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Εισαγωγή	
	

Τάσος	Λιάμπας,	Περικλής	Παυλίδης	
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	ΑΠΘ	

	
	
Οι	 νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές	 πολιτικές	 προκαλούν	 οικονομική	 και	 κοινωνική	
κρίση.	Συγκεκριμένα,		στο		χώρο	της	εκπαίδευσης	περιορίζουν	τις	εκπαιδευτικές	δαπάνες,	
δημιουργούν	 και	 ενισχύουν	 ταξικά	 εμπόδια	 στη	 σταδιοδρομία	 και	 τη	 φοίτηση	 των	
μαθητών,	 ιδιαίτερα	 των	 γόνων	 των	 κυριαρχούμενων,	 εκμεταλλευόμενων	 και	
καταπιεζόμενων	στρωμάτων	και	τάξεων	και	τη	μετατρέπουν	από	δημόσιο	και	κοινωνικό	σε	
κοινό		καταναλωτικό	αγαθό	(αποτιμώμενο	στη	βάση	της	προσφοράς	-	ζήτησης,	κόστους	–	
οφέλους).	 Ακόμη,	 εγχαράσσουν	 ένα	 νεοσυντηρητικό	 σύστημα	 αξιών	 που	 προωθεί	 τον	
ανταγωνισμό,	 τον	 ατομικισμό,	 τον	 έλεγχο	 και	 τη	 συμμόρφωση.	 Ό,	 τι	 συμβαίνει	 στην	
εκπαίδευση,	από	την	οργάνωση	και	τη	λειτουργία	της	έως	το	 	έργο	της,	το	αποτιμούν	με	
όρους	αποτελεσματικότητας	και	κανονικοποίησης	(Γρόλλιος,	Λιάμπας,		&	Παυλίδης,	2015).		

Στην	κατεύθυνση	της	αμφισβήτησης	και	κριτικής	αυτών	των	πολιτικών	εντάσσεται	
και	 η	 πραγματοποίηση	 του	 1ου	Πανελλήνιου	 Συνεδρίου	 Κριτικής	 Εκπαίδευσης,	 το	 οποίο	
οργανώθηκε	από	το	Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	του	ΑΠΘ,	σε	συνεργασία	
με	το	Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	του	ΕΚΠΑ	και	την	Παιδαγωγική	Εταιρεία	
Ελλάδος.	 Τοποθετώντας	 στο	 επίκεντρο	 τα	 ζητήματα	 των	 εκπαιδευτικών	 μεταρρυθμίσεων	
και	των	παιδαγωγικών	πρακτικών,	η	θεματολογία	του	Συνεδρίου	ήταν	ευρεία.	Εκτεινόταν	
από	 	 την	 κριτική	 κατανόηση	 του	 χαρακτήρα	 και	 των	 συνεπειών	 της	 νεοφιλελεύθερης	
αναδιάρθρωσης	 στην	 εκπαίδευση	 μέχρι	 τη	 μελέτη	 τόσο	 θεωρητικών	 προβλημάτων	 της	
Κριτικής	 Εκπαίδευσης	 όσο	 και	 συγκεκριμένων	 παρεμβάσεων	 που	 αντλήθηκαν	 από	 τη	
θεωρία	και	τη	δράση	της.	
Στην	 Ελλάδα	 έχουν	 οργανωθεί	 μέχρι	 σήμερα	 τέσσερα	 από	 τα	 επτά	 Διεθνή	 Συνέδρια	
Κριτικής	Εκπαίδευσης.	Και	μόνον	αυτό	το	γεγονός	δείχνει	ότι	στη	χώρα	μας	υπάρχει	ένας	
σημαντικός	αριθμός	εκπαιδευτικών	από	όλες	 τις	βαθμίδες	 της	εκπαίδευσης	που	αναζητά	
ριζοσπαστικές	 απαντήσεις	 στα	 συσσωρευμένα	 προβλήματα	 της	 εκπαίδευσης.	 Είναι	
εκπαιδευτικοί	 που	 δεν	 εγκλωβίζονται	 σε	 τεχνοκρατικές	 λύσεις	 και	 πρακτικές	 και	
αμφισβητούν	 τον	λόγο	ενός	πανταχού	παρόντα	παιδαγωγισμού	 (Μαυρογιώργος,	1992)	ο	
οποίος	διαπερνά	το	σχολείο	και	την	κοινωνία,	τροφοδοτούμενος		και	αναπαραγόμενος	από	
τη	διαιώνιση	εμπειρικών	και	συντηρητικών	αντιλήψεων	και	πρακτικών	(Pavlidis,	2015)	για	
τη	διδασκαλία,	τη	μάθηση	και	τη	διαπαιδαγώγηση.	
Η	Κριτική	 Εκπαίδευση	διαμορφώνεται	από	 τη	διαλεκτική	σχέση	στοχασμού,	παρέμβασης	
και	 δράσης,	 μεταξύ	 του	 πεδίου	 της	 θεωρίας	 	 και	 των	 κοινωνικών,	 πολιτικών	 και	
ιδεολογικών	 ανταγωνισμών	 που	 επενεργούν	 στον	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης.	 Γι’	 αυτό,	
επανεξετάζει	διαρκώς	και	θέτει	υπό	δοκιμασία	τις	θεωρητικές	της	αφετηρίες,	με	σκοπό	να	
μορφώσει	 τους	 εκπαιδευτικούς	 ως	 εργάτες	 πολιτισμού	 και	 τους	 μαθητές	 ως	 κριτικά	
σκεπτόμενους	και	ενεργούς	δρώντες,	ώστε	από	κοινού	και	συλλογικά,	να	δημιουργούν	το	
παρόν	 και	 το	 μέλλον	 τους	 με	 βάση	 τις	 αρχές	 της	 ισότητας,	 της	 αλληλεγγύης,	 της	
δημοκρατίας,	 της	 δικαιοσύνης	 και	 της	 κοινωνικής	 απελευθέρωσης	 (Γούναρη	&	 Γρόλλιος,	
2010).	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

6	

Εξετάζοντας	 την	 καθημερινότητα	 του	 σχολείου	 διαπιστώνεται	 ότι	 οι	
νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές	πολιτικές	προωθούν	την	επιχειρηματικοποίησή	του	και	
το	 συνδέουν	 άμεσα	 με	 τις	 ανάγκες	 της	 αγοράς.	 Επιβάλλουν	 το	 μάνατζμεντ	 και	 τη	
λογοδοσία,	 τα	 τεχνοκρατικά	 δομημένα	 αναλυτικά	 προγράμματα,	 καθώς	 και	 τη	 μέτρηση	
επιδόσεων	με	τυποποιημένες	εξετάσεις		για	την	επίτευξη	στάνταρντ	(Apple,	1993)	χάρη	των	
οποίων	στη	διδασκαλία	οι	 γνώσεις,	 ικανότητες,	δεξιότητες	 και	αξίες	 ‘εργαλειοποιούνται’,	
εμπεδώνοντας	 στους	 μαθητές	 το	 τρίπτυχο	 ατομική	 επιτυχία,	 αριστεία	 και	 πειθαρχία.	
Περικόπτουν	 ανθρώπινους	 και	 υλικούς	 πόρους,	 αντικαθιστώντας	 το	 πρόταγμα	 της	
κοινωνικής	δικαιοσύνης	και	της	ισότητας	ευκαιριών	στη	βάση	των	κοινωνικών	αναγκών	με	
την	 επιδίωξη	 της	 αποτελεσματικότητας.	 Έτσι,	 δημιουργούν	 και	 διευρύνουν	 	 μορφωτικά	
χάσματα	μεταξύ	των	μαθητών	και	«φυσικοποιούν»	τα	αίτια	της	εκπαιδευτικής	ανισότητας	
(Bourdieu	 &	 Passeron,	 2014).	 Παράλληλα,	 υποβαθμίζουν	 το	 έργο	 των	 εκπαιδευτικών,	
καθώς	 προκαλούν	 τον	 διαχωρισμό	 της	 σύλληψης	 από	 την	 εκτέλεση	 του	 έργου	 τους	 στο	
σχολείο,	 μετατρέποντάς	 τους	σε	 εκτελεστικά	όργανα	που	φέρουν	 εξολοκλήρου	 το	βάρος	
της	ευθύνης	των	αποτελεσμάτων	της	διδασκαλίας	(Apple,	2008).	

Οι	 νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές	 πολιτικές	 δεν	 είναι	 μόνον	 ένα	 εργαλείο	
άσκησης	 εξουσίας	 στη	 βάση	 των	 δογμάτων	 της	 ελεύθερης	 αγοράς,	 που	 όπως	 έχει	
αποδειχθεί	 προωθούν	 την	 ανισότητα	 και	 ενισχύουν	 την	 κοινωνική	 αναπαραγωγή	 στην	
εκπαίδευση,	 αλλά,	 επιπλέον,	 ενισχύουν	 τον	 ρόλο	 του	 σχολείου	ως	 μηχανισμού	 άσκησης	
πειθαρχικής	εξουσίας	και	ελέγχου.	Σ’	αυτό	συνεισφέρουν,	είτε	επιβάλλοντας	περιεχόμενα,	
μορφές	γνώσης,	διδακτικές	πρακτικές	και	τεχνικές	είτε	δημιουργώντας	τις	συνθήκες	για	την	
αναγκαστική	 τους	 επιλογή	 εκ	 μέρους	 των	 εκπαιδευτικών	 (Λιάμπας,	 2018).	Όπως	 είναι,	 η	
κατακερματισμένη,	 πραγμοποιημένη	 και	 ποσοτικοποιημένη	 γνώση	 των	 τεχνοκρατικά	
δομημένων	 αναλυτικών	 προγραμμάτων	 (Apple,	 2008),	 η	 τεχνολογία	 των	 ανταγωνιστικών	
εξετάσεων,	η	τραπεζική	διδασκαλία	και	η	παθητική	μάθηση.	

Επομένως,	ο	νεοφιλελευθερισμός	στις	μέρες	μας	δεν	αρκείται	στη	μετατροπή	των	
εκπαιδευομένων	 απλά	 σε	 «ανθρώπινο	 κεφάλαιο»,	 αλλά,	 επιπλέον,	 αποζητά	 και	 τη	
μετατροπή	κάθε	πτυχής	της	προσωπικότητάς	τους	σε	συνιστώσα	του	κεφαλαίου.	Επιδιώκει	
το	 σύνολο	 της	 ανθρώπινης	 ύπαρξης	 να	 προσαρμόζεται	 	 στις	 απαιτήσεις	 της	 αγοράς,	
καθιστώντας	 την	 εμπόρευμα	 με	 ανταλλακτική	 αξία.	 Σήμερα,	 οι	 δυνάμεις	 του	 κεφαλαίου	
δεν	επικεντρώνουν	την	προσοχή	τους	μόνο	στην	εκμετάλλευση	των	πλευρών	της	εργατικής	
δύναμης	 αυτής	 καθαυτής,	 αλλά	 και	 στην	 εκμετάλλευση	 της	 ολότητας	 της	
υποκειμενικότητας	 του	 ανθρώπου.	 Αποσκοπούν	 στην	 εκμετάλλευση	 της	 «γενικής	
διάνοιας»	 που	 ενυπάρχει	 σε	 κάθε	 άνθρωπο,	 η	 οποία	 συγκροτείται	 από	 τη	 διάχυτη	
κοινωνική	γνώση	(γλώσσες,	συμβολικά	συστήματα	και	κώδικες	συμπεριφοράς)	και	από	τις		
υποκειμενικές	 	 ικανότητες	 (επικοινωνία,	 δημιουργικότητα,	 αισθαντικότητα,	 ευαισθησία	
σωματική,	 καλλιτεχνική	 και	 διανοητική	 έκφραση).	 Το	 κεφάλαιο,	 καθώς	 τείνει	 να	
ενσωματώσει	 όλες	 τις	 σχέσεις	 μετατρέποντάς	 τες	 σε	 εμπόρευμα,	 εκμεταλλεύεται	 κάθε	
πτυχή	της	προσωπικότητας	μιας	και	δεν	αφήνει	τίποτα	να	συμβαίνει	έξω	από	αυτό	(Read,	
2013).	 Έτσι,	 η	 παραγωγή	 της	 νεοφιλελεύθερης	 υποκειμενικότητας	 μπορεί	 να	
πραγματοποιείται	τόσο	εντός	της	σφαίρας	της	παραγωγής	των	αγαθών	όσο	και	εντός	του	
πλέγματος	 ποικίλων	 κοινωνικών	 σχέσεων	 στην	 κοινωνική	 	 και	 πολιτισμική	 σφαίρα.	 Το	
κεφάλαιο	επεμβαίνοντας	με	τις	πολιτικές	του	στο	σχολείο	και	στην	οικογένεια,	διαπλάθει	
την	παραγωγική	προσωπικότητα,	το	άτομο	ως	υποχείριο	της	αγοράς.		
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Συνεπώς,	 η	 εκπαίδευση	 γίνεται	 πράγμα,	 μετατρέπεται	 σε	 τραπεζική	 μεταβίβαση	
περιεχομένων,	 χωρίς	 ανάπτυξη	 κριτικής	 σκέψης,	 αμφισβήτησης	 και	 δημιουργίας	 γνώσης	
από	 τους	 μαθητές.	 Απογυμνώνεται	 από	 το	 ανθρωπιστικό	 της	 περιεχόμενο,	
παρεμποδίζοντας	 την	 ανάπτυξη	 ζωντανής	 παιδαγωγικής	 σχέσης	 που	 συνυφαίνεται	 από	
απαράμιλλης	 αξίας	 ανθρώπινα	 συναισθήματα	 (Λιάμπας,	 2018),	 καθώς	 πλέον	 ταυτίζει	 το	
είναι	με	το	έχειν	(Φρέιρε,1977).	Πρόκειται	για	μια	εκπαιδευτική	νεκροφιλία	που	σκοπό	έχει	
να	διαπαιδαγωγήσει	τον	νέο	άνθρωπο	με	βάση	τη	λογική	και	τις	αξίες	της	επιχείρησης.	Ένα	
σχολείο	 τέτοιου	 είδους	 διαπλάθει	 τον	 διαχειρίσιμο	 άνθρωπο,	 ο	 οποίος	 μαθαίνει	 να	
βρίσκεται	 σε	 επαγρύπνηση	 και	 υπό	 συνεχή	 επιτήρηση,	 απανθρωπισμένο	 και	 κενό	 από	
υποκειμενικότητα,	 υπάκουο	 και	 μονίμως	 έτοιμο	 να	 ανταποκριθεί	 στις	 ανάγκες	 και	 τις	
απαιτήσεις	της	αγοράς	(Apple,	2002).		

Οι	 κριτικοί	 εκπαιδευτικοί	 είναι	 ανάγκη	 να	 αμφισβητήσουν,	 να	 παρέμβουν	 και	 να	
δράσουν,	 έχοντας	 κατά	 νου	 ότι	 οι	 σχέσεις	 εκπαίδευσης	 και	 κοινωνίας	 δεν	 είναι	 σχέσεις	
μηχανικής	 αντιστοιχίας,	 αλλά	 διαλεκτικές,	 ιστορικές,	 πολιτισμικές,	 κοινωνικές	 και	
αντιφατικές,	 καθώς	 και	 	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 στον	 καπιταλισμό	 δεν	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	
όργανο	 ριζικού	 κοινωνικοπολιτικού	 μετασχηματισμού	 (Pavlidis,	 2015).	 Αντλώντας	
έμπνευση	και	αρχές	από	την	Απελευθερωτική	αγωγή	του	Paulo	Freire	και	από	οπτικές	της	
Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 που	 αξιοποιούν	 τη	 μαρξιστική	 παράδοση,	 	 αγωνίζονται	 για	 να	
διατηρήσει	η	εκπαίδευση	τον	δημόσιο,	κοινωνικό	και	δωρεάν	χαρακτήρα	της,	αλλά	και	να	
αποκτήσει	 ένα	 	 δημοκρατικό,	 ανθρωπιστικό	 και	 ολιστικό	 περιεχόμενο	 που	 συνδυάζει	 τη	
θεωρητική	με	την	πρακτική	μάθηση	(Liambas	&	Kaskaris,	2012).	Αναγνωρίζουν	την	αξία	του	
βιωμένου	 κόσμου	 των	 μαθητών,	 ιδιαίτερα	 όσων	 προέρχονται	 από	 τις	 κυριαρχούμενες,	
εκμεταλλευόμενες	 και	 καταπιεζόμενες	 κοινωνικές	 τάξεις	 και	 τον	 αξιοποιούν	 στη	
διδασκαλία	 (Shor,	 1992)	 ιστορικά,	 κοινωνικά,	 διαλεκτικά	 με	 τρόπο	 εύληπτο	 και	 σε	
συνδυασμό	 με	 τα	 γνωστικά	 πεδία,	 ώστε	 οι	 μαθητές	 να	 τον	 κατανοούν	 πολύπλευρα	 και	
κριτικά	 για	 να	 ανυψώνονται	 πνευματικά.	 Έτσι,	 οι	 κριτικοί	 εκπαιδευτικοί	 γίνονται	 οι	
αναμορφωτές	 διανοούμενοι	 που	 	 εξανθρωπίζουν	 την	 παιδαγωγική	 σχέση	 (Aronowitz	 &	
Giroux,	2010).	Καθώς,	με	τη	διδασκαλία	τους,	από	την	πλευρά	των	μαθητών,	βοηθούν	και	
υποστηρίζουν	την	εκμάθηση	θεμελιωδών	τρόπων	σκέψης,	τεχνικών	διανοητικής	εργασίας,	
γνωστικών	 εργαλείων	 και	 ερευνητικών	 ενεργητικών	 μεθόδων	 μάθησης,	 ώστε	 αυτοί	 να	
εγκολπώνονται	 τον	 έλλογο	 και	 κριτικό	 τρόπο	σκέψης	 και	 δράσης	 (Μπουρντιέ,	 2004).	 Και	
από	τη	δική	τους		πλευρά,	επικεντρώνονται	αλληλένδετα	στη	θεωρητική	γνώση,	στη	γνώση	
της	 πρακτικής	 τους	 και	 στην	 κριτική	 κατανόησή	 της	 στο	 σχολείο	 τόσο	 ατομικά	 όσο	 και	
συλλογικά	 (Λιάμπας,	 2017),	ώστε	 να	αντιμετωπίζουν	 	 τις	 τροπές	 του	 κανονιστικού	λόγου	
που	εκπέμπει	η	κουλτούρα	του	και	διαμορφώνει	τους	μαθητές	με	σχέσεις	κυριαρχίας	και	
υπακοής,	 ιεραρχίας	 και	 αυθεντίας,	 ανταγωνιστικές	 και	 ατομικιστικές,	 με	 σκοπό	 να	
βελτιώνονται	οι	ίδιοι,	και	αμφότεροι,	να	απελευθερώνονται	(Liambas,	2015).		
Επομένως,	 όσες	 και	 όσοι	 εκπαιδευτικοί	 υποστηρίζουν	 και	 προωθούν	 την	 Κριτική	
Εκπαίδευση	χρειάζεται	να	συνεισφέρουν	με	επιστημοσύνη,	γνώση,	αγάπη,	τόλμη,	θάρρος	
και	 αποφασιστικότητα	 στο	 άνοιγμα	 ενός-εναλλακτικού	 δρόμου	 για	 την	 εκπαίδευση.	 Με	
πάθος,	κριτική	σκέψη	και	πολιτική	διαύγεια,	νικώντας	αμφιβολίες	και	φόβους,	εργάζονται,	
διαμορφώνοντας	και	συγκροτώντας	τις	πνευματικές	και	υλικές	συνθήκες	για	 	πληρέστερη	
εκπαίδευση	 των	 μαθητών	 τους	 (Liambas	 &	 Kaskaris,	 2012).	 Ώστε	 μαζί	 	 τους	 	 να	
διεκδικήσουν	και	να	δημιουργήσουν	ένα	ριζοσπαστικό	σχολείο	που	σκέφτεται,	συμμετέχει,	
δημιουργεί,	 αγαπά,	 φαντάζεται,	 σέβεται	 τον	 διάλογο,	 είναι	 αλληλέγγυο,	 χαρούμενο,	
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αγκαλιάζει	με	πάθος	και	 καταφάσκει	στη	 ζωή	 (Freire,	2009).	 Ένα	σχολείο	που	δεν	σιωπά	
και	 δεν	 παραιτείται,	 αλλά	 αγωνίζεται	 	 προετοιμάζοντας	 κριτικούς	 πολίτες	 που	
παρεμβαίνουν	και	δρουν	ποικιλότροπα	υπέρ	της	δημοκρατίας	για	την	κοινωνική	αλλαγή.	
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Ποιες	είναι	οι	αντιλήψεις	των	εκπαιδευτικών	για	το	πλαίσιο	
επαγγελματικής	αυτονομίας	τους	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	

σύστημα;	
	
	

Δέσποινα	Αθανασιάδου	
Μεταπτυχιακή	φοιτήτρια	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	

	
	

Περίληψη	
Η	παρούσα	εργασία	 εστιάζει	 στις	αντιλήψεις	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	αυτονομία.	Η	
επαγγελματική	 αυτονομία	 αναφέρεται	 στον	 βαθμό	 ελευθερίας	 που	 έχουν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 να	 λαμβάνουν	
αποφάσεις	σχετικές	με	το	έργο	τους	(Day	et.	al,	1998).		
Γενικότερα,	 το	 εκπαιδευτικό	έργο	βρίσκεται	σε	 ένα	συνεχή	αγώνα	ορισμού	μεταξύ	επαγγελματικότητας	και	
επαγγελματισμού	 (Whitty	 et.	 al.,	 1998).	 Η	 επαγγελματικότητα	 συνδέεται	 με	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 εργασία	 των	
εκπαιδευτικών	θεωρείται	ηθικό	εγχείρημα	και	απλή	εφαρμογή	εντολών	που	παίρνει	η	εκπαιδευτική	πολιτική	
(Whitty,	2000).	Αντίθετα,	ο	επαγγελματισμός	βασίζεται	στην	αυτονομία	των	εκπαιδευτικών,	που	σημαίνει	ότι	
οι	τελευταίοι	έχουν	τη	δυνατότητα	να	αυτορυθμίζουν	τα	δικαιώματα	και	τις	υποχρεώσεις	τους	και	λαμβάνουν	
κοινωνική	αναγνώριση	(Hoyle,	2008).	Εφόσον,	οι	εκπαιδευτικοί	εργάζονται	μέσα	σε	ένα	δημοσιοϋπαλληλικό	
σύστημα	 και	 καλούνται	 να	 εκπληρώνουν	 συγκεκριμένα	 καθήκοντα	 (Μλεκάνης,	 2005),	 αναδεικνύεται	 η	
έλλειψη	 μιας	 σημαντικής	 διάστασης	 στο	 έργο	 τους,	 δηλαδή	 της	 επαγγελματικής	 τους	 αυτονομίας.	 Αφού	
απαραίτητο	 χαρακτηριστικό	 για	 έναν	επαγγελματία	είναι	η	 κατοχή	επαγγελματικής	αυτονομίας,	σκοπός	 της	
παρούσας	 εργασίας	 γίνεται	 η	 διερεύνηση	 των	αντιλήψεων	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	
αυτονομία	 στο	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα.	 Πιο	 αναλυτικά,	 για	 τον	 καθορισμό	 των	 πλαισίων	
επαγγελματικής	 αυτονομίας	 των	 εκπαιδευτικών	 λαμβάνονται	 υπόψη	 δεδομένα	 διεθνών	 εκθέσεων	 για	 την	
αυτονομία	των	εκπαιδευτικών	στην	Ελλάδα	(Ευρωπαϊκή	Μονάδα	Ευρυδίκη,	2008).		Στόχος	είναι	η	διερεύνηση	
του	αν	τα	διεθνή	δεδομένα	για	τα	πλαίσια	επαγγελματικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών	ανταποκρίνονται	
στην	πραγματικότητα	που	βιώνουν	οι	εκπαιδευτικοί	στο	καθημερινό	εκπαιδευτικό	τους	έργο.		
Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω,	τα	κεντρικά	ερωτήματα	στα	οποία	απαντά	η	παρούσα	εργασία	είναι:	1.	Ποιο	είναι	
το	πλαίσιο	επαγγελματικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα;	2.	Ποιες	είναι	
οι	αντιλήψεις	των	εκπαιδευτικών	για	τα	πλαίσια	επαγγελματικής	αυτονομίας	τους	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	
σύστημα;	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Επαγγελματισμός,	Επαγγελματική	αυτονομία,	Εκπαιδευτική	πολιτική,	Μελέτη	περίπτωσης	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Ιστορικά,	 μερικά	 από	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 αναδεικνύουν	 μια	 εργασία	 σε	 επάγγελμα	
είναι	(Neave,	1997):	α.	η	κατοχή	ενός	εξειδικευμένου	γνωστικού	αντικειμένου,	β.	ο	έλεγχος	
των	συνθηκών	με	τις	οποίες	γίνεται	η	είσοδος	και	η	παραμονή	στο	επάγγελμα,	γ.	η	ύπαρξη	
επαγγελματικής	δεοντολογίας,	και	δ.	η	ύπαρξη	επαγγελματικής	αυτονομίας.	Αυτό	σημαίνει	
ότι	η	ύπαρξη	επαγγελματικής	αυτονομίας	αποτελεί	μια	βασική	συνιστώσα	της	ανακήρυξης	
μιας	εργασίας	σε	επάγγελμα.	
Ειδικότερα,	 όσον	 αφορά	 το	 επάγγελμα	 του	 εκπαιδευτικού,	 εκείνο	 μέχρι	 σήμερα	
τοποθετείται	 στα	 χαμηλότερα	 επιστημονικά	 επαγγέλματα	 κατά	 τη	 διάκριση	 των	
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επιστημονικών	επαγγελμάτων	με	γνώμονα	τον	ρόλο	που	διαδραματίζουν	τα	επαγγέλματα	
στο	κοινωνικό	σύνολο	(Κασιμάτη,	2001).	Αυτό	συμβαίνει	γιατί,	παραδοσιακά,	κυριαρχεί	η	
άποψη	 ότι	 το	 επάγγελμα	 του	 εκπαιδευτικού,	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 η	 διδασκαλία,	
αποτελούν	ηθικό	εγχείρημα	(Hoyle,	2008).	Εντούτοις,	το	αποτέλεσμα	της	υιοθέτησης	μιας	
τέτοιας	άποψης	είναι	ότι	η	επιτυχία	ή	αποτυχία	της	διδασκαλίας	χρεώνονται	αποκλειστικά	
στον	δάσκαλο	με	την	έννοια	ότι	αποτελεί	δική	του	ευθύνη	η	πορεία	των	μαθητών	του.	
Παρόλο	που	η	παραπάνω	άποψη	προϋποθέτει	ότι	ο	εκπαιδευτικός	διαθέτει	την	αυτονομία	
να	 λαμβάνει	 ο	 ίδιος	 αποφάσεις	 σχετικά	 με	 το	 εκπαιδευτικό	 του	 έργο,	 τα	 δεδομένα	
διαφέρουν.	Κατά	τον	Apple	(1993),	στην	εργασία	του	εκπαιδευτικού	ασκείται	συστηματικός	
τεχνικός	 και	 ιεραρχικός	 έλεγχος.	 Ο	 πρώτος	 αφορά	 την	 ύπαρξη	 προκατασκευασμένων	
αναλυτικών	 προγραμμάτων	 και	 προεπιλεγμένων	 σχολικών	 εγχειριδίων.	Μέσω	 αυτής	 της	
μορφής	ελέγχου	καθορίζονται	οι	στόχοι	που	καλείται	να	φέρει	εις	πέρας	ο	εκπαιδευτικός	
μέχρι	το	τέλος	της	σχολικής	χρονιάς,	ο	ρυθμός	με	τον	οποίο	θα	διαδέχεται	τις	διδακτικές	
ενότητες,	οι	μέθοδοι	διδασκαλίας	που	ακολουθεί	και	ο	τρόπος	που	καλείται	να	αξιολογεί	
τους	μαθητές	του	(ΦΕΚ	303Β/13-03-2003).	Έτσι,	με	όρους	σχεδιασμού	και	υλοποίησης	του	
αναλυτικού	 προγράμματος,	 φαίνεται	 ότι	 υπονομεύεται	 μια	 σημαντική	 διάσταση	 της	
επαγγελματικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών,	με	την	έννοια	ότι	έχουν	ελάχιστο	έλεγχο	
πάνω	 στις	 εργασιακές	 τους	 αποφάσεις	 και	 πρακτικές.	 Δηλαδή,	 το	 ότι	 εξαναγκάζονται	 να	
υποτάσσονται	 στην	 πίεση	 του	 εξωτερικού	 ελέγχου	 οδηγεί	 στην	 έλλειψη	 της	
επαγγελματικής	 αυτονομίας	 τους,	 στοιχείο	 που	 τους	 καθιστά	 ημιεπαγγελματίες	 (Gray,	
2007).	Παράλληλα,	ο	 ιεραρχικός	έλεγχος	 (Apple,	1993)	αφορά	την	ύπαρξη	συγκεκριμένης		
ιεραρχικής	 δομής	 (εκπαιδευτικός-διευθυντής-σύμβουλος	 κτλ.),	 όπου	 προδιαγράφει	 την	
αναμενόμενη	 συμπεριφορά	 που	 καλείται	 να	 υιοθετεί	 ο	 εκπαιδευτικός	 απέναντι	 στους	
προϊσταμένους	του	(ΦΕΚ	1340/2002).		
Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 ο	 βασικός	 λόγος	 που	 είναι	 επιτακτική	 η	 απόκτηση	 επαγγελματικής	
αυτονομίας	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς	 είναι	 το	 ότι	 αποτελεί	 σημαντικό	 πολιτικό	 εργαλείο	
στον	 αγώνα	 για	 την	 ανατροπή	 των	 περιοριστικών	 όρων	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	
(Robertson,	1996).	Αυτό	σημαίνει	ότι	ο	εκπαιδευτικός,	μολονότι	εργάζεται	μέσα	σε	αυτό	το	
περιορισμένο	πλαίσιο	που	περιγράφεται	παραπάνω,	καλείται	να	βρίσκει	διεξόδους	για	να	
ασκεί	την	επαγγελματική	αυτονομία	του.	
Αλλά	οι	περιορισμοί	που	 τίθενται	 τόσο	από	 την	κοινή	γνώμη,	που	θεωρεί	 τη	διδασκαλία	
ηθικό	εγχείρημα,	όσο	και	την	εκπαιδευτική	πολιτική,	με	τον	τεχνικό	και	ιεραρχικό	έλεγχο,	
δεν	είναι	οι	μοναδικοί.	Ένας	επιπρόσθετος	περιορισμός	που	καλούνται	να	αντιμετωπίσουν	
οι	 εκπαιδευτικοί	 είναι	 η	 επικράτηση	 της	ατομικής	 έναντι	 της	συλλογικής	 επαγγελματικής	
αυτονομίας	 των	 εκπαιδευτικών	 στα	 σχολεία	 (Little,	 1990).	 Σαφέστερα,	 η	 πρώτη	 μορφή	
επαγγελματικής	αυτονομίας	ακολουθεί	μια	κατεύθυνση	που	συνδέεται	με	τον	ατομικισμό,	
την	 απομόνωση	 και	 την	 ιδιωτικότητα	 των	 εκπαιδευτικών	 στη	 σχολική	 τους	 τάξη	
(Hargreaves,	2000).	Εδώ,	η	αλληλεπίδραση	με	τους	συναδέλφους	είναι	μηδαμινή	και,	όταν	
υπάρχει,	 περιορίζεται	 στην	 ανταλλαγή	 υλικών,	 τρόπων	 πειθάρχησης	 των	 μαθητών	 και	
συζήτησης	 ατομικών	 προβλημάτων	 των	 μαθητών.	 Αντίθετα,	 η	 συλλογική	 επαγγελματική	
αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών,	 που	 είναι	 η	 ζητούμενη,	 προσεγγίζει	 το	 σχολείο	 ως	
επαγγελματική	 κοινότητα	 μάθησης	 όπου	 οι	 επαγγελματίες	 μοιράζονται	 τις	 γνώσεις	 και	
εμπειρίες	 τους	 με	 γνώμονα	 την	 κοινή	 επαγγελματική	 τους	 ανάπτυξη	 (Stoll	 et.	 al.,	 2006).	
Αυτή	η	μορφή	επαγγελματικής	αυτονομίας	είναι	πολύ	σημαντική	καθώς	οι	εκπαιδευτικοί	
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αποκτούν	μια	αίσθηση	κοινού	σκοπού	λαμβάνουν	υπόψη	τις	ανάγκες	όλων	των		μαθητών	
του	σχολείου	(Stoll	et.	al.,	2006).	
Πέρα	 από	 τις	 δυο	 προαναφερόμενες	 μορφές,	 η	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	
εκπαιδευτικών	 έχει	 και	 δυο	 παραμέτρους	 από	 όπου	 μπορεί	 να	 εξεταστεί.	 Η	 πρώτη	
παράμετρος	αφορά	το	πως	δρουν	οι	εκπαιδευτικοί	σε	διδακτικό	επίπεδο	ενώ	η	δεύτερη	τη	
γενική	 επαγγελματική	 αυτονομία	 τους	 σε	 επίπεδο	 σχολείου.	 Σαφέστερα,	 σε	 επίπεδο	
διδακτικής	 πρακτικής,	 η	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών	 αναφέρεται	 στον	
βαθμό	ελευθερίας	που	αυτοί	έχουν	στην	επιλογή	στόχων	και	περιεχομένων	διδασκαλίας,	
στην	 επιλογή	 μέσων	 και	 μορφής	 διδασκαλίας	 και	 στον	 καθορισμό	 των	 κριτηρίων	
αξιολόγησης	των	μαθητών	τους	(Ευρωπαϊκή	Μονάδα	Ευρυδίκη,	2008).	Αναλυτικότερα,	σε	
επίπεδο	 σχολικής	 τάξης,	 η	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών	 ποικίλει	 από	
περιορισμένη,	σχετική	έως	απόλυτη	αυτονομία,	όπου:	
•	 περιορισμένη	 αυτονομία,	 σημαίνει	 ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 δεν	 μπορούν	 να	 λαμβάνουν	
πολλές	 αποφάσεις	 που	 αφορούν	 το	 εκπαιδευτικό	 τους	 έργο	 στην	 επιλογή	 στόχων,	
περιεχομένων,	 μέσων,	 μεθόδων/μορφής	 διδασκαλίας,	 όπως	 και	 κριτηρίων	 αξιολόγησης	
των	μαθητών	τους.		
•	 σχετική	 αυτονομία,	 σημαίνει	 ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 έχουν	 μερικά	 επίπεδα	 ελευθερίας	
στην	 επιλογή	δεδομένων	που	αφορούν	 το	 εκπαιδευτικό	 τους	 έργο	στην	 επιλογή	στόχων,	
περιεχομένων,	μέσων,	μεθόδων/μορφής	διδασκαλίας	όπως	και	κριτηρίων	αξιολόγησης	των	
μαθητών	τους.	
•	 απόλυτη	 αυτονομία,	 σημαίνει	 ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 έχουν	 απόλυτη	 ελευθερία	 να	
ελέγχουν	 όλες	 τις	 παραμέτρους	 που	 αφορούν	 το	 εκπαιδευτικό	 τους	 έργο	 στην	 επιλογή	
στόχων,	 περιεχομένων,	 μέσων,	 μεθόδων/μορφής	 διδασκαλίας,	 όπως	 και	 κριτηρίων	
αξιολόγησης	των	μαθητών	τους.	
Αντίστοιχα,	 η	 γενική	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών	 αναφέρεται	 στη	
δυνατότητα	 αυτών	 να	 λαμβάνουν	 αποφάσεις	 που	 αφορούν	 τη	 σχολική	 τους	 μονάδα	ως	
οργανισμό	 (Ευρωπαϊκή	Μονάδα	 Ευρυδίκη,	 2008).	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 δεδομένα	 της	
ίδιας	 έκθεσης	 (Ευρωπαϊκή	 Μονάδα	 Ευρυδίκη,	 2008),	 η	 επαγγελματική	 αυτονομία	 σε	
επίπεδο	σχολείου	κυμαίνεται	από	ανύπαρκτη	αυτονομία,	περιορισμένη	αυτονομία	έως	και	
απόλυτη	αυτονομία,	όπου:	
•	 ανύπαρκτη	αυτονομία,	σημαίνει	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	είναι	εγκλωβισμένοι	στις	επιλογές	
που	 αφορούν	 τους	 μαθητές	 τους	 χωρίς	 να	 τους	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	 να	 λαμβάνουν	
αποφάσεις	 που	 αφορούν	 τη	 σχολική	 μονάδα	 γιατί	 βρίσκονται	 σε	 ένα	 συγκεντρωτικό	
εκπαιδευτικό	 σύστημα	 όπου	 οι	 αποφάσεις	 λαμβάνονται	 από	 την	 κεντρική	 εκπαιδευτική	
πολιτική.			
•	 περιορισμένη	 αυτονομία,	 σημαίνει	 ότι	 δίνεται	 στους	 εκπαιδευτικούς	 μερική	
δυνατότητα	 συμμετοχής	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	 που	 αφορούν	 τη	 σχολική	 μονάδα,	 όπως	
π.χ.	 του	 ψηφίσματος	 της	 επιλογής	 της	 εφαρμογής	 ενός	 καινοτόμου	 προγράμματος	 σε	
επίπεδο	σχολείου	από	τους	εκπαιδευτικούς.	
•	 απόλυτη	αυτονομία,	σημαίνει	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	μπορούν	να	καταρτίζουν	οι	ίδιοι	τον	
προγραμματισμό	 του	 σχολείου,	 να	 θέτουν	 συλλογικά	 στόχους,	 να	 προσαρμόζουν	 τις	
διακηρύξεις	της	εκπαιδευτικής	πολιτικής	στο	επίπεδο	του	δικού	τους	σχολείου.		
Έπειτα,	 ακόμα	 κι	 αν	 υπάρχουν	 δεδομένα	 που	 συνηγορούν	 υπέρ	 της	 ύπαρξης	
συγκεκριμένων	 πλαισίων	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 σε	 κάθε	 εκπαιδευτικό	 σύστημα,	 οι	
περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 αντιλαμβάνονται	 διαφορετικά	 πλαίσια	 επαγγελματικής	
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αυτονομίας	 ακόμη	 κι	 αν	 εργάζονται	 μέσα	 στο	 ίδιο	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 (Little,	 1990).	
Πολλοί	είναι	οι	παράγοντες	που	επηρεάζουν	τις	αντιλήψεις	των	εκπαιδευτικών		σχετικά	με	
την	επαγγελματική	αυτονομία	τους,	με	κυριότερους	την	επαγγελματική	τους	ταυτότητα	και	
την	επαγγελματική	τους	ανάπτυξη	(Webb,	2002)	σε	επίπεδο	τάξης	και	με	χαρακτηριστικά	
που	συνδέονται	 με	 το	προφίλ	 των	σχολείων	 (Pearson	&	Moomaw,	 2005),	 όπως	 το	 κλίμα	
που	 επικρατεί	 ανάμεσα	 στους	 εκπαιδευτικούς	 (Westheimer,	 1998)	 ή	 το	 προφίλ	 του	
διευθυντή	(Day	et.	al.,	2001)	σε	επίπεδο	σχολείου.	
	
Ποιες	είναι	οι	αντιλήψεις	των	εκπαιδευτικών	για	τα	πλαίσια	επαγγελματικής	αυτονομίας	

τους	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα;	
Αφού	έχουν	οριστεί	τα	πλαίσια	επαγγελματικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών	σε	επίπεδο	
τάξης	και	σχολείου,	έπεται	η	παρουσίαση	των	αντιλήψεων	των	ίδιων	των	εκπαιδευτικών	γι’	
αυτά	 μέσα	 στα	 πλαίσια	 του	 ελληνικού	 εκπαιδευτικού	 συστήματος.	 Η	 παρούσα	 εργασία	
στηρίζεται	εξ	ολοκλήρου	στα	δεδομένα	μιας	συγκεκριμένης	έρευνας	(Αθανασιάδου,	2018),	
στην	 οποία	 συμμετείχαν	 16	 εκπαιδευτικοί	 δυο	 συγκεκριμένων	 δημοτικών	 σχολείων	 στην	
Ελλάδα.	 Κατά	 αυτήν	 την	 έρευνα,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 θεωρούν	 πως	 έχουν	 σχετική	
επαγγελματική	αυτονομία	στις	διδακτικές	τους	πρακτικές	και	περιορισμένη	επαγγελματική	
αυτονομία	 στις	 σχολικές	 τους	 πρακτικές.	 Τα	 αποτελέσματα	 αυτά	 επιβεβαιώνουν	 τα	
δεδομένα	 διεθνών	 εκθέσεων	 σχετικά	 με	 τα	 πλαίσια	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 των	
εκπαιδευτικών	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα	(Ευρωπαϊκή	Μονάδα	Ευρυδίκη,	2008).		
Βέβαια,	 παρόλο	 που	 τα	 πλαίσια	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 των	 εκπαιδευτικών	 είναι	
συγκεκριμένα,	είναι	σημαντικό	να	δειχτεί	το	πώς	ορίζουν	και	πως	μεταφράζουν	οι	ίδιοι	οι	
εκπαιδευτικοί	 τα	 πλαίσια	 αυτά	 στην	 καθημερινή	 εκπαιδευτική	 τους	 πράξη.	 Αν	 και	
υπάρχουν	αποκλίσεις	στα	δεδομένα	των	εκπαιδευτικών	που	οφείλονται	στα	διαφορετικά	
τους	 χαρακτηριστικά	 (επαγγελματική	 ταυτότητα,	 επαγγελματική	 ανάπτυξη,	 προφίλ	
διευθυντή,	κλίμα	με	συναδέλφους),	η	παρούσα	εργασία	λαμβάνει	υπόψη	και	παρουσιάζει	
τις	 επικρατέστερες	 αντιλήψεις	 που	 εκφράζονται	 για	 τα	 πλαίσια	 επαγγελματικής	
αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών.		
Επιπλέον,	επειδή	στόχος	είναι	η	πλήρης	κατανόηση	από	πλευράς	αναγνώστη	των	πλαισίων	
επαγγελματικής	 αυτονομίας	 που	 περιγράφουν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 της	 ανωτέρω	 έρευνας	
(Αθανασιάδου,	2018)	παρακάτω	παρουσιάζονται	μερικά	παραδείγματα.	Τα	παραδείγματα	
αυτά	 είτε	 αναφέρθηκαν	 από	 τους	 ίδιους	 τους	 εκπαιδευτικούς	 είτε	 κατασκευάστηκαν	
λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 συμφραζόμενα	 των	 λεγόμενων	 τους.	 Καθώς,	 σχηματίζεται	 η	
υπόθεση	ότι	η	ανάγνωση	των	παραδειγμάτων	ίσως	βοηθήσει	εν	ενεργεία	εκπαιδευτικούς	
να	 ταυτιστούν	και,	συγχρόνως,	 να	προβληματιστούν	σχετικά	με	 τις	δυνατότητες	άσκησης	
της	επαγγελματικής	αυτονομίας	που	διατηρούν.	
	

Επαγγελματική	αυτονομία	σε	επίπεδο	σχολικής	τάξης	
Αρχικά,	 υπενθυμίζεται	 ότι	 οι	 τομείς	 που	 αφορούν	 την	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	
εκπαιδευτικών	 σε	 επίπεδο	 διδακτικής	 πρακτικής	 αφορούν	 την	 επιλογή	 στόχων,	
περιεχομένων,	μέσων,	μεθόδων/μορφής	διδασκαλίας	όπως	και	κριτηρίων	αξιολόγησης	των	
μαθητών	 τους	 (Ευρωπαϊκή	Μονάδα	Ευρυδίκη,	 2008).	Ως	προς	 τον	πρώτο	 τομέα,	 δηλαδή	
εκείνον	 της	 επιλογής	 στόχων	 διδασκαλίας,	 οι	 συγκεκριμένοι	 εκπαιδευτικοί	 θεωρούν	 ότι	
έχουν	σχετική	έως	περιορισμένη	αυτονομία	στην	επιλογή	αυτών.	Πιο	αναλυτικά,	δηλώνουν	
πως	 το	αναλυτικό	πρόγραμμα	σπουδών	 (ΦΕΚ	303Β/13-03-2003)	προκαθορίζει	 σε	μεγάλο	
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βαθμό	 τους	στόχους	που	 καλούνται	 να	διδάξουν	μέχρι	 το	 τέλος	 της	σχολικής	 χρονιάς	σε	
κάθε	τάξη,	οι	οποίοι	είναι	κατά	βάση	γνωστικοί.	Για	παράδειγμα,	ένας	εκπαιδευτικός	στο	
μάθημα	 της	 Ιστορίας	 στην	 Ε’	 τάξη	 σχετικά	 με	 την	 καθημερινή	 ζωή	 στο	 Βυζάντιο,	 όπου	
δηλώνεται	 ότι	 η	 θέση	 των	 γυναικών	 στο	 Βυζάντιο	 ήταν	 κατώτερη	 των	 ανδρών,	 θα	
προτιμήσει	να	περάσει	εκείνο	το	μάθημα	και	να	εστιάσει	στα	άλλα	που	αναφέρονται	στην	
ακμή	 ή	 την	 παρακμή	 του	 Βυζαντινού	 πολιτισμού,	 τα	 οποία	 έχουν	 πληθώρα	 γνωστικών	
στόχων	 παρά	 να	 σταθεί	 σε	 εκείνο	 το	 μάθημα	 και	 να	 ζητήσει	 από	 τους	 μαθητές	 του	 να	
σχολιάσουν	για	τη	θέση	της	γυναίκας	εκείνη	την	εποχή,	εντάσσοντας	στη	διδασκαλία	του	
τον	επιπλέον	στόχο	της	κοινωνικής	συνειδητοποίησης.	
Παρόμοια,	 θεωρούν	 ότι	 έχουν	 σχετική	 αυτονομία	 ως	 προς	 την	 επιλογή	 περιεχομένων	
διδασκαλίας.	 Γιατί	 ακόμη	 κι	 αν	 κάποιος	 εκπαιδευτικός	 επιθυμεί	 να	 ασχοληθεί	 με	 ένα	
διαφορετικό	 θέμα	 από	 αυτό	 που	 υποδεικνύει	 το	 σχολικό	 εγχειρίδιο,	 το	 ότι	 καλείται	 να	
διδάξει	 συγκεκριμένους	 γνωστικούς	στόχους	 για	 κάθε	διδακτική	 ενότητα	περιορίζει	 κατά	
πολύ	 τις	 επιλογές	 του.	 Για	 παράδειγμα,	 στο	 μάθημα	 της	 γλώσσας	 στην	 ΣΤ’	 τάξη,	 μια	
εκπαιδευτικός	 μπορεί	 να	 δώσει	 στους	 μαθητές	 της	 τους	 στίχους	 ενός	 τραγουδιού	 που	
αναφέρεται	 στον	 πόλεμο-ειρήνη	 για	 να	 διδάξει	 μέσα	 από	 αυτό	 τους	 στόχους	 της	
συγκεκριμένης	διδακτικής	 ενότητας.	Όμως,	με	αυτόν	 τον	 τρόπο	περισσότερο	 εμπλουτίζει	
τους	 στόχους	 της	 διδασκαλίας	 της	 παρά	 ξεφεύγει	 από	 τη	 θεματική	 της	 διδακτικής	
ενότητας.	
Αντίστοιχα,	 θεωρούν	 πως	 έχουν	 σχετική	 αυτονομία	 στην	 επιλογή	 μέσων	 και	
μεθόδων/μορφής	 διδασκαλίας.	 Αν	 και	 φαινομενικά	 δηλώνεται	 από	 διεθνείς	 εκθέσεις	
(Ευρωπαϊκή	 Μονάδα	 Ευρυδίκη,	 2008)	 ότι	 υπάρχει	 απόλυτη	 αυτονομία	 σε	 αυτούς	 τους	
τομείς	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα,	πιστεύουν	ότι	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	(ΦΕΚ	
303Β/13-03-2003)	 με	 τους	 συγκεκριμένους	 στόχους	 υποδεικνύει	 τη	 χρήση	 του	 σχολικού	
εγχειριδίου,	 το	οποίο	 έχει	 «κατασκευαστεί»,	 όπως	αναφέρει	μια	 εκπαιδευτικός,	ακριβώς	
για	 να	 εξυπηρετεί	 αυτούς.	Με	άλλα	 λόγια,	 ακόμα	 κι	 αν	 ένας	 	 εκπαιδευτικός	 της	 Ε’	 ή	 Στ’	
τάξης	αποφασίσει	ότι	θέλει	να	διδάξει	γεωμετρία	στους	μαθητές	του	μέσα	από	τη	χρήση	
ενός	λογισμικού	υπολογιστών,	ο	χρόνος	που	θα	χρειαστεί	για	να	δείξει	στους	μαθητές	τον	
τρόπο	να	χειρίζονται	το	λογισμικό	θα	τον	οδηγήσει	να	χάσει	πολλές	διδακτικές	ώρες	που	
ξεπερνούν	κατά	πολύ	τον	διδακτικό	χρόνο	που	υποδεικνύει	η	συγκεκριμένη	ενότητα.	Αυτό	
σημαίνει	ότι	θα	τον	καθυστερήσει	να	βγάλει	την	ύλη,	κάτι	που	θα	επιβαρύνει	το	άγχος	του	
καθώς,	όπως	έχει	επισημανθεί,	καλείται	να	διδάξει	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	αυτής.	
Τέλος,	 θεωρούν	 πως	 έχουν	 σχετική	 αυτονομία	 στην	 επιλογή	 των	 κριτηρίων	 αξιολόγησης	
των	 μαθητών	 τους	 καθώς	 κατά	 βάση	 τα	 κριτήρια	 με	 βάση	 τα	 οποία	 καλούνται	 να	
αξιολογούν	 τους	 μαθητές	 τους	 είναι	 γνωστικά.	 Πράγματι,	 αν	 και	 οι	 περισσότεροι	
εκπαιδευτικοί	 δηλώνουν	 πως	 ενδιαφέρονται	 για	 την	 ταυτόχρονη	 γνωστική,	
συναισθηματική	 και	 συνολική	 ανάπτυξη	 των	 μαθητών	 τους,	 τελικά	 οι	 περισσότεροι	 τους	
βαθμολογούν	 το	 αν	 οι	 μαθητές	 τους	 επέτυχαν	 ή	 όχι	 τον	 γνωστικό	 στόχο	 της	 διδακτικής	
ενότητας.	 Στη	 συνέχεια,	 όταν	 τους	 ζητείται	 να	 αιτιολογήσουν	 αυτήν	 την	 πρακτική,	
υποστηρίζουν	ότι	η	αριθμητική	βαθμολογία	που	υπάρχει	στην	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	
επικεντρώνεται	 στη	 γνωστική	 ταξινόμηση	 των	 μαθητών	 παρά	 στην	 περιγραφή	 της	
συνολικής	αναπτυξιακής	του	πορείας.		
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Γενική	επαγγελματική	αυτονομία	σε	επίπεδο	σχολείου	
Κάθε	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 αναλόγως	 τον	 τύπο	 που	 υιοθετεί	 	 (π.χ.	 συγκεντρωτικό,	
αποκεντρωμένο	κ.α.)	όχι	μόνο	καθορίζει	 τη	δομή	του	αλλά	και	 το	επίπεδο	εξουσιών	που	
παραχωρεί	στους	εκπαιδευτικούς.	Έτσι,	το	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα	χαρακτηρίζεται	
από	 περιορισμένη	 γενική	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών	 (Ευρωπαϊκή	
Μονάδα	 Ευρυδίκη,	 2008).	 Γιατί	 δίνεται	 σε	 αυτούς	 μερική	 μόνο	 δυνατότητα	 να	
συμμετέχουν	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	 που	 αφορούν	 τη	 σχολική	 τους	 μονάδα.	
Αναλυτικότερα,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 μπορούν	 π.χ.	 να	 ψηφίζουν	 για	 την	 εφαρμογή	 ενός	
καινοτόμου	 προγράμματος	 σε	 επίπεδο	 σχολείου	 αλλά	 όχι	 να	 καταρτίζουν	 οι	 ίδιοι	 τα	
προγράμματα	 σπουδών	 ή	 να	 επιλέγουν	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 που	 θα	 διδάξουν	 ή	 να	
λαμβάνουν	διοικητικές	αποφάσεις.	
Τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 επιβεβαιώνονται	 από	 τα	 αποτελέσματα	 της	 παρούσας	 έρευνας	
(Αθανασιάδου,	 2018).	 Ειδικότερα,	 αρχικά,	 επιβεβαιώνεται	 το	 ότι	 στο	 ελληνικό	
εκπαιδευτικό	 σύστημα	 οι	 εκπαιδευτικοί	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 συμμετέχουν	 στη	
διαδικασία	 ψήφισης	 για	 την	 εφαρμογή	 ενός	 καινοτόμου	 προγράμματος	 σε	 επίπεδο	
σχολείου.	 Χαρακτηριστικά,	 μια	 εκπαιδευτικός	 αναφέρει	 ότι	 στην	 αρχή	 της	 σχολικής	
χρονιάς,	 η	 διευθύντρια,	 με	 παρότρυνση	 από	 τον	 σχολικό	 τους	 σύμβουλο,	 υπενθυμίζει	
στους	εκπαιδευτικούς	όλα	τα	πιλοτικά	προγράμματα	που	διενεργούνται	από	το	υπουργείο	
παιδείας.	Οπότε	η	διευθύντρια	ζητά	τη	γνώμη	του	συνόλου	των	εκπαιδευτικών	σχετικά	με	
το	αν	επιθυμούν	να	συμμετέχουν	ή	όχι	ως	σχολική	μονάδα.	
Επίσης,	 όπως	 αναφέρει	 μια	 άλλη	 εκπαιδευτικός,	 η	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	
εκπαιδευτικών	 σε	 επίπεδο	 σχολείου	 σημαίνει	 ότι	 μπορούν	 να	 επιλέγουν	 ελεύθερα	 τα	
προγράμματα	 στα	 οποία	 συμμετέχουν	 με	 τους	 μαθητές	 τους	 κάθε	 χρόνο,	 εννοώντας	 τα	
πανελλαδικά	 προγράμματα	 σχολικών	 δραστηριοτήτων	 (Σχεδιασμός	 και	 υλοποίηση	
προγραμμάτων	 σχολικών	 δραστηριοτήτων,	 2017).	 Τα	 προγράμματα	 αυτά	 αφορούν	 τόσο	
ενδοσχολικές	 όσο	 και	 εξωσχολικές	 δράσεις	 των	 εκπαιδευτικών	 τόσο	 ατομικά	 όσο	 και	 σε	
συνεργασία	με	εκπαιδευτικούς	άλλων	τάξεων.	
Μια	 άλλη	 παράμετρος	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 των	 εκπαιδευτικών	 σε	 επίπεδο	
σχολείου	είναι	ότι		μπορούν	να	καλούν	άτομα	στο	σχολείο	(π.χ.	συγγραφείς,	γιατρούς	κλπ.)	
ώστε	 να	 ενημερώσουν	 σχετικά	 με	 ένα	 κοινωνικό	 ζήτημα	 ή	 ιατρικό	 θέμα.	 Οι	 εκδηλώσεις	
αυτές	γίνονται	μετά	το	πέρας	του	διδακτικού	χρόνου,	με	παρουσία	τόσο	των	μαθητών	όσο	
και	 του	 συλλόγου	 γονέων	 και	 κηδεμόνων.	 Κοντά	 σε	 αυτό,	 μια	 επιπλέον	 δυνατότητα	
επαγγελματικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτικών	σε	επίπεδο	σχολείου	είναι	ότι	μπορούν	να	
οργανώσουν	μια	επίσκεψη	των	μαθητών	τους	ή	του	συνόλου	των	μαθητών	του	σχολείου	
σε	ένα	μουσείο,	εάν	φυσικά	το	αίτημα	αυτό	γίνει	αποδεκτό	το	αίτημα	από	τη	διευθύντρια	
του	σχολείου.	
Ως	 μια	 επιπρόσθετη	 δυνατότητα	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 σε	 επίπεδο	 σχολείου	 που	
προσφέρεται	από	τη	διευθύντρια	του	σχολείου	της,	μια	εκπαιδευτικός	αναφέρει	 το	εξής.	
Κάθε	 χρόνο	 οι	 σχολικές	 τάξεις	 που	 αποτελούνται	 από	 δυο	 τμήματα	 συνδιοργανώνουν	
εκδηλώσεις,	το	τελικό	αποτέλεσμα	των	οποίων	εναπόκειται	καθαρά	στους	εκπαιδευτικούς	
των	τμημάτων.		
Λίγο	 πιο	 διευρυμένη	 αντιλαμβάνονται	 ορισμένοι	 εκπαιδευτικοί	 την	 επαγγελματική	
αυτονομία	 τους	 σε	 επίπεδο	 σχολείου.	 Έτσι,	 αναφέρουν	 ότι	 λόγω	 της	 σχέσης	 που	 έχουν	
αναπτύξει	 με	 τη	 διευθύντρια	 και	 τον	 σχολικό	 τους	 σύμβουλο,	 έχουν	 καταφέρει	 να	
οργανώνουν	 κάθε	 χρόνο	 εκδηλώσεις	 στην	 ευρύτερη	 τοπική	 τους	 κοινότητα.	 Εκεί,	
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συμμετέχουν	 κι	 άλλα	 σχολεία	 της	 ευρύτερης	 περιοχής,	 πολιτιστικοί	 σύλλογοι	 όπως	 και	
ευρύτεροι	κάτοικοι	της	περιοχής.		
Όμως,	 το	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα	χαρακτηρίζεται	από	πολλαπλούς	περιορισμούς	
στη	γενική	επαγγελματική	αυτονομία	των	εκπαιδευτικών.	Ακόμη	κι	αν	ένας	δάσκαλος	είναι	
πλήρως	 καταρτισμένος	 επιστημονικά	 και	 διαθέτει	 πολλά	 έτη	 επαγγελματικής	 εμπειρίας,	
όπως	αναφέρει	μια	εκπαιδευτικός,	δεν	του	προσφέρεται	η	δυνατότητα	να	συμμετέχει	σε	
αποφάσεις	 που	 αφορούν	 είτε	 τους	 στόχους	 διδασκαλίας	 είτε	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 είτε	
ακόμη	περισσότερο	τους	σκοπούς	της	εκπαίδευσης.	Πολλοί	είναι,	επίσης,	οι	εκπαιδευτικοί	
που	τονίζουν	ότι	δεν	μπορούν	να	παραβλέπουν	το	πρόγραμμα	σπουδών	(ΦΕΚ	303Β/13-03-
2003),	 το	 οποίο	 καθορίζει	 το	 σύνολο	 της	 ύλης	 που	 καλούνται	 να	 διδάξουν	 με	 ποσοστό	
απόκλισης	στα	περιεχόμενα	του	σχολικού	εγχειριδίου	της	τάξης	του	30%.		
Συνοπτικά,	 για	 τους	 συγκεκριμένους	 εκπαιδευτικούς,	 η	 περιορισμένη	 γενική	
επαγγελματική	αυτονομία	 τους	σε	 επίπεδο	σχολείου	μεταφράζεται	από	 το	υποστηρίζουν	
τη	 γνώμη	 τους	σχετικά	με	 την	 εφαρμογή	 ενός	προγράμματος	σε	 επίπεδο	σχολείου,	 ή	 να	
οργανώνουν	μια	σχολική	γιορτή	γράφοντας	δικά	τους	θεατρικά	ή	μια	κοινωνική	εκδήλωση	
μέχρι	να	υλοποιούν	πολιτιστικές	εκδηλώσεις	στην	τοπική	τους	κοινότητα.	
	
Υπάρχουν	παράγοντες	που	ωθούν	τους	εκπαιδευτικούς	να	αντιλαμβάνονται	μεγαλύτερα	

περιθώρια	επαγγελματικής	αυτονομίας;	
Μετά	από	προσεκτική	ανάλυση	των	δεδομένων	των	εκπαιδευτικών,	αναδεικνύονται	τρεις	
παράγοντες,	 το	 προφίλ	 των	 οποίων	 φαίνεται	 να	 οδηγεί	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	
αντιλαμβάνονται	 διαφορετικά	 πλαίσια	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 τόσο	 σε	 επίπεδο	
διδασκαλίας	όσο	και	σχολείου.	Οι	παράγοντες	αυτοί	αποτελούνται	από:	α.	το	προφίλ	του	
σχολικού	συμβούλου,	β.	το	προφίλ	του	διευθυντή	και	γ.	το	κλίμα	που	επικρατεί	ανάμεσα	
στους	συναδέλφους.	Φυσικά,	 τα	στοιχεία	αυτά,	όπως	αναφέρεται	παραπάνω,	έχουν	ήδη	
επισημανθεί	 από	 διεθνείς	 ερευνητές	 (βλ.	Westheimer,	 1998;	 Day	 et.	 al.,	 2001).	 Ωστόσο,	
είναι	 σημαντικό	 το	 ότι	 επιβεβαιώνεται	 η	 ισχύς	 τους	 στα	 πλαίσια	 του	 ελληνικού	
εκπαιδευτικού	συστήματος	από	τους	ίδιους	τους	εκπαιδευτικούς	(Αθανασιάδου,	2018).		
Με	αφετηρία	 τα	παραπάνω,	οι	 περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 θεωρούν	πως	 το	προφίλ	 του	
σχολικού	 συμβούλου	 επηρεάζει	 τα	 περιθώρια	 της	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 τους.	
Αφότου,	όταν	ένας	εκπαιδευτικός	ή	μερικοί	εκπαιδευτικοί	ή	το	σχολείο	σαν	σύνολο	θέλουν	
να	εφαρμόσουν	μια	 ιδέα	στο	σχολείο	αλλά	αυτή	η	πρόταση	συναντήσει	αντιδράσεις	από	
τον	 σχολικό	 σύμβουλο,	 τότε	 δεν	 μπορεί	 να	 εφαρμοστεί.	 Απεναντίας,	 ένας	 σχολικός	
σύμβουλος	που	υποστηρίζει	και	ενθαρρύνει	τις	αποφάσεις	των	εκπαιδευτικών,	τους	οδηγεί	
στο	 να	 αντιλαμβάνονται	 μεγαλύτερα	 περιθώρια	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 τόσο	 σε	
διδακτικό	 όσο	 και	 σε	 σχολικό	 επίπεδο.	 Προς	 υποστήριξη	 αυτού	 του	 ισχυρισμού,	 μια	
εκπαιδευτικός	 αναφέρει	 για	 τον	 σχολικό	 τους	 σύμβουλο	 ότι	 πάντοτε	 συγχέει	 τις	 όποιες	
ιδέες	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 δράσεις	 σε	 επίπεδο	 σχολείου	 και	 προσπαθεί	 να	 πάρουν	 τη	
μορφή	συλλογικών	πρωτοβουλιών.	Παρόμοια,	άλλη	μια	εκπαιδευτικός	αναφέρει	ότι	αν	και	
υπάρχουν	 κάποιες	 κατευθυντήριες	 γραμμές	 από	 τον	 σχολικό	 σύμβουλο	 σε	 επίπεδο	
σχολείου,	 όταν	 εκφράζονται	 ιδέες	 που	 φαίνεται	 να	 προάγουν	 το	 κοινό	 καλό	 όλων	 των	
μαθητών	 του	 σχολείου,	 τότε	 αυτές	 τις	 περισσότερες	 φορές	 υποστηρίζονται	 από	 αυτόν.	
Αντίστοιχα,	πολλοί	είναι	οι	εκπαιδευτικοί	που	επισημαίνουν	ότι	σε	επίπεδο	διδασκαλίας,	
αν	 κρίνουν	 ότι	 η	 ύλη	 δεν	 ανταποκρίνεται	 στο	 γνωστικό	 υπόβαθρο	 των	 μαθητών	 τους,	
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διδάσκουν	αυτά	που	οι	ίδιοι	θεωρούν	σημαντικά	με	τη	σύμφωνη	γνώμη	του	σχολικού	τους	
συμβούλου.		
Τα	παραπάνω	 ισχύουν	και	για	 το	προφίλ	 του	διευθυντή	του	σχολείου.	Σύμφωνα	με	 τους	
περισσότερους	εκπαιδευτικούς,	ο	διευθυντής	ενός	σχολείου	καθορίζει	το	τι	είναι	επιτρεπτό	
και	μη	από	τους	ίδιους	ως	διοικητικά	ανώτερος.	Παρόλα	αυτά,	στα	συγκεκριμένα	σχολεία	
όπου	οι	διευθύντριες	μοιράζουν	κάποιες	από	τις	εξουσίες	τους	στους	εκπαιδευτικούς	και	
διεκδικούν	 αγαθά	 για	 το	 σχολείο	 από	 τον	 σχολικό	 τους	 σύμβουλο,	 οι	 εκπαιδευτικοί	
αισθάνονται	επαγγελματικά	αυτόνομοι.		
Τέλος,	 σημαντικός	 παράγοντας	 αναδεικνύεται	 το	 προφίλ	 των	 ίδιων	 των	 εκπαιδευτικών.	
Καθώς,	ακόμη	και	στην	περίπτωση	που	ο	διευθυντής	ή	ο	σχολικός	σύμβουλος	είναι	θετικοί	
σε	ενδεχόμενες	αλλαγές	στο	σχολείο,	αλλά	αυτές	δεν	υποστηρίζονται	από	τους	ίδιους	τους	
εκπαιδευτικούς	 του,	 τότε	 δεν	 θα	 αποκτήσουν	 υλική	 υπόσταση.	 Διαφορετικά,	 οι	
εκπαιδευτικοί	 της	 έρευνας	 υποδεικνύουν	 το	 κλίμα	 που	 επικρατεί	 ανάμεσα	 τους	 με	 την	
έννοια	των	σχέσεων	που	τους	συνδέουν	από	την	απλή	επιφανειακή	επικοινωνία	έως	τη	σε	
βάθος	 συζήτηση	 σχετικά	 με	 το	 σχολείο	 τους	 ως	 έναν	 βασικό	 παράγοντα	 που	 ωθεί	 να	
αντιλαμβάνονται	μεγαλύτερα	περιθώρια	επαγγελματικής	αυτονομίας	σε	επίπεδο	σχολείου.	
Ενδεικτικά,	 ένας	 εκπαιδευτικός	 της	 παραπάνω	 έρευνας	 (Αθανασιάδου,	 2018)	 θεωρεί	 ότι	
στο	 συγκεκριμένο	 σχολείο	 που	 βρίσκεται,	 βασικοί	 λόγοι	 που	 ενθαρρύνουν	 τους	
εκπαιδευτικούς	 να	 διεκδικούν	 την	 επαγγελματική	 αυτονομία	 τους	 σε	 επίπεδο	 σχολείου	
είναι	 τόσο	 το	 κλίμα	 συνεργασίας	 που	 έχουν	 διαμορφώσει	 μεταξύ	 τους	 οι	 εκπαιδευτικοί	
όσο	και	η	υποστήριξη	κάθε	πρωτοβουλίας	από	την	διευθύντρια.		
Σε	αντίθεση	με	την	τωρινή	τους	κατάσταση,	αρκετοί	είναι	οι	εκπαιδευτικοί	που	αναφέρουν	
εμπειρίες	 τους	 από	 άλλα	 σχολεία.	 Ακριβέστερα,	 αναφέρουν	 ότι	 εκεί	 δεν	 μπορούσαν	 να	
πραγματοποιήσουν	 οποιαδήποτε	 ιδέα	 είχαν	 καθότι	 ο	 διευθυντής	 του	 σχολείου	 ή	 ο	
σχολικός	σύμβουλος	ή	οι	 ίδιοι	οι	εκπαιδευτικοί	εκδήλωναν	την	αντίθεση	τους	με	αυτές	ή	
γιατί	γενικά	επικρατούσε	αρνητικό	κλίμα	ανάμεσα	σε	αυτούς	τους	τρεις	παράγοντες.	
Για	 παράδειγμα,	 μια	 εκπαιδευτικός	 αναφέρει	 ότι	 στο	 παρελθόν,	 όπου	 βρισκόταν	 σε	 ένα	
άλλο	 σχολείο,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 εναντιώνονταν	 μαζί	 της	 επειδή	 θεωρούσαν	 ότι	 ό,τι	
πρωτοβουλίες	έπαιρνε	ήταν	για	να	αναδειχθεί	ατομικά	ως	εκπαιδευτικός	σε	σχέση	με	τους	
υπόλοιπους.	 Γι’	 αυτό,	 μετά	 από	 λίγο	 καιρό,	 παρότι	 έβλεπε	 ότι	 οι	 προσπάθειες	 της	
βοηθούσαν	τους	μαθητές	της,	το	ότι	απομονώνονταν	από	τους	υπόλοιπους	εκπαιδευτικούς	
την	οδήγησε	να	σταματήσει	να	πραγματοποιεί	το	οτιδήποτε	για	να	είναι	ήρεμη,	ενώ	τελικά	
ζήτησε	 μετάθεση	 σε	 ένα	 άλλο	 σχολείο.	 Αυτό	 το	 παράδειγμα	 υποδεικνύει	 ότι	 το	 κλίμα	
ανάμεσα	 στους	 συναδέλφους	 ίσως	 επηρεάζει	 την	 επαγγελματική	 αυτονομία	 των	
εκπαιδευτικών	όχι	μόνο	σε	επίπεδο	σχολείου	αλλά	και	τάξης.		
Ας	σημειωθεί	ότι	ακόμη	μια	εκπαιδευτικός	αναφέρει	πως	στο	προηγούμενο	σχολείο	που	
βρισκόταν	δεν	υπήρχε	καλό	κλίμα	ανάμεσα	στους	εκπαιδευτικούς,	κάτι	που	την	οδηγούσε	
να	 απομονώνεται	 στην	 τάξη	 της.	 Εκεί,	 θεωρούσε	 πως	 μπορούσε	 να	 διεκδικεί	 και	 να	
διατηρεί	την	επαγγελματική	αυτονομία	της	τουλάχιστον	σε	επίπεδο	τάξης,	υιοθετώντας	τον	
τύπο	 της	 ατομικής	 επαγγελματικής	 αυτονομίας.	 Συμπληρωματικά,	 άλλος	 ένας	
εκπαιδευτικός	 αναφέρει	 ότι	 παλαιότερα	 βρισκόταν	 σε	 ένα	 σχολείο	 όπου	 καθημερινά	 ο	
διευθυντής	 μάλωνε	 με	 τους	 γονείς,	 στοιχείο	 που	 τον	 φόρτιζε	 και	 δεν	 μπορούσε	 να	
συγκεντρωθεί	 στο	 διδακτικό	 έργο	 της	 τάξης	 του,	 πόσο	 μάλλον	 να	 ασχοληθεί	 με	 δράσεις	
που	αφορούσαν	το	ίδιο	το	σχολείο.	Απεναντίας,	επισημαίνει	ότι	στο	σχολείο	που	βρίσκεται	
σήμερα	 τόσο	 με	 την	 ύπαρξη	 καλού	 κλίματος	 ανάμεσα	 στους	 εκπαιδευτικούς	 όσο	 και	
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υποστηρικτικής	 διευθύντριας	 και	 σχολικού	 συμβούλου,	 οι	 περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	
προσπαθούν	να	διεκδικούν	την	επαγγελματική	αυτονομία	τους.	
	

Συμπέρασμα	
Συμπερασματικά,	 το	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 χαρακτηρίζεται	 από	 έλλειψη	
δυνατότητας	άσκησης	 της	 επαγγελματικής	αυτονομίας	από	 τους	 εκπαιδευτικούς	 τόσο	σε	
επίπεδο	 τάξης	 όσο	 και	 γενικότερα	 σχολείου.	 Εφόσον,	 σύμφωνα	 με	 διεθνείς	 εκθέσεις	
(Ευρωπαϊκή	 Μονάδα	 Ευρυδίκη,	 2008)	 υπάρχει	 σχετική	 επαγγελματική	 αυτονομία	 στις	
διδακτικές	 πρακτικές	 και	 περιορισμένη	 στις	 σχολικές	 πρακτικές.	 Σαφέστερα,	 σε	 επίπεδο	
διδασκαλίας,	 οι	 περισσότερες	 από	 τις	 αποφάσεις	 που	 αφορούν	 το	 διδακτικό	 έργο	 είναι	
προσδιορισμένες	 από	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 σπουδών	 (ΦΕΚ	 303Β/13-03-2003).	
Ταυτόχρονα,	 σε	 επίπεδο	σχολείου,	 το	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	σύστημα	υιοθετεί	 τον	 τύπο	
ενός	 συγκεντρωτικού	 εκπαιδευτικού	 συστήματος,	 μη	 δίνοντας	 τη	 δυνατότητα	 	 στους	
εκπαιδευτικούς	να	συμμετέχουν	στον	προγραμματισμό	του	σχολείου.	
Έπειτα,	 στα	 σημαντικά	 συμπεράσματα	 της	 παρούσας	 εργασίας	 συγκαταλέγεται	 ότι	 οι	
περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 που	 συμμετείχαν	 στην	 έρευνα	 (Αθανασιάδου,	 2018)	
εκφράζουν	ότι	κατανοούν	ότι	τα	πλαίσια	της	επαγγελματικής	αυτονομίας	τους	είναι	εκ	των	
άνω	 προσδιορισμένα.	 Το	 δεδομένο	 αυτό	 υποδεικνύει	 ότι	 τόσο	 ο	 τεχνικός	 όσο	 και	 ο	
ιεραρχικός	 έλεγχος	 που	ασκείται	 στους	 εκπαιδευτικούς,	 γίνεται	 εν	 μέρει	 αντιληπτός	από	
τους	ίδιους	(Apple,	1993).		
Κατόπιν,	βασικός	στόχος	της	παρούσας	εργασίας	είναι	η	οικοδόμηση	μιας	θετικής	εικόνας	
για	 το	μέλλον	αναφορικά	με	 την	 επαγγελματική	αυτονομία	 των	 εκπαιδευτικών.	 Γι’	 αυτό,	
προτείνεται	η	μελλοντική	διερεύνηση	της	σχέσης	ανάμεσα	στην	επαγγελματική	αυτονομία	
και	 των	 τριών	 παραγόντων	 που	 παρουσιάζονται,	 δηλαδή	 του	 προφίλ	 του	 σχολικού	
συμβούλου	 και	 του	 διευθυντή	 από	 κοινού	 με	 το	 κλίμα	 που	 επικρατεί	 ανάμεσα	 στους	
εκπαιδευτικούς.	Γιατί,	κοντά	σε	αυτόν	τον	συλλογισμό,	θα	μπορούσε	κάποιος	να	ισχυριστεί	
ότι	 ίσως	αυτοί	 οι	 παράγοντες	που	φαίνεται	 να	οδηγούν	 τους	 εκπαιδευτικούς	αυτών	 των	
δυο	 σχολείων	 να	 αντιλαμβάνονται	 μεγαλύτερα	 επίπεδα	 επαγγελματικής	 αυτονομίας	 σε	
επίπεδο	 τάξης	 και	 σχολείου,	 όντως	 να	 οδηγούν.	 Με	 άλλα	 λόγια,	 εάν	 αρχίσουν	 οι	
εκπαιδευτικοί	 να	 συνεργάζονται	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς	 των	 διπλανών	 τάξεων	 παρά	 να	
απομονώνονται	στις	δικές	τους,	εάν	αρχίσουν	οι	διευθυντές	των	σχολείων	να	παραχωρούν	
πολλές	 από	 τις	 εξουσίες	 τους	 στους	 εκπαιδευτικούς	 παρά	 να	 τις	 συγκεντρώνουν	 στο	
πρόσωπο	τους	και	εάν	οι	σχολικοί	σύμβουλοι	να	λειτουργούν	ως	μεσάζοντες	διεκδικήσεων	
υπέρ	των	σχολείων	από	την	κεντρική	εκπαιδευτική	πολιτική	και	όχι	ως	επόπτες	της	τήρησης	
των	δημοσιοϋπαλληλικών	καθηκόντων	από	τους	εκπαιδευτικούς.	
	
	

Βιβλιογραφία	
Apple,	 M.	 (1993).	 Εκπαίδευση	 και	 Εξουσία	 (Φ.	 Κοκαβέσης	 Μτφ.).	 Θεσσαλονίκη:	

Παρατηρητής.	
Day,	 C.,	Hall,	 C.	&	Whitaker,	 P.	 (1998).	Developing	 leadership	 in	 primary	 schools.	 London:	

Paul	Chapman	Publishing.	
Day,	 C.,	 Harris,	 A.,	 Hadfield,	 M.	 (2001).	 Challenging	 the	 orthodoxy	 of	 effective	 school	

leadership,	International	Journal	of	Leadership	in	Education,	4(1),	39-56.	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

19									

Gray,	 S.	 L.	 (2007).	 Teacher	 as	 Technician:	 semi-professionalism	 after	 the	 1988	 Education	
Reform	 Act	 and	 its	 effect	 on	 conceptions	 of	 pupil	 identity.	Policy	 Futures	 in	
Education,	5(2),	194-203.	

Hargreaves,	A.	(2000).	Four	ages	of	professionalism	and	professional	learning.	Teachers	and	
teaching:	theory	and	practice,	6(2),	151-182.	

Hoyle,	 E.	 (2008).	 «Changing	 conceptions	 of	 teaching	 as	 a	 profession:	 Personal	
Reflections.	Στο	 D.	 Johnson,	 R.	 Maclean	 (Επιμ.),	 Teaching:	 Professionalization,	
Development	and	Leadership	(σσ.	285-304).	Dordrecht,	Netherlands:	Springer.	

Little,	 J.	 W.	 (1990).	 The	 persistence	 of	 privacy:	 Autonomy	 and	 initiative	 in	 teachers’	
professional	relations.	Teachers	College	Record,	91(4),	509-536.	

Neave,	 G.	 (1997).	 Οι	 Εκπαιδευτικοί:	 Προοπτικές	 για	 το	 Εκπαιδευτικό	 Επάγγελμα	 στην	
Ευρώπη.	Αθήνα:	Μεταίχμιο.	

Pearson,	 L.	 C.,	 &	Moomaw,	W.	 (2005).	 The	 relationship	 between	 teacher	 autonomy	 and	
stress,	 work	 satisfaction,	 empowerment,	 and	 professionalism.	 Educational	 research	
quarterly,	29(1),	37.	

Robertson,	L.	S.	 (1996)	Markets	and	teacher	professionalism:	A	political	economy	analysis,	
Melbourne	Studies	in	Education,	37(2),	23-39.	

Stoll,	 L.,	Bolam,	R.,	McMahon,	A.,	Wallace,	M.,	&	Thomas,	 S.	 (2006).	Professional	 learning	
communities:	A	review	of	the	literature.	Journal	of	educational	change,	7(4),	221-258.	

Webb,	P.	T.	(2002).	Teacher	power:	The	exercise	of	professional	autonomy	in	an	era	of	strict	
accountability.	Teacher	Development,	6(1),	47-62.	

Westheimer,	 J.	 (1998).	Among	 school	 teachers:	 Community,	 autonomy,	 and	 ideology	 in	
teachers'	work.	New	York:	Teachers	College	Press.	

Whitty,	 G.	 (2000).	 Teacher	 professionalism	 in	 new	 times.	 Journal	 of	 In-Service	 Education,	
26(2),	281-295.	

Whitty,	G.,	Power,	S.	and	Halpin,	D.	(1998).	Devolution	and	Choice	in	Education:	The	School,	
the	State	and	the	Market.	Buckingham:	Open	University	Press.	

Αθανασιάδου,	 Δ.	 (2018).	 Οι	 αντιλήψεις	 των	 δασκάλων	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	
αυτονομία,	 τον	 ρόλο	 τους	 και	 την	 ταυτότητά	 τους:	 Η	 περίπτωση	 δύο	 Δημοτικών	
σχολείων	 (Αδημοσίευτη	 Μεταπτυχιακή	 εργασία).	 Αριστοτέλειο	 Πανεπιστήμιο	
Θεσσαλονίκης,	Θεσσαλονίκη.	

Κασιμάτη,	 Κ.	 (2001).	 Δομές	 και	 Ροές:	 Το	 φαινόμενο	 της	 κοινωνικής	 και	 επαγγελματικής	
κινητικότητας.	Αθήνα:	Gutenberg.	

Μλεκάνης,	 Μ.	 (2005).	 Οι	 συνθήκες	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών.	 Αθήνα:	 Τυπωθήτω-
Δαρδανός.	

Προεδρικό	 Διάταγμα	 ΦΕΚ	 1340/2002:	 Καθορισμός	 Αρμοδιοτήτων	 και	 Καθηκόντων	
Διευθυντών,	Υποδιευθυντών,	Συλλόγου	Διδασκόντων.	

Προεδρικό	 Διάταγμα	 ΦΕΚ	 303Β/13-03-2003:	 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ	 ΕΝΙΑΙΟ	 ΠΛΑΙΣΙΟ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	 ΣΠΟΥΔΩΝ	 (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)	 και	 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	 ΣΠΟΥΔΩΝ	
(Α.Π.Σ.)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,	ΓΕΝΙΚΟ	ΜΕΡΟΣ.	

Προεδρικό	 Διάταγμα	 ΦΕΚ	 303Β/13-03-2003:	 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ	 ΕΝΙΑΙΟ	 ΠΛΑΙΣΙΟ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	 ΣΠΟΥΔΩΝ	 (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)	 και	 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	 ΣΠΟΥΔΩΝ	
(Α.Π.Σ.)	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,	ΓΕΝΙΚΟ	ΜΕΡΟΣ.	

Σχεδιασμός	 και	 υλοποίηση	 προγραμμάτων	 σχολικών	 δραστηριοτήτων		 (Περιβαλλοντικής	
Εκπαίδευσης,	Αγωγής	Υγείας,	Πολιτιστικών	Θεμάτων,	Αγωγής	Σταδιοδρομίας)	για	το	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

20	

σχολικό	 έτος	 2017-2018.	 (2017,	 Νοέμβρης	 3).	 Ανακτήθηκε	 από	
https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/sxolika-nea-gymn/31274-03-11-17-
sxediasmos-kai-ylopoiisi-programmaton-sxolikon-drastiriotiton-perivallontikis-
ekpaidefsis-agogis-ygeias-politistikon-thematon-agogis-stadiodromias-2.	
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Η	χρήση	του	πλαισίου	της	παιδαγωγικής	του	κριτικού	
γραμματισμού	στις	πρώτες	τάξεις	του	Δημοτικού	σχολείου	

	
	

Αθανάσιος	Αϊδίνης	
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	
Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	

	
	

Περίληψη	
Τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 ο	 γραμματισμός	 και	 η	 διδασκαλία	 του	 αλλάζουν,	 ως	 αποτέλεσμα	 αλλαγών	 στις	
κοινωνίες	όπως	είναι	η	αύξηση	 των	διαφορών	ανάμεσα	στους	πλούσιους	και	 τους	φτωχούς	ή	 των	παιδιών	
που	έχουν	βιώσει	πόλεμο,	μετανάστευση	και	φτώχεια	(Comber,	2013).	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	η	παιδαγωγική	του	
κριτικού	 γραμματισμού	 αποτελεί	 μία	 από	 τις	 πιο	 σημαντικές,	 αν	 όχι	 τη	 σημαντικότερη,	 πρόταση	 για	 τη	
διδασκαλία	 του	 γραμματισμού.	 Ωστόσο,	 καθώς	 ο	 κριτικός	 γραμματιμσός	 επικεντρώνεται	 στις	 σχέσεις	
εξουσίας	 και	 τη	 γλώσσα	 (Lewison,	 Flint	 &	 Sluys,	 2002;	 Comber,	 2013)	 συνήθως	 δεν	 θεωρείται	 κατάλληλο	
πλαίσιο	 για	 τα	 παιδιά	 των	 μικρότερων	 τάξεων	 του	 Δημοτικού	 Σχολείου,	 ενώ	 θεωρείται	 καταλληλότερο	
πλαίσιο	για	τους	μεγαλύτερους	μαθητές	και	τους	ενήλικες.	Στόχος	της	παρούσας	εργασίας	είναι	να	αναδείξει	
τη	δυνατότητα	να	συμπεριληφθεί	στα	αναλυτικά	προγράμματα	των	πρώτων	τάξεων	του	Δημοτικού	Σχολείου	
ο	κριτικός	γραμματισμός	με	στόχο	η	διδασκαλία	του	γραμματισμού	να	μην	επικεντρώνεται	στο	να	μάθουν	τα	
παιδιά	 να	διαβάζουν	αλλά	 να	διαβάζουν	 για	 να	μάθουν,	 μία	πρακτική	στην	 οποία	συμπεριλαμβάνονται	 τα	
σημαντικά	στοιχεία	της	κριτικής,	του	διαλόγου	και	του	αναστοχασμού	(Harwood,	2012).	Έχοντας	ως	βάση	το	
μοντέλο	των	4	μορφών	πόρων	των	Luke	και	Freebody	(1997)	για	τη	θεώρηση	της	ανάγνωσης	ως	κοινωνικής	
πρακτικής,	 ο	 κριτικός	 γραμματισμός	 στις	 πρώτες	 τάξεις	 της	 υποχρεωτικής	 εκπαίδευσης	 σχετίζεται	 με	 την	
αναγνώριση	και	την	κινητοποίηση	των	πόρων	των	παιδιών	για	ανάλυση	και	εξέταση	των	κειμένων	αλλά	και	τη	
δυνατότητα	 τα	 παιδιά	 να	 αναπτύξουν	 νέους	 πόρους	 συλλογισμού	 (Comber,	 2001).	 Αυτή	 η	 γνώση	 είναι	
σημαντική	 καθώς	 δίνει	 έμφαση	 στην	 παραδοχή	 ότι	 οι	 κειμενικές	 πρακτικές	 δεν	 είναι	 ουδέτερες	 και	
καθοδηγούν	τον	αναγνώστη	με	συγκεκριμένους	τρόπους	τους	οποίους	ο	αναγνώστης	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	
να	αναγνωρίζει.	 Σε	αυτό	 το	πλαίσιο,	παρουσιάζονται	διδακτικές	πρακτικές,	από	 την	 ελληνική	και	 τη	διεθνή	
βιβλιογραφία,	που	αναπτύσσουν	την	κριτική	κατανόηση	των	παιδιών	για	τη	γλώσσα	ως	πολιτισμικής	γνώσης,	
αναδεικνύοντας	 ότι	 ο	 κριτικός	 γραμματισμός	 μπορεί	 και	 πρέπει	 να	 αποτελεί	 σημαντικό	 συστατικό	 των	
προγραμμάτων	για	τη	διδασκαλία	του	γραμματισμού	στις	πρώτες	τάξεις	της	υποχρεωτικής	εκπαίδευσης.	
	

								Λέξεις-κλειδιά	
Κριτικός	γραμματισμός,	πρώτη	σχολική	ηλικία,	παιδαγωγική	του	κριτικού	γραμματισμού	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 επιχειρείται	 μια	 αλλαγή	 στον	 τρόπο	 που	 διδάσκεται	 η	 μητρική	
γλώσσα,	 ως	 συνέπεια	 διάφορων	 προτάσεων	 που	 εμφανίζονται	 στη	 βιβλιογραφία.	 Οι	
Ντίνας	 και	 Γώτη	 (2016),	 διακρίνουν	 τρεις	 σημαντικούς	 σταθμούς	 στη	 διδακτική	 της	
γλώσσας.	 Ο	 πρώτος	 σχετίζεται	 με	 την	 παραδοσιακή	 ή	 κλασική	 διδασκαλία,	 όπου	 η	 λέξη	
αποτελεί	 την	 κύρια	μονάδα	ανάλυσης	 και	 διδασκαλίας.	 Κύριος	 στόχος	 είναι	 η	 εκμάθηση	
της	 γραμματικής,	 γι’	 αυτό	 και	 επικεντρώνεται	 στον	 παραδειγματικό	 και	 όχι	 στον	
συνταγματικό	 άξονα,	 με	 ελάχιστες	 δραστηριότητες	 προφορικού	 λόγου	 και	 μικρότερη	
έμφαση	 στην	 παραγωγή	 (Ντίνας	 &	 Γώτη,	 2016).	 Η	 καλλιέργεια	 του	 προφορικού	 λόγου	
βασίζεται	κυρίως	στις	απαντήσεις	που	δίνουν	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	στις	ερωτήσεις	
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του	 εκπαιδευτικού,	 ενώ	 ο	 γραπτός	 λόγος	 κυριαρχεί	 και	 περιλαμβάνει,	 μεταξύ	 άλλων,	
ορθογραφία,	ασκήσεις	γραμματικής	και	παραγωγή	εκθέσεων.	Οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	
είναι	παθητικοί	 δέκτες	 των	 γνώσεων	που	παρέχονται	από	 τον	 εκπαιδευτικό	 και	 το	 κύριο	
υλικό	διδασκαλίας	είναι	το	σχολικό	εγχειρίδιο.	Όπως	αναφέρουν	οι	Ντίνας	και	Γώτη	(2016),	
η	μέθοδος	αυτή	προτείνεται	και	εφαρμόζεται	ακόμη	και	σήμερα	με	μικρές	αλλαγές.			
Ο	δεύτερος	σταθμός	σχετίζεται	με	τη	δομιστική	προσέγγιση	στη	διδασκαλία	της	γλώσσας.	
Κατά	τη	διάρκεια	του	20ου	αιώνα	με	την	εμφάνιση	του	δομισμού	το	ενδιαφέρον	στρέφεται	
στην	 πρόταση	 και	 όχι	 στη	 λέξη,	 καθώς	 η	 γλώσσα	 ορίζεται	 ως	 ένα	 σύστημα	 στοιχείων	
μεταξύ	 των	 οποίων	 αναγνωρίζονται	 ιεραρχικές	 σχέσεις	 και	 σχέσεις	 αλληλεξάρτησης	
(Ντίνας	 &	 Γώτη,	 2016).	 Η	 πρόταση	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 γλώσσας	 στο	 πλαίσιο	 του	
δομισμού	 βασίζεται	 στην	 ψυχολογική	 θεωρία	 του	 συμπεριφορισμού,	 καθώς	 αποτελεί	
πτυχή	 της	 ανθρώπινης	 συμπεριφοράς,	 όπου	 η	 μάθηση	 βασίζεται	 στις	 αποκρίσεις	 σε	
ερεθίσματα.	 Με	 βάση	 αυτή	 τη	 θεωρία,	 η	 μάθηση	 της	 γλώσσας	 συμβαίνει	 με	 την	
απομνημόνευση	γλωσσικών	εκφράσεων	που	συνδέονται	με	συγκεκριμένα	ερεθίσματα	και,	
κατά	συνέπεια,	βασίζεται	στη	μίμηση	και	όχι	στη	δημιουργία.	Η	γλώσσα	αντιμετωπίζεται	
στην	 ολότητά	 της	 και	 οι	 συνηθέστερες	 ασκήσεις	 που	 χρησιμοποιούνται	 είναι	 η	
συμπλήρωση	 κενών,	 τα	 παραδείγματα	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 γραμματικής	 και	 του	
συντακτικού	κ.ά.	(Ντίνας	&	Γώτη,	2016).	
Ο	τρίτος	σημαντικός	σταθμός	στη	διδασκαλία	της	γλώσσας	συνδέεται	με	την	επικοινωνιακή	
προσέγγιση,	πρόταση	για	τη	διδασκαλία	της	γλώσσας	που	προέκυψε	τόσο	από	τη	θεωρία	
του	 Chomsky	 όσο	 και	 από	 την	 κριτική	 που	 άσκησε	 η	 κοινωνιογλωσσολογία	 για	 την	
ουδετεροποίηση	 της	 γλώσσας	 από	 το	 δομισμό	 αλλά	 και	 από	 την	 επίδραση	 των	
λειτουργιστών	γλωσσολόγων	(Ηalliday)	που	τόνισαν	την	λειτουργική	πλευρά	της	γλώσσας	
(Ντίνας	 &	 Γώτη,	 2016).	 Βασική	 αρχή	 της	 επικοινωνιακής	 προσέγγισης	 είναι	 η	 ενεργός	
συμμετοχή	 των	 μαθητών/μαθητριών	 σε	 δραστηριότητες	 επικοινωνιακού	 τύπου	 που	
οδηγούν	στην	κατάκτηση	της	γλώσσας	και	όχι	στην	παραδοσιακή	διδασκαλία	της	(Ντίνας	&	
Γώτη,	 2016).	 Έτσι	 η	 επικοινωνιακή	 χρήση	 της	 γλώσσας	 για	 την	 επίτευξη	 συγκεκριμένων	
στόχων	τίθεται	στον	πυρήνα	της	γλωσσικής	διδασκαλίας,	η	οποία	συνδέεται	με	τις	ανάγκες	
και	τα	ενδιαφέροντα	των	μαθητών	και	των	μαθητριών.	Κυρίαρχος	στόχος	είναι	να	μπορεί	ο	
χρήστης	 της	 γλώσσας	 να	 εκμεταλλευτεί	 πλήρως	 τις	 δυνατότητες	 που	 του	 παρέχει	 το	
γλωσσικό	 σύστημα	 ώστε	 να	 μπορεί	 να	 επικοινωνεί	 σε	 διάφορα	 πλαίσια,	 να	 αναπτύξει,	
δηλαδή,	επικοινωνιακή	ικανότητα	(Ντίνας	&	Γώτη,	2016).				
Ωστόσο,	 η	 θεώρηση	 της	 επικοινωνιακής	 ικανότητας	 ως	 «λίστας	 γλωσσικών	 πράξεων»	
(Ντίνας	&	Γώτη,	2016:	22)	χωρίς	την	εμπλοκή	των	κοινωνικοπολιτισμικών	παραμέτρων	που	
ουσιαστικά	 καθορίζουν	 αυτές	 τις	 γλωσσικές	 πράξεις	 οδήγησε	 στη	 χρήση	 του	 όρου	
«γραμματισμός»	 στη	 διδασκαλία	 της	 γλώσσας.	 Ο	 συγκεκριμένος	 όρος	 άρχισε	 να	
χρησιμοποιείται	 στην	 επίσημη	 εκπαίδευση	 στη	 δεκαετία	 του	 1980	 (Χλαπουτάκη,	 2016)	
χωρίς,	 ωστόσο,	 να	 οριοθετηθεί	 πλήρως.	 Έτσι	 ο	 γραμματισμός	 συνδέθηκε	 τόσο	 με	 την	
ανάπτυξη	 δεξιοτήτων	 (αυτόνομο	 μοντέλο)	 όσο	 και	 με	 κοινωνικές	 πρακτικές	 (ιδεολογικό	
μοντέλο)	 (Street,	 1984).	 Σήμερα,	 ο	 όρος	 χρησιμοποιείται	 και	 στον	 πληθυντικό,	
πολυγραμματισμοί,	 ώστε	 να	 μην	 περιορίζεται	 μόνο	 στη	 γλώσσα	 καθώς	 σύγχρονες	
κοινωνικές	 πρακτικές	 δεν	 απαιτούν	 μόνο	 τη	 χρήση	 του	 γλωσσικού	 σημειωτικού	
συστήματος.			
Η	 χρήση	 του	 όρου	 γραμματισμός	 (literacy)	 στην	 ελληνική	 βιβλιογραφία	 τα	 τελευταία	
χρόνια	σηματοδοτεί	την	υιοθέτηση	ενός	ευρύτερου	περιεχομένου	σε	αυτό	που	παλαιότερα	
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ονομαζόταν	 αλφαβητισμός	 (Χαραλαμπόπουλος,	 2006).	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Χατζησαββίδη	
(2003),	«ο	όρος	γραμματισμός	δε	σημαίνει	μόνο	την	ικανότητα	του	ατόμου	να	διαβάζει	και	
να	κατανοεί	ένα	γραπτό	κείμενο,	αλλά	και	την	ικανότητα	να	κατανοεί,	να	ερμηνεύει	και	να	
αντιμετωπίζει	 κριτικά	 τους	 διάφορους	 τύπους	 λόγου,	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 παράγει	 μια	
γκάμα	ειδών	λόγου	και,	γενικά,	να	είναι	σε	θέση	να	λειτουργεί	σε	διάφορες	επικοινωνιακές	
συνθήκες	χρησιμοποιώντας	γραπτό,	προφορικό	λόγο	και	μη	γλωσσικά	κείμενα»	(σελ.	189).	
Σύμφωνα	με	τον	Baynham	(2002),	η	διάσταση	του	κριτικού	γραμματισμού	είναι	σημαντική	
για	 τον	 ορισμό	 του	 γραμματισμού	 καθώς	 αναδεικνύει	 τη	 δυνατότητα	 των	 ατόμων	 να	
αμφισβητούν	ισχυρές	κοινωνικές	διαδικασίες.	
Σύμφωνα	 με	 τον	 ίδιο,	 ο	 ορισμός	 που	 δίνεται	 από	 το	 Αυστραλιανό	 Συμβούλιο	 για	 το	
Γραμματισμό	 Ενηλίκων	 είναι	 συμφραστικά	 ευαίσθητος	 και	 συνδυάζει	 τις	 δύο	 διαστάσεις	
του	 γραμματισμού,	 τη	 λειτουργική	 και	 την	 κριτική.	 Σύμφωνα	 με	 αυτό	 τον	 ορισμό,	 «Ο	
γραμματισμός	 αναφέρεται	 στην	 ακρόαση,	 στην	 ομιλία,	 στην	 ανάγνωση,	 στη	 γραφή	 και	
στην	 κριτική	 σκέψη.	 Περιλαμβάνει	 επίσης	 και	 τον	 αριθμητισμό.	 Περιλαμβάνει	 την	
πολιτισμική	 γνώση	 η	 οποία	 καθιστά	 ικανό	 έναν	 ομιλητή,	 συγγραφέα	 ή	 αναγνώστη	 να	
αναγνωρίζει	 και	 χρησιμοποιεί	 την	 κατάλληλη	 γλώσσα	 σε	 διαφορετικές	 κοινωνικές	
περιστάσεις.	 Για	μια	 τεχνολογικά	προηγμένη	 χώρα	όπως	η	Αυστραλία,	 στόχος	 είναι	 ένας	
ενεργητικός	γραμματισμός,	που	επιτρέπει	στους	ανθρώπους	να	χρησιμοποιούν	τη	γλώσσα	
για	να	αυξήσουν	την	ικανότητά	τους	να	σκέφτονται,	να	δημιουργούν	και	να	αμφισβητούν,	
έτσι	ώστε	να	συμμετέχουν	αποτελεσματικά	στην	κοινωνία»	(Baynham,	2002,	σελ.	21).		
Η	απλή	ανάγνωση	των	γενικών	στόχων	που	τίθενται	σε	Αναλυτικά	Προγράμματα	διαφόρων	
χωρών	για	 τη	διδασκαλία	 της	 γλώσσας	αβίαστα	οδηγεί	στο	συμπέρασμα	ότι	αρκετά	από	
αυτά	επικεντρώνονται,	κατά	βάση,	στην	απόκτηση	δεξιοτήτων	και	λιγότερο	στην	κοινωνική	
πρακτική	 του	 γραμματισμού	 (Hannon,	 2000;	 European	 Commission,	 2011).	 Ωστόσο,	 η	
μάθηση	 του	 γραμματισμού	δεν	μπορεί	 να	περιορίζεται	 στη	μάθηση	 και	 τη	 σωστή	 χρήση	
των	λεξικογραμματικών	τύπων	αλλά	στην	εξοικείωση	των	μαθητών	και	των	μαθητριών	με	
μια	 ποικιλία	 σημειωτικών	 μέσων	 που	 χρησιμοποιείται	 στη	 σχολική	 τάξη	 για	 την	
παρουσίαση	 και	 κατανόηση	 νοημάτων	 (Κωστούλη,	 2009).	 Η	 ερμηνεία	 των	 πράξεων	 του	
γραμματισμού	 ως	 σημειωτικών	 πράξεων	 υποστηρίζεται	 και	 από	 τη	 Hassan	 (2006),	 όταν	
ορίζει	την	αρχική	φάση	του	γραμματισμού	ως	ικανότητα	σημασιοδότησης.	Η	ίδια	διακρίνει	
δύο	διαφορετικές	γραμμές	ανάπτυξης	του	γραμματισμού.	Η	μία	είναι	αυτή	που	συμβαίνει	
μέσω	 των	καθημερινών	δραστηριοτήτων	και	η	οποία	θεωρείται	φυσική.	Η	δεύτερη	είναι	
αυτή	 που	 συμβαίνει	 στην	 επίσημη	 εκπαίδευση	 και	 θεωρείται	 εξειδικευμένη	 και,	 αν	 και	
έπεται	της	πρώτης,	έχει	προβληθεί	περισσότερο,	ενώ	έχει	συνδεθεί	με	κοινωνική	διάκριση	
και	 έχει	 οδηγήσει	 στην	 μεγαλύτερη	 αξία	 που	 συνήθως	 δίνεται	 στον	 γραπτό	 λόγο	 σε	
σύγκριση	με	τον	προφορικό.		
Στόχος	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	 αναδείξει	 τη	 δυνατότητα	 χρήσης	 πρακτικών	
κριτικού	 γραμματισμού	 στην	 πρώτη	 σχολική	 ηλικία.	 Στην	 πρώτη	 ενότητα	 γίνεται	
προσπάθεια	 να	 παρουσιαστεί	 συνοπτικά	 η	 έννοια	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 ώστε	 να	
δοθεί	 το	πλαίσιο	εφαρμογής	αντίστοιχων	πρακτικών	στην	προσχολική	και	πρώτη	σχολική	
ηλικία.	 Στη	 δεύτερη	 ενότητα	 παρουσιάζεται	 το	 πλαίσιο	 εφαρμογής	 πρακτικών	 κριτικού	
γραμματισμού	σε	αυτές	τις	ηλικιακές	ομάδες	σε	μια	προσπάθεια	να	απαντηθεί	το	ερώτημα	
αν	ένα	τέτοιο	πλαίσιο	είναι	εφαρμόσιμο.	Στην	τελευταία	ενότητα	παρουσιάζονται	κάποιες	
εφαρμογές	 αυτού	 του	 πλαισίου	 τόσο	 από	 τη	 διεθνή	 όσο	 και	 από	 την	 ελληνική	
βιβλιογραφία.	
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Κριτικός	γραμματισμός	
Η	επιμονή	του	Freire	(1972.	Freire	&	Macedo,	1987)	ότι	ο	γραμματισμός	θα	μπορούσε	και	
θα	 έπρεπε	 να	 οδηγεί	 τα	 άτομα	 να	 διεκδικούν	 τα	 δικαιώματά	 τους	 και	 η	 εμβληματική	
φράση	του	 ‘ανάγνωση	της	λέξης,	ανάγνωση	του	κόσμου’	ώθησε	πολλούς	εκπαιδευτικούς	
να	ασχοληθούν		με	τον	κριτικό	γραμματισμό	(Edelsky,	1999.	Giroux,	1993.	Lankshear,	1994.	
Luke,	2000.	Powell,	1999).	Ο	κριτικός	γραμματισμός	έχει	περιγραφεί	με	διάφορους	τρόπους	
από	εκπαιδευτικούς,	θεωρητικούς	και	γλωσσολόγους	και,	κατά	συνέπεια,	δεν	είναι	εύκολο	
να	δοθεί	ένας	γενικά	αποδεκτός	ορισμός.	Άλλωστε	ο	ορισμός	του	κριτικού	γραμματισμού	
είναι	 αντίθετος	 με	 βασικές	 παραδοχές	 του	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 αντιπαράθεση,	 τη	
διαφωνία	και	τη	διαφορά,	με	τοπικές	εξαρτήσεις	και	ένα	δυναμικό	ρεπερτόριο	πρακτικών	
που	 διαπραγματεύονται	 σε	 διαφορετικές	 περιστάσεις	 (Luke	&	 Freebody,	 1997.	 Kamler	&	
Comber,	 1996.	 Luke,	 2000,	 2012.	 Comber	 &	 Simpson,	 2001.	 Comber,	 2001).	 Οι	
εκπαιδευτικοί	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 ασχολούνται	 με	 διάφορα	 θέματα	 όπως	 ο	
φεμινισμός,	 ο	 ρατσισμός,	 η	 κριτική	 ανάλυση	 λόγου,	 η	 πολυπολιτισμικότητα,	 οι	 θεωρίες	
κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 κ.ά.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 Luke	 και	 Freebody	 (1997),	 ο	 κριτικός	
γραμματισμός	 σηματοδοτεί	 μία	 «συμμαχία	 εκπαιδευτικών	 ενδιαφερόντων	 αφιερωμένη	
στο	να	προσπαθεί	να	εμπλέξει	 τις	δυνατότητες	που	παρέχουν	οι	 τεχνολογίες	 της	γραφής	
και	 άλλων	 τρόπων	 απόδοσης	 νοημάτων	 για	 κοινωνική	 αλλαγή,	 πολιτισμική	 ποικιλία,	
οικονομική	ισότητα	και	πολιτική	χειραφέτιση»	(σελ.	1).	
Οι	 Lewison,	 Flint	 και	 Sluys	 (2002)	 μέσα	 από	 την	 ανασκόπηση	 πολλών	 ορισμών	 που	
υπάρχουν	στη	βιβλιογραφία	κατέληξαν	σε	μια	σύνθεση	αυτών	των	ορισμών	που	οδηγεί	σε	
τέσσερις	βασικές	διαστάσεις	του	κριτικού	γραμματισμού.	Η	πρώτη	διάσταση	σχετίζεται	με	
την	 αποδιοργάνωση	 των	 στερεοτύπων,	 την	 προσπάθεια	 δηλαδή	 να	 ιδωθεί	 η	
καθημερινότητα	 υπό	 διαφορετικό	 πρίσμα.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο,	 η	 γλώσσα	 και	 άλλα	
συστήματα	συμβόλων	χρησιμοποιούνται	για	να	αναγνωριστούν	άδηλοι	τρόποι	αντίληψης	
των	εμπειριών	μας	και	να	εξεταστούν	διαφορετικά	πλαίσια	για	να	τις	κατανοήσουμε.	Έτσι	ο	
κριτικός	 γραμματισμός	 οδηγεί	 στον	 προβληματισμό	 για	 όλα	 όσα	 μελετώνται	 και	 στην	
κατανόηση	 ότι	 η	 υπάρχουσα	 γνώση	 είναι	 ένα	 ιστορικό	 προϊόν.	 Επιπλέον,	 τα	 κείμενα	
εξετάζονται	 ως	 προς	 το	 πώς	 τοποθετούν	 τον	 αναγνώστη,	 ενώ	 η	 λαϊκή	 παράδοση	 και	 τα	
μέσα	 επικοινωνίας	 εντάσσονται	 στο	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 και	 για	 λόγους	 ευχαρίστησης	
αλλά	και	για	να	αναλυθούν	οι	τρόποι	που	τα	άτομα	τοποθετούνται	και	δομούνται	από	την	
τηλεόραση,	τα	παιχνίδια,	τα	κόμικς	κ.α.	Τέλος,	αναπτύσσεται	η	γλώσσα	της	κριτικής	και	της	
ελπίδας	και	η	γλώσσα	μελετάται	ώστε	να	αναδειχθούν	οι	 τρόποι	με	τους	οποίους	 	δομεί	
ταυτότητες	 και	 πολιτισμικούς	 λόγους	 και	 υποστηρίζει	 ή	 αποδιοργανώνει	 το	 κατεστημένο	
(Shor,	 1987.	 Luke	 &	 Freebody,	 1997.	 Marsh,	 2000.	 Shannon,	 1995.	 Vasquez,	 2000.	
Fairclough,	1989.	Gee,	1990).	Αυτή	η	διάσταση	συνδέεται	με	μια	ριζοσπαστική	στάση	των	
εκπαιδευτικών	 καθώς	αποδυναμώνει	 τον	παραδοσιακό	 τους	ρόλο	ως	φορείς	 της	 γνώσης	
και	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 που	 επιβάλλεται	 από	 πάνω	 και	 τους	 οδηγεί	 σε	 μια	
αγωνιστική	προοπτική	για	τον	ρόλο	τους	και	τις	ευθύνες	τους.	
Η	 δεύτερη	 διάσταση	 αναφέρεται	 στην	 εξέταση	 πολλαπλών	 οπτικών	 τόσο	 των	 εμπειριών	
όσο	 και	 των	 κειμένων	 ώστε	 να	 γίνει	 κατανοητή	 η	 διαφορά	 ανάμεσα	 στις	 διαφορετικές	
αντιλήψεις	καθώς	εξετάζονται	ταυτόχρονα.	Η	 ικανότητα	σύγκρισης	της	δικής	μας	οπτικής	
με	 την	 οπτική	 άλλων	 οδηγεί	 στον	 αναστοχασμό	 στη	 βάση	 των	 πολλαπλών	 και	
αντικρουόμενων	 οπτικών	 αλλά	 και	 στην	 εξέταση	 των	 κειμένων	 από	 τη	 σκοπιά	 των	
απόψεων	των	ατόμων	που	αναδεικνύονται	σε	ένα	κείμενο	και	των	απόψεων	των	ατόμων	
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που	 λείπουν	 από	 το	 κείμενο	 πολλές	 φορές	 εσκεμμένα.	 Έτσι	 συχνά	 οδηγούμαστε	 να	
προσέξουμε	και	να	αναζητήσουμε	τις	απόψεις	αυτών	που	είτε	δεν	τους	δίνεται	η	ευκαιρία	
να	τις	διατυπώσουν	είτε	έχουν	περιθωριοποιηθεί.	Στόχος	είναι	η	ανάδειξη	των	διαφορών	
μέσα	 από	 την	 εξέταση	 ανταγωνιστικών	 κειμένων	 αλλά	 και	 με	 τη	 γραφή	 κειμένων	 που	
αντιτίθενται	στους	κυρίαρχους	λόγους	(Lewison,	Leland	&	Harste,	2000.	Nieto,	1999.	Luke	&	
Freebody,	 1997.	 Harste,	 Βreau,	 Leland,	 Lewison,	 Ociepka,	 &	 Vasquez,	 2000).	 Η	 διάσταση	
αυτή	 έρχεται	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 παραδοσιακή	 οπτική	 της	 σωστής	 απάντησης	 καθώς	
επιτρέπει	 στους	 μαθητές	 και	 τον	 εκπαιδευτικό	 να	 καταλήξουν	 σε	 διαφορετικά	
συμπεράσματα.	
Η	 επικέντρωση	σε	 κοινωνικοπολιτικά	 ζητήματα	αφορά	στην	 τρίτη	 διάσταση	 του	 κριτικού	
γραμματισμού.	Με	βάση	 την	παραδοχή	ότι	 η	 διδασκαλία	δεν	 είναι	 μια	ουδέτερη	μορφή	
κοινωνικής	 πρακτικής	 αλλά	 διαπλέκεται	 και	 δεν	 διαχωρίζεται	 από	 τα	 κοινωνικοπολιτικά	
συστήματα,	τις	σχέσεις	εξουσίας	και	τη	γλώσσα,	είναι	σημαντικό	η	εξέταση	των	κειμένων	
να	ξεφεύγει	από	το	ατομικό,	σε	μια	προσπάθεια	να	γίνουν	αντιληπτά	τα	κοινωνικοπολιτικά	
συστήματα	 στα	 οποία	 ανήκουμε.	 Αυτό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 με	 τη	 χρήση	 του	
γραμματισμού	 για	 εμπλοκή	 στην	 καθημερινή	 πολιτική,	 με	 την	 αμφισβήτηση	 της	
νομιμότητας	των	άνισων	σχέσεων	εξουσίας	μέσα	από	τη	μελέτη	της	σχέσης	ανάμεσα	στη	
γλώσσα	 και	 την	 εξουσία	 με	 στόχο	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 του	 γραμματισμού	 ως	 μιας	
μορφής	 πολιτισμικής	 πολιτειότητας	 και	 πολιτικής	 που	 βοηθά	 περιθωριοποιημένες	
κοινωνικές	ομάδες	να	συμμετέχουν	στο	κοινωνικό	γίγνεσθαι	και	ως	μιας	διαρκούς	πράξης	
συνείδησης	και	αντίστασης	 (Giroux,	1993.	Anderson	&	 Irvin,	 1993.	 Fairclough,	1989.	Gee,	
1990),	ώστε	να	γίνει	κατανοητός	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	τα	κοινωνικοπολιτικά	συστήματα	
διαμορφώνουν	τις	αντιλήψεις,	τις	απαντήσεις	και	τις	δράσεις	μας.		
Η	τελευταία	διάσταση	του	κριτικού	γραμματισμού	σχετίζεται	με	την	ανάληψη	δράσης	για	
την	προώθηση	της	κοινωνικής	δικαιοσύνης.	Η	συμμετοχή	σε	δράσεις	για	 την	αλλαγή	του	
κόσμου	 και	 η	 χρήση	 της	 γλώσσας	 για	 την	 άσκηση	 δύναμης	 για	 να	 βελτιωθεί	 η	
καθημερινότητα	 και	 να	 αμφισβητηθούν	 πρακτικές	 προνομίων	 και	 ανισοτήτων	 είναι	 η	
ουσία	 του	 κριτικού	 γραμματισμού.	 Αυτό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 μέσω	 της	 ανάλυσης	 της	
γλώσσας	ώστε	να	γίνει	κατανοητό	πώς	αυτή	βοηθά	στο	να	διατηρηθεί	η	εξουσία	και	πώς	
περιθωριοποιημένες	κοινωνικές	ομάδες	μπορούν	να	αποκτήσουν	πρόσβαση	σε	κυρίαρχες	
γλωσσικές	μορφές	αλλά	και	με	την	κατάργηση	των	ορίων	μεταξύ	των	κοινωνικών	ομάδων	
ώστε	να	υπάρχει	αλληλοκατανόηση	(Giroux,	1993.	Freire,	1972.	Comber,	2001,	2013).	
Κάποιες	 χώρες	 έχουν	 εντάξει	 τον	 κριτικό	 γραμματισμό	 στα	 επίσημα	 Αναλυτικά	
Προγράμματά	 τους.	 Στη	 Σουηδία,	 για	 παράδειγμα,	 τα	 παιδιά	 που	 ολοκληρώνουν	 τη	
υποχρεωτική	 εκπαίδευση	 αναμένεται	 να	 μπορούν	 να	 διαπραγματευτούν	 ένα	
επιχειρηματολογικό	 κείμενο	 (π.χ.	 έκφρασης	 γνώμης,	 γραμμάτων	 στον	 εκδότη,	 ομάδων	
συζήτησης,	 στηλών	 εφημερίδων,	 επισκοπήσεων	 και	 διαφημίσεων),	 αλλά	 και	 να	
προσεγγίζουν	 κριτικά	 όλα	 τα	 μηνύματα	 του	 περιβάλλοντός	 τους	 (Aberg	 &	 Olin-Scheller,	
2017).	 To	 2010	 και	 στην	 Κύπρο	 ο	 κριτικός	 γραμματισμός	 αποτέλεσε	 τη	 βάση	 για	 το	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα	 του	 γλωσσικού	μαθήματος,	 ενώ	 και	 στην	 Ελλάδα	 το	 2011	 τα	Νέα	
Αναλυτικά	 Προγράμματα,	 που	 εφαρμόστηκαν	 πιλοτικά,	 στηρίχθηκαν	 στις	 αρχές	 του	
κριτικού	 γραμματισμού.	 Ωστόσο,	 ζητούμενο	 παραμένει	 η	 εφαρμογή	 των	 όσων	
αναφέρονται	στα	Προγράμματα	Σπουδών	στη	σχολική	πράξη.			
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Κριτικός	γραμματισμός	στην	πρώτη	σχολική	ηλικία	
Η	μελέτη	της	ανάπτυξης	του	γραμματισμού	τα	τελευταία	πενήντα	χρόνια	έχει	συνεισφέρει	
αξιόλογα	 ερευνητικά	 αποτελέσματα	 αλλά	 και	 θεωρητικούς	 προβληματισμούς	 που	
οδήγησαν	 στην	 καλύτερη	 κατανόηση	αυτής	 της	 ανάπτυξης	 και	 της	 διαδικασίας	 μάθησης	
αλλά	 και	 αλλαγής	 στον	 τρόπο	 που	 αυτός	 ορίζεται	 και	 διδάσκεται.	 Εκκινώντας	 από	 την	
παραδοχή	ότι	 η	ανάπτυξη	 του	 γραμματισμού	αποτελεί	 ένα	συνεχές,	 είναι	αυτονόητο	ότι	
και	για	τα	παιδιά	της	προσχολικής	και	πρώτης	σχολικής	ηλικίας	ισχύει	το	ίδιο	πλαίσιο	του	
γραμματισμού	που	υιοθετείται	 για	όλες	 τις	ηλικιακές	ομάδες,	με	 την	απόκτηση	γνώσεων	
και	 ικανοτήτων	που	αποτελούν	μέρος	 και	όχι	απλώς	σχετίζονται	με	 το	 ευρύτερο	πλαίσιο	
του	γραμματισμού.	
Ο	 κριτικός	 γραμματισμός,	 που	 σχετικά	 πρόσφατα	 εισήχθη	 στη	 διδασκαλία	 του	
γραμματισμού	 στην	 πρώτη	 σχολική	 ηλικία,	 σχετίζεται	 συνήθως	 με	 τρεις	 βασικές	
παιδαγωγικές	 πρακτικές:	 την	 αναγνώριση	 και	 κινητοποίηση	 των	 πόρων	 των	 παιδιών	 για	
ανάλυση,	την	εξέταση	υπαρχόντων	κειμένων	και	την	προσπάθεια	να	αναπτύξουν	τα	παιδιά	
νέους	 παρεκβατικούς	 πόρους	 (Comber,	 2013).	 To	 Four	 Resources	 Model	 των	 Luke	 και	
Freebody	(1997)	για	τον	κριτικό	γραμματισμό	μπορεί	να	αποτελέσει	την	εννοιολογική	βάση	
για	 την	 κατανόηση	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 ως	 παιδαγωγική	 πράξη	 (Comber,	 2013.	
Leland,	Harste	&	Huber,	2005).	To	συγκεκριμένο	μοντέλο	για	την	ανάγνωση	ως	κοινωνική	
πρακτική	 εμπεριέχει	 τέσσερις	 πόρους/πηγές	 γνώσης,	 την	 κωδικοποίηση,	 την	
πραγματολογία,	 τη	 σημασιολογία	 και	 την	 κριτική,	 ή	 τέσσερις	 ρόλους	 για	 τον	 αναγνώστη	
που	είναι	σημαντικοί	για	τη	διαδικασία	της	κατάκτησης	του	πραγματικού	γραμματισμού.			
Ο	πρώτος	ρόλος	 είναι	 του	αναγνώστη	που	 επιχειρεί	 να	σπάσει	 τον	 κώδικα.	 Σύμφωνα	με	
αυτή	 την	 άποψη,	 η	 ικανότητα	 αποκωδικοποίησης	 είναι	 πρωταρχικής	 σημασίας	 στη	
διδασκαλία	του	γραμματισμού	και	είναι	κυρίαρχη	στο	Αναλυτικό	Πρόγραμμα.	Ο	δεύτερος	
ρόλος	 είναι	 του	 αναγνώστη	 που	 επιχειρεί	 να	 κατανοήσει	 τη	 σημασία	 του	 κειμένου.	 Οι	
πρακτικές	που	χρησιμοποιούνται	στη	βάση	αυτής	της	άποψης,	σχετίζονται	με	την	ανάπτυξη	
της	 ικανότητας	 του	 αναγνώστη	 να	 χρησιμοποιήσει	 προσωπικές	 πληροφορίες	 αλλά	 και	
πληροφορίες	από	το	κείμενο	ώστε	να	καταλήξει	σε	ανάγνωση	πλήρους	νοήματος.	Ο	τρίτος	
ρόλος	είναι	του	χρήστη	του	κειμένου	όπου	αναλύεται	η	γλώσσα	που	χρησιμοποιείται	στο	
κείμενο	 και	 πώς	 η	 ανάγνωση	 του	 κειμένου	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 στην	 καθημερινή	
ζωή.	 Τέλος,	 ο	 ρόλος	 του	 αναλυτή	 του	 κειμένου	 σχετίζεται	 με	 την	 εφαρμογή	 πρακτικών	
κριτικού	 γραμματισμού.	 Σύμφωνα	με	 αυτή	 την	 άποψη,	 ο	 αναγνώστης	 είναι	 αναγκαίο	 να	
κατανοήσει	ότι	η	ανάγνωση	δεν	είναι	μια	ουδέτερη	μορφή	πολιτισμικής	πρακτικής	και	ότι	
τα	 κείμενα	 επιχειρούν	 να	 κατασκευάσουν	 την	 πραγματικότητα	 και	 τοποθετούν	 τον	
αναγνώστη	 με	 συγκεκριμένους	 τρόπους	 που	 ο	 αναγνώστης	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	
αναγνωρίζει.	
To	ερώτημα	που	αναδεικνύεται	με	βάση	αυτό	το	μοντέλο	είναι	κατά	πόσο	τα	παιδιά	της	
προσχολικής	και	πρώτης	σχολικής	ηλικίας	μπορούν	να	αντεπεξέλθουν	και	στους	τέσσερις	
ρόλους	 και	 κυρίως	 στον	 τελευταίο.	 Το	 πλαίσιο	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 ιστορικά	
αναφέρεται	περισσότερο	στη	δευτεροβάθμια	εκπαίδευση	και	σε	ενήλικες	(Comber,	2013).	
Ωστόσο,	τα	τελευταία	χρόνια	έχει	γίνει	αποδεκτό	ότι	ερωτήσεις	για	την	εξουσία,	τη	γλώσσα	
και	τις	αναπαραστάσεις	του	κόσμου	μπορούν	να	απευθυνθούν	και	σε	παιδιά	της	πρώτης	
σχολικής	ηλικίας	(Comber,	2013.	Dyson,	1997).	Οι	πρακτικές	διδασκαλίας	μέσω	των	οποίων	
πραγματώνεται	ο	κριτικός	γραμματισμός	περιλαμβάνουν	την	ενασχόληση	με	θέματα	που	
προκύπτουν	από	τα	ενδιαφέροντα	των	παιδιών	και	υλικά	που	τα	 ίδια	τα	παιδιά	φέρνουν	
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στην	 τάξη	 για	 διαπραγμάτευση,	 την	απάντηση	 ερωτήσεων	σχετικά	με	 το	ποιον	ωφελούν	
συγκεκριμένα	κείμενα,	την	αντιπαραβολή	και	εξέταση	πολλών	κειμένων	με	αντικρουόμενες	
απόψεις	συμπεριλαμβανομένων	οπτικών	και	ηλεκτρονικών	κειμένων	αλλά	και	υβριδικών	
πολυτροπικών	 κειμένων	 της	 καθημερινής	 ζωής,	 την	 αποδόμηση	 και	 αναδόμηση	 των	
κειμένων,	 την	 εξέταση	 των	 ιστορικών	 και	 πολιτισμικών	 πλαισίων	 των	 λόγων	 που	
χρησιμοποιούνται	 στα	 κείμενα,	 τη	 σύγκριση	 του	 λεξιλογίου	 και	 της	 γραμματικής	 που	
χρησιμοποιούνται	στα	διαφορετικά	κείμενα	καθώς	αυτά	διαβάζονται	αντιπαραθετικά,	την	
εξέταση	 του	 τρόπου	 με	 τον	 οποίο	 οι	 αναγνώστες	 τοποθετούνται	 από	 τις	 ιδεολογίες	 των	
κειμένων	 κ.ά.	 (Comber,	 2013.	 Janks,	 2005.	 Vasquez,	 2004).	 Υπάρχουν	 διάφορα	
παραδείγματα	 στη	 διεθνή	 αλλά	 και	 την	 ελληνική	 βιβλιογραφία	 για	 την	 εφαρμογή	
πρακτικών	 κριτικού	 γραμματισμού	 στην	 πρώτη	 σχολική	 ηλικία,	 πέντε	 από	 τα	 οποία,	
ενδεικτικά,	παρουσιάζονται	συνοπτικά	στη	συνέχεια.	
	

H	αναπαράσταση	των	αντρών	και	των	γυναικών	στις	οικογένειες	
Η	δουλειά	της	O’Brien	 (O’Brien,	1994a.	O’Brien,	1994b.	Ο’Brien	&	Comber,	2000.	O’Brien,	
2001),	 που	 θεωρείται	 πρωτοποριακή	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 παιδαγωγικής	 του	 κριτικού	
γραμματισμού	στην	πρώτη	σχολική	ηλικία,	επικεντρώθηκε	στην	ανάπτυξη	της	 ικανότητας	
των	μικρών	παιδιών	για	κριτική	ανάγνωση	των	κειμένων	μέσα	στην	τάξη.	Η	παρέμβασή	της	
έγινε	 σε	 παιδιά	 ηλικίας	 5-8	 ετών	 στην	 Αυστραλία	 και	 επηρεάστηκε	 από	 τη	 φεμινιστική	
θεωρία,	την	προοδευτική	παιδαγωγική,	την	κριτική	ανάλυση	λόγου	αλλά	και	την	κριτική	για	
την	 προσχολική	 εκπαίδευση,	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία,	 υπάρχει	 μια	 υποεκτίμηση	 των	
ικανοτήτων	 των	 μικρών	 παιδιών	 (Gomber,	 2013).	 Στην	 πρόταση	 που	 ανέπτυξε	 για	 την	
εφαρμογή	της	παιδαγωγικής	του	κριτικού	γραμματισμού,	κυρίαρχος	στόχος	ήταν	η	ενεργός	
συμμετοχή	των	παιδιών	στη	διαπραγμάτευση	των	κειμένων	μέσα	από	δραστηριότητες	που	
είχαν	νόημα	για	αυτά,	τις	οποίες	είτε	αναμόρφωσε	είτε	ανέπτυξε	η	ίδια,	με	αποτέλεσμα	τα	
παιδιά	να	μετατραπούν	σε	αναλυτές	και	ερευνητές	των	κειμένων.	Πίστευε	ότι	με	αυτό	τον	
τρόπο	 τα	 παιδιά	 θα	 μπορούσαν	 να	 αμφισβητήσουν	 τις	 κυρίαρχες	 κοινωνικές	 δομές	 που	
δομούνται	μέσα	στα	κείμενα.		
Ωστόσο,	 πίστευε	 ότι	 για	 να	 συμβεί	 κάτι	 τέτοιο	 θα	 έπρεπε	 τα	 παιδιά	 να	 καταλάβουν	 ότι	
πίσω	από	τη	δόμηση	των	κειμένων	που	διαβάζουν	μέσα	στην	τάξη	υπάρχουν	σημαντικές	
αποφάσεις	από	τους	συντάκτες	των	κειμένων	(Gomber,	2013).	Ξεκίνησε	από	τον	εντοπισμό	
λαθών	σε	διάφορα	κείμενα	για	να	μπορέσουν	να	κατανοήσουν	τα	παιδιά	ότι	οι	συντάκτες	
τους	επέτρεψαν	να	υπάρχουν	ανακολουθίες	αλλά	και	φανταστικά	στοιχεία	που	έρχονταν	
σε	αντίθεση	με	τις	γνώσεις	που	ήδη	είχαν.	Έτσι	 τα	παιδιά	κατανόησαν	ότι	ο	συγγραφέας	
και	ο	εικονογράφος	ενός	κειμένου,	για	παράδειγμα,	αποφασίζουν	μεταξύ	άλλων,	ποιον	και	
τι	 να	 δείξουν	 ή	 να	 μη	 δείξουν	 αλλά	 και	 τους	 διαλόγους	 και	 τις	 δράσεις	 των	 ηρώων.	Με	
αυτόν	τον	τρόπο	η	O’Brien	ενεργοποίησε	τις	πολιτισμικές	γνώσεις	που	κατείχαν	τα	παιδιά	
για	τις	αναπαραστάσεις	των	δύο	φύλων	στα	κείμενα,	ώστε	τα	παιδιά	να	κατανοήσουν	την	
οπτική	 του	 συγγραφέα	 του	 κειμένου	 και	 να	 αντιληφθούν	 αυτό	 που	 ο	 συγγραφέας	
αποφάσισε	ότι	πρέπει	να	διαβάσουν,	βασισμένος	στη	δική	του	άποψη.		
H	 Ο’Brien	 χρησιμοποίησε	 τις	 αναπαραστάσεις	 της	 οικογένειας	 και	 των	 μελών	 της	
οικογένειας	 σε	 λογοτεχνικά	 κείμενα,	 κείμενα	από	 τα	αναγνωστικά	 των	παιδιών	αλλά	 και	
κείμενα	 της	καθημερινής	 ζωής	για	 την	 	ανάπτυξη	 της	 ικανότητας	 των	μικρών	παιδιών	να	
διαβάζουν	κριτικά	τα	κείμενα,	επικεντρώνοντας	στην	αναπαράσταση	των	αντρών	και	των	
γυναικών	 στις	 οικογένειες	 που	 παρουσιάζονται	 στα	 κείμενα	 (ως	 βασιλιάδες,	 βασίλισσες,	
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πριγκίπισσες,	μητέρες,	πατέρες	κ.α.).	Στην	προσπάθεια	αποδόμησης	αυτών	των	κειμένων	
τα	 παιδιά	 ρωτούνταν	 για	 τα	 σημαντικά,	 σε	 επίπεδο	 ισχύος	 ή	 καλοσύνης,	 άτομα	 της	
οικογένειας,	 όπως	 αυτά	 παρουσιάζονται	 στα	 κείμενα,	 για	 τη	 συμπεριφορά	 αυτών	 των	
ατόμων,	τις	λέξεις	που	ο	δημιουργός	του	κειμένου	χρησιμοποιεί	για	να	παρουσιάσει	αυτά	
τα	άτομα.	Ταυτόχρονα	γίνονταν	ερωτήσεις	για	τα	λιγότερο	σημαντικά	μέλη	της	οικογένειας	
και	 για	 τους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 ο	 συντάκτης	 του	 κειμένου	 οδηγεί	 τα	 παιδιά	 να	
καταλάβουν	 ότι	 αυτά	 τα	 μέλη	 είναι	 τα	 λιγότερο	 σημαντικά	 αλλά	 και	 για	 τις	 δικές	 τους	
εμπειρίες	σχετικά	με	τη	σημαντικότητα	των	μελών	της	οικογένειας	(Gomber,	2003.	O’Brien	
&	Gomber,	2000).	
Οι	πρακτικές	κριτικής	ανάλυσης	που	χρησιμοποιήθηκαν	σε	αυτή	την	παρέμβαση	αφορούν	
στη	 συζήτηση	 για	 τις	 συνθήκες	 της	 παραγωγής	 και	 της	 ερμηνείας	 των	 κειμένων,	 τις	
ιδεολογίες	 και	 τους	 λόγους	 που	 χρησιμοποιούνται	 στα	 κείμενα	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	
κειμενικές	και	γλωσσικές	 τεχνικές	που	χρησιμοποιούνται	 	 και	 την	αντίδραση	στα	κείμενα	
(Luke,	O’Brien	&	Gomber,	1994).	Επιπλέον	η	Ο’Brien	(1994)	διερεύνησε	τις	αντιδράσεις	των	
μαθητών	της	στην	εφαρμογή	της	παρέμβασης	κριτικού	γραμματισμού	που	εφάρμοσε.	Αυτή	
η	 διερεύνηση	 έδειξε	 ότι	 υπήρχε	 διαφορετική	 ανταπόκριση	 από	 τα	 παιδιά	 διαφορετικού	
φύλου	 αλλά	 και	 από	 τα	 παιδιά	 που	 είχαν	 διαφορετικές	 πολιτισμικές	
προσλαμβάνουσες/εμπειρίες.	 Έτσι	 έγινε	 φανερό	 ότι	 η	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 στη	
διαδικασία	 αποδόμησης	 των	 κειμένων	 εξαρτάται	 από	 διάφορους	 παράγοντες	 που	 είναι	
σημαντικό	να	λαμβάνονται	υπόψη	κατά	την	εφαρμογή	αυτών	των	πρακτικών.		
	

Κοινωνική	δικαιοσύνη	στη	σχολική	και	οικογενειακή	ζωή	
Η	 Vasquez	 (2001,	 2003),	 παρακινούμενη	 από	 προσωπικές	 εμπειρίες,	 πολλές	 από	 αυτές	
τραυματικές,	 που	 βίωσε	 ως	 παιδί	 μεταναστών	 στο	 σχολείο,	 δούλεψε	 με	 παιδιά	
νηπιαγωγείου	 στον	 Καναδά	 και	 ασχολήθηκε	 με	 θέματα	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	
επικεντρωμένα,	 κυρίως,	 στη	 σχολική	 και	 οικογενειακή	 ζωή	 των	 μαθητών	 και	 των	
μαθητριών	της.	Σε	αντίθεση	με	την	Ο’Brien,	η	Vasquez	επικεντρώθηκε	στις	εμπειρίες	των	
παιδιών	 και	 στις	 συζητήσεις	 που	 γίνονταν	 μέσα	 στην	 τάξη	 για	 θέματα	 που	 προέκυπταν	
καθημερινά	και	όχι	σε	κείμενα.	Η	δική	της	πρόταση	για	τον	κριτικό	γραμματισμό	δομήθηκε	
στη	βάση	των	ερωτήσεων,	των	παρατηρήσεων,	των	ενδιαφερόντων	και	των	ζητημάτων	των	
μαθητών	 και	 των	 μαθητριών	 της	 τάξης	 της	 και	 τα	 οποία	 αποτελούσαν	 το	 έναυσμα	 για	
μάθηση	μέσω	της	συζήτησης	αλλά	και	υλικού	που	ερχόταν	στην	τάξη.		
To	βασικό	 της	εργαλείο	για	κριτικές	συζητήσεις	με	 τα	μικρά	παιδιά,	ήταν	μια	«διαδρομή	
ελέγχου»	(audit	 trail),	ένας	τοίχος	διαστάσεων	12	Χ	2	μέτρων	καλυμμένος	με	χαρτί,	όπου	
τοποθετούνταν	«τα	ίχνη»	από	τα	θέματα	που	απασχόλησαν	την	τάξη	ώστε	να	μπορούν	να	
επανέρχονται	σε	θέματα	με	τα	οποία	είχαν	ασχοληθεί	και	να	τα	επεξεργάζονται	εκ	νέου.	
Στα	 ίχνη	που	 τοποθετούνταν	σε	αυτόν	 τον	 τοίχο	συμπεριλαμβάνονταν,	 μεταξύ	άλλων,	 οι	
απομαγνητοφωνημένες	συζητήσεις	της	τάξης,	τα	εξώφυλλα	κειμένων	που	επεξεργάστηκαν	
στην	 τάξη,	 φωτογραφίες,	 καθώς	 και	 ζωγραφιές	 και	 κείμενα	 που	 είχαν	 παραχθεί	 από	 τα	
παιδιά.	Ενώ	στην	αρχή	τα	ίχνη	τοποθετούνταν	στον	τοίχο	από	την	εκπαιδευτικό,	σταδιακά	
μετατράπηκε	σε	μια	συνεργατική	κατασκευή	και	ένας	τρόπος	να	θυμούνται	τα	θέματα	με	
τα	οποία	ασχολήθηκαν	στη	διάρκεια	 της	 χρονιάς.	Έτσι	η	 τάξη	μπορούσε	μέσω	των	 ιχνών	
του	 τοίχου	 να	 θυμηθεί	 το	 γεγονός	 που	 προκάλεσε	 τη	 μάθηση,	 τις	 συζητήσεις	 και	 τις	
δράσεις	 που	 πραγματοποιήθηκαν	 ως	 αντίδραση	 στην	 προσπάθεια	 κάποιων	 να	 τους	
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καθοδηγούν	αλλά	και	 το	αποτέλεσμα	 της	όλης	διαδικασίας	που	ήταν	να	δουν	 τον	εαυτό	
τους	διαφορετικά	τοποθετημένο	στην	κοινότητα	(Vasquez,	2001).			
Στη	 δική	 της	 εφαρμογή	 πρακτικών	 κριτικού	 γραμματισμού	 τα	 παιδιά	 έθεσαν	 ερωτήματα	
σχετικά	 με	 τον	 αποκλεισμό	 ατόμων	 από	 γεγονότα	 και	 συγκερκιμένα	 μέρη,	 για	 τις	
αναπαραστάσεις	 των	 αντρών	 και	 των	 γυναικών	 στα	 μέσα	 μαζικής	 επικοινωνίας,	 τα	
δικαιώματα	των	ανθρώπων	για	διαφορετικές	πολιτισμικές	προτιμήσεις	και	πρακτικές,	την	
επιλογή	 των	 ξένων	 γλωσσών	που	διδάσκονταν	στο	σχολείο	 (γιατί	 κάποιες	 ξένες	 γλώσσες	
αποκλείονταν)	 και	 γενικότερα	 ζητήματα	 ελέγχου	 και	 εξουσίας.	 Οι	 δράσεις	 των	 παιδιών	
συμπεριελάμβαναν	την	παραγωγή	γραπτών	εκκλήσεων,	την	οργάνωση	ημερίδων	ή	ομιλιών	
με	 τη	 συμμετοχή	 παιδιών	 και	 εκπαιδευτικών	 άλλων	 τάξεων	 και	 γονέων,	 την	 έρευνα	 για	
ζητήματα	του	σχολείου	τόσο	στην	τάξη	όσο	και	σε	άλλες	τάξεις	και	τη	δημοσιοποίηση	των	
αποτελεσμάτων.	 Αυτή	 η	 συμμετοχική	 διαδικασία	 είχε	 θετική	 και	 αρνητική	 αποδοχή	 από	
γονείς	 και	 εκπαιδευτικούς,	 καθώς	 η	 αμφισβήτηση	 της	 καθιερωμένης	 κοινωνικής	
πραγματικότητας	 οδηγούσε	 κάποιους	 να	 θεωρούν	 τα	 παιδιά	 αγενή,	 χωρίς	 σεβασμό	 και	
ριζοσπαστικά	(Vasquez,	2001).	
Η	 δουλειά	 της	 Vasquez	 έδειξε	 ότι	 ακόμη	 και	 πολύ	 μικρά	 παιδιά,	 όταν	 τους	 δίνεται	 η	
δυνατότητα	 να	 αμφισβητήσουν	 και	 να	 ερευνήσουν	 καταστάσεις	 που	 σχετίζονται	 με	 τα	
ενδιαφέροντά	τους,	μπορούν	να	αναδείξουν	σημαντικά	ζητήματα	κοινωνικής	δικαιοσύνης.	
Μέσα	από	ζητήματα	της	καθημερινής	τους	ζωής,	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	μπόρεσαν	να	
γίνουν	ερευνητές	και	ερευνήτριες,	να	αναδείξουν	ότι	υπάρχουν	παραδοχές	στα	βιβλία	που	
μπορούν	 να	 αμφισβητηθούν,	 αλλά	 και	 να	 κατανοήσουν	 καλύτερα	 τη	 ζωή	 της	 σχολικής	
κοινότητας	στην	οποία	ανήκουν.		
	

Ρόλοι	φύλων,	περιθωριοποίηση,	εξουσία	στα	παραμύθια	
Ένα	 άλλο	 παράδειγμα	 που	 αναφέρεται	 στη	 βιβλιογραφία	 για	 την	 κριτική	 ανάγνωση	
κειμένων	είναι	η	δυνατότητα	που	δίνει	η	ανάγνωση	και	η	επεξεργασία	παραμυθιών,	όπως	
για	 παράδειγμα	 «η	 σταχτοπούτα»,	 για	 την	 ανάπτυξη	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	 καθώς	
μπορούν	να	οδηγήσουν	στην	ανάγνωση	αυτών	που	υπάρχουν	πίσω	από	τις	λέξεις	και	να	
δομήσουν	 διαφορετικές	 εξηγήσεις	 (Harwood,	 2011).	 Σύμφωνα	 με	 αυτή	 την	 άποψη,	 η	
ανάγνωση	παραμυθιών	-	πέρα	από	την	ευχαρίστηση	που	παρέχει	στα	παιδιά	-	μπορεί	να	
τους	 δώσει	 τη	 δυνατότητα	 να	 κατανοήσουν	 την	 κοινωνική	 δόμηση	αυτών	 των	 κειμένων.	
Αυτό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 καθώς	 μέσω	 αυτών	 των	 κειμένων	 μπορούν	 να	 αναδειχθούν	
κοινωνικά,	 πολιτικά	 ζητήματα	 καθώς	 και	 ζητήματα	 ισότητας	 διαφορετικών	 κουλτουρών	
που	 σχετίζονται	 με	 τις	 τέσσερις	 βασικές	 διαστάσεις	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 που	
προτείνονται	από	τους	Lewison,	Flint	και	Sluys	(2002).		
H	 απλή	 ανάγνωση	 παραμυθιών	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 μια	 διαδικασία	 κατήχησης	 στο	
ιδεολογικό	 περιεχόμενό	 τους	 (McDaniel,	 2004),	 καθώς	 τα	 παιδιά	 δεν	 μπαίνουν	 στη	
διαδικασία	 να	 το	 αμφισβητήσουν	 μέσω	 μιας	 κριτικής	 προσέγγισης.	 Για	 παράδειγμα,	 η	
σταχτοπούτα	επιβραβεύεται	με	έναν	γάμο	με	τον	πρίγκιπα	και	τα	παιδιά	θεωρούν	ότι	αυτό	
είναι	φυσικό	επακόλουθο	των	αρετών	που	διαθέτει,	καλοσύνη	και	ευγένεια,	αλλά	και	της	
καταπίεσης	που	δέχεται	αδιαμαρτύρητα,	η	καταναγκαστική	εργασία	που	της	επιβάλλεται	
από	τα	υπόλοιπα	μέλη	της	οικογένειας,	όμως	και	των	φυσικών	της	χαρακτηριστικών,	είναι	
πολύ	όμορφη.	Έτσι,	όμως,	δομείται	ένα	στερεότυπο	για	τον	ρόλο	της	γυναίκας	που	πρέπει	
να	 είναι	 υπάκουη,	 ευγενική,	 καλοσυνάτη	 και	 όμορφη	 για	 να	 έχει	 μια	 ευτυχισμένη	 ζωή.	
Επιπλέον,	παντρεύεται	τον	πρίγκιπα	που	είναι	επίσης	γοητευτικός	και	φυσικά	πρόκειται	να	
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γίνει	 βασιλιάς,	 που	 σημαίνει	 πλούτη	 και	 εξουσία,	 κυρίαρχος	 ρόλος	 για	 τον	 άντρα	
(Harwood,	2011).	Άραγε	θα	μπορούσε	να	είναι	άσχημη	η	σταχτοπούτα;	Τι	θα	συνέβαινε	σε	
αυτή	 την	περίπτωση;	Αντίστοιχα,	θα	μπορούσε	 να	είναι	άσχημος,	φτωχός,	 χωρίς	δύναμη	
και	εξουσία	ο	άντρας	που	θα	παντρευόταν;	
Η	κριτική	προσέγγιση	 των	παραμυθιών	μπορεί	 να	επιτευχθεί	με	διάφορους	 τρόπους.	 Για	
παράδειγμα,	 διαφορετικές	 εκδοχές	 του	 παραμυθιού,	 σύγχρονες,	 κλασικές	 ή	 παρωδίες,	
μπορούν	να	παρουσιαστούν	στα	παιδιά	ώστε	να	τις	επεξεργαστούν	συγκριτικά.	Μπορούν	
να	 συνδεθούν	 με	 σύγχρονα	 κείμενα	 που	 αναδεικνύουν,	 για	 παράδειγμα,	 τον	 ρόλο	 των	
φύλων	 στη	 σημερινή	 κοινωνία	 και	 να	 συγκριθούν	 με	 αυτούς	 που	 παρουσιάζονται	 στα	
παραμύθια.	Μέσα	από	την	κριτική	προσέγγιση	μπορεί	να	αναδειχθεί	ότι	κάποιες	ομάδες	
περιθωριοποιούνται,	για	παράδειγμα,	στη	σταχτοπούτα	αναφέρεται	η	εύρωστη	οικονομικά	
τάξη	στην	οποία	ανήκει	και	η	δική	της	οικογένεια	και	φυσικά	η	οικογένεια	του	πρίγκιπα,	
δεν	 αναφέρεται	 καθόλου	 η	 εργατική	 τάξη.	 Επιπλέον	 είναι	 σημαντικό	 να	 επιλέγονται	
κείμενα	 που	 ανατρέπουν	 αυτό	 που	 μπορεί	 να	 θεωρείται	 φυσιολογικό	 ή	 τυπικό	 για	 τα	
παιδιά	(Lewison,	Flint	&	Sluys,	2002.	Harwood,	2011).		
Με	 την	 εφαρμογή	 αυτών	 των	 προτάσεων,	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	 να	 εξεταστούν	 οι	 ρόλοι	
των	φύλων	στα	παραμύθια,	η	περιθωριοποίηση	και	εκμετάλλευση	της	εργατικής	τάξης	και	
η	σύγκριση	του	περιεχομένου	των	παραμυθιών	με	παρόμοιες	εικόνες	που	παρουσιάζονται	
σε	διαφημίσεις,	 τηλεοπτικά	προγράμματα	και	άλλα	κείμενα	 (Harwood,	2011).	Μέσω	 των	
συζητήσεων	με	βάση	τα	παραμύθια	που	πραγματοποιούνται	στις	 τάξεις	 των	παιδιών	της	
πρώτης	σχολικής	ηλικίας	είναι	πιθανόν	τα	παιδιά	να	οδηγηθούν	να	επανεξετάσουν	θέματα	
σχετικά	με	το	φύλο,	τη	γλώσσα,	την	εξουσία	και	τα	προνόμια	κάποιων	κοινωνικών	ομάδων	
σε	βάρος	κάποιων	άλλων.	
	

Γραπτός	λόγος,	εκπαίδευση	και	κοινωνική	ανάπτυξη	
Οι	Δαλακλή	 και	Αϊδίνης	 	 (2015)	 παρουσιάζουν	 την	 εφαρμογή	μιας	 ενότητας	 στα	πλαίσια	
του	κριτικού	γραμματισμού	με	βάση	την	ιστορία	της	γραφής.	Αφορμή	για	την	ενασχόληση	
με	 το	 συγκεκριμένο	θέμα	αποτέλεσε	η	ανάγνωση	 του	 λογοτεχνικού	βιβλίου	 «Ο	Πόλεμος	
της	Ωμεγαβήτας»	του	Ε.	Τριβιζά	από	το	οποίο,	με	βάση	τις	απορίες	και	το	ενδιαφέρον	των	
παιδιών	 για	 τις	 διάφορες	 γλώσσες	 και	 τη	 γραπτή	 αναπαράστασή	 τους,	 προέκυψε	 η	
θεματική	ενότητα	για	την	ιστορία	της	γραφής.	Το	συγκεκριμένο	βιβλίο	επιλέχθηκε	αρχικά	
από	 την	 εκπαιδευτικό	 για	 το	 χιούμορ	 και	 την	 πρωτοτυπία	 του,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	
πληροφορίες	για	τα	γράμματα	της	ελληνικής	γλώσσας,	αλλά	και	γιατί	προσφέρει	ευκαιρίες	
για	 τη	 μετάδοση	 αντιπολεμικών	 μηνυμάτων,	 καταδικάζοντας	 αυταρχικές	 και	
αντιδημοκρατικές	 συμπεριφορές.	 Ωστόσο,	 οι	 απορίες	 και	 οι	 επιθυμίες	 των	 παιδιών	
ανέτρεψαν	τον	αρχικό	σχεδιασμό.	Τα		ερωτήματα	που	αποτέλεσαν	τους	άξονες	γύρω	από	
τους	 οποίους	 σχεδιάστηκε	 η	 διδασκαλία	 σχετίζονταν	 με	 τους	 λόγους	 που	 ώθησαν	 τους	
ανθρώπους	 στο	 να	 επινοήσουν	 τη	 γραφή,	 την	 εξελικτική	 της	 πορεία,	 την	 αξία	 και	 τις	
χρήσεις	 της	 σήμερα,	 την	 πρόσβαση	 σε	 αυτή	 όλων	 των	 παιδιών	 και	 τις	 συνέπειες	 της	
απουσίας	αυτής	της	πρόσβασης	για	την	ατομική	αλλά	και	την	κοινωνική	ανάπτυξη.		
Οι	γενικοί	στόχοι	της	ενότητας	ήταν	να	έρθουν	τα	παιδιά	σε	επαφή	με	τα	πρώτα	δείγματα	
γραφής	 των	 ανθρώπων	 από	 διαφορετικές	 εποχές	 και	 πολιτισμούς,	 να	 ανακαλύψουν	 την	
πορεία	 της	 γραφής	 μέσα	 στον	 χρόνο,	 να	 εκτιμήσουν	 τη	 γραφή	 ως	 μέσο	 έκφρασης,	
δημιουργίας	και	επικοινωνίας,	να	ενημερωθούν	για	τα	πρώτα	υλικά	γραφής	(πέτρα,	πηλός,	
πάπυρος,	περγαμηνή,	κερωμένες	πλάκες)	και	να	τα	συγκρίνουν	με	τα	σύγχρονα,	να	μάθουν	
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για	 την	 ανακάλυψη	 της	 τυπογραφίας,	 να	 γνωρίσουν	 τα	 δικαιώματα	 του	 	 «μικρού	
αναγνώστη»,	 να	 έρθουν	 σε	 επαφή,	 να	 εξοικειωθούν,	 να	 δημιουργήσουν	 και	 να	
εκφραστούν	 με	 	 διαφορετικούς	 κώδικες	 επικοινωνίας,	 να	 συνειδητοποιήσουν	 και	 να	
εκτιμήσουν	τη	χρήση	και	την	αξία	της	εκπαίδευσης	καθώς	και	τις	συνέπειες	της	απουσίας	
της,	 	 για	 την	 ατομική	 αλλά	 και	 την	 κοινωνική	 ανάπτυξη,	 να	 ευαισθητοποιηθούν	 σε	
κοινωνικά	 ζητήματα	 και	 να	 τα	 αντιμετωπίσουν	 κριτικά.	 Τα	 μέσα	 και	 τα	 υλικά	 που	
χρησιμοποιήθηκαν	περιελάμβαναν	λογοτεχνικά	και	πληροφοριακά	κείμενα	για	τις	πρώτες	
Βραχογραφίες,	 	 τη	 Γραμμική	 Α΄	 και	 τη	 Γραμμική	 Β΄,	 	 τα	 Ιερογλυφικά	 των	 Αρχαίων	
Αιγυπτίων,	 το	 Φοινικικό	 και	 το	 Ελληνικό	 Αλφάβητο,	 και	 τα	 πρώτα	 υλικά	 γραφής	 από	
λογισμικό	του	Παιδαγωγικού	Ινστιτούτου,	εικόνες,	κείμενα	και		videos	από	το	διαδίκτυο	για	
τη	 μέθοδο	 Μπράιγ,	 τη	 νοηματική	 γλώσσα	 και	 την	 τυπογραφία	 και	 υλικό	 από	 την	
ιστοσελίδα	της	Αctionaid.		
Καθώς	 ο	 γραπτός	 λόγος	 αποτελεί	 έναν	 κώδικα	 επικοινωνίας,	 τα	 παιδιά	 ασχολήθηκαν	 με	
δύο	άλλους	κώδικες	επικοινωνίας,	τη	νοηματική	γλώσσα	και	τη	μέθοδο	Μπράιγ.	Με	βάση	
το	αλφάβητο	 της	νοηματικής,	 κάθε	παιδί	ανέλαβε	 	 να	παρουσιάσει	 το	όνομά	του,	 ενώ	η	
ομάδα	 του	 έναν	 χαιρετισμό	 όπως:	 καλημέρα,	 καλησπέρα,	 τι	 κάνεις;	 κ.λ.π.	 Κουτιά	 από	
φάρμακα	 αλλά	 και	 βιβλία	 με	 τη	 μέθοδο	 Μπράιγ	 αποτέλεσαν	 το	 υλικό	 με	 το	 οποίο	 τα	
παιδιά,	έχοντας	ως	βάση	το	αλφάβητο	της	μεθόδου,	προσπάθησαν	να	διαβάσουν	με	την	
αφή.	 Η	 συζήτηση	 επεκτάθηκε	 στις	 δυσκολίες	 που	 συναντούν	 τα	 άτομα	 με	 προβλήματα	
όρασης	και	ακοής	στην	καθημερινή	τους	ζωή	και	την	περιθωριοποίηση	που	βιώνουν	αυτά	
τα	άτομα.	
Στην	 τελική	 φάση	 της	 ενότητας	 διερευνήθηκε	 το	 ερώτημα	 αν	 όλα	 τα	 παιδιά	 	 έχουν	
πρόσβαση	στο	σχολείο	–	και	επομένως	στην	εκπαίδευση.	Για	τα	παιδιά,	η	απάντηση	ήταν	
αυτονόητη	 με	 βάση	 τις	 δικές	 τους	 εμπειρίες.	 Η	 προβολή	 ενημερωτικών	 videoς	 από	 την	
ιστοσελίδα	της	actionaid,	στα	οποία	αναφέρονται	οι	αριθμοί	των	παιδιών	σε	όλο	τον	κόσμο	
που	 δεν	 παρακολουθούν	 κάποιο	 σχολείο,	 αφηγήσεις	 παιδιών	 για	 την	 κατάσταση	 των	
σχολείων	στη	 χώρα	 τους	 και	 για	 τους	 λόγους	 για	 τους	οποίους	δεν	φοιτούν	στο	σχολείο	
ταυτόχρονα	 με	 έκφραση	 των	 επιθυμιών	 αυτών	 των	 παιδιών	 και	 των	 εμποδίων	 που	
συναντούν	 στην	 καθημερινή	 τους	 ζωή	 εξαιτίας	 της	 έλλειψης	 εκπαίδευσης,	 προκάλεσε	
έκπληξη,	απορία	και	αμηχανία	στους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες.	Έτσι	έγινε	μια	προσπάθεια	
να	 καταγραφούν	 οι	 αιτίες	 που	 οδηγούν	 τα	 παιδιά	 να	 μην	 πηγαίνουν	 στο	 σχολείο	
καταλήγοντας	ότι	το	φύλο	(τα	κορίτσια	στην	Τανζανία	μένουν	στο	σπίτι	και	βοηθούν	στις	
δουλειές),	 η	 φτώχεια	 (δεν	 έχουν	 χρήματα	 για	 να	 πληρώσουν	 το	 σχολείο,	 τα	 βιβλία	 ή	 οι	
συνθήκες	 είναι	 άθλιες),	 η	 εργασία	 (είναι	 αναγκασμένα	 να	 εργάζονται	 για	 να	 βοηθήσουν	
τους	γονείς	τους),	η	ασθένεια	–	αναπηρία	(στη	χώρα	τους	δεν	υπάρχουν	σχολεία	για	παιδιά	
με	ειδικές	ανάγκες	και	έτσι	είναι	αναγκασμένα	να	μένουν	στο	σπίτι),	οι	κλιματολογικές	και	
γεωμορφολογικές	 συνθήκες	 (πλημμύρες,	 εκρήξεις	 ηφαιστείων,	 σεισμοί,	 καταστροφές),	 η	
έλλειψη	σχολείων	(δεν	υπάρχουν	σχολεία	στην	περιοχή	τους),	η	έλλειψη	συγκοινωνίας	(το	
σχολείο	 είναι	 πολύ	 μακριά	 και	 δεν	 υπάρχει	 συγκοινωνία)	 και	 ο	 πόλεμος	 (η	 χώρα	 τους	
βρίσκεται	σε	εμπόλεμη	κατάσταση)	είναι	οι	κυριότερες	από	αυτές.	
Η	 διδακτική	 παρέμβαση	που	 σχεδιάστηκε	 και	 εφαρμόστηκε	 στην	 Α΄	 τάξη	 έγινε	 δεκτή	 με	
μεγάλη	ανταπόκριση	και	ενθουσιασμό	από	τα	παιδιά.	Φάνηκε	ότι	ένα	σύνθετο	θέμα	όπως	
η	ιστορία	της	γραφής	ανταποκρίνεται	στα	ενδιαφέροντα	των	παιδιών	αυτής	της	ηλικίας	και	
ενεργοποίησε	 το	 ενδιαφέρον,	 τη	 συμμετοχή	 και	 τη	 μεταξύ	 τους	 αλληλεπίδραση.	 Η	
συγκεκριμένη	 θεματική	 ενότητα	 παρείχε	 πολλές	 ευκαιρίες	 τόσο	 για	 την	 καλλιέργεια	 του	
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προφορικού	λόγου,	την	ανάπτυξη	διαλόγου	όσο	και	για	τη	διερεύνηση	της	λειτουργίας	της	
γραπτής	 γλώσσας.	 Επιπλέον,	 έφερε	 τα	 παιδιά	 	 σε	 επαφή	 με	 διαφορετικούς	 κώδικες	
επικοινωνίας,	 και	 πρόσφερε	 την	 ευκαιρία	 να	 πειραματιστούν	 με	 αυτούς	 και	 να		
προβληματιστούν	για	τις	δυσκολίες	που	αντιμετωπίζουν	κάποιοι	άνθρωποι	σχετικά	με	τη	
γλώσσα.	 Ταυτόχρονα,	 ενημερώθηκαν,	 ευαισθητοποιήθηκαν	 και	 αντιμετώπισαν	 κριτικά	
σημαντικά	κοινωνικά	ζητήματα	όπως	η	εκπαίδευση.		
	

