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1.   Διζαγυγή. 
 
   Απνηειεί, εδψ θαη ρξφληα, θνηλφ ηφπν φηη ζηε δηακφξθσζε θαη ηε βειηίσζε 
ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν 
παίδεη ε πνηφηεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο 
επηκφξθσζήο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο1. Ωζηφζν, θαζψο ζηελ 
επνρή καο ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, επηζηεκνληθά θαη 
ηερλνινγηθά δεδνκέλα αιιάδνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα, ε αξρηθή επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε ζεσξείηαη πιένλ απνιχησο αλεπαξθήο γηα κηα ζηαδηνδξνκία πνπ 
κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο. ην βαζκφ, ινηπφλ, πνπ ην 
έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην 
πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο εηδίθεπζήο ηνπ, αιιά θαη ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ 
ηεο αγσγήο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 
καζεηψλ, ην βάξνο κεηαθηλείηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο επηκφξθσζεο (in-
service training). 
  Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απνθηνχλ κέζα ζηηο δηαξθψο 
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο κηα δπλακηθή εμέιημεο θαη πξνζαξκνγήο ζηα 
δεδνκέλα ηνπ εθάζηνηε ρσξν-ρξνληθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζήο ηνπο, 
απνηειψληαο πιένλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο φςεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
εθπαηδεπηθνχ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κηα ζεηξά 
επηζηεκνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ παξακέηξσλ, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ νη θπξηφηεξεο είλαη νη αθφινπζεο2: 

1) ε αληηκεηψπηζε ησλ θελψλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ελ ελεξγεία 
εθπαηδεπηηθψλ (defect approach), 

2) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (growth approach), 

3) ε εθαξκνγή αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
(change approach), 

4) ε απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερψο αλαθχπηνπλ 
κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (problem-solving approach), 

5) ε απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, 

6) ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
επηκφξθσζεο, ηφζν σο πξνο ην νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ κέξνο ηνπο 
φζν θαη σο πξνο ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζή ηνπο. 

   Ο ζρεδηαζκφο, ινηπφλ, ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί κηα 
εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη 
φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε, δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε 
ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, δηαθνξεηηθή ειηθία, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, 
δηαθνξεηηθά αμηαθά πξφηππα θιπ. Φπζηθά, ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ δελ ζα 
πξέπεη λα αγλνείηαη θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε νχηε, φκσο, θαη νη 
ξεαιηζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο 
πξαθηηθήο3. εκαληηθή πξφθιεζε γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ 

                                                 
1
 OECD (1978). Teacher Policies in a New Context. Paris: OECD.  

2
 Π. Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001). Ζ Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ: Εεηήκαηα Οξγάλσζεο, 

ρεδηαζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο. Αζήλα: Γαξδαλφο.   
3
 Γ. Ληγλφο (2006). «θέςεηο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Virtual School, 3 (3), ζην: www.auth.gr/virtualschool/3.3/Praxis/LignosTrainingEducators.html.  
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πξνγξακκάησλ απνηειεί, ηέινο, θαη ην ιεγφκελν «ζπγθξηηηθό επηρείξεκα», 
ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ φπνπ κπνξεί λα αληιεζνχλ 
παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ (βι. αλαιπηηθά γηα φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ην 
Παξάξηεκα 6.6: Κ. Γεκεηξηάδνπ, ηξαηεγηθέο θαη Πξαθηηθέο Δπηκόξθσζεο 
Δθπαηδεπηηθώλ)4. 
   Σέινο, εηδηθά γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ γηα ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη 
ηεο Ηζηνξίαο αληηκεησπίδεη κηα επηπιένλ πξφθιεζε: ηελ πιήξε ελζσκάησζε 
θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ησλ ζεκαληηθψλ 
θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα λεφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 
γηα κελ ηα Αξραία Διιεληθά ήδε απφ ην 1992-93, γηα δε ηελ Ηζηνξία απφ ην 
1997-98.  

 
 
2.   Πεπιγπαθή δπάζευν. 
 
   χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Σερληθφ Γειηίν, ηε 
χκβαζε ηοσ Έργοσ Εκπόνηζη Μελέηης: Διδακηική Αρταίων – Ιζηορίας 
θαη ην Στέδιο Ολοκληρωμένης Μελέηης, πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί, ε Οκάδα 
Έξγνπ ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 
 

 Γπάζη 1.1.  Γηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 Γπάζη 1.2.  Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Γπάζη 1.3.  Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

 Γπάζη 1.4.  Γηεξεχλεζε θαη αλάιπζε πινπνηήζηκσλ πξνηάζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Γπάζη 1.5.  Γηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ελεξγεηψλ 
δεκνζηφηεηαο. 

 Γπάζη 1.6. Γηεξεχλεζε θαη αλάιπζε επξσπατθήο εκπεηξίαο.  
    
   Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ δξάζεσλ έγηλε, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ 
ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ θαη νξίζηεθαλ 
αλαιπηηθά γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηα παξαδνηέα, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά 
ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο5.  
   πγθεθξηκέλα: 
 

 Γπάζειρ 1.1 θαη 1.2. 
   α) Απφ ην ζπληνληζηή ηνπ Έξγνπ θαη ζπγγξαθέα ηεο Μειέηεο 
δηακνξθψζεθε εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ θηινιφγσλ αλαθνξηθά κε 
ηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ (Γιψζζα θαη Γξακκαηεία) θαη ηεο 
Ηζηνξίαο6.  

                                                 
4
 EURYDICE – European Unit (2007). In-service Teacher Training in the EU and the 

EFTA/EEA countries, ζην: www.eurydice.org.  
5
 Βι. ζρεηηθά Παξάξηεκα 6.1: Καζήθνληα Μειώλ Οκάδαο Έξγνπ θαη Υξνλνδηάγξακκα. 

6
 Βι. Παξάξηεκα 6.2: ρέδην Αλώλπκνπ Δξσηεκαηνινγίνπ. 
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   Σν εξσηεκαηνιφγην, χζηεξα απφ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε δεθαπέληε 
(15) άηνκα, δφζεθε ήδε ζε εθαηφλ ζαξάληα δχν (142) θηινιφγνπο απφ ηελ 
πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε, Πηεξία, Πέιια, Κηιθίο θαη  
έξξεο). Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ε Οκάδα ηα επεμεξγάζηεθε κε 
ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS7. 
   β)  Γηακνξθψζεθε, επίζεο απφ ην ζπληνληζηή ηνπ Έξγνπ θαη ζπγγξαθέα ηεο 
Μειέηεο, ζρέδην εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε βάζε ην νπνίν κέινο ηεο 
Οκάδαο Έξγνπ πξαγκαηνπνίεζε δψδεθα (12) ζπλεληεχμεηο ζπλνιηθά κε 
ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θηινιφγσλ απφ ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία8. θνπφο 
ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 
δηδάζθνπλ Αξραία Διιεληθά θαη Ηζηνξία, ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο 
επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 
πξνβιεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ θαη ησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ9. εκεηψλεηαη εδψ 
φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (Αλαθνίλσζε ηειηθψλ 
απνηειεζκάησλ παξαιαβήο παξαδνηέσλ, αξηζ. πξ. 132/13-02-2008, ζζ. 3-4) 
έγηλαλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεληεχμεηο κε έλδεθα (11) απφ ηνπο ζρνιηθνχο 
ζπκβνχινπο πνπ απνηέιεζαλ ην αξρηθφ δείγκα ηεο δηεξεχλεζεο. 
 

 Γπάζειρ 1.3 θαη 1.4. 
   Άιια κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ αλαδήηεζαλ κέηξα θαη πξνηάζεηο γηα ηε 
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – δηδαθηηθνχ έξγνπ. ην πιαίζην απηφ 
δηεξεχλεζαλ, θαηέγξαςαλ, αλέιπζαλ θαη αμηνιφγεζαλ πιηθφ θαη δξάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ Αξραίσλ 
Διιεληθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο (ζθνπνί θαη ζηφρνη, πεξηερφκελα, κεζνδνινγία θαη 
νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κέζα δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε ηνπ 
παξαγφκελνπ έξγνπ). Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είραλ σο 
θχξηνπο ζηφρνπο ηνπο: 
α)   ηελ επηζθφπεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, 
ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα επηζηεκνληθά έγθπξν πιαίζην επηκνξθσηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα δχν καζήκαηα θαη 
β)   ηελ αλαδήηεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ 
πξνηάζεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηζρχνληα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζε λα 
ελζσκαησζνχλ ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 
δξάζεσλ, κε ηελ έλλνηα φηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ην δηδαθηηθφ 
παξάδεηγκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ή ηεο αλαλέσζήο ηνπ10. 
 

 Γπάζη 1.5. 
   ρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί ε 
απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε θνξείο, φπσο ε ΟΛΜΔ θαη ε ΟΗΔΛΔ, ε 
Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, ν χιινγνο ησλ απνθνίησλ ηεο Φηινζνθηθήο 
ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. «Φηιόινγνο» θιπ. Ωζηφζν, επεηδή απηφ δελ θαηέζηε 

                                                 
7
 Βι. αλαιπηηθά Παξάξηεκα 6.4: Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο Δξσηεκαηνινγίσλ. 

8
 Βι. Παξάξηεκα 6.3: ρέδην Ζκηδνκεκέλεο πλέληεπμεο. 

9
 Βι. αλαιπηηθά ην Παξάξηεκα 6.5: Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο πλεληεύμεσλ. 

10
 Οη ζρεηηθέο δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζρεδηάζηεθαλ 

απφ ην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηε Μαπία Μπονηίλα γηα ην κάζεκα ησλ 
Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη απφ ηε Μαπία Δςζηαθίος γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο.    
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δπλαηφ, επηδηψρζεθε ε ελζσκάησζε ησλ ηπρφλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ησλ 
αλσηέξσ θνξέσλ, θαζψο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζηε ζρεηηθή δηεξεχλεζε πνπ έγηλε 
γηα ηα δχν καζήκαηα.  Πάλησο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ λα 
πξνηαζεί ζηνλ Ο.ΔΠ.ΔΚ. λα παξαδψζεη ν ίδηνο ηελ παξνχζα κειέηε ζηνπο ελ 
ιφγσ θνξείο θαη λα δεηήζεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ 
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ.  
 

 Γπάζη 1.6. 
   Μέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη, κε βάζε ηελ έληππε θαη 
ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία, πηπρέο ηεο επξσπατθήο εκπεηξίαο (π.ρ. πκβνχιην 
ηεο Δπξψπεο), αιιά θαη ηεο δηεζλνχο (π.ρ. UNESCO, OECD), νη νπνίεο 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ιεγφκελεο «βέιηηζηεο πξαθηηθέο», ηφζν σο πξνο ηε 
δηδαθηηθή κεζνδνινγία γεληθά φζν θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηα 
πεξηερφκελα ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ εηδηθφηεξα. Ζ ζρεηηθή έξεπλα 
εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε φρη κφλν επηζηεκνληθά 
έγθπξσλ επηκνξθσηηθψλ πεξηερνκέλσλ, αιιά θαη ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θαη κεζφδσλ επηκφξθσζεο11. 

 
 
 
3.   Η ςπάπσοςζα καηάζηαζη και πποηάζειρ για ηη   

βεληίυζή ηηρ. 
 
3.1.    Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη και ππογπάμμαηα 

ζποςδών.  
 
3.1.1. Απσαία Δλληνικά12. 
 

   Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηα ζρνιεία είλαη ην ζέκα πνπ έρεη 
απαζρνιήζεη θαη δηράζεη πεξηζζφηεξν απφ θαζεηί άιιν φρη κφλν ηελ 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη  κεγάιε κεξίδα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 
ηεο δηαλφεζεο. Οη ιφγνη ηεο αληηπαξάζεζεο είλαη γλσζηνί, φπσο θαη ε  
εθαηέξσζελ επηρεηξεκαηνινγία, γη‟ απηφ θαη δελ ζα γίλεη εδψ ηδηαίηεξε κλεία.13  
Ωζηφζν, ε ξεηνξεία πνπ θαηά θαηξνχο έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηνπο 
ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλέβαιε ζην λα θαηαιάβεη απηφ 
θπξίαξρε ζέζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
ρσξίο, φκσο, λα εμαζθαιίδνληαη παξάιιεια θαη θαηάιιειεο κέζνδνη γηα ηε 
δηδαζθαιία ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ επζχλεηαη θαη γηα ηε 
ζνβαξή ακθηζβήηεζε πνπ δέρεηαη ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, 
ηδηαίηεξα ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζην Γπκλάζην, θαζηζηά 
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

                                                 
11

 Βι. αλαιπηηθά ην Παξάξηεκα 6.6: Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ, ηξαηεγηθέο θαη Πξαθηηθέο 
Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ. 
12

 Απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηε δηεξεπλεηηθή εξγαζία θαη ζε ζρεηηθφ θείκελν ηεο 
Μαπίαρ Μπονηίλα. 
13

 Ν. Βαξκάδεο (1992).  Ζ αξραία ειιεληθή γιώζζα θαη γξακκαηεία σο πξόβιεκα ηεο 
λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε.  
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θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εδψ θαη αξθεηά 
ρξφληα πξνβιέπνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ14. Αλαγθαίν είλαη, 
επίζεο, λα δηακνξθσζνχλ θαη ιεηηνπξγηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην 
ξφιν ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ζθνπνχο, ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζε ηεο  
δηδαζθαιίαο ηνπ.  
   Δπνκέλσο, έλα ζχγρξνλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ 
Αξραίσλ Διιεληθψλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν αλαγθψλ 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ έηζη, ψζηε ην κάζεκα λα εμέιζεη απφ ηελ ακήραλε 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη λα βξίζθεηαη15, λα επαλαθηήζεη ηνλ επεξγεηηθφ 
ξφιν ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα γίλεη επράξηζην γηα ηελ 
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ.  Οη πξνηάζεηο απηέο, βέβαηα, δελ δηακνξθψζεθαλ  
εξήκελ ησλ καζεηψλ· απελαληίαο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο, νη 
εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη νη 
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα16.  
 
   1) κοποί και ζηόσοι διδαζκαλίαρ – Γιδακηικέρ ππακηικέρ. 
   Παξαδνζηαθά ε  γισζζηθή θαη ε πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε απνηεινχζαλ ηνπο 
δχν θχξηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ελψ, αλάινγα κε ηελ 
επνρή θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, θέξδηδε ην πξνβάδηζκα πφηε ν έλαο θαη πφηε 
ν άιινο. ήκεξα ε πνιηηεία,  ζην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
πνπ έρεη ζπληάμεη, θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο 
ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο 
ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην.  
   χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηε δηδαζθαιία ηεο 
Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο θαη, εηδηθφηεξα, κε ηελ εξκελεία 
επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, επηδηψθεηαη:  

 Ζ αλάδεημε ηεο νπζίαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, ε νπνία ζπκππθλψλεηαη: 

     -  ζηε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηνλ άλζξσπν (αλζξσπνθεληξηζκφο), θαη σο 
άηνκν θαη σο κέινο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ,  
     -  ζηε ζπλαθφινπζε νιφπιεπξε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ (αλζξσπνγλσζία) 
σο δξψληνο αηφκνπ θαη πνιίηε, 

                                                 
14

  ε αλάινγεο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο θαηαιήγεη θαη πξφζθαηε κειέηε γηα ηα Αξραία 
Διιεληθά ζην Λχθεην, βι. Ο. Καηζακάθα (2006). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην 
Λύθεην ζήκεξα: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία. 
Θεζζαινλίθε: Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο Α.Π.Θ. ηελ ίδηα εξγαζία ελζσκαηψλεηαη 
θαη κέξνο ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη γηα 
ην αξθεηά παιηφ δίιεκκα «αξραηνγισζζία ή αξραηνγλσζία».  
15

 Βι. γηα παξάδεηγκα βι. Γ. Κ. Μαπξνζθνχθεο (2002). «Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ 
Διιεληθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: κνξθσηηθφ αγαζφ ή εθπαηδεπηηθφ αδηέμνδν»; 
Φηιόινγνο, 108, 258-266.  
16

 Γηα ην ζέκα απηφ ε Μαπία Μονηίλα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλεη ηα εμήο: «Δθηόο 
από ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία κέζα ζηελ ηάμε θαη από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζην εξσηεκαηνιόγην, πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα, νη επηζθέςεηο κνπ ηα ηειεπηαία δέθα 
ρξόληα ζε αξθεηά κεγάιν αξηζκό ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, σο επόπηξηαο ζηελ 
Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο 
ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλεη 
ην Σκήκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαζεγεηέο, κνύ επηηξέπνπλ λα έρσ, 
ζην κέηξν πάληνηε ηνπ δπλαηνύ, κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
αληηκεησπίδεηαη ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ όζνη δηδάζθνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα». 
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     - ζηε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ηνπ εηδηθνχ ζε γεληθέο αξρέο θαη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ  ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο (βάζε ηεο επηζηεκνινγίαο), θαζψο θαη 
ηνπ παξαδείγκαηνο ζε θαζνιηθήο αμίαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 πλαθψο πξνο ηα πξνεγνχκελα, ε γλψζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη ε 

επηθνηλσλία κε ηα πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά επηηεχγκαηά ηνπ.  

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηηεπγκάησλ απηψλ γηα ηελ 

πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 ε επηζήκαλζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαρξνληθψλ ηδεψλ θαη αμηψλ ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

 ε αλαγσγή πνιιψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο θαη 

ηηο  επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα 

 ε επηζήκαλζε ηεο «επξσπατθήο δηάζηαζεο» ηεο αξραηφηεηαο, δειαδή 

ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ, αιιά, παξάιιεια, θαη ε επηζήκαλζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ ζε άιινπο ιανχο (θπξίσο ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 

Μεζνγείνπ) 

 ε κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο σο θνξέα ηεο πλεπκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο 

 ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αθεηεξίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ βίνπ (κε επηζήκαλζε φισλ ησλ εμειηθηηθψλ θάζεσλ: 

επηδξάζεσλ, κεηαβνιψλ θαη κεηαιιάμεσλ, αιινηψζεσλ θαη ζπγθξάζεσλ θιπ) 

θαη, επνκέλσο, ε ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηάο καο. 

