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Περίληψη 

Το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η παρούσα διδακτορική διατριβή,  

είναι αυτό του σύγχρονου ελληνικού ΓΕΛ και οι λύσεις που φιλοδοξεί να προτείνει 

σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του. Μια μεγάλη πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι να δημιουργήσουν συνθήκες μέσα στις οποίες 

οι μαθητές τους θα δραστηριοποιηθούν, για να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση, τη 

χρησιμότητά της και την πρακτική της εφαρμογή. Αφετηρία προς αυτήν την 

κατεύθυνση, μπορεί να αποτελέσει η συσχέτιση του μαθήματος με την 

πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές και η δημιουργία συναισθηματικά θετικών 

εμπειριών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μία από τις μεθόδους 

διδασκαλίας που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, είναι η διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης.  

Ο γενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα νέο και πιο 

ευρύ πλαίσιο διδασκαλίας των οικονομικών εννοιών, προσαρμοσμένο στα νέα 

δεδομένα του ΓΕΛ. Παράλληλα, στοχεύει στο να συσχετίσει τη διδασκαλία της 

Οικονομίας με άλλα σχολικά γνωστικά αντικείμενα, ώστε οι μαθητές να επιτύχουν 

μια διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, άμεσα συνδεδεμένη με την εξωσχολική 

πραγματικότητα και που να μπορεί να τους προσφέρει απαραίτητα στοχαστικά 

εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων. 

Οι κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι: 

Να προτείνει στους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς μια διδακτική πρόταση 

που να εμπλέκει τους μαθητές στη διδακτική διαδικασία, να δημιουργεί προϋποθέσεις 

ενεργού μάθησης και να συσχετίζει τη σχολική γνώση με τις εξωσχολικές εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Να επεξεργαστεί και να θέσει υπό συζήτηση μεθόδους που να μετατρέπουν το 

μάθημα σε μια ευχάριστη διαδικασία για τους μαθητές.  

Να αναδείξει μεθόδους που θα μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών του ΓΕΛ. 

Να δημιουργήσει ένα εργαλείο, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 

Έλληνες οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί για να προσδιορίσουν το επίπεδο του 

οικονομικού γραμματισμού των μαθητών τους.  

Να αναδείξει τη δυνατότητα χρήσης και αποσαφήνισης εννοιών που 

ενυπάρχουν σε διαφορετικά σημεία του αναλυτικού προγράμματος και κατά συνέπεια 

να υπογραμμίσει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης. 
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Αρχικά, επιχειρήθηκε μια διεξοδική ανάλυση της σχετικής με τις 

διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις βιβλιογραφίας, ώστε να 

αποσαφηνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους και να περιγραφούν οι τρόποι 

εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Test of Economic Literacy (TEL), με σκοπό 

τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου για τη μέτρηση των οικονομικών γνώσεων 

των μαθητών του ελληνικού ΓΕΛ. Ακολούθως, για την επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων, δημιουργήθηκε ένα σύντομο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΔΠΣ). Τα βασικά βήματα στην προσπάθεια δημιουργίας του ήταν α) ο 

προσδιορισμός των σημείων στο πρόγραμμα σπουδών στα σχολικά εγχειρίδια των 

μαθημάτων της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Παιδείας, στα οποία εντοπίζονται 

οικονομικές έννοιες, β) η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων στο ΓΕΛ, γ) η επιλογή των προωθούμενων από το ΔΠΣ γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δ) η ένταξη του ΔΠΣ στο πρόγραμμα σπουδών, ε) η 

επιλογή μοντέλου σχεδιασμού του ΔΠΣ, στ) η επιλογή των οικονομικών εννοιών που 

θα ενταχθούν στο ΔΠΣ, ζ) η επιλογή των διδακτικών μεθόδων και των εποπτικών 

μέσων, η) η επιλογή των τρόπων αξιολόγησης των μαθητών και θ) ο προσδιορισμός 

των τρόπων ελέγχου των αποτελεσμάτων της διδακτικής παρέμβασης. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εφαρμογή –σε περιορισμένο αριθμό μαθητών- 

και η αξιολόγηση του ΔΠΣ. Για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων και την εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων του, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο διαφορετικών ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης. Τα συμπεράσματα της 

εμπειρικής εφαρμογής αποτελούν ενδείξεις και δεν μπορούν να γενικευθούν. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι το ΔΠΣ μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των 

στόχων που τέθηκαν από την παρούσα διατριβή, υπό την προϋπόθεση ότι 

επιτυγχάνεται προσεκτική και ολοκληρωμένη προετοιμασία και εφαρμογή του. 

Στο δεύτερο σκέλος της πρακτικής εφαρμογής της διατριβής αναλύθηκε 

διεξοδικά ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και 

της Πολιτικής Παιδείας, ώστε να προσδιοριστούν όλα τα σημεία -με βάση τη 

μεθοδολογία που έχει ήδη αναφερθεί- τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία 

διεπιστημονικών παρεμβάσεων.  

Λέξεις Κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, Διδακτική της Οικονομίας, Ολιστική 

Προσέγγιση της Γνώσης, Γενικό Λύκειο  
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Abstract 

The present research aims at offering a new perspective at the way that 

modern Greek Lyceum operates. A great challenge that teachers are facing, within its’ 

framework, is to create the right conditions for active learning and to help students 

discover knowledge and its’ use in their everyday life. A first step towards that 

direction is to interconnect school subjects with real life and to create emotionally 

positive experiences both for students and for teachers. Moreover, in order to have an 

educational system that creates active citizens, we should help students a) understand 

the interrelationship of school subjects, b) realize the complexity of problems and the 

necessity of using concepts and ideas from different disciplines in order to solve them 

and c) acquire an holistic approach to knowledge. Consequently, there is a need for 

teaching approaches that can attain the abovementioned goals. Interdisciplinary 

approaches can be proved to be useful in this effort. 

The main goal of this research is to create a new broader framework for 

teaching Economics, adapted to the new standards and demands of Greek Lyceum. At 

the same time, it aims at interrelating the teaching of Economics with other school 

subjects in an interdisciplinary way that is directly connected to real life situations and 

can offer students the necessary stochastic and analytical instruments for facing and 

solving modern social problems. 

The specific objectives of the research are: 

To propose to Economics teachers a didactic approach that promotes active 

learning, students’ participation and correlates school knowledge with students’ real 

life knowledge, experiences and interests. 

To elaborate on methods that transform school courses into a pleasant 

procedure for students. 

To create teaching methods that can ameliorate students’ economic literacy. 

To create a Greek test that can be used in measuring students’ economic 

literacy. 

To highlight and clarify economic concepts, which are part of the Lyceum 

Curriculum and consequently underline the importance of the holistic approach to 

knowledge. 

The first part of the research was focused on the analysis of the 

interdisciplinary and the cross-thematic teaching approaches, in order to define their 

basic characteristics and to describe how they are applied in secondary education. 

Subsequently, are presented basic facts about the Test of Economic Literacy (TEL) 

and its’ use in the secondary education. The aim of this part of the research is to create 

a test that can measure economic literacy in Greek Lyceum. The next part of the 
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essay, reports on the creation of the Short Interdisciplinary Curriculum (SIC) that is 

used in the empirical part of the research. The basic steps in this procedure were a) to 

specify the economic concepts that are part of the curriculum and the text-book of the 

courses of Sociology and Political Education in Greek Lyceum, b) to review the 

possibility of using interdisciplinary approaches within the Greek Lyceum, c) to select 

the economic concepts and the abilities and skills that the SIC will promote, d) to 

design the SIC, e) to integrate the SIC in the school curriculum, f) to select the 

didactic methods and teaching instruments, g) to define the ways of students’ 

evaluation and h) to define the way of controlling the results of the implementation of 

the SIC.  

Subsequently the implementation and the evaluation of the SIC is presented. 

Although the results and conclusions were based on different quality and quantity 

measures, they cannot be generalized due to the fact that the students’ sample was 

rather small. Nevertheless, the empirical implementation of the SIC showed that there 

are indications that the SIC can contribute substantially in the attainment of the 

abovementioned goals and objectives. 

In the second part of the empirical implementation, the economic concepts in 

the curriculum of Sociology and Political Education courses were analyzed; in order 

to set the basis for further interdisciplinary approaches.             

Keywords: Interdisciplinarity, Teaching Economics, Holistic Approach to 

Knowledge, Secondary Education 
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

 

1.1 Εισαγωγή 

 Η οικονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η 

επίδρασή της είναι πιο εμφανής από ποτέ. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, ότι 

εξειδικευμένες οικονομικές έννοιες, όπως το δημόσιο χρέος, ο ελλειμματικός 

προϋπολογισμός ή τα spreads παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις των 

πολιτών. Κατά συνέπεια, η οικονομική εκπαίδευση στα πλαίσια του σχολείου αποκτά 

μια νέα διάσταση, και αναδεικνύεται εμφατικά η σημασία του οικονομικού 

γραμματισμού (economic literacy) στην επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου του 

σύγχρονου σχολείου να δημιουργήσει δημοκρατικούς πολίτες. Κινούμενος στο ίδιο 

πλαίσιο ο Edelstein (2011) αναδεικνύει τη σημασία της δημοκρατικής 

διαπαιδαγώγησης των σύγχρονων μαθητών και τη συνδέει με την παρούσα 

οικονομική κρίση. 

Όπως σημειώνουν και οι Fenwick, Minty & Priestley (2013), υπάρχουν 

κάποιες κοινές τάσεις στις πολιτικές διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στις 

αναπτυγμένες χώρες. Μία από αυτές, είναι η έμφαση που δίνεται στις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με την Αγωγή του Πολίτη. Ουσιαστικής σημασίας για τη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η 

διεπιστημονική τους οργάνωση και η χρήση μορφών ενεργού μάθησης (Whitty 

2010). Παράλληλα, τονίζεται η διασύνδεση της Οικονομίας με την επιστήμη της 

Αγωγής του Πολίτη, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εμπλακούν σε 

δημοκρατικές συζητήσεις που σχετίζονται με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές (Marri, 

Wylie, Shand, Grolnick, Huth & Kuklis 2013). Πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία 

υπεύθυνων πολιτών δεν είναι αποκλειστικά στόχος των σχολικών μαθημάτων που 

σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες αλλά συνολικά του σχολείου. Για 

παράδειγμα οι Hansen & Olson (1996) αναφέρουν τον παραπάνω ως αναγνωρισμένο 

στόχο και των φυσικών επιστημών. Ωστόσο, παρά την εξαιρετικά επίκαιρη σημασία 

του οικονομικού γραμματισμού, με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα οι ώρες που 

αφιερώνονται στην οικονομική εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών του ΓΕΛ 

μειώνονται. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, από το σχολικό έτος 2013-2014 

μόνο οι μαθητές που θα επιλέγουν την οικονομική κατεύθυνση θα διδάσκονται ένα 

αυτοτελές μάθημα Οικονομίας. Κατά συνέπεια, με το νέο σύστημα η πλειονότητα 

των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχει διδαχθεί οικονομικές έννοιες 

μόνο στα πλαίσια του μαθήματος Πολιτική Παιδεία. Αν συνυπολογίσουμε την 

πιθανότητα οι περισσότεροι από αυτούς να μην διδαχθούν κάποιο οικονομικό μάθημα 

ούτε στη μεταλυκειακή εκπαίδευση, η ανάγκη προσδιορισμού τρόπων παροχής στους 

μαθητές μίας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης οικονομικής εκπαίδευσης γίνεται 

επιτακτική. Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό, ο Walstad (2001) επισημαίνει 
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ότι η θητεία των μαθητών στο Λύκειο συνιστά την καλύτερη και πιθανώς μοναδική 

χρονική συγκυρία για την επίτευξη του οικονομικού γραμματισμού. Σε αυτήν την 

προσπάθεια συμβάλλουν καθοριστικά: α) η συσχέτιση της οικονομίας με τις άλλες 

κοινωνικές επιστήμες, β) η ύπαρξη πολλών οικονομικών εννοιών σε εγχειρίδια 

σπουδών άλλων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος και γ) οι δυνατότητες που 

μας προσφέρει η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. 

 Στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το νεοσύστατο 

μάθημα Πολιτική Παιδεία χαρακτηρίζεται στο πρόγραμμα σπουδών που το συνοδεύει 

ως μια «μαθητεία στη δημοκρατία». Επιπρόσθετα, σκοπός του είναι «να διαμορφώσει 

έναν ελεύθερο και υπεύθυνο πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα 

κατανοήσει τη σημασία και την αξία της Δημοκρατίας, θα αγαπά την Πολιτεία και τη 

Δημοκρατία και θα αγωνίζεται για την υπεράσπισή τους» (ΠΣ Πολιτική Παιδεία: 2). 

Ωστόσο, οι Filzmaier & Klepp (2006) υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί 

η αυτονόητη διεπιστημονικότητα του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας και να 

αποσιωπηθεί η διασύνδεσή της με μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με αυτή, όπως η 

Οικονομία και η Γεωγραφία. Επιπρόσθετα, οι Klee & Lutter (2010) θεωρούν ότι 

ζώντας στην εποχή της οικονομικής και νομισματικής κρίσης οι έφηβοι πρέπει να 

έρθουν σε επαφή με οικονομικά ερωτήματα και προβλήματα, ώστε να καταστούν 

πολιτικά και οικονομικά εγγράμματοι και να αναπτύξουν τις αντίστοιχες κριτικές 

δεξιότητες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Hippe (2010) τονίζει το γεγονός ότι η διδασκαλία των 

κοινωνικών επιστημών στο σχολείο πρέπει να επικεντρωθεί στην οικονομική κρίση, 

όχι μόνο επειδή είναι ένα εγγενές  στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά και 

επειδή οι πολίτες θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να αποτρέπουν 

τέτοια φαινόμενα που θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο την κοινωνική ευημερία. 

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι  οι σύγχρονοι πολίτες δεν θα πρέπει να θεωρούν άκριτα ότι 

οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ θα προωθήσουν ή ακόμα και θα προστατέψουν την 

κοινωνική ευημερία, εφόσον οι ίδιες φέρουν σημαντικό μέρος ευθύνης στη 

δημιουργία της κρίσης.  

Οι Davies & Dunnill (2006) αναφέρουν ότι εδώ και καιρό έχει αναγνωριστεί η 

διαφορά ανάμεσα στη σχολική και ακαδημαϊκή γνώση. Ο Ματσαγγούρας (2002) 

αναφέρει και την εμπειρική γνώση, δηλαδή το σύνολο αντιλήψεων και τρόπων 

επεξεργασίας της πραγματικότητας, το οποίο το παιδί αναπτύσσει με φυσικό τρόπο 

μέσω των καθημερινών του εμπειριών. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι τα 

τελευταία χρόνια οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες έχουν έρθει στην 

καθημερινότητά τους σε στενή επαφή με αρκετές οικονομικές έννοιες. Είναι πιθανόν, 

λοιπόν, να έχουν αποκτήσει εμπειρική γνώση πάνω σε αρκετά οικονομικά θέματα. 

Έτσι, παρόλο που οι εμπειρικές γνώσεις αποτελούν μια υποκειμενική μορφή γνώσης, 

έχουν αποδειχθεί χρήσιμες και λειτουργικές στην καθημερινή πρακτική, οπότε η 

σύγχρονη διδακτική θα πρέπει να τις συμπεριλάβει στην προσπάθειά της να ορίσει 

και να διδάξει τη σχολική γνώση (βλ. επίσης και Laney, 2001). Επιπρόσθετα, η 

Arendt (2008) αναφέρει ότι οι έφηβοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα που 
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σχετίζονται με τις εμπειρίες τους από τον «πραγματικό κόσμο» και έχουν ανάγκη το 

σχολείο να τους προσφέρει ξεκάθαρα και χρήσιμα στοιχεία που να ανταποκρίνονται 

στο γνωστικό τους επίπεδο και να τους προσφέρουν κάποια «προστιθέμενη αξία». 

Τέλος, ο Rebeck (2002) υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές και εμπειρικές γνώσεις των 

μαθητών επηρεάζουν τις οικονομικές τους γνώσεις και δεξιότητες, ενώ παράλληλα 

προσφέρουν μια πιθανή αιτιολόγηση της διαφορετικής επίδοσης που έχουν μαθητές -

με διαφορετικά χαρακτηριστικά- στα τεστ οικονομικών γνώσεων. Με βάση τα 

παραπάνω, αλλά και βασιζόμενοι στην παρατήρηση των Klee & Lutter (2010), 

υποστηρίζουμε ότι για να αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι πολιτικές και 

οικονομικές γνώσεις των μαθητών είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας τις 

έννοιες που συναντούν και χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.  

Κατά συνέπεια, η διδασκαλία της οικονομίας στο ΓΕΛ πρέπει να είναι 

κοινωνικά γειωμένη, άμεσα συνυφασμένη με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να 

ενσωματώνει τις εμπειρικές τους γνώσεις. Ταυτόχρονα, οι Durham, Mckinnon & 

Schulman (2007) εξηγούν ότι τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερα 

στοιχεία προκύπτουν για τα οφέλη της ενεργού μάθησης , οι πρωτοπόροι στον χώρο 

της εκπαίδευσης προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να εμπλέκουν όλο και πιο ενεργά 

τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η διαμόρφωση του κατάλληλου 

παιδαγωγικού και ψυχολογικού κλίματος στη σχολική τάξη συνιστά έναν ιδιαίτερα 

σημαντικό -αν και δύσκολα επιτεύξιμο- στόχο της μαθησιακής διαδικασίας, ο οποίος 

προϋποθέτει ότι οι μαθητές θα πρέπει να αποκομίζουν θετικά συναισθήματα μετά την 

ολοκλήρωση της κάθε διδακτικής ώρας. 

 Ωστόσο, η καθημερινή πρακτική στο σύγχρονο λύκειο είναι όλο και 

περισσότερο προσανατολισμένη στην προετοιμασία των μαθητών για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές όχι μόνο επιδίδονται συστηματικά στον 

παραδοσιακό διαχωρισμό των μαθημάτων σε «κύρια» και «δευτερεύοντα» (Νημά & 

Καψάλης, 2002), αλλά και επικεντρώνουν την προσοχή τους αποκλειστικά στα 

μαθήματα κατεύθυνσης, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά τα υπόλοιπα. Αποτέλεσμα 

αυτής της τάσης είναι να αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο ο ρόλος του σχολείου 

ως παρόχου γενικής παιδείας. Επιπρόσθετα, η ισχυροποίηση του εξετασιοκεντρικού 

χαρακτήρα του σχολείου εντείνει τον ανταγωνισμό και την απομνημόνευση σε βάρος 

της δημιουργικότητας και της εμβάθυνσης. Παράλληλα, καθώς το σχολείο είναι 

δομημένο με βάση τις μονοθεματικές διδακτικές ενότητες διάρκειας σαράντα πέντε 

λεπτών -ή και μικρότερης διάρκειας- δημιουργούνται πρακτικά εμπόδια στην 

προσπάθεια εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Ενώ, λοιπόν, είναι 

πλέον κοινός τόπος ότι η διδασκαλία βάσει προγραμμάτων σπουδών που προβλέπουν 

διαχωρισμό των επιστημονικών πεδίων καταργεί ή τουλάχιστον υποβαθμίζει τη 

βιωματική διάσταση και την εφαρμοσιμότητα των αποκτούμενων γνώσεων
1
, αλλά 

                                                           
1
 Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Davies & Dunnill (2006), οι μαθητές που διδάσκονται βάσει των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων σπουδών δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους 

τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. 
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και ότι πρέπει να «επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε διδακτικές μεθόδους που 

επιδιώκουν την ενεργοποίηση του μαθητή» (Σαμαράς, 2003), το ελληνικό ΓΕΛ 

δείχνει ουσιαστικά να εμμένει σε δασκαλοκεντρικές και μονοθεματικές προσεγγίσεις. 

 Όπως θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στη συνέχεια, η διεπιστημονική 

διδασκαλία και μάθηση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη στην προσπάθεια 

υπέρβασης των παραπάνω προβληματισμών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός 

ότι πολλές οικονομικές έννοιες ενυπάρχουν σε διαφορετικά σημεία το προγράμματος 

σπουδών του ΓΕΛ. Ενδεικτικά, μαθήματα στα οποία μπορούμε να συναντήσουμε 

οικονομικές έννοιες είναι η Κοινωνιολογία, η Πολιτική και το Δίκαιο, η Ιστορία η 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία κ.ά. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να 

αποδειχθεί ωφέλιμη μια διεπιστημονική παρέμβαση, είναι η προσεκτική και 

ολοκληρωμένη προετοιμασία και εφαρμογή της. Στην παρούσα εργασία θα 

ασχοληθούμε με οικονομικές έννοιες που υπάρχουν στα πρώτα δύο γνωστικά 

αντικείμενα, καθώς πρόκειται για μαθήματα που συγχωνεύτηκαν σε ένα μαζί με την 

Οικονομία (βλ. Νόμος 4186/2013/Τεύχος Α, ΦΕΚ 193). Καθώς δεν στοχεύουμε στην 

πλήρη αντικατάσταση των αυτοτελών επιστημονικών πεδίων, υποστηρίζουμε ότι α) η 

δημιουργία διεπιστημονικών ολιγόωρων ενοτήτων στα πλαίσια άλλων μαθημάτων 

και β) η διεπιστημονική αντιμετώπιση εννοιών που ο μαθητής συναντά στα πλαίσια 

των άλλων δύο θεματικών ενοτήτων του μαθήματος Πολιτική Παιδεία μπορούν να 

συντελέσουν στη βελτίωση του οικονομικού γραμματισμού των μαθητών, στην 

καλύτερη διαχείριση αλληλεπικαλυπτόμενων σημείων του προγράμματος σπουδών, 

στη δημιουργία συνθηκών ενεργού και βιωματικής μάθησης και τέλος σε μια 

ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης από την πλευρά των μαθητών.   

 Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο  «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ο βασικός σκοπός του 

εγχειριδίου του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ Λυκείου είναι «να προσφέρει 

στους μαθητές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και να εξοικειωθούν με τους θεσμούς, τους παράγοντες, τις 

λειτουργίες και τις διαδικασίες της οικονομικής ζωής». Επιπρόσθετα, το βιβλίο 

καθηγητή του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» -που θα συνεχίσει να 

διδάσκεται αυτόνομα- τονίζει ότι η Πολιτική Οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη 

και ότι «η ουσία της οικονομικής επιστήμης είναι η ανάλυση των οικονομικών και 

συνεπώς των κοινωνικών φαινομένων» (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, βιβλίο 

καθηγητή, σελ. 3, 2007). 

 Αντίστοιχα, με βάση το επίσημο διδακτικό υλικό του ΥΠΑΙΘ τα μαθήματα 

Πολιτική και Δίκαιο και Κοινωνιολογία έχουν ως σκοπό οι μαθητές να ενταχθούν και 

να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα 

επιστημονικά εργαλεία των δύο κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός σκοπός του 

μαθήματος Πολιτική και Δίκαιο είναι: 
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«να αποκτήσει ο μαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικότερα, να κατανοήσει την 

οργάνωση και τη 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», (βλ. Απόφαση 

63804/Γ2/2004, ΦΕΚ 1064, σελ. 13393) 

ενώ του μαθήματος της Κοινωνιολογίας είναι 

«η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών 

εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας την 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο στόχο 

τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον» (2003, σελ. 2).  

Ωστόσο, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δημιουργήθηκε το μάθημα 

Πολιτική Παιδεία, το οποίο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για τη διδασκαλία 

του  

«αποτελεί μια σύνθεση «Οικονομίας, Πολιτικής-Δικαίου, Κοινωνιολογίας». 

Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να είναι εγκλωβισμένος 

στην επιστημονική εξειδίκευσή του (Κοινωνιολογία, Νομική/ Πολιτική 

επιστήμη, Οικονομία), αλλά να θεωρεί το μάθημα ενιαίο. Να μάχεται για μια 

συνολική και συνάμα συνθετική θεώρηση του αντικειμένου. Ο εγκλωβισμός 

στην εξειδίκευση οδηγεί σε μερική και αποσπασματική θεώρηση ζητημάτων-

προβλημάτων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η διεπιστημονική θεώρηση» (2013, 

σελ. 2). 

Σκοπός του μαθήματος είναι: 

«ο μαθητής να αποκτήσει κοινωνική, πολιτική και οικονομική παιδεία, να 

καταλάβει και να βιώσει τη διασύνδεση Οικονομίας-Πολιτικής-Δικαίου-

Κοινωνιολογίας, να κατανοήσει βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη 

λειτουργία της Πολιτείας και να αναπτύξει κριτική σκέψη, ώστε να 

συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

 Ωστόσο, παρά την ξεκάθαρη στοχοθεσία στο πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος και την ανάδειξη της σημασίας της διεπιστημονικής θεώρησης της 

γνώσης, διατηρείται τόσο στη δομή όσο και στο εγχειρίδιο του μαθήματος -για το 

σχολικό έτος 2013-14- ο διαχωρισμός των επιστημονικών πεδίων. Για το λόγο αυτό, 

θεωρούμε ότι στην προσπάθεια δημιουργίας ουσιαστικών διεπιστημονικών 

καταστάσεων αναδεικνύονται ως καθοριστικοί οι εξής δύο παράγοντες: α) ο 

προσδιορισμός των σημείων της ύλης που παρουσιάζουν οικονομικές έννοιες -σε όλο 

το φάσμα του προγράμματος σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία και β) η 

δημιουργία ολοκληρωμένων διεπιστημονικών διδακτικών ενοτήτων.        
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1.2 Στόχοι, δομή και βασικά χαρακτηριστικά της διατριβής  

Το πρόβλημα 

Το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η παρούσα διδακτορική διατριβή,  

είναι αυτό του σύγχρονου ελληνικού ΓΕΛ και οι λύσεις που φιλοδοξεί να προτείνει 

σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του. Στη σχολική καθημερινότητα υπάρχει ο 

κίνδυνος το μάθημα να μετατραπεί σε μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα και η 

μαθησιακή διαδικασία να περιοριστεί στη μηχανική αναφορά -από τον εκπαιδευτικό- 

και στη στείρα αποστήθιση -από τον μαθητή- των αρχών και εννοιών της κάθε 

διδακτικής ενότητας. Η αποξένωση, άλλωστε, της μαθησιακής διαδικασίας από την 

εξωσχολική πραγματικότητα μετατρέπει το σχολείο σε ένα περιβάλλον 

αποστειρωμένο και ελάχιστα θελκτικό για τους μαθητές. Η Duerr (2008: 173) 

σημειώνει ότι πολλοί μαθητές «σκέφτονται ότι ο κόσμος που βλέπουν έξω από το 

παράθυρο της τάξης τους δεν έχει καμιά σχέση με τον κόσμο του πίνακα, της 

κιμωλίας και της αποστήθισης στον οποίο κατοικούν από τις οκτώ ως τις δύο το 

μεσημέρι». Κατά συνέπεια, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

είναι να δημιουργήσουν συνθήκες μέσα στις οποίες οι μαθητές τους θα 

δραστηριοποιηθούν, για να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση, τη χρησιμότητά της και 

την πρακτική της εφαρμογή. Η συσχέτιση, λοιπόν, του μαθήματος με την 

πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Είναι, όμως, επίσης σημαντικό οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί να αντλούν ευχαρίστηση από την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έτσι 

μπορεί η πλειονότητα αυτών να οδηγηθεί σε ουσιαστικότερες μαθησιακές εμπειρίες 

(Scoffham & Barnes, 2011). Με τον τρόπο αυτό, είναι πιθανό οι μαθητές να είναι 

διατεθειμένοι να επαναλάβουν μια θετική εμπειρία. Δυστυχώς, η καθημερινή 

πρακτική αποδεικνύει ότι η μαθησιακή διαδικασία εντός του σχολείου σπάνια 

προσφέρει συναισθηματικά θετικές εμπειρίες στους μαθητές. Ταυτόχρονα, για να 

μπορέσει το σχολείο να δημιουργήσει σύγχρονους ενεργούς πολίτες, είναι 

απαραίτητο να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές α) να συνειδητοποιήσουν την 

αλληλεξάρτηση των σχολικών μαθημάτων, β) να εφαρμόσουν τη σχολική γνώση σε 

συνθήκες που προσομοιάζουν την πραγματικότητα, γ) να αντιληφθούν την 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων και την ανάγκη χρήσης εννοιών και γνώσεων που 

προέρχονται από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς για την επίλυσή τους και τέλος δ) 

να αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Δύσκολα μπορεί κάποιος να 

υποστηρίξει ότι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

ΓΕΛ. Ως συνέπεια της παραπάνω συλλογιστικής αναδεικνύεται η ανάγκη να 

διατυπωθούν, να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν διδακτικές προτάσεις που να 

συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μία από τις μεθόδους διδασκαλίας που 

μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων είναι η 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης.  

Παρότι ο τρόπος λειτουργίας και το αναλυτικό πρόγραμμα του ΓΕΛ προκαλεί 

δυσκολίες στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων, παράλληλα εμπεριέχει και 
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στοιχεία εκμεταλλεύσιμα από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό που θέλει να κινηθεί προς 

αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, από τη μια πλευρά, η δομή του ωρολογίου 

προγράμματος στο ΓΕΛ σήμερα είναι αυστηρά προσανατολισμένη σε μονοθεματικές 

διδακτικές ενότητες, στοιχείο που αποτελεί εμπόδιο για τη διεπιστημονικότητα. Από 

την άλλη, όμως, η ύπαρξη οικονομικών εννοιών σε διαφορετικά μαθήματα 

(Κοινωνιολογία, Πολιτική και Δίκαιο, Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα 

κ.ά.) προσφέρει δυνατότητες για διεπιστημονικές και ίσως διαθεματικές 

προσεγγίσεις
2
. Ωστόσο, είναι απαραίτητο, αυτές οι έννοιες να προσδιοριστούν και να 

προκύψουν προτάσεις διεπιστημονικών εφαρμογών.    

Τέλος, με βάση τα δεδομένα του νέου ΓΕΛ, μειώνονται οι διδακτικές ώρες 

που αφιερώνονται στη διδασκαλία οικονομικών εννοιών στα πλαίσια της Γενικής 

Παιδείας. Παρόλα αυτά, στη σύγχρονη πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι 

απαραίτητο -ή ίσως έχει γίνει ακόμα πιο αναγκαίο- οι μαθητές να αποκτούν 

ολοκληρωμένη οικονομική εκπαίδευση. Πρέπει, λοιπόν, να διερευνηθούν και 

προσδιοριστούν οι μέθοδοι με τις οποίες κάτι τέτοιο θα καταστεί εφικτό στις νέες 

συνθήκες.    

Γενικός σκοπός 

Ο γενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα νέο και πιο 

ευρύ πλαίσιο διδασκαλίας των οικονομικών εννοιών, προσαρμοσμένο στα νέα 

δεδομένα του ΓΕΛ. Παράλληλα, στοχεύει να συσχετίσει τη διδασκαλία της 

Οικονομίας με άλλα σχολικά γνωστικά αντικείμενα, ώστε οι μαθητές να επιτύχουν 

μια διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, άμεσα συνδεδεμένη με την εξωσχολική 

πραγματικότητα και που να μπορεί να τους προσφέρει απαραίτητα στοχαστικά 

εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων. 

Στόχοι 

Οι κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι: 

Να προτείνει στους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς μια διδακτική πρόταση 

που να εμπλέκει τους μαθητές στη διδακτική διαδικασία, να δημιουργεί προϋποθέσεις 

ενεργού μάθησης και να συσχετίζει τη σχολική γνώση με τις εξωσχολικές εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Να επεξεργαστεί και να θέσει υπό συζήτηση μεθόδους που να μετατρέπουν το 

μάθημα σε μια ευχάριστη διαδικασία για τους μαθητές.  

Να αναδείξει μεθόδους που θα μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών του ΓΕΛ. 

                                                           
2
 Οι Buckles & Watts (1998) καταλήγουν σε ανάλογο συμπέρασμα μετά τη μελέτη των αναλυτικών 

προγραμμάτων των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών στις Η.Π.Α. 
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Να δημιουργήσει ένα εργαλείο, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 

Έλληνες οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί για να προσδιορίσουν το επίπεδο του 

οικονομικού γραμματισμού των μαθητών τους.  

Να αναδείξει τη δυνατότητα χρήσης και αποσαφήνισης εννοιών που 

ενυπάρχουν σε διαφορετικά σημεία του αναλυτικού προγράμματος και κατά συνέπεια 

να υπογραμμίσει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης. 

Ερωτήματα 

Με την παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθούμε να προσφέρουμε 

απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποια εκπαιδευτικά εργαλεία και ποιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην διεπιστημονική διδασκαλία οικονομικών αρχών σε μαθητές ΓΕΛ; 

2. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί/ σχεδιαστεί μια διεπιστημονική διδακτική 

πρόταση που να εμπλέκει τα μαθήματα της Οικονομίας και της 

Κοινωνιολογίας στα πλαίσια του ελληνικού ΓΕΛ; 

3. Ποια τα αποτελέσματα, οι δυσκολίες και οι αντιδράσεις μετά την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης σε ένα περιορισμένο δείγμα 

μαθητών; 

4. Πώς μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες διεπιστημονικής ή 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στα πλαίσια του νεοσυσταθέντος 

μαθήματος Πολιτική Παιδεία, που διδάσκεται στην Α΄ -και από τη σχολική 

περίοδο 2014-15 στη Β΄τάξη- του ΓΕΛ και του Επαγγελματικού Λυκείου 

(ΕΠΑΛ);   

Μεθοδολογία  

Μία από τις πρώτες ενέργειές μας ήταν να προσδιορίσουμε τα σημεία στο 

πρόγραμμα σπουδών και το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας 

και της Πολιτικής Παιδείας, στα οποία εντοπίζονται οικονομικές έννοιες. Για τη 

διαδικασία αυτή απαιτείται διεξοδική αποδελτίωση των βιβλίων, που είναι 

απαραίτητο να επαναληφθεί περισσότερο από μία φορά (Mauch, 2005).  

Στόχος του πρώτου σκέλους ήταν να δημιουργηθεί ένα σύντομο 

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ), να εφαρμοστεί και να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματά του. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας γίνεται μια 

αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο στηρίχθηκε η 

δημιουργία του ΔΠΣ. Τα βασικά σημεία της προσπάθειας ήταν τα παρακάτω:  

 η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων στο ΓΕΛ, 
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 η επιλογή των προωθούμενων από το ΔΠΣ γνώσεων, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, 

 η ένταξη του ΔΠΣ στο πρόγραμμα σπουδών, 

 η επιλογή μοντέλου σχεδιασμού του ΔΠΣ,   

 η επιλογή των οικονομικών εννοιών που θα ενταχθούν στο ΔΠΣ, 

 η επιλογή των διδακτικών μεθόδων και των εποπτικών μέσων, 

 η επιλογή των τρόπων αξιολόγησης των μαθητών και 

 ο προσδιορισμός των τρόπων ελέγχου των αποτελεσμάτων της διδακτικής 

παρέμβασης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν οι Buckles & Watts (1998), η 

ενσωμάτωση οικονομικών εννοιών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να μην 

είναι ορθά σχεδιασμένη, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή ελλιπής μάθηση, 

εφόσον τα προγράμματα σπουδών δεν προσδιορίζουν ποιες γνώσεις ή/ και δεξιότητες 

προϋποθέτει η κατανόηση των εννοιών αυτών. Επίσης, ο Σαμαράς (2003) αναφέρει 

ότι ενώ η διδακτέα ύλη ενός μαθήματος μπορεί να προσφέρεται  για διεπιστημονική 

προσέγγιση, οι οικονομικές έννοιες που εμπεριέχει ενδέχεται να μην αποτελούν 

έννοιες-κλειδιά και για το λόγο αυτό η ανάλυσή τους να μην εξυπηρετεί τους στόχους 

του μαθήματος. Κατά συνέπεια, για την επιλογή των οικονομικών εννοιών που 

εντάχθηκαν στο ΔΠΣ, προσδιορίστηκαν α) οι οικονομικές έννοιες που εμπεριέχονται 

στα προγράμματα σπουδών των άλλων γνωστικών αντικειμένων, β) η έκταση της 

ανάλυσής τους και γ) η σημασία τους για το συνολικό νόημα, ώστε να επιλεγούν όσες 

κάλυπταν τα παραπάνω κριτήρια και να αποτελέσουν τη βάση διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, καθώς είναι σημαντικό το μάθημα να άπτεται των 

ενδιαφερόντων των μαθητών και/ή να βασίζεται στις εμπειρικές/βιωματικές τους 

γνώσεις, επιλέξαμε ως κεντρικές έννοιες των διεπιστημονικών παρεμβάσεων που 

πραγματοποιήσαμε έννοιες που πληρούν και τα παραπάνω κριτήρια. 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε το ΔΠΣ που συντάχθηκε και 

βασίστηκε σε δύο ενότητες του προγράμματος σπουδών του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας. Για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων και την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων του χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο διαφορετικών μεθοδολογικών 

εργαλείων αξιολόγησης τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, για να εξισορροπηθεί η 

θετική προδιάθεση του ερευνητή (Murata, 2002). 

  Στόχος του δεύτερου σκέλους ήταν να αναλυθεί διεξοδικά ολόκληρο το 

πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Παιδείας, 

ώστε να προσδιοριστούν όλα τα σημεία -με βάση τη μεθοδολογία που έχει ήδη 

αναφερθεί- τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία διεπιστημονικών 

παρεμβάσεων. 
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Παιδαγωγικά εγχειρίδια  

Για να προσδιορίσουμε τις οικονομικές έννοιες που μπορούν να αποτελέσουν 

πεδίο διεπιστημονικής προσέγγισης μελετήσαμε τα παρακάτω βιβλία που 

χρησιμοποιούνται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΓΕΛ: 

1. Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου, 

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου και 

3. Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου 

και συμπληρωματικά:  

4. Πολιτική και Δίκαιο της Β΄ Λυκείου και 

5. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών της Γ΄ 

Λυκείου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο νόμο 4186/2013 για την αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2013-2014 το μάθημα Αρχές 

Οικονομίας (Α΄ Λυκείου) παύει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα και εντάσσεται 

στο μάθημα Πολιτική Παιδεία που θα διεξάγεται 3 ώρες εβδομαδιαίως στην Α΄ 

Λυκείου και 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Β΄ Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών όπως 

και το εγχειρίδιο του νέου μαθήματος (από το σχολικό έτος 2013-14) εμπεριέχει 

διδακτικές ενότητες και από τα τρία επιστημονικά πεδία (Οικονομία, Κοινωνιολογία, 

Πολιτική & Δίκαιο). Αντίθετα, οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του ΓΕΛ (κατά τη 

σχολική περίοδο 2013-14) και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ κατά τη σχολική 

περίοδο 2014-15 θα συνεχίσουν να διδάσκονται αυτόνομα τα παραπάνω μαθήματα 

βάσει του προηγούμενου αναλυτικού προγράμματος – για αυτήν την ενδιάμεση/ 

μεταβατική περίοδο των δύο σχολικών ετών. Επίσης, με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα 

Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία για την Α΄ και Β΄ τάξη του ΓΕΛ άλλαξε 

εκ νέου (ΦΕΚ 932 και ΦΕΚ 934, 14-4-2014), για την ανάλυσή μας χρησιμοποιήθηκε 

μόνο αυτό και όχι το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος, η συγγραφή του οποίου δεν 

είχε ολοκληρωθεί μέχρι την περάτωση της παρούσας διατριβής.  

Βασική ορολογία 

Η θεωρητική ανάλυση αναφέρεται συχνά σε έννοιες όπως η 

διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Δεν είναι μάλιστα λίγοι οι ερευνητές που 

έχουν παρατηρήσει δικαιολογημένα ότι συχνά οι διαφορές στον τρόπο χρήσης τους 

είναι δυσδιάκριτες (Audigier, 2006, Σαπουντζής, 2010). Κατά συνέπεια, κρίνεται 

απαραίτητο σε αυτό το σημείο να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω. 

Η Διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity) ορίζεται ως η προσπάθεια 

προσέγγισης της γνώσης, που ενώ διατηρεί τη δομή των ξεχωριστών μαθημάτων, 
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χρησιμοποιεί πρακτικές οι οποίες συνδυάζουν έννοιες και επιστημονικά εργαλεία 

προερχόμενα από διαφορετικούς τομείς. Παράλληλα, χρησιμοποιεί μεθόδους 

ενεργητικής μάθησης, συσχετίζει τη γνώση με την κοινωνική πραγματικότητα των 

μαθητών και τους εισάγει σε μια πιο ολιστική διαχείριση των γνώσεων που 

προέρχονται από διαφορετικά σχολικά αντικείμενα.  

Η Διαθεματικότητα ορίζεται ως «η θεωρητική αρχή οργάνωσης του 

αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης, παραθεωρεί τις προτεραιότητές τους και τις 

βασικές δομές τους και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, 

όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και 

μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό (universalia)» (Ματσαγγούρας, 2002: 48). 

Με τον όρο Αναλυτικό πρόγραμμα στη χώρα μας εννοούμε κυρίως «την 

επιλογή και διάταξη των μορφωτικών αγαθών με βάση τα οποία επιδιώκουμε τον 

σκοπό της αγωγής» (Νημά & Καψάλη, 2002: 66). 

Ο όρος Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) δηλώνει ένα πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών 

που καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό χωρίς να τον δεσμεύει ως προς τη μεθοδολογία, ενώ 

αποτελεί υποκατηγορία του Αναλυτικού Προγράμματος. Ένα ΠΣ μπορεί: α) να 

περιλαμβάνει «επιμέρους σχέδια ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος», β) να 

συνιστά «οργάνωση της ύλης γνωστικών αντικειμένων ανά επίπεδο επίδοσης ή ανά 

τάξη» και να αναδεικνύει κοινά στοιχεία ή  παιδαγωγικές αρχές ανάμεσα στα 

μαθήματα και γ) να είναι «οργανωμένο σε διδακτικές ενότητες ανά τρίμηνο, εξάμηνο 

ή έτος, στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες ή τα κοινά προς μελέτη 

θέματα και ζητήματα» (Κουλουμπαρίτση, 2009).  

Προϋποθέσεις 

Απευθυνόμαστε σε μαθητές που φοιτούν και στις τρεις τάξεις του ελληνικού 

ΓΕΛ. Η ανάλυση των οικονομικών εννοιών που περιλαμβάνεται στην παρούσα 

εργασία βασίζεται αποκλειστικά στην ύλη που περιλαμβάνεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του ΓΕΛ και προσαρμόζεται ανάλογα με το γνωστικό και 

μαθησιακό επίπεδο που κατέχουν οι μαθητές της κάθε τάξης του ΓΕΛ. 

Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους απευθυνόμαστε διδάσκουν σε ΓΕΛ. Κατά 

κύριο λόγο, πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα Πολιτική 

Παιδεία τα επόμενα χρόνια ως πρώτη ανάθεση (Οικονομολόγοι ΠΕ09, 

Κοινωνιολόγοι ΠΕ 10 και Νομικοί ΠΕ 13, ΦΕΚ 193), αλλά και για όποιον άλλο 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 

στη σχολική πραγματικότητα του ΓΕΛ. 

Περιορισμοί   

Για τη σύνταξη/δημιουργία του ΔΠΣ μελετήσαμε τα σχολικά βιβλία που 

χρησιμοποιούνται στο ΓΕΛ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014. Στη διαδικασία 
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προσδιορισμού των οικονομικών όρων που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια δεν 

συμμετείχαν συνεργάτες. 

Πολλές οικονομικές έννοιες αναφέρονταν συχνά, σε διαφορετικά σημεία των 

βιβλίων και σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης ή με τη μορφή παραδειγμάτων. 

Επιλέξαμε να αποφύγουμε την αναφορά όλων των περιπτώσεων, ώστε να αποφευχθεί 

η επανάληψη. 

 Η εφαρμογή του προτεινόμενου σύντομου ΔΠΣ έγινε στο ΓΕΛ Πάστρας 

Κεφαλονιάς, τη σχολική περίοδο 2011-12, με τη συμμετοχή 17 μαθητών της Γ΄ 

Λυκείου και στο ΓΕΛ Κεραμειών Κεφαλονιάς τη σχολική χρονιά 2012-13, με τη 

συμμετοχή 42 μαθητών. Η πρώτη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή, 

του οποίου η οργανική θέση ήταν στο ΓΕΛ Πάστρας, ενώ τη δεύτερη χρονιά έγινε 

από τον υπεύθυνο καθηγητή του ΓΕΛ Κεραμειών, κ. Τουμασάτο Ηλία. 

 

1.3 Σπουδαιότητα - Πρωτοτυπία 

Πέρα από τη σημασία που έχει η δημιουργία ενεργών πολιτών με σεβασμό 

στις δημοκρατικές αξίες, αδιαμφισβήτητος και πρωταρχικός σκοπός του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν μπορεί να είναι άλλος από τη μάθηση. Με 

δεδομένο ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για τη 

μάθηση, η Μακρίδου-Μπούσιου (2005: 4) συμπεραίνει ότι  

«μάθηση υπάρχει όταν κατανοούμε μια διαδικασία, μια κατάσταση, ένα 

γεγονός ή ένα αντικείμενο που δεν κατείχαμε προηγουμένως και όταν 

μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την αντίληψη κατά τρόπο που να μας 

επιτρέπει την εφαρμογή σε νέες καταστάσεις». 

 Ωστόσο, εξαιρετικής σημασίας για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου 

της μάθησης, είναι η επιλογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και η δυνατότητα 

εφαρμογής τους στη σχολική πραγματικότητα του εκάστοτε ΓΕΛ. Κατά συνέπεια, οι 

προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του σημερινού σχολείου, αλλά αντίθετα πρέπει να είναι συμβατές με 

αυτά (βλ. επίσης και Fenwick, Minty & Priestley, 2013). Στην περίπτωση του ΓΕΛ 

σημαντικά χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω:  α) ο εντεινόμενος 

-σε όλες τις τάξεις- εξατασιοκεντρικός χαρακτήρας του, β) η αντίληψη ότι βασικός 

στόχος του είναι η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, γ) η 

έλλειψη πόρων και εποπτικών μέσων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, δ) η δομή 

του, που έχει βάση τα μονόωρα αυτόνομα μαθήματα και ε) ο αυξανόμενος αριθμός 

των μαθητών ανά τάξη.        

 Το πρώτο από τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα και την 

πρωτοτυπία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάδειξη της σημασίας των 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη διαδικασία της εκμάθησης οικονομικών εννοιών 
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και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού ΓΕΛ. Άλλωστε, οι περισσότερες εργασίες που 

έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα αφορούν τη διεπιστημονικότητα στα πλαίσια της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.   

 Συχνά αναφέρεται  (Σαμαράς, 2003: 17) ότι για τη δημιουργία «σχολικών 

μονάδων με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα πολλοί εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τις διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις». Επιπρόσθετα, ο 

Σαπουντζής (2010: 12) τονίζει ότι «η πραγματικότητα της ζωής απαιτεί από τους 

μαθητές να μπορούν να επεξεργάζονται πολύπλοκες καταστάσεις και προβλήματα, 

αλλά και να τοποθετούνται κριτικά και υπεύθυνα απέναντί τους» και καταλήγει ότι 

«πολλοί ερευνητές, θεωρούν ότι όλες οι παραπάνω δεξιότητες προάγονται 

αποτελεσματικά μέσω της διαθεματικής διδασκαλίας και μάθησης». Η συγκεκριμένη 

προσπάθειά στοχεύει στην επίτευξη των παραπάνω μέσω διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων. Άλλωστε, με την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων η μάθηση και 

εμβάθυνση είναι περισσότερο πιθανές, ενώ παράλληλα οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν τις οικονομικές γνώσεις τους σε πραγματικά 

παραδείγματα ή σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων και να αναγνωρίσουν 

βιωματικά τη συσχέτιση των κοινωνικών επιστημών (Buckles & Watts, 1998). 

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέξουν αντίστοιχες 

μεθόδους θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικές προκλήσεις, όπως η προσεκτική επιλογή 

των τμημάτων της ύλης που θα διδάξουν και η εσωτερική τους συνοχή (Harris, 

Harrison & McFann, 2011).      

 Με δεδομένες, λοιπόν, τις στενές σχέσεις ανάμεσα στα προγράμματα 

σπουδών των διαφορετικών κοινωνικών επιστημών, για τις οποίες υπάρχει 

ικανοποιητική διεθνής βιβλιογραφία (Buckles & Watts 1998, Renshaw & Wood 

2011, Weyland & Rehm 2013) και την κατάργηση του αυτόνομου μαθήματος γενικής 

παιδείας «Αρχές Οικονομίας», ακόμα και αν οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις δεν 

ήταν διακηρυγμένη απαίτηση του προγράμματος σπουδών του νεοσυσταθέντος 

μαθήματος Πολιτικής Παιδείας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό 

εργαλείο για να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του ΓΕΛ ολοκληρωμένο οικονομικό 

γραμματισμό. Για τους παραπάνω λόγους, οι προτεινόμενες στην παρούσα εργασία 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι πιθανόν να φανούν χρήσιμες στον εκπαιδευτικό 

που θα αναλάβει να διδάξει το μάθημα Πολιτική Παιδεία. Παράλληλα, και σε 

συνδυασμό με όσα έχουν ήδη αναφερθεί αναδεικνύεται και η πρωτοτυπία της 

παρούσας εργασίας.   

Εκτός των άλλων, η εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας στα 

πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος σπουδών του ΓΕΛ μπορεί να συνεισφέρει στο 

να εμπεδωθεί μια κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και να 

«σπάσουν» τα στεγανά ανάμεσα στα μαθήματα (Fabillar & Jones 2003). Οι 

συγκεκριμένες εφαρμογές που παρουσιάζονται παρακάτω είναι αξιοποιήσιμες από 

τους καθηγητές των τριών ειδικοτήτων (Κοινωνιολόγοι ΠΕ10, Νομικοί ΠΕ13 και 
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Οικονομολόγοι ΠΕ09) και ταυτόχρονα ενδείκνυνται για συνεργατική διδασκαλία 

μεταξύ των παραπάνω ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών άλλων γνωστικών 

αντικειμένων. Άλλωστε, οι Bullock, Park, Snow & Rodriguez (2002) επισημαίνουν 

ότι αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού να 

αποκτήσει συνεργατικές δομές.  

Ωστόσο, οι Bullock et.al (2002: 160) προσθέτουν ότι η χρήση 

διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών -και η ολιστική αντιμετώπιση εννοιών που 

αυτή συνεπάγεται- μπορεί να αποτελέσει «κεντρικό στοιχείο δημοκρατικών αλλαγών 

στο σχολείο». Ταυτόχρονα, ο Edelstein (2011) αναδεικνύει τον κίνδυνο ότι στις 

σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης είναι πιθανό 

να αυξηθεί η επιρροή φασιστικών και νεο-ναζιστικών ιδεολογιών, ιδιαίτερα σε 

περιθωριοποιημένους νέους που χάνουν την πίστη τους στις δημοκρατικές αξίες. 

Προσθέτει δε ότι ουσιαστική απάντηση σε αυτόν τον κίνδυνο μπορεί να δώσει η 

βιωματική δημοκρατική εκπαίδευση των νέων μέσω της απόκτησης εμπειριών σε 

μεθόδους συνεργατικής και δημοκρατικής επίλυσης προβλημάτων (ό.π.: 128). 

Ιδιαίτερα σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης ο οικονομικός γραμματισμός και η 

ικανότητα ανάλυσης των γεγονότων που αυτός συνεπάγεται, μπορεί να καταστήσει 

τους νέους μαθητές λιγότερο ευάλωτους σε ακροδεξιές ιδεολογίες που δυστυχώς 

ανθίζουν αυτήν την περίοδο στη χώρα μας. 

Παρότι η διαχείριση του κλίματος και των συναισθημάτων στη σχολική τάξη 

είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πολύ σπάνια 

τα προγράμματα σπουδών το λαμβάνουν υπόψη τους ή διασαφηνίζουν τη σημασία 

των σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς (Cahill & 

Adams, 2008). Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης διεπιστημονικής προσέγγισης 

είναι η προσπάθεια να αποκτήσουν θετικά συναισθήματα οι μαθητές απέναντι στη 

διαδικασία της μάθησης. 

Μια ακόμα καινοτομία της παρούσας διατριβής είναι ότι μέσω της 

συγκεκριμένης μεθόδου είναι πιθανό να αναδειχθεί η σημασία των μαθημάτων 

γενικής παιδείας καθώς επιδιώκεται η αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για αυτά. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που τονίζουν τη σημασία 

των διεπιστημονικών ή διαθεματικών προσεγγίσεων στην τόνωση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών. (Σαμαράς 2003, Leet & Houser 2003, Watts & Christopher 2012).        

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για τις ανάγκες πραγματοποίησης της 

συγκεκριμένης έρευνας ανανεώθηκε η ελληνική μορφή του Test of Economic 

Literacy (TEL), το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης του 

οικονομικού γραμματισμού των μαθητών του ΓΕΛ.  
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 1.4 Διάρθρωση της διατριβής 

 Η συγκεκριμένη διατριβή χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 

παρουσιάζεται το  θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προέκυψε και αναλύονται οι 

στόχοι, η σπουδαιότητα, αλλά και οι περιορισμοί της. Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει 

μια αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διεπιστημονική και 

διαθεματική διδασκαλία, τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, τους λόγους 

αξιοποίησης διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, τις εφαρμογές που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτές. Στο 

Κεφάλαιο 3 γίνεται μια πιο σύντομη επισκόπηση της σχετικής με το Test of 

Economic Literacy (TEL) βιβλιογραφίας και των τρόπων αξιοποίησής του, ώστε να 

παρουσιαστεί η μέθοδος  σύνθεσης ενός νέου/ καινοτομικού εργαλείου για τη 

μέτρηση των οικονομικών γνώσεων των μαθητών που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μέθοδος σύνταξης/ δημιουργίας του νέου 

ΔΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα εξής ζητήματα: α) γιατί επιλέχθηκε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση, β) πώς εφαρμόζεται η διεπιστημονικότητα στις 

κοινωνικές επιστήμες, γ) πώς εντάσσεται το συγκεκριμένο ΔΠΣ στο πλαίσιο του 

αναλυτικού προγράμματος του ΓΕΛ, δ) ποιες διδακτικές μεθόδους και ποια εποπτικά 

μέσα εμπεριέχει και ε) πώς επιλέχθηκε να γίνει ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Στο 

Κεφάλαιο 5 επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής του ΔΠΣ, των 

αποτελεσμάτων της και μιας κατά το δυνατόν πολύπλευρης αξιολόγησής της. Στο 

Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται μια αναλυτική καταγραφή των σημείων/ ενοτήτων στα 

μαθήματα της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Παιδείας, τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αφετηρία διεπιστημονικών παρεμβάσεων. Τέλος, τα συμπεράσματα της 

διατριβής και οι πιθανές εφαρμογές και προεκτάσεις της παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 7.             
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Κεφάλαιο 2 – Διεπιστημονικότητα & διαθεματικότητα: Βασικές 

αρχές & ΠΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων 

που υπερβαίνουν τα στενά όρια των αυτόνομων μαθημάτων. Στην πρώτη ενότητα 

γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της σχολικής γνώσης, στη συνέχεια 

της σημασίας που μπορεί να έχουν τα Διαθεματικά/ Διεπιστημονικά Προγράμματα 

Σπουδών (ΔΔΠΣ) για την επίτευξη κάποιων γενικών εκπαιδευτικών στόχων και τέλος 

της σημασίας της διεπιστημονικής προσέγγισης της Οικονομίας στο Λύκειο. Στη 

δεύτερη ενότητα επιχειρείται η αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με τη 

διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, ενώ στην τρίτη περιγράφεται η σχέση 

των ΔΔΠΣ με τον εποικοδομισμό (constructivism) και με κάποιες διδακτικές αρχές, 

στις οποίες στηρίζονται. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη ΔΔ 

προσεγγίσεων που υπάρχουν (Fogarty, 1991, Ματσαγγούρας, 2002) και το 

παιδαγωγικό πλαίσιο που προσφέρουν για να προκύψει η κάθετη ή οριζόντια 

διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων. Η πέμπτη και η έκτη ενότητα αναφέρονται 

στη σχέση των ΔΔΠΣ με τα αυτόνομα μαθήματα αλλά και στους λόγους που 

επιβάλλουν την εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ. Επίσης, στην επόμενη ενότητα γίνεται 

εκτενής αναφορά στον τρόπο σχεδιασμού ενός ΔΔΠΣ και στα σημαντικά στοιχεία 

που ο κάθε εκπαιδευτικός ή ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη του. Η μεγαλύτερη 

ενότητα αυτού του κεφαλαίου αφιερώθηκε στην παρουσίαση διαφορετικών 

εφαρμογών -κυρίως οικονομικού περιεχομένου- ΔΔΠΣ που υπάρχουν στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Τέλος, η ένατη ενότητα παρουσιάζει προβλήματα που σχετίζονται με 

την εφαρμογή ΔΔΠΣ και η δέκατη συνοψίζει τις βασικές θέσεις που τίθενται στο 

παρόν κεφάλαιο.  

Καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί σύγχυση σε σχέση με τον ορισμό 

και το περιεχόμενο των εννοιών της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας, 

είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ακριβής σημασιοδότηση του τρόπου με τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη. Επιπρόσθετα, καθώς η συγκεκριμένη μελέτη 

επιδιώκει να τροφοδοτήσει τη διδακτική πρακτική στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί η συσχέτισή των διαφορετικών ΔΔ 

προσεγγίσεων με το σχολείο, να επιλεγούν οι καταλληλότερες και να διασαφηνιστεί ο 

τρόπος αξιοποίησής τους εντός της σχολικής τάξης. Επιπλέον, δεδομένης της 

διακριτότητας των γνωστικών αντικειμένων στο ελληνικό σχολείο, επιλέχθηκε να 

παρουσιαστούν οι διασυνδέσεις των ΔΔΠΣ με αυτά, η χρησιμότητά τους αλλά και τα 

προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή τους στην καθημερινή 

σχολική πρακτική. Έτσι, τεκμηριώνεται η χρήση ΔΔΠΣ στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται και τα σημεία που μπορούν να 

αποτελέσουν τροχοπέδη ανάλογων προσπαθειών. Τέλος, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τις ΔΔ εφαρμογές που αποτέλεσαν το υλικό 
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στο οποίο βασίστηκαν οι προτεινόμενες από τον γράφοντα διεπιστημονικές 

παρεμβάσεις, αλλά και να τις αξιοποιήσει ως πηγές για περαιτέρω έρευνα.           

 

2.2 Σχολική γνώση και ΔΔΠΣ  

Η αυτονομία και η διακριτότητα των γνωστικών αντικειμένων συνιστά βάση 

οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (curriculum, ΑΠΣ) του Γενικού 

Λυκείου (ΓΕΛ) αλλά και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στην Ελλάδα. Η 

διακριτότητα αυτή αντανακλάται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς στο κάθε 

μάθημα/ γνωστικό αντικείμενο αφιερώνονται συγκεκριμένες διδακτικές ώρες σε 

εβδομαδιαία βάση. Βέβαια, η προαναφερθείσα οργάνωση και διαχείριση της γνώσης 

δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με την Klein 

(2010: 15) «από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα οι ταξινομήσεις της γνώσης στην πνευματική 

κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού κυριαρχούνται από ένα σύστημα διακριτών 

επιστημονικών τομέων, που οριοθετεί εξειδικευμένους τομείς έρευνας». Ωστόσο, το 

αίτημα για μια πιο ενιαία αντιμετώπιση της γνώσης δεν είναι καινούριο, αλλά 

εμφανίζεται στη βιβλιογραφία από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα (Ματσαγγούρας, 2002). 

Στις μέρες μας, είναι αισθητή η προσπάθεια συστηματικής ενιαιοποίησης 

(integration) της γνώσης, που έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

(Klein, 2010). Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

κατά τη διδακτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η Murata (2002) επισημαίνει ότι η 

στρατηγική της συνδιδασκαλίας (από ομάδα καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων) 

άρχισε να προωθείται στα σχολεία των Η.Π.Α. ήδη από τη δεκαετία του 1960 σε όλα 

τα επίπεδα και για διαφορετικούς σκοπούς· ωστόσο και εκεί είναι μια μέθοδος που 

θεωρείται νεωτερική, καθώς δεν χρησιμοποιείται ευρέως. 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), η συγκεκριμένη δομή του σχολείου 

οφείλεται στην προσαρμογή στη σχολική πραγματικότητα του τρόπου με τον οποίο η 

ακαδημαϊκή κοινότητα οργανώνει την επιστημονική γνώση. Τα τελευταία χρόνια, 

όμως, ο όρος «σχολική γνώση» χρησιμοποιείται «για να δηλώσει την ειδικών 

προδιαγραφών μορφή γνώσης, η οποία προκύπτει μετά από μετασχηματισμούς και 

εμπλουτισμούς της επιστημονικής γνώσης και προορίζεται για τη σχολική χρήση» 

(Ματσαγγούρας, 2002: 135). Βέβαια, το πώς διεκπεραιώνεται η διαδικασία 

εμπλουτισμού και μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης αποτελεί ένα ανοικτό 

ερώτημα που απασχολεί έντονα τους επιστήμονες του χώρου. Οι σύγχρονες 

αντιλήψεις πρεσβεύουν ότι δεν αρκεί η συσχέτιση της σχολικής γνώσης με την 

επιστημονική, αλλά απαιτείται και η συσχέτισή της με την εμπειρική-βιωματική 

γνώση, ακόμα και τις προκαταλήψεις των μαθητών (Hansen & Olson 1996, Laney, 

2001, Weyland & Rehm, 2013, βλ. επίσης Κεφάλαιο 1, σελ.2). Κατά τον 

Ματσαγγούρα (2002: 146) «εμπειρική-βιωματική γνώση αποκαλούμε το σύνολο των 

αντιλήψεων και των σχημάτων ερμηνείας που αναπτύσσει το παιδί για την 

πραγματικότητα με φυσικό και αβίαστο τρόπο μέσα από την καθημερινή του 
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εμπειρία. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η υποκειμενικότητα και η συγκινησιακή 

φόρτιση». Επιπρόσθετα, ο Dewey (1938/1952), όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας 

(2002), θεωρεί ότι η μη χρήση της εμπειρική-βιωματικής γνώσης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και η μη συσχέτισή του με την πραγματικότητα του παιδιού αποτελούν 

διδακτικά ολισθήματα. Συνεπώς, η σχολική γνώση συνιστά μια ενδιάμεση μορφή σε 

αυτό το σύστημα των τριών αλληλένδετων μορφών γνώσης, στο οποίο συνυπάρχουν 

γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους με σκοπό να προσφέρουν ολιστικές 

προσεγγίσεις και να επεξηγήσουν εμπειρίες ή καταστάσεις που οι μαθητές βιώνουν 

στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Ωστόσο, η Jacobs (1989) παρατηρεί ότι οι 

μαθητές συχνά διαμαρτύρονται ότι το σχολείο δεν έχει καμιά σχέση με τον κόσμο 

έξω από αυτό, δηλαδή το πεδίο στο οποίο οικοδομούνται αδιαλείπτως όλες οι 

εμπειρικές-βιωματικές γνώσεις τους. Οι Davies & Dunnill (2006) προσθέτουν ότι, 

καθώς η σχολική γνώση απομακρύνεται από την εμπειρική-βιωματική γνώση των 

μαθητών, το σχολείο δεν μπορεί να τους παράσχει ουσιαστικά ερείσματα στην 

προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές εμπειρίες τους.   

Η παραδοσιακή μορφή του σχολείου με τα αυτόνομα μαθήματα δεν μπορεί να 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σχολικής γνώσης, όπως αυτή ορίστηκε 

παραπάνω. Αντίθετα, οι Bullock et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η υπέρβαση των 

αυτόνομων επιστημονικών κλάδων (disciplines) δίνει τη δυνατότητα στη διδασκαλία 

και τη μάθηση να γίνουν πιο ισχυρές και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού να 

αποκτήσει συνεργατικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η ολιστική και παγκόσμια προσέγγιση 

της γνώσης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη  στη διαμόρφωση ενός 

ισορροπημένου διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, το οποίο θα 

αντικαταστήσει τα παραδοσιακά αυτόνομα μαθήματα (Sicherl-Kafol & Denac, 2010). 

Όμως, ο Ματσαγγούρας (2002), αναφέρει ότι τα έως τώρα ΑΠΣ δυσχεραίνουν την 

προσπάθεια των μαθητών να αντιληφθούν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στην 

ολότητά του, ενώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι δεν αναδεικνύεται η σημασία 

της αλληλεπίδρασης των διακριτών επιστημονικών κλάδων στην ανάλυση και 

ερμηνεία της καθημερινής πραγματικότητας του μαθητή. Απάντηση στην παραπάνω 

προβληματική μπορεί να προσφέρει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς 

παρέχει μια ολιστική άποψη για τη μάθηση, εφόσον οι μαθητές ασχολούνται 

περισσότερο με τη γενική εικόνα παρά με κατακερματισμένα τμήματα. Ταυτόχρονα, 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν ποικίλα ερωτήματα και έτσι να 

καταφύγουν στην έρευνα για να επιλύσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής 

(Hansen & Olson, 1996, Bullock et al., 2002).   

Στην παραπάνω συλλογιστική πρέπει να προσθέσουμε ότι η διδασκαλία που 

βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών βοηθά, ώστε η νέα γνώση να 

αποκτά νόημα και να διατηρείται πιο εύκολα στη μνήμη, ενώ στηρίζεται στις 

παρακάτω αρχές, που ακολουθούν και τα ΔΔΠΣ:  

 Η ενεργή συμμετοχή προωθεί καλύτερα τη μάθηση απ’ ό,τι η παθητική. 
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 Οι προσωπικές εμπειρίες από την πραγματική ζωή προωθούν καλύτερα τη 

μάθηση σε σχέση με εμπειρίες τρίτων. 

 Ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα, όταν βιώνει πραγματικά τις συνέπειες των 

αποφάσεών του (Laney, 2001: 418). 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί η άποψη  ότι η διαθεματικότητα 

αποτελεί βασικό στοιχείο για να επέλθουν αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση που θα 

δημιουργήσουν μια πιο δημοκρατική τάξη (Bullock et al., 2002, Marri et al., 2013). 

Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια νέα αντίληψη για την 

έννοια του ΑΠΣ  που θα συνεισφέρει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 

Άλλωστε, όπως αναφέρει ο VanFossen (2005), o ευρύτερος στόχος των κοινωνικών 

σπουδών, δηλαδή η διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών, είναι στενά συνδεδεμένος 

με τον οικονομικό αλφαβητισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σαμαράς (2003: 233) προσθέτει 

ότι «η παροχή πολύπλευρων γνώσεων είναι απαραίτητη, εάν επιδιώκουμε να 

δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους και σκεπτόμενους πολίτες. Η επιστήμη της 

οικονομίας […] προτείνει ένα δομημένο και ορθό τρόπο σκέψης και μπορούμε να τη 

χρησιμοποιήσουμε […] και για να αναλύσουμε με διαφορετική οπτική ιστορικά και 

κοινωνικά γεγονότα».  

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομία αποτελεί μια κοινωνική επιστήμη που 

προσπαθεί να εξηγήσει και να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά κοινωνικά 

προβλήματα. Μπορεί να αποδειχθεί, μάλιστα, εξαιρετικά χρήσιμη σε ένα 

διεπιστημονικό πλαίσιο διδασκαλίας, καθώς ο οικονομικός τρόπος σκέψης συμβάλλει 

καθοριστικά στην ερμηνεία των ανθρώπινων συμπεριφορών. Ο Schug, (1996: 115-

116), έχει διαμορφώσει μια λίστα προτάσεων που αντανακλούν την παραπάνω 

επίδραση της οικονομικής γνώσης στην ανθρώπινη συμπεριφορά: 

 Οι άνθρωποι επιλέγουν, ενώ οι επιλογές τους συμπεριλαμβάνουν κάποιο 

κόστος  

 Οι άνθρωποι αντιδρούν σε κίνητρα με προβλέψιμους τρόπους 

 Οι άνθρωποι διαμορφώνουν/ κατασκευάζουν οικονομικά συστήματα που 

επηρεάζουν τις επιλογές και τα κίνητρα του  

 Οι άνθρωποι κερδίζουν, όταν εμπορεύονται με τη θέλησή τους 

Οι επιλογές των ατόμων έχουν μελλοντικές συνέπειες. Οι εκπαιδευτικοί 

προτρέπονται να αξιοποιούν αυτές τις προτάσεις για να καθοδηγούν τους μαθητές να 

ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε καταστάσεις που εξετάζονται και από 

άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως η Ιστορία. Σε αυτήν την κατεύθυνση 

κινούνται και οι Josmi & Marri (2006), τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης της 

Οικονομίας (και της οικονομικής μεθόδου ανάλυσης) στη μελέτη των Κοινωνικών 

Επιστημών, ανάγκη που γίνεται ακόμα πιο επιτακτική εξαιτίας της περιορισμένης 
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διδασκαλίας της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην 

περίπτωση του ελληνικού ΓΕΛ. 

Σε μια άλλη έρευνα των Buckles & Watts (1998) παρουσιάζονται οι 

οικονομικές έννοιες που εμπεριέχονται στο ΑΠΣ άλλων σχολικών μαθημάτων στις 

Η.Π.Α. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι εμπεριέχονται έννοιες του ΠΣ της Οικονομίας στα 

προγράμματα σπουδών των παρακάτω μαθημάτων: Ιστορία (14), Κοινωνιολογία 

(12), Γεωγραφία (12) και Αγωγή του Πολίτη (7). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 

άποψη ότι υπάρχουν δυνατότητες οι μαθητές να διδαχθούν κάποιες οικονομικές 

έννοιες σε μικρότερες τάξεις και στα πλαίσια άλλων μαθημάτων. Ωστόσο, για να 

επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, οι ερευνητές: α) προσδιόρισαν και αξιολόγησαν το 

πεδίο εφαρμογής και την ακρίβεια με την οποία παραθέτονται οι οικονομικές έννοιες 

στο ΠΣ των μαθημάτων που σχετίζονται γνωστικά με την Οικονομία, β) 

προσδιόρισαν το απαιτούμενο επίπεδο οικονομικής κατανόησης που είναι 

απαραίτητο, για να επιτευχθούν οι στόχοι στα άλλα μαθήματα και γ) εντόπισαν τις 

«χαμένες ευκαιρίες», δηλαδή τα σημεία που ενδείκνυνται για την παρείσφρηση 

οικονομικών εννοιών στο πρόγραμμα σπουδών των άλλων μαθημάτων.  

Ο Walstad (2001) και η Davis (2009) συμπληρώνουν ότι σύμφωνα με έρευνες 

στις Η.Π.Α. πολλοί άνθρωποι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ Οικονομία σε κανένα στάδιο 

των σπουδών τους, παρά το ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί το πιο 

πρόσφορο πεδίο για να αποκτήσει ολόκληρος ο μαθητικός πληθυσμός βασικές 

οικονομικές γνώσεις. Συνεπώς, η διάχυση ή η ενστάλαξη (infusion) οικονομικών 

εννοιών στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται όλοι οι μαθητές Λυκείου μπορεί 

να αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης του οικονομικού γραμματισμού τους. 

Βέβαια, οι Weyland & Rehm (2013) αναφέρουν ότι υπάρχει διαφωνία για το αν η 

Οικονομία πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα ή ως τμήμα άλλων 

μαθημάτων. Η συγκυρία στην Ελλάδα -με την κατάργηση της αυτονομίας της 

Οικονομίας στην Α΄ Λυκείου- επιβάλλει την όσο το δυνατόν πιο μελετημένη και 

ουσιαστική αξιοποίηση των σημείων της ύλης άλλων μαθημάτων που αναφέρονται 

σε οικονομικές έννοιες.  

Ωστόσο, αποτελεί πεποίθησή μας ότι ο εμποτισμός των λοιπών γνωστικών 

αντικειμένων στο πλαίσιο ενός καλοσχεδιασμένου ΔΔΠΣ θα πρέπει να 

ισχυροποιείται από την αυτόνομη και διακριτή διδασκαλία του μαθήματος της 

Οικονομίας στην Α΄ Λυκείου.
3
 Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση μπορεί να 

κλιμακώσει την οικονομική επίγνωση των μαθητών, προσφέροντας σχολική, 

ακαδημαϊκή και εμπειρική γνώση και οδηγώντας σταδιακά στον οικονομικό 

γραμματισμό. 

                                                           
3
 Με το ίδιο σκεπτικό, ο Rebeck (2002) στη διδακτορική του διατριβή μελετά τον οικονομικό 

γραμματισμό των μαθητών στις Η.Π.Α. σε εθνικό επίπεδο και προτείνει η διδασκαλία της Οικονομίας 

στο Λύκειο να γίνεται στα πλαίσια ενός αυτόνομου μαθήματος. 
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2.3 Ορολογία  

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε προσπάθειες 

ανάπτυξης ΠΣ που λαμβάνουν υπόψη τους τη βιωματική διάσταση της μάθησης και 

τις  εμπειρίες των μαθητών και δεν αντιμετωπίζουν τη γνώση αποσπασματικά στο 

πλαίσιο ενός αυτόνομου μαθήματος. Οι προσπάθειες αυτές έχουν εφαρμογή σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ο βαθμός στον οποίο ξεφεύγουν από το πλαίσιο του 

αυτόνομου μαθήματος διαφέρει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Huber (1992) 

χαρακτήρισε τη διεπιστημονικότητα ως ζούγκλα των φαινομένων. Κατά συνέπεια, 

υπάρχει και μια έντονη διαφοροποίηση στην ορολογία που χρησιμοποιείται αλλά και 

ασάφεια ως προς τον ορισμό εννοιών που συχνά θεωρούνται συνώνυμες, παρότι 

αναφέρονται σε παρεμφερή αλλά όχι ταυτόσημα προγράμματα σπουδών (Audigier, 

2006). Άλλωστε, «στον όρο διεπιστημονικότητα συχνά συμπεριλαμβάνονται 

ετερογενείς διδακτικές πρακτικές, κάποιες εκ των οποίων δεν μπορούν καν να 

θεωρηθούν διεπιστημονικές» (Audigier, 2006: 39). Ένα από τα προβλήματα στην 

προσπάθεια ανάλυσης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι η έλλειψη μιας 

συστηματικής ερευνητικής βάσης. Η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, αν και 

εκτεταμένη, περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε μια επιχειρηματολογία για τα θετικά ή 

αρνητικά στοιχεία των προσεγγίσεων, βασιζόμενη στις μεμονωμένες εμπειρίες των 

ερευνητών ή των σχολείων που τις εφάρμοσαν (Applebee, Adler & Flihan, 2007).      

Σε γενικές γραμμές οι διεπιστημονικές και/ ή διαθεματικές προσεγγίσεις 

αξιοποιούν έννοιες, στοιχεία και διδακτικές μεθόδους αυτόνομων επιστημονικών 

κλάδων. Ακόμα και αν η διεπιστημονικότητα οριστεί πολύ γενικά ως η «εργασία που 

εξαρτάται από την κατοχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους», μπορεί να εφαρμοστεί με «χιλιάδες διαφορετικούς 

τρόπους από έναν δάσκαλο σε μια σχολική τάξη, από έναν ερευνητή σε ένα 

εργαστήριο ή από έναν πανεπιστημιακό σε ένα αμφιθέατρο» (Nikitina, 2006: 251). 

Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να διακρίνει «τρία επίπεδα διεπιστημονικότητας: 1) ένα 

επίπεδο εφαρμογής, 2) ένα επιστημολογικό επίπεδο και 3) ένα επίπεδο δημιουργίας 

καινούριων επιστημονικών κλάδων. Η διεπιστημονικότητα εκτείνεται πέραν των 

ορίων των επιστημών, αλλά ο σκοπός της παραμένει ακόμη μέσα στο πλαίσιο της 

επιστημονικής κι όχι της διεπιστημονικής έρευνας» (Σαπουντζής, 2010: 30). 

Ο Piaget ορίζει τον επιστημονικό κλάδο ως ένα «συγκεκριμένο σώμα 

διδακτέας ύλης με το δικό του υπόβαθρο, τις δικές του διδακτικές διαδικασίες, τις 

δικές του μεθόδους και το δικό του περιεχόμενο» (Σαπουντζής, 2010: 25). Ο Davies 

(2010: 2) προσθέτει ότι οι διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι μπορούν να 

διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με τις «διαδικασίες τεκμηρίωσης και 

απόδειξης που αξιοποιούν, τον ορισμό του τι αποτελεί γνώση αλλά και τον τρόπο 

κατανόησης της δομής της γνώσης». Παρά, όμως, τις έντονες διαφορές που 

παρατηρούνται ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους η πολυπλοκότητα της 

γνώσης και της κοινωνίας καθιστά αναγκαίες τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην 

εκπαίδευση (Klein, 2001). Άλλωστε, όπως παρατηρεί εύστοχα και η Jacobs (1989) 
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στην πραγματική ζωή δεν ξυπνάμε το πρωί για να ασχοληθούμε για 50 λεπτά με τις 

Κοινωνικές Επιστήμες. Αντίθετα, οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι μια σχολική μέρα 

δεν αντανακλά την πραγματικότητα, στην οποία βρίσκονται αντιμέτωποι με ποικίλες 

περιστάσεις που εγείρουν συγκεκριμένα προβλήματα. Για την επίλυση των 

προβλημάτων αυτών απαιτείται συγκέντρωση δεδομένων και αξιοποίηση όλων των 

διαθέσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Όπως και στη διεθνή βιβλιογραφία έτσι 

και στην ελληνική η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα ορίζονται με 

πολλούς τρόπους. Ο Σαπουντζής (2010) έχει αποτυπώσει πλήρως την ποικιλομορφία 

των ορισμών αυτών στην ελληνική βιβλιογραφία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

«δεν φαίνεται να υπάρχει ένας σαφής και ακριβής ορισμός για τη διαθεματικότητα, 

αλλά ούτε κι ένα σταθερό πλαίσιο που να οριοθετεί ή να προσδιορίζει τη σχέση της 

με τη διεπιστημονικότητα» (Σαπουντζής, 2010: 19), η οποία χρησιμοποιείται και 

αυτή «ευμετάβολα ως έννοια, μεθοδολογία, διαδικασία γνώσης, ακόμη και ως 

φιλοσοφία» (ό.π.: 29). Γενικεύοντας, μπορούμε να πούμε ότι όλοι όσοι έχουν 

ασχοληθεί με τη διεπιστημονικότητα παρατηρούν ότι έχει πολλά πρόσωπα, καθώς 

«διαφορετικά σχολεία ή προγράμματα σπουδών την εφαρμόζουν με εξαιρετικά 

διαφορετικούς τρόπους και φτάνουν σε διαφορετικά συμπεράσματα» (Nikitina, 2006: 

251). Για παράδειγμα, οι Fenwick et al. (2013) περιγράφουν τη διδασκαλία των 

Κοινωνικών Επιστημών σε τρία διαφορετικά σχολεία, στο καθένα από τα οποία 

ακολουθείται εντελώς διαφορετική στρατηγική με διακύμανση από τη διδασκαλία 

αυτόνομων μαθημάτων ως την πλήρη ενιαιοποίηση της γνώσης. Λαμβάνοντας υπόψη 

παρόμοιες ασάφειες, ο Stein (2007) καταλήγει ότι η διεπιστημονικότητα είναι τόσο 

άσχημα ορισμένη που γίνεται δυσλειτουργική.     

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι όπως παρατηρεί ο Σαπουντζής (2010: 22), «και 

μόνον ο απλός προσδιορισμός του κάθε όρου χωριστά προκαλεί σύγχυση, καθώς 

ορισμοί ακόμη και για την ίδια λέξη συχνά αντικρούουν ο ένας τον άλλον». Για τις 

ανάγκες, λοιπόν, της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς και τις 

μεταφράσεις των όρων -καθώς στηριζόμαστε έντονα στην αγγλική βιβλιογραφία- που 

δίνει ο Ματσαγγούρας (2002). Στη διεθνή βιβλιογραφία πιο συνηθισμένοι είναι οι 

όροι interdisciplinary curriculum (διεπιστημονικό πρόγραμμα) και integrated 

curriculum (ενιαιοποιημένο πρόγραμμα), ενώ σχετικοί με τον δεύτερο είναι οι όροι 

thematic integration (θεματική ενιαιοποίηση), integrated thematic, curriculum 

integrated themes και cross curricular themes που μεταφράζονται ως διαθεματικά 

προγράμματα (Ματσαγγούρας, 2002). Πιο συγκεκριμένα: 

«Με τον όρο διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity) αναφερόμαστε στη 

θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που διατηρεί τα διακριτά 

μαθήματα με τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά τους -όπως είναι οι ουσιώδεις γνώσεις, η 

οριοθέτηση και η αλληλουχία των εννοιών, οι συστημικές σχέσεις και οι ίδιες οι 

διαδικασίες- αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να κάνει 

διασυνδέσεις και συσχετίσεις μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών 

μαθημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη του 
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περιεχομένου των μαθημάτων» (Ματσαγγούρας 2002: 48). Ένας άλλος -πιο 

συνοπτικός ορισμός- της διεπιστημονικότητας είναι ο παρακάτω: «η 

διεπιστημονικότητα αποτελεί μια αντίληψη για τη γνώση και μια προσέγγιση του 

προγράμματος σπουδών που συνειδητά εφαρμόζει τη μεθοδολογία και τις έννοιες 

διαφορετικών επιστημών, για να εξετάσει ένα κεντρικό θέμα, ζήτημα, πρόβλημα ή 

μια εμπειρία» (Jacobs, 1989: 6). Αντιπαραθέτει, μάλιστα, τη διεπιστημονικότητα με 

τις προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τη μονοθεματική προσέγγιση της γνώσης, 

τονίζοντας ότι «επικεντρώνεται στη διασύνδεση των επιστημών και όχι στην 

οριοθέτησή τους» (Jacobs, 1989: 6). 

Αντίστοιχα, η διαθεματικότητα (cross-curricular teaching/ approach) ορίζεται 

ως «η θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα 

διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, παραθεωρεί τις 

προτεραιότητές τους και τις βασικές δομές τους και επιχειρεί να προσεγγίσει τη 

σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων 

καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό (universalia)» 

(Ματσαγγούρας, 2002: 48). Λόγω της στενής σχέσης ανάμεσα στο διαθεματικό και 

ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, ο Ματσαγγούρας δημιουργεί τον όρο 

διαθεματική ενιαιοποίηση (cross-curricular integration), σύμφωνα με τον οποίο «οι 

επιστήμες χάνουν τα διακριτά τους όρια, και ως σημείο εκκίνησης και πλαίσιο 

οργάνωσης της σχολικής γνώσης λειτουργούν τα εξεταζόμενα θέματα» 

(Ματσαγγούρας, 2002: 49). O Stull (2006) προσθέτει ότι η ενιαιοποίηση των 

προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο της διαθεματικότητας  εμφανίζεται ως 

εκπαιδευτική φιλοσοφία τουλάχιστον από το 1916 και μετά, όταν ο Dewey 

επιχειρηματολόγησε κατά του διαχωρισμού της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης.     

Η Jacobs (1989) θεωρεί ότι -όπως η διαθεματικότητα- οι διαθεματικές 

διδακτικές ενότητες περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα (ή οργανωτικό επίκεντρο), 

ο οποίος μπορεί να είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή μια εμπειρία των μαθητών. Σε 

πολλές επιστημονικές εργασίες -και προηγούμενων δεκαετιών- υπάρχουν αντίστοιχες 

αναφορές. Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι, ενώ η ορολογία και η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται παρουσιάζει επιμέρους διαφορές, παραμένει σταθερή η δόμηση της 

διδακτικής ενότητας γύρω από μια κεντρική έννοια που δεν σχετίζεται στενά ή 

αποκλειστικά με έναν επιστημονικό κλάδο. Η σφαίρα εργασίας (sphere of work) 

εισήχθη ως έννοια στη Σουηδία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για να καταδείξει τη 

θεματική και μαθητοκεντρική ενότητα του προγράμματος σπουδών, η οποία 

περιελάμβανε έννοιες που εντοπίζονταν σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του 

σχολικού προγράμματος (Hulten, 2013). Ο ίδιος θεωρεί ότι η επιτυχημένη 

αξιοποίηση της σφαίρας εργασίας συνετέλεσε σημαντικά στη μετάβαση σε πιο 

ενιαιοποιημένα προγράμματα σπουδών. Ένα επίσης σημαντικό εργαλείο για την 

προώθηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι η χρήση οριακών αντικειμένων 

(boundary objects) (Banner, Donnelly & Ryder, 2012, Hulten, 2013). Όπως 
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αναφέρουν, ο όρος αυτός δημιουργήθηκε από τους Star & Griesemer και μπορεί να 

αναφέρεται είτε σε υλικά αντικείμενα είτε σε αφηρημένες έννοιες. Με δεδομένο ότι 

τα αντικείμενα αυτά εντοπίζονται στα όρια διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει -και να θεωρήσει ισάξιες- τις διαφορετικές 

μεθόδους κατανόησης της γνώσης που προτείνουν οι διαφορετικές επιστήμες. Πιο 

συγκεκριμένα, τα οριακά αντικείμενα μπορούν να είναι «υλικά αντικείμενα, έγγραφα, 

όροι, έννοιες γύρω από τις οποίες διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες μπορούν να 

οργανώσουν τις διασυνδέσεις τους» (Wenger, 1998: 105). Η προσέγγιση των 

Renshaw & Wood (2011) βασίζεται στην παραδοχή ότι η γνώση μπορεί να 

κατανοηθεί πιο ολιστικά και ουσιαστικά, αν αντιμετωπιστεί ως αλληλοεξαρτώμενη. 

Ως εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιούν την οριακή έννοια (threshold concept) και 

συγκεκριμένα την έννοια της αλληλεπίδρασης. Η οριακή έννοια μπορεί να προσφέρει 

βαθύτερη αντίληψη για ένα θέμα και στην πραγματικότητα να αλλάξει τη συνολική 

εικόνα που έχει το άτομο για το θέμα αυτό. «Όσο περισσότερο οι μαθητές 

ανέπτυσσαν μια αλληλένδετη εικόνα των διδασκόμενων εννοιών, τόσο επέδειχναν 

ξεκάθαρα την ανάγκη να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα διαφορετικά 

στοιχεία της ενότητας επιδρούσαν και επηρέαζαν το ένα το άλλο». Προσθέτουν δε ότι 

«η αλληλεξάρτηση των εννοιών επεκτείνεται και σε έννοιες που δεν ανήκουν στο ίδιο 

γνωστικό πεδίο» (Renshaw & Wood, 2011: 376). Κατά τους Meyer & Land (2003), οι 

οριακές έννοιες όχι μόνο μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ένας μαθητής 

αντιλαμβάνεται κάποιες έννοιες, αλλά οι αλλαγές αυτές είναι μη αντιστρέψιμες, 

εφόσον οι μαθητές ποτέ πια δεν θα αντιμετωπίσουν αυτές τις ιδέες ή τον κόσμο 

γενικότερα με τον τρόπο που το έκαναν προηγουμένως. Επιπρόσθετα, οι οριακές 

έννοιες προσφέρουν συνοχή ανάμεσα στις προηγούμενες και τις νέες γνώσεις , ενώ 

παράλληλα ξεκαθαρίζουν και τα όρια κάθε θεματικής ενότητας. Οι Fenwick et al. 

(2013) ονομάζουν το οργανωτικό επίκεντρο της διαθεματικής διδασκαλίας 

οργανωτικό θέμα (organizing theme) και αναφέρουν παραδείγματα διαθεματικών 

προσεγγίσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες με τίτλους όπως «πρώτοι άποικοι» ή «τα 

ταξίδια των εξερευνητών». Ο Σαπουντζής (2010) ονομάζει τις έννοιες που μπορούν 

να αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα ενός  ΔΔΠΣ «καθολικές έννοιες», «μεγάλες 

ιδέες ή κατανοήσεις», αλλά και «μακροέννοιες».     

Ωστόσο, η συγχώνευση των διακριτών μαθημάτων δεν είναι απαραίτητα 

μονοδιάστατη ούτε και βασίζεται υποχρεωτικά στην ίδια βασική ιδέα. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να στηρίζονται σε θέματα της τρέχουσας ειδησεογραφίας, 

κάποιοι άλλοι μπορεί να στηρίζονται στην ίδια τη φύση της επιστήμης και τέλος, 

άλλοι μπορεί να στηρίζονται σε έννοιες που είναι κοινές σε περισσότερους του ενός 

επιστημονικούς κλάδους (Hansen & Olson, 1996: 660). 

Επιπρόσθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία από διαφορετικούς ερευνητές 

(Audigier, 2006, Klein, 2004, Klein, 2010) παρουσιάζονται και έννοιες όπως: 
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Multi-disciplinarity: «η σύμπραξη σχετικών και άσχετων επιστημονικών 

κλάδων για τη μελέτη ενός θέματος, χωρίς προσπάθεια ενιαιοποίησης της γνώσης 

που προκύπτει από τη σύμπραξη αυτή» (Ματσαγγούρας, 2002: 53). 

Cross-disciplinarity: «η θέαση ενός κλάδου μέσα από τη μεθοδολογία και το 

εννοιολογικό σύστημα ενός άλλου, όπως π.χ. η ιστορία των μαθηματικών. Σε αυτή 

την περίπτωση ο ένας από τους δύο κλάδους κυριαρχεί επί του άλλου» 

(Ματσαγγούρας, 2002: 54). 

Pluri-disciplinarity: «η σύμπραξη όμορων και συσχετιζόμενων επιστημών με 

συγγενή εννοιολογική βάση, όπως είναι για παράδειγμα, η Φυσική και τα 

Μαθηματικά» (Ματσαγγούρας, 2002: 54). 

Trans-disciplinarity: Η δια-επιστημονικότητα (κατά Ματσαγγούρα) «έχει 

περιεχόμενο ανάλογο με αυτό του όρου integration και αναφέρεται σε μορφές 

αναλυτικού προγράμματος με προωθημένες διεπιστημονικές συμπράξεις, που συχνά 

κινούνται έξω από τη λογική των επιμέρους επιστημονικών κλάδων και 

επιστρατεύουν γνώσεις, εννοιολογικά σχήματα και μεθοδολογικές διαδικασίες από 

διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, ανάλογα με τη φύση του υπό εξέταση 

θέματος» (Jacobs 1989: 8). Η Klein (2004) προσθέτει ότι αρχικά οριζόταν ως ένα 

κοινό σύστημα αξιωμάτων από διαφορετικές αυτόνομες επιστήμες, που όμως στη 

συνέχεια διευρύνθηκε. Στις μέρες μας συνδέεται με περιεκτικά παραδείγματα, ευρεία 

διεπιστημονικά πεδία και επιστημονικούς κλάδους, όπως η Φιλοσοφία, η Γεωγραφία 

και οι Θρησκευτικές σπουδές. Μάλιστα, οι Russell, Wickson & Carew (2008) 

θεωρούν ότι από όλες τις ΔΔ προσεγγίσεις η δια-επιστημονικότητα φαίνεται να έχει 

τις περισσότερες προοπτικές να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου γνωστικού 

περιβάλλοντος.          

Στους παραπάνω όρους είναι χρήσιμο να προσθέσουμε τον όρο 

διεπιστημονική συνδιδασκαλία (interdisciplinary teaming). Σύμφωνα με τους 

Bickmore, Bickmore & Hart (2005), η διεπιστημονική συνδιδασκαλία συνιστά την 

οργάνωση των εκπαιδευτικών σε ομάδες. Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών, οι 

εκπαιδευτικοί, παρότι εξειδικεύονται σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους ή 

θεματικές ενότητες, διδάσκουν στο ίδιο μαθητικό κοινό και συνεργάζονται για να 

επιτύχουν την υποστήριξη και τη βελτίωση του κάθε μαθητή μέσω της συσχέτισης 

(co-ordination) των προγραμμάτων σπουδών αλλά και της συνεργασίας στη 

διδασκαλία και την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, μια διεπιστημονική ομάδα 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να αφιερώνει σε καθημερινή βάση και από κοινού χρόνο για 

την οργάνωση των δραστηριοτήτων της. 

Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ο όρος πολύ-επιστημονικότητα (poly-

disciplinarity), ο οποίος συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται 

από τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης της έννοιας της διεπιστημονικότητας στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Με τον όρο αυτό ορίζονται «όλες οι θεωρίες ή οι εκπαιδευτικές 
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πρακτικές που ασχολούνται με ή επικαλούνται σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών 

μαθημάτων» (Audigier, 2006: 39).    

 

2.4 ΔΔΠΣ και εποικοδομισμός 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η διαθεματική ενιαιοποίηση και η 

διεπιστημονικότητα σχετίζονται με τον γνωστικό εποικοδομισμό -με κύριο εκφραστή 

τον Piaget- και τον κοινωνικό εποικοδομισμό -με κύριο εκφραστή τον Vygotsky 

(Μακρίδου-Μπούσιου, 2005. Ο εποικοδομισμός περιγράφεται ως μια «θεώρηση για 

τη μάθηση, η οποία εστιάζει την προσοχή της στον ενεργητικό ρόλο του μαθητή σε 

ό,τι αφορά τη διαδικασία της οικοδόμησης και διαμόρφωσης της αντίληψης για τον 

κόσμο. Η γνώση απορρέει από την ατομική ερμηνεία της πραγματικότητας και η 

μάθηση αποκτάται μέσα από τη συνεχή δημιουργία κανόνων και υποθέσεων από τους 

μαθητές για το αντικείμενο που επεξεργάζονται. Τα βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία 

στον εποικοδομισμό είναι οι εμπειρίες, οι αλληλεπιδράσεις δασκάλου και μαθητή και 

οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών» (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005: 33). Η ίδια 

ερευνήτρια προσθέτει ότι μια σημαντική έννοια στη θεωρία του Vygotsky είναι η 

Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) που ορίζεται ως «η απόσταση μεταξύ του 

κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης» του μαθητή και του «επιπέδου της εν δυνάμει 

ανάπτυξής του» (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005: 35). Με την παραπάνω έννοια ο 

Vygotsky περιγράφει τις γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο μαθητής σε μια 

δεδομένη στιγμή, βασιζόμενος στη βοήθεια ενός εξωτερικού παράγοντα (του 

καθηγητή, του συνομηλίκου, κ.ά.). Μέσω αυτής της θεώρησης αναδεικνύεται η 

σημασία της γνώσης που έχει ήδη αποκτήσει ο μαθητής -ανεξαρτήτως του τρόπου 

κτήσης της- στη διαδικασία της μάθησης. Συνεπώς, ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να λαμβάνεται υπόψη «το πραγματικό 

γνωστικό επίπεδο και η Ζ.Ε.Α. κάθε παιδιού» (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005: 36).   

Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, η γνώση και η μάθηση πηγάζουν από 

το σύνθετο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του μαθητή. Συνεπώς, η 

διεπιστημονικότητα μπορεί να αποτελέσει εξ  ορισμού μια εξαιρετικά χρήσιμη 

προσέγγιση. Άλλωστε, υποστηρίζεται ότι «η διαμόρφωση διεπιστημονικών 

συνδέσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές 

της θεωρίας του εποικοδομισμού, η οποία υποστηρίζει την ανεξάρτητη και ενεργή 

απόκτηση γνώσεων, με τον μαθητή να έχει σε πλήρη εγρήγορση όχι μόνο τις 

γνωστικές λειτουργίες του, αλλά και τις συναισθηματικές, τις κοινωνικές και τις 

φυσικές» (Sicherl-Kafol & Denac, 2010: 4695). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Billet 

(1996), βασική ιδέα του επικοδομισμού είναι ότι η μάθηση συντελείται μέσα σε 

αυθεντικές  περιστάσεις (situated learning). Αυτό συνηγορεί υπέρ της οργάνωσης και 

του εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος με θέματα προσωπικού 

ενδιαφέροντος, πρακτική που προωθούν τα ΔΔΠΣ.   
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Κατά τους Josmi & Marri (2006), ο εποικοδομισμός είναι η ενδεδειγμένη 

παιδαγωγική προσέγγιση τόσο της Οικονομίας όσο και των Κοινωνικών Επιστημών 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τον προφανή λόγο ότι οι οικονομικές έννοιες 

είναι δυναμικές και γίνονται πιο εύκολα κατανοητές, όταν διδάσκονται μέσω των 

εμπειριών των μαθητών. Επίσης, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να εμπλακούν 

δημιουργικά στη μάθηση, αν θεωρούν τη διδασκαλία διασκεδαστική. Για το λόγο 

αυτό,  ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να είναι η εφαρμογή παιχνιδιών ρόλων και 

προσομοιώσεων. Οι παραπάνω ερευνητές προσθέτουν ότι η οικοδόμηση της γνώσης 

μέσω δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν έντονη βιωματική διάσταση  αποτελεί μια 

διδακτική μέθοδο που επιφέρει υψηλή παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (Pedagogical 

Content Knowledge), δηλαδή υψηλή γνώση του τρόπου διδασκαλίας ενός 

αντικειμένου.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι «οι εποικοδομιστές χρησιμοποιούν τον όρο 

ενιαιοποίηση, που αξιοποιείται και στη διαθεματική/ διεπιστημονική (ΔΔ) 

προσέγγιση, για να δηλώσουν τη διαδικασία ένταξης των νέων πληροφοριών στα 

προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα (schemata), καθώς επίσης και να δηλώσουν τις 

διεπιστημονικές συναρτήσεις» (Ματσαγγούρας, 2002: 37). Μέσω, λοιπόν, ενός 

ΔΔΠΣ οι μαθητές αξιοποιούν τις εμπειρικές/ βιωματικές γνώσεις τους, όπως και 

έννοιες που προέρχονται από ή συνυπάρχουν σε διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους, για να κατακτήσουν νέες γνώσεις, να αναλύσουν καταστάσεις και να 

επιλύσουν προβλήματα της καθημερινής τους πραγματικότητας. Μια τέτοια 

διαδικασία μάθησης δεν θα ήταν εφικτή στα πλαίσια ενός αυτόνομου μαθήματος 

(Ματσαγγούρας, 2002). Στα παραπάνω συνηγορούν και οι Combs & White (2000: 

283), αναφέροντας ότι οι διεπιστημονικές μέθοδοι διδασκαλίας εφαρμόζουν τις αρχές 

των εποικοδομιστικών θεωριών μάθησης, καθώς εμπλέκουν τον μαθητή σε 

δραστηριότητες που τον φέρνουν σε επαφή με προβλήματα και καταστάσεις του 

«πραγματικού κόσμου». 

Επιπρόσθετα, η Davis (2009: 58) στο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών 

που περιγράφει στη διδακτορική διατριβή της εντοπίζει ξεκάθαρα στοιχεία της 

θεωρίας του εποικοδομισμού, καθώς η κάθε διδακτική ενότητα έχει πολλαπλές και 

διαφορετικής μορφής δραστηριότητες, στις οποίες οι μαθητές επιλύουν προβλήματα 

και λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. 

Ο Σαπουντζής (2010: 254) υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο ενός διαθεματικού 

προγράμματος σπουδών και με τη χρήση νέων τεχνολογιών  οι μαθητές-πολίτες του 

κόσμου «έχουν πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο κοινωνικό χώρο, επικοινωνούν και 

συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, αλλά και με μαθητές ή εμπειρογνώμονες 

από άλλες χώρες μέσα από διάφορες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας, 

διεξάγουν ανοικτές συζητήσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, επιχειρήματα, ιδέες και 

σκέψεις στο πλαίσιο ενός συνεργατικού εποικοδομητικού περιβάλλοντος εργασίας με 

παγκόσμιες διαστάσεις». 
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Τα ΔΔΠΣ είναι σαφώς εμποτισμένα με τις αρχές και θέσεις του 

εποικοδομισμού και ταυτόχρονα στηρίζονται σε διδακτικές αρχές, όπως οι παρακάτω:  

Αρχή της παιδοκεντρικότητας: Συχνά ο κοινωνικός ρόλος του μαθητή 

συγκρούεται με τα «θέλω» του παιδιού. Έτσι, προκύπτει το ζήτημα του πώς το 

σχολείο πρέπει να αντιμετωπίζει το παιδί/ μαθητή. Η διαθεματικότητα προσφέρει 

διεξόδους στο δίλημμα αυτό, επιδιώκοντας να προσαρμόσει τη σχολική πρακτική 

στην πραγματικότητα του παιδιού. Έτσι δικαιολογείται και ο όρος 

«παιδοκεντρικότητα». Βασικότεροι τρόποι για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι η 

«παροχή δυνατοτήτων επιλογής στους μαθητές, η εμπλοκή τους στον 

προγραμματισμό και η καθιέρωση διαδικασιών αυτοαξιολόγησης» (Ματσαγγούρας, 

2002: 107). Τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των ΔΔΠΣ υποστηρίζουν επίσης 

ερευνητές όπως οι Rowland (1996) και Fabillar & Jones (2003). 

Αρχή της αυτενεργού μάθησης: οι μαθητές συμμετέχουν τόσο στον 

προγραμματισμό όσο και στη συλλογή και επεξεργασία του γνωστικού υλικού, στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αξιολόγησή 

τους (Sicherl-Kafol & Denac, 2010, Ματσαγγούρας, 2002). 

Αρχή της συνδιερεύνησης: ο μαθητής παρακινείται να μάθει μέσω της 

διαδικασίας της διερεύνησης , στόχος που -σύμφωνα με τους εποικοδομιστές- 

επιτυγχάνεται καλύτερα με την ενεργό δραστηριοποίησή του. Ταυτόχρονα, ο μαθητής 

δεν δρα μόνος του αλλά μέσα σε ένα  συλλογικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει 

τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Ως αποτέλεσμα, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που διαμορφώνονται δεν είναι αυταρχικές και καθαρά ιεραρχικές αλλά 

περισσότερο συμπληρωματικές (Ματσαγγούρας, 2002, Σαπουντζής, 2010).  

Αρχή της παροχής πληροφοριών: η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης δεν 

ακυρώνει τη σημασία που έχει η παροχή πληροφοριών από τον διδάσκοντα· με τον 

τρόπο αυτό, α) ενδυναμώνεται η οικοδόμηση της νέας γνώσης ,  και η μαθησιακή 

διαδικασία να περιλαμβάνει ουσιαστικό περιεχόμενο (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005, 

Ματσαγγούρας, 2002). 

Αρχή της ολιστικής προσέγγισης : υποστηρίζει ότι το παιδί πρέπει να 

εμπλέκεται πλήρως στη μάθηση, δηλαδή γνωστικά, συναισθηματικά και κινητικά, 

ενώ παράλληλα η απόκτηση των νέων πληροφοριών/ γνώσεων πρέπει να γίνεται με 

συνεχή αναφορά και συσχέτισή τους με τα σύνολα και τις ολότητες στις οποίες 

ανήκουν (Putwain, Whiteley & Caddick, 2011, Renshaw & Wood, 2011, Sicherl-

Kafol & Denac, 2010, Ματσαγγούρας, 2002). 

Συμπερασματικά, τα ΔΔΠΣ, που αποσκοπούν στη διασύνδεση της γνώσης και 

στη διαθεματική και ολιστική της προσέγγιση, δημιουργούν ένα στέρεο υπόβαθρο για 

την εποικοδομητική και την αναλυτική-διερευνητική μάθηση (Χατζημιχαήλ, 2010).      
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2.5 Είδη Διεπιστημονικών/ Διαθεματικών (ΔΔ) προσεγγίσεων 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να μορφοποιείται με δύο βασικούς 

τρόπους: α) με εστίαση σε διακριτά μαθήματα και β) με εστίαση  σε θεματικές 

ενότητες (Putwain et al., 2011). Βέβαια, τα προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε 

θεματικές ενότητες παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους και εμφανίζουν 

ποικίλους χαρακτηρισμούς, π.χ. διεπιστημονικά, ενιαιοποιημένα, διαθεματικά ΠΣ. 

Ωστόσο, παρά την ποικιλομορφία τους, η ερευνητική κοινότητα αναγνωρίζει τα 

οφέλη που προσφέρουν σε σύγκριση με τα ΠΣ διακριτών μαθημάτων. Θα πρέπει, 

όμως, να σημειωθεί ότι όλα τα είδη των ΔΔ προσεγγίσεων δεν είναι κατάλληλα για 

όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ούτε και υπάρχει κάποια οργανωτική δομή για τις 

ΔΔ εφαρμογές που να είναι καλύτερη από τις άλλες (Kysilka, 1998). Αντίθετα, 

ανάλογα με τη συμπεριφορά των μεμονωμένων ατόμων μιας ομάδας, υπάρχουν 

κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης ΔΔ μεθόδου (Jacobs 1989).  Οι Putwain et 

al. (2011: 388) συνοψίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών που δεν βασίζονται στα 

διακριτά μαθήματα έχουν «έξι (6) βασικά κοινά χαρακτηριστικά: α) συνδυάζουν 

διαφορετικά μαθήματα, β) δίνουν έμφαση στην εφαρμογή project, γ) χρησιμοποιούν 

πηγές εκτός των εγχειριδίων διδασκαλίας, δ) δίνουν έμφαση στην ολιστική 

προσέγγιση των εννοιών, ε) οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών με βάση θεματικές 

ενότητες και στ) διακρίνονται από ευελιξία στον προγραμματισμό και στην 

ομαδοποίηση των μαθητών». 

Πολλοί μελετητές παρουσιάζουν τις διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις ως 

ένα συνεχές (continuum), στο ένα άκρο του οποίου εντοπίζεται η παραδοσιακή 

οργάνωση του σχολείου σε αυτόνομα μαθήματα, στο κέντρο του οι  διεπιστημονικές 

διασυνδέσεις των διακριτών μαθημάτων και στο άλλο άκρο του οι διαθεματικές 

προσεγγίσεις, με το πρόγραμμα σπουδών να είναι δομημένο γύρω από θεματικές 

ενότητες (Kysilka 1998, Applebee, Adler & Flihan, 2007). Η Jacobs (1989), μάλιστα, 

συμπληρώνει ότι τέτοιου είδους ΔΔ διδακτικές παρεμβάσεις διαφέρουν ανάλογα με 

τη χρονική τους διάρκεια και μπορούν να διαρκέσουν από δύο εβδομάδες μέχρι και 

ένα σχολικό έτος. Οι Fenwick, Minty & Priestley (2013) μελέτησαν τον τρόπο 

διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών σε τρία σχολεία, τα οποία αντιπροσώπευαν 

ένα συνεχές που παρουσίαζε την εξής διαβάθμιση: διδασκαλία των κοινωνικών 

επιστημών μέσω διακριτών μαθημάτων στο πρώτο σχολείο ⇨ διδασκαλία διακριτών 

μαθημάτων με τη χρήση μιας πρώιμης διεπιστημονικότητας στο δεύτερο  

διδασκαλία μέσω πλήρους διαθεματικής ενιαιοποίησης στο τρίτο. Το διάγραμμα 1 

απεικονίζει το προαναφερθέν συνεχές (Ματσαγγούρας, 2002: 63):  
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Διάγραμμα 1.  

Όσο το συνεχές προχωρά προς πιο βαθιές ΔΔ προσεγγίσεις, η επιλογή του 

περιεχομένου και του τρόπου διδασκαλίας σταματά να γίνεται με βάση 

προκαθορισμένους σκοπούς και εγχειρίδια με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αντίθετα, 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας με 

κριτήριο τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές επιστήμες και τις θεματικές 

ενότητες που προτείνει το ΠΣ. Οι παραπάνω διασυνδέσεις καταλήγουν σε 

καταστάσεις, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αποφασίζουν συνεργατικά 

για το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας που θα εξυπηρετήσει όσον το δυνατόν 

καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Kysilka, 1998). Οι 

Applebee et al. (2007) θεωρούν ότι κατά την εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ είναι πιθανό η 

διαδικασία να περάσει στο επόμενο στάδιο του συνεχούς, το οποίο προϋποθέτει 

βαθύτερη διασύνδεση.  

Υιοθετώντας επίσης την έννοια του συνεχούς, ο Fogarty (1991) παρουσιάζει 

ένα σύνολο δέκα διδακτικών μοντέλων που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους 

μαθητές να αντιμετωπίζουν ολιστικά και όχι αποσπασματικά τη γνώση. Στα πρώτα 

μοντέλα διατηρείται η παραδοσιακή δομή των αυτόνομων μαθημάτων, ωστόσο, όσο 

προχωράμε, η διαθεματική προσέγγιση γίνεται όλο και βαθύτερη. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα διδακτικά μοντέλα που προτείνει o Fogarty 

(1991: 61-65):  

Το μοντέλο κατακερματισμού (The Fragmented Model): εισάγει τον 

παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, 

σύμφωνα με τον οποίο οι επιστημονικοί κλάδοι αποτελούν αμιγείς οντότητες και οι 

συσχετισμοί ανάμεσά τους απλά υπονοούνται (π.χ. Φυσική- Χημεία). Έτσι, στους 

μαθητές δίνεται η δυνατότητα να ασχολούνται σε κάθε διδακτική ενότητα με έναν 

ξεχωριστό κλάδο. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι οι μαθητές να έχουν μια 

κατακερματισμένη εικόνα του αναλυτικού προγράμματος. Κάποιος μαθητής 

παρομοίασε το συγκεκριμένο μοντέλο με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, λέγοντας τα 

ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ 
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εξής «άπαξ και έχω κάνει το εμβόλιο Άλγεβρας, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ ξανά με 

αυτήν». 

Μοντέλο με ένθετες έννοιες (The nested model): Στον συγκεκριμένο τρόπο 

διδασκαλίας επικεντρωνόμαστε στις πολλαπλές διαστάσεις που μπορεί να έχει μια 

διδακτική ενότητα. Η ενιαιοποίηση διαφορετικών εννοιών σε διαφορετικά επίπεδα 

ουσιαστικά αξιοποιεί τις εγγενείς διασυνδέσεις που μπορούν να προκύψουν σε μια 

διδακτική ενότητα. Για παράδειγμα,- σε ένα μάθημα πληροφορικής οι μαθητές 

μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ένα αρχιτεκτονικό πρόγραμμα και παράλληλα 

χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να αναπτύξουν κάποια εφαρμογή μέσω του 

προγράμματος αυτού, π.χ. διδάσκονται στοιχεία εργονομίας, καθώς χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα για σχεδιασμό σχολικών επίπλων. 

Το μοντέλο αλληλουχίας (The Sequenced Model): Παρότι το κάθε μάθημα 

διδάσκεται ξεχωριστά, η χρονική σειρά των ενοτήτων αναπρογραμματίζεται, ώστε να 

υπάρχει μια αλληλουχία που να δημιουργεί ένα ευρύ πλαίσιο συνύπαρξης των κοινών 

εννοιών στα διαφορετικά μαθήματα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους, ώστε οι ενότητες των μαθημάτων τους που αναφέρονται σε κοινές 

έννοιες να συμπίπτουν χρονικά. Αυτό αποτελεί και το πρώτο διδακτικό μοντέλο στο 

συνεχές του Fogarty που συνδυάζει διαφορετικά αυτόνομα μαθήματα.     

Το μοντέλο κοινών εννοιών (The Shared Model): Το μοντέλο των κοινών 

εννοιών προσπαθεί να ενώσει δύο (ή περισσότερους) διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους και να τους μελετήσει συνδυαστικά. Το μάθημα οργανώνεται με βάση 

έννοιες-κλειδιά που εντοπίζονται και στους δύο επιστημονικούς κλάδους, ώστε να 

σχεδιάζεται ή και να διδάσκεται  συνεργατικά από τους εκπαιδευτικούς, ενώ συχνά 

εφαρμόζεται και συνδιδασκαλία. Σε αυτό το σημείο του συνεχούς τα διεπιστημονικά 

στοιχεία γίνονται πολύ πιο έντονα.  

Το συνυφασμένο μοντέλο (The Webbed Model): Μια ομάδα εκπαιδευτικών 

διαφορετικών ειδικοτήτων επιλέγει ένα γενικό θέμα, το οποίο συνιστά τη βάση 

ενιαιοποίησης των ποικίλων οπτικών ανά κλάδο. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 

ευρύτερης θεματικής/ έννοιας  «εφευρέσεις» μπορεί να μελετηθούν απλές μηχανές 

στη Φυσική, κείμενα για εφευρέτες στη Λογοτεχνία, να σχεδιαστούν και να 

κατασκευαστούν μοντέλα στην Τεχνολογία, κτλ. Σε περιπτώσεις σχολείων όπου ο 

κάθε κλάδος διατηρεί την αυτονομία του, η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να 

δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη διαμόρφωση διεπιστημονικών ενοτήτων ή για 

την οργάνωση του προγράμματος σπουδών σε ενιαιοποιημένη βάση. 

Το ενιαιοποιημένο μοντέλο (The Integrated Model): Γίνεται μια αναδιάταξη 

των διεπιστημονικών θεμάτων γύρω από έννοιες που ενυπάρχουν σε διαφορετικά 

μαθήματα και σχέδια μαθήματος. Αυτό το μοντέλο αναμειγνύει τις έννοιες, τις 

στάσεις και τις εξειδικεύσεις που ενυπάρχουν ταυτόχρονα σε όλους τους 

επιστημονικούς κλάδους. Η ενιαιοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα της μετακίνησης 

των κοινών εννοιών μακριά από τα μονοθεματικά πλαίσια διδασκαλίας, καθώς οι 
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εκπαιδευτικοί διαφορετικών κλάδων βρίσκουν μεταξύ τους σημεία επαφής και 

«ανακαλύπτουν» κοινά χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας. 

Για παράδειγμα, μια διεπιστημονική ομάδα στο Λύκειο μπορεί να εφαρμόσει τις 

έννοιες «επιχείρημα» και «απόδειξη», προκειμένου να επιλύσει ζητήματα σε όλα τα 

σχολικά γνωστικά αντικείμενα.  

Σύμφωνα με τον Fogarty (1991: 65), τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να 

λειτουργήσουν ως χρήσιμα πρότυπα, έτσι ώστε κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός να 

αναπτύξει ένα ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, αποτελούν μόνο την 

αφετηρία, καθώς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσδιορίσουν τους δικούς τους 

τρόπους ενιαιοποίησης του προγράμματος σπουδών. Αυτή η διαδικασία δεν είναι 

στατική, αλλά επαναλαμβάνεται για κάθε νέα σχολική χρονιά, προκειμένου να 

προκύψει ανατροφοδότηση και να εξυπηρετηθούν οι νέες ανάγκες των μαθητών.   

Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Hackmann, Petzko, Valentine, Clark, Nori & 

Lucas (2002: 40) αναφέρεται ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς για τη σύνταξη του ΠΣ μπορούν να διακριθούν με κριτήριο το βαθμό 

διασύνδεσής τους με τα αυτόνομα μαθήματα  σε 4 κατηγορίες: 

 ΠΣ επικεντρωμένο στους διαφορετικούς κλάδους μαθημάτων: η διδασκαλία 

γίνεται ξεχωριστά ανά κλάδο. 

 ΠΣ επικεντρωμένο σε ένα θέμα (έννοια): η διδασκαλία γίνεται μεν ανά κλάδο, 

αλλά υπάρχουν προσπάθειες σύνδεσης των κλάδων μεταξύ τους. 

 ΠΣ επικεντρωμένο σε μια θεματική ενότητα: το πρόγραμμα σπουδών 

διαμορφώνεται με βάση τη διεπιστημονική προσέγγιση, ενώ τα όρια ανάμεσα 

στους διαφορετικούς κλάδους εξαλείφονται. 

 ΠΣ επικεντρωμένο στον μαθητή: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται για τον προσδιορισμό των θεματικών ενοτήτων, με 

αποτέλεσμα να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και το περιεχόμενο να είναι ουσιαστικά διαθεματικό. 

Τέλος, η Nikitina (2006: 252) ανέπτυξε τις εξής τρεις στρατηγικές: α) τη 

διεπιστημονικότητα εντός ενός γενικού πλαισίου, β) τη διεπιστημονικότητα μέσω 

κεντρικών εννοιών και γ) τη διεπιστημονικότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων. Οι 

τρεις αυτές στρατηγικές αντικατοπτρίζουν τη φύση και τη δομή της γνώσης στις 

ανθρωπιστικές, τις φυσικές και τις εφαρμοσμένες επιστήμες αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριμένα, η στρατηγική εφαρμογής της διεπιστημονικότητας μέσω επίλυσης 

ενός προβλήματος συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη 

τρόπων σκέψης από διαφορετικές επιστήμες, προκειμένου να μελετηθούν δύσκολα 

προβλήματα «της πραγματικής ζωής». Έτσι, προκύπτει ένα μάθημα εφαρμοσμένων 

κοινωνικών επιστημών με απτά μαθησιακά αποτελέσματα και με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην 
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εφαρμογή της γνώσης με σκοπό τη δράση για κοινωνική αλλαγή (Nikitina, 2006: 

253).    

 

2.6 Συσχέτιση ΔΔΠΣ με αυτόνομα μαθήματα 

Συχνά, παρατηρείται μια διαμάχη ανάμεσα στους υποστηρικτές των 

παραδοσιακών διακριτών ΠΣ και σε όσους προωθούν τις ΔΔ προσεγγίσεις (Rennie, 

Venville & Wallace, 2011). Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινιστεί ότι 

τα ΔΔΠΣ δεν απαξιώνουν την ύπαρξη διακριτών επιστημονικών κλάδων και πολύ 

περισσότερο την αναγκαιότητα οι μαθητές να κάνουν κτήμα τους τις αξίες, τις αρχές 

και τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτούς. Άλλωστε, «οι διαφορετικοί τομείς γνώσης 

αποτελούν τα θεμελιώδη εργαλεία για τη διεπιστημονική εργασία» (Σαπουντζής, 

2010: 27). Με άλλα λόγια, δεν μπορεί κάποιος να εφαρμόσει σωστά τη 

διεπιστημονικότητα, αν προηγουμένως δεν κατέχει σε βάθος τους επιστημονικούς 

κλάδους στους οποίους θα βασιστεί (Stein, 2007). Για αυτό, «το σημείο εκκίνησης 

κάθε συζήτησης για τη φύση της γνώσης στα σχολεία μας πρέπει να είναι η 

ουσιαστική κατανόηση των εννοιών κάθε επιστημονικού κλάδου» (Jacobs, 1989: 6). 

Σύμφωνα με όλες τις προηγούμενες θέσεις, το ζήτημα της επιλογής του πιο 

εποικοδομητικού τρόπου διδασκαλίας είναι βασικό. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα 

αν μπορούμε να επιτύχουμε πιο ουσιαστικά παιδαγωγικά αποτελέσματα ξεφεύγοντας 

από το πλαίσιο οργάνωσης των αυτόνομων μαθημάτων (Niederjohn & Schug, 2008). 

Το κίνητρο για τον διαχωρισμό των επιστημών πηγάζει από την αντίληψη ότι 

η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε διακριτά μαθήματα προάγει την 

αποτελεσματική μάθηση (Jacobs, 1989). Άλλωστε, η δομή των επιστημών είναι 

απαραίτητη για την απόκτηση γνώσεων (Klein, 2010) και ουσιαστική στη διαδικασία 

κατανόησης του τρόπου με τον οποίο διασυνδέονται στοιχεία διαφορετικών 

επιστημών αλλά και της καθημερινότητάς μας (Bruner, 1975). Δεν είναι τυχαίο ότι η 

έννοια της εξειδίκευσης στην εκπαίδευση πρωτοεμφανίζεται στις ιδέες του 

Αριστοτέλη (Jacobs, 1989).      

Οι Hansen & Olson (1996: 669) θεωρούν ότι ο κάθε επιστημονικός κλάδος 

αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν «ολιστικές 

προσεγγίσεις, ώστε παράλληλα με την υιοθέτηση της κυρίαρχης επιστημονικής του 

προσέγγισης, να επιτευχθεί η υπέρβαση των περιορισμών του». Οι ίδιοι 

συμπεραίνουν ότι η διαθεματική ενιαιοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην έμμεση 

απλοποίηση της σχολικής γνώσης, μέσω της επίλυσης προβλημάτων της πραγματικής 

ζωής.  

Με βάση τα παραπάνω, οι Davies & Devlin (2007) θεωρούν ότι η καλύτερη 

μορφή εκπαίδευσης είναι η διεπιστημονική. Καταλήγουν, μάλιστα, στο ότι οι μαθητές 

που έχουν διδαχθεί ουσιαστικά τις έννοιες ενός επιστημονικού κλάδου από μόνοι 

τους αναγνωρίζουν την ανάγκη της διεπιστημονικής προσέγγισης. Κι ακόμη, ότι τα 
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ΠΣ που αξιοποιούν κατάλληλα στοιχεία από τα διακριτά μαθήματα και από τις 

«πολλαπλές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η μάθηση στον πραγματικό κόσμο» 

(Rennie et al. 2011: 140), παρέχουν ουσιαστικότερα μαθησιακά αποτελέσματα από τα 

διαθεματικά προγράμματα σπουδών. Επιπρόσθετα, η διεπιστημονική προσέγγιση που 

εφάρμοσε η Nikitina (2006: 252) επικεντρώνεται πρωταρχικά στους ξεχωριστούς 

επιστημονικούς κλάδους και στον ρόλο τους στην αναζήτηση της γνώσης.                 

Οι Niederjohn & Schug (2008) αναφέρουν ότι οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί 

είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα όσον αφορά τη διδασκαλία της Οικονομίας στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη ομάδα πιστεύει ότι θα έπρεπε 

να γίνει ενστάλαξη των εννοιών της Οικονομίας σε συσχετιζόμενα μαθήματα, ενώ η 

δεύτερη ότι η Οικονομία πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα. Άλλωστε, 

πολλοί ερευνητές που εφάρμοσαν ΔΔ προσεγγίσεις ξεκαθαρίζουν ότι σκοπός τους 

δεν είναι η αντικατάσταση των εμπλεκόμενων αυτόνομων μαθημάτων, αλλά η 

ενίσχυσή τους, η ουσιαστικότερη και διεξοδικότερη προσέγγιση εννοιών που έχουν 

προδιδαχθεί, η προώθηση της κριτικής σκέψης των μαθητών κ.ά. (Buckles & Watts, 

1998,  Leet & Houser, 2003, Caviglia-Harris, 2003, Niederjohn & Schug, 2008). 

Άλλωστε, οι Giedeman & Lowen (2008) θεωρούν ότι η διεπιστημονική 

μέθοδος που χρησιμοποιούν για να διδάξουν εισαγωγικές οικονομικές έννοιες βοηθά 

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες μιας συγκεκριμένης επιστήμης, 

ενώ παράλληλα, τους ωθεί να δουν τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις 

επιστήμες, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται ομαδική διδασκαλία ή αλλαγή του 

προγράμματος σπουδών.  

Οι Hansen & Olson (1996) καταλήγουν στο ότι ο κάθε επιστημονικός κλάδος 

είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συλλογή γνώσεων. Αντίθετα, αποτελεί το 

θεμέλιο της επαγγελματικής ταυτότητας του κάθε εκπαιδευτικού, πηγή κοινωνικής 

αναγνώρισης, πάροχο πρακτικών δομών διδασκαλίας αλλά και πεδίο εφαρμογής της 

διεπιστημονικότητας. Κατά συνέπεια, ο καθηγητής πρέπει να προσπαθήσει να 

εφαρμόσει ΔΔ προσεγγίσεις, χωρίς να είναι απαραίτητο να «απαρνηθεί» τον 

επιστημονικό του κλάδο, αλλά αξιοποιώντας το γνωστικό του απόθεμα. Ωστόσο, ο 

μονοθεματικός τρόπος σκέψης μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της απόκτησης εμπειριών 

σε νέα προγράμματα σπουδών και μέσω παραδειγματικών διδασκαλιών που θα 

παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να αγκαλιάσουν τις περαιτέρω αλλαγές στο 

παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών των διακριτών μαθημάτων.    

 

2.7 Λόγοι χρήσης ΔΔΠΣ 

Σύμφωνα με την Klein (2001), oι σύγχρονες κοινωνίες επηρεάζονται όλο και 

περισσότερο από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των υποσυστημάτων τους, όπως του 

οικονομικού, του πολιτικού, του νομικού, του επιστημονικού και των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας. Παρότι το κάθε υποσύστημα έχει αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες 
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λειτουργίας που το καθιστά εξαιρετικά παραγωγικό, η διαφορετικότητά του κάθε 

κοινωνικού τομέα δυσχεραίνει την αντιμετώπιση αυτών των παρενεργειών. 

Ενδεικτικό αυτής της εξέλιξης είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα γίνονται ολοένα 

και πιο πολύπλοκα και αλληλένδετα. Επιπλέον, εξαιτίας του ότι δεν περιορίζονται σε 

συγκεκριμένους τομείς, είναι δύσκολο να προβλεφθούν και αποτελούν αναδυόμενα, 

μη-γραμμικά φαινόμενα. Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό, οι απρόσμενες 

εξελίξεις  και η αβεβαιότητα θα συνεχίσουν να αποτελούν στοιχεία της σύγχρονης 

κοινωνίας. Κατά συνέπεια, εφόσον η πραγματικότητα αποτελεί ένα πλέγμα 

αλληλένδετων φαινομένων που δεν μπορούν να μελετηθούν μονοδιάστατα, η 

πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής επιβάλλει τη διεπιστημονικότητα. Οι Sicherl-

Kafol & Denac (2010) προσθέτουν ότι το σχολείο παρέχει ανεπαρκή εκπαίδευση για 

την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες απαιτούν όχι μόνο την 

απόκτηση πληροφοριών αλλά κυρίως τη δημιουργική επεξεργασία τους. Κατά 

συνέπεια,  η εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων μπορεί να οδηγήσει στην 

ουσιαστική κατανόηση διαφορετικών και συνάμα συσχετιζόμενων φαινομένων. Από 

την άλλη, οι Macy & Terry (2008) αναδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία του 

μαθήματος της Οικονομίας στα ΔΔΠΣ, καθώς, παρότι όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι 

επιδιώκουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η διαδικασία ανάλυσης πολλών 

καταστάσεων που συμβαίνουν στον «πραγματικό κόσμο», απαιτεί οικονομικές 

γνώσεις.     

Παράλληλα, η ανθρώπινη γνώση διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Με 

δεδομένη, λοιπόν, την ποσότητα των πληροφοριών αλλά και τον μεγάλο βαθμό 

εξειδίκευσης, το κάθε επιστημονικό πεδίο του προγράμματος σπουδών 

«διογκώνεται» σε τέτοιο βαθμό, που καταλήγει να περιλαμβάνει τεράστιο γνωστικό 

φορτίο για τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα, συχνά ο εκπαιδευτικός καλείται εκ των 

πραγμάτων να προβεί σε επιλογές και να «περικόψει» μεγάλο μέρος της γνώσης που 

πρέπει να διδαχθεί. Ταυτόχρονα, προκύπτουν σύγχρονα προβλήματα, για τα οποία οι 

μαθητές πρέπει να ενημερωθούν και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για 

να αντιμετωπίσουν. Η Jacobs (1989) θεωρεί ότι τα ΔΔΠΣ μπορούν να προσφέρουν 

ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα.  

Ζώντας στην κοινωνία της πληροφορίας, διαπιστώνουμε ότι η γνώση, η 

καινοτομία και οι υπηρεσίες συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στην οικονομική 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των χωρών. Είναι πια ξεκάθαρο ότι οι 

σύγχρονες αναπτυγμένες οικονομίες βασίζονται ίσως περισσότερο στην κατοχή 

γνώσεων και πληροφοριών παρά στα αγαθά/ προϊόντα του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΔΔ προσεγγίσεις μπορούν 

να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην πρόσκτηση γνώσεων που οικοδομούνται μέσω 

συνεργασίας, επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων και είναι σχετικές με τις 

ανάγκες διαφορετικών ομάδων ανθρώπων και εύκολα μεταβιβάσιμες σε αυτές 

(Russell, Wickson & Carew, 2008). Πιο συγκεκριμένα, οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι ΔΔ 

προσεγγίσεις μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στην αντιμετώπιση 
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προβλημάτων, όπως η αειφόρος ανάπτυξη
4
 και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης, θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια στους μαθητές, 

ώστε να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε συμμετοχικές μορφές δημοκρατίας αλλά και να 

μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον αυξανόμενο όγκο πληροφοριών που έχουν 

στη διάθεσή τους -κυρίως μέσω ίντερνετ- και να τον μετατρέπουν σε γνώση.   