Θυμός		–	Βία	–	Τιμωρία	στο	σχολικό	και	οικογενειακό	περιβάλλον	
Οι	 Aidinis	 και	 Karadaidou	 (2017)	 παρουσιάζουν	 μια	 θεματική	 ενότητα	 σχετικά	 με	 τα	
αρνητικά	συναισθήματα	και	 τις	αρνητικές	συμπεριφορές	επικεντρώνοντας	στη	σχέση	του	
θυμού	 με	 συμπεριφορές	 βίας	 και	 τιμωρίας.	 Το	 θέμα	 προέκυψε	 από	 τα	 ίδια	 τα	 παιδιά	
καθώς	 τα	 απασχολούσε	 καθημερινά	 στο	 σχολείο,	 αλλά	 και	 στην	 οικογένεια.	 Το	 βασικό	
υλικό	που	επιλέχθηκε	από	την	αρχή	ήταν	το	βιβλίο	«Το	παραπονεμένο	ελεφαντάκι»	του	Ε.	
Τριβιζά.	 Το	 βιβλίο	 αυτό	 επιλέχθηκε	 καθώς	 διαπραγματεύεται	 τη	 σχέση	 του	 θυμού	 με	
συμπεριφορές	 βίας	 και	 τιμωρίας	 και	 το	 θέμα	 συμπεριφορών	 μη	 αποδοχής.	 Επιπλέον,	
κρίθηκε	 ότι	 η	 εικονογράφησή	 του,	 η	 πλοκή	 της	 ιστορίας,	 η	 γλώσσα	 και	 η	 έκταση	 του	
κειμένου	του	ήταν	κατάλληλες	για	τα	παιδιά	αυτής	της	ηλικίας	καθώς	και	για	την	επίτευξη	
των	στόχων	που	είχαν	τεθεί.	Επίσης,	χρησιμοποιήθηκε	το	βιβλίο	«Θα	σ’	αγαπώ	ό,τι	κι	αν	
γίνει»	 της	 D.	 Gliori	 καθώς	 έδινε	 μια	 διαφορετική	 εκδοχή	 στην	 αντιμετώπιση	 αρνητικών	
συμπεριφορών.	
Οι	 στόχοι	 που	 τέθηκαν	 αφορούσαν	 στην	 ανάδειξη	 βιωμάτων	 των	 παιδιών	 σχετικών	 με	
αρνητικά	συναισθήματα	και	συμπεριφορές,	στον	εντοπισμό	της	σχέσης	μεταξύ	αρνητικών	
συναισθημάτων	 και	 συμπεριφορών	 μέσα	 από	 κείμενα	 και	 στην	 ανάδειξη	 τρόπων	
αντιμετώπισής	 τους.	 Οι	 στόχοι	 αυτοί	 συνδέθηκαν	 με	 την	 οργάνωση	 και	 λειτουργία	 της	
τάξης	 καθώς	 συχνά	 ήταν	 αναγκαίο	 να	 αντιμετωπιστούν	 αρνητικές	 συμπεριφορές	 που	
βίωναν	 ή/και	 εκδήλωναν	 κάποια	 παιδιά	 στο	 διάλειμμα	 και	 επηρέαζαν	 τη	 λειτουργία	 της	
τάξης,	ενώ	παράλληλα	θεωρήθηκε	σημαντικό	να	ενισχυθούν	θετικές	μορφές	επικοινωνίας	
μεταξύ	των	παιδιών.		
Με	 αφορμή	 τον	 προβληματισμό	 που	 αναπτύχθηκε	 από	 την	 ανάγνωση	 του	 βιβλίου	
ακολούθησε	συζήτηση	για	την	αντιμετώπιση	των	πραγματικών	αρνητικών	συμπεριφορών,	
που	είχαν	εκδηλωθεί	από	κάποια	παιδιά	της	τάξης.	Η	συζήτηση	οδήγησε	στην	ανάγνωση	
του	 βιβλίου	 «Θα	 σ’	 αγαπώ	ό,τι	 κι	 αν	 γίνει».	 Στην	 ιστορία	 αυτή	 δινόταν	 μια	 διαφορετική	
προσέγγιση	στην	αντιμετώπιση	αρνητικών	συμπεριφορών	και	συνδέθηκε	τόσο	με	το	βιβλίο	
«Το	 παραπονεμένο	 ελεφαντάκι»	 όσο	 και	 με	 τη	 συζήτηση	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
πραγματικών	 αρνητικών	 συμπεριφορών	 των	 ίδιων	 των	 παιδιών.	 Έτσι,	 εντοπίστηκε	 η	
αμφίδρομη	 σχέση	 αρνητικών	 συναισθημάτων	 και	 συμπεριφορών,	 η	 επίσης	 αμφίδρομη,	
αντίθετη	σχέση	θετικών	συναισθημάτων	και	συμπεριφορών,	και	ο	καθοριστικός	ρόλος	της	
φιλίας	και	της	αποδοχής.	Αυτές	οι	σχέσεις	αναδείχθηκαν	σταδιακά.		
Αρχικά,	έγιναν	μεμονωμένες	συνδέσεις	κατά	την	εισαγωγική	συζήτηση	της	ιστορίας,	όπου	
η	αρχική	ενοχλητική	συμπεριφορά	του	ήρωα	συνδέθηκε	με	τα	συναισθήματα	θυμού	και	τη	
συμπεριφορά	 βίας	 από	 τη	 μητέρα	 του,	 καθώς	 και	 τη	 σωματική	 ιδιομορφία	 που	 αυτή	
προκάλεσε.	 Επίσης,	 συνδέθηκε	 η	 κοροϊδία	 που	 βίωνε	 ο	 ήρωας	 στο	 σχολικό	 περιβάλλον,	
εξαιτίας	 της	 ιδιομορφίας	 του,	 με	 συναισθήματα	 λύπης,	 μειονεξίας	 και	 συμπεριφορές	
απομόνωσης	και	τελικής	φυγής.	Ο	προβληματισμός	ενός	παιδιού	αφορούσε	στην	αντίθεση	
της	 αρχικής	 προβληματικής	 κατάστασης	 του	 ήρωα,	 λόγω	 της	 μη	 αποδοχής	 του	 και	 της	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

33									

τελικής	 ευτυχισμένης	 ζωής	 του,	 λόγω	 της	 αποδοχής	 του	 σε	 άλλο	 περιβάλλον.	 Αυτός	
οδήγησε	στο	ερώτημα	ενός	άλλου	παιδιού	ως	προς	το	ποια	θα	ήταν	η	έκβαση	της	ιστορίας	
του	ήρωα	αν	δεν	βίωνε	αρνητική	συμπεριφορά	από	τη	μητέρα	του	και	ο	σχολιασμός	που	
ακολούθησε	οδήγησε	στην	πρόταση	επίλυσης	της	αρνητικής	σχέσης	του	με	τα	οικεία	του	
πρόσωπα	ως	διαφορετικό	τέλος	στην	ιστορία.	Επισημάνθηκε,	επίσης,	η	σημασία	της	φιλίας	
του	 ήρωα	 ως	 καθοριστική	 για	 τη	 θετική	 έκβαση	 της	 ζωής	 του	 και	 καταγράφηκε	
αντιπαράθεση	μεταξύ	των	παιδιών,	σε	σχέση	με	την	ύπαρξη	πραγματικών	φιλικών	σχέσεων	
του	 ήρωα	 με	 τους	 συμμαθητές	 του.	Με	 βάση	 αυτό,	 τέθηκε	 ένα	 ερώτημα	 σχετικά	 με	 τη	
δυνατότητα	μεταστροφής	αρνητικών	σχέσεων	και	εξέλιξής	τους	σε	φιλία.	
Δύο	είναι	τα	σημαντικά	στοιχεία	που	κυριάρχησαν	για	τη	σχέση	αρνητικών	συναισθημάτων	
και	 συμπεριφορών:	 το	 πρώτο	 αφορούσε	 στην	 ιστορία	 και	 ειδικότερα	 στη	 σύνδεση	
αρνητικών	συναισθημάτων	με	συμπεριφορές	μη	αποδοχής	και	στην	αντιπαραβολή	τους	με	
θετικά	συναισθήματα	και	στη	σύνδεσή	τους	με	συμπεριφορές	αποδοχής.	Το	δεύτερο	ήταν	
γενικό	 και	 αφορούσε	 την	 κατανόηση	 ότι	 η	 σχέση	 αρνητικών	 συναισθημάτων	 και	
συμπεριφορών	μπορεί	να	λειτουργήσει	ως	συνεχές,	τα	παιδιά	το	παρομοίασαν	με	ντόμινο.	
Επιπλέον,	 κάποια	παιδιά	αφηγήθηκαν	προσωπικά	βιώματα	από	συμπεριφορές	βίας	στην	
οικογένεια	που	είτε	είχαν	υποστεί	τα	ίδια,	είτε	ήταν	μάρτυρες	σε	αυτές,	είτε	τις	εκδήλωναν	
τα	ίδια.		
Παρά	 την	 ανάδειξη	 των	 παραπάνω	 σχέσεων,	 στον	 προβληματισμό	 που	 καταγράφηκε	ως	
προς	 την	 αντιμετώπιση	 αρνητικών	 συμπεριφορών,	 διαπιστώθηκαν	 δύο	 διαφορετικές	 και	
σχεδόν	διαδοχικές	τάσεις.	Αρχικά,	οι	απόψεις	που	επικράτησαν	για	την	αντιμετώπιση	της	
αρνητικής	συμπεριφοράς	 του	ήρωα	ήταν	 τιμωρητικές,	με	ελάχιστα	παιδιά	να	προτείνουν	
την	 προσπάθεια	 επίλυσης	 του	 προβλήματος	 μέσω	 του	 διαλόγου.	 Παρόμοιες	 ήταν	 οι	
απόψεις	 τους	 και	 στη	 συζήτηση	 αντιμετώπισης	 πραγματικών	 αρνητικών	 συμπεριφορών	
που	 εκδηλώθηκαν	 από	 παιδιά	 της	 τάξης.	 Ωστόσο,	 μετά	 την	 ακρόαση	 και	 σχολιασμό	 της	
ιστορίας	«Θα	σ’	αγαπώ	ό,τι	κι	αν	γίνει»,	καταγράφηκε	μία	τάση	ανοχής,	από	λίγα	παιδιά,	
ως	 προς	 την	 αντιμετώπιση	 πραγματικών	 περιστατικών	 βίας.	 Έτσι	 στην	 προσπάθεια	
διατύπωσης	 εναλλακτικού	 σεναρίου	 για	 το	 βιβλίο	 «Το	 παραπονεμένο	 ελεφαντάκι»,	
καταγράφηκε	η	επιθυμία	των	περισσότερων	παιδιών	για	απουσία	συμπεριφορών	τιμωρίας	
και	κοροϊδίας	του	ήρωα	και	αποκατάστασης	των	σχέσεών	του	με	τα	οικεία	του	πρόσωπα.	
Ως	 προς	 την	 αντιμετώπιση	 των	 αρνητικών	 συμπεριφορών,	 που	 προέκυπταν	 στα	
διαλείμματα	του	σχολείου	από	κάποια	παιδιά	της	τάξης,	γεγονός	είναι	ότι	περιορίστηκαν,	
όχι,	 όμως,	 αισθητά.	 Ωστόσο,	 ο	 προβληματισμός	 που	 προέκυψε	 με	 βάση	 το	 θέμα	 της	
ιστορίας	συνδέθηκε	με	 τα	περιστατικά	αυτά	 και	 συζητούνταν	στην	ολομέλεια.	Με	αυτόν	
τον	τρόπο	έπαψαν	να	επηρεάζουν	τις	σχέσεις	των	παιδιών	και	τη	λειτουργία	της	τάξης	και	
μετατράπηκαν	 σε	 ζητήματα	 προβληματισμού.	 Μέσα	 από	 αυτή	 τη	 συζήτηση	
μετατοπίστηκαν,	σε	έναν	βαθμό,	οι	αρχικές	αντιδράσεις	της	πλειοψηφίας	των	παιδιών,	που	
ζητούσαν	 σκληρές	 τιμωρίες	 για	 τα	 παιδιά	 που	 εκδήλωναν	 αρνητικές	 συμπεριφορές	 και	
καλλιεργήθηκε	 μεγαλύτερη	 τάση	 ανοχής	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 πρακτική	 διαλόγου.	 Στην	
ανοχή	 και	 στον	 διάλογο	 συνέβαλε	 και	 η	 ενίσχυση	 της	 θετικής	 επικοινωνίας	 μεταξύ	 των	
παιδιών	 της	 τάξης	 μέσα	 από	 ανταλλαγή	 ή	 ανακοίνωση	 γραπτών	 μηνυμάτων,	 ελεύθερες	
δραστηριότητες	 παιχνιδιού,	 περισσότερη	 συνεργασία	 στις	 ομάδες	 και	 λήψη	 κοινών	
αποφάσεων	για	τη	λειτουργία	και	δραστηριότητες	της	τάξης.	
Ένα	 σημαντικό	 στοιχείο	 ήταν	 ότι	 αναδείχθηκε	 η	 σχέση	 αρνητικών	 συναισθημάτων	 και	
συμπεριφορών,	 όπως	 και	 η	 σχέση	 θετικών	 συμπεριφορών	 με	 ανάλογα	 συναισθήματα	
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καθώς	 και	 η	 δυναμική	 τους.	 Ειδικότερα,	 οι	 συμπεριφορές	 μη	 αποδοχής,	 λόγω	 της	
διαφορετικότητας,	συνδέθηκαν	με	συναισθήματα	θυμού,	λύπης,	μοναξιάς	και	μειονεξίας.	
Αντίστοιχα,	 η	 χαρά	 και	 η	 δημιουργικότητα	 συνδέθηκαν	 με	 συμπεριφορές	 αποδοχής,	 με	
κορυφαία	 τη	 φιλία.	 Η	 τελευταία	 φάνηκε	 ότι	 ευαισθητοποίησε	 ιδιαίτερα	 τα	 παιδιά	 και	
απασχόλησε	 το	 ερώτημα	 ως	 προς	 το	 τι	 συνιστά	 πραγματικά	 φιλική	 σχέση	 και	 στο	 αν	
υπάρχει	δυνατότητα	μεταστροφής	αρνητικών	σχέσεων	σε	φιλικές	στην	ιστορία	και	στη	ζωή.	
Ωστόσο,	αν	και	αναδείχθηκε	αυτός	ο	προβληματισμός,		όπως	και	η	σαφής	τοποθέτηση	των	
παιδιών	υπέρ	της	αποδοχής	του	ήρωα,	παρά	την	αρχική	αρνητική	συμπεριφορά	του,	δεν	
ήταν	σε	θέση	να	προτείνουν	ανάλογες	εναλλακτικές	πρακτικές	αποδοχής	αναστοχαζόμενα	
τις	δικές	τους	εμπειρίες	ως	δέκτες	αρνητικών	συμπεριφορών.		
	

Συμπεράσματα	
Η	εφαρμογή	πρακτικών	 κριτικού	 γραμματισμού	στην	πρώτη	σχολική	ηλικία	 είναι	 εφικτή,	
όπως	 φαίνεται	 από	 τα	 παραδείγματα	 που	 παρουσιάστηκαν	 παραπάνω,	 και	 οι	
εκπαιδευτικοί	αυτών	των	τάξεων	μπορούν	να	οργανώνουν	το	μαθησιακό	περιβάλλον	ώστε	
τα	 παιδιά	 να	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 μέσα	 από	 την	 επεξεργασία	 ποικίλων	 κειμένων	 να	
αντιληφθούν	 και	 να	 εξετάσουν	 τις	 σχέσεις	 ανάμεσα	 στις	 γλωσσικές	 πρακτικές,	 τις	
ταυτότητες	και	τις	σχέσεις	εξουσίας	(Harwood,	2011).	Ένα	βασικό	ερώτημα	που	ανακύπτει	
είναι	 τι	 είδους	 κείμενα	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 σε	 αυτή	 την	 ηλικιακή	 ομάδα.	 Η	
χρήση	 ποικίλων	 κειμένων	 είναι	 σημαντική,	 συμπεριλαμβανομένων	 και	 κειμένων	 που	
χαρακτηρίζονται	 ως	 ανατρεπτικά,	 αν	 και	 πολλοί	 εκπαιδευτικοί	 πιστεύουν	 ότι	 τα	 μικρά	
παιδιά	πρέπει	να	«προστατευθούν»	από	τέτοια	κείμενα	 (Harst	et	al.,	2000).	Σύμφωνα	με	
την	 Harwood	 (2011),	 τα	 κείμενα	 αυτά	 θα	 πρέπει	 να	 αναδεικνύουν	 τις	 διαφορές	 που	
οδηγούν	 στη	 διαφορά	 και	 όχι	 να	 προσπαθούν	 να	 αποκρύψουν	 τη	 διαφορά,	 να	 οδηγούν	
στην	 κατανόηση	 της	 ιστορίας	 και	 της	 καθημερινής	 ζωής	 μέσω	 της	 δυνατότητας	 να	
ακουστούν	 τα	 άτομα	 που	 συνήθως	 περιθωριοποιούνται,	 καθώς	 υπάρχουν	 κυρίαρχα	
συστήματα	νοηματοδότησης	στις	κοινωνίες	που	τοποθετούν	τους	ανθρώπους	και	ομάδες	
ανθρώπων,	να	δείχνουν	τρόπους	δράσης	που	οδηγούν	στην	ανατροπή	τους	και	κυρίως	να	
μην	είναι	κείμενα	που	πάντοτε	οδηγούν	σε	ένα	τέλος	του	τύπου	«ζήσανε	αυτοί	καλά	και	
εμείς	καλύτερα»	(Harwood,	2011).		
Η	κριτική	διαπραγμάτευση	των	κειμένων	είναι	σημαντικό	να	οδηγεί	στην	αμφισβήτηση	της	
κατάστασης	 που	 παρουσιάζεται	 σε	 αυτά	 και	 αυτό	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 με	 τη	 χρήση	
ερωτήσεων	που	στοχεύουν	στην	ανάπτυξη	της	κριτικής	σκέψης.	Τέτοιες	ερωτήσεις	μπορεί	
να	σχετίζονται	με	την	κατανόηση	του	πλαισίου	που	υπήρχε	όταν	γράφτηκε	το	κείμενο,	για	
τους	αποδέκτες	του	κειμένου	και	τον	τρόπο	που	αυτοί	αναπαρίστανται	στο	κείμενο,	για	τον	
στόχο	του	συντάκτη	του	κειμένου	ως	προς	τα	συναισθήματα	που	ήθελε	να	προκαλέσει	και	
τις	 πληροφορίες	 που	 ήθελε	 να	 μεταδώσει	 στους	 αναγνώστες,	 για	 τα	 πρόσωπα	 που	
κυριαρχούν	μέσω	του	λόγου	τους	και	αυτά	στα	οποία	δεν	δίνεται	λόγος,	για	τον	ρόλο	των	
φύλων	 και	 των	 χαρακτηριστικών	 των	 ηρώων	 κ.ά.	 (Harwood,	 2011).	 Ωστόσο,	 είναι	
σημαντικό	οι	 ερωτήσεις	αυτές	να	μην	είναι	ρουτίνα	αλλά	να	προκύπτουν	από	 τα	 ίδια	 τα	
παιδιά	μέσα	από	τη	διαπραγμάτευση	των	κειμένων.	Είναι	σημαντικό	ότι	πρακτικές	κριτικού	
γραμματισμού	 εφαρμόζονται	 στις	 μικρότερες	 τάξεις,	 ωστόσο,	 είναι	 αναγκαίο	 αυτές	 οι	
πρακτικές	 να	 διευρυνθούν	 και	 να	 υιοθετηθούν	 από	 περισσότερους	 εκπαιδευτικούς	 που	
πρέπει	να	υποστηριχθούν	μέσω	μιας	ευρείας	επιμόρφωσης.	
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Η	εργασιακή	ικανοποίηση	των	εκπαιδευτικών	και	η	σχολική	
ηγεσία	

	
	

Αναστασία	Αμπατζόγλου	
Υπ.	Διδάκτορας	Πανεπιστήμιο	Αιγαίου	

					
	

Περίληψη	
Η	 παρούσα	 μελέτη	 διερευνά	 τις	 απόψεις	 των	 εκπαιδευτικών	 της	 Πρωτοβάθμιας	 και	 της	 Δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	της	Ρόδου,	σχετικά	με	το	βαθμό	των	παραγόντων	της	εργασιακής	ικανοποίησης	τους	και	με	το	
στυλ	 της	 ασκούμενης	 μορφής	 ηγεσίας	 στη	 σχολική	 μονάδα.	 Το	 μέσο	 συλλογής	 των	 δεδομένων	 που	
χρησιμοποιήθηκε	 είναι	 ένα	 ερωτηματολόγιο	 αποτελούμενο	 από	 τρία	 μέρη,	 τα	 δημογραφικά	 στοιχεία,	 το		
Eρωτηματολόγιο	καταγραφής	της	επαγγελματικής	 ικανοποίησης	 (Job	Satisfaction	Scale,	Sector	1985)	 (Form.-	
6X)	και	το	Πολυπαραγοντικό	Ερωτηματολόγιο	Ηγεσίας	(Multifactor		Leadership	Questionnaire)	(Form.-	5X)	των	
Avolio	και	Bass	 (2004).	 	Τα	κύρια	ευρήματα	της	έρευνας	δείχνουν	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	 	 του	δείγματος	είναι	
ικανοποιημένοι	από	την	εργασία	τους	και	ο	βαθμός	ικανοποίησης	αυξάνεται	όταν	ασκείται	μετασχηματιστική	
μορφή	 ηγεσίας,	 ενώ	 αντίθετα	 μικρότερος	 βαθμός	 ικανοποίησης	 παρουσιάζεται	 σε	 περιπτώσεις	 όπου	 η	
ασκούμενη	ηγεσία	είναι	η	παθητική.		
	

															Λέξεις-κλειδιά	
	εργασιακή	 ικανοποίηση	 εκπαιδευτικών,	 σχολική	 ηγεσία,	 Πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση,	 Δευτεροβάθμια	
εκπαίδευση	
	
	
	
	

																																																																	Εισαγωγή	
Η	 εργασιακή	 ικανοποίηση	 των	 εκπαιδευτικών	 μελετάται	 όλο	 και	 περισσότερο	 τις	
τελευταίες	 δεκαετίες	 στο	 διεθνή	 χώρο,	 καθώς	 συνδέεται	 στενά	 με	 τις	 εργασιακές	
συμπεριφορές,	 την	 αποδοτικότητα	 και	 κατ’	 επέκταση	 με	 την	 αποτελεσματικότητα	 των	
εκπαιδευτικών	 και	 της	 σχολικής	 μονάδας.	 Στη	 μελέτη	 αυτή	 αναλύεται	 η	 έννοια	 της	
επαγγελματικής	 ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 οι	 παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	 το	
βαθμό	 	 ικανοποίησή	 τους,	 ενώ	 παράλληλα	 αναλύονται	 και	 οι	 μορφές	 ηγεσίας,	 καθώς	
πολλές	 έρευνες	 καταδεικνύουν	 τη	 σύνδεση	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	 και	 της	
ασκούμενης	μορφής	ηγεσίας.		
Η	 παρούσα	 εργασία	 στοχεύει	 στη	 μελέτη	 και	 διερεύνηση	 της	 συσχέτισης	 μεταξύ	 των	
διαστάσεων	 της	 επαγγελματικής	 ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 των	 μορφών	
ηγεσίας	 των	 σχολικών	 μονάδων.	Με	 τη	 χρήση	 ειδικά	 διαμορφωμένου	 ερωτηματολογίου	
αποτελούμενο	 από	 τρία	 μέρη,	 διερευνάται	 εμπειρικά	 η	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα	
(Πρωτοβάθμια	και	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση)	σε	σχολικές	μονάδες	στο	νησί	της	Ρόδου.	

	
1. Ηγεσία	

1.1 Εννοιολογικός	προσδιορισμός	
Η	 ηγεσία	 αναφέρεται	 όλο	 και	 περισσότερο	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 ενώ	 πολλές	 είναι	 οι	
προσπάθειες	για	τον	εννοιολογικό	προσδιορισμό	στη	διεθνή	βιβλιογραφία.	Οι	Hersey	και	
Blanchard	(1972)	ορίζουν	την	ηγεσία	ως	«μια	διαδικασία	που	αποσκοπεί	στο	να	επηρεάζει	
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ένα	άτομο	 ή	 μια	 ομάδα,	 με	 σκοπό	 να	 πραγματοποιηθούν	 ορισμένοι	 στόχοι	 σε	 ορισμένες	
συνθήκες».	Οι	Bass	 και	 Stodgill,	 (1990)	θεωρούν	ότι	«η	ηγεσία	αφορά	 την	 επίδραση	που	
ένα	άτομο	ασκεί	πάνω	στα	υπόλοιπα	άτομα	της	ομάδας,	ώστε	να	επιτευχθεί	ένας	κοινός	
στόχος».	Σύμφωνα	με	τον	Σαΐτη	(2008)	η	ηγεσία	είναι:	«..η	ενεργοποίηση	και	καθοδήγηση	
του	 ανθρώπινου	 δυναμικού,	 προκειμένου	 να	 συμβάλει	 αποτελεσματικά	 στην	 υλοποίηση	
των	αντικειμενικών	σκοπών	του	οργανισμού».	Ο	Ζαβλανός	(1998)	ορίζει	την	ηγεσία	ως	«..η	
ενέργεια	που	κάνει	ένα	άτομο	για	να	παρακινήσει	τους	υφισταμένους	του	να	αγωνίζονται	
με	 τη	 θέλησή	 τους,	 με	 σκοπό	 να	 πραγματοποήσουν	 τους	 αντικειμενικούς	 στόχους	 του	
οργανισμού.	 (Ζαβλανός,	1998,	Σαΐτης,	2008,	Bass	και	Stodgill,	1990,	Hersey	και	Blanchard.	
1972:	68).	
	

1.2 Βασικές	μορφές	ηγεσίας	
Με	 βάση	 τη	 βιβλιογραφική	 επισκόπηση,	 έχουν	 διατυπωθεί	 διάφορες	 θεωρίες	 για	 τις	
μορφές	 ηγεσίας.	 Σύμφωνα	 με	 το	 Διοικητικό	 Πλέγμα	 	 ή	 Διοικητική	 Σχάρα	 (Μanagement	
Grid)	 των	Blake	 και	Mouton	 (1964),	 τονίζονται	πέντε	στυλ	ηγεσίας	ανάλογα	με	 το	βαθμό	
ενδιαφέροντος	 για	 τα	 άτομα	 και	 για	 το	 αποτέλεσμα:	 το	 αυταρχικό,	 το	 ανθρωπιστικό,	 το	
αδιάφορο,	 το	 μέτριο	 και	 το	 δημοκρατικό.	 Σημαντική	 είναι	 επίσης	 η	 θεωρία	 Χ,Υ	 η	 οποία	
αναπτύχτηκε	από	τον	D.Mc	Gregor,	επηρεασμένος	από	τη	θεωρία	«ανθρώπινων	αναγκών»	
του	Maslow	και,	βασίζεται	σε	δύο	κατηγορίες	υποθέσεων	ανάλογα	με	το	βαθμό	ευθύνης	
και	δημιουργικότητας	που	παρουσιάζουν	οι	ηγέτες		(Ζαβλανός,	2002,	Σαΐτης,	2007).	
Νεότερες	 προσεγγίσεις	 των	 τελευταίων	 δεκαετιών	 αναφέρονται	 στη	 μετασχηματιστική	
θεωρία.		Οι	Kirkpatrick,	Wofford	και	Baum	(2002),	υποστηρίζουν	ότι	η	χαρισματική	ηγεσία	
είναι	 συνώνυμη	 με	 την	 μετασχηματιστική	 (Transformational	 leadership),	 αφού	 οι	
μετασχηματιστές	 ηγέτες	 δρουν	 επηρεάζοντας	 και	 παρακινώντας	 τους	 συνεργάτες	 τους,	
ενεργούν	 εκ	 των	προτέρων,	 εμπνέουν,	 δίνουν	όραμα,	μιλούν	με	 ειλικρίνεια,	 μοιράζονται	
στόχους	και	καταφέρνουν	να	τους	πετυχαίνουν.	Έχει	παρατηρηθεί	ότι	οι	μετασχηματιστικοί	
ηγέτες	 εμφανίζονται	 κυρίως	 σε	 περιόδους	 κρίσης,	 αλλαγής	 και	 ανάπτυξης.	 Η	
διεκπεραιωτική	 μορφή	 ηγεσίας	 (Transactional	 leadership)	 περιλαμβάνει	 την	 τυπική	
διεκπεραίωση	 των	 καθηκόντων,	 τη	 σαφή	 καθοδήγηση	 για	 την	 ολοκλήρωση	 ενός	 έργου,	
ενώ	υπάρχει	έλλειψη	ανάπτυξης	της	δημιουργικότητας.	Επίσης,	το	παθητικό	στυλ	ηγεσίας	
(Passive	 leadership)	 είναι	 ο	 τύπος	 διευθυντή	 που	 δεν	 αντιδρά	 συστηματικά	 σε	
προβληματικές	καταστάσεις.	Σε	αυτή	την	κατηγορία	ο	διευθυντής	αποφεύγει	να	καθορίσει	
στόχους,	 αναλαμβάνει	 δράση	 αφού	 δημιουργηθεί	 κάποιο	 πρόβλημα	 και	 χωρίς	 να	
προετοιμάζει	 ώστε	 αποφευχθεί	 νωρίτερα	 ενώ,	 είναι	 πολλές	 φορές	 απουσιάζει	 όταν	
χρειάζεται	(Avolio	&	Bass,	2004).					

	
2. Επαγγελματική	ικανοποίηση	
2.1		Εννοιολογικός	προσδιορισμός	

Έχουν	 δοθεί	 διάφοροι	 ορισμοί	 για	 την	 επαγγελματική	 ικανοποίηση.	 Σύμφωνα	 με	 τον	
Spector	 (1997),	 η	 επαγγελματική	 ικανοποίηση	 είναι	 «ο	 βαθμός	 στον	 οποίο	 οι	 άνθρωποι	
αγαπούν	ή	δεν	αγαπούν	τη	δουλειά	τους…ή	απλά	το	πώς	αισθάνονται	για	την	εργασία	τους	
και	για	τις	διάφορες	πτυχές	της».	Κατά	τον	Locke	ως	επαγγελματική	ικανοποίηση	ορίζεται	
«ο,τιδήποτε	 μπορεί	 να	 επηρεάσει	 θετικά	 τον	 εργαζόμενο	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	
εργασίας	 του	 ή	 των	 συνθηκών	 αυτής».	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Weiss,	 «η	 επαγγελματική	
ικανοποίηση	 είναι	 μία	 συμπεριφορά,	 εφόσον	 ως	 συμπεριφορά	 ορίζεται	 από	 τους	
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πρόσφατους	ερευνητές.	Οριζόμενη	ως	συμπεριφορά,	η	επαγγελματική	ικανοποίηση	είναι	η	
θετική	(ή	αρνητική)»	(Spector,	1997:	2,	Davis,	2004:	175,	496,	Κολοβού,	2016:	45).	

	
	

a. Παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	επαγγελματική	ικανοποίηση	
Πολλοί	 ερευνητές	 έχουν	 μελετήσει	 τους	 παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	 το	 βαθμό	
ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Spector	 (2008),	 τα	 αποτελέσματα	
αυτών	 ερευνών	 ποικίλουν	 και	 κάποιες	 συνδέουν	 την	 ικανοποίηση	 με	 το	 περιβάλλον	
(environment),	ενώ	άλλες	με	την	προσωπικότητα	των	ατόμων	(personality).		

	
Παράγοντες	περιβάλλοντος		
Οι	 παράγοντες	 του	 περιβάλλοντος	 που	 επιδρούν	 στην	 εργασιακή	 ικανοποίηση	
αναφέρονται	στα	χαρακτηριστικά	της	εργασίας,	τις	αμοιβές,	στο	αίσθημα	δικαιοσύνης	στο	
χώρο	εργασίας	κλπ.	Επίσης,	σε	αυτή	τη	κατηγορία	συμπεριλαμβάνονται	η	απογοήτευση	και	
η	 αποξένωση,	 η	 τεχνολογία,	 η	 σημαντικότητα	 της	 εργασίας,	 η	 εποπτεία-επιτήρηση,	 η	
εργασιακή	 και	 ψυχολογική	 ευελιξία,	 η	 ασυμφωνία	 και	 η	 σύγκρουση	 ρόλων.	 Σημαντικό	
είναι	να	σημειωθεί	ο	ρόλος	των	διαπροσωπικών	σχέσεων	με	τους	συναδέλφους	και	τους	
προϊσταμένους	στη	δημιουργία	εργασιακής	ικανοποίησης	(Spector,	1997).		
Όσον	αφορά	τα	χαρακτηριστικά	της	εργασίας,	αναφέρονται	στο	περιεχόμενο	και	τη	φύση	
των	 εργασιακών	 καθηκόντων,	 τα	 οποία	 σύμφωνα	 με	 τους	 Hackman	 και	 Oldham	 (1976)	
είναι	οι	δεξιότητες	που	απαιτούνται	για	να	εκτελεστεί	μια	εργασία,	η	σημαντικότητα	και	η	
ταυτότητα	 του	 καθήκοντος	 (η	 επιρροή	 που	 ασκείται	 από	 το	 εργαζόμενο	 στους	
συναδέλφους,	η	αυτονομία	και	η	ανατροφοδότηση),	ο	συνδυασμός	των	οποίων	οδηγεί	στη	
συνειδητοποίηση	της	αξίας	 της	εργασίας	και	στην	υπευθυνότητα.	Αξίζει	 να	σημειωθεί	σε	
αυτό	 το	 σημείο,	 σύμφωνα	 με	 έρευνες,	 όταν	 παρέχονται	 ευκαιρίες	 για	 ανάπτυξη,	
αυτονομία,	 αναγνώριση	 και	 ανατροφοδότηση	 ως	 προς	 τη	 παραγωγή,	 καθώς	 και	 όσο	
ευρύτερο	 είναι	 το	 περιεχόμενο	 της	 εργασίας	 και	 οι	 συνθήκες	 εργασίας	 (θερμοκρασία,	
θόρυβος,	καθαριότητα,	φωτισμός),		το	ωράριο	εργασίας,	η	ασφάλεια,	η	μονιμότητα	και	τα	
επιδόματα,	 αυξάνεται	 η	 επαγγελματική	 ικανοποίηση	 των	 εργαζομένων	 (Spector,	 1997,	
Hachman	&	Oldham,	1976).	
	
Προσωπικοί	παράγοντες		
Στους	 προσωπικούς	 παράγοντες	 συμπεριλαμβάνονται	 τα	 προσωπικά	 χαρακτηριστικά	 και	
προηγούμενες	 εμπειρίες	 του	 εργαζομένου.	 	 Βαθμός	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	
επηρεάζεται	 από	 τις	 εμπειρίες	 και	 τα	 συναισθήματα	 των	 εργαζομένων	 στον	 εργασιακό	
χώρο	 και	 στην	 προσωπική	 ζωή	 τους.	 Όσο	 πιο	 ευχάριστες	 είναι	 οι	 εμπειρίες	 και	 τα	
συναισθήματα,	 τόσο	 πιο	 θετική	 στάση	 έχουν	 απέναντι	 στην	 εργασία	 και	 κατ’	 επέκταση	
αυξάνεται	 ο	 βαθμός	 ικανοποίησης	 της	 εργασίας	 τους.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Hoppock	 (1935),	
υπάρχει	στενή	σχέση	μεταξύ	της	συναισθηματικής	προσαρμογής	των	εργαζομένων	και	του	
βαθμού	της	εργασιακής	ικανοποίησης,	όπως	επίσης	 	και	τα	δημογραφικά	χαρακτηριστικά	
(π.χ.	φύλο,	ηλικία,	οικογενειακή	κατάσταση,	θέση,	 χρόνια	προϋπηρεσίας	κλπ).	Ακόμη	και	
επίπεδο	 εκπαίδευσης	 έχει	 διαπιστωθεί	 ότι	 επηρεάζει	 την	 επαγγελματική	 ικανοποίηση,	
δημιουργώντας	 υψηλότερες	 προσδοκίες	 στον	 εργαζόμενο	 που	 έχει	 υψηλό	 μορφωτικό	
επίπεδο,	και	δυσαρέσκεια	στην	εκτέλεση	εργασιών	ρουτίνας	(Spector,	1997:42).		
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	 	 	 	 3.	Επισκόπηση	ερευνών	
Η	 συσχέτιση	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	 και	 της	 ασκούμενης	 μορφής	 ηγεσίας	 έχει	
μελετηθεί	 από	πολλούς	 ερευνητές.	 Έρευνες	 των	 Everett	 (1987),	 Bafre-Oldham	 (1999)	 και	
Wetherell	 (2002),	 τονίζουν	 τη	σημαντική	συσχέτιση	μεταξύ	 του	επιπέδου	 της	εργασιακής	
ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 της	 ασκούμενης	 μορφής	 ηγεσίας	 του	 διευθυντή.	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	παρουσιάζουν	μεγαλύτερο	επίπεδο	ικανοποίησης	
της	 εργασίας	 του,	 όταν	 ο	 διευθυντής	 ασκεί	 συνεργατική	 μορφή	 ηγεσίας	 (Vivian,	 1983).	
Μελέτες	 των	 Sancar	 (2009)	 και	 Woodard	 (1994)	 διαπιστώνουν	 τη	 θετική	 σύνδεση	 της	
ασκούμενης	μορφής	ηγεσίας	που	δείχνει	ενδιαφέρον	για	τις	ανάγκες	των	εκπαιδευτικών	με	
την	εργασιακή	ικανοποίηση,	ενώ,	έρευνα	του	Klawitter	(1985)	τονίζει	τη	θετική	συσχέτιση	
της	 ασκούμενης	 μορφής	 ηγεσίας	 που	 δείχνει	 ενδιαφέρον	 για	 τις	 ανάγκες	 των	
εκπαιδευτικών	και	τις	ανάγκες	του	σχολικού	οργανισμού	με	τα	υψηλά	επίπεδα	εργασιακής	
ικανοποίησης.	 Όπως	 διαπιστώνεται	 από	 πλήθος	 ερευνών,	 υπάρχει	 θετική	 συσχέτιση	
μεταξύ	της	εργασιακής	 ικανοποίησης	και	 της	ασκούμενης	μορφής	ηγεσίας.	Παρατηρείται	
ότι	 όσο	 πιο	 ικανοποιημένοι	 είναι	 από	 το	 στυλ	 ηγεσίας	 του	 διευθυντή,	 τόσο	 πιο	
ικανοποιημένοι	δηλώνουν	από	την	εργασίας	τους.		
	

2 Μεθοδολογία	έρευνας	
1. Σκοπός	της	έρευνας	

Στη	έρευνα	αυτή	γίνεται	προσπάθεια	να	διερευνηθεί	ο	βαθμός	εργασιακής	 ικανοποίησης	
των	εκπαιδευτικών	του	δείγματος	και	το	στυλ	ηγεσίας	του	διευθυντή	σε	σχολικές	μονάδες	
της	Πρωτοβάθμιας	και	της	Δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	της	Ρόδου.	

	
2. Ερευνητικά	ερωτήματα	

Η	συγκεκριμένη	 έρευνα	 έχει	 στόχο	 να	μελετήσει	 τις	 απόψεις	 των	 εκπαιδευτικών	σχετικά	
με:	

1. Το	 βαθμό	 ικανοποίησης	 των	 παραγόντων	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	 των	
εκπαιδευτικών.	

2. Τις	ασκούμενες	μορφές	ηγεσίας	στις	σχολικές	μονάδες.		
3. Το	 βαθμό	 ικανοποίησης	 της	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	 σε	 σχέση	 με	 την	

ασκούμενη	μορφή	ηγεσίας.	
	

3. Δείγμα	της	έρευνας	
Δείγμα	 της	 έρευνας	 εκπαιδευτικοί	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	

της	νήσου	Ρόδου,	 το	σχολικό	έτος	2016-2017.	Για	τη	συμπλήρωση	των	ερωτηματολογίων	
πραγματοποιήθηκαν	 επισκέψεις	 στο	 χώρο	 των	 σχολικών	 μονάδων.	 Ο	 αριθμός	 των	
ερωτηματολογίων	που	συμπληρώθηκαν	από	τους	εκπαιδευτικούς	ανέρχεται	στα	64.	

	
4. Εργαλείο	συλλογής	δεδομένων	

Το	μεθοδολογικό	εργαλείο	που	χρησιμοποιήθηκε	για	τη	διεξαγωγή	της	παρούσας	έρευνας,	
ήταν	 το	 ερωτηματολόγιο,	 ειδικά	 δομημένο,	 το	 οποίο	 αποτελούνταν	 από	 τρία	 μέρη.	 Το	
πρώτο	περιλαμβάνει	τα	δημογραφικά	στοιχεία	του	δείγματος	(φύλο,	ηλικία,	οικογενειακή	
κατάσταση,	 προϋπηρεσία,	 επίπεδο	 σπουδών	 κλπ).	 Το	 δεύτερο	 μέρος	 περιλαμβάνει	
ερωτήσεις	 για	 την	 επαγγελματική	 ικανοποίηση	 των	 εκπαιδευτικών.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	
χρησιμοποιήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 Job	 Satisfaction	 Scale	 (JSS),	 Sector	 1985	 (Κλίμακα	
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Εργασιακής	Ικανοποίησης),	το	οποίο	αποτελείται	από	36	ερωτήσεις,	όπου	αξιολογούνται	οι	
εννιά	παράγοντες	της	εργασιακής	ικανοποίησης	(τέσσερις	ερωτήσεις	για	κάθε	παράγοντα),	
6-βαθμης	κλίμακας	Likert	από	το	(1)	διαφωνώ	πολύ	μέχρι	το	(6)	συμφωνώ	πολύ.	Το	τρίτο	
μέρος	 περιλαμβάνει	 το	 ερωτηματολόγιο	 	 	 Πολυπαραγοντικό	 	 Ερωτηματολόγιο	 Ηγεσίας	
(M.L.Q.	 –Multifactor	 	 Leadership	 	Questionnaire)	 (Form.-	 5X)	 των	 	Avolio	 και	 Bass	 (2004),	
όπου	αξιολογείται	 το	 στυλ	 της	ασκούμενης	 ηγεσίας	 σε	 24	 ερωτήσεις	 5-βαθμης	 κλίμακας	
Likert	από	το	(1)	καθόλου	μέχρι	το	(5)	σχεδόν	πάντα.	Η	στατιστική	ανάλυση	των	δεδομένων	
και	την	καταγραφή	των	απόψεων	των	εκπαιδευτικών	του	δείγματος	πραγματοποιήθηκε	με	
τη	χρήση	του	Στατιστικού	Πακέτου	SPSS	17.0.	

	
5. Περιορισμοί	της	έρευνας	

Βασικό	 περιορισμό	 της	 έρευνας	 αποτελεί	 το	 γεγονός	 ότι	 πραγματοποιήθηκε	 μόνο	 στην	
πόλη	 της	 Ρόδου,	 ενώ	 θα	 ήταν	 επιθυμητό	 να	 διεξαχθεί	 σε	 δείγμα	 από	 όλο	 τον	 νομό	 της	
Δωδεκανήσου,	την	περιφέρεια	Νότιου	Αιγαίου	ή	και	από	ολόκληρη	την	Ελλάδα.	
	

Αποτελέσματα	έρευνας	
6. Αποτελέσματα	σε	σχέση	με	τα	δημογραφικά	στοιχεία	του	δείγματος	

Όπως	παρατίθενται	στον	πίνακα	1,	παρακάτω	αναφέρονται	τα	δημογραφικά	στοιχεία	των	
εκπαιδευτικών	του	δείγματος.	Όπως	παρατηρείται,	συμμετείχαν	64	εκπαιδευτικοί	 (N=64).	
Αναφορικά	 με	 το	 φύλο	 των	 εκπαιδευτικών	 του	 δείγματος,	 23	 (36%)	 είναι	 άνδρες	 και	 41	
(64%)	 γυναίκες.	 Σχετικά	 με	 την	 οικογενειακή	 κατάσταση,	 το	 27%	 των	 ερωτηθέντων	 είναι	
άγαμοι	 και	 το	 73%	 παντρεμένοι.	 Οι	 περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 είναι	 σε	 ηλικία	 κυρίως	
μεταξύ	 31-50	 ετών.	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 του	 δείγματος	 εργάζονται	 κυρίως	 σε	 σχολεία	 της	
Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευσης	(ποσοστό	75%)	και	λιγότεροι	στην	Πρωτοβάθμια	Εκπαίδευση	
(25%).	Το	64%	είναι	αναπληρωτές	και	το	36%	μόνιμοι.		Τέλος,	όσο	αφορά	τις	σπουδές,	19	
άτομα	(29%)	είναι	κάτοχοι	πτυχίου	ΤΕΙ/ΑΕΙ,	13	άτομα	(21%)	κατέχουν	τίτλο	Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,	32	
άτομα	 (50%)	 κατέχει	 μεταπτυχιακό,	 ενώ	 κανένα	 άτομο	 δεν	 είναι	 κάτοχος	 διδακτορικού	
τίτλου.	

	
	

Πίνακας	1:	Δημογραφικά	στοιχεία	των	εκπαιδευτικών	
Δημογραφική	κατηγορία		 Συχνότητα	 Ποσοστό	(%)	
Φύλο		 	 	
Άνδρας	 23	 36	
Γυναίκα	 41	 64	
Σύνολο	 64	 100	
Ηλικία		 	 	
Έως	30	 8	 12	
31-40	 27	 42	
41-50	 26	 41	
50	και	άνω	 3	 5	
Σύνολο	 64	 100	
Οικογενειακή	κατάσταση		 	 	
Άγαμος-	η		 17	 27	
Έγγαμος	–η	 47	 73	
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Σύνολο		 64	 100	
Σχολείο	εργασίας		 	 	
Δημοτικό		 16	 25	
Γυμνάσιο	 11	 17	
Γενικό	λύκειο	 17	 27	
ΕΠΑΛ	 20	 31	
Σύνολο		 64	 100	
Χρόνια	προϋπηρεσίας	 	 	
1-5	 6	 9	
6-10	 4	 6	
11-15	 18	 28	
16-20	 22	 34	
21-25		 13	 20	
26-30	 2	 3	
31	και	άνω	 0	 0	
Σύνολο		 64	 100	
Υπηρεσιακή	κατάσταση		 	 	
Αναπληρωτής/τρια	 41	 64	
Μόνιμος/η	 23	 36	
Σύνολο		 64	 100	
Φύλο	άμεσα	προϊσταμένου		 	 	
Άνδρας	 62	 97	
Γυναίκα	 2	 3	
Σύνολο	 64	 100	
Σπουδές	 	 	
Πτυχίο	ΤΕΙ/ΑΕΙ	 19	 29	
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.	 13	 21	
Μεταπτυχιακό		 32	 50	
Διδακτορικό		 0	 0	
Σύνολο		 64	 100	

	
	

7. Στυλ	ηγεσίας	του	διευθυντή	
Στην	ερώτηση	που	αναφέρεται	στο	στυλ	ηγεσίας	 του	διευθυντή,	 το	μεγαλύτερο	ποσοστό	
του	δείγματος	δήλωσε	το	μετασχηματιστικό	στυλ	(47%),	το	διεκπεραιωτικό	στυλ	(30%)	και	
το	παθητικό	στυλ	(23%)	(Πίνακας	2).		

	
Πίνακας	2:	Στυλ	ηγεσίας	του/της		διευθυντή/τριας	

Στυλ		 Συχνότητα	 Ποσοστό	
(%)	

Μετασχηματιστικό		 30	 47	
Διεκπεραιωτικό	 19	 30	
Παθητικό	 15	 23	
Σύνολο		 64	 100	
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8. Επαγγελματική	ικανοποίηση	

Όπως	παρατηρείται	από	 τον	πίνακα	3,	οι	σημαντικότεροι	παράγοντες	που	ενισχύουν	 την	
επαγγελματική	 ικανοποίηση	 των	 εκπαιδευτικών	 του	 δείγματος	 είναι	 οι	 συνθήκες	
λειτουργίας,	η	φύση	της	εργασίας,	οι	σχέσεις	με	τους	συναδέλφους,	η	εποπτεία-επίβλεψη	
ενώ	το	μικρότερο	ποσοστό	παρουσιάζει	η	προαγωγή.		

	
Πίνακας	3:	Παράγοντες	επαγγελματικής	ικανοποίησης	

Παράγοντες		 Ποσοστό	(%)	
Μισθός	 10	
Προαγωγή	 9	
Εποπτεία-επίβλεψη	 11	
Προνόμια-οφέλη	 10	
Ενδεχόμενες	ανταμοιβές	 12	
Συνθήκες	λειτουργίας	 13	
Συνάδελφοι	 12	
Φύση	εργασίας	 13	
Επικοινωνία		 10	
Σύνολο		 100	

	
Επίσης,	 σημαντικό	 γεγονός	 αποτελεί	 το	 ότι	 παρατηρείται	 θετική	 συσχέτιση	 μεταξύ	 της	
εργασιακής	 ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 του	 δείγματος	 με	 την	 μετασχηματιστική	
μορφή	ηγεσίας.	Λιγότερο	ικανοποιημένοι	εμφανίζονται	οι	εκπαιδευτικοί	που	τους	ασκείται	
διεκπεραιωτική	 ηγεσία	 και	 πολύ	 λιγότερη	 ικανοποίηση	 φαίνεται	 να	 έχουν	 όσοι	 έχουν	
παθητική	άσκησης	ηγεσίας	από	το	διευθυντή	της	σχολικής	μονάδας.		
Σε	θέματα	προαγωγής	και	ανταμοιβής,	οι	κάτοχοι	μεταπτυχιακού,	σε	ποσοστό	πάνω	από	
90%	 δεν	 είναι	 ευχαριστημένοι	 και	 ζητούν	 καλύτερη	 ανταμοιβή	 σε	 συνδυασμό	 με	
προαγωγή.		
Σε	 θέματα	 επικοινωνίας	 οι	 εκπαιδευτικοί	 με	 πολλά	 χρόνια	 υπηρεσίας,	 έχουν	 καλύτερες	
σχέσεις	σε	ποσοστό	80%	και	οι	γυναίκες	αγγίζουν	το	94%.	
Σε	 θέματα	 φύσης	 της	 εργασίας,	 σχεδόν	 όλοι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 (ποσοστό	 πάνω	 του	 90%)	
είναι	ικανοποιημένοι.	
Σε	 θέματα	 ηγεσίας	 σε	 ποσοστό	 87%	 αναφέρουν	 ότι	 ο	 άμεσα	 προιστάμενος	 τους	 έχει	
ηγετικές	 ικανότητες	 και	 είναι	 ευχάριστημένοι,	 επισημαίνοντας	 όμως,	 όσο	 περισσότερες	
σπουδές	έχουν,	αμφιβάλλουν	(ποσοστό	71%)	στις	αποφάσεις	του	προισταμένου.	
Τέλος,	 αξίζει	 να	 αναφερθεί	 ότι	 γενικά	 οι	 αναπληρωτές	 εκπαιδευτικοί	 του	 δείγματος	
ανεξαρτήτου	 φύλου	 ή	 επιστημονικής	 κατάρτισης,	 έχουν	 περισσότερες	 απαιτήσεις	 σε	
θέματα	οικονομικά	σε	ποσοστό	που	αγγίζει	το	95%.	
	

Συμπεράσματα-	Προτάσεις	
Από	 τη	 βιβλιογραφική	 επισκόπηση	 και	 τη	 στατιστική	 επεξεργασία	 και	 ανάλυση	 των	
δεδομένων	 προκύπτει	 ότι	 υπάρχει	 θετική	 συσχέτιση	 μεταξύ	 της	 ασκούμενης	 μορφής	
ηγεσίας	 και	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών.	 Γενικά	 οι	 εκπαιδευτικοί	
φαίνεται	να	είναι	ικανοποιημένοι	από	την	εργασία	τους.	Οι	κύριοι	παράγοντες	εργασιακής	
ικανοποίησης,	 όπως	προκύπτει	από	 τα	αποτελέσματα	 των	 εκπαιδευτικών	 του	δείγματος,	
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είναι	οι	συνθήκες	λειτουργίας,	η	φύση	της	εργασίας,	οι	σχέσεις	με	τους	συναδέλφους,	οι	
ενδεχόμενες	ανταμοιβές,	η	εποπτεία-επίβλεψη	από	τη	διεύθυνση,	ενώ	μικρότερο	ποσοστό	
παρουσιάζει	η	προαγωγή.		
Όσον	 αφορά	 το	 στυλ	 ηγεσίας,	 δεν	 υπάρχει	 κάποιο	 μοντέλο	 που	 να	 θεωρείται	 το	 πιο	
αποτελεσματικό.	 Η	 επιλογή	 και	 υιοθέτηση	 τη	 μορφής	 ηγεσίας	 εξαρτάται	 από	 ποικίλες	
παραμέτρους.	 Καλό	 θα	 ήταν	 να	 υπάρχει	 ευελιξία	 στην	 προσαρμογή	 του	 διευθυντή	
ανάλογα	με	τις	εκάστοτε	περιστάσεις,	το	διαθέσιμο	χρόνο,	τη	σημαντικότητα	του	θέματος,	
τη	φύση	του	έργου	που	πρέπει	αν	υλοποιηθεί,	τη	προσωπικότητα	των	εκπαιδευτικών,	κλπ.	
Από	τα	αποτελέσματα	της	παρούσας	μελέτης,	η	πιο	επιθυμητή	μορφή	ηγεσίας	θεωρείται	η	
μετασχηματιστική,	 αφού	σε	αυτή	 τη	περίπτωση	οι	 εκπαιδευτικοί	 δηλώνουν	περισσότερο	
ικανοποιημένοι.	 Σε	 αυτή	 την	 κατηγορία	 περιγράφονται	 ηγέτες	 οι	 οποίοι	 δημιουργούν	 το	
αίσθημα	 εμπιστοσύνης,	 θαυμασμού,	 σεβασμού	 και	 που	 συγχρόνως	 παρέχουν	 στους	
εκπαιδευτικούς	 κίνητρα	 για	 να	 κάνουν	 περισσότερα	 από	 όσα	 αρχικά	 αναμενόταν	 από	
αυτούς.	 Επίσης,	 οι	 μετασχηματιστικοί	 διευθυντές	 ενδιαφέρονται	 για	 τις	 ανάγκες	 και	 την	
εύρυθμη	λειτουργία	της	σχολικής	μονάδας	ως	οργανισμός	αλλά	και	 	προσωπικά	για	κάθε	
εκπαιδευτικό		και	αποτελούν	πηγή	έμπνευσης.	

Όσον	 αφορά	 το	 μέγεθος	 του	 δείγματος,	 της	 έρευνας	 είναι	 μεγάλο,	 αλλά	 όχι	
ικανοποιητικό	ώστε	να	θεωρηθεί	αντιπροσωπευτικό.	Προτείνετε	λοιπόν,	η	διεξαγωγή	της	
έρευνας	 σε	 μεγαλύτερο	 αντιπροσωπευτικό	 δείγμα	 εκπαιδευτικών	 της	 Πρωτοβάθμια	 και	
της	Δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	στο	νησί	της	Ρόδου,	ακόμα	και	πανελλαδικώς.	Τέλος,	θα	
ήταν	πολύ	χρήσιμο	εάν	πραγματοποιούνταν	συνεντεύξεις	με	τους	εκπαιδευτικούς	και	τους	
ίδιους	τους	διευθυντές	των	σχολικών	μονάδων	σχετικά	με	το	στυλ	ηγεσίας	και	βαθμό	της	
επαγγελματική	ικανοποίησης,	ώστε	να	υπήρχε	μία	πιο	ποιοτική	εμβάθυνση	στο	θέμα	αυτό.			
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Το	επάγγελμα	του	εκπαιδευτικού	στην	Ελλάδα	στην	εποχή	της	
κρίσης	

	
	

Αικατερίνη	Βαλάρη		
Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	

	Κυριακή	Γάτου		
Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	

	
	

Περίληψη	
Το	 2010	 ξέσπασε	 στην	 Ελλάδα	 μία	 μεγάλη	 οικονομική	 κρίση	 η	 οποία	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 εξοντωτικές	
πολιτικές	 που	 εφαρμόστηκαν	 για	 την	 αντιμετώπισή	 της	 έχουν	 προκαλέσει	 σημαντική	 υποβάθμιση	 στο	
επίπεδο	ζωής	των	πληττόμενων	στρωμάτων,	οδηγώντας	τα	σε	συνθήκες	ανέχειας.	Παράλληλα,	η	ταραγμένη	
αυτή	πολιτικοοικονομική	συγκυρία	έχει	δώσει	 την	ευκαιρία	για	την	πραγματοποίηση	μιας	νεοφιλελεύθερης	
αναδιαμόρφωσης	της	οικονομίας,	της	οποίας	κύριο	χαρακτηριστικό	αποτελεί	η	κυριαρχία	των	δυνάμεων	της	
αγοράς	σε	κάθε	επίπεδο	του	ανθρώπινου	βίου	με	την	απόσυρση	των	δημόσιων	υπηρεσιών	από	πεδία	που	η	
αγορά	 θεωρείται	 ότι	 δύναται	 να	 εξυπηρετήσει	 αποτελεσματικότερα.	 Στα	 πλαίσια	 αυτά,	 η	 εκπαίδευση	 δεν	
έμεινε	 ανεπηρέαστη,	 γεγονός	 που	 δεν	 προξενεί	 καμία	 εντύπωση	 αν	 αναλογιστούμε	 το	 μη	 ουδέτερο	
χαρακτήρα	 της	 και	 τη	 σοβαρή	 εξάρτησή	 της	 από	 τις	 εξελίξεις	 στην	 οικονομία.	 Λήφθηκαν,	 λοιπόν,	 στον	
εκπαιδευτικό	 χώρο	 μια	 σειρά	 από	 μέτρα,	 τα	 οποία	 στοχεύουν	 στον	 περιορισμό	 του	 κράτους	 και	 στην	
ταυτόχρονη	ενίσχυση	της	αγοράς,	ενώ,	παράλληλα,	γίνεται	εμφανής	η	προσπάθεια	που	καταβάλλεται	για	την	
εγκαθίδρυση	νεοσυντηρητικών	πρακτικών	ελέγχου	και	λογοδοσίας,	προκειμένου	να	εξασφαλιστεί	η	πλήρης	
υποταγή	της	εκπαιδευτικής	λειτουργίας	στις	επιταγές	της	επίσημης	εκπαιδευτικής	πολιτικής.	Κατ’επέκταση,	η	
επιβαλλόμενη	πολιτική	της	λιτότητας	καθόρισε	την	επαγγελματική	πραγματικότητα	των	εκπαιδευτικών	τόσο	
της	 πρωτοβάθμιας	 όσο	 και	 της	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης.	 Πράγματι,	 εστιάζοντας	 στις	 αλλαγές	 που	
έλαβαν	 μέρος	 στο	 δημοτικό	 σχολείο,	 εφαρμόστηκαν	 μία	 σειρά	 από	 μέτρα	 τα	 οποία	 επιδείνωσαν	
ποικιλοτρόπως	το	επαγγελματικό	καθεστώς	των	εκπαιδευτικών.	Οι	επιπτώσεις	λοιπόν	είναι	πολύπτυχες	και	
αφορούν	 τόσο	 την	 οικονομική	 υποβάθμιση	 των	 ίδιων	 όσο	 και	 του	 σχολικού	 πλαισίου	 εντός	 του	 οποίου	
παράγουν	 έργο.	 Παράλληλα,	 πλήθος	 ερευνών	 επιβεβαιώνουν	 τις	 κοινωνικές	 συνέπειες	 της	 κρίσης	 και	 των	
ψηφισθέντων	νόμων	ως	προς	το	σχολείο,	γεγονός	που	κατοχυρώνει	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	πλέον	καλούνται	να	
εργασθούν	σε	ένα	περιβάλλον	λειψό	κοινωνικά	και	λειτουργικά	και	να	κριθούν	υπό	αντίξοες	συνθήκες.		

	
Λέξεις-κλειδιά		

Οικονομική	κρίση,	εκπαιδευτικοί	της	κρίσης,	νεοφιλελεύθερες	πρακτικές,	νεοσυντηρητικές	στρατηγικές	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στόχος	της	παρούσας	εισήγησης	είναι	η	εξέταση	των	μεταβολών	που	πραγματοποιήθηκαν	
κατά	 την	 περίοδο	 της	 κρίσης	 και	 της	 επίδρασής	 που	 αυτές	 άσκησαν	 στο	 επάγγελμα	 και	
στην	κοινωνική	πραγματικότητα	των	Ελλήνων/ίδων	εκπαιδευτικών	λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	
ο	 χαρακτήρας	 των	 πρωτοφανών	 αυτών	 μέτρων	 ανταποκρίνεται	 στην	 λογική	 του	
νεοφιλελεύθερου	ρεύματος	που	διαπερνά	την	εκπαίδευση,	καθώς	και	των	παρεμβατικών	
προτάσεων	από	το	εξωτερικό	περί	εξυγίανσης	του	εκπαιδευτικού	τομέα	στην	Ελλάδα.	
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Κοινωνικοοικονομικό	πλαίσιο	
Το	2010	 ξέσπασε	στην	Ελλάδα	μία	μεγάλη	οικονομική	 κρίση,	η	οποία	 εξακολουθεί	μέχρι	
και	σήμερα	 να	 ταλανίζει	 την	 ελληνική	 κοινωνία.	Η	 κρίση	αυτή,	ωστόσο,	 δεν	συνιστά	 ένα	
ιδιαίτερο	 ελληνικό	φαινόμενο	που	 εμφανίστηκε	αποκλειστικά	στα	πλαίσια	 της	 ελληνικής	
κοινωνίας	 και	 οικονομίας.	 Αντιθέτως,	 «η	 κρίση	 της	 ελληνικής	 οικονομίας	 είναι	
αναπόσπαστα	δεμένη	με	την	παγκόσμια	καπιταλιστική	κρίση»	(Μπογιόπουλος,	2011:	433).	
Άλλωστε,	η	κρίση	δεν	έπληξε	μόνο	την	Ελλάδα	και	τις	χώρες	του	Ευρωπαϊκού	Νότου,	αλλά	
προβλήματα	 αντιμετώπισαν	 και	 χώρες	 με	 μεγαλύτερη	 ανάπτυξη,	 όπως	 η	 Γερμανία,	 η	
Γαλλία,	 η	 Ιαπωνία	 και	 οι	 ΗΠΑ.	 Μάλιστα,	 η	 οικονομία	 των	 ΗΠΑ	 ήταν	 η	 πρώτη	 η	 οποία	
χτυπήθηκε	από	την	Παγκόσμια	οικονομική	κρίση	(Ρούσης,	2012:	22-23).	Παρ’	όλη,	λοιπόν,	
την	προσπάθεια	των	αστικών	ερμηνειών,	που	επιδιώκουν	να	αποσυνδέσουν	την	ελληνική	
κρίση	από	την	παγκόσμια,	υποστηρίζοντας	ότι	η	πρώτη	 	οφείλεται	«σε	συγκυριακά	λάθη	
και	 άστοχες	 επιλογές	 επιμέρους	 παραγόντων	 που	 στρέβλωσαν	 την	 κατά	 τα	 άλλα	 τέλεια	
λειτουργία	 του	 συστήματος»,	 τα	 κοινωνικοοικονομικά	 δεδομένα	 των	 υπόλοιπων	 χωρών	
μαρτυρούν	ότι	πρόκειται	για	μια	παγκόσμια	δομική	καπιταλιστική	κρίση	 (Μαυρουδέας	&	
Μανιάτης,	2013:	22).		
Η	πρώτη	αντίδραση	της	τότε	ελληνικής	κυβέρνησης	απέναντι	στην	κρίση	διαμορφώθηκε	με	
βάση	τις	οδηγίες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(ΕΕ)	και	περιλάμβανε	την	προστασία	και	παροχή	
βοήθειας	στους	τραπεζικούς	ομίλους.	Δόθηκαν,	λοιπόν,	28	δις	ευρώ	στις	τράπεζες,	ενώ	δεν	
πάρθηκε	 κανένα	 μέτρο	 για	 την	 τόνωση	 της	 απασχόλησης	 και	 της	 ανάπτυξης.	 Στην	
πραγματικότητα,	 «τα	 σχέδια	 ανάκαμψης	 επικέντρωσαν	 την	 μεγάλη	 πλειοψηφία	 των	
παροχών	 τους	 σε	 προγράμματα	 υπέρ	 των	 ιδιωτών	 και	 των	 τραπεζών	 στοχεύοντας	 στη	
δημιουργία	 περισσοτέρων	 θέσεων	 εργασίας.	 Όμως,	 διαψεύστηκαν	 αφού	 οι	 απολύσεις	
αυξάνονταν	διαρκώς,	αντί	να	μειώνονται»	(Καπιτσίνης,	2011).		Στη	συνέχεια,	στις	αρχές	του	
2010,	ψηφίστηκε	από	την	ελληνική	κυβέρνηση	το	πρώτο	πακέτο	μέτρων,	που	περιλάμβανε	
το	πάγωμα	των	μισθών	και	τις	περικοπές	των	επιδομάτων	των	δημοσίων	υπαλλήλων.	Λίγο	
καιρό	αργότερα,	το	Μάρτιο	του	2010,	ψηφίστηκε	ένα	νέο	πακέτο	σκληρότερων	μέτρων,	το	
οποίο	προέβλεπε,	μεταξύ	άλλων,	αύξηση	του	ΦΠΑ	σε	διάφορα	προϊόντα	και	μειώσεις	στα	
δώρα	 και	 στα	 επιδόματα	 του	 δημοσίου.	 Εξαιτίας	 της	 αναποτελεσματικότητας	 των	
παραπάνω	 μέτρων,	 η	 κυβέρνηση	 αποφάσισε	 την	 προσφυγή	 της	 χώρας	 στον	 μηχανισμό	
στήριξης	ΕΕ-	ΔΝΤ	(Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο)	και	στην	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα.		Η	
προσφυγή	αυτή	οδήγησε	στην	 επιβολή	 τεσσάρων	μνημονίων	κατά	 τη	διάρκεια	 των	ετών	
2011-	2017	και	στην	ψήφιση	ενός	μεγάλου	αριθμού	πακέτων	μέτρων	με	το	πρόσχημα	της	
ανάκαμψης	 της	 ελληνικής	 οικονομίας.	 Μεταξύ	 άλλων	 τα	 μέτρα	 αυτά	 περιλάμβαναν	 τη	
μείωση	 των	 μισθών	 και	 των	 συντάξεων,	 την	 αύξηση	 των	 ορίων	 συνταξιοδότησης,	 την	
αύξηση	 του	 ΦΠΑ	 σε	 προϊόντα,	 την	 πλήρη	 κατάργηση	 του	 13ου	 και	 14ου	 μισθού	 στο	
δημόσιο	τομέα,	τις	αλλαγές	στη	φορολογική	κλίμακα	με	την	επιβάρυνση	των	οικονομικών	
ασθενέστερων,	την	κατάργηση	της	γενικής	συλλογικής	σύμβασης	εργασίας,	τη	μείωση	του	
κατώτατου	μισθού,	την	επιβολή	νέων	φόρων	κ.α.	
Σύμφωνα,	λοιπόν,	με	όσα	αναφέρθηκαν	παραπάνω,	καθίσταται	εύκολα	κατανοητό	ότι	οι	
πολιτικές	λιτότητας	που	εφαρμόστηκαν-και	συνεχίζουν	να	εφαρμόζονται-	στοχεύουν	στον	
αυστηρό	 περιορισμό	 των	 δαπανών	 για	 το	 κράτος	 πρόνοιας,	 στην	 πλήρη	 κατάργηση	 των	
εργασιακών	δικαιωμάτων	και	στη	μείωση	του	δημοσίου,	με	την	ταυτόχρονη	ενίσχυση	του	
ιδιωτικού	τομέα.	Όπως	προκύπτει	από	τα	στοιχεία	που	παραθέτει	έρευνα	της	Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,	τα	
μέτρα	 που	 εφαρμόστηκαν	 επέφεραν	 σαρωτικές	 αλλαγές	 στον	 εργασιακό	 τομέα,	 με	
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εντατικοποίηση	 της	 εργασίας	 των	 δημοσίων	 υπαλλήλων,	 μείωση	 των	 αδειών	 τους	 και	
ενίσχυση	 των	 μηχανισμών	 ελέγχου	 και	 επιβολής	 κυρώσεων.	 Τα	 όρια	 ηλικίας	
συνταξιοδότησης	 αυξήθηκαν	 και	 το	 εργαζόμενο	 προσωπικό	 μειώθηκε,	 παρά	 την	
ταυτόχρονη	αύξηση	των	καθηκόντων	τους,	κυρίως	στις	υπηρεσίες	υγείας,	εκπαίδευσης	και	
πρόνοιας	 (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,	 2014:	 3-5).	 Γίνεται	 λοιπόν	 φανερό	 ότι	 η	 ταραγμένη	 αυτή	
πολιτικοοικονομική	 συγκυρία	 έχει	 δώσει	 την	 ευκαιρία	 για	 την	 πραγματοποίηση	 μιας	
νεοφιλελεύθερης	 αναδιαμόρφωσης	 της	 οικονομίας,	 της	 οποίας	 κύριο	 χαρακτηριστικό	
αποτελεί	η	κυριαρχία	των	δυνάμεων	της	αγοράς	σε	κάθε	επίπεδο	του	ανθρώπινου	βίου,	με	
την	απόσυρση	των	δημόσιων	υπηρεσιών	από	πεδία	που	η	αγορά	θεωρείται	ότι	δύναται	να	
εξυπηρετήσει	αποτελεσματικότερα.	
Παρά	 λοιπόν	 την	 έντονη	 αστική	 φιλολογία	 για	 την	 ανάπτυξη	 και	 βελτίωση	 του	
κοινωνικοοικονομικού	βίου	που	θα	επέφερε	η	μνημονιακή	στρατηγική,	 τα	αποτελέσματα	
της	εφαρμογής	της	διέψευσαν	τις	προσδοκίες.	Πιο	αναλυτικά,	λίγο	καιρό	μετά	την	ψήφιση	
του	μνημονίου,	το	Δεκέμβριο	του	2011,	το	ποσοστό	του	άνεργου	πληθυσμού	ανήλθε	στο	
21%,	ενώ	ένα	χρόνο	αργότερα	το	ποσοστό	αυτό	αυξήθηκε	ακόμη	περισσότερο,	φτάνοντας	
στο	26,8%	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού	(Ελληνική	Στατιστική	Αρχή,	2012).	Η	άνοδος	
της	 ανεργίας,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 άλλες	 εξοντωτικές	 πολιτικές	 που	 εφαρμόστηκαν	 για	
τους/τις	εργαζόμενους/ες,	οδήγησαν	τα	λαϊκά	στρώματα	σε	συνθήκες	ανέχειας	αυξάνοντας	
το	 ποσοστό	 των	 ατόμων	 που	 βρίσκονται	 υπό	 τον	 κίνδυνο	 της	 φτώχειας.	 Ταυτόχρονα,	 η	
πτώση	 του	 βιοτικού	 επίπεδου,	 που	 προέκυψε	από	 την	 καταβαράθρωση	 του	 εργασιακού	
καθεστώτος,	 επέφερε	 σοβαρές	 ψυχοσυναισθηματικές	 επιπτώσεις	 στους/στις	
πληγέντες/είσες.	 Έτσι,	οι	αναφορές	 για	απόπειρες	αυτοκτονίας	 έχουν	αυξηθεί	σε	μεγάλο	
βαθμό	ενώ	έχει	σημειωθεί	σημαντική	άνοδος	στο	ποσοστό	των	ατόμων	που	παρουσιάζουν	
μείζονα	 καταθλιπτικά	 επεισόδια.	 Καθίσταται,	 λοιπόν,	 κατανοητό	 ότι	 οι	 οξυμένες	
οικονομικές	 δυσκολίες	 και	 η	 κοινωνική	 ανέχεια	 συμβάλλουν	 στη	 διαμόρφωση	 ενός	
περιβάλλοντος	 ευνοϊκού	 για	 την	 εμφάνιση	ψυχικών	 παθήσεων.	 Παράλληλα,	 ήδη	 από	 το	
2010,	εξαιτίας	της	ανόδου	του	ποσοστού	ανεργίας,	σημειώθηκε	αύξηση	στον	αριθμό	των	
ανθρώπων	 που	 απευθύνονται	 στα	 Κέντρα	 Υποδοχής	 και	 Αλληλεγγύης,	 προκειμένου	 να	
καλύψουν	 βασικές	 τους	 ανάγκες	 (φαγητό,	 στέγαση,	 ιατροφαρμακευτική	 περίθαλψη)	
(Ελληνική	Εθνική	Επιτροπή	Unicef,	2012:	65˙	Ευθυμίου	κ.α.,	2015:	26-27).		
Τραγικές	ήταν	οι	συνέπειες	αυτής	της	κατάστασης	και	στη	ζωή	των	παιδιών.	Πιο	αναλυτικά,	
το	 ποσοστό	 των	 παιδιών	 που	 μεγαλώνουν	 σε	 οικογένειες	 οι	 οποίες	 δυσκολεύονται	 να	
καλύψουν	 τις	 βασικές	 τους	 ανάγκες	 αυξήθηκε	 σημαντικά.	 Μάλιστα,	 δεν	 είναι	 λίγες	 οι	
περιπτώσεις	που	τα	παιδιά	λιποθυμούν	στο	σχολείο	εξαιτίας	της	ασιτίας	ενώ	υπολογίζεται,	
συνολικά,	ότι	δύο	χρόνια	μετά	την	εμφάνιση	της	κρίσης,	 το	10%	των	μαθητών/τριών	του	
δημοτικού	 και	 γυμνασίου	 βρισκόταν	 σε	 επισιτιστική	 ανασφάλεια.	 Η	 δύσκολη	 αυτή	
κατάσταση	οδήγησε	την	ελληνική	κυβέρνηση,	αλλά	και	άλλες	οργανώσεις,	στην	υλοποίηση	
προγραμμάτων	για	τη	σίτιση	των	παιδιών	στο	σχολείο	(Alderman,	2013).	Μέσα	σε	αυτά	τα	
πλαίσια,	 η	 συναισθηματική	 κατάσταση	 των	 παιδιών	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 μείνει	
ανεπηρέαστη.Χαρακτηριστικά	 είναι	 τα	 αποτελέσματα	 ερευνών	 που	 αναφέρουν	 ότι	 η	
πλειοψηφία	των	παιδιών	βρίσκεται	σε	άσχημη	ψυχολογική	κατάσταση,	με	ένα	σημαντικό	
ποσοστό	 αυτών	 να	 δηλώνει	 ότι	 δεν	 	 έχει	 διάθεση	 για	 κοινωνικές	 συναναστροφές	 και	
εξωσχολικές	 δραστηριότητες.	 Παράλληλα,	 η	 δύσκολη	 κοινωνικοοικονομική	 κατάσταση	
δημιουργεί	προβλήματα	στην	εκπαιδευτική	πορεία	των	παιδιών	επηρεάζοντας	αρνητικά	τις	
επιδόσεις	τους	(Κάτσικας,	2014).		
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Εκπαιδευτικό	πλαίσιο	
Η	ταραγμένη	αυτή	πολιτικοοικονομική	συγκυρία	δεν	θα	μπορούσε	να	αφήσει	ανεπηρέαστο	
το	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 γεγονός	 που	 δεν	 μας	 προξενεί	 καμία	 εντύπωση	 αν	
αναλογιστούμε	το	μη	ουδέτερο	χαρακτήρα	της	εκπαίδευσης	και	τη	σοβαρή	εξάρτησή	της	
από	 τις	 εξελίξεις	 στην	 οικονομία.	 Σε	 απόλυτη	 αντιστοίχιση	 με	 τη	 νεοφιλελεύθερη	
αναδιάρθρωση	 της	 οικονομίας,	 βρίσκεται	 σε	 εξέλιξη	 μία	 νεοφιλελεύθερη	 και	 συνάμα	
νεοσυντηρητική	 αναδιάρθρωση	 της	 εκπαίδευσης	 η	 οποία	 στοχεύει	 στη	 μεγέθυνση	 της	
κερδοφορίας	 του	 κεφαλαίου.	Οι	πολιτικές	αυτές	συμβάλλουν	στην	 ενίσχυση	 του	 ταξικού	
χαρακτήρα	 της	 εκπαίδευσης,	 καθώς	 στοχεύουν	 στη	 μετατροπή	 της	 τελευταίας	 σε	
εμπόρευμα,	εντάσσοντάς	την	στα	πλαίσια	μιας	αγοραίας	λειτουργίας,	η	οποία	στηρίζεται	
στους	 κανόνες	 της	 προσφοράς	 και	 της	 ζήτησης	 (Γρόλλιος	 κ.α.,	 2015:	 vii).	 Επιπρόσθετα,		
όπως	επισημαίνει	ο	Μαυρογιώργος,	το	σύνολο	των	εκπαιδευτικών	μέτρων	που	ελήφθησαν	
και	 εξακολουθούν	 να	 λαμβάνονται,	 αν	 και	 παρουσιάζονται	 ανεξάρτητα	 και	
αποσπασματικά,	 «σε	 επίπεδο	 σχεδιασμού	 διαθέτουν	 ενιαίο	 προσανατολισμό	 και	
ιδεολογία.	 Ο	 καταιγισμός,	 ο	 κατακερματισμός	 και	 η	 αποσπασματικότητα	 των	 εξαγγελιών	
ευνοεί,	 ώστε	 τόσο	 οι	 ιδεολογικοί	 προσανατολισμοί	 όσο	 και	 οι	 επιπτώσεις	 που	 θα	 έχει	 η	
συνολική	 εκπαιδευτική	 πολιτική	 που	 ασκείται	 να	 είναι,	 πολλές	 φορές,	 δυσδιάκριτα»	
(Παπαποστόλου,	2011:	88).		
Στην	 περίοδο	 λοιπόν	 αυτή	 έλαβε	 χώρα	 η	 ψήφιση	 μιας	 σειράς	 αντιδραστικών	
εκπαιδευτικών	 νομοσχεδίων.	 Πιο	 αναλυτικά,	 στο	 επίπεδο	 των	 σχολικών	 μονάδων,	
καθιερώθηκε,	με	το		Νόμο	3848/2010,	η	αυτοαξιολόγησή	τους.	Ορίζεται,	συγκεκριμένα,	ότι	
κάθε	 σχολείο	 είναι	 υποχρεωμένο	 να	 καταρτίζει,	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	 Σεπτεμβρίου,	 σχέδιο	
δράσης,	στο	οποίο	περιλαμβάνονται	οι	στόχοι	του	προσεχούς	σχολικού	έτους.	Αντίστοιχα,	
στο	τέλος	της	σχολικής	χρονιάς	η	σχολική	μονάδα	οφείλει	να	συντάσσει	αξιολογική	έκθεση,	
στην	οποία	αξιολογούνται	η	απόδοση	και	η	επίτευξη	των	εκπαιδευτικών	στόχων	που	είχαν	
τεθεί.	 Επίσης,	 πρέπει	 να	 αναφέρονται	 τα	 προβλήματα	 που	 προέκυψαν	 και	 να	
διατυπώνονται	 προτάσεις	 για	 τη	 βελτίωση	 τυχόν	 αδυναμιών.	 Η	 έκθεση	 αυτή	
γνωστοποιείται,	 στη	 συνέχεια,	 στους/στις	 μαθητές/τριες,	 στο	 σύλλογο	 γονέων	 και	 στην	
αντίστοιχη	 διεύθυνση	 εκπαίδευσης,	 ενώ	 αναρτάται	 και	 στις	 ιστοσελίδες	 των	 σχολείων	
(Νόμος	3848,	2010:	άρθρο	32).	
Στο	 πεδίο	 της	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 ο	 Νόμος	 4186/2013	 επέφερε	 σημαντικές	
αλλαγές	 στα	 Γενικά	 Λύκεια,	 εγκαθιστώντας	 ένα	 αυστηρά	 εξετασιοκεντρικό	 σύστημα.	
Σύμφωνα	 με	 το	 Νόμο	 αυτό,	 οι	 μαθητές/τριες	 πρέπει	 να	 δίνουν	 εξετάσεις	 πανελλαδικού	
τύπου	 σε	 όλες	 τις	 τάξεις	 του	 λυκείου	 ενώ	 ο	 βαθμός	 του	 απολυτηρίου	 	 υπολογίζεται	 με	
βάση	το	μέσο	όρο	της	βαθμολογίας	και	των	τριών	τάξεων	(Χαραλάμπους,	2012:	159-160).	
Αλλαγές	 προβλέπονται	 στον	 ίδιο	 νόμο	 και	 για	 την	 επαγγελματική	 εκπαίδευση	 με	 τη	
θεσμοθέτηση,	 μεταξύ	 άλλων,	 της	 πρακτικής	 άσκησης	 στο	 3ο	 και	 4ο	 έτος.	 Στην	
πραγματικότητα,	 όπως	 αναφέρουν	 οι	 Τσούχλος	 κ.ά,	 «παραχωρείται	 ένα	 μέρος	 της	
Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης	στους	ιδιώτες	και	εισάγεται	η	μαθητεία,	δηλαδή	η	απλήρωτη	
και	 ανασφάλιστη	 εργασία	 ακόμα	 και	 ανηλίκων,	 η	 οποία	 θα	 αντικαταστήσει	 την	
εκπαιδευτική	διαδικασία»	(Τσούχλος	κ.α.	2014)		
Από	 τη	 νεοφιλελεύθερη-νεοσυντηρητική	 ατζέντα	 των	 κυβερνήσεων	 της	 κρίσης,	 δεν	 θα	
μπορούσε	να	απουσιάζει	η	τριτοβάθμια	εκπαίδευση,	στην	οποία	προωθήθηκε,	με	το	Νόμο	
4009/2011,	 η	ανατροπή	 των	πανεπιστημιακών	δεδομένων,	με	στόχο	 την	προώθηση	 ενός	
νεοφιλελεύθερου	τύπου	πανεπιστημίου	με	έντονα	αγοραία	χαρακτηριστικά.	Μέσα	σε	αυτά	
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τα	 πλαίσια,	 επιχειρείται	 η	 δημιουργία	 μιας	 αυταρχικής	 και	 συγκεντρωτικής	 ιεραρχικής	
δομής,	καθώς	προβλέπεται	η	συγκρότηση	Συμβουλίου	διοίκησης,	το	οποίο	θα	συγκροτούν	
και	 εξωπανεπιστημιακά	 μέλη.	 Ο	 Χαραλάμπους	 αναφέρει	 χαρακτηριστικά	 «από	 τη	 μια	 η	
θέσπιση	 του	 Συμβουλίου	 και	 η	 επαναφορά	 της	 Σχολής	 ως	 ακαδημαϊκής	 και	 διοικητικής	
μονάδας	 και	 από	 την	 άλλη	 η	 ακύρωση	 του	 Τμήματος	 ως	 διοικητικής	 συλλογικότητας,	
συνιστούν	 παλινόρθωση	 ενός	 ‘ολιγαρχικού’	 προτύπου	 διοίκησης	 του	 ελληνικού	
πανεπιστημίου	 στο	 όνομα	 της	 αποτελεσματικότερης	 λειτουργίας	 του».	 Η	 διαρκής	
αξιολόγηση	 αποτελεί	 πλέον	 κομβικό	 στοιχείο	 του	 πανεπιστημίου,	 όπως	 αποδεικνύει	 η	
αναβάθμιση	 των	 Μονάδων	 Διασφάλισης	 Ποιότητας,	 ενώ	 η	 γνώση	 έχει	 μετατραπεί	 σε	
εμπόρευμα,	 το	 οποίο	 καλούνται	 να	 αποκτήσουν	 οι	 φοιτητές/τριες	 προκειμένου	 να	
εξασφαλίσουν	μια	καλή	θέση	στην	παγκόσμια	αγορά	εργασίας.	Καταληκτικά,	στόχος	 των	
προβλέψεων	 του	 συγκεκριμένου	 Νόμου	 είναι	 να	 οδηγήσουν	 «το	 ελληνικό	 πανεπιστήμιο	
στην	 παραγωγή	 καινοτόμου	 γνώσης	 και	 ποιοτικής	 μάθησης,	 συνεπώς	 πλούτου,	 ώστε	
αφενός	το	ίδιο	να	καταστεί	οικονομικά	αυτοδύναμο	και	αφετέρου	να	απαλλάξει	το	κράτος	
από	την	υποχρέωση	της	ολικής	του	χρηματοδότησης»	(Χαραλάμπους,	2012:	154-158).		
Εντούτοις,	 εκτός	 από	 την	 ψήφιση	 αντιδραστικών	 νομοσχεδίων,	 κατά	 την	 περίοδο	 της	
κρίσης	σημειώθηκε	και	μία	σημαντική	υποβάθμιση	της	δημόσιας	εκπαίδευσης	της	χώρας.	
Έτσι,	 σύμφωνα	 με	 έρευνα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Συνομοσπονδίας	 Εκπαιδευτικών,	 την	 οποία	
παρουσίασε	 η	 ΟΛΜΕ,	 η	 Ελλάδα	 βρίσκεται	 ανάμεσα	 στις	 χώρες	 που	 έχουν	 προβεί	 σε	
σημαντικές	περικοπές	δαπανών	από	 το	2008	έως	 το	2012,	οπότε	και	διεξήχθη	η	έρευνα.	
Συγκεκριμένα,	 η	 περικοπή	 του	 προϋπολογισμού	 για	 την	 εκπαίδευση	 έφτασε	 στο	 20%	
(ΟΛΜΕ,	2012),	με	αποτέλεσμα	το	2013	ο	τελευταίος	να	ανέρχεται	μόλις	στο	2,51%	του	ΑΕΠ	
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,	 2014:	 6).	 Η	 μείωση	 των	 δαπανών	 για	 την	 παιδεία	 συνεχίστηκε	 λόγω	 της	
άσχημης	οικονομικής	κατάστασης	και	τα	επόμενα	έτη,	φτάνοντας	το	2015	στο	2,47%	του	
ΑΕΠ	(Κοτσιφάκης,	2014).		
Οι	 μειώσεις	 των	 δαπανών	 για	 την	 εκπαίδευση	 οδήγησαν,	 επίσης,	 σε	 περιορισμό	 της	
χρηματοδότησης	των	σχολικών	μονάδων	κατά	40%.	Σύμφωνα	με	το	Σκλάβο,	το	2012	η	μία	
από	τις	τέσσερις	δόσεις,	που	έπρεπε	να	σταλεί	από	το	Υπουργείο	στις	Σχολικές	Επιτροπές	
των	 Δήμων,	 δεν	 στάλθηκε,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 προκληθούν	 τεράστια	 προβλήματα	 στα	
σχολεία.	 Την	 ανεπαρκή	 κρατική	 χρηματοδότηση	 κλήθηκαν,	 με	 έμμεσο	 τρόπο,	 να	
αναπληρώσουν	οι	ήδη	οικονομικά	επιβαρυμένες	οικογένειες	των	μαθητών/τριών	(Σκλάβος,	
2014:26).		
Μεγάλο	 πλήγμα	 δέχθηκε	 και	 η	 δευτεροβάθμια	 επαγγελματική	 εκπαίδευση,	 στην	 οποία	
καταργήθηκαν	 οι	 τομείς	 Υγείας-	 Πρόνοιας,	 Εφαρμοσμένων	 Τεχνών	 και	 Αισθητικής-	
Κομμωτικής	 (Νόμος	 4172,	 2013:	 άρθρο	 82).	 Οι	 τρεις	 αυτοί	 τομείς	 απαρτίζονταν	 από	
ειδικότητες	 με	 την	 υψηλότερη	 ζήτηση	 και	 γι’	 αυτόν	 το	 λόγο	 η	 κατάργησή	 τους	 είχε	 ως	
αποτέλεσμα	 20.000	 μαθητές/τριες	 να	 μην	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 συνεχίσουν	 στους	
τομείς	που	είχαν	αρχικά	επιλέξει.	Την	ίδια	στιγμή,	2.122	καθηγητές/τριες	της	Τ.Ε.Ε	τέθηκαν	
σε	 καθεστώς	διαθεσιμότητας,	 με	 κίνδυνο	 να	 χάσουν	στη	συνέχεια	 την	 εργασία	 τους,	 και	
άλλοι	 302	 εξαιρέθηκαν,	 με	 βάση	 κοινωνικά	 κριτήρια,	 από	 το	 καθεστώς	 διαθεσιμότητας,	
αλλά	 υποχρεώθηκαν	 να	 μεταταχθούν	 σε	 διοικητικές	 θέσεις.	 Την	 υποχρεωτική	 μετάταξη	
στην	 πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση	 ή	 τη	 μετακίνηση	 σε	 διοικητικές	 θέσεις	 υποχρεώθηκαν,	
επίσης,	να	ακολουθήσουν	και	άλλοι	5.000	εκπαιδευτικοί	της	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	
(Τσούχλος	κ.α.	2014).	
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Ταυτόχρονα,	 το	 ωράριο	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	 της	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης	
αυξήθηκε	κατά	2	ώρες.	Πιο	συγκεκριμένα,	στο	Νόμο	4152/2013	το	ωράριο	ορίζεται	στις	23	
ώρες	 για	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς	με	 έξι	 έτη	υπηρεσίας,	 στις	 21	ώρες	 για	αυτούς/ές	που	
έχουν	έξι	μέχρι	δώδεκα	έτη	υπηρεσίας	και	στις	20	ώρες	για	όσους/ες	έχουν	περισσότερα	
από	 δώδεκα	 έτη	 υπηρεσίας	 (Νόμος	 4152,	 2013:	 υποπαράγραφος	 Θ2).	 Πριν	 την	
πραγματοποίηση	 της	 τροποποίησης	αυτής,	 το	ωράριο	διαμορφωνόταν	στις	21,	19	και	18	
ώρες	 αντίστοιχα	 (Νόμος	 1566,	 1985:	 άρθρο	 14).	 Σύμφωνα	 με	 το	 Σκλάβο,	 η	 άνοδος	 του	
εργασιακού	ωραρίου	οδήγησε	σε	απόλυση	10-12.000	αναπληρωτές/τριες	και	υποχρέωσε	
σε	συνεχείς	μετακινήσεις	των	εκπαιδευτικών	μεταξύ	διαφορετικών	σχολείων,	εξαιτίας	της	
κατάργησης	οργανικών	θέσεων	 (Σκλάβος,	2014:	51).	Αξιοσημείωτο	είναι	 το	γεγονός	ότι	η	
αύξηση	 του	 εργασιακού	 ωραρίου	 δεν	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 αντίστοιχη	 άνοδο	 των	
απολαβών	 των	 εκπαιδευτικών,	 αλλά	 τη	 μείωση	 των	 μισθών	 τους.	 Συγκεκριμένα,	 για	
τους/τις	 νεοδιόριστους/ες	 εκπαιδευτικούς	 σημειώθηκε	 μείωση	 της	 τάξης	 του	 45%,	
διαμορφώνοντας	 τον	 μισθό	 τους	 στα	 640	 ευρώ,	 ενώ	 ο	 καταληκτικός	 μισθός	 όλων	 των	
εκπαιδευτικών	 διαμορφώθηκε	 στα	 1.400	 ευρώ	 (Τσούχλος	 κα.,	 2014).	 Επιπρόσθετα,	
μειώσεις	σημειώθηκαν	στις	συντάξεις	και	στο	εφάπαξ	των	εκπαιδευτικών,	ενώ	πολλά	από	
τα	επιδόματα	που	λάμβαναν	μειώθηκαν	σημαντικά	ή	καταργήθηκαν	εξ΄	ολοκλήρου.		
	

Οι	εκπαιδευτικοί	της	κρίσης	
Στο	 πλαίσιο	 της	 υποχρηματοδότησης	 της	 ελληνικής	 εκπαίδευσης	 με	 την	 αφορμή	 της	
κρίσης,	ψηφίσθηκε	 ο	 Νόμος	 4024/2011	 «Συνταξιοδοτικές	 ρυθμίσεις,	 ενιαίο	 μισθολόγιο	 -	
βαθμολόγιο,	 εργασιακή	 εφεδρεία	 και	 άλλες	 διατάξεις	 εφαρμογής	 του	 μεσοπρόθεσμου	
πλαισίου	 δημοσιονομικής	 στρατηγικής	 2012-2015»,	 με	 τον	 οποίο	 και	 αποφασίσθηκαν	
μεταρρυθμίσεις	στο	μισθολόγιο	των	δημοσιών	υπαλλήλων,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	
εκπαιδευτικών.	Όπως	προβλέπει	ο	νόμος,	η	αύξηση	των	μισθών	των	δημοσίων	υπαλλήλων	
στο	 εξής	 δε	 θα	 γίνεται	 με	 κριτήριο	 τα	 χρόνια	προϋπηρεσίας,	 αλλά	 τα	αποτελέσματα	 της	
αξιολόγησης,	 διαδικασία	 που	 προβλέπεται	 να	 χαρακτηρίζει	 όλο	 το	 φάσμα	 εργασίας	 του	
δημόσιου	 τομέα.	 Ωστόσο,	 σύμφωνα	 με	 το	 Νόμο	 4354/2015	 η	 μισθολογική	 εξέλιξη	 των	
δημοσίων	υπαλλήλων	ανεστάλη	από	1/1/16	έως	31/12/17,	 χάνοντας	 ταυτόχρονα	και	 την	
αύξηση	 μετάβασης	 από	 το	 ένα	 μισθολογικό	 κλιμάκιο	 στο	 άλλο,	 η	 οποία	 συμβαίνει	 κάθε	
δύο	 χρόνια.1	Μόλις	 το	 2018	 ενεργοποιήθηκε	 η	 δυνατότητα	 για	 μισθολογική	 εξέλιξη	 των	
δημοσίων	υπαλλήλων	(Νόμος	4354,	2015:	άρθρο	11).	
Ο	Νόμος	4024/2011	επέβαλε,	επίσης,	περικοπές	στα	επιδόματα	των	εκπαιδευτικών,	όπως	
το	επίδομα	εξωδιδακτικής	απασχόλησης,	το	επίδομα	γάμου,	το	επίδομα	για	μεταπτυχιακές	
σπουδές,	 το	 επίδομα	 διδασκαλίας	 μαθητών/τριών	 με	 ειδικές	 ανάγκες,	 κ.ά.,	 καθώς	 και	
κατάργηση	 των	 δώρων	 του	 Πάσχα	 και	 των	 Χριστουγέννων.	 Συν	 τοις	 άλλοις,	 θεσπίσθηκε	
μείωση	 του	 βασικού	 μισθού	 των	 εκπαιδευτικών,	 γεγονός	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 οι	
δαπάνες	 για	 ανθρώπινο	 δυναμικό	 στην	 εκπαίδευση	 να	 περιοριστούν	 κατά	 24%	 από	 το	
2011	 έως	 το	 2012,	 ένα	 δεδομένο	 ενδεικτικό	 της	 μνημονιακής	 κοινωνικοοικονομικής	
πολιτικής	 που	 ακολουθείται	 (Σκλάβος,	 2014).	 Μάλιστα,	 έκθεση	 της	 Etuce	 (ΟΛΜΕ,	 2012)	
επισημαίνει	 ότι	 από	 το	 2008	 έως	 το	 2012	 οι	 μισθοί	 των	 εκπαιδευτικών	 μειώθηκαν	 κατά	
30%.	

																																																																				
	
1 Δηµοσιευµένα στοιχεία  από το alfavita.gr στο https://goo.gl/np3ea4 
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Το	 επαγγελματικό	 καθεστώς	 των	 εκπαιδευτικών	 επιδεινώνεται,	 παράλληλα,	 λόγω	 της	 μη	
διενέργειας	 διαγωνισμών	 ΑΣΕΠ,	 της	 αδυναμίας	 δηλαδή	 διορισμού.	 Πράγματι,	 πέρα	 από	
τους/τις	 διορισμένους/ες	 εκπαιδευτικούς,	 οι	 υπόλοιποι/ες	 εργάζονται	 σχεδόν	
αποκλειστικά	 ως	 αναπληρωτές/τριες	 με	 ετήσιες	 ή	 ολιγόμηνες	 συμβάσεις	 εργασίας	 που	
επιτείνουν	 την	 ελαστικότητα	 και	 την	 αβεβαιότητα	 του	 επαγγέλματος.	Όπως	παραθέτει	 ο	
Κάτσικας	 (2015),	 η	 αναλογία	 συνταξιοδοτήσεων-	 διορισμών	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 είναι	
άνιση:	 το	 2010,	 3.976	 συνταξιοδοτήσεις	 προς	 1.379	 διορισμούς,	 το	 2011,	 1.481	
συνταξιοδοτήσεις	 προς	 133	 διορισμούς,	 το	 2012,	 1.480	 συνταξιοδοτήσεις	 προς	 40	
διορισμούς,	 το	 2013,	 2.188	 συνταξιοδοτήσεις	 προς	 99	 διορισμούς,	 το	 2014,	 1.920	
συνταξιοδοτήσεις	 προς	 0	 διορισμούς	 και	 τέλος	 το	 2015,	 1.145	 συνταξιοδοτήσεις	 προς	 0	
διορισμούς.	Ο	ίδιος	επισημαίνει	ότι	συνολικά	συνταξιοδοτήθηκαν	12.190	εκπαιδευτικοί	και	
διορίσθηκαν	1.651	από	το	2010	έως	το	2015.	Τα	δύο	επόμενα	χρόνια	στην	πρωτοβάθμια	
εκπαίδευση	προσελήφθησαν	μόλις	 263	άτομα,	 από	 τους	πίνακες	 του	ΑΣΕΠ	 του	 20082.	Η	
έλλειψη	 μονιμότητας	 στις	 θέσεις	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	 έχει	 αντίκτυπο	 και	 στην	
λειτουργικότητα	των	σχολικών	μονάδων,	οι	οποίες	κάθε	χρόνο	στελεχώνονται	σταδιακά	και	
έρχονται	 αντιμέτωπες	 με	 ελλείψεις	 σε	 προσωπικό.	 Λόγου	 χάρη,	 σύμφωνα	 με	 την	
εφημερίδα	 ‘Τα	 Νέα’,	 το	 Σεπτέμβριο	 του	 2015	 σημειώθηκαν	 οι	 παρακάτω	 ελλείψεις	 στα	
νηπιαγωγεία	 και	 τα	 δημοτικά	 της	 χώρας,	 αριθμοί	 ενδεικτικοί	 της	 κατάστασης:	 1.661	
νηπιαγωγοί,	3.640	δάσκαλοι	1.161	καθηγητές	Αγγλικής,	1.019	εικαστικοί,	806	θεατρολόγοι,	
793	 γυμναστές,	 761	 μουσικοί,	 561	 καθηγητές	 Πληροφορικής,	 311	 Γερμανικής	 και	 84	
Γαλλικής.	Αυτές	οι	ελλείψεις	αθροιζόμενες	ανέρχονται	σε	10.797	κενές	θέσεις,	στις	οποίες	
πρέπει	να	προστεθούν	3.000	στην	Ειδική	Αγωγή	και	7.000	στη	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση.	
Το	 σύνολο	 κενών	 θέσεων	 στα	 σχολεία	 συνεπώς	 ήταν	 περίπου	 21.000	 στην	 αρχή	 της	
σχολικής	 χρονιάς3 	Δεδομένου	 ότι	 ο	 τελευταίος	 διαγωνισμός	 ΑΣΕΠ	 για	 εκπαιδευτικούς	
διενεργήθηκε	το	2009	–σε	αντίθεση	με	ό,τι	προβλέπει	ο	Νόμος	3848/2010	σχετικά	με	τους	
διορισμούς	 (Νόμος	3838,	2010:	άρθρο	2)-	η	παραπάνω	επαγγελματική	επισφάλεια	 τείνει	
να	 καταστεί	 μόνιμο	 φαινόμενο,	 με	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς	 που	 εργάζονται	 ως	
αναπληρωτές/τριες	να	αποτελούν	το	1/4	των	εργαζομένων		(Πολυχρονιάδης,	2015).	
Οι	θέσεις	των	εκπαιδευτικών	της	Πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης	είναι	μετέωρες	τα	τελευταία	
χρόνια	 και	 εξαιτίας	 του	 Νόμου	 4172/2013	 (Νόμος	 4172,	 2013:	 άρθρο	 82,	 παρ.11).	
Ειδικότερα,	 με	 τον	 παραπάνω	 νόμο	 ορίσθηκαν	 ως	 νόμιμες	 οι	 μετατάξεις	 εκπαιδευτικών	
κοινών	 ειδικοτήτων	 από	 την	 Δευτεροβάθμια	 στην	 Πρωτοβάθμια	 για	 την	 κάλυψη	 κενών	
θέσεων,	 με	 το	 πρόσχημα	 ότι	 στη	 βαθμίδα	 του	 γυμνασίου	 και	 του	 λυκείου	 οι	
καθηγητές/τριες	 εν	 ενεργεία	 πλεονάζουν	 σε	 σχέση	 με	 τις	 κενές	 θέσεις.	 Έτσι,	 αφενός	 οι	
καθηγητές/τριες	 της	 Δευτεροβάθμιας	 υποχρεούνται	 σε	 μετακινήσεις	 από	 μονάδα	 σε	
μονάδα	για	τη	συμπλήρωση	ωρών	εργασίας,	χωρίς	την	κάλυψη	των	μεταφορικών	εξόδων,	
αφετέρου	εκπαιδευτικοί	της	Πρωτοβάθμιας	εξαναγκάζονται	σε	ανεργία.		Μόλις	το	2017,	με	
το	Νόμο	3404/2017,	 το	 ΣτΕ	αναγνώρισε	 τις	μετατάξεις	που	συντελέστηκαν	στο	διάστημα	
αυτό	ως	άκυρες,	με	το	επιχείρημα	ότι	παραβιάζουν	τις	αρχές	του	κράτους	δικαίου	και	της	
χρηστής	 διοίκησης,	 αίροντας	 ουσιαστικά	 το	 παραπάνω	 καθεστώς,	 τουλάχιστον	 εν	 μέρει	
(Δήμα,	2018).			

																																																																				
	
2Δημοσιευμένα	στοιχεία	από	το	alfavita.gr	στο	https://goo.gl/SD3uSr,	https://goo.gl/XhHaCS	
3 Δηµοσιευµένα στοιχεία από το alfavita.gr στο https://goo.gl/TdMHXm 
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Τα	 παραπάνω	 νεοφιλελεύθερα	 μέτρα,	 τα	 οποία	 ουσιαστικά	 προλογίζουν	 την	 άρση	 του	
καθεστώτος	 του	μόνιμου	διορισμού,	υπόκεινται	 στην	 λογική	 τόσο	 του	Νόμου	3848/2010	
όσο	 και	 των	 προτάσεων	 του	 ΟΟΣΑ	 για	 την	 ελληνική	 εκπαίδευση,	 στην	 προσπάθεια	
εξυγίανσης	 του	 τομέα.	 Ειδικότερα,	 σε	 έκθεση	 του	 παραπάνω	 οργανισμού	 υποστηρίζεται	
ότι	προκειμένου	να	εξορθολογισθεί	το	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα,	είναι	σημαντικό	οι	
εκπαιδευτικοί	 να	 κατανέμονται	 στις	 θέσεις	 εργασίας	 μέσω	 συνεντεύξεων,	 επίδειξης	
προσόντων	 διδασκαλίας,	 διαμόρφωσης	 σχεδίων	 μαθημάτων	 και	 προβολής	 εν	 γένει	
τυπικών	 προσόντων,	 καθότι	 μέσω	 αυτών	 των	 διαδικασιών	 οι	 ίδιοι/ες	 θα	 στέλνονται	
ευκολότερα	 στις	 πιο	 απομακρυσμένες	 περιοχές	 της	 χώρας,	 όπου	 και	 θα	 χρειάζεται	 να	
μένουν	 για	 σημαντικό	 χρονικό	 διάστημα,	 αναπτύσσοντας	 σχέσεις	 αφοσίωσης	 με	 το	
σχολείο,	 καταργώντας	 το	 ισχύον	 ‘απρόσωπο’	 καθεστώς	 διορισμού-	 μετάθεσης	 (ΟΟΣΑ,	
2011:33).	 Έτσι,	 κρίνεται	 ότι	 θα	 αποφεύγεται	 η	 σπατάλη	 πόρων	 και	 η	
αναποτελεσματικότητα	σε	μία	ιδιαίτερα	δύσκολη	οικονομικά	συγκυρία.		
Παράλληλα,	ευθυγραμμιζόμενη	η	ελληνική	κυβέρνηση	με	τις	υποδείξεις	του	ΟΟΣΑ	και	της	
Ε.Ε.	για	την	επίτευξη	της	μέγιστης	αποδοτικότητας,	και	ακολουθώντας	την	λογική	του	Νέου	
Σχολείου	της	Διαμαντοπούλου,	το	2013	ψήφισε	το	Προεδρικό	Διάταγμα	152/2013	για	την	
αξιολόγηση	 στο	 σχολείο.	 Αυτό,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τον	Νόμο	 3848/2010,	 έχουν	ως	 στόχο,	
όπως	 αναφέρεται,	 την	 ποιοτικότερη	 εκπαίδευση	 και	 την	 παροχή	 κινήτρων	 για	 απόδοση	
(Προεδρικό	Διάταγμα	152,	2013:	άρθρο	2).	Το	Προεδρικό	Διάταγμα	επικεντρώνεται,	μεταξύ	
άλλων,	και	στην	ατομική	αξιολόγηση	των	εκπαιδευτικών,	με	στόχο	τη	βελτίωση	του	έργου	
τους	 και	 την	 επιμόρφωσή	 τους)	 Η	 αξιολόγηση	 θα	 γίνεται	 με	 τη	 χρήση	 συγκεκριμένων	
κριτηρίων,	 το	 καθένα	 από	 τα	 οποία	 φέρει	 και	 διαφορετικό	 συντελεστή	 βαρύτητας	
(ενδεικτικά:	 παιδαγωγικό	 κλίμα,	 ενέργειες	 των	 μαθητών/τριών,	 συμμετοχή	 στην	
αυτοαξιολόγηση	 της	 μονάδας,	 τυπικά	 προσόντα,	 επαγγελματική	 και	 επιστημονική	
ανάπτυξη,	 κ.ά.)	 (Προεδρικό	 Διάταγμα	 152,	 2013:	 άρθρο	 3).	 Για	 την	 αξιολόγηση	 των	
εκπαιδευτικών	 χρησιμοποιείται	 τετράβαθμη	 περιγραφική	 κλίμακα.	 Η	 ένταξη	 του/της	
αξιολογούμενου/ης	σε	βαθμίδα	της	περιγραφικής	κλίμακας	συνεπάγεται	τον	ποιοτικό	του	
χαρακτηρισμό	 ως	 ακολούθως:	 «ελλιπής»,	 «επαρκής»,	 «πολύ	 καλός»	 ή	 «εξαιρετικός».	 Οι	
καλύτεροι/ες	εκπαιδευτικοί	προτείνεται	να	αμείβονται	και	περισσότερο.	Όποιος/α	κρίνεται	
ελλιπής	 σε	 περισσότερα	 του	 ενός	 κριτήρια,	 ασχέτως	 γενικής	 βαθμολογίας,	 χάνει	 τη	
δυνατότητα	προαγωγής	για	δύο	χρόνια·	όποιος/α	δε,	 κρίνεται	 ικανός/ή,	η	 ικανότητα	 του	
μετράται	με	ποσόστωση,	δηλαδή	πρέπει	να	είναι	ικανότερος/η	από	τους/ις	συναδέλφους	
του,	προκειμένου	να	προαχθεί	(Προεδρικό	Διάταγμα	152,	2013:	άρθρο	3).	
Ενδιαφέρον	παρουσιάζει	το	γεγονός	ότι	η	αξιολόγηση	του/της	εκπαιδευτικού	θα	απορρέει	
από	 τα	 αποτελέσματα	 της	 αξιολόγησης	 των	 μαθητών/τριών,	 σαν	 να	 πρόκειται	 για	 μία	
σχέση	 αιτίου-αιτιατού,	 ανεπηρέαστη	 από	 κοινωνικοοικονομικούς	 και	 πολιτικούς	
παράγοντες.	Επίσης,	διαπιστώνεται	ότι	η	διαδικασία	της	αξιολόγησης	αφορά	αποκλειστικά	
τον	ανθρώπινο	παράγοντα,	είτε	πρόκειται	για	διευθυντή/τρια,	είτε	για	εκπαιδευτικό,	είτε	
για	μαθητή/τρια,	με	αποτέλεσμα	τα	συμπεράσματα	για	τις	επιδόσεις	να	απορρέουν	κυρίως	
από	την	ανθρώπινη	εργασία	και	καθόλου	από	το	περιβάλλον	μέσα	στο	οποίο	συντελείται.	
Με	άλλα	λόγια,	στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	δεν	εμπλέκονται	μόνο	ο/η	εκπαιδευτικός	και	
οι	 μαθητές/τριες,	 αλλά	 μεγάλο	 ρόλο	 διαδραματίζουν	 και	 άλλοι	 παράγοντες,	 όπως	 τα	
Αναλυτικά	Προγράμματα,	η	υλικοτεχνική	υποδομή,	οι	κοινωνικές	συνθήκες,	τα	βιβλία,	κ.ά.		
Βέβαια,	 παρατηρείται	 ότι	 για	 τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 δεν	 προβλέπεται	 πουθενά	
συστηματική	 αξιολόγηση,	 με	 αποτέλεσμα	 αφ’ενός	 τα	 ίδια	 να	 μην	 αλλάζουν	 εύκολα,	
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αφ’ετέρου	μαθητές/τριες	και	εκπαιδευτικοί	να	επωμίζονται	όλο	το	βάρος	για	τις	επιδόσεις,	
χωρίς	συνυπολογισμό	του	πλαισίου.	Μάλιστα,	το	ίδιο	το	Προεδρικό	Διάταγμα	δεν	κρίνεται	
ιδιαίτερα	δημοκρατικό,	καθότι	ως	μέτρο	αξιολόγησης	των	εκπαιδευτικών	χρησιμοποιείται,	
μεταξύ	άλλων,	η	συμμετοχή	στην	ίδια	τη	διαδικασία	της	αξιολόγησης,	μη	επιτρέποντας	έτσι	
καμία	 αντίδραση	 και	 καμία	 αμφισβήτηση.	 Απώτεροι	 στόχοι	 της	 νεοφιλελεύθερης	 αυτής	
τακτικής	είναι	η	κατηγοριοποίηση	των	μαθητών/τριών	και	των	εκπαιδευτικών,	η	απόδοση	
ευθυνών	 αποκλειστικά	 σε	 αυτούς/ές,	 η	 δικαιολόγηση	 της	 παρέμβασης	 στην	
καθημερινότητα	 του	 σχολείου,	 η	 πρόταξη	 της	 ανάγκης	 για	 λογοδοσία	 και	 έλεγχο,	 ο	
ανταγωνισμός	 για	 την	 εξάλειψη	 κάθε	 συλλογικότητας,	 καθώς	 και	 η	 χειραγώγηση.	 Έτσι,	
βλέπουμε	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 χώρου	 εργασίας-	 πανοπτικού,	 όπου	 οι	 εργαζόμενοι/ες	
διατηρούν	 σχέσεις	 βιοεξουσίας	 και	 επιτηρούνται	 συνεχώς.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 το	
παραπάνω	 διάταγμα	 για	 την	 αξιολόγηση	 δεν	 έχει	 τεθεί	 μέχρι	 σήμερα	 σε	 ισχύ	 λόγω	 των	
πολλαπλών	 αντιδράσεων	 που	 έχουν	 προκληθεί.	 Εντούτοις,	 η	 αξιολόγηση	 του	
εκπαιδευτικού	έργου	επανέρχεται	συνεχώς	ως	κυβερνητικός	στόχος,	καθότι,	αφενός	είναι	
προϋπόθεση	 των	 μνημονιακών	 και	 ευρωπαϊκών	 πολιτικών,	 αφετέρου	 συνιστά	 σημείο	
διαφοροποίησης	 της	 εκπαιδευτικής	 πολιτικής	 της	 χώρας	 σε	 σχέση	 με	 άλλα	 ευρωπαϊκά	
κράτη,	δεδομένου	ότι	η	Ελλάδα	παραμένει	ανάμεσα	στις	λίγες	χώρες	που	αντιστέκεται	στη	
εφαρμογή	των	διαδικασιών	αξιολόγησης	(ΟΟΣΑ,	2011:	8).				
Ακολούθως,	 την	 περίοδο	 του	 μνημονίου	 σημειώθηκε	 μια	 επαναδιαμόρφωση	 του	
πειθαρχικού	δικαίου,	συμβάλλοντας	στην	ενίσχυση	 της	ανασφάλειας	 των	εκπαιδευτικών.	
Στη	 διευκόλυνση	 της	 τοποθέτησης	 των	 εκπαιδευτικών	 σε	 αργία,	 συμβάλει	 σημαντικά	 η	
ασάφεια	 ορισμού	 των	 πειθαρχικών	 παραπτωμάτων	 στο	 Νόμο	 4057/2012,	 στον	 οποίο	
καθορίζεται	 το	 νέο	 πειθαρχικό	 δίκαιο.	 Αναφέρονται	 χαρακτηριστικά	 ορισμένες	
περιπτώσεις	παραπτωμάτων,	 όπως	 είναι	 «	α)	 πράξεις	 με	 τις	 οποίες	 εκδηλώνεται	άρνηση	
αναγνώρισης	του	Συντάγματος	ή	έλλειψη	αφοσίωσης	στην	Πατρίδα	και	τη	Δημοκρατία,	[….]	
ε)	 η	 αναξιοπρεπής	 ή	 ανάρμοστη	 ή	 ανάξια	 για	 υπάλληλο	 συμπεριφορά	 εντός	 ή	 εκτός	
υπηρεσίας,	θ)	η	σοβαρή	απείθεια,	[….]	 ιη)	η	άρνηση	σύμπραξης,	συνεργασίας,	χορήγησης	
στοιχείων	 ή	 εγγράφων	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 έρευνας,	 επιθεώρησης	 ή	 ελέγχου	 από	
Ανεξάρτητες	Διοικητικές	Αρχές,	τον	Γενικό	Επιθεωρητή	Δημόσιας	Διοίκησης	και	τα	ιδιαίτερα	
Σώματα	και	Υπηρεσίες	Επιθεώρησης	και	Ελέγχου»	(Νόμος	4057,	2012:	άρθρο	107).	Σε	ένα	
τέτοιο	 πλαίσιο,	 η	 αργία	 έχει	 μετατραπεί	 σε	 διαρκή	 απειλή	 για	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς,	
μιας	 και	 η	 επιβολή	 της	 καθίσταται	 πλέον	 ιδιαίτερα	 εύκολη.	 Μάλιστα,	 τα	 παραπάνω,	
σκοπίμως	ασαφή,	υπενθυμίζουν	και	τον	ιδεολογικό-	μη	ουδέτερο-	μανδύα	των	διατάξεων	
του	πειθαρχικού	δικαίου,	καθότι	οι	εκπαιδευτικοί,	ως	υπάλληλοι	του	κράτους,	προφανώς	
οφείλουν	 να	 έχουν	 ‘ηθική’	 συμπεριφορά,	 να	 υπακούν	 και	 να	 μην	 αντιδρούν,	 ειδάλλως	
ρισκάρουν	 τη	 θέση	 τους.	 Το	 νέο	 αυτό	 καθεστώς,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 υπόλοιπες	 –
συντηρητικής	 κατεύθυνσης-	 αλλαγές	 στο	 εκπαιδευτικό	 επάγγελμα,	 «δημιουργούν	 ένα	
κλίμα	 φόβου	 και	 ανασφάλειας,	 διαλύοντας	 συγχρόνως	 και	 κάθε	 συλλογικότητα	 στο	
σχολείο»	(Τσούχλος	κα.,	2014).	
Στην	 προσπάθεια	 εξοικονόμησης	 πόρων,	 καθώς	 και	 ευθυγράμμισης	 με	 τις	 επιταγές	 του	
ΟΟΣΑ	 για	 εξορθολογισμό	 του	 σχολικού	 δικτύου	 (ΟΟΣΑ,	 2011:8),	 το	 2011	 ψηφίσθηκε	 ο	
‘Καλλικράτης’,	 στα	 πλαίσια	 του	 οποίου	 προβλέπονται,	 μεταξύ	 άλλων,	 συγχωνεύσεις	 και	
καταργήσεις	 σχολικών	 μονάδων	 αποβλέποντας	 	 «(σ)την	 ποιοτική	 αναβάθμιση	 της	
παρεχόμενης	 εκπαίδευσης,	 (σ)την	 αξιοποίηση	 των	 υποδομών	 για	 την	 εφαρμογή	 των	
καινοτόμων	 μεθόδων	 διδασκαλίας	 για	 όλους	 τους	 μαθητές	 της	 επικράτειας	 και	 (σ)τη	
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διευκόλυνση	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 την	 παροχή	 ποιοτικών	 εκπαιδευτικών	 υπηρεσιών»4.	
Λόγω	 της	 κατάργησης	 πολλών	 σχολικών	 μονάδων	 και	 της	 συνένωσης	 μικρότερων	
σχολείων,	 το	 2013	 εκδόθηκε	 το	 ΦΕΚ	 2451	 με	 το	 οποίο	 αυξήθηκε	 ο	 αριθμός	 των	
μαθητών/τριών	 ανά	 τμήμα	 και	 ορίσθηκε	 ότι	 οι	 τάξεις	 θα	 διαιρούνται,	 εφόσον	 οι	
μαθητές/τριες	είναι	άνω	των	27.	Επομένως,	λαμβάνοντας	υπόψη	τον	υπερπληθυσμό	στις	
σχολικές	τάξεις,	όπως	προκύπτει	βάσει	νόμου,	σε	συνδυασμό	με	τις	λειψές	εκπαιδευτικές	
παροχές	λόγω	της	σοβαρής	υποχρηματοδότησης	των	σχολείων,	οπωσδήποτε	το	επάγγελμα	
των	εκπαιδευτικών	βάλλεται	ουσιωδώς	επηρεάζοντας	την	καθημερινότητά	τους.		
Η	 εντατικοποίηση	 των	 συνθηκών	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών,	 στο	 πλαίσιο	 της	
νεοφιλελεύθερης	 αναδιάρθρωσης	 της	 παιδείας,	 καθίσταται	 επίσης	 φανερή,	 στο	 Νόμο	
4512/2018	σύμφωνα	με	τον	οποίο	οι	εκπαιδευτικοί	στο	εξής	οφείλουν	να	παρευρίσκονται	
στον	 χώρο	 του	 σχολείου	 6	 ώρες	 την	 ημέρα	 ή	 30	 ώρες	 εβδομαδιαία,	 αφότου	 έχουν	
ολοκληρώσει	 τα	 καθήκοντα	 τους,	 για	 την	 επιτέλεση	 εργασιών	 τιθέμενων	 από	 τον/την	
διευθυντή/τρια	του	σχολείου.	Όπως	αναφέρεται,	η	απόφαση	αυτή	εξυπηρετεί	την	κάλυψη	
υπηρεσιών	που	αφορούν	γενικότερα	το	εκπαιδευτικό	έργο,	όπως	η	διόρθωση	γραπτών,	η	
επικοινωνία	 με	 συναδέλφους,	 κ.ά	 (Νόμος	 4512,	 2018:	 άρθρο	 245).	 Η	 διάταξη	 αυτή	
ψηφίσθηκε	 ως	 κομμάτι	 της	 γ’	 αξιολόγησης	 της	 χώρας	 από	 τους	 ευρωπαϊκούς	 θεσμούς.	
Προφανώς,	 η	 απόφαση	 αυτή	 της	 ελληνικής	 κυβέρνησης	 συντάσσεται	 με	 τις	 θέσεις	 του	
ΟΟΣΑ	ότι	 οι	 Έλληνες/ίδες	 εκπαιδευτικοί	 τείνουν	 να	διδάσκουν	 λιγότερο	σε	σχέση	με	ό,τι	
ισχύει	 σε	 άλλες	 χώρες	 (ΟΟΣΑ,	 2011:8).	 Έτσι,	 γίνεται	 προσπάθεια	 δημιουργίας	 της	
εντύπωσης	 του/της	 ‘οκνηρού/ής’	 Έλληνα/ίδα	 εκπαιδευτικού	 με	 αποτέλεσμα	 να	
αποδίδονται	οι	ανεπάρκειες	του	εκπαιδευτικού	συστήματος	στη	στάση	των	ίδιων.	Εξάλλου,	
με	αυτή	ακριβώς	τη	λογική	ψηφίσθηκε	και	ο	Νόμος	4152/2013,	ο	οποίος	προνοεί	ώστε	οι	
καθηγητές/τριες	 της	 δευτεροβάθμιας	 να	 εργάζονται	 δύο	 επιπλέον	 ώρες	 εβδομαδιαίως,	
σηματοδοτώντας	την	επαγγελματική	εξουθένωση	των	εκπαιδευτικών	στην	Ελλάδα.	
Οι	 πολιτικές	 πρακτικές,	 που	 υιοθετήθηκαν	 για	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς,	 επέφεραν,	 όπως	
ήταν	αναμενόμενο,	και	προσωπικές	δυσχέρειες	στους/στις	τελευταίους/ες.	Χαρακτηριστικό	
στοιχείο	 της	 υποβάθμισης	 του	 βιοτικού	 επιπέδου	 των	 εκπαιδευτικών	 συνιστά,	 επίσης,	 η	
απόφαση	του	Υπουργείου	Παιδείας,	σε	συνεργασία	με	το	Υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας,	για	
την	 παροχή	 δυνατότητας	 σίτισης	 των	 εκπαιδευτικών	 σε	 Λέσχες	 Αξιωματικών	 ΥΠΕΘΑ5	.	 Η	
πράξη	αυτή	δημιούργησε	ακόμη	μεγαλύτερο	πλήγμα	στην	ήδη	υποβαθμισμένη	κοινωνική	
θέση	 των	 εκπαιδευτικών,	 οι	 οποίοι/ες,	 εξαιτίας	 της	 υποβάθμισης	 του	 βιοτικού	 τους	
επιπέδου,	 υποχρεώνονται	 να	 καταφεύγουν,	 για	 τη	 σίτισή	 τους,	 σε	 κοινωνικές	 δομές,	
υφιστάμενοι/ες	μια	εντονότερη	διάβρωση	της	εικόνας	τους	απέναντι	στους	μαθητές/τριες	
τους	και	τους	γονείς	τους.		
Παράλληλα,	πλήθος	ερευνών	μαρτυρούν	τη	δεινή	κατάσταση	στην	οποία	έχουν	περιέλθει	
οι	εκπαιδευτικοί	κατά	την	περίοδο	της	κρίσης.	Έτσι,	σε	έρευνα	των	Τσούνη	&		Παπάζη	στην	
οποία	μελετώνται	 οι	 συνέπειες	 της	 κρίσης	στην	ποιότητα	 της	 ζωής	 και	 της	 εργασίας	 των	
εκπαιδευτικών	 πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 η	 νέα	 δυσχερής	 πραγματικότητα	
αποτυπώνεται	ξεκάθαρα	στις	απαντήσεις	των	ερωτηθέντων/εισών	(40	ερωτηθέντες/είσες):	
																																																																				
	
4 Βλ. «Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2011-2012». 
5Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες 
Αξιωµατικών ΥΠΕΘΑ, Αναλυτικός Οδηγός Διαχείρισης, Έκδοση 1.1 Πεδίο Εφαρµογής: Σχολικό Έτος 2012-
2013, σ.3. 
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η	 πλειοψηφία	 αναφέρει	 ότι	 η	 κρίση	 επηρέασε	 αρκετά	 έως	 πάρα	 πολύ	 αρνητικά	 την	
καθημερινότητα	 τους	 αναφορικά	 με	 τους	 υλικούς	 όρους	 διαβίωσης,	 με	 την	 οικονομική	
τους	 κατάσταση	 να	 επιδεινώνεται.	 Ο	 μεγάλος	 αριθμός	 των	 ερωτηθέντων/εισών	
επισημαίνει	την	αναγκαστική	μείωση	των	εξόδων	τους	σε	σημαντικό	βαθμό,	καθώς	και	τον	
περιορισμό	 των	 δαπανών	 για	 τη	 διασκέδαση	 (Τσούνη	 &	 	 Παπάζη,	 2013:	 1225).	 Επίσης,	
γίνεται	 λόγος	 για	 υποβάθμιση	 της	 ποιότητας	 των	 τροφίμων,	 για	 περιορισμό	 των	
μετακινήσεων,	 καθώς	 και	 για	 αλλαγή	 κατοικίας	 για	 εξοικονόμηση	 χρημάτων	 (Τσούνη	 &		
Παπάζη,	 2013:1226).	 Ακόμα,	 επισημαίνεται	 η	 υψηλή	 συναισθηματική	 ανασφάλεια	 που	
βιώνουν,	 τα	 αυξημένα	 επίπεδα	 άγχους	 και	 η	 δυσκολία	 σύναψης	 κοινωνικών	 σχέσεων	
(Τσούνη	 &	 	 Παπάζη,	 2013:1227).	 Επιπρόσθετα,	 υπογραμμίζεται	 η	 ύπαρξη	 προβλημάτων	
ύπνου	και	η	μειωμένη	όρεξη	για	εργασία	 (Τσούνη	&	 	Παπάζη,	2013:1228).	Αξιοσημείωτη	
είναι	 επίσης	η	πρόσθετη	οικονομική	στήριξη	που	δέχεται	 ένα	ποσοστό	εξ	αυτών,	 κυρίως	
από	 την	 οικογένεια	 τους	 (Τσούνη	 &	 	 Παπάζη,	 2013:1229).	 Τέλος,	 η	 πλειοψηφία	 των	
αναπληρωτών/τριών-	ωρομίσθιων	εκπαιδευτικών	δηλώνουν	ότι	επιδιώκουν	να	εργαστούν	
σε	μέρη	τα	οποία	βρίσκονται	κοντά	στον	μόνιμο	τόπο	κατοικίας	τους,	καθώς	τα	έξοδα	της	
μετακόμισης	ή	της	μετακίνησης	είναι	μεγάλα	(Τσούνη	&		Παπάζη,	2013:1230).	
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στις	 επιπτώσεις	 της	 κρίσης	 στην	 εργασία,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 αναφέρουν	
αρνητικές	 συνέπειες	 στις	 επιδόσεις	 τους,	 την	 ύπαρξη	 κακής	 διάθεσης,	 την	 έλλειψη	
ενδιαφέροντος,	 την	 μείωση	 των	 κινήτρων	 και	 την	 ανασφάλεια	 για	 την	 υποβαθμισμένη	
οικονομική	 τους	κατάσταση	 (Τσούνη	&	 	Παπάζη,	2013:1234).	Κάποιοι/ες	μάλιστα	κάνουν	
λόγο	για	αναζήτηση	ή	για	ύπαρξη	δεύτερης	εργασίας,	ενώ	όσον	αφορά	την	μετεκπαίδευση,	
υποστηρίζεται	 ότι	 κάτι	 τέτοιο	 προς	 το	 παρόν	 δεν	 μπορεί	 να	 υποστηριχθεί	 οικονομικά	
(Τσούνη	&		Παπάζη,	2013:1237),	πραγματικότητα	που	αντιφάσκει	με	τις	κυβερνητικές	και	
ευρωπαϊκές	προτροπές	για	συνεχή	διεκδίκηση	και	πιστοποίηση	της	γνώσης	από	την	μεριά	
των	εκπαιδευτικών.	Τα	ευρήματα	αυτά	συμφωνούν	με	την	έρευνα	της	Ζιωντάκη,	όπου	οι	
ερωτηθέντες/είσες	εκπαιδευτικοί	κρίνουν	ότι	το	εκπαιδευτικό	έργο	έχει	υποστεί	αρνητικές	
συνέπειες,	κυρίως	λόγω	της	υποβάθμισης	του	υλικοτεχνικού	επιπέδου	του	σχολείου	και	τις	
μειώσεις	 των	 μισθών,	 ενώ	 ανιχνεύεται	 και	 η	 ψυχολογική	 φθορά	 των	 εκπαιδευτικών,	 σε	
άλλους/ες	περισσότερο	και	σε	άλλους/ες	λιγότερο	(Ζιωντάκη,	2014:	85).		
Σε	παρόμοια	αποτελέσματα	έχουν	καταλήξει	και	άλλες	έρευνες	που	πραγματοποιήθηκαν	
στην	 ελληνική	 πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση	 την	 περίοδο	 της	 κρίσης.	 Σε	 έρευνα	 που	
διεξήγαγαν	οι	Στάγια	&	 Ιορδανίδης	με	93	καθηγητές/τριες	μέσης	εκπαίδευσης,	ανέδειξαν	
τις	 μεγάλες	 οικονομικές	 δυσκολίες	 που	 αντιμετωπίζουν	 οι	 εκπαιδευτικοί,	 όπως	 είναι	 η	
έλλειψη	ρευστότητας	στο	τέλος	του	μήνα	αλλά	και	ο	περιορισμός	δαπανών	στους	τομείς	
της	διασκέδασης	και	των	διακοπών.	Εντούτοις,	υπήρχαν	εκπαιδευτικοί	που	δυσκολεύονταν	
να	 καλύψουν	 ακόμη	 και	 τις	 βασικότερες	 ανάγκες	 της	 διατροφής	 και	 της	 θέρμανσης.	
Ταυτόχρονα,	η	μεγάλη	μείωση	των	μισθών	των	εκπαιδευτικών,	η	υποβάθμιση	του	βιοτικού	
τους	επιπέδου	και	οι	αλλαγές	στην	εκπαιδευτική	πολιτική,	σε	συνδυασμό	με	 την	αύξηση	
του	 ελέγχου	 και	 της	 πίεσης	 για	 να	 καταστούν	 οι	 τελευταίοι/ες	 περισσότερο	
παραγωγικοί/ές,	 προκαλούν	 άγχος,	 ανασφάλεια	 και	 αβεβαιότητα	 στους/τις	
εκπαιδευτικούς,	 τόσο	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	 πορεία	 όσο	 και	 για	 την	 ίδια	 τους	 την	
επιβίωση	(Στάγια	&	Ιορδανίδης,	2014:	71-72).	Η	κατάσταση	αυτή	έρχεται	να	λειτουργήσει	
επιβαρυντικά	 για	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς,	 οι	 οποίοι/ες	 εκ	 των	 πραγμάτων	 βιώνουν	
αυξημένα	 επίπεδα	 άγχους	 κατά	 την	 επιτέλεση	 του	 επαγγέλματος	 τους	 στις	 σημερινές	
κοινωνικοικονομικές	συνθήκες.	Σύμφωνα	λοιπόν	με	έρευνες	που	παρουσιάζουν	οι	Στάγια	
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&	Ιορδανίδης	το	επάγγελμα	του/της	εκπαιδευτικού	κατατάσσεται	στα	τρία	πιο	στρεσογόνα	
επαγγέλματα	παγκοσμίως.	Μάλιστα,	 στον	 ελληνικό	 χώρο	οι	 εκπαιδευτικοί	 παρουσιάζουν	
άγχος	σε	ποσοστό	54%	(Στάγια	&	Ιορδανίδης,	2014:	59).	
Ταυτόχρονα,	 σε	 έρευνα	 που	 πραγματοποίησαν	 οι	 Κάμτσιος	 &	 Λώλης	 με	 δείγμα	 1.447	
εκπαιδευτικούς	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης,	μελετώντας	τα	επίπεδα	
επαγγελματικής	 εξουθένωσης	 των	 εκπαιδευτικών	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 κρίσης,	
διαπίστωσαν	 την	 ύπαρξη	 υψηλών	 ποσοστών	 επαγγελματικής	 εξουθένωσης,	 εύρημα	 το	
οποίο	ήρθε	σε	αντίθεση	με	έρευνες	που	είχαν	πραγματοποιηθεί	 τα	προηγούμενα	χρόνια	
και	 είχαν	 καταγράψει	 την	 ύπαρξη	 χαμηλών	 επιπέδων	 επαγγελματικής	 εξουθένωσης	
στους/στις	 Έλληνες/ίδες	 εκπαιδευτικούς.	 Μάλιστα,	 διατυπώνεται	 από	 τους	 ερευνητές	 η	
υπόθεση	 ότι	 η	 υψηλή	 συναισθηματική	 εξάντληση	 που	 παρατηρήθηκε	 στους/στις	
εκπαιδευτικούς	του	δείγματος,	ο	υψηλός	βαθμός	αποπροσωποποίησης	–ο	οποίος	πιθανώς	
λειτουργεί	 ως	 μηχανισμός	 άμυνας	 απέναντι	 στην	 αδυναμία	 των	 εκπαιδευτικών	 	 να	
ελέγξουν	 την	 εξέλιξη	 των	 καταστάσεων-	 και	 η	 μειωμένη	 προσωπική	 επίτευξη	 –η	 οποία	
πηγάζει	 από	 την	 αδυναμία	 των	 εκπαιδευτικών	 να	 ανταπεξέλθουν	 στις	 απαιτήσεις	 της	
σχολικής	 πραγματικότητας-	 δύνανται	 να	 επηρεάσουν	 αρνητικά	 την	 εκπαιδευτική	 πράξη,	
προκαλώντας	ανυπέρβλητα	προβλήματα	(Κάμτσιος	&	Λώλης,	2016:	68-69).		
Σε	 έρευνα	 της	 Γάτου	 (2016)	 περιγράφεται	 η	 επιδείνωση	 των	 συνθηκών	 άσκησης	 του	
εκπαιδευτικού	έργου,	λόγω	της	ανεπάρκειας	των	πόρων	που	χαρακτηρίζει	την	πλειοψηφία	
των	 σχολικών	 μονάδων.	 Ειδικότερα,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 κάνουν	 λόγο	 για	 τα	 ελλιπή	
εκπαιδευτικά	μέσα	που	διαθέτουν	κατά	τη	διεξαγωγή	των	μαθημάτων,	ενώ	επιβεβαιώνουν	
ότι	οι	ίδιοι/ες	–υπερβάλλοντας	εαυτό-	τυχαίνει	να	ξοδεύουν	χρήματα	ή	να	χρησιμοποιούν	
προσωπικά	είδη,	όπως	υπολογιστές,	ουκ	ολίγες	φορές,	για	τη	διενέργεια	δραστηριοτήτων.	
Κατ’	επέκταση,	η	μαθησιακή	διαδικασία	δεν	μένει	ανεπηρέαστη,	καθώς,	όπως	κρίνουν	οι	
περισσότεροι/ες	 από	 τους/ις	 ερωτώμενους/ες,	 ο	 τεχνολογικός	 εξοπλισμός	 και	 οι	
κατάλληλες	 υποδομές	 παρέχουν	 κίνητρα	 στους/τις	 μαθητές/τριες	 για	 συμμετοχή	 και	
απόδοση.	
Οι	ανεπαρκείς	υποδομές	όμως	δεν	είναι	το	μόνο	στοιχείο	που	δεν	ενθαρρύνει	την	απόδοση	
των	 μαθητών/τριών,	 αλλά,	 όπως	 διαφαίνεται	 στην	 παραπάνω	 έρευνα,	 η	 γενικότερη	
κοινωνικοοικονομική	 δυσχέρεια	 με	 την	 οποία	 έρχονται	 αντιμέτωπα	 τα	 παιδιά	 στην	
καθημερινότητά	 τους	 συνιστά	 αποτρεπτικό	 παράγοντα	 για	 αφοσίωση	 στο	 σχολείο.	 Αυτό	
αφορά	κυρίως	την	οικονομική	δυσπραγία	της	οικογένειας,	η	οποία	συχνά	προκαλεί	αφενός	
υλικές	 στερήσεις	 στα	 παιδιά	 (π.χ.	 αδυναμία	 αγοράς	 σχολικών	 ειδών,	 συμμετοχής	 σε	
δραστηριότητες,	 παροχής	 φαγητού),	 αφετέρου	 δημιουργεί	 ένα	 κλίμα	 έντασης	 και	 κακής	
διάθεσης	 στο	 σπίτι,	 εντός	 του	 οποίου	 ούτε	 οι	 γονείς,	 ούτε	 τα	 παιδιά	 διατίθενται	 πολλές	
φορές	 να	 ασχοληθούν	 με	 το	 σχολείο.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 δεν	 είναι	 παράλογο	 εάν	 ληφθεί	
υπόψη	 από	 τη	 μία	 η	 καθημερινή	 αγωνία	 για	 το	 βιοποριστικό	 και	 από	 την	 άλλη	 η	
ομολογούμενη	απαξίωση	του	σχολείου	από	τους/τις	μαθητές/τριες	και	τους	γονείς,	καθότι	
θεωρείται	ότι	δεν	μπορεί	να	συμβάλλει	στην	εύρεση	εργασίας	και	στην	αντιμετώπιση	των	
οικονομικών	προβλημάτων	 τη	σημερινή	 εποχή.	 Κατ’	 επέκταση,	 τόσο	οι	 γονείς	όσο	 και	οι	
μαθητές/τριες,	 όπως	 κρίνουν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 της	 έρευνας,	 παρουσιάζονται	 πλέον	 πιο	
επιθετικοί	 και	 αντιδραστικοί	 απέναντι	 στο	 σχολείο,	 καθότι	 θεωρούν	 ότι	 το	 σχολείο	
αδυνατεί	 να	 προσφέρει	 και	 να	 επιτελέσει	 σωστά	 το	 έργο	 του	 (Γάτου,	 2016:	 72-82).	 Τα	
παραπάνω	 περιγράφουν	 το	 περιβάλλον	 στο	 οποίο	 καλούνται	 οι	 εκπαιδευτικοί	 να	
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αποδώσουν	και	να	αξιολογηθούν,	σαν	η	απόδοση	να	αφορά	αποκλειστικά	ένα	προσωπικό	
ζήτημα	και	όχι	ένα	κοινωνικοπολιτικό.			
	

Συμπεράσματα	
Η	 βαθιά	 οικονομική	 κρίση,	 η	 οποία	 ξέσπασε	 στην	 ελληνική	 κοινωνία	 από	 το	 2010,	 έχει	
προκαλέσει	 σοβαρή	 υποβάθμιση	 στο	 επίπεδο	 ζωής	 των	 εργαζομένων	 πλήττοντας	
σημαντικά	εργασιακά	κεκτημένα	και	υποχρεώνοντας	μεγάλο	ποσοστό	του	πληθυσμού	να	
ζει	σε	συνθήκες	πραγματικής	εξαθλίωσης.	Η	δεινή	αυτή	οικονομική	κατάσταση	προκάλεσε,	
όπως	ήταν	αναμενόμενο,	τεράστια	προβλήματα	στη	δημόσια	εκπαίδευση	με	τη	μείωση	του	
προϋπολογισμού,	 την	 ανεπαρκή	 χρηματοδότηση	 και	 τις	 ελλείψεις	 σε	 μέσα	 και	 υλικά	 να	
αποτελούν	τα	σταθερά	χαρακτηριστικά	των	ελληνικών	σχολείων.		
Η	 νεοφιλελεύθερη	 επαναδιαμόρφωση	 της	 οικονομίας,	 με	 την	 αφορμή	 της	 κρίσης,	
συμπαρέσυρε	και	το	επάγγελμα	του	εκπαιδευτικού	το	οποίο	υπέστη	σοβαρή	και	διαρκώς	
επιδεινούμενη	υποβάθμιση	με	την	εγκαθίδρυση	συστημάτων	λογοδοσίας,	την	επιδείνωση	
του	 μισθολογικού	 και	 του	 εργασιακού	 καθεστώτος,	 τη	 πτώση	 του	 βιοτικού	 επιπέδου,	 τη	
δυσκολία	 ουσιαστικής	 επαφής	 με	 τα	 παιδιά	 λόγω	 των	 εφήμερων	 θέσεων	 εργασίας,	 την	
καταπάτηση	 των	 δικαιωμάτων	 τους,	 και	 τη	 ψυχολογική	 φθορά	 ως	 απόρροια	 των	
δεδομένων	 αυτών	 και	 του	 επιβαρυμένου	 κοινωνικοοικονομικού	 πλαισίου.	 Μάλιστα,	 η	
συνθήκη	 αυτή	 δυσχεραίνει	 την	 αποτελεσματική	 οργάνωση	 των	 εκπαιδευτικών	
προκειμένου	να	δράσουν	συλλογικά	και	να	αντιταχθούν	στις	προωθούμενες	αντιδραστικές	
πολιτικές	 Έτσι,	 από	 τη	 μία	 μεριά	 παρατηρείται	 η	 ευρεία	 εφαρμογή	 πρακτικών	
προερχόμενων	 από	 το	 χώρο	 της	 αγοράς	 και	 των	 επιχειρήσεων,	 και	 από	 την	 άλλη	
«εγχαράσσεται	 ένα	 νεοσυντηρητικό	 σύστημα	 αξιών	 που	 υπάγονται	 στον	 έλεγχο	 και	 την	
επιρροή	 των	 κυρίαρχων	 μερίδων	 της	 καπιταλιστικής	 εξουσίας»	 (Γρόλλιος	 κ.α.,	 2015:	 viii)	
στοχεύοντας	στην	επιτήρηση	των	εκπαιδευτικών	και	στην	υποχρεωτική	συμμόρφωση	τους	
με	τα	εκάστοτε	πολιτικά	προτάγματα.	
Εντούτοις,	 η	 μοιρολατρική	 αποδοχή	 των	 προωθούμενων	 μέτρων	 και	 η	 απόλυτη	
προσαρμογή	στη	δεδομένη	προβληματική	συγκυρία	δεν	θεωρείται	από	τη	μεριά	μας	ως	η	
μοναδική	δυνατή	στάση	των	εκπαιδευτικών.	Αντίθετα,	κρίνεται	αναγκαίο	οι	εκπαιδευτικοί	
να	 προβούν	 σε	 επανεξέταση	 των	 προτάσεων	 και	 των	 πρακτικών	 τους	 υπό	 το	 φως	 της	
κρίσης,	 προκειμένου	 να	 χαράξουν	 νέους	 δρόμους	 δράσης	 οι	 οποίοι	 θα	 ξεπερνούν	 τις	
εφαρμοζόμενες	τεχνοκρατικές	πολιτικές	(Γρόλλιος,	2012).	Άλλωστε,	όπως	έχει	διατυπωθεί	
από	θεωρητικούς	 της	 κριτικής	παιδαγωγικής	 οι	 εκπαιδευτικοί,	 δεδομένης	 της	φύσης	 του	
επαγγέλματός	τους,	θα	πρέπει	να	λειτουργούν	ως	διανοούμενοι/ες.	Θα	πρέπει	δηλαδή	να	
είναι	«αφιερωμένοι	στις	αξίες	της	διάνοιας	και	της	ενίσχυσης	των	κριτικών	δυνάμεων	των	
νέων»	 προκειμένου	 οι	 τελευταίοι/ες	 να	 διαδραματίζουν	 ενεργό	 ρόλο	 στη	 δημόσια	 ζωή.	
Παράλληλα,	θα	πρέπει	να	διαθέτουν	τις	γνώσεις	που	θα	τους	επιτρέπουν	να	εξετάζουν	και	
να	αμφισβητούν	τις	κυρίαρχες	θεωρίες	αλλά	και	να	αντιλαμβάνονται	τις	σχέσεις	εξουσίας	
που	είναι	υπαρκτές	στην	εκπαιδευτική	πραγματικότητα	(Γρόλλιος,	2012).	Μέσα	σε	αυτό	το	
πλαίσιο,	 η	 συμπόρευσή	 των	 εκπαιδευτικών	 με	 τις	 πληττόμενες	 κοινωνικές	 τάξεις	 και	
στρώματα,	 με	 στόχο	 την	 ανατροπή	 των	 μηχανισμών	 που	 δημιούργησαν	 την	 παγκόσμια	
καπιταλιστική	κρίση,	φαντάζει	ως	η	μοναδική	εναλλακτική	επιλογή,	καθώς	η	οργανωμένη	
πάλη	 αποτελεί	 μονόδρομο	 για	 την	 καταπολέμηση	 των	 αντεργατικών	 πολιτικών	 που	
μαστίζουν	τον	κλάδο	και	υποβαθμίζουν	την	ποιότητα	της	δημόσιας	εκπαίδευσης.	
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Η	θεωρητική	πρόσληψη	της	μεθόδου	project	στην	ελληνική	
εκπαίδευση	

	
	

Γεωργία	Βασιλακάκη	
Εκπαιδευτικός,	Κάτοχος	Μεταπτυχιακού	Διπλώματος	ΑΠΘ	στις	Επιστήμες	της	Αγωγής	

	
	

Περίληψη	
Η	παρούσα	μελέτη	επιχειρεί	να	διερευνήσει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	μέθοδος	project	έχει	προσληφθεί	σε	
θεωρητικό	 επίπεδο	 στην	 ελληνική	 συζήτηση	 για	 την	 εκπαίδευση.	 Ειδικότερα,	 η	 εισήγηση	 εστιάζει	 στην	
παρουσίαση	και	την	κριτική	εξέταση	των	διάφορων	θεωρητικών	προσεγγίσεων	που	έχουν	διατυπωθεί	για	τη	
μέθοδο	project	από	Έλληνες	και	Ελληνίδες	παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς.	Σε	τελική	ανάλυση,	οι	θεωρητικές	
αυτές	προσεγγίσεις	αποτιμούνται	από	τη	σκοπιά	των	κοινωνικοπολιτικών	στρατηγικών	στις	οποίες,	άμεσα	ή	
έμμεσα,	εγγράφονται.	
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Εισαγωγή	
Η	 μέθοδος	 διδασκαλίας,	 μαζί	 με	 τους	 σκοπούς	 και	 το	 περιεχόμενο	 της	 εκπαίδευσης,	
αποτελεί	ένα	από	τα	θεμελιώδη	χαρακτηριστικά	που	συγκροτούν	το	λόγο	γύρω	από	κάθε	
παιδαγωγική	θεωρία	και	πράξη.	Στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	γίγνεσθαι	των	τελευταίων	ετών	
έχει	 παρατηρηθεί	 και	 καταγραφεί	 ένα	 αυξημένο	 ενδιαφέρον	 γύρω	 από	 το	 λόγο	 περί	
εκσυγχρονισμού	των	διδακτικών	μεθόδων,	τόσο	σε	επίπεδο	θεσμικών	πρωτοβουλιών	όσο	
και	σε	επίπεδο	θεωρητικού	διαλόγου	ανάμεσα	σε	μέλη	της	ακαδημαϊκής	και	εκπαιδευτικής	
κοινότητας.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 κυρίως	 από	 το	 2000	 και	 μετά,	 η	 μέθοδος	 project	 έχει	
προβληθεί	 μέσα	 από	 ορισμένα	 μεταρρυθμιστικά	 μέτρα	 της	 κρατικής	 εκπαιδευτικής	
πολιτικής	ως	ένα	από	τα	στοιχεία	ανανέωσης	της	ελληνικής	εκπαίδευσης	στο	επίπεδο	των	
διδακτικών	πρακτικών,	οδηγώντας	παράλληλα	και	στο	άνοιγμα	μίας	θεωρητικής	συζήτησης	
στην	ελληνική	βιβλιογραφική	παραγωγή	σχετικά	με	τη	μέθοδο	αυτή.	
Ο	κεντρικός	σκοπός	της	παρούσας	μελέτης	είναι	να	διερευνήσει	 το	πώς	έχει	προσληφθεί	
έως	σήμερα	η	μέθοδος	project	 στην	 ελληνική	 εκπαίδευση	σε	θεωρητικό	 επίπεδο.	 Για	 να	
απαντηθεί	 το	 ερώτημα	 αυτό,	 κρίθηκε	 σκόπιμο	 να	 εξεταστούν	 οι	 διάφορες	 θεωρητικές	
προσεγγίσεις	 σχετικά	 με	 τη	 μέθοδο	 project,	 όπως	 αυτές	 καταγράφονται	 στο	 λόγο	
διάφορων	 Ελλήνων/ίδων	 παιδαγωγών-εκπαιδευτικών.	 Αφού	 εξετάζονται	 και	
συγκεντρώνονται	 τα	 κεντρικά	 σημεία	 που	 αναδεικνύει	 κάθε	 διακριτή	 θεωρητική	
προσέγγιση	γύρω	από	τη	μέθοδο,	επιχειρείται	να	απαντηθεί	τελικά	το	ερώτημα	σχετικά	με	
το	 ποιά	 γενικότερη	 κοινωνικοπολιτική	 στρατηγική	 εξυπηρετεί	 η	 καθεμία	 από	 αυτές	 τις	
προσεγγίσεις.		
Ο	 βασικός	 κορμός	 της	 μελέτης	 δομείται	 με	 γνώμονα	 τη	 χρονολογία	 της	 συστηματικής	
θεσμικής	εισαγωγής	της	μεθόδου	project	στην	υποχρεωτική	ελληνική	εκπαίδευση	(2001).	
Έτσι,	το	πρώτο	μέρος	της	βιβλιογραφικής	επισκόπησης	των	θεωρητικών	προσεγγίσεων	για	
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τη	μέθοδο	project	αντιστοιχεί	στο	χρονικό	διάστημα	από	το	1952	-όταν	και	εντοπίζεται	το	
πρώτο	αυτοτελές	σύγγραμμα	με	κύριο	αντικείμενο	ανάλυσης	 την	εν	λόγω	μέθοδο-	μέχρι	
και	 το	 2000.	 Το	 δεύτερο	μέρος	 της	 βιβλιογραφικής	 επισκόπησης	αντιστοιχεί	 στο	 χρονικό	
διάστημα	από	το	2001	-όταν	θεσπίζεται	για	πρώτη	φορά	η	χρήση	της	μεθόδου	project	στην	
υποχρεωτική	εκπαίδευση	στο	πλαίσιο	της	πιλοτικής	εφαρμογής	της	ευέλικτης	ζώνης-	μέχρι	
και	 το	 2016,	 που	 καθορίστηκε	 ως	 το	 τελικό	 χρονικό	 όριο	 της	 βιβλιογραφικής	 μας	
αναζήτησης.	
Το	 υλικό	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 τη	 διερεύνηση	 των	 ερωτημάτων	 της	 μελέτης	
περιλαμβάνει	 ελληνόγλωσσα	 κείμενα	 –μονογραφίες,	 συλλογικούς	 τόμους	 και	 άρθρα	
εκπαιδευτικών	περιοδικών-	στα	οποία	αποτυπώνονται	θεωρητικές	προσεγγίσεις	πάνω	στη	
μέθοδο	project	από	Έλληνες/ίδες	παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς.	Δεν	συμπεριλαμβάνονται	
μεταφρασμένα	ξενόγλωσσα	κείμενα	που	αναφέρονται	στη	μέθοδο	project,	όπως	είναι,	για	
παράδειγμα,	η	μονογραφία	του	Karl	Frey	(1984).		
	
