκευση και στην επαγγελµατική αποκατάσταση. Στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, η
ελληνική εκπαίδευση χρειάζεται να υπερβεί το ψευδοδίλληµα µεταξύ ανθρωπιστικής
παιδείας και εξειδικευµένης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι ανάγκη
η δευτεροβάθµια εκπαίδευση να επαναπροσλάβει ως κύριο άξονά της την
ανθρωπιστική παιδεία ως συνιστώσα όλων των µαθηµάτων της, καταργώντας τις
µεταξύ τους διαχωριστικές γραµµές. Αξίες και πολιτισµό, στάση ζωής και νόηµα βίου
που προκύπτει από την βαθύτερη κατανόηση του κόσµου και του ανθρώπου
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εµπεριέχουν όλα τα µαθήµατα του σχολείου. Συνάµα και η τριτοβάθµια εκπαίδευση
µπορεί να ενσωµατώσει στα προγράµµατα σπουδών της σειρά µαθηµάτων µε
ανθρωπιστικό και κριτικό για τις επιστήµες περιεχόµενο. Η εισαγωγή ανθρωπιστικών
προσεγγίσεων στις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες µοιάζει ίσως µε ένα πολύπλοκο
πρόβληµα. Η αναθεώρηση της παραδοσιακής πλάνης, ότι, δηλαδή, η ανθρωπιστική
παιδεία είναι ευθύνη αποκλειστικά των ανθρωπιστικών επιστηµών, θα επιτρέψει την
συµπερίληψη των ανθρωπιστικών αρχών στις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες. Μια
τέτοια γόνιµη και δηµιουργική σύνθεση δεν θα γίνει µε τεχνοκρατικές εκπαιδευτικές
µεταρρυθµίσεις αλλά µε ριζικούς επαναπροσδιορισµούς της παιδείας, συνδέοντάς την
µε την παράδοση αυτού του τόπου, τη σύγχρονη ζωή και τις πολύπλευρες εκδηλώσεις
της.
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«Ένας προβληµατισµός για την αναβάθµιση των κλασικών
σπουδών στη ∆ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση»
Χριστ. Βέικου, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Η εισήγηση εξετάζει µερικά από τα κύρια προβλήµατα που προκαλούν την υποβάθµιση
των κλασικών σπουδών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τη συρρίκνωση του
προγράµµατος των φιλολογικών µαθηµάτων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Επισηµαίνει, επίσης, ζητήµατα επικοινωνίας και κοινού προγραµµατισµού µεταξύ των
εκπαιδευτικών βαθµίδων σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διδασκαλία των φιλολογικών
µαθηµάτων, τη µόρφωση/επιµόρφωση των φιλολόγων, καθώς και τα ειδικά
προβλήµατα επαγγελµατικής ειδίκευσης, τα οποία αυτοί αντιµετωπίζουν.
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«Πόσο “πιάνει” η µετάφραση; (Αγωνία και άσκοπες δαπάνες
για την απόκτηση ασαφών γνώσεων και περιττών
δεξιοτήτων)»
Γερ. Χρυσάφης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περίληψη
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία. Μελέτη και απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων από το πρωτότυπο (ή πλήρης σύγχυση από την “ενισχυτική” “παραπαιδευτική” µετάφραση;).
“Στενά µοι πανταχόθεν”. Οι δυσκολίες του δάσκαλου των γλωσσικών µαθηµάτων σε
όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης.
Σκέψη και Γλώσσα. Ανθρωπιστική καλλιέργεια.
Βαθµίδες της Εκπαίδευσης χωρίς ενότητα και συνοχή.
∆ηµόσια Εκπαίδευση για όλους ή για λίγους;
Ποιες ελπίδες για καταπολέµηση της “απαιδευσίας και της απειροκαλίας” (του “πόσο
πιάνει”, “τι θα πέσει”) έχει ο φιλόλογος στην ∆ευτεροβάθµια και στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση;
Την αρχαία γλώσσα και τα κείµενα πρέπει ή είναι δυνατόν να τα “µάθουµε” πρώτα και
µετά να τα αγαπήσουµε;
Θεµελίωση των βασικών γνώσεων.
Ιεράρχηση των στόχων.
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«Το µάθηµα της Λογοτεχνίας στο Λύκειο & προϋποθέσεις
µετάβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»
Χριστ. Αργυροπούλου, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Μετά από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για τη θέση του µαθήµατος στην εκπαίδευση
(1832, 1884-2005) και την ταύτισή µε τη γλώσσα και τις ιδεολογίες, ακολουθεί η
παρουσίαση µέσα από το ΑΠΣ (1999-2000) των σκοπών και στόχων, της
µεθοδολογίας του και των δεξιοτήτων που ασκεί. Το µάθηµα για πρώτη φορά είναι
συγκροτηµένο ως µάθηµα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας µε δυο κλάδους: α.
Γλωσσική διδασκαλία -έκθεση και β. Νεοελληνική Λογοτεχνία. Είναι µάθηµα Γενικής
Παιδείας ως ΚΝΛ σε όλες τις τάξεις γυµνασίου και λυκείου (2 ώρες), µάθηµα Θ.Κ. 3/2
ώρες µε τίτλο Νεοελληνική Λογοτεχνία και µάθηµα επιλογής µε τίτλο Νεότερη
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (2 ώρες). Οι σκοποί ανάµεσα στα άλλα αναφέρονται στη
γνωριµία των µαθητών µε έργα της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, εθνικής και
παγκόσµιας, στην οικείωση του φαινοµένου της λογοτεχνικότητας, στη συγκρότηση
προσωπικοτήτων και στην καλλιέργεια των µαθητών/τριών µέσα από µεθοδολογία που
θα διεγείρει το ενδιαφέρον τους. Στους στόχους ανάµεσα στα άλλα επιδιώκεται οι
µαθητές θα µάθουν να ερµηνεύουν µε τρόπο µεθοδικό και σφαιρικό τα λογοτεχνικά
κείµενα, να διατυπώνουν τους δικούς τους προβληµατισµούς, να αξιοποιούν την
αποκτηµένη γνώση για την ερµηνεία και άλλων έργων, να συγκρίνουν τα έργα, να
κοινωνικοποιηθούν διαµορφώνοντας προσωπικές στάσεις και πεποιθήσεις και να
εξοικειωθούν µε τη χρήση και άλλων πηγών πληροφόρησης και της τεχνολογίας.
Επιδιώκεται, επίσης, να αποκτήσουν ποικίλες δεξιότητες αναγνωστικές, γλωσσικές,
αισθητικές και του κριτικού πολιτισµικού γραµµατισµού κ.ά. Γίνεται αναφορά στην
ερµηνευτική µέθοδο διδασκαλίας, στην εναλλαγή των τρόπων προσέγγισης, στην
εστίαση στην ανάγνωση του µαθητή-δέκτη που από δέκτης πρέπει να γίνει
δηµιουργικός ποµπός, στη διαπολιτισµική και ευρωπαϊκή διάσταση της λογοτεχνίας και
στα χαρακτηριστικά των σχολικών βιβλίων κ.ά. Ακολουθούν προτάσεις βελτίωσης που
έχουν σχέση µε τα βιβλία και τις εξετάσεις ώστε ο απόφοιτος να έχει την απαραίτητη
«σκευή» µεταβαίνοντας στα ΑΕΙ. ∆ίνεται η προβληµατική του νέου ΑΠΣ στη
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θ.Κ. Γ΄ λυκείου, η δεινή θέση της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας ως
µαθήµατος επιλογής και κατατίθεται προσωπική ευρωπαϊκή εµπειρία από τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας στο λύκειο που έχει σχέση και µε την εισαγωγή στα
Πανεπιστήµια. Ακολουθεί ενδεικτική οργάνωση µαθήµατος µε τη µέθοδο project στην Γ΄
λυκείου, απ΄ όπου καταδεικνύεται η βιωµατική και σφαιρική µάθηση σε θέµατα που
θέτει η λογοτεχνία. Τέλος, επισηµαίνεται η ιδιοτυπία του µαθήµατος που µπορεί να γίνει
µάθηση διά βίου και να προσφέρει τους χυµούς της σε µαθητές και ενήλικες.
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«Γλωσσική διδασκαλία και γλωσσική επάρκεια των
αποφοίτων του Λυκείου. ∆ιαπιστώσεις και προβληµατισµοί.»
Ναπ. Μήτσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται κατ’ αρχήν αναφορά στα κυριότερα γλωσσικά λάθη
που παρατηρούνται στα γραπτά των πρωτοετών φοιτητών του Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Τόσο η µορφή, όσο επίσης και η συχνότητα των εµφανιζοµένων λαθών, οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι η γλωσσική διδασκαλία του Λυκείου εµφανίζει ορισµένα αδύνατα
σηµεία των οποίων ο εντοπισµός, η αναλυτική περιγραφή αλλά και η αναζήτηση των
αιτίων επιχειρούνται στη συνέχεια σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα της σύγχρονης
σχολικής πραγµατικότητας, προπάντων δε υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων συνθηκών
και όρων υπό τους οποίους πραγµατοποιείται το γλωσσικό µάθηµα στη συγκεκριµένη
αυτή βαθµίδα.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η γλωσσική διδασκαλία στο Λύκειο, παρά την
αναµφισβήτητη πρόοδο που επήλθε µε την εισαγωγή των εγχειριδίων “ΈκφρασηΈκθεση”, έχει ωστόσο ανάγκη περαιτέρω ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του οποίου
οι βασικοί άξονες αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο τελευταίο µέρος της εισήγησης.