Tα ΔΔΠΣ μπορούν να αποτελέσουν μια απάντηση στα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη δομή του ημερήσιου σχολικού προγράμματος. Καθώς το 

ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων είναι κατακερματισμένο σε 45λεπτες διδακτικές 

ενότητες, οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να αναλύσουν διεξοδικά τις υπό 

εξέταση θεματικές/ έννοιες και να αξιοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

που ξεφεύγουν από το δασκαλοκεντρικό πρότυπο και ευνοούν την ενεργό μάθηση. 

Αντίθετα, τα ΔΔΠΣ -θεωρητικά τουλάχιστον- προϋποθέτουν μεγαλύτερες χρονικά 

διδακτικές ενότητες και έτσι ξεπερνούν τέτοιου είδους περιορισμούς (Jacobs, 1989). 

Ταυτόχρονα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να υπάρξει πιο ευέλικτος 

προγραμματισμός και ένταξη νέων μορφών διδασκαλίας, αφού το πλαίσιο οργάνωσης 

του μαθήματος είναι διαφορετικό (Σαπουντζής, 2010). Ωστόσο, οι Marri et al. (2013), 

ενώ θεωρούν ότι οι ΔΔ παρεμβάσεις είναι καλύτερο να διεξάγονται σε 90λεπτες 

ενότητες, δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στις τυπικές 45λεπτες 

διδακτικές ενότητες. 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της οικονομικής θεωρίας, βασικό συμπέρασμα 

της μελέτης του Dambo (1985) είναι ότι το να αυξηθεί απλά η ποσότητα των 

οικονομικών εννοιών που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν θα 

βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα α) κατανόησης των μαθητών και β) εφαρμογής 

της αποκτηθείσας γνώσης. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι που μπορεί να έχει 

σημαντική συνεισφορά ένα ΔΔΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η Μακρίδου-Μπούσιου (2006) 

θεωρεί ότι η επιστήμη της Οικονομίας «είναι εξ ορισμού διαθεματική και τα 

οικονομικά προβλήματα κατάλληλα για μια διαθεματική προσέγγιση που θα καλύπτει 

και θα συνδέει σε ένα λογικό σύνολο όλο το φάσμα των επιμέρους διδακτικών 

αντικειμένων». Συνεχίζει παρατηρώντας ότι «η διαθεματικότητα των οικονομικών 

προβλημάτων είναι απαραίτητη για την ενοποίηση και αξιοποίηση των γνώσεων που 

αποκτώνται μεν από το αντικείμενο άλλων επιστημών, αλλά δεν συνδέονται με 

πραγματικά προβλήματα». Καταλήγει υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία των 

οικονομικών θα μπορούσε να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των επιμέρους 

μαθημάτων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος» (Μακρίδου-Μπούσιου, 2006: 

353).            

Ο Ματσαγγούρας (2002) παρουσιάζει αναλυτικά τους παιδαγωγικούς και 

διδακτικούς λόγους εφαρμογής ενός ΔΔΠΣ. Οι παιδαγωγικοί λόγοι σχετίζονται με τις 

                                                           
4
 Επιπρόσθετα, η Klein (2004) τονίζει ότι σύγχρονα προβλήματα, όπως αυτό της 

αειφόρου ανάπτυξης, αντιμετωπίζονται πολύ πιο ολοκληρωμένα μέσα από ΔΔΠΣ. 
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συνέπειες που έχει ένα πρόγραμμα σπουδών στο άτομο και στην κοινωνία και οι 

διδακτικοί με το βαθμό της αποτελεσματικότητάς του στη διαδικασία της μάθησης. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, τα οφέλη των ΔΔΠΣ 

αφορούν ταυτόχρονα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στην ενότητα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες που προσφέρουν τέτοιου είδους 

προγράμματα στους μαθητές.  

ΔΔΠΣ και μαθητές  

Ένας πρώτος παιδαγωγικός λόγος αξιοποίησης των ΔΔΠΣ είναι ότι 

συνεισφέρουν -μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης ή της συνδιδασκαλίας 

διαφορετικών μαθημάτων και τον συνδυασμό της βιωματικής γνώσης με τη σχολική- 

στη δημιουργία μελλοντικών ενεργών πολιτών, καθώς ενεργοποιούν την πολιτική και 

οικονομική σκέψη και δράση των μαθητών (Nikitina 2006, Weyland & Rehm, 2013). 

Αντιθέτως, τα ΠΣ αυτόνομων μαθημάτων «εντάσσουν το σχολείο στη διαδικασία της 

κοινωνικής αναπαραγωγής» (Ματσαγγούρας, 2002).     

Οι ΔΔ εφαρμογές συνήθως βασίζονται σε θέματα τα οποία άπτονται των 

ενδιαφερόντων των μαθητών. Ως αποτέλεσμα, συμβάλλουν στην αυξημένη 

συμμετοχή και τη βελτιωμένη επίδοση των μαθητών (Rowland, 1996, Kysilka, 1998, 

Lewis & Shaha, 2003, Bickmore, Bickmore & Hart, 2005, Giedeman & Lowen, 

2008). Όσον αφορά τα ΔΔΠΣ που εφαρμόζονται μέσω συνδιδασκαλίας, παρατηρείται 

ότι όσο πιο ουσιαστική είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών, τόσο καλύτερα είναι 

τα αποτελέσματα των μαθητών (Havnes, 2009, Rowland, 1996). Οι Alexander, 

Jarman, McClune & Walsh (2008) παρατηρούν ότι στο πλαίσιο της διεπιστημονικής 

τους προσέγγισης οι μαθητές επέδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για τις εξεταζόμενες 

οικονομικές έννοιες και παράλληλα δήλωσαν ιδιαίτερα υπερήφανοι για το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους.  

Η Caviglia-Harris (2003) θεωρεί ότι η διεπιστημονική διδασκαλία έχει πολλά 

πλεονεκτήματα, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές (και τους φοιτητές, όπως 

προσθέτουν οι Rennie et al. 2011) να κάνουν συσχετισμούς ανάμεσα σε θεματικές 

περιοχές, οι οποίοι δεν θα ήταν εύκολο να προκύψουν μέσω της αποσπασματικής 

προσέγγισης της γνώσης. Ταυτόχρονα, προκαλεί τους φοιτητές ή τους μαθητές να 

κατανοήσουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και τις διασυνδέσεις ανάμεσά 

τους (Sicherl-Kafol & Denac, 2010). Επιπλέον, τα διεπιστημονικά μαθήματα 

διδάσκουν τους φοιτητές να αναγνωρίζουν τις αντικρουόμενες απόψεις, να συνθέτουν 

ανόμοιο υλικό, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να επανεξετάζουν τις 

προϋπάρχουσες απόψεις τους. Ακόμη, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις των διακριτών 

επιστημών σε πραγματικές συνθήκες (Wade & Stone, 2010, Rennie et al., 2011). 

Μάλιστα, οι Renshaw & Wood (2011) αναφέρουν ότι όσο περισσότερο εφαρμόζονται 

ΔΔ προσεγγίσεις και προγράμματα σπουδών, τόσο οι μαθητές επιδεικνύουν μια 

αυξανόμενη ανάγκη να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα διαφορετικά 
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στοιχεία μιας ενότητας επιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Επίσης, «η 

διαθεματική προσέγγιση εστιάζει σε δεξιότητες υψηλού επιπέδου σκέψης, ενθαρρύνει 

τη δια βίου μάθηση, (…), εξασκεί το μαθητή στην ανάγνωση διαφορετικού είδους 

υλικών για ποικίλους σκοπούς, τον βοηθά να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ ποικίλων 

πηγών πληροφοριών, του παρέχει ευκαιρίες να συνδέει προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες με αυτά που μαθαίνει, αλλά και να εφαρμόζει δεξιότητες σε νέους τομείς 

γνώσης», ενώ δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Σαπουντζής, 2010: 43). Τέλος οι Weyland & Rehm (2013) 

συνοψίζουν ότι μέσω των ΔΔΠΣ ο μαθητής μπορεί να καλλιεργήσει σημαντικές 

ικανότητες, όπως: α) να παίρνει αποφάσεις, β) να δρα και γ) να εκφράζεται και να 

επικοινωνεί με σαφήνεια.     

Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι Hackmann et al. (2002) όπως και οι Weyland & 

Rehm (2013), τονίζουν ότι η διαθεματικότητα συνδέει τη μάθηση που συμβαίνει 

μέσα στην τάξη με εμπειρίες της πραγματικής ζωής που σχετίζονται με 

περισσότερους από έναν επιστημονικούς κλάδους. Ο Ματσαγγούρας (2002) μάλιστα, 

αντιπαραθέτει την αποσπασματικότητα των αυτόνομων μαθημάτων στο πλαίσιο ενός 

συμβατικού ΠΣ με την ευρύτητα και την πολύπλευρη προσέγγιση των εννοιών στο 

πλαίσιο ενός ΔΔΠΣ, η οποία προκαλεί πιο εύκολα το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι 

Rennie et al. (2011) παρατηρούν ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν διαθεματικά 

ΠΣ συμμετείχαν ενεργά στην έρευνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 

εμπλούτισαν τον τρόπο μάθησής τους και ήταν ιδιαίτερα πραγματιστές όσον αφορά 

την εξεύρεση λύσεων με τη χρήση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης
5
. Ο Hudgins 

                                                           
5 Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Lewis & Shaha (2003) με τη συμμετοχή 

400 μαθητών και 15 εκπαιδευτικών από 9 Λύκεια των Η.Π.Α. τεκμηριώνεται ότι τα 

ΔΔΠΣ παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση και τη 

συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με τα ΠΣ που βασίζονται στα αυτόνομα 

μαθήματα. Τα ΔΔΠΣ που εφαρμόστηκαν στην έρευνα παρείχαν διασυνδέσεις 

ανάμεσα στα γλωσσικά μαθήματα, τα Μαθηματικά και τις  Φυσικές Επιστήμες. Οι 

ερευνητές θεωρούν ότι, για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα ενός ΠΣ, πρέπει  να 

λαμβάνουμε υπόψη την επίδρασή του στη διάθεση και τη στάση των μαθητών 

απέναντι στο μάθημα και το σχολείο. Για τις ανάγκες της έρευνάς τους  συνέταξαν 

διαφορετικά ΠΣ για κάθε μάθημα. Έτσι, προέκυψαν τρία ΠΣ -διαφορετικού βαθμού 

διαθεματικότητας το καθένα- ένα για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, δύο για τα 

Μαθηματικά και τρία για τις Φυσικές Επιστήμες. Όσον αφορά τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, οι μαθητές που παρακολούθησαν τα ΔΔΠΣ είτε εμφάνισαν σημαντικά 

υψηλότερους μέσους όρους είτε είχαν εξίσου καλούς με τους μέσους όρους των 

μαθητών που παρακολούθησαν αυτόνομα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι μαθητές που 

συμμετείχαν στα ΔΔΠΣ παρουσίασαν είτε σημαντικά πιο θετική στάση είτε 

αντίστοιχη με τους μαθητές που συμμετείχαν στα αυτόνομα μαθήματα, αναφορικά με 

τις θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν, τις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν, 

αλλά και με τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν.    
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(2010) προσθέτει ότι ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι 

εμπεριέχει το στοιχείο της έκπληξης για τους μαθητές, καθώς αναδεικνύει απρόσμενα 

πολλές εφαρμογές της γνώσης σε διαφορετικά επιστημονικά πλαίσια. Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διευρύνει με τέτοιο τρόπο το γνωστικό πεδίο, ώστε ο κάθε 

μαθητής να βρει τη μελέτη πιο σχετική με τα ενδιαφέροντά του, εφαρμόσιμη σε 

πολλά επίπεδα και να αξιολογήσει θετικά τη σημασία της. Κατά συνέπεια, η 

ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τα ΔΔΠΣ αποτρέπει την πιθανότητα να μετατραπεί 

η εκπαιδευτική διαδικασία σε μια ανιαρή ρουτίνα (Σαπουντζής, 2010). Ωστόσο, τα 

ΔΔΠΣ δεν είναι σε θέση να λύσουν όλα τα διδακτικά προβλήματα, καθώς πολλά από 

αυτά δεν οφείλονται αποκλειστικά στην αυτονομία των γνωστικών αντικειμένων· 

σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος διδακτικής προσέγγισης του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2002).  

Η ενσωμάτωση της Οικονομίας σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μπορεί να 

βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την σημασία του συγκεκριμένου 

επιστημονικού πεδίου και το πώς συσχετίζεται με άλλους επιστημονικούς κλάδους 

(Caviglia-Harris 2003). Η Freedman (2008) συμπληρώνει ότι με τη 

διεπιστημονικότητα οι φοιτητές α) θα εκτεθούν στον «οικονομικό» τρόπο σκέψης (θα 

μάθουν να σκέφτονται σαν οικονομολόγοι), β) θα ενθαρρυνθούν/ ενδιαφερθούν όσοι 

αντιπαθούν ή φοβούνται το μάθημα της οικονομίας και γ) θα ενθαρρυνθούν οι 

φοιτητές να χρησιμοποιήσουν την οικονομική επιστήμη ως εργαλείο μελέτης 

θεμάτων που άπτονται άλλων επιστημών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Dambo (1985) έδειξαν ότι όσοι 

παρακολούθησαν το ενιαιοποιημένο πρόγραμμα και δεν είχαν προηγούμενη επαφή με 

την Οικονομία, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, σε σημείο που ο μέσος βαθμός 

αυτής της ομάδας να είναι ο υψηλότερος (αν και στατιστικά δεν είχε σημαντική 

διαφορά με το μέσο βαθμό όσων διδάχτηκαν με βάση το παραδοσιακό εγχειρίδιο 

Οικονομίας). Η σημαντική βελτίωση που προκύπτει κατά την εφαρμογή του 

ενιαιοποιημένου προγράμματος οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί ωθούνταν να 

αξιοποιήσουν καταστάσεις/ περιστατικά από το τοπικό και άμεσο περιβάλλον των 

μαθητών, γεγονός που συνέβαλε στην ουσιαστικότερη κατανόηση των οικονομικών 

εννοιών. Η παραπάνω μέθοδος βοήθησε σημαντικά τους μαθητές στην επεξεργασία 

ακόμα και θεμάτων που δεν σχετίζονται με τις καταστάσεις που βιώνουν στην 

καθημερινότητά τους  -στοιχείο που αποδεικνύει τη δυνατότητα μεταβίβασης της 

γνώσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει πολύ εκτεταμένη έρευνα αναφορικά με τη 

διεπιστημονική διδασκαλία οικονομικών εννοιών μέσω λογοτεχνικών κειμένων. Στα 

θετικά αυτής της προσέγγισης (Σαμαράς, 2003, Vachris & Bohanon, 2012) 

αναφέρεται το γεγονός ότι δημιουργούνται προοπτικές να αυξηθεί η μάθηση και η 

διατήρηση των γνώσεων, με την προϋπόθεση ότι η Λογοτεχνία αξιοποιείται σωστά. 

Επιπρόσθετα, οι Watts & Christopher (2012) αναδεικνύουν ΔΔ προσεγγίσεις, με τις 

οποίες το μάθημα της Οικονομίας μπορεί να οπτικοποιηθεί, να αποτυπωθεί στη 
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μνήμη των μαθητών, ή ακόμα να γίνει και πιο όμορφο. Για παράδειγμα, μπορούν να 

αξιοποιηθούν μορφές τέχνης, οι οποίες απεικονίζουν, αντανακλούν ή αναφέρονται σε 

οικονομικά θέματα ή ιδέες.    

 Η Duerr (2008) επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ΔΔ 

προσεγγίσεων στα γλωσσικά μαθήματα, αναφέροντας ότι μέσω της ανάγνωσης οι 

μαθητές α) εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, β) εξοικειώνονται με τον τρόπο 

έκφρασης ενός συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, γ) μαθαίνουν να σκέφτονται 

σαν επιστήμονες και δ) αποκτούν ανεξαρτησία και απορρίπτουν την παθητική στάση. 

Προσθέτει ότι, ενώ τα διδακτικά εγχειρίδια τείνουν απλά να συσσωρεύουν 

πληροφορίες, τα λογοτεχνικά βιβλία παρουσιάζουν περίπου το ίδιο υλικό με πιο 

ελκυστικό τρόπο. Καθώς, δηλαδή, η Λογοτεχνία αποδεσμεύει τον μαθητή από τη 

στείρα προσκόλλησή του στα δεδομένα, οξύνει τη δυνατότητα κατανόησης και 

αντίληψής του, ευνοεί την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης και του παρέχει 

δυνατότητες στοχαστικών αναλύσεων. Η ερευνήτρια καταλήγει στο ότι, αν οι 

μαθητές αποκτήσουν θετικές εμπειρίες, θα παρακινηθούν να αναζητήσουν και μόνοι 

τους περισσότερες πηγές γνώσης και πληροφοριών. 

Οι Buckles & Watts (1998) αναφέρουν ότι για να επιτευχθούν οι βασικοί 

στόχοι του προγράμματος σπουδών της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, προϋποτίθεται 

η γνώση πολλών οικονομικών εννοιών. Δεν εξηγείται, όμως, περαιτέρω ο τρόπος με 

τον οποίο οι μαθητές -αλλά και οι εκπαιδευτικοί- αναμένεται να έχουν αποκομίσει τις 

προαπαιτούμενες οικονομικές γνώσεις. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η 

παρατήρηση αυτή ισχύει (τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, όπως θα δείξουμε 

παρακάτω) και για το μάθημα της  Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής και του Δικαίου 

και της Πολιτικής Παιδείας στην Ελλάδα. Οι ίδιοι καταλήγουν ότι η 

συμπληρωματικότητα που χαρακτηρίζει τα εθνικά πρότυπα διδασκαλίας των 

διαφορετικών μαθημάτων του ΑΠΣ ενισχύει τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

περισσότερων διαθεματικών προγραμμάτων αλλά και ενσωμάτωσης των 

οικονομικών γνώσεων σε άλλα μαθήματα. Συμπεραίνουν ότι, αν τα προγράμματα 

σπουδών εφαρμοστούν με τη συγκεκριμένη μορφή, θα οδηγήσουν τους μαθητές, που 

δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα Οικονομίας, σε ελλιπή κατανόηση των 

οικονομικών εννοιών. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση στους μαθητές 

που έχουν παρακολουθήσει ένα αυτόνομο μάθημα Οικονομίας εξαιτίας του 

διαφορετικού τρόπου προσέγγισης των εννοιών. 

Έχει ήδη επισημανθεί η σημασία του παιδαγωγικού/ ψυχολογικού κλίματος 

και της διαχείρισης των συναισθημάτων στη σχολική τάξη (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1, 

σελ. 6). Ωστόσο, τα ΠΣ σπάνια συνυπολογίζουν ουσιαστικά την παραπάνω 

παράμετρο (Cahill & Adams, 2008).  Τα συναισθήματα, όμως, έχουν σημαντική 

επίδραση στην ανθρώπινη σκέψη και δράση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες βιολογικές τάσεις του ανθρώπου και να τις 

μετατρέψουν σε πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση (Scoffham & Barnes, 2011). 

Καθώς, λοιπόν, οι μαθητές «δεν έχουν ιδιαίτερα οφέλη από την εκπαίδευση, όταν 
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είναι δυστυχισμένοι ή αγχωμένοι» (Scoffham & Barnes, 2011: 540), η πραγματική 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να επιδιώξουν «την ευτυχία, την υγεία και 

την ευεξία σε πραγματικά-λειτουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (Scoffham & 

Barnes, 2011: 546). Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο που 

διαμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών και η σχολική πρακτική, ώστε «τα 

σχολεία να αναπτύξουν μια κουλτούρα, στην οποία θα ανθίσουν οι θετικές 

επιδράσεις, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται 

ικανοποίηση και η ζωή στο σχολείο να είναι πιο παραγωγική» (Scoffham & Barnes, 

2011: 547). Ωστόσο, εκ νέου οι Scoffham & Barnes (2011) αναφέρουν ότι σε 

εξετασιοκεντρικά σχολικά πλαίσια, που κυριαρχούνται από πιεστικά ωρολόγια 

προγράμματα και στόχους, είναι λιγότερο πιθανό να αναπτυχθούν αντίστοιχα 

προγράμματα σπουδών, καθώς η προτεραιότητα δίνεται σε πιο εύκολα μετρήσιμους 

στόχους. Όπως επισημαίνει ο Σαμαράς (2003), τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

συναντώνται και στο ελληνικό ΓΕΛ. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση εκπαιδευτικών 

εργαλείων, όπως το παιχνίδι, η προβολή αποσπασμάτων ταινιών, η μουσική κ.ά. -που 

επιχειρείται στα πλαίσια και της παρούσας διεπιστημονικής διδακτικής μεθόδου- 

μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις που δημιουργούν στους μαθητές θετικά 

συναισθήματα και κάνουν τη διδασκαλία της Οικονομίας πιο ενδιαφέρουσα 

(Balkenborg & Kaplan, 2009, Luccasen & Thomas, 2010, Tinari & Khandke, 2000, 

Watts & Christopher, 2012). 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο των ΔΔΠΣ είναι ότι συμβάλλουν στην 

κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών, καθώς παρέχουν γνώση ευκολότερα 

προσπελάσιμη και αξιοποιούν διδακτικές μεθόδους που ευνοούν την ανάπτυξη της 

συλλογικότητας,  (Ματσαγγούρας, 2002). Τέλος, έχει παρατηρηθεί  ότι τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις ευνοούν ιδιαίτερα τους λιγότερο επιμελείς μαθητές (Alexander et 

al., 2008: 27), καθώς επίσης ότι βοηθούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα 

ανομοιογένειας μέσα σε μια σχολική τάξη, αφού οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ικανοποιήσουν «ένα μεγάλο και πολύμορφο πληθυσμό μαθητών» (Σαπουντζής, 2010: 

44).         

ΔΔΠΣ και εκπαιδευτικοί   

Τα ΔΔΠΣ ευνοούν συνολικά τη διδακτική/ μαθησιακή διαδικασία, καθώς 

παρέχουν ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες όχι μόνο μεταξύ των 

μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Kysilka, 1998, Σαπουντζής, 

2010). Επιπρόσθετα, μέσω αυτών των διαδικασιών οι εκπαιδευτικοί αποκτούν 

ευελιξία που τους βοηθά να ανταποκρίνονται ευκολότερα στις αλλαγές 

(Ματσαγγούρας, 2002). Ο Rowland (1996) θεωρεί ότι οι προκλήσεις και οι 

ανταμοιβές είναι εγγενείς στη συνεργατική διδασκαλία, όταν, μάλιστα, 

πραγματοποιείται από δύο εκπαιδευτικούς διαφορετικής επιστημονικής κατάρτισης ή 

ειδικότητας. Καθώς οι δύο εκπαιδευτικοί δουλεύουν μαζί τόσο πριν όσο και κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, μπορεί να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη ζύμωση 

που θα βελτιώσει το ηθικό και την ψυχολογία τους. Έτσι, σύμφωνα με τους 
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Hackmann et al. (2002), η δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών σε ομάδες μπορεί να 

τους παράσχει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά 

και θετικό κλίμα στο περιβάλλον εργασίας τους.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι τα ΔΔΠΣ που εφαρμόζονται μέσω 

συνδιδασκαλίας μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία και τη συλλογικότητα και 

παράλληλα να βάλουν τέλος στην απομόνωση του εκπαιδευτικού (Murata, 2002). 

Μάλιστα, σε μια βιβλιογραφική επισκόπηση αμερικανικών ερευνών σχετικά με την 

εφαρμογή ΔΔΠΣ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Spraker, 2003) αναφέρεται ότι η 

διδακτική απομόνωση του εκπαιδευτικού παρεμποδίζει τη βελτίωση ολόκληρου του 

σχολείου, ενώ ταυτόχρονα είναι επιβλαβής για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Στην ίδια 

επισκόπηση περιλαμβάνεται η άποψη των Smith & Scott (1990) ότι η 

αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος, ώστε να παρέχεται χρόνος στους 

εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας, πρέπει να είναι μια συνειδητή 

προσπάθεια, με στόχο α) να μειωθεί η απομόνωσή τους στην τάξη, β) να ενισχυθεί η 

δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, γ) να αυξηθεί η ευρεία συνεργασία των 

εκπαιδευτικών σε διαφορετικούς τομείς και δ) να βελτιωθούν οι επιδόσεις των 

μαθητών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που διδάσκονται μέσω των 

παραπάνω μορφών συνδιδασκαλίας αποκτούν μια πιο θετική στάση απέναντι στο 

σχολείο. Σε όλα τα παραπάνω συνηγορεί και η έρευνα των Bickmore et al. (2005) 

όπως και εκείνη του Havnes (2009) που αναφέρεται στην επαγγελματική βελτίωση 

των εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεπιστημονικές ομάδες. 

Επιπρόσθετα, η Murata (2002) θεωρεί ότι τα ΔΔΠΣ μπορούν να οδηγήσουν 

στην εντονότερη ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους 

βελτίωση. Ενώ οι Alexander et al. (2008) προσθέτουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

δοκίμασαν να εφαρμόσουν ΔΔΠΣ προγράμματα σπουδών τα θεώρησαν πολύ πιο 

ενδιαφέροντα απ’ όσο ανέμεναν. 

Επίσης, ο Havnes (2009) αναφέρει ότι με τις διεπιστημονικές ομάδες 

εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, Interdisciplinary Teacher Team) προωθείται και η 

συλλογικότητα/ συνεργατικότητα των εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας (π.χ. των 

οικονομολόγων), με αποτέλεσμα να συμμετέχουν από κοινού στη λήψη αποφάσεων 

και να μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η ίδια η 

διδασκαλία αλλά και ο απώτερος στόχος, δηλαδή ο εμπλουτισμός των γνώσεων των 

μαθητών. 

Τα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών μπορούν να δώσουν μια απάντηση 

στο ερώτημα πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να διδάξει σε ένα κοινό 20-30 μαθητών, 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πολιτισμικά, γνωστικά) και διαφορετικά μαθησιακά 

στιλ (learning styles) και κίνητρα (Barab & Landa, 1997, Murata 2002). Ωστόσο, η 

αυξητική τάση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στο ΓΕΛ, επηρεάζει αρνητικά την προσπάθεια εφαρμογής αντίστοιχων 

προσεγγίσεων.  
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Τέλος, οι Bickmore et al. (2005) θεωρούν ότι η διαμόρφωση διεπιστημονικών 

ομάδων σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους όπως η παροχή συμβουλευτικής 

(mentoring), μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαδικασία ένταξης των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Επίσης, συμβάλλουν στη διαδικασία ένταξης 

οποιουδήποτε εκπαιδευτικού σε νέο εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την έρευνα 

που διεξήγαγαν οι προηγούμενοι ερευνητές, τα οφέλη που αποκόμισαν οι 

νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ήταν πολλά, καθώς η διεπιστημονική ομάδα συναδέλφων  

α) τους παρείχε ψυχολογική υποστήριξη, β) τους βοήθησε να αισθανθούν ικανοί/ 

αποτελεσματικοί, γ) τους βοήθησε να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

σε διοικητικό επίπεδο και δ) τους βοήθησε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας. 

ΔΔΠΣ και Σχολική Μονάδα 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΔΔΠΣ είναι ότι προσφέρουν σε κάθε 

σχολείο και κάθε εκπαιδευτικό την ευελιξία να οργανώσει τη διδακτική/ μαθησιακή 

διαδικασία με διαφορετικούς τρόπους. Ακριβώς στο σημείο αυτό τα ΔΔΠΣ 

διαφοροποιούνται από τα παλαιότερα προγράμματα σπουδών, των οποίων η ακαμψία 

και η περιοριστικότητα αποδυνάμωνε τον ρόλο του εκπαιδευτικού (Putwain et al. 

2011). Επιπλέον, οι Giedeman & Lowen (2008) παρατηρούν ότι, παρότι η ΔΔ 

προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες μιας συγκεκριμένης 

επιστήμης αναδεικνύοντας τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικούς 

κλάδους, δεν επιβάλλει υποχρεωτικά την ομαδική διδασκαλία ή την αλλαγή του 

προγράμματος σπουδών.  

Ένα τυπικό χαρακτηριστικό της σχολικής πραγματικότητας είναι ότι οι 

μαθητές -ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του λυκείου- ενδιαφέρονται πολύ 

περισσότερο για τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, προκειμένου να εισαχθούν 

στο πανεπιστήμιο. Συνέπεια αυτού του χαρακτηριστικού είναι η υποβάθμιση της 

γενικής παιδείας και η ελλιπής εκπαίδευση των μαθητών στους υπόλοιπους τομείς 

του προγράμματος σπουδών (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1, σελ. 3). Σύμφωνα με τους 

Hansen & Olson (1996), τα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών επιδιώκουν την 

ευρεία γνωστική κατάρτιση όλων των μαθητών και όχι μόνο τη στενή επιστημονική 

εξειδίκευση που αποκτούν οι μελλοντικοί φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, κτλ.        

Η Murata (2002) πιστεύει ότι η διεπιστημονικότητα σαν προσέγγιση 

διδασκαλίας συμβάλλει α) στο να δημιουργηθεί ποικιλία στη μονοθεματική 

παράδοση του σχολείου και β) στο να αναπτυχθούν κοινωνικοί δεσμοί ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι, παρότι οι ΔΟΕ 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές στο Λύκειο.  

Ακόμη, ο Havnes (2009) θεωρεί ότι σε πολλές χώρες η διαμόρφωση ΔΟΕ 

αποτελεί μέρος της προσπάθειας για βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, 

τροποποίηση της παραδοσιακής εξατομικευμένης δομής της διδασκαλίας, προώθηση 
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της συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και για την παροχή πιο ολοκληρωμένης 

εκπαίδευσης στους μαθητές.  

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι  τα ΔΔΠΣ έχουν πολλά κοινά στοιχεία με 

πολλές σύγχρονες θεωρίες μάθησης όπως «η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η 

διδασκαλία μέσω σχεδίων εργασίας (projects), η ολιστική προσέγγιση της γλώσσας, η 

διερευνητική μάθηση και το κίνημα της κριτικής σκέψης. Σε όλες αυτές τις 

προσεγγίσεις το διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει το φυσικό πλαίσιο για 

την υλοποίησή τους» (Ματσαγγούρας, 2002). 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση καθίσταται εμφανής η ανάγκη για την 

εφαρμογή των ΔΔ προσεγγίσεων σε όλους τους τομείς της γνώσης (Klein, 2004). 

Άλλωστε, όπως προσθέτει ο Robinson (2006), η δημιουργικότητα αναδύεται πολύ πιο 

συχνά μέσα από διαδικασίες που αξιοποιούν τη διεπιστημονική προσέγγιση. Ωστόσο, 

δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι, όπως θα αναλύσουμε και στη συνέχεια, η απλή 

δημιουργία διασυνδέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά θέματα ή επιστημονικούς 

κλάδους «δεν αποτελεί επαρκές υπόβαθρο για να υπάρξουν επιτυχημένες 

διεπιστημονικές διασυνδέσεις» (Sicherl-Kafol & Denac, 2010: 4696) 

 

2.8 Στοιχεία για τη δημιουργία ενός ΔΔΠΣ 

Η δημιουργία μιας ΔΔ διδακτικής παρέμβασης συνιστά ουσιαστικά τη 

σχεδίαση και εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών, έστω και περιορισμένου 

μεγέθους. Οι Huizinga et al. (2014) αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία σύνθεσης ενός ΔΔΠΣ και σημειώνουν τις υψηλές 

απαιτήσεις που αυτή έχει. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά πρότυπα, τα οποία ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει, ώστε να είναι εξίσου αποτελεσματικός τόσο 

στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ.  

Η Jacobs (1989) προσδιορίζει δύο (2) γενικά κριτήρια βάσει των οποίων 

μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικά διεπιστημονικά προγράμματα: 

1. Τα χαρακτηριστικά των ΔΔΠΣ θα πρέπει να έχουν καθοριστεί με μεγάλη 

προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει τον γενικό σκοπό και την εσωτερική 

συνέχεια του προγράμματος σπουδών, την ταξινόμηση των γνωστικών 

στόχων, ώστε να ενδυναμώνουν τις κριτικές δεξιότητες των μαθητών, τους 

δείκτες συμπεριφοράς που θα υποδεικνύουν την αλλαγή στάσης των μαθητών 

και τέλος, ένα στέρεο και ουσιαστικό σχέδιο αξιολόγησης. 

2. Τα διεπιστημονικά προγράμματα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία και 

θέματα του προγράμματος σπουδών που σχετίζονται τόσο με τις εμπειρίες 

των μαθητών από τα διακριτά μαθήματα όσο και με θέματα διεπιστημονικού 

χαρακτήρα. 
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Καταλήγει στο ότι οι πιο πετυχημένες προσπάθειες εφαρμογής ΔΔΠΣ είναι 

αυτές που ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, επιδιώκουν να παράσχουν ενεργές 

διασυνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία γνώσης. Κατά συνέπεια, οι ΔΔ 

εφαρμογές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενδιαφέρουσες εναλλακτικές αλλά ως 

πιο αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης του ΠΣ, ώστε να χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη εσωτερική συνέχεια. Ο Harris (2008) προσθέτει ότι πρέπει να γίνεται 

προσεκτική επιλογή των μαθημάτων και να είναι αρκετά προφανείς στους μαθητές οι 

δεσμοί ανάμεσά τους. 

 Οι Huizinga et al. (2014) αναδεικνύουν τις υψηλές απαιτήσεις που εμφανίζει 

η δημιουργία ενός ΔΔΠΣ, καθώς για τον σχεδιασμό μιας σειράς διεπιστημονικών 

μαθημάτων απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού 

προγραμμάτων σπουδών (π.χ. ικανότητες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, 

εφαρμογής και αξιολόγησης) αλλά και γενικότερες δεξιότητες σχεδιασμού και 

ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι για τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού ΔΔΠΣ απαιτείται: α) προσδιορισμός του προβλήματος/ θέματος 

που θα διερευνηθεί και των στόχων του ΔΔΠΣ, β) βαθιά γνώση του θέματος από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών, γ) παιδαγωγικές γνώσεις για τη σωστή επιλογή των 

διδακτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και δ) ικανότητα συσχέτισης/ 

σύνδεσης των εννοιών, έτσι ώστε το ΠΣ να διαθέτει εσωτερική συνοχή.       

Θέμα 

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο προσδιορισμός των θεμάτων βάσει των 

οποίων θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε πολλές έρευνες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στον προσδιορισμό του κεντρικού θέματος ή της κεντρικής ιδέας πάνω στην οποία θα 

βασιστεί η δημιουργία του ΔΔΠΣ (Renshaw & Wood, 2011, Banner, Donnelly & 

Ryder, 2012, Hulten, 2013). Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), η κεντρική ιδέα 

μπορεί να περιλαμβάνει α) θέματα προσωπικού ή καθολικού ενδιαφέροντος, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επιμέρους ενότητες σε διεπιστημονικά 

προγράμματα σπουδών, β) ζητήματα προβληματισμού και αντιπαράθεσης, καθώς 

ένας από τους σκοπούς της διαθεματικότητας είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 

αντικρουόμενες απόψεις ή ιδέες, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματικότητά 

τους εκτός σχολείου και γ) προβληματικές καταστάσεις, που μπορεί να εκτείνονται 

από το θέμα της μόλυνσης ως τη λειτουργία ενός μαθητικού συνεταιρισμού. Στην 

τελευταία περίπτωση γίνεται εμφανές ότι οι καταστάσεις δεν είναι απαραίτητο να 

εμπεριέχουν αρνητικά χαρακτηριστικά, αλλά θα πρέπει να εμπλέκουν τον μαθητή στη 

διερεύνηση πολύπλοκων σχέσεων, διαδικασία που ενεργοποιεί τις λειτουργίες της 

αναλυτικής και της συνθετικής σκέψης και οδηγεί σε θεωρητικοποιήσεις, οι οποίες 

ανοίγουν προοπτικές για περαιτέρω διερευνήσεις (Tchudi & Lafer, 1996) 

Οι Barab & Linda (1997) αναφέρουν ότι οι διεπιστημονικές διδακτικές 

ενότητες περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα (ή ένα οργανωτικό επίκεντρο), ο 
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όποιος μπορεί να είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή μια εμπειρία των μαθητών. Ο 

κοινός άξονας (που μεταφορικά μπορεί να ονομαστεί άγκυρα), πάνω στον οποίο 

δομείται μια διεπιστημονική ενότητα, αποδεικνύει και τη σημασία του να κατέχει 

κανείς ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων από διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους στην ολιστική προσέγγιση ενός θέματος. Για παράδειγμα, η παγκόσμια 

φτώχεια μπορεί να αποτελέσει ένα θέμα-άγκυρα, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές 

Λυκείου και στην ανάλυση του οποίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά η 

οικονομική επιστήμη.  

Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις στην επιλογή των κεντρικών θεμάτων των 

διεπιστημονικών προγραμμάτων: α) πρέπει να προσφέρουν μια ουσιαστική 

«άγκυρα», ένα θέμα στο οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αξίζει 

να επικεντρωθούν και β) πρέπει να είναι τόσο ευρέα, ώστε να παρέχουν τη 

δυνατότητα ύπαρξης πολλών διαφορετικών σημείων αφόρμησης και 

πραγματοποίησης δραστηριοτήτων διαφορετικού τύπου (Barab & Linda, 1997). Ο 

Σαπουντζής (2010) συμπληρώνει ότι η επιλογή των κατάλληλων εννοιών συνιστά μια 

εξαιρετικά σημαντική πρόκληση, εφόσον «η άμεση διδασκαλία εννοιών είναι 

ανώφελη για τους μαθητές, αν δεν έχουν φτάσει στο κατάλληλο στάδιο νοητικής 

ανάπτυξης για να κατανοήσουν το περιεχόμενο τους. Το εννοιολογικό περιεχόμενο, 

λοιπόν, θα πρέπει να είναι έτσι οργανωμένο και δομημένο, ώστε από τη μια να 

αντιστοιχεί στο επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών και από την άλλη 

να συμβάλει στην ενεργοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξή τους» (Σαπουντζής, 2010: 

52). 

Σύμφωνα πάντα με τους Barab & Linda (1997), κατά τον σχεδιασμό ενός 

ΔΔΠΣ οι μαθητές του Λυκείου συνήθως τείνουν να προτιμούν γενικές και 

αφηρημένες έννοιες, όπως η δικαιοσύνη, το περιβάλλον και το μέλλον. Σίγουρα 

πάντως ο προσδιορισμός του θέματος θα πρέπει να προκύψει από τους ίδιους τους 

μαθητές και να συνάδει με τα ενδιαφέροντά τους, ακόμα και αν συχνά δυσκολεύονται 

να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει τη σύνθεση ενός 

πετυχημένου ΔΔΠΣ. 

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός προχωρά στη σχεδίαση της διδακτικής ενότητας με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται κοινό πεδίο δραστηριοποίησης σε όλους τους 

μαθητές, να καθίσταται εμφανές γιατί είναι σημαντική η κατοχή γνώσεων από όλους 

τους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και να προβλέπονται πολλές 

διαφορετικές δραστηριότητες και τρόποι μάθησης. Για να είναι επιτυχημένη η 

επιλογή, ένα θέμα-άγκυρα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: α) να 

αιχμαλωτίζει τη φαντασία των μαθητών, β) να διαθέτει ιδιαίτερη σημασία για τους 

μαθητές, γ) να δικαιολογεί το περιεχόμενο των διαφορετικών κλάδων που εμπεριέχει 

και δ) να εμπεριέχει μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών μεθόδων/ στρατηγικών 

(Barab & Linda, 1997). 
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Πρότυπα Δημιουργίας ΔΔΠΣ 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν κάποια διαφορετικά πρότυπα δημιουργίας 

ΔΔΠΣ. Με βάση τη Duerr (2008: 179), οι Davidson & Worsham (1992) παραθέτουν 

μια προσέγγιση οκτώ βημάτων για τη σύνθεση ΔΔΠΣ σε οποιοδήποτε επίπεδο 

εκπαίδευσης και σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα: 

 Προσεκτική ανάλυση των στόχων του προγράμματος σπουδών για να 

προσδιοριστούν οι κατηγορίες και τα επίπεδα σκέψης που απαιτούνται για την 

ολοκληρωμένη κατάκτηση της γνώσης. 

 Αξιολόγηση των γνωστικών αναγκών των μαθητών σε σχέση με τους στόχους 

του προγράμματος σπουδών. 

 Δημιουργία μιας λίστας δεξιοτήτων συλλογιστικής (thinking skills) για να 

διδαχθούν στους μαθητές (ή επιλογή από την υπάρχουσα λίστα). 

 Ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για τη σειρά με την οποία θα γίνει η 

διδασκαλία των παραπάνω δεξιοτήτων. 

 Προσδιορισμός κάθε δεξιότητας. 

 Καθορισμός των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή 

κάθε δεξιότητας. 

 Εφαρμογή των δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών. 

 Έλεγχος για τη γνώση και κατοχή των δεξιοτήτων. 

Οι Combs & White (2000) κάνοντας ουσιαστικά μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

προσδιόρισαν τέσσερα βήματα που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των 

στόχων μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας: 

 Οι διδακτικές ενότητες να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες γύρω από σχετικά 

θέματα ή προβλήματα που μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

 Το βασικό θέμα των διδακτικών ενοτήτων να είναι συνδεδεμένο (anchored) με 

το πρόγραμμα σπουδών όλων των επιστημονικών κλάδων που εμπλέκονται. 

 Τα θέματα να έχουν ένα τέτοιο εύρος, ώστε να συμπεριλαμβάνουν όλους τους 

επιστημονικούς κλάδους, χωρίς κάποιος αναγκαστικά να βγαίνει εκτός του 

προγράμματος σπουδών. 

 Τόσο οι καθημερινές δραστηριότητες όσο και τα σημαντικά γεγονότα να είναι 

συμβατά με μια μεγάλη ποικιλία ειδών (μεθόδων) μάθησης και επιπέδων 

ικανότητας (Combs & White, 2000: 284). 
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Τα ΔΔΠΣ εφαρμόζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Rowland 

(1996) περιγράφει τις βασικές αρχές της συνδιδασκαλίας που πραγματοποιείται από 

ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αρχές 

αφορούν άμεσα και τη σχεδίαση και διεξαγωγή ΔΔΠΣ και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Οργάνωση: Ένα μάθημα που διδάσκεται από καθηγητές διαφορετικών 

πανεπιστημιακών τμημάτων (διεπιστημονική συνδιδασκαλία) πρέπει να είναι καλά 

οργανωμένο, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει εκ των προτέρων τις δικές του 

αρμοδιότητες. Η διανομή μιας συνδυαστικής περίληψης του μαθήματος (με στοιχεία 

και από τους δύο κλάδους) ή του περιεχομένου κάθε διδακτικής ενότητας και οι 

εργασίες για το σπίτι αποτελούν στοιχεία της επιθυμητής οργάνωσης του μαθήματος 

και μια ισχυρή βάση εκκίνησης για τους φοιτητές . 

Υποστηρικτική ατμόσφαιρα: Οι καθηγητές θα πρέπει να δίνουν έμφαση στη 

σημασία της ομαδικής διδασκαλίας, να  προωθούν το σεβασμό των φοιτητών προς 

όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους με 

συλλογικότητα. 

Συμμετοχή: Όταν η ομάδα αποτελείται από 2 καθηγητές, πρέπει και οι δύο να 

έχουν φυσική παρουσία κατά τη διδασκαλία όλων των θεματικών ενοτήτων. Με τον 

τρόπο αυτό, ενισχύουν την έννοια της ομάδας αλλά και ενημερώνονται για την 

πορεία της διδασκαλίας και για τα κομμάτια της ύλης που καλύπτονται στην τάξη. 

Ωστόσο, ο κάθε καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος για μια σειρά διδακτικών 

ενοτήτων που εμπίπτουν στην ειδικότητά του και μετά να αναλαμβάνει ο άλλος. Σε 

κάθε περίπτωση, μπορεί να προκύψει χρήσιμη ανατροφοδότηση, εάν ληφθούν υπόψη 

τα θετικά σχόλια, οι παρατηρήσεις και τα παραδείγματα που έχουν δοθεί από τον 

συνάδελφο. 

Διαφορετικές ικανότητες: Είναι προφανές ότι ο κάθε καθηγητής συνεισφέρει 

στην ομάδα τις ιδιαίτερες γνώσεις, τις δυνατότητες και τα θετικά χαρακτηριστικά που 

έχει (πλεονεκτήματα). Τα μέλη της ομάδας, τόσο οι υπόλοιποι καθηγητές όσο και  οι 

μαθητές θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν πλήρως. Για παράδειγμα, οι καθηγητές 

μπορούν να επωφεληθούν από τις διαφορετικές εμπειρίες των συναδέλφων τους. Και 

μάλιστα, τα πλεονεκτήματα των καθηγητών που αναδεικνύονται στη διδακτική 

διαδικασία θα πρέπει να τονίζονται από τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και να 

επισημαίνονται σε επόμενα μαθήματα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Rowland (1996) δίνει ιδιαίτερη σημασία στον 

υποστηρικτικό ρόλο των καθηγητών (σε επίπεδο ομάδας) προς τους μαθητές που 

δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες της μάθησης ή παρουσιάζουν 

χαμηλά αποτελέσματα σε τεστ ή εξετάσεις. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι ορθές 

απαντήσεις πρέπει να μοιράζονται στους μαθητές μετά το τέλος των τεστ ή των 

εξετάσεων.  
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Χρόνος προετοιμασίας 

Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ είναι η 

παράμετρος του χρόνου. Τόσο η συνδιδασκαλία όσο και η εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ από 

έναν εκπαιδευτικό επιβάλλουν την εξεύρεση του απαραίτητου χρόνου για τον 

σχεδιασμό αλλά και για τη διεξαγωγή της ΔΔ παρέμβασης (Spraker 2003). Κατά τους 

Hackmann et al. (2002), ο χρόνος αυτός συνήθως αφιερώνεται στον σχεδιασμό 

διαθεματικών παρεμβάσεων, στην αμοιβαία επίλυση προβλημάτων, στον χρονικό 

προγραμματισμό των διαθεματικών ενοτήτων, στη συζήτηση και την αντιμετώπιση 

των αναγκών των μαθητών και στην ενδυνάμωση του αισθήματος ενότητας ανάμεσα 

στους καθηγητές και τους μαθητές. Στην αντίθετη περίπτωση, οι καθηγητές θα πρέπει 

να συναντιούνται στα διαλείμματά τους ή πριν και μετά το σχολείο, κάτι που θα 

δυσχέραινε το έργο τους. Προσθέτει, μάλιστα, ότι σχεδόν το 60% των διευθυντών 

των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι προβλέφθηκε χρόνος 

σχεδιασμού των διαθεματικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, το 77% των καθηγητών που 

αποτελούσαν μέλη μιας εκπαιδευτικής ομάδας συνεργάζονταν μεταξύ τους για 

τουλάχιστον 2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα δε με τους  Flowers et al. (1999), 

οι καθηγητές αυτοί επιδεικνύουν και μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης από την 

εργασία τους. 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 

Η Spraker (2003) αναφέρει ότι σε μια ομάδα εργασίας που δραστηριοποιείται 

σε οποιονδήποτε τομέα πρέπει να υπάρχει αλληλεξάρτηση ρόλων, στόχων και 

αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που εκλείψει έστω και ένα από τα παραπάνω στοιχεία, 

έχουμε να κάνουμε με ψευδο-ομάδα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας στην τάξη τους σε σχέση με άλλους επαγγελματίες/ 

εργαζόμενους και για τον λόγο αυτό η λειτουργία των ομάδων παρουσιάζει 

μεγαλύτερες δυσκολίες. Κατά συνέπεια, η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία ενός ΔΔΠΣ· δεν είναι, όμως, δεδομένη και  

εύκολα επιτεύξιμη, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνηθίσει να συνεργάζονται.  

Οι Hackmann et al. (2002) αναφέρονται στις τάσεις και τις επιπτώσεις των 

διεπιστημονικών παρεμβάσεων συνδιδασκαλίας σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, 

όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο μιας πανεθνικής έρευνας στις ΗΠΑ. Με 

βάση την έρευνα αυτή, σχεδόν το 80% των σχολείων αξιοποιούν πρακτικές στις 

οποίες προβλέπεται ομαδική συνεργασία των εκπαιδευτικών. Οι διαθεματικές ομάδες 

περιλαμβάνουν συνήθως εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως η Αγγλική Γλώσσας, οι 

Κοινωνικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες. Ο συνήθης 

αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην ομάδα με βάση τα στοιχεία της 

παρούσας έρευνας είναι 4. Ωστόσο, το μέγεθος της ομάδας των διδασκόντων που 

συμμετέχουν σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα συνδιδασκαλίας πρέπει να είναι 

σχετικά μικρό (δύο με τρεις εκπαιδευτικοί), καθώς οι μικρότερες ομάδες μαθητών 
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ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός που καθιστά τη διαθεματική 

προσέγγιση πιο ουσιαστική. .    

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή συνεργάτη πρέπει να 

γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αφού οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα 

(Murata, 2002). Το 71% των ομάδων εκπαιδευτικών είχε ορίσει έναν αρχηγό/ 

οργανωτή. Άλλωστε, η συνήθης και πιο αποτελεσματική πρακτική είναι να ορίζεται 

αρχηγός σε κάθε ομάδα εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο Havnes (2009) αναφέρει ότι η 

σχέση μεταξύ των μελών μιας διεπιστημονικής ομάδας μπορεί να είναι οριζόντια, με 

την έννοια ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουν στο project ανάλογα με την ειδικότητά 

τους. Στη μελέτη περίπτωσης που περιγράφει, τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν και 

αναλάμβαναν εκ περιτροπής ηγετικό ρόλο στη διαδικασία προγραμματισμού, όχι με 

βάση την ιεραρχική τους θέση ή τη διδακτική εμπειρία/ προϋπηρεσία αλλά με βάση 

την ειδικότητα που αναδεικνυόταν ως η πλέον κατάλληλη/ αρμόδια για την εποπτεία 

του project σε κάθε φάση υλοποίησής του. Ωστόσο, ο τρόπος διεξαγωγής του project 

ήταν διαρκώς αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

Ο Havnes (2009) ερευνά την εσωτερική δομή, το κοινωνικό νόημα και τις 

πιθανές πηγές μάθησης και ανάπτυξης που ενυπάρχουν στη διαδικασία σχεδιασμού 

και συντονισμού της εργασίας μιας ΔΟΕ. Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται όχι σε 

όσα λένε οι εκπαιδευτικοί για τις ΔΟΕ, αλλά στο τι λένε μέσα σε αυτές. Για τις 

ανάγκες της έρευνας βιντεοσκοπήθηκαν και αναλύθηκαν οι συζητήσεις των ΔΟΕ σε 

δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νορβηγία. Με τον παραπάνω τρόπο 

προσδιορίστηκαν τέσσερα πρότυπα αλληλεπίδρασης: 

 η διατήρηση του ατομικισμού: επαναδιαπραγμάτευση της ατομικής 

αυτονομίας  

 ο συντονισμός: εξασφάλιση της κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας 

 η συνεργασία: διαμόρφωση ενός κοινού αντικειμένου και 

 ο επιμερισμός της εργασίας: διασαφήνιση των παιδαγωγικών μοτίβων 

(Havnes, 2009: 164) 

Στο πλαίσιο μιας ΔΟΕ οι εκπαιδευτικοί πραγματεύονται θέματα που αφορούν 

τη συνδιδασκαλία, τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν εντός τάξης αλλά και παιδαγωγικά ζητήματα. Οι συναντήσεις των 

εκπαιδευτικών της ομάδας είναι στενά συνδεδεμένες με το τι έχει προηγηθεί στην 

προηγούμενη συνάντηση και με τις δραστηριότητες του προηγούμενου και επόμενου 

μαθήματος. 

Παρότι υπάρχει -όπως θα αναλύσουμε παρακάτω- σκεπτικισμός σε σχέση με 

τις ΔΟΕ, η συνεργατική διδασκαλία έχει ευρέως εισαχθεί στη σχολική πρακτική και 

πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά που 
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κάνουν τις ομάδες να λειτουργούν αποτελεσματικά. Έτσι, έχουν εντοπιστεί οι 

παρακάτω καίριες πτυχές της ομαλής λειτουργίας των ομάδων εκπαιδευτικών 

(Hackmann et al., 2002, Murata, 2002, Spraker, 2003, Duerr, 2008, Supovitz, 2002 & 

Achinstein, 2002):  

 η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας  

 η συνεργατική προετοιμασία της διδασκαλίας, καθώς πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι διδακτικές μέθοδοι και οι στόχοι όλων των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν. Άλλωστε, ο απώτερος στόχος της διαθεματικής διδασκαλίας δεν 

εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγχώνευση δύο ή περισσότερων 

επιστημονικών κλάδων. Προκειμένου να επιτευχθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της ΔΔ προσέγγισης, απαιτείται ομαδική συνεργασία των 

εκπαιδευτικών και παράλληλος διαχωρισμός των μαθητών επίσης σε ομάδες. 

Μάλιστα, στην έρευνα της Murata (2002), όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν 

τον προγραμματισμό του μαθήματος ως το πλέον σημαντικό συστατικό του. 

 η εστίαση των εκπαιδευτικών στον τρόπο ενιαιοποίησης του περιεχομένου της 

διδασκαλίας  

 η ύπαρξη κοινών πρακτικών, καθώς είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

μοιράζονται κοινές απόψεις και μεθόδους για τη διδασκαλία και το 

πρόγραμμα σπουδών 

 η αντιμετώπιση των κρίσεων/ αντιθέσεων εντός της ομάδας, καθώς συμβάλλει 

καθοριστικά στη διατήρηση της δυναμικής της  

 η διοικητική υποστήριξη για να διευκολυνθεί η λειτουργία της ομάδας των 

εκπαιδευτικών και  

 η μακροβιότητα των ομάδων και η συνεχής συμμετοχή των μελών τους: οι 

διευθυντές των σχολείων σε ποσοστό 65%  πιστεύουν ότι μετά τη δημιουργία 

μιας ΔΟΕ απαιτείται  τουλάχιστον τετραετής συνεργασία, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά της (Hackmann et al., 2002).  

Τέλος, κατά την Freedman (2008) πρέπει να επιλέγονται ενότητες στις οποίες 

όλοι οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται πλήρως καταρτισμένοι, ώστε να συμμετέχουν 

ισοδύναμα.                         

Συνδιδασκαλία & παρουσία στην τάξη 

Κατά την Duerr (2008), αν η διεπιστημονική  παρέμβαση διεξάγεται εν 

παραλλήλω πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι γίνεται στις τάξεις των 

συναδέλφων τους, ώστε κανένας να μην μένει πίσω ή να προχωρά πολύ γρήγορα. 

Αυτή, άλλωστε, είναι μια πρακτική που εφάρμοσαν στις ΔΔ παρεμβάσεις τους η 
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Caviglia-Harris (2003) και η Freedman (2008) με συνεχή παρουσία όλων των 

εκπαιδευτικών στην τάξη. 

Αυτονομία & Διαφορές 

Στο ΔΔΠΣ που περιγράφει η Murata (2002) οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στη συνδιδασκαλία δεν αισθάνθηκαν να «θυσιάζουν» μέρος του αυτόνομου 

μαθήματός τους. Αντίθετα, αναφέρουν ότι εμπλούτισαν τη μάθηση δίνοντάς της 

πολλαπλές προοπτικές. Επιπλέον, οι διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς των ομάδων αποτέλεσαν «μαγιά» και τρόπο εμπλουτισμού του 

μαθήματος, καθώς ο καθένας από αυτούς συμπλήρωνε τον άλλον και έτσι προέκυπτε 

ουσιαστική ανατροφοδότηση.  

Ανάλυση σε βάθος και όχι σε πλάτος 

Στο ΔΔΠΣ που περιγράφει η Murata (2002) δόθηκε έμφαση στις έννοιες και 

στο βάθος της ανάλυσης και όχι στο πλάτος. Με λίγα λόγια, δίνεται έμφαση στην 

ποιότητα και όχι στην ποσότητα της προς απόκτηση γνώσης. Στο ίδιο πλαίσιο, η 

Freedman (2008) γενικεύει λέγοντας ότι τα ΔΔΠΣ δίνουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης 

σε συγκεκριμένες αν και περιορισμένες σε αριθμό έννοιες. Όσο λιγότερα είναι τα 

θέματα τόσο βαθύτερη μπορεί να είναι η ανάλυση και τόσο ουσιαστικότερη η 

ενιαιοποίηση των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Ωστόσο, οι Schug & Cross 

(1998) υπογραμμίζουν ότι η διαθεματικότητα, παρότι είναι μια μορφή διδασκαλίας 

που αξιοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους, δεν πρέπει να υποβαθμίζει ή να μειώνει 

τη διδακτέα ύλη. Η διαθεματικότητα δεν είναι ο στόχος αλλά το μέσο διδασκαλίας. 

Ομαλή μετάβαση από τα αυτόνομα μαθήματα στα ΔΔΠΣ 

Οι Combs & White (2000) θεωρούν ότι τα λιγότερο ενιαιοποιημένα μοντέλα 

ΔΔ διδασκαλίας είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμα -τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο- και πιο 

ρεαλιστικά για τα δεδομένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόμοια άποψη 

καταθέτει και η Freedman (2008) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον σχεδιασμό 

του ΔΔΠΣ της αξιοποίησε τρία από τα μοντέλα που προτείνει ο Fogarty (1991), 

προχωρώντας σταδιακά στη χρήση πιο έντονα διαθεματικών μοντέλων. Ενταγμένοι 

στην παραπάνω διαδικασία, οι φοιτητές με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να 

εκφράζονται και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας οικονομικούς 

όρους. Έτσι, υποβοηθούμενοι από τη μεγαλύτερη τριβή τους με τις οικονομικές 

έννοιες οδηγούνταν σε μια όλο και πιο ουσιαστική ενιαιοποίηση του ΠΣ. Τέλος, και 

οι Schug & Cross (1998) θεωρούν ότι η πρώτη επαφή/ γνωριμία των μαθητών με τη 

διαθεματικότητα πρέπει να είναι ομαλή και να χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση. 

Συνεπώς, η εφαρμογή διαθεματικών παρεμβάσεων δεν χρειάζεται να γίνεται πάντα με 

απόλυτο τρόπο, αλλά ειδικά στα πρώτα στάδια πρέπει να γίνονται μικρές και καλά 

σχεδιασμένες διασυνδέσεις. Οι διασυνδέσεις αυτές πρέπει να είναι ουσιαστικές και να 

αποφεύγονται οι επουσιώδεις αναφορές. 



57 

 

Εγχειρίδια & Αναφορές 

Προκειμένου να συνταχθεί/ διαμορφωθεί ένα ΔΔΠΣ, θα πρέπει να 

προσδιοριστούν τα σημεία/ οι ενότητες των διδακτικών εγχειριδίων ή γενικότερα των 

ΠΣ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ΔΔ αναφορές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 

προσδιοριστεί ο βαθμός ανάπτυξης των εννοιών ή των παραδειγμάτων, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τόσο το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν οι μαθητές 

όσο και το επίπεδο των γνωστικών απαιτήσεων που προϋποθέτει η διδασκαλία των 

εννοιών. Όπως αναφέρουν οι Buckles & Watts (1998), συχνά οι οικονομικές έννοιες 

που συναντώνται στο ΠΣ άλλων μαθημάτων δεν επεξηγούνται· επιπλέον, δεν 

προσδιορίζονται οι πηγές από τις οποίες οι μαθητές θα αντλήσουν γνώσεις για να 

κατανοήσουν τις έννοιες σε βάθος ή έστω να τις ερμηνεύσουν. Προκειμένου να 

αναδείξουν την παραπάνω έλλειψη, οι Giedeman & Lowen (2008) επεξεργάστηκαν 

τα οικονομικά εγχειρίδια και αποδελτίωσαν τις ιστορικές αναφορές που εμπεριέχουν, 

ώστε να τις αξιοποιήσουν για να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και πιο συνδεδεμένη με 

την πραγματικότητα τη διδασκαλία των οικονομικών εννοιών. Από την άλλη πλευρά, 

οι Marri et al. (2013) προσδιόρισαν τις αναφορές σε οικονομικές έννοιες που 

ενυπάρχουν στο ΠΣ του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας στις διαφορετικές 

πολιτείες των Η.Π.Α.   

Κατάρτιση 

Κατά τους Schug & Cross (1998), μόνο όταν υπάρχει βαθιά γνώση του 

αντικειμένου η διαθεματικότητα μπορεί να είναι ουσιαστική.  Επίσης, καθοριστικής 

σημασίας είναι η εμπειρία και η ορθή επεξεργασία της πρότερης γνώσης, έτσι ώστε 

να προκύψει διεύρυνση και διασύνδεσή της με άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

Ελλείψει των προαναφερθέντων παραγόντων, η γνώση μπορεί να διαστρεβλωθεί, να 

ακυρωθεί ή να απλοποιηθεί. Η Spraker (2003) συμπληρώνει ότι ένα στοιχείο που 

βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας είναι η κατάρτιση/ επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε διάφορες πτυχές της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. 

Αξιολόγηση 

Όπως θα δούμε και παρακάτω, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 

οι ερευνητές που εφαρμόζουν ΔΔΠΣ αξιολογούν τα αποτελέσματά τους. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η «τριγωνική» μέθοδος των Rennie et al. (2011), σύμφωνα με την 

οποία η αξιολόγηση συντελείται αρχικά από τη σκοπιά της διαθεματικότητας, στη 

συνέχεια από τη σκοπιά των διακριτών επιστημών και τέλος με βάση τους τρόπους 

που οι μαθητές ανακαλύπτουν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν τη γνώση κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής. Η παραπάνω μέθοδος αξιολόγησης προτείνει μια 

ισορροπημένη αξιοποίηση τόσο των διακριτών επιστημών όσο και των ΔΔ 

προσεγγίσεων.   

Τέλος, θα αναφέρουμε κάποια γενικά συμπεράσματα των ερευνητών σχετικά 

με μεμονωμένα στοιχεία που μπορούν να αναδειχτούν χρήσιμα στον σωστό 
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σχεδιασμό ενός ΔΔΠΣ. Οι Schug & Cross (1998) θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

θέλουν να ασχοληθούν με ΔΔΠΣ πρέπει πάντα να εξασφαλίζουν ότι η 

διαθεματικότητα αναδύεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει, δηλαδή, να 

κάνουν ουσιαστικές συνδέσεις στα προφανή σημεία του ΠΣ και στο κατάλληλο 

πλαίσιο και όχι να καταφεύγουν σε προσθήκες διαθεματικού υλικού . Το καθημερινό 

σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευέλικτο, ώστε οι καθηγητές να μπορούν να 

εναλλάσσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 

μαθητή (Hackmann et al., 2002). 

Κατά τους Wilson & Kwilicki (2000), απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάδειξη της σημασίας της διεπιστημονικότητας στη διεξοδική και ακριβή 

κατανόηση του περιβάλλοντα κόσμου είναι η πραγματοποίηση μιας προκαταρκτικής 

συζήτησης με τους μαθητές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άμεση ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών στις ανάγκες των μαθητών, καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για 

αυτούς μέθοδο διδασκαλίας (Spraker, 2003). Τέλος, οι μαθητές που συμμετέχουν στις 

διαθεματικές τάξεις πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανομοιογενή 

χαρακτηριστικά.  

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η διαθεματική προσέγγιση  δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με τη μέθοδο project (Ματσαγγούρας, 2002), αλλά θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο, όταν ταιριάζει με το περιεχόμενο του μαθήματος και είναι 

εκπαιδευτικά χρήσιμο. Κατά τη Freedman (2008), η λεκτική αντιπαράθεση (debate) 

αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα ΔΔΠΣ· ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή 

του προϋποθέτει την προσεκτική καθοδήγηση των μαθητών/ φοιτητών μέσω 

αναλυτικών οδηγιών.     

Ένα σημείο κλειδί της ενεργού μάθησης που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 

σχεδιασμό των ΔΔΠΣ είναι η αυθεντική και αυθόρμητη εμπλοκή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν ενσυνείδητα ότι εφαρμόζουν τις ιδέες 

του μαθήματος. Με άλλα λόγια, χωρίς να τη βιώνουν ως ένα παραδοσιακό μάθημα ή 

ως τη γνωριμία με μια τυπική διδακτική ενότητα. Για παράδειγμα, στο μάθημα της 

Οικονομίας πολλές από τις έννοιες που σχετίζονται με την ηθική είναι δύσκολο να 

διδαχθούν, χωρίς ο εκπαιδευτικός να καταφύγει σε μια μορφή «κηρύγματος» (Macy 

& Terry, 2008). Συμμετέχοντας, όμως, σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, οι μαθητές 

μπορούν να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, να μυηθούν στις πρακτικές 

εφαρμογές της και να οδηγηθούν μόνοι τους σε συμπεράσματα και συνδέσεις των 

οικονομικών εννοιών με την ηθική. 

Είναι σημαντικό ότι στο σχεδιασμό ενός ΔΔΠΣ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αντλήσουν το υποστηρικτικό υλικό τους σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες που 

προτείνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διδακτικές εφαρμογές. Συχνά, οι ιστοσελίδες 

αυτές παρουσιάζουν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας, 

τρόπους εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε άλλες 

επιστήμες και που ενδείκνυνται και για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικονομίας 
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ή και προτάσεις ενσωμάτωσης των μεθόδων διδασκαλίας της Οικονομίας σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα (Maier, McGoldrick & Simkins, 2012).          

Καταληκτικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο συνδυασμός διαφορετικών 

διεπιστημονικών στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική συνέργεια μεταξύ 

των διαφόρων ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, οι μαθηματικοί μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες για να διευρύνουν το πλαίσιο διδασκαλίας 

και να συνδέσουν έννοιες από το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματός τους με 

προβλήματα της «πραγματικής ζωής». Αντίστοιχα, όπως εφαρμόζεται και στην 

παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί των Κοινωνικών Επιστημών μπορούν να 

επωφεληθούν από το ευρύ ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται τα γεγονότα, οι 

ανθρώπινες συμπεριφορές και ενέργειες, προκειμένου να επιτύχουν την πληρέστερη 

κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά και τη 

διευκόλυνση των μαθητών στην ανεύρεση λύσεων. Κατά συνέπεια, οι διαφορετικές 

διεπιστημονικές στρατηγικές, όταν τεθούν στη διάθεση ενός σωστά καταρτισμένου 

εκπαιδευτικού, μπορούν να αλληλεπιδράσουν, επιφέροντας εξαιρετικά μαθησιακά 

αποτελέσματα (Nikitina, 2006).    

 

2.9 Οι εφαρμογές των ΔΔΠΣ στη βιβλιογραφία 

Η βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύει πολλές και διαφορετικές προσπάθειες 

σύνθεσης ΔΔΠΣ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και με αφετηρία διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται διαφορετικές 

προσεγγίσεις για α) τη διδασκαλία των οικονομικών εννοιών μέσω άλλων επιστημών 

και β) τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικονομίας με τη χρήση στοιχείων, μεθόδων 

διδασκαλίας και παραδειγμάτων από άλλες επιστήμες.   

ΔΔΠΣ και Κοινωνικές Επιστήμες  

Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε αυτήν την ανασκόπηση με την παρουσίαση 

ορισμένων από τις ΔΔ διδακτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν τη διασύνδεση του 

μαθήματος της Οικονομίας με άλλα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών. Καθώς στο 

νέο ΠΣ του ΓΕΛ το μάθημα της Οικονομίας αποτελεί μαζί με τα μαθήματα Δίκαιο 

και Πολιτική και Κοινωνιολογία τις τρεις υποενότητες του γενικότερου αντικειμένου 

Πολιτική Παιδεία, διαμορφώνεται ένα ευρύ πλαίσιο εξέτασης των οικονομικών 

εννοιών μέσα από παραδείγματα άμεσα συνδεδεμένα με την εξωσχολική 

πραγματικότητα των μαθητών. Η Μακρίδου-Μπούσιου (2006: 346) σημειώνει ότι 

ένας εκπαιδευτικός με οικονομικές γνώσεις μπορεί να αξιοποιήσει τις οικονομικές 

αναφορές σε αυτά τα μαθήματα για να επεξηγήσει τις οικονομικές έννοιες, ενώ 

συμπληρώνει ότι «τα μαθήματα αυτά στις ηλικίες πριν το Λύκειο, όπου δεν υπάρχουν 

αμιγή οικονομικά μαθήματα αποτελούν τον προθάλαμο για την επαφή με τις 

οικονομικές έννοιες στο πλαίσιο του σχολείου». Άλλωστε, δεν είναι λίγοι όσοι 
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θεωρούν ότι η Οικονομία μπορεί να διδαχθεί καλύτερα σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο απ’ 

ό,τι ως αυτόνομο μάθημα (Weyland & Rehm, 2013). 

Οι Davies & Dunnill (2006) παρατηρούν ότι, καθώς η Οικονομία διδάσκεται 

ως αυτόνομο μάθημα στην Αγγλία, διατηρώντας τη διακριτότητά του από τις άλλες 

επιστήμες, οι μαθητές μαθαίνουν ολόκληρα κεφάλαια, αλλά αδυνατούν να 

αξιοποιήσουν τη γνώση στην καθημερινότητά τους (Davies & Dunnill, 2006: 62). 

Από την άλλη πλευρά, ένα μη σωστά οργανωμένο και ξεκάθαρο στους στόχους του 

ΔΔΠΣ δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν 

οι μαθητές να αποκτήσουν μια «διεπιστημονική οπτική» στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών φαινομένων, απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον 

οποίο μαθαίνουν. Κατά τη δημιουργία, λοιπόν, ενός ΠΣ προέχει να προσδιορίσουμε 

τι πραγματικά καταλαβαίνουν οι μαθητές και όχι τι επιθυμούμε εμείς να καταλάβουν. 

Κι ακόμη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη  τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει ο κάθε 

μαθητής στην κατανόηση των φαινομένων και κατ’ επέκταση την ποικιλομορφία των 

μαθησιακών στιλ. Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σημαντικές έννοιες 

από διαφορετικές επιστήμες για τη δημιουργία ΠΣ που θα οδηγήσουν στη βελτίωση 

του επιπέδου κατανόησης και των γνώσεων των μαθητών. Το πρώτο στάδιο αυτής 

της μεθόδου είναι οι εκπαιδευτικοί να συλλέξουν στοιχεία για το πόσο καλά οι 

μαθητές κατανοούν ένα φαινόμενο. Οι Pang & Morton (2005) πρώτα προσδιόρισαν 

τις διαφορετικές αντιλήψεις των μαθητών τους για το πώς διαμορφώνονται στην 

αγορά οι τιμές των προϊόντων. Έπειτα, διαμόρφωσαν μια διδακτική ενότητα, στο 

πλαίσιο της οποίας και με αφετηρία/ θέμα-άγκυρα την επιδημία του SARS στο Hong-

Kong προσπάθησαν να βελτιώσουν το επίπεδο αντίληψης των μαθητών σχετικά με τη 

διαμόρφωση των τιμών για τις χειρουργικές μάσκες εκείνη την περίοδο. Οι 

ερευνητές, δηλαδή, προσπάθησαν να βελτιώσουν το επίπεδο αντίληψης των μαθητών 

σχετικά με μια θεωρητική έννοια, χρησιμοποιώντας ως διδακτικό πλαίσιο μια 

προσωπική εμπειρία των μαθητών. Η παραπάνω μέθοδος είναι ουσιαστικά εμπειρική 

και κατά συνέπεια,  δεν ταυτίζεται με τη ρητή διδασκαλία ενός θεωρητικού μοντέλου 

και τη συνακόλουθη αναφορά οικείων παραδειγμάτων (Davies & Dunnill, 2006). Οι 

ίδιοι προσθέτουν ότι η παραπάνω στρατηγική δίνει στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στην εμπειρική-βιωματική 

γνώση των μαθητών και τη σχολική γνώση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια μέθοδο 

μετάβασης από τη μία μορφή γνώσης στην άλλη (Davies & Dunnill, 2006: 64). 

Οι Weyland & Rehm (2013) παρουσιάζουν κάποιες μεθόδους μέσω τον 

οποίων μπορεί να επιτευχθεί μια δημιουργική και αποτελεσματική διδασκαλία του 

μαθήματος της Οικονομίας ακόμα και στην περίπτωση που εμφανίζεται αυτόνομο 

στο πρόγραμμα σπουδών. Όλες οι μέθοδοι που παρουσιάζονται έχουν ένα διδακτικό 

πλαίσιο που βασίζεται στις Κοινωνικές Επιστήμες. Με άλλα λόγια, στις διδακτικές 

προσεγγίσεις που παρουσιάζονται «όλες οι πραγματικές οικονομικές διαδικασίες και 

δομές ενσωματώνονται σε ένα κοινωνικό, νομικό και πολιτικό σύστημα, και έτσι δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν μονοδιάστατα» (Weyland & Rehm, 2013: 92) από την 
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οπτική γωνία της επιστήμης της Οικονομίας. Καταλήγουν στο ότι η οικονομική 

εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται στην οικονομική πραγματικότητα· γι’ αυτό και 

πρέπει να ενιαιοποιείται σε μια ευρύτερη ανάλυση που να συμπεριλαμβάνει την 

Πολιτική Παιδεία και την Κοινωνιολογία. Μια εξαιρετική διαθεματική μέθοδος που 

παρουσιάζουν δίνει έμφαση στις έννοιες της σπανιότητας, του καταμερισμού της 

εργασίας και της χρήσης των χρημάτων μέσω του παιχνιδιού «Το Νησί». Οι μαθητές 

ναυαγούν σε ένα έρημο νησί και πρέπει μόνοι τους να αποφασίσουν για το πώς θα 

οργανώσουν τη ζωή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεσή τους σε οικονομικές έννοιες 

και όρους συνδυάζεται με τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων μέσω εκλογών. 

Απαραίτητα στοιχεία της διδασκαλίας είναι να βιώσουν οι μαθητές το πρόβλημα 

χωρίς να προσδιοριστεί τι μάθημα κάνουν, να αναπτύξουν ικανότητες στην επίλυση 

προβλημάτων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό και τελικά 

να συγκρίνουν τις λύσεις τους με δομές και διαδικασίες που υπάρχουν/ προκύπτουν 

στην πραγματική ζωή (Weyland & Rehm, 2013: 88). 

Οι Marri et al. (2013) προτείνουν μια διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία 

των εννοιών «κρατικός προϋπολογισμός», «εθνικό χρέος» και «έλλειμμα» μέσω του 

μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν 

συμπληρωματικό υλικό εκτός από εκείνο του σχολικού εγχειριδίου, το οποίο θα 

συμβάλει στην προετοιμασία των μαθητών, ώστε να μπορούν «να εμπλακούν σε έναν 

δημοκρατικό διάλογο για τα πιθανά αποτελέσματα μιας πολιτικής απόφασης» (Marri 

et al., 2013: 84). Είναι σημαντικό ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις απαιτούν από τους 

μαθητές να αναπτύξουν ή/ και να αξιοποιήσουν ικανότητες εφαρμογής, ανάλυσης και 

αξιολόγησης. Η διδακτική παρέμβαση που προτείνουν επικεντρώνεται θεματικά στη 

συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προηγήθηκε των προεδρικών 

εκλογών του 2008 στις Η.Π.Α. και στον τρόπο με τον οποίο οι υποστηρικτές της 

αξιοποίησής τους μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις πριν και μετά τις εκλογές. 

Στη συνέχεια, και αφού οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εισήχθη η έννοια του κρατικού προϋπολογισμού. Καθόλη τη διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης, κυρίαρχο ρόλο παίζει η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των στόχων και των δύο 

μαθημάτων. Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης γίνεται μέσω της ανάθεσης 

μιας σύντομης εργασίας στους μαθητές με θέμα τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί. 

Το θέμα που επιλέγεται κάθε φορά πρέπει να άπτεται των ενδιαφερόντων των 

μαθητών, ώστε να αποτελέσει ένα από τα κίνητρα ενεργοποίησης τους. 

Παρότι οι επιστήμες της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας παραδοσιακά 

δεν έχουν «φιλικές σχέσεις», όπως υποστηρίζουν οι Wade & Stone (2010), οι ίδιοι 

επέλεξαν να συντάξουν ένα διεπιστημονικό ΠΣ, το οποίο, προσεγγίζοντας θέματα 

που έχουν να κάνουν με την υγεία, παρουσίαζε μεθοδολογικές και θεωρητικές 

διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο επιστήμες Οι φοιτητές κλήθηκαν να κάνουν μια 

κριτική και συγκριτική μελέτη σχετικά με τη διαφοροποίηση των κοινωνιολόγων και 

των οικονομολόγων στην αντιμετώπιση ενός συνόλου προεπιλεγμένων 
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συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων τους. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν 

παραδείγματα, όπως η δωρεά οργάνων, η χρήση ναρκωτικών κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, 

προκειμένου να προσεγγίσουν την εξάπλωση του ιού HIV στην Αφρική και στις 

Η.Π.Α., οι φοιτητές κλήθηκαν να συνεξετάσουν κριτικά παράγοντες, όπως η φτώχεια, 

η δυνατότητα ύπαρξης ορθολογικών επιλογών και τα πολιτισμικά εμπόδια στη χρήση 

προφυλακτικών. Για τις ανάγκες αυτής της ενότητας προβλήθηκε και ταινία με 

αντίστοιχη θεματική. 

Στη διδακτορική του διατριβή ο Dambo (1985) ασχολείται με την επίδραση 

επιλεγμένων διδακτικών πακέτων και εκπαιδευτικών μεθόδων στην οικονομική 

εκπαίδευση και στην επίδοση συγκεκριμένων μαθητών μιας επαρχίας της Νιγηρίας. 

Χρησιμοποιεί ως εργαλείο μέτρησης της επίδοσης των μαθητών το Test of Economic 

Literacy (TEL). Το πρώτο από τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Dambo είναι η 

επίδραση που έχει η εφαρμογή ενός ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών στις 

οικονομικές γνώσεις των μαθητών της 7
ης

 τάξης (μέση εκπαίδευση) στην πολιτεία 

Kaduna της Νιγηρίας. Στην ουσία, το πακέτο που μοιράστηκε στους καθηγητές ήταν 

το πρόγραμμα σπουδών των Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί 

οικονομικές έννοιες (μια μορφή ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών). Το 

σκεπτικό ήταν να μελετηθεί η επίδραση του ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών 

στον οικονομικό αλφαβητισμό των μαθητών. Το ενιαιοποιημένο πρόγραμμα 

εφαρμόστηκε για δύο χρόνια και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ένα post-test, στο 

οποίο χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη μορφή του TEL. Ο κατάλογος διδακτέων 

(syllabus)  αποτελούνταν από 30 ενότητες, στις οποίες με όχημα την ύλη των 

Κοινωνικών Επιστημών διδάσκονται διαφορετικές κάθε φορά οικονομικές έννοιες. 

Με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική πραγματικότητα της Νιγηρίας δεν αποτελεί μόνο 

ένα πεδίο μελέτης για τους μαθητές αλλά και πεδίο εφαρμογής των οικονομικών 

εννοιών. Για παράδειγμα, στη δεύτερη ενότητα του προγράμματος σπουδών του 

Dambo μπορούν να διδαχθούν οικονομικές έννοιες, όπως οι οικονομικοί πόροι, οι 

συντελεστές παραγωγής, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι επενδύσεις. Οι παραπάνω 

έννοιες ενσωματώνονται στη διδακτική ενότητα που αναφέρεται στην πυρηνική και 

εκτεταμένη οικογένεια. Ο συγγραφέας προτείνει στον εκπαιδευτικό να συζητήσει με 

τους μαθητές τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας 

αλληλοβοηθούνται στην παραγωγή και κατανέμουν τις εργασίες. Έτσι, με όχημα τη 

λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, οι μαθητές εμβαθύνουν στις έννοιες των 

συντελεστών παραγωγής, στην εξειδίκευση της εργασίας, στον τρόπο επιλογής των 

παραγόμενων αγαθών, καθώς και στην ποσότητα και την κατανομή τους. 

Τέλος, οι Fenwick et al. (2013) μελέτησαν τον τρόπο διδασκαλίας των 

Κοινωνικών Επιστημών σε ένα σχολείο, στο οποίο η διαθεματική προσέγγιση των  

Κοινωνικών Επιστημών αποτελεί κοινή πρακτική σε όλες τις τάξεις εδώ και 25 

χρόνια. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται κάθε φορά σε μια κεντρική θεματική ενότητα 

(π.χ. μία από τις θεματικές φέρει τον τίτλο «Οι πρώτοι έποικοι») και στο πλαίσιό της 

αξιοποιείται μια πληθώρα παιδαγωγικών μεθόδων, όπως η διερευνητική εργασία, η 
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διεπίδραση με επισκέπτες ομιλητές, τα παιχνίδια ρόλων, η ενεργή μάθηση και η 

έρευνα πεδίου. Για να εφαρμόσει, μάλιστα, το σχολείο αυτές τις μεθόδους, 

αντιτάχθηκε στον εξεταστικοκεντρικό χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών που 

εφάρμοζε η πολιτεία, και παρουσίασε αντ’ αυτού ένα μαθητοκεντρικό, παρέχοντας 

έτσι ένα ιδιαίτερα προωθημένο όραμα. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί είχαν μια πολύ πιο ευρεία άποψη για τον ρόλο τους, ο 

οποίος, κατά την άποψή τους, σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

μαθητών, με τη απόκτηση σχετικών με την πραγματική ζωή γνώσεων και με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Τέλος, η συνεργασία των εκπαιδευτικών συνεισέφερε στη 

δημιουργία μιας κοινής «επαγγελματικής γλώσσας συνεννόησης, η οποία συνιστά μια 

εναλλακτική στο διαβρωτικό λεξιλόγιο του ελέγχου ποιότητας και της επίτευξης 

στόχων, που συχνά κυριαρχεί στα σχολεία» (Fenwick et al., 2013: 10). 

Στην έρευνα των Cargill, Jurosky & Wendel (2008) παρουσιάζεται μια 

μέθοδος πολύ «χαλαρής» διεπιστημονικότητας. Αναφέρουν, ότι ενώ στις  

περισσότερες Πολιτείες των Η.Π.Α. τα σχολεία έχουν συμπεριλάβει οικονομικές 

έννοιες στο πρόγραμμα σπουδών τους, η εφαρμογή τους αντιμετωπίζει δύο βασικά 

εμπόδια: α) ο κάθε οικονομολόγος εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, 

πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 5-6 μαθήματα Οικονομίας στο 

πανεπιστήμιο και β) ότι ένα αυτόνομο μάθημα Οικονομίας είναι πιο αποτελεσματικό 

σε σχέση με τις στρατηγικές ενστάλαξης οικονομικών εννοιών στην Ιστορία ή τις 

Πολιτικές Επιστήμες. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα μερικών λύσεων, για να ελέγξουν αν μπορούν να επιλύσουν ουσιαστικά 

τα παραπάνω προβλήματα. Το πιλοτικό πρόγραμμα προέβλεπε την αυτόνομη 

διδασκαλία της Οικονομίας για εννέα εβδομάδες, ενταγμένη, όμως, στο ευρύτερο 

πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, το οποίο διδασκόταν σε ετήσια 

βάση.  Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εντατικά σεμινάρια επιμόρφωσης, όχι μόνο 

σε οικονομικές έννοιες, αλλά και σε στρατηγικές διδασκαλίας. Έλαβαν επιδότηση, 

ώστε να σχεδιάσουν οι ίδιοι το αυτόνομο μάθημα Οικονομίας, αναζητώντας το υλικό 

τους σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πηγές. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο 

πιλοτικό πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, σύμφωνα με την επίδοσή 

τους στο TEL, κάτι που αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια 

βιώσιμη στρατηγική μετάβασης. 

Πολλές ΔΔ προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

προσφέρουν σημαντικές κατευθύνσεις στον οικονομολόγο εκπαιδευτικό που θέλει να 

δημιουργήσει αντίστοιχο ΔΔΠΣ, παρότι δεν επικεντρώνονται σε οικονομικές έννοιες. 

Για παράδειγμα, η εργασία των Fabillar & Jones (2003: 65) έχει ως στόχο: 

 να αναδείξει τη σημασία της διαρκούς κατάρτισης στην επαγγελματική 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού και  

 να περιγράψει το πώς η Ιστορία, η Λογοτεχνία και η νεωτερική Κριτική 

Παιδαγωγική συνυπάρχουν για τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων 
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σπουδών, τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και την εμπλοκή των 

μαθητών.    

Οι ερευνήτριες προσπάθησαν να πετύχουν: α) την ενιαιοποίηση των 

επιστημών που εξετάζουν κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, με παράλληλη 

αξιοποίηση μιας μαθητοκεντρικής και βασισμένης στην έρευνα διδακτικής 

μεθοδολογίας, β) τη διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών 

σπουδών και γ) τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς θεσμούς. 

Το πρώτο εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησαν αποσκοπούσε στο να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι η αμερικανική κοινωνία δομήθηκε από ανθρώπους που 

έφεραν παρόμοια με αυτούς χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα σπουδών προσπαθεί να 

κάνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να αυτοπροσδιορίζονται ως 

ενεργοί πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Σε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιούν 

διαφορετικές πηγές όπως, ανέκδοτες ιστορίες, ημερολόγια και γράμματα και 

εξερευνούν πολλαπλές προοπτικές. Καθώς εμπλέκονται στην ιστορική έρευνα, οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι ενδυναμώνεται ο ρόλος τους και οι μαθητές ότι 

μπορούν να κάνουν ουσιαστικούς (σε νόημα) συσχετισμούς ανάμεσα στην ιστορία 

και τις ζωές τους. Γίνεται χρήση παιχνιδιών ρόλων, αγώνων λόγου και αυτοσχέδιας 

σύνθεσης ποιημάτων. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η προσέγγισή τους επικεντρώνεται 

στην ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που συνδέουν τους δύο διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους, χωρίς να θυσιάζονται οι απαιτήσεις κανενός από τους δύο. 

Για τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα 

το πρόγραμμα, ώστε οι κοινωνιολόγοι και οι φιλόλογοι να έχουν τις ώρες τους 

συνεχόμενες. Για να είναι εφικτή η διδακτική αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί το διδακτικό δίωρο και ο από κοινού σχεδιασμός των διδακτικών 

δραστηριοτήτων. Οι διεπιστημονικές ομάδες σχεδιάζουν κοινό μάθημα, έχουν τη 

δυνατότητα ομαδικής διδασκαλίας και μάλιστα προωθείται η ουσιαστική συνεργασία 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, των οποίων τα αντικείμενα εμφανίζουν παραδοσιακά 

πολύ μικρή συσχέτιση.  

Παρόλες τις δυσκολίες εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων στη σύγχρονη 

σχολική πραγματικότητα, η ανατροφοδότηση που έλαβαν οι συγγραφείς έχει θετικό 

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, προκύπτουν νέα οπτικοακουστικά υλικά που 

αποδεικνύονται πολύτιμα για τη διδασκαλία της κοινωνικής διάστασης της Ιστορίας. 

ΔΔΠΣ και Λογοτεχνία  

Σύμφωνα με την Duerr (2008), πολλοί μαθητές σκέφτονται ότι ο κόσμος που 

βλέπουν έξω από το παράθυρο της τάξης τους δεν έχει καμιά σχέση με τον κόσμο του 

πίνακα, της κιμωλίας και της αποστήθισης στον οποίο κατοικούν από τις οκτώ ως τις 

δύο το μεσημέρι. Η χρήση της Λογοτεχνίας είναι μια μέθοδος για να συνδεθούν οι 

οικονομικές έννοιες με την πραγματική ζωή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της (Vachris & Bohanon, 2012). Άλλωστε, πολλοί οικονομολόγοι στο παρελθόν 
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έχουν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που εφαρμόζονται στα γλωσσικά 

μαθήματα ή τη Λογοτεχνία, για να διδάξουν οικονομικές έννοιες (Watts, 2002). 

Σύμφωνα με τους Haskell & Jenkins (2003), ο εμποτισμός των γλωσσικών 

μαθημάτων με οικονομικές έννοιες στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών «δύο σε 

ένα» μπορεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με το λεξιλόγιο και τις βασικές έννοιες 

της Οικονομίας και ταυτόχρονα να τους ενισχύσει στην κατανόηση και παραγωγή 

του γραπτού λόγου. Σε ένα τελικό επίπεδο, αν οι οικονομικές έννοιες διδαχθούν μέσω 

αυτής της μεθόδου και μεταφερθούν στις καθημερινές καταστάσεις και τη γλώσσα 

της σχολικής τάξης, οι μαθητές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να κάνουν γενικεύσεις 

και να τις εφαρμόζουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Με αυτή τη μέθοδο 

διδασκαλίας οικονομικών εννοιών από το νηπιαγωγείο ως το Λύκειο μπορεί να 

επιτευχθεί η βελτίωση το οικονομικού γραμματισμού, χωρίς να απαιτηθούν 

περισσότερες ώρες διδασκαλίας της Οικονομίας.  

Σε ένα ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, η Οικονομία αποτελεί το 

περιεχόμενο και τα γλωσσικά μαθήματα το όχημα,  για τη μεταφορά της γνώσης και 

των δύο επιστημονικών κλάδων. Με την ενιαιοποίηση της Οικονομίας και των 

γλωσσικών μαθημάτων, οι δύο κλάδοι θα επωφεληθούν και ταυτόχρονα η σχολική 

ζωή των παιδιών θα εμπλουτιστεί. Με δεδομένο ότι η γλώσσα είναι πάντα το μέσο 

και ποτέ ο σκοπός (Adams, 1994) αλλά και ότι ο γραπτός λόγος προσεγγίζεται 

αβίαστα και αποτελεσματικά, όταν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο κατανόησης, 

συμπεραίνουμε ότι η διδασκαλία της πρέπει να γίνεται σε ένα ενιαιοποιημένο 

πλαίσιο. Προφανώς, ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που «συνομιλεί» με τα 

γλωσσικά μαθήματα είναι και η Οικονομία, οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο 

πώς θα την ενσωματώσουμε στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών μιας τάξης. 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο για την ανάλυση των οικονομικών εννοιών 

είναι η παιδική λογοτεχνία. Όταν οι οικονομικές έννοιες διδάσκονται στο πλαίσιο της 

Λογοτεχνίας, οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η οικονομία αποτελεί ένα πραγματικό 

και ενδιαφέρον κομμάτι της πραγματικότητας γύρω τους. Παρότι το σχολικό 

εγχειρίδιο είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση των μαθητών, (άλλωστε, οι ίδιοι είναι 

συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν βιβλία και σχεδόν απαιτούν την ύπαρξή τους), οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εμπλουτίζουν το υλικό τους, αντλώντας το από ποικίλες 

πηγές. Επιπρόσθετα, για να επιτευχθεί αποτελεσματική διδασκαλία, χρειάζεται να 

υπάρξει συνοχή ανάμεσα στις θεματικές ενότητες και όχι αποσπασματικότητα, κάτι 

το οποίο προσφέρει η διεπιστημονικότητα (Duerr, 2008: 174). Η ίδια αναφέρει ότι, 

παρότι πολλά εγχειρίδια μπορεί να είναι ακριβή και δημιουργικά, λίγα είναι αυτά που 

προσεγγίζουν ένα θέμα στο απαραίτητο βάθος και εύρος, ώστε να αναπτύσσονται 

ολοκληρωμένα οι ιδέες και οι έννοιες. Ωστόσο, αν τα εγχειρίδια εμπλουτιστούν με 

άλλες βιωματικές δραστηριότητες, μπορούν να προκύψουν πιο ολιστικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες θα προσφέρουν στους μαθητές περισσότερα κίνητρα και 

μεγαλύτερο  ενδιαφέρον (Duerr, 2008: 175). 
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Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να μεταμορφωθεί σε κάτι δυναμικό, με την 

έννοια ότι θα αναπροσαρμόζεται συνεχώς κάνοντας τις ιδέες, τα βιβλία και τις 

έννοιες να ζωντανεύουν. Δεν θα πρέπει να είναι μια σκονισμένη και ανελαστική 

λίστα σκοπών και στόχων, αλλά ένα ευέλικτο σύνολο σχέσεων και δράσεων, που θα 

αναπτύσσονται τόσο από μια ομάδα ενηλίκων (εκπαιδευτικοί), όσο και από ένα 

μεγαλύτερο αριθμό νεότερων ανθρώπων (μαθητές), οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν 

έχοντας πρόσβαση σε ένα σύνολο πόρων -εργαλεία και εποπτικά μέσα (Tchudi & 

Mitchell, 1999). 

Οι Haskell & Jenkins (2003) απευθύνθηκαν σε μαθητές της πέμπτης τάξης 

του Δημοτικού και εφάρμοσαν μια σειρά έξι μαθημάτων, ένα για κάθε τάξη (Α΄-Ε΄ 

Δημοτικού),  ενώ στην αξιολόγηση του project αφιέρωσαν δύο διδακτικές ώρες. Η 

μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε ιεραρχικά τη διεξαγωγή μιας προδοκιμασίας 

(pre-test), τη διδασκαλία των οικονομικών εννοιών μέσω των γλωσσικών μαθημάτων 

και τη συμπλήρωση ενός post-test. Τα μαθήματα είχαν στόχο να ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές, την ενεργή μάθηση μέσω προσομοιώσεων 

και τη συνεργατική συμμετοχή. Επίσης, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

μαθητές να αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

σε κάθε δραστηριότητα, αλλά και να εφαρμόζουν μέσω γενικεύσεων τις γνώσεις που 

λάμβαναν σε άλλες δραστηριότητες. Η επίδοση των μαθητών στις δοκιμασίες δεν 

φάνηκε να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, η έλλειψη βελτίωσης δεν 

μπορεί παρά να αποδοθεί στη μικρή διάρκεια της παρέμβασης. Για το λόγο αυτό, 

προτείνεται να μην περιορίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να 

εφαρμόζεται και στην δευτεροβάθμια και μέχρι το τέλος της φοίτησης των μαθητών 

σε αυτήν τη βαθμίδα. 

Η Kish-Goodling (1998: 64) θεωρεί ότι «η Οικονομία αφορά όλους τους 

τομείς της καθημερινής μας ζωής· η Λογοτεχνία και το Θέατρο μας προσφέρουν έναν 

καθρέφτη που αντανακλά την κατάσταση της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια των 

αιώνων σε ολόκληρο τον πλανήτη». Με δεδομένα τα παραπάνω, αποφάσισε να 

συμπεριλάβει στη διάλεξή της σχετικά με τα δάνεια και την τοκογλυφία μια αναφορά 

στον τοκογλύφο Shylock από τον «Έμπορο της Βενετίας» του Shakespeare και 

προχώρησε σε μια σύντομη περίληψη του έργου. Ωστόσο, η παραπάνω πρακτική δεν 

βοήθησε τους φοιτητές να προβούν σε συνδέσεις ανάμεσα στις παλαιότερες και 

σύγχρονες έννοιες και μεθόδους δανεισμού και τοκογλυφίας. Τελικά αποφάσισε να 

συμπεριλάβει στον κατάλογο διδακτέων του μαθήματος (syllabus) δύο λογοτεχνικά 

αναγνώσματα: τον «Έμπορο της Βενετίας»  και το κεφάλαιο “Interest of Capital” από 

το έργο του John Stuart Mill (1848) “Principles of Political Economy”· τα 

αναγνώσματα αυτά αναφέρονται στους νόμους που έχουν να κάνουν με την 

τοκογλυφία. Στους φοιτητές ανατέθηκε να συνθέσουν μια δισέλιδη κριτική των 

παραπάνω κειμένων. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η παραπάνω διεπιστημονική 

εργασία ενέπλεξε τους φοιτητές στο μάθημα πολύ πιο ενεργά σε σχέση με τη διάλεξη 

και πυροδότησε μια πολύ ζωντανή συζήτηση εντός τάξης. Η λογοτεχνική ανάγνωση 
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βοήθησε τους φοιτητές να αποκτήσουν μια αποκρυσταλλωμένη ιστορική και 

φιλοσοφική αντίληψη γύρω από την έννοια του δανεισμού κατά τον Μεσαίωνα αλλά 

και για την εξέλιξη που σημείωσε την περίοδο του σύγχρονου καπιταλισμού. Η 

παραπάνω εργασία σχολιάστηκε θετικά από τους περισσότερους φοιτητές, 

προσφέροντάς τους ένα πλούσιο προς ανάλυση υλικό και ενεργοποιώντας την κριτική 

τους σκέψη.  

Η Kish-Goodling (1998: 69) προσθέτει ότι «στην ‘εργαλειοθήκη’ ανάλυσης 

ενός οικονομολόγου, εκτός από τις εξειδικευμένες μαθηματικές, στατιστικές και 

οικονομετρικές τεχνικές, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις που θα παρέχουν καλύτερα και πιο ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και 

αντιμετώπισης των πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων».    

Αν και σύμφωνα με τον Dighe (2007) οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο L. 

Frank Baum δεν έγραψε τον διάσημο Μάγου του Οζ ως μια αλληγορία γύρω από την 

πολιτική ή τη νομισματική πολιτική, οι οικονομολόγοι αξιοποιούν το συγκεκριμένο 

έργο ως εργαλείο για τη διδασκαλία της Οικονομίας. Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές 

αντιδρούν θετικά, κάθε φορά που ένα λογοτεχνικό έργο χρησιμοποιείται ως μέσο 

επεξήγησης ή ως σημείο αναφοράς, εφόσον αποτελεί για αυτούς ένα οικείο 

παράδειγμα. Ωστόσο, πολλοί μαθητές δείχνουν σκεπτικισμό στην ιδέα ότι ένα 

αγαπημένο παιδικό παραμύθι/ ταινία περιλαμβάνει συμβολισμούς που αποτελούν 

έμμεσες αναφορές στην οικονομία και την πολιτική.   

Οι Vachris & Bohanon (2012) θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά λογοτεχνικά 

έργα, τα οποία εμπεριέχουν αναφορές σε θέματα που σχετίζονται με την Οικονομία 

της Εργασίας (Labor Economics). Η διαδικασία που ακολουθούν περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: πρώτα οι φοιτητές διδάσκονται μια οικονομική έννοια και στη 

συνέχεια αναλαμβάνουν ως εργασία για το σπίτι να προσδιορίσουν και να αναλύσουν 

τις οικονομικές αναφορές που εντοπίζονται στο απόσπασμα ενός λογοτεχνικού έργου. 

Στην επόμενη διδακτική ενότητα γίνεται συζήτηση, η οποία βασίζεται στις εργασίες 

των φοιτητών. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους ερευνητές, τα αποσπάσματα του βιβλίου 

μπορούν να αξιοποιηθούν στις ερωτήσεις ανάπτυξης που τίθενται στις εξετάσεις. 

Επιπρόσθετα, προτείνουν και κάποιες παραλλαγές της μεθόδου, όπως, για 

παράδειγμα, την ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου εκτός μαθήματος, την ανάγνωση 

τμήματος του βιβλίου κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τη διεξαγωγή συζήτησης 

στην τάξη. Η πρότασή τους δεν είναι να διδάσκεται ολόκληρη η ύλη του μαθήματος 

με τη συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά να γίνεται ενσωμάτωση της Λογοτεχνίας στη 

διδασκαλία της Οικονομίας σε μικρές δόσεις. Καταλήγουν στο ότι η αξιοποίηση της 

Λογοτεχνίας στην οικονομική παιδαγωγική μπορεί να προωθήσει τη διαθεματικότητα 

και τον στόχο ενοποίησης της ύλης που χαρακτηρίζει τη φιλελεύθερη εκπαίδευση.    

Καταληκτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Σαμαράς (2003) έχει 

πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη έρευνα για τη διδασκαλία οικονομικών εννοιών 

μέσω λογοτεχνικών κειμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έρευνα θα παρουσιαστεί διεξοδικά σε επόμενη 

ενότητα.  

ΔΔΠΣ και Ιστορία 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών που έχουν γίνει 

στο συγκεκριμένο πεδίο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ΔΔ προσέγγιση της 

Οικονομίας μέσω του μαθήματος της Ιστορίας συνιστά μια αρκετά διαδεδομένη 

πρακτική. Οι λόγοι είναι αρκετά προφανείς: από τη μια πλευρά, το ΠΣ της Ιστορίας 

περιλαμβάνει πολλές οικονομικές έννοιες, ενώ από την άλλη, οι αρχές της 

Οικονομίας αναδεικνύονται πολύτιμες στην ερμηνεία και την εξήγηση των ιστορικών 

γεγονότων. Επιπλέον, όπως προκύπτει ιδιαίτερα στην αμερικάνικη βιβλιογραφία, το 

πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι έτσι διαμορφωμένο, 

ώστε η Ιστορία να αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα των Κοινωνικών 

Επιστημών.    

Η μελέτη των Niederjohn & Schug (2008) επικεντρώθηκε στη διδασκαλία της 

Οικονομίας μέσω του μαθήματος της αμερικανικής Ιστορίας. Εφαρμόστηκε ένα pre-

test και ένα post-test για να μετρήσει την αλλαγή στις οικονομικές γνώσεις των 503 

μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

οι βαθμολογίες των μαθητών της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική αύξηση, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε καμία αλλαγή. Τα 

αποτελέσματα αυτά συνηγορούν στο ότι η σκόπιμη και οργανωμένη διδασκαλία της 

Οικονομίας μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων μπορεί να ενισχύσει τον 

οικονομικό γραμματισμό των μαθητών (Niederjohn & Schug, 2008: 172). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη διεξαγωγή της προηγούμενης έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο Focus: Understanding Economics in U.S. History, που 

έχει εκδώσει το NCEE (National Council on Economic Education, 2006). Το 

συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται από 39 διδακτικές ενότητες, οι οποίες χωρίζονται 

σε δέκα κεφάλαια με βάση την ιστορική περίοδο της αμερικάνικης ιστορίας που 

εξετάζει το καθένα. Για παράδειγμα, η τέταρτη διδακτική ενότητα με τίτλο 

«Κατανόηση της Οικονομίας των Αποικιών στο Παγκόσμιο Πλαίσιο» ανήκει στο 

δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Αποικισμός και Εγκατάσταση». Οι δύο 

βασικές οικονομικές έννοιες που αναλύονται στη συγκεκριμένη ενότητα είναι το 

εμπόριο και η εξειδίκευση. Περιγράφοντας την κατάσταση στις αποικίες της Βορείου 

Αμερικής, χρησιμοποιεί παραδείγματα και στατιστικά δεδομένα από το ιστορικό 

πλαίσιο της εποχής και εξηγεί και τις προαναφερθείσες οικονομικές έννοιες. Οι 8 

καθηγητές από 7 διαφορετικά σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα επιμορφώθηκαν 

στη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Επίσης, οι μαθητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα φοιτούσαν στις δύο τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ 

των οποίων οι 353 ανήκαν στην πειραματική ομάδα και οι 150 στην ομάδα ελέγχου.  

Η έρευνα μέτρησε τις γνώσεις των μαθητών πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, τόσο την Οικονομία όσο και στην Ιστορία. Επιπλέον, η σειρά των 
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μαθημάτων σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να συμπεριλαμβάνει και να καλύπτει τους 

στόχους του προγράμματος σπουδών τόσο της Οικονομίας όσο και της Ιστορίας. Στο 

τεστ περιλαμβάνονταν έννοιες, όπως το εναλλακτικό κόστος, οι παραγωγικοί 

συντελεστές, η παραγωγικότητα, τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης οικονομίας της 

αγοράς, η εξειδίκευση της εργασίας και το εμπόριο και οι συντελεστές της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών ήταν 

στατιστικά σημαντική, καθώς εμφανίστηκε βελτιωμένη κατά περίπου 17%. Μια 

σημαντική σημείωση που πρέπει να γίνει σε σχέση με την έρευνα των Niederjohn & 

Schug (2008) είναι ότι το τεστ που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση περιελάμβανε 31 ερωτήσεις, σχεδιασμένες για να ελεγχθεί όχι η 

αποκλειστική γνώση οικονομικών εννοιών (όπως, για παράδειγμα, προσεγγίζονται σε 

ένα αυτόνομο μάθημα Οικονομίας), αλλά η κριτική ιστορική γνώση των μαθητών και 

οι οικονομικές έννοιες που συντελούν στην ουσιαστική ερμηνεία των ιστορικών 

γεγονότων. Το συμπέρασμα, λοιπόν, της μελέτης είναι ότι η μέθοδος της ενστάλαξης 

μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συνεισφορά στην κατανόηση των οικονομικών 

εννοιών, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω  με την παρακολούθηση ενός 

αυτόνομου μαθήματος Οικονομίας. Ωστόσο, για να είναι επιτυχής η μέθοδος της 

ενστάλαξης, προϋποτίθεται ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ορθός 

σχεδιασμός των μαθημάτων, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι κατάλληλες οικονομικές 

έννοιες (Niederjohn & Schug, 2008: 172).  

Στη διδακτορική της διατριβή η Davis (2009) περιγράφει πώς το Montana 

Council for Economic Education (MCEE) δημιούργησε Οικονομικές Διδακτικές 

Ενότητες (Economic Learning Modules, ELMs), στην προσπάθειά του να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της πολιτείας που δίδασκαν 

οικονομικές έννοιες. Στα ELM χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά δεδομένα από τη 

συγκεκριμένη πολιτεία, ώστε οι μαθητές των Λυκείων να εμπλακούν στη λήψη 

αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονταν με πραγματικά 

οικονομικά θέματα της περιοχής τους. Ταυτόχρονα, κάθε ELM περιελάμβανε 

πολλαπλές και διαφορετικής μορφής δραστηριότητες, σύμφωνες με τις αρχές του 

εποικοδομισμού, στις οποίες οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα και να 

λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Είναι, επίσης, σημαντικό ότι τα ELMs είναι 

ευθυγραμμισμένα τόσο με τα εθνικά πρότυπα για την οικονομική επιστήμη όσο και 

με τις κοινωνικές σπουδές. Το πεδίο αυτό θεωρείται (από τους δημιουργούς των 

ELM) ως το πλέον πρόσφορο, για να ενσωματωθούν όλες οι διδακτικές ενότητες και 

έτσι να προκύψει  ένα ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.        

Η Davis (ό.π.) κρίνει ως σημαντικό στοιχείο της έρευνάς της το γεγονός ότι 

διεξήχθη σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης -της ίδιας που βιώνει και η χώρα μας- 

εμφανούς τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, οι πέντε 

καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα ενσωμάτωσαν τις σύγχρονες οικονομικές 

εξελίξεις στα μάθημα της Ιστορίας, ανεξαρτήτως της εφαρμογής των ELMs. 
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Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα,  η συνδιδασκαλία (team teaching), όπως και γενικότερα η 

συνεργασία, βοηθά στη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τα ELMs συνδέοντάς τα με κομμάτια της ύλης της 

Ιστορίας. Για παράδειγμα, στην ενότητα που αναφέρεται στη φτώχεια -και με αφορμή 

το παράδειγμα των κοινοτήτων των Ινδιάνων της περιοχής- εισάγεται η έννοια του 

οικονομικού κύκλου και συνδέεται με τη μεγάλη ύφεση μετά το κραχ του ‘29 και το 

New Deal. Στη συνέχεια, η προεργασία αυτή αποτελεί τη βάση για να ερμηνευτούν οι 

πολιτικές του σημερινού προέδρου Obama στην αντιμετώπιση  της φτώχειας που 

βιώνουν οι κοινότητες των Ινδιάνων της περιοχής. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια 

εμπλουτισμού του μαθήματος, όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν εποπτικά μέσα 

ή παραδείγματα που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα ELMs. Η εφαρμογή των ELMs 

ανέδειξε στους εκπαιδευτικούς τη σημασία ενός ΔΔΠΣ, που κάνει τη διαδικασία της 

μάθησης πιο σχετική με την πραγματικότητα των μαθητών. Τέλος,  η ενσωμάτωση 

της Οικονομίας στο μάθημα της Ιστορίας επέδρασε θετικά τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς, μάλιστα, να θεωρούν 

ότι η Οικονομία μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στα μαθήματα των 

κοινωνικών σπουδών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ενιαιοποιημένες διδακτικές 

ενότητες. 

Οι Giedeman & Lowen (2008: 47) υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση 

ιστορικών παραδειγμάτων στα εισαγωγικά μαθήματα Οικονομίας ωφελεί τους 

μαθητές, καθώς τους παρέχει ενδιαφέροντα παραδείγματα (εφαρμογές) από τον 

«πραγματικό κόσμο» και τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξη της 

οικονομίας. Ένας τρόπος εμποτισμού της Οικονομίας με ιστορικές αναφορές είναι η 

αξιοποίηση των ιστορικών πηγών. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 

έλεγχο των οικονομικών εγχειριδίων, προκειμένου να προσδιορίσουν τον βαθμό στον 

οποίο εμπεριέχουν ιστορικές αναφορές. Παρατήρησαν ότι η αναφορά στο πώς έχουν 

εφαρμοστεί ιστορικά διάφορες οικονομικές θεωρίες και έννοιες μπορεί να ενισχύσει 

το κίνητρο των μαθητών και να καταδείξει την ευρεία εφαρμογή της Οικονομίας στην 

καθημερινή τους ζωή. 

Τέλος, ένας άλλος ερευνητής που προσεγγίζει διεπιστημονικά τα μαθήματα 

της Ιστορίας και της Οικονομίας είναι ο Laney (2001). Εισάγει την έννοια των 

«οικονομικών μυστηρίων» τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ως έναν πιο ουσιαστικό και άμεσο τρόπο διδασκαλίας της Οικονομίας, 

όταν αυτή ενσωματώνεται στις κοινωνικές σπουδές. Πρόκειται για μια μέθοδο 

διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές καταφεύγουν στη μελέτη περίπτωσης 

για να αναλύσουν δυσεπίλυτα ή απρόσμενα ιστορικά γεγονότα μέσω της οικονομικής 

λογικής. Επικεντρώνεται στην εφαρμογή του οικονομικού τρόπου σκέψης σε ένα 

πλήρες φάσμα ανθρώπινης συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στη βασική αρχή της 

Οικονομίας ότι «η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των επιλογών που 

κάνουν τα άτομα με βάση τα αναμενόμενα κόστη και οφέλη (Laney, 2001: 431).  
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Σύμφωνα με τον Laney (2001: 429), τα οικονομικά μυστήρια δίνουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν οικονομικές 

δεξιότητες σκέψης που θα τους είναι χρήσιμες στον πραγματικό κόσμο. Οι λόγοι 

χρήσης αυτού του μοντέλου στις κοινωνικές σπουδές συνοψίζονται ως εξής: 

 η ανάλυση της Ιστορίας απαιτεί έναν οικονομικό τρόπο σκέψης.    

 οι μαθητές είναι εύκολο να αποδεχθούν ότι κάθε άτομο λαμβάνει υπόψη του 

τα κόστη και τα οφέλη κάθε απόφασης. 

 οι μαθητές κατανοούν ότι η Ιστορία δεν είναι μια σειρά από γεγονότα που 

αποδίδονται στη μοίρα και ότι η Οικονομία δεν είναι μια μηχανή που 

ελέγχεται από εξωτερικές δυνάμεις. 

 τα οικονομικά μυστήρια μπορούν να ζωντανέψουν τα διδάγματα της Ιστορίας, 

έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν ακόμα και να ταυτιστούν με ιστορικές 

προσωπικότητες που έζησαν τον θρίαμβο ή την καταστροφή. 

Ολοκληρώνοντας, ο Laney (2001) προτείνει ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας 

παρέμβασης μπορεί να βασιστεί σε βιωματικές μεθόδους μάθησης, όπως η 

προσομοίωση, το παιχνίδι ρόλων και ο αγώνας λόγου. 

ΔΔΠΣ & Καλές Τέχνες 

Στην πολυετή έρευνα που παρουσιάζει η Murata (2002: 68), ο αρχικός στόχος 

ήταν αφενός να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας μέσω της συνεργασίας και αφετέρου 

το πρόγραμμα σπουδών μέσω της διαθεματικότητας. Ως δεύτερος στόχος τέθηκε η 

όσο το δυνατόν πιο βαθιά διαθεματική προσέγγιση και όχι απλά η συνεργασία 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα 

πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας που εφαρμόστηκε από μια ομάδα οκτώ (8) 

καθηγητών σε ομάδες των δύο. Η ερευνήτρια μαζί με τον άμεσο συνεργάτη της 

αποτέλεσαν τους δύο βασικούς εκπαιδευτικούς του project. Ερευνήθηκε, λοιπόν, το 

πώς η ομαδική διδασκαλία επηρέασε τον τρόπο διδασκαλίας της ερευνήτριας και των 

υπόλοιπων συναδέλφων της.  Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα εξής ζητήματα: α) ποια 

χαρακτηριστικά της ομαδικής διδασκαλίας αναδείχθηκαν ως τα πιο σημαντικά, β) αν 

τα οφέλη που περιγράφονται στη βιβλιογραφία επιβεβαιώθηκαν και στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή και γ) κάτω από ποιες συνθήκες η ομαδική διδασκαλία 

μπορεί να καρποφορήσει. 

Το σχολικό κλίμα ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς α) να αναλάβουν ρίσκα 

στον τρόπο διδασκαλίας τους, β) να πειραματιστούν με μη παραδοσιακά μοντέλα 

διδασκαλίας και γ) να αναπτύξουν συνεργασία με τους μαθητές, τους συναδέλφους, 

τη διεύθυνση και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.  Επίσης, καθώς το σχολείο 

βρίσκεται σε εργατική και πολυπολιτισμική περιοχή, θεωρήθηκε ότι μακροπρόθεσμα 
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τέτοια προγράμματα θα βοηθήσουν να αυξηθεί ο μέσος βαθμός αποφοίτησης των 

μαθητών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών αναδείχτηκε ως 

καθοριστικός παράγοντας για τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός ετήσιου διαθεματικού 

προγράμματος σπουδών, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα αρθρωτό πολυετές 

πρόγραμμα με συνοχή και συνέχεια. Ειδικότερα, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο 

οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο διαφορετικών επιστημονικών 

κλάδων και να οδηγήσουν στην εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης των 

μαθητών μέσω της δημιουργίας διεπιστημονικών χαρτοφυλακίων. Τα μαθήματα 

διεξάγονταν συνδυαστικά και συμπεριελάμβαναν δύο ή περισσότερα θέματα. Οι 

εκπαιδευτικοί αποφάσιζαν για τη διάρκεια που θα είχε η εστίαση στο κάθε θέμα. Για 

τη διδακτική εφαρμογή αξιοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μέθοδος project· ωστόσο, σε 

κάθε μάθημα υπήρχαν παραλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές καλούνταν να 

δημιουργήσουν ένα διεπιστημονικό χαρτοφυλάκιο διαφορετικών απαιτήσεων σε κάθε 

τάξη ή να εκθέσουν τα πεπραγμένα τους. 

Οι τίτλοι των  μαθημάτων ήταν:  

α) «Οι τέχνες μέσα από τα γλωσσικά μαθήματα με τέχνες»,  

β) «Αμερικανική ταυτότητα»: συμπεριελάμβανε στοιχεία αμερικανικής 

Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας της Τέχνης, αλλά και ενασχόληση με τεχνικές 

έρευνας,  

γ) «Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος;»: συμπεριελάμβανε καλλιτεχνικές και 

θεατρικές δραστηριότητες και στοιχεία από τα μαθήματα Παγκόσμια Λογοτεχνία και 

Ιστορία.  

Σύμφωνα με τη Murata (2002), όταν ο ερευνητής σχεδιάζει και συμμετέχει 

στην εφαρμογή του προγράμματος, επιθυμεί και την επιτυχία του. Για να 

εξισορροπηθεί η θετική προδιάθεση της ερευνήτριας, χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα 

ποιοτικών τεχνικών μελέτης, ενώ παράλληλα διεξάγονταν αναλύσεις καθόλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν οι 

συζητήσεις των δύο βασικών ερευνητών, χρησιμοποιήθηκε το πενηντασέλιδο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας, ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν δύο 

συνεντεύξεις με τα μέλη των ομάδων -σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 

διδακτικής παρέμβασης- και κρατήθηκαν σημειώσεις από τις συναντήσεις πεδίου. Τα 

δεδομένα της δεύτερης συνέντευξης επιβεβαιώνουν την τροποποίηση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκε υλικό από την αξιολόγηση των ίδιων 

των μαθητών, δηλαδή από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν και από τις 

παρατηρήσεις στις εκθέσεις τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η καθημερινή 

άτυπη αλληλεπίδραση (ανθρώπινες σχέσεις) μεταξύ των μαθητών, των συναδέλφων 

και της διεύθυνση του σχολείου. Τα βασικά συμπεράσματα σε σχέση με το ρόλο και 
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τις στάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα μπορούν να διακριθούν 

σε τρεις βασικές ενότητες: 

 Οι διαπροσωπικές ανεπίσημες σχέσεις των εκπαιδευτικών έπαιξαν βασικό 

ρόλο στον σχηματισμό των ομάδων, καθώς οι ίδιοι γνώριζαν ήδη με ποιον 

μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα και να αλληλεπιδράσουν πιο 

ουσιαστικά λόγω κοινών απόψεων η/ και συμβατότητας χαρακτήρα (Murata, 

2002: 70). 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το βασικό στοιχείο ήταν η ουσιαστική 

συνεργασία στον σχεδιασμό του ΔΔΠΣ και όχι η ίδια η συνδιδασκαλία. Ο 

σχεδιασμός έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, ενώ 

υπήρχαν συναντήσεις των μελών των ομάδων τουλάχιστον μια φορά τη 

βδομάδα. Με τον τρόπο αυτό, μπόρεσαν να υπερβούν την αδυναμία σταθερής 

συνδιδασκαλίας, η οποία ήταν αναπόφευκτη λόγω του διαφορετικού 

προγράμματος. Η διαθεματικότητα του ΠΣ επιτεύχθηκε μέσα από την 

ολιστική προσέγγιση των υπό εξέταση εννοιών (Murata, 2002: 71). 

 Η αλλαγή του προγράμματος σπουδών επέφερε αλλαγές και σε άλλα στοιχεία 

του μαθήματος, όπως  

α) στον τρόπο βαθμολόγησης: π.χ. οι βαθμοί σημειώνονταν με μολύβι, ώστε 

να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αυτοδιορθώνονται,  

β) στον τρόπο διευθέτησης του διδακτικού χρόνου, καθώς δεν υπήρχαν 

στεγανά ως προς το πότε θα διδαχθεί το κάθε μάθημα,  

γ) στις αξιοποιούμενες πρακτικές, καθώς μετά τη συνδιδασκαλία οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν να υιοθετούν πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι 

συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων και  

δ) στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίες, 

σύμφωνα με την ερευνήτρια, άρχισαν να ισχυροποιούνται μετά τη 

συνδιδασκαλία , τόσο εντός όσο και του σχολείου (Murata, 2002: 72).  

Βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, οι παραπάνω αλλαγές επέδρασαν θετικά και 

στους μαθητές. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι α) η εύρυθμη συνεργασία των εκπαιδευτικών  

επηρέασε θετικά και την αντίληψη των μαθητών για τη διαθεματικότητα, εφόσον 

άρχισαν οι ίδιοι να προχωρούν σε συνδέσεις και συσχετισμούς, β) οι διαφορετικές 

απόψεις των καθηγητών (π.χ. σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα) αποτέλεσαν ένα 

γόνιμο πεδίο για να διαμορφώσουν οι μαθητές τις δικές τους απόψεις και να μην 

ακολουθούν το πρότυπο της απόλυτης αλήθειας και γ) οι μαθητές δημιούργησαν 

εντονότερες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, κάτι που θεωρήθηκε ως βασικός 

δείκτης επιτυχίας του μαθήματος (Murata, 2002: 75). 
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Μια αρκετά συνηθισμένη μορφή διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι η 

διδασκαλία της Οικονομίας με γενικό πλαίσιο ένα ισχυρό και σύγχρονο μέσο, τις 

κινηματογραφικές ταινίες. Οι Leet & Houser (2003) θεωρούν ότι το σενάριο σε 

πολλές ταινίες απεικονίζει προβλήματα και θέματα που επιδέχονται οικονομικής 

ανάλυσης. Χωρίς να επιδιώκουν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό μάθημα 

Οικονομίας, οργάνωσαν την παρέμβασή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθείται ο 

οικονομικός τρόπος σκέψης των φοιτητών και η ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, χωρίς να ορίζουν προαπαιτούμενες έννοιες, άντλησαν το υλικό τους από 

διδακτικά εγχειρίδια και ταινίες. 

Σύμφωνα πάντα με τους Leet & Houser (2003: 327), οι ταινίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με αρκετούς τρόπους για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία της 

Οικονομίας, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω: 

 κάποια αποσπάσματα ταινιών μπορούν να αποτελέσουν ένα ρεαλιστικό μέσο 

απεικόνισης των οικονομικών εννοιών. 

 η παρακολούθηση μιας ταινίας μπορεί να ανατεθεί ως δραστηριότητα εκτός 

τάξης και από αυτή να προκύψει μια γραπτή εργασία ή μια συζήτηση μέσα 

στην τάξη. 

 οι κινηματογραφικές τανίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως μελέτες 

περιπτώσεων.  

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μάθημα επικεντρώθηκε στις ταινίες, 

είχε, όμως, άλλα τέσσερα βασικά συστατικά: αποσπάσματα από εγχειρίδια, διαλέξεις, 

συζήτηση και εκπόνηση εργασιών. Προβλήθηκαν εκ περιτροπής 21 ταινίες, των 

οποίων το σενάριο κάλυπτε διαφορετικά οικονομικά θέματα. Επιπλέον, μοιράστηκε 

στους φοιτητές ένα ειδικό εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικές με την τέχνη του 

κινηματογράφου. Σε γενικές γραμμές, οι διδακτικές ενότητες ήταν τετράωρες και 

χωρίζονταν σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλάμβανε μια διάλεξη σε σχέση με το 

οικονομικό θέμα που κάλυπτε η ταινία και στο δεύτερο μέρος ακολουθούσε η 

προβολή της. Το μάθημα δομήθηκε με τον παραπάνω τρόπο, ώστε η προβολή της 

ταινίας να είναι μέρος της διδακτικής ενότητας και να εξασφαλίζεται η προσεκτική 

και ουσιαστική παρακολούθησή της αλλά και η διεξοδική ανάλυσή της. Η μέθοδος 

αυτή εμπλούτιζε την εντός τάξης συζήτηση και βοηθούσε τους μαθητές να 

κατανοήσουν τις έννοιες καλύτερα απ’ ό,τι η τυπική μέθοδος της διάλεξης-

συζήτησης. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα προβολής της ταινίας σε μεγάλη οθόνη, 

όπως στο σινεμά. 

Το μάθημα περιελάμβανε την εκπόνηση σύντομης εργασίας κάθε 2 

εβδομάδες, στην οποία οι φοιτητές παρουσίαζαν την οικονομική έννοια που 

πραγματευόταν η ταινία, καθώς και μια κριτική της ταινίας. Επίσης, κάθε φοιτητής σε 

μια μικρή εργασία έπρεπε να προτείνει μια ταινία για να συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών του επόμενου εξαμήνου. Τέλος, οι φοιτητές αξιολογήθηκαν με 
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μια πρόοδο, με τελικές εξετάσεις καθώς και με βάση την προφορική τους επίδοση, 

σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις εντός τάξης. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Sexton (2006: 406), ο οποίος θεωρεί ότι η 

αξιοποίηση αποκλειστικά παραδοσιακών μεθόδων για τη διδασκαλία της Οικονομίας, 

κάνει το μάθημα μη ελκυστικό και ωθεί τους μαθητές στην ενασχόληση με άλλα 

περισσότερο ενδιαφέροντα αντικείμενα. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει τη μεγάλη 

σημασία της εικόνας για τη μάθηση και την απομνημόνευση, εφόσον οι ταινίες 

προσφέρουν οπτικά ερεθίσματα που ενδυναμώνουν πολύτιμες έννοιες και ιδέες. 

Επισημαίνουν, μάλιστα,  ότι οι ταινίες μέσω της εικόνας μπορούν να βοηθήσουν τους 

φοιτητές να ανακαλέσουν γνώσεις από τη μακροπρόθεσμη μνήμη (long-term 

memory), καθώς οι πληροφορίες συχνά αποθηκεύονται σε οπτική μορφή. Συνεπώς, 

τα προσεκτικά επιλεγμένα τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά αποσπάσματα, συνδέουν 

τις οικονομικές έννοιες με την καθημερινότητα κι έτσι προσφέρουν στους μαθητές 

ένα σταθερό πλαίσιο παγίωσης των γνώσεων  που έλαβαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (Sexton, 2006: 407). 

Για τον λόγο αυτό, ο συγκεκριμένος ερευνητής εμπλουτίζει το μάθημά του με 

σύντομα αποσπάσματα video (συνήθως 3-5 λεπτά το καθένα), με σκοπό τόσο την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των φοιτητών όσο και την ουσιαστικότερη 

πρόσληψη και εμπέδωση των πληροφοριών. Στη συνέχεια, αναθέτει στους φοιτητές 

μια μικρή εργασία, στην οποία αναλύουν το οικονομικό περιεχόμενο μιας σκηνής. 

Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές συνειδητοποιούν ότι υπάρχει οικονομικό 

περιεχόμενο σε κάθε ταινία και ότι ο οικονομικός τρόπος σκέψης είναι 

ενσωματωμένος στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, αξιοποιεί ένα 

στιγμιότυπο από τη μονοετή αποτυχημένη καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν -

μεγαλύτερου καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών- στο μπέιζμπολ, για να αναφερθεί 

στο κόστος ευκαιρίας. Καταλήγει λέγοντας ότι οι ταινίες μπορούν να αξιοποιηθούν 

για να πυροδοτηθεί μια συζήτηση, για διατηρήσουν οι μαθητές τις οικονομικές 

έννοιες στη μνήμη τους ή απλά για να γίνει το μάθημα πιο διασκεδαστικό και οι 

μαθητές να περιμένουν με ενδιαφέρον το επόμενο. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Tinari & Khandke (2000) θεωρούν ότι η μουσική μπορεί 

να έχει σημαντική επιρροή στις γνωστικές διεργασίες που συντελούνται κατά τη 

μάθηση. Για τον λόγο αυτό, στο πρώτο project που παρουσιάζουν στην έρευνά τους, 

αναθέτουν στους φοιτητές να επιλέξουν και να αναλύσουν τρία από τα τραγούδια που 

τους πρότεινε ο εκπαιδευτικός. Τα τραγούδια περιείχαν οικονομικούς όρους, αλλά 

ήταν κυρίως παλαιότερων δεκαετιών και κοντά στις μουσικές προτιμήσεις του 

καθηγητή. Οι φοιτητές έπρεπε να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο για το περιεχόμενο 

του τραγουδιού, να συντάξουν μια λίστα όλων των οικονομικών εννοιών που 

αναφέρονταν ή υπονοούνταν στο τραγούδι και μια ανάλυση του οικονομικού τρόπου 

σκέψης που εμπεριέχεται στους στίχους του. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να 

προτείνουν οι ίδιοι κάποια τραγούδια, τα οποία που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στην εργασία τους μετά από έγκριση του καθηγητή. Κάθε μαθητής 
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έπρεπε για 3 μήνες να παραδίδει μια γραπτή παρουσίαση ενός τραγουδιού με τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Το δεύτερο project άφηνε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους φοιτητές και 

με την έννοια αυτή χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό δημοκρατικότητας.  Οι 

φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες, καθεμία από τις οποίες αναλαμβάνει να συνθέσει μια 

εργασία. Το τελικό προϊόν της εργασίας είναι ένα cd με 6 τραγούδια, τα οποία έχουν 

επιλέξει από κοινού τα μέλη της ομάδας. Ειδικότερα, η κάθε ομάδα έπρεπε: α) να 

δηλώσει το βασικό μήνυμα του τραγουδιού, β) να φτιάξει μια εξαιρετικά αναλυτική 

λίστα με οικονομικές έννοιες, ορισμούς, αρχές και θεωρίες που αναφέρονται ή 

υπονοούνται σε αυτό, γ) να γράψουν ένα δισέλιδο για την αντίδραση που τους 

προκαλούν τρία από τα επιλεγμένα τραγούδια, δ) να αναλύσουν ποιο ήταν το 

αγαπημένο τους τραγούδι και γιατί και ε) να κάνουν μια 15λεπτη παρουσίαση των 

τραγουδιών. Η πλειονότητα των φοιτητών δήλωσε ικανοποιημένη από την εργασία, 

καθώς ασχολήθηκαν σε βάθος με το νόημα των τραγουδιών, μπόρεσαν να 

συσχετίσουν το μάθημα με κάτι οικείο και να συνειδητοποιήσουν την πρακτική 

χρησιμότητα και εφαρμογή των γνώσεων. 