   Ο αλζξσπνγλσζηηθφο – αξραηνγλσζηηθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε ηε 
βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, απνηειεί ηνλ θχξην ζθνπφ 
ηνπ καζήκαηνο, ηνλ «κνξθσηηθό – αλζξσπηζηηθό»17.  
   Σνπο γεληθνχο απηνχο ζθνπνχο, πνπ θαίλνληαη θαηαξρήλ αφξηζηνη θαη 
κεγαιφζρεκνη, θαη νη νπνίνη ζηελ νπζία δελ έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηνπο 
παιαηφηεξνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, έξρνληαη νη εηδηθνί 
ζθνπνί λα ηνπο αλαιχζνπλ θαη λα ηνπο πξνζδηνξίζνπλ αλαθνξηθά κε ηε 
δηδαζθαιία θαη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη ηεο Αξραίαο 
Διιεληθήο Γιψζζαο. 
   Οη εηδηθνί ζθνπνί έρνπλ ηεζεί κε επθξίλεηα, ελψ παξάιιεια θαη νη γεληθέο 
αξρέο νξγάλσζεο θαη κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζπλάδνπλ κε ηηο 
ζχγρξνλεο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ. Παξφια απηά ην κάζεκα ησλ 
Αξραίσλ Διιεληθψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ θαη 
επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο απφ άιινηε. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 
ζπλερίδεη λα εγείξεη αξθεηέο ελζηάζεηο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην γεγνλφο 
φηη έρνπλ δεκνζηεπηεί πάξα πνιιά άξζξα απφ αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη 
κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηε δηδαζθαιία, ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη  
ζνβαξφο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

                                                 
17

 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1998). Δληαίν 
Λύθεην. Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 68. Πβ. θαη ΤΠΔΠΘ – ΠΗ 
(2004-2007). ΓΔΠΠ – ΑΠ Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο, πξνζβάζηκν ζην: 
www.pi-schools.gr.   
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δηδαζθαιίαο, ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. ηα ίδηα 
θείκελα επδηάθξηηε είλαη θαη ε αγσλία ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο γηα ηελ ηχρε ηνπ 
καζήκαηνο. Σν κάζεκα, κάιηζηα, έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο θαη ζε 
ζπλέδξηα, φπσο ην ηειεπηαίν πνπ έιαβε ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε ην 2007 θαη 
αθνξνχζε  ην κέιινλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα18. Δίλαη 
αλάγθε, ινηπφλ, λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα θαηαβιεζεί 
πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο  πνπ κεηψλνπλ ζηελ πξάμε ηε 
κνξθσηηθή αμία ηνπ καζήκαηνο. Βαζηθφο ζθνπφο, βέβαηα, είλαη λα γίλεη απηφ  
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο.   
   Απφ ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ 
αλαπνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπο καζήκαηνο επηζεκαίλνληαη εδψ νη εμήο: 
   1) Οη ζθνπνί δηδαζθαιίαο έρνπλ έληνλν θνηλσληθνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, απφ 
ηε ζηηγκή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  
Γελ πείζνπλ, φκσο, θαη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ, γηαηί κε ηνλ ηξφπν πνπ 
είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε θνηλσλία νη καζεηέο αθνινπζνχλ άιινπο 
ηξφπνπο θνηλσληθνπνίεζεο θαη θαιιηέξγεηαο πξνηχπσλ.  
   2) Σν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ απηά ηα θείκελα 
δηαθέξεη ξηδηθά απφ ην ζεκεξηλφ, ην νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 
ζνβαξά ππφςε καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα «ζπγθηλήζνπκε» ηνπο καζεηέο 
καο. Μηα ηδαληθή παξνπζίαζε ηεο αξραηφηεηαο, επίπεδεο, ρσξίο ζπγθξνχζεηο, 
αληηθάζεηο θαη αληαγσληζκνχο, άξα θαη ρσξίο δπλακηθή κέζα ηεο, δελ θαίλεηαη 
λα «ζπγθηλεί» ζήκεξα ηε λενιαία.  
   3) Ζ αξλεηηθή δηδαθηηθή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Δπί ζεηξά εηψλ ην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δηδαζθφηαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πνπ εζηίαδε 
θπξίσο ζηα ιεγφκελα «μεξά γξακκαηηθά» θαη ζηε κεραληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 
θεηκέλσλ, πσο θαη ε έξεπλα έρεη δείμεη, είλαη δχζθνιν ν δηδάζθσλ λα 
πηνζεηήζεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο άιιεο απφ απηέο πνπ αθνινπζνχζε γηα 
ρξφληα θαη, θπξίσο, λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαη ν ίδηνο είρε 
δηδαρζεί ην κάζεκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαπαξάγνληαη ζηελ ηάμε ηα 
παιηά, νηθεία ζρήκαηα δηδαζθαιίαο.  
   4) Ζ απνπζία δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε ζέκαηα 
ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο φζν θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο. 
   5) Ζ έιιεηςε εηδηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
επάλσ ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο λέεο 
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο.  
   6) Ζ απνπζία αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 
πνπ επηηξέπεη ηελ εκπινθή φισλ ζε ζχγρξνλεο κνξθέο έξεπλαο, ηελ  
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο. 
   7) Ζ κνλνηνλία θαη ε κνλνκέξεηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο, γεγνλφο  
πνπ πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα ηνπ καζεηή θαη δελ επλνεί ηελ επηθνηλσλία. 
   8) Ζ απνπζία ζνβαξψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλήηξσλ κάζεζεο   
   Οη γεληθνί ζθνπνί, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη, αθνχ πξψηα 
επαλεμεηαζηεί ε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη 
πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα δνζεί 
απάληεζε ζην εξψηεκα ηη ζεκαίλεη αξραηνγλσζηηθφο γξακκαηηζκφο ζην 

                                                 
18

 Σν ζπλέδξην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2007 κε πξσηνβνπιία ηεο 
Κνζκεηείαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζπκκεηνρή ησλ θνζκεηφξσλ θαη άιισλ 
παλεπηζηεκηαθψλ απφ ηα νκνεηδή ηκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, βι. ζρεηηθά ζην: 
web.auth.gr/phil/gr/index.htm.  



 - 11 - 

ζεκεξηλφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην έηζη, ψζηε λα θαζνξηζηεί 
επαθξηβψο  ε θπζηνγλσκία ηνπ καζήκαηνο ζηε ζχγρξνλε επνρή.  
   ε θακηά πεξίπησζε -απηφ ηνλίδεηαη εμάιινπ θαη ζην Δληαίν Πιαίζην 
Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ-  ζθνπφο καο δελ πξέπεη λα είλαη ε δηδαζθαιία ηεο 
γιψζζαο ή ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο, αιιά ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη 
πνιηηηζκνχ σο ελφηεηαο. Ζ ζξεζθεία, ε θηινζνθία, ε ινγνηερληθή παξαγσγή 
θαη νη επηζηήκεο, νη θαιέο ηέρλεο, ε  πνιηηηθή, ε νηθνλνκία, ε ηερλνινγία θαη  
γεληθά φινη νη ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, καθξηά απφ 
εμηδαληθεχζεηο θαη κεγαιντδεαηηζκνχο θαη ππφ ην πξίζκα θαη ηνπ ζχγρξνλνπ 
αλαγλψζηε θαη κειεηεηή. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε γιψζζα είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη ιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη ζηε κειέηε 
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο.  Γελ πεξηζσξηνπνηείηαη, αιιά σο αγσγφο 
πνιηηηζκνχ κειεηάηαη θαη καζαίλεηαη. Αληηκεησπίδεηαη, φκσο, σο κέζν γηα λα 
πιεζηάζνπκε ηα θείκελα θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ απηά καο 
κεηαθέξνπλ, σο θνξέαο ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη φρη σο απηνζθνπφο. 
   Σα ίδηα ηα θείκελα πξέπεη λα δηαβάδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο 
ηδενινγίαο έηζη, ψζηε ε κειέηε ηνπο λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 
θαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ19. Γελ πξέπεη λα 
παξαβιέπεηαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα αξραία θείκελα γξάθηεθαλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε επνρή απφ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 
κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Γελ ζα εμεηάζνπκε, ινηπφλ, ηα θείκελα κε ηξφπν 
θιεηζηφ θαη κνλνζήκαλην, ζηακαηψληαο ζηηο ιέμεηο, αιιά σο πξντφληα κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, πνπ κπνξνχλ, φκσο, λα εκπλεχζνπλ θαη λα 
«ζπγθηλήζνπλ» θαη ζήκεξα ην λέν άλζξσπν.  
   ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε κηαο ιεηηνπξγηθήο 
δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξαθηηθήο, πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξνχζε λα 
ζπκβάιεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ γηα ην κάζεκα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα:  
 
   2) Απσαία από ηο ππυηόηςπο. 
      α) Μεηάθπαζη. 
   Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν αθνξά 
πξσηίζησο ην Λχθεην θαη δεπηεξεπφλησο ην Γπκλάζην. Αλ μεπεξαζηνχλ  
θάπνηα εγγελή εκπφδηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη ηνλ, θαηά θαλφλα, απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα 
ηνπο20  -ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηνπο θηινιφγνπο-  πξνρσξνχκε ζην 
ζηάδην εθείλν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ νλνκάδεηαη κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ, ην 
νπνίν, κάιηζηα, κε βάζε ηα ηζρχνληα, απνηειεί ην  θπξηφηεξν  κέξνο ηεο 
δηδαζθαιίαο21. 
   Γπζηπρψο, ν κεηαθξαζηηθφο ηξφπνο θαίλεηαη πσο έρεη παγησζεί. Άιισζηε, 
ηα Αξραία Διιεληθά είλαη ην πην παιηφ κάζεκα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 
Απηφ ζεκαίλεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη πνιχ δχζθνια νη δηδάζθνληεο 
εγθαηαιείπνπλ ηηο παιηέο θνξκαιηζηηθέο κεζφδνπο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, 
αλ θαη ζηελ νπζία ε κεηάθξαζε δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ άιιν ζθνπφ παξά 

                                                 
19

 Μ. Μπνληίια (2003).  Πνιύρξνλνο λα δεηο  Μεγάιε ηάιηλ. Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ. 139. 
20

 Ζ. ππξφπνπινο (1980).  Σα Αξραία Διιεληθά ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην, Αζήλα: 
Γξεγφξεο, ζζ. 196-197 θαη Α. ηέθνο (1996). «Σν κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζην 
Λχθεην». Νέα Παηδεία, 78, ζζ. 100-103. 
21

 Β. Φπληίθνγινπ & Λ. Πφιθαο [επηκ.]. Ζ ζρνιηθή κεηάθξαζε: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, 
ζην: www.komvos.edu.gr. 
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κφλν ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ζπρλά ην 
θαηλφκελν λα ζπζηάδεηαη φιε ζρεδφλ ε δηδαθηηθή ψξα ζην βσκφ κηαο θαηά 
ιέμε κεηάθξαζεο δέθα πεξίπνπ ζεηξψλ αξραίνπ θεηκέλνπ κε ακθίβνια 
απνηειέζκαηα. Καηά θαλφλα, βέβαηα, έρνπλ εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο 
εμαληιεηηθά φια ζρεδφλ ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηνπ 
θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ εμάληιεζε θαη ησλ καζεηψλ. Σν πξντφλ 
πνπ παξάγεηαη απφ απηήλ ηε κεηαθξαζηηθή πξνζπάζεηα είλαη ζπλήζσο έλα 
ηδηφηππν λενειιεληθφ θείκελν, πνπ κφλν ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ζα κπνξνχζε λα 
ζηαζεί θαη λα «ιεηηνπξγήζεη»22.  
   Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο κεηάθξαζεο, πξνηείλoληαη  
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηε λνεκαηηθή πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ, νη νπνίνη 
εθηηκάηαη φηη ζα απειεπζεξψζνπλ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο απφ ην 
«βξαρλά» ηεο θαηά ιέμε κεηάθξαζεο, πξαθηηθή πνπ, ζπλήζσο, επηδηψθεηαη 
ζηελ ηάμε, κηα θαη επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη έηζη θαιιηεξγείηαη ην γισζζηθφ 
αίζζεκα ηνπ καζεηή θαη ειέγρεηαη ην επίπεδν ηεο αξραηνγισζζίαο ηνπ23. 
   Με βάζε, ινηπφλ, ηελ αξρή φηη ε δηδαζθαιία απνηειεί επηθνηλσληαθή πξάμε, 
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη παξάγνληεο ηεο επηθνηλσληαθήο 
πεξίζηαζεο, δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηήλ, θαζψο θαη ν ηφπνο θαη ν 
ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο. Δπεηδή είλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη άλζξσπνη δελ 
θαηαθηνχλ ηε γλψζε φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαιφ ζα ήηαλ λα δνθηκάδνληαη θαη 
λα πξνζθέξνληαη δηάθνξνη ηξφπνη θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνζπέιαζεο 
ηνπ λνήκαηνο έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία φισλ ησλ καζεηψλ.  
   Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ πξνηείλνληαη πέξα 
απφ ηελ παξαδνζηαθή κεηάθξαζε, πνπ θη απηή ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί 
ζηελ ηάμε, είλαη νη αθφινπζνη24: 
   α) Καηά ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία πξνεγείηαη πάληα ε αλάγλσζε ή 
θαιχηεξα νη αλαγλψζεηο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ θαζεγεηή ή καζεηέο. πσο 
ήδε αλαθέξζεθε, ν πξννξηζκφο ηεο ζρνιηθήο κεηάθξαζεο είλαη ην λα 
θαηαλνεζνχλ ηα άγλσζηα θαη δπζλφεηα ζεκεία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Άξα ζα 
αξθνχζε ε κεηάθξαζε εθείλσλ κφλν ησλ ζεκείσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ εχθνια θαη απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ελφο ππνζειίδηνπ ππνκλήκαηνο, πνπ 
ζπλήζσο ππάξρεη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα25. Δηδηθά νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ  
έρνπλ ήδε δηδαρζεί ηξία ρξφληα Αξραία Διιεληθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα αληηιακβάλνληαη, ζηνηρεησδψο έζησ, ην λφεκα θάπνησλ θξάζεσλ 
ζηα αξραία θείκελα. Άιισζηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα βνεζνχζε 
ζεκαληηθά ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην κε κεηαθξαζηηθέο 
δνθηκέο θαη αζθήζεηο, θάηη πνπ κάιινλ δελ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο. 

                                                 
22

 Ν. Βαξκάδεο (1999). Γηδαθηηθή ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ. Από ηελ παξάδνζε ζηελ 
αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζόδνπ. Αζήλα: Παηάθεο, ζ. 76 θαη Γ. Ν. Μαξσλίηεο (1993). « Ζ 
ζρνιηθή κεηάθξαζε».Φηιόινγνο, 71, 6-29. 
23

  Βι. π.ρ. ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ζην: 
www.komvos.edu/endoglwssiki/endoglwssiki.htm.   
24

  Παξφκνηνη ηξφπνη λνεκαηηθήο πξνζπέιαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ πξνηείλνληαη 
ήδε απφ ην 1992-93 κέρξη θαη ζήκεξα κέζα απφ ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο ζπλαθείο 
νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά ζηελ πξάμε παξακέλνπλ κάιινλ ζην πεξηζψξην, 
βι. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1993). 
Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην. Αζήλα: ΟΔΓΒ.  
25

  Δδψ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε βησκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο. 
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   β) Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ηζηνξηθά ηνπ 
ζπκθξαδφκελα, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ππφζεζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ,  
ν εληνπηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο  ησλ γεγνλφησλ,  ε 
παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ, ηεο δξάζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο. Δμνκάιπλζε 
θαη κεηάθξαζε ζα γίλεη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δπζλφεηεο 
θξάζεηο. 
   γ) Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ κε ζηφρν ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ 
λνήκαηνο κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο. Δμεηάδνληαη ν ηξφπνο 
ζχλδεζεο ησλ πεξηφδσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, ηα αζχλδεηα ζρήκαηα, νη ρξφλνη 
ηνπ ξήκαηνο θαη ε ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ. Γεληθά εμεηάδνληαη θαη 
κειεηψληαη νη  γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
απηέο δνκνχλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ.      
   δ) Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κεηαθξαζηηθέο νκάδεο, παξνπζίαζε θαη 
ζχγθξηζε ηεο κεηάθξαζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγηθή θαη δεκηνπξγηθή 
ζπγρξφλσο εξγαζία, πνπ παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 
απηνλνκεζνχλ, δνπιεχνληαο πάλσ ζην θείκελν κε φπνηνλ ηξφπν επηιέμνπλ νη 
ίδηνη. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηεο κεηάθξαζεο, πνπ 
κπνξεί ζε κηα πξψηε θάζε λα γίλεηαη θαη απφ άιινπο καζεηέο, επηηξέπεη ηελ 
αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ.  
   ε) Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο έγθπξεο κεηαθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (θηινινγηθέο 
θαη ινγνηερληθέο)· ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπο,  
επηρεηξνχληαη ζπγθξίζεηο φζνλ αθνξά ην γισζζηθφ ξεπεξηφξην θαη ην χθνο 
ησλ κεηαθξαζηψλ.  
   ζη) Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε, δειαδή παξάιιειε κεηάθξαζε θεηκέλσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο, γξακκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ 
δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο, θεηκέλσλ – παξαιιαγψλ πάλσ ζην ίδην ζέκα ή  
κεηάθξαζε ελφο θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάιιειν θείκελν26. Οη 
θαηάιιειεο επηζεκάλζεηο πάλσ ζηηο ηπρφλ δηαθνξέο ή ηηο νκνηφηεηεο πνπ  
παξνπζηάδνπλ νη κεηαθξάζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηνπο 
κεραληζκνχο γξαθήο θαη κεηάθξαζεο.  
   δ) Παξέρεηαη έηνηκε ε κεηάθξαζε ζηνπο καζεηέο, νπφηε κε αθεηεξία απηή 
κειεηάηαη ην αξραίν θείκελν, κε εζηίαζε ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ 
κεηαθξαζηή27. Πάλησο, δελ πξέπεη λα δηζηάδνπκε λα αθήζνπκε ακεηάθξαζην 
έλα θείκελν, αθφκε θαη φηαλ είλαη δπζλφεην. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ην 
παξαθξάζνπκε ή λα απνδψζνπκε κφλν ην λφεκά ηνπ. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζε 
εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. 
   ε) Δίλαη, επίζεο, δπλαηφ λα απνθεπρζεί ν ζθφπεινο κηαο άηερλεο ζρνιηθήο 
κεηάθξαζεο, αλ παξνπζηαζηεί ην θείκελν κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο. ηελ 
πεξίπησζε απηή θαηαγξάθνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ηα πξφζσπα, ν ξφινο θαη 
ε δξάζε ηνπο, θαζψο θαη ηα  επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ. 
   ζ) Άιινο ηξφπνο είλαη, αθνχ πξψηα ηνπνζεηεζεί ην θείκελν ζηελ επνρή ηνπ 
θαη εληαρζεί ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ, λα επηδησρζεί ε λνεκαηηθή 
πξνζπέιαζή ηνπ κε βάζε φια απηά ηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία 
ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ.  

