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Η δυναµική του εκπαιδευτικού συστήµατος αναµφίβολα συναρτάται από τις δυνατότητες συνεχούς 

προσαρµογής του, η οποία προσδιορίζεται από την αµφίδροµη σχέση της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Γι’ αυτό στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, στην 
επιδιωκόµενη κοινωνία της ποιότητας, θα πρέπει και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να εµπλουτιστεί µε 
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σηµατοδοτούν την ποιοτική εκπαίδευση στη χώρα µας. Η 
κοινότοπη διαπίστωση της κοινωνικής ρευστότητας της εποχής µας, η αυξανόµενη τάση της 
παγκοσµιοποίησης των πάντων, η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και το ισχυρό ανταγωνιστικό 
πνεύµα που αναπτύσσεται σε κάθε πεδίο επιβάλλουν έναν επαναπροσδιορισµό του ρόλου του 
σχολείου µε τελικό στόχο τη διαµόρφωση ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, 
ικανού να συµβάλλει στην αρµονική ένταξη του µαθητή στην κοινωνία. 

Μια τέτοια στρατηγική, πρέπει να εστιάζεται στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, καλλιεργώντας παράλληλα και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη˙ 
θα πρέπει, επίσης, να πλαισιώνεται από σχεδιασµούς και πρακτικές που επεκτείνονται και 
διασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων, των οµάδων ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και ικανότητες, των οµάδων µε ιδιαίτερα πολιτισµικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, και τη 
βελτιστοποίηση κάθε ποιοτικής δυνατότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, έτσι ώστε να συµβάλλει 
στην αναβάθµιση τόσο της γενικής παιδείας όσο και στην καταπολέµηση της ανεργίας, του κοινωνικού 
αποκλεισµού και κάθε µορφής κοινωνικής παθογένειας. 

Στο γενικό αυτό πλαίσιο επιχειρείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ένας νέος µακρόπνοος 
εκπαιδευτικός σχεδιασµός, που εστιάζεται πρωτίστως στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό, 
Γυµνάσιο) επεκτεινόµενος και στο Νηπιαγωγείο. Η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί, 
όπως είναι αυτονόητο, τη βάση του εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρα µας, γι’ αυτό η στέρεη 
δόµησή της και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, αλλά και 
αδιαµφισβήτητη προϋπόθεση της αναβάθµισης του Λυκείου και της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Και τούτο γιατί σ’ αυτή τη βάση θα δοµηθεί η προσωπικότητα των νέων µας, θα 
δροµολογηθεί η διαµόρφωσή τους σε µελλοντικούς ευαισθητοποιηµένους και ενεργούς πολίτες και θα 
εµπεδωθεί η αντίληψη της αναγκαίας, στην εποχή µας, δια βίου µάθησης. 

Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν µπορεί πια να πορεύεται στις συντεταγµένες του 
παραδοσιακού γνωσιοκεντρικού σχολείου, της αποσπασµατικότητας και της παθητικής απόκτησης 
των γνώσεων. Αντίθετα, το σχολείο πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και δηµιουργικό µε 
όλους τους συντελεστές του (διδάσκοντες και διδασκοµένους) συµµέτοχους, χώρος µάθησης, χαράς 
και ζωής και όχι µόνο στερεότυπης διδασκαλίας. 

Για να επιτευχθεί µια τέτοια προσέγγιση, σύγχρονη και αναγκαία, για να αρχίσουµε να 
«συλλαβίζουµε» τα περί ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της φαντασίας, της συλλογικής 
προσπάθειας, της δηµιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης, απαιτούνται αλλαγές στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.), στην οργάνωση του σχολικού χρόνου, στη συγγραφή νέων βιβλίων 
και στην παραγωγή καταλληλότερου γενικά εκπαιδευτικού υλικού. Αναµφίβολα η ποικιλότροπη 
στήριξη του µαχόµενου εκπαιδευτικού είναι εξίσου αναγκαία για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος. 

Για το σκοπό αυτό το Π.Ι. επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), εισάγοντας τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. Η 
καινοτόµος αυτή προσπάθεια, που αναπροσαρµόζει τους στόχους και τις µεθόδους της διδασκαλίας, 
δοµεί ταυτόχρονα το περιεχόµενο των διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας 
ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της διδασκόµενης ύλης. Με τον τρόπο αυτό προωθείται 
η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόµενων 
θεµάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικής 
προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία.  

Με το προτεινόµενο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η επιδιωκόµενη αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
επιχειρείται µέσα από τη διαθεµατική οργάνωση του περιεχοµένου των διδακτικών αντικειµένων, τις 
διερευνητικές και ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και την προτυποποίηση συγγραφής 
νέων βιβλίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αρχές της διαθεµατικότητας και στο σεβασµό της 
προσπάθειας του µαθητή. Γι’ αυτό τα νέα βιβλία θα πρέπει να είναι ελκυστικά και ως προς το 
περιεχόµενο, επικαιροποιώντας την αξιόλογη γνώση και ως προς την αισθητική τους, αλλά και ως 
προς το µέγεθός τους.  

Στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. το Π.Ι. προτείνει και την εισαγωγή της καινοτόµου δράσης «Ευέλικτη 
Ζώνη» για το Νηπιαγωγείο, το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, µια εκπαιδευτική πράξη που 
ουσιαστικοποιεί, σε προχωρηµένο βαθµό, τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και υποστηρίζεται 
από ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό. Σε ορισµένες τάξεις (ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Γ΄ Γυµνασίου) 
εισάγεται επίσης και το πολυθεµατικό βιβλίο – φάκελος, το οποίο περιέχει πολλά θέµατα που 
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ενδιαφέρουν άµεσα την καθηµερινότητα του µαθητή και τον βοηθούν να κατανοήσει περισσότερο την 
περίπλοκη ζωή της εποχής µας. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε τα συνακόλουθα Α.Π.Σ. και την Ευέλικτη Ζώνη θα 
συµβάλουν ουσιαστικά στην ισχυροποίηση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος που βάλλεται 
στην εποχή µας από ποικίλα εξωσχολικά µηνύµατα τα οποία εισέρχονται στο σχολείο χωρίς, πολλές 
φορές, το κατάλληλο παιδαγωγικό εισιτήριο και ηχούν σαν παραπλανητικές σειρήνες.  

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα σχετικά Α.Π.Σ., που παρουσιάζονται σε τρεις τόµους, είναι απόρροια της 
αναθεώρησης-βελτίωσης της αρχικής πρότασης του Π.Ι. τόσο από την εσωτερική αξιολόγηση όσο και 
από την ανατροφοδότηση που προήλθε από τις παρατηρήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εν 
λόγω παρατηρήσεις προέκυψαν από το διάλογο του ΥπΕΠΘ δια του Π.Ι. µε τους µαχόµενους 
εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τις επιστηµονικές ενώσεις, µε βάση την επίσηµη 
πρόταση του ΥπΕΠΘ (Φ.Ε.Κ.1366/τ.Β’/18-10-2001, 1373/τ.Β’/18-10-2001, 1374/τ.Β’/18-10-2001, 
1375/τ.Β’/18-10-2001, 1376/τ.Β’/18-10-2001).  

Η ανά χείρας πρόταση είναι αποτέλεσµα πολύµηνης, κοπιαστικής και συνεργατικής προσπάθειας 
του συνόλου σχεδόν των µελών του προσωπικού του Π.Ι. (Αντιπροέδρων, Συµβούλων, Παρέδρων, 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών και γραµµατέων), στους οποίους εκφράζω τις θερµές ευχαριστίες µου, 
που άντεξαν στις εξαντλητικές πιέσεις µου, εργάστηκαν αποτελεσµατικά και συνεργάστηκαν άριστα, 
αναδεικνύοντας τη δυναµική που το Π.Ι. διαθέτει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται σε όσους 
Αντιπροέδρους του Π.Ι. συνέβαλαν στην υλοποίηση της προσπάθειάς µας, σε όσους Συµβούλους και 
Παρέδρους του Π.Ι. σήκωσαν περισσότερο βάρος καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς ειδικούς 
επιστήµονες που διάβασαν τα κείµενά µας και έκαναν εποικοδοµητικές παρατηρήσεις. Θερµές 
ευχαριστίες εκφράζονται επίσης και προς την ηγεσία του ΥπΕΠΘ, ιδιαίτερα προς τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Π. Ευθυµίου, που αγκάλιασε το όραµά µας και συνέβαλε στην 
ολοκλήρωση της προσπάθειάς µας για µια καλύτερη ποιοτική υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Οι προσπάθειες που έγιναν και οι επιµέρους προτάσεις µας (∆.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., Ευέλικτη Ζώνη, 
Πολυθεµατικό βιβλίο) δεν είναι αποσπασµατικές, αλλά οριοθετούν µία εν πολλοίς ολιστική 
προσαρµοστική διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήµατος στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
µια σοβαρή αλλαγή της φιλοσοφίας της εκπαιδευτικής πράξης µε αδιαπραγµάτευτο στόχο την 
ποιότητα της εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία υλοποίησης της πρότασης θα εξαρτηθεί 
από τη συµβολή και τη στήριξη όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης και των επιστηµονικών και 
κοινωνικών φορέων που άµεσα ή έµµεσα συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η εν λόγω 
προσπάθεια βρίσκεται σε αρµονία και µε τους στόχους του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης 
και αντανακλά µια συγκεκριµένη πρόταση προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της χώρας µας.  

Μέσα λοιπόν από το προτεινόµενο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. επιδιώκουµε και ελπίζουµε ότι ο 
µαθητής θα «εφοδιαστεί» µε τον κατάλληλο «µορφωτικό µανδύα» για να αντιµετωπίζει επιτυχέστερα 
τις «µπόρες της ζωής», διαµορφώνοντας ο ίδιος το δικό του κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοαντίληψη 
για τον κόσµο που θα ζήσει και πρέπει να αγαπήσει, τη δική του προσέγγιση στο πάντα ζητούµενο ευ 
ζην. Αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση της χώρας µας στην κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας 
και της τεχνογνωσίας, στην επιδιωκόµενη κοινωνία της ποιότητας, στην πρόκληση του ευρωπαϊκού 
γίγνεσθαι. 
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