Τέλος, οι Tinari & Khandke (ό.π.) προτείνουν τη συσχέτιση των τραγουδιών 

με το ιστορικό πλαίσιο σύνθεσης/ συγγραφής τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν 

χρήσιμο υλικό και για το μάθημα της Ιστορίας.  Παραπέμπουν δε τον αναγνώστη 

στον ιστότοπο Division of Labor (divisionoflabor.com/music/), όπου μπορεί να βρει 

μια λίστα με τραγούδια αξιοποιήσιμα στη διδασκαλία της Οικονομίας και αντίστοιχες 

για το καθένα εργασίες. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, η αξιοποίηση των κόμικς και των 

κινουμένων σχεδίων στη διδασκαλία της Οικονομίας. Οι Luccasen & Thomas (2010), 

βασιζόμενοι στα πορίσματα των Becker & Watts (2001), επιβεβαιώνουν ότι οι 

προπτυχιακοί φοιτητές αρέσκονται στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της 

Οικονομίας και αναφέρουν ότι οι δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές/ ταινίες μπορούν να 

κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και ταυτόχρονα να αποτελέσουν 

ένα παιδαγωγικό εργαλείο εμπλουτισμού της διδασκαλίας. Στην παρούσα έρευνα, 

προτείνουν την αξιοποίηση της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων “The 

Simpsons” για τη διδασκαλία οικονομικών εννοιών και υπογραμμίζουν ότι με τον 

τρόπο αυτό οι φοιτητές αποδύονται τον ρόλο του παθητικού  ακροατή που υιοθετούν 

κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης και επιδίδονται σε ενεργητική ακρόαση.
6
 

Λόγω του ότι κάποια παραδείγματα χρήσης οικονομικών εννοιών δεν είναι 

προφανή, ο μαθητής σταματά να σκέφτεται εντός των στενών ορίων του οικονομικού 

πεδίου και αντιλαμβάνεται ότι το πεδίο αυτό έχει εξαιρετικά ευρύ χώρο εφαρμογής 

                                                           
6
 Καθώς οι φοιτητές είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τους χαρακτήρες της σειράς και ελλείψει 

χρόνου, είναι δυνατόν αντί της προβολής του αποσπάσματος να γίνει λεκτική περιγραφή της σκηνής 

από τον διδάσκοντα (Luccasen & Thomas, 2010). 

http://www.divisionoflabor.com/music/
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(Luccasen & Thomas, 2010: 139). Τα επεισόδια που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα 

μάθημα Οικονομίας είναι πολλά, όπως πολλοί είναι και οι τρόποι χρήσης τους εντός 

και εκτός τάξης. Για παράδειγμα, τα αποσπάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εισαγωγή στο μάθημα, ως συμπληρωματικό εργαλείο πιο παραδοσιακών μορφών 

διδασκαλίας, αλλά και ως εργασία εντός τάξης ή για το σπίτι.
7
 

O Considine (2006) προχωρά σε μια πιο συνδυαστική πρόταση, καθώς 

αξιοποιεί τα μυθιστορήματα «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ» του Jonathan Swift, 

«1984» του George Orwell, καθώς και τη σειρά “The Simpsons” για να διδάξει το 

μάθημα Οικονομική Θεωρία της Πολιτικής (Public Policy Theory). Οι παραπάνω 

επιλογές δεν είναι καθόλου τυχαίες, εφόσον παρουσιάζουν μια σκεπτικιστική 

αντιμετώπιση του κράτους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν τη μυθοπλασία και το 

χιούμορ, ώστε οι αποδέκτες των μηνυμάτων να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για την 

απόλυτη αλήθεια αλλά ούτε και για απόλυτα εξωπραγματικές καταστάσεις. Στη 

συγκεκριμένη πρόταση συνδυάζεται μια δημοφιλής σύγχρονη τηλεοπτική σειρά με 

δύο πολύ γνωστά λογοτεχνικά έργα.     

Τέλος, οι Vega & Schnackenberg (2004) περιγράφουν ένα καλοκαιρινό 

πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας 15-18 χρόνων, στο οποίο διδάχθηκαν πώς να 

δημιουργούν ένα ψηφιακό βιβλίο κόμικς. Στόχος του προγράμματος ήταν να 

αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες  στην παραγωγή γραπτού λόγου, στις καλές τέχνες 

και στη χρήση υπολογιστών. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτού του καλοκαιρινού 

προγράμματος σπουδών (διάρκειας πέντε εβδομάδων) είναι η ενιαιοποίηση των 

γλωσσικών μαθημάτων, των καλών τεχνών και της πληροφορικής με σκοπό τη 

διευκόλυνση των μαθητών στην πρόσληψη εννοιών και από τους τρεις 

επιστημονικούς κλάδους. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν κάποια project χωρίς καν να 

γνωρίζουν και να έχουν πλήρη συνείδηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

αποκτούσαν. Ήταν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, πολύ απασχολημένοι 

διασκεδάζοντας για να σκεφτούν ότι στην πραγματικότητα συμμετείχαν σε μια 

διαδικασία μάθησης. 

ΔΔΠΣ Οικονομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι ΔΔ διδακτικές προσεγγίσεις αποτελούν μια εκτεταμένη μέθοδο 

διδασκαλίας της Οικονομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, λόγω του 

διαφορετικού επιπέδου γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, (Borg & Borg, 2001), αλλά και των διαφορετικών προγραμμάτων 

σπουδών, αυτές οι προσεγγίσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες. Μπορούν, 

όμως, να αποτελέσουν έναν οδηγό σχεδίασης και εφαρμογής αντίστοιχων διδακτικών 

παρεμβάσεων.  

                                                           
7
 Για την αξιοποίηση της σειράς “The Simpsons” στη διδασκαλία της Οικονομίας, βλ. επίσης και  

Gillis & Hall (2007). 
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Η Caviglia-Harris (2003: 195) θεωρεί ότι ο εμποτισμός του πανεπιστημιακού 

εισαγωγικού μαθήματος της Οικονομίας με στοιχεία από διαφορετικά πεδία της 

οικονομικής επιστήμης μπορεί να καταστήσει τη διδασκαλία πιο ελκυστική για τους 

φοιτητές. Έτσι, προτείνει μια διεπιστημονική εφαρμογή, η οποία προσεγγίζει 

εισαγωγικές οικονομικές έννοιες, αντλώντας στοιχεία από τρεις διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους και επιδιώκοντας να καλύψει το κεντρικό θέμα 

«περιβαλλοντικές προοπτικές». Ειδικότερα, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση 

εννοιών που σχετίζονται με τη μικροοικονομία και την Περιβαλλοντική Οικονομία, 

προκύπτουν διασυνδέσεις με τους επιστημονικούς κλάδους της Οικολογίας και της 

Φιλοσοφίας. Η ερευνήτρια θεωρεί ότι το μοντέλο της μπορεί να εφαρμοστεί στη 

διδασκαλία οποιουδήποτε πεδίου της Οικονομίας, που παραδοσιακά διδάσκεται στα 

τελευταία έτη του πανεπιστημίου. 

Το ειδικότερο θέμα της προσέγγισης ήταν τα τροπικά δάση. Η ΔΟΕ 

συναποτελούνταν από τρεις εκπαιδευτικούς  με εξειδίκευση στην Οικονομία, τη 

Φιλοσοφία και την Οικολογία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε όλες τις 

μικροδιδασκαλίες και μάλιστα παρενέβαιναν, καταθέτοντας απόψεις, σχόλια και 

ιδέες. Κατεύθυναν και συμβούλευαν τους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του 

εξαμήνου. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές έπρεπε να αναλύσουν ένα 

περιβαλλοντικό θέμα και από τις τρεις οπτικές και να αξιολογήσουν κριτικά τις 

επιπτώσεις που είχαν στο δάσος. Η τελική βαθμολογία συνδιαμορφώθηκε, αφού 

λήφθηκε υπόψη η επίδοση των φοιτητών  σε δύο ξεχωριστές εξετάσεις (μια για το 

μάθημα Οικολογίας και μια για το μάθημα Οικονομίας), οι επιδόσεις τους σε κουίζ 

και εργασίες που αφορούσαν φιλοσοφικά θέματα και μια τελική εργασία της επιλογής 

του μαθητή που πραγματευόταν οικολογικά, φιλοσοφικά και οικονομικά θέματα, 

σχετιζόμενα με ένα συγκεκριμένο δάσος.  

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, προηγήθηκε μια εισαγωγή στην 

Οικονομία, ενώ συχνά αξιοποιούνταν παραδείγματα από την Οικολογία (π.χ. το 

εναλλακτικό κόστος σωτηρίας ενός δάσους) αλλά και παιχνίδια ή εύκολα πειράματα 

που διευκόλυναν πολύ στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Οι εισαγωγικές 

οικονομικές έννοιες ήταν προαπαιτούμενες, ώστε να προχωρήσουν οι φοιτητές στο 

επόμενο στάδιο που ήταν η εισαγωγή της θεωρίας της Περιβαλλοντικής Οικονομίας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν γενικές οικονομικές πολιτικές που σχετίζονται με την 

αποψίλωση δασών τόσο σε τροπικές όσο και σε εύκρατες ζώνες. 

Το οικολογικό κομμάτι του μαθήματος χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιελάμβανε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τα εύκρατα δάση. 

Παράλληλα, έγιναν αναφορές στις οικονομικές πολιτικές που συσχετίζονται με την 

αξιοποίηση ή την προστασία των δασών και εκπονήθηκαν ατομικές εργασίες στις 

θεματικές αυτές. Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε θεματικά στα τροπικά δάση και 

στις πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αποψίλωσης των δασών. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκαν εργασίες, οι οποίες εξοικείωσαν τους μαθητές με τις 

νεοδιδαχθείσες έννοιες και τους προετοίμασαν για την τελική τους εργασία. 
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Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, οι φοιτητές  αναθεώρησαν τη στάση 

τους για τη σημασία των οικονομικών εννοιών στην ανάλυση περιβαλλοντικών 

θεμάτων. Το παραπάνω πόρισμα προέκυψε μέσω της επεξεργασίας των 

ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες στην αρχή και το τέλος του 

διεπιστημονικού μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αρχή οι φοιτητές 

αδυνατούσαν να κατανοήσουν τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος που υφίσταται 

ανάμεσα στις οικονομικές πολιτικές και την καταστροφή του περιβάλλοντος, μετά 

την ολοκλήρωση της παρέμβασης συνειδητοποίησαν τη σημασία των γνώσεων 

Οικονομίας στην εξεύρεση περιβαλλοντικών λύσεων. Μια εξαιρετική εργασία για τη 

διεπιστημονική διδασκαλία της Οικονομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία 

μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη δημιουργία ενός ΔΔΠΣ, είναι αυτή της Freedman 

(2008). Ο τίτλος του διεπιστημονικού μαθήματος που συνδιαμόρφωθηκε  από δύο 

εκπαιδευτικούς είχε τίτλο: «Το Φύλο, η Κοινωνική Τάξη και η Ιστορία: Εξετάζοντας 

ιστορικά την διαχρονική οικονομική θέση της γυναίκας». 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν ως 

γενικό στόχο τον προσδιορισμό ενός ουσιαστικού τρόπου ενιαιοποίησης των 

επιστημονικών κλάδων της Ιστορίας και της Οικονομίας και την προώθηση μιας 

διεξοδικής ανάλυσης των θεμάτων που περιγράφονται στη διδακτέα ύλη του 

μαθήματος. Σε αυτή τη διαδικασία είχαν να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω 

προκλήσεις: 

 παρότι δεν ορίστηκε ως προαπαιτούμενη η παρακολούθηση ενός μαθήματος 

Οικονομίας, το διεπιστημονικό περιεχόμενο της εφαρμογής προϋπέθετε 

αναπόφευκτα την ύπαρξη στέρεων γνωστικών βάσεων και στους δύο 

επιστημονικούς κλάδους.  

 και οι δύο εκπαιδευτικοί έπρεπε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα· 

κατά συνέπεια, ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού σε κάθε διδακτική ενότητα 

έπρεπε να είναι ξεκάθαρα καθορισμένος. 

 τέλος, έπρεπε να αξιοποιηθούν μη παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και 

αξιολόγησης (Freedman, 2008: 252). 

Αρχικά, οι δύο εκπαιδευτικοί διαμόρφωσαν μια λίστα με τις έννοιες που θα 

ήθελαν να συμπεριλάβουν στη διδακτέα ύλη. Ένα πρώτο πρόβλημα που ανέκυψε 

ήταν το πώς θα μπορούσαν να παρουσιάσουν διεπιστημονικά κάποιες από τις έννοιες 

αυτές. Το μάθημα οργανώθηκε έτσι, ώστε να προβλέπει τη διασύνδεση των δύο 

επιστημονικών κλάδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την παράλληλη 

διδασκαλία εννοιών και από τα δύο γνωστικά αντικείμενα. Καθώς η Οικονομία 

αποτέλεσε το πεδίο για την ανάλυση των ιστορικών γεγονότων, η ενιαιοποίηση των 

κλάδων απαιτούσε και τη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού πλαισίου.  

Στην  προσπάθεια αυτή, εξαιρετικά χρήσιμα αποδείχτηκαν τα μοντέλα ενιαιοποίησης 

του προγράμματος σπουδών του Fogarty (1991) που παρουσιάστηκαν στο 
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προηγούμενο κεφάλαιο. Οι ερευνητές εφάρμοσαν σταδιακά τρία από τα μοντέλα 

αυτά: α) το μοντέλο αλληλουχίας (sequenced model), β) το μοντέλο κοινών εννοιών 

(shared model) και γ) το ενιαιοποιημένο μοντέλο (integrated model): όσο, δηλαδή, 

προχωρούσε το εξάμηνο, τα μοντέλα και οι τρόποι διδασκαλίας που αξιοποιούνταν 

προσέγγιζαν ολοένα και περισσότερο την έννοια της διαθεματικότητας. 

Το μάθημα χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη από αυτές είχε ως 

βασικό στόχο να κάνει τους φοιτητές να σκέφτονται ως οικονομολόγοι. Συνεπώς, 

πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε η οικονομολόγος εκπαιδευτικός. Κύριο εργαλείο για 

τη διδασκαλία των βασικών οικονομικών εννοιών ήταν η χρήση παραδειγμάτων από 

την καθημερινότητα των φοιτητών ή από το πεδίο ενδιαφερόντων τους. Η δεύτερη 

ενότητα είχε ως (αντικειμενικό) στόχο τη μελέτη της θέσης της γυναίκας στην 

ιστορική περίοδο από την αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα. Στη διεξαγωγή του 

μαθήματος αυτή τη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η ιστορικός, η οποία επεδίωξε να 

καταστήσει τους μαθητές ικανούς να μελετήσουν τη θέση της γυναίκας, κάνοντας τις 

απαραίτητες διασυνδέσεις και χρησιμοποιώντας τα οικονομικά παραδείγματα που 

είχαν διδαχθεί προηγουμένως. Από παιδαγωγική σκοπιά, στις πρώτες δύο ενότητες 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αλληλουχίας που απαιτεί χαμηλότερο βαθμό 

ενιαιοποίησης και είναι πιο συμβατό με το αρχικό στάδιο του μαθήματος. Η τρίτη 

ενότητα του μαθήματος επικεντρώθηκε στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. 

Αυτή τη φορά και με δεδομένο τον σημαντικό βαθμό επικάλυψης ανάμεσα στις δύο 

επιστήμες, επιλέχθηκε το μοντέλο κοινών εννοιών, έτσι ώστε οι μαθητές να 

αντιληφθούν ότι η οικονομική σκέψη διαμορφώθηκε μέσα από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες και την κοινωνική κατασκευή της εποχής, η οποία με τη σειρά της 

επηρέασε τη θέση της γυναίκας. Η διδασκαλία της ενότητας αυτής  χαρακτηρίστηκε 

από μεγαλύτερο βαθμό διεπιστημονικότητας, επειδή: α) οι εκπαιδευτικοί είχαν την 

αίσθηση ότι ήταν και οι δύο εξίσου καταρτισμένοι για να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της συζήτησης -και να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο- με αποτέλεσμα οι 

συζητήσεις να είναι πολύ πιο «ζωντανές» και οι διεπιστημονικές διασυνδέσεις πολύ 

πιο προφανείς και β) χάρη στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, η οποία ανέδειξε τις 

οικονομίες της αγοράς και το νεοκλασικό οικονομικό μοντέλο, οι φοιτητές πείστηκαν 

για τα ρεαλιστικά οφέλη της ενιαιοποίησης των κλάδων και κατάφεραν να 

αποκτήσουν μια ουσιαστικότερη και ευρύτερη αντίληψη της Οικονομίας. 

Στην τελευταία ενότητα, εξετάστηκαν σύγχρονα οικονομικά θέματα υπό το 

πρίσμα των ιστορικών γεγονότων που τα περιέκλειαν. Οι φοιτητές «ανακάλυψαν» 

μόνοι τους τις διεπιστημονικές διασυνδέσεις και «διεκδίκησαν» κυρίαρχο ρόλο στη 

μάθηση, καθώς συμμετείχαν σε αγώνες λόγου και κλήθηκαν να υποστηρίξουν τη 

θέση τους  σε συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία προηγουμένως είχαν κάνει την 

απαραίτητη έρευνα και προεργασία.  

 Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετίστηκε τόσο με τη 

γνώση συγκεκριμένων εννοιών των επιμέρους επιστημονικών κλάδων όσο και με την 

αξιολόγηση της ικανότητας των φοιτητών να ενιαιοποιούν τη γνώση των 
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διαφορετικών επιστημών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά 

εργαλεία, όπως η ανάθεση συγγραφής περιλήψεων, η ανάθεση της αρμοδιότητας να 

διευθύνουν εκ περιτροπής τη συζήτηση οι φοιτητές, η διεξαγωγή προόδου και 

τελικών εξετάσεων. Επίσης, κριτήριο αξιολόγησης των φοιτητών αποτέλεσε και η 

επίδοσή τους στους αγώνες λόγου. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ερευνήτρια, το 

προαναφερθέν κριτήριο μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο αξιολόγησης. 

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι φοιτητές καταθέτουν ότι απόλαυσαν ιδιαίτερα την 

ενιαιοποίηση των επιστημονικών κλάδων, ενώ παράλληλα εκτίμησαν περισσότερο 

και τις δύο επιστήμες. Ωστόσο, απογοητεύτηκαν από την υποχρεωτική 

απομνημόνευση αυτόνομων στοιχείων της κάθε επιστήμης. Επίσης, καθώς δεν είχαν 

διδαχθεί το μάθημα της Οικονομίας, η χρήση ακόμα και απλών διαγραμμάτων τους 

δημιουργούσε σύγχυση και τους δυσκόλευε στην κατανόηση. Παρόλα αυτά, οι 

φοιτητές άρχισαν σταδιακά να εκφράζονται και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους 

χρησιμοποιώντας οικονομικούς όρους και με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν 

μεγαλύτερη τριβή με τις οικονομικές έννοιες. 

Η συνεργασία ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς αποτέλεσε το βασικό 

στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση του project. Ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν 

επετεύχθη χωρίς εμπόδια, καθώς χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να 

αναπτυχθεί μεταξύ τους η κατάλληλη χημεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διαμόρφωση θετικού κλίματος ανάμεσα στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς 

είναι: α) η αμοιβαία παρακολούθηση των μικροδιδασκαλιών τους, β) η εξοικείωση με 

τον επιστημονικό κλάδο του συναδέλφου και γ) η δημιουργία ενός πολύ λεπτομερούς 

καταλόγου διδακτέων (syllabus). 

Σύμφωνα με τους Borg & Borg (2001), το υψηλότερο επίπεδο γνωστικής 

ανάπτυξης των μαθητών επιτυγχάνεται, όταν συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι ότι οι 

μέθοδοι όλων των επιστημονικών κλάδων μπορούν να συνεισφέρουν στη λήψη 

αποφάσεων -εντός και εκτός τάξης.
8
 Παρουσιάζουν, λοιπόν, δύο διεπιστημονικές 

διδασκαλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών. Στην 

πρώτη περίπτωση επιχειρείται διασύνδεση του μαθήματος της Σύγχρονης Οικονομίας 

και του μαθήματος «Πολιτιστικές Επαναστάσεις» και στη δεύτερη περίπτωση της 

Οικονομίας με το μάθημα «Οικονομικά της Ανθρώπινης Οικολογίας».  

Στο πλαίσιο  της πρώτης διεπιστημονικής διδασκαλίας μελετώνται οι 

σημαντικές τάσεις της χρονικής περιόδου που εκτείνεται από τον 17
ο
 ως τον 20

ο
 

αιώνα μέσω της οικονομικής θεωρίας και της Λογοτεχνίας. Οι φοιτητές επιχειρούν να 

αναλύσουν κριτικά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται για τα φαινόμενα της 

ίδιας ιστορικής περιόδου. Για παράδειγμα, η θεωρία του Άνταμ Σμιθ για το ατομικό 

                                                           
8
 Υπογραμμίζουν, όμως, ότι ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν καταφέρνουν όλοι οι 

φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο αυτό.  
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όφελος -μέσω του αόρατου χεριού που ρυθμίζει την οικονομία- εξετάζεται 

συνδυαστικά με την επικριτική στάση που εμφάνισαν διάφοροι συγγραφείς της 

εποχής για τον άκρατο ατομισμό. Επίσης, η βιομηχανική επανάσταση προσεγγίζεται 

διαφορετικά από τους οικονομολόγους και διαφορετικά από τους λογοτέχνες της 

βικτωριανής εποχής: οι πρώτοι προχωρούν σε μια αφαιρετική παρουσίαση του 

φαινομένου, ενώ οι δεύτεροι καταδεικνύουν τα δεινά που αντιμετώπιζε η εργατική 

τάξη  σε ατομικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης διεπιστημονικής διδασκαλίας, διερευνάται η ύπαρξη 

διασυνδέσεων ανάμεσα στη Βιολογία και την Οικονομία και εξετάζεται η θέση του 

ανθρώπου στον πλανήτη και ο ρόλος του στα οικοσυστήματα. Και στην περίπτωση 

αυτή, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης επιτυγχάνεται μέσω της διατύπωσης 

ερωτημάτων και της επαλήθευσης ή διάψευσης αντικρουόμενων υποθέσεων μέσω 

της συζήτησης. Τα ερωτήματα που εγείρονται αφορούν την επάρκεια των αγαθών σε 

σχέση με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού, την κατανομή τους, τις  πολιτικές 

ελέγχου των γεννήσεων, τη χρήση των πόρων από τον άνθρωπο σε βάρος των ζώων, 

τη βιοποικιλότητα κ.ά. Για παράδειγμα, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι τα ζώα 

μπορούν να έχουν προσδιορίσιμη αξία, ενώ οι βιολόγοι διαφωνούν, προτάσσοντας τη 

θέση ότι η συσχέτιση ενός είδους με το υπόλοιπο οικοσύστημα καθιστά τον ακριβή 

προσδιορισμό της αξίας του αδύνατο. 

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, οι φοιτητές συμμετείχαν σε μη 

προσχεδιασμένους αγώνες λόγου. Η κάθε ομάδα αναλάμβανε να υποστηρίξει μια 

οπτική γωνία του ζητήματος ανεξάρτητα από τις προσωπικές απόψεις των μελών της. 

Συχνά, κατά τη διάρκεια του αγώνα οι ομάδες άλλαζαν «πλευρές». 

Η επιτυχία της διεπιστημονικής διδασκαλίας αποδεικνύεται από το υψηλό 

επίπεδο συζητήσεων, τη χωρίς επιφύλαξη συμμετοχή των φοιτητών ακόμα και στα 

πιο επίμαχα θέματα, αλλά και από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσαν αστήρικτους 

ισχυρισμούς/ σαθρά επιχειρήματα. Επιπλέον, οι φοιτητές αξιοποιούσαν στοιχεία από 

τις παρουσιάσεις των καθηγητών, κάτι που ανέδειξε τη χρησιμότητα της ομαδικής 

διδασκαλίας. Καθώς οι μικροδιδασκαλίες προχωρούσαν, οι φοιτητές μπορούσαν όλο 

και πιο εύκολα να αποδεχθούν στοιχεία αντίθετα με τις αρχικές τους θέσεις και 

λάμβαναν υπόψη τους ένα μεγαλύτερο εύρος απόψεων απ’ ό,τι στην αρχή του 

εξαμήνου. Επίσης, οι ήταν «πρόθυμοι» να  υιοθετήσουν ένα διαφορετικό σύστημα 

αξιών, καθώς το μάθημα δεν αναδείκνυε έναν και μοναδικό «σωστό» τρόπο σκέψης. 

Τέλος, οι φοιτητές αξιολόγησαν θετικά το μάθημα , ενώ οι διδάσκοντες αισθάνθηκαν 

ότι βελτίωσαν και τις δικές τους δεξιότητες κριτικής σκέψης (Borg & Borg, 2001). 

Ενδιαφέρον, επίσης, έχει και η διεπιστημονική προσέγγιση της Οικονομίας 

και των Θρησκευτικών. Οι Wilson & Kwilicki (2000) προτείνουν μια διδακτική 

παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη των διεπιδράσεων ανάμεσα στην 

οικονομία και τη θρησκεία. Χρησιμοποίησαν κυρίως βιβλία/ κείμενα που 

αναφέρονταν σε πραγματικά γεγονότα και προέρχονταν από διαφορετικούς 
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επιστημονικούς κλάδους (Οικονομία, Κοινωνιολογία, Ιστορία κ.ά.). Ωστόσο, εξαιτίας 

της μεγάλης απόστασης που υπάρχει στο ιδεολογικό πλαίσιο και το σύστημα αξιών 

που προϋποθέτουν τα δύο συσχετιζόμενα γνωστικά αντικείμενα, υπήρξε έντονη 

πόλωση ανάμεσα στους φοιτητές, η οποία όχι μόνο εμπόδισε οποιαδήποτε 

διεπιστημονική ανταλλαγή, αλλά ξέφυγε -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

ερευνήτριες- από αυτό που θεωρούμε τυπικές πολιτισμένες αντιδράσεις. Σε παρόμοιο 

πλαίσιο, ο McCannon (2007) θεωρεί ότι η θεωρία παιγνίων (game theory) συνιστά 

μια πολύ σημαντική στρατηγική, εφαρμόσιμη τόσο στην Οικονομία όσο και σε 

άλλους επιστημονικούς κλάδους, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει τη διδακτική παρέμβαση «βιβλικά 

παίγνια», στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται  η θεωρία παιγνίων για τη μελέτη της 

Βίβλου.   

Αφορμή για το σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης των Abbott & Nantz 

(2001) ήταν το γεγονός ότι το μάθημα της Ιστορίας ήταν εξαιρετικά «ξένο» για τους 

φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ πολλοί από αυτούς δεν το θεωρούσαν 

χρήσιμο για την κατάρτισή τους. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές επιχείρησαν να 

αναδείξουν τις διεπιστημονικές διασυνδέσεις ανάμεσα στην Ιστορία και την 

Οικονομία. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και 

σε άλλες θεματικές ενότητες των δύο αυτών επιστημών. 

Στην εργασία τους περιγράφουν ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας και 

εφαρμογής του ενιαιοποιημένου τους ΠΣ. Η διαδικασία δημιουργίας ξεκίνησε από 

την προηγούμενη χρονιά με τη σταχυολόγηση των κοινών και στα δύο μαθήματα 

εννοιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι διδάσκοντες των δύο διαφορετικών 

ειδικοτήτων: 

 δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο να αποκλείσουν κομμάτια της ύλης και όχι 

στο να βρουν ενδιαφέροντες συσχετισμούς ανάμεσα στα δύο μαθήματα. 

 κλήθηκαν να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με το 

συνεξεταζόμενο μάθημα του συναδέλφου τους, μέσω της προκαταρκτικής  

μελέτης και της ανταλλαγής υλικού. 

 εμπλούτισαν το διδακτικό υλικό τους, καθώς εξέτασαν το ήδη υπάρχον υλικό 

μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. 

 φρόντισαν να διαμορφώσουν το υλικό τους έτσι, ώστε να παρουσιάζει 

συνάφεια και με τα δύο γνωστικά αντικείμενα (Abbott & Nantz, 2001: 449). 

Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλαν τον οδηγό σπουδών των δύο μαθημάτων και 

μετέθεσαν χρονικά τη διδασκαλία κάποιων ενοτήτων, έτσι ώστε να προκύψει χρονική 

σύμπτωση των προς διδασκαλία θεμάτων.
9
 Η ταυτόχρονη παρουσία τους σε όλες τις 

μικροδιδασκαλίες επέφερε στους δύο διδάσκοντες σημαντικά κέρδη: α) 

ενημερώθηκαν για τα επιμέρους ζητήματα του άλλου μαθήματος και απέκτησαν μια 

                                                           
9
 Παρόμοια πρακτική εφαρμόζεται και στο μοντέλο αλληλουχίας του Fogarty (1991). 
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γενική εικόνα, χωρίς να πρέπει να εντρυφήσουν σε αυτά, β) περιορίστηκαν σε λίγες 

συναντήσεις οργανωτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, γ) κατά τη 

διεξαγωγή του μαθήματος προέβαιναν σε συχνές και αυθόρμητες συσχετίσεις 

ανάμεσα στα δύο μαθήματα (στοιχείο που σχετίζεται και με τα γεγονότα της 

τρέχουσας κάθε φορά ειδησεογραφίας). Επιπλέον, λόγω της δομής των 

πανεπιστημιακών μαθημάτων, οι διδασκαλίες ήταν εύκολα προγραμματίσιμες, κάτι 

που δεν ισχύει στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Κατά τη διδασκαλία, προέκυπταν συχνά συσχετίσεις ανάμεσα στις πολιτικές 

και οικονομικές αποφάσεις, ιδιαίτερα, μάλιστα όταν γίνονταν αναφορές σε 

μεταβαλλόμενα ιστορικά πλαίσια, στα οποία εργάζονταν οικονομολόγοι όπως π.χ. ο 

Keynes. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, οι ερευνητές θεωρούν ότι η χρήση 

οικονομικών μεθόδων σκέψης και τεχνικών διδασκαλίας οδήγησε τους μαθητές στην 

απρόσκοπτη αφομοίωση των ιστορικής γνώσης. Για παράδειγμα, ο καθηγητής 

Ιστορίας μπορεί να επωφεληθεί από πρακτικές που εφαρμόζονται κατεξοχήν στην 

οικονομική επιστήμη, όπως για παράδειγμα η προβληματοκεντρική διαδικασία 

μάθησης (Problem Based Learning, PBL)
 10

 ή η μέθοδος ceteris paribus και να τις 

αξιοποιήσει για να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν τα ιστορικά δεδομένα.   

Διδάσκοντας τη Διαθεματικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ιδιαίτερα πλούσια είναι η βιβλιογραφία που αφορά την προπτυχιακή 

πανεπιστημιακή κατάρτιση των φοιτητών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ΔΔΠΣ, 

προκειμένου να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές ως μελλοντικοί καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος που υλοποιείται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι φοιτητές- 

μελλοντικοί καθηγητές Κοινωνικών Επιστημών διδάσκονται πώς να διδάσκουν ένα 

αυτόνομο μάθημα Οικονομίας αλλά και πώς να διδάσκουν οικονομικές έννοιες μέσω 

της διάχυσής τους στα μαθήματα της Αμερικάνικης και Παγκόσμιας Ιστορίας (Josmi 

& Marri, 2006).  

Σε άρθρο τους, οι Bullock et al. (2002) αναλύουν το εγχείρημά τους να 

προσεγγίσουν διαθεματικά διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους επιδιώκοντας την 

ενιαιοποίηση των τεχνών, να συλλειτουργήσουν εφαρμόζοντας τη συνδιδασκαλία, 

καθώς και να περιγράψουν τις διαφορετικές εμπειρίες τους από τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Η εφαρμογή έφερε τον τίτλο «Κατανοώντας τη διαφορετικότητα: 

εκπαιδεύοντας για την ισότητα». Στο πλαίσιο του μαθήματος δόθηκε έμφαση στις 

εξής τρεις πτυχές: α) στην από κοινού διδασκαλία των διαφορετικών ενοτήτων, έτσι 

ώστε να προκύψει ένα παιδαγωγικό μοντέλο διαθεματικότητας,  να διαμορφωθεί ένα 

ΔΔΠΣ και να καταργηθεί η αυτονομία των επιστημονικών κλάδων, β) η ενιαιοποίηση 

των τεχνών, ώστε να βοηθηθούν οι φοιτητές να «αγκαλιάσουν» την εκπαιδευτική 

                                                           
10

 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αρχικά παρουσιάζεται ο πυρήνας μιας σύνθετης έννοιας και στη 

συνέχεια αναλύεται σταδιακά το πρόβλημα σε ολόκληρη την πολυπλοκότητά του. 
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τους ταυτότητά και γ) η παρουσίαση περισσότερων πρακτικών εφαρμογών/ 

εμπειριών, ώστε να συμπεριληφθούν στο μάθημα διαθεματικά μοντέλα που έχουν 

εφαρμοστεί στην τάξη από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Παρόλα τα εμπόδια, το 

εγχείρημα αυτό δημιούργησε ευκαιρίες έκθεσης σε νέα γνώση τόσο για τις ίδιες όσο 

και για τους φοιτητές τους. Στην αρχή, ωστόσο, ήταν απαραίτητο να «σπάσουν» την 

αντίσταση των φοιτητών στη διαφορετική αυτή μέθοδο διδασκαλίας. 

ΔΔΠΣ στην Ελλάδα 

Στον διαδικτυακό ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-

schools.gr) παρουσιάζεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) που εφαρμόζονται στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο εισαγωγικό σημείωμα, αναφέρεται ότι «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, […] 

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. […] Για το σκοπό αυτό, το Π.Ι. 

επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.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» (Αλαχιώτης, 2003: 1). 

Οι σπουδαιότερες από τις καινοτομίες του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ, που 

σχετίζονται κατά τον Αλαχιώτη (ό.π.) με τη διαθεματική και διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης είναι οι εξής: 

 Καθιερώνουν τη διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση, επιλογή που 

είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες επιστημολογικές, ψυχολογικές και διδακτικές 

θεωρίες. 

 Δεν αρκούνται στην απλή παράθεση της «διδακτέας ύλης», αλλά 

αντιστοιχίζουν τους στόχους με το περιεχόμενο και τις διδακτικές 

δραστηριότητες σε κάθε διδακτική ενότητα. Έτσι, βοηθούν τους ερευνητές 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/


86 

 

αλλά και τους εκπαιδευτικούς της τάξης να εφαρμόσουν ποικίλες 

εναλλακτικές προσεγγίσεις, πέραν του καθιερωμένου μονόλογου και της 

ερωταπόκρισης. 

 Καθιερώνουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) στο πλαίσιο όλων των 

μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό, α) διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 

προωθημένες διαθεματικές προσεγγίσεις και β) αναπτύσσονται οι γνωστικο-

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης. Οι 

δεξιότητες αυτές είναι αναγκαίες για την αυτορυθμιζόμενη μάθηση που 

προϋποθέτει η δια βίου εκπαίδευση. 

 Καθιερώνουν την ευέλικτη ζώνη που συμβάλλει στη σύνδεση της σχολικής 

γνώσης με τα βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. 

 Συνδέουν οργανικά την αξιολόγηση με τις υπόλοιπες διαδικασίες της 

διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης 

(Αλαχιώτης, 2003: 1). 

Συμπληρώνει, επίσης, ότι τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ «α) παρουσιάζουν τη γνώση 

ως ενιαία και πολυπρισματική ταυτόχρονα, β) θεωρούν τη μάθηση όχι μόνο ως 

προϊόν αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης αφενός και 

κοινωνιογνωστικής δόμησης αφετέρου, γ) εμπλέκουν τους μαθητές σε βιωματικές 

ευκαιρίες μάθησης, συνδέοντας το σχολείο με τον προσωπικό βίο, τα ενδιαφέροντα, 

το είδος της νοημοσύνης και τις κλίσεις των μαθητών/ τριών και δ) παρέχουν 

ευκαιρίες και καλλιεργούν στάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας» (Αλαχιώτης, 2003: 10). 

Ο Σαπουντζής (2010) προτείνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαθεματική 

εφαρμογή στο μάθημα των Θρησκευτικών μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών 

λογισμικών. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εφαρμογής έγκειται στο ότι 

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ τάξης του ΓΕΛ. Αρχικά, δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των εννοιών που οι ίδιοι οι μαθητές θα ήθελαν 

να διδαχθούν. Η στόχευση και η χρησιμότητα της ενότητας αυτής αξιολογήθηκε 

θετικά από τους μαθητές. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε διαθεματική διδασκαλία με τη 

χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Γνωρίζω τους συμμαθητές μου. Το Ισλάμ». 

Όπως καταθέτει ο ίδιος ο ερευνητής, «η συνδυαστική χρήση των πολυμέσων, η δομή 

και η οργάνωση του διδακτικού υλικού με τους θεματικούς κύκλους (όπου είναι 

εμφανείς οι μακρο-έννοιες του χώρου και του χρόνου, της μεταβολής, του 

πολιτισμού, της αλληλεπίδρασης, κ.ά.), το ίδιο το διδακτικό υλικό, οι ασκήσεις και οι 

δραστηριότητες που προτείνει, αλλά και η όλη φιλοσοφία του προάγουν σε 

σημαντικό βαθμό την πολλαπλή αναπαράσταση της γνώσης, την εποπτική 

παρουσίαση της ύλης, τη μη-γραμμική προσπέλαση των πληροφοριών από τους 

μαθητές, την προσθήκη και την τροποποίηση του υλικού από τους ίδιους κι από τον 

καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει μεγάλα περιθώρια αλληλεπίδρασης, προάγοντας την 
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αυτενέργειά των μαθητών και μεταβάλλοντας τους από παθητικούς δέκτες σε 

ενεργητικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Σαπουντζής, 2010: 303). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διαθεματική εφαρμογή επέφερε αλλαγή 

της στάσης των μαθητών απέναντι στο θέμα, εμπλουτισμό των γνώσεων, 

ουσιαστικότερη και βαθύτερη κατανόηση και υποχώρηση των προκαταλήψεων. 

Παράλληλα, αναδείχθηκε «ο σφαιρικός και πολύπλευρος χαρακτήρας της σκέψης 

των μαθητών, καθώς επεξεργάστηκαν διάφορες περιοχές του επιστητού (πολιτισμός, 

ιστορία, λατρεία, σύγχρονα προβλήματα, καθημερινή ζωή), ενώ ταυτόχρονα 

εξέφρασαν κρίση, στάσεις και συμπεριφορές. 

Στη διδακτορική του διατριβή ο Σαμαράς (2003) προωθεί την αξιοποίηση της 

Λογοτεχνίας ως διδακτικού μέσου εκμάθησης οικονομικών εννοιών. Με τον τρόπο 

αυτό, η διδασκαλία της Οικονομίας δεν περιορίζεται μόνο στο Λύκειο, αλλά οι 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορούν να συμβάλουν «στην απόκτηση 

οικονομικής σκέψης από τους μαθητές» (Σαμαράς, 2003: 13). Έτσι, πρότεινε α) 

στους οικονομολόγους «μια προσέγγιση διδασκαλίας των βασικών αρχών της 

οικονομικής επιστήμης που να ελκύει την προσοχή των μαθητών και να διατηρεί στη 

μνήμη τους τις γνώσεις που αποκομίζουν» και β) στους δασκάλους και τους 

φιλολόγους «έναν διαφορετικό τρόπο μελέτης και ανάλυσης των λογοτεχνικών 

κειμένων, στηριζόμενο πρώτιστα σε οικονομικές θεωρίες και λιγότερο σε θεωρίες της 

λογοτεχνίας» (Σαμαράς, 2003: 16). Παράλληλα, επεδίωξε να διαμορφώσει μια 

μέθοδο, η οποία να είναι ευχάριστη και αποδοτική και να συνδέει τη σχολική μάθηση 

με την εξωσχολική ζωή των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό, μελέτησε τα εγχειρίδια 

διδασκαλίας της Λογοτεχνίας από την Α΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου και 

εντόπισε τα κείμενα (αυτοτελή πεζογραφήματα ή αποσπάσματα), τα οποία μπορούν 

να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία οικονομικών εννοιών. Η προσέγγισή του 

βασίστηκε στο γεγονός ότι τα λογοτεχνικά έργα, «εκτός από το ενδιαφέρον που 

μπορούν να προκαλέσουν στους μαθητές λόγω του τρόπου γραφής τους, έχουν 

συνταχθεί από πρόσωπα που συναντάμε σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας και 

αναφέρονται σε περιστατικά που εμπνέονται από αυτή» (Σαμαράς, 2003: 55). Όπως 

αναφέρει, «τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς δεν 

καθόρισαν τον τρόπο ανάλυσης των κειμένων, αλλά χρησιμοποιήθηκαν όπου κρίθηκε 

απαραίτητο μόνο ως συμβουλευτικά εγχειρίδια» (Σαμαράς, 2003: 20). Πρέπει να 

τονιστεί, ωστόσο, ότι ο Σαμαράς θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση «για τη μελέτη 

οικονομικών όρων και εννοιών σε γραπτά κείμενα, τη γνώση μιας μεθοδολογίας των 

κειμένων, μιας θεωρίας της λογοτεχνίας» (Σαμαράς, 2003: 48). Η παραπάνω 

αντίληψη για τη δυνατότητα αξιοποίησης μεθοδολογιών από άλλες επιστήμες στη 

διδασκαλία των οικονομικών εννοιών αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό συστατικό 

στη δημιουργία ουσιαστικών ΔΔ καταστάσεων. Ωστόσο, διατηρεί την επιφύλαξη ότι 

σε τέτοιου είδους διδακτικές παρεμβάσεις «δεν αρκεί να επιτύχουμε τη συμμετοχή 

του συνόλου της τάξης, αν αυτό δεν αντιστοιχεί σε αύξηση των γνώσεων» (Σαμαράς, 

2003:  232). 
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Η Χατζημιχαήλ (2010) παρουσιάζει μια ανασκοπική μελέτη σχετικά με την 

εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει μεταξύ άλλων την έρευνα των 

Τριανταφύλλου, Μπελεσιώτη και Αλεξανδρή (2008), στην οποία οι εκπαιδευτικοί δεν 

εμπλούτισαν επαρκώς τη διδασκαλία τους με διαθεματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, 

όσοι το έκαναν, διέκριναν θετικές επιδράσεις «στην κοινωνικοποίηση, στη 

συνεργατικότητα, στην κριτική σκέψη, στην ανακαλυπτική μάθηση και στην 

ανάδειξη των ενδιαφερόντων των μαθητών» (Χατζημιχαήλ, 2010: 217). Οι έρευνες 

που περιγράφει αφορούν διαθεματικές εφαρμογές διαφορετικών μαθημάτων, αρκετές 

από τις οποίες επικεντρώνονται στη μελέτη της διαθεματικότητας στη Φυσική 

Αγωγή. Καταλήγει στο ότι μια διαθεματική προσέγγιση μπορεί να «συμβάλει 

ουσιαστικά στη μάθηση και στη γνώση». 

Στο περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου φιλοξενούνται συχνά άρθρα 

σχετικά με την εφαρμογή της διαθεματικότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Αναφέρουμε συνοπτικά και ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις. Οι Παπαϊωάννου 

& Στράγκα (2004) παρουσιάζουν απόψεις για τη διεπιστημονική ή διαθεματική 

διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Πολύζος (2005) 

περιγράφει ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού με 

θέμα «Μικρασιατικός Πόλεμος». Κάποιες από τις δραστηριότητες που προτείνει 

είναι: α) η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων, β) ο σχεδιασμός της πορείας των 

προσφύγων στον χάρτη, γ) η κατασκευή και μελέτη ποσοτικών πινάκων και 

διαγραμμάτων με στοιχεία για τους μετανάστες, δ) η συλλογή φωτογραφικού υλικού, 

ε) η συζήτηση για τις διαφορετικές θρησκείες των δύο λαών, στ) η συζήτηση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ζ) η έκθεση σε μουσικές και τραγούδια της Μικράς Ασίας, 

κ.ά. Ο Μυλώσης (2009) δίνει συνοπτικές περιγραφές πρακτικών εφαρμογών της 

διαθεματικότητας στη Φυσική Αγωγή. Τέλος, ο Παναγάκος (2006) περιγράφει ένα 

σχέδιο εργασίας με τίτλο «Οι πινακίδες της ζωής μας», το οποίο αποτελεί μια 

διαθεματική προσέγγιση στην κυκλοφοριακή αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Σπυροπούλου κ.ά. (2007) 

παρουσιάζουν στην έρευνά τους τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Τα βασικά καινοτόμα 

διεπιστημονικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν -με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό 

του ΥΠΑΙΘ- είναι τα προγράμματα που έγιναν στο πλαίσιο α) της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, β) της Αγωγής Υγείας, γ) πολιτιστικών θεμάτων και πανελλήνιων 

καλλιτεχνικών μαθητικών αγώνων και δ) της Αγωγής Σταδιοδρομίας. Ωστόσο, τα 

παραπάνω προγράμματα είναι προαιρετικά και πραγματοποιούνται εκτός του 

ωρολογίου προγράμματος, με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι απρόθυμοι να 

συμμετάσχουν.       
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2.10 Τα προβλήματα των ΔΔΠΣ 

Η Jacobs (1989) ξεκαθαρίζει ότι η αξιοποίηση ΔΔ προσεγγίσεων και η 

διαμόρφωση ΔΔΠΣ δεν αποτελεί πανάκεια. Αντιθέτως, η απόφαση να αξιοποιήσουμε 

τέτοιου είδους προσεγγίσεις έχει σημαντικά κόστη. Μάλιστα, στο παρελθόν υπήρξε 

ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στα ΔΔΠΣ και τις οργανωτικές δομές τους, 

καθώς θεωρήθηκε ότι εκτός από το ότι είναι βαρετά, η άναρχη δόμησή τους μπορεί 

να τα καταστήσει και επικίνδυνα (Musgrove, 1973).     

Αρχικά, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στα οργανωτικά προβλήματα που 

καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή ΔΔΠΣ. Βασικό εμπόδιο στην ορθή εφαρμογή ενός 

ΔΔΠΣ -ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- είναι η δομή του σχολείου (το 

μοντέλο των αυτόνομων μαθημάτων) και η διαμόρφωση του σχολικού ωραρίου (έξι 

με επτά 45λεπτες διδακτικές ώρες) (Barab & Linda, 1997, Combs & White, 2000, 

Ματσαγγούρας, 2002, Fabillar & Jones, 2003). Ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για να 

αναπτυχθούν ολοκληρωμένες διδακτικές προσεγγίσεις αυτής της μορφής. Αντίθετα, 

είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν ΔΔΠΣ σε ένα σχολικό πλαίσιο, στο οποίο η 

διδακτική ώρα  διαρκεί ενενήντα λεπτά. Στην έλλειψη του απαραίτητου χρόνου 

σχεδιασμού ενός ΔΔΠΣ συνηγορεί και η Duerr (2008). Επιπρόσθετα, οι Renshaw & 

Wood (2011) σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα μιας ΔΔ μεθόδου διδασκαλίας είναι 

μακροπρόθεσμα, καθώς οι μαθητές μόνο σταδιακά μπορούν να προσαρμοστούν στα 

διαφορετικά δεδομένα και τις διαφορετικές απαιτήσεις αυτής της μεθόδου. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αναδειχθούν τα πρακτικά προβλήματα που 

προκύπτουν από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων. Έτσι, για να 

εφαρμοστεί ένα ΔΔΠΣ που προβλέπει 90λεπτες διδακτικές ενότητες, ίσως χρειαστεί 

να αναπροσαρμοστεί το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα μιας σχολικής μονάδας, 

διαδικασία η οποία απαιτεί τη συνεννόηση όλων των εκπαιδευτικών, ακόμη και 

εκείνων που δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή του. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η 

δυνατότητα συχνής εφαρμογής ΔΔ προσεγγίσεων είναι περιορισμένη, καθώς 

συνεπάγεται αναθεώρηση του σχολικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, οι Wade & 

Stone (2010) αναφέρουν ότι στα ΔΔΠΣ που εφαρμόζονται μέσω συνδιδασκαλίας 

συχνά απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία των εκπαιδευτικών στην τάξη, στοιχείο που 

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την εναρμόνιση του ΔΔΠΣ με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου.      

Η Jacobs (1989) προσδιορίζει δύο βασικά προβλήματα που είναι πιθανό να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ΔΔΠΣ. Το πρώτο, το οποίο ονομάζει 

‘the potpourri problem’, προκύπτει, καθώς οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να βρεθούν 

στην κατάσταση να χρησιμοποιούν στοιχεία από πολλές διαφορετικές επιστήμες, 

χωρίς όμως, συγκεκριμένους στόχους ή εσωτερική συνέχεια. Το γεγονός ότι το ΔΔΠΣ 

δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους σκοπούς περιορίζει την αποτελεσματικότητά 

του και είναι πιθανό να οδηγήσει σε χαοτικές καταστάσεις, όπου οι μαθητές θα 

αδυνατούν να κατανοήσουν τον σκοπό της εφαρμογής του. Το δεύτερο πρόβλημα 

είναι αυτό της πόλωσης που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ όσων υποστηρίζουν μια 
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διεπιστημονική αντιμετώπιση της γνώσης και όσων είναι υποστηρικτές της 

διακριτότητας των επιστημονικών κλάδων. Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά 

«ευαίσθητοι» σε σχέση με τον επιστημονικό τους κλάδο και αισθάνονται ότι 

απειλούνται από την εισαγωγή καινοτομιών, όπως π.χ. ο τρόπος διδασκαλίας 

αντικειμένων συναφών με τον κλάδο τους (Hansen & Olson, 1996). Η Jacobs (1989) 

συμπεραίνει ότι όσοι επιχειρούν να σχεδιάσουν ένα ΔΔΠΣ θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ξεκάθαρη στοχοθεσία και εσωτερική συνέχεια. Είναι απαραίτητο, 

λοιπόν, να συνυπάρχουν στον σχεδιασμό των ΠΣ οι διεπιστημονικές αντιλήψεις με 

τις μεθόδους διδασκαλίας του κάθε επιστημονικού κλάδου. Οι Wade & Stone (2010) 

συμπληρώνουν ότι, όταν ένα ΔΔΠΣ στηρίζεται στη συνδιδασκαλία, η διαφορά των 

αντιλήψεων λόγω της διαφορετικής επιστημονικής «προέλευσης» των εκπαιδευτικών 

μπορεί να επιμηκύνει χρονικά τη διαδικασία, καθώς αυξάνει τον χρόνο που 

απαιτείται για το συντονισμό, τη λήψη αποφάσεων και τη βαθμολόγηση των μαθητών  

Οι Davies & Devlin (2007) προσθέτουν ότι, αν η παρεχόμενη εκπαίδευση 

είναι υπερβολικά «πλατιά», είναι πιθανό να μην επιτρέψει στους μαθητές να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις από τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους 

στους οποίους στηρίζεται το ΔΔΠΣ. Μάλιστα, οι Rennie, et al. (2011) παρατηρούν 

ότι κατά την εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ είναι πιθανό να μην προσεγγιστούν βασικές 

έννοιες του αυτόνομου μαθήματος· επιπλέον, είναι πιθανό να προσεγγιστούν 

επιφανειακά και χωρίς εμβάθυνση έννοιες ελάσσονος σημασίας για τη διαθεματική 

προσέγγιση. Καταλήγουν δε στο ότι, εφόσον κάποιο στοιχειώδες επίπεδο 

διεπιστημονικότητας είναι απαραίτητο, το ζήτημα-κλειδί είναι ο σαφής 

προσδιορισμός της βιωματικής διάστασης του ΔΔΠΣ, έτσι ώστε να «αγκαλιάζει» τις 

εμπειρίες των μαθητών (Rennie, et al., 2011: 4). Στο ίδιο πλαίσιο, οι Vachris & 

Bohanon (2012) αναφέρουν ότι η διδασκαλία των εννοιών ενός ΔΔΠΣ είναι συνήθως 

«χρονοβόρα» και γίνεται σε βάρος άλλων οικονομικών εννοιών. Άλλωστε, και οι 

Hansen & Olson (1996) τονίζουν ότι ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να 

εφαρμόσουν την ενιαιοποίηση της γνώσης χωρίς να παραμελούν την ουσιαστική 

υποστήριξή της από τις έννοιες και μεθόδους των διακριτών επιστημών 

αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου. Ο Layton (1993) θεωρεί 

ότι το πρόβλημα της καλύτερης διαχείρισης του χρόνου μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν 

παράλληλα με την αναδόμηση της επιστημονικής γνώσης -ώστε να 

επαναπροσδιοριστεί το επίπεδο των προσφερόμενων θεωρητικών γνώσεων και το 

μαθησιακό πλαίσιο- καταστεί εφικτή και μια αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών, 

-ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις μιας τέτοιας μεθόδου 

διδασκαλίας.    

Επιπλέον, οι Hansen & Olson (1996) υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των ΔΔΠΣ είναι δύσκολα εφαρμόσιμες. Σε αυτό 

συνηγορεί «η συντηρητική φύση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι ομάδες 

συμφερόντων που ενυπάρχουν σε αυτό, η υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνουν οι 

ξεχωριστοί (με άλλα λόγια «καθαροί») επιστημονικοί κλάδοι, οι απαιτήσεις των 
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πανεπιστημίων και η εγγενής πολυπλοκότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης της 

γνώσης» (Hansen & Olson, 1996: 673). Συχνά, λοιπόν, οι προαναφερθέντες 

παράγοντες αποτελούν λόγους αποτυχίας των ΔΔΠΣ. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση είναι ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμόσουν τα 

ΔΔΠΣ έχουν σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί και διδάσκουν με βάση την αρχή της 

διακριτότητας των επιστημονικών κλάδων. Κατά συνέπεια, η έλλειψη προτύπων 

εφαρμογής των ΔΔΠΣ αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς 

που θα ήθελαν να εφαρμόσουν μια αντίστοιχη διδακτική μέθοδο (Hansen & Olson, 

1996, Kysilka, 1998). Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι γονείς/ κηδεμόνες, όντας πιο 

συντηρητικοί και επιφυλακτικοί στις αλλαγές. μπορεί να παρεμποδίσουν την 

εφαρμογή των ΔΔΠΣ, καθώς τα θεωρούν υπερβολικά καινοτόμα (Kysilka, 1998).     

Οι Fabillar & Jones (2003) προσθέτουν ότι η δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος που επικεντρώνεται στις εξετάσεις και την παραδοσιακή μορφή 

διαγνωστικής και τελικής αξιολόγησης των μαθητών (π.χ. τεστ, προφορική εξέταση) 

δυσχεραίνει την εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων διδασκαλίας. Σε αυτό συνηγορεί και 

ο Harris (2008), παρατηρώντας ότι ο εντεινόμενος εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 

του σχολείου δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή ΔΔ προσεγγίσεων. Η 

Kysilka (1998) συμπληρώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν να εφαρμόσουν ΔΔ 

προσεγγίσεις συχνά διακατέχονται από το άγχος ότι οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να 

αποδώσουν σύμφωνα με τα πρότυπα ή απαιτήσεις του κεντρικού εξεταστικού 

συστήματος.    

Οι Cargill, Jurosky & Wendel (2008) αναφέρουν ότι η μέθοδος της 

ενστάλαξης δεν παρέχει αποτελεσματική οικονομική εκπαίδευση. Από τη μια πλευρά, 

τα παραδοσιακά εγχειρίδια Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών δεν έχουν γραφεί για 

να υποστηρίξουν τη μέθοδο αυτή· από την άλλη, οι κοινωνιολόγοι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και ενδέχεται να χρειάζονται επιμόρφωση, 

προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη μέθοδο του εμποτισμού των 

Κοινωνικών Επιστημών με οικονομικές έννοιες. Επιπλέον, αναδεικνύεται η άμεση 

ανάγκη επιμόρφωσης των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στις υπάρχουσες μεθόδους 

διδασκαλίας (Dambo, 1985). Διαφορετικά, ο ερευνητής θεωρεί ότι, ακόμα και αν η 

Οικονομία ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι μαθητές θα συνεχίσουν να αντιλαμβάνονται τις οικονομικές έννοιες 

ως αφηρημένες οντότητες.  

Τέλος, στην έρευνά τους οι Hackmann et al. (2002) προτρέπουν τους 

καθηγητές και τους διευθυντές μέσης εκπαίδευσης όχι απλά να διαμορφώνουν 

διεπιστημονικές ομάδες συνδιδασκαλίας, αλλά να δημιουργούν και τις υποδομές που 

θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τη λειτουργία τους και να οδηγήσουν στη βελτίωση 

των επιδόσεων των μαθητών.  

 

 



92 

 

Αυτονομία κλάδων 

Εκτός από τα οργανωτικά προβλήματα, βασικό εμπόδιο στη δημιουργία και 

εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ είναι ότι οι μαθητές ή φοιτητές -Οικονομίας στην περίπτωσή 

μας- διδάσκονται τις έννοιες της επιστήμης τους αποξενωμένες από την 

πραγματικότητα και συχνά συσχετίζουν το τι θέλουν να διδαχθούν με το τι θεωρούν 

ότι θα είναι χρήσιμο στην καριέρα τους (Wilson & Kwilicki, 2000) και σχεδόν πάντα 

στο πλαίσιο των αυτόνομων μαθημάτων. Άλλωστε, η σημαντικότερη κριτική που 

δέχονται τα ΔΔΠΣ -όπως προαναφέρθηκε- πηγάζει από την ιδιαίτερη σημασία που 

αποδίδεται στην αυτονομία των μαθημάτων. Βασικό επιχείρημα, σύμφωνα με τις 

Fabillar & Jones (2003), όσων αντιτίθενται στη διεπιστημονικότητα είναι ότι ο κάθε 

επιστημονικός κλάδος προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις και αναπτύσσει με 

διαφορετικούς τρόπους τη σκέψη. Η Freedman (2008) προσθέτει ότι οι φιλοσοφικές 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους σε σχέση με τις 

βασικές τους υποθέσεις και τις μεθόδους ανάλυσης ή αξιολόγησης συνηγορούν προς 

αυτή την κατεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Crow & 

Pounder (2000) εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η συνδιδασκαλία αποτελεί απειλή 

για την αυτονομία του εκπαιδευτικού. Στην ανησυχία αυτή βάσισαν την κριτική τους 

οι Visscher & Witzier (2004), αμφισβητώντας την καταλληλότητα και τη ρεαλιστική 

εφαρμογή της διεπιστημονικότητας και της συνδιδασκαλίας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Τέλος, οι McLaughlin & Talbert (2006) θεωρούν ότι αυτές οι μορφές 

συνεργασίας (ενδοεπιστημονικές ή διεπιστημονικές) -που έχουν, μάλιστα ισχυρή 

γνωστική επίδραση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς- δεν είναι καθόλου συχνές ούτε 

στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και στις υπόλοιπες χώρες. 

Σχεδιασμός 

Οι Schug & Cross (1998) παρουσιάζουν μια σειρά από προβλήματα που 

σχετίζονται με τον σχεδιασμό των ΔΔΠΣ. Αρχικά, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει μεγάλο 

εύρος ακαδημαϊκών ερευνών που να υποστηρίζουν τη διαθεματική προσέγγιση και οι 

οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό παρόμοιων 

εφαρμογών από ερευνητές ή εκπαιδευτικούς (βλ. επίσης και Freedman, 2008). 

Συνολικά, ο σχεδιασμός ενός ΔΔΠΣ μπορεί να δημιουργήσει τα εξής σημαντικά 

προβλήματα (Schug & Cross, 1998, Hackmann et al., 2002, Caviglia-Harris, 2003, 

Fabillar & Jones, 2003, Duerr, 2008, Rennie et al., 2011): 

 ο σχολικός χρόνος που διατίθεται για τη δημιουργία και εφαρμογή 

διεπιστημονικών προγραμμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η σημασία 

της προηγούμενης παρατήρησης γίνεται πιο φανερή από το γεγονός ότι ο 

παράλληλος σχεδιασμός ενός ΔΔΠΣ από όλους τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του. Συνεπώς, καθώς 

δεν υπάρχει κοινός χρόνος σχεδιασμού των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τις 

διασυνδέσεις ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους, τον χρόνο να 
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σχεδιάσουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις ή την εμπειρία να κάνουν 

βελτιώσεις. 

 οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν καλά τους μαθητές τους και τις ανάγκες 

τους. 

 για τον σχεδιασμό διεπιστημονικών εφαρμογών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να αφιερώσει πολύ χρόνο.   

 απαιτείται συνεργασία και συντονισμός με τους καθηγητές των άλλων 

ειδικοτήτων. 

 η διαθεματικότητα ενισχύεται και τα αποτελέσματά της βελτιστοποιούνται, 

όταν οι εκπαιδευτικοί αυξάνουν το γνωστικό τους απόθεμα, εμπλουτίζουν τις 

εμπειρίες τους και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες. Ωστόσο, η αλλαγή του 

τρόπου διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού είναι μια διαδικασία δύσκολη, 

απαιτητική και συχνά ανοίκεια για τον ίδιο, καθώς απαιτεί την επανεξέταση 

και τον επαναπροσδιορισμό των πρακτικών του και τη βαθιά γνώση του 

αντικειμένου του. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Hackmann et al. (2002), τα τελευταία χρόνια 

στοιχεία των προγραμμάτων σπουδών, όπως η διαθεματική ενιαιοποίηση και η 

διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών, δέχονται αυξανόμενη κριτική, καθώς 

θεωρείται ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις οργανωτικές δομές της διδασκαλίας, 

αδιαφορώντας για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση (Williamson & Johnston, 

1999, Davis, 2001).  

Εφαρμογή 

Κατά τον Rowland (1996), ακόμα και αν η διδακτική παρέμβαση έχει 

οργανωθεί διεπιστημονικά, οι μαθητές ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

τους εκπαιδευτικούς σαν ανεξάρτητους ομιλητές. Επιπλέον, η ενδεχόμενη αποτυχία 

στις εξετάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά, όπως ακριβώς συμβαίνει στην 

περίπτωση ατελούς κατανόησης κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Μάλιστα, οι 

Fabillar & Jones (2003) προσθέτουν ότι τέτοιου είδους καταστάσεις απαιτούν 

λεπτούς χειρισμούς, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα (π.χ., όταν οι 

καθηγητές έχουν διαφορετική απάντηση στην ερώτηση ενός μαθητή). 

Επιπρόσθετα, η Freedman (2008) θεωρεί ότι οι διαφορές στο διδακτικό ύφος 

και στη μέθοδο αξιολόγησης που εφαρμόζει ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο για την ομαλή εφαρμογή ενός ΔΔΠΣ. Παράλληλα, οι  Schug & 

Cross (1998) θεωρούν ότι αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι διδασκαλίας μπορεί να 

εφαρμόζονται εξίσου συχνά και στα διαθεματικά προγράμματα. Υποστηρίζουν, 

μάλιστα, ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αξιόπιστα η ουσιαστική και διεξοδική 

διδασκαλία των εννοιών. 
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Ο Havnes (2009) παρουσιάζει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη δημιουργία διεπιστημονικών 

ομάδων. Για παράδειγμα, οι  Hjörne & Säljö (2004: 335) παρατήρησαν στην έρευνά 

τους ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής ομάδας 

δεν κατάφερε να αλλάξει ιδιαίτερα τον παραδοσιακό τρόπο ανάλυσης και ερμηνείας 

των προβλημάτων που ανέκυπταν στη διδασκαλία.  

Οι Fabillar & Jones (2003) επισημαίνουν την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου 

των εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων. Λόγω των 

πολλών προβλημάτων τα Λύκεια συνεχίζουν με το υπάρχον μοντέλο.  

Τέλος, προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν και οι διδασκόμενοι στο 

πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Οι Wilson & Kwilicki (2000) αναφέρουν 

ότι ο συσχετισμός δύο μαθημάτων μπορεί να προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των 

φοιτητών. Κύριες αιτίες μπορεί να είναι: α) η απαξίωση ή αντίθετα η υπερβολική 

εστίαση/ προσκόλλησή τους σε έναν από τους επιστημονικούς κλάδους του ΔΔΠΣ -

συνήθως πρόκειται για τον κλάδο στον οποίο εξειδικεύονται, β) η αδυναμία να 

αντιληφθούν τη σημασία και τη χρησιμότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και 

γ) ο αρνητισμός τους απέναντι σε έναν από τους διδάσκοντες. 

Εγχειρίδιο  

Πολλοί ερευνητές καταδεικνύουν τη δυσκολία στην επιλογή του κατάλληλου 

εγχειριδίου, καθώς η φύση των ΔΔΠΣ απαιτεί την αξιοποίηση εννοιών, εργαλείων, 

ιδεών, κτλ. από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι 

στο σύγχρονο σχολείο το κάθε αυτόνομο μάθημα έχει το δικό του εγχειρίδιο, το 

πρόβλημα εντείνεται. Ο Rowland (1996) αναφέρει ότι το εγχειρίδιο που θα 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό. Αν χρειαστεί, μπορούν να 

παρασχεθούν στους μαθητές ιδιόχειρες σημειώσεις. Η Caviglia-Harris (2003) 

επισημαίνει ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, 

οι Schug & Cross (1998) αναδεικνύουν τη δυσκολία που υπάρχει στο να συνταχθούν 

ικανοποιητικά εγχειρίδια για τη διαθεματικότητα κυρίως λόγω του εύρους της. 

Συνήθως, η η εφαρμογή της διαθεματικότητας εντοπίζεται, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, στην πρωτοβάθμια και στα πρώτα στάδια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι Schug & Cross (1998) υποστηρίζουν ότι μια διαθεματική 

προσέγγιση μπορεί να αποδειχτεί πιο δύσκολα εφαρμόσιμη στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ, αντίθετα,  να βρει πιο πρόσφορο έδαφος εφαρμογής στο Λύκειο. 

Υπερθεματίζουν δε ισχυριζόμενοι ότι η διαθεματικότητα μπορεί να είναι ουσιαστική 

μόνο εφόσον οι μαθητές εκτεθούν επαρκώς στη διδασκαλία των αυτόνομων 

μαθημάτων. Τέλος, αναφέρονται σε κάποιους μύθους σχετικά με τα θετικά στοιχεία 

των ΔΔΠΣ που, όπως σχολιάζουν, σίγουρα δεν ισχύουν απόλυτα:   
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 η διαθεματικότητα ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών και 

επιμηκύνει χρονικά την εστίαση στις έννοιες όλων των επιστημονικών 

κλάδων (Schug & Cross, 1998: 56). 

 στις πραγματικές συνθήκες ζωής η διεπιστημονικότητα υπάρχει παντού. Οι 

ερευνητές θεωρούν την παραπάνω δήλωση υπερβολική, καθώς στο χώρο της 

εργασίας παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της επιστημονικής εξειδίκευσης 

(Schug & Cross, 1998: 57). 

Ολοκληρώνοντας την εργασία τους, συμπεραίνουν ότι το κόστος υλοποίησης 

των ΔΔΠΣ είναι μεγάλο, τα αποτελέσματά τους ασαφή και τα οφέλη τους μη 

μετρήσιμα. Επίσης, κατά την Spraker (2003), η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν 

αποδεικνύει με σαφήνεια ότι η συνδιδασκαλία οδηγεί σε καλύτερες μαθητικές 

επιδόσεις σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

 

2.11 Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του παρόντος κεφαλαίου οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι προσπάθειες εφαρμογής ΔΔΠΣ εντοπίζονται σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η ποικιλία των προτεινόμενων εφαρμογών δικαιολογεί σε 

κάποιο βαθμό και την ποικιλομορφία στην ορολογία που χρησιμοποιείται στη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά και τη δυσκολία στην ακριβή σημασιοδότηση των όρων. Πρέπει, 

επίσης, να αναφέρουμε ότι τα ΔΔΠΣ βρίσκουν θεωρητική υποστήριξη στις 

εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης. 

Αν και οι απόψεις που στηρίζουν τη ΔΔ προσέγγιση της γνώσης έχουν 

εμφανιστεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο συγκεκριμένος τρόπος 

διεξαγωγής του μαθήματος μπορεί να θεωρηθεί -ιδιαίτερα στην Ελλάδα- καινοτόμος. 

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει 

τεθεί σε ισχύ ένα ΔΕΠΠΣ, το οποίο όμως αφορά μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στην περίπτωση, μάλιστα, του ελληνικού ΓΕΛ δεν υπάρχουν εκτενείς βιβλιογραφικές 

αναφορές για ΔΔ προσεγγίσεις. Η κατάσταση είναι αντίστοιχη και στις Η.Π.Α., 

καθώς ο αριθμός των μελετών που σχετίζονται με ΔΔΠΣ στις πρώτες τάξεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές που έγιναν στις 

τελευταίες τρεις τάξεις του σχολείου. Επιπρόσθετα, ο σκεπτικισμός και η κριτική που 

εκφράζεται για την εφαρμογή των ΔΔΠΣ επιβάλλει τον προσεκτικό σχεδιασμό τους, 

ώστε να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά τα προβλήματα που 

έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες έρευνες. Παρόλα αυτά, η βιβλιογραφική 

επισκόπηση τεκμηριώνει την ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής ενός ΔΔΠΣ 

Οικονομίας στο Λύκειο, υπογραμμίζοντας τα εξής σημεία: 

 τη δυνατότητα συσχέτισης της σχολικής γνώσης με την εμπειρική-βιωματική 

γνώση, τα ενδιαφέροντα και την εξωσχολική πραγματικότητα των παιδιών, 
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 τη συνεισφορά του στην προσπάθεια δημιουργίας ενεργών πολιτών, 

απαραίτητων στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, 

 τη δημιουργία ενός μαθησιακού πλαισίου που θα μπορέσει να ενεργοποιήσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών και να μετατρέψει την εκπαίδευση σε μια πιο 

ευχάριστη διαδικασία,  

 την πληθώρα των οικονομικών εννοιών που εντοπίζονται σε άλλα σχολικά 

μαθήματα, 

 την παροχή εργαλείων που θα ενισχύσουν τους μαθητές στην ολόπλευρη και 

σε βάθος ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, 

 την τόνωση της δημιουργικότητας των μαθητών, 

 την ανάπτυξη της ενεργού μάθησης, 

 την πιο εκτεταμένη διατήρηση των γνώσεων και 

 την ουσιαστική βελτίωση των επαγγελματικών και διαπροσωπικών σχέσεων 

των εκπαιδευτικών, μέσω της συμμετοχής τους σε διεπιστημονικές ομάδες 

συνδιδασκαλίας. 

Συμπερασματικά, ο θετικός αντίκτυπος της εφαρμογής των ΔΔ παρεμβάσεων 

αλλά και η θετική στάση συγκεκριμένων ερευνητών για την υλοποίησή τους στις 

τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μας κάνει να πιστεύουμε ότι 

αξίζει να μελετηθεί η επίδραση ενός διεπιστημονικού ΠΣ στο ελληνικό Λύκειο. 
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Κεφάλαιο 3 - Το Test Of Economic Literacy  

 

3.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα μέσα που προτείνουμε για την αξιολόγηση των γνωστικών 

αποτελεσμάτων ενός ΔΔΠΣ είναι το Test of Economic Literacy (TEL). Για αυτό το 

σκοπό δημιουργήσαμε μια ελληνική μορφή του TEL, η οποία είναι μεν πιο σύντομη, 

αλλά διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε μια ενδεικτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται με το TEL, που εκδίδει το National Council of Economic Education 

(NCEE) στις Η.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα στην δεύτερη παράγραφο θα κάνουμε μια 

παρουσίαση του TEL και μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξή του. Στην τρίτη 

παράγραφο θα παρουσιάσουμε κάποιες διδακτορικές διατριβές, όπως και μελέτες στις 

οποίες το TEL έχει χρησιμοποιηθεί είτε ως εργαλείο μέτρησης των οικονομικών 

γνώσεων των μαθητών, είτε ως εργαλείο για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 

μιας συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης μετρώντας τη μάθηση που αυτή επέφερε. 

Στην τέταρτη παράγραφο του κεφαλαίου παρουσιάζουμε στοιχεία για τον τρόπο με 

τον οποίο έγινε η πρώτη μετάφραση του TEL στα γερμανικά, ενώ στην επόμενη 

γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση 

του TEL στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο 

δημιουργήθηκε και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μορφής του TEL που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

 

3.2 Το Test Of Economic Literacy 

Ιστορική αναδρομή 

Όπως σημειώνουν οι Walstad & Rebeck (2001α) πριν από τη δημιουργία του 

TEL, το Joint Council of Economic Education (JCEE) είχε αναπτύξει το Test of 

Economic Understanding (TEU), που δημοσιεύτηκε το 1964. Το 1977 

δημιουργήθηκε, από το NCEE το πρώτο TEL, καθώς την ίδια χρονιά είχε εκδώσει 

ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών για την οικονομία. Η δεύτερη έκδοσή του 

έγινε το 1987 και δημοσιεύτηκε από τους Soper & Walstad, ενώ η τρίτη 

δημοσιεύτηκε το 2001 (Walstad & Rebeck 2001). Το TEL είναι ένα εθνικά 

σταθμισμένο και τυποποιημένο τεστ μέτρησης των επιδόσεων των μαθητών Λυκείου 

στην Οικονομία. Το συγκεκριμένο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά σε πολλά 

σχολεία διαφόρων πολιτειών των Η.Π.Α., ως μέσο αξιολόγησης του επιπέδου 

γνώσεων των μαθητών σχετικά με τις βασικές οικονομικές έννοιες (Walstad & 

Rebeck, 2001). Τέλος, σύμφωνα με τους Walstad, Rebeck & Butters (2013) είναι πια 

διαθέσιμη, η τέταρτη έκδοση του TEL, η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης έκδοσης του. Βασικοί λόγοι για τη δημιουργία της 
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τέταρτης έκδοσης του TEL ήταν: α) το γεγονός ότι είχε αυξηθεί σημαντικά το 

ποσοστό των μαθητών που επέλεγε να παρακολουθήσει ένα μάθημα οικονομικών 

πανεπιστημιακού επιπέδου, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και β) ότι λόγω παλαιότητας ήταν απαραίτητο να 

δημιουργηθεί ένα καινούριο σταθμισμένο δείγμα για τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων.    

Διαδικασία δημιουργίας της τρίτης έκδοσης του TEL    

Στο πρώτο στάδιο της αναθεώρησης έγινε μια εκτεταμένη ανάλυση των 

περιεχομένων του τεστ και των δεδομένων των ερωτήσεων της δεύτερης έκδοσης του 

TEL, ώστε να προσδιοριστούν οι ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

αυτούσιες ή να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριληφθούν και στην τρίτη έκδοση του 

TEL. Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με βάση το επίπεδο δυσκολίας και ικανότητας να 

διακρίνουν/διαφοροποιούν τους μαθητές ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων που 

κατέχουν, αλλά και με βάση το πόσο κάλυπταν βασικά κομμάτια της ύλης (Walstad 

& Rebeck, 2001).      

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν το μέγεθος του τεστ. Μετά από 

συνεντεύξεις με τους καθηγητές και ανάλυση των δεδομένων των προηγούμενων 

εφαρμογών του TEL, αποφασίστηκε να μειωθεί η έκταση του τεστ από 46 σε 40 

ερωτήσεις. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι αυτό το μέγεθος του τεστ δίνει τη δυνατότητα 

στους περισσότερους μαθητές να το ολοκληρώσουν μέσα σε 30-40 λεπτά και κατά 

συνέπεια στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν και να παρουσιάσουν το τεστ κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής διδακτικής ώρας Walstad & Rebeck (2001). 

Χαρακτηριστικά της τρίτης έκδοσης του TEL  

Η βασική αξία του TEL είναι η ικανότητά του να αξιολογεί το επίπεδο 

κατανόησης των βασικών οικονομικών εννοιών από τους μαθητές. Αν το τεστ 

χρησιμοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά τη διεξαγωγή ενός αυτόνομου μαθήματος 

οικονομικών, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη βοήθεια στην αξιολόγηση του 

προγράμματος σπουδών και της μεθόδου διδασκαλίας Walstad & Rebeck (2001).    

Σύμφωνα με τον Rebeck (2002) το TEL αποτελείται από δύο ομάδες των 

σαράντα (40) ερωτήσεων η κάθε μία. Οι δύο μορφές της τρίτης έκδοσης του TEL 

έχουν συνολικά 69 ερωτήσεις καθώς υπάρχουν και κάποιες κοινές και στις δύο 

μορφές ερωτήσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα στις 2 

μορφές του τεστ απ’ ότι στην προηγούμενη έκδοση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης της μιας μορφής για pre-test και της άλλης για post test, ιδιαίτερα αν ανάμεσα 

στις δύο εξετάσεις μεσολαβεί λιγότερο από ένα διδακτικό εξάμηνο, ώστε να 

αποκλείεται η πιθανότητα οι μαθητές να θυμούνται τις ερωτήσεις του pre-test τη 

στιγμή της δεύτερης χρονικά εξέταση (Walstad & Rebeck 2001). 
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Συγκεκριμένα υπάρχουν: α) 11 απόλυτα κοινές ερωτήσεις (anchor items), β) 6 

ερωτήσεις με κοινό νόημα που όμως χρησιμοποιούν αντίθετους όρους π.χ. μείωση 

αντί για αύξηση και γ) 23 ερωτήσεις που καλύπτουν το ίδιο μεν θέμα αλλά 

χρησιμοποιούν διαφορετικά παραδείγματα ή εφαρμογές. 

Ταυτόχρονα το TEL καλύπτει τις οικονομικές έννοιες που θεωρούν οι ειδικοί 

οικονομολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ως τις κύριες έννοιες που πρέπει να διδάσκονται 

στους μαθητές λυκείου. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ευρέως αποδεκτό και 

χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τη διδασκαλία των οικονομικών στα Λύκεια. 

Αυτός ο οδηγός σπουδών κατατάσσει το περιεχόμενο των οικονομικών σε τέσσερεις 

διακριτές κατηγορίες: 

1. Βασικές Αρχές Οικονομικής   

2. Στοιχεία Μικροοικονομίας   

3. Στοιχεία Μακροοικονομίας   

4. Αρχές Διεθνών Οικονομικών  

 Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι  Walstad & Rebeck (2001) το TEL δεν έχει 

δημιουργηθεί ως ένα τεστ ελέγχου των γνώσεων των μαθητών για κάθε οικονομική 

έννοια ξεχωριστά, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις ανά έννοια για να υπάρξει 

ασφαλής κρίση για το αν ο μαθητής κατέχει πλήρως αυτή την έννοια. Αντιθέτως το 

TEL είναι ένα τεστ μέτρησης γενικών επιδόσεων, που μετρά το επίπεδο κατανόησης 

των μαθητών σχετικά με οικονομικές έννοιες που εμπεριέχει.  

 Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 3.1, που περιλαμβάνει την αναλυτική  

κατανομή, ανά θεματική ενότητα, των ερωτήσεων στις μορφές Α και Β του TEL.  

Πίνακας 3.1 

Θεματικές Ενότητες 

Μορφή Α Μορφή Β 

Αριθμός 

ερωτήσεων Ποσοστό 

Αριθμός 

ερωτήσεων Ποσοστό 

Βασικές Αρχές Οικονομικής   14 35,0 14 35,0 

Στοιχεία Μικροοικονομίας   10 25,0 10 25,0 

Στοιχεία Μακροοικονομίας   10 25,0 10 25,0 

Αρχές Διεθνών Οικονομικών  6 15,0 6 15,0 

Συνολικός Αριθμός Ερωτήσεων  40   40    

Συνολικό Ποσοστό   100,0   100,0 

 

 Οι ερωτήσεις του TEL μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ανάλογα με το 

γνωστικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Παρότι έχουν προταθεί πολλές ταξινομήσεις 

για τον γνωστικό τομέα, η πιο ευρέως διαδεδομένη και αυτή που χρησιμοποιείται για 
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τη δημιουργία του TEL, είναι η ταξινομία του Bloom (1956). Συνοπτικά η εργασία 

του Bloom παρουσιάζει έξι γνωστικά επίπεδα: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, 

ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση (Μπούσιου-Μακρίδου 2005). Οι δύο πρώτες 

εκδόσεις του TEL χρησιμοποιούσαν μια προσαρμογή της ταξινόμησης κατά Bloom 

με πέντε (5)  επίπεδα, παραλείποντας αυτό της σύνθεσης. Μια σημαντική αλλαγή που 

επήλθε με την τρίτη έκδοση του TEL ήταν ότι οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

τεστ ελέγχουν μόνο τα τρία πρώτα γνωστικά επίπεδα, δηλαδή αυτά της γνώσης, της 

κατανόησης και της εφαρμογής. Η επιλογή αυτή έγινε, καθώς η ταξινόμηση των 

ερωτήσεων των προηγούμενων εκδόσεων σε γνωστικά επίπεδα –ειδικά για τα τρία 

ανώτερα- ήταν κάποιες φορές αυθαίρετη. Αυτό συνέβαινε γιατί η ταξινομία του 

Bloom είναι καταλληλότερη να ταξινομεί εκπαιδευτικούς στόχους και όχι ερωτήσεις 

σε τεστ (Walstad & Rebeck 2001). 

 Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι λόγος για τον οποίο γίνεται η στάθμιση του 

TEL είναι για να μπορεί να υπάρχει μια όσο το δυνατόν πιο εύκολη και 

ολοκληρωμένη εξήγηση των αποτελεσμάτων, που θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε 

εκπαιδευτικός μετά την εφαρμογή του TEL στους μαθητές του. Το παραπάνω 

επιτυγχάνεται με τη σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με τα σταθμισμένα σε 

εθνικό επίπεδο αποτελέσματα του TEL που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο του 

εξεταστή (Walstad & Rebeck, 2001).  Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μέσοι όροι των 

αποτελεσμάτων των μαθητών, για τις δύο διαφορετικές μορφές του TEL, είναι 

περίπου ταυτόσημοι, καθώς η διαφορά τους είναι περίπου 0,65 μονάδες (23,85 για 

την μορφή Α και 24,50 για την μορφή Β του TEL. 

Τρόποι χρήσης του TEL 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του Walstad & Rebeck (2001), το TEL μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ως βοήθημα για τους καθηγητές, για 

να αξιολογούν και να βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας των οικονομικών 

στο Λύκειο. 

 Αρχικά το TEL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια μέθοδος ελέγχου των 

γνώσεων των μαθητών πριν την έναρξη του μαθήματος (pre-test). Καθώς οι μαθητές 

έχουν συναντήσει οικονομικές έννοιες διαχυμένες σε άλλα μαθήματα προηγούμενων 

ετών, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό να προσδιορίσει τα δυνατά 

και αδύναμα στοιχεία της τάξης του, ώστε να προσδιορίσει και προγραμματίσει 

αντίστοιχα την ύλη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα του pre-

test που διεξήγαγε με τα αποτελέσματα στο σταθμισμένο δείγμα, όσων μαθητών 

συμμετείχαν στη στάθμιση του τεστ χωρίς να έχουν διδαχθεί προηγουμένως 

οικονομικά.  

 Επίσης το TEL μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της διδακτικής περιόδου 

ως μέτρο του βαθμού στον οποίο έχει βελτιωθεί η κατανόηση των οικονομικών 

εννοιών από την πλευρά των μαθητών. Η βαθμολογία των μαθητών στα post-test 

μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους στο pre-test ή με τους 
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μέσους όρους των μαθητών αντίστοιχου επιπέδου από το δείγμα στάθμισης. Με αυτή 

τη χρήση του TEL, μπορούν να παραχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα του αναλυτικού προγράμματος ή μιας συγκεκριμένης 

στρατηγικής διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα οι συγγραφές αναφέρουν 

ότι ελπίζουν το τεστ να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση του αντίκτυπου 

διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών στην Οικονομία. 

Τέλος όταν το τεστ χρησιμοποιείται ως post-test, πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη 

μιας ή δύο διδακτικών ωρών για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του, στους 

μαθητές.  

 Ένας τρίτος τρόπος χρήσης του TEL είναι ως εργαλείο αξιολόγησης της 

εξέλιξης της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου. Τα δεδομένα, 

που θα συλλεχθούν περίπου στη μέση της διδακτικής περιόδου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αλλάξει κάποιο στοιχείο της διδακτικής στρατηγικής με 

σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας. Βέβαια όταν το TEL εφαρμόζεται 

τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

διαφορετικές μορφές του τεστ, για να αποφεύγεται η απομνημόνευση των 

απαντήσεων από τους μαθητές. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα 

στην εφαρμογή του τεστ, τόσο εξαλείφεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 

 Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το TEL και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση του μπορεί να αφορά πρωτοετείς φοιτητές 

οικονομικών μαθημάτων και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προελέγχου των 

οικονομικών γνώσεών τους. Μια άλλη χρήση μπορεί να είναι σε τμήματα που 

διαθέτουν προγράμματα για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 

 Τέλος, όπως θα αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω, το TEL έχει 

χρησιμοποιηθεί, σε πολλές έρευνες και μελέτες αξιολόγησης της διδασκαλίας και της 

μάθησης των οικονομικών στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα έχει μεταφραστεί και 

χρησιμοποιηθεί ως μέτρο των επιδόσεων των μαθητών στην Οικονομία σε πολλές 

χώρες ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα παρακάτω, 

έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα για το επίπεδο των οικονομικών γνώσεων των μαθητών 

των Λυκείων στη Μακεδονία με τη χρήση της μορφής Α της πρώτης έκδοσης του 

TEL (Μακρίδου – Μπούσιου, 1991). 

 Με βάση τους Walstad, Rebeck & Butters (2013) για τη δημιουργία της 

τέταρτης έκδοσης του TEL ακολουθήθηκε αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που έγινε 

και για την προηγούμενη. Από τις 69 ερωτήσεις που περιελάμβαναν οι δύο μορφές 

του τρίτου TEL, για τη δημιουργία του νέου TEL χρησιμοποιήθηκαν οι 64 εκ των 

οποίων μόνο οι 18 αναθεωρήθηκαν με κάποιο τρόπο. Μια ουσιαστική αλλαγή είναι 

ότι ενώ η τέταρτη έκδοση του TEL έχει εκ νέου δύο μορφές, η καθεμία περιλαμβάνει 

45 ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις προκύπτουν από το άθροισμα των 64 παλιών και 

16 καινούριων. Κατά συνέπεια οι δύο μορφές του τέταρτου TEL αποτελούνται από 
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35 ζεύγη διαφορετικών μεταξύ τους ερωτήσεων, που εξετάζουν όμως το ίδιο 

οικονομικό θέμα και από 10 ερωτήσεις που είναι κοινές και στις δύο μορφές.  

 

3.3 Η χρήση του TEL σε διδακτορικές διατριβές 

Αρχικά, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη, η Bushati (2010) μελέτησε το 

γενικό επίπεδο οικονομικών γνώσεων, αλλά και τις γνώσεις σε εξειδικευμένες 

οικονομικές έννοιες των μαθητών  της 11της  και 12της τάξης του Αλβανικού 

σχολείου, αφού αυτοί ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική οικονομική εκπαίδευση. 

Επίσης αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε το πως το επίπεδο οικονομικών γνώσεων 

επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των μαθητών και των καθηγητών
11

. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν σημαντική αύξηση του οικονομικού αλφαβητισμού, μετά την 

πραγματοποίηση των οικονομικών μαθημάτων. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, το TEL χρησιμοποιήθηκε τόσο ως pre-test 

για να γίνει προέλεγχος στην αρχή του διδακτικού έτους 2008-2009 όσο και ως post-

test μετά το τέλος του έτους. Οι οικονομικές γνώσεις των μαθητών μετρήθηκαν με τη 

χρήση μιας πιο σύντομης έκδοσης (20 ερωτήσεις) της 3
ης

 έκδοσης του TEL. Επίσης 

μοιράστηκαν δύο ερωτηματολόγια για να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών και των καθηγητών αντίστοιχα, που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος, 

έγιναν και ανεπίσημες συνεντεύξεις με τους καθηγητές για το κατά πόσο οι σπουδές 

τους, τους έχουν βοηθήσει στη διδακτική διαδικασία.  

Αν και όπως περιγράφεται αρχικά από τον Rebeck (2002) η τάση στις 

πολιτείες των Η.Π.Α. που συμπεριλάμβαναν τα οικονομικά ως υποχρεωτικό μάθημα 

ή ως μάθημα επιλογής είναι αυξητική, ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα μειωμένου 

οικονομικού αλφαβητισμού ανάμεσα στους ενηλίκους στις ΗΠΑ. Συνεπώς καθώς δεν 

πάνε όλοι σε κολέγιο (και όσοι πάνε έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά), ο ρόλος του σχολείου στην απόκτηση οικονομικών γνώσεων είναι 

πολύ σημαντικός. 

Η μελέτη προσπαθεί να απαντήσει, μέσω της χρήσης στατιστικών που 

προκύπτουν από την τρίτη έκδοση του TEL, σε δύο ερωτήματα: 

                                                           
11 Για την ανάλυση της σχέσης των χαρακτηριστικών των μαθητών και καθηγητών με τα 

αποτελέσματα του post-test του TEL, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης. Τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών που μελετήθηκαν ήταν: φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 

κατεύθυνση σπουδών, είδος σχολείου, ενώ τα χαρακτηριστικά των καθηγητών που μελετήθηκαν ήταν: 

φύλο, ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας και σπουδές. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά  μετρήθηκαν ως 

σημαντικά, εκτός από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών και την ηλικία και προϋπηρεσία 

των καθηγητών. 
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1. Ποια είναι η επίδραση στον οικονομικό αλφαβητισμό ενός ανεξάρτητου 

οικονομικού μαθήματος
12

; 

2. Ποιοι παράγοντες –ιδιαίτερα αυτοί που μπορούν να επηρεαστούν από την 

κυβερνητική πολιτική– αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής 

εκπαίδευσης
13

.  

Επίσης αναφέρεται ότι με δεδομένο ότι πολλοί μαθητές δεν έχουν ποτέ την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα βασικό ή ανώτερο μάθημα οικονομίας, 

αναγκάζονται να μάθουν οικονομικά με μεθόδους όπως η διάχυση οικονομικών 

εννοιών σε άλλα μαθήματα.  Παρότι αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη ως 

εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν αυτού του 

ορίου. Όσο καλύτερα καταρτισμένος είναι ο καθηγητής των κοινωνικών επιστημών 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι μαθητές να αυξήσουν την απόδοσή τους στο 

TEL. Η έρευνα συμπεραίνει ότι η προσπάθεια να εκπαιδευτούν οι κοινωνιολόγοι στο 

πώς να διδάξουν οικονομία μπορεί να έχει χρήσιμα αποτελέσματα. 

Στην Ελλάδα η πρώτη και σημαντικότερη φορά που χρησιμοποιήθηκε το TEL 

για τη μέτρηση του οικονομικού αλφαβητισμού των μαθητών στη Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευση ήταν από την Μακρίδου – Μπούσιου (1991). Το πρόβλημα που τέθηκε 

με αυτή τη μελέτη ήταν να γίνει μια εκτίμηση των οικονομικών γνώσεων των 

μαθητών της ΔΕ των Δημοσίων Λυκείων της Μακεδονίας. Το επίπεδο των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών μετρήθηκε με την πρώτη έκδοση του TEL, ενώ 

το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 2509 μαθητές που φοιτούσαν και στους 

τρεις τύπους Λυκείων. Η μελέτη προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

                                                           
12 Η διαφορά ανάμεσα σε όσους μαθητές έκαναν το βασικό μάθημα οικονομίας και το βασικό 

μάθημα κοινωνικών επιστημών αντίστοιχα προσφέρει μια εκτίμηση για την προσφορά στον 

οικονομικό αλφαβητισμό του ξεχωριστού μαθήματος οικονομίας. Μέσω F-test απορρίφθηκε η 

υπόθεση της ισότητας των μέσων όρων ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες μαθητών ανάλογα με το 

μάθημα που παρακολουθούσαν. 

 

13
 Οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν ήταν, για τους μαθητές: η πρόθεση συνέχισης των σπουδών, 

αν ήταν τελειόφοιτοι  μαθητές, το φύλο, η εθνότητα, ενώ για τους καθηγητές ήταν τα χρόνια 

διδακτικής εμπειρίες, η παρακολούθηση οικονομικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο και η συμμετοχή 

τους σε σεμινάρια την τελευταία 5ετία. Τέλος μια άλλη παράμετρος ήταν αν το μάθημα της οικονομίας 

είναι υποχρεωτικό. Όλοι οι συντελεστές που περιέγραφαν τα χαρακτηριστικά των μαθητών ήταν 

στατιστικά σημαντικοί εκτός από το αν είναι τελειόφοιτοι ή όχι (π.χ. τα αγόρια έχουν την τάση να 

ξεπερνούν τα κορίτσια). Τα χρόνια εμπειρίας του καθηγητή δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντικός 

παράγοντας, ενώ αντίθετα τα πανεπιστημιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει μπορούν να 

επηρεάσουν, αλλά ανάλογα με το είδος τους.  
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Αρχικά: 

1. ποια τα χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος και πώς επηρεάζουν την 

απόδοσή τους στο τεστ (φύλο, ηλικία, τύπος σχολείου, μορφωτικό επίπεδο 

γονέων)
14

;  

2. οι μαθητές έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συστηματικά 

ένα οικονομικό μάθημα; 

Και στη συνέχεια: 

3. Σε ποιες από τις επτά (7) κατηγορίες οικονομικού περιεχομένου, που υπήρχαν 

στην πρώτη έκδοση του TEL, οι μαθητές απέδωσαν καλύτερα και σε ποιες 

λιγότερο καλά;  

4. Σε ποια επίπεδα αντίληψης οι μαθητές είναι περισσότερο «δυνατοί» και σε 

ποια λιγότερο; 

5. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο ποσοστό σωστών 

απαντήσεων στις κατηγορίες περιεχομένου και στα επίπεδα αντίληψης, 

ανάμεσα στους τέσσερεις τύπους σχολείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα
15

; 

                                                           
14 Συνοπτικά η έρευνα έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ της διδασκαλίας των οικονομικών και 

της οικονομικής κατανόησης. Όσοι μαθητές διδάχθηκαν οικονομικά είχαν υψηλότερη απόδοση 

(42,62%) από όσους δεν διδάχθηκαν (39,34%), κάτι που αποδεικνύεται και από τις επιδόσεις των 

μαθητών ανάλογα με τον τύπο σχολείου που παρακολούθησαν. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

τελειόφοιτοι των ΤΕΛ είχαν χειρότερη απόδοση από αυτή των τελειόφοιτων των ΓΕΛ που επέλεξαν 

την Δ΄ δέσμη, παρότι οι πρώτοι είχαν διδαχθεί περισσότερα οικονομικά μαθήματα και από καλύτερα 

καταρτισμένους καθηγητές. Ωστόσο αυτό το φαινόμενο εξηγείται και από τον τύπο μαθητών που 

επιλέγουν να φοιτήσουν στα ΓΕΛ και στα ΤΕΛ, όπου φοιτούν συνήθως μαθητές με χαμηλότερες 

βαθμολογικές επιδόσεις. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική κατανόηση των 

μαθητών είναι το φύλο, ωστόσο στη συγκεκριμένη έρευνα δεν επιβεβαιώθηκε η τάση οι άνδρες να 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις στο ΤΕΛ, καθώς ο μέσος όρος των γυναικών ήταν υψηλότερος, χωρίς 

ωστόσο η διαφορά να θεωρείται στατιστικά σημαντική.          

 

15
 Για τις ανάγκες της έρευνας, έγινε ο έλεγχος υποθέσεων με Η0 ότι δεν υπάρχει διαφορά 

στην κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών μεταξύ των τεσσάρων τύπων σχολείου,  για κάθε 

κατηγορία περιεχομένου ξεχωριστά. Με βάση την ανάλυση διακύμανσης που έγινε η Η0 απορρίφθηκε 

σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 για όλες της κατηγορίες εκτός της «Ε: Παγκόσμια Οικονομία», 

όπου φάνηκε ότι το επίπεδο κατανόησης είναι το ίδιο για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως του 

σχολείου στο οποίο φοιτούν. Αντίστοιχα με βάση την ανάλυση διακύμανσης για τα πέντε γνωστικά 

επίπεδα ως προς τους τέσσερεις τύπους σχολείων, αποδεικνύεται ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,05 απορρίπτεται η Η0 ότι το μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις των τριών 

πρώτων επιπέδων αντίληψης είναι το ίδιο για όλους τους τύπους σχολείων. Αντίθετα για τα δύο 

τελευταία επίπεδα αντίληψης η Η0 γίνεται δεκτή. 

 



105 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση της 

απαντήσεις τους στο TEL: 

Πίνακας 3.2 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΣΩΣΤΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 50,57 

Γ. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 43,32 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 42,72 

Δ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 40,69 

Α. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 36,82 

Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 26,12 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. 

ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 22,12 

  

Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών ανά γνωστικό επίπεδο 

(κατά Bloom), όπως φαίνεται στον πίνακα 3.3 

Πίνακας 3.3 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΣΩΣΤΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ι     ΓΝΩΣΗ 10 49,64 

ΙΙ    ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 12 41,66 

ΙΙΙ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11 39,48 

ΙV  ΑΝΑΛΥΣΗ 8 38,84 

V   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5 31,74 

 

 Τέλος, ο Dambo (1985) στην διδακτορική του διατριβή ασχολείται με την 

επίδραση επιλεγμένων διδακτικών πακέτων και εκπαιδευτικών μεθόδων στην 

οικονομική εκπαίδευση και στις επιδόσεις στο TEL στους μαθητές μιας επαρχίας της 

Νιγηρίας.  

Τα βασικά ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα είναι τα παρακάτω: 

1. Ποια είναι η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμματος σπουδών στις 

οικονομικές γνώσεις των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στην πολιτεία της 

Kaduna της Νιγηρίας; 
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2. Ποια είναι τα γνωστικά αποτελέσματα στους μαθητές που διδάχθηκαν την 

ενότητα «Ο ρόλος της εργασίας και της επιχειρηματικότητας ως μέσα 

παραγωγής» μέσω των συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων; 

3. Ποια η επίδραση της δήλωσης των γνωστικών στόχων –όπως ορίζονται από 

τους συμπεριφοριστές- στην απόδοση των μαθητών στο TEL; 

Πριν την έναρξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε η στάθμιση του TEL που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, ώστε τα αποτελέσματα 

να μπορούν να αξιολογηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο ερευνητής σημειώνει πως 

ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενός δείγματος μαθητών στο 

TEL είναι μέσω σύγκρισής τους με τα αποτελέσματα κάποιου άλλου δείγματος. 

Φάση 1 

Κατά την πρώτη φάση της έρευνας μοιράστηκε στους διευθυντές των 

σχολείων που θα συμμετείχαν (σχολεία στα οποία η οικονομία δεν ήταν μέρος του 

προγράμματος σπουδών), το πρόγραμμα σπουδών των κοινωνικών επιστημών στο 

οποίο όμως, είχαν ενσωματωθεί οικονομικές έννοιες. Το σκεπτικό ήταν να μελετηθεί 

η επίδραση ενός διαθεματικού ΠΣ στον οικονομικό αλφαβητισμό των μαθητών. Το 

διαθεματικό ΠΣ διδάχθηκε στους μαθητές για δύο συνεχή χρόνια και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε ένα post-test στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη έκδοση του 

TEL. Η Υπόθεση Ι που έκανε ο ερευνητής ήταν η εξής: Η εφαρμογή του διαθεματικού 

προγράμματος σπουδών θα βελτιώσει την απόδοσή των μαθητών στο TEL.Τελικά 

απεδείχθη μέσω t-test σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. ότι υπήρξε σημαντική αύξηση 

της γνώσης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Διαθεματικού ΠΣ. 

Φάση 2 

Με αφορμή τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης ο ερευνητής έκανε μια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην Οικονομική Εκπαίδευση και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι μια βελτίωση αποκλειστικά στο περιεχόμενο του ΠΣ, δεν είναι 

απαραίτητο να βελτιώσει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Έτσι επιλέχθηκε μια 

από τις ενότητες του διαθεματικού ΠΣ με θέμα «Ο ρόλος της εργασίας και της 

επιχειρηματικότητας ως μέσα παραγωγής», για να διδαχθεί με τη συνεργατική 

μέθοδο. Δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, ενώ 

βασικό στοιχείο της διδακτικής μεθόδου ήταν ότι οι μαθητές θα γνώριζαν εκ των 

προτέρων τους γνωστικούς στόχους. Στη δεύτερη φάση ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα 

ενός διαθεματικού ΠΣ με τη χρήση της συνεργατικής μεθόδου και το αν η δήλωση 

των στόχων (πριν τη διεξαγωγή του μαθήματος) βοηθάει στην βελτίωση της 

απόδοσης των μαθητών. Η Υπόθεση ΙΙ που έκανε ο ερευνητής ήταν η εξής: Η 

διδασκαλία της ενότητας «Ο ρόλος της εργασίας και της επιχειρηματικότητας ως μέσα 

παραγωγής» χρησιμοποιώντας μεθόδους των Συμπεριφοριστών θα αυξήσει ουσιαστικά 

την απόδοση των μαθητών στο TEL.Με βάση τα αποτελέσματα των μαθητών στο ΤΕL 
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και χρησιμοποιώντας t-test για την ανάλυση των δεδομένων αποδείχθηκε ότι στο 

επίπεδο 1% η μπηχεϊβιοριστική μέθοδος είχε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα. 

Σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και το πακέτο οδηγιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη, ο ερευνητής αναφέρει ότι το υλικό του 

ενιαιοποιημένου προγράμματος σπουδών μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές των 

σχολείων της πολιτείας που δεν διδάσκονταν ως τότε οικονομικά. Η ενσωματωμένες 

οικονομικές ενότητες κρίθηκαν αρκετές για να επηρεάσουν το μαθησιακό 

αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αυτές οι ενότητες αναφέρονταν στους παραγωγικούς 

συντελεστές και στη σχετική έλλειψη που υπάρχει σε αυτούς, στο κόστος ευκαιρίας, 

στο νόμο προσφοράς και ζήτησης κτλ. Το πακέτο οδηγιών που χορηγήθηκε στους 

εκπαιδευτικούς βασίστηκε σε προηγούμενες καινοτομίες, περιείχε κατευθυντήριες 

(για τον τρόπο διδασκαλίας) εικόνες και χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο καθοδήγησης 

των εκπαιδευτικών.      

Τέλος στα συμπεράσματά του o Dambo (1985), αναφέρει ότι στόχος της 

μελέτης ήταν να συσχετίσει τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με τις αντίστοιχες 

μεθόδους μάθησης. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε έδινε έμφαση στη συνεργατική 

μέθοδο ανάμεσα στον καθηγητή και τους μαθητές, στοιχείο που είναι απαραίτητο 

ώστε οι μαθητές να έχουν θετική αντιμετώπιση απέναντι στην Οικονομία. Συνέπεια 

των παραπάνω είναι να βελτιωθεί το επίπεδο του οικονομικού αλφαβητισμού των 

μαθητών και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. 

  

3.4 Το TEL ως εργαλείο μέτρησης της γνώσης 

Η έρευνα των Saunders, Rebeck & Saunders (2002) αναφέρεται σε ένα 

στιγμιότυπο της τότε τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής εκπαίδευσης σε πέντε 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε και 

μεταφράστηκε μια ειδική μορφή της τρίτης έκδοσης του TEL που αποτελούνταν από 

είκοσι (20) ερωτήσεις. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανά οικονομικό γνωστικό 

αντικείμενο στη συγκεκριμένη μορφή του TEL είναι ανάλογη με τη δομή της 

κανονικής μορφής του TEL, που αποτελείται από σαράντα (40) ερωτήσεις. Ένα 

ενδιαφέρον στοιχείο, είναι το ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν ταξινομημένες τις 

τέσσερεις (4) εναλλακτικές απαντήσεις από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη, με βάση 

το μέγεθός τους, ώστε οι επιλογές των μαθητών να βασίζονται -όσον το δυνατό 

περισσότερο- σε οικονομικές γνώσεις.  

Η μελέτη των Kimmitt & Burnett (2006) είχε ως στόχο την ποσοτικοποίηση 

της γνώσης οικονομικών, που κατείχαν οι τελειόφοιτοι των Λυκείων. Στη μελέτη 

αυτή χρησιμοποιήθηκε μια έκδοση είκοσι (20) ερωτήσεων του TEL, στην οποία η 

κάθε απάντηση είχε τρεις εναλλακτικές επιλογές. Η έκδοση αυτή του TEL 

διανεμήθηκε σε 19 σχολεία. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν μελέτες περιπτώσεων σε 

οκτώ (8) από τα σχολεία που συμμετείχαν στη μελέτη και χρησιμοποιώντας τα 
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δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, εξέτασαν τα στοιχεία που καθόρισαν τη μέση 

επίδοση των μαθητών σε κάθε σχολείο. Ο γενικός μέσος όρος αυτών των σχολείων 

ήταν 10,7/20. Το τελικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι το πιο καθοριστικό 

στοιχείο που επιδρά στην επίδοση των μαθητών ήταν το ποιοτικό επίπεδο του 

σχολείου. 

Οι Gratton-Lavoie & Gill (2009) αξιολόγησαν τις οικονομικές γνώσεις των 

τελειόφοιτων μαθητών, που παρακολούθησαν την τελευταία χρονιά του σχολείου ένα 

αυτόνομο οικονομικό μάθημα. Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από επτά (7) 

Λύκεια δύο μεγάλων περιφερειών στο Orange County της California. Στη 

συγκεκριμένη κομητεία υπάρχει ένα αυτόνομο μάθημα οικονομίας, διάρκειας ενός 

εξαμήνου, που αποτελεί για τους μαθητές απαιτούμενο για την αποφοίτησή τους. Το 

εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιεί η έρευνα είναι το TEL. Χρησιμοποιώντας pre & 

post test απέδειξαν ότι δεν υπάρχει αρχικό ισχυρό επίπεδο οικονομικών γνώσεων. 

Μετά την υλοποίηση του αυτόνομου μαθήματος τα αποτελέσματα των μαθητών στο 

TEL βελτιώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η επικέντρωση της 

έρευνας σε μια συγκεκριμένη κομητεία της Καλιφόρνια δίνει τη δυνατότητα τα 

αποτελέσματα τις έρευνας να μην επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. 

η διαφορετική χρηματοδότηση της οικονομικής εκπαίδευσης ανά πολιτεία. Για να 

προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαθητών στο 

τεστ. Επίσης από τα αρχεία των σχολείων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος 

βαθμολογίας των μαθητών πριν την έναρξη της έρευνας. Στόχος της έρευνας είναι να 

προσδιορίσει τους καθοριστικούς παράγοντες που προσδιορίζουν το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων στο pre και post-test. Η έρευνα εξηγεί τα αποτελέσματα στο 

post-test σε σχέση με αυτά στο pre-test, έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος των γνώσεων 

που κατείχαν οι μαθητές πριν τη διεξαγωγή του μαθήματος. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του τεστ έδειξε ότι η διαφορά ανάλογα με την εθνότητα στο pre-test 

ήταν στατιστικά σημαντική, όπως και ανάλογα με το φύλο (σε βάρος των κοριτσιών). 

Επιπρόσθετα υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση για όλους τους μαθητές (με 

βάση την εθνότητα) μετά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Επίσης η βελτίωση των 

κοριτσιών ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αγοριών (στατιστικά σημαντική η διαφορά 

ανάμεσα στη βελτίωση των κοριτσιών και των αγοριών). 

Οι Jinsoo Hahn & Kyungho Jang, (2010) περιγράφουν τα βασικά σημεία της 

προ-πανεπιστημιακής και προπτυχιακής οικονομικής εκπαίδευσης στην Κορέα και τα 

συγκρίνουν με τα αποτελέσματα του σταθμισμένου δείγματος του TEL στις Η.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, οι μαθητές έχουν χαμηλό 

οικονομικό αλφαβητισμό, εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και την ανεπαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

Τέλος οι Wunder, Kemp & England, (2009) ασκούν κριτική στα σύγχρονα 

τεστ που ελέγχουν τον οικονομικό αλφαβητισμό, καθώς θεωρούν ότι 

επικεντρώνονται στη θεωρία, ενώ παράλληλα σχεδόν αγνοούν την πραγματική 

οικονομία. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι «αρκεί μια ανάγνωση του TEL για να φανεί 
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ότι κυρίως επικεντρώνεται στο πόσο καλά έχουν εκπαιδευτεί οι μαθητές στη 

συμβατική οικονομική θεωρία. Ωστόσο συμφωνούν ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός 

είναι ένας αξιέπαινος σκοπός και δεν υπονοούν ότι πρέπει να αλλάξουν οι τρέχουσες 

μορφές παιδαγωγικής προσέγγισης της οικονομίας που επικεντρώνονται στο πως οι 

μαθητές θα σκέφτονται σαν οικονομολόγοι. Αντίθετα επιδίωξή τους είναι να ανοίξει 

μια συζήτηση για την ανάγκη να δοθούν στους μαθητές, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς 

τους έκαναν μια έρευνα με ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς φοιτητές που είχαν 

επιλέξει το εισαγωγικό μάθημα της οικονομίας. Στο ερωτηματολόγιο οι συγγραφείς 

ζήτησαν από τους φοιτητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: «ποιο είναι το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στις Η.Π.Α.» Τα ποσοστά των απαντήσεων που ήταν κοντά στην 

πραγματικότητα ήταν σχετικά μικρά. Αντίστοιχα ήταν τα συμπεράσματα και με βάση 

τις απαντήσεις και στα υπόλοιπα ερωτήματα.   

 

3.5 Το TEL ως εργαλείο αξιολόγησης διδακτικών παρεμβάσεων 

Σύμφωνα με τον Dawson (1982), τo 1980-81 ξεκίνησε η εφαρμογή του 

προγράμματος DEEP (Developmental Economic Education Program) με σκοπό να 

γίνει προσπάθεια ενστάλαξης των οικονομικών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ασχολείται με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 

πιλοτικού προγράμματος ενστάλαξης της οικονομίας στο μάθημα Αμερικανικής 

Ιστορίας της 11
ης

 τάξης του σχολείου. Αρχικά οι οικονομικές γνώσεις των μαθητών 

ελέγχθηκαν στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου με την μορφή Α της πρώτης έκδοσης 

του TEL και στη συνέχεια η ίδια μορφή του TEL χρησιμοποιήθηκε ως post-test στο 

τέλος των μαθημάτων. Συνολικά, συμμετείχαν 133 μαθητές στην πειραματική ομάδα 

και 97 στην ομάδα ελέγχου. Ο μέσος όρος της πειραματικής ομάδας αυξήθηκε κατά 

2,25 μονάδες, αύξηση που θεωρείται στατιστικά σημαντική, ενώ τα αποτελέσματα 

της ομάδας ελέγχου στο pre και post-test ήταν σχεδόν ταυτόσημα. 

Ένα απροσδόκητο εύρημα της έρευνας είναι ότι η απόδοση στο post-test, των 

μαθητών που είχαν συγκριτικά χειρότερα αποτελέσματα στο pre-test,  βελτιώθηκε 

κατά μέσο όρο τέσσερεις φορές περισσότερο, απ’ ότι αυτή των μαθητών που είχαν 

συγκριτικά καλύτερη απόδοση στο pre-test. Ο ερευνητής θεωρεί πως ίσως η μέθοδος 

της ενστάλαξης να βοηθά περισσότερο τους μαθητές που δεν έχουν εκτεταμένες 

γνώσεις οικονομίας, όμως σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να 

αποδειχθεί η παραπάνω υπόθεση. Ταυτόχρονα όσοι μαθητές είχαν ήδη 

παρακολουθήσει ένα αυτόνομο μάθημα οικονομίας είχαν μεγαλύτερη βελτίωση, αν 

και στατιστικά μη σημαντική, από τον μέσο όρο. Το συγκεκριμένο εύρημα οδηγεί τον 

ερευνητή στην υπόθεση ότι η ενστάλαξη μπορεί να ενισχύσει τις οικονομικές γνώσεις 

των μαθητών. Τέλος η σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας με το 

δείγμα στάθμισης του TEL σε εθνικό επίπεδο, έδειξε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν 

στο πιλοτικό πρόγραμμα είχαν καλύτερα αποτελέσματα από το 63% του εθνικού 
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δείγματος. Με βάση τα παραπάνω ο ερευνητής καταλήγει ότι υπάρχουν ενδείξεις, 

όπως και σε προηγούμενες έρευνες, ότι η μέθοδος της ενστάλαξης μπορεί να 

βοηθήσει στην αύξηση των οικονομικών γνώσεων των μαθητών.             

Η έρευνα των Walstad & Rebeck (2001β) επικεντρώθηκε στο αν τα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές, βελτιώνουν τη δυνατότητα κατανόησης 

οικονομικών εννοιών των μαθητών τους. Για τη συλλογή των δεδομένων 

δημιουργήθηκαν δύο ομάδες μαθητών. Η πρώτη ομάδα διδάχθηκε από καθηγητές που 

συμμετείχαν στα σεμινάρια, ενώ στην ομάδα ελέγχου (που την αποτελούσαν 

λιγότεροι μαθητές) η διδασκαλία έγινε από καθηγητές που δεν συμμετείχαν στα 

σεμινάρια. Τα pre και post-test μοιράστηκαν σε μαθητές σε Λιθουανία, Ουκρανία, 

Κιργιστάν και Πολωνία. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση στην 

κατανόηση οικονομικών εννοιών από τους μαθητές των οποίων οι καθηγητές 

συμμετείχαν στα σεμινάρια. Επίσης ένας παράγοντας που βελτίωσε την επίδοση των 

μαθητών στα οικονομικά ήταν όντως οι γνώσεις που αποκόμισαν από τα σεμινάρια 

όσοι καθηγητές συμμετείχαν.          

Η αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης των οικονομικών από τους μαθητές 

έγινε μέσω της δεύτερης έκδοσης του TEL. Η έκδοση του TEL που μοιράστηκε 

στους μαθητές, περιελάμβανε μόνο 23 από τις 46 ερωτήσεις της πρωτότυπης 

έκδοσης. Η πιο σύντομη έκδοση του TEL χρησιμοποιήθηκε ώστε οι μαθητές να 

έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν το τεστ και να απαντήσουν στα αντικείμενα της 

έρευνας κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 45-λεπτης διδακτικής ώρας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της πιο σύντομης μορφής του TEL 

αποδείχθηκαν μέσω μιας εκ νέου ανάλυσης των σταθμισμένων δεδομένων της 

έρευνας στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα και η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν 

κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας απέδειξαν ότι η συγκεκριμένη μορφή του 

TEL ήταν ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών 

αυτών των χωρών σε βασικά οικονομικά θέματα. 

Οι Maxwell, Mergendoller & Bellisimo, (2005)  εξέτασαν αν η μέθοδος 

προβληματοκεντρικής μάθησης (Problem-based learning, PBL) βοηθά περισσότερο 

τους μαθητές Λυκείου στη μάθηση μακροοικονομικών αρχών και εννοιών, σε σχέση 

με πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Στη μέθοδο PBL οι μαθητές μόνοι τους, 

διατυπώνουν και επιδιώκουν να πετύχουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους. Οι 

μαθητές επιτυγχάνουν τα παραπάνω μέσω της διερεύνησης μιας κατάστασης, της 

ανάπτυξης των κατάλληλων ερωτήσεων και της δημιουργίας των δικών τους λύσεων 

στα προβλήματα που έχουν τεθεί. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές με προτάσεις 

για περαιτέρω μελέτη ή έρευνα, αλλά δεν τους αναθέτει προαποφασισμένες 

μαθησιακές δραστηριότητες. 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 252 μαθητές οικονομικών 

σε 11 διαφορετικά Λύκεια. Οι συγγραφείς έλεγξαν στατιστικά τους μαθητές, ανάλογα 

με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και κυρίως την λεκτική τους ικανότητα. Για την 
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ολοκλήρωση της μελέτης, οι μαθητές τόσο των τάξεων που χρησιμοποιούσαν τη 

μέθοδο PBL, όσο και αυτοί που παρακολούθησαν μαθήματα με την παραδοσιακή 

μέθοδο, συμπλήρωσαν αρκετά κριτήρια αξιολόγησης. Το πιο σημαντικό ήταν μια 

έκδοση δεκαέξι (16) ερωτήσεων του TEL που χρησιμοποιήθηκε σαν pre και post-test. 

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο τεστ αφορούσαν όλο το φάσμα των κατά 

Bloom γνωστικών στόχων που περιλαμβάνονται στην πρωτότυπη έκδοση του TEL 

(γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και αξιολόγηση). Οι βαθμοί των μαθητών 

στο τεστ υπολογίστηκαν, αθροίζοντας τις σωστές απαντήσεις των μαθητών. 

Παράλληλα οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την στάση απέναντι στο μάθημα της Οικονομίας, την 

προτίμηση στην ομαδική ή ατομική εργασία, τα αισθήματά του σχετικά με μια 

ενδεχόμενη αποτυχία και μια αξιολόγηση του καθηγητή τους.  

Οι Dutkowsky, Evensky & Edmonds, (2006) εξετάζουν τη δυνατότητα που 

υπάρχει, οι μαθητές του Λυκείου να παρακολουθήσουν μαθήματα οικονομικών 

πανεπιστημιακού επιπέδου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογήθηκαν μέσω της τρίτης έκδοσης του 

TEL. Το δείγμα αποτελούνταν από 254 μαθητές εκ των οποίων οι 111 εξετάστηκαν 

με την έκδοση Α του TEL και οι υπόλοιποι 143 με την έκδοση Β. Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων γίνεται με τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν και οι Walstad και Rebeck 

(2001). Για την έκθεση των αποτελεσμάτων θεώρησαν τις δύο εκδόσεις του TEL ως 

μία εξέταση. Για κάθε ερώτηση σημείωσαν το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τη 

σωστή απάντηση. Για τις ερωτήσεις που εμφανίζονταν και στις δύο εκδόσεις 

χρησιμοποίησαν το σταθμισμένο μέσο όρο των ποσοστών των σωστών απαντήσεων 

σε κάθε έκδοση του τεστ. Στη συνέχεια υπολόγισαν τον συνολικό μέσο όρο που 

προέκυψε από τα ποσοστά σωστών απαντήσεων κάθε μιας από τις 69 ερωτήσεις που 

υπάρχουν αθροιστικά στις δύο εκδόσεις.  

 Στην Ελλάδα, το TEL έχει χρησιμοποιηθεί και στην διδακτορική διατριβή του 

Μαυρίδη (2007), που στόχο είχε τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρήσης 

γραπτού και προφορικού προοργανωτή στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της 

Γ΄ τάξης του ΓΕΛ. Στη διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν δύο πειραματικές ομάδες 

και μια ομάδα ελέγχου. Οι μαθητές που αποτελούσαν τις παραπάνω ομάδες ήταν 289 

μαθητές της Γ’ Λυκείου που είχαν επιλέξει το μάθημα «Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας» και διέμεναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι πειραματικές ομάδες 

διδάχθηκαν το κεφάλαιο «Ζήτηση των Αγαθών» με τη χρήση του προοργανωτή πριν 

τις παραδόσεις των μαθημάτων, ενώ η ομάδα ελέγχου δέχθηκε εικονικό οργανωτή 

πριν τη διδασκαλία του κεφαλαίου.  

Για τον προ-έλεγχο των οικονομικών γνώσεων των μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μορφή της δεύτερης έκδοσης του 

TEL μου συμπεριελάμβανε τις 25 ερωτήσεις που αναφέρονται στις βασικές αρχές 

οικονομίας και στη μικροοικονομία. Ο διαθέσιμος για τους μαθητές χρόνος ήταν 22 

λεπτά. Οι λόγοι που οδήγησαν τον Μαυρίδη στη μείωση του αριθμού των ερωτήσεων 
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είναι οι παρακάτω: α) «η αδυναμία να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων 

της διδακτικής ώρας, που είναι μεν 45 λεπτά, αλλά θα έμεναν λιγότερα μετά τη 

διανομή των φυλλαδίων και τις απαραίτητες εξηγήσεις και β) για να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο εντελώς τυχαίων απαντήσεων κάτω από την πίεση του χρόνου. Η μέση 

επίδοση στο τροποποιημένο TEL της πρώτης πειραματικής ομάδας ήταν 10,15, της 

δεύτερης 9,47 και της ομάδας ελέγχου 9,51 και θεωρήθηκε ότι η διαφορά δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική. Στόχος του ερευνητή ήταν με τη χρήση του TEL να ελέγξει τις 

γνώσεις των μαθητών πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο γνώσεων των μαθητών που 

αποτελούσαν τις πειραματικές και την ομάδα ελέγχου.   

Η μελέτη των Grimes, Millea & Thomas, (2008) χρησιμοποιεί την τρίτη 

έκδοση του TEL για να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μαθητών ανάλογα με τον 

τρόπο που έχουν διδαχθεί οικονομικά. Οι τρεις τρόποι διδασκαλίας της οικονομίας 

στην Πολιτεία του Μισσισσιππή είναι οι ακόλουθοι: α) ως υποχρεωτικό για την 

αποφοίτηση μάθημα, β) ως μάθημα επιλογής και γ) με τη μέθοδο της ενστάλαξης των 

οικονομικών εννοιών σε άλλα μαθήματα. Οι ερευνητές προσπάθησαν να 

απομονώσουν την επιρροή άλλων παραμέτρων –όπως τα χαρακτηριστικά του 

σχολείου, αλλά και τα δημογραφικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των μαθητών-  

στις επιδόσεις των μαθητών, μέσω ενός στατιστικού μοντέλου βασισμένο στην 

παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι, ceteris paribus, οι 

επιδόσεις των μαθητών που διδάχθηκαν οικονομικά μέσω της μεθόδου ενστάλαξης 

των οικονομικών εννοιών ή ως υποχρεωτικό μάθημα, είναι χαμηλότερες από αυτές 

των μαθητών που διδάχθηκαν οικονομία ως μάθημα επιλογής. Οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι μια σημαντική αιτία της παραπάνω διαφοράς είναι ότι όταν η 

οικονομία προσφέρεται ως μάθημα επιλογής, τότε την παρακολουθούν μαθητές που 

ενδιαφέρονται περισσότερο ή έχουν κλίση σε αυτό το μάθημα.  

Στην έρευνα των Cargill, Jurosky & Wendel (2008), αναπτύσσεται ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα που επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός αυτόνομου μαθήματος 

οικονομίας –διάρκειας εννιά εβδομάδων- που ήταν ενσωματωμένο σε ένα μάθημα 

πολιτικής παιδείας ετήσιας διάρκειας. Το δείγμα των μαθητών αποτελούνταν από 163 

μαθητές που παρακολούθησαν το πιλοτικό πρόγραμμα και εξετάστηκαν πριν και μετά 

από αυτό και 47 μαθητές που ήταν σε ομάδες ελέγχου. Και οι δύο ομάδες 

εξετάστηκαν μέσω του TEL. Ωστόσο λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων 

στις ομάδες ελέγχου και του γεγονότος ότι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του 

post-test ήταν χαμηλότερος από αυτών του pre-test, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο τα αποτελέσματα των μαθητών που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. 

Τα αποτελέσματα των μαθητών κατά μέσο όρο στο pre-test ήταν 16,4, ενώ 

στο post-test 23,1, όταν ο μέσος του σταθμισμένου δείγματος του TEL (για μαθητές 

που είχαν παρακολουθήσει ένα αυτόνομο οικονομικό μάθημα) ήταν 24 (Walstad, 

2001). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα θεωρείται στατιστικά σημαντική η βελτίωση 

των μαθητών που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Μάλιστα το συγκεκριμένο 
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πρόγραμμα πέτυχε συγκρίσιμα με το αυτόνομο μάθημα αποτελέσματα, με ιδιαίτερα 

χαμηλότερο κόστος.  

Με την έρευνά τους οι Dills & Placone (2008), προσπαθούν να 

προσδιορίσουν το κατά πόσο επηρεάζεται η μάθηση των μαθητών από το επίπεδο 

γνώσεων των καθηγητών και τη στάση τους απέναντι στο μάθημα που διδάσκουν. 

Αρχικά, οι ερευνητές μέτρησαν τις γνώσεις –μέσω TEL- και τη στάση των 

καθηγητών μέσω τυποποιημένων μεθόδων αξιολόγησης. Ο μέσος όρος των 

εκπαιδευτικών στο TEL ήταν 35/40 σωστές απαντήσεις. Στη συνέχεια οι ερευνητές 

μέτρησαν πόσο επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των καθηγητών τη μάθηση των 

μαθητών τους. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές των συγκεκριμένων καθηγητών 

συμπλήρωσαν την μορφή Α του TEL στην αρχή του εξαμήνου και τη μορφή Β του 

TEL στο τέλος του. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας, η επίδραση των 

γνώσεων των καθηγητών στα αποτελέσματα των μαθητών ήταν σημαντική. 

Αντίστοιχα, αποδείχθηκε ότι παρά το γεγονός ότι η στάση των καθηγητών απέναντι 

στην οικονομία είχε θετική επίδραση στον βαθμό των μαθητών, αυτή η επίδραση δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική.  

Η έρευνα που πραγματοποίησε ο Van Wyk, (2010) αναφέρεται στον 

αντίκτυπο που είχε μια εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου μάθησης, στον 

οικονομικό αλφαβητισμό των μαθητών. Τα αποτελέσματα του TEL έδειξαν ότι η 

πειραματική ομάδα μαθητών είχε βελτίωση της απόδοσής της από το pre-test στο 

post-test κατά 16,13 μονάδες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν μια τροποποιημένη μορφή του TEL. Η συγκεκριμένη μορφή 

αποτελούνταν κατά 90% από τυποποιημένες ερωτήσεις που υπάρχουν στο TEL και 

κατά 10% από ερωτήσεις που σχετίζονται με γενικά οικονομικά θέματα από τις 

εφημερίδες της Νοτίου Αφρικής. Οι συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις  του TEL ήταν 

δομημένες με βάση το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών οικονομικών και 

ευθυγραμμισμένες με το περιεχόμενό του. Πρέπει να σημειωθεί ότι τo post-test 

μοιράστηκε μετά από δώδεκα εβδομάδες, στο τέλος δηλαδή των μαθημάτων.    

Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην έρευνα των Gremmen & Potters 

(1997), καθώς χρησιμοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία, αν και το 

εργαλείο μέτρησης δεν είναι το ΤEL, αλλά ένα άλλο οικονομικό τεστ πολλαπλών 

επιλογών. Ένας πρωταρχικός στόχος των ερευνητών ήταν να δημιουργήσουν ένα 

αντικειμενικό τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητας ενός ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού, που εφαρμόζεται μέσα στη σχολική τάξη. Αντί λοιπόν να στηριχθούν 

αποκλειστικά σε υποκειμενικά στοιχεία, αξιολόγησαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι με 

βάση την απόδοση των μαθητών σε μια κλασική εξέταση πολλαπλών επιλογών. Κατά 

συνέπεια δεν ζήτησαν από τους μαθητές απλά να σχολιάσουν οι ίδιοι τις γνώσεις που 

έλαβαν, αλλά ταυτόχρονα τις μέτρησαν. Ένας δεύτερος και ίσως σημαντικότερος 

στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αξιοπιστία των υποκειμενικών 

αξιολογήσεων των μαθητών σχετικά με τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Για αυτό το λόγο συνέκριναν αυτά που οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι 
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έμαθαν, όπως υποδηλώνεται από το ερωτηματολόγιο, με αυτά που πραγματικά 

έμαθαν, όπως μετρήθηκε από τις εξετάσεις.  