14

Περιλήψεις Εισηγήσεων – Συνέδριο Βόλου – 18, 19 & 20 Μαρτίου 2005

«Το µάθηµα της Ιστορίας από τη ∆ευτεροβάθµια στην
Τριτοβάθµια εκπαίδευση: µαθητής, φοιτητής και καθηγητής
της Ιστορίας»
Αναστ. Κυρκίνη, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Η εισήγηση διερευνά τις σχέσεις αλλά και τις διαφορές ανάµεσα στις τρεις ιδιότητες, του
µαθητή, του φοιτητή και του καθηγητή της ιστορίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
στοχεύει στην ενεργοποίηση του προβληµατισµού επί ερωτηµάτων, όπως τα
ακόλουθα:
•
Συµπίπτουν και σε ποιο βαθµό οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε εκείνες των φοιτητών της ιστορίας;
•
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επαρκή προετοιµασία αυτών των τελευταίων
όχι µόνο ως µελλοντικών ιστορικών ερευνητών αλλά και ως δυνάµει καθηγητών
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης;
•
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας του έργου των καθηγητών που διδάσκουν
ιστορία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πώς µπορεί να υποστηριχθεί
αποτελεσµατικά αυτό το έργο από την Πολιτεία;
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«H Κοινωνιολογία στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:
Προϋποθέσεις ∆ιδασκαλίας του Μαθήµατος και Εισαγωγής
των Μαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
Νικ. Πετρόπουλος, Σύµβουλος του Π.Ι
Περίληψη
Υπογραµµίζονται η πρωταρχική σηµασία της Κοινωνιολογίας στη Γενική Παιδεία της
ελληνικής νεολαίας και οι δυνατότητες που παρέχει το µάθηµα για την καλλιέργεια
κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης ελληνική κοινωνίας,
ανεξάρτητα από τα µελλοντικά επαγγελµατικά ενδιαφέροντα των µαθητών
δευτεροβάθµας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για νέα αντικείµενα Κοινωνιολογίας, στο πλαίσιο
της νέας «Οικονοµικής και Κοινωνικής» κατεύθυνσης για το Γενικό Λύκειο, τα οποία θα
έχουν αυξηµένο συντελεστή για εισαγωγή των αποφοίτων στα «κοινωνικά τµήµατα»
(π.χ. Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής ∆ιοίκησης, Κοινωνικής
Πολιτικής κτλ.) και θα συµβάλουν σε µια οµαλότερη µετάβαση από το Γενικό Λύκειο
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσους επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Τέλος, µετά από µια ενδεικτική σύγκριση προγραµµάτων κατάρτισης των
εκπαιδευτικών, από «καθηγητικές» σχολές, Τµήµατα Κοινωνιολογίας και την ΠΑΤΕΣΣΕΛΕΤΕ, διατυπώνονται προτάσεις για την παιδαγωγική κατάρτιση των
Κοινωνιολόγων και άλλων εκπαιδευτικών κλάδων λαµβάνοντας υπόψη και τις
απαιτήσεις των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ αλλά και την ανάγκη ίσης µεταχείρισης των
αποφοίτων ΑΕΙ.
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«Το µάθηµα της Κοινωνιολογίας από το Λύκειο στο
Πανεπιστήµιο»
Νικ. Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Περίληψη
I. Η ανάγκη και τα πλεονεκτήµατα της διδασκαλίας του µαθήµατος της
Κοινωνιολογίας
Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του µαθήµατος της Κοινωνιολογίας στη Μέση και
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, γενικά σε όλα τα Τµήµατα (και όχι µόνο στα τρία ειδικά
Τµήµατα Κοινωνιολογίας πανεπιστηµιακού επιπέδου που υπάρχουν στην Ελλάδα) και
ανεξαρτήτως του ειδικού γνωστικού αντικειµένου κάθε Τµήµατος, θεµελιώνεται και
αποδεικνύεται ποικιλότροπα. Μεταξύ των πολλών πειστικών επιχειρηµάτων που
τεκµηριώνουν την παραπάνω αναγκαιότητα, είναι και τα εξής:
1. Από την άποψη του γνωστικού υποκειµένου: Η
γνώση της κοινωνικής
πραγµατικότητας µέσα στο πλαίσιο της οποίας συνδιαµορφώνεται η προσωπικότητα
του κάθε ανθρώπου (βλέπε π.χ. τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόµου) και
αναπτύσσονται οι γνώσεις και οι ικανότητες του καθενός, αποτελεί µέρος της συνολικής
παιδευτικής διαδικασίας που αποβλέπει µεταξύ άλλων στην αυτογνωσία, καθώς επίσης
και στην ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και κοινωνικής ευαισθησίας.
2. Από την άποψη του γνωστικού αντικειµένου: Η συνειδητοποίηση των στενών
δεσµών που υπάρχουν µεταξύ κυρίως της εφαρµογής (πολύ συχνά όµως και της
παραγωγής) των
γνώσεων που αποκτώνται στο πλαίσιο των διάφορων
εξειδικευµένων επιστηµονικών κλάδων και της κοινωνικής πραγµατικότητας µέσα
στην οποία λαµβάνει χώρα η εφαρµογή αυτή, και µάλιστα η διαπίστωση του βαθµού
κοινωνικής χρησιµότητας και κοινωνικής αποδοχής των παραπάνω γνώσεων, είναι
δυνατό να επηρεάσει σε σηµαντικό
βαθµό τη διαµόρφωση µιας συνολικής
εκπαιδευτικής πολιτικής σε κυβερνητικό και διακυβερνητικό επίπεδο, αλλά και επί
µέρους εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραµµάτων σπουδών σε τα Τµήµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μέσα από την κοινωνιολογική προσέγγιση είναι, µεταξύ
άλλων, δυνατό
να ξεπερασθούν
µονοσήµαντες και περιοριστικές θετικιστικές
επιστηµονικές αντιλήψεις (reductionism) και να εκπονηθούν διεπιστηµονικά
προγράµµατα σπουδών και ερευνών.
Με τον τρόπο αυτό, αυξάνουν οι πιθανότητες η παρεχόµενη παιδεία να ανταποκρίνεται
στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και οι εφαρµογές των εξειδικευµένων γνώσεων να είναι
ποιοτικά βελτιωµένες και αναβαθµισµένες, αφού θα έχουν ένα κοινωνιοκεντρικό,
δηλαδή ανθρωποκεντρικό, χαρακτήρα.
Αυτή η γνώση της κοινωνικής πραγµατικότητας δεν οδηγεί αναγκαστικά τις
εκπαιδευτικές επιλογές και στρατηγικές σε ένα είδος κοινωνικού συµµορφισµού και
αναπαραγωγής του ήδη κοινωνικά καθιερωµένου ή επιβεβληµένου ως ορθού. Είναι
δυνατό να οδηγήσει και σε µια µεταρρυθµιστική πολιτική που όµως έχει ρεαλιστικές
κοινωνικές βάσεις και ανταποκρίνεται σε ανάγκες για αλλαγές προσαρµογής πάνω σε
νέα δεδοµένα και µε σκοπό την ανάπτυξη νέων γνώσεων και προς νέες κατευθύνσεις.
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3. Από την άποψη των εργασιακών επιλογών: Η γνώση της κοινωνικής
πραγµατικότητας είναι δυνατό να συµβάλλει στη δηµιουργία νέων ευκαιριών
απασχόλησης µέσω της ανάπτυξης νέων ειδικοτήτων και νέων υπηρεσιών, καθώς και
νέων τρόπων προσφοράς τους, είτε πρωτογενώς είτε κατ’ αποµίµηση των όσων
συµβαίνουν σε άλλες αναπτυγµένες χώρες, όπου η σε βάθος γνώση και η ικανότητα
ανάλυσης των κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι παρεµβαίνουν και επηρεάζουν την
επίλυση ενός προβλήµατος θεωρείται ως ένα ιδιαιτέρως εκτιµώµενο προσόν του
εργαζοµένου στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα, δεδοµένου µάλιστα του γεγονότος ότι
η κοινωνιολογική προσέγγιση των προβληµάτων προσφέρει µια συνολική εποπτεία
και σύλληψη των προβληµάτων σε όλη τους την πολυπλοκότητα.
II. Προτάσεις
Έτσι όπως διδάσκεται σήµερα το µάθηµα της Κοινωνιολογίας στη Μέση και Ανώτατη
Εκπαίδευση δεν είναι σε καµιά περίπτωση ικανό να ικανοποιήσει τις παραπάνω
αναγκαιότητες και να παράγει το αναµενόµενο από την κοινωνιολογική γνώση ατοµικό
και κοινωνικό όφελος.
Πράγµατι, το µάθηµα της Κοινωνιολογίας σήµερα διδάσκεται εντελώς περιστασιακά σε
µια ή δύο τάξεις στη Μέση Εκπαίδευση, και κατέχει µια εντελώς περιθωριακή θέση
στα περισσότερα Τµήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι
αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατό να δηµιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίµα και
εκείνη η µαθησιακή δυναµική που θα προκαλέσουν τα αναµενόµενα από την
κοινωνιολογική γνώση συλλογικά και ατοµικά οφέλη.
Για να προκύψουν τα οφέλη αυτά:
1.Tο µάθηµα της Κοινωνιολογίας µε διάφορες µορφές και τίτλους ή υποτίτλους όπως
«Κοινωνικοί προβληµατισµοί», «Κοινωνικά Προβλήµατα», και σε υπότιτλους τα
διάφορα θέµατα που διερευνώνται ανά τάξη, θα πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις τάξεις
του Γυµνασίου και του Λυκείου, και σε όλους τους τύπους Γυµνασίων και Λυκείων.
2. Για να είναι ενδιαφέρουσα, η διδασκαλία του µαθήµατος θα πρέπει να είναι
επικεντρωµένη στη µελέτη, ανάλυση και συζήτηση συγκεκριµένων κοινωνικών
προβληµάτων, και η παρουσίαση των διάφορων θεωριών να έχει συνοδευτικό του
όλου προβληµατισµού χαρακτήρα.
3. Να γίνονται σεβαστές οι προσωπικές απόψεις όλων και να µη εκλαµβάνεται το
µάθηµα της Κοινωνιολογίας ως ευκαιρία προαγωγής των ιδεολογικών πεποιθήσεων
του διδάσκοντα, και ιδεολογικής χειραγώγησης των µαθητών.
4. Καλό θα ήταν το µάθηµα της Κοινωνιολογίας µε µια του µορφή να περιληφθεί στα
εξεταζόµενα µαθήµατα στις πανελλαδικές-εισαγωγικές εξετάσεις για την Ανώτατη
Εκπαίδευση. Στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει παράλληλα να διδάσκεται και ένα
άλλο µάθηµα κοινωνικού προβληµατισµού το οποίο δεν θα εξετάζεται στις παραπάνω
εξετάσεις, αλλά θα δίνει την ευκαιρία σε διδάσκοντες και διδασκόµενους για ελεύθερο
προβληµατισµό και έρευνα του κοινωνικού τους περίγυρου .
5. Το µάθηµα της Γενικής Κοινωνιολογίας ή της Εισαγωγής στην Κοινωνιολογία θα
πρέπει να υπάρχει σε όλα τα Τµήµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, παράλληλα φυσικά
µε άλλα µαθήµατα ειδικών κλάδων της Κοινωνιολογίας, αντίστοιχων προς το γνωστικό
αντικείµενο εκάστου Τµήµατος.
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6. Παράλληλα µε τα παραπάνω διδασκόµενα κοινωνιολογικά µαθήµατα, θα πρέπει σε
κάθε Τµήµα να ιδρυθεί ένα τουλάχιστον Εργαστήριο Κοινωνιολογικής Έρευνας το
οποίο θα πραγµατοποιεί κυρίως εµπειρικές έρευνες.
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«Η πολιτική παιδεία ως νόηµα ζωής»
Παύλος Μάραντος, Σύµβουλος του Π.Ι.