                                                 
26

 Δ. Υαηδεκαπξνπδή (2007). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ην πξσηόηππν ζην 
Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, ζ. 171. 
27

 Β. Σζάθνο (2004). Ζ δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιώζζαο. Αζήλα: 
Μεηαίρκην, ζ. 42. 
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   Με φινπο απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ λνήκαηνο ε 
κεηάθξαζε απφ κηα επίπνλε, απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα εξγαζία κέζα ζηελ 
ηάμε ζα κεηαηξαπεί ζε κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε πνπ ζα αθήζεη πεξηζψξηα 
ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα «αλαπλεύζνπλ» θαη λα 
επηδηψμνπλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ 
ζθνπψλ θαη ζηφρσλ28.  
      β) Λεξιλόγιο.  
   ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ή ε απνζηήζηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Οη 
άγλσζηεο ιέμεηο πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν κειέηεο κέζα ζην ζπγθείκελφ 
ηνπο, ζην γισζζηθφ δειαδή πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ κε 
ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο αζθήζεηο ιεμηινγηθήο 
θχζεσο πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εληάζζνπλ ηηο άγλσζηεο 
ιέμεηο κέζα ζ‟ έλα θείκελν ή ζε κηα θξάζε29. Αθφκε θαη ζηελ εξψηεζε ησλ 
καζεηψλ γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν ε ιέμε λα δνζεί απφ ηνλ 
θαζεγεηή κέζα ζε κηα θξάζε θαη λα αθεζεί ν καζεηήο λα θαηαιάβεη κφλνο ηνπ 
ηε ζεκαζία ηεο απφ ηα ζπκθξαδφκελα. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο 
δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ, κε ηνλ ηξφπν απηφλ είλαη δχζθνιν λα μεραζηεί ε 
ιέμε, κηα θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία αλάθιεζήο ηεο30.    
   Σηο ζημείο αςηό ππέπει να ηονιζηεί όηι η γλώζζα εξςπηπεηεί ζςγκεκπιμένερ 

ανάγκερ, ζε ζςγκεκπιμένερ εποσέρ. Άπα η ζημαζία ηων λέξεων πολλέρ θοπέρ 

αλλάζει. Μια διασπονική μελέηη, λοιπόν, ηηρ ζημαζίαρ ηοςρ, καθώρ και ηων 

διαδοσικών θάζεων ηηρ εξέλιξήρ ηοςρ ζηο σπόνο θα  παποςζίαζε  ιδιαίηεπο 

ενδιαθέπον. Ενδιαθέποςζα όζο και αποηελεζμαηική πποζέγγιζη ηος λεξιλογίος 

αποηελεί και η εηςμολογική μελέηη. Ο ενηοπιζμόρ ηηρ πίζαρ και ηος θέμαηορ μιαρ 

λέξηρ, ο ηπόπορ παπαγωγήρ και ζύνθεζηρ, οι οικογένειερ λέξεων, ηα ζςνώνςμα και ηα 

ανηώνςμα πάνηα γοηηεύοςν ηο μαθηηή και ηον μςούν ζηοςρ μησανιζμούρ καηαζκεςήρ 

ηηρ γλώζζαρ
31

.  

   Απηφ, φκσο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα είλαη λα κελ 
επηβαξχλνληαη νη καζεηέο κε κεγάιν αξηζκφ λέσλ ιέμεσλ θάζε θνξά. Ζ  
επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εκπινπηηζηεί ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ηνπο  
νδεγεί ζε ππεξβνιέο, πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. 
ηελ πεξίπησζε απηή νη καζεηέο αδπλαηνχλ εληάμνπλ ηηο λέεο ιέμεηο κέζα ζην 
γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ παξαζηαηηθφ θφζκν ηνπο, κε 
ζπλέπεηα νη ιέμεηο λα κέλνπλ κεηέσξεο, ρσξίο νη καζεηέο λα καζαίλνπλ ηε 
ζεκαζία  θαη ηε ρξήζε ηνπο.  
      γ) Γπαμμαηική – ςνηακηικό.  

                                                 
28

 Αο ζεκεησζεί φηη νη ελαιιαθηηθνί απηνί ηξφπνη πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο ελφο αξραίνπ 
θεηκέλνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε κε επηηπρία θαη δελ είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξνη ζε 
ζχγθξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο, πνπ γίλεηαη κε βάζε ηε 
κεηάθξαζε. Απαηηείηαη, σζηφζν, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, λα δηαζέζεη ν δηδάζθσλ ιίγν 
πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηα λα νξγαλψζεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκα κε ηελ πξνηεηλφκελε  
κέζνδν.  
29

 Ν. Μήηζεο (1996). Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Από ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε 
δηδαθηηθά πξάμε. Αζήλα: Gutenberg  θαη  Υ. Σζνιάθεο (1995). Από ηα γξάκκαηα ζηε γιώζζα. 
Πνξεία πξνο ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν. Θεζζαινλίθε: Βάληαο.  
30

 Β. Σνθαηιίδνπ (1999). Δηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή ησλ δσληαλώλ γισζζώλ: πξνβιήκαηα, 
πξνηάζεηο. Αζήλα: Οδπζζέαο.  
31

 Ν. Βαξδηάκπαζεο (1996 – 2002). Ηζηνξία κηαο ιέμεο, η. Α΄- Β΄. Αζήλα: Νέα χλνξα – 
Ληβάλεο.  
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    Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη αξθεηά θηιφδνμν, κηα θαη πξνζδνθά φηη ζε 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα νη καζεηέο ζα θαηαθηήζνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ηελ 
αξραία γιψζζα, ψζηε ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο 
αξεηέο ηνπ αξραίνπ ιφγνπ. Ωζηφζν, φπσο ηνλίδεηαη ζπλερψο απφ ηνπο 
δηδάζθνληεο, ν σθέιηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζεί θαη 
λα αθνκνησζεί ε χιε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο πνπ 
ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα νξίδεη. Έηζη, είλαη επφκελν λα παξαηεξνχληαη 
νπζηαζηηθέο ειιείςεηο ζηε γισζζηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ηνπο 
δπζρεξαίλνπλ εμαηξεηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη 
θαζεγεηέο θαη καζεηέο λα αγσλίδνληαη, αλεπηηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 
λα ζπληαηξηάμνπλ ην θείκελν, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ κε ηε 
δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ32. ηελ πεξίπησζε 
απηή δελ ηθαλνπνηείηαη θαλέλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οχηε ε 
αξραία γιψζζα θαηαθηάηαη ζηνλ πξνζδνθψκελν βαζκφ νχηε ε αλζξσπηζηηθή 
παηδεία ππεξεηείηαη νπζηαζηηθά. Ζ γιψζζα, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, είλαη ην 
κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη φρη ν ζθνπφο. Απηφ ζα  πξέπεη λα 
ην ζπλεηδεηνπνηεζεί απφ ηνπο θηιφινγνπο, ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα 
δηιήκκαηα πνπ ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζέηεη ζε ζρέζε κε ην  
δηπιφ ζθνπφ ηνπ. Σν βάξνο πξέπεη λα πέθηεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο 
γιψζζαο θαη ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ιέμεσλ 
θαη ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ ζε γξακκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν. Μφλνλ αλ νη 
καζεηέο θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 
κελχκαηνο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη ηε γιψζζα θαη ηα λνήκαηα 
πνπ απηή κεηαθέξεη. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε κεραληζηηθή εθκάζεζε ηεο 
γιψζζαο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηεο.  
   Ζ  δηδαζθαιία θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο 
πξέπεη λα γίλνληαη θεηκελνθεληξηθά33. Αθεηεξία θαη ηέξκα είλαη ην θείκελν. 
Απνθεχγεηαη ε απφ ζηήζνπο ζεσξία,  θαζψο θαη ε κεραληθή εθκάζεζε 
θαλφλσλ θαη νξνινγίαο. Σν ζπληαθηηθφ θαη ε γξακκαηηθή ζα δηδαρζνχλ ζε 
γεληθέο γξακκέο, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη πνιιέο εμαηξέζεηο, ρσξίο αζθήζεηο 
αλαπαξαγσγήο ησλ θαηλνκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ νη καζεηέο λα 
αλαγλσξίδνπλ ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηηο ζπληάμεηο, κε ηε βνήζεηα ησλ 
νπνίσλ ζα θαηαλνήζνπλ ην αξραίν θείκελν.  Γηα ζπάληα γξακκαηηθά ή 
ζπληαθηηθά θαηλφκελα έλα θαιφ ππφκλεκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα θείκελα, ζα 
βνεζήζεη ζηελ πξνζπέιαζε ησλ δπζλφεησλ ζεκείσλ. 
   Έηζη, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ζα 
πξέπεη νη θηιφινγνη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο απφςεηο πνπ δέζπνδαλ κέρξη 
πξφηηλνο θαη νη νπνίεο πξφβαιιαλ ηελ αξραία γιψζζα ζαλ ηε βάζε ηεο λέαο 
ειιεληθήο, κε απνηέιεζκα ε γισζζηθή δηδαζθαιία λα μεθηλάεη απφ ηελ αξραία. 
ήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο  παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο ησλ 
γισζζψλ, αθεηεξία είλαη πάληα ην γλσζηφ θαη ην νηθείν, απ‟ φπνπ κεηαβαίλεη 

                                                 
32

  Ζ ζρεηηθή ακεραλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεηαη ηφζν απφ παιηφηεξεο φζν θαη απφ 
λεφηεξεο έξεπλεο, βι. Ν. Κάθαινο (!983). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Λύθεην. 
Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε·  Μ. . Κνμαξάθε (2000). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο κέζα από αξραία, βπδαληηλά θαη ιόγηα θείκελα. Αζήλα: 
Γξεγφξεο·  . Γθιαβάο & Α. Καξαγεσξγίνπ (2007). «Παλειιαδηθή Έξεπλα γηα ην κάζεκα ηεο 
Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην». Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 12, 5-23, 
πξνζβάζηκν ζην: www.pi-schools.gr. 
33

 Ν. Ραγθνχζεο (1993). «Ζ ειιεληθή γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα 
θείκελα». Νέα Παηδεία, 67, ζ. 31. 
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θαλείο ζην άγλσζην θαη ην αλνίθεην. Αθεηεξία, ινηπφλ, ζα είλαη ηα γισζζηθά 
θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο λενειιεληθήο, νπφηε ζα δηδάζθνληαη κφλνλ 
εθείλα ηα ζεκεία ηεο αξραίαο γιψζζαο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηε λέα. 
Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν ρξφλν 
θαη αθήλεη πεξηζψξηα θαη γηα άιιεο ελαζρνιήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο 
δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Απνηειεζκαηηθή κέζνδνο είλαη θαη ε 
παξάιιειε δηδαζθαιία ελφο γξακκαηηθνχ θαη ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ 
ζπλδένληαη θπζηθά κεηαμχ ηνπο, γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη ε κειέηε ηεο 
γιψζζαο σο εληαίνπ ζπλφινπ. 
   Γεληθά, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα φηη δηδάζθνπκε 
Αξραία Διιεληθά ζε ειιελφγισζζνπο καζεηέο θαη φηη ε θιαζηθή παηδεία δελ 
ηαπηίδεηαη κε ηε γλψζε ηεο αξραίαο γιψζζαο.   
      δ) Δπμηνεία.  
   Σν ηειεπηαίν ζηάδην θαηά ην νπνίν αμηνπνηνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
παξέρεη ην θείκελν, εζσθεηκεληθά θαη εμσθεηκεληθά, είλαη ε εξκελεία ηνπ, πνπ  
έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 
θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη έρνληαο σο απψηεξν 
ζθνπφ ηε γλψζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Ζ εξκελεία έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 
καζεηή – αλαγλψζηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξφζιεςεο είλαη απηφο 
πνπ απνθσδηθνπνηεί ηα κελχκαηα ηνπ θεηκέλνπ αλάινγα κε ηελ αλαγλσζηηθή 
θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηελ φιε πξνπαηδεία ηνπ. Γη‟ απηφ, εμάιινπ, ε 
εηθφλα ηεο αξραηφηεηαο δελ κέλεη αλαιινίσηε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μηα 
αλνηρηή ζπδήηεζε, ινηπφλ, κέζα ζηελ ηάμε, έλαο «ειεύζεξνο» δηάινγνο, ζα 
δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα φισλ ησλ καζεηψλ θαη ζα θαηαζηήζεη πην πινχζηα ηελ 
εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. ην ζηάδην απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 
θαζνξηζηηθφο, γηαηί κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ζα παξνπζηάζεη δηαζηάζεηο ηνπ 
θεηκέλνπ πνπ δελ γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο απφ ηνπο καζεηέο, θαη ζα ηνπο 
βνεζήζεη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ζχλδεζεο ηνπ αξραίνπ κε ην ζχγρξνλν 
θφζκν, φρη κφλν ηεο Διιάδαο, λα πξνζεγγίζνπλ δηαρξνληθά πξνβιήκαηα θαη 
δηιήκκαηα. 
      ε) Γλυζζικέρ και ζςνηακηικέρ αζκήζειρ.  
   Οη αζθήζεηο πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην θείκελν, λα εληάζζνληαη, 
δειαδή, κέζα ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη ζα απνζθνπνχλ 
ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη φρη ζηελ απνζηήζηζε κεκνλσκέλσλ  
ηχπσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ.  
     ζη) Αξιολόγηζη. 
   Ζ αμηνιφγεζε είλαη ην ζηάδην εθείλν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 
παξαδνζηαθά απνζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην πξντφλ ηεο κάζεζεο34. Ο ξφινο 
ηεο, επνκέλσο, είλαη παηδαγσγηθφο, κηα θαη ζεσξείηαη φηη κε απηήλ 
νινθιεξψλεηαη ε παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε είλαη ε ζαθήο δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ψζηε ν αμηνινγεηήο λα 
γλσξίδεη ηη αθξηβψο πξφθεηηαη λα αμηνινγήζεη θαη νη αμηνινγνχκελνη λα 
γλσξίδνπλ επίζεο ζε ηη αθξηβψο ζα αμηνινγεζνχλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ην 
πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ππνβάιιεη έκκεζα θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο. πκβαίλεη, φκσο, πνιιέο θνξέο 
ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα λα πξάγκαηα λα θηλνχληαη αληίζηξνθα: ην 

                                                 
34

 Ζ. Γ. Μαηζαγγνχξαο (1997). ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο, ηφκνο Α΄. Αζήλα: Gutenberg, ζ. 
259.   
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πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη ηεο δηδαζθαιίαο ελαξκνλίδνληαη πξνο ηνπο 
ηξφπνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο.  
   Ζ αληίθαζε απηή θαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζηφρσλ θαη αμηνιφγεζεο 
παξαηεξείηαη θαη ζην επίζεκν ζεζκηθφ πιαίζην, κηα θαη ην Αλαιπηηθφ  
Πξφγξακκα άιια πξνηείλεη γηα ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία, 
φκσο, αλαηξνχληαη κε ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Λ.ρ. ζηηο 
Οδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ 
καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην ζην θεθάιαην «Δλδεηθηηθή πνξεία ηεο 
δηδαζθαιίαο» κεηαμχ  άιισλ πξνηείλνληαη θαη ηα εμήο: «Αζθήζεηο εκπέδσζεο, 
αιιά πεξηζζόηεξν θαη πξνέθηαζεο ησλ δηδαρζέλησλ, γηα ηελ άζθεζε ηεο 
θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: […] ηε ιεηηνπξγία ησλ 
όξσλ κέζα ζηελ πξόηαζε ή ηελ πεξίνδν ( ζπκπιήξσζεο θελώλ, πνιιαπιήο 
επηινγήο, κεηαζρεκαηηζηηθέο), ηελ εκβάζπλζε ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη 
εθθξάζεσλ κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα»35. Αλ κειεηήζεη, φκσο, 
θαλείο ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν 
απφ ην 1999 έσο ην 2007, ζα δηαπηζηψζεη φηη αθνινπζείηαη θαηά βάζε ην 
παιηφ κνληέιν αμηνιφγεζεο, ρσξίο νη εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ λα ιακβάλνπλ 
ππφςε ηνπο ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. Έηζη, 
ελψ ζηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ξεηά φηη «νη 
γισζζηθέο αζθήζεηο είλαη θπξίσο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, 
κεηαζρεκαηηζηηθέο, αληηζηνίρηζεο, δηάδεπμεο θ.ά.) θαη ε απάληεζή ηνπο απαηηεί 
αλαθνξά θαη ζπζρεηηζκό κε ην θείκελν»36, φιεο νη αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ εμεηάδνπλ ιέμεηο κεκνλσκέλεο. Εεηείηαη, 
δειαδή, απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο ε απφ ζηήζνπο θαηαγξαθή γξακκαηηθψλ 
ηχπσλ πνπ δελ ζπλδένληαη νξγαληθά κε ην θείκελν ή ν ζπληαθηηθφο 
ραξαθηεξηζκφο κεκνλσκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηα 
ζπλνιηθά είθνζη (20) ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ησλ εηψλ 1999 – 
2007 (Γεληθήο Παηδείαο Β΄ Σάμεο Λπθείνπ, Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Β΄ ηάμεο 
Λπθείνπ θαη Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Γ΄ Σάμεο Λπθείνπ) πνπ εμεηάζηεθαλ 
δηαπηζηψζεθε φηη νη εξσηήζεηο δελ αθνινπζνχλ ην πλεχκα ηνπ ΔΠΠ νχηε ηηο  
νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ φξσλ κέζα ζηελ πξφηαζε ή ηελ πεξίνδν θαη γηα 
ηελ εκβάζπλζε ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 
παξαδείγκαηα. ια ηα παξαδείγκαηα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε κηα γξακκαηηθή 
άζθεζε ηνπ 1999 γηα ηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Β΄ ηάμεο, είλαη ηνπ ηχπνπ 
«Υαιεπόλ, κέγαο, ξαδίσο: λα κεηαθέξεηε ηνπο ηύπνπο απηνύο ζηνπο άιινπο 
βαζκνύο»37 ή «Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκηά από ηηο 
παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: Ηδείλ: ην β΄ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ηνπ 
ίδηνπ ρξόλνπ ηεο ίδηαο θσλήο. Σπγράλεη: ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο 
παξαηαηηθνύ. Γλώζεζζαη: ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ 
β΄. Δηδέλαη: ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα. Έρνκελ: ην γ΄ 
εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ ηεο ίδηαο θσλήο»38. Αζθήζεηο ηέηνηνπ 
ηχπνπ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε αλαξσηηέηαη θαλείο ζε ηη πξαθηηθά 
απνζθνπνχλ θαη πνηα θξηηηθή, αλαιπηηθή ή ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή 
ειέγρνπλ.  