Οι	θεωρητικές	προσεγγίσεις	της	μεθόδου	project	στην	Ελλάδα	κατά	το	χρονικό	διάστημα	

1952-2000	
Σύμφωνα	με	την	ιστορική	εκπαιδευτική	έρευνα	(Knoll,	1997;	Γρόλλιος,	2005;	Pecore,	2015)	
η	 συστηματική	 παρουσίαση	 της	 μεθόδου	 project	 στη	 γενική	 και	 όχι	 αποκλειστικά	 στην	
τεχνική	εκπαίδευση	καθώς	και	η	καθιέρωση	της	στην	Παιδαγωγική	εντοπίζονται	 ιστορικά	
στις	αρχές	του	20ου	 	αιώνα	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής	στο	πλαίσιο	του	κινήματος	
της	 προοδευτικής	 εκπαίδευσης	 και	 συνδέονται	 στενά	 με	 τον	 προοδευτικό	 παιδαγωγό	
W.H.Kilpatrick	 και	 το	 δημοφιλές	 άρθρο	 του	 “The	 project	method”,	 που	 είδε	 το	 φως	 της	
δημοσιότητας	 τον	 Ιούλιο	 του	 1918	 στο	 επιστημονικό	 εκπαιδευτικό	 περιοδικό	 Teachers	
College	Record.	
Ωστόσο	στην	Ελλάδα	 το	πρώτο	αυτοτελές	σύγγραμμα	με	 κύριο	αντικείμενο	ανάλυσης	 τη	
μέθοδο	project	 εντοπίζεται	 μόλις	 στα	μέσα	 του	20ου	αιώνα,	 στο	οποίο	η	παιδαγωγός	Μ.	
Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	 υποστηρίζει	 την	 υιοθέτηση	 της	 μεθόδου	 αναφερόμενη	 σε	
αυτή	ως	«Μέθοδο	των	Βιωμάτων»	(Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,	1952).	
Πιο	 συγκεκριμένα,	 για	 την	 Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	 η	 Μέθοδος	 των	 Βιωμάτων	 που	
διατύπωσε	 ο	 Kilpatrick	 βασισμένος	 στον	 Dewey,	 αποτελεί	 την	 πιο	 συνεπή	 και	 ευρεία	
εφαρμογή	 των	 αρχών	 της	 Νέας	 Αγωγής	 (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,	 1952:5),	 και	 για	
αυτόν	το	λόγο	αφιερώνει	σχεδόν	το	σύνολο	του	τρίτομου	έργου	της	στην	ανάλυση	και	την	
εφαρμογή	της	συγκεκριμένης	μεθόδου	σε	όλες	τις	εκπαιδευτικές	βαθμίδες:	στο	δημοτικό,	
στη	μέση	εκπαίδευση	και	σε	διάφορους	παράλληλους	τύπους	επαγγελματικών	σχολείων.		
Μεταξύ	των	θεωρητικών	ρευμάτων	και	των	μεθόδων	που	αναπτύχθηκαν	στο	πλαίσιο	της	
Νέας	 Αγωγής	 του	 20ου	 αιώνα	 η	 συγγραφέας	 αναφέρεται	 αποσπασματικά	 και	 σε	 άλλες	
(σχολείο	 εργασίας,	 μέθοδος	 Winnetka,	 μέθοδος	 κέντρων	 ενδιαφέροντος,	 Dalton	 plan,	
μέθοδος	Montessori	κ.ά)	και	σχολιάζει	πως	«δεν	υπάρχει	καμία	μέθοδος	και	τεχνική	που	
θα	μπορούσε	κανείς	να	τη	δεχτεί	ή	να	την	απορρίψει	μονοκόμματα.	Υπάρχουν	σε	όλες	τους	
ιδέες	 και	 γόνιμες	 και	 πραγματοποιήσιμες,	 από	 τις	 οποίες	 μπορεί	 ο	 παιδαγωγός	 να	
ωφεληθεί	προσαρμόζοντάς	τες	στις	συνθήκες	εργασίας	του»	(Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,	
1952:84).	Κατά	τη	γνώμη	της,	η	καλύτερη	μέθοδος	έχει	σχετική	αξία,	ως	ένα	στάδιο	στην	
εξέλιξη	της	εκπαίδευσης,	και	μπορεί	είτε	να	προαχθεί	είτε	να	εγκαταλειφθεί	υπό	το	φως	
των	 νεότερων	 επιστημονικών	 πορισμάτων	 (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,	 1952:85).	
Επιπλέον,	 μία	 μέθοδος	 μπορεί	 να	 φθαρεί	 όταν	 μηχανοποιηθεί,	 όταν	 δηλαδή	
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«λησμονηθούν	 οι	 πνευματικοί	 σκοποί	 για	 τους	 οποίους	 έγινε	 και	 σπάσει	 ο	 οργανικός	
δεσμός	που	συνδέει	το	σκοπό	(…)	[με]	τα	μέσα	της	εφαρμογής	της»	(ό.π.).	Το	«Project»	ως	
όρος	της	διεθνούς	παιδαγωγικής	βιβλιογραφίας	αποδίδεται,	σύμφωνα	με	την	Κλεάνθους-
Παπαδημητρίου,	με	τον	όρο	«Βίωμα»	(Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,	1952:88)	και	σημαίνει	
την	«προβολή	του	εαυτού	μου	προς	τα	έξω,	προς	μια	πράξη,	προς	ένα	έργο».	Ψυχολογικά	
σημαίνει	 ότι	 κινητοποιούμαι	 συναισθηματικά	 ολόκληρος/η	 από	 μια	 ψυχολογική	 ανάγκη	
και	 ισόρροπα	 προς	 την	 ολότητα	 της	 ψυχολογικής	 μου	 ιδιοσύστασης,	 και	 πρακτικά,	
σημαίνει	ότι	εκφράζομαι	σε	ένα	έργο,	του	οποίου	η	κατεύθυνση	και	η	μορφή	καθορίζονται	
από	 αυτήν	 την	 ψυχολογική	 μου	 ιδιοτυπία	 (ό.π.).	 Σύμφωνα	 με	 την	 Κλεάνθους-
Παπαδημητρίου	 το	 «Βίωμα»	 (Project)	 επιτελεί	 τόσο	 βιολογική	 και	 ψυχολογική	 όσο	 και	
παιδαγωγική	και	κοινωνική	λειτουργία.		
Φτάνοντας	σχεδόν	μέχρι	και	τις	δύο	πρώτες	δεκαετίες	της	μεταπολίτευσης,	παρατηρούμε	
ότι	 το	 σύγγραμμα	 της	 Κλεάνθους-Παπαδημητρίου	 παραμένει	 το	 μοναδικό	 ελληνικό	
αυτοτελές	σύγγραμμα	που	αναφέρεται	διεξοδικά	στη	μέθοδο	project.	Οι	υπόλοιπες	-πολύ	
περιορισμένες	 αριθμητικά-	 θεωρητικές	 τοποθετήσεις	 που	 συναντούμε	 σε	 αυτό	 το	
διάστημα	 (Παπαμαύρος,	 Γεωργούλης,	 Μελανίτης,	 Γιαννούλης,)	 αποτελούν	 συνοπτικές	
αναφορές	 στη	 μέθοδο	 project	 στο	 πλαίσιο	 μεγαλύτερων	 συγγραμμάτων	 ευρύτερης	
θεματικής.		
Ο	Παπαμαύρος	(1961)	με	μία	σύντομη	νύξη	απορρίπτει	τη	θέση	σχετικά	με	τη	δυνατότητα	
της	μεθόδου	project	να	εφαρμοστεί	καθολικά	και	να	επιφέρει	τα	κοινωνικά	αποτελέσματα	
που	 έχουν	 ισχυριστεί	 για	 αυτήν,	 αλλά	 κυρίως	 την	 απορρίπτει	 επειδή	 εντάσσεται	 σε	 μία	
παιδαγωγική	 προσέγγιση	 που	 εγκλείεται	 στα	 στενά	 όρια	 μίας	 αστικής	 παιδαγωγικής	
ιδεολογίας,	η	οποία	δεν	μπορεί	 να	συμβάλλει	στην	αναγνώριση	 των	κοινωνικών	αδικιών	
και	 ανισοτήτων	 και	 στην	 προσπάθεια	 ριζικής	 υπέρβασής	 τους	 -σε	 αντιδιαστολή	 με	 το	
σοσιαλιστικό	παιδαγωγικό	σύστημα	στο	οποίο	αφιερώνεται	το	σύνολο	του	συγκεκριμένου	
έργου	του.	Πρόκειται	για	μία	ριζοσπαστική	προσέγγιση	σχετικά	με	τον	σκοπό	που	πρέπει	
να	 υπηρετεί	 μία	 παιδαγωγική	 μέθοδος	 και	 η	 παιδαγωγική	 θεωρία	 και	 πράξη	 εν	 γένει.	
Ωστόσο,	 στην	 προσπάθειά	 του	 να	 υπερασπιστεί	 το	 νέο	 σύστημα	 που	 περιγράφει,	 ο	
Παπαμαύρος	 δεν	 παρέχει	 καθόλου	 χώρο	 στη	 διερεύνηση	 της	 δυνατότητας	 να	
αξιοποιηθούν	 στοιχεία	 της	 μεθόδου	 project	 σε	 χειραφετικές	 κατευθύνσεις,	 αλλά	 την	
απορρίπτει	κατηγορηματικά.		
Ο	 καθένας	 από	 τους	 υπόλοιπους	 παιδαγωγούς	 (Γεωργούλης,	 Μελανίτης,	 Γιαννούλης)	
παραθέτει	σε	μικρό	μεμονωμένο	κεφάλαιο	του	συγγράμματός	του	ορισμένα	στοιχεία	της	
μεθόδου	project	 (π.χ.	 ορισμός,	 είδη	 και	στάδια	 του	project),	 παρουσιάζοντάς	 την	ως	μία	
από	τις	ποικίλες	παιδαγωγικές	μεθόδους	διδασκαλίας	που	έχουν	αναπτυχθεί	ιστορικά	και	
είναι	 διαθέσιμες.	Η	 κεντρική	 ιστορική	αναφορά	στη	μέθοδο	project	που	συναντάται	στις	
παρουσιάσεις	και	των	τριών	αυτών	παιδαγωγών	περιορίζεται	στη	σύντομη	σύνδεσή	της	με	
το	όνομα	του	προοδευτικού	παιδαγωγού	John	Dewey	και	στο	ότι	η	ανάπτυξή	της	από	τον	
Kilpatrick	αποτελεί	απλά	προέκταση	της	μεθόδου	επίλυσης	προβλήματος.		
Ο	 Γεωργούλης	 (1974),	 παρόλο	 που	 αναγνωρίζει	 τη	 σκόπιμη	 δραστηριότητα	 εντός	
κοινωνικού	 πλαισίου	 με	 νόημα	 ως	 το	 βασικό	 στοιχείο	 του	 project,	 δεν	 υποστηρίζει	 την	
υιοθέτηση	 της	 μεθόδου	 στο	 ελληνικό	 πλαίσιο,	 το	 οποίο	 δεν	 θεωρεί	 κατάλληλο	 για	 την	
εφαρμογή	 της	αλλά	ούτε	θεωρεί	 ότι	 πρέπει	 να	αλλάξει	ώστε	 να	 την	 ενσωματώσει.	 Είναι	
υπέρ	της	διατήρησης	των	χωριστών	μαθημάτων	–τα	οποία	εκτοπίζει	η	καθολική	εφαρμογή	
της	 μεθόδου-	 και	 προτείνει	 την	 περιστασιακή	 εφαρμογή	 της	 μόνο	 σε	 μαθήματα	
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κατασκευαστικά	 ή	 σε	 πλαίσια	 εξωσχολικών	 εκδρομών.	 Πρόκειται	 για	 μία	 συντηρητική	
προσέγγιση	από	τον	Γεωργούλη,	ο	οποίος	ως	υποστηρικτής	του	ιδεαλισμού,	θεωρεί	ότι	η	
μέθοδος	project	εξυπηρετεί	κατ’	εξοχήν	ωφελιμιστικούς	σκοπούς	και	ότι	υπάρχει	κίνδυνος	
μάλιστα	 να	 καταστεί	 «εθιστική»	 προς	 τέτοιες	 κατευθύνσεις	 σε	 βάρος	 της	 ηθικής	
διαπαιδαγώγησης	(Γεωργούλης,	1974).		
Ο	Μελανίτης	(1976)	αναδεικνύει,	μεταξύ	άλλων,	κυρίως	την	απόκτηση	εμπειριών	μέσα	από	
τη	σκόπιμη	και	αυτενεργό	δράση	ως	 το	κύριο	πλεονέκτημα	της	μεθόδου	και	αναφέρεται	
στη	συσχέτισή	της	από	τον	Kilpatrick	με	τη	δημοκρατία,	χωρίς	όμως	να	εμβαθύνει	σε	αυτόν	
τον	κοινωνικοπολιτικό	προσανατολισμό	της	μεθόδου.		
Παρομοίως	και	ο	Γιαννούλης	(1993),	αναφέρεται	πολύ	συνοπτικά	σε	περιορισμένες	πτυχές	
της	μεθόδου	project.	Στη	δική	του	περιγραφή	δεν	παραλείπεται	να	επισημανθεί	η	σημασία	
που	έχει,	εκτός	από	το	σκοπό,	να	υπάρχει	και	ένα	τελικό	αποτέλεσμα	του	project.	Θεωρεί,	
επιπλέον,	ότι	με	την	εφαρμογή	της	μεθόδου	δεν	υπάρχει	νόημα	να	υφίστανται	τα	χωριστά	
μαθήματα	και	εφιστά	την	προσοχή	στο	γεγονός	ότι	η	ελευθερία	και	η	ευελιξία	δράσης,	που	
εμπεριέχονται	 στην	 υλοποίηση	 των	 projects,	 δεν	 σημαίνει	 ότι	 καταργούν	 την	 έννοια	 του	
προγραμματισμού	και	του	σχεδιασμού	που	εξίσου	ενέχει	η	μέθοδος	(Γιαννούλης,	1993).		
Παρά	τις	επιμέρους	επισημάνσεις	τους,	οι	δύο	αυτοί	παιδαγωγοί	(Μελανίτης,	Γιαννούλης)	
αρκούνται	στο	να	παραθέσουν	επιλεκτικά	ορισμένα	χαρακτηριστικά	χωρίς	να	επεκτείνουν	
την	ανάλυσή	 τους	σχετικά	με	 τον	ευρύτερο	σκοπό	 της,	ούτε	για	 τις	προϋποθέσεις	 και	 τη	
δυνατότητα	αξιοποίησής	της	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα.	Θα	λέγαμε	πως	τηρούν	
μία	 φαινομενικά	 «ουδέτερη»	 στάση	 απέναντι	 στη	 μέθοδο,	 περιορίζονται	 σε	 μία	
περιγραφική	προσέγγισή	της	χωρίς	 ιδιαίτερες	 ιστορικές	διευκρινίσεις,	με	έναν	τρόπο	που	
παραπέμπει	σε	εγκυκλοπαιδική	παράθεση	πληροφοριών.		
Από	τα	μέσα	της	δεκαετίας	του	΄90	παρατηρείται	μία	μεταβολή	ως	προς	το	πλήθος	και	το	
είδος	 των	 θεωρητικών	 τοποθετήσεων	 για	 τη	 μέθοδο	 project.	 Ακολουθεί	 το	 δεύτερο	
αυτοτελές	 σύγγραμμα	 Έλληνα	 παιδαγωγού	 που	 αναφέρεται	 στη	 μέθοδο	 project	
(Χρυσαφίδης,	1994)	και	δημοσιεύονται	άρθρα	σε	εκπαιδευτικά	περιοδικά	αποκλειστικά	με	
την	αντίστοιχη	θεματική	(Βαϊνά,	1996	και	Γρόλλιος;Κοτίνης;Σμήλιος;Χατζηνικολάου,	1998).		
Σύμφωνα	με	τον	Χρυσαφίδη,	η	μέθοδος	project	μπορεί	να	ταυτιστεί	σε	μεγάλο	βαθμό	με	
τη	 μορφή	 διδασκαλίας	 που	 περιγράφει	 ως	 βιωματική-επικοινωνιακή	 (Χρυσαφίδης,	
2006:43).	Η	βιωματική	διδασκαλία	είναι	«ένα	πλέγμα	διδακτικών	διαδικασιών	που	έχουν	
ως	αφόρμηση	βιωματικές	καταστάσεις»	(Χρυσαφίδης,	2006:17).	Η	ένταξη	των	βιωματικών	
καταστάσεων	 στη	 σχολική	 ζωή	 και	 η	 μετατροπή	 τους	 σε	 διδακτικές	 δραστηριότητες	
πραγματοποιείται	 στο	 πλαίσιο	 μίας	 ισότιμης	 επικοινωνιακής	 σχέσης	 ανάμεσα	 σε	 όλα	 τα	
μέλη	της	ομάδας	(εκπαιδευτικούς	&	μαθητές/τριες)	(ό.π.).		
Ως	ιδεολογική	βάση	των	αρχικών	όσο	και	των	μεταγενέστερων	προσλήψεων	της	μεθόδου	
project,	 ο	 Χρυσαφίδης	 αναγνωρίζει	 την	 προσπάθεια	 «ανασύνταξης	 και	
επαναπροσδιορισμού	 των	 δυνάμεων	 του	 σχολείου	 και	 των	 σχέσεων	 που	 το	 διέπουν»	
(Χρυσαφίδης,	 2006:47).	 Η	 μέθοδος	 project	 κλονίζει	 τα	 θεμέλια	 οποιουδήποτε	 κλειστού	
εκπαιδευτικού	 συστήματος,	 που	 ανακυκλώνεται	 συντηρώντας	 τις	 υπάρχουσες	 δομές	
(Χρυσαφίδης,	 2006:47-48).	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Χρυσαφίδη,	 η	 μέθοδος	 project	 πρέπει	 να	
εκληφθεί	 ως	 μία	 αντιφατική	 παρέμβαση	 σε	 κάθε	 συστηματικά	 δομημένο	 εκπαιδευτικό	
σύστημα	 που	 γίνεται	 αντιληπτό	 ως	 ανεπίδεκτο	 αλλαγών	 (ό.π.).	 Εναντιώνεται	 σε	 κάθε	
προσπάθεια	ετεροκαθορισμού	ενώ	τάσσεται	υπέρ	της	αυτενέργειας	της	σχολικής	ομάδας,	
περιορίζοντας	 ως	 ένα	 βαθμό	 τις	 προθέσεις	 επιβολής	 από	 την	 πλευρά	 της	 εξουσίας	
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(Χρυσαφίδης,	 2006:	 56).	 O	 Χρυσαφίδης	 εικάζει	 πως	 εάν	 η	 βιωματική-επικοινωνιακή	
αποτελούσε	 το	 βασικό	 γνώρισμα	 του	 εκπαιδευτικού	 μας	 συστήματος,	 θα	 επέφερε	 μία	
σειρά	από	 θεμελιώδεις	 «κοσμογονικές»	αλλαγές	 (Χρυσαφίδης,	 2006:53).	Θα	αποτελέσει,	
κατά	την	άποψή	του,	μία	ουσιαστική	μεταρρύθμιση	και	όχι	μία	μικρή	δομική	μεταβολή	ή	
αλλαγή	τμήματος	των	περιεχομένων	της	εκπαίδευσης	(Χρυσαφίδης,	2006:53-54).	
Η	βούληση	της	εξουσίας	θεωρείται	από	τον	Χρυσαφίδη	το	βασικό	εμπόδιο	που	πρέπει	να	
ξεπεραστεί	για	την	εισαγωγή	και	εφαρμογή	της	μεθόδου	στο	σχολείο	(ό.π.).	Παρόλα	αυτά,	
θεωρεί	 ότι	 η	 μέθοδος	 project	 μπορεί	 να	 έχει	 θέση	 ακόμη	 και	 σε	 κλειστά	 εκπαιδευτικά	
συστήματα,	που	χαρακτηρίζονται	από	σαφώς	οριοθετημένο	αναλυτικό	πρόγραμμα	 (ό.π.).	
Κατά	 την	 άποψή	 του,	 όμως,	 προαπαιτείται	 μία	 κατάλληλη	 προετοιμασία	 του	
εκπαιδευτικού	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	εντοπίζει	τα	κενά	του	αναλυτικού	προγράμματος	
που	θα	μπορούσαν	να	αξιοποιηθούν	για	 τη	μέθοδο	project	 (Χρυσαφίδης,	 2006:89).	 Ένας	
χώρος	 όπου	 μπορεί	 να	 καλλιεργηθεί	 η	 μέθοδος	 project	 στη	 διδασκαλία	 θεωρείται,	 κατά	
τον	Χρυσαφίδη,	το	μάθημα	της	Περιβαλλοντικής	Αγωγής.	
To	 1996	 δημοσιεύεται	 στο	 περιοδικό	 Νέα	 Παιδεία	 το	 άρθρο	 της	Μαρίας	 Βαϊνά	 με	 τίτλο	
«Μέθοδος	 project:	 μια	 πρόκληση	 για	 το	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα».	Πέρα	από	 τις	
αναφορές	 στα	 παραπάνω	 συγγράμματα	 και	 έπειτα	 από	 κάποιες	 περιορισμένες	
δημοσιεύσεις	 πρακτικών	 εφαρμογών	 της	 μεθόδου	 project	 στην	 Περιβαλλοντική	
Εκπαίδευση,	 το	εν	λόγω	άρθρο	της	Βαϊνά	είναι	ένα	από	τα	πρώιμα	άρθρα	στον	ελληνικό	
εκπαιδευτικό	 λόγο	 με	 αντικείμενο	 τη	 θεωρητική	 θεμελίωση	 και	 περιγραφή	 της	 μεθόδου	
project.	 Όπως	 διαπιστώθηκε	 κατά	 τη	 βιβλιογραφική	 αναζήτηση,	 στο	 άρθρο	 αυτό	 έχουν	
παραπέμψει	και	συνεχίζουν	να	παραπέμπουν	αρκετοί/ές	που	ασχολούνται	με	 τη	μέθοδο	
project.	
Σύμφωνα	με	 τη	Βαϊνά,	η	συζήτηση	περί	μεθόδου	καθίσταται	σημαντική	σε	μία	συγκυρία	
κατά	 την	 οποία	 το	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 δεν	 μπορεί	 να	 αντέξει	 τις	 εγγενείς	
αδυναμίες	 του	 και,	 παράλληλα,	 πρέπει	 να	 ανταποκριθεί	 στο	 κάλεσμα	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	και	της	παγκόσμιας	κοινότητας	για	ανανέωση	και	εκσυγχρονισμό	(Βαϊνά,	1996:77).	
Εν	 όψει	 αυτού	 του	 πλαισίου,	 παρουσιάζεται	 από	 τη	 Βαϊνά	 η	 μέθοδος	 project	 ως	 μία	
εναλλακτική	 μεθοδολογική	 άποψη,	 ικανή	 «να	 ανατρέψει	 σχεδόν	 αυτόματα	 το	
καθιερωμένο	 σκηνικό	 της	 εκπαίδευσης	 και	 να	 εγκαταστήσει	 άλλους	 ρυθμούς	 πάνω	 σε	
νέους	μορφωτικούς	άξονες»,	υπερβαίνοντας	τη	μεταρρυθμιστική	τακτική	που	αναφέρεται	
στη	βελτίωση	των	ήδη	γνωστών	διδακτικών	μεθόδων	και	τακτικών	(ό.π.).	
Η	Βαϊνά	επισημαίνει	ότι	η	μέθοδος	project	δεν	πρέπει	να	γίνεται	απλουστευτικά	αντιληπτή	
ως	ένας	διδακτικός	νεωτερισμός,	καθώς	έχει	ένα	σημαντικό	ιστορικό	θεωρητικό	υπόβαθρο,	
το	οποίο	η	ίδια	εντοπίζει	στην	«παγκόσμια	μεταρρυθμιστική	παιδαγωγική»	στις	αρχές	του	
20ου	 αιώνα	 (Βαϊνά,	 1996:77).	 Ως	 μέθοδος	 διδασκαλίας,	 η	 μέθοδος	 project	 αποδομεί	 τις	
αυταρχικές	δομές	μάθησης	 και	 τις	αντικαθιστά	με	 ένα	πλαίσιο	που	παρέχει	δυνατότητες	
για	αυτόνομη	δράση,	για	απόκτηση	εμπειριών	(«βίωση»)	και	για	αυτοέκφραση	(ό.π.,	σ.79).	
Ως	βασικά	γνωρίσματα	της	μεθόδου	project	η	Βαϊνά	παραθέτει:	α)	την	παραγωγή	έργου,	β)	
τη	 διεπιστημονικότητα,	 γ)	 την	 ανταπόκριση	 στα	 ενδιαφέροντα	 των	 παιδιών,	 δ)	 την	
αναγωγή	 στον	 κοινωνικό	 περίγυρο	 και	 ε)	 την	 ομαδική	 κατάστρωση	 των	 διαδικασιών	
(Βαϊνά,	1996:81).	
To	 1998	 δημοσιεύεται	 στο	 περιοδικό	 Εκπαιδευτική	 Κοινότητα	 το	 άρθρο	 των	 Γρόλλιου,	
Κοτίνη,	 Σμήλιου	 και	 Χατζηνικολάου	 με	 τίτλο	 «Πρακτικές	 ασκήσεις	 και	 μέθοδος	 project:	
θεωρητικά	 προβλήματα	 και	 προοπτικές».	 Οι	 συγγραφείς	 επιχειρούν	 να	 αναδείξουν	
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ορισμένους	 θεμελιώδεις	 θεωρητικούς	 προβληματισμούς	 που	 ενέχει	 η	 σύλληψη	 και	 η	
εφαρμογή	της	μεθόδου	project,	οι	οποίοι	συχνά	συγκαλύπτονται	και	παρακάμπτονται	στο	
πλαίσιο	 των	 εκπαιδευτικών	 συζητήσεων,	 στις	 οποίες	 κυριαρχεί	 η	 αποκλειστική	 προβολή	
των	θετικών	αποτελεσμάτων	της	μεθόδου	project	(Γρόλλιος	κ.ά,	1998:33).	
Σύμφωνα	με	τους	συγγραφείς,	η	βασική	θεωρητική	αντίφαση	που	εμπεριέχει	η	σύλληψη	
της	μεθόδου	project,	στο	πλαίσιο	της	παράδοσης	της	προοδευτικής	εκπαίδευσης,	είναι	η	
προσπάθεια	 να	 συνδυάσει	 την	 ικανοποίηση	 των	 παιδικών	 ενδιαφερόντων,	 τα	 οποία	
περιγράφει	 με	 βιολογικούς	 όρους,	 με	 τον	 απώτερο	 στόχο	 του	 κοινωνικού	
μετασχηματισμού	 που	 στηρίζεται	 στην	 παραγωγή	 αποτελέσματος	 με	 κοινωνική	 σημασία	
μέσω	της	ομαδικής	εργασίας	(Γρόλλιος	κ.ά.,	1998:35).	Επιπλέον,	κατά	τους	συγγραφείς,	α)	
τα	κριτήρια	επιλογής	του	θέματος	του	project	και	β)	ο	τρόπος	συγκρότησης	των	μαθητικών	
ομάδων	μπορούν	 να	αντικατοπτρίσουν	δύο	διαφορετικές	θεωρητικές	αντιλήψεις	σχετικά	
με	την	ουσία	και	τον	προσανατολισμό	της	μεθόδου	project:	η	πρώτη	εστιάζει	στην	ατομική	
ικανοποίηση	 των	 παιδικών	 ενδιαφερόντων,	 αντιλαμβανόμενη	 το	 project	 ως	 μία	 πορεία	
μάθησης	 στην	 οποία	 το	 αποτέλεσμα	 δεν	 παίζει	 τον	 κυρίαρχο	 ρόλο	 (ό.π.).	 Η	 δεύτερη	
προτάσσει	την	άμβλυνση	των	κοινωνικομορφωτικών	ανισοτήτων,	μέσα	από	τον	καθορισμό	
ομάδων	με	 ανομοιογενή	 σύνθεση,	ώστε	 να	 λειτουργήσει	 αποτελεσματικά	 η	 κάθε	 ομάδα	
και	να	προκύψει	τελικό	αποτέλεσμα	με	κοινωνική	επίδραση	(Γρόλλιος	κ.ά.,	1998:35-36).	
Οι	 συγγραφείς	 καταλήγουν	στο	ότι	 η	 δημιουργική	αξιοποίηση	 της	μεθόδου	προϋποθέτει	
αρχικά	 την	 κατανόηση	 του	 σχολείου	 ως	 αναπαραγωγικού	 μηχανισμού	 (Γρόλλιος	 κ.ά.,	
1998:37).	 Στη	 βάση	 μίας	 τέτοιας	 θεωρητικής	 προσέγγισης,	 η	 μέθοδος	 project	 μπορεί	 να	
αξιοποιηθεί	σε	κατευθύνσεις	οι	οποίες	δεν	εγκλείονται	στα	στενά	όρια	του	πραγματισμού	
αλλά	στην	άμβλυνση	των	αναπαραγωγικών	λειτουργιών	του	σχολείου	(ό.π.).	
	
Οι	θεωρητικές	προσεγγίσεις	της	μεθόδου	project	στην	Ελλάδα	κατά	το	χρονικό	διάστημα	

2001-2016	
Η	ραγδαία	αύξηση	των	μονογραφιών	και	των	εκπαιδευτικών	άρθρων	σχετικά	με	τη	μέθοδο	
project	 στην	 ελληνική	 εκπαιδευτική	 βιβλιογραφία	 σημειώνεται	 από	 το	 2001	 και	 μετά	 -
ειδικότερα	 κατά	 την	 πρώτη	 εξαετία	 της	 δεκαετίας	 του	 2000.	 Το	 ενδιαφέρον	 αυτό	
συναρτάται	άμεσα	με	την	παράλληλη	θεσμική	εισαγωγή	της	μεθόδου	project	στο	ελληνικό	
εκπαιδευτικό	σύστημα	μέσα	από	την	προώθηση	του	νέου	Διαθεματικού	Ενιαίου	Πλαισίου	
Προγραμμάτων	 Σπουδών	 και	 την	 εφαρμογή	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης	 κατά	 το	 ίδιο	 χρονικό	
διάστημα.	 Από	 τα	 μέσα	 της	 δεκαετίας	 του	 2000	 μέχρι	 και	 σήμερα	 άρχισαν	 ποσοτικά	 να	
μειώνονται	οι	δημοσιεύσεις	σχετικά	με	τη	μέθοδο	project,	αν	και	όπως	παρατηρήθηκε,	δεν	
έχουν	εκλείψει	τελείως	αλλά	είναι	πιο	διασπαρμένες	χρονικά.	
Το	 2001	 οι	 Γρόλλιος	 και	 Λιάμπας	 δημοσιεύουν	 ένα	 άρθρο	 με	 τίτλο	 «Ευέλικτη	 Ζώνη	 και	
μέθοδος	project»,	όπου	υποβάλλουν	σε	κριτική	το	κείμενο	του	Παιδαγωγικού	Ινστιτούτου	
«Οδηγίες	 για	 την	 πιλοτική	 εφαρμογή	 των	 προγραμμάτων	 της	 ευέλικτης	 ζώνης	 στην	
υποχρεωτική	εκπαίδευση».	Η	βασική	κριτική	των	Γρόλλιου	και	Λιάμπα	έγκειται	στο	ότι	οι	
αρχές	 και	 οι	 μέθοδοι	 της	 προοδευτικής	 εκπαίδευσης	 χρησιμοποιούνται	 από	 τους	
συγγραφείς	των	Οδηγιών	αποσπασματικά	και	προσχηματικά	 (Γρόλλιος	&	Λιάμπας,	2001).	
Το	εγχείρημα	της	εισαγωγής	της	ευέλικτης	ζώνης	και	της	μεθοδολογίας	του	project	κινείται	
στην	κατεύθυνση	μιας	«εσωτερικής»	μεταρρύθμισης	και	όχι	μίας	ριζικής	εκπαιδευτικής	και	
κοινωνικής	 αλλαγής	 (ό.π.).	 Αποτελεί	 μία	 «διορθωτική»	 παρέμβαση	 στο	 πρόγραμμα	
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σπουδών,	 ενώ	 η	 βασική	 διάρθρωση	 της	 εκπαίδευσης	 και	 η	 ευρύτερη	 σκοποθεσία	 της	
παραμένουν	αναλλοίωτες	(ό.π.).	
Σύμφωνα	με	τους	Γρόλλιο	και	Λιάμπα	(2001),	η	μέθοδος	project	ως	κύρια	μεθοδολογία	στο	
πλαίσιο	 της	ευέλικτης	 ζώνης	θα	πρέπει	να	γίνει	αντιληπτή	ως	ένα	πεδίο	αγώνα	ανάμεσα	
στη	 συντηρητική	 και	 τη	 ριζοσπαστική	 οπτική	 της	 εφαρμογής	 της.	 Μέσα	 από	 τα	 δομικά	
χαρακτηριστικά	 της	 μεθόδου	 (θέμα,	 κοινωνικό	 αποτέλεσμα	 και	 ομαδική	 εργασία)	
προσφέρονται	 δυνατότητες	 για	 αξιοποίηση	 της	 μεθόδου	 σε	 ριζοσπαστική	
μετασχηματιστική	κατεύθυνση	(ό.π.).	
Το	 2002	 μεταφράστηκε	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 το	 σύγγραμμα	 των	 Judy	 Harris	 Helm	 και	
Lilian	 Katz	 «Η	 μέθοδος	 project	 στην	 προσχολική	 και	 πρωτοσχολική	 εκπαίδευση.	 Μικροί	
ερευνητές»,	του	οποίου	την	εισαγωγή	και	επιστημονική	επιμέλεια	της	ελληνικής	έκδοσης	
ανέλαβαν	οι	Κώστας	Χρυσαφίδης	και	Ευαγγελία	Κουτσουβάνου.	Η	παιδοκεντρική	διάθεση,	
η	 θεμελίωση	 στις	 ανάγκες,	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 τους	 προβληματισμούς	 των	 παιδιών,	
καθώς	 και	 οι	 ισότιμες	 επικοινωνιακές	 σχέσεις	 αναγνωρίζονται	 ως	 τα	 βασικά	
χαρακτηριστικά	 της	 μεθόδου	 (Χρυσαφίδης	 &	 Κουτσουβάνου,	 2012:xvii).	 Σύμφωνα	 με	 τους	
συγγραφείς	 ένα	 τέτοιο	 διδακτικό	 μοντέλο,	 που	 ενισχύει	 την	 επικοινωνία,	 τη	
συνεργατικότητα,	 την	 αυτονομία	 και	 τη	 δράση,	 κινείται	 ενάντια	 στην	 «αλλοτρίωση	 των	
ημερών	μας»,	με	τη	διάθεση	«να	ξαναβρεί	ο	άνθρωπος	τον	χαμένο	του	εαυτό,	τη	φυσική	
του	αποστολή,	που	συνοψίζεται	σε	δύο	λέξεις:	συνύπαρξη	και	δημιουργικότητα»	(ό.π.)	
Στη	συνέχεια,	δίνονται	περαιτέρω	διευκρινίσεις	σχετικά	με	τις	διαφορές	που	εντοπίζουν	οι	
συγγραφείς	ανάμεσα	στη	μέθοδο	project	κατά	τους	Dewey	και	Kilpatrick	και	στη	σύγχρονη	
βιωματική-επικοινωνιακή	 έκφανση	 της	 μεθόδου,	 την	 οποία	 περιγράφουν	 και	
υποστηρίζουν.	 Στο	 μοντέλο	 των	 αμερικανών	 πραγματιστών	 αυτό	 που	 προέχει	 είναι	 η	
ικανότητα	του	ατόμου	να	συλλαμβάνει	προβληματικές	καταστάσεις	και	να	οδηγείται	στη	
συστηματική	επίλυσή	τους	(Χρυσαφίδης	&	Κουτσουβάνου,	2012:xix).	Στη	σημερινή	εποχή,	
όμως,	 η	 έμφαση	 δίνεται	 κυρίως	 στην	 προσπάθεια	 να	 εντοπιστεί	 το	 πρόβλημα	 στην	
ουσιαστική	του	μορφή	και	υπόσταση,	αποβλέποντας	στη	διερεύνηση	των	φαινομένων	όχι	
με	 βάση	 την	 εξωτερική	 τους	 έκφανση	 αλλά	 με	 σκοπό	 την	 αποκάλυψη	 του	 βαθύτερου	
πυρήνα	τους.	(ό.π.).	Γι’	αυτό	το	λόγο,	διατείνονται	ότι,	οριακά,	η	σύγχρονη	μέθοδος	project	
μπορεί	 να	 προσεγγίζει	 την	 Ψυχανάλυση,	 καθώς	 η	 σημασία	 μετατοπίζεται	 περισσότερο	
στην	 λειτουργία	 της	 ισότιμης	 επικοινωνιακής	 σχέσης	 ως	 εργαλείο	 για	 την	 προβολή	 μίας	
προβληματικής	 κατάστασης,	 και	 λιγότερο	 στη	 συστηματική	 αξιοποίηση	 των	
συμπερασμάτων	 της	 (ό.π.).	 Το	 βάρος	 μετατοπίζεται	 στις	 προεκτάσεις	 της	 επικοινωνίας	
καθεαυτής	 και	 λιγότερο	 στις	 παιδαγωγικές	 συνέπειες	 που	 αφορούν	 την	 κατάκτηση	 της	
γνώσης,	όπως	αυτή	εκτιμάται	από	το	θεσμοθετημένο	εκπαιδευτικό	σύστημα	(ό.π.).	
Σύμφωνα	 με	 τους	 συγγραφείς,	 ζούμε	 σε	 μία	 μεταμοντέρνα	 εποχή,	 που	 τη	 χαρακτηρίζει	
έντονη	ρευστότητα	και	κρίση	ιδεών	(Χρυσαφίδης	&	Κουτσουβάνου,	2012:	xxv).	Σε	αυτό	το	
πλαίσιο,	ο	επιτυχημένος	άνθρωπος	του	μέλλοντος	θα	είναι	αυτός	που	μπορεί	να	ενεργεί	
αυτόνομα,	δημιουργικά,	ευέλικτα,	που	αξιοποιεί	όλες	τις	πτυχές	της	προσωπικότητάς	του	
και	 όχι	 ο	 κάτοχος	 παγιωμένων	 θεσμοθετημένων	 γνώσεων	 (ό.π.).	 Το	 σχολείο	 πρέπει	 να	
αναλάβει	 να	 βοηθήσει	 τους/τις	 μαθητές/τριες	 να	 χρησιμοποιήσουν	 εποικοδομητικά	 τις	
γνώσεις	 για	 να	 διαμορφώσουν	 την	 προσωπικότητά	 τους	 σύμφωνα	 με	 τα	 αιτήματα	 των	
καιρών	(ό.π.).	
Το	 2002	 δημοσιεύτηκε	 το	 σύγγραμμα	 της	 Ελένης	 Ταρατόρη-Τσαλκατίδου	 με	 τίτλο	 «Η	
Μέθοδος	Project	στη	Θεωρία	και	στην	Πράξη».	Η	Ταρατόρη	ορίζει	τη	μέθοδο	project,	κατά	
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τον	Frey,	ως	«μία	ανοιχτή	και	συλλογική	διαδικασία	μάθησης,	τα	όρια	της	οποίας	δεν	είναι	
αυστηρά	 καθορισμένα	 αλλά	 μεταβάλλονται	 ανάλογα	 με	 την	 εκάστοτε	 κατάσταση	 που	
επικρατεί	 όταν	 εφαρμόζεται,	 και	 ανάλογα	 με	 το	 ενδιαφέρον	 που	 επιδεικνύουν	 οι	
συμμετέχοντες	σε	αυτήν»	(Frey,	1986	όπως	αναφέρεται	στο	Ταρατόρη,	2013:23).	Επίσης,	η	
μέθοδος	 project	 ορίζεται	 και	 ως	 μέθοδος	 επίλυσης	 ενός	 προβλήματος	 και	 ως	 «σχέδιο	
δράσης»	(Ταρατόρη,	2013:23).	
Τη	θεωρητική	θεμελίωση	της	μεθόδου	project	εντοπίζει	η	Ταρατόρη	στο	φιλοσοφικό	ρεύμα	
του	αμερικάνικου	πραγματισμού,	 τις	βάσεις	 του	οποίου	έθεσαν	οι	C.Peirce,	W.James	και	
ειδικά	 στον	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 ο	 J.Dewey	 (Ταρατόρη,	 2013:24-25).	 Παρόλο	 που	 η	
Ταρατόρη	 αναγνωρίζει	 σε	 κάποιο	 σημείο	 ότι	 ο	 Dewey	 μίλησε	 και	 για	 την	 προοπτική	
αλλαγής	 της	 κοινωνίας	 μέσα	από	 την	 εκπαίδευση	 (Ταρατόρη,	 2013:27),	 δεν	 επεκτείνεται	
παραπέρα.	 Περιορίζεται	 στο	 να	 επισημάνει	 ότι	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 ενεργής	 δράσης,	
όπως	η	μέθοδος	project,	o	μαθητής	μπορεί	να	έρθει	αντιμέτωπος	με	την	πραγματικότητα	
και	 να	 ανταποκριθεί	 στις	 δυσκολίες	 και	 τις	 απαιτήσεις	 της	 κοινωνίας	 μελλοντικά	
(Ταρατόρη,	2013:26-27).	
Το	 υπόλοιπο	 μέρος	 της	 θεωρητικής	 εργασίας	 της	 Ταρατόρη	 αφιερώνεται	 αποκλειστικά	
στην	 παρουσίαση	 της	 λεγόμενης	 «τεχνικής	 της	 μεθόδου	 project».	 Σύμφωνα	 με	 την	
Ταρατόρη,	η	επιλογή	θέματος	για	την	εκπόνηση	ενός	project	μπορεί	να	πηγάζει	είτε	από	
την	αυθόρμητη	πρωτοβουλία	 των	μελών	 της	ομάδας	αλλά	μπορεί	 και	 να	αναφέρεται	 σε	
μία	 αυτούσια	 θεματική	 ενότητα	 από	 τα	 υπάρχοντα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 (Ταρατόρη,	 2013:	
36-37).	Υποστηρίζεται	ότι	η	μέθοδος	project	είναι	κατάλληλη	μέθοδος	διδασκαλίας	για	όλα	
τα	 γνωστικά	αντικείμενα	 και	σε	αυτή	 την	περίπτωση	η	 επιλογή	 των	θεματικών	 ενοτήτων	
που	 θα	 διδαχθούν	 με	 project	 γίνεται	 κατά	 βάση	 από	 τον	 εκπαιδευτικό	 στην	 αρχή	 της	
σχολικής	χρονιάς	(ό.π.).		
Σύμφωνα	 με	 τη	 συγγραφέα,	 είναι	 στο	 χέρι	 των	 εκπαιδευτικών	 να	 χρησιμοποιήσουν	 τη	
μέθοδο	project,	με	την	προϋπόθεση	ότι	είναι	γνώστες	της,	χωρίς	η	πρόβλεψή	της	από	το	
επίσημο	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 να	 είναι	 απαραίτητη	 (Ταρατόρη,	 2013:32).	 Βέβαια,	 η	
μέθοδος	 project	 δεν	 θα	 είναι	 η	 μοναδική	 που	 θα	 χρησιμοποιείται	 σε	 καθημερινή	 βάση,	
αλλά	θα	εφαρμόζεται	συμπληρωματικά	μαζί	με	μία	ποικιλία	μεθόδων	(ό.π.).		
Η	Ταρατόρη	κατηγοριοποιεί	 τα	projects	σε	 τρεις	 τύπους	ανάλογα	με	 τη	χρονική	διάρκεια	
υλοποίησής	 τους:	 α)	 τα	 μικρά	 projects,	 β)	 τα	 μεγαλύτερης	 διάρκειας	 projects	 και	 γ)	 τα	
projects	μεγάλης	χρονικής	διάρκειας	(Ταρατόρη,	2013:	65-80).	Τα	μικρά	projects	διαρκούν	
ένα	διδακτικό	δίωρο	και	εφαρμόζονται	στο	μάθημα	της	ημέρας,	με	θέμα	δεδομένο	από	τον	
εκπαιδευτικό	 μέσα	 από	 την	 ύλη	 του	 ισχύοντος	 αναλυτικού	 προγράμματος	 και	 έχουν	
σαφείς	 στόχους	 βασισμένους	 στην	 ταξινομία	 του	 Bloom	 και	 τις	 προτάσεις	 του	 Mager	
(Ταρατόρη,	 2013:42,	 65-71).	 Τα	 μεγαλύτερης	 διάρκειας	 project	 απαιτούν	 χρόνο	 από	 μία	
εβδομάδα	μέχρι	έναν	μήνα,	ενώ	τα	μεγάλης	διάρκειας	από	ένα	μήνα	μέχρι	και	χρόνια.	Και	
οι	 δύο	 αυτές	 κατηγορίες	 project	 που	 περιγράφει	 η	 Ταρατόρη,	 διαπραγματεύονται	 ένα	
θέμα	 που	 έχουν	 επιλέξει	 τα	 παιδιά	 (π.χ.	 περιβάλλον,	 λαογραφία,	 τοπική	 κουλτούρα	 και	
τοπική	 ιστορία)	 και	 πραγματοποιούνται	 εκτός	 σχολικού	 ωραρίου	 με	 προαιρετική	
συμμετοχή	όσων	έχουν	ενδιαφέρον	και	διάθεση	(Ταρατόρη,	2013:	71-80).	
Το	 2003	 ο	 Ηλίας	 Ματσαγγούρας	 στο	 σύγγραμμά	 του	 «Η	 Διαθεματικότητα	 στη	 σχολική	
γνώση:	 Εννοιοκεντρική	 αναπλαισίωση	 και	 Σχέδια	 Εργασίας»	 αναλύει	 σε	 δύο	 κεφάλαια	
ζητήματα	που	σχετίζονται	με	τη	μέθοδο	project,	υιοθετώντας	τον	όρο	«σχέδια	εργασίας»	
για	να	αναφερθεί	σε	αυτήν	(Ματσαγγούρας,	2003:	217).		
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Ένα	 από	 τα	 ζητήματα	 που	 θίγει	 ο	 Ματσαγγούρας	 αφορά	 στις	 δυσκολίες	 που	 έχουν	
παρατηρηθεί	 στην	 ελληνική	 απόδοση	 του	 όρου	 “project	 method”.	 Διαφορετικοί	
θεωρητικοί	 έχουν	 αποδώσει	 την	 έννοια	 με	 τον	 όρο	 «μέθοδος	 βιωμάτων»	 ή	 «βιωματική	
μέθοδος	project»	ή	«μέθοδος	σχεδίων»,	όπως	επίσης	και	με	τους	όρους	«σχέδιο	δράσης»	ή	
«σχέδιο	εργασίας»	(Ματσαγγούρας,	2003:218).	Επίσης,	έχουν	χρησιμοποιηθεί	και	οι	όροι	
«δημιουργικές	 και	 συνθετικές	 εργασίες»	 ή	 «σχέδια	 συνεργατικής	 έρευνας»,	 καθώς	 και	 ο	
όρος	«σχεδιακή	μέθοδος»	(Ματσαγγούρας,	2003:219).		
Σύμφωνα	 με	 το	 συγγραφέα,	 οι	 διαφοροποιήσεις	 που	 παρατηρούνται	 στην	 απόδοση	 της	
έννοιας	 “project	 method”	 αντανακλούν	 τα	 διαφορετικά	 στοιχεία	 που	 θέλουν	 να	
αναδείξουν	 οι	 εκάστοτε	 θεωρητικοί	 ως	 κυρίαρχα	 της	 μεθόδου	 (σσ.218-219).	 Έτσι,	 άλλοι	
προτάσσουν	τα	βιώματα	και	τα	ενδιαφέροντα	(ψυχολογικό	στοιχείο),	άλλοι	το		σχεδιασμό	
(μεθοδολογικό	 στοιχείο)	 και	 άλλοι	 τη	 σκόπιμη	 παρέμβαση-δράση	 στο	 κοινωνικό	 πεδίο	
(πολιτικό-κοινωνικό	στοιχείο),	όλα	τα	οποία	ενυπάρχουν,	κατά	το	συγγραφέα,	στη	μέθοδο	
project	 (Ματσαγγούρας,	 2003:	 218-219).	 Στο	 σημείο	 αυτό,	 ο	Ματσαγγούρας	 διευκρινίζει	
ότι	 η	 δική	 του	 επιλογή	 να	 χρησιμοποιεί	 τον	 όρο	 «σχέδιο	 εργασίας»	 οφείλεται	 στο	 ότι	
χρησιμοποιείται	 συχνότερα	 και	 τείνει	 να	 καθιερωθεί.	 Σχολιάζει,	 παρόλα	 αυτά,	 ότι	 θα	
θεωρούσε	 ορθότερο	 τον	 όρο	 «προσχεδιασμένη	 (σκόπιμη)	 δράση»,	 όταν	 υπάρχει	 το	
στοιχείο	 της	 κοινωνικής	 παρέμβασης,	 ή	 «προσχεδιασμένη	 εργασία»	 όταν	 ο	 σκοπός	 είναι	
πιο	«ακαδημαϊκός»	και	η	έμφαση	δίνεται	στη	συλλογή	και	επεξεργασία	δεδομένων	και	τη	
διερεύνηση	(Ματσαγγούρας,	2003:219-220).	
Ο	συγγραφέας	ορίζει	ως	σχέδιο	εργασίας	«κάθε	οργανωμένη	μαθησιακή	δραστηριότητα,	
συλλογικής	συνήθως	μορφής,	που	αναπτύσσεται	σε	πλαίσιο	ελεύθερης	επιλογής	με	βάση	
προκαθορισμένο	 σχέδιο	 και	 αποβλέπει	 στη	 διερεύνηση,	 οργάνωση	 και	 διαχείριση	
γνώσεων,	 υλικών,	 αξιών	 και	 δράσεων	 οι	 οποίες	 αφορούν	 ολιστικές	 καταστάσεις	 της	
πραγματικότητας	 και	 ενδιαφέρουν	 άμεσα	 τους	 εμπλεκόμενους	 μαθητές	 ως	 άτομα	 ή	 ως	
μέλη	κοινωνικών	ομάδων»	(Ματσαγγούρας,	2003:221).	
Τη	 θεωρητική	 βάση	 της	 μεθόδου	 εντοπίζει	 και	 ο	Ματσαγγούρας	 στον	 πραγματισμό	 του	
Dewey	και	αναγνωρίζει	τον	Kilpatrick	ως	τον	εισηγητή	της	στην	παιδαγωγική	βιβλιογραφία	
(Ματσαγγούρας,	 2003:217,222).	 Επισημαίνει	 ότι	 στην	 αυθεντική	 μορφή	 πρότασης	 της	
μεθόδου	project	στη	γενική	εκπαίδευση	από	 τον	Kilpatrick	 τα	στοιχεία	που	προτάχθηκαν	
ήταν	 η	 σκόπιμη	 συλλογική	 δράση	 και	 η	 σύνδεση	 με	 τα	 ενδιαφέροντα	 των	 παιδιών	
(Ματσαγγούρας,	2003:217-218).	
Ο	 ίδιος	προτείνει	 την	εφαρμογή	 των	σχεδίων	εργασίας	στο	πνεύμα	 της	εναλλακτικής	και	
συμπληρωματικής	 χρήσης	 τους	 (Ματσαγγούρας,	 2003:223).	 Η	 χρήση	 τους	 προτείνεται	
ιδιαίτερα	 όταν	 το	 ζητούμενο	 είναι	 «η	 προώθηση	 της	 συλλογικής	 δράσης	 των	
μαθητών/τριών,	 των	 διεπιστημονικών	 συσχετίσεων	 και	 των	 διαθεματικών	 προεκτάσεων	
της	 σχολικής	 γνώσης,	 καθώς	 και	 η	 άμεση	 σύνδεση	 της	 σχολικής	 γνώσης	 με	 πραγματικές	
καταστάσεις	που	ζουν	οι	μαθητές/τριες»	(ό.π.).	
Το	 2005	 συμπεριλαμβάνεται	 στο	 συλλογικό	 τόμο	 του	 Αλέξανδρου	 Γεωργόπουλου	
«Περιβαλλοντική	 Εκπαίδευση.	 Ο	 νέος	 πολιτισμός	 που	 αναδύεται»	 νέο	 κείμενο	 του	 Γ.	
Γρόλλιου	σχετικά	με	την	μέθοδο	project.	Στο	συγκεκριμένο	κείμενο	με	τίτλο	«Πλευρές	της	
ιστορίας	 της	 μεθόδου	 project»,	 o	 Γρόλλιος	 καταπιάνεται	 με	 τη	 διερεύνηση	 και	 την	
παρουσίαση	του	ιστορικού	πλαισίου	της	μεθόδου.		
Αναφέρεται	 ειδικότερα	 σε	 ζητήματα	 σχετικά	 με	 την	 προέλευση	 της	 μεθόδου,	 την	
καθιέρωσή	 της	 στους	 παιδαγωγικούς	 κύκλους	 μέσω	 του	 Kilpatrick	 καθώς	 και	 σε	
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ακαδημαϊκές	συζητήσεις,	μέσα	από	τις	οποίες	αναδεικνύονται	οι	κριτικές	που	έγιναν	στη	
μέθοδο	project	μετά	 την	παρουσίασή	 της	από	 τον	Kilpatrick.	 Σύμφωνα	με	 τον	 Γρόλλιο,	η	
κατανόηση	 βασικών	 πλευρών	 της	 ιστορίας	 της	 μεθόδου	 project	 είναι	 απαραίτητη	
προϋπόθεση	προκειμένου	να	συγκροτηθεί	η	συζήτηση	γύρω	από	τη	θεσμική	εισαγωγή	της	
μεθόδου	 project	 στην	 ελληνική	 εκπαίδευση	 και	 τις	 προοπτικές	 της	 εφαρμογής	 της	 στο	
παρόν	πλαίσιο	(Γρόλλιος,	2005).	
Ο	 Άγγελος	 Χατζηνικολάου,	 που	 όπως	 είδαμε	 παραπάνω	 συμμετείχε	 στη	 συγγραφή	 ενός	
από	τα	πρώιμα	δημοσιευμένα	άρθρα	σχετικά	με	τη	μέθοδο	project	(«Πρακτικές	ασκήσεις	
και	 μέθοδος	 project:θεωρητικά	 προβλήματα	 και	 προοπτικές»),	 δημοσιεύει	 το	 2005	 στην	
Εκπαιδευτική	Κοινότητα	νέο	άρθρο	με	τίτλο:	«Η	μέθοδος	project	ως	εναλλακτική	διδακτική	
προσέγγιση	 με	 παιδιά	 Ρομά	 (τσιγγανόπουλα)».	 Αξιοποιώντας	 την	 εμπειρία	 του	 ως	
εκπαιδευτικός	σε	σχολείο	 του	Δενδροποτάμου	Θεσσαλονίκης	όπου	εφάρμοσε	 τη	μέθοδο	
project	με	παιδιά	Ρομά,	προχωρά	σε	μία	σειρά	από	κριτικές	θεωρητικές	διαπιστώσεις	που	
απορρέουν	από	τον	εναλλακτικό	τρόπο	με	τον	οποίο	εφαρμόστηκε	η	μέθοδος	project	στο	
παραπάνω	πλαίσιο,	συγκρίνοντας	παράλληλα	τον	τρόπο	αυτό	με	την	αντίστοιχη	θεώρηση	
που	προβάλλει	το	ΥΠΕΠΘ	για	την	εφαρμογή	της	μεθόδου	project	στο	πλαίσιο	της	Ευέλικτης	
Ζώνης.	
Ο	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	 αφομοιώνεται	 η	 μέθοδος	 project	 από	 την	 Ευέλικτη	 Ζώνη,	 της	
προσδίδει,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Χατζηνικολάου,	 μία	 κατεστημένη	 μορφή,	 που	 κυριαρχείται	
από	 τη	 γραφειοκρατική	 οριοθέτηση	 και	 την	 επιστημονική	 χειραγώγηση,	 ιεραρχικά	
δομημένη	 και	 μέσω	 διαδικασιών	 οι	 οποίες	 συγκροτούν	 συνθήκες	 συμμόρφωσης	 και	
ομοιομορφίας	 (Χατζηνικολάου,	 2005:26-28).	 Απώτερος	 σκοπός	 είναι	 η	 κοινωνικοποίηση	
των	 μαθητών/τριών	 στις	 κατεστημένες	 δομές,	 οι	 οποίες	 όμως	 κυριαρχούνται	 από	 τους	
νόμους	της	αγοράς,	την	ανισότητα,	την	εκμετάλλευση	και	τους	κοινωνικούς	αποκλεισμούς	
(Χατζηνικολάου,	 2005).	 Η	 εναλλακτική	 προσέγγιση	 της	 αξιοποίησης	 του	 project	 που	
περιγράφει	ο	Χατζηνικολάου	αποβλέπει	στη	βελτίωση	 της	εκπαίδευσης	στον	μικρόκοσμο	
της	 τάξης	 και	 του	 σχολείου,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 αναζήτηση	 των	 προοπτικών	
μονιμοποίησης	αυτής	της	βελτίωσης	(Χατζηνικολάου,	2005:24).	
Στα	 μέσα	 της	 δεκαετίας	 του	 2000,	 η	 Βασιλική	Μπρίνια	 αναφέρεται	 μέσα	 από	 μία	 σειρά	
άρθρων	της	στην	ένταξη	της	μεθόδου	project	στη	βαθμίδα	του	Λυκείου.	Η	Μπρίνια	υιοθετεί	
και	χρησιμοποιεί	τον	ορισμό	του	Frey,	σύμφωνα	με	τον	οποίο	το	project	αποτελεί	μία	σύνθετη	
μορφή	μαθησιακής	διαδικασίας,	με	αφετηρία	τους	προβληματισμούς	μεμονωμένων	ατόμων	ή	
μιας	 ομάδας	 και	 στοχεύει	 στην	 επίτευξη	 ενός	 έργου,	 δίνοντας	 όμως	 έμφαση	 όχι	 στο	
αποτέλεσμα	αλλά	στη	διαδικασία	μέσα	από	την	οποία	ο/η	μαθητής/τρια	καθίσταται	ενεργό	και	
υπεύθυνο	υποκείμενο	της	μάθησης	(Μπρίνια,	2005;	2006α;	2006β).	
Για	 την	 Μπρίνια,	 η	 μέθοδος	 project	 μπορεί	 δυνητικά	 να	 εφαρμοστεί	 σε	 όλες	 τις	
εκπαιδευτικές	βαθμίδες,	από	την	προσχολική	μέχρι	την	τριτοβάθμια.	Ωστόσο,	υποστηρίζει	
πως	η	βαθμίδα	του	Λυκείου	ενδείκνυται	για	τη	διδασκαλία	με	τη	μέθοδο	project,	καθώς	το	
αναπτυξιακό	στάδιο	των	μαθητών/τριών	προσφέρεται	για	πιο	ενσυνείδητη	συμμετοχή	και	
μεγαλύτερη	αυτονομία	δράσης.	Παράλληλα,	δεν	αναιρείται	η	εξυπηρέτηση	των	επιταγών	
για	 εισαγωγή	στην	 τριτοβάθμια	 εκπαίδευση,	 καθώς	 ο	 τύπος	 μάθησης	που	προωθεί	 η	 εν	
λόγω	 μέθοδος	 υποβοηθά	 τη	 συγκρότηση	 της	 «προσωπικότητας	 του	 αυριανού	
ακαδημαϊκού	πολίτη»	(Μπρίνια,	2005:95).	
Από	τη	μία,	η	Μπρίνια	εντοπίζει	ως	ένα	δυνατό	πεδίο	εφαρμογής	της	μεθόδου	project	τα	
προαιρετικά	 καινοτόμα	 προγράμματα	 Σχολικών	 Δραστηριοτήτων	 του	 ΥΠΕΠΘ,	 όπως	 τα	
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προγράμματα	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης,	 Αγωγής	 Υγείας,	 Αγωγής	 Σταδιοδρομίας	 και	
Πολιτιστικών	 Θεμάτων	 και	 Καλλιτεχνικών	 Αγώνων,	 που	 διεξάγονται	 εκτός	 ωρολογίου	
προγράμματος	 (Μπρίνια,	 2006α:19-20).	 Πέρα	 από	 αυτήν	 	 την	 προοπτική	 χρήσης	 της	
μεθόδου,	η	Μπρίνια	παρουσιάζει	 και	 τη	δυνατότητα	εφαρμογής	 της	στη	διδασκαλία	 του	
υποχρεωτικού	 μαθήματος	 «Αρχές	 Οργάνωσης	 και	 Διοίκησης	 Επιχειρήσεων»	 της	
τεχνολογικής	 κατεύθυνσης	 επιλογής	 στη	 Β’	 και	 Γ’	 τάξη	 του	 Ενιαίου	 Λυκείου,	
υποστηρίζοντας	 ότι	 οδηγεί	 σε	 αποτελεσματικότερη	 μάθηση	 από	 το	 συμβατικό	 τρόπο	
διδασκαλίας,	σύμφωνα	με	εμπειρική	έρευνα	που	διεξήγαγε	η	ίδια	(Μπρίνια,	2006β).	
Η	 ενασχόληση	 με	 ένα	 θέμα	 προκαθορισμένο	 από	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 δεν	 αναιρεί,	
κατά	την	Μπρίνια,	τη	φιλοσοφία	και	την	προσφορά	της	μεθόδου,	καθώς	μπορεί	να	εντάξει	
μία	ποικιλία	περιεχομένων	και	δεξιοτήτων	προς	κατάκτηση	 (Μπρίνια,	2005;	2006β).	 Στην	
εμπειρική	 διερεύνηση	 που	 συμμετείχε	 η	 ίδια,	 η	 μέθοδος	 project	 εφαρμόστηκε	 ως	
επανάληψη	της	προβλεπόμενης	διδακτέας	ύλης,	η	οποία	είχε	διδαχτεί	προηγουμένως	με	
τον	παραδοσιακό	τρόπο	(Μπρίνια,	2006β).	Η	Μπρίνια	επισημαίνει	ότι	ενόψει	των	επιταγών	
της	 προκαθορισμένης	 ύλης,	 ο	 εκπαιδευτικός	 πρέπει	 να	 έχει	 ικανότητα	 «σχοινοβάτη»	
προκειμένου	να	ανταπεξέλθει	στην	πρόκληση	 του	κρατικού	ελέγχου	και	 της	δημιουργίας	
βιωματικών	καταστάσεων	μάθησης	για	τα	παιδιά	(Μπρίνια,	2005:98).	
Για	 να	 θεωρηθεί	 μία	 διδακτική	 διαδικασία	 ως	 project,	 θα	 πρέπει,	 σύμφωνα	 με	 την	
Μπρίνια,	 να	 τηρεί	 τις	 εξής	 αρχές:	 να	 συνδέει	 το	 σχολείο	 με	 την	 κοινωνία,	 το	 διδακτέο	
αντικείμενο	 με	 την	 πράξη	 στην	 πραγματική	 ζωή,	 να	 περιλαμβάνει	 την	 ενεργό	
δραστηριοποίηση	των	παιδιών	και	 να	καλλιεργεί	 τη	συνεργατικότητα	και	 τη	δημιουργική	
σκέψη	μέσα	από	τον	προβληματισμό	και	τη	δράση	για	επίλυση	ζητημάτων	(Μπρίνια,	2005;	
2006β).	Ως	προς	την	τυπολογία	των	διάφορων	project	η	Μπρίνια	διακρίνει	τα	«απλά»,	τα	
«επίκαιρα»	και	τα	«ενδιαφέροντα»	projects	με	κριτήριο	το	θέμα	ενασχόλησης,	τα	projects	
«εντόπισης	 δραστηριοτήτων»	 και	 τα	 projects	 «απόκτησης	 δεξιοτήτων»	 με	 κριτήριο	 το	
περιεχόμενο	και	τα	«μικρά»	(2	ώρες),	τα	«μεσαία»	(1	εβδομάδα-1	μήνας)	και	τα	«μεγάλα»	
project	 (1	 μήνας-χρόνια)	 με	 βάση	 τη	 χρονική	 διάρκεια.	 Τονίζει	 ότι	 ακόμη	 και	 ένα	 δίωρο	
project	 μπορεί	 να	 προσφέρει	 στο	 μαθητή	 «ό,τι	 δέκα	 ώρες	 συμβατικής	 διδασκαλίας»	
(Μπρίνια,	2005).	
Το	2006	η	Χριστίνα	Αργυροπούλου	επιμελείται	την	έκδοση	του	συγγράμματος	με	τίτλο	«Η	
διαθεματικότητα	στα	φιλολογικά	μαθήματα	και	τα	σχέδια	εργασίας/project».	Σύμφωνα	με	
την	 Αργυροπούλου,	 η	 συλλογή	 απευθύνεται	 κυρίως	 σε	 εκπαιδευτικούς	 που	 διδάσκουν	
φιλολογικά	μαθήματα	στο	Γυμνάσιο	και	επιχειρεί	να	συμβάλει	στην	αποτελεσματικότερη	
αξιοποίηση	 των	 νέων	 σχολικών	 εγχειριδίων	 που	 ακολούθησαν	 την	 καθιέρωση	 των	 νέων	
Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 και	 Α.Π.Σ.	 Περιλαμβάνει	 μία	 σύντομη	 θεωρητική	 παρουσίαση	 της	 έννοιας	 της	
διαθεματικότητας	και	των	χαρακτηριστικών	της	μεθόδου	project	και	στη	συνέχεια	εστιάζει	
σε	μία	σειρά	από	ενδεικτικές	διδακτικές	προτάσεις	με	τη	χρήση	της	μεθόδου	project	για	τα	
διάφορα	φιλολογικά	μαθήματα	(Αργυροπούλου,	2006:14-15).	
Σύμφωνα	με	τη	συγγραφέα,	η	εργασία	με	τη	μέθοδο	project	αποτελεί	ένα	από	τα	στοιχεία	
που	 μπορούν	 να	 αναβαθμίσουν	 την	 ποιότητα	 της	 παρεχόμενης	 εκπαίδευσης	
(Αργυροπούλου,	 2006:11)	 υπό	 το	 φως	 των	 αλλαγών	 στους	 τομείς	 της	 επιστήμης,	 της	
τεχνολογίας	και	της	πληροφορικής	(Αργυροπούλου,	2006:13-19).	Επικαλείται	τη	Σύνοδο	της	
Λισαβόνας,	 τις	 δεξιότητες	 που	 οφείλουν	 να	 αναπτύξουν	 οι	 μελλοντικοί	 πολίτες	 της	
Ευρώπης,	 σύμφωνα	 με	 τα	 πορίσματά	 της,	 καθώς	 και	 τα	 ευρωπαϊκά	 κριτήρια	 που	 έχουν	
τεθεί	 για	 διάφορες	 εκπαιδευτικές	 παραμέτρους.	 Αυτή	 η	 συγκυρία	 υπαγορεύει	 νέους	
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εκπαιδευτικούς	 σκοπούς	 και	 νέες	 διδακτικές	 μεθόδους	 και	 τεχνικές,	 οι	 οποίες	 θα	
καθιστούν	 τους/τις	 μαθητές/τριες	 «ικανούς	 να	 προσαρμόζονται	 στα	 νέα	 δεδομένα	 της	
εποχής	τους	και	να	μαθαίνουν	δια	βίου	αυτενεργώντας»	(Αργυροπούλου,	2006:14).	
Σύμφωνα	με	 την	Αργυροπούλου,	η	«διαθεματική-διεπιστημονική	προσέγγιση	 της	 γνώσης	
με	τη	μέθοδο	σχεδίων	εργασίας/project»	ανήκει	στις	βιωματικές	παιδοκεντρικές	μεθόδους	
(Αργυροπούλου,	 2006:20).	 Ορίζει	 τη	 διαθεματική	 προσέγγιση	 της	 γνώσης	ως	 τη	 «μελέτη	
ενός	 θέματος	 ολόπλευρα	 είτε	 διαχρονικά	 είτε	 συγχρονικά	 με	 τη	 συμβολή	 και	 άλλων	
επιστημών»	 και	 υποστηρίζει	 τη	 μέθοδο	 project	 ως	 την	 καταλληλότερη	 μέθοδο	 για	 την	
υλοποίηση	αυτής	της	προσέγγισης	(Αργυροπούλου,	2006:22-23).	
Ωστόσο,	ειδικά	στο	Γυμνάσιο	και	το	Λύκειο,	η	συγγραφέας	θεωρεί	αναγκαία	την	αυτοτελή	
διδασκαλία	των	επιμέρους	γνωστικών	αντικειμένων,	δηλαδή	ουσιαστικά	τη	διατήρηση	των	
χωριστών	μαθημάτων	 (Αργυροπούλου,	2006:23),	και	αναφέρει	ότι	η	μέθοδος	project	δεν	
μπορεί	 να	 αποτελέσει	 το	 μοναδικό	 τρόπο	 διδασκαλίας	 (Αργυροπούλου,	 2006:27).	
Υποστηρίζει	 την	 εναλλακτική	συμπληρωματική	υλοποίηση	διαθεματικών	δραστηριοτήτων	
μέσω	της	μεθόδου	project	είτε	στο	πλαίσιο	της	Ευέλικτης	Ζώνης	Καινοτόμων	Δράσεων	είτε	
στο	 10%	 του	 χρόνου	 κάθε	 γνωστικού	 αντικειμένου	 που	 επιτρέπει	 το	 θεσμοθετημένο	
αναλυτικό	πρόγραμμα	για	ανάλογες	δραστηριότητες	 και	μεθοδολογίες.	Η	Αργυροπούλου	
αναφέρει	ότι	ένα	σχέδιο	εργασίας/project	μπορεί	να	έχει	μικρή,	μέση	ή	μεγάλη	διάρκεια	
(Αργυροπούλου,	2006:30).	Λόγω	«πίεσης	χρόνου	και	ύλης»	προτείνει	τον	προγραμματισμό	
εργασιών	με	τη	μέθοδο	project	μετά	την	ολοκλήρωση	μίας	ενότητας,	αποτελώντας	έτσι	μία	
μορφή	ανακεφαλαίωσης.	
Το	 2016	 κυκλοφόρησε	 το	σύγγραμμα	 των	 Σ.	 Καλδή	 και	Μ.	 Κόνσολα,	με	 τίτλο	«Διδακτική	
μέθοδος	project	και	διαθεματικότητα».	Οι	συγγραφείς	συνδέουν	στενά	τη	μέθοδο	project	
με	 τις	 αρχές	 της	 διαθεματικής	 προσέγγισης	 της	 γνώσης,	 αναφέροντας	 πως	 και	 τα	 δύο	
μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 ως	 έκφραση	 της	 ευρύτερης	 φιλοσοφίας	 των	 ενιαιοποιημένων	
προγραμμάτων	 σπουδών	 και	 της	 μαθητοκεντρικής	 διδασκαλίας	 και	 μάθησης	 (Καλδή	 &	
Κόνσολας,	2016:25-26).	
Στο	 θεωρητικό	 υπόβαθρο	 της	 μεθόδου	 project	 υπάγονται,	 κατά	 τους	 συγγραφείς:	 α)	 το	
φιλοσοφικό	ρεύμα	του	πραγματισμού	και	το	κίνημα	της	προοδευτικής	εκπαίδευσης	και	β)	
ο	γνωστικός	και	κοινωνικός	εποικοδομητισμός	(Piaget,	Vygotsky	και	Bruner),	η	θεωρία	της	
διερευνητικής/ανακαλυπτικής	 μάθησης,	 η	 θεωρία	 της	 πλαισιωμένης	 μάθησης	 (situated	
learning)	των	Lave	&	Wenger	και	η	θεωρία	της	πολλαπλής	νοημοσύνης	του	Gardner	(Καλδή	
&	Κόνσολας,	2016:66).	
Όσον	 αφορά	 στη	 σύγχρονη	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα,	 οι	 συγγραφείς	 αξιολογούν	
θετικά	 την	 αξιοποίηση	 βασικών	 αρχών	 της	 προοδευτικής	 αγωγής	 στα	 σύγχρονα	 σχολικά	
προγράμματα	 σπουδών	 ως	 αντίβαρο	 στην	 κυρίαρχη	 αντίληψη	 της	 παραδοσιακής	
διδασκαλίας	 (Καλδή	 &	 Κόνσολας,	 2016:	 95-96).	 Βέβαια,	 παρατηρούν,	 ότι	 στην	 πράξη	
γίνεται	 συνδυαστικά	 ταυτόχρονη	 εφαρμογή	 προοδευτικών	 και	 παραδοσιακών	 τεχνικών	
διδασκαλίας	 και	φέρνουν	ως	παράδειγμα	 το	αγγλοσαξονικό	 εκπαιδευτικό	σύστημα	αλλά	
και	 το	 ελληνικό,	 με	 την	 εφαρμογή	 των	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 και	 των	 Α.Π.Σ.	 (ό.π.).	 Ωστόσο,	 δεν	
προχωρούν	σε	περαιτέρω	αξιολογική	 κρίση	αυτού	 του	«συγκερασμού	παραδοσιακής	 και	
προοδευτικής	αγωγής»	που	παρατηρούν	στα	σύγχρονα	ελληνικά	αναλυτικά	προγράμματα	
σπουδών.	
Οι	 Καλδή	 &	 Κόνσολας	 διεξήγαγαν,	 επίσης,	 έρευνα	 σχετικά	 με	 τις	 απόψεις	 και	 γνώσεις	
εκπαιδευτικών	 πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 για	 τη	 διδακτική	 μέθοδο	 project	 και	 τη	
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διαθεματικότητα	και	δημοσίευσαν	τα	συμπεράσματα	στο	συγκεκριμένο	σύγγραμμα.	Ένας	
από	 τους	 λόγους	 που	 εκπονήθηκε	 το	 εν	 λόγω	 ερευνητικό	 εγχείρημα	 έγκειται	 στο	 ότι	 ο	
ρόλος	 του	 εκπαιδευτικού	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 και	 στη	 διαμόρφωση	 κατάλληλου	
μαθησιακού	 περιβάλλοντος	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 μεθόδου	 project	 θεωρείται	 από	 τους	
συγγραφείς	καθοριστικής	σημασίας	(Καλδή	&	Κόνσολας,	2016:186).		
‘Ένα	από	τα	κύρια	συμπεράσματα	στα	οποία	καταλήγει	η	έρευνα	είναι	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	
είναι	 γενικά	 θετικοί	 ως	 προς	 τα	 παιδαγωγικά	 οφέλη	 της	 μεθόδου	 project	 και	 της	
διαθεματικότητας,	δυσκολεύονται,	ωστόσο,	ακόμη	να	κατανοήσουν	πλήρως	τη	μέθοδο	και	
εκφράζουν	 μία	 αβεβαιότητα	 σχετικά	 με	 τις	 δυσκολίες	 στην	 υλοποίησή	 της	 (Καλδή	 &	
Κόνσολας,	2016:240-241).	Διαπιστώθηκε	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	δεν	ήταν	εξοικειωμένοι	με	τη	
χρήση	των	καινοτόμων	δράσεων	του	ΥΠΕΠΘ	στη	σχολική	πράξη	και,	όσοι/ες	δήλωσαν	ότι	
τις	 εφάρμοσαν	 σε	 κάποιο	 βαθμό	 (λιγότεροι	 από	 τους/τις	 μισούς/ες	 της	 έρευνας),	
περιορίστηκαν	στη	Μελέτη	Περιβάλλοντος	ή	στη	Γλώσσα	και	στην	Ευέλικτη	Ζώνη	(Καλδή	&	
Κόνσολας,	 2016:223).	 Επίσης,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 φάνηκε	 ότι	 επέλεγαν	 οι	 ίδιοι	 τα	
προτεινόμενα	από	το	Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο	θέματα	μελέτης	χωρίς	να	υπάρχει	αναφορά	
σε	επιλογές	θεμάτων	που	θα	λάμβαναν	υπόψη	τα	ενδιαφέροντα	και	τις	ιδέες	των	παιδιών	
(Καλδή	 &	 Κόνσολας,	 2016:227).	 Επίσης	 σημαντικοί	 παράγοντες	 που	 διαπιστώθηκε	 να	
επηρεάζουν	τις	γνώσεις	και	τις	εφαρμογές	των	εκπαιδευτικών	είναι	οι	πτυχιακές	σπουδές,	
η	μετεκπαίδευση,	τα	έτη	διδακτικής	εμπειρίας	 (εκπαιδευτικοί	με	διδακτική	εμπειρία	0-16	
έτη	φάνηκε	να	αναγνωρίζουν	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	τα	χαρακτηριστικά	της	μεθόδου)	και	η	
δυναμικότητα	του	σχολείου	(Καλδή	&	Κόνσολας,	2016:241).	
Με	γνώμονα	τον	κοινωνικοπολιτικό	τους	προσανατολισμό,	οι	παραπάνω	θεωρητικές	αυτές	
προσεγγίσεις	 θα	 μπορούσαν	 να	 ομαδοποιηθούν	 σε	 δύο	 ευρύτερες	 κατηγορίες:	 α)	 την	
πρώτη	θα	την	ονομάσουμε	«μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	προσέγγιση»	και	β)	τη	δεύτερη	
«ριζοσπαστική-μετασχηματιστική	προσέγγιση».		

	
Μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	προσέγγιση	

Σύμφωνα	 με	 τη	 μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	 προσέγγιση,	 η	 μέθοδος	 project	 αποτελεί	
μία	 διδακτική	 πρακτική	 η	 οποία	 προτείνεται	 να	 ενταχθεί	 με	 κάποιον	 τρόπο	 στο	
εκπαιδευτικό	σύστημα,	γεγονός	που,	αφενός,	θεωρείται	ότι	θα	επιφέρει	εκσυγχρονιστικές	
αλλαγές	 στην	 εικόνα	 και	 τη	 λειτουργία	 του	 σχολείου	 και,	 αφετέρου,	 προϋποθέτει	 σε	
κάποιο	βαθμό	και	ορισμένες	μικρές	εσωτερικές	παρεμβάσεις	στο	ωρολόγιο	πρόγραμμα	και	
στις	 προβλέψεις	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 (γι’	 αυτό	 και	 χρησιμοποιείται	 ο	 όρος	
«μεταρρυθμιστική»,	 με	 την	 έννοια	 της	 εσωτερικής	 μεταρρύθμισης).	 Απώτερος	 ρητός	 ή	
υπόρρητος	σκοπός	της	μεταρρυθμιστικής	αυτής	παρέμβασης	είναι	να	βελτιωθεί	η	σχολική	
αποτελεσματικότητα	 σύμφωνα	 με	 τις	 κοινωνικοοικονομικές	 επιταγές	 της	 σύγχρονης	
εποχής	(γι’	αυτό	χρησιμοποιείται	ταυτόχρονα	και	ο	όρος	«τεχνοκρατική»).		
Η	τεχνοκρατική	ιδεολογία	στην	εκπαίδευση	στηρίζεται	σε	μία	αντίληψη	που	προτάσσει	τη	
στενή	σχέση	μεταξύ	εκπαίδευσης	και	κοινωνικοοικονομικής	ανάπτυξης,	ερμηνεύοντας	και	
αντιμετωπίζοντας	τα	εκπαιδευτικά	φαινόμενα	με	όρους	τεχνικού	ζητήματος	(Κορομπόκης,	
2008).	 Κατά	 την	 προσέγγιση	 των	 εκπαιδευτικών	 ζητημάτων	 η	 έμφαση	 δίνεται	 στις	
πρακτικές	διαστάσεις	οι	οποίες	επιδέχονται	μία	«ορθή»,	αντικειμενικά	προσεγγίσιμη	και,	
συνεπώς,	«ουδέτερη»	κοινωνικά	λύση	(ό.π.).	Οι	αλλαγές	που	επιχειρούνται	στη	βάση	της	
τεχνοκρατικής	ιδεολογίας	στοχεύουν	στο	να	ρυθμίσουν	τις	εκπαιδευτικές	λειτουργίες	ώστε	
να	 προσαρμοστούν	 αποτελεσματικά	 στις	 απαιτήσεις	 της	 αγοράς	 εργασίας	 και	 της	
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οικονομικής	 ανάπτυξης,	 οι	 οποίες	 παρουσιάζονται	 ως	 προϊόντα	 «αντικειμενικών»	
διαδικασιών	τεχνικής	και	επιστημονικής	εξέλιξης	(ό.π.).		
Η	 παραπάνω	 συλλογιστική	 συγκεκριμενοποιείται	 κυρίως	 μέσα	 από	 την	 αξίωση	 για	 τον	
καθορισμό	 μετρήσιμων	 αντικειμενικών	 διδακτικών	 στόχων	 σε	 επίπεδο	 αναλυτικού	
προγράμματος	 και	 καθημερινής	 σχολικής	 πρακτικής.	 Ο	 προσδιορισμός	 του	 βαθμού	
επίτευξης	αυτών	των	στόχων	θεωρείται	ότι	συμβάλλει	με	τη	σειρά	του	στον	προσδιορισμό	
της	 γενικότερης	 αποτελεσματικότητας	 του	 σχολείου	 σε	 σχέση	 με	 τις	 προαναφερθείσες	
ανάγκες.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Νούτσο,	 η	 μετατροπή	 του	 συνολικού	 περιεχομένου	 των	
σχολικών	γνώσεων	σε	καθορισμένους	αντικειμενικούς	στόχους	διδασκαλίας	μέσω	τεχνικών	
χειρισμών	 αποκρύπτει	 την	 άμεση	 σύνδεση	 των	 γνώσεων	 αυτών	 με	 τις	 κοινωνικές	
αντιφάσεις,	 προβάλλοντας	 στη	 θέση	 τους	 την	 έννοια	 του	 γενικού	 συμφέροντος	 και	 της	
κοινωνικής	 συναίνεσης.	 Επιπλέον,	 αποκρύπτεται	 ο	 ταξικός	 χαρακτήρας	 των	 γνώσεων	 και	
νομιμοποιείται	 μέσω	 ενός	 «επιστημονικού	 τρόπου»	η	παρούσα	 λειτουργία	 του	σχολικού	
μηχανισμού	(Νούτσος,	1983).		
Στο	 πλαίσιο	 των	 προσεγγίσεων	 που	 εμπίπτουν	 στην	 μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	
προσέγγιση,	 η	 μέθοδος	 project	 γίνεται	 κυρίως	 αντιληπτή	 ως	 ένα	 πρόσφορο	 πλαίσιο	
ανάπτυξης	μίας	ποικιλίας	δεξιοτήτων	και	ικανοτήτων	που	θεωρούνται	απαραίτητες	για	την	
επιτυχή	 προσαρμογή	 και	 λειτουργία	 των	 ατόμων	 στη	 σημερινή	 κοινωνική	 συγκυρία.	
Επιπλέον,	 σύμφωνα	 με	 προσεγγίσεις	 που	 εμπίπτουν	 στη	 μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	
κατηγορία,	 η	 μέθοδος	 project	 θεωρείται	 ότι	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 μία	 εναλλακτική-
συμπληρωματική	 μέθοδο	 διδασκαλίας,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 εφαρμόζεται	 μέσα	 σε	
προκαθορισμένα	 χρονικά	 και	 θεματικά	 όρια,	 ενώ	 δεν	 γίνεται	 λόγος	 για	 ουσιαστική	
αμφισβήτηση	 και	 αντικατάσταση	 των	 παραδοσιακών	 μορφών	 διδασκαλίας	 και	 της	
εκπαιδευτικής	 και	 κοινωνικής	 τους	 λειτουργίας.	 Μάλιστα,	 ορισμένες	 θεωρητικές	
τοποθετήσεις	 που	 συναντήσαμε	 προβλέπουν	 την	 απόκτηση	 της	 νέας	 γνώσης	 με	 τις	
παραδοσιακές	μεθόδους	και	την	αξιοποίηση	της	μεθόδου	project	μόνο	ως	εφαρμογή	των	
ήδη	κατακτημένων	γνώσεων	ή	ως	μέθοδο	ανακεφαλαίωσης.		
Από	τις	μεταρρυθμιστικές-τεχνοκρατικές	προσεγγίσεις	απουσιάζει,	επίσης,	η	εμβάθυνση	σε	
ιστορικούς	 προβληματισμούς	 πάνω	 στην	 προέλευση	 της	 μεθόδου	 project	 και	 τα	
χαρακτηριστικά	της,	η	οποία	παρουσιάζεται	συνήθως	τελικά	ως	ένα	«σύγχρονο	διδακτικό	
εργαλείο»	 -παρόλο	 που	 η	 αρχική	 σύλληψή	 της	 εντοπίζεται	 έναν	 αιώνα	 νωρίτερα-	 του	
οποίου	τα	τεχνικά	χαρακτηριστικά	μπορούν	να	βρουν	εφαρμογή	σε	κάθε	δεδομένο	πλαίσιο	
με	μικροπροσαρμογές,	 επιφέροντας	παρόμοια	θετικά	αποτελέσματα.	Η	 εργαλειακή	αυτή	
αντίληψη	 για	 τη	 μέθοδο	 project	 αντανακλάται,	 κατ’	 επέκταση,	 και	 στην	 άποψη	 που	
διατυπώνουν	ορισμένοι	σχετικά	με	 τη	μετάθεση	των	ευθυνών	για	 την	«αποτελεσματική»	
εφαρμογή	της	μεθόδου	κατά	κύριο	λόγο	στους	εκπαιδευτικούς,	αγνοώντας	τις	θεμελιώδεις	
δομικές	προϋποθέσεις	και	μεταβολές	που	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	σε	θεσμικό	επίπεδο.		
Προσεγγίσεις	οι	οποίες	δίνουν	έμφαση	στο	διαχωρισμό	των	projects	σε	μικρής,	μεσαίας	και	
μεγάλης	 διάρκειας	 με	 ποσοτικά	 κριτήρια,	 εμπίπτουν	 επίσης	 στην	 τεχνοκρατική	 λογική.	
Σύμφωνα	 με	 τις	 προσεγγίσεις	 αυτές,	 για	 λόγους	 «οικονομίας»	 χρόνου	 και	 δεδομένων	
θεσμικών	 περιορισμών,	 στα	 μικρής	 διάρκειας	 project	 επιτρέπονται	 «εκπτώσεις»	 στην	
τοποθέτηση	 ευρύτερων	 σκοπών	 όπως	 και	 στα	 περιθώρια	 ανάληψης	 πρωτοβουλιών	 και	
αποφάσεων	 από	 τα	 παιδιά,	 και	 αντ’	 αυτών	 εξυπηρετείται	 πρωτίστως	 η	 επίτευξη	
μετρήσιμων	στόχων	κάποιων	προκαθορισμένων	ενοτήτων	του	αναλυτικού	προγράμματος,	
απλά	 μέσω	μίας	 εναλλακτικής	 διδακτικής	 πρακτικής.	 Τα	 μεγάλης	 διάρκειας	 project	 είναι	
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περιορισμένα	 λόγω	 του	 δεδομένου	 εκπαιδευτικού	 πλαισίου	 και	 σε	 κάποιες	 περιπτώσεις	
είδαμε	να	προτείνονται	ως	προαιρετικά	στο	πλαίσιο	εθελοντικών	προγραμμάτων,	γεγονός	
που	προσδίδει	στη	μέθοδο	project	έναν	κατ’	εξοχήν	ελιτίστικο	χαρακτήρα.		
Σε	 ορισμένες	 από	 τις	 θεωρητικές	 τοποθετήσεις	 είδαμε	 να	 τονίζεται	 ότι	 δεν	 έχει	 τόση	
σημασία	 το	 αποτέλεσμα	 του	 project	 όσο	 η	 πορεία	 υλοποίησής	 του,	 καθώς	 η	 έμφαση	
δίνεται	 στα	 στάδια	 της	 ενδιάμεσης	 μαθησιακής	 διαδικασίας.	 Ωστόσο,	 με	 μία	 τέτοια	
θεώρηση	η	μέθοδος	project	κινδυνεύει	να	μετατραπεί	σε	μία	διαδικασία	με	ασαφές	τέλος	
η	οποία	τελικά	χάνει	το	νόημά	της	για	τους/τις	εμπλεκόμενους/ες,	καθώς	ο	αρχικός	σκοπός	
αποδυναμώνεται	 αφού	 δεν	 ενσωματώνεται	 σε	 ένα	 τελικό	 αποτέλεσμα	 με	 κοινωνική	
σημασία	και	προεκτάσεις.		
	

Ριζοσπαστική-μετασχηματιστική	προσέγγιση	
Σύμφωνα	 με	 τις	 θεωρητικές	 τοποθετήσεις	 που	 ταξινομήθηκαν	 στη	 ριζοσπαστική-
μετασχηματιστική	προσέγγιση,	η	 ένταξη	 της	μεθόδου	project	θα	πρέπει	 να	συνδέεται	με	
μία	 ευρύτερη	 προοπτική	 εκπαιδευτικού	 και	 κοινωνικού	 μετασχηματισμού.	 Η	 μέθοδος	
project	 σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 γίνεται	 αντιληπτή	 ως	 μία	 διδακτική	 πρακτική	 η	 οποία	
μπορεί	 και	 πρέπει	 να	 συμβάλλει	 στην	 κριτική	 επανεξέταση	 των	 συνθηκών	 που	
προβάλλονται	 από	 την	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 ως	 δεδομένες,	 καθώς	 και	 των	 πολιτισμικών	
κατακτήσεων	της	ανθρωπότητας.		
Η	 αναγνώριση	 αυτής	 της	 οπτικής	 αξιοποίησης	 της	 μεθόδου	 project	 θεμελιώνεται	 στον	
αρχικό	σαφή	πολιτικό	σκοπό	της	μεθόδου	-τη	συμβολή	της	εκπαίδευσης	στην	οικοδόμηση	
μίας	δημοκρατικότερης	κοινωνίας-	o	οποίος	επεκτείνεται	καθώς	συνδέεται	με	την	ανάγκη	
και	την	προσπάθεια	για	ένα	ευρύτερο	πρόγραμμα	κοινωνικοπολιτικού	μετασχηματισμού.		
Σύμφωνα	 με	 τις	 προσεγγίσεις	 που	 υπάγονται	 στη	 ριζοσπαστική-μετασχηματιστική	
προσέγγιση,	 η	 εφαρμογή	 της	 μεθόδου	 project	 στην	 πράξη	 προϋποθέτει	 αρχικά	 τον	
προσδιορισμό	και	τη	βαθύτερη	διερεύνηση	και	κατανόηση	του	ιστορικού	θεωρητικού	της	
υπόβαθρου,	καθώς	μόνο	μέσα	από	αυτή	τη	διαδικασία	θα	μπορέσουν	να	αναδειχθούν	οι	
θεωρητικές	αντιφάσεις	 και	οι	βασικοί	θεωρητικοί	προβληματισμοί	που	ενέχει	η	μέθοδος	
project.	Με	την	αναγνώριση	και	την	εξέταση	των	αντιφάσεων	αυτών	γίνεται	υπέρβαση	της	
λογικής	 που	 παρουσιάζει	 τη	 μέθοδο	 μέσα	 από	 μία	 μονοδιάστατη	 παράθεση	 των	
αποκλειστικά	«θετικών»	σημείων	και	αποτελεσμάτων	της.		
Οι	προσεγγίσεις	αυτές	συνδέονται	άρρηκτα	με	την	ανάγκη	ριζικών	θεσμικών	αλλαγών,	με	
ένα	 σταθερό	 απώτερο	 κοινωνικοπολιτικό	 σκοπό	 μετασχηματισμού	 των	 υφιστάμενων	
εκπαιδευτικών	 και	 κοινωνικών	 δομών.	Ωστόσο,	 τονίζουν	 παράλληλα	 ότι	 ακόμη	 και	 μέσα	
στο	υφιστάμενο	εκπαιδευτικό	σύστημα	η	μέθοδος	project	πρέπει	να	γίνει	αντιληπτή	από	
τους/τις	εκπαιδευτικούς	ως	ένα	πεδίο	αγώνα	και	να	αξιοποιηθεί	με	τρόπο	που	να	έρχεται	
σε	αντίθεση	με	την	κυρίαρχη	τεχνοκρατική	λογική	προώθησής	της.		
Η	 δυνατότητα	αυτή	προσφέρεται	από	 τα	 κρίσιμα	δομικά	 χαρακτηριστικά	που	διαθέτει	 η	
μέθοδος:	 το	 σκοπό,	 το	 σεβασμό	στα	παιδικά	 ενδιαφέροντα,	 την	 ομαδική	 εργασία	 και	 το	
αποτέλεσμα	 με	 κοινωνική	 επίδραση.	 Επισημαίνεται,	 όμως,	 ότι	 τα	 χαρακτηριστικά	 αυτά	
καθαυτά	δεν	έχουν	αυτόματα	χειραφετικό	χαρακτήρα	αλλά	παίζει	ρόλο	ο	τρόπος	που	θα	
συναρθρωθούν	από	 τους/τις	 εμπλεκόμενους/ες	 στην	 εκπαιδευτική	 πράξη.	 Έτσι,	 ανάλογα	
με	 τον	 προσανατολισμό	 που	 θα	 τους	 δοθεί	 θα	 κριθεί	 εάν	 θα	 ενισχύσουν	 ή	 εάν	 θα	
αμβλύνουν	 την	 αναπαραγωγή	 των	 μορφωτικών	 και	 κοινωνικών	 ανισοτήτων.	 Επομένως,	
στις	 ριζοσπαστικές-μετασχηματιστικές	 προσεγγίσεις	 ο	 λόγος	 και	 η	 πράξη	 γύρω	 από	 τη	
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μέθοδο	 project	 θεμελιώνεται	 πάντοτε	 στην	 κατανόηση	 και	 τη	 ρητή	 αναγνώριση	 των	
κυρίαρχων	αναπαραγωγικών	λειτουργιών	της	εκπαίδευσης.		
	

Συμπεράσματα	
Η	πλειοψηφία	 των	θεωρητικών	 τοποθετήσεων	από	παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς	σχετικά	
με	 τη	 μέθοδο	 project	 ακολούθησαν	 έπειτα	 από	 τα	 αντίστοιχα	 εγχειρήματα	 της	 κρατικής	
εκπαιδευτικής	 πολιτικής.	 Πριν	 από	 την	 κρατική	 προώθηση	 της	 μεθόδου	 project,	 η	
θεωρητική	παραγωγή	στον	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 λόγο	με	βασικό	αντικείμενο	ανάλυσης	
τη	συγκεκριμένη	μέθοδο	υπήρξε	πολύ	περιορισμένη.		
Συνοψίζοντας	τα	στοιχεία	της	παραπάνω	ανάλυσης,	διαπιστώνουμε	ότι	ο	κυρίαρχος	τρόπος	
πρόσληψης	της	μεθόδου	project	στη	σχετική	ελληνική	βιβλιογραφική	παραγωγή	υπάγεται	
σε	 μία	 μεταρρυθμιστική-τεχνοκρατική	 λογική.	 Ανεξάρτητα	 από	 τις	 επιμέρους	
διαφοροποιήσεις	 ανάμεσα	στις	 διάφορες	 θεωρητικές	 τοποθετήσεις,	 το	 κεντρικό	 στοιχείο	
που	 τελικά	 τις	 ομαδοποιεί	 ως	 μεταρρυθμιστικές-τεχνοκρατικές	 είναι	 ότι	 η	 ένταξη	 της	
μεθόδου	 project	 στο	 σχολείο	 γίνεται	 αντιληπτή	 ως	 μία	 «βελτιωτική»	 εκπαιδευτική	
παρέμβαση	που	δεν	συνδέεται	με	έναν	σαφή	κοινωνικοπολιτικό	στόχο	ριζικής	αλλαγής	του	
ισχύοντος	 εκπαιδευτικού	 συστήματος,	 του	 οποίου	 ο	 ρόλος	 παραμένει	 φαινομενικά	
ουδέτερος.	 Η	 μέθοδος	 project	 τοποθετείται	 ουσιαστικά	 ως	 ένα	 στοιχείο	 διδακτικού	
«εμπλουτισμού»	σε	ένα	σχολείο	χωρίς	θεμελιώδεις	ριζικές	αλλαγές,	παρουσιάζεται	κυρίως	
ως	 «ουδέτερη»	 διδακτική	 τεχνική	 με	 θετικά	 ψυχολογικά	 μαθησιακά	 αποτελέσματα	 (και	
λιγότερο	 με	 κοινωνικά)	 και	 τελικά	 αφομοιώνεται	 από	 το	 σύστημα	 αναπαραγωγής	 των	
κυρίαρχων	σχέσεων	χωρίς	να	μπορεί	να	επιδράσει	προς	μία	προοπτική	αλλαγής	του.		
Αυτό	 που	 επιχείρησε	 να	 προσφέρει	 η	 παρούσα	 μελέτη	 είναι	 να	 διευρύνει	 το	 διάλογο	
σχετικά	με	την	κριτική	εξέταση	των	θεωρητικών	οπτικών	που	έχουν	συγκροτηθεί	γύρω	από	
τη	μέθοδο	project	στην	ελληνική	εκπαίδευση.	Η	συνολική	τελική	αποτίμησή	τους	από	την	
πλευρά	 των	 κοινωνικοπολιτικών	στρατηγικών	στις	 οποίες	 εγγράφονται,	 ελπίζουμε	 ότι	 θα	
συμβάλει	 στη	 βαθύτερη	 κατανόηση	 της	 ευρύτερης	 θέσης	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 -και	 όλες	 οι	
διαστάσεις	 που	 τη	 συγκροτούν,	 όπως	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση	 μία	 μέθοδος	
διδασκαλίας-	 δεν	 είναι	 ποτέ	 ουδέτερη	 και	 απαλλαγμένη	 από	 ιστορικούς	 και	
κοινωνικοπολιτικούς	συσχετισμούς,	άρα	και	προσδιορισμούς.	
Σε	 μία	 εποχή	 που	 η	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 κρίση	 έχει	 πλήξει	 την	 πλειονότητα	 του	
πληθυσμού	που	συγκροτούν	οι	καταπιεζόμενες	και	εκμεταλλευόμενες	τάξεις,	η	ανάγκη	για	
την	ανάδειξη	χειραφετικών	προσεγγίσεων	κρίνεται	πιο	επίκαιρη	από	ποτέ.	Αναγνωρίζεται	ο	
ρόλος	 που	 παίζει	 η	 εκπαίδευση	 στην	 κοινωνική	 αναπαραγωγή,	 αλλά	 παράλληλα	
αναγνωρίζεται	 και	 η	 προοπτική	 που	 μπορεί	 να	 προσφέρει	 για	 την	 αμφισβήτηση	 και	 την	
κριτική	 συνειδητοποίηση	 της	 πραγματικότητας	 και	 την	 απόφαση	 για	 ανάληψη	 ανάλογης	
δράσης.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση,	 η	 εργασία	 με	 τη	 μέθοδο	 project	
επιδιώκει	 να	 εφοδιάσει	 τους	 μαθητές/τριες	 με	 ικανότητες	 και	 στάσεις	 που	 θα	 τους	
βοηθήσουν	 όχι	 να	 υποταχτούν	 στις	 εκάστοτε	 συνθήκες	 αλλά	 να	 κατανοήσουν	 βαθύτερα	
τον	 κόσμο	 στον	 οποίο	 ζουν	 και	 να	 προσπαθήσουν	 με	 τη	 συνειδητή	 δράση	 τους	 να	 τον	
αλλάξουν.	
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Διερεύνηση	της	Σύνδεσης	του	Αναλυτικού	Προγράμματος	των	
Μαθηματικών	με	την	Καθημερινότητα	του	Μαθητή:	Μια	Μελέτη	

Περίπτωσης	για	τα	Μαθηματικά	της	ΣΤ	Τάξης1	
	
	
	

Αλέξανδρος	Βασιλειάδης	
Δάσκαλος	Π.Ε.	Πρέβεζας	

Μεταπτυχιακός	Φοιτητής,	Τμήμα	Φιλοσοφικών	και	Κοινωνικών	Σπουδών,	Πανεπιστήμιο	
Κρήτης	

	
	

Περίληψη	
Η	 παρούσα	 διερεύνηση	 μελετάει	 το	 κατά	 πόσον	 επιτυγχάνεται	 μέσα	 από	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 των	
Μαθηματικών	 της	 Στ	 δημοτικού	 ένας	 από	 τους	 βασικούς	 στόχους	 του	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.,	 που	 αφορά	 στην	
ολοκλήρωση	της	προσωπικότητας	του/της	μαθητή/-ήτριας	και	την	επιτυχή	κοινωνική	ένταξή	του,	μέσα	από	τα	
Μαθηματικά	που	του	είναι	απαραίτητα	στην	καθημερινή	ζωή.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	διερευνήθηκε	το	εάν	και	σε	
ποιο	βαθμό	αποτυπώνονται	 τα	Μαθηματικά	στην	καθημερινή	 ζωή	των	μαθητών/-τριών	αλλά	και	 το	πώς	οι	
ίδιοι/-ες	προσλαμβάνουν	κι	αντιλαμβάνονται	τα	αναμενόμενα	από	το	Α.Π.Σ..	Για	τη	διερεύνηση	υιοθετήθηκαν	
οι	θέσεις	της	Ρεαλιστικής	Μαθηματικής	Εκπαίδευσης,	στις	οποίες	και	βασίστηκε	η	συγγραφή	του	υπάρχοντος	
σχολικού	εγχειριδίου,	αλλά	και	η	κριτική	στάση	απέναντι	στο	υπάρχον	Α.Π.Σ.	όπου	δε	θεωρείται	“ουδέτερο	
προϊόν”.	Η	αρχική	υπόθεση	της	διερεύνησης	που	πραγματοποιήθηκε	έθεσε	υπό	κρίση	τον	“φορμαλισμό”	που	
διέπει	 το	 λόγο	 του	 διδακτικού	 εγχειριδίου,	 αλλά	 και	 το	 περιεχόμενο	 της	 διδασκαλίας,	 αντιπαραθέτοντας	
“διδακτέο”	 και	 εφαρμοσμένο/εφαρμόσιμο	 στο	 μαθησιακό	 και	 βιωματικό	 πλαίσιο	 των	 μαθητών/-τριών.	 Η	
διερεύνηση	άντλησε	 δεδομένα	από	 την	 κειμενική	ανάλυση	απαντήσεων	 των	μαθητών/-τριών	στο	 ερώτημα	
“Τι	είναι	τα	Μαθηματικά;”,	το	βιβλίο	του	εκπαιδευτικού,	την	παρατήρηση	της	διδασκαλίας	και	την	επίδρασή	
της	πάνω	στο	μαθησιακό	κλίμα	της	τάξης	μέσα	από	το	ημερολόγιο	του	εκπαιδευτικού-ερευνητή,	και	τέλος,	τα	
φύλλα	 διδακτικών	 δραστηριοτήτων	 των	 μαθητών/-τριών	 έτσι	 όπως	 δομήθηκαν	 σε	 όλη	 τη	 φάση	 της	
διερεύνησης.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα	Σπουδών,	Ρεαλιστική	Μαθηματική	Εκπαίδευση,	σχολικό	εγχειρίδιο,	κριτική	στάση	

	
	

	
1. Εισαγωγή	

Η	 παρούσα	 διερεύνηση	 εντάσσεται	 στην	 ευρύτερη	 θεματική	 της	 Αξιολόγησης	 των	
Προγραμμάτων	 Σπουδών,	 εξειδικεύοντας	 πιο	 συγκεκριμένα	 στη	 μελέτη,	 ανάλυση	 και	
ερμηνεία	του	περιεχομένου	του	ισχύοντος	Προγράμματος	Σπουδών	των	Μαθηματικών	της	
Στ	δημοτικού.	Πιο	συγκεκριμένα,	γίνεται	μία	προσπάθεια	διερεύνησης	και	μελέτης	σχετικά	
με	 το	 κατά	 πόσον	 επιτυγχάνεται	 μέσα	 από	 το	 προτεινόμενο	 σχολικό	 εγχειρίδιο	 των	
																																																																				
	
1 Η παρούσα διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
µε τίτλο “Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη” του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017 στο 
µάθηµα “Αναλυτικό Πρόγραµµα και Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη, Έρευνα και Δράση” µε διδάσκουσα την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ελένη Κατσαρού.  
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Μαθηματικών	της	Στ	τάξης	δημοτικού	ένας	από	τους	βασικούς	σκοπούς	του	Διαθεματικού	
Ενιαίου	Πλαισίου	Προγράμματος	Σπουδών	(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)	των	Μαθηματικών,	που	αφορά	“την	
ολοκλήρωση	της	προσωπικότητας	του	μαθητή	και	την	επιτυχή	κοινωνική	ένταξή	του,	μέσα	
από	τα	Μαθηματικά	που	του	είναι	απαραίτητα	στην	καθημερινή	του	ζωή”	(Δ.Ε.Π.Π.Σ.,	2003:	
250).	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 επιχειρήθηκε	 να	 διερευνηθεί	 το	 εάν	 και	 σε	 ποιο	 βαθμό	 οι	
μαθητές/-ήτριες	 εντάσσουν	 στον	 προφορικό	 ή/και	 το	 γραπτό	 τους	 λόγο	 έννοιες	 των	
Μαθηματικών	(όπως	προδιαγράφεται	ως	βασικός	σκοπός	από	το	Δ.Ε.Π.Π.Σ.),	καθώς	και	το	
κατά	 πόσον	 οι	 καινούριες	 μαθηματικές	 έννοιες	 με	 τις	 οποίες	 έρχονται	 σε	 επαφή,	
εντάσσονται	στις	μαθησιακές	διαδικασίες.	Για	τη	διερεύνηση	αυτών	των	ζητημάτων	έγινε	
μία	προσπάθεια	“απάντησης”	των	εξής	ερωτημάτων:	
• Πώς	εμπλαισιώνεται	η	διδασκαλία	του	μαθήματος	των	Μαθηματικών	από	το	Αναλυτικό	

Πρόγραμμα	 Σπουδών	 (Α.Π.),	 αλλά	 και	 ως	 μέρος	 της	 σχολικής	 και	 κοινωνικής	
πραγματικότητας	 των	 μαθητών/-τριών:	 ειδικότερα,	 η	 διερεύνησή	 μας	 αφορά	 το	 κατά	
πόσον	 οι	 ίδιες	 οι	 διδασκόμενες	 έννοιες	 και	 μέθοδοι	 νοηματοδοτούνται	 και	
λειτουργικοποιούνται	από	τους/τις	μαθητές/-ήτριες,	μέσω	της	ένταξής	τους	στο	πλαίσιο	
του	συνολικά	ιδωμένου	Α.Π.	του	αντικειμένου,	αλλά	και	μέσα	στο	πλαίσιο	της	σφαιρικά	
θεωρούμενης	εκπαίδευσής	τους.	

• Ποια	 είναι	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 Προγράμματος	 Σπουδών	 των	Μαθηματικών	 της	 Στ	
δημοτικού	καθώς	και	τι	προτείνει	για	την	υλοποίηση	των	στόχων	της	νοηματοδότησης	
και	 λειτουργικοποίησης	 των	 εννοιών	 και	 μεθόδων	 με	 τις	 οποίες	 εμπλέκει	 τους/τις	
μαθητές/-ήτριες.	 Εξειδικεύοντας,	 μας	 απασχόλησε	 ο	 ρόλος	 του	 “φορμαλισμού”	 που	
διέπει	 την	έκθεση	του	υλικού	στα	σχολικά	εγχειρίδια,	από	τα	οποία	εξαρτάται,	σε	ένα	
μέρος	 της,	 και	 η	 διδασκαλία	 και	 η	 εμπλοκή	 των	 μαθητών/-τριών	 σε	 διαδικασίες	
μάθησης.	

• Υπηρετούνται	 και	 πώς	 οι	 στοχεύσεις	 του	 προαναφερθέντος	 Προγράμματος	 Σπουδών	
μέσα	από	τις	προτάσεις	που	κάνει;	

Η	 διερεύνηση	 των	 παραπάνω	 ερωτημάτων	 πραγματοποιήθηκε	 μέσω	 μιας	 κριτικής	
ανάγνωσης	 του	 Α.Π.	 και	 του	 σχολικού	 εγχειριδίου	 των	 Μαθηματικών	 της	 Στ	 δημοτικού	
(Κασσώτη,	 κ.ά.,	 2005),	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 όλες	 τις	 συμπληρωματικές	 οδηγίες-
κατευθύνσεις	 που	 δόθηκαν	 από	 το	 Υπουργείο	 Παιδείας	 Έρευνας	 και	 Θρησκευμάτων	
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.)	και	αφορούσαν	τη	διδασκαλία	και	το	περιεχόμενο	του	γνωστικού	αντικειμένου	
των	Μαθηματικών	στην	αρχή	της	σχολικής	χρονιάς	που	διεξήχθη	η	διερεύνηση.		

	
2. Θεωρητικό	Μέρος	

Σημαντική	συμβολή	στη	διερεύνησή	μας	έπαιξε	το	ευρύτερο	πλαίσιο	της	“θεωρίας	Α.Π.”.	
Κάτι	 τέτοιο	 κρίθηκε	 αναγκαίο	 διότι	 η	 συγκρότηση	 αυτής	 της	 θεωρίας	 αναφέρεται	 σε	
“αντιλήψεις,	 αξίες,	 αλλά	 και	 κανόνες	 που	 δεν	 ερμηνεύουν	 απλώς	 την	 εκπαιδευτική	
διαδικασία,	 αλλά	 ορίζουν	 το	 ρόλο	 του	 Α.Π.	 και	 τις	 παραμέτρους	 που	 το	 συγκροτούν	 στο	
πλαίσιο	 της	 λειτουργίας	 του	 σχολείου	 μέσα	 στην	 ευρύτερη	 κοινωνικο-πολιτική	
πραγματικότητα”	(Τσάφος,	2014:	132).	Πάνω	σε	αυτή	την	κατεύθυνση,	έχουν	γίνει	αρκετές	
κατηγοριοποιήσεις-ταξινομήσεις	 των	 Α.Π.,	 οι	 οποίες	 αν	 και	 δέχθηκαν	 κριτική	 γιατί	
θεωρήθηκαν	 απλουστευτικές	 που	 δημιουργούν	 στεγανά	 και	 προάγουν	 τη	 διχοτόμηση	
(Κουζέλης,	1991:	11),	ωστόσο	αναδεικνύουν	τη	διαφορετική	επιστημολογική	αφετηρία	και	
προσανατολισμό	 από	 τα	 διάφορα	 ρεύματα	 σκέψης	 που	 συγκροτήθηκαν	 μετά	 το	
Διαφωτισμό,	αλλά	και	του	τρόπου	που	συσχετίζεται	η	θεωρία	με	την	εκπαιδευτική	πράξη	
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σε	 επίπεδο	 σχολικής	 τάξης.	 Κάτι	 τέτοιο	 δείχνει	 ότι	 η	 συγκρότηση	 ενός	 Α.Π.	 είναι	 τόσο	
περίπλοκη	 διαδικασία	 και	 εξαρτάται	 από	 ποικίλους	 παράγοντες,	 ώστε	 το	 τελικό	
αποτέλεσμα	 στην	 πραγματικότητα	 να	 μην	 ανταποκρίνεται	 μονοσήμαντα	 σε	 έναν	
προσανατολισμό.	 Παρακάτω,	 γίνεται	 μία	 προσπάθεια	 περιγραφής	 δύο	 βασικών	
προσανατολισμών	της	θεωρίας	των	Α.Π.	όπως	αναδύθηκαν,	αναπτύχθηκαν	και	εξελίχθηκαν	
σε	σχέση	με	τις	επιστημολογικές	τους	αφετηρίες.		
	

2.1 “Στοχοθετικό”	μοντέλο	ανάπτυξης	Α.Π.	
Το	 στοχοθετικό	 μοντέλο	 ανάπτυξης	 Α.Π.	 εμφανίζεται	 με	 το	 τέλος	 του	 Β	 Παγκοσμίου	
Πολέμου.	 Αυτή	 την	 περίοδο	 είναι	 έντονη	 η	 επίδραση	 του	 κινήματος	 της	 κοινωνικής	
αποτελεσματικότητας	 αλλά	 και	 των	 οικονομικο-κοινωνικών	 αιτημάτων	 που	 αυτό	
απηχούσε,	 επιβάλλοντας	 έναν	 ατομοκεντρισμό	 με	 κυρίαρχο	 το	 ανταγωνιστικό	 πνεύμα.	
Κατά	 συνέπεια,	 τόσο	 η	 θεωρία	 των	Α.Π.	 έπρεπε	 να	 συμπορεύεται	 με	 αυτά	 τα	αιτήματα,	
“που	 αποκτούσαν	 επιστημονική	 εγκυρότητα,	 καθώς	 θεμελιώνονταν	 στον	 κυρίαρχο	
θετικισμό	και	στον	συμπεριφορισμό”	(Τσάφος,	2014:	201).		
Ο	 πρώτος	 που	ανέπτυξε	 ένα	 τέτοιου	 τύπου	 “επιστημονικό”	Α.Π.	 ήταν	 ο	 Tyler	 το	 1949,	 ο	
οποίος	 έχει	 επηρεάσει	 τόσο	 τη	θεωρία	όσο	 και	 την	πρακτική	 των	Α.Π.	ως	 τις	 μέρες	μας,	
όπου	συνεχίζει	να	κυριαρχεί	(Klein,	2009:	119),	προτείνοντας	ένα	υπόδειγμα	που	βασίζεται	
σε	 τεχνοκρατική	 και	 ορθολογιστική	 λογική	 (Χατζηγεωργίου,	 1998:	 230).	 Τα	 βήματα	
σχεδιασμού	που	πρότεινε	αποτελούσαν	απαντήσεις	σε	τέσσερα	βασικά	ερωτήματα	(Tyler,	
1949,	στο	Τσάφος,	2014:	197):	
• Ποιους	εκπαιδευτικούς	στόχους	πρέπει	να	επιδιώκει	το	σχολείο;	
• Ποιες	 εκπαιδευτικές	 εμπειρίες	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 τη	 βάση	 για	 την	 επίτευξη	

αυτών	των	στόχων;	
• Πώς	μπορούν	να	οργανωθούν	αποτελεσματικά;	
• Πώς	θα	αξιολογηθεί	η	επίτευξη	αυτών	των	προκαθορισμένων	στόχων;	
Οι	πηγές	από	τις	οποίες	πρέπει	να	λαμβάνονται	οι	στόχοι	 των	μαθημάτων	είναι	 τρεις:	οι	
ικανότητες	και	οι	δυνατότητες	του/της	μαθητή/-ήτριας,	οι	ανάγκες	και	τα	χαρακτηριστικά	
της	 κοινωνίας	 και	 οι	 βασικές	 έννοιες	 και	 γνώσεις	 των	 διάφορων	 κλάδων	 της	 επιστήμης	
(Φλουρής,	1992).				
Σε	 ένα	 τέτοιο	 μοντέλο	 ανάπτυξης	 Α.Π.,	 το	 περιεχόμενο	 και	 ο	 τρόπος	 μετάδοσής	 του,	
προκαθορίζονται	 και	 βασίζονται	 σε	 αυστηρά	 προσδιορισμένους	 στόχους,	 σαφείς,	
δεδομένους,	αδιαπραγμάτευτους	και	κοινούς	για	όλους/-ες	τους/τις	μαθητές/-ήτριες.	Έτσι,	
θεωρείται	 και	 χαρακτηρίζεται	ως	 “γραμμικό”	 γιατί	 ακολουθούνται	 συγκεκριμένα	 βήματα	
και	 “ρυθμιστικό”	 γιατί	 υποδεικνύει	 τον	 τρόπο	 που	 πρέπει	 να	 εκτελείται	 το	 κάθε	 βήμα	
(Ιωαννίδου-Κουτσελίνη,	2013:	24).		
Ένα	 τέτοιο	 μοντέλο	 ανάπτυξης	 Α.Π.	 βασίζεται	 στη	 συμπεριφοριστική	 θεωρία,	 όπου	 η	
μάθηση	ερμηνεύεται	ως	η	μετατροπή	της	συμπεριφοράς	του	μαθητή	μέσα	από	την	παροχή	
συγκεκριμένων	ερεθισμάτων,	μιας	και	θεωρείται	διαδικασία	που	στοχεύει	στη	μεταβίβαση	
συγκεκριμένης	 “αντικειμενικής”	 και	 αδιαμφισβήτητης	 γνώσης	 που	 εστιάζει	 στο	
αποτέλεσμα	 (Τσάφος,	 2014:	 320).	 Η	 διδασκαλία	 δεν	 είναι	 παρά	 μία	 γραμμική	 πορεία	
συγκεκριμένων	 και	 προκαθορισμένων	βημάτων	μέσω	 των	 οποίων	μεταδίδεται	 η	 σχολική	
γνώση,	οργανωμένη	σε	ανεξάρτητους	γνωστικούς	τομείς	(διδακτικά	αντικείμενα)	(Τσάφος,	
2014:	139).	
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Σε	 μία	 τέτοια	 προοπτική	 ο/η	 μαθητής/-ήτρια	 θεωρείται	 αντικείμενο	 σε	 ένα	 μηχανιστικό	
σύστημα	 και	 προϊόν	 διαδικασιών	 ρουτίνας	 (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη,	 2013:	 63),	 μέσω	 του		
αποκλεισμού	 του	 από	 το	 πεδίο	 λήψης	 αποφάσεων.	 Αποτελεί	 το	 αντικείμενο	 της	 όποιας	
εκπαιδευτικής	 διαδικασίας,	 τον	 παθητικό	 δέκτη	 και	 καταναλωτή	 προκατασκευασμένων	
προϊόντων,	 άσχετων	 κατά	 κανόνα	 με	 τη	 ζωή	 του,	 τα	 οποία	 καλείται	 να	 καταναλώσει,	
υιοθετώντας	 έτσι	 συγκεκριμένη	 στάση	 και	 συμπεριφορά.	 Οφείλει	 να	 προσλάβει	 ό,τι	 του	
παρέχεται,	 αφού	 επιβάλλεται	 στο	 σχολείο	 η	 τυπική	 γνώση	 που	 οδηγεί	 στην	 τυπική	 και	
αποπλαισιωμένη	μάθηση	(Τσάφος,	2014:	320).	
Αυτού	του	είδους	επιστημονική-τεχνοκρατική	προσέγγιση	του	Α.Π.	θέλει	τον	εκπαιδευτικό	
διεκπεραιωτή,	καθώς	καλείται	να	εφαρμόσει	ό,τι	οι	άλλοι	έχουν	επινοήσει	και	σχεδιάσει,	
ακολουθώντας	 μία	 προδιαγεγραμμένη	 πορεία	 διδασκαλίας	 που	 από	 τη	 μία	 έχει	 την	
ικανότητα	να	μεταδώσει	ένα	πακέτο	γνώσεων	και	από	την	άλλη	να	μετρήσει	την	επίδοση	
του/της	μαθητή/-ήτριας.	Ο	χώρος	δράσης	του	είναι	περιορισμένος	γιατί	δεν	υπάρχει	χώρος	
παρέμβασης	ούτε	και	δυνατότητα	επιλογής.	Έτσι,	είναι	υποχρεωμένος	να	ολοκληρώσει	μία	
προκαθορισμένη	ύλη.	
Ο	 Apple	 συνοψίζει	 και	 περιγράφει	 ένα	 Α.Π.	 στοχοθετικού	 χαρακτήρα,	 αναφέροντας	
χαρακτηριστικά	ότι:	“Περιλαμβάνει	τα	πάντα	που	“χρειάζεται”	να	διδάξει	ένας	δάσκαλος,	
έχει	 τα	 παιδαγωγικά	 βήματα	 που	 πρέπει	 να	 ακολουθήσει	 για	 να	 επιτύχει	 τους	 στόχους	
αυτούς,	οι	οποίοι	συμπεριλαμβάνονται	στο	υλικό…	Δεν	προκαθορίζει	μόνο	όσα	θα	έπρεπε	
να	 γνωρίζει,	 να	 λέει	 και	 να	 κάνει	 ένας	 δάσκαλος,	 αλλά	 συχνά	 παραθέτει	 επίσης	 και	 τις	
κατάλληλες	απαντήσεις	των	μαθητών”	(Apple,	στο	Grundy,	2003:	46)					
	

2.2 Η	Ανάπτυξη	Α.Π.	με	την	προσέγγιση	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής			
Στην	Κριτική	Παιδαγωγική	τα	Α.Π.	θεωρούνται	κοινωνική	κατασκευή.	Δεν	είναι	ιδεολογικά	
ουδέτερα	 και	 αντικειμενικά	 κείμενα	 και	 συγκροτούνται	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 ώστε	 να	
προβάλλουν	 την	 κοινωνική	 και	 οικονομική	 πραγματικότητα	 ως	 φυσική.	 Ένα	 Α.Π.	 που	
αναπτύσσεται	 με	 διαφορετικό	 τρόπο	 από	 τον	 καθιερωμένο	 συνιστά	 κάτι	 αφύσικο,	
παράλογο	και	απορριπτέο.	(Τσάφος,	2014:	259).	Ενώ	από	τη	μία	προβάλλουν	τις	κυρίαρχες	
κοινωνικές	 αξίες,	 από	 την	 άλλη,	 περιθωριοποιούν	 ή	 αποσιωπούν	 τις	 εμπειρίες	 και	 τις	
γνώσεις	 καταπιεσμένων	 κοινωνικών	 ομάδων.	 Αυτό	 παρατηρείται	 όταν	 στα	 Α.Π.	
παραλείπονται	θέματα	που	θα	μπορούσαν	να	προσφέρουν	μία	προοπτική	αμφισβήτησης	
στον	 τρόπο	παρουσίασης	 της	 υπάρχουσας	 κοινωνικά	αποδεκτής	 γνώσης.	 (Τσάφος,	 2014:	
260).	Στον	αντίποδα,	ένα	κριτικό	Α.Π.	θα	πρόσφερε	στους/στις	μαθητές/ήτριες	προσωπική	
κατανόηση	για	τα	ζητήματα	των	καταπιεσμένων	κοινωνικών	ομάδων	με	στόχο	να	τους/τις	
ενδυναμώσει	ηθικά	και	πολιτικά.	(Τσάφος,	2014:	261-262)		
Για	 την	 Κριτική	Παιδαγωγική	 το	Α.Π.	 δεν	αποτελεί	 πακέτο	 γνώσης	 έτοιμο	 να	μεταφερθεί	
στο/στη	 μαθητή/-ήτρια	 ή	 προϊόν	 μέσα	 από	 το	 οποίο	 επιδιώκεται	 η	 επίτευξη	
προκαθορισμένων	 στόχων.	 Επίσης,	 δεν	 αποτελεί	 σύνολο	 σχεδίων	 που	 πρέπει	 να	
υλοποιηθούν	 στο	 πλαίσιο	 συγκεκριμένων	 αρχών	 (Τσάφος,	 2014:	 312).	 Αντίθετα,	
αναπτύσσεται	 μέσα	 “σε	 αληθινές	 μαθησιακές	 καταστάσεις,	 μέσα	 από	 μία	 ενεργό	
διαδικασία	 κατά	 την	 οποία	 η	 σχεδίαση,	 η	 δράση	 και	 η	 αξιολόγηση	 όχι	 μόνο	
αλληλοσυνδέονται	αλλά	και	αποτελούν	μέρος	της	 ίδιας	διαδικασίας”	 (Grundy,	2003:	115-
116).			
Μία	 πρακτική	 εφαρμογή	 σχεδιασμού	 και	 ανάπτυξης	 Α.Π.	 προσανατολισμένο	 στον	
στοχασμό	 και	 τη	 δράση	 και	 με	 στόχο	 τον	 κοινωνικό	 μετασχηματισμό	 ήταν	 η	 προσέγγιση	
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του	 Freire,	 ενός	 παιδαγωγού	 που	 θεωρείται	 από	 τους	 πρωτεργάτες	 του	 κινήματος	 της	
Κριτικής	Παιδαγωγικής.	(Τσάφος,	2014).	Ο	Freire	πίστευε	στην	απελευθερωτική	δύναμη	της	
αγωγής.	 Από	 την	 πορεία	 του	 γίνεται	 φανερό	 ότι	 είχε	 ενστερνιστεί	 τη	 διαλεκτική	 σχέση	
θεωρίας	και	πράξης	(Τσιάμη,	2013:	25).	Η	παιδαγωγική	του	θεωρία	πήρε	στοιχεία	από	την	
κριτική	 θεωρία	 και	 τον	 μαρξισμό	 και	 αποκτούσε	 νόημα	 μόνο	 σε	 αλληλεπίδραση	 με	 την	
εκπαιδευτική	και	κοινωνική	πραγματικότητα.	Σκοπός	 της	ήταν	“όχι	μόνο	να	ενδυναμωθεί	
το	 άτομο	 για	 να	 έχει	 μια	 ασφαλή	 θέση	 σε	 μια	 δημοκρατική	 κοινωνία,	 αλλά	 και	 να	
μετασχηματίσει	 την	 κοινωνία,	 κατανοώντας	 την	 εκπαίδευση	 ως	 ριζοσπαστικό	 σχέδιο	
δράσης	για	την	οικονομική,	πολιτική	και	πολιτισμική	αλλαγή	στην	οποία	μετασχηματίζονται	
οι	σχέσεις	εξουσίας”	(Γούναρη	&	Γρόλλιος,	2010:	23).	
Η	 παιδαγωγική	 του	 Freire	 διαφέρει	 από	 την	 τεχνοκρατική	 λογική	 της	 επίλυσης	
προβλημάτων,	 “που	 συρρικνώνει	 την	 ανθρώπινη	 εμπειρία	 σε	 διαστάσεις	 οι	 οποίες	
αντιμετωπίζονται	 ως	 απλές	 δυσκολίες	 προς	 επίλυση”	 (Γρόλλιος,	 κ.ά.,	 2002:	 xxvi).	
Εκπαιδευτικό	στόχο	της	αποτελεί	η	διαμόρφωση	κριτικής	συνείδησης	(Γρόλλιος,	2005:	76).		
Ξεχωριστή	θέση	στην	παιδαγωγική	πρόταση	του	Freire	έχει	η	διερεύνηση	και	ο	διάλογος	
ως	 κοινωνική	 πράξη	 (Freire,	 2009/1998:	 53),	 αναγνωρίζοντας	 τους/τις	 συμμετέχοντες/-
ουσες	 ως	 υποκείμενα	 που	 σκέπτονται,	 (ανα)στοχάζονται	 και	 δρουν.	 Αυτά	 τα	 στοιχεία	
δίνουν	 τη	 δυνατότητα	 μετασχηματισμού	 της	 πραγματικότητας	 μέσω	 της	 “κριτικής	
συνειδητοποίησης”,	η	οποία	επιτελείται	μέσα	από	την	επίγνωση	της	κοινωνικοπολιτισμικής	
πραγματικότητας	 και	 τη	 “διαλεκτική	 μετακίνηση	από	 τη	 δράση	στον	 συλλογισμό	 και	 από	
τον	συλλογισμό	για	τη	δράση	σε	νέα	δράση”	(Freire,	1977/1972,	στο	Τσάφος,	2014:	267).		
Από	 τα	 παραπάνω	 γίνεται	 αντιληπτό	 ότι	 η	 διδακτική	 πράξη	 δε	 μπορεί	 να	 βασίζεται	 σε	
προκαθορισμένη	διδακτέα	ύλη,	αλλά	απαιτεί	γνωριμία	των	θεμάτων	που	απασχολούν	τους	
εκπαιδευόμενους	στην	καθημερινή	ζωή	τους	και	των	τρόπων	με	τους	οποίους	σκέπτονται.	
Γίνεται	αντιληπτό	ότι	ένα	τέτοιου	είδους	Α.Π.	έχει	ως	αφετηρία	το	παρόν	που	βιώνουν	οι	
εκπαιδευόμενοι.	Παράλληλα,	οι	εκπαιδευτικοί	δε	λειτουργούν	ως	επιδέξιοι	τεχνικοί	(Freire,	
2009/1998:	 79)	 αλλά	 ως	 αναμορφωτές	 διανοούμενοι	 (Aronowitz	 &	 Giroux,	 2010b/1986)	
που	 θέτουν	 την	 υπάρχουσα	 κατάσταση	ως	 προβληματική	 και	 καλούν	 τους/τις	 μαθητές/-
ήτριες	να	δώσουν	απαντήσεις	στο	επίπεδο	της	δράσης,	προτείνοντας	τρόπους	υπέρβασης	
των	προβληματικών	καταστάσεων	(Τσάφος:	2014:	312).							

				
2.3	Η	Ρεαλιστική	Μαθηματική	Εκπαίδευση	

Τα	 θεμέλια	 της	Ρεαλιστικής	Μαθηματικής	 Εκπαίδευσης	 (Realistic	Mathematics	 Education	
(RME))	τέθηκαν	από	τον	Freudenthal	και	τους	συνεργάτες	του	στα	πλαίσια	του	Ινστιτούτου	
για	την	Ανάπτυξη	της	Μαθηματικής	Εκπαίδευσης	(IOWO).	Ο	Freudenthal	υποστήριξε	ότι	τα	
Μαθηματικά	πρέπει	 να	συνδέονται	με	 την	πραγματικότητα,	 να	μένουν	 κοντά	στα	παιδιά	
και	να	έχουν	σημασία	για	την	κοινωνία	για	να	έχουν	ανθρώπινη	αξία.	Ο	ίδιος,	αντί	να	δει	τα	
Μαθηματικά	ως	 θέμα	 που	 πρέπει	 να	 μεταδοθεί,	 	 τόνισε	 την	 ιδέα	 των	Μαθηματικών	ως	
“ανθρώπινη	 δραστηριότητα”.	 Όπως	 ο	 ίδιος	 ανέφερε,	 η	 εκπαίδευση	 θα	 πρέπει	 να	 δώσει	
στους/στις	 μαθητές/-ήτριες	 την	 "καθοδηγούμενη"	 ευκαιρία	 να	 "ανακαλύψουν"	 τα	
Μαθηματικά	 (van	 den	 Heuvel-Panhuizen,	 2001:	 1-2).	 Επομένως,	 η	 διδακτική	 προσέγγιση	
που	 θα	 ακολουθείται	 πρέπει	 να	 βασίζεται	 σε	 “πραγματικές”	 καταστάσεις	 οι	 οποίες	
βοηθούν	 στη	 δόμηση	 και	 ανάπτυξη	 της	 μαθηματικής	 γνώσης	 των	 μαθητών/-τριών	
(Freudenthal,	 1999/1983:	 ix-x).	 Επομένως,	 γίνεται	 αντιληπτό	 ότι	 το	 πλαίσιο	 των	
προβλημάτων-προβληματικών	 καταστάσεων	 οφείλει	 να	 βασίζεται	 στις	 καθημερινές	 και	
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αυθεντικές	ανάγκες	των	μαθητών/-τριών,	οι	οποίες	θα	χαρακτηρίσουν	τη	διδασκαλία	των	
Μαθηματικών	ως	“ρεαλιστική”.		
Η	 μορφή	 της	 RME	 έχει	 επηρεαστεί	 σημαντικά	 από	 την	 οπτική	 του	 Freudenthal	 για	 τα	
Μαθηματικά.	 Oι	 “ρεαλιστικές”-“πραγματικές”	 καταστάσεις	 κατέχουν	 μια	 εξέχουσα	 θέση	
στη	 διαδικασία	 μάθησης	 και	 αποτελούν	 καταστάσεις	 τις	 οποίες	 οι	 μαθητές./-ήτριες	
μπορούν	να	φανταστούν	 (van	den	Heuvel-Panhuizen,	2001:	3).	Χρησιμεύουν	ως	πηγή	για	
την	 ανάπτυξη	 των	 μαθηματικών	 εννοιών,	 εργαλείων	 και	 διαδικασιών	 καθώς	 και	
προσφέρουν	ένα	πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	οι	μαθητές/-ήτριες	μπορούν	σε	μεταγενέστερο	
στάδιο,	 να	 εφαρμόσουν	 τις	 μαθηματικές	 τους	 γνώσεις	 (van	 den	 Heuvel-Panhuizen	 &	
Drijvers,	2014:	521).		
Για	το	λόγο	αυτό,	τα	Μαθηματικά	δε	θα	πρέπει	να	μαθαίνονται	ως/σε	ένα	κλειστό	σύστημα	
ως	έτοιμη	και	προκατασκευασμένη	γνώση	που	διαβιβάζεται	(van	den	Heuvel-Panhuizen	&	
Drijvers,	 2014:	 521).	 Αντ’	 αυτού,	 “είναι	 μία	 δραστηριότητα	 επίλυσης	 προβλημάτων	 και	
γενικότερα	η	δραστηριότητα	οργάνωσης	όλων	 των	πληροφοριών	που	υπάρχουν	πάνω	σε	
μία	προβληματική	κατάσταση”	(van	den	Heuvel-Panhuizen,	2003:	105).		
Για	 τον	 Freudenthal,	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 δεν	 μπορούν	 να	 αποτελούν	 τους/τις	 δέκτες	
“έτοιμων”	Μαθηματικών.	Αποτελούν	τα	ενεργά	μέλη	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	όπου	
στο	 πλαίσιο	 ενός	 αλληλεπιδραστικού	 περιβάλλοντος,	 έρχονται	 σε	 επαφή	 με	 εκείνα	 τα	
φαινόμενα	για	τα	οποία	οι	μαθηματικές	έννοιες,	δομές	και	ιδέες	αποτελούν	τα	κατάλληλα	
εργαλεία	 (“Didactical	 Phenomenology”	 (Freudenthal,	 1999/1983:	 ix).	 Στη	 συνέχεια,	 θα	
πρέπει	να	τους/τις	ζητηθεί	η	διεύρυνση	της	εφαρμοσιμότητας	των	μαθηματικών	γνώσεων	
στο	πλαίσιο	ευρύτερων	μαθησιακών/διδακτικών	στόχων	και	πεδίων	 (Κολέζα,	2000:	 ix).	Ο	
Freudenthal	θεωρεί	την	εξερεύνηση	πραγματικών	καταστάσεων	και	φαινομένων	ως	σημείο	
εκκίνησης	μιας	μαθησιακής	διαδικασίας	 και	 θέτει	 το	 ερώτημα	 “Πώς	 να	δοθεί	 στους/στις	
μαθητές/-ήτριες	το	πρόβλημα,	ώστε	να	αποκτήσει	νόημα	γι’	αυτούς/-ές;”.		
Από	 τα	 λεγόμενα	 του	 Freudenthal	 γίνεται	 αντιληπτό	 ότι	 πολύ	 σπουδαίο	 ρόλο	 παίζει	 το	
“πλαίσιο”	 μέσα	 στο	 οποίο	 διατυπώνονται	 οι	 προβληματικές	 καταστάσεις	 –	 προβλήματα.	
Δεν	 αποτελεί	 το	 “περιτύλιγμα”	 του	 μαθηματικού	 προβλήματος	 και	 ξεφεύγει	 από	 το	
παραδοσιακό	λεκτικό	πρόβλημα	που	διατυπώνεται	με	λέξεις	ή/και	αναφέρεται	απλώς	σε	
μία	 πραγματική	 κατάσταση.	 Αντίστοιχα,	 και	 στην	 RME	 το	 “πλαίσιο”	 αποτελεί	 το	 λόγο	
ύπαρξης	 και	 την	 αιτία	 δημιουργίας	 του.	 Το	 θέμα	 του	 μπορεί	 δεν	 έχει	 συγκεκριμένη	
χωροθέτηση	 και	 μπορεί	 να	 αντλείται	 από	 οπουδήποτε.	 Επιπλέον,	 αυτό	 το	 “πλαίσιο”	
επηρεάζει	 και	 τον	 τρόπο	 λύσης	 του,	 διότι	 εισάγει	 παραμέτρους	 που	 πρέπει	 να	 ληφθούν	
υπόψη	κατά	τη	διαδικασία	επίλυσης	(Κολέζα,	2000:	xvi).			
	

3. Μεθοδολογία	
3.1	Το	πλαίσιο	διεξαγωγής	της	διερεύνησης	

Η	διερεύνηση	του	βαθμού	επίτευξης	των	στόχων	(βλ.	Εισαγωγή),	πραγματοποιήθηκε	κατά	
το	 πρώτο	 τρίμηνο	 του	 σχολικού	 έτους	 2016-2017	 σε	 μία	 Στ΄	 τάξη	 ενός	 πολυθέσιου	
δημοτικού	 σχολείου	 μιας	 αστικής	 περιοχής	 της	 Κρήτης	 στο	 διδακτικό	 αντικείμενο	 των	
Μαθηματικών	και	πιο	συγκεκριμένα	στην	πρώτη	θεματική	ενότητα	με	 τίτλο	“Αριθμοί	και	
Πράξεις”,	όπως	αποτυπώνεται	στο	σχολικό	εγχειρίδιο.	Συμμετείχαν	συνολικά	21	μαθητές/-
ήτριες	(11	αγόρια	και	10	κορίτσια).	Ο	εκπαιδευτικός	της	τάξης	δίδασκε	σε	αυτό	το	τμήμα	
για	 δεύτερη	 συνεχόμενη	 σχολική	 χρονιά	 στους/στις	 20	 μαθητές/ήτριες	 (από	 την	 πέμπτη	
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δημοτικού),	καθώς	ένας	μαθητής	ήρθε	με	μετεγγραφή	κατά	το	σχολικό	έτος	2016-17	από	
σχολείο	παρόμοιων	χαρακτηριστικών.		
Το	 σχολείο	 διέθετε	 ένα	 πολυάριθμο	 μαθητικό	 δυναμικό	 και	 σύλλογο	 διδασκόντων	 με	
συναδέλφους/-ισσες	 αρκετών	 χρόνων	 υπηρεσίας.	 Στο	 σχολείο	 εφαρμόζονταν	 αρκετά	
προγράμματα	 πολιτιστικών	 δραστηριοτήτων	 και	 περιβαλλοντικής	 αγωγής.	 Όσον	 αφορά	
τους/τις	 μαθητές/-ήτριες	 που	 εφαρμόστηκε	 η	 διερεύνηση,	 δύο	 χρόνια	 πριν-στη	 Δ’	
δημοτικού-συμμετείχαν	σε	ένα	περιβαλλοντικό	πρόγραμμα	που	αφορούσε	το	ελαιόλαδο.		
Επιπλέον,	κατά	τη	διάρκεια	του	προηγούμενου	σχολικού	έτους	οι	μαθητές/-ήτριες,	πήραν	
μέρος	 σε	 μία	 διδακτική	 παρέμβαση	 (Vasileiadis	 &	 Strantzalos,	 2016:	 114-115),	 που	
αποτέλεσε	 ένα	 μικρό	 “διάλειμμα”	 από	 το	 τυπικό	 μοντέλο	 που	 προωθούνταν	 από	 το	
σχολικό	 εγχειρίδιο.	 Αφόρμηση	αυτής	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 ήταν	 μια	 πρωτοβουλία	
των	 υπουργείων	 Εργασίας,	 Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 και	 Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης	
(ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.)	 και	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	 Θρησκευμάτων	 (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)	 που	 αφορούσε	 ένα	
πρόγραμμα	παροχής	δεκατιανού	σε	ορισμένα	σχολεία	της	Αττικής.	Τότε,	δόθηκε	η	ευκαιρία	
“επεξεργασίας”	 του	 θέματος	 με	 γενικότερο	 σκοπό	 την	 καλλιέργεια	 της	 κριτικής	 σκέψης,	
αλλά	και	της	πολιτειότητας,	που	αναδύθηκαν	μέσα	από	τη	δυναμική	των	επεξεργασιών	της	
τάξης.	 Ειδικότερα,	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 ήρθαν	 σε	 επαφή	 με	 τη	 διευκρίνιση	 και	 την	
“απομυθοποίηση”	 των	 “κλασμάτων”/”μέρος	 του”,	 με	 σκοπό	 να	 διδαχθούν	 ότι	 στην	
πραγματικότητα	αποτελούν	εκφράσεις	του	 ίδιου	πράγματος	 (π.χ.	ποσοστά).	Για	το	σκοπό	
αυτό	 αναλύθηκαν	 άρθρα	 διαδικτυακών	 εφημερίδων,	 πίνακες	 απογραφής	 πληθυσμού	 με	
χρήση	 μέρους	 των	 στοιχείων	 της	 (παιδικός	 πληθυσμός)	 και	 μία	 έρευνα	 της	 Unicef	 που	
αφορούσε	την	παιδική	φτώχεια	στις	χώρες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και,	η	οποία	μόλις	είχε	
δημοσιευθεί.	Οι	μαθητές/-ήτριες	αρχικά	έκαναν	αναφορές	σχετικά	με	την	παιδική	φτώχεια	
στην	 Ελλάδα,	 κατόπιν	 πραγματοποίησαν	 συγκρίσεις	 που	 οι	 ίδιοι/ες	 επέλεξαν	 σχετικά	 με	
τον	πληθυσμό	 των	μαθητών/-τριών	 της	 χώρας	και	 των	αντίστοιχων	που	συμμετείχαν	στο	
πρόγραμμα,	 και	 τέλος,	 επεδίωξαν	 τον	 “εξορθολογισμό”	 του	 επιπέδου	 σύγκρισης	 του	
εισοδήματος	 προκειμένου	 να	 τεθεί	 το	 “όριο	 φτώχειας”	 σε	 μία	 τριμελή	 οικογένεια	 (η	
επιλογή	 της	 τριμελούς	 οικογένειας	 έγινε	 από	 τους/τις	 μαθητές/-ήτριες,	 αποτελώντας	
συνειδητή	 επιλογή,	 διότι	 όπως	 ανέφεραν	 “θα	 χρησιμοποιήσουμε	 την	 οικογένεια	 με	 τα	
λιγότερα	 μέλη	 που	 θα	 έχει	 και	 τα	 λιγότερα	 έξοδα”,	 σε	 σχέση	 με	 μια	 οικογένεια	
περισσότερων	παιδιών).		
Επίσης,	 στα	 πλαίσια	 του	 μαθήματος	 των	 Μαθηματικών	 της	 Ε	 τάξης,	 η	 διδασκαλία	 δεν	
ακολούθησε	τη	δόμηση	της	ύλης	όπως	προτείνεται	στο	αντίστοιχο	σχολικό	εγχειρίδιο.	Μία	
βασική	 αρχή	 που	 ακολουθούσε	 την	 πορεία	 και	 το	 σχεδιασμό	 του	 μαθήματος	 των	
Μαθηματικών	 της	 Ε	 τάξης	 ήταν	 η	 προσπάθεια	 δημιουργίας	 ενός	 κλίματος	 στο	 οποίο	 οι	
μαθητές/-ήτριες,	 αφού	 κατανοούσαν	 τις	 προβληματικές	 καταστάσεις	 που	 έρχονταν	 σε	
επαφή,	να	μπορούσαν	να	καταστρώνουν	ένα	σχέδιο	επίλυσης,	στο	οποίο	θα	αποτιμούσαν	
κάθε	 φορά	 την	 πιο	 προφανή	 και	 ευκολότερη	 μέθοδο	 επίλυσής	 του	 (Βασιλειάδης,	 2015:	
195).		
Εκτός	από	τις	προηγούμενες	παρεμβάσεις,	όλα	τα	προηγούμενα	χρόνια	χρησιμοποιούνταν	
ως	αποκλειστική	βάση	για	τη	διδασκαλία	το	προτεινόμενο	σχολικό	εγχειρίδιο.	Ειδικότερα	
στο	μάθημα	των	Μαθηματικών,	ακολουθούνταν	πιστά	η	μορφή	που	υποδεικνύεται	από	το	
βιβλίο	του	εκπαιδευτικού.	Αυτό	επιβεβαιώθηκε	μέσω	πληροφοριών	που	προσπορίστηκε	ο	
εκπαιδευτικός-ερευνητής	 από	 τους/τις	 μαθητές/-ήτριες	 της	 τάξης,	 από	 τους	 γονείς	 τους,	
αλλά	και	από	ορισμένους	συναδέλφους	που	εξακολουθούσαν	να	βρίσκονται	στο	σχολείο	
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και	είχαν	την	ευθύνη	της	συγκεκριμένης	τάξης	τα	προηγούμενα	χρόνια	αλλά	και	το	τρέχον	
σχολικό	έτος	σε	διδακτικά	αντικείμενα	που	δεν	άπτονταν	της	ευθύνης	του	εκπαιδευτικού-
ερευνητή.		
Διδακτική	βάση	της	κριτικής	ανάγνωσης	του	Α.Π.	αποτέλεσε	το	ισχύον	Δ.Ε.Π.Π.Σ.	και	Α.Π.Σ.	
των	Μαθηματικών	της	Στ	δημοτικού,	η	εγκύκλιος	που	στάλθηκε	από	το	ΥΠ.Π.Ε.Θ.	στις	19	
Σεπτεμβρίου	 2016	 με	 τίτλο	 “Αναδιάρθρωση,	 εξορθολογισμός	 και	 διαχείριση	 διδακτέας	
ύλης	για	το	μάθημα	των	Μαθηματικών	στο	Δημοτικό	Σχολείο”,	αλλά	και	το	προτεινόμενο	
σχολικό	 εγχειρίδιο	 των	 Μαθηματικών	 της	 Στ΄	 δημοτικού	 (Βιβλίο	 Εκπαιδευτικού,	 Βιβλίο	
Μαθητή	και	 Τετράδιο	Εργασιών).	Ο	 εκπαιδευτικός	 της	 τάξης	προχώρησε	στη	διερεύνηση	
των	 στόχων	 που	 τέθηκαν	 στην	 εισαγωγή,	 ακολουθώντας	 αποκλειστικά	 και	 πιστά	 τις	
οδηγίες	που	προβλέπονται	στα	παραπάνω.		
	

3.2	Εργαλεία	Συλλογής	Δεδομένων		
Για	την	εξαγωγή	των	τελικών	συμπερασμάτων	απαραίτητη	προϋπόθεση	ήταν	η	υιοθέτηση	
ενός	πολλαπλού	συστήματος	καταγραφής	των	δεδομένων.	Για	το	σκοπό	αυτό,	τα	δεδομένα	
προέκυψαν	από:	
i. το	 βιβλίο	 του	 εκπαιδευτικού,	 στο	 οποίο	 αποτυπώνονται	 οι	 σκοποί-στόχοι	 του	 ΑΠ	 και	
καθορίζεται	 το	 πλαίσιο	 του	 περιεχομένου	 και	 της	 διδασκαλίας	 του	 μαθήματος	 των	
Μαθηματικών	της	Στ΄	δημοτικού,	

ii. τις	 γραπτές	 απαντήσεις	 των	 παιδιών	 στην	 ερώτηση	 “Τι	 είναι	 τα	 Μαθηματικά;”	 που	
σκοπό	 είχε	 τη	 διερεύνηση	 του	 κοινωνικο-μαθηματικού	 υπόβαθρου	 των	 μαθητών/-τριών	
της	τάξης,		
• το	 ημερολόγιο	 του	 εκπαιδευτικού,	 μέσω	 της	 καθημερινής,	 άμεσης	 και	
διαμεσολαβημένης	παρατήρησης	της	διδασκαλίας	και	επίδρασής	της	πάνω	στο	μαθησιακό	
κλίμα	 της	 τάξης,	 τις	 λεκτικές	 ή	 και	 παραδειγματικές	 αναφορές	 των	 μαθητών/-τριών	 σε	
αυτήν	και	στο	 (Μαθηματικό)	περιεχόμενο	όπως	μεταφέρεται	στην	καθημερινή	κοινωνική	
πρακτική	τους,		
1. τα	φύλλα	δραστηριοτήτων	τα	οποία	οι	μαθητές/ήτριες	κλήθηκαν	να	φέρουν	εις	πέρας.	
Σε	όλες	τις	περιπτώσεις	ήταν	ανώνυμα	και	περιείχαν	προβλήματα,	παρόμοιας	φιλοσοφίας	
και	δυσκολίας	με	αυτά	του	σχολικού	εγχειριδίου	και	σκοπό	είχαν	τη	διερεύνηση	στάσεων	
και	χειρισμών	σε	διαδικασίες	με	μαθηματικό	περιεχόμενο.	