Περίληψη
Στη σηµερινή κοινωνία, όπου η οικονοµία κυριαρχεί της πολιτικής, στην κοινωνία της
υπερ-κατανάλωσης και της υπο-κατανάλωσης, αναρωτιέται κανείς αν η ζωή πολλών
έχει νόηµα ή µήπως ζουν µια ζωή α-νόητη, χωρίς νόηµα, οπότε και ο βίος τους είναι αβίωτος.
Και τι δίνει νόηµα στη ζωή; Μια πρώτη απάντηση είναι ότι το νόηµα ζωής το δίνει η
πολιτική παιδεία.
Η πολιτική παιδεία έχει στόχο τον ενεργό πολίτη, τον πολίτη συµµέτοχο στις δηµόσιες
υποθέσεις. Η πολιτική παιδεία παρέχεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ελληνικής
πόλης και καταφέρνει να επιτύχει την ισορροπία ανάµεσα στην πόλη και στον πολίτη.
Κι’ αυτό συνιστά το επίτευγµα της πόλης, την ελληνική πρόταση ζωής.
Πολίτης είναι εκείνος που έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση συµµετοχής στα κοινά.
Πολίτης είναι τίτλος τιµής, αξίωµα µε απεριόριστη διάρκεια. Η αγωγή του πολίτη
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πολίτευµα.
Ο πολίτης ασκεί πολιτική. Τόσο ο πολίτης όσο και η πολιτική πρέπει να κυριαρχούνται
από αξίες. Η συµµετοχή στα κοινά είναι µια από τις πολιτικές αξίες και αποτελεί την
πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Ο πολίτης, µετέχοντας της πολιτικής, πραγµατοποιεί τη
ζωή, γίνεται µέτοχος του κοινωνείν και αληθεύειν. Στόχος της πολιτικής οφείλει να
είναι η ηθική βελτίωση των πολιτών.
Στην αρχαία Ελλάδα η πολιτική παιδεία ήταν πρώτιστο µέληµα της πολιτείας, ενώ στη
σηµερινή Ελλάδα-και όχι µόνο- «πάσχει». Η κρίση στην πολιτική και στην παιδεία είναι
παρούσα.
Αν µοναδικός στόχος της δηµοκρατικής πολιτείας είναι να προετοιµάζει τα µέλη της ως
πολίτες, αυτό πρέπει να το επιδιώκει µε όσο γίνεται περισσότερη εκπαίδευση.
Σήµερα στο Λύκειο το βασικό µάθηµα που επιδιώκει να διαµορφώσει ενεργούς πολίτες
είναι το µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» της Β΄ Λυκείου. Στόχος του µαθήµατος είναι να
αποκτήσει ο µαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικότερα, να κατανοήσει την οργάνωση και
λειτουργία της πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε
να συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό «γίγνεσθαι» ως ελεύθερος και
υπεύθυνος πολίτης.
Εν κατακλείδι, αν η πολιτική παιδεία δίνει νόηµα ζωής, τότε η υποχρέωση της ελληνικής
πολιτείας να προσφέρει πολιτική παιδεία, ως θεωρία και ως πράξη, αποτελεί
στοιχειώδη πολιτικό αλφαβητισµό. Έχει χρέος να παράσχει στους σηµερινους µαθητές
και αυριανούς πολίτες µια πολιτική παιδεία που να δίνει νόηµα ζωής.
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«Μετασχηµατισµός της Γνώσης: Από την εκµάθηση της
Ξένης Γλώσσας στην παιδαγωγική κατάρτιση»
Ευαγ. Καγκά, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση αξιοποιεί την επικοινωνία ως
προϋπόθεση sine qua non για την ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών στο
παγκόσµιο γίγνεσθαι, ενώ στο νέο και διαρκώς ανανεούµενο περιβάλλον της κοινωνίας
της γνώσης η γλωσσοµάθεια αποτελεί όχηµα διακίνησης ιδεών και πολιτών και µέσο
πρόσβασης στην πληροφόρηση και στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, η εκµάθηση των ξένων γλωσσών αποβλέπει στην προώθηση της
πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας ως µιας θετικής πραγµατικότητας, που
συµβάλλει στην καταπολέµηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης και προάγει αξίες,
στάσεις και συµπεριφορές, οι οποίες άπτονται της ιδιότητας του δηµοκρατικού πολίτη.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δοµείται το Α.Π.Σ. της Γαλλικής Γλώσσας για το Λύκειο µε
κατευθυντήριο άξονα περιεχοµένου τη θεώρηση της γλώσσας να εστιάζεται στο
επίπεδο της διάδρασης κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας και την εκµάθησή της να
στηρίζεται κατά µείζονα λόγο στο πραγµατολογικό επίπεδο της εκφοράς αντί του
συστήµατος.
Παράλληλα, στους µαθητές παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν προσωπικές
στρατηγικές κατάκτησης της γνώσης, αναδεικνύοντας το γνωστικό τους profil και το
ψυχο-συναισθηµατικό δυναµικό τους.
Τίθενται όµως τα ακόλουθα ερωτήµατα:
•
Η εφαρµογή του Α.Π.Σ. είναι εφικτή στη σχολική πραγµατικότητα;
•
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι µαθητές στο Λύκειο είναι επαρκείς,
ώστε να ιδιοποιούνται το γλωσσικό και πολιτισµικό σύστηµα κατά τη διάρκεια
φοίτησής τους στα Τµήµατα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας;
Τέλος, για την αναβάθµιση της ποιότητας της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης οι
διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση, ώστε να
διαχειρίζονται µε ευέλικτο και δηµιουργικό τρόπο την αµφίδροµη διαδικασία της
διδασκαλίας/εκµάθησης της Ξένης Γλώσσας.
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Η Αγγλική Γλώσσα στο Λύκειο: Το profile του µαθητή και του
καθηγητή. (Γνώσεις και δεξιότητες σύµφωνα µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς»
Ιωσ. Χρυσοχόος, τ. Πάρεδρος ε.θ. του Π.Ι.
Περίληψη
Οι µαθητές στο Λύκειο πρέπει να διδάσκονται την ξένη γλώσσα ως µέσο για την
κατάκτηση µιας οικουµενικής γνώσης, ως εφόδιο για την αναζήτηση εργασίας αλλά και
ως εργαλείο άµεσης µελέτης σε ένα αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου. Ποιοι είναι
στην πραγµατικότητα οι µαθητές του Λυκείου µε τους οποίους συνεργαζόµαστε στην
καθηµερινή ζωή του σχολείου;
Η διαθεµατική προσέγγιση σύµφωνα µε το ΦΕΚ 304/13-3-2003 προσφέρει την ξένη
γλώσσα µέσα από ‘αυθεντικές’ καταστάσεις και µέσα από σχέδια µαθήµατος που είναι
προσαρµοσµένα στα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ) βασισµένο σε δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης από το Κοινό
Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς (2001) προσδιορίζει το τι µπορεί να κάνει ο µαθητής
µε τη γλώσσα σε συγκεκριµένα επίπεδα. Πρέπει όµως το ΚΠΓ να συνδεθεί και να
παρέχεται από το δηµόσιο σχολείο;
Ποιο είναι το προφίλ των καθηγητών οι οποίοι θα διδάξουν την ξένη γλώσσα στο
σχολείο; Το Πανεπιστήµιο τους εφοδιάζει µε εκείνες τις γνώσεις της γλώσσας,
απαραίτητες για να την διδάξουν. Η άσκηση όµως στην ίδια τη γλώσσα πρέπει να
γίνεται και σε αγγλόφωνο περιβάλλον για να µπορέσουν οι φοιτητές να αποκτήσουν
βιωµατική σχέση µε την ξένη γλώσσα την οποία θα διδάξουν. Τα προγράµµατα
ανταλλαγών Erasmus δεν είναι αρκετά για να προσφέρουν στους φοιτητές την ευελιξία
στην ξένη γλώσσα. Πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό έτος αφιερωµένο στη διδακτική και
την παιδαγωγική κατάρτισή τους - παρόµοιο µε το PGCE;
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Β΄ Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήµες - Οικονοµικές

