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1/Εληάζζνληαο ην σύστημα ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε
Ή….

εληάζζνληαο ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
ζην «ζύζηεκα»;
Καθ. Παν. Νούηζορ vs καθ. Ση. Αλασιώηη

Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο…
•

•
•
•

…παξνπζηάζηεθε ζην γεληθό θνηλό ράξε ζην ελεκεξσηηθό άξζξν ηνύ ηόηε Πξνέδξνπ
ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ θαζεγεηή Αιαρηώηε ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα (8
Ινπλίνπ 2003). Δίρε ηνλ ππαηληθηηθό θαη παηγληώδε ηίηιν «Πώο ε παηδεία ζα απνθηήζεη
"ζύζηεκα"», πνπ θαίλεηαη λα ππνλνεί
1) ηελ πεξαηηέξσ ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
2) ή, γηα όζνπο μέξνπλ, ηε «ζπζηεκηθή» πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο
εθπαίδεπζεο,
3) ή, ηέινο, ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
θαη δηδαθηηθνύ εξγαιείνπ.

ΔΕΠΠ: Σν σύστημα, σο δηαζεκαηηθή
έλλνηα…

• …ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ "όρεκα" θάζεηεο θαη νξηδόληηαο κεηαθνξάο θαη
ζύλζεζεο ησλ γλώζεσλ ζε έλα ελλνηνινγηθό νηθνδόκεκα βαζηζκέλν ζε
βαζκίδεο (ηάμεηο - απηνηειή καζήκαηα), κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο λα
δνκνύληαη ζε απηό θαη λα ην εκπινπηίδνπλ.

Ακέζσο κεηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο…
•

•

… έλα δεύηεξν άξζξν, πνπ ππέγξαθε ν θαζεγεηήο Παλαγηώηεο Ννύηζνο,
εκθαλίζηεθε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα, θαη είρε έλαλ εμίζνπ ακθίζεκν ηίηιν: «H
παηδαγσγηθή ηνπ "ζπζηήκαηνο"» . Μεηά από κηαλ «αζώα» αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ, ν
αλαγλώζηεο ζα αλέκελε όηη ζα αθνινπζεί έλα θείκελν πνπ ζα παξείρε ζηνηρεία
παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε ζπδήηεζε όκσο, πνπ ίζσο άξρηδε, έκπαηλε ηώξα θαη κηα άιιε εθδνρή ηεο ιέμεο
«ζύζηεκα», δειαδή απηό πνπ ελλννύκε σο «πιέγκα εμνπζίαο θαη επηβνιήο πνπ
ειέγρεη απόιπηα ηνλ απιό πνιίηε» ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.

Ννύηζνο: Σν ζύζηεκα πξνζηαηεύεη εζληθή αλεμαξηεζία,
δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε;
•

Οη εκπλεπζηέο ησλ πξνγξακκάησλ δηαβεβαηώλνπλ όηη «ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο
ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ νιηζηηθή ζεώξεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» θαη επηζεκαίλεη ηε
ζέζε ηνπο όηη ε «αθνκνίσζε εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ απηήο ηεο αληίιεςεο πεξί
ζπζηήκαηνο […] ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε θαη εκβάζπλζε ζπγθεθξηκέλσλ αμηώλ
ηεο εθπαίδεπζεο» ηέηνησλ όπσο ε εζληθή αλεμαξηεζία, πνπ «πξέπεη λα νηθνδνκείηαη
ζηε βάζε ηεο αξκνληθήο αιιειεπίδξαζεο» ε δεκνθξαηία πνπ απνηξέπεη ηηο «βίαηεο
ζπγθξνύζεηο» θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε (ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο).