	
3.3	Η	Ανάλυση	των	δεδομένων	

3.3.1	Το	Βιβλίο	του	Εκπαιδευτικού		
Ξεκινώντας	 την	 κριτική	 ανάγνωση	 του	ΑΠ	 κρίθηκε	 απαραίτητη	 η	 λεπτομερής	 μελέτη	 του	
βιβλίου	 του	 εκπαιδευτικού,	 στο	 οποίο	 αποτυπώνονται	 παραδοσιακά	 οι	 βασικοί	 σκοποί-
στόχοι	 και	 παραδοχές	 του	 μαθήματος	 (στην	 περίπτωσή	 μας	 των	 Μαθηματικών)	 όπου	
οφείλει	να	βασίζεται	τόσο	ο	σχεδιασμός	της	διδασκαλίας,	όσο	και	η	υλοποίησή	της.		
Ειδικότερα,	 περιλαμβάνεται	 ένα	 εισαγωγικό	 μέρος	 στο	 οποίο	 γίνεται	 μία	 ανάλυση	 της	
δομής	και	της	διδακτικής	προσέγγισης	του	βιβλίου	των	Μαθηματικών	της	Στ΄	τάξης.	Βασική	
θέση	 που	 διέπει	 το	 βιβλίο	 του	 εκπαιδευτικού	 είναι	 η	 “αποκήρυξη”	 του	 “παραδοσιακού	
τρόπου	 διδασκαλίας”.	 Κάτι	 τέτοιο	 γίνεται	 φανερό	 συνεχώς	 αφού	 επιχειρείται	 ένας	
“επαναπροσδιορισμός	 ορισμένων	 δεδομένων	 της	 παραδοσιακής	 διδακτικής”,	 όπου	 “η	
μαθηματική	 γνώση	 προσφέρεται	 έτοιμη	 στο	 μαθητή,	 ο	 οποίος	 απλώς	 καλείται	 να	 την	
κατανοήσει	 και	 να	 την	απομνημονεύσει”.	 Αναγνωρίζεται	 η	 ύπαρξη	πρότερου	 “παθητικού	
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χαρακτήρα”	 του	μαθητή	 και	 “αποκλειστικού	φορέα	 της	 γνώσης”	 του	 δασκάλου,	 μιας	 και	
γίνεται	λόγος	για	“ανατροπή”	αυτής	της	κατάστασης.				
Στις	 νεότερες	 διδακτικές	αντιλήψεις,	 ο/η	μαθητής/-ήτρια	δεν	αντιμετωπίζεται	 κατ’	 αυτόν	
τον	 τρόπο	 αλλά	 “κατασκευάζει	 δυναμικά	 τη	 μαθηματική	 γνώση	 μέσα	 από	 κατάλληλα	
διαμορφωμένες	 μαθηματικές	 καταστάσεις	 και	 δραστηριότητες”,	 όπου	 μέσα	 από	 την	
“υποστήριξη	 του	 δασκάλου,	 καλείται	 να	 διαμορφώσει	 τη	 δική	 του	 προσέγγιση	 στη	
μαθηματική	 γνώση,	 μέσα	από	 την	 οργάνωση	 της	 προσωπικής	 δραστηριοποίησης	 και	 των	
εμπειριών	του”.	Ο	εκπαιδευτικός	δεν	αποτελεί	τον	“αποκλειστικό	φορέα	της	γνώσης”,	αλλά	
“ο	οργανωτής	 του	πλαισίου	μέσα	στο	 οποίο	θα	αναπτυχθεί	 η	 ερευνητική	 δραστηριότητα	
των	 μαθητών”	 που	 “ενισχύει	 τους	 μαθητές	 και	 συντονίζει	 της	 δραστηριότητά	 τους”.	 Η	
προσέγγιση	 της	 διδακτικής	 πράξης	 κρίνεται	 ως	 “μη	 πραγματοποιήσιμη	 σε	 συνθήκες	
αποκλειστικά	μετωπικής	διδασκαλίας”,	γιατί	έτσι	ευνοείται	“η	μετάδοση	πληροφοριών	από	
το	 δάσκαλο	 και	 όχι	 η	 προσωπική	 έρευνα	 και	 δραστηριότητα	 των	 μαθητών	 και,	 κατά	
συνέπεια,	η	κατάκτηση	της	μαθηματικής	γνώσης	από	αυτούς”.			
Επίσης,	 γίνεται	 λόγος	 για	 την	 “καλλιέργεια	 του	 κριτικού	 πνεύματος	 και	 της	
δημιουργικότητας	 των	 μαθητών”	 μέσα	 από	 “εναλλακτικές	 διδακτικές	 προσεγγίσεις”.	 Στη	
σύγχρονη	 τάξη	 των	 Μαθηματικών	 ο	 μαθητής	 “αναλαμβάνει	 πρωτοβουλία,	 ερευνά,	
ανταλλάσσει	 γνώμες,	 συζητά	 πιθανούς	 τρόπους	 αντιμετώπισης	 προβλημάτων,	 δοκιμάζει	
ιδέες,	ελέγχει	 τα	συμπεράσματά	του”.	Οι	δραστηριότητες	μπορούν	να	αξιοποιούνται	είτε	
σε	 ομαδικό	 είτε	 σε	 ατομικό	 επίπεδο,	 διευκρινίζοντας	 ότι	 στην	 περίπτωση	 της	 ατομικής	
εργασίας	ο	μαθητής	“δεν	εργάζεται	σε	συνθήκες	απομόνωσης”.		
Επιπλέον,	καθίσταται	σαφές	ότι	η	μάθηση	οφείλει	να	στηρίζεται	και	να	χτίζεται	“επάνω	στη	
διαισθητική	 κατανόηση	 από	 τους	 μαθητές	 των	 στρατηγικών	 και	 των	 διαδικασιών	 που	
απαιτούνται	 για	 την	 εύρεση	 της	 λύσης”.	 Τονίζεται	 η	 σημασία	 και	 η	 χρησιμότητα	 των	
“άτυπων	μεθόδων	λύσεων”,	οι	οποίες	αν	και	αρχικά	μπορεί	να	είναι	“ανεπαρκείς”,	με	την	
κατάλληλη	 “αλληλεπίδραση”,	 θα	 οδηγήσουν	 “σε	 οικοδόμηση	 επαρκέστερων	 και	
περισσότερο	 δομημένων	 μεθόδων”,	 με	 “δυνατότητες	 επιλογής	 της	 προσφορότερης	
στρατηγικής”.	 Επίσης,	 γίνεται	 λόγος	 σε	 μία	 βασική	 θέση	 του	 Freudenthal	 πως	 “η	
μαθηματική	 γνώση	 δεν	 μπορεί	 να	 οικοδομηθεί	 μέσα	 από	 μία	 ή	 μερικές	 δραστηριότητες	
αλλά	μέσα	από	ένα	σύνολο	καταστάσεων	και	προβλημάτων	στα	οποία	η	έννοια	λειτουργεί	
και	 παίρνει	 το	 νόημά	 της”.	 Γίνεται,	 επομένως,	 αντιληπτό	 και	 εμφανές	 ότι	 σε	 επίπεδο	
γενικής	στόχευσης,	η	διδασκαλία	του	μαθήματος	των	Μαθηματικών	θα	πρέπει	να	συνάδει	
με	τις	βασικές	απόψεις	του	Freudenthal	και	της	RME.		
Από	 την	 άλλη,	 το	 βιβλίο	 του	 εκπαιδευτικού	 προχωράει,	 σε	 επίπεδο	 σχεδιασμού,	 σε	
καθορισμό	 συγκεκριμένων	 βημάτων	 που	 πρέπει	 να	 διέπουν	 την	 πορεία	 της	 διδακτικής	
διαδικασίας,	δίνοντας	συγκεκριμένες	οδηγίες.	Πιο	συγκεκριμένα,	περιγράφει	συνοπτικά	τη	
σειρά	 που	 πρέπει	 να	 διέπει	 τη	 διδακτική	 πράξη	 που	 θα	 διαδραματιστεί	 μέσα	 από	 το	
σχολικό	εγχειρίδιο.	Παρατηρώντας	το	γίνεται	αντιληπτό	ότι	σε	κάθε	ενότητα	υπάρχει	η	ίδια	
δομή	 με	 δύο	 σελίδες	 στο	 βιβλίο	 μαθητή	 και	 δύο	 σελίδες	 στο	 τετράδιο	 εργασιών.	 Στην	
πρώτη	σελίδα	του	βιβλίου	μαθητή	υπάρχουν	οι	δύο	“Δραστηριότητες”,	στο	πάνω	μέρος	της	
δεύτερης	σελίδας	το	“Συμπέρασμα”	με	το	αντίστοιχο	“Παράδειγμα”	και	ακριβώς	από	κάτω	
οι	δύο	“Εφαρμογές”	με	τις	λύσεις	τους	και	κλειστού	τύπου	“Ερωτήσεις	για	αυτοέλεγχο	και	
συζήτηση”.	Στο	τετράδιο	εργασιών	κάθε	ενότητα	καλύπτει	επίσης	δύο	σελίδες,	στις	οποίες	
αρχικά	 βρίσκονται	 οι	 “Ασκήσεις”,	 αμέσως	 μετά	 τα	 “Προβλήματα”,	 η	 “Δραστηριότητα	 με	
προεκτάσεις”	και	τέλος	τα	“Θέματα	για	διερεύνηση	και	συζήτηση”.		
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Έτσι,	αρχικά,	“ξεκινώντας	το	νέο	μάθημα”,	ο	δάσκαλος	“υποδεικνύει”	στους	μαθητές	τους	
στόχους	 που	 αναγράφονται	 στην	 αρχή	 κάθε	 ενότητας	 στο	 βιβλίο	 μαθητή,	 “οι	 οποίοι	
μπορούν	να	συζητηθούν	στην	τάξη,	όποτε	το	κρίνει	σκόπιμο	ο	δάσκαλος”.	Στη	συνέχεια,	οι	
μαθητές/-ήτριες	 “προχωρούν	 στην	 αντιμετώπιση	 των	 δραστηριοτήτων”,	 οι	 οποίες	
βρίσκονται	 ακριβώς	 από	 κάτω,	 είτε	 ατομικά,	 είτε	 ομαδικά,	 με	 τον	 εκπαιδευτικό	 “να	
συντονίζει,	να	παρακολουθεί,	να	κάνει	υποδείξεις,	να	απαντά	σε	ερωτήσεις,	στα	περιθώρια	
του	διαθέσιμου	χρόνου”.		
Αφού	 ολοκληρωθεί	 η	 αντιμετώπιση	 των	 δραστηριοτήτων,	 “παρουσιάζονται	 και	
συζητούνται”	στην	τάξη	τα	συμπεράσματα	με	τα	παραδείγματά	τους,	με	τον	εκπαιδευτικό	
“να	 πρέπει	 να	 επισημάνει	 τη	 νέα	 μαθηματική	 γνώση,	 ενοποιώντας	 τις	 απόψεις	 και	 τα	
συμπεράσματα	 των	μαθητών,	 ανακεφαλαιώνοντας	 και	 επισημοποιώντας	 τις	 γνώσεις	 που	
αποκτήθηκαν”.	 Αξίζει	 να	 αναφερθεί,	 ότι	 τα	 συμπεράσματα	 και	 τα	 παραδείγματα	 είναι	
διατυπωμένα	στο	βιβλίο	μαθητή	και	πάντα	τοποθετημένα	στο	ίδιο	σημείο	κάθε	ενότητας,	
μέσα	σε	ειδική	έγχρωμη	στήλη.		
Η	 διδασκαλία	 συνεχίζεται	 μέσα	 από	 “τη	 μελέτη	 των	 δύο	 υποδειγματικά	 λυμένων	
προβλημάτων	εφαρμογής	της	νέας	γνώσης”,	με	το	δάσκαλο	“να	φροντίζει	ώστε	οι	μαθητές	
να	 κατανοήσουν	 τη	 μεθοδολογία	 που	 ακολουθείται	 στη	 λύση	 προβλημάτων	 της	
καθημερινής	 ζωής	 που	 είναι	 σχετικές	 με	 τη	 νέα	 γνώση”.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 αξίζει	 να	
αναφερθεί,	 ότι	 σε	 κάποιες	 ενότητες,	 υπάρχουν	 μαθηματικές	 ασκήσεις	 με	 την	 εκφώνηση	
“Να	λύσετε	την	παρακάτω	άσκηση”.		
Η	 ολοκλήρωση	 της	 ενότητας	 μέσα	 από	 το	 βιβλίο	 μαθητή	 γίνεται	 με	 τις	 ερωτήσεις	 για	
αυτοέλεγχο	και	συζήτηση,	όπου	σκοπός	είναι	“η	ανάδειξη	των	ιδιαίτερων	χαρακτηριστικών	
της	μαθηματικής	γνώσης	που	αποκτήθηκε	και	των	ορίων	εφαρμογής	και	χρήσης	της”.	Αυτές	
πρέπει	 να	πραγματώνονται	 στο	 σχολείο,	ωστόσο	μπορούν	 να	 δοθούν	ως	 εργασία	 για	 το	
σπίτι	 “όταν	 το	 επιβάλλουν	 τα	 στενά	 χρονικά	 περιθώρια	 της	 διδακτικής	 ώρας”.	 Τέλος,	 οι	
μαθητές	 ρίχνουν	 ξανά	 μια	 ματιά	 στους	 στόχους	 που	 ήταν	 γραμμένοι	 στην	 αρχή	 της	
ενότητας	“προκειμένου	να	διαπιστώσουν	αν	τους	έχουν	κατακτήσει	όλους”.		 	
Κατόπιν	η	διδασκαλία	της	ενότητας	συνεχίζεται	μέσα	από	το	τετράδιο	εργασιών,	όπου	εκεί	
γίνεται	 η	 “εμπέδωση	 και	 επέκταση	 της	 νέας	 γνώσης	 με	 το	 δάσκαλο	 να	 καλείται	 να	
συνεκτιμήσει	 το	 βαθμό	 στον	 οποίο	 οι	 μαθητές	 κατανόησαν	 το	 συγκεκριμένο	 μάθημα,	
κρίνοντας	ποιες	ασκήσεις	θα	αντιμετωπιστούν	στην	τάξη	και	ποιες	θα	δοθούν	για	το	σπίτι”.	
Οι	ασκήσεις	στην	πλειοψηφία	τους	είναι	“εκτέλεσης	πράξεων”,	“διάταξης	αριθμών”	καθώς	
και	“γραφής	αριθμών”.	Αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	στο	τετράδιο	εργασιών	και	στο	τέλος	κάθε	
ενότητας	 υπάρχουν	 τα	 “Θέματα	 για	 διερεύνηση	 και	 συζήτηση”,	 για	 τα	 οποία	 όμως	 δεν	
γίνεται	καμία	αναφορά	στο	βιβλίο	του	εκπαιδευτικού.	
Προχωρώντας,	το	βιβλίο	του	εκπαιδευτικού	χωρίζεται	σε	έξι	θεματικές	ενότητες	και	κάθε	
μία	από	αυτές	χωρίζεται	στα	επιμέρους	κεφάλαιά	της.	Σε	κάθε	κεφάλαιο	υπάρχουν	και	οι	
οδηγίες,	οι	οποίες	έχουν	μία	συγκεκριμένη	και	ίδια	μορφή.	Ξεκινούν	με	τον	καθορισμό	των	
επιμέρους	 στόχων	 του	 κεφαλαίου,	 το	 τι	 αναμένεται	 ο	 μαθητής	 να	 κάνει,	 τις	 πιθανές	
δυσκολίες	 και	 στη	 συνέχεια	 το	 πώς	 πρέπει	 να	 γίνει	 μέσα	 στη	 διδασκαλία	 η	 προσέγγιση	
όλων	όσων	προαναφέρθηκαν	(και	με	την	 ίδια	σειρά)	από	την	πλευρά	του	εκπαιδευτικού.	
Αξίζει	 να	αναφερθεί,	 ότι	σε	περίπτωση	όπου	 “έχει	 κριθεί”	από	 τους	συντάκτες	ότι	δε	θα	
συναντηθούν	δυσκολίες,	αναφέρεται	η	φράση	“Δεν	παρουσιάζουν	δυσκολίες”.	Εκεί	επίσης,	
υπάρχουν	 και	 οι	 λύσεις	 σε	 κάποιες	 ασκήσεις	 και	 προβλήματα,	 κυρίως	 του	 τετραδίου	
εργασιών.	Επίσης,	θα	πρέπει	να	τονίσουμε	ότι	αν	και	στο	εισαγωγικό	μέρος	έγινε	λόγος	για	
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συνδέσεις	 μεταξύ	 των	 ενοτήτων	 –	 κεφαλαίων,	 κάτι	 τέτοιο	 δε	 γίνεται	 εμφανές	 στην	
προσέγγιση	 που	 προτείνεται	 και	 καλείται	 να	 υιοθετήσει	 ο	 εκπαιδευτικός	 στη	 διδακτική	
πράξη.	 Κάθε	 κεφάλαιο	 δηλαδή,	 προσεγγίζεται	 αποκομμένο	 από	 τα	 υπόλοιπα	 μέσα	 στο	
βιβλίο	 του	 εκπαιδευτικού.	 Τέλος,	 με	 το	 τέλος	 κάθε	 θεματικής	 ενότητας	 υπάρχει	 και	 το	
αντίστοιχο	“Κριτήριο	Αξιολόγησης”	με	συγκεκριμένες	ασκήσεις	και	προβλήματα.	
Αποτιμώντας	επομένως	το	περιεχόμενο	του	βιβλίου	του	εκπαιδευτικού,	γίνεται	φανερό,	ότι	
αν	 και	 στην	 εισαγωγή	 του	 γίνεται	 λόγος	 για	 ένα	 σύνολο	 χαρακτηριστικών,	 θέσεων	 και	
βασικών	 αρχών	 που	 διέπουν	 την	 ανάπτυξη	 ενός	 μη	 στοχοθετικού	 Α.Π.,	 ταυτόχρονα	
διαθέτει	και	κάποια	χαρακτηριστικά	τα	οποία	το	κατατάσσουν	τελικά	σε	ένα	στοχοθετικό	
μοντέλο	ανάπτυξης	Α.Π..	Πιο	συγκεκριμένα,	η	διδασκαλία	είναι	πλήρως	καθορισμένη,	με	
σχεδόν	 μηδενική	 αυτενέργεια	 του	 εκπαιδευτικού	 και	 με	 σαφείς	 διατυπωμένους	 και	
προκαθορισμένους	 στόχους	 για	 κάθε	 ενότητα	 και	 που	 απευθύνονται	 στο	 σύνολο	 των	
μαθητών,	 χωρίς	 διαφοροποιήσεις.	 Χωρίς	 να	 γίνεται	 σύνδεση	 τόσο	 μεταξύ	 των	 ενοτήτων	
του	 ίδιου	 του	 αντικειμένου	 των	 Μαθηματικών	 αλλά	 και	 με	 το	 αντικείμενο	 άλλων	
επιστημών	 (εκτός	 από	 την	 περίπτωση	 των	 “Θεμάτων	 για	 Διερεύνηση	 και	 Συζήτηση”),	 με	
διατυπωμένη	ακόμη	και	την	προσέγγιση	κάθε	δραστηριότητας	ή	άσκησης	ή	προβλήματος,	
με	εκ	των	προτέρων	γνώση	από	τους	συντάκτες	ως	προς	την	ύπαρξη	δυσκολιών,	με	αλλαγή	
του	 σχεδιασμού	 της	 διδασκαλίας	 μόνο	 στην	 περίπτωση	 που	 πιέζει	 ο	 χρόνος,	 και	 με	 το	
δάσκαλο	να	είναι	αυτός	που	θα	ανακεφαλαιώνει	και	θα	επισημοποιεί	 τη	νέα	γνώση	που	
κατακτήθηκε	και,	 τέλος,	με	στόχους	που	αναμένουν	περισσότερο	την	παθητική	παρά	την	
ενεργή	 στάση	 του/της	 μαθητή/-ήτριας,	 πράγμα	 το	 οποίο	 φαίνεται	 από	 τα	 ρήματα	 που	
χρησιμοποιούν	 οι	 συντάκτες	 στη	 διατύπωση	 των	 στόχων	 (παρακολουθεί,	 εκτελεί,	
χρησιμοποιεί,	αναγνωρίζει,	εντοπίζει,	διακρίνει,	κατανοεί,	διαπιστώνει).	
Σε	 όλα	 όσα	 αναφέρθηκαν	 προηγουμένως	 προστίθεται	 και	 η	 εγκύκλιος	 που	 προωθήθηκε	
από	το	ΥΠ.Π.Ε.Θ.	με	θέμα:	“Αναδιάρθρωση,	Εξορθολογισμός	και	Διαχείριση	της	Διδακτέας	
Ύλης	 για	 το	 Μάθημα	 των	 Μαθηματικών	 στο	 Δημοτικό	 Σχολείο”	 και	 αφορούσε	 κάποιες	
συγκεκριμένες	οδηγίες	σε	ότι	αφορά	τη	διδασκαλία	του	μαθήματος	των	Μαθηματικών	σε	
όλες	 τις	 τάξεις	 του	 δημοτικού	 σχολείου,	 συνεπώς	 και	 σε	 αυτό	 της	 Στ	 δημοτικού.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	στην	 εγκύκλιο	αρχικά	 καθορίζεται	 το	 εκπαιδευτικό	υλικό	που	θα	διδαχθεί	
(Βιβλίο	Μαθητή	 και	 Τετράδια	 Εργασιών).	 Στην	 ίδια	 εγκύκλιο	 προτείνονται	 είτε	 κεφάλαια	
είτε	 συγκεκριμένες	 δραστηριότητες	 του	 σχολικού	 εγχειριδίου	 που	 δεν	 θα	 “αξιοποιηθούν	
διδακτικά”,	με	την	απαιτούμενη	σχετική	αιτιολόγηση,	η	οποία	χαρακτηρίζεται	σύντομη	και	
αρκετές	 φορές	 επαναλαμβανόμενη.	 Ακολούθως,	 υπάρχουν	 και	 τα	 “ψηφιακά	 δομήματα”	
που	“προτείνονται	να	αξιοποιηθούν	διδακτικά	από	τα	εμπλουτισμένα	σχολικά	εγχειρίδια”.	
Παρατηρώντας	αυτές	τις	δραστηριότητες	(τα	“ψηφιακά	δομήματα”)	γίνεται	αντιληπτό	ότι	
αποτελούν	 “μεταφορά”	 και	 “προσομοίωση”	 της	 άσκησης	 ή	 της	 δραστηριότητας	 του	
σχολικού	εγχειριδίου	στον	υπολογιστή,	κάνοντας	χρήση	συγκεκριμένων	λογισμικών.		
Είναι	φανερό,	επομένως,	ότι	στην	“Αναδιάρθρωση	της	Διδακτέας	Ύλης”		υπάρχουν	αρκετά	
στοιχεία	που	παραπέμπουν	σε	ένα	“στοχοθετικό”	μοντέλο	ανάπτυξης	Α.Π..	Οι	οδηγίες	της	
εγκυκλίου	είναι	συγκεκριμένες	και	προκαθορισμένες	και	απευθύνονται	σε	όλα	τα	σχολεία	
και	για	όλους	τους/τις	μαθητές/ήτριες,	χωρίς	περιορισμούς	και	διευκρινίσεις	εναλλακτικών	
προσεγγίσεων.	 Περιλαμβάνει	 σαφείς	 οδηγίες	 ως	 προς	 τον	 καθορισμό	 του	 διδακτικού	
υλικού	 που	 θα	 έχει	 ένας/μία	 εκπαιδευτικός,	 σε	 τρόπους	 αντιμετώπισης	 συγκεκριμένων	
δραστηριοτήτων,	το	ποιες	δραστηριότητες	(ή	και	κεφάλαια)	πρέπει	να	διδαχθούν	και	ποια	
όχι,	περιορίζοντας	την	αυτενέργειά	του.	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

92	

3.3.2	Οι	απαντήσεις	των	παιδιών	στην	ερώτηση	“Τι	είναι	τα	Μαθηματικά;”	
Η	διερεύνηση,	σε	επίπεδο	διδασκαλίας	στην	τάξη,	ξεκίνησε	μέσα	από	τις	απαντήσεις	των	
μαθητών/-τριών	της	τάξης	στο	ερώτημα	“Τι	είναι	τα	Μαθηματικά;”,	το	οποίο	κλήθηκαν	να	
απαντήσουν	 στην	 αρχή	 της	 σχολικής	 χρονιάς.	 Τα	 φύλλα	 απαντήσεων	 των	 παιδιών	 ήταν	
ανώνυμα,	 κάτι	 το	 οποίο	 ζητήθηκε	 από	 τον	 εκπαιδευτικό	 της	 τάξης	 πριν	 την	 έναρξη	 της	
διαδικασίας	και	δε	δόθηκε	καμία	περαιτέρω	διευκρίνιση.	
Έτσι,	 στις	 απαντήσεις	 τους,	 σχεδόν	 οι	 μισοί/-ές	 μαθητές/-ήτριες	 ανέφεραν	 ότι	 τα	
Μαθηματικά	“μας	βοηθούν”	ή	“τα	χρησιμοποιούμε”	σε	καθημερινά	 ζητήματα	όπως:	 	 “να	
βρούμε	τα	ρέστα”	ή	“τα	χρήματα”,	 “να	μετρήσουμε	το	χρόνο”,	 “να	βρούμε	τα	μήλα”,	 “να	
μετρήσουμε	μία	επιφάνεια”.	Οι	υπόλοιποι/-ες	συνέδεσαν	τα	Μαθηματικά	αποκλειστικά	με	
τους	 αριθμούς	 και	 τις	 πράξεις	 “μαθαίνεις	 τους	 αριθμούς”,	 “μαθαίνεις	 να	 κάνεις	
προσθέσεις,	αφαιρέσεις,…”,	“μαθαίνεις	την	προπαίδεια”,	“είναι	τα	κλάσματα”,	“να	λύνεις	
ασκήσεις”,	 κ.ά.	 	Μόνο	δύο	μαθητές/-ήτριες	ανέφεραν	 τη	 “διαχείριση	 των	προβλημάτων”	
(“ποια	στρατηγική	ή	ποιες	πράξεις	πρέπει	 να	ακολουθήσεις”,	 “τι	θα	έκανες	αν	ήταν	δικό	
σου	 το	 πρόβλημα”)	 και	 το	 ένα	 από	 αυτά	 ότι	 “οι	 ασκήσεις	 δε	 σε	 βοηθάνε”.	 Αρκετοί/-ές	
μαθητές/-ήτριες	εξέφρασαν	“υπερβολές”	όπως:	“Χωρίς	τα	Μαθηματικά	δεν	πας	μπροστά”	,	
“μπορούμε	να	τελειώσουμε	πιο	εύκολα	τις	δουλειές	μας”,	“εξασκείς	το	μυαλό”,	“σε	κάνουν	
καλύτερο	 αθλητή”,	 “κάνουν	 τη	 ζωή	 μας	 ευκολότερη”,	 “αν	 δεν	 ξέρεις	 μαθηματικά,	 δεν	
ξέρεις	τίποτα”,	κ.ά.,	κάνοντας	φανερό	ότι	η	αξία	του	μαθήματος	δεν	εμπεδώνεται	από	την	
ίδια	 την	 εμπειρία	 των	 παιδιών,	 αλλά	 από	 εξωτερικές,	 εν	 γένει	 τυπικές	 και	 εκτός	 της	
πραγματικότητας,	αποφάνσεις.	
Επίσης,	αρκετοί/-ές	μαθητές/-ήτριες	ανέφεραν	ότι	χρειάζεται	“περισσότερη	εξάσκηση”	και	
“περισσότερο	 διάβασμα”.	 Τότε	 μόνο	 γίνονται	 “εύκολα”,	 γίνεσαι	 γενικότερα	 “καλός”	 ή	
“καλύτερος	μαθητής”,	πετυχαίνεις	στα	“τεστ”.	Διαφορετικά,	“τα	ξεχνάς”.	Πολλοί/-ές	επίσης	
ανέφεραν	ότι	τα	Μαθηματικά	είναι	“πολύ	δύσκολο	μάθημα”,	που	“πρέπει	να	έχεις	μυαλό”.	
Κάποιοι/-ες	 στην	 προσπάθειά	 τους	 να	 απαντήσουν	 το	 ερώτημα,	 συνέδεσαν	 τα	
Μαθηματικά	με	το	περιεχόμενο	του	μαθήματος	όπως	δομήθηκε	την	προηγούμενη	σχολική	
χρονιά	 (εκτός	 σχολικού	 εγχειριδίου	 των	 Μαθηματικών	 της	 Έ	 τάξης,	 μέσα	 από	 μία	
αναδόμηση	της	ύλης),	λέγοντας	πως	κάτι	τέτοιο	τους	“διευκόλυνε”	σε	σχέση	με	το	παρόν	
σχολικό	εγχειρίδιο.	
Φαίνεται,	επομένως,	ότι	οι	μαθητές/-ήτριες	εισερχόμενοι	στη	Στ	τάξη	“ταυτίζουν”,	σχεδόν	
αποκλειστικά,	 τα	Μαθηματικά	με	 τους	αριθμούς	και	 τις	βασικές	πράξεις.	 Στο	βαθμό	που	
“μεταφέρουν”	 τα	 Μαθηματικά	 στην	 καθημερινότητά	 τους,	 αυτό	 γίνεται	 σε	 πολύ	 απλές	
καταστάσεις	 (πλην	ελαχίστων	εξαιρέσεων),	οι	οποίες	εμπεριέχονται	στο	περιεχόμενο	των	
σχολικών	 Μαθηματικών	 που	 διδάχθηκαν	 σε	 προηγούμενες,	 μη	 κοντινές	 χρονικά,	 τάξεις	
(κυρίως	 Α	 και	 Β	 δημοτικού).	 Πιστεύουν	 ότι	 για	 να	 γίνεις	 “καλύτερος/η”	 απαιτείται	
“εξάσκηση”,	 λύση	 ασκήσεων	 και	 καλή	 απόδοση	 στα	 τεστ,	 θεωρώντας	 ότι	 εκεί	 κρίνονται	
όλα.	 Θεωρούν	 τα	 Μαθηματικά	 ένα	 “πολύ	 δύσκολο	 μάθημα”,	 συνδέοντάς	 το	 με	
“υπερβολές”	που	έχουν	διαμορφωθεί	από	το	ευρύτερο	περίγυρό	τους.	

							
3.3.3	Το	Ημερολόγιο	και	τα	Φύλλα	Δραστηριοτήτων	

Από	 την	 αρχή	 της	 σχολικής	 χρονιάς	 αρκετοί/-ές	 μαθητές/-ήτριες	 ρωτούσαν	 τον	
εκπαιδευτικό	 της	 τάξης	 “αν	 θα	 ξανακάνουμε	 κάτι	 παρόμοιο	 με	 το	 δεκατιανό;”	 που	
πραγματοποιήθηκε	 την	 προηγούμενη	 σχολική	 χρονιά	 (βλ.	 κεφ.	 3.1).	 Έγινε,	 επομένως,	
αντιληπτό	 ότι	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 ζητούσαν	 “αντικείμενα	 μελέτης”	 που	 τους/τις	
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ενδιέφεραν,	μέσα	από	την	καθημερινότητα,	που	είχαν	οι	ίδιοι/-ες	λόγο	στον	καθορισμό	της	
πορείας	διδασκαλίας	και	όχι	το	ένα	και	ενιαίο	για	όλους	τους	μαθητές	σχολικό	εγχειρίδιο,	
με	 επιλύσεις	 ασκήσεων,	 έτοιμα	 και	 γραμμένα	 τα	 συμπεράσματα	 και	 με	 έτοιμες	 λυμένες	
εφαρμογές,	παραμένοντας	παθητικοί	αποδέκτες	της	διδασκαλίας.	
Στην	περίπτωση	της	επεξεργασίας	των	υποδειγματικά	λυμένων	προβλημάτων	του	βιβλίου	
μαθητή	(όπου	σε	πολλές	περιπτώσεις	υπήρχαν	ασκήσεις	και	το	ζητούμενο	ήταν	η	εκτέλεση	
πράξεων,	 σε	 αντίθεση	 με	 το	 βιβλίο	 του	 εκπαιδευτικού	 όπου	 αυτές	 οι	 εφαρμογές	
παρατίθενται	και	προτείνονται	ώστε	“ο	δάσκαλος	φροντίζει	οι	μαθητές	να	κατανοήσουν	τη	
μεθοδολογία	 που	 ακολουθείται	 στη	 λύση	 προβλημάτων	 της	 καθημερινής	 ζωής”),	 που	
ακολουθούσαν	το	συμπέρασμα	και	τα	παραδείγματα	και	στις	οποίες	η	λύση	προσφέρεται	
έτοιμη,	 παρατηρήθηκε	 μη	 ενεργητική	 συμμετοχή,	 αλλά	 παθητική	 στάση	 των	 παιδιών,	
μένοντας	 απλώς	 στην	 ανάγνωσή	 της,	 με	 τον	 εκπαιδευτικό	 να	 υιοθετεί	 μία	
“διεκπεραιωτική”	στάση.		
Επίσης,	υπήρχαν	δραστηριότητες	του	βιβλίου	μαθητή	στις	οποίες,	σύμφωνα	με	το	βιβλίο	
του	 εκπαιδευτικού,	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 ανακαλύπτουν	 τη	 νέα	 γνώση	 και	 στις	 οποίες	
αντιμετώπισαν	 δυσκολίες	 σε	 ό,τι	 αφορά	 το	 γεγονός	 ότι	 ήταν	 μακριά	 από	 την	
καθημερινότητά	 τους.	 Δεν	 καταλάβαιναν	 το	 νόημά	 τους,	 είχαν	 άγνωστες	 λέξεις,	
δυσκολεύονταν	 να	 συμπληρώνουν	 τα	 κενά	 που	 υπήρχαν	 στην	 επίλυση	 όπως	 είχαν	
καθοριστεί	στο	βιβλίο	(παρότι	γνώριζαν	το	τι	έπρεπε	να	κάνουν)	ή	και	δυσκολεύονταν	να	
απαντήσουν	 σε	 ενδιάμεσα	 ερωτήματα.	 Εύλογα	 γεννούνται	 τα	 ερωτήματα:	 “Μπορεί	 η	
ανακάλυψη	 της	 νέας	 γνώσης	 να	 γίνει	 μέσα	 από	 μία	 συγκεκριμένη	 δραστηριότητα;”,	 “Τι	
γίνεται	 στην	 περίπτωση	 όπου	 μία	 δραστηριότητα	 δεν	 είναι	 νοηματικά	 κοντά	 στο	
περιβάλλον	των	παιδιών;”,	“Τι	γίνεται	στην	περίπτωση	όπου	οι	μαθητές/-ήτριες	έχουν	μία	
διαφορετική	στρατηγική	επίλυσης	της	δραστηριότητας	(ή	και	ενός	προβλήματος)	από	την	
προτεινόμενη	του	σχολικού	εγχειριδίου;”.		
Σε	πολλές	περιπτώσεις	οι	μαθητές/-ήτριες	δεν	αντιμετώπισαν	κάποιο	ιδιαίτερο	πρόβλημα	
στις	λύσεις	ασκήσεων.	Μπορούσαν	να	εκτελούν	πράξεις,	να	διατάσσουν	και	να	συγκρίνουν	
αριθμούς,	 να	 μετατρέπουν	 αριθμούς	 από	 μία	 μορφή	 σε	 μία	 άλλη	 και	 να	 εφαρμόζουν	
ιδιότητες	 των	 πράξεων,	 χωρίς	 να	 συναντούν	 γενικότερες	 δυσκολίες.	 Ταυτόχρονα,	 όμως,	
δυσκολεύονταν	 στις	 ίδιες	 ασκήσεις	 να	 απαντήσουν	 στο	 ερώτημα	 “για	 ποιο	 λόγο	 να	
εφαρμόσουμε	 αυτή	 την	 ιδιότητα,	 για	 ποιο	 λόγο	 να	 κάνουμε	 κάτι	 τέτοιο;”	 (π.χ.	
προσεταιριστική	 ιδιότητα),	 κάνοντας	 φανερό	 και	 εδώ	 ότι	 μπορούν	 να	 “εκτελούν”	 ορθά,	
χωρίς	 όμως	 να	 γνωρίζουν	 το	 λόγο	 που	 το	 κάνουν.	 Επίσης,	 παρατηρήθηκαν	 περιπτώσεις	
όπου	 αν	 και	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 γνώριζαν	 να	 εφαρμόζουν	 σωστά	 την	 “καινούρια	
μαθηματική	γνώση”,	όπως	τη	στρογγυλοποίηση,	δυσκολεύονταν	να	διακρίνουν	το	πού	θα	
την	εφαρμόσουν,	αναφέροντας	“Κύριε,	πού	θα	κάνουμε	τη	στρογγυλοποίηση;”.	Πολλοί/-ές	
μάλιστα,	 και	 ενώ	 ζητούνταν	 σε	 προβλήματα	 να	 “κάνουν	 μία	 γρήγορη	 εκτίμηση	 και	 να	
λύσουν	 το	 πρόβλημα”,	 το	 έλυναν	 με	 ακρίβεια	 και	 στρογγυλοποιούσαν	 απλώς	 το	 τελικό	
αποτέλεσμα	στην	απάντηση	που	έδιναν.	
Πολλά	 παιδιά	 αν	 και	 έλυναν	 “με	 επιτυχία”	 τις	 ασκήσεις	 στο	 “μάθημα	 της	 ημέρας”,	
αντίστοιχα	δυσκολεύονταν	να	λύσουν	προβλήματα	με	παρόμοιο	σκεπτικό	 (και	δυσκολία)	
μερικές	 ημέρες	αργότερα.	 Ειδικότερα,	 στο	πλαίσιο	 της	 διερεύνησης	 δόθηκαν	 δύο	φύλλα	
δραστηριοτήτων	 με	 θέμα	 τους	 την	 “αντιμεταθετική”	 ιδιότητα.	 Το	 πρώτο	 περιείχε	 το	
παρακάτω	πρόβλημα	και	δόθηκε	με	την	ολοκλήρωση	του	“μαθήματος	της	ημέρας”:	
	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

94	

«Το	Σάββατο	μία	παρέα	πέντε	φίλων	πήγε	να	παίξει	bowling.	Η	αίθουσα	βρισκόταν	στον	
3ο	όροφο	του	κτιρίου	και	έτσι	ανέβηκαν	με	το	ασανσέρ.	Μπαίνοντας	στο	ασανσέρ,	είδαν	
ένα	προειδοποιητικό	σήμα	που	έγραφε	«μέγιστο	βάρος	250	κιλά».	Επειδή	δεν	ήξεραν	αν	
είναι	περισσότερο	ή	λιγότερο	από	τα	250	κιλά	που	«αντέχει»	το	ασανσέρ,	πριν	μπουν	
στο	 ασανσέρ,	 πήγαν	 για	 να	 ζυγιστούν	 σε	 ένα	 φαρμακείο.	 Έτσι,	 ο	 πρώτος	 ζυγίζει	
34,56κιλά,	 ο	 δεύτερος	 42,8κιλά,	 η	 τρίτη	 37,2κιλά,	 η	 τέταρτη	 35,44κιλά	 και	 ο	 πέμπτος	
41,64κιλά.	Μπορούν	τελικά	να	ανεβούν	με	το	ασανσέρ	ή	θα	πάνε	από	τις	σκάλες;»	
		

Οι	μαθητές/-ήτριες,	στα	πλαίσια	της	“αντιμεταθετικής”	ιδιότητας	που	μόλις	είχαν	διδαχθεί,	
καλούνταν	να	βρουν	τα	ζευγάρια	των	αριθμών	που	διευκόλυναν	τη	λύση	της	αριθμητικής	
παράστασης.	 Τα	 φύλλα	 δραστηριοτήτων	 έδειξαν	 ότι	 σχεδόν	 όλοι/-ες	 οι	 μαθητές/-τριες	
βρήκαν	τα	κατάλληλα	ζευγάρια,	χρησιμοποιώντας	την	“αντιμεταθετική”	ιδιότητα	που	μόλις	
είχαν	διδαχθεί.	Ο	εκπαιδευτικός	της	τάξης	επανήλθε	μετά	από	κάποιες	ημέρες	(και	αφού	
πρώτα	 είχε	μεσολαβήσει	 η	 διδασκαλία	άλλων	 ενοτήτων	 του	σχολικού	 εγχειριδίου)	 με	 το	
παρακάτω	φύλλο	δραστηριοτήτων	το	οποίο	περιείχε	ένα	πρόβλημα	παρόμοιου	σκεπτικού	
και	δυσκολίας	με	αυτά	που	επεξεργάστηκαν	στην	ενότητα	της	“αντιμεταθετικής”	ιδιότητας:		
	

«Ο	 πατέρας	 του	 Παναγιώτη	 πηγαίνοντας	 στο	 σούπερ	 μάρκετ	 είχε	 στο	 πορτοφόλι	 του	
30€.	Μπαίνοντας	στο	αυτοκίνητο,	 είδε	ότι	 είχε	 στην	 τσέπη	 του	άλλα	15€.	 Στο	σούπερ	
μάρκετ	 ξόδεψε	 27€.	 Έτσι,	 όταν	 γύρισε	 στο	 σπίτι,	 άρχισε	 να	 τακτοποιεί	 τα	 ψώνια	 και	
άφησε	 τα	 ρέστα	 πάνω	 στο	 τραπέζι.	 Την	 ίδια	 στιγμή	 η	 γυναίκα	 του	 για	 να	 πάει	 στο	
φούρνο	 πήρε	 από	 το	 τραπέζι	 τα	 μισά	 χρήματα	 από	 αυτά	 από	 αυτά	 που	 άφησε	 ο	
πατέρας	του	Παναγιώτη.	Πόσα	χρήματα	πήρε	δηλαδή;»	
	

Αυτή	 τη	 φορά,	 ελάχιστοι/-ες	 μαθητές/-ήτριες	 χρησιμοποίησαν	 την	 “αντιμεταθετική”	
ιδιότητα.	Οι	περισσότεροι/-ες	“εκτέλεσαν”	κάθετα	τις	πράξεις.	Όταν	κατόπιν	κλήθηκαν	να	
απαντήσουν	 το	 ερώτημα	 “για	 ποιο	 λόγο	 αυτή	 τη	 φορά	 δεν	 κάνατε	 την	 αντιμεταθετική	
ιδιότητα	ενώ	πριν	από	κάποιες	ημέρες	το	κάνατε;”	ανέφεραν	ότι	“πέρασαν	τρεις	ημέρες”,	
“το	ξέχασα”,	“δεν	το	πρόσεξα”,	“δεν	πήγε	το	μυαλό	μου”,	“δε	με	βολεύει”,	“στην	άσκηση	
είναι	γραμμένο	αλλιώς”.		
Σε	 ορισμένες	περιπτώσεις	 	 υπήρχαν	 “ίδια”	προβλήματα	μέσα	στο	 ίδιο	 κεφάλαιο	 και	 στα	
οποία	 οι	 	 μαθητές/-ήτριες	 δε	 συνάντησαν	 δυσκολίες	 στη	 λύση	 τους,	 εφαρμόζοντας	
πανομοιότυπο	 επίλυσης.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 στην	 ενότητα	 που	 αφορούσε	 τον	 Μέγιστο	
Κοινό	Διαιρέτη	(Μ.Κ.Δ.),	υπάρχουν	“όμοια”	προβλήματα	τόσο	στο	Βιβλίο	Μαθητή	όσο	και	
στο	Τετράδιο	Εργασιών,	στα	οποία	οι	μαθητές/-ήτριες	καλούνται	να	σχηματίσουν	όμοιους	
συνδυασμούς	 με	 διαφορετικό	 θέμα	 (μπαλόνια,	 μέλη	 ορχήστρας,	 γλυκά,	 πλαστελίνες,	
φωτογραφίες)	 με	 τη	 βοήθεια	 του	 Μ.Κ.Δ..	 Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 επεξεργασίας	 της	
ενότητας	δόθηκε	από	τον	εκπαιδευτικό-ερευνητή	στους/στις	μαθητές/ήτριες	το	παρακάτω	
φύλλο	δραστηριοτήτων:	
	

«Η	 μητέρα	 της	 Μαρίνας	 θέλει	 να	 φτιάξει	 μικρές	 όμοιες	 ανθοδέσμες	 με	 2	 είδη	
λουλουδιών	που	θα	τις	βάλει	στο	τραπέζι	που	θα	κάνει	για	τη	γιορτή	της.	Για	το	λόγο	
αυτό,	 την	 Πέμπτη	 πήγε	 στο	 ανθοπωλείο.	 Ενώ	 διάλεγε	 τα	 λουλούδια,	 σκέφτηκε	 ότι	
επειδή	αρέσουν	πολύ	τα	λουλούδια	στη	Μαρίνα,	να	αγοράσει	1	επιπλέον	λουλούδι	από	
κάθε	 είδος	 για	 να	 της	 το	 δώσει	 πριν	 φτιάξει	 τις	 ανθοδέσμες.	 Έτσι,	 αγόρασε	 16	
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τριαντάφυλλα	και	36	μαργαρίτες.	Πόσα	τριαντάφυλλα	και	πόσες	μαργαρίτες	θα	έχει	η	
κάθε	ανθοδέσμη	για	να	φτιάξει	όσο	το	δυνατόν	περισσότερες;»	
	

Αυτό	 το	 πρόβλημα	 παρουσιάζει	 μία	 διαφοροποίηση	 σε	 σχέση	 με	 αυτά	 που	
επεξεργάστηκαν	από	το	σχολικό	εγχειρίδιο.	Το	γεγονός	δηλαδή,	ότι	γίνεται	“κάτι”	πριν	από	
τη	δημιουργία	των	ανθοδεσμών	δεν	έγινε	αντιληπτό	από	το	σύνολο	σχεδόν	της	τάξης	και	οι	
μαθητές/-ήτριες	 προχώρησαν	 απευθείας	 στην	 εύρεση	 του	 Μ.Κ.Δ…	 Αντίθετα,	 με	 τη	
παρουσιάστηκαν	σχόλια	όπως	 “το	 ίδιο	 κάνουμε”	 ,	 “πάλι	 τα	 ίδια;”	 ,	 “φφφφ!	Βαρέθηκα”	 ,	
“κύριε	φτάνει,	τα	καταλάβαμε”).			
	

4. Αποτιμώντας	
Αποτιμώντας	 τη	 διερεύνηση	 στο	 σύνολό	 της,	 γίνεται	 φανερό	 ότι	 τελικά	 μπορεί	 να	
αμφισβητηθεί	 η	 “διακήρυξη”	 και	 ένας	 από	 τους	 βασικούς	 σκοπούς	 του	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 που	
αφορά	 “την	 ολοκλήρωση	 της	 προσωπικότητας	 του	 μαθητή	 και	 την	 επιτυχή	 κοινωνική	
ένταξή	 του,	 μέσα	 από	 τα	 Μαθηματικά	 που	 του	 είναι	 απαραίτητα	 στην	 καθημερινή	 του	
ζωή”.	Προς	τη	διερεύνηση	αυτού	του	σκοπού,	τέθηκαν	δύο	επιμέρους	στόχοι.	Αρχικά,	το	αν	
και	κατά	πόσον	οι	μαθητές/-ήτριες	έχουν	εντάξει	στον	προφορικό	και	γραπτό	τους	λόγο	τις	
έννοιες	των	Μαθηματικών	και	κατά	δεύτερον	το	αν	εντάσσουν	τις	καινούριες	έννοιες	στις	
μαθησιακές	διαδικασίες.	Τα	εργαλεία	και	οι	τεχνικές	συλλογής	των	δεδομένων	συνέλεξαν	
κάποια	στοιχεία,	 τα	οποία	αν	 τα	συνεκτιμήσουμε,	θα	κατανοήσουμε	ότι	η	απάντηση	στα	
δύο	παραπάνω	ερωτήματα	είναι	αρνητική,	με	βασική	προϋπόθεση	ότι	η	διδασκαλία	 του	
μαθήματος	 των	 Μαθηματικών	 βασίζεται	 αποκλειστικά	 στα	 σχολικά	 εγχειρίδια,	 όπως	
εξάλλου	και	προτείνεται.	
Ο	σχεδιασμός	των	σχολικών	εγχειριδίων	υιοθέτησε	αρκετά	μη	στοχοθετικά	στοιχεία,	όπου	
ως	στόχευση	 των	συντακτών,	 υπήρξε	η	προσπάθεια	διάκρισης	 της	σύγχρονης	διδακτικής	
από	 την	παραδοσιακή,	με	έναν	εκπαιδευτικό	 (όπως	αναφέρεται	πολλάκις	στο	βιβλίο	 του	
εκπαιδευτικού)	 που	 να	 μην	 είναι	 διεκπεραιωτής	 της	 διδασκαλίας	 και	 αποκλειστικός	
φορέας	της	γνώσης,	αλλά	οργανωτής	πλαισίου	και	ένα/μία	μαθητή/-ήτρια	που	θα	μπορεί	
γενικότερα	να	αναπτύξει	το	κριτικό	πνεύμα	και	τη	δημιουργικότητά	του/της	και	ειδικότερα	
να	διαμορφώσει	 τη	δική	 του/της	προσέγγιση	στη	μαθηματική	 γνώση	και	δε	θα	αποτελεί	
παθητικό/-ή	αποδέκτη/-ριά	της.		
Πώς	όμως	θα	μπορούσε	να	γίνει	κάτι	τέτοιο	μέσα	στο	υπάρχον	πλαίσιο;	Κατά	τη	γνώμη	του	
γράφοντος,	όλες	αυτές	οι	“διαφοροποιητικές”-μη	στοχοθετικές	θέσεις	τέθηκαν	στην	άκρη	
πριν	καν	προλάβουν	να	υιοθετηθούν	με	την	ύπαρξη	ενός,	μοναδικού	και	προκαθορισμένου	
σχολικού	 εγχειριδίου,	 διότι	 αυτή	 η	 στάση	 αντικατοπτρίζει	 ένα	 στοχοθετικό	 μοντέλο	
ανάπτυξης	Α.Π.,	επιβεβαιώνοντας	τη	βιβλιογραφία	ότι	το	μοντέλο	του	Tyler	έχει	επηρεάσει	
τη	 θεωρία	 και	 την	 πρακτική	 των	 Α.Π.	 ως	 τις	 μέρες	 μας.	 Εκτός	 των	 άλλων,	 προτείνει	 μία	
συγκεκριμένη	 και	 προκαθορισμένη	 πορεία	 διδασκαλίας	 ανά	 κεφάλαιο,	 μέσα	 σε	 πλαίσια	
διαθέσιμου	 χρόνου,	 με	 σαφείς	 και	 προκαθορισμένους	 στόχους	 και	 με	 αναμενόμενες	 ή	
πιθανές	 στάσεις	 των	 παιδιών	 στις	 δραστηριότητες.	 Με	 έναν	 εκπαιδευτικό	 που	 τελικά	
μεταφέρει	τη	γνώση	και	το	μαθητή	να	την	αποδέχεται	ως	μία,	μοναδική	και	αντικειμενική.	
Ας	 μην	 ξεχνάμε	 ότι	 η	 ίδια	 οπτική	 ενυπάρχει	 και	 στις	 επικαιροποιημένες	 οδηγίες	 του	
ΥΠ.Π.Ε.Θ.	 που	 αφορούν	 την	 αναδιάρθρωση	 της	 ύλης	 μέσα	 από	 τη	 σχετική	 εγκύκλιο	 που	
απέστειλε	 στις	 σχολικές	 μονάδες.	 Εύλογα	 γεννούνται	 τα	 ερωτήματα:	 “Ποιο	 πλαίσιο	 θα	
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οργανώσει	 ο	 εκπαιδευτικός;”	 και	 “Πώς	 θα	 συγκεραστούν	 αυτές	 οι	 διαπιστώσεις	 με	 τις	
μετανεωτερικές	θέσεις	που	προαναφέρθηκαν;”.		
Η	διερεύνηση	επίσης	 έκανε	φανερό	 (όπως	αποτυπώθηκε	από	 τα	φύλλα	δραστηριοτήτων	
αλλά	και	από	την	τελική	συζήτηση)	ότι	υπάρχει	έντονος	προβληματισμός	τόσο	ως	προς	τα	
“προβλήματα”	που	έχουν	επιλεγεί,	αλλά	και	ως	προς	 τον	 τρόπο	που	είναι	 τοποθετημένα	
μέσα	 στο	 σχολικό	 εγχειρίδιο.	 Σε	 πολλά	 από	 αυτά	 ο	 τίτλος	 του	 μαθήματος,	 όπως	
αναφέρθηκε,	“προδίδει”	από	τη	μία	τον	τρόπο	επίλυσής	τους	και	από	την	άλλη,	όπως	είναι	
τοποθετημένα	μέσα	στην	ίδια	ενότητα,	τα	κάνει	“ίδια”.	Ακόμη	και	όταν	διαφοροποιούνται	
“ελαφρώς”,	 παραμένοντας	 όμως	 στην	 ίδια	φιλοσοφία,	 οι	 μαθητές/-ήτριες	 πέφτουν	 στην	
“παγίδα”.	 Γίνεται	 φανερός,	 έτσι,	 ο	 διαχωρισμός	 ανάμεσα	 σε	 προβλήματα	 της	
καθημερινότητας	και	σε	σχολικά	προβλήματα,	επιβεβαιώνοντας	και	πάλι	τη	βιβλιογραφία	
ότι	 τα	 σχολικά	 προβλήματα	 με	 τα	 οποία	 έρχονται	 αντιμέτωποι	 οι	 μαθητές,	 έχουν	 κοινά	
χαρακτηριστικά	 τόσο	 ως	 προς	 την	 παρουσίασή	 τους,	 όσο	 και	 ως	 προς	 τη	 διαδικασία	
επίλυσής	τους	(D’	Amore	et	al.,	1996,	στο	Γαγάτσης,	κ.ά.,	2006:	41).			
Στο	σχολικό	εγχειρίδιο	υπάρχει	έντονη	“ασκησιολογία”,	η	οποία	λειτουργεί	ως	“εξάσκηση”,	
απέχοντας	 κατά	 πολύ	 από	 το	 βασικό	 σκοπό	 του	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 αλλά	 και	 από	 τις	 αρχικές	
στοχεύσεις	 του	βιβλίου	 του	εκπαιδευτικού,	μετατρέποντας	και	πάλι	 το/τη	μαθητή/-ήτρια	
σε	 παθητικό	 δέκτη	 όπου	 δε	 θεωρείται	 πρόσωπο	 αλλά	 αντικείμενο	 σε	 ένα	 μηχανιστικό	
σύστημα	και	προϊόν	διαδικασιών	ρουτίνας.	
Η	διερεύνηση	έδειξε	ότι	οι	μαθητές/-ήτριες	μαθαίνουν	καινούριες	μαθηματικές	έννοιες	και	
μπορούν	 να	 τις	 φέρουν	 σωστά	 εις	 πέρας.	 Δυσκολεύονται	 όμως,	 (στρογγυλοποίηση,	
ιδιότητες	πράξεων),	να	εντοπίσουν	το	πού	θα	τις	χρησιμοποιήσουν.	Μαθαίνουν	δηλαδή	να	
κρατούν	 τα	 “εργαλεία”	 στα	 χέρια	 τους,	 μαθαίνουν	 να	 τα	 χρησιμοποιούν,	 αλλά	
δυσκολεύονται	να	εντοπίσουν	το	πεδίο	που	θα	τα	χρησιμοποιήσουν,	το	πεδίο	δηλαδή	της	
εφαρμογής	τους.	Επιβεβαιώνεται	έτσι	και	πάλι	η	βιβλιογραφία	όπου	η	ίδια	η	διδασκαλία	
των	 Μαθηματικών	 νοείται	 σαν	 μια	 “τέχνη”	 που	 επεξεργάζεται	 τεχνικές,	 όπως	
διαπιστώθηκε	 (φορμαλισμός	 των	 πράξεων)	 χωρίς	 πειστικό	 πεδίο	 εφαρμογής,	 και	 όχι	
σημαντικά	 για	 τους/τις	 μαθητές/-ήτριες	 θέματα	 (Στράντζαλος,	 2017:	 1).	 Εν	 κατακλείδι,	 η	
μαθηματική	γνώση	μεταφέρεται	στην	 τάξη	σε	δύο	επίπεδα:	μαθηματικές	λειτουργίες	και	
πράξεις	 και	 μαθηματικές	 έννοιες	 (Kinard	 &	 Kozulin,	 2008:	 3).	 Λείπει	 η	 “Μαθηματική	
Ενόραση”	(Freudenthal,	1981:	141)						
Κλείνοντας,	στο	βιβλίο	 του	εκπαιδευτικού	 χρησιμοποιούνται,	 όπως	αναφέρθηκε,	 κάποιες	
από	τις	βασικές	θέσεις	του	Freudenthal	και	της	RME.	Μία	βασική	τους	θέση	όμως	είναι	ότι	
“οι	μαθηματικές	έννοιες,	δομές	και	ιδέες	έχουν	δημιουργηθεί	με	στόχο	να	λειτουργήσουν	
ως	 εργαλεία	 οργάνωσης	 του	 φυσικού,	 κοινωνικού	 και	 νοητικού	 κόσμου”	 (Κολέζα,	 2009:	
124).	Με	τον	τρόπο	που	παρουσιάζονται	τα	Μαθηματικά	στο	σχολείο,	αυτή	η	οργανωτική	
ικανότητά	τους	και	ο	λόγος	ύπαρξής	τους	δε	γίνεται	φανερός.	Αυτή	είναι	και	η	αιτία	που	οι	
περισσότεροι/-ες	μαθητές/-ήτριες,	όταν	ρωτούνται	σχετικά	με	τη	χρήση	των	Μαθηματικών	
στην	καθημερινή	ζωή,	αναφέρονται	μόνο	σε	τετριμμένες	εφαρμογές,	δίνοντας	έτσι	και	μία	
ερμηνεία	 για	 ποιο	 λόγο	 οι	 περισσότεροι/-ες	 μαθητές/-ήτριες	 όταν	 απάντησαν	 στην	
ερώτηση	 “Τι	 είναι	 τα	 Μαθηματικά;”,	 χρησιμοποίησαν	 “απλές”	 καταστάσεις	 που	
διδάχθηκαν	σε	μικρότερες	τάξεις.	
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Κριτικός	Γραμματισμός	στα	Μέσα	για	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	
ως	Γέφυρα	που	Ενώνει	τους	Λαούς	του	Χθες	και	του	Σήμερα	
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Περίληψη	
Η	 παρούσα	 μελέτη	 αναφέρεται	 σε	 παρεμβάσεις	 που	 πραγματοποιήθηκαν	 από	 τις	 τρεις	 εισηγήτριες	 τα	
τελευταία	 χρόνια	 (2015-2018)	 με	 τη	 μέθοδο	 project	 και	 διαθεματικές	 εργασίες	 σε	 ορισμένα	 τμήματα	 δύο	
σχολείων	 της	 Ανατολικής	 Θεσσαλονίκης	 έχοντας	 ως	 θέμα	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα.	 Οι	 παρεμβάσεις	
διερευνούν	 μέσα	 από	 ταινίες	 και	 άλλα	 κείμενα	 των	 μέσων	 θεματικές	 που	 άπτονται	 των	 ανθρωπίνων	
δικαιωμάτων	 και	 στοχεύουν	 μέσα	 από	 βιωματικές	 προσεγγίσεις	 -	 θεατρικό	 παιχνίδι	 στα	 πλαίσια	 του	
απελευθερωτικού	 θεάτρου	 του	 Boal,	 θέαση	 και	 ανάλυση	 ταινιών,	 δημιουργία	 εναλλακτικών	 ταινιών,	
εικαστική	έκφραση	-	να	καλλιεργήσουν	οι	μαθητές/τριες	στάσεις	κοινωνικής	προσφοράς	και	αλληλεγγύης	που	
θα	τους	οδηγήσουν	στη	βελτίωση	συνθηκών,	αρχικά	στη	γειτονιά	και	στο	σχολείο	τους	και	στη	συνέχεια	στην	
ευρύτερη	 κοινωνία	 και	 σε	 ολόκληρη	 την	 ανθρωπότητα.	 Στηρίζονται	 στο	 θεωρητικό	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	
παιδαγωγικής	και	για	τον	κριτικό	γραμματισμό	στα	μέσα	και	για	το	απελευθερωτικό	θέατρο.	Μέσα	από	αυτές	
διερευνάται	 η	 συμβολή	 του	 απελευθερωτικού	 θεάτρου	 τόσο	 στον	 Κριτικό	 Γραμματισμό	 στα	Μέσα	 όσο	 και	
στην	κριτική	συνειδητοποίηση	που	οδηγεί	σε	δράση.	Στην	κατεύθυνση	αυτή	χρησιμοποιήθηκαν	διαφορετικά	
είδη	 κειμένων.	 Στο	 τέλος,	 οι	 μαθητές/τριες	 δρουν	 με	 τη	 δημιουργία	 εναλλακτικών	 ταινιών	 μικρού	 μήκους,	
εικαστικών	έργων	και	μιας	θεατρικής	παράστασης	και	στέλνουν	τα	δικά	τους	μηνύματα.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Κριτική	 Παιδαγωγική,	 Κριτικός	 Γραμματισμός	 στα	 Μέσα,	 Κριτική	 Κινηματογραφική	 Εκπαίδευση,	
Απελευθερωτικό	θέατρο,	Εναλλακτική	Παραγωγή	Ταινιών	
	
	
	

	
Εισαγωγή	

Σύμφωνα	 με	 τον	 Freire,	 ο	 κύριος	 στόχος	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 είναι	 να	 συμβάλλει	
ταυτόχρονα	τόσο	στην	ατομική	ανάπτυξη	όσο	και	στον	κοινωνικό	μετασχηματισμό	για	μια	
πιο	 ισότιμη	 και	 δίκαιη	 κοινωνία.	 Επιπλέον,	 η	 κριτική	 παιδαγωγική,	 αντίθετα	 με	 τον	
αναπαραγωγικό	 ρόλο	 της	 εκπαίδευσης,	 αγωνίζεται	 για	 τη	 «δράση	 των	 διαλογικών	
υποκειμένων	 στην	 πραγματικότητα	 ώστε	 να	 την	 μετασχηματίσουν	 ....	 [θέτοντας]	 την	
πραγματικότητα	ως	πρόβλημα»	(Kellner	&	Kim,	2010).	Ο	Freire	(2005:	168),	διευκρινίζει	ότι	το	
να	 τίθεται	 η	 πραγματικότητα	 ως	 πρόβλημα,	 αυτό	 σημαίνει	 ότι	 πρέπει	 να	 γίνεται	 κριτική	 ανάλυση	 της	
προβληματικής	πραγματικότητας.	
Η	κριτική	παιδαγωγική	θεωρεί	την	εκπαίδευση	ως	μια	μορφή	πολιτισμικής	πολιτικής	που	
είναι	 θεμελιώδους	 σημασίας	 για	 τον	 κοινωνικό	 μετασχηματισμό	 κι	 έχει	 ως	 στόχο	 να	
οδηγηθούν	 οι	 άνθρωποι	 σε	 «πράξη»	 για	 την	 αλλαγή	 της	 κοινωνίας.	 Ακόμη,	 η	 κριτική	
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παιδαγωγική	 πιστεύοντας	 απόλυτα	 στις	 δυνατότητες	 των	 ανθρώπων,	 εφοδιάζει,	 όπως	
αποσαφηνίζει	ο	Freire,	τα	άτομα	με	ευκαιρίες	ώστε	να	εκθέτουν,	να	αναπτύσσουν	και	να	
συνειδητοποιούν	τις	ανθρώπινες	 ικανότητές	τους	μέσω	της	«συμμετοχής	στην	αναζήτηση	
της	απελευθέρωσης»	των	 ίδιων	όσο	και	της	κοινωνίας	ταυτόχρονα	(Kellner	&	Kim,	2010).	
Ωστόσο,	 ο	Φρέιρε	 (1974:	 47)	 επισημαίνει	 ότι	 η	 συνειδητοποίηση	αυτή	 είναι	 απαραίτητη	
αλλά	δεν	αρκεί	από	μόνη	της	για	την	απελευθέρωση,	καθώς	θα	πρέπει	να	καταστεί	ως	η	
κινητήρια	δύναμη	που	θα	οδηγήσει	στην	απελευθερωτική	δράση.	
Στα	 παραπάνω	 πλαίσια,	 οι	 παρεμβάσεις	 που	 παρουσιάζονται	 στην	 παρούσα	 μελέτη,	
διερευνούν	μέσα	από	 ταινίες	 και	άλλα	κείμενα	 των	μέσων	 τομείς	όπως	 το	περιβάλλον	–
οικολογικό	 και	 κοινωνικό-	 και	 τον	 πολιτισμό	 και	 έχουν	 ως	 σκοπό	 την	 κριτική	
συνειδητοποίηση,	την	ενεργητική	συμμετοχή	και	τη	δράση	των	μαθητών	και	μαθητριών,	οι	
οποίοι/ες	 σεβόμενοι/ες	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 και	 οραματιζόμενοι/ες	 έναν	 κόσμο	
κοινωνικής	 δικαιοσύνης,	 δημοκρατίας,	 αλληλεγγύης	 και	 ειρήνης,	 	 θα	 μπορούν	 να	
παρεμβαίνουν	με	αλληλεγγύη	και	προσφορά	για	τον	«άλλον».		
	

Κριτικός	Γραμματισμός	στα	Μέσα	
Οι	 Kellner	 &	 Share	 (2007a:	 3,	 2007b:	 59),	 επισημαίνουν	 ότι	 καθώς	 ζούμε	 σε	 μια	 εποχή	
πολυμέσων,	όπου	η	πλειονότητα	των	πληροφοριών	που	παίρνουν	οι	άνθρωποι	προέρχεται	
περισσότερο	από	άρτια	κατασκευασμένες	οπτικές	απεικονίσεις	και	πολλαπλές	μορφές	των	
μέσων	και	λιγότερο	συχνά	από	έντυπες	πηγές,	δεν	αρκεί	το	να	διδάσκεις	στους	μαθητές	και	
τις	μαθήτριες	να	γράφουν	και	να	διαβάζουν	μονάχα	με	γράμματα	και	αριθμούς.		
Αναφορικά	με	τον	όρο	«μέσα»	(media),	οι	Share	&	Thoman	διευκρινίζουν	ότι	αυτός	αποκτά	
μια	 ευρεία	 προσέγγιση	 στον	 γραμματισμό	 στα	 μέσα	 που	 περιλαμβάνει	 «οτιδήποτε	
διαμέσου	του	οποίου	περνάει	η	πληροφορία	ή	αναπαριστάνεται	η	πραγματικότητα».	Αυτό	
σημαίνει	 ότι	 στα	 «μέσα»	 συμπεριλαμβάνονται,	 το	 ραδιόφωνο,	 η	 τηλεόραση,	 οι	
διαφημίσεις,	τα	περιοδικά,	οι	εφημερίδες,	τα	βιβλία,	οι	ταινίες,	τα	βίντεο,	τα	DVD,	καθώς	
και	οι	υπολογιστές,	το	διαδίκτυο,	αλλά	κι	ένας	αυξανόμενος	αριθμός	φορητών	ψηφιακών	
συσκευών,	όπως	τα	κινητά	τηλέφωνα,	τα	ipods	κι	άλλα	(Χατζηθεοδωρίδου,	2009:	10).	
Οι	Kellner	and	Share	(2007a:	4)	υποστηρίζουν	ότι	η	κουλτούρα	των	μέσων	είναι	μια	μορφή	
παιδαγωγικής	 που	 διδάσκει	 την	 ορθή	 και	 ανάρμοστη	 συμπεριφορά,	 τους	 ρόλους	 των	
φύλων,	 τις	 αξίες	 και	 τη	 γνώση	 για	 τον	 κόσμο.	 Έτσι,	 πολύ	 συχνά	 τα	 άτομα	 αγνοούν	 ότι	
εκπαιδεύονται	και	τοποθετούνται	από	την	κουλτούρα	των	μέσων,	εφόσον	η	παιδαγωγική	
τους	 είναι	 συνήθως	αόρατη	 και	 απορροφάται	 υποσυνείδητα.	 Αυτή	 η	 κατάσταση	απαιτεί	
κριτικές	προσεγγίσεις	που	θα	μας	οδηγήσουν	να	μάθουμε	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	τα	μέσα	
κατασκευάζουν	 νοήματα,	 επηρεάζουν	 και	 εκπαιδεύουν	 το	 κοινό	 και	 επιβάλλουν	 τα	
μηνύματα,	τις	θέσεις	και	τις	αξίες	τους	(βλ.	και	Mason,	2016:	81).	
Ο	κριτικός	γραμματισμός	στα	μέσα	συνιστά	μια	προοδευτική	απάντηση	για	την	εκπαίδευση	
που	επεκτείνει	την	έννοια	του	γραμματισμού	και	συμπεριλαμβάνει	διάφορες	μορφές	των	
μέσων,	των	νέων	τεχνολογιών	και	του	λαϊκού	πολιτισμού	και	εμβαθύνει	στην	εκπαίδευση	
για	 τον	 γραμματισμό	 με	 το	 να	 αναλύει	 κριτικά	 τις	 σχέσεις	 που	 προκύπτουν	 μεταξύ	 των	
μέσων	και	του	ακροατηρίου,	των	πληροφοριών	και	της	εξουσίας.	Παράλληλα	όμως	με	την	
ανάλυση,	 μια	 άλλη	 βασική	 συνιστώσα	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 στα	 μέσα	 αποτελεί	 η	
παραγωγή	 εναλλακτικών	 μέσων,	 καθώς	 ενδυναμώνει	 τους/τις	 μαθητές/τριες	 να	
δημιουργούν	τα	δικά	τους	μηνύματα	με	τα	οποία	μπορούν	να	αμφισβητήσουν	τα	κείμενα	
και	τις	αφηγήσεις	των	μέσων	(Garcia	et	al,	2013:	111).		



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

101									

Οι	Garcia	et	al	(2013:	112),	υποστηρίζουν	ότι	όταν	οι	εκπαιδευτικοί	εφαρμόζουν	τον	κριτικό	
γραμματισμό	 στα	 μέσα	 στην	 τάξη,	 μπορούν	 να	 θέτουν	 ερωτήματα	 για	 τις	 ταξικές,	
σεξιστικές,	 ρατσιστικές	 όπως	 και	 άλλες	 ανισότητες,	 εξετάζοντας	 τα	 μέσα	 και	 τη	 λαϊκή	
κουλτούρα	 που	 οι	 μαθητές/τριες	 βλέπουν,	 ακούν	 και	 χρησιμοποιούν	 κάθε	 μέρα.	
Επιπρόσθετα,	η	παιδαγωγική	του	κριτικού	γραμματισμού	στα	μέσα	βασίζεται	στην	έννοια	
της	«πράξης»	του	Freire	που	συνδέει	τη	θεωρία	με	τη	δράση,	ειδικά	όταν	οι	μαθητές/τριες	
δημιουργούν	 τις	 δικές	 τους	 αναπαραστάσεις	 των	 μέσων	 και	 οι	 οποίες	 προορίζονται	 για	
ακροατήρια	πέρα	από	τους	τοίχους	της	τάξης.		
Ωστόσο,	 για	να	οδηγηθούν	οι	μαθητές/τριες	στην	πράξη,	ο	 Freire	στήριζε	 τη	μέθοδό	 του	
στον	 διάλογο	 και	 τη	 συνειδητοποίηση.	 Η	 συνειδητοποίηση	 οδηγεί	 τους	 ανθρώπους	 να	
αναλάβουν	δράση	για	να	αλλάξουν	την	πραγματικότητά	τους,	ενώ	ο	διάλογος	αποτελεί	την	
ουσία	της	συνειδητοποίησης.	Για	τον	Freire,	η	κριτική	κατανόηση	των	καταστάσεων	είναι	
αυτή	που	οδηγεί	στην	κριτική	πράξη	(Nyirenda,	1996:	5-6).	
	

Το	απελευθερωτικό	θέατρο	του	Boal	
Όπως	 υποστηρίζει	 ο	 Boal	 (2008)	 στο	 βιβλίο	 του	 «Το	 θέατρο	 του	 καταπιεσμένου»,	 όλοι	 οι	 άνθρωποι	
έχουν	τόσο	την	ικανότητα	όσο	και	το	δικαίωμα	να	ενεργούν	ως	δημιουργοί	της	τέχνης,	και	ότι	αν	το	δικαίωμα	
αυτό	 υποστηρίζεται,	 τότε	 μπορεί	 να	 φέρει	 επανάσταση	 στην	 κοινωνία.	 Ο	Wellwarth	 έχει	 χαρακτηρίσει	 το	
βιβλίο	 του	ως	 το	σημαντικότερο	θεωρητικό	 έργο	 για	 το	θέατρο	στη	σύγχρονη	εποχή.	Ωστόσο,	αν	 και	 είναι	
ευρέως	διαδεδομένο	σε	όλο	τον	κόσμο,	είναι	παράδοξο	το	γεγονός	ότι	έχουν	δημοσιευθεί	ελάχιστες	κριτικές	
που	να	ασχολούνται	 άμεσα	με	 τα	 κύρια	 επιχειρήματα	 του	Θεάτρου	 των	Καταπιεσμένων,	αν	
και	υπάρχει	μεγάλη	ανάλυση	των	πρακτικών	πειραμάτων	του	Boal		(Babbage,	2004:	36).			
Ο	 Boal	 αναφέρει,	 ότι	 έχοντας	 κάνει	 προηγούμενα	 πολλά	 πειράματα	 με	 τους	 συνεργάτες	
του,	τελικά	θεώρησαν	το	θέατρο	σαν	γλώσσα	που	θα	μπορούσε	να	υποστηριχθεί	από	κάθε	
άτομο,	ανεξάρτητα	από	το	αν	αυτό	είχε	ή	όχι	υποκριτικό	ταλέντο.	Θέλανε	έτσι,	να	δείξουνε	
στην	πράξη	πως	το	θέατρο	μπορεί	να	βοηθήσει	τους	καταπιεσμένους	να	εκφραστούν	και	
να	 ανακαλύψουν	 πως	 χρησιμοποιώντας	 αυτή	 τη	 νέα	 γλώσσα	 μπορούν	 να	 βρουν	 νέους	
τρόπους	 να	 επικοινωνούν.	 Ωστόσο,	 ο	 ίδιος	 επισημαίνει	 ότι	 «για	 να	 κατανοήσουμε	 την	
ποιητική	 του	 καταπιεσμένου	 δεν	 πρέπει	 να	 ξεχνάμε	 το	 βασικό	 σκοπό	 της	 που	 είναι	 να	
μεταβάλλει	το	λαό	-	θεατή,	παθητικό	άτομο	του	θεατρικού	φαινομένου,	σε	υποκείμενο,	σε	
ηθοποιό	ικανό	να	επιδράσει	πάνω	στη	θεατρική	πράξη».	Ο	Boal,	στο	βιβλίο	του	«Το	Θέατρο	
του	Καταπιεσμένου»,	θεώρησε	σημαντικό	να	αντιπαραθέσει	την	ποιητική	του	Αριστοτέλη	
(κατά	την	οποία	ο	θεατής	εξουσιοδοτεί	τον	ηθοποιό	να	σκέφτεται	και	να	δρα	γι’αυτόν)	με	
την	ποιητική	 του	Μπρεχτ	 (όπου	ο	θεατής	εξουσιοδοτεί	 τον	ηθοποιό	να	παίζει	 για	αυτόν,	
διατηρώντας	 όμως	 το	 δικαίωμα	 να	 σκέφτεται	 ο	 ίδιος	 για	 αυτόν,	 ενώ	 πολλές	 φορές	 οι	
σκέψεις	του	έρχονται	σε	αντίθεση	με	τις	πράξεις	του	ηθοποιού),	για	να	τονίσει	ξεκάθαρα	
τις	 διαφορές	 που	 υπάρχουν	 μεταξύ	 των	 δύο	 ποιητικών.	 Στην	 ποιητική	 του	 Αριστοτέλη	
δημιουργείται	 μία	 «κάθαρση»,	 ενώ	 στην	 ποιητική	 του	 Μπρεχτ	 μία	 «συνειδητοποίηση».	
Ωστόσο,	 στην	 ποιητική	 του	 καταπιεσμένου	 δημιουργείται	 η	 «δράση»,	 καθώς	 ο	 θεατής	
επιδρά	πάνω	στη	θεατρική	πράξη,	αναλαμβάνει	ο	ίδιος	τον	βασικό	ρόλο,	δοκιμάζει	λύσεις,	
σκέπτεται	αλλαγές,	μετασχηματίζει	την	πραγματικότητά	του	και	γενικά	εξασκείται	για	την	
πραγματική	πράξη	(Μπόαλ,	1981:	16-17,	Boal,	2008).	
Για	τον	Boal,	το	θέατρο	διαδραματίζει	πάντα	πολιτικό	ρόλο,	ανεξάρτητα	από	το	περιεχόμενο	του	(Babbage,	
2004:	 35,	 βλ.	 και	 Χατζηθεοδωρίδου	 κ.ά.,	 2015:	 1294).	 Στην	 περίπτωση	 του	 Αριστοτέλη	
ποίηση	 και	 πολιτική	 είναι	 δύο	 τελείως	 διαφορετικές	 πειθαρχίες	 που	 πρέπει	 να	
αντιμετωπίζονται	 χωριστά.	 Ο	 Αριστοτέλης	 υποστηρίζει	 πως	 η	 ποίηση	 και	 το	 θέατρο	 δεν	
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έχουν	 καμιά	σχέση	με	 την	πολιτική.	 Σε	αυτό	 το	σημείο	 έρχεται	 ν΄αναιρέσει	 το	στοχασμό	
του	 ο	 Boal,	 υποστηρίζοντας	 και	 αποδεικνύοντας	 στην	 πράξη	 ότι	 όποιος	 προσπαθεί	 να	
χωρίσει	το	θέατρο	από	την	πολιτική	προσπαθεί	να	μας	παραπλανήσει.	Γι΄αυτόν	τον	λόγο	το	
σύστημα	δεν	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	από	ομάδες	«επαναστατικές»,	όπως	τις	ονομάζει	ο	
Boal	στο	Θέατρο	 του	Καταπιεσμένου,	στη	διάρκεια	επαναστατικών	περιόδων,	 γιατί	απλά	
«το	 ήθος	 του	 προσώπου	 δε	 θα	 μπορέσει	 να	 βρει	 το	 κοινωνικό	 ήθος	 στο	 οποίο	 θα	
αντιπαρατεθεί».	 Το	σύστημα	αυτό	αποσκοπεί	 να	μειώσει,	 να	 εξοντώσει	 και	 να	ηρεμήσει	
οτιδήποτε	 προσπαθεί	 να	 διαταράξει	 την	 ισορροπία	 του1	(Μπόαλ,	 1981:	 9,	 92,	 134-135,	
Boal,	2008).	
Ο	Boal	επιμένει	ότι	το	θέατρο,	που	έχει	χρησιμοποιηθεί	ως	εργαλείο	κοινωνικού	ελέγχου,	
μπορεί	να	μετατραπεί	σε	όπλο	για	απελευθέρωση.	Η	ποιητική	του	Brecht	είναι	εκείνη	της	
«φωτισμένης	 πρωτοπορίας»,	 όπου	 στο	 επικό	 του	 θέατρο	 υιοθετεί	 στρατηγικές	 για	 να	
αποκαλύψει	 τους	 μηχανισμούς	 ενός	 κόσμου	 που	 μπορεί	 να	 αλλάξει	 πριν	 οι	 θεατές	
αναγνωρίσουν	 τόσο	 το	 γεγονός	 αυτό	 όσο	 και	 τις	 δυνατότητές	 τους	 ως	 μετασχηματιστές	
αυτού.	Ωστόσο,	σε	αυτή	τη	θεατρική	επανάσταση	χρειάζεται	ένα	ακόμη	στάδιο.	Το	στάδιο	
όπου	 οι	 θεατές	 πρέπει	 να	 ενεργούν	 σταματώντας	 να	 είναι	 παθητικοί	 σωματικά,	 καθώς	
μόνον	 όταν	 επιτευχθεί	 αυτό	 μπορεί	 το	 θέατρο	 να	 εκπληρώσει	 τις	 ριζοσπαστικές	
δυνατότητές	 του.	Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 ορίζει	 ο	 Boal	 την	 «ποιητική	 του	 καταπιεσμένου»	
‘poetics	 of	 the	 oppressed’,	 όπου	 ο	 θεατής	 δεν	 μεταβιβάζει	 πλέον	 την	 εξουσία	 στους	
χαρακτήρες	για	να	σκέφτονται	και	να	ενεργούν	για	τον	ίδιο,	αλλά	απελευθερώνοντας	τον	
εαυτό	του,	σκέφτεται	και	δρα	για	τον	εαυτό	του	(Babbage,	2004:	38).	
Τα	 θεατρικά	 πειράματα	 του	 Boal	 στη	 Λατινική	 Αμερική	 χρησιμοποιούνται	 σήμερα	 ως	
πρότυπα	 πρακτικής.	 Το	 θέατρο,	 έχει	 πλέον	 αποκατασταθεί	 από	 εκείνους	 που	 έχουν	
αποκλειστεί	 από	 αυτό	 και	 χρησιμοποιείται	 πάνω	 στα	 δικά	 τους	 τα	 συμφέροντα,	 όμως	
τελικά,	αυτά	τα	συμφέροντα	παύουν	να	είναι	μόνο	δικά	τους,	από	τότε	υποστηρίζουν	μια	
δίκαιη	 κοινωνία	 και	 μια	 πραγματική	 δημοκρατία	 (Babbage,	 2004:	 38).	Με	άλλα	 λόγια	 το	
θέατρό	του	ήταν	και	είναι	επαναστατικό.	Ο	Boal	προτείνει	ένα	«θέατρο	παρέμβασης»	του	
ίδιου	του	θεατή	που	θα	του	δώσει	τη	δυνατότητα	να	δοκιμάσει	τις	επαναστατικές	πράξεις,	
να	κάνει	πρόβα	πριν	από	την	αληθινή	πράξη	(Μπόαλ,	1981:	206,	Boal,	2008).	

																																																																				
	
1	Για	 τον	 Boal,	 στην	 αρχαία	 ελληνική	 τραγωδία,	 οι	 θεατές	 έχουν	 έναν	 σχετικά	 παθητικό	 ρόλο,	 εφόσον	
αποκλείονται	από	κάθε	δημιουργική	διαδικασία	και	αφαιρούνται	από	την	καρδιά	της	δράσης.	Από	την	άλλη,	
βλέπουν	 τον	 μάταιο	 αγώνα	 του	 τραγικού	 ήρωα-πρωταγωνιστή	 να	 αντισταθεί	 στο	 αναπόφευκτο	 της	 τύχης,	
ενώ	παρατηρούν	τις	τιμωρίες	της	Αντιγόνης,	του	Αγαμέμνονα,	του	Ορέστη	για	τις	διάφορες	πράξεις	τους	που	
χαρακτηρίζονταν	 από	 αλαζονεία	 και	 υπερηφάνεια.	 Αυτό,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Boal,	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα,	 οι	
θεατές	 να	 αναγνωρίζουν	 ξανά	 τη	 ματαιότητα	 να	 ενεργούν	 ενάντια	 στους	 νόμους	 του	 κόσμου	 και	 έτσι,	 	 το	
θέατρο	 έχει	 γίνει	 εργαλείο	 για	 να	 τους	 διδάξει	 ότι	 η	 συμμόρφωση	 είναι	 απαραίτητη	 και	 σωστή	 (Babbage,	
2004:	37).	
Ο	Boal	υποστηρίζει	 ότι	αυτή	η	 καταπιεστική	 χρήση	 του	θεάτρου	διαιωνίζεται	 τόσο	στη	φεουδαρχική	 τέχνη	
του	Μεσαίωνα,	όσο	και	στο	θέατρο	της	Αναγέννησης.	Ωστόσο,	η	πρώτη	πραγματικά	ριζοσπαστική	πρόκληση	
σε	 αυτό	 το	 σύστημα	 αντιπροσωπεύεται	 από	 τη	 μαρξιστική	 ποιητική	 του	 Brecht.	 Στο	 δράμα	 του	 Μπρεχτ	
βλέπουμε	χαρακτήρες	να	δρουν,	όχι	γιατί	έτσι	είναι	το	πεπρωμένο	τους,	ούτε	γιατί	το	επιλέγουν	ελεύθερα,	
αλλά	 δρουν	 έτσι	 επειδή	 είναι	 κοινωνικά	 όντα	 με	 υλικές	 ανάγκες	 και	 πεποιθήσεις	 που	 έχουν	 αποκτήσει	
διαμέσου	της	οικονομικής	συγκυρίας	και	της	εμπειρίας	τους.	Για	να	κατανοήσουμε	πώς	και	γιατί	οι	άνθρωποι	
ενεργούν	με	έναν	συγκεκριμένο	τρόπο	είναι	αναγκαίο	προηγούμενα	να	καταλάβουμε	πώς	μπορεί	να	αλλάξει	
ένα	τέτοιο	σύστημα	(Babbage,	2004:	37-38).			
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Χρησιμοποιώντας	 τα	 λόγια	 του	Μαρξ	 «δεν	 αρκεί	 να	 ερμηνεύσουμε	 την	 πραγματικότητα:	
είναι	αναγκαίο	να	την	μετασχηματίσουμε»,	ο	Boal	επισημαίνει	πως	θα	μπορούσε	να	είχε	
πει	κάτι	παρεμφερές	και	για	το	θέατρο,	όπως	ότι:	«Μας	χρειάζεται	ένα	θέατρο	που	να	μας	
βοηθάει	να	αλλάξουμε	την	πραγματικότητα»	(Boal,	2006:	6,	Μπόαλ,	1981:	205).	Το	Θέατρο	
του	Καταπιεσμένου,	σε	όλες	 του	 τις	μορφές,	αποσκοπεί	πάντα	στη	συνειδητοποίηση	 της	
κοινωνικής	πραγματικότητας	και	στη	συνέχεια	στον	μετασχηματισμό	 της	 (Babbage,	2004:	
35-36,	Boal,	2006:	6).		
	

Το	«δέντρο	του	Θεάτρου	του	Καταπιεσμένου»	του	Augusto	Boal	
Οι	 πολλές	 τεχνικές	 που	 χρησιμοποιούνται	 στο	 Θέατρο	 του	 Καταπιεσμένου	 δεν	 απέκλιναν	 ποτέ	 ούτε	 στο	
ελάχιστο	από	την	αρχική	βασική	τους	θέση,	που	είναι	η	αδιάκοπη	υποστήριξη	του	θεάτρου	στις	μάχες	των	
καταπιεσμένων.	 Η	 κάθε	 τεχνική	 δεν	 είναι	 ανεξάρτητη,	 αλλά	 αντίθετα,	 μέσα	 σε	 αυτή	 την	 ποικιλομορφία	
υπάρχει	μια	στενή	σχέση	μεταξύ	όλων	των	τεχνικών,	ενώ	όλες	προέρχονται	από	το	ίδιο	εύφορο	έδαφος	της	
Ηθικής,	 	 της	 Πολιτικής,	 της	Φιλοσοφίας	 και	 της	 Ιστορίας,	 από	 το	 οποίο	 το	 δέντρο	 αντλεί	 όλα	 τα	 θρεπτικά	
συστατικά	 του.	 Ο	 Boal	 στο	 βιβλίο	 του	 «Aesthetics	 of	 the	 Oppressed»	 επεκτεινόμενος	 πέρα	 από	 τα	
συνηθισμένα	όρια	του	θεάτρου,	επιχειρεί	να	αναπτύξει	σε	εκείνους	που	το	εφαρμόζουν,	την	ικανότητά	τους	
να	αντιλαμβάνονται	τον	κόσμο	με	όλες	τις	τέχνες	και	όχι	μονάχα	με	το	θέατρο.	Έτσι,	επικεντρώνει	αυτή	την	
διαδικασία	στη	«Λέξη»,	όπου	όλοι	οι	συμμετέχοντες/ουσες	μπορούν	να	γράφουν	ποιήματα	και	αφηγήσεις,	
στον	 «Ήχο»,	 όπου	μπορούν	 να	 εκφραστούν	με	 τη	 μουσική	 και	 στην	 «Εικόνα»,	 όπου	η	 έκφραση	μπορεί	 να	
επιτευχθεί	μέσα	από	τη	 ζωγραφική,	 τη	φωτογραφία,	 τη	γλυπτική	και	άλλες	μορφές	οπτικών	απεικονίσεων.	
Κάθε	φύλλο	αυτού	του	δέντρου	αποτελεί	αδιαχώριστο	κομμάτι	του	και	φτάνει	μέχρι	τις	ρίζες	και	τη	γη	(Boal,	
2006:	4).	Μιλά	επομένως	για	τη	συνεισφορά	όλων	των	τεχνών.	
Οι	 καρποί	 του	 δέντρου	 που	 πέφτουν	 στο	 έδαφος	 –	 όσοι	 δηλαδή,	 ασχοληθούν	 με	 την	 Αισθητική	 του	
Καταπιεζόμενου-	χρησιμεύουν	για	να	αναπαραχθούν	και	να	πολλαπλασιαστούν.	Αυτή	η	συνεργασία	μεταξύ	
των	 τεχνών	 που	 δημιουργείται	 στο	 Θέατρο	 του	 Καταπιεσμένου	 αυξάνει	 τη	 μετασχηματιστική	 του	 δύναμη	
όταν	επιτυγχάνει	τη	διασύνδεση	διαφορετικών	ομάδων	καταπιεσμένων	ανθρώπων,	γιατί	έτσι	θα	γνωρίζουν	
όχι	 μόνο	 τις	 δικές	 τους	 καταπιέσεις,	 αλλά	 και	 καταπιέσεις	 που	 τους	 είναι	 ξένες,	 ενώ	 παράλληλα,	 θα	
αναπτύξουν	και	 την	αλληλεγγύη	με	άλλους	ανθρώπους,	 κάτι	που	αποτελεί	βασικό	συστατικό	 του	Θεάτρου	
του	Καταπιεσμένου	(Boal,	2006:	4,	Ρίζου,	2015:	107).	

	
	

Στον	 κορμό	 του	 δέντρου	 μεγαλώνουν,	 πρώτα,	 τα	 Παιχνίδια	 «Games»,	 γιατί	 κουβαλούν	 δύο	 βασικά	
χαρακτηριστικά	της	ζωής	στην	κοινωνία.	Έχουν	κανόνες,	όπως	και	η	κοινωνία,	που	είναι	απαραίτητες	για	την	
εφαρμογή	των	παιχνιδιών,	αλλά	απαιτούν	επίσης	δημιουργική	ελευθερία,	έτσι	ώστε	το	παιχνίδι	ή	η	ζωή	να	
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μην	 μετασχηματιστεί	 σε	 δουλοπρεπή	 υπακοή.	 Χωρίς	 κανόνες	 δεν	 υπάρχει	 παιχνίδι,	 χωρίς	 ελευθερία	 δεν	
υπάρχει	ζωή	(Boal,	2006:	4,	Ρίζου,	2015:	107).	
Στο	 Θέατρο	 Εικόνα	 «Image	 Theatre»	 παραλείπονται	 οι	 λέξεις	 για	 να	 χρησιμοποιηθούν	 άλλες	 μορφές	
αντίληψης	της	πραγματικότητας,	όπως	η	χρήση	του	σώματος,	εκφράσεις	προσώπου,	αντικείμενα.	Επίσης,	η	
τεχνική	αυτή	χρησιμοποιείται	ως	εργαλείο	έρευνας	για	ένα	θέμα	ή	έναν	χαρακτήρα	ή	για	να	αποτελέσει	το	
έναυσμα	για	ανταλλαγή	απόψεων	(Boal,	2006:	5,	Χάσκα,	2016:	8,	13).		
Το	 Θέατρο	 Εφημερίδα	 «Newspaper	 Theatre»	 χρησιμεύει	 για	 να	 απομυθοποιήσει	 την	 υποτιθέμενη	
αμεροληψία	του	μέσου,	γιατί	εάν	οι	εφημερίδες,	οι	ραδιοφωνικοί	και	τηλεοπτικοί	σταθμοί	και	τα	περιοδικά	
εξαρτώνται	οικονομικά	από	τις	διαφημίσεις	τους,	δεν	θα	επιτρέψουν	ποτέ	να	γίνει	πραγματική	ενημέρωση.	
Τα	μέσα	ενημέρωσης	θα	χρησιμοποιηθούν	πάντα	για	να	ευχαριστήσουν	αυτούς	που	τους	στηρίζουν	και	θα	
είναι	 πάντα	 η	 φωνή	 του	 κυρίου	 τους.	 Το	Ουράνιο	 Τόξο	 των	 Επιθυμιών	 «Rainbow	 of	 Desires»	
χρησιμοποιεί	μεν	λέξεις,	αλλά	περισσότερο	χρησιμοποιεί	εικόνες	για	να	αντιμετωπίσει	τις	
εσωτερικευμένες	καταπιέσεις	του	ατόμου	(Boal,	2006:	5,	Ρίζου,	2015:	107).	
Το	Θέατρο	Φόρουμ	«Forum	Theatre»	που	συνιστά	πιθανά	την	πιο	δημοκρατική	μορφή	του	Θεάτρου	του	
Καταπιεσμένου	και	είναι	το	πιο	διαδεδομένο	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	όλες	τις	γνωστές	θεατρικές	μορφές.	
Οι	 ονομαζόμενοι	 spect-actors	 (θεατές-ηθοποιοί	 ή	 «θεα-ποιοί»	 ως	 απόδοση	 του	 νεολογισμού)	
καλούνται	 στη	 σκηνή	 και	 παρεμβαίνουν	 στη	 διαδικασία	 επίλυσης	 ενός	 προβλήματος,	 προτείνοντας	 δικούς	
τους	εναλλακτικούς	τρόπους.	Για	τον	Boal,	αυτή	η	μορφή	θεάτρου	θα	πρέπει	να	είναι	πρόβλεψη	για	δράση	
στην	πραγματική	ζωή,	παρά	να	θεωρείται	ως	αυτοσκοπός.	Επιπλέον,	η	παράσταση	που	δίνεται	είναι	η	αρχή	
ενός	αναγκαίου	κοινωνικού	μετασχηματισμού	και	όχι	μια	στιγμή	ισορροπίας	και	ανάπαυσης,	καθώς	το	τέλος	
της	αποτελεί	την	αρχή	μιας	άλλης	(Boal,	2006:	6,	Χάσκα,	2016:	13,	Μηλοβιανού,	2017).	
Το	 Αόρατο	 Θέατρο	 «Invisible	 Theatre»	 μπορεί	 να	 παρουσιαστεί	 οπουδήποτε	 όπως	 στον	 δρόμο,	 στην	
πλατεία,	στην	ουρά	για	το	λεωφορείο,	στον	κινηματογράφο	και	αποτελεί	κομμάτι	της	πραγματικής	ζωής.	Οι	
ηθοποιοί	και	το	κοινό	συναντιούνται	στο	ίδιο	επίπεδο	διαλόγου	και	εξουσίας	και	δεν	υπάρχει	ανταγωνιστική	
σχέση	μεταξύ	τους.	Απλά	το	κοινό	δεν	γνωρίζει	ότι	είναι	παράλληλα	και	θεατής.	Οι	Άμεσες	Πράξεις	«Direct	
Actions»	 περιλαμβάνουν	 τη	 θεατροποίηση	 διαδηλώσεων,	 πορειών,	 παρελάσεων	 κι	 άλλων	 εκδηλώσεων	
χρησιμοποιώντας	 όλα	 τα	 διαθέσιμα	 θεατρικά	 στοιχεία,	 όπως	 τραγούδια,	 μάσκες,	 χορούς,	 χορογραφία	 και	
άλλα.	 Τελευταίο,	 το	 Νομοθετικό	 Θέατρο	 «Legislative	 Theatre»	 αναμειγνύει	 το	 Θέατρο	
Φόρουμ	με	συμβατικές	τελετουργίες	του	κοινοβουλίου	και	αποσκοπεί	στο	να	ψηφιστούν	
νόμοι	που	επιθυμεί	ο	λαός	στην	πραγματική	ζωή	(Boal,2006:	6,	Ρίζου,	2015:	108).	
	

Οι	παρεμβάσεις	
Όλες	 οι	 παρεμβάσεις	 που	πραγματοποιήθηκαν	 σε	 τμήματα	 και	 τάξεις	 των	 δύο	 σχολείων	
της	 Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	 ασχολούνται	 με	 μία	 ευρεία	 γκάμα	 θεμάτων	 που	 άπτονται	
των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων,	όπως	τη	διαφορετικότητα,	την	προσφυγιά,	το	περιβάλλον,	
την	αναπηρία,	τον	πόλεμο.	Επιπλέον,	όλα	τα	θέματα	επιλέχθηκαν	από	το	θεματικό	σύμπαν	
των	 παιδιών	 με	 βάση	 τις	 εμπειρίες	 τους	 αλλά	 και	 ζητήματα	 που	 τα	 απασχολούν,	 καθώς	
συχνά	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 καταπάτησης	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 τα	 παιδιά	
αποτελούν	τα	πιο	ευάλωτα	θύματα,	κάτι	που	έχει	μεγάλο	αντίκτυπο	στη	ζωή	τους.		
Οι	 παρεμβάσεις	 στοχεύουν:	 α)	 Στην	 καταπολέμηση	 του	 κοινωνικού	 και	 οικονομικού	
αποκλεισμού	 των	 ευπαθών	 κοινωνικά	 ομάδων	 και	 στην	 υπεράσπιση	 των	 ατομικών	 και	
κοινωνικών	δικαιωμάτων	 τους	σε	συνεργασία	με	φορείς	που	ασχολούνται	με	 τις	 ομάδες	
αυτές.	 β)	 Να	 γνωρίσουν	 τα	 παιδιά	 τις	 διεθνείς	 συνθήκες	 προστασίας	 των	 ανθρωπίνων	
δικαιωμάτων.	 γ)	 Να	 κατανοήσουν	 τους	 λόγους	 προστασίας	 των	 δικαιωμάτων	 του	
ανθρώπου	τόσο	σε	εθνικό	όσο	και	διεθνές	επίπεδο,	το	χρέος	κάθε	ανθρώπου	να	φέρεται	
στους	συνανθρώπους	του	με	αλληλεγγύη	και	σεβασμό	ώστε	να	συνδράμει	στην	εδραίωση	
της	 διεθνούς	 ειρήνης,	 όπως	 και	 τις	 βασικές	 αρχές	 του	 διεθνούς	 ανθρωπιστικού	 δικαίου	
βάσει	των	διεθνών	συνθηκών	και	τον	ρόλο	που	διαδραματίζουν	οι	διεθνείς	οργανισμοί.		
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Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 παρεμβάσεων	 μελετήθηκαν	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 μέσα	 από	
εικόνες,	φωτογραφίες,	 πίνακες	 ζωγραφικής,	 σχετικά	 βίντεο	 και	 ταινίες.	 Κάθε	παρέμβαση	
συνοδευόταν	 από	 θεατρικές	 δράσεις	 βασισμένες	 στο	 δέντρο	 του	 Θεάτρου	 του	
Καταπιεσμένου	του	Boal,	ενώ	υπήρχε	και	η	συνεισφορά	όλων	των	τεχνών,	μέσα	από	τη	«λέξη»,	τον	«ήχο»	
και	την	«εικόνα».	
Για	 τις	διάφορες	δράσεις	που	έγιναν,	 χρησιμοποιήθηκαν	ως	υλικό	«Το		αλφαβητάρι	κατά	
των	 αρνητικών	 διακρίσεων»	 (Συντονιστική	 Επιτροπή	 της	 καμπάνιας	 του	 Συμβουλίου	 της	
Ευρώπης-Εθνικό	 Συμβούλιο	 Νεολαίας,	 2007),	 το	 εγχειρίδιο	 «Δραστηριότητες	 βιωματικής	
μάθησης	 στα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 και	 τα	 δικαιώματα	 των	 προσφύγων»	 (Ύπατη	
Αρμοστεία	 του	 ΟΗΕ	 για	 τους	 Πρόσφυγες,	 2014),	 το	 εγχειρίδιο	 «Δεν	είναι	μόνο	 αριθμοί»	
(Διεθνής	 οργάνωση	 για	 τη	 μετανάστευση	 και	 Ύπατη	 αρμοστεία	 των	 Ηνωμένων	 Εθνών,	
2009),	 τα	 «Περάσματα»	 που	 είναι	 ένα	 παιχνίδι	 ευαισθητοποίησης	 για	 τη	 ζωή	 των	
προσφύγων	(Ύπατη	Αρμοστεία	του	ΟΗΕ	για	τους	Πρόσφυγες,	2013).		
Από	 τα	 παραπάνω	 εγχειρίδια	 χρησιμοποιήθηκαν	 πέρα	 από	 το	 πληροφοριακό	 υλικό	 και	
βιωματικές	 δραστηριότητες	 βασισμένες	 στο	 απελευθερωτικό	 θέατρο	 του	 Boal,	 οι	 οποίες	
τροποποιούνταν	 κατά	 περίσταση,	 στις	 ακόλουθες	 θεματικές:	 ανθρώπινα	 δικαιώματα,	
διακρίσεις	 και	 στερεότυπα,	 διαπολιτισμικότητα,	 πρόσφυγες	 -	 μετανάστες	 -	 αιτούντες	
άσυλο,	περιβάλλον,	εκπαίδευση,	δημοκρατία,	αξίες.	
	

Δράσεις	
Κάθε	φορά	 ξεκινούσαμε	 τις	παρεμβάσεις	με	δράσεις	που	αφορούσαν	πρώτα	 τον	καθένα	
ξεχωριστά,	το	σχολείο	μας,	μετά	τη	γειτονιά	και	στη	συνέχεια	το	ευρύτερο	περιβάλλον.	
Στο	πρώτο	σχολείο,	στο	μάθημα	της	Γλώσσας	με	τα	παιδιά	της	Στ΄τάξης,	μέσα	από	διάλογο	
διερευνήθηκαν	οι	έννοιες	«Δρω»,	«Αλληλεγγύη»,	«Ακτιβισμός»,	«Ενεργή	συμμετοχή».	Στο	
μάθημα	της	Θεατρικής	Αγωγής	πραγματοποιήθηκαν	βιωματικά,	διαδραστικά	και	θεατρικά	
παιχνίδια	 στις	 Γ΄,	 Δ΄,	 Ε΄	 και	 Στ΄	 τάξεις,	 που	 ήταν	 βασισμένα	 σε	 διάφορες	 τεχνικές	 του	
απελευθερωτικού	 θεάτρου	 του	 Boal,	 όπως	 «με	 τα	 μάτια	 του	 άλλου»,	 «άκουσε	 τον	 ήχο	
μου»,	 «δυο	–	 δυο»,	 «ας	 λύσουμε	 τον	 κόμπο»,	 «ανθρώπινο	παζλ»	 και	άλλα.	 Στο	μάθημα	
των	 Εικαστικών	 τα	 παιδιά	 των	 Γ΄,	 Δ΄,	 Ε΄	 τάξεων,	 μέσα	 από	 τα	 έργα	 τέχνης	 γνωστών	
ζωγράφων	δημιούργησαν	τις	δικές	τους	εικόνες	για	το	προσφυγικό	ζήτημα.	Στο	μάθημα	της	
Αγωγής	του	Πολίτη	τα	παιδιά	της	Στ΄	τάξης,	έκαναν	project	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	
μέσα	 από	 το	 οποίο	 επεξεργάστηκαν	 αξίες	 και	 διάφορα	 δικαιώματα	 όπως	 δικαίωμα	 στη	
διαφορετικότητα,	 δικαίωμα	 στην	 υγεία,	 στη	 μάθηση	 και	 άλλα.	 Στο	 μάθημα	 της	
Πληροφορικής	 τα	 παιδιά	 των	 Στ΄,	 Ε΄,	 Β΄	 τάξεων,	 δημιούργησαν	 ταινίες	 με	 θέματα	 τον	
σχολικό	εκφοβισμό,	 τη	διαφορετικότητα,	 τα	απειλούμενα	είδη.	Στο	δεύτερο	σχολείο,	στα	
πλαίσια	 προγραμμάτων	 που	 εκπονούσαν	 τα	 παιδιά	 της	 Γ’	 τάξης	 έκαναν	 project	 με	 θέμα	
«ειρήνη	και	πόλεμος»	και	δημιούργησαν	τις	δικές	τους	ζωγραφιές	για	την	ειρήνη	και	τον	
πόλεμο,	όπως	και	 τα	δικά	τους	τραγούδια.	Η	Δ΄	 τάξη	έκανε	project	για	την	«προσφυγιά»	
και	δημιούργησε	δύο	ταινίες	animation	και	ένα	θεατρικό	δρώμενο	για	το	δύσκολο	ταξίδι	
των	 προσφύγων.	 Η	 Ε΄	 τάξη	 δημιούργησε	 μία	 ταινία	 animation	 μικρού	 μήκους	 για	 τη	
σχολική	βία.	Η	Στ΄	τάξη	δημιούργησε	δύο	ταινίες	μικρού	μήκους	για	τη	διαφορετικότητα.	
	

Σύνδεση	των	δράσεων	
Κάθε	παρέμβαση	συνοδεύονταν	από	δράσεις	οι	οποίες	συνδέονταν	μεταξύ	τους	μέσω	της	
κοινής	 στόχευσης	 της	 καταπολέμησης	 του	 κοινωνικού	 και	 οικονομικού	αποκλεισμού	 των	
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ευπαθών	 κοινωνικά	 ομάδων	 και	 της	 υπεράσπισης	 των	 ατομικών	 και	 κοινωνικών	
δικαιωμάτων.	 Ξεκινούσαν	 κλιμακωτά	 από	 τον	 κοντινό	 σχολικό	 χώρο	 και	 επεκτείνονταν	
ομόκεντρα	στον	ευρύτερο	κοινωνικό	χώρο	όπως	είναι	η	γειτονιά,	ο	δήμος	και	η	πόλη	και	
κατέληγαν	 στην	 ενασχόληση	 με	 ευρύτερα	 κοινωνικά	 ζητήματα	 όπως	 προσφυγικό,	
περιβαλλοντικά	προβλήματα	και	άλλα.		
	

Διαφορετικότητα	
H	 ομάδα	 graffiti	 “C'est	 La	 Vie”,	 η	 οποία	 δημιουργήθηκε	 από	 άτομο	 με	 αναπηρία	
επισκέφτηκε	το	πρώτο	σχολείο	και	η	συζήτηση	που	έγινε	παρουσία	όλων	των	τμημάτων,	
οδήγησε	 στην	 ευαισθητοποίηση	 των	 παιδιών	 σχετικά	 με	 το	 θέμα	 της	 αναπηρίας.	 Στη	
συνέχεια	η	ομάδα	“C'est	La	Vie”	δημιούργησε	graffiti	στην	αυλή	του	σχολείου.	
Το	 2018,	 στα	 πλαίσια	 της	 κριτικής	 κινηματογραφικής	 εκπαίδευσης	 και	 ειδικότερα	 του	
κριτικού	 γραμματισμού	 πάνω	 σε	 ταινίες,	 τα	 δύο	 τμήματα	 της	 Στ΄	 τάξης	 του	 δεύτερου	
σχολείου,	 παρακολούθησαν	 την	 ταινία	 «Wonder»	 που	 είχε	 ως	 θέμα	 ένα	 «διαφορετικό»	
παιδί,	 καθώς	και	 ταινιών	μικρού	μήκους	σχετικών	με	 τη	διαφορετικότητα.	Σχολίασαν	την	
ταινία	 και	 έπειτα,	 το	 κάθε	 παιδί	 έγραψε	 τη	 δική	 του	 κριτική	 γι’αυτήν.	 Στη	 συνέχεια,	
εξέτασαν	τους	χαρακτήρες,	τις	συνθήκες	και	τις	διάφορες	δράσεις	της	ταινίας	όπως	και	το	
πώς	όλα	αυτά	αλληλοεπηρεάζονται.	 Κατόπιν,	 για	 την	διεξοδικότερη	ανάλυση	 της	 ταινίας	
εφαρμόσαμε	τις	πέντε	αρχές	κλειδιά	 (key	questions)	 του	Center	 for	Media	Literacy	 (CML,	
2003,	 Kellner	&	 Share,	 2005:	 374-377),	 ενός	 ανεξάρτητου	 οργανισμού	 στην	 Αμερική	 που	
υποστηρίζει	τη	φιλοσοφία	της	ενδυνάμωσης	διαμέσου	της	εκπαίδευσης	και	που	έχει	πάρει	
πολλές	από	τις	θεμελιώδεις	ιδέες	για	τον	γραμματισμό	στα	μέσα,	τις	απλοποίησε	και	είναι	
οι	 ακόλουθες:	 α)	 από	 ποιον	 δημιουργήθηκε	 αυτό	 το	 μήνυμα;	 β)	 τι	 τεχνικές	
χρησιμοποιήθηκαν	 για	 να	 τραβήξουν	 την	 προσοχή	 μου;	 γ)	 πώς	 γίνεται	 και	 διαφορετικοί	
άνθρωποι	 καταλαβαίνουν	 το	 ίδιο	 μήνυμα	 διαφορετικά;	 δ)	 τι	 αξίες	 και	 απόψεις	
προβάλλονται	 ή	 παραβλέπονται	 από	 αυτό	 το	 μήνυμα;	 και	 ε)	 γιατί	 στάλθηκε	 αυτό	 το	
μήνυμα;	
Έτσι,	τα	παιδιά	ανέλυσαν	την	ταινία	σε	βάθος	και	έφτασαν	σταδιακά	στην	αποδόμησή	της.	
Επιπλέον,	 διερεύνησαν	 το	 ταξικό	 υπόβαθρο	 που	 υπονοούνταν	 στην	 ταινία	
χρησιμοποιώντας	 τεχνικές	 του	 απελευθερωτικού	 θεάτρου	 του	 Boal	 (θέατρο	 εφημερίδα,	
θέατρο	 εικόνα,	 θέατρο	 forum)	 και	 στο	 τέλος,	 με	 τη	 συνεργασία	 της	 Σχολής	
Κινηματογράφου	 του	 Α.Π.Θ.	 στα	 πλαίσια	 προγράμματος	 που	 εκπόνησαν,	 δημιούργησαν	
δύο	εναλλακτικές	ταινίες	μικρού	μήκους	για	τη	διαφορετικότητα	(από	μία	το	κάθε	τμήμα)	
με	τίτλους	«Η	παλιά	φωτογραφία»	και	«Ένας	μικρός	ξένος».		
Η	 ίδια	 διαδικασία	 ακολουθούνταν	 σε	 κάθε	 ταινία	 που	 έβλεπαν	 τα	 παιδιά	 όπου	 την	
ανέλυαν	σε	βάθος	γραπτά	ή	προφορικά	κάνοντας	τις	παραπάνω	ερωτήσεις,	εξέταζαν	τους	
χαρακτήρες,	τις	συνθήκες	και	τις	δράσεις,	καθώς	και	τα	είδη	των	πλάνων,	τη	μουσική,	τα	
εφέ,	την	κίνηση	της	κάμερας	και	κατέληγαν	σε	συμπεράσματα.	
Η	αποδοχή	της	διαφορετικότητας	προωθείται	μέσα	από	τη	διαπολιτισμική	εκπαίδευση	που	
ως	βασικό	σκοπό	της	έχει	την		κοινωνική	αναδόμηση,	στην	οποία	αποσκοπεί	και	το	Θέατρο	
του	Καταπιεσμένου,	να	προετοιμάζονται	δηλαδή	τα	παιδιά	ώστε	να	επιλύουν	τα	κοινωνικά	
προβλήματα	και	στη	συνέχεια	να	δρουν	ως	ενεργοί	πολίτες	(Γιωτάκη,	2015:21).	
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Περιβάλλον	
Η	Β΄	τάξη	του	πρώτου	σχολείου	σε	συνεργασία	με	το	Τμήμα	Κινηματογράφου	του	Α.Π.Θ.	
συμμετείχε	σε	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	δημιουργίας	ταινίας	μικρού	μήκους.	Μέσα	από	το	
πρόγραμμα	τα	παιδιά	γνώρισαν	τους	συντελεστές	μιας	ταινίας,	ήρθαν	σε	μία	πρώτη	επαφή	
με	 την	 ιστορία	 του	 κινηματογράφου,	 ενώ	 μεγαλύτερη	 έμφαση	 δόθηκε	 στο	 σενάριο.	
Παρακολούθησαν	 παιδικές	 ταινίες	 μικρού	 μήκους,	 τις	 διερεύνησαν	 κριτικά	 και	 στη	
συνέχεια,	 εφόσον	 επέλεξαν	 προηγούμενα	ως	 θέμα	 «τα	 απειλούμενα	 είδη»	 προχώρησαν	
στη	δημιουργία	της	δικής	τους	ταινίας.	Αρχικά,	έγραψαν	τα	ίδια	το	σενάριο,	έπειτα	έκαναν	
τα	 γυρίσματα,	 ενώ	 το	 μοντάζ	 ολοκληρώθηκε	 με	 τη	 βοήθεια	 του	 Τμήματος	
Κινηματογράφου.	Μέσα	από	την	ταινία	τα	παιδιά	έστειλαν	τα	δικά	τους	μηνύματα	για	τα	
απειλούμενα	ζώα.	
Επιπλέον,	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Κέντρο	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης	Μακρυνίτσας		 στο	
πλαίσιο	του	προγράμματος	«Τα	πετρογεφύρια	που...ενώνουν»,	τα	παιδιά	της	Ε΄	τάξης	του	
πρώτου	σχολείου	μελέτησαν,	 εντόπισαν,	 κατέγραψαν	και	ανέδειξαν	 τα	πετρογεφύρια	ως	
εξαιρετικά	 δείγματα	 της	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 της	 χώρας	 μας	 και	 κατανόησαν	 τη	
διαλεκτική	 σχέση	 του	ανθρώπου	αρχικά	 με	 το	φυσικό	 και	 στη	 συνέχεια	 με	 το	 δομημένο	
περιβάλλον	καθώς	και	τη	σχέση	που	έχουν	με	το	αντάμωμα	των	λαών.	

	
Σχολικός	εκφοβισμός	

Τα	δύο	τμήματα	της	Στ’	τάξης	του	πρώτου	σχολείου	ανέλαβαν	να	ασχοληθούν	με	το	θέμα	
της	 σχολικής	 βίας.	 Ειδικότερα,	 οι	 μαθητές	 στα	πλαίσια	 της	φιλαναγνωσίας	μελέτησαν	 το	
βιβλίο	του	Βαγγέλη	Τασιόπουλου,	«Γιατί	απέναντι;»,	το	οποίο	και	δραματοποίησαν,	μέσα	
από	παιχνίδι	ρόλων	και	τεχνικών	του	Θεάτρου	του	Καταπιεσμένου,	με	στόχο	τη	βιωματική	
προσέγγιση	 των	 καταστάσεων	 που	 αναπτύσσονται	 μεταξύ	 θύτη	 και	 θύματος.	 Στο	 τέλος,	
οργανώθηκε	 ανοιχτή	 εκδήλωση	 ευαισθητοποίησης	 για	 το	 θέμα	 σε	 κεντρικό	 χώρο	 της	
Πυλαίας	με	μορφή	θεατρικού	αναλογίου	από	τα	παιδιά.	Καλεσμένος	στην	εκδήλωση	ήταν	
και	ο	συγγραφέας	του	βιβλίου,	ενώ	η	ίδια	δραστηριότητα	παρουσιάστηκε	και	στο	χώρο	του	
Διεθνούς	Φεστιβάλ	Βιβλίου	στη	Θεσσαλονίκη.	Στο	μάθημα	της	πληροφορικής	οι	μαθητές	
δημιούργησαν	ένα	βίντεο	με	μικρές	ιστορίες	κόμικς	κατά	του	σχολικού	εκφοβισμού	με	το	
πρόγραμμα	Movie	Maker,	στο	οποίο	ηχογραφήθηκαν	οι	φωνές	τους	στους	διαλόγους	και	
οι	ιστορίες	πλαισιώθηκαν	με	τους	στίχους	που	έγραψε	ένας	μαθητής.	
Επίσης,	 το	 2017,	 οι	 μαθητές/τριες	 της	 Ε΄	 τάξης	 του	 δεύτερου	 σχολείου	 στα	 πλαίσια	
προγράμματος	 που	 εκπόνησαν	 για	 τον	 κινηματογράφο	 σε	 συνεργασία	 με	 τη	 Σχολή	
Κινηματογράφου	 του	 Α.Π.Θ.	 δημιούργησαν	 ταινία	 animation	 μικρού	 μήκους	 για	 τον	
σχολικό	 εκφοβισμό	 με	 τίτλο	 «Μια	 μέρα	 στο	 σχολείο».	 Τα	 παιδιά	 αφού	 προηγούμενα	
εντρύφησαν	 σε	 βάθος	 στο	 θέμα	 και	 ευαισθητοποιήθηκαν	 μέσα	 από	 διαφορετικά	 είδη	
κειμένων,	 χρησιμοποίησαν	playmobil	 και	 lego	για	κάποιους	χαρακτήρες	ενώ	άλλους	τους	
δημιούργησαν	 με	 πλαστελίνη,	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 εικαστικού	 του	 σχολείου	 έκαναν	 τα	
σκηνικά	και	έπειτα	προχώρησαν	στις	λήψεις	των	φωτογραφιών.	Στη	συνέχεια,	έκαναν	την	
ηχογράφηση	 των	 ρόλων,	 έγραψαν	 τραγούδι	 για	 τον	 σχολικό	 εκφοβισμό,	 το	 οποίο	
μελοποίησαν	με	τη	βοήθεια	της	μουσικού	του	σχολείου	και	το	έβαλαν	στην	ταινία.	

	
Δρω	για	τους	άλλους	έξω	από	το	σχολείο	μου	

Τα	παιδιά	 των	 	 Ε΄	 και	 Στ΄	 τάξεων	 του	πρώτου	σχολείου	πραγματοποίησαν	 επίσκεψη	στο	
Γηροκομείο	της	περιοχής	και	διάβασαν	παραμύθια	στους	ηλικιωμένους	που	φιλοξενεί.	
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Επίσης,	 από	 τα	 παιδιά	 της	 Ε΄	 τάξης	 του	 ίδιου	 σχολείου	 παρουσιάστηκε	 	 με	 θεατρικό	
δρώμενο	 το	 βιβλίο	 του	 Βαγγέλη	 Τασιόπουλου	 «Τα	 καινούρια	 μου	 πόδια»	 για	 άτομα	 με	
αναπηρία	 στη	 Διεθνή	 Έκθεση	 Βιβλίου	Θεσσαλονίκης.	Με	 τα	 έσοδα	από	 την	 πώληση	 του	
βιβλίου		ενίσχυσαν	τον	Σύλλογο	Φίλων	Παιδιών	με	Ειδικές	Ανάγκες	Κεντρικής	Μακεδονίας.	
Η	μουσική	επένδυση	έγινε	από	την	δασκάλα	Μουσικής	του	σχολείου.		
	

Το	προσφυγικό	ζήτημα	
Στα	πλαίσια	των	μαθημάτων,	τα	παιδιά	των	Δ΄,	Ε΄,	Στ΄	τάξεων	του	πρώτου	σχολείου	αρχικά,	
διερεύνησαν	τις	έννοιες	του	πρόσφυγα,	του	μετανάστη,	τα	αίτια	της	μετανάστευσης,	τους	
Έλληνες	 ως	 πρόσφυγες	 στο	 παρελθόν,	 τον	 πόλεμο,	 τους	 Διεθνείς	 Οργανισμούς.	 Στη	
συνέχεια,	μέσα	από	 τηλεδιασκέψεις	που	 έγιναν	με	 το	Δημοτικό	 Σχολείο	 του	Περιγιαλίου	
Κορινθίας,	 τα	παιδιά	αντάλλαξαν	 ιδέες	 για	 τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	και	 τα	δικαιώματα	
του	παιδιού.	
Επίσης,	 πραγματοποιήθηκε	 στον	 χώρο	 του	 σχολείου	 θεατροπαιδαγωγικό	 εργαστήριο	 με	
τίτλο	 «σκληρό	 καρύδι»	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Πανελλήνιο	 Δίκτυο	 για	 το	 Θέατρο	 στην	
Εκπαίδευση	 και	 την	 Ύπατη	 Αρμοστεία	 του	 ΟΗΕ.	 Το	 «σκληρό	 καρύδι»	 (Σβορώνου,	 2015),	
είναι	 ένα	 παραμύθι	 που	 αναφέρεται	 σε	 ένα	 εννιάχρονο	 κορίτσι-πρόσφυγα	 από	 το	
Αφγανιστάν,	 το	 οποίο	 έχει	 τις	 ίδιες	 ανησυχίες	 με	 όλα	 τα	 παιδιά	 της	 ηλικίας	 της,	 αλλά	
επιπλέον,	έχει	και	τις	δικές	του	βαθύτερες	έγνοιες	για	την	πατρίδα	του	που	αναγκάστηκε	
να	 αφήσει	 πίσω.	 Τα	 παιδιά	 προσέγγισαν	 βιωματικά	 το	 παραμύθι	 μέσα	 από	
αυτοσχεδιασμούς	και	παιχνίδια	ρόλων	και	 έγραψαν	 το	δικό	 τους	 τέλος	στην	 ιστορία	 του	
κοριτσιού.	
Επιπλέον,	στο	μάθημα	των	εικαστικών	έκαναν	χριστουγεννιάτικες	κάρτες	με	θέμα	«Κλείνω	
τα	 μάτια	 και	 μπαίνω	 στη	 θέση	 των	 προσφυγόπουλων»,	 όπου	 έβαζαν	 σε	 κάθε	 κάρτα	
ζωγραφιά,	 κείμενο	 και	 ευχές.	 Επίσης,	 μετά	 την	 προβολή	 του	 βίντεο	 «Χρωματοϊστορίες	 -	
Ακριθάκης» 2 ,	 τα	 παιδιά	 εμπνεόμενα	 ιδιαίτερα	 από	 τις	 βαλίτσες	 του	 συγκεκριμένου	
ζωγράφου	 δημιούργησαν	 τις	 δικές	 τους	 «βαλίτσες	 του	 Αιγαίου»	 για	 ευαισθητοποίηση	
σχετικά	με	το	προσφυγικό	ζήτημα,	ενώ	τα	παιδιά	της	Στ΄	τάξης	ετοίμασαν	και	το	εξώφυλλο	
του	προγράμματος	για	το	θεατρικό	«Το	αγόρι	με	τη	βαλίτσα»	που	θα	ανέβαζαν.			
Με	 αφορμή	 το	 βιβλίο	 «Η	 παλέτα	 των	 συναισθημάτων»	 της	 Μουλάκη	 Έρας,	 τα	 παιδιά	
συζήτησαν	 για	 τα	 συναισθήματά	 τους	 και	 αφού	 προηγούμενα	 διερεύνησαν	 τις	
φωτογραφίες	που	βρήκαν	στο	διαδίκτυο	για	 τα	προσφυγόπουλα,	αποτύπωσαν	εικαστικά	
τα	 συναισθήματα	 αυτών	 των	 παιδιών.	 Η	 εικαστική	 παρέμβαση	 αποφασίστηκε	 να	
υλοποιηθεί	 με	 ανακυκλώσιμα	 υλικά	 που	 χρησιμοποιούμε	 στο	 σπίτι.	 Επιπλέον,	
δημιούργησαν	 και	 ένα	 ομαδικό	 κολάζ	 με	 τίτλο	 «Η	 δική	 μας	 Γκουέρνικα»,	 στο	 οποίο	
αναδείκνυαν	με	τον	δικό	τους	τρόπο	τις	αρνητικές	συνέπειες	του	πολέμου.	
Επίσης	παίρνοντας	ως	έναυσμα	την	Γκουέρνικα	του	Picasso,	το	2015	τα	δύο	τμήματα	της	Γ΄	
τάξης	 του	 άλλου	 σχολείου	 ασχολήθηκαν	 με	 το	 project	 «ειρήνη-πόλεμος»,	 όπου	 με	 τη	
βοήθεια	της	δασκάλας	των	εικαστικών	δημιούργησαν	ζωγραφιές	στις	οποίες	αποτύπωναν	
σκηνές	της	καθημερινότητας	«μια	μέρα	πριν»	και	 τις	 ίδιες	σκηνές	 τροποποιημένες	«μετά	
τον	 πόλεμο».	 Δημιούργησαν	 και	 σχηματοποιήματα	 και	 μαζί	 με	 τις	 ζωγραφιές	 τα	
παρουσίασαν	σε	μορφή	βίντεο	που	συνοδευόταν	από	μουσικά	αντιπολεμικά	τραγούδια	σε	
																																																																				
	
2	Το	βίντεο	«Χρωματοϊστορίες	-	Ακριθάκης»	είναι	διαθέσιμο	στο:	

https://www.youtube.com/watch?v=GVt3Vawu6GE	
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εκδήλωση	 του	 σχολείου.	 Ακόμη,	 έγραψαν,	 μελοποίησαν	 και	 χορογράφησαν	 δικά	 τους	
τραγούδια	για	την	ειρήνη	και	τον	πόλεμο,	τα	οποία	και	παρουσίασαν	στην	ίδια	εκδήλωση.	
Τα	παιδιά	 του	πρώτου	σχολείου,	παρακολούθησαν	βίντεο	 και	 ταινίες	με	αφορμή	 τη	 ζωή	
των	προσφύγων	στην	Ελλάδα,	τα	οποία	και	ανέλυσαν.	Η	Δ΄	τάξη	σε	συνεργασία	με	τη	Σχολή	
Κινηματογράφου	του	Α.Π.Θ.	δημιούργησε	μία	ταινία	μικρού	μήκους	με	θέμα	«Πρόσφυγες-	
μετανάστες-εκφοβισμός».		
Σε	όλη	τη	διάρκεια	της	χρονιάς	γινόταν	συλλογή	ρούχων	και	τροφίμων	για	τους	πρόσφυγες.	
Επιπρόσθετα,	 η	 Δ΄	 τάξη	 παρουσίασε	 το	 θεατρικό	 δρώμενο	 «Μη	με	φωνάζεις	 ξένο»3	που	
βασίστηκε	 στο	 ομότιτλο	 ποίημα	 άγνωστου	 μετανάστη	 και	 το	 οποίο	 αναφέρεται	 στο	
επικίνδυνο	ταξίδι	των	προσφύγων	στη	θάλασσα	για	την	αναζήτηση	μιας	καλύτερης	ζωής,	
δίχως	το	φόβο	του	πολέμου	να	τους	σκιάζει.	
Σε	αντίστοιχα	πλαίσια	κινήθηκαν	και	οι	δράσεις	του	άλλου	σχολείου,	όπου	τα	παιδιά	των	
δύο	τμημάτων	της	Δ΄	τάξης,	το	2016,	δημιούργησαν	το	θεατρικό	δρώμενο	«Η	διαδρομή»,	
που	 αναφέρονταν	 επίσης,	 στο	 δύσκολο	 ταξίδι	 των	 προσφύγων.	 Σε	 αυτή	 τη	 δράση,	 τα	
παιδιά	έγραψαν	τραγούδια	για	την	προσφυγιά,	τα	μελοποίησαν,	τα	χορογράφησαν	και	τα	
παρουσίασαν	 στην	 παράσταση.	 Επίσης,	 δημιούργησαν	 δύο	 ταινίες	 μικρού	 μήκους	
animation	 με	 θέμα	 και	 πάλι	 το	 προσφυγικό,	 όπου	 εφόσον	 προηγούμενα	 είχαν	
ευαισθητοποιηθεί	σχετικά	με	το	θέμα,	δημιούργησαν	τα	σκηνικά	και	τους	χαρακτήρες	με	
πλαστελίνη,	προχώρησαν	ανά	ομάδες	στις	λήψεις	των	φωτογραφιών	και	μόνα	τους	έκαναν	
το	μοντάζ	με	το	πρόγραμμα	movie	maker,	προσθέτοντας	στο	τέλος	και	μουσικά	κομμάτια	
που	 επέλεξαν.	 Τις	 ταινίες	 τις	 παρουσίασαν	 μαζί	 με	 το	 θεατρικό	 δρώμενο	 στην	 ίδια	
εκδήλωση.			
Στο	 μάθημα	 της	Θεατρικής	Αγωγής	 τα	 παιδιά	 του	πρώτου	σχολείου	 επεξεργάστηκαν	 την	
τραγωδία	 «Ικέτιδες»	 προσεγγίζοντας	 τις	 έννοιες	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 όπως	
ελευθερία,	 δημοκρατία,	 αυτοδιάθεση,	 αλλά	 και	 υποχρεώσεων	 (ζητήματα	 ηθικής,	
φιλοξενίας,	παροχής	ασύλου).		
Τα	 παιδιά	 της	 Στ΄τάξης	 του	 ίδιου	 σχολείου,	 συνδημιούργησαν	 με	 παιδιά	 άλλων	 πέντε	
σχολείων	 πρωτοβάθμιας	 και	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης	 τη	 θεατρική	 παράσταση	 «Το	
αγόρι	με	 την	βαλίτσα»	του	Μάικ	Κένι,	αναλαμβάνοντας	να	παρουσιάσουν	μία	σκηνή	του	
έργου.	 Η	 θεατρική	 αυτή	 σύνθεση	 ήταν	 ενταγμένη	 στα	 πλαίσια	 προγράμματος	
ευαισθητοποίησης	 για	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα	 και	 για	 ζητήματα	 προσφύγων	 με	 τίτλο	
«Κι	 αν	 ήσουν	 εσύ;»,	 όπου	 το	 Κρατικό	 Θέατρο	 Βορείου	 Ελλάδος	 σε	 συνεργασία	 με	 το	
Πανελλήνιο	Δίκτυο	για	το	Θέατρο	στην	Εκπαίδευση	και	με	την	Ύπατη	Αρμοστεία	του	ΟΗΕ	
για	 τους	 Πρόσφυγες	 στην	 Ελλάδα,	 διοργάνωσαν	 ένα	 μαθητικό	 θεατρικό	 φεστιβάλ	 τον	
Μάρτιο	του	2018,	στη	Θεσσαλονίκη.		
Στόχος	 όλων	 των	 παιδιών	 που	 συμμετείχαν	 σε	 αυτή	 τη	 θεατρική	 συνδημιουργία	 ήταν	 η	
έκφραση	 αγάπης	 και	 αλληλεγγύης	 σε	 όλα	 τα	 προσφυγόπουλα	 του	 κόσμου,	 τα	 οποία	
αναγκάστηκαν	να	εγκαταλείψουν	από	νωρίς	την	παιδική	τους	ηλικία,	εξαιτίας	των	διώξεων	
και	των	πολέμων,	την	οποία	και	απέδειξαν	έμπρακτα	μέσα	από	τη	δική	τους	καλλιτεχνική	
πράξη	αλληλεγγύης.	

	

																																																																				
	
3	Το	ποίημα	«Μη	με	φωνάζεις	ξένο»	είναι	διαθέσιμο	στο		
	http://edu09.pbworks.com/w/page/15398425/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7	
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Εισαγωγικές	δραστηριότητες	πριν	από	την	παράσταση	
Ωστόσο,	 παράλληλα	 με	 τις	 πρόβες,	 γινόντουσαν	 και	 πολλές	 δραστηριότητες	 με	 άξονα	
κάποιες	από	τις	θεματικές	που	θέτει	το	έργο:	Πόλεμος,	Αποχωρισμός,	Μοναξιά	,Ελευθερία,	
Ταυτότητα,	Σχέσεις,	Αλλαγή,	Φόβοι	και	Όνειρα,	Παρελθόν	και	Μέλλον.	
Έτσι,	 χρησιμοποιώντας	 φράσεις	 από	 το	 έργο	 που	 δείχνουν	 τον	 αποχωρισμό	 από	 την	
οικογένεια	και	το	ταξίδι	προς	μια	άγνωστη	χώρα:	
●	Τα	παιδιά	φτιάχνουν	με	τα	θρανία	και	τις	καρέκλες	τους	βουνά,	μονοπάτια,	διαδρομές.	
Όλα	διαλέγουν	ένα	σημείο	στο	χώρο	και	κάποια	αρχίζουν	να	περπατούν.	Μετά	από	λίγο	τα	
παιδιά	που	δεν	περπατούν	αρχίζουν	να	κάνουν	εκκωφαντικό	θόρυβο	χτυπώντας	τα	θρανία	
και	 τις	 καρέκλες,	 ενώ	δίνεται	η	οδηγία	ότι	 τώρα	περπατούν	σε	μία	 κατεστραμμένη	πόλη	
γεμάτη	συντρίμμια.	
●	«Κάνε	ένα	βήμα	μπροστά	αν…»	Ο/η	εμψυχωτής/τρια	μοιράζει	σε	κάθε	μέλος	της	ομάδας	
ένα	 χαρτάκι	 πάνω	 στο	 οποίο	 αναγράφονται	 κάποια	 στοιχεία	 για	 την	 ταυτότητα	 του	
προσώπου	που	θα	υποδυθούμε,	όπως	για	παράδειγμα	πρόσφυγας	που	απέτυχε	να	πάρει	
πολιτικό	άσυλο,	πρόσφυγες	από	διάφορες	χώρες,	άστεγος.	Στη	συνέχεια,	τα	παιδιά	κάνουν	
μία	σειρά	όπου	στέκονται	το	ένα	δίπλα	στο	άλλο	και	ο/η	εμψυχωτής/τρια	κάνει	μια	σειρά	
ερωτήσεων	όπως,	μπορείς	να	ταξιδέψεις	στο	εξωτερικό	οποιαδήποτε	στιγμή	το	θελήσεις;	
Αν	 η	 απάντηση	 στην	 ερώτηση	 είναι	 «ναι»,	 κάνουμε	 ένα	 βήμα	 μπροστά.	 Ποιοι	 έχουν	
προχωρήσει	 πιο	 μπροστά	 από	 τους	 υπόλοιπους;	 Ποιοι	 έχουν	 μείνει	 στάσιμοι;	 Έτσι,	 ένας	
ένας	 αποκαλύπτουμε	 την	 ταυτότητά	 μας,	 ενώ	 παράλληλα	 διαφαίνονται	 τα	 άτομα	 που	
αποκλείονται.	
●	 «Τι	 κοιτάζουν;	 …».	 Παρατηρούμε	 μια	 φωτογραφία	 που	 απεικονίζει	 δύο	 παιδιά	 να	
κοιτάζουν	μέσα	από	την	τρύπα	ενός	μεταλλικού	παραπετάσματος	διάτρητο	από	σφαίρες.	
Χωριζόμαστε	σε	ομάδες	και	φτιάχνουμε	εικόνες	για	το	τι	μπορεί	να	κοιτάζουν	τα	παιδιά,	
όπως	εικόνες	οικογενειών	που	κλαίνε	για	τους	δικούς	τους,	εικόνες	ανθρώπων	σε	πανικό	
και	άλλες.	
Παραλλαγή:	Τα	παιδιά	συζητάνε	για	τα	διαφορετικά	πράγματα	που	μπορεί	να	κοιτάζουν.	
Χωρίζονται	σε	ομάδες	και	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	μια	παγωμένη	εικόνα	που	ζωντανεύει	
όταν	τους	δίνεται	η	εντολή.	Ωστόσο,	όπως	συμβαίνει	και	στο	Θέατρο	Φόρουμ,	οι	θεατές	-
ηθοποιοί	 μπορούν	 να	 αλλάξουν	 τη	 στάση	 κάποιου	 ατόμου	 ή	 να	 το	 αντικαταστήσουν	 με	
κάποιο	άλλο,	αλλάζοντας	έτσι	στην	εικόνα	και	τις	καταστάσεις	που	παριστάνονται	(Γκόβας	
&	Ζώνιου,	2011:14).	
●	«Ελευθερία	ανελευθερία-Βγες	έξω».	Όλοι	κάνουν	ένα	μεγάλο	κύκλο.	Ένας	μπαίνει	μέσα	
και	προσπαθεί	να	βγει	από	τον	κύκλο	ενώ	οι	άλλοι	τον	εμποδίζουν.	
Παραλλαγή:	 «Γάτα	 ποντίκι».	Όλοι	 κάνουν	 έναν	 κύκλο.	 Κάποιος	 είναι	 η	 γάτα	 και	 κάποιος	
άλλος	το	ποντίκι.	Το	ποντίκι	βρίσκεται	μέσα	στον	κύκλο	και	η	γάτα	είναι	από	έξω.	Σκοπός	
της	 γάτας	 είναι	 να	πιάσει	 το	ποντίκι.	 Τα	άτομα	 του	 κύκλου	προστατεύουν	 το	ποντίκι	 και	
εμποδίζουν	την	γάτα	να	μπει	μέσα.	Το	παιχνίδι	τελειώνει	αν	η	γάτα	πιάσει	το	ποντίκι	ή	σε	
περίπτωση	 που	 η	 γάτα	 μείνει	 μόνη	 της	 μέσα	 στον	 κύκλο,	 τότε	 ο	 κύκλος	 κλείνει	 και	 την	
εγκλωβίζει.	
●	«Φυσιολογικό».	Ο	καθένας	διαλέγει	να	αναπαραστήσει	μια	καθημερινή	ή	συνηθισμένη	
του	 δραστηριότητα.	 Με	 το	 σύνθημα	 του/της	 εμψυχωτή/τριας	 όλοι	 κάνουν	 τις	
δραστηριότητές	 τους.	 Ξαφνικά	 ο/η	 εμψυχωτής/τρια	 λέει	 «στοπ!	 Βόμβα».	 Τότε	 όλοι	
παγώνουν	για	λίγο	και	χωρίς	να	μιλούν	παίρνουν	ένα	τετράδιο	και	ένα	στυλό.	Στη	συνέχεια,	
ο	 καθένας	 γράφει	 στο	 ημερολόγιό	 του	 ξεκινώντας	 με	 τη	 φράση	 «Έκανα…(και	 γράφει	 τη	
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δραστηριότητα	που	έκανε)	όταν	έσκασε	η	βόμβα»,	στην	οποία	περιγράφει	 τι	συνέβη	και	
πώς	 ένιωσε…	 Στο	 τέλος	 αν	 θέλουν	 μοιράζονται	 το	 απόσπασμα	 από	 το	 ημερολόγιο	 που	
έγραψαν.	
●	«Αλλαγή:	Το	μουσείο	ή	το	σπίτι	μας	πριν	και	μετά	το	βομβαρδισμό».	Χωριζόμαστε	σε	5	
ομάδες	των	3-4	ατόμων.	Σε	κάθε	ομάδα	δίνουμε	ένα	χαρτάκι	όπου	αναγράφεται	μία	από	
τις	ακόλουθες	λέξεις:	γειτονιά,	σχολείο,	φίλοι,	όνειρα.	Κάθε	ομάδα	δημιουργεί,	ανάλογα	με	
το	 χαρτάκι	 που	 τις	 έχει	 δοθεί,	 μία	 παγωμένη	 εικόνα	 που	 αντανακλά	 τα	 όνειρά	 μας,	 τις	
επιθυμίες	 μας	 ή	 στιγμές	 που	 έχουμε	 ζήσει	 στο	 σχολείο,	 στη	 γειτονιά,	 με	 την	 οικογένειά	
μας,	 με	 τους	 φίλους	 μας.	 Στη	 συνέχεια,	 προχωράμε	 σε	 δράσεις	 με	 τίτλο:	 «μετά	 τον	
βομβαρδισμό».	Τώρα	δημιουργούμε	καινούριες	παγωμένες	εικόνες	με	το	 ίδιο	θέμα	αλλά	
λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 νέα	 συνθήκη.	 Επισημαίνεται	 στα	 παιδιά	 να	 εντοπίσουν:	 «Ποιες	
είναι	οι	διαφορές	από	εικόνα	σε	εικόνα;	Παρέμεινε	κάτι	ίδιο;».	
●	«Εικόνες».	Χωριζόμαστε	σε	ομάδες	των	4-6	ατόμων.	Κάθε	ομάδα	φτιάχνει	μια	δυναμική	
εικόνα	με	θέμα	«μια	μέρα	στο	σχολείο	στην	Ελλάδα».	Στη	συνέχεια	φτιάχνει	μια	δεύτερη	
εικόνα	 με	 θέμα	 «μια	 μέρα	 στο	 σχολείο	 του	 αγοριού	 με	 τη	 βαλίτσα».	 Κάθε	 ομάδα	
παρουσιάζει	στις	υπόλοιπες	τις	δυο	εικόνες	καθώς	και	την	μετάβαση	από	την	πρώτη	στη	
δεύτερη.	
●	«Φόβοι	και	όνειρα:	Τι	φοβάσαι;	Τι	ονειρεύεσαι;».	Χωριζόμαστε	σε	ζευγάρια.	Ο	ένας	είναι	
ο	Α	και	ο	άλλος	ο	Β.	Ο	Α	είναι	γλύπτης	και	ο	Β	ο	πηλός.	Ο	Α	σμιλεύει	τον	Β	σε	ένα	άγαλμα	
που	 εκφράζει	 το	 μεγαλύτερο	φόβο	 του.	 Στη	 συνέχεια	 οι	 ρόλοι	 αλλάζουν	 και	 ο	 Β	 γίνεται	
γλύπτης	 ενώ	 ο	 Α	 γίνεται	 ο	 πηλός.	 Έπειτα,	 ο/η	 εμψυχωτής/τρια	 ρωτάει:	 «Αν	 ήσουν	 στην	
πόλη	 όπου	 ζούσε	 το	 αγόρι	 με	 τη	 βαλίτσα	 τι	 θα	 φοβόσουν;	 Μοιάζουν	 οι	 φόβοι	 σου	 με	
εκείνους	που	θα	είχες	αν	έμενες	σε	αυτή	την	πόλη;	Τι	ονειρεύεσαι;	Σε	νέα	ζευγάρια	τώρα,	ο	
καθένας	 με	 τη	 σειρά,	 φτιάξτε	 το	 άγαλμα	 που	 δείχνει	 το	 πιο	 σημαντικό	 όνειρό	 σας.	 Αν	
ήσουν	 στην	 πόλη	 που	 ζούσε	 το	 αγόρι	 με	 τη	 βαλίτσα	 τι	 θα	 ονειρευόσουν;	 Μοιάζουν	 τα	
όνειρά	σου	με	εκείνα	που	θα	είχες	αν	έμενες	εκεί;».		
●	 «Αντίπαλοι».	 Όλοι	 μαζί	 φτιάχνουμε	 ένα	 σταδιακό	 ομαδικό	 tableau	 vivant	 (δυναμική-
παγωμένη	εικόνα).	Ο	καθένας	μπαίνει	στη	σκηνή	και	παίρνει	μια	παγωμένη	στάση	με	θέμα	
«ο	πόλεμος».	Αυτό	είναι	το	γλυπτό	του	πολέμου.	Αφού	μπουν	όλοι	στην	εικόνα,	ο	πόλεμος	
κινείται,	αποκτά	ήχο	και	μετά	παγώνει.	Κάποιος	βγαίνει	από	την	εικόνα	και	πάει	απέναντι	
από	 τον	 πόλεμο	 σε	 μια	 παγωμένη	 στάση	 για	 να	 πολεμήσει.	 Ο	 πόλεμος	 κινείται	 πάλι.	
Κάποιος	δεύτερος	πάει	στην	απέναντι	 εικόνα	και	σιγά	σιγά	όλοι	φεύγουν	από	το	γλυπτό	
του	 πολέμου	 και	 πάνε	 στο	 απέναντι	 γλυπτό	 μέχρι	 που	 δεν	 μένει	 κανείς	 στο	 γλυπτό	 του	
πολέμου.	Νίκησαν!	
●	«Παρελθόν	και	Μέλλον:	24	ώρες	πριν.».	Σε	ομάδες	φτιάχνουμε	μικρά	θεατρικά	δρώμενα	
με	θέμα:	«Στιγμές	από	 τη	 ζωή	 των	παιδιών	πριν	 τον	βομβαρδισμό»,	όπως	«Τι	 έκαναν	 το	
βράδυ	 πριν	 τον	 βομβαρδισμό;»,	 «Όνειρα	 που	 είχαν	 πριν	 τον	 βομβαρδισμό;»,	 «Είκοσι	
χρόνια	μετά…	πού	θα	βρίσκονται;».	
●	«Φυγή	 και	 αποχωρισμός».	 Το	 παιχνίδι	 αυτό	 μπορεί	 να	 παιχτεί	 σε	 οποιοδήποτε	 μέρος,	
αρκεί	να	είναι	μεγάλο	και	ασφαλές	για	να	μη	διατρέξουν	τα	παιδιά	κανένα	κίνδυνο.	Επίσης,	
στη	δραστηριότητα	αυτή	χρησιμοποιήθηκαν	τηλεβόας,	σφυρίχτρα,	μαντίλια	για	τα	μάτια.	
Για	 μαντίλια	 χρησιμοποιήσαμε	 διαφορετικά	 χρώματα	 για	 κάθε	 οικογένεια.	 Καθώς	 τα	
παιδιά	 είχαν	 χωριστεί	 αιφνίδια	 από	 τις	 οικογένειές	 τους	 κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	
οικογενειακής	 εξόδου	 στο	 κέντρο	 της	 πόλης,	 ακούγεται	 ο	 εκκωφαντικός	 θόρυβος	 ενός	
αεροπλάνου,	 ενώ	 βόμβες	 που	 εκρήγνυνται	 εκτοξεύουν	 παντού	 θραύσματα.	 Μέσα	 στον	
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πυκνό	καπνό	που	δημιουργείται	άνθρωποι	ουρλιάζουν,	τρέχουν	και	διασκορπίζονται.	Όλα	
τα	 μέλη	 κάθε	 οικογένειας	 βρίσκονται	 μέσα	 στο	 χώρο,	 αλλά	 είναι	 μακριά	 το	 ένα	 από	 το	
άλλο.	Καθώς	τα	παιδιά	δεν	μπορούν	να	δουν	 τίποτα	μέσα	στον	πυκνό	καπνό,	με	δεμένα	
μάτια	σκορπίζονται	σε	όλον	τον	χώρο	και	φωνάζοντας	επιδιώκουν	να	βρουν	όλα	τα	μέλη	
της	 οικογένειάς	 τους	 για	 να	 επανενωθούν	 και	 να	 γλιτώσουν.	 Το	 παιχνίδι	 αρχίζει	 και	
τελειώνει	 με	 το	 σφύριγμα	 του/της	 εμψυχωτή/τριας	 ή	 όταν	 όλα	 τα	 μέλη	 βρεθούν	 με	 την	
οικογένειά	τους.	Όταν	τελειώσει	το	παιχνίδι	τα	παιδιά	συζητούν	για	τα	συναισθήματα	που	
βίωσαν	(Ύπατη	Αρμοστεία	του	ΟΗΕ	για	τους	Πρόσφυγες,	2013:	34-36).		
	

Συμπεράσματα	
Τα	παιδιά	ήρθαν	σε	 επαφή	με	 τεχνικές	 του	απελευθερωτικού	θεάτρου	 του	Augusto	Boal	
και	 μέσα	 από	 βιωματικές	 δράσεις	 συνειδητοποίησαν	 τις	 έννοιες	 των	 ανθρωπίνων	
δικαιωμάτων,	 όπως	 ελευθερία,	 δημοκρατία,	 αυτοδιάθεση,	 αλλά	 και	 υποχρεώσεων	 όπως	
ζητήματα	 ηθικής,	 φιλοξενίας,	 παροχής	 ασύλου.	 Επίσης,	 κατανόησαν	 τις	 αρνητικές	
καταστάσεις	που	αναπτύσσονται	μεταξύ	θύτη	και	θύματος.	Παράλληλα,	ανακάλυψαν	και	
αναγνώρισαν	 την	 ανάγκη	 διατήρησης	 και	 επέκτασης	 των	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 σε	
όλους	τους	ανθρώπους.	
Καθώς	 τα	 παιδιά	 ήρθαν	 σε	 επαφή	 με	 την	 επικαιρότητα,	 μέσα	 από	 τις	 αναλύσεις	
διαφορετικών	ειδών	κειμένων,	τον	διάλογο	και	τα	βιωματικά	θεατρικά	δρώμενα,	ανέλαβαν	
δράση		για	το	φλέγον	ζήτημα	της	προσφυγικής	κρίσης.	Ωστόσο,	δεν	είχαν	όλα	τα	παιδιά	την	
ίδια	ανταπόκριση	στις	δράσεις.	Αρκετοί	μαθητές	δεν	κατάφεραν	να	αλλάξουν	παγιωμένες	
αντιλήψεις	τους	σχετικά	με	το	προσφυγικό	ζήτημα.		
Τα	 παιδιά	 εκφράσανε	 έμπρακτα	 την	 αλληλεγγύη	 τους	 γνωρίζοντας	 κάθε	 φορά	 τα	
προβλήματα	των	ατόμων	που	ενισχύουν	με	τις	δράσεις	τους	και	άνοιξαν	το	σχολείο	στην	
ευρύτερη	κοινωνία.	Κατάφεραν	να	εκφράσουν	ελεύθερα	τα	συναισθήματά	τους	για	 τους	
ανθρώπους	 που	 βιώνουν	 δύσκολες	 καταστάσεις,	 όπως	 και	 να	 μιλήσουν	 γι΄αυτά.	
Παράλληλα,	 ευαισθητοποιήθηκαν	 πάνω	 στις	 έννοιες	 της	 αλληλεγγύης	 και	 έδρασαν	 σε	
αρκετές	περιπτώσεις.		
Συμμετείχαν	 με	 μεγάλο	 ενθουσιασμό	 και	 δημιουργικότητα	 στην	 παραγωγή	 ταινιών,	
εντρύφησαν	 σε	 βάθος	 στις	 έννοιες	 που	 επεξεργάστηκαν,	 εντόπισαν	 και	 αποδόμησαν	
στερεότυπα.	Γνώρισαν	και	εξοικειώθηκαν	με	το	πρόγραμμα	επεξεργασίας	ταινιών	“	Movie	
Maker”	και	κατανόησαν	τις	συμβάσεις	μιας	ταινίας,	συμμετέχοντας	τα	ίδια	σε	όλους	τους	
ρόλους.	Έγιναν	μικροί	δημιουργοί	και	έγραψαν	στίχους	τραγουδιών	πάνω	σε	μουσική	που	
επέλεξαν	τα	ίδια,	με	τις	έννοιες	που	είχαν	επεξεργαστεί.	
Καλλιέργησαν	 την	 ομαδικότητα	 και	 τη	 συνεργασία	 μεταξύ	 τους,	 προϋποθέσεις	
απαραίτητες	 για	 τις	 ομαδικές	 δράσεις.	 Σεβάστηκαν	 την	 προσωπικότητα	 των	 υπόλοιπων	
μελών	 της	 κοινότητας	 και	 διατύπωναν	 την	 άποψή	 τους	 για	 συμπεριφορές	 που	
αντιμετώπιζαν	εχθρικά	τον	διαφορετικό,	τον	«Άλλο».	
Στα	θετικά	όλων	των	παρεμβάσεων	συγκαταλέγονται	η	συνεργασία	όλων	των	ειδικοτήτων	
των	 σχολείων	 και	 η	 ολόπλευρη	 εμπλοκή	 των	 παιδιών	 στη	 διερεύνηση	 των	 εννοιών	 που	
τους	 απασχολούσαν.	 Σε	 όλες	 τις	 παρεμβάσεις,	 υπήρξε	 πολύ	 καλή	 συνεργασία	 μεταξύ	
εκπαιδευτικών,	εκπαιδευτικών	και	μαθητών/τριών,	σχολείου	και	φορέων,	ειδικών	από	τον	
χώρο	 της	 τέχνης	 και	 του	 πολιτισμού.	 Τα	 παιδιά	 απέκτησαν	 εμπειρίες	 και	 γνώσεις	 που	
συνετέλεσαν	στην	αλλαγή	στάσεων	και	την	εκδήλωση	ενδιαφέροντος	για	προβλήματα	που	
αντιμετωπίζει	η	ευρύτερη	κοινωνία,	κατανοώντας	την	αλληλεξάρτηση	που	υπάρχει	μεταξύ	
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των	μελών	της.	Οι	εκπαιδευτικοί	μπόρεσαν	να	αποτελέσουν	οι	 ίδιοι	ζωντανό	παράδειγμα	
για	 τους	 μαθητές	 σχετικά	 με	 τους	 τρόπους	 συνεργασίας	 και	 λήψης	 αποφάσεων	 για	 τα	
προβλήματα	της	κοινότητας	στην	οποία	ανήκουμε	κάθε	φορά.		
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Αναλυτικό	Πρόγραμμα	και	Πρωτοβάθμια	εκπαίδευση:	
	Κριτική	επισκόπηση	

	
	

Κυριακή	Γάτου		
Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	

	
	

Περίληψη	
Το	 Αναλυτικό	Πρόγραμμα,	 μολονότι	 οι	 επιστημονικοί	 του	 ορισμοί	 ποικίλουν,	 συνιστά	 αναμφίβολα	 επίσημο	
κρατικό	κείμενο	και	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	όπως	πραγματοποιείται	διαμέσου	
του	σχολικού	θεσμού.	Λόγω	του	ότι	το	ΑΠ	καθορίζει	την	μορφή	που	λαμβάνει	η	μαθησιακή	διαδικασία	ενός	
του	σχολείου,	 κρίνεται	 κομβικής	σημασίας	 -μέσω	 της	παρούσας	εισήγησης-	η	μελέτη	και	η	 κατανόηση	 του,	
τόσο	 ως	 θεσμό	 όσο	 και	 ως	 πολιτική	 θέση.	 Συγκεκριμένα,	 εξετάζοντας	 το	 ΑΠ,	 κυρίως	 το	 ελληνικό	 της	
πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης,	στοχεύουμε	να	ερευνήσουμε	τον	ρόλο	του,	τι	είδους	μορφή	ενδέχεται	να	φέρει,	
ποια	 είναι	 η	 δομή	 του	 και	 ποια	 επιστημονική	 λογική	 το	 διέπει,	 καθώς	 και	 τι	 εξυπηρετεί	 κοινωνικά.	
Παράλληλα,	ανιχνεύουμε	τη	συνέπεια	‘λόγων-έργων’	ως	προς	τους	στόχους,	όπως	αυτή	αντικατοπτρίζεται	στη	
σχέση	ΑΠ-	σχολικό	εγχειρίδιο,	προβάλλοντας	συγκεκριμένα	παραδείγματα	από	τα	βιβλία	δημοτικού.	Κυρίως	
θέλουμε	να	αναδείξουμε	ποια	γνώση	περιλαμβάνει	και	ποια	αποκλείει,	τι	προβάλλεται	ως	κοινωνικά	χρήσιμο	
προς	μάθηση	και	τι	παραλείπεται	ως	επουσιώδες,	καθώς	και	πώς	προτείνεται	να	γίνει	η	διδασκαλία	σύμφωνα	
με	 τις	 επίσημες	 υποδείξεις.	 Δεδομένου	 ότι	 στην	 περίπτωση	 της	 Ελλάδας,	 το	 ισχύον	 ΑΠ	 του	 δημοτικού		
συντάχθηκε	 το	 2003	 στην	 προσπάθεια	 διαμόρφωσης	 ενός	 ‘διαθεματικού’	 προγράμματος	 και	 έκτοτε	 έχουν	
γίνει	μόνο	κάποιες	μικρές	τροποποιήσεις,	στην	όλη	μελέτη	λαμβάνεται	υπόψη	το	νεοφιλελεύθερο	ρεύμα	το	
οποίο	 διαπερνά	 την	 εκπαίδευση	 τόσο	 στο	 εσωτερικό	 της	 χώρας	 όσο	 και	 διεθνώς	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες,	
καθώς	 και	 οι	 παρεμβάσεις	 από	 το	 εξωτερικό	 στην	 προσπάθεια	 βελτίωσης	 του	 ελληνικού	 εκπαιδευτικού	
τομέα.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα,	δημοτικό	σχολείο,	διαθεματικότητα,	πολιτικός	ρόλος		

	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στόχος	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 η	 μελέτη	 των	 ισχυόντων	 ΑΠΣ	 και	 ΔΕΠΠΣ	 του	
δημοτικού	 σχολείου,	 όπως	 διαμορφώθηκαν	 κατά	 τη	 τελευταία	 μεταρρύθμιση	 του	 2003,	
εστιάζοντας	 στην	 πολιτική	 διάσταση	 των	 κειμένων.	 Στοχεύουμε,	 δηλαδή,	 να	 εξετάσουμε	
ποιος	είναι	ο	ρόλος	του	ΑΠ,	ποια	επιστημονική	λογική	το	διέπει,	ποιους	στόχους	καλείται	
να	εκπληρώσει,	σε	ποια	γνώση	επικεντρώνεται	και	τι	εξυπηρετεί	κοινωνικά.		
	