«Οι αρχές της Μαθηµατικής Παιδείας στο Λύκειο και τα
εµπόδια στην εφαρµογή τους»
Στυλ. Νεγρεπόντης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περίληψη
1.

Για κάθε περιοχή των Μαθηµατικών που διδάσκεται στο Λύκειο πρέπει να δίδεται
στον µαθητή ή στην µαθήτρια πειστική απάντηση στο ερώτηµα «γιατί πρέπει να
σπουδάζουµε αυτά τα µαθηµατικά;». Για µερικές περιπτώσεις η απόκτηση της
συγκεκριµένης µαθηµατικής γνώσης είναι προς το συµφέρον τους διότι
συνδυάζεται µε κρίσιµες δεξιότητες σε άλλες επιστηµονικές ή πρακτικές ή
επαγγελµατικές ή επιχειρηµατικές δεξιότητες, ενώ για άλλες περιπτώσεις, όπως
π.χ. για την Τριγωνοµετρία, η απάντηση βασίζεται στο ότι τα συγκεκριµένα
Μαθηµατικά έχουν την παράλογη και ασυνήθιστη και πάντως µοναδική δύναµη
να ερµηνεύουν τα φυσικά ή άλλα σηµαντικά φαινόµενα.

2.

Η µαθηµατική παιδεία στο Λύκειο πρέπει να παρέχει στον µαθητή ή στην
µαθήτρια την γνώση της απόδειξης, του µόνου στοιχείου που διαφοροποιεί και
θέτει τα Μαθηµατικά σε ανώτερη µοίρα από τις άλλες επιστήµες, η µόνη δε
µαθηµατική περιοχή που έχει αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να το επιτύχει αυτό
διδακτικά είναι η Ευκλείδεια Γεωµετρία.

3.

Η µάθηση της απόδειξης µιας πρότασης ή της λύσης ενός προβλήµατος πρέπει
να δίδεται όχι έτοιµη και φορµαλιστικά αλλά σε συνθήκες διανοητικού παιχνιδιού
που προσοµοιάζουν στην έρευνα, όπου η διάπραξη λάθους και η διατύπωση
διαδοχικά βελτιωµένων εικασιών ενθαρρύνεται, κατά το πρότυπο της αρχαίας
σωκρατικής µαιευτικής και της σύγχρονης µεθόδου του G.L.Moore.

4.

Η ιστορία µαθηµατικών και αυτά τα ίδια τα Στοιχεία του Ευκλείδη καθώς και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας τίθενται στην υπηρεσία της
διδασκαλίας και της µάθησης.