•

Πώο «ζπληαηξηάδεηαη κηα ηέηνηα ηζρπξή δόζε δενληνινγίαο κε ηε "ζπζηεκηθή αληίιεςε
ηεο πξαγκαηηθόηεηαο" ή πώο αληίζηνηρα ε "ζπζηεκηθή αληίιεςε ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο" (ην νπνίν κάιηζηα εμαίξεηαη σο "ππεξζύζηεκα") ζα "απμήζεη ηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ καζεηώλ"»;

Σελ εβδνκάδα πνπ αθνινύζεζε…
•

…είδε ηο θυρ ηηρ δημοζιόηηηαρ ένα νέο άπθπο ηος Αλασιώηη πος
αποηελούζε απάνηηζη ζηο κείμενο ηος Νούηζος. Υπαινιζζόηαν ηην
ιδιόηςπη εκ πποθέζευρ ή εξ αμελείαρ ανάγνυζη ηος κειμένος [ηος
ΔΕΠΠΣ] και επεζήμαινε όηι κάηι ηέηοιο οδηγούζε ζε ακαηανόηηη
απαξίυζη ηηρ ζσεηικήρ ζςνολικήρ ςπεπδιεηούρ εκπαιδεςηικήρ
πποζπάθειαρ.
• Ωζηόζο, ο Αλασιώηηρ δεν πποέβαινε ζε διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηιρ
ζςγκεκπιμένερ παπαηηπήζειρ ηος Νούηζος πος ελέγσοςν ηη ζςζηημική
αξιολογία ηος ΔΕΠΠΣ.

2/Ελδηάκεζνο απνινγηζκόο
• ηελ παξνύζα θάζε (άλνημε 2005), θαηά ηελ
νπνία ζπγγξάθνληαη ηα εγρεηξίδηα ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (ηνπ γπκλαζίνπ), ζηα νπνία,
ζύκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εγθξίζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΔΠΠ, ζα
γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο,
δελ δηαηίζεληαη ηθαλνπνηεηηθά πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία γηα ηελ ππνδνρή ηεο εθ κέξνπο ησλ
ζπγγξαθέσλ ησλ ππό έθδνζε βηβιίσλ…

…όκσο από εθηηκήζεηο ζε άξζξν ηνπ Αιαρηώηε
πξνθύπηνπλ ηα εμήο:
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΔΤΟ ΤΣΗΜΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΜΠΣΗ/ΕΚΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Μάζεκα →
↓ Έλλνηα

Φπζηθά

Ιζηνξία

Γεσγξαθία

Αιιειεπίδξαζε συχνά /συχνά

πολύ συχνά /πολύ συχνά

σπάνια /συχνά

ύζηεκα

συχνά /σπάνια

σπάνια /σπάνια

συχνά /συχνά

Πεγή: Αιαρηώηεο (2004: 15), απόζπαζκα από πίλαθα.

3/Είλαη ηόζν θαηλνύξηα ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο
ζηε γεληθή εθπαίδεπζε;
• Οη ρηνπκνξηζηηθέο αιιά θαη –απόιπηα δεθηέο – κεηαθνξηθέο πξνζεγγίζεηο
θαλεξώλνπλ ίζσο θαη ην εμήο: Σν «ζύζηεκα» παξνπζηάδεηαη ζαλ θάηη ην λέν
θαη πξσηόγλσξν γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ δελ έρεη αθόκα νλνκαηνινγεζεί
θαη πνιηηνγξαθεζεί. Δίλαη όκσο έηζη;
• Δίλαη βέβαην όηη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είρε ήδε γίλεη
θαηά ηε δεθαεηία 1970-1980 ζην δηεπηζηεκνληθό (πνιπεπηζηεκνληθό θαη/ή
δηαζεκαηηθό) πιαίζην ηνπ κεληαίνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
Ελεύθερη Γενιά (Μάξηηνο 1977), πνπ απνηεινύζε κηα έθδνζε γηα ηελ
παξάπιεπξε ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο, αγλνείηαη.
• Τπεύζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο-άξζξνπ γηα ην ζύζηεκα ζηελ
Διεύζεξε Γεληά, ππήξμε, κεηά από θξίζε ηνπ άξζξνπ εθ κέξνπο ηεο
ζπληαθηηθήο επηηξνπήο, ν νκηιώλ.

