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ΘΕΜΑ:  

Σας δίνεται το παρακάτω περιεχόμενο διδασκαλίας (απόσπασμα) από 

το βιβλίο Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού: 

« Ο πόλεμος που έκαναν οι Έλληνες για να καταλάβουν την Τροία 

ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Τα κατορθώματα των πολεμιστών έγιναν 

τραγούδια που τα τραγουδούσαν οι ραψωδοί στις γιορτές και τα 

πανηγύρια. Τον 8ο αιώνα π. Χ. ο Όμηρος, ένας σπουδαίος ποιητής, 

έγραψε δυο μεγάλα ποιήματα, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Η Ιλιάδα 

μιλάει για τους αγώνες των Ελλήνω για την κατάληψη της Τροίας. Η 

Οδύσσεια έχει ως θέμα της τις περιπέτειες που γνώρισε ο Οδυσσέας 

στην προσπάθειά του να γυρίσει στην αγαπημένη του πατρίδα την 

Ιθάκη». 

Α. Ως εκπαιδευτικός στο πλαίσιο σχεδιασμού της διδασκαλίας σας  για 

το παραπάνω απόσπασμα, να διατυπώσετε δύο στόχους διδασκαλίας 

σύμφωνα με τα κριτήρια του R. Mager και έξι στόχους μάθησης, δύο 

από κάθε κατηγορία ( γνωστικός, συναισθηματικός, ψυχοκινητικός 

τομέας). 

Β. Να εκθέσετε και να σχολιάσετε συνοπτικά τις αντιρρήσεις και τις 

επιφυλάξεις οι οποίες αναφέρονται σχετικά με την αναγκαιότητα ή 

μη της μετατρεψιμότητας των σκοπών σε σαφείς και συγκεκριμένους 

στόχους. 
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Διάγραμμα Απάντησης 

Η διαπραγμάτευση του θέματος βρίσκεται στο 6ο Κεφ. και στο 7ο 

(ταξινομία στόχων)  Του βιβλίου με τον τίτλο Αναλυτικά Προγράμματα. 

Α. 

 

Ειδικότερα το πρόβλημα  των στόχων διδασκαλίας και μάθησης  πρέπει 

να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με  τις νέες  συνθήκες  της 

πολυπολιτισμικότητας  και η διατύπωσή τους να ξεπερνά τα εθνικά 

σύνορα. Θα  πρέπει να συντείνουν στην καλλιέργεια  της διεθνούς 

κατανόησης  και στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων. Για να 

επιτευχθούν οι  γενικότεροι σκοποί της αγωγής  πρέπει ο εκπαιδευτικός 

να επιτύχει τους επιμέρους  στόχους διδασκαλίας και ο μαθές τους 

στόχους της μάθησης. Οι έννοιες αυτές αναφέρονται μαζί και σωστά 

αφού είναι όψεις του ιδίου νομίσματος. Οι σκοποί διαθλώνται σε 

στόχους  που επιδιώκει ο εκπαιδευτικός και  πραγματώνει ο μαθητής. 

Στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συγκεκριμένους στόχους. Οι 

στόχοι θα πρέπει να κινούνται σε πνεύμα συναίνεσης μεταξύ 

εκπαιδευτικών και ειδικών. Οι στόχοι διδασκαλίας αποτελούν τα 

όργανα του εκπαιδευτικού με  τα οποία σχεδιάζει   και οργανώνει τη 

διδασκαλία του. 

Η χρησιμότητα των στόχων μάθησης και διδασκαλίας  είναι αυτονόητη  

επειδή αυτοί κατευθύνουν  τις προσπάθειες των εταίρων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  δηλ.  των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Τη  δυνατότητα αυτή δεν προσφέρουν τα παλαιότερα και εν μέρει τα 

σημερινά Α.Π, τα οποία λόγω των γενικοτήτων και της ασάφειας δεν  

μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό  στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας και των εμπειριών  μάθησης. 

Ο R.Mager δίνει σημασία στην τεχνική περιγραφή στόχων ώστε να 

εκφράζουν αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνει ο μαθητής, στις 

συνθήκες και στα κριτήρια ώστε η δραστηριότητα να χαρακτηρίζεται 
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ικανοποιητική.  Οι στόχοι δεν θα πρέπει να επιτρέπουν πολλές 

ερμηνείες. Να είναι σαφώς διατυπωμένοι. 

 

Ενδεικτικά οι δύο στόχοι διδασκαλίας  για το συγκεκριμένο απόσπασμα 

είναι: 

Να  διακρίνει το περιεχόμενο των ραψωδιών. 

Να αναφέρει το περιεχόμενο των δύο ποιημάτων του Ομήρου. 

Οι στόχοι μάθησης. 

Γνωστικός  τομέας:  

1.Δηλωτική γνώση: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα γεγονότα που 

εμπεριέχονται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια 

2.Μεταγνωστική γνώση; Να συνειδητοποιήσουν την  παγκόσμια 

πολιτιστική αξία  των ποιημάτων. 

Συναισθηματικός τομέας    

1.Η ανάδειξη των αξιών (φιλοπατρίας, ελευθερίας, οικογένειας κλπ). 

2.Η καλλιέργεια συναισθηματικής συμπεριφοράς    βάσει της δράσης 

των πρωταγωνιστών  στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια..  

Ψυχοκινητικός τομέας: 

1.Ανάπλαση της δράσης π.χ του Οδυσσέα  μέσα από δραματουργική  

αναπαράσταση. 

2.Κατευθυνόμενη αντίδραση μέσα από μία δραστηριότητα. Π.χ 

κατασκευή του Δούρειου ίππου. 
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Β. 

 

Το θέμα της μετατροπής των σκοπών σε στόχους αποτέλεσε   

αντικείμενο έντονων συζητήσεων ιδιαίτερα κατά τη σύνταξη των Α.Π με 

τη μορφή  κουρίκουλου. Η όλη συζήτηση έχει νόημα όταν βελτιώνει 

πράγματα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 

Το ζήτημα είναι ότι μέχρι σήμερα τα  θέματα αυτά συζητούνταν έξω κα 

πέρα από  τη διδασκαλία. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας εκφυλίζεται 

με συγκεκριμενοποίηση  των στόχων διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης 

θέμα αποτελεί η μονόπλευρη αντιμετώπιση της διδασκαλίας  με το να 

ρίχνουμε το βάρος στους γνωστικούς στόχους.  Η ανοιχτότητα της 

διδασκαλίας  που έχει να κάνει με τις δυνατότητες προσαρμογής στις 

τυχαίες περιστάσεις και όχι εγκλωβισμένοι στα προσχεδιασμένα. Η 

σχετική συζήτηση βέβαια δεν έχει την ένταση που είχε τον περασμένο 

αιώνα  αφού  οι συγκεκριμένοι στόχοι συνδέονται με την κατάρτιση, οι 

γενικοί και ανοιχτοί με τη μόρφωση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται  όσο η 

επιστήμη αναζητά τη θέση της ανάμεσα στη θεωρία  και την πράξη, την 

τέχνη  και την τεχνική. 