5.

Η αναζήτηση της γνώσης αλλά και της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής
ανταγωνιστικότητας στη µαθηµατική παιδεία, όπως σκιαγραφείται παραπάνω,
είναι εφικτή µόνο µε συνθήκες ριζικής αναµόρφωσης, ή κατάργησης, ή
αποσύνδεσης των σηµερινών πανελλαδικών εξετάσεων.
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«Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τα
Μαθηµατικά του Λυκείου»
∆ηµ. Κοντογιάννης, Σύµβουλος Π.Ι.
Περίληψη
Από τα µέσα του 19ου αιώνα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Αγγλία, Γαλλία,
Γερµανία) αναφέρεται για πρώτη φορά (µε διαφορετικές ονοµασίες) ό,τι σήµερα
ονοµάζουµε Α.Π.Σ. Σε λιγότερο από µια 20ετία τα Α.Π.Σ. εµφανίζονται και στις Η.Π.Α.
Τα πρώτα Α.Π.Σ. περιγράφουν απλά τη διδακτέα ύλη των διαφόρων τάξεων της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γεγονός που θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί επαναστατικό, αν λάβουµε υπόψη µας ότι εκτός από τη Γαλλία, της
οποίας η εκπαίδευση είχε ήδη διαµορφωθεί ως προς τα Α.Π.Σ., στις άλλες χώρες και
ειδικά στην Αγγλία υπήρχε µεγάλη διαφορά µεταξύ των Α.Π.Σ. διαφόρων σχολείων.
Η ύπαρξη συγκεκριµένων Α.Π.Σ. Μαθηµατικών έδωσε τη δυνατότητα στους ειδικούς
για έρευνες και εξαγωγή διαφόρων συµπερασµάτων σχετικά µε το περιεχόµενο των
Α.Π.Σ. Μαθηµατικών. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της Γνωστικής Ψυχολογίας έδωσε τα
όπλα στους ερευνητές των διαφόρων Ενώσεων Εκπαιδευτικών, που ήδη είχαν αρχίσει
να δηµιουργούνται για τη διεξαγωγή ερευνών και µελετών όχι µόνο µε το περιεχόµενο
των Α.Π.Σ. Μαθηµατικών αλλά και µε τη λειτουργικότητά του, την υλοποίησή του, την
απρόσκοπτη διδασκαλία και κατανόηση των εννοιών που περιλαµβάνει, κ.α. Μετά τη
δεκαετία του 1950 τα Α.Π.Σ. Μαθηµατικών δεν περιορίζονται στην παράθεση της
διδακτέας ύλης, αλλά και οδηγίες για την υλοποίησή του.
Η πρακτική αυτή στάθηκε η αφετηρία για την παράλληλη κυκλοφορία του «βιβλίου του
καθηγητή», θεσµός που έκανε την εµφάνισή του και στη χώρα µας την τελευταία
10ετία.
Το κύριο βάρος των σηµερινών Α.Π.Σ. Μαθηµατικών είναι η έµφαση στη διδασκαλία
της επιλυτικής διαδικασίας. Οι µαθητές βέβαια δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τι
είναι η (τυπική) απόδειξη, αλλά πρέπει:
•
Να είναι σε θέση να κατανοήσουν αν µια διαδικασία συνιστά απόδειξη.
•
Να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν ανάλογες αποδεικτικές µεθόδους και
στρατηγικές για την προσέγγιση διαφορετικών προβληµατικών καταστάσεων.
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«Η ‘ανταγωνιστική’ σχέση των δύο παραδοσιακών ρόλων
της Λυκειακής Μαθηµατικής Εκπαίδευσης»
Αθ. Σκούρας, Πάρεδρος Π.Ι.
Περίληψη
Τα Μαθηµατικά βρίσκονται στον πυρήνα του εκπαιδευτικού προγράµµατος από το
νηπιαγωγείο ως το τέλος της Λυκειακής εκπαίδευσης. Το ερώτηµα: «τι θέλουµε να
επιτύχουµε» µέσα από τη µαθηµατική εκπαίδευση, απασχολεί πολλούς συντελεστές
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δασκάλους, µαθητές, γονείς, σχεδιαστές Π.Σ, πολιτική
ηγεσία, κλπ). Παραδοσιακά η Λυκειακή µαθηµατική εκπαίδευση στοχεύει τόσο στην
διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που οι µαθητές έχουν αποκτήσει από τις
προηγούµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όσο και στην προετοιµασία τους για τη
συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η διαχωριστική γραµµή
µεταξύ των «περιεχοµένων» της γενικής µαθηµατικής εκπαίδευσης και της αντίστοιχης
ειδικής προαπαιτούµενης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, δεν
οριοθετείται µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες, αφού υπάρχει ένας διαρκής
προβληµατισµός για το τι θα πρέπει να προσφέρει στους µαθητές του Λυκείου κάθε
συνιστώσα της µαθηµατικής εκπαίδευσης.
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«Η Φυσική ως µάθηµα επιλογής (κατεύθυνσης) σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Γεωρ. Παληός, Σύµβουλος Π.Ι.
Περίληψη
Η συνέχεια ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κυρίως
εξασφαλίζεται µε τα µαθήµατα επιλογής. Στις χώρες της Ε.Ε η Φυσική ως µάθηµα
επιλογής διδάσκεται από την Β΄ Λυκείου. Το επίπεδο της ύλης ποικίλει. Σε σύγκριση µε
τα ισχύοντα στην Ελλάδα, τα προγράµµατα σπουδών της Αγγλίας, της Γαλλίας και της
Γερµανίας περιλαµβάνουν περισσότερα µέρη από την νεότερη Φυσική. Επίσης δίνεται
πολύ µεγάλη έµφαση στην χρήση του εργαστηρίου. Υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του
Ελληνικού προγράµµατος σπουδών ώστε να περιληφθούν και θέµατα σύγχρονης
Φυσικής. Είναι αναγκαίο οι απόφοιτοι Φυσικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. να έχουν γνώσεις
που να καλύπτουν πολλές βασικές περιοχές της Φυσικής (Στερεά κατάσταση, Ατοµική
και Πυρηνική Φυσική, περιβάλλον, Αστροφυσική κ.λ.π.) και επιπλέον να έχουν και
παιδαγωγική κατάρτιση.
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«Προτάσεις για µια ποιοτική διδασκαλία της Χηµείας στο νέο
Λύκειο»
Αντ. Μποµπέτσης, Σύµβουλος Π.Ι.
Περίληψη
Σύµφωνα µε το νέο σχεδιασµό που προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το
Λύκειο πρέπει να παρέχει στους µαθητές γενική µόρφωση µε ανθρωπιστικό
χαρακτήρα, κατά τις δύο πρώτες τάξεις, ενώ θα διατηρεί κυρίως τον ακαδηµαϊκό
χαρακτήρα των µαθηµάτων κατεύθυνσης στην Γ΄ τάξη.
Η Χηµεία αποτελεί κεντρική επιστήµη και βάση άλλων επιστηµών και η γνώση της είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιστηµονικά εναλφάβητο και επαρκώς ενηµερωµένο
πολίτη για θέµατα που αφορούν τη ζωή και το περιβάλλον του. Έτσι, η διδασκαλία της
κρίνεται απαραίτητη στο Λύκειο, καθώς συµβάλλει τόσο στη γενική, ανθρωπιστική
µόρφωση των µαθητών όσο και στην εξασφάλιση των γνώσεων εκείνων που είναι
απαραίτητες, για την εισαγωγή σε αρκετές πανεπιστηµιακές σχολές. Ως εκ τούτου, τα
νέα αναλυτικά προγράµµατα πρέπει να ανταποκρίνονται στις παραπάνω ανάγκες, για
την κατάρτιση των οποίων είναι απαραίτητη και η συνεργασία µε τα ΑΕΙ. Για να
υλοποιηθούν αυτά στη σχολική πράξη πρέπει να δοθεί έµφαση σε βιωµατικές
µεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι η εργαστηριακή διδασκαλία της Χηµείας µε
οµαδοσυνεργατικό τρόπο, τα σχέδια εργασίας (µέθοδος project) και η εξατοµικευµένη
διδασκαλία.
Επειδή, όµως, απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρµοστεί µε επιτυχία οποιαδήποτε
διδακτική µέθοδος και οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραµµα είναι οι ικανοί εκπαιδευτικοί,
απαιτείται η πολιτεία, σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια και τη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, να µεριµνήσει για τη βασική τους εκπαίδευση ώστε αυτή να τους καθιστά
επαρκείς ως επιστήµονες και ως παιδαγωγούς.
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«Ουσιαστική απουσία του µαθήµατος της Χηµείας από τη
Μέση Εκπαίδευση»
Ανδ. Γιαννακουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Χηµικού Τµήµατος του
Α.Π.Θ.
Περίληψη
Είναι γεγονός ότι στην πατρίδα µας σε αντίθεση µε όσα συµβαίνουν στη Ευρωπαϊκή
Ένωση, η ενηµέρωση του µαθητή αλλά και η δηµιουργία συνείδησης για τους πόρους
και το περιβάλλον της χώρας µας, αλλά και του πλανήτη, η οποία πρέπει να γίνεται σε
νεαρή ηλικία στα µαθητικά χρόνια, είναι ελλιπής. Αυτό συνεπάγεται αρνητικές
επιπτώσεις στην παιδεία των πολιτών, αλλά και στην Οικονοµική και Βιοµηχανική
ανάπτυξη της Πατρίδας µας.
Η υποβάθµιση της σηµασίας του µαθήµατος της Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση και
ιδιαίτερα στο Λύκειο µοιραία έχει οδηγήσει σε µια σοβαρή δυσλειτουργία των
Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων Χηµείας, των Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών
και Τµηµάτων συναφών επιστηµών (Πολυτεχνείου, Γεωλογίας κ.λ.π.), εξ αιτίας της
εισαγωγής στα Τµήµατα αυτά φοιτητών µε ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες γνώσεις
Χηµείας. Ειδικότερα, τα Τµήµατα Χηµείας βρίσκονται σε αδυναµία να εξασφαλίσουν
