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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκπαιδευτική διαδικασία προάγει τη δημοκρατία, τον σεβασμό, την ελευθερία του λόγου, την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και των νοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τα ποικίλα
ενδιαφέροντα των μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων σχολείων,
όπως Erasmus και αδελφοποιήσεις, δημιουργούν την ανάγκη προσέγγισης διαφόρων μορφωτικών,
επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στη διδασκαλία της
δημιουργικής μάθησης, καθώς και της διαθεματικής προσέγγισης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS +KA2 με θέμα “Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος 2016-17,
αποσκοπώντας στην ανάδειξη της κοσμολογίας- αστρονομίας ως επιστημών που ασχολούνται με την
Αρχή των Πάντων, και της ελληνικής τέχνης, καθώς και της πολύπλευρης προσέγγισης για την
κατάκτηση της γνώσης.

Λέξεις κλειδιά: ποίηση, τέχνη, κοσμολογία, αστρονομία, διαθεματικότητα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αστρονομία (αγγλικά Astronomy, διεθνής όρος από τις ελληνικές λέξεις («άστρον»
+ «νέμω») είναι η Φυσική Επιστήμη που ερευνά όλα τα ουράνια σώματα, όπως άστρα,
γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες -συμπεριλαμβανομένης και της Γης- δορυφόρους,
αστεροειδείς, κομήτες και άλλα, τη Φυσική, τη Χημεία, την προέλευση και την εξέλιξη
τέτοιων αντικειμένων, καθώς και τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον χώρο έξω από την
ατμόσφαιρα της Γης.
Σχετικό αλλά διακριτό θέμα αποτελεί η Κοσμολογία, που ασχολείται με τη μελέτη
του Σύμπαντος ως ολότητας. Συγκεκριμένα, η Κοσμολογία είναι κλάδος της
Αστροφυσικής που εξετάζει το πώς και γιατί γεννήθηκε το Σύμπαν (ή οποιοσδήποτε
σχηματισμός το περικλείει), τι υπήρχε ενδεχομένως πριν από αυτό, την εξέλιξή του μέχρι
την κατάληξή του και το αν θα υπάρχει τέτοια.
Οι σύγχρονες τάσεις, λόγω της αλλαγής του οικονομικού επιπέδου τις τελευταίες
δεκαετίες και τις ολοένα και μεγαλύτερες εφαρμογές της τεχνολογίας στην παραγωγή που
έφεραν τη λεγόμενη Επιστημονική και Τεχνολογική Επανάσταση, επέφεραν την ανάγκη
για την παραγωγή από το εκπαιδευτικό σύστημα καταρτισμένων τεχνιτών και
επιστημόνων. Έτσι, αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος που μπορεί να παίξει η διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών, από παιδαγωγικής άποψης, όχι όμως της Αστρονομίας και της
Κοσμολογίας.
Ωστόσο, η Κοσμολογία έχει μια μοναδική θέση ως προς τις άλλες επιστήμες. Κι αυτό,
γιατί ασχολείται με το όλο φυσικό σύμπαν, ενώ οι άλλες επιστήμες ασχολούνται με
ορισμένες όψεις της φυσικής πραγματικότητας. Με τις ευκαιρίες για συνολική θεώρηση
του κόσμου, για κριτική σκέψη αλλά και ανακάλυψη και αυτενέργεια που προσφέρει,
θεωρείται ότι μπορεί να είναι πολύ αποδοτικότερη για τη μόρφωση και την πνευματική
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ανάπτυξη των μαθητών από μια εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, η Αστρονομία και
η Κοσμολογία σχετίζονται στενά με τη Φιλοσοφία. Παρότι ως επιστήμες δεν μπορούν να
δώσουν άμεση απάντηση σε φιλοσοφικά προβλήματα, εντούτοις «ασκούν σημαντική
επίδραση», όπως σημειώνει ο διάσημος Αμερικανός φυσικός Χένρι Νόρις Ράσελ (18771957), «στον καθορισμό της θέσης του σκεπτόμενου ανθρώπου στις υποχρεώσεις του προς
τις μέλλουσες γενιές, ή τη θέση του στο Σύμπαν ως προς τη Δύναμη εκείνη υπεράνω
αυτού». Κάτι παρόμοιο είχε υποστηρίξει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δημήτριος Αιγινήτης (1862-1934): η
Αστρονομία παρουσιάζει «τη συγγένεια της ανθρώπινης διανοίας προς τον Άπειρον
Λόγον».
Όπως αναφέρει ο διάσημος επιστήμονας και ερευνητής της Κυβερνητικής Χάις
Φον Φίστερ, ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται “καθετί” που βρίσκεται έξω στον χώρο,
αλλά “ό, τι πιστεύει” πως θα έπρεπε να είναι εκεί. “Τούτο, συνεχίζει, δεν θα πρέπει να