 

3.6 Συμπεράσματα από τη βιβλιογραφία 

Όπως αποδεικνύεται από την ενδεικτική παράθεση εργασιών και μελετών που 

έχουν κάνει χρήση του TEL, πρόκειται για ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο, το 

οποίο έχουν οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή τους και μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα.  

Αρχικά το TEL χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών είτε πριν την έναρξη είτε μετά τη διεξαγωγή  

ενός οικονομικού μαθήματος ή μιας σειράς διδακτικών παρεμβάσεων. Κατά συνέπεια 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετρήσουν και τη μάθηση μέσω της διεξαγωγής pre-test 

και post-test στο ίδιο δείγμα μαθητών (πριν και μετά τη διεξαγωγή της σειράς των 

μαθημάτων) και σύγκρισης των αποτελεσμάτων τους. Με αντίστοιχο τρόπο το TEL 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης, 

που δεν περιλαμβάνει ωστόσο τη διδασκαλία μιας μεμονωμένης οικονομικής έννοιας, 

αλλά ένα σύνολο εννοιών. Ένας συνηθισμένος τρόπος μελέτης της 

αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής μεθόδου, είναι η συμπλήρωση του TEL τόσο 

από την ομάδα εφαρμογής όσο και από την ομάδα ελέγχου, ώστε να υπάρξει 

δυνατότητα σύγκρισης της μάθησης στις δύο ομάδες.   

Το TEL έχει αποδειχθεί χρήσιμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να αποκομίσουν ουσιαστικά συμπεράσματα, συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα του δείγματός τους με τα σταθμισμένα αποτελέσματα του TEL ή με τα 

αποτελέσματα ενός άλλου δείγματος. Άλλωστε το TEL έχει μεταφραστεί και 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές χώρες, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών 

συχνά χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης τα αποτελέσματα του σταθμισμένου 

δείγματος στις Η.Π.Α. 

Επίσης, σε πολλές έρευνες, έχει χρησιμοποιηθεί μια εναλλακτική μορφή του 

TEL, που περιλαμβάνει λιγότερες ερωτήσεις. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει ποικίλουν, 

αλλά μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: α) για να υπάρξει 

χρόνος, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής διδακτικής ώρας, να δοθούν οι απαραίτητες 

εξηγήσεις στους μαθητές, β) για να υπάρξει χρόνος, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 

διδακτικής ώρας, οι μαθητές να συμπληρώσουν και κάποιο άλλο συνοδευτικό 

ερωτηματολόγιο, γ) για να ταιριάζουν με το ΠΣ της χώρας που πραγματοποιείται η 

έρευνα και δ) για να έχουν οι μαθητές τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα οι μαθητές να απαντάνε τυχαία. Ωστόσο είναι 

σημαντικό η επιλογή να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην επηρεάζονται τα γνωστικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά του τεστ.  
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Η χρησιμότητα του TEL αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ερευνητές 

μέσω των ποσοτικών δεδομένων του TEL και σε συνδυασμό με πληροφορίες που 

συλλέγουν από εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης ή τις βάσεις δεδομένων των 

σχολείων, μπορούν να προσδιορίσουν ή να απομονώσουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις οικονομικές γνώσεις των μαθητών, όπως το φύλο ή η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα κ.τ.λ.. Επίσης τα αποτελέσματα των 

μαθητών στο TEL, μπορούν να συγκριθούν με τις απαντήσεις τους σε 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης, ώστε να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία των υποκειμενικών αξιολογήσεων των μαθητών. 

Ως κριτική στο TEL, εκφράζεται η άποψη ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά 

θεωρητικές ερωτήσεις και όχι κάποιες που να συνδέονται με την πραγματική 

οικονομία. Ως απάντηση ή λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχουν ερευνητές 

που αντικατέστησαν κάποιες ερωτήσεις του TEL, με ερωτήσεις που δημιούργησαν 

αυτοί και είχαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.     

           

3.7 Η δημιουργία μιας νέας Ελληνικής έκδοσης του TEL 

Οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν να επιλέξουμε το TEL ως ένα από τα 

εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της διδακτικής μας παρέμβασης είναι: α) ότι 

αποτελεί ένα εγνωσμένης αξίας σταθμισμένο τεστ, διεθνώς αποδεκτό, καθώς έχει 

χρησιμοποιηθεί τόσο στις Η.Π.Α. όσο και σε πολλές άλλες χώρες, όπως φάνηκε στην 

βιβλιογραφική επισκόπηση, β) επειδή υπήρχαν –με βάση τη βιβλιογραφία- περιθώρια 

προσαρμογής του στις ανάγκες της έρευνας και γ) επειδή έχει χρησιμοποιηθεί στην 

ευρείας κλίμακας έρευνα στα Λύκεια της Μακεδονίας, από την Μακρίδου – 

Μπούσιου (1991). Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον τρόπο και τις 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάφραση του πρωτότυπου TEL και στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη μορφή του TEL που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά 

μας και τον τρόπο δημιουργίας της.   

Θέματα προσαρμογής του TEL στην ελληνική γλώσσα 

Για την πραγματοποίηση της μετάφρασης της τρίτης έκδοσης του TEL, 

συμβουλευτήκαμε, τόσο την εργασία που έχει γίνει στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή 

του TEL Μακρίδου – Μπούσιου, (1991), όσο και παρατηρήσεις από την εργασία των 

Beck & Krumm (1989), για την μετάφραση του TEL στα γερμανικά. 

Μετάφραση του τεστ 

Σύμφωνα με τους Beck & Krumm (1989)  η έλλειψη ενός εργαλείου ελέγχου 

του οικονομικού αλφαβητισμού στη γερμανική γλώσσα, είχε δημιουργήσει 

σημαντικά προβλήματα στον προσδιορισμό του οικονομικού αλφαβητισμού στις 

γερμανόφωνες χώρες. Η μετάφραση της δεύτερης έκδοσης του TEL στα γερμανικά 

επέτρεψε να ξεκινήσει η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα. Το TEL προσαρμόστηκε 



116 

 

στα δεδομένα των γερμανόφωνων μαθητών, όμως η μετάφραση των οικονομικών 

εννοιών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η υποκειμενική δυσκολία του τεστ. 

Επιπρόσθετα οι διαπολιτισμικές διαφορές οδήγησαν στην τροποποίηση αρκετών 

ερωτήσεων του TEL.  

Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης οι ερευνητές σε πρώτο στάδιο 

προσπάθησαν, στα πλαίσια του δυνατού, να μεταφράσουν το TEL λέξη προς λέξη και 

να αποκλίνουν από αυτή την προσέγγιση μόνο όταν ήταν αναπόφευκτο. Ο λόγος για 

τον οποίο επέλεξαν αυτή τη μέθοδο ήταν επειδή ήθελαν να έχουν συγκρίσιμα 

αποτελέσματα με αυτά στις Η.Π.Α. Αν άλλαζαν σημαντικά τη δομή των ερωτήσεων 

δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο, καθώς το απαραίτητο 

γνωστικό επίπεδο για να λυθεί ένα πρόβλημα είναι, μεταξύ άλλων, και συνάρτηση 

της πολυπλοκότητας του κειμένου με το οποίο αυτό παρουσιάζεται. 

Ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις που η σύνταξη έπρεπε να αλλάξει πλήρως, 

όπως στις περιπτώσεις χρήσης στο πρωτότυπο εκφράσεων που χρησιμοποιούσαν το 

γερούνδιο (-ing). Σε αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε η πολυπλοκότητα του κειμένου, 

όμως οι ερευνητές θεωρούν ότι οι υποκειμενική δυσκολία του τεστ δεν μεταβλήθηκε, 

καθώς οι εκφράσεις και η σύνταξη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσιολογικές στη 

γερμανική γλώσσα. Επιπρόσθετα κάθε ερώτηση στα τεστ πολλαπλών επιλογών 

χωρίζεται στον κορμό της και στις εναλλακτικές απαντήσεις. Κατά τη μετάφρασή 

τους δεν ήταν πάντα εφικτό να γίνεται ο χωρισμός των δύο τμημάτων με τον ίδιο 

τρόπο όπως στο πρωτότυπο. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η μη 

ύπαρξη κάποιων οικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται στο TEL στη γερμανική 

γλώσσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ερευνητές μετέφρασαν με βάση το πνεύμα του 

πρωτότυπου. Ωστόσο τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των Γερμανών μαθητών σε 

αυτού του τύπου τις ερωτήσεις ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά των Αμερικανών. 

Ταυτόχρονα στα γερμανικά χρησιμοποιούνται οικονομικές έννοιες με αγγλική ρίζα 

που δεν υπάρχουν στη γερμανική καθομιλουμένη γλώσσα. Συνέπεια του παραπάνω 

είναι ένας αγγλόφωνος μαθητής να μπορεί να απαντήσει σωστά ακόμα και αν δεν 

γνωρίζει τη σωστή απάντηση, με βάση τη λογική ερμηνεία της φράσης, κάτι που δεν 

είναι εφικτό για έναν γερμανόφωνο μαθητή. Τέλος έγιναν ήπιες αλλαγές που 

σχετίζονταν με τις διαπολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες, π.χ. η ετήσια 

αμοιβή μετατράπηκε σε μηνιαία καθώς στη Γερμανία δεν μετράνε τα εισοδήματα σε 

ετήσια βάση, αλλά σε μηνιαία. 

Συνεπώς γενικά η τακτική που ακολουθήθηκε μπορεί να περιγραφεί με τη 

φράση: «η μετάφραση έγινε όσο πιο κυριολεκτικά ήταν δυνατό και όσο ελεύθερα 

ήταν αναγκαίο». Μάλιστα υπήρξε μια μεταφραστική ομάδα στη Γερμανία και μια 

στην Αυστρία, οι οποίες δούλεψαν ανεξάρτητα στη δημιουργία των αρχικών 

προσχέδιων και συνεργάστηκαν στη δημιουργία της τελικής μορφής του γερμανικού 

TEL.         
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 Όπως και στις δύο παραπάνω έρευνες, έτσι και τώρα ο πρωταρχικός στόχος 

μας ήταν η μετάφραση να είναι, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πιστή στο πρωτότυπο 

κείμενο. Σύμφωνα με τους Beck & Krumm (1989), όσο πιο πιστή είναι η μετάφραση, 

τόσο πιο αξιόπιστη είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των Γερμανών μαθητών –ή 

στην περίπτωσή μας των Ελλήνων- με το σταθμισμένο δείγμα του τεστ στις Η.Π.Α. 

Αν αλλάξει σημαντικά η δομή των ερωτήσεων δεν θα μπορεί να επιτευχθεί ο 

παραπάνω στόχος, καθώς το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο για να λυθεί ένα 

πρόβλημα είναι, μεταξύ άλλων, και συνάρτηση της πολυπλοκότητας του κειμένου με 

το οποίο αυτό παρουσιάζεται. Ωστόσο η πλήρης ταύτιση δεν είναι εφικτή. 

Επιπρόσθετα στην αγγλική έκδοση υπάρχουν εκφράσεις ή έννοιες που είναι άγνωστες 

στους Έλληνες μαθητές. Το να μην προσαρμοστούν αυτές οι φράσεις στα ελληνικά 

δεδομένα θα είχε το ακριβώς αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς το 

επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης θα αυξανόταν σημαντικά. Για παράδειγμα στην 

ερώτηση 8 -στη δική μας μορφή του τεστ- «When workers join unions and elect 

representatives to negotiate with their employers, this is referred to, as:», μια από τις 

τέσσερεις εναλλακτικές απαντήσεις είναι η εξής: “a closed shop”. Επειδή δεν υπάρχει 

αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά, επιλέξαμε, ακολουθώντας το πρότυπο των Beck 

& Krumm (1989), να μεταφράσουμε περιφραστικά την παραπάνω έκφραση ως: «μια 

επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες που ανήκουν στο συγκεκριμένο 

σωματείο».  

Επιπρόσθετα στη μετάφραση κάποιων ερωτήσεων προτιμήθηκε να μην 

χρησιμοποιηθεί η ακριβής μετάφραση ορισμένων λέξεων του πρωτότυπου κειμένου, 

αλλά λέξεις που είναι οικείες στους μαθητές είτε από την καθομιλουμένη, είτα από το 

βιβλίο οικονομίας. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την ερώτηση 5 της Α 

μορφής του TEL –ερώτηση 4 στη δικιά μας μορφή του τεστ: 

When a nation’s human and material resources are fully employed, more of any one 

product: 

A. can be produced only if private enterprise does so rather than the government. 

B. can be produced only if there is less production of other products. 

C. can be produced only if there is a general decrease in prices. 

D. Cannot be produced. 

στη δικιά μας μορφή μεταφράζεται ως εξής: 

 Όταν χρησιμοποιούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας 

χώρας, η παραγόμενη ποσότητα ενός προϊόντος:  

 

I. μπορεί να αυξηθεί μόνο μέσω των ιδιωτικών εταιρειών και όχι μέσω της 

κυβέρνησης. 
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II. μπορεί να αυξηθεί, μόνο αν μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα ενός άλλου 

προϊόντος. 

III. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν υπάρξει μια γενική μείωση τιμών. 

IV. δεν μπορεί να αυξηθεί. 

Βλέπουμε αρχικά ότι αντί για τη λέξη nation (έθνος) χρησιμοποιούμε τη λέξη χώρα 

και αντί για τη λέξη government (κυβέρνηση) χρησιμοποιούμε τη λέξη κράτος, γιατί 

τόσο στα βιβλία Οικονομίας του ΓΕΛ, όσο και στην ελληνική καθομιλουμένη σε 

αυτές τις περιπτώσεις γίνεται χρήση των παραπάνω λέξεων, με αποτέλεσμα το 

κείμενο να είναι πιο οικείο στους μαθητές. Αντίστοιχα αντί να μεταφράσουμε 

αυτολεξεί τη φράση “human and material resources”, προτιμήσαμε τη φράση 

«παραγωγικοί συντελεστές», που χρησιμοποιείται στην ενότητα που αναφέρεται στο 

κόστος ευκαιρίας στο βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Γ΄ τάξης του 

ΓΕΛ.  

Τέλος έγιναν μικρές αλλαγές για να προσαρμοστεί το τεστ στα δεδομένα των 

Ελλήνων μαθητών, όπως στην ερώτηση 39 της Α μορφής του TEL –ερώτηση 29 στη 

δικιά μας μορφή του τεστ- όπου αντί για γερμανικό μάρκο, αναφερόμαστε στο ευρώ 

και αντί για Γερμανούς, αναφερόμαστε  στους κατοίκους των χωρών του ευρώ. 

Σύνταξη του τεστ 

Η σύνταξη της ελληνικής γλώσσας διαφέρει αρκετά από αυτή της αγγλικής, 

ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν άλλωστε και οι Beck & Krumm (1989) στη 

δημιουργία της γερμανικής μορφής του TEL. Καθώς λοιπόν κάθε ερώτηση στα τεστ 

πολλαπλών επιλογών χωρίζεται στον κορμό της και στις εναλλακτικές απαντήσεις, 

μια από τις συνέπειες της διαφοράς στο συντακτικό των δύο γλωσσών ήταν ότι ο 

διαχωρισμός των δύο μερών δεν ήταν εφικτό να γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ως 

παράδειγμα αναφέρουμε την ερώτηση 5 της Α μορφής του TEL –ερώτηση 4 στη 

δικιά μας μορφή του τεστ-, που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένως. Τέλος συχνά 

ήταν απαραίτητο να μετατραπούν κάποια ρήματα σε ουσιαστικά και εκφράσεις να 

γίνουν πιο περιφραστικές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που στο πρωτότυπο 

χρησιμοποιείται το γερούνδιο (-ing), που δεν χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα.             

Τρόπος δημιουργίας και μορφή της νέας έκδοσης του TEL 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα 

σταθμισμένο τεστ είναι κύρος ή εγκυρότητα περιεχομένου. Οι Walstad & Rebeck 

(2001), τεκμηρίωσαν την ύπαρξη κύρους περιεχομένου της πρωτότυπης έκδοσης του 

TEL, όταν χρησιμοποιείται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις Η.Π.Α., 

προσαρμόζοντας το TEL στους στόχους που πρέπει να έχει η δευτεροβάθμια 

οικονομική εκπαίδευση και στην ύλη που καλύπτει το μάθημα, όπως αυτά έχουν 

τεθεί από τους εκεί αρμόδιους εμπειρογνώμονες. Στην Ελλάδα όμως, με βάση την 

ύλη που καλύπτει το υποχρεωτικό, αυτόνομο μάθημα οικονομίας στην Α΄ Λυκείου 

και το μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου, οι δύο μορφές του πρωτότυπου ΤΕL θα 



119 

 

παρουσίαζαν μια σχετική έλλειψη κύρους περιεχομένου. Συνεπώς στην παρούσα 

έρευνα προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας μορφής του TEL που περιλαμβάνει 30 

ερωτήσεις, που προέρχονται και από της δύο μορφές της πρωτότυπης έκδοσής του. 

Με αυτή την τακτική προσπαθήσαμε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

συσχέτιση των ερωτήσεων με την ύλη την οποία έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των ερωτήσεων του TEL, με 

την ύλη την οποία διδάσκονται οι μαθητές στο ελληνικό Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).     

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, πως με δεδομένο ότι η διδακτέα ύλη 

στο βιβλίο Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου μεταβλήθηκε σημαντικά από χρονιά σε 

χρονιά τις τελευταίες σχολικές περιόδους, αποφασίσαμε να αναφέρουμε στον 

παρακάτω πίνακα το επίπεδο που παρουσιάζεται η κάθε ερώτηση στο βιβλίο. 

Αντίθετα για τη διδακτέα ύλη της Γ΄ Λυκείου, που είναι σχετικά πιο σταθερή, 

αναφέρουμε με την ένδειξη εκτός ύλης, όσες ερωτήσεις του ΤEL εμπεριέχονται στην 

ύλη του βιβλίου της Γ΄ Λυκείου, αλλά όχι στη διδακτέα ύλη. Σε αυτή μας την 

αξιολόγηση βασιστήκαμε σε αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει (Mauch 2005, 

Giedeman & Lowen 2008, Marri et al 2013). 

Πίνακας 3.4 

α/α 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή TEL Α΄ Λυκείου Γ΄ Λυκείου 

1 Α2 ελάχιστα πλήρως 

2 Β3 - πλήρως 

3 Α4 - πλήρως 

4 Α5 - πλήρως 

5 Α,Β6 μερικώς πλήρως 

6 Α8 - πλήρως 

7 Α,Β10 πλήρως πλήρως 

8 Β11 πλήρως - 

9 Α12 ελάχιστα μερικώς 

10 Α13 πολύ καλά πλήρως 

11 Α14 πλήρως πλήρως 

12 Α,Β 15 πολύ καλά πλήρως 

13 Α16 - πλήρως 

14 A19 - πλήρως 

15 Α,Β 20 μερικώς μερικώς 

16 Α21 ελάχιστα μερικώς 

17 Β23 - εκτός ύλης 

18 Α,Β24 πολύ καλά εκτός ύλης 

19 Α,Β25 πλήρως εκτός ύλης 

20 Α26 - πλήρως 

21 Α27 - πλήρως 
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22 Α28 πλήρως εκτός ύλης 

23 Α30 πλήρως εκτός ύλης 

24 Α,Β31 - εκτός ύλης 

25 Α33 πλήρως εκτός ύλης 

26 Β34 - - 

27 Α,Β35 - εκτός ύλης 

28 Β38 - μερικώς 

29 Α39 - μερικώς 

30 Α40 πλήρως πλήρως 

 

Επειδή από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν θα υπάρχουν στο ΓΕΛ μαθητές 

που να έχουν διδαχθεί το μάθημα Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου, παραθέτουμε 

και έναν πίνακα με το επίπεδο ανάλυσης των οικονομικών εννοιών που 

περιλαμβάνονται στο TEL, στο μάθημα Πολιτική Παιδεία της Α΄ και Β΄ Λυκείου. 

 

 Πίνακας 3.5 

α/α 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή TEL 

Α΄ και Β΄ 
Λυκείου Γ΄ Λυκείου 

1 Α2 μερικώς πλήρως 

2 Β3 πλήρως πλήρως 

3 Α4 - πλήρως 

4 Α5 - πλήρως 

5 Α,Β6 ελάχιστα πλήρως 

6 Α8 μερικώς πλήρως 

7 Α,Β10 μερικώς πλήρως 

8 Β11 - - 

9 Α12 ελάχιστα μερικώς 

10 Α13 - πλήρως 

11 Α14 πλήρως πλήρως 

12 Α,Β 15 μερικώς πλήρως 

13 Α16 - πλήρως 

14 A19 - πλήρως 

15 Α,Β 20 - μερικώς 

16 Α21 - μερικώς 

17 Β23 μερικώς εκτός ύλης 

18 Α,Β24 μερικώς εκτός ύλης 

19 Α,Β25 πολύ καλά εκτός ύλης 

20 Α26 πολύ καλά πλήρως 

21 Α27 - πλήρως 

22 Α28 πολύ καλά εκτός ύλης 
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23 Α30 - εκτός ύλης 

24 Α,Β31 - εκτός ύλης 

25 Α33 πλήρως εκτός ύλης 

26 Β34 - - 

27 Α,Β35 - εκτός ύλης 

28 Β38 - μερικώς 

29 Α39 - μερικώς 

30 Α40 μερικώς πλήρως 

 

Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη μας, πως πολλοί μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να διδαχθούν οικονομικά αποκλειστικά στο Λύκειο, για να μετρηθεί ο 

οικονομικός αλφαβητισμός των Ελλήνων μαθητών είναι απαραίτητο να ερωτηθούν 

και σε σημαντικά θέματα, που όμως δεν καλύπτονται πλήρως ή και δυστυχώς 

καθόλου από την ύλη του ελληνικού ΓΕΛ. Με αυτό το σκεπτικό στη μορφή του TEL 

που δημιουργήσαμε, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των 

εγχειριδίων του ΓΕΛ. Άλλωστε όπως αναφέρει ο Rebeck (2002), συχνά διαφορετικά 

κομμάτια της ύλης διδάσκονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος ή και καθόλου 

(π.χ. ανάλογα με τη χρονική στιγμή  που προβλέπεται να διδαχθούν κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς). Έτσι είναι πιθανό οι μαθητές που συμπληρώνουν το TEL, να 

μην έχουν διδαχθεί κάποιες ενότητες που συμπεριλαμβάνονται στο TEL. 

Η επιλογή μας να δημιουργήσουμε ένα τεστ 30 και όχι 40 ερωτήσεων 

στηρίζεται στο γεγονός ότι αντίστοιχες μορφές του TEL έχουν χρησιμοποιηθεί και 

στο παρελθόν Bushati (2010), Kimmitt & Burnett (2006), Maxwell, Mergendoller & 

Bellisimo (2005),  Saunders, Rebeck & Saunders (2002), Walstad & Rebeck (2001)   

χωρίς αυτό να έχει επηρεάσει την αξιοπιστία του τεστ ή των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Ενώ ο Van Wyk, (2010) χρησιμοποίησε μια τροποποιημένη μορφή του TEL, 

που αποτελούνταν κατά 90% από τυποποιημένες ερωτήσεις που υπάρχουν στο TEL 

και κατά 10% από ερωτήσεις που σχετίζονται με γενικά οικονομικά θέματα από τις 

εφημερίδες της Νοτίου Αφρικής. Ωστόσο η επιλογή μας σχετίζεται και με τη χρονική 

δυνατότητα που θα δοθεί στους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως τις οδηγίες και να 

συμπληρώσουν και το ερωτηματολόγια με τα ατομικά στοιχεία τους, εντός της 

40λεπτης διδακτικής ώρας. Επιπρόσθετα με δεδομένο ότι πολλοί μαθητές έχουν 

διδαχθεί οικονομικά μόνο στην Α΄ Λυκείου (ή και Β΄ Λυκείου), το τεστ για αυτούς 

μπορεί να θεωρηθεί αυξημένης δυσκολίας και ο όγκος του σε συνάρτηση με το 

σύντομο της χρονικής διάρκειας του τεστ να αποτελέσουν αντικίνητρο για την 

προσεκτική συμπλήρωσή του. 

Η παραπάνω μορφή του TEL, που αποτελείται από οκτώ (8) κοινές και στις 

δύο μορφές του TEL ερωτήσεις, δεκαεπτά (17) ερωτήσεις από την μορφή A και πέντε 

(5) ερωτήσεις από τη μορφή B του πρωτότυπου TEL, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
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Α) οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στα τρία πρώτα γνωστικά επίπεδα της 

ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων κατά Bloom (γνώση, κατανόηση, 

εφαρμογή). Αυτό αποτελεί επιλογή των συγγραφέων της τρίτης έκδοσης του TEL, 

Walstad & Rebeck (2001).    

 

1. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις της κατηγορίας Ι – Γνώση (20% των 

ερωτήσεων), ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας 

αντιστοιχούν στο 15% των ερωτήσεων, 

2. 9 ερωτήσεις της κατηγορίας ΙΙ – Κατανόηση, (30% των ερωτήσεων), ενώ στο 

πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 30% 

των ερωτήσεων, 

3. και  15 ερωτήσεις της κατηγορίας ΙΙΙ – Εφαρμογή, (50% των ερωτήσεων), 

ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 

55% των ερωτήσεων. 

 

Παρατηρείται μια μικρή υπο-εκπροσώπηση των ερωτήσεων της τρίτης 

κατηγορίας σε σχέση με αυτές της πρώτης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιλογή μας 

έπαιξε η ανάγκη να διατηρηθεί το κύρος περιεχομένου.    

 

Β) Ταυτόχρονα οι ερωτήσεις με βάση τη θεματολογία τους χωρίζονται στις 

ίδιες τέσσερεις (4) κατηγορίες που χωρίζονται και στο πρωτότυπο TEL. 

 

1. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται έντεκα (11) ερωτήσεις από την κατηγορία 

Βασικές Αρχές Οικονομικής (ποσοστό 36,6%) ενώ στο πρωτότυπο TEL οι 

ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 35% των ερωτήσεων, 

2. επτά (7) ερωτήσεις από την κατηγορία Μικροοικονομία (ποσοστό 23,3%) ενώ 

στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 

25% των ερωτήσεων 

3. οκτώ (8) ερωτήσεις από την κατηγορία Μακροοικονομία (ποσοστό 26,6%) 

ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 

25% των ερωτήσεων 

4. τρεις (4) ερωτήσεις από την κατηγορία Αρχές Διεθνών Οικονομικών 

(ποσοστό 13,3%) ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της 

κατηγορίας αντιστοιχούν στο 15% των ερωτήσεων 

Η μικρή διαφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών στη σύνθεση 

του παρόντος ερωτηματολογίου, οφείλεται στη διαφορά της διδακτέας ύλης ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. με αποτέλεσμα την ελλιπή διδασκαλία κάποιων 

ενοτήτων στη χώρα μας, αλλά και στο ότι η μορφή του TEL που δημιουργήσαμε 

αποτελείται από 30 ερωτήσεις, οπότε τα ποσοστά εκπροσώπησης των τεσσάρων 

κατηγοριών δεν θα μπορούσαν να είναι ταυτόσημα. 
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Γ) Τέλος έγινε προσπάθεια η αναλογία δύσκολων και εύκολων ερωτήσεων να 

μείνει σχετικά αναλλοίωτη. Ως κριτήριο σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε 

το ποσοστό των σωστών απαντήσεων που εμφανίζει κάθε ερώτημα. Μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι: 

     

1. Από τις ερωτήσεις στο TEL, που οι μαθητές στο σταθμισμένο δείγμα 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό κάτω από 50%, συμπεριλάβαμε δύο (2) 

ερωτήσεις (ποσοστό 6,6%), ενώ στη μορφή Α του TEL υπάρχουν πέντε (5) 

ερωτήσεις (ποσοστό 12,5%).  

2. Από τις ερωτήσεις στο TEL, που οι μαθητές στο σταθμισμένο δείγμα 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό από 50%-69,9% συμπεριλάβαμε είκοσι τρείς 

(23) ερωτήσεις (ποσοστό 76,6%), ενώ στη μορφή Α του TEL υπάρχουν είκοσι 

εννιά (29) ερωτήσεις (ποσοστό 72,5%).  

3. Τέλος, από τις ερωτήσεις στο TEL, που οι μαθητές στο σταθμισμένο δείγμα 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό πάνω από 70% είχαμε πέντε (5) ερωτήσεις 

(ποσοστό 16,6%), ενώ στη μορφή Α του TEL υπάρχουν έξι (6) ερωτήσεις 

(ποσοστό 15%).  

 

Ωστόσο, όπως απεδείχθη μια ερώτηση που έχει χαμηλά ποσοστά σωστών 

απαντήσεων σε μια χώρα δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρηθεί δύσκολη και από τους 

μαθητές σε άλλες χώρες και το αντίστροφο. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζουμε 

συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μορφής των 30 ερωτήσεων που 

δημιουργήσαμε βασιζόμενοι στην 3
η
 έκδοση του TEL, για τις ανάγκες τις έρευνάς 

μας. 

Πίνακας 3.6 

α/α 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή TEL 

Γνωστικό 

Επίπεδο 

Ποσοστό 

Σωστών 

Απαντήσεων Θέμα ερώτησης 

Θεματική 

Ενότητα 

1 Α2 ΙΙ 56% 

Παραγωγικές 

Δυνατότητες 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

2 Β3 Ι 81% 

Παραγωγικές 

Δυνατότητες 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

3 Α4 ΙΙΙ 58% Κόστος ευκαιρίας 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

4 Α5 ΙΙΙ 52% Κόστος ευκαιρίας 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

5 Α,Β6 ΙΙ 59% Παραγωγικότητα 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

6 Α8 ΙΙ 80% Οικονομικό Σύστημα  

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

7 Α,Β10 Ι 65% Κέρδος 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

8 Β11 Ι 67% Μισθωτή Εργασία 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

9 Α12 ΙΙΙ 54% Επιτόκια 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   
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10 Α13 ΙΙΙ 65% Χρήμα -Αγορά 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

11 Α14 ΙΙ 75% Χρήμα -Αγορά 

Βασικές Αρχές 

Οικονομικής   

12 Α,Β 15 ΙΙΙ 67% Ζήτηση - προσφορά Μικροοικονομία  

13 Α16 ΙΙΙ 63% Ζήτηση - προσφορά Μικροοικονομία 

14 A19 ΙΙΙ 71% Ζήτηση - προσφορά Μικροοικονομία 

15 Α,Β 20 ΙΙΙ 67% Μορφή Αγοράς Μικροοικονομία 

16 Α21 ΙΙ 61% Διανομή Εισοδήματος Μικροοικονομία 

17 Β23 ΙΙ 61% Δημόσια Αγαθά Μικροοικονομία 

18 Α,Β24 ΙΙΙ 57% Φόρος Μικροοικονομία 

19 Α,Β25 Ι 54% ΑΕΠ Μακροοικονομία 

20 Α26 ΙΙ 58% 

Συνολική Ζήτηση -

Προσφορά 

Μακροοικονομία 

21 Α27 ΙΙΙ 70% 

Συνολική Ζήτηση -

Προσφορά 

Μακροοικονομία 

22 Α28 ΙΙ 64% Ανεργία 

Μακροοικονομία 

23 Α30 ΙΙΙ 63% Πληθωρισμός Μακροοικονομία 

24 Α,Β31 ΙΙΙ 43% Νομισματική πολιτική Μακροοικονομία 

25 Α33 Ι 64% Δημοσιονομική πολιτική Μακροοικονομία 

26 Β34 ΙΙΙ 65% Δημοσιονομική πολιτική Μακροοικονομία 

27 Α,Β35 ΙΙΙ 67% Συγκριτικό πλεονέκτημα 

Αρχές Διεθνών 

Οικονομικών 

28 Β38 Ι 52% Ισοζύγιο πληρωμών 

Αρχές Διεθνών 

Οικονομικών 

29 Α39 ΙΙΙ 41% Ισοτιμίες 

Αρχές Διεθνών 

Οικονομικών 

30 Α40 ΙΙ 51% κ. κεφ. ΑΕΠ 

Αρχές Διεθνών 

Οικονομικών 

 

Ολοκληρώνοντας την σχετική με το ΤΕL ενότητα, είναι απαραίτητο να 

σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια δημιουργίας και διεξαγωγής της έρευνας η πλέον 

πρόσφατη έκδοση του TEL ήταν η τρίτη. Ωστόσο, αν και έχει ήδη κυκλοφορήσει η 

τέταρτη έκδοση του TEL, η ελληνική έκδοση του TEL, που κατασκευάστηκε για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας, μπορεί ακόμα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη 

μέτρηση των γνώσεων και της μάθησης των Ελλήνων μαθητών. Άλλωστε με βάση 

όσα αναφέρουν οι Walstad, Rebeck & Butters (2013) η συντριπτική πλειονότητα των 

ερωτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή, εξακολουθούν να εμπεριέχονται στο TEL.  

 

3.8 Ανάλυση Πιλοτικής Έρευνας 

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) περιφερειακά σχολεία του 

νομού Κεφαλονιάς, στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Κεραμειών και στο ΓΕΛ Πάστρας. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 46 μαθητές της τρίτης λυκείου των δύο σχολείων σε 

σύνολο 51 μαθητών, καθώς την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας απουσίαζαν πέντε (5) 
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μαθητές. Από τους μαθητές ζητήθηκε, μέσα σε μια διδακτική ώρα διάρκειας σαράντα 

λεπτών, να απαντήσουν στην -30 ερωτήσεων- έκδοση του TEL που έχει 

δημιουργηθεί για τις ανάγκες της έρευνας και σε ένα ερωτηματολόγιο που 

αναφέρεται στα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Συνεπώς οι μαθητές μετά το πέρας 

των διευκρινήσεων που δόθηκαν από τον ερευνητή, είχαν στη διάθεσή τους, κατά 

προσέγγιση, τριάντα λεπτά για να συμπληρώσουν το τεστ.   

Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

Στην έρευνα συμμετείχαν 13 άντρες 32 γυναίκες και ένας μαθητής/τρια που 

ενώ συμπλήρωσε το τεστ δεν συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Ο μέσος όρος (μ.ο.) 

συνολικά του δείγματος ήταν 55%. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του σταθμισμένου 

δείγματος του TEL στις Η.Π.Α. οι οικονομικές γνώσεις των μαθητών κρίνονται 

ικανοποιητικές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι Έλληνες μαθητές έχουν διδαχθεί 

οικονομία, μόνο στην Α΄ Λυκείου και μόνο σε εισαγωγικό επίπεδο που δεν επαρκεί 

για να αποκτήσουν το βάθος γνώσεων που απαιτείται για την ορθή συμπλήρωση του 

TEL. Επιπρόσθετα το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου είναι 

επιλογής με αποτέλεσμα να το έχουν παρακολουθήσει μόνο οκτώ (8) μαθητές που 

συμμετείχαν στο δείγμα, ενώ η διδακτέα ύλη του μαθήματος περιορίζεται σε θέματα 

μικροοικονομίας.  

Ο μ.ο. των μαθητών του ΓΕΛ Πάστρας ήταν 51,5%, ενώ στο ΓΕΛ Κεραμειών 

ήταν 57,1% (59,2% στο Γ1 και 55,2% στο Γ2). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών ανά κατεύθυνση: 

Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα μαθητών ανά κατεύθυνση 

Κατεύθυνση Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

μ.ο. 

βαθμολογίας 

Θετική 1 4 5 55% 

Θεωρητική 2 16 18 50,30% 

Τεχνολογική 10 12 22 56,20% 

Σύνολο 13 32 45  

  

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι ότι ο μ.ο. των μαθητών που 

έχουν επιλέξει το μάθημα επιλογής της Γ΄ Λυκείου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

(ΑΟΘ) είναι 54,5%, ταυτίζεται δηλαδή με αυτόν του δείγματος. Μια πιθανή εξήγηση 

αυτού του γεγονότος είναι ότι στο ΓΕΛ Κεραμειών οι μαθητές με υψηλό μ.ο. 

βαθμολογίας δεν είχαν επιλέξει το μάθημα αυτό.    
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 Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια κατανομή των μαθητών ανάλογα με τον 

αριθμό των σωστών απαντήσεων που έχουν δώσει: 

Πίνακας 3.8: Κατανομή Σωστών Απαντήσεων 

Αριθμός 

Σωστών 

Απαντήσεων 

Αριθμός 

Μαθητών 

7 0 

8 0 

9 0 

10 2 

11 5 

12 0 

13 3 

14 3 

15 2 

16 10 

17 4 

18 4 

19 4 

20 2 

21 3 

22 2 

23 0 

24 1 

25 1 

26 0 
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Είναι σημαντικό ότι κανένας μαθητής δεν έχει δώσει λιγότερες από 10 σωστές 

απαντήσεις, ενώ σχεδόν το 72% των μαθητών είχε από 15 σωστές απαντήσεις και 

πάνω.  

 Σε αυτό το σημείο θα επιχειρήσουμε μια σύντομη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, ανάλογα με την απάντηση που επέλεξαν οι μαθητές και τα πιθανά 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν οι 

μαθητές. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρώτη στήλη του πίνακα 3 αναφέρεται ο 

αριθμός της ερώτησης στην έκδοση του TEL που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας 

και στη δεύτερη το γνωστικό επίπεδο της κάθε ερώτησης σύμφωνα με την 

ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων κατά Bloom. Οι επόμενες τέσσερεις στήλες 

αναφέρονται στον αριθμό των μαθητών που επέλεξαν την αντίστοιχη απάντηση, ενώ 

με έντονα γράμματα σημειώνεται η εκάστοτε σωστή απάντηση στην οποία 

παρουσιάζεται και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. 

Πίνακας 3.9: Κατανομή απαντήσεων ανά ερώτηση 

α/

α 

Γνωστικό 

Επίπεδο Α Β Γ Δ 

1 ΙΙ 4 11 19 (41%) 12 

2 Ι 4 29 (63%) 10 3 

3 ΙΙΙ 6 13 19 8 (17%) 

4 ΙΙΙ 7 12 (26%) 19 8 

5 ΙΙ 3 6 6 31 (67%) 

6 ΙΙ 2 8 15 (33%) 21 

7 Ι 40 (87%) 2 

 

4 

8 Ι 2 

 

22 (48%) 22 

9 ΙΙΙ 2 21 (46%) 18 5 

10 ΙΙΙ 21 (46%) 

 

25 

 11 ΙΙ 2 2 1 41 (89%) 

12 ΙΙΙ 

  

46 (100%) 

 13 ΙΙΙ 16 19 (41%) 3 8 

14 ΙΙΙ 28 (61%) 7 1 10 
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15 ΙΙΙ 7 3 

 

36 (78%) 

16 ΙΙ 2 7 17 (37%) 20 

17 ΙΙ 14 27 (59%) 2 3 

18 ΙΙΙ 

 

8 (17%) 24 14 

19 Ι 3 5 11 27 (59%) 

20 ΙΙ 26 (57%) 6 7 7 

21 ΙΙΙ 21 (46%) 11 3 11 

22 ΙΙ 3 38 (83%) 4 1 

23 ΙΙΙ 2 19 (41%) 8 17 

24 ΙΙΙ 18 7 9 12 (26%) 

25 Ι 41 (89%) 5 

  26 ΙΙΙ 5 11 2 28 (61%) 

27 ΙΙΙ 3 25 (54%) 10 8 

28 Ι 7 11 24 (52%) 4 

29 ΙΙΙ 11 28 (61%) 4 3 

30 ΙΙ 1 8 33 (72%) 4 

 

Αρχικά είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας μαθητής δεν άφησε αναπάντητες ερωτήσεις. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των μαθητών ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των 

ερωτήσεων είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 στις ερωτήσεις του πρώτου γνωστικού επιπέδου (γνώση) οι μαθητές 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό 66,3%, 

 στις ερωτήσεις του δεύτερου γνωστικού επιπέδου (κατανόηση) οι μαθητές 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό 59,6% και 

 στις ερωτήσεις του τρίτου γνωστικού επιπέδου (εφαρμογή) οι μαθητές 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό 48,1%. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια σημαντική υστέρηση των μαθητών στις ερωτήσεις 

εφαρμογής. 
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 Τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τη θεματική 

ενότητα που ανήκε η κάθε ερώτηση έχουν ως ακολούθως: 

 στην κατηγορία Βασικές Αρχές Οικονομικής (11 ερωτήσεις) το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων είναι 51,1%, 

 στην κατηγορία Μικροοικονομία (7 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων είναι 56,2%, 

 στην κατηγορία Μακροοικονομία (8 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων είναι 56,2% και 

 στην κατηγορία Αρχές Διεθνών Οικονομικών (4 ερωτήσεις) το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων είναι 59,7% 

Τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον διαχωρισμό των ερωτήσεων ανά 

θεματική ενότητα μπορούν να χαρακτηριστούν απρόσμενα σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Rebeck, 2002 και 

Μακρίδου-Μπούσιου, 1991). Για παράδειγμα στο δείγμα στάθμισης του TEL στις 

Η.Π.Α. τα ποσοστά ανά θεματική ενότητα ήταν ακριβώς αντίθετα απ’ ότι στη δική 

μας έρευνα, με τα θέματα Βασικών Αρχών οικονομικής να έχουν το υψηλότερο 

ποσοστό σωστών απαντήσεων και αυτά της κατηγορίας «Αρχές Διεθνών 

Οικονομικών» το χαμηλότερο. Ωστόσο μια πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών δεν διδάσκεται αναλυτικά και σε βάθος πολλές 

βασικές οικονομικές έννοιες (κόστος ευκαιρίας, παραγωγικοί συντελεστές κ.α.), τις 

οποίες δεν συναντούν και στην καθημερινή πρακτική ή ειδησεογραφία, τόσο συχνά 

όσο έννοιες από τις άλλες γνωστικές κατηγορίες. 

 Σημαντική επίσης είναι μια σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα των 

μαθητών σε κάποιες επιμέρους ερωτήσεις. Η ανάλυση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς 

υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στο ποσοστό των σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση, 

καθώς π.χ. στην έρευνά μας υπάρχουν 13 ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές απαντάνε 

σωστά σε ποσοστό μικρότερο του 50% ενώ στις αντίστοιχες ερωτήσεις στο 

αμερικάνικο δείγμα αυτό συμβαίνει μόνο σε δύο. Ωστόσο μια πιθανή εξήγηση είναι 

το μικρό δείγμα το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. 

 Στις ερωτήσεις 3 και 4 το ποσοστό των σωστών απαντήσεων είναι μόνο 17% 

και 26% αντίστοιχα, ενώ στο δείγμα στάθμισης στις Η.Π.Α. είναι 58% και 52%. 

Πιθανολογούμε ότι το γεγονός ότι οι Έλληνες μαθητές δεν διδάσκονται την έννοια 

του κόστους ευκαιρίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας επιδρά 

καταλυτικά στα χαμηλά αποτελέσματα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Παρόλα αυτά 

οι συγκεκριμένες έννοιες κρίνονται ουσιαστικές για την μέτρηση του οικονομικού 

αλφαβητισμού των μαθητών, αν και περιλαμβάνονται μόνο στην ύλη του μαθήματος 

επιλογής ΑΟΘ της Γ΄ Λυκείου. Αντίστοιχα χαμηλό είναι και το ποσοστό σωστών 

απαντήσεων (17%) στην ερώτηση 18 που αναφέρεται στα είδη φορολόγησης. Οι 
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μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τον προοδευτικό φόρο από τον αναλογικό. Αν 

και οι παραπάνω έννοιες συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο της Α΄ Λυκείου Αρχές 

Οικονομίας, η αναφορά δεν  είναι εκτενής και ίσως αυτό σε συνδυασμό με το νεαρό 

της ηλικίας των μαθητών στην Α΄ Λυκείου να αποτελούν μια πιθανή εξήγηση της 

χαμηλής απόδοσής τους. Η τελευταία ερώτηση που συγκέντρωσε ιδιαίτερα χαμηλό 

ποσοστό σωστών απαντήσεων (26%) αναφέρεται στις συνέπειες που θα υπάρξουν 

στην οικονομία από μια αύξηση του δανεισμού από τις τράπεζες προς τους ιδιώτες 

και τις επιχειρήσεις. Το χαμηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων και στις Η.Π.Α. 

αναδεικνύει τη δυσκολία της συγκεκριμένης ερώτησης και ιδιαίτερα για τους 

Έλληνες μαθητές που διδάσκονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο τις παραπάνω έννοιες.    

 Αντιθέτως υπάρχουν ερωτήσεις με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σωστών 

απαντήσεων. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι ερωτήσεις 7, 22, 25, οι οποίες 

αναφέρονται στις έννοιες κέρδος, ανεργία και έλλειμμα. Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

σωστών απαντήσεων μπορούν να θεωρηθούν και ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι 

ερωτήσεις αναφέρονται σε έννοιες που συναντώνται συχνά στην καθημερινότητα των 

μαθητών (κέρδος), αλλά και στην τρέχουσα ειδησεογραφία (λύση στην ανεργία η 

ανάπτυξη και ορισμός της έννοιας του ελλείμματος). Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι 

γίνεται αναλυτική αναφορά στην έννοια του κέρδους στην οικονομία της Α΄ Λυκείου, 

ενώ η αναφορά στις άλλες δύο έννοιες είναι πιο περιορισμένη στην Α΄ Λυκείου, ενώ 

η ανεργία αναφέρεται και στην Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου. Η ερώτηση 11 στην 

οποία οι μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 89% αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο 

της Α΄ Λυκείου (λειτουργία του χρήματος ως μέσου συναλλαγής). Ιδιαίτερη μνεία 

αξίζει να γίνει στην ερώτηση 12 την οποία όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. Η 

ερώτηση είναι η ακόλουθη: 

Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πουλούν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιμές. Τα 

νοικοκυριά επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Στην 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς αυτή η σύγκρουση συμφερόντων συνήθως 

λύνεται: 

I. με μηνύσεις. 

II. με την παρέμβαση της κυβέρνησης. 

III. μέσω της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων της ζήτησης και προσφοράς.  

IV. με συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 

Κατά τη μετάφρασή επιλέξαμε η φράση «μέσω της αλληλεπίδρασης των 

δυνάμεων της ζήτησης και προσφοράς» να αντικαταστήσει τη φράση «μέσω του 

ανταγωνισμού» που είναι η προτεινόμενη απάντηση στο πρωτότυπο. Η αλλαγή έγινε 

καθώς στα βιβλία του σχολείου χρησιμοποιείται η πρώτη φράση με αποτέλεσμα να 

είναι πιο οικεία στους μαθητές. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι πέρα από την ευκολία της 

ερώτησης, οι μαθητές βοηθήθηκαν και από τη συγκεκριμένη αλλαγή, συνεπώς ίσως 

είναι χρησιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τη μορφή του πρωτότυπου και στην δικιά 

μας έκδοση. Καταληκτικά τα υψηλά ποσοστά σε αρκετές ερωτήσεις από τους 
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μαθητές και των τριών τάξεων, αποτελούν μια ένδειξη ότι οι μαθητές συμπλήρωσαν 

τα ερωτηματολόγια με σοβαρότητα, χωρίς να καταφύγουν σε τυχαίες επιλογές. 

 

Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες ερωτήσεις η σωστή και άλλη μία 

απάντηση συγκέντρωσαν αθροιστικά εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Παραδείγματος 

χάριν στην ερώτηση 8: 

Όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργατών, που συμμετέχουν σε σωματείο 

εργαζομένων, διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, τότε αυτό αποτελεί: 

I. μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες που ανήκουν στο 

συγκεκριμένο σωματείο.  

II. ένα σύστημα που οι υπάλληλοι έχουν διαφορετικά προνόμια ανάλογα 

με την αρχαιότητά τους.  

III. μια συλλογική διαπραγμάτευση.  

IV. δικαίωμα στην εργατική νομοθεσία. (right to work legislation) 

 

22 μαθητές επέλεξαν σωστά την 3 απάντηση, ενώ άλλοι 22 επέλεξαν την απάντηση 4. 

Ίσως απαιτείται μια διαφορετική επεξεργασία στη μετάφραση της τέταρτης 

απάντησης έτσι ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στους μαθητές. Προτείνεται δε 

ως εναλλακτική απάντηση η φράση «δημιουργία νόμου που εξασφαλίζει το δικαίωμα 

στην εργασία». Επιπρόσθετα στην ερώτηση 16: 

 

Στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι υψηλοί μισθοί εξαρτώνται κυρίως 

από:  

I. τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό. 

II. τις ενέργειες της κυβέρνησης. 

III. την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 

IV. από τους υπεύθυνους επιχειρηματικούς ηγέτες.  

οι απαντήσεις των μαθητών μοιράστηκαν ανάμεσα στην απάντηση Γ, που αποτελεί 

και τη σωστή με βάση την οικονομική επιστήμη (17 σωστές απαντήσεις) και στην 

απάντηση Δ την οποία επέλεξαν 20 μαθητές. Μπορεί εύκολα να υποτεθεί ότι οι 

μαθητές επηρεάστηκαν σημαντικά από την καθημερινή κοινωνική πρακτική, σε 

σχέση με τον καθορισμό του μισθού, την οποία βιώνουν ή απλά ερμηνεύουν. 

 Τέλος στην ερώτηση 28:                                                                             

Ένα κράτος έχει πλεόνασμα στο διεθνές εμπορικό του ισοζύγιο όταν η αξία 

των: 
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I. αποθεμάτων του σε χρυσό είναι μεγαλύτερη από την αξία των 

αποθεμάτων σε χρυσό των εμπορικών εταίρων του. 

II. εισαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών. 

III. εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εισαγωγών. 

IV. κυβερνητικών δαπανών είναι μεγαλύτερη από την αξία των 

εσόδων από φόρους.  

24 μαθητές επιλέγουν σωστά την Τρίτη απάντηση, ενώ υπάρχουν και 11 που, 

ίσως διαβάζοντας απρόσεκτα τις απαντήσεις, επιλέγουν την απάντηση Β.  

 

 

3.9 Επίλογος  

   

Συνολικά η πιλοτική εφαρμογή της νέας ελληνικής έκδοσης του TEL, μπορεί 

να θεωρηθεί επιτυχημένη. Αρχικά η διάρκειας σαράντα λεπτών διδακτική ώρα 

επαρκεί για να μοιραστούν τα τεστ, να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να 

συμπληρώσουν οι μαθητές το τεστ και το συνοδευτικό ερωτηματολόγιο με σχετική 

άνεση χρόνου. Αν και αρκετοί μαθητές σχολίασαν –όπως ήταν αναμενόμενο από τους 

ερευνητές- ότι τα ερωτήματα ήταν δύσκολα και πολλές έννοιες δεν τις είχαν 

ξανασυναντήσει, τα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτά του δείγματος στάθμισης της 

3
ης

 έκδοσης του TEL στις Η.Π.Α. και με αυτά στην έρευνα της Μακρίδου – 

Μπούσιου (1991) στην Ελλάδα μπορούν να κριθούν ικανοποιητικά. Απρόσμενο 

αποτέλεσμα της έρευνας αποτελεί η χαμηλή επίδοση των μαθητών που είχαν επιλέξει 

το μάθημα επιλογής ΑΟΘ στη Γ΄ Λυκείου, που δεν ξεπέρασε τον μ.ο. του δείγματός 

μας. Ωστόσο λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματός μας δεν μπορούμε να 

εξάγουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Συνεπώς με βάση την εμπειρία της πιλοτικής 

έρευνας η συγκεκριμένη έκδοση του TEL, μετά τις προτεινόμενες μετατροπές, μπορεί 

να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των οικονομικών γνώσεων των 

μαθητών των ΓΕΛ του νομού Κεφαλονιάς και της επιρροής της προτεινόμενης από 

τους ερευνητές διδακτικής παρέμβασης στη μάθηση των μαθητών στα δύο σχολεία 

που θα εφαρμοστεί.  
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Κεφάλαιο 4 – Η δημιουργία του ΔΠΣ 

 

 4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική προσέγγιση του τρόπου με τον 

οποίο δημιουργήθηκε το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία 

οικονομικών εννοιών στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου 

(ΔΠΣ), που αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Για να 

συνταχθεί ένα ΔΠΣ απαιτείται να ληφθούν εκ των προτέρων πολύ σημαντικές 

αποφάσεις που καθορίζουν τη μορφή και τους στόχους του. Άλλωστε η διαδικασία 

δημιουργίας ενός ΔΠΣ έχει υψηλές απαιτήσεις (Hackmann et.al., 2002, Murata, 2002, 

Huizinga et.al., 2014). Εκτός του να παρουσιαστούν τα γενικά χαρακτηριστικά του 

ΔΠΣ επιχειρείται αρχικά να τεκμηριωθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε να 

έχει τη συγκεκριμένη μορφή και να παρουσιαστούν οι στόχοι που αυτή εξυπηρετεί. 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι δυνατότητες ένταξής του ΔΠΣ στο πλαίσιο των 

κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περιγράφονται οι 

διδακτικές μέθοδοι και τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα 

στη δεύτερη ενότητα τεκμηριώνεται η επιλογή δημιουργίας διεπιστημονικού και όχι 

διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), με βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και τις 

αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό ΓΕΛ. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται η συσχέτιση της διεπιστημονικότητας με τα μαθήματα των 

κοινωνικών επιστημών, οι ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσουν 

οι μαθητές μέσω του ΔΠΣ, και κάποιες εφαρμογές της διεπιστημονικότητας στις 

κοινωνικές επιστήμες στο σχολείο. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στα 

μοντέλα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του ΔΠΣ και η τοποθέτησή του στο 

πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του ΓΕΛ. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά 

στο πως επιλέχθηκαν οι οικονομικές έννοιες οι οποίες εμπεριέχονται στο ΔΠΣ και σε 

άλλα επιμέρους θέματα όπως ο ρόλος των παραδειγμάτων στο ΔΠΣ, οι τρόποι 

αξιολόγησης των μαθητών κ.α. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

διδακτικές μέθοδοι και τα εποπτικά μέσα, καθώς και οι λόγοι που χρησιμοποιήθηκαν 

στο ΔΠΣ. Ενώ στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου περιγράφονται οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγησης του ΔΠΣ. Βασική αρχή αποτελεί το γεγονός 

ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολύπλευρη.  

 

4.2 Ελληνικό σχολείο και διεπιστημονικότητα 

Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί, τα ΔΔΠΣ μπορούν να αποτελέσουν μια 

εξαιρετικά χρήσιμη εναλλακτική διδακτική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Μέσω των ΔΔΠΣ δημιουργούνται καταστάσεις μάθησης που σχετίζονται 

άμεσα με την εξωσχολική πραγματικότητα των μαθητών, καθώς κάνουν χρήση των 

εμπειρικών – βιωματικών γνώσεων τους και έχουν ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα των 
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μαθητών. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι τα ΔΔΠΣ αυξάνουν τη συμμετοχή των 

μαθητών, αποτελούν ιδανικό πλαίσιο ενεργούς μάθησης και συντελούν στην 

καλύτερη διατήρηση των γνώσεων. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα να ξεπεραστεί η 

αποσπασματικότητα της σύγχρονης σχολικής γνώσης, οι μαθητές να αποκτήσουν τη 

δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης σύνθετων προβλημάτων και εννοιών και να 

αναδειχθεί η αλληλεξάρτηση των διακριτών επιστημονικών κλάδων.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται μια πληθώρα ΔΔ προσεγγίσεων και 

προτάσεων ΠΣ που ξεφεύγουν από τα στενά όρια των αυτόνομων μαθημάτων. Κάθε 

ένα εκ των οποίων έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό βαθμό 

διασύνδεσης των αυτόνομων επιστημών ή και κατάλυσής τους. Μια συνηθισμένη 

φόρμουλα περιγραφής των διαφορετικών ΔΔΠΣ είναι μέσω ενός συνεχούς που στη 

μια άκρη του είναι τα ΠΣ που βασίζονται στα αυτόνομα μαθήματα, στη συνέχεια 

υπάρχουν οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις και στην άλλη άκρη υπάρχουν ΠΣ 

προωθημένης διαθεματικότητας. Κατά συνέπεια η πρώτη, εξαιρετικής σημασίας, 

απόφαση είναι το σημείο του συνεχούς στο οποίο θα βρίσκεται το ΠΣ που πρόκειται 

να δημιουργηθεί. Με άλλα λόγια να προσδιοριστεί ο βαθμός ενιαιοποίησης της 

γνώσης. Στη λήψη αυτής της απόφασης, πρέπει να συνυπολογιστούν διαφορετικοί 

παράγοντες.   

Ένας από τους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να 

προτείνει στους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς μια εφαρμόσιμη, στις παρούσες 

εκπαιδευτικές συνθήκες, διδακτική προσέγγιση, που ωστόσο να εμπεριέχει και να 

προάγει τα στοιχεία που προαναφέραμε. Άρα ένας βασικός καθοδηγητικός 

παράγοντας και ταυτόχρονα περιορισμός της έρευνας είναι οι πραγματικές συνθήκες 

που επικρατούν σήμερα στα ΓΕΛ. Άλλωστε συχνά αναφέρεται η απόσταση που 

υπάρχει ανάμεσα στις θεωρητικές ΔΔ προσεγγίσεις και τη σχολική καθημερινότητα 

και η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε επιφανειακές εφαρμογές αν δεν υπάρξει 

προσεκτική προσαρμογή των ΔΔ στις πραγματικές σχολικές απαιτήσεις (Alexander 

et.al. 2008, Harris 2008). Η δομή του αναλυτικού προγράμματος του σύγχρονου 

ΓΕΛ, αλλά και γενικότερα η λειτουργία του σχολείου είναι ξεκάθαρα βασισμένες στα 

διακριτά μαθήματα. Η αντίληψη λοιπόν των μαθητών για τη σχολική γνώση 

βασίζεται στη διάκριση των μαθημάτων. Για αυτό το λόγο η προσπάθεια αλλαγής 

αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά. Άλλωστε μπαίνοντας στην τάξη 

οι μαθητές έχουν στο μυαλό τους ότι τώρα θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο μάθημα. 

Οπότε ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός εισαγάγει μια «καθολική έννοια» (Σαπουντζής 

2010) μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης, οι μαθητές θα είναι πολύ δύσκολο να 

υπερβούν το πλαίσιο του αυτόνομου μαθήματος. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η ίδια η 

μορφή του ΓΕΛ δημιουργεί εμπόδια στην εφαρμογή διαθεματικών διδακτικών 

παρεμβάσεων. Με άλλα λόγια, σε ένα πλαίσιο του οποίου η κεντρική φιλοσοφία –

αυτή των διακριτών μαθημάτων- είναι a priori αντίθετη με την κεντρική ιδέα της 

διαθεματικής φιλοσοφίας, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι αρχές της 

διαθεματικότητας. Αντιθέτως, οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι πιο εύκολο –
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παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν- να 

εφαρμοστούν. 

Ένα στοιχείο του σχολικού ΠΣ, που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τη 

δημιουργία διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών είναι οι κοινές έννοιες, ιδέες 

και προβλήματα που υπάρχουν στην ύλη διαφορετικών μαθημάτων. Για παράδειγμα 

οικονομικές έννοιες και θέματα, συναντώνται συχνά σε μαθήματα όπως η 

Κοινωνιολογία, το Δίκαιο και η Πολιτική, η Ιστορία και τα γλωσσικά μαθήματα. 

Συνεπώς διευρύνονται οι δυνατότητες να τεθούν οι βάσεις τόσο για την εφαρμογή πιο 

ολιστικών προσεγγίσεων της γνώσης, όσο και για τη δημιουργία ουσιαστικών 

συνεργιών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές.  

Όπως έχει τονιστεί ξανά, δεν αποτελεί στόχο της συγκεκριμένης εργασίας η 

απαξίωση των διακριτών μαθημάτων ή η υποκατάστασή τους, αλλά και πολύ 

περισσότερο η υποβάθμιση της αναγκαιότητας οι μαθητές να κάνουν κτήμα τους τις 

αξίες, τις αρχές και τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτά. Με βάση άλλωστε τις 

παρούσες συνθήκες στο ελληνικό ΓΕΛ, μια τέτοια προσπάθεια δεν θα ήταν εφικτή. 

Κατά συνέπεια η επιλογή χρήσης διεπιστημονικών προσεγγίσεων βασίζεται και στο 

γεγονός ότι διατηρούν τη δομή των ξεχωριστών μαθημάτων, ενώ παράλληλα 

προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης της γνώσης, ενστάλαξης οικονομικών 

εννοιών σε άλλα μαθήματα ή δημιουργίας «ολιστικών προσεγγίσεων ώστε 

παράλληλα με την υιοθέτηση της κυρίαρχης επιστημονικής τους προσέγγισης, να 

επιτευχθεί η υπέρβαση των περιορισμών τους» (Hansen & Olson, 1996: 669). Με 

δεδομένο επίσης ότι ο κάθε επιστημονικός κλάδος αποτελεί το θεμέλιο της 

επαγγελματικής ταυτότητας του κάθε καθηγητή, του παρέχει κοινωνική αναγνώριση 

και πρακτικές δομές διδασκαλίας (Hansen & Olson, 1996), αναδεικνύεται η σημασία 

της χρήσης της διεπιστημονικότητας.   

Η Σπυροπούλου (2009: 31) υποστηρίζει ότι «το Διεπιστημονικό Μοντέλο 

υπερτερεί ως προς την ευκολία ανάπτυξης και εφαρμογής του εξαιτίας της εμπλοκής 

ενός διδάσκοντα, θεωρείται διδακτικά το πλέον κατάλληλο για το γνωστικό και 

ηλικιακό επίπεδο μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευνοώντας τον 

πλουραλισμό διδακτικών μεθόδων και την πολυεπίπεδη αξιολόγηση». Ταυτόχρονα οι 

Davies & Devlin (2007) θεωρούν ότι ο καλύτερος συνδυασμός για να επιτευχθούν 

υψηλά αποτελέσματα μάθησης είναι, βασιζόμενοι στους διακριτούς επιστημονικούς 

κλάδους, να προσφέρουμε ευκαιρίες διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ενώ και άλλοι 

ερευνητές χρησιμοποιούν αντίστοιχα μοντέλα (Nikitina 2006, Rennie et.al., 2011). 

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την εφαρμογή ΔΔΠΣ στην σχολική 

καθημερινότητα είναι η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη δημιουργία, 

εφαρμογή και γενικότερα στη διαχείριση τέτοιας μορφής ΠΣ. Η εκπαίδευση των 

καθηγητών, όσο και οι εργασιακές εμπειρίες τους έχουν βασιστεί στο μοντέλο των 

διακριτών επιστημονικών τομέων και συχνά περιορίζεται σε στενά μονοθεματικά 
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πλαίσια (Hansen & Olson 1996, Kysilka 1998). Επιπρόσθετα αναφέρουν ότι καθώς 

σπανίζουν οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν ΔΔΠΣ, είναι δύσκολο για τους 

ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν πρακτικές εφαρμογές, που θα τους 

καθοδηγήσουν στην προσπάθεια να εφαρμόσουν αντίστοιχες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Κατά την Kysilka (1998) θα έπρεπε να αλλάξει συνολικά ο τρόπος 

εκπαίδευσης των καθηγητών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

αντίστοιχων ΠΣ. Είναι εμφανές λοιπόν, ότι όσο πιο ενιαιοποιημένο είναι το διδακτικό 

μοντέλο που εφαρμόζεται τόσο μεγαλύτερη εμπειρία απαιτείται. Κατά συνέπεια είναι 

προτιμότερο –τουλάχιστον αρχικά- να επιλεγούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις ώστε 

σταδιακά να υπάρξει η απαιτούμενη εμπειρία για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 

ανταποκριθούν και σε βαθύτερες διαθεματικές προσεγγίσεις.    

Για να μπορέσουν να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν, ουσιαστικά, βαθιές 

διαθεματικές προσεγγίσεις εκτός από το να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος 

προετοιμασίας στους εκπαιδευτικούς θα χρειαστεί να συνεργαστεί ολόκληρο το 

προσωπικό μιας σχολικής μονάδας (Kysilka, 1998). Αντίθετα οι μεμονωμένοι 

καθηγητές μπορούν πιο εύκολα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να 

εφαρμόσουν –παρά τις δυσκολίες που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν- τις 

αρχές της διεπιστημονικότητας (Kysilka, 1998: 207).       

Επιπρόσθετα οι Renshaw & Wood (2011) σημειώνουν ότι απαιτείται χρόνος 

για να γίνει αποτελεσματική μια ΔΔ μέθοδος διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές μόνο 

σταδιακά μπορούν να προσαρμοστούν στα διαφορετικά δεδομένα και απαιτήσεις 

αυτής της μεθόδου. Κατά συνέπεια και για αυτό το λόγο η μετάβαση από το σχολείο 

των διακριτών μαθημάτων σε αυτό των ΔΔ προσεγγίσεων μπορεί να γίνει 

εφαρμόζοντας αρχικά διεπιστημονικές μεθόδους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό 

να σπαταληθεί κρίσιμος εκπαιδευτικός χρόνος σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας 

προσπάθειες, με τους μαθητές να αντιμετωπίζουν χαοτικές για αυτούς μαθησιακές 

καταστάσεις.    

Κατά την Jacobs (1989) ένα από τα προβλήματα στην εφαρμογή των ΔΔΠΣ 

είναι η πόλωση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά και οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι θα 

αισθανθούν ότι το μάθημά τους απειλείται από αυτά. Μάλιστα, στη σύγχρονη 

ελληνική σχολική πραγματικότητα, αλλά και γενικότερα σε σχολικά περιβάλλοντα 

που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, η επιφυλακτικότητα απέναντι σε αντίστοιχα 

ΠΣ μπορεί να είναι συχνή και δικαιολογημένη. Συνεπώς η διεπιστημονικότητα, η 

οποία δεν καταργεί τους αυτόνομους επιστημονικούς κλάδους, μπορεί να αμβλύνει 

τέτοιου είδους επιφυλάξεις και ταυτόχρονα να αναδείξει τη σημασία για την 

εκπαιδευτική διαδικασία των ολιστικών προσεγγίσεων.  

Όσο πιο πολύ μεταφερόμαστε στο διαθεματικό κομμάτι του συνεχούς, τόσο 

περισσότερο πρέπει το ΠΣ να είναι επικεντρωμένο στην ανάλυση σε βάθος, αλλά 

περιορισμένων σε αριθμό, εννοιών (Vachris & Bohanon, 2012, Freedman 2008). 
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Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν ΔΔΠΣ δεν έχουν τον 

απαραίτητο χρόνο να αναλύσουν όλα τα θέματα που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα 

σπουδών. Κατά την Kysilka (1998: 207) η εντατικοποίηση των εξετάσεων και της 

αξιολόγησης μέσω τυποποιημένων τεστ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

εφαρμογή ΔΔΠΣ. Οι εκπαιδευτικοί στις Η.Π.Α. ανησυχούν για τις επιδόσεις των 

μαθητών και επιλέγουν να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα τις 

διδακτέας ύλης, χωρίς να αναλαμβάνουν το «ρίσκο» εναλλακτικών προσεγγίσεων. 

Με δεδομένο λοιπόν ότι –όπως έχει ήδη αναφερθεί- οι πρόσφατες εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν ξεκάθαρα 

εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα, θα είναι πιο εφικτό για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς 

να συμπεριλάβουν διεπιστημονικές παρά διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

τους. 

Τέλος ένα σημαντικό εμπόδιο για τη δημιουργία και εφαρμογή τόσο 

διαθεματικών όσο και διεπιστημονικών ΠΣ στο ελληνικό σχολείο είναι το γεγονός ότι 

το ωρολόγιο πρόγραμμα, που βασίζεται στις 45λεπτες ή 40λεπτες διδακτικές ώρες, 

δεν είναι ευέλικτο. Ωστόσο η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τις 

ΔΔ προσεγγίσεις, αναφέρονται στην αναγκαιότητα χρήσης 90λεπτων διδακτικών 

ενοτήτων, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει ουσιαστική εφαρμογή 

τους και εμβάθυνση στις έννοιες που αναλύονται (Jacobs 1989, Marri et.al. 2013). 

Όπως γίνεται εμφανές η σχολική καθημερινότητα στο ΓΕΛ δεν είναι φιλική προς 

τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αρχικά στη Β΄ και κυρίως στη Γ΄ τάξη σημαντικό μέρος 

του ωρολογίου προγράμματος αφιερώνεται στα μαθήματα κατευθύνσεων, στα οποία 

δύσκολα θα βρεθεί περιθώριο για εναλλακτικές διδακτικές εφαρμογές, λόγω του 

αυστηρού προγραμματισμού για την ολοκλήρωση της ύλης των εξετάσεων. Τάση, η 

οποία εντείνεται περισσότερο με το ΠΣ του νέου Λυκείου (ΦΕΚ 193/17.09.2013). Η 

δημιουργία ωστόσο μιας συνέχειας 90λεπτων διδακτικών ενοτήτων θα επιφέρει 

συνολική αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να 

συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μια εναλλακτική λύση 

μπορεί να δώσει η διεπιστημονική συνδιδασκαλία συγκεκριμένων εννοιών που 

εμπεριέχονται στην ύλη διαφορετικών μαθημάτων και περιλαμβάνει την διεξαγωγή 

των μαθημάτων σε συνεχόμενες διδακτικές ώρες και την ταυτόχρονη παρουσία των 

εκπαιδευτικών στην τάξη. Ωστόσο αν η συγκεκριμένη παράμετρος δεν έχει 

προβλεφθεί από την αρχή του σχολικού έτους για την κατάρτιση του ωρολογίου 

προγράμματος –πράγμα όχι πάντα εφικτό- και αυτή η λύση απαιτεί πολλές αλλαγές 

στη σχολική καθημερινότητα. Δεν πρέπει όμως να ξεφύγει της προσοχής μας ότι 

μπορούν να υπάρξουν διεπιστημονικές μέθοδοι, που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς 

να αλλάξει το ΠΣ (Giedeman & Lowen, 2008) ή το βασισμένο στις 45λεπτες 

διδακτικές ενότητες ωρολόγιο πρόγραμμα (Marri et.al. 2013).                         

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία για την επιτυχημένη εφαρμογή 

διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών στο ελληνικό ΓΕΛ, θα ήταν απαραίτητες 

εκτεταμένες αναπροσαρμογές του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού 
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συστήματος. Κάτι τέτοιο όμως, ξεφεύγει από τους στόχους και τις επιδιώξεις της 

παρούσας εργασίας. Ωστόσο όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί η ολιστική προσέγγιση της 

γνώσης πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις μπορούν να 

αποδειχθούν άμεσα εφαρμόσιμες και καθοριστικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό 

του ελληνικού ΓΕΛ. 

 

4.3 Διεπιστημονικότητα και κοινωνικές επιστήμες 

Στο παρελθόν υπήρξε η τάση να αντιμετωπίζεται η γνώση απλά, ως απόκτηση 

και κατανόηση γνωστικών δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρούνταν 

ανεξάρτητη και διακριτή από την προσωπική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του 

μαθητή, για την οποία διατίθεντο διαφορετικοί πόροι και υπήρχε διαφορετική 

αξιολόγηση (Hoskins & Crick, 2010: 124). Στον αντίποδα αυτής της λογικής 

κινούνται οι ΔΔ μέθοδοι διδασκαλίας στα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, 

όπως και το ΔΠΣ που προτείνεται στην παρούσα εργασία. Άλλωστε οι Hoskins & 

Crick (2010: 130) συμπληρώνουν ότι ο διαχωρισμός της γνωστικής με την 

προσωπική, συναισθηματική και εμπειρική-βιωματική ανάπτυξη του μαθητή δεν 

μπορεί να είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

εποχή της πληροφορίας, καθώς οι καινοτομίες και η ανάπτυξη έχουν κάνει θολά τα 

όρια ανάμεσα στο παγκόσμιο και το τοπικό επίπεδο ή σε παραδοσιακά αυτόνομα 

πεδία, όπως οι επιστήμες και οι τέχνες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σχέση 

ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και την Οικονομία οι Wade & Stone (2010) 

σημειώνουν ότι παραδοσιακά δεν υπάρχει φιλική σχέση ανάμεσα στις δύο επιστήμες, 

καθώς η μια έτεινε να αδιαφορεί για την άλλη. Ακόμα και έτσι όμως η 

διεπιστημονική προσέγγιση των μαθημάτων έδωσε στους φοιτητές τους τη 

δυνατότητα να κάνουν μια κριτική και συγκριτική μελέτη πάνω στο πως οι 

κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά ένα σύνολο 

προεπιλεγμένων συμπεριφορών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με θέματα 

υγείας. Με το συγκεκριμένο ΔΠΣ επιχειρείται η υπέρβαση των διαχωριστικών 

γραμμών των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων –χωρίς να παραβλέπονται οι 

ιδιαιτερότητές τους- και η συνολική ανάπτυξη των μαθητών και των ικανοτήτων 

τους.            

Οι διεπιστημονικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι μια διαδεδομένη πρακτική, που 

συναντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει –

όπως έχει ήδη αναδειχθεί- σημαντικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών 

μαθημάτων, του ελληνικού ΓΕΛ, όπως η Κοινωνιολογία και η Πολιτική Παιδεία. 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ομάδα μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται στις 

κοινωνικές επιστήμες διαφέρει σημαντικά στην Ελλάδα σε σχέση με τα ισχύοντα σε 

άλλες χώρες. Έτσι, στις μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία τα διεπιστημονικά 

προγράμματα στις κοινωνικές επιστήμες συχνά συμπεριλαμβάνουν και μαθήματα 
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όπως η Γεωγραφία και η Ιστορία, που στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών σχετίζονται 

με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και κατά συνέπεια διδάσκονται από 

καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 

αποτελέσει εμπόδιο για ομαδοσυνεργατικές διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις, 

που θα έχουν ως στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Άλλωστε όπως 

αναφέρει ο Mauch (2005) η Πολιτική Παιδεία αποτελεί a priori ένα διεπιστημονικό 

μάθημα που αντλεί το περιεχόμενό του από επιστημονικούς κλάδους όπως οι 

πολιτικές επιστήμες, η πολιτική φιλοσοφία, η ιστορία, η οικονομία και η νομολογία. 

Επιλογή των προωθούμενων από το ΔΠΣ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων   

Παρόλ’ αυτά, λόγω του περιορισμένου σχολικού χρόνου και χώρου στο 

πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γίνει επιλογή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

πρέπει να αποκτούν οι μαθητές. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα αν οι σχετιζόμενες με τα  

κοινωνικά θέματα ικανότητες, λειτουργούν σε βάρος της απόκτησης ικανοτήτων που 

σχετίζονται με την εξεύρεση εργασίας ή την οικονομική ανάπτυξη (Hoskins & Crick 

2010). Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο αποκλεισμός κάποιας εκ των δύο 

κατηγοριών, αλλά η επιλογή προώθησης ικανοτήτων που είναι σημαντικές τόσο για 

την κοινωνική όσο και την οικονομική επιτυχία. Οι Hoskins & Crick (2010) 

προτείνουν τις ικανότητες του να «μάθει ο μαθητής να μαθαίνει» και του να γίνει 

ενεργός πολίτης.   

Η επιτυχημένη διαδρομή ενός ατόμου στην εργασία, στις διαπροσωπικές 

σχέσεις και στην κοινωνία των πολιτών «δεν βασίζεται απλά στην απόκτηση και 

αποθήκευση γνώσεων, αλλά στον συνδυασμό τους με δεξιότητες, αξίες, 

συμπεριφορές, επιθυμίες και κίνητρα και την ικανότητα εφαρμογής τους σε μια 

δεδομένη στιγμή» (Hoskins & Crick, 2010: 122). Οι Rychen & Salagnick (2003) 

προσθέτουν ότι όταν ο μαθητής αποκτά μια «ικανότητα/δεξιότητα» α) μπορεί να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία σε πολύπλοκες απαιτήσεις, εντός συγκεκριμένου 

πλαισίου, μέσω της κινητοποίησης ψυχολογικών προαπαιτούμενων (γνωστικών και 

μη) και β) έχει ενσωματώσει εσωτερικές διανοητικές δομές με τη μορφή ικανότητας 

ή ψυχικής διάθεσης που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με μια συγκεκριμένη 

απαίτηση ή έργο που υπάρχει στον «πραγματικό κόσμο». Οι ίδιοι συνεχίζουν 

λέγοντας ότι μια ικανότητα/δεξιότητα συμπεριλαμβάνει γνώσεις, γνωστικές 

επιδεξιότητες, πρακτικές επιδεξιότητες, συμπεριφορές, συναισθήματα, αξίες και 

κίνητρα (Rychen & Salagnick, 2003: 43). Για τους παραπάνω λόγους προτείνουν ένα 

«ολιστικό μοντέλο ικανοτήτων/δεξιοτήτων που καλύπτει μια περιοχή ανθρώπινων 

διεργασιών και ενεργειών και ενσωματώνει τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά 

στοιχεία, όπως και στοιχεία ηθικής» ((Rychen & Salagnick, 2003: 43). 

 Με βάση τους παραπάνω ορισμούς της έννοιας της ικανότητας/δεξιότητας 

(competence), η διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας μπορεί να αναδειχθεί 

ως μια κατεξοχήν μέθοδος που θα δημιουργεί το αναγκαίο πλαίσιο για να 

αποκτήσουν οι μαθητές τέτοιου είδους ικανότητες/δεξιότητες, κάτι στο οποίο 
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συνηγορεί και ο Audigier (2006). Πιο συγκεκριμένα η διεπιστημονική προσέγγιση 

της οικονομίας μέσω των υπόλοιπων κοινωνικών επιστημών μπορεί να συνεισφέρει 

ουσιαστικά σε αυτό που οι Hoskins & Crick (2010: 125) ονομάζουν civic competence 

«ικανότητα του να είσαι πολίτης» και συνίσταται «στο άθροισμα σύνθετων 

γνωστικών αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για να μετατραπεί το άτομο 

σε ενεργό πολίτη». Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αλλά και ερευνητές όπως ο 

Whitty, 2010) ορίζει από το 1998 ως απαραίτητα εφόδια για όλους τους νέους, ώστε 

να αποτελούν ενεργούς πολίτες, αυτές τις γνώσεις και ικανότητες που τους 

επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη οικονομική ζωή, σε συνθήκες 

τεχνολογικής ανάπτυξης, οικονομικής παγκοσμιοποίησης, στο πλαίσιο της 

διακρατικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Παράλληλα τονίζεται γενικότερα από τους 

ten Dam et.al. (2011) η σημασία των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1998) τις θεωρεί προαπαιτούμενο για να 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τόσο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και 

πολυεθνικής πραγματικότητας, όσο και των συνεχώς μεταβαλλόμενων εργασιακών 

και εκπαιδευτικών συνθηκών. Τέλος οι ten Dam et.al. (2011) αναφέρουν ότι οι 

γνώσεις, οι ικανότητες και οι συμπεριφορές που είναι αναμενόμενες από έναν ενεργό 

πολίτη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν γνώσεις για το πώς λειτουργεί μια δημοκρατική 

κοινωνία (σύνταγμα, πολιτικά δικαιώματα), ικανότητα επεξεργασίας διαφορετικών 

απόψεων, καθώς και συμπεριφορές που καθορίζονται από ανεκτικότητα στο 

διαφορετικό, σεβασμό, υπευθυνότητα και συμμετοχικότητα. Η σημασία της 

διεπιστημονικής προσέγγισης της Οικονομίας και των άλλων μαθημάτων των 

κοινωνικών επιστημών, θεμελιώνεται και από τα λεγόμενα των Phelps & Cseh (2010: 

15), που υποστηρίζουν ότι «είναι πολύ πιο εύκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν  

την έννοια π.χ. του ΑΕΠ, αν πρώτα ενδιαφερθούν πραγματικά για τις επιπτώσεις του 

στην κοινωνία».       

Ταυτόχρονα η προτεινόμενη διεπιστημονική προσέγγιση στις κοινωνικές 

επιστήμες είναι συμβατή με αυτό που ο Fogarty (1992) ονομάζει στοχαστική 

εφαρμογή. Η σωστή εφαρμογή της διεπιστημονικότητας μπορεί να προσφέρει τα 

εχέγγυα για να μεταβούμε από το επίπεδο απλής ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ένα νέο 

στο οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται ενεργά τις πληροφορίες που δέχονται με σκοπό 

τη δημιουργία γνώσης και νοήματος. Σε αυτό το επίπεδο κατά τον Fogarty (1992) 

είναι απαραίτητη η αφαιρετικότητα στη σκέψη, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή και η 

μεταφορά της γνώσης. Συνεπώς στο σύγχρονο σχολείο οι μαθητές πρέπει να 

αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, να λαμβάνουν 

προσεκτικά αποφάσεις και να αποκτούν δημιουργικό και νεωτερικό τρόπο σκέψης 

(Fogarty & McTighue, 1993: 165), στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία ενεργών 

και ανεξάρτητων δημοκρατικών πολιτών. 

Η εφαρμογή του ΔΠΣ στο σχολείο 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές προσπάθειες να αναπτυχθούν 

ΔΔ προσεγγίσεις στον τρόπο προσδιορισμού της σχολικής γνώσης και του 
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περιεχομένου της (Whitty, 2010, Fenwick et.al., 2013). Έτσι δημιουργήθηκε το 

μάθημα των κοινωνικών επιστημών, που αποτελεί ένα αμάλγαμα διακριτών 

μαθημάτων. Δεν παραλείπουν όμως να αναφέρουν και τις μεγάλες δυσκολίες που 

αυτή η προσπάθεια εμπεριέχει, κυρίως λόγω του ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά η 

κουλτούρα του σχολείου. Το πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών κρίνεται ως το 

πλέον κατάλληλο, ώστε να χρησιμοποιούν οι μαθητές πολλαπλές προοπτικές για την 

επίλυση προβλημάτων της σύγχρονης πραγματικότητας σχετικών με την αγωγή του 

πολίτη ή την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ανάμεσα σε άλλα είδη διεπιστημονικών προσεγγίσεων της οικονομίας μέσω 

των κοινωνικών επιστημών ο Laney (2001) αναφέρει τη μέθοδο της ενστάλαξης 

οικονομικών εννοιών σε άλλα μαθήματα, όπως π.χ. η ιστορία. Σημαντικό στοιχείο 

της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι αναδεικνύεται η σημασία της χρήσης του 

οικονομικού τρόπου σκέψης για να κατανοήσουν οι μαθητές έννοιες που ενυπάρχουν 

σε άλλα μαθήματα. Ο οικονομικός τρόπος σκέψης προωθείται μέσω της χρήσης της  

διερευνητικής διδασκαλίας και της αφαιρετικής σκέψης και εφαρμόζεται σε μια 

ευρεία γκάμα ανθρώπινων συμπεριφορών. Συχνή εφαρμογή σε τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις βρίσκει μια από τις βασικές οικονομικές αρχές που αναφέρει ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουν τα άτομα 

βασισμένα στα αναμενόμενα κόστη και οφέλη. Ταυτόχρονα αυτή η μέθοδος δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόζουν τον οικονομικό τρόπο σκέψης σε 

σύγχρονες και μελλοντικές πραγματικές καταστάσεις (Laney, 2001: 429-430). 

Κατά τον Priestley (2009) στην προσπάθεια ενιαιοποίησης των κοινωνικών 

επιστημών χρησιμοποιούνται κυρίως δύο εναλλακτικά μοντέλα. Αρχικά ονομάζει το 

πρώτο μοντέλο πολύ-επιστημονική (multidisciplinary) προσέγγιση της οργάνωσης 

του μαθήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας καθηγητής διδάσκει διακριτά 

θέματα κοινωνικών επιστημών, τα οποία όμως παραμένουν διακριτές ενότητες. Με 

βάση τον Priestley (2009) με αυτή την προσέγγιση είναι απλά πιθανό να γίνει κάποια 

σύνδεση μεταξύ των διακριτών επιστημονικών κλάδων, αλλά θεωρείται αρκετά 

δύσκολο, καθώς μάλιστα είναι πιθανό ο διδάσκων καθηγητής να είναι εξειδικευμένος 

μόνο σε ένα από αυτά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι σε μεγάλο βαθμό αυτή που 

εφαρμόζεται στο τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) στο Ελληνικό ΓΕΛ όσον αφορά 

το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Η δεύτερη εναλλακτική αποτελεί ένα οργανωτικό 

και παιδαγωγικό μοντέλο προωθημένης διεπιστημονικότητας, που περιλαμβάνει και 

διαθεματικά στοιχεία, καθώς η διάκριση μεταξύ των μαθημάτων δεν είναι πάντα 

εμφανής. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση ενός γενικού θέματος/έννοιας πάνω 

στο οποίο οργανώνεται η εκάστοτε διδακτική ενότητα. 

Οι Fenwick et.al. (2013) περιγράφουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να 

υπάρξει επιτυχημένη διεπιστημονική διδασκαλία των μαθημάτων των κοινωνικών 

επιστημών: α) οι καθηγητές να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία 

περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, β) οι καθηγητές των 

μαθημάτων να έχουν καταρτιστεί στη διδασκαλία τουλάχιστον δύο μαθημάτων 



142 

 

κοινωνικών επιστημών, γ) να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές της 

ειδικότητας και να θεωρούν ότι ανήκουν σε μια κοινή ομάδα ε) ο διευθυντής του 

σχολείου να υποστηρίζει ενεργά τέτοιου είδους προσεγγίσεις και ζ) να προσφέρεται ο 

απαραίτητος χρόνος και πόροι ακόμα και αν αυτό εν μέρει αντιτίθεται στον 

εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η 

προσπάθεια εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγιση της γνώσης, έχει να αντιμετωπίσει 

πολύ σοβαρές προκλήσεις, στα πλαίσια του Ελληνικού ΓΕΛ. Εντούτοις υπάρχουν οι 

προοπτικές, οι δυνατότητες αλλά και η αναγκαιότητα να ξεκινήσει μια ουσιαστική 

προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σύμφωνα με τους Applebee et.al. (2007) μπορούν να δημιουργηθούν και 

εφαρμοστούν ΔΔΠΣ που να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και σε ολόκληρη την 

έκταση του ΔΔ συνεχούς, που έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αρχικά   

περιγράφουν μια χαλαρή διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της συνεργασίας δύο 

εκπαιδευτικών, που εφάρμοσαν μια παράλληλη διδασκαλία των μαθημάτων τους, με 

τον δικό του τρόπο ο καθένας. Ένα άλλο διεπιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε τη 

συνεργασία του καθηγητή των κοινωνικών επιστημών με έναν φιλόλογο και έναν 

καθηγητή καλλιτεχνικών. Σκοπός της προσπάθειάς τους ήταν η παράλληλη 

διδασκαλία, από τον καθένα ξεχωριστά, κοινών θεμάτων, ενώ όλοι ακολουθούσαν 

μια κοινή ιστορική χρονοσειρά. Στην τρίτη και πιο βαθιά διεπιστημονική προσέγγιση 

οι εκπαιδευτικοί (αντίστοιχες ειδικότητες με την προηγούμενη περίπτωση) 

δημιούργησαν νέο περιεχόμενο για το κοινό ΠΣ τους, ενώ παράλληλα ο καθένας τους 

διατήρησε κάποια από τα κεντρικά στοιχεία του μαθήματός του. Για παράδειγμα ο 

φιλόλογος μπόρεσε να διδάξει έκθεση, ενώ οι μαθητές μελετούσαν τους τρόπους που 

διαφορετικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να εκφράσουν σκέψεις και 

συναισθήματα σχετικά με κοινωνικά θέματα. Παράλληλα οι μαθητές μελέτησαν τους 

χαρακτήρες των μυθιστορημάτων στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής 

τους, χρησιμοποιώντας το δικό τους γνωσιακό υπόβαθρο για τη συνολική κατανόηση 

των κειμένων. Η χρήση της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου έδωσε στους 

μαθητές τη δυνατότητα να εμπλακούν προσωπικά και να διακρίνουν τις διασυνδέσεις 

της γνώσης με την καθημερινή τους πραγματικότητα και να την εφαρμόσουν σε αυτή.            

Οι Applebee et.al. (2007) προσθέτουν ότι οι καθηγητές που θα επιδιώξουν να 

εφαρμόσουν αντίστοιχα ΠΣ μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους 

διδασκαλίας. Αρχικά μπορούν να κρατήσουν αρκετά στοιχεία της παραδοσιακής 

διδασκαλίας, όπως η αφιέρωση σημαντικού διδακτικού χρόνου στη διδασκαλία μέσω 

διάλεξης. Σε άλλη περίπτωση η διδασκαλία μπορεί να έχει πολύ πιο χαλαρά 

χαρακτηριστικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα επιδιώξουν να μάθουν ο 

ένας από τον άλλο, παρακάμπτοντας τυπικές σχολικές διαδικασίες (όπως το να 

σηκώνουν οι μαθητές το χέρι τους για να συμμετάσχουν στη συζήτηση). Όμως σε 

όλα τα προγράμματα παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν στιγμές που ο 

διεπιστημονικός χαρακτήρας τους λειτουργούσε καλύτερα και άλλες όπου υπήρχε 

συνειδητή επιλογή χρήσης των εργαλείων των διακριτών επιστημονικών κλάδων. 
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Επιπρόσθετα ένα πρόβλημα των χαλαρών μορφών διεπιστημονικότητας, όταν η 

διδασκαλία γίνεται από ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως διδάσκουν ο καθένας 

το μάθημά του, είναι η πιθανότητα η ύλη να προχωρήσει κάποια στιγμή με 

διαφορετικό ρυθμό και να χαθεί (έστω και προσωρινά) ο διεπιστημονικός 

χαρακτήρας του μαθήματος ή έστω η συνάφεια μεταξύ των διακριτών μαθημάτων.   

Το προτεινόμενο ΔΠΣ βασιζόμενο στα παραπάνω αποτελεί ένα πολυμεσικό 

ΠΣ στο οποίο εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας. Εμπνέεται μεν από 

τις δυνατότητες που παρέχει η ενστάλαξη οικονομικών εννοιών σε άλλα μαθήματα 

κοινωνικών επιστημών, αλλά προχωράει σε πιο βαθιές μορφές διεπιστημονικής 

προσέγγισης, στοχεύοντας παράλληλα και στη βελτίωση του οικονομικού 

γραμματισμού των μαθητών. Άλλωστε ο περιορισμός των οικονομικών εννοιών που 

θα διδάσκονται οι μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων γενικής παιδείας στο νέο 

Λύκειο, επιβάλει τη διεπιστημονική προσέγγιση της Οικονομίας ως αναγκαιότητας. 

Πιθανοί κίνδυνοι και παρερμηνείες          

Από την άλλη πλευρά οι ten Dam et.al. (2011) υποστηρίζουν ότι η έννοια της 

κοινωνίας των πολιτών αναφέρεται όλο και περισσότερο στη σχετική βιβλιογραφία. 

Θεωρούν όμως ότι η συγκεκριμένη έννοια δεν συμβαδίζει με έννοιες όπως το κράτος 

και η οικονομία της αγοράς, ενώ αντίθετα δημιουργεί κοινωνικούς συνδέσμους 

ανάμεσα στους πολίτες, μέσω των οποίων ανταλλάσσονται αξίες και πολιτιστικά 

στοιχεία. Επίσης η Piazza (2010) θεωρεί ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλά ένα 

μέσο αύξησης των ατομικών εισοδημάτων ή καταπολέμησης της κοινωνικής αδικίας, 

αλλά ταυτόχρονα και ένα μέσο αύξησης της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων 

σχετικά με τις αξίες της ζωής μας. Ωστόσο, ταυτόχρονα αναδεικνύει τον κίνδυνο ο 

υπερτονισμός του ρόλου των ανθρώπινων πόρων, των δεξιοτήτων και της ανάγκης 

δημιουργίας γνώσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας να μετατρέψει την εκπαίδευση σε ένα εργαλείο 

υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων, αντί να αποτελεί μια διαδικασία 

πολυεπίπεδης ανάπτυξης του ανθρώπου. Άλλωστε η ικανότητα και το δικαίωμα του 

να είναι κάποιος ενεργός πολίτης δεν είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό του ατόμου, 

αλλά κάτι που απαιτεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό προσανατολισμό και δημοκρατική 

πολιτική θέληση για να επιτευχθεί. Σε αυτή τη διαδικασία η παιδεία μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό κεφάλαιο για τον σύγχρονο άνθρωπο, στην προσπάθεια 

ουσιαστικής ανάπτυξής του, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιοριστεί στην 

απλή προσπάθεια βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (Piazza, 2010: 403).  

Δύο στοιχεία που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην παραπάνω 

προσπάθεια είναι: α) η σταδιακή υποβάθμιση της επίσημης δημόσιας εκπαίδευσης 

και κατά συνέπεια β) η προώθηση της ατομικής ευθύνης για την εκπαίδευση του κάθε 

ανθρώπου. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η σύγχρονη τάση δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην έννοια της ευελιξίας, το άτομο κατευθύνεται σε ατομικές 

εκπαιδευτικές επιλογές που του παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Οδηγούμαστε λοιπόν 
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στην αντικατάσταση της δημόσιας παιδείας, από την ατομική μάθηση. Κατά συνέπεια 

το κράτος απαγκιστρώνεται από την υποχρέωσή του να παρέχει εκπαίδευση σε όλους 

τους πολίτες και στο όνομα των απαιτήσεων της οικονομίας της αγοράς, εγκαταλείπει 

μια βασική υποχρέωση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, αφήνοντας ένα 

σημαντικό τμήμα του πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στη μάθηση (Piazza, 2010).                    

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η διεπιστημονική προσέγγιση 

οικονομικών εννοιών μέσω των υπόλοιπων κοινωνικών επιστημών δεν επιδιώκει σε 

καμιά περίπτωση να αποτελέσει απλά ένα μέσο αύξησης της ευελιξίας του σύγχρονου 

εργαζόμενου, αλλά να συνεισφέρει ουσιαστικά στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη των 

μαθητών ώστε να αποκομίσουν πολύτιμα εφόδια ως άτομα, αλλά και για να 

εξελιχθούν στους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό ότι  

ο Σαμαράς (2003) αναφέρει ότι λόγω της αλληλεξάρτησης των επιστημών η 

Οικονομία μπορεί να συνεισφέρει στην κατανόηση εννοιών που ενυπάρχουν σε άλλα 

μαθήματα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι εφαρμοζόμενες πολιτικές ελέγχονται όλο 

και λιγότερο από τη δημοκρατική παρέμβαση των πολιτών και όλο και περισσότερο 

από τις αξιολογήσεις των αγορών, η βελτίωση της οικονομικής εκπαίδευσης των 

μαθητών και η συσχέτιση της με την κοινωνική πραγματικότητα που τους περιβάλλει 

μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικής σημασίας. Άλλωστε ένας από τους ξεκάθαρους 

στόχους της παρούσας προσπάθειας είναι η δημιουργία δημοκρατικών πολιτών. Κατά 

συνέπεια οι οικονομικές γνώσεις, εφαρμοσμένες στο πλαίσιο της κοινωνίας των 

πολιτών, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εφόδιο για τους μαθητές προς αυτή 

την κατεύθυνση, αλλά και ένα μέσο αντιμετώπισης των προβληματισμών που 

αναφέρει η Piazza (2010).  

 

4.4 Η δημιουργία του διεπιστημονικού ΠΣ 

 Η δημιουργία ενός διεπιστημονικού ΠΣ είναι μια σύνθετη, χρονοβόρα και 

κοπιαστική διαδικασία, που απαιτεί προγραμματισμό, οργάνωση, χρόνο 

προετοιμασίας και προσοχή, τόσο στην επιλογή της ύλης που θα διδαχθεί, όσο και 

στις διδακτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερα, αν για την δημιουργία 

ενός διεπιστημονικού ΠΣ απαιτείται η συνεργασία περισσότερων του ενός 

εκπαιδευτικών, πρέπει να προβλεφθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να επιτευχθεί η 

ομαλότερη δυνατή συνύπαρξη και από κοινού δημιουργία (Σαπουντζής, 2010). 

Επιπρόσθετα δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες του 

ελληνικού ΓΕΛ για να διεξαχθεί ένα επιτυχημένο διεπιστημονικό πρόγραμμα είναι 

απαραίτητη η ουσιαστική υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου 

εκπαιδευτικών και τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς όπως σημειώνει και ο 

Σαπουντζής (2010) η εφαρμογή του απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Για να είναι όμως 

αποτελεσματική, οι εκπαιδευτικοί καλούνται: «α) να προβληματιστούν για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, να αμφισβητήσουν τα εγκατεστημένα στερεότυπα, να 
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συλλογιστούν, β) να εστιάσουν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων, στη διαδικασία 

και εξέλιξη της μάθησης των μαθητών και γ) να πάρουν αποφάσεις για το 

περιεχόμενο του μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό» (Λυκοσκούφη, 2005: 42). 

Κατά τους Josmi & Marri (2006) η διεπιστημονική αντιμετώπιση της 

οικονομίας και των κοινωνικών επιστημών μπορεί να λάβει χώρα μέσω μεθόδων 

ενεργητικής διδασκαλίας, όπως οι προσομοιώσεις, τα πειράματα, τα παιχνίδια, οι 

διαδραστικές ασκήσεις σε υπολογιστές και η χρήση γραφικών παραστάσεων. 

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο εποικοδομισμός είναι η προτιμότερη παιδαγωγική 

μέθοδος τόσο για την προοδευτική οικονομική εκπαίδευση, όσο και για τη 

διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών στο Λύκειο για τον προφανή λόγο ότι 

οικονομικές έννοιες όπως η σπανιότητα, οι αγορές και το σύστημα κλασματικού 

αποθέματος είναι δυναμικές. Οι μαθητές μπορούν να τις κατανοήσουν πολύ καλύτερα 

μέσω της ενεργούς μάθησης, ενώ παρατηρείται ότι συμμετέχουν περισσότερο στη 

διαδικασία της μάθησης όταν εμπλέκονται σε διασκεδαστικές για αυτούς διαδικασίες. 

Σημαντικό στοιχείο της θεώρησης που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου ΔΠΣ ήταν ότι ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να σχεδιάσει μια 

διεπιστημονική διδασκαλία πρέπει να «να κατασκευάσει ένα σχέδιο που θα 

εξασφαλίσει ένα περιεχόμενο ποικίλων ενδιαφερόντων και στο βάθος που είναι 

απαραίτητο για να διασφαλιστεί μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για όλους τους 

μαθητές» (Σαπουντζής, 2010: 65). Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να εξετάζει:  

 Τις δυνατότητες των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους: τα 

θέματα, οι δραστηριότητες και οι διερευνήσεις θα πρέπει να στηρίζονται στη 

φυσική περιέργεια των μαθητών. Η ανάγκη των μαθητών για έρευνα αποτελεί 

το κλειδί για την ενιαιοποίηση.  

 Τα θέματα επίσης θα πρέπει να είναι αυθεντικά (να προέρχονται δηλ. από τον 

πραγματικό κόσμο) και να παρέχουν ποικίλες προσεγγίσεις.  

 Τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών ή αν 

είναι μόνος του, τα δικά του.  

 Τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. 

 Τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τέτοια 

μορφή, ώστε να αντιλαμβάνονται οι μαθητές περισσότερα από ότι στις 

παραδοσιακές μονοθεματικές διδασκαλίες.  

 Τα διαθέσιμα μέσα και τις πηγές.  

 Τη σχολική αίθουσα, η οποία θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να 

υλοποιούνται επιτυχώς οι διαθεματικές δραστηριότητες.  

 Τον τρόπο προσδιορισμού του πλαισίου αξιολόγησης.  
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 Το ίδιο το Ω.Π. όσο και τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα πρέπει να είναι 

ευέλικτα και να μην περιορίζουν (Σαπουντζής, 2010: 65). 

Το ΔΠΣ στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος 

Κατά την Murata (2002) ίσως το πιο βασικό στοιχείο για την επιτυχία ενός 

ΔΠΣ είναι η φάση του σχεδιασμού του και η ουσιαστική συνεργασία των 

εκπαιδευτικών όταν πρόκειται για διδακτική παρέμβαση που βασίζεται στη 

συνδιδασκαλία. Ο σχεδιασμός λαμβάνει χώρα εξ’ ολοκλήρου πριν ξεκινήσουν τα 

μαθήματα, ωστόσο πρέπει να προβλέπεται χρόνος για επεξεργασία οποιουδήποτε 

νέου δεδομένου ή απροόπτου είτε ατομικά είτε μέσω συναντήσεων των μελών των 

ομάδων σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι, στην περίπτωση της συνεργασίας εκπαιδευτικών 

μπορεί να καλυφθεί η αδυναμία σταθερής συνδιδασκαλίας ή άλλων προβλημάτων 

που δημιουργούνται εξαιτίας των διαφορετικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών. 

Η απόφαση ενός εκπαιδευτικού να σχεδιάσει ο ίδιος μια διδακτική 

παρέμβαση, ανεξαρτήτως έκτασης, κινείται στη λογική της τροποποίησης και 

ανανέωσης ενός τμήματος του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος του σχολείου ή 

του προγράμματος σπουδών ενός συγκεκριμένου μαθήματος. Μια κριτική που 

ασκείται στο σχολείο και τα εφαρμοζόμενα αναλυτικά προγράμματα, οδηγώντας 

στην ανάδειξη της ανάγκης τροποποίησής τους, είναι ότι «δεν μπορεί να είναι 

μουσεία της ανθρώπινης εφεύρεσης, ανακάλυψης και εμπειρίας. Αντιθέτως πρέπει να 

είναι εύκολα ανανεώσιμα και να παρουσιάζουν όλες της πλευρές της ζωής και της 

ανθρώπινης γνώσης, όπως κείμενα, τραγούδια, εικόνες, δράματα κ.λ.π. και να τις 

μετατρέπουν σε αντικείμενο μάθησης» (Κοσσυβάκη, 2004: 59). 

Με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα στη χώρα μας «εννοούμε κυρίως την 

επιλογή και διάταξη των μορφωτικών αγαθών με βάση τα οποία επιδιώκουμε τον 

σκοπό της αγωγής» (Νημά & Καψάλη, 2002: 66). Με άλλα λόγια τα αναλυτικά 

προγράμματα «αποτελούν προϊόντα διαδικασιών για τη συγκρότηση ενός γενικού 

πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης και σχεδιασμού της διδασκαλίας» (Νημά & 

Καψάλη, 2002: 66) που γίνεται σε επίπεδο Υπουργείου και αποστέλλεται στα σχολεία 

με τον ρόλο των γενικών κατευθύνσεων προς τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την 

Κοσσυβάκη (2004) υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες για τα κριτήρια σύνταξης ενός 

αναλυτικού προγράμματος. Αρχικά αναφέρεται η Ακαδημαϊκή Θεωρία, της οποίας 

κυρίαρχο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής γνώσης στο σχολικό 

πρόγραμμα και η κατάκτησή της από τον μαθητή. Η συγκεκριμένη αντίληψη 

συμβαδίζει με τη λογική των διακριτών μαθημάτων και αντιμετωπίζει τον μαθητή ως 

παθητικό δέκτη. Στη συνέχεια περιγράφεται η θεωρία της Κοινωνικής 

Αποτελεσματικότητας, όπου η δημιουργία του αναλυτικού προγράμματος στοχεύει 

στο να αποκτήσει ο μαθητής γνώσεις και δεξιότητες που του είναι απαραίτητες για να 

ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να είναι χρήσιμος για αυτό. Με απλά λόγια 

στόχος του είναι η δημιουργία των αυριανών πολιτών. Η θεωρία της Κοινωνικής 

Αναδόμησης στοχεύει στην αλλαγή και βελτίωση της κοινωνίας μέσω των γνώσεων 
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και των κριτικών ικανοτήτων που θα λάβουν από το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι 

μαθητές είναι στο επίκεντρο και προετοιμάζονται για να δράσουν ως ενεργοί πολίτες 

για την ανατροπή και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Τέλος η θεωρία της 

Μελέτης του Παιδιού, όπου το παιδί «αφήνεται ελεύθερο να αναπτυχθεί σύμφωνα με 

τις δυνάμεις και τις δυνατότητές που υπάρχουν στον οργανισμό του, έτσι ώστε να μην 

επηρεάζεται η φυσική και φυσιολογική του εξέλιξη» (Κοσσυβάκη, 2004: 63). 

Η Κουλουμπαρίτση (2009) αναφέρει ότι το 2000 για πρώτη φορά το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφέρει τον όρο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και με αυτόν 

αντικαθίσταται σταδιακά ο όρος Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο όρος ΠΣ δηλώνει ένα 

πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών που καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό χωρίς να τον δεσμεύει 

ως προς τη μεθοδολογία, ενώ αποτελεί υποκατηγορία του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Ένα ΠΣ μπορεί: α) να αποτελεί «επιμέρους σχέδια ανάπτυξης του 

Αναλυτικού Προγράμματος», β) να είναι «η οργάνωση της ύλης γνωστικών 

αντικειμένων ανά επίπεδο επίδοσης ή ανά τάξη» και να αναδεικνύει κοινά στοιχεία ή  

παιδαγωγικές αρχές ανάμεσα στα μαθήματα και γ) να είναι «οργανωμένο σε 

διδακτικές ενότητες ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά 

οι δραστηριότητες ή τα κοινά προς μελέτη θέματα και ζητήματα».  

Τα ΠΣ χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με το πώς είναι 

δομημένα. Τα παραδοσιακά ΠΣ, που είναι και τα πιο διαδεδομένα, διατηρούν τον 

διακριτό χαρακτήρα των μαθημάτων, ενώ τα ΠΣ που ενιαιοποιούν τη γνώση, 

καταργώντας τα διακριτά μαθήματα, δομούνται πάνω σε ολιστικές έννοιες, 

σημαντικά θέματα ή σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2002,  

Fenwick et.al. 2013). Η Κοσσυβάκη (2004) προσθέτει την υπερθεματικότητα, ως 

μορφή οργάνωσης της ύλης η οποία λαμβάνει χώρα έξω από τα όρια του σχολείου, 

καθώς απαιτεί από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα. Ενδιάμεσα 

σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις υπάρχουν τα διεπιστημονικά ΠΣ, που ενώ «διατηρούν 

τα διακριτά μαθήματα, επιχειρούν ποικίλες μορφές συσχέτισης μεταξύ τους, για να 

αποκαταστήσουν την εσωτερική ενότητα της γνώσης και την ολιστική θεώρηση του 

κόσμου» (Ματσαγγούρας, 2002: 59).    

Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί η διεπιστημονικότητα στηρίζεται στις αρχές και 

τις απόψεις του εποικοδομισμού. Μάλιστα η Gehrke (1998: 255) προσθέτει ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται με τη διεπιστημονικότητα αναφέρουν ότι 

βασίστηκαν στις θεωρητικές προσεγγίσεις και ιδέες αρχικά του Dewey και 

δευτερευόντως των Piaget και Vygotsky. Στην προσπάθεια λοιπόν σχεδιασμού ενός 

ΔΠΣ λαμβάνονται υπόψη τέσσερα βασικά σημεία «της εποικοδομητικής διδασκαλίας 

που είναι: α) η παροχή πλαισίου στήριξης στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

(Vygotsky), β) η προσφορά ευκαιριών μάθησης μέσω της ανακάλυψης (Bruner), γ) η 

παροχή πολλαπλών απόψεων για κάθε θέμα-εργασία, δ) η έμφαση και χρήση 

σχετικών ρεαλιστικών προβλημάτων και εφαρμογών» (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005: 

σελ. 361).   
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Σύμφωνα με τον Hameyer (2007: 412-413) το ΠΣ ενός μαθήματος προσπαθεί 

να μετασχηματίσει την ακαδημαϊκή γνώση ενός επιστημονικού κλάδου, ώστε να 

ακολουθεί συγκεκριμένα γνωστικά πρότυπα που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς 

σκοπούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε στο πλαίσιο 

των διακριτών επιστημονικών κλάδων είτε σε ένα διαθεματικό πλαίσιο. Ωστόσο 

καμιά προσπάθεια μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης δεν μπορεί να 

επιτευχθεί αποκλειστικά στα πλαίσια ενός επιστημονικού κλάδου, καθώς στα ΠΣ 

συνυπάρχουν διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. παιδαγωγικές και 

ψυχολογικές). Ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης μπορεί να γίνει με 

διαφορετικούς τρόπους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: α) την μείωση της πολυπλοκότητάς 

της, β) την απλοποίησή της και γ) τη διαθεματική ενιαιοποίησή της με τα υπόλοιπα 

σχολικά αντικείμενα (Hameyer, 2007: 413). Ένα σχολείο όμως το οποίο προσπαθεί 

να προωθήσει τη διαθεματική εργασία στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν 

πρέπει απλά να επανασχεδιάσει το ΠΣ διακριτών μαθημάτων που συνήθως υπάρχει, 

αλλά και να εντατικοποιήσει την επαφή, τη συνεργασία και την ομαδική εργασία 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Ωστόσο μετά τον 

μετασχηματισμό της ακαδημαϊκής σε σχολική γνώση το ΠΣ πρέπει να προσαρμόζεται 

ανάλογα με τον χώρο στον οποίο εφαρμόζεται και να υποστηρίζεται από τις 

κατάλληλες διδακτικές πρακτικές, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η ουσιαστική 

μάθηση. Ο Hameyer (2007) καταλήγει ότι υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, το ΠΣ 

μπορεί να συνδεθεί καλύτερα με την εκάστοτε σχολική πραγματικότητα και η 

αποτελεσματικότητά του να αυξηθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα η Duerr (2008) θεωρεί 

ότι το ΠΣ πρέπει να μεταμορφωθεί από μια ανελαστική λίστα σκοπών και 

αντικειμενικών στόχων, σε κάτι δυναμικό με την έννοια ότι θα αναπροσαρμόζεται 

συνεχώς. Σε ένα τέτοιο ΠΣ οι ιδέες, τα βιβλία και οι έννοιες θα ζωντανεύουν, 

δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για να ενταθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για 

τη σχολική διαδικασία.  

Σε τι βαθμό όμως μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποστασιοποιηθεί από το 

αναλυτικό πρόγραμμα; Κατά την Κοσσυβάκη (2004: 64) δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση, 

καθώς από τη μια πλευρά είναι πιθανό ο εκπαιδευτικός να οδηγηθεί σε αυθαιρεσίες, 

ενώ από την άλλη η πλήρης ταύτιση της διδακτικής πράξης με το αναλυτικό 

πρόγραμμα «μπορεί να οδηγήσει στην απολίθωση της παιδαγωγικής πράξης». Οι 

Fenwick et.al. (2013) ξεκαθαρίζουν ότι είναι πιθανό η σχολική μονάδα που θα 

θελήσει να εφαρμόσει εκτεταμένα διεπιστημονικά προγράμματα, να χρειαστεί να 

έρθει ακόμα και σε σύγκρουση με τις γενικές κατευθύνσεις της κεντρικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Το παραπάνω μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα στην περίπτωση 

που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει έντονα εξετασιοκεντρικά χαρακτηριστικά. Πάντως 

η προσπάθεια δημιουργίας «προαιρετικών προγραμμάτων» δεν είναι κάτι καινούριο 

και αρκετοί εκπαιδευτικοί αναζητούν τέτοιες διεξόδους, ώστε να αλλάξουν το 

σχολείο από μέσα (Ματσαγγούρας, 2002). Ωστόσο είναι απαραίτητο να υπάρχει το 

αναγκαίο πλαίσιο υποστήριξής τους. Ολοκληρώνοντας αναφέρει ότι ανάλογα με το 

επίπεδο των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ένας εκπαιδευτικός και των αλλαγών 
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που αυτές επιφέρουν, μπορεί να επιτευχθούν: α) ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης 

(π.χ. εισαγωγή πληροφορικής στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων) και σε ένα ανώτερο 

επίπεδο β) καινοτομίες «με την έννοια «των πρωτότυπων και πρωτοποριακών ιδεών 

που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, στις πρακτικές, στους ρόλους και 

στη γενικότερη κουλτούρα του συστήματος» (Ματσαγγούρας, 2002: 123). Η 

Μακρίδου-Μπούσιου (2005: 42) προσθέτει ότι σύμφωνα με τον Bruner  το ΠΣ θα 

πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να χτίζει τις 

καινούριες γνώσεις του, πάνω σε εκείνες που ήδη έχει. Τέλος ο Minder (2004) θεωρεί 

ότι το να σχεδιάζουν μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί το μάθημά τους είναι ενέργεια 

μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Παροτρύνει δε τους εκπαιδευτικούς ακόμα και να 

δημιουργήσουν μόνοι τους ολόκληρο το ΠΣ του μαθήματός τους.  

Η θέση που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε σχετικά με τη δημιουργία του 

παρόντος διεπιστημονικού ΠΣ, είναι να υποστηρίξει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

πληρότητα, τους εκφρασμένους στο αναλυτικό πρόγραμμα σκοπούς και 

αντικειμενικούς στόχους των μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Με άλλα 

λόγια ακολουθήσαμε το πρότυπο της έρευνας των Niederjohn & Schug (2008), που 

σχεδιάστηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει και να καλύπτει τους στόχους του 

προγράμματος σπουδών τόσο της οικονομίας, όσο και του μαθήματος που αποτέλεσε 

το πλαίσιο δημιουργίας του ΔΠΣ (στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιστορία). 

Παράλληλα επιλέχθηκε σε συγκεκριμένες ενότητες που εφαρμόστηκε –και όχι σε 

ολόκληρη την ύλη- να χρησιμοποιηθούν διδακτικές προσεγγίσεις και εποπτικά μέσα 

που εξυπηρετούν τους σκοπούς της διεπιστημονικότητας. Επιπρόσθετα χωρίς να 

παραμελείται η επιστημονική γνώση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους των 

θεωριών της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας και της Κοινωνικής Αναδόμησης 

(Κοσσυβάκη, 2004). 

Μοντέλο σχεδιασμού του ΔΠΣ  

Η Μακρίδου-Μπούσιου (2005) προτείνει ένα μοντέλο βάσει του οποίου οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν μια σειρά διδακτικών ενοτήτων ή συνολικά 

τον προγραμματισμό τους για τη διεξαγωγή του μαθήματός τους, κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του σχολικού έτους. Το πρώτο στάδιο είναι ο εκπαιδευτικός να 

προσδιορίσει τις ανικανοποίητες ανάγκες των μαθητών που πρέπει να καλύψει ένα 

ιδιαίτερα διαμορφωμένο μάθημα. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

προσδιορίσει τους γενικούς σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν μέσω του μαθήματος που σχεδιάζει. Και αν για το προηγούμενο στάδιο, 

έχουμε ορίσει ότι στην παρούσα εργασία σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίζεται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντιμετώπιση του τρίτου σταδίου 

του σχεδιασμού και της επιλογής στρατηγικής. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί «να προσδιορίσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος, δηλαδή την κατάλληλη επιλογή του υλικού διδασκαλίας, της 

διδακτικής σειράς, της μεθόδου και του τρόπου διδασκαλίας» (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005: 377). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα περάσει στο στάδιο της 
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εφαρμογής, το οποίο ανατροφοδοτείται ανελλιπώς μέσω της «συλλογής δεδομένων» 

από τον ίδιο για το πώς εξελίσσεται. Παράλληλα με όλα τα παραπάνω στάδια θα 

τρέχει η διαδικασία της αξιολόγησης. Κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας ο 

εκπαιδευτικός θα χρειαστεί να απαντήσει σε πολύ ουσιαστικά «ερωτήματα, όπως: 

 Ποιες διδακτικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν; 

 Ποιες ενέργειες και μέσα θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της 

απόδοσης των μαθητών; 

 Ποιο θα είναι το κριτήριο επίτευξης των στόχων; 

 Πόσες και τι είδους εξετάσεις είναι απαραίτητες; 

 Πόσες και ποιες εργασίες θα ανατεθούν στους μαθητές για να 

επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι 

 Ποια κείμενα θα χρησιμοποιηθούν; 

 Τι άλλο υλικό (π.χ. άρθρα, πηγές από το ίντερνετ κ.τ.λ.) θα 

χρησιμοποιηθούν; 

 Θα είναι πολυμεσικό το μάθημα; 

 Θα υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις; 

 Θα χρειαστούν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα; (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005: 383) 

Η ίδια καταλήγει ότι για την επιτυχημένη εφαρμογή της διδασκαλίας θα πρέπει «να 

έχει δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο και πλήρες πρόγραμμα σπουδών και να παρέχονται 

σαφείς οδηγίες στους μαθητές ως προς τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 386).  

Εκ των πραγμάτων ένα ΠΣ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί παντού με τον 

ίδιο τρόπο. Ο Hameyer (2007) μάλιστα θεωρεί ότι μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα, 

καθώς είναι πιθανό να αναμειγνύεται με αφανή ή υποβόσκοντα προσωπικά ή 

κοινωνικά πρότυπα και στάσεις ζωής. Άλλωστε συχνά οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν 

μικρές ή μεγαλύτερες προσωπικές τροποποιήσεις. Βασικός λόγος που παρατηρείται 

το παραπάνω φαινόμενο είναι το «αόρατο» όπως το περιγράφει ο Hamayer (2007) 

ΠΣ, που υπάρχει στο μυαλό κάθε εκπαιδευτικού, πολιτικού, μαθητή ή γονιού και 

περιλαμβάνει όσα πιστεύει ο καθένας ότι θα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο. 

Επιπρόσθετα το αόρατο ΠΣ επηρεάζει και το τι τελικά λαμβάνει χώρα στο σχολείο. 

Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός που υποστηρίζει τη διάκριση των επιστημονικών 

κλάδων και έχει μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση της διδασκαλίας θα εφαρμόσει με 

πολύ διαφορετικό τρόπο το υποχρεωτικό ΠΣ από έναν εκπαιδευτικό που αρέσκεται 
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σε μια διδασκαλία βασισμένη στις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών και τα 

παραδείγματα.           

Οι Huizinga et.al. (2014) περιγράφουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητο να 

κατέχουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να εμπλακούν με επιτυχία στη διαδικασία 

σχεδιασμού ενός ΠΣ. Οι βασικές ικανότητες που αναφέρουν είναι α) ανάλυσης, β) 

σχεδιασμού, γ) ανάπτυξης, δ) εφαρμογής και ε) αξιολόγησης. Προσθέτουν όμως ότι 

είναι απαραίτητο να έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου, των αναγκών των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών, όπως και των απαιτήσεων του περιεχομένου (Huizinga et.al., 

2014: 35).   

Πιο συγκεκριμένα οι Huizinga et. al (2014) θεωρούν ότι καθώς η διαδικασία 

σχεδίασης ενός προγράμματος σπουδών ξεκινά με τον προσδιορισμό του τι θα 

διδαχθεί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσδιορίσουν τους στόχους του ΠΣ και τα 

προβλήματα που θα τους απασχολήσουν. Τα στοιχεία του προγράμματος πρέπει να 

είναι ακριβή, σχετικά με το θέμα και να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι παρωχημένα. 

Συνεπώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, να είναι 

συνεχώς ενημερωμένος για τις εξελίξεις στον κλάδο του και να γνωρίζει τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μαθητές στο συγκεκριμένο επιστημονικό 

τομέα. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίσει για το παιδαγωγικό 

ρεπερτόριο του. Με την έννοια αυτή περιγράφονται οι γνώσεις και οι ικανότητες του 

εκπαιδευτικού να επιλέγει, να εφαρμόζει και να συμπεριλαμβάνει στο ΠΣ που 

δημιουργεί τις κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές και εργαλεία, που απαιτούνται 

για την επιτυχημένη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Σημαντικό στοιχεία 

σε αυτόν τον τομέα είναι η ικανότητα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών που 

πρέπει να διακρίνει τον εκπαιδευτικό (Huizinga et. al 2014). Σε αυτό άλλωστε 

συνηγορεί και η Μακρίδου-Μπούσιου (2005), καθώς σημειώνει ότι ο  σύγχρονος 

καθηγητής θα πρέπει να γνωρίζει πώς «να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη 

βελτίωση της μάθησης και να κατανοεί το πώς μπορεί η τεχνολογία να περιληφθεί 

στο πρόγραμμα σπουδών ανεξαρτήτως του αντικειμένου που διδάσκει ή της ηλικίας 

των μαθητών του» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 112). Προσθέτει ότι οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν στόχος του ΠΣ είναι η 

δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος και η προώθηση της κριτικής σκέψης. Στη 

συνέχεια οι Huizinga et. al (2014) αναδεικνύουν τη σημασία του να χαρακτηρίζεται 

το ΠΣ από πληρότητα και συνοχή. Ιδιαίτερα η συνοχή του ΠΣ πρέπει να είναι 

εμφανής τόσο στο εσωτερικό του (συνοχή και ισορροπημένη παρουσίαση των 

εννοιών από τις οποίες αποτελείται) όσο και στις εξωτερικές σχέσεις του με όλες τις 

υπόλοιπες δομές, λογικές και δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.  

Παρόλ’ αυτά δεν παραλείπεται να διατυπωθούν και σημαντικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν νέα ΠΣ. 

Αυτά μπορούν να συνοψιστούν στην έλλειψη χρόνου, στις διαφορετικές προσδοκίες 

για το ΠΣ που πιθανόν να έχουν τα μέλη της ομάδας εργασίας και τέλος στην έλλειψη 

ικανοτήτων και εμπειρίας στο σχεδιασμό ΠΣ (Huizinga et.al., 2014: 35).    
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Επιλογή οικονομικών εννοιών. 

Τα βιβλία των μαθημάτων της Κοινωνιολογίας, του Δικαίου και Πολιτικής 

και πιο πρόσφατα της Πολιτικής Παιδείας συμπεριλαμβάνουν πληθώρα οικονομικών 

εννοιών. Παράλληλα τις αντιμετωπίζουν μέσα από το πρίσμα μιας διαφορετικής 

επιστήμης, προσφέρουν παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για τη χρήση, 

εφαρμογή και χρησιμότητα της Οικονομίας. Οι μαθητές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία διαφορετικών επιστημών για να κατανοήσουν είτε τις 

συνθήκες και χαρακτηριστικά παλαιότερων εποχών (π.χ. Βιομηχανική επανάσταση) ή 

πολύ πιο συχνά τα δεδομένα τις σύγχρονης εποχής (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού). 

Με άλλα λόγια μπορεί να επιτευχθεί μια ολόπλευρη ανάλυση του κοινωνικού, 

πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος των μαθητών. Ταυτόχρονα οι μαθητές 

εξοικειώνονται, κατανοούν και εφαρμόζουν διαφορετικές οικονομικές έννοιες. Έτσι η 

διδασκαλία της Οικονομίας ξεφεύγει από τα αποστειρωμένα πλαίσια μιας επιστήμης 

δυσνόητων εννοιών, ορισμών και διαγραμμάτων και μετατρέπεται σε μια επιστήμη (ή 

ένα εργαλείο στα χέρια των μαθητών) απαραίτητη για τη μελέτη και κατανόηση των 

σύγχρονων παγκόσμιων και τοπικών προβλημάτων.     

Το βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέξαμε τις οικονομικές έννοιες της 

παρούσας εργασίας είναι η ύλη και το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της 

Οικονομίας στο ΓΕΛ, όπως αντίστοιχα και των μαθημάτων της Κοινωνιολογίας, του 

Δικαίου και Πολιτικής και πιο πρόσφατα της Πολιτικής Παιδείας. Επιπρόσθετα, 

καθώς πολλοί μελετητές αναφέρουν ότι είναι σημαντικό το μάθημα α) να άπτεται των 

ενδιαφερόντων των μαθητών και/ή β) να βασίζεται στις εμπειρικές/βιωματικές τους 

γνώσεις επιλέξαμε, ως κεντρικές έννοιες των διεπιστημονικών παρεμβάσεων που 

πραγματοποιήσαμε έννοιες που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.  

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, στόχος μας δεν ήταν να αντικαταστήσουμε 

πλήρως τα διακριτά μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος. Για αυτό προχωρήσαμε 

στη δημιουργία διεπιστημονικών ενοτήτων. Άλλωστε μια τέτοια προσέγγιση είναι πιο 

εύκολα εφαρμόσιμη και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την προσαρμόσουν στο 

πρόγραμμα σπουδών ακόμα και κατά τη διάρκεια τη σχολικής χρονιάς (Σαπουντζής, 

2010). Επίσης η πρόταση των Vachris & Bohanon (2012) δεν είναι να διδάσκεται 

ολόκληρη η ύλη με τη διεπιστημονική μέθοδο, αλλά –στην περίπτωσή τους- να 

γίνεται ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της οικονομίας σε μικρές 

δόσεις Ωστόσο, πάντα θα είναι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μπορέσει να 

συμβαδίσει η διεπιστημονική ενότητα με το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές οικονομικές έννοιες, ενώ αναλύονται στα 

σχολικά οικονομικά εγχειρίδια, δεν συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη. Κατά 

συνέπεια η αναφορά τους στα άλλα μαθήματα, αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για 

να μην παραμείνουμε στην απλή αναφορά, αλλά να περάσουμε σε μια πιο ουσιαστική 

ανάλυση. Για αυτό το λόγο απαιτήθηκε διεξοδική ανάγνωση των εγχειριδίων των 

μαθημάτων των άλλων κοινωνικών επιστημών του ΠΣ του ελληνικού ΓΕΛ. Σε αυτή 
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μας την προσπάθεια ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία του Mauch (2005), ο οποίος στη 

διδακτορική του διατριβή παρουσίασε μια διεπιστημονική προσέγγιση των 

Μαθηματικών μέσω του μαθήματος Πολιτική Παιδεία. Για την ακρίβεια προσδιόρισε 

όλα τα σημεία του προγράμματος σπουδών και τις έννοιες που υπάρχουν στην 

Πολιτική Παιδεία και που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με μαθηματικές ή 

στατιστικές έννοιες και δεξιότητες. Τις παραπάνω έννοιες και δεξιότητες τις ονόμασε 

Κοινωνικά Μαθηματικά, τα οποία χρησιμοποιεί ως μέσο διδασκαλίας των 

μαθηματικών, εφαρμογής τους σε πραγματικές συνθήκες και διεξαγωγής 

συμπερασμάτων –βασισμένων και στα μαθηματικά- σχετικών με τα υπό μελέτη 

κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα ή θέματα.  

Τα βήματα που ακολούθησε ο Mauch (2005) –καθώς δεν χρησιμοποιείται σε 

όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α. ένα διδακτικό εγχειρίδιο- ήταν αρχικά να προσδιορίσει 

τα σημεία του προγράμματος σπουδών τα οποία προσφέρουν τις δυνατότητες για τις 

διεπιστημονικές εφαρμογές. Στη συνέχεια ανέλυσε το πιο διαδεδομένο εγχειρίδιο 

Πολιτικής Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να προσδιορίσει 

επακριβώς τα παραδείγματα Κοινωνικών Μαθηματικών που ενυπάρχουν σε αυτό. Η 

παραπάνω μεθοδολογία έδωσε τη δυνατότητα στον ερευνητή να βγάλει 

συμπεράσματα σε σχέση με τη σημασία και τη χρήση των Κοινωνικών Μαθηματικών 

στο πρόγραμμα σπουδών της Πολιτικής Παιδείας, κάτι που αποτελεί και στόχο της 

παρούσας έρευνας, όσον αφορά βέβαια τις Οικονομικές έννοιες που εμπεριέχονται 

συνολικά στα κοινωνικά μαθήματα του ελληνικού ΓΕΛ.  

Βέβαια, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι εξαιρετικά απαιτητική και για την 

ολοκλήρωσή της χρειάζονται αρκετές και διεξοδικές αναγνώσεις των εγχειριδίων 

(Mauch 2005). Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας χρειάστηκε να γίνει διεξοδική 

ανάλυση των εγχειριδίων των μαθημάτων της Πολιτικής Παιδείας, της 

Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής και Δικαίου, ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία 

στα οποία γίνεται αναφορά σε οικονομικές έννοιες και είναι κατάλληλα για 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το τελικό στάδιο 

επεξεργασίας της εργασίας (Απρίλιος 2014) ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα σπουδών 

για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας το οποίο και λάβαμε υπόψη μας στην ανάλυσή 

μας. 