στους νέους φοιτητές που προέρχονται ιδιαίτερα από την Τεχνολογική Κατεύθυνση το
απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε µε τις ίδιες δυνατότητες να συνεχίσουν οµαλά τις σπουδές
τους. Το γεγονός αυτό πλήττει το µέλλον τους µε ανεπανόρθωτες συνέπειες για τους
ίδιους, για τις οικογένειές τους και παράλληλα προκαλεί ανυπέρβλητα εµπόδια στην
υλοποίηση των εκπαιδευτικών µας στόχων. Η ευθύνη για τη δηµιουργία και διατήρηση
αυτής της πρωτοφανούς και απαράδεκτης κατάστασης (η οποία προκλήθηκε µε
περίεργες µεθοδεύσεις και πρωτόγνωρες αντιµετωπίσεις) βαρύνει αποκλειστικά την
Πολιτεία, και µέρος αυτής επιµερίζεται και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η αντιµετώπιση
αυτού του σοβαρού προβλήµατος µέχρι σήµερα είναι δυστυχώς απρογραµµάτιστη και
µπορεί χωρίς καµία επιφύλαξη να χαρακτηριστεί ως αντιεπιστηµονική. Οφείλουµε να
ενδιαφερθούµε γι αυτό το τόσο σοβαρό πρόβληµα µε µεγαλύτερη αγωνία και
ευαισθησία.
Το Τµήµα Χηµείας του Α.Π.Θ. βρίσκεται σε µια έντονη και αγωνιώδη διαδικασία
αναµόρφωσης και εναρµόνισης των Προγραµµάτων Σπουδών του µε τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών προϋποθέτει την
εισαγωγή στο Τµήµα µας φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν γνώσεις Χηµείας αντίστοιχες
των συνοµηλίκων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαιτήσεις αυτές είναι
ευθυγραµµισµένες µε τις συµφωνίες τις οποίες η Πατρίδα µας έχει υπογράψει και µε τις
δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει για ενιαία και ισοδύναµα πτυχία στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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«Βιολογία: Παράγοντας ανθρωπιστικής παιδείας ή βασικό
υπόβαθρο για σπουδές στις θετικές επιστήµες; Ένα χάσµα
που µπορεί να γεφυρωθεί.»
Βασ. Περάκη, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Η Βιολογία έχει το προνόµιο να αποτελεί τόπο συνάντησης των επιτευγµάτων µιας
ταχύτατα εξελισσόµενης θετικής επιστήµης µε τις µεγάλες ανθρωπιστικές αξίες.
Επιπλέον, η διαρκώς αυξανόµενη χρηστικότητά της στην καθηµερινή ζωή και τα ηθικά
όρια που και η ίδια θέτει για τη χρήση της την αναγορεύουν σε βασικό παράγοντα
ανθρωπιστικής παιδείας και αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο ενός εκπαιδευτικού
σχεδιασµού ο οποίος γίνεται µε γνώµονα τις ανάγκες του σηµερινού µαθητή και
αυριανού πολίτη.
Ταυτόχρονα καθώς, µέσω των εφαρµογών της, συνδέεται µε όλες τις άλλες θετικές
επιστήµες και την αντίστοιχη τεχνολογία, αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για τις
σχετικές πανεπιστηµιακές ή τεχνολογικές σπουδές και οφείλει να εξασφαλίζει το
πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και εξετάζονται τα θέµατα της σύγχρονης Βιολογίας
ώστε να µπορεί ο µαθητής να τα κατανοεί και να λειτουργεί, σε σχέση µε αυτά, µε
επιστηµονικό τρόπο σκέψης.
Τα µέχρι τώρα δεδοµένα δείχνουν ότι αυτά τα δύο (παροχή Γενικής Παιδείας και
εξασφάλιση του απαραίτητου υπόβαθρου για πανεπιστηµιακές σπουδές) δε
λειτουργούν συµπληρωµατικά αλλά, αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις, το ένα αναιρεί
το άλλο. Υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσµα αυτό; Με ποιον τρόπο πρέπει να
προσεγγίζεται η Βιολογία ώστε αφενός να καλύπτει τους στόχους της Γενικής Παιδείας
και αφετέρου να εξασφαλίζει στο µαθητή τα απαιτούµενα εφόδια για τις µελλοντικές του
σπουδές;
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«Ζωή: ∆οµή και Λειτουργία. Γενότυπος, Περιβάλλον,
Φαινότυπος»
Ζαχ. Σκούρας, Πρόεδρος του Βιολογικού Τµήµατος Α.Π.Θ.
Περίληψη
Η αυτοοργάνωση της ύλης, ώστε να λειτουργεί, να αναπαράγεται και να εξελίσσεται,
αποτελεί το φαινόµενο της ζωής. Το γενετικό υλικό αλλάζει, ώστε κάθε απόγονος, κάθε
είδος, να αποτελεί µία νέα πρόταση που παραδίδεται στη φύση, καταδεικνύοντας την
ποικιλοµορφία, τη βιοποικιλότητα. Μηχανισµοί, όπως η οµοιόσταση, η αντιγραφή του
γενετικού υλικού και η µετάδοση της πληροφορίας του, η µίτωση και η µείωση, η
φυσική επιλογή (που οδηγεί στην εξέλιξη των βιολογικών συστηµάτων), καθώς και τα
διάφορα επίπεδα οργάνωσης (κύτταρο, οργανισµός, πληθυσµός, είδος),
διαφοροποιούν το βιολογικό σύστηµα, τη ζωή, από τις άλλες µορφές της ύλης, και
καθιστούν τη Βιολογία, αυτοδύναµο τµήµα της σύγχρονης επιστηµονικής σκέψης. Οι
σχέσεις δοµής και λειτουργίας καθώς και του γενοτύπου (της δοµής, της λειτουργίας και
της διαιώνισης του γενετικού υλικού), του περιβάλλοντος (µέσα στο οποίο υπάρχει,
αλλάζει και λειτουργεί το γενετικό υλικό) και του φαινοτύπου (της εκδήλωσης του
γενοτύπου µέσα στο περιβάλλον) πρέπει να αποτελούν αναζήτηση για την κατανόηση
του φαινοµένου της ζωής.
Η κατανόηση λοιπόν της βιολογικής έννοιας της ζωής, µέσα από συντεταγµένη
πειραµατική διαδικασία, πρέπει να αποτελεί στόχο του προγράµµατος σπουδών της
µέσης εκπαίδευσης, ώστε ο απόφοιτος της, ο πολίτης, να µπορεί να διακρίνει την
επιστηµονική αντίληψη της ζωής από τη µεταφυσική και ταυτόχρονα να είναι η
αφετηρία για τη συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι λειτουργοί
της µέσης θα πρέπει συνεχώς να επιµορφώνονται µέσα από διάφορα προγράµµατα
(σεµινάρια, µεταπτυχιακά, κ.ά.) ώστε να κατανοούν τη νέα πληροφορία για να την
εναρµονίσουν µε την ήδη υπάρχουσα γνώση.
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«Τα Οικονοµικά µαθήµατα στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση: Ζήτηση µαθητών»
Θεοχ. Μαγουλά, Σύµβουλος του Π.Ι.
Περίληψη
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα αναβάθµισης των
οικονοµικών µαθηµάτων στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε:
•
Τα αποτελέσµατα πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
σε 367 Ενιαία Λύκεια της χώρας. Τα αποτελέσµατα αυτά τεκµηριώνουν το υψηλό
ενδιαφέρον των µαθητών για το περιεχόµενο των οικονοµικών µαθηµάτων που
συµβάλλει και στην απόκτηση βασικών οικονοµικών γνώσεων, απαραίτητων για
την καθηµερινή ζωή τους και στην επιτυχή εισδοχή, όσων µαθητών επιθυµούν, σε
οικονοµικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
•
Τους άξονες της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύουν στην
ανάπτυξη του ατόµου και της οικονοµίας.
Συµπεραίνεται η αναγκαιότητα ότι, η αναβάθµιση των οικονοµικών σπουδών, µε
προϋποθέσεις διδασκαλίας αυτών, συµβάλλει στη βελτίωση της εσωτερικής και
εξωτερικής αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και εποµένως,
συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
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«Οικονοµική παιδεία: Αναγκαιότητα της σύγχρονης
Εκπαίδευσης»
Σπύρος Βλιάµος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Περίληψη
Η υψηλή ζήτηση των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για εισαγωγή στις
οικονοµικές σχολές τριτοβάθµιας αιτιολογείται από τα αποτελέσµατα ερευνών των
εταιρειών ICAP, MRB HELLAS και OPINION που τεκµηριώνουν τη µεγάλη δυνατότητα
απασχόλησης (απασχολησιµότητα) των αποφοίτων οικονοµικών σχολών.
Με δεδοµένο ότι η αύξηση της απασχολησιµότητας αποτελεί βασική παράµετρο
ανάπτυξης, η επιτυχής εισδοχή των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις
οικονοµικές σχολές προϋποθέτει επαρκή οικονοµική γνώση στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραµµα Σπουδών στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση δεν διδάσκονται οικονοµικά µαθήµατα στο Γυµνάσιο ενώ στο Λύκειο
διδάσκονται µόνο στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στην Γ΄ τάξη ως µάθηµα
επιλογής. Εποµένως προκύπτει η αναγκαιότητα αναβάθµισης των οικονοµικών
σπουδών στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση µε τη διδασκαλία οικονοµικού
µαθήµατος στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου και τη δηµιουργία οικονοµικής κατεύθυνσης στο
Λύκειο και τη διδασκαλία των οικονοµικών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
«ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ –
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»