μας δημιουργεί έκπληξη, διότι εκεί έξω πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ζέστη ούτε κρύο,
παρά μόρια με μεγαλύτερη ή μικρότερη κινητική ενέργεια. Τελικά, και σίγουρα, εκεί έξω
δεν υπάρχει πόνος. Εφόσον λοιπόν όλα τα προηγούμενα ερεθίσματα δεν είναι
κωδικοποιημένα σε νευρική δραστηριότητα, γεννιέται η θεμελιώδης ερώτηση, πώς
δημιουργεί ο εγκέφαλος την καταπληκτική ποικιλία αυτού του γεμάτου χρώμα κόσμου,
όπως τον αντιλαμβανόμαστε από την στιγμή που ξυπνάμε και ορισμένες φορές στα όνειρά
μας όταν κοιμόμαστε;''
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται εκείνα που θέλει και αυτά που
μαθαίνει να αντιλαμβάνεται. Αυτή η άποψη εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το
περιεχόμενο της 'ανθρώπινης αρχής', η οποία περιγράφει τον κόσμο σαν ένα
κατασκεύασμα (ιδεογραφία) των ανθρωπίνων αισθήσεων και όχι σαν μια αντικειμενική
πραγματικότητα.
(Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου «Η Κοσμολογία της Νόησης»)
Τα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Κ.Ν.Λ.) στη χώρα μας αποτελούν τα
τελευταία χρόνια αυτοτελή και ανεξάρτητο κλάδο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών.
Η χώρα μας διαθέτει (και παράγει) υψηλής ποιότητας και με παγκόσμια αναγνώριση
λογοτεχνία, οι δημιουργοί της οποίας είναι οι μεγάλοι και οι πραγματικοί διδάσκαλοι.
Επιλεγμένα κείμενα της παραγωγής αυτής, συμβατά με τους γενικούς σκοπούς της
εκπαίδευσης και με την ηλικία των μαθητών κατά τάξη μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο
μορφωτικό αγαθό.
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τον μαθητή σε επικοινωνία με σημαντικά και
ποιοτικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, να τον ασκήσει και να τον εθίσει στην ανάγνωσή
τους. Να καταστήσει δηλαδή τον μαθητή-αναγνώστη και κατά το δυνατόν καλό αναγνώστη
καλλιεργώντας του μια σταθερή και παραμόνιμη σχέση με τη λογοτεχνία και την
ανάγνωση, και στη συνέχεια δημιουργό που δύναται να αντεπεξέλθει σε διάφορες
περιστάσεις επικοινωνίας, εκφράζοντας παράλληλα τον εσωτερικό του κόσμο. Η
λογοτεχνία, επομένως, ως μάθημα συνιστά ειδικής ποιότητας μορφωτικό αγαθό, που
αποσκοπεί όχι τόσο στην παροχή γνώσεων όσο στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος
αξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την
ανάπτυξη της φαντασίας που προσφέρει στον μαθητή το λογοτεχνικό κείμενο.
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας συνίσταται στη διαμεσολάβηση του διδάσκοντος
μεταξύ του κειμένου και των μαθητών, ώστε η επικοινωνία να καταστεί ουσιαστικότερη
και αποτελεσματικότερη σε σχέση με το σκοπό του μαθήματος, τους γενικούς και τους
ειδικούς στόχους της διδασκαλίας.
(http://ebooks.edu.gr/courses/DSGLC131/document/4e5bc0f2pz58/4e5bc0f60zkm/4e5d
4a1b1hvt.pdf)
Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μία
σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής
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γνώσης. Mπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του
σχολικού προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002).
Η διαθεματική διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ενοποιούνται
δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές, με σκοπό την αύξηση της μάθησης σε κάθε
περιοχή (Cone et al., 1998). Σύμφωνα με τον Jacobs (1989) η διαθεματική διδασκαλία είναι
η προσέγγιση γνώσης και προγράμματος που συνειδητά εφαρμόζει τη μεθοδολογία και τη
γλώσσα από περισσότερες από μια περιοχές για να εξεταστεί ένα κεντρικό θέμα, πρόβλημα
ή εμπειρία. Είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που προετοιμάζει τα παιδιά για μια δια βίου
μάθηση, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο
γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που τους
επιτρέπει να διαμορφώνουν προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία
σχετίζονται μεταξύ τους κατά κάποιον τρόπο, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής
ζωής, ώστε, τελικά, οι μαθητές να διαμορφώσουν τη δική τους κοσμοθεωρία, τη δική τους
άποψη για τον κόσμο, στον οποίο καλούνται να ενταχθούν και να προσφέρουν.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Η διαθεματική προσέγγιση που παρατίθεται αποτελεί μια πολυεπίπεδη
προσέγγιση των δυνατοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα ποικίλα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Βασικός στόχος της διαθεματικής προσέγγισης είναι η ανάπτυξη της ενεργητικής,
συμμετοχικής μάθησης, όπου το διδακτικό αντικείμενο εκλαμβάνεται ως πρόσληψη
νοήματος συγκεκριμένων εννοιών, στην περίπτωσή μας των διαστάσεών μας ως προς τον
κόσμο καθώς και της μοναδικότητάς μας, και αποδίδονται συμπεράσματα ως προς την
γενικότερη αντίληψη για τον κόσμο μας και την στάση μας απέναντι σε κοινωνικά,
περιβαλλοντικά , πολιτικά και προσωπικά ζητήματα.
Η διεπιστημονική προσέγγιση που προτείνουμε, γίνεται αντιληπτή από την
αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα της κοσμολογίας και στη γλώσσα της
λογοτεχνίας.
Στην παρούσα διδακτική πρόταση εμπλέκεται η γνωστική θεωρία του εποικοδομισμού
του Piaget, καθώς γίνεται προσπάθεια μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στη σφαίρα των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των
παιδιών, να οικοδομηθεί η γνώση σε αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις από τα ίδια τα
παιδιά, χωρίς να τους επιφυλάσσει τον στατικό και άχαρο ρόλο του υποδοχέα πληροφοριών
(Ζαγούρας et.al.a, 2013). Έχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τα προϊόντα
της έρευνάς τους σε πραγματικό κοινό, ενώπιον αληθινού ακροατηρίου (στους
καθηγητές/τριες και συμμαθητές/τριες), σε αυθεντικές δηλαδή περιστάσεις επικοινωνίας,
αποκτώντας επικοινωνιακή, κειμενική και κοινωνική ενημερότητα (Zαγούρας et al.,
2013b. Κουτσογιάννης, 2010b. Παυλίδου, 2010).
Επίσης, η πρόταση στηρίχθηκε στις αρχές των κοινωνιοπολιτισμικών θεωριών
(Vygotsky, Doise, Mugny) για τη μάθηση, στις οποίες κεντρική θέση έχει η κοινωνική
αλληλεπίδραση, καθώς θεωρείται ότι το μανθάνον υποκείμενο δεν οικοδομεί τη γνώση του
σε ένα πολιτισμικό και κοινωνικό κενό, αλλά δρώντας και επικοινωνώντας μέσω της
γλώσσας σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Για τον λόγο αυτό
προκρίνεται η συνεργατική μάθηση, που συνίσταται στην από κοινού επίλυση
προβλημάτων, στην συνεπεξεργασία των κειμένων, στη διαμοίραση των μαθησιακών
πόρων μέσω της διερευνητικού τύπου ομιλίας, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να επεκταθεί
η μάθηση στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky, 1978 στο Κουτσογιάννης, 2010a.
Zαγούρας et al.).
Ρόλος διδάσκοντα:
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Ο διδάσκων λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της γνώσης, διευκολυντής και εμψυχωτής
στην υλοποίηση του σχεδίου, έμπειρος ειδικός που οργανώνει τα βήματα της γνωστικής
«σκαλωσιάς» πάνω στην οποία οι μαθητές/τριες οικοδομούν τη γνώση. Αυτό προϋποθέτει
την προσπάθεια από μέρους του για δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ενίσχυσης της
αλληλεπίδρασης στην κοινότητα μάθησης, ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των
μαθητών/τριών, ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης και παροχή ευκαιριών για
αναστοχασμό και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Νέζη, 2010).
Ρόλος μαθητών:
Ο ρόλος των μαθητών είναι ενεργητικός. Μαθαίνουν να αυτενεργούν, να
προβληματίζονται, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, διερευνώντας σε ιστοσελίδες και
ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης. Προσεγγίζουν τη γνώση ομαδοσυνεργατικά,
συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, καταλήγουν σε συμπεράσματα
ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, αναδεικνύοντας τα ταλέντα τους και ενισχύοντας
παράλληλα την αυτοπεποίθησή τους.
Στόχοι:
α. Γνωστικοί:







να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των μονάδων μέτρησης μεγάλων
αποστάσεων
να κατανοήσουν την έννοια του άστρου και τα χαρακτηριστικά του
να αντιληφθούν τη θέση μας και τις διαστάσεις μας στο σύμπαν
να παραγάγουν διάφορα είδη γραπτών κειμένων και να εξασκηθούν στις
τεχνικές της δημιουργικής γραφής
να είναι σε θέση να εκφράζουν συναισθήματα και να αποτυπώνουν την έντασή
τους, επιστρατεύοντας τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας
να χρησιμοποιούν τα είδη της γλώσσας (κυριολεκτική- μεταφορική), ανάλογα
με τις επικοινωνιακές περιστάσεις

β. Παιδαγωγικοί-Αξιακοί:







να ενθαρρυνθούν στη αυτοέκφραση και στην αυτενέργεια, καλλιεργώντας
παράλληλα τη φαντασία τους
να ασκηθούν στη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης
να αξιολογούν την εργασία των συμμαθητών τους, τη δική τους εργασία και
και να δρουν ανατροφοδοτικά
να εκτιμούν και να σέβονται τη διαφορετικότητα απαλλαγμένοι από
οπισθοδρομικές και ρατσιστικές αντιλήψεις
να εξοικειωθούν με την παραγωγή συμβατικού και πολυτροπικού λόγου
να πραγματοποιήσουν παρουσίαση του έργου τους σε αυθεντικές περιστάσεις
επικοινωνίας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στη διδασκαλία της δημιουργικής μάθησης καθώς και
της διαθεματικής προσέγγισης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
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ERASMUS +KA2 με θέμα “Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος 2016-17,
αποσκοπώντας στην ανάδειξη της κοσμολογίας-αστρονομίας ως επιστημών που
ασχολούνται με την Αρχή των Πάντων, και της Ελληνικής Τέχνης, καθώς και της
πολύπλευρης προσέγγισης για την κατάκτηση γνώσης.
Μέρος α΄(1η ώρα)
Παρουσιάστηκαν οι μονάδες μέτρησης της απόστασης και δόθηκε το
έναυσμα για το πώς μετράμε μεγάλες αποστάσεις. (χιλιόμετρα, έτη φωτός,
παρσεκ)
Διατυπώθηκαν ερωτήσεις αστρονομίας (π.χ. «τι είναι άστρο» ή «ποιο είναι το
σημαντικότερο άστρο για τη γη»)
Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά ενός άστρου (διάμετρος, μάζα,
θερμοκρασία επιφάνειας, λαμπρότητα) με οπτική παράσταση μέσω εναλλαγής
εικόνων
Προβλήθηκε το βίντεο “Star Size Comparison 2”
(https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA&t=98s) , με τη μουσική
του Βαγγέλη Παπαθανασίου “Alpha”
Στη συνέχεια ζητήθηκε να εκφραστούν τα συναισθήματα των μελών των
ομάδων από το πρώτο μέρος του μαθήματος.
Μέρος β΄ (2η ώρα)
Προβλήθηκε από τη διδάσκουσα ένα power point με αποσπάσματα από
σημαντικά δείγματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπου τα άστρα
κυριαρχούν, προσδίδοντας εννοιολογικό βάρος και προσφέροντας αισθητική
απόλαυση, με εισαγωγικά σημειώματα για τη διευκόλυνση της κατανόησής
τους
Πιο συγκεκριμένα, προβλήθηκαν:






Ήτανε μία κοπέλα απ’ τη Σάμο, Γ. Σεφέρη
Ήλιος ο Πρώτος (απόσπασμα) , Ο. Ελύτη
Μαντινάδα
Τραγούδι γάμου
Νανούρισμα

Δόθηκαν επεξηγήσεις και ακολούθησε συζήτηση.
Οι μαθητές προέβησαν στην υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων, όπως
δημιουργία ποιημάτων, αξιοποιώντας λέξεις – φράσεις από τα κείμενα καθώς
και τα συναισθήματα από το πρώτο μέρος της παρουσίασης.
Στη συνέχεια παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στην ολομέλεια της τάξης.
Τέλος, έγινε μια γενικότερη και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τη θέση
και τον ρόλο μας στον κόσμο αυτό, καθώς και τον ρόλο της συνεργασίας των
χωρών του πλανήτη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων
παγκόσμιων προβλημάτων.
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Υλικό που χρησιμοποιήθηκε (Πατήστε στην εικόνα για παραπομπή στο power point):

6

GEORGE SEFERIS
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After watching the video express your feelings in writing…

1

 Underline from each poem one verse which you like more and it has
light in three minutes:

G. Seferis (Smyrna, 1900 –Athens, 1971) was a Greek diplomat and
poet and the first Greek laureate with Nobel in 1963 in Stockholm. He is
one of the best Greek poets.

GEORGE SEFERIS
There was a girl from Samos
who put her right hand in the sand
And with the other hand held a star


Odysseus Elytis (1911 – 1996, Herakleio Crete) was one of our most
famous Greek poets who was owner at 1979 with the Nobel of Literature.
Many of his poems were made songs and his collections have been
translated in many foreign languages.
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