Η	έννοια	του	Αναλυτικού	Προγράμματος	
Καθώς	 οι	 ορισμοί	 για	 το	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα	 ποικίλουν	 περιλαμβάνοντας	 διάφορα	
στοιχεία	 κάθε	 φορά,	 με	 την	 παρούσα	 εργασία	 δε	 φιλοδοξούμε	 να	 εξάγουμε	 έναν	 νέο	
ορισμό	 του	 ΑΠ,	 ούτε	 να	 συμφωνήσουμε	 σε	 κάποιον,	 ακυρώνοντας	 άλλους.	 Εξάλλου,	 οι	
ορισμοί	 του	ΑΠ	συνιστούν	 ιστορικά	προϊόντα	ανταποκρινόμενοι	 κάθε	φορά	στις	ανάγκες	
της	εποχής.	Για	να	μπορούμε,	ωστόσο,	να	κάνουμε	λόγο	για	 ‘Αναλυτικό	Πρόγραμμα’	δύο	
είναι	 τα	 δομικά	 στοιχεία	 τα	 οποία	 πρέπει	 να	 υπάρχουν	 οπωσδήποτε:	 οι	 σκοποί	 και	 τα	
περιεχόμενα.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Γρόλλιο	 (2005:25)	 ‘οποιαδήποτε	 μορφή	 παιδαγωγικής	
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πρακτικής	 –ως	 κοινωνική,	 πολιτική	 πρακτική-	 α)	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	 ένταξη	 της	 σε	
κάποια	κοινωνικοπολιτική	στρατηγική	την	οποία	ενσαρκώνουν	οι	σκοποί,	β)αναφέρεται	σε	
κάποιο	 περιεχόμενο	 το	 οποίο	 μεσολαβεί	 ανάμεσα	 στα	 υποκείμενα	 της	 εκπαιδευτικής	
διαδικασίας	 και	 προσεγγίζεται	 από	 αυτά,	 το	 οποίο,	 ανεξάρτητα	 από	 την	 μορφή	 και	 τον	
τρόπο	οργάνωσης	του,	είναι	απαραίτητο	για	τη	διεξαγωγή	της	προσπάθειας	πραγμάτωσης	
των	 σκοπών’.	 Έτσι,	 μολονότι	 άλλα	 μέρη	 περιλαμβάνονται	 συχνά	 στα	 ΑΠ	 (λ.χ	 μέθοδοι	
διδασκαλίας	και	αξιολόγησης),	δεν	είναι	αναγκαία	ώστε	να	διαμορφωθεί	ένα	ΑΠ	(ό.π.).		
	

																																											Τα	ελληνικά	ΔΕΠΠΣ	και	ΑΠΣ	
Η	 διαμόρφωση	 του	 ελληνικού	 Αναλυτικού	 Προγράμματος	 για	 την	 πρωτοβάθμια	
εκπαίδευση	σχεδιάζεται	με	βάση	τους	σκοπούς	για	την	εκπαίδευση	και	πραγματοποιείται	
αποκλειστικά	 στο	 πλαίσιο	 του	 Υπουργείου,	 όπου	 ένας	 κύκλος	 ειδικών	 αναλαμβάνει	 να	
φέρει	 σε	 πέρας	 το	 σχεδιασμό.	 Βέβαια,	 για	 το	 ισχύον	 ΑΠ	 θεωρητικά	 άνοιξε	 διάλογος	 με	
τους/ις	εκπαιδευτικούς,	όπου	ο/η	καθένας/μία	θα	μπορούσε	να	καταθέσει	προτάσεις	ή	να	
σχολιάσει,	ωστόσο	επρόκειτο	περισσότερο	για	τυπικές-	προσχηματικές-	διαδικασίες,	παρά	
για	ουσιαστική	συνεργασία(εισαγωγικό	σημείωμα,	σελ.2)1.	Έτσι,	το	ΑΠ	κατασκευάζεται	από	
τα	κεντρικά,	ισχύει	σε	εθνικό	επίπεδο,	δηλαδή	αφορά	όλα	τα	σχολεία,	και	οι	εκπαιδευτικοί	
υποχρεούνται	να	το	τηρήσουν.	Οι	 ίδιοι/ες	δεν	έχουν	δικαιοδοσία	να	το	τροποποιήσουν	ή	
να	 το	 αμφισβητήσουν	 κατά	 την	 άσκηση	 του	 έργου	 τους,	 παρά	 μόνο	 στο	 πλαίσιο	 της	
ελευθερίας	 που	 τους	 δίνεται	 από	 το	 ίδιο	 το	 Υπουργείο	 (π.χ.	 έχουν	 την	 επιλογή	 να	
χρησιμοποιήσουν	εκπαιδευτικό	υλικό	που	δεν	συμπεριλαμβάνεται	στις	προτάσεις	του	ΑΠ,	
εφόσον	εξυπηρετούνται	οι	μαθησιακοί	στόχοι).	
Τα	 ισχύοντα	 ΔΕΠΠΣ	 και	 ΑΠΣ	 εκδόθηκαν	 το	 2003	 επί	 κυβέρνησης	 ΠΑΣΟΚ	 και	 υπουργίας	
Ευθυμίου	 σε	 μία	 προσπάθεια	 ‘μεταρρύθμισης’	 της	 μεταρρύθμισης	 Αρσένη.	 Επρόκειτο	
δηλαδή	για	μία	κίνηση	να	εφαρμοσθεί	μια	‘διορθωτική’	πολιτική	ως	προς	τις	προτάσεις	του	
απερχόμενου	τότε	Υπουργού,	οι	οποίες	και	είχαν	προκαλέσει	πλήθος	αντιδράσεων,	κυρίως	
από	 συνδικαλιστικά	 όργανα	 (Χαραλάμπους,	 2014:	 142-148).	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	
γενική	 δυσαρέσκεια	 από	 τις	 αποφάσεις	 Αρσένη,	 καθώς	 επίσης	 και	 την	 τάση	 να	
προσαρμοστεί	 η	 ελληνική	 εκπαίδευση	 στις	 θέσεις	 του	 ΟΟΣΑ	 (1995)	 και	 της	 Ε.Ε.	 (βλ.	
ενδεικτικά	 Λευκή	 και	 Πράσινη	 Βίβλο)	 με	 στόχο	 τη	 διαμόρφωση	 της	 ανταγωνιστικότερης	
οικονομίας	της	γνώσης	σε	ευρωπαϊκό	πλαίσιο,	ο	Ευθυμίου	προώθησε	την	έκδοση	των	νέων	
ΔΕΠΠΣ	 και	 ΑΠΣ2,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 εισαγωγή	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης	 στο	 ωρολόγιο	
πρόγραμμα.	 Η	 μεταρρύθμιση	 αυτή	 ολοκληρώθηκε	 το	 2006,	 όταν	 πλέον	 είχε	 αλλάξει	 η	
κυβέρνηση,	 με	 την	 έκδοση	 των	 νέων	 σχολικών	 εγχειριδίων.	 Μολονότι	 τα	 παραπάνω	
Προγράμματα	 έχουν	 δεχθεί	 κριτική	 και	 έχει	 υπάρξει	 νύξη	 αντικατάστασής	 τους	 (‘Νέο	
Σχολείο’),	εντούτοις	ισχύουν	και	εφαρμόζονται	μέχρι	και	σήμερα.	
Η	 αλλαγή	 των	 Προγραμμάτων	 Σπουδών	 το	 2003	 υποστηρίζεται	 ότι	 προέκυψε	 ως	
αναγκαιότητα	 της	 εποχής,	 επομένως,	 κλήθηκαν	 να	 ανταποκριθούν	 στην	 κοινωνική	
ρευστότητα,	 στην	 πολυπολιτισμικότητα,	 στην	 παγκοσμιοποίηση	 των	 πάντων	 και	 στο	
ανταγωνιστικό	πνεύμα	που	επικρατεί	σε	όλο	το	κοινωνικό	φάσμα	(εισαγωγικό	σημείωμα,	
ό.π.,	 σελ.1).	 Αναγνωρίζεται,	 επομένως,	 ο	 ιστορικοκοινωνικός	 χαρακτήρας	 της	 αποστολής	

																																																																				
	
1 Πρόκειται για το ‘Εισαγωγικό Σηµείωµα του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου’ σχετικά µε τα νέα 
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. 
2 Στο εξής θα χρησιµοποιείται ο όρος Αναλυτικό Πρόγραµµα (ΑΠ,ΑΠΣ) για λόγους ευκολίας. 
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του	 σχολείου	 στη	 σύγχρονη	 πραγματικότητα.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 οι	 γενικοί	 στόχοι	 που	
τίθενται	 για	 το	 σχολείο	 είναι	 η	 διασφάλιση	 της	 εθνικής	 ταυτότητας	 και	 της	 πολιτιστικής	
κληρονομιάς,	 με	 την	 παράλληλη	 καλλιέργεια	 της	 ταυτότητας	 του	 Ευρωπαίου	 πολίτη.	
Επίσης,	 επιδιώκεται	 η	 παροχή	 ίσων	 ευκαιριών	 σε	 όλους/ες,	 καθώς	 και	 η	 βελτίωση	 του	
σχολείου,	 ώστε	 να	 παρέχει	 ποιοτικότερη	 εκπαίδευση	 και	 να	 συμβάλλει	 στην	
καταπολέμηση	 κοινωνικών	 προβλημάτων,	 όπως	 η	 ανεργία	 (ό.π.).	 Ταυτόχρονα,	 κρίνεται	
απαραίτητη	 η	 καλλιέργεια	 δεξιοτήτων	 κατάλληλων	 για	 τις	 ανάγκες	 της	 εξειδίκευσης,	 η	
διαμόρφωση	 στέρεων	 προσωπικοτήτων,	 βασισμένων	 σε	 ηθικές	 και	 πνευματικές	 αξίες,	
ώστε	 να	 αντιμετωπίζουν	 τις	 ποικίλες	 προκλήσεις	 της	 εποχής	 και	 η	 προώθηση	 πλήθους	
αξιών,	 όπως	 της	 ειρήνης	 και	 της	 ελευθερίας,	 διαμέσου	 του	 εκπαιδευτικού	 έργου(ΦΕΚ	
303/03,	 γενικό	 μέρος).	 Όπως	 αναφέρεται,	 για	 να	 επιτευχθούν	 οι	 παραπάνω	 στόχοι,	 το	
σχολείο	 πρέπει	 εγκαταλείψει	 το	 γνωσιοκεντρικό	 του	 χαρακτήρα	 και	 τη	 στερεότυπη	
διδασκαλία	και	να	καταστεί	μαθητοκεντρικό	και	βιωματικό	(εισαγωγικό	σημείωμα,	ό.π.).		
Η	δομή	που	 έχουν	 τα	ΑΠ	 των	μαθημάτων	δημοτικού	 είναι	η	 εξής:	αρχικά,	αναφέρεται	 ο	
γενικός	 σκοπός	 του	 εκάστοτε	 μαθήματος	 και	 έπειτα	 παρατίθενται	 οι	 γενικοί	 στόχοι	 της	
διδασκαλίας	 του	 συγκεκριμένου.	 Κατόπιν,	 αποσαφηνίζονται	 οι	 ειδικοί	 σκοποί	 κάθε	
ενότητας	 με	 τη	 συμπερίληψη	 ενδεικτικών	 δραστηριοτήτων	 για	 την	 επίτευξη	 του	
μαθησιακού	 στόχου.	 Κάθε	 κεφάλαιο	 που	 φέρει	 συγκεκριμένους	 στόχους	 ενδείκνυται	 να	
ολοκληρωθεί	σε	προκαθορισμένο	χρονικό	διάστημα,	οπότε	και	κρίνεται	ότι	οι	μαθητές	θα	
έχουν	υιοθετήσει	την	κατάλληλη	συμπεριφορά	και	θα	έχουν	προσεγγίσει	την	επιδιωκόμενη	
γνώση.	Οι	στόχοι	δηλαδή	μεταφράζονται	σε	μαθησιακά	αποτελέσματα	και	συμπεριφορές.	
Στη	 συνέχεια	 προτείνονται	 διαθεματικά	 σχέδια	 εργασίας	 τα	 οποία	 επιλέγει	 ο/η	
εκπαιδευτικός	εάν	θα	τα	υλοποιήσει.	
Την	ενότητα	με	τους	σκοπούς	και	τους	στόχους	ακολουθεί	η	διδακτική	μεθοδολογία,	όπου	
το	Υπουργείο	δίνει	σαφείς	οδηγίες	στους/ις	εκπαιδευτικούς	ως	προς	το	πώς	θα	διδάξουν	το	
κάθε	αντικείμενο.	Μολονότι	υπάρχει	η	ευχέρεια	οι	εκπαιδευτικοί	να	παρεκκλίνουν	από	το	
εγχειρίδιο,	πάρα	ταύτα	διευκρινίζεται	ότι	αυτό	δεν	μπορεί	να	γίνει	αμελώς,	αλλά	οι	ίδιοι/ες	
οφείλουν	 να	 διδάξουν	 το	 75%	 του	 περιεχομένου	 των	 εγχειριδίων	 (βλ.	 ΑΠ	 Γλώσσας,	 σελ.	
42).	 Έπειτα,	 γίνεται	 λόγος	 για	 το	 ζήτημα	 της	 αξιολόγησης	 του	 μαθήματος,	 με	 την	 οποία,	
όπως	αναφέρεται,	ελέγχεται	εάν	οι	μαθητές/τριες	έχουν	πετύχει	τους	τιθέμενους	στόχους.	
Επομένως,	 τα	 ΑΠΣ	 των	 μαθημάτων	 αποτελούνται	 από	 συγκεκριμένους	 στόχους	
διδασκαλίας,	 περιεχόμενα	 που	 απορρέουν	 από	 τους	 στόχους,	 καθώς	 και	 οδηγίες	 για	 τις	
μεθόδους,	για	τα	μέσα	διδασκαλίας	και	για	τους	τρόπους	αξιολόγησης.	
	

Ανάλυση	
Κάνοντας	 μία	 επισκόπηση	 στο	 ισχύον	 ΑΠ,	 κατ’	 αρχάς	 διακρίνουμε	 ότι	 ένα	 από	 τα	 κύρια	
χαρακτηριστικά	 του	 είναι	 το	 στοιχείο	 της	 διαθεματικότητας,	 το	 οποίο	 θεωρείται	 ότι	
συμβάλλει	 στην	 καταλληλότερη	 προετοιμασία	 του	 σχολείου	 για	 τις	 ανάγκες	 της	 εποχής	
(Αλαχιώτης,	2006:1).	Πρόκειται	για	την	τάση	σύνδεσης	των	γνωστικών	αντικειμένων	μεταξύ	
τους,	 κάθετα	 και	 οριζόντια,	 ώστε	 η	 γνώση	 να	 προσεγγίζεται	 διαθεματικά.	 Όπως	
υπογραμμίζει	 βέβαια	 το	 Παιδαγωγικό	 Ινστιτούτο,	 η	 προσπάθεια	 αυτή	 δε	 θα	 άρει	 τις	
διαχωριστικές	γραμμές	ανάμεσα	στα	αντικείμενα,	αλλά	τα	μαθήματα	θα	δικτυώνονται	με	
διαθεματικές	έννοιες	(ενδεικτικά	οι	όροι	‘σύστημα’,	‘αλληλεπίδραση’,	‘μεταβολή’,	κ.ά)	και	
δραστηριότητες,	 κατά	 τις	 οποίες	 οι	 μαθητές/τριες	 θα	 μπορούν	 να	 κατακτούν	 ενεργά	 τη	
γνώση	 (ό.π.,	 σελ.3-4).	 Για	 παράδειγμα,	 οι	 μαθητές/τριες	 θα	 γνωρίζουν	 την	 έννοια	 του	
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συστήματος	ως	όρο	της	Βιολογίας,	της	Φυσικής	κλπ.	Έτσι,	θεωρείται	ότι	εξασφαλίζεται	 ‘η	
επεξεργασία	 θεμάτων	 από	 πολλές	 οπτικές	 γωνίες,	 ώστε	 αυτά	 να	 φωτίζονται	
πολυπρισματικά…’	(ΦΕΚ	303/03,	σελ.	3737).	Βασικό	εργαλείο	για	την	πραγματοποίηση	των	
διαθεματικών	 μαθημάτων	 είναι	 η	 Ευέλικτη	 Ζώνη,	 μέσα	 από	 την	 οποία	 στοχεύεται	 η	
σύνδεση	του	σχολείου	με	την	πραγματικότητα,	η	δημιουργική	μάθηση,	η	κριτική	σκέψη	κ.ά	
(Αλαχιώτης,	ό.π.,	σελ.	10).		
Παρά	 τους	 μεγαλεπίβολους	 στόχους	 όμως	 της	 ‘διαθεματικής’	 διαμόρφωσης	 των	
Προγραμμάτων	Σπουδών,	η	αποτελεσματικότητα	τους	είναι	αμφισβητούμενη.	Ειδικότερα,	
ο	Γρόλλιος	(2016:19-20)	υποστηρίζει	ότι	τα	συγκεκριμένα	Προγράμματα	δεν	είναι	ορθό	να	
χαρακτηρίζονται	 ως	 διαθεματικά,	 καθότι	 –στην	 περίπτωση	 των	 διαθεματικών	
Προγραμμάτων-	 τα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 δεν	 είναι	 αυτόνομα,	 αλλά	 υπάρχουν	 κεντρικά	
θέματα,	 τα	 οποία	 διερευνώνται	 μέσα	 από	 ιδέες	 και	 δραστηριότητες.	 Αντ’αυτού,	 τα	
ισχύοντα	 Προγράμματα,	 όπως	 μαρτυρά	 η	 δομή	 και	 το	 περιεχόμενο	 τους,	 θα	 έπρεπε	 να	
θεωρούνται	διεπιστημονικά,	όπου	τα	γνωστικά	αντικείμενα	διατηρούν	την	ταυτότητα	και	
τους	στόχους	τους,	ενώ	σκοπός	των	Προγραμμάτων	είναι	η	επίτευξη	των	στόχων	και	των	
ικανοτήτων	μέσα	από	τη	διδασκαλία	του	εκάστοτε	αντικειμένου	(ό.π.,	σελ.20).	Έτσι,	ο	όρος	
‘διαθεματικό’	δε	συνάδει	με	την	μορφή	των	ελληνικών	Προγραμμάτων.		
Συν	 τοις	 άλλοις,	 θα	 μπορούσαμε	 να	 πούμε	 ότι	 το	 ζήτημα	 της	 διαθεματικότητας	
εφαρμόζεται	 επιφανειακά	 τόσο	 μέσα	 από	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 όσο	 και	 στο	 Ωρολόγιο	
Πρόγραμμα,	 όπου	 ουσιαστικά	 δίνεται	 μόνο	 η	 ώρα	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης,	 ώστε	 να	
αλληλοσυσχετιστούν	 τα	 αντικείμενα	 μεταξύ	 τους	 και	 να	 ανακαλυφθεί	 η	 γνώση	
διαθεματικά.	 Επίσης,	 στην	 περίπτωση	 των	 εγχειριδίων	 η	 διαθεματικότητα	 εντοπίζεται	 σε	
διάσπαρτες	 δραστηριότητες	 εντός	 των	 κεφαλαίων	 με	 τις	 οποίες	 επιχειρείται	 βεβιασμένα	
και	αναποτελεσματικά	να	συνδεθούν	δύο	γνωστικά	αντικείμενα	με	κάποια	κοινή	θεματική.	
Αυτό	δεν	μπορεί	να	θεωρείται	ότι	επιτυγχάνει	τους	στόχους	της	διαθεματικότητας.	
Κατ’	επέκταση,	τα	ΑΠΣ	των	μαθημάτων	υπαγορεύουν	τον	χωρισμό	της	γνώσης	αφενός	σε	
διδακτικά	 αντικείμενα,	 αφετέρου	 σε	 χωριστές	 ενότητες	 εντός	 των	 αντικειμένων,	 σε	 μια	
προσπάθεια	 κατανομής	 της	 ύλης	 και	 αποτελεσματικότερης	 επίτευξης	 των	 γνωστικών	
στόχων.	 Η	 λογική	 αυτή	 έχεις	 ως	 αποτέλεσμα	 τον	 κατακερματισμό	 της	 γνώσης,	 την	
ταξινόμηση	 της	 σαν	 ουδέτερη	 πληροφορία	 και	 την	 μετάδοσή	 της	 αποπλαισιωμένα,	
ασχέτως	 δηλαδή	 του	 ιστορικοπολιτικού	 της	 πλαισίου.	 Η	 επιλογή	 αυτή	 επιτρέπει	 την	
καλλιέργεια	 προκαταλήψεων	 και	 μονομερειών,	 την	 αδυναμία	 συνειδητοποίησης	 του	
γίγνεσθαι,	 ενώ	 η	 εκπαίδευση	 καταλήγει	 στατική.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Πατέλη	 (2013:7),	 η	
διαβάθμιση	και	ο	κατακερματισμός	της	γνώσης	συμβάλλει	στην	προσαρμογή	στις	ανάγκες	
του	καταμερισμού	της	εργασίας	και	της	κοινωνικής	διαστρωμάτωσης	κατά	τις	επιταγές	της	
κεφαλαιοκρατικής	κοινωνίας.	
Επιπλέον,	παρατηρούμε	ότι	το	ΑΠ	μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	στοχοκεντρικό,	δεδομένου	
ότι	περιγράφονται	με	λεπτομέρεια	οι	γενικοί	σκοποί	και	οι	ειδικοί	στόχοι	κάθε	μαθήματος,	
ενώ	ο/η	μαθητής/τρια	αξιολογείται	 κατά	κύριο	λόγο	στη	βάση	 των	επιδόσεων	 του/ης	σε	
σχέση	 με	 την	 επίτευξη	 των	 στόχων.	 Διακρίνεται	 μια	 συμπεριφοριστική	 προσέγγιση	 της	
μάθησης,	 όπου	 η	 επιτυχία	 των	 στόχων	 μεταφράζεται	 σε	 συγκεκριμένα	 μαθησιακά	
αποτελέσματα	 και	 συμπεριφορές,	 τα	 οποία	 επιδιώκονται	 και	 περιγράφονται	 εκ	 των	
προτέρων	και	πρέπει	 να	 επιτευχθούν	σε	συγκεκριμένο	 χρονικό	διάστημα.	Άξιο	προσοχής	
είναι	το	γεγονός	ότι	για	κάθε	στόχο	περιλαμβάνεται	το	χρονικό	διάστημα,	εντός	του	οποίου	
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οφείλουν	οι	μαθητές/τριες	να	τον	περατώσουν,	εκλαμβάνοντας	τη	μάθηση	ως	μηχανιστική	
διαδικασία.		
Επίσης,	 το	 ΑΠ	 κρίνεται	 γνωσιοκεντρικό,	 καθώς	 οι	 στόχοι	 είναι	 στην	 πλειοψηφία	 τους	
γνωστικοί,	ενώ	η	μάθηση	φαίνεται	να	θεωρείται	ότι	συνίσταται	σε	γνώσεις	και	δεξιότητες.	
Η	 λογική	 αυτή	 παραπέμπει	 στην	 τραπεζική	 αντίληψη	 για	 την	 εκπαίδευση,	 όπου	 οι	
μαθητές/τριες	 εκλαμβάνονται	 ως	 άδεια	 δοχεία	 προς	 γέμισμα	 και	 οι	 εκπαιδευτικοί	 ως	
καταθέτες	των	γνώσεων	σε	παιδιά-	tαbula	rasa.	Μάλιστα,	δίνεται	η	εντύπωση	ότι	οι	σκοποί	
και	 οι	 στόχοι	 αφορούν	 έναν	 γενικό	μέσο	όρο	μαθητών/τριών,	 ένα	μαθητικό	σύνολο	που	
έχει	 τις	 ίδιες	 ανάγκες,	 λειτουργεί	 και	 συμπεριφέρεται	 ομοίως,	 γεγονός	 που	 αίρει	 την	
ατομικότητα	 και	 τις	 ιδιαίτερες	 ανάγκες	 κάθε	 παιδιού	 (π.χ.	 στυλ	 μάθησης,	 πολιτισμικό	
υπόβαθρο,	 κλπ).	 Η	 γραμμή	 αυτή	 έρχεται	 σε	 αντίθεση	 με	 τον	 κύριο	 σκοπό	 του	 ΑΠ	 περί	
παροχής	ίσων	ευκαιριών	μάθησης	σε	όλους/ες,	λόγω	του	ότι	διαμορφώνεται	σαφώς	ένας	
τύπος	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 στον	 οποίο	 οφείλουν	 να	 προσαρμοσθούν	 οι	
μαθητές/τριες,	 διαφορετικά	 αποκλείονται.	 Ταυτόχρονα,	 αναφέρεται	 ότι	 οι	 μαθητές/τριες	
οφείλουν	να	καλλιεργήσουν	εκείνες	τις	γνώσεις	και	τις	δεξιότητες	εξειδίκευσης	που	απαιτεί	
η	σύγχρονη	αγορά	εργασίας	 (ΦΕΚ	303/03,	σελ.	 3735),	προσαρμόζοντας	 τους	 κατ’	ουσίαν	
στις	 υπάρχουσες	 συνθήκες	 και	 επιβεβαιώνοντας	 ότι	 βασικός	 ρόλος	 του	σχολείου	 είναι	 η	
διαμόρφωση	των	αυριανών	εργαζόμενων-	προλετάριων	της	καπιταλιστικής	οικονομίας.	
Επί	 πρόσθετα,	 και	 η	 αξιολόγηση	 συνιστά	 μείζον	 συστατικό	 της	 επίσημης	 ελληνικής	
εκπαίδευσης,	όπως	περιγράφεται	στο	ΑΠ.	Η	επίσημη	γραμμή	που	δίνεται	για	τη	διαδικασία	
σκιαγραφεί	 κυρίως	 την	 αξιολόγηση	 ‘από	 τον	 εκπαιδευτικό	 στον	 μαθητή’	 και	 στόχος	 της,	
όπως	 αναφέρεται,	 είναι	 η	 ανατροφοδότηση	 για	 ανίχνευση	 των	 μαθησιακών	 ελλείψεων,	
βελτίωση	της	εκπαίδευσης	και	πρόοδο	του/ης	μαθητή/τριας	 (ΦΕΚ	303/03,	σελ.	3743).	Οι	
τεχνικές,	 οι	 οποίες	 προτείνονται	 είναι,	 κατά	 βάση,	 γραπτές	 εξετάσεις	 και	 προφορικές	
ερωτήσεις.	 Επίσης,	 αναφέρονται	 ο	 διάλογος,	 η	 παρατήρηση,	 τα	 σχέδια	 εργασίας,	 ο	
φάκελος	 του	 μαθητή,	 η	 αυτοαξιολόγηση,	 η	 ετεροαξιολόγηση	 κ.ά.	 (ό.π.,	 σελ.	 3744)	
Δεδομένου	ωστόσο	του	μπιχεβιοριστικού	χαρακτήρα	που	δίνεται	στην	μάθηση	από	το	ΑΠ,	
του	 δασκαλοκεντρισμού	 και	 της	 μετωπικής	 διδασκαλίας	 που	 κυριαρχούν	 στις	 ελληνικές	
τάξεις,	 του	 ατομικιστικού	 πνεύματος	 των	 δραστηριοτήτων	 των	 σχολικών	 βιβλίων,	 την	
ύπαρξη	 ατομικών	 τεστ	 γνώσεων,	 την	 επικράτηση	 της	 ποσοτικής	 έκφρασης	 της	
βαθμολογίας,	 καθώς	 και	 του	 γεγονότος	 ότι	 η	 αυτοαξιολόγηση	 υπάρχει	 μόνο	 σαν	ψήγμα	
στο	εσωτερικό	των	ενοτήτων	και	εναπόκειται	στον	εκπαιδευτικό	πώς	θα	τη	χειριστεί,	χωρίς	
να	 εκλαμβάνεται	 ουσιωδώς	 ως	 ανατροφοδοτικό-	 εκπαιδευτικό	 μέσο,	 κρίνουμε	 ότι	
προκρίνεται	 το	 βαθμοθηρικό-	 ανταγωνιστικό	 σύστημα	 μέτρησης	 της	 απόδοσης	 για	
ευκολότερο	 εντοπισμό	 των	 πιο	 ‘ικανών’	 μαθητών.	 Άλλωστε,	 η	 αξιολόγηση	 αυτής	 της	
λογικής	συμβαδίζει	με	την	οπτική	της	κοινωνικής	αποτελεσματικότητας	που	διαπερνά	όλο	
το	ΑΠ	και	το	σχολείο,	όπως	θα	φανεί	παρακάτω.		
Πέρα	από	τον	εφοδιασμό	των	μαθητών/τριών	με	γνώσεις	και	δεξιότητες	όμως,	το	σχολείο	
συμβάλλει,	επίσης,	στη	διαμόρφωση	συνειδήσεων,	όπως	διαφαίνεται	και	από	το	επίσημο	
κείμενο	του	ΑΠ.	Συγκεκριμένα,	ο/η	μαθητής/τρια,	ως	αυριανός/ή	πολίτης,	οφείλει	να	είναι	
οικογενειάρχης/ισσα,	 εθνικόφρων,	 χριστιανός/ή	 ορθόδοξος/ή,	 φιλοευρωπαίος/α,	
ευσυνείδητος/η,	καθώς	και	δημοκράτης.	Έτσι,	το	σχολείο,	λαμβάνοντας	έναν	συντηρητικό	
ρόλο,	οφείλει	να	καλλιεργήσει	μια	καθορισμένη	αντίληψη	για	το	θεσμό	της	εκκλησίας,	για	
την	έννοια	του	ελληνικού	έθνους,	για	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	για	την	καθεστηκυία	τάξη	
εν	 γένει,	 προβάλλοντας	 τα	ως	 αυταξίες	 και	ως	 σταθερές	 για	 μια	φιλήσυχη	 και	 αρμονική	
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ζωή.	 Αυτά,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 επίμονη	 ενασχόληση	 των	 εγχειριδίων	 με	 το	 θεσμό	 της	
οικογένειας,	 δημιουργούν	 την	 εντύπωση	 ότι	 η	 συμμετοχή	 στα	 παραπάνω	 συνιστά	
προϋπόθεση	για	έναν	‘έντιμο	βίο’,	θυμίζοντας	τα	πρότυπα	της	εποχής	του	Μακαρθισμού.	
Επομένως,	 παραπέμποντας	 στη	 θεωρία	 του	 Αλτουσέρ,	 το	 σχολείο	 εκλαμβάνεται	 ως	
κρατικός	 ιδεολογικός	μηχανισμός	για	τη	διασφάλιση	της	 ισχύουσας	τάξης	πραγμάτων	και	
κατοχυρώνει	την	ύπαρξη	του	νεοσυντηρητικού	πνεύματος	της	νεοφιλελεύθερης	κοινωνίας.		
Αξιοσημείωτος	είναι	επίσης	ο	επίσημος,	κρατικός	λόγος,	όπως	αποτυπώνεται	στα	κείμενα	
του	ΑΠ,	καθότι	είναι	αρκετά	γενικευτικός,	ή	καλύτερα	όχι	συγκεκριμένος,	όσον	αφορά	τη	
χρήση	 ορισμένων	 όρων.	 Επί	 παραδείγματι,	 αναφέρεται	 ότι	 στόχος-	 διαμέσου	 της	
εκπαιδευτικής	 διαδικασίας-	 πρέπει	 να	 είναι	 ‘η	 διαμόρφωση	προσωπικοτήτων	 με	 στέρεες	
ηθικές	αρχές	(…)	‘μια	προσωπικότητα	υπεύθυνη,	δημοκρατική	και	ελεύθερη,	με	κοινωνικές	
και	 ανθρωπιστικές	 αρχές’,	 ‘	 η	 διατήρηση	 της	 κοινωνικής	 συνοχής	 μέσα	 από	 την	 παροχή	
ίσων	 ευκαιριών	 και	 την	 καλλιέργεια	 κοινών	 στάσεων	 και	 αξιών’,	 ‘	 η	 διαφύλαξη	 της	
δημοκρατικότητας	 του	 πολιτικού	 βίου,	 της	 ελευθερίας,	 της	 ανεξιθρησκίας,	 της	
αλληλεγγύης…’	 ‘η	 καλλιέργεια	 της	 συνείδησης	 του	 ευρωπαίου	 πολίτη	 (ΦΕΚ	 303/03,	 σελ.	
3733-3734),	και	γενικότερα	η	προώθηση	της	ελευθερίας,	της	δημοκρατίας	και	της	ειρήνης.	
Εν	 προκειμένω,	 οι	 παραπάνω	 πολιτικοί	 όροι,	 όπως	 η	 δημοκρατία,	 οι	 ηθικές	 αρχές	 και	 η	
ελευθερία,	 χρησιμοποιούνται	 με	 τέτοιον	 τρόπο,	 ώστε	 αφενός	 να	 μην	 είναι	 δυνατόν	 να	
αμφισβητηθούν	ως	στόχοι	ενός	νέου	και	φαινομενικά	ιδεώδους	ΑΠ,	αφετέρου	σαν	να	είναι	
αδιαμφισβήτητη	η	ύπαρξη	τους	στη	σύγχρονη	εγχώρια	και	διεθνή	πραγματικότητα.	Σε	αυτό	
βοηθάει	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 αποσαφηνίζονται,	 παρά	 μένουν	 γενικοί	 σαν	 ευνόητοι,	
μολονότι	 –ως	όροι-	 έχουν	υπάρξει	αντικείμενο	φιλοσοφικής	 και	πολιτικής	συζήτησης	 και	
αντιπαράθεσης	 πολλάκις.	 Έτσι,	 από	 την	 μία	 ικανοποιείται	 η	 κοινή	 γνώμη	 με	 τους	
ανώτερους	 ανθρωπιστικούς	 στόχους	 που	 θέτει	 το	 σχολείο,	 από	 την	 άλλη	 δεν	
αμφισβητείται	 ο	 ‘δημοκρατικός	 και	 ελεύθερος’	 χαρακτήρας	 της	 σημερινής	 κοινωνίας.	
Δίνεται	λοιπόν	η	εντύπωση	ότι,	τόσο	η	μικροκοινωνία	του	σχολείου	όσο	και	το	κοινωνικό	
σύστημα	γενικά,	είναι	ομοιόμορφα	στο	εσωτερικό	 τους,	ότι	δεν	συνίστανται	από	ομάδες	
άνισης	 ισχύος,	 ότι	 δεν	υφίσταται	 ταξική	πάλη	 και	 ότι	 είναι	 ειρηνικά.	 Έντεχνα,	 επομένως,	
παραλείπεται	 το	 φλέγον	 αυτό	 ζήτημα	 της	 ταξικότητας	 της	 κοινωνίας,	 παρά	 μόνο	 γίνεται	
λόγος	για	κοινωνικά	προβλήματα	που	μετεωρίζονται	πάνω	από	τους	μαθητές.	
Καθότι	το	ΑΠ	αφορά	τα	σχολικά	μαθήματα,	κρίνεται	απαραίτητη	μία	ματιά	στο	ωρολόγιο	
πρόγραμμα	του	δημοτικού,	όπως	ορίζεται	κατ’εντολή	του	Υπουργείου	για	το	σχολικό	έτος	
2017-2018.	Έτσι,	διαπιστώνουμε	ότι	δίνεται	φανερά	προτεραιότητα	σε	ορισμένα	διδακτικά	
αντικείμενα	έναντι	άλλων,	με	σημαντικότερη	θέση	στο	εβδομαδιαίο	πρόγραμμα	ανά	τάξη	
να	κατέχει	το	μάθημα	της	Γλώσσας	(7-9	ώρες),	να	ακολουθεί	το	μάθημα	των	Μαθηματικών	
(4-5	 ώρες),	 των	 Ξένων	 Γλωσσών	 (1-5	 ώρες),	 της	 Φυσικής	 (για	 τις	 μεγαλύτερες	 τάξεις	 3	
ώρες),	 της	Μελέτης	 και	 της	 Ιστορίας	 (2-4	 ώρες),	 της	 Φυσικής	 Αγωγής	 και	 της	 Ευέλικτης	
Ζώνης	 (2-3	ώρες),	 των	Θρησκευτικών	 (1-2	ώρες),	 και	στο	 τέλος	να	έρχονται	η	Αγωγή	 του	
Πολίτη,	τα	Εικαστικά,	η	Θεατρική	Αγωγή,	η	Μουσική	και	οι	ΤΠΕ	(1-2	ώρες).	
Τα	παραπάνω	μαρτυρούν	μια	σαφή	προτίμηση	προς	ορισμένα	διδακτικά	αντικείμενα	που	
προφανώς	κρίνονται	πιο	απαραίτητα	για	τους/ις	μαθητές/τριες,	με	επακόλουθο	να	γίνεται	
ένας	διαχωρισμός	ανάμεσα	στη	‘χρήσιμη’	και	την	λιγότερο	χρήσιμη	γνώση.	Μάλιστα	είναι	
ενδεικτικό	 ότι	 γίνεται	 λόγος	 για	 επίτευξη	 των	 σκοπών	 της	 εκπαίδευσης	 μέσα	 από	 ‘την	
επικαιροποίηση	 της	 αξιόλογης	 γνώσης’	 (ΦΕΚ	 303/03,	 σελ.	 3737).	 Αναπόφευκτα,	
αποκλείονται	 ή	 υποβιβάζονται	 ορισμένα	 πεδία	 ως	 επουσιώδη.	 Επίσης,	 γίνεται	 φανερά	
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διάκριση	 ανάμεσα	 σε	 θεωρητική	 και	 πρακτική	 γνώση,	 όπου	 η	 πρώτη	 κατέχει	
σημαντικότερη	 θέση	 στο	 πρόγραμμα,	 έναντι	 της	 δεύτερης	 που	 παραγκωνίζεται	 στα	
ολιγόωρα	μαθήματα	 των	 τελευταίων	ωρών.	Η	 διάκριση	αυτή	αντιστοιχεί	 στον	 κοινωνικό	
διαχωρισμό	διανοητικών	και	 χειρωνακτικών	επαγγελμάτων	και	στο	αντίστοιχο	κύρος	 των	
μεν	 έναντι	 των	 δε,	 δημιουργώντας	 στερεότυπα	 σε	 σχέση	 με	 τη	 σημασία	 του	 εκάστοτε	
επαγγέλματος	 και	 διαιωνίζοντας	 την	 επικρατούσα	 αντίληψη	 αναφορικά	 με	 την	 ανώτερη	
και	την	κατώτερη	κοινωνικά	γνώση.		
Ποια	 είναι	 η	 κοινωνικά	 χρήσιμη	 γνώση	 και	 τι	 επιλέγεται	 τελικά	 να	 διδαχθούν	 οι	
μαθητές/τριες	 μέσα	 από	 τα	 βιβλία	 συνιστά	 ένα	 κρίσιμο	 και	 αμφιλεγόμενο	 ζήτημα.	
Οπωσδήποτε,	 είναι	 φανερή	 η	 αφιέρωση	 περισσότερο	 διδακτικού	 χρόνου	 σε	 ορισμένα	
αντικείμενα,	καθώς	και	η	επικρατούσα	τάση	τα	πιο	‘σημαντικά’	μαθήματα	να	διδάσκονται	
τις	 πρώτες	 σχολικές	 ώρες,	 όπου	 το	 παιδί	 συνήθως	 θεωρείται	 ότι	 αποδίδει	 καλύτερα.	
Σύμφωνα	με	τον	Apple	(2008),	τα	σχολικά	εγχειρίδια	συνιστούν	κείμενα	τα	οποία	αφορούν	
και	 περιλαμβάνουν	 συγκεκριμένες	 αναπαραστάσεις	 της	 κοινωνικής	 πραγματικότητας,	
καθώς	και	συγκεκριμένη	γνώση	η	όποια	και	νομιμοποιεί	 την	κουλτούρα	μόνο	ορισμένων	
κοινωνικών	 ομάδων.	 Παράλληλα,	 η	 γνώση	 αυτή	 χρησιμοποιείται	 ως	 εμπόρευμα	 προς	
πώληση	 εξυπηρετώντας	 σαφείς	 οικονομικούς-αγοραίους-	 και	 πολιτικούς	 σκοπούς.	 Η	
διαδικασία	αυτή	λαμβάνει	την	έγκριση	του	κράτους.	
Εν	προκειμένω,	-για	λόγους	οικονομίας-	θα	μπορούσαμε	να	κάνουμε	μόνο	μία	νύξη	για	το	
τι	 διδάσκεται	 τελικά	 στους/ις	 μαθητές/τριες,	 όπως	 συμπεραίνεται	 από	 τα	 περιεχόμενα	
κάποιων	 σχολικών	 εγχειριδίων.	 Για	 παράδειγμα,	 όσον	 αφορά	 το	 μάθημα	 των	
Θρησκευτικών,	από	την	μία	υποστηρίζεται	ότι	επιδιώκεται	η	καλλιέργεια	της	θρησκευτικής	
συνείδησης,	ώστε	οι	μαθητές/τριες	να	προσεγγίζουν	όλες	τις	θρησκευτικές	πεποιθήσεις	με	
σεβασμό	 και	 χωρίς	 προκαταλήψεις	 (ΦΕΚ	 303/03,	 ό.π.)	 Από	 την	 άλλη,	 στο	 ΑΠ	 των	
Θρησκευτικών	 (σελ.	 136)	 αποσαφηνίζεται	 ότι	 οι	 μαθητές/τριες	 κατά	 την	 εννιάχρονη	
εκπαίδευση	 τους	 γνωρίζουν	 τον	 Χριστιανισμό	 ως	 λόγο,	 παράδοση	 και	 πολιτισμό,	 ενώ	 –
όπως	αναφέρεται-	υπάρχουν	και	κάποιες	πληροφορίες	για	άλλες	Ομολογίες,	το	Ισλάμ	και	
τον	 Ιουδαϊσμό.	 Η	 τυπική	 και	 συνοπτική	 αναφορά	 σε	 άλλα	 θρησκευτικά	 δόγματα	
επιβεβαιώνεται	και	από	το	περιεχόμενο	των	εγχειριδίων	Θρησκευτικών,	τα	οποία	κατά	το	
μεγαλύτερο	μέρος	τους	καταπιάνονται	με	τον	Χριστιανισμό.		
Οι	Κωστούδα	&	Κουζινόβσκα	(2016:	318)	μέσα	από	την	έρευνα	τους	για	τη	διαπολιτισμική	
διάσταση	των	σχολικών	εγχειριδίων-	συμπεραίνουν	ότι	το	βιβλίο	των	Θρησκευτικών	της	Δ’,	
εν	προκειμένω,	δεν	περιλαμβάνει	 το	 ζήτημα	της	ανεξιθρησκίας	ή	 της	διδασκαλίας	άλλων	
θρησκειών.	 Επίσης,	 η	 Τολόγλου	 (2016:	 386-387)	 σε	 σχετική	 έρευνα,	 διαπιστώνει	 ότι	 στα	
βιβλία	των	Θρησκευτικών	ο	Χριστιανισμός	τείνει	να	αποκαλείται	ως	‘η	μόνη	αλήθεια’,	ενώ	
οι	άλλες	θρησκείες	ως	‘λαθεμένη	πίστη’,	και	καταλήγει	στο	συμπέρασμα	ότι	η	θρησκευτική	
εκπαίδευση	στην	Ελλάδα	είναι	μονοφωνική.	Αυτό	εξάλλου	παρατηρείται	και	στο	εγχειρίδιο	
της	Γλώσσας,	όπου	οι	θρησκευτικές	γιορτές	που	διδάσκονται	οι	μαθητές	είναι,	ως	επί	 το	
πλείστον,	 οι	 χριστιανικές	 (Χριστούγεννα,	 Πάσχα).	 Επομένως,	 αφενός	 το	 σχολείο	 επιτελεί	
έναν	κατηχητικό	ρόλο	ως	προς	την	καλλιέργεια,	όχι	της	θρησκευτικής	συνείδησης,	αλλά	της	
χριστιανικής,	 αφετέρου	 δε	 διαμορφώνεται	 διάθεση	 αλληλοσεβασμού	 διαψεύδοντας	 τις	
προσπάθειες	 περί	 επαφής	 με	 άλλες	 θρησκείες,	 οι	 οποίες	 και	 τίθενται	 σε	 υποδεέστερη	
θέση.	 Το	 στοιχείο	 αυτό	 δε	 συμβαδίζει	 με	 τις	 σύγχρονες	 πολυπολιτισμικές	 τάξεις	
δημιουργώντας	ένα	κλίμα	διακρίσεων,	ενώ	αναδεικνύει	και	την	αντίφαση	ανάμεσα	στους	
στόχους	του	ΑΠ	και	στην	πρακτική.	
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Όσον	αφορά	το	μάθημα	της	Γλώσσας,	λαμβάνοντας	υπόψη	το	ΑΠ,	εστιάζει	–μεταξύ	άλλων-	
στο	στοιχείο	της	επικοινωνίας	με	την	καλλιέργεια	του	προφορικού	και	του	γραπτού	λόγου.	
Βέβαια	 -μέσα	από	 τους	 στόχους	 του	ΑΠ	 και	 τα	σχολικά	 εγχειρίδια-	 γίνεται	φανερό	ότι	 ο	
λόγος	εκλαμβάνεται	ως	ένα	ομοιόμορφο	σύνολο	κανόνων	εκφοράς	της	ομιλίας,	ο	οποίος	
θεωρείται	κοινός	για	όλους/ες	τους/ις	μαθητές/τριες.	Ως	γνωστόν,	οι	σύγχρονες	σχολικές	
τάξεις	 απαρτίζονται	 από	 ένα	 πλήθος	 παιδιών	 διαφορετικής	 κοινωνικής,	 πολιτισμικής	 ή	
εθνικής	προέλευσης,	τα	οποία	χρησιμοποιούν	διαφορετικά	τον	λόγο.	Αναπόφευκτα,	με	την	
λογική	 που	 υιοθετείται	 για	 τη	 διδασκαλία	 του	 μαθήματος	 της	 Γλώσσας,	 ορισμένοι/ες	
μαθητές/τριες	 θα	 αναγκαστούν	 να	 απορρίψουν	 την	 καθομιλουμένη	 ομιλία	 που	 έχουν	
συνηθίσει	να	χειρίζονται,	καθώς	δεν	είναι	αυτή	που	ενδείκνυται	για	τα	σχολικά	δεδομένα.	
Έτσι,	 οι	 ίδιοι/ες	 συμμετέχουν	 σε	 μία	 πολιτισμικά	 αφομοιωτική	 διαδικασία,	 στην	 οποία	
κάποιοι/ες	πλεονεκτούν	και	κάποιοι/ες	μειονεκτούν,	με	επακόλουθο	οι	μεν	να	τείνουν	να	
αποδίδουν	 και	 να	 αξιολογούνται	 καλύτερα	 συγκριτικά	 με	 τους/ις	 δε.	 Ασφαλώς,	 η	
διαδικασία	αυτή	δεν	πραγματοποιείται	αποκλειστικά	από	 το	μάθημα	 της	 Γλώσσας,	αλλά	
διαπερνά	τυπικά	και	άτυπα	όλη	τη	σχολική	καθημερινότητα.		
Το	παραπάνω	αποτελεί	κριτήριο	της	αναπαραγωγικής	λειτουργίας	του	σχολείου.	Σύμφωνα	
με	 τον	 Bourdieu	 (1979),	 ο	 ρόλος	 του	 σχολείου	 συνίσταται	 στην	 νομιμοποίηση	 και	 στην	
αναπαραγωγή	του	κυρίαρχου	πολιτισμικού	κεφαλαίου,	με	αποτέλεσμα,	μέσω	της	σχολικής	
διαδικασίας,	 αφενός	 να	αναγνωρίζεται	 και	 να	 επικυρώνεται	 η	 κουλτούρα	 των	αρχουσών	
κοινωνικών	 τάξεων,	 αφετέρου	 να	 απαξιώνεται	 και	 να	 περιθωριοποιείται	 το	 πολιτισμικό	
κεφάλαιο	 των	 υπόλοιπων	 ομάδων.	 Αυτό	 μάλιστα	 γίνεται	 περισσότερο	 φανερό	 από	 το	
γεγονός	 ότι	 μια	 στάση,	 μια	 συμπεριφορά,	 ένας	 τρόπος	 ομιλίας	 ή	 κάποια	 μορφή	 γνώσης	
αξιολογείται	στο	πλαίσιο	του	σχολείου	ως	σημαντική	ή	πρέπουσα	με	γνώμονα	τα	πρότυπα	
της	 κυρίαρχης	 κουλτούρας.	 Με	 άλλα	 λόγια,	 ιδιαίτερα	 γλωσσικά	 ύφη,	 ιδιώματα	 και	
κοινωνικές	 συμπεριφορές	 προδίδουν	 την	 προέλευση	 του/ης	 μαθητή/τριας	 και	 τον	
κατατάσσουν	(ό.π.).	Έτσι,	οι	μαθητές/τριες	των	οποίων	η	οικογένεια	δε	φέρει	το	κυρίαρχο	
πολιτισμικό	κεφάλαιο,	βρίσκονται	αυτόματα	σε	μειονεκτικότερη	θέση	ως	προς	την	επίδοση	
και	την	αντιμετώπιση	τους,	με	επακόλουθο	οι	δύο	κουλτούρες	να	συγκρούονται	(ό.π).	Κατ’	
επέκταση,	 οι	 γόνοι	 μεσαίων	 και	 ανώτερων	 στρωμάτων	 έχουν	 περισσότερες	 πιθανότητες	
για	πρόσβαση	στην	ανώτερη	εκπαίδευση	και	άρα	σε	επαγγελματικές	ευκαιρίες	σε	θέσεις	
κύρους	 (ό.π).	 Το	 σχολείο,	 λοιπόν,	 προνοεί	 προκειμένου	 κάποιοι/ες	 μαθητές/τριες	 να	
αποκλειστούν	 από	 την	 αγορά	 εργασίας,	 στοιχείο	 απαραίτητο	 για	 την	 αναπαραγωγή	 της	
(ό.π.)	
Επιστρέφοντας	 στο	 μάθημα	 της	 Γλώσσας,	 στα	 εγχειρίδια	 βλέπουμε	 κυρίως	 κείμενα	
αποσπασματικά,	 με	 εύπεπτο	 κοινωνικά	 περιεχόμενο.	 Αυτό	 βοηθάει	 ώστε	 να	
επικεντρωθούν	 τα	 παιδιά	 στο	 εκάστοτε	 γλωσσικό	 φαινόμενο,	 όχι	 όμως	 και	 στο	
περιεχόμενο	 των	 κειμένων	 το	 οποίο	 συνήθως	 είναι	 σκόπιμα	 επουσιώδες.	 Πολλά	 από	 τα	
κείμενα,	 ιδιαίτερα	 των	μικρότερων	 τάξεων,	 περιλαμβάνουν	 εξωπραγματικές	 καταστάσεις	
που	 δε	 θα	 μπορούσαν	 οι	 μαθητές/τριες	 να	 συναντήσουν	 στην	 καθημερινότητά	 τους,	
γεγονός	που	κρίνουμε	ότι	υποτιμά	την	νοημοσύνη	τους	και	δεν	εγείρει	το	ενδιαφέρον	τους.	
Παράλληλα,	 οι	 ασκήσεις-	 δραστηριότητες	 είναι	 κατά	 κύριο	 λόγο	 συμπλήρωσης	 κενών	
λέξεων	 ή	 γραμμάτων	 και	 αποπλαισιωμένες.	 Ομοίως,	 η	 παραγωγή	 είτε	 γραπτού	 είτε	
προφορικού	λόγου	γίνεται	σε	κατασκευασμένα	πλαίσια	επικοινωνίας	που	περιορίζουν	την	
αυθεντικότητα	 στη	 σκέψη	 των	 μαθητών/τριών	 και	 δε	 συνάδουν	 με	 την	 κοινωνική	 τους	
πραγματικότητα.	Οι	ερωτήσεις	που	ακολουθούν	τα	κείμενα	είναι	συνήθως	κατευθυνόμενες	
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και	επιφανειακές	χωρίς	να	θίγουν	επ’ουδενί	ζητήματα	ανισότητας,	ταξικότητας	και	αδικίας,	
παρουσιάζοντας	 έτσι	 την	 κοινωνία	 αρμονική.	 Όπως	 χαρακτηριστικά	 επισημαίνουν	 οι	
Αιδίνης&	Γρόλλιος	(2007:51)	για	το	βιβλίο	της	Γλώσσας	της	Γ’,	τα	προβλήματα	της	φτώχειας	
της	 εξαθλίωσης	 και	 της	 παιδικής	 εργασίας	 παρουσιάζονται	 σαν	φαινόμενα	αποκλειστικά	
του	Τρίτου	Κόσμου	και	όχι,	 λόγου	 χάρη,	 του	Δυτικού.	 Ζητήματα	 κοινωνικών	αγώνων	δεν	
προσεγγίζονται,	 καθώς	 πρόκειται	 για	 ένα	 θέμα	 που	 αποφεύγεται	 συστηματικά	 από	 τα	
σχολικά	εγχειρίδια.	Επιπλέον,	η	θεωρία	που	πρέπει	να	μάθουν	τα	παιδιά	παρέχεται	από	το	
βιβλίο	άμεσα	προς	αποστήθιση,	με	αποτέλεσμα	να	μη	χρειάζεται	να	την	εξάγουν	μέσω,	για	
παράδειγμα,	 της	 παρατήρησης	 ή	 της	 συζήτησης.	 Ακόμη,	 παρά	 την	 ρητορική	 περί	
συνεργατικής	μάθησης,	οπωσδήποτε	κάτι	τέτοιο	δεν	προωθείται	από	τα	σχολικά	βιβλία	της	
Γλώσσας,	όπου	επικρατούν	οι	ατομικές	δραστηριότητες.		
Ως	 προς	 το	 μάθημα	 της	 Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής,	 η	 αίσθηση	 που	 μας	
δημιουργείται	από	το	περιεχόμενο	των	εγχειριδίων	είναι	η	ότι	η	κοινωνία	παρουσιάζεται	
ουδέτερα	και	άχρονα.	Συγκεκριμένα,	τα	σχολικά	βιβλία	της	Ε’	και	της	ΣΤ’	καταπιάνονται	με	
σύγχρονους	 θεσμούς,	 όπως	 το	 κράτος,	 την	 εκκλησία,	 το	 σχολείο,	 την	 Ε.Ε	 κ.ά.,	 οι	 οποίοι	
όμως	παρουσιάζονται	μόνο	ως	προς	 τα	 τυπικά	 τους	 χαρακτηριστικά	 και	 όχι	ως	προς	 τον	
ιστορικό	και	πολιτικό	τους	ρόλο,	την	μορφή	που	λαμβάνουν	με	το	πέρας	του	χρόνου,	την	
ουσιαστική	 τους	 λειτουργία.	 Κατ’	 επέκταση,	 δεν	 εκλαμβάνονται	 ως	 όργανα	 με	
πολύπτυχους	 και	 βαθιά	 πολιτικούς	 ρόλους	 εντός	 της	 κοινωνίας,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 η	
αναπαραγωγική	 τους	 λειτουργία,	 παρά	 μόνο	 εξετάζονται	 ως	 προς	 την	 τυπική-επίσημη	
μορφή	τους.	Εύλογο	είναι	επομένως	ότι	κάτι	τέτοιο	αφενός	δε	συμβάλλει	στην	ολόπλευρη	
γνώση	από	τη	μεριά	των	μαθητών/τριών	της	φύσης	των	θεσμών,	αφετέρου	δεν	καλλιεργεί	
κριτική	στάση	 και	αμφισβήτηση,	με	 επακόλουθο	 να	υποκινείται	 η	 ιδέα	ότι	 οι	 παραπάνω	
θεσμοί	έχουν	μόνο	θετικές	διαστάσεις.		
Επιπλέον,	το	κράτος	θεωρείται	ως	αυτονόητη	αρχή	που	δεσπόζει	πάνω	από	την	κοινωνία	
και	 είναι	 απαραίτητο	 για	 το	 λαό	ως	 εγγυητής	 των	 συμφερόντων	 του,	 (Τσουμανάς,	 2008:	
343),	μία	θέση	που	είναι	όμως	αμφιλεγόμενη.	Κατ’επέκταση	ο	λαός	παρουσιάζεται	ως	ένα	
σύνολο,	 χωρίς	 ταξική	 διαστρωμάτωση,	 το	 οποίο	 προστατεύεται	 από	 τη	 φροντίδα	 του	
κράτους.	 Το	 ελληνικό	 έθνος	 σκιαγραφείται	 ως	 ομοιόμορφο	 πολιτισμικά,	 αδιάσπαστο	
γλωσσικά	και	θρησκευτικά,	και	μοναδικό	(ό.π.,	343-344).	Το	πιο	άξιο	πολίτευμα	είναι	αυτό	
της	έμμεσης	δημοκρατίας,	η	διασφάλιση	του	οποίου	επιτυγχάνεται	αρκούντως	μέσω	των	
εκλογών	 (ό.π.).	 Επίσης,	 υπάρχει	 έλλειψη	 αναφορών	 σε	 προβλήματα	 που	 συναντούν	 οι	
μαθητές/τριες	στην	καθημερινότητα	τους,	όπως	τον	ρατσισμό,	τη	βία,	 τα	ναρκωτικά,	ενώ	
και	γενικότερα	η	λογική	που	διέπει	τα	βιβλία	είναι	η	αποσιώπηση	των	συγκρούσεων,	των	
αβεβαιοτήτων	 και	 των	 κοινωνικών	 αντιθέσεων	 (ό.π.,	 35,42).	 Έτσι,	 προβάλλεται	 η	
επικράτηση	 της	 ειρήνης	 και	 της	 δημοκρατίας	 τόσο	 στο	 εσωτερικό	 της	 χώρας	 όσο	 και	
διεθνώς,	 κυρίως	 μέσω	 των	 θεσμών	 του	 κράτους,	 της	 Ε.Ε.	 και	 απρόσωπων	 διεθνών	
οργανισμών.	Η	αρμονία	αυτή	διαφυλάττεται	από	τη	δράση	του	ενεργού	πολίτη	που	εκτελεί	
ευσυνείδητα	τις	υποχρεώσεις	του.		
Όσον	αφορά	το	μάθημα	της	Ιστορίας,	βασικός	σκοπός	των	βιβλίων	του	δημοτικού	φαίνεται	
να	 είναι	 η	 καλλιέργεια	 της	 ελληνικής	 ταυτότητας	 στη	συνείδηση	 των	μαθητών/τριών	 και	
της	 αίσθησης	 του	 ανήκειν	 –	 ως	 Έλληνες/ίδες-	 σε	 ένα	 κοινό	 έθνος,	 διαφορετικό	 ή	 και	
ανώτερο	 από	 αυτό	 των	 άλλων	 λαών.	 Διάφορες	 σχετικές	 έρευνες	 συνηγορούν	 υπέρ	 της	
διαπίστωσης	 αυτής.	 Σύμφωνα	 με	 την	 Κασίδου	 (2008:	 494),	 η	 προσπάθεια	 δόμησης	 του	
εθνικού	χαρακτήρα	στη	συνείδηση	των	μαθητών/τριών	αποδεικνύεται	στα	εγχειρίδια	από	
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την	παρουσίαση	του	παρελθόντος,	του	παρόντος	και	τους	μέλλοντος	από	την	οπτική	γωνία	
της	συνέχειας.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	συνιστά	η	έντονη	προβολή	της	ελληνικότητας	
του	Βυζαντίου,	ως	ενδεικτικό	στοιχείο	 της	αλλοτινής	 ισχύς	 των	Ελλήνων/ίδων	 (ό.π.,	496).	
Μάλιστα	 η	 εναλλαγή	 των	 όρων	 ‘βυζαντινός-	 ελληνικός’	 σαν	 ταυτόσημα,	 έχει	 ως	
επακόλουθο	να	αποκρύπτεται	η	εθνολογική	υπόσταση	της	Βυζαντινής	Αυτοκρατορίας	και	
να	παραπέμπει	εσκεμμένα	στο	σημερινό	ελληνικό	κράτος	 (ό.π.).	Επίσης,	η	Κασίδου	 (ό.π.,	
497)	παρατηρεί	ότι	η	ενασχόληση	των	βιβλίων	με	τον	ελληνικό	πολιτισμό	δημιουργεί	την	
εντύπωση	 ότι	 ο	 πολιτισμός	 συνιστούσε	 στο	 παρελθόν	 μονοπώλιο	 των	 Ελλήνων/ίδων,	
γεγονός	 που	 υπονοεί	 και	 την	 πολιτισμική	 ανωτερότητα	 του	 λαού	 αποσιωπώντας	 τη	
συνεισφορά	άλλων	λαών.	Ο	υπερτονισμός,	επομένως,	των	πολιτισμικών	επιτευγμάτων	των	
αρχαίων	 και	 της	 διάρκειας	 τους	 στον	 χρόνο	 αποσκοπεί	 στη	 σύνδεση	 τους	 με	 τους	
σημερινούς	 Έλληνες-	 απογόνους	 (ό.π.).	 Ακόμα,	 υπογραμμίζεται	 η	 τάση	 ταύτισης	 της	
Βυζαντινής	 Αυτοκρατορίας	 με	 τον	 Χριστιανισμό,	 ενώ	 ο	 λαός	 της	 Αυτοκρατορίας	 είναι	 οι	
Έλληνες	 χριστιανοί.	 Έτσι,	 Χριστιανισμός	 και	 ελληνικός	 πολιτισμός	 συναπαρτίζουν	 το	
Βυζάντιο	(ό.π.,	498-499).	
Την	 προσπάθεια	 να	 αποδειχθεί	 η	 διαχρονική	 παρουσία	 των	 Ελλήνων	 στην	 Ιστορία,	 δε	
μαρτυρά	μόνο	η	συσχέτιση	 των	Βυζαντινών	με	 τους	σημερινούς	Έλληνες,	αλλά	σύμφωνα	
με	την	Παπακώστα	(2016:	393),	ο	όρος	‘Έλληνας’	τείνει	να	ταυτίζεται	στα	βιβλία	και	με	τον	
όρο	 ‘Μυκηναίος’	 επιχειρώντας	 να	 καταδειχθεί	η	 γραμμική	συνέχεια	 της	 εθνικής	 ιστορίας	
από	 το	 απώτερο	 παρελθόν	 έως	 και	 σήμερα,	 υπαγορεύοντας	 τη	 φυλετική	 σύνδεση	 των	
αρχαίων	 με	 τους	 Νεοέλληνες	 (396)	 και	 προβάλλοντας	 τον	 Έλληνα	 ως	 αιώνια	 και	
αμετάβλητη	οντότητα	(Κασίδου,	ό.π.,	500).	Η	Παπακώστα	τονίζει,	επίσης,	τη	διαμόρφωση	
της	 ιστορικής	 σχέσης	 των	 Ελλήνων	 με	 τους	 ‘άλλους’.	 Έτσι,	 παρατηρεί	 ότι,	 ενώ	
κατονομάζονται	όλα	 τα	όμορα	 της	Ελλάδας	κράτη,	όπως	η	Αίγυπτος,	η	 Ιταλία,	η	Κύπρος,	
κ.ά.,	αποφεύγεται	η	χρήση	του	όρου	‘Τουρκία’,	ο	οποίος	και	αντικαθίσταται	με	όρους	όπως	
‘Μικρά	Ασία’	 ή	 ‘μικρασιατικές	 ακτές’	 ‘σε	 μια	 χαρακτηριστική	 έκφραση	 μνημονικής	 σιγής’	
(Παπακώστα,	 ό.π.,	 406).	 Επιπλέον,	 οι	 άλλοι	 λαοί	 σε	 γενικές	 γραμμές	 παρουσιάζονται	
στερεοτυπικά	και	εχθρικά	ως	προς	τους	Έλληνες	(π.χ.	Πέρσες,	Σλάβοι,	Τούρκοι)	(Κασίδου,	
ό.π.,	 501).	 Στερεοτυπικά	 παρουσιάζονται	 όμως	 και	 οι	 Έλληνες,	 με	 θετικά	 ωστόσο	
χαρακτηριστικά.	Έτσι,	από	τα	εγχειρίδια	συμπεραίνουμε	‘την	εγγενή	τάση’	του	Έλληνα	προς	
την	ελευθερία,	την	αγάπη	για	την	πατρίδα	και	τη	θρησκεία,	τη	συμμετοχή	σε	αγώνες	και	
αντιστάσεις,	ενώ	ταυτόχρονα	είναι	καλοί	πολεμιστές	και	έμποροι,	αεικίνητοι,	δημιουργικοί	
κ.ά.	(Κασίδου,	ό.π.,	500,	Παπακώστα,	ό.π.,	406)	και	αργότερα	πιστοί	Χριστιανοί.	Τέλος,	δεν	
λείπει	 η	 εξύμνηση	 των	 Ελλήνων,	 από	 το	 παρελθόν	 έως	 και	 σήμερα,	 με	 χαρακτηριστικές	
φιγούρες	τον	Περικλή,	το	Φειδία,	τον	Κολοκοτρώνη,	τον	Καραισκάκη	κ.ά.,	επισημαίνοντας	
τόσο	την	πολιτισμική	όσο	και	την	πολεμική	υπεροχή	τους.		
Ένα	άλλο	ζήτημα	το	οποίο	φαίνεται	να	προσεγγίζεται	στερεοτυπικά	μέσα	από	τα	σχολικά	
εγχειρίδια	 του	 δημοτικού	 είναι	 αυτό	 της	 φυλετικής	 ταυτότητας.	 Σύμφωνα	 με	 την	
Γκουντούρα	 (2016:	 406),	 στα	 βιβλία	 της	 Γραμματικής	 της	 Ε’	 και	 της	 ΣΤ’	 ανιχνεύεται	
‘ανισότιμη	 προβολή	 των	 φύλων	 διαμέσου	 της	 γλώσσας’	 γεγονός	 που	 δε	 συνάδει	 με	 τις	
διακηρύξεις	 των	 ΔΕΠΠΣ	 και	 ΑΠΣ	 για	 την	 ισότητα	 των	 φύλων.	 Τα	 αποτελέσματα	 της	
συγκεκριμένης	 έρευνας	 έδειξαν	υπερίσχυση	 των	 Υποκειμένων	αρσενικού	 γένους	 και	άρα	
και	μεγαλύτερη	δράση	αρσενικών	προσώπων	 (ό.π.).	 Τα	θηλυκά	Υποκείμενα	υπερισχύουν	
μόνο	όταν	η	δράση	αφορά	τις	οικιακές	εργασίες	(ό.π.,	407).	Επίσης,	σε	περιπτώσεις	που	η	
δράση	 του	 Υποκειμένου	 αντανακλά	 σε	 ένα	 Αντικείμενο	 διαφορετικού	 φύλου,	 το	 πρώτο	
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συνήθως	 είναι	 αρσενικό	 και	 το	 δεύτερο	 θηλυκό	 διαμορφώνοντας	 ‘κεκαλυμένη	
σεξουαλικότητα	 μέσα	 από	 τη	 σύνταξη’,	 με	 το	 αρσενικό	 να	 παρουσιάζεται	 κυρίαρχο	 στις	
διαπροσωπικές	 σχέσεις,	 ενώ	 το	 θηλυκό	 παθητικό	 (ό.π.).	 Ακόμα,	 παρατηρήθηκε	
υποεκπροσώπηση	 των	 γυναικών	 όσον	 αφορά	 την	 ιστορική	 τους	 δράση,	 τα	 επιτεύγματα	
στην	Τέχνη,	κλπ,	ενώ	τα	επαγγέλματα	κύρους	συνήθως	συνδέονται	με	τους	άντρες,	με	τις	
γυναίκες	να	εκλείπουν	από	υψηλόβαθμες	θέσεις	(ό.π.,	407-408).	Στερεότυπα	ως	προς	τους	
έμφυλους	ρόλους	επισημαίνει	και	η	Φαφίτη	(2014)	εστιάζοντας	κυρίως	στα	εγχειρίδια	της	
Γλώσσας,	 όπου	 διακρίνεται	 η	 ενασχόληση	 των	 ανδρών	 κυρίως	 με	 τον	 επαγγελματικό	
τομέα,	 που	 δεν	 αφορά	 οικιακές	 υποθέσεις,	 εν	 αντιθέσει	 με	 τις	 γυναίκες	 που	 διατηρούν	
κατά	κύριο	λόγο	την	παραδοσιακή	τους	θέση	στο	νοικοκυριό	 του	σπιτιού.	Έτσι,	παρότι	η	
εικόνα	 που	 παρουσιάζεται	 για	 τα	 δύο	 φύλα	 είναι	 βελτιωμένη	 σε	 σχέση	 με	 τα	 σχολικά	
εγχειρίδια	του	παρελθόντος,	εντούτοις	δεν	ανταποκρίνεται	στη	σύγχρονη	πραγματικότητα	
αποτελεσματικά,	 όπου	 τα	 δύο	 φύλα	 καλούνται	 να	 αναλάβουν	 πλήθος	 καθηκόντων,	
αντιβαίνοντας	συχνά	στους	παραδοσιακούς	τους	ρόλους	(ό.π.,	141-142).		
	

Συμπεράσματα	
Επιλογικά,	θα	μπορούσαμε	να	χαρακτηρίσουμε	το	ΑΠ	διεπιστημονικό	και	όχι	διαθεματικό,	
στοχοκεντρικό	 και	 γνωσιοκεντρικό.	 Παράλληλα,	 διακρίνουμε	 μία	 ασυνέπεια	 ανάμεσα	
στους	 στόχους	 των	 ΔΕΠΠΣ	 και	 ΑΠΣ,	 όπως	 εξαγγέλλονται	 στα	 επίσημα	 κείμενα,	 και	 σε	
συνδυασμό	 με	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 των	 μαθημάτων.	 Έτσι,	 μολονότι	 γίνεται	 λόγος	 για	
ομαλή	ένταξη	όλων	των	μαθητών/τριών	στην	κοινωνία	μέσα	από	το	σχολείο,	για	απαλλαγή	
από	 τον	 γνωσιοκεντρισμό,	 για	 ενεργή	 απόκτηση	 γνώσεων,	 για	 μαθητοκεντρισμό,	 για	
καλλιέργεια	 κριτικής	 σκέψης,	 για	 σχολείο	 ως	 χώρο	 χαράς,	 για	 ποιοτικότερη	 εκπαίδευση	
κ.ά.,	διακρίνουμε	ότι	η	αναγκαία	πρόοδος	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση	δε	συντελείται	με	τη	
συγκεκριμένη	 μεταρρύθμιση,	 η	 οποία	 και	 διατηρεί	 τα	 περισσότερα	 στοιχεία	 ενός	
παραδοσιακού-αναχρονιστικού	 σχολείου	 με	 συγκεκριμένο	 πολιτικό	 ρόλο	 ως	 προς	 την	
αναπαραγωγή	του	status	quo.	
Ακόμη,	συσχετίζοντας	τα	παραπάνω	δεδομένα	θα	λέγαμε	ότι	η	επιστημονική	λογική	πίσω	
από	το	ελληνικό	ΑΠ	προσιδιάζει	στην	οπτική	της	κοινωνικής	αποτελεσματικότητας,	καθότι	
έχει	τις	ρίζες	της	στις	 ιδέες	των	Tyler	και	Bobbit,	όπως	εκφράστηκαν	στο	πρώτο	μισό	του	
20ου	 αιώνα.	 Συγκεκριμένα,	 ο	 Bobbit	 μέσα	 από	 το	 έργο	 του	 ‘Το	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα’,	
υποστήριξε	ότι,	προκειμένου	το	σχολείο	να	προετοιμάσει	κατάλληλα	τους/ις	μαθητές/τριες	
για	 τον	 ρόλο	 που	 θα	 επιτελέσουν	 ως	 ενήλικες,	 πρέπει	 να	 καθοδηγείται	 από	 ένα	 ΑΠ	 με	
πολυάριθμους,	 σαφείς	 και	 λεπτομερείς	 στόχους	 και	 να	 καλλιεργεί	 τις	 κατάλληλες	
ικανότητες	 και	 γνώσεις	 (Γρόλλιος,	 2011:135).	 Επιπλέον,	μολονότι	 δεν	υπάρχουν	 ενδείξεις	
ότι	τα	ΔΕΠΠΣ	και	ΑΠΣ	στηρίχθηκαν	κατά	τη	κατασκευή	τους	εξ	ολοκλήρου	στο	σκεπτικό	του	
Tyler,	 όπου	 κυριαρχούν	 τα	 τέσσερα	 αναγκαία	 στάδια	 (βλ.	 Γρόλλιος,	 ό.π.,	 203-205)	
εντούτοις	 υπάρχουν	 ομοιότητες	 ως	 προς	 την	 ύπαρξη	 στόχων,	 η	 επίτευξη	 των	 οποίων	
ελέγχεται	 μέσω	 αποδείξεων	 συμπεριφοράς.	 Δηλαδή,	 οι	 στόχοι,	 εν	 προκειμένω,	
εκφράζονται	με	όρους	επιθυμητής	μάθησης,	η	επίτευξη	τους	ελέγχεται	μέσω	τεστ,	ενώ	ο	
σχεδιασμός	 του	 ΑΠ	 εναπόκειται	 σε	 ειδικούς,	 οι	 οποίοι	 αντικειμενικά	 μεριμνούν	 για	 την	
επιλογή	των	μέσων	που	θα	λειτουργήσουν	θετικά	για	την	επίτευξη	των	στόχων	διεξάγοντας	
διαδικασίες	 τεχνικού	 χαρακτήρα.	 Τόσο	 στο	 ελληνικό	 παράδειγμα	 όσο	 και	 σε	 αυτό	 της	
λογικής	του	Tyler	βασικός	σκοπός	είναι	η	μέγιστη	αποτελεσματικότητα	και	αποδοτικότητα	
ακολουθώντας	το	μπιχεβιοριστικό	μοντέλο.	
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Επίσης,	 μολονότι	 ο	 λόγος	 που	 χρησιμοποιείται	 στα	 επίσημα	 κείμενα	 των	 ΑΠΣ	 μοιάζει	
πολιτικά	 ουδέτερος,	 εντούτοις	 είναι	 ξεκάθαρη	 η	 πολιτική	 του	 διάσταση	 ως	 προς	 τη	
διαμόρφωση	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας.	 Συγκεκριμένα,	 με	 τη	 διάχυτη	
‘ιδεολογικοπολιτική	 ουδετερότητα’	 των	 ΑΠΣ	 και	 των	 εγχειριδίων	 επιτυγχάνεται	 η	
διαμόρφωση	συνειδήσεων	φιλικών	προς	 την	 ισχύουσα	κοινωνική	τάξη,	με	 την	έννοια	ότι	
δεν	προωθείται	επαρκώς	η	κριτική	σκέψη,	η	συνειδητοποίηση	του	κοινωνικού	γίγνεσθαι,	η	
αμφισβήτηση	 και	 η	 χειραφέτηση.	 Οι	 μαθητές	 καθοδηγούνται	 σημαντικά	 ως	 προς	 το	 τι	
πρέπει	να	διδαχθούν,	ώστε	αφενός	να	ανταποκριθούν	στις	ανάγκες	της	σύγχρονης	αγοράς,	
αφετέρου	να	μην	‘απειλήσουν’	το	κοινωνικό	καθεστώς.	
Κατ’	επέκταση,	η	γνώση	που	προωθείται	από	τα	ΑΠΣ	είναι	συγκεκριμένη	και	ανάλογη	με	
ό,τι	 κρίνεται	 χρήσιμο,	 αποκλείοντας	 άλλα	 κεφάλαια	 γνώσεων	 και	 καθιστώντας	 την	
εκπαιδευτική	 διαδικασία	 γνωστικά	 μονομερή.	 	 Εν	 προκειμένω,	 στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	
συστηματικά	 αποφεύγονται	 ζητήματα	 ταξικών	 αγώνων,	 πάλης	 και	 ανισότητας,	
παρουσιάζοντας	την	κοινωνία	σχετικά	αρμονική	και	τα	προβλήματα	ως	άχρονα,	αναίτια	και	
έξω	από	τη	σφαίρα	επιρροής	του	καθημερινού	ανθρώπου.	 	Έτσι,	 το	σχολείο,	ως	κρατικό-	
αναπαραγωγικό-	 όργανο,	 προωθεί	 τα	 συμφέροντα	 των	 κυρίαρχων	 ομάδων	 στην	 αγορά	
εργασίας	 (πχ	 διαμέσου	 των	διαδικασιών	πιστοποίησης	ή	 και	 αξιολόγησης,	 της	 διαίρεσης	
χειρωνακτικό-	διανοητικό,	κ.ά.),	με	αποτέλεσμα	το	ίδιο	το	ΑΠ	να	κατασκευάζεται	έτσι	ώστε	
να	δοθεί	έμφαση	στη	γνώση	και	στις	δεξιότητες	που	οφείλουν	να	έχουν	οι	μαθητές/τριες	
για	να	αποδώσουν	στη	δεδομένη	αγορά	(Apple,	1982).	Ευνοώντας	συγκεκριμένες	μορφές	
γνώσεις,	 αξίες	 και	 κοινωνικές	 ομάδες	 έναντι	 άλλων,	 το	 σχολείο	 εισάγει	 τους/ις	
μαθητές/τριες	σε	 έναν	ορισμένο	 τύπο	 ζωής,	ώστε	 να	 καταλάβουν	θέσεις	 είτε	 κυριαρχίας	
είτε	 υποτέλειας	 (McLaren,	 2007).	 Επομένως,	 κυριαρχεί	 ένα	 ‘ηγεμονικό’	 ΑΠ	 το	 οποίο	
χαρακτηρίζεται	από	έναν	σαφή	επιλεκτικό	ρόλο	και	νομιμοποιεί	 το	κυρίαρχο	πολιτισμικό	
κεφάλαιο	μέσω	των	ιεραρχικά	οργανωμένων	σωμάτων	γνώσης	(Giroux,	1983).	
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Αξιοποίηση	της	γλωσσικής	ποικιλότητας	στο	νηπιαγωγείο.	Μια	
μελέτη	περίπτωσης	σε	μαθητές	νηπιαγωγείου	

	
	

Δήμητρα	Γιάγκογλου		
Νηπιαγωγός,	12ο	Νηπιαγωγείο	Βέροιας	

Κώστας	Ντίνας		
Καθηγητής,	Πανεπιστήμιο	Δυτικής	Μακεδονίας	

	
	

Περίληψη	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 όλο	 και	 πιο	 συχνά	 και	 στον	 ελληνικό	 χώρο	 γίνονται	 διδακτικές	προτάσεις	 και	 έρευνες	
(Κασκαμανίδης	&	Ντίνας	2004,	Ντίνας	&	Ζαρκογιάννη	2009,	Τσιπλάκου	&	Χατζηιωάννου	2010,	Παπαζαχαρίου,	
Φτερνιάτη,	Αρχάκης	&	Τσάμη,	2013,	Μαρωνίτη	&	Στάμου,	2015,	Αθανασιάδης,	2016),	οι	οποίες	εστιάζουν	στη	
διδακτική	 αξιοποίηση	 των	 γλωσσικών	 ποικιλιών.	 Τα	 ισχύοντα	 αναλυτικά	 προγράμματα,	 το	 ΔΕΠΠΣ	 (Υ.Α.		
Γ2/21072β,	 ΦΕΚ304	 –	 Β/13-03-03,	 2003)	 και	 το	 ΑΠΣ	 (2011)	 υποστηρίζουν	 τη	 γλωσσική	 ποικιλότητα	 και	
πρεσβεύουν	 ότι	 σκοπός	 του	 νηπιαγωγείου	 είναι	 να	 βοηθήσει	 τα	 νήπια	 να	 αποκτήσουν	 όσο	 το	 δυνατό	
μεγαλύτερο	 βαθμό	 επικοινωνιακής	 ικανότητας	 και	 γλωσσικού-κριτικού	 γραμματισμού	 (ΑΠΣ,	 2011:205).	
Ωστόσο,	 αν	 και	 υπάρχει	 το	 θεωρητικό	πλαίσιο,	 η	 διδασκαλία	 των	 γλωσσικών	ποικιλιών	απουσιάζει	 από	 το	
ελληνικό	 νηπιαγωγείο.	 Οι	 διδακτικές	 «απόπειρες»	 που	 έχουν	 γίνει	 ως	 τώρα	 στον	 ελληνικό	 χώρο	 αφορούν	
στην	 πρόταση	 και	 εφαρμογή	 προγραμμάτων	 γλωσσικής	 ποικιλότητας	 σε	 παιδιά	 πρωτοβάθμιας	 και	
δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης.	 Το	 νηπιαγωγείο	 αποτελεί	 έναν	 αχαρτογράφητο	 και	 συγχρόνως	 προκλητικό	
χώρο	αναφορικά	 με	 αυτό	 το	 ερευνητικό	 πεδίο.	 Σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	 παρουσιαστεί	 ένα	
πρόγραμμα	 κριτικού	 γραμματισμού	 αναφορικά	 με	 τη	 γλωσσική	 ποικιλότητα,	 το	 οποίο	 σχεδιάστηκε	 και	
εφαρμόστηκε	 σε	 παιδιά	 νηπιαγωγείου,	 με	 σκοπό	 την	 ανάπτυξη	 της	 κριτικής	 γλωσσικής	 επίγνωσης	 και	
ειδικότερα	 ότι	 οι	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 (γεωγραφικές,	 κοινωνικές,	 λειτουργικές)	 αποτελούν	 ζωντανό	 κομμάτι	
της	 ελληνικής	 γλώσσας.	Κάνοντας	μία	σύντομη	αποτίμηση	 της	παρέμβασής	μας,	θα	λέγαμε	ότι	αυξήθηκε	η	
κοινωνιογλωσσική	επίγνωση	των	παιδιών	και	ότι	τα	παιδιά	δείχνουν	να	αποδέχονται	τη	γλωσσική	ετερογένεια	
ως	 κάτι	 φυσικό,	 αν	 και	 έχουν	 ήδη	 σχηματίσει	 στερεοτυπικές	 αντιλήψεις	 αναφορικά	 με	 τις	 γλωσσικές	
ποικιλίες.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
	Γλωσσική	ποικιλότητα,	κριτικός	γραμματισμός,	MME,		νηπιαγωγείο	

	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στην	εποχή	της	παγκοσμιοποίησης,	η	γλωσσική	ποικιλότητα	τείνει	τα	τελευταία	χρόνια	να	
αποκτά	 όλο	 και	 πιο	 πολύ	 πρόσφορο	 έδαφος	 έναντι	 της	 γλωσσικής	 ομογενοποίησης.	 Οι	
γλωσσικές	 ποικιλίες	 και	 διάλεκτοι	 άρχισαν	 να	 βγαίνουν	 από	 το	 περιθώριο	 και	 να	
αντιμετωπίζονται	με	ιδιαίτερα	θετικό	πνεύμα	ως	φορείς	πολιτισμικής	και	γλωσσικής	αξίας	
(Ντίνας,	2015:	167).	Οι	νέες	εκπαιδευτικές	προσεγγίσεις,	οι	οποίες		αντανακλούν	τις	θέσεις	
των	 εκπαιδευτικών	 κινημάτων	 των	 πολυγραμματισμών	 και	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	
επαναφέρουν	 το	 θέμα	 της	 γλωσσικής	 πολυμορφίας	 και	 της	 διδακτικής	 αξιοποίησής	 της	
(Ντίνας	&	Σωτηρίου,	2015:	124).		
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Ακόμη,	 οι	 νεότερες	 προσεγγίσεις	 στη	 γλωσσική	 διδασκαλία	 και	 την	 εκπαίδευση	 στον	
γραμματισμό	 (literacy	 education),	 όπως	 οι	 Σπουδές	 Νέου	 Γραμματισμού	 (New	 Literacy	
Studies•	 Gee	 2000,	 μεταξύ	 άλλων),	 έχουν	 στρέψει	 το	 ενδιαφέρον	 τους	 στην	 αξιοποίηση	
των	εξωσχολικών	πρακτικών	γραμματισμού	των	παιδιών	στο	σχολείο	 (Μαρωνίτη,	Στάμου	
κ.ά.,	2016:	59).	Στις	σύγχρονες	κοινωνίες	δυτικού	τύπου,	τα	παιδιά	καθημερινά	έρχονται	σε	
επαφή	με	ένα	πλήθος	πολυτροπικών	κειμένων	μαζικής	παιδικής	και	ενήλικης	κουλτούρας	
και	 συχνά	 αποτελούν	 «αφανείς	 τηλεθεατές»	 των	 κειμένων	 της	 ενήλικης	 μαζικής	
κουλτούρας	 (Μαρωνίτη,	 Στάμου	 κ.ά.,	 2016:	 59).	 Δεδομένων	 των	 παραπάνω,	 τα	 μέσα	
μαζικής	κουλτούρας	αποτελούν	μία	ιδιαίτερα	ελκυστική	πηγή	γλωσσικού	πλούτου,	η	οποία	
είναι	 δυνατόν	 να	 αξιοποιηθεί	 στα	 πλαίσια	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας.	 Λαμβάνοντας	
υπόψη	 τις	 επιταγές	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	 ο	 εκπαιδευτικός	 μπορεί	 να	
χρησιμοποιήσει	 τα	 σήριαλ	 και	 τις	 παιδικές	 σειρές	 κινουμένων	 σχεδίων,	 για	 να	 φέρει	 τα	
παιδιά	 σε	 επαφή	 με	 όλες	 τις	 διαστάσεις	 της	 κοινωνιογλωσσικής	 πραγματικότητας.	
Συγχρόνως,	πρέπει	να	έχει	υπόψη	ότι	συνήθως	η	γλωσσική	ποικιλότητα	αναπαρίσταται	στα	
κείμενα	μαζικής	κουλτούρας	στερεοτυπικά	και	η	αναπαράστασή	της	τείνει	να	προάγει	τη	
γλωσσική	ομογενοποίηση	και	όχι	την	ετερογένεια.		
Βασικός,	λοιπόν,	σκοπός	της	διδακτικής	αξιοποίησης	είναι	η	δημιουργική	ενσωμάτωση	της	
γλωσσικής	ποικιλότητας	στα	προγράμματα	γλωσσικής	διδασκαλίας	(Ντίνας,	2015:	168)	με	
σκοπό	 την	 άρση	 κοινωνικών,	 πολιτισμικών	 και	 ιδεολογικών	 προκαταλήψεων.	 Κρίνεται	
απαραίτητο	οι	 μαθητές	μας	 να	 εφοδιαστούν	με	 όλες	 εκείνες	 τις	 δεξιότητες	 οι	 οποίες	 θα	
τους	 καταστήσουν	 ικανούς	 και	 κριτικούς	 χρήστες	 όλων	 των	 εκφάνσεων	 της	 γλώσσας.	 Η	
αξιοποίηση	 τόσο	 των	 γλωσσικών	 εμπειριών	 που	 φέρουν	 οι	 μαθητές,	 όσο	 και	 των	
γλωσσικών	 αναπαραστάσεων	 των	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 μέσα	 από	 τη	 λογοτεχνία	 και	 τα	
μέσα	μαζικής	κουλτούρας,	μπορεί	να	αποτελέσει	μοχλό	δημιουργίας	πολιτών	ενός	κόσμου	
που	σέβεται	την	ετερότητα.	
Σχεδιάσαμε	 λοιπόν	 και	 υλοποιήσαμε	 τη	 διδακτική	 μας	 παρέμβαση	 έχοντας	ως	 σκοπό	 να	
ευαισθητοποιήσουμε	τα	παιδιά	προσχολικής	ηλικίας	αναφορικά	με	τις	γλωσσικές	ποικιλίες	
και	διαλέκτους	και	να	ενισχύσουμε	την	κριτική	γλωσσική	τους	επίγνωση,	μεταστρέφοντας	
τις	 οποιεσδήποτε	 προκαταλήψεις	 και	 αντιλήψεις	 σε	 σχέση	 με	 τη	 γλωσσική	 ποικιλότητα.	
Αξιοποιήσαμε	 τόσο	 τις	 γλωσσικές	 εμπειρίες	 που	 έφεραν	 οι	 μαθητές	 μας,	 όσο	 και	 τις	
γλωσσικές	αναπαραστάσεις	των	γλωσσικών	ποικιλιών	μέσα	από	τη	λογοτεχνία	και	τα	μέσα	
μαζικής	κουλτούρας.	
	

Γλωσσική	ποικιλότητα	
Η	ιδέα	της	γλωσσικής	ομοιογένειας	αποτελεί	μια	παρωχημένη	αντίληψη	για	τις	σύγχρονες	
πολυπολιτισμικές	κοινωνίες.	Η	γλώσσα	είναι	ένας	ζωντανός	οργανισμός	που	βρίσκεται	σε	
συνεχή	 αλληλεπίδραση	 με	 το	 περιβάλουν	 που	 μιλιέται,	 γεγονός	 που	 σημαίνει	 ότι	
επηρεάζεται	από	αυτό.	Η	γλωσσική	ποικιλότητα	με	τις	πολλές	της	διαστάσεις	απασχόλησε	
και	 απασχολεί	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	 ερευνητών	 γλωσσολόγων,	 κοινωνιογλωσσολόγων	 και	
παιδαγωγών.	 Μία	 από	 τις	 πιο	 σύγχρονες	 και	 αποδεκτές	 σήμερα	 κατηγοριοποιήσεις	 της	
γλωσσικής	 ποικιλότητας	 είναι	 αυτή	 που	 πρότεινε	 ο	 λειτουργικός	 γλωσσολόγος	 M.A.K	
Halliday,	 η	 οποία	 και	 διακρίνει	 τις	 ποικιλίες	 σε	 ποικιλίες	 σύμφωνα	με	 τον	 χρήστη	 και	 σε	
ποικιλίες	σύμφωνα	με	τη	χρήση	(Ντίνας,	2013:	266).	
Οι	 ποικιλίες	 με	 βάση	 τον	 χρήστη	 διακρίνονται	 σε	 δύο	 μεγάλες	 ομάδες:	 τις	 γεωγραφικές	
(οριζόντια	 διαστρωμάτωση)	 και	 τις	 κοινωνικές	 (κάθετη	 διαστρωμάτωση)	 και	 μας	
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αποκαλύπτουν	 στοιχεία	 της	 ταυτότητας	 του	 ομιλητή/	 ομιλήτριας.	 Ο	 τρόπος	 που	 μιλά	
κάποιος	 καθορίζεται	 από	 την	 κοινωνική	 καταγωγή	 ή	 ακόμα	 και	 τη	 γεωγραφική	 του	
προέλευση	 και	 αντανακλά	 την	 κοινωνική	 τάξη	 πραγμάτων	 με	 την	 έννοια	 της	 κοινωνικής	
δομής	(Αρχάκης	&	Κονδύλη,	2011:		92).	
Οι	γεωγραφικές	ποικιλίες	χωρίζονται	σε	δύο	κατηγορίες:	στις	διαλέκτους	και	τα	ιδιώματα.	
H	δημιουργία	τόσο	των	τοπικών	 ιδιωμάτων	όσο	και	των	διαλέκτων	είναι	αποτέλεσμα	της	
γεωγραφικής	απομόνωσης	ή	απόστασης	 (Ντίνας	&	Ζαρκογιάννη	2009:	13).	Οι	 κοινωνικές	
ποικιλίες	ή	κοινωνιόλεκτοι	άρχισαν	να	απασχολούν	τη	γλωσσική	έρευνα	μετά	τον	πόλεμο	
και	 την	 υποχώρηση	 των	 γεωγραφικών	 διαλέκτων	 (Κακριδή,	 Κατή	 κ.ά.,	 1999:	 103).	
Χωρίζονται	 και	 αυτές	 σε	 δύο	 κατηγορίες:	 τις	 κοινωνιολέκτους	 και	 τις	 ιδιολέκτους.	 Οι	
κοινωνιόλεκτοι	 αντανακλούν	 την	 κοινωνική	 –	 ταξική	 ταυτότητα	 του	 χρήστη	 και	 οι	
ιδιόλεκτοι	 την	 προσωπική	 ποικιλία	 ή	 το	 ύφος	 ενός	 ατόμου	 (Ντίνας,	 2013:	 266).	 Οι	
κοινωνικές	 ποικιλίες	 δημιουργούνται	 με	 βάση	 τους	 παράγοντες	 που	 διαμορφώνουν	 την	
κοινωνική	 δομή	 μιας	 κοινωνίας,	 όπως	 η	 ηλικία	 (π.χ.	 γλώσσα	 των	 νέων),	 το	 φύλο	 (π.χ.	
αρσενικός	 και	 θηλυκός	 τρόπος	 ομιλίας),	 το	 επάγγελμα	 (π.χ.	 ναυτικοί,	 χτίστες,	
μπογιατζήδες),	 την	 κοινωνική	 τάξη	 (π.χ.	 λαϊκή	 γλώσσα,	 γλώσσα	 του	 περιθωρίου)	 κ.ά	
(Κακριδή,	 Κατή,	 Νικιφορίδου,	 1999:	 103).	 Οι	 παράγοντες	 αυτοί	 μπορούν	 να	 δρουν	
ταυτόχρονα	και	να	διαμορφώνουν	την	ιδιόλεκτο	του	κάθε	χρήστη.	
Οι	 ποικιλίες	 ως	 προς	 τη	 χρήση	 ή	 λειτουργικές	 ποικιλίες	 (registers)	 προσδιορίζονται	 από	
διαφορές	 στη	 χρήση,	 οι	 οποίες	 προκύπτουν	 ανάλογα	 με	 την	 εκάστοτε	 επικοινωνιακή	
περίσταση	στην	οποία	πραγματώνεται	ο	λόγος	(Αρχάκης	&	Κονδύλη,	2011:	88).	Ο	Halliday	
διακρίνει	 τις	 λειτουργικές	 ποικιλίες	 σε	 τρεις	 ομάδες.	 Οι	 ποικιλίες	 μέσου,	 όπου	 η	
διαφοροποίηση	σχετίζεται	με	τον	τρόπο	ή	το	μέσο	όπου	πραγματοποιείται	η	επικοινωνία	
(π.χ.	 προφορικός,	 γραπτός,	 υβριδικός	 λόγος)	 (Hudson,	 1980:	 48,	 Ντίνας,	 2013:	 266).	 Οι	
ποικιλίες	τόνου	ή	ύφους	δηλώνουν	τις	κοινωνικές	σχέσεις	μεταξύ	των	συνομιλητών	και	τις	
στάσεις	 τους	 σε	 σχέση	 με	 το	 αντικείμενο	 του	 λόγου	 τους	 (λ.χ.	 οικείος,	 επίσημος,	
ανεπίσημος,	 φιλικός	 λόγος)	 (Ντίνας,	 2013:	 266).	 Οι	 ποικιλίες	 πεδίου	 αποτελούν	 την	 πιο	
προφανή	διάσταση	 της	 λειτουργικής	ποικιλίας,	 καθώς	σχετίζονται	με	 το	θέμα	ή	 τη	φύση	
της	 κοινωνικής	 δραστηριότητας,	 στα	 πλαίσια	 της	 οποίας	 πραγματώνεται	 ο	 λόγος	
(δημοσιογραφικός,	 επιστημονικός	 λόγος	 κ.ά.	 )	 (Αρχάκης	 &	 Κονδύλη,	 2011:	 65).	 Οι	 τρεις	
αυτές	 διαστάσεις	 των	 λειτουργικών	 ποικιλιών	 στην	 πραγματικότητα	 αλληλοσυνδέονται,	
καθώς	ο	ομιλητής/ομιλήτρια	μπορεί	να	εναλλάσσει	το	ύφος	της	ομιλίας	του	ανάλογα	με	το	
ακροατήριο	στο	οποίο	απευθύνεται	 (Κακριδή,	 Κατή	&	Νικηφορίδου,	 1999:	 104).	Τα	μέλη	
των	 σύγχρονων	 δυτικών	 κοινωνιών	 μπορούν	 να	 μεταβαίνουν	 στη	 χρήση	 και	 εναλλαγή	
διαφορετικών	γλωσσικών	ποικιλιών	ανάλογα	με	την	περίσταση	επικοινωνίας.	
	

Παράγοντες	ανάδειξης	μιας	γλωσσικής	ποικιλίας	σε	πρότυπη	γλώσσα	
Η	 λογοτεχνία,	 τα	 Μέσα	 Μαζικής	 Ενημέρωσης	 και	 το	 διαδίκτυο	 αποτελούν	 τους	 τρεις	
βασικούς	πυλώνες	ανάδειξης	μιας	γλωσσικής	ποικιλίας	σε	πρότυπη	γλώσσα.	
Στη	διεθνή	κοινότητα	αλλά	και	στην	Ελλάδα	ένας	από	τους	παράγοντες	που	καθόρισε	και	
προσέδωσε	κύρος	σε	μια	γλωσσική	ποικιλία	και	συγχρόνως	συνηγόρησε	στην	ανάδειξή	της	
σε	 πρότυπη	 ποικιλία	 υπήρξε	 η	 λογοτεχνία.	 Στις	 μέρες	 μας,	 ο	 ρόλος	 της	 λογοτεχνίας	 ως	
παράγοντας	διαμόρφωσης	και	επιβολής	μιας	γλωσσικής	ποικιλίας	έχει	εξασθενίσει	και	την	
κυριαρχία	σε	αυτόν	τον	τομέα	έχουν	πλέον	τα	Μέσα	Μαζικής	Ενημέρωσης,	τα	οποία	από	
τα	 μέσα	 του	 προηγούμενου	 αιώνα	 έχουν	 αναλάβει	 ηγετικό	 ρόλο	 στη	 διαμόρφωση	 των	
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κοινωνικών,	 πολιτικών,	 οικονομικών,	 γλωσσικών	 -και	 όχι	 μόνο-	 επιλογών	 των	 ανθρώπων	
(Ντίνας,	2013:	279).	
Τα	 ΜΜΕ	 έχουν	 τη	 δύναμη	 και	 τη	 δυνατότητα	 να	 προωθήσουν	 τόσο	 τη	 γλωσσική	
ομογενοποίηση	 και	 τις	 κυρίαρχες	 γλωσσικές	 ιδεολογίες	 (Stuart	 –	 Smith,	 2006:	 141-148,	
Archakis	 2014:	 47	 στο	 Αθανασιάδης,	 2016:	 24),	 όσο	 και	 τη	 γλωσσική	 ποικιλότητα.	
Σύγχρονες	έρευνες	στη	Ελλάδα	(Στάμου	&	Ντίνας,2011,	Κουρδής	&	Πολίτης	2014,	Στάμου	&	
Μαρωνίτη,	2013),	οι	οποίες	αφορούν	στη	μελέτη	της	ταυτότητας	των	χαρακτήρων	οι	οποίοι	
σε	τηλεοπτικές	σειρές,	σε	διαφημίσεις	και	σε	παιδικές	ταινίες	χρησιμοποιούν	μη	πρότυπες	
γλωσσικές	 ποικιλίες,	 καταλήγουν	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 η	 απεικόνιση	 των	 γλωσσικών	
ποικιλιών	στα	κείμενα	μαζικής	κουλτούρας	τελικά	δεν	προωθεί	τη	γλωσσική	ετερογένεια,	
αλλά	 την	 πρότυπη	 γλωσσική	 ποικιλία.	 Η	 διαχείριση	 της	 γλωσσικής	 ποικιλότητας	 από	 τα	
μέσα	 μαζικής	 κουλτούρας	 καταδεικνύει	 τον	 ηγεμονικό	 ρόλο	 που	 διαδραματίζουν	 στην	
κατασκευή	των	σύγχρονων	ιδεολογικών	ταυτοτήτων.	
Τα	τελευταία	χρόνια,	σε	σχέση	με	 τη	διαμόρφωση	στάσεων	απέναντι	στη	γλώσσα,	έκανε	
την	 εμφάνισή	 του	 ένας	 νέος	 πολύ	 δυναμικός	 παράγοντας,	 το	 Διαδίκτυο,	 του	 οποίου	 η	
εξάπλωση	φαίνεται	να	ευνοεί	την	ανάδειξη	της	γλωσσικής	διαφορετικότητας.	Το	Διαδίκτυο	
έχει	 διαμορφώσει	 έναν	 νέο	 τύπο	 επικοινωνίας,	 την	 «Επικοινωνία	 μέσω	 υπολογιστή»	
(Computer	–	Mediated	Communication),	η	οποία	χρησιμοποιεί	έναν	τύπο	υβριδικού	λόγου,	
που	 προέρχεται	 από	 την	 ανάμειξη	 στοιχείων	 του	 προφορικού	 και	 του	 γραπτού	 λόγου	
(Ντίνας,	 2013:	 283).	 Τα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 (λ.χ.	 facebook,	 twitter)	 αποτελούν	
χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 αυτού	 του	 τρόπου	 επικοινωνίας,	 όπου	 ο	 κάθε	 χρήστης	
διαμορφώνει	 ο	 ίδιος	 τον	 τρόπο	 που	 θα	 εκφραστεί,	 χωρίς	 να	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	
ακολουθήσει	 τις	 συμβάσεις	 μιας	 τυπικής	 επικοινωνίας.	 Γίνεται	 λοιπόν	 αντιληπτό	 ότι	 το	
Διαδίκτυο	 προάγει	 τη	 γλωσσική	 πολυμορφία,	 δίνοντας	 ελεύθερο	 χώρο	 στον	 καθένα	 να	
εκφραστεί	δημιουργικά	και	διαφορετικά.	
	

Η	γλωσσική	ποικιλία	στα	αναλυτικά	προγράμματα	του	νηπιαγωγείου	
Όσο	 αφορά	 τον	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 ανατρέχοντας	 στα	 αναλυτικά	 προγράμματα	 που	
αφορούν	 το	 νηπιαγωγείο,	 αντιλαμβανόμαστε	 ότι	 τόσο	 η	 γλωσσική	 ποικιλία	 όσο	 και	 η	
διδακτική	της	αξιοποίηση	είναι	δύο	έννοιες	που	εμφανίζονται	στα	αναλυτικά	προγράμματα	
της	τελευταίας	δεκαετίας.	
Στο	 ΔΕΠΠΣ	 (2003)	 για	 το	 νηπιαγωγείο	 η	 γλωσσική	 ποικιλότητα	 αντιμετωπίζεται	 ως	 ένα	
κομμάτι	της	διαφορετικότητας	και	περιορίζεται	στην	πραγματοποίηση	δραστηριοτήτων	οι	
οποίες	 παροτρύνουν	 τα	 παιδιά	 να	 αποδέχονται	 ανθρώπους	 με	 διαφορετικές	 γλωσσικές,	
πολιτιστικές	 ή	 θρησκευτικές	 καταβολές,	 να	 συνεργάζονται	 και	 να	 οικοδομούν	 δεσμούς	
φιλίας	μαζί	τους	(ΔΕΠΠΣ,	2003:	600).		
Το	νέο	αναλυτικό	πιλοτικό	πρόγραμμα	του	2011	για	το	νηπιαγωγείο	είναι	ένα	πρόγραμμα	
το	 οποίο	 στηρίζεται	 στις	 αρχές	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 και	 για	 τη	 διατύπωση	 των	
βασικών	 του	 παιδαγωγικών	 αρχών	 λαμβάνει	 υπόψη	 τις	 αλλαγές	 που	 έχουν	 συμβεί	 την	
τελευταία	 δεκαετία	 σε	 εκπαιδευτικό	 και	 κοινωνικό	 επίπεδο.	 Αναγνωρίζει	 τον	 αυξημένο	
αριθμό	των	δίγλωσσων	μαθητών,	αλλά	και	τις	προτεραιότητες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	
της	 παγκόσμιας	 κοινότητας	 για	 την	 υιοθέτηση	 προγραμμάτων	 σπουδών	 τα	 οποία	
στοχεύουν	 στη	 διά	 βίου	 μάθηση,	 στην	 καταπολέμηση	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού,	 της	
φτώχιας	 και	 της	 ανάπτυξης	 δεξιοτήτων,	 που	 θα	 καταστήσουν	 τα	 άτομα	 ικανά	 να	
ανταποκριθούν	στις	 επιταγές	 του	 21ου	αιώνα	 (ΑΠΣ	1ο	Μέρος,	 2011:	 5).	 Στο	ΑΠΣ	 (2011)	 η	
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γλωσσική	 ποικιλότητα	 (είτε	 αφορά	 γλωσσικές	 ποικιλίες,	 διαλέκτους	 της	 ελληνικής,	 είτε	
άλλες	γλώσσες),	η	οποία	υπάρχει	ενδεχομένως	στην	τάξη,	αντιμετωπίζεται	ως	πλούτος	και	
αποτελεί	έναυσμα	για	την	υλοποίηση	δραστηριοτήτων	οι	οποίες	καλλιεργούν	τον	σεβασμό	
απέναντι	 στη	 διαφορετικότητα	 και	 συμβάλλουν	 στην	 ενδυνάμωση	 της	 ταυτότητας	 των	
παιδιών	που	δεν	έχουν	την	ελληνική	ως	μητρική	γλώσσα	(ΑΠΣ	3ο	Μέρος,	2011:	205).	
	

Κριτικός	γραμματισμός	και	γλωσσική	ποικιλία	
Ο	Κριτικός	 Γραμματισμός	 αποτελεί	 την	 πιο	 σύγχρονη	παιδαγωγική	 διδακτική	 πρόταση,	 η	
οποία	στοχεύει	στην	ανάπτυξη	της	Κριτικής	Γλωσσικής	Επίγνωσης	των	μαθητών.	Η	Κριτική	
Γλωσσική	 επίγνωση	 μπορεί	 να	 βοηθήσει	 τους	 μαθητές	 να	 αναγνωρίζουν	 τη	 δύναμη	 που	
κρύβεται	στον	λόγο	του	ομιλητή	ή	του	συγγραφέα,	να	βρίσκουν	τρόπους,	ώστε	οι	ίδιοι	να	
επιβάλλονται	 λιγότερο	στους	ακροατές	 τους,	 να	μη	διακόπτουν	 τον	συνομιλητή	ή	να	 τον	
διακόπτουν	όσο	το	δυνατόν	λιγότερο,	να	δίνουν	στους	άλλους	χρόνο,	για	να	μιλήσουν	και	
να	 αποκτήσουν	 επίγνωση	 των	 τρόπων	 με	 τους	 οποίους	 μία	 γλωσσική	 ποικιλία	 γίνεται	
νόρμα,	 των	 τρόπων	με	 τους	οποίους	συγκεκριμένοι	άνθρωποι	 κυριαρχούν	στη	διάδραση	
και	των	τρόπων	με	τους	οποίους	η	γλώσσα	διαμορφώνει	την	αντίληψή	μας	για	τον	κόσμο	
(Ρογδάκη,	2012:	18).	Ειδικά	η	γλωσσική	ποικιλότητα,	υπό	το	πρίσμα	της	κριτικής	γλωσσικής	
επίγνωσης,	 αποκτά	 το	 νόημα	 της	 ετερογλωσσίας.	 Δηλαδή,	 δεν	 αναφέρεται	 απλώς	 στο	
πλήθος	 των	 ποικιλιών,	 αλλά	 και	 στον	 ανταγωνισμό	 που	 αναπτύσσεται	 μεταξύ	 των	
διαφορετικών	κοινωνιογλωσσικών	συστημάτων	μιας	γλωσσικής	κοινότητας.	(Στάμου,	2012:	
24).	
Απώτερος	 σκοπός	 της	 γλωσσικής	 διδασκαλίας	 είναι	 η	 δημιουργία	 κριτικά	 σκεπτόμενων	
ατόμων,	που	μπορούν	να	αναστοχαστούν	κριτικά,	ώστε	να	αντιληφθούν	την	κοινωνική	και	
ιδεολογική	διάσταση	της	γλώσσας	και	να	μπορέσουν	να	επέμβουν	και	να	μεταβάλουν	τις	
ανισότητες	που	προέρχονται	από	τους	θεσμικούς	παράγοντες.	Η	γλωσσική	ποικιλότητα	των	
μαθητών	μπορεί	να	αποτελέσει	αντικείμενο	διδακτικής	αξιοποίησης,	καθώς	τους	δίνει	 τη	
δυνατότητα	 να	 γίνουν	 οι	 ίδιοι	 ερευνητές	 των	 κοινοτήτων	 τους	 και	 της	 γλώσσας	 που	
παράγεται	 σε	 αυτές	 (Ντίνας	 &	 Γώτη,	 2016:	 45)	 και	 να	 απομυθοποιήσουν,	 μέσα	 από	
δημιουργικές	γλωσσικές	πρακτικές,	την	ηγεμονία	της	πρότυπης	γλώσσας.	
Συμπερασματικά	θα	λέγαμε	ότι	οι	σύγχρονες	εκπαιδευτικές	προσεγγίσεις	και	τα	αναλυτικά	
προγράμματα	 δίνουν	 στον	 εκπαιδευτικό	 τη	 δυνατότητα	 να	 αξιοποιήσει	 τη	 γλωσσική	
ποικιλότητα,	 στο	 πλαίσιο	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας,	 με	 στόχο	 τη	 δημιουργία	
δημοκρατικών	πολιτών,	που	σέβονται	 την	ετερογένεια	και	στοχάζονται	κριτικά	πάνω	στις	
ισχύουσες	αντιλήψεις	που	την	αφορούν.	
	

Σκοπός	της	παρέμβασης	
Σκοπός	 της	 παρέμβασής	 μας	 ήταν	 η	 ευαισθητοποίηση	 των	 νηπίων	 σε	 σχέση	 με	 τις	
γλωσσικές	ποικιλίες.	Επιχειρήσαμε	να	απαντήσουμε	στα	εξής	ερευνητικά	ερωτήματα:		

• Μπορούν	 τα	 νήπια	 να	 αναγνωρίσουν	 τις	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 (γεωγραφικές	 και	
κοινωνικές)	της	γλώσσας	μας;	

• Μπορούν	 τα	νήπια	να	αναγνωρίσουν	διαισθητικά	 τόσο	 τα	βασικά	χαρακτηριστικά	
του	βορειοελλαδίτικου	ιδιώματος	της	περιοχής	μας	όσο	και	άλλων	ιδιωμάτων;	

• Μπορούν	 τα	 νήπια	 να	 αναγνωρίσουν	 τον	 σκοπό	 που	 εξυπηρετεί	 η	 χρήση	 των	
γεωγραφικών	 και	 κοινωνικών	 ποικιλιών	 στα	 κείμενα	 μαζικής	 κουλτούρας	
(τηλεοπτικά	σίριαλ,	διαφημίσεις,	κινούμενα	σχέδια,	θεατρικές	παραστάσεις);	
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Μεθοδολογία	της	παρέμβασης	
Η	 διδακτική	 παρέμβαση	 πραγματοποιήθηκε	 το	 σχολικό	 έτος	 2016–2017	 στο	 12ο	
νηπιαγωγείο	 Βέροιας.	 Στο	 πρόγραμμα	 συμμετείχαν	 είκοσι	 τρία	 νήπια,	 δέκα	 αγόρια	 και	
δεκατρία	 κορίτσια,	 ηλικίας	 5-6	 χρονών.	 Από	 τα	 είκοσι	 τρία	 νήπια	 ένα	 ήταν	 αλβανικής	
καταγωγής	 και	 μεταξύ	 των	 παιδιών	 δεν	 υπήρχε	 διαλεκτόφωνος	 μαθητής/τρια.	 Ωστόσο,	
κρίνεται	απαραίτητο	να	σημειωθεί	ότι	η	πληθυσμιακή	σύνθεση	των	κατοίκων	της	Βέροιας	
χαρακτηρίζεται	 για	 την	 ετερότητά	 της.	 Στη	 Βέροια	 συνυπάρχουν	 και	 συνδιαλέγονται	
αρμονικά	 τέσσερις	 μεγάλες	 πολιτισμικές	 ομάδες:	 ντόπιοι	 γηγενείς	 Βεροιώτες,	 Βλάχοι,	
Πόντιοι	και	Μικρασιάτες,	η	συντριπτική	πλειοψηφία	των	οποίων	στην	καθημερινή	της	ζωή	
χρησιμοποιεί	 την	 ΚΝΕ.	 Παρόλα	 αυτά,	 όλοι	 σχεδόν	 οι	 κάτοικοι	 έχουν	 συγγενείς	 που	
χρησιμοποιούν	 τις	 αντίστοιχες	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 στις	 ενδοοικογενειακές	 και	 φιλικές	
συναναστροφές	τους.	Τα	παιδιά,	λοιπόν,	έρχονται	σε	επαφή	με	τις	γεωγραφικές	ποικιλίες	
του	τόπου	τους	και,	μολονότι	δεν	είναι	τα	ίδια	ενεργοί	και	συνειδητοί	χρήστες	τους,	έχουν	
προσωπικά	βιώματα	της	χρήσης	των	εν	λόγω	ποικιλιών.	
Την	ευθύνη	για	 τον	σχεδιασμό	και	 τη	διεξαγωγή	 των	δραστηριοτήτων	είχε	η	νηπιαγωγός	
του	τμήματος.	Η	διδακτική	παρέμβαση	διήρκεσε	πέντε	μήνες	(Δεκέμβριος	2016	–	Απρίλιος	
2017)	και	διαρθρώθηκε	σε	τρεις	φάσεις.	
I.	 Προ-	φάση	
II.	 Κύρια	φάση	
III.	 Μετά–	φάση		
Ειδικότερα,	 η	 προ–	 φάση	 λειτούργησε	 ως	 οδηγός	 για	 την	 ανίχνευση	 των	 πρότερων	
γνώσεων	 των	παιδιών	 και	 για	 τον	σχεδιασμό	 των	δραστηριοτήτων	 της	 κύριας	φάσης	 της	
παρέμβασης.	Τα	νήπια	συμμετείχαν	σε	μία	δραστηριότητα	η	οποία	αποτέλεσε	το	έναυσμα	
για	 συζήτηση	 και	 καταγραφή	 των	 απόψεων	 των	 νηπίων	 σχετικά	 με	 τη	 γλωσσική	
ποικιλότητα.	Η	ερευνήτρια	κατέγραψε	τις	απόψεις	 των	παιδιών	σχετικά	με	τις	γλωσσικές	
ποικιλίες	 που	 μας	 περιβάλλουν.	 Στην	 κύρια	 φάση	 πραγματοποιήθηκαν	 ομαδικές	 και	
ατομικές	δραστηριότητες,	σχετικές	με	 τους	θεματικούς	άξονες	 της	παρέμβασης.	 Για	κάθε	
θεματικό	άξονα	σχεδιάστηκαν	δραστηριότητες	οι	οποίες	ήταν	σύμφωνες	με	το	μοντέλο	της	
δραστηριοκεντρικής	προσέγγισης	και	προήγαν	την	ενεργό–	βιωματική	συμμετοχή	όλων	των	
παιδιών.	Επίσης,	σε	αυτή	τη	φάση	τα	νήπια	είχαν	την	ευκαιρία	να	έρθουν	σε	επαφή	και	με	
φυσικούς	 ομιλητές	 των	 γεωγραφικών	 ποικιλιών	 που	 διερευνήσαμε.	 Η	 μετά-φάση	
λειτούργησε	 ως	 μετέλεγχος	 του	 προγράμματος.	 Η	 νηπιαγωγός	 ζήτησε	 από	 τα	 παιδιά	 να	
συμπληρώσουν	 ατομικά	 ερωτηματολόγια,	 προκειμένου	 να	 προβούν	 σε	 αξιολόγηση	 τόσο	
του	προγράμματος	όσο	και	της	δικής	τους	συμμετοχής	και	των	γνώσεων	που	κατέκτησαν.	
Επειδή	 τα	 παιδιά	 δεν	 μπορούσαν	 να	 συμπληρώσουν	 μόνα	 τους	 το	 ερωτηματολόγιο,	 η	
νηπιαγωγός	κατέγραφε	τις	απαντήσεις	του	κάθε	παιδιού.	
	

Η	εκπαιδευτική	προσέγγιση	
Για	 τον	 σχεδιασμό	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού	 της	 συγκεκριμένης	 διδακτικής	 παρέμβασης	
και	 την	 υλοποίηση	 του	 προγράμματος	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 χρησιμοποιήθηκε	 η	
δραστηριοκεντρική	 προσέγγιση	 (task-based	 learning)	 (Willis	 1996,	 στο	 Μαρωνίτη,	
Αμαραντίδου	 κ.ά.	 2016:	 2).	 Η	 συγκεκριμένη	 προσέγγιση	 κρίνεται	 κατάλληλη	 για	 παιδιά	
προσχολικής	 ηλικίας,	 καθώς	 διαμορφώνεται	 ένα	 πολυτροπικό,	 διεπιδραστικό	 και	
παιγνιώδες	 περιβάλλον	 μάθησης	 (Μαρωνίτη,	 Αμαραντίδου	 κ.ά.	 2016:	 2).	 Πιο	
συγκεκριμένα,	 η	 προσέγγιση	 αυτή	 επιτρέπει	 την	 ενεργή	 συμμετοχή	 των	 μαθητών	 σε	
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δραστηριότητες	επίλυσης	προβλημάτων	και	επινόησης	λύσεων,	μέσα	από	τη	συνεργασία	
των	μαθητών	σε	ομάδες,	τη	διεπίδραση	και	τη	συναπόφαση	(Μαρωνίτη,	Στάμου		κ.ά.	2016:	
61).	
Σύμφωνα	 λοιπόν	 με	 τη	 δραστηριοκεντρική	 προσέγγιση,	 η	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	
οργανώνεται	και	υλοποιείται	σε	τρία	βασικά	στάδια:	
α)	Προ-στάδιο/	 Στάδιο	Προετοιμασίας:	 σε	αυτό	 το	 στάδιο	 επιδιώκεται	 ενεργοποίηση	 της	
προϋπάρχουσας	 γνώσης	 των	 μαθητών/τριών	 και	 η	 προετοιμασία	 τους	 για	 το	 θέμα	 της	
κύριας	 δραστηριότητας	 μέσα	 από	 ένα	 πολυτροπικό	 πλαίσιο,	 όπου	 περιέχονται	 οι	
κατάλληλες	 διδακτικές	 στρατηγικές	 οι	 οποίες	 θα	 κεντρίσουν	 το	 ενδιαφέρον	 των	 μικρών	
παιδιών	(Dornyei	2001,	στο	Μαρωνίτη		κ.ά.	2016:	62).		
β)	 Στάδιο	 Κύριας	 Δραστηριότητας:	 κύριος	 στόχος	 αυτού	 του	 σταδίου	 είναι	 η	 ομαδική	
εργασία,	 όπου	οι	 μαθητές/τριες	 καλούνται	 να	 εμπλακούν	 ενεργά	στη	δραστηριότητα,	 να	
συνεργαστούν,	 να	 διεπιδράσουν,	 να	 αναζητήσουν	 λύσεις	 και	 να	 δημιουργήσουν.	 Ο	
εκπαιδευτικός	 συντονίζει	 και	 υποστηρίζει	 τη	 δραστηριότητα,	 παρέχοντας	 βοήθεια	 και	
ανατροφοδότηση.	Με	την	ολοκλήρωση	του	έργου	τους,	κάποιες	ομάδες	παρουσιάζουν	τις	
δημιουργίες	τους	στην	ολομέλεια.	
Κατά	τη	διάρκεια	των	παρουσιάσεων,	ο	εκπαιδευτικός	παρέχει	ανάδραση	και	καθοδήγηση,	
όταν	χρειαστεί.	Επιπλέον,	κατά	τη	διάρκεια	της	αναφοράς	και	της	παρουσίασης	του	έργου	
της	 κάθε	 ομάδας,	 προτρέπει	 τους/τις	 μαθητές/τριες	 να	 εκφράσουν	 τις	 απόψεις	 τους,	 να	
συγκρίνουν	 τα	 έργα	 των	 ομάδων	 και	 να	 σχολιάσουν	 τα	 αποτελέσματα	 (Μαρωνίτη	 κ.ά.	
2016:	62).	
γ)	Μετα-στάδιο:	 Σε	αυτό	 το	στάδιο,	 οι	 μαθητές/τριες	 καλούνται	 να	αναγνωρίζουν	 και	 να	
επεξεργάζονται	συγκεκριμένα	γλωσσικά	στοιχεία	σε	δραστηριότητες	 (κριτικής)	γλωσσικής	
επίγνωσης.	 Συγκεκριμένα,	 ανακυκλώνουν	 τη	 νεοαποκτηθείσα	 γνώση	 και	 την	
αναπλαισιώνουν	μέσω	της	συμμετοχής	τους	σε	συνεργατικές	δραστηριότητες	και	παιχνίδια	
(Μαρωνίτη		κ.ά.	2016:	62).	
	

Το	εκπαιδευτικό	υλικό	
Το	εκπαιδευτικό	υλικό	που	σχεδιάστηκε	απευθύνεται	σε	μαθητές	προσχολικής	ηλικίας	και	
μπορεί	με	 κατάλληλες	 τροποποιήσεις	 να	 χρησιμοποιηθεί	 και	από	μαθητές	Α΄	Δημοτικού.	
Για	τον	σχεδιασμό	του	προηγήθηκε	βιβλιογραφική	ανασκόπηση	ανάλογων	προγραμμάτων	
(Αθανασιάδη	 2016,	 Μαρωνίτη	 κ.ά.	 2016,	 	 Πολίτης	 &	 Κουρδής,	 2014,	 Τσάμη	 κ.ά.,	 2016,	
Φτερνιάτη	 κ.ά.	 2016,	 κ.ά.).	 Για	 τις	 ανάγκες	 της	 συγκεκριμένης	 τάξης	 επιλέχθηκε,	 όπως	
προαναφέρθηκε,	 η	 δραστηριοκεντρική	 προσέγγιση,	 η	 οποία	 προσαρμόστηκε,	 ώστε	 να	
εξυπηρετήσει	τους	συγκεκριμένους	εκπαιδευτικούς	σκοπούς.	
Οι	 διαστάσεις	 της	 γλωσσικής	 ποικιλότητας	 στις	 οποίες	 εστιάσαμε	 κατά	 τη	 διδακτική	
παρέμβαση	είναι	ο	χώρος	ως	οριζόντια	(γεωγραφικές	ποικιλίες)	και	ως	κάθετη	(κοινωνικές	
ποικιλίες:	 κοινωνική	 τάξη,	 γλώσσα	των	νέων,	 λειτουργικές	ποικιλίες:	 επίσημο,	ανεπίσημο	
ύφος)	διαφοροποίηση	(Μαρωνίτη	κ.ά.	2016:	63).		
Με	βάση	τα	παραπάνω	ερωτήματα	η	παρέμβασή	μας	δομήθηκε	γύρω	από	τους	παρακάτω	
θεματικούς	άξονες:	
•	 Μαθαίνουμε	για	τις	γεωγραφικές	ποικιλίες	της	περιοχής	μας		
•	 Γνωρίζουμε	 τις	 γεωγραφικές	 ποικιλίες	 της	 Ελλάδας	 μέσα	 από	 κείμενα	 μαζικής	
κουλτούρας			
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•	 Μαθαίνουμε	 για	 τις	 κοινωνικές	 ποικιλίες:	 λόγιες	 λέξεις	 σε	 κείμενα	 μαζικής	
κουλτούρας	για	παιδιά		
•	 Γνωρίζουμε	τις	κοινωνικές	και	λειτουργικές	ποικιλίες	(κοινωνική	τάξη,	γλώσσα	των	
νέων,	επίσημο	–	ανεπίσημο	ύφος	ομιλίας)	μέσα	από	κείμενα	μαζικής	κουλτούρας		
Στη	συνέχεια,	 παρουσιάζονται	 ενδεικτικά	οι	 δραστηριότητες	 του	άξονα:	Μαθαίνουμε	 για	
τις	 κοινωνικές	 ποικιλίες:	 λόγιες	 λέξεις	 σε	 κείμενα	 μαζικής	 κουλτούρας	 για	 παιδιά,	 όπως	
σχεδιάστηκαν	και	εφαρμόστηκαν	βάσει	των	σταδίων	της	δραστηριοκεντρικής	προσέγγισης.	
	
Προστάδιο:	Εισαγωγική	Διερευνητική	Δραστηριότητα	
Διάρκεια:	1	ώρα	
Στόχος:	Να	εμπλουτίσουν	το	λεξιλόγιό	τους,	να	αντιληφθούν	ότι	συγκεκριμένες	κοινωνικές	
ομάδες	παλιότερα	αλλά	και	σήμερα	χρησιμοποιούν	διαφορετικό	λεξιλόγιο.	
Τα	παιδιά	παρακολούθησαν	στον	υπολογιστή	το	επεισόδιο	«Ο	ονειροπαρμένος	ορειβάτης»	
της	σειράς	 «Ένα	 γράμμα,	μια	 ιστορία».	 Τα	παιδιά	 γνώριζαν	ότι,	 αφού	δουν	μία	φορά	 το	
επεισόδιο,	θα	πρέπει,	πριν	το	ξαναδούν,	να	εντοπίσουν	άγνωστες	λέξεις	και	να	βρουν	τη	
σημασία	 τους.	 Στο	 συγκεκριμένο	 επεισόδιο,	 εντόπισαν	 αρκετές	 λέξεις	 τις	 οποίες	 δεν	 τις	
είχαν	 ξανακούσει	 και	 αναρωτήθηκαν	 σε	 ποιο	 μέρος	 της	 Ελλάδας	 τις	 χρησιμοποιούν.	 Οι	
ερωτήσεις	τους	αποτέλεσαν	την	αφορμή,	για	να	εξηγηθεί	τι	είναι	οι	λόγιες	λέξεις	και	πότε	
χρησιμοποιούνται.	Στη	συνέχεια,	χωρίσαμε	ένα	χαρτί	σε	τρεις	στήλες.	Στην	πρώτη	στήλη	η	
νηπιαγωγός	έγραφε	τη	λόγια	λέξη,	στη	μεσαία	στήλη	τα	παιδιά	«ζωγράφιζαν»	τη	λέξη	και	
στην	τρίτη	στήλη	έγραφαν	την	κοινή.	
1η	Κύρια	Δραστηριότητα	
Διάρκεια:	1	ώρα	
Στόχος:	Να	εμπλουτίσουν	το	λεξιλόγιό	τους,	να	αντιληφθούν	ότι	συγκεκριμένες	κοινωνικές	
ομάδες	παλιότερα	αλλά	και	σήμερα	χρησιμοποιούν	διαφορετικό	λεξιλόγιο.		
Λόγω	του	ενδιαφέροντος	που	έδειξαν	τα	παιδιά,	αποφασίσαμε	να	παρακολουθήσουμε	και	
να	 εντοπίσουμε	 λόγιες	 λέξεις	 και	 στο	 επεισόδιο	 «Το	 ωραίο	 Ωρολόγιο».	 Τα	 παιδιά	
παρακολούθησαν	δυο	φορές	το	επεισόδιο	και	στη	συνέχεια	με	τη	βοήθεια	της	νηπιαγωγού	
προσπάθησαν	να	εντοπίσουν	 τις	λόγιες	λέξεις	και	 να	 τις	 καταγράψουν,	όπως	κάναμε	και	
την	 προηγούμενη	 φορά.	 Τα	 παιδιά	 εντόπισαν	 τις	 λέξεις:	 ωρολόγιο,	 ωροδείκτες,	 ωά,	
ωρολογοποιός.	 Στην	 ολομέλεια	 της	 τάξης	 ακολούθησε	 συζήτηση	 για	 τις	 λέξεις	 που	
κατέγραψαν	 και	 εξηγήθηκε	 και	 πάλι	 πότε	 και	 σε	 ποιες	 περιστάσεις	 συνήθως	
χρησιμοποιούνται.	Επίσης,	πως	αυτοί	που	τις	χρησιμοποιούσαν	τα	παλιότερα	χρόνια	ήταν	
κυρίως	 οι	 κάτοικοι	 των	 πόλεων	 και	 οι	 μορφωμένοι	 (γιατροί,	 δικηγόροι,	 πολιτικοί,	
δημοσιογράφοι,	 δάσκαλοι)	 και	 όχι	 οι	 κάτοικοι	 των	 χωριών.	 Τα	 παιδιά	 προσπάθησαν	 να	
απαντήσουν	 στο	 ερώτημα:	 για	 ποιους	 λόγους	 οι	 δημιουργοί	 της	 σειράς	 χρησιμοποιούν	
αυτές	τις	λέξεις;	
2η	Κύρια	Δραστηριότητα	
Διάρκεια:	1	ώρα	
Στόχος:	Να	εντοπίσουν	 τις	λόγιες	λέξεις	και	να	προσπαθήσουν	να	κατανοήσουν	 τον	λόγο	
για	τον	οποίο	τις	χρησιμοποιεί	ο	δημιουργός.	
Τα	 παιδιά	 παρακολούθησαν	 δύο	 αποσπάσματα	 από	 δύο	 διαφορετικά	 επεισόδια	 (Ο	
ερωτευμένος	ελέφαντας	και	Ο	υπέροχος	υπναράς)	-γνωστά	στα	παιδιά	από	προηγηθείσες	
γλωσσικές	δραστηριότητες-	της	σειράς	«Ένα	γράμμα,	μια	ιστορία».	Μετά	την	προβολή	των	
αποσπασμάτων,	 τους	 ζητήθηκε	 να	 εντοπίσουν	 και	 να	 καταγράψουν	 σε	 ατομικό	 φύλλο	
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εργασίας	 τις	 λόγιες	 λέξεις	 και	 το	 επεισόδιο	 στο	 οποίο	 τις	 εντόπισαν.	 Στη	 συνέχεια,	
ακολούθησε	 συζήτηση	 στην	 ολομέλεια,	 στην	 οποία	 επιδιώχθηκε	 να	 δοθεί	 και	 πάλι	
απάντηση	 στο	 ερώτημα:	 «Γιατί	 οι	 δημιουργοί	 της	 σειράς	 σε	 κάποια	 επεισόδια	
χρησιμοποιούν	λόγιες	λέξεις	και	σε	άλλα	όχι;».	
Δραστηριότητα	Αξιολόγησης	-	Κριτικής	Αναπλαισίωσης	
Διάρκεια:	1	ώρα	
Στόχος:	 Η	 αξιοποίηση	 του	 συγκεκριμένου	 λεξιλογίου	 σύμφωνα	 με	 την	 επικοινωνιακή	
περίσταση.	
Στην	 ολομέλεια	 της	 τάξης	 επιλέχθηκαν	 οι	 λέξεις	 υποδηματοποιός	 και	 υποδήματα	 και	
προτάθηκε	στα	παιδιά	το	παρακάτω	σενάριο:	«Ο	κύριος	Γιώργος	είναι	δημοσιογράφος	σε	
μια	εφημερίδα.	Καθώς	πηγαίνει	στη	δουλειά	του,	σκοντάφτει	και	σκίζεται	το	παπούτσι	του.	
Μόλις	φτάσει	στο	γραφείο	του,	φωνάζει	τον	θυρωρό	και	του	ζητάει	να	πάει	στον	τσαγκάρη	
και	να	του	φτιάξει	τα	παπούτσια	του».	Ρωτήσαμε	τα	παιδιά	ποιο	από	τα	πρόσωπα	αυτής	
της	 ιστορίας	 θα	 χρησιμοποιούσε	 τις	 λέξεις	 υποδήματα	 και	 υποδηματοποιός.	 Αν	 εσείς	
ήσασταν	στη	θέση	του	κυρίου	Γιώργου,	τι	θα	λέγατε	στον	θυρωρό;	Αν	ήσασταν	ο	θυρωρός,	
τι	 θα	 λέγατε	 στον	 τσαγκάρη;	 Ακούσαμε	 τις	 προτάσεις	 των	 παιδιών	 και	 ζητήσαμε	 να	
αιτιολογήσουν	 τις	 επιλογές	 τους.	 Στη	 συνέχεια,	 τα	 παιδιά	 χωρίστηκαν	 σε	 μικρές	 ομάδες	
των	τεσσάρων	ατόμων	και	 ζητήσαμε	από	τις	ομάδες	να	επιλέξουν	μία	με	δύο	λέξεις	από	
αυτές	που	κατέγραψαν,	να	δημιουργήσουν	και	να	εικονογραφήσουν	αντίστοιχα	σενάρια.	
Στα	παιδιά	δόθηκε	ο	απαραίτητος	χρόνος	που	χρειάζονταν	και	στη	συνέχεια	η	κάθε	ομάδα	
παρουσίασε	την	προσπάθειά	της	στην	ολομέλεια	της	τάξης.	
	

Εργαλεία	του	εκπαιδευτικού	προγράμματος	
Για	 τις	 ανάγκες	 της	 παρέμβασης	 χρησιμοποιήθηκε	 ένας	 σταθερός	 ηλεκτρονικός	
υπολογιστής,	 ένας	 φορητός	 υπολογιστής,	 μία	 οθόνη	 τηλεόρασης	 συνδεδεμένη	 με	 τον	
σταθερό	 υπολογιστή,	 ψηφιακή	 φωτογραφική	 μηχανή	 και	 ένα	 κινητό	 τηλέφωνο	 ως	
καταγραφέας	συνεντεύξεων	και	βίντεο.	
Για	 την	 εφαρμογή	 και	 την	 αξιολόγηση	 του	 προγράμματος	 χρησιμοποιήθηκαν	 ποικίλα	
εργαλεία.	
I.	 Προέλεγχος	και	μετέλεγχος	
II.	 Ημερολόγιο	της	ερευνήτριας	
III.	 Portfolio	των	εργασιών	των	παιδιών	
IV.	 Παρουσία	φυσικών	ομιλητών	των	διαλέκτων	και	των	ιδιωμάτων	
V.	 Ερωτηματολόγιο	στάθμισης	της	ικανοποίησης	των	παιδιών	από	το	πρόγραμμα	
VI.	 Τα	βίντεο	με	τις	προσπάθειες	των	παιδιών	
	

Αποτελέσματα	της	διδακτικής	παρέμβασης	
Προκειμένου	να	ελεγχθούν	τα	ερωτήματα	που	διατυπώθηκαν,	χρησιμοποιήθηκε	η	μέθοδος	
της	 ανάλυσης	 περιεχομένου,	 τόσο	 της	 ποσοτικής	 όσο	 και	 της	 ποιοτικής	 ανάλυσης	 των	
δεδομένων.	 Στην	 εργασία	 μας,	 η	 ποσοτικοποίηση	 των	 δεδομένων	 έχει	 ως	 σκοπό	 να	
καταδείξει	αφενός	εάν	τα	παιδιά	ευαισθητοποιήθηκαν	ως	προς	τις	γνωστικές	ποικιλίες	που	
μας	περιβάλλουν	και,	αφετέρου,	τις	τυχόν	μεταβολές	που	επήλθαν	στην	κριτική	επίγνωση	
των	παιδιών	μετά	τη	διδακτική	μας	παρέμβαση.	
Επιχειρώντας	 να	 κάνουμε	 έναν	 πρώτο	 αναστοχασμό	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης,	 θα	
λέγαμε	ότι	το	πρόγραμμα	κύλησε	ομαλά	και	ότι	όλες	οι	δραστηριότητες	του	προγράμματος	
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εξελίχθηκαν	ικανοποιητικά.	Οι	δραστηριότητες	κινητοποίησαν	το	ενδιαφέρον	των	παιδιών,	
τα	 οποία	 συμμετείχαν	 ενεργά	 και	 πρόθυμα	 τόσο	 στις	 ομαδικές	 όσο	 και	 στις	 ατομικές	
δραστηριότητες.	Πρέπει,	όμως,	να	σημειωθεί	ότι,	ενώ	στις	δραστηριότητες	του	προσταδίου	
και	της	κύριας	δραστηριότητας	η	συμμετοχή	ήταν	ιδιαίτερα	αυξημένη	και	αυθόρμητη,	στις	
δραστηριότητες	 της	 κριτικής	 αναπλαισίωσης	 υπήρχε	 μια	 διστακτικότητα	 από	 μέρους	 της	
πλειοψηφίας	των	παιδιών	και	χρειάζονταν	η	νηπιαγωγός	να	ενθαρρύνει	και	να	υποστηρίζει	
συχνά	 την	 προσπάθειά	 τους.	 Επίσης,	 πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 από	 την	 αξιοποίηση	 των	
portfolio	 των	 μαθητών	 και	 του	 ημερολόγιου	 της	 νηπιαγωγού	 προκύπτει	 ότι	 στις	
δραστηριότητες	συμμετείχαν	ενεργά	κυρίως	τα	νήπια	και	όχι	τα	προνήπια,	τα	οποία	είχαν	
πιο	 παθητικό	 ρόλο	 στην	 όλη	 διαδικασία.	 Τέλος,	 πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 οι	 ομάδες	
εργασίας	 δεν	 ήταν	 σταθερές,	 αλλά	 αναπροσαρμόζονταν	 κάθε	 φορά,	 ώστε	 να	
διευκολύνεται	 η	 αλληλόδραση,	 η	 συνεργασία	 και	 να	 εξασφαλίζεται	 η	 ενεργή	 συμμετοχή	
όλων	 των	 παιδιών.	 Στη	 συγκρότηση	 των	 ομάδων	 προσπαθούσαμε	 να	 εντάξουμε	 ίδιο	
αριθμό	προνηπίων	σε	 κάθε	ομάδα,	ώστε	 να	διασφαλίσουμε	 την	ομοιογένεια.	Ακολουθεί	
παράδειγμα	 της	 αποτίμησης	 ενός	 άξονα	 της	 παρέμβασης	 (για	 την	 αποτίμηση	 όλων	 των	
αξόνων	Βλ.	Γιάγκογλου,	2017).	
	

Αποτίμηση	της	παρέμβασης:	Κοινωνικές	ποικιλίες:	λόγιες	λέξεις	σε	κείμενα	μαζικής	
κουλτούρας	για	παιδιά	

Οι	δραστηριότητες	αυτού	του	άξονα	είχαν	ως	έναυσμα	τις	απορίες	των	παιδιών.	Τα	ίδια	τα	
παιδιά	σε	μία	γλωσσική	δραστηριότητα,	άσχετη	με	την	παρέμβασή	μας,	παρατήρησαν	ότι	
στο	επεισόδιο	«Ο	ονειροπαρμένος	ορειβάτης»	της	εκπαιδευτικής	σειράς	«Ένα	γράμμα,	μια	
ιστορία»,	 ο	 ήρωάς	 του	 και	 ο	 αφηγητής	 του	 επεισοδίου	 χρησιμοποιούσε	 λέξεις	 που	 τα	
παιδιά	 δεν	 τις	 είχαν	 ξανακούσει.	 Είπαν	 χαρακτηριστικά:	«Κυρία,	 αυτά	 μήπως	 είναι	 άλλα	
χωριάτικα	από	τα	δικά	μας;»,	«Μήπως	τα	έλεγαν	έτσι	παλιά;»,	«Πού	μιλάνε	έτσι;».	Από	τις	
ερωτήσεις	 τους	 διαπιστώνει	 κανείς	 ότι	 τα	 παιδιά	 μπορούν	 να	 αναγνωρίζουν	 τον	
διαφορετικό	 λόγο,	 έστω	 και	 σε	 λεξιλογικό	 επίπεδο,	 και,	 συγχρόνως,	 να	 προβαίνουν	 σε	
εικασίες	για	την	προέλευση	των	λέξεων.	Τα	παιδιά	εντόπισαν	τις	εξής	λόγιες	λέξεις:	όρη,	
οπωρικά,	οπή,	όρνεα,	όνοι,	οφθαλμός.	Κάποιες	προσπάθησαν	να	τις	ερμηνεύσουν	από	το	
συγκείμενο	(εικόνα),	λ.χ.	όνοι	–	γαϊδουράκια,	όρνεα	–	μεγάλα	πουλιά,	οπωρικά	-	φρούτα.	
Άλλες	 τις	 συνέδεσαν	 με	 προσωπικά	 βιώματα	 λ.χ.	 ο	οφθαλμός	 με	 τον	οφθαλμίατρο,	 άρα	
συνειρμικά	κατέληξαν	στο	μάτι.	Ενώ	τη	λέξη	οπή	δεν	μπόρεσαν	να	την	ερμηνεύσουν.		
Το	 ενδιαφέρον	 τους	 μάς	 ώθησε	 να	 παρακολουθήσουμε	 και	 άλλα	 επεισόδια	 της	 σειράς	
«Ένα	γράμμα,	μια	ιστορία»,	όπου	χρησιμοποιούνται	λόγιες	λέξεις	και	να	προσπαθήσουμε	
συγχρόνως	 να	 τις	 ερμηνεύσουμε,	 αλλά	 και	 να	 ανακαλύψουμε	 τους	 λόγους	 οι	 οποίοι	
οδήγησαν	τους	δημιουργούς	της	σειράς	αυτής	να	χρησιμοποιήσουν	αυτές	τις	λέξεις	και	όχι	
αυτές	 που	 χρησιμοποιούμε	 εμείς.	 Δέκα	 παιδιά	 είπαν:	δεν	 ξέρω,	 πέντε	 παιδιά:	η	 ιστορία	
είναι	από	τα	παλιά	χρόνια,	ένα	παιδί:	επειδή	τα	λέμε	και	έτσι	κάποιες	φορές,	τρία	παιδιά:	
γιατί	το	γράμμα	της	ιστορίας	αρχίζει	από	Ω,	όπως	και	οι	λέξεις	αυτές.	Οι	απαντήσεις	τους	
δείχνουν	 ότι	 αρκετά	 παιδιά	 δεν	 μπορούν	 να	 προβούν	 σε	 ερμηνείες,	 όμως	 υπάρχουν	 και	
παιδιά	τα	οποία	έχουν	την	 (κριτική)	γλωσσική	επίγνωση	ότι	οι	δημιουργοί	δεν	επιλέγουν	
αυτές	τις	λέξεις,	για	να	μας	δυσκολέψουν,	αλλά	γιατί	θέλουν	να	τις	μάθουμε	και	εμείς	και	
επειδή	ταιριάζουν	με	το	συγκείμενο.	Σε	επόμενη	δραστηριότητα	κλήθηκαν	να	εντοπίσουν	
λόγιες	 λέξεις	 σε	 αποσπάσματα	 επεισοδίων	 της	 σειράς	 που	 είχαν	 ξαναδεί.	 Από	 την	
επεξεργασία	των	δεδομένων	του	portfolio	διαπιστώσαμε	ότι	τα	δεκατρία	από	τα	είκοσι	ένα	
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παιδιά	εντόπισαν	έστω	και	μία	λόγια	λέξη	στο	επεισόδιο	«Ο	υπέροχος	υπναράς».	Τα	παιδιά	
κατέγραψαν	 τις	 λέξεις	υποκάμισα	 και	υποδήματα.	 Στο	σημείο	αυτό	πρέπει	 να	σημειωθεί	
ότι	 τα	 παιδιά	 αναφερόμενα	 στη	 λέξη	 υποδήματα	 χρησιμοποιούσαν	 την	 κοινή	 λέξη	
παπούτσια,	 γιατί	 «δεν	 μπορούσαν	 να	 θυμηθούν	 πώς	 την	 έλεγε	 στην	 ιστορία».	 Γίνεται	
λοιπόν	 αντιληπτός	 ο	 ρόλος	 του	 συγκείμενου	 στην	 ερμηνευτική	 διαδικασία	 που	
ακολουθούν	τα	παιδιά.	Στη	συζήτηση	που	ακολούθησε,	προσπαθήσαμε	και	πάλι	να	δούμε	
αν	τα	παιδιά	μπορούν	να	αντιληφθούν	τους	λόγους	που	οδηγούν	τους	δημιουργούς	αυτών	
των	 ιστοριών	 να	 χρησιμοποιήσουν	 αυτές	 τις	 λέξεις.	 Οι	 απαντήσεις	 δε	 διαφοροποιούνται	
από	 αυτές	 που	 έδωσαν	 την	 προηγούμενη	 φορά.	 Στο	 ημερολόγιο,	 η	 νηπιαγωγός	 γράφει:	
«Και	 σήμερα	 πάλι	 τα	 ίδια	 παιδιά	 μπόρεσαν	 να	 ερμηνεύσουν	 κριτικά	 την	 επιλογή	 των	
δημιουργών.	Από	τα	υπόλοιπα,	κάποια	περιορίστηκαν	στα	σημειωτικά	στοιχεία	(ενδυμασία	
ηρώων,	κάστρο,	αργαλειός)	για	να	εκφράσουν	την	άποψη	ότι	η	ιστορία	είναι	παλιά	και	γι’	
αυτό	 χρησιμοποιούν	 αυτές	 τις	 λέξεις	 και	 κάποια	 είπαν	 ‘δεν	 ξέρω’,	 αποφεύγοντας	 να	
απαντήσουν.	Γενικά,	υπήρχε	μια	απροθυμία	να	εκφράσουν	την	άποψή	τους».		
Όσον	αφορά	τη	δραστηριότητα	της	κριτικής	αναπλαισίωσης,	θα	λέγαμε	ότι	ο	στόχος	που	
θέσαμε	δεν	επιτεύχθηκε	απόλυτα.	Αρκετά	παιδιά	 (δέκα),	στη	συζήτηση	που	ακολούθησε	
μετά	την	παρουσίαση	του	σεναρίου,	κατάφεραν	να	αντιστοιχίσουν	τις	λόγιες	λέξεις	με	το	
σωστό	 πρόσωπο	 (Ο	 κύριος	 Γιώργος	 θα	 χρησιμοποιήσει	 τις	 λέξεις	 αυτές,	 γιατί	 είναι	
δημοσιογράφος	 και	 ξέρει	 πολλές	 λέξεις	 διαφορετικές,	 ο	 θυρωρός	 και	 ο	 τσαγκάρης	 δεν	
ξέρουν	 τόσες	 πολλές	 λέξεις,	 κυρία,	 ο	 θυρωρός	 και	 ο	 τσαγκάρης	 δεν	 έχουν	 δει	 το	 ένα	
γράμμα	μια	ιστορία,	για	να	τις	μάθουν).	Οι	απαντήσεις	τους	δείχνουν	ότι	αντιλαμβάνονται	
ποιοι	 χρησιμοποιούσαν	 αυτές	 τις	 λέξεις	 και	 ποιο	 είναι	 το	 κοινωνικό	 τους	 προφίλ.	
Υπόρρητα,	συνδέουν	τα	επαγγέλματα	με	το	κοινωνικό	και	μορφωτικό	επίπεδο	και	συνεπώς	
με	τη	γλωσσική	ποικιλία	που	χρησιμοποιούν	οι	εκπρόσωποι	αυτών	των	ομάδων.	Ωστόσο,	
όταν	κλήθηκαν	τα	 ίδια	ομαδικά	να	δημιουργήσουν	το	δικό	τους	σενάριο,	 το	αποτέλεσμα	
δεν	 ανταποκρίθηκε	 στις	 προσδοκίες	 μας.	 Όλες	 οι	 ομάδες,	 ενώ	 είχαν	 την	 ευκαιρία	 να	
επιλέξουν	 ανάμεσα	 σε	 αρκετές	 λόγιες	 λέξεις	 (Εικόνα:	 1),	 επέλεξαν	 τις	 ίδιες	 λέξεις	 και	
«αντέγραψαν»	το	αρχικό	σενάριο.	
	

Εικόνα	1:	Πίνακες	αναφοράς	με	λόγιες	λέξεις	
	

	
	

Μερικά	από	τα	σενάρια	που	έφτιαξαν	τα	παιδιά	και	αντλήθηκαν	από	τα	portfolio	είναι	τα	
εξής:	
1ο	Σενάριο:		 	
Ο	Γιώργος	πήρε	τηλέφωνο	τον	ωρολογοποιό	και	είπε:		



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

139									

	-	Ωρολογοποιέ,	μπορείς	να	μου	φτιάξεις	το	ρολόι	μου;	
-Τι	έχει	το	ρολόι	σου,	μπορείς	να	έρθεις	και	να	μου	το	φέρεις;	
-	Φυσικά,	μπορώ	να	έρθω.	
2ο	Σενάριο	
-Καλημέρα	ωρολογοποιέ,	μπορείς	να	μου	φτιάξεις	το	ωρολόγιό	μου;	
-	Τι	έχει	το	ρολόι	σου;	
-	Έχει	σπάσει	το	ωρολόγιόν	μου.	
3ο	Σενάριο	
Ένας	 άνθρωπος	 πήγε	 στον	 τσαγκάρη	 και	 του	 είπε:	 «Φτιάξε	 μου	 τα	 παπούτσια	 μου».	 Κι	
αυτός	του	τα	έφτιαξε	με	σελοτέιπ.	
Από	 τις	 προσπάθειές	 τους	 φαίνεται	 ότι	 μόνο	 μία	 από	 τις	 πέντε	 ομάδες	 κατάφερε	 να	
αξιοποιήσει	σωστά	τις	λόγιες	λέξεις	και	να	φτιάξει	ολοκληρωμένο	σενάριο.	Όμως,	και	αυτή	
η	ομάδα	κατάφερε	να	αναπλαισιώσει	απλώς	λειτουργικά	τις	λόγιες	λέξεις	και	όχι	κριτικά,	
δημιουργώντας	 ένα	 πρωτότυπο	 σενάριο.	 Οι	 απόπειρες	 των	 περισσότερων	 ομάδων	
δείχνουν	 ότι	 τα	 παιδιά	 συνδέουν	 την	 ομιλία	 των	 τεχνιτών	 (ωρολογοποιών)	 με	 την	
καθομιλουμένη,	 αλλά	 στο	 σενάριό	 τους	 δεν	 αποτυπώνουν	 με	 σαφή	 τρόπο	 το	 κοινωνικό	
προφίλ	αυτού	που	χρησιμοποιεί	τις	λόγιες	λέξεις.	
	

Αποτίμηση	της	Προ	-	φάσης	και	Μετά	–	φάσης	
Από	 την	 επεξεργασία	 των	 ατομικών	 ερωτηματολογίων	 που	 συμπλήρωσαν	 τα	 παιδιά	
φάνηκε	ότι	 τα	παιδιά	αντιλαμβάνονται	 την	ποικιλία	των	γλωσσικών	πόρων	της	ελληνικής	
γλώσσας	και	μπορούν	να	αναγνωρίζουν	τις	αποκλίσεις	από	την	πρότυπη	ποικιλία.		
Στη	 δραστηριότητα	 του	 προελέγχου	 κανένα	 παιδί	 δεν	 μπορούσε	 να	 αντιληφθεί	 τη	
γεωγραφική	ποικιλότητα,	ωστόσο	οι	απαντήσεις	(Βλ.	Πίνακας:	1)	τους	στη	δραστηριότητα	
της	μετά-φάσης	δείχνουν	ότι	πλέον	τα	περισσότερα	παιδιά	μπορούν	να	αναγνωρίσουν	τη	
γεωγραφική	 ποικιλότητα	 και	 κάποια	 να	 τη	 συνδέσουν	 με	 μία	 συγκεκριμένη	 ποικιλία	
(Βεροιώτικα	 –	 Χωριάτικα).	 Επίσης,	 οι	 απαντήσεις	 τους	 δείχνουν	 ότι	 τα	 παιδιά	 δεν	
εκφράζουν	 αρνητική	 στάση	 απέναντι	 στις	 μη	 πρότυπες	 ποικιλίες,	 αλλά	 δείχνουν	 να	
αντιλαμβάνονται	 ότι	 η	 χρήση	 των	 μη	 πρότυπων	 ποικιλιών	 έχει	 χιουμοριστική	 απόχρωση	
και	τους	προσελκύει	το	ενδιαφέρον.	Ενδεικτικά,	ανέφεραν:	Ο	Μπάρμπας	μου	άρεσε,	γιατί	
είχε	 πλάκα,	 ήταν	 αστείος	 έτσι	 όπως	 μιλούσε,	 τον	 θέλω	 για	 φίλο	 μου,	 γιατί	 μιλά	
διαφορετικά.	 Αξίζει	 ακόμη	 να	 σημειωθεί	 ότι	 τα	 παιδιά	 στις	 απαντήσεις	 τους	 αντλούν	
επιχειρήματα	 από	 τον	 σημειωτικό	 άξονα	 (έχει	 ωραία	 χρώματα,	 είναι	 ωραίος,	 είναι	
γρήγορος).	Τέλος,	παρατηρήσαμε	ότι	η	πλειοψηφία	των	παιδιών	συνδέει	στερεοτυπικά	τις	
μη	 πρότυπες	 ποικιλίες	 με	 επαγγέλματα	 χαμηλού	 κύρους	 και	 συνεπώς	 με	 τις	 κατώτερες	
κοινωνικές	 τάξεις.	 Βέβαια,	 η	 αιτιολόγηση	 των	 παιδιών	 δείχνει	 ότι	 η	 άποψή	 τους	
επηρεάζεται	 και	 από	 την	 τηλεοπτική	 αναπαράσταση	 του	 χαρακτήρα.	 Ο	Μπάρμπας	 στην	
ταινία	 έκανε	 τον	σερβιτόρο,	άρα,	αν	ήταν	άνθρωπος,	 θα	δούλευε	σε	 ταβέρνα.	 Επίσης,	 ο	
Μπάρμπας	είναι	αυτοκίνητο,	άρα	θα	δούλευε	σε	συνεργείο	(θα	φούσκωνε	λάστιχα).	
Έχοντας	 υπόψη	 ότι	 η	 συγκεκριμένη	 παρέμβαση	 σχεδιάστηκε	 με	 σκοπό	 να	
ευαισθητοποιήσει	τα	παιδιά	σε	σχέση	με	τις	μη	πρότυπες	ποικιλίες	και	να	τα	καταστήσει	
ικανά	 να	 αναγνωρίζουν	 τον	 ρόλο	 των	 γεωγραφικών	 ποικιλιών	 στα	 κείμενα	 μαζικής	
κουλτούρας,	 θα	 λέγαμε	 ότι	 πετύχαμε	 εν	 μέρει	 τους	 στόχους	 μας.	 Η	 πλειονότητα	 των	
παιδιών	αναγνωρίζει	 τη	γεωγραφική	διάσταση	της	γλωσσικής	ποικιλότητας,	διακατέχεται	
από	 θετικά	 συναισθήματα	 απέναντι	 στους	 χαρακτήρες	 που	 χρησιμοποιούν	 τις	
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αποκλίνουσες	ποικιλίες,	προτιμάει	όμως	αυτούς	που	χρησιμοποιούν	την	πρότυπη	ποικιλία.	
Ορισμένα	παιδιά	αντιλαμβάνονται	ότι	η	γλωσσική	ποικιλότητα	εξυπηρετεί	χιουμοριστικούς	
σκοπούς	 και,	 τέλος,	 συνδέει	 τη	 χρήση	 της	 γεωγραφικής	 ποικιλίας	 με	 τις	 κατώτερες	
κοινωνικές	τάξεις.		
	