«Μια πρόταση για τον τρόπο πρόσβασης των αποφοίτων
του Λυκείου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»
Γεωρ. Πολύζος, τ. Πάρεδρος ε.θ. του Π.Ι.
Περίληψη
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται µια πρόταση για τον τρόπο πρόσβασης στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου, η δοµή του οποίου
περιγράφηκε σε προηγούµενη εισήγηση. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, οι µαθητές
των δύο πρώτων τάξεων του Γενικού Λυκείου παρακολουθούν µαθήµατα Γενικής
Παιδείας, ενώ οι µαθητές της τελευταίας τάξης παρακολουθούν, κυρίως, µαθήµατα
ειδικότητας. Συγκεκριµένα, οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου
παρακολουθούν:
•
Έντεκα (11) ώρες την εβδοµάδα µαθήµατα Γενικής Παιδείας (έξι (6) µαθήµατα) και
•
Είκοσι (20) ώρες µαθήµατα ειδικότητας (τέσσερα (4) µαθήµατα), επιλέγοντας µία
από τρεις κατευθύνσεις: α) την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, β) την
κατεύθυνση των θετικών και τεχνολογικών σπουδών και γ) την κατεύθυνση των
οικονοµικών και κοινωνικών σπουδών.
Η εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση γίνεται µε βάση την επίδοση σε Πανελλήνιες
Εξετάσεις των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου σε έξι (6) από τα δέκα (10) µαθήµατα
της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και συγκεκριµένα:
•
Στα τέσσερα (4) µαθήµατα της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
•
Σε δύο (2) από τα έξι µαθήµατα της Γενικής Παιδείας.
Καθένα από τα παραπάνω έξι (6) µαθήµατα στα οποία οι υποψήφιοι θα εξετάζονται
πανελληνίως θα έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας, τον οποίο θα καθορίζει κάθε
φορά το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ύστερα από πρόταση των Σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και αντίστοιχη εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Με την πρότασή µας αυτή πιστεύουµε ότι:
•
Θα ενισχυθεί η παιδευτική αυτοτέλεια και ο µορφωτικός χαρακτήρας του Λυκείου.
•
Θα αποδεσµευτεί σε µεγάλο βαθµό το Λύκειο από τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
•
Θα εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι που θα
πετύχουν τις καλύτερες επιδόσεις στα σχετικά µε τις σχολές αυτές µαθήµατα.
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«∆υνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των
αποφοίτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης»
Ιγν. Χατζηευστρατίου, Πάρεδρος του Π.Ι.
Περίληψη
Στη σηµερινή εποχή είναι δεδοµένη η αναγκαιότητα που υπάρχει για την πρόβλεψη
δυνατοτήτων διεξόδου, προς την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, των αποφοίτων της
Τεχνικής Εκπαίδευσης δίχως όµως να παραγνωρίζεται ο βασικός σκοπός των
σχολείων αυτών που είναι η προετοιµασία των ατόµων που φοιτούν σ΄ αυτά για την
αγορά εργασίας.
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα των προηγµένων χωρών είναι δοµηµένα µε
δηµοκρατικό και κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι ανοικτά και ευέλικτα και να έχουν την
ευκαιρία όσοι εντάσσονται σ’ αυτά, µέσα από διαφορετικούς δρόµους, να αναβαθµίζουν
συνεχώς τις γνώσεις και το επίπεδο των σπουδών τους, και να παρέχονται σ΄ αυτούς
συνεχώς νέες δυνατότητες για την εξέλιξη τους στην επιστήµη ή στο επάγγελµα τους.
Τα προγράµµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που οδηγούν σε απόκτηση βασικού
πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών βρίσκονται σε
ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Τα προγράµµατα αυτά διευκολύνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τα άτοµα που οδηγήθηκαν πρόωρα στην αγορά
εργασίας χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή σε
άτοµα που απέκτησαν αργότερα τα απαραίτητα εφόδια και τη διάθεση για συνέχιση
των σπουδών τους. Τα άτοµα που επωφελούνται από τα προγράµµατα αυτά είναι σε
σηµαντικό βαθµό εκείνα που τελείωσαν σχολικές µονάδές τεχνικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης.
Ένα άλλο σηµαντικό κίνητρο για τη διευκόλυνση στη συνέχιση των σπουδών των
αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης είναι η δηµιουργία κατάλληλων ευέλικτων
προγραµµάτων σπουδών στη τριτοβάθµια εκπαίδευση που δίνουν τη δυνατότητα για
επιλογές αντικειµένων που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις και αναζητήσεις των
ενδιαφεροµένων.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, σε όλες τις βαθµίδες, θα πρέπει να οργανωθεί µε
κατάλληλο τρόπο ώστε να διευκολύνει τα άτοµα αφενός µεν να εξέρχονται σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα στην παραγωγική διαδικασία και αφετέρου να έχουν τη δυνατότητα
να συνεχίζουν τις σπουδές τους ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους.
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«Τύποι θεµάτων θετικών επιστηµών για τις εισαγωγικές
εξετάσεις στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά
τους, οι προοπτικές και η αξιολόγησή τους»
Σαρ. Ψυχάρης, Πάρεδρος ε.θ. του Π.Ι.
Περίληψη
Στην εισήγηση αυτή αναλύονται η δοµή, τα χαρακτηριστικά και η θεµατολογία των
ερωτήσεων που έχουν δοθεί στις Εισαγωγικές Εξετάσεις στις Θετικές Επιστήµες µε το
ισχύον σύστηµα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Αναλύονται επίσης και οι αξιολογικοί
