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Βασίλειος Παπασαράντος 

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Αρκαδίας 

 

Από το παραδοσιακό Σχολείο στο σύγχρονο 
 

  Η διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζε-

ται σε τρία  σημαντικά ερωτήματα. 1. Ποιο πρέπει να είναι το πε-

ριεχόμενο και η μορφή της σχολικής γνώσης. 2. Πώς πρέπει να 

οργανώνεται η σχολική γνώση και 3. Με ποιες διαδικασίες μπορεί 

η γνώση να γίνεται κτήμα των μαθητών. Το σχολείο με τη σύγχρο-

νη μορφή του αντιμετώπισε, βέβαια, αυτά τα ερωτήματα κατά τη 

φάση της συγκρότησής του, όμως οι απαντήσεις θεωρήθηκαν αυ-

τονόητες και δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα τους θεωρητικούς της εκ-

παίδευσης. Θεωρήθηκε φυσικό το ότι περιεχόμενο της σχολικής 

γνώσης πρέπει να αποτελέσει το περιεχόμενο των σύγχρονων ε-

πιστημών σε απλουστευμένη μορφή. Οι επιστήμες, λοιπόν, που 

είχαν καθιερωθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρήκαν έτοιμη θέ-

ση και στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες, τηρώντας τις αρ-

χές της απλούστευσης και της συντόμευσης. Είναι γνωστό και α-

ποτελεί απόρροια αυτής της αντίληψης το γεγονός ότι συγγραφείς 

των σχολικών διδακτικών βιβλίων ήταν για μεγάλο χρονικό διά-

στημα οι πανεπιστημιακοί.  

   Η μορφή οργάνωσης της γνώσης δε μπορούσε παρά να είναι ί-

δια με εκείνη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού κανένας παιδα-

γωγός ή πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν έστερξε να διαχωρίσει 

την επιστημονική γνώση από τη διδάξιμη στο σχολείο. Επομένως, 

το περιεχόμενο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μεταφέρθηκε 

συντομευμένο και απλουστευμένο με τη μορφή διακριτών μαθημά-
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των στις δύο πρώτες βαθμίδες. Ο διδακτικός χρόνος δεν κατανε-

μήθηκε ισομερώς μεταξύ των μαθημάτων, αλλά με βάση τις παι-

δευτικές δυνατότητες που απέδιδαν κάθε φορά σε καθένα απ’ αυτά 

ή με βάση τη χρησιμότητα που απέδιδαν σε κάθε μάθημα τα δεδο-

μένα της εποχής. Κατά κανόνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ε-

πικράτησε το κριτήριο της παιδαγωγικότητας, ενώ στη δευτερο-

βάθμια εκείνο της χρηστικότητας. 

   Ως προς τις διδακτικές διαδικασίες, που αναφέρονται στο τρίτο 

ερώτημα, εφαρμόστηκαν στο παραδοσιακό σχολείο οι μονολογικές 

εισηγήσεις, όπως αυτές είχαν καθιερωθεί στο πανεπιστήμιο. Στο 

σχολείο οι εισηγήσεις εμπλουτίστηκαν με ερωταποκρίσεις κατα-

νόησης και ασκήσεις εμπέδωσης, λόγω των διαφορών που υπάρ-

χουν μεταξύ φοιτητών και μαθητών. 

   Αμφισβήτηση του παραδοσιακού σχολείου     

   Το παραδοσιακό σχολείο εδώ και έναν αιώνα περίπου, αμφισβη-

τείται. Ως αιτίες της αμφισβήτησης θα αναφέραμε την αλλαγή των 

αντιλήψεων για τη φύση και την απόκτηση της γνώσης, τις αλλαγές 

στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη διαπιστωμένη αναπο-

τελεσματικότητα του παραδοσιακού σχολικού συστήματος. Οι 

πρώτες αφισβητήσεις έγιναν με παιδαγωγικά και ψυχολογικά κρι-

τήρια και αναφέρονται στην αναντιστοιχία της κατακερματισμένης 

γνώσης προς τις ολιστικές αντιλήψεις  που διέπουν την παιδική 

ψυχολογία. Η μάθηση, κατά το Θεοφιλίδη, στηρίζεται στην ολιστική 

σύλληψη των πραγμάτων και προχωράει από το όλο προς τα επί 

μέρους και μετά στην ανασύνθεση. Επίσης η μάθηση στηρίζεται 

στο μηχανισμό της ενόρασης και στη λύση προβληματικών κατα-

στάσεων. (Θεοφιλίδης, 1987, σελ. 15)   

Το εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α. μετά την εκτόξευση του Σο-

βιετικού Σπούτνικ δέχτηκε πολλές αλλαγές στα αναλυτικά του 
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προγράμματα. Προτάθηκαν διακλαδικά προγράμματα με ολιστική 

μελέτη των θεμάτων θέτοντας ως βασική επιδίωξη να αναπτυ-

χθούν στους μαθητές δεξιότητες έρευνας, για να αντιμετωπίζουν 

δημιουργικά τα διάφορα προβλήματα με την αναζήτηση εναλλακτι-

κών λύσεων. Με τα νέα προγράμματα επιδιώχθηκε η μείωση των 

εξειδικευμένων γνώσεων και η συσχέτιση της διδασκαλίας των θε-

τικών επιστημών με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής. 