O Ludwig von Bertalanffy (1901–1972),
βιολόγος, θεμελιωηής ηοσ κλάδοσ, είτε μπει ζηην
ελληνική ζτολική βιβλιογραθία από ηόηε.
Καη άιια ζρεηηθά ζέκαηα είραλ πξνεγεζεί ή αθνινύζεζαλ:
• Ι.Γ. Ρέληδνο, «Οη θζόγγνη ηεο γιώζζαο καο θαη ε Φπζηθή», η. 8/Γεθ.
1976,
• Ι.Γ. Ρέληδνο, «Οη ηαιαληνύκελεο αληηδξάζεηο», η. 17/Γεθ. 1977,
• Ι.Γ. Ρέληδνο, «Σν όλεηξν ηνπ Κεθνπιέ θαη ε δνκή ηνπ βελδνιίνπ», η.
21/Απξ.1978,
• η. Κάζδαγιεο, «πζηήκαηα θαηεπζύλζεσο κε αδξάλεηα», η. 21/Απξ.
1978, ζει 36-37,
• Γ.Α. Καηεθόξεο, «Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο», η.
30/Απξίιηνο 1979, ζει 14.

4/Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο θνηλσληθή θαη
παηδαγσγηθή έλλνηα ζηε γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε
δηδαζθαιία ηεο πόιεο
• Η έννοια ηος ζςζηήμαηορ θευπείηαι ήδη από ηη δεκαεηία ηος
1970 ζημανηική για ηην επιζηήμη ηηρ Γευγπαθίαρ.
• Η Φςζική Γευγπαθία ανακάλςτε ζηο ζύζηημα κομτέρ μεθόδοςρ
παποςζίαζηρ ηυν μησανιζμών ηηρ .
• Σηη βάζη ηος «ζςζηήμαηορ», η ανθπυπογευγπαθία έσει
ενζυμαηώζει ζηιρ μεθόδοςρ ηηρ ηα μονηέλα.
• Οι έννοιερ πος ζςνδέονηαι με ηο «παγκόζμιο ζύζηημα» ηυν
έπγυν ηος Immanuel Wallerstein αποηελούν θεμελιώδη
πποζθοπά ζηη διδαζκαλία ηηρ οικονομικήρ γευγπαθίαρ.
• Απλέρ έννοιερ ηος ζςζηήμαηορ (π.σ. είζοδορ, έξοδορ, ζύνοπο,
κ.λπ.) βπίζκοςν άμεζερ και πποθανείρ εθαπμογέρ ζηη ζηοισειώδη
Γευγπαθία.

Από ην ζύζηεκα βγήθε σθειεκέλε θαη ε δηδαθηηθή ηεο
Γεσγξαθίαο
•

•

Ο Giulio Mezzetti, πνπ αμηνπνηεί ζε βηβιίν ηνπ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
ηε ζπζηεκηθή κεζνδνινγία, θπξίσο κε παξαδείγκαηα Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη
Οηθνινγίαο, ππνζηεξίδεη όηη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη
«απαξαίηεην όξγαλν πνπ επηηξέπεη ζηε γεσγξαθία λα επηηειέζεη ηαπηόρξνλα ην
δηδαθηηθό ηεο θαζήθνλ θαη ηνλ θνηλσληθό ηεο πξννξηζκό γηα κηα δπλακηθή έξεπλα
ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο»

(Αλαθεξόκαζηε ζε εηζαγσγηθά θαη όρη εηδηθεπκέλα
γεσγξαθηθά καζήκαηα θαζώο θαη ζηε δηδαθηηθή)

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο θαη αιιειεπηδξάζεσλ
αηζζεηνπνηνύλ ηηο πεξηζζόηεξν πνιύπινθεο ζρέζεηο …

…θαη πξνζθέξνπλ
όκνξθεο
«εηθνλνγξαθήζεηο»
αιιά
ζέηνπλ
θαη
παηδαγσγηθά
πξνβιήκαηα
(πώο ζα εμεηαζηεί απηό;)