Πίνακας	1:		Αποτελέσματα	μετελέγχου	

	
	

Αποτίμηση	συνεντεύξεων	στάθμισης	της	ικανοποίησης	των	παιδιών	από	το	πρόγραμμα	
Από	τα	δεδομένα	(Βλ.	Πίνακα:	2)	που	προέκυψαν	από	την	ανάλυση	των	ερωτηματολογίων	
στάθμισης	 της	 ικανοποίησης	 από	 το	 πρόγραμμα,	 διαφάνηκε	 ότι	 το	 σύνολο	 των	 παιδιών	
αποτίμησε	 θετικά	 τη	 διδακτική	 παρέμβαση,	 δηλώνοντας	 ότι	 του	 άρεσαν	 οι	
δραστηριότητες.	Οι	δραστηριότητες	που	συγκέντρωσαν	τις	περισσότερες	προτιμήσεις	των	
παιδιών	 ήταν	 οι	 δημιουργικές	 δραστηριότητες,	 όπου	 είχαμε	 αξιοποίηση	 των	 ΤΠΕ,	 και	 τα	
παραμύθια.	 Επίσης,	 η	 πλειοψηφία	 των	 παιδιών	 δήλωσε	 ότι	 μπορεί	 να	 αναγνωρίσει	
διαφορετικούς	τρόπους	ομιλίας	και	είναι	ικανή	να	συγκρίνει	τις	γεωγραφικές	ποικιλίες	με	
την	 ΚΝΕ	 και	 να	 εκτιμήσει	 διαισθητικά	 την	 ειδοποιό	 διαφορά	 μεταξύ	 διαλέκτων	 και	
ιδιωμάτων.	 Η	 πλειονότητα	 των	 παιδιών	 δεν	 μπορεί	 να	 αντιληφθεί	 τους	 λόγους	 που	 οι	

Απόψεις	των	παιδιών	για	την	αναπαράσταση	της	γεωγραφικής	ποικιλότητας	στην	ταινία	
‘Cars	2’	

Κατηγορίες	 Λειτουργικοί	Ορισμοί	 Σύνολο	αναφορών	

Επίγνωση	της	διαφοράς	του	τρόπου	
ομιλίας	του	Μακ	-Κουίν	και	του	

Μπάρμπα	

Δυνατότητα	διάκρισης	 17/19	

Διάκριση	του	ιδιώματος		που	
χρησιμοποιεί	ο	Μπάρμπας	

Αναγνώριση	του	
επαρχιώτικου	ιδιώματος	
(βόρειος	φωνηεντισμός)	

6/17	

Προτίμηση	του	τρόπου	ομιλίας	του	
Μακ-Κουίν		και	του	Μπάρμπα	

Προτίμηση	του	τρόπου	
ομιλίας	του	Μακ	–	Κουίν	

	
Προτίμηση	του	τρόπου	
ομιλίας	του	Μπάρμπα	

17/19	
	
	

2/19	

Φιλικά	συναισθήματα	απέναντι	στον	
Μακ-Κουίν		και		στον	Μπάρμπα	

	

Συμπάθεια	απέναντι	στον	
Μακ	–	Κουίν	

	
Συμπάθεια	απέναντι	στον		

Μπάρμπα	

12/19	
	
	

8/19	

Σύνδεση	του	τρόπου	ομιλίας	του	
Μπάρμπα	με	επαγγέλματα	

Αγρότης	
Δάσκαλος	
Καθαριστής	

Λαστιχάς	(συνεργείο)	
Μπασκετμπολίστας	

Σερβιτόρος	
Δ/Ξ,	Δ/Α	

2	
1	
1	
6	
1	
5	
3	
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δημιουργοί	των	κειμένων	μαζικής	κουλτούρας	χρησιμοποιούν	τις	γλωσσικές	ποικιλίες	στα	
έργα	τους.	Δύο	παιδιά	είπαν	ότι	 γίνεται	για	χιουμοριστικούς	λόγους	και	ένα	παιδί	«γιατί	
μας	αρέσει	που	μιλούν	περίεργα».	Τα	περισσότερα	παιδιά	πιστεύουν	ότι	η	επιλογή	αυτή	
έχει	διδακτικό	στόχο	(να	μάθουν	όλοι	ότι	σε	διάφορα	μέρη	της	Ελλάδας	δε	μιλάνε	όλοι	με	
τον	ίδιο	τρόπο)	και	μόλις	δύο	παιδιά	αναγνωρίζουν	τη	χιουμοριστική	διάσταση	της	χρήσης	
των	ποικιλιών.	Τέλος,	 τα	περισσότερα	παιδιά	είπαν	ότι	περισσότερο	τους	δυσκόλεψαν	οι	
εργασίες	(φύλλα	εργασίας	ατομικά	–	ομαδικά),	χωρίς	όμως	να	μπορέσουν	να	εξηγήσουν	τι	
ακριβώς	τους	δυσκόλεψε.	
	
Πίνακας	2:	Αποτελέσματα	των	συνεντεύξεων	στάθμισης	της	ικανοποίησης	των	παιδιών	

από	το	πρόγραμμα	
	

Αποτίμηση	συνεντεύξεων	στάθμισης	της	ικανοποίησης	των	παιδιών	από	το	
πρόγραμμα	

• Ικανοποίηση	από	το	πρόγραμμα	 Αναφορές	
1.1	Θετική	στάση	απέναντι	στο	πρόγραμμα																																																20	
1.2	Αρνητική	στάση	απέναντι	στο	πρόγραμμα																																														0	

• Προτίμηση	δραστηριοτήτων	 Αναφορές	
2.1	Παραμύθια																																																																																																				6	
2.2	Ζωγραφιές	–	Εργασίες																																																																																4								

o Παρακολούθηση	τηλεοπτικού	υλικού																																																			3		
2.4	Δημιουργία	πολυτροπικών	κειμένων																																																					8	
2.5	Παιχνίδια																																																																																																							4	
2.6	Παρουσία	φυσικών	ομιλητών																																																																		3	

• Αποτίμηση	γνώσεων	μετά	την	
ολοκλήρωση	των	παρεμβάσεων	

Αναφορές	

3.1	Επίγνωση	της	κοινωνιογλωσσικής	πραγματικότητας																												20	
3.2	Συγκριτική	επίγνωση	γλωσσικών	ποικιλιών	με	την	ΚΝΕ																						12	
3.3	Επίγνωση	λόγων	χρήσης	των	γλωσσικών	ποικιλιών																															2	
	στα	κείμενα	μαζικής	κουλτούρας	

• Αποτίμηση	δυσκολιών	κατά	τη	διάρκεια	
των	παρεμβάσεων	

Αναφορές	

4.1	Μη	συνάντηση	δυσκολιών																																																																								2	
4.2	Συνάντηση	δυσκολιών																																																																														16	
	

	
Συμπεράσματα	

Στην	παρούσα	εργασία	παρουσιάστηκε	η	διδακτική	παρέμβαση	και	τα	αποτελέσματα	ενός	
προγράμματος	 κριτικού	 γραμματισμού	 που	 σχεδιάσαμε	 και	 εφαρμόσαμε	 σε	 παιδιά	
προσχολικής	 ηλικίας,	 με	 σκοπό	 την	 ευαισθητοποίησή	 τους	 σχετικά	 με	 τη	 γλωσσική	
ετερογένεια	 που	 μας	 περιβάλλει.	 Οι	 δραστηριότητες	 που	 σχεδιάσαμε	 και	 υλοποιήσαμε	
είχαν	ως	απώτερο	στόχο	 την	καλλιέργεια	 της	κριτικής	γλωσσικής	επίγνωσης	 των	παιδιών	
και	 την	 αλλαγή	 των	 στερεοτυπικών	 αντιλήψεων	 που	 συνδέονται	 με	 τις	 γεωγραφικές	 και	
κοινωνικές	 γλωσσικές	 ποικιλίες.	 Κάνοντας	 μια	 σύντομη	 αποτίμηση,	 θα	 λέγαμε	 ότι	 τα	
αποτελέσματα	 της	 παρέμβασής	 μας	 είναι	 ενθαρρυντικά	 και	 μας	 επιτρέπουν	 να	
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διατυπώσουμε	 τη	 θέση	 ότι	 τα	 παιδιά	 προσχολικής	 ηλικίας	 είναι	 σε	 θέση	 να	
αντιλαμβάνονται	τη	γλωσσική	ποικιλότητα.		
	 Επίσης,	από	την	αποτίμηση	των	παρεμβάσεων	διαφαίνεται	ότι	τα	παιδιά	έχουν	ήδη	
διαμορφώσει	 στερεοτυπικές	 αντιλήψεις	 σχετικά	 με	 τη	 γλωσσική	 ποικιλότητα,	 οι	 οποίες	
όμως	 μπορούν	 να	 αρθούν	 με	 την	 κατάλληλη	 παρέμβαση.	 Λόγω	 της	 μικρής	 ηλικίας	 των	
παιδιών,	 καταλυτικός	 αναδεικνύεται	 ο	 ρόλος	 του	 εκπαιδευτικού.	 Ο	 εκπαιδευτικός	 θα	
πρέπει	 να	 έχει	 φροντίσει	 όλες	 τις	 λεπτομέρειες	 της	 παρέμβασης,	 να	 μπορεί	 να	
αναπροσαρμόζει	 ευέλικτα	 την	 εκπαιδευτική	 διαδικασία,	 να	 αφουγκράζεται	 τους	
προβληματισμούς	 των	 παιδιών,	 να	 υποστηρίζει,	 να	 ενθαρρύνει,	 να	 συντονίζει,	 να	
καθοδηγεί	 και	 να	 βοηθά	 τα	 παιδιά	 να	 συστηματοποιήσουν	 τις	 γνώσεις	 που	 έχουν	
αποκτήσει.	
	 Γενικά,	θα	λέγαμε	ότι	δε	συναντήσαμε	ιδιαίτερες	δυσκολίες	στην	παρέμβασή	μας.	Η	
παιγνιώδης	και	πολυτροπική	δομή	της	παρέμβασης	μάς	επέτρεψε	να	εισαγάγουμε	ομαλά	
τα	 νήπια	 σε	 όλες	 τις	 διαστάσεις	 της	 γλωσσικής	 ποικιλότητας.	 Τα	 παιδιά	 έδειξαν	 ενεργό	
ενδιαφέρον	 και	 συμμετείχαν	 με	 ενθουσιασμό	 στην	 πλειοψηφία	 των	 δράσεων.	
Αντιλήφθηκαν	με	ιδιαίτερη	ευκολία	τη	γεωγραφική	διάσταση	της	γλωσσικής	ποικιλότητας	
και	μπόρεσαν	να	αντιληφθούν	τους	λόγους	χρήσης	της	στα	κείμενα	μαζικής	κουλτούρας.	
Αναγνώρισαν	 τη	 χιουμοριστική	 πρόθεση	 των	 δημιουργών	 και	 αντιλήφθηκαν	 ότι	 τόσο	 το	
βορειοελλαδίτικο	 ιδίωμα	 όσο	 και	 οι	 υπόλοιπες	 γεωγραφικές	 ποικιλίες	 αναπαριστώνται	
στην	 τηλεόραση	 από	 χαρακτήρες	 κατώτερης	 κοινωνικής	 τάξης	 και	 έχουν	 αρνητική	
συνυποδήλωση.		
Η	 θετική	 απήχηση	 της	 παρέμβασής	 μας	 ενισχύθηκε	 και	 από	 την	 αυθόρμητη	 διαπίστωση	
της	 πλειονότητας	 της	 τάξης	 ότι	 ορισμένοι	 ηθοποιοί	 της	 θεατρικής	 παράστασης	
«Ρακαμέλες»,	 που	 παρακολουθήσαμε	 μετά	 το	 τέλος	 της	 παρέμβασης,	 μιλούσαν	
διαφορετικά.	 Αυτή	 η	 διαπίστωση	 των	 παιδιών	 μάς	 ώθησε	 να	 σχεδιάσουμε	 μία	 τελική	
αξιολογική	 -	 ανατροφοδοτική	 συγκριτική	 δραστηριότητα	 (Εικόνα:	 2).	 Ζητήσαμε	 από	 τα	
παιδιά	 της	 τάξης	 μας	 να	 καταγράψουν	 τους	 ήρωες	 που	 μιλούσαν	 διαφορετικά	 και	 να	
εντοπίσουν,	 αν	 μπορούν,	 την	 ποικιλία	 που	 χρησιμοποιούν.	 Τα	 δεκατρία	 από	 τα	 είκοσι	
παιδιά	 διέκριναν	 το	 τοπικό	 ιδίωμα	 της	 περιοχής	 μας,	 που	 χρησιμοποιούσαν	 οι	
κουτσομπόλες	 της	παράστασης,	 τη	μάγκικη	ομιλία	 του	ρεμπέτη	και	 το	επίσημο	ύφος	 της	
ομιλίας	 του	 γιατρού.	 Ορισμένα	 παιδιά	 διέκριναν	 και	 χαρακτηριστικά	 του	 τοπικού	
ιδιώματος	(Μουσχάρι,	η	κόκορας,	η	βασιλιάς).	Οι	απαντήσεις	των	παιδιών	καταδεικνύουν	
ότι	 η	 παρέμβασή	 μας	 ενίσχυσε	 τις	 μεταγνωστικές	 δεξιότητές	 τους,	 καθώς	 οι	 απαντήσεις	
τους	 δείχνουν	 ότι	 η	 πλειοψηφία	 των	 παιδιών	 μπορεί	 να	 αναπλαισιώνει	 τη	 νέα	 γνώση,	
αξιοποιώντας	 την	 προϋπάρχουσα.	 Τέλος,	 θέλοντας	 να	 διαπιστώσουμε	 αν	 πράγματι	 ένα	
πρόγραμμα	κριτικού	γραμματισμού	αλλάζει	τον	τρόπο	που	αντιλαμβάνονται	τα	παιδιά	την	
κοινωνιογλωσσική	 πραγματικότητα,	 ζητήσαμε	 από	 τα	 παιδιά	 του	 άλλου	 τμήματος	 να	
καταγράψουν	 αν	 υπήρχαν	 στην	 παράσταση	 ήρωες	 που	 μιλούσαν	 διαφορετικά.	 Από	 τα	
είκοσι	δύο	παιδιά	του	άλλου	τμήματος	κανένα	παιδί	δεν	αναγνώρισε	το	τοπικό	γλωσσικό	
ιδίωμα	της	περιοχής	και	μόλις	τρία	παιδιά	ανέφεραν	ως	διαφορετική	την	ομιλία	του	μάγκα.		
	

	
	
	

	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

143									

Εικόνα	2:	2α	Φύλλο	αξιολόγησης	πειραματικής	ομάδας,	2β	Φύλλο	αξιολόγησης	ομάδας	
ελέγχου	

	
	

	 																		 	
	
	

Οι	 απαντήσεις	 τους	 δείχνουν	 αφενός	 ότι	 οι	 γεωγραφικές	 ποικιλίες	 είναι	 μία	 άγνωστη	
διάσταση	 της	ομιλίας	 γι’	 αυτά	 και,	αφετέρου,	 ότι	 όσον	αφορά	 τις	 κοινωνικές	ποικιλίες	η	
στιγματισμένη	λαϊκή	γλώσσα	και	η	στερεοτυπική	αναπαράστασή	της	αποτελούν	ενδείκτες	
διαφορετικότητας.	 Τα	 αποτελέσματα	 αυτής	 της	 δραστηριότητας	 συνάδουν	 με	 τα	
αποτελέσματα	του	προελέγχου	και	αποτελούν	ένδειξη	ότι	η	εφαρμογή	ενός	προγράμματος	
κριτικού	 γραμματισμού	 ενισχύει	 την	 κριτική	 γλωσσική	 επίγνωση	 και	 καθιστά	 τα	 παιδιά	
ικανά	 να	 αντιλαμβάνονται	 μια	 ευρεία	 γκάμα	 γλωσσικών	 και	 υφολογικών	 πόρων	 που	
αποκλίνουν	από	τις	πρότυπες	ποικιλίες..	
Λαμβάνοντας	υπόψη	τα	παραπάνω,	μπορούμε	να	πούμε	ότι	πραγματικά	η	παρέμβασή	μας	
άλλαξε	την	κοινωνιογλωσσική	πραγματικότητα	των	μαθητών	μας.	Τα	παιδιά	είναι	ικανά	να	
αντιλαμβάνονται	 τη	 στερεοτυπική	 αναπαράσταση	 των	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 στα	 κείμενα	
μαζικής	 κουλτούρας,	 αντλούν	 νέους	 γλωσσικούς	 πόρους	 και	 στις	 εξωσχολικές	 τους	
δραστηριότητες	 και,	 μολονότι	 τείνουν	 στη	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 να	 προτιμούν	 τους	
χρήστες	της	νόρμας,	δεν	εκφράζονται	αρνητικά	απέναντι	στους	χρήστες	των	μη	πρότυπων	
ποικιλιών.	 Αντιθέτως,	 θεωρούν	 πλέον	 τις	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 της	 γλώσσας	 μας	 πηγή	
γλωσσικού	πλούτου	και	γνωριμίας	με	τον	πολιτισμό.	
Ωστόσο,	 υπάρχει	 μακρύς	 δρόμος,	 προκειμένου	 να	 εδραιωθεί	 και	 να	 μετασχηματιστεί	 η	
νεοαποκτηθείσα	 γνώση	 σε	 στάση	 ζωής,	 καθώς	 προσκρούει	 στα	 κοινωνιογλωσσικά	
στερεότυπα	 των	 ενηλίκων.	 Η	 διαπίστωση	 αυτή	 ενισχύεται	 και	 από	 τις	 απαντήσεις	 που	
έδωσαν	 οι	 φυσικοί	 ομιλητές	 στις	 ερωτήσεις	 των	 παιδιών.	 Στα	 λόγια	 τους	 αναγνωρίζει	
κανείς	 ότι	 και	 οι	 ίδιοι	 διατηρούν	 επιφυλάξεις	 ως	 προς	 το	 κύρος	 της	 ποικιλίας	 που	
χρησιμοποιούν,	γιατί	η	ίδια	η	πολιτεία	στην	περίπτωση	της	ποντιακής	διαλέκτου	επέβαλε	
τον	 περιορισμό	 της	 χρήσης	 της,	 γιατί	 επεδίωκε	 τη	 γλωσσική	 αφομοίωση	 και	
ομογενοποίηση.	Όσον	αφορά	το	βορειοελλαδίτικο	 ιδίωμα,	συνεχίζει	η	αναπαραγωγή	του	
να	στιγματίζει	 κοινωνικά	τη	χρήση	του	και	να	δημιουργεί	αρνητικές	συνυποδηλώσεις	και	
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στους	φυσικούς	ομιλητές	του,	οι	οποίοι	περιορίζουν	τη	χρήση	του,	περιχαρακώνοντάς	την	
στο	στενό	οικογενειακό	πλαίσιο,	προκειμένου	να	αποφύγουν	τον	χλευασμό.	
Δεδομένου	ότι	 η	 σύσταση	 του	πληθυσμού	 της	 χώρας	μας	αλλάζει	 ραγδαία	 τα	 τελευταία	
χρόνια,	 κρίνουμε	απαραίτητο	 να	καταρριφτούν	οι	μύθοι	 της	 γλωσσικής	ομοιογένειας	 και	
να	δημιουργήσουμε	πολίτες	που	θα	σέβονται	όλα	τα	είδη	της	ετερογένειας.			
Συνοψίζοντας,	 μπορούμε	 να	 πούμε	 ότι,	 εφαρμόζοντας	 ένα	 πρόγραμμα	 κριτικού	
γραμματισμού	 σε	 παιδιά	 προσχολικής	 ηλικίας,	 μπορούμε	 να	 αμβλύνουμε	 τις	
στερεοτυπικές	 ιδεολογικές	 αντιλήψεις	 σε	 σχέση	 με	 τις	 εκφάνσεις	 της	 γλωσσικής	
ποικιλότητας,	που	έχουν	ήδη	αποκτήσει	 τα	παιδιά	αυτής	 της	ηλικίας.	 Ξεκινώντας	από	 το	
νηπιαγωγείο	 μπορούμε	 να	 αλλάξουμε	 την	 κοινωνιογλωσσική	 πραγματικότητα	 των	
αυριανών	πολιτών.	
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Δημοκρατική	εναλλακτική	εκπαίδευση		
και	μετασχηματισμός	της	κοινωνίας	

	
	

Μαρία	Γιαλλούση	
Βαρβάκειο	Πρότυπο	Γυμνάσιο	

	
	

Περίληψη	
Στον	 προηγμένο	 καπιταλισμό	 το	 όριο	 μεταξύ	 εργαζομένων	 και	 μηχανών	 καταρρέει,	 ιδιαίτερα	 μέσα	 στα	
κυκλώματα	 των	 παγκόσμιων	 δικτύων	 τεχνολογίας	 και	 υποδομών,	 θολώνοντας	 τη	 διάκριση	 μεταξύ	
μεταβλητού	και	σταθερού	κεφαλαίου	και	οδηγώντας	σε	μια	αναμόρφωση	της	εργασίας	και	 της	εργασιακής	
διαδικασίας	με	βάση	τη	«γενική	διάνοια»	ή	ό,	τι	εννοείται	ως	κοινό.	Το	κοινό	σήμερα	εξαρτάται	άμεσα	από	τη	
δημιουργικότητα	 του	 συλλογικού	 και	 αποδεικνύεται	 μέσα	 από	 τους	 περίπλοκους	 πολιτιστικούς,	
τεχνολογικούς	και	οικονομικούς	ιστούς	–	σχέσεις.	Το	παρόν	κείμενο	καταπιάνεται	με	τις	δυνατότητες	για	την	
οριοθέτηση	ενός	νέου	κοινωνικού	κινήματος	παρουσιάζοντας	την	εκπαίδευση	να	είναι	ίσως	ο	σημαντικότερος	
χώρος	 για	 πειραματισμό.	 Η	 έννοια	 του	 κοινού	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης	 περιλαμβάνει	 τη	 συλλογική	
παραγωγή,	 εμπειρία	 και	 δραστηριότητα	 η	 οποία	 δεν	 σχετίζεται	 τόσο	 με	 τον	 αριθμό	 των	 ανθρώπων	 που	
μπορούν	 να	 συμφωνήσουν	 στο	 ίδιο	 σημείο	 όσο	 με	 την	 ικανότητα	 να	 επινοούμε	 νέες	 μορφές	 συλλογικής	
πραγμάτωσης	της	ικανότητας	του	καθενός.		
		

							Λέξεις-κλειδιά		
	Κοινό,	χειραφέτηση,	εκπαίδευση,	κίνημα	
																																																																									
	
	
	
																																																																								Εισαγωγή	
Η	 παγκόσμια	 κρίση	 που	 βιώνουμε	 επιμένει	 στη	 διατήρηση	 του	 καθεστώτος	 της	
συνεχιζόμενης	 ανάπτυξης,	 του	 υπερκορεσμού,	 της	 μεγάλης	 ανισότητας,	 της	
περιβαλλοντικής	βλάβης	και	της	αποδυνάμωσης	της	κοινωνικής	ευθύνης.	Όσο	η	παγκόσμια	
κρίση	 γίνεται	 ακόμα	 πιο	 πλατιά	 και	 βαθιά	 τόσο	 το	 αίτημα	 για	 αυθεντική	 δημοκρατία	
μετασχηματίζεται	 σε	 αναγκαιότητα	 για	 την	 επιβίωση	 της	 κοινωνίας.	 Η	 οικολογική	
καταστροφή,	η	οικονομική	εξαθλίωση	κα	η	πολιτική	ασάφεια	αποτελούν	προκλήσεις	που	
απαιτούν	προσπάθειες,	σε	παγκόσμιο	επίπεδο.	Αν	και	κανένας	δεν	μπορεί	να	προσδιορίσει	
με	 ακρίβεια	 τι	 πρέπει	 να	 γίνει,	 οποιαδήποτε	 ενδεδειγμένη	 προσπάθεια	 μας	 τελικά	 θα	
πρέπει	να	ξεκινήσει	από	την	αρχή	ο	ένας	ανήκει	στον	άλλον	 (De	Lissovoy	et	al.,	2015)	με	
τους	μυριάδες,	μη	αναγνωρισμένους	τρόπους	με	τους	οποίους	βρισκόμαστε	σε	σχέση	και	
παράγονται	 ταυτόχρονα	 πέρα	 από	 αυτές,	 στο	 πλαίσιο	 της	 συνεχιζόμενης	
παγκοσμιοποίησης.	
Η	εκπαίδευση	είναι	μια	μοναδική	κοινωνική	σφαίρα	και	πρακτική,	καθώς	είναι	πραγματική	
και	 ταυτόχρονα	 είναι	 εργαστήριο	 για	 το	 πραγματικό.	 Στην	 παρούσα	 ιστορική	 φάση,	 η	
εκπαίδευση	διευθετεί,	είτε	με	σκοπιμότητα	είτε	χωρίς,	τις	δυνατότητες	του	τι	θα	σημαίνει	
το	 παγκόσμιο.	 Εκεί	 όπου	 η	 εκπαίδευση	 επαναλαμβάνει	 τις	 φθαρμένες	 μορφές	 του	
δεδομένου,	 εκεί	 προτείνει	 μια	 ζοφερή	 εκδοχή	αυτού	 του	μέλλοντος.	 Για	παράδειγμα,	αν	
υιοθετούσαμε	 τα	 συμπεράσματα	 της	 διατριβής	 του	 Fukuyama	 (1992)	 τότε	 θα	 έπρεπε	 να	
υπηρετούμε	 τη	 ρεαλιστική	 	 παιδαγωγική	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 η	 κατάρρευση	 του	
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σοβιετικού	κομμουνισμού	το	1989	σηματοδότησε	το	τέλος	της	ιστορίας	και	το	θρίαμβο	του	
φιλελεύθερου	 δημοκρατικού	 καπιταλισμού.	 Το	 μόνο	 που	 θα	 μας	 έμενε	 να	 κάνουμε	 θα	
ήταν	να	αναγνωρίσουμε	και	να	σεβαστούμε	τις	διαφορές	των	άλλων	και	να	εργαστούμε	για	
την	εξισορρόπηση	των	ευκαιριών	έτσι	ώστε	κάθε	άτομο	να	μπορεί	να	ανταγωνίζεται	δίκαια	
τον	 συνεχώς	 αυξανόμενο	 πλούτο	 και	 την	 άνισα	 κατανεμημένη	 ιδιοκτησία.	 Για	 όσους	
συμπλέουν	 με	 τον	 φιλελεύθερο	 δημοκρατικό	 καπιταλισμό	 ο	 δρόμος	 προς	 το	 μέλλον	 θα	
ήταν	σαφής	και	ο	σκοπός	της	εκπαίδευσης	θα	ήταν	να	διευκολύνει	το	ταξίδι.	
Από	 την	 άλλη	 η	 εκπαίδευση,	 ως	 στοιχείο	 μιας	 δυναμικής	 διαδικασίας	 και	 ως	
αυτοσχεδιαστική	πρακτική	της	παιδαγωγικής	μπορεί	αφενός	να	προτείνει	πρωτότυπες	και	
ριζικές	 έννοιες	 για	 τον	 παγκόσμιο	 πολιτισμό	 και	 την	 κοινωνία	 και	 αφετέρου	 να	 τις	
δοκιμάσει	στον	αστερισμό	των	δικών	της	σχέσεων,	 των	σχέσεων	της	διδασκαλίας	και	 της	
μάθησης.	 Σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	 επιχειρηματολογήσει	 υπέρ	 της	
δημοκρατικής	εκπαίδευσης	στην	παγκόσμια	εποχή	η	οποία	όχι	μόνο	πρέπει	να	προσεγγίσει	
τα	ζητήματα	περιεχομένου	και	αναλυτικού	προγράμματος	με	έναν	ουσιαστικά	δημιουργικό	
τρόπο	 αλλά	 επιπλέον	 να	 φροντίσει	 για	 την	 οικοδόμηση	 της	 δικής	 της	 κοινότητας	 που	
σημαίνει	ότι	πρέπει	να	ξεκινήσει	 την	 ίδρυση	της	παγκόσμιας	δημοκρατίας	μέσα	στο	δικό	
της	 τόπο	 και	 ιδιαίτερο	 χρόνο.	 Σε	 αυτή	 την	 προοπτική	 για	 τη	 δημοκρατία	 απαραίτητη	
προϋπόθεση	 συνιστά	 η	 κατάλληλη	 παιδαγωγική	 ιδιαίτερα	 στη	 σημερινή	 ιστορική	 στιγμή	
που	το	ζητούμενο	σύμφωνα	με	τον	Ranciere	(Βαβυλωνία	2017:	40-41)	δεν	σχετίζεται	τόσο	
με	τον	αριθμό	των	ανθρώπων	που	μπορούν	να	συμφωνήσουν	στο	ίδιο	σημείο	όσο	με	την	
ικανότητα	 να	 επινοούμε	 νέες	 μορφές	 συλλογικής	 πραγμάτωσης	 της	 ικανότητας	 του	
καθενός.		
Στο	 παρόν	 κείμενο	 η	 πτυχή	 του	 πλαισίου	 που	 αξιοποιείται	 για	 τη	 θεμελίωση	 του	
επιχειρήματος	συνιστά	το	κοινό	που	σύμφωνα	με	τους	Hardt	και	Negri	(2009)	σημαίνει	τη	
δημιουργική	 γέννα	 της	 ίδιας	 της	 κοινωνικής	 ζωής,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 γνώσεων,	
των	 συνηθειών,	 των	 αξιών,	 των	 γλωσσών,	 των	 επιθυμιών	 και	 των	 μορφών	 συνεργασίας	
καθώς	 και	 η	 θεώρηση	 του	 Dyer-Witheford	 (2006).	 για	 Την	 Κυκλοφορία	 των	 Κοινών.	 Στο	
πλαίσιο	 αυτό	 η	 μορφή	 της	 δημοκρατικής	 εκπαίδευσης	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 θέσει	 τους	
στόχους	για	 τον	κοινωνικό	μετασχηματισμό	αντλείται	από	τη	θεώρηση	της	παιδαγωγικής	
για	την	χειραφέτηση	του	Ranciere	(2010:	167-179).	
	

Ο	ορίζοντας	του	κοινού		
Οι	Hardt	και	Negri	 (2009)	διακρίνουν	στην	παγκοσμιοποίηση	από	τη	μια,	εντατικοποίηση,	
ιδιοποίηση,	 διαδικασίες	 κυριαρχίας	 και	 αποικιοκρατίας	 και	 από	 την	 άλλη	 ότι	 καθιστά	
ταυτόχρονα	 δυνατές	 πρωτότυπες,	 διακρατικές	 αναλύσεις	 χειραφέτησης	 καθώς	 και	
κοινωνικά	κινήματα	που	μάχονται	για	αυτή.	Ως	εκ	τούτου	η	έννοια	του	κοινού	στο	ιστορικό	
παρόν	 της	 παγκοσμιοποίησης	 εμπνέει	 στο	 βαθμό	 που	 αναπαριστά	 έναν	 ενθουσιώδη	
ορίζοντα	για	πειραματισμούς	στη	δημοκρατία	και	 	στις	ανθρώπινες	σχέσεις.	Διαφορετικά,	
είναι	απειλητική	στο	βαθμό	που	αντιπροσωπεύει	μια	 ισχυρή	επέκταση	της	κυριαρχίας	με	
τη	 χρήση	 νέων	 μέσων	 οργάνωσης	 και	 ελέγχου	 που	 αξιοποιούν	 αυτό	 τον	 ιστορικό	
μετασχηματισμό	 μέσω	 υπερεθνικών	 ομάδων	 που	 συγκροτούν	 πολιτικές	 και	 οικονομικές	
ελίτ.	 Σύμφωνα	με	 τους	Hardt	 και	Negri	 η	 ελεύθερη	προετοιμασία	 για	 την	ανάπτυξη	μιας	
κοινότητας	 ίσων	δεν	αποτελεί	πρόβλημα	για	 τους	φιλελεύθερους.	Ο	φιλελευθερισμός	 τη	
στιγμή	που	δικαιώνει	μια	κοινότητα	η	οποία	αναπαράγει	 την	ανισότητα	στην	 ιδιοκτησία,	
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ταυτόχρονα	 υποτίθεται	 ότι	 απελευθερώνει	 ηθικώς	 ίσα	 άτομα	 που	 αγωνίζονται	 για	 μια	
θέση	στην	ιεραρχία-ανισότητα	που	δημιουργούν.		
Τα	 κοινά	 όπως	 τα	 περιγράφει	 ο	Μαρξ	 (1976:	 186-7)	 συνιστούν	 σημείο	 αναφοράς	 για	 το	
σφετερισμό	της	συλλογικής	περιουσίας	στο	πλαίσιο	της	ανάπτυξης	του	καπιταλισμού.	Έτσι	
δημιουργήθηκε	το	αρχικό	κεφάλαιο	πλούτου	και	οι	δομές	παραγωγής	του	με	τους	αγρότες	
να	 μετακινούνται	 από	 τη	 γη	 στις	 τάξεις	 των	 μισθωτών	 εργατών.	 Η	 νοηματοδότηση	 του	
συλλογικού	από	 κει	 και	πέρα	δεν	αφορά	 τον	 κοινόχρηστο	 χώρο	 ζωής	 και	 εργασίας	αλλά	
περισσότερο	 την	 κοινή	 εμπειρία	 της	 απώλειας	 και	 της	 αποξένωσης.	 Το	 συλλογικό	 δεν	
εννοείται	πλέον	ως	η	θετική	υπόσταση	μιας	μορφής	ζωής	αλλά	η	αρνητική	κατάσταση	μιας	
νέας	 ιστορικής	 εποχής	 την	 οποία	 ο	 Μαρξ	 (1867/1976:	 875)	 περιγράφει	 ως	 διαδικασία	
«αποχωρισμού	του	παραγωγού	από	τα	μέσα	παραγωγής».	Συνέπεια	τούτου	η	απώλεια	των	
αρχικών	κοινών	σηματοδοτεί	το	σύγχρονο	κοινό	ως	την	μοιρασμένη	κοινωνική	κατάσταση	
της	 αποξένωσης.	 Νέοι	 τρόποι	 αποξένωσης	 από	 την	 κοινότητα	 πολλαπλασιάζονται	
παράλληλα	με	 την	 εντατικοποίηση	 της	ψηφιακής	 συνδεσιμότητας	 ενώ	η	 επιτάχυνση	 του	
κοινωνικο-οικολογικά	μη	βιώσιμου	καπιταλιστικού	εκσυγχρονισμού	αντιτίθεται	έντονα	με	
την	αθωωτική	αδράνεια	στην	πραγματοποίηση	βιώσιμων	εναλλακτικών	λύσεων.	Σύμφωνα	
με	τον	Dyer-Witheford	(2006)	αν	η	κυτταρική	μορφή	του	καπιταλισμού	είναι	το	εμπόρευμα,	
η	κυτταρική	μορφή	του	κομμουνισμού	είναι	το	κοινό.	Το	εμπόρευμα	είναι	ένα	αγαθό	που	
παράχθηκε	 για	 να	 πουληθεί.	 Το	 κοινό	 είναι	 ένα	 αγαθό	 που	 παράχθηκε	 για	 να	 έχει	
διαμοιρασμένη	 χρήση.	 Το	 κεφαλαίο	 είναι	 ένα	 τεράστιος	 σωρός	 εμπορευμάτων.	 Ο	
κομμουνισμός	 είναι	 μια	 πολλαπλότητα	 κοινών.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 η	 ανάκτηση	 και	 ο	
επαναπροσδιορισμός	ενός	παγκόσμιου	κοινού	και	μιας	παγκόσμιας	κοινότητας	αποκτούν	
μια	νέα	ενέργεια	και	επείγοντα	χαρακτήρα	(Means	et	al.,	2017).		
Για	τους	Hardt	και	Negri,	υπάρχουν	δύο	συνιστώσες	του	κοινού.	Η	πρώτη	αναφέρεται	στο	
κοινό	όπως	έχει	πλαισιωθεί	εννοιολογικά	στη	σύγχρονη	πολιτική	οικονομία	και	τις	κριτικές	
που	 το	 συνοδεύουν,	 και	 αυτό	 αποτελείται	 από	 πράγματα	 όπως	 το	 νερό,	 ο	 αέρας,	 το	
έδαφος	 και	 ούτω	 καθεξής,	 όλα	όσο	Μαρξ	 χαρακτήριζε	ως	 «ελεύθερα	δώρα	 της	φύσης».	
Αυτό	 είναι	 το	 κοινό	 που	 προηγείται	 της	 ανθρωπότητας	 και	 στο	 οποίο	 γεννιέται	 η	
ανθρωπότητα.	 Η	 δεύτερη	 πτυχή	 του	 κοινού	 είναι	 το	 αποτέλεσμα	 αυτού	 που	 ονομάζουν	
«βιοπολιτική	παραγωγή»	που	σημαίνει	η	δημιουργική	γέννα	της	ίδιας	της	κοινωνικής	ζωής,	
συμπεριλαμβανομένων	 των	 γνώσεων,	 των	 συνηθειών,	 των	 αξιών,	 των	 γλωσσών,	 των	
επιθυμιών	 και	 των	 μορφών	 συνεργασίας.	 Το	 κοινό	 συνιστά	 μια	 εμμενή	 οντολογία	 και	
μεταβολική	σχέση	που	«δεν	τοποθετεί	την	ανθρωπότητα	ξεχωριστά	από	τη	φύση,	είτε	ως	
εκμεταλλευτή	είτε	ως	θεματοφύλακά	της	αλλά	επικεντρώνεται	μάλλον	στις	πρακτικές	της	
αλληλεπίδρασης,	φροντίδας	και	συμπερίληψης	σε	ένα	κοινό	κόσμο»	(Hardt	&	Negri	2009:	
viii).	 Το	 κοινό	 σήμερα	 εξαρτάται	 άμεσα	 από	 τη	 δημιουργικότητα	 του	 συλλογικού	 και	
αποδεικνύεται	μέσα	από	τους	περίπλοκους	πολιτιστικούς,	τεχνολογικούς	και	οικονομικούς	
ιστούς	-	σχέσεις	της	βιοπολιτικής	που	έχουν	γίνει	τα	τοπία	μέσα	στα	οποία	κατασκευάζεται	
το	νόημα	της	ζωής	μας.	Οι	αγώνες	εναντίον	της	αρχής	της	κυριαρχίας	καθορίζουν	μεγάλο	
μέρος	 της	 συλλογικής	 εμπειρίας	 στο	 παρόν	 και	 οριοθετούν	 ένα	 νέο	 κοινό	 χώρο:	 την	
πολύπλοκη	 και	πολυδιάστατη	συνθήκη	 της	 κοινωνίας	στον	 εικοστό	πρώτο	αιώνα	 και	 την	
απόλυτη	επικράτεια	του	παγκόσμιου.		
Η	 αντίληψη	 των	 Hardt	 και	 Negri	 για	 το	 κοινό	 πιθανό	 να	 ασκεί	 ιδιαίτερη	 επιρροή	 διότι	
εντοπίζει	τη	βιοπολιτική	παραγωγή	του	κοινού	εντός	και	ενάντια	της	σύγχρονης	ιστορικής	
ανάπτυξης	 του	 καπιταλισμού	 στη	 νεοφιλελεύθερη	φάση	 του.	 Υποστηρίζουν	 ότι	 τα	 κοινά	
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σήμερα	προκύπτουν	από	 τις	αλλαγές	στην	οργανική	σύνθεση	 του	κεφαλαίου	ή	 τη	σχέση	
μεταξύ	μεταβλητού	κεφαλαίου	 (μισθοί	που	καταβάλλονται	 για	 την	εργατική	δύναμη)	και	
σταθερού	 κεφαλαίου	 (μέσα	 παραγωγής	 και	 πρώτων	 και	 βοηθητικών	 υλικών).	 Αυτή	 η	
οπτική	συνιστά	ένα	τρόπο	κατανόησης	για	το	ποιος	παράγει	τι	και	υπό	ποιες	σχέσεις	και	
συνθήκες	 λαμβάνει	 χώρα	 η	 παραγωγή.	 Ως	 εκ	 τούτου	 στον	 βιομηχανικό	 καπιταλισμό,	 το	
μεταβλητό	 κεφάλαιο,	 με	 την	 επεξεργασία	 και	 τη	 μετατροπή	 του	 σταθερού	 κεφαλαίου,	
παράγει	 υπεραξία.	 Εδώ	 υπάρχει	 μια	 αυστηρή	 οριοθέτηση	 μεταξύ	 των	 δύο	 μορφών	
κεφαλαίου.	Υπάρχει	μια	τάση	στην	καπιταλιστική	παραγωγή	να	συγχωνεύει	αυτές	τις	δύο	
μορφές	 κεφαλαίου	 και	 οι	 Hardt	 και	 Negri	 ακολουθώντας	 την	 ιταλική	 αυτονομιστική	
μαρξιστική	παράδοση,	(1939/1993)	εντοπίζουν	αυτήν	την	τάση	στο	τμήμα	των	σημειώσεων	
Grundrisse	του	Marx	(1939/1993:	694)	με	τίτλο	Fragment	on	Machines	στις	οποίες	γράφει	
ότι	 τα	 μηχανήματα	 και	 όχι	 η	 ζωντανή	 εργασία	 βρίσκονται	 στο	 κέντρο	 της	 παραγωγικής	
διαδικασίας,	 καθώς	 η	 μηχανή	 ενσωματώνει	 σταδιακά	 τη	 γνώση	 και	 την	 ικανότητα	 της	
ζωντανής	εργασίας	ή	τις	«γενικές	παραγωγικές	δυνάμεις	του	κοινωνικού	εγκεφάλου».	«Η	
γενική	κοινωνική	εργασία»	γράφει	ο	Marx	(1939/1993:706),	«έχει	γίνει	μια	άμεση	δύναμη	
κοινωνικής	 παραγωγής».	 Στο	 πλαίσιο	 αυτής	 της	 ανάλυσης,	 ο	 Marx	 τοποθέτησε	 τα	
μηχανήματα	 να	 στέκονται	 απέναντι	 από	 τον	 εργαζόμενο,	 όμως	 οι	 Hardt	 και	 Negri	
υποστηρίζουν	 ότι	 το	 όριο	 μεταξύ	 εργαζομένων	 και	 μηχανών	 καταρρέει	 μέσα	 στον	
προηγμένο	 καπιταλισμό,	 ιδιαίτερα	 μέσα	 στα	 κυκλώματα	 των	 παγκόσμιων	 δικτύων	
τεχνολογίας	 και	 υποδομών,	 θολώνοντας	 τη	 διάκριση	 μεταξύ	 μεταβλητού	 και	 σταθερού	
κεφαλαίου	 και	 οδηγώντας	 σε	 μια	 αναμόρφωση	 της	 εργασίας	 και	 της	 εργασιακής	
διαδικασίας	με	βάση	τη	«γενική	διάνοια»	ή	ό,	τι	ο	Hardt	και	ο	Negri	εννοούν	ως	κοινό.	Ο	
Dyer	 (2006)	 για	 να	 βοηθήσει	 στην	 κατανόηση	 ενός	 αναδυόμενου	 κομμουνισμού,	 μιας	
«επερχόμενης	 κοινότητας»	 που	 δεν	 είναι	 ούτε	 καπιταλιστική,	 ούτε	 σοσιαλιστική	 ούτε	
αναρχική	και	εντός	της	οποίας	βρίσκεται	η	«άυλη	εργασία»	διατυπώνει	τις	προτάσεις	του	
σύμφωνα	 με	 τις	 οποίες	 το	 εμπόρευμα,	 ένα	 αγαθό	 που	 παράχθηκε	 για	 ανταλλαγή,	
προϋποθέτει	 ιδιώτες	 ιδιοκτήτες	 μεταξύ	 των	 οποίων	 συμβαίνει	 η	 ανταλλαγή.	 Το	 κοινό	
προϋποθέτει	 συλλογικότητες	 εντός	 των	 οποίων	 συμβαίνει	 το	 μοίρασμα,	 συλλογικότητες	
που	 συντονίζουν,	 οργανώνουν	 και	 σχεδιάζουν	 αυτό	 το	 μοίρασμα,	 τις	 οποίες	
συλλογικότητες	 αποκαλεί	 Ενώσεις	 (Associations).	 Είναι	 δυνατή	 έτσι	 η	 υπόθεση	 για	 μια	
κυκλοφορία	του	κοινού.	Αυτή	ιχνηλατεί	πως	οι	ενώσεις	διαφόρων	τύπων,	από	συνελεύσεις	
φυλών	 έως	 σοσιαλιστικοί	 συνεταιρισμοί	 ή	 open	 source	 δίκτυα	 οργανώνουν	
διαμοιρασμένους	 πόρους	 σε	 παραγωγικά	 σύνολα	 τα	 οποία	 δημιουργούν	 περισσότερους	
διαμοιρασμένους	 πόρους	 οι	 οποίοι	 με	 τη	 σειρά	 τους	 παρέχουν	 τη	 βάση	 για	 τη	
μορφοποίηση	νέων	Ενώσεων.	Εάν	το	Κ	(C)	εδώ	αναπαριστά	όχι	το	Εμπόρευμα	(Commodity)	
αλλά	τα	Κοινά	(Commons)	και	το	Ε	συμβολίζει	τις	Ενώσεις	τότε	ο	βασικός	τύπος	είναι	:	Ε	–	Κ	
–	Ε΄.	Αυτό	στη	συνέχεια	μπορεί	να	αναπτυχθεί	ως	Ε	–	Κ…	Π…	Κ΄	–	Ε΄,	όπου	Π	συμβολίζει	την	
Παραγωγή	και	επαναλαμβάνεται	επ’	άπειρο.	Δύο	σημειώσεις	σχετικά	με	αυτόν	τον	τύπο.	
Πρώτον:	έχουμε	να	κάνουμε	όχι	μόνο	με	Κοινά	αντί	για	Εμπορεύματα,	αλλά	και	με	Ενώσεις	
αντί	για	Χρήμα.	Το	συμπέρασμα	είναι	ότι	η	συλλογική	οργάνωση,	και	όχι	οι	ανταλλακτικές	
αγορές,	 κυβερνούν	 τη	 διανομή	 των	 Κοινών,	 είτε	 μέσω	 αμοιβαίας	 βοήθειας,	 δημόσιου	
σχεδιασμού	 ή	 με	 οικονομίες	 δώρου.	 Δεύτερον:	 σε	 αυτόν	 τον	 τύπο,	 οι	 πόροι	 που	
οργανώνονται	 από	 Ενώσεις	 σε	 παραγωγή	 Κοινών	 δεν	 μπορούν	 να	 περιγραφούν	 ως	
Εργατική	Δύναμη	και	Μέσα	Παραγωγής,	επειδή	αυτοί	οι	όροι	υποδηλώνουν	ακριβώς	την	
περιοριστική	 αφαίρεση	 και	 αλλοτρίωση	 που	 είναι	 σύμφυτη	 με	 την	 συσσώρευση	
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εμπορευμάτων.	Ο	Dyer	για	να	τονίσει	ότι	η	ανθρώπινη	δημιουργικότητα	και	τα	οικολογικά	
πλούτη	γίνονται	κάτι	άλλο	από	απλοί	παράγοντες	της	παραγωγής	όταν	οργανώνονται	μέσω	
Ενώσεων,	 τα	 επισημαίνει	 ως	 ΓΝ	 (Γενική	 Νόηση	 -	 General	 Intellect)	 και	 ΦΜ	 (Φυσικός	
Μεταβολισμός)	 διευκρινίζοντας	 ότι	 μπορεί	 να	 είναι	 λάθος	 όροι,	 και	 ότι	 αποτελεί	 θέμα	
άλλης	συζήτησης.	Εάν	η	Ένωση	(Ε)	μιας	έρευνας	που	διεξάγεται	στο	πλαίσιο	ενός	δημόσιου	
χρηματοδοτούμενου	 εκπαιδευτικού	 συστήματος	 δημιουργήσει	 συλλογικά	 ένα	 λογισμικό	
(Κ)	 που	 παρέχει	 τη	 βάση	 για	 μια	 Ένωση	 open	 source-ανοιχτού	 κώδικα	 (Έ)	 έχουμε	 μια	
κυκλοφορία	των	κοινών.	Και	εάν	αυτά	το	open	source	λογισμικά	στη	συνέχεια	διατίθενται	
ελεύθερα	για	παράδειγμα	σε	ένα	αγροτικό	συνεταιρισμό	για	να	κάνει	τις	σχεδιασμένες	του	
δραστηριότητες	 τότε	 έχουμε	 μια	 επιπλέον	 κυκλοφορία	 (Κ΄).	 Γίνεται	 αντιληπτό	 ότι	 η	
κυκλοφορία	 του	 κοινού	 (Ε	 –	 Κ…	Π…	 Κ΄	 –	 Ε΄)	 συνιστά	 μια	 δυναμική	 στην	 οποία	 τα	 κοινά	
μεγαλώνουν,	γίνονται	περίτεχνα,	πολλαπλασιάζονται	και	διαφοροποιούνται	σε	ένα	κίνημα	
αντι-υπαγωγής	 ενάντια	 στο	 κεφάλαιο,	 δημιουργώντας	 τις	 «πολύπλοκες	 και	 σύνθετες»	
μορφές	του	κομμουνισμού.	
Τα	προαναφερθέντα	δεν	σημαίνουν	ότι	η	βιομηχανική	παραγωγή	και	τα	υλικά	αγαθά	δεν	
είναι	 πια	 κεντρικά	 για	 τον	 καπιταλισμό	 αλλά	 μάλλον	 ότι	 η	 αξία	 τους	 εξαρτάται	 όλο	 και	
περισσότερο	από	το	άυλο	σχεδιασμό	του	κοινού,	όπως	τα	σύμβολα,	η	γνώση,	ο	κώδικας,	οι	
επιθυμίες	 και	 το	 πολιτιστικό	 περιεχόμενο.	 Αυτό	 μετακινεί	 τις	 τυπολογίες	 της	 εργασίας,	
όπως	την	υπηρεσία,	τη	συναισθηματική	και	την	πνευματική	εργασία,	θα	προσθέσουμε	και	
την	εκπαίδευση,	από	την	περιφέρεια	στο	κέντρο	των	σύγχρονων	διαδικασιών	αξιοποίησης.	
Μέσω	 αυτού	 του	 μετασχηματισμού,	 η	 παραγωγή	 και	 η	 διατίμηση	 εγκαταλείπουν	 το	
εργοστάσιο	και	είναι	διασκορπισμένες	σε	ολόκληρη	την	κοινωνία	θολώνοντας	 τις	κάποτε	
σαφείς	γραμμές	μεταξύ	ελεύθερου	χρόνου	και	εργασίας,	παραγωγής	και	κατανάλωσης.	Ως	
αποτέλεσμα,	 για	 τους	 Hardt	 και	 Negri,	 το	 κεφάλαιο	 γίνεται	 ολοένα	 και	 περισσότερο	
εξωτερικό	 της	 παραγωγής	 και	 αντί	 να	 οργανώνει	 την	 παραγωγή	 και	 να	 πειθαρχεί	 τους	
παραγωγούς,	 το	 κεφάλαιο	 απαλλοτριώνει	 τους	 καρπούς	 της	 κοινωνικής	 παραγωγής	 που	
παρήχθησαν	 στη	 βάση	 του	 κοινού.	 Αυτό	 μπορεί	 να	 διαπιστωθεί	 στον	 τρόπο	 που	 τα	
συνεργατικά	 δεδομένα	 παραγόμενα	 μέσω	 πλατφόρμων	 κοινωνικών	 μέσων	 όπως	 το	
Facebook,	 το	Twitter	και	 το	Google	γίνονται	πλούσια	πηγή	αξίας	και	νέων	προϊόντων	και	
στοχοθετημένης	διαφήμισης	για	το	κεφάλαιο.	Επιπλέον,	οι	Hardt	και	Negri	επικαλούνται	το	
γεγονός	 ότι	 ο	 νεοφιλελευθερισμός	 κατά	 κύριο	 λόγο	 ανακατανέμει	 τον	 πλούτο	 μέσω	 της	
έξωσης	ιδιοκτησίας	(dispossession)	και	της	χρηματιστικοποίησης	(financialization)	αντί	της	
τόνωσης	της	παραγωγής	νέου	πλούτου.	
Με	 βάση	 αυτή	 την	 ανάλυση	 προκύπτει	 μια	 σχετικά	 απλή	 παρατήρηση	 ότι	 ενώ	 ο	
καπιταλισμός	σήμερα	εξαρτάται	όλο	και	περισσότερο	από	το	κοινό,	υπάρχουν	πτυχές	του	
κοινού	που	πάντα	ξεφεύγουν	τη	σύλληψη	και	 τον	έλεγχο.	Η	γνώση,	για	παράδειγμα,	δεν	
συμμορφώνεται	με	τους	παραδοσιακούς	νόμους	της	έλλειψης	που	συνδέονται	με	τα	υλικά	
αγαθά	 και	 τους	 φυσικούς	 πόρους,	 ιδιαίτερα	 σε	 μια	 εποχή	 όπου	 η	 γνώση	 μπορεί	 να	
αναπαραχθεί	 αδιάκοπα	 με	 σχεδόν	 μηδενικό	 κόστος	 μέσω	 της	ψηφιακής	 αναπαραγωγής.	
Επιπλέον,	 η	 γνώση	 γίνεται	 πιο	 ισχυρή	 καθώς	 κυκλοφορεί	 ελεύθερα	 και	 υπόκειται	 σε	
συνεργατική	ανακατασκευή	και	πειραματισμό.		

	
Το	εκπαιδευτικό	κοινό	

Τα	 εκπαιδευτικά	 συστήματα	 συνεργούν	 με	 τον	 τρόπο	 τους	 στις	 μη	 βιώσιμες	 τακτικές	
διαιωνίζοντας	μια	θετικιστική	επιστημονική	κοσμοθεωρία,	η	οποία	χρόνια	 τώρα	φράσσει	
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τον	σχηματισμό	της	κριτικής	συνείδησης	(Morrow	&	Torres,	1995).	Στις	περισσότερες	χώρες	
η	εκπαίδευση	βασίζεται	σε	κανονιστικού	τύπου	κείμενα,	με	τη	διαδικασία	παραγωγής	τους	
να	εξελίσσεται	από	την	κορυφή	στη	βάση,	μακριά	από	το	περιβάλλον	της	τάξης	καθώς	και	
στη	μόνιμη	προώθηση	μιας	 τεχνοκρατικής	 διαχείρισης	 της	 γνώσης.	Η	 κυρίαρχη	πρακτική	
στα	 σχολεία	 περιλαμβάνει	 τεχνικές	 αναγωγές	 σύμφωνα	 με	 τις	 οποίες	 οι	 τεχνικοί	
εκπαιδευτικοί	 εφαρμόζουν	προδιαγεγραμμένες	 ανθρώπινες	 τεχνολογίες	 για	 την	 επίτευξη	
προκαθορισμένων	αποτελεσμάτων	(Katsarou,	2014).	Η	σημερινή	εκπαίδευση	παραμελεί	τη	
διαδικασία	 και	 δίνει	 βαρύτητα	 στα	 αποτελέσματα	 επειδή	 αντιμετωπίζει	 τις	 σχέσεις	 ως	
εκφράσεις	χαρακτηριστικών	που	κατέχουν	τα	αλληλεπιδρώντα	άτομα	έξω	και	ανεξάρτητα	
από	 το	 πλαίσιο	 της	 συνεύρεσής	 τους	 (Sharma,	 2017).	 Οι	 νέες	 μορφές	 ψηφιακής	
τεχνολογίας	και	η	κεντρική	θέση	της	γνώσης	υπονομεύουν	αναγκαστικά	ή	πιέζουν	πέρα	τον	
καπιταλισμό,	οι	σύγχρονες	βιοπολιτικές	συγκρούσεις	πάνω	στη	γνώση	και	στην	αξιοποίησή	
της	 μοιάζουν	 να	 μεταφέρουν	 το	 ζήτημα	 της	 εκπαίδευσης	 στο	 επίκεντρο	 των	 σύγχρονων	
διαδικασιών	 κοινωνικής	 αλλαγής.	 Ενώ	 η	 επίσημη	 εκπαίδευση	 εμπλέκεται	 πάντοτε	 στην	
αναπαραγωγή	 της	 ταξικής	 κοινωνίας	 και	 της	 κοινωνίας	 της	 ιεραρχίας	 μεταξύ	 των	 δύο	
φύλων	και	των	φυλών,	η	νεοφιλελεύθερη	ανάπτυξη	προσπάθησε,	επιπλέον,	να	διαβρώσει	
εκείνα	τα	στοιχεία	της	πρωτοβάθμιας,	δευτεροβάθμιας	και	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	που	
ιστορικά	 παρείχαν	 ένα	 περιορισμένο	 αλλά	 σημαντικό	 πολιτιστικό	 υπόβαθρο	 για	 κριτική	
σκέψη	και	επέκταση	της	δημοκρατικής	δυνατότητας	(Bowles	&	Gintis,	2011;	Giroux,	1983).	
Το	αποτέλεσμα	δεν	ήταν	να	περιοριστούν	μόνο	οι	μορφές	εκπαίδευσης	που	οδηγούν	στην	
επίτευξη	 των	προοδευτικών	στόχων	 της	ενίσχυσης	 της	ελευθερίας	και	 της	 ισότητας	αλλά	
και	 εκείνες	 που	 οδηγούν	 στην	 ίδια	 την	 καπιταλιστική	 διατίμηση	 (valorization),	 καθώς	 η	
κοινωνική	 βάση,	 η	 δημιουργικότητα	 και	 η	 δυνατότητα	 εκπαίδευσης	 (για	 παράδειγμα	 το	
εκπαιδευτικό	 κοινό	 στις	 θεσμικές,	 επιστημολογικές	 και	 οντολογικές	 διαστάσεις	 του)	
υποτάσσεται	στις	λογικές	της	εμπορευματοποίησης	και	του	ελέγχου	(Means,	2011).	
Η	διαδικασία	και	το	μοντέλο	της	εμπλοκής	μας	συνιστούν	τα	ζωτικής	σημασίας	ζητήματα	
στην	 υλοποίηση	 ενός	 δημοκρατικού	 κοινού.	 Αυτά	 πρέπει	 να	 νοηματοδοτηθούν	
εκπαιδευτικά.	Η	έννοια	του	κοινού	στο	χώρο	της	εκπαίδευσης	περιλαμβάνει	τη	συλλογική	
παραγωγή,	 εμπειρία	 και	 δραστηριότητα	 ως	 σημείο	 εκκίνησης	 της	 ανάλυσης	 των	
προκλήσεων	 που	 τίθενται	 από	 την	 παγκοσμιοποίηση	 αλλά	 και	 ως	 πρόταση	 ενός	
παιδαγωγικού	 σχεδίου	 δράσης	 στο	 παρόν.	 Όσον	 αφορά	 την	 ανάλυση,	 η	 αυθεντική	
αλληλεγγύη	στους	άλλους	αλλού	σημαίνει	πρώτα	από	όλα	την	κατανόηση	της	λογικής	της	
συσσώρευσης	του	κεφαλαίου	ιδιαίτερα	στη	νεοφιλελεύθερη	εκδοχή	της	(McLaren,	2005).	
Εδώ	κρίσιμο	ρόλο	παίζει	η	 επιλογή	 του	περιεχομένου	σπουδών.	Η	 ιστορία	 της	«αγοράς»	
που	ψαρεύει	πελάτες	τόσο	επίμονα	στα	ΜΜΕ,	μπορεί	να	ειπωθεί	εκ	νέου	από	την	πλευρά	
των	θυμάτων	 της	περίφραξης	 ιδιαίτερα	στη	 νέα	παγκόσμια	 κοινωνία	η	 οποία	παράγεται	
από	 τις	 ροές	 κεφαλαίων,	 πληροφοριών	 και	 ανθρώπων	 καθώς	 και	 από	 εκείνη	 του	
φαντασιακού	 τεχνολογικού,	 οικονομικού	 και	 επικοινωνιακού	 δυναμικού	 της.	 Είμαστε	 σε	
ανασυγκρότηση	 της	 παγκοσμιότητας	 (στην	 κίνηση	 κεφαλαίων,	 πληροφοριών	 και	
ανθρώπων)	 τη	 ίδια	 στιγμή	 που	 συμμετέχουμε	 στην	 εφεύρεση	 της.	 Το	 αν	 οι	 διαδικασίες	
είναι	πρακτικά	ταυτόχρονες	εξαρτάται	από	το	βαθμό	στον	οποίο	η	παγκοσμιοποίηση	είναι	
διαθέσιμη	 σε	 δημοκρατικές	 παρεμβάσεις	 (Means,	 2014).	 Τέτοιες	 είναι,	 οι	 πειραματισμοί	
για	 την	 κατάργηση	 της	 πνευματικής	 ιδιοκτησίας	 και	 για	 τις	 εναλλακτικές	 μορφές	
πνευματικής	 ιδιοκτησίας,	 οι	 νομικές	προκλήσεις	 για	 τα	διπλώματα	ευρεσιτεχνίας	από	 τις	
διακρατικές	εταιρείες	γνώσης,	 τα	προγράμματα	ανοιχτού	κώδικα	κι	άλλα.	Όλα	συνιστούν	
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απόρροια	των	υλικών	συνθηκών	της	ψηφιακής	εποχής	και	θα	πρέπει	να	διατεθούν	στους	
νέους	ως	εναλλακτικά	οράματα	παραγωγής	και	ιδιοκτησίας	που	είναι	αγκυροβολημένα	σε	
και	εξαρτώμενα	από	το	συλλογικό,	σε	μία	αυξανόμενη	διακρατική	κλίμακα.		
Κρίσιμης	 σημασίας	 για	 την	 οικοδόμηση	μιας	 μορφής	 δημοκρατίας	που	 να	 είναι	 επαρκής	
στον	παρόντα	χρόνο	όσον	αφορά	τη	διαχείριση	του,	αποτελεί	η	καίρια	μεταστροφή	στους	
σκοπούς	 της	 εκπαίδευσης.	 Απέναντι	 στον	 αναδρομικό	 προσανατολισμό	 του	
κονστρουκτιβισμού	 του	 Dewey	 (1944	 /	 1997)	 που	 επιδιώκει	 να	 αναδιατάξει	 και	 να	
βελτιώσει	υπάρχουσες	γνώσεις	και	κοινωνικές	σχέσεις	τίθεται	η	διεκδίκηση	μιας	ευέλικτης	
κι	 όχι	 κατ'	 ανάγκη	συνεχούς	μάθησης,	 η	 οποία	μπορεί	 να	παροτρύνει	 σε	 πρωτόγνωρους	
τρόπους	 σκέψης	 και	 πρακτικές.	 Το	 βάρος	 στο	 σκοπό	 του	 προγράμματος	 σπουδών	
μετατοπίζεται	 περισσότερο	 στο	 να	 προκαλέσει	 την	 ανακάλυψη	 της	 γνώσης	 και	 της	
κοινωνίας	ενός	παγκόσμιου	μέλλοντος	και	λιγότερο	στο	να	μυήσει	τους	μαθητές	στη	σοφία	
και	 στις	 πρακτικές	 του	 πολιτισμού.	 Αφορμή	 για	 τον	 παραπάνω	 ισχυρισμό	 αποτελεί	 ο	
ειδικός	χαρακτήρας	των	κρίσεων	που	αντιμετωπίζουμε	στο	παρόν	και	προέρχονται	από	την	
αδυναμία	 των	 ηγετικών	 δημοκρατικών	 κοινωνιών	 να	 ανταποκριθούν	 δημιουργικά	 στις	
προκλήσεις	 της	 γενοκτονίας,	 της	 κλιματικής	 αλλαγής	 ή	 της	 οικονομικής	 κατάρρευσης	
(Bauman	2004)	τα	οποία	είναι	ολοφάνερο	ότι	οι	μαθητές	δεν	μπορούν	να	τα	διερευνήσουν	
και	 να	 τα	 αναλύσουν	 στο	 πλαίσιο	 των	 δεδομένων	 προγραμμάτων	 σπουδών	 επειδή	 στα	
τελευταία	 οι	 λόγοι	 (discourses)	 που	 προκαλούν	 τα	 προαναφερθέντα	 προβλήματα	
περιλαμβάνονται	 είτε	 με	 μια	 κωδικοποιημένη	 παρουσία	 είτε	 παραλείπονται.	 Στην	
παρούσα	 χρονική	 στιγμή	 η	 ασυνεχής	 και	 ευέλικτη	 μάθηση	 μπορεί	 να	 προτείνει	
πρωτόγνωρους	 τρόπους	 σκέψης	 και	 πρακτικές	 και	 να	 ενισχύσει	 την	 εκπαιδευτική	 πράξη	
γιατί	σέβεται	και	εξαρτάται	ουσιαστικά	από	τη	νοημοσύνη	των	μαθητών	και	παράγει	μια	
μορφή	γνώσης	που	αρνείται	τους	συνήθεις	προκαθορισμούς.	
	

Πρόγραμμα	σπουδών,	παιδαγωγική	και	αξιολόγηση	
Οι	Fielding	και	Moss	(2011)	τοποθετούν	στο	επίκεντρο	της	προσέγγισης	της	δημοκρατικής	
εκπαίδευσης	 στο	 επίσημο	 και	 ανεπίσημο	 πρόγραμμα	 σπουδών,	 τέσσερις	 επιτακτικές	
ανάγκες	ως	επιταγές.	Η	πρώτη	είναι	η	εστίαση	στους	σκοπούς	της	εκπαίδευσης,	αυτό	που	ο	
John	White	 (2005)	και	άλλοι	θα	ονόμαζαν	πρόγραμμα	σπουδών	«βασισμένο	σε	στόχους»	
και	 όχι	 σε	 «βασισμένο	 σε	 μαθήματα».	 Για	 αυτούς	 σημαίνει	 ότι	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	
οργανώνεται	 γύρω	 από	 αυτό	 που	 απαιτείται	 για	 ένα	 βιώσιμο,	 ανθηρό	 και	 δημοκρατικό	
τρόπο	ζωής.	Για	παράδειγμα,	στο	μανιφέστο	για	τη	Νέα	Δημόσια	Εκπαίδευση	του	2005	της	
Associació	 de	 Mestres	 Rosa	 Sensat	 (2005),	 μιας	 καταλανικής	 εκπαιδευτικής	 οργάνωσης,	
υποστηρίζεται	ότι	το	πρόγραμμα	σπουδών	πρέπει	να	οργανωθεί	«με	βάση	αυτό	που	είναι	
απολύτως	απαραίτητο	για	να	μπορεί	κάποιος	να	ασκεί	την	ιδιότητά	του	ως	πολίτης»,	που	
σημαίνει	ότι	 το	περιεχόμενο	του	«πρέπει	να	διδάσκεται	με	τρόπο	που	να	φέρει	μαζί	 του	
χειραφέτηση»	και	γι	'αυτόν	ακριβώς	τον	λόγο	«δεν	πρέπει	να	παρουσιάζεται	ως	αιώνιο	και	
αμετάβλητο,	αλλά	ως	κατασκευή	της	ανθρωπότητας	στην	πορεία	της	για	χειραφέτηση,	της	
κατασκευής	της	προσωπικότητας	του	καθενός».		
Οι	 Fielding	 και	 Moss	 προτείνουν	 ότι	 η	 γνώση	 μπορεί	 να	 ομαδοποιηθεί	 σε	 έξι	 βασικούς	
τύπους:		
1.	Εκπαίδευση	για	επικοινωνία	με	χειρονομίες	καθώς	και	προφορική,	οπτική,	γραπτή,	κλπ.,	
έτσι	ώστε	να	μπορεί	κανείς	να	συνάψει	ειρηνική	σχέση	με	τον	άλλο.	
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2.	 Εκπαίδευση	 για	 τα	 μεγάλα	 πολιτιστικά	 έργα	 που	 σηματοδότησαν	 την	 ανάδειξη	 της	
ανθρωπότητας.	
3.	Επιστημονική	και	τεχνολογική	εκπαίδευση	που	επιτρέπει	σε	κάποιον	να	κατανοήσει	τον	
σύγχρονο	κόσμο.	
4.	 Εκπαίδευση	 στον	 τομέα	 της	 υγείας,	 του	 περιβάλλοντος	 και	 της	 βιώσιμης	 ανάπτυξης,	
ώστε	ο	κόσμος	να	διαρκέσει	πέρα	από	την	παρουσία	μας.	
5.	 Εκπαίδευση	 για	 την	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 και	 για	 την	 ανακάλυψη	 της	 ιστορίας	 της	
εμφάνισης	της	δημοκρατίας.	
6.	Εκπαίδευση	στη	δημιουργικότητα,	τη	φαντασία,	την	περιέργεια,	κλπ.,	που	θα	επιτρέψει	
σε	όλους	να	βρουν	τη	θέση	τους	στον	κόσμο.	
Η	 δεύτερη	 επιτακτική	 ανάγκη	 έχει	 να	 κάνει	 με	 την	 ανάγκη	 οι	 νέοι	 και	 οι	 ενήλικες	 να	
εξοπλιστούν	 με	 την	 επιθυμία	 και	 την	 ικανότητα	 να	 αμφισβητούν	 σοβαρά	 και	 κριτικά	 το	
δεδομένο	 (τι	 δίνεται;)	 και	 να	 συνθέτουν	 από	 κοινού	 μια	 γνώση	 που	 θα	 τους	 βοηθά	 να	
συνεργάζονται	 καλά	 και	 χαρούμενα.	 Η	 τρίτη	 υποστηρίζει	 ότι,	 αν	 και	 η	 γνώση	 πρέπει	 να	
ξεπερνά	 το	 τοπικό	 εντούτοις	 πρέπει	 να	 ξεκινά	 από	 τις	 κουλτούρες,	 τις	 ανησυχίες	 και	 τις	
ελπίδες	 των	 κοινοτήτων	 που	 υπηρετούν	 τα	 σχολεία.	 Ένα	 πρόγραμμα	 σπουδών	 για	 μια	
δημοκρατική	 και	 κοινωνικά	 προσανατολισμένη	 εκπαίδευση	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	
ουσιαστικό	πεδίο	εφαρμογής	για	τοπικές	εισροές	και	σχεδιασμό,	αυτό	που	η	Royal	Society	
of	 Arts	 του	 Λονδίνου	 χαρακτήρισε	 ως	 «Περιφερειακό	 Πρόγραμμα	 Σπουδών»,	 το	 οποίο	
χρησιμοποιεί	 «την	 τοπική	περιοχή	 για	 να	περιγράψει	 το	περιεχόμενο	 του	προγράμματος	
σπουδών	 και	 [χρησιμοποιεί]	 τοπικούς	φορείς	 (stakeholders)	 (συμπεριλαμβανομένων	 των	
νέων)	 για	 να	 σχεδιάσουν	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 ...	 να	 βοηθήσουν	 τα	 σχολεία	 να	
συνεργαστούν	με	οργανισμούς	ή	ομάδες	από	την	τοπική	περιοχή	για	να	σχεδιάσουν	πτυχές	
του	 προγράμματος	 σπουδών	 χρησιμοποιώντας	 την	 τοπική	 περιοχή	 ως	 πόρο»	 (Thomas,	
2011:	298).	
Η	 συνέπεια	 απέναντι	 στο	 να	 ληφθούν	 σοβαρά	 αυτές	 οι	 τρεις	 επιταγές	 οδηγεί	 σε	 ένα	
πρόγραμμα	 σπουδών	 το	 οποίο	 διακρίνει	 η	 συνάφεια:	 αυτό	 είναι	 ολιστικό	 στην	
προσέγγιση,.	 οργανωμένο	 γύρω	 από	 διασυνδεδεμένα	 και	 διεπιστημονικά	 θέματα	 και	
ερευνητικά	 έργα,	 αντί	 για	 ξεχωριστά	 μαθήματα	 και	 ενθαρρύνει	 ολοκληρωμένες	 μορφές	
έρευνας	με	τους	νέους	και	το	προσωπικό	να	εργάζονται	σε	μικρές	ερευνητικές	κοινότητες.	
Ένα	πρόγραμμα	σπουδών	που	αμφισβητεί	«τη	μορφή	γνώσης	που	χωρίζει,	κατηγοριοποιεί,	
διαχωρίζει	και	αγωνίζεται	να	κάνει	συνδέσεις	(ή	ίσως	δεν	θέλει	να)	μεταξύ	διαφορετικών	
επιστημονικών	κλάδων»	(Vecchi,	2004:	18).	
	

Παιδαγωγική	της	χειραφέτησης	και	Κοινωνικός	Μετασχηματισμός	
Ένα	 ριζοσπαστικό	 πρόγραμμα	 σπουδών	 σε	 μια	 ριζοσπαστική	 δημοκρατική	 εκπαίδευση	
χρειάζεται	 μια	 ριζοσπαστική	 παιδαγωγική,	 που	 παράγεται	 από	 απαντήσεις	 σε	 πολιτικά	
ερωτήματα	σχετικά	με	 την	οντολογία	–	«ποια	είναι	η	εικόνα	μας	για	 το	παιδί;»	 -	 και	 την	
επιστημολογία	–	«τι	εννοούμε	με	τη	γνώση	και	τη	μάθηση;».	Η	σημερινή	νεοφιλελεύθερη	
εκπαίδευση	βασίζεται	 σε	 δύο	 βασικές	 υποθέσεις:	 η	 πρώτη	συνιστά	μια	αναπαραστατική	
άποψη	 της	 γνώσης,	η	 κατανόηση	 της	 γνώσης	ως	μια	αντικειμενική,	σταθερή	και	ακριβής	
αναπαράσταση	 μιας	 προϋπάρχουσας	 πραγματικότητας,	 μιας	 κυριολεκτικής	
αναπαραγωγής.	Η	δεύτερη	απορρέει	από	την	πρώτη,	συγκεκριμένα,	επειδή	η	γνώση	είναι	
αντιπροσωπευτική	ενός	πραγματικού	και	σχετικά	σταθερού	κόσμου,	μπορεί	να	μεταφερθεί	
ακριβώς,	για	παράδειγμα,	από	το	ένα	μυαλό	(του	δασκάλου)	στο	άλλο	(του	μαθητή).	Αυτή	
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η	 υπόθεση	 -	 «ότι	 η	 επικοινωνία	 είναι	 ξεκάθαρη	 και	 αδιαμεσολάβητη	 και	 οδηγεί	 σε	 μη	
προβληματική	 μεταφορά	 με	 πλήρη	 διατήρηση	 της	 πρόθεσης»	 (Roy,	 2004:	 297)	 -	
επισημαίνει	 την	 επικρατούσα	 εργαλειακής	 φύσης	 και	 τεχνολογικής	 ορθολογικότητας	
προσέγγιση	της	εκπαίδευσης	(Fielding	&	Moss,	2011:25).		
Το	 χαρακτηριστικό	 με	 το	 εκπαιδευτικό	 κοινό	 είναι	 ότι	 ο	 καθορισμός	 της	 έννοιας	 και	 της	
μορφής	 του	 κοινού	 συνιστά	 ταυτόχρονα	 ένα	 πεδίο	 πρακτικής	 εφαρμογής	 του.	 Οι	 De	
Lissovoy,	 Means	 και	 Saltman	 (2015)	 παρουσιάζουν	 την	 παιδαγωγική	 να	 είναι	 μερικώς	
συστατική	 του	 κοινού	δηλαδή	 της	διαμοιρασμένης	 κοινωνικής	 κατάστασης	 και	 εμπειρίας	
επειδή	συνιστά	μια	από	τις	πιο	σημαντικές	στιγμές	της	συλλογικότητας	ή	«του	να	είμαστε	
μαζί»	 σε	 κάθε	 κοινωνία	 και	 γι	 αυτό	 προσφέρεται	 για	 πειραματισμό	 με	 τα	 νοήματα	 των	
κοινωνικών	σχέσεων	και	των	συνεργασιών.	Ακόμα	η	παιδαγωγική	στην	ασχολία	της	με	τους	
νέους	συνιστά	ίσως	το	πιο	σημαντικό	εργαλείο	για	την	εκ	νέου	οργάνωση	της	κοινωνικής	
και	πολιτισμικής	ζωής	και	την	εδραίωση	καινούργιων	και	πιο	δημοκρατικών	διαδικασιών.	
Τέλος,	 τα	 είδη	 τόσο	 της	 συνάντησης	 όσο	 και	 της	 επικοινωνίας	 των	 υποκειμένων	 που	
λαμβάνουν	 χώρα	 στην	 παιδαγωγική	 πρακτική,	 με	 την	 προσφορά,	 ανάληψη	 και	
επαναδιαπραγμάτευση	βασικών	εννοιών	και	αναγνωρίσεων,	αποτυπώνουν	το	αναδυόμενο	
(παιδαγωγικό)	 κοινό	 ως	 μέρος	 της	 ουσίας	 του.	 Στο	 έργο	 του	 Ζακ	 Ρανσιέρ	 «Ο	 Αδαής	
Δάσκαλος»	 (2008)	 πρωτεύον	 ζήτημα	 συνιστά	 η	 εμπειρία	 και	 η	 επαλήθευση	 της	
χειραφέτησης.	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι,	 πρώτο,	 η	 χειραφέτηση	 είναι	 εγγενής	 στις	 ίδιες	 τις	
πρακτικές	 της	και	δεύτερο,	μπορεί	 να	σημαίνει	μόνο	 την	αυτόνομη	ανάπτυξη	 του	χώρου	
του	κοινού	που	δημιουργείται	από	την	ελεύθερη	οργάνωση	ανδρών	και	γυναικών	με	την	
εφαρμογή	 της	 αρχής	 της	 ισοτιμίας	 (egalitarianism).	 Ο	 Ρανσιέρ	 (Βαβυλωνία	 2017:	 32)	
θεωρεί	 ότι	 η	 ιδέα	 της	 χειραφέτησης	 απορρίπτει	 την	 αντίθεση	 την	 οποία	 θέτει	 η	
αποκαλούμενη	 «φιλελεύθερη»	 παράδοση,	 ανάμεσα	 στην	 ελευθερία	 θεωρημένη	 ως	 την	
εσώτερη	αυτόνομη	 εξουσία	 και	 αξιοπρέπεια	 του	ατόμου	 και	 την	 ισότητα	 θεωρημένη	ως	
τους	 εξαναγκασμούς	 που	 θέτει	 η	 συλλογικότητα	 επί	 των	 ατόμων.	 Το	 «ελεύθερο»	 είναι	
ακριβώς	όπως	και	το	«ισότιμο»:	δεν	ορίζει	μια	ιδιότητα	των	ατόμων.	Ορίζει	τη	μορφή	της	
δράσης	τους	και	της	σχέσης	τους	προς	τα	άλλα	άτομα.	Εγγενής	παράγοντας	της	λογικής	της	
(δια)φώτισης	 του	 ατόμου	 ως	 πορεία	 της	 χειραφέτησής	 του	 είναι	 ο	 δάσκαλος	 ο	 οποίος	
ξεκινά	από	την	κατάσταση	της	άγνοιας	που	βρίσκεται	ο	μαθητής	και	εργάζεται	για	να	την	
αντικαταστήσει	 με	 τη	 γνώση	 οδηγώντας	 τον	 μαθητή	 στην	 επιστήμη	 και	 τη	 δημοκρατική	
πρόοδο.	Στο	φιλελεύθερο	εκπαιδευτικό	σύστημα	(Ρανσιέρ,	2008:	16-26)	οι	καλλιεργημένες	
ελίτ	καθοδηγούν	τον	αδαή	μαθητή	στην	πορεία	της	προόδου	με	την	υπόσχεση	της	ισότητας	
η	 οποία	 απροσδόκητα	 αναπαράγει	 την	 ανισότητα.	 Ως	 εκ	 τούτου	 αδαής	 δεν	 είναι	 μόνο	
εκείνος	 που	 αγνοεί	 ακόμη	 ό,	 τι	 γνωρίζει	 ο	 δάσκαλός	 αλλά	 εκείνος	 που	 δεν	 γνωρίζει	 τι	
αγνοεί	ούτε	πώς	να	το	μάθει.	Ο	δάσκαλος	δεν	είναι	απλώς	εκείνος	που	κατέχει	τη	γνώση	
την	 οποία	 αγνοεί	 ο	 αδαής	 είναι	 επίσης	 εκείνος	 που	 γνωρίζει	 πώς	 να	 την	 καθιστά	
αντικείμενο	 γνώσης,	 σε	ποια	στιγμή	 και	 με	ποια	μέθοδο.	 Γιατί	 στην	πραγματικότητα	δεν	
υπάρχει	κανένας	αδαής	που	να	μη	γνωρίζει	ήδη	πληθώρα	πραγμάτων,	τα	οποία	έχει	μάθει	
μόνος	του,	βλέποντας	και	ακούγοντας	γύρω	του,	κάνοντας	λάθη	και	διορθώνοντας	αυτά	τα	
λάθη.	Αλλά	για	τον	δάσκαλο	μια	τέτοια	γνώση	δεν	είναι	παρά	η	γνώση	ενός	αδαούς,	μια	
γνώση	 που	 δεν	 μπορεί	 να	 διαταχτεί	 προοδευτικά	 από	 το	 απλούστερο	 στο	 πιο	 σύνθετο.	
Εκείνο	που	λείπει	πάντα	στον	μαθητή,	εκτός	κι	αν	γίνει	δάσκαλος	ο	ίδιος,	είναι	η	γνώση	της	
άγνοιας,	η	κατανόηση	της	ακριβούς	απόστασης	που	χωρίζει	την	άγνοια	από	την	γνώση.	Η	
πραγματική	απόσταση	είναι	η	απόσταση	την	οποία	δεν	μετρά	κανένα	μέτρο,	η	απόσταση	
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που	φανερώνεται	μόνο	από	 την	αλληλεπίδραση	 των	θέσεων	 (ρόλων),	που	αναπτύσσεται	
από	τη	διαρκή	πρακτική	του	«ενός	βήματος	μπροστά»	το	οποίο	χωρίζει	τον	δάσκαλο	από	
εκείνον	που	υποτίθεται	εκπαιδεύει	για	να	τον	φτάσει.	Το	χάσμα	που	χωρίζει	την	ικανότητα	
της	 νόησης	 του	 δασκάλου	από	 εκείνη	 του	αδαούς	 μαθητή	ως	 θέσεις,	 είναι	 η	 γνώση	 της	
άγνοιας	 από	 τη	 μεριά	 του	 δασκάλου,	 που	 σημαίνει	 ότι	 η	 παιδαγωγική	 πράξη	
χαρακτηρίζεται	 από	 μια	 ανισότητα	 στη	 γνώση.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 λογική	 της	 ο	 ρόλος	 που	
ανατίθεται	 στον	 δάσκαλο	 είναι	 να	 καταργήσει	 με	 τα	 μαθήματα	 και	 τις	 ασκήσεις	 που	
αναθέτει	την	απόσταση	ανάμεσα	στη	δική	του	γνώση	και	την	άγνοια	του	αδαούς.	Με	τον	
τρόπο	 αυτό	 αναδημιουργεί	 την	 απόσταση	 αδιάκοπα	 προβάλλοντας	 διαρκώς	 μια	 νέα	
άγνοια	ανάμεσα	στον	μαθητή	και	τον	ίδιο.	Η	μεταφορά	του	ριζικού	χάσματος	χωρίζει	τον	
τρόπο	 του	 δασκάλου	 από	 τον	 τρόπο	 του	 αδαούς,	 γιατί	 χωρίζει	 δύο	 είδη	 νοημοσύνης:	
εκείνη	 που	 γνωρίζει	 σε	 τι	 συνίσταται	 η	 άγνοια	 από	 εκείνη	 που	 δεν	 το	 γνωρίζει.	 Η	
διατεταγμένη	 προοδευτική	 διδασκαλία	 διδάσκει	 κατ’	 αρχάς	 στον	 μαθητή	 αυτή	 τη	 ριζική	
διαφορά.	Του	διδάσκει	πρώτα	την	ίδια	του	την	ανικανότητα.	Έτσι	επαληθεύει	διαρκώς	στην	
πράξη	 την	 προϋπόθεσή	 της,	 την	 ανισότητα	 των	 διανοιών.	 Ο	 Ρανσιέρ	 ονομάζει	 αυτή	 την	
αδιάκοπη	 επαλήθευση	 αποβλάκωση.	 Σε	 τούτη	 την	 πρακτική	 της	 αποβλάκωσης	
αντιπαραθέτει	την	πρακτική	της	πνευματικής	χειραφέτησης.		
Η	 πνευματική	 χειραφέτηση	 είναι	 η	 επιβεβαίωση	 της	 ισότητας	 των	 διανοιών.	 Αυτή	 δεν	
συνεπάγεται	την	ίση	αξία	όλων	των	εκφράσεων	του	νου	αλλά	την	ισότητα	του	νου	με	τον	
εαυτό	του	σε	όλες	τις	εκφράσεις	του.	Δεν	υπάρχουν	δύο	είδη	νοημοσύνης	που	χωρίζονται	
από	μία	άβυσσο.	Το	ανθρώπινο	ζώο	μαθαίνει	τα	πάντα	με	τον	ίδιο	τρόπο:	παρατηρώντας	
και	συγκρίνοντας	ένα	πράγμα	με	ένα	άλλο,	ένα	σημείο	με	ένα	γεγονός,	ένα	σημείο	με	ένα	
άλλο	 σημείο.	 Από	 τον	 αδαή,	 που	 συλλαβίζει	 τα	 γράμματα	 ως	 τον	 επιστήμονα	 που	
κατασκευάζει	 υποθέσεις	 έχουμε	 πάντα	 την	 ίδια	 νοημοσύνη	 εν	 δράσει,	 έναν	 νου	 που	
μεταφράζει	 σημεία	 σε	 άλλα	 σημεία	 και	 λειτουργεί	 με	 συγκρίσεις	 και	 σχήματα	 για	 να	
μεταδώσει	 τις	 πνευματικές	 του	 περιπέτειες	 και	 να	 κατανοήσει	 ό,	 τι	 προσπαθεί	 να	 του	
μεταδώσει	 ένας	 άλλος	 νους.	 Η	 απόσταση	 που	 πρέπει	 να	 καλύψει	 ο	 αδαής	 δεν	 είναι	 το	
χάσμα	 ανάμεσα	 στην	 άγνοιά	 του	 και	 τη	 γνώση	 του	 δασκάλου,	 είναι	 απλώς	 η	 διαδρομή	
ανάμεσα	σε	αυτό	που	ήδη	γνωρίζει	και	αυτό	που	δεν	γνωρίζει	ακόμη	αλλά	μπορεί	να	το	
μάθει	 όπως	 έμαθε	 τα	 υπόλοιπα,	 μπορεί	 να	 το	 μάθει	 όχι	 για	 να	 καταλάβει	 τη	 θέση	 του	
ειδήμονα	αλλά	για	να	ασκεί	καλύτερα	την	τέχνη	της	μετάφρασης,	την	τέχνη	της	απόδοσης	
των	εμπειριών	του	με	λέξεις	και	την	τέχνη	της	δοκιμασίας	των	λέξεών	του,	της	μετάφρασης	
των	εμπειριών	του	προς	χρήση	των	άλλων	και	της	αντι-μετάφρασης	των	μεταφράσεων	που	
κάνουν	άλλοι	από	τις	δικές	του	περιπέτειες.	Η	ποιητική	εργασία	της	μετάφρασης	βρίσκεται	
στην	 καρδιά	 κάθε	 μάθησης,	 βρίσκεται	 στην	 καρδιά	 της	 χειραφετητικής	 πρακτικής.	 Ο	
δάσκαλος	που	μπορεί	να	τον	βοηθήσει	σε	αυτή	τη	διαδρομή	ονομάζεται	αδαής,	όχι	γιατί	
δεν	γνωρίζει	τίποτε,	αλλά	γιατί	δεν	μαθαίνει	στους	μαθητές	του	τη	δική	του	γνώση,	αλλά	
τους	επιβάλλει	να	περιπλανηθούν	στο	δάσος	των	πραγμάτων	και	των	σημείων,	να	πουν	τι	
είδαν	 και	 τι	 σκέφτονται	 για	αυτό	που	 είδαν,	 να	 το	 επαληθεύσουν	 και	 να	 επαληθευτούν.	
Γίνεται	 αντιληπτό	 πως	 το	 ζητούμενο	 δεν	 είναι	 η	 ισότητα,	 γιατί	 αυτή	 αποτελεί	 αφετηρία	
προς	επαλήθευση	της	ισότητας	μεταξύ	μαθητή	και	δασκάλου	αναφορικά	με	την	ικανότητα	
του	 νου	 με	 τον	 εαυτό	 του.	 Αυτή	 η	 θεώρηση	 βρίσκεται	 στον	 αντίποδα	 της	 φιλελεύθερης	
εκπαίδευσης	που	ως	στόχο	έχει	μόνο	 την	 ισότητα	 της	ευκαιρίας	η	οποία	ενσωματώνεται	
στην	ίδια	την	ιδέα	του	φιλελευθερισμού	ως	γεγονός	και	αξία	ζωής.	
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Στη	μελέτη	του	ο	Kachur	(2012:7-9)	για	τον	φιλελεύθερο	ιό	που	εναντιώνεται	στην	κριτική	
παιδαγωγική	εντοπίζει	αυτή	την	εναντίωση	στην	ύπαρξη	τριών	βασικών	συγκρούσεων	που	
σχετίζονται	με	ζητήματα	εξουσίας,	αυθεντίας-κυριότητας	και	κοινωνικής	αλλαγής.	Για	την	
εξουσία	 (power)	 υπάρχει	 σύγκρουση	 μεταξύ	 της	 προσωπικής	 (δια)φώτισης	 [ως	 πορείας	
χειραφέτησης]	και	της	κοινωνικής	διαφώτισης	(enlightenment).	για	την	αυθεντία-κυριότητα	
υπάρχει	 σύγκρουση	 ανάμεσα	 στη	 (δια)φώτιση	 που	 προϋποθέτει	 άνιση	 κυριότητα	 έναντι	
της	 ισοτιμίας	 (egalitarianism)	 που	 προϋποθέτει	 ίση	 άγνοια.	 και	 για	 τη	 σχέση	 μεταξύ	
θεωρίας	 και	 πρακτικής	 υπάρχει	 αμφισβήτηση	 για	 τη	 μετάβαση	 από	 τη	 φιλελεύθερη	
δημοκρατική	κοινωνία	σε	μια	κομμουνιστική	κοινωνία.		
Σύμφωνα	 με	 τον	 Ranciere	 (2010:	 ibid)	 η	 ιδέα	 της	 ατομικής	 χειραφέτησης	 συγκρούεται	
αφενός	με	 την	 κοινωνική	 χειραφέτηση	μέσω	 της	 εκπαίδευσης	 και	αφετέρου	με	 την	 ιδέα	
της	 ισότητας	στην	εκπαίδευση.	Ο	Ranciere	 (2010:	169)	θεωρεί	ότι:	«Η	χειραφέτηση	είναι	
μια	μορφή	δράσης	που	μεταδίδεται	από	άτομα	σε	άτομα	και	αντιτίθεται	στη	λογική	 των	
κοινωνικών	σωμάτων.	Ο	καθένας	μπορεί	να	είναι	χειραφετημένος.	μια	κοινωνία	δεν	μπορεί	
ποτέ	 να	 γίνει	 χειραφετημένη.»	 Η	 χειραφέτηση	 αντιτίθεται	 στη	 λογική	 των	 κοινωνικών	
σωμάτων	και	η	διευθέτηση	της	ή	εξαλείφει	τη	λογική	της	χειραφέτησης	έναντι	της	λογικής	
της	ανάπτυξης	ή	την	υπονομεύει.		
Αναφορικά	με	τη	σχέση	θεωρίας	και	πρακτικής,	ο	Russo	(2010:	179-194)	υποστηρίζει	ότι	ο	
μετασχηματισμός	της	κοινωνίας	δεν	θα	προκύψει	τυχαία	ή	αυθόρμητα	ως	εκ	τούτου,	είτε	
δεν	 θα	 προκύψει	 καθόλου	 από	 μια	 φιλελεύθερη	 κοινωνία	 στην	 οποία	 η	 δημοκρατία	
αναπαράγεται	 μέσω	 της	 δημιουργίας	 νέων	 ανισοτήτων	 είτε	 θα	 αναδυθεί	 στο	 όνομα	 της	
(δια)φώτισης	 αλλά	 θα	 χρησιμοποιήσει	 κατασταλτικές	 ή	 καταπιεστικές	 πρακτικές	 που	
επιβάλλονται	 στους	αδαείς	 με	 τη	μελλοντική	υπόσχεση	 για	μια	 ισότητα	που	δεν	 έρχεται	
ποτέ.		
	

Συνοψίζοντας	
Η	δημοκρατική	εναλλακτική	εκπαίδευση	και	ο	μετασχηματισμός	της	κοινωνίας	συνιστούν	
πολιτικά	 ζητήματα	 για	 τη	 σύνδεση	 των	 οποίων	 απαιτείται	 κριτική,	 επιλεκτική	 και	
παραγωγική	 ανάγνωση	 των	 γλωσσών	 της	 δημοκρατίας.	 Η	 οικοδόμηση	 του	 κοινού	 στην	
παγκόσμια	 εποχή	 σημαίνει	 την	 πραγματοποίηση	 ενός	 θεμελιώδους	 έργου	 κοινωνικής	
αλλαγής	 στο	 οποίο	 επαναπροσδιορίζονται	 βασικές	 σχέσεις	 και	 δομές,	 ενάντια	 στον	
τρέχοντα	 προσδιορισμό	 τους	 από	 τις	 λογικές	 της	 περίφραξης,	 της	 συσσώρευσης,	 του	
εθνικισμού,	 του	 ευρωκεντρισμού	 και	 του	 φιλελεύθερου	 φορμαλισμού	 (Hardt	 &	 Negri,	
2009).	Αυτό	σημαίνει	την	εκ	νέου	διατύπωση	των	δημοκρατικών	εννοιών	της	εκπαιδευτικής	
οργάνωσης	 και	 της	 παιδαγωγικής	 που	 θα	 επιτρέπουν	 την	 αναθεώρηση	 της	 αξίας	 της	
δημόσιας	εκπαίδευσης,	όχι	ως	 ιδιωτικό	αγαθό	ή	περιουσιακό	στοιχείο	 του	κράτους	αλλά	
ως	 κοινό	 προσανατολισμένο	 στις	 ποικίλες	 ανάγκες	 και	 φιλοδοξίες	 των	 πολυπληθών	
κοινοτήτων,	 για	 μια	 εκπαίδευση	 με	 προσανατολισμό	 τον	 κοινωνικό	 μετασχηματισμό.	 Η	
παρούσα	ανάπτυξη	των	νοημάτων	για	το	κοινό	ως	διαχεόμενη	διαδικασία	υλικής	και	άυλης	
κοινωνικής	 παραγωγής	 και	 ως	 αυθεντική	 κατάσταση	 του	 «είμαι	 μαζί	 στον	 κόσμο»,	
προσπάθησε	να	τονίσει	την	κρισιμότητα	της	εκπαίδευσης	προς	αυτόν	τον	προσανατολισμό	
επειδή	η	εκπαίδευση	είναι	ίσως	ο	σημαντικότερος	χώρος	για	πειραματισμό	καθώς	και	για	
οικοδόμηση	 και	 εδραίωση	 νέων	 μορφών	 κοινωνικού	 κινήματος.	 Οι	 δυνατότητες	 για	 την	
οριοθέτηση	ενός	νέου	κοινωνικού	κινήματος	μπορεί	να	αναδυθούν	από	τις	πρακτικές	της	
συνεργατικότητας	και	της	γενναιοδωρίας	στην	παραγωγική	διαδικασία	του	κοινού	και	της	
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(δια)φώτισης	ως	πορείας	χειραφέτησης	στην	εκπαίδευση.	Ως	εκ	 τούτου,	από	την	πλευρά	
των	 υπεύθυνων	 της	 εκπαίδευσης	 και	 των	 δασκάλων	 απαιτείται	 πίστη	 καθώς	 και	
ριζοσπαστική	 φαντασία	 και	 δέσμευση	 υπέρ	 του	 πλαισίου	 χειραφέτησης	 και	 ισοτιμίας.	
Ακόμα	 επιβάλλεται	 η	 ανατροπή	 του	 πλαισίου	 που	 εργάζεται	 αποκλειστικά	 είτε	 για	 την	
ανάπτυξη	χαρακτήρα	στους	μαθητές,	όπως	επιδιώκουν	οι	συντηρητικοί	παιδαγωγοί	ή	για	
τη	 μεγάλη	 αλλαγή	 στην	 ταυτότητα,	 με	 σκοπό	 την	 πραγματοποίηση	 ενός	 νέου	 πολιτικού	
συντάγματος	(constitution),	όπως	θα	ήθελαν	οι	φιλελεύθεροι	παιδαγωγοί.	Στην	υλοποίηση	
της	 τελευταίας	 στο	 πλαίσιο	 του	 φιλελευθερισμού	 και	 του	 ρομαντισμού	 κινδυνεύει	 να	
παγιδευτεί	η	κριτική	παιδαγωγική,	με	τις	κριτικές	της	να	εξαντλούνται	κατά	του	ρατσισμού,	
του	 σεξισμού,	 της	 ομοφοβίας,	 του	 ιμπεριαλισμού,	 της	 αποικιοκρατίας	 και	 του	
καπιταλισμού.	Η	παγίδευση	αυτή	στην	καλύτερη	περίπτωση	σημαίνει	την	υπεράσπιση	της	
«δημοκρατίας»	που	ενισχύει	τον	παγκόσμιο	φιλελεύθερο	δημοκρατικό	καπιταλισμό	με	ένα	
ανθρώπινο	 πρόσωπο	 (δηλαδή	 τον	 νεοφιλελεύθερο	 κοσμοπολιτισμό)	 και	 διευκολύνει	
περαιτέρω	 την	 εξάπλωση	 των	 πολιτισμικών	 και	 οικονομικών	 ανισοτήτων	 δηλαδή,	 τη	
μεγαλύτερη	 κοινωνική	 στρωματοποίηση.	 Στη	 χειρότερη	 περίπτωση	 σημαίνει	 την	 παροχή	
περισσότερων	 συμμάχων	 τόσο	 σε	 αντιδραστικά,	 συντηρητικά	 και	 αντικαπιταλιστικά	
κινήματα	όσο	και	σε	κάθε	προκλητική	φιλελεύθερη	ή	καπιταλιστική	νεωτερικότητα	(Kachur	
2010).	 Ο	 κοινωνικός	 μετασχηματισμός	 θεωρεί	 ως	 δεδομένη	 την	 ισότητα	 αυτών	 που	
μαθαίνουν,	με	αφετηρία	 την	άγνοια	 τους	 (Ρανσιέρ,	 2008).	 Διερευνώντας	από	 κοινού	 την	
άγνοιά	μας	μπορούμε	να	μάθουμε	πώς	να	αντιμετωπίσουμε	την	πιθανή	καταστροφή	του	
πλανήτη	 μας,	 τον	 ανασχεδιασμό	 της	 γενετικής	 μας	 κληρονομιάς	 και	 την	 ίδια	 την	
ιδιωτικοποίηση	της	«γενικής	μας	διάνοιας»	επειδή	αυτές	οι	απειλές	επιτίθενται	τώρα	στη	
βιοπολιτική	 του	είναι	 (Dyer-Witheford,	 2006).	Η	 κριτική	παιδαγωγική	μπορεί	 να	βρει	 την	
κρισιμότητα	 της	 πραγμάτωσής	 της	 σε	 δημιουργικά	 συμβάντα	 προορισμένα	 να	
αντιμετωπίσουν	τα	προνόμια	της	ιδιοκτησίας,	της	ιεραρχίας	και	της	κυριότητας-αυθεντίας	
καθώς	 και	 την	 κλοπή-περίφραξη	 του	 υλικού	 και	 άυλου	 κοινού.	 Καταλήγοντας,	 για	 την	
άμεση	 αντιμετώπιση	 της	 νεοφιλελεύθερης	 επίθεσης	 αναγκαίο	 είναι,	 ξεκινώντας	 από	 το	
χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 ένα	 συλλογικό	 έργο	 φαντασίας	 και	 δράσης	 στο	 οποίο	 να	
διερευνώνται	τρόποι	πολιτικής	και	κοινοτικής	συνύπαρξης.	Όπου	όλα	τα	μέλη	της	πολιτικής	
κοινότητας	 θα	 μπορούν	 να	 συμμετάσχουν	 έμπρακτα	 στη	 διαχείριση	 των	 συλλογικών	
αγαθών	και	υποθέσεων	καθιστώντας	την	κυβέρνηση	ένα	κοινό	αγαθό.	Ένα	αγαθό	το	οποίο	
είναι	προσιτό	σε	όλους	με	ισότιμους	όρους	και	διατηρείται	σε	βάθος	χρόνου.	Μια	πολιτική	
και	 κοινοτική	 συνύπαρξη	 που	 θα	 έχει	 επίγνωση	 της	 αναμέτρησής	 της	 με	 ένα	 μόνιμο	
διακύβευμα	 εκείνο	 των	 ανομοιογενών	 ικανοτήτων	 και	 επιδιώξεων	 διαφορετικών	
υποκειμένων	(Κιουπκιολής	2014:	272,	285).	
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Οι	ευρωπαϊκές	πολιτικές	για	την	εκπαίδευση	ενηλίκων	στο	
σύγχρονο	φιλελεύθερο	τοπίο	
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Σύμβουλος	Καθηγήτρια	-	Ελληνικό	Ανοικτό	Πανεπιστήμιο	

	
	

Περίληψη	
Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	αιτεί	από	τα	κράτη-μέλη	τη	δέσμευσή	τους	στην	ανάπτυξη	συστημάτων	εκπαίδευσης	και	
δια	 βίου	 μάθησης	 με	 ένα	 διπλό	 προσδιορισμό:	 αφενός	 την	 παραγωγή	 ειδικευμένων	 και	 ευέλικτων	
εργαζόμενων	 που	 απαιτούνται	 για	 τις	 εξαιρετικά	 εύκαμπτες	 και	 δυναμικές	 αγορές	 εργασίας,	 αφετέρου	 τη	
διαμόρφωση	ευπειθών	και	συμμορφωμένων	πολιτών.	Επιπρόσθετα,	καλεί	σε	εναρμόνιση	των	πολιτικών	δια	
βίου	 μάθησης,	 εκπαίδευσης	 και	 απασχόλησης,	 ενώ	 μέσα	 από	 ένα	 περίπλοκο	 γραφειοκρατικό	 σύστημα	
λογοδοσίας	 με	 συνεχείς	 ταξινομήσεις,	 δείκτες	 και	 στατιστικές	 αποτυπώσεις	 των	 ρυθμών	 και	 των	
αποτελεσμάτων	επίτευξής	τους,	επαναθεμελιώνει	τον	θετικισμό	ως	μορφή	κοινωνικού	ελέγχου.	Ένας	πρώτος	
στόχος	 της	παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	σκιαγραφήσει	 τις	βασικές	διαστάσεις	 της	 ευρωπαϊκής	στρατηγικής	
για	 τη	δια	βίου	μάθηση	και	 το	πώς	επηρεάζει	 την	εκπαίδευση	ενηλίκων	με	έμφαση	στη	νέα	γενιά	σχεδίων	
δράσης	στο	πλαίσιο	της	ατζέντας	Ευρώπη	2020.	Ένας	δεύτερος	στόχος	είναι	η	ανάλυση	της	πολιτικής	και	της	
ιδεολογίας	 των	 επίσημων	 κειμένων	 των	 διεθνών	 οργανισμών	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 μέσα	 από	 το	
πρίσμα	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 προκειμένου	 να	 κατανοηθούν	 οι	 πολύπλοκοι	 τρόποι	 με	 τους	 οποίους	 η	
εξουσία	λειτουργεί,	ώστε	να	κυριαρχήσει	και	να	διαμορφώσει	συνειδήσεις.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Εκπαίδευση	ενηλίκων,	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	νεοφιλελευθερισμός,	νομικό	πλαίσιο	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Η	βασισμένη	στη	γνώση	οικονομία	και	οι	κοινωνίες	της	γνώσης	και	της	μάθησης	αποτελούν	
τον	 θεμέλιο	 λίθο	 της	 νεοφιλελεύθερης	 ρητορικής	 για	 τις	 πολιτικές	 απασχόλησης	 και	 δια	
βίου	μάθησης	(ΔΒΜ).	Οι	πολιτικές	αυτές	υιοθετούνται	στις	ατζέντες	των	κυβερνήσεων	με	
διευρυμένη	εξάπλωση	παγκοσμίως	και	 χαρακτηρίζονται	από	μία	στροφή	στους	ορισμούς	
της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 προς	 τη	 διαβίου	 μάθηση,	 την	 επέκταση	 της	 τεχνικής	 και	
επαγγελματικής	εκπαίδευσης,	την	αλλαγή	στον	προσδιορισμό	των	ρόλων	της	εκπαίδευσης	
στην	 κοινωνία,	 την	 επίκληση	 της	 συμμετοχής	 στην	 κοινωνία	 των	 πολιτών	 και	 την	
αυξανόμενη	 επίδραση	 των	 διεθνών	 και	 υπερεθνικών	 οργανισμών	 (ΟΟΣΑ,	 ΟΥΝΕΣΚΟ,	 ΕΕ,	
κ.α.).	Υλοποιούνται	με	ιδιαίτερη	ένταση,	κυρίως	την	τελευταία	15ετία,	σηματοδοτώντας	τη	
μετατροπή	της	ΔΒΜ	σε	αναπόσπαστο	μέρος	των	διαδικασιών	παραγωγής	και	γνώσης.		
Η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 (ΕΕ),	 επιδιώκοντας	 να	 κατορθώσει	 μία	 πλεονεκτική	 θέση	 για	 την	
προώθηση	 των	 οικονομικών	 συμφερόντων	 της	 στα	 πλαίσια	 του	 διεθνούς	ανταγωνισμού,	
πρωτοστατεί,	 ως	 θιασώτης	 του	 ανθρώπινου	 κεφαλαίου,	 στην	 εννοιολογική	
επαναπλαισίωση	 του	 ρόλου,	 των	 μορφών	 και	 του	 περιεχομένου	 της	 μάθησης	 ενηλίκων,	
αλλά	και	στη	δημιουργία	νέων	μορφών	ιδεολογικής	χειραγώγησης	και	διακυβέρνησης	των	
ευρωπαϊκών	λαών	 (Milana	&	Nesbit,	2015:	242;	Holford	&	Milana,	2014:	3;	Casey,	2012).	
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Αναπτύσσει	 ένα	 σύνολο	 στρατηγικών	 στόχων	 που	 συνοψίζονται	 στη	 στρατηγική	 της	
Λισσαβόνας	(COM,	2000;	ΕΕΚ,	2001)	και	την	τρέχουσα	πολιτική	της	στρατηγικής	«Ευρώπη	
2020»	(COM,	2010).	
Αρχικός	στόχος	 της	παρούσας	εργασίας	είναι	 να	παρουσιάσει	 τις	βασικές	διαστάσεις	 της	
ευρωπαϊκής	 στρατηγικής	 για	 τη	 δια	 βίου	 μάθηση	 και	 το	 πώς	 επηρεάζει	 την	 εκπαίδευση	
ενηλίκων,	 κυρίως	 διαμέσου	 της	 νέας	 γενιάς	 σχεδίων	 δράσης	 στο	 πλαίσιο	 της	 ατζέντας	
Ευρώπη	2020.	Ακολούθως,	θα	αναλυθεί	η	πολιτική	και	η	ιδεολογία	των	επίσημων	κειμένων	
των	 διεθνών	 οργανισμών	 και	 της	 ΕΕ	 με	 βάση	 την	 οπτική	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	
προκειμένου	να	κατανοηθούν	οι	πολύπλοκοι	τρόποι	με	τους	οποίους	η	εξουσία	λειτουργεί,	
ώστε	 να	 κυριαρχήσει	 και	 να	 διαμορφώσει	 συνειδήσεις	 (Kincheloe	 &	 McLaren,	 2005).	 Η	
ανάλυση	 αυτή	 μπορεί	 να	 αξιοποιηθεί	 ως	 πεδίο	 πληρέστερης	 κατανόησης	 της	 γενικής	
πολιτικής	συγκυρίας,	αλλά	και	ως	κριτήριο	αξιολόγησης	ευρύτερων	θεωρητικών	σχημάτων	
για	τη	σύγχρονη	διαμόρφωση	της	εκπαίδευσης	ενηλίκων	(O’	Connor,	2010).	
	

Οι	ευρωπαϊκές	πολιτικές	της	δια	βίου	μάθησης	και	απασχόλησης	στο	βωμό	της	
νεοφιλελεύθερης	μακροοικονομικής	ανάπτυξης	

Η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 προκειμένου	 να	 ισχυροποιηθεί	 στο	 πλαίσιο	 του	 διεθνούς	
ανταγωνισμού	αναπτύσσει	 ένα	 σύνολο	 στρατηγικών	 στόχων	 που	αναγάγουν	 τη	 δια	 βίου	
εκπαίδευση	και	μάθηση	σε	ρόλο	κλειδί	για	την	επέκταση	της	νεοφιλελεύθερης	οικονομίας	
και	κοινωνίας	της	γνώσης.	Οι	στόχοι	αυτοί	συνοψίζονται	στη	στρατηγική	της	Λισσαβόνας	
(COM,	2000;	ΕΕΚ,	2001),	την	επανατοποθέτησή	της	στα	σχέδια	δράσης	νέας	γενιάς	και	την	
τρέχουσα	πολιτική	της	στρατηγικής	«Ευρώπη	2020»	(COM,	2010).		
Από	 τη	 νέα	 χιλιετία	 και	 έπειτα	 στο	 θεσμικό	 πολιτικό	 λόγο	 της	 ΕΕ	 επανοηματοδοτείται	 η	
έννοια	 της	 δια	 βίου	μάθησης	η	 οποία	 τοποθετείται,	 σχεδόν	αποκλειστικά,	 στο	πεδίο	 της	
εκπαίδευσης	 ενηλίκων,	 κυρίως,	 ως	 συνεχιζόμενη	 επαγγελματική	 εκπαίδευση,	 κατάρτιση	
και	μάθηση	των	ενηλίκων	για	την	προσαρμογή	στις	υπό	συνεχή	διαμόρφωση	ανάγκες	της	
αγοράς	εργασίας.	Το	συνεχές	της	δια	βίου	μάθησης	δίνει	έμφαση	σε	δύο	διαστάσεις	 της	
δια	 βίου:	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 (lifelong)	 και	 σε	 όλο	 το	 εύρος	 του	 βίου	 (lifewide)	
επιδιώκοντας	οριζόντια	και	κάθετα	να	συμπεριληφθεί	αφενός,	όλο	το	εύρος	της	ζωής	και	
αφετέρου,	όλο	το	εύρος	των	εκπαιδευτικών	πλαισίων	(Hasan,	2012:	474;	COM,	2000:	8-9).	
Φέρνει	κατά	αυτόν	τον	τρόπο	στο	προσκήνιο	τη	μη-τυπική	και	άτυπη	μορφή	μάθησης,	οι	
οποίες	 παραθεωρούνταν,	 παρότι	 αποτελούν	 «μία	 τεράστια	 δεξαμενή	 μάθησης»	 (COM,	
2010),	με	αίτημα	να	αναγνωρίζονται	και	να	πιστοποιούνται	όπως	η	τυπική	και	επομένως	να	
«μετασχηματίζονται	 σταδιακά	 σε	 έναν	 μηχανισμό	 πιστοποίησης»	 καθιστώντας	 την	
επιχείρηση	τον	«βασικό	εταίρο»	τους	στη	μάθηση	(Καραλής,	2003).	
Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 η	 ΔΒΜ	 ορίζεται	 ως	 «όλη	 η	 σκόπιμη	 μαθησιακή	 δραστηριότητα	 που	
αναλαμβάνεται	 σε	 μία	 διαρκή	 βάση	 με	 στόχο	 τη	 βελτίωση	 γνώσεων,	 δεξιοτήτων	 και	
ικανοτήτων»	 (COM,	 2000:	 3),	 καθιστώντας	 την	 εκπαίδευση	 ενηλίκων	 «μέσο	 για	 την	
οικονομική	 ανάπτυξη	 και	 την	 εντατικοποιημένη	 χρήση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού»	 και	
συναρτώντας	ευθέως	την	επαγγελματική	κατάρτιση	με	την	μακροοικονομική	ανάπτυξη	και	
την	 προώθηση	 της	 απασχόλησης	 δίνοντας	 την	 έναν	 εντελώς	 άλλο	 προσανατολισμό	 από	
αυτόν	που	 τη	συνέδεε	με	 τα	λαϊκά	κινήματα	που	 την	ανέδειξαν	 ιστορικά	 (Kokkos,	2008).	
Όπως	διατυπώνεται	και	από	το	Ευρωπαϊκό	Κοινοτικό	Ταμείο	(ΕΚΤ)	στο	Γ΄	ΚΠΣ	(2000-2006),	
η	 χρηματοδότηση	 αποσκοπεί	 στην	 παροχή	 των	 κατάλληλων	 εργασιακών	 ικανοτήτων	
προκειμένου	να	βελτιωθεί	η	προσαρμοστικότητα	των	εργαζομένων	στην	αγορά	εργασίας.	
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Οι	τέσσερεις	καίριοι	στόχοι	στη	στρατηγική	της	Λισαβόνας	είναι	οι	εξής:	
- Να	καταστεί	η	ΔΒΜ	και	η	κινητικότητα	μία	πραγματικότητα	
- Να	 βελτιωθεί	 η	 ποιότητα	 και	 η	 αποτελεσματικότητα	 της	 εκπαίδευσης	 και	

κατάρτισης	
- Να	προωθηθεί	η	ισοτιμία,	η	κοινωνική	συνοχή	και	η	ενεργός	συμμετοχή	στα	κοινά,		
- Να	ενθαρρυνθεί	η	δημιουργικότητα	και	η	καινοτομία,	καθώς	και	το	επιχειρηματικό	

πνεύμα	 σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	 κατάρτισης	 (EUR-lex,	 2016α;	
ΣΕΚ,	2009).	

Η	εκπαίδευση	ενηλίκων	ως	αμιγές	πεδίο	δράσης	εντοπίζεται	στο	υποπρόγραμμα	Grundtvig	
του	προγράμματος	Socrates	με	προτεραιότητες	τη	βελτίωση	των	γνώσεων	και	ικανοτήτων	
των	ενηλίκων	και	την	αντιμετώπιση	της	γήρανσης	του	πληθυσμού	ενώ	το	υποπρόγραμμα	
Minerva	 αναπτύχθηκε	 πάνω	στην	ανοιχτή	 και	 εξ	 αποστάσεως	μάθηση	 και	 πληροφόρηση	
και	 στις	 τεχνολογίες	 επικοινωνίας	 στην	 εκπαίδευση	 ενηλίκων.	 Η	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	
προώθηση	 των	 μέσων	 και	 τρόπων	 ηλεκτρονικής	 μάθησης	 φαίνεται	 και	 από	 την	
ενσωμάτωση	του	προγράμματος	eLearning	(2004-2006),	στο	πρόγραμμα	δράσης	της	ΔΒΜ	
(2007-2013)	 (Eur-lex,	2016β;	 Γκόβαρης	&	Ρουσσάκης,	2008:	22).	 Το	πρόγραμμα	Leonardo	
da	Vinci	δίνει	έμφαση	στην	επαγγελματική	εκπαίδευση	και	κατάρτιση	(εκτός	τριτοβάθμιας)	
το	 οποίο	 ρητά	 συναρτάται	 με	 την	 αγορά	 εργασίας	 (ΕΕΚ,	 2007:	 4,	 6-8).	 Επιπλέον,	 το	
διαρθρωτικό	 Πρόγραμμα	 Tempus	 Plus	 για	 τη	 συνεργασία	 μεταξύ	 ιδρυμάτων	 που	
αποσκοπεί	 στην	ανάπτυξη	ανθρωπίνων	πόρων	 και	ανθρώπινου	 κεφαλαίου	περιλαμβάνει	
πλέον	 και	 τον	 τομέα	 της	 επαγγελματικής	 εκπαίδευσης	 και	 της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	
(Γκόβαρης	&	Ρουσσάκης,	2008:	23;	ΕΕΚ,	2004).		
Με	 τη	 στρατηγική	 της	 Λισαβόνας	 εγκαινιάζεται	 η	 δημιουργία	 του	 ανοιχτού	 ευρωπαϊκού	
εκπαιδευτικού	χώρου	που	προωθεί	τη	στενότερη	συνεργασία	και	τον	αποτελεσματικότερο	
συντονισμό	μεταξύ	 των	 κρατών-μελών,	αλλά	 και	με	 τους	 κοινωνικούς	 εταίρους,	 τις	ΜΚΟ	
και	τους	διεθνείς	οργανισμούς	(Συμβούλιο	της	Ευρώπης,	ΟΟΣΑ,	ΟΥΝΕΣΚΟ).	Εγκαινιάζονται	
επίσης	 νέες	 μορφές	 διακυβέρνησης	 που	 θεσμοθετούνται	 μέσω	 της	 Ανοιχτής	 Μεθόδου	
Συνεργασίας	 και	 Συντονισμού	 (ΑΜΣ),	 στους	 τομείς	 της	 εκπαίδευσης,	 κατάρτισης,	
απασχόλησης	και	αγοράς	εργασίας	(Ζαρίφης,	2014:	89-90;	Γκόβαρης	&	Ρουσσάκης,	2008:	
20-2;	 ΕΕΚ,	 2007).	 Οι	 μορφές	 αυτές	 συνιστούν	 έναν	 «παρεκβατικό	 ρυθμιστικό	 μηχανισμό	
που	 επαναπροσδιορίζει	 την	 κοινωνική	 πολιτική	 υπό	 το	 πρίσμα	 των	 οικονομικών	
επιδόσεων»	 υποκαθιστώντας	 τις	 έως	 τότε	 δύο	 κλασικές	 μορφές	 διακυβέρνησης:	 α)	 την	
υπερεθνική	 ή	 κοινοτική	 μέθοδο	 με	 αποφάσεις	 και	 παραγωγή	 δεσμευτικών	 νομικών	
κειμένων	 και	 β)	 τη	 διακυβερνητική	 συνεργασία	 εκτός	 συνθηκών	 βασισμένη	 σε	
διαπραγματεύσεις	 με	 βάση	 κοινά	 συμφέροντα	 μεταξύ	 των	 μελών.	 Μέσω	 της	 ΑΜΣ	
επιχειρείται	πλέον	η	εξασφάλιση	της	τήρησης	των	κοινών	στόχων	και	δεικτών	«εν	απουσία	
του	 νόμου	 με	 επιλεκτική	 κινητοποίηση	 πολιτικών	 ενεργειών	 των	 δρώντων	 σε	 θεσμούς»	
(Rasmussen,	2014:	25).	
Η	 Στρατηγική	 της	 Λισσαβόνας	 έγινε	 αντικείμενο	 διαβουλεύσεων	 και	 πολυάριθμων	
συναντήσεων	 όπως	 συνοψίζεται	 σε	 μια	 πληθώρα	 πολιτικών	 εγγράφων	 που	 έχει	
δημιουργηθεί	 από	 τα	 θεσμικά	 της	 όργανα	 που	 αποτελούν	 τη	 δεξαμενή	 σκέψης	 της	
περαιτέρω	 νεοφιλελευθεροποίησης	 της	 ΕΕ	 (Holford	 &	 Milana,	 2014:	 3).	 Έκτοτε,	 ένας	
σημαντικός	όγκος	κειμένων	εκπαιδευτικής	πολιτικής	έχει	παραχθεί	συγκεκριμενοποιώντας	
στόχους,	 δείκτες	 αξιολόγησης,	 προγράμματα,	 στατιστικά	 στοιχεία	 συνθέτοντας	 ένα	
συνεκτικό	και	οργανωμένο	θεσμικό	πλαίσιο	για	την	εκπαίδευση	και	την	κατάρτιση.		
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Το	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 το	 Μάη	 του	 2009	 υιοθετεί	 το	 στρατηγικό	 Πλαίσιο	 για	 την	
Ευρωπαϊκή	Συνεργασία	στην	Εκπαίδευση	και	Κατάρτιση	με	βάση	τις	αρχές	του	οποίου	θα	
αναπτυχθεί	 το	δεκαετές	πρόγραμμα	Ευρώπη	2020	 (ΣΕΚ,	2009).	Σ΄	αυτό	επαναλαμβάνεται	
το	 πλαίσιο	 των	 αρχών	 της	 στρατηγικής	 της	 Λισαβόνας	 ενώ	 προστίθενται	 στόχοι	 και	
δραστηριότητες	 σε	 διαφορετικά	 πεδία	 της	 εκπαίδευσης	 και	 κατάρτισης.	 Επιπλέον,	
συνδέεται	 με	 τη	 διαδικασία	 της	 Μπολόνια	 (1999)	 και	 τη	 δημιουργία	 ενός	 ευρωπαϊκού	
χώρου	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	(Rasmussen,	2014:	24)	η	οποία	επίσης	εστιάζει	στη	δια	
βίου	μάθηση	(ΣΕΚ,	2009).		
Το	2011	το	Συμβούλιο	με	ένα	ψήφισμα	για	Ένα	ανανεωμένο	ευρωπαϊκό	θεματολόγιο	για	
την	εκπαίδευση	ενηλίκων	επικύρωσε	το	σχεδίου	δράσης	για	τη	στρατηγική	Ευρώπη	2020.	
Στο	ψήφισμα	συνοψίζεται	ένα	πλαίσιο	συμπερασμάτων,	στο	οποίο	τονίζεται	η	ουσιαστική	
συμβολή	 της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 στην	 οικονομική	 ανάπτυξη,	 κυρίως	 μέσα	 από	 την	
ενίσχυση	 της	 παραγωγικότητας,	 της	 ανταγωνιστικότητας,	 της	 δημιουργικότητας,	 της	
καινοτομίας	 και	 του	 επιχειρηματικού	 πνεύματος.	 Αναγνωρίζεται	 η	 σημασία	 της	 στις	
συνθήκες	της	τρέχουσας	οικονομικής	κρίσης	για	την	εργασιακή	και	κοινωνική	επανένταξη	
(ΣΕΚ,	2011:	3)	
	

δεδομένου	 ότι	 παρέχει	 τη	 δυνατότητα	 –ιδίως	 στους	 εργαζομένους	 με	 λίγα	
προσόντα	 ή	 μεγαλύτερης	 ηλικίας–	 να	 βελτιώσουν	 την	 ικανότητα	 προσαρμογής	
τους	 στις	 αλλαγές	 που	 επέρχονται	 στην	 αγορά	 εργασίας	 και	 στην	 κοινωνία.	 Η	
μάθηση	 των	 ενηλίκων	 αποτελεί	 μέσο	 για	 την	 αναβάθμιση	 ή	 τον	
αναπροσανατολισμό	 των	 δεξιοτήτων	 όσων	 πλήττονται	 από	 την	 ανεργία	 και	 την	
αναδιάρθρωση	 ή	 βρίσκονται	 σε	 μεταβατική	 περίοδο	 στη	 σταδιοδρομία	 τους.	
Επίσης	 συμβάλλει	 σε	 σημαντικό	 βαθμό	 στην	 κοινωνική	 ένταξη,	 την	 ενεργό	
συμμετοχή	στα	κοινά	και	την	προσωπική	ανάπτυξη	(ό.π.:	1).	
	

Στο	 σχέδιο	 δράσης	 που	 αναπτύχθηκε	 περιλαμβάνεται	 ένα	 φάσμα	 δραστηριοτήτων	 που	
αναλαμβάνει	 η	 Επιτροπή	 και	 τα	 κράτη-μέλη,	 μέσω	 ομάδων	 εστίασης	 (focus	 groups),	
περιφερειακών	συναντήσεων,	μάθησης	μεταξύ	ομοτέχνων	(peer	learning),	εργαστήρια	και	
ερευνητικές	 μελέτες	 (Rasmussen,	 2014:	 25).	 Ακόμη,	 παροτρύνεται	 η	 συνέχιση	 και	 η	
ενίσχυση	της	συνεργασίας	με	ανάλογες	διεθνείς	οργανώσεις	όπως	ο	ΟΟΣΑ	(αξιοποίηση	των	
αποτελεσμάτων	του	Προγράμματος	Διεθνούς	Αξιολόγησης	των	ικανοτήτων	των	ενηλίκων	-	
PIAAC),	 η	 UNESCO,	 καθώς	 και	 άλλες	 περιφερειακές	 ή	 παγκόσμιες	 πρωτοβουλίες	 όπως	 ο	
ευρωασιατικός	κόμβος	της	διά	βίου	μάθησης	(ASEM)	(ΣΕΚ,	2011:	2-3).		
Στο	 πρόγραμμα	 «Εκπαίδευση	 και	 Κατάρτιση	 -	 Ευρώπη	 2020»	 (ΕΚ	 2020)	 με	 βάση	 τη	
διαπίστωση	του	σχεδίου	δράσης	ότι	η	συμμετοχή	στην	εκπαίδευση	ενηλίκων	συνεχίζει	να	
μειώνεται	στην	ΕΕ	και	από	9,8	%	στην	ηλικιακή	ομάδα	των	25-64	ετών	το	2005	έπεσε	στο	
9,1%	 το	 2010,	 τίθεται	 ως	 κεντρικός	 στόχος	 να	 ανέλθει	 το	 ποσοστό	 αυτό	 στο	 15%	 και	
παράλληλα,	 να	 εξασφαλιστεί	 ότι	 τουλάχιστον	 40%	 των	 νεαρών	 ενηλίκων	 θα	
συμπληρώσουν	 την	 τριτοβάθμια	 ή	 μια	 ισοβάθμια	 εκπαίδευση	 μέχρι	 το	 2020	 (ό.π.:	 2-3).	
Ταυτόχρονα,	 συγκεκριμενοποιούνται	 οι	 στόχοι	 και	 οι	 πόροι	 για	 την	 προώθηση	 της	
εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 «ΕΚ	 2020»	 όπου	 εκτός	 των	
τεσσάρων	 στόχων	 της	 στρατηγικής	 της	 Λισαβόνας	 προστίθεται	 και	 ένας	 πέμπτος,	 η	
βελτίωση	 της	 βάσης	 γνώσεων	 για	 την	 εκπαίδευση	 ενηλίκων	 και	 την	παρακολούθηση	 της	
(με	αξιοποίηση	σχετικών	ερευνών,	συλλογή	επαρκών	βασικών	δεδομένων,	εντατικοποίηση	
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της	 έρευνας	 και	 της	 ανάλυσης	 ζητημάτων	 αναφορικά	 με	 τη	 μάθηση	 των	 ενηλίκων),	 με	
ύψιστη	προτεραιότητα	τη	συμβολή	τους	στην	απασχολησιμότητα	των	ενηλίκων	(ΣΕΚ,	2011:	
6).		
Η	 περίοδος	 έως	 το	 2020	 χωρίστηκε	 σε	 κύκλους	 εργασίας	 που	 ο	 κάθε	 ένας	 έθετε	
συγκεκριμένες	 προτεραιότητες	 (ΣΕΚ,	 2009:	 3-5).	 Ο	 πρώτος	 αφορούσε	 την	 περίοδο	 2009-
2011,	ενώ	για	την	περίοδο	2016-2020,	καθορίστηκαν	μια	σειρά	από	νέες	προτεραιότητες	οι	
οποίες	είναι:	

- κατάλληλες	 και	 υψηλής	 ποιότητας	 δεξιότητες	 και	 ικανότητες	 με	 στόχο	 την	
απασχολησιμότητα,	 την	 καινοτομία,	 την	 ενεργό	 συμμετοχή	 στα	 κοινά	 και	 την	
ευημερία	(π.χ.	δημιουργικότητα,	πνεύμα	πρωτοβουλίας	και	κριτική	σκέψη)·	

- εκπαίδευση	 χωρίς	 αποκλεισμούς,	 ισότητα,	 αποφυγή	 διακρίσεων	 και	 προαγωγή	
των	 ικανοτήτων	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 (π.χ.	
αλληλοκατανόηση	και	δημοκρατικές	αξίες)·	

- ανοικτή	 και	 καινοτόμος	 εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση,	 που	 θα	 είναι	 πλήρως	
ενταγμένες	στην	ψηφιακή	εποχή·	

- ευρεία	υποστήριξη	των	εκπαιδευτών	 (π.χ.	βελτιωμένες	διαδικασίες	πρόσληψης,	
επιλογής	και	κατάρτισης	καθώς	και	συνεχής	επαγγελματική	εξέλιξη)·	

- διαφάνεια	και	αναγνώριση	των	δεξιοτήτων	και	των	επαγγελματικών	προσόντων	
με	 στόχο	 τη	 διευκόλυνση	 της	 μάθησης	 και	 της	 κινητικότητας	 του	 εργατικού	
δυναμικού		

- βιώσιμες	 επενδύσεις,	 ποιότητα	 και	 αποτελεσματικότητα	 των	 συστημάτων	
εκπαίδευσης	και	κατάρτισης	(EUR-lex,	2016α).	

Η	 εκπαίδευση	 ενηλίκων	 αποτελεί	 κεντρικό	 στόχο	 και	 των	 πολιτικών	 απασχόλησης	 ως	
επαγγελματική	εκπαίδευση	και	κατάρτιση.	Η	Επιτροπή	για	την	Απασχόληση,	τις	Κοινωνικές	
Υποθέσεις	 και	 την	 Ένταξη,	 η	 οποία	 έχει	 ως	 κύριο	 μέλημά	 της	 την	 ανάπτυξη	 της	
«Στρατηγικής	για	την	Απασχόληση»,	έθεσε	ως	έναν	από	τους	κεντρικούς	της	στόχους	την	
αποκατάσταση	 της	 δυναμικής	 της	 αγοράς	 εργασίας	 με	 τη	 βελτίωση	 της	
απασχολησιμότητας	των	εργαζομένων.	Για	την	επίτευξή	του	στόχου	αυτού	στοιχείο-κλειδί	
είναι	η	απόκτηση	δεξιοτήτων	και	κατάρτισης.	Η	πρωτοβουλία	της	επιτροπής	με	τίτλο	Νέες	
Δεξιότητες,	 Νέες	 Θέσεις	 Εργασίας	 για	 τη	 γεφύρωση	 της	 απόστασης	 μεταξύ	 εκπαίδευσης	
και	 εργασίας	 μέσω	 της	 προώθησης	 καλύτερης	 πρόβλεψης	 των	 μελλοντικών	 αναγκών	 σε	
δεξιότητες	 και	 μέσω	 της	 βελτίωσης	 της	αντιστοιχίας	 μεταξύ	 δεξιοτήτων	 και	 αναγκών	 της	
αγοράς	 εργασίας	 η	 οποία	 είχε	 ξεκινήσει	 ήδη	 από	 το	 2008	 εντάχθηκε	 στη	 Στρατηγική	
Ευρώπη	2020	(Rasmussen,	2014:	29).		
Εισάγει	 ως	 έννοια-κλειδί	 για	 το	 σχεδιασμό	 των	 πολιτικών	 της	 απασχόλησης	 την	
ευασφάλεια	(flexicurity).	Η	έννοια	αποτελεί	νεολογισμό	και	σύμπτυξη	των	λέξεων	ευελιξία	
(flexibility)	 και	 ασφάλεια	 (security)	 και	 στο	 πλαίσιο	 της	 στρατηγικής	 χαρακτηρίζεται	 από	
τέσσερες	 άξονες	 προτεραιοτήτων:	 α)	 ευέλικτες	 και	 αξιόπιστες	 συμβάσεις,	 β)	 δια	 βίου	
μάθηση,	 γ)	 ενεργητικές	 πολιτικές	 για	 την	 αγορά	 εργασίας	 και	 δ)	 σύγχρονα	 συστήματα	
κοινωνικής	ασφάλισης	(Rasmussen,	2014:	29).	
Το	 2015	 το	 Συμβούλιο	 της	 ΕΕ	σε	 σχετική	 του	απόφαση	με	θέμα:	Πολιτικές	απασχόλησης	
των	χωρών	της	ΕΕ:	κατευθυντήριες	οδηγίες	θέτει	τις	προτεραιότητες	και	τους	στόχους	για	
τις	 εθνικές	πολιτικές	απασχόλησης.	 Στην	απόφαση	υποστηρίζεται	ότι	υιοθετείται	μία	νέα	
προσέγγιση	 στη	 χάραξη	 της	 οικονομικής	 πολιτικής	 με	 βάση	 τις	 επενδύσεις,	 τις	
διαρθρωτικές	 μεταρρυθμίσεις	 και	 τη	 δημοσιονομική	 υπευθυνότητα	 που	 αφορούν	 σε	
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τέσσερις	 βασικούς	 τομείς:	 1)	 τόνωση	 της	 ζήτησης	 εργασίας,	 2)	 ενίσχυση	 της	 προσφοράς	
εργασίας	 και	 των	 δεξιοτήτων,	 3)	 βελτίωση	 της	 λειτουργίας	 των	 αγορών	 εργασίας	 και	 4)	
δικαιοσύνη,	 καταπολέμηση	 της	 φτώχειας	 και	 προώθηση	 των	 ίσων	 ευκαιριών.	 Εκτός	 του	
πρώτου	σε	όλους	τους	υπόλοιπους	τομείς	η	εκπαίδευση	ενηλίκων	συμπεριλαμβάνεται	ως	
οργανικό	 τους	 μέρος	 είτε	 αναφέρεται	 γενικώς	 ως	 εκπαίδευση	 ή	 πιο	 συγκεκριμένα	 ως	
επαγγελματική	 εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση	 που	 στοχεύει	 στη	 βελτίωση	 της	 αντιστοιχίας	
μεταξύ	δεξιοτήτων	και	αναγκών	της	αγοράς	εργασίας	και	τις	πολιτικές	ευασφάλειας	(Eur-
lex,	 2017α).	 Παράλληλα,	 η	 εκπαίδευση	 ενηλίκων	 είτε	 άμεσα	 είτε	 έμμεσα,	 άλλοτε	
εκτενέστερα	και	άλλοτε	σε	μικρότερο	βαθμό,	αποτελεί	μέρος	των	πολιτικών	που	εστιάζουν	
στην	ένταξη	των	νέων	στην	αγορά	εργασίας,	στην	ενίσχυση	της	επιχειρηματικότητας,	στην	
ανάπτυξη	επαγγελματικών	προσόντων	και	δεξιοτήτων	για	την	αγορά	εργασίας,	καθώς	και	
σε	 αποφάσεις	 που	 αφορούν	 σε	 άλλους	 τομείς	 της	 ευρωπαϊκής	 πολιτικής	 όπως,	 η	
προσαρμογή	 στην	 παγκοσμιοποίηση,	 η	 βιομηχανική	 ανάπτυξη	 κά	 (Eur-lex,	 2014α	 &	 β,	
2017α	&	β).		
Οι	παραπάνω	αποφάσεις	και	δράσεις	συναρτώνται	άμεσα	με	την	αύξηση	των	διαδικασιών	
επιτήρησης,	 ελέγχου	 και	 λογοδοσίας	 αναπτύσσοντας	 ταυτόχρονα	 την	 αξιολόγηση	 και	
πιστοποίηση	της	άτυπης	και	εμπειρικής	μάθησης	καθώς	και	ένα	σύστημα	παρακολούθησης	
και	 τυποποίησης	 των	 επαγγελματικών	 προσόντων.	 Σε	 μία	 απόπειρα	 διαχείρισης	 των	
σύνθετων	 σχέσεων	 μεταξύ	 εκπαίδευσης-κατάρτισης	 και	 εργασίας	 θεσμοθετείται	 το	
λεγόμενο	 Πλαίσιο	 Επαγγελματικών	 Προσόντων	 και	 Περίγραμμα	 Επαγγελματικών	
Προσόντων	(ΠΕΠ).	Τα	ΠΕΠ	υιοθετούνται	από	τις	κυβερνήσεις	και	επιχειρήσεις	ως	μέσο	για	
να	κάνουν	την	εκπαίδευση	σχετική	με	τις	ανάγκες	των	χώρων	εργασίας,	ενώ	αξιοποιούνται	
στην	κρατική	ρητορική	τους	για	την	επίτευξη	εκπαιδευτικών	μεταρρυθμίσεων.	Λειτουργούν	
ως	 ταξινομητές	 που	 συγκεκριμενοποιούν	 τη	 σχέση	 σε	 ένα	 συνεχές	 οριζόντια	 και	 κάθετα	
των	 διαφορετικών	 μορφών	 προσόντων.	 «Παράλληλα	 συνιστούν	 έναν	 μηχανισμό	 για	 να	
συγκρίνονται	 πολύπλοκα	 διακρατικά	 εκπαιδευτικά	 συστήματα	 κατάρτισης,	 ίσως	 με	
ανάλογο	τρόπο	που	τα	μακροοικονομικά	μεγέθη	αποτελούν	δείκτες	που	χρησιμοποιούνται	
για	 να	 συγκριθούν	 εθνικές	 οικονομίες».	 Ωστόσο,	 δεν	 παύει	 να	 αξιολογούν	 και	 να	
λαμβάνουν	υπόψη	τους	συγκεκριμένες	μορφές	γνώσης	(Walters,	2014:	190).	
Η	 ταξινόμηση	 αυτή	 διευκολύνει	 από	 τη	 μία	 πλευρά	 την	 αποτύπωση	 πώς	 τα	 προσόντα	
σχετίζονται	 το	ένα	με	το	άλλο	και	από	την	άλλη	το	πεδίο	εφαρμογής	τους,	αλλά	και	πώς	
αξιολογούνται	στις	κοινωνίες.	Τα	προγράμματα	ΔΒΜ	οφείλουν	να	συνταχθούν	με	αυτή	τη	
λογική	ώστε	να	εγκυροποιούν	την	προγενέστερη	μάθηση	και	αποκτούν	αξία	σε	σχέση	με	τη	
συμβολή	τους	στη	συσσώρευση	ή	μεταβίβαση	πιστωτικών	μονάδων.		
Σε	όλες	τις	σχετικές	αποφάσεις	και	δράσεις	η	νεοφιλελεύθερη	ατζέντα	αξιοποιεί	παλιά	και	
νέα	σημαίνοντα	για	να	κατασκευάσει	και	να	κωδικοποιήσει	την	πραγματικότητα	της	ΔΒΜ	
στις	 οικονομίες	 και	 της	 κοινωνίες	 της	 γνώσης.	 Το	 λεξιλόγιο	 αυτό	 επαναλαμβάνεται	
μονότονα	και	συστηματικά:	

1. Γνώσεις,	 Ικανότητες	 και	 Δεξιότητες	 για	 την	 αγορά	 εργασίας:	 Απασχόληση,	
Δημιουργικότητα,	Καινοτομία,	Παραγωγικότητα,	Ανταγωνιστικότητα	Επιχειρηματικό	
πνεύμα,	 Ψηφιακές	 Τεχνολογίες	 και	 e-learning,	 Κινητικότητα,	 Ποιότητα	 και	
Αποτελεσματικότητα,	Απολογιστικότητα-λογοδοσία,	Πιστοποίηση	προσόντων,	αλλά	
και		

2. Εκπαίδευση	 χωρίς	 αποκλεισμούς,	 Ισοτιμία,	 Κοινωνική	 συμμετοχή,	 Ενεργή	
πολιτειότητα	 και	 κοινωνία	 των	 πολιτών,	 εργασιακή	 ένταξη	 και	 επανένταξη,	
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βιώσιμες	επενδύσεις	στα	συστήματα	εκπαίδευσης	και	κατάρτισης.	
Στη	συνέχεια	θα	αναλύσουμε	τη	νεοφιλελεύθερη	 ιδεολογία	που	αξιοποιεί	εργαλειακά	το	
λεξιλόγιο	 αυτό	 στη	 ρητορική	 των	 ευρωπαϊκών	 πολιτικών	 για	 τη	 δια	 βίου	 μάθηση	 και	
εκπαίδευση	ενηλίκων.	
	