                                                 
35

 ΤΠΔΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (2006). Οδεγίεο 
γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λύθεην, ρνιηθό έηνο 2006-2007. 
Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζζ. 21-22.  
36

 π. ζ. 91. 
37

 Θέκαηα Αξραίσλ Διιεληθψλ Θεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Β΄ Λπθείνπ 2000. 
38

 Αξραία Διιεληθά Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ 2007, άζθεζε Γ2 α.  
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   ηνλ ίδην ξπζκφ θηλνχληαη θαη νη ππφινηπεο αζθήζεηο είηε ζπληαθηηθέο είηε 
εηπκνινγηθέο. Γελ ππάξρνπλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, πνιιαπιήο 
επηινγήο ή κεηαζρεκαηηζηηθέο νχηε εκβάζπλζεο ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη 
εθθξάζεσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Κάπνηεο, πάλησο, απφ ηηο 
αζθήζεηο εξκελείαο θαη ζρνιηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο 
ζην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε, νπφηε θαη ζψδεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θάπσο ε 
θαηάζηαζε.  
   Ζ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ΔΠΠ παξαηεξείηαη θαη ζηηο 
ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Δμεηάζηεθαλ ελδεηθηηθά ηα 
ζέκαηα πνπ δφζεθαλ ζε καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζε δέθα (10) ζρνιεία ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2006 – 2007. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη, 
εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζε δχν γξακκαηηθέο θαη κηα ζπληαθηηθή εξψηεζε. ζνλ 
αθνξά ηηο αζθήζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ε κηθξήο εκβέιεηαο 
έξεπλα έδεημε φηη θαη ζην ζρνιείν αθνινπζείηαη πηζηά ην κνληέιν ησλ 
παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Αλ θαη είλαη αιήζεηα φηη δελ νξίδεηαη επαθξηβψο ν 
ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ, νη θηιφινγνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δεηνχλ 
απφ ηνπο καζεηέο ηνπο απηφ πνπ γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη θαιά απφ ηα καζεηηθά 
ηνπο αθφκε ρξφληα θαη πνπ θαλέλαο δελ έρεη ακθηζβεηήζεη επίζεκα,  δειαδή 
θιίζε νλνκάησλ θαη ρξνληθέο αληηθαηαζηάζεηο39, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηηο 
κεηαζρεκαηηζηηθνχ ηχπνπ αζθήζεηο, πνπ ζπλαληά θαλείο θαη κέζα ζην 
ζρνιηθφ βηβιίν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο σο 
επί ην πιείζηνλ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη δελ εμεηάδνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα  ρξήζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ή ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο. ζνλ αθνξά δε 
ηηο εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο θακηά δελ αλαθέξεηαη ζε αηζζεηηθά ή πθνινγηθά 
ζέκαηα40.  Άξα, βάζηκα κπνξεί λα ππνηεζεί φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 
ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη «ε αηζζεηηθή απόιαπζε από 
ηελ αλαθάιπςε θαη εθηίκεζε ηεο ινγνηερληθήο αμίαο ησλ έξγσλ», αθπξψλεηαη 
ζηελ πξάμε41. Παξφιν πνπ νη εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα 
επεθηαζνχλ ζε κεγάιν εχξνο ιφγσ ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ ηεο 
εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο, απηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο πεξηνξίδνληαη 
ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ πξνζψπσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ή ζε 
πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία.  
   Σν ίδην αθξηβψο θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ γηα 
ηνπο νκνγελείο42, θαζψο θαη ζηνπο εηήζηνπο επξσπατθνχο δηαγσληζκνχο, ησλ 
νπνίσλ ην γεληθφ ζέκα είλαη: «Γλώζε θαη θαηαλόεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
γιώζζαο θαη ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ».    
   Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, αθφκε θη αλ έρεη κειεηήζεη ην ΔΠΠ θαη ζέιεη λα 
ελαξκνλίζεη ην κάζεκά ηνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί, ζηελ πνξεία 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, αλ 
ζέιεη νη καζεηέο ηνπ λα γξάςνπλ θαιά ζηηο εμεηάζεηο. Αλαγθάδεηαη, ινηπφλ, λα 
δηδάζθεη ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν, λα 

                                                 
39

 Α. ηέθνο (1997). «Δμέηαζε ησλ καζεηψλ ηεο Α‟ Λπθείνπ ζηελ Αξραία Γιψζζα θαη 
Γξακκαηεία». Νέα Παηδεία, 84, ζ. 74.  
40

  Ζ Μαξία Μπνληίια, ε νπνία θαη εξεχλεζε ηα ζέκαηα ηφζν ησλ παλειιελίσλ φζν θαη ησλ 
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41
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γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λύθεην. ρνιηθό έηνο 2006-2007. 
Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 20. 
42

 http://www.ypepth.gr/el_ec_category7770.htm 



 - 19 - 

δίλεη έκθαζε ζε δχζθνια γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη ζε 
εμαηξέζεηο, λα αζθεί ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, κηα θαη ζηα δηδαθηηθά 
εγρεηξίδηα ππάξρνπλ θαη αξθεηά απαηηεηηθέο εξσηήζεηο43. Δπηπιένλ, κέζα ζηηο 
αίζνπζεο ππάξρνπλ θαη νη καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, πνπ νη 
δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα ηνπο ιάβνπλ ππφςε ηνπο, δηδάζθνληαο θαη ηηο 
εμαηξέζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, γηαηί ζε απηέο κειινληηθά ζα 
εμεηαζηνχλ.  
   Ζ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ινηπφλ, ππνλνκεχεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, νη 
νπνίνη πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ. Έηζη, φκσο, ην 
κάζεκα ράλεη ηελ παηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ θαη θαηαιήγεη ζηε ζηείξα  
απνκλεκφλεπζε θαη ηελ ηππνιαηξία.  
   Ζ  αμηνιφγεζε, βέβαηα, ησλ καζεηψλ δελ είλαη  εχθνιε ππφζεζε. Καη γίλεηαη 
αθφκε δπζθνιφηεξε, φηαλ δελ δηέπεηαη απφ ζαθή θξηηήξηα. Θα πξέπεη, 
ινηπφλ, λα επαλαπξνζδηνξηζηεί κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε 
αθεηεξηαθά δεηνχκελα απηή ηε θνξά ην γηαηί αμηνινγνχκε ην καζεηή, ηε 
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζή, ην πψο δειαδή αμηνινγνχκε, θαη ην πεξηερφκελφ  
ηεο, ην ηη αμηνινγνχκε44. Θα πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κνξθή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν καζεηήο ζα θιεζεί λα θέξεη ζε πέξαο θαη αλάινγα 
κε ην ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο λα δηακνξθψλνληαη θαη νη εξσηήζεηο. Πξέπεη, 
δειαδή, λα επηιέγεηαη ε θαηάιιειε ζε θάζε πεξίπησζε κέζνδνο θαη ηερληθή. 
πσο ζε φια ηα καζήκαηα, έηζη θαη ζηα Αξραία πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
άζθνπε απνκλεκφλεπζε, θπξίσο ηεο κεηάθξαζεο, θαη λα επηδηψθνληαη ε 
δεκηνπξγηθή αλάθιεζε ηεο γλψζεο θαη ε ζχλζεζε. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα 
ζηνρεχνπλ ζηε ζπλζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, ζηε 
ζπζρέηηζε ζηνηρείσλ, γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσπηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπο θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ  
θξίζεψλ ηνπο. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο, άξα έκκεζα θαη ηεο κεζφδνπ 
δηδαζθαιίαο, ζα είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη ε 
ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ γλψζεσλ. Οη παιηέο κέζνδνη θαη νη ηζρχνπζεο 
πξαθηηθέο ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεζνχλ, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 
αμηνιφγεζε έηζη θαη αιιηψο απφ κφλε ηεο παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα,  
φπσο είλαη απηά ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο45. 
 
   3)Δποπηικά μέζα. 
   ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο, ηφζν ζην 
Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην, ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν, ίζσο, απφ θάζε 
άιιν ηα επνπηηθά κέζα γηα ηε ζηήξημή ηνπ. Δδψ θαη ρξφληα πηζηεπφηαλ φηη έλα 
θείκελν, αθφκε θαη ζε κηα απιή θφιια ραξηί, ήηαλ αξθεηφ, γηα λα γίλεη έλα 
θαιφ κάζεκα. Διάρηζηα επνπηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θη απηά ζην  
κάζεκα σο επί ην πιείζηνλ ηεο ηξαγσδίαο, κε ην αξραίν ζέαηξν ζε καθέηα ή 
ζρέδην λα πεξηθέξεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε επί ζεηξά εηψλ.  

                                                 
43

  Απηφ ηζρχεη, ζε θάπνην βαζκφ, θαη γηα ην Γπκλάζην, φπσο θαίλεηαη ι.ρ. απφ ηελ έξεπλα ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, βι. . Γθιαβάο & Α. Καξαγεσξγίνπ (2007), φ.π.  
44

 Δ. πεηζηψηνπ-Μέιιηνπ (1997). «Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ 
Διιεληθψλ ηεο 3

εο
 δέζκεο ηνπ ζχγρξνλνπ Γεληθνχ Λπθείνπ». Νέα Παηδεία, 83, ζ. 57. 

45
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   ήκεξα, φκσο, πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ν ξφινο ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο 
είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε κάζεζε, θαιφ ζα ήηαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο  λα ρξεζηκνπνηείηαη επνπηηθφ 
πιηθφ. Δθηφο απφ ηα ήδε ππάξρνληα επνπηηθά κέζα, πνπ θπθινθνξνχλ ζην 
εκπφξην θαη ζρεηηθά εχθνια ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί έλα ζρνιείν, ε 
θαληαζία θαη ε εθεπξεηηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηζζεηνπνίεζεο. Έλα ζθίηζν ή δηάγξακκα ζηνλ 
πίλαθα, εηθφλεο, κνληέια, πξνπιάζκαηα, θσηνγξαθηθέο ή δσγξαθηθέο 
απεηθνλίζεηο θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα.  
Δπίζεο, ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ησλ ραξηψλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ε επίζθεςε ζ‟ έλα κνπζείν, ζε κηα έθζεζε ή ζ‟ έλαλ 
αξραηνινγηθφ ρψξν, ε παξαθνινχζεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ε 
πξνβνιή ελφο θαινχ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ή, αθφκε, θαη ην αλέβαζκα 
ελφο έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
Απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζεσξείηαη θαη ε αληηζηνίρηζε απνζπαζκάησλ ή 
θξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε πίλαθεο ή αγγεία πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή46. 

  
   4) Δκπαιδεςηική ηεσνολογία και Απσαία Δλληνικά.  
   Σν δηαδίθηπν κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα είλαη 
πνιχηηκνο αξσγφο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο47. Άιισζηε, απνηειεί κηα 
ζχγρξνλε πξαθηηθή κε ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο. 
Δπηηξέπεη ηελ εκπινθή φισλ ζε ζχγρξνλεο κνξθέο έξεπλαο, ηελ αλάιεςε 
πξσηνβνπιηψλ, θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 
επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ, πφιεσλ θαη θξαηψλ, 
κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ ή εξγαζηψλ ζε ζέκαηα 
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ πνιινί ειεθηξνληθνί ηφπνη, αιιά θαη έηνηκν 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη πνιπκέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξραίν θφζκν48. 
   Δίλαη, φκσο, αλάγθε λα επηζεκαλζεί φηη απέλαληη ζ‟ απηήλ ηελ 
ππεξπξνζθνξά ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη 
επηιεθηηθνί. Ο ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε δελ ζεκαίλεη εθ πξννηκίνπ θαη 
εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλεζπρία καο γηα ην πψο ζα 
πξνζθέξνπκε θαηλνχξηα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα ζηνπο καζεηέο βάδεη 
πνιιέο θνξέο ζε δεχηεξε κνίξα ην ηη ζα δψζνπκε θαη γηαηί ζα ην δψζνπκε. 
Γελ πξέπεη, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο γνεηείαο ηνπ λένπ  κέζνπ, λα 
παξαβιεθζεί ην ηη είλαη απηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηη εμππεξεηεί, ζε ηη ζα 
βνεζήζεη ή ηη ζα αληηθαηαζηήζεη. Καη νχηε θπζηθά είλαη άκεζνο ζηφρνο καο  -
γηαηί θαη απηφ έρεη ππνζηεξηρζεί-  λα κπεη ν ππνινγηζηήο ζην κάζεκα, γηα λα 
εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηε ρξήζε ηνπ.  
   Με ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία εχθνια κπνξεί λα γίλεη κείμε ιφγνπ, εηθφλαο, 
ήρνπ, ρξψκαηνο θαη θίλεζεο θαη λα παξαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 
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Πξφθεηηαη, αλακθίβνια, γηα ζεκαληηθή εμέιημε, αιιά πάληα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ην πεξηερφκελν, κήπσο δειαδή είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
θαηαζθεπαζκέλν, πνπ αληί γηα αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 
νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο. 
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Δπηηάθηνο» (δηδαθηηθή πξνζέγγηζε). 
 
 
 

3.1.2. Ιζηοπία49. 
 

   Έρεη γίλεη πιένλ ζπλείδεζε (ή πξέπεη λα γίλεη) φηη ε δηεχξπλζε ησλ 
ζπλφξσλ θαη ε εηζβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζαλαηνιίδνπλ θαη ηελ 
εθπαίδεπζε ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηεο 
κεζφδεπζεο  ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δηδηθφηεξα, 
ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηα επηηεχγκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αιιάδνπλ 
ηνπο ηξφπνπο πξφζιεςεο ηνπ παξειζφληνο απφ ηνπο καζεηέο. Οη 
απηνκαηνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 
νπηηθνπνηνχλ πιένλ ην παξειζφλ, δηαθνξνπνηνχλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζ‟ έλα «αλνηρηό» κάζεκα κε 
ραξαθηεξηζηηθά:  
   α) ηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, κέζα απφ ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 
πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 
ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηνπο, 
   β) ηελ έκθαζε ζην ζεβαζκφ ηεο εηεξφηεηαο κε ηελ πξνψζεζε ηεο 
γισζζνκάζεηαο, ηεο κειέηεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ηεο αληίιεςεο φηη ν 
ζχγρξνλνο καζεηήο είλαη θνξέαο ηφζν ηεο εζληθήο φζν θαη κηαο ππεξεζληθήο 
ηαπηφηεηαο, ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο αλνρήο ηνπ «άιινπ», 
   γ) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 
   δ) ηελ έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή – νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ζηε  
δηεξεχλεζή ηνπο κέζσ ηεο κεζφδνπ project, ζηελ πξνψζεζε ηνπ 
θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ άζθεζε γηα 
αλαδήηεζε αηηηαθψλ ζρέζεσλ θαη θηλήηξσλ αλζξψπηλεο δξάζεο. 
    Με αθεηεξία ηεο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο, ην βαζηθφ εξψηεκα είλαη αλ 
νη ηζρχνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζηε ρψξα καο ζπκβαδίδνπλ κε ηε λέα 
πξαγκαηηθφηεηα ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη πξάμεο. ηνηρεία γηα κηα πξψηε 
απάληεζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηα θείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
(πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα), ζηα νπνία 
δηαηππψλεηαη ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (γεληθέο αξρέο, ζθνπνί θαη 
ζηφρνη, πεξηερφκελα, κεζφδεπζε δηδαζθαιίαο),  θαζψο θαη ζην ιφγν πνπ 
αξζξψλνπλ κε δεκνζηεχκαηά ηνπο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, φπνπ θαηαηίζεληαη 
πνηθίιεο απφςεηο (πξνβιεκαηηζκνί, πξνηάζεηο, εξεπλεηηθά δεδνκέλα) ζην 
δηάινγν πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ζθηαγξάθεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή ηελ 
αλάγθε γηα αλακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο. 
   ηελ πξψηε νκάδα θεηκέλσλ (ΤΠΔΠΘ, Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ 1998, Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 2006, 
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ Ηζηνξία ζηελ Γ‟ Γπκλαζίνπ 2007: 11 θ.ε.) 

                                                 
49

 Απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηε δηεξεπλεηηθή εξγαζία θαη ζε ζρεηηθφ θείκελν ηεο 
Μαπίαρ Δςζηαθίος. 
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αλαθέξεηαη φηη γεληθνί ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο, κεηαμχ άιισλ, 
είλαη:  

1) ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, 
2) ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, 
3) ε θαηαλφεζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

ηαπηνηήησλ, ε θαηαλφεζε ηνπ «άιινπ», ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο 
ηεο εηεξφηεηαο. 

   Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ απηψλ:  
1) επηζεκαίλεηαη φηη ε ζρνιηθή Ηζηνξία γίλεηαη πιένλ νιηθή, εμεηάδνληαο ηηο 

πνηθίιεο φςεηο ηνπ ηζηνξηθνχ πεδίνπ (γεσγξαθηθή, ηερλνινγηθή θαη 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη δεκνγξαθηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή), 

2)  ελζαξξχλνληαη νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, 
3)  αληηκεησπίδεηαη ην ηζηνξηθφ πιηθφ σο πξφβιεκα πξνο δηεξεχλεζε θαη 

φρη σο αθήγεκα πξνο απνκλεκφλεπζε, 
4)  απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, 
5)  κειεηψληαη πνζνηηθά δεδνκέλα, γηα λα θσηηζηνχλ πηπρέο ηεο δσήο 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν ή ρξφλν, 
6) γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε ηζηνξηθή θαηαλφεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα θαη απφ ηελ εμνηθείσζε κε 
ηελ επηζηεκνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, 

7)  απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αμηνπνίεζε πξσηνγελψλ θαη 
δεπηεξνγελψλ πεγψλ, 

8) κεζνδεχεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ηξφπνπο πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγεηηθή 
ζπκκεηνρή φισλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. πεξηνξηζκέλε 
αθήγεζε, νξγαλσκέλνο δηάινγνο, θξηηηθή πξνζέγγηζε – επεμεξγαζία 
πεγψλ, εθπφλεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ, βησκαηηθή 
πξνζέγγηζε, ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο 
πιεξνθνξηθήο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο) θαη, ηέινο, 

9)  ειέγρεηαη ε απφθηεζε ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 
εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ ηξηψλ κνξθψλ 
αμηνιφγεζεο (δηαγλσζηηθή, δηακνξθσηηθή, αζξνηζηηθή). Γηα κηα 
νπζηαζηηθφηεξε, κάιηζηα, αμηνιφγεζε (δειψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε δελ 
είλαη απηνζθνπφο, αιιά απνηειεί θπξίσο κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο), ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαη δηάθνξεο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ θαη  
αζθήζεσλ (π.ρ. αζθήζεηο ρξφλνπ, ζε ζρήκα άζηξνπ, δηακφξθσζεο 
ηζηνξηθήο ζθέςεο, εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, θξηηηθήο 
πξνζέγγηζεο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ γξαπηψλ πεγψλ, 
απφδνζεο ζεκαζίαο ηεο πιηθέο πεγέο, πξνζέγγηζεο εηθαζηηθνχ έξγνπ).  

   Απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηζεκάλζεηο είλαη πξνθαλέο φηη ζηα επίζεκα 
θείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ επηρεηξείηαη κηα άιιε, ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ 
ζθνπνχ θαη ηεο κεζφδεπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. 
Τηνζεηνχληαη βαζηθέο αξρέο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζχγρξνλεο 
ηάζεηο ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ελψ 
εθθξάδεηαη ε πξνζδνθία φηη ζα κπεζνχλ νη καζεηέο ζηελ εζηθή ηεο 
θαηαλφεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξάο, ζηελ απξνθαηάιεπηε γλσξηκία 
«κε ηνλ Άιιν, ην Άιινηε θαη ην Αιινύ» θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 
καθξνπξφζεζκα ηνλ ππεχζπλν θαη ελεξγφ πνιίηε. Οη πξνηεξαηφηεηεο, 
δειαδή, πνπ δηαηππψλνληαη ζην ηζρχνλ πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 
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Ηζηνξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δελ ππνιείπνληαη ησλ ζχγρξνλσλ 
ηάζεσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία50. 
   ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνηθίια ζχγρξνλα 
δεκνζηεχκαηα, ζεσξεηηθά θπξίσο, θαηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο πξνβιεκαηηζκφ 
γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε. Αλάκεζα ζ‟ απηά επηζεκαίλνληαη: ε αξζξνγξαθία ζε 
εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά επξείαο θπθινθνξίαο, νη πξνηάζεηο – δνθηκέο 
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζε δηάθνξνπο δηθηπαθνχο 
ηφπνπο, νη κειέηεο – ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ζε εμεηδηθεπκέλα ζηελ Ηζηνξία 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη, ηέινο, ε παξνπζίαζε πνξηζκάησλ δηδαθηηθήο 
έξεπλαο. Δηδηθφηεξα: 
   ηα πην γλσζηά εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά Έιιελεο θαη μέλνη ζπγγξαθείο 
(αξθεηέο θνξέο ηα ίδηα πξφζσπα θαη‟ επαλάιεςε ζην ίδην πεξηνδηθφ ή ζε 
δηαθνξεηηθά) θαηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηεο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ 
Ηζηνξία θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο εδψ θαη ηξεηο δεθαεηίεο πεξίπνπ. 
ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δεκνζηεχνληαη άξζξα ζρεηηθά κε ηελ Ηζηνξία ήδε 
απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο έθδνζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα: ζην πεξηνδηθφ 
ΦΗΛΟΛΟΓΟ, κε πξψηε ρξνληά θπθινθνξίαο ηνπ ην 1964, δεκνζηεχεηαη 
ζρεηηθφ άξζξν ην 1965 (π.ρ. άξζξν ηνπ Κ. Καινθαηξηλνχ), ελψ ζην ηειεπηαίν 
ηεχρνο ηνπ (129/2007) ν δάζθαινο ηεο Ηζηνξίαο ραξαθηεξίδεηαη σο «δάζθαινο 
ηνπ θόζκνπ, δάζθαινο ρσξίο ζύλνξα» θαη ε Ηζηνξία σο «παξαθαηαζήθε 
Παηδείαο». ην πεξηνδηθφ ΛΟΓΟ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ην 1977, πξψηε ρξνληά 
θπθινθνξίαο ηνπ, δεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ Πίζηα, ζηε ΝΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ην 1977, 
ηελ πξψηε ρξνληά θπθινθνξίαο ηεο, άξζξν ηνπ Βψξνπ, ζηα ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ην 1985, πξψηε ρξνληά θπθινθνξίαο ηνπο, άξζξα ησλ Βψξνπ θαη Μαξθηαλνχ, 
ζηε ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ην 1981, πξψηε θνξά θπθινθνξίαο ηεο, 
άξζξν ηνπ Βψξνπ, ελψ ζην πεξηνδηθφ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ άξζξν 
ζρεηηθφ κε ηελ Ηζηνξία δεκνζηεχεηαη επηά ρξφληα πεξίπνπ κεηά απφ ηελ 
πξψηε θπθινθνξία ηεο (άξζξν ηνπ Βξεηηνχ ην 1988). Ζ Παλειιήληα Έλσζε 
Φηινιόγσλ αθηεξψλεη πέληε εκηλάξηά ηεο ζηελ Ηζηνξία (3/1984, 9/1988, 
17/1994, 21/1999 θαη 31/2005), ελψ άιια πεξηνδηθά, φπσο ΣΑ ΗΣΟΡΗΚΑ θαη 
ΜΝΖΜΩΝ – ΔΜΝΔ, ππεξεηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ ηζηνξηθή επηζηήκε.  
   ηα πξνεγνχκελα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη πξνηάζεηο πνπ 
δηαηππψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 
επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεηηθφ δηάινγν αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο 
πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζε 
γλσζηνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί 
δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηα, αξηζκεηηθά ηνπιάρηζηνλ. Γηα παξάδεηγκα, 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε e – yliko θαηαρσξίδνληαη 90 πξνηάζεηο 
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, απφ ηηο νπνίεο νη 70 πεξίπνπ είλαη 
δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ, ελψ πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθψλ ζην παλειιήλην 
ζρνιηθφ δίθηπν κε ζρέδηα καζήκαηνο πξνζθέξνπλ πιήζνο δηδαθηηθψλ 
πξνηάζεσλ ζε ζχγρξνλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  
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   Μηα ζπλνιηθή καηηά ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή εθπαηδεπηηθή αξζξνγξαθία 
ηε ζρεηηθή κε ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο νδεγεί ζηελ εμήο δηαπίζησζε: ν 
πξνβιεκαηηζκφο γηα ην κάζεκα ππάξρεη, νη πξνηάζεηο δελ είλαη ιίγεο θαη ε 
πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ επηρεηξείηαη κέζα απφ 
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη ε 
αμηνπνίεζε ηεο επαγσγηθήο – δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ, ν θαζνδεγνχκελνο 
δηάινγνο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ε εθαξκνγή κηθηψλ 
κνληέισλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο51.  
   Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε έρεη λα θάλεη κε ηε δηδαθηηθή έξεπλα θαη ηα πνξίζκαηά ηεο. Μηα 
ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί ζηελ ήδε γλσζηή 
δηαπίζησζε  φηη ε δηδαθηηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 
είλαη θησρή θαη έρεη κηθξή ηζηνξία ζηε ρψξα καο (Μαπξνζθνχθεο 2006α: 20-
21). Απφ ηηο έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε 
κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, μερσξίδεη ε πξψηε ζπλνιηθή 
απνγξαθή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Π. Γ. 
Ξσρέιιε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηελ πεξίνδν 1980 – 1985, κε ηελ νπνία 
θαηαγξάθεθε θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 
ηεο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Μεηαμχ ησλ πνξηζκάησλ ηεο 
έξεπλαο μερσξίδνπλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: νη εθπαηδεπηηθνί δελ 
πξνγξακκαηίδνπλ καθξνπξφζεζκα ηε δηδαζθαιία ηνπο, ε αθήγεζε απνηειεί 
ηε ζπρλφηεξα αμηνπνηνχκελε κνξθή δηδαζθαιίαο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 
επνπηηθά κέζα είλαη ειάρηζηα (ζπλήζσο ράξηεο) θαη γεληθφηεξα ε δηεμαγσγή 
ηεο δηδαζθαιίαο είλαη βηβιηνθεληξηθή θαη απνβιέπεη ζηελ αθνκνίσζε ησλ 
ηζηνξηθψλ γλψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν52. 
   Κάπνηεο άιιεο, πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο, εκπεηξηθέο έξεπλεο, απφ ηηο 
δηαπηζηψζεηο ησλ νπνίσλ αλαδχνληαη ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζηε δηδαθηηθή 
πξάμε θαηαγξάθνπλ απφςεηο καζεηψλ θαη θνηηεηψλ, εζηηάδνπλ ζηε 
δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ή εξεπλνχλ δνκηθά 
ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο (π.ρ. αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο,  ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ βηβιίσλ)53. Παξάδεηγκα ηεο 
πξψηεο πεξίπησζεο απνηειεί κηα εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ 1997 πνπ δηεξεχλεζε 
ηεο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 
δηαπίζησζε φηη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο είλαη αξθεηά δεκνθηιέο, ελψ πξψηε 
ζηελ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ έξρεηαη ε δηδαζθαιία ηεο χγρξνλεο Ηζηνξίαο54 
Απφ αλάινγε έξεπλα πνπ απεπζπλφηαλ ζε θνηηεηέο μερσξίδεη ε δηαπίζησζε 
φηη ζηε ζπλείδεζή ηνπο έρεη εγραξαρζεί ε παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηελ 
Ηζηνξία (εζλνθεληξηζκφο, δηδαθηηζκφο, πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή – 
δηπισκαηηθή Ηζηνξία θ.ά.), ελψ νη γλψζεηο ηνπο γηα ηελ επξσπατθή θαη 
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παγθφζκηα Ηζηνξία είλαη ειάρηζηεο55. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, κηα βαζηθή 
δηαπίζησζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ καζεηέο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην κηαο πξφζθαηεο (2004) κειέηεο 
πεξίπησζεο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο: ζηα θείκελα ησλ καζεηψλ θπξηαξρνχλ 
παξαλνήζεηο, πξνβνιέο ηδεψλ ηνπ παξφληνο ζην παξειζφλ, παξσρεκέλεο 
ηδέεο, αδπλακίεο αηηηνιφγεζεο θαη «έιιεηκκα ηεθκεξίσζεο»56.  
   ηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο 
πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζπληειεί θαη ν δηάινγνο πνπ πξνσζείηαη κέζσ ηεο 
εθπφλεζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζηα παλεπηζηήκηα. Καη πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε απηή ε εηθφλα είλαη, επίζεο, απνθαξδησηηθή (Μαπξνζθνχθεο 
2006β). Απφ ηεο ιηγνζηέο δηαηξηβέο πνπ ππάξρνπλ ειάρηζηεο είλαη εθείλεο 
πνπ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδνληαο ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηε 
ζπλνιηθφηεηά ηεο (βιέπε π.ρ. Δπζηαζίνπ-Καξαγεσξγάθε 2007). Να πξνζηεζεί 
ζην ζεκείν απηφ φηη νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεζφδεπζε ηεο 
δηδαζθαιίαο θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξή έθηαζε ζηελ ειιεληθή 
βηβιηνγξαθία. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη ζεσξεηηθέο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπο 
ζε κεγάιν βαζκφ πξνζσπηθφο. ε θάπνηα δεκνζηεχκαηα ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ή παξαδείγκαηα κεζφδεπζεο 
ηεο δηδαζθαιίαο ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ  (π.ρ. Αλησληάδεο 1995, Βξεηηφο 
1996, Βψξνο 1993, Κφθθηλνο 2000, Κφθθηλνο & Νάθνπ 2007, Μαπξνζθνχθεο 
2005). Σέινο, ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
Ηζηνξίαο εκπεξηέρνληαη θαη ζε μελφγισζζα δεκνζηεχκαηα κεηαθξαζκέλα ζηα 
ειιεληθά (π.ρ. Moniot 2002, Peyrot 2002, Sebba 2000).  
   Απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 
κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο απνπζηάδνπλ ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή θαη ν 
έιεγρνο ηνπ  απνηειέζκαηνο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζψο θαη ν ζπζηεκαηηθφο εξεπλεηηθφο –  
επηζηεκνληθφο δηάινγνο. 
   πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ σο ην ζεκείν απηφ ζρεηηθά κε 
ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
επηζεκαίλεηαη κηα αμηνζεκείσηε «αληίθαζε» αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 
πξάμε, αλάκεζα ζ‟ απηφ πνπ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαη ζ ‟απηφ πνπ ηειηθά 
θαίλεηαη λα πινπνηείηαη. Δηδηθφηεξα, αλ αλαηξέμεη θαλείο ζε εθπαηδεπηηθνχο 
δηθηπαθνχο ηφπνπο, ζε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ή βηβιηνγξαθία θαη ζηα θείκελα 
ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα παξαδερηεί φηη ππάξρεη πινχηνο 
ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο απφςεηο θαη πξνζσπηθέο 
ηνπνζεηήζεηο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηε δηεζλή εκπεηξία. Αλ εμεηάζεη θαλείο 
ηελ θαηάζηαζε ηεο αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηε 
δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξίαο (Μαπξνζθνχθεο 2006β) θη απηφ πνπ 
πξαγκαηηθά γίλεηαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, φπσο ην πξνζιακβάλνπλ νη 
«ζπκκεηέρνληεο» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα δηαπηζηψζεη φηη ην κάζεκα 
ηεο Ηζηνξίαο ζην ζρνιείν δελ έρεη βξεη αθφκε ην δξφκν ηνπ θαη εμαθνινπζεί λα 
αληηκεησπίδεη ηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα (Δπζηαζίνπ-Καξαγεσξγάθε 
2007, Κφθθηλνο 2002, Μαπξνζθνχθεο 1997, 2005, 2006α).  
   Ωο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο γηα ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ ζεσξνχληαη: 
- ε παγίσζε κηαο καθξάο αξλεηηθήο δηδαθηηθήο παξάδνζεο, 
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  .π., 89 θ.ε.  
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  Γ. Κφθθηλνο Δ. & Νάθνπ (2007). Πξνζεγγίδνληαο ηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 
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- ε αλεπάξθεηα ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, 
- ηα θελά ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, 
- ε έιιεηςε εηδηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, 
- νη παξελέξγεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο  ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ, 
- ε ρξήζε ελφο θαη κνλαδηθνχ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ε θπξηαξρία ηεο 

δαζθαινθεληξηθήο – βηβιηνθεληξηθήο  αληίιεςεο ζηε δηδαζθαιία, 
- ε πςεινχ επηπέδνπ αθαίξεζε πνπ πξνυπνζέηεη ην κάζεκα, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ απαηηεί απφ ηνπο 
καζεηέο, 

- ε απνζπαζκαηηθφηεηα, ε βηαζχλε θαη ε απνπζία ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 
ραξαθηήξηδαλ κέρξη πξηλ κηα δεθαεηία ηηο πξάμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

   ήκεξα, παξά ηα πξνβιήκαηα, είλαη πιένλ ζαθέο φηη ην κάζεκα ηεο 
Ηζηνξίαο εθζπγρξνλίδεηαη, αμηνπνηψληαο ηε δηεζλή εκπεηξία θαη ηηο 
«πζηάζεηο»  δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Μεγάιε έκθαζε ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 
Ηζηνξίαο (βηβιία, δηδάζθνληεο, κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο) έρεη δνζεί απφ 
δηεζλείο νξγαληζκνχο (θαη κάιηζηα ζε βάζνο ρξφλνπ) ζε κηα πξνζπάζεηα 
ελίζρπζεο ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα: 

 Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε Γηαθήξπμε – 
Έθθιεζε ησλ Γειθψλ (1965) θαιεί ηεο εθπαηδεπηηθνχο ζε δηδαζθαιία ε νπνία 
ζα ζέβεηαη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη ζα πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 
παγθφζκηα αιιειεγγχε.  

 Ζ Οπλέζθν (1949) ζηηο «ζπζηάζεηο» ηεο ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη 
λα απνζθνπεί ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη 
ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Δθηηκά φηη 
«παξάγνληαο –  θιεηδί» θάζε εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη ν 
εθπαηδεπηηθφο (Γηεζλήο πλάληεζε, Παξίζη 1974) θαη γη‟ απηφ εθπνλεί 
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ηελ νπνία ζεσξεί ππνρξεσηηθή, κε ζηφρν ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα είλαη «έηνηκνο» λα πξνβιέςεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο 
επεξρφκελεο εμειίμεηο, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ πνπ 
ζα είλαη «αλνηρηνί» ζε άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηθαλνί λα επηιχνπλ ηηο δηακάρεο 
κε εηξεληθνχο ηξφπνπο (Γηεζλήο πλάληεζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε. Γελεχε 1994 
& Παξίζη 1995, ζην: unesco.org/education/pdf/teache_E.PDF). 

 Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ηέινο, ζπληζηά ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο 
ηεο Ηζηνξίαο κε ζηφρνπο, κεηαμχ άιισλ, ηελ εδξαίσζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 
θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ, ηελ αλάπηπμε δηαλνεηηθψλ δεμηνηήησλ, 
ηελ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ 
πνιηηψλ. ε ζρεηηθή «ζύζηαζή» ηνπ (χζηαζε 15. Βφλλε 2001) γίλεηαη 
αλαθνξά ζε νθηψ επηκέξνπο ηνκείο ηεο Ηζηνξίαο (ζηφρνη, δηδαθηέα χιε, 
κέζνδνη εθκάζεζεο, δηδαζθαιία θαη κλήκε, επξσπατθή δηάζηαζε, ηδενινγηθή 
ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη αξρηθή – ζπλερήο 
επηκφξθσζε δηδαζθφλησλ). Μάιηζηα, εηδηθά γηα ηελ επηκφξθσζε 
επηζεκαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη57: 
- λα ελζαξξχλνληαη λα εθαξκφδνπλ πνιχπινθεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

λα δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, 
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  Β. αθθά (2006). «Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ 
Ηζηνξία: ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε επξσπατθή πνιηηηθή θαη νη “ζπζηάζεηο”  ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη θάπνηα εξσηήκαηα…». Παηδαγσγηθά Ρεύκαηα ζην Αηγαίν, 1 
Πξαθηηθά Ζκεξίδαο – ΠΣΓΔ Ρφδνπ), 39-59.  
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- λα εμνηθεησζνχλ κε ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο 
ηθαλνχο λα εξκελεχνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

- λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ πξφζθηεζε 
γλψζεσλ αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ έξεπλα, ζπδήηεζε 
θαη αλάιπζε επίκαρσλ ζεκάησλ, 

- λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ 
πξνψζεζε ζρεδίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ.  

   Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ν δηάινγνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ καζήκαηνο. Απφ ην κεγάιν πιήζνο ησλ ζεκάησλ πνπ 
ηξνθνδνηνχλ ηε ζπδήηεζε ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη εδψ ζηε δηδαζθαιία 
ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε κέξηκλα γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Αλ απνδερζνχκε ηελ πεπνίζεζε ηνπ Dewey φηη ππάξρεη έκθπηε ηθαλφηεηα –  
πξνδηάζεζε ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηχζζεηαη πλεπκαηηθά θαη πξνζσπηθά ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, αιιά θαη ηε ζέζε ηνπ φηη νη ελήιηθεο ζα 
ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ, εάλ ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζή ηνπο έζεζε ηηο 
βάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε ηα πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη 
ππφ ην πξίζκα ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθψλ παξακέηξσλ58:  

1. Ζ κάζεζε είλαη θπζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσήο ηνπ 
αλζξψπνπ θαη αλαπηχζζεηαη κε ηελ ηππηθή κνξθή ηεο (απηή πνπ ιεηηνπξγεί 
κε ηξφπνπο πνπ εληάζζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε ινγηθή ηνπ παξφληνο 
ζπζηήκαηνο) θαη ηε κε ηππηθή (ε κάζεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο άζθεζε 
ειεπζεξίαο, ε απειεπζεξσηηθή κάζεζε), ηελ νπνία είλαη πξνηηκφηεξν λα 
αλαπηχζζνπκε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

2. Οη ελήιηθεο είλαη πνιππνίθηινη θαη έρνπλ πνηθίιεο ελλνηνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο (π.ρ. σο πξνο ην ηη είλαη κάζεζε, εθπαίδεπζε θιπ). ζνη, 
ινηπφλ, εκπιέθνληαη σο επηκνξθσηέο ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζε κηα 
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Άξα, βαζηθή αξρή ζηελ 
εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ε «κάζεζε επί ίζνηο όξνηο».  

3. Σνπο εθπαηδεπηέο – επηκνξθσηέο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα 
απαζρνινχλ ζπζηεκαηηθά ζηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 
βαζηθά εξσηήκαηα, φπσο: α) Ση θέξλνπλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο νη ελήιηθεο, 
φηαλ πξνζέξρνληαη ζε θάπνην πξφγξακκα (π.ρ. εθηφο απφ ηελ εκπεηξία, ηηο 
επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα εμεηάζνπλ ην 
πξνζθεξφκελν πξφγξακκα, έρνπλ πξνζδνθίεο, αμίεο, άιια ελδηαθέξνληα, 
απην-εηθφλα θιπ);  β) Γηαηί πξνζέξρνληαη ζην πξφγξακκα (π.ρ. ην ζεσξνχλ 
«πχιε» ζην ρψξν ηεο κάζεζεο, γηα ζπκβνιηθνχο, νξγαληθνχο, πξνζσπηθνχο 
ιφγνπο θιπ);  γ) Τπάξρνπλ πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο (π.ρ. κάζεζε απφ 
ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο, απφ θξηηηθφ ζηνραζκφ, απφ ελεξγφ πεηξακαηηζκφ 
θ.ά.); 
   ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε πξνηείλνληαη, κεηαμχ άιισλ, σο αλαγθαία ηα εμήο 
(Arthur et al 2003, Βξεηηφο 1994, Βψξνο 1993, Davies et al 2003, Δπζηαζίνπ-
Καξαγεσξγάθε 2005, Κφθθηλνο 1998, Κφθθηλνο & Νάθνπ 2007, Κνζζπβάθε 
1998, Κνπινπκπαξίηζε 1997, Μαπξνζθνχθεο 2005, Moniot 2002, Morgan 
1997):  
   1) Αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, κηα θαη απηφ έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηε 
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  Βι. ζρεηηθά Α. Κφθθνο [επηκ.] (2002), Γηεζλήο ζπλδηάζθεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
(Πάληεην Παλεπηζηήκην). Αζήλα: Μεηαίρκην, 83-114.  



 - 31 - 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ιαψλ. Αλαγθαηφηεηα γηα 
αλαζεκαζηνδφηεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, αλάζεζε 
θεληξηθνχ ξφινπ, πξνγξακκαηηζκέλε απντδενινγηθνπνίεζε θαη αληηζηνίρηζε 
ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ κε ην ζχγρξνλν 
ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ.  
   2) Μηα δηαξθψο αλαηξνθνδνηνχκελε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πιήξεο εμεηδίθεπζε, ζπληαγκαηηθή θαη 
ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηδενινγηθήο αλνρήο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 
ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηελ εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ 
θαηλνκέλσλ, ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, κέξηκλα γηα 
ζπλερή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή ζπγθξφηεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. 
   3) Δλαιιαθηηθή ή ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ γλψζεο 
(θαηάθηεζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν θαη εθαξκνγή ζηελ 
αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πεγψλ), ηνπ θξηηηθνχ κνληέινπ γλψζεο 
(απνδφκεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ή ηδενινγηθνχ θνξηίνπ ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ 
κε πνηθίιεο αζθήζεηο) θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ζηελ 
αληαιιαγή απφςεσλ, ζηε ρξήζε πεγψλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο 
νξνινγίαο. 
   4) χλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 
Κξηηηθή αλάγλσζε ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ, άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε 
ζπγγξαθή ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 
   5) Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πξσηνγελήο έξεπλα ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 
κεζνδνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο κε αθαδεκατθή επίβιεςε, 
ζπκκεηνρή θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο θαη παξάιιειε αμηνπνίεζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαπφζπαζην βήκα γηα ηελ 
νινθιήξσζε θαη δηθαίσζε κηαο ηέηνηαο δξάζεο απνηεινχλ ηφζν ε δηάρπζε 
ησλ δηαπηζηψζεσλ φζν θαη ε δνθηκαζηηθή, αξρηθά, αλαπξνζαξκνγή ηνπ Α.Π. 
κε ηξφπνπο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ηεο δηαπηζηψζεηο θαη ηεο πξνηάζεηο 
εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
  6) H δεκηνπξγία ηεο «Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο» γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ην 
ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο κε ηελ επίβιεςε 
παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ (π.ρ. ηζηνξηθνί, παηδαγσγνί) θαη ζρνιηθψλ 
ζπκβνχισλ θξίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο πξνεγνχκελεο δξάζεο, αλ κάιηζηα 
ιεθζεί ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα 
ηεο Ηζηνξίαο, ζηεξνχκελνη εηδηθήο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 
θαηάξηηζεο, αληηκεησπίδνπλ έληνλα δηιήκκαηα θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα. 
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα 
νξγαλψλνληαη ζχληνκεο παξνπζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ή λα ελζαξξχλνληαη έξεπλεο 
δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο. 
   7) Πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο είλαη ζθφπηκν λα νξγαλψλνληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ έλα θνξέα πνπ ζα έρεη ζπζηεκαηηθά απηή ηελ 
αξκνδηφηεηα, ην δε πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα 
δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηδέεο πνπ πξνηείλνπλ ηα 
θηλήκαηα ηεο «δηά βίνπ» εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο 
ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. (Απηνχο ηνπο ζθνπνχο ππεξεηεί θαη ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε).  



 - 32 - 

   8) Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζα δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
εθπαίδεπζε, φηαλ πξνδηαζέηνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ζπλερή απφθηεζε 
λέσλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. ηαλ, δειαδή, ζπλδένπλ ηνλ 
επηζηεκνληθφ ιφγν κε ζέκαηα εθαξκνγήο, ηε ζεσξεηηθή ζθέςε κε ηελ 
αλαιπηηθή, ηε γλψζε κε ηε δξάζε. Θα ήηαλ, κάιηζηα, ζθφπηκν ηα 
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο λα έρνπλ, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 
δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, εξγαζηεξηαθή κνξθή. Μεηά απφ κηα ζχληνκε – πεξηεθηηθή 
παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο 
Ηζηνξίαο θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο λα αθνινπζεί πξαθηηθή άζθεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κε εθαξκνγέο πνπ εμεηδηθεχνπλ θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηε 
ζεσξία. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε «ζπκκεηνρηθό» 
πξφγξακκα επηκφξθσζεο είλαη πηζαλφλ φηη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνικήζεη λα 
ελεξγνπνηήζεη κε αλάινγνπο ηξφπνπο ηεο καζεηέο ηνπ.  
  9) Μέξνο ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζρνιηθήο ηάμεο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε επηβιέπνληα 
εθπαηδεπηηθνχ θαη κε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ επηκνξθσλφκελσλ γηα ηελ πξφνδν 
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Απφ θαλέλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο δελ πξέπεη λα 
ιείπνπλ νη νκάδεο εξγαζίαο, ε παξαθνινχζεζε δσληαλψλ καζεκάησλ, ε 
παξαηήξεζε θαη ε ζπδήηεζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ, θαζψο θαη ε 
αλάιπζε πνηθίισλ ληνθνπκέλησλ ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο (π.ρ. 
ηεηξάδηα θαη εξγαζίεο καζεηψλ, θχιια αμηνιφγεζεο, ζρέδηα νξγάλσζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο θ.ά.) 
  10) Να αζθνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί  ζηελ παξαγσγή ζρεδίσλ εξγαζίαο 
(projects) κε αλαιπηηθφ ζρνιηαζκφ ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ, αιιά θαη κε 
πξνζσπηθή δεκηνπξγία θαη παξνπζηάζεηο. Πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ νξγάλσζε 
project κπνξεί λα απνηειέζεη ε ηνπηθή Ηζηνξία. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 
πεξηβάιινληνο, κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο ηεο 
εγγχηεξεο ή επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ, ππεξεηεί ηε δηακφξθσζε ηεο 
ζπιινγηθήο κλήκεο. 
  11) Να αζθνχληαη ζηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ, ζηελ νπηηθή ηεο εηθφλαο θαη 
ζηε ρξήζε βησκαηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 
ζα κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ 
ησλ καζεηψλ γηα ηελ Ηζηνξία θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα θιίκα πξνζδνθηψλ γηα 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 
θαηαλνήζνπλ φηη: 

-Ζ δηδαζθαιία κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε απνηειεί κηα 
πξνζπάζεηα γηα παξαγσγηθή ζθέςε κέζσ ηεο δηαλνεηηθήο αλαβίσζεο ηνπ 
παξειζφληνο. Ο εθπαηδεπηηθφο κε αζθήζεηο ινγηθήο θαηαλφεζεο βνεζά ηεο 
καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ζηαδηαθά ην ξφιν ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο γλψζεο – θαηαλφεζεο – εξκελείαο 
– αμηνιφγεζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζπζρεηηζκνχ ηνπ κε ην παξφλ θαη ηνλ 
θφζκν γχξσ ηνπο.  

-Ζ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε κνπζεία ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 
άκεζεο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο θαηάινηπσλ ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία 
είλαη αλνηρηά ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, δηεπθνιχλνπλ ηελ επαλαζχλδεζε 
ησλ καζεηψλ κε ηα πιηθά ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη ππνβνεζνχλ ζηελ 
θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ. 

-Γξαζηεξηφηεηεο, φπσο: α) κεηαηξνπή θεηκέλσλ ζε νπηηθή – ηζηνξηθή 
πιεξνθνξία, β) νξγάλσζε ηδεψλ ζε δηαγξάκκαηα – πίλαθεο, γ) δεκφζηεο 
ζπδεηήζεηο κε νκάδεο πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, αλάιεςε  
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ξφινπ – δξακαηνπνίεζε, παξνπζίαζε δηιεκκάησλ – ζπζρεηηζκψλ θ.ά., δ) 
ηαμηλφκεζε – ηεξάξρεζε – παξνπζίαζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε) 
δεκηνπξγία γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θιπ, ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε 
ζθεπηφκελσλ αλζξψπσλ.  

-Ζ δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θξίζεο θαη πξνέθηαζεο δξαζηεξηνπνηεί ηνπο 
καζεηέο, γηαηί απαηηεί απαληήζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ παξαγσγή 
πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ, ζπιινγηζκψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη 
ζηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο ηνπο.  

-Ζ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο εηθφλαο (ελλνηνινγηθήο, αηζζεηηθήο, 
επηθνηλσληαθήο, ζεκεηνινγηθήο θιπ) απνηειεί πινχζηα πεγή κελπκάησλ θαη 
πεδίν έθθξαζεο φισλ ησλ καζεηψλ, θαζψο ηνπο βνεζά ζηε δηακφξθσζε 
επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ, ζηε δφκεζε θαη εξκελεία ζχλζεησλ ελλνηψλ, 
ζηελ θαιιηέξγεηα πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο θιπ.  
  12) ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο, θαζψο θαη ζέκαηα 
παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ε εηξήλε, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο, ε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ζέκαηα ηζηνξηθήο 
εηεξφηεηαο θ.ά.). 
  13) Οη εθπαηδεπηηθνί, επεηδή δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηε ζρνιηθή 
εξγαζία κε βάζε ηεο λέεο ηερλνινγίεο, ρξεηάδνληαη, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 
επηκφξθσζεο, έλα πην ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, εηδηθά θαηά ηελ 
αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, γηα λα κελ πειαγνδξνκνχλ θαη 
απνγνεηεχνληαη κέζα ζηελ πιεζψξα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζηνλ 
θπβεξλνρψξν (π.ρ. έλαλ ζχληνκν θαηάινγν κε δηεπζχλζεηο εχρξεζησλ 
δηθηπαθψλ ηφπσλ, βι. ζρεηηθή πξφηαζε).  
  14) Να εμνηθεησζνχλ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο ε έξεπλα δξάζεο, θαη λα 
ηνικήζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Να 
θαιιηεξγεζεί ε ζπλεξγαζία ηζηνξηθψλ, εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο 
πξάμεο, γηαηί έηζη εκπινπηίδεηαη ε δνπιεηά φισλ, ε δηδαζθαιία κεηαηξέπεηαη 
ζε επηζηεκνληθή δξάζε, αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κηα επέιηθηε εθπαηδεπηηθή 
λννηξνπία θαη πξνθχπηνπλ σθέιεηεο γηα φινπο ηεο εκπιεθφκελνπο, εθφζνλ  
ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά ε δεπηεξνβάζκηα κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
  15) Να θαηαξηηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηδέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, 
ζην πψο, δειαδή, ζρεδηάδεηαη έλα κάζεκα θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 
ηερλνινγηθά εξγαιεία ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ (πνηα πξνεηνηκαζία θαη 
γλψζεηο – δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ πξνυπνζέηεη, πψο ζπληάζζεηαη έλα θχιιν 
εξγαζίαο, πνηεο νη παηδαγσγηθέο επηδηψμεηο θ.ά.). Οη λέεο ηερλνινγίεο 
ζπληεινχλ ζηε ζπγθξφηεζε απηνχ πνπ απνθαιείηαη «κεηαλεσηεξηθόηεηα», 
πξνζθέξνληαο θαηλνχξηα πεδία ελδηαθέξνληνο θαη δξάζεο φρη κφλν ζηελ 
θαηεχζπλζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζηε ζθαίξα ηεο 
πξνζσπηθήο δσήο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.  
  16) Να εμνηθεησζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο επηζηήκεο 
ηεο Ηζηνξίαο αιιά θαη ηεο επηζηεκνινγίαο, πξνζεγγίδνληαο ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε:  
        α) Πξνβιήκαηα ηζηνξηθήο εξκελείαο, ρξήζεο «εξγαιείσλ ηνπ ηζηνξηθνύ» 
(κλεκεία θαη θείκελα), ππνθεηκεληθφηεηαο θαη πξνυπνζέζεηο αληηθεηκεληθφηεηαο 
ζην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ, 
       β) Σε ρξήζε ηζηνξηθψλ πεγψλ:   

-   πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πεγήο,  
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-   θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη απνδφκεζε ηεο πεγήο,  
- εμέηαζε ζεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη άκεζα απφ ηελ πεγή ή 

αλαδεηθλχνληαη κε ηε βνήζεηα ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο θαη ινγηθήο 
αλάιπζεο, 

 - αλαδήηεζε ηδενινγηθψλ εμαξηήζεσλ ή δεζκεχζεσλ πνπ θξχβνληαη 
πίζσ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γξάθνληα, 

 - αλαδήηεζε ζρέζεσλ ηφζν ζε θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη 
ζε πνιηηηθφ – ηδενινγηθφ.  