Κατά τον Mauch (2005) η μεγάλη δυσκολία σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν 

μπορούν όλα τα σημεία στα οποία υπάρχουν αριθμητικές αναφορές να θεωρηθούν 

Κοινωνικά Μαθηματικά. Αντίστοιχα στη δική μας προσπάθεια έπρεπε να 

προσδιοριστούν επακριβώς τα σημεία αναφοράς των οικονομικών εννοιών και στη 

συνέχεια να προσδιοριστεί το επίπεδο ανάλυσής τους και το κατά πόσο μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα, αλλά και ουσιαστική βάση για να οικοδομηθεί μια 

διεπιστημονική ενότητα πάνω σε αυτά. Αν για παράδειγμα γίνεται μια απλή αναφορά 

σε οικονομική έννοια, στο πλαίσιο όμως ανάλυσης ενός εντελώς διαφορετικού 

θέματος, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί βάση για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής 

ενότητας και το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να απορριφθεί. Αντίθετα οι Marri et al. 
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(2013) παρουσιάζουν την εργασία τους για τη διδασκαλία της έννοιας του 

προϋπολογισμού, του ελλείμματος και του χρέους, μέσα στην ενότητα που 

παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου και την διαδικασία ψήφισης 

νόμου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση πετυχαίνει πολλούς από τους στόχους της 

διεπιστημονικότητας, καθώς δημιουργεί συνθήκες ενεργούς μάθησης, τοποθετεί τη 

γνώση στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου, όπου και δημιουργεί της προϋποθέσεις 

εφαρμογής της, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες και από τα δύο 

εμπλεκόμενα μαθήματα. Με την ίδια αντίληψη κινείται και ο Σαμαράς (2003) για τη 

δημιουργία της δικιάς του διεπιστημονικής προσέγγισης της Οικονομίας μέσω της 

λογοτεχνίας. Αν και όπως αναφέρει υπάρχουν πολλά κείμενα στα οποία μπορούν να 

υπάρξουν οικονομικές αναφορές σε κάποια από αυτά αποτελούν ένα ήσσονος 

σημασίας στοιχείο σε μια γενικότερη ανάλυση ενός διαφορετικού θέματος. Κατά 

συνέπεια ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεφύγει από την ουσία του κειμένου για να 

αναλύσει μια οικονομική έννοια.  

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των 

εννοιών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της διεπιστημονικής προσέγγισης, είναι ο 

περιορισμένος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι άλλωστε λίγοι οι 

ερευνητές (Vachris & Bohanon, 2012, Freedman 2008) που τονίζουν ότι οι ΔΔ 

προσεγγίσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, οπότε 

αναγκαστικά πρέπει να περιορίζουν τον αριθμό των εννοιών με τις οποίες 

καταπιάνονται, αν θέλουν να πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια 

ακόμα και αν σε μια συγκεκριμένη ενότητα ενός άλλου επιστημονικού πεδίου 

αναφέρονται πολλές οικονομικές έννοιες, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει μια επιλογή 

αυτών των οποίων θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά.  

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η έρευνα των Buckles & Watts (1998) που από 

τότε αναφέρουν τη σημασία της ύπαρξης οικονομικών εννοιών στα προγράμματα 

σπουδών των άλλων μαθημάτων και τη δυνατότητα ενστάλαξης οικονομικών 

γνώσεων κατά τη διεξαγωγή τους. Παρόλα’ αυτά επισημαίνουν ότι ο καλύτερος 

τρόπος για να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός οικονομικός γραμματιμσός είναι μέσω 

ενός αυτόνομου μαθήματος Οικονομίας. Σε αυτή την έρευνα αναφέρουν ότι συχνά οι 

σχετικές με τις οικονομικές έννοιες διατυπώσεις στο πρόγραμμα σπουδών των άλλων 

κοινωνικών μαθημάτων και οι στόχοι που απορρέουν από αυτά, είναι τόσο 

γενικόλογοι, που η ανάλυση ολόκληρου του ΠΣ της Οικονομίας δεν θα έφθανε για να 

καλυφθούν πλήρως. Για αυτό το λόγο και οι Buckles & Watts (1998) περιορίζονται 

μόνο στις οικονομικές έννοιες οι οποίες αναφέρονται ρητά στα ΠΣ των άλλων 

μαθημάτων. Με βάση λοιπόν τις έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και 

κυρίως αυτή των Buckles & Watts (1998) μπορούμε να συνοψίσουμε ότι στόχοι της 

ανάλυσής μας είναι: 

 να προσδιοριστούν και αξιολογηθούν το πεδίο εφαρμογής και η ακρίβεια με 

την οποία παραθέτονται οι οικονομικές έννοιες στο πρόγραμμα σπουδών των 

τριών άλλων κοινωνικών μαθημάτων του ελληνικού ΓΕΛ. 
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 να προσδιοριστεί το απαιτούμενο επίπεδο οικονομικής κατανόησης, που είναι 

απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι στα άλλα μαθήματα και 

 να εξακριβωθούν οι χαμένες ευκαιρίες για να συμπεριληφθούν οικονομικές 

έννοιες στο πρόγραμμα σπουδών των άλλων μαθημάτων.  

Επιπρόσθετα κατά τους Buckles & Watts (1998) το γεγονός ότι  για να 

επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών των άλλων κοινωνικών 

επιστημών προϋποτίθεται η γνώση πολλών οικονομικών εννοιών, χωρίς να 

επεξηγείται πως οι μαθητές –αλλά και οι καθηγητές- αναμένεται να έχουν αποκομίσει 

τις προαπαιτούμενες οικονομικές γνώσεις, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη 

σημασία των διεπιστημονικών προσπαθειών. Άλλωστε η συμπληρωματικότητα που 

χαρακτηρίζει τα ΠΣ των διαφορετικών μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, 

δίνει την προοπτική για τη δημιουργία περισσότερων ΔΔ προγραμμάτων και 

ενσωμάτωση των οικονομικών γνώσεων σε άλλα μαθήματα.  

Οι Giedeman & Lowen (2008) στην εργασία τους προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν όλες τις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν στα εγχειρίδια οικονομίας 

και μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Η 

ταξινόμηση των εννοιών έγινε σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

συμπεριέλαβαν τις έννοιες στις οποίες γινόταν μια «απλή αναφορά» στα οικονομικά 

εγχειρίδια. Οι ίδιοι περιγράφουν τη σημασία της απλής αναφοράς ως: μιας αναφοράς 

που «δίνει ένα σύντομο γενικό πλαίσιο ή λίγες λεπτομέρειες». Όσον αφορά το 

μέγεθός τους, ήταν σύντομο και κυμαινόταν από λίγες λέξεις ως τρεις προτάσεις. Οι 

αναφορές της δεύτερης κατηγορίας ονομάστηκαν «μέτριες». Για να ενταχθεί μια 

αναφορά σε αυτή την κατηγορία έπρεπε το εγχειρίδιο να περιλαμβάνει σε βάθος 

ανάλυση της έννοιας. Σε αντίθεση με τις «απλές αναφορές» η «μέτριες αναφορές» 

παρείχαν ένα αξιόπιστο αρχικό σημείο για διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αποκομίσουν κάποιες γνώσεις και μόνο από την απλή 

ανάγνωση του βιβλίου. Η τελευταία κατηγορία αναφορών ήταν οι πιο «περιεκτικές» 

και περιελάμβαναν τμήματα του κειμένου που είχαν ένα ουσιαστικό ιστορικό 

περιεχόμενο και η έκτασή τους ήταν περίπου δέκα προτάσεις, δηλαδή μια 

παράγραφος. Πρέπει να τονιστεί ότι το μέγεθος χρησιμοποιείται ενδεικτικά και όχι ως 

βασικό κριτήριο επιλογής.            

Με βάση προηγούμενες έρευνες, δημιουργήθηκε μια κλίμακα τεσσάρων 

επιπέδων για να περιγραφεί το πόσο έχει αναλυθεί στο εγχειρίδιο η κάθε οικονομική 

έννοια: α) ελάχιστα, β) μερικώς, γ) πολύ καλά και δ) πλήρως (Mauch 2005, 

Giedeman & Lowen 2008, Marri et al 2013).  

Σχολικά Εγχειρίδια  

Η προσέγγιση της διδακτικής μέσω της διεπιστημονικότητας δεν μπορεί να 

παραμένει προσηλωμένη αποκλειστικά στη διδασκαλία μέσω των σχολικών 

εγχειριδίων. Παρότι λοιπόν πολλά εγχειρίδια μπορεί να είναι ακριβή και δημιουργικά, 
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λίγα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν ένα θέμα στο απαραίτητο βάθος και εύρος ώστε 

να αναπτύσσονται ιδέες και έννοιες ολοκληρωμένα. Ωστόσο αν συνδυάζονται με 

άλλες δραστηριότητες μπορούν να δημιουργηθούν πιο ολιστικές μέθοδοι 

διδασκαλίας, μέσα σε ένα πλαίσιο με περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερο νόημα για 

τους μαθητές, που θα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που θα εκτελούν οι ίδιοι. 

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, το εγχειρίδιο είναι απαραίτητο για την 

εκπαίδευση των μαθητών, που είναι άλλωστε συνηθισμένοι στο να τα χρησιμοποιούν 

(Duerr, 2008).   

Ένας από τους βασικούς στόχους της διεπιστημονικότητας, για να επιτευχθεί 

αποτελεσματική διδασκαλία, είναι να υπάρξει συνοχή ανάμεσα στις θεματικές 

ενότητες και όχι απομόνωση, κάτι βέβαια το οποίο προσφέρουν αντίστοιχης λογικής 

προσεγγίσεις. Για αυτό τον λόγο στο διεπιστημονικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται  

η διδασκαλία των οικονομικών εννοιών που ενυπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια των 

άλλων μαθημάτων, υποστηρίχθηκε από το υλικό που υπάρχει στα σχολικά βιβλία της 

Οικονομίας. Κατά συνέπεια πέρα από την ουσιαστικότερη ανάλυση των οικονομικών 

εννοιών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, μοιράστηκαν –όπου χρειάστηκε- και 

φωτοτυπημένο υλικό από το αντίστοιχο κομμάτι του βιβλίου της Οικονομίας. Οι 

Wade & Stone (2010) στο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που δημιούργησαν 

αναλύουν το θέμα της σχέσης της υγείας και της οικονομικής ανισότητας από 

κοινωνιολογική και οικονομική πλευρά, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά 

εγχειρίδια, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν συνολική αντίληψη για τις προσεγγίσεις 

που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα. Αντίστοιχα και οι Lage, 

Platt & Treglia (2000) χώρισαν το υλικό του μαθήματός τους σε θεματικές ενότητες 

αντίστοιχες με τα κεφάλαια του βιβλίου. Από την πλευρά της η Caviglia-Harris 

(2003) θεωρεί ότι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε στην 

προσπάθεια δημιουργίας του διεπιστημονικού προγράμματος της  ήταν η επιλογή του 

κατάλληλου εγχειριδίου. Και αυτή κατέληξε στην χρήση αποσπασμάτων από δύο 

διαφορετικά διδακτικά εγχειρίδια –διαφορετικών επιστημονικών κλάδων- ώστε να 

καλύψει σε ικανοποιητικό επίπεδο την ύλη και ταυτόχρονα να υποστηρίξει επαρκώς 

το διεπιστημονικό πλαίσιο. Αντιθέτως η Freedman (2008) προτείνει τη δημιουργία 

μιας εκτεταμένης λίστας προτεινόμενων εγχειριδίων από τα οποία οι συμμετέχοντες 

θα μπορούν να διαβάσουν για το μάθημα. Ωστόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση, 

καθώς είναι σχεδιασμένη για πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι πολύ πιο δύσκολο να 

εφαρμοστεί σε μια σχολική μονάδα. Ιδιαίτερα στην πλειονότητα των ελληνικών ΓΕΛ, 

που ακόμα και αν υπάρχει βιβλιοθήκη, υπολειτουργεί. Τέλος η Duerr (2008) 

προτείνει την ενοποίηση σχολικών εγχειριδίων και με εξωσχολικά βιβλία, καθώς έτσι 

μπορεί να επιτευχθεί μια πιο φρέσκια οπτική που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών. 

Χρήση Παραδειγμάτων  

Στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης διεπιστημονικής παρέμβασης σημαντικό ρόλο 

παίζει η επιλογή και η χρήση των κατάλληλων παραδειγμάτων. Σε αυτό συνηγορεί η 
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παρατήρηση των Ghosh & Rahman (2011) ότι οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας 

που στηρίζονται αποκλειστικά στη διάλεξη και στη χρήση του πίνακα ως μοναδικού 

εποπτικού μέσου, τείνουν να κάνουν τους μαθητές όλο και πιο αδιάφορους για τα 

δρώμενα εντός τάξης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Οι ίδιοι 

αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που είναι πιο 

σύγχρονα και εξάπτουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς κάποιοι μπορεί ακόμα 

και να έχουν βιώσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Αντίστοιχα η Freedman (2008) 

στη διεπιστημονική προσέγγιση μέσω συνδιδασκαλίας που εφάρμοσε, χώρισε το 

μάθημα σε τέσσερεις ενότητες και η πρώτη είχε ως βασικό στόχο να κάνει τους 

φοιτητές να σκέφτονται ως οικονομολόγοι. Συνεπώς πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε η 

οικονομολόγος καθηγήτρια και κύριο εργαλείο στην διδασκαλία των βασικών 

οικονομικών εννοιών ήταν η χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των 

φοιτητών ή από το πεδίο ενδιαφερόντων τους. Τέλος η Hoyt (2003) τονίζει ότι η 

χρήση παραδειγμάτων πρέπει να προβλέπεται στο σχεδιασμό κάθε διδακτικής 

ενότητας, ώστε οι καθημερινές εμπειρίες των μαθητών να ενσωματώνονται στο 

μάθημα και να αποτελούν τη βάση για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να κρατά μια στοιχειώδη επαφή με τη 

σύγχρονη ποπ κουλτούρα, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών του και να μπορεί να προσδιορίζει ανάλογα και τα παραδείγματα τα οποία 

χρησιμοποιεί. Η ίδια τονίζει ότι η επιλογή ενός παραδείγματος που θα κινήσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών μπορεί να αποτελέσει τον «γάντζο» που θα αποσπάσει την 

προσοχή τους και θα αποτελέσει την αφετηρία για την ενεργή συμμετοχή τους. 

Καταλήγει δε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης τακτικής είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματική για την εισαγωγή νέων οικονομικών εννοιών.    

Χρήση Ίντερνετ    

Το ίντερνετ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς 

τόσο για τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας όσο και για την εφαρμογή 

νεωτερικών μεθόδων διδασκαλίας. Οι Maier et.al. (2012) παρουσιάζουν έναν 

ιστότοπο που περιέχει σχεδιαγράμματα και πληροφορίες για τη διδασκαλία 

οικονομικών διδακτικών ενοτήτων, που βασίζονται σε διαφορετικές διδακτικές 

μεθόδους (Starting Point: Teaching and Learning Economics 

http://serc.carleton.edu/econ/index.html). Είναι αξιοσημείωτο ότι το site εμπεριέχει 

και πληροφορίες για κάθε μια από τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. 

Ένα άλλο site από το οποίο χρησιμοποιήσαμε διδακτικές προσεγγίσεις είναι το 

Teaching Economics as if People Mattered (http://www.teachingeconomics.org/). Το 

site εκτός από οδηγίες για τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων, προσφέρει και 

οπτικοποιημένη παρουσίαση είτε ολόκληρης της διδακτικής ενότητας είτε κάποιων 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της.    

 

 

http://www.teachingeconomics.org/
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Αξιολόγηση Μαθητών 

Αρχικά, οι Cartwright & Stepanova (2012) συμπεραίνουν ότι είναι σημαντικό 

οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός, να 

πλαισιώνονται από κάποιας μορφής αξιολόγηση ή άσκηση για το σπίτι, ώστε να 

μεγιστοποιηθούν τα κέρδη από αυτές. Για παράδειγμα αναφέρουν ότι αν οι μαθητές 

αναγκαστούν να επεξεργαστούν όσα πραγματοποιήθηκαν σε ένα πείραμα ή να 

αναλύσουν τα αποτελέσματά του, αυτόματα αυξάνεται το μέγεθος των οικονομικών 

γνώσεων που προσλαμβάνουν.     

Η Caviglia-Harris (2003) χρησιμοποίησε ποικιλόμορφους τρόπους 

αξιολόγησης των μαθητών τόσο βασιζόμενη στις επιδόσεις τους σε κουίζ και 

εργασίες που αφορούσαν τα θέματα φιλοσοφίας του μαθήματος, όσο και σε ένα 

τελικό πρότζεκτ που ενσωμάτωνε οικολογικά, φιλοσοφικά και οικονομικά θέματα 

που σχετίζονταν με ένα συγκεκριμένο δάσος της επιλογής του μαθητή. Οι μαθητές 

έπρεπε να αναλύσουν ένα περιβαλλοντικό θέμα και από τις τρεις προοπτικές και να 

αξιολογήσουν κριτικά τις επιπτώσεις που είχαν στο δάσος. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

κρίνεται απαραίτητο οι καθηγητές να κατευθύνουν και συμβουλεύουν τους φοιτητές 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ώστε να μπορέσουν στο τέλος να 

ανταποκριθούν. 

Επίσης, κατά τη Freedman (2008), στο διεπιστημονικό πρόγραμμα που 

εφάρμοσε,  η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετίστηκε τόσο με τη 

γνώση συγκεκριμένων εννοιών των επιμέρους επιστημονικών κλάδων, όσο και με την 

αξιολόγηση της ικανότητας των φοιτητών να ενιαιοποιούν τη γνώση των 

διαφορετικών επιστημών. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά 

εργαλεία, όπως η ανάθεση περιλήψεων, η ανάθεση της αρμοδιότητας να διευθύνουν 

εκ περιτροπής τη συζήτηση οι φοιτητές, η διεξαγωγή προόδου και τελικών 

εξετάσεων. Επίσης κριτήριο αξιολόγησης των φοιτητών αποτέλεσε και η επίδοσή 

τους στα debate το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συγγραφέα ως ένα εξαιρετικό 

εργαλείο αξιολόγησης. 

Ομαδικές εργασίες 

  Η ομαδική εργασία αποτελεί μια κοινωνική μορφή διδασκαλίας (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005). «Η ομαδική εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 

όπου η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μικρούς αριθμούς μαθητών είναι αναγκαία για 

κοινωνικούς, πειθαρχικούς ή μαθησιακούς λόγους. Εφόσον η τάξη αποτελεί 

αντανάκλαση της κοινωνίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αλληλεπίδραση και η 

συνεργασία. Η ομαδική εργασία περιλαμβάνει και τα δύο αυτά στοιχεία» (Μακρίδου – 

Μπούσιου – Μακρίδου, 2005: 322). Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ανάθεση 

ομαδικών εργασιών είναι μια συνηθισμένη διαδικασία στις διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις. Το πρόγραμμα σπουδών που σχεδίασαν οι Leet & Houser (2003) 

περιελάμβανε την εκπόνηση σύντομης εργασίας κάθε 2 εβδομάδες στην οποία οι 
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φοιτητές παρουσίαζαν την οικονομική έννοια η όποια παρουσιαζόταν στην ταινία και 

μια αξιολόγηση της ίδιας της ταινίας.  

Ατομικές Εργασίες 

Ένας πιθανός τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μιας διδακτικής 

εφαρμογής και του κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν διεπιστημονικά 

τις βασικές έννοιες του μαθήματος είναι οι ατομικές εργασίες (Freedman, 2008). 

Αντίστοιχα ο Sexton (2006) αναφέρει ότι οι φοιτητές –κατά την αξιολόγησή τους- 

γράφουν μια μικρή εργασία στην οποία θα αναλύουν το οικονομικό περιεχόμενο μιας 

σκηνής από ταινία. Έτσι οι φοιτητές συνειδητοποιούν ότι υπάρχει οικονομικό 

περιεχόμενο σε κάθε ταινία και ότι ο οικονομικός τρόπος σκέψης είναι 

ενσωματωμένος στην καθημερινότητά τους. Οι  Phelps & Cseh (2010) ανέθεσαν 

στους μαθητές, ως εργασία για το σπίτι, να σχολιάσουν το κατά πόσο οι επιστήμες 

της Κοινωνιολογίας και της Οικονομίας αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του 

καταμερισμού της εργασίας με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το να 

αναγνωρίζουν οι μαθητές τις διαφορετικές αντιλήψεις ή μεθόδους ανάλυσης που 

χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές επιστήμες, αποτελεί από τους πλέον κοινούς (αλλά 

ταυτόχρονα και ουσιαστικούς) στόχους των διεπιστημονικών προσεγγίσεων. 

Άλλωστε απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν οι ίδιοι 

διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης ως μέσο επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό 

κόσμο. 

Η χρήση του τεστ 

Μια από τις πιο τυπικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών είναι η χρήση 

σύντομων γραπτών τεστ είτε με τη μορφή ερωτήσεων ανάπτυξης είτε με τη μορφή 

ερωτήσεων σωστού – λάθους και πολλαπλών επιλογών. Ωστόσο και μόνο η 

ανακοίνωση στους μαθητές ότι θα εξεταστούν μέσω ενός γραπτού τεστ αυξάνει το 

άγχος τους και είναι πιθανό να μειώνει τη δημιουργικότητά τους. Έχοντας τα 

παραπάνω στοιχεία υπόψη μας προσπαθήσαμε η αξιολόγηση των μαθητών να μην 

έχει την αγχωτική μορφή ενός τεστ, αλλά μιας δημιουργικής ατομικής εργασίας. Η 

συγκεκριμένη επιλογή μας, βασίστηκε σε εργασία του Walstad (2006), σύμφωνα με 

την οποία τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ερωτήσεων ανάπτυξης στην αξιολόγηση 

των μαθητών είναι τα ακόλουθα: 

1. Το βασικό πλεονέκτημα που δίνει αυτή η μορφή τεστ είναι η ελευθερία που 

παρέχει στον μαθητή για το πώς θα διατυπώσει και θα δομήσει την απάντησή 

του. Οι μαθητές μπορούν να διαλέγουν, να προετοιμάζουν και να 

παρουσιάζουν συγκεκριμένες έννοιες ή ιδέες με δικά τους λόγια. Ταυτόχρονα 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν τον τρόπο που ο μαθητής κάνει τα 

παραπάνω και δεν τον ελέγχουν αν απλά επέλεξε τη σωστή απάντηση π.χ. σε 

ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. 
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2. Μια ερώτηση ανάπτυξης μπορεί να ελέγξει τη δυνατότητα του μαθητή στη 

σύνθεση, την επίδοσή του σε πολύπλοκες (σύνθετες) ερωτήσεις εφαρμογής (με 

βάση την ταξινόμηση του Bloom), στην ανάλυση προβλημάτων και στην 

αξιολόγηση αποφάσεων. Τα παραπάνω θεωρούνται τόσο μεγάλης σημασίας 

που δικαιολογούν τον εξτρά χρόνο και ενέργεια που απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό για να βαθμολογήσει τα γραπτά. 

3. Δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να ελέγξουν όλα 

τα παραπάνω. Για να πετύχουν τους παραπάνω σκοπούς πρέπει να είναι έτσι 

δομημένες ώστε για να απαντηθούν να απαιτείται ο μαθητής να επιδείξει το 

επιθυμητό επίπεδο αναλυτικής σκέψης.  

Παράλληλα όμως ο Walstad (2006) προειδοποιεί για την αποφυγή παγίδων 

που προκύπτουν από τη χρήση ερωτήσεων ανάπτυξης, καθώς συχνά μπορεί να μην 

αποτελούν ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών. Η ευκολία 

μάλιστα με την οποία μπορεί θεωρητικά να φτιαχτεί ένα τέτοιο τεστ μπορεί να 

οδηγήσει στην κακή διατύπωση των ερωτήσεων. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 

ερώτηση να έχει μεγάλο εύρος απάντησης ή το να μην σχετίζεται με το οικονομικό 

θέμα που μελετά η συγκεκριμένη ενότητα. Ένα άλλο πρόβλημα αυτής της μορφής 

αξιολόγησης είναι ότι οι ερωτήσεις ανάπτυξης δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρο 

το περιεχόμενο της ύλης. Πάντα σύμφωνα με τον Walstad (2006: 41) για να αυξηθεί 

η αξιοπιστία μιας αξιολόγησης πρέπει να οριστούν προσεκτικά α) τα θέματα που θα 

ελεγχθούν, β) το πώς θα δομηθούν σωστά οι απαντήσεις και γ) το ποιες θα είναι οι 

λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να είναι ευκολότερη η όσον 

το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση των μαθητών. Ένα αντιφατικό στοιχείο 

της αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι ο επιδιωκόμενος 

έλεγχος κατανόησης του περιεχομένου, του γραπτού λόγου και της δημιουργικότητας 

δυσκολεύουν τη βαθμολόγησή τους. Οι πολλαπλοί παράγοντες που αξιολογεί ο 

εκπαιδευτικός, μπορούν να οδηγήσουν στην έλλειψη αξιοπιστίας και σε λάθος 

βαθμολόγηση, σε περίπτωση που δεν έχουν δημιουργηθεί προσεκτικά οι ερωτήσεις 

και επιλεχθεί οι λέξεις κλειδιά. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος 

βαθμολόγησης. Τα δύο διαφορετικά είδη βαθμολόγησης των ερωτήσεων ανάπτυξης 

είναι το αναλυτικό και το ολιστικό. Η ολιστική προσέγγιση, που βαθμολογεί μια 

εργασία από τη συνολική αντίληψη ή/και άποψη επί του θέματος που εκφράζει ο 

μαθητής και δεν βαθμολογεί τμηματικά. Συνήθως η κλίμακα που χρησιμοποιείται 

είναι αυτή του Α, Β, C, κτλ. Αντίθετα στην αναλυτική βαθμολόγηση χρησιμοποιείται 

η αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης π.χ. η εικοσαβάθμια. 

 

4.5 Διδακτικές μέθοδοι/ εποπτικά μέσα  

Όπως αναφέρουν οι Applebee et al. (2007) στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας. Σε αυτό το κομμάτι 

της εργασίας θα επιχειρήσουμε μια σύντομη παρουσίαση των διδακτικών εργαλείων 
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που χρησιμοποιήσαμε στη διδακτική παρέμβαση που θα αναλυθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο, όπως και το γιατί και το πως συνδέθηκαν με τη διεπιστημονική 

προσέγγιση. O πρωταρχικός λόγος για τον οποίο πολλές από τις παρακάτω διδακτικές 

μεθόδους και εποπτικά μέσα επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, 

είναι το γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις. Παράλληλα βασικό στοιχείο της διεπιστημονικότητας είναι να συνδέει 

τη σχολική γνώση με τις εξωσχολικές εμπειρίες και ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Κατά συνέπεια ο περιορισμός στη χρήση αποκλειστικά παραδοσιακών μεθόδων 

διδασκαλίας όπως η διάλεξη δεν εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη στόχευση, ούτε όμως 

και τους στόχους της ενεργούς μάθησης, της διατήρησης της γνώσης και της 

παρακίνησης των μαθητών που επίσης αποτελούν ουσιώδη συστατικά αυτής της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης. Με άλλα λόγια το πνεύμα και η λογική της 

διεπιστημονικότητας δεν συμβαδίζει με δασκαλοκεντρικές εκπαιδευτικές νοοτροπίες 

που αποδέχονται ως μοναδική μέθοδο διδασκαλίας τη διάλεξη και ως εποπτικά μέσα 

τον πίνακα και την κιμωλία. Εντούτοις δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι όπως 

αναφέρουν οι Watts & Becker (2008) ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας 

παραμένει ο πιο συνηθισμένος. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η διεπιστημονικότητα σε 

καμιά περίπτωση δεν αποκλείει τα παραπάνω στοιχεία, καθώς μπορούν να φανούν 

εξαιρετικά χρήσιμα κατά περίσταση. Επιπρόσθετα η Hoyt (2003) αναφέρει ότι οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη διάλεξη, δεν είναι απαραίτητο να την 

εγκαταλείψουν πλήρως στην προσπάθειά τους να εντάξουν στοιχεία ενεργητικής 

μάθησης στον τρόπο διδασκαλίας τους. Για παράδειγμα ένα απλό οπτικό παράδειγμα, 

ένα σύντομό βίντεο, μπορεί να τονίσει με μεγάλη επιτυχία συγκεκριμένα σημεία της 

ενότητας, εμπλέκοντας τους μαθητές. Παράλληλα όμως τονίζει ότι όταν επιλέγονται 

πιο συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας τα αποτελέσματα ανταμείβουν τόσο τους 

εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Οι Phelps & Cseh (2010) μάλιστα 

υποστηρίζουν ότι οι μαθητές αναγνωρίζουν και εκτιμούν ιδιαίτερα τις προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών να κάνουν το μάθημά τους πιο ενδιαφέρον και πιο σχετικό με τον 

πραγματικό κόσμο και τα ενδιαφέροντά των νέων. Τέλος, κάνοντας μια πιο γενική 

ανάλυση οι Lage et.al. (2000), αναφέρουν ότι ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται 

από άτομα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις μαθησιακές τους 

ικανότητες. Επίσης δεν είναι δυνατόν ούτε οι μαθητές να επιλέγουν το μάθημα που 

θα παρακολουθήσουν, ανάλογα με τις διδακτικές μεθόδους του καθηγητή που τους 

ταιριάζουν, αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί να αλλάζουν πλήρως το ύφος τους για να 

ικανοποιούν όλους τους μαθητές. Κατά συνέπεια η διδακτική διαδικασία στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται «μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων, είναι πιο πιθανό να αυξήσει 

τις επιδόσεις των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για την Οικονομία» (Lage et.al., 

2000: 31).             

Συχνά αναφέρεται ότι ο ρόλος των Η/Υ γίνεται όλο και πιο σημαντικός στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και 

μάθησης έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1960 και εντείνεται όλο και 

περισσότερο (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005). Αναπόφευκτα λοιπόν και στην διδακτική 
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παρέμβαση, που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία οι Η/Υ θα παίξουν 

κομβικό ρόλο. Μια έννοια άμεσα συνδεδεμένη με τους Η/Υ είναι τα πολυμέσα. 

Βασισμένη στον Jonassen (2000), η Μακρίδου – Μπούσιου (2005) αναφέρει ότι ως 

πολυμέσα ορίζεται «η ενοποίση πολλαπλών μέσων σε κάποια παρουσίαση. Αυτά τα 

μέσα συνήθως σήμερα αφορούν στο κείμενο, τον ήχο, τα γραφικά, την κινούμενη 

εικόνα και το βίντεο, δοσμένα μέσα από κάποιον Η/Υ» (Μακρίδου – Μπούσιου, 

2005: 121). Η ίδια συνεχίζει σημειώνοντας ότι «ένα πολυμεσικό μάθημα είναι η 

παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής ενότητας με τη χρήση πολλαπλών μέσων, στο οποίο 

σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση χρήστη – συστήματος για την τοποθέτηση 

του εκπαιδευόμενου σε ενεργό ρόλο στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας. Η 

αρχή είναι ότι όταν ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσα σε αυτό το πλούσιο περιβάλλον, 

τότε η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική […] και ο μαθητής κατανοεί πιο εύκολα τα 

θέματα που μελετά» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005:  121). Η παρούσα 

διεπιστημονική προσέγγιση φιλοδοξεί να κάνει χρήση των παραπάνω στοιχείων που 

συνδέονται με ένα πολυμεσικό μάθημα τόσο για να προσφέρει στους μαθητές 

πολυποίκιλα ερεθίσματα, όσο και γιατί οι συγκεκριμένες επιδιώξεις του, ταυτίζονται 

με τις επιδιώξεις ενός διεπιστημονικού μαθήματος. Ωστόσο δεν υποβαθμίζουμε το 

γεγονός ότι πολύ συχνά, στα ελληνικά ΓΕΛ δεν επαρκεί ή λείπει εντελώς η 

υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηριχθούν ουσιαστικά και να πραγματοποιηθούν 

με επιτυχία τέτοιας μορφής διδακτικές παρεμβάσεις. 

Η Hoyt (2003) προσθέτει ότι η οικονομία είναι δυνατόν να γίνει ένα πιο 

θελκτικό για τους μαθητές μάθημα, αν οι εκπαιδευτικοί απομακρυνθούν από τις 

παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας (chalk and talk, δηλαδή διάλεξη με μοναδικό 

εποπτικό μέσο τον πίνακα και την κιμωλία), και ενστερνιστούν μορφές που 

εμπλέκουν περισσότερο τους μαθητές. Ωστόσο αν και φαίνεται ότι αυτή η 

προσέγγιση της διδασκαλίας βοηθά τους μαθητές να μάθουν περισσότερα 

οικονομικά, δεν επαρκεί από μόνη της αν δεν συνδυάζεται από προσεκτική επιλογή 

του περιεχομένου διδασκαλίας και αν δεν επικεντρωνόμαστε στον προσδιορισμό του 

τρόπου με τον οποίο οι μαθητές μας μαθαίνουν, ενώ παράλληλα τους προσφέρουμε 

τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις οικονομικές γνώσεις στην προσωπική τους ζωή. 

Συχνά οι οικονομολόγοι μπαίνουν στον πειρασμό να παραδώσουν το μάθημα 

βασισμένοι στις δικές τους εμπειρίες, όμως οι μαθητές δεν έχουν τα κατάλληλα 

εργαλεία για να αφομοιώσουν τη γνώση με τη μορφή που τους προσφέρετε. Κατά 

συνέπεια πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι να προσαρμόσουν 

τον τρόπο σκέψης τους και διδασκαλίας στις δυνατότητες των μαθητών και στην 

πορεία να προσπαθήσουν να τις επεκτείνουν. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν «τεχνικές ενεργητικής μάθησης, σχετικά με τους 

μαθητές παραδείγματα, αλλά και η διαθεματική ή η διεπιστημονική προσέγγιση» 

(Hoyt, 2003: 203).                  
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Διάλεξη 

 Η έννοια της διάλεξης δημιουργεί στο μυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων 

την αρχετυπική εικόνα (όχι πάντα θετική) που έχουν για το τι θα πει μάθημα στο 

σχολείο. Αυτή η εικόνα περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτικό να παραδίδει το μάθημα, 

μεταδίδοντας γνώσεις στους μαθητές, που τον παρακολουθούν άλλοτε με 

περισσότερη ή λιγότερη προσοχή. «Η διάλεξη είναι μια μορφή μονολόγου, όπου οι 

μαθητές ακούν και προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο καθηγητής, χωρίς να 

υπάρχει μεταξύ τους διάλογος» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 271). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι πάντα κατά την Μακρίδου – Μπούσιου (2005) δεν υπάρχει μόνο ένας 

τρόπος για να υπάρξει μια ιδανική διάλεξη, ενώ μπορούν να αποδειχθεί περισσότερο 

χρήσιμη (ως μέσο διδασκαλίας) όταν πρέπει να μεταδοθούν πληροφορίες ή να 

δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η Hoyt (2003) προσθέτει ότι από πολλούς 

οικονομολόγους εκπαιδευτικούς θεωρείται η πιο αποδοτική μέθοδος, ιδιαίτερα όταν 

επιδιώκουν να καλύψουν όλες τις ενότητες ενός εκτεταμένου προγράμματος 

σπουδών. Τα κύρια συστατικά μιας καλής διάλεξη είναι: α) ο σχεδιασμός, όπου ο 

καθηγητής μελετά τα θέματα που θα τον απασχολήσουν, β) η οργάνωση, όπου 

προσδιορίζονται τα κύρια σημεία και ο τρόπος σύνδεσής τους με τα συμπεράσματα, 

γ) η παρουσίαση και δ) η αξιολόγηση. Η διάλεξη δεν είναι απαραίτητο να διαρκεί 

ολόκληρη τη διδακτική ώρα, αλλά μπορεί να συνδυάζεται και με άλλους τρόπους 

διδασκαλίας. Άλλωστε σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές συγκρατούν πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό των δεδομένων που τους παρατίθενται στα πρώτα 10 λεπτά της 

διάλεξης, άπ’ ότι στα τελευταία 10 (Μακρίδου – Μπούσιου 2005, 274). Για τους 

παραπάνω λόγους η διάλεξη ως τρόπος διδασκαλίας δεν χρησιμοποιείται στην 

παρούσα εργασία, παρά σε ιδιαίτερες και χρονικά περιορισμένες περιπτώσεις.         

Διάλογος 

 Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος διδασκαλίας είναι ο διάλογος. Με αυτό τον 

όρο «εννοούμε την αμφίδρομη ομιλία είτε μεταξύ καθηγητή και μαθητή είτε μεταξύ 

μαθητών» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 283). Συνήθως ο εκπαιδευτικός κατευθύνει 

τον διάλογο, όμως μπορεί να υπάρξει και υποβολή ερωτήσεων ανάμεσα στους 

μαθητές χωρίς τη διαμεσολάβηση του. Άλλη μια κατηγορία διαλόγου είναι η 

συζήτηση που θα αναλυθεί διεξοδικά στη συνέχεια. Οι διαλογικοί τρόποι μαθήματος, 

αν και δεν δίνουν τη δυνατότητα να καλυφθούν τόσο μεγάλα κομμάτια ύλης όσο 

μέσω της διάλεξης, παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερη κατανόησής της (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005). Κατά την Κοσσυβάκη (2004) η διεξαγωγή ενός επιτυχημένου 

διαλόγου απαιτεί από τον εκπαιδευτικό οργανωτική προετοιμασία, για παράδειγμα το 

θέμα που θα επιλεγεί πρέπει να άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώσει τους μαθητές για τους κανόνες του διαλόγου και 

να έχει δημοκρατική συμπεριφορά ώστε να ευνοεί και να προτρέπει στη συμμετοχή 

όλων των μαθητών. Η ίδια συμπληρώνει ότι ο διάλογος είναι μια χρήσιμη μέθοδος 

για να διεξάγονται τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, καθώς τα περιεχόμενά 
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τους αναφέρονται σε κοινωνικά θέματα που αγγίζουν πολλές φορές τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών» (Κοσσυβάκη, 2004: 354).       

 Οι ερωτήσεις είναι ένα αλληλένδετο εργαλείο με τον διάλογο, που πολύ 

συχνά έπεται της διάλεξης. Οι ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένες και επιλεγμένες, καθώς μπορούν να εξυπηρετήσουν 

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Ωστόσο 

επειδή η υποβολή ερωτήσεων δημιουργεί άγχος στους μαθητές, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά αυτό το εργαλείο και να δίνει βαρύτητα και στην 

επιβράβευση των μαθητών του (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005). 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της συγκεκριμένης διδακτικής 

μεθόδου είναι η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μαθητών. Σε 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος το μάθημα να απευθύνεται σε μια μειονότητα 

των μαθητών. Επιπρόσθετα όσο μεγαλύτερες είναι οι τάξεις τόσο πιο δύσκολο είναι 

να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές (Κοσσυβάκη, 2004). 

Συζήτηση 

 Μέσω της συζήτησης η επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας 

μετατρέπεται από δασκαλομαθητική σε διαμαθητική, όπου ο εκπαιδευτικός κρατά 

τον σημαντικό ρόλο του συντονιστή. «Μέσα από τη συζήτηση οι μαθητές πρέπει να 

διαμορφώσουν θέσεις και να ερμηνεύουν και να εκτιμούν τις απόψεις των 

συμμαθητών τους». Μέσω μιας επιτυχημένης συζήτησης οι μαθητές έχουν «τη 

δυνατότητα να περιγράψουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν το σχετικό θέμα και 

να διαπιστώσουν τις απόψεις των άλλων» της (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 287). Η 

συζήτηση μπορεί να διευκολυνθεί ή να κατευθυνθεί με βάση την επιλογή, κειμένων 

κτλ ή μέσω ερωτήσεων που θέτει ο εκπαιδευτικός. Ωστόσο τα προβλήματα που 

σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας δεν είναι αμελητέα. Είναι πιθανό να μην 

επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός, με συνέπεια να μην βγουν συμπεράσματα 

και η συζήτηση να μην οδηγήσει σε μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα συχνά 

μαθητές μονοπωλούν τη συζήτηση με αποτέλεσμα άλλοι να απομονώνονται και να 

μην έχουν δυνατότητα έκφρασης. Συχνά ο καθηγητής είναι δύσκολο να παραμείνει 

στο ρόλο του συντονιστή επηρεάζοντας τις απόψεις που εκφράζουν οι μαθητές του 

(Μακρίδου – Μπούσιου, 2005). Τέλος, συχνά οι μαθητές εμμένουν σε μια άποψη που 

εξέφρασαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ακόμα και αν είναι 

λανθασμένη, με αποτέλεσμα να την αναπαράγουν (ακόμα και σε επόμενα μαθήματα) 

και να μην μπορούν να αποκομίσουν τα συμπεράσματα που επιδιώκει ο 

εκπαιδευτικός. Τέλος, υπάρχουν πέντε παράγοντες που οδηγούν σε μια 

αποτελεσματική συζήτηση: α) ενσωμάτωση της συζήτησης στο σχέδιο μαθήματος, β) 

επιλογή της ύλης που θα συζητηθεί, γ) προετοιμασία ερωτήσεων για τη συζήτηση, δ) 

προσδιορισμών των καθηκόντων του συντονιστή και των συμμετεχόντων και ε) 

αποτελεσματική καθοδήγηση της συζήτησης (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 289). Οι 



165 

 

Wade & Stone (2010) αναδεικνύουν επίσης τη σημασία του να επιλεγούν θέματα 

προς συζήτηση που να άπτονται των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων. 

Καταιγισμός ιδεών 

 Σε ένα μάθημα καταιγισμού ιδεών οι μαθητές πρέπει «να αντιδράσουν σε μια 

ερώτηση ή σε κάποιο πρόβλημα γράφοντας ή δηλώνοντας προφορικά οτιδήποτε 

σχετικό περνά από το μυαλό τους» (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 295). Επειδή ο 

βασικός λόγος που διεξάγεται αυτή η διαδικασία είναι οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, η οποιαδήποτε 

συμμετοχή, ακόμα και αν δεν σχετίζεται με το θέμα, πρέπει να γίνεται δεκτή από τον 

εκπαιδευτικό, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μαθητές να 

σχολιάζουν αρνητικά τις απόψεις ή ιδέες των συμμαθητών τους (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005). Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να είναι από την αρχή 

ξεκάθαροι στους μαθητές οι κανόνες διεξαγωγής του καταιγισμού ιδεών.    

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 

προτείνει για τη δημιουργία και διεξαγωγή ΔΔ μαθημάτων, συμπεριλαμβάνει και τον 

καταιγισμό ιδεών (brainstorming), ως ένα εργαλείο που συντελεί στην ενεργητική 

μάθηση. Οι Sahlberg & Oldroyd (2010) αναφέρουν ότι αν και οι δημιουργικές 

παιδαγωγικές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, οι τεχνικές του καταιγισμού 

ιδεών έχουν πια αποκτήσει κεντρική θέση σε τέτοιας μορφής προσεγγίσεις. Κατά 

συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ξεκάθαρο πεδίο εφαρμογής τους και στη 

διεπιστημονικότητα. Ο Palmini (1996) προσθέτει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 

είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στο σύνολο της τάξης. Οι μαθητές μπορούν να 

χωριστούν σε μικρές ομάδες και να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μέθοδο ως 

αφετηρία για τη δημιουργία μιας εργασίας ή μιας περίληψης σχετικής με στοιχεία που 

έχουν αναφερθεί στο μάθημα. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να 

έχουν προηγουμένως δοθεί ακριβείς οδηγίες από τον εκπαιδευτικό. Αντίστοιχες 

μεθόδους χρησιμοποιούν και οι Marri et.al. (2013) ώστε οι μαθητές να εφαρμόσουν 

γνώσεις που έχουν αποκομίσει και παράλληλα, να βοηθηθεί να περάσει στο επόμενο 

στάδιο η διδασκαλία της ενότητας.      

Κατά τη διεξαγωγή του καταιγισμού ιδεών οι διδάσκοντες, προσπαθούν να 

διεγείρουν την επαγωγική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα των παιδιών ώστε να 

συμμετέχουν δημιουργικά στην κατάκτηση της νέας γνώσης. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή μιας μεγάλης ποσότητας ιδεών σχετικά 

με το εκάστοτε υπό μελέτη θέμα. Αυτές στη συνέχεια καταγράφονται, ερμηνεύονται, 

επεξηγούνται για να αποτελέσουν τη βάση διεξαγωγής της διδακτικής ενότητας 

(Πλιάκης & Τραϊανού 2007). Στη συγκεκριμένη έρευνα η παραπάνω διαδικασία 

ενέπλεξε δημιουργικά τους μαθητές με θετικά αποτελέσματα για την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
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Λεκτική αντιπαράθεση (Debate) 

Η λεκτική αντιπαράθεση μπορεί να αποτελέσει και μέθοδο διδασκαλίας. 

Συχνά μάλιστα οι μαθητές έχουν θετική στάση, καθώς το debate για αυτούς είναι μια 

μέθοδος συζήτησης που «ερεθίζει» το ενδιαφέρον τους καθώς το έχουν συνδέσει με 

την τηλεόραση. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει θέματα στα οποία ξέρει εκ των 

προτέρων ότι οι μαθητές έχουν αντιμαχόμενες απόψεις ή να αναθέσει 

συγκεκριμένους ρόλους στους μαθητές, τους οποίους αυτοί πρέπει να υποστηρίξουν 

(Μακρίδου – Μπούσιου, 2005). Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει 

δυσκολίες στη διεξαγωγή του μαθήματος, καθώς οι μαθητές είναι πιθανόν να 

βρεθούν στη θέση να υποστηρίζουν μια άποψη με την οποία στην πραγματικότητα 

αντιτίθενται. Ωστόσο αυτή η πρόκληση οξύνει ακόμα περισσότερο την ικανότητα 

επιχειρηματολογίας των μαθητών (Πλιάκης & Τραϊανού, 2007). Κατά τους Vo & 

Morris (2006) το debate χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο στην 

παραδοσιακή διαδικασία διδασκαλίας ώστε να βελτιωθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Η ενοποίηση των δύο μεθόδων γίνεται τόσο σε επίπεδο οργάνωσης 

και δομής της διδακτικής ενότητας, όσο και στο επίπεδο σύνθεσης των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της εκπαίδευσης.  

Στην εργασία του, ο Fallace (2012) αναφέρει ότι  ο Dewey θεωρούσε ότι είναι 

φυσιολογικό τα σχολεία να έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία φιλομαθών πολιτών, 

με ικανότητα να συμμετέχουν σε συσκέψεις και δημόσιες συζητήσεις (debate). 

Επιπρόσθετα πίστευε ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αναφέρεται σε τρέχοντα 

κοινωνικά προβλήματα, έτσι οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να τα προσεγγίζουν, να 

προβληματίζονται πάνω σε αυτά και να παράγουν ιδέες για την αντιμετώπισή τους. 

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η χρήση του εργαλείου του debate σε ένα 

διεπιστημονικό μάθημα κοινωνικών επιστημών, μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως τους 

παραπάνω σκοπούς.        

Ο Grammes (2011) παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που είναι 

ελεύθερα προσβάσιμο στο ίντερνετ, το οποίο φιλοδοξεί να εξασκήσει την κριτική 

σκέψη των μαθητών μέσω των λεκτικών αντιπαραθέσεων. Οι μαθητές μπορούν 

αρχικά να επιδιώξουν να επιχειρηματολογήσουν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα, 

μέσω ανάλυσης θεμάτων που απασχολούν το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, 

αλλά και να μάθουν πως οι ίδιοι να παρουσιάζουν τη θέση τους πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Επιπρόσθετα τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν το ρόλο ενός 

βουλευτή, συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις ή να μελετήσουν πως ο λαϊκός 

παράγοντας συμμετείχε στη διαμόρφωση των εξελίξεων σε διαφορετικές ιστορικές 

στιγμές. Και σε αυτή την περίπτωση τα σχέδια μαθήματος είναι πολυμεσικά καθώς 

συμπεριλαμβάνουν διαδραστικό υλικό και βίντεο         

Η Freedman (2008) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός που έχει στόχο να 

οδηγήσει τους μαθητές του στο να κάνουν διεπιστημονικές συσχετίσεις, μπορεί να το 

επιτύχει μέσω της διδακτικής μεθόδου της λεκτικής αντιπαράθεσης πάνω σε τρέχοντα 
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κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Για την ακρίβεια παρουσιάζει μια διδακτική 

ενότητα στην οποία οι μαθητές προετοίμαζαν και υποστήριζαν τις θέσεις τους. Οι 

μαθητές βασίζονταν σε συζητήσεις που είχαν προηγουμένως γίνει στην τάξη, σε 

ιστορικά γεγονότα και σε οικονομικά μοντέλα. Για να πετύχουν τα παραπάνω οι 

καθηγητές είχαν οι ίδιοι παρουσιάσει μια αντίστοιχη ενότητα και ήλπιζαν ότι οι 

μαθητές μέσω του debate θα έφταναν σε μια πιο βαθιά διεπιστημονική προσέγγιση 

των θεμάτων, που θα αποκτούσε χαρακτηριστικά διαθεματικότητας. Σημειώνουν 

επίσης ότι για να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά πρέπει να γίνει 

ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες και η κάθε μία να αναλάβει την υποστήριξη 

μιας άποψης.  

Κατά τη Freedman (2008) οι λεκτικές αντιπαραθέσεις δίνουν τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να πραγματοποιήσει μια συνολική και σε βάθος αξιολόγηση των 

μαθητών του. Αρχικά μπορεί να κρίνει τα αποτελέσματα της έρευνας του μαθητή, την 

ικανότητα κριτικής σκέψης του, αλλά και τις δεξιότητές του στην προφορική 

επικοινωνία και στην παρουσίαση θεμάτων. Επιπρόσθετα μέσω της λεκτικής 

αντιπαράθεσης φαίνεται και το επίπεδο κατανόησης του αντικειμένου, στο οποίο έχει 

φτάσει ο κάθε μαθητής. Η Freedman (2008) καταλήγει ότι η λεκτική αντιπαράθεση 

αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό εργαλείο αξιολόγησης, ενώ οι μαθητές ήταν 

ενθουσιώδεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία και αφιέρωσαν πολύ χρόνο 

στην έρευνα. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και οι Vo & Morris (2006) 

που αναφέρουν ότι δίνει κίνητρο οι φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη 

και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ενεργή μάθηση. Τέλος συμπληρώνουν ότι οι μαθητές 

μπορεί να συμμετέχουν σε ομάδες ή να είναι κριτές και να ελέγχουν το χρόνο. 

Τέλος οι Borg & Borg (2001) παρουσιάζουν και αυτοί τη λεκτική 

αντιπαράθεση ως στοιχείο της διεπιστημονικής τους διδασκαλίας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος οι φοιτητές συμμετείχαν σε 

απροειδοποίητα debate (λεκτικές αντιπαραθέσεις) που περιελάμβαναν την ανάλυση 

πολλών θεμάτων. Η κάθε ομάδα αναλάμβανε να υποστηρίξει μια οπτική γωνία του 

ζητήματος ανεξάρτητα από τις προσωπικές απόψεις όσων συμμετείχαν και συχνά 

κατά τη διάρκεια του debate, οι ομάδες άλλαζαν «πλευρές». Θεωρούν μάλιστα ότι 

κριτήριο της επιτυχίας της διεπιστημονικής διδασκαλίας ήταν το υψηλό επίπεδο 

συζητήσεων, η χωρίς επιφύλαξη συμμετοχή των φοιτητών ακόμα και στα πιο επίμαχα 

θέματα, αλλά και το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσαν αστήρικτους ισχυρισμούς. 

Αντίθετα χρησιμοποιούσαν στοιχεία από τις παρουσιάσεις των καθηγητών, κάτι που 

ανέδειξε τη χρησιμότητα της ομαδικής διδασκαλίας. Συμπληρώνουν ότι με την 

πάροδο των μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούσαν όλο και πιο εύκολα να αποδεχθούν 

στοιχεία αντίθετα με τις αρχικές απόψεις τους και λάμβαναν υπόψη τους ένα 

μεγαλύτερο εύρος απόψεων απ’ ότι στην αρχή του εξαμήνου. Επίσης οι φοιτητές 

ήταν πιο εύκολο να λάβουν υπόψη τους ένα διαφορετικό σύστημα αξιών καθώς στο 

μάθημα δεν υπήρχε ένας «σωστός» τρόπος σκέψης. Τέλος τα σχόλια των φοιτητών 
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στην αξιολόγηση του μαθήματος ήταν θετικά και οι ίδιο οι καθηγητές αισθάνθηκαν 

ότι βελτίωσαν και τις δικές τους δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 Ήδη από τις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας, έχει τεθεί έντονα το θέμα της 

χρήσης των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία Basinger (2000). Παρά τους τότε 

προβληματισμούς η χρήση τους έχει επεκταθεί, ωστόσο προβλήματα όπως η ελλιπής 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου και η μη συμβατότητα των Η/Υ με 

τις μεθόδους διδασκαλίας ορισμένων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να υφίστανται (σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό). Οι Goffe & Sosin (2005) τονίζουν τη σημασία των 

νέων τεχνολογιών στο να αυξηθεί η αλληλεπίδραση των μαθητών με τον 

εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και ακόμα και με το ίδιο το διδακτικό υλικό. Οι 

ίδιοι αναφέρουν και εφαρμογές οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα 

της εκπαιδευτικές διαδικασίας, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος, όπως το e-mail για την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους 

μαθητές, τα σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης του μαθήματος, η χρήση ενός blog για 

τη διδασκαλία κ.α. Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί και η χρήση του Facebook, που 

έχει ήδη αρχίσει να αναφέρεται από ερευνητές (Mazman & Usluel 2010) και είναι 

πολύ πιο φιλικό προς τους μαθητές. Ωστόσο στο σύγχρονο ελληνικό ΓΕΛ η χρήση 

των νέων τεχνολογιών δεν είναι πάντα εύκολη, κυρίως γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη 

στη σχολική μονάδα προβολέα και προσωπικού Η/Υ για τον κάθε καθηγητή, αλλά 

και το να είναι διαθέσιμοι όταν τους χρειάζεται ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Η πιο 

εύκολη λύση θα ήταν το να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες που να δίνουν 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης διδακτικών ενοτήτων που να βασίζονται στην 

προβολή διαφανειών. Συνήθως όμως ο εκπαιδευτικός που θέλει να πραγματοποιήσει 

τέτοιου είδους προβολές πρέπει να προετοιμάσει κάθε φορά εκ νέου την τάξη στην 

οποία πηγαίνει, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να υπάρχουν συχνά 

τεχνικά προβλήματα (π.χ. μη κατάλληλος φωτισμός).  Στο συγκεκριμένο σημείο θα 

αναλύσουμε πιο διεξοδικά τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στις διδακτικές 

παρεμβάσεις που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Ταινίες και αποσπάσματα βίντεο 

Οι κινηματογραφικές ταινίες ή αποσπάσματα τους, αποτελούν ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής 

διδακτικής ενότητας. Είναι μάλιστα πιθανόν μια ολόκληρη σειρά μαθημάτων 

οικονομίας να βασιστεί στην προβολή μιας ξεχωριστής ταινίας κάθε φορά (Leet & 

Houser 2003), είτε να χρησιμοποιηθεί ένα απόσπασμα ταινίας (Sexton, 2006)  για να 

απεικονιστούν οικονομικές έννοιες με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος μπορούν να συνδυαστούν εγχειρίδια και ταινίες, επιδιώκοντας οι 

φοιτητές/ μαθητές να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων, που θα μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως οικονομικός τρόπος σκέψης (Leet & Houser 2003). Επίσης 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν παραλλήλω και άλλα διδακτικά μέσα όπως 

διαλέξεις, συζήτηση και εκπόνηση εργασιών (Sexton, 2006).     

Κατά τον Sexton (2006) τα αποσπάσματα από ταινίες προσφέρουν οπτικά 

ερεθίσματα που ενδυναμώνουν πολύτιμες έννοιες και ιδέες. Μάλιστα οι ταινίες και οι 

εικόνες μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να επαναφέρουν γνώσεις από την 

μακράς διάρκειας μνήμη τους, καθώς οι πληροφορίες συχνά αποθηκεύονται σε 

οπτική μορφή. Συνεπώς τα προσεκτικά επιλεγμένα τηλεοπτικά ή από ταινίες 

αποσπάσματα, που ενοποιούν οικονομικές έννοιες με την καθημερινή ζωή, 

προσφέρουν ένα σταθερό πλαίσιο για τους μαθητές να διατηρήσουν τις γνώσεις που 

έλαβαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Λόγω του ότι οι νέοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τα κόμικς και τις σειρές 

κινουμένων σχεδίων, μπορούν και αυτά να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των 

οικονομικών. Έτσι οι Luccasen & Thomas (2010) αναφέρουν ότι οι δημοφιλείς 

τηλεοπτικές σειρές ή ταινίες μπορούν να προσφέρουν ένα παιδαγωγικό εργαλείο 

εμπλουτισμού της διδασκαλίας και να κινητοποιήσουν τους φοιτητές ώστε να 

δείχνουν ενδιαφέρον για το μάθημα Στην παρούσα έρευνά τους παρουσιάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται αρκετές οικονομικές έννοιες στην τηλεοπτική 

σειρά κινουμένων σχεδίων “The Simpsons” και πώς οι φοιτητές αλλάζουν από τον 

παθητικό ρόλο που συνήθως παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης με αυτόν 

του ενεργού ακροατή. Ωστόσο, οι συγγραφείς δεν θεωρούν απαραίτητη την προβολή 

σε video αποσπασμάτων της σειράς, καθώς οι φοιτητές είναι εξαιρετικά 

εξοικειωμένοι με τους χαρακτήρες της σειράς. Προτείνουν λοιπόν ο καθηγητής που 

δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο, να μην δείξει το απόσπασμα, αλλά να περιγράψει ο 

ίδιος τη σκηνή. Η Μακρίδου – Μπούσιου (2005: 414) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

«προκειμένου οι μαθητές να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από ένα 

μάθημα προβολής βιντεοταινίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ανταποκρίνονται, να 

θυμούνται, να επεξεργάζονται και να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις τους».   

Οι διαφορετικές μορφές βίντεο, καθώς αποτελούν ένα οπτικοακουστικό μέσο, 

απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό και χρόνο τεχνικής προετοιμασίας για την εκάστοτε 

διδακτική ενότητα. Κατά συνέπεια, εκτός και οι συνθήκες της σχολικής μονάδας το 

επιτρέπουν, δεν μπορεί να γίνεται συχνή χρήση αυτού του εργαλείου. Επίσης 

απαιτείται εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα πολυμέσα, ώστε για παράδειγμα να 

μπορεί να επιλέξει ή να δημιουργήσει ολιγόλεπτα αποσπάσματα από ολοκληρωμένες 

ταινίες.    

Power point 

Το πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών Powerpoint, μπορεί να αποτελέσει 

ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να διανθίσει μια διδακτική ενότητα, να 

παρακινήσει τη συμμετοχή των μαθητών, ενώ είναι το πιο εύχρηστο μέσο για τη 

δημιουργία ενός πολυμεσικού μαθήματος. Μια παρουσίαση powerpoint μπορεί να 

συμπεριλάβει πολλές διαφορετικές εικόνες, που σχετίζονται με λέξεις ή έννοιες 
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κλειδιά της ενότητας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εικόνες για 

παρακίνηση των μαθητών, επεξήγηση εννοιών ή ως παραδείγματα. Λόγω της οπτικής 

ισχύς που διαθέτουν μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για την εξέλιξη του 

μαθήματος. Επιπρόσθετα ο συνδυασμός τους με ένα σύντομο κείμενο ή με την 

εμφάνιση των σημαντικών εννοιών της ενότητας, βοηθά τους μαθητές ώστε να 

κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα, αλλά και να τους εντυπωθούν τα σημεία στα 

οποία ο εκπαιδευτικός δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα. Πέρα από αυτά μια παρουσίαση 

με powerpoint μπορεί να συμπεριλάβει video, χάρτες, διαγράμματα κ.α. Οι Wade & 

Stone (2010) στο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που δημιούργησαν, επέλεξαν 

να κάνουν ένα μεγάλο μέρος των παρουσιάσεών τους μέσω powerpoint. Εκτός από 

τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου παρουσίασης του μαθήματος, τα 

αρχεία powerpoint αποτέλεσαν μια χρήσιμη μορφή για να είναι διαθέσιμο το υλικό 

των παρουσιάσεων στους φοιτητές μέσω ίντερνετ. Οι Κουτσουπίδου & Λαμπίτση 

(2010) χρησιμοποίησαν το μέσο με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με 

εικονογραφημένες ιστορίες, ενώ και οι Watts & Christopher (2012) αναφέρουν ότι το 

powerpoint αποτελεί το πιο πρόσφορο μέσο για τον εκπαιδευτικό που θέλει να 

χρησιμοποιήσει τα έργα τέχνης (όπως η ζωγραφική, το σχέδιο, η λιθογραφία) σε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση της Οικονομίας. Ο Sutcliffe (2002) συμπληρώνει ότι το 

powerpoint μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να κάνουν οι μαθητές τις δικές τους 

παρουσιάσεις εργασιών.  

Ίντερνετ  

Σύμφωνα με τους Phelps & Cseh (2010) οι μαθητές έχουν αναπτύξει μια 

έντονη προτίμηση για το ίντερνετ ως μέσο διασκέδασης, αλλά και εκπαίδευσης. Δεν 

πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι οι σημερινοί νέοι έχουν μεγαλώσει όντας 

σε άμεση επαφή με τους Η/Υ και το ίντερνετ, οπότε δεν είναι απρόσμενο ότι 

ανταποκρίνονται με θέρμη στη χρήση του ίντερνετ στο σχολείο ως διδακτικό μέσο, 

που μάλιστα αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για την Οικονομία και τους 

προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. Πιο 

συγκεκριμένα οι Goffe & Sosin (2005) αναφέρουν ότι σε έρευνα που έγινε η μεγάλη 

πλειοψηφία των φοιτητών δηλώνει ότι η χρήση του ίντερνετ βοηθά στην κατανόηση 

οικονομικών εννοιών, στη μάθηση, ενώ παράλληλα αυξάνει και το κίνητρο 

συμμετοχής.  

Οι Phelps & Cseh (2010) περιγράφουν το πώς χρησιμοποίησαν με επιτυχία το 

Gapminder World, για να τραβήξουν την προσοχή των μαθητών τους. Το Gapminder 

World αποτελεί ένα διαδραστικό διάγραμμα, που απεικονίζει τη σχέση ανάμεσα σε 

δύο χρονοσειρές δεδομένων και χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση και εφαρμογή 

οικονομικών εννοιών στα πλαίσια του παρόντος ΔΠΣ. Η αρχική μορφή του 

διαγράμματος απεικονίζει στον κάθετο άξονα το προσδόκιμο ζωής μιας χώρας, στον 

οριζόντιο άξονα το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ το μέγεθος της κουκίδας, που 

συμβολίζει την κάθε χώρα, παρουσιάζει τον πληθυσμό της και το χρώμα της την 

γεωγραφική περιοχή που ανήκει. Το Gapminder World δίνει τη δυνατότητα στον 
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χρήστη να αντικαταστήσει της προεπιλεγμένες μεταβλητές με μια πληθώρα 

οικονομικών και κοινωνικών δεικτών. Επιπρόσθετα, εξαιρετικής σημασίας είναι η 

δυνατότητα απεικόνισης, που δίνει το Gapminder World, της κατ’ έτος εξέλιξης των 

μεταβλητών, καθώς η κουκίδα της κάθε χώρας μετακινείται στο διάγραμμα με την 

πάροδο του χρόνου. Η δύναμη του συγκεκριμένου εργαλείου κατά τους Phelps & 

Cseh (2010) είναι ότι μετατρέπει τη διδασκαλία αδιάφορων για τους μαθητές 

οικονομικών δεικτών –όπως το ΑΕΠ- σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική εμπειρία. 

Στην έρευνα που οι ίδιοι ερευνητές πραγματοποίησαν, σημαντικός αριθμός μαθητών 

δήλωσε ότι απόλαυσε την παρουσίαση με το Gapminder World, η οποία τους έκανε 

να σκεφτούν θέματα για τα οποία δεν ενδιαφερόντουσαν ως τώρα και αύξησε το 

ενδιαφέρον τους για να επιλέξουν και άλλο οικονομικό μάθημα. 

Οι Lage et.al. (2000) θεωρούν ότι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας η μορφή 

του μαθήματος μπορεί να αλλάξει πλήρως. Για παράδειγμα μέσω του ίντερνετ οι 

μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν στο σπίτι τους μια διάλεξη και να 

πραγματοποιήσουν εντός τάξης μια ομαδική εργασία. Όλα αυτά με την προϋπόθεση 

ότι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.  

Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν αρκετοί ερευνητές όπως οι Maier, 

McGoldrick & Simkins (2012) που παρουσιάζουν ηλεκτρονικά site που προσφέρουν 

πληροφορίες και υλικό σε εκπαιδευτικούς για εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Σε αυτά τα site υπάρχουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, θεωρητικό 

υποστηρικτικό υλικό και οδηγίες για την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες.                           

Μουσική 

Οι Lawson, Hall & Mateer (2010) επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για τη μουσική για να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης 

των οικονομικών εννοιών και την οικονομική τους σκέψη. Η εργασία που προτείνουν 

συνίσταται στο να δίνονται οι στοίχοι γνωστών τραγουδιών στους μαθητές και αυτοί 

να απαντάνε σε μια σειρά από ερωτήσεις που επικεντρώνονται στις οικονομικές 

έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στα τραγούδια. Η μουσική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο να διδαχθούν οι σημαντικές οικονομικές έννοιες σε 

οποιοδήποτε μάθημα και απαιτεί από τους φοιτητές/ μαθητές να εμπλακούν σε 

διαδικασίες κριτικής σκέψης και κατανόησης διαφορετικών απόψεων (Van Horn & 

Van Horn 2013). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές χρησιμοποιούν τη μουσική για να 

προσφέρουν στους φοιτητές τους μια αρχική ιδέα για τις θεωρίες των μεγάλων 

οικονομολόγων στοχαστών, αλλά και να τις συσχετίσουν με το σήμερα. Αλλά και στο 

επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένα από τα αξιοσημείωτα στοιχεία της 

έρευνας των Πλιάκη & Τραϊανού (2007) ήταν η πολύ θετική αντίδρασή των μαθητών 

στα τραγούδια, που χρησιμοποιήθηκαν για να αναδείξουν σημαντικές έννοιες της 

διδακτικής ενότητας. Η αναπαραγωγή της μουσικής στην τάξη μπορεί να γίνει 

σχετικά πιο εύκολα, καθώς αρκεί ένας φορητός υπολογιστής και ένα ζευγάρι ηχεία, ή 

και εξοπλισμός που εύκολα μπορούν να έχουν μαζί τους κάποιοι μαθητές.   
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Αριθμητικοί – στατιστικοί πίνακες  

Καθώς οι δημοσιογραφικές πληροφορίες «παρουσιάζονται όλο και 

περισσότερο με μαθηματική ή στατιστική μορφή, απαιτείται οι μαθητές να 

αποκτήσουν ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών και κριτικής ανάλυσης 

δεδομένων», στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια των μαθημάτων των 

κοινωνικών επιστημών (Mauch, 2005: 10). Κατά συνέπεια συμπληρώνει ότι η 

μαθηματική ή στατιστική ανεπάρκεια των νέων, δημιουργεί ένα σημαντικό 

μειονέκτημα στην προσπάθειά τους να γίνουν ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες. 

Εντούτοις στα πλαίσια των μαθημάτων πολιτικής παιδείας, οι μαθητές μπορούν «να 

συζητήσουν και να μάθουν γύρω από τη στατιστική και τα μαθηματικά, καθώς ένας 

εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

γεγονότων βασίζονται ή περιγράφονται μέσω δημοσκοπήσεων, εκλογών, μετρήσεων, 

ποσοστών, αναλογιών, στατιστικών μέσων, στατιστικών μοντέλων κ.α.» (Mauch, 

2005: 8). Κατά τη Λυκοσκούφη (2005) τα μαθηματικά έχουν χρησιμοποιηθεί και 

παλαιότερα σε κάποιες διαθεματικές προσεγγίσεις, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο 

(κυρίως ως στατιστικά στοιχεία) για την ανάλυση κάποιου θέματος (κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού κ.α.). Στην διεπιστημονική εφαρμογή που παρουσιάζεται παρακάτω 

τα μαθηματικά αποτέλεσαν εργαλείο κοινωνικής ανάλυσης και επιδιώχθηκε η 

«ενεργή χρήση των μαθηματικών και της στατιστικής από τους μαθητές που 

παρακολουθούν μαθήματα Πολιτικής Παιδείας, ως μέσο κατανόησης της 

πραγματικότητας που όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα νούμερα και τα 

στατιστικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν γλώσσα πληροφόρησης» (Mauch, 2005: 

81). Ταυτόχρονα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι μαθητές 

μπορούν να διαβάσουν ακόμα και έναν σχετικά απλό στατιστικό πίνακα, οπότε οι 

προβολή τέτοιας μορφής δεδομένων, εκτός από εξάσκηση της αντίληψης των 

μαθητών, στη συνέχεια βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών ενός 

κοινωνιολογικού ή οικονομικού μαθήματος.            

Χάρτες  

 Τόσο στον τομέα των κοινωνικών επιστημών όσο και στην Οικονομία έχει 

υπάρξει μια άνθιση και μια συμφωνία όσον αφορά την αναγκαιότητα των ενεργών 

μορφών μάθησης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής 

(Josmi & Marri, 2006). Στις μεθόδους της ενεργούς μάθησης οι Josmi & Marri (2006) 

συμπεριλαμβάνουν και τη χρήση και δημιουργία γραφικών πληροφοριακών 

συστημάτων και πιο συγκεκριμένα χαρτών οικονομικών δεδομένων. Συνήθως στο 

σύγχρονο Ελληνικό ΓΕΛ η χρήση χαρτών περιορίζεται σε μαθήματα που δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά των κοινωνικών επιστημών –όπως ορίζονται στο 

ελληνικό σχολείο. Ωστόσο η χρήση ενός χάρτη ως εποπτικού εργαλείου (το 

powerpoint δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας πολύ πιο ευρείας γκάμας χαρτών), 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη και σε αυτά τα μαθήματα. Άλλωστε είναι 

σημαντικό οι μαθητές να προσδιορίζουν και γεωγραφικά το θέμα με το οποίο 

καταπιάνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χάρτης αποτελεί ένα μόνο τμήμα της 
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παρουσίασης του εκπαιδευτικού (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005), ο οποίος πρέπει να 

είναι προσεκτικός στην επιλογή του ώστε να μην περιέχει υπερβολικά πολλές 

πληροφορίες ή άσχετες με το θέμα που θα μπορούσαν να αποσυντονίσουν τους 

μαθητές.    

 Ένας από τους στόχους του οικονομολόγου εκπαιδευτικού πρέπει να είναι να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία συγκεκριμένων οικονομικών και 

κοινωνικών δεικτών, μέσω της διενέργειας συγκρίσεων με άλλες περιόδους και άλλες 

γεωγραφικές περιοχές (Peterson 2000). Οι χάρτες κατά τον Peterson (2000) είναι 

χρήσιμοι στο να αποτυπώνουν γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, καθώς είναι πολύ πιο 

δύσκολο αυτές να περιγραφούν με άλλες μεθόδους, ώστε να γίνουν κατανοητές από 

τους μαθητές, που συχνά δεν είναι τόσο καλοί στη γεωγραφία. Επιπρόσθετα λόγω του 

ότι η πληροφορία δίνεται στους μαθητές οπτικοποιημένη, είναι πιο εύκολο να 

απομνημονευθεί.       

Παιχνίδια 

Όπως αναφέρουν οι Annetta et.al. (2009) η βιβλιογραφία γύρω από τη χρήση 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο Λύκειο συνεχώς μεγαλώνει. Δυστυχώς όμως η 

βιβλιογραφία για την χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία της 

οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι τόσο εκτεταμένη. Ωστόσο 

υπάρχουν αρκετές εργασίες γύρω από τη χρήση παιχνιδιών και εκπαιδευτικών 

πειραμάτων σε οικονομικά μαθήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα η 

Hazlett (2006) και οι Buchs & Blanchard (2011) θεωρούν ότι παραλλαγές των 

εκπαιδευτικών πειραμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία εννοιών 

που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών διαφορετικών βαθμίδων 

εκπαίδευσης και ο Whitton (2007) διατυπώνει την άποψη ότι είναι πιθανόν οι 

φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να επωφελούνται λιγότερο από τη χρήση 

εκπαιδευτικών πειραμάτων και παιχνιδιών απ’ ότι οι νεότεροι τους μαθητές της 

μέσης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια οι παραπάνω παρατηρήσεις μας δίνουν το 

έναυσμα να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, στα δεδομένα της δευτεροβάθμιας.   

Οι Durham, Mckinnon & Schulman (2007) εξηγούν ότι τα τελευταία χρόνια, 

καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία προκύπτουν για τα οφέλη που παρέχει στους 

μαθητές η ενεργή μάθηση, οι πρωτοπόροι στον χώρο της εκπαίδευσης προτρέπουν 

τους εκπαιδευτικούς να εμπλέκουν όλο και πιο ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία 

της μάθησης. Τα παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν τέτοιου είδους εργαλεία για τον 

εκπαιδευτικό. Προσθέτουν μάλιστα ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και πειράματα, 

βοηθούν τους μαθητές να διατηρήσουν τις γνώσεις που αποκτούν από το μάθημα για 

περισσότερο χρόνο. Ωστόσο επειδή η χρήση των παιχνιδιών και των πειραμάτων 

είναι συχνά χρονοβόρα διαδικασία, τόσο στον προγραμματισμό, όσο και στην 

εκτέλεση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα κέρδη θα είναι 

σημαντικότερα από τα προαναφερθέντα κόστη.       
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Όσον αφορά την επίδραση των παιχνιδιών στα αποτελέσματα των μαθητών 

στα γνωστικά τεστ, οι Emerson & Taylor (2004) απέδειξαν ότι η αντικατάσταση μιας 

σειράς διαλέξεων με μια σειρά διαφορετικών παιχνιδιών έδωσε μεγάλη ώθηση στη 

βαθμολογία των μαθητών στα τυποποιημένα τεστ, ενώ και ο Brouhle (2011) θεωρεί 

ότι συντελούν στο να αυξάνονται οι γνώσεις των μαθητών, αλλά και η συμμετοχή 

τους. Ο McMahon (2011) αναφέρει ότι, με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

εργασίας του, η χρήση των παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυξάνει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και το κίνητρο για συμμετοχή, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι 

τα παιχνίδια αρέσουν σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα θεωρεί ότι τα παιχνίδια 

είναι πολύ αποτελεσματικά στο να εσωτερικεύουν οι μαθητές τις έννοιες κλειδιά στις 

οποίες βασίζονται, ωστόσο είναι πιθανό να τους οδηγήσουν στο να παραβλέψουν 

άλλα σημαντικά στοιχεία του μαθήματος. Καταλήγει ότι πέρα από την κριτική υπέρ ή 

κατά της χρήσης παιχνιδιών το σημαντικό είναι πως θα επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 

καλύτερη χρήση των παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συνολικά.  

Αναφορικά με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία της 

Οικονομικής Επιστήμης η Hazlett (2006) θεωρεί ότι ένα πείραμα που λαμβάνει χώρα 

μέσα στην τάξη βάζει τους μαθητές να πάρουν οικονομικές αποφάσεις μέσα σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι αποφάσεις τους θα γίνουν τα δεδομένα τα οποία στη 

συνέχεια θα αναλύσουν οι ίδιοι οι μαθητές. Ένα πετυχημένο πείραμα οδηγεί τους 

μαθητές στην κατάκτηση νέας γνώσης και δημιουργεί νέες ιδέες και συμπεριφορές. 

Τέλος συμπληρώνει ότι τα πειράματα λειτουργούν καλύτερα όταν συμμετέχουν οι 

ίδιοι οι μαθητές όχι μόνο στο στάδιο της λήψης αποφάσεων, αλλά και στο στάδιο της 

ανάλυσης. Αυτό ισχύει καθώς η συμμετοχή σε ένα πείραμα δημιουργεί – παράγει 

μόνο ένα κομμάτι της δυνητικής γνώσης που μπορεί να δημιουργηθεί από την 

άσκηση. Το υπόλοιπο προέρχεται από τη συμμετοχή στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, στην οποία πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή.   

Ωστόσο η Hazlett (2006) αναδεικνύει το γεγονός ότι πολλοί οικονομολόγοι 

που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους τα πειράματα προτείνουν τη διεξαγωγή 

πειραμάτων πριν τη διδασκαλία της θεωρίας πάνω στην οποία βασίζονται. Στην 

αντίθετη περίπτωση η θεωρία είναι πιθανό να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 

μαθητών κατά τη διάρκεια του πειράματος και κατά συνέπεια και τα αποτελέσματα. 

Τέλος η ίδια παραθέτει συμβουλές για το πώς η διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού ή πειράματος μπορεί να είναι επιτυχημένη: 

1. Το πείραμα που θα επιλεγεί πρέπει να προσφέρει στους μαθητές 

ουσιαστικότερη κατανόηση της έννοιας απ’ ότι μια συνοπτική αναφορά σε 

αυτή μέσα στην παράδοση, ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Ταυτόχρονα όμως το πείραμα δεν πρέπει να γίνεται υπερβολικά περίπλοκο.   

2. Επιλογή πειραμάτων που ταιριάζουν με την ύλη του μαθήματος και 

προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. 
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3. Πρέπει να έχει προεπιλεγεί το κομμάτι της θεωρίας που θα πρέπει να 

γνωρίζουν οι μαθητές πριν το πείραμα και αυτό που θα ανακαλύψουν κατά τη 

συμμετοχή τους στο πείραμα και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

4. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη επεξήγηση των κανόνων στους μαθητές και 

είναι πιθανό να απαιτηθεί και το μοίρασμα οδηγιών.  

5. Δεν πρέπει να προϊδεάζονται οι μαθητές για το τι θα συμβεί στο πείραμα. 

6. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ελέγχει αν υπάρχουν μαθητές που έχουν 

μπερδευτεί. 

7. Είναι θετικό να γίνεται άμεση εφαρμογή των πιθανών προτάσεων που κάνουν 

οι μαθητές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

8. Πρέπει να παρέχεται αρκετός χρόνος στους μαθητές για να αναλύσουν τα 

αποτελέσματα. 

9. Πρέπει να γίνεται προετοιμασία των ερωτήσεων που θα κατευθύνουν και θα 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλύσουν τα αποτελέσματα, ωστόσο δεν 

πρέπει να παρέχεται από τον εκπαιδευτικό η ανάλυση. 

10. Πρέπει να προτρέπουμε τους μαθητές να συμπεριφέρονται όπως θα έκαναν 

στην πραγματική τους ζωή εκτός σχολείου. 

11. Είναι χρήσιμο στις εξετάσεις να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις που 

σχετίζονται με όσα έμαθαν οι μαθητές στο πείραμα (Hazlett, 2006: 30) 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι με βάση 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι 

θυμούνται: α) 10% όσων ακούν, β) 15% όσων βλέπουν, γ) 20% όσων ακούν και 

βλέπουν, δ) 70% όσων ακούν, βλέπουν και ανταποκρίνονται και ε) 90% όσων ακούν, 

βλέπουν, ανταποκρίνονται και επεξεργάζονται (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005: 414). 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία δεν αρκεί μόνο η χρήση οπτικοακουστικών 

μέσων ή πολλών διαφορετικών εποπτικών μέσων, αλλά και η όσο το δυνατόν πιο 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε μια διδακτική παρέμβαση να επιτυγχάνει 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να παραμελούν ένα στοιχείο που η Hoyt (2003) χαρακτηρίζει ως ίσως τον 

πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός μαθήματος. Η αντίληψη των μαθητών για 

την επιτυχία ή όχι του μαθήματος και η ικανοποίησή τους από αυτό, επηρεάζεται 

πρωτίστως από το κατά πόσο αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται 

πραγματικά για αυτούς. Καταλήγει δε ότι δεν χρειάζεται να «παραχαϊδεύουμε τους 

μαθητές, απλά δημιουργώντας τάξεις στις οποίες δεν χωράνε αποκλεισμοί, κυριαρχεί 

το ενδιαφέρον για τον μαθητή και ο σεβασμός, τους κάνουμε να είναι ψυχολογικά 

έτοιμοι να μάθουν. Κατά συνέπεια αυτό που θα προωθήσει τον οικονομικό 
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γραμματισμό είναι η γνώση και το ενδιαφέρον για τον ίδιο τον άνθρωπο» (Hoyt, 

2003: 206).     

 

4.6 Έλεγχος αποτελεσμάτων διδακτικής παρέμβασης 

Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της διεπιστημονικής μας διδακτικής 

παρέμβασης βασιστήκαμε σε εργασίες που θα αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω. 

Πρέπει όμως να τονιστεί η συνολική λογική που ακολουθήθηκε στηρίζεται σε όσα 

αναφέρει η Murata (2002), που τονίζει ότι όταν ο ερευνητής σχεδιάζει και συμμετέχει 

στην εφαρμογή του προγράμματος επιθυμεί και την επιτυχία του. Κατά συνέπεια 

γίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση μιας πληθώρας ποιοτικών τεχνικών μελέτης για 

να εξισορροπηθεί η θετική προδιάθεση του ερευνητή (Murata, 2002: 69).  Κάποιες 

από τις τεχνικές μελέτης που χρησιμοποίησε ήταν η ηχογράφηση συζητήσεων των 

δύο βασικών ερευνητών και η καταγραφή σε ημερολόγιο των σημειώσεων της 

ερευνήτριας σε σχέση με την εξέλιξη της μελέτης περίπτωσης. Οι σημειώσεις ήταν 

απαραίτητες καθώς η ερευνήτρια είχε εσωτερική γνώση της εξέλιξης της έρευνας, 

καθώς συμμετείχε ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να μπορέσει 

να συλλέξει μεγάλο όγκο πληροφοριών από την σχολική καθημερινότητα. Επίσης 

ηχογραφήθηκαν 2 συνεντεύξεις με τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν και 

σημειώσεις από τις συναντήσεις πεδίου. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε υλικό από 

ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές και παρατηρήσεις από τις εκθέσεις 

που έκαναν οι μαθητές. Τέλος συμπληρώνει ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν και η 

καθημερινή άτυπη αλληλεπίδραση (ανθρώπινη σχέση) με τους μαθητές, συναδέλφους 

και τη διεύθυνση του σχολείου. Κάποιες από αυτές καταγράφηκαν σε περιλήψεις. 

Κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο ο McMahon (2011), στην προσπάθειά του να 

αξιολογήσει την εργασία του α) κατέγραψε σε ημερολόγιο τη διαδικασία 

πραγματοποίησης της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και τις αξιολογικές του κρίσεις, 

β) έδωσε στους φοιτητές του να συμπληρώσουν μετά το τέλος της διδακτικής 

ενότητας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης και γ) ένα 

τεστ με ερωτήσεις ανάπτυξης που συμπεριελάμβανε και θέματα που διδάχθηκαν κατά 

την διδακτική του παρέμβαση. Αντίστοιχα η προσπάθειά μας ήταν να ελέγξουμε όσο 

πιο ολόπλευρα ήταν δυνατόν τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής μας παρέμβασης, 

ώστε να αποφευχθεί η υποκειμενική ανάλυση των δεδομένων. Για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης των αποτελεσμάτων της 

διεπιστημονικής διδασκαλίας που εφαρμόστηκε.    

Σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίου 

Οι Phelps & Cseh (2010) για την αξιολόγηση της διδακτικής τους παρέμβασης 

δημιούργησαν και μοίρασαν στην τάξη ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Κατά τους 

ίδιους τέτοιας μορφής μετρήσεις, μπορούν να καλύψουν και κάποιες ελλείψεις που 

παρουσιάζονται στην αξιολόγηση του μαθήματος από τους μαθητές στο τέλος της 

διδακτικής περιόδου, καθώς συνήθως δεν δίνεται όση προσοχή θα έπρεπε στο τι 
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πιστεύουν οι ίδιοι οι μαθητές ότι πραγματικά έμαθαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια μέτρησης του αντίκτυπου που είχε η 

διδακτική τους προσέγγιση στους μαθητές. Χρησιμοποίησαν μια κλίμακα πέντε 

βαθμίδων από το «συμφωνώ απόλυτα» ως το «διαφωνώ απόλυτα» για να δώσουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους σε θέματα για το αν «απόλαυσαν τη 

διδακτική παρέμβαση», για το αν «σχετιζόταν με την ύλη και τα θέματα του 

μαθήματος», για το αν «σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο» κ.α. (Phelps & Cseh, 

2010: 12). Επιπρόσθετα, ο McMahon (2011), στα πλαίσια της δικιάς του εργασίας, 

στο τέλος της διδακτικής ενότητας έδωσε στους φοιτητές που συμμετείχαν τη 

δυνατότητα να αξιολογήσουν το «κανονικό» μάθημα και την εναλλακτική μορφή που 

εμπεριείχε το παιχνίδι σε κλίμακα από το 1-5 (διαβαθμίσεις: πολύ χειρότερο, 

ελαφρώς χειρότερο, το ίδιο, ελαφρώς καλύτερο, πολύ καλύτερο). Αντίστοιχη 

μεθοδολογία για τη δημιουργία του δικού τους ερωτηματολογίου χρησιμοποίησαν 

Vega & Schnackenberg (2004) και οι Vo & Morris (2006).    

 

Σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίου γνώσεων 

 Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της διδακτικής παρέμβασης, αλλά και γενικότερα για τη μέτρηση του 

επιπέδου των οικονομικών γνώσεων των μαθητών του ΓΕΛ αναπτύχθηκε μια 

ελληνική μορφή του TEL που περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις. Η χρήση τέτοιου είδους 

εργαλείων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη με συχνές αναφορές στη βιβλιογραφία, όπως 

έχει αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο.  

Ο McMahon (2011) για την αξιολόγηση της διδακτικής μεθόδου του έκανε 

ένα pre-test, το επανέλαβε στο τέλος της διδακτικής ώρας, εμπλουτισμένο με κάποιες 

περισσότερες ερωτήσεις και 6 εβδομάδες αργότερα έλεγξε τις γνώσεις των φοιτητών 

που συμμετείχαν στο πείραμα με ένα τεστ που εμπεριείχε και ερωτήσεις που 

σχετίζονταν με τις βασικές έννοιες που εξετάστηκαν στο πείραμα. Επίσης αναφέρει 

ως σημαντικό στοιχείο της έρευνας ότι οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους τον ίδιο 

χρόνο για να συμπληρώσουν το τεστ και μπήκαν τυχαία στα διαφορετικά τμήματα. Η 

προσπάθειά μας είναι αντίστοιχη με αυτή του McMahon (2011), καθώς ένας από τους 

σκοπούς μας ήταν να ελέγξουμε αν η χρήση της διεπιστημονικής διδασκαλίας μπορεί 

να επηρεάσει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.  

Είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην έρευνα των Gremmen & Potters (1997), 

καθώς χρησιμοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία, αν και το εργαλείο 

μέτρησης δεν είναι το ΤEL, αλλά ένα άλλο οικονομικό τεστ πολλαπλών επιλογών.    

Ένας πρωταρχικός στόχος των ερευνητών ήταν να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό 

τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητας ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που 

εφαρμόζεται μέσα στη σχολική τάξη. Αντί λοιπόν να στηριχθούν αποκλειστικά σε 

υποκειμενικά στοιχεία, αξιολόγησαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι με βάση την απόδοση 

των φοιτητών σε μια κλασική εξέταση πολλαπλών επιλογών. Κατά συνέπεια δεν 
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ζήτησαν από τους φοιτητές απλά να σχολιάσουν οι ίδιοι τις γνώσεις που έλαβαν, 

αλλά ταυτόχρονα τις μέτρησαν. Ένας δεύτερος και ίσως σημαντικότερος στόχος της 

μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αξιοπιστία των υποκειμενικών αξιολογήσεων των 

φοιτητών σχετικά με τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Για αυτό το λόγο 

συνέκριναν αυτά που οι συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν, όπως 

υποδηλώνεται από το ερωτηματολόγιο, με αυτά που πραγματικά έμαθαν, όπως 

μετρήθηκε από τις εξετάσεις. Αναφορικά με την μεθοδολογία έρευνας σημειώνονται 

τα εξής τέσσερα (4) βασικά σημεία: 

1. Η αξιολόγηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού που χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα έγινε μέσω της σύγκρισής του με μια εναλλακτική διδακτική μέθοδο 

(διάλεξη).   

2. Η μελέτη επικεντρώθηκε στα δυνητικά οφέλη του να χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στη διαδικασία της μάθησης, αλλά δεν προσπάθησε να 

τα συγκρίνει με τα εναλλακτικά κόστη αυτής της μεθόδου. 

3. Θεωρώντας οι συγγραφείς πιθανό ότι οι φοιτητές που έχουν θετική στάση 

απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να επιλέξουν αυτή τη μέθοδο 

διδασκαλίας επέλεξαν με τυχαίο τρόπο το ποιος θα συμμετέχει στην ομάδα 

που διδάχθηκε μέσω του παιχνιδιού και μέσω της διάλεξης. 

4. Τόσο το παιχνίδι όσο και η διδασκαλία σχεδιάστηκαν ώστε να παρέχουν 

στους φοιτητές τις ίδιες οικονομικές αρχές και ιδέες. 

Για την εφαρμογή του πειράματος χρησιμοποίησαν ένα δείγμα, το οποίο 

αποτελούνταν από 47 φοιτητές κολεγίου οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 

ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος οι 

φοιτητές έλαβαν μέρος σε τέσσερεις (4) εξετάσεις. Η πρώτη εξέταση έγινε στην αρχή 

του εξαμήνου, οι επόμενες δύο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και η τέταρτη στο 

τέλος του εξαμήνου. Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν από έναν 

εκπαιδευτικό που δεν συμμετείχε στη διδασκαλία ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα 

να επικεντρωθεί η διδασκαλία στα θέματα του τεστ. Επίσης παράλληλα με τα τρία 

πρώτα τεστ, μοιράστηκε και ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο ζητήθηκε από τους 

φοιτητές να αξιολογήσουν τη διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε σχέση με 

την παραδοσιακή μέθοδο της διάλεξης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις 

στις οποίες ο φοιτητής απαντούσε με τη χρήση μιας κλίμακας από το 1 (διαφωνώ 

απόλυτα) στο 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις αναφέρονταν: α) στο αν το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι αποτελεί μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση, β) στο αν ανά ώρα 

διδασκαλίας οι φοιτητές έμαθαν περισσότερα για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, 

απ’ ότι με την παραδοσιακή μέθοδο της διάλεξης, γ) στο αν με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού οι μαθητές θυμούνταν περισσότερα στοιχεία του 

μαθήματος, δ) στο αν μπορούσαν να εφαρμόσουν πιο εύκολα τις γνώσεις τις οποίες 

έλαβαν μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ε) αν θεωρούν τη διαδικασία μάθησης 
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μέσω ηλεκτρονικού παιχνιδιού πιο δύσκολη, στ) αν τους παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες και ζ) στο αν θα το προτιμούσαν ως μέθοδο διδασκαλίας.  

Συνέντευξη συμμετεχόντων 

Η διενέργεια συνεντεύξεων είναι ένα ποιοτικό εργαλείο που επίσης 

χρησιμοποιείται συχνά για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια 

εκπαιδευτικών ερευνών. Ένα είδος συνεντεύξεων είναι η ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

που κατά τους Barriball & While (1994) «αποτελούν έναν τρόπο συλλογής 

δεδομένων που έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) μπορούν να προσδιορίσουν 

ολοκληρωμένα τις γνώμες και απόψεις των ερωτώμενων ακόμα και για σύνθετα ή 

ευαίσθητα θέματα, δίνοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να ξεκαθαρίσει τυχόν 

θολές απαντήσεις και β) η σταθερή χρήση κοινών ερωτήσεων που δεν μπορούν να 

ερμηνευτούν με διαφορετικό τρόπο επιτρέπει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων» 

(Barriball & While, 1994: 330). Προσθέτουν δε, ότι οι παραπάνω δυνατότητες δεν 

παρέχονται από τα ερωτηματολόγια με κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Η Davis (2009) χρησιμοποίησε ημι-δομημένες συνεντεύξεις των πέντε 

συμμετεχόντων στην έρευνα καθηγητών, τόσο πριν τη διενέργειά της όσο και αμέσως 

μετά. Σημειώνει ωστόσο ότι εκτός από τις συνεντεύξεις χρησιμοποίησε και άλλες 

πηγές ώστε να μπορέσει να περιγράψει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, όπως παρατηρήσεις και καταγραφή των πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής διαδικασίας. Την ίδια στρατηγική ακολούθησε και η Murata (2002) η 

οποία πραγματοποίησε συνεντεύξεις τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του 

προγράμματος. Αν και οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου χρησιμοποίησε την ίδια 

λίστα ερωτήσεων και στις δύο φάσεις, όπως και για όλους τους ερωτώμενους. Έτσι 

μπορούσε να κάνει ευκολότερα συγκρίσεις, αλλά να παρατηρήσει και τον τρόπο που 

εξελίσσονταν οι απόψεις των συμμετεχόντων κατά την εξέλιξη της έρευνας.      

 Μια άλλη έρευνα που αναφέρει τη σημασία της συνέντευξης είναι αυτή των 

Huizinga et al (2014). Στην έρευνά του χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου οι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις ώστε οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν να αναλύσουν τα δεδομένα του 

project, αλλά και για να αποκτήσει ο ερευνητής μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του πως 

λειτούργησε το project και να καταλάβει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

συμμετέχοντες, τις προτάσεις βελτίωσης και αν τελικά η μέθοδος ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

 

4.7 Επίλογος    

Ο Σαπουντζής (2010) θεωρεί ότι για να είναι επιτυχημένο ένα ΔΔΠΣ ο 

καθηγητής πρέπει να αλλάξει συνολικά την παραδοσιακή αντίληψη που έχει για τον 

ρόλο του, τις αρμοδιότητές του και τη στάση του απέναντι στους μαθητές. «Η στάση 

και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού αφορούν στην αναγνώριση της ατομικότητας και 
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ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο σεβασμό της διανοητικής 

ακεραιότητας και της ελευθερίας του, στο σεβασμό της γνωστικής ανάπτυξης και 

ετοιμότητας του, στην αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών του για τη μετάδοση 

της νέας γνώσης, στην κάλυψη των αναγκών, των ενδιαφερόντων του, στην επίλυση 

των προβλημάτων του κ.α.». Κατά συνέπεια οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελούν στοιχείο εξαιρετικής σημασίας για τις ΔΔ 

προσεγγίσεις. «Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που λαμβάνουν χώρα μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών του και γενικά η ποιότητα των επικοινωνιακών 

καταστάσεων αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο που οδηγεί αντίστοιχα στην επιτυχία 

ή στην αποτυχία της διαθεματικής διδασκαλίας» (Σαπουντζής, 2010: 65).  

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τον 

σχεδιασμό διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, οι διεπιστημονικές 

προσπάθειες αμαυρώνονται από την προσέγγιση «ποτ-πουρί (λίγο απ΄ όλα)», οπότε 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά οργανωμένα και ολοκληρωμένα σχέδια. Με 

αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα για 

πετύχει τους στόχους ενός διεπιστημονικού προγράμματος (Jacobs, 1989) 

Από την πλευρά της η Freedman (2008) αναδεικνύει προβλήματα όπως το 

γεγονός ότι στη διεπιστημονική (συν)διδασκαλία οι φιλοσοφικές διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στους επιστημονικούς κλάδους και αφορούν τις βασικές τους 

υποθέσεις και τις μεθόδους ανάλυσης ή αξιολόγησης είναι δύσκολο να 

συγκεραστούν. Ωστόσο αυτό αποτελεί μια ουσιαστική πρόκληση, που αν 

αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να προσφέρει ένα ουσιαστικό πεδίο ανάλυσης για τους 

μαθητές. Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για διεπιστημονική συνδιδασκαλία πρέπει να 

προβλεφθεί ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό ύφος, μέθοδο 

ελέγχου της τάξης και βαθμολόγησης. Ωστόσο η σωστή οργάνωση του 

προγράμματος και η συνεργασία μπορούν να αναπτύξουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

πτυχές του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, άγνωστες ή ανεξερεύνητες από πολλούς 

εκπαιδευτικούς (Πλιάκης & Τραϊανού 2007).  

Η Caviglia-Harris (2003) τονίζει ότι σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα είναι 

πιθανό κάποια βασικά οικονομικά θέματα ή έννοιες να μην συμπεριληφθούν στην 

ύλη. Ωστόσο κατά την ίδια αυτό το μειονέκτημα μπορεί να εξισορροπηθεί από το 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν στοιχεία που τους παρέχουν τη δυνατότητα 

να σκέφτονται σαν οικονομολόγοι. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εφαρμογών, σε 

πραγματικές καταστάσεις, άλλων βασικών οικονομικών εννοιών. Στοιχείο το οποίο 

είναι σημαντικό, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα δεν σχεδιάστηκε για να 

αντικαταστήσει ένα εισαγωγικό οικονομικό μάθημα, όπως ακριβώς ισχύει και στην 

παρούσα εφαρμογή. 

 Ωστόσο και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, από τα παραπάνω καθίσταται 

σαφές ότι το πεδίο των κοινωνικών επιστημών αποτελεί ένα προνομιακό κομμάτι του 

σχολικού προγράμματος για να ενταχθούν ΔΠΣ. Η βελτίωση των οικονομικών 
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γνώσεων των μαθητών, μπορεί να συμβαδίσει με την απαίτηση δημιουργίας 

δημοκρατικών πολιτών και τα ΔΠΣ δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες. Επιπρόσθετα η δημιουργία 

ΔΠΣ μπορεί να ανανεώσει το πρόγραμμα σπουδών –με βασική προϋπόθεση ότι το 

ΔΠΣ πληροί τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει- και να κάνει τη σχολική 

καθημερινότητα πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές και πιο άμεσα συνδεδεμένη με 

την εξωσχολική τους πραγματικότητα. Στην επίτευξη των παραπάνω καταστάσεων 

συνεισφέρει και η επιλογή του να είναι το μάθημα πολυμεσικό με πολυποίκιλες 

διδακτικές προσεγγίσεις. Συνοψίζοντας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη 

βελτίωση του ελληνικού ΓΕΛ.   
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Κεφάλαιο 5 – Η εφαρμογή του ΔΠΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 Η διδακτική εφαρμογή η οποία σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής και στη συνέχεια εφαρμόστηκε έχει ως γενικούς στόχους να: 

 βελτιωθεί το επίπεδο οικονομικών γνώσεων των μαθητών του Γενικού 

Λυκείου. 

 οδηγηθούν οι μαθητές σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της σχολικής γνώσης. 

Η διδακτική εφαρμογή μας αποτελεί μια πολυμεσική διεπιστημονική 

προσέγγιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 

(ΓΕΛ), στο πλαίσιο του οποίου διδάχθηκαν βασικές οικονομικές έννοιες που 

συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα Οικονομικές Αρχές (ΟΑ) της Α΄ τάξης του ΓΕΛ 

και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ. Ουσιαστικά 

δημιουργήθηκε ένα Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ) που αποτελείται 

από δύο ενότητες, που αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια του σχολικού 

εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας. Η κάθε ενότητα του ΔΠΣ διήρκεσε περισσότερες 

διδακτικές ώρες, απ’ ότι προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της 

Κοινωνιολογίας, ενώ τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες της σχολικής περιόδου 

ακολουθήθηκε το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ 

τάξης του ΓΕΛ. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά θα περιγράψουμε, συνοπτικά, το 

θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηριχτήκαμε για να δημιουργήσουμε το ΔΠΣ 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το 

κάθε μέρος του ΔΠΣ. Η επόμενη ενότητα του κεφαλαίου θα είναι αφιερωμένη στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης του ΔΠΣ από τους μαθητές με 

βάση τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματά τους στο TEL, 

αλλά και τις αξιολογικές κρίσης του εκπαιδευτικού – συντονιστή με βάση τις 

σημειώσεις του, το ημερολόγιο του ΔΠΣ και τις επιδόσεις και συμμετοχή των 

μαθητών στο ΔΠΣ. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

του πρώτου μέρους του ΔΠΣ από άλλον εκπαιδευτικό σε διαφορετική σχολική 

μονάδα. Η τελευταία ενότητα θα παρουσιάσει τα συνολικά συμπεράσματα από την 

εφαρμογή του ΔΠΣ.     

 

5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο, δομή και χαρακτηριστικά 

Στην πρότασή μας, το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι διδακτικές εφαρμογές 

ήταν διεπιστημονικό. Κύριος λόγος για αυτή την επιλογή είναι η υπάρχουσα δομή 
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του Λυκείου σήμερα, αλλά και η περιορισμένη, σε λίγες διδακτικές ώρες, δυνατότητα 

παρέμβασης. Αρχικά, η παρούσα πρόταση συνίσταται στο να πραγματοποιείται το 

ΔΠΣ χωρίς να μεταλλάσσεται το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, το οποίο 

βασίζεται ξεκάθαρα στα αυτόνομα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα το ΔΠΣ που 

δημιουργήσαμε θα λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών του 

μαθήματος της Κοινωνιολογίας, στοιχείο που από μόνο του αποτελεί ένα 

σημειολογικό, αλλά και ουσιαστικό εμπόδιο, για να μιλήσουμε για διαθεματικότητα. 

Σύμφωνα άλλωστε με τη διεθνή βιβλιογραφία (Schug & Cross 1998, Combs & White 

2000, Freedman 2008) συχνά επιλέγεται η ομαλή μετάβαση από τα αυτόνομα 

μαθήματα σε διεπιστημονικές και στη συνέχεια σε διαθεματικές καταστάσεις, ενώ ο 

Ματσαγγούρας (2002) θεωρεί ότι με βάση τα δεδομένα του ελληνικού σχολείου, 

είναι προτιμότερο τα ΠΣ να συνδυάζουν στοιχεία διαφορετικών προσεγγίσεων και να 

μην είναι αποκλειστικά διαθεματικά. Ενδεχόμενο πρόβλημα στην εφαρμογή της 

μεθόδου μπορεί να αποτελέσει το γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν καταρτιστεί για 

να ανταπεξέλθουν σε μια ανάλογη μέθοδο. Άρα η μετάβαση από το μάθημα-διάλεξη 

σε πιο συνεργατικά πλαίσια θα χρειαστεί να είναι σταδιακή. Για τους παραπάνω 

λόγους ο βαθμός διασύνδεσης και ο τρόπος οργάνωσης του γνωσιακού περιεχομένου 

θα έχει ως στόχο, μόνο προοδευτικά, οι διδακτικές παρεμβάσεις να έχουν και 

χαρακτηριστικά διαθεματικής ενιαιοποίησης.  

Στην απόφασή μας να δημιουργήσουμε ένα ΔΠΣ για το μαθήματα της 

Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας, μας οδήγησε η πληθώρα ερευνών που 

παρουσιάζονται στην βιβλιογραφική επισκόπηση, που συνδυάζουν την Οικονομία με 

τις Κοινωνικές Επιστήμες, αλλά και το γεγονός ότι όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας 

(2002: 26) οι κοινωνικές επιστήμες αποτελούν πεδίο που μπορούν να αναπτυχθούν 

διαθεματικά προγράμματα καθώς συμπεριλαμβάνουν έννοιες που συναντώνται σε 

διαφορετικά αυτόνομα μαθήματα. 

Είναι πολύ δύσκολο μια ολιστική προσέγγιση να προσαρμοστεί στα στενά 

πλαίσια της 45λεπτης διδακτικής ώρας, που σύμφωνα με έρευνες αξιοποιεί μόνο τα 

37 λεπτά (Barab & Linda 1997, Combs & White 2000, Ματσαγγούρας 2002, Fabillar 

& Jones 2003). Πόσο μάλλον που η Κοινωνιολογία συνήθως διδάσκεται τις 

τελευταίες ώρες του ωρολογίου σχολικού προγράμματος, οπότε η διδακτική ώρα θα 

διαρκεί σαράντα (40) λεπτά. Ωστόσο στην προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε ένα 

ΔΠΣ στις πραγματικές συνθήκες του ΓΕΛ επιλέξαμε να μη μετατρέψουμε τη δομή 

λειτουργίας του σχολείου, ούτε προσωρινά για τη διεξαγωγή του ΔΠΣ. Στην 

παραπάνω απόφαση συνηγόρησε και το γεγονός ότι το ΔΠΣ θα επεκταθεί σε αρκετές 

διδακτικές ώρες και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της σχολικής χρονιάς, με 

αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη προσπάθεια προσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος 

να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Πολύτιμες ιδέες για το σχεδιασμό του ΔΠΣ, μας προσέφερε η εργασία της 

Freedman (2008) και ιδιαίτερα στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού 

πλαισίου για να πραγματοποιηθεί η ενιαιοποίση των κλάδων, με βάση τα μοντέλα 
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ενιαιοποίησης του προγράμματος σπουδών του Fogarty (1991). Από τα δέκα 

διδακτικά μοντέλα (βλ. κεφ. 2) του Fogarty (1991), η Freedman (2008) 

χρησιμοποίησε τρία μοντέλα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έπαιρναν όλο και 

βαθύτερα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Σε αυτή της επιλογή συνηγορεί και η 

παρατήρηση των Applebee et.al. (2007), που θεωρούν ότι είναι πιθανό κατά την 

εξέλιξη ενός ΔΔΠΣ, η διαδικασία να περάσει σε επόμενο στάδιο του συνεχούς 

(βαθύτερης διασύνδεσης). Τα διδακτικά μοντέλα του Fogarty (1991) που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν ΔΠΣ είναι α) το μοντέλο κοινών εννοιών (The Shared 

Model), β) το συνυφασμένο μοντέλο (The Webbed Model) και γ) το ενιαιοποιημένο 

μοντέλο (The Integrated Model).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που τίθεται για την 

εφαρμογή διεπιστημονικών προγραμμάτων είναι το επίπεδο αυτονομίας που μπορεί 

να απολαμβάνει ένας εκπαιδευτικός. Η συνειδητή απόφασή μας ήταν να 

δημιουργήσουμε ένα ΔΠΣ που να εισάγει νεοτερισμούς στον τρόπο διδασκαλίας, ενώ 

παράλληλα να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους σκοπούς και αντικειμενικούς 

στόχους των μαθημάτων στα οποία βασίζεται. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να 

αναφέρουμε τόσο το γενικό σκοπό του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, όσο και 

κάποιους ειδικούς, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του καθηγητή του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας Γ΄ Λυκείου, για να αναδείξουμε πόσο πολύ μπορούν να 

υποστηριχθούν από διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Ο γενικός 

σκοπός του μαθήματος είναι «η κατανόηση της δυναμικής των κοινωνιών και η 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο στόχο τη 

δημιουργική ένταξη και την παρέμβαση του ατόμου σε ένα πολυπολιτισμικό και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Ενώ κάποιοι ειδικοί στόχοι είναι: 

 η εξοικείωση με την κοινωνιολογική σκέψη και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, 

 η πολύπλευρη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, 

 η απόκτηση αναλυτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

 η καλλιέργεια της κριτικής κοινωνικής σκέψης, 

 η διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης, 

 η δημιουργική ένταξη στη σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία και 

 η προσωπική συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων (Βιβλίο καθηγητή, σελ. 5).  

Οι παραπάνω στόχοι σχετίζονται άμεσα με όσα αναφέρουν ερευνητές, όπως οι 

Bullock et al (2002) και Ματσαγγούρας (2002), ότι τα ΔΔΠΣ αποτελούν ένα βασικό 

στοιχείο για να επέλθουν αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση που θα δημιουργήσουν 

μια πιο δημοκρατική τάξη. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
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μια νέα αντίληψη για την έννοια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

(curriculum) που θα συνεισφέρει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 

Άλλωστε όπως αναφέρει ο VanFossen (2005) στον ευρύτερο στόχο των κοινωνικών 

σπουδών, που είναι η δημιουργία δημοκρατικών πολιτών, είναι αναπόσπαστος ο 

οικονομικός αλφαβητισμός. Τέλος «η παροχή πολύπλευρων γνώσεων είναι 

απαραίτητη εάν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους και σκεπτόμενους 

πολίτες. Η επιστήμη της οικονομίας […] προτείνει ένα δομημένο και ορθό τρόπο 

σκέψης και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε […] και για να αναλύσουμε με 

διαφορετική οπτική ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα» (Σαμαράς, 2003: 233) 

Παράλληλα το βιβλίο καθηγητή των Αρχών Οικονομίας της Γ΄ Λυκείου 

θεωρεί ότι «η ουσία της οικονομικής επιστήμης είναι η ανάλυση των οικονομικών και 

συνεπώς των κοινωνικών φαινομένων. Είναι επομένως ανάγκη η διδασκαλία της 

οικονομικής θεωρίας να δίνει μεγάλη έμφαση κυρίως στα οικονομικά φαινόμενα και 

στην ερμηνεία τους και όχι στα τεχνικά μέρη της ανάλυσης ενός φαινομένου. Η 

κατανόηση του τεχνικού μέρους μιας ανάλυσης είναι απαραίτητη, αλλά η ουσία 

βρίσκεται στην οικονομική ερμηνεία του φαινομένου. Ο καθηγητής μπορεί να 

καλλιεργήσει αυτή την πλευρά του μαθήματος χρησιμοποιώντας απλά παραδείγματα 

και δείχνοντας την οικονομική τους υπόσταση» (σελ. 3)  

 Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόταση του ΔΠΣ μας, προσφέρει το κατάλληλο 

πλαίσιο για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται για τα δύο μαθήματα, καθώς 

δημιουργεί έναν νέο τρόπο παρουσίασης των οικονομικών φαινομένων, πολύ πιο 

έντονα συνδεδεμένο με την κοινωνική πραγματικότητα των παιδιών, αλλά και τη 

δυνατότητα ερμηνείας και εφαρμογής τους μέσα σε πραγματικές καταστάσεις. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω: 

 δημιουργήθηκε ένα ΔΠΣ που δεν εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, αλλά αναφέρεται σε δύο διδακτικές ενότητες (κεφάλαια) του 

αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. Η 

συγκεκριμένη επιλογή έγινε καθώς σύμφωνα με τον Σαπουντζή (2010) είναι 

πιο εύκολα εφαρμόσιμη για τον εκπαιδευτικό, αλλά και λόγω τον 

περιορισμών που δημιουργεί η σχολική πραγματικότητα των ΓΕΛ, 

 επιλέχθηκαν να εξεταστούν έννοιες: α) που άπτονται των ενδιαφερόντων των 

μαθητών (Ghosh & Rahman, 2011), β) που σχετίζονται με τις βιωματικές 

γνώσεις τους και την κοινωνική πραγματικότητά τους (Marri et al. 2013 και 

Σαμαράς, 2003), γ) που αναφέρονται σε ικανοποιητικό βαθμό στο ΠΣ και το 

σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας (Giedeman & Lowen, 

2008) και δ) αποτελούν απαραίτητες έννοιες για την ανάλυση της ύλης του 

μαθήματος της Κοινωνιολογίας (Σαμαράς, 2003). 

 δημιουργήθηκε ένα πολυμεσικό μάθημα, στο οποίο εφαρμόστηκαν 

διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, ώστε να ενταθεί το ενδιαφέρον των 



186 

 

μαθητών και να δημιουργηθούν συνθήκες ενεργητικής μάθησης (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005), 

 χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών 

(Caviglia-Harris, 2003) και 

 ποικίλοι τρόποι μελέτης, ανάλυσης και αξιολόγησης της ίδιας της διδακτικής 

παρέμβασης, ώστε να είναι εφικτό να διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα (Murata 2002).    

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του να βασιστεί ένα τμήμα του ΔΠΣ στην 

ενότητα του βιβλίου της κοινωνιολογίας που αναφέρεται στην ανεργία και τις 

κοινωνικές ανισότητες/προβλήματα, σχετίζεται με τις ενδείξεις που υπήρχαν ότι οι 

μαθητές είχαν εμπειρικές/βιωματικές γνώσεις σε σχέση με τις παραπάνω έννοιες. Οι 

ενδείξεις αυτές βασίστηκαν κυρίως στο μεγάλο ποσοστό σωστών απαντήσεων που 

έδωσαν οι μαθητές στην πιλοτική εφαρμογή του TEL, αλλά και στο γεγονός ότι τα 

θέματα αυτά κυριαρχούν στις ενημερωτικές εκπομπές και τον δημόσιο διάλογο. 

Όπως απεδείχθη και στην πράξη οι μαθητές ήταν εξαιρετικά ενημερωμένοι και είχαν 

ζωηρή συμμετοχή.  

Οι βασικές έννοιες ή λέξεις κλειδιά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των 

δύο μαθημάτων στα οποία στηρίζεται το ΔΠΣ και η γενική μορφή του πρώτου μέρους 

του ΔΠΣ που δημιουργήθηκε είχε τη μορφή που παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 5.1 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αγροτική Κοινωνία              

Βιομηχανική Επανάσταση 

Βιομηχανική Κοινωνία 

Αστικοποίηση                             

Κοινωνία της Πληροφορίας 

Παραγωγική Διαδικασία 

Παραγωγικοί Συντελεστές 

Σπανιότητα        

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

(3 διδακτικές 

ώρες) 

Αναπτυγμένη κοινωνία 

Αναπτυσσόμενη κοινωνία        

Θεωρία Εκσυγχρονισμού      

Θεωρία Εξάρτησης  

ΑΕΠ                              

Ονομαστικό & Πραγματικό ΑΕΠ 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ                

ΑΕΠ ως δείκτης Οικον. Ευημερίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Βασικά χαρακτηριστικά  

Ελληνικής κοινωνίας 

Κοινωνικές αξίες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ομαδική Εργασία: Παρουσίαση των χαρακτηριστικών                

της κοινωνίας μιας χώρας 

 

Αντίστοιχα η γενική μορφή του δεύτερου μέρους του ΔΠΣ παρουσιάζεται 

στον πίνακα 5.2:  

Πίνακας 5.2 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Μισθωτή Εργασία         

Τρόπος Παραγωγής 

Καταμερισμός Εργασίας 

Τρόπος Παραγωγής 

Φορντισμός 

Καταμερισμός Εργασίας 

Συνέπειες στη σύγχρονη 

οικονομία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  Κοινωνική Διαστρωμάτωση 

Κοινωνικές Τάξεις 

Ανισότητες                 

Φτώχεια 

Ανισοκατανομή πλούτου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ανεργία                           

Τύποι Ανεργίας 

Εργατικό Δυναμικό, 

Απασχολούμενοι               

Ανεργία, Ποσοστό Ανεργίας                                                                                          

Τύποι Ανεργίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

(2 διδακτικές 

ώρες) 

Σύνδεση φτώχειας με 

ανεργία, υγεία              

Παιδική Εργασία,        

Κράτος πρόνοιας 

Αντιμετώπιση ανισότητας, 

φτώχειας 

Συνέπειες της ανεργίας          

Μέτρα καταπολέμησης ανεργίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ατομική Εργασία 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τη σχεδίαση του ΔΠΣ και την εφαρμογή του. 

Βασικό στοιχείο είναι το ημερολόγιο της εφαρμογής του ερευνητή στο οποίο 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της διδακτικής εφαρμογής ανά διδακτική ώρα. Η χρήση του 

ημερολογίου βασίστηκε στις προτάσεις της Murata (2002) η οποία χρησιμοποίησε 

ημερολόγιο ως μια τεχνική μελέτης ποιοτικών δεδομένων. 

Το ΔΠΣ εφαρμόστηκε στη Γ΄ τάξη του ΓΕΛ Πάστρας Κεφαλονιάς, όπου 
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βρισκόταν η οργανική θέση του ερευνητή, τη σχολική περίοδο 2011-2012. Η Γ΄ τάξη 

του σχολείου αποτελείτο από δεκαεπτά (17) μαθητές και συγκεκριμένα από 9 αγόρια 

και 8 κορίτσια. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΠΣ διεξήχθη με μοναδικό διδάσκοντα 

τον ερευνητή, καθώς ως οικονομολόγος καθηγητής διδάσκει στο συγκεκριμένο 

σχολείο και το μάθημα της Κοινωνιολογίας ως δεύτερη ανάθεση. Για τη μέτρηση της 

μάθησης χρησιμοποιήθηκε η ελληνική μορφή -30 ερωτήσεων- της τρίτης έκδοσης 

του ΤΕL, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Οι μαθητές συμπλήρωσαν το TEL δύο φορές, αρχικά στην έναρξη της σχολικής 

χρονιάς και στη συνέχεια στην τελευταία διδακτική ώρα πριν από τις διακοπές του 

Πάσχα. Η επιλογή της συγκεκριμένης στιγμής έγινε λόγω του γεγονότος ότι μετά το 

Πάσχα οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν παρακολουθούν σταθερά τα μαθήματα 

και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί μια κοινή μέρα για να 

συμπληρωθεί από όλους το τεστ. Επιπρόσθετα μαζί με το TEL οι μαθητές 

συμπλήρωναν και ένα ερωτηματολόγιο με στοιχεία σχετικά με την κατεύθυνση που 

έχουν επιλέξει, αλλά και τις πηγές από τις οποίες αντλούν τις οικονομικές γνώσεις 

τους. Τέλος μετά το πέρας και των δύο διδακτικών ενοτήτων οι μαθητές 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής εφαρμογής.      

 

5.3 Εισαγωγή του ΔΠΣ 

Με βάση την εμπειρία τους από το ΔΠΣ που εφάρμοσαν οι Wilson & 

Kwilicki (2000) θεωρούν ότι είναι σημαντικό να γίνει μια εκ των προτέρων συζήτηση 

που θα αναδείξει τη σημασία της διεπιστημονικότητας στην όσο το δυνατόν πιο 

διεξοδική και ακριβή κατανόηση του κόσμου που περιβάλει τους διδασκόμενους. Ως 

εισαγωγή θα χρησιμοποιηθεί η διδακτική ενότητα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας 

με τίτλο «Κοινωνιολογική θεώρηση, ένα παράδειγμα εφαρμογής της κοινωνιολογικής 

φαντασίας» που υπάρχει και ως σχέδιο μαθήματος στο βιβλίο του καθηγητή. Με τον 

όρο κοινωνιολογική φαντασία ορίζεται «η ικανότητα των ατόμων να συνδέουν αυτό 

που συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα» 

(Κοινωνιολογία Γ΄ ΓΕΛ, σελ 15). Σε αυτή τη διδακτική ενότητα οι μαθητές πρέπει: 

 να αναγνωρίσουν τη σημασία της κοινωνικής θεωρίας παίρνοντας 

παραδείγματα από την καθημερινή εμπειρία τους. Να συσχετίσουν τις 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο εξηγούμε τα 

φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής και στη συστηματική θεωρητική 

προσέγγιση. 

  Να προβληματιστούν σε σχέση με τα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής. 

 Να ενθαρρυνθούν ώστε να εξετάσουν με βάση τις εμπειρίες τους τον τρόπο 

προσέγγισης ενός κοινωνικού θέματος, που εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους. 

(βιβλίο καθηγητή, σελ. 12) 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι αυτής της ενότητας, έχουν άμεση 

συσχέτιση με βασικές παραδοχές των ΔΠΣ που δίνουν σημαντικό ρόλο στις 

εμπειρικο-βιωματικές γνώσεις των μαθητών και συνδέουν άμεσα τη σχολική γνώση 

με την πραγματικότητα του μαθητή εκτός σχολείου. Επίσης για να χρησιμοποιήσει ο 

μαθητής την κοινωνιολογική φαντασία του πρέπει εκ των πραγμάτων να αναλύσει 

ολόπλευρα το υπό μελέτη κοινωνικό φαινόμενο. Συνεπώς η χρήση της 

κοινωνιολογικής φαντασίας οδηγεί σε διεπιστημονικές και διαθεματικές 

προσεγγίσεις. Επιπρόσθετα το βιβλίο της Κοινωνιολογίας χρησιμοποιεί ως 

παράδειγμα εφαρμογής της κοινωνιολογικής φαντασίας την ανεργία, μια οικονομική 

έννοια που θα αναλύσουμε διεξοδικά στο δεύτερο τμήμα του ΔΠΣ.   

 

5.4 Πρώτο Μέρος του ΔΠΣ 

Βασικό πλαίσιο για την πρώτη ενότητα του ΔΠΣ θα είναι το κεφάλαιο του 

βιβλίου της Κοινωνιολογίας με τίτλο «Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης – Ελληνική 

Κοινωνία». Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το Βιβλίο 

Καθηγητή το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες 

και η διδασκαλία πραγματοποιείται σε τέσσερεις διδακτικές ώρες. Στην πρώτη 

ενότητα του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της ανθρώπινης 

κοινωνίας από την αγροτική, στη βιομηχανική για να καταλήξουμε στη 

μεταβιομηχανική. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις σύγχρονες κοινωνίες, στις 

διαφορές ανάμεσά τους και στους λόγους ύπαρξης τους. Η τρίτη ενότητα κάνει λόγο 

για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και τα βασικά χαρακτηριστικά της, ενώ η 

τέταρτη κάνει λόγο για τις κοινωνικές αξίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ στην Ελλάδα, 

όπου οι μαθητές επικεντρώνουν σχεδόν αποκλειστικά το διάβασμά τους στα 

εξεταζόμενα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

μαθήματα, ένας από τους στόχους του ΔΠΣ πρέπει να είναι η μάθηση να επιτευχθεί 

κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Εντούτοις γίνεται ξεκάθαρο 

ότι ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να 

εφαρμόσει ΔΠΣ είναι ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Fenwick et.al., 2013)  

 Ως μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια, εικόνες και 

φωτογραφίες, μουσική, αποσπάσματα από κινηματογραφική ταινία και ντοκιμαντέρ, 

στατιστικοί και συγκριτικοί πίνακες, γεωγραφικοί χάρτες απεικόνισης στατιστικών 

στοιχείων. Ως μέσο προβολής επιλέχθηκε το πρόγραμμα Power Point Office 2003, 

που προσφέρει τις δυνατότητες παρουσίασης όλων των παραπάνω (Watts & 

Christopher, 2012). Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν συμπεριελάμβαναν την 

διάλεξη, τον διάλογο, τη συζήτηση, τη λεκτική αντιπαράθεση και τον καταιγισμό 

ιδεών.  
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Οι διδακτικές ώρες που χρησιμοποιήθηκαν για το κάθε κεφάλαιο ήταν 

αυξημένες, ώστε να αναπτυχθούν ικανοποιητικά τόσο οι σημαντικότερες 

κοινωνιολογικές έννοιες, όσο και οι οικονομικές. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν 5 

διδακτικές ώρες για την ανάπτυξη των εννοιών που συμπεριλήφθηκαν στην ύλη του 

ΔΠΣ, δύο διδακτικές ώρες για της συγγραφή από τους μαθητές της εργασίας που 

αποτέλεσε το τελικό προϊόν του πρώτου μέρους του ΔΠΣ, ενώ κατά τη διάρκεια μιας 

διδακτικής ώρας πραγματοποιήθηκε απλή εφαρμογή των εννοιών που είχαν διδαχθεί 

σε προηγούμενες ενότητες, καθώς απουσίαζε σημαντικός αριθμός μαθητών, λόγω 

άλλων σχολικών δραστηριοτήτων. 

Πρώτη ενότητα  

 Ο στόχος της πρώτης ενότητας –με βάση το πρόγραμμα σπουδών της 

Κοινωνιολογίας- είναι «να διακρίνουν οι μαθητές τα διάφορα στάδια εξέλιξης των 

κοινωνιών και τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης». Οι σημαντικότερες έννοιες- 

κλειδιά της ενότητας είναι: 

 ορισμός της αγροτικής κοινωνίας 

 διάκριση αγροτικών κοινωνιών 

 μετάβαση στη βιομηχανική κοινωνία 

 βιομηχανική επανάσταση (είσοδος της μηχανής στην παραγωγή, αύξηση 

παραγωγής αγαθών, μισθωτή εργασία) 

 αστικοποίηση 

 κοινωνία της πληροφορίας (νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες) 

Από τη συνοπτική αναφορά των στόχων της ενότητας και των 

σημαντικότερων εννοιών γίνεται εμφανές ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

συμπεριλαμβάνει και οικονομικές έννοιες. Άλλωστε, ειδικά η περίοδος της 

βιομηχανικής επανάστασης προσφέρεται για ουσιαστικές διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις (Freedman, 2008).  Για αυτό το λόγο παραθέτουμε όλες τις οικονομικές 

έννοιες στις οποίες είτε γίνεται απλή αναφορά, είτε επεξηγούνται κάπως πιο 

διεξοδικά, είτε υπονοούνται στη συγκεκριμένη ενότητα: αγορά, έδαφος, εργασία, 

εργαλεία, κεφάλαιο, παραγωγικοί συντελεστές, βασικό οικονομικό πρόβλημα, βασικά 

ερωτήματα στα οποία απαντά η οικονομία, αυτάρκης/κλειστή οικονομία, άμεση 

παραγωγική επένδυση, παραγωγική δραστηριότητα, έξοδα, πρώτη ύλη, προϊόν, 

καταμερισμός εργασίας, καπιταλισμός, αστική τάξη, παραγωγική μονάδα, μισθωτή 

εργασία, κόστος, ζήτηση, προσφορά, ανθρώπινο κεφάλαιο, υπηρεσίες, 

παραγωγικότητα, επιχείρηση και συνδικαλισμός (Buckles & Watts, 1998, Mauch, 

2005, και Giedeman & Lowen, 2008).      
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Με βάση τον όγκο των οικονομικών εννοιών που συμπεριλαμβάνονται στη 

συγκεκριμένη ενότητα του κεφαλαίου, μπορούμε όπως αναφέρουν οι Buckles & 

Watts (1998) να θεωρήσουμε ότι για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του 

προγράμματος σπουδών κάποιων συγγενών στην οικονομία μαθημάτων –στην 

περίπτωσή μας της Κοινωνιολογίας- προϋποτίθεται η γνώση πολλών οικονομικών 

εννοιών, χωρίς να επεξηγείται πώς οι μαθητές –αλλά και οι καθηγητές- αναμένεται να 

έχουν αποκομίσει τις προαπαιτούμενες οικονομικές γνώσεις. Κατά τους Buckles & 

Watts (1998) η συμπληρωματικότητα που χαρακτηρίζει τα αναλυτικά προγράμματα 

των διαφορετικών μαθημάτων, δίνει την προοπτική για τη δημιουργία περισσότερων 

διαθεματικών προγραμμάτων και ενσωμάτωση των οικονομικών γνώσεων σε άλλα 

μαθήματα. Συμπεραίνουν ότι αν τα προγράμματα σπουδών εφαρμοστούν με τη 

συγκεκριμένη μορφή, θα οδηγήσουν τους μαθητές, που δεν έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο οικονομικό μάθημα, σε ελλιπή κατανόηση των οικονομικών εννοιών. 

Ταυτόχρονα υπάρχει η πιθανότητα οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει ένα 

αυτόνομο οικονομικό μάθημα να μπερδευτούν λόγω της διαφορετικότητας με την 

οποία παρουσιάζονται οι έννοιες. Οι Buckles & Watts (1998) θεωρούν ότι τα 

μεγαλύτερα κέρδη στην κατανόηση οικονομικών οι μαθητές μπορούν να τα 

αποκτήσουν από το αυτόνομο μάθημα Οικονομίας. Ωστόσο συμπληρώνουν ότι από 

μόνο του αυτό δεν είναι αρκετό για να επιτευχθούν οι γνωστικοί στόχοι του 

αναλυτικού προγράμματος οικονομίας. 

Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να γίνει εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων 

των οικονομικών εννοιών που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ενότητα, 

άλλωστε τα ΔΠΣ ξεκάθαρα επικεντρώνονται στην ουσιαστικότερη ανάλυση 

λιγότερων αριθμητικά εννοιών (Vachris & Bohanon, 2012, Freedman 2008). 

Επιλέξαμε λοιπόν να δώσουμε βάρος στην ανάπτυξη των εννοιών «παραγωγική 

διαδικασία», «συντελεστές της παραγωγής» και στο να προσδιορίσουμε ποιο είναι το 

«κύριο οικονομικό πρόβλημα» κάθε κοινωνίας. Καθώς το περιεχόμενο του 

εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας δεν επαρκεί για να αναπτυχθούν οι παραπάνω έννοιες 

αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε, με τη μορφή φωτοτυπημένων σημειώσεων, την 

ενότητα του βιβλίου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ που 

αναφέρεται στις συγκεκριμένες έννοιες (σελ. 15 ως 18 του βιβλίου των ΑΟΘ). 