Οη πόιεηο απνηεινύλ πάληα θεληξηθή έλλνηα ηνπ
παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο: Έσο ην 2025, ν πιαλήηεο ζα
πεξηιακβάλεη 25 κεγαπόιεηο κε 7 έσο 25 εθαηνκκύξηα

Η ιεηηνπξγία ηεο πόιεο…
…είλαη γηα ηνπο γεσγξάθνπο κηα εληππσζηαθή «ιεηηνπξγία
ζπζηήκαηνο» . ’ απηή κεγηζηνπνηείηαη ε έληαζε αληαιιαγήο ηεο
«βηνηηθήο ηξηάδαο»: ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία. Πξαγκαηηθά:
• ε κεηαθνξά ησλ πξώησλ πιώλ, ε δηαθίλεζε ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη ε θαηαλάισζή ηνπο, θαζώο θαη νη
κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνύ,
• ν ελεξγεηαθόο εθνδηαζκόο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ζηε
βηνκεραλία θαη ζηηο κεηαθνξέο,
• νη παληνεηδείο επηθνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν
Σύπνο, ε ηειεόξαζε θαη ε δηαθήκηζε, ρσξίο λα ιεζκνλνύκε
ζεκάλζεηο, επηγξαθέο θαη νδσλπκίεο,

ππθλώλνπλ θαη εληαηηθνπνηνύλ ζε αθάληαζην βαζκό ηελ
αληαιιαγή ηεο ύιεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.

Όκσο ε πόιε δελ δηδάζθεηαη ζρεδόλ θαζόινπ ζην
ζρνιείν θαη κάιηζηα ζηε γεσγξαθία
• Η γλωζηή «θξαην-θεληξηθή» γεωγξαθία, πνπ
επλνεί ηε δηδαζθαιία ηωλ ρωξώλ, δειαδή ηωλ
ραξηνγξαθηθώλ πεξηγξακκάηωλ πνπ βιέπνπκε
ζηνπο πνιηηηθνύο ράξηεο, έρεη, παξαδνζηαθά,
εμαθαλίζεη ηε γεωγξαθία ηεο πόιεο.
• Η πνιηηηθή ραξηνγξαθία έρεη εμνπδεηεξώζεη ηελ
πνιηηηζκηθή πνιενγξαθία.
• Απιέο δνκέο ηεο «ζπζηεκηθήο» κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο πόιεο.
• Ελλννύκε ζαθώο: ώζηε λα επηζεκαλζνύλ θαη ηα
πνιπάξηζκα ζηνηρεία δπζιεηηνπξγίαο, αζρήκηαο
θαη βίαο κέζα ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή πόιε.

5/Οη ζπζηεκηθέο ζεσξήζεηο σο βαζηά
δηεπηζηεκνληθή αληίιεςε ηεο δηδαθηέαο ύιεο
• Η ζπζηεκηθή δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία είλαη έλα ζεκαληηθό
εξγαιείν γηα ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ
αληηθεηκέλνπ θαη, εληέιεη, ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
• Ο επηκέξνπο θιάδνο ωο πεηζάξρεκα (discipline) θαη ε
ινγηθή ηνπ καδί θαη κε ηε κεζνδνινγία ηνπ θαη ηηο
ελδερόκελεο αγθπιώζεηο ηνπ (θαζώο θαη ηηο επαγόκελεο
ζην δηδαθηηθό πξνζωπηθό ζπκπεξηθνξέο θόπωζεο θαη
αδξάλεηαο) δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε αλώηεξνπο ζηόρνπο
πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο θαη ηε δηθή ηνπ
πεηζαξρία.
• Ο «αλώηεξνο ζηόρνο» πξνζηαηεύεη ηε δηαζεκαηηθόηεηα
από ηνλ εγθπθινπαηδηζκό.