       γ) Πξνβιεκαηηζκνχο, φπσο: Πψο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ην κπαιφ 
ηνπο, γηα λα ζπλδέζνπλ ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ εκπεηξία ησλ 
αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο; Πνχ ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο (αλ ηνλ 
ηνπνζεηνχλ θάπνπ); Πψο δηαθξίλνπλ ην παξειζνλ σο πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
κπνξεί λα απνθαιπθζεί; Ση γλσξίδνπλ πξηλ θηάζνπλ ζην Γπκλάζην 
(θαηαγξαθή πξνυπάξρνπζαο γλψζεο); Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε 
δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ζπλείδεζήο ηνπο (λνεηηθέο δεμηφηεηεο, 
ηδέεο θαη αμίεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ – πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, 
αιιεινπρία εζληθηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ – ζηεξενηχπσλ); 
   Αθνχ ε δηδαζθαιία είλαη επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, ε δηεμαγσγή ηεο 
πξνυπνζέηεη φηη ιακβάλνληαη ππφςε νη γλσζηηθνί νξίδνληεο ησλ καζεηψλ θαη 
δηεξεπλάηαη ε «πεξηνπζία» ηνπο κε αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχο ζαλ ηνπο 
πξνεγνχκελνπο.  
  17) Ζ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπλπθαίλεηαη κε παξακέηξνπο, 
φπσο ην αμηαθφ ππφβαζξν, ην ζεκαηνινγηθφ πιαίζην θαη νη ηξφπνη 
δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο. Γηα κηα ζπλερή αλαλέσζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ίδξπζε κηαο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο γηα ηελ Ηζηνξία 
(ζρεηηθή ζχζηαζε δηαηππψλεηαη θαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο), ε 
ζπγθξφηεζε κηαο ζχγρξνλεο βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο (πνπ ζα ελεκεξψλεηαη 
ζπρλά) θαη ε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνο 
ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θα ήηαλ, επίζεο, ζθφπηκν λα εθνδηαζηνχλ νη 
ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο κε κεξηθά, έζησ, βαζηθά ζπγγξάκκαηα πνπ θαιχπηνπλ 
ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο Ηζηνξίαο θαη ζέκαηα δηδαθηηθήο ηεο 
ζρνιηθήο Ηζηνξίαο.  
   πγθεθαιαηψλνληαο ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαζνξηζηηθά ζπληειεί  ε 
πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. 
εκεξίδεο, ηαρχξπζκα ζεκηλάξηα, ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θ.ά.) θαη κε θνξείο 
ηα παλεπηζηήκηα, ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα επηκφξθσζεο (Π.Δ.Κ.) θαη ηηο 
εθπαηδεπηηθέο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο. Να πξνζηεζεί, επίζεο, φηη ε 
επηηπρία θάζε επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαξηάηαη θαη κε κηα ζεηξά 
άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 
δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ε ηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ, ν πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ θαη ε 
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή, έζησ, ε 
ζπλδηακφξθσζή ηνπο, ε παξνρή θηλήηξσλ θαη αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ  
απηνκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ά. 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 
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history_in_the_20th_century/recommendation/RecommandationGreek. 
asp#TopOfPage 
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 www.coe.int/t/e/cultural_co%2Doperation/education/history_teaching/ 
      european_dimension/Multigreek.asp#TopOfPage 
 www.euroclio.eu/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id= 
     132&Itemid=8. 
 
 

 

3.2.  Απότειρ ζσολικών ζςμβούλυν. 
 
   Ζ πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ησλ θηινιφγσλ πνπ ξσηήζεθαλ 
(ζπλνιηθά δψδεθα, βι. Παξάξηεκα 6.5: Αζελά ηπεηάλνπ θ.ά., Απνηειέζκαηα 
Δπεμεξγαζίαο πλεληεύμεσλ): 

1. Δθηηκνχλ φηη ε δηδαζθαιία ηφζν ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ φζν θαη ηεο 
Ηζηνξίαο είλαη κάιινλ αλαπνηειεζκαηηθή .  

2. Θεσξνχλ σο θπξηφηεξα αίηηα θαηά ζεηξά59: 
α) γηα ηα Απσαία Δλληνικά ηνλ φγθν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ επηινγή 
δχζθνισλ θεηκέλσλ (εηδηθά γηα ην Γπκλάζην), ηε ζχγρπζε σο πξνο ηνπο 
ζθνπνχο δηδαζθαιίαο, ην εμεηαζηνθεληξηθφ ζχζηεκα, ηελ έιιεηςε 
επαξθνχο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηελ πιεπξά εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 
αξλεηηθή δηδαθηηθή παξάδνζε κε ην ζπλαθφινπζν θνξκαιηζκφ θαη 
ζρνιαζηηθηζκφ, ηηο ξνπέο ηνπ ζχγρξνλνπ πιηζηηθνχ θαη νπηηθνχ 
πνιηηηζκνχ, 
β) γηα ηελ Ιζηοπία ηελ έθηαζε ή ηελ ππθλφηεηα ηεο χιεο, ηελ έιιεηςε 
επαξθψλ κεζνδνινγηθψλ νδεγηψλ θαη επαξθνχο δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο αλεπάξθεηεο ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηελ 
απνζηήζηζε θαη ηελ έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία. 

3. Ωο πξνο ην αλ ππάξρνπλ ή φρη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 
δχν καζεκάησλ κεηαμχ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ νη εξσηεζέληεο: 
α) εκθαλίδνληαη δηραζκέλνη ζε ζρέζε κε ηα Απσαία Δλληνικά, 
β) εθηηκνχλ φηη ζε ζρέζε κε ηελ Ιζηοπία νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη 
ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη θπξηαξρεί ε 
αθεγεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη ε απνζηήζηζε σο βάζε ηεο 
εμέηαζεο ησλ καζεηψλ. 

4. Γηα ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο έρνπλ ηε γλψκε φηη 
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζα ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Δπηζεκαίλνπλ, πάλησο, θαη άιινπο, φπσο ε παξνρή 
θαηαιιειφηεξσλ κεζνδνινγηθψλ νδεγηψλ, ε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ 
κέζσλ, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε 
απειεπζέξσζε ηνπ Λπθείνπ απφ ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

5. Δθηηκνχλ φηη ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ θηινιφγσλ ζα ζπλέβαιε 
απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, γηαηί ζα κπνξνχζε λα 
εθζπγρξνλίζεη ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δχν καζεκάησλ. 
Δπηζεκαίλνπλ, σζηφζν, φηη ε επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη 
κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη λα έρεη ελεξγεηηθή κνξθή. 

6. Έρνπλ ηε γλψκε φηη βαζηθνί άμνλεο ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο ζα έπξεπε λα είλαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη εμήο: 

                                                 
59

 Σα ζηνηρεία απηά πξνέθπςαλ θαη απφ ηε δηεξεχλεζε κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο ζπλέληεπμεο, 
ζηελ νπνία αληαπνθξίζεθαλ νη έλδεθα απφ ηνπο δψδεθα ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ πήξαλ 
κέξνο ζηελ αξρηθή ζπλέληεπμε.  
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α) γηα ηα Απσαία Δλληνικά: 

 ηδέεο θαη αμίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

 ηξφπνη πξνζέγγηζεο, θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ 

 κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

 αμηνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

 εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο (π.ρ. κηθξνδηδαζθαιίεο) – αζθήζεηο  
β) γηα ηελ Ιζηοπία: 

 έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία 

 δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

 ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο  

 έκθαζε ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 
ηζηνξηθψλ πεγψλ 

 ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ 
7. ζν γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ην επηκνξθσηηθφ 

πξνζσπηθφ ζεσξνχλ φηη: 

 ε επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ 
λέσλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ παιηφηεξσλ, δειαδή ζα πξέπεη 
λα είλαη πεξηνδηθή θαη δηαξθήο 

 ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ζρεηηθά ην 
ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ θαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν 
ηνπ επηεκβξίνπ 

 πξνζθνξφηεξα γηα επηκφξθσζε είλαη ηα απνγεχκαηα, φρη φκσο 
ζπλερφκελα, θαη ηα πξσηλά ηνπ αββάηνπ 

 ε δηάξθεηα ελφο πιήξνπο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ψξεο 

 σο επηκνξθσηέο ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη κέιε ΓΔΠ ησλ 
παλεπηζηεκίσλ, ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη εθπαηδεπηηθνί κε εηδηθά 
πξνζφληα 

 ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη 
θπξίσο ζηα ΠΔΚ ή ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ θαη ησλ επαξρηψλ, ζε 
νκάδεο ζρνιείσλ, αιιά θαη ζηα παλεπηζηήκηα, φπνπ απηφ είλαη 
εθηθηφ 

8. Σέινο, κεηαμχ ησλ πνηθίισλ πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλνπλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο, 
ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδνπλ ζηηο εμήο: 

 εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα 

 εξγαζηεξηαθή κνξθή επηκφξθσζεο, πξαθηηθή άζθεζε θαη 
εθπφλεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνπο επηκνξθσλφκελνπο 

 αλακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγγξαθή λέσλ  
θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

 έκθαζε ζηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη κέζσ ηνπ 
καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο 

 βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ 

 «άλνηγκα» ησλ θηινιφγσλ ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ηηο Νέεο 
Σερλνινγίεο 

 αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη 
ζηελ απνζηήζηζε. 
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4.   Γιεπεύνηζη ηυν επιμοπθυηικών αναγκών ηυν 
θιλολόγυν. 

 
     Απφ ηε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 
απνζθνπνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ θηινιφγσλ (βι. Παξάξηεκα 6.4: Αζελά 
ηπεηάλνπ θ.ά., Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο Δξσηεκαηνινγίσλ) πξνθχπηνπλ 
ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
 
1. Σαςηόηηηα ηος δείγμαηορ: ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη γπλαίθεο 

(80% ηνπ δείγκαηνο), ειηθίαο κεηαμχ 35 θαη 49 εηψλ (55%), κε έλα πηπρίν 
(61,4%), θπξίσο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (47,1%) ή Ηζηνξίαο – 
Αξραηνινγίαο (33,6%). Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (κε κεηαπηπρηαθφ ή 
δηδαθηνξηθφ δίπισκα) έρεη θάλεη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (27,8%). 
Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο εηζαγσγηθήο 
επηκφξθσζεο, έρεη παξαθνινπζήζεη γηα κελ ηα Αξραία Διιεληθά έλα 
πνζνζηφ 37,86%, κε ζεηηθέο εληππψζεηο ζε πνζνζηφ 47,17%, ελψ γηα ηελ 
Ηζηνξία έλα 36,43%, κε ζεηηθέο εληππψζεηο ζε πνζνζηφ 41,17%.  

 
2. Γηα ηα Απσαία Δλληνικά επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα εμήο 

πεξηερφκελα: 
 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 91,66 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζρνιηθή εξγαζίαο – δηδαζθαιία ζε 
αλνκνηνγελείο ηάμεηο 

84,75 

ρέζεηο Αξραίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο 84,62 

Αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 79,55 

Μνληέια θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 79,39 

Μεηάθξαζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ 78,62 

Αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 76,15 

Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 75,38 

Θεσξίεο κάζεζεο – θίλεηξα κάζεζεο 65,12 

Μνξθσηηθή αμία Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη 
Γιψζζαο – Γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί δηδαζθαιίαο  

 
60,32 

Γηδαζθαιία γξακκαηηθν-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 58,91 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (είδε ΑΠ, επηινγή θαη ζπζρεηίζεηο 
πεξηερνκέλσλ, δηδαθηηθνί ζηφρνη) 

 
54,84 

Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη δηδαμηκφηεηα γξακκαηεηαθψλ 
γελψλ θαη εηδψλ 

 
46,72 

 
 

 
3.  Γηα ηελ Ιζηοπία επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα εμήο ζέκαηα: 
    

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 88,89 

Ηζηνξηθή εθπαίδεπζε έμσ απφ ην ζρνιείν (κνπζεία, 
εθζέζεηο, ηζηνξηθνί θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, πξνθνξηθή 

88,89 
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4. ε ζρέζε κε ηα θέμαηα δομήρ και οπγάνυζηρ ηυν επιμοπθυηικών 

ππογπαμμάηυν επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Γιάπκεια: παξαηεξείηαη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ επηζπκεηή 
ζπλνιηθή σξηαία δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Σηο πεξηζζφηεξεο 
πξνηηκήζεηο ζπγθεληξψλεη ην 30σξν (25% γηα ηα Αξραία θαη 29,3% γηα 
ηελ Ηζηνξία, κε δεχηεξν ην 60σξν (22,1% γηα ηα δχν αληηθείκελα).  

 Υπόνορ διεξαγυγήρ: νη πεξηζζφηεξνη (39,3%) πξνηηκνχλ 
πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηεμάγνληαη απνγεχκαηα Παξαζθεπήο θαη 
πξσηλά αββάηνπ. Γεχηεξε πξνηίκεζε (32,9%) απνηεινχλ ηα 
θαζεκεξηλά απνγεχκαηα (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) θαη ηξίηε (22,9%) ηα 
πξσηλά ηνπ αββάηνπ. 

 Μέθοδοι – μοπθέρ επιμόπθυζηρ: νη κηζνί πεξίπνπ θηιφινγνη 
πξνηηκνχλ κεζφδνπο θαη κνξθέο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 
εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ην 26,4% 
πξνηηκά εξγαζηεξηαθή κνξθή κε πξαθηηθή άζθεζε θαη ην 23,6% 
ζπλδπαζκφ ηεο δηάιεμεο – ζπδήηεζεο κε ηελ εξγαζηεξηαθή κνξθή. 
Τπάξρεη, βέβαηα, θη έλα 26,4% πνπ πξνηηκά ηελ δηάιεμε θαη ηε 
ζπδήηεζε. 

 Δπιμοπθυηέρ: ηελ πξψηε πξνηίκεζε σο επηκνξθσηέο 
ζπγθεληξψλνπλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη (45,71%), ηε δεχηεξε νη 
παλεπηζηεκηαθνί (40%) θαη ηελ ηξίηε, κε κεγάιε απφζηαζε, άιινη 
εθπαηδεπηηθνί (10,71%). Έρεη, πάλησο ελδηαθέξνλ φηη γηα ηνπο 
θηινιφγνπο κε 5 έσο 9 έηε ππεξεζίαο νη παλεπηζηεκηαθνί 
ζπγθεληξψλνπλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ (84,62%).  

 
 

ηζηνξία θιπ) 

Μέζα δηδαζθαιίαο (δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, θάθεινο 
εξγαζίαο, Νέεο Σερλνινγίεο θιπ) 

88,89 

Ηζηνξηθέο πεγέο (είδε – θαηεγνξίεο, πξνζέγγηζε, ηξφπνη 
αμηνπνίεζεο) 

88,32 

Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 83,71 

χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο  82,83 

Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ζθνπφ ηελ εηξήλε,  
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε ζπκθηιίσζε 

78,52 

Αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 78,35 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 
πξνζεγγίζεηο 

75,97 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη κνληέια δηδαζθαιίαο  68,42 

Πνιππξηζκαηηθφηεηα θαη δηδαζθαιία ζπγθξνπζηαθψλ 
θαηαζηάζεσλ 

63,57 

Θεσξεηηθά δεηήκαηα – ηζηνξηνγξαθηθέο νπηηθέο  61,02 

Λεηηνπξγίεο ηεο Ηζηνξίαο, ηζηνξηθή κλήκε, ηζηνξηθέο 
αθεγήζεηο 

60,15 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (είδε, επηινγή, δηάηαμε θαη 
δηάξζξσζε πεξηερνκέλσλ, ζθνπνί θαη ζηφρνη 
δηδαζθαιίαο) 

55,64 
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5.   Γιαμόπθυζη επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν: 
       ζςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ. 
 
5.1.  Η διεθνήρ εμπειπία – Καλέρ επιμοπθυηικέρ ππακηικέρ60. 
 
   Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζην δπηηθφ θφζκν παξνπζηάδνπλ κηα 
δπλακηθή εμέιημεο θαη πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ 
νπνίνπ πινπνηνχληαη. Γη‟ απηφ θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο αλαπξνζδηνξίδεηαη 
ζπλερψο. Ήδε, πάλησο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε επηζηεκνληθή θαη ε 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή 
αλάπηπμή ηνπο. ην επίθεληξν ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ βξέζεθαλ νη ζηάζεηο θαη 
ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν βαζκφο ηεο ζπκκεηνρήο θαη νη πξνηηκήζεηο 
ηνπο, νη επηδξάζεηο ηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία61. 
   ήκεξα, ππάξρεη πιένλ κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ θαη ηχπσλ επηκνξθσηηθψλ 
δξάζεσλ, θαζψο θαη πνιιαπινί θνξείο πνπ ηηο παξέρνπλ. Ζ πνιπκνξθία 
απηή, πνπ κπνξεί λα μεθηλάεη απφ θξαηηθή πξσηνβνπιία θαη θνξείο θαη λα 
θηάλεη κέρξη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ζην πλεχκα ηεο αγνξάο, εμαξηάηαη θπξίσο 
απφ ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο 
πφξνπο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή παξάδνζε θάζε ρψξαο62. 
   Οη θπξηφηεξνη απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη: 

1) ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
2) ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, 
3) ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο κε ηε δεκηνπξγία «ζπλεξγαηηθώλ δηθηύσλ» θαη 
«θνηλνηήησλ κάζεζεο»63. 

   Ο ραξαθηήξαο ησλ κνληέισλ ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππαγνξεχεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 
«αλνηρηήο» θαη «δηά βίνπ» κάζεζεο. Δπθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ 
δξάζεσλ πξνζθέξνληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο ή άιινπο, 
αθφκε θαη ηδησηηθνχο, θνξείο επηκφξθσζεο. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην, πάλησο, 
ησλ πξνγξακκάησλ πξνζδηνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηα 
νπνία ραξάζζνπλ θαη ηελ αλάινγε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή. 
   Ωο πξνο ην ρξφλν πινπνίεζεο θαη ηε δηάξθεηά ηνπο ηα πξνγξάκκαηα 
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία. Έηζη ι.ρ. άιινηε είλαη καθξάο ή ζχληνκεο 
δηάξθεηαο, άιινηε γίλνληαη ην θαινθαίξη ή ηα αββαηνθχξηαθα. Πνηθίιε είλαη θαη 
ε ζεκαηηθή ηνπο, πνπ αληαλαθιά θαηά θαλφλα ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, π.ρ. ηελ εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
ή θαηλνηνκηψλ64. 
   εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ 
δξάζεσλ είλαη θαη ε κνξθή θαη ε κέζνδνο πινπνίεζήο ηνπο. Απφ απηή ηε 
ζθνπηά πξνηηκφηεξεο είλαη νη εξγαζηεξηαθέο κνξθέο θαη νη πεηξακαηηθέο 
ηερληθέο, ε νκαδν-ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε επηκφξθσζε ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο65.  
   Με δεδνκέλεο, ινηπφλ, ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο θαη ηηο λέεο 
νξίδνπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο – δηδαθηηθήο πξάμεο είλαη παξαπάλσ απφ 
θαηαθαλήο ε αλάγθε γηα αλαλέσζε ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηακφξθσζε λέσλ πξννπηηθψλ ζε επίπεδν δνκψλ, 
κνξθψλ, κεζφδσλ θαη πεξηερνκέλσλ66. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη 
απαξαίηεην φηη πξέπεη λα βειηησζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 
δξάζεσλ, λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζ‟ απηέο, θαζψο θαη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 
ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο67. ε θάζε πεξίπησζε 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε ζηελή ζχλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο – 
δηδαθηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε68 

 
 
5.2. Σελικά ζςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ.  
 