στόχοι που θα πρέπει να περιέχονται στα θέµατα των εισαγωγικών εξετάσεων και
αφορούν την πληροφορία που επιθυµούµε να συλλέξουµε για τον µαθητή και η οποία
προχωρά πέρα από την ανάκληση της γνώσης στον έλεγχο για άλλες δεξιότητες
υψηλού επιπέδου.
Οι δεξιότητες αυτές επεκτείνονται πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης που
συνδέεται µε την γνώση και την κατανόηση και αποκτούν σχεσιακή δοµή µε τα
χαρακτηριστικά της γραπτής επικοινωνίας και του σωστού χειρισµού των
επιστηµονικών εννοιών, της επίλυσης αυθεντικών προβληµάτων, την επίλυση
ποιοτικών και ποσοτικών προβληµάτων, τον χειρισµό δεδοµένων και την δεξιότητα
µετατροπής τους από µια µορφή σε άλλη, την αξιολόγηση ,την ερµηνεία και την
πρόταση από τον µαθητή πιθανών λύσεων που αφορούν αυθεντικές καταστάσεις. Το
όλο πλαίσιο εντάσσεται στην λειτουργία της επιστηµονικής προσέγγισης ενός
προβλήµατος ή µιας κατάστασης .
Σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες αυτές που θα αξιολογούνται, για την αρτίωση της
διαδικασίας απαιτείται και η αντίστοιχη διαφοροποίηση της θεµατολογίας .
Η πρόταση αφορά εποµένως και τροποποίηση του αναλυτικού προγράµµατος των
Θετικών Επιστηµών, ώστε αυτό να είναι συµβατό µε τις προτεινόµενες δεξιότητες.
Η πρόταση αφορά κυρίως τη δοµή και τα χαρακτηριστικά των δοµηµένων ερωτήσεων
και των ερωτήσεων «ελεύθερης έκφρασης» που θα δίνουν την δυνατότητα στον
µαθητή να επιδείξει δεξιότητες ανώτερου επιπέδου που αφορούν την ερµηνεία και την
αξιολόγηση καθώς και την εφαρµογή της γνώσης
σε οικείες και µη οικείες
καταστάσεις. Η κατασκευή των δοµηµένων ερωτήσεων και των ερωτήσεων «ελεύθερης
έκφρασης» θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τον χρόνο που απαιτείται για τη λύση
τους και εποµένως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αντιστοιχία των µορίων
των υποερωτήσεων και της αντίστοιχης χρονικής διάρκειας.
Οι «λέξεις καθοδήγησης» που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ερώτηση θα πρέπει
επίσης να είναι γνωστές στους µαθητές. Αυτό συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση του
αναλυτικού προγράµµατος ώστε να περιλαµβάνει και το χρόνο που απαιτείται από τον
εκπαιδευτικό να πλαισιώσει αυτές τις έννοιες και να τις διδάξει στους µαθητές ενώ θα
πρέπει να υπάρξει και µέριµνα για επιµόρφωση του εκπαιδευτικού για την κατασκευή
του εννοιολογικού ιστού αυτών των λέξεων.
Τέτοιες «λέξεις –εκφράσεις καθοδήγησης» είναι οι εξής:
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Να γράψετε, να ορίσετε, να εξηγήσετε, να περιγράψετε, να κάνετε µια περίληψη, να
προβλέψετε, να συµπληρώσετε, να υπολογίσετε, να εισηγηθείτε κ.ά
Η πρόταση µας θεωρεί ότι θα πρέπει το 50% του χρόνου του διαγωνίσµατος να
αφιερώνεται στις ερωτήσεις που έχουν ως στόχο τον έλεγχο της γνώσης και το
υπόλοιπο 50% τους παραπάνω αξιολογικούς στόχους που συνδέονται µε τις υψηλού
επιπέδου δεξιότητες που επιθυµούµε να αξιολογήσουµε.
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«Η αξιολόγηση των θεωρητικών µαθηµάτων του Λυκείου ως
διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση»
∆. Γιαννακόπουλος, Πάρεδρος ε.θ. του Π.Ι.
Περίληψη
Η εισήγηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των εξεταζόµενων σε εθνικό επίπεδο
θεωρητικών µαθηµάτων (Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, Λατινικών, Νεοελληνικής
Γλώσσας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορίας) ως προϋπόθεση εισαγωγής των
µαθητών του Λυκείου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Καθορίζεται η προβληµατική της
αξιολόγησης των θεωρητικών µαθηµάτων, επιχειρείται µία αδροµερής κριτική του
ισχύοντος συστήµατος (τόσο στο επίπεδο διαδικασίας της Αξιολόγησης όσο και στο
επίπεδο του εκπαιδευτικού/αξιολογητή) και εκφράζονται συγκεκριµένες προτάσεις για
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του.
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«Τρόπος πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»
Κ. Αδριανουπολίτης, Οργανωτικός Γραµµατέας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Περίληψη
Το Τεχνολογικό (Επαγγελµατικό) Λύκειο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•
Α΄ τάξη τοµείς
•
Β΄ τάξη ειδικότητες
•
Γ΄ τάξη ειδικότητες
•
Β΄ και Γ΄ τάξεις 2 κατευθύνσεις (θεωρητική και πρακτική).
•
Απόφοιτοι των 2 κατευθύνσεων πτυχίο επιπέδου 3.
•
Τα µαθήµατα ειδικότητας, σε κάθε περίπτωση, υπερτερούν ποσοστιαία των
µαθηµάτων γενικής παιδείας.
Τρόπος πρόσβασης:
•
•
•
•
•
•

Οι πανελλήνιες εξετάσεις αποφοίτων Τεχνολογικών Λυκείων διεξάγονται µετά τις
ενδοσχολικές εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου και υποψήφιοι δικαιούνται
να είναι µόνο οι κάτοχοι του.
Οι απόφοιτοι των 2 κατευθύνσεων έχουν πρόσβαση σε σχολές-τµήµατα
αντιστοίχου ή συναφούς ειδικότητας.
Ο αριθµός των εισαγοµένων είναι ανάλογος µε τους συµµετέχοντες στις
πανελλήνιες εξετάσεις των λυκείων.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 µαθήµατα γενικής παιδείας (Νέα Ελληνικά,
Μαθηµατικά, Φυσική) και 3 ειδικότητας.
Οι εξετάσεις διεξάγονται µε τεστ πολλαπλής επιλογής προερχόµενα από τράπεζα
ερωτήσεων µε ίδιο βαθµό δυσκολίας.
Η επιτυχής απάντηση θα απαιτεί κριτική σκέψη και όχι αποστήθιση. Ανεπιτυχής
απάντηση βαθµολογείται αρνητικά.
Η διόρθωση των γραπτών θα γίνεται µέσω Η/Υ.
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