Πρέπει να τονιστεί ότι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών εγχειριδίων χρησιμοποιείται 

συχνά στα ΔΠΣ (Caviglia-Harris, 2003). Ο Rowland (1996) υποστηρίζει ότι είναι 

απαραίτητο για την επιτυχία ενός ΔΔΠΣ να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο 

κατάλληλα εγχειρίδια, κάτι που όμως δεν είναι πάντα εύκολο με δεδομένη την 

πολυπλοκότητα και την προέλευση από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους των 

εννοιών που συμπεριλαμβάνονται σε ένα ΔΔΠΣ. Προτείνει μάλιστα να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα και χειρόγραφες σημειώσεις, όπου είναι απαραίτητο. 

 Οι συγκεκριμένες οικονομικές έννοιες συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο 

κεφάλαιο του βιβλίου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ με τίτλο 

«Βασικές Οικονομικές Έννοιες». Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή μπορούν να 
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διδαχθούν σε μια διδακτική ώρα, ενώ σημαντικό ρόλο στην διδασκαλία θα παίξουν 

τα παραδείγματα (σελ. 5) και ακριβώς πάνω σε αυτό το στοιχείο θα βασιστεί η 

διεπιστημονική μας προσέγγιση, καθώς το συγκεκριμένο κεφάλαιο της 

Κοινωνιολογίας προσφέρει το κατάλληλο υπόβαθρο για να επιτευχθεί η κατανόηση 

των οικονομικών εννοιών μέσω παραδειγμάτων που ενυπάρχουν στην ύλη του 

βιβλίου της Κοινωνιολογίας. Οι βασικοί στόχοι της διδακτικής ενότητας με βάση το 

βιβλίο καθηγητή της Οικονομίας (σελ. 12) είναι: 

 να ορίζουν την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας.  

 να προσδιορίζουν τους παραγωγικούς συντελεστές.  

 να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει περιορισμός στις ποσότητες των προϊόντων που 

μπορούν να παραχθούν σε μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη περίοδο.  

Τόσο η παρουσίαση, όσο και η εφαρμογή και ο έλεγχος έγιναν με βάση τα 

πολλά παραδείγματα που μας προσφέρει το βιβλίο της Κοινωνιολογίας. Βασιζόμενοι 

στις προτάσεις του βιβλίου του καθηγητή της Κοινωνιολογίας μπορούμε να 

εντάξουμε στο μάθημα την προβολή ολιγόλεπτων αποσπασμάτων ταινιών. Άλλωστε 

ο Sexton (2006)  σημειώνει ότι στις θεωρίες μάθησης αναφέρεται ότι οι εικόνες είναι 

πολύ σημαντικές για τη μάθηση και την απομνημόνευση. Τα αποσπάσματα από 

ταινίες προσφέρουν οπτικά ερεθίσματα που ενδυναμώνουν πολύτιμες έννοιες και 

ιδέες. Μάλιστα οι ταινίες και οι εικόνες, κατά τον Sexton, μπορούν να βοηθήσουν 

τους φοιτητές να επαναφέρουν γνώσεις από την μακράς διάρκειας μνήμη τους, καθώς 

οι πληροφορίες συχνά αποθηκεύονται σε οπτική μορφή. Συνεπώς τα προσεκτικά 

επιλεγμένα τηλεοπτικά ή από ταινίες αποσπάσματα, που ενοποιούν οικονομικές 

έννοιες με την καθημερινή ζωή, προσφέρουν ένα σταθερό πλαίσιο για τους μαθητές 

να διατηρήσουν τις γνώσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στη χρήση 

ταινιών για τη διδασκαλία οικονομικών συνηγορούν με τις έρευνές τους και οι Leet & 

Houser (2003) και οι Mateer & Herman (2008). 

Για την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας της διδακτικής εφαρμογής 

απαιτήθηκε μια διδακτική ώρα. Η σύνδεση των δύο διαφορετικών επιστημονικών 

πεδίων έγινε ομαλά και δεν υπήρξε πίεση χρόνου παρά τον μεγάλο όγκο των 

πληροφοριών και το περιορισμένο χρόνο που παρέχει μια 45λεπτη διδακτική ώρα. Σε 

αυτό συνετέλεσαν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) οι έννοιες της βιομηχανικής 

επανάστασης και της αστικοποίησης αναφέρονται συνοπτικά στο αμέσως 

προηγούμενο κεφάλαιο της κοινωνιολογίας, β) η χρήση του powerpoint, που  

βοήθησε σημαντικά στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και γ) το γεγονός ότι η 

σύνδεση των οικονομικών εννοιών με το πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνιολογίας 

έγινε αβίαστα, οπότε η ανάπτυξη των κοινωνιολογικών θεμάτων βοήθησε στην 

εύκολη κατανόηση των οικονομικών εννοιών (π.χ. εύκολη ανάπτυξη/κατανόηση των 

3 συντελεστών παραγωγής μέσω της διδασκαλίας της έννοιας της αγροτικής 
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κοινωνίας και εύκολη εισαγωγή της έννοιας της επιχειρηματικότητας κατά τη 

ανάπτυξη της έννοιας της βιομηχανικής κοινωνίας).  

Η συμπεριφορά των μαθητών στην αρχή της διδακτικής ώρας δεν ήταν 

διαφοροποιημένη σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα. Το αρχικό ενδιαφέρον που 

προξένησε η χρήση βιντεοπροβολέα ατόνησε μετά τη συνειδητοποίηση ότι θα γίνει 

«κανονικό μάθημα» και όχι κάποια προβολή ταινίας, ενώ μόνο κατά το 2
ο
 μισό της 

διδακτικής ώρας οι μαθητές συμμετείχαν απερίσπαστοι στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η χρήση του powerpoint δεν φάνηκε να κινητοποιεί ιδιαίτερα τους μαθητές, αν και η 

έντονη χρήση εικόνων αύξησε (ως ένα βαθμό) την προσοχή τους. Αντίθετα η χρήση 

2λεπτου αποσπάσματος ταινίας είχε θετικά αποτελέσματα για την καλύτερη 

συνειδητοποίηση του τρόπου ζωής κατά τη βιομηχανική επανάσταση.  

Ο έλεγχος στο τέλος της διδακτικής ενότητας έδειξε ότι υπήρξε κατανόηση 

των σημαντικών εννοιών από ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Η σύγκριση των 

συνολικών αποτελεσμάτων του TEL στην αρχή και στο τέλος της σχολικής περιόδου 

ενισχύει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.  

Στην εργασία για το σπίτι οι μαθητές έπρεπε να βρουν ένα τραγούδι, που να 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις οικονομικές έννοιες που εμπεριέχονται στη 

συγκεκριμένη ενότητα του βιβλίου της Κοινωνιολογίας, να την αναλύσουν και να 

περιγράψουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται και πως συσχετίζεται με το 

κοινωνικό περιβάλλον. Το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε σχεδόν το σύνολο της τάξης 

για την εργασία για το σπίτι, αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη. Σε αυτό συνετέλεσε και 

η αναπαραγωγή στο μάθημα από τον ερευνητή δύο γνωστών στους μαθητές 

τραγουδιών. Το παράδειγμα των δύο τραγουδιών κέντρισε το ενδιαφέρον των 

μαθητών (Lawson, Hall & Mateer 2010). 

Δεύτερη Ενότητα 

Ο στόχος της δεύτερης ενότητας του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, στην 

οποία εξετάζονται οι έννοιες αναπτυγμένη και αναπτυσσόμενη κοινωνία, «είναι να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τις διαφορές που παρατηρούνται στο 

επίπεδο και τον τρόπο ανάπτυξης των χωρών και να κατανοήσουν τα αίτια και τις 

επιπτώσεις αυτών των διαφορών». Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας 

είναι: 

 θεωρίες της ανάπτυξης 

 θεωρίες του εκσυγχρονισμού 

 θεωρίες της εξάρτησης (βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 16) 

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί από την Α΄ τάξη του ΓΕΛ την έννοια του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι 

συγκεκριμένες έννοιες θα αναλυθούν πιο διεξοδικά με βάση το εγχειρίδιο της Γ΄ 
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τάξης του ΓΕΛ (σελ. 133-137 και 142-143) και θα χρησιμοποιηθούν για να 

μπορέσουν οι μαθητές να κάνουν μια αποτελεσματική και ουσιαστική σύγκριση 

ανάμεσα στις κοινωνίες των υπό εξέταση χωρών, κάτι που θα βοηθήσει να επιτευχθεί 

και ο στόχος που θέτει το βιβλίο καθηγητή της Κοινωνιολογίας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και πάλι οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται 

στην ενότητα είναι πολλές και καταλήξαμε σε επιλογή των δύο που θεωρούμε 

εξαιρετικά σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε έννοιες που αναφέρονται στην 

ενότητα: ανάπτυξη, καταμερισμός εργασίας, φτώχεια, κατά κεφαλήν εισόδημα, 

αποικιοκρατική εκμετάλλευση, οικονομικές συνθήκες, ελεύθερη οικονομία, 

εκβιομηχάνιση, απασχολούμενος, κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη 

οικονομία, παγκόσμια οικονομία, επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, ανθρώπινοι πόροι, 

παγκόσμιος καπιταλισμός, υπεραξία εργατών, πλουτοπαραγωγική πηγή, φθηνά 

εργατικά χέρια, παγκόσμια καπιταλιστική τάξη, εργατική τάξη, οικονομική 

αλληλεξάρτηση και οικονομικές ανισότητες.     

Στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν» γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση του ΑΕΠ και των σχετικών με αυτό εννοιών. Οι στόχοι που 

θέτει το βιβλίο του καθηγητή είναι πολύπλευροι και δεν μπορούν να επιτευχθούν 

πλήρως σε ένα διεπιστημονικό μάθημα. Με βάση λοιπόν την άποψη των Murata 

(2002) και Freedman (2008) θα επικεντρωθούμε στην όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική 

ανάλυση λιγότερων εννοιών. Έτσι θα επιλεγούν κάποιοι βασικοί από τους στόχους 

του κεφαλαίου, όπως: 

 οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν τον ορισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος 

 οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά ονομαστικού και 

πραγματικού ΑΕΠ 

 οι μαθητές να ορίζουν και να υπολογίζουν το κατά κεφαλή πραγματικό 

Α.Ε.Π. και να αξιολογούν το Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονομικής ευημερίας. 

Η συγκεκριμένη ενότητα είχε προγραμματιστεί να έχει διάρκεια δύο 

διδακτικών ωρών, ωστόσο τελικά απαιτήθηκαν τρεις διδακτικές ώρες για να 

ολοκληρωθεί.  

Στην αρχή της ενότητας έγινε παρουσίαση των εργασιών που είχαν ανατεθεί 

στους μαθητές την προηγούμενη διδακτική ώρα. Ο αριθμός των μαθητών που 

πραγματοποίησε την εργασία δεν ήταν αντίστοιχος του αρχικού ενθουσιασμού που 

είχε δημιουργηθεί, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός video και τραγουδιών που 

προσκομίστηκαν δημιούργησε ζωντανή συζήτηση. Το στοιχείο αυτό οδήγησε στο να 

χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την παρουσίαση των 

εργασιών των μαθητών. 
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Στη συνέχεια με αφετηρία τη χρήση χαρακτηριστικών εικόνων σύγχρονων 

κοινωνιών διεξήχθη καταιγισμός ιδεών κατά τον οποίο οι μαθητές προσδιόρισαν τα 

χαρακτηριστικά των αναπτυγμένων κοινωνιών. Σύμφωνα με τη Μακρίδου – 

Μπούσιου (2005) «σε ένα μάθημα καταιγισμού ιδεών, ανατίθεται στους μαθητές να 

αντιδράσουν σε μια ερώτηση ή σε κάποιο πρόβλημα γράφοντας ή δηλώνοντας 

προφορικά οτιδήποτε σχετικό περνά από το μυαλό τους. Στη συνέχεια οι ιδέες αυτές 

συλλέγονται, ομαδοποιούνται (…) και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας».  Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, για την περιγραφή των αναπτυγμένων 

κοινωνιών οι μαθητές αναφέρθηκαν από μόνοι τους στις υπανάπτυκτες χώρες της 

Αφρικής, καθώς τις συνέκριναν με τις αναπτυγμένες. Έτσι η διαδικασία κατέληξε 

ομαλά στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων των αναπτυσσόμενων 

κοινωνιών. Από μαθητή μάλιστα αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό αυτών των 

κοινωνιών το χαμηλό ΑΕΠ. Το video (απόσπασμα της ταινίας «Ο επίμονος 

κηπουρός») που χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστούν εικόνες μιας 

αναπτυσσόμενης αφρικανικής κοινωνίας είχε απόλυτη αποδοχή από τους μαθητές. Ο 

έλεγχος στο τέλος της ώρας έδειξε ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά 

με τις διαφορές που παρατηρούνται στην ανάπτυξη των χωρών, ενώ παράλληλα 

μπορούσαν να περιγράψουν τις επιπτώσεις αυτών των διαφορών. Κατά συνέπεια 

είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα αποσπάσματα από ταινίες προσφέρουν οπτικά 

ερεθίσματα που ενδυναμώνουν πολύτιμες έννοιες και ιδέες είχαν σαφή εφαρμογή στη 

συγκεκριμένη περίπτωση (Sexton, 2006). Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη 

εμπειρική προσέγγιση ανέδειξε ότι όντως τα προσεκτικά επιλεγμένα τηλεοπτικά ή 

από ταινίες αποσπάσματα, που ενοποιούν οικονομικές έννοιες με την καθημερινή 

ζωή, προσέφεραν ένα σταθερό και ουσιαστικό πλαίσιο μάθησης στους 

συμμετέχοντες.  

Μετά το πέρας των δύο πρώτων διδακτικών ωρών έγιναν οι παρακάτω γενικές 

παρατηρήσεις από τον ερευνητή: α) υπήρξαν συγκεκριμένοι μαθητές που αύξησαν 

την ένταση της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο μάθημα, β) υπήρξε θετική 

ανταπόκριση στη χρήση εικόνων και video από τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών, 

μάλιστα υπήρξε στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ενότητας ερώτηση για τον αν θα 

συνεχίσουμε να προβάλουμε video που κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε ότι α) ορισμένοι μαθητές με υψηλές επιδόσεις συνέχισαν να είναι πιο 

ανήσυχοι –αναλογικά με τη συμπεριφορά τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα, στοιχείο που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο μάθημα της 

Κοινωνιολογίας γενικής παιδείας και β) υπήρξαν πολλές διακοπές της διδακτικής 

διαδικασίας (π.χ. ανακοινώσεις προς τους μαθητές) λόγω της σχολικής λειτουργίας με 

αποτέλεσμα να επηρεαστεί η προσήλωση των μαθητών, η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και να μην υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρωθεί η ύλη που 

είχε προβλεφθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διεπιστημονική προσέγγιση στον 

περιορισμένο χρόνο των 40-45 λεπτών είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί 

αποτελεσματικά.   
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 Η επόμενη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε μετά τη μεσολάβηση αλλαγής 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα με αποτέλεσμα η μια διδακτική ώρα του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας να μεταφερθεί την πρώτη ώρα του ωρολογίου προγράμματος, 

στοιχείο που βελτίωσε τη συμπεριφορά των μαθητών, αλλά παράλληλα μείωσε την 

εγρήγορσή τους. Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα έγινε παρουσίαση -μέσω 

powerpoint- από τον ερευνητή των εννοιών του ΑΕΠ. Η ανάλυση των οικονομικών 

όρων βοηθήθηκε από το γεγονός πως αρκετοί μαθητές θυμούνταν κάποιες βασικές 

έννοιες από τα μαθήματα της Α΄ λυκείου. Η έννοια του ΑΕΠ κατανοήθηκε 

ικανοποιητικά από τους μαθητές. Όμως ο διαχωρισμός του ονομαστικού από το 

πραγματικό ΑΕΠ δυσκόλεψε τους μαθητές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι 

η χρήση πίνακα με αριθμητικό παράδειγμα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που 

βοήθησε τους μαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες (Mauch, 2005), ωστόσο λόγω 

περιορισμένου χρόνου και έλλειψης γνωστικού υπόβαθρου δεν ήταν εφικτό να 

αφομοιωθεί ο τρόπος υπολογισμού του πραγματικού ΑΕΠ από το σύνολο των 

μαθητών και ειδικά από αυτούς της θεωρητικής κατεύθυνσης. Η εισαγωγή στην 

παρουσίαση της έννοιας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έγινε μέσω της σύγκρισης πινάκων 

του ΑΕΠ Ελλάδας και Γερμανίας. Οι μαθητές ανέδειξαν τη σημασία του μεγέθους 

του πληθυσμού κάθε χώρας στον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στην 

ερμηνεία του αποτελέσματος. 

Η εφαρμογή και ο έλεγχος έγιναν μέσω της χρήσης διαδραστικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος από τον ιστότοπο www.gapminder.org, όπου γίνεται 

συσχέτιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του προσδόκιμου ζωής σε διαφορετικές 

ηπείρους και χώρες. Με βάση τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο τέλος μέσω της 

σύγκρισης της εξέλιξης διαχρονικά των παραπάνω δεικτών σε Ελλάδα και Αργεντινή 

η κατανόηση της έννοιας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τους μαθητές ήταν 

ικανοποιητική (Phelps & Cseh, 2010). Είναι σημαντικό να επιλέγονται παραδείγματα 

που σχετίζονται με τις εμπειρίες, γνώσεις και ακούσματα των μαθητών από την 

εξωσχολική πραγματικότητα, διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην επιλογή της 

συγκεκριμένης χώρας για συγκριτική μελέτη με την Ελλάδα (Ghosh & Rahman 

2011). Επίσης μέσω αυτής της εφαρμογής ήταν εφικτό οι μαθητές να κατανοήσουν 

και άλλες οικονομικές έννοιες που αναφέρονται στην ενότητα όπως η οικονομική 

ανάπτυξη.  

Η τέταρτη διδακτική ώρα αναβλήθηκε, καθώς λόγω της διεξαγωγής σχολικών 

αγώνων απουσίαζε ένας σημαντικός αριθμός μαθητών και δεν ήταν εφικτή η 

διεξαγωγή της διδακτικής εφαρμογής. Κατά συνέπεια το μάθημα περιορίστηκε στη 

σύγκριση μέσω στατιστικών δεδομένων από τον ιστότοπο www.gapminder.org 

διαφορετικών κοινωνιών. 

Η εισαγωγή στη διδακτική ώρα έγινε μέσω ερωτήσεων στους μαθητές σχετικά 

με την ύλη του προηγούμενου μαθήματος. Στόχος ήταν να ελεγχθεί ο βαθμός στον 

οποίο οι μαθητές είχαν αφομοιώσει την ύλη, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως 

αφόρμηση για την νέα ενότητα. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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στις ερωτήσεις (ένα ποσοστό 70% συμμετείχε ενεργητικά δείχνοντας διάθεση 

συμμετοχής). 

Βασικός στόχος του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ήταν η κατανόηση των 

θεωριών του εκσυγχρονισμού και της εξάρτησης που εξηγούν γιατί κάποιες κοινωνίες 

είναι υπανάπτυκτες. Στο ξεκίνημα της διαδικασίας οι μαθητές ανέφεραν τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κοινωνιών που 

είχαν διδαχθεί σε προηγούμενη ενότητα.  

Στη συνέχεια μέσω διαλόγου με τους μαθητές έγινε μια συνοπτική 

παρουσίαση των δύο θεωριών. Σύμφωνα με τη Μακρίδου – Μπούσιου (2005: 283) 

«με τον όρο διάλογος εννοούμε την αμφίδρομη ομιλία είτε μεταξύ καθηγητή και 

μαθητή είτε μεταξύ μαθητών. Δηλαδή έχουμε ομιλία δύο κατευθύνσεων». Από τους 

διαφορετικούς τύπους διαλόγου που αναφέρονται από τη Μακρίδου – Μπούσιου 

(2005: 284) επιλέχθηκε αυτός κατά τον οποίο «ο καθηγητής υποβάλλει ερωτήσεις και 

οι μαθητές απαντούν. Ακολούθησε η προβολή μονταρισμένου 9λεπτου 

αποσπάσματος από το Ντοκιμαντέρ Εξάντας με θέμα την κατάσταση στο δέλτα του 

ποταμού Νίγηρα, που αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες περιοχές σε κοιτάσματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Η προβολή κρίνεται επιτυχημένη καθώς 

η ταινία απέσπασε την προσοχή του συνόλου των μαθητών. Καθώς το απόσπασμα 

περιελάμβανε στοιχεία που εξηγούσαν τόσο τη θεωρία του εκσυγχρονισμού όσο και 

τη θεωρία της εξάρτησης, αλλά και οικονομικά στοιχεία για την κατανομή του 

πλούτου στην περιοχή αποτέλεσε το κατάλληλο εργαλείο για τις διαδικασίες της 

εφαρμογής και του ελέγχου για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.  

Στο διάλογο που ακολούθησε την προβολή οι μαθητές ανέδειξαν α) τα 

οικονομικά στοιχεία που καταδείκνυαν την ανισοκατανομή του πλούτου μέσω 

σύγκρισης των εσόδων από την εξόρυξη πετρελαίου και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 

κατοίκων της περιοχής και β) τα αποσπάσματα που εξηγούν πως βάσει της θεωρίας 

της εξάρτησης η κοινωνία στην περιοχή παραμένει υπανάπτυκτη. 

Στη συνέχεια έγινε σύντομη παρουσίαση μέσω χρήσης χαρτών του 

διαχωρισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε μητρόπολη και 

περιφέρεια (Peterson 2000). Στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας εξηγήθηκαν (πάλι 

με βάση κυρίως το απόσπασμα του ντοκιμαντέρ) οι ατέλειες του ΑΕΠ ως δείκτη 

οικονομικής ευημερίας. Τέλος παρουσιάστηκαν σε δύο διαδοχικές διαφάνειες οι 

ερωτήσεις μέσω των οποίων έγινε ο έλεγχος και η εργασία για το σπίτι η οποία ήταν 

«Να παρουσιάσετε μια χώρα στην οποία ισχύει η θεωρία της εξάρτησης και να 

εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό και που οδηγεί.» 

Λόγω του όγκου της ύλης στη συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιήθηκε και το 

διάλειμμα για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να εξηγηθεί η εργασία για το σπίτι. Η 

επιλογή του κατάλληλου αποσπάσματος βοήθησε ουσιαστικά ώστε να επιτευχθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας. Οι μαθητές 
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παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το απόσπασμα και είχαν πλήρη συμμετοχή κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, αλλά και στη διαδικασία του ελέγχου.  

Τρίτη Ενότητα 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου οι τελευταίες δύο ενότητες του κεφαλαίου 

συμπτύχθηκαν σε μια διδακτική ώρα. Στο πρώτο κομμάτι της ενότητας έγινε 

παρουσίαση των εργασιών που είχαν ανατεθεί στους μαθητές για το σπίτι. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ανταπόκριση των μαθητών ήταν σχετικά μικρή.  

Ο στόχος αυτής της ενότητας της Κοινωνιολογίας «είναι να εντοπίσουν οι 

μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας». Οι σημαντικότερες 

έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 αγροτικός, βιομηχανικός και τομέας υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία 

 δημογραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις έννοιες που 

συζητήθηκαν στις προηγούμενες διδακτικές ώρες για να περιγράψουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος ήταν να εξακριβώσουν οι μαθητές 

πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι οικονομικές έννοιες στην ορθή περιγραφή και 

κατανόηση των χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας. 

Ο στόχος της τελευταίας ενότητας του συγκεκριμένου κεφαλαίου της 

Κοινωνιολογίας «είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αξίες της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας». Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 αξίες 

 διαφοροποίηση αξιών στο χώρο και το χρόνο 

 διαφοροποίηση αξιών στο πλαίσιο της ίδιας της κοινωνίας 

 έμμεση και άμεση διερεύνηση αξιών. 

Στο δεύτερο κομμάτι της διδακτικής ώρας διεξήχθη καταιγισμός ιδεών 

(Μακρίδου – Μπούσιου 2005) και οι μαθητές προσδιόρισαν τις κοινωνικές αξίες που 

θεωρούν ότι είναι οι σημαντικότερες στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια 

μέσω ψηφοφορίας αναδείχθηκαν οι σημαντικότερες στην τάξη τους και έγινε 

σύγκριση με τα δεδομένα που ίσχυαν στην ελληνική κοινωνία στο τέλος της 

δεκαετίας του 1990, όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας (σελ. 

46). Η συγκεκριμένη διαδικασία προσέφερε σοβαρές εμπειρικές ενδείξεις ότι οι 

συμμετοχικές διαδικασίες εντείνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργούν 

προϋποθέσεις ενεργούς μάθησης. Οι μαθητές άλλωστε, είχαν θετική ανταπόκριση και 

φάνηκαν να απολαμβάνουν ειδικά το κομμάτι της ψηφοφορίας.   
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Τέταρτη Ενότητα 

Το πρώτο τμήμα του ΔΠΣ ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή μιας ομαδικής 

εργασίας, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τάξη 

χωρίστηκε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και η κάθε ομάδα ανέλαβε να κάνει μια 

σύντομη εργασία/παρουσίαση μιας χώρας της επιλογής της, με βάση τα οικονομικά 

στοιχεία και τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη χώρα που της δόθηκαν. Στόχος της 

ομαδικής εργασίας ήταν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν όλες τις έννοιες που 

συμπεριελήφθησαν στις προηγούμενες διδακτικές ώρες.  

Η εργασία κρίθηκε από το σύνολο της τάξης δύσκολη και για αυτό το λόγο 

παρακάλεσαν τον ερευνητή η επεξεργασία των στοιχείων να διαρκέσει δύο 

διδακτικές ώρες. Με βάση την εμπειρία της παρούσας εφαρμογής, κρίνεται 

απαραίτητη για τη διεξαγωγή μιας τέτοιου είδους εργασίας η διάθεση στους μαθητές 

δύο διαδοχικών 45λέπτων διδακτικών ωρών. Τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν ότι α) δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση και 

επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων, β) δεν είχαν εμπειρία στην πραγματοποίηση 

εργασιών και γ) η λειτουργία σε ομάδα των τεσσάρων ατόμων ήταν πρωτόγνωρη 

διαδικασία για αυτούς. Εξαιτίας των παραπάνω δεδομένων η οργάνωση της 

λειτουργίας των ομάδων απαίτησε σημαντικό χρόνο και μόνο μετά το πέρας αρκετής 

ώρας υπήρξε ουσιαστική συνεργασία σε επίπεδο ομάδας. Ωστόσο πολλοί μαθητές δεν 

συμμετείχαν ενεργά και σε κάποιες ομάδες έγινε εμφανές ότι εργάστηκαν οι μαθητές 

που θεωρήθηκαν από την ομάδα οι πιο ικανοί, ενώ οι θεωρούμενοι πιο αδύνατοι 

μαθητές είχαν βοηθητικό ρόλο. Οι τρεις από τις τέσσερεις ομάδες παρουσίασαν 

ολοκληρωμένο και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εργασία τους, που έδειξε ότι 

κατείχαν τις έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στο ΔΠΣ. Παρά τις αντικειμενικές 

δυσκολίες στη διεξαγωγή ομαδικών εργασιών, κρίνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα 

του ΔΠΣ είχε θετικά στοιχεία. Ωστόσο με δεδομένο ότι η εργασία δυσκόλεψε αρκετά 

τους μαθητές δεν μπορεί να θεωρηθεί απροσδόκητο το γεγονός ότι –με βάση την 

επεξεργασία του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους μαθητές με το πέρας του 

πρώτου μέρους του ΔΠΣ- περίπου το 50% από αυτούς θεώρησε ότι η εργασία είχε 

μικρή χρησιμότητα και μόνο 5 είχαν θετική στάση.  

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του 2
ου

 κεφαλαίου του βιβλίου της 

Κοινωνιολογίας με τίτλο «Μορφές κοινωνικής οργάνωσης – Ελληνική κοινωνία» 

διανεμήθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής 

παρέμβασης. Η έρευνα των απόψεων των μαθητών με τη χρήση ερωτηματολογίου 

βασίστηκε στις αναφορές που έχουν γίνει για τη χρήση αντίστοιχων 

ερωτηματολογίων από μια σειρά ερευνητών (ενδεικτικά αναφέρουμε Murata, 2002 

και Vega & Schnackenberg, 2004). 
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5.5 Δεύτερο Μέρος του ΔΠΣ 

Βασικό πλαίσιο για τη δεύτερη ενότητα του ΔΠΣ θα είναι το κεφάλαιο του 

βιβλίου της Κοινωνιολογίας με τίτλο «Εργασία, Ανεργία και Κοινωνικές 

Ανισότητες». Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το βιβλίο 

Καθηγητή το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελείται από εννέα θεματικές ενότητες και 

η διδασκαλία πραγματοποιείται σε πέντε διδακτικές ώρες. Και σε αυτή την 

περίπτωση όμως για να επιτευχθεί η ουσιαστική ανάλυση των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο ΔΠΣ απαιτήθηκαν περισσότερες διδακτικές ώρες, συνολικά 

επτά, εκ των οποίων η μια –μετά από αίτημα των μαθητών- δεν χρησιμοποιήθηκε για 

τους σκοπούς του ΔΠΣ, αλλά για τη διεξαγωγή της μηνιαίας συνέλευσης της τάξης  

Συνολικά στο έκτο κεφάλαιο εμφανίζονται οι παρακάτω οικονομικές έννοιες, 

στις οποίες είτε γίνεται απλή αναφορά, είτε επεξηγούνται σχετικά πιο διεξοδικά, είτε 

υπονοούνται: εργασία, μισθωτή εργασία, εργοδότης, εργατική τάξη, αστική τάξη, 

(κοινωνικός) καταμερισμός εργασίας, μέσα παραγωγής, (άνιση) διανομή πλούτου, 

ανακατανομή πλούτου, καπιταλισμός, ανεργία (ορισμός, είδη ανεργίας (δομική, 

τεχνολογική, συγκυριακή), φτώχεια, φορολογία, φορολογική πολιτική, πολιτική 

μισθών, οικονομική κρίση, κοινωνικό κράτος, οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση ο προσδιορισμός και ο 

χαρακτηρισμός των εννοιών έγινε με βάση τη μεθοδολογία των Mauch (2005) και 

Giedeman & Lowen (2008).  

Κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής ενότητας ως διδακτικές μέθοδοι  

χρησιμοποιήθηκαν η διάλεξη, οι ερωτήσεις, ο διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, οι 

ατομικές εργασίες και το παιχνίδι, ενώ ως εποπτικά μέσα οι στατιστικοί πίνακες και 

διαγράμματα, το βίντεο, οι εικόνες, οι χάρτες, ο πίνακας και η κιμωλία. Το μέσω 

προβολής και πάλι ήταν το powerpoint, ωστόσο λόγω τεχνικών προβλημάτων 

χρειάστηκε να αντικατασταθεί σε κάποιες ενότητες από πιο παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά εργαλεία.  

Πρώτη Ενότητα 

Οι πρώτες δύο ενότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου της Κοινωνιολογίας 

συμπτύχθηκαν σε μία διδακτική ώρα, λόγω του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς έχει ξαναγίνει αναφορά σε κάποιες από τις έννοιες που 

αναφέρονται σε αυτές. Με βάση το βιβλίο καθηγητή της Κοινωνιολογίας ο στόχος 

της πρώτης ενότητας «είναι να εξετάσουν οι μαθητές την εργασία ως αναπόσπαστο 

στοιχείο των οικονομικών θεσμών, αλλά και ως παράγοντα της ανέλιξης των ατόμων 

και της διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους». Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της 

ενότητας είναι: 

 μισθωτή εργασία 

 τρόπος παραγωγής 
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Στη δεύτερη ενότητα στόχος είναι «οι μαθητές να διακρίνουν τις διάφορες 

μορφές εργασίας και να προβληματιστούν σχετικά με τους παράγοντες που τις 

επηρεάζουν». Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 καταμερισμός εργασίας 

 οργάνωση εργασίας 

 τεϊλορισμός  

 φορντισμός 

 νέες μορφές απασχόλησης 

Παράλληλα αναπτύχθηκε από το βιβλίο ΑΟΘ της Γ΄ τάξης ΓΕΛ η έννοια του 

καταμερισμού της εργασίας, που στόχο έχει «να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν 

την ανάπτυξη και τα τεράστια οφέλη του καταμερισμού των έργων. Φωτοτυπία του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου μοιράστηκε στους μαθητές στο τέλος της διδακτικής 

ενότητας (σελ 22). 

Ως εισαγωγή έγινε μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για το πώς «το 

περιεχόμενο της εργασίας αλλάζει ανάλογα με τους τρόπους παραγωγής μιας 

κοινωνίας» (βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 39) και για τα οικονομικά 

συστήματα τα οποία εφαρμόστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Οι μαθητές 

ήταν εξοικειωμένοι με έννοιες όπως ο καπιταλισμός και η βιομηχανική επανάσταση 

από προηγούμενα κεφάλαια του μαθήματος. Η εισαγωγή στην ενότητα έγινε με τη 

βοήθεια εικόνων που προβλήθηκαν μέσω power point και μέσω διαλόγου του 

καθηγητή με τους μαθητές (Μακρίδου – Μπούσιου (2005). Ειδική μνεία έγινε στην 

έννοια της μισθωτής εργασίας που εμφανίστηκε κατά την περίοδο ανάπτυξης του 

καπιταλισμού. Σύμφωνα με τους Wade & Stone (2010) η διεπιστημονική προσέγγιση 

των μαθημάτων δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κάνουν μια κριτική και 

συγκριτική μελέτη πάνω στο πως οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά ένα σύνολο προεπιλεγμένων συμπεριφορών και 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα θέματα της εκάστοτε διδακτικής ενότητας. Με 

βάση την παραπάνω παρατήρηση επιχειρήθηκε μια σύγκριση του τρόπου με τον 

οποίο παρουσιάζεται το θέμα του καταμερισμού της εργασίας από το βιβλίο της 

κοινωνιολογίας, που κάνει αναφορά στις απόψεις του Ε. Ντυρκέμ και του Κ. Μαρξ 

και του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται στο βιβλίο των ΑΟΘ όπου 

επικεντρώνεται στον ορισμό της έννοιας του καταμερισμού εργασίας και στην 

ανάδειξη «της τεράστιας σημασίας που έχει για τη σημερινή οργάνωση της 

παραγωγής» (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, σελ. 22). Στο συγκεκριμένο σημείο 

υπήρχε πιο έντονη συμμετοχή από τους μαθητές που έχουν επιλέξει το μάθημα ΑΟΘ, 

ωστόσο και άλλοι μαθητές είχαν ενεργή συμμετοχή. 
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Το βιβλίο της Κοινωνιολογίας αναδεικνύει τη σημαντικότητα επιστημόνων 

όπως ο F.W. Taylor, ο Elton Mayo οι θεωρίες των οποίων αποτελούν μέρος της ύλης 

των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης στο μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕ). Κατά συνέπεια έχοντας γνώση των 

θεωριών μπόρεσαν να κάνουν ευκολότερα το συσχετισμό της ύλης των δύο 

μαθημάτων κυρίως όταν αναφερθήκαμε στις αρνητικές συνέπειες του καταμερισμού 

της εργασίας. 

Ως εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν δύο σύντομα video. Το πρώτο ήταν μια 

τρίλεπτη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ο H. Ford παρήγαγε το μοντέλο Τ της 

Ford, ο οποίος μέσω της γραμμής παραγωγής και του καταμερισμού της εργασίας 

δημιούργησε μια επανάσταση στην παραγωγή αυτοκινήτων. Οι μαθητές 

παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο video το οποίο αποτέλεσε 

και τη βάση για τη συζήτηση η οποία ακολούθησε ώστε να ελεγχθεί το επίπεδο 

κατανόησης από τους μαθητές των εννοιών που αναπτύχθηκαν στην ενότητα. Και σε 

αυτή την περίπτωση η χρήση του κατάλληλου video αποδείχθηκε αποτελεσματική. 

Το δεύτερο video που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα απόσπασμα από την ταινία 

«Μοντέρνοι Καιροί» με σκοπό οι μαθητές να επικεντρωθούν στις αρνητικές 

συνέπειες του καταμερισμού της εργασίας στα εργοστάσια στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. 

Στον έλεγχο που ακολούθησε αποδείχθηκε ότι οι μαθητές είχαν κατανοήσει σε 

μεγάλο βαθμό την έννοια του καταμερισμού της εργασίας και τα πλεονεκτήματά του 

(Μακρίδου – Μπούσιου 2005, Sexton, 2006).  

Ως εργασία για το σπίτι ανατέθηκε στους μαθητές να σχολιάσουν το κατά 

πόσο οι επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Οικονομίας αντιμετωπίζουν το 

φαινόμενο του καταμερισμού της εργασίας με τον ίδιο τρόπο. 

Δεύτερη Ενότητα 

Στο επόμενο μάθημα (δεύτερη διδακτική ώρα της ενότητας) οι μαθητές 

ζήτησαν να πραγματοποιήσουν τη μηνιαία συνέλευσή τους, οπότε σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι ο προβολέας του σχολείου παρουσίασε βλάβη ο καθηγητής αποφάσισε 

να παραχωρήσει την ώρα. 

Λόγω της προαναφερθείσας βλάβης κρίθηκε αναγκαίο να αλλάξει η σειρά των 

μαθημάτων. Κατά συνέπεια αντί για την έννοια της ανεργίας που έπεται με βάση το 

βιβλίο της Κοινωνιολογίας η τρίτη διδακτική ώρα αφιερώθηκε στις έννοιες κοινωνική 

διαστρωμάτωση και κοινωνική ανισότητα. Ως κύρια εποπτικά μέσα 

χρησιμοποιήθηκαν ο πίνακας και η κιμωλία. Σε αυτή τη διδακτική ενότητα με βάση 

το βιβλίο του καθηγητή της Κοινωνιολογίας ο βασικός στόχος είναι «να συνδέσουν οι 

μαθητές τη φτώχεια με την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις ανισότητες». Οι 

σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 κοινωνική διαστρωμάτωση 
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 κοινωνικές τάξεις 

 ανισότητες 

 φτώχεια 

Εξαιτίας της μεγάλης χρονικής απόστασης ανάμεσα στα δύο μαθήματα και 

του γεγονότος ότι οι μαθητές της τρίτης Λυκείου δεν επικεντρώνουν το διάβασμά 

τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας η σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα δεν είχε 

ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών μπορούσε να 

ανακαλέσει τον ορισμό του καταμερισμού της εργασίας και τα πλεονεκτήματά του 

όπως αναφέρονται στο βιβλίο των ΑΟΘ.  

Μέσω διαλόγου οι μαθητές προσδιόρισαν τις έννοιες της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης και των κοινωνικών τάξεων καθώς επίσης ανέφεραν παραδείγματα 

κοινωνικών τάξεων. Στη συνέχεια έγινε αναφορά από τον καθηγητή στις 

διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν για την έννοια των κοινωνικών τάξεων ο Κ. 

Μαρξ και ο Μ. Βέμπερ. Αφού οι μαθητές προσδιόρισαν τους τρόπους με τους 

οποίους γίνεται ο διαχωρισμός των ατόμων σε κοινωνικές τάξεις, οδηγήθηκαν στο να 

αναδείξουν τη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνική ανισότητα και την 

κοινωνική διαστρωμάτωση. Με τη μέθοδο του διαλόγου (Μακρίδου – Μπούσιου 

2005) οι μαθητές αναφέρθηκαν στις διαφορετικές μορφές κοινωνικής ανισότητας που 

γνωρίζουν.  

Ως εφαρμογή για την εμβάθυνση στην έννοια της ανισοκατανομής του 

πλούτου χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή της ενδεικτικής διδασκαλίας που υπάρχει 

στο site http://www.teachingeconomics.org/ και βασίζεται στο γνωστό παιχνίδι 

«μουσικές καρέκλες». Ο καθηγητής ζήτησε την εθελοντική συμμετοχή πέντε 

μαθητών οι οποίοι μετέφεραν τις καρέκλες τους και έκατσαν με μέτωπο προς την 

τάξη μπροστά από τον πίνακα. Στη συνέχεια ο καθηγητής εξήγησε ότι ο κάθε 

μαθητής αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και η κάθε καρέκλα το 

20% του παγκόσμιου πλούτου. Το πρώτο σχόλιο των μαθητών ήταν ότι τη 

συγκεκριμένη στιγμή ο πλούτος είναι ισοκατανεμημένος. Στη συνέχεια ορίστηκε από 

τον καθηγητή ένας μαθητής που αντιπροσώπευε το πλουσιότερο 20% του 

παγκόσμιου πληθυσμού και ζητήθηκε από τους μαθητές να υποθέσουν τι ποσοστό 

του παγκόσμιου πλούτου του ανήκει. Οι μαθητές εξεπλάγησαν όταν τους αναφέρθηκε 

ότι με βάση στοιχεία του Ο.Η.Ε. το 2000 το πλουσιότερο 20% κατείχε περίπου το 

80% του παγκόσμιου πλούτου (www.gapminder.org). Κατά συνέπεια ζητήθηκε από 

τους άλλους τέσσερεις μαθητές να παραδώσουν τις τρεις από τις τέσσερεις καρέκλες 

τους στον «πλουσιότερο» μαθητή, ενώ ο καθηγητής ανέλαβε τον ρόλο της 

κυβέρνησης και της αστυνομίας. Μια πρώτη παρατήρηση των μαθητών είχε να κάνει 

με τον τρόπο χρήσης πλούτου από τον «πλούσιο» μαθητή. Μόνο αν προσπαθούσε 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο τον πλούτο που είχε στην κατοχή του, ενώ τελικά 

χρησιμοποίησε μόνο ένα τμήμα του. Στην επόμενη φάση έγινε η κατανομή του 

http://www.gapminder.org/
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πλούτου που αντιστοιχούσε στους φτωχούς. Η μέθοδος του παιχνιδιού «μουσικές 

καρέκλες ίσως είναι λίγο «παιδική» για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Κανένας 

φτωχός δεν διεκδίκησε πλούτο από τον πλούσιο και σχολιάσαμε τη συμπεριφορά 

τους αφού αποδέχτηκαν το γεγονός ότι κάποιοι δεν θα είχαν καθόλου πλούτο. Ένας 

που έσπρωξε την ώρα του παιχνιδιού για να κάτσει μπήκε φυλακή. Η συζήτηση σε 

γενικές γραμμές ήταν ζωηρή και έγιναν παρομοιώσεις με την πραγματική ζωή, όπως 

για παράδειγμα ότι όσοι δεν είχαν καρέκλα μπορεί να ήταν άστεγοι ή κάτοικοι της 

Αφρικάνικης ηπείρου. 

Τρίτη Ενότητα 

Η τέταρτη διδακτική ώρα αφιερώθηκε στο θέμα που είχε προγραμματιστεί να 

διδαχθεί την προηγούμενη διδακτική ώρα. Στην τρίτη διδακτική ενότητα με βάση το 

βιβλίο του καθηγητή της Κοινωνιολογίας στόχος είναι «να κατανοήσουν οι μαθητές 

την έννοια της ανεργίας και να προβληματιστούν για τα αίτια και τις συνέπειές της». 

Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 ανεργία 

 τύποι ανεργίας 

Στη συγκεκριμένη ενότητα υφίσταται ο κίνδυνος που περιγράφουν οι Buckles 

& Watts (1998), δηλαδή, καθώς οι σχετιζόμενες με την ανεργία έννοιες 

αναπτύσσονται στο μάθημα της οικονομίας με διαφορετικό τρόπο, να δημιουργηθεί 

σύγχυση των εννοιών από την πλευρά των μαθητών που παρακολουθούν και τα δύο 

μαθήματα. Για αυτό το λόγο επιλέξαμε οι έννοιες να διδαχθούν με βάση το βιβλίο 

ΑΟΘ της Γ΄ τάξης ΓΕΛ και μοιράστηκε φωτοτυπημένο στους μαθητές το αντίστοιχο 

κομμάτι από το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου του μαθήματος ΑΟΘ (σελ. 168 – 171). Με 

βάση το βιβλίο του καθηγητή για το μάθημα ΑΟΘ «ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει 

ότι: α) υπάρχει διαφορά μεταξύ ανεργίας και αεργίας (τεμπελιάς), β) γενικά, ισχύει η 

ισότητα: εργατικό δυναμικό = απασχολούμενοι + άνεργοι και γ) υπάρχουν διάφορα 

είδη ανεργίας, ανάλογα με τις αιτίες που την προκαλούν». Πιο συγκεκριμένα οι 

μαθητές πρέπει:  

 Να ορίζουν την έννοια της ανεργίας. 

 Να εκτιμούν το ποσοστό ανεργίας. 

 Να διακρίνουν τις κατηγορίες της ανεργίας, και  

 να αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμενο της ανεργίας είναι εξαιρετικά περίπλοκο 

(βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 200).  

Η τρίτη ενότητα είχε οργανωθεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια 

powerpoint, για να διευκολυνθεί η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο και 

τη συγκεκριμένη φορά δεν κατέστη εφικτό να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας του 
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σχολείου, με αποτέλεσμα τα εποπτικά μέσα της παρουσίασης να είναι φωτοτυπημένο 

στατιστικό υλικό, ο πίνακας και η κιμωλία. 

Αφού τα παιδιά ανέφεραν λόγους που οδηγούν στην κοινωνική ανισότητα –

συμπεριλαμβάνοντας και την ανεργία- δόθηκαν οι ορισμοί των βασικών εννοιών 

(εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι, άνεργοι) με βάση το βιβλίο των ΑΟΘ. Στη 

συνέχεια παρουσιάστηκε στον πίνακα ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού ανεργίας. 

Για την εφαρμογή έγινε επεξήγηση από τους μαθητές των στατιστικών που είχαν 

ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες στα ΜΜΕ. Ορισμένοι μαθητές γνώριζαν εκ 

των προτέρων τα βασικά στατιστικά στοιχεία. Καθώς το βιβλίο της κοινωνιολογίας 

αναφέρει ότι ο τρόπος υπολογισμού της ανεργίας παρουσιάζει τα ποσοστά της 

μικρότερα από την πραγματικότητα, λόγω των συνθηκών στη σύγχρονη αγορά 

εργασίας, ζητήθηκε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Οι απαντήσεις 

των μαθητών ήταν αξιοπρόσεκτα ακριβείς. 

Στην επόμενη φάση της διδακτικής ώρας έγινε σύντομη παρουσίαση των 

ειδών ανεργίας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης, ως η 

πλέον δεσπόζουσα μορφή ανεργίας αυτή την περίοδο στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Η ανταπόκριση μεγάλου μέρους των μαθητών ήταν πολύ έντονη, 

καθώς έκαναν αμέσως τη συσχέτιση με την εξωσχολική πραγματικότητα και έθεσαν 

πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις στην Ελλάδα πάνω στο θέμα 

της ανεργίας.  

Στο τέλος της διδακτικής ώρας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της διατύπωσης 

ερωτήσεων από τον καθηγητή προς τους μαθητές. Σύμφωνα με τη Μακρίδου – 

Μπούσιου (2005: 285 - 286) «η χρήση των ερωτήσεων γίνεται για τους εξής λόγους: 

για να κινητοποιηθεί η συμμετοχή των μαθητών, για να γίνει μια επανάληψη και 

υπενθύμιση προηγούμενων μαθημάτων, για να ελεγχθεί η κατανόησή τους, για να 

δοθεί η δυνατότητα στον καθηγητή να διαγνώσει τυχόν αδυναμίες, για να σπάσει ο 

πάγος και να ξεκινήσει μια συζήτηση». Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν πολύ 

θετική, καθώς η θεματολογία της ενότητας είχε αποσπάσει το ενδιαφέρον τους, με 

συνέπεια οι ερωτήσεις ελέγχου γνώσης, κατανόησης και εφαρμογής να απαντηθούν 

εύκολα και η συμμετοχή των μαθητών να είναι έντονη. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ο ερευνητής θεώρησε χρήσιμο να 

ελέγξει το κατά πόσο οι μαθητές θεωρούν το powerpoint ένα χρήσιμο εποπτικό μέσο 

και αν το προτιμούν από τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα. Αφορμή για αυτόν τον 

έλεγχο αποτέλεσε τόσο η απρόοπτη βλάβη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που 

οδήγησε στη χρήση κατά τη διάρκεια κάποιον διδακτικών ωρών αποκλειστικά του 

πίνακα και της κιμωλίας ως εποπτικών μέσων, αλλά και η θετική και ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων διδακτικών ωρών. 

Ωστόσο με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι 

μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής εφαρμογής οι 15 στους 17 θεωρούν ότι το 

μάθημα γίνεται πιο (ή πολύ πιο) ενδιαφέρον μέσω της χρήσης του powerpoint.  
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Τέταρτη Ενότητα 

Στην έναρξη της πέμπτης διδακτικής ώρας έγινε έλεγχος μέσω ερωτήσεων του 

κατά πόσο οι μαθητές μπορούσαν να εξηγήσουν τις έννοιες που διδάχθηκαν στην 

προηγούμενη διδακτική ώρα. Οι μαθητές θυμούνταν όλες τις βασικές έννοιες ακόμα 

και τα στατιστικά στοιχεία που τους είχαν παρουσιαστεί. Μετά την εισαγωγή και 

μέσω διαγραμμάτων και διαλόγου αναδείχθηκε το πώς η ανεργία και η κοινωνική 

ανισότητα οδηγούν στη φτώχεια. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς 

στόχους του μαθήματος της Κοινωνιολογίας όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

καθηγητή. Οι μαθητές κατείχαν από το μάθημα της τρίτης γυμνασίου τις έννοιες της 

σχετικής και απόλυτης φτώχειας με αποτέλεσμα η ανάπτυξη των εννοιών να γίνει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της 

σχολής των λειτουργιστών και της θεωρίας των συγκρούσεων που εξηγούν την 

ύπαρξη της φτώχειας. Για την εφαρμογή της θεωρίας των συγκρούσεων 

χρησιμοποιήθηκε ο παγκόσμιος χάρτης φτώχειας. 

Μια άλλη δραστηριότητα ήταν να προσδιοριστούν μέσω καταιγισμού ιδεών οι 

κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι 

μαθητές συμμετείχαν ικανοποιητικά, ενώ ανέφεραν όλα όσα περιέχονται στο βιβλίο 

της Κοινωνιολογίας. Η χρήση της πέμπτης διδακτικής ώρας με αυτόν τον τρόπο ήταν 

απαραίτητη τόσο για την ολοκλήρωση της ύλης του βιβλίου της Κοινωνιολογίας, όσο 

και για την ομαλή νοηματικά συνέχεια από τις προηγούμενες στην πέμπτη και 

τελευταία ενότητα του κεφαλαίου. 

Σε αυτό το σημείο του κεφαλαίου στόχος του ΠΣ της Κοινωνιολογίας είναι 

«οι μαθητές να προβληματιστούν για τις συνέπειες της φτώχειας και τους τρόπους 

αντιμετώπισης της», ενώ αναφέρεται ότι «η φτώχεια, οι ανισότητες και η ανεργία 

είναι παγκόσμια προβλήματα που προσδιορίζονται από οικονομικούς, πολιτικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. Η αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και των 

ανισοτήτων είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με την παρέμβαση του κράτους (π.χ. 

επενδύσεις, κράτος πρόνοιας) αλλά και με τις ατομικές προσπάθειες των ατόμων (π.χ. 

βελτίωση της εκπαίδευσης)».  Οι σημαντικότερες έννοιες- κλειδιά της ενότητας είναι: 

 σύνδεση φτώχειας με ανεργία, υγεία 

 παιδική εργασία, 

 κράτος πρόνοιας/κοινωνικό κράτος (βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 

42). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν διαφορετικοί, αλλά αλληλο-

συμπληρωματικοί τρόποι αντιμετώπισης του θέματος από τις δύο επιστήμες. Είναι 

σημαντικό να αναπτύξουμε τους τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας και της 
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φτώχειας που αναφέρονται στην Οικονομία και να τους συσχετίσουμε με τις 

προτάσεις της Κοινωνιολογίας.  

Ένας από τους γενικούς στόχους του αντίστοιχου κεφαλαίου των ΑΟΘ, είναι 

«ο μαθητής να κατανοήσει ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν λύσεις στα 

προβλήματα του πληθωρισμού και της ανεργίας με τη λήψη διάφορων μέτρων 

(νομισματικών, δημοσιονομικών, επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.)» (βιβλίο 

καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 186). Ειδικότερα το βιβλίο του καθηγητή αναφέρει ότι οι 

μαθητές πρέπει να μπορούν: α) να επισημαίνουν τις συνέπειες της ανεργίας και β) να 

αναφέρουν τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας»  

Στην έκτη διδακτική ώρα αναδείχθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των 

κοινωνικών προβλημάτων που μας απασχόλησαν στο παρόν κεφάλαιο. Πρώτα 

αναπτύχθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας που αναφέρονται στο βιβλίο 

των ΑΟΘ. Συγκεκριμένα το βιβλίο εστιάζει στα δημοσιονομικά, στα νομισματικά και 

στα μέτρα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, αντιστοιχώντας τα με την 

καταπολέμηση της ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης και της διαρθρωτικής ανεργίας. 

Αρχικά αναπτύχθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης. 

Σημαντική βοήθεια στην επεξήγηση των εννοιών προσέφερε η χρήση του power 

point, καθώς επέτρεψε να γίνει σύντομα και ευκολονόητα η γραφική απεικόνιση του 

τρόπου με τον οποίο η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το διάγραμμα του οικονομικού κύκλου που 

υπάρχει στο βιβλίο των ΑΟΘ και ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν σε 

ποιο σημείο του οικονομικού κύκλου αντιστοιχεί το κάθε από τα βήματα για την 

καταπολέμηση της ανεργίας που είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Οι μαθητές 

συμμετείχαν στην εφαρμογή που έγινε μέσω του διαγράμματος, κάνοντας σχόλια για 

το σημείο που βρίσκεται στην παρούσα φάση η χώρα μας. Σε δεύτερη φάση 

αναπτύχθηκαν (μέσω διαλόγου με τους μαθητές) οι τρόποι που μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική ανεργία. Οι μαθητές ανέφεραν τα προγράμματα 

κατάρτισης και επανεκπαίδευσης και έκαναν αναφορά στην υποχρέωση του κράτους 

να τα παρέχει. Επίσης έγινε αναφορά στα stage. Οι μαθητές ανέδειξαν επίσης τη 

σημασία της ατομικής προσπάθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι μαθητές 

δεν ανέφεραν ως τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας τη μερική απασχόληση και την 

ευελιξία, έννοιες οι οποίες αναφέρθηκαν από τον εκπαιδευτικό, καθώς υπάρχουν 

στην ύλη του μαθήματος.  

Στο επόμενο μέρος της διδακτικής ώρας έγινε συζήτηση για την ανάδειξη των 

τρόπων με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η κοινωνική 

ανισότητα. Σύμφωνα με την Μακρίδου – Μπούσιου (2005: 287) «η συζήτηση είναι 

μια σημαντική μορφή διαλόγου, κατά την οποία η επικοινωνία από δασκαλομαθητική 

μετατρέπεται σε διαμαθητική – με συντονιστή τον εκπαιδευτικό». Οι μαθητές 

αναφέρθηκαν στην ανάγκη συλλογικής δράσης (συνδικαλιστική και κινηματική) των 

ατόμων για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και σε μεμονωμένα μέτρα όπως τα 

επιδόματα και τα συσσίτια. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έγινε 
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συγκεκριμένη αναφορά στην πολιτική μισθών και επιδομάτων, στη φορολογική 

πολιτική, την κοινωνική ασφάλιση και τη σημασία του να έχουν οι πολίτες πρόσβαση 

σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά.  

Ολοκληρώνοντας τη διδακτική ώρα έγιναν ερωτήσεις ώστε να αναφέρουν οι 

μαθητές συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να λάβει μια κυβέρνηση κατά της ανεργίας, 

αλλά και να σχολιάσουν κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα στη χώρα μας 

βοηθάνε στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και της κοινωνικής 

ανισότητας. Η συσχέτιση του μαθήματος με την πολιτική και κοινωνική κατάσταση 

απέσπασε το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιούργησε ζωηρή συζήτηση. Οι 

περισσότεροι μαθητές ανέφεραν πολλά από τα μέτρα που προτείνει η ύλη των 

μαθημάτων, στοιχείο βάσει του οποίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η διαδικασία 

του ελέγχου ήταν επιτυχημένη.  

Πέμπτη Ενότητα 

Στην τελευταία διδακτική ώρα ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν μια 

ατομική εργασία με τίτλο: «Πρωθυπουργός για μια μέρα: τι μέτρα θα λαμβάνατε για 

να καταπολεμήσετε την ανεργία, τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα». Ο τίτλος 

λειτούργησε ως κίνητρο για την έντονη δραστηριοποίηση της πλειονότητας των 

μαθητών. Δραστηριοποίησε ιδιαίτερα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, ενώ 

ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν και τις θεωρητικές γνώσεις που είχαν λάβει κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης του κεφαλαίου. Κύρια στοιχεία που αναφέρθηκαν στις 

εργασίες των περισσότερων μαθητών ήταν η αναγκαιότητα ενός καλύτερου 

εκπαιδευτικού συστήματος, η σημασία της ανάπτυξης για την καταπολέμηση της 

ανεργίας, η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων μέσω δίκαιου 

φορολογικού συστήματος και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η χορήγηση 

επιδομάτων και η προστασία όσων έχουν ανάγκη, αλλά και θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ανάπτυξη του τουρισμού 

και της ναυτιλίας –με δεδομένο ότι το σχολείο βρίσκεται σε περιοχή του νομού με 

έντονη δραστηριοποίηση και στους δύο αυτούς τομείς. Συνοπτικά το υλικό που 

παρέδωσαν οι μαθητές κρίνεται πολύ ικανοποιητικό, ενώ μόνο ένας μαθητής ήταν 

εκτός θέματος. Ωστόσο, αντίθετα με την εντύπωση γενικής αποδοχής που 

δημιουργήθηκε στον ερευνητή, στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπλήρωσαν 

οι μαθητές, 5 χαρακτήρισαν την εργασία ως λίγο ενδιαφέρουσα, ένας καθόλου 

ενδιαφέρουσα, ενώ 6 πάρα πολύ και 5 πολύ ενδιαφέρουσα. 

 

5.6 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης 

Μέρος 1 

Ο αντίκτυπος της παρούσας διδακτικής μεθόδου στους μαθητές κρίνεται –με 

βάση τις απαντήσεις τους- σε γενικές γραμμές θετικός. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό 
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οι μαθητές να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και στο τέλος του 

πρώτου μέρους του ΔΠΣ, καθώς τα σχόλια και οι απόψεις των μαθητών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο δεύτερο στάδιο της διδακτικής παρέμβασης.  

Πιο συγκεκριμένα από τους 17 μαθητές του τμήματος, συμμετείχαν στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων οι 15 καθώς δύο από αυτούς απουσίαζαν. Στις 

πρώτες δύο γενικού περιεχομένου ερωτήσεις η στάση των μαθητών είναι θετική, 

καθώς 8 από τους 15 μαθητές θεωρούν ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία της οικονομίας 

και της Κοινωνιολογίας κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον ή πολύ πιο ενδιαφέρον. 

Ωστόσο υπάρχουν και 3 μαθητές που θεωρούν ότι η διεπιστημονική μέθοδος κάνει το 

μάθημα πιο βαρετό. Παράλληλα οι 11 από τους 15 μαθητές κρίνουν θετικά ή πολύ 

θετικά τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση σε σχέση με μια τυπική ενότητα της 

Κοινωνιολογίας, ενώ μόνο ένας μαθητής –που εκφράζεται εντελώς αρνητικά σχεδόν 

σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου- χαρακτηρίζει πολύ χειρότερη τη 

συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση. 

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των μαθητών (9 στους 15) που θεωρούν ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περισσότερο στο 

μάθημα απ’ ότι σε μια τυπική διδακτική ενότητα της κοινωνιολογίας.  

Εξαιρετικά θετική ήταν η αντίδραση των μαθητών στη χρήση εικόνων μέσω 

του powerpoint και αποσπασμάτων από ταινίες και ντοκιμαντέρ. 14 μαθητές 

θεώρησαν ότι η χρήση εικόνων βοήθησε πολύ ή πάρα πολύ στην επεξήγηση του 

μαθήματος ενώ 13 είχαν θετική αντίδραση στη χρήση του δεκάλεπτου αποσπάσματος 

του ντοκιμαντέρ ως μέσου επεξήγησης των θεωριών του εκσυγχρονισμού και της 

εξάρτησης.   

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αναφέρονταν στην αξιολόγηση των εργασιών που 

δόθηκαν στους μαθητές. Καθώς η πρώτη ενότητα του μαθήματος περιείχε πολλές 

οικονομικές έννοιες ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν τραγούδια τα οποία 

περιλαμβάνουν κάποια από αυτές τις έννοιες και να την αναλύσουν. Αν και οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν με αρχικό ενθουσιασμό κατά την ανάθεση της εργασίας με 

θέμα την ανεύρεση τραγουδιών με οικονομικό περιεχόμενο, μόνο τα κορίτσια της 

τάξης έκριναν την εργασία πολύ ενδιαφέρουσα (5 από τις 7) ενώ τα αγόρια θεώρησαν 

ότι παρουσίασε μικρό ενδιαφέρον (5 από τα 8). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους 

μαθητές να αξιολογήσουν την ομαδική εργασία με την οποία ολοκληρώθηκε η 

διδακτική ενότητα. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εργασία δυσκόλεψε τους 

μαθητές, δεν ήταν απροσδόκητο ότι 8 στους 15 θεώρησαν ότι η εργασία είχε μικρή 

χρησιμότητα και μόνο 5 είχαν θετική στάση και επικεντρώθηκαν στη δυνατότητα που 

τους έδωσε να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα, να 

εμβαθύνουν περαιτέρω σε κάποιες έννοιες και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

τους. Οι αρνητικές κριτικές επικεντρώθηκαν στην έλλειψη του απαραίτητου χρόνου 

για την ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων και την ολοκλήρωση της εργασίας και 
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στην έλλειψη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς κάποιες ομάδες 

αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν δικούς τους φορητούς Η/Υ. 

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων σχετίζεται με το πόσο οι μαθητές θεώρησαν 

ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν σχετίζονται με την πραγματικότητα εκτός του 

σχολείου και στο κατά πόσο θα τις χρησιμοποιήσουν μελλοντικά. Οι 14 από τους 15 

μαθητές θεώρησαν ότι το μάθημα συνδέεται άμεσα με την εκτός σχολείου 

πραγματικότητα, όμως μόνο οι 8 θεωρούν ότι θα χρησιμοποιήσουν πολύ τις γνώσεις 

που έλαβαν, ενώ οι υπόλοιποι 7 θεωρούν ότι θα τις χρησιμοποιήσουν αλλά σε 

περιορισμένο βαθμό.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν οι ίδιοι το επίπεδο 

των γνώσεών τους σχετικά με τις οικονομικές έννοιες που εξετάστηκαν στη 

συγκεκριμένη ενότητα. Αναφορικά με την έννοια των παραγωγικών συντελεστών 

υπήρξε έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στις μαθήτριες (6 στις 7 θεωρούν πολύ ή 

πάρα πολύ ικανό τον εαυτό τους να περιγράψουν την έννοια παραγωγικοί 

συντελεστές), ενώ οι μαθητές δεν θεωρούν ότι αφομοίωσαν πλήρως αυτή την έννοια 

καθώς 5 στους 8 θεωρούν ότι είναι λίγο ικανοί να την περιγράψουν. Ωστόσο σε αυτό 

το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι οι 3 μαθήτριες που δηλώνουν ότι μπορούν να 

περιγράψουν καλύτερα αυτή την έννοια είναι αυτές που έχουν επιλέξει να 

παρακολουθήσουν το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας. Πάντως θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι κατά τη συμπλήρωση του TEL στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές 

είχαν πάρα πολύ καλή επίδοση στη συγκεκριμένη ερώτηση (81,25% σωστές 

απαντήσεις). Στην ερώτηση πόσο σχετική θεωρούν την έννοια του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ με τη συγκεκριμένη ενότητα της Κοινωνιολογίας 12 στους 15 απάντησαν πολύ 

ή πάρα πολύ, ενώ 10 στους 15 θεωρούν ότι μπορούν να εξηγήσουν ικανοποιητικά την 

έννοια ΑΕΠ. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο TEL στο ερώτημα για το ΑΕΠ οι 

μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 87,5%.  

Ολοκληρώνοντας το ερωτηματολόγιο οι 14 στους 15 μαθητές δήλωσαν ότι θα 

ήθελαν το μάθημα να έχει τη συγκεκριμένη μορφή και σε κάποιο από τα επόμενα 

κεφάλαια. Ταυτόχρονα οι προτάσεις των μαθητών για τη βελτίωση του μαθήματος 

περιελάμβαναν τη μεγαλύτερη χρήση αποσπασμάτων από ταινίες (7), εικόνων, 

ομαδικών εργασιών, ενώ δύο μαθητές ζήτησαν να ενταχθούν στο πλαίσιο του 

μαθήματος και εκπαιδευτικές ολιγόωρες εκδρομές. Ωστόσο δύο μαθήτριες πρότειναν 

το μάθημα να περιλαμβάνει λιγότερες οικονομικές έννοιες και να επικεντρωθούμε 

περισσότερο στη μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων.       

Συμπερασματικά η αξιολόγηση των μαθητών μέσω του ερωτηματολογίου 

μπορεί να κριθεί θετική. Μάλιστα με βάση την ανταπόκριση των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης η κρίση τους μπορεί να θεωρηθεί πιο θετική 

από το αναμενόμενο από τον ερευνητή. Επιπρόσθετα δημιούργησε προσδοκίες ότι η 

επόμενη διδακτική παρέμβαση θα είναι πιο επιτυχημένη, καθώς οι μαθητές και 
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επιθυμούν να εφαρμοστεί ξανά ένα τέτοιου είδους μάθημα, αλλά και έχουν μια 

αρχική εξοικείωση με τον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. 

Μέρος 2 

Μετά το τέλος της διδακτικής εφαρμογής οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του δεύτερου τμήματος της διδακτικής εφαρμογής. 

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτό το τμήμα του ΔΠΣ μας απασχόλησαν έντονα 

από τη μια πλευρά οι διαφορετικές προσεγγίσεις από τους δύο διακριτούς 

επιστημονικούς κλάδους των εννοιών που μελετήθηκαν και από την άλλη η 

δυνατότητα που προσφέρεται για μια από κοινού και όσο πιο ολιστική προσέγγισή 

αυτών των εννοιών γίνεται. Οι περισσότεροι μαθητές (14 από τους 17) θεώρησαν ότι 

υπήρχε μεγάλη ή πολύ μεγάλη συσχέτιση των εννοιών που υπήρχαν στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας με την Οικονομία.  

Επίσης οι μαθητές είχαν -στην πλειονότητά τους- θετική ανταπόκριση στις 

ερωτήσεις αξιολόγησης των επιμέρους στοιχείων της διδακτικής εφαρμογής. Για 

παράδειγμα 15 από τους 17 μαθητές θεωρούν ότι η διαδραστική παρουσίαση, μέσω 

του παιχνιδιού «μουσικές καρέκλες», βοήθησε πολύ ή πάρα πολύ στην κατανόηση 

της έννοιας της ανισοκατανομής του πλούτου. Αντίστοιχα θετική ήταν η στάση των 

μαθητών για τη χρήση video για την επεξήγηση της έννοιας του καταμερισμού της 

εργασίας (14 στους 17 θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ ή πολύ χρήσιμο). Επιπρόσθετα 

ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 15 μαθητές θεωρούν πολύ ή πάρα πολύ ικανό τον εαυτό 

τους να εξηγήσουν σε κάποιον φίλο τους ένα τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας. 

Αυτό το στοιχείο πρέπει να συσχετιστεί και με τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σωστών 

απαντήσεων των μαθητών στην αντίστοιχη ερώτηση του TEL (81,25%), αλλά και την 

ικανότητά που επέδειξαν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στην ατομική εργασία 

στο τέλος του ΔΠΣ. Ο αριθμός των μαθητών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη 

διδακτική εφαρμογή τους προσφέρει πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτός 

σχολείου πραγματικότητα παραμένει υψηλός (15 στους 17), όπως και ο αριθμός 

αυτών που θεωρούν ότι θα τις χρησιμοποιήσουν πολύ ή πάρα πολύ μελλοντικά (11 

και 3 αντίστοιχα). Τέλος οι προτάσεις των μαθητών για τη βελτίωση του μαθήματος 

περιλαμβάνουν τη χρήση περισσότερων video, αλλά και διαδραστικών παιχνιδιών.  

 

5.7 Στατιστική και ποιοτική ανάλυση αποτελεσμάτων πρώτης εφαρμογής 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής εφαρμογής οι μαθητές συμπλήρωσαν 

την ελληνική μορφή του TEL που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας και το συνοδευτικό σε αυτή ερωτηματολόγιο. Λόγω του μικρού δείγματος 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα τα συγκριτικά αποτελέσματα στο TEL 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μια ένδειξη για την αξιολόγηση της 

διδακτικής εφαρμογής. Το συνολικό ποσοστό των σωστών απαντήσεων των μαθητών 

την πρώτη φορά που συμπλήρωσαν το TEL στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
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(Σεπτέμβριος 2011) ήταν 54,3% ενώ μετά στο τέλος του Μαρτίου του 2012 το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο 55,8%. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η άνοδος των μαθητών που παρακολούθησαν το 

μάθημα ΑΟΘ ήταν πιο σημαντική καθώς από 56,1% πήγαν στο 60%, ενώ η επίδοση 

των μαθητών που δεν επέλεξαν το μάθημα ΑΟΘ παρέμεινε σταθερή στο 53,3%.  

Βέβαια μόνο οι 13 ερωτήσεις αναπτύσσονται πλήρως στη διδακτέα ύλη του 

μαθήματος ΑΟΘ ενώ 2 αναπτύσσονται μερικώς.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών στις 

ερωτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

της διδακτικής εφαρμογής. Στην τέταρτη και Πέμπτη στήλη παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μαθητών στο pre-test και στο post-test, καθώς και ο μήνας 

πραγματοποίησής τους. Λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης δεν υπάρχει 

πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί η ίδια έκδοση (Walstad & Rebeck, 2001α). Στην 

επόμενη στήλη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών που συμπλήρωσαν το 

τεστ στην πιλοτική έρευνα που διεξήχθη στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς (είχαν 

σχεδόν ολοκληρώσει και την τελευταία σχολική χρονιά του Λυκείου), ενώ στην 

τελευταία τα σταθμισμένα αποτελέσματα της τρίτης έκδοσης του TEL. 

Πίνακας 5.3 

α/α 

στο 

TEL 

30 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή 

TEL 

Θέμα Σωστές 

απαντήσεις 

09.2011 

Σωστές 

απαντήσεις 

03.2012 

Σωστές 

απαντήσεις 

πιλοτικής 

έρευνας 

Σωστές 

απαντήσεις 

TEL 3 

1 Α2 Συντελεστές 

Παραγωγής 

70,5% 81,25% 41% 56% 

5 Α,Β6 Καταμερισμός 

εργασίας 

82,35% 87,5% 67% 59% 

19 Α,Β25 ΑΕΠ 70,5% 87,5% 59% 54% 

22 Α28 Ανεργία 82,35% 81,25% 83% 64% 

27 Α,Β35 Καταμερισμός 

εργασίας/διεθνές 

εμπόριο 

35% 56,25% 54% 67% 

30 Α40 Κατά κεφαλή 

Εισόδημα 

35% 68,75% 72% 51% 

 

Χωρίς τα αποτελέσματα να μπορούν να θεωρηθούν επαρκεί ώστε η διδακτική 

εφαρμογή να θεωρηθεί επιτυχημένη, παρουσιάζεται μια τάση βελτίωσης του 
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γνωστικού επιπέδου των μαθητών στα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη 

συγκεκριμένη έρευνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τους Walstad & Rebeck 

(2001α), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επίδοση των μαθητών στις μεμονωμένες 

ερωτήσεις του TEL για να κριθεί το γνωστικό επίπεδό τους στις αντίστοιχες 

θεματικές ενότητες, καθώς απαιτείται μια πιο συνολική εξέταση. Για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιούμε τον συνολικό μέσο όρο των μαθητών στις ερωτήσεις που σχετίζονται 

με τα θέματα που εξετάστηκαν στο ΔΠΣ. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η δεύτερη 

εξέταση μέσω του TEL έγινε περίπου πέντε μήνες μετά τη διεξαγωγή του πρώτου 

μέρους του ΔΠΣ και περίπου ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή του δεύτερου. Τούτων 

δοθέντων, με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ο μέσος όρος των μαθητών στις 

σχετιζόμενες με το ΔΠΣ ερωτήσεις ήταν 62,6% πριν τη διεξαγωγή του και 77,1% 

μετά από αυτή. Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ ο μέσος όρος τον μαθητών στη δεύτερη 

εφαρμογή του TEL δεν αυξήθηκε ουσιαστικά (από 54,3% πήγε στο 55,8%), 

παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος σε αυτές τις έξι ερωτήσεις αυξήθηκε κατά 14,5 

ποσοστιαίες μονάδες. Τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζουν μια τάση ότι το ΔΠΣ 

μπορεί α) να ενισχύσει ουσιαστικά τις οικονομικές γνώσεις των μαθητών και β) να 

συντελέσει στη διατήρηση των γνώσεων. Ωστόσο τα παραπάνω συμπεράσματα αν 

και αποτελούν ενδιαφέροντα στοιχεία για να επεκταθεί η παραπάνω έρευνα, δεν 

μπορούν να γενικευτούν, λόγω του περιορισμένου μεγέθους του δείγματος. Επίσης τα 

υψηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων των μαθητών, επιβεβαιώνουν –μέχρι ενός 

σημείου- και τις θετικές απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια για το πόσο 

ικανούς θεωρούν τους εαυτούς τους να χρησιμοποιήσουν στην εξωσχολική ζωή τους, 

τις οικονομικές έννοιες που διδάχθηκαν. Έτσι στην ερώτηση για τους παραγωγικούς 

συντελεστές το ποσοστό των σωστών επιλογών ανέβηκε από 70% σε 81,25%. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να γίνει πιο διεξοδική ανάλυση σε αυτό το 

σημείο της ύλης. Με βάση λοιπόν τη διεθνή εμπειρία, όπως παρουσιάζεται 

προηγουμένως στη βιβλιογραφία, αλλά και σε συνδυασμό με τις θετικές αντιδράσεις 

των μαθητών όπως αυτές παρατηρήθηκαν από τον ερευνητή, αλλά και καταγράφηκαν 

στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν προοπτικές για 

ευρύτερη εφαρμογή διαφόρων ΔΠΣ.  

 

5.8 Συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΣ 

Στα πλαίσια της διδακτικής εφαρμογής οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με μια πιο 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης και συνειδητοποίησαν την ουσιαστική συσχέτιση 

που έχουν έννοιες που συμπεριλαμβάνονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας με το 

αντίστοιχο της Οικονομίας. Για παράδειγμα οι μαθητές χρησιμοποίησαν με μεγάλη 

επιτυχία οικονομικές έννοιες και στοιχεία που προβλήθηκαν σε ολιγόλεπτο 

απόσπασμα ντοκιμαντέρ, για να εξηγήσουν τη θεωρία της εξάρτησης που αναφέρεται 

στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Η χρήση του κατάλληλου αποσπάσματος βίντεο 

είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της διδακτικής ενότητας, καθώς η 

χρήση ενός οπτικοακουστικού μέσου με το οποίο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι 
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στην καθημερινότητά τους, προσέφερε έναν άμεσο τρόπο αφομοίωσης των βασικών 

εννοιών. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, απεδείχθη ότι οι μαθητές έχουν 

τόσο μεγάλη ανάγκη τη διαφοροποίηση του μαθήματος που –εντός τάξης- θα 

παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι πολύ 

πιθανόν να μην παρακολουθούσαν καθόλου στο σπίτι τους.  

Επίσης το ΔΠΣ έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό να 

εφαρμόσουν στο μάθημα διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας, να διεκπεραιώσουν 

ομαδοσυνεργατικές εργασίες και να συνδέσουν με μεγαλύτερη ευκολία τη σχολική 

γνώση με την πραγματικότητα εκτός σχολείου. Επιπρόσθετα οι μαθητές αξιολόγησαν 

ως θετική τη διεπιστημονική εμπειρία, αναγνωρίζοντας, τόσο τους δεσμούς ανάμεσα 

στα διακριτά μαθήματα, όσο και τη σημασία της διεπιστημονικότητας στην ανάλυση 

επιστημονικών εννοιών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ωστόσο, ίσως το 

σημαντικότερο στοιχείο της διδακτικής εφαρμογής είναι η δυνατότητα που έδωσε σε 

πολλούς μαθητές να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με οικονομικές έννοιες τις οποίες 

δεν θα μπορούσαν να διδαχθούν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

σχολείου. Μάλιστα όπως φανερώνουν τα στατιστικά δεδομένα υπάρχει ένδειξη ότι τα 

ΔΠΣ μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών 

στην Οικονομία.  

Με βάση τις παρατηρήσεις του ερευνητή και την αξιολόγηση των μαθητών 

υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή ενός ΔΠΣ 

στο ελληνικό ΓΕΛ. Αρχικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία προσαρμογής του ΔΠΣ στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Η λύση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι να 

μείνει ανεπηρέαστο το πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, ωστόσο στην πράξη έγινε 

σε αρκετές περιπτώσεις εμφανές ότι η χρήση δύο συνεχόμενων 45λεπτων διδακτικών 

ωρών θα ήταν πολύ πιο πρόσφορη για την ομαλή διεξαγωγή του ΔΠΣ. Ο 

περιορισμένος χρόνος που υπήρχε στη διάθεση του ερευνητή και των μαθητών 

δυσκόλευε τη σε βάθος ανάλυση των εννοιών και την απρόσκοπτη συνύπαρξη των 

οικονομικών γνώσεων με την εκάστοτε ενότητα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. 

Η διεξαγωγή του ΔΠΣ σε διαδοχικά 45λεπτα πέρα από παιδαγωγικούς λόγους, είναι 

ευκολότερη και για καθαρά τεχνικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη δομή του 

ελληνικού σχολείου. Για παράδειγμα η εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα είναι 

χρονοβόρα και είναι δύσκολο να επαναλαμβάνεται συχνά, πόσο μάλλον στην 

περίπτωση σχολείων που υπάρχει μόνο ένας και είναι πιθανό να είναι αναγκαίος να 

χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται 

με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΓΕΛ και κατ’ επέκταση με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου είναι η δυσκολία απεμπλοκής από την υπάρχουσα δομή του 

σχολείου που βασίζεται στα διακριτά μαθήματα. Είναι προφανές ότι για τους μαθητές 

η συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή λάμβανε χώρα την ώρα του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας, οπότε ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να διεξαχθεί το συγκεκριμένο 

μάθημα.  
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Ενώ το ΔΠΣ αύξησε τη συμμετοχή και την προσοχή των μαθητών, δεν είχε 

ανάλογη επίδραση στο διάβασμα των μαθητών εκτός σχολείου, όπως φάνηκε από τις 

διάφορες μορφές αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια του ΔΠΣ. Όπως έχει 

αναφερθεί και παραπάνω η τοποθέτηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στα 

μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου έχει ως συνέπεια την απαξίωση της, με 

αποτέλεσμα η προσπάθεια των μαθητών εκτός σχολείου να είναι περιορισμένη. 

Βέβαια, η εντονότερη συμμετοχή των μαθητών μπορεί να υποκαταστήσει σε κάποιο 

βαθμό το «διάβασμα στο σπίτι», όπως φάνηκε και στα θετικά αποτελέσματα των 

μαθητών στο TEL, που συμπλήρωσαν μετά το τέλος της διδακτικής εφαρμογής. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη εφαρμογή η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου τη δεύτερη φορά δεν έγινε με την ίδια συγκέντρωση που είχε 

γίνει την πρώτη.  

Παράλληλα πρέπει να αναδειχθεί ο κίνδυνος οι μαθητές να μην εμβαθύνουν 

όσο θα έπρεπε σε κάποιες έννοιες ή να οδηγηθούν σε σύγχυση λόγω του 

διαφορετικού τρόπου με τον οποίο οι δύο επιστήμες αντιμετωπίζουν κοινές έννοιες. 

Έτσι στην ερώτηση 16 της ελληνικής μορφής του TEL η οποία αναφέρει: 

Στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι υψηλοί μισθοί εξαρτώνται 

κυρίως από:  

I. τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό 

II. τις ενέργειες της κυβέρνησης 

III. την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας 

IV. από τους υπεύθυνους επιχειρηματικούς ηγέτες  

 

παρατηρήθηκε ότι ενώ την πρώτη φορά που συμπλήρωσαν το TEL οι μαθητές 

την απάντησαν σωστά σε ποσοστό 58,8%, μετά το πέρας της διδακτικής εφαρμογής 

οι μαθητές που απάντησαν σωστά ήταν μόνο το 25%. Μάλιστα το 50% διάλεξε την 

πρώτη απάντηση δηλαδή «από τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό». 

Μια πιθανή εξήγησή της παραπάνω μεταβολής ίσως είναι το γεγονός ότι το βιβλίο 

της Κοινωνιολογίας αναφέρει τη μισθολογική πολιτική ως μέσω αντιμετώπισης των 

ανισοτήτων και της φτώχειας, στοιχείο που είχε ως αποτέλεσμα τη ζωηρή συζήτηση 

των μαθητών για θέματα τις τρέχουσας ειδησεογραφίας όπως η μείωση των 

κατώτατων μισθών. 

Επίσης δύο θέματα που αναδείχθηκαν και από τους μαθητές είναι η δυσκολία 

εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και η έλλειψη εξοπλισμού που θα 

μπορούσε να διευκολύνει τέτοιου είδους ενότητες ενός ΔΠΣ. Τέλος, είναι 

αξιοσημείωτο ότι μόνο ένας από τους μαθητές ανέφερε στο συνοδευτικό 

ερωτηματολόγιο του TEL, ότι για να απαντήσει στις ερωτήσεις του TEL 

χρησιμοποίησε γνώσεις που είχε αντλήσει από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Η 

συγκεκριμένη αντίδραση των μαθητών ίσως αποτελεί ένδειξη ότι δεν εμπεδώθηκε 

πλήρως η συσχέτιση των οικονομικών εννοιών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας, 
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είναι όμως ταυτόχρονα και μια απόδειξη ότι το ΔΠΣ δεν ήταν δομημένο ώστε να έχει 

ως βασικό στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο TEL.      

 

5.9 Η δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ 

 Η δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ πραγματοποιήθηκε τη σχολική περίοδο 2012-

2013 στο ΓΕΛ Κεραμειών στην Κεφαλονιά. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, που 

διδάσκει το μάθημα της Κοινωνιολογίας είναι ειδικότητας ΠΕ13 Νομικών – 

Πολιτικών Επιστημών. Στο ΔΠΣ συμμετείχαν και οι δύο τάξεις της τρίτης Λυκείου 

του σχολείου, που αποτελούνταν από 42 μαθητές, από τους οποίους συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης οι 39. Τη συγκεκριμένη χρονιά μόνο τέσσερεις 

μαθητές είχαν επιλέξει το μάθημα ΑΟΘ για να εξεταστούν πανελλαδικά, κατά 

συνέπεια το ΔΠΣ ήταν η μοναδική δυνατότητα της πλειονότητας των μαθητών να 

εμβαθύνουν σε κάποιες οικονομικές έννοιες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν 

αντίστοιχη με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΣ. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι ενώ οι 

μαθητές συμπλήρωσαν το TEL (40 μαθητές) πριν την έναρξη των μαθημάτων και 

πραγματοποιήθηκε κανονικά το πρώτο μέρος του ΔΠΣ, δεν πραγματοποιήθηκε το 

δεύτερο, λόγω έλλειψης χρόνου και δυσκολιών που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Κατά συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκε ούτε και η δεύτερη εξέταση του TEL.  

 Για την προετοιμασία της διεξαγωγής του ΔΠΣ πραγματοποιήθηκε σειρά 

συναντήσεων με τον εκπαιδευτικό, ώστε να ενημερωθεί για το υλικό, να αναλυθούν η 

λογική, η εσωτερική συνέχειά του, οι σκοποί και οι αντικειμενικοί στόχοι του. 

Επιπρόσθετα μέσω των προπαρασκευαστικών συζητήσεων δόθηκε η δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει στοιχεία του ΔΠΣ στις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες του σχολείου του. Άλλωστε μια σειρά ερευνητών που έχουν ασχοληθεί 

με τη δημιουργία και εφαρμογή ΔΔΠΣ από ομάδες εκπαιδευτικών θεωρούν 

εξαιρετικά σημαντική α) τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας, β) το να υπάρχει 

όσο το δυνατόν πιο συνεργατική προετοιμασία της διδασκαλίας, ενώ καταλήγουν 

αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επιτυχία 

ενός ΔΠΣ (Hackmann et al 2002, Murata 2002, Duerr 2008, Havnes, 2009). Παρόλα 

αυτά δεν υπήρχαν σημαντικές μετατροπές στο ΔΠΣ από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού που το εφάρμοσε.  

 Ένα τμήμα του υλικού που παραδόθηκε στον εκπαιδευτικό ήταν σε μορφή 

φωτοτυπιών (η ελληνική μορφή του TEL, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που 

συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά τη διεξαγωγή του ΔΠΣ, κομμάτια του βιβλίου της 

οικονομίας που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξήγηση των οικονομικών εννοιών, 

όπως και αποσπάσματα από άρθρα του τύπου που πραγματεύονταν τις υπό μελέτη 

οικονομικές έννοιες). Επιπρόσθετα χορηγήθηκε στον εκπαιδευτικό σε ηλεκτρονική 

μορφή το υλικό που θα προβαλλόταν σε κάθε ενότητα μέσω προβολέα, όπως και το 

powerpoint της κάθε ενότητας στο οποίο ήταν ενσωματωμένες όλες οι εικόνες, 

διαγράμματα, χάρτες κ.τ.λ. Επιπρόσθετα χορηγήθηκαν γραπτές συνοπτικές οδηγίες 
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για την κάθε ενότητα με τους αντικειμενικούς στόχους, επεξηγήσεις για τυχόν 

δυσκολίες που πιθανόν να προέκυπταν στο μάθημα, όπως και παραδείγματα από την 

προηγούμενη εφαρμογή του ΔΠΣ. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του 

εκπαιδευτικού που πρόκειται να εφαρμόσει ένα ΔΠΣ κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας 

για την επιτυχία της παρέμβασης. Πέρα από τους προφανείς λόγους, οι εκπαιδευτικοί 

συνήθως δεν έχουν προηγούμενη κατάρτιση στην εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων 

διδασκαλίας (Hansen & Olson 1996, Kysilka 1998). Επιπρόσθετα, καλούνται να 

εφαρμόσουν ένα υλικό που δεν έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, είναι πιθανό να 

αναπτύσσουν έννοιες που δεν είναι της ειδικότητάς τους (στην συνηθισμένη 

περίπτωση που δεν είναι οικονομολόγοι) και έχουν να αντιμετωπίσουν το 

«αφιλόξενο» για τέτοιες προσεγγίσεις σχολικό περιβάλλον π.χ. 45λεπτες διδακτικές 

ώρες (Fabillar & Jones 2003), ανελαστικότητα ωρολογίου προγράμματος κ.τ.λ.. Με 

την κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις, καθώς 

πολλοί εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά προστατευτικοί σε σχέση με τον επιστημονικό 

τους κλάδο και αισθάνονται ότι απειλούνται από την εισαγωγή νεωτερισμών στον 

τρόπο διδασκαλίας αντικειμένων που άπτονται του κλάδου τους (Hansen & Olson, 

1996) Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη 

προετοιμασία είναι  η διαφορά των αντιλήψεων λόγω της επιστημονικής 

«προέλευσης» του κάθε εκπαιδευτικού (Wade & Stone, 2010). Τέλος υπήρχε 

σταθερή επικοινωνία καθ’ όλη την εφαρμογή του ΔΠΣ με τον εκπαιδευτικό για 

ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξή του και αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

προβλήματος.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η Murata (2002) θεωρεί την 

επιλογή συνεργάτη εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής ενός ΔΔΠΣ, καθώς 

η ύπαρξη κοινών εκπαιδευτικών πρακτικών και κοινών απόψεων και μεθόδων για τη 

διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας. 

Κατά συνέπεια για την εφαρμογή του ΔΠΣ επιλέχθηκε ένας συνάδελφος 

εξοικειωμένος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο μάθημα και ανοιχτός στην 

εφαρμογή νεοτερισμών. Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός που συνεργάστηκε για τη 

δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ πληρούσε βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι Fenwick 

et al. (2013), για να υπάρξει επιτυχημένη διεπιστημονική διδασκαλία των μαθημάτων 

των κοινωνικών επιστημών, όπως: α) οι καθηγητές να έχουν προηγούμενη εμπειρία 

στη διδασκαλία περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και β) οι 

καθηγητές των μαθημάτων να έχουν καταρτιστεί στη διδασκαλία τουλάχιστον δύο 

μαθημάτων κοινωνικών επιστημών. 

Καθώς δεν ήταν εφικτή η φυσική παρουσία του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή 

του μαθήματος δεν υπήρξε σε αυτή την περίπτωση η δυνατότητα καταγραφής σε 

ημερολόγιο του ΔΠΣ. Στην προσπάθεια αξιολόγησης του ΔΠΣ το ημερολόγιο 

αντικαταστάθηκε από μια εκτεταμένη ημι-δομημένη συνέντευξη (Davis 2009), που 

έγινε με τον εκπαιδευτικό που εφάρμοσε το ΔΠΣ και συνδυάστηκε με τα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές. 
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Κατά τον εκπαιδευτικό που συμμετείχε στο ΔΠΣ ένα μεγάλο πρόβλημα για 

την εφαρμογή αντίστοιχών παρεμβάσεων είναι ο χαρακτήρας του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας και η θέση του στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΓΕΛ. Οι μαθητές της 

Γ΄ Λυκείου είναι επικεντρωμένοι στην προσπάθειά τους για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις με συνέπεια να μην ασχολούνται με το διάβασμα «δευτερευόντων» 

μαθημάτων, αλλά και να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο μάθημα. Συνέπεια 

των παραπάνω ήταν να θεωρήσουν οι μαθητές το ΔΠΣ ιδιαίτερα απαιτητικό, με 

αποτέλεσμα ορισμένοι από αυτούς να μην επιθυμούν να καταβάλουν την ανάλογη 

προσπάθεια.    

Η πρώτη ενότητα του ΔΠΣ βασίστηκε στο powerpoint που χορηγήθηκε στον 

εκπαιδευτικό. Με βάση την αναφορά του εκπαιδευτικού και σε αυτή την περίπτωση, 

η μετάβαση από την Κοινωνιολογία στην επεξήγηση της οικονομικής έννοιας των 

παραγωγικών συντελεστών έγινε ομαλά μέσω της χρήσης των εικόνων της αγροτικής 

κοινωνίας και παραγωγής, ενώ με τη χρήση σύντομου βίντεο και εικόνων από τη 

βιομηχανική επανάσταση έγινε ολοκληρωμένη συζήτηση-επεξήγηση για τις έννοιες 

κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα. Μάλιστα λόγω της χρήσης των πολυμέσων 

απαιτήθηκε σύντομο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της 

διδακτικής ενότητας, όπως και για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της 

περιόδου της βιομηχανικής επανάστασης. Ο εκπαιδευτικός ήταν ικανοποιημένος από 

την πρώτη αυτή εφαρμογή του ΔΠΣ, ωστόσο ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια αρνητικά 

σχόλια μειοψηφίας των μαθητών για την εισαγωγή οικονομικών εννοιών στην 

ενότητα. Ωστόσο περίπου το 81% των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

αναφέρουν ότι μπορούν σε κάποιον βαθμό (από λίγο ως πάρα πολύ) να περιγράψουν 

την έννοια παραγωγικοί συντελεστές.  

Η δεύτερη διδακτική ενότητα υπενθυμίζουμε ότι έχει ως στόχο –με βάση το 

ΠΣ της Κοινωνιολογίας- την παρουσίαση των διαφορών ανάμεσα στις αναπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες κοινωνίες και την ανάπτυξη των θεωριών που εξηγούν αυτές τις 

διαφορές. Στη διεπιστημονική εφαρμογή γίνεται ταυτόχρονα και παρουσίαση της 

έννοιας του ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ, καθώς και εφαρμογή του στην 

προσπάθεια παρουσίασης των διαφορετικών κοινωνιών και επεξήγησης των 

επιπτώσεων του διαφορετικού επιπέδου ΑΕΠ σε κάθε χώρα. Η ενότητα διαρκεί δύο 

διδακτικές ώρες. Και σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήθηκε καταιγισμός ιδεών, 

με έναυσμα δύο εικόνες του αναπτυγμένου κόσμου, ώστε να προσδιορίσουν οι 

μαθητές τα χαρακτηριστικά των αναπτυγμένων κοινωνιών που αναφέρει το βιβλίο. Η 

διαδικασία είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θεώρησε ότι 

ο στόχος του μαθήματος της κοινωνιολογίας «να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές 

σχετικά με τις διαφορές που παρατηρούνται στην ανάπτυξη των διαφόρων χωρών και 

να κατανοήσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις αυτών των διαφορών» μπορούσε να 

επιτευχθεί καλύτερα μέσω της παρουσίασης, εκτός του αποσπάσματος από ταινία και 

μιας σειράς φωτογραφιών παιδιών από όλο τον κόσμο και των δωματίων τους 

(Mollison, 2010). Ήταν μια συναισθηματική διαδικασία που είχε θετικό αντίκτυπο 
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στους μαθητές. Ύστερα από την προβολή του φωτογραφικού υλικού αναπτύχθηκε 

από τον εκπαιδευτικό η έννοια του ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ και 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή του gapminder για την εφαρμογή αυτών των εννοιών. 

Μέσω της προβολής δεκάλεπτου ντοκιμαντέρ μελετήθηκαν οι θεωρίες του 

εκσυγχρονισμού και της εξάρτησης. Ο εκπαιδευτικός ήταν πολύ ευχαριστημένος από 

τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ενότητας καθώς θεώρησε ότι τα εκπαιδευτικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν στο να τονωθεί το ενδιαφέρον και η 

συμμετοχή των μαθητών. Ωστόσο η ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης έδειξε ότι δεν επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο 

διεπιστημονικός στόχος της ενότητας, καθώς μεγάλο ποσοστό των μαθητών απέτυχαν 

να συσχετίσουν το κατά κεφαλή ΑΕΠ ως μέτρο σύγκρισης του αν μια χώρα θα 

θεωρηθεί αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη. 

Η τρίτη ενότητα του ΔΠΣ περιλαμβάνει την περιγραφή των βασικών 

χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας. Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων 

που δίνει η 45λεπτη διδακτική ώρα η τέταρτη ενότητα χωρίστηκε στα δύο. Στο πρώτο 

τμήμα με τη χρήση του powerpoint και υλικού που βασίστηκε στα δεδομένα της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, των 

δημογραφικών στοιχείων της Ελλάδας, της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, ανά 

τομέα παραγωγής. Ο στόχος στο δεύτερο κομμάτι της τέταρτης ενότητας «είναι να 

αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αξίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας». Σε αυτό το 

κομμάτι της διδακτικής ενότητας διεξήχθη καταιγισμός ιδεών (Μακρίδου – 

Μπούσιου, 2005) και οι μαθητές προσδιόρισαν τις κοινωνικές αξίες που θεωρούν ότι 

είναι οι σημαντικότερες στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια μέσω 

ψηφοφορίας αναδείχθηκαν οι σημαντικότερες για τους ίδιους αξίες και έγινε 

σύγκριση με τα δεδομένα που ίσχυαν στην ελληνική κοινωνία στο τέλος της 

δεκαετίας του 1990, όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας (σελ. 

46). Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό η αποδοχή αυτής της δραστηριότητας από τους 

μαθητές ήταν πολύ θερμή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στον 

καταιγισμό ιδεών και μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.   

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντική έλλειψη στην εφαρμογή του 

ΔΠΣ ήταν η μη διεξαγωγή της ομαδικής εργασίας στο τέλος, με συνέπεια να μην 

υπάρχουν αποτελέσματα, ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το γνωστικό επίπεδο των μαθητών μετά το ΔΠΣ. Η μόνη αναφορά που 

έχουμε είναι η καταγραφή από την πλευρά του εκπαιδευτικού, αλλά και των μαθητών 

ότι υπήρχε ικανοποιητική συμμετοχή κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.  
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5.10 Αποτελέσματα της δεύτερης εφαρμογής του ΔΠΣ 

Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του TEL και συνοδευτικού ερωτηματολογίου                  

 Όπως προαναφέρθηκε οι μαθητές συμπλήρωσαν το TEL μόνο πριν τη 

διεξαγωγή του ΔΠΣ οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους πριν και 

μετά. Ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι επιδόσεις τους ήταν πολύ 

χαμηλές τόσο σε σχέση με το σταθμισμένο δείγμα του τρίτου TEL στις Η.Π.Α. όσο 

και με τις επιδόσεις των μαθητών στην πιλοτική εφαρμογή της ελληνικής έκδοσης 

του TEL που πραγματοποιήσαμε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Ίσως αυτός 

να είναι και ένας λόγος που ορισμένοι μαθητές δεν είχαν έντονη διάθεση να 

ασχοληθούν με την οικονομία και μια πιθανή εξήγηση για το γεγονός ότι οι ίδιοι 

αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λίγο ικανούς να εξηγήσουν έννοιες όπως το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ. Φαίνεται πάντως, από τη συνολική εικόνα των μαθητών στο TEL, ότι 

το ΔΠΣ είχε πολλά περιθώρια εφαρμογής για να καλυφθούν έννοιες του οικονομικού 

γνωστικού τομέα. Ο συνολικός μέσος όρος των μαθητών στους οποίους έγινε η 

δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ ήταν 43,4 %, ενώ ο μέσος όρος των μαθητών που 

συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του TEL ήταν 54,5%. Κατά συνέπεια οι 

ενδείξεις για σχετική αδυναμία των μαθητών στην Οικονομία έκανε πιο δύσκολη την 

επίτευξη των στόχων του ΔΠΣ, αλλά παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία του ως 

μέσου –ίσως και του μοναδικού- βελτίωσης του οικονομικού γραμματισμού των 

τελειοφοίτων του ελληνικού ΓΕΛ. Στον πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των μαθητών του ΓΕΛ Κεραμειών στις έννοιες που απασχολούν το ΔΠΣ. Στην πρώτη 

στήλη είναι ο αριθμός της ερώτησης στην ελληνική έκδοση του TEL, στη δεύτερη ο 

αριθμός της ερώτησης στο πρωτότυπο TEL, στην Τρίτη το θέμα της, ενώ οι 

τελευταίες τρεις στήλες δείχνουν το ποσοστό σωστών απαντήσεων στο ΓΕΛ 

Κεραμειών τη σχολική χρονιά 2012-13, στην πιλοτική έρευνα και στο σταθμισμένο 

δείγμα της τρίτης έκδοσης του TEL. 

Πίνακας 5.4 

α/α 

στο 

TEL 

30 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή 

TEL 

Θέμα Σωστές 

απαντήσεις 

09.2012 

Σωστές 

απαντήσεις 

πιλοτικής 

έρευνας  

Σωστές 

απαντήσεις 

TEL 

1 Α2 Συντελεστές 

Παραγωγής 

35% 41% 56% 

5 Α,Β6 Καταμερισμός 

εργασίας 

37,5% 67% 59% 

19 Α,Β25 ΑΕΠ 52,5% 59% 54% 

22 Α28 Ανεργία 75% 83% 64% 
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27 Α,Β35 Καταμερισμός 

εργασίας/διεθνές 

εμπόριο 

40% 54% 67% 

30 Α40 Κατά κεφαλή 

Εισόδημα  

47,5% 72% 51% 

 

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης  

Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

μπορούμε να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι πρώτες δύο 

ερωτήσεις προσπάθησαν να διερευνήσουν το πώς αξιολογούν οι μαθητές μια 

διδακτική παρέμβαση που αποτελεί: α) ένα πολυμεσικό μάθημα, στο οποίο 

εφαρμόζονται διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι και β) ένα διεπιστημονικό μάθημα. 

Ως προς το πρώτο χαρακτηριστικό το 85% των μαθητών το βρίσκουν από καλύτερο 

ως πολύ καλύτερο σε σχέση με μια τυπική διδακτική ενότητα της Κοινωνιολογίας, 

ενώ είναι σημαντικό ότι κανένας δεν εκφράζει αρνητική στάση. Ως προς το δεύτερο 

χαρακτηριστικό (διεπιστημονική προσέγγιση Οικονομίας μέσω Κοινωνιολογίας) το 

54% τη θεωρεί πιο ενδιαφέρουσα ή πολύ πιο ενδιαφέρουσα, όμως υπάρχει ένα 18% 

που τη θεωρεί πιο βαρετή, εξαιτίας ακριβώς της εισαγωγής των οικονομικών εννοιών, 

όπως φαίνεται από τις διευκρινήσεις κάποιων μαθητών, αλλά και την αναφορά του 

εκπαιδευτικού με βάση τα σχόλια που δέχθηκε. Τέλος το 58% των μαθητών θεωρεί 

ότι μια τέτοια μορφή μαθήματος του δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής, 

ενώ μόνο δύο μαθητές θεώρησαν ότι είχαν πιο περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής. 

 Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στη χρησιμότητα των εικόνων που 

προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενότητας. Και αυτή η ομάδα μαθητών θεώρησε 

εξαιρετικά σημαντικό αυτό το εργαλείο, καθώς μόνο δύο θεώρησαν ότι οι εικόνες 

είχαν μικρή ή καμία χρησιμότητα. Γίνεται φανερό ότι και στα κοινωνιολογικά 

μαθήματα η χρήση του Η/Υ, του powerpoint και του προβολέα, που αποτελούν τον 

πιο εύκολο τρόπο για να μετατραπεί το μάθημα σε πολυμεσικό, μπορεί να κάνει πολύ 

πιο ζωντανό το μάθημα, να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να κάνει πιο 

εύκολα κατανοητές πολύπλοκες έννοιες. Άλλωστε και ο εκπαιδευτικός που εφάρμοσε 

το ΔΠΣ θεώρησε μεγάλης σημασίας για την επιτυχία του ΔΠΣ τη χρήση των 

παραπάνω μέσων.  

 Ένας από τους στόχους των ΔΠΣ είναι να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την εξωσχολική πραγματικότητα των μαθητών. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν στο παρόν ΔΠΣ, απάντησαν σε ποσοστό 84% ότι οι πληροφορίες και 

γνώσεις που πήραν από το ΔΠΣ σχετίζονται πολύ ή πάρα πολύ με την ζωή τους εκτός 

σχολείου. Επιπρόσθετα μόνο δύο θεωρούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά 

αυτές τις γνώσεις. Αυτή η θετική στάση των μαθητών, είναι πιθανόν να εξηγεί και 

την αυξημένη συμμετοχή τους, καθώς ένα σημαντικό εμπόδιο για την επιτυχία του 



222 

 

ΔΠΣ ήταν ότι οι μαθητές δεν είχαν συνηθίσει στο να έχει απαιτητική μορφή το 

μάθημα της Κοινωνιολογίας. Με βάση τα παραπάνω, το γεγονός ότι το 88% των 

μαθητών δήλωσε ότι θα ήθελε να ξαναέχει αυτή τη μορφή το μάθημα, αποτελεί 

ένδειξη θετικής αντίδρασής τους.  

Όπως έχει αναφερθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης έδειξε ότι δεν επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο διεπιστημονικός στόχος 

της ενότητας, καθώς μεγάλο ποσοστό των μαθητών απέτυχαν να συσχετίσουν το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ ως μέτρο σύγκρισης του αν μια χώρα θα θεωρηθεί αναπτυγμένη ή 

αναπτυσσόμενη – σχεδόν το 58% των μαθητών θεώρησε ότι σχετίζεται από λίγο έως 

καθόλου. Επιπρόσθετα αν και μόνο περίπου το 31% των μαθητών θεωρούν τον εαυτό 

τους πολύ ικανό να εξηγεί την έννοια κατά κεφαλή ΑΕΠ, το 70% θεωρεί ότι έχει 

αποκτήσει κάποιες γνώσεις. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι αυτή ήταν η 

μοναδική επαφή τους με αυτές τις έννοιες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ΔΠΣ 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να βελτιωθεί ο οικονομικός γραμματισμός των 

μαθητών, ωστόσο αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί μια εύκολη και δεδομένη διαδικασία. 

Άλλωστε και η επίδοσή τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις στο ΤEL ήταν χαμηλή 

καθώς περίπου το 50% των μαθητών απάντησε σωστά στις ερωτήσεις για το ΑΕΠ και 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 Από τις γενικές παρατηρήσεις που έκαναν οι μαθητές αναδεικνύεται η 

σημασία της σωστής χρήσης των νέων τεχνολογιών στο μάθημα. Οι μαθητές 

επιθυμούν για το μέλλον μεγαλύτερη χρήση εικόνων, ντοκιμαντέρ και σχετικών με τη 

θεματολογία του μαθήματος ταινιών. Ωστόσο θεωρούν ότι πρέπει «να συνοδεύονται 

από ουσιαστικές συζητήσεις με τον εκπαιδευτικό», ώστε να επιτυγχάνεται 

ολοκληρωμένη κατανόηση των εννοιών. Επιπρόσθετα κάποιοι μαθητές ανέδειξαν τη 

σημασία των εργασιών για την εφαρμογή γνώσεων και τη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Μια ουσιαστική κριτική παρέμβαση από έναν μαθητή ήταν ότι 

θεώρησε ότι θα έπρεπε οι θεωρητικές έννοιες να επεξηγούνται με πιο απλό τρόπο. 

Επίσης μια άλλη παρατήρηση, κάποιων μαθητών, που έρχεται να επιβεβαιώσει τα 

σχόλια του εκπαιδευτικού και των ερευνητών είναι ότι σημαντικό εμπόδιο στη 

διεξαγωγή των ΔΠΣ στην Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου είναι η φασαρία που 

δημιουργείται από τους μαθητές στα μαθήματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως 

δευτερεύοντα. Ωστόσο η συνολική αξιολόγηση του ΔΠΣ δείχνει ότι αντίστοιχες 

προσεγγίσεις μπορούν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και σε βάθος χρόνου να 

αντιστρέψουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Ωστόσο αυτό απαιτεί μακροχρόνια 

εφαρμογή τους και σωστή κατάρτιση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών 

ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία και ευχαρίστηση στις απαιτήσεις 

των ΔΠΣ.  

 Ως συνολικό συμπέρασμα μπορεί να θεωρηθεί ότι το ΔΠΣ αύξησε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ανέδειξε –με βάση τις παρατηρήσεις κάποιων μαθητών- 

την αντίληψή τους για τη σημασία της διεπιστημονικότητας, αν και όχι στον 

επιθυμητό βαθμό και τέλος δημιούργησε προσδοκίες στους μαθητές να υπάρξουν και 
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άλλες διδακτικές παρεμβάσεις, που να πηγάζουν «από εξωτερικά ερεθίσματα», να 

«προωθούν τη διαθεματικότητα μέσω ταινιών» και να σχετίζουν «το μάθημα με την 

εξωσχολική πραγματικότητα».  

Ημι-δομημένη συνέντευξη του εκπαιδευτικού που εφάρμοσε το ΔΠΣ  

 Επιπρόσθετα σημαντικά συμπεράσματα μπορούν να διεξαχθούν και από όσα 

αναφέρει ο εκπαιδευτικός που εφάρμοσε το ΔΠΣ στην ημι-δομημένη συνέντευξη που 

κάναμε μετά το πέρας του πρώτου μέρους του ΔΠΣ. Σε μια εισαγωγική προσέγγισή 

του αναφέρει ότι «η σημασία τέτοιας μορφής ΔΠΣ έγκειται στο ότι δίνουν νόημα στο 

μάθημα της Κοινωνιολογίας, δηλαδή εξηγούν γιατί κάνουμε Κοινωνιολογία». Ίσως 

δε, όπως αναφέρει, αυτός είναι ένας από τους λόγους που σε γενικές γραμμές η σειρά 

αυτή των μαθημάτων άρεσε στους μαθητές.  

 Στη συνέχεια επισημάνθηκε ότι η δημιουργία πολυμεσικών ΔΠΣ βοηθά πολύ 

τη διεξαγωγή του μαθήματος και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

δημιουργούνται λόγω της θέσης του στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρεί ότι οι εικόνες και το απόσπασμα του ντοκιμαντέρ «επηρέασαν 

καταλυτικά τη διεξαγωγή του μαθήματος» και συνεισέφεραν στο να ξεπεραστεί το 

αρχικό μούδιασμα κάποιων μαθητών από την εισαγωγή στο μάθημα «στριφνών» 

οικονομικών εννοιών.  

Επίσης ο εκπαιδευτικός, αν και το ΔΠΣ του δημιούργησε κάποιες 

διαχειρίσιμες δυσκολίες, θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί από έναν μη οικονομολόγο 

εκπαιδευτικό. Εντούτοις, «η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει δυνατότητα 

συνδιδασκαλίας του μαθήματος, ίσως όπως στα πρότυπα του project». Η παραπάνω 

παρατήρηση είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η 

ενδοσχολική συνεργασία των εκπαιδευτικών και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

ουσιαστικότερη ενιαιοποίηση της γνώσης. Κατά την άποψη του εκπαιδευτικού η 

χρήση video βοήθησε τη δομή του μαθήματος, ώστε να υπάρξει καλύτερη συσχέτιση 

και συνδυασμός των δύο διακριτών μαθημάτων και ουσιαστικά να οδηγηθεί το 

μάθημα σε πιο διεπιστημονικά μονοπάτια.  

 Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός αναδεικνύει και «την αναγκαιότητα οι 

καθηγητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία πριν εφαρμόσουν ένα ΔΠΣ», 

στοιχείο το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα των ΔΠΣ, που αναφέρεται 

και στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα τονίζει ότι πολλοί δεν θα δέχονταν να 

συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο ΔΠΣ, καθώς μόνο αν «ο εκπαιδευτικός είναι 

συνειδητοποιημένος και αποδέχεται την αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών 

διδακτικών προσεγγίσεων, θα δεχθεί να εφαρμόσει ένα ΔΠΣ». Ωστόσο ο ίδιος θεωρεί 

ότι η δημιουργία ενός αντίστοιχου ΔΠΣ ή η συμμετοχή στην εφαρμογή του «μπορεί 

να αποτελέσει μια αφορμή να εκπαιδευτούμε σε νέους τρόπους διδασκαλίας, καθώς 

στο μέλλον δεν θα γίνεται διαφορετικά». Καταλήγοντας, στην ερώτηση αν θα 

χρησιμοποιούσε ό ίδιος αντίστοιχες μεθόδους στο μέλλον, αναφέρει ότι αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο για να κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών του και ότι 
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«σκέφτεται για το υπόλοιπο της χρονιάς να εφαρμόσει διαθεματικές προσεγγίσεις στο 

μάθημα της κοινωνιολογίας ιδιαίτερα με τη χρήση ταινιών». 

Γενικά συμπεράσματα 

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζεται ένα ΔΠΣ χωρίς τη φυσική 

παρουσία και εμπλοκή του ερευνητή, καθώς έτσι μπορεί να παρατηρηθεί σε τι 

ποσοστό θα εφαρμοστεί, ποιες οι αδυναμίες του και τα θετικά του στοιχεία. Κατά 

συνέπεια αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η επιλογή ενός πολυμεσικού ΔΠΣ, 

που δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε μια διδακτική προσέγγιση λειτούργησε πολύ 

θετικά τόσο όσον αφορά τις αντιδράσεις των μαθητών, όσο και του εκπαιδευτικού. 

Το γεγονός ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και η συμμετοχή τους, 

παρά τις αντιξοότητες πρέπει να αξιολογηθεί θετικά.  

Ωστόσο οι αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθητών, αλλά και η στάση του 

εκπαιδευτικού αποτελούν μια ένδειξη ότι τέτοιας μορφής εναλλακτικές διδακτικές 

προσεγγίσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν ως πακέτο σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Αντίθετα, ενώ είναι απαραίτητο να υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις, 

σκοποί, αντικειμενικοί στόχοι, ιδέες, παραδείγματα κ.τ.λ. πρέπει να προβλέπεται 

χρόνος και δυνατότητα σχεδίασης και προσαρμογής τους στις εκάστοτε ανάγκες του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα εφαρμοστούν. Με άλλα λόγια το ΔΠΣ πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και στις ικανότητες, γνώσεις, αξίες, 

απόψεις και στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού που επιθυμεί να το 

εφαρμόσει. Προφανώς ο πλέον κατάλληλος για να κάνει τις τελικές επιλογές και 

προσαρμογές είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Για παράδειγμα με δεδομένο ότι οι 

απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των μαθητών δείχνουν έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό 

για τη διεπιστημονική διδασκαλία μέσω αποσπασμάτων από ταινίες ο εκπαιδευτικός 

έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει αντίστοιχα μια μελλοντική εφαρμογή ΔΠΣ. Η 

εφαρμογή ενός ΔΠΣ απαιτεί κόπο και χρόνο από πλευράς του εκπαιδευτικού και 

κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε τα αποτελέσματα 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ενθαρρυντικά τόσο για τον ίδιο όσο και για τους μαθητές 

του. 

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να εφαρμόζονται κάποια απαραίτητα στάδια 

του ΔΠΣ. Μια σημαντική έλλειψη στη δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ είναι ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη για το τέλος ομαδική εργασία. Κατά συνέπεια οι 

μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το 

ΔΠΣ και πιθανώς να αξιολογήσουν την αξία τους στην καθημερινότητα. Επιπρόσθετα 

δεν υπήρχε το απαραίτητο υλικό για να ελεγχθεί ο βαθμός κατανόησης των εννοιών 

που διδάχθηκαν οι μαθητές στη συγκεκριμένη ενότητα. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 

ότι αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό στη συνολική μορφή που έχει το μάθημα της 

Κοινωνιολογίας στη Γ΄ τάξη του ΓΕΛ, με τους μαθητές να μην επιθυμούν να 

καταβάλουν προσπάθειες.       
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Ένα άλλο ζήτημα είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η ταυτόχρονη 

παρουσία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων μπορεί να παρακάμψει τις τυχόν 

δυσκολίες που δημιουργούνται και να ωθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν πιο 

απαιτητικές εκπαιδευτικά καταστάσεις, στις οποίες σε πρώτο επίπεδο μπορεί να είναι 

απρόθυμοι να εμπλακούν. Παράλληλα η ταυτόχρονη παρουσία των εκπαιδευτικών 

ανανεώνει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη σχολική διαδικασία (Πλιάκης & 

Τραϊανού, 2007), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς καθώς ο καθένας 

αντιμετωπίζει τις έννοιες που άπτονται της ειδικότητάς του.  

Τέλος, είναι γεγονός ότι στη δεύτερη εφαρμογή του ΔΠΣ χρησιμοποιήθηκαν 

λιγότερες μέθοδοι αξιολόγησής του. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικό 

στοιχείο σε σχέση με την αξιοπιστία των αξιολογήσεων είναι το ότι οι μαθητές που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια δεν είχαν καμιά συναισθηματική σύνδεση ή άλλης 

μορφής σχέση ή εξάρτηση με τον ερευνητή, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα στις απαντήσεις και αξιοπιστία στα συμπεράσματα, παρά το ότι 

δεν μπορούν να γίνουν πολλαπλοί έλεγχοι.     

 

5.11 Επίλογος 

Η λειτουργία του ΔΠΣ είναι διαφορετική ανάλογα με τον εκπαιδευτικό που 

αναλαμβάνει να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός που έχει ως 

πρώτη ανάθεση την Οικονομία, είναι πιο κατάλληλα καταρτισμένος για να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εισαγωγής οικονομικών εννοιών απ’ ότι ένας 

εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας. Παράλληλα είναι εμφανές ότι είναι πιο εύκολη η 

διδασκαλία ενός ΔΠΣ από τον σχεδιαστή του σε σχέση με έναν εκπαιδευτικό που 

απλά θα το εφαρμόσει. Για αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητη είτε η συμμετοχή 

στο σχεδιασμό του ΔΠΣ όλων των εκπαιδευτικών που θα το χρησιμοποιήσουν, είτε 

συνηθέστερα η προσαρμογή του ΔΠΣ στις εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες της 

σχολικής μονάδας ή των μαθητών.      

Η χρήση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας κατά τη διδασκαλία του ΔΠΣ 

φάνηκε να αποδίδει καρπούς. Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν έκδηλο σε όλες τις 

περιπτώσεις και ιδιαίτερα εργαλεία όπως ο καταιγισμός ιδεών και οι διαφορετικές 

μορφές διαλόγου είχαν πολύ θετικό αντίκτυπο.  

Με βάση κυρίως τις αξιολογήσεις των μαθητών –και στις δύο εφαρμογές- η 

χρήση πολυμέσων και του powerpoint εξυπηρετεί εξαιρετικά τους στόχους ενός ΔΠΣ. 

Οι μαθητές ζήτησαν με ένταση τη χρήση περισσότερων εικόνων και γενικότερα 

οπτικοακουστικών μέσων. Μπορούμε λοιπόν, βασιζόμενοι στη συγκεκριμένη 

εμπειρική προσέγγιση να υποστηρίξουμε ότι όντως τα προσεκτικά επιλεγμένα 

τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά αποσπάσματα, που συνδέουν τις οικονομικές έννοιες 

με την καθημερινή ζωή, προσέφεραν ένα σταθερό και ουσιαστικό πλαίσιο μάθησης 

στους συμμετέχοντες.  
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Η υλοποίηση του ΔΠΣ πρέπει τουλάχιστον κάποιες φορές να γίνεται με τη 

χρήση δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών, ακόμα και αν αυτό προσκρούει στην 

ομαλή διεξαγωγή του υπόλοιπου ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Με άλλα 

λόγια ακόμα και αν δεν διεξαχθεί ολόκληρο το ΔΠΣ σε 90λεπτες ενότητες, ο 

εκπαιδευτικός τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να το επιδιώξει. Η 

ευχέρεια χρόνου δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας σε ένα ΔΠΣ. Για 

παράδειγμα η διεξαγωγή σύντομων ομαδικών εργασιών στα πλαίσια του σχολικού 

ωραρίου –εκτός του ότι πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και οργανωμένη- 

πρέπει de facto να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών ωρών.      

Παράλληλα δεν είναι αμελητέες οι δυσκολίες στην εφαρμογή ενός ΔΠΣ που 

προκύπτουν εξαιτίας έλλειψης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής (ομαδικές 

εργασίες, έλλειψη Η/Υ, περιορισμένη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών). Ο 

εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να καλύψει ή και να προβλέψει τέτοιου είδους 

προβλήματα ήδη από τη διάρκεια του σχεδιασμού του ΔΠΣ. 

Ένας άλλος προβληματισμός προκύπτει από το πόσο είναι εφικτό να 

εφαρμοστεί ένα σχετικά απαιτητικό ΔΠΣ, στα πλαίσια ενός μαθήματος που οι 

μαθητές θεωρούν δευτερεύον. Αυτή ίσως να είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο τα σωστά σχεδιασμένα ΔΠΣ έχουν τη δυνατότητα 

να εντείνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να συσχετίσουν τη σχολική πρακτική 

με την εξωσχολική πραγματικότητα, στοιχεία τα οποία έχουν ανάγκη οι μαθητές. Υπό 

αυτό το πρίσμα η σταδιακή, αλλά σταθερή εφαρμογή αντίστοιχων διδακτικών 

παρεμβάσεων μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα ακόμα και απαξίωσης συγκεκριμένων 

μαθημάτων. Μια τέτοια πορεία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην σχολική 

καθημερινότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.  

Επιπρόσθετα η έλλειψη εκπαίδευσης των καθηγητών στην εφαρμογή ΔΠΣ 

αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή τους. Μια πιθανή και κυρίως 

εφικτή λύση για την εν μέρει αντιμετώπιση της παραπάνω δυσκολίας είναι η 

διεπιστημονική συνδιδασκαλία. Με άλλα λόγια η συνεργασία τουλάχιστον δύο 

εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός ΔΠΣ. Έτσι ο κάθε ένας θα μπορεί να 

αντιμετωπίσει ευκολότερα τις προκλήσεις από την εφαρμογή δύσκολων εννοιών ή 

προβλημάτων που άπτονται της ειδικότητάς του. Επιπρόσθετα η δημιουργία 

διεπιστημονικών ομάδων εκπαιδευτικών στα πλαίσια του σχολείου μπορεί να 

βελτιώσει το κλίμα και να αυξήσει την επαγγελματική επικοινωνία και συνεργασία 

των μελών του συλλόγου καθηγητών (Mitsiaki & Pliakis, 2009).     

Ουσιαστικής σημασίας για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι η 

χρήση πολλών μέσων αξιολόγησης της έρευνας. Όπως αναφέρει η Murata (2002) 

όταν ο ερευνητής σχεδιάζει και συμμετέχει στην εφαρμογή του προγράμματος 

επιθυμεί και την επιτυχία του. Για να εξισορροπηθεί η θετική προδιάθεση του 

ερευνητή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα ποιοτικών τεχνικών μελέτης. Στο 

ίδιο πλαίσιο κινείται και η παρατήρηση των Gremmen & Potters (1997), σχετικά με 
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την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αντικειμενικού τρόπου ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής παρέμβασης, που εφαρμόζεται μέσα στη 

σχολική τάξη. Αντί λοιπόν να στηριχθούν τα συμπεράσματα αποκλειστικά σε 

υποκειμενικά στοιχεία, όπως οι απόψεις των μαθητών, είναι χρήσιμο αυτές να 

αξιολογηθούν με βάση την απόδοση τους μια κλασική εξέταση πολλαπλών επιλογών. 

Κατά συνέπεια η θετική αίσθηση που δημιουργήθηκε από τις απαντήσεις στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μαθητών που συμμετείχαν στην πρώτη εφαρμογή 

του ΔΠΣ, επιβεβαιώθηκε από τη βελτίωση της επίδοσής τους στις ερωτήσεις του TEL 

που σχετίζονταν με το ΔΠΣ. 

Η εμπειρική εφαρμογή του παρόντος ΔΠΣ είχε συνολικά θετικό αντίκτυπο. 

Τα ΔΠΣ που εμπλέκουν το μάθημα της οικονομίας δίνουν τη δυνατότητα α) 

ουσιαστικής εφαρμογής οικονομικών εννοιών στα πλαίσια πραγματικών 

καταστάσεων, β) διδασκαλίας εννοιών με τις οποίες πολλοί μαθητές δεν θα έρχονταν 

σε επαφή υπό άλλες συνθήκες και κατά συνέπεια αύξηση του οικονομικού 

γραμματισμού. Σήμερα, η χρήση ΔΠΣ γίνεται ακόμα πιο απαραίτητη καθώς μετά τις 

πρόσφατες αλλαγές δεν θα υπάρχει διακριτό μάθημα Οικονομίας που να είναι 

Γενικής Παιδείας και να είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μαθητών.  
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Κεφάλαιο 6 – Διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικών εννοιών στα 

πλαίσια του ΓΕΛ 

 

 6.1 Εισαγωγή  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διεπιστημονικότητα μπορεί να εφαρμοστεί με 

διαφορετικούς τρόπους στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχει μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα περιπτώσεων χρήσης της 

διεπιστημονικότητας και στις κοινωνικές επιστήμες. Στο προηγούμενο κεφάλαιο 

παρουσιάστηκε ένα σύντομο ΔΠΣ το οποίο είχε ως στόχο τη διδασκαλία οικονομικών 

εννοιών μέσω του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στη Γ΄ τάξη του ΓΕΛ. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των υπόλοιπων σημείων 

του σχολικού προγράμματος τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις βάσεις για να 

πραγματοποιηθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις της οικονομίας μέσω των 

υπολοίπων μαθημάτων κοινωνικών επιστημών του αναλυτικού προγράμματος του 

ελληνικού ΓΕΛ. Αρχικά είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι δυνατότητες που 

προσφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθήματος για 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις και στη συνέχεια να συγκεκριμενοποιηθούν τα σημεία 

στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. Στην ενότητα μετά την εισαγωγή θα 

παρουσιαστούν συνοπτικά κάποιες αντίστοιχες προσεγγίσεις που έχουν γίνει στο 

παρελθόν και η μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτές. Στη συνέχεια, οι 

επόμενες ενότητες θα είναι αφιερωμένες στην  παρουσίαση των σημείων στα οποία 

μπορούν να γίνουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Οικονομίας στα πλαίσια του 

κάθε μαθήματος κοινωνικών επιστημών που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του 

ΓΕΛ ξεχωριστά. Πρώτα θα αναφερθούμε στο μάθημα της Κοινωνιολογίας και θα 

εντοπίσουμε τις έννοιες οι οποίες μπορούν να διδαχθούν, τους λόγους που μας 

οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων σημείων και εννοιών, καθώς τέλος θα 

παρουσιάσουμε και κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές. Στην επόμενη ενότητα θα γίνει η 

αντίστοιχη διαδικασία για το μάθημα Πολιτική Παιδεία, ωστόσο λόγω του ότι τη 

στιγμή της συγγραφής δεν υπήρχε σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα η ανάλυση θα 

περιοριστεί στο πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος.  

 

6.2 Οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προσδιοριστεί η μέθοδος με την οποία θα 

γίνει η μελέτη του ΠΣ και του σχολικού εγχειριδίου του κάθε μαθήματος ώστε να 

προσδιοριστούν οι δυνατότητες που ενυπάρχουν -στο κάθε μάθημα- για να 

διεξαχθούν διεπιστημονικές παρεμβάσεις που να πραγματεύονται και οικονομικές 

έννοιες. Όπως έχει τεκμηριωθεί στις προηγούμενες ενότητες η διδασκαλία 

οικονομικών εννοιών στα πλαίσια άλλων μαθημάτων όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά υπό 

προϋποθέσεις μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη σχολική πρακτική, στις γνώσεις 
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των μαθητών, στη δυνατότητα που έχουν να αντιμετωπίζουν σύγχρονα και 

πολύπλοκα προβλήματα της καθημερινότητας και στη δημιουργία θετικών 

συναισθημάτων για τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο. Για τους παραπάνω 

λόγους είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η μέθοδος προσδιορισμού, αλλά και να 

αναδειχθούν τα σημεία της σχολικής ύλης που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης. Στην προσπάθεια αυτή θα γίνει χρήση του 

θεωρητικού υπόβαθρου που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του κεφαλαίου της 

παρούσας εργασίας που πραγματεύεται τη δημιουργία του ΔΠΣ. Ωστόσο είναι 

σημαντικό να προστεθούν κάποια στοιχεία πάνω στα οποία δομείται η προσέγγιση 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου, καθώς σε αυτή την περίπτωση στόχος δεν είναι η 

δημιουργία ενός συγκεκριμένου ΔΠΣ που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό 

οικονομικών εννοιών, αλλά η ανάδειξη όλων των σημείων στο ΠΣ και στα σχολικά 

εγχειρίδια των υπόλοιπων μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, στα οποία μπορεί να 

επιτευχθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις που να εμπεριέχουν και οικονομικούς 

όρους.    

Ένας από τους στόχους που θέτει ο Σαμαράς (2003: 16) στη διδακτορική του 

διατριβή είναι «να προτείνει στους καθηγητές των οικονομικών μια προσέγγιση 

διδασκαλίας των βασικών αρχών της οικονομικής επιστήμης που να ελκύει την 

προσοχή των μαθητών και να διατηρεί στη μνήμη τους τις γνώσεις που 

αποκομίζουν». Για να πετύχει το συγκεκριμένο στόχο προσδιορίζει τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λογοτεχνικό κείμενο για να διδαχθούν 

οικονομικές έννοιες. Σημαντικό στοιχείο της προσέγγισής του είναι ότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να διδαχθούν οικονομικές έννοιες σε μαθητές τάξεων ή και βαθμίδων, 

το αναλυτικό πρόγραμμα των οποίων δεν προβλέπει τη διδασκαλία οικονομικών 

μαθημάτων.  