Είλαη ππνδεηγκαηηθό θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, ζην
πιαίζην ηεο δηαθιαδηθόηεηαο/δηαζεκαηηθόηεηαο…
…έλα δεκνζίεπκα ηνπ New Scientist ζρεηηθό κε ηηο
εκθαλίζεηο ηνπ «ηέξαηνο ηνπ Loch Ness», ηεο γλωζηήο
απηήο ιίκλεο ζηε Σθωηία.
• Ο Robert P. Craig θαηαθεύγνληαο ζε κηα επηηπρεκέλε
ζπζηεκηθή ζύλζεζε γλώζεσλ γεσινγίαο, θπζηθήο γεσγξαθίαο,
θπηνγεσγξαθίαο, θπζηθήο θαη ρεκείαο, θάλεη κηα ππόζεζε
εξκελείαο ησλ «εκθαλίζεσλ» ηνπ «ηέξαηνο».
• Τπνζηεξίδεη όηη πξόθεηηαη γηα αλαδύζεηο θνξκώλ πνπ
βπζίζηεθαλ θαη παξέκεηλαλ επί πνιιά ρξόληα ζην βπζό ηεο
ιίκλεο.
• Δμεγεί άιισζηε θαη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίνλ νη θνξκνί δελ
παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη ζηελ επηθάλεηα ώζηε λα αλαδεηεζνύλ
θαη λα εληνπηζηνύλ.

Η δηαθιαδηθή ζπζηεκηθή αλάιπζε…
…ελώ δελ ππάγεηαη ζε θαλέλα επηκέξνπο θιάδν,
πξνρσξάεη πάλσ ζε έλα άμνλα ελλνηώλ αλσηέξνπ
επηπέδνπ, δειαδή κε αλώηεξνπο ζηόρνπο…
• πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνθξπθηζκνύ θαη
ησλ αλεμέιεγθησλ αλνξζνινγηθώλ δηαδόζεσλ γηα
ππεξθπζηθέο θαη ζαπκαηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο.
• Πξόθεηηαη, πξνθαλώο γηα ζηόρνπο πςειήο πλνήο
κέζα ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
• Γπζηπρώο νη επηκέξνπο θιάδνη (π.ρ. ε Φπζηθή ή ε
Γεσινγία) δελ αλαιακβάλνπλ, γεληθά, έλα ηέηνην έξγν
δηαθώηηζεο.

Σν «ζύζηεκα» απνηειεί παξάδεηγκα πξνζπαζεηώλ άιιεο
θιίκαθαο πνπ απέβιεπαλ ζηελ εηζαγσγή δηαζεκαηηθώλ /
δηεπηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ
Η απνπζία πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη δηάζεζεο αμηνιόγεζήο ηνπο
ηηο θαηαδίθαζε, ηερλεηά, ζε απνηπρία. Αλ ην πεξηνδηθό
«Ελεύθερη γενιά» είρε γίλεη αληηθείκελν εηιηθξηλνύο δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο δελ ζα είρε ραζεί πνιύηηκνο ρξόλνο γηα ηα
εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα, ζε δεηήκαηα ηέηνηα όπσο ε
δηαζεκαηηθόηεηα, ε δηδαζθαιία ηεο γεσγξαθίαο θαη ε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο.
• Δπηπιένλ, ην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο κπνξεί πάληα λα
πξνζθέξεη κε ηελ ύιε ηνπ, εθόζνλ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ζε
όια ηα επίπεδα (ιπθεηαθό, πξνπαξαζθεπαζηηθό γηα ΑΔΙ/ΣΔΙ),
παξαδείγκαηα πεξηζζόηεξν πξνζγεησκέλα (π.ρ. ρσξώλ θαη
πεξηθεξεηώλ) ώζηε λα απνηξέπνληαη ζηα πξνγξάκκαηα νη
«εζληθέο» ππεξβνιέο πνπ επεζήκαλε κε ηελ θξηηηθή ηνπ ν
Ννύηζνο.
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