      Ζ Οκάδα Έξγνπ, παίξλνληαο ππφςε ηεο φιε ηε ζρεηηθή πξνεξγαζία, 
θαηαιήγεη ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα: 
 

5.2.1. Οπγανυηικά – διοικηηικά θέμαηα. 
   Γεληθέο αξρέο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμήο ηνπο, ε επειημία, ε αμηνπνίεζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ 
θαη κέζσλ, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθσλφκελσλ, ε πξνψζεζε ηεο 
εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ε πξφβιεςε γηα κεραληζκνχο 
παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο, ε παξνρή θηλήηξσλ 
γηα ηελ εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή πξάμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ. 
Με βάζε ηηο αξρέο απηέο πξνηείλνληαη αλαιπηηθά ηα εμήο: 

1) Υπόνορ και διάπκεια διεξαγυγήρ. 
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   Αλ θαη ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ εμαξηψληαη απφ έλα επξχ θάζκα παξακέηξσλ, ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο κειέηεο ηα δεδνκέλα νδεγνχλ ζηελ εθηίκεζε φηη έλα ζρεηηθφ 
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα εμήληα (60) σξψλ, ψζηε 
λα είλαη δπλαηφλ θαη λα θαιπθζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην εχξνο θαη ην 
βάζνο ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη λα ππάξρεη 
ρξφλνο γηα εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο θαη πξαθηηθή άζθεζε. Κάζε 
επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε θαιφ είλαη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο, 
νπφηε απαηηνχληαη δεθαπέληε (15) ζπλαληήζεηο ζπλνιηθά (4Υ15=60). Απηέο ζα 
κπνξνχζε λα γίλνληαη είηε έλα απφγεπκα ηελ εβδνκάδα, θαηά πξνηίκεζε 
Παξαζθεπή, (1ρ15=15 εβδνκάδεο) είηε θάζε Παξαζθεπή απφγεπκα θαη 
άββαην πξσί (=7½ εβδνκάδεο).  

2) Φοπείρ και ηόπορ διεξαγυγήρ. 
   Σφζν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ ζηα 
εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 
πξνθχπηεη φηη πξνηηκφηεξνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζεσξνχληαη ηα ΠΔΚ, κε δεχηεξν ηα παλεπηζηήκηα θαη ηξίην ηηο 
νκάδεο ζρνιείσλ ή ηηο κεκνλσκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο (ελδνζρνιηθή 
επηκφξθσζε)69. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε ηηο αθνινπζνχκελεο 
πξαθηηθέο απφ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζθνχλ ζπλήζσο εηδηθά Ηλζηηηνχηα. Ωο πξνο 
ηνλ ηφπν ηεο δηεμαγσγήο, θαηαιιειφηεξνο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ ζα παίξλεη 
ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο (π.ρ. παξακνλή ή κεηαθίλεζε 
εθπαηδεπηηθψλ). Γη‟  απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δίλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε 
δπλαηφηεηεο επηινγήο, π.ρ. πξνγξάκκαηα ζηελ έδξα ηνπ ΠΔΚ, ζηελ έδξα 
επαξρηψλ, ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα – παξαθνινχζεζε είηε ζηελ έδξα ηνπ 
ζρνιείνπ είηε ζηελ πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο θιπ. 
 
5.2.2. Δπιμοπθυηέρ. 
   Αλ θαη πιεηνςεθία ησλ θηινιφγσλ ηνπ δείγκαηνο δείρλεη πξνηίκεζε πξνο 
ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ίζσο επεηδή απηνί είλαη πην θνληά ζηα πξαθηηθά 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε, νη ίδηνη νη 
ζχκβνπινη θιίλνπλ πξνο ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 
ρσξίο βέβαηα λα απνθιείνπλ θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, δήηεκα 
νπηηθήο γσλίαο απφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεη θαλείο ηε δηδαζθαιία ελφο 
καζήκαηνο. Πξέπεη, πάλησο λα ζεκεησζεί φηη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο νθείινπλ λα 
ελζσκαηψλνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο, ρσξίο λα αγλννχλ ή λα 
απνξξίπηνπλ εθ πξννηκίνπ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
 
5.2.3. Δπιμοπθυνόμενοι. 
   Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα επηκφξθσζε 
έρνπλ νη λενεηζεξρφκελνη ζην επάγγεικα εθπαηδεπηηθνί θαη απηνί πνπ έρνπλ 
κέρξη 15 πεξίπνπ ρξφληα ππεξεζίαο. Ίζσο, ινηπφλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν, ζην 
πιαίζην ελφο επέιηθηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα έδηλε ζρεηηθή 
απηνλνκία ζηνπο επηκνξθσηηθνχο θνξείο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηνπο ππφ 
επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθνχο, έλα κέξνο ηνπ λα δηακνξθσλφηαλ χζηεξα απφ 
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ζρεηηθή δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ πξνεπηιεγκέλσλ 
νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ. Απαξαίηεην ζεσξείηαη, επίζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ επηκνξθσλφκελσλ ζε θάζε ηκήκα λα κελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε 
(15) θαη κεγαιχηεξνο ησλ είθνζη (20). 
 
5.2.4. Μεθοδολογία. 
   ια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζηελ επηινγή κεζφδσλ θαη 
κνξθψλ επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο 
θηινιφγνπο ζηελ παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο. Σέηνηεο επηινγέο ζα πξέπεη λα 
ζπλδπάδνπλ ηε δηάιεμε θαη ην δηάινγν κε ηηο εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο θαη ηελ 
πξαθηηθή άζθεζε. Παξάιιεια, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ 
κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο. Πξνο ηνχην ζθφπηκν ζα 
ήηαλ λα ζπγθξνηεζνχλ «δίθηπα» (networks) ή «θνηλόηεηεο πξαθηηθήο» 
(communities of practice), ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ νη επηκνξθσηέο, νη 
επηκνξθσζέληεο θηιφινγνη θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θάζε πεξηνρήο. Σα 
δίθηπα απηά κπνξεί λα ππνζηεξίδνληαη δηνηθεηηθά απφ ηα ΠΔΚ, ψζηε κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. κία ή δχν 
θνξέο ην ρξφλν) λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
επηκφξθσζεο θαη λα επηηπγράλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε κε ηελ επηθαηξνπνίεζε 
θαη ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, φρη κφλνλ 
θαηά ην ζρήκα “top - down” ή “bottom – up”, αιιά θαη νξηδφληηα (bottom – 
across), δειαδή κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ70.  
 
5.2.5. Πεπιεσόμενα. 
   Με δεδνκέλν φηη ηα άθακπηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δελ είλαη δπλαηφλ 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ θηινιφγσλ (εηδίθεπζε πηπρίνπ, 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, έηε ππεξεζίαο, πεξηνρή θαη ζρνιείν φπνπ ππεξεηνχλ 
θιπ), θξίλεηαη απαξαίηεην απηά λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή επειημία. ην 
πιαίζην απηφ ηα πεξηερφκελα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ν ρξνληθφο επηκεξηζκφο 
ηνπο, φπσο παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ, έρνπλ ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
 
 
 

1) Γιδακηική Απσαίυν Δλληνικών = εξήνηα (60) ώπερ. 
 

ΩΡΔ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
4 ηοισεία θευπιών μάθηζηρ:  

 βαζηθέο έλλνηεο (επθπία, ζθέςε, γλψζε, 
δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, επίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

 ζπκπεξηθνξηζκφο, θνλζηξνπθηηβηζκφο, 
γλσζηηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή αλάπηπμε, 
δνκηθή κάζεζε, γλσζηηθή επειημία, 
ππνδνρή – έληαμε ηεο κάζεζεο, θίλεηξα 
κάζεζεο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Πξαθηηθή άζθεζε 

4 Μονηέλα διδαζκαλίαρ: 

 κνληέια άκεζεο δηδαζθαιίαο 

 έκκεζεο δηδαζθαιίαο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
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 κηθηά κνληέια δηδαζθαιίαο 

4 Αναλςηικά Ππογπάμμαηα: 

 είδε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 ζθνπνί θαη ζηφρνη δηδαζθαιίαο 

 επηινγή, δηάηαμε θαη δηάξζξσζε χιεο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 

6 Οπγάνυζη, ζσεδιαζμόρ και διεξαγυγή 
ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 αλάιπζε δηδαζθαιίαο (αλάγθεο, 
πεξηερφκελα, πιαίζην) 

 δηαηχπσζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

 δεμηφηεηεο 

 δξαζηεξηφηεηεο 

 επηινγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 κέζνδνη θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο 

 νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

 έιεγρνο επίηεπμεο ζηφρσλ 

 Γηάιεμε – δηάινγνο   
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 

4 Γιαθοποποίηζη ζσολικήρ επγαζίαρ – 
δηδαζθαιία Αξραίσλ Διιεληθψλ ζε 
αλνκνηνγελείο ηάμεηο  

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Πξαθηηθή άζθεζε  

6 Αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηο μάθημα ηυν 
Απσαίυν Δλληνικών: 

 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

 δηθηπαθνί ηφπνη 

 ζελάξηα καζεκάησλ 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

αλά δχν) 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

4 Αξιολόγηζη ηηρ ζσολικήρ επίδοζηρ ηυν 
μαθηηών: 

 παξαδνζηαθνί θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

4 Μοπθυηική αξία Απσαίαρ Δλληνικήρ 
Γλώζζαρ και Γπαμμαηείαρ: 

 αξραηνγλσζηηθφο γξακκαηηζκφο (εληαία 
δηδαζθαιία γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, 
ελφηεηα αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη 
πνιηηηζκνχ) 

 πξνζέγγηζε ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ 
πιαίζην 

 ζπζρέηηζε αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ κε 
ζχγρξνλν 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  

6 Ανηιπποζυπεςηικόηηηα γπαμμαηειακών 
ειδών – ιδιαιηεπόηηηερ ζηον ηπόπο ηηρ 
διδακηικήρ πποζέγγιζήρ ηοςρ: 

 πξφζιεςε θεηκέλσλ 

 ν καζεηήο σο αλαγλψζηεο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε  

2 σέζειρ Απσαίαρ και Νέαρ Δλληνικήρ 
Γλώζζαρ: 

 επηζήκαλζε θαη εμήγεζε νκνηνηήησλ θαη 
δηαθνξψλ 

 εθθίλεζε απφ ηε Νέα Διιεληθή πξνο ηελ 
Αξραία (απφ ην νηθείν πξνο ην μέλν)  

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

8 Μεηάθπαζη και επμηνεία κειμένυν: 

 ππέξβαζε δηδαθηηθήο παξάδνζεο 

 ηδηαηηεξφηεηα ζρνιηθήο κεηάθξαζεο 

 θαηαλφεζε θεηκέλνπ (επηθνηλσληαθή 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
 Πξαθηηθή άζθεζε  
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πεξίζηαζε) 

 ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνζπέιαζεο 
λνήκαηνο – κεηαθξαζηηθέο αζθήζεηο 

 παξαθξάζεηο 

 δηάγξακκα θεηκέλνπ 

 ζπγθξίζεηο κε έγθπξεο κεηαθξάζεηο 

 εξκελεία ελδνθεηκεληθή θαη εμσθεηκεληθή 

4 Γιδαζκαλία λεξιλογίος: 

 κειέηε ιέμεσλ ζην ζπγθείκελφ ηνπο 

 δηαρξνληθή κειέηε ιέμεσλ 

 εηπκνινγία 

 γισζζηθέο – ιεμηινγηθέο αζθήζεηο  

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

4 
 

Γιδαζκαλία μοπθοζςνηακηικών 
θαινομένυν: 

 εθκάζεζε κεραληζκνχ θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο 

 θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

 παξάιιειε δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ θαη 
ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
 Πξαθηηθή άζθεζε  

 
 
 
2)  Γιδακηική Ιζηοπίαρ = 60 ώπερ. 
 

 

ΩΡΔ     ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

6   Ιζηοπική επιζηήμη – ιζηοπιογπαθία: 

 θχξηεο ηζηνξηνγξαθηθέο ζρνιέο (νπηηθέο): 
- παξαδνζηαθή (ζεηηθηζηηθή) 
- λενηεξηθή 
- κεηακνληέξλα 

 ηζηνξηθφ γεγνλφο 

 ηζηνξηθφ παξειζφλ – ζρέζεηο παξφληνο θαη 
παξειζφληνο 

 ηζηνξηθνί ρξφλνη 

 ηζηνξηθέο ηνκέο – πεξηνδνιφγεζε   

 ηζηνξηθή εμήγεζε θαη εξκελεία, 
πνιιαπιφηεηα αηηηαθψλ παξαγφλησλ 

 ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη αζπλέρεηα, 
θαλνληθφηεηεο  

 ην πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθήο «αιήζεηαο»  
    θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

 ηζηνξηθή ζθέςε 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 

2 Λειηοςπγίερ ηηρ ιζηοπίαρ: 

 θαλνληζηηθή 

 επηζηεκνληθή  

 ζπιινγηθή θαη ηζηνξηθή κλήκε 

 κλήκε θαη ιήζε 

 ηζηνξηθή ζπλείδεζε 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε  

8 Ιζηοπικέρ πηγέρ: 

 είδε θαη θαηεγνξίεο ηζηνξηθψλ πεγψλ 

 ιεηηνπξγία ηζηνξηθψλ πεγψλ: 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
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- πεγέο = ηεθκήξηα  
- πεγέο = ίρλε ηνπ παξειζφληνο 
- πεγέο = ηξφπνη ζθέςεο πάλσ ζην 

παξειζφλ (γισζζηθά ελεξγήκαηα) 

 ζηξαηεγηθέο θξηηηθήο πξνζέγγηζε πεγψλ 
(γξαπηέο πεγέο, εηθφλεο, ζθίηζα – 
γεινηνγξαθίεο, ράξηεο, πνζνηηθά 
δεδνκέλα, ηειεφξαζε θαη θηλεκαηνγξάθνο, 
πιηθά αληηθείκελα, ηζηνξηθνί ρψξνη θιπ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε 

4 ηοισεία θευπιών μάθηζηρ:  

 βαζηθέο έλλνηεο (επθπία, ζθέςε, γλψζε, 
δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, επίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

 ζπκπεξηθνξηζκφο, θνλζηξνπθηηβηζκφο, 
γλσζηηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή αλάπηπμε, 
δνκηθή κάζεζε, γλσζηηθή επειημία, 
ππνδνρή – έληαμε ηεο κάζεζεο, θίλεηξα 
κάζεζεο 

 κηθξνζεσξίεο καζεηψλ (πξνεγνχκελε 
γλψζε, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα)  

 γλσζηηθή αζπκθσλία – γλσζηηθή 
ζχγθξνπζε 

 πξνγξακκαηηζκέλν αδηέμνδν – δηαρείξηζε 
αβεβαηφηεηαο  

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

2 Μονηέλα διδαζκαλίαρ: 

 κνληέια άκεζεο δηδαζθαιίαο 

 έκκεζεο δηδαζθαιίαο 

 κηθηά κνληέια δηδαζθαιίαο 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  

4 Αναλςηικά Ππογπάμμαηα: 

 είδε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 ζθνπνί θαη ζηφρνη δηδαζθαιίαο 

 επηινγή, δηάηαμε θαη δηάξζξσζε χιεο:  
    - ρξνλνινγηθή (πξνρσξεηηθή,  

νπηζζνρσξεηηθή), 
    - ζεκαηηθή, 
    - παξαδεηγκαηηθή, 
    - ζπεηξνεηδήο, 
    - δηαζεκαηηθή – ελλνηνθεληξηθή  

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε  

8 Οπγάνυζη, ζσεδιαζμόρ και διεξαγυγή 
ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 αλάιπζε δηδαζθαιίαο (αλάγθεο, 
πεξηερφκελα, πιαίζην) 

 δηαηχπσζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

 δεμηφηεηεο 

 δξαζηεξηφηεηεο 

 επηινγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 κέζνδνη θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο 

 νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

 έιεγρνο επίηεπμεο ζηφρσλ 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
 Πξαθηηθή άζθεζε 

8 Μέζα διδαζκαλίαρ: 

 δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

 θάθεινο εξγαζίαο 

 ΣΠΔ:  

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο) 
 Πξαθηηθή άζθεζε 
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- εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
- ρξήζε δηαδηθηχνπ  
- ζελάξηα καζεκάησλ 

4 Πολςππιζμαηικόηηηα και διδαζκαλία 
ζςγκποςζιακών θεμάηυν: 

 πνιιαπιφηεηα πεγψλ 

 πνιιαπιφηεηα αθεγήζεσλ 

 πνιιαπιφηεηα νπηηθψλ  

 πνιιαπιφηεηα εξκελεηψλ 

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Πξαθηηθή άζθεζε  

4 Γιαθεμαηικέρ πποζεγγίζειρ  Γηάιεμε – δηάινγνο  
 Δξγαζηήξην ( εξγαζία 

ζε νκάδεο) 

2 Γιδαζκαλία με ζκοπό ηην ειπήνη, ηη 
ζςμθιλίυζη και ηα ανθπώπινα 
δικαιώμαηα 

 Γηάιεμε – δηάινγνο  

8 Ιζηοπική εκπαίδεςζη έξυ από ηο ζσολείο: 

 βησκαηηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε 
ηζηνξηθψλ ρψξσλ  

 θξηηηθή αμηνπνίεζε κνπζείσλ, εθζέζεσλ 
θιπ 

 θξηηηθή αμηνπνίεζε κλεκείσλ, θηηξίσλ, 
ρψξσλ εξγαζίαο, παξαγσγήο θιπ 

 θξηηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηνπίνπ 

 πξνθνξηθή ηζηνξία  

 Γηάιεμε – δηάινγνο 
 Δξγαζηήξην (εξγαζία 

ζε νκάδεο)  
 Πξαθηηθή άζθεζε 

  
 
 
5.3. Αξιολόγηζη και ολοκλήπυζη ηος ππογπάμμαηορ. 
 
5.3.1. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ. 
   Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο:  
α)  κε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, φπσο θαη ζηα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο 
επηκφξθσζεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα ΠΔΚ,  
β)  κε ζπλεληεχμεηο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηνπο επηκνξθσλφκελνπο ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. θαη ηε ζπλδξνκή ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. 

 
5.3.2. Ολοκλήπυζη ηος ππογπάμμαηορ. 
   Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκν λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα νη επηκνξθσζέληεο: 
α)   λα ιάβνπλ απιή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ή 
β)  λα πάξνπλ πηζηνπνίεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα  παξαδψζνπλ γξαπηή 
εξγαζία πεξίπνπ 10.000 ιέμεσλ ζρεηηθή κε κία απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 
επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηνλφεην είλαη, βέβαηα, φηη ε εξγαζία απηή 
ζα πξέπεη λα θξηζεί απφ ηνλ επηκνξθσηή επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθή.  
 