Ένα από τα πρώτα και πλέον απαραίτητα στάδια της έρευνάς του ήταν να 

ορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξε τους οικονομικούς όρους και τα 

λογοτεχνικά κείμενα στα οποία θα βασιζόταν. Ως πρώτο κριτήριο για να 

συμπεριλάβει μια οικονομική έννοια στην ανάλυσή του, ήταν α) να θεωρείται από τη 

βιβλιογραφία απαραίτητο να διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) να υπάρχει 

στα αναλυτικά προγράμματα άλλων χωρών και γ) να υπάρχει στην ύλη των δύο 

βιβλίων Οικονομίας που διδάσκονταν στο ελληνικό ΓΕΛ (Αρχές Οικονομίας της Α΄ 

Λυκείου και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου) (Σαμαράς, 2003: 36). 

Ένα άλλο κριτήριο ήταν το βάθος της ανάλυσης της εκάστοτε οικονομικής 

έννοιας στα λογοτεχνικά κείμενα. Έτσι, έννοιες που είχαν λίγες αναφορές 

αναλύθηκαν όλες μαζί, ενώ έννοιες στις οποίες υπάρχουν πιο διεξοδικές αναφορές 

αναλύθηκαν ξεχωριστά. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται είναι η έννοια της 

επιχείρησης. Η οικογενειακή επιχείρηση και τα χαρακτηριστικά της αναλύθηκαν με 

τη χρήση διαφορετικού κειμένου απ’ ότι ένας μεγάλος οργανισμός. Ωστόσο ο 

Σαμαράς (2003: 36) δεν χρησιμοποίησε κείμενα τα οποία «ενώ εμπεριέχουν έναν 
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οικονομικό όρο, το ουσιαστικό νόημα και τα κύρια συναισθήματα που μεταδίδουν 

παραπέμπουν σε βαθύτερες αξίες».  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Mauch (2005) στη διδακτορική του διατριβή 

προσδιόρισε τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος της Πολιτικής Παιδείας 

στις Η.Π.Α. για την επίτευξη των οποίων απαιτούνται ή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μαθηματικές έννοιες, στοιχεία ή στατιστικοί πίνακες, τα οποία 

ονομάζει κοινωνικά μαθηματικά. Για κάθε περίπτωση υπάρχει μια στοιχειοθέτηση 

των λόγων που έγινε η επιλογή, αλλά και των τρόπων που χρησιμοποιούνται ή 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μαθηματικά. Επίσης επιχειρεί την ανάδειξη των 

σημείων που γίνεται χρήση μαθηματικών για την ανάπτυξη εννοιών που 

εμπεριέχονται στο πιο διαδεδομένο εγχειρίδιο Πολιτικής Παιδείας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με τον ίδιο πέρα από τον προσδιορισμό των 

σημείων στο αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει ξεκάθαρη ή υπονοείται συσχέτιση 

με τα μαθηματικά, σκοπός του ήταν «η αξιολόγηση του επιπέδου στο οποίο 

αναλύονται στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο οι στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος που σχετίζονται με τα μαθηματικά». Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξε τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαχείριση των μαθηματικών στα πλαίσια του ΠΣ 

της Πολιτικής Παιδείας» (Mauch, 2005: 80). Παράλληλα, ανέδειξε τα σημεία της 

ύλης όπου για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και σε βάθος 

κατανόησή τους, απαιτούνταν διεπιστημονική προσέγγιση μέσω μαθηματικών 

εννοιών. 

Ο  Mauch (2005) θεωρεί από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της έρευνάς του, την 

ουσιαστική ανάλυση του κειμένου του εγχειριδίου, ώστε αρχικά να προσδιοριστούν 

όλα τα σημεία που κάνουν ή υπονοούν χρήση μαθηματικών (λεκτική ή αριθμητική) 

καθώς μπορεί μαθηματικές έννοιες να περιγράφονται λεκτικά στα πλαίσια κειμένου 

(π.χ. δημοσκόπηση, ποσοστά κ.τ.λ.) και στη συνέχεια να απορριφθούν σημεία στα 

οποία γίνονται αριθμητικές αναφορές, που όμως δεν αποτελούν κοινωνική χρήση των 

μαθηματικών. Πρέπει να τονιστεί ότι εξαιρετικής σημασίας στοιχείο στην ανάλυσή 

του είναι ότι δεν προσδιορίζει μόνο τα σημεία στα οποία γίνεται χρήση λεκτική ή 

αριθμητική μαθηματικών εννοιών, αλλά δίνει βάρος και σε σημεία τα οποία για να 

αναλυθούν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μαθηματικές δεξιότητες και έννοιες, 

χωρίς όμως αυτές να υπάρχουν στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου. Ωστόσο, 

στόχος της ανάλυσης του είναι οι προσεγγίσεις που έχει σχεδιάσει -για τα επιλεγμένα 

σημεία της ύλης- να προσφέρουν στο μαθητή μαθηματικές γνώσεις και να του δίνεται 

η δυνατότητα να πραγματοποιεί εφαρμογές των μαθηματικών σε πραγματικές 

κοινωνικές καταστάσεις.              

Κατά συνέπεια η μεθοδολογία που παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω 

βασίζεται στα στοιχεία από τις δύο προαναφερθείσες διδακτορικές διατριβές και τη 

θεωρητική ανάλυση του τρόπου επιλογής οικονομικών εννοιών στο 4
ο
 κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Παράλληλα οι Giedeman & Lowen (2008: 48) υποστηρίζουν ότι 

ένας τρόπος ενσωμάτωσης της ιστορίας στα οικονομικά μαθήματα είναι μέσω 
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αναφορών που γίνονται στο εγχειρίδιο ή γενικότερα μέσω ιστορικών πηγών. 

Διατηρώντας το πνεύμα της παραπάνω έρευνας, η παρούσα διατριβή θα 

χρησιμοποιήσει τις αναφορές που γίνονται στα σχολικά εγχειρίδια των άλλων 

κοινωνικών επιστημών, τα παραθέματα, τις εικόνες κ.α. για να ενσωματώσει σε αυτά 

την οικονομία.    

Πρώτη ενέργεια αποτελεί η ανάλυση του ΠΣ του κάθε μαθήματος (π.χ. 

Κοινωνιολογίας) ξεχωριστά. Βασικό μέλημα είναι να προσδιοριστούν οι σκοποί του 

μαθήματος και οι αντικειμενικοί στόχοι, οι οποίοι σχετίζονται με οικονομικές 

γνώσεις και δεξιότητες. Η συσχέτιση όπως και στην περίπτωση του Mauch (2005) 

μπορεί να είναι εμφανής ή να υπονοείται (με την έννοια ότι είναι πιθανό η επίτευξη 

ενός στόχου να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης, 

ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στη διατύπωση ένας οικονομικός όρος). Πρέπει 

να σημειωθεί ότι καθώς στο ελληνικό ΓΕΛ υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχολικό 

εγχειρίδιο για κάθε μάθημα, οι ενότητές του συμπίπτουν με τις ενότητες του ΠΣ. 

Κατά συνέπεια για την ομαλή ροή της ανάλυσης θα παρουσιάζουμε μαζί την κάθε 

ενότητα του ΠΣ και το αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου.   

Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται σε 

κάθε κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου. Με δεδομένο ότι παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα οικονομικών αναφορών στα σχολικά εγχειρίδια των 

άλλων κοινωνικών επιστημών είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ταξινόμησή τους. 

Κατά συνέπεια πέρα από την απλή καταγραφή, θα γίνεται προσδιορισμός του τρόπου 

που το σχολικό εγχειρίδιο αντιμετωπίζει την κάθε οικονομική έννοια. Για τις ανάγκες 

τις έρευνας ορίστηκαν οι εξής κατηγορίες: α) αναφορές στο κείμενο (όπου μια 

οικονομική έννοια απλά αναφέρεται ή σε κάποιο βαθμό αναλύεται), β) παραδείγματα 

στο κείμενο (όπου η οικονομική έννοια χρησιμοποιείται για να επεξηγηθεί κάποια 

θεωρία ή φαινόμενο), γ) παραθέσεις (όπου οι οικονομικές έννοιες συναντώνται στα 

συνοδευτικά κείμενα, στις πηγές, στατιστικούς πίνακες κ.τ.λ.), δ) ερωτήσεις – 

δραστηριότητες (όπου εμπλέκονται οικονομικές έννοιες και σπανιότερα ε) εικόνες.  

Είναι δεδομένο ότι τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας αποτελούν οι 

αναφορές στο κείμενο. Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικής σημασίας να προσδιοριστεί 

η έκταση της ανάλυσης της κάθε οικονομικής έννοιας που συναντάται στο κείμενο. 

Με βάση προηγούμενες έρευνες, δημιουργήθηκε μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων για 

να περιγραφεί το πόσο έχει αναλυθεί στο εγχειρίδιο η κάθε οικονομική έννοια: α) 

ελάχιστα, β) μερικώς, γ) πολύ καλά και δ) πλήρως (Mauch 2005, Giedeman & Lowen 

2008, Marri et al 2013). Όπως έχει αναφερθεί από τους Giedeman & Lowen (2008) 

ένα χρήσιμο, αλλά όχι απαραιτήτως πάντα ακριβές κριτήριο κατάταξης είναι η 

έκταση της ανάλυσης κάθε έννοιας. Ωστόσο καθώς ο στόχος είναι η προώθηση της 

διεπιστημονικότητας ένα άλλο στοιχείο είναι η σημαντικότητα της οικονομικής 

έννοιας για την ανάλυση της συγκεκριμένης ενότητας του εγχειριδίου. Είναι πιθανό 

λοιπόν η αναφορά μιας οικονομικής έννοιας σε ένα πλαίσιο ανάλυσης άλλων εννοιών 

να μην αξιολογηθεί ως σημαντική και το συγκεκριμένο σημείο να παραληφθεί. 
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Αντίθετα όπως αναφέρουν οι Buckles & Watts (1998) είναι πιθανό να υπάρχουν 

οικονομικές έννοιες στο ΠΣ άλλων μαθημάτων που αν δεν επεξηγηθούν 

ικανοποιητικά δεν θα είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης 

ενότητας. Με άλλα λόγια πέρα από τις περιπτώσεις που είναι εμφανής η συσχέτιση με 

την Οικονομία (π.χ. ανάλυση της ανεργίας στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας), είναι 

βάση του πνεύματος της κάθε ενότητας που πρέπει να προσδιοριστεί το κατά πόσο 

είναι χρήσιμη ή απαραίτητη η διεπιστημονική προσέγγιση.    

Συμπερασματικά για τον προσδιορισμό όλων των σημείων στο ΠΣ και στο 

σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στα οποία μπορούν να 

βασιστούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: 

α) λεπτομερής ανάγνωση του ΠΣ του μαθήματος για να προσδιοριστούν οι 

σκοποί και οι στόχοι που η επίτευξή τους μπορεί να γίνει μέσω διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων 

β) αναλυτική και πολλαπλή ανάγνωση του σχολικού εγχειριδίου της 

Κοινωνιολογίας ώστε να σημειωθούν τα σημεία όπου υπάρχουν οικονομικές 

αναφορές 

γ) επιλογή των κοινωνικών φαινομένων, εννοιών και θεωριών η ανάλυση των 

οποίων μπορεί να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που να συμπεριλαμβάνει 

και οικονομικές έννοιες.  

δ) επιλογή των οικονομικών εννοιών, που αναφέρονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο και είτε το επίπεδο ανάλυσής τους σε αυτό είτε η σημασία τους για την 

ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων ή εννοιών είναι τόσο σημαντική, ώστε να 

επιτρέπει διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

ε) προσδιορισμός των ενοτήτων των βιβλίων οικονομικών αρχών του ΓΕΛ, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό για τις διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις 

στ) προσδιορισμός των σχετικών με τις υπό εξέταση έννοιες στόχων των ΠΣ 

των οικονομικών μαθημάτων του ΓΕΛ. 

ζ) παρουσίαση σύντομων παραδειγμάτων ή προτάσεων για τη δημιουργία 

διεπιστημονικών μαθησιακών καταστάσεων.    

  

6.3 Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου 

Με βάση το ΦΕΚ 193/17.09.2013, που αναφέρεται στην αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρονται εννιά (9) σκοποί του Γενικού Λυκείου 

(ΓΕΛ):  



233 

 

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην 

ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των 

μαθητών.  

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της 

δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.  

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων 

πολιτών.  

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της 

πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.  

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.  

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία 

και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν.  

ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης 

προβλημάτων.  

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών και  

θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 

μαθητών στην αγορά εργασίας (σελ. 3111). 

 Με βάση την ανάλυση της διεπιστημονικής προσέγγισης οικονομικών 

εννοιών -στο πλαίσιο μαθημάτων κοινωνικών επιστημών- που έχει προηγηθεί, γίνεται 

εμφανές ότι ένα σύνολο διεπιστημονικών διδακτικών ενοτήτων κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών. Για 

παράδειγμα η διεπιστημονικότητα μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των 

μαθημάτων γενικής παιδείας, να προάγει την κριτική σκέψη, να προσφέρει 

ουσιαστικά εφόδια για τη διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη και την ένταξη 

των νέων στην κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών. Επιπρόσθετα ένας από τους de 

facto στόχους της διεπιστημονικότητας είναι η εφαρμογή της γνώσης για την επίλυση 

προβλημάτων της πραγματικής ζωής, ενώ παράλληλα τεκμηριώνεται ότι η ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης αποτελεί δεξιότητα χρήσιμη για την ένταξη των νέων στην 

αγορά εργασίας. Τέλος ένα πολυμεσικό διεπιστημονικό μάθημα μπορεί να 

συνεισφέρει και στην επίτευξη του σκοπού που σχετίζεται με την «ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών». 
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 Κατά συνέπεια η διεπιστημονικότητα, ως μέθοδος προσέγγισης της 

διδασκαλίας και της γνώσης, μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτουν οι 

σκοποί του ΓΕΛ και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξή τους. 

 

 6.4 Διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών εννοιών στο μάθημα της 

 Κοινωνιολογίας      

 Με βάση την υπουργική απόφαση 99624/Γ2/17-9-2003 «γενικός σκοπός του 

μαθήματος είναι η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών 

εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας, την ανάπτυξη 

της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο στόχο τη δημιουργική 

ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο 

κοινωνικό περιβάλλον». Στη συνέχεια αναφέρονται, με βάση την ίδια υπουργική 

απόφαση οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος, στην επίτευξη των οποίων μπορεί επίσης 

να συνεισφέρει η διεπιστημονική προσέγγιση.  

 1. Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών 

φαινομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών 

ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας. 

 2. Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της 

κοινωνίας στη συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους 

στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην κοινωνία. 

 3. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να 

βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό 

εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία. 

 4. Να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής 

οργάνωσης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας. 

 5. Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές 

πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που 

απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

 6. Να μάθουν να αξιοποιούν, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν 

κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλούν από διαφορετικές 

πηγές πληροφόρησης. 

 7. Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την απαρτίζουν 

έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα 

και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις. 
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 8. Να προβληματιστούν με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών 

και της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία καθώς και στις 

κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς. 

 Είναι απαραίτητο να αναδειχθεί ότι οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην 

ελληνική κοινωνία και οικονομία έχουν καταστήσει σαφή τη συσχέτιση του 

οικονομικού γραμματισμού με τους πολυποίκιλους σκοπούς του αναλυτικού 

προγράμματος της Κοινωνιολογίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η συχνή αναφορά 

οικονομικών εννοιών στο σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας. Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά –ανά κεφάλαιο- τις δυνατότητες διεπιστημονικής 

προσέγγισης των οικονομικών εννοιών στα πλαίσια του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, το βιβλίο του 

καθηγητή και το σχολικό εγχειρίδιο.  

1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 

 Με βάση το ΠΣ του μαθήματος αναφέρεται ότι οι μαθητές στην πρώτη 

ενότητα «πρέπει α) να γνωρίσουν τα βασικά στάδια στην ανάπτυξη της 

Κοινωνιολογίας και τη σημασία της για την κατανόηση της κοινωνίας μέσα από 

κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής, β) να συνειδητοποιήσουν τις εφαρμογές 

της Κοινωνιολογίας στην καθημερινή τους ζωή και γ) να διακρίνουν τη συμβολή της 

Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των κοινωνικών 

φαινομένων» (σελ. 3). Οι τρεις αυτοί εκπαιδευτικοί στόχοι, σε συνδυασμό και με τις 

αναφορές που υπάρχουν στην πρώτη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου προσφέρουν 

ένα στιβαρό πλαίσιο εισαγωγής οικονομικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων. 

Άλλωστε αυτός είναι και ο τρίτος στόχος της ενότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις από 

τις προτεινόμενες δραστηριότητες αναφέρουν τα εξής: «οι μαθητές α) αναζητούν 

στοιχεία από την ιστορία, τις τέχνες, τη φιλοσοφία κτλ. του 19ου αιώνα, που 

συντέλεσαν στην εμφάνιση της κοινωνιολογικής σκέψης και τα συζητούν στην τάξη, 

β) επιλέγουν ένα θέμα της επικαιρότητας και καλούν εκπαιδευτικούς άλλων 

ειδικοτήτων να το ερμηνεύσουν και γ) αξιοποιούν σχετικό οπτικοακουστικό υλικό» 

(σελ. 3).  

 Στη συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζεται μια πληθώρα οικονομικών εννοιών η 

πλειονότητα των οποίων γίνεται με τη μορφή αναφορών στο κείμενο ή 

παραδειγμάτων. Ενδεικτική της σημασίας των οικονομικών εννοιών για την ανάλυση 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η πρώτη εικόνα του βιβλίου που έχει τίτλο 

«εισαγωγή της μηχανής στους χώρους δουλειάς». Στη συνέχεια παραθέτουμε τις 

οικονομικές έννοιες που αναφέρονται ρητά στο κείμενο στου σχολικού εγχειριδίου: 

βιομηχανική επανάσταση, εισαγωγή μηχανής στο χώρο της δουλειάς, ανάπτυξη 

σιδηροδρόμου, αγρότες, εργατική τάξη, νέες τεχνικές παραγωγής, φτωχός/φτώχεια, 

εργασία, επιθεωρητής εργασίας, βιομηχανική κοινωνία, δημιουργία σχολείων και 

σχέση εκπαίδευσης με την κοινωνική ανέλιξη των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, 

πολιτικά-οικονομικά συμφέροντα, σχέση εξουσίας οικονομίας, παγκοσμιοποίηση, 
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ανεργία, ανισοκατανομή πλούτου, επιχειρηματίες (ως κυρίαρχη ομάδα στο θετικό 

στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπινου πνεύματος κατά τον Α. Κοντ), ευημερία, 

καπιταλιστικό σύστημα, παραγωγή, μέσα παραγωγής, εργαλεία, μηχανές, 

οικοδομήματα-εργοστάσια, γη, πρώτες ύλες, καπιταλιστές-κεφαλαιοκράτες, 

ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής, εργάτες, μισθωτή εργασία, (ελάχιστος) μισθός, 

υπεραξία, προϊόν, εμπόρευμα, αγορά, κέρδος, ατομική ιδιοκτησία, καταμερισμός 

εργασίας, ανταλλαγή αγαθών/υπηρεσιών, αυτοκτονίες και εργασιακές σχέσεις, 

οικονομική κρίση και αυτοκτονίες, ορθολογισμός ως στοιχείο οργάνωσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάγκες, ικανοποίηση αναγκών μέσω αγαθών, 

ανταγωνισμός, αστική/εργατική τάξη, εισοδηματική πολιτική.   

 Γίνεται εμφανές ότι οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται στην πρώτη 

ενότητα του σχολικού βιβλίου της Κοινωνιολογίας είναι πάρα πολλές και δεν γίνεται 

να αναπτυχθούν όλες. Αντίθετα συμπεραίνουμε ότι ο συγγραφέας θεωρεί ότι οι 

μαθητές γνωρίζουν ήδη τη σημασία πολλών από αυτές και μπορούν με αυτό τον 

τρόπο να κατανοήσουν τη χρήση τους μέσα στο κείμενο. Σε ένα βαθμό ο 

συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν μπορεί παρά να ισχύει, ωστόσο για τις περισσότερες 

από αυτές τις έννοιες υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάλυσης για να αναδειχθούν 

από τη μια η ουσιαστική σχέση τους με την Κοινωνιολογία και από την άλλη να 

επιτευχθεί βαθύτερη κατανόησή τους, ακόμα και εφαρμογή τους για την περιγραφή 

και επεξήγηση κοινωνικών φαινομένων. Ωστόσο όπως υποστήριξε και ο Σαμαράς 

(2003) είναι εξαιρετικής σημασίας ποιες οικονομικές έννοιες θα επιλεγούν, καθώς 

δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα στην ανάλυση των κοινωνιολογικών εννοιών, 

φαινομένων κ.τ.λ. της εκάστοτε ενότητας. Για παράδειγμα οι έννοιες παραγωγή, 

παραγωγικός συντελεστής «κεφάλαιο» και επιχείρηση έχουν μια ευρεία χρήση και 

σημαντικότητα, τόσο για την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε η Κοινωνιολογία, όσο και για να κατανοήσουμε τις απόψεις των 

θεμελιωτών αυτής της επιστήμης. Αντίθετα η έννοια της παγκοσμιοποίησης και η 

σχέση της με τις κοινωνικές σχέσεις χρησιμοποιείται ως ένα από τα πολλά 

παράδειγμα (που συμπεριλαμβάνουν και οικονομικές έννοιες) για να κατανοήσουν οι 

μαθητές το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας. Οπότε η αναλυτική προσέγγιση αυτής 

της έννοιας ξεφεύγει από τα όρια και τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενότητας.         .  

 Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή της Κοινωνιολογίας (σελ. 10) η πρώτη 

διδακτική ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται στη γέννηση της Κοινωνιολογίας και 

το αντικείμενό της. Για το πρώτο θέμα οι σημαντικότερες έννοιες-κλειδιά είναι «το 

κοινωνικό, ιστορικό πλαίσιο γέννησης της κοινωνιολογίας και ο μετασχηματισμός 

παραδοσιακών κοινωνικών δεσμών». Για να περιγραφούν οι συνθήκες που 

επικρατούσαν εκείνη την ιστορική περίοδο πρωτεύοντα ρόλο θα παίξουν οικονομικές 

έννοιες όπως παραγωγή, παραγωγικοί συντελεστές, νέες τεχνολογίες, εργασία, εργατική 

τάξη, μισθός, επιχείρηση, κεφάλαιο. Επιπρόσθετα στην τρίτη διδακτική ενότητα, όπου 

παρουσιάζονται οι βασικοί θεμελιωτές της επιστήμης κάποιες από τις παραπάνω 

έννοιες αποτελούν λέξεις κλειδιά. Παράλληλα η ουσιαστική κατανόηση του 
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ιστορικού πλαισίου και των οικονομικών όρων μπορούν να συντελέσουν στην 

αποτελεσματική ανάλυση θεωρητικών εννοιών της κοινωνιολογίας όπως τον ορισμό 

του «θετικού σταδίου του ανθρώπινου πνεύματος» στο οποίο κατά τον Α. Κοντ 

«κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες» ή της άποψης του Μ. Βέμπερ ότι 

ο εξορθολογισμός αποτελεί ένα «κλειδί που μας επιτρέπει να δούμε τη μετάβαση από 

την προβιομηχανική στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία» –με δεδομένο ότι 

έννοια-κλειδί του κεφαλαίου είναι η ορθολογικότητα. 

 Πέρα όμως από τα σημεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

να δημιουργήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση, σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν δύο 

σημεία που το ΠΣ και το σχολικό εγχειρίδιο ουσιαστικά «δημιουργούν» τα ίδια τις 

συνθήκες για να επιτευχθεί διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Αρχικά στη 

δεύτερη διδακτική ενότητα, όπου επιχειρείται η εφαρμογή της κοινωνιολογικής 

φαντασίας, το βιβλίο του καθηγητή θέτει ως στόχους «οι μαθητές α) να 

αναγνωρίσουν τη σημασία της κοινωνικής θεωρίας παίρνοντας παράδειγμα από την 

καθημερινή εμπειρία τους. Να συσχετίσουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον 

τρόπο με τον οποίο εξηγούμε τα φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής και στη 

συστηματική θεωρητική προσέγγιση, β) να προβληματιστούν σε σχέση με τα 

κοινωνικά φαινόμενα της εποχής και γ) να ενθαρρυνθούν ώστε να εξετάσουν με βάση 

τις εμπειρίες τους τον τρόπο προσέγγισης ενός κοινωνικού θέματος που εμπίπτει στα 

ενδιαφέροντά τους. Εκτός του ότι οι στόχοι που τίθενται από το βιβλίο είναι συμβατοί 

με τη λογική της διεπιστημονικής θεώρησης το θέμα το οποίο χρησιμοποιεί το 

σχολικό εγχειρίδιο ως όχημα για να εφαρμόσουν οι μαθητές την κοινωνική τους 

φαντασία είναι η ανεργία. Το βιβλίο μάλιστα, παρακινεί τους μαθητές να μην 

περιορίζονται σε επιφανειακές εξηγήσεις, αλλά π.χ. να αναζητούν τα βαθύτερα αίτια 

του φαινομένου. Κατά συνέπεια είναι δυνατόν να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μιας άλλης επιστήμης (της Οικονομίας) για να 

προσδιορίσουν τις αιτίες αυτού του κοινωνικού φαινομένου.         

 Επιπρόσθετα ένα από τα θέματα της πέμπτης διδακτικής ενότητας είναι η 

διεπιστημονική προσέγγιση και έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη 

σημασία της «συνεργασίας πολλών επιστημονικών κλάδων» για την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων (βιβλίο καθηγητή, σελ. 11). Στο σχολικό 

εγχειρίδιο παρουσιάζεται η προσέγγιση της έννοιας της οικογένειας μέσω της 

Κοινωνιολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, της Οικονομίας, 

της Πολιτικής Επιστήμης και την Ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα για την Οικονομία 

αναφέρει ότι «μελετά την παραγωγή, την κατανομή και την κατανάλωση αγαθών και 

υπηρεσιών» και μπορεί να γίνει σύγκριση του ετήσιου εισοδήματος των οικογενειών 

στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, ενώ μια από τις προτεινόμενες δράσεις είναι 

η ταυτόχρονη παρουσία και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων για πιο 

ολοκληρωμένη ανάλυση. Για παράδειγμα θα ήταν εφικτή η ενσωμάτωση στη 

διδακτική ενότητα της οικονομικής έννοιας του οικονομικού κυκλώματος που υπάρχει 

στο σχολικό εγχειρίδιο των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Γ΄ Λυκείου.  
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 Καταληκτικά, παρατηρούμε ότι στη συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζονται 

ποικίλες δυνατότητες διεξαγωγής διεπιστημονικών προσεγγίσεων οικονομικών 

εννοιών. Ωστόσο δεν είναι εφικτό ούτε να αναπτυχθούν όλες οι οικονομικές έννοιες 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο, αλλά ούτε και όλες οι διδακτικές ενότητες του 

κεφαλαίου να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να 

γίνει μια επιλογή με βάση α) τη σημαντικότητα των εννοιών που αναφέρονται και το 

επίπεδο ανάλυσής τους, β) τη σχέση τους με της κύριες κοινωνιολογικές έννοιες του 

κεφαλαίου και γ) τις οικονομικές έννοιες που αναφέρονται σε επόμενα κεφάλαια του 

μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάλυση σημαντικών οικονομικών 

εννοιών, χωρίς όμως αυτή να αποβεί σε βάρος των στόχων του ΠΣ του μαθήματος. 

Παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα κάποιες άλλες οικονομικές έννοιες να 

αναπτυχθούν σε επόμενη ενότητα, χωρίς να υπάρξει επανάληψη ίδιων εννοιών που 

είναι φυσιολογικό να δημιουργήσει αποστροφή στους μαθητές και να μειώσει το 

ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Οι προτεινόμενες οικονομικές έννοιες που μπορούν 

να αναπτυχθούν διεπιστημονικά στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι οι εξής: 

παραγωγική διαδικασία, παραγωγικοί συντελεστές, κεφάλαιο, επιχείρηση, 

επιχειρηματικότητα, αγαθά, υπηρεσίες, ανάγκες, ανεργία, οικονομική μονάδα, 

οικονομικό κύκλωμα. Μια ιδιαίτερη αναφορά –καθώς αποτελεί στοιχείο της 

σύγχρονης πραγματικότητας των μαθητών- μπορεί να γίνει στη μελέτη του Ντυρκέμ 

(σχολικό εγχειρίδιο Κοινωνιολογίας, σελ. 19) για τους τύπους των αυτοκτονιών και 

τη συσχέτισή ενός με τις περιόδους οικονομικής κρίσης.  

2. Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης – Ελληνική Κοινωνία 

 Στο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας, παρουσιάσαμε ένα ΔΠΣ του οποίου 

το πρώτο μέρος στηρίχτηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι του αναλυτικού 

προγράμματος του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και στο δεύτερο κεφάλαιο του 

σχολικού εγχειριδίου που θα αναλύσουμε σε αυτή την ενότητα. Για λόγους στους 

οποίους έχουμε αναφερθεί και προηγουμένως για τη δημιουργία του ΔΠΣ επιλέξαμε 

να αναπτύξουμε μερικές από τις οικονομικές έννοιες που αναφέρονται σε αυτό το 

κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο θα επιχειρηθεί μια πιο αναλυτική προσέγγιση των 

οικονομικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να 

προσδιοριστούν και οι υπόλοιπες έννοιες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τμήμα 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι στο ΔΠΣ που έχει 

ήδη παρουσιαστεί αναπτύχθηκαν οι παρακάτω οικονομικές έννοιες: παραγωγική 

διαδικασία, παραγωγικοί συντελεστές, σπανιότητα, ΑΕΠ, ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ μελετήθηκε το ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής ευημερίας. 

 Και στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας 

εμφανίζεται μια πληθώρα οικονομικών όρων και εννοιών, με τη μορφή αναφορών ή 

παραδειγμάτων, όπως: αγορά, έδαφος, φόρος, βιοτεχνία, συντεχνία, (μεγαλ)έμπορος, 

εργασία, εργαλεία, βιομηχανία, κεφάλαιο, παραγωγικοί συντελεστές, βασικό 

οικονομικό πρόβλημα, βασικά ερωτήματα στα οποία απαντά η οικονομία, 

αυτάρκης/κλειστή οικονομία, υπερπροϊόν, άμεση παραγωγική επένδυση, παραγωγική 
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δραστηριότητα, έξοδα, πρώτη ύλη, προϊόν, καταμερισμός εργασίας (αλληλεξάρτηση 

αγροτικών πληθυσμών και εργαζομένων στα εργοστάσια), καπιταλισμός, αστική 

τάξη, παραγωγική μονάδα, μισθωτή εργασία, κόστος, ζήτηση, προσφορά, μαζική 

παραγωγή, ανθρώπινο κεφάλαιο, υπηρεσίες, παραγωγικότητα, επιχείρηση και 

συνδικαλισμός, συνδικαλιστικό κίνημα (διαπραγμάτευση, αιτήματα, συνθήκες 

εργασίας), σύγκρουση εργοδοτών/εργατών, ανάπτυξη, καταμερισμός εργασίας, 

φτώχεια, κατά κεφαλήν εισόδημα, αποικιοκρατική εκμετάλλευση, οικονομικές 

συνθήκες, ελεύθερη οικονομία, εκβιομηχάνιση, απασχολούμενος, κεντρικά 

σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, παγκόσμια οικονομία, επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης, ανθρώπινοι πόροι, παγκόσμια οικονομία, παγκόσμιος 

καπιταλισμός, υπεραξία εργατών, πλουτοπαραγωγική πηγή, φθηνά εργατικά χέρια, 

παγκόσμια καπιταλιστική τάξη, εργατική τάξη, οικονομική αλληλεξάρτηση και 

οικονομικές ανισότητες, οικογενειακή επιχείρηση, αποβιομηχάνιση, τομέας 

υπηρεσιών, η σχέση της ανάπτυξης με την αύξηση του πληθυσμού, ικανοποίηση 

αναγκών, χρήμα, αξία επαγγελματικής καταξίωσης.  

 Παράλληλα στα παραθέματα του κεφαλαίου χρησιμοποιούνται συχνά 

οικονομικές έννοιες. Στο πρώτο παράθεμα του κεφαλαίου (σελ. 33) περιγράφεται η 

σημασία που είχε η βιομηχανική ανάπτυξη για την ανάπτυξη του εμπορίου και τη 

δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς –μέσω και της βελτίωσης των μεταφορών- 

στοιχεία τα οποία ανατροφοδότησαν την περαιτέρω εξάπλωση της βιομηχανίας. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται κείμενο του Ε. Ζολά για την απεικόνιση των εργατικών 

συνοικιών εκείνη την εποχή. Χωρίς το συγκεκριμένο παράδειγμα να περιέχει 

οικονομικές έννοιες είναι εξόχως βοηθητικό για την κατανόηση τόσο της 

βιομηχανικής περιόδου όσο και οικονομικών εννοιών (π.χ. ανισοκατανομή πλούτου). 

Επίσης υπάρχει στατιστικός πίνακας που περιγράφει την κατανομή του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σελ. 41), 

όπως και κείμενο συγκριτικής μελέτης της συνεισφοράς του τουρισμού στην 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τη βιομηχανία. Τέλος υπάρχει ένας 

ενδιαφέρων πίνακας των σημαντικότερων αξιών των νέων στην Ελλάδα, όπου 

συμπεριλαμβάνει και την ικανοποίηση οικονομικών αναγκών.  

 Αντίστοιχα, στις ερωτήσεις στο τέλος της ενότητας, βρίσκουμε πολλές που 

αναφέρονται σε οικονομικές έννοιες όπως η αυτάρκεια, η βιομηχανική επανάσταση, 

η ανάπτυξη, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, οι υπηρεσίες, ενώ ζητείται από τους 

μαθητές να είναι ικανοί να σχολιάσουν ένα πίνακα με οικονομικά στοιχεία. Τέλος 

στις εικόνες του κεφαλαίου περιλαμβάνονται απεικονίσεις των παραγωγικών 

συντελεστών, επιχειρήσεων, χώρων εργασίας, εργαζομένων, χρήματος, μισθώματος, 

ταξικών διαφορών, καθώς και μια οπτική περιγραφή της σχέσης της ανάπτυξης των 

μεταφορών με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των εμπορικών συναλλαγών.   

 Αν προσεγγίσουμε αρχικά το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος θα δούμε 

ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω: «α) να γνωρίσουν τα 

βασικά στάδια εξέλιξης των δυτικών κοινωνιών και τις μορφές κοινωνικής 
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οργάνωσης που τα διακρίνει, β) να ευαισθητοποιηθούν για τις διαφορές στην 

ανάπτυξη των χωρών, τα αίτια και τις επιπτώσεις τους, γ) να εντοπίσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με άλλες 

κοινωνίες και δ) να ερευνήσουν την εσωτερική, γεωγραφική διαφοροποίηση της 

ελληνικής κοινωνίας». Είναι εμφανές τόσο από τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος όσο και από τον τρόπο που είναι δοσμένο το κείμενο του σχολικού 

εγχειριδίου της κοινωνιολογίας ότι στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων θα 

παίξουν κυρίαρχο ρόλο οικονομικές έννοιες, παραδείγματα και εφαρμογές. Άλλωστε 

οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα όπως α) το να 

συζητούν βάσει πηγών για την εξέλιξη των δυτικών κοινωνιών και της ελληνικής 

κοινωνίας, β) να οργανώνουν συζήτηση για τα αίτια της διαφορετικής κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης των χωρών, γ) να προσκομίζουν στοιχεία για τις επιπτώσεις 

της διαφορετικής ανάπτυξης χωρών και περιοχών (π.χ. ασθένειες, προσδόκιμη ζωή, 

αναλφαβητισμός, μετανάστευση κτλ.), δ) διοργανώνουν συζήτηση για τη 

χρησιμότητα εννοιών όπως η «Ανάπτυξη/Υπανάπτυξη», «ο Πρώτος, ο Δεύτερος και 

ο Τρίτος Κόσμος», «ο Βοράς και ο Νότος», «οι Αναπτυγμένες, Υπανάπτυκτες και οι 

Αναπτυσσόμενες Χώρες», ε) να αναζητούν στοιχεία για Διεθνείς Οργανισμούς και 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ελληνικές και ξένες) που ασχολούνται με την 

ανάπτυξη σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες και τα συζητούν στην τάξη κ.α.» για να 

εφαρμοστούν, απαιτούν τη βαθιά κατανόηση και δυνατότητα χρήσης πολλών 

οικονομικών εννοιών. Ωστόσο εγείρεται ο προβληματισμός που έχουν αναφέρει και 

οι Buckles & Watts (1998) ως προς το γεγονός ότι δεν καθορίζονται οι πηγές των 

γνώσεων, που πρέπει να κατέχουν οι μαθητές για να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

αυξημένης δυσκολίας δραστηριότητες. Επιπρόσθετα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη 

σχολική πραγματικότητα το μάθημα της Κοινωνιολογίας στη Γ΄ Λυκείου 

αντιμετωπίζεται από τους μαθητές ως δευτερεύον με αποτέλεσμα να πρέπει ο 

καθηγητής να έχει αποσπάσει το ενδιαφέρον των μαθητών, για να ανταποκριθούν σε 

τόσο απαιτητικές εργασίες. Σε αυτό το σημείο είναι που θεωρούμε ότι η 

διεπιστημονικότητα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά ώστε να εξάψει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να συσχετίσει το μάθημα με καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν και στην εξωσχολική τους πραγματικότητα.    

 Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι 

μαθητές να «διακρίνουν τα διάφορα στάδια εξέλιξης των κοινωνιών και τις μορφές 

κοινωνικής οργάνωσής τους». Ανάμεσα στις έννοιες-κλειδιά της ενότητας 

προσδιορίζονται και οι παρακάτω: αυτάρκης και κλειστή οικονομία, μετάβαση στη 

βιομηχανική κοινωνία (συντεχνίες, κεφαλαιοκράτες), είσοδος μηχανής στην 

παραγωγή, αύξηση παραγωγής, αγαθά, μισθωτή εργασία. 

Στη συγκεκριμένη ενότητα υπάρχουν και πάλι οι προϋποθέσεις για να 

πραγματοποιηθεί διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικών εννοιών. Για παράδειγμα 

έχουμε ήδη αναφέρει ότι –ειδικά με τη βοήθεια οπτικού υλικού- μπορεί πολύ εύκολα 

σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κοινωνιών να παρουσιαστούν οι παραγωγικοί 
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συντελεστές και η χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία. Επιπρόσθετα παράλληλα 

με τη μετάβαση στη βιομηχανική κοινωνία μπορεί να γίνει επεξήγηση της έννοιας 

των παραγωγικών δυνατοτήτων, αλλά και της έννοιας της επιχείρησης, όπως αυτή 

παρουσιάζεται  στο βιβλίο των ΑΟΘ (παρ. 6ii, σελ. 14). Αν και εμφανίζονται πολλές 

οικονομικές έννοιες, θα περιοριστούμε σε αυτές που αποτελούν έννοιες-κλειδιά ή 

σχετίζονται με αυτές. Κατά συνέπεια σε σχέση με την είσοδο της μηχανής στην 

παραγωγή μπορεί να αναλυθεί η σχέση της τεχνολογίας με την αύξηση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν φωτοτυπίες του βιβλίου της Οικονομίας της Γ΄ Λυκείου όπου 

επεξηγούνται και διαγραμματικά οι συνέπειες της μεταβολής της τεχνολογίας στην 

παραγωγή (βιβλίο καθηγητή Οικονομίας Γ΄ Λυκείου σελ. 69). 

Μια πιο απαιτητική προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης, πάλι με 

αφορμή τη βιομηχανική επανάσταση, μπορεί να επιχειρηθεί μέσω της περιγραφής 

στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου για την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Εκεί αναφέρεται η σημασία της μείωσης του κόστους (μέσω καλύτερης οργάνωσης 

της παραγωγής και βελτίωσης της τεχνολογίας) για να αυξηθεί η προσφορά και κατά 

συνέπεια η ζητούμενη ποσότητα. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι έννοιες της 

προσφοράς και της ζήτησης ώστε να εξηγηθεί και διαγραμματικά τι συνέβη στην 

αγορά του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη προσπάθεια ίσως απαιτεί να υπάρχει ικανός 

αριθμός μαθητών που να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της προσφοράς και 

ζήτησης. Άλλωστε μια από τις έννοιες-κλειδιά της ενότητας είναι η αύξηση της 

παραγωγής και είναι χαρακτηριστικό ότι συμβαδίζει με τον στόχο του μαθήματος 

ΑΟΘ «να δείχνουν διαγραμματικά πώς ο καθένας από τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες επιδρά στην προσφορά» (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 95). Πάντως και 

για αυτή την προσέγγιση υπάρχει το απαιτούμενο υλικό στο βιβλίο των ΑΟΘ (σελ. 

32, 83 & 97), οπότε μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη μέσω φωτοτυπιών. 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι για τέτοιου είδους διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

απαιτείται να υπάρχει ευχέρεια χρόνου.  

Ένα άλλο θέμα που μπορεί να προσεγγιστεί διεπιστημονικά στην πρώτη 

διδακτική ενότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι οι ανάγκες –κυρίως οι 

οικονομικές, οι ιδιότητές τους και οι λόγοι που οδηγούν στην εξέλιξη και τον 

πολλαπλασιασμό τους. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναλυθεί στο τέλος της 

ενότητας και αφού οι μαθητές έχουν διδαχθεί και τα χαρακτηριστικά της 

μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Η εξέλιξη της κοινωνίας θα συσχετιστεί με την εξέλιξη 

και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών των μελών της κοινωνίας. Το παράδειγμα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας μπορεί να αποτυπώσει πλήρως και να προσφέρει τη βάση για 

να υπάρξει κατανόηση και εφαρμογή για τις δύο πρώτες ιδιότητες των αναγκών. 

Επιπρόσθετα εύκολα μπορεί να εισαχθεί στη συζήτηση η τεχνολογία ως λόγος που 

συντελεί –κατά το βιβλίο των ΑΟΘ- στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των 

αναγκών. Η τρίτη ιδιότητα των αναγκών, ο κορεσμός, αν και δεν μπορεί να 

συσχετισθεί άμεσα με την παρούσα διδακτική ενότητα της Κοινωνιολογίας, κρίνεται 
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απαραίτητο να αναφερθεί ώστε οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

στην οικονομική έννοια της ανάγκης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράγραφός για τις 

ανάγκες των ατόμων βρίσκεται στο βιβλίο των ΑΟΘ (σελ. 10-11).   

 Στη δεύτερη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου ο βασικός στόχος είναι «να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τις διαφορές που παρατηρούνται στην 

ανάπτυξη των χωρών και να κατανοήσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις αυτών των 

διαφορών» (βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 16). Η ενότητα με βάση το βιβλίο 

του καθηγητή χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο οι μαθητές πρέπει να 

κατανοήσουν το πώς χωρίζεται ο κόσμος με βάση την αναπτυξιακή θεωρία (πρώτος 

και τρίτος κόσμος) και στο δεύτερο αναπτύσσονται οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού 

και της εξάρτησης. 

 Και η δεύτερη διδακτική ενότητα βρίθει οικονομικών αναφορών. Κυρίαρχη 

θέση έχει η έννοια της ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη έννοια αποτελεί μια εξ’ ορισμού 

διεπιστημονική ακόμα και διαθεματική κεντρική έννοια, πάνω στην οποία μπορεί να 

βασιστεί μια διδακτική ενότητα που στοχεύει στην κατάλυση των συνόρων ανάμεσα 

στις διακριτές επιστήμες ή την πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης με αφετηρία 

διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Άλλωστε μια επιτυχημένη διεπιστημονική 

προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που συνδέονται με την εξωσχολική 

πραγματικότητα των μαθητών και η έννοια της ανάπτυξης –όσο και αν την 

κατανοούν αφαιρετικά- είναι από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες στον δημόσιο 

διάλογο. Ωστόσο για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα περιοριστούμε στη 

διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας μέσω της Κοινωνιολογίας και της 

Οικονομίας. Η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά στο μάθημα της 

Κοινωνιολογίας και οι μαθητές να γνωρίσουν και τον τρόπο με τον οποίο η 

Οικονομία αντιμετωπίζει την έννοια της ανάπτυξης. Με βάση τον ορισμό του 

σχολικού εγχειριδίου των ΑΟΘ «Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της 

Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που 

δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία». Ένα από τα βασικά είναι το «πώς μπορεί να 

αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων πώς δηλαδή αναπτύσσεται η 

οικονομία μιας κοινωνίας». Επιπρόσθετα στο ένατο κεφάλαιο των ΑΟΘ στόχος της 

πρώτης ενότητας είναι οι μαθητές να «αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν περίοδοι 

οικονομικής ευημερίας και περίοδοι δυσπραγίας» (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 196), 

ενώ προσθέτει ότι «οι οικονομικές διακυμάνσεις αναφέρονται στα συνολικά μεγέθη 

της οικονομίας όπως στο Α.Ε.Π., στην απασχόληση και στην ανεργία». Κατά 

συνέπεια οι μαθητές θα μπορούν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που 

παρατηρούνται στην οικονομία/ κοινωνία όταν υπάρχει ανάπτυξη. Επιπρόσθετα θα 

μπορούν να προσδιορίσουν τις οικονομικές διαφορές που υπάρχουν στις 

αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Μετά την ολοκλήρωση της 

ενότητας μπορεί να δοθεί στους μαθητές φωτοτυπημένο υλικό από το αντίστοιχο 

κεφάλαιο του βιβλίου των ΑΟΘ (σελ. 163-165).        
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 Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν 

οικονομικές έννοιες όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός κ.τ.λ. Σε αυτό το πνεύμα επελέγη, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ΔΠΣ που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

να συμπεριληφθεί μια εκτεταμένη ανάλυση της έννοιας του ΑΕΠ.    

  Μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει και τις δύο πρώτες διδακτικές 

ενότητας του κεφαλαίου μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εννοιών 

αυτάρκης και κλειστή οικονομία, εμπόριο, εμπορικές συναλλαγές, αποικιοκρατία, 

απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας, 

αναφερόμενο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, αναπτύσσει «πολύ καλά» την έννοια 

της κλειστής και αυτάρκους οικονομίας, καθώς και γιατί αυτή η περίπτωση είναι 

δύσκολο να έχει απόλυτη εφαρμογή. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των αλλαγών 

που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση και η συνεπαγόμενη βελτίωση των μέσων 

μεταφοράς. Σε αυτό στο σημείο μπορεί να γίνει χρήση της παραγράφου 2 του 

ενδέκατου κεφαλαίου του βιβλίου των ΑΟΘ, με τίτλο «η διεθνοποίηση της 

οικονομίας» (σελ 187). Γενικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να 

«μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν ότι κάθε οικονομία λειτουργεί μέσα σ’ ένα 

διεθνές πλαίσιο», ενώ εισάγονται οι έννοιες εμπορικές συναλλαγές, μετακίνηση 

εργατικού δυναμικού και μεταφορά κεφαλαίων. Εφαρμογή για την οικονομία 

μπορούν να αποτελέσουν τα ιστορικά δεδομένα και περιγραφές που αναφέρονται στο 

βιβλίο της Κοινωνιολογίας. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν οι έννοιες της 

αποικιοκρατίας και η δεύτερη διδακτική ενότητα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας 

(με τους στόχους και τη δομή που έχει αναφερθεί προηγουμένως). Τέλος θα 

αναπτυχθεί η δεύτερη παράγραφος του ενδέκατου κεφαλαίου των ΑΟΘ (σελ. 187) με 

τίτλο: «το απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα» και  στόχο να διακρίνουν οι 

μαθητές τη σημασία του απόλυτου πλεονεκτήματος. Είναι άξια σχολιασμού η ύπαρξη 

εκ δια μέτρου διαφορετικών αντιλήψεων ανάμεσα στις δύο επιστήμες, καθώς η 

Κοινωνιολογία καταλήγει ότι: «παρά την οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών, οι 

ανισότητες μεγεθύνονται», ενώ στην Οικονομία υπάρχει ρητός στόχος οι μαθητές «να 

διακρίνουν τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο» (βιβλίο καθηγητή, σελ. 232).  

 Στην τρίτη ενότητα καλούνται να μελετήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής κοινωνίας. Έννοιες-κλειδιά σχετικές με την οικονομία είναι ο αγροτικός, 

βιομηχανικός και ο τομέας των υπηρεσιών. Στην παρούσα ενότητα μπορεί να γίνει 

συσχέτιση και ανάλυση των τριών τομέων παραγωγής που υπάρχουν (πρωτογενής, 

δευτερογενής, τριτογενής) όπως αυτοί αναφέρονται στο βιβλίο Αρχές Οικονομίας της 

Α΄ Λυκείου. Άλλωστε στο σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας υπάρχει 

αναλυτικός πίνακας κατανομής του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας.     

Τέλος στην τέταρτη αναπτύσσονται οι αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Η 

συγκεκριμένη ενότητα παρέχει λιγότερο ξεκάθαρες δυνατότητες για διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις. Ωστόσο καθώς οι έννοιες-κλειδιά είναι οι: α) αξίες, β) διαφοροποίηση 

αξιών στο χώρο και στο χρόνο, γ) διαφοροποίηση αξιών στο πλαίσιο της ίδιας της 



244 

 

κοινωνίας και έμμεση και άμεση διερεύνηση αξιών, ενώ κάποιες από τις αξίες (εκτός 

των αναμενόμενων ελευθερία κ.τ.λ.) που αναφέρει το εγχειρίδιο είναι οι ακόλουθες: 

χρήμα, διασκέδαση, διακοπές, άνετο σπίτι, καλό αυτοκίνητο, μπορεί να αναπτυχθεί 

συζήτηση για την επίδραση των οικονομικών αναγκών, της κατανάλωσης αγαθών και 

γενικά της «οικονομίας» στη διαφοροποίηση των αναγκών. 

Και σε αυτή την ενότητα του εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας γίνεται 

εκτεταμένη χρήση οικονομικών εννοιών. Η επιλογή ή μη ένταξης κάποιων από αυτές 

στις προτεινόμενες διεπιστημονικές προσεγγίσεις βασίστηκε στη σημασία που είχαν 

για την ανάπτυξη των θεμάτων της Κοινωνιολογίας, την έκταση ανάλυσης που είχαν 

στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας, τη γενικότερη συσχέτιση τους με τα θέματα και τους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος της Κοινωνιολογίας, αλλά και στις 

έννοιες/όρους που αναλύονται σε άλλα κεφάλαια της ύλης του μαθήματος. Έτσι ενώ 

αναπτύσσονται «μερικώς» -όπως και στο πρώτο κεφάλαιο- οι έννοιες μισθωτή 

εργασία, συνδικάτα και καταμερισμός της εργασίας, λόγω του ότι το βιβλίο της 

Κοινωνιολογίας τις αναπτύσσει πιο διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο, έχει επιλεγεί να 

παρουσιαστούν στο αντίστοιχο σημείο οι διεπιστημονικές τους προσεγγίσεις.     

3. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος 

 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο κεφάλαια, οι οικονομικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος και στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας είναι πιο 

περιορισμένες. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ως σημείο αναφοράς 

οικονομικών εννοιών την προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικοποίησης από την 

οπτική των μαρξιστών κοινωνιολόγων που θεωρούν ότι «οι άνθρωποι μαθαίνουν να 

αποδέχονται την κοινωνική τους θέση, πριν ακόμα αποκτήσουν συνείδηση των 

οικονομικών σχέσεων κυριαρχίας. […] Κατά συνέπεια η κοινωνικοποίηση συντηρεί 

τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προνόμια των κυρίαρχων τάξεων μέσω δομών 

όπως, για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η οποία αναπαράγει τις κοινωνικές θέσεις» 

(σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 58). Επίσης η εργασία αναφέρεται ως δευτερογενής φορέας 

κοινωνικοποίησης (σχέσεις εργοδότη – εργαζόμενου), όπου σε αυτό το πλαίσιο 

μπορεί το άτομο να αναλάβει συνδικαλιστικό ρόλο.  

Οι στόχοι αυτής της ενότητας, όπως παρουσιάζονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα είναι «οι μαθητές: α) να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της 

κοινωνικοποίησης για τον άνθρωπο και τις συνέπειες της μη ή της ελλιπούς 

κοινωνικοποίησης, β) να κατανοήσουν τις επιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη του κοινωνικού εαυτού, της αυτοεικόνας, της αυτοεκτίμησης 

και της μοναδικής προσωπικότητας, γ) να διακρίνουν τις διάφορες μορφές 

κοινωνικού ελέγχου και να κατανοήσουν τη σημασία τους για το άτομο και την 

κοινωνία καθώς και τη σχέση τους με την κοινωνική στρωμάτωση, δ) να εξετάσουν 

τις διάφορες μορφές κοινωνικοποίησης, τους διάφορους παράγοντες που επιδρούν 

στην κοινωνικοποίησή τους, τις αλληλεπιδράσεις τους και τη διαφορετική τους 
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σημασία στην ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξη της κοινωνίας, ε) να συλλάβουν 

τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης ως μιας διαδικασίας διαρκούς διαλεκτικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του κοινωνικού περίγυρου και του αποδέκτη της 

κοινωνικοποίησης».  

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου με τίτλο «οι 

στόχοι της κοινωνικοποίησης και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για τον 

άνθρωπο» έννοιες-κλειδιά είναι οι παρακάτω: α) κοινωνικοποίηση, β) στόχοι 

κοινωνικοποίησης (ανάπτυξη προσωπικότητας, αλληλεπίδραση ατόμου – κοινωνίας), 

γ) κοινωνικο-ψυχολογικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης, η κοινωνικοποίηση ως 

εξελικτική, δυναμική και συνεχής διαδικασία και δ) η κοινωνικοποίηση διαδικασία 

οικοδόμησης της ταυτότητας. Στη συνέχεια στην τρίτη ενότητα αναφέρονται φορείς 

κοινωνικοποίησης όπως η οικογένεια, τα ΜΜΕ, το σχολείο κ.τ.λ. 

Με βάση το περιεχόμενο της ενότητας μπορεί να δημιουργηθεί μια 

διεπιστημονική ενότητα που να αναλύει τη σχέση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης 

μιας κοινωνίας και του καταναλωτικού προτύπου που δημιουργείται σε αυτή. Για την 

έννοια του καταναλωτικού προτύπου αφιερώνεται μια παράγραφος του βιβλίου 

Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου (σελ. 41). Μάλιστα το καταναλωτικό πρότυπο 

σχετίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων καθώς αναφέρει ότι «το 

βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών είναι η συνεχής τάση διεύρυνσης 

των αναγκών, τόσο των καταναλωτικών αναγκών όσο και των αναγκών της 

παραγωγής». Ενώ ορίζει το καταναλωτικό πρότυπο ως «το σύνολο των 

καταναλωτικών συνηθειών μιας κοινωνίας. Το καταναλωτικό πρότυπο ενδέχεται να 

είναι στατικό, δηλαδή να μη μεταβάλλεται παρά με αργούς ρυθμούς, ή δυναμικό, 

δηλαδή να ενσωματώνει με ταχύτητα τις αλλαγές στη μόδα. Το καταναλωτικό 

πρότυπο αποτυπώνεται στη διάρθρωση των δαπανών της κοινωνίας για διάφορες 

ομάδες αγαθών». 

Είναι δεδομένο ότι πρωταρχικός στόχος της διεπιστημονικής ενότητας θα 

είναι, όπως αναφέρει του βιβλίο καθηγητή (σελ. 20) της κοινωνιολογίας «να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της κοινωνικοποίησης για τον 

άνθρωπο». Ωστόσο παράλληλα και αφού οριστεί η έννοια του καταναλωτικού 

προτύπου μπορεί να μελετηθεί το πώς η διαδικασία κοινωνικοποίησης επηρεάζει το 

καταναλωτικό πρότυπο. Επίσης πώς οι διαφορές στη διαδικασία κοινωνικοποίησης 

από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία επηρεάζουν το εκάστοτε 

καταναλωτικό πρότυπο, πώς επιδρούν σε αυτό οι φορείς κοινωνικοποίησης, αν η 

σχέση κοινωνικοποίησης και καταναλωτικού προτύπου είναι δυναμική ή/ και σχέση 

αλληλεπίδρασης κ.α. Μια ενδιαφέρουσα διεπιστημονική αφετηρία είναι η μελέτη της 

έννοιας της ταύτισης η οποία ταυτόχρονα είναι ένας κοινωνικο-ψυχολογικός 

μηχανισμός κοινωνικοποίησης, αλλά και ένας από τους λόγους που εξελίσσονται και 

πολλαπλασιάζονται οι ανθρώπινες ανάγκες με συνέπεια να μεταβάλλεται το 

καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας. Μια μέθοδος είναι να ζητηθεί από τους 

μαθητές να σχολιάσουν μέσω παραδειγμάτων το ποιες είναι και πώς διαμορφώνονται 
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οι αξίες των νέων ανθρώπων κατά πόσο διαμορφώνονται από τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης και από το καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας στην οποία ζουν 

και αν αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν.  

Στη συνέχεια η τέταρτη διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της 

Κοινωνιολογίας έχει ως στόχο οι μαθητές «να διακρίνουν τις διάφορες μορφές 

κοινωνικού ελέγχου (τυπικός, άτυπος, αυτοέλεγχος) και να κατανοήσουν τη σημασία 

τους για το άτομο και την κοινωνία» (βιβλίο καθηγητή, σελ. 21). Η σύνδεση με τα 

προηγούμενα μπορεί να επιτευχθεί μέσω συζήτησης με τους μαθητές κατά πόσο 

«επιβάλλεται» η μόδα (και κατ’ επέκταση το καταναλωτικό πρότυπο) μέσω του 

άτυπου κοινωνικού ελέγχου. Η συζήτηση αυτή μπορεί να αποτελέσει για τους 

μαθητές πεδίο εφαρμογής της νέας γνώσης και για τον εκπαιδευτικό μέσο ελέγχου 

του επιπέδου κατανόησης της έννοιας από τους μαθητές. Σε αυτή την προσπάθεια 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παράθεμα του εγχειριδίου των Αρχών Οικονομίας της 

Α΄ Λυκείου (σελ. 42).        

4. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές 

Η τέταρτη ενότητα του αναλυτικού προγράμματος της Κοινωνιολογίας είναι 

δομημένη πάνω στην έννοια της «οικογένειας». Τόσο οι στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος, όσο κατά συνέπεια και το υλικό του εγχειριδίου προσφέρονται –αν 

και σε περιορισμένο βαθμό- για να υπάρξουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  

Αρχικά οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος που υπονοούν την εφαρμογή 

οικονομικών εννοιών είναι οι παρακάτω: οι μαθητές πρέπει «α) να συγκρίνουν τις 

λειτουργίες και τις μορφές της οικογένειας ως θεσμού στο παρόν και το πρόσφατο 

παρελθόν, β) να συνδέσουν τις αλλαγές στην οικογένεια με τις γενικότερες 

κοινωνικές μεταβολές και γ) να εντοπίσουν προβλήματα και διλήμματα της 

σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και να διατυπώσουν λύσεις. Επίσης το περιεχόμενο 

του μαθήματος, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, πρέπει να περιλαμβάνει έννοιες 

όπως α) οι μορφές, οι λειτουργίες και οι κοινωνικο-οικονομικές βάσεις της ελληνικής 

οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν και β) ο καταμερισμός εργασίας 

και εξουσίας και ρόλοι των μελών στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Έννοιες με 

άλλα λόγια που συνδέονται με την οικονομική ανάλυση. 

Οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο της 

Κοινωνιολογίας είναι οι ακόλουθες: το νοικοκυριό ως οικονομική μονάδα, βιοτικές 

ανάγκες, κάλυψη αναγκών, παραγωγή και κατανάλωση αγαθών, περιουσία, ρύθμιση 

οικονομικών σχέσεων μέσω κληρονομικών συνηθειών, αγροτική κοινωνία (μια 

οικονομία βαθύτατα ταξική), φόροι (κεφαλικός ή της δεκάτης), κοινωνική πολιτική, 

οικονομική ανέχεια, οικονομικοί λόγοι μετανάστευσης, επίδραση οικονομικών 

μεταβολών στο θεσμό της οικογένειας, εργασία στα πλαίσια οικογένειας (διαφορές 

εκτεταμένης και πυρηνικής), από τη μη μισθωτή εργασία της γυναίκας περνάμε στη 

μισθωτή εργασία, οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας,  αλλαγές στην αγορά εργασίας, 
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καταμερισμός εργασίας, αμοιβή ανάλογα με το φύλο, απασχόληση, οικονομικά 

θέματα και υπογεννητικότητα και εξοικονόμηση.  

Όσον αφορά τα παραθέματα, υπάρχει ένα εξαιρετικά χρήσιμο που περιγράφει 

την κατανομή του πλούτου στην τοπική κοινωνία της Καρπάθου με βάση το 

κληρονομικό σύστημα (σελ. 73). Επίσης στον πίνακα 4.2 (σελ. 80) παρουσιάζεται και 

η μεταβολή στο Οικογενειακό Δίκαιο (π.χ. κατάργηση προικώου συστήματος). 

Πιο συγκεκριμένα με βάση το βιβλίο του καθηγητή (σελ. 26) η πρώτη 

διδακτική ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται στις «μορφές, λειτουργίες και 

κοινωνικο-οικονομικές βάσεις της ελληνικής οικογένειας» και αναδεικνύει την 

«οικογένεια ως βασικό κύτταρο της οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής», ενώ τη διαφοροποιεί από το νοικοκυριό. Με δεδομένο λοιπόν ότι η οικογένεια 

είναι μια μορφή νοικοκυριού και αποτελεί οικονομική μονάδα, μπορούμε να 

εξετάσουμε παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η επιστήμη της 

Οικονομίας την οικογένεια. Αρχικά μπορεί να μοιραστεί φωτοτυπημένη η 

παράγραφος 6(i) του βιβλίου των ΑΟΘ που αναφέρεται στην οικογένεια. 

Το βιβλίο καθηγητή των ΑΟΘ αναφέρει ότι στο πρώτο κεφάλαιο πρέπει να 

τονιστεί στους μαθητές ότι: «η οικονομία δεν είναι ένα σύστημα που λειτουργεί 

γενικά και αόριστα. Αντίθετα, είναι το σύστημα που αναπτύχθηκε από την 

προσπάθεια των ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις οικονομικές ανάγκες τους. Στο 

πλαίσιο του συστήματος αυτού λειτουργεί η αγορά, αλλά ταυτόχρονα έχουν 

αναπτυχθεί και ορισμένοι κοινωνικοί θεσμοί, όπως η οικογένεια, το κράτος, και 

διάφορες άλλες οργανώσεις, με συγκεκριμένα κίνητρα και στόχους» (σελ. 11). Στη 

συνέχεια αναφέρεται ότι στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές «να προσδιορίζουν 

τα στοιχεία της οικογένειας ή του νοικοκυριού και τον αντικειμενικό της στόχο» 

(σελ. 20). Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο των ΑΟΘ, «βασική επιδίωξη του 

νοικοκυριού […] είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του 

με βάση το δεδομένο εισόδημα που έχει στην διάθεση του» (σελ. 13). 

Στη συνέχεια, επιστρέφοντας στα θέματα που εξετάζει η Κοινωνιολογία θα 

εξεταστούν οι λειτουργίες του θεσμού της οικογένειας στο παρελθόν και στις μέρες 

μας.  

Καθώς η δεύτερη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας έχει 

τίτλο «Μορφές οικογένειας στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν» και έννοιες-

κλειδιά την εκτεταμένη και πυρηνική οικογένεια μπορεί να συνδεθεί με την 

προηγούμενη διεπιστημονική προσέγγιση. Έτσι αναπτύσσοντας διεξοδικά τις 

λειτουργίες της εκτεταμένης οικογένειας μπορούμε να εισάγουμε έννοιες όπως η 

αυτοκατανάλωση από το βιβλίο των Αρχών Οικονομίας της Α΄ Λυκείου (παράγραφος 

2.3 σελ. 18). Στη συνέχεια μέσω συζήτησης θα παρουσιαστεί η επίδραση των 

οικονομικών μεταβολών από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά στο θεσμό της 

οικογένειας –δεν χρειάζεται λεπτομερής περιγραφή των οικονομικών μεταβολών, 

καθώς έχει προηγηθεί αντίστοιχη σε προηγούμενο κεφάλαιο. Τέλος παράλληλα με 
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την παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των κατηγοριών των πυρηνικών 

οικογενειών, μπορεί να παρουσιαστεί η θέση τους (ως νοικοκυριά) σε ένα σύγχρονο, 

αλλά απλό, οικονομικό κύκλωμα. Για τη παρουσίαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η παράγραφος 10 του πρώτου κεφαλαίου του μαθήματος ΑΟΘ (σελ. 23) και το 

αντίστοιχο διάγραμμα. Στόχος της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές να διακρίνουν την 

αλληλεξάρτηση πάνω στην οποία βασίζεται η οικονομική ζωή και πιο συγκεκριμένα 

την αλληλεξάρτηση νοικοκυριού και επιχείρησης για τη διεξαγωγή της παραγωγικής 

διαδικασίας και για την κατανάλωση. Επίσης πρέπει να γίνει εισαγωγή των 

παρεμβάσεων του κράτους στο οικονομικό κύκλωμα» (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 

31). Τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη διεπιστημονική παρέμβαση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου, όπου αναφέρονται τα 

σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της οικογένειας και πως μπορούν 

να επιλυθούν.  

Στην τρίτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου της κοινωνιολογίας με τίτλο 

«Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια», δίνεται έμφαση στις 

αλλαγές που συντελούνται με την είσοδο της γυναίκας στη μισθωτή εργασία. Το 

σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας αναφέρει ότι «οι μεταβολές που επήλθαν 

στην κοινωνία με την επαγγελματική δραστηριοποίηση των γυναικών έχουν γίνει 

αντικείμενο μελέτης από την κοινωνιολογία, την ιστορία, τη δημογραφία, τις 

οικονομικές επιστήμες, τη νομική κτλ.» (σελ. 79), δίνοντας πάλι την αφορμή για 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Μέσω της ανάλυσης του σχολικού εγχειριδίου της 

Κοινωνιολογίας αναδεικνύεται η ουσιαστική επίδραση της αλλαγής του τρόπου 

παραγωγής, της σύστασης θέσεων μισθωτής εργασίας, της δημιουργίας νέων αγαθών 

για την ικανοποίηση αναγκών και των νέων συνθηκών στην κοινωνία της 

πληροφορίας, που σε συνδυασμό με πολυποίκιλες άλλες κοινωνικές αλλαγές άλλαξαν 

τη θέση της γυναίκας τόσο στην οικογένεια όσο και συνολικά στην κοινωνία. Σε αυτό 

το σημείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο της οικονομικής ανάλυσης 

για να τονιστεί η σημασία της εισόδου της γυναίκας στη μισθωτή εργασία. Στην 

παράγραφο 7(iii) του πρώτου κεφαλαίου των ΑΟΘ αναλύεται η Καμπύλη 

Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) μιας οικονομίας (σελ. 18). Δύο από τους 

βασικούς στόχους της συγκεκριμένης παραγράφου είναι «να μπορούν οι μαθητές: α) 

να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει περιορισμός στις ποσότητες των προϊόντων που 

μπορούν να παραχθούν σε μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη περίοδο και β) να 

περιγράφουν πώς και γιατί μετατοπίζεται η Κ.Π.Δ.» (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 

24). Η ΚΠΔ είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που βασίζεται στις υποθέσεις ότι η 

οικονομία παράγει δύο αγαθά, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται 

αποδοτικά και η τεχνολογία είναι δεδομένη. Έτσι η ΚΠΔ «δείχνει τις μεγαλύτερες 

ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε μια οικονομία για 

κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος» (σελ. 20). Οι παραγωγικές 

δυνατότητες της οικονομίας μπορούν να αυξηθούν μόνο αν αυξηθούν οι ποσότητες 

των παραγωγικών συντελεστών ή/και βελτιωθεί η τεχνολογία. Κατά συνέπεια πριν 

την ένταξη των γυναικών στη μισθωτή εργασία ουσιαστικά η κοινωνία στερούνταν 
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τις δυνατότητες του μισού πληθυσμού της. Άρα με τη σταδιακή είσοδο των γυναικών 

αυξήθηκαν κατακόρυφα οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας μας και κατά 

συνέπεια οι ανθρώπινες ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν.       

5. Εκπαίδευση: Παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας  

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντική τόσο για την κοινωνικοποίηση 

του ατόμου, όσο και για την κοινωνία συνολικά. Όπως αναφέρεται στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας, βασικοί στόχοι της μάθησης που θα απασχολήσουν 

και τις διεπιστημονικές μας προσεγγίσεις είναι το «να μάθει το άτομο πώς να 

μαθαίνει και να μάθει πώς να ενεργεί έτσι ώστε να είναι παραγωγικό στο χώρο του». 

Οι στόχοι, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, στην επίτευξη των οποίων μπορούν να 

χρησιμοποιηθεί η διεπιστημονικότητα είναι οι ακόλουθοι: «οι μαθητές α) να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σύγχρονης 

«κοινωνίας της πληροφορίας», β) να γνωρίσουν τις προφανείς (επίσημες) και έμμεσες 

(ανεπίσημες) λειτουργίες της εκπαίδευσης, γ) να προβληματιστούν για τη σχέση της 

εκπαίδευσης και του τρόπου ζωής, δ) να αναλύσουν την εκπαίδευση ως παράγοντα 

αλλαγής/ επαναπροσανατολισμού της κοινωνίας και της κοινωνικής θέσης των 

ατόμων καθώς και ως παράγοντα αναπαραγωγής της κοινωνίας και της ανισότητας. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν αρκετές προτεινόμενες δραστηριότητες που μπορούν να 

αποτελέσουν πεδίο εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων όπως: α) η οργάνωση 

συζήτησης για το ρόλο της εκπαίδευσης και της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία, β) η 

διεξαγωγή μικροέρευνας για τη σχέση της εκπαίδευσης με τον τρόπο ζωής, τη 

φιλοσοφία ζωής, την αγωγή υγείας, το εισόδημα, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση κτλ. και παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων στην τάξη, γ) 

συγκέντρωση αγγελιών, προκηρύξεων για πρόσληψη στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα, ώστε να διαπιστώσουν τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και γνώσης που 

απαιτούνται, δ) ομαδική συζήτηση με θέμα τη συμβολή του Ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή ή τη μεταβολή του κοινωνικού 

συστήματος, ε) διενέργεια μικροέρευνας στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον για 

τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παραπαιδείας. 

Οι οικονομικές έννοιες που εμφανίζονται στο σχολικό εγχειρίδιο της 

Κοινωνιολογίας με μορφή αναφοράς ή παραδείγματος είναι οι ακόλουθες: λήψη 

αποφάσεων, μάθηση ως μέσο βελτίωσης παραγωγικότητας, επαγγελματική 

σταδιοδρομία, τεχνική εκπαίδευση, ταξικό φιλτράρισμα μαθητών, κοινωνικο-

οικονομικοί παράγοντες διαφοροποίησης εκπαιδευτικών συστημάτων, αγορά 

εργασίας, κρατική πολιτική για εκπαίδευση, χαμηλό ποσοστό δημόσιων δαπανών 

στην Ελλάδα για εκπαίδευση, ταξικός διαχωρισμός εισακτέων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια – παραπαιδεία), κόστος, κονδύλι, 

επιχειρήσεις, χρηματική τιμή, ιδιωτική πρωτοβουλία, δημόσιο, ιδιωτικό, φιλελεύθερη 

αντίληψη, δημόσιο/ κοινωνικό αγαθό, δαπάνη για αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

το σχολείο ως σύστημα επιλογής που ευνοεί τις ανώτερες τάξεις, εφευρετικότητα – 

δημιουργικότητα οδηγούν στην ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα κρατών, 
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εξειδίκευση, κατάρτιση, υπανάπτυξη, φτώχεια και ανεργία. Επιπρόσθετα ο πίνακας 

5.4 (σελ. 100) παρουσιάζει τη σχέση του επαγγέλματος του πατέρα με τη σχολή που 

εισάγονται οι φοιτητές, ενώ μέσω παραθέματος και εικόνας (σελ. 102) παρουσιάζεται 

η συμβολή της σχολικής εκπαίδευσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 

αναπτυσσόμενων χωρών.     

Με βάση το βιβλίο του καθηγητή της Κοινωνιολογίας η δεύτερη διδακτική 

ενότητα του κεφαλαίου έχει τίτλο «Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της 

κοινωνίας», όπου στόχοι είναι α) να αναλύσουν οι μαθητές τους μηχανισμούς 

αναπαραγωγής της κοινωνίας, που επιτυγχάνονται μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ενώ παράλληλα «το σχολείο λειτουργεί ως σύστημα επιλογής που 

ευνοεί τις ανώτερες κοινωνικά τάξεις μετατρέποντας τις κοινωνικές ανισότητες σε 

εκπαιδευτικές. Έννοιες-κλειδιά είναι η εκπαίδευση ως μηχανισμός αναπαραγωγής της 

κοινωνίας, οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, η κοινωνική προέλευση και η 

εσωτερίκευση της κοινωνικής θέσης.  

Η συγκεκριμένη ενότητα μπορεί να διεξαχθεί με βάση τις δραστηριότητες που 

προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα. Στην αρχή θα ζητηθεί από τους μαθητές να 

διεξαχθεί μικροέρευνα για τη σχέση της εκπαίδευσης με τον τρόπο ζωής, το εισόδημα 

κτλ όπως αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν έχει προηγηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

είναι απαραίτητο να δοθούν στους μαθητές εργαλεία μέτρησης της κοινωνικής 

ανισότητας όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα κ.τ.λ. Για παράδειγμα οι μαθητές 

μπορούν στη μικροέρευνα να προσδιορίσουν την αξία των διδάκτρων σε ένα ιδιωτικό 

σχολείο και να τη συγκρίνουν με τον μέσο μισθό ή τον βασικό μισθό. Επίσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση ή ως αφετηρία για την έρευνα ο πίνακας του 

βιβλίου που συσχετίζει το επάγγελμα του πατέρα με τη σχολή επιτυχίας του μαθητή, 

αλλά και πίνακας από επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου της Κοινωνιολογίας που δείχνει 

το επάγγελμα των Ελλήνων υπουργών τις τελευταίες δεκαετίες (σελ. 141). Η ενότητα 

μπορεί να ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή μιας ομαδικής λεκτικής αντιπαράθεσης με 

θέμα τη συμβολή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή ή τη 

μεταβολή του κοινωνικού συστήματος. Επιπρόσθετα αν και δεν αναφέρεται ρητά 

στους στόχους στο βιβλίο του καθηγητή σε αυτή την ενότητα μπορεί να 

συμπεριληφθεί και δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραπαιδεία. Το σχολικό 

εγχειρίδιο προσφέρει μια «πολύ καλή» ανάλυση του φαινομένου, ενώ αναφέρονται 

έννοιες όπως δημόσια αγαθά, αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τη 

δυνατότητα διεπιστημονικής ανάλυσής τους με βάση το βιβλίο Αρχές Οικονομίας της 

Α΄ Λυκείου (παράγραφος 3.5, σελ. 39 & παράγραφος 4.2.α) είδος ιδιοκτησίας, σελ. 

39), τον ορισμό της επιχειρηματικότητας (Βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 17) και τον 

προσδιορισμό των διαφορών των επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες παραγωγικές 

μονάδες που εμπεριέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (σελ. 25-25). Στην ανάλυση θα 

χρησιμοποιηθούν και στοιχεία του βιβλίου της Κοινωνιολογίας που αναφέρει ότι: «το 

51% των μαθητών που προέρχονται από φτωχές οικογένειες δεν καταφέρνει να 
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εισαχθεί σε πανεπιστήμια. Μόνο στις Η.Π.Α. παρατηρούνται μεγαλύτερες ανισότητες 

από αυτές που παρατηρούνται στην Ελλάδα. Τέλος, το 23% των παιδιών που 

προέρχονται από γονείς με χαμηλή εκπαίδευση αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δυσκολία 

από ό,τι άλλοι συμμαθητές τους ακόμα και στο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια και λύκεια)» (σελ. 96). 

 Στην τέταρτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου για την Εκπαίδευση του 

σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας, με τίτλο «Εκπαιδευτικός προσανατολισμός 

στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας», ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν 

οι μαθητές τη σημασία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της 

πληροφορίας (σελ. 35). Λέξεις κλειδιά είναι η κοινωνία της πληροφορίας, η γνώση η 

πληροφορία, η δια βίου μάθηση. Επιπρόσθετα το σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι η 

εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα οδηγούν στην ανταγωνιστικότητα και τα 

κράτη επιδιώκουν την «αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο αυτό να 

παράγει αξιοζήλευτη επιστημονική γνώση». Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να 

παρουσιαστούν στους μαθητές οι δαπάνες του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, 

ώστε να σχολιάσουν κατά πόσο θεωρούν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται 

συντελούν στους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι μειωμένες κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση σημειώνονται από το σχολικό 

εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας ως μια από τις αιτίες της αναποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της διεπιστημονικής 

προσέγγισης μπορεί να αναλυθεί η έννοια του προϋπολογισμού και να γίνει 

συσχέτιση με το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας (Marri et al. 2013). Επίσης στόχος 

αυτής της προσέγγισης είναι οι μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε 

πραγματικές καταστάσεις και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν υπαρκτά 

κοινωνικά προβλήματα, προτείνοντας λύσεις και αξιολογώντας ή λαμβάνοντας 

αποφάσεις (στόχος και του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας).                   

6. Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες   

    Η συγκεκριμένη ενότητα του αναλυτικού προγράμματος της Κοινωνιολογίας. 

αποτέλεσε το πλαίσιο δημιουργίας του δεύτερου μέρους του ΔΠΣ, που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Για αυτό το 

λόγο και σε αυτή την περίπτωση δεν θα αναλύσουμε διεξοδικά διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις που αφορούν τις οικονομικές έννοιες με τις οποίες καταπιάστηκε το 

ΔΠΣ. Με βάση όσα αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Κοινωνιολογίας όλοι 

οι στόχοι της ενότητας έχουν ξεκάθαρη συσχέτιση με οικονομικές έννοιες. Έτσι «οι 

μαθητές πρέπει: α) να εξετάσουν την εργασία ως αναπόσπαστο μέρος των 

οικονομικών θεσμών και ως καθοριστικό παράγοντα στην οικονομική ζωή, την 

ανέλιξη και την ταυτότητα των ατόμων, β) να διακρίνουν τις μορφές παραγωγής, 

εργασίας και ανεργίας και να προβληματιστούν για τους κοινωνικούς, οικονομικούς, 

τεχνολογικούς και πολιτικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν, γ) να συνδέσουν τα 

επαγγέλματα και τη φτώχεια με την κοινωνική διαστρωμάτωση και την ανισότητα, δ) 

να προβληματιστούν για τα πολιτισμικά και τα δομικά αίτια της φτώχειας, ε) να 
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συσχετίσουν την κοινωνική διαστρωμάτωση με τις επιπτώσεις στη σταδιοδρομία και 

υγεία των ατόμων και στ) να προβληματιστούν με τους τρόπους αντιμετώπισης της 

φτώχειας, της ανεργίας και να αντιληφθούν τη σημασία του επαγγελματικού 

προσανατολισμού στη ζωή τους. Επιπρόσθετα –και σε αυτή την ενότητα- οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες προσφέρουν τη δυνατότητα για διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, καθώς αφορούν: α) την οργάνωση συζήτησης για την εξέλιξη των 

μορφών εργασίας από την αρχαιότητα έως σήμερα και για τις επιδράσεις της 

τεχνολογίας (περιλαμβανομένης και της πληροφορικής/ κυβερνητικής) στην εξέλιξη 

της εργασίας, β) επίσκεψη στην τάξη αξιωματούχου της UNICEF για να συζητούν 

για την παιδική εργασία, τα παιδιά των φαναριών και την έκταση του φαινομένου 

στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, γ) την πραγματοποίηση συζήτησης ή μικροέρευνας για τις 

κοινωνικές κατηγορίες ατόμων στην Ελλάδα που βρίσκονται κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, δ) διενέργεια μικροέρευνας σε δύο μεγαλύτερες γενιές (γονείς και 

παππούδες κτλ.) ή σε τρεις κατηγορίες επαγγελματιών (π.χ. αγρότες, βιομηχανικοί 

εργάτες, επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι) με αντικείμενο την εργασία τους, τις 

συνθήκες εργασίας, τις απολαβές και την ικανοποίησή τους από την εργασία τους, ε) 

επίσκεψη σε διαφορετικούς χώρους εργασίας και συζητούν με εργαζόμενους σε 

διάφορες θέσεις για την εργασία, τις συνθήκες εργασίας, την ικανοποίησή τους κτλ., 

στ) οργάνωση συζήτησης με τη συμμετοχή ειδικών κοινωνιολόγων της υγείας με 

αντικείμενο τη σχέση επαγγέλματος, εργασίας και υγείας, ε) πραγματοποίηση 

συνεντεύξεων σε παιδιά/αλλοδαπούς εργαζόμενους στα φανάρια, σε αστέγους, σε 

ανέργους κτλ., όπου υπάρχουν, διαπιστώνουν την κοινωνική προέλευσή τους, τα 

προβλήματά τους και τους στόχους τους καθώς και ζ) αξιοποίηση σχετικού οπτικο-

ακουστικού υλικού.     

 Συνολικά στο έκτο κεφάλαιο εμφανίζονται οι παρακάτω οικονομικές έννοιες, 

στις οποίες είτε γίνεται απλή αναφορά, είτε επεξηγούνται σχετικά πιο διεξοδικά, είτε 

υπονοούνται: εργασία (χειρωνακτική ή πνευματική), εργοστασιακή οργάνωση 

εργασίας, συντεχνία, βιομηχανική επανάσταση, συναλλαγή, μισθωτή εργασία, 

υπηρεσίες εργοδότης, εργατική τάξη, αστική τάξη, (κοινωνικός) καταμερισμός 

εργασίας, μέσα παραγωγής, (άνιση) διανομή πλούτου, υπεραξία, ανακατανομή 

πλούτου, καπιταλισμός, αύξηση/βελτίωση παραγωγικότητας, μαζική παραγωγή 

αγαθών, εργατικό δυναμικό, μηχανοποίηση εργοστασίων, ανεργία (ορισμός, είδη 

ανεργίας (δομική, τεχνολογική, συγκυριακή), κρατικός παρεμβατισμός, ανισότητα, 

φτώχεια, επίπεδο ζωής, εισόδημα, παραγωγική διαδικασία, μέσα παραγωγής, 

φορολογία, φορολογική πολιτική, έμμεσοι/άμεσοι φόροι, πολιτική μισθών, 

οικονομική κρίση, κοινωνικό κράτος, φιλελεύθερη κοινωνία, ρύθμιση αγοράς 

εργασίας, οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις, φτώχεια (σχετική/απόλυτη), 

καταναλωτικά αγαθά, δαπάνη, προσδόκιμο ζωής και φτώχεια, ελεύθερη οικονομία, 

κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, συνδικαλιστικοί φορείς, συνδικάτα, πολιτική 

παροχών προς ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις, 

επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη),      



253 

 

Όσον αφορά στα παραθέματα του κεφαλαίου έχουμε την «Οικουμενική 

διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου» (σελ. 109), ενώ υπάρχει παράθεμα για 

την εξέλιξη του χρόνου εργασίας και τη σημασία της εργασίας για την κοινωνική 

διαστρωμάτωση. Στη συνέχεια υπάρχει αναφορά σε απόψεις του Taylor (θεμελιωτή 

της Διοίκησης των Επιχειρήσεων), οι στίχοι ενός ελληνικού τραγουδιού για την 

ξενιτιά και τη δουλειά στα εργοστάσια, όπως και απόσπασμα άρθρου για τις 

διαφορετικές συνθήκες εργασίας ανά τον κόσμο. Επίσης σχετικά με την ανεργία 

υπάρχει στατιστικός πίνακας με τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια μέσω ιστορικού κειμένου περιγράφονται οι συνθήκες φτώχειας κατά τη 

βιομηχανική επανάσταση (σελ. 118), δημοσιογραφικά άρθρα περιγράφουν τις 

συνθήκες φτώχειας στον σύγχρονο κόσμο (σελ. 123), ενώ σχετικά με την κοινωνική 

ανισότητα παρουσιάζεται σε παράθεμα το σύστημα των καστών στην Ινδία (σελ. 

119). Επιπρόσθετα μέσω στατιστικών στοιχείων παρουσιάζονται τα ποσοστά 

φτώχειας κατά μέγεθος νοικοκυριού στην Ελλάδα, η κατοχή καταναλωτικών αγαθών 

ανά νοικοκυριό ανάλογα με το οικονομικό επίπεδό τους, η δυνατότητα δαπάνης για 

θέρμανση ανά νοικοκυριό και η έκβαση της νοσηλείας των ασθενών ανάλογα με την 

ασθένεια και το οικονομικό τους επίπεδο. Πρέπει να τονιστεί ότι μέσω των 

στατιστικών πινάκων αναδεικνύονται εξαιρετικά γλαφυρά οι διακρίσεις που 

συνεπάγεται η ανισοκατανομή του πλούτου. Τέλος τα παραθέματα στην τελευταία 

ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζουν τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ακραίες 

καταστάσεις (π.χ. φτώχεια), το σύγχρονο δουλεμπόριο παιδιών και μια μαρτυρία 

σχετικά με την παιδική εργασία. Οι εικόνες στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επίσης 

σχετίζονται με την οικονομία καθώς παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές εργασίας 

ανά τους αιώνες, μέσα παραγωγής και αγαθά, τη φτώχεια, την κοινωνική ανισότητα 

και την παιδική εργασία.          

Κατά συνέπεια, καθώς η παρουσία και η σημασία της Οικονομίας είναι 

έντονη σε αυτή την ενότητα της Κοινωνιολογίας, για τη δημιουργία του ΔΠΣ έπρεπε 

να γίνει επιλογή ορισμένων οικονομικών εννοιών οι οποίες συνδέονταν άμεσα με τα 

θέματα αυτού του κεφαλαίου. Οι έννοιες που επελέγησαν είναι οι παρακάτω: ο 

καταμερισμός εργασίας και οι συνέπειές του στη σύγχρονη οικονομία, η 

ανισοκατανομή του  πλούτου, το εργατικό δυναμικό, η απασχόληση και το ποσοστό 

των απασχολούμενων, η ανεργία, το ποσοστό ανεργίας, οι τύποι ανεργίας, οι 

συνέπειες της ανεργίας και τα μέτρα καταπολέμησής της. Σε αυτό το σημείο θα 

επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση των οικονομικών εννοιών που μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για μεμονωμένες διεπιστημονικές προσεγγίσεις ανά διδακτική 

ενότητα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις έννοιες-κλειδιά που ορίζονται με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα και το βιβλίο του καθηγητή της Κοινωνιολογίας.    

Η πρώτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου έχει τίτλο «Ο ρόλος της εργασίας 

στη ζωή των ανθρώπων» και στόχος της είναι –με βάση το βιβλίο καθηγητή της 

κοινωνιολογίας- να εξετάσουν οι μαθητές την εργασία ως αναπόσπαστο στοιχείο των 

οικονομικών θεσμών, ως παράγοντα της ανέλιξης των ατόμων και της διαμόρφωσης 



254 

 

της ταυτότητάς τους, αλλά και ως δικαίωμα όλων των ανθρώπων (σελ. 39). Οι 

έννοιες-κλειδιά της ενότητας είναι η μισθωτή εργασία και ο τρόπος παραγωγής. 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου συναντώνται έννοιες, τις οποίες οι 

μαθητές έχουν αντιμετωπίσει και σε προηγούμενα κεφάλαια, καθώς η εξέλιξη των 

μορφών της εργασίας είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών 

και του τρόπου παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών. Ωστόσο αν δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί ανάλογες διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε προηγούμενα κεφάλαια 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει και εδώ τις έννοιες της παραγωγικής διαδικασίας 

και των παραγωγικών συντελεστών (βιβλίο ΑΟΘ, παράγραφος 7, σελ. 15). Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα δοθεί στο συντελεστή εργασία (σωματική/πνευματική προσπάθεια, 

ανθρώπινο κεφάλαιο) και στην έννοια της επιχειρηματικότητας, που σύμφωνα με το 

σχολικό βιβλίο από κάποιους οικονομολόγους θεωρείται συντελεστής παραγωγής, 

ενώ άλλοι την εντάσσουν στην εργασία. Παράλληλα το παράθεμα του σχολικού 

εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας παρουσιάζει μια «ενδεικτική εξέλιξη του χρόνου 

εργασίας στη Γαλλία» (σελ. 110). Με αφετηρία το παράθεμα μπορεί να εισαχθεί στη 

συζήτηση το ερώτημα του πως δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας, με στόχο οι μαθητές να ορίσουν τις έννοιες συνδικαλιστικοί 

φορείς και εργατικό σωματείο. Για τις ανάγκες αυτής της υποενότητας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η παράγραφος 6 (iii) του βιβλίου των ΑΟΘ, με τίτλο «το εργατικό 

σωματείο» (σελ. 14), έτσι ώστε οι μαθητές «να προσδιορίζουν τα στοιχεία του 

εργατικού σωματείου και τον αντικειμενικό του στόχο» (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 

20). Επιπρόσθετα, ένας από τους στόχους του 8
ου

 κεφαλαίου του βιβλίου Αρχές 

Οικονομίας της Α΄ Λυκείου με τίτλο «Η Μισθωτή Εργασία» είναι να «προσεγγίσει ο 

μαθητής τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και των εργοδοτών, τους 

στόχους και τα μέσα που χρησιμοποιούν και τη σημασία των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων» (σελ. 109). Άλλωστε και το βιβλίο των Αρχών Οικονομίας 

αντιμετωπίζει με διεπιστημονική διάθεση το θέμα της μισθωτής εργασίας καθώς 

αναφέρει ότι «ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 

του, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σημαντικότερων φιλοσοφικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών αναζητήσεων και συγκρούσεων τους δύο τελευταίους 

αιώνες. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι ο κόσμος μας».  

Σε μια προσπάθεια πιο προωθημένης διεπιστημονικής προσέγγισης 

οικονομικών εννοιών έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε τη σημασία του 

μισθολογικού κόστους για την επιχείρηση. Να γίνει παρουσίαση δηλαδή του 

σταθερού, του μεταβλητού και του συνολικού κόστους και του τρόπου με τον οποίο ο 

μισθός επηρεάζει το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης. Η προσπάθεια αυτή πρέπει 

να βασιστεί στην ανάλυση αυτών των εννοιών στο 3
ο
 κεφάλαιο του βιβλίου των ΑΟΘ 

(παράγραφος Β.1, σελ. 60). Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι «η έννοια του 

κόστους παραγωγής αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της προσφοράς του 

προϊόντος, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του κόστους μπορεί να προσδιοριστεί αν 
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συμφέρει την επιχείρηση να προσφέρει κάποια ποσότητα προϊόντος ή όχι» (βιβλίο 

καθηγητή Οικονομίας, σελ. 68). 

 Η δεύτερη ενότητα «Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας» 

στοχεύει στο να διακρίνουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές εργασίας και να 

προβληματιστούν σχετικά με τους παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί 

και πολιτικοί) που τις επηρεάζουν. Ο καταμερισμός της εργασίας είναι η πιο 

σημαντική έννοια-κλειδί και για αυτό παρουσιάζονται και οι απόψεις του Ντυρκέμ 

και του Μαρξ, ενώ οι υπόλοιπες λέξεις κλειδιά είναι η οργάνωση της εργασίας, ο 

τεϊλορισμός, ο φορντισμός και οι νέες μορφές απασχόλησης (π.χ. μέσω διαδικτύου).  

 Με δεδομένο λοιπόν ότι η έννοια του καταμερισμού της εργασίας, 

καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ενότητας είναι εφικτό -αφού συνδέεται άμεσα και 

με τους στόχους της Κοινωνιολογίας- να γίνει σύγκριση του τρόπου που αναλύεται 

αυτή η έννοια στα δύο μαθήματα. Για αυτή τη σύγκριση θα χρησιμοποιήσουμε την 

ενότητα 8 του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου των ΑΟΘ (σελ. 22). Είναι σημαντικό οι 

μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του καταμερισμού της εργασίας τόσο σε επίπεδο 

επιχείρησης όσο και στο συνολικό επίπεδο της κοινωνίας. Άλλωστε αυτό αποτελεί 

και ρητό στόχο των ΑΟΘ: «οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν την 

ανάπτυξη και τα τεράστια οφέλη του καταμερισμού των έργων» (βιβλίο καθηγητή, 

σελ. 29). Για να επιτευχθεί προτείνεται η σύγκριση με παλαιότερες εποχές, πράγμα 

που κάνει αναλυτικά το βιβλίο της Κοινωνιολογίας, με αποτέλεσμα τα δύο μαθήματα 

να αλληλοσυμπληρώνονται και να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να διεξάγουν μια διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Με 

αφορμή την εικόνα από την ταινία «Μοντέρνοι Καιροί» στο βιβλίο της 

Κοινωνιολογίας (σελ. 113) πρέπει να σημειωθεί ότι ο καταμερισμός της εργασίας, οι 

νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και ο θετικός ή αρνητικός αντίκτυπός τους 

μπορούν να παρουσιαστούν μέσω ενός πολυμεσικού διεπιστημονικού μαθήματος με 

τη χρήση αποσπασμάτων ταινιών. Ωστόσο στη συγκεκριμένη ενότητα μπορεί 

ταυτόχρονα να δημιουργηθεί διεπιστημονική προσέγγιση και με το μάθημα των 

ΑΟΔΕ, καθώς τόσο η θεωρία του τεϊλορισμού, όσο και του Ε. Μάγιο, αποτελούν 

αντικείμενο –που μάλιστα εξετάζεται πανελλαδικά- και σε αυτό το μάθημα. Κατά 

συνέπεια η Κοινωνιολογία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές της τεχνολογικής 

κατεύθυνσης να κατανοήσουν, σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, μέσω πραγματικών 

παραδειγμάτων και όχι μόνο σε επίπεδο θεωρίας, τις απόψεις των προαναφερθέντων 

θεωρητικών του Management.  

 Σε μια άλλη διεπιστημονική προσέγγιση και συνεχίζοντας την αναφορά στο 

κόστος που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να αναδειχθεί, με 

βάση όσα αναφέρει το βιβλίο της Κοινωνιολογίας, ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν είναι η 

μοναδική προϋπόθεση για να είναι ανταγωνιστική μια επιχείρηση, καθώς μεγάλη 

σημασία παίζει και η έννοια της παραγωγικότητας. Ως αφόρμηση για αυτή την 

ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύγχρονο δημοσιογραφικό δημοσίευμα που 

να αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης των μισθών για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
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της Ελληνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια από το βιβλίο της κοινωνιολογίας θα 

αναδειχθεί η σημασία της οργάνωσης της εργασίας και της εφαρμογής νέων 

τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας και τις 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Από το βιβλίο των ΑΟΘ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η ανάλυση που γίνεται για τους προσδιοριστικούς παράγοντες τις 

προσφοράς και ιδιαίτερα η σημασία της τεχνολογίας στην παραγωγή και το 

διάγραμμα της ενότητας (βιβλίο ΑΟΘ, κεφ. 4, σελ. 83). Στόχοι της ενότητας είναι «οι 

μαθητές να ορίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς και να 

περιγράφουν πως επιδρά ο καθένας στην προσφορά της επιχείρησης» (βιβλίο 

καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 104). Αφού οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν ότι δεν 

παίζει μόνο το μισθολογικό κόστος ρόλο για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης 

–χρήση και του παραδείγματος του Φορντ, που οι εργαζόμενοι στην εταιρεία του 

είχαν μεγάλους για την εποχή μισθούς- μπορεί να παρουσιαστεί στους μαθητές το 

παράδειγμα που χρησιμοποιεί το βιβλίο των ΑΟΘ για να εξηγήσει το σφάλμα 

σύνθεσης, δηλαδή τις επιπτώσεις της μείωσης των μισθών σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο (σελ. 133). Στο τέλος της διδακτικής ενότητας μπορεί να 

γίνει και συσχέτιση με το προηγούμενο κεφάλαιο και τις δαπάνες για την εκπαίδευση, 

ώστε να σχολιάσουν οι μαθητές κατά πόσο οι μειωμένες εκπαιδευτικές δαπάνες 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η οικονομία της χώρας να είναι ανταγωνιστική 

στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους. Για παράδειγμα για να επιτευχθούν οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι μιας διδακτικής προσέγγισης που συμπεριλαμβάνει σύνθετες 

και απαιτητικές έννοιες, είναι απαραίτητο να υπάρχει προσεκτικός σχεδιασμός, 

ανάλυση, αλλά και ο απαιτούμενος χρόνος. Στην αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να 

οδηγηθούμε σε μια επιδερμική αναφορά, που δεν θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών και ούτε θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση της γνώσης.                

 Ο τίτλος της τρίτης ενότητας είναι: «Μορφές ανεργίας – η εργασία και η 

ανεργία στην ελληνική κοινωνία» και στόχος της είναι να κατανοήσουν οι μαθητές 

την έννοια της ανεργίας  και να προβληματιστούν για τα αίτια και τις συνέπειές της. 

Επίσης γίνεται «μερική» ανάπτυξη των διαφορετικών τύπων της ανεργίας (έννοια-

κλειδί της ενότητας), ενώ παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εργασιακών 

σχέσεων στην Ελλάδα και γίνεται σύγκριση με άλλες χώρες (μικροί μισθοί, 

πελατειακές σχέσεις κ.τ.λ.). Το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου του μαθήματος ΑΟΘ (σελ. 168 

– 171) προσφέρει στους μαθητές μια διαφορετική προσέγγιση –εξίσου σημαντική- 

της έννοιας της ανεργίας και των τύπων της. Με βάση το βιβλίο του καθηγητή για το 

μάθημα ΑΟΘ «ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι: α) υπάρχει διαφορά μεταξύ 

ανεργίας και αεργίας (τεμπελιάς), β) γενικά, ισχύει η ισότητα: εργατικό δυναμικό = 

απασχολούμενοι + άνεργοι και γ) υπάρχουν διάφορα είδη ανεργίας, ανάλογα με τις 

αιτίες που την προκαλούν». Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές πρέπει α) να ορίζουν την 

έννοια της ανεργίας, β) να εκτιμούν το ποσοστό ανεργίας, γ) να διακρίνουν τις 

κατηγορίες της ανεργίας, και δ) να αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμενο της ανεργίας 

είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι με βάση την 
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έρευνα που έχει γίνει κατά τα προηγούμενα στάδια της παρούσας εργασίας, έχει 

αποδειχθεί ότι η ανεργία αποτελεί ένα θέμα για το οποίο οι μαθητές είναι 

ικανοποιητικά ενημερωμένοι, καθώς αποτελεί συχνά αντικείμενο του δημόσιου 

διαλόγου, αλλά και αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί τους ίδιους 

τους μαθητές. Κατά συνέπεια η σύνδεση του μαθήματος με την εξωσχολική 

πραγματικότητα των μαθητών αποδεικνύεται εύκολη, ενώ η διεπιστημονική 

προσέγγιση μπορεί σε αρχικό στάδιο να βασιστεί στις εμπειρικές-βιωματικές γνώσεις 

των μαθητών.  

 Η επόμενη ενότητα έχει τίτλο «Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική 

διαστρωμάτωση» και ως βασικό στόχο να συνδέσουν οι μαθητές τη φτώχεια με την 

κοινωνική διαστρωμάτωση και την ανισότητα. Λέξεις κλειδιά η κοινωνική 

διαστρωμάτωση, οι κοινωνικές τάξεις, οι ανισότητες και η φτώχεια. 

 Αρχικά με βάση το βιβλίο της Κοινωνιολογίας θα περιγραφεί η έννοια της 

κοινωνικής τάξης, όπως ορίστηκε από τον Μαρξ και τον Βέμπερ (σελ. 118). Στη 

συνέχεια, καθώς θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια της ανισότητας θα προσπαθήσουμε 

να δούμε με ποια οικονομικά εργαλεία μπορεί να μετρηθεί. Όπως έχουμε αναφέρει το 

καταλληλότερο είναι το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ (ΑΟΘ, σελ 142). Σε αυτή την 

ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί –όπως έχει ήδη αναφερθεί- η εφαρμογή του 

gapminder.org που συσχετίζει διαχρονικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας με το 

προσδόκιμο ζωής σε αυτή. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα του 

βιβλίου, μπορεί να γίνει συζήτηση για το πώς η ιδιοκτησία αγαθών και η δυνατότητα 

ικανοποίησης διαφορετικών αναγκών στην ουσία αποτελεί δείκτη ανισότητας και 

διαχωρισμού των ανθρώπων. Το πιο σχετικό με τη σύγχρονη πραγματικότητα 

παράδειγμα του βιβλίου της Κοινωνιολογίας είναι ο πίνακας 6.3 (σελ. 122) που 

απεικονίζει τα ποσοστά των Ελλήνων το 2004 που είχαν τη δυνατότητα δαπάνης για 

ικανοποιητική θέρμανση. Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αποτελέσει αφορμή 

σύνδεσης του μαθήματος με την πραγματικότητα των μαθητών, καθώς και εντός 

σχολείου συχνά οι δαπάνες για θέρμανση είναι μειωμένες. Προεκτείνοντας μάλιστα 

τη διεπιστημονική προσέγγιση σε πιο οικονομικά «πεδία», με βάση τους τρόπους 

θέρμανσης που επιλέγουν οι σύγχρονοι Έλληνες μπορούμε να μιλήσουμε για την 

επίδραση που έχει στη ζήτηση η μεταβολή στην τιμή ενός συμπληρωματικού και ενός 

υποκατάστατου αγαθού (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 35). Άλλωστε το να ορίζουν οι μαθητές τα 

υποκατάστατα και τα συμπληρωματικά αγαθά είναι ένας από τους στόχους του 

μαθήματος των ΑΟΘ για αυτή την ενότητα (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 52). Σε αυτό 

το σημείο, μπορεί επίσης να γίνει χρήση της παραγράφου 3.2 του βιβλίου Αρχές 

Οικονομίας Α΄ Λυκείου (σελ. 32) που διαχωρίζει την έννοια της οικονομικής ανάγκης 

και της επιθυμίας. Ολοκληρώνοντας την ενότητα και χρησιμοποιώντας πάλι την ύλη 

του βιβλίου της Κοινωνιολογίας θα παρουσιαστούν τα αίτια της φτώχειας, όπως 

απορρέουν από τη θεωρία των λειτουργιστών και τη θεωρία των συγκρούσεων.   

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου έχει τίτλο «Συνέπειες ανεργίας, φτώχειας 

και ανισοτήτων – Η παιδική εργασία – αντιμετώπιση των ανισοτήτων της φτώχειας 
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και της ανεργίας». Τονίζονται όροι όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παιδική 

εργασία, ενώ προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. 

Άλλες έννοιες-κλειδιά είναι η σύνδεση φτώχειας με ανεργία/υγεία και το κράτος 

πρόνοιας/κοινωνικό κράτος.  

Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορεί να γίνει σύγκριση 

των προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεργίας που προσφέρουν τα δύο 

μαθήματα (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 171). Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξηγηθούν στους 

μαθητές οι έννοιες της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Με βάση όσα 

έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διεπιστημονική προσέγγιση 

δημιουργεί ένα πλαίσιο (Κοινωνιολογία) μέσα στο οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να 

εξηγηθούν και να εφαρμοστούν με αναφορές σε πραγματικές καταστάσεις, σύνθετες 

έννοιες όπως οι παραπάνω.  

Επιπρόσθετα, στο τέλος ενός κεφαλαίου με ξεκάθαρες οικονομικές αναφορές, 

μπορεί να επιχειρηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που να εμπλέκει και το μάθημα 

Πολιτικής και Δικαίου –που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στη Β΄ Λυκείου. Το κεντρικό 

θέμα θα είναι μια έννοια-κλειδί της διδακτικής ενότητας: το κράτος 

πρόνοιας/κοινωνικό κράτος. Καθώς τα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί σε όλες τις 

προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου σχετίζονται με την πραγματικότητα που 

βιώνουν οι μαθητές και τα θέματα που κυριαρχούν στην ειδησεογραφία, μπορεί 

εύκολα να επιτευχθεί ο στόχος της διεπιστημονικότητας, δηλαδή η σύνδεση της 

μάθησης με την πραγματικότητα των μαθητών και με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να 

βασιστεί στις βιωματικές-εμπειρικές τους γνώσεις και να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις ενεργούς μάθησης. Στόχος της διεπιστημονικής προσέγγισης θα είναι 

οι μαθητές να ορίζουν την έννοια κοινωνικό κράτος, να διακρίνουν τη σημασία του 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους 

για να περιγράψουν τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Εκτός από το κομμάτι του 

βιβλίου της Κοινωνιολογίας, που αντιστοιχεί στην πέμπτη διδακτική ενότητα του 

κεφαλαίου, θα χρησιμοποιήσουμε την παράγραφο 4.5.3. του βιβλίου «Πολιτική και 

Δίκαιο» (σελ. 46) και τις παραγράφους 3(i) «δημόσια έξοδα» και 4 

«προϋπολογισμός», του κεφαλαίου «Τα Δημόσια Οικονομικά» του βιβλίου των ΑΟΘ 

(σελ. 179). Στόχος του βιβλίου του καθηγητή του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» 

είναι να ορίζουν οι μαθητές την έννοια του κοινωνικού κράτους (σελ. 79), ενώ στόχος 

της Οικονομίας είναι να ορίζουν τα είδη δημοσίων δαπανών, να τις συνδέουν με τη 

συλλογή φόρων και να μπορούν να αναφέρουν τι είναι ο κρατικός προϋπολογισμός» 

(βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 224 & 228). Αρχικά οι μαθητές πρέπει να μπορούν να 

ορίσουν την έννοια του κοινωνικού κράτους. Στη συνέχεια να μπορούν να 

προσδιορίζουν τις έννοιες κρατικές δαπάνες και προϋπολογισμός, ώστε να γνωρίζουν 

την πηγή των κονδυλίων που δαπανώνται για το κοινωνικό κράτος. Επιπρόσθετα 

πρέπει να αναδειχθεί ο ρόλος του ενημερωμένου και ενεργού πολίτη, που μπορεί να 

επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Τέλος 
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θα παρουσιαστεί η σημασία του κοινωνικού κράτους για την αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας.           

 Λόγω της πληθώρας των εννοιών που εμπεριέχονται σε αυτό το κεφάλαιο 

αλλά και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η ανάλυσή τους, στο βιβλίο του 

καθηγητή της Κοινωνιολογίας υπονοείται ότι απαιτούνται περισσότερες της μίας 

διδακτικές ώρες για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενότητας. Αν μάλιστα προστεθούν 

και οι χρονικές απαιτήσεις των διεπιστημονικών προσεγγίσεων, τότε γίνεται σαφές 

ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ιδιαίτερη διαχείριση χρόνου σε αυτό το σημείο 

του αναλυτικού προγράμματος. Ωστόσο είναι ένα από τα κατ’ εξοχήν σημεία που 

αναδεικνύουν τη σημασία της οικονομικής ανάλυσης για την ερμηνεία κοινωνικών 

φαινομένων, καταστάσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων.   

7. Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 

 Κάποιος μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί ότι το παρόν κεφάλαιο της 

Κοινωνιολογίας θα παρουσίαζε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προσπάθεια να γίνουν 

διεπιστημονικές διασυνδέσεις με τα μαθήματα αγωγής του πολίτη. Ωστόσο και εδώ 

παρουσιάζονται αρκετές οικονομικές έννοιες, καθώς ξεκινώντας από τους στόχους 

του αναλυτικού προγράμματος η συσχέτιση της Οικονομίας και με αυτή την ενότητα 

είναι ξεκάθαρη. Οι στόχοι που δημιουργούν δυνατότητες διεπιστημονικής 

διδασκαλίας οικονομικών εννοιών είναι οι παρακάτω: «οι μαθητές πρέπει α) να 

εξετάσουν τις διάφορες μορφές/πηγές της εξουσίας και τα διάφορα συστήματα 

διακυβέρνησης ως μορφές κατανομής της εξουσίας, β) να συνδέσουν την εξουσία με 

την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις κοινωνικές και οικονομικές της βάσεις, γ) να 

ασκηθούν στην ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων κτλ. που 

επιδρούν στην πολιτική συμπεριφορά, την κοινή γνώμη κτλ., δ) να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στο πολιτικό γίγνεσθαι. Επίσης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα προτείνονται δύο δραστηριότητες που ταυτόχρονα προωθούν τις αρχές 

της διεπιστημονικότητας και προσφέρουν τη βάση για τη μελέτη οικονομικών 

φαινομένων. Σύμφωνα με αυτές «οι μαθητές α) θα επιλέξουν ένα θέμα της πολιτικής 

επικαιρότητας, θα συγκεντρώσουν στοιχεία για τις στάσεις πολιτών στο άμεσο 

περιβάλλον τους και θα συσχετίσουν τις στάσεις με την κοινωνική προέλευση των 

πολιτών και β) θα επιλέξουν ένα θέμα από την πολιτική επικαιρότητα, θα  

συγκροτήσουν «ομάδες συμφερόντων» και να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του 

θέματος (με επιχειρήματα) κατά τη διάρκεια υποτιθέμενης συζήτησης στη Βουλή των 

εφήβων (παιχνίδι ρόλων). Γίνεται σαφές ότι το αναλυτικό πρόγραμμα συσχετίζει 

άμεσα τη διακυβέρνηση, την εξουσία και την πολιτική συμπεριφορά με οικονομικούς 

παράγοντες.  

 Στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται είναι 

οι παρακάτω: μέσα παραγωγής, κέρδος, εργασία, οικονομικά κυρίαρχοι, (εθνική) 

αγορά, παγκόσμια αγορά, καπιταλισμός, βιομηχανικό – εμπορικό – 

χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, μεγιστοποίηση κέρδους, προστατευτισμός, οικονομική 
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συνεργασία, οικονομική ελίτ, «καθολική κυριαρχία οικονομικού παράγοντα στον 

πολιτικό (θεωρία ελίτ), συμφέρον, ομάδες συμφερόντων, συνδικάτο, εργαζόμενος, 

καταναλωτής, κοινωνικο-οικονομική θέση ως παράγοντας διαμόρφωσης πολιτικής 

συμπεριφοράς, χρήμα, παγκοσμιοποίηση και καταναλωτισμός.     

 Επίσης υπάρχουν στα παραθέματα κείμενα για τις σχέσεις των επιχειρηματιών 

με την πολιτική εξουσία (σελ. 143), και για τη διαφθορά (σελ. 154), ενώ ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχουν οι στατιστικοί πίνακες που αναφέρονται σε θέματα όπως: η 

επαγγελματική απασχόληση της κυβερνητικής ελίτ (σελ. 141), εκλογικά 

αποτελέσματα (σελ. 145), η διαφθορά κατά χώρα (σελ. 147), η πολιτική 

αυτοτοποθέτηση των νέων (σελ. 148), η επαγγελματική κατανομή των βουλευτών 

(σελ. 149),  την πυραμίδα της δύναμης (σελ. 142). Τέλος οι εικόνες του κεφαλαίου 

έχουν ως θέματα τα παρακάτω: τα συνδικάτα (σελ. 145) και τη διαφθορά (σελ. 153).  

 Αν εξετάσουμε τις αρχικές διδακτικές ενότητες της Κοινωνιολογίας, όπως 

παρουσιάζονται στο βιβλίο καθηγητή, παρατηρούμε ότι επιχειρείται κυρίως μια 

περιγραφή των μορφών εξουσίας και της διαδικασίας δημιουργίας των κρατών μέχρι 

τις σύγχρονες μορφές υπερκρατικής εξουσίας (Ε.Ε.) Τα περιθώρια για 

διεπιστημονικές παρεμβάσεις δεν είναι έκδηλα, εκτός ίσως από μια πιο διεξοδική 

ανάλυση της έννοιας της εθνικής και παγκόσμιας αγοράς που αναπτύσσεται 

«μερικώς» στην παράγραφο της Ε.Ε.  

 Ο τίτλος της τρίτης διδακτικής ενότητας είναι «Κοινωνικές βάσεις της 

εξουσίας» και έχει ως κύριο στόχο «να συνδέσουν οι μαθητές την εξουσία με την 

κοινωνική διαστρωμάτωση και τις κοινωνικές και οικονομικές βάσεις της» (βιβλίο 

καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 48). Στην ανάλυση αυτής της ενότητας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πηγές από τον τύπο ή αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ που να 

αναφέρονται σε κοινωνικά-οικονομικά ζητήματα, όπως οι «ειδικές οικονομικές 

ζώνες», η περιβαλλοντική πολιτική, εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, τα 

εργοστάσια κάτεργα/η παιδική εργασία κ.α. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της 

οικονομικής ανάλυσης μπορούν να εξηγηθούν πολλά κοινωνικά φαινόμενα, όπως για 

παράδειγμα γιατί η οικονομική ελίτ (όπως ορίζεται στο βιβλίο της Κοινωνιολογίας) 

να πιέσει για τη δημιουργία μιας ειδικής οικονομικής ζώνης (μείωση κόστους, χαμηλή 

φορολογία κ.α.) ή για την αλλαγή των περιβαλλοντικών νόμων κ.α. Επιπρόσθετα ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο υλικό από ένα εισαγωγικό βιβλίο 

Αρχών Οικονομίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να εξηγήσει την έννοια 

της αναποτελεσματικότητας της αγοράς. Για παράδειγμα με βάση την ανάλυση των 

Mankiw & Taylor (2011) στο κεφάλαιο με τίτλο «Εξωτερικότητες» (σελ. 347- 375) ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει σύντομες σημειώσεις σχετικά με την 

αναποτελεσματικότητα μιας αγοράς, πως μπορεί να την αντιμετωπίσει το κράτος και 

ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στις πολιτικές του κράτους. Ένα από τα πιο 

συνηθισμένα παραδείγματα στη βιβλιογραφία είναι ότι σε μια αγορά δεν εμφανίζεται 

το κοινωνικό κόστος της μόλυνσης του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί μια 

αρνητική εξωτερικότητα της αγοράς. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα μπορούν να 
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εφαρμοστούν και τα τρία μοντέλα που αναπτύσσει το βιβλίο της Κοινωνιολογίας, που 

ερμηνεύουν την έννοια της εξουσίας και τον έλεγχο που ασκείται από αυτή. Με βάση 

τα παραπάνω μπορεί να ανατεθεί στους μαθητές να διερευνήσουν ένα θέμα τις 

επικαιρότητας και να σχολιάσουν τη στάση των ελίτ, των διαφορετικών ομάδων 

συμφερόντων ή των ανθρώπων γύρω τους, ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική 

τους προέλευση.  

 Η τέταρτη ενότητα του βιβλίου της Κοινωνιολογίας έχει τίτλο «Πολιτική 

συμπεριφορά και παράγοντες που την επηρεάζουν: Πολιτικά κόμματα. Ομάδες 

συμφερόντων. Κοινή γνώμη». Ο στόχος ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση της 

διεπιστημονικής πρότασης είναι «να ασκηθούν οι μαθητές στην ανάλυση των 

κοινωνικών οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην πολιτική συμπεριφορά» και 

οι έννοιες-κλειδιά είναι τα πολιτικά κόμματα, οι ομάδες συμφερόντων, οι ομάδες 

γνώμης, η πολιτική και εκλογική συμπεριφορά και η πολιτική κοινωνικοποίηση.  

 Με βάση τον στατιστικό πίνακα 7.5 με τίτλο «πολιτική αυτό-τοποθέτηση των 

νέων» (σελ. 148) μια προτεινόμενη διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να έχει ως 

στόχο να τοποθετούν οι μαθητές τα κόμματα στην κλίμακα από τα αριστερά στα 

δεξιά διακρίνοντας τις διαφορές στην οικονομική τους πολιτική. Το διεπιστημονικό 

μάθημα θα περιλαμβάνει σημειώσεις από το μάθημα «Πολιτική και Δίκαιο» 

(παράγραφος 7.2 «Πολιτικά Συστήματα» σελ. 80-83) ενώ θα χρησιμοποιηθούν 

οικονομικές έννοιες όπως οικονομία της αγοράς, κρατικός παρεμβατισμός, αγορά 

εργασίας κ.α.                

8. Το άτομο, η κοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

 Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας οι 

στόχοι σε αυτό το κεφάλαιο που παρουσιάζουν δυνατότητες εφαρμογής 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων, με τη χρήση και οικονομικών εννοιών, είναι οι 

παρακάτω: «οι μαθητές α) να προβληματιστούν ιδιαίτερα με τις κοινωνικές 

επιδράσεις των ΜΜΕ/ΗΥ, β) να εξετάσουν τη σύνδεση των ΜΜΕ/ΗΥ με 

οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα και την κοινωνική στρωμάτωση, γ) να αναπτύξουν 

δεξιότητες και συμπεριφορές για την κριτική αξιοποίηση των MME, των ΗΥ, του 

διαδικτύου και του κυβερνοχώρου. Άλλωστε όπως επίσης σημειώνεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα στο μάθημα πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση σχετικά με τις 

κοινωνικές επιδράσεις των ΜΜΕ/ΗΥ (π.χ. πληροφόρηση, παραπληροφόρηση, 

ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, κοινωνικότητα, κατανάλωση, επιθετικότητα, ανάπτυξη 

μαζικής κουλτούρας, παγκοσμιοποίηση κτλ.), ενώ στις προτεινόμενες 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται «α) μικροέρευνα για τη χρήση, γνώση των ΗΥ 

(βασικές γνώσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης, χρήση ιστοσελίδας, 

ένταση χρήσης κτλ.) στο σχολείο τους, την κοινότητά ή τη συνοικία τους και να 

σχολιάσουν τη σχέση με το οικονομικό, το εισοδηματικό και το μορφωτικό επίπεδο, 

όπως και να διερευνήσουν αν επαληθεύεται ή όχι το «ψηφιακό χάσμα» («digital 

divide») στα δεδομένα τους, β) σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά 
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του εγχειριδίου και με άλλες έρευνες και εξάγουν συμπεράσματα κτλ., γ) οργάνωση 

συζήτησης για τα ΜΜΕ/ΗΥ με τη συμμετοχή ειδικών (π.χ. Επικοινωνιολόγων, 

Κοινωνιολόγων των ΜΜΕ, Οικονομολόγων, Ψυχολόγων κτλ.) και συζήτηση για τις 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχολογικές επιδράσεις των ΜΜΕ/ΗΥ 

στην κοινωνία και τη ζωή και δ) μικροέρευνα σε δείγματα «νέων» ή «νοικοκυρών», 

για την καταγραφή «προϊόντων» που αγόρασαν πρόσφατα, των λόγων που τα 

αγόρασαν και πώς έμαθαν γι’ αυτά και αν η αγορά τους τούς δικαίωσε». 

 Οι οικονομικές έννοιες που υπάρχουν σε αυτό το κεφάλαιο της 

Κοινωνιολογίας είναι οι εξής: βιομηχανική κοινωνία και επανάσταση, καπιταλιστική 

κοινωνία, μαζική παραγωγή, συνεχής τεχνολογική εξέλιξη, καταναλωτισμός, 

κατανάλωση, καταναλωτής, διαφήμιση, κρατικό μονοπώλιο, ιδιωτική επιχείρηση, 

αγορά, εισοδηματικό επίπεδο (ανασταλτικός παράγοντας που οδηγεί στο «ψηφιακό 

χάσμα»), εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, τα 

ΜΜΕ ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις, εμπορευματοποίηση, προϊόν, κέρδος, 

ολιγοπώλιο, κεφάλαιο, αριθμός επιχειρήσεων, κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα 

ελέγχουν την τέταρτη εξουσία, αγορά, πιστωτική κάρτα. Στην τελευταία ενότητα του 

κεφαλαίου η ανάλυση με την οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη για να υπάρχει σωστή 

αγωγή των χρηστών των ΜΜΕ εμπεριέχει πολλά οικονομικά στοιχεία: «το ζήτημα 

των κοινωνικών επιδράσεων της μαζικής επικοινωνίας καταδεικνύει τη μεγάλη 

σημασία που έχει ο έλεγχος του περιεχομένου των μηνυμάτων που εκπέμπονται από 

αυτά τα μέσα. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός της παγκοσμιοποίησης των Μ.Μ.Ε. 

στη σύγχρονη κοινωνία, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι, όταν η παγκόσμια 

αγορά της επικοινωνίας κυριαρχείται από λίγες βιομηχανίες -τα προϊόντα των οποίων 

καταναλώνουν μαζικά άνθρωποι σε όλο τον κόσμο- οι ιδιοκτήτες των Μ.Μ.Ε. είναι 

παντοδύναμοι έχουν μεγάλη οικονομική ισχύ, δυνατές πολιτικές προσβάσεις και, το 

κυριότερο, δεν υφίστανται κανέναν έλεγχο από τους καταναλωτές των προϊόντων 

τους». 

 Όσον αφορά τα παραθέματα του κεφαλαίου, παρουσιάζεται η παγκόσμια 

αγορά οπτικοακουστικών προϊόντων (σελ. 161). Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει 

επίσης ένας ενδιαφέρων συνδυασμός κειμένου και εικόνων που παρουσιάζουν την 

εξέλιξη της τυπογραφίας και των μέσων παραγωγής εντύπων. Οι στατιστικοί πίνακες 

σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ ανά χώρα, φύλο, ηλικία και οικονομικό επίπεδο, 

κατανομή διαφημιστικής δαπάνης, ποσοστά τηλεθέασης ανά σταθμό και ανά 

πρόγραμμα. Τέλος, χρησιμοποιούνται και εικόνες διαφημίσεων.  

 Πιο αναλυτικά, η πρώτη διδακτική ενότητα έχει τίτλο «Τα Μ.Μ.Ε.: η διάδοση 

και η χρήση τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία». Λέξεις-κλειδιά της ενότητας 

που εμπεριέχουν δυνατότητες για διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι οι εξής: 

καταναλωτισμός και ψηφιακό χάσμα. Ο καταναλωτισμός και η διαφήμιση αποτελούν 

έννοιες που διατρέχουν ολόκληρο το κεφάλαιο. Αρχικά μπορεί να γίνει παρουσίαση 

της έννοιας της διαφήμισης και τη συσχέτισής της με την εξέλιξη και τον 

πολλαπλασιασμό των αναγκών των ατόμων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των ΑΟΘ 
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(κεφ. 1, σελ. 10). Το ψηφιακό χάσμα από την άλλη σχετίζεται με την ανισοκατανομή 

του πλούτου (έννοια που έχει αναλυθεί και σε προηγούμενη ενότητα). Μπορεί και 

εδώ, με βάση τους στατιστικούς πίνακες του βιβλίου να αναδειχθεί ότι στις 

πλουσιότερες κοινωνίες και στα πλουσιότερα κοινωνικά στρώματα υπάρχει 

μεγαλύτερη πρόσβαση στο ίντερνετ και στην πληροφορία.  

 Η δεύτερη διδακτική ενότητα έχει τίτλο «Κοινωνικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. 

και των Υ/Η: θεωρητικές προσεγγίσεις και κοινωνικές επιδράσεις». Πρώτος στόχος 

είναι η ανάλυση «των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων που επιχειρούν να 

εξηγήσουν την επίδραση των Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη κοινωνία. Σε αυτό το σημείο 

περιγράφεται η μαρξιστική οπτική στην οποία γίνεται «μερική» ανάλυση του 

ολιγοπωλίου. Με βάση το παράδειγμα των Μ.Μ.Ε. μπορούμε να αναλύσουμε δύο 

μορφές αγοράς: αυτή του μονοπωλίου (έννοια που αναφέρεται στην προηγούμενη 

διδακτική ενότητα) και του ολιγοπωλίου. Το υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είναι οι αντίστοιχες ενότητες του βιβλίου των ΑΟΘ (Κεφ. 109, σελ. 

124-127). Οι στόχοι του βιβλίου των ΑΟΘ είναι να μπορούν «οι μαθητές α) να 

αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς του μονοπωλίου και να παραθέτουν 

σχετικά παραδείγματα, β) να αναφέρουν τις αιτίες δημιουργίας του μονοπωλίου, γ) να 

αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς του ολιγοπωλίου και να παραθέτουν 

σχετικά παραδείγματα, δ) Να περιγράφουν τη συμπεριφορά της ολιγοπωλιακής 

επιχείρησης και γ) να ορίζουν την ηγετική επιχείρηση. Στόχος της διεπιστημονικής 

προσέγγισης είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν την εφαρμογή των οικονομικών 

αρχών στην περίπτωση της αγοράς των Μ.Μ.Ε.            

 Σε αυτό το κεφάλαιο και ειδικά με βάση τις αναφορές που υπάρχουν στην 

τρίτη διδακτική ενότητα, υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το 

περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας, να αναδειχθεί η ευρύτητα 

εννοιών όπως αγορά, προϊόν, κατανάλωση, καταναλωτές, επιχείρηση και βιομηχανία. 

Με άλλα λόγια, γίνεται χρήση οικονομικής ορολογίας και εφαρμογή οικονομικών 

αρχών σε έναν τομέα που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας των 

μαθητών, αλλά η συσχέτισή του με την Οικονομία δεν είναι τόσο προφανής. Κατά 

συνέπεια, οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία των ολιστικών 

προσεγγίσεων για την ερμηνεία διαφορετικών κοινωνικών φαινομένων.  

 Επιπρόσθετα, με τη διεξαγωγή της προτεινόμενης δραστηριότητας –

μικροέρευνας για την καταγραφή «προϊόντων» που αγόρασαν πρόσφατα νέοι ή 

νοικοκυριά μέσω ίντερνετ, μπορεί να γίνει ενημέρωση τόσο για το πώς γίνονται 

ηλεκτρονικές αγορές, όσο και για τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει περιθώριο να γίνει ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των 

πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (σύγχρονες μορφές χρήματος). 

Για τους σκοπούς αυτούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ενότητα του βιβλίου Αρχές 

Οικονομίας για τις πιστωτικές κάρτες (σελ. 88).   

9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παραβατικότητα και εγκληματικότητα   
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 Ενώ η διασύνδεση των βασικών εννοιών του συγκεκριμένου κεφαλαίου με 

οικονομικές έννοιες δεν είναι προφανής, μια προσεκτική ανάγνωση των στόχων του 

αναλυτικού προγράμματος αναδεικνύει ότι η επίτευξή τους προϋποθέτει ή υπονοεί 

και τη χρήση στοιχείων της οικονομικής επιστήμης. Οι στόχοι που θα μας 

απασχολήσουν είναι οι παρακάτω: «οι μαθητές α) να κατανοήσουν τη σχετικότητα 

της αποκλίνουσας συμπεριφοράς ως προς το χώρο, το χρόνο, την ηλικία και την 

κοινωνική προέλευση των ατόμων που αποκλίνουν, β) να διερευνήσουν τα αίτια και 

τις συνέπειες της παραβατικότητας/ εγκληματικότητας και γ) να προβληματιστούν 

για τις συνέπειες της κοινωνικής στρωμάτωσης στην απονομή της δικαιοσύνης». 

Ενδιαφέρον έχουν και σε αυτό το κεφάλαιο οι προτεινόμενες δραστηριότητες όπως 

«το να καταγράφουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος και 

να συζητούν για τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονομία ή να 

οργανώνουν συζήτηση για τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

απονομή της δικαιοσύνης. 