Η	ιδεολογία	του	νεοφιλελευθερισμού	στη	ρητορική	των	ευρωπαϊκών	πολιτικών	της	δια	

βίου	μάθησης	και	εκπαίδευσης	ενηλίκων	
Το	 οικονομικό	 μοντέλο	 που	 υιοθετείται	 στον	 πολιτικό	 διάλογο	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	
προωθεί	 τη	 δια	 βίου	 μάθηση	 για	 την	 εντατική	 παραγωγή	 νέων	 μορφών	 γνώσης	 και	
δεξιοτήτων,	 προκειμένου	 να	 αυξηθεί	 η	 δημιουργία	 καινοτόμων	 προϊόντων	 που	 θα	
διακινούνται	σε	άκρως	ανταγωνιστικές	παγκόσμιες	αγορές.	Σκοπός	του	είναι	να	πείσει	τους	
εργαζόμενους	 ότι	 το	 «ανθρώπινο	 κεφάλαιο»	 και	 η	 μόρφωση	 είναι	 ποσοτικά	
προσδιορίσιμα.	Μέσω	 της	 μάθησης	 η	 οποία	 συμβάλει	 στην	 οικονομική	 παραγωγικότητα	
εγχειρηματοποιείται	ένα	μοντέλο	κατασκευής	του	πολίτη	που	η	ουσιαστική	του	διάσταση	
έγκειται	στην	αποτελεσματική	του	συμμετοχή	στην	αγορά	εργασίας.	Επομένως,	η	μάθηση	
από	 δικαίωμα	 και	 αγαθό	 έχει	 μετασχηματιστεί	 σε	 απόκτημα	 το	 οποίο	 με	 τη	 μορφή	
εμπορεύματος	 μπορεί	 να	 ανταλλαχθεί	 με	 στόχο	 την	 προσωπική	 ευημερία	 και	
προσανατολίζει	 άτομα,	 οργανισμούς	 και	 κοινότητες	 στην	 επιδίωξή	 της	 (Jarvis,	 2009;	
Paavola	&	Hakkarainen,	 2005;	Πρόκου,	 2004).	Ως	 λογική	συνέπεια	μεγεθύνεται	 το	 χάσμα	
μεταξύ	μεταξύ	υπερεκπαιδευμένων	και	υποεκπαιδευμένων	(Karantinos,	2008;	OECD,	2005:	
311;	 Βεργίδης,	 2008).	 Δηλαδή,	 μεταξύ	 όσων	 έχουν	 ουσιαστική	 μόρφωση	 και	 οικονομική	
δυνατότητα	για	να	επιδιώξουν	και	να	χρηματοδοτήσουν	ευκαιρίες	για	ΔΒΜ	και	όσων	έχουν	
λίγη	 ή	 ακατάλληλη	 τυπική	 εκπαίδευση	 και	 ανεπαρκείς	 οικονομικούς	 πόρους	 οπότε	
αδυνατούν	να	το	κάνουν	(Fejes,	2016;	Walters,	2014;	Hasan,	2012;	Paavola	&	Hakkarainen,	
2005).	
Φυσικά,	 η	 ρητορική	 της	 τεχνοεπιστημονικής	 ανάπτυξης	 και	 των	 ραγδαίων	 αλλαγών	 του	
παγκοσμιοποιημένου	 καπιταλισμού	 συνηγορεί	 στη	 φυσικοποίηση	 της	 αναπόφευκτης	
ανάγκης	για	δια	βίου	μάθηση,	η	οποία	λόγω	της	ανάπτυξής	της	ως	καταναλωτικού	αγαθού	
και	 εξαιτίας	 των	 ψηφιακών	 τεχνολογιών	 είναι	 ευρέως	 προσβάσιμη	 από	 όλους,	 ενώ	 για	
όσους	βρίσκονται	σε	ευάλωτες	για	κοινωνικοοικονομικό	αποκλεισμό	ομάδες	υπάρχει	 και	
ανάλογη	 μέριμνα	 σε	 επίπεδο	 κυβερνήσεων.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 το	 ιδεολόγημα	 της	 δια	 βίου	
μάθησης	συνδέεται	από	τη	μία	πλευρά	με	την	απασχολησιμότητα	και	από	την	άλλη	με	τον	
εκδημοκρατισμό	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών,	 ιδιαίτερα	 των	 σύγχρονων	 δυτικών	
καπιταλιστικών	 κοινωνιών,	 όπου	 στο	 πλαίσιο	 του	 σχήματος	 προσφοράς	 και	 ζήτησης,	
δίνεται	η	δυνατότητα	της	ικανοποίησης	των	αναγκών	των	δια	βίου	μαθητευόμενων,	καθώς	
μεγιστοποιούνται	 οι	 ευκαιρίες	 για	 μάθηση	 (Griffin,	 2009:	 261-2;	 Πρόκου,	 2004).	
Παράλληλα,	 κρατικόμορφοι	 θεσμοί	 καθορίζουν	 ή	 εφαρμόζουν	 συλλογικές	 αποφάσεις	
επηρεάζοντας	 τα	 κράτη-μέλη	 και	 τους	 πληθυσμούς	 τους	 στο	 όνομα	 των	 κοινών	
διακρατικών	συμφερόντων	 (Milana,	2014:	84;	 Fejes,	2014:	119).	Μέσα	από	μία	πληθώρα	
παρόχων	που	δεν	περιορίζονται	πλέον	σε	κρατικούς	φορείς	και	θεσμούς,	και	εξαιτίας	του	
μεταξύ	 τους	ανταγωνισμού,	 οι	 ενήλικες	μπορούν	 να	διεκδικήσουν	 το	 «πακέτο»	μάθησης	
που	θα	διευκολύνει	την	προσωπική	τους	ανάπτυξη,	την	επαγγελματική	τους	εξέλιξη	και	την	
προσαρμογή	στις	νέες	επισφαλείς	συνθήκες	εργασίες	πιο	εύκολα	από	ποτέ	στο	παρελθόν.		
Η	ΕΕ	με	ένα	σύνολο	αποφάσεων	και	νομολογικών	εγγράφων	δεσμεύει	τα	κράτη-μέλη	της	
στην	 ανάπτυξη	 συστημάτων	 εκπαίδευσης	 και	 δια	 βίου	 μάθησης	 με	 αυτόν	 ακριβώς	 τον	
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διπλό	προσδιορισμό:	αφενός	την	παραγωγή	ειδικευμένων	και	ευέλικτων	εργαζόμενων	που	
απαιτούνται	 για	 τις	 εξαιρετικά	 εύκαμπτες	 και	 δυναμικές	 αγορές	 εργασίας,	 αφετέρου	 τη	
διαμόρφωση	 ευπειθών	 και	 συμμορφωμένων	 πολιτών.	 Επιπλέον,	 μεθοδεύει	 την	
εναρμόνιση	των	πολιτικών	δια	βίου	μάθησης,	εκπαίδευσης	και	απασχόλησης	μέσα	από	ένα	
σύνθετο	 γραφειοκρατικό	 σύστημα	 λογοδοσίας	 με	 συνεχείς	 ταξινομήσεις,	 δείκτες	 και	
στατιστικές	αποτυπώσεις	των	ρυθμών	και	των	αποτελεσμάτων	επίτευξής	τους.	Κατά	αυτόν	
τον	 τρόπο,	 επαναθεμελιώνει	 τον	 θετικισμό	 ως	 μορφή	 κοινωνικού	 ελέγχου	 (Fejes,	 2016,	
Rasmussen,	2014;	Aspin	&	al.,	2012).		
Η	σύλληψη	και	η	προώθηση	της	έννοιας	της	ΔΒΜ	στο	πλαίσιο	της	ρητορικής	αυτής	δίνει	
έμφαση	στο	ρόλο	που	μπορεί	να	διαδραματίσει	η	εκπαίδευση	ενηλίκων	στην	προετοιμασία	
για	 την	 ένταξη	 ή	 επανένταξη	 στην	αγορά	 εργασίας,	 αλλά	 και	 για	 επιτυχή	 επαγγελματική	
σταδιοδρομία.	 Τα	 τελευταία	 κοινοτικά	 κείμενα,	 μάλιστα,	 δείχνουν	 με	 σαφήνεια	 την	
επίδραση	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 στην	 τάση	 συμπίεσης	 και	 περιορισμού	 της	 δια	 βίου	
μάθησης	σε	«δια	βίου	μάθηση	ενηλίκων»	για	την	επίτευξη	οικονομικών	στόχων	και	προς	
εξυπηρέτηση	της	αγοράς	εργασίας	(Mohorčič-Špolar	&	Holford,	2014:	46).		
Η	 διαδικασία	 αυτή	 δεν	 αποσκοπεί,	 όμως,	 μόνο	 στην	 απόκτηση	 ή/και	 επικαιροποίηση	
γνώσεων	και	δεξιοτήτων,	όσο	στην	ιδεολογική	εμπέδωση	μίας	νέας	σύλληψης	του	εαυτού	
ως	 πολίτη	 επισφαλώς	 εργαζόμενου	 που	 δυνητικά	 οφείλει	 να	 είναι	 δια	 βίου	
εκπαιδευόμενος,	ευέλικτος	και	προσαρμόσιμος.	Καλλιεργούνται	κατά	αυτόν	τον	τρόπο	οι	
κατάλληλες	 για	 απασχολησιμότητα	 νοοτροπίες,	 ενώ	 την	 ίδια	 στιγμή,	 αποσκοπεί	 στην	
ανακοινωνικοποίηση	 των	 «ενηλίκων»	 εργαζομένων	 στις	 νέες	 εργασιακές	 ανάγκες	 των	
πολυεθνικών	στο	πλαίσιο	του	διεθνούς	ανταγωνισμού.	Ωστόσο,	«οι	νέοι	έχουν	επίσης	να	
διαχειριστούν	τις	σύνθετες	νέες	συνθήκες	της	επισφάλειας	και	του	ρίσκου	και	ταυτόχρονα	
να	 λειτουργήσουν	αποτελεσματικά	 στην	 αγορά	 εργασίας	 και	ως	 πολίτες»	 (Walker,	 2012:	
182).	Επομένως,	ο	όρος	εξυπηρετεί	και	στην	κοινωνικοποίηση	των	νεότερων	γενεών	και	για	
το	 λόγο	αυτό	 η	 επαγγελματική	 εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση	 συνδέεται	 άμεσα	πλέον	 με	 τη	
σχολική	εκπαίδευση.	Λειτουργεί,	συνεπώς,	ως	 ιδεολογικός	μηχανισμός	για	την	εμπέδωση	
και	τη	διασφάλιση	της	συναίνεσης	και	της	νομιμοποίησης	των	υπερεθνικών	πολιτικών	της	
ΕΕ	κτίζοντας	το	«όραμα»	της	οικονομίας	της	γνώσης	και	των	κοινωνιών	της	μάθησης	στην	
εποχή	του	νεοφιλελεύθερου	καπιταλισμού.		
Παράλληλα,	 οι	 νέες	 θεσμοθετημένες	 διαδικασίες	 και	 δράσεις	 υποστηρίζονται	 από	 μία	
επικαιροποίηση	των	φιλελεύθερων	ιδεολογημάτων	που	συνοψίζονται	παραδειγματικά	στο	
τρίπτυχο	των	αρχών:	κινητικότητα,	πιστοποίηση	και	ανταγωνιστικότητα.	Το	τρίπτυχο	αυτής	
της	 «φιλελεύθερης	 γραμματικής»	 αποσκοπεί	 στη	 χειραγώγηση	 και	 καθοδήγηση	 της	
ατομικής	 συμπεριφοράς,	 ενόσω	 «επιτρέπει»,	 μέσω	 της	 έκφρασης	 προτιμήσεων	 και	
επιλογών,	 την	 ανάληψη	 συγκεκριμένου	 είδους	 πρωτοβουλιών	 και	 βαθμό	 αυτονομίας	
στους	εκπαιδευόμενους	(Normand	&	Pacheco	2014:	96-7).		
Η	 κινητικότητα	 αποτελεί	 σημαντικό	 πυλώνα	 των	 ευρωπαϊκών	 πολιτικών	 και	 της	
στρατηγικής	 τόσο	 της	 ΔΒΜ	 όσο	 και	 της	 απασχόλησης	 και	 αποσκοπεί	 στην	 αύξηση	 και	
διευκόλυνση	της	ατομικής	κινητικότητας	στην	ευρωπαϊκή	αγορά	εργασίας.	Παρουσιάζεται	
ως	 μία	 δυνατότητα	 κοινωνικής	 κινητικότητας	 που	 συνδυάζεται	 με	 την	 πρόκληση	 της	
χωρικής	 κινητικότητας	 (ό.π.:	 97).	 Ουσιαστικά	 περιενδύει	 τη	 νέα	 μορφή	 «ευέλικτης»	
μετανάστευσης	 του	 εργατικού	 δυναμικού	 για	 ανεύρεση	 εργασίας	 στην	 ευρωπαϊκή	
επικράτεια	ως	ευκαιρία	για	εκπαίδευση	και	καριέρα.		
Η	πιστοποίηση	χαρακτηρίζεται	ως	μία	διαδικασία	που	συνίσταται	στην	απόδοση	αξίας	στα	
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άτομα.	 Εξατομικεύει	 τους	 εκπαιδευόμενους	 στους	 οποίους	 αναγνωρίζει	 τις	 ιδιαίτερες	
δεξιότητες	 που	 απέκτησαν,	 αποπλαισιώμενες	 από	 τον	 τόπο	 μάθησης,	 το	 μαθησιακό	
πλαίσιο	 και	 τις	 επιπτώσεις	 των	 δυσκολιών	 στους	 εκπαιδευόμενους.	 Άλλωστε,	 μέσω	 της	
πιστοποίησης,	οι	εξετάσεις	πέρα	από	την	εξειδίκευση,	αποδίδουν	μία	κοινωνική	ποιότητα	
μεθερμηνεύοντας	 την	 έλλειψη	 εκπαιδευτικών	 πόρων	 ως	 τεχνική	 και	 κοινωνική	 έλλειψη	
ικανοτήτων.	Η	πιστοποίηση	όντας	ενσωματωμένη	σε	μια	αυταρχική	σχέση,	θεσμοποιεί	τις	
ικανότητες	 ορισμένων	 ανθρώπων,	 προστατεύοντάς	 τους	 από	 τις	 περιστάσεις	 και	
περιορίζοντας	 τους	 άλλους	 να	 επιτύχουν	 κάποια	 αναγνώριση.	 Ωστόσο,	 αυτός	 ο	
παραδοσιακός	 τρόπος	 πιστοποίησης	 με	 διπλώματα	 και	 αρχική	 κατάρτιση	 αμφισβητείται	
σήμερα	στην	Ευρώπη,	καθώς	η	«διάρκεια	 ζωής»	των	νόμιμων	δεξιοτήτων	και	η	αξία	των	
τίτλων	φθίνουν	αμφότερα	(ό.π.).	
Η	 τρίτη	 αρχή	 αφορά	 στη	 θεμελίωση	 της	 ανταγωνιστικότητας	 μεταξύ	 προσώπων	 για	 την	
πρόσβαση	 στα	 προϊόντα	 και	 τις	 υπηρεσίες	 που	 παρέχονται	 από	 την	 εκπαίδευση.	 Τα	
ποιοτικά	 χαρακτηριστικά	 των	 εκπαιδευομένων	 είναι	 άνισα	 αναγνωρισμένα,	 καθώς	
υπάρχουν	ασυμμετρίες	στην	αξία	που	αποδίδεται	στις	ικανότητές	τους	και	κατά	συνέπεια	
στην	 αξία	 των	 ιδίων.	 Επιπρόσθετα,	 οι	 δυνατότητες	 αξιοποίησης	 όσων	 επιλέγονται	 και	
καθοδηγούνται	για	να	ικανοποιούν	ορισμένες	απαιτήσεις	του	διεθνούς	καταμερισμού	της	
εργασίας	 περιορίζονται.	 Συνεπώς,	 τα	άτομα	αξιολογούνται	 και	 συγκρίνονται	 διαρκώς,	 με	
εκλεκτικές	διαδικασίες	που	έχουν	επιπτώσεις	στο	μέλλον	τους,	καθώς	η	εμπλοκή	τους	στον	
ανταγωνισμό	 για	 την	 πρόσβαση	 σε	 κοινωνικές	 θέσεις	 εξαρτάται	 όχι	 μόνον	 από	 τους	
περιορισμούς	 στην	 πρόσβαση	πιστοποίησης,	 αλλά	 και	 από	 το	 πώς	 κατανέμονται	 οι	 ίδιοι	
μέσα	στα	συστήματα	εκπαίδευσης.	Επιπλέον,	με	την	επίκληση	της	συμμετοχής	της	ΕΕ	στον	
διεθνή	 ανταγωνισμό	 δίνεται	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	 επικύρωση	 και	 πιστοποίηση	 της	
προηγούμενης	μάθησης	που	αποκτήθηκε	στον	εργασιακό	χώρο.	Έμφαση	που	συντάσσεται	
με	 τη	 νεοφιλελεύθερη	 λογική	 που	 ταιριάζει	 απόλυτα	 με	 τις	 κατηγοριοποιήσεις	 και	 τις	
ταξινομίες,	την	τυποποιημένη	αναγνώριση	των	προσόντων	και	τη	ρύθμιση	της	πρόσβασης	
σε	ορισμένα	αγαθά	που	παρέχονται	από	την	εκπαίδευση	(Normand	&	Pacheco,	2014:	97).		
Μάλιστα,	 οι	 αναφορές	 στα	 σχετικά	 κείμενα	 μετά	 την	 οικονομική	 κρίση	 στην	 Ευρωζώνη,	
τεκμηριώνουν	 ακόμη	 περισσότερο	 την	 ιδεολογική	 αυτή	 προστακτική,	 η	 οποία	 καθώς	
ενισχύεται	 από	 την	 αξιοποίηση	 αριθμητικών	 και	 στατιστικών	 δεδομένων	 και	 δεικτών	
μετατρέπεται	 σε	 αντικειμενικά	 αμετάκλητη	 αλήθεια.	 Όπως	 χαρακτηριστικά	 διαφαίνεται	
στην	ανακοίνωση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	το	2012,	Εκπαιδευτικά	συστήματα	—	το	κλειδί	
για	 ειδικευμένο	 εργατικό	 δυναμικό	 και	 περισσότερες	 θέσεις	 εργασίας	 «έως	 το	 2020	 για	
περισσότερο	από	το	ένα	τρίτο	των	θέσεων	εργασίας	της	ΕΕ	θα	απαιτούνται	επαγγελματικά	
προσόντα	 πανεπιστημιακής	 εκπαίδευσης,	 ενώ	 για	 μόνο	 το	 18%	 θα	 απαιτούνται	 λίγα	
επαγγελματικά	 προσόντα»	 (Eur-lex,	 2017α).	 Η	 επίκληση	 τέτοιου	 είδους	 «δεδομένων»	
τεκμηριώνει	 ακολούθως,	 ως	 φυσικό	 επόμενο,	 το	 γιατί	 θεωρείται	 επιτακτική	 η	 ανάγκη	
ανασχεδιασμού	της	εκπαίδευσης	ενηλίκων	ώστε	«να	αναπτυχθεί	μια	νέα	προσέγγιση	στην	
εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση	 των	 ενηλίκων	 που	 θα	 εστιάζεται	 στα	 αποτελέσματα	 της	
μάθησης,	την	προσωπική	ευθύνη	και	την	αυτονομία	του	μαθητευόμενου»	(ΣΕΚ,	2011,	σ.	3).	
Ακόμη,	 είναι	 σαφές,	 ότι	 αποδίδει	 στα	 υποκείμενα	 τη	 βασική	 μέριμνα	 και	 ευθύνη	 της	
μάθησής	τους	ενώ	για	τους	εκπαιδευτικούς	θεσμούς	επιφυλάσσει	ένα	δευτερεύοντα	ρόλο	
που	επικεντρώνεται	στη	διευθέτηση	παροχής	εκπαιδευτικών	υπηρεσιών,	 επαγγελματικής	
συμβουλευτικής,	 αναγνώρισης	 προηγούμενης	 μάθησης	 και	 εταιρικές	 σχέσεις	 κατάρτισης	
μεταξύ	δημοσίων	και	ιδιωτικών	φορέων	(Rasmussen,	2014:	30).	
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Η	 επιβολή	 της	 νέας	 φιλελεύθερης	 γραμματικής	 επιχειρείται	 μέσα	 από	 ένα	 πλέγμα	
διαδικασιών	 εποπτείας	 και	 λογοδοσίας	 κάτω	 από	 την	 ομπρέλα	 της	 Ανοιχτής	 Μεθόδου	
Συντονισμού	 (ΑΜΣ).	Για	να	νομιμοποιηθεί	η	σκληρότερη	εφαρμογή	της	τα	όργανα	της	ΕΕ	
επικαλούνται	τα	δεδομένα	με	βάση	τα	οποία	διαπιστώθηκε	μέτρια	πρόοδος	στην	περιοχή	
της	 εκπαίδευσης	 και	 κατάρτισης	 για	 την	 επίτευξη	 δεικτών	 εξαιτίας	 της	 σχετικά	 χαλαρής	
δέσμευσης	 από	 πλευράς	 κρατών-μελών.	 Η	 διαπίστωση	 αυτή	 οδήγησε	 στην	 αύξηση	 των	
μορφών	 ελέγχου	 και	 λογοδοσίας	 των	 εθνικών	 συστημάτων	 μέσω	 του	 πολλαπλασιασμού	
και	της	πιο	εστιασμένης	στόχευσης	των	δεικτών	και	των	οδηγιών,	των	συμπληρωματικών	
μέτρων	και	εντέλει	της	απαίτησης	για	ετήσιες	αναφορές	και	εκθέσεις	λογοδοσίας.	Ακόμη,	
με	 την	ΑΜΣ	 επήλθε	 «η	 σιωπηρή	 κατάργηση	 των	θεμάτων	 ισότητας	 και	 αναδιανομής	 και	
[κατασκευάστηκε]	 η	 κωδικοποίηση	 μιας	 νεοφιλελεύθερης	 ατζέντας	 ανταγωνιστικότητας	
(ευελιξία,	 εργατικό	 δυναμικό,	 απασχολησιμότητα,	 κλπ)»	 (Rasmussen,	 2014:	 28;	 Borg	 &	
Mayo,	 2005:	 212).	 Επιπρόσθετα,	 αυτή	 η	 κατασκευή	 ενισχύθηκε	 μέσα	 από	 την	
«αποπλαισιωμένη	 γλώσσα	 των	 αριθμών	 με	 τη	 μορφή	 των	 δεικτών	 και	 των	 στατιστικών	
ενδείξεων	επανατοποθετώντας	το	θετικισμό	ως	μορφή	κοινωνικού	ελέγχου,	ιδιαίτερα	στο	
χώρο	 της	 εκπαίδευσης	 και	 κατάρτισης	 που	 παραδοσιακά	 οι	 στόχοι	 και	 οι	 δηλώσεις	 με	
περιεχόμενο	πολιτικής	αποδίδοντας	περισσότερο	με	ποιοτικούς	όρους»	(Rasmussen,	ό.π.).	
Η	 πλειοψηφία	 των	 ρυθμίσεων	 αυτών	 αποσκοπούν	 στην	 κινητικότητα	 του	 ανθρωπίνου	
κεφαλαίου	 ενώ	 η	 ανάπτυξη	 των	 Περιγραμμάτων	 Επαγγελματικών	 Προσόντων	 (ΠΕΠ)	
διευκολύνει	περαιτέρω	τη	διευθέτησή	τους.	Η	ομογενοποίηση	των	στάνταρντ,	ως	αναγκαία	
προϋπόθεση	για	την	ανάπτυξη	των	ΠΕΠ,	θεωρείται	ότι	θα	οδηγήσει	σε	πιο	αποτελεσματική	
αποτύπωση	 των	 προσόντων	 και	 συνιστά	 ένα	 πρωτοφανών	 διαστάσεων	 εγχείρημα	 του	
καπιταλισμού	 για	 τη	 διαχείριση	 όλης	 της	 εκπαίδευσης	 στο	 πλαίσιο	 των	 σχεδίων	
διεθνοποίησής	 του.	 Στο	 κοντινό	 μέλλον	 μία	 πλαστική	 εκπαιδευτική	 κάρτα	 που	 θα	
λειτουργεί	 ως	 ένα	 πιστωτικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 θα	 παρέχει	 άμεσα	 διαθέσιμες	
αποδείξεις	για	την	εκπαιδευτική	και	επαγγελματική	συσσωρευμένη	εμπειρία	και	προσόντα	
(Borg	&	Mayo,	2005:	217).	
Οι	Normand	&	Pacheco	(2014:	95)	περιγράφουν	ότι	κατά	αυτόν	τον	τρόπο	οι	ταξινομήσεις	
και	 οι	 κατηγοριοποιήσεις	 διαδραματίζουν	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	 οικοδόμηση	 μιας	
κοινωνικής	 οργάνωσης	 στη	 δημόσια	 εκπαίδευση.	Μέσω	 των	 τυποποιημένων	 εργαλείων,	
έχουν	 δημιουργήσει	 «μια	 βιώσιμη	 πολιτική	 επιχείρηση	 με	 ισχυρές	 επιπτώσεις	 στη	
δικαιοσύνη	και	την	ηθική,	στα	συστήματα	εκπαίδευσης	και	κατάρτισης»,	καθώς	τα	φυσικά,	
ηθικά	 ή	 διανοητικά	 χαρακτηριστικά	 των	 εκπαιδευόμενων	 υπόκειται	 σε	 σύγκριση	
αναδιατάσσοντας	ταυτότητες	και	διαφορές.	
Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 όπως	 επιχειρηματολογούν	 οι	 Borg	 &	 Mayo	 (2005:	 215),	
απορυθμίζοντας	 ο	 νεοφιλελευθερισμός	 τις	 τιμές	 των	 αγαθών	 και	 υπηρεσιών	 και	
αυξάνοντας	την	έμμεση	φορολογία	παρέχει	μία	χαμηλής	ποιότητας	δημόσια	εκπαιδευτική	
υπηρεσία	 εξαιτίας	 της	 υποχρηματοδότησης.	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 μειώνεται	 η	
προσβασιμότητα,	στο	βαθμό	που	οι	άνθρωποι	που	δεν	έχουν	την	οικονομική	δυνατότητα	
να	 πληρώσουν	 για	 εκπαιδευτικές	 υπηρεσίες	 (αλλά	 και	 άλλες	 υπηρεσίες	 όπως	 υγείας),	
εκτοπίζονται	 σε	 μια	 ανεπαρκώς	 χρηματοδοτούμενη	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 κακής	 ποιότητας	
δημόσια	υπηρεσία	σε	αυτούς	τους	τομείς.		
Αν	λάβουμε	υπόψη	τα	δεδομένα	που	παρουσιάζονται	στην	έκθεση	του	ΟΟΣΑ	Education	at	
a	 glance	 (OECD,	 2012)	 διαπιστώνουμε	 ότι	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 δεν	 έχει	 γίνει	 κάποια	
σημαντική	 αύξηση	 στις	 χρηματοδοτήσεις	 παρά	 τη	 διαβεβαιωμένη	 ρητορική	 των	
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ευρωπαϊκών	 θεσμών.	 Άλλωστε,	 έχει	 γίνει	 σαφές	 ότι	 οι	 περισσότερες	 κυβερνήσεις	 δεν	
μπορούν	 να	 υποστηρίξουν	 οικονομικά	 την	 επένδυση	 σε	 ανθρώπινο	 δυναμικό,	 με	
αποτέλεσμα	όλο	και	περισσότερο	οι	εργαζόμενοι	και	τα	άτομα	να	χρηματοδοτούν	οι	ίδιοι	
την	εκπαίδευση	και	κατάρτισή	τους.	Μάλιστα,	η	σημαντική	χρηματοδότηση	που	παρέχει	το	
Ευρωπαϊκό	 Κοινωνικό	 Ταμείο	 για	 ανθρώπινους	 πόρους	 και	 ευκαιρίες	 απασχόλησης	 σε	
ορισμένες	 χώρες,	 δημιουργεί	 νέες	 μορφές	 εξάρτησης	 και	 ποδηγέτησης	 στις	
κατευθυντήριες	 οδηγίες	 των	 κοινοτικών	 χρηματοδοτήσεων	 για	 ενίσχυση	 της	
απασχολησιμότητας,	 της	 επιχειρηματικότητας,	 της	 προσαρμοστικότητας	 και	 των	 «ίσων	
ευκαιριών»	εγχειρηματοποιώντας	σύγχρονες	μορφές	νέο-αποικισμού	(Borg	&	Mayo,	2005:	
209-10).		
Η	 πρόσφατη	 οικονομική	 κρίση	 ανέδειξε	 τις	 αξιοσημείωτες	 οικονομικές	 διαφορές	 μεταξύ	
των	 χωρών-μελών	 στους	 κόλπους	 της	 ΕΕ.	 Η	 ΕΕ	 με	 «ένα	 μίγμα	 οικονομικών	 σχεδίων	
διάσωσης	και	απαιτήσεων	για	εθνικές	πολιτικές	(ιδιαίτερα	στον	περιορισμό	των	δημόσιων	
δαπανών)	 για	 τα	 κράτη	 μέλη	 που	 πλήττονται	 περισσότερο,	 όπως	 η	 Ελλάδα	 και	 η	
Πορτογαλία,	 οδήγησαν	 σε	 όξυνση	 των	 εντάσεων	 μεταξύ	 αυτών	 και	 των	 οικονομικά	
ισχυρότερων	κρατών-μελών»	(Rasmussen,	2014:	17-8).	Στο	πλαίσιο	αυτό,	οι	πολιτικές	και	ο	
Λόγος	 της	ΔΒΜ	στοχεύουν,	 κατασκευάζουν	με	βάση	 τον	 Foucault	 τεχνολογίες	 «εαυτών»,	
δηλαδή	έναν	«εαυτό	δια	βίου	μάθησης»	διαμορφώνοντας	συγκεκριμένα	είδη	πολιτών	και	
καθεστώτα	 πρακτικών	 μέσα	 από	 «ένα	 νέο	 είδος	 κυβερνητικότητας	 –διατάσσοντας	 τους	
πληθυσμούς	και	τα	άτομα	εντός	της	ευρωπαϊκής	επικράτειας	μέσω	διαφόρων	διαδικασιών	
πλαισίωσης	 (πρότυπα,	 ταξινομήσεις,	 δείκτες	 κλπ.)	 και	 νομιμοποιώντας	 νέες	 αρχές	
δικαιοσύνης	 που	 αναδιαμορφώνουν	 τις	 έννοιες	 του	 κοινού	 καλού»	 (Holford	 &	 Milana,	
2014:	10).	
Τον	 στενά	 οικονομίστικο	 νεοφιλελεύθερο	 χαρακτήρα	 της	 οικονομίας	 της	 γνώσης	 που	
προωθείται	κυρίως	από	τον	ΟΟΣΑ	και	την	ΕΕ,	επιχειρεί	να	αμβλύνει	η	κοινωνία	της	γνώσης.	
Η	 κοινωνία	 της	 γνώσης	 αποσκοπεί	 να	 διευκολύνει	 την	 ιδεολογική	 εμπέδωση	 και	 να	
διασφαλίσει	την	αναγκαία	κοινωνική	συναίνεση	με	την	περιβολή	του	εγχειρήματος	της	δια	
βίου	μάθησης	με	 τα	κλασικά	ανθρωπιστικά	και	φιλελεύθερα	 ιδεώδη	και	σύμφωνα	με	 τη	
σοσιαλδημοκρατική	 παράδοση	 της	 UNESCO.	 Η	 UNESCO,	 καθώς	 και	 άλλοι	 διεθνείς	
οργανώσεις	και	ενώσεις	εκπαίδευσης	ενηλίκων	υποστηρίζουν	ότι	η	εκπαίδευση	θεωρείται	
βασικό	 ανθρώπινο	 δικαίωμα	 και	 επικαλούνται	 την	 αναγκαιότητα	 της	 προσφοράς	 ίσων	
ευκαιριών	για	μία	περιεκτική	και	παγκόσμια	πρόσβαση	σε	όλη	τη	δημιουργία	γνώσης.		
Στο	 πλαίσιο	 της	 προσέγγισης	 αυτής	 δίνεται	 έμφαση	 στα	 περιθώρια	 αξιοποίησης	 των	
κοινωνικοοικονομικών	 εξελίξεων	 για	 την	 προώθηση	 της	 προσωπικής	 ανάπτυξης	 και	 του	
εκδημοκρατισμού	 των	 εκπαιδευτικών	 θεσμών,	 των	 οργανώσεων	 και	 των	 κοινοτήτων.	
Υποστηρίζεται	 ότι	 η	 άνοδος	 του	 επιπέδου	 της	 ζωής	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 τη	 ζήτηση	 από	
πλευράς	πολιτών	μεγαλύτερης	ποιότητας	και	εύρους	εκπαιδευτικών	παροχών,	έτσι	ώστε,	
οι	 εκπαιδευόμενοι	να	αποκτήσουν	μέσω	αυτών	τη	μεγαλύτερη	δυνατή	εμπορευσιμότητα	
των	αποκτηθέντων	δεξιοτήτων.	Μάλιστα,	συμπληρώνουν	ότι	υπό	την	επίδραση	της	λογικής	
του	ανθρώπινου	κεφαλαίου,	οι	δυνατότητες	των	εκπαιδευόμενων	 ισχυροποιήθηκαν	διότι	
οι	 εργοδότες	 στο	 πλαίσιο	 της	 ζήτησης	 εξειδικευμένου	 εργατικού	 δυναμικού	 δεν	 έχουν	
αναλάβει	 τόσο	 οι	 ίδιοι	 την	 παροχή	 εξειδικευμένων	 δεξιοτήτων	 όσο	 κυρίως	 ασκούν	
μεγαλύτερη	 πίεση	 στα	 εκπαιδευτικά	 ιδρύματα	 και	 οργανισμούς	 να	 τους	 παρέχουν	 την	
εξειδίκευση	 που	 αιτούν.	 Παράλληλα,	 ο	 ανταγωνισμός	 μεταξύ	 των	 παρόχων	 δια	 βίου	
εκπαίδευσης	δυνητικά	δίνει	τη	δυνατότητα	στους	αιτούμενους	εκπαιδευτικών	υπηρεσιών	
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να	 διεκδικήσουν	 μεγαλύτερη	 ποιότητα	 και	 ενδεχομένως	 την	 αναπροσαρμογή	 του	
περιεχομένου	και	της	μεθοδολογίας	υλοποίησης	των	προγραμμάτων,	με	τρόπο	τέτοιο,	που	
να	 ανταποκρίνεται	 στις	 πραγματικές	 υλικές	 τους	 ανάγκες	 και	 να	 ευνοεί	 διαδικασίες	
ενεργητικής	 εμπλοκής,	 χειραφέτησης	 και	 εκδημοκρατισμού	 της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	
(Hasan,	2012:	473-4).	
Επιπροσθέτως,	 θεωρείται	 ότι	 στο	 βαθμό	 που	 οι	 σπουδαστές	 και	 εργαζόμενοι	 έχουν	
ατομικά	την	ευθύνη	απόκτησης	και	επικαιροποίησης	των	προσόντων	τους,	ως	αποτέλεσμα	
ασκείται	 και	 από	 πλευράς	 τους	 μεγαλύτερη	 θεσμική	 πίεση	 για	 ανταπόκριση	 τόσο	 στο	
προφίλ	και	τις	μαθησιακές	τους	ανάγκες	όσο	και	στις	συνθήκες	και	δεξιότητες	που	απαιτεί	
το	 εργασιακό	 περιβάλλον.	 Παράλληλα,	 ο	 μέχρι	 πρόσφατα	 σχετικά	 μονοπωλιακός	
χαρακτήρας	 των	 παραδοσιακών	 εκπαιδευτικών	 θεσμών	 και	 ιδρυμάτων	 μεταβάλλεται	
καθώς	ο	ανταγωνισμός	εισέρχεται	και	στο	πεδίο	της	εκπαιδευτικής	αγοράς	αναγκάζοντάς	
τους	 να	 ανταποκριθούν	 στην	 τρέχουσα	 ζήτηση	 εκπαιδευτικών	 δεξιοτήτων	 που	 είναι	
αναγκαίες	 από	 την	 αναδυόμενη	 οικονομία	 της	 γνώσης	 (Casey,	 2012:	 327;	 Hasan,	 2012:	
474).	
Από	την	άλλη	πλευρά,	οι	νέες	τεχνολογίες,	 ιδιαίτερα	η	χρήση	των	ΤΠΕ,	δημιουργούν	νέες	
μορφές	 εκπαίδευσης	 πιο	 προσβάσιμες	 και	 προσαρμοσμένες	 στις	 ανάγκες	 των	
εκπαιδευομένων	 υπερβαίνοντας	 δυσκολίες	 που	 οφείλονται	 σε	 παράγοντες	 που	
προϋπέθεταν	φυσική	παρουσία	και	θέτουν	χωροχρονικούς	περιορισμούς	(Edwards,	2012:	
165).	 Η	 UNESCO	 διακηρύσσει	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 των	 τεχνολογιών	 μπορεί	 να	 συμβάλει	 στη	
βελτίωση	της	παγκόσμιας	πρόσβασης	στην	πληροφορία,	ενώ	ο	ρόλος	της	εκπαίδευσης,	ο	
οποίος	δεν	περιορίζεται	πλέον	στο	εκπαιδευτικό	σύστημα,	θα	συνεχίσει	να	αυξάνεται	και	
να	 αλλάζει	 (UNESCO,	 2005).	 Ωστόσο,	 τα	 σοσιαλδημοκρατικά	 ιδεώδη	 με	 τα	 οποία	
περιβάλλεται	 η	 επιχειρηματολογία	 της	 UNESCO	 και	 άλλων	 διεθνών	 οργανισμών	
εκπαίδευσης	ενηλίκων	έχουν	εκπέσει	πλέον	(Prokou,	2011).		
Η	 αύξηση	 των	 ανισοτήτων	 και	 της	 φτώχιας	 με	 την	 ομοιογενή	 και	 σχεδόν	 καθολική	 σε	
πλανητικό	 επίπεδο	 εφαρμογή	 των	 νεοφιλελεύθερων	 αναδιαρθρώσεων	 συστηματικά	
διαψεύδουν	 τα	 περιθώρια	 ευέλικτης	 και	 πιο	 δίκαιης	 διαχείρισης	 του	 καπιταλιστικού	
συστήματος.	Για	παράδειγμα,	στην	παγκόσμια	έκθεση	της	UNESCO	το	2005	αναγνωρίζεται	
ότι	 την	 ίδια	 στιγμή	 που	 σημειώνεται	 η	 μεγάλη	 ανάπτυξη,	 ταυτόχρονα,	 διαπιστώνεται	
διεύρυνση	του	ψηφιακού	χάσματος,	γεγονός	που	αποτελεί	ένα	σημαντικό	εμπόδιο	για	την	
επίτευξη	 πραγματικών	 κοινωνιών	 της	 γνώσης	 στο	 βαθμό	 που	 όπως	 αποτυπώνεται	 από	
σχετικές	 στατιστικές,	 πρόσβαση	 στο	 διαδίκτυο	 έχει	 το	 39%	 του	 παγκόσμιου	 πληθυσμού	
(Sanou,	2013).	Στο	ίδιο	κείμενο	αναφέρεται	ότι	οι	παράγοντες	που	οδηγούν	σε	αυτή	τη	νέα	
μορφή	ανισότητας	των	ενηλίκων,	ως	προς	την	ψηφιακή	πρόσβαση	στη	διατιθέμενη	γνώση	
και	πληροφορία,	εξακολουθούν	να	αναπαράγονται	με	βάση	τη	γεωγραφική	κατανομή,	το	
φύλο,	 τη	 γλώσσα,	 το	 επίπεδο	 εκπαίδευσης,	 το	 κοινωνικό	 και	 πολιτισμικό	 κεφάλαιο,	 την	
απασχόληση	και	 τις	αναπηρίες	 (UNESCO,	2005).	Βέβαια,	οι	ανισότητες	αυτές	μεταξύ	 των	
ενηλίκων,	 δεν	 εξηγούνται	 ούτε	 με	 βάση	 τα	 αίτια	 γένεσής	 τους	 ούτε	 σε	 σχέση	 με	 τις	
διαδικασίες	και	τα	αίτια	αναπαραγωγής	τους.	
Επιπλέον,	 ακόμη	 και	 το	 αισιόδοξο	 επιχείρημα	 για	 τις	 εγγενώς	ανεξάντλητες	 δυνατότητες	
που	 δημιουργούν	 οι	 ΤΠΕ	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών,	 που	 δυνητικά	
μπορεί	να	αποτελέσει	πεδίο	αντίστασης	και	πάλης	στην	αρένα	της	δημόσιας	πολιτικής,	έχει	
σοβαρούς	περιορισμούς.	Η	υπερβολική	έμφαση	στα	περιθώρια	αξιοποίησης	 των	ΤΠΕ	για	
τη	διάχυση	της	δημοκρατίας	και	 την	ανάπτυξη	συλλογικής	αντίστασης	παραγνωρίζουν	το	
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ρόλο	τους	στην	αναπαραγωγή	των	υφιστάμενων	σχέσεων	παραγωγής	και	εξουσίας	εντός	
των	 οποίων	 εγγράφονται.	 Επιπλέον,	 παραγνωρίζεται	 το	 γεγονός	 ότι	 εξίσου	 προσφέρουν	
απεριόριστες	δυνατότητες	για	έλεγχο	και	επιτήρηση	(Griffin,	2009:	263).		
Οι	παραπάνω	εξελίξεις	ανέδειξαν	τη	σημασία	της	μη-τυπικής	και	άτυπης	εκπαίδευσης	και	
μάθησης	 ασκώντας	 μεγάλη	 πίεση	 στα	 τυπικά	 εκπαιδευτικά	 συστήματα	 και	 δομές	 να	
προσαρμοστούν	 στις	 ποικίλες	 μαθησιακές	 ανάγκες	 που	 αναδύονται.	 Όμως	 οι	
επιδιωκόμενες	θεσμικές	αλλαγές	συναντούν	αντιστάσεις	σε	επίπεδο	υιοθέτησης	από	τους	
εκπαιδευτικούς	 θεσμούς	 και	 από	 την	 τάση	 διατήρησης	 των	 κανονικοτήτων	 στις	
συμπεριφορές	των	οργανισμών	(πχ	σχολείο,	παν/μιο,	κοινοτικά	κέντρα,	χώρος	εργασίας).	
Γι’	 αυτό	 κι	 έχουν	 υιοθετηθεί	 έννοιες	 όπως	 «οργανωσιακή	 μάθηση»	 και	 «μανθάνων	
οργανισμός»	προκειμένου	να	υπερβούν	την	«οργανωσιακή	στασιμότητα»	και	να	άρουν	τις	
αντιστάσεις	 στις	 επιδιωκόμενες	 αλλαγές	 με	 παρεμβάσεις	 στην	 εργασιακή	 κουλτούρα	
(Casey,	2012:	330).	Η	διάχυση	της	μη	τυπικής	και	άτυπης	μάθησης	στους	οργανισμούς	και	
τις	 επιχειρήσεις	 γίνεται	 ακόμη	 πιο	 αναγκαία	 την	 περίοδο	 αυτή	 που	 οι	 κυβερνήσεις	
περιορίζουν	 δραστικά	 την	 οικονομική	 στήριξή	 τους,	 ενώ	 γίνεται	 όλο	 και	 πιο	 ασαφής	 η	
διάκριση	 μεταξύ	 ιδιωτικών	 και	 δημόσιων	 φορέων	 χρηματοδότησης	 (Hasan,	 2012:	 474;	
Griffin,	2009:	262).	
Επιπρόσθετα,	 ακόμη	 και	 η	 ανάπτυξη	 της	 στρατηγικής	 της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 που	
αφορά	στην	ένταξη	και	τον	κοινωνικό	αποκλεισμό,	εντέλει,	αποσκοπεί	στην	αντιμετώπιση	
των	 σοβαρών	 κοινωνικών	 επιπτώσεων	 και	 την	 εκτόνωση	 της	 ταξικής	 δυσφορίας	 για	 τις	
κοινωνικές	 ομάδες	 που	 πλήττονται.	 Ο	 αποκλεισμός	 και	 η	 περιθωριοποίηση	 θεωρούνται	
φυσικά	 εξελικτικά	φαινόμενα	 της	παγκοσμιοποίησης,	 των	οικονομιών	 και	 των	 κοινωνιών	
της	 γνώσης,	 δίχως	 να	 θίγονται	 τα	 αίτια	 γένεσής	 τους	 και	 ο	 ταξικός	 χαρακτήρας	 τους.	
Δηλαδή,	 πέρα	 από	 τα	 επανορθωτικά	 μέτρα	 που	 προτείνονται	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
συνεπειών	 της	 κρίσης,	 που	 οι	 ίδιες	 αυτές	 πολιτικές	 δημιουργούν,	 ουδεμία	 συσχέτιση	
γίνεται	 μεταξύ	 αυτού	 του	 νεοφιλελεύθερου	 οικονομικού	 μοντέλου	 ανάπτυξης	 και	 των	
συνεπειών	 του	 στην	 ανεργία	 και	 την	 απασχόληση,	 καθώς	 και	 στις	 εκπαιδευτικές	 και	
κοινωνικές	ανισότητες.	Πολύ	δε	περισσότερο	δεν	συνδέονται	με	τις	αιτιώδεις	σχέσεις	που	
διαμορφώνουν	 ιστορικά	 τα	κοινωνικά	και	οικονομικά	αυτά	φαινόμενα.	Ούτε	λογοδοτούν	
για	τις	διακηρύξεις	και	πολιτικές	που	αποτυγχάνουν	διαρκώς	και	συστηματικά	Οι	συνέπειες	
των	καπιταλιστικών	αναδιαρθρώσεων	θεωρούνται	φυσικές	διεργασίες	και	φαινόμενα,	που	
γίνονται	αντιληπτά	ως	αδιαμφισβήτητα	γεγονότα,	στα	οποία	οι	εργαζόμενοι	οφείλουν	να	
προσαρμοστούν	και	για	την	προσαρμογή	αυτή,	φέρουν	οι	ίδιοι	την	ευθύνη.	
Όλα	τα	παραπάνω	επηρεάζουν	και	επανανοηματοδοτούν	τα	προγράμματα	σπουδών	και	το	
εκπαιδευτικό	 έργο	 ενώ	 τροφοδοτούν	 και	 επαναπλαισιώνουν	 τη	 συζήτηση	 για	 τη	 σχέση	
θεωρίας	και	πράξης	στα	ποικίλα	πεδία	εκπαίδευσης	ενηλίκων.	Σύμφωνα	με	προοδευτικούς	
ακαδημαϊκούς	του	πεδίου,	αυτό	αφήνει	περιθώρια	για	σύγκρουση	και	αμφισβήτηση	τόσο	
από	 πλευράς	 εκπαιδευομένων	 όσο	 και	 για	 τη	 δυνατότητα	 αξιοποίησης	 της	 σχετικής	
αυτονομίας	 των	 εκπαιδευτών	 προς	 την	 κατεύθυνση	 ανάληψης	 ενός	 πιο	 δημοκρατικού	
ρόλου	 που	 θα	 συμβάλει	 σε	 πιο	 προοδευτικές	 μεταρρυθμίσεις	 (Casey,	 2012:	 333).	
Παράλληλα,	 ανάμεσα	 στην	 αλληλεπίδραση	 των	 δυνάμεων	 της	 ζήτησης	 και	 προσφοράς	
ανοίγεται	 και	 η	 δυνατότητα	 άσκησης	 πίεσης	 για	 έναν	 συνεχιζόμενο	 εκδημοκρατισμό	 της	
εκπαίδευσης,	όχι	μόνο	ως	αίτημα	για	ευρύτερη	πρόσβαση,	αλλά	κι	ως	μεγαλύτερη	μέριμνα	
για	 τις	 αναδυόμενες	 ανάγκες	 των	 εκπαιδευομένων	 και	 της	 διαφοροποίησης	 των	
μαθησιακών	αναγκών	που	οι	εκπαιδευτικοί	θεσμοί	σε	όλα	τα	πλαίσια	θα	πρέπει	να	λάβουν	
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σοβαρά	υπόψη.		
Επίσης,	 η	 έμφαση	 στη	 μαθητοκεντρική	 μάθηση	 που	 αναδεικνύουν	 οι	 πολιτικές	 της	 ΔΒΜ	
υποστηρίζεται	 ότι	 δυνητικά	 εκδημοκρατίζει,	 καθώς	 περιλαμβάνει	 μεγαλύτερη	
υπευθυνότητα	για	την	ανάληψη	δράσης	και	διευκολύνει	τον/ην	εκπαιδευόμενο/η	να	κάνει	
κάποιες	 ουσιαστικές-με	 νόημα	 επιλογές	 ανάμεσα	 σε	 διαφορετικές	 διαθέσιμες	 εκδοχές.	
Μπορεί,	 ακόμη,	 να	 διευκολύνει	 συνεργασίες	 και	 σίγουρα	 δίνει	 μεγαλύτερη	 εξουσία	 στη	
διαπραγμάτευση	των	σχέσεων	ανάμεσα	στους	μανθάνοντες	και	στους	θεσμικούς	παροχείς	
της	 μάθησης	 (Casey,	 2012:	 326).	 Η	 προσπάθεια	 να	 αποκτήσουν	 περισσότερο	 λόγο	 οι	
εκπαιδευόμενοι	 καθιστώντας	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 τους	 στόχους	 τους	 κύριο	 κριτήριο	
επιλογής	 μεταξύ	 εναλλακτικών	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	 των	 ζητημάτων	 που	 αφορούν	 τις	
εκπαιδευτικές	 πολιτικές,	 από	 τη	 διδακτική	 μαθησιακή	 διαδικασία	 έως	 τον	 τρόπο	
διαμόρφωσης	 των	 κρατικών	 πολιτικών,	 είναι	 σημαντική	 για	 έναν	 προοδευτικό	
εκδημοκρατισμό	των	σύγχρονων	εκπαιδευτικών	συστημάτων	(Hasan,	2012:	474).		
Ωστόσο,	 παρά	 τα	 δημοκρατικά	 ευχολόγια,	 είναι	 προφανές	 ότι	 οι	 εγκαθιδρυμένοι	 τρόποι	
διεύρυνσης	 της	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 έχουν	αποτύχει	 να	αξιοποιήσουν	 τη	 δυνητική	 της	
συμβολή	 στην	 κοινωνική	 συνοχή	 και	 στην	 ικανοποιητική	 εξήγηση	 των	 αυξημένων	
αντιφάσεων	 του	 καπιταλιστικού	 συστήματος	 και	 των	 διογκωμένων	 οικονομικών,	
κοινωνικών	 και	 εκπαιδευτικών	 ανισοτήτων.	 Ακόμη,	 η	 υπερβολική	 έμφαση	 στα	
ενδιαφέροντα	και	τις	ανάγκες	των	εκπαιδευομένων	παραθεωρεί	το	γεγονός	ότι	αυτά	είναι	
εγχαραγμένα,	 επομένως	 και	 αλλοτριωμένα,	 από	 την	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 και	 τα	πρότυπα	
ταυτίσεων	 που	 διαμορφώνουν	 την	 καθημερινή	 συνείδηση	 των	 ατόμων.	 Παρόλα	 αυτά,	
εξακολουθεί	 να	 θεωρείται	 ως	 σημαντικός	 παράγοντας	 στον	 εκδημοκρατισμό	 των	
κοινωνιών,	η	εξέλιξη	ενός	διαλόγου	και	η	διαπάλη	μεταξύ	εκπαιδευτών	και	πολιτικών	για	
την	ιδεολογική	ηγεμονία	του	πεδίου	που	μπορεί	ενδεχομένως	να	διανοίξει	νέες	σχέσεις	και	
δυνατότητες	στις	πολιτικές	της	ΔΒΜ	(Casey,	2012:	324).	
	

Συμπέρασμα	
Συνοψίζοντας	 θα	 λέγαμε	 ότι	 η	 ηγεμονία	 του	 νεοφιλελευθερισμού	 την	 εποχή	 αυτή	
διαπιστώνεται	 κυρίως	 στη	 σύγκλιση	 των	 πολιτικών	 απασχόλησης,	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	
και	μακροοικονομίας	που	στεγάζεται	κάτω	από	τις	πολιτικές,	τις	πρακτικές	και	το	λόγο	της	
ΔΒΜ	τόσο	των	ευρωπαϊκών	θεσμών	όσο	και	των	διεθνών	οργανισμών	με	ευρεία	διάδοση	
παγκοσμίως.	 Συγκεκριμένα,	 όσον	 αφορά	 τις	 ευρωπαϊκές	 πολιτικές	 η	 Στρατηγική	 της	
Λισαβόνας	 και	 η	 επανατοποθέτησή	 της	 στη	 στρατηγική	 Ευρώπη	 2020	 καθιστούν	 την	
εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση	 ενηλίκων,	 μέσω	 των	 πολιτικών	 και	 δράσεων	 της	 ΔΒΜ,	 ως	
κεντρικό	πυλώνα	των	πολιτικών	της	ΕΕ	για	πρώτη	φορά	στην	ιστορία	της.	Στο	πλαίσιο	τους,	
η	 εκπαίδευση	 ενηλίκων	 αποκτά	 κεντρικό	 ρόλο	 αφενός	 σε	 ό,τι	 συνάδει	 με	 τις	
προτεραιότητες	 ενός	 ευέλικτου	 και	 διαρκώς	 προσαρμόσιμου	 και	 εκπαιδευόμενου	
εργατικού	 δυναμικού	 για	 τις	 ανάγκες	 της	 αγοράς	 εργασίας:	 κύριες	 και	 πυρηνικές	
δεξιότητες,	επαγγελματική	καθοδήγηση,	αναγνώριση	των	επαγγελματικών	προσόντων	και	
όλων	 των	 μορφών	 της	 προγενέστερης	 τυπικής,	 μη	 τυπικής	 και	 άτυπης	 μάθησης	 των	
ενηλίκων	αφετέρου	με	τη	διαμόρφωση	ευπειθών	και	συμμορφωμένων	πολιτών.	
Οι	 πολιτικές	 αυτές	 ευαγγελίζονται	 την	 εύκολη,	 φτηνή	 και	 ελεύθερη	 πρόσβαση	 σε	
μαθησιακές	και	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες	μέσω	των	ψηφιακών	δυνατοτήτων	σε	όλους	
και	 την	 έλευση	 μίας	 καθολικά	 παιδαγωγούμενης	 και	 εκπαιδευόμενης	 κοινωνίας.	 Η	
εκπαίδευση	 μετατρέπεται	 σε	 καταναλωτικό	 αγαθό,	 κάτι	 σε	 “jungfood”,	 που	 μέσω	 της	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

175									

απόκτησής	 του	 μπορεί	 κανείς	 να	 έχει	 πρόσβαση	 στην	 αγορά	 εργασίας:	 Καταναλώνω	
εκπαίδευση	άρα	υπάρχω	ως	απασχολούμενος.		
Η	 επίκληση	 των	 κλασικών	 ιδεολογημάτων	 της	 φιλελεύθερης	 και	 σοσιαλδημοκρατικής	
παράδοση	 της	 ΔΒΜ	 και	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων	 των	 δεκαετιών	 του	 ‘60	 έως	 ‘80	 έχει	
αντικατασταθεί	 από	 τις	 ατομιστικές	 και	 εργαλειακές	 επιδόσεις,	 καθώς	 βρίσκονται	 σε	
όσμωση	με	τα	νεοφιλελεύθερα	ιδεολογήματα	και	επιταγές.	Σήμερα,	έχουν	καταρριφθεί	τα	
άλλοθι	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 καθώς	 οι	 κυβερνήσεις	 και	 οι	 κοινωνικοί	 φορείς	 που	 τα	
επικαλούνται	έχουν	εκχωρηθεί	στις	απαιτήσεις	του	νεοφιλελεύθερου	καπιταλισμού	και	της	
αγοράς	 εργασίας.	 Τα	 κελεύσματα	 εκδημοκρατισμού	 της	 ΔΒΜ	 και	 της	 κοινωνίας	 των	
πολιτών,	 έγιναν	 «η	 σημαία	 του	 βολέματος	 και	 της	 ευκαιρίας	 που	 αποσιωπά	 και	
συγκαλύπτει	 παρά	 διαφωτίζει	 και	 χειραφετεί»	 (Aspin	 et	 al.,	 2012).	 Ταυτόχρονα,	
αποσιωπούν	 ή/και	 αδυνατούν	 να	 εξηγήσουν	 τις	 οξυνόμενες	 αντιφάσεις	 και	 ανισότητες,	
αλλά	και	την	αποτυχία	μίας	πειστικής	εναλλακτικής	πολιτικής	πρότασης	διαχείρισής	τους.	
Η	διαφορά	του	κοινωνικού	φιλελευθερισμού	των	κυβερνήσεων	του	τρίτου	δρόμου	από	τις	
αμιγώς	νεοφιλελεύθερες	τεχνοκρατικές	ατομιστικές	προσεγγίσεις,	έγκειται	στη	μεγαλύτερη	
σημασία	 που	 αποδίδουν	 στα	 φτωχά	 στρώματα	 και	 στην	 κοινωνική	 ένταξη,	 χωρίς	 όμως	
καμία	 ουσιαστική	 αναδιανομή	 (Rubenson,	 2009:	 417).	 Παράλληλα,	 καλούν	 σε	 κάποιου	
είδους	 ενεργής	 πολιτειότητας	 που	 εκτονώνεται	 στις	 μερικές	 ταυτότητες	 των	 νέων	
κοινωνικών	κινημάτων	πλήρως	αποσυνδεδεμένη	από	τον	θεμελιακό	ταξικό	της	χαρακτήρα.	
Εξυπηρετούν,	 κατά	αυτόν	 τον	 τρόπο,	 την	 αναπόδραστη	 λογική	 του	 «δεν	 γίνεται	 αλλιώς»	
ενώ	 το	 ιδεολόγημα	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών	 έχει	 μετατραπεί	 σε	 δημοκρατικό	
παραπέτασμα.	Η	αύξηση	των	ανισοτήτων	και	της	φτώχιας	από	την	ομοιογενή	και	σχεδόν	
καθολική	 σε	 πλανητικό	 επίπεδο	 εφαρμογή	 των	 νεοφιλελεύθερων	 αναδιαρθρώσεων	
συστηματικά	 διαψεύδουν	 τα	 περιθώρια	 ευέλικτης	 και	 πιο	 δίκαιης	 διαχείρισης	 του	
καπιταλιστικού	συστήματος.		
Ο	 Zigmud	 Bauman	 (2005)	 χαρακτηρίζει	 την	 περίοδο	 αυτή	 του	 νεοφιλελευθερισμού	 ως	
ρευστή	νεωτερικότητα	κατά	την	οποία	οι	κοινωνικοί	σχηματισμοί	δεν	αφήνουν	το	χρονικό	
περιθώριο	σταθεροποίησης	 και	 εμπέδωσής	 τους,	με	αποτέλεσμα	να	 καθιστούν	ανέφικτη	
την	 προοπτική	 εκπλήρωσης	 οποιουδήποτε	 απατηλού	 σχεδίου	 ζωής.	 Τα	 προβλήματα	
σχηματισμού	των	«εαυτών»,	οι	ρευστές	ταυτότητες,	η	ανισότητα	και	οι	αποπλανήσεις	του	
καταναλωτικού	καπιταλισμού	επικρατούν,	ενώ	η	επισφάλεια	και	το	ρίσκο	γίνονται	ατομική	
υπόθεση	κι	 όχι	συλλογικό	διακύβευμα.	 Σε	αυτή	 τη	ρευστή	 νεωτερικότητα	η	αίσθηση	 της	
ίδιας	της	ζωή	γίνεται	ρευστή.	
Σύμφωνα	με	κάποιους	μελετητές	αυτό	συνιστά	μία	συνθήκη	μετα-ανθρωπισμού	κατά	την	
οποία	 αποδομείται	 ο	 διαχωρισμός	 υποκειμένων-αντικειμένων,	 ανθρώπου-ύλης	 και	 κατά	
επέκταση	 η	 εστίαση	 στα	 ανθρώπινα	 υποκείμενα	 είτε	 ως	 εκπροσώπων	 μίας	 ουσιώδους	
ανθρώπινης	 φύσης	 είτε	 ως	 υποκειμένων	 που	 βρίσκονται	 διαρκώς	 σε	 μία	 κατάσταση	
γίγνεσθαι.	Οι	άνθρωποι	μετατρέπονται	σε	ένα	συνονθύλευμα	πραγμάτων	που	δεν	είναι	οι	
ίδιοι.	 Παύουν	 να	 αυτοεξουδιοδοτούνται,	 ενώ	 η	 πανταχού	 παρούσα	 ψηφιοποίηση	
δημιουργεί	 μία	 μετα-ανθρώπινη	 κατάσταση	 κυβερνο-οργανισμών	 (Cyborg),	 δηλαδή	
ανθρώπων	καλωδιωμένων	(Edwards,	2012:	151-2).	
Παρόλα	αυτά,	πάντα	υπάρχουν	τα	περιθώρια	για	σύγκρουση	και	αμφισβήτηση	τόσο	από	
πλευράς	 εκπαιδευομένων-εργαζομένων	 όσο	 και	 για	 τη	 δυνατότητα	 αξιοποίησης	 της	
σχετικής	αυτονομίας	των	εκπαιδευτών	προς	την	κατεύθυνση	αμφισβήτησης	των	κυρίαρχων	
πολιτικών	 και	 πρακτικών	 (Casey,	 2012:	 333).	 Το	 διακύβευμα,	 όμως,	 ιδιαίτερα	 για	 τους	
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κριτικούς	εκπαιδευτές	ενηλίκων	είναι	η	συμβολή	τους	στην	εξέλιξη	ενός	διαλόγου	για	 τη	
διαπάλη	 μεταξύ	 κριτικών	 προσεγγίσεων	 και	 κυρίαρχων	 πολιτικών	 για	 την	 ιδεολογική	
ηγεμονία	του	πεδίου	της	εκπαίδευσης	ενηλίκων	που	μπορεί	ενδεχομένως	να	διανοίξει	νέες	
σχέσεις	και	δυνατότητες	για	ένα	ριζικό	κοινωνικό	μετασχηματισμό		(ό.π.:	324).	
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Κριτική	Εκπαίδευση	και	Γενική	Διδακτική	
	
	

Γεώργιος	Γρόλλιος	
Καθηγητής	Παιδαγωγικού	Τμήματος	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	του	Αριστοτέλειου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	
	
	

Περίληψη	
Πρώτος	σκοπός	του	παρόντος	κειμένου	είναι	να	υποστηρίξει	την	αναγκαιότητα	της	συγκρότησης	μιας	Κριτικής	
Γενικής	Διδακτικής,	δηλαδή	την	αναγκαιότητα	να	συγκροτηθεί	μια	Γενική	Διδακτική	η	οποία	να	εκφράζει	 το	
κίνημα	της	κριτικής	εκπαίδευσης	στην	Ελλάδα.	Δεύτερος	σκοπός	είναι	να	καταγράψει	κατευθύνσεις	εργασίας	
για	 τη	 συγκρότηση	 μιας	 Κριτικής	 Γενικής	 Διδακτικής.	 Για	 να	 επιτευχθούν	 αυτοί	 οι	 σκοποί,	 εξετάζονται	
ορισμένες	 βασικές	 θέσεις	 που	 έχουν	 εγγραφεί	 στην	 παράδοση	 της	 Γενικής	 Διδακτικής	 στη	 χώρα	 μας.	 Στη	
συνέχεια,	 στη	 βάση	 αυτής	 της	 εξέτασης,	 γίνεται	 μια	 πρώτη	 παρουσίαση	 θέσεων	 για	 τη	 συγκρότηση	 μιας	
Κριτικής	Γενικής	Διδακτικής.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Κριτική	Εκπαίδευση,	Γενική	Διδακτική		
	
	
	
	

Η	αναγκαιότητα	μιας	Κριτικής	Γενικής	Διδακτικής	
Αντικείμενο	 της	 Γενικής	 Διδακτικής	 είναι	 το	 φαινόμενο	 της	 διδασκαλίας	 και	 πιο	
συγκεκριμένα,	 εάν	 χρησιμοποιήσουμε	 ως	 βάση	 τον	 ορισμό	 που	 δίνουν	 οι	 Καψάλης	 και	
Νημά	 (2002:17),	μπορούμε	να	 ισχυριστούμε	ότι	 είναι	α)	οι	 επιδιώξεις	 (σκοποί	και	στόχοι	
που	 αναφέρονται	 στο	 «γιατί»	 της	 διδασκαλίας),	 β)	 η	 επιλογή	 και	 η	 οργάνωση	 του	
περιεχομένου	 (οι	οποίες	αναφέρονται	στο	«τι»	 της	διδασκαλίας),	 γ)	η	μέθοδος,	η	μορφή	
και	τα	μέσα	διδασκαλίας	(που	αναφέρονται	στο	«πώς»	της	διδασκαλίας),	δ)	η	αξιολόγηση	
της	διδασκαλίας	 και	 ε)	 οι	 ρόλοι	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 των	μαθητών	 κατά	 τη	διεξαγωγή	
της.	Η	 Γενική	Διδακτική	είναι	 κλάδος	 της	Παιδαγωγικής	 (που	μελετά	 το	ευρύτερο	από	 τη	
διδασκαλία	 φαινόμενο	 της	 αγωγής)	 και	 οι	 θέσεις	 στις	 οποίες	 καταλήγει	 είναι	 γενικής	
φύσης,	 δηλαδή	 μπορούν	 να	 εφαρμοστούν	 συνολικά	 στο	 σύγχρονο	 σχολείο	 και	 δεν	
αναφέρονται	 μόνο	 σε	 ένα	 γνωστικό	 αντικείμενο	 ή	 μόνο	 σε	 μια	 ομάδα	 γνωστικών	
αντικειμένων	του.		
Ο	 όρος	 Γενική	 Διδακτική	 είναι	 μάλλον	 άγνωστος	 για	 την	 πλειονότητα	 των	 νέων	
εκπαιδευτικών,	αφού	λίγα	συγγράμματα	με	αυτόν	ή	παρόμοιο	τίτλο	δημοσιεύτηκαν	μετά	
την	ίδρυση	των	Παιδαγωγικών	Τμημάτων	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	στα	μέσα	της	δεκαετίας	
του	 19801.	 Επίσης,	 στα	 σύγχρονα	 προγράμματα	 σπουδών	 των	 Παιδαγωγικών	 Τμημάτων	
Δημοτικής	Εκπαίδευσης	δεν	μπορούν	να	εντοπιστούν	μαθήματα	με	τίτλο	που	να	περιέχει	
τον	 όρο	 Γενική	 Διδακτική,	 ενώ	 στα	 ίδια	 προγράμματα	 εμφανίζεται	 σημαντικός	 αριθμός	

																																																																				
	
1 Από µια σχετική αναζήτηση τον Ιανουάριο του 2018 στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης προέκυψαν µόνο 7 τίτλοι που περιέχουν τον όρο Γενική Διδακτική και 
εκδόθηκαν µετά το 1984. 
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μαθημάτων	 Διδακτικής	 της	 Γλώσσας,	 Διδακτικής	 της	 Ιστορίας,	 Διδακτικής	 των	
Μαθηματικών,	Διδακτικής	της	Φυσικής	κ.τ.ο.,	δηλαδή	μαθημάτων	που	παραπέμπουν	στην	
έννοια	της	Ειδικής	Διδακτικής	γνωστικών	αντικειμένων	της	πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης2.		
Το	 γεγονός	 αυτό	 συνδέεται	 με	 τη	 σημασία	 την	 οποία	 απέκτησαν	 στα	 πλαίσια	 της	
λειτουργίας	των	Παιδαγωγικών	Τμημάτων	τα	μαθήματα	που	αναφέρονται	στη	διδασκαλία	
των	 γνωστικών	 αντικειμένων.	 Η	 απουσία	 του	 όρου	 Γενική	 Διδακτική	 και	 η	 πληθωρική	
παρουσία	 Ειδικών	Διδακτικών	 στα	 προγράμματα	 σπουδών	 των	Παιδαγωγικών	 Τμημάτων	
παραπέμπει	 στη	 σιωπηρή	 υιοθέτηση	 του	 σκεπτικού	 της	 μη	 εγκυρότητας	 της	 Γενικής	
Διδακτικής,	 επειδή	 η	 διδασκαλία	 του	 κάθε	 γνωστικού	 αντικειμένου	 υποτίθεται	 ότι	 είναι,	
εξαιτίας	της	ιδιομορφίας	του	περιεχομένου	του,	μοναδική3.		
Εκείνο	που	πρέπει	να	υπογραμμιστεί	και	έχει	κρίσιμη	σημασία	για	 την	αναγκαιότητα	της	
συγκρότησης	 μιας	 Κριτικής	 Γενικής	 Διδακτικής	 είναι	 ότι	 η	 Γενική	 Διδακτική	 δε	 λαμβάνει	
αποκλειστικά	 τη	 μορφή	 πανεπιστημιακών	 μαθημάτων	 και	 συγγραμμάτων	 παιδαγωγών.	
Στην	πράξη,	η	συγκρότηση	 Γενικής	Διδακτικής	πραγματοποιείται	πρωταρχικά	από	φορείς	
κρατικής	 εξουσίας.	 Επομένως	 μπορούμε	 να	 μιλάμε	 για	 τη	 συγκρότηση	 Κρατικής	 Γενικής	
Διδακτικής.	 Στη	 χώρα	 μας,	 αυτού	 του	 είδους	 η	 Γενική	 Διδακτική	 ανιχνεύεται,	 από	 τη	
δεκαετία	του	1980	και	μετά,	στα	κρατικά	κείμενα	τα	οποία	επιχειρούν	 (και	σε	σημαντικό	
βαθμό	 επιτυγχάνουν)	 να	 προσδιορίσουν	 τη	 διδασκαλία	 στα	 σχολεία,	 δηλαδή	 στα	
αναλυτικά	 προγράμματα,	 στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 και	 στα	 βιβλία	 οδηγιών	 προς	 τους	
εκπαιδευτικούς	(τα	λεγόμενα	βιβλία	του	δασκάλου).		
Πρόκειται	 για	 μια	 Γενική	 Διδακτική	 που	 δεν	 παρουσιάζει	 και	 δε	 συζητά	 εκτενώς	 την	
προέλευση	 και	 τον	 χαρακτήρα	 των	θέσεων	 τις	 οποίες	 χρησιμοποιεί,	 όπως	 και	 τις	 μεταξύ	
τους	 συσχετίσεις.	 Ακριβώς	 επειδή	 είναι	 μια	 Κρατική	 Γενική	 Διδακτική,	 κύρια	 πηγή	
νομιμοποίησής	 της	 δεν	 είναι	 η	 τεκμηρίωση	 και	 συνοχή	 των	 θέσεων	 που	 επιλέγει	 να	
προβάλλει,	 αλλά	 η	 ισχύς	 της	 πολιτικής	 εξουσίας	 στην	 οποία	 στηρίζεται	 και	 μέσω	 αυτής	
επιβάλλεται	 ως	 νομικά	 υποχρεωτική,	 σε	 τελική	 ανάλυση,	 η	 εφαρμογή	 της.	 Συνεπώς,	 η	
υιοθέτηση	της	άποψης	περί	μη	εγκυρότητας	της	Γενικής	Διδακτικής	που	επικρατεί	σιωπηρά	
στα	Παιδαγωγικά	Τμήματα,	στο	όνομα	της	μοναδικότητας	της	διδασκαλίας	των	διακριτών	
γνωστικών	αντικειμένων	η	οποία	θεμελιώνεται	 στην	 ιδιομορφία	 των	περιεχομένων	 τους,	
στην	 πραγματικότητα	 συμβάλλει	 στην	 εμπέδωση	 της	 κυριαρχίας	 της	 Κρατικής	 Γενικής	
Διδακτικής	στη	σχολική	εκπαίδευση.	
Η	 Κρατική	 Γενική	 Διδακτική	 μπορεί	 να	 υποβληθεί	 σε	 πολλών	 ειδών	 κριτικές.	 Οι	 κριτικές	
αυτές,	ως	κριτικές	των	επίσημων	κειμένων	(πρωταρχικά	των	αναλυτικών	προγραμμάτων),	
εκκινώντας	 από	 διαφορετικές	 ιδεολογικές	 και	 πολιτικές	 αφετηρίες,	 αναφέρονται	 σε	
συγκεκριμένες	αρχές	τις	οποίες	υιοθετεί	η	Κρατική	Γενική	Διδακτική,	σε	ελλείψεις	της	και	

																																																																				
	
2 Οι προηγούµενες διαπιστώσεις προκύπτουν από την ανάγνωση των προγραµµάτων σπουδών της ακαδηµαϊκής 
χρονιάς 2017-2018 των 9 Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης της χώρας. Βέβαια, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι στα Παιδαγωγικά Τµήµατα δε διδάσκονται µαθήµατα τα οποία καλύπτουν µέρος των αντικειµένων 
της Γενικής Διδακτικής, όπως τα Αναλυτικά Προγράµµατα και η Διδακτική Μεθοδολογία. Για µια ανάλυση 
των νοηµάτων και των αλληλοεπικαλύψεων των προαναφερθέντων όρων, βλπ Καψάλης & Νηµά, 2002:9-15.   
3 Δεν πρόκειται, βέβαια, για µια νέα άποψη. Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος µας πληροφορεί ότι η αµφισβήτηση της 
αξίας και της αναγκαιότητας της Γενικής Διδακτικής χρονολογείται τουλάχιστον από την εποχή που έγραφε το 
οµότιτλο βιβλίο του το οποίο κυκλοφόρησε το 1946, από όσους θεωρούσαν ότι µόνο σε κάθε µάθηµα είναι 
δυνατό, µε βάση την ύλη του, να προσδιοριστούν ο σκοπός και η µέθοδος πρόσκτησης των γνώσεων 
(Εξαρχόπουλος, 1946, τ.Α:3). 
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σε	 ζητήματα	αποτελεσμάτων	 της	 εφαρμογής	 της.	Όμως,	 στις	 μέρες	 μας,	 οι	 κριτικές	 στην	
Κρατική	Γενική	Διδακτική	σπανίζουν,	με	την	έννοια	ότι	αναφέρονται	ελάχιστα	σ’	αυτήν	και	
στρέφονται	κατ’	εξοχήν	στη	διδασκαλία	επιμέρους	σχολικών	μαθημάτων.		
Το	κίνημα	της	κριτικής	εκπαίδευσης	είναι	νέο	στη	χώρα	μας.	Παρουσιάστηκε	στη	δεκαετία	
του	 2010	 με	 τη	 διατύπωση,	 πρωταρχικά	 μέσω	 της	 πραγματοποίησης	 συνεδρίων,	 ενός	
πολύπλευρου	δημόσιου	λόγου	για	την	εκπαίδευση,	ο	οποίος	ως	κύρια	χαρακτηριστικά	του	
έχει	 την	 αντιπαράθεση	 στις	 νεοφιλελεύθερες	 και	 νεοσυντηρητικές	 εκπαιδευτικές	
αναδιαρθρώσεις	και	την	προοπτική	της	διάνοιξης	ενός	διαφορετικού-εναλλακτικού	δρόμου	
αντίστασης,	ανατροπής	και	ριζικού	κοινωνικού	και	εκπαιδευτικού	μετασχηματισμού4.		
Με	 βάση	 τα	 προηγούμενα,	 μπορούμε	 να	 απαντήσουμε	 στο	 ερώτημα	 της	 αναγκαιότητας	
συγκρότησης	 μιας	 Κριτικής	 Γενικής	 Διδακτικής.	 Η	 συγκρότηση	 μιας	 αντίπαλης	 στην	
κυρίαρχη	Κρατική	Γενική	Διδακτική,	δηλαδή	μιας	Κριτικής	Γενικής	Διδακτικής	αποτελεί	ένα	
σημαντικό	 κατευθυντήριο	 άξονα	 για	 την	 ανάπτυξη	 του	 κινήματος	 της	 κριτικής	
εκπαίδευσης,	για	δύο	λόγους.		
Πρώτον,	 το	 κίνημα	 της	 κριτικής	 εκπαίδευσης	 είναι	 αναγκαίο	 να	 αντιπαρατίθεται	 με	
συνολικό	 τρόπο	στην	Κρατική	 Γενική	Διδακτική	 και	 να	μην	περιορίζεται	 στην	 κριτική	 των	
επιμέρους	 διδακτικών	 των	 γνωστικών	 αντικειμένων.	 Οι	 παρεμβάσεις	 των	 κριτικών	
παιδαγωγών	στο	πλαίσιο	ενός	ή	περισσότερων	επιμέρους	γνωστικών	αντικειμένων	πρέπει	
να	συνδέονται	με	μια	ευρύτερη	συνολική	κατεύθυνση	την	οποία	οφείλει	να	συγκροτήσει	
μια	Κριτική	Γενική	Διδακτική.		
Η	 άποψη	 ότι	 οι	 σκοποί	 της	 διδασκαλίας	 πρέπει	 να	 εξάγονται	 από	 το	 περιεχόμενο	 των	
γνωστικών	αντικειμένων	παραγνωρίζει	το	γεγονός	ότι	η	διδασκαλία	τους	εντάσσεται	στους	
γενικούς	 σκοπούς	 του	 σχολείου	 που	 προκύπτουν	 από	 τους	 κοινωνικοπολιτικούς	 και	
ιδεολογικούς	προσδιορισμούς	του	και	τους	εξυπηρετούν.	Τα	χωριστά	γνωστικά	αντικείμενα	
και	η	διδασκαλία	 τους	δε	 γεννήθηκαν	όπως	η	Αθηνά	από	 το	 κεφάλι	 του	Δία.	Αποτελούν	
έναν	συγκεκριμένο	τρόπο	οργάνωσης	του	περιεχομένου	του	σχολείου	και	εξυπηρετούν	την	
αναπαραγωγή	του	κοινωνικού	του	ρόλου.		
Η	 ίδια	 άποψη	 παραγνωρίζει	 τους	 (και	 πάλι	 κοινωνικοπολιτικούς	 και	 ιδεολογικούς)	
προσδιορισμούς	των	υποκειμένων	που	δρουν	στο	σχολείο,	δηλαδή	τους	προσδιορισμούς	
των	 εκπαιδευτικών	 και	 των	 μαθητών	 οι	 οποίοι	 συχνά	 προσεγγίζονται	 με	 ψυχολογικούς	
όρους.	 Οι	 σκοποί	 του	 κινήματος	 της	 κριτικής	 εκπαίδευσης	 έχουν	 πρωταρχικά	 γενικό	
παιδαγωγικό-πολιτικό	 χαρακτήρα	 και	 συνεπώς	 δεν	 μπορούν	 να	 υποκατασταθούν	 από	
σκοπούς	 οι	 οποίοι	 προκύπτουν	 με	 βάση	 το	 περιεχόμενο	 των	 γνωστικών	 αντικειμένων	 -
αντίθετα,	οι	τελευταίοι	πρέπει	να	υπερπροσδιορίζονται	από	τους	πρώτους.		
Δεύτερον,	το	κίνημα	της	κριτικής	εκπαίδευσης	είναι	αναγκαίο	να	αρθρώνει	έναν	δικό	του	
ριζοσπαστικό	 λόγο	 στους	 χώρους	 όπου	 διαμορφώνονται	 οι	 μελλοντικοί	 εκπαιδευτικοί,	
δηλαδή	κυρίως	στα	Πανεπιστήμια.	Σ’	αυτή	 την	κατεύθυνση,	μια	Κριτική	Γενική	Διδακτική	
μπορεί	να	συμβάλλει	στην	αμφισβήτηση	της	Κρατικής	Γενικής	Διδακτικής,	καθώς	και	στην	
αμφισβήτηση	 των	 Ειδικών	 Διδακτικών	 των	 επιμέρους	 γνωστικών	 αντικειμένων	 η	 οποία,	
όπως	προαναφέρθηκε,	συμβάλλει	στην	κυριαρχία	της	Κρατικής	Γενικής	Διδακτικής.				

																																																																				
	
4  Σχετικά βλπ τα πρακτικά των τεσσάρων Διεθνών Συνεδρίων για την Κριτική Εκπαίδευση τα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα το 2011, το 2012 και το 2017 και στη Θεσσαλονίκη το 2014: Skordoulis & 
Hill, 2012, Skordoulis & Hill, 2014, Γρόλλιος, Λιάµπας & Παυλίδης, 2015, Grollios, Liambas & Pavlidis, 2015.    
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Η	Γενική	Διδακτική,	όπως	και	η	Παιδαγωγική	γενικότερα	της	οποίας	αποτελεί	κλάδο,	έχει	
πολιτικό	χαρακτήρα.	Οι	απαντήσεις	στα	ερωτήματα	ποιες	είναι	οι	θέσεις	που	επιλέγονται	
για	 να	 συγκροτηθεί	 μια	 Γενική	 Διδακτική	 (δηλαδή	 ουσιαστικά	 μια	 γενική	 θεωρία	 για	 τη	
διδασκαλία)	και	πώς	αυτές	οι	θέσεις	αλληλοσυνδέονται	σε	ένα	ενιαίο	όλον,	δεν	μπορούν	
παρά	να	έχουν	πολιτικό,	κοινωνικό	και	ιδεολογικό	χαρακτήρα	και,	συνεπώς,	να	παράγουν	
ανάλογα	αποτελέσματα	όταν	εφαρμόζονται.				
	

Για	τη	συγκρότηση	μιας	Κριτικής	Γενικής	Διδακτικής	
Εάν,	 λοιπόν,	 η	 αναγκαιότητα	 να	 συγκροτηθεί	 μια	 Κριτική	 Γενική	 Διδακτική	 θεωρηθεί	
δεδομένη	για	το	κίνημα	της	κριτικής	εκπαίδευσης,	το	ζήτημα	που	τίθεται	είναι	ποιες	είναι	
οι	 βασικές	 κατευθύνσεις	 εργασίας	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 προωθήσουν	 αυτή	 τη	
συγκρότηση.			
Η	 πρώτη	 κατεύθυνση	 εργασίας	 είναι	 η	 αξιοποίηση	 της	 Απελευθερωτικής	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	ως	παιδαγωγικής	μιας	ριζικά	διαφορετικής	από	την	παρούσα	κοινωνική	και	
πολιτική	οργάνωση,	βασικά	στοιχεία	της	οποίας	έχουν	ήδη	προταθεί5.	Μια	Κριτική	Γενική	
Διδακτική	 δεν	 μπορεί	 παρά	 να	 εμπνέεται	 από	 και	 να	 συνδέεται	 άμεσα	 με	 την	
Απελευθερωτική	Κριτική	Παιδαγωγική	αποτελώντας	ουσιαστικά	την	τακτική	εφαρμογή	των	
θέσεων	της	τελευταίας	στο	σύγχρονο	υπαρκτό	σχολείο.	Με	άλλα	λόγια	και	σε	ένα	βαθμό	
σχηματοποιώντας,	μπορούμε	να	ισχυριστούμε	ότι	η	Απελευθερωτική	Κριτική	Παιδαγωγική	
είναι	 η	στρατηγική,	 ενώ	η	Κριτική	 Γενική	Διδακτική	η	 τακτική	 του	 κινήματος	 της	 κριτικής	
εκπαίδευσης.	
Η	 δεύτερη	 κατεύθυνση	 αναφέρεται	 στην	 κατανόηση	 της	 κυρίαρχης	 Κρατικής	 Γενικής	
Διδακτικής.	Μια	Κριτική	Γενική	Διδακτική	οφείλει	να	γνωρίζει	σε	βάθος	την	αντίπαλή	της	
Γενική	Διδακτική	για	να	είναι	ικανή	να	την	αμφισβητήσει	και	να	αντιπαρατεθεί	επαρκώς	σ’	
αυτήν.		
Η	 τρίτη	 κατεύθυνση	 εργασίας	 αναφέρεται	 στην	 εξέταση	 της	 παράδοσης	 της	 (κυρίως	
ακαδημαϊκής)	 θεωρίας	 της	 Γενικής	 Διδακτικής	 στην	 Ελλάδα,	 μιας	 παράδοσης	 κατεξοχήν	
συντηρητικής.	Ακριβώς	στην	τελευταία	θα	στρέψουμε	την	προσοχή	μας	αμέσως	παρακάτω,	
όχι	μόνο	γιατί,	όπως	έγραφε	ο	Μαρξ	«η	παράδοση	όλων	των	νεκρών	γενεών	βαραίνει	σα	
βραχνάς	 στο	 μυαλό	 των	 ζωντανών»,	 αλλά	 και	 γιατί	 η	 συγκρότηση	 μιας	 νέας	 θεωρητικής	
σκευής	δεν	μπορεί	παρά	να	στηριχτεί	στη	διαλεκτική	υπέρβαση	της	σχετικής	παράδοσης.	
	Βέβαια,	είναι	φανερό	ότι	οι	χωρικοί	περιορισμοί	 του	παρόντος	κειμένου	δεν	επιτρέπουν	
μια	 εκτενή	 συζήτηση	 των	 παραπάνω	 βασικών	 κατευθύνσεων	 εργασίας.	 Εκείνο	 που	 θα	
επιχειρηθεί	 είναι	 μια	 πρώτη	 προσέγγιση	 ορισμένων	 στοιχείων	 κομβικής	 σημασίας	 της	
τρίτης	 κατεύθυνσης	 εργασίας	 που	αναφέρεται	 στην	 εξέταση	 της	 παράδοσης	 της	 (κυρίως	
ακαδημαϊκής)	θεωρίας	της	Γενικής	Διδακτικής	στην	Ελλάδα.	
Από	μια	αρχική	επισκόπηση	της	σχετικής	βιβλιογραφίας	προκύπτει	ότι	αυτή	η	παράδοση	
αναπτύχθηκε	 κυρίως	 στη	 μεταπολεμική	 εποχή	 (1945-1974)	 και	 σφραγίστηκε	 από	 την	
κυριαρχία	 των	 απόψεων	 του	 Εξαρχόπουλου,	 καθηγητή	 στην	 έδρα	 της	 Παιδαγωγικής	 της	
Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	της	Αθήνας.	Αυτή	η	διαπίστωση	προκύπτει	από	το	
ότι	 οι	 άλλες	 Γενικές	 Διδακτικές	 της	 συγκεκριμένης	 εποχής,	 όπως	 εκείνες	 του	 Τσίριμπα	
(1960)	 και	 του	Πετρουλάκη	 (1964),	 γράφονται	 με	 βάση	 τη	 δομή	 και	 το	 περιεχόμενο	 του	
ομότιτλου	συγγράμματος	του	Εξαρχόπουλου	το	οποίο	προαναφέραμε	(1946)	με	επιμέρους,	
																																																																				
	
5 Βλπ Γρόλλιος & Γούναρη, 2016. 
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δευτερεύουσας	σημασίας,	διαφοροποιήσεις6.	Μάλιστα,	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	ορισμένες	
βασικές	 θέσεις	 που	 διατυπώνονται	 στη	 Γενική	 Διδακτική	 του	 Εξαρχόπουλου	
αναπαράγονται	και	μετά	τη	μεταπολίτευση	του	1974,	όπως	θα	φανεί	στη	συνέχεια.	
Η	πρώτη	από	αυτές	τις	θέσεις	αναφέρεται	στη	φύση	του	παιδιού.	Στη	Γενική	Διδακτική	του	
Εξαρχόπουλου,	η	αναγκαιότητά	της	τεκμηριώνεται	με	βάση	το	ότι	η	διδασκαλία	οφείλει	να	
λαμβάνει	 υπόψη	 τη	 φύση	 του	 παιδιού,	 στη	 διαμόρφωση	 του	 οποίου	 αποβλέπει	
(Εξαρχόπουλος,	 1946,	 τ.Α:3).	 Έτσι,	 ως	 ενδεδειγμένη	 πορεία	 διδασκαλίας	 θεωρείται	 η	
λεγόμενη	 φυσική	 πορεία	 μάθησης.	 Στο	 πρώτο	 στάδιο	 της	 φυσικής	 πορείας	 μάθησης,	 οι	
μαθητές	έρχονται	σε	επαφή	με	τα	πράγματα,	στο	δεύτερο	τα	επεξεργάζονται	και	στο	τρίτο	
στάδιο	 εφαρμόζουν	 ό,τι	 έμαθαν.	 Επίσης,	 η	 τεκμηρίωση	 της	 αναγκαιότητας	 της	 Γενικής	
Διδακτικής	 στη	 βάση	 της	φύσης	 του	 παιδιού	 συνδέεται	 με	 την	 επιλογή	 των	 «εκ	φύσεως	
ικανών»	να	συνεχίσουν	 τις	σπουδές	 τους	σε	ανώτερες	εκπαιδευτικές	βαθμίδες	μέσω	του	
εμπλουτισμού	 των	 παραδοσιακών	 τρόπων	 αξιολόγησης	 (εξετάσεις)	 με	 ψυχολογικές	
δοκιμασίες	 και	 διαδικασίες	 επαγγελματικού	 προσανατολισμού	 (Εξαρχόπουλος,	 1946,	
τ.Β:277-307).	
Τριάντα	έξι	χρόνια	αργότερα,	σε	μια	Γενική	Διδακτική	η	οποία,	όπως	δείχνουν	οι	πολλαπλές	
εκδόσεις	 της,	 διαδόθηκε	 ευρέως,	 ο	 συγγραφέας	 της	 υπογραμμίζει	 ότι,	 κατά	 την	 Αγία	
Γραφή,	ο	άνθρωπος	πλάστηκε	«καθ’	εικόνα	και	καθ’	ομοίωσιν	Θεού»	και	συνεπώς	έχει	την	
ψυχοσωματική	 υποδομή	 και	 το	 δυναμικό	 υπόστρωμα	 για	 να	 πάρει	 την	 τελική	 ιδανική	
μορφή	 «που	 απ’	 την	 ίδια	 του	 τη	 φύση	 έχει	 προοριστεί	 να	 λάβει».	 Επιπλέον,	 ο	 ίδιος	
συγγραφέας	 δεν	 παραλείπει	 να	 παραθέσει,	 σχεδόν	 αυτούσια	 και	 επικαλούμενος	 τον	
Αριστοτέλη	 και	 τον	 Herbart,	 τα	 στάδια	 της	 πορείας	 της	 φυσικής	 μάθησης	 του	
Εξαρχόπουλου	(Δερβίσης,	1982:46,	52-53).		
Αυτή,	 λοιπόν,	η	 τεκμηρίωση	 της	αναγκαιότητας	 της	 Γενικής	Διδακτικής	με	βάση	 τη	φύση	
του	παιδιού	η	οποία	θεωρείται	άχρονη,	υπερ-ιστορική	και	μη	κοινωνική,	αποτελεί	μια	θέση	
κομβικής	 σημασίας	 της	 παράδοσης	 της	 Γενικής	 Διδακτικής	 στη	 χώρα	 μας.	 Βέβαια,	 μια	
Κριτική	Γενική	Διδακτική	πρέπει	να	θεμελιωθεί	με	ριζικά	διαφορετικό	τρόπο.	
Πιο	συγκεκριμένα,	μια	Κριτική	Γενική	Διδακτική	πρέπει	να	θεμελιωθεί	στην	κατεύθυνση	της	
αναζήτησης	 των	 ιστορικών,	 κοινωνικών,	 πολιτικών	 και	 πολιτισμικών	 προσδιορισμών	 των	
μαθητών.	Αυτό	δεν	σημαίνει	 εξάντληση	σε	επικλήσεις	 εστίασης	στη	μοναδική	βιογραφία	
του	κάθε	μαθητή.	Σημαίνει	συστηματική	εργασία	για	 την	κατανόηση	των	προσδιορισμών	
που	διαμορφώνουν	οι	κυρίαρχοι	ιδεολογικοί	μηχανισμοί	σε	συνδυασμό	με	τη	μελέτη	των	
τρόπων	πρόσληψής	τους	από	τους	μαθητές.	
Η	 δεύτερη	 από	 τις	 βασικές	 θέσεις	 που	 διατυπώνονται	 στη	 Γενική	 Διδακτική	 του	
Εξαρχόπουλου	 και	 αναπαράγονται	 και	 μετά	 τη	 μεταπολίτευση	 του	 1974	αναφέρεται	 στο	
σκοπό	 της	 διδασκαλίας.	 Αυτός	 συγκροτείται	 ως	 σύνθεση	 α)	 της	 παροχής	 γνώσεων	 και	
δεξιοτήτων	 στους	 μαθητές,	 β)	 της	 κινητοποίησης	 του	 ενδιαφέροντος	 των	 μαθητών	 για	
αυτές	τις	γνώσεις	και	δεξιότητες	και	γ)	 της	διανοητικής,	συναισθηματικής	και	βουλητικής	
ενίσχυσης,	καθώς	και	της	ηθικής	διαμόρφωσης	των	μαθητών.	Πρόκειται,	πρωταρχικά,	για	
μια	σύνθεση	του	αποκαλούμενου	υλικού	σκοπού	και	του	(επίσης	αποκαλούμενου	από	τον	
Εξαρχόπουλο)	 ειδολογικού	 σκοπού	 της	 διδασκαλίας.	 Το	 κρίσιμο,	 όμως,	 ζήτημα	 δεν	

																																																																				
	
6 Η σύγκριση της Γενικής Διδακτικής του Κωνσταντίνου Γεωργούλη (1974) µε εκείνη του Εξαρχόπουλου, 
εξαιτίας τόσο του τρόπου έκδοσής της όσο και του περιεχοµένου της χρειάζεται χωριστή διαπραγµάτευση η 
οποία δεν µπορεί να γίνει εδώ.  
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αποτελεί	η	θεωρητική	συνοχή	της	σύνθεσης,	αλλά	το	ότι	αυτή	τίθεται	στην	υπηρεσία	της	
πολιτιστικής	 εργασίας	 της	 κοινωνίας	 και	 της	 εξυπηρέτησης	 των	 συμφερόντων	 του	
ελληνικού	 έθνους.	 Με	 βάση	 τα	 προηγούμενα,	 δεν	 είναι	 δύσκολο	 να	 κατανοηθούν	 τα	
βασικά	κριτήρια	(αρχές)	που	πρότεινε	ο	Εξαρχόπουλος	για	την	επιλογή	της	σχολικής	ύλης.	
Τον	 κορμό	αυτών	 των	 κριτηρίων	 αποτελούν	 το	 ηθικό,	 το	 θρησκευτικό,	 το	 κοινωνικό,	 της	
προετοιμασίας	 για	 τη	 ζωή	 και	 της	 καλλιέργειας	 της	 ατομικής	 ιδιοφυίας	 (Εξαρχόπουλος,	
1946,	τ.Α:116-148).	
Είναι	 ενδιαφέρον	 ότι	 ο	 συγγραφέας	 της	 Γενικής	 Διδακτικής	 με	 τις	 πολλαπλές	 εκδόσεις	
ύστερα	 από	 τη	 μεταπολίτευση	 που	 προαναφέρθηκε,	 χρησιμοποιεί	 παρόμοιο	 κορμό	
κριτηρίων	(αρχών)	για	την	επιλογή	της	σχολικής	ύλης:	την	ηθική	και	θρησκευτική	αρχή,	την	
εθνική	 σε	 συνδυασμό	 με	 εκείνη	 της	 παγκοσμιότητας,	 καθώς	 και	 την	 κοινωνική	 σε	
συνδυασμό	με	την	αρχή	των	ίσων	ευκαιριών.	Πρόκειται	για	ένα	εκσυγχρονισμό	των	αρχών	
του	Εξαρχόπουλου	που	υπάγεται	στην	κρατική	πολιτική	η	οποία,	πάντα	σύμφωνα	με	τον	
συγγραφέα,	πρέπει	 να	εξυπηρετεί	 τον	σκοπό	 της	«εθνικής	 κοσμοβιοθεωρίας»	 (Δερβίσης,	
1982:321-326).			
Η	 Κριτική	 Γενική	 Διδακτική	 πρέπει	 να	 αμφισβητήσει	 τη	 θεμελίωση	 του	 σκοπού	 της	
διδασκαλίας	 στις	 αντιλήψεις	 που	 προαναφέρθηκαν,	 αντιλήψεις	 οι	 οποίες	 προϋποθέτουν	
την	αποσιώπηση	των	αντιπαραθέσεων	και	συγκρούσεων	στην	εκπαίδευση	που	σχετίζονται	
με	 τις	 κοινωνικές	 τάξεις,	 τις	 φυλές	 και	 τα	 κοινωνικά	 φύλα,	 καθώς	 και	 τη	 σύστοιχη	
αποκλειστική	 προβολή	 αδιαφοροποίητων	 ολοτήτων	 όπως	 το	 έθνος.	 Αντίθετα,	 η	 Κριτική	
Γενική	 Διδακτική	 είναι	 αναγκαίο	 να	 θεμελιωθεί	 σε	 συγκεκριμένες	 αναλύσεις	 του	
καπιταλιστικού	 χαρακτήρα	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας	που	πρωταρχικά	προσδιορίζεται	 από	
σχέσεις	 εκμετάλλευσης	 και	 καταπίεσης.	 Επίσης,	 πρέπει	 να	 θεμελιωθεί	 σε	 αναλύσεις	 του	
ρόλου	 της	 εκπαίδευσης	 οι	 οποίες	 αναγνωρίζουν	 την	 αναπαραγωγική	 της	 λειτουργία	
(ιδεολογική	 και	 κατανεμητική),	 καθώς	 και	 τον	 κρίσιμο	 ρόλο	 των	 διαμαχών	 και	
συγκρούσεων	 για	 τον	 προσδιορισμό	 των	 συγκεκριμένων	μορφών	που	αυτή	 η	 λειτουργία	
προσλαμβάνει	σε	κάθε	ιστορική	συγκυρία.	
Σήμερα,	 με	 βάση	 τέτοιου	 είδους	 αναλύσεις,	 μπορούμε	 βάσιμα	 να	 ισχυριστούμε	 τα	
παρακάτω	που	αφορούν	τον	σκοπό	της	διδασκαλίας.	
Η	παροχή	γνώσεων	και	ικανοτήτων	(ο	λεγόμενος	από	τον	Εξαρχόπουλο	υλικός	σκοπός)	έχει	
αναδειχθεί	από	την	κυρίαρχη	Κρατική	Γενική	Διδακτική	στο	μείζον	ζήτημα	της	εποχής	μας.	
Πρόκειται	 για	 την	 κατεξοχήν	 επιλογή	 της	 εγχώριας	 πολιτικής	 εξουσίας	 και	 διεθνών	
οργανισμών	 όπως	 η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 και	 ο	 Οργανισμός	 Οικονομικής	 Συνεργασίας	 και	
Ανάπτυξης	 οι	 οποίοι	 παρέχουν	 σχετική	 εκπαιδευτική	 τεχνογνωσία	 για	 την	 ανταπόκριση	
κρατών	 και	 διεθνικών	 μορφωμάτων	 στον	 αδυσώπητο	 οικονομικό	 ανταγωνισμό	 που	
χαρακτηρίζει	ιδιαίτερα	τις	περιόδους	καπιταλιστικής	κρίσης.				
Βέβαια,	 η	 Κριτική	 Γενική	 Διδακτική	 ουδόλως	 υποτιμά	 την	 ανάγκη	 να	 κατακτήσουν	 οι	
μαθητές	γνώσεις	και	ικανότητες	οι	οποίες	είναι	απαραίτητες	για	να	κατανοήσουν	σε	βάθος	
και	 ολόπλευρα	 τον	 κοινωνικό	 και	 τον	 φυσικό	 κόσμο.	 Ωστόσο,	 για	 την	 Κριτική	 Γενική	
Διδακτική,	 οι	 γνώσεις	 και	 οι	 ικανότητες	 που	 είναι	 απαραίτητες	 στους	 μαθητές	 για	 να	
κατανοήσουν	σε	βάθος	και	ολόπλευρα	τον	κοινωνικό	και	τον	φυσικό	κόσμο	αποτελούν	το	
ένα	σκέλος	της	κριτικής	συνειδητοποίησης,	το	δεύτερο	σκέλος	της	οποίας	(και	αδιάσπαστα	
δεμένο	με	το	πρώτο)	είναι	η	δράση	για	τον	ριζικό	κοινωνικοπολιτικό	μετασχηματισμό.	
Το	σχολείο	που	απλώς	παρέχει	γνώσεις	και	 ικανότητες	οι	οποίες	δε	συνδέονται	οργανικά	
με	 την	 κριτική	 συνειδητοποίηση	 των	 μαθητών	 του,	 δεν	 οδηγεί	 σε	 πολύπλευρη	 και	
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ουσιαστική	 μόρφωση	 στην	 προοπτική	 ενός	 νέου	 κόσμου.	 Συνεπώς,	 είναι	 επόμενο	 να	
διαπνέεται,	σε	τελική	ανάλυση,	από	τη	λογική	της	παθητικής	αποδοχής	και	της	μηχανικής	
εργασίας,	αναγορεύοντας	την	ποσότητα	της	προς	αφομοίωση	διδακτέας	ύλης	σε	κριτήριο	
πνευματικής	μόρφωσης.	
Η	ανάπτυξη	της	βούλησης	των	μαθητών	είναι	πολύ	σημαντική	στις	μέρες	μας,	με	δεδομένη	
την	 κυριαρχία	 της	 λογικής	 της	 κοινωνικής	 αποτελεσματικότητας,	 η	 οποία	 δεσπόζει	 στα	
αμαλγάματα	 της	 Κρατικής	 Γενικής	 Διδακτικής,	 παθητικοποιώντας	 την	 πλειονότητα	 των	
μαθητών.	 Εκτός	 από	 την	 ανάπτυξη	 της	 βούλησης	 μέσω	 των	 γνώσεων,	 είναι	 αναγκαίο	 τα	
παιδιά	να	στοχάζονται	για	αυτές	τις	γνώσεις,	να	προβαίνουν	σε	κρίσεις	και	συλλογισμούς,	
να	 ερευνούν	 και	 να	 καταλήγουν	 σε	 αποφάσεις.	 Δεν	 είναι	 αρκετή	 η	 κατανόηση	 και	 η	
επεξεργασία	 των	 γνώσεων	 τις	 οποίες	 τα	 παιδιά	 διδάσκονται	 στα	 σχολεία,	 αλλά	 και	 η	
δράση,	η	πολύπλευρη	και	δημιουργική	εργασία	για	την	αξιοποίησή	τους.		
Βέβαια,	οι	κριτικοί	παιδαγωγοί	δεν	υποστηρίζουν	μια	γενικώς	και	αορίστως	ανάπτυξη	της	
βούλησης,	 αλλά	 μια	 βούληση	 εξανθρωπίζουσα,	 με	 την	 έννοια	 που	 ο	 Paulo	 Freire	 έδωσε	
στον	 όρο	 της	 εξανθρώπισης 7 	και	 μια	 αντίστοιχη	 ηθική	 με	 κύρια	 στοιχεία	 της	 την	
αλληλεγγύη	 και	 τη	 συνεργασία.	 Συνεπώς,	 η	 Κριτική	 Γενική	 Διδακτική	 πρέπει	 να	 θέσει	 σε	
προτεραιότητα	το	ζήτημα	της	επιλογής	των	γνώσεων	οι	οποίες	διαμορφώνουν	τη	βούληση,	
αλλά	και	το	ζήτημα	της	επιλογής	των	παραδειγμάτων,	των	προτύπων,	των	κατευθύνσεων	
για	τη	ζωή	που	αποτελούν	αντικείμενα	εξέτασης	στη	σχολική	διαδικασία.		
Για	 την	 Κριτική	 Γενική	 Διδακτική,	 η	 μόρφωση	 δεν	 ταυτίζεται	 με	 την	 κατοχή	 γνώσεων	
αποκλειστικά	σε	ένα	επιστημονικό	πεδίο.	Πρωταρχικά,	η	μόρφωση	συνδέεται	άρρηκτα	με	
αναπτυγμένες	νοητικές	 ικανότητες	όπως	η	ανάλυση	και	η	κριτική	φαινομένων	και	 ιδεών,	
με	τη	συλλογική	δράση,	την	αναπτυγμένη	βούληση,	με	συναισθήματα	και	ηθικούς	κώδικες	
που	 εντάσσονται	 στην	 προοπτική	 του	 ριζικού	 μετασχηματισμού	 της	 κοινωνίας	 και	 της	
εκπαίδευσης.	 Όμως	 μια	 μόρφωση	 τέτοιου	 χαρακτήρα	 δεν	 μπορεί	 να	 προωθηθεί	 με	 την	
εφαρμογή	 παθητικών	 μεθόδων	 και	 μορφών	 διδασκαλίας,	 με	 τη	 χρησιμοποίηση	
τεχνοκρατικών	 αντιλήψεων	 για	 την	 αξιολόγηση,	 καθώς	 και	 για	 τους	 ρόλους	 των	
υποκειμένων	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 (μαθητών	 και	 εκπαιδευτικών),	 που	
συγκροτούν	στη	χώρα	μας	το	αμάλγαμα	της	Κρατικής	Γενικής	Διδακτικής.	
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Βιοπαιδαγωγική,	παιδική	ηλικία	και	σχέσεις	εξουσίας	στην	
τηλεοπτική	εκπομπή	«Junior	Music	Stars»	

	
	

Δημήτριος	Γρόλλιος		
Απόφοιτος	Π.Τ.Δ.Ε	του	Α.Π.Θ.	και	Π.Μ.Σ	«Επιστήμες	της	Αγωγής»	Κατεύθυνση	Πολιτισμικές	

Σπουδές	και	Περιβάλλοντα	Αγωγής	για	το	παιδί	του	Τ.Ε.Π.Α.Ε.	του	Α.Π.Θ.		
Γιάννης	Πεχτελίδης	

Επίκουρος	Καθηγητής	Κοινωνιολογίας	της	Εκπαίδευσης	Π.Τ.Π.Ε.	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	
	
	

Περίληψη	
Στην	εργασία	αυτή,	εξετάζουμε	την	άσκηση	μιας	άτυπης	μορφής	(βιο)παιδαγωγικής	και	εκπαίδευσης,	που	
λειτουργεί	ταυτόχρονα	ως	εξουσιαστικός	μηχανισμός,	μέσα	από	τη	δημοφιλή	τηλεοπτική	εκπομπή	«Junior	
Music	Stars».	Στόχος	είναι	η	κριτική	προσέγγιση	του	αν	και	με	ποιο	τρόπο	το	συγκεκριμένο	talent	show	που	
αφορά	το	τραγούδι	και	τη	μουσική	(ανα)παράγει	σχέσεις	εξουσίας	μεταξύ	των	παιδιών	που	συμμετέχουν	και	
των	ενηλίκων	συντελεστών	της	εκπομπής.	Μας	απασχολεί	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	αναπαρίστανται	οι	παιδικές	
υποκειμενικότητες	και	εξετάζουμε	ποιες	κυρίαρχες	αντιλήψεις	και	ποιοι	λόγοι	γύρω	από	την	παιδική	ηλικία	
υπεισέρχονται	και	αναπαράγονται	ή	αμφισβητούνται	στο	«Junior	Music	Stars».	Το	«Junior	Music	Stars»	είναι	
ένας	άτυπος	παιδαγωγικός	μηχανισμός,	όπου	αναπτύσσονται	συγκεκριμένου	τύπου	σχέσεις	εξουσίας	
ανάμεσα	στα	παιδιά	και	τους	ενήλικους	συντελεστές	του	παιχνιδιού	(κριτές,	παρουσιαστές	και	γονείς).	Στο	
πλαίσιο	της	εκπομπής,	τα	παιδιά	ρυθμίζονται	και	άρα	ελέγχονται	με	βάση	το	κυρίαρχο	κοινωνικό	σύστημα	
αξιών,	αντιλήψεων,	στάσεων	και	συμφερόντων.	Η	διερεύνηση	του	«Junior	Music	Stars»	έχει	ενδιαφέρουσες	
παραμέτρους	που	αφορά	τη	συνάρθρωση	των	διαφορετικών	λόγων	της	μουσικής,	του	ταλέντου,	της	παιδικής	
ηλικίας,	της	αγοράς,		του	καταναλωτισμού	και	της	νεοφιλελεύθερης	ιδεολογίας.	

	
Λέξεις-κλειδιά	

Παιδική	ηλικία,	Talent	show,	Νεοφιλελευθερισμός,	Εξουσία,	Ανάλυση	λόγου,	Καταναλωτισμός,	
Βιοπαιδαγωγική	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 					Εισαγωγή	
Στο	 κείμενο	 αυτό	 εξετάζουμε	 την	 άσκηση	 μιας	 άτυπης	 μορφής	 (βιο)παιδαγωγικής	 και	
εκπαίδευσης,	 που	 λειτουργεί	 ταυτόχρονα	 ως	 εξουσιαστικός	 μηχανισμός,	 μέσα	 από	 τη	
δημοφιλή	τηλεοπτική	εκπομπή	«Junior	Music	Stars».	Στόχος	είναι	η	κριτική	προσέγγιση	του	
αν	και	με	ποιο	τρόπο	το	συγκεκριμένο	talent	show	για	παιδιά	που	αφορά	το	τραγούδι	και	
τη	μουσική	(ανα)παράγει	σχέσεις	εξουσίας	μεταξύ	παιδιών	και	ενηλίκων.	Mας	απασχολεί	ο	
τρόπος	με	τον	οποίο	αναπαρίστανται	οι	παιδικές	υποκειμενικότητες	και	εξετάζουμε	ποιες	
κυρίαρχες	 αντιλήψεις	 και	 ποιοι	 λόγοι	 γύρω	 από	 την	 παιδική	 ηλικία	 υπεισέρχονται	 και	
αναπαράγονται	ή	αμφισβητούνται	σε	αυτή	 την	εκπομπή.	Η	διερεύνηση	αυτού	του	 talent	
show	έχει	ενδιαφέρουσες	παραμέτρους	αναφορικά	με	τη	συνάρθρωση	των	διαφορετικών	
λόγων	της	μουσικής,	του	ταλέντου,	της	παιδικής	ηλικίας,	της	αγοράς,		του	καταναλωτισμού	
και	της	νεοφιλελεύθερης	ιδεολογίας	του	ανταγωνισμού.	
Μεθοδολογικά	 χρησιμοποιείται	 μία	 μεταδομιστική	 ανάλυση	 λόγου	 για	 τη	 συστηματική	
μελέτη	 και	 κατανόηση	 της	 κοινωνικής	 κατασκευής	 της	 έννοιας	 της	παιδικής	ηλικίας	στην	
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τηλεοπτική	 εκπομπή	 «Junior	 Music	 Stars».	 Tο	 υλικό	 πάρθηκε	 από	 τα	 βίντεο	 που	 είναι	
αναρτημένα	στο	youtube,	δηλαδή	σε	μη	πραγματικό	χρόνο.	Η	ανάλυση	λόγου	αποσκοπεί	
στην	ανάδειξη	των	σχέσεων	εξουσίας	που	αναπτύσσονται	μεταξύ	παιδιών	και	ενηλίκων	στη	
ρηματική	 επικράτεια	 της	 εκπομπής	 και	 με	 σημείο	 αναφοράς	 τις	 κομβικές	 θεματικές	 του	
ταλέντου	και	της	μουσικής.		
Η	τηλεοπτική	εκπομπή	«Junior	Music	Stars»,	η	οποία	προβλήθηκε	στον	τηλεοπτικό	σταθμό	
«ΣΚΑΪ»	 τη	σεζόν	2016-2017,	 είχε	ως	συμμετέχοντες	παιδιά	 του	ηλικιακού	φάσματος	8-14	
χρονών	 και	 από	 τα	 δυο	 φύλα,	 αγόρια	 και	 κορίτσια.	 Τα	 παιδιά	 επιλέχθηκαν	 από	 τον	
παρουσιαστή	 της	 εκπομπής	 Γιώργο	 Θεοφάνους	 (συνθέτης-στιχουργός),	 με	 μουσικά	
κριτήρια,	 όπως	 αναφέρεται,	 ώστε	 τα	 μισά	 να	 είναι	 τραγουδιστές	 και	 τα	 άλλα	 μισά	
μουσικοί.	Τα	παιδιά	προέρχονται	από	διάφορες	περιοχές	της	Ελλάδας	και	από	την	Κύπρο.	
Στα	πρώτα	δυο	επεισόδια	περνάνε	από	μια	οντισιόν,	αν	και	στη	φάση	που	εμείς	βλέπουμε	
στην	 τηλεόραση	 έχουν	 ήδη	 επιλεγεί	 για	 το	 τηλεοπτικό	 σόου	 όπου	 θα	 συμμετάσχουν.	
Έρχονται	σε	μια	πρώτη	επαφή	με	διάσημους	και	διακεκριμένους	ερμηνευτές,	παραγωγούς	
και	 μουσικούς	 του	 καλλιτεχνικού	 στερεώματος	 της	 Ελλάδας	 και	 της	 Κύπρου,	 οι	 οποίοι	
αναλαμβάνουν	κατά	κάποιο	τρόπο	να	προϊδεάσουν,	να	εισάγουν	και	να	καλωσορίσουν	τα	
παιδιά,	 δίνοντάς	 τους	 παράλληλα	 κάποιες	 πρώτες	 συμβουλές	 και	 ενθαρρύνσεις.	 Όπως	
αναφέρεται	χαρακτηριστικά	από	τον	βασικό	παρουσιαστή	Γιώργο	Θεοφάνους	«η	μουσική	
μεγαλώνει	έξυπνα	παιδιά,	αναπτύσσει	τη	δημιουργική	φαντασία	και	μας	κάνει	καλύτερους	
ανθρώπους»	και	«οι	προσωπικότητες	της	μουσικής	σκηνής	που	θα	γνωρίσουν	τα	παιδιά	θα	
τους	μεταδώσουν	πολύτιμες	εμπειρίες».	Η	πρώτη	εμπειρία	των	παιδιών	στο	«Junior	Music	
Stars»	είναι	μια	πρώτη	επίδειξη	του	μουσικού	ταλέντου	και	των	ικανοτήτων	τους	μπροστά	
στους	καλεσμένους	του	Γιώργου	Θεοφάνους,	μέσα	στο	ειδικά	διαμορφωμένο	ως	χώρο	και	
κατάλληλα	εξοπλισμένο	τεχνολογικά	στούντιο,	επίδειξη	για	την	οποία	αποσπούν	τα	θετικά	
σχόλια	και	τους	επαίνους	αυτών	που	τα	παρακολούθησαν.		
Στη	διάρκεια	των	επεισοδίων	της	εκπομπής,	τα	παιδιά	που	συμμετείχαν	είχαν	την	ευκαιρία	
να	βρεθούν	δίπλα	στους	Γιώργο	Χατζηνάσιο	 (μουσικοσυνθέτης),	Θανάση	Πολυκανδριώτη	
(καθηγητής	 μουσικής,	 συνθέτης),	 Μελίνα	 Ασλανίδου	 (ερμηνεύτρια),	 Έλενα	 Παπαρίζου	
(τραγουδίστρια)	 ,	 Θανάση	 Βασιλόπουλο	 (συνθέτης),	 Χρήστο	 Μάστορα	 (τραγουδιστής	
συγκροτήματος),	 Ινές	 Ζήκου	 (σολίστ	 της	 Εθνικής	 λυρικής	 σκηνής),	 Φωτεινή	 Δάρρα	
(ερμηνεύτρια,	 ηθοποιός),	 Φίλιππο	 Παπαθεοδώρου	 (μουσικός	 παραγωγός),	
προσωπικότητες	 του	 καλλιτεχνικού	 στερεώματος	 της	 Ελλάδας	 και	 της	 Κύπρου.	 Οι	
δάσκαλοι-κριτές	των	παιδιών	κατά	τη	διάρκεια	των	ερμηνειών	τους	πάνω	στη	σκηνή	είναι:	
η	Ευγενία	Μανωλίδου	(συνθέτης	της	κλασσικής,	μαέστρος,	τηλεπαρουσιάστρια),	ο	Γιάννης	
Βαρδής	 (μουσικοσυνθέτης,	 τραγουδιστής),	 η	 Ευρυδίκη	 Θεοκλέους	 (τραγουδίστρια)	 και	 ο	
Γιάννης	 Βουρλιώτης	 «Nivo»	 (τραγουδιστής).	 Οι	 παρουσιαστές	 του	 «Junior	 Music	 Stars»	
είναι	 ο	 Γιώργος	 Θεοφάνους	 (μουσικοσυνθέτης,	 στιχουργός)	 και	 η	 Αντωνία	 Καλιμούκου	
(μοντέλο,	 παρουσιάστρια).	 Ο	 Γιώργος	 Θεοφάνους	 είναι	 ο	 βασικός	 συντελεστής	 της	
εκπομπής,	 αυτός	 που	 οργάνωσε	 το	 «Junior	 Music	 Stars»,	 εντόπισε	 τα	 παιδιά	 που	 θα	
συμμετέχουν	 και	 κάλεσε	 όσους	 ανθρώπους	 του	 ελληνικού	 μουσικού	 στερεώματος	
εμφανίζονται	είτε	ως	δάσκαλοι	και	κριτές	είτε	απλά	ως	καλεσμένοι.	
Στο	 «Junior	 Music	 Stars»,	 πέρα	 από	 τους	 σημαντικούς	 ενήλικους	 συντελεστές,	 έχουμε	
φυσικά	 τα	 παιδιά	 τα	 οποία	 είναι	 η	 βάση	 της	 εκπομπής,	 καθώς	 πρόκειται	 για	 παιδικό	
μουσικό	διαγωνισμό.	Τα	παιδιά	που	θα	διαγωνιστούν	είναι	16	στον	αριθμό	και	οι	ηλικίες	
τους	κυμαίνονται	από	8	ως	14	ετών.	Η	Άντρεα	Γρηγορίου	είναι	η	μικρότερη	που	συμμετέχει	
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και	είναι	μόλις	8	ετών,	ακολουθεί	η	Ζένια	(9	ετών),	η	Αγγελική	(10	ετών),	ο	Παναγιώτης	και	
ο	Χριστόφορος	(12	ετών),	ο	Δημήτρης,	ο	Γιώργος,	η	Βαρβάρα,	η	Χριστίνα	και	ο	Σπύρος	(13	
ετών),	ο	Νίκος,	η	Αλεξάνδρα	ο	Σωκράτης,	η	Ειρήνη,	ο	Περικλής	και	ο	Ανδρέας	 (14	ετών).	
Όλα	 τα	 παιδιά	 παρουσιάζονται	 σε	 ένα	 σύντομο	 βιντεοσκοπημένο	 κομμάτι,	 στη	 διάρκεια	
των	 δύο	 πρώτων	 επεισοδίων,	 να	 λένε	 λίγες	 πληροφορίες	 για	 τις	 αγαπημένες	 τους	
δραστηριότητες,	τις	επιδόσεις	τους	στη	μουσική	και	άλλους	επαίνους	που	έχουν	λάβει	σε	
διάφορους	τομείς	καθώς	και	τις	προσδοκίες	τους	για	τη	συμμετοχή	τους	στο	«Junior	Music	
Stars»	(Γρόλλιος,	2017).	
Παρά	το	γεγονός	ότι	οι	τηλεοπτικές	εκπομπές	αυτού	του	τύπου	με	πρωταγωνιστές	παιδιά	
«ταλέντα»	 (πχ	 Junior	 Master	 Chef)	 είναι	 δημοφιλείς,	 όχι	 μόνο	 στην	 Ελλάδα	 αλλά	 και	
διεθνώς,	δεν	έχει	παραχθεί	σημαντική	έρευνα	σχετικά	με	την	αναπαράσταση	της	παιδικής	
ηλικίας	 στον	 τηλεοπτικό	 λόγο	 των	 talent	 shows	 όπου	 συμμετέχουν	 παιδιά.	 Αξίζει	 να	
αναφερθεί	 το	 βιβλίο	 της	 Δήμητρας	 Μακρυνιώτη	 «Μικροί	 μάγειρες	 στη	 μικρή	 οθόνη,	
παίζοντας	με	 την	απόλαυση,	 τη	 γνώση	και	 τον	 κοινωνικό	 έλεγχο»	 (2014).	Η	Μακρυνιώτη	
δίνει	 έμφαση	 στη	 διερεύνηση	 της	 σχέσης	 του	 φαγητού	 με	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	
καταναλωτικού	 προτύπου	 ζωής	 (lifestyle)	 και	 τη	 δημιουργία	 ενός	 «είδους»	 καταναλωτή,	
ζήτημα	 που	 σχετίζεται	 με	 τα	 νεοφιλελεύθερα	 προτάγματα	 της	 αποδοτικότητας,	 του	
ανταγωνισμού,	της	διαχείρισης	δυσκολιών	και	της	στάσης	απέναντι	στα	πολιτισμικά	αγαθά	
(Πεχτελίδης,	 2014α).	 Υπάρχουν	 δύο	 κοινά	 στοιχεία	 που	 καθιστούν	 παρεμφερείς	 την	
παρούσα	μελέτη	για	το	«Junior	Music	Stars»	και	τη	μελέτη	της	Μακρυνιώτη.	Το	πρώτο	είναι	
ότι,	 τα	 παιδιά	 εντός	 του	 «Junior	 Master	 Chef»	 διδάσκονται	 την	 μαγειρική	 τέχνη,	
βαθμολογούνται	και	αξιολογούνται,	όπως	και	στο	«Junior	Music	Stars».	Με	αυτό	τον	τρόπο	
τα	 παιδιά	 περιχαρακώνονται	 και	 πειθαρχούνται	 με	 γνώμονα	 τα	 νεοφιλελεύθερα	 ιδεώδη	
του	ανταγωνισμού,	 της	ευελιξίας	και	αποδοτικότητας.	Το	δεύτερο	είναι	ότι	 το	υλικό	 	 της	
έρευνας	 αντλείται	 από	 τα	 βίντεο,	 με	 τον	 τρόπο	 που	 τα	 είδαν	 και	 οι	 τηλεθεατές	 στους	
δέκτες	 τους,	 δηλαδή	 σε	 μη	 πραγματικό	 χρόνο.	 Οι	 απόψεις	 και	 οι	 αντιλήψεις	 των	
συμμετεχόντων	 λαμβάνονται	 υπόψη	 μόνο	 έτσι	 όπως	 εκφράζονται	 στα	 επεισόδια	 που	
έχουν	 δοθεί	 στη	 δημοσιότητα.	 Ωστόσο,	 δεν	 χρησιμοποιείται	 μεθοδολογικά	 η	 ανάλυση	
λόγου	 και	 δεν	 εξετάζεται	 η	 κοινωνική	 κατασκευή	 της	 έννοιας	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 όπως	
συμβαίνει	στην	περίπτωση	της	μελέτης	του	«Junior	Music	Stars».		
Συγκεκριμένα,	 στην	 εργασία	 αυτή	 εξετάζονται	 οι	 λόγοι	 για	 την	 παιδική	 ηλικία	 που	
υπεισέρχονται	στον	τηλεοπτικό	λόγο	που	αναλύουμε.	«Tρία	μοντέλα	κοινωνικού	ελέγχου	
αντιστοιχούν	σε	τρεις	λόγους	που	παράγουν	τρεις	ισχυρές	εικόνες	για	την	παιδική	ηλικία:	
α)	του	εγγενώς	κακού	ή	επικίνδυνου	παιδιού,	β)	του	εγγενώς	καλού	και	αθώου	παιδιού,	και	
γ)	του	εγγενώς	 ικανού	παιδιού	 (Smith,	2012	Πεχτελίδης,	2014β⋅	Πεχτελίδης,	2015)».	Μας	
ενδιαφέρει	να	συζητήσουμε	κριτικά	την	 ιδεολογία	που	παράγεται	σ’	αυτό	το	talent	show	
για	παιδιά,	 να	αναδείξουμε	 τις	 πιθανές	 συναρθρώσεις	 αυτού	 του	 λόγου	 για	 την	παιδική	
ηλικία	με	τον	καταναλωτικό	λόγο	της	αγοράς,	καθώς	και	τις	συνέπειες	αυτού	του	λόγου	για	
το	στάτους	των	παιδιών	στην	κοινωνία.		
	

Εκφορά	του	λόγου	
Η	θέση	από	την	οποία	εκφέρεται	ο	λόγος	είναι	σημαντική	για	την	ιδεολογία	που	παράγει	
μία	αφήγηση.	 Στο	 «Junior	Music	 Stars»	μιλούν	 και	 εκφράζουν	 τη	 γνώμη	 τους,	 σχεδόν	σε	
όλες	τις	περιπτώσεις,	οι	ενήλικοι.	Τα	παιδιά	είναι	πιο	περιορισμένα	ως	προς	το	τι	λένε	και	
συνήθως	μιλούν	όταν	θα	τους	απευθυνθεί	κάποια	ερώτηση	και	καλούνται	να	απαντήσουν	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

190	

σε	 αυτήν.	 Οι	 ενήλικοι	 της	 εκπομπής	 λόγω	 της	 θέσης	 που	 κατέχουν,	 ως	 αναγνωρισμένες	
μουσικές	προσωπικότητες	στο	 τηλεοπτικό	στερέωμα,	μιλάνε	από	μια	θέση	υπεροχής	 και	
μοιάζουν	 να	 γνωρίζουν	 τα	 πάντα.	 Υπό	 αυτή	 την	 έννοια,	 οι	 ενήλικες	 μιλάνε	 ως	
παντογνωστικά	υποκείμενα.	Κατά	τη	διάρκεια	της	εκπομπής	«Junior	Music	Stars»,	η	οποία	
υποτίθεται	πως	έχει	στο	επίκεντρο	του	ενδιαφέροντος	τα	παιδιά,	ελάχιστα	λαμβάνουν	τα	
ίδια	 το	 λόγο	 και	 κυρίως	 ακούν	 τις	 απόψεις,	 τις	 κριτικές,	 τις	 παρατηρήσεις	 και	 τις	
ενθαρρύνσεις	 των	ενηλίκων.	Παρατηρείται	δηλαδή	 το	φαινομένο	να	εκφράζονται	 κυρίως	
απόψεις	και	γνώμες	ενηλίκων	για	την	παιδικότητα	και	την	παιδική	ηλικία.		
Πολύ	συχνά,	ωστόσο,	οι	παρουσιαστές	και	οι	κριτές	όταν	μιλάνε	με	τα	παιδιά	υιοθετούν	
μια	πιο	«παιδική»	γλώσσα,	κάτι	το	οποίο	ίσως	γίνεται	ανεπαίσθητα,	γιατί	έτσι	νομίζουν	ή	
πιστεύουν	 πως	 εκείνα	 θα	 καταλάβουν	 ευκολότερα	 ή	 πως	 γενικά	 έτσι	 αρμόζει	 να	
απευθύνονται	 οι	 ενήλικες	 στα	 παιδιά.	Μιμούνται	 πολλές	 φορές,	 οι	 ενήλικοι,	 εκφράσεις,	
φράσεις	και	τη	γλώσσα	του	σώματος	των	παιδιών	και	δεν	τους	απευθύνονται	με	τον	τρόπο	
που	θα	μιλούσαν	σε	έναν	ενήλικο.	
Ως	προς	τη	δράση	και	τη	ροή	στην	εκπομπή	ακολουθείται,	σε	όλα	τα	επεισόδια	πλην	των	
δυο	 πρώτων	 που	 είναι	 εισαγωγικού	 χαρακτήρα,	 μια	 σχεδόν	 απαράβατη	 διαδικασία.	
Αρχικά,	 σαν	 εισαγωγή	 μιλάνε	 πάντοτε	 ο	 Γιώργος	 Θεοφάνους	 και	 η	 Αντωνία	 Καλιμούκου	
(παρουσιαστές),	 δίνουν	 πληροφορίες,	 επεξηγούν	 το	 τι	 θα	 δουν	 οι	 τηλεθεατές	 στο	 κάθε	
επεισόδιο	της	εκπομπής,	αλλά	και	πληροφορίες	που	αφορούν	γενικότερα	στο	τι	θα	συμβεί	
σε	βάθος	χρόνου.	Ακόμη,	γίνεται	αναφορά	στα	έπαθλα	που	θα	κερδίσουν	τα	παιδιά	που	θα	
μαζέψουν	τους	περισσότερους	πόντους	μετά	την	ερμηνεία	τους	επί	σκηνής.	Ως	εισαγωγή	
στην	 εκπομπή,	 προβάλλεται	 αρχικά,	 προτού	 ξεκινήσει	 η	 κανονική	 ροή,	 ένα	 μικρής	
διάρκειας	τηλεοπτικό	σποτ	το	οποίο	δείχνει	σε	στυλ	καρτούν	κάποια	παιδιά	να	ανοίγουν	
την	πόρτα	του	σπιτιού	τους,	να	ανεβαίνουν	σε	ένα	ποδήλατο	που	μοιάζει	με	μουσική	νότα	
και	να	φτάνουν	σε	ένα	αστέρι	στο	νυχτερινό	ουρανό.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	της	εκπομπής	
περιλαμβάνει	 το	 χρόνο	 που	 τα	 παιδιά	 ένα	 ένα	 ανεβαίνουν	 στη	 σκηνή	 και	 ξεκινούν	 να	
τραγουδούν	 και	 να	 παίζουν	 μουσική.	 Ενδιάμεσα,	 με	 το	 που	 τελειώνει	 κάθε	 παιδί	 το	
τραγούδι	 του,	 οι	 κριτές-δάσκαλοι	 μιλούν,	 δίνουν	 συμβουλές,	 επαινούν	 και	 κάνουν	
παρατηρήσεις	 στα	 παιδιά	 ως	 προς	 το	 τι	 θα	 πρέπει	 να	 προσέξουν	 και	 πού	 να	 δώσουν	
έμφαση.	Όσον	 αφορά	 τους	 συμμετέχοντες	 της	 εκπομπής,	 δηλαδή	 τους	 ενηλίκους	 και	 τα	
παιδιά,	παρουσιάζεται	μεταξύ	 τους	μια	σχέση	η	οποία	 ταιριάζει	στα	κυρίαρχα	κοινωνικά	
πρότυπα.	Τα	παιδιά	θα	πρέπει	να	ακούν	τους	ενήλικες	και	να	ακολουθούν	τις	συμβουλές	
και	προτροπές	τους.	Αυτό	φαίνεται	από	το	ότι,	συχνά,	σε	διάφορα	σημεία	της	εκπομπής,	τα	
παιδιά	 δεν	 αναλαμβάνουν	 την	 πρωτοβουλία	 να	 μιλήσουν	 πρώτα	 και	 σχεδόν	 πάντα	
απαντούν	σε	ένα	ερώτημα	ή	σε	μια	κριτική	που	θα	τους	απευθυνθεί	από	κάποιον	ενήλικα.		
	

Η	οριοθέτηση	της	«παιδικής	ηλικίας»	
Η	 έννοια	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 είναι	 κεντρική	 στο	 «Junior	Music	 Stars».	Μέσω	 του	 λόγου	
των	ενήλικων	συντελεστών	της	εκπομπής	δημιουργείται	μια	συγκεκριμένη	εικόνα	για	την	
παιδική	 ηλικία,	 χωρίς	 να	 λαμβάνεται	 υπόψη	 η	 οπτική	 των	 παιδιών,	 τα	 οποία	
αντιμετωπίζονται	μονόπλευρα	με	βάση	μια	συγκεκριμένη	ρομαντική	οπτική,	η	οποία	είναι	
κυρίαρχη	 στην	 κοινωνία.	 Οι	 ενήλικες	 παρουσιαστές	 και	 κριτές,	 σε	 πολλά	 σημεία	 της	
αφήγησης	 εκφράζονται	 με	 έναν	 ιδιαίτερα	 προστατευτικό,	 οριοθετημένο	 λόγο	 για	 τις	
ικανότητες	αλλά	και	τις	προσωπικές	ελευθερίες	των	παιδιών,	τις	οποίες	θεωρούν	άρρηκτα	
συνυφασμένες	με	την	ηλικία	τους.	Από	τα	λεγόμενά	τους	προκύπτει	ότι,	η	παιδική	ηλικία	
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θέτει	ένα	φυσικό	φραγμό,	ένα	φυσικό	όριο	ή	σύνορο	το	οποίο	καθορίζει	τη	δράση	τους,	τις	
δυνατότητές	 τους	 και	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 τα	 παιδιά	 είναι	 άμεσα	 εξαρτώμενα	 από	 τους	
ενήλικες	και	τις	συμβουλές	τους.		
Στην	 εκπομπή	 «Junior	Music	 Stars»,	 η	 εικόνα	 για	 την	 παιδική	 ηλικία	 που	 δημιουργείται	
απηχεί	σε	σημαντικό	βαθμό	τις	θέσεις	 της	παραδοσιακής	αναπτυξιακής	ψυχολογίας	περί	
συνάρτησης	 της	 ανάπτυξης	 των	 κοινωνικών	 δεξιοτήτων	 των	 παιδιών	 με	 το	 ηλικιακό	 και	
ψυχικό	στάδιο	στο	οποίο	βρίσκονται	(James,	2013⋅	Jenks,	2005).	Η	κατασκευή	μιας	τέτοιας	
εικόνας	 του	 «φυσιολογικού»	 παιδιού	 μετατρέπεται	 ανεπαίσθητα	 σε	 «κανονιστικό»	
πρότυπο	και	«αντικειμενικό»	μέτρο	σύγκρισης	και	 ιεράρχησης	των	παιδιών,	σύμφωνα	με	
το	οποίο	δηλώνονται	οι	προσδοκίες	της	κοινωνίας	από	τα	παιδιά	και	οι	απαιτήσεις	της.	Η	
ύπαρξη	ενός	τέτοιου	προτύπου	δικαιολογεί,	με	τη	σειρά	της,	την	επέμβαση	των	ενηλίκων	
για	 «διόρθωση»	 και	 επαναφορά	 στην	 «ορθή»	 πορεία	 όσων	 τυχαίνει	 να	 έχουν	 μια	
αποκλίνουσα	συμπεριφορά	(Πεχτελίδης	&	Κοσμά,	2012⋅	Πεχτελίδης,	2015).		
Χαρακτηριστικά,	η	Έλενα	Παπαρίζου	(κριτής),	λέει,	αφού	άκουσε	την	Αγγελική	(10	ετών)	να	
τραγουδάει	 το	 κομμάτι	 που	 είχε	 επιλέξει,	 πως	 θέλει	 να	 πάνε	 για	 ζέσταμα	 αλλά	 να	 το	
αφήσουν	προς	το	παρόν	γιατί	είναι	«πολύ	μικρή	ακόμα».	H	Χριστίνα	 (13	ετών)	αναφέρει	
«όταν	μου	 είπαν	πως	 έχω	δική	μου	προσωπικότητα	 ένιωσα	 κάπως	ο	 εαυτός	μου».	Αυτό	
που	λέει	η	Χριστίνα	φανερώνει	πως	ο	ενήλικοι	θεωρούν	εξαιρετικό	φαινόμενο	το	να	έχει	
ένα	 παιδί	 δική	 του	 προσωπικότητα,	 πράγμα	 που	 δείχνει	 μια	 γενικευμένη	 τάση	
αντιμετώπισης	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 ως	 ελλειπτικής,	 και	 αποκλειστικά	 μεταβατικής	
κατάστασης	από	 την	 οποία	περνάει	 ο	άνθρωπος.	Η	παρουσιάστρια	Αντωνία	 Καλιμούκου	
αναφέρει	 για	 τη	 Χριστίνα:	 «κλείνεις	 τα	 μάτια	 και	 είναι	 σα	 να	 ακούς	 να	 τραγουδάει	 μια	
μεγάλη	 γυναίκα»,	 φράση	 που	 φανερώνει	 πως	 θεωρεί	 τη	 δυνατότητα	 ενός	 παιδιού	 να	
τραγουδά,	σαν	ένα	ενήλικο	άτομο,	ως	κάτι	το	εξαιρετικό	και	πολύ	σπουδαίο	που	συνήθως	
δε	συνάδει	με	τη	φύση	των	παιδιών.		
O	Φίλιππος	 Παπαθεοδώρου	 (μουσικός	 παραγωγός)	 αναφερόμενος	 στον	 Χριστόφορο	 (12	
ετών),	λέει	 χαρακτηριστικά:	«για	την	ηλικία	σου	μια	χαρά	τα	κατάφερες».	Αυτή	η	φράση	
δείχνει	 την	 πίστη	 των	 ενηλίκων	 πως	 τα	 παιδιά	 δεν	 έχουν	 τις	 ίδιες	 δυνατότητες,	 την	 ίδια	
αντίληψη	με	τους	ενήλικες	και	πως	όταν	ένα	παιδί	τα	καταφέρνει	εξαιρετικά	(ως	ενήλικος)	
θεωρείται	σπάνια	και	 ιδιάζουσα	περίπτωση.	Η	Ευγενία	Μανωλίδου	αναφέρει	για	το	Νίκο	
(14	ετών):	«είναι	συγκλονιστικό	να	βλέπεις	αυτό	από	ένα	παιδί	τόσο	ευγενικό,	τόσο	καλό	
με	τέτοια	αγωγή	από	το	σπίτι	του».	Αυτές	οι	ιδιότητες	παραπέμπουν	σε	στοιχεία	τα	οποία	
θεωρητικά	 τα	 παιδιά	 πρέπει	 να	 έχουν	 στο	 πλαίσιο	 του	 κανονιστικού	 προτύπου	 που	
υπάρχει	όσον	αφορά	αυτά	στο	ισχύον	κοινωνικό	σύστημα.	Ο	Νίκος	Βουρλιώτης	μιλώντας	
για	την	Ειρήνη	(14	ετών),	λέει	ότι	«είναι	πολύ	σημαντικό	το	γεγονός,	ότι	αυτό	το	κορίτσι	σε	
αυτή	 την	 ηλικία	 παίζει	 τόσο	 καλά	 βιολί».	 Η	 Ευγενία	 Μανωλίδου,	 πάλι	 για	 την	 Ειρήνη,	
αναφέρει:	«όταν	άκουσα	ότι	το	παιδί	σε	αυτή	την	ηλικία	θα	παίξει	αυτό	το	κομμάτι,	είπα	
δεν	 είναι	 δυνατόν».	 Ο	 Νίκος	 Βουρλιώτης	 μιλώντας	 για	 την	 ερμηνεία	 της	 Αγγελικής	 (10	
ετών),	 λέει:	 «είμαι	πολύ	περήφανος	 για	 την	Αγγελική	παρόλο	που	ήταν	από	 τα	δύσκολα	
τραγούδια	που	θα	μπορούσαμε	να	δώσουμε	σε	ένα	μικρό	κορίτσι».	Η	Ευγενία	Μανωλίδου	
μιλώντας	για	την	Άντρεα	(8	ετών)	λέει:	«πολλές	φορές	τα	μικρά	παιδιά	επιλέγουν	κομμάτια	
που	είναι	πιο	ώριμα	από	ότι	ζητάει	η	ηλικία	τους»	και	«είπε	ένα	τραγούδι	αταίριαστο	με	
την	 ηλικία	 της».	 Στη	 συνέχεια,	 η	 ίδια	 κριτής	 μιλώντας	 για	 την	 Αλεξάνδρα	 (14	 χρονών),	
αναφέρει:	 «επέλεξε	 ένα	 τραγούδι	 που	 η	 αλήθεια	 είναι	 πως	 δεν	 ταιριάζει	 και	 πολύ	 σε	
παιδιά.	Γίνεται	αυτό	που	θέλω	πάρα	πολύ	να	αποφεύγω	σε	παιδιά	αυτής	της	ηλικίας,	δε	
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θέλω	ο	στίχος	να	παραπέμπει	σε	μια	πολύ	ώριμη	γυναίκα,	δε	θα	ήθελα	να	δω	ένα	κορίτσι	
14	χρονών	να	ενσαρκώνει	ένα	ρόλο	καμπαρέ	δημοσίως»	και	παρακάτω	συνεχίζει:	«καμιά	
φορά	τα	παιδιά	δεν	ξέρουν	ως	που	μπορούν	να	φτάσουν	ή	που	μπορεί	να	την	πατήσουν,	
εδώ	 όμως	 έχουμε	 ένα	 προστατευμένο	 περιβάλλον	 και	 μπορούνε	 να	 κάνουν	 αυτό	 που	
θέλουν».		
O	Νίκος	Βουρλιώτης,	μετά	την	ερμηνεία	του	Σπύρου	(12	ετών),	λέει	πως	θα	ήταν	ωραίο	το	
παίξιμο	 του	 οργάνου	 (κανονάκι)	 του	 Σπύρου	 με	 συνοδεία	 μεζέ	 και	 τσίπουρου	 και	
παρεμβαίνει	άμεσα	ο	Γιώργος	Θεοφάνους,	λέγοντας	πως	αυτή	η	εκπομπή	είναι	για	παιδιά	
και	το	μόνο	που	είναι	διαθέσιμο	είναι	πορτοκαλάδα	και	σοκολατούχο	γάλα.	Μέσα	σε	αυτές	
τις	 εκφράσεις	 φανερώνεται	 η	 αντίληψη	 περί	 καταλληλότητας	 στοιχείων,	 όπως	 της	
διατροφής,	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 παιδική	 ηλικία	 και	 το	 τι	 θεωρείται	 αποδεκτό	 για	 τα	
παιδιά	και	τι	όχι.	
	

Tο	εγγενώς	καλό	και	αθώο	παιδί	
Στο	«Junior	Music	Stars»	είναι	παραπάνω	από	συχνή	η	εμφάνιση	της	οπτικής	του	«εγγενώς	
καλού	και	αθώου	παιδιού»,	όπως	την	περιγράψαμε	παραπάνω,	όσον	αφορά	την	παιδική	
ηλικία.	Τα	παιδιά	που	παίρνουν	μέρος	και	διαγωνίζονται	στο	πλαίσιο	της	εκπομπής,	ειδικά	
όσα	 είναι	 μικρότερης	 ηλικίας,	 αντιμετωπίζονται	 ως	 «αγγελούδια»,	 «νεράιδες»	 και	
«ψυχούλες».		
Κατά	την	παρουσίαση	της	Άντρεα,	του	μικρότερου	ηλικιακά	 	παιδιού	που	συμμετέχει	στο	
σόου,	ο	Γιώργος	Θεοφάνους	σχολιάζει:	«η	ψυχούλα	του	μωρού	τραγουδάει,	Άντρεα,	όταν	
τραγουδάς	 εκφράζεις	 αυτή	 την	 ψυχούλα,	 αυτή	 την	 αθώα	 σου	 ψυχούλα».	 Μετά	 την	
ερμηνεία	 της	 Αγγελικής	 (10	 ετών),	 η	 κριτής	 Ευγενία	 Μανωλίδου	 λέει:	 «είναι	 σαν	 κάτι	
ταινίες	που	βλέπεις	ένα	μικρό	παιδάκι	κι	είναι	και	ένας	μεγάλος	και	γίνονται	κάτι	μάγια,	
κάτι	ξόρκια	και	μπαίνει	ένας	μεγάλος	μέσα	στο	μικρό	και	κάνουνε	τα	παιδάκια	πράγματα	
τα	οποία	δεν	είναι	της	ηλικίας	τους».	Τα	λόγια	αυτά	υποδηλώνουν,	πέρα	από	τη	θέαση	των	
παιδιών	ως	πλασμάτων	που	ταιριάζουν	να	βρίσκονται	σε	παραμύθια	και	ότι	ο	κόσμος	τους	
είναι	κατά	κάποιο	τρόπο	παραμυθένιος,	την	άποψη	πως	τα	παιδιά	είναι	προορισμένα	να	
κάνουν	συγκεκριμένα	πράγματα,	να	έχουν	συγκεκριμένες	δραστηριότητες	οι	οποίες	είναι	
«της	ηλικίας	τους»,	άρα	διαχωρίζονται	σαφώς	από	τους	ενήλικες	ως	προς	αυτό.	Η	Ευγενία	
Μανωλίδου	αναφέρει	χαρακτηριστικά	για	την	Αλεξάνδρα	(14	χρονών):	«έχεις	μια	φρέσκια	
φωνή	η	οποία,	όμως,	έχει	και	την	αφέλεια	της	ηλικίας	της».	Στο	3ο	επεισόδιο	και	πάλι,	η	
Σοφία	 Λαζοπούλου,	 καθηγήτρια	 μοντέρνου	 τραγουδιού/stage	 performer	 του	 ωδείου	
«Φίλιππος	 Νάκας»,	 αναφέρει	 για	 τη	 Ζένια	 (9	 χρονών):	 «έχει	 υπέροχη	 ψυχούλα,	 γλυκιά,	
ευγενική,	 για	 μένα	 είναι	 η	 νεράιδα	 μου».	 Ο	 Γιώργος	 Θεοφάνους,	 επίσης,	 θα	 πει	 για	 τη	
Ζένια:	«τι	παιδί	είσαι	εσύ,	έπεσες	από	κανένα	συννεφάκι,	έχει	κανένα	δάσος	εδώ	με	ξωτικά	
και	νεράιδες;».	Η	Ευρυδίκη	λέει	χαρακτηριστικά:	«είσαι	η	ίδια	η	χαρά	μεταμορφωμένη».	Η	
Ευγενία	Μανωλίδου	θα	πει	με	τη	σειρά	της,	για	τη	Ζένια:	«είσαι	σαν	ένα	γλυκάκι	με	μια	
ωραία	κορδέλα	που	ξεκίνησε	να	τραγουδάει».	Τελευταίος	ο	Γιάννης	Βαρδής	θα	πει:	«είσαι	
μια	μικρή	 νεράιδα».	Η	 Ευγενία	Μανωλίδου	αναφέρει	 χαρακτηριστικά	 για	 την	Αλεξάνδρα	
(14	 χρονών):	 «έχεις	 μια	 φρέσκια	 φωνή	 η	 οποία,	 όμως,	 έχει	 και	 την	 αφέλεια	 της	 ηλικίας	
της».	 Στο	 3ο	 επεισόδιο	 και	 πάλι,	 η	 Σοφία	 Λαζοπούλου,	 καθηγήτρια	 μοντέρνου	
τραγουδιού/stage	 performer	 του	 ωδείου	 «Φίλιππος	 Νάκας»,	 αναφέρει	 για	 τη	 Ζένια	 (9	
χρονών):	 «έχει	 υπέροχη	 ψυχούλα,	 γλυκιά,	 ευγενική,	 για	 μένα	 είναι	 η	 νεράιδα	 μου».	 Ο	
Γιώργος	Θεοφάνους,	επίσης,	θα	πει	για	τη	Ζένια:	«τι	παιδί	είσαι	εσύ,	έπεσες	από	κανένα	
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συννεφάκι,	 έχει	 κανένα	 δάσος	 εδώ	 με	 ξωτικά	 και	 νεράιδες;».	 Η	 Ευρυδίκη	 λέει	
χαρακτηριστικά:	«είσαι	η	ίδια	η	χαρά	μεταμορφωμένη».	Η	Ευγενία	Μανωλίδου	θα	πει	με	
τη	σειρά	της,	για	τη	Ζένια:	«είσαι	σαν	ένα	γλυκάκι	με	μια	ωραία	κορδέλα	που	ξεκίνησε	να	
τραγουδάει».	Τελευταίος	ο	Γιάννης	Βαρδής	θα	πει:	«είσαι	μια	μικρή	νεράιδα».	Η	Ευρυδίκη	
μετά	την	ερμηνεία	της	Άντρεα	(8	ετών),	αναφέρει:	«συνεχίζω	να	σκέφτομαι	ότι	είσαι	ένα	
μικρό	κοριτσάκι	και	σε	είδαμε	για	πρώτη	φορά	στη	σκηνή	να	μπαίνεις	τόσο	πολύ	σε	ένα	
τραγούδι	 και	 να	 τραγουδάς	 με	 τόσο	 πάθος	 και	 δε	 μπορώ	 να	 μη	 σκέφτομαι	 πώς	 είναι	
δυνατόν	να	ξέρεις	εσύ	από		τη	ζωή	και	από	πόνο».	Υπονοείται	ότι	τα	παιδιά	λόγω	ηλικίας	
και	 μόνο	 γνωρίζουν	 αποκλειστικά	 μια	 πλευρά	 της	 ζωής,	 αυτή	 της	 αθωότητας,	 της	
ανεμελιάς	και	της	χαράς,	και	δεν	είναι	ικανά	να	βιώσουν	συναισθήματα	λύπης	και	πόνου.	
Σε	 αυτά	 τα	 λόγια	 είναι	 φανερό	 πως	 υπονοείται	 ότι	 τα	 παιδιά	 ζουν	 σε	 άλλο	 κόσμο,	 δε	
σκέφτονται	ή	δε	μπορούν	να	σκεφτούν	όπως	οι	ενήλικες	και	βρίσκονται	σε	μια	κατάσταση	
αθωότητας	και	αγνότητας,	πράγματα	φυσικά	για	αυτά.	
	

Το	εγγενώς	κακό	και	επικίνδυνο	παιδί	
Στο	 «Junior	 Music	 Stars»	 παρατηρείται	 και	 η	 εμφάνιση	 του	 λόγου	 που	 περιγράφει	 την	
παιδική	 ηλικία	 με	 βάση	 το	 πρότυπο	 του	 «εγγενώς	 κακού	 ή	 επικίνδυνου	 παιδιού».	 Ο	
μοναδικός	«εκπρόσωπος»	της	οπτικής	αυτής	για	 τα	παιδιά	είναι	ο	Παναγιώτης,	ο	οποίος	
στο	1ο	επεισόδιο,	στο	μικρό	σποτάκι	που	προβάλλεται	για	κάθε	παιδί,	αυτοχαρακτηρίζεται	
ως	 «φασαρίας».	 Είναι	 ένα	 επίθετο	 που	 δίνεται	 σχεδόν	 κατεξοχήν	 σε	 παιδιά	 τα	 οποία	
θεωρείται	 ότι	 παρεκκλίνουν	από	 το	 πρότυπο	 του	 ήσυχου,	 υπάκουου,	 ήρεμου	 και	 πράου	
παιδιού,	 το	 οποίο	 οφείλει	 να	 συμμορφώνεται	 με	 τις	 επιταγές	 των	 ενηλίκων	 εντός	
διάφορων	θεσμών,	όπως	της	οικογένειας	και	του	σχολείου.	Ο	Παναγιώτης,	αργότερα	στην	
εκπομπή,	 αρκετές	 φορές	 χαρακτηρίζεται	 ως	 «φασαρίας»	 από	 τους	 κριτές	 και	 τους	
παρουσιαστές	 χωρίς,	 παρόλα	 αυτά,	 να	 επεκτείνεται	 κάποιος	 πάνω	 σε	 αυτόν	 τον	
χαρακτηρισμό.	 Θα	 λέγαμε	 πως	 περισσότερο	 γίνεται	 αναφορά	 σε	 αυτόν	 λόγω	 του	
αυτοχαρακτηρισμού	από	τον	ίδιο	του	εαυτού	του	ως	τέτοιου,	δηλαδή	ως	φασαριόζου.	
	

Το	εγγενώς	ικανό	παιδί	
Το	 πρότυπο	 του	 «εγγενώς	 ικανού	 παιδιού»,	 παρατηρείται	 σε	 ορισμένα	 σχόλια	 των	
ενηλίκων	 προς	 τα	 παιδιά,	 κυρίως	 σε	 στιγμές	 που	 εκφράζουν	 προσδοκίες,	 αλλά	 και	
απαιτήσεις	από	αυτά.	Στο	2ο	επεισόδιο,	ο	παρουσιαστής	Γιώργος	Θεοφάνους,	τονίζει	πως	
όλα	 τα	 παιδιά	 που	 θα	 δούμε	 στη	 σκηνή	 του	 «Junior	 Music	 Stars»	 είναι	 πολύ	 ικανοί	
τραγουδιστές	 και	 μουσικοί	 και	 το	 αξιοθαύμαστο	 είναι	 πως	 τα	 περισσότερα	 τα	 έχουν	
καταφέρει	με	 ελάχιστη	ή	 καθόλου	βοήθεια	 να	 καλλιεργήσουν	αυτές	 τις	 ικανότητές	 τους.	
Στο	 3ο	 επεισόδιο	 η	 Ευγενία	Μανωλίδου,	 μιλώντας	 για	 την	 Ειρήνη	 (14	 ετών),	 τονίζει	 πως	
παρά	τις	δυσκολίες	του	κομματιού	που	ερμήνευσε	και	το	νεαρό	της	ηλικίας	της,	φανέρωσε	
την	ικανότητά	της	να	ανταπεξέλθει	ικανοποιητικά.	Για	τον	Σπύρο	μιλούν	και	η	Ευρυδίκη,	η	
οποία	τον	θεωρεί	ιδιαίτερα	ταλαντούχο	και	ο	Νίκος	Βουρλιώτης,	ο	οποίος	τονίζει	πως	έχει	
ικανότητες	με	λαμπρό	μέλλον.	 Στο	4ο	 επεισόδιο,	όπου	πλέον	 τα	παιδιά	έχουν	αρχίσει	 να	
μπαίνουν	για	τα	καλά	στο	ρόλο	τους	μέσα	στην	εκπομπή,	ο	Γιώργος	Θεοφάνους	τονίζει	πως	
«θέλουμε	 τα	παιδιά	να	παίρνουν	πρωτοβουλίες,	 για	αυτό	και	θα	 τραγουδούν	 τραγούδια	
της	 επιλογής	 τους».	 Στο	 ίδιο	 επεισόδιο,	 η	 Ευγενία	 Μανωλίδου	 μιλώντας	 για	 τον	
Χριστόφορο	 (12	 ετών),	 λέει	 πως	 έχει	 πολύ	 καλή	φωνή,	 η	 οποία	 είναι	 ικανότητα	 έμφυτη	
εφόσον	τα	παιδιά	«ξέρουμε	πως	δεν	έχουν	κάνει	την	απαραίτητη	εξάσκηση».	
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Νεοφιλελευθερισμός,	Καταναλωτισμός,	Ρομαντισμός	
Εξαιρετικά	 ενδιαφέρουσα	 είναι	 η	 συνάρθρωση	 του	 ρομαντικού	 λόγου	 για	 την	 παιδική	
ηλικία	 με	 τον	 καταναλωτικό	 λόγο	 της	 αγοράς	 και	 τον	 νεοφιλελεύθερο	 λόγο	 περί	
ανταγωνισμού.	 Πέρα	 από	 την	 αναπαραγωγή	 ισχυρών	 στερεοτύπων	 για	 τα	 παιδιά	 που	
έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 περιθωριοποίησή	 τους,	 δηλαδή	 τον	 αποκλεισμό	 τους	 από	 το	
κοινωνικό	και	πολιτικό	γίγνεσθαι,	και	κατ’	επέκταση	την	αποδυνάμωση	του	στάτους	τους	
στην	 κοινωνία	 και	 την	 ενίσχυση	 των	 σχέσεων	 εξουσίας	 ανάμεσα	σε	 ενήλικες	 και	 παιδιά,	
υπάρχει	μια	άλλη	διάσταση	που	αφορά	τον	καταναλωτισμό.	Συγκεκριμένα,	μέσα	από	την	
εκπομπή	 διαφημίζονται	 και	 προωθούνται	 συγκεκριμένα	 «μουσικά»	 ως	 επί	 το	 πλείστον	
προϊόντα.	 Η	 μουσική	 αντιμετωπίζεται	 με	 όρους	 καταναλωτισμού	 και	 τα	 παιδιά	 και	 η	
ρομαντική	 εξιδανίκευσή	 τους	 είναι	 τα	 εργαλεία	 που	 μπορούν	 να	 δώσουν	 ώθηση	 στο	
μουσικό	 αυτό	 «προϊόν»	 και	 γενικότερα	 στην	 εγχώρια	 μουσική	 βιομηχανία.	 Παράλληλα	
λοιπόν	με	την	προώθηση	του	ρομαντικού	στερεοτυπικού	λόγου	για	την	παιδική	ηλικία	που	
λίγη	 σχέση	 έχει	 με	 την	 καθημερινή	 πραγματικότητα	 των	 περισσότερων	 παιδιών,	
καλλιεργείται	 και	 ένα	 πνεύμα	 καταναλωτισμού	 που	 συμβάλλει	 στη	 διαιώνιση	 των	
κοινωνικών	ανισοτήτων.				
Επιπλέον,	 το	 «Junior	 Music	 Stars»	 λειτουργεί	 ως	 ένας	 άτυπος	 (βιο)παιδαγωγικός	
μηχανισμός.	 Θα	 μπορούσαμε	 να	 πούμε	 πως	 είναι	 μια	 κατασκευασμένη	 κοινωνική	
πραγματικότητα,	 η	 οποία	 λειτουργεί	 σαν	 ένας	 εκπαιδευτικός	 μηχανισμός,	 στον	 οποίο	 τα	
παιδιά	 ρυθμίζονται	 και	 άρα	 ελέγχονται	 με	 γνώμονα	 το	 κυρίαρχο	 σύστημα	αξιών,	 λόγων,	
αντιλήψεων,	στάσεων	και	συμφερόντων.	Η	δομή	και	η	οργάνωση	του	χώρου,	του	χρόνου	
και	 της	αξιολόγησης	 έχουν	πειθαρχική	 και	 ρυθμιστική	 λειτουργία	πάνω	στα	σώματα	 των	
παιδιών	 που	 διαγωνίζονται.	 Τα	 παιδιά	 πειθαρχούνται	 και,	 επομένως,	 καθοδηγούνται	 σε	
καθορισμένους	 τύπους	 σχέσεων	 και	 συμπεριφορών	 μέσα	 στο	 παιχνίδι.	 Το	 «Junior	Music	
Stars»	προβάλλει,	 έτσι,	ως	ένας	άτυπος	παιδαγωγικός	μηχανισμός	όπου	ερμηνεύονται	οι	
ρόλοι	 και	 αναπτύσσονται	 οι	 σχέσεις	 εξουσίας	 ανάμεσα	 στα	 παιδιά	 και	 τους	 κριτές	 και	
παρουσιαστές	του	παιχνιδιού.		
Το	 σύστημα	 κανόνων	 του	 παιχνιδιού,	 παρόλα	 αυτά,	 είναι	 ρευστό,	 εύκαμπτο	 και	
λειτουργικό.	 Οι	 χωροχρονικές	 ανακατατάξεις,	 οι	 εναλλαγές	 στη	 σειρά	 αξιολόγησης	 των	
παιδιών	 από	 τους	 κριτές,	 η	 συχνή	 αναδιατύπωση	 κανόνων	 και	 βραβείων	 που	
προβλέπονται,	 αποβλέπουν	 στην	 εξάσκηση	 της	 ικανότητας	 των	 παιδιών	 να	
προσαρμόζονται	 εύκολα,	 γρήγορα	 και	 αποτελεσματικά	 σε	 νέες	 απρόβλεπτες	 συνθήκες	
προετοιμασίας,	με	νέους	δασκάλους	και	ενίοτε	παρουσία	των	κριτών	στις	πρόβες.	Αυτός	ο	
τρόπος	προετοιμασίας	των	παιδιών	συνάδει	με	τη	νεοφιλελεύθερη	πραγματικότητα,	όπου	
ο	 κοινωνικός	 έλεγχος	 δεν	 επιβάλλεται	 μόνο	 μέσω	 του	 πειθαρχικού	 χωροχρόνου	 και	 της	
άμεσης	 αξιολόγησης,	 αλλά	 και	 μέσα	 από	 τις	 διαπροσωπικές	 σχέσεις	 και	 την	 κατάθεση	
«ψυχής»	 (σκέψεων,	 συναισθημάτων,	 επιθυμιών).	 Έχουμε,	 άρα,	 μια	 δημοσιοποίηση	 στο	
τηλεοπτικό	κοινό	του	εσωτερικού	κόσμου	των	διαγωνιζόμενων	παιδιών.		
Η	δημιουργικότητα,	η	φαντασία,	η	μίμηση	και	η	επανάληψη,	αναδεικνύονται	σε	βασικούς	
άξονες	 της	μαθησιακής	διαδικασίας	 του	 τηλεοπτικού	παιχνιδιού.	Η	μορφή	που	παίρνουν	
αυτά	τα	στοιχεία,	το	πώς	προσλαμβάνονται,	πώς	νοηματοδοτούνται	από	τα	παιδιά	και	το	
πώς	 αξιολογούνται	 από	 τους	 κριτές,	 δείχνουν	 την	 ελιτίστικη	 προσέγγιση	 της	
δημιουργικότητας	που	τονίζει	τη	φυσική	της	προέλευση.		
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Το	ταλέντο	
Στο	«Junior	Music	Stars»	είναι	έκδηλη	η	έμφαση	που	αποδίδεται	στο	ρόλο	του	ταλέντου	το	
οποίο	 λογίζεται	 ως	 μια	 ικανότητα	 εγγενής	 και	 η	 οποία	 βοηθάει	 το	 παιδί	 που	 το	 «έχει»,	
χωρίς	ιδιαίτερη	προσπάθεια,	να	επιτυγχάνει	εξαιρετικά	δύσκολα	πράγματα.	Αυτό	φαίνεται	
από	την	αντιμετώπιση	των	παιδιών	από	τους	κριτές,	που	από	τη	μία	πλευρά	υπερτονίζουν	
τη	σημασία	της	εξάσκησης	για	το	τραγούδι	και	τη	μουσική,	αλλά	αφήνουν	να	εννοηθεί	πως	
χωρίς	 το	 έμφυτο	 ταλέντο	 θα	 είναι	 αδύνατο	 κάποιος	 να	 γίνει	 ξεχωριστός	 και	 απόλυτα	
ικανός	σε	αυτό	που	κάνει.		
Για	 παράδειγμα,	 στο	 1ο	 επεισόδιο	 η	 Έλενα	 Παπαρίζου	 (τραγουδίστρια)	 λέει	 για	 την	
Αγγελική	(10	χρονών)	πως	έχει	έμφυτο	ταλέντο	και	πως	ο	τρόπος	που	τραγουδάει	δεν	είναι	
μόνο	προϊόν	εξάσκησης	αλλά,	κυρίως,	θέμα	ξεχωριστής,	 χαρισματικής	φωνής	 του	μικρού	
κοριτσιού.	 Συνεχίζει,	 χαρακτηρίζοντάς	 την	 ως	 ένα	 ξεχωριστό-σπάνιο	 παιδί	 με	 έμφυτο	
ταλέντο	που	όμοιό	του	δεν	έχει	ξανακούσει,	ειδικά	όσον	αφορά	την	εμπειρία	της	από	τα	
ελληνόπουλα.	Στο	 ίδιο	επεισόδιο,	η	Ευγενία	Μανωλίδου,	μιλώντας	πάλι	για	την	Αγγελική	
(10	ετών)	μετά	την	ερμηνεία	της	στη	σκηνή,	αναφέρει	πως	έχει	ένα	εξαιρετικό	ταλέντο	που	
πρέπει	να	το	προστατεύει	και	να	το	αξιοποιήσει.	
	