(Φλουρής, 1983, σελ. 175) 

   Από τις δεκαετίες του ‘50 και του ’60 σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ 

είχαν εκπονηθεί προγράμματα κοινωνικών σπουδών, η διδασκαλία 

των οποίων δε στηρίζεται σε χωριστά μαθήματα αλλά σε θέματα 

πυρήνες, που δίνουν την αφόρμηση για συζήτηση, χωρίς να δίδε-

ται έμφαση στη μετάδοση γνώσης αλλά στις διανοητικές δεξιότη-

τες, στην έρευνα, στην ανακάλυψη και τον προβληματισμό (Γεωρ-

γόπουλος και Τσαλίκη, 1993) 

   Με τη συντηρητική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής πράξης, που 

παραμένει στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, τα διάφορα 

θέματα εξετάζονται στο σχολείο μέσα στα στενά πλαίσια του αντι-

κειμένου, προσεγγίζονται επιφανειακά και καθόλου κριτικά, χωρίς 

να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν και να δια-

μορφώσουν μεταγνωστικές σκέψεις και στάσεις, που θα εφαρμό-

σουν στην καθημερινή τους ζωή (Φλουρής, 1992, σελ.220).  Αυτό 

έκανε το σχολείο να παραμένει μακριά από τα καίρια προβλήματα 

της εποχής μας. Όπως οι Φλουρής και Μασσιάλας επισημαίνουν: 

   Εάν επιθυμούμε να εκπαιδεύσουμε πολίτες, που να συμμετέχουν 

στα κοινά όταν ενηλικιωθούν, χρειάζεται να αυξήσουμε τις ευκαιρί-

ες των μαθητών, μέσω των επίσημων και ανεπίσημων δραστηριο-

τήτων, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες συμμετοχής, να ανα-

πτύξουν το ενδιαφέρον και τα ανάλογα κίνητρα για τις διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων. Παράλληλα θα χρειαστεί να ενισχύσουμε το 

αίσθημα αυτοπεποίθησης των μαθητών, την αυτοαντίληψή τους 

και την πολιτική και κοινωνική τους αποτελεσματικότητα (Φλουρής 

και Μασσιάλας, 1988, σελ.40) 

   Από τον προηγούμενο αιώνα είχε αναδειχθεί η ανάγκη για ανα-

θεώρηση της γνωσιοκεντρικής μορφής του σχολείου και για την 

αναζήτηση τρόπων που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη της δη-

μιουργικότητας των μαθητών. Πολλά ακούστηκαν για δημιουργικό 

σχολείο και για βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Ιδιαίτερα ση-

μαντική θεωρείται η πρόταση του Εκπαιδευτικού Ομίλου για την 

Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία , μια προσπάθεια για διαθεματι-

κή και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης, που επικεντρωνόταν 

κυρίως στον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων και στη δημιουρ-

γία θεματικών πυρήνων. Η βάση διαμορφωνόταν από τους συντά-

κτες του προγράμματος και ο εκπαιδευτικός συνέβαλλε με την 

προσπάθειά του να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών σε 

συγκεκριμένο θέμα που είναι πιθανό να τους  ήταν παντελώς α-

διάφορο. 

   Μια περισσότερο επιτυχημένη προσέγγιση αποτελεί, ίσως, η ει-

σαγωγή στο σχολείο της μεθόδου σχεδίων εργασίας, γνωστής και 

ως «μέθοδος project». Πρόκειται για μια ανοικτή διαδικασία χωρίς 

αυστηρά και καθορισμένα όρια. Κατά το Frey η μέθοδος project εί-

ναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν 

αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διαδικασία διαμορφώνεται και διε-

ξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν. (Frey, 1986, σελ. 9). Οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: 

…Υιοθετούν την πρόταση που έκανε κάποιος…  

…Συζητούν και αποφασίζουν για τις σχέσεις τους… 

…Επεξεργάζονται την αρχική πρωτοβουλία… 
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…Αυτοοργανώνονται… 

…Ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά διαστήματα… 

…Δουλεύουν πάνω σε ανοικτό πεδίο δράσης μη προκαθορισμέ-

νο… 

…Θέτουν συγκεκριμένους στόχους εργασίας… 

…Επινοούν μεθόδους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους… 

…Αντιμετωπίζουν επίκαιρα προβλήματα που τους αφορούν…  

   Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προτείνοντας την Ευέλικτη Ζώνη, 