 Οι αναφορές σε οικονομικές έννοιες στο αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού 

εγχειριδίου της Κοινωνιολογίας είναι ποικίλες: έγκλημα κατά περιουσίας, εγκλήματα 

λευκού κολάρου, σκοτεινή εγκληματικότητα (κυρίως οικονομική εγκληματικότητα), 

(κοινωνικό) κόστος, σύνδεση εγκληματικότητας με κοινωνικο-οικονομικούς 

παράγοντες, βιομηχανική κοινωνία και αποκλίνουσα συμπεριφορά, καταμερισμός 

εργασίας, η εγκληματικότητα ως μέσο επίτευξης της υλικής επιτυχίας, κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά δομούν προφίλ εγκληματία, διαχωρισμός εγκλημάτων με 

βάση κοινωνική προέλευση, τα οικονομικά εγκλήματα αφορούν συνήθως τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα, η μαρξιστική θεώρηση αναφέρει ότι η διαχείριση από την 

καπιταλιστική τάξη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, αποσκοπεί στη συνέχιση της 

κατοχής από αυτήν των μέσων παραγωγής, επανένταξη φυλακισμένου στην κοινωνία, 

πρωτογενής πρόληψη εγκληματικότητας.  

 Στα παραθέματα αναφέρονται οικονομικά εγκλήματα μέσω Η/Υ (σελ. 176), 

στατιστικός πίνακας κατηγοριοποίησης εγκλημάτων (σελ. 178), το ξέπλυμα 

χρημάτων (σελ. 179), ενώ υπάρχουν και εικόνες σχετικές με τα εγκλήματα «λευκού 

κολάρου» (σελ. 177).    

 Περνώντας στην ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες υπάρχει η 

δυνατότητα διεπιστημονικών παρεμβάσεων που εμπεριέχουν και οικονομικές έννοιες, 

παρατηρούμε ότι η πρώτη προσφέρεται για να αναγνωρίσουν οι μαθητές το γεγονός 

ότι οι έννοιες της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας εξελίσσονται κατά την 

πάροδο των χρόνων και ότι η παραβατικότητα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές 

μορφές. Η πρώτη διεπιστημονική παρέμβαση θα γίνει στη δεύτερη διδακτική ενότητα 

που έχει τίτλο «Τύποι εγκλημάτων», ο στόχος της είναι να κατανοήσουν οι μαθητές 

τη βασική ταξινόμηση της εγκληματολογίας και οι έννοιες-κλειδιά που θα μας 

απασχολήσουν είναι τα εγκλήματα βίας, εγκλήματα χωρίς θύμα, εγκλήματα κατά της 

περιουσίας και εγκλήματα του λευκού κολάρου. Μέσω της διεπιστημονικότητας θα 

δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην τελευταία κατηγορία. Το βιβλίο της Κοινωνιολογίας 
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εξηγεί τη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος, οπότε μπορεί να εξηγηθεί η έννοια της 

παραοικονομίας. Επιπρόσθετα μπορεί να γίνει εισαγωγή της έννοιας του φόρου. 

Χρήσιμες σημειώσεις για τη διεξαγωγή της ενότητας υπάρχουν στο 10
ο
 κεφάλαιο του 

βιβλίου των ΑΟΘ (παράγραφος 3(iiα), σελ. 180). Ο σκοπός σε αυτό το σημείο του 

μαθήματος της Οικονομίας είναι να κατανοήσει ο μαθητής ότι «το κράτος υπάρχει, 

ότι η δραστηριότητά του είναι πολύ σημαντική και ότι επηρεάζει το οικονομικό 

αποτέλεσμα. […]. Ωστόσο, δεν πρέπει να τονιστούν υπερβολικά τα τεχνικά σημεία 

του κεφαλαίου, εκτός αν οι μαθητές ενδιαφερθούν γι’ αυτά. Εδώ ο καθηγητής πρέπει 

να εξηγήσει ότι η πλευρά των δαπανών δεν είναι ανεξάρτητη από την πλευρά των 

εσόδων, ενώ ίσως είναι το κατάλληλο σημείο για να υποδείξει ο καθηγητής προς τους 

μαθητές πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα να πληρώνουν οι πολίτες τους φόρους 

τους (βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 212). Οι συγκεκριμένοι στόχοι της ενότητας είναι 

οι μαθητές: α) να ορίζουν την έννοια της φορολογίας και β) να διακρίνουν τους 

διάφορους φόρους. Εφόσον έχει εξηγηθεί η έννοια του φόρου και η συσχέτισή της με 

τις δαπάνες του κράτους, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και τις 

επιπτώσεις της παραβατικής συμπεριφοράς της φοροδιαφυγής. Μια επίσης 

ενδιαφέρουσα διδακτική υποενότητα μπορεί να έχει ως αφόρμηση ένα δημοσίευμα 

για τις off-shore εταιρείες που αποτελούν ένα συνηθισμένο θέμα στην τρέχουσα 

ειδησεογραφία. Αφού εξηγηθεί η λειτουργία τους μπορεί να γίνει αναφορά στη 

φοροδιαφυγή, στην φοροαποφυγή και στη συσχέτιση νόμου και ηθικής που επιχειρεί 

το μάθημα «Πολιτική και Δίκαιο» (ενότητα 2.2, σελ. 21). Άλλωστε και σύμφωνα με 

το βιβλίο του εκπαιδευτικού του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» το συγκεκριμένο 

θέμα προσφέρεται για διαθεματικές δραστηριότητες (σελ. 49). 

      Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Θεωρητικές προσεγγίσεις της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς» και στόχος της είναι «οι μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους α) 

στις ομοιότητες και στις διαφορές των αιτιοκρατικών εξηγήσεων της 

εγκληματικότητας (βιολογικές, κοινωνιολογικές), β) στην επίδραση της θεωρίας του 

χαρακτηρισμού (ετικέτας) στα άτομα, γ) στις θεωρίες της σύγκρουσης. Μια πρώτη 

διεπιστημονική προσέγγιση πηγάζει από την παρατήρηση ότι καθώς «σκοπός του 

ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία είναι η υλική επιτυχία, η παραβατικότητα 

δημιουργείται όταν το άτομο προσπαθεί να την επιτύχει με μη συμβατικά μέσα» 

(σχολικό εγχειρίδιο Κοινωνιολογίας, σελ. 181). Κατά συνέπεια η προσπάθεια 

απόκτησης αγαθών για την ικανοποίηση αναγκών μπορεί να οδηγήσει στην 

παραβατικότητα. Στο σημείο αυτό το μάθημα μπορεί να έχει και πολυμεσική μορφή 

(π.χ. προβολή ταινίας). Άλλες οικονομικές έννοιες που μπορούν να ενταχθούν στο 

παραπάνω πλαίσιο ανάλυσης είναι το καταναλωτικό πρότυπο και ο 

υπερκαταναλωτισμός. Επιπρόσθετα σε αυτή την ενότητα, αναδεικνύεται εκ νέου η 

έννοια της οικονομικής ανισότητας ως έννοια-κλειδί, καθώς υπάρχει η τάση να 

χαρακτηρίζονται –από τις ισχυρές κοινωνικές ομάδες- ως εν δυνάμει εγκληματίες 

άτομα από ανίσχυρες κοινωνικά τάξεις (π.χ. φτωχοί).  
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 Στη συνέχεια η τέταρτη ενότητα ασχολείται με την αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας και έχει έννοιες-κλειδιά την καταστολή, το σωφρονισμό και την 

επανένταξη. Στόχος είναι «να αναπτύξουν οι μαθητές την κρίση τους για το ρόλο των 

κοινωνικών φορέων στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ίσως ο πιο 

σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη –χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες-

στην οποία αναφέρεται η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου. Η σπουδαιότερη 

κατηγορία πρόληψης στη διεπιστημονική μας προσέγγιση είναι η πρωτογενής 

πρόληψη, δηλαδή η προσπάθεια εξάλειψης εγκληματικών παραγόντων μέσω π.χ. της 

εκπαίδευσης, της αντιμετώπισης της φτώχειας και της προστασίας της οικογένειας. Η 

προσέγγιση αυτής της ενότητας μπορεί να έχει θέμα «όταν κλείνει ένα σχολείο, 

ανοίγει μια φυλακή» και να περιλαμβάνει την εισαγωγή της έννοιας του εναλλακτικού 

κόστους (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 20-22). Η απόφαση να συσχετιστεί η συγκεκριμένη 

ενότητα με το κόστος ευκαιρίας τεκμηριώνεται από όσα αναφέρει το βιβλίο του 

καθηγητή των ΑΟΘ: «τα άτομα και οι θεσμοί (π.χ. το κράτος), δε συμπεριφέρονται κατά 

τρόπο τυχαίο. Αντίθετα, έχουν συγκεκριμένους στόχους» (σελ. 11). Στην περίπτωσή μας 

ένας από τους στόχους του κράτους είναι η πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών. 

Ωστόσο «ο καθηγητής πρέπει να τονίσει ότι από τις περιορισμένες δυνατότητες 

προέρχεται η έννοια του κόστους. Αν υπήρχε αφθονία αγαθών, το κόστος δε θα είχε 

έννοια» (σελ. 12). Οπότε το κράτος πρέπει να αποφασίσει που θα διαθέσει τους 

περιορισμένους πόρους του. Πιο συγκεκριμένα στόχος στη συγκεκριμένη ενότητα 

των ΑΟΘ είναι «να ορίζουν οι μαθητές την έννοια του κόστους» (βιβλίο καθηγητή, 

σελ. 17). Για την εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε το ερώτημα που προτείνει το 

βιβλίο του καθηγητή των ΑΟΘ να τεθεί στους μαθητές: «αφού η παραγωγή κάθε 

προϊόντος, και γενικά κάθε πράξης και κάθε ενέργειας έχει κόστος πώς αποφασίζουμε 

για το τι θα πράξουμε;» Η απάντηση που δίνεται είναι η εξής: «αυτό εξαρτάται από 

το αναμενόμενο όφελος» (σελ. 28). Κατά συνέπεια θα ζητηθεί από τους μαθητές να 

σχολιάσουν τις συνέπειες (κόστος) μιας απόφασης της κυβέρνησης να μειώσει τις 

δαπάνες για εκπαίδευση και γενικότερα των δαπανών για πρόληψη των παραβατικών 

συμπεριφορών, επειδή αποφασίζει π.χ. να αυξήσει τις δαπάνες για στρατιωτικό 

εξοπλισμό.    

10.Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνικές σχέσεις 

 Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, η 

τελευταία ενότητα του μαθήματος συμπεριλαμβάνει και τους ακόλουθους στόχους 

που η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει και τη χρήση οικονομικών εννοιών. 

Σύμφωνα με αυτό «οι μαθητές πρέπει α) να κατανοήσουν τις ποικίλες μορφές 

ετερότητας, τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία καθώς και τα βασικά αίτια που τις προκάλεσαν, β) να προβληματιστούν για 

τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης της προκατάληψης, του σοβινισμού και των 

διεθνών εντάσεων και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του ατόμου στη γέννηση και 

αντιμετώπισή τους και γ) να προσδιοριστούν τρόποι αντιμετώπισης της 

προκατάληψης, του σοβινισμού και της οργανωμένης βίας από το άτομο, την 

κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα (π.χ. εκπαίδευση για πολιτισμό ειρήνης, κριτική 



267 

 

αποδοχή της «πολιτισμικής σχετικότητας», οικονομική ανάπτυξη, κινήματα ειρήνης, 

διεθνείς οργανισμοί κτλ.). Επιπρόσθετα προτείνεται κατά τη διεξαγωγή των 

ενδεικτικών δραστηριοτήτων, «οι μαθητές α) να επισκέπτονται οργανώσεις 

μεταναστών/ προσφύγων, αναζητούν τους λόγους της μετανάστευσης και προσφυγιάς 

και συζητούν τα αποτελέσματα της επίσκεψής τους στην τάξη, β) να οργανώνουν 

συζήτηση με τη συμμετοχή και ειδικών από τοπικά ΑΕΙ/ ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, 

οργανώσεις μεταναστών για τις συνέπειες της αλλοδαπής μετανάστευσης στην 

ελληνική κοινωνία και οικονομία και γ) να  ανατρέχουν σε βιβλία ιστορίας, πολιτικής 

επιστήμης κτλ., καταγράφουν τα αίτια των εμφύλιων-διεθνών πολέμων και της 

διεθνούς τρομοκρατίας και συζητούν τις διαπιστώσεις τους στην τάξη. 

 Οι οικονομικές έννοιες που αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο της 

Κοινωνιολογίας είναι οι παρακάτω: αγαθά, υπηρεσίες ως στοιχεία πολιτισμού, σχέση 

οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης με πολιτισμό, οικονομικοί μετανάστες, 

υλικές αποδοχές, φτώχεια, καλύτεροι όροι ζωής, οικονομική κρίση, μετανάστες και 

ανάπτυξη, βιομηχανία εργασία μεταναστών σε όλους τους τομείς της παραγωγής, 

φτηνά εργατικά χέρια, μετανάστες και διαρθρωτική ανεργία, ανάπτυξη (ως λύση των 

παραπάνω προβλημάτων), ανεργία, εργαζόμενος, έδαφος, πλουτοπαραγωγικές πηγές, 

τα οικονομικά συμφέροντα ως βαθύτερη αιτία πολέμων, άνοιγμα νέων αγορών, 

βιομηχανικά προϊόντα, οικονομική ύφεση, διαπλοκή μεταξύ οικονομικής (βιομηχανία 

όπλων), πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και οικονομικές συνέπειες πολέμων. 

Επίσης αναφέρεται ότι ο φυλετικός ρατσισμός νομιμοποιούσε την εκμετάλλευση του 

φυσικού πλούτου των αποικιών και την υποδούλωση των κατοίκων τους, καθώς και 

ότι (σύμφωνα με τη θεωρία της σύγκρουσης) η προκατάληψη ενδυναμώνει τον 

κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό των ομάδων που μειονεκτούν, ιδίως σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης και οικονομικού ανταγωνισμού. 

 Το πρώτο παράθεμα του κεφαλαίου αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση των 

πολιτισμών και το πώς μπορεί σε αυτό να συντελέσει και το διεθνές εμπόριο (σελ. 

193). Στη συνέχεια σε μια μαρτυρία μετανάστη περιγράφονται οι λόγοι 

μετανάστευσης και η ζωή του μετανάστη, αλλά παράλληλα γίνεται αναφορά σε όλους 

τους παραγωγικούς συντελεστές και αναδεικνύεται η σημασία τους (σελ. 197). Τέλος 

υπάρχουν δύο κείμενα που τονίζουν τη συσχέτιση των πολέμων με οικονομικές 

έννοιες (σελ. 207). Όσον αφορά την εικονογράφηση του κεφαλαίου υπάρχουν εικόνες 

που παρουσιάζουν τη μετανάστευση και τις συνέπειες των πολέμων, οι οποίες 

μπορούν να σχολιαστούν και στα πλαίσια των διεπιστημονικών προσεγγίσεων. 

 Αν εξετάσουμε την κάθε διδακτική ενότητα ξεχωριστά παρατηρούμε ότι η 

πρώτη έχει τίτλο: «Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλτούρες στη 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία», βασικός στόχος είναι «οι μαθητές να κατανοήσουν τις 

ποικίλες μορφές ετερότητας και πως μέσω της επικοινωνίας και της διάδοσης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων ο ένας πολιτισμός ενσωμάτωσε στοιχεία του άλλου» 

(βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, σελ. 65). Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναπτυχθεί 

η σημασία του εμπορίου για τη δημιουργία της παγκόσμιας κουλτούρας. Όπως έχει 
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αναφερθεί υπάρχει ειδική ενότητα –και μπορεί να χρησιμοποιηθεί- στο βιβλίο των 

ΑΟΘ (σελ. 187) που αναφέρεται στη διεθνοποίηση της οικονομίας και στο απόλυτο 

και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Κατά συνέπεια μέσω και των εργαλείων που 

προσφέρει η οικονομική ανάλυση μπορεί να προσεγγιστεί μια από της έννοιες-

κλειδιά της ενότητας «η οικουμενικότητα του πολιτισμού».         

 Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση, 

παλιννόστηση) – Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες 

κοινωνίες». Στόχος είναι «να προβληματιστούν οι μαθητές για τις μετακινήσεις των 

πληθυσμών και τις αιτίες που τις προκάλεσαν ή τις προκαλούν». Οι έννοιες-κλειδιά 

που θα μας απασχολήσουν στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι η μετανάστευση, 

οι οικονομικοί μετανάστες και η οικονομική ύφεση ή κρίση και η οικονομική 

ανάπτυξη. Στην προσπάθεια να προσδιοριστούν τα αίτια της μετανάστευσης μπορεί 

να παίξει σημαντικό ρόλο η οικονομική ανάλυση. Έννοιες όπως φτώχεια, 

ανισοκατανομή πλούτου, εργασία, ανεργία, οικονομικός κύκλος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν πιθανές εξηγήσεις. Μια συνολική προσέγγιση, 

που άπτεται και της σύγχρονης πραγματικότητας που βιώνουν οι μαθητές, 

προσφέρεται στην παράγραφο «Οικονομικές διακυμάνσεις» στο βιβλίο των ΑΟΘ 

(σελ. 163). Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της οικονομίας σε περιόδους ύφεσης και 

κρίσης (βιβλίο ΑΟΘ, διάγραμμα φάσεων οικονομικού κύκλου, σελ. 164)  σε 

συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι αναπτυσσόμενες κοινωνίες –που 

έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές-  (σχολικό εγχειρίδιο Κοινωνιολογίας, παράγραφος 

2.2, σελ. 36) προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να ορίσουν την έννοια του 

οικονομικού μετανάστη, αλλά και να ερμηνεύσουν τόσο το φαινόμενο της 

μετανάστευσης πολλών νέων Ελλήνων, όσο και την προσπάθεια εισόδου πολλών 

μεταναστών από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Στη συνέχεια με τη χρήση του μοντέλου 

της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 18) μπορεί να 

διερευνηθεί η συνεισφορά των μεταναστών στην ανάπτυξη μιας οικονομίας, στοιχείο 

που αναφέρεται και στο σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας (σελ. 198). 

Επιπρόσθετα μια άλλη προσπάθεια μελέτης του φαινομένου της μετανάστευσης, 

μέσω οικονομικών εργαλείων, είναι μέσω χρήσης της έννοιας της διαρθρωτικής 

ανεργίας (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 170) δηλαδή της ανεργίας που εμφανίζεται όταν 

«υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και 

σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων». Παράλληλα το 

σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας αναφέρει ότι συχνά οι μετανάστες κάνουν 

δουλειές που δεν επιλέγουν οι ντόπιοι εργαζόμενοι (σελ. 199). Κατά συνέπεια η 

μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντιμετώπισης της διαρθρωτικής ανεργίας 

(π.χ. Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε 

στην ανάλυση των μεταναστευτικών πολιτικών. Στην τελευταία υποενότητα θα 

συζητηθεί η θέση που παρουσιάζεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας ότι 

λύση για το μεταναστευτικό είναι «η ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου» (σελ. 

200). Σε αυτή τη συζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι το διάγραμμα που 

παρουσιάζει τις φάσεις του οικονομικού κύκλου αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά 
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μιας οικονομίας σε άνοδο (βιβλίο ΑΟΘ, σελ 164). Οι μαθητές θα πρέπει να 

περιγράψουν τι θα σήμαινε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και για την 

παγκόσμια οικονομία, η επίτευξη του παραπάνω στόχου, έτσι ώστε να εφαρμόσουν 

και τις έννοιες που αναφέρθηκαν στο οικονομικό κομμάτι της διεπιστημονικής 

προσέγγισης. 

 Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «προκατάληψη και ρατσισμός», και αποτελεί τη 

βάση για τη διεπιστημονική προσέγγιση της επόμενης ενότητας με τίτλο «Τα αίτια 

και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού», στην οποία μπορεί να 

συμμετάσχει και καθηγητής ιστορίας –ή πιο απλά ο καθηγητής να εμπλέξει και 

ιστορικές πηγές ή υλικό. Το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας επιχειρώντας μια 

ιστορική αναδρομή εξηγεί το πώς η προσπάθεια δικαιολόγησης της εκμετάλλευσης 

των νέων αποικιών των ευρωπαϊκών χωρών, οδήγησε στη δημιουργία των θεωριών 

περί ανωτερότητας κάποιων φυλών. Η συνεργασία των τριών επιστημονικών 

προσεγγίσεων μπορεί να αποδομήσει τις ρατσιστικές αντιλήψεις και να προσφέρει 

στους μαθητές ουσιαστικά εργαλεία και την εμπειρία ολιστικής ανάλυσης των 

κοινωνικών φαινομένων. Οι οικονομικές έννοιες σε αυτή την ενότητα μπορεί να είναι 

ο (φυσικός) πλούτος, οι πρώτες ύλες, οι παραγωγικοί συντελεστές, ο ανταγωνισμός κ.α. 

Στη συνέχεια το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας αναφέρει πως η θεωρία της 

σύγκρουσης ερμηνεύει την ένταση των ρατσιστικών αντιλήψεων (π.χ. επιθέσεις σε 

μετανάστες) σε περιόδους κρίσης. Και πάλι η συνεργασία των τριών επιστημονικών 

κλάδων –καθώς γίνεται αναφορά και στον Χίτλερ- μπορεί μέσω της ολόπλευρης 

μελέτης της περιόδου του μεσοπολέμου, να βοηθήσει τους μαθητές να ερμηνεύσουν 

τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δημιουργώντας αντισώματα σε 

πιθανές ρατσιστικές αντιλήψεις, που εμφανίζονται στον μαθητικό πληθυσμό. 

Άλλωστε ένας από τους βασικούς σκοπούς ανάλογων διδακτικών παρεμβάσεων είναι 

η δημιουργία δημοκρατικών πολιτών.       

 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των σημείων του σχολικού εγχειριδίου της 

Κοινωνιολογίας που προσφέρονται για διεπιστημονικές παρεμβάσεις, θα 

αναφερθούμε στην πέμπτη διδακτική ενότητα με τίτλο «Πόλεμος, τρομοκρατία: 

μορφές, αίτια και συνέπειες». Στόχος είναι να ερευνήσουν οι μαθητές τα αίτια και τις 

συνέπειες του πολέμου και της τρομοκρατίας» (βιβλίο καθηγητή Κοινωνιολογίας, 

σελ. 67) και τονίζεται η σημασία του παραθέματος στο οποίο ο Δ. Γληνός αναφέρει: 

«ο πόλεμος σαν ομαδικό κοινωνικό φαινόμενο, δημιουργήθηκε από τον καιρό που ο 

άνθρωπος, από την κατάσταση της πρωτόγονης κοινοκτημοσύνης ή την ανυπαρξία 

της ιδιοκτησίας, πέρασε στον καταμερισμό της δουλειάς στην ιδιοκτησία των μέσων 

και στην ιδιοποίηση των προϊόντων της παραγωγής και στην κοινωνική 

διαφοροποίηση» (Κοινωνιολογία, σελ. 209). Προφανώς το συγκεκριμένο παράθεμα 

μπορεί να αποτελέσει βάση για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Παράλληλα και αυτή η 

ενότητα προσφέρεται για βαθύτερες διεπιστημονικές ή διαθεματικές προσεγγίσεις, 

καθώς και ο ρόλος της Ιστορίας μπορεί να είναι καίριος. Από τη σκοπιά της 

οικονομίας εκτός από τις παραπάνω έννοιες που εμφανίζονται στο παράθεμα, 
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αντικείμενο διεπιστημονικών παρεμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν αναφορές 

όπως: «πόλεμοι για την κατάκτηση εδαφών ή πλουτοπαραγωγικών πηγών» (σελ. 207), 

«η Επανάσταση σημαίνει ρήξη με την κρατούσα κοινωνικοοικονομική τάξη 

πραγμάτων», «η υπεράσπιση ή η τάση επέκτασης των οικονομικών συμφερόντων δεν 

έπαψε ποτέ να αποτελεί τη βαθύτερη αιτία του πολέμου», «άνοιγμα νέων αγορών για 

βιομηχανικά προϊόντα, οικονομική ύφεση στη μητρόπολη», «διαπλοκή μεταξύ 

οικονομικής (βιομηχανία όπλων), πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των κρατών». 

 Το θέμα είναι εξαιρετικά ευρύ και το οπτικοακουστικό υλικό με το οποίο 

μπορεί να υποστηριχθεί επίσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως πλαίσιο μιας 

διεπιστημονικής εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιστορική περίοδος που 

οριοθετείται από την κρίση του 1929 και καταλήγει στην μεγάλη παγκόσμια 

μεταπολεμική ανάπτυξη. Εξαιρετικής σημασίας είναι να αναδειχθούν τουλάχιστον σε 

δεύτερο επίπεδο και οι οικονομικές συνέπειες ενός πολέμου. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο 

ότι μια τόσο φιλόδοξη διεπιστημονική παρέμβαση, ιδιαίτερα αν προϋποθέτει τη 

συμμετοχή περισσότερων του ενός καθηγητών, μπορεί να έχει επιτυχία, μόνο μετά 

από προσεκτική προετοιμασία και οργάνωση -με βάση όσα έχουν αναφερθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια.            

 

 6.5 Διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών εννοιών στο μάθημα της 

 Πολιτικής Παιδείας 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΦΕΚ (193/17.09.2013) που προσδιορίζει εκ 

νέου τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού ΓΕΛ, καταργείται το μάθημα Αρχές 

Οικονομίας της Α΄ Λυκείου. Αντιθέτως δημιουργεί το νέο μάθημα Πολιτική Παιδεία 

(ΠΠ), το οποίου αποτελεί τμήμα του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ και Β΄ 

Λυκείου και αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες: α) την Οικονομία, β) τους 

Πολιτικούς Θεσμούς και Αρχές Δικαίου και γ) την Κοινωνιολογία. Με βάση τα ΦΕΚ 

932/14-4-2014 και 934/14-4-2014, αναπροσαρμόστηκε το πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος. Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της μορφής 

και των στόχων του μαθήματος. Σε αυτό το τμήμα του κεφαλαίου θα παρουσιαστεί 

μια ανάλυση των θεμάτων και των στόχων που υπάρχουν στο ΠΣ και προσφέρουν τις 

προϋποθέσεις για να διεξαχθούν διεπιστημονικές διδακτικές διαδικασίες. Η 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι αντίστοιχη με αυτή στο προηγούμενο 

μέρος του κεφαλαίου. 

 Αρχικά με βάση όσα αναφέρονται στο ΠΣ, γίνεται εμφανές ότι οι επιδιώξεις 

των διεπιστημονικών προσεγγίσεων που παρουσιάζουμε βρίσκονται στην ίδια 

κατεύθυνση με τον σκοπό του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, 

«το μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και 

Κοινωνιολογία) είναι πρωτίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι να 

διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με 

επίγνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, θα σέβεται τους 
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πολιτειακούς θεσμούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και την 

πολιτεία. Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να αποκτήσει κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική παιδεία, να καταλάβει και να βιώσει τη διασύνδεση 

Κοινωνίας – Οικονομίας − Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να κατανοήσει βασικούς 

θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και της 

πολιτείας και να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να 

συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό 

και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης» (σελ. 2). 

 Στους ειδικότερους σκοπούς αναδεικνύεται έντονα ο διεπιστημονικός 

χαρακτήρας που επιδιώκει να έχει το συγκεκριμένο μάθημα είτε ρητά όπως στους 

παρακάτω: 

«α) η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής σκέψης και 

των κατάλληλων εργαλείων για την κατανόηση της δυναμικής 

αλληλεξάρτησης της κοινωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και του δικαίου, 

την ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη 

δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

κοινωνικο–οικονομικό πολιτικό περιβάλλον, β) η απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων για βασικούς θεσμούς της κοινωνίας, της οικονομίας και της 

πολιτείας, γ) η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των κοινωνικών, 

οικονομικών, και πολιτικών φαινομένων και την αντιμετώπιση των 

αντίστοιχων προβλημάτων και δ) η συνολική και συνθετική θεώρηση των 

θεσμών, του δικαίου, της πολιτικής και της οικονομίας ως «κοινωνικών» 

συμβάντων και δημιουργημάτων για το ατομικό και συλλογικό γίγνεσθαι» 

(σελ. 2). 

Είτε έμμεσα καθώς η διεπιστημονικότητα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

επίτευξη και των αμέσως επόμενων ειδικότερων σκοπών:  

«α) η απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, 

ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 

δημοκρατική Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία, β) η συνειδητοποίηση της 

αξίας του διαλόγου, ώστε να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να 

υποστηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα, γ) η υιοθέτηση θετικής 

στάσης εκ μέρους του μαθητή, ώστε να αγαπήσει την κοινωνία (πολιτεία), να 

σέβεται τους θεσμούς, να δώσει νόημα στην πολιτική για να νιώσει τη χαρά 

της πολιτικής και της ζωής και δ) η ανακάλυψη ότι η «Πολιτική Παιδεία» 

σκοπεύει σε μια κοινωνία (πολιτεία), που δεν εξυπηρετεί συμφέροντα αλλά 

υπηρετεί αξίες. Αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η 

συμμετοχή, το μέτρο, ο διάλογος κ.τ.λ., που θα συμβάλλουν στη δημιουργία 

να ανέβουμε, ατομικά και συλλογικά, ακόμη ψηλότερα» (σελ. 2). 

Τέλος, το ΠΣ περιλαμβάνει και κάποιους επιπλέον πιο συγκεκριμένους 

σκοπούς, κάποιοι εκ των οποίων επίσης μπορούν να εξυπηρετηθούν και με 
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διεπιστημονικές παρεμβάσεις. Αυτοί οι σκοποί είναι οι εξής: οι μαθητές να μπορούν 

α) να καταλάβουν την ταύτιση κοινωνίας και πολιτείας και τη λειτουργία του 

ανθρώπου ως κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού όντος, β) να κατανοήσουν τη 

λειτουργία της οικονομίας, γ) να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι 

πολίτες, δ) να γνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να κρίνουν τη λήψη 

αποφάσεων από πρόσωπα και φορείς, ε) να υιοθετήσουν και να δραστηριοποιούνται 

με τη λογική της αειφόρου ανάπτυξης, ζ) να υιοθετήσουν ως τρόπο επαγγελματικής 

δράσης το επιχειρείν και τις καινοτόμες δραστηριότητες, η) να κατανοούν και να 

κρίνουν το ρόλο του κράτους στην οικονομία, θ) να κατανοούν το πρόβλημα της 

μετανάστευσης και να αντιμετωπίζουν τους μετανάστες με ανθρωπιστικά κριτήρια 

και ι) να διαμορφώσουν κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνείδηση και να 

υιοθετήσουν ατομικές και συλλογικές στάσεις και πρακτικές για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων της 

Ελλάδας, της Ευρώπης, του Κόσμου. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας είναι 

απαραίτητο να υπάρξει μια επεξεργασία της προτεινόμενης από αυτό διδακτικής 

μεθοδολογίας, ώστε να προσαρμοστούν τα χαρακτηριστικά των διεπιστημονικών 

παρεμβάσεων στις απαιτήσεις του. Το πρώτο στοιχείο στο οποίο μπορεί να 

συνεισφέρει ουσιαστικά η διεπιστημονική προσέγγιση είναι στην «απαίτηση» του ΠΣ 

για «συνολική και συνθετική θεώρηση». Παράλληλα, η προσπάθεια ανάδειξης των 

εννοιών που μπορούν να προσεγγιστούν διεπιστημονικά, μπορεί να βοηθήσει τον 

προγραμματισμό της ύλης από τους εκπαιδευτικούς και στις δυσκολίες του να 

καλύψουν όσο πιο ουσιαστικά γίνεται την ύλη. Δεν μπορεί παρά να τονιστεί ότι 

πολλά στοιχεία που αναφέρει το πρόγραμμα σπουδών αποτελούν επιδιώξεις των 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων όπως ότι: 

«ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και διευκολυντής της ομάδας/τάξης. 

Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να 

επικοινωνούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης 

προσπαθώντας να αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης (γλωσσική, 

μαθηματική, συναισθηματική κ.τ.λ.) των μαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία 

με την πραγματικότητα, διότι έτσι ο μαθητής ενεργοποιείται και έχει 

ενδιαφέρον για να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι. Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές και 

βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και 

καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται 

στους στόχους και στις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος» (σελ. 

6).  

Άλλωστε η διαθεματική και διεπιστημονική μέθοδος είναι από τις βασικές μεθόδους 

που προτείνει το ΠΣ, αφού στοχεύει στην α) ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής 

ικανότητας και της κριτικής σκέψης, β) άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, 

περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικού – οικονομικού - πολιτικού 
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φαινομένου, θεσμού κ.τ.λ. Συνολικά το ΠΣ επιδιώκει την εφαρμογή πληθώρας 

διδακτικών προσεγγίσεων (π.χ. παιχνίδια, μελέτη περίπτωσης, αλλά και 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας) ώστε να διατηρείται και εντείνεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να υπάρχει προσαρμογή στις απαιτήσεις της εκάστοτε 

ενότητας. Καταλήγει δε ότι επιλέγεται «η διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την 

οποία δίνεται έμφαση: στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών 

των μαθητών, στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, στην 

καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής, στην καλλιέργεια επικοινωνίας και 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της 

μάθησής τους, στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και τη σύνδεσή 

τους με τα περιβάλλοντα ζωής». 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή του μαθήματος Πολιτική Παιδεία, την πρώτη 

χρονιά εφαρμογής του, προσιδιάζει περισσότερο με αυτό που οι Fenwick et.al. (2013) 

ονομάζουν πολύ-επιστημονικότητα (multidisciplinarity) και όχι σε αυτό που ορίζουμε 

ως διεπιστημονικότητα. «Η πολυεπιστημονική προσέγγιση οργάνωσης της διδακτικής 

ύλης περιλαμβάνει -κατά τη διάρκεια του ίδιου εκπαιδευτικού έτους- τη διδασκαλία 

από έναν εκπαιδευτικό διακριτών κοινωνικών θεμάτων, τα οποία όμως παραμένουν 

διακριτές θεματικές ενότητες» (Fenwick et.al., 2013: 459). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

επεξηγούν ότι μπορεί να δημιουργήσει τις δυνατότητες για διασύνδεση των εννοιών, 

κάτι όμως που θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει με δεδομένο ότι το μάθημα θα 

διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που δεν θα είναι εξειδικευμένοι να διδάσκουν 

τμήματα του προγράμματος σπουδών άλλων μαθημάτων. Με βάση τις ενδείξεις που 

έχουμε από το νέο πρόγραμμα σπουδών, η νέα μορφή του μαθήματος διατηρεί τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, ωστόσο σε μεμονωμένα  σημεία του ΠΣ φαίνεται να 

προωθούνται πιο ξεκάθαρα διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

 Συμπερασματικά, η οργανωμένη και ουσιαστική εφαρμογή της 

διεπιστημονικής μεθόδου που αναλύεται στην παρούσα εργασία, μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας. Άλλωστε η ίδια η 

φύση του μαθήματος –συνδυασμός τριών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων- 

εμπεριέχει στοιχεία διεπιστημονικότητας.           

 Ωστόσο με την αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος καταργείται η ύπαρξη 

αυτόνομου μαθήματος Οικονομίας. Άμεση συνέπεια αυτής της αλλαγής είναι αρχικά 

να περιορίζεται ο χρόνος που αφιερώνεται, κατά τη φοίτηση των μαθητών στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανάλυση οικονομικών εννοιών. Όπως θα 

αποδειχθεί σε δεύτερο επίπεδο και οι οικονομικές έννοιες που εμπεριέχονται στο ΠΣ 

είναι λιγότερες.  

Με βάση το ΠΣ του μαθήματος Πολιτική Παιδεία θα αναλύσουμε  ανά 

κεφάλαιο τους στόχους, τις έννοιες-κλειδιά και τις ενδεικτικές δραστηριότητες, ώστε 

να προσδιορίσουμε: α) τα περιθώρια διεπιστημονικών παρεμβάσεων στα κεφάλαια 

που δεν  έχουν ως κύρια στοιχεία ανάλυσης οικονομικές έννοιες, β) να προτείνουμε 
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κάποιες διεπιστημονικές παρεμβάσεις και παράλληλα γ) να προσδιορίσουμε -αν 

υπάρχουν- τις οικονομικές έννοιες που δεν αναλύονται πια αυτόνομα και να τις 

εντάξουμε μέσω τις διεπιστημονικότητας στο πλαίσιο του μαθήματος. Στόχος είναι 

όχι μόνο οι μαθητές να αποκομίσουν οφέλη από τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 

αλλά και να επιτευχθεί εμβάθυνση σε οικονομικές έννοιες, στις οποίες στα πλαίσια 

του νέου Λυκείου, είτε δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος, είτε δεν 

συμπεριλαμβάνονται καθόλου στο ΠΣ της γενικής παιδείας.    

 Το πρώτο κεφάλαιο του ΠΣ για την Α΄ Λυκείου έχει τίτλο «Η κοινωνία η 

Πολιτεία και η Οικονομία». Δύο από τους στόχους που δημιουργούν ουσιαστικά την 

απαίτηση για διεπιστημονικές παρεμβάσεις είναι οι παρακάτω: «οι μαθητές να είναι 

ικανοί α) να αναλύουν τη δυναμική αλληλεξάρτηση της κοινωνίας – πολιτείας – 

οικονομίας και β) να εξηγούν τη λειτουργία της οικονομίας και τις σχέσεις κοινωνίας-

πολιτείας και οικονομίας. Με βάση τις ενότητες του κεφαλαίου, όπως περιγράφονται 

από το ΠΣ, η πρώτη υποενότητα που αναφέρεται στην οικονομία αποσκοπεί στο να 

καλύψει τους παραπάνω στόχους. Οι Weyland & Rehm (2013) παρουσιάζουν μια 

εφαρμογή, με τη μορφή παιχνιδιού, η οποία εξυπηρετεί ολοκληρωμένα τους 

παραπάνω στόχους. Το παιχνίδι βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές ναυαγούν σε 

ένα έρημο νησί και πρέπει μόνοι τους να αποφασίσουν και οργανώσουν τη ζωή τους. 

Από την οικονομική σκοπιά το παιχνίδι χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της 

σπανιότητας, του καταμερισμού της εργασίας και της χρήσης των χρημάτων. Ωστόσο 

οι μαθητές πρέπει να λάβουν και άλλες αποφάσεις, μέσω ψηφοφορίας, όπως π.χ. για 

το ποιος θα είναι υπεύθυνος για κάθε δράση. Άρα διακρίνουν άμεσα τη σημασία της 

ψηφοφορίας στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και τους ρόλους όσων έχουν 

αναλάβει να εκτελέσουν τις αποφάσεις που όλοι μαζί έχουν πάρει. Έτσι υπάρχει 

συσχέτιση του πολιτικού συστήματος με τις οικονομικές αποφάσεις και τη λειτουργία 

της κοινωνίας. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα (κατά τη «φανταστική» διαμονή τους στο 

νησί) που απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στο να εισάγουν στο 

μάθημα τον τρόπο σκέψης και τις μεθόδους εργασίας των κοινωνικών επιστημών.   

 Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η κοινωνία», ενώ ένας από τους στόχους 

είναι «να ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά των κοινωνιών αξιοποιώντας στοιχεία του 

υλικού πολιτισμού, καθώς και έργα τέχνης. Ειδικά όσον αφορά την ανάλυση της 

έννοιας-κλειδί «βιομηχανική κοινωνία» μπορούν να διδαχθούν διεπιστημονικά 

έννοιες που υπάρχουν σε επόμενο κεφάλαιο που έχει σχέση με την οικονομία. Οι 

έννοιες αυτές όπως έχουμε αναφέρει και στο προηγούμενο τμήμα του κεφαλαίου 

μπορούν να είναι οι συντελεστές παραγωγής, η επιχείρηση κ.α.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται «οι θεσμοί και αξίες της Ελληνικής 

κοινωνίας». Ένας από τους στόχους του κεφαλαίου είναι να εξηγούν οι μαθητές «τη 

σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών θεσμών στις σύγχρονες κοινωνίες. Η επίτευξη 

αυτού του στόχου μπορεί να γίνει διεπιστημονικά και να συνδυαστεί με την 
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παρουσίαση του όρου ανθρώπινο κεφάλαιο (βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 16), να συνδεθεί με 

την ενότητα του 2
ου

 κεφαλαίου του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας, σχετικά με την 

κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, ώστε οι μαθητές να οδηγηθούν στο 

συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική για να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων και της χώρας. 

Επιπρόσθετα μια άλλη έννοια-κλειδί του κεφαλαίου είναι η οικογένεια η οποία μπορεί 

να μελετηθεί συγκριτικά με την έννοια νοικοκυριό και τον τρόπο που αναλύεται από 

την επιστήμη της Οικονομίας. Σε αυτό το σημείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στοιχεία του 4
ου

 κεφαλαίου της Πολιτική Παιδείας, αλλά και το οικονομικό κύκλωμα 

όπως περιγράφεται στο βιβλίο των ΑΟΘ (σελ. 23). 

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι το πρώτο του ΠΣ, το οποίο αφιερώνεται πλήρως 

στην ανάλυση οικονομικών εννοιών. Οι βασικές έννοιες της ενότητας είναι οι 

παρακάτω: το κύριο οικονομικό πρόβλημα, οι ανάγκες, τα αγαθά το καταναλωτικό 

πρότυπο, οι επιχειρήσεις, οι συντελεστές παραγωγής, το κόστος παραγωγής, η τιμή 

των αγαθών, τα νοικοκυριά, το εισόδημα των νοικοκυριών, ο οικογενειακός 

προϋπολογισμός, το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Με βάση το ΠΣ οι παραπάνω έννοιες 

πρέπει να καλυφθούν σε πέντε (5) διδακτικές ώρες, στοιχείο που επιβάλει να γίνει 

συνοπτική παρουσίαση και όχι ανάλυση σε βάθος. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να 

υπάρξει εφαρμογή αυτών των εννοιών και σε άλλα σημεία του μαθήματος ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση, αλλά και οι σχετικοί με την ολιστικότητα σκοποί 

του ΠΣ.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι στόχοι του κεφαλαίου και αναφέρεται 

συνοπτικά σε ποια άλλα κεφάλαια του ΠΣ του μαθήματος της ΠΠ μπορούν οι 

συγκεκριμένοι στόχοι να επιτευχθούν μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων:   

α) οι μαθητές πρέπει να εξηγούν το κύριο οικονομικό πρόβλημα,  

 Μπορεί να γίνει αναφορά στο κεφ. 8 που σχετίζεται με τη «λήψη αποφάσεων» 

και να αναδεικνύεται η σημασία του οικονομικού προβλήματος στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια οικονομία. 

 Μπορεί να αναδειχθεί η σημασία του οικονομικού προβλήματος σε μια 

συζήτηση στα πλαίσια του 9
ο
 κεφαλαίου για την ανάγκη «εξοικονόμησης 

φυσικών πόρων. 

β) οι μαθητές πρέπει να διακρίνουν τις πραγματικές από τις πλασματικές 

ανάγκες,  

 στόχος, που μαζί με την έννοια-κλειδί καταναλωτικό πρότυπο, μπορεί να 

εξεταστεί στο 6
ο
 κεφάλαιο παράλληλα με την κοινωνικοποίηση και τους 

φορείς κοινωνικοποίησης και  
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 στο 7
ο
 κεφάλαιο όπου υπάρχει ενότητα με τίτλο αγωγή καταναλωτή 

γ) οι μαθητές πρέπει να εξηγούν τους συντελεστές παραγωγής και τη συμβολή 

τους στο κόστος παραγωγής, 

 στόχος που σχετίζεται και με το 2
ο
 κεφάλαιο όπου γίνεται αναφορά στη 

βιομηχανική κοινωνία, 

 με το 9
ο
 κεφάλαιο, όπου σχετίζεται με την αειφόρο ανάπτυξη, τους φυσικούς 

πόρους και τις πηγές ενέργειας και  

 το 10
ο
 κεφάλαιο που έχει τίτλο «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»     

δ) οι μαθητές πρέπει να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του χρήματος στις 

σύγχρονες κοινωνίες και να υιοθετούν υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά,  

 στόχος που συνδυάζεται με το 7
ο
 κεφάλαιο, όπου υπάρχει ενότητα με τίτλο 

αγωγή καταναλωτή 

 και το 11
ο
 κεφάλαιο με τίτλο «Χρήμα και τράπεζες» 

ε) οι μαθητές πρέπει να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το δικό τους 

οικογενειακό προϋπολογισμό,  

 στόχος που σχετίζεται με το 3
ο
 κεφάλαιο και την ενότητα για την οικογένεια 

στ) οι μαθητές πρέπει να περιγράφουν και να αναλύουν τον τρόπο 

διαμόρφωσης των τιμών και 

ζ) οι μαθητές πρέπει να απαριθμούν περιπτώσεις που το κράτος παράγει και 

καταναλώνει προϊόντα.      

 Στόχος που μπορεί να εφαρμοστεί και στο 13
ο
 κεφάλαιο στην ενότητα που 

αναφέρεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 

Ο τίτλος του 5
ου

 κεφαλαίου είναι: « Η πολιτεία – η πολιτική κοινότητα» και 

λέξεις κλειδιά ο δήμος, η περιφέρεια, το κράτος, η Ε.Ε., η συμμετοχή του πολίτη και 

τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας.  

Το 6
ο
 κεφάλαιο έχει τίτλο «Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση». Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το περιεχόμενό του συμπίπτει με το περιεχόμενο του αντίστοιχου 

κεφαλαίου στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Κατά συνέπεια μπορεί να γίνει μια 

διεπιστημονική αναφορά σε έννοιες όπως το καταναλωτικό πρότυπο, η μόδα και η 

ικανοποίηση αναγκών, αντίστοιχη με αυτή που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο 

(σελ. 244). 

Το 7
ο
 κεφάλαιο έχει τίτλο: «Ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης» και 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνθετο κεφάλαιο, καθώς τα θέματα με τα οποία 
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ασχολείται είναι ποικίλα, όπως και η στοχοθεσία του. Οι στόχοι που θα μας 

απασχολήσουν είναι οι παρακάτω: «οι μαθητές πρέπει: α) να αποκτήσουν ήθος 

ελευθερίας και ευθύνης και να συμμετέχουν ελεύθερα και υπεύθυνα στα κοινά, β) να 

αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να προστατεύουν το περιβάλλον, γ) να 

αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και δ) να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση. 

Αντίστοιχα οι έννοιες-κλειδιά είναι ο πολίτης, περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή 

καταναλωτή, φορολογική συνείδηση, ενώ στις ενδεικτικές δραστηριότητες 

προτείνεται ο καταιγισμός ιδεών με θέμα τη φορολογική αγωγή και η διοργάνωση 

ημερίδας με θέμα την αποταμίευση και τη φορολογική συνείδηση.  

Ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2008, αποδείχθηκε η αναγκαιότητα 

του οικονομικού γραμματισμού, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στα 

κοινά, ως ενεργοί πολίτες, που παράλληλα ασκούν έλεγχο στην πολιτική εξουσία. 

Κατά συνέπεια ο ενεργός πολίτης πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες φαινομένων όπως 

η οικονομική ανισότητα, αλλά να κατέχει και οικονομικές έννοιες που του επιτρέπουν 

να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, ώστε να μπορεί να αποτρέπει ανάλογες μελλοντικές 

καταστάσεις. Ένας στόχος της διεπιστημονικής προσέγγισης πρέπει να είναι οι 

μαθητές να αναγνωρίζουν τη σημασία της οικονομικής επιστήμης στη δημιουργία 

ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.  

Στη σχετική με την αγωγή του καταναλωτή ενότητα, μπορούν να έχουν 

βαρύνουσα σημασία έννοιες όπως αγαθά, ανάγκες, ενώ μπορεί να συνδεθεί με την 

επίτευξη του στόχου του κεφαλαίου 4, σύμφωνα με τον οποίο «οι μαθητές πρέπει να 

μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το δικό τους οικογενειακό 

προϋπολογισμό». Παράλληλα η καταναλωτική αγωγή μπορεί να συνδεθεί με την 

ενότητα για τη φορολογική συνείδηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι για 

να αποκτηθεί φορολογική συνείδηση πρέπει οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη 

σημασία και τη χρησιμότητα των φόρων. Στην επίτευξη αυτού του σκοπού, μπορεί να 

συντελέσει ουσιαστικά ένα διεπιστημονικό μάθημα που να συμπεριλαμβάνει έννοιες 

όπως ο προϋπολογισμός, οι δημόσιες δαπάνες/δημόσια έσοδα (2
ο
 κεφάλαιο του 

μαθήματος ΠΠ στη Β΄ Λυκείου) και το κοινωνικό κράτος (3
ο
 κεφάλαιο του 

μαθήματος ΠΠ στη Β΄ Λυκείου)  

Το επόμενο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η λήψη αποφάσεων» και οι στόχοι του που 

θα μας απασχολήσουν αρχικά είναι οι ακόλουθοι: «α) να διατυπώνουν κριτήρια 

ορθής λήψης αποφάσεων και β) να ερμηνεύουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων τους 

στον εαυτό τους και στο σύνολο». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των στόχων 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την έννοια του εναλλακτικού ή πραγματικού κόστους 

(βιβλίο ΑΟΘ, σελ. 20). Κατά συνέπεια οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο 

της οικονομίας για τη λήψη γενικότερων (όχι μόνο οικονομικών) αποφάσεων. Με 

αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογήσουν πιο ολοκληρωμένα κάθε 

απόφασή τους (με τη μορφή πράξης, δράσης ή οποιαδήποτε άλλη) καθώς θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τους τις συνέπειές (κόστος) της. Παράλληλα θα μπορέσουν να 

κατανοήσουν βαθύτερα τη σχέση της έννοιας του κόστους με το βασικό οικονομικό 
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πρόβλημα κάθε κοινωνίας. Δύο άλλοι στόχοι του κεφαλαίου που προσφέρουν τη 

δυνατότητα διεπιστημονικών παρεμβάσεων είναι το «να μπορούν οι μαθητές α) να 

αντιλαμβάνονται τις ευθύνες του εκλογικού σώματος και β) να ερμηνεύουν γιατί 

πρόσωπα και φορείς επηρεάζουν τη Βουλή στη λήψη αποφάσεων». Και σε αυτό το 

σημείο πρέπει να αναδειχθεί η σημασία του οικονομικού γραμματισμού των πολιτών 

για τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας και μέσω της εκλογικής διαδικασίας. 

Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από την ειδησεογραφία για 

τον τρόπο που διαφορετικές κοινωνικές ομάδες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα 

συμφέροντά τους, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση και τη βουλή.       

 Ο τίτλος του 9
ου

 κεφαλαίου είναι «Αειφόρος ανάπτυξη» και στόχοι του οι 

μαθητές να μπορούν α) να εξηγούν τα διάφορα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα», β) 

να εφαρμόζουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ έννοιες-κλειδιά που μπορούν 

να απασχολήσουν μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι οι παρακάτω: σύγχρονα 

αναπτυξιακά μοντέλα, βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη και εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων. Μια πρώτη διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει την βαθύτερη 

ανάλυση της έννοιας της ανάπτυξης (όπως έχει επισημανθεί υπάρχουν τα εργαλεία 

στο βιβλίο των ΑΟΘ, σελ. 163), ώστε στη συνέχεια να εκπληρωθεί και ο πρώτος 

στόχος του ΠΣ για αυτό το κεφάλαιο. Στην ενότητα με τίτλο «αειφόρος ανάπτυξη – 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων», μπορεί επίσης να γίνει διεπιστημονική εφαρμογή 

των οικονομικών εννοιών «παραγωγικοί συντελεστές» και «βασικό οικονομικό 

πρόβλημα», ώστε να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν τα οφέλη της αειφόρου 

ανάπτυξης και την ανάγκη εξοικονόμησης φυσικών πόρων.      

 Ο τίτλος του δέκατου κεφαλαίου είναι «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» 

και είναι μια κατεξοχήν ενότητα όπου οι οικονομικές έννοιες παίζουν βασικό ρόλο. 

Οι έννοιες-κλειδιά του κεφαλαίου είναι: το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η 

επιχείρηση, η παραγωγή προϊόντων, ανταγωνιστικότητα προϊόντων, εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων, η καινοτομία, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η διάκριση των 

επιχειρήσεων: η νομική μορφή των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις κατά τομέα και 

κλάδο, κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις. 

 Ένα παράδειγμα περαιτέρω εμβάθυνσης μέσω της εισαγωγής πρόσθετων 

οικονομικών εννοιών είναι η συσχέτιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων με 

την έννοια του κόστους, που αναφέρεται στο 4
ο
 κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, σε αυτό το 

κεφάλαιο η διεπιστημονικότητα μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Να αναδειχθεί 

δηλαδή η σημασία των επιχειρήσεων για την εξέλιξη των κοινωνιών. Να αναλυθεί 

δηλαδή ένα θέμα που άπτεται περισσότερο της Κοινωνιολογίας (κεφ. 2). 

 Το ενδέκατο κεφάλαιο έχει επίσης οικονομικό χαρακτήρα, καθώς ο τίτλος του 

είναι «Το χρήμα και οι τράπεζες» και έννοιες-κλειδιά: από τον αντιπραγματισμό στην 

οικονομία του χρήματος, το χρήμα, οι ιδιότητες και οι λειτουργίες του χρήματος, 

σύγχρονες μορφές χρήματος, τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, κεντρική τράπεζα, η 
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ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, αποταμίευση – καταθέσεις – δάνεια. Χρηματιστήριο η 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς.  

 Το δωδέκατο κεφάλαιο έχει τίτλο «Μετανάστευση», ενώ οι στόχοι που θα μας 

απασχολήσουν είναι οι παρακάτω: «α) να εξηγούν τα αίτια των μεταναστεύσεων και 

να διερευνούν τις συνέπειες για το άτομο, β) τη χώρα προέλευσης και τη χώρα 

προορισμού, γ) να διακρίνουν τις έννοιες μετανάστης και πρόσφυγας και δ) να 

διερευνήσουν τη μετανάστευση των Ελλήνων διαχρονικά». Αν και δεν αναφέρονται 

ρητά οικονομικές έννοιες στους στόχους, είναι απαραίτητο για την επίτευξη τους να 

χρησιμοποιηθούν και οικονομικές έννοιες. Και πάλι έννοιες όπως παραγωγικοί 

συντελεστές, ανάπτυξη, ανεργία, οικονομικές ανισότητες είναι απαραίτητο να 

αναλυθούν ώστε να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

του θέματος (πρέπει να σημειωθεί ότι πιο διεξοδική ανάλυση υπάρχει στην 

προηγούμενη ενότητα και στην ανάλυση του κεφαλαίου του βιβλίου της 

Κοινωνιολογίας που αναφέρεται στη μετανάστευση).  

 Το τελευταίο κεφάλαιο του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας για την Α΄ Λυκείου 

έχει τίτλο «Κοινωνικά Προβλήματα» και στόχοι του, που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και οικονομικές έννοιες είναι: α) να καταγραφούν τα κοινωνικά 

προβλήματα καθώς και τα αίτιά τους, β) να εξηγούν τις συνέπειες και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους, γ) να εξηγούν τους λόγους υπερδανεισμού των νοικοκυριών και 

του κράτους και να ερμηνεύουν τα αίτια της αστικοποίησης. Άλλες έννοιες-κλειδιά 

είναι η φτώχεια, η ανεργία (τα οποία αποτελούν μια ενότητα), η βία και η 

υπογεννητικότητα. Έχοντας παρουσιάσει διεπιστημονικές προσεγγίσεις των 

περισσότερων εννοιών στην προηγούμενη ενότητα, σε αυτό το σημείο θα 

επικεντρωθούμε στο φαινόμενο του υπερδανεισμού. Αρχικά σχετικά με τον 

υπερδανεισμό των ιδιωτών μπορούν να γίνουν διασυνδέσεις με έννοιες όπως ανάγκες, 

ιδιότητες αναγκών, καταναλωτισμός, καταναλωτικό πρότυπο, Μ.Μ.Ε., ομάδες πίεσης 

(διαγραφή χρεών), ενώ όσον αφορά τον κρατικό δανεισμό μπορεί να συσχετισθεί και 

με θέματα που άπτονται της πολιτικής επιστήμης, όπως ομάδες πίεσης, Βουλή, 

κυβέρνηση, ενημέρωση, ενεργοί πολίτες κ.τ.λ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 

συγκεκριμένο θέμα, αν και άπτεται της εξωσχολικής πραγματικότητας των μαθητών, 

μπορεί να αποδειχθεί από πλευράς οικονομικής ανάλυσης εξαιρετικά σύνθετο για 

τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Κατά συνέπεια ίσως πρέπει να υπάρξει περιορισμός 

των τεχνικών λεπτομερειών και η ανάλυση να επικεντρωθεί στις κοινωνικές και 

πολιτικές προεκτάσεις.     

 Όσον αφορά το ΠΣ της Πολιτική Παιδείας για τη Β΄ Λυκείου (Φ.Ε.Κ. 

934/14.04.2014) διατηρεί τον ίδιο ουσιαστικά σκοπό και τους ίδιους ειδικούς 

σκοπούς με το αντίστοιχο ΠΣ της Α΄ Λυκείου. Ωστόσο προσθέτει κάποιους επιπλέον, 

εκ των οποίων χρήσιμοι για τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι οι παρακάτω: «οι 

μαθητές πρέπει να α) κατανοήσουν βασικές έννοιες της Οικονομίας, της Πολιτικής 

και του Δικαίου και της Κοινωνιολογίας, να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και 

κριτική ικανότητα στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων αυτών των 
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επιστημών, β) να κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας, της 

πολιτείας και της οικονομίας και να προσπαθούν για τη διαρκή βελτίωσή τους, γ) να 

διακρίνουν τον ιδιωτικό από τον δημόσιο τομέα της οικονομίας και να κατανοήσουν 

τον ρόλο του κράτους στην οικονομία, δ) να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεργασίας 

με την δημόσια διοίκηση και να επιδιώκουν την ορθολογική και αποτελεσματική 

λειτουργία της, ε) να συνειδητοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Ελληνικής οικονομίας και να τα αξιοποιήσουν για το ατομικό και συλλογικό όφελος 

και στ) να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να νοιώσουν 

Ευρωπαίοι πολίτες και να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι (σελ. 

14048). 

Πιο συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η οργάνωση της 

κοινωνίας» και οι στόχοι οι οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις αναφέρουν ότι «οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να α) εξηγούν τους 

μηχανισμούς με τους οποίους το άτομο ενσωματώνει τις επιδράσεις του κοινωνικού 

περίγυρου και διαμορφώνει τον κοινωνικό εαυτό και ότι επιδρά στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησής του, β) να καταγράφουν τους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωση του κοινωνικού ατόμου, γ) να αναλύουν την έννοια των κοινωνικών 

αξιών, τις κατηγορίες τους και τη διαφοροποίησή τους στο χώρο και στο χρόνο, δ)  

εξηγούν τις μορφές της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και ε) να διακρίνουν τους 

τύπους των εγκλημάτων και να τα συνδέσουν με την παραβίαση και προσβολή των 

δικαιωμάτων, των κανόνων και των αξιών και με τη λειτουργία του κοινωνικού 

ελέγχου. Όπως έχουμε αναφέρει και στα αντίστοιχα κεφάλαια του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας, οι οικονομικές έννοιες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο παρόν 

κεφάλαιο είναι το καταναλωτικό πρότυπο, τη σημασία των υλικών αγαθών και τη 

συσχέτισή τους με τις σύγχρονες αξίες του ατόμου και τα οικονομικά εγκλήματα. 

Επιπρόσθετα συνδυαστικά με το αμέσως επόμενο κεφάλαιο του ΠΣ μπορεί να 

προσεγγιστούν έννοιες όπως δημόσια έσοδα, φόροι, φοροδιαφυγή, εγκληματικότητα, 

συνέπειες φοροδιαφυγής, φορολογική συνείδηση.   

Το 2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζει πολύ σημαντικές οικονομικές έννοιες που συχνά 

χρησιμοποιούνται και για την εξήγηση κοινωνικών φαινομένων. Τίτλος του είναι «Η 

οργάνωση της Οικονομίας» και στόχοι του είναι οι μαθητές α) να εξηγούν τις έννοιες 

των Εθνικών Λογαριασμών και τη χρησιμότητά τους, β) να διακρίνουν τον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα, γ) να εξηγούν τον ρόλο του κράτους στην οικονομία, δ) να 

διακρίνουν και να αιτιολογούν την παραγωγή δημόσιων αγαθών, ε) να διατυπώνουν 

την έννοια του Κρατικού Προϋπολογισμού ως οικονομικής, νομικής και πολιτικής 

πράξης, στ) να απαριθμούν τις κατηγορίες εσόδων και δαπανών του κράτους, ζ) να 

αναλύουν τις συνέπειες από την αποφυγή της φορολογίας, να η) αναπτύξουν 

φορολογική συνείδηση και θ) να εξηγούν τον ρόλο του δημόσιου δανεισμού και να 

αναφέρουν τα είδη του. Κάποιες πρόσθετες έννοιες-κλειδιά είναι το ΑΕΠ και το 

ισοζύγιο. Όπως έχει γίνει ήδη σαφές έννοιες από αυτό το κεφάλαιο μπορούν να 
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αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για τη διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση 

αρκετών ενοτήτων σε άλλα κεφάλαια του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας.     

Είναι απαραίτητο να γίνει μια ειδική αναφορά στις προτεινόμενες από το ΠΣ 

δραστηριότητες, καθώς όλες μπορούν να συνδυαστούν με την ανάλυση εννοιών που 

σχετίζονται με την ανάλυση άλλων ενοτήτων της ύλης της Πολιτικής Παιδείας: 

α) «παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών 

της Ε.Ε. και συζήτηση». Στη συζήτηση μπορούν να αναφερθούν κοινωνικά 

προβλήματα όπως η μετανάστευση. 

β) «προβληματισμός και συζήτηση με θέμα: τη σχέση του επιπέδου του ΑΕΠ 

και της ευημερίας των κατοίκων μιας χώρας. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε σχετικά με 

την φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα. 

γ) «μελέτη παραδειγμάτων από τον ημερήσιο τύπο με ζητήματα οικονομικής 

πολιτικής και σχολιασμός τους. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αναδείξει τη σχέση 

οικονομίας και πολιτικής, τη σημασία της ψήφου, της συμμετοχής, τις διαφορετικές 

πολιτικές των κομμάτων κ.τ.λ.  

δ) Παρουσίαση στοιχείων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύνδεση του 

μαθήματος με την εξωσχολική πραγματικότητα, ώστε να αναδειχθούν οι συνέπειες 

της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα μπορεί να αναδειχθεί η σημασία των δημοσίων 

δαπανών για την ύπαρξη και εφαρμογής της αρχής του Συντάγματος περί Κοινωνικού 

κράτους που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας.  

ε) Παρουσίαση από τους μαθητές στοιχείων για την εξέλιξη του Δημόσιου 

Χρέους της χώρας (εργασία σε ομάδες). Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει αναφορά 

στην ενότητα που είχαν διδαχθεί οι μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 

σχέση με τον ιδιωτικό και δημόσιο δανεισμό. 

Ο τίτλος του 3
ου

 κεφαλαίου είναι «Η οργάνωση της Πολιτείας». Οι στόχοι του 

ΠΣ που θα μας απασχολήσουν είναι αρχικά «οι μαθητές να διακρίνουν και να 

αξιολογούν τα διάφορα πολιτεύματα». Είναι σημαντικό να ανατρέξουμε στην εξέλιξη 

των κοινωνιών και να αναδείξουμε τη σημασία των εξελίξεων σε οικονομικό επίπεδο 

και στον τρόπο παραγωγής, για την επίτευξη της μετάβασης από τη μοναρχία σε πιο 

δημοκρατικές μορφές πολιτεύματος. Ένας άλλος στόχος του κεφαλαίου είναι οι 

μαθητές να εξηγούν τις βασικές αρχές του Συντάγματος και το περιεχόμενό τους. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνουμε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του Κοινωνικού Κράτους, εμπλέκοντας 

έννοιες όπως Προϋπολογισμός, κοινωνική ανισότητα κ.α. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο αναλύεται «Η λειτουργία της πολιτείας». Αρχικά, έννοιες-

κλειδιά που θα μας απασχολήσουν είναι οι λειτουργίες το κράτους. Οι μαθητές πρέπει 

να συσχετίσουν τη νομοθετική λειτουργία με τις πολιτικές που εφαρμόζονται από την 

κυβέρνηση. Κατά συνέπεια ο στόχος να «αναλύουν οι μαθητές τη διαδικασία 
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ψήφισης ενός νόμου» μπορεί να εφαρμοστεί και για την περίπτωση του 

προϋπολογισμού του κράτους. Οπότε και εδώ να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές 

έννοιες από το κεφάλαιο της «Οργάνωσης της Οικονομίας». Με τη χρήση ενός 

παραδείγματος (π.χ. δαπάνες για την Εκπαίδευση) μπορεί να υπάρξει διάλογος για τη 

διασύνδεση οικονομίας, πολιτικής και κοινωνιολογίας. Στη συνέχεια είναι εφικτό να  

διεξαχθεί παιχνίδι ρόλων που οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα προσπαθήσουν να 

υποστηρίξουν διαφορετικές πολιτικές για την εκπαίδευση, ώστε να καταλήξουν στην 

ψήφιση νόμου για το ποιες αλλαγές θα ήθελαν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτή 

τη διαδικασία οι μαθητές θα πρέπει να αναλύσουν ολόπλευρα ένα θέμα που άπτεται 

των ενδιαφερόντων τους και να ερμηνεύσουν το πραγματικό νόημα της ψήφισης ενός 

νόμου, να εφαρμόσουν οικονομικές έννοιες όπως το κόστος των προτεινόμενων 

αλλαγών και να αναλύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ. εξάλειψη ανισοτήτων).  

Το 5
ο
 κεφάλαιο (Σχέσεις πολιτείας και πολίτη) δεν έχει πολλές ξεκάθαρες 

περιπτώσεις όπου να μπορούν να εφαρμοστούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

οικονομικών εννοιών. Ένας από τους στόχους που μπορεί να εντάξει και οικονομικές 

έννοιες σε μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι «οι μαθητές να καταγράφουν και να 

καταγγέλλουν τα φαινόμενα διαφθοράς που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και να 

γνωρίζουν τους φορείς και τα μέσα αντιμετώπισης της διαφθοράς». Για παράδειγμα 

πρέπει να συσχετίσουν τη διαφθορά με την εγκληματικότητα, με την εξυπηρέτηση 

οικονομικών συμφερόντων, με την πολιτική κ.α. 

Αντίθετα στο επόμενο κεφάλαιο «Το δίκαιο στη ζωή μας», προσφέρεται η 

δυνατότητα να αναλύσουμε κάποιες οικονομικές έννοιες από διαφορετική οπτική 

γωνία. Οι στόχοι που προσφέρουν το πλαίσιο για να γίνει η παραπάνω προσπάθεια 

είναι οι ακόλουθοι: «να μπορούν οι μαθητές α) να αντιληφθούν πως οι οικονομικές 

και κοινωνικές τους σχέσεις ρυθμίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο, β) να 

επιχειρηματολογήσουν για την αναγκαιότητα ή μη των κανόνων, γ) να συγκρίνουν τα 

χαρακτηριστικά των φυσικών και νομικών προσώπων, δ) να διακρίνουν τους κλάδους 

δικαίου, ε) να κατανοήσουν τα δικαιώματα που συνδέουν τους ανθρώπους με τα 

πράγματα (κυριότητα, χρήση κτλ.). Με βάση τα παραπάνω, έννοιες όπως η 

επιχείρηση αναλύονται ως νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα μπορεί να αναδειχθεί η 

σημασία τους για την κοινωνική λειτουργία και να εξηγηθούν πιο ολοκληρωμένα οι 

λόγοι γιατί πρέπει να έχει νομική υπόσταση. Παράλληλα το εμπορικό και το εργατικό 

δίκαιο μπορούν να προσφέρουν το πλαίσιο για ουσιαστική συζήτηση είτε για τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, να εξηγηθεί πως αυτά κατακτήθηκαν, να επισημανθεί 

η σημασία των συνδικαλιστικού κινήματος κ.α.  

Ένα εξαιρετικά σημαντικό οικονομικό ζήτημα, το οποίο άπτεται του 

εμπορικού δικαίου, είναι η μορφή της αγοράς ενός αγαθού και οι ανταγωνιστικές 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Στο βιβλίο των ΑΟΘ υπάρχει αναλυτικό 

κεφάλαιο (σελ. 109) για τις μορφές αγοράς. Για τις ανάγκες τις ενότητας, έτσι ώστε 

να αναδειχθεί η σημασία του εμπορικού δικαίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

σχετικές με το ολιγοπώλιο και τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό παράγραφοι του 
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βιβλίου των ΑΟΘ (σελ. 126-127). Δύο από τους στόχους της διδακτικής ενότητας 

(βιβλίο καθηγητή ΑΟΘ, σελ. 143) είναι: «οι μαθητές να περιγράφουν τη συμπεριφορά 

της ολιγοπωλιακής επιχείρησης στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό». Μέσω τις 

περιγραφής των πρακτικών θα αναδειχθούν οι στόχοι του Εμπορικού Δικαίου και τι η 

νομοθεσία προσπαθεί να αποφύγει, δημιουργώντας ένα πραγματικό παράδειγμα για 

τους μαθητές.        

Το έβδομο κεφάλαιο είναι το τελευταίο που έχει στο επίκεντρό του 

οικονομικές έννοιες. Στόχοι όπως να εξηγούν οι μαθητές «τις παραγωγικές 

δυνατότητες της χώρας και να ερμηνεύουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης δίνουν τη δυνατότητα για πολύπλευρες 

διεπιστημονικές αναλύσεις. Για παράδειγμα μπορεί να εισαχθεί το μοντέλο της 

καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων (ΑΟΘ, σελ. 18) ή να συσχετισθεί η έννοια του 

ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαιδευτική πολιτική και τις δαπάνες για την 

εκπαίδευση (παραδείγματα που έχουν προταθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο). 

Άλλες έννοιες-κλειδιά του κεφαλαίου είναι: οι φυσικοί πόροι, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας, η γεωργία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια. Γίνεται 

σαφές ότι αναφερόμενοι στην ενέργεια μπορεί να γίνει συσχέτιση με την αειφόρο 

ανάπτυξη που έχει αναλυθεί στο ΠΣ της Α΄ Λυκείου, αλλά και βασιζόμενοι στο 

συγκριτικό πλεονέκτημα να μιλήσουμε για το διεθνές εμπόριο και τις κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές συνέπειές του.  

Το τελευταίο κεφάλαιο του ΠΣ αναφέρεται στην Ε.Ε. Και σε αυτό το σημείο 

του ΠΣ υπάρχουν στόχοι που προϋποθέτουν ή ευνοούν τη χρήση οικονομικών 

εννοιών. Μπορούμε να αναφέρουμε τους παρακάτω: οι μαθητές να μπορούν α) να 

αναλύουν τους λόγους ίδρυσης και εξέλιξης της Ε.Ε., β) να διακρίνουν τις 

αρμοδιότητες των οργάνων της Ε.Ε., γ) να αποκτήσουν την ταυτότητα και νοοτροπία 

του Ευρωπαίου πολίτη, δ) να αξιολογούν τις διάφορες πολιτικές της Ε.Ε και ε) 

ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος. 

Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η επίτευξη αυτών των στόχων ευνοείται και από το 

πνεύμα των διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα η ίδρυση και εξέλιξη 

της Ε.Ε. είναι συνυφασμένη με έννοιες όπως η οικονομική ανάπτυξη, συνεργασία, 

εμπόριο, ενώ για να μπορούν να αξιολογούν πολιτικές της Ε.Ε. πρέπει να 

χρησιμοποιούν και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης. Άλλωστε στα παραδείγματα 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συζήτηση εντός τάξης και πρέπει να είναι 

γειωμένα με την πραγματικότητα των μαθητών, μπορούν να αναλυθούν κάποιες από 

τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα.       

 Μέσω της ανάλυσης του ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας αποδεικνύεται ότι ο 

χρόνος ο οποίος διατίθεται στην ανάλυση αμιγώς οικονομικών εννοιών είναι 

περιορισμένος σε σχέση με το προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου κατά 

το οποίο οι Αρχές Οικονομίας αποτελούσαν αυτόνομο μάθημα. Ωστόσο υπό 

προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν περισσότερες και ουσιαστικότερες 

διασυνδέσεις της Οικονομίας με τις άλλες κοινωνιολογικές επιστήμες. Σημαντικό 
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ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση θα παίξουν και τα σχολικά εγχειρίδια που θα 

διαμορφωθούν για το μάθημα. Για παράδειγμα, όπως είδαμε στην προηγούμενη 

ενότητα του κεφαλαίου, το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνιολογίας βρίθει 

οικονομικών αναφορών.   

 Αν συγκρίνουμε τις οικονομικές έννοιες που υπάρχουν στο ΠΣ των Αρχών 

Οικονομίας και Πολιτικής Παιδείας, θα παρατηρήσουμε ότι στο δεύτερο δίνεται 

μικρότερη έκταση σε κάποιες, ενώ κάποιες άλλες απουσιάζουν εντελώς. Λόγω της 

σημασίας του οικονομικού γραμματισμού για τον σύγχρονο ενεργό και δημοκρατικό 

πολίτη, επιχειρήθηκε να καλυφθούν αυτά τα κενά μέσω των διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων που μπορούν να διεξαχθούν σε αρκετά κομμάτια της ύλης. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η διδασκαλία οικονομικών εννοιών που απουσιάζουν από το ΠΣ της 

Πολιτικής Παιδείας ή παρουσιάζονται εξαιρετικά συνοπτικά. Αυτές απαριθμούνται 

ως εξής: εμπόρευμα –εμπόριο, το κέρδος, η αγορά, η ζήτηση και η προσφορά, μορφές 

αγοράς, διανομή εισοδήματος, η μισθωτή εργασία, εργατικά συνδικάτα, συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, ο καταμερισμός της εργασίας, εθνικοί λογαριασμοί, οικονομική 

ανάπτυξη, το οικονομικό σύστημα σε κρίση, ανεργία, είδη ανεργίας, πολιτικές 

αντιμετώπισης, πληθωρισμός. Ωστόσο με βάση την παραπάνω λίστα και το ΠΣ οι 

προαναφερθείσες έννοιες μπορούν να ενταχθούν και αναλυθούν διεπιστημονικά ως 

εξής:  

 α) οι έννοιες εμπορεύματα και εμπόριο μπορούν αν αναπτυχθούν στο 

κεφάλαιο δύο της Α΄ Λυκείου όπου γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της κοινωνίας. 

Επίσης στην ανάλυση του 7
ου

 κεφαλαίου στη Β΄ Λυκείου όπως προαναφέρθηκε η 

ενότητα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να συζητήσουν οι μαθητές για το εμπόριο.  

 β) η έννοια του κέρδους μπορεί να εισαχθεί στο κεφάλαιο 10, που είναι 

σχετικό με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην Α΄ Λυκείου. 

γ) η μισθωτή εργασία, τα εργατικά συνδικάτα και οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία είτε στην ενότητα σχετικά με 

το δίκαιο (κεφ. 6 Β΄ Λυκείου) είτε στο κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας (κεφ. 10, 

Α΄ Λυκείου), 

δ) αντίστοιχα και η έννοια του καταμερισμού της εργασίας μπορεί να ενταχθεί 

στο κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας (κεφ. 10, Α΄ Λυκείου), 

ε) οι έννοιες αγορά, ζήτηση και προσφορά είναι εξαιρετικής σημασίας 

οικονομικές έννοιες που δεν αναφέρονται ρητά στο ΠΣ της Πολιτικής Παιδείας. Ίσως 

μπορεί να γίνει πιο διεξοδική αναφορά στο κεφάλαιο 4 της Α΄ Λυκείου που είναι το 

πρώτο καθαρά οικονομικό κεφάλαιο του ΠΣ. Επίσης μια πιο διεπιστημονική 

προσέγγιση μπορεί να γίνει στο κεφάλαιο για την λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα 

το βιβλίο των ΑΟΘ αναλύει τη συμπεριφορά του καταναλωτή (σελ. 28) στην 

προσπάθειά του να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του.  
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στ) Από τους εθνικούς λογαριασμούς αναφέρεται το ΑΕΠ. Ωστόσο 

εξαιρετικής σημασίας είναι και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων όπως η φτώχεια, η μετανάστευση. 

ζ) Οικονομική ανάπτυξη / κρίση. Αποτελούν έννοιες τόσο συχνά 

χρησιμοποιούμενες στην εξωσχολική πραγματικότητα των μαθητών που μπορούν να 

αναφερθούν και αναλυθούν σε πολλά σημεία της ύλης. Ενδεικτικά αναφέρεται το 

κεφάλαιο της μετανάστευσης, όπου μπορεί η οικονομική κρίση να αποτελέσει αίτιο 

και η οικονομική ανάπτυξη τρόπο αντιμετώπισης (κεφ. 12 Α΄ Λυκείου).  

η) η ανεργία στο ΠΣ αναφέρεται μόνο ως κοινωνικό πρόβλημα. Μια 

ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας μπορεί να αποτελέσει, όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μια επιτυχημένη παρέμβαση (κεφ. 13, 

Α΄ Λυκείου). 

θ) τέλος οικονομικές έννοιες και στοιχεία όπως ο ρυθμός πληθωρισμού, το 

ποσοστό ανεργίας κ.α. μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την πιο ολοκληρωμένη 

παρουσίαση της Ελληνικής οικονομίας στο κεφάλαιο 7 της Β΄ Λυκείου. 

        

6.6 Επίλογος 

 Σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή των ΑΟΘ «η Πολιτική Οικονομία είναι 

κοινωνική επιστήμη. Στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της βοήθησαν σημαντικά τα 

Μαθηματικά και η Στατιστική. Με τη βοήθεια των Μαθηματικών η οικονομική 

θεωρία απέκτησε ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση των προτάσεών της. Με τη 

βοήθεια της Στατιστικής απέκτησε πλούσιο εμπειρικό περιεχόμενο. Αυτή η εξέλιξη 

δεν αλλάζει την ουσία της οικονομικής επιστήμης, που είναι η ανάλυση των 

οικονομικών και συνεπώς των κοινωνικών φαινομένων. Είναι επομένως ανάγκη η 

διδασκαλία της οικονομικής θεωρίας να δίνει μεγάλη έμφαση κυρίως στα οικονομικά 

φαινόμενα και στην ερμηνεία τους και όχι στα τεχνικά μέρη της ανάλυσης ενός 

φαινομένου. Η κατανόηση του τεχνικού μέρους μιας ανάλυσης είναι απαραίτητη, 

αλλά η ουσία βρίσκεται στην οικονομική ερμηνεία του φαινομένου» (σελ. 7). 

 Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο εξυπηρετούν και τον παραπάνω στόχο. Με άλλα λόγια δημιουργούνται οι 

συνθήκες μελέτης και εφαρμογής οικονομικών εννοιών στα πλαίσια υπαρκτών 

κοινωνικών καταστάσεων, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν και με τις 

προσωπικές τους κοινωνικές εμπειρίες. Παράλληλα επιτυγχάνεται η συσχέτιση του 

μαθήματος της Οικονομίας με την Πολιτική Επιστήμη και τις Αρχές Δικαίου. 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η ολόπλευρη προσέγγιση της γνώσης μπορεί να περάσει 

από τη σφαίρα της θεωρίας στο πεδίο της καθημερινής σχολικής εφαρμογής.       
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Κεφάλαιο 7 –Συμπεράσματα, Προτάσεις, Επίλογος 

 

 7.1 Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η δυνατότητα χρήσης 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

στο πλαίσιο του ΓΕΛ. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα. Στο πρώτο 

επιχειρήθηκε η παρουσίαση και επεξεργασία της διεθνούς βιβλιογραφίας που 

ασχολείται με την απεμπλοκή από τη διδασκαλία μέσω αποκλειστικά αυτόνομων 

μαθημάτων και προωθεί ολιστικές διδακτικές μεθόδους. Παράλληλα, για τις ανάγκες 

της εργασίας, μελετήθηκε η σχετική με το TEL διεθνής βιβλιογραφία, ώστε να 

καταστεί εφικτή η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου εργαλείου μέτρησης των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών του ελληνικού ΓΕΛ. Στο δεύτερο τμήμα 

παρουσιάζονται ο τρόπος δημιουργίας ενός πολυμεσικού Διεπιστημονικού 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΣ), η εφαρμογή του και τα αποτελέσματά του. 

Επιπρόσθετα μελετήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα του ΓΕΛ, για να διεξαχθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις οικονομικών 

εννοιών στα πλαίσια των μαθημάτων Κοινωνιολογία και Πολιτική Παιδεία.       

 Ο γενικός σκοπός της εργασίας ήταν να δημιουργηθεί ένα νέο και πιο ευρύ 

πλαίσιο διδασκαλίας των οικονομικών εννοιών, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα 

του ΓΕΛ. Ενώ συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι ήταν να προταθεί στους οικονομολόγους 

εκπαιδευτικούς μια διδακτική διαδικασία που α) να δημιουργεί προϋποθέσεις 

ενεργούς μάθησης, β) να συσχετίζει τη σχολική γνώση με τις εξωσχολικές εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, γ) να μετατρέπει το μάθημα σε μια ευχάριστη 

διαδικασία για τους μαθητές, δ) να βελτιώνει το επίπεδο των οικονομικών γνώσεων 

των μαθητών του ΓΕΛ και ε) να αναδεικνύει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης 

της γνώσης. 

 Κύριο μέλημα της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν να παρουσιάσει μια 

διδακτική προσέγγιση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις δυσκολίες και τις 

ιδιαιτερότητες του σύγχρονου ΓΕΛ. Κατά συνέπεια λάβαμε υπόψη μας στοιχεία 

όπως: α) η δομή του ΓΕΛ, που βασίζεται στα αυτόνομα μαθήματα, β) το σφιχτό 

ωρολόγιο πρόγραμμα, γ) τη συχνή έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, δ) τον 

εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του ΓΕΛ, ε) την πίεση για την ολοκλήρωση της 

διδακτικής ύλης, και στ) τον διαχωρισμό των μαθημάτων σε «κύρια» και 

«δευτερεύοντα».  Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ΓΕΛ, θεωρούμε 

ότι η διεπιστημονική προσέγγιση οικονομικών εννοιών στα πλαίσια, των μαθημάτων 

της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Παιδείας, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά 

στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.    

 Η προτεινόμενη διδακτική μέθοδος δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε 

οικονομολόγους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα είναι εφικτό και επιθυμητό να εφαρμοστεί 
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και από εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ10–Κοινωνιολογίας και ΠΕ13–Νομικών και 

Πολιτικών Επιστημών. Άλλωστε όπως αποδεικνύεται στο έκτο κεφάλαιο οι 

δυνατότητες διεπιστημονικών παρεμβάσεων αφορούν πολύ διαφορετικά τμήματα  

του ΠΣ των μαθημάτων και είναι ποικίλες όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας των 

εννοιών που εμπεριέχουν ή το επίπεδο εμβάθυνσης. Εκτός των άλλων, οι τρεις αυτές 

ειδικότητες έχουν, πια, από κοινού ως πρώτη ανάθεση το μάθημα Πολιτική Παιδεία. 

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να εφαρμόσουν τη 

συγκεκριμένη ή αντίστοιχες μεθόδους πρέπει να διαφοροποιηθούν από τις 

παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σχολείο, να 

εμβαθύνουν σε κάποιες οικονομικές έννοιες (σε περίπτωση που δεν είναι 

οικονομολόγοι) και να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο και κόπο για την προετοιμασία 

τους. Επιπρόσθετα, αν και ο βασικός στόχος της εφαρμογής του ΔΠΣ ή των 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι η βελτίωση των οικονομικών γνώσεων των 

μαθητών, δεν παύει να παραμένει άρρηκτα συνυφασμένος με στόχους όπως η 

σύνδεση της σχολικής γνώσης και πρακτικής με την εξωσχολική πραγματικότητα του 

μαθητή και τα ενδιαφέροντά του, η ουσιαστική διασύνδεση των οικονομικών εννοιών 

με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες κ.α. Αντίστοιχα μια διεπιστημονική παρέμβαση, 

για να θεωρηθεί επιτυχημένη, δεν θα πρέπει απλά π.χ. να αυξάνει τη συμμετοχή των 

μαθητών, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώνει και τις γνώσεις τους.  

 Είναι δεδομένο ότι οι οικονομικές έννοιες ενυπάρχουν σε πολλά μαθήματα 

του αναλυτικού προγράμματος του ΓΕΛ. Άλλωστε και στη διεθνή βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται πολλές διεπιστημονικές προσεγγίσεις μέσω π.χ. του μαθήματος της 

Ιστορίας, της Γεωγραφίας, αλλά και της Λογοτεχνίας. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

επιλέχθηκε να διερευνηθούν οι δυνατότητες διεπιστημονικών προσεγγίσεων 

οικονομικών εννοιών στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Παιδείας. 

Οι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι η δομή του ΓΕΛ και η 

κατανομή των μαθημάτων. Τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονται από οικονομολόγους 

εκπαιδευτικούς, οπότε είναι σχετικά πιο εύκολο κατά τη διεξαγωγή τους να 

εφαρμοστούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Το αντίστοιχο συμβαίνει, όπως 

αναφέραμε και για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ10 και ΠΕ13. 

Επιπρόσθετα στο ελληνικό ΓΕΛ η Ιστορία, που είναι ένα κατεξοχήν μάθημα στο 

οποίο μπορούν να γίνουν οικονομικές διεπιστημονικές παρεμβάσεις, εντάσσεται στην 

«ομάδα» των φιλολογικών μαθημάτων και όχι σε αυτή των κοινωνικών επιστημών. 

Κατά συνέπεια μια διεπιστημονική παρέμβαση θα μπορούσε να διεξαχθεί –σε μεγάλο 

βαθμό- μόνο μέσω συνδιδασκαλίας. Ωστόσο η δομή του ΓΕΛ και του ωρολογίου 

προγράμματός του, δεν επιτρέπει παρά μόνο περιστασιακά τη διεξαγωγή 

συνδιδασκαλίας. Βέβαια η προώθηση, συνολικά, της συνεργασίας ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί στοιχείο εξαιρετικής σημασίας και μπορεί να αποτελέσει 

θέμα περαιτέρω έρευνας.                      

 Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα 

ότι υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά τη σχετική με τις διεπιστημονικές/ διαθεματικές 
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διδακτικές προσεγγίσεις, ορολογία. Κατά συνέπεια, στην προσπάθειά του ο 

εκπαιδευτικός να δημιουργήσει μια διδακτική εφαρμογή που να υπερβαίνει τα όρια 

των αυτόνομων μαθημάτων, θα πρέπει να ορίσει προσεκτικά το είδος της διδακτικής 

προσέγγισης που θα επιλέξει, να γνωρίζει εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά της 

και τις δυνατότητες προσαρμογής της στη σχολική πραγματικότητα. Σε γενικές 

γραμμές τα διαφορετικά ΠΣ αποτελούν ένα συνεχές, όπου στο ένα άκρο του 

βρίσκονται τα ΠΣ όπου διατηρούν ξεκάθαρη την αυτονομία των μαθημάτων, ενώ όσο 

προχωράμε προς το άλλο άκρο συναντάμε ΠΣ στα οποία οι διασυνδέσεις ανάμεσα 

στους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Το 

συνεχές αυτό καταλήγει σε ΠΣ που επιδιώκουν την ενιαιοποίηση της σχολικής 

γνώσης και είναι δομημένα γύρω από θεματικές ενότητες καθολικού ενδιαφέροντος. 

 Ανεξάρτητα του βαθμού ενιαιοποίησης της γνώσης που επιδιώκει το κάθε ΠΣ, 

οι Combs & White (2000: 283) αναφέρουν ότι οι εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης 

προσφέρουν θεωρητικό υπόβαθρο στις διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας, 

καθώς σε αυτές οι μαθητές χρησιμοποιούν τις εμπειρικές-βιωματικές γνώσεις τους, 

όπως και έννοιες που προέρχονται ή συνυπάρχουν σε διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους για να κατακτήσουν γνώσεις, να αναλύσουν καταστάσεις και να επιλύσουν 

προβλήματα της καθημερινής τους πραγματικότητας. Ενώ ο Ματσαγγούρας (2002) 

συμπληρώνει ότι μια τέτοια διαδικασία μάθησης δεν θα ήταν εφικτή στα πλαίσια ενός 

αυτόνομου μαθήματος. 

 Η Μακρίδου – Μπούσιου (2006: 353) θεωρεί ότι «η διδασκαλία της 

οικονομικής θεωρίας είναι εξ’ ορισμού διαθεματική και τα οικονομικά προβλήματα 

κατάλληλα για μια διαθεματική προσέγγιση που θα καλύπτει και θα συνδέει σε ένα 

λογικό σύνολο όλο το φάσμα των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων». Ωστόσο, με 

βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση υπάρχουν αρκετοί επιπλέον λόγοι οι οποίοι 

συνηγορούν στη χρήση ΔΠΣ. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους παρακάτω: 

 Η πραγματικότητα αποτελεί ένα πλέγμα αλληλένδετων φαινομένων, που δεν 

μπορούν να μελετηθούν μονοδιάστατα, αντίθετα η πολυπλοκότητα της 

σύγχρονης εποχής επιβάλει τη διεπιστημονικότητα. 

 Οι μαθητές πρέπει να ενημερωθούν για τα σύγχρονα προβλήματα και να 

εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για να τα αντιμετωπίσουν. Τα 

διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών μπορούν να τα αντιμετωπίσουν πολύ 

πιο ολοκληρωμένα και να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις.  

 Τα ΔΠΣ συνεισφέρουν –μέσω και του συνδυασμού της βιωματικής γνώσης με 

τη σχολική- στη δημιουργία μελλοντικών ενεργών πολιτών, με σεβασμό στη 

δημοκρατία, καθώς ενεργοποιούν την πολιτική και οικονομική σκέψη και 

δράση των μαθητών. 

 Επίσης τα ΔΠΣ μπορούν να βοηθήσουν στην κοινωνική ένταξη όλων των 

μαθητών, καθώς η γνώση είναι πιο εύκολα προσπελάσιμη και 
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χρησιμοποιούνται διδακτικές μέθοδοι που ευνοούν την ανάπτυξη της 

συλλογικότητας. Έτσι, οι μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις ή/ και 

συμμετοχή μπορούν να ευνοηθούν περισσότερο από αντίστοιχες διαδικασίες, 

ενώ παράλληλα μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα ανομοιογένειας 

μέσα σε μια σχολική τάξη. 

 Τα ΔΠΣ ευνοούν την ενεργή μάθηση. 

 Τα ΔΠΣ επίσης μπορούν να συνεισφέρουν στην υπέρβαση του διαχωρισμού 

των μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα και στην αναθέρμανση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα στα οποία δεν εξετάζονται 

πανελλαδικά. 

 Οι διεπιστημονικές εφαρμογές, ως επί το πλείστον, πρέπει να βασίζονται σε 

θέματα τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών. 

 Μέσω των ΔΠΣ δίνεται η δυνατότητα να γίνουν συσχετισμοί ανάμεσα σε 

θεματικές περιοχές ή επιστημονικούς κλάδους που σε αντίθετη περίπτωση οι 

μαθητές είναι πιθανόν να μην έκαναν.  

 Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις εστιάζουν σε δεξιότητες υψηλού επιπέδου 

σκέψης, ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση, εξασκούν το μαθητή στην 

ανάγνωση διαφορετικού είδους υλικών για ποικίλους σκοπούς, στο να 

εφαρμόζει δεξιότητες σε νέους τομείς γνώσης, στο να παίρνει αποφάσεις, στο 

να δρα, στο να εκφράζεται και να επικοινωνεί με σαφήνεια. 

 Επιδίωξη των διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι η δημιουργία συνθηκών 

που θα προκαλέσουν ενδιαφέρον, ευχαρίστηση, αλλά και θετικά 

συναισθήματα στους μαθητές. 

 Επιπρόσθετα, δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.        

 Τέλος, αυτές οι μέθοδοι τείνουν να προωθούν τη συνεργασία ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και 

 να επιτυγχάνουν τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής 

πρακτικής.  

 Ενώ, όσον αφορά τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις οικονομικών εννοιών, 

μπορεί να αναφερθεί εν συντομία ότι: 

 Αν και όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη, η 

διαδικασία ανάλυσης πολλών καταστάσεων που συμβαίνουν στον 

«πραγματικό κόσμο», βασίζεται σε βασικές  οικονομικές θεωρίες.     
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 Μέσω των ΔΠΣ επιτυγχάνεται η εφαρμογή οικονομικών εννοιών και του 

οικονομικού τρόπου σκέψης σε πραγματικές συνθήκες σε πραγματικά 

προβλήματα. 

 Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αντιμετωπίσουν 

ολοκληρωμένα και να κατανοήσουν βαθύτερα, έννοιες που ενυπάρχουν στα 

ΠΣ άλλων μαθημάτων. 

 Ωστόσο, όπως αναφέρεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία, δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι ο εκπαιδευτικός που θα αποφασίσει να εφαρμόσει διεπιστημονικά 

προγράμματα έχει να αντιμετωπίσει ποικίλα προβλήματα, αλλά και δυσκολίες. 

Άλλωστε όπως αναφέρει η Jacobs (1989) η χρήση ΔΠΣ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά 

αντιθέτως η απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις έχει 

σημαντικά κόστη. 

 Αρχικά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός 

που θέλει να εφαρμόσει ΔΠΣ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η δομή του 

σχολείου και του σχολικού ωραρίου που εξακολουθούν να περιστρέφονται γύρω από 

το μοντέλο των αυτόνομων μαθημάτων που διδάσκονται σε έξι με επτά 45λεπτες 

διδακτικές ώρες. Κατά συνέπεια, ο μαθητής έχει μάθει και συνεχίζει να λειτουργεί σε 

ένα πλαίσιο αυτόνομων μαθημάτων που είναι δύσκολο να αλλάξει. Επιπρόσθετα η 

σύντομη διάρκεια της διδακτικής ώρας δεν ευνοεί τέτοιου είδους προσεγγίσεις.  

 Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις απαιτούν ουσιαστική προσπάθεια, αλλά και 

ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για σχεδιασμό και οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι διατεθειμένος να αυξήσει τις ώρες εργασίας του και 

τον κόπο που καταβάλει, αλλά και να γνωρίζει καλά τους μαθητές του και τις 

ανάγκες τους. Ωστόσο, ο σωστός προγραμματισμός θα ανταμείψει τον εκπαιδευτικό 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρέμβασης. Αν όμως δεν επιτευχθεί, υπάρχουν 

κίνδυνοι, όπως α) να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από πολλές διαφορετικές επιστήμες, 

χωρίς όμως συγκεκριμένους στόχους ή μια εσωτερική συνέχεια και β) να μην 

αναπτυχθούν σε βάθος σημαντικές έννοιες της διδακτικής ενότητας. Ο κίνδυνος 

αυτός όμως είναι ευρύτερος, καθώς οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις de facto 

επικεντρώνονται στην εμβάθυνση περιορισμένου αριθμού εννοιών, με συνέπεια να 

είναι πιθανό έννοιες που θα αναφέρονταν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας να 

μην αναπτυχθούν επαρκώς σε ένα ΔΠΣ.   

 Επιπρόσθετα πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν βάσιμα ότι η μέθοδος της 

ενστάλαξης δεν παρέχει το ίδιο αποτελεσματική οικονομική εκπαίδευση, με ένα 

αυτόνομο μάθημα οικονομίας.  

 Γενικά, οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφαρμογή των ΔΠΣ απαιτεί 

αλλαγές, στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, αλλά και στις αντιλήψεις των άλλων 

εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα η 

δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, που επικεντρώνεται στις εξετάσεις και την 
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βαθμολόγηση των μαθητών με αντίστοιχες μεθόδους (τεστ, προφορική εξέταση), 

δυσκολεύει την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας. Ένα άλλο 

πρόβλημα είναι η δυσκολία προσδιορισμού του κατάλληλου εγχειριδίου για τη 

διεξαγωγή ΔΠΣ. Τέλος, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πόλωσης μεταξύ όσων 

υποστηρίζουν μια διεπιστημονική αντιμετώπιση της γνώσης και όσων είναι 

υποστηρικτές των ξεχωριστών επιστημονικών κλάδων 

 Από το δεύτερο και πιο εμπειρικό τμήμα της παρούσας διατριβής επίσης 

διεξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα, που σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν με όσα 

αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας του 

περιορισμένου δείγματος της έρευνας δεν είναι εφικτό να γενικευτούν. 

 Σε πρώτο επίπεδο δημιουργήθηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε ένα 

διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, μέσω του οποίου οι μαθητές διδάχθηκαν 

οικονομικές έννοιες στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνιολογίας. Η επιλογή 

διεπιστημονικής και όχι διαθεματικής προσέγγισης κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ένα 

από τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας διατριβής είναι ότι με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους (όπως αυτά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία), η 

εφαρμογή ουσιαστικών διαθεματικών παρεμβάσεων στα πλαίσια του ΓΕΛ είναι 

εξαιρετικά δυσχερής. Αντιθέτως οι διεπιστημονικές παρεμβάσεις (απλές ή 

προωθημένες), είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμες και μπορούν εξίσου να συνεισφέρουν 

στην επίτευξη όσων έχουν προαναφερθεί.        

 Ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέχθηκε η διεπιστημονική προσέγγιση 

είναι το γεγονός ότι η δομή του ΓΕΛ βασίζεται στα αυτόνομα μαθήματα. Με βάση 

την έρευνά μας υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα σύντομο ΔΠΣ μπορεί να λειτουργήσει 

προσθετικά στο πλαίσιο των αυτόνομων μαθημάτων και να συντελέσει στην 

καλύτερη κατανόηση οικονομικών εννοιών που ενυπάρχουν στο ΠΣ της 

Κοινωνιολογίας. Επιπρόσθετα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να διασυνδέσουν τις 

γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους για να ερμηνεύσουν σύνθετες 

κοινωνικές καταστάσεις ή να αντιμετωπίσουν σύγχρονα προβλήματα, χωρίς ωστόσο 

να αναιρείται η σημασία των αυτόνομων μαθημάτων. 

   Όσον αφορά τη διεξαγωγή του ΔΠΣ, βασική επιδίωξη της έρευνας ήταν αυτή 

να λάβει χώρα χωρίς να επηρεαστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, κατά 

συνέπεια χρησιμοποιήθηκαν οι 45λεπτες διδακτικές ώρες που προβλέπονταν για το 

μάθημα της Κοινωνιολογίας. Η πρακτική εφαρμογή του ΔΠΣ φανέρωσε ότι μόνο 

μέχρι ενός σημείου είναι εφικτό να διεξαχθεί ένα ΔΠΣ στα πλαίσια των 45λεπτων 

διδακτικών ενοτήτων, καθώς μια 90λεπτη διδακτική ενότητα είναι πολύ πιο 

πρόσφορη για αντίστοιχες διδακτικές προσεγγίσεις. Μάλιστα κάποιες δραστηριότητες 

του ΔΠΣ μπορούν να λάβουν χώρα μόνο σε 90λεπτη διδακτική ενότητα. Επίσης 

πρέπει να σημειωθεί ότι η διεξαγωγή ενός ΔΠΣ απαιτεί ελαφρώς περισσότερες 

διδακτικές ώρες, απ’ ότι η ολοκλήρωση της αντίστοιχης ύλης με βάση το βιβλίο 
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καθηγητή της Κοινωνιολογίας, γεγονός που πρέπει να λάβει υπόψη του ο 

εκπαιδευτικός κατά τον προγραμματισμό της ύλης. 

 Το ΔΠΣ έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καταστάσεις ουσιαστικής 

διασύνδεσης της σχολικής γνώσης τόσο με τις εμπειρικές-βιωματικές γνώσεις των 

μαθητών, όσο και με την εξωσχολική τους πραγματικότητα. Σε αυτό συνετέλεσε 

ουσιαστικά και το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα πολυμεσικό ΔΠΣ. Σε γενικές 

γραμμές τα παραπάνω στοιχεία συνετέλεσαν θετικά τόσο στην αύξηση της 

συμμετοχής, όσο και των γνώσεων, αλλά και στη δημιουργία θετικών 

συναισθημάτων από την πλευρά των μαθητών.  

 Επιπρόσθετα η ολοκληρωμένη προετοιμασία και λεπτομερής οργάνωση 

μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά α) στην αντιμετώπιση δυσκολιών (όπως η δομή του 

σχολείου), β) στην επίτευξη των διδακτικών στόχων που τίθενται από τα ΠΣ των 

μαθημάτων, γ) στην αποφυγή χαοτικών καταστάσεων και αντιθέτως στην προώθηση 

της ολιστικής αντιμετώπισης της γνώσης και εν τέλει στην επιτυχία του ΔΠΣ. 

 Όσον αφορά της διδακτικές μεθόδους το ΔΠΣ με επιτυχία συμπεριέλαβε είτε 

πιο παραδοσιακές όπως (σπανιότερα) η διάλεξη, αλλά και πιο συμμετοχικές όπως ο 

καταιγισμός ιδεών. Αντίστοιχα και τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

ποικίλα και συνετέλεσαν στο να διατηρείται έντονο το ενδιαφέρον και η συμμετοχή 

των μαθητών, στοιχεία που είναι πιθανόν να οδήγησαν και στη βελτίωση της 

επίδοσής τους.    

 Εξαιρετικής σημασίας είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δημιουργία 

του ΔΠΣ ή τουλάχιστον στην προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες και 

χαρακτηριστικά των μαθητών.    

 Εκτός από τη δημιουργία του ΔΠΣ, σε δεύτερο επίπεδο η παρούσα διατριβή 

διερεύνησε συνολικά τις δυνατότητες διεπιστημονικών παρεμβάσεων στο μάθημα της 

Κοινωνιολογίας και στο νεοσυσταθέν μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. 

Αποδεικνύεται ότι τα σημεία στο ΠΣ αυτών των μαθημάτων, που προσφέρονται για 

διεπιστημονικές παρεμβάσεις είναι ποικίλα και δίνουν τη δυνατότητα να διδαχθεί η 

πλειονότητα των εννοιών που περιέχονταν στο καταργηθέν μάθημα, Αρχές 

Οικονομίας της Α΄ Λυκείου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι συνθήκες όλοι 

οι μαθητές του ΓΕΛ να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένες οικονομικές γνώσεις. 

 

 7.2 Προτάσεις  

 Με δεδομένο ότι το πεδίο των διεπιστημονικών προσεγγίσεων είναι 

εξαιρετικά ευρύ και στην Ελλάδα δεν έχει γίνει διεξοδική έρευνα στην εκπαιδευτική 

βαθμίδα του Λυκείου, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σημεία που κάλυψε 

η παρούσα διατριβή, που άλλωστε είχε δεδομένους περιορισμούς.  
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 Κύριος στόχος ήταν η δημιουργία και εφαρμογή ενός ΔΠΣ. Μια πρώτη 

πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση και εφαρμογή του συγκεκριμένου ΔΠΣ (ή 

μιας προσαρμοσμένης του έκδοσης) σε ένα ευρύτερο δείγμα μαθητών, ώστε τα 

συμπεράσματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ενός ΔΠΣ στο ΓΕΛ, να 

μπορούν να επεκταθούν. 

 Ένας άλλος περιορισμός της παρούσας έρευνας ήταν η διεπιστημονική 

προσέγγιση οικονομικών εννοιών μόνο στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας και της 

Πολιτικής Παιδείας. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, η έρευνα να επεκταθεί και σε 

άλλα μαθήματα, όπως η Ιστορία ή τα Μαθηματικά, ώστε να δημιουργηθούν 

αντίστοιχα ΔΠΣ ή να διερευνηθούν οι δυνατότητες μεμονωμένων διεπιστημονικών 

παρεμβάσεων.  

 Επιπρόσθετα θα μπορούσε το συγκεκριμένο ΔΠΣ να προσαρμοστεί ώστε να 

εφαρμοστεί μέσω συνδιδασκαλίας. Έτσι θα μπορούσαν να διεξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα τόσο για το στάδιο της δημιουργίας, όσο και για το στάδιο της 

συνδιδασκαλίας.      

 

 7.3 Επίλογος 

 Βασικό κίνητρο για να ξεκινήσει η παρούσα προσπάθεια αποτέλεσε η 

καθημερινή επαφή με τους μαθητές στο σχολείο. Μέσω αυτής αναδεικνύονται η 

σημασία και η γνήσια ομορφιά του σχολείου, οι δυσκολίες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και τα περιθώρια βελτίωσής της. Ο κάθε μάχιμος εκπαιδευτικός έχει 

σίγουρα παρατηρήσει τη δίψα των μαθητών για οποιαδήποτε προσπάθεια ανανέωσης 

της διδακτικής πρακτικής, που τη φέρνει πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Η χαρά 

στα πρόσωπα των μαθητών όταν το μάθημα γίνει μέσω ενός παιχνιδιού, η προθυμία 

τους να «χάσουν» το διάλειμμα για να ασχοληθούν με κάτι που πραγματικά τους 

αρέσει, η διστακτική συμμετοχή ενός συνεσταλμένου μαθητή, η εφαρμογή 

οικονομικών γνώσεων για να εκφράσει την άποψή της μια μαθήτρια πάνω σε ένα 

κοινωνικό ζήτημα, η χαρά της συνεργασίας με έναν συνάδελφο είναι κάποια από τα 

μικρά ή μεγάλα οφέλη, η επιβράβευση για έναν εκπαιδευτικό που θα ασχοληθεί με 

την εφαρμογή μιας εναλλακτικής πολυμεσικής διεπιστημονικής προσέγγισης.  

 Σίγουρα τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι πολύ πιο βαθιά και σίγουρα 

δεν αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή ενός ΔΠΣ. Ούτε βέβαια οι μαθητές θα 

αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση της γνώσης από την αποσπασματική εφαρμογή 

μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας. Όμως τα ΔΠΣ όπως αποδεικνύεται μπορούν να 

έχουν συγκεκριμένα και σημαντικά οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. Άλλωστε αυτές οι μικρές χαρές είναι που δίνουν δύναμη στον 

εκπαιδευτικό να συνεχίζει, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, το δύσκολο έργο του και 

κάνουν το μαθητή να αγαπήσει το σχολείο του.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα 1: Ελληνική έκδοση ΤΕL 

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Ελέγξτε αν το έντυπο υλικό που έχετε μπροστά σας αποτελείται από:  

α) ένα φυλλάδιο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του Τεστ Οικονομικών Γνώσεων 

και ένα Ερωτηματολόγιο ατομικών χαρακτηριστικών (στην τελευταία σελίδα). 

β) ένα φύλλο απαντήσεων. 

2. Το παρακάτω τεστ σε καμιά περίπτωση δεν έχει τη μορφή εξετάσεων και ούτε 

θα χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγησή σας. 

3. Μην σημειώσετε τίποτα στο παρόν φυλλάδιο, εκτός αν σας υποδειχθεί κάτι 

άλλο. 

4. Αν κάνετε κάποιο λάθος στη συμπλήρωση του φύλλου απαντήσεων, 

διαγράψτε εντελώς (με ένα Χ) τη λάθος απάντηση και επιλέξτε τη σωστή. 

Μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας πρέπει να σταματήσετε τη συμπλήρωση 

του τεστ και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στην 

τελευταία σελίδα του παρόντος φυλλαδίου. 

5. Αυτό το τεστ έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει τις οικονομικές σας γνώσεις. 

Παρότι δεν έχουν διδαχθεί όλοι οι μαθητές το μάθημα Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου, όλοι έχουν είτε διδαχθεί κάποια σχετικά με την 

Οικονομία θέματα σε άλλα μαθήματα, είτε έχουν έρθει σε επαφή με την 

Οικονομία μέσω της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή άλλων πηγών. Αυτό το 

τεστ μετρά πόσο καλά κατανοείτε κάποιες οικονομικές αρχές και τον τρόπο 

που λειτουργεί η οικονομία μας καθημερινά. 

6. Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαντήσεις. Είναι πιθανό να μην 

γνωρίζετε τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε τις γενικές γνώσεις που έχετε για να απορρίψετε τις 

απαντήσεις που θεωρείτε λάθος και να επιλέξετε τη σωστή. Δεν χρειάζεται να 

αγχωθείτε, αλλά ούτε και να αφιερώσετε πολύ χρόνο για μια συγκεκριμένη 

ερώτηση. Μόνο μία από τις τέσσερεις επιλογές είναι η σωστή.    
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ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 

 

1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός 

συντελεστής; 

  

I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. 

II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής εταιρείας. 

III. Τα μηχανήματα ενός εργοστασίου αυτοκινήτων. 

IV. Οι καταθέσεις σε μια τράπεζα.  

 

2. Τα άτομα που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να συνδυάσουν τους παραγωγικούς 

συντελεστές, με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ώστε να 

αποκομίσουν (οικονομικό) κέρδος, ονομάζονται:  

I. διευθυντές επιχειρήσεων. 

II. επιχειρηματίες. 

III. χρηματιστές. 

IV. οικονομολόγοι. 

3. Το κόστος ευκαιρίας για ένα νέο δημόσιο σχολείο είναι:  

 

I. το χρηματικό κόστος για να προσληφθούν οι καθηγητές του νέου 

σχολείου. 

II. το κόστος να χτιστεί το σχολείο αργότερα (σε κάποια στιγμή στο 

μέλλον). 

III. η αλλαγή που θα επέλθει στον ετήσιο φορολογικό συντελεστή εξαιτίας 

των εξόδων ανέγερσης του νέου σχολείου. 

IV. τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που δεν θα δημιουργηθούν ώστε να 

ανεγερθεί το νέο σχολείο. 

 

4. Όταν χρησιμοποιούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας χώρας, 

η παραγόμενη ποσότητα ενός προϊόντος:  

 

I. μπορεί να αυξηθεί μόνο μέσω των ιδιωτικών εταιρειών και όχι μέσω 

της κυβέρνησης. 

II. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα ενός 

άλλου προϊόντος. 

III. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν υπάρξει μια γενική μείωση τιμών. 

IV. δεν μπορεί να αυξηθεί. 
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5. Η εξειδίκευση της εργασίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα: 

 

I. μια αύξηση του πληθωρισμού. 

II. μια μείωση της οικονομικής αλληλεξάρτησης των ανθρώπων. 

III. μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου. 

IV. μια αύξηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας. 

 

6. Αντικείμενο της Οικονομικής επιστήμης είναι η μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται σε μια κοινωνία. Ποιο από τα παρακάτω 

είναι ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει να απαντηθεί σε όλα τα  οικονομικά 

συστήματα; 

 

I. Ποιο θα είναι το μερίδιο των κερδών που θα διανεμηθεί στους 

μετόχους; 

II. Ποιος θα είναι ο βασικός μισθός των εργαζομένων; 

III. Με  ποιον τρόπο θα παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες; 

IV. Πως θα ρυθμίζεται η λειτουργία των χρηματαγορών;  

 

7. Τα κέρδη είναι ίσα με: 

 

I. τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα. 

II. το ενεργητικό μείον το παθητικό. 

III. τις πωλήσεις μείον τους μισθούς. 

IV. τις πωλήσεις μείον τους φόρους και τις αποσβέσεις. 

8. Όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργατών, που συμμετέχουν σε σωματείο 

εργαζομένων, διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, τότε αυτό αποτελεί: 

I. μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες που ανήκουν στο 

συγκεκριμένο σωματείο.  

II. ένα σύστημα που οι υπάλληλοι έχουν διαφορετικά προνόμια ανάλογα 

με την αρχαιότητά τους.  

III. μια συλλογική διαπραγμάτευση.  

IV. δικαίωμα στην εργατική νομοθεσία. 

9. Μια μείωση των πραγματικών επιτοκίων προσφέρει κίνητρο στους 

ανθρώπους να αποταμιεύσουν: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I. λιγότερο και να δανειστούν λιγότερο. 

II. λιγότερο και να δανειστούν περισσότερο. 

III. περισσότερο και να δανειστούν λιγότερο. 

IV. περισσότερο και να δανειστούν περισσότερο. 
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10. Ένας μαθητής αγοράζει μια μπλούζα από ένα μαγαζί. Η μπλούζα πουλιέται με 

έκπτωση 20% από την αρχική της τιμή. Σε αυτή τη συναλλαγή: 

 

I. θα επωφεληθούν και ο μαθητής και το μαγαζί. 

II. ούτε ο μαθητής ούτε το μαγαζί. 

III. θα επωφεληθεί μόνο ο μαθητής. 

IV. θα επωφεληθεί μόνο το μαγαζί. 

 

11. Ποια βασική λειτουργία επιτελούν τα χρήματα, όταν χρησιμοποιούνται για να 

αγοραστεί ένα εισιτήριο σινεμά;  

I. Αποταμίευσης αξίας. 

II. Ροής κεφαλαίων. 

III. Λογιστικής μονάδας. 

IV. Μέσου συναλλαγής . 

 

12. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πουλούν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιμές. Τα 

νοικοκυριά επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Στην 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς αυτή η σύγκρουση συμφερόντων συνήθως 

λύνεται: 

 

I. με μηνύσεις. 

II. με την παρέμβαση της κυβέρνησης. 

III. μέσω του ανταγωνισμού.  

IV. με συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 

13. Ποιο από τα παρακάτω έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει τις 

πωλήσεις βενζίνης σε μια αγορά που υπάρχει ανταγωνισμός;  

 

I. Μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου. 

II. Μια μείωση της τιμής των αυτοκινήτων. 

III. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. 

IV. Μια αύξηση των φόρων στα πετρελαιοειδή. 

 

14. Αν η κυβέρνηση βάλει έναν νέο φόρο ύψους ενός ευρώ σε κάθε παντελόνι, σε 

τι είναι πιο πιθανό να οδηγήσει αυτό το μέτρο; 

I. Οι καταναλωτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές και να αγοράζουν 

λιγότερα παντελόνια. 

II. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και οι προμηθευτές 

θα έχουν μεγαλύτερα κέρδη. 

III. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και οι παραγωγοί θα 

πουλάνε περισσότερα παντελόνια. 

IV. Οι παραγωγοί θα αυξήσουν την ποσότητα που πουλάνε, έτσι ώστε να 

καλύψουν τους φόρους που πληρώνουν στην κυβέρνηση. 
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15. Μια εφημερίδα αναφέρει: «Έσπασε το μονοπώλιο των παραγωγών καφέ και 

δημιουργήθηκαν αρκετές ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής καφέ». Αν 

αυτό είναι αλήθεια στην αγορά καφέ θα υπάρξει:  

 

I. μείωση της παραγωγής και μείωση της τιμής 

II. αύξηση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 

III. μείωση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 

IV. αύξηση της παραγωγής και μείωση της τιμής 

 

16. Στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι υψηλοί μισθοί εξαρτώνται κυρίως 

από:  

I. τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό. 

II. τις ενέργειες της κυβέρνησης. 

III. την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 

IV. από τους υπεύθυνους επιχειρηματικούς ηγέτες.  

 

17. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι μια παροχή της κυβέρνησης και όχι των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, επειδή  

 

I. οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θέλουν να παράγουν υπηρεσίες για το 

κράτος. 

II. ακόμα και όσοι δεν πληρώνουν για ένα δημόσιο αγαθό επωφελούνται. 

III. όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα δημόσιο αγαθό, μένει λιγότερο 

διαθέσιμο στους υπόλοιπους. 

IV. ένα δημόσιο αγαθό δεν ωφελεί τα άτομα. 

 

18. Ο φόρος που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα είναι ένας:  

Πίνακας Φόρου 

Ατομικό 

Εισόδημα 

 Φορολογικός  

συντελεστής  (%) 

0 – 10.000 0 

10.001–30.000 10 

30.001 – 60.000 20 

60.001 και πάνω 30 

 

I. ενιαίος φόρος εισοδήματος. 

II. προοδευτικός φόρος εισοδήματος. 

III. αναλογικός φόρος εισοδήματος. 

IV. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο εισόδημα. 



318 

 

19. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο:  

 

I. του επιπέδου τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πουληθεί. 

II. των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης. 

III. της ποσότητας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

IV. της χρηματική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται σε μια χώρα μέσα σε ένα έτος. 

 

20. Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας περιορίζονται από:  

 

I. την ποσότητα και ποιότητα της εργασίας, του κεφαλαίου και των 

φυσικών πόρων (παραγωγικοί συντελεστές). 

II. την ζήτηση των επιχειρήσεων για τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

III. τις ρυθμίσεις και τις δαπάνες  της κυβέρνησης.  

IV. την ποσότητα του χρήματος που βρίσκεται σε κυκλοφορία. 

 

21. Τι μειώνει συνήθως τη συνολική δαπάνη σε μια οικονομία;  

 

I. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών 

II. Μια μείωση των συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων 

III. Μια πρόβλεψη για αύξηση των τιμών στο άμεσο μέλλον 

IV. Μια αύξηση των επενδύσεων σε νέα εργοστάσια και εξοπλισμό. 

 

22. Μια οικονομία είναι πιθανό να πετύχει τη μείωση του ποσοστού ανεργίας 

όταν υπάρξει:  

 

I. μια πληθυσμιακή αύξηση. 

II. οικονομική ανάπτυξη. 

III. μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών. 

IV. μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. 

 

23. Αν το ετήσιο εισόδημά σας αυξηθεί κατά 50%, ενώ οι τιμές των προϊόντων 

που αγοράζετε αυξηθούν –την ίδια περίοδο- κατά 100%, τότε: 

 

I. το πραγματικό σας εισόδημα αυξήθηκε. 

II. το πραγματικό σας εισόδημα μειώθηκε. 

III. το ονομαστικό σας εισόδημα μειώθηκε. 

IV. το πραγματικό σας εισόδημα δεν επηρεάστηκε. 
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24. Όταν οι εμπορικές τράπεζες αυξάνουν τα δάνειά τους προς τις επιχειρήσεις 

και τους καταναλωτές, τότε αυτό συνήθως οδηγεί σε:  

 

I. μείωση της αγοραστικής δύναμης των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών. 

II. αύξηση του κρατικού ελέγχου στην αγορά.  

III. αύξηση των πλεοναζόντων αποθεματικών των τραπεζών. 

IV. αύξηση της προσφοράς χρήματος σε εθνικό επίπεδο. 

 

25. Έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό παρουσιάζεται όταν:  

 

I. οι κρατικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα από τους φόρους. 

II. αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες. 

III. όταν μειώνεται το εθνικό χρέος. 

IV. όταν μειώνονται οι φόροι. 

 

26. Ένας λόγος για να μειώσει η κυβέρνηση τους φόρους, είναι για να:  

 

I. μειώσει το ρυθμό του πληθωρισμού. 

II. μειώσει μια έντονη αύξηση των επιτοκίων. 

III. μειώσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων για εξοπλισμό και εργοστάσια. 

IV. αυξήσει τις δαπάνες των καταναλωτών και να τονωθεί η οικονομία. 

 

27. Η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας κατά έθνη, αν συνδυαστεί με 

αύξηση του διεθνούς εμπορίου πιθανότατα θα:   

 

I. αυξήσει το επίπεδο της παγκόσμιας ανεργίας. 

II. αυξήσει την συνολική παγκόσμια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

III. θα μειώσει το βιοτικό επίπεδο στα φτωχότερα έθνη του κόσμου. 

IV. θα εξαλείψει τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο ανάμεσα στα έθνη. 

 

28. Ένα κράτος έχει πλεόνασμα στο διεθνές εμπορικό του ισοζύγιο όταν η αξία 

των: 

 

I. αποθεμάτων του σε χρυσό είναι μεγαλύτερη από την αξία των 

αποθεμάτων σε χρυσό των εμπορικών εταίρων του. 

II. εισαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών. 

III. εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των εισαγωγών. 

IV. κυβερνητικών δαπανών είναι μεγαλύτερη από την αξία των εσόδων 

από φόρους.  
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29. Η ισοτιμία ανάμεσα στο αμερικανικό δολάριο και το ευρώ, αλλάζει  από  

1 euro=$1,3 σε 1 euro= $1,5. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι: 

  

I. τα αμερικανικά προϊόντα θα είναι πιο ακριβά για τους κατοίκους των 

χωρών του ευρώ. 

II. τα προϊόντα των χωρών του ευρώ θα είναι πιο ακριβά για τους 

Αμερικανούς. 

III. θα υπάρξει αύξηση των εισαγωγών στην Αμερική από τις χώρες του 

ευρώ. 

IV. θα υπάρξει μείωση των εισαγωγών στις χώρες του ευρώ από την 

Αμερική. 

 

30. Ποιο από τα παρακάτω, μετρά καλύτερα –διαχρονικά- το βιοτικό επίπεδο μιας 

χώρας;  

 

I. Το ποσοστό του πληθωρισμού 

II. Το ποσοστό της ανεργίας 

III. Το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα 

IV. Το ονομαστικό κατά κεφαλή εισόδημα 
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Παράρτημα 2: Συνοδευτικό ερωτηματολόγιο TEL 

Ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, 

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας ως ερευνητές, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα 

διαχειριστούμε όλες τις πληροφορίες που θα συμπεριλάβεις στις απαντήσεις σου με 

απόλυτο σεβασμό και αυστηρή εχεμύθεια. Η ανωνυμία σου θα προστατευτεί τόσο 

κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων όσο και κατά την επεξεργασία τους. 

 

Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην επιτυχία της προσπάθειάς μας. 

 

I. Γενικές πληροφορίες (σημειώστε με ένα Χ): 

 

1. Φύλο:        Άνδρας………        Γυναίκα………. 

 

2. Τόπος γέννησης: Πόλη….. Ημιαστική Περιοχή….. Αγροτική Περιοχή…..  

 

3. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση…… 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση….. 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση…….. 

 

4. Μορφωτικό επίπεδο μητέρας:  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση……. 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση…... 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση……… 

 

5. Επάγγελμα πατέρα …………………………………………………….. 

 

6. Επάγγελμα μητέρας ……………………………………………………. 

 

II. Πληροφορίες σχετικές με το σχολείο και το τεστ: 

 

1. Ποια κατεύθυνση έχετε επιλέξει;………………………………………. 

 

2. Έχετε επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας; Ναι….. Όχι…… 

 

3. Σημειώστε με ένα Χ ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείται ότι σας βοήθησαν 

στην απάντηση των ερωτήσεων του Τεστ Οικονομικών Γνώσεων: 

 

 Μάθημα Αρχές Οικονομίας (Α΄ Λυκείου) ………. 

 Μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄ Λυκείου) ……. 

 Άλλο σχολικό μάθημα …….. Προσδιορίστε…………………………………... 

 Συζητήσεις με οικογένεια …… 

 Συζητήσεις με φίλους………... 

 TV – ραδιόφωνο……………... 

 Γραπτός τύπος………………... 

 Internet………………………. 

 Άλλο………………………  Προσδιορίστε………………………………….. 
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Παράρτημα 3: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 1
ου

 μέρους ΔΠΣ 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια 

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας ως ερευνητές, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα 

διαχειριστούμε όλες τις πληροφορίες που θα συμπεριλάβεις στις απαντήσεις σου με 

απόλυτο σεβασμό και αυστηρή εχεμύθεια. Η ανωνυμία σου θα προστατευτεί τόσο 

κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων όσο και κατά την επεξεργασία τους. 

Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην επιτυχία της προσπάθειάς μας. 

I. Γενικές πληροφορίες (σημειώστε με ένα Χ): 

1. Φύλο:        Άνδρας………        Γυναίκα………. 

2. Ποια κατεύθυνση έχετε επιλέξει;……………………………………… 

3. Έχετε επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας; Ναι….. Όχι…… 

II. Αξιολόγηση Διδακτικής Ενότητας 

1. Πως θα χαρακτηρίζατε τον συγκεκριμένο τρόπο μαθήματος σε σχέση με μια 

τυπική διδακτική ενότητα της Κοινωνιολογίας; 

Πολύ καλύτερο     Καλύτερο        Το ίδιο      Χειρότερο       Πολύ χειρότερο 

2. Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας κάνει το 

μάθημα: 

Πολύ πιο ενδιαφέρον   Πιο Ενδιαφέρον    Το ίδιο   Πιο Βαρετό   Πολύ πιο βαρετό    

3. Σε σχέση με το σύνηθες μάθημα αισθανθήκατε ότι είχατε τη δυνατότητα να 

συμμετάσχετε: 

Πολύ περισσότερο    Περισσότερο   Το ίδιο    Λιγότερο   Πολύ Λιγότερο  

4. Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν χρήσιμες στην επεξήγηση του 

μαθήματος; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

5. Η χρήση του αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ για την Νιγηρία σας βοήθησε 

στην κατανόηση του μαθήματος: 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 
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6. Πόσο ενδιαφέρουσα βρήκατε την άσκηση που περιελάμβανε την ανεύρεση 

και ανάλυση ενός μουσικού κομματιού που σχετίζεται με την οικονομία;   

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

7. Πόσο χρήσιμη βρήκατε την εργασία στο τέλος της ενότητας; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

Τεκμηριώστε την απάντησή σας: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

8. Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που πήρατε από το μάθημα 

σχετίζονται με την εκτός σχολείου πραγματικότητα; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

9. Κατά πόσο θεωρείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά τις πληροφορίες που 

πήρατε από το μάθημα;  

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

10. Πόσο ικανό θεωρείτε τον εαυτό σας να περιγράψει την έννοια «παραγωγικοί 

συντελεστές»;  

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

11. Πόσο συσχετίζεται την έννοια «κατά κεφαλήν ΑΕΠ» με το διαχωρισμό των 

κοινωνιών σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες που πραγματοποιεί το παρόν 

κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

12. Πόσο ικανό θεωρείτε τον εαυτό σας να εξηγήσει την έννοια ΑΕΠ σε έναν 

φίλο σας; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

 

13. Θα θέλατε το μάθημα της Κοινωνιολογίας να έχει αυτή τη μορφή και σε 

κάποιο από τα επόμενα κεφάλαια; ……………………………………………. 

14. Αν θα θέλατε να βελτιώσετε κάτι στο μάθημα, τι θα ήταν αυτό; ……………... 

…………………………………………………………………………………. 
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Παράρτημα 4: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 2
ου

 μέρους ΔΠΣ  

Ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, 

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας ως ερευνητές, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα 

διαχειριστούμε όλες τις πληροφορίες που θα συμπεριλάβεις στις απαντήσεις σου με 

απόλυτο σεβασμό και αυστηρή εχεμύθεια. Η ανωνυμία σου θα προστατευτεί τόσο 

κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων όσο και κατά την επεξεργασία τους. 

Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου στην επιτυχία της προσπάθειάς μας. 

I. Γενικές πληροφορίες (σημειώστε με ένα Χ): 

1. Φύλο:        Άνδρας………        Γυναίκα………. 

2. Ποια κατεύθυνση έχετε επιλέξει;……………………………………… 

3. Έχετε επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας; Ναι….. Όχι…… 

II. Αξιολόγηση Διδακτικής Ενότητας 

1. Πόσο θεωρείτε ότι σχετίζονται οι έννοιες που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο της Κοινωνιολογίας με την Οικονομία 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

2. Η χρήση του power point σε σχέση με τη χρήση του πίνακα και της κιμωλίας 

κάνει το μάθημα: 

Πολύ πιο ενδιαφέρον   Πιο Ενδιαφέρον    Το ίδιο   Πιο Βαρετό   Πολύ πιο 

βαρετό    

3. Πόσο σας βοήθησε η χρήση του παιχνιδιού «μουσικές καρέκλες» στην 

κατανόηση της έννοιας της ανισοκατανομής του πλούτου; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

4. Πόσο ικανός/ή είστε να εξηγήσετε σε έναν φίλο σας έναν τρόπο 

καταπολέμησης της ανεργίας; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

5. Πόσο χρήσιμο ήταν το video με το εργοστασίου της Ford για την κατανόηση 

της έννοιας του καταμερισμού της εργασίας; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

6. Πόσο ενδιαφέρουσα βρήκατε την εργασία στο τέλος της ενότητας με τίτλο 

«πρωθυπουργός για μια μέρα»; 
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Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

7. Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που πήρατε από το μάθημα 

σχετίζονται με την εκτός σχολείου πραγματικότητα; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

8. Κατά πόσο θεωρείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά τις πληροφορίες που 

πήρατε από το μάθημα;  

Πάρα πολύ  Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

9. Αν θα θέλατε να βελτιώσετε κάτι στο μάθημα, τι θα ήταν αυτό; ……………... 

  …………………………………………………………………………………. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τη βοήθειά σας 
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