προχώρησε σε μια συνδυαστική προσέγγιση που απαντά στον 

προβληματισμό για καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση του μαθητή 

προς την κατεύθυνση της δημιουργικής μάθησης. Θεραπεύει την 

αποδεκτή αντίληψη της διαθεματικής προσέγγισης και κινείται μέ-

σα από τις συντεταγμένες της μεθόδου project, καλλιεργώντας και 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

   Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας του μαθητή είναι ζήτημα ε-

ξαιρετικά δύσκολο, αφού κανείς ακόμα δε γνωρίζει πώς αναπτύσ-

σεται, και δε διδάσκεται, γιατί δεν είναι γνώση και δε μπορεί να 

προγραμματιστεί. Μέσα από την Ε.Ζ. καταβάλλεται μια προσπά-

θεια ανάπτυξής της δημιουργικότητας, αφού προαπαιτούμενο της 

εφαρμογής της είναι η ενεργός συμμετοχή ενώ βάση της δημιουρ-

γικότητας είναι το ενδιαφέρον του μαθητή. Κατά το Στ. Αλαχιώτη η 

δημιουργικότητα είναι μια αναζήτηση, μια ανακάλυψη που πρέπει 

να καλλιεργηθεί με φυσικό τρόπο, για να νιώσει το παιδί μιαν ελά-

χιστη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, για να μην οδηγηθεί στην 

ανακάλυψη υποκατάστατων. Αντίθετα, πρέπει να βοηθηθεί από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει το ά-

γνωστο χάρισμά του, το ίχνος της ιδιοφυϊας του, το ταλέντο του σε 

κάτι (Αλαχιώτης, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 19-5-02) 
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   Ως εκπαιδευτική καινοτομία η Ε.Ζ. θέλει να αλλάξει βασικές συ-

νιστώσες του σχολικού συστήματος, όπως είναι ο συγκεντρωτι-

σμός, η ομοιομορφία, η ιεραρχικότητα και η αναπαραγωγικότητα 

του παραδοσιακού σχολείου. Βασικά της στοιχεία που τονίζουν τον 

ανανεωτικό της ρόλο είναι η διαθεματικότητα, η χαλάρωση των 

διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των μαθημάτων (διεπιστημονικό-

τητα), η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού και τις πραγματικές καταστάσεις ζωής, η ενεργοποίηση 

της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών. 

   Η θεματική του σχολείου και η φύση της σχολικής γνώσης επα-

ναπροσδιορίζονται. Τα θέματα που διερευνώνται στην Ε.Ζ. προ-

έρχονται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα επίκαιρα ζητήματα 

του τόπου τους και του κόσμου, από τα ερεθίσματα που προσφέ-

ρουν τα μαθήματα του σχολείου και από τις συνθήκες της σύγχρο-

νης ζωής. 

  Η μεθοδολογία , επίσης, ανανεώνεται. Αναπτύσσονται δραστη-

ριότητες που καλύπτουν όλες τις φάσεις παραγωγής της γνώσης, 

όπως είναι η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών, η επεξεργασία 

τους, η κωδικοποίηση της γνώσης, η διαχείριση και η αξιολόγησή 

της. Εκτός από τα σχέδια εργασίας χρησιμοποιούνται και άλλες 

δραστηριότητες, όπως οι επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος, οι 

αναπαραστάσεις κοινωνικών γεγονότων ή καταστάσεων και η α-

ξιοποίηση του προφορικού λόγου  με συζητήσεις στρογγυλής τρα-

πέζης, με διαλεκτικές αντιπαραθέσεις,  με εισηγήσεις, με συνεντεύ-

ξεις ή με θεατρικούς διαλόγους και αφηγήσεις. 

   Είναι κοινός τόπος για τη σχολική κοινότητα ότι το σχολείο αντα-

ποκρίνεται στην αποστολή του όταν μορφώνει τον άνθρωπο στην 

ολότητά του. Όταν καθιστά το άτομο ικανό να πορεύεται με ανοιχτό 

νου και αισθήσεις σ’ ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς. (Ρέλλος, 
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2000). Η σχολική τάξη σήμερα δε μπορεί να μοιάζει με παράσταση 

ενός ατόμου απέναντι σ’ ένα ακροατήριο που παρακολουθεί παθη-

τικά το δάσκαλο να μεταφέρει τις γνώσεις του. (Hanley 1994). Εκ-

παιδευτικές καινοτομίες όπως η Ευέλικτη Ζώνη, ο Εποικοδομητι-

σμός, η διαθεματικότητα και οι Νέες Τεχνολογίες θα συμβάλλουν 

στο να μην επιβάλλεται η γνώση στους μαθητές. Αντίθετα να εκ-

πορεύεται από τις ανάγκες και τα διαφέροντά τους, ώστε να την 

αναζητούν και να καταβάλλουν κόπο να την αποκτήσουν.  
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