																																																														Συμπεράσματα	
Στο	 «Junior	 Music	 Stars»,	 οι	 ενήλικες	 αντιμετωπίζουν	 τα	 παιδιά	 στερεοτυπικά.	
Συγκεκριμένα,	αντιμετωπίζονται	από	τους	ενήλικες	στη	βάση	ενός	αντιφατικού	σχήματος.	
Από	 τη	μία	 είναι	 υπερπροστατευτικοί	 με	 έντονη	 τάση	 για	φροντίδα,	 για	συναισθηματικό	
«δέσιμο»	 και	 καθοδήγηση	 της	 σκέψης	 και	 της	 δράσης	 τους	 προς	 συγκεκριμένες	
κατευθύνσεις,	και	από	την	άλλη	είναι	απαιτητικοί	απέναντί	τους.	Τα	παιδιά	προτρέπονται	
να	 δρουν,	 να	 αξιοποιούν	 τις	 ικανότητές	 τους	 για	 ανάπτυξη,	 να	 παίρνουν	 πρωτοβουλίες,	
κάτι	που	συνεπάγεται	και	την	ευθύνη	για	τις	επιλογές	τους.	Μ’	άλλα	λόγια,	αναπαράγεται	
ο	νεοφιλελεύθερος	λόγος	τους	«εγγενώς	ικανού	παιδιού»	που	αποσκοπεί	στην	παραγωγή	
παιδικών	υποκειμενικοτήτων	με	κανονιστικό	γνώμονα	το	πρότυπο	του	homo	entrepreneur.	
Η	αντίφαση	που	διαπερνά	το	λόγο	για	την	παιδική	ηλικία	στην	τηλεοπτική	εκπομπή	είναι	
εμφανής.	Από	τη	μια	πλευρά,	αναγνωρίζεται	στα	παιδιά	η	δυνατότητα	εμπρόθετης	δράσης	
και,	από	την	άλλη,	αυτή	αίρεται	και	μετατίθεται	μελλοντικά.	Τα	παιδιά	έχουν	μια	δυναμική,	
η	 οποία,	 όμως,	 για	 να	 χρησιμοποιηθεί	 είναι	 αναγκαίο	 να	 πειθαρχήσουν	 και	 να	
καθοδηγηθούν	εκ	τους	ασφαλούς	σε	μια	προκαθορισμένη	πορεία	προς	την	ενηλικότητα.	
Συμπεραίνουμε,	 λοιπόν,	πως	η	παιδική	ηλικία	 είναι	 ετεροκαθοριζόμενη,	προδιαγράφεται	
για	 τα	 παιδιά	 από	 τους	 ενηλίκους	 και	 καθόλου	από	 τα	 ίδια	 τα	 παιδιά.	 Η	 παιδική	 ηλικία	
θεωρείται	ως	ένα	μεταβατικό	στάδιο,	μια	διαδρομή	με	καθορισμένα	όρια	προς	την	ενήλικη	
ζωή	 που	 σχετίζεται	 με	 ευρύτερες	 δομές	 της	 κοινωνίας.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 η	 παιδική	
ηλικία	ταυτοποιείται	με	τέτοιον	τρόπο,	ώστε	να	μπορεί	να	κατευθυνθεί	στο	δρόμο	ηθικών,	
κοινωνικών,	 πολιτικών	 και	 οικονομικών	 επιταγών	 της	 σύγχρονης	 κοινωνίας,	 με	 απώτερο	
σκοπό	της	αναπαραγωγή	της.		
Καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 του	 «Junior	 Music	 Stars»,	 γίνεται	 φανερό	 πως	 το	 πρότυπο	 του	
«εγγενώς	 καλού	 και	 αγνού»	 παιδιού	 κυριαρχεί	 και	 γίνεται	 περισσότερο	 αποδεκτό	 σε	
σύγκριση	 με	 δύο	 άλλα	 πρότυπα	 («εγγενώς	 κακό	 παιδί»,	 «εγγενώς	 ικανό	 παιδί»)	 που	
κάνουν	 την	 εμφάνιση	 τους	 κυρίως	 μέσω	 του	 λόγου	 των	 ενηλίκων	 συντελεστών	 της	
εκπομπής.	 Οι	 παρουσιαστές	 στο	 «Junior	 Music	 Stars»,	 βλέπουν	 τα	 παιδιά	 ως	 όντα	 που	
έχουν	την	ανάγκη	για	καθοδήγηση	και	αξιοποίηση	των	δυνατοτήτων	τους	στο	τραγούδι	και	
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τη	 μουσική.	 Χωρίς	 τη	 συμβολή	 των	 ενηλίκων	 αυτών,	 επομένως,	 τα	 παιδιά	 μοιάζουν	 με	
άτομα	 τα	 οποία	 δεν	 έχουν	 τον	 τρόπο	 να	 δράσουν,	 να	 σκεφτούν	 και	 να	 πάρουν	 «ορθές»	
αποφάσεις	 για	 πράγματα	 και	 καταστάσεις	 που	 αφορούν	 τα	 ίδια.	 Ο	 ρόλος	 των	 ενηλίκων	
είναι	 κεντρικός	 στο	 πως	 παρουσιάζονται	 τα	 παιδιά	 και	 συνακόλουθα	 στο	 πως	 θα	
πορευτούν,	τόσο	εντός	της	εκπομπής	όσο	και	γενικά	στη	ζωή	τους.	
Επίσης,	είναι	έκδηλη	η	έμφαση	που	αποδίδεται	στο	ρόλο	του	ταλέντου	το	οποίο	λογίζεται	
ως	 μια	 ικανότητα	 εγγενής	 και	 η	 οποία	 βοηθάει	 το	 παιδί	 που	 το	 «έχει»,	 χωρίς	 ιδιαίτερη	
προσπάθεια,	 να	 επιτυγχάνει	 εξαιρετικά	 δύσκολα	 πράγματα.	 Αυτό	 φαίνεται	 από	 την	
αντιμετώπιση	 των	 παιδιών	 από	 τους	 κριτές,	 που	 από	 τη	 μία	 πλευρά	 υπερτονίζουν	 τη	
σημασία	της	εξάσκησης	για	το	τραγούδι	και	 τη	μουσική,	αλλά	αφήνουν	να	εννοηθεί	πως	
χωρίς	 το	 ταλέντο	 θα	 είναι	 αδύνατο	 κάποιος	 να	 γίνει	 ξεχωριστός	 και	 απόλυτα	 ικανός	 σε	
αυτό	που	κάνει.	
Επιπλέον,	 η	 μουσική	προσεγγίζεται	 μηχανιστικά,	 με	 όρους	 στείρου	 επαγγελματισμού	 και	
σκοπιμότητες	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ανάδειξη	 και	 την	 προώθηση	 συγκεκριμένων	
προϊόντων,	τα	οποία	διαφημίζονται	μέσω	της	εκπομπής.	Αυτά	γίνονται	σε	ένα	πλαίσιο,	το	
οποίο	αντιμετωπίζει	τη	μουσική	με	όρους	καταναλωτισμού	και	τα	παιδιά	είναι	τα	εργαλεία	
που	μπορούν	να	δώσουν	ώθηση	στο	μουσικό	αυτό	«προϊόν».			
Είναι,	τέλος,	σημαντικό	να	αναφέρουμε	πως	η	κοινωνική	κατασκευή	της	παιδικής	ηλικίας	
στο	 «Junior	 Music	 Stars»,	 θα	 μπορούσε	 να	 έχει	 και	 άλλες,	 εναλλακτικές	 προοπτικές	
προσέγγισης,	με	βάση	άλλες	μεθόδους	και	εστίαση	σε	διαφορετικές	έννοιες	και	θεματικές	
που	 θα	 εξετάζουν	 νέες	 παραμέτρους	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 παιδική	 ηλικία.	 Όπως	
αναφέρθηκε	 στο	 θεωρητικό	 πλαίσιο,	 η	 ταυτότητα	 των	 παιδιών	 ως	 υποκειμένων	
συγκροτείται	 πολύπλευρα	 και	 επηρεάζεται	 από	 πολλές	 παραμέτρους.	 Η	 έρευνα	 που	
βασίστηκε	 στα	 βίντεο	 που	 αποτελούν	 το	 υλικό	 της	 έρευνας	 επηρεάζεται	 από	 τη	 μέθοδο	
που	χρησιμοποιείται,	τα	αποτελέσματα	της	οποίας	θα	μπορούσαν	να	είναι	διαφορετικά	αν	
είχε	χρησιμοποιηθεί	διαφορετική	προσέγγιση	του	θέματος.	
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Περίληψη	
Η	 γλώσσα	 έχει	 τη	 δύναμη	 «ως	 συμβολισμός	 και	 κωδικοποίηση	 της	 πραγματικότητας	 να	 επιδρά	πάνω	στην	
πραγματικότητα»	 (Φραγκουδάκη,	 1993).	 Στα	 σχολεία	 της	 χώρας	 μας	 η	 γλωσσική	 διδασκαλία	 περιορίζεται	
στην	 συστηματική	 προβολή	 ενός	 γλωσσικού	 προτύπου	 που	 είναι	 η	 «ρυθμισμένη	 και	 κωδικοποιημένη	 από	
τους	γραμματικούς	κοινή,	που	αντιστοιχεί	στην	ομιλούμενη	από	τις	κοινωνικές	ομάδες	των	μορφωμένων	στα	
μεγάλα	 αστικά	 κέντρα»	 (Φραγκουδάκη,	 1993).	 Κατ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 οι	 διαφορετικές	 γεωγραφικές	 και	
κοινωνικές	 διάλεκτοι	 παραμερίζονται	 και	 υποβαθμίζονται,	 αφαιρείται	 από	 τα	 παιδιά	 η	 δυνατότητα	 να	
κατανοήσουν	 το	 γλωσσικό	 φαινόμενο	 και	 τον	 κοινωνικό	 του	 χαρακτήρα,	 εδραιώνεται	 	 και	 συντηρείται	 το	
γλωσσικό	 και	 άρα	 κοινωνικό	 status	 quo.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 η	 παρούσα	 ανακοίνωση	 έχει	 ως	 σκοπό	 να	
καταδείξει	 την	 κατάσταση	 που	 επικρατεί	 στα	 δημόσια	 Δημοτικά	 Σχολεία	 της	 Ελλάδας	 όσον	 αφορά	 την	
παρουσία	 των	 διαλέκτων	 στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 της	 Νεοελληνικής	 Γλώσσας	 (βιβλία	 μαθητή,	 τετράδια	
ασκήσεων	 και	 ανθολόγια).	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 η	 εργασία	 παρουσιάζει	 τα	 κείμενα	 των	 γλωσσικών	 σχολικών	
εγχειριδίων	 του	 Δημοτικού	 που	 είναι	 γραμμένα	 σε	 Νεοελληνικές	 διαλέκτους	 και	 συζητά	 τα	 ευρήματα	 σε	
σχέση	με	το	θεματικό	πλαίσιο	διδασκαλίας	και	το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	για	τη	διδασκαλία	της	Γλώσσας	στα	
Ελληνικά	Δημοτικά	Σχολεία.	
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Εισαγωγή	
Η	 εμφάνιση	 της	 γλώσσας	 είναι	 αποτέλεσμα	 φυσικών,	 βιολογικών	 και	 κοινωνικών	
αλληλεπιδράσεων.	Απ’	όταν	οι	άνθρωποι	άρχισαν	να	οργανώνονται	σε	ομάδες	και	κατόπιν	
σε	κοινωνίες	ολόκληρες,	η	γλώσσα	αποτέλεσε	«όχι	μόνο	μέσο	πληροφόρησης	σχετικά	με	
το	 φυσικό	 περιβάλλον	 αλλά	 και	 μέσο	 διαχείρισης	 των	 ενδο-ομαδικών	 σχέσεων	 και	
διατήρησης	 των	 ενδο-ομαδικών	 ισορροπιών»	 (Τσοχατζίδης,	 2001	 όπως	 αναφέρεται	 στην	
Θεοδωροπούλου,	 2011).	Η	σημασία	που	 έχει	 η	οργάνωση	 των	ανθρώπων	σε	ομάδες	 για	
την	 εμφάνιση	 της	 γλώσσας	 αποδεικνύεται	 από	 το	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 των	 αρθρωτικών	 και	
νοητικών	ικανοτήτων	«δε	σημαίνει	υποχρεωτικά	ούτε	εμφάνιση	της	γλωσσικής	ικανότητας	
αλλά	ούτε	και	ότι	όλοι	οι	αρθρώσιμοι	φθόγγοι	χρησιμοποιούνται	γλωσσικά»	(Τσοχατζίδης,	
2001,	 όπως	 αναφέρεται	 στην	 Θεοδωροπούλου,	 2011).	 Η	 ομιλία	 δεν	 αποτελεί	 ατομική	
υπόθεση	 του	 κάθε	 ανθρώπου,	 αλλά	 συνιστά	 «πράξη	 λόγου	 και	 γλωσσική	 έκφραση»,	ως	
συνέπεια	 της	 κοινωνικής	 φύσης	 του	 (Σεργίδου,	 2006).	 Είναι	 επομένως	 ένα	 κοινωνικό	
προϊόν,	ένα	εργαλείο	που	εξυπηρετεί	την	κοινωνία	και	έχει	άμεση	σχέση	με	τις	κοινωνικές	
τάξεις.	
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Αντίθετα	 με	 τις	 απόψεις	 και	 τις	 μελέτες	 που	 τοποθετούν	 τη	 γλώσσα	 «υπεράνω»	 της	
κοινωνίας,	θεωρώντας	την	δώρο	Θεού	και	υποστηρίζοντας	την	κοινωνική	αθωότητά	της,	η	
γλώσσα	 δε	 μπορεί	 να	 είναι	 αθώα,	 και	 μάλιστα	 κοινωνικά	 αθώα.	 Πολύ	 συχνά,	 γλωσσικά	
φαινόμενα	 που	 παρουσιάζονται	 ως	 «φυσικά»,	 οφείλονται	 στην	 πραγματικότητα	 σε	
κοινωνικά	 αίτια.	 Ένα	 τέτοιο	 φαινόμενο	 είναι	 και	 το	 κύρος	 που	 κατέχουν	 ορισμένες	
γλωσσικές	 ποικιλίες,	 οι	 οποίες	 προωθούνται	 ως	 «ανώτερες»,	 «ιδανικές»	 και	 «καθαρές»	
μορφές	 από	 τους	 εκάστοτε	 εθνικούς	 και	 κρατικούς	 μηχανισμούς.	 Οι	 γλωσσικές	 αυτές	
ποικιλίες	 είναι	 γνωστές	 ως	 «γλώσσες»,	 με	 τις	 υπόλοιπες	 ποικιλίες	 να	 υπάγονται	 στην	
κατηγορία	των	«διαλέκτων»,	μια	λέξη	που	έχει	προσλάβει	αρνητικό	περιεχόμενο	χάρη	στη	
συστηματική	υπονόμευση	των	ποικιλιών	αυτών	με	σκοπό	τη	γλωσσική	και	κατόπιν	πολιτική	
«υποταγή»	 των	 ομιλητών	 τους	 στα	 πλαίσια	 εθνικών	 ενοποιήσεων.	 Αυτό	 συμβαίνει	 γιατί	
«υπάρχει	ο	φόβος	ότι	η	πίστη	προς	την	τοπική	γλώσσα	(language	loyalty)	είναι	πιθανόν	να	
είναι	 ισχυρότερη	 από	 την	 πίστη	 προς	 το	 έθνος»	 (Trudgill	 [1974]	 1995,	 όπως	 αναφέρεται	
στον	Τσιτσιπή,	2001).		
Η	 αναγόρευση	 συγκεκριμένων	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 σε	 «γλώσσες»	 (πρότυπες	 ποικιλίες,	
ανώτερες	 γλωσσικές	 μορφές)	 και	 η	 κατάταξη	 των	 υπολοίπων	 σε	 «διαλέκτους»	 (μη-
πρότυπες	 ποικιλίες,	 γλωσσικές	 μορφές	 κατώτερες	 της	 γλώσσας)	 είναι	 μία	 διάκριση	
κοινωνικά	κατασκευασμένη.	Σημαντικός	αριθμός	γλωσσολογικών	ερευνών	έχει	δείξει	πως	
οι	 διάλεκτοι	 είναι	 ολοκληρωμένα	 γλωσσικά	 συστήματα	 με	 στέρεα	 δομή	 και	 πλούσιο	
λεξιλόγιο,	 αμφισβητώντας	 κατ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 θεωρίες	 και	 απόψεις	 που	 θέλουν	 τις	
γλώσσες	να	είναι	γλωσσολογικά	πραγματικές	οντότητες	και	στρέφοντας	την	προσοχή	στην	
ιδεολογική	 κατασκευή	 τους	 (Blommaert	 2010,	 Garcia	 2009	 όπως	 αναφέρεται	 στους	
Wardhaugh	 &	 Fuller,	 2015).	 Ωστόσο,	 παρά	 το	 σχετικό	 ρεύμα	 αναγνώρισης	 της	
γλωσσολογικής	 και	 κοινωνικοπολιτισμικής	 αξίας	 των	 διαλέκτων,	 συνεχίζουν	 να	
διατυπώνονται	 απόψεις	 που	 υποστηρίζουν	 τη	 «φυσική»	 ανωτερότητα	 	 συγκεκριμένων	
γλωσσικών	ποικιλιών	έναντι	άλλων,	απόψεις	που	«αντανακλούν	συγκεκριμένες	ιδεολογίες	
και	 όχι	 την	 αντικειμενική	 εικόνα	 του	 δυναμικού	 μιας	 γλώσσας	 ή	 διαλέκτου»	 (Τσιτσιπής,	
2001).		
Αυτή	η	άνιση	αποτίμηση	των	γλωσσικών	ποικιλιών	και	η	κατάταξή	 τους	σε	ανώτερες	και	
κατώτερες	«αντανακλά	κυρίως	στάσεις	απέναντι	στην	εικόνα	και	το	κύρος	των	ομάδων	που	
τις	μιλούν»	(Κακριδή-Φερράρι,	2005).	Η	Ιστορία	έχει	δείξει	πως	κοινωνικές	ομάδες	με	ικανή	
κοινωνική	 και	 πολιτική	 εξουσία	 ή	 και	 πολιτισμικό	 κύρος	 μεταφέρουν	 την	 υπεροχή	 τους	
αυτή	στη	γλωσσική	ποικιλία	που	χρησιμοποιούν,	 επιβάλλοντάς	 την	στις	άλλες	 γλωσσικές	
ποικιλίες,	θεμελιώνοντας	και	κατοχυρώνοντας	την	υπεροχή	τους	στο	πολιτισμικό	πεδίο.	Η	
θεμελίωση	 όμως	 αυτή	 δεν	 επιτυγχάνεται	 μόνο	 όταν	 οι	 κυρίαρχες	 κοινωνικές	 ομάδες	
γενικεύουν	και	χρήζουν	τα	χαρακτηριστικά	της	ομάδας	τους	αντιπροσωπευτικά	της	εθνικής	
κουλτούρας	 (με	 κυριότερο	 τη	 γλωσσική	 ποικιλία	 που	 χρησιμοποιούν).	 Η	 ολοκληρωτική	
επιβολή	 και	 κυριαρχία	 στο	 πολιτισμικό	 πεδίο	 έρχεται	 όταν	 στα	 πλαίσια	 της	 σύγκρουσης	
συμφερόντων	 ανάμεσα	 στις	 κοινωνικές	 τάξεις	 οι	 κυρίαρχες	 ομάδες/τάξεις	 αναγκαστικά	
υποτιμούν	 όλα	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 ανήκουν	 στις	 υπόλοιπες,	 περιθωριοποιημένες	
πλέον	ομάδες,	ανάμεσά	τους	φυσικά	και	τη	γλώσσα	(Freire,	2002).		
Ωστόσο,	 η	 επιβολή	 και	 θεμελίωση	 της	 γλώσσας	 των	 ισχυρών	 κοινωνικών	 ομάδων	 και	
φυσικά	 της	 εξουσίας	 τους,	 	 χρειάζεται	 την	 κατάλληλη	 οργάνωση	 για	 να	 επιτευχθεί.	
Συγκεκριμένα,	η	θεμελίωση	αυτή	στηρίζεται	στην	υποτίμηση	των	γλωσσικών	ποικιλιών	που	
ομιλούνται	 από	 τις	 περιθωριοποιημένες	 κοινωνικές	 ομάδες	 (δηλαδή	 των	 διαλέκτων).	 Η	
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υποτίμηση	 των	 διαλέκτων	 πραγματοποιείται	 συστηματικά	 μέσω	 των	 ισχυρότερων	
κοινωνικών	 θεσμών	 (με	 κυριότερους	 το	 Σχολείο	 και	 τα	Μέσα	Μαζικής	 Ενημέρωσης)	 και	
συγκαλυμμένα,	αφού	η	υποτίμηση	δε	συντελείται	φανερά	με	ρητή	απαγόρευση	της	χρήσης	
των	διαλέκτων	και	παντελή	απουσία	τους	από	τα	σχολεία	και	τα	σχολικά	εγχειρίδια,	παρά	
πραγματοποιείται	έμμεσα	και	με	βαθύτερο	τρόπο,	που	διαφέρει	από	κοινωνία	σε	κοινωνία	
και	κατ’	επέκταση	από	χώρα	σε	χώρα.		
Η	 εκπαίδευση	 είναι	 από	 τους	 πλέον	 αξιοσημείωτους	 παράγοντες	 που	 συμβάλλουν	 στην	
αναπαραγωγή	 της	 κυρίαρχης	 ιδεολογίας	 και	 στην	 προώθηση	 της	 επίσημης	 γλώσσας	 στα	
πλαίσια	 της	 εκάστοτε	 κοινωνίας.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 παρότι	 οι	 διάλεκτοι	 τυπικά	
εντάσσονται	 στους	 γενικούς	 στόχους	 της	 παιδαγωγικής	 του	 εγγραμματισμού,	
παρατηρούνται	ασυνέπειες	στην	πρακτική	 εφαρμογή	αυτών	 των	στόχων,	με	αποτέλεσμα	
να	 διαιωνίζεται	 η	 κατάσταση	 όπου	 η	 επίσημη	 (και	 κυρίαρχη)	 γλωσσική	 ποικιλία	
παρουσιάζεται	 «ως	 το	 μόνο	 ορθό	 πρότυπο	 της	 ορθής	 γλώσσας»	 και	 ως	 μόνη	 ποιοτικά	
άρτια	 εκδοχή	 του	 λόγου,	 ενώ	 οι	 υπόλοιπες	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 αγνοούνται	 και	
περιθωριοποιούνται	(Σεργίδου,	2006).	Η	υποβίβαση	των	άλλων	γλωσσικών	ποικιλιών	πλην	
της	επίσημης	και	κυρίαρχης	έχει	συχνά	ως	αποτέλεσμα	την	αύξηση	της	σχολικής	αποτυχίας	
των	 μαθητών	 που	 προέρχονται	 από	 κατώτερα	 κοινωνικά	 στρώματα	 ή/και	 κάνουν	 χρήση	
διαλέκτου	ή	ιδιώματος.	Η	σχολική	αποτυχία	των	μαθητών	που	προέρχονται	από	κοινωνικά	
στρώματα	 που	 ομιλούν	 διαλέκτους	 ή	 ιδιώματα	 συνιστά	 παράγοντα	 που	 συντελεί	 στη	
διατήρηση	 της	 καθεστηκυίας	 τάξης,	 με	 την	 εξουσία	 στο	 οικονομικό,	 πολιτικό	 και	
πολιτισμικό	πεδίο	να	παραμένει	στα	χέρια	της	επικρατούσας	κοινωνικής	ομάδας.		
	

Κριτική	Εκπαίδευση	και	διάλεκτοι	
Το	ενδιαφέρον	για	την	ένταξη	των	διαλέκτων	στο	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	(κυρίως	στις	ΗΠΑ	
και	σε	ορισμένα	κράτη	της	Ευρώπης)	εντάθηκε	ιδιαίτερα	μετά	από	διεξαγωγή	ερευνών	που	
κατέδειξαν	 πως	 η	 ευαισθητοποίηση	 γύρω	 από	 τις	 διαλέκτους	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	
βελτιώνει	 τις	 γλωσσικές	 συμπεριφορές	 και	 να	 οδηγεί	 τους	 μαθητές	 σε	 βαθύτερη	 και	
πληρέστερη	 γνώση	 του	 γλωσσικού	 φαινομένου	 (Reaser	 2006,	 Sweetland	 2006,	 Charity	
Hudley	&	Mallinson	2010,	Henderson	2016).	Η	ενισχυμένη	όμως	παρουσία	των	διαλέκτων		
στα	 σχολεία	 (σχολικά	 εγχειρίδια,	 Αναλυτικά	 Προγράμματα,	 προγράμματα	
ευαισθητοποίησης	γύρω	από	τις	διαλέκτους)	δεν	έχει	φέρει	τα	επιθυμητά	αποτελέσματα,	
αφού	οι	στάσεις	απέναντι	στις	διαλέκτους	και	κατ’	επέκταση	στις	ομάδες	που	τις	ομιλούν	
δεν	έχουν	βελτιωθεί	σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	πρόσφατων	ξένων	(Cross,	DeVaney	&	
Jones	2001,	Richardson	&	Lemmon	2009)	αλλά	και	 ελληνικών	ερευνών	 (Πλουμίδης	2016,	
Καψάσκη	&	Τζακώστα	2016).	
Σε	αυτό	το	πλαίσιο	γίνεται	φανερό	το	γεγονός	ότι	η	ενίσχυση	της	παρουσίας	των	διαλέκτων	
έχει	 περισσότερο	 ποσοτικό	 και	 τυπικό	 χαρακτήρα.	 Συγκεκριμένα,	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	
δασκάλων	 και	 μαθητών	 καθώς	 και	 τα	 Αναλυτικά	 Προγράμματα	 για	 τη	 Γλώσσα	 ναι	 μεν	
αναφέρουν	μέσα	στους	σκοπούς	του	μαθήματος	τη	γνωριμία	και	εξοικείωση	των	μαθητών	
με	 τις	 διαλέκτους	 συμπεριλαμβάνοντας	 κείμενα	 γραμμένα	 σε	 διαλέκτους	 και	
δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 τη	 γνωριμία	 μαζί	 τους,	 δεν	 καλλιεργούν	 όμως	 την	
κοινωνιογλωσσική	ευαισθησία	 των	μαθητών	ούτε	 χρησιμοποιούνται	 για	να	αναπτυχθούν	
οι	μεταγνωστικές	και	μεταγλωσσικές	 ικανότητές	τους.	Με	άλλα	λόγια,	η	αναγνώριση	των	
διαλέκτων	από	τα	παιδιά	και	η	ευαισθητοποίηση	γύρω	από		αυτές	δεν	είναι	αρκετή.	Αυτό	
που	 χρειάζεται	 είναι	η	 κριτική	 ευαισθητοποίηση	 σε	 γλωσσικά	 ζητήματα	 και	 η	 προώθηση	
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απελευθερωτικών	 προγραμμάτων	 κριτικού	 εγγραμματισμού	 και	 αλφαβητισμού	 στην	
εκπαίδευση,	 όπου	 οι	 μαθητές	 θα	 παρακινούνται	 να	 συλλογίζονται	 και	 να	 στοχάζονται	
πάνω	στη	γλώσσα	και	στην	κοινωνική	της	διάσταση.	Μαθαίνοντας	να	συλλογίζονται	πάνω	
στη	γλώσσα	και	να	αντιλαμβάνονται	τη	βαθιά	και	αμφίδρομη	σχέση	της	με	την	κοινωνία,	οι	
μαθητές	 ξεκινούν	 να	 κατανοούν	 τον	 κόσμο	 για	 να	 τον	 «διαβάσουν»	 (Macedo	 &	 Freire,	
2012).	
Ωστόσο,	 η	 κριτική	 ευαισθητοποίηση	 των	 παιδιών	 σε	 ζητήματα	 γλώσσας	 χρειάζεται	
παιδαγωγούς	που	χρησιμοποιούν	και	σέβονται	το	πολιτισμικό	σύμπαν	των	μαθητών	τους,	
νομιμοποιούν	 τους	 γλωσσικούς	 τους	 κώδικες	 και	 κατανοούν	 «τους	 τρόπους	 με	 τους	
οποίους	 διαφορετικές	 διάλεκτοι	 κωδικοποιούν	 διαφορετικές	 αντιλήψεις	 του	 κόσμου»	
(Macedo,	 2012).	 Παιδαγωγούς	 που	 συνειδητοποιούν	 και	 κατανοούν	 ότι	 οι	
περιθωριοποιημένες	 κοινωνικές	 ομάδες	 χρειάζεται	 να	 φοιτήσουν	 στην	 κυρίαρχη	
διδασκόμενη	 ύλη,	 χωρίς	 όμως	 να	 απαιτείται	 από	 πλευράς	 τους	 η	 θυσία	 «μιας	 πλήρους	
κατανόησης	 της	πραγματικότητας	η	οποία	καθιστά	 ικανούς	 τους	μαθητές	να	αναπτύξουν	
μια	θετική	αυτοεικόνα	προτού	να	παλέψουν	με	το	είδος	της	γνώσης	που	είναι	εκτός	του	
άμεσου	κόσμου	τους»	(Macedo	&	Freire,	2012).	Σε	αρκετές	όμως	περιπτώσεις,	ακόμη	και	
όταν	υπάρχει	η	επιθυμία	και	η	διάθεση	από	πλευράς	εκπαιδευτικών	να	αξιοποιήσουν	το	
πολιτισμικό	 σύμπαν	 των	 μαθητών	 τους	 αποσκοπώντας	 στην	 καλλιέργεια	 της	
κοινωνιογλωσσικής	 τους	 ευαισθησίας	 στα	 πλαίσια	 μιας	 απελευθερωτικής	 αγωγής,	 οι	
προσπάθειές	τους	προσκρούουν	σε	αντικειμενικές	δυσκολίες	όπως	η	πίεση	της	διδακτέας	
ύλης,	η	έλλειψη	χρόνου	καθώς	και	τα	σχολικά	εγχειρίδια	της	γλώσσας	στα	οποία	στηρίζουν	
σε	μεγάλο	βαθμό	τη	διδασκαλία	τους.		
Όσον	αφορά	 την	 ελληνική	πραγματικότητα,	 και	 συγκεκριμένα	 την	 ελληνική	 εκπαιδευτική	
πραγματικότητα,	 ο	 ρόλος	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων	 είναι	 εξαιρετικά	 σημαντικός.	
Γενικότερα,	 οι	 περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 στην	 Ελλάδα	 (πρωτοβάθμιας	 και	
δευτεροβάθμιας)	αποδέχονται	χωρίς	αμφισβήτηση	το	σχολικό	εγχειρίδιο	ως	βοήθημα	και	
στήριγμα,	με	αποτέλεσμα	να	δυσκολεύονται	να	εμπιστευτούν	 	 τους	εαυτούς	τους	και	 τις	
ικανότητές	του	για	διδασκαλία	αν	δεν	χρησιμοποιούν	το	σχολικό	εγχειρίδιο.	Η	εμπιστοσύνη	
των	εκπαιδευτικών	προς	τα	σχολικά	εγχειρίδια	και	αρκετά	συχνά	η	εξάρτηση	από	αυτά	για	
την	υλοποίηση	της	διδασκαλίας	καθιστά	το	σχολικό	εγχειρίδιο	έναν	σημαντικό	παράγοντα	
διαμόρφωσης	 στάσεων	 απέναντι	 στη	 γλώσσα.	 Με	 τις	 οδηγίες	 που	 παρέχει	 στους	
εκπαιδευτικούς	 ή	 που	 παραλείπει	 να	 τους	 παρέχει	 διαδραματίζει	 εξαιρετικά	 σημαντικό	
ρόλο	στο	κατά	πόσο	και	πώς	προσεγγίζονται	οι	διάλεκτοι	στο	ελληνικό	δημοτικό	σχολείο.		
Έτσι,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 σχέση	 σχολικού	 εγχειριδίου-εκπαιδευτικού,	 η	 παρούσα	
έρευνα	μελετά	τα	σχολικά	εγχειρίδια	με	σκοπό	να	ανακαλύψει	το	βαθμό	και	τον	τρόπο	με	
τον	οποίο	προσεγγίζονται	οι	Νεοελληνικές	διάλεκτοι	σ’	αυτά,	ώστε	 να	 καταδειχθεί	 το	αν	
λειτουργούν	 ως	 αρωγοί	 ή	 προβάλλουν	 εμπόδια	 στην	 υιοθέτηση	 μιας	 απελευθερωτικής	
αγωγής	 όπου	 οι	 μαθητές	 θα	 αναπτύσσουν	 την	 κοινωνιογλωσσική	 ευαισθησία	 τους	
μαθαίνοντας	να	σκέφτονται	πάνω	στη	γλώσσα	και	την	αμφίδρομη	αλλά	και	άρρηκτη	σχέση	
της	με	την	κοινωνία.			
	

Νεοελληνική	Γλώσσα	και	Νεοελληνικές	διάλεκτοι	
Προτού	 όμως	 προχωρήσουμε	 στο	 κύριο	 κομμάτι	 της	 έρευνας,	 χρειάζεται	 να	 γίνει	 μια	
σύντομη	αναφορά	σε	στοιχεία	που	αφορούν	τις	Νεοελληνικές	διαλέκτους	και	την	ιστορία	
τους.	 Τα	 στοιχεία	 αυτά	 είναι	 απαραίτητα	 για	 την	 κατανόηση	 του	 πλαισίου	 της	 έρευνας,	
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δεδομένου	ότι	μετά	από	τόσα	χρόνια	υποτίμησης	των	διαλέκτων	στα	ελληνικά	σχολεία	και	
στην	ελληνική	κοινωνία	γενικότερα,	λίγα	είναι	γνωστά	για	αυτές	ακόμη	και	σήμερα.		
Στις	 Νεοελληνικές	 διαλέκτους	 ανήκουν	 «με	 την	 αυστηρή	 έννοια	 του	 όρου»	 :	 α)	 η	
Τσακωνική	διάλεκτος	(που	δεν	έχει	καλλιεργηθεί	λογοτεχνικά	ούτε	αναγνωρισθεί	επίσημα	
σαν	 γραπτή	 γλωσσική	 μορφή,	 β)	 η	 Ποντιακή	 διάλεκτος	 (περιφερειακή	 διάλεκτος),	 γ)	 η	
Καππαδοκική	(περιφερειακή	διάλεκτος),	και	δ)	η	Νοτιο-ιταλική	(περιφερειακή	διάλεκτος).	
Καταχρηστικά	 εντάσσονται	 στις	 διαλέκτους	 η	 Κυπριακή	 και	 η	 Κρητική	 μορφή	 της	
νεοελληνικής	και	ακολουθούν	τα	Νεοελληνικά	ιδιώματα.	Τα	ιδιώματα	τα	ξεχωρίζουμε	από	
τις	 καθαυτό	 διαλέκτους	 λόγω	 του	 ότι	 είναι	 	 «σε	 μεγάλο	 βαθμό	 κατανοητά	 από	 τους	
Πανέλληνες»	 κυρίως	 όσον	 αφορά	 το	 λεξιλόγιο	 και	 είναι	 τα	 εξής:	 α)	 τα	 δωδεκανησιακά	
ιδιώματα,	β)	τα	ιδιώματα	της	Χίου,	γ)	τα	κυκλαδίτικα	ιδιώματα,	δ)	το	ιδίωμα	της	Ικαρίας,	ε)	
το	ιδίωμα	των	Κυθήρων,	στ)	τα	επτανησιακά	ιδιώματα,	ζ)	τα	ιδιώματα	της	Πελοποννήσου,	
η)	 τα	 ιδιώματα	 της	 Κύμης,	 των	 Μεγάρων,	 της	 Αίγινας	 και	 της	 παλιάς	 Αθήνας,	 θ)	 τα	
βορειοελλαδικά	ιδιώματα,	ι)	τα	«ημιβόρεια»	ιδιώματα,	κ)	τα	ελληνικά	της	Ουκρανίας	και	λ)	
τα	ιδιώματα	της	Μικράς	Ασίας	(Κοντοσόπουλος,	2008).		
Οι	 διάλεκτοι	 έπαιξαν	 καθοριστικό	 ρόλο	 στην	 ανάδυση	 και	 δημιουργία	 της	 γλωσσικής	
ποικιλίας	που	σήμερα	ονομάζουμε	Κοινή	Νεοελληνική	Γλώσσα.	Από	τα	πρώτα	χρόνια	της	
Ελλάδας	ως	ανεξάρτητο	κράτος	στις	αρχές	του	19ου	αιώνα,	ένα	από	τα	πρώτα	μελήματα	της	
κυβέρνησης	ήταν	να	εδραιωθεί	ένα	κοινό	γλωσσικό	πρότυπο	το	οποίο	θα	ίσχυε	για	όλες	τις	
βαθμίδες	της	εκπαίδευσης.	Η	διαδικασία	σχηματισμού	κοινής	εκείνο	τον	καιρό	στηρίχτηκε	
σε	ένα	μείγμα	διαλέκτων	που	περιλάμβανε	και	την	Πελοποννησιακή	διάλεκτο.	Η	σημερινή	
Κοινή	 Νεοελληνική	 είναι	 ουσιαστικά	 η	 Δημοτική	 του	 ύστερου	 19ου	 αιώνα,	 με	 έντονη	
πρόσμειξη	 λόγιων	 στοιχείων	 (Παντελίδης,	 2015).	 Η	 διαμόρφωσή	 της	 υπήρξε	 μια		
διαδικασία	 ετών,	 κατά	 την	 οποία	 δε	 σημειώθηκαν	 σημαντικές	 διαμάχες	 μεταξύ	 των	
ομιλητών	των	διαφορετικών	γλωσσικών	ποικιλιών	για	το	ποια	ποικιλία	θα	γινόταν	τελικά	η	
επίσημη	 γλώσσα	 του	 Νεοελληνικού	 κράτους.	 Μία	 από	 τις	 λίγες	 διαταράξεις	 αυτής	 της		
σχετικά	ομαλής	πορείας	κανονικοποίησης	της	γλώσσας	στην	Ελλάδα	υπήρξε	η	διαμάχη	που	
ξέσπασε	 μεταξύ	 των	 υποστηρικτών	 της	 καθαρεύουσας	 και	 των	 υποστηρικτών	 της	
δημοτικής,	που	έμεινε	στην	ιστορία	ως	«γλωσσικό	ζήτημα»	(19ος	αιώνας	με	κορύφωση	τα	
μέσα	του	20ου).		
Το	 γλωσσικό	 ζήτημα	 όμως	 αφορούσε	 τη	 διαμάχη	 μεταξύ	 δύο	 κοινωνικών	 γλωσσικών	
ποικιλιών	 της	 Κοινής	Νεοελληνικής	 Γλώσσας	 (της	 Δημοτικής	 και	 της	 Καθαρεύουσας).	Με	
άλλα	 λόγια	 δεν	 σχετιζόταν	 με	 τις	 γεωγραφικές	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 της,	 οι	 οποίες	 και	
αφορούν	την	παρούσα	έρευνα.	Σε	γενικές	γραμμές	η	επικράτηση	της	γλωσσικής	ιδεολογίας	
περί	«καθαρότητας»	και	«ανωτερότητας»	της	Κοινής	Νεοελληνικής	Γλώσσας	συνοδεύτηκε	
από	 βαθιά	 υποτίμηση	 των	 υπόλοιπων	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 (αυτών	 που	 σήμερα	
αποκαλούμε	 διαλέκτους),	 που	 ακόμα	 και	 η	 ευαισθητοποίηση	 «των	 κοινωνικών	 ομάδων	
απέναντι	στη	χρήση	της	επίσημης	γλώσσας	ως	οργάνου	για	την	άσκηση	εξουσίας	μέσα	από	
τη	γενικά	διαπιστωμένη	τέτοια	χρήση	της	καθαρεύουσας»	(Φραγκουδάκη,	1985)	κατά	την	
περίοδο	του	γλωσσικού	ζητήματος	αλλά	και	αργότερα,	δεν	κατάφερε	να	αμβλύνει.		
Στην	 πραγματικότητα,	 ακόμη	 και	 σήμερα	 λίγα	 είναι	 γνωστά	 για	 τις	 Νεοελληνικές	
διαλέκτους	και	οι	στάσεις	των	Ελλήνων	απέναντί	τους	εξακολουθούν	να	είναι	υποτιμητικές	
και	 αρνητικές,	 ακόμα	 και	 από	 την	 πλευρά	 των	 ίδιων	 των	 ομιλητών	 τους.	 Σε	 αυτό	 έχει	
συμβάλει	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 διάλεκτοι	 εξοβελίστηκαν	 και	 παραμένουν	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	
εκτός	της		εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	με	τα	σχολεία	να	έχουν	επιφορτιστεί	με	τον	«υψηλό	
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σκοπό»	 της	 καθιέρωσης	 ενός	 κοινού	 γλωσσικού	 προτύπου	 μέσα	 από	 τη	 διδασκαλία	 της	
Κοινής	Νεοελληνικής	Γλώσσας	στα	παιδιά	όλων	των	περιοχών	και	κοινωνικών	τάξεων	της	
Ελλάδας.	 Συγκεκριμένα,	 στα	 πλαίσια	 της	 καθολικής	 υποχρεωτικής	 εκπαίδευσης,	
εξακολουθεί	να	υπάρχει	η	εντύπωση	πως	η	εκμάθηση	της	Κοινής	Νεοελληνικής	Γλώσσας	
προσφέρει	 ίσες	ευκαιρίες	σε	θέματα	μόρφωσης	και	κοινωνικής	ανέλιξης.	Η	 ισότητα	αυτή	
όμως	 είναι	 επίπλαστη,	 διότι	 η	 κυριαρχία	 του	 κοινού	 γλωσσικού	 προτύπου	 θέτει	 σε	
μειονεκτική	 θέση	 τους	 μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες	 που	 εισέρχονται	 στους	 κόλπους	 του	
σχολείου	με	μηδαμινή	ή	λιγοστή	εξοικείωση	στην	κυρίαρχη	γλωσσική	ποικιλία.		

	
Οι	Νεοελληνικές	διάλεκτοι	στο	ελληνικό	δημοτικό	σχολείο:	Βιβλιογραφική	ανασκόπηση	
Η	 παρουσία	 των	 Νεοελληνικών	 διαλέκτων	 στα	 δημοτικά	 σχολεία	 της	 χώρας	 έχει	
αποτελέσει	 αντικείμενο	 σχετικών	 ερευνών	 ιδιαίτερα	 μετά	 το	 2000.	 Συγκεκριμένα,	 το	
Φεβρουάριο	του	1999	δημοσιεύτηκε	το	Νέο	Πρόγραμμα	Σπουδών	για	τη	Διδασκαλία	της	
Νεοελληνικής	 Γλώσσας	στο	Νηπιαγωγείο	και	στο	Δημοτικό	Σχολείο	 (Φ.Ε.Κ.	93/10-2-1999)	
(Χατζησάββιδης,	2001),	στο	οποίο	πρόγραμμα	προβλεπόταν	η	εξοικείωση	των	μαθητών	με	
την	ύπαρξη	κοινωνικών	και	τοπικών	ελληνικών	ιδιωμάτων.	Η	ενίσχυση	της	παρουσίας	τους	
στο	 (τότε)	 καινούριο	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα	 Σπουδών	 για	 τη	 Γλώσσα	 και	 στα	
αναθεωρημένα	σχολικά	 εγχειρίδια	 υπήρξε	 το	 έναυσμα	 για	 συζητήσεις	 και	 έρευνες	 πάνω	
στη	θέση	των	διαλέκτων	στην	ελληνική	εκπαίδευση.	
Οι	 έρευνες	 που	 έχουν	 πραγματοποιηθεί	 μέχρι	 στιγμής	 καλύπτουν	 αρκετές	 πλευρές	 του	
ζητήματος	της	θέσης	και	παρουσίας	των	διαλέκτων	στην	ελληνική	εκπαίδευση,	με	μερικές	
από	αυτές	να	εξετάζουν	το	θέμα	υπό	το	πρίσμα	της	Κριτικής	Εκπαίδευσης.	Η	σχετική	ξένη	
βιβλιογραφία	 υπήρξε	 ιδιαίτερα	 βοηθητική,	 με	 τις	 έρευνες	 που	 έχουν	 γίνει	 για	 τις	
Νεοελληνικές	 διαλέκτους	 στην	 ελληνική	 δημοτική	 εκπαίδευση	 να	 εμπνέονται	 από	 αυτήν	
αλλά	 ταυτόχρονα	 να	 χαράζουν	 το	 δικό	 τους	 δρόμο	 με	 αντικείμενο	 την	 ελληνική	
πραγματικότητα.		
Ένα	 από	 τα	 πλέον	 συζητημένα	 θέματα	 όσον	 αφορά	 τις	 διαλέκτους	 στην	 ελληνική	
εκπαίδευση	 είναι	 οι	 στάσεις	 μαθητών,	 γονέων	 και	 εκπαιδευτικών	 απέναντι	 στην	 ένταξή	
τους	 στην	 εκπαιδευτική	 διαδικασία.	 Ειδικότερα,	 τις	 στάσεις	 των	 εκπαιδευτικών	
πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης	ερεύνησαν	οι	Pavlou	&	Papapavlou	 (2004),	Μαγαλιού	 (2000)	
και	Πλαδή	(2001	και	2011),	καταλήγοντας	στο	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	αισθάνονται	«αμηχανία	
όταν	 οι	 διάλεκτοι	 παρεμβάλλονται	 στην	 εκπαιδευτική	 πράξη»	 (Πλαδή,	 όπως	 αναφέρεται	
στην	Καραντζή,	2011)	αλλά	και	ότι	η	στάση	τους	είναι	κατά	κύριο	λόγο	αντιφατική,	επειδή	
«θεωρητικά	εκτιμούν	ότι	κοινή	και	διάλεκτος	βρίσκονται	σε	μια	συμπληρωματική	και	όχι	
ανταγωνιστική	 σχέση	 αλλά	 πρακτικά	 θεωρούν	 ότι	 η	 γλωσσική	 ποικιλία	 δε	 μπορεί	 να	
ενσωματωθεί	στη	διδασκαλία	ούτε	ως	μέσο	διδασκαλίας	ούτε	ως	γλώσσα-στόχος»	(Pavlou	
&	Papapavlou	και	Μαγαλιού	όπως	αναφέρονται	στην	Καραντζή,	2011).		
Σε	ό,τι	αφορά	τις	στάσεις	γονέων	των	μαθητών	και	των	ίδιων	των	μαθητών	του	δημοτικού	
σχολείου,	 δεν	 έχει	 διεξαχθεί	 επαρκής	 αριθμός	 ερευνών	 εκτός	 από	 περιπτώσεις	 όπως	 η	
διδακτική	παρέμβαση	των	Τσιπλάκου	και	Χατζηιωάννου	(2010)	στη	Λεμεσό	της	Κύπρου	και	
η	 έρευνα	 των	 Μακρογιάννη,	 Μιχάλη	 και	 Καζούλη	 (2009).	 Στην	 πρώτη	 έρευνα	
πραγματοποιήθηκε	παρατήρηση	μαθήματος	Γλώσσας	ενός	τμήματος	της	Δ’	δημοτικού	στη	
Λεμεσό	και	πάρθηκαν	post-hoc	συνεντεύξεις	από	μαθητές.	Οι	συνεντεύξεις	αυτές	 (αν	και	
δεν	αποτελούν	το	επίκεντρο	της	έρευνας)	αποκάλυψαν	πως	οι	μαθητές	έχουν	θετική	στάση	
προς	την	τοπική	διάλεκτο	την	οποία	και	χρησιμοποιούν	στην	καθημερινότητά	τους,	όμως	η	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

204	

χρήση	 της	στο	σχολείο	αποθαρρύνεται	 (ιδιαίτερα	στο	γραπτό	λόγο).	 Στη	δεύτερη	έρευνα	
διερευνήθηκε	 ο	 βαθμός	 εξοικείωσης	 των	 μαθητών/τριών	 της	 Ε’	 και	 ΣΤ’	 τάξης	 του	
δημοτικού	 με	 τις	 διαλέκτους,	 οι	 σχετικές	 τους	 γνώσεις	 αλλά	 και	 οι	 στάσεις	 τους	 σε	
συνάρτηση	 με	 δεδομένα	 που	 προέκυψαν	 μέσα	 από	 την	 επεξεργασία	 των	 γλωσσικών	
σχολικών	 εγχειριδίων	 των	 τάξεων	 αυτών.	 Κλείνοντας	 το	 κομμάτι	 των	 στάσεων,	 αξίζει	 να	
σημειωθεί	πως	οι	στάσεις	των	γονέων	των	μαθητών	πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης	δεν	έχουν	
διερευνηθεί	 συστηματικά,	 ενώ	 υφίστανται	 έρευνες	 για	 τις	 στάσεις	 γονέων	 μαθητών	 της	
δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	στη	χώρα	μας	όπως	της	Πλουμίδη	(2016).		
Συγκριτικά	με	τον	σχετικά	μικρό	αριθμό	ερευνών	γύρω	από	τις	στάσεις	γονέων,	μαθητών	
και	 εκπαιδευτικών	 της	 πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 απέναντι	 στις	 Νεοελληνικές	
διαλέκτους,	 η	 βιβλιογραφία	 γύρω	 από	 προγράμματα	 ευαισθητοποίησης,	 διδακτικές	
παρεμβάσεις	 και	προτάσεις	 για	 τις	Νεοελληνικές	διαλέκτους	στο	σχολείο	 (και	 ειδικότερα	
στο	δημοτικό	σχολείο)	είναι	πλουσιότερη.	Κάποιες	από	αυτές	τις	διδακτικές	προτάσεις	και	
παρεμβάσεις	ανήκουν	στους	Κασκαμανίδη	&	Ντίνα	(2004)	αλλά	και	Δρέττα	(2000)	για	την	
Ποντιακή	διάλεκτο,	στους	Ανδρουλάκη,	Ανθοπούλου	&	Παντίδου	 (2010)	 για	 τη	διδακτική	
αξιοποίηση	του	λαϊκού	παραμυθιού	στη	γλωσσική	διδασκαλία,	τους	Pavlou	&	Papapavlou	
(2004)	και	Τσιπλάκου	&	Χατζηιωάννου	(2010)	για	την	ελληνική	Κυπριακή	διάλεκτο	αλλά	και	
στους	Στρατιδάκη	(2007,	2008)	και	Τζακώστα	&	Μπετινάκη	(2018)	για	την	Κρητική	διάλεκτο	
ως	εργαλείο	γλωσσικής	διδασκαλίας	στην	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση.		
Κλείνοντας,	 υπάρχουν	 αρκετές	 ακόμα	 έρευνες	 σχετικές	 με	 τις	 διαλέκτους	 στο	 Ελληνικό	
σχολείο	και	το	Δημοτικό	σχολείο	ειδικότερα,	αξίζει	όμως	να	γίνει	αναφορά	στο	ότι	το	πεδίο	
της	παρουσίας	των	διαλέκτων	στα	γλωσσικά	σχολικά	εγχειρίδια	του	Δημοτικού	παραμένει	
σχετικά	ανεξερεύνητο,	με	λίγες	σχετικές	εργασίες	όπως	αυτή	των	Μακρογιάννη,	Μιχάλη	&	
Καζούλλη	(2009).	Η	παρούσα	έρευνα	επιχειρεί	να	φωτίσει	το	ζήτημα	αυτό	θέτοντάς	το	υπό	
συζήτηση	με	βάση	τις	διακηρύξεις	της	Κριτικής	Εκπαίδευσης	αναφορικά	με	τις	διαλέκτους	
στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	(βλέπε	υποενότητα	2:	«Κριτική	Εκπαίδευση	και	διάλεκτοι»).	
	

Σκοπός	έρευνας	
Η	παρούσα	έρευνα	έχει	ως	κύριο	σκοπό	της	την	παρουσίαση	των	κειμένων	των	γλωσσικών	
σχολικών	εγχειριδίων	του	Δημοτικού	που	είναι	γραμμένα	σε	Νεοελληνικές	διαλέκτους,	τη	
συζήτηση	 των	 ευρημάτων	 (αριθμός	 κειμένων,	 είδη	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 και	
δραστηριότητες	 επέκτασης	 πάνω	 στη	 γλώσσα	 των	 κειμένων)	 σε	 σχέση	 με	 το	 θεματικό	
πλαίσιο	 διδασκαλίας	 και	 το	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 Γλώσσας	 στα	
Ελληνικά	Δημοτικά	Σχολεία	και,	τέλος,	τη	συζήτηση	όλων	αυτών	υπό	το	πρίσμα	της	Κριτικής	
Εκπαίδευσης	και	ειδικότερα	του	κριτικού	εγγραμματισμού.	
	

Μεθοδολογία	έρευνας	
Η	 συγκεκριμένη	 έρευνα	 χρησιμοποιεί	 ως	 μέθοδο	 την	 ποιοτική	 ανάλυση	 περιεχομένου.	
Στηρίζεται	 στη	 συλλογή	 ποσοτικών	 (καταγραφή	 αριθμού	 κειμένων)	 και	 ποιοτικών	
δεδομένων	 (είδος	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 και	 προσέγγισή	 τους	 στο	 σχολικό	 εγχειρίδιο,	
αντιμετώπιση	 διαλέκτων	 στα	 Α.Π.Σ.	 και	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.)	 όσον	 αφορά	 την	 παρουσία	 των	
Νεοελληνικών	διαλέκτων	στα	γλωσσικά	σχολικά	εγχειρίδια	του	Δημοτικού	σχολείου,	με	τα	
ποιοτικά	 δεδομένα	 που	 προκύπτουν	 να	 αναλύονται	 και	 να	 εξετάζονται	 συνδυαστικά	
(προσέγγιση	διαλέκτων	στα	γλωσσικά	σχολικά	εγχειρίδια	του	Δημοτικού	σε	σχέση	με	το	τι	
προβλέπουν	 τα	 Α.Π.Σ.	 και	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 για	 τις	 διαλέκτους	 στο	 Δημοτικό)	 και	 με	 βάση	 τις	
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κριτικές-πολιτισμικές	 προσεγγίσεις,	 και	 συγκεκριμένα	 την	 προσέγγιση	 του	 κριτικού	
γραμματισμού.	

	
Αποτελέσματα	έρευνας	

Γενικότερα,	 παρατηρείται	 πως	 τα	 Α.Π.Σ.	 και	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.	 για	 το	 μάθημα	 της	 Νεοελληνικής	
Γλώσσας	 και	 Λογοτεχνίας	 στην	 πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση	 απορρίπτουν	 	 την	 γλωσσική	
διδασκαλία	 παραδοσιακού	 τύπου	 και	 στρέφονται	 περισσότερο	 στην	 κειμενοκεντρική	 και	
επικοινωνιακή	 προσέγγιση	 σύμφωνα	 με	 τους	 συγγραφείς	 τους.	 Όσον	 αφορά	 τις	
διαλέκτους,	 το	 Διαθεματικό	 Ενιαίο	 Πλαίσιο	 Προγραμμάτων	 Σπουδών	 (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)	 και	 το	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα	Σπουδών	(Α.Π.Σ.)	μπορεί	να		προάγουν	την	επικοινωνιακή	χρήση	της	
γλώσσας,	 «αλλά	 μόνο	 έμμεσα	 ενθαρρύνουν	 τη	 χρήση	 και	 διδασκαλία	 των	 νεοελληνικών	
διαλέκτων	(Υπουργική	Απόφαση	Γ2/21072β	ΦΕΚ	304/τ.	Β’/13-3-2003,	Υπουργική	Απόφαση	
Γ2/21072α	ΦΕΚ	303/τ.	Β΄/13-3-2003)»	(Τζακώστα	&	Μπετινάκη,	2018).		
Ερευνώντας	αρχικά	το	ισχύον	Δ.Ε.Π.Π.Σ.	βλέπουμε	πως	η	Γλώσσα	ορίζεται	ως	«αντικείμενο	
μελέτης	τόσο	ως	αφηρημένο	σύστημα	σχέσεων	όσο	και	ως	λειτουργία	του	συστήματος	σε	
πραγματικές	συνθήκες»	με	τους	στόχους	του	προγράμματος	αναφορικά	με	τις	διαλέκτους	
να	 αφορούν	 την	 αξιοποίηση	 του	 ετερογενούς	 χαρακτήρα	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 με	 τις	
κοινωνικές,	 γεωγραφικές	 και	 υφολογικές	 παραλλαγές	 του,	 την	 εξοικείωση	 με	 τον	
ιδιωματικό	 λόγο,	 την	 βαθμιαία	 προσέγγιση	 ευρέος	 φάσματος	 «αξιόλογων	 και	
χαρακτηριστικών	κειμένων	των	κυριότερων	εκπροσώπων	της	ελληνικής	λογοτεχνίας	σε	όλη	
τη	 χρονική	 και	 γεωγραφική	 της	 έκταση»	 καθώς	 και	 τη	 συνειδητοποίηση	 ειδικών	
χαρακτηριστικών	 της	 ελληνικής	 γλώσσας,	 κυρίως	 από	 τους	 μαθητές	 «των	 οποίων	 οι	
γλωσσικές	 δομές	 αποκλίνουν	 λίγο	 ή	 πολύ	 από	 τον	 κανόνα	 της	 κοινής	 νεοελληνικής	
γλώσσας».	 Στο	 ίδιο	 πλαίσιο	 κινείται	 και	 το	 Α.Π.Σ.	 για	 τη	 Γλώσσα,	 	 όπου	 προβλέπεται	 ο	
μαθητής	 «να	 αποκτήσει	 αίσθηση	 και	 γνώση	 της	 γλωσσικής	 του	 παράδοσης	 και	 να	
ενισχύσει	 το	 γλωσσικό	 του	 αυτοσυναίσθημα»	 καθώς	 και	 «να	 συνειδητοποιήσει	 την	
κοινωνική	και	γεωγραφική	ποικιλία	της	ελληνικής	γλώσσας»	(σ.	18).		
Προχωρώντας	την	έρευνα	από	το	τι	αναφέρουν	τα	Δ.Ε.Π.Π.Σ.	και	Α.Π.Σ.	για	τις	διαλέκτους,	
η	 έρευνα	 επικεντρώνεται	 στα	 κείμενα	που	 είναι	 γραμμένα	σε	Νεοελληνική	διάλεκτο	στα	
γλωσσικά	 σχολικά	 εγχειρίδια	 και	 των	 έξι	 (6)	 τάξεων	 του	 Δημοτικού	 και	 ποσοτικά	 (βλέπε	
πίνακα	 Α)	 αλλά	 και	 ποιοτικά	 (βλέπε	 πίνακες	 Β1	 έως	 Β6).	 Τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	
είναι	τα	εξής:	
	

1. Ορισμένες	διάλεκτοι	(όπως	τα	Τσακώνικα	και	τα	Ποντιακά)	απουσιάζουν		
2. Η	παρουσία	των	Νεοελληνικών	διαλέκτων	στο	Βιβλίο	του	Μαθητή	όλων	των	τάξεων	

είναι	ιδιαίτερα	μικρή	(μόλις	9	κείμενα	για	όλες	τις	τάξεις)	
3. Στα	Τετράδια	Εργασιών	η	απουσία	των	διαλέκτων	είναι	πασιφανής	 (0	κείμενα	για	

όλες	τις	τάξεις)	
4. Σε	σύνολο	34	κειμένων	σε	διαλέκτους	για	όλες	τις	τάξεις	του	Δημοτικού,	12	έχουν	

δραστηριότητες	επέκτασης	και	περαιτέρω	ενασχόλησης	με	τη	γλώσσα	του	κειμένου	
5. Από	 τις	 δραστηριότητες	 επέκτασης	 που	 προβλέπουν	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια,	 η	

πλειοψηφία	βρίσκεται	στα	Ανθολόγια	(κυρίως	Ε’	&	ΣΤ’	Δημοτικού)	
6. Από	τις	δραστηριότητες	επέκτασης	7	αφορούν	τη	συγκέντρωση	κειμένων	από	άλλες	

περιοχές	 της	 Ελλάδος	 και	 μόλις	 5	 την	 ανάπτυξη	 γλωσσικών	 και	 μεταγλωσσικών	
δεξιοτήτων	 (όπως	σύγκριση	 της	διαλέκτου	ή	 του	 ιδιώματος	με	 το	 κοινό	 γλωσσικό	
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πρότυπο,	 εξήγηση	 των	 διαφορών	 της	 γλώσσας	 με	 «τη	 γλώσσα	 που	 γράφουμε	
σήμερα»	

Επειδή	 όμως	 τα	 γλωσσικά	σχολικά	 εγχειρίδια	 των	μαθητών	συνοδεύονται	 από	 τα	 βιβλία	
του	δασκάλου,	στα	οποία	πολύ	συχνά	στηρίζονται	οι	εκπαιδευτικοί	κατά	την	εκπαιδευτική	
διαδικασία	διότι	εκεί	μπορούν	να	βρουν	επεξηγήσεις	και	οδηγίες	για	την	αξιοποίηση	του	
υλικού	 αλλά	 και	 δραστηριότητες	 επέκτασης,	 κρίθηκε	 σκόπιμο	 να	 μελετηθεί	 πώς	 τα	
συγκεκριμένα	 βιβλία	 συμβουλεύουν	 και	 καθοδηγούν	 (ή	 όχι)	 τους	 δασκάλους	 να	
προσεγγίσουν	 τα	 εν	 λόγω	 κείμενα	 και	 τις	 δραστηριότητες	 που	 προτείνονται	 για	 την	
επεξεργασία	τους.	Η	μελέτη	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	προσεγγίζονται	οι	διάλεκτοι	και	τα	
ιδιώματα	στα	βιβλία	 του	δασκάλου	κατέδειξε	πως	οι	οδηγίες	προς	 το	δάσκαλο	αφορούν	
κυρίως:	
α)	Την	«επισήμανση	και	ανάδειξη	των	ιδιότυπων	εκφραστικών	στοιχείων	(π.χ.	γλωσσικών	
ιδιωμάτων)»	με	χαρακτηριστικά	παραδείγματα	να	υπάρχουν	στο	βιβλίο	του	δασκάλου	για	
το	Ανθολόγιο	της	Ε’	–	ΣΤ’	Δημοτικού,	σ.	13	(Κατσίκη-Γκίβαλου	κ.ά.,	χχ)	και	στο	βιβλίο	του	
δασκάλου	για	το	Βιβλίο	του	Μαθητή	της	Ε’	Δημοτικού,	σ.35	(Ιορδανίδου	κ.ά.,	χχ).	
β)	 Τη	 μορφολογική	 επεξεργασία	 των	 διαλεκτικών	 και	 ιδιωματικών	 τύπων	 καθώς	 και	 τη	
γλωσσική	εξήγησή	τους		με	χαρακτηριστικά	σημεία	στο	βιβλίο	του	δασκάλου	για	το	Βιβλίο	
του	Μαθητή	Δ’	Δημοτικού,	σ.	17	(Διακογιώργη	κ.ά.,	χχ)	καθώς	και	στα	βιβλία	του	δασκάλου	
για	 το	 Ανθολόγιο	 Α’-Β’	 Δημοτικού	 σ.	 15	 (Τσιλιμένη	 κ.ά.,	 χχ)	 και	 το	 Ανθολόγιο	 Ε’-ΣΤ’	
Δημοτικού	σ.	6	(Κατσίκη-Γκίβαλου	κ.ά.,	χχ).	
γ)	 Τη	 συγκέντρωση	 υλικού	 σχετικού	 με	 το	 κείμενο	 σε	 Νεοελληνική	 διάλεκτο	 και	
ενδεχομένως	την	παρουσίασή	του	στην	τάξη	όπως	προτείνεται	στα	βιβλία	του	δασκάλου	
για	 το	 Ανθολόγιο	 Α’-Β’	 Δημοτικού	 σ.	 15	 	 (Τσιλιμένη	 κ.ά.,	 χχ)	 και	 το	 Ανθολόγιο	 Γ’-Δ’	
Δημοτικού	σ.	23,	σ.33	και	σ.	37	(Κατσίκη-Γκίβαλου	κ.ά.,	χχ).		
δ)	 Τη	 σύγκριση	 κάποιων	 από	 τα	 κείμενα	 σε	 ιδιωματικό	 λόγο	 με	 κείμενα	 γραμμένα	 στην	
Κοινή	 Νεοελληνική	 ή	 σε	 άλλο	 ιδίωμα	 όπως	 βλέπουμε	 στο	 βιβλίο	 του	 δασκάλου	 για	 το	
Ανθολόγιο	Γ’-Δ’	Δημοτικού,	σ.	27	και	σ.	33	(Κατσίκη-Γκίβαλου	κ.ά.,	χχ).	
Ωστόσο,	 αυτό	 που	 παρατηρείται	 γενικά	 είναι	 πως	 παρότι	 προβλέπονται	 ορισμένες	
δραστηριότητες	 στα	 γλωσσικά	 σχολικά	 εγχειρίδια	 των	 παιδιών	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	
οδηγήσουν	 σε	 ανάπτυξη	 των	 μεταγλωσσικών	 δεξιοτήτων	 και	 της	 κοινωνιογλωσσικής	
ευαισθησίας	 τους	 (όπως	 στις	 περιπτώσεις	 συλλογής	 υλικού	 σε	 ιδιωματικό	 λόγο	 και	
σύγκρισής	 του	 κειμένου	 που	 είναι	 σε	 διάλεκτο	 με	 κείμενο	 της	 Κοινής	 Νεοελληνικής),	 το	
βιβλίο	 του	 δασκάλου	 είτε	 δεν	 παρέχει	 κανενός	 είδους	 οδηγία	 για	 την	 υλοποίηση	 της	
δραστηριότητας	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση	είτε	οι	οδηγίες	του	είναι	ασαφείς	και	ελλιπείς,	
αγνοώντας	 μερικές	φορές	 την	 ευκαιρία	 να	 γίνει	 τέτοιου	 είδους	 επεξεργασία	 (όπως	 στην	
περίπτωση	 του	 κειμένου	 «Αιγιαλούσα»	 στο	 Ανθολόγιο	 της	 Γ’-Δ’	 Δημοτικού,	 όπου	
προτείνεται	η	συλλογή	και	άλλων	ποιημάτων	από	την	Κύπρο	χωρίς	αναφορά	στο	ιδίωμα	ή	
κάποια	επεξεργασία	του).		
Ακόμα	 και	 σε	 σημεία	 όπου	 παρουσιάζεται	 η	 ευκαιρία	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	
κοινωνιογλωσσικής	ευαισθησίας	των	παιδιών,	με	το	βιβλίο	του	δασκάλου	να	παροτρύνει	
τον	εκπαιδευτικό	να	«εξηγήσει	στα	παιδιά	με	απλά	λόγια	ότι	η	σύγχρονη	νεοελληνική	που	
διδάσκεται	 στα	 σχολεία	 είναι	 η	 ‘γλώσσα	 κοινής	 συνεννόησης’	 όλων	 των	 Ελλήνων,	 πως	
παλιότερα	υπήρχε	 και	η	 καθαρεύουσα,	που	έμοιαζε	με	 την	αρχαία	 ελληνική,	 και	πως	 τα	
τοπικά	 ιδιώματα	 είναι	 σεβαστά	 και	 έχουν	 την	 αξία	 τους»	 (βιβλίο	 του	 δασκάλου	 για	 το	
Βιβλίο	του	Μαθητή	της	Ε’	Δημοτικού,	σ.	35),	δε	δίνονται	οδηγίες	ή	ιδέες	στον	εκπαιδευτικό	
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για	 το	πώς	 να	«περάσει»	 το	παραπάνω	μήνυμα	σχετικά	 την	αξία	 των	διαλέκτων	 και	 των	
ιδιωμάτων	 μέσα	 από	 την	 προτεινόμενη	 δραστηριότητα	 (ανίχνευση	 λέξεων	 της	 Κρητικής	
διαλέκτου).	
	

Συμπεράσματα-	Συζήτηση	
Σε	 γενικές	 γραμμές,	 η	 έρευνα	 γύρω	 από	 την	 παρουσία	 των	 διαλέκτων	 στα	 σχολικά	
εγχειρίδια	 για	 το	 μάθημα	 της	 Γλώσσας	 στο	 Δημοτικό	 έδειξε	 πως	 οι	 διάλεκτοι	 είναι	 μεν	
παρούσες	 στο	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα	 (Α.Π.Σ.	 &	 Δ.Ε.Π.Π.Σ.),	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 των	
μαθητών	και	το	βιβλίο	του	δασκάλου,	όμως	υπάρχουν	αρκετές	ασυνέπειες	ανάμεσα	στους	
γενικούς	 στόχους	 της	 παιδαγωγικής	 του	 εγγραμματισμού	 που	 θέτει	 το	 Αναλυτικό	
Πρόγραμμα	και	την	πρακτική	εφαρμογή	τους.	Μπορεί	τυπικά	να	προωθείται	ο	σεβασμός	
απέναντι	στις	διαλέκτους	και	η	γνωριμία	των	παιδιών	μαζί	τους,	αλλά	δε	δίνεται	«βήμα»	
στους	 μαθητές	 να	 συζητήσουν	 και	 να	 στοχαστούν	 πάνω	 στη	 θέση	 των	 διαλέκτων	 στην	
ελληνική	 κοινωνία	 του	 χθες	 και	 του	 σήμερα.	 Ασκούνται	 στην	 αναγνώριση	 και	 την	
επιφανειακή	 εξοικείωση	 με	 ιδιωματικούς	 γλωσσικούς	 τύπους,	 όμως	 στην	 ουσία	 δεν	
εκφράζονται	απόψεις	ή	σκέψεις	και	δεν	εγείρονται	προβληματισμοί	κατά	την	εκπαιδευτική	
διαδικασία	ώστε	να	διασκεδαστούν	τυχόν	στερεότυπα	και	αρνητικές	αντιλήψεις	τους	γύρω	
από	τις	διαλέκτους	και	τους	ομιλητές	τους.		
Καθίσταται	 σαφές	 πως	 τα	 παιδιά	 δεν	 εμπλέκονται	 σε	 δραστηριότητες	 με	 επικοινωνιακό	
βάθος	 και	 δεν	 τους	 δίνονται	 ευκαιρίες	 για	 ανάπτυξη	 και	 αξιοποίηση	 του	 γλωσσικού	 και	
μεταγλωσσικού	τους	κεφαλαίου,	«το	οποίο	τυπικά	παραμένει	ανενεργό	στο	πλαίσιο	ενός	
συμβατικού,	 κανονιστικού	 γλωσσικού	 μαθήματος	 με	 στόχο	 τον	 σχολικό,	 αλλά	 όχι	 τον	
κριτικό,	 εγγραμματισμό»	 (Τσιπλάκου	 &	 Χατζηιωάννου,	 2010).	 Ακόμα	 και	 στις	
δραστηριότητες	 όπου	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	 για	 επέκταση	 και	 ανάπτυξη	 της	
κοινωνιογλωσσικής	 ευαισθησίας	 των	 μαθητών,	 απουσιάζουν	 οι	 σαφείς	 οδηγίες	 και	
προτάσεις	προς	 τους	 εκπαιδευτικούς.	 Έτσι,	 τα	παιδιά	δε	μαθαίνουν	να	σκέφτονται	πάνω	
στη	γλώσσα	και	την	κοινωνική	της	διάσταση,	αδυνατώντας	έτσι	να	συλλάβουν	το	γεγονός	
ότι	 η	 διάκριση	 των	 γλωσσικών	 ποικιλιών	 σε	 «γλώσσες»	 και	 «διαλέκτους»	 αποτελεί	
κοινωνική	κατασκευή	και	όχι	μια	«φυσική	κατάσταση»	ή	ακόμα	και	θέσφατο.		
Επίσης,	ενώ	θεωρητικά	επιδιώκεται	το	να	συνειδητοποιήσουν	οι	μαθητές	την	γεωγραφική	
ποικιλία	 της	 ελληνικής	 γλώσσας,	 συγκεκριμένες	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 αγνοούνται,	 με	
αποτέλεσμα	να	παραγνωρίζεται	η	κοινωνικοπολιτισμική	τους	αξία	και	η	ευαισθητοποίηση	
των	μαθητών	απέναντι	στις	ομάδες	που	ομιλούν	 τα	 ιδιώματα	αυτά	να	είναι	 τουλάχιστον	
ελλιπής	(αν	όχι	ανύπαρκτη).	Ακόμα	όμως	και	για	τις	γλωσσικές	ποικιλίες	στις	οποίες	είναι	
γραμμένα	 ορισμένα	 κείμενα	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων,	 διαπιστώνεται	 ότι,	 ενώ	
αναγνωρίζεται	η	σημασία	της	«εξοικείωσης»	με	τις	Νεοελληνικές	διαλέκτους,	οι	ευκαιρίες	
είναι	πενιχρές	σε	αριθμό	και	ποιότητα/βάθος	(ιδιαίτερα	στο	γλωσσικό	σχολικό	εγχειρίδιο	
«Βιβλίο	 του	Μαθητή»)	 	 και	 οι	 οδηγίες	 προς	 τους	 εκπαιδευτικούς	 ελλιπείς,	 ασαφείς	 και	
στερούνται	προτύπων	(Τσιπλάκου,	2007).	
Όλα	αυτά	οδηγούν	στη	διατήρηση	της	καθεστηκυίας	τάξης	στο	σχολείο	και	κατ’	επέκταση	
στην	ελληνική	κοινωνία.	Η	πρωτοκαθεδρία	και	η	«ανώτερη»	θέση	της	Κοινής	Νεοελληνικής	
Γλώσσας	 δεν	 αμφισβητούνται	 και	 υπόλοιπες	 γλωσσικές	 ποικιλίες	 ναι	 μεν	 δεν	
απορρίπτονται	αλλά	ταυτόχρονα	δεν	αντιμετωπίζονται	ως	αυτόνομα	γλωσσικά	συστήματα	
που	 παρουσιάζουν	 ομοιότητες	 με	 το	 κοινό	 γλωσσικό	 πρότυπο.	 Οι	 μαθητές	 τα	 βλέπουν	
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περισσότερο	 σαν	 κάτι	 διαφορετικό	 αλλά	 όχι	 κομμάτι	 της	 ιστορικής,	 κοινωνικής,	
πολιτισμικής	αλλά	και	πολιτικής	πραγματικότητας	της	Ελλάδας.		
Η	επιδερμική	αυτή	προσέγγιση	των	διαλέκτων	στο	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	και	τα	γλωσσικά	
σχολικά	εγχειρίδια	καθώς	και	η	απουσία	αμφισβήτησης	της	ανωτερότητας	του	κοινού	
γλωσσικού	προτύπου	δε	συμβαδίζουν	με	το	πρόγραμμα	«κριτικού	αλφαβητισμού	…	το	
οποίο	αντιτίθεται	και	αγωνίζεται	ενάντια	στην	αναπαραγωγή	της	κυρίαρχης	ιδεολογίας	και	
κατά	της	διαιώνισης	υποτιμητικών	στάσεων	και	συμπεριφορών	απέναντι	στις	διαλέκτους	
(P.	Freire,	όπως	αναφέρεται	στον	D.	Macedo,	2006).	Το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	μαζί	με	τα	
σχολικά	εγχειρίδια	λειτουργεί	περισσότερο	ως	τροχοπέδη	προς	την	κατανόηση	των	
ανταγωνιστικών	σχέσεων	ανάμεσα	στις	περιθωριοποιημένες	κουλτούρες	(διάλεκτοι)	και	τις	
κυρίαρχες	αξίες	της	κοινωνίας	και	της	σχολικής	διδασκόμενης	ύλης	(κοινό	γλωσσικό	
πρότυπο)	(Macedo,	2012),	αφαιρώντας	από	τα	παιδιά	την	ευκαιρία	να	κατανοήσουν	και	να	
«διαβάσουν»	τον	κόσμο	τους	στο	όνομα	του	αγώνα	για	κοινωνική	ισότητα	και	δικαιοσύνη.	
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Παράρτημα	
	
	
Ομάδα	Α																																																										Πίνακας	Α	
	
Ποσοτικά	 Δεδομένα:	 αριθμός	 κειμένων	 γραμμένων	 σε	 Νεοελληνικές	 διαλέκτους	 στα	
εγχειρίδια	της	Νεοελληνικής	Γλώσσας	(βιβλία	μαθητή,	τετράδια	εργασιών	&	Ανθολόγια	του	
Δημοτικού)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Τάξεις	
δημοτικού	
σχολείου	

Αριθμός	
κειμένων	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	
στο	Βιβλίο	
του	Μαθητή		

Αριθμός	
κειμένων	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	
στο	
Τετράδιο	
Εργασιών		

Αριθμός	
κειμένων	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	
στο	
Ανθολόγιο		

Α΄	
δημοτικού		

-		 -		 7		

Β’	
δημοτικού		

1		 -		 “		

Γ’	
δημοτικού		

4		 -		 6		

Δ’	
δημοτικού		

1		 -		 “		

Ε’	
δημοτικού		

2		 -		 12		

ΣΤ’	
δημοτικού		

1		 -		 “		
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Ομάδα	Β	
	
Ποιοτικά	Δεδομένα:	Τα	κείμενα	σε	Νεοελληνικές	διαλέκτους	ανά	τάξη	
	
	

Πίνακας	Β1)	Α’	Δημοτικού	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Κείμενα	
γραμμένα	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται		

Γλωσσική	ποικιλία/διάλεκτος	
ή	στοιχεία	της	που	υπάρχουν	
στο	κείμενο		

Δραστηριότητες	
επέκτασης-
διερεύνησης	
σχετικές	με	τη	
γλώσσα	του	
εκάστοτε	
κειμένου		

«Η	κουκουβάγια	
και	η	πέρδικα»	
(σ.14)	

Ανθολόγιο		 Στοιχεία	Κυπριακής	διαλέκτου	 Όχι	

«Νανουρίσματα	
και	
ταχταρίσματα»	
(σ.	18)	

Ανθολόγιο		 Ιδιώματα	Ηπείρου,	Θράκης	και	
Κύθνου		

Ναι	(προτείνεται	
σχέδιο	εργασίας	
πάνω	σε	
νανουρίσματα	
από	τον	τόπο	των	
παιδιών)	

«Η	Αρετούσα»	(σ.	
20)	

Ανθολόγιο		 Κρητικό	ιδίωμα	
		

Ναι	(να	ακουστεί	
το	CD	του	
Ερωτόκριτου)	
		

«Ο	παππούλης»	
(σ.	24)	

Ανθολόγιο		 Στοιχεία	Κρητικού	ιδιώματος		 Όχι		
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Πίνακας	Β2)	Β’	Δημοτικού	

	
	

Πίνακας	Β3)	Γ’	Δημοτικού	

Κείμενα	
γραμμένα	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται	

Γλωσσική	ποικιλία/διάλεκτος	ή	
στοιχεία	της	που	υπάρχουν	στο	
κείμενο		

Δραστηριότητ
ες	επέκτασης-
διερεύνησης	
σχετικές	με	τη	
γλώσσα	του	
εκάστοτε	
κειμένου		

«Το	μήνυμα	
του	
Κολοκοτρώνη
»	(Σοφία	
Μαυροειδή-
Παπαδάκη,	
σ.21)	

Ανθολόγιο		 Τουρκικά	γλωσσικά	δάνεια,	λαϊκή	
δημοτική	γλώσσα		

Όχι	
(αποθάρρυνσ
η	
εκπαιδευτικο
ύ	να	
σχολιάσει	τη	
γλώσσα	του	
κειμένου	
(βιβλίο	του	
δασκάλου,	σ.	
46)		

Κείμενα	γραμμένα	
σε	νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται	

Γλωσσική	ποικιλία/διάλεκτος	ή	
στοιχεία	της	που	υπάρχουν	στο	
κείμενο		

Δραστηριότη
τες	
επέκτασης-
διερεύνησης	
σχετικές	με	
τη	γλώσσα	
του	
εκάστοτε	
κειμένου		

«Σπίτι	με	κήπον»	
(Κ.Π.	Καβάφης,	σ.	
46)		

Βιβλίο	του	μαθητή	(α’	τεύχος)		 Γλώσσα	Καβάφη,	στοιχεία	
πολίτικης	διαλέκτου		

Όχι	
(το	μόνο	που	
αναφέρεται	
στο	βιβλίο	
δασκάλου	
είναι	η	
«βιωματική	
επεξεργασία	
του	
ποιητικού	
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λόγου»,	
καμία	
αναφορά	σε	
ιδιαιτερότητ
α/διαφορετι
κότητα	
γλώσσας)		

«Πρωτοχρονιάτικα	
κάλαντα	από	τη	
Σίφνο»	(σ.	76)	

Βιβλίο	του	μαθητή	(β΄	τεύχος)		 Ιδίωμα	της	Σίφνου	
		

Όχι		

«Η	καταστροφή	των	
Ψαρών»	(Δ.	
Σολωμός,	σ.	79)	

Βιβλίο	του	μαθητή	(β’	τεύχος)		 Γλώσσα	Δ.	Σολωμού	(δημοτική	με	
στοιχεία	επτανησιώτικου	
ιδιώματος)		

Όχι		

«Τα	ταξίδια	του	
παππού	μου»	(Γ.	
Βιζυηνός,	σ.8	&11)	

Βιβλίο	του	μαθητή	(γ’	τεύχος)		 Γλώσσα	Βιζυηνού	(στοιχεία	
πολίτικου	ιδιώματος)		

Όχι		

«Ύπνε,	έπαρέ	μου	
το»	(σ.	66)	

Ανθολόγιο		 Ιδίωμα	Καρπάθου	 Ναι	(να	φέρουν	στην	
τάξη	νανουρίσματα	
της	πατρίδας	τους)	

«Ο	Νορντίν	στην	
Εκκλησιά»	(σ.	72)	

Ανθολόγιο	 Μικρασιάτικο	ιδίωμα	(Σμύρνη)	 Όχι	

«Πρωτοχρονιάτικα	
κάλαντα	
Κεφαλονιάς»	(σ.	77)	
		

Ανθολόγιο	 Ιδίωμα	Κεφαλονιάς	
		

Ναι	(να	
συγκεντρώσουν	
κάλαντα	από	
διάφορες	περιοχές	
της	Ελλάδας	και	να	
εντοπίσουν	λέξεις	και	
φράσεις	που	
επαναλαμβάνονται)	
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Πίνακας	Β4)	Δ’	Δημοτικού	

	
	
	
	
	
	
	

«Ο	Θούριος»	(σ.	92)	 Ανθολόγιο	 Γλώσσα	Φεραίου(ιδιωματικά	
στοιχεία)	

Όχι		

«Το	μικρό		
κλεφτόπουλο»	(σ.	
94)	

Ανθολόγιο	 Δημοτικό	τραγούδι	(ιδιωματικά	
στοιχεία)	

Ναι	(να	βρεθούν	άλλα	
δημοτικά	τραγούδια)	

«Αιγιαλούσα»	
(σ.119)		

Ανθολόγιο		 Στοιχεία	Κυπριακού	ιδιώματος		 Όχι		

	 	 	 	

Κείμενα	γραμμένα	
σε	νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται	

Γλωσσική	
ποικιλία/διάλεκτος	ή	
στοιχεία	της	που	υπάρχουν	
στο	κείμενο		

Δραστηριότητες	
επέκτασης-
διερεύνησης	σχετικές	
με	τη	γλώσσα	του	
εκάστοτε	κειμένου		

«Χριστουγεννιάτικα	
κάλαντα	Κύπρου»	
(σ.49)	
		

Βιβλίο	μαθητή	(β’	
τεύχος)		

Ιδίωμα	Κύπρου		 		
Προτείνεται	να	γίνει	
συνδυαστικά	με	τα	
πρωτοχρονιάτικα	
κάλαντα	της	
Κεφαλονιάς	από	το	
Ανθολόγιο	
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Πίνακας	Β5)	Ε’	Δημοτικού	

	
	

	 	

Κείμενα	γραμμένα	
σε	νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται	

Γλωσσική	ποικιλία/διάλεκτος	ή	
στοιχεία	της	που	υπάρχουν	στο	
κείμενο		

Δραστηριότητες	
επέκτασης-
διερεύνησης	
σχετικές	με	τη	
γλώσσα	του	
εκάστοτε	
κειμένου		

«Οι	φίλοι	
τραγουδάνε»	
(μαντινάδες	από	την	
Κρήτη,	σ.	81)	

Βιβλίο	μαθητή	α’	τεύχος		 Κρητικό	ιδίωμα	
		

Ναι,	τα	παιδιά	
καλούνται	να	
εντοπίσουν	τις	
«τοπικές	λέξεις»	
που	περιέχονται	
στις	μαντινάδες	
		

«Χριστουγεννιάτικα	
κάλαντα»	
(Πελοποννήσου,	
Κέρκυρας,	
Καππαδοκίας,	
Μυτιλήνης)	

Βιβλίο	μαθητή	α’	τεύχος	 	Τα	κάλαντα	που	τραγουδιούνται	
σε	Καππαδοκία	και	Μυτιλήνη	
είναι	γραμμένα	σε	διάλεκτο	(τα	
υπόλοιπα	στην	κοινή	Ν.Γ.)		

Όχι		

«Ο	αστρολάβος»	(σ.	
13)	

Ανθολόγιο		 Μικρασιάτικο	ιδίωμα	με	τούρκικα	
δάνεια	

Ναι	(να	εξηγηθεί	
γιατί	η	γλώσσα	
του	κειμένου	
διαφέρει	σε	
αρκετά	σημεία	
από	τη	γλώσσα	
που	γράφουμε	
σήμερα)	
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«Της	ξενιτιάς»	(σ.	
56)	

Ανθολόγιο		 Δημοτικό	τραγούδι	(ιδιωματικά	
στοιχεία)	

Όχι	

«Ένα	παιδί	
μετράει	τα’	
άστρα»	(σ.	65)	

Ανθολόγιο		 Γλώσσα	Μ.	Λουντέμη	(στοιχεία	
πολίτικου	και	βορειοελλαδίτικου	
ιδιώματος)	

Όχι	

«Δέησις»	(σ.79)	
		

Ανθολόγιο		 Γλώσσα	Κ.Π.	Καβάφη	(πολίτικο	
ιδίωμα)	

Όχι	

«Η	Ηλιογέννητη»	
(σ.144)	
		

Ανθολόγιο		 Γλώσσα	Μυριβήλη	(στοιχεία	
μικρασιατικού	ιδιώματος	και	
ιδιώματος	Μυτιλήνης)	

Όχι	

«Ο	γιος»	(σ.155)	
		

Ανθολόγιο		 Στοιχεία	Κρητικού	ιδιώματος	
(Καζαντζάκης)	

Όχι	

«Μοραΐτικα	
κάλαντα»	(σ.169)	
	

Ανθολόγιο		
	

Μοραΐτικο	ιδίωμα	
	

Ναι	(να	ρωτηθούν	οι	
παππούδες/γιαγιάδες	
των	παιδιών	για	τα	
κάλαντα	του	τόπου	
τους	&	να	
συγκεντρωθούν	
κάλαντα	από	
διάφορες	περιοχές	
της	Ελλάδας)	

«Τ’	αγνάντεμα»	
(σ.	178)	

Ανθολόγιο		
	

Γλώσσα	Παπαδιαμάντη	(ιδίωμα	
Σκιάθου)	
	

Όχι	

«Της	Λένως	του	
Μπότσαρη»	
(σ.190)	
	

Ανθολόγιο		
	

Δημοτικό	τραγούδι	(ιδιωματικά	
στοιχεία)	
	

Όχι	

«Παιδικά	
νανουρίσματα»	

(σ.	229)	
	

Ανθολόγιο	 Δε	διευκρινίζεται	η	προέλευση	
του	νανουρίσματος	

Όχι	
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«Λιανοτράγουδα»	
(σ.	232)	

Ανθολόγιο	 Ιδιώματα	Κύπρου	και	Κρήτης	 Όχι	

«Ο	κυρ	Λάζαρος	κι	
οι	Δράκοι»	(σ.	

236)	

Ανθολόγιο	 Λαϊκό	παραμύθι	με	ιδιωματικά	
στοιχεία	Ηπείρου	

Ναι	(να	
παρατηρήσουν	τη	
γλώσσα	του	
παραμυθιού	και	να	
τη	συγκρίνουν	με	
αυτή	άλλων	
παραμυθιών,	πιο	
σύγχρονων)	

	
	

Πίνακας	Β6)	ΣΤ’	Δημοτικού	
	

	
	

	
	

Κείμενα	
γραμμένα	σε	
νεοελληνική	
διάλεκτο	ή	με	
στοιχεία	
νεοελληνικών	
διαλέκτων		

Σχολικό	εγχειρίδιο	όπου	
βρίσκονται	

Γλωσσική	ποικιλία/διάλεκτος	ή	
στοιχεία	της	που	υπάρχουν	στο	
κείμενο		

Δραστηριότητες	
επέκτασης-
διερεύνησης	σχετικές	
με	τη	γλώσσα	του	
εκάστοτε	κειμένου		

«Κάλαντα	των	
Χριστουγέννων»	
(σ.	31)	

Βιβλίο	μαθητή	β’	τεύχος		 Ιδίωμα	περιοχών	της	Ηπείρου	 Ναι	(σύγκριση	
ιδιώματος	με	άλλα	
κάλαντα	&	έρευνα)		
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Η	αντιλογία	(debate)	στο	μεταίχμιο	της	κριτικής	παιδαγωγικής	και	
της	ρητορικής	παιδείας	για	την	ανάπτυξη	ενεργών	πολιτών	

	
	

Φωτεινή	Εγγλέζου	
Διδάσκουσα	Κριτικής	Παιδαγωγικής	στο	Ελληνικό	Ανοιχτό	Πανεπιστήμιο	(Ε.Α.Π.),	Πρόεδρος	

του	Ινστιτούτου	Ρητορικών	και	Επικοινωνιακών	Σπουδών	Ελλάδας	(Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)	
	
	

Περίληψη	
Στόχος	της	παρούσας	εργασίας	είναι	να	διερευνηθεί	ο	ρόλος	της	αντιλογίας	(debate)	στην	
πνευματική,	κοινωνική,	πολιτική	χειραφέτηση	των	μαθητών/τριών	ως	μελλοντικών	ενεργών	
πολιτών	 μέσα	 από	 την	 εξέταση	 βασικών	 θέσεων,	 δυο	 χρονικά	 απομακρυσμένων	 -αλλά	
επίκαιρων-	 παιδαγωγικών	 προσεγγίσεων:	 της	 ρητορικής	 παιδείας	 και	 της	 κριτικής	
παιδαγωγικής.	 Ειδικότερα,	 αφού	 παρουσιαστούν	 οι	 κύριες	 θέσεις	 κάθε	 προσέγγισης,	 θα	
εξεταστούν	ερωτήματα,	όπως	τα	ακόλουθα:	α)	δύναται	η	αντιλογία	(debate)	να	μετατρέπει	
την	 παιδαγωγική	 πρακτική	 σε	 πολιτική	 πράξη	 (Giroux,	 2004:33)	 στο	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	
παιδαγωγικής;	 β)	 σχετίζεται	 η	 αντιλογία	 (debate)	 με	 την	 καλλιέργεια	 της	 «κριτικής	
πολιτειότητας»	 (critical	 citizenry)	 (Burke,	 2013),	 γ)	 έχει	 η	 ρητορική	 παιδεία,	 γενικότερα	
ή/και	ειδικότερα,	μέσω	της	αντιλογίας	(debate),	θέση	στο	σύγχρονο	εκπαιδευτικό	γίγνεσθαι	
για	τη	διαμόρφωση	ενεργών,	υπεύθυνων	και	κριτικά	σκεπτόμενων	δημοκρατικών	πολιτών;	
δ)	 εντέλει,	 οφείλουμε	 ως	 εκπαιδευτικοί	 να	 εξοικειώνουμε	 τους	 μαθητές	 με	 την	
παιδαγωγική	και	διδακτική	πρακτική	της	αντιλογίας	(debate)	και,	αν	ναι,	με	ποιους	όρους;	
Η	 θεωρητική	 έρευνά	 μας	 θα	 αναδείξει	 στοιχεία	 συγκλίσεων	 αλλά	 και	 αποκλίσεων	 στον	
τρόπο	θεώρησης	της	αντιλογίας	(debate),	ως	παιδαγωγικής	πρακτικής,	μέσα	από	το	πρίσμα	
της	 ρητορικής	 παιδείας	 και	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 που	 οφείλονται,	 κυρίως,	 στον	
αγωνιστικό	 χαρακτήρα	 της.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 προσδίδει	 στη	 μελέτη	 μας	 ποικίλες	
επιστημικές,	 φιλοσοφικές,	 ιδεολογικές	 και	 κοινωνικοπολιτικές	 προεκτάσεις	 και	 γεννά	
προβληματισμούς	αναφορικά	με	την	πολιτική	αγωγή	των	σύγχρονων	μαθητών/τριών	μέσω	
της	 αντιλογίας	 (debate)	 για	 τoυς	 οποίους	 θεωρούμε	 ότι	 οφείλει	 να	 είναι	 ενήμερος	 κάθε	
εκπαιδευτικός	 που	 αποφασίζει	 να	 ασχοληθεί	 (ή	 όχι)	 με	 την	 αντιλογία	 (debate)	 στη	
διδακτική	πρακτική.	
	

Λέξεις-κλειδιά		
αγώνας,	 αντιλογία	 (debate 1 ),	 διάλογος,	 ενεργός	 πολιτειότητα,	 κριτική	 παιδαγωγική,	
ρητορική	παιδεία	
	
	
	
	

				
																																																																				
	
1 Για λόγους οικονοµίας, ο αγγλικός όρος debate θα αποδίδεται από αυτό το σηµείο της εργασίας και στη 
συνέχεια µε τον ελληνικό όρο αντιλογία. 
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		Εισαγωγή	
Ο	 κινηματογραφικός	 δάσκαλος	 Τζων	 Κίτινγκ	 στον	 Κύκλο	 των	 Χαμένων	 Ποιητών,	 ανέβαζε	
τους	μαθητές	στα	θρανία,	για	να	τους	παρακινήσει	να	σκεφτούν	για	 τον	εαυτό	τους,	 τον	
κόσμο	 και	 τη	 σχέση	 τους	 με	 αυτόν	 μέσα	 από	 μια	 νέα	 προοπτική.	 Η	 αναζήτηση	 νέας	
προοπτικής	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	 ατομικής	 σκέψης	 και	 την	 καλλιέργεια	 κριτικών	 και	
ενεργών	 πολιτών	 -μέσω	 της	 εκπαίδευσης-	 αποτελεί,	 διαχρονικά,	 καίριο	 αίτημα	 ποικίλων	
παιδαγωγικών	προσεγγίσεων.		
Στο	πλαίσιο	 της	παρούσας	εργασίας	 το	ενδιαφέρον	μας	θα	επικεντρωθεί	σε	δύο	χρονικά	
απομακρυσμένες	 παιδαγωγικές	 αντιλήψεις,	 οι	 οποίες	 προβάλλουν	 δυναμικά	 τόσο	 την	
ανάγκη	όσο	και	τη	δυνατότητα	ενδυνάμωσης	των	μαθητών/τριών,	ως	ατόμων	και	πολιτών:	
την	 κριτική	 παιδαγωγική	 και	 τη	 ρητορική	 παιδεία.	 Ειδικότερα,	 θα	 επιδιώξουμε	 να	
εξετάσουμε,	σε	θεωρητικό	 επίπεδο,	αν	η	αντιπαράθεση	επιχειρημάτων	στο	πλαίσιο	μιας	
αντιλογίας,	παρά	τις	όποιες	επιφυλάξεις	και	κριτικές,	μπορεί	να	συνενώσει	στο	σύγχρονο	
εκπαιδευτικό	 γίγνεσθαι	 την	 κριτική	 παιδαγωγική	 με	 διδάγματα	 της	 ρητορικής	
παιδαγωγικής,	 που	 ξεκινούν	 ήδη	 από	 τη	 σοφιστική	 περίοδο	 (Εγγλέζου,	 2017)	 σε	 μια	
προσπάθεια	 παιδαγωγικής	 ενδυνάμωσης	 της	 ταυτότητας	 των	 μαθητών/τριών	ως	 κριτικά	
σκεπτόμενων,	ενεργών	πολιτών.	
Προτού	εξετάσουμε	τις	υποθέσεις	που	οδήγησαν	στη	συγγραφή	της	παρούσας	εργασίας,	
θεωρούμε	 σκόπιμο	 να	 περιγράψουμε	 τους	 βασικούς	 άξονες	 γύρω	 από	 τους	 οποίους	
περιστρέφεται	 η	 διεξαγωγή	 μιας	 αντιλογίας.	 Πρόκειται	 για	 μια	 τυπική	 διαλογική	
διαδικασία	 	 αντιπαράθεσης	 επιχειρημάτων	 -σύμφωνα	 με	 συγκεκριμένους	 κανόνες-	 από	
δύο	 ομάδες	 συμμετεχόντων	 αναφορικά	 με	 ένα,	 προσεκτικά	 ή/και	 σκόπιμα	 επιλεγμένο,	
αμφιλεγόμενο	 ζήτημα	 της	 σύγχρονης	 ζωής,	 το	 οποίο	 συνδέεται	 αναπόσπαστα	 με	 το	
ιστορικό,	 πολιτισμικό,	 πολιτικό	 και	 κοινωνικό	 περικείμενο	 μέσα	 στο	 οποίο	 εκδηλώνεται.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	κάθε	ομάδα	υποστηρίζει	με	επιχειρήματα	την	“αλήθεια”		της	σχετικά	με	
το	θέμα,	προκειμένου	να	πείσει	το	ακροατήριο	για	τη	θέση	της.	Ταυτόχρονα,	επιδιώκεται	η	
κριτική	 αμφισβήτηση	 της	 “αλήθειας”	 της	 αντίπαλης	 ομάδας	 μέσα	 από	 τη	 διατύπωση	
αντεπιχειρημάτων	 που	 ανασκευάζουν	 την	 αντίθετη	 άποψη	 μπροστά	 σε	 ένα	 έλλογο	
ακροατήριο.		
Όπως	 διαφαίνεται,	 πρόκειται	 για	 μια	 δυναμική,	 απαιτητική,	 αγωνιστική	 διαδικασία,	 μια	
ιδιάζουσα	μορφή	δημόσιου	διαλόγου,	η	οποία	προϋποθέτει,	πέρα	από	την	ελευθερία	του	
λόγου,	 σύνθετες	 νοητικές	 και	 επικοινωνιακές	 δεξιότητες	 για	 τους	 συμμετέχοντες.	 Για	
παράδειγμα,	θα	αναφερθούμε:	α)	στην	ενεργητική	ακρόαση	των	αντίθετων	επιχειρημάτων,	
β)	την	άμεση	κριτική	ανάλυση	και	αποδόμησή	τους	μέσα	σε	ένα	συγκεκριμένο	περικείμενο	
μέσω	 κριτικών	 ερωτήσεων	 και	 αντεπιχειρημάτων,	 γ)	 την	 αποτελεσματική	 γλωσσική	
υποστήριξη	 της	 υποκειμενικής	 ερμηνείας	 που	 αποδίδει	 η	 κάθε	 ομάδα	 στο	 ζήτημα	 με	 τα	
κατάλληλα	 επιχειρήματα	 και	 δ)	 στις	 διαλεκτικές	 επικοινωνιακές	 δεξιότητες	 που	
απαιτούνται	κατά	την	αντιπαράθεση	των	επιχειρημάτων.		
Μια	 αρχική	 υπόθεση	 αναφορικά	 με	 το	 εξεταζόμενο	 θέμα	 θα	 μπορούσε	 να	 είναι	 ότι	 η	
αντιλογία,	 ως	 διαδικασία	 έρευνας	 και	 προάσπισης	 μιας	 θέσης	 μέσα	 από	 την	 αναζήτηση	
έλλογων	επιχειρημάτων	και	αντεπιχειρημάτων	σχετικά	με	ένα	ζήτημα	(Freeley	&	Steinberg,	
2009:2),	εύκολα	μπορεί	να	γίνει	αποδεκτή,	ως	ρητορική	και	κριτική	συνάμα,	καθώς	οι	δύο	
προαναφερθείσες	παιδαγωγικές	προσεγγίσεις	δείχνουν	να	συγκλίνουν	σε	αρκετά	σημεία,	
όπως	θα	δούμε,	εκτενέστερα,	στη	συνέχεια	της	εργασίας.	Για	παράδειγμα,	θα	μπορούσαμε	
να	ισχυριστούμε	ότι	η	ρητορική	παιδαγωγική,	μέσω	της	αντιλογίας,	παρέχει	τη	δυνατότητα	
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να	ακουστούν	«νέες	φωνές»	σε	αντιπαράθεση	με	κυρίαρχες,	συντηρητικές	απόψεις,	όπως	
για	 παράδειγμα	 «οι	 φωνές»	 καταπιεζόμενων	 	 κοινωνικών	 ομάδων	 (π.χ.	 καταπιεζόμενων	
γυναικών	ή	άλλων	κοινωνικών	μειονοτήτων)	μέσω	έλλογων	επιχειρημάτων.	Με	άλλα	λόγια,	
να	υποστηρίξουμε	την	άποψη	ότι	η	πρακτική	της	αντιλογίας	δίνει	στους	μαθητές/τριες	τη	
δυνατότητα	να	επισημάνουν	κοινωνικές	αδικίες	και	να	απελευθερώσουν	τον	τρόπο	σκέψης	
τους	 από	 συμβατικές,	 κοινότοπες,	 ηγεμονικές	 ιδέες.	Η	 αποδέσμευση	 της	 σκέψης	 από	 το	
κοινώς	αποδεκτό	δημιουργεί	τις	αναγκαίες	συνθήκες	για	την	περαιτέρω	ενεργοποίηση	και	
δράση	που	θα	διασφαλίσει	 τις	 	 επιδιωκόμενες	 κοινωνικές	αλλαγές.	Μια	 τέτοια	θεώρηση	
της	αντιλογίας	θα	μπορούσε	 να	συνάδει	με	 το	 γενικό	πνεύμα	 της	 κριτικής	παιδαγωγικής	
(critical	pedagogy),	ως	προσέγγισης	της	διδασκαλίας	και	εκμάθησης	της	γλώσσας	με	στόχο	
τον	μετασχηματισμό	των	ασύμμετρων	δυνάμεων	ισχύος	ενός	υπάρχοντος	status	quo	μέσω	
της	ενδυνάμωσης	και	απελευθέρωσης	των	καταπιεζόμενων	(Kincheloe,	2004)	από	αυτό.		
Παρόλα	 αυτά,	 η	 εκτενέστερη	 διερεύνηση	 του	 θέματος	 αναδεικνύει	 ότι	 στο	 πλαίσιο	 της	
κριτικής	 παιδαγωγικής	 η	 αντιλογία,	 ως	 παιδαγωγική	 πρακτική,	 επιδέχεται	 έντονη	
αμφισβήτηση	 που	 απορρέει	 από	 επιστημικές	 και	 ιδεολογικοπολιτικές	 παραμέτρους,	 οι	
οποίες	διαχωρίζουν	την	κριτική	παιδαγωγική	(critical	pedagogy)	από	το	παιδαγωγικό	ρεύμα	
της	καλλιέργειας	της	κριτικής	σκέψης	(critical	thinking).	Έτσι	διαπιστώνουμε	ότι	η	αντιλογία	
θεωρείται,	 κατεξοχήν,	 αποδεκτή	 εκπαιδευτική	 στρατηγική	 στο	 πλαίσιο	 καλλιέργειας	 της	
κριτικής	σκέψης	(Freeley	&	Steinberg,	2009:3),	όπου	οι	δισσοί	λόγοι	του	Πρωταγόρα	έχουν	
μεταπλαστεί	 σε	 σύγχρονες	 εκπαιδευτικές	 πρακτικές.	 Για	 παράδειγμα,	 μπορούμε	 να	
αναφερθούμε	στο	«παιχνίδι	της	πίστης	και	της	αμφιβολίας»	του	Peter	Elbow	(1986),	όπου	
βασική	 επιδίωξη	 είναι	 οι	 μαθητές	 να	 επιχειρηματολογήσουν	 υπέρ	 της	 αλήθειας	 μιας	
άποψης	μόνο	και	μόνο	για	να	την	αμφισβητήσουν	στη	συνέχεια.	Αντίστοιχα,	oι	Angelo	&	
Cross	 (1993)	 χρησιμοποιούν	 ένα	 πλέγμα	 της	 μορφής	 Υπέρ/Κατά,	 για	 να	 αναλύσουν	 με	
συντομία	προϋπάρχουσες	αντιλήψεις	των	μαθητών	για	ένα	θέμα	εξετάζοντας	και	τις	δύο	
πλευρές	του.	
Ωστόσο,	 η	 νεο-μαρξιστική	 αφετηρία	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 (critical	 pedagogy)	 και	 η	
έμφαση	που	αποδίδεται	στην	αποτίναξη	νεο-καπιταλιστικών,	ηγεμονικών	τρόπων	σκέψης	
(όπως	 της	 άνισης	 κατανομής	 δύναμης)	 και	 ψευδών	 κοινωνικών	 πεποιθήσεων	 (όπως	 της	
ισότιμης	 ευκαιρίας	 και	 της	αξίας),	 σύμφωνα	με	 βασικές	 θέσεις	 και	 αρχές	 της	 Σχολής	 της	
Φραγκφούρτης,	 την	 θέτουν	 σε	 διάσταση	 με	 το	 κίνημα	 καλλιέργειας	 της	 κριτικής	 σκέψης	
(critical	thinking),	το	οποίο	θεωρείται	ότι	αποσκοπεί,	κυρίως,	στην	καλλιέργεια	και	εξέλιξη	
της	ατομικής	σκέψης	με	πιθανές	μόνο	προεκτάσεις	στην	(ανα)διαμόρφωση	του	κοινωνικού	
γίγνεσθαι.	Μέσα	σε	αυτό	το	συγκρουσιακό	πλαίσιο,	η	αντιλογία,	μέσα	από	το	πρίσμα	της	
κριτικής	παιδαγωγικής,	θεωρείται	ότι	αναπαράγει	μορφές	ισχύος	και	ορθολογικότητας	που	
αντιπροσωπεύουν	και	ενσωματώνουν	ένα	συστημικό	και	τετριμμένο	τρόπο	θεώρησης	της	
πραγματικότητας.	 Κατ΄	 επέκταση,	 η	 αντιλογία	 απομακρύνεται	 από	 τη	 συνολικότερη	
φιλοσοφία	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 ενώ	 τα	 προαναφερθέντα	 ρεύματα	 θεωρούνται	
διακριτές	 ή	 ακόμα	 και	 αντίπαλες	 εκφάνσεις	 της	 επονομαζόμενης	 κριτικής	 διδασκαλίας	
(Burbules	and	Berk,	1999).		
Επίσης,	 μέσα	 στο	 ίδιο	 πλαίσιο	 αντιπαράθεσης,	 στηλιτεύεται	 έντονα	 η	 αγωνιστική	
ιδιοσυστασία	της	αντιλογίας.	Για	παράδειγμα,	υποστηρίζεται	ότι	η	διαδεδομένη	χρήση	της	
αποτελεί	βασικό	αίτιο	για	τη	διαμόρφωση	μιας	βαθύτατα	πολωτικής,	συγκρουσιακής	ή	και	
πολεμικής	επιχειρηματολογικής	κουλτούρας	 (Tannen,	1999),	η	οποία	θεωρείται	αναγκαίο	
να	εκλείψει	 (Τannen,	2006:	616)	τόσο	σε	επίπεδο	απόκτησης	γνώσης	όσο	και	σε	επίπεδο	
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διερεύνησης	 ιδεών	 μέσα	 από	 τη	 θεώρηση	 περισσότερων	 των	 δύο	 απόψεων	 και	 την	
καλλιέργεια	 εναλλακτικών	 διαλογικών	 τρόπων	 «έκφρασης	 της	 αντίθεσης	 και	
διαπραγμάτευσης	της	διαφωνίας»	(ibid:	627).		
Η	 κριτική	 στάση	 που	 αναπτύσσεται	 απέναντι	 στην	 αντιλογία	 καθιστά	 αναγκαία	 την	
περαιτέρω	 διερεύνησή	 της	 ως	 παιδαγωγικής	 πρακτικής	 για	 την	 εκπαιδευτική	 κοινότητα.	
Την	 ανάγκη	 αυτή	 υπογραμμίζει	 η	 εκτεταμένη	 χρήση	 της	 πέρα	 και	 έξω	 από	 το	
ανταγωνιστικό	 σχολικό	 και	 ακαδημαϊκό	 πλαίσιο	 (competitive	 debates)	 (Εdwards,	 2008).	
Συγκεκριμένα,	 η	 αντιλογία	 αποτελεί	 συνήθη	 επικοινωνιακή	 πρακτική,	 η	 οποία	
χρησιμοποιείται	 εκτεταμένα	 -σε	 περισσότερο	 ή	 λιγότερο	 τυπική	 μορφή-	 σε	 ποικίλες	
εκφάνσεις	της	καθημερινής	επαγγελματικής,	ακαδημαϊκής,	κοινωνικής	και	πολιτικής	ζωής	
για	 τη	 λήψη	 αποφάσεων	 (π.χ.	 στο	 χώρο	 των	 δικαστηρίων,	 σε	 επιστημονικές	 συζητήσεις,	
στη	 διαμόρφωση	 και	 λήψη	 μιας	 διοικητικής	 ή	 πολιτικής	 απόφασης	 κ.ά.)	 με	 σημαντικές	
επιδράσεις	 στην	 κοινωνικοπολιτική	 ζωή	 μικρότερων	 ή	 μεγαλύτερων	 κοινωνικών	 ομάδων	
αλλά	 και	 στην	 πολιτική	 συγκρότηση	 κρατών	 που	 εκπροσωπούν	 σύγχρονες	 μορφές	 του	
δημοκρατικού	πολιτεύματος	(ακόμα	και	με	τη	μορφή	ενός	δημοψηφίσματος).		
Σε	όσους	προβληματισμούς	αναφέρθηκαν	μέχρι	αυτό	το	σημείο,	αξίζει	να	προστεθούν	και	
οι	 απόψεις	 θεωρητικών	 που	 τονίζουν	 το	 μορφωτικό	 και	 παιδευτικό	 χαρακτήρα	 της	
αντιλογίας	 όχι	 μόνο	 για	 τους	 συμμετέχοντες	 σε	 αυτήν	 αλλά	 και	 για	 το	 εκάστοτε	
ακροατήριο,	το	οποίο	συμμετέχει	ως	κοινωνός	και,	συνάμα,	ως	κριτής	των	επιχειρημάτων	
που	 ανταλλάσσονται.	 Συγκεκριμένα,	 υποστηρίζεται	 ότι	 η	 επίδραση	 της	 αντιπαράθεσης	
επιχειρημάτων	 μπροστά	 σε	 ακροατήριο	 δεν	 περιορίζεται	 μόνο	 στη	 λειτουργία	 της	
ενημέρωσής	 του	 σχετικά	 με	 το	 εξεταζόμενο	 θέμα,	 αλλά,	 κυρίως,	 ότι	 ανακλά	 τη	 δύναμη	
«αλλαγής	του	κόσμου»	(Tindale,	1990:84)	εξαιτίας	της	τελικής	απόφασης	του	ακροατηρίου	
για	 τη	μορφή	δράσης	που	θα	επιλεγεί	αναφορικά	με	ποικίλα	θέματα	ή	πρακτικές	 (policy	
debates).	 Επομένως,	 θα	 μπορούσαμε	 να	 ισχυριστούμε,	 με	 όρους	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	
ότι	η	αντιλογία	καλλιεργεί	όχι	μόνο	στους	συμμετέχοντες	αλλά	και	στο	ακροατήριο	 τόσο	
«τη	γλώσσα	της	κριτικής»	όσο	και	τη	«γλώσσα	της	δυνατότητας»	(Giroux,	1997:ix).	
Όπως	 εύκολα	μπορεί	 να	 γίνει	 κατανοητό,	 η	 γνωστική	 σύγκρουση	που	προκύπτει	 από	 τις	
παραπάνω	 αντιθετικές	 απόψεις	 αποτελεί	 τη	 βάση	 για	 τη	 διεξαγωγή	 της	 θεωρητικής	
αναζήτησής	 μας	 σχετικά	 με	 τη	 θέση	 της	 αντιλογίας	 -και	 κατ’	 επέκταση	 της	 ρητορικής	
παιδείας-	 στην	 επιδιωκόμενη	 πνευματική,	 κοινωνική,	 πολιτική	 χειραφέτηση	 των	
μαθητών/τριών,	ως	μελλοντικών	 ενεργών	πολιτών,	αλλά	 και	 τη	σχέση	 της	με	 την	 κριτική	
παιδαγωγική.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτής	 της	 γνωστικής	 αντιπαράθεσης,	 προκύπτουν	 ερωτήματα,	
όπως:	α)	δύναται	η	αντιλογία	να	μετατρέπει	την	παιδαγωγική	πρακτική	σε	πολιτική	πράξη	
(Giroux,	 2004:33)	 στο	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 και	 αν	 ναι,	 με	 ποιον	 τρόπο;	 β)	
σχετίζεται	 η	αντιλογία	με	 την	 καλλιέργεια	 της	 «κριτικής	πολιτειότητας»	 (critical	 citizenry)	
(Burke,	 2013)	 και	 γ)	 έχει	 η	 ρητορική	 παιδεία,	 γενικότερα	 ή/και	 ειδικότερα,	 μέσω	 της	
αντιλογίας,	 θέση	 στο	 σύγχρονο	 εκπαιδευτικό	 γίγνεσθαι	 για	 τη	 διαμόρφωση	 ενεργών,	
υπεύθυνων	 και	 κριτικά	 σκεπτόμενων	 δημοκρατικών	 πολιτών;	 δ)	 οφείλουμε	 ως	
εκπαιδευτικοί	να	εξοικειώνουμε	τους	μαθητές	με	την	παιδαγωγική	και	διδακτική	πρακτική	
της	αντιλογίας	και,	αν	ναι,	με	ποιους	όρους;	Σε	αυτά	τα	ερωτήματα	θα	προσπαθήσουμε	να	
δώσουμε	 απάντηση	 στη	 συνέχεια	 της	 εργασίας	 μας,	 αφού,	 πρώτα,	 γίνει	 μια	 σύντομη	
παρουσίαση	 της	 αντιλογίας	 στο	 πλαίσιο	 της	 κλασικής	 ρητορικής	 παιδείας	 και	
παρουσιαστούν	οι	βασικές	συνισταμένες	που	ορίζουν	το	θεωρητικό	πεδίο	ανάπτυξης	της	
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κριτικής	παιδαγωγικής	μέσα	στο	οποίο	θα	διερευνηθεί,	αν,	εντέλει,	υπάρχει	η	δυνατότητα	
αξιοποίησης	της	αντιλογίας.		
	

Ρητορική	παιδεία	και	αντιλογία		
Ήδη	 από	 την	 αρχαιότητα	 στο	 πλαίσιο	 της	 ρητορικής	 παιδείας	 είχε	 δοθεί	 έμφαση	 στη	
δύναμη	του	λόγου,	ως	μέσου	καλλιέργειας	της	ταυτότητας	ενεργών	πολιτών.	Η	εκπαίδευση	
στην	 τέχνη	 του	 λόγου	 θεωρούνταν	 βασικό	 εφόδιο	 των	 πολιτών	 που	 επιθυμούσαν	 να	
αποκτήσουν	 γνώση	 για	 τα	 πολιτειακά	 ζητήματα,	 να	 εμπλακούν	 ενεργά	 στη	 διαμόρφωση	
του	πολιτισμού	της	εποχής,	 να	οδηγηθούν	αλλά	και	 να	οδηγήσουν	 την	πόλη	στον	δρόμο	
της	αρετής	και	της	δικαιοσύνης.	Mε	άλλα	λόγια,	μπορούμε	να	ισχυριστούμε	ότι	κυρίαρχος	
στόχος	της	ρητορικής	παιδείας	ήταν	η	εκπλήρωση	του	σύγχρονου	αιτήματος	της	κριτικής	
παιδαγωγικής	 για	 εκπαίδευση	 μαθητών-ενεργών	 φορέων	 του	 κοινωνικού	
μετασχηματισμού	 και,	 ταυτόχρονα,	 πολιτών	 με	 αναπτυγμένη	 την	 πολιτειακή	 ιδιότητα	
(Mclaren,	 2010:560).	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 ήταν	 γενικά	 αποδεκτή	 η	 αντίληψη	 ότι	 η	
εμπρόθετη	χρήση	της	γλώσσας	από	τους	πολίτες	όφειλε	να	διευκολύνει	τις	ενέργειές	τους	
αναφορικά	με	τη	διαφύλαξη	της	πόλης	χωρίς,	ωστόσο,	να	προδίδει	την	ταυτόχρονη	ανάγκη	
για	διαρκή	κριτική	αμφισβήτηση	των	ενεργειών	της.		
Μια	τέτοια	μορφή	εκπαίδευσης	απέκλειε	μορφές	διδασκαλίας	του	λόγου	που	βασίζονταν	
στην	 αναπαραγωγή	 γνώσεων.	 Με	 άλλα	 λόγια,	 η	 παραγωγή	 επιχειρημάτων	 και	 λόγων	
όφειλε	 να	 είναι	 καταστασιακή,	 δηλαδή	 να	 προσαρμόζεται	 στις	 εκάστοτε	 επικρατούσες	
συνθήκες	και	να	“διαλέγεται”	με	αυτές	για	την	επίτευξη	των	στόχων	που	διασφάλιζαν	την	
πρόοδο	της	πόλης.	Η	προαναφερθείσα	παραδοχή	της	ρητορικής	παιδαγωγικής	διακρίνεται	
για	 τις	 εμφανείς	 αναλογίες	 της	 με	 την	 απόρριψη	 της	 «τραπεζικής»	 αντίληψης	 της	
εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 (banking	 system	 of	 education),	 όπως	 προβάλλεται	 από	 έναν	
από	 τους	 σημαντικότερους	 εκπροσώπους	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 τον	 Paulo	 Freire	
(2000:72),	στο	βιβλίο	του	Η	Αγωγή	τoυ	Καταπιεζόμενου.	Τόσο	η	ρητορική	όσο	και	η	κριτική	
παιδαγωγική	 αρνούνται	 την	 αποδοχή	 της	 ιδέας	 ότι	 οι	 μαθητές	 προσομοιάζουν	 με	 άδεια	
δοχεία,	 τα	οποία	αναμένουν	 το	«γέμισμά»	 τους	με	 τις	 έτοιμες	γνώσεις	που	προσφέρει	ο	
εκπαιδευτικός	(Shor,	1992:32).	
Σε	 αντίθεση	 με	 την	 παραπάνω	 μηχανιστική,	 μη	 ανθρωπιστική	 εκπαιδευτική	 προσέγγιση,	
για	 τη	 ρητορική	 παιδεία	 η	 εκπαίδευση	 ατόμων,	 που	 αποκτούν	 συνείδηση	 της	 πολιτικής	
τους	 ταυτότητας,	 προϋπέθετε	 -ανάμεσα	 σε	 άλλες	 πρακτικές-	 διεργασίες,	 όπως	 την	
υποβολή	 ερωτήσεων,	 τη	 διαμόρφωση	 κρίσεων,	 τη	 διαπραγμάτευση	 απόψεων	 μέσα	 από	
μια	 δημιουργική,	 διαλεκτική	 διαδικασία,	 η	 οποία	 διασφάλιζε	 την	 ισηγορία.	 	 Πρόσφορο	
έδαφος	για	την	εκδήλωση	αυτών	των	διεργασιών	στην	αρχαιότητα	θεωρήθηκε	ότι	παρείχε	
η	αντιλογία.		
Είναι	κοινά	αποδεκτό	ότι	η	αντιλογία,	ως	επίσημη	παιδαγωγική	πρακτική,	ξεκίνησε	με	την	
κίνηση	 των	 Σοφιστών	 (μέσα	 5ου	 π.Χ.	 αι.)	 και,	 ειδικότερα,	 με	 τους	 διττούς	 λόγους	 του	
Πρωταγόρα	 (Diogenes	 Laertius,	 1942:	 80	 Α1,	 3,	 20).	 Οι	 διττοί	 λόγοι,	 ως	 μορφή	 αγώνα,	
τοποθετήθηκαν	 στο	 επίκεντρο	 της	 ρητορικής	 παιδείας	 προσδίδοντάς	 της	 αγωνιστικό	
χαρακτήρα	 (Ong,	2002:108),	ενώ	κοινά	αποδεκτή	ήταν	η	αντίληψη	πως	συντελούσαν	στη	
διαμόρφωση	ατόμων,	 ικανών	να	εξετάζουν	και	να	διαχειρίζονται	με	αποτελεσματικότητα	
τόσο	ατομικά	όσο	και	πολιτειακά	ζητήματα	μέσω	της	καλλιέργειας	του	λόγου	αλλά	και	του	
αντιλόγου.		
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Eπίσης,	 αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 η	 πρακτική	 της	 αντιλογίας	 αναδείκνυε,	 στην	 πράξη,	 τη	
σοφιστική	 κοσμοαντίληψη	 αναφορικά	 με	 τη	 σχετικότητα	 της	 γνώσης	 και	 την	
υποκειμενικότητα	της	εκάστοτε	“αλήθειας”.	Στο	πλαίσιο	της	αντιλογίας	κάθε	άποψη	ή/και	
ιδεολογία	 ετίθετο	 σε	 κριτική	 αμφισβήτηση.	 Ταυτόχρονα,	 κάθε	 άποψη	 μπορούσε	 να	
ακουστεί	 καλλιεργώντας,	 επακόλουθα,	 την	 ανεκτικότητα	 απέναντι	 στη	 διαφορετικότητα	
(Μielczarski,	 n.d.,	 para	 1)	 των	 απόψεων.	 Κατά	 συνέπεια,	 η	 πρακτική	 της	 αντιλογίας	
θεωρήθηκε	βαθύτατα	δημοκρατική	πρακτική	στο	βαθμό	που	επέτρεπε	την	πολυφωνία,	την	
(αντι)παράθεση	ποικίλων	απόψεων	σε	σχέση	με	ένα	θέμα	και	τη	διαμόρφωση	μιας	πολυ-
πρισματικής	 θεώρησης	 κάθε	 προβληματικής	 κατάστασης,	 οδηγώντας	 το	 ακροατήριο	 στη	
συνειδητή	 επιλογή	 της	 πρότασης	 ή/και	 δράσης	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 επιφέρει	 τις	
επιδιωκόμενες	αλλαγές	στη	δεδομένη	περίσταση.		
Επιπλέον,	 η	 αντιλογία	 προσέδιδε	 ρητορική	 διάσταση	 στη	 διδασκαλία	 της	
επιχειρηματολογίας	και	της	πολιτικής	παιδείας.	Ειδικότερα,	θεωρήθηκε	ότι	οι	διττοί	λόγοι	
εισήγαγαν		το	νέο	μοντέλο	πολίτη,	ο	οποίος,	πλέον,	αντλούσε	τη	δύναμή	του	από	τον	λόγο	
των	 επιχειρημάτων	 του	 στο	 δημοκρατικό	 πλαίσιο	 της	 εποχής	 (Poulakos,	 1995:14),	 σε	
αντίθεση	με	 κάθε	 μορφή	προϋπάρχοντος	 αριστοκρατικού	 και	 ελιτίστικου	πνεύματος.	 Για	
τον	λόγο	αυτό,	το	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	του	Πρωταγόρα	χαρακτηρίστηκε	«πολιτικό	και	
επιχειρηματολογικό»	 συνάμα,	 ενώ	 η	 αντιλογία	 θεωρήθηκε	 εντυπωσιακή	 «ως	 προς	 την	
πρακτική	αποτελεσματικότητά	της»	(Μarrou,	1956:51).		
Ίσως,	η	απήχηση	των	διττών	λόγων/αντιλογίας	να	οφειλόταν	στο	αποδεκτό	για	την	εποχή	
αγωνιστικό	πρότυπο	που	είχε	υιοθετηθεί,	στο	βαθμό	που	προβαλλόταν	η	τέχνη	του	λόγου	
ως	 «τέχνη	 της	 απόκρισης»	 (Ηawhee,	 2002:185).	 Για	 τον	 Πρωταγόρα,	 η	 σωστή	 λήψη	
αποφάσεων	 για	 οποιαδήποτε	 προβληματική	 κατάσταση	 	 απαιτούσε	 λύση	 (ευβουλία),	
απέρρεε	από	την	αντιπαράθεση	δύο	τουλάχιστον	προσωπικών	απόψεων	(λόγων)	-και	όχι	
δογματικών	 αληθειών	 σε	 σχέση	 με	 αυτή-	 και	 προϋπέθετε	 το	 να	 περιέλθουν	 οι	
συμμετέχοντες	 σε	 κατάσταση	 απορίας,	 δηλαδή	 προβληματισμού	 καθώς	 και	 το	 να	
συμμετέχουν	στις	διεργασίες,	καθαυτές,	που	επιτελούνταν	κατά	την	κριτική	αντιπαράθεση	
των	απόψεων	στο	πλαίσιο	καλλιέργειας	της	πολιτικής	αρετής.		
Μάλιστα,	η	Hawhee	 (2002:185-6)	 νομιμοποιεί	 τον	αγωνιστικό	 χαρακτήρα	 των	αντιλογιών	
και	τον	συσχετίζει	άμεσα	με	την	καλλιέργεια	της	πολιτικής	αρετής.	Υποστηρίζει	ότι	για	τους	
αρχαίους	Έλληνες	ο	αγών	δεν	ταυτιζόταν		με	τον	ανταγωνισμό	που	αποσκοπούσε	στη	νίκη	
και	στο	έπαθλο	(vs.	άθλιος),	αλλά	ότι,	ως	εκπαιδευτική	και	παιδαγωγική	πρακτική,	παρείχε	
το	 αναγκαίο	 πεδίο	 συνάντησης	 των	 αντίθετων	 απόψεων.	 Επιπλέον,	 επισημαίνει	 ότι	 ο	
αγωνιστικός	 χαρακτήρας	ανταλλαγής	επιχειρημάτων	και	αντεπιχειρημάτων	συνδεόταν	με	
την	καλλιέργεια	της	πολιτικής	αρετής	των	εκκολαπτόμενων	πολιτών,	όχι	ως	σκοπού,	αλλά	
«ως	συνεχούς	πρόσκλησης	σε	δράση»	(ibid,	187),	την	οποία	οι	συμμετέχοντες	εκδήλωναν	
με	 θάρρος,	 δημόσια,	 μπροστά	 στους	 αντιπάλους,	 τους	 θεατές	 και	 τους	 κριτές	 που	
συμμετείχαν	στη	διεξαγωγή	 της.	Με	άλλα	λόγια,	 τονίζεται	η	βαρύτητα	 του	στοιχείου	 της	
εξέλιξης	 στη	 διεξαγωγή	 της	 αντιλογίας,	 η	 οποία	 αντιτίθεται	 στη	 θέαση	 μιας	 παγιωμένης	
πραγματικότητας.	Το	στοιχείο	αυτό	θα	μπορούσε	να	συσχετιστεί	με	την	άρνηση	του	ΕΙΝΑΙ	
από	 τον	 Freire,	 δηλαδή	 την	 ύπαρξη	 μιας	 καθορισμένης	 και	 αδιασάλευτης	 κοινωνικής	
πραγματικότητας	 και	 εκπαίδευσης,	 η	 οποία	 αντισταθμίζεται	 από	 την	 αποδοχή	 ενός	
διαρκούς	ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.	
Όσα	 αναφέρθηκαν	 ως	 αυτό	 το	 σημείο,	 στόχο	 είχαν	 να	 αναδείξουν	 με	 σαφήνεια	 την	
οργανική	 σχέση	 ρητορικής	 παιδείας	 και	 αντιλογίας	 καθώς	 και	 πιθανές	 διασυνδέσεις	 της	
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ρητορικής	 παιδείας	 με	 την	 κριτική	 παιδαγωγική.	 	 Ταυτόχρονα,	 οι	 παραπάνω	 θεωρητικές	
αναφορές	 επεδίωξαν	 να	 υπογραμμίσουν	 τη	 συνεισφορά	 της	 ρητορικής	 παιδείας	 και	
αντιλογίας	 στη	 διαμόρφωση	 ενεργών	 και	 σκεπτόμενων	 πολιτών	 στο	 δημοκρατικό	
περιβάλλον	 της	 αρχαίας	 Αθήνας	 καθώς	 και	 να	 προβληματίσουν	 σχετικά	 με	 τις	 πιθανές	
δυνατότητες	 σύγχρονης	 παιδαγωγικής	 αξιοποίησης	 που	 παρέχουν	 προς	 την	 ίδια	
κατεύθυνση.		
	

Η	αντιλογία	στο	πλαίσιο	της	κριτικής	παιδαγωγικής	
Ωστόσο,	το	ερώτημα	που	εύλογα	γεννιέται	είναι	αν,	όσα	αναφέρθηκαν	παραπάνω	σχετικά	
με	 την	 αντιλογία,	 μπορούν	 να	 βρουν	 εφαρμογή	 στο	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής.	
Μάλιστα,	 το	 ερώτημα	 καθίσταται	 ιδιαίτερα	 ενδιαφέρον,	 αν	 αναλογιστούμε	 ότι	 η	
καλλιέργεια	 της	 πολιτειακής	 ταυτότητας	 των	 ατόμων	 αποτελεί	 καίρια	 επιδίωξη	 τόσο	 της	
κριτικής	 παιδαγωγικής	 όσο	 και	 της	 ρητορικής	 παιδείας.	 Ειδικότερα,	 για	 την	 κριτική	
παιδαγωγική	θεωρείται	επιτακτική	η	ανάγκη	ώσμωσης	της	εκπαίδευσης	«με	τις	υπόλοιπες	
κοινωνικές	 σφαίρες,	 όπως	 την	 πολιτική,	 την	 οικονομική	 την	 πολιτισμική»	 (Freire,	 1989;	
Kincheloe,	 2004;	 McLaren,	 2007;	 Τσιάμη,	 2013:25),	 προκειμένου	 να	 επισημανθούν	
κοινωνικές	ανισότητες	και	αδικίες	και,	κατ’	επέκταση,	οι	μαθητές/τριες	να	οδηγηθούν	με	
όρους	 «πράξης»	 στην	 κατάκτηση	 της	 «ενεργού	 πολιτειότητας»	 (active	 citizenship).	
Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 για	 την	 εκπλήρωση	 αυτού	 του	 στόχου	 είναι	 η	 διασφάλιση	 του	
δικαιώματος	των	μαθητών/τριών	στη	διαφωνία,	την	αντίθεση	και	την	αντίσταση	(Crawford,	
2010:	817-8)	μέσω	του	λόγου.		
Καθώς	η	έννοια	της	διαφωνίας	κατέχει		κεντρική	θέση	στο	θεωρητικό	πλαίσιο	της	κριτικής	
παιδαγωγικής,	 θα	 ήταν	 εύλογο	 να	 θεωρήσουμε	 ότι	 η	 αντιλογία	 θα	 μπορούσε	 να	
ενσωματωθεί	 σε	 αυτήν.	 Η	 άποψη	 αυτή	 ενισχύεται,	 αν	 αποδεχτούμε	 ότι	 η	 κριτική	
παιδαγωγική	εκφράζει	τον	αντίλογο,	o	οποίος	«επιτίθεται»	στο	νεοφιλελεύθερο	status	quo	
και	«αποδομεί»	τον	λόγο	των	ποικίλων	σύγχρονων	ηγεμονιών	και	κυριαρχιών	(κοινωνικών,	
πολιτικών,	 οικονομικών,	 εκπαιδευτικών	 κ.ά.)	 με	 στόχο	 «τον	 κοινωνικό	 μετασχηματισμό»	
(Θεριανός,	2014,	παράγραφος	2)	στο	πλαίσιο	διεξαγωγής	μιας	ενδιαφέρουσας	αντιλογίας	
με	κοινωνικοπολιτικές	προεκτάσεις.		
Kατ’	επέκταση,	θα	μπορούσαμε	να	οδηγηθούμε	στην	άποψη	ότι	η	πρακτική	της	αντιλογίας	
πληροί	 σημαντικές	 παραμέτρους	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής.	 Aνάμεσα	 σε	 αυτές	 θα	
συμπεριλαμβάνονταν,	ως	κύριοι	άξονες,	οι	έννοιες:	α)	 της	διαλεκτικής	/	διαλόγου,	β)	 της	
προβληματίζουσας	 εκπαίδευσης	 (problem-posing	 education),	 γ)	 της	 κωδικοποίησης	
(codification)	 και	 αποκωδικοποίησης	 (decodification)	 πληροφοριών,	 δ)	 της	
συνειδητοποίησης	 (conscientization)	 και	 κριτικής	 συνειδητότητας	 (critical	 consciousness)	
(Okazaki,	2005)	και	ε)	της	πράξης	(praxis)	(Christiansen	&	Aldridge,	2013:7-9).		
Καταρχάς,	 στο	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 όπως	 προβάλλεται	 από	 τον	 Freire	
(1978:192-3),	 ο	 κριτικός	 διάλογος	 στην	 τάξη	 -αλλά	 και	 στην	 κοινωνία-	 αποτελεί	 καίρια	
εκπαιδευτική	 στρατηγική	 για	 την	 απελευθέρωση	 και	 χειραφέτηση	 των	ατόμων	μέσω	 της	
ανταλλαγής	 σκέψεων	 και	 πεποιθήσεων	 με	 στόχο	 την	 εμπλοκή	 των	 συμμετεχόντων	 στη	
διερεύνηση	 κοινωνικών	 προβλημάτων	 και	 την	 αποτελεσματικότερη	 κατανόησή	 τους.	 	 Σε	
αυτό	το	σημείο	θα	μπορούσαμε	να	ισχυριστούμε	ότι	-παρά		το	κανονιστικό	πλαίσιό	της-	η	
αντιλογία	δεν	παύει	να	αποτελεί	μια	μορφή	διαλεκτικής	διαδικασίας.	Aνεξάρτητα	από	το	
γεγονός	 ότι	 παίρνει	 τη	 μορφή	 τυπικά	 οργανωμένου	 διαλόγου	 βάσει	 κανόνων	 (π.χ.	
καθορισμένος	 αριθμός	 συμμετεχόντων,	 καθορισμένη	 χρονική	 διάρκεια	 αντιπαράθεσης,	
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καθορισμένος	αριθμός	ερωτήσεων	κ.ά.)	επιτρέπει	τη	δημιουργία	του	αναγκαίου	χώρου	για	
την	 ανάπτυξη	 ισότιμης	 επιχειρηματολογίας	 ανάμεσα	 στους	 συμμετέχοντες,	 εφόσον	
τηρείται	ο	αναγκαίος	σεβασμός	της	μιας	ομάδας	για	την	άλλη.	Μέσα	από	αυτή	τη	μορφή	
διαλόγου,	είναι	ζητούμενο	οι	συμμετέχοντες	να	χρησιμοποιήσουν	τον	λόγο	για	να	ορίσουν	
και	 να	 «ονομάσουν	 τον	 κόσμο»	 (Freire,	 2000:18),	 να	 αποκτήσουν	 ευρύτερη	 γνώση	 για	
κοινωνικά	 ζητήματα	 τα	 οποία	 βιώνουν,	 να	 αναστοχαστούν	 κριτικά	 και	 να	
συνειδητοποιήσουν	 τις	 δυνατότητες	 κοινωνικής	 αλλαγής	 μέσα	 από	 τη	 δική	 τους	 δράση.	
Πρόκειται	 για	 το	 διαλογικό	 μοίρασμα	 μιας	 εμπειρίας	 που	 βασίζεται	 σε	 μια	 κυκλική	
διαδικασία,	στοχασμού,	διεύρυνσης	του	τρόπου	σκέψης,	ενεργητικής	ακρόασης,	λεκτικής	
διάδρασης,	 η	 οποία	 δυνητικά	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 στο	 μετασχηματισμό	 πρακτικών	 της	
εξεταζόμενης	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 με	 τη	 σύμφωνη	 γνώμη	 του	 εκάστοτε	
ακροατηρίου.	Επομένως,	θα	μπορούσαμε	να	ισχυριστούμε	ότι	η	αντιλογία	αποτελεί	πράξη	
(praxis)	 στο	βαθμό	που,	 δυνητικά,	 επιτρέπει	 τη	μετουσίωση	μιας	 ιδέας	από	 το	 χώρο	 της	
παιδαγωγικής	στην	πρακτική	εφαρμογή	της	στην	κοινωνική	πραγματικότητα.	
Επιπλέον,	 η	 αντιλογία	 δύναται	 να	 ενταχθεί	 στο	 πλαίσιο	 της	 «προβληματίζουσας	
εκπαίδευσης»	 (problem-posing	 education)	 (Freire,	 1985:22;	 	 Shor,	 1992;	Dewey,	 1916).	H	
ανταλλαγή	επιχειρημάτων	πυροδοτείται	από	την	εξέταση	ενός	αμφιλεγόμενου	ζητήματος,	
το	οποίο	μπορεί	να	συσχετιστεί	με	τις	«οριακές	καταστάσεις»	 (limit	situations)	του	Freire	
(1997:80),	 oι	 οποίες	 εκδηλώνονται	 σε	 ένα	 συγκεκριμένο	 ιστορικό	 και	 πολιτισμικό	
περικείμενο.	 Έτσι,	 η	 αντιλογία	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 προβληματίσει	 τους	 μαθητές	
αναφορικά	 με	 ποικίλα	 ζητήματα,	 τα	 οποία,	 ενώ	 καταρχάς	 δείχνουν	 οικεία,	 μέσα	 από	 τη	
βαθύτερη	 εξέτασή	 τους	 οδηγούν	 σε	 μια	 σχέση	 ανοικείωσης	 με	 αυτά.	 Πρόκειται	 για	 τη	
διαδικασία	 που	 ο	 Ira	 Shor	 περιγράφει	 -σε	 μια	 προσπάθεια	 ελεύθερης	 μεταφραστικής	
απόδοσης-	 ως	 «τον	 θαυμαστό	 τρόπο	 αναβίωσης	 του	 τετριμμένου»	 (1980:93).	 Για	
παράδειγμα,	 το	 θέμα	 της	 αντιλογίας	 μπορεί	 να	 αφορά:	 α)	 προσωπικά	 βιώματα	 ή/και	
εμπειρίες	των	μαθητών	(π.χ.	Το	κράτος	παρέχει	ισότιμες	δυνατότητες	μόρφωσης	σε	όλους	
τους	 μαθητές),	 β)	 ευρύτερα	 κοινωνικά	 ζητήματα	 (π.χ.	Η	 εισροή	 προσφύγων	 δυσχεραίνει	
την	εύρεση	εργασίας	για	 τους	κατοίκους	μιας	 χώρας)	 και	 γ)	 επιστημονικά	θέματα	 (π.χ.	Η	
χαρτογράφηση	του	DNA	πρέπει	να	απαγορευτεί).	Mε	όρους	ταξινομίας	του	Shor	(1992),	θα	
μπορούσαμε	 να	 μιλήσουμε	 αντίστοιχα	 για:	 α)	παραγωγικά	 (generative)	 θέματα	 παρμένα	
από	 την	 καθημερινή	 ζωή,	 β)	 τοπικά	 (topical)	 θέματα	 παρμένα	 από	 την	 κοινωνία	 και	 γ)	
ακαδημαϊκά	θέματα	(academic)	αναφορικά	με	διάφορες	επιστήμες	(pp.	55,	58,73).	
Επίσης,	θα	μπορούσαμε	να	ισχυριστούμε	ότι	μέσα	από	την	ανταλλαγή	επιχειρημάτων	και	
αντεπιχειρημάτων	τόσο	οι	συμμετέχοντες	και	από	τις	δύο	ομάδες	όσο	και	το	ακροατήριο	
συμμετέχουν	 στην	 κωδικοποίηση	 (codification)	 των	 πληροφοριών	 που	 συνθέτουν	 μια	
πληρέστερη	 εικόνα	 για	 το	 εξεταζόμενο	 θέμα.	 Ταυτόχρονα,	 και	 ανεξάρτητα	 από	 τη	 θέση	
που	 υποστηρίζει	 κάθε	 ομάδα	 στο	 πλαίσιο	 της	 αντιλογίας,	 οι	 συμμετέχοντες	 αλλά	 και	 το	
ακροατήριο	εμπλέκονται	στην	αποκωδικοποίηση	των	νέων	γνώσεων	που	απέκτησαν	μέσα	
από	 τον	 κριτικό	 στοχασμό	 και	 την	 ταύτιση	 σε	 μεγαλύτερο	 ή	 μικρότερο	 βαθμό	 με	 τις	
προβαλλόμενες	ιδέες-επιχειρήματα.		
Eπιπλέον,	 η	 συγκρουσιακή	 αντιπαράθεση	 και	 ο	 αμοιβαία	 κριτικός	 έλεγχος	 που	 ασκείται	
κατά	 την	αντιλογία	οδηγεί	 στην	αποτελεσματικότερη	συνειδητοποίηση	 (conscientization)	
(Freire,	 2005:15)	 κυρίαρχων	 υπαρχουσών	 πολιτιστικών	 ιδεών	 και	 κοινωνικοπολιτικών	
πρακτικών	 μέσα	 από	 τη	 δυναμική	 αμφισβήτησή	 τους,	 αφού	 σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 πολλές	
φορές	οι	συμμετέχοντες	καλούνται	να	επιχειρηματολογήσουν	αντίθετα	με	τα	στοιχεία	που	
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συνθέτουν	 την	 προσωπική	 τους	 ταυτότητα.	 Ταυτόχρονα,	 μέσα	 από	 αυτές	 τις	 διεργασίες	
αναπτύσσεται	η	κριτική	συνείδηση	(critical	awareness)	(Freire,	2005:15)	σε	συνδυασμό	με	
τη	 λήψη	 έλλογων	 και	 κριτικών	 αποφάσεων,	 που	 δύνανται	 να	 οδηγήσουν	 σε	 κοινωνικές	
αλλαγές	 και	 στη	 διαμόρφωση	 μιας	 νέας	 κοινωνικής,	 οικονομικής,	 πολιτικής	 και	
πολιτιστικής	πραγματικότητας	στην	οποία	μπορεί	να	επαναπροσδιοριστεί	η	θέση,	ο	ρόλος	
και	η	δράση	των	ανθρώπων	σε	αυτήν	 	 καλλιεργώντας	 τη	ρητορική	και	 την	 “παιδαγωγική	
της	ελπίδας”	(Freire,	1998).	Επίσης,	η	αντιπαράθεση	επιχειρημάτων,	δυνητικά,	προσφέρει	
στους	 συμμετέχοντες	 την	 ευκαιρία	 αντίστασης	 -δια	 του	 λόγου-	 στην	 επιβαλλόμενη-
καθεστηκυία	θεώρηση	των	πραγμάτων	όσο	και	τη	δυνατότητα	ανασκευής	στερεότυπων	και	
δογματικών	τρόπων	σκέψης	καθώς	και	των	αιτίων	που	την	προκαλούν.	Τέλος,	η	συμμετοχή	
στην	παιδαγωγική	πρακτική	της	αντιλογίας	μπορεί	να	συμβάλει	στη	συνειδητοποίηση	των	
σχέσεων	δύναμης	και	εξουσίας	που	λανθάνουν	στην	ιδιοσυστασία	της	επιχειρηματολογίας	
και	της	αντιλογίας,	ως	διαδραστικών	πρακτικών	στην	τάξη,	στην	οικογένεια,	στην	εργασία,	
στην	πολιτική	και	σε	κάθε	έκφανση	της	κοινωνικής	ζωής.	
Ωστόσο,	 παρά	 τα	 προαναφερθέντα	 πολλαπλά	 κοινά	 σημεία	 επαφής	 της	 αντιλογικής	
πρακτικής	με	το	θεωρητικό	πλαίσιο	της	κριτικής	παιδαγωγικής,	ο	αγωνιστικός	χαρακτήρας	
της	 αντιλογίας,	 δείχνει	 να	 αποτελεί	 ανάχωμα	 αναφορικά	 με	 την	 αξιοποίησή	 της	 στη	
διδακτική	 πράξη.	 Στην	 ίδια	 γραμμή	 με	 τον	 Theodor	 W.	 Adorno,	 o	 Colaguori	 (2012:vii)	
καυτηριάζει	 γενικότερα	 την	 πολιτισμική	 ορθολογικότητα	 του	 αγωνίζεσθαι,	 την	 οποία	
συσχετίζει	 άμεσα	 με	 το	 πρόβλημα	 της	 παγκόσμιας	 καπιταλιστικής	 κυριαρχίας	 και	 την	
επιβολή	 “αληθειών”	 που	 αναπαράγουν	 την	 κοινωνική	 βία	 και	 αδικία.	 Δεν	 διστάζει	 να	
αναφερθεί	στην	εργαλειοποίηση	της	αγωνιστικής	λογικής	με	στόχο	την	επιβολή	κυρίαρχων	
ιδεών,	την	επαναληψιμότητα	της	βίας	και	του	αποκλεισμού	διαφόρων	κοινωνικών	ομάδων	
και	 ιδεών	 	 καθώς	 και	 την	 άμβλυνση	 της	 κριτικής	 αντίστασης	 των	 ατόμων	 απέναντι	 σε	
ανάλογες	κοινωνικοπολιτικές	παθογένειες	(ibid,	xii).			
Μέσα	 από	 αυτό	 το	 κριτικό	 πρίσμα,	 θα	 μπορούσε	 να	 υποστηριχθεί	 ότι	 οι	
επιχειρηματολογικές	δεξιότητες	των	συμμετεχόντων	χρησιμοποιούνται	με	στόχο	την	πειθώ	
και	 την	 παραπλάνηση	 του	 ακροατηρίου,	 προκειμένου	 να	 επιτευχθεί	 η	 νίκη	 μιας	 ομάδας	
έναντι	 της	 άλλης,	 καθώς	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 αντιλογία	 περιορίζεται	 ανάμεσα	 σε	 δύο	
πόλους	 ιδεών.	 Αντίθετα,	 για	 την	 κριτική	 παιδαγωγική	 ο	 ανοιχτός	 διάλογος,	 λόγω	 της	
πολυφωνίας	απόψεων	που	ακούγονται	κατά	τη	διεξαγωγή	του,	κρίνεται	ως	καταλληλότερο	
παιδαγωγικό	 εργαλείο	 για	 την	 αντιμετώπιση	 προβλημάτων,	 τη	 διερεύνηση	 σκέψεων	 και	
δράσεων	 και	 την	 τροποποίηση	 βαθιά	 ριζωμένων	 πεποιθήσεων.	 Η	 αντιπαράθεση	 που	
προκύπτει	ανάμεσα	στην	αντιλογία	και	το	διάλογο,	ως	παιδαγωγικές	πρακτικές,	ανακλά	τη	
διαχρονική	διαμάχη	αναφορικά	με	την	κατωτερότητα	της	ρητορικής	μεθόδου	σε	σχέση	με	
την	 διαλεκτική,	 αφού	 η	 διαλεκτική	 έχει	 ως	 κύριο	 στόχο	 την	 επίτευξη	 της	 γνωστικής	
αλήθειας	 σε	 αντίθεση	 με	 τη	 ρητορική	 μέθοδο,	 που	 αποσκοπεί,	 κυρίως,	 στην	 με	 όποιο	
κόστος	πειθώ	(Honnman,	2000:223).		
Είναι,	ωστόσο,	έτσι;	Χαρακτηριστικό	είναι	ότι	στην	αρένα	των	επιχειρημάτων,	αντίστοιχα,	
διατυπώνεται	 σοβαρός	προβληματισμός	 για	 την	αποτελεσματικότητα	 του	προτεινόμενου	
από	 την	 κριτική	 παιδαγωγική,	 διαλόγου,	 αναφορικά	 με	 την	 ουσιαστική	 επίτευξη	
σημαντικών	επικοινωνιακών	στόχων.	Ανάμεσα	στα	άλλα,	τονίζεται	εμφατικά	η	ανάγκη	να	
εξετάζεται	ο	διάλογος	ως	καταστασιακή	πρακτική	(situated	practice),	που	διαμορφώνεται	
από		ποικίλες	παραμέτρους,	όπως	το	ποιος,	πότε,	πού	και	πώς/με	ποιους	όρους	συμμετέχει	
στη	διεξαγωγή	του	(Βurbules,	2000:	261-4).		
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Αντίστοιχα,	διατυπώνονται	επιφυλάξεις	σχετικά	με	τον	περιορισμό	της	αγωνιστικής	στάσης	
των	 μαθητών/τριών,	 ειδικά,	 αν	 θέλουμε	 να	 τους	 παρέχουμε	 επαρκή	 εφόδια,	 ώστε	 να	
αντιμετωπίσουν	 το	 δύσκαμπτο,	 γραφειοκρατικό	 σύστημα	 με	 το	 οποίο	 θα	 κληθούν	 να	
αναμετρηθούν.	Η	Βizzell	(1992)	επισημαίνει	ότι	η	απώλεια	της	αγωνιστικής	στάσης	μπορεί	
να	οδηγήσει	στο	να	«χάσουμε	την	αξία	της	πρόκλησης,	της	αντίθεσης	και	αντίστασης	στην	
αλληλεπίδραση	 κοινωνικών,	 πολιτιστικών	 και	 ιστορικών	 δυνάμεων»	 (σ.	 284)	 που	
διαμορφώνουν	την	εκάστοτε	πραγματικότητα	και,	κατ’	επέκταση,	τις	ζωές	μας.	
Όλα	 όσα	 αναφέρθηκαν	 ως	 τώρα,	 θίγουν	 σε	 μικρό	 βαθμό	 -χωρίς	 να	 εξαντλούν-	 τη	
διαχρονική	 αντιπαράθεση	 ανάμεσα	 στη	 ρητορική	 και	 την	 διαλεκτική	 και,	 κατ’	 επέκταση,	
ανάμεσα	στην	αντιλογία	 και	 το	διάλογο.	Η	απαρχή	αυτού	 του	 κλίματος	 εντοπίζεται	 στην	
εποχή	του	Πλάτωνα	και	την	αντι-ρητορική	πολεμική	του	-όπως	αναπτύσσεται	στον	Γοργία-,	
ενώ	 γίνεται	 εμφανής	 και	 στην	 Αγωγή	 του	 Καταπιεζόμενου	 του	 Freire,	 όπου	 ο	 Freire	
υπογραμμίζει	 ότι	 ο	 διάλογος	 δεν	 μπορεί	 να	 πραγματοποιηθεί	 μεταξύ	 ανταγωνιστών	
(2000:129,	 παρ.	 5).	 Πράγματι,	 η	 ρητορική	 καταδικάζεται	 ως	 μέσο	 χειραγώγησης	 και	
παραγωγής	κενού	λόγου	με	στόχο	τη	μονολογική	πειθώ	και	τον	εξαναγκασμό	αποδεκτών-
αντικειμένων,	 δεκτικών	 στην	 προπαγάνδα	 από	 ένα	 κυρίαρχο	 υποκείμενο,	 το	 οποίο	
επιτυγχάνει	 την	αποκαλούμενη	«πολιτισμική	 εισβολή»	 (cultural	 invasion)	 (Freire,1974:86)	
και	την	κοινωνική	αδικία.		
Ωστόσο,	 περισσότερο	 μετριοπαθείς	 απόψεις	 υποστηρίζουν	 ότι	 η	 σχέση	 ρητορικής	 και	
διαλεκτικής	 είναι	συμπληρωματική.	 Συγκεκριμένα,	ο	Honnmann	 (2000)	βασιζόμενος	στον	
Αριστοτέλη,	 υποστηρίζει	 ότι	 «ο	 διαλεκτικός	 συλλογισμός	 έχει	 ρητορική	 βάση	 κατά	 την	
αποδοχή	 των	 	 προκειμένων	 του	από	 το	 ακροατήριο,	 ενώ	 	 η	 ρητορική	 διακρίνεται	 για	 τη	
διαλεκτική	δικαιολόγηση	μέσω	 της	διορθωτικής	διάδρασης	 των	αντίθετων	απόψεων»	 (σ.	
233).		
Ακολουθώντας	την	 ίδια	στάση,	θα	επιχειρήσουμε	στην	επόμενη	ενότητα	της	εργασίας	να	
αναδείξουμε	το	γιατί	πιστεύουμε	ότι	η	αντιλογία	είναι	σκόπιμο	να	χρησιμοποιείται,	όπως	
και	άλλες	διαλογικές	πρακτικές,	στο	πλαίσιο	της	κριτικής	παιδαγωγικής	για	τη	διαμόρφωση	
των	 μελλοντικών	 ενεργών	 πολιτών.	 Η	 θέση	 μας	 αποτελεί	 μια	 προσπάθεια	 ζεύξης	 της	
αγωνιστικής	 διερεύνησης	 της	 πραγματικότητας	 με	 τη	 συνειδητά	 συνεργατική	 λήψη	
αποφάσεων	γι’	αυτήν.		
	

Αντιλογία	και	καλλιέργεια	της	ενεργού	πολιτειότητας	
Η	διαμόρφωση	ενεργών	πολιτών,	ως	 εκπαιδευτική	ανάγκη	και	προτεραιότητα,	σχετίζεται	
με	την	καλλιέργεια	ατόμων	που,	εκούσια	και	ανεξάρτητα	από	την	κατοχή	θέσεων	εξουσίας,	
θα	 αναλαμβάνουν	 μελλοντικά	 ρόλους	 και	 υπευθυνότητες	 για	 τη	 συν-διαμόρφωση	 του	
κοινωνικοπολιτικού,	 πολιτισμικού	 και	 περιβαλλοντικού	 γίγνεσθαι	 με	 όρους	 δικαιοσύνης,	
ισότητας	 και	 ελευθερίας.	 Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 επιθυμητής	
δράσης	 στη	 δημόσια	 σφαίρα	 είναι	 η	 ανάπτυξη	 του	 λόγου	 και	 της	 ανταλλαγής	 απόψεων	
αναφορικά	 με	 τη	 θέαση	 και	 τον	 οραματισμό	 του	 κόσμου	 μέσα	 από	 συνεργατικές	
διαδικασίες	διαβούλευσης.		
Στην	προσπάθεια	αυτή,	θέση	μας	είναι	ότι	ως	εκπαιδευτικοί	οφείλουμε	να	μυήσουμε	τους	
μαθητές/τριες	 τόσο	 σε	 συνεργατικές	 όσο	 και	 σε	 αγωνιστικές	 μορφές	 χρήσης	 της	
επιχειρηματολογίας,	 στην	 προσπάθεια	 διαμόρφωσης	 πολιτών,	 που	 δεν	 περιορίζονται	 σε	
μια	 ρηχή	 και	 στενή	 	 αγωνιστικότητα	 επιβολής	 ιδεών,	 αλλά	 επιδιώκουν	 την	 αγωνιστική	
διερεύνηση	αναδυόμενων	κοινωνικοπολιτικών	θεμάτων	και	διασφαλίζουν	τη	«διαλεκτική	
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του	 ελέγχου»	 (Giddens,	 1979:149)	 και	 την	 κριτική	 της	 κυριαρχίας	 (domination)	μέσα	από	
την	 ανάλυση	 και	 ανασκευή	 του	 «λόγου	 ισχύος»	 (discourse	 of	 power)	 (ibid:92),	 όταν	
«κινητοποιείται	 για	 να	 νομιμοποιήσει	 τα	 μερικά	 συμφέροντα	 των	 ηγεμονικών	 ομάδων»	
(ibid:	187).		
Πηγή	 άντλησης	 επιχειρημάτων	 για	 τη	 στήριξη	 της	 θέσης	 μας	 θα	 αποτελέσουν	 βασικές	
αρχές	 της	 πολιτικής	 φιλοσοφίας	 της	 Hannah	 Arendt.	 H	 Γερμανο-Αμερικανίδα	 φιλόσοφος	
δείχνει	να	αγκαλιάζει	την	αξία	της	ρητορικής	παιδείας	και	να	συμφιλιώνει	την	έννοια	της	
διαβούλευσης	 (deliberation)	 με	 αυτήν	 της	 αγωνιστικότητας	 (agonism),	 προκειμένου	 να	
εξυπηρετηθεί	ένας	διαχρονικά,	μεγαλύτερος	πολιτικός	στόχος:	η	αποφυγή	ή/και	εξάλειψη	
της	απολυταρχίας	(totalitarianism)	(Roberts-Miller,	2002:598).		
Για	 την	 Arendt,	 η	 διαμόρφωση	 πολιτικής	 συνείδησης	 ενεργών	 πολιτών	 αποτελεί	 ένα	
δύσκολο	 εγχείρημα	 στο	 βαθμό	 που	 παρεισφρέουν	 καθοριστικές	 αντιξοότητες.	 Θα	
μπορούσαμε	να	αναφερθούμε	στην	 εμμονική	προσκόλληση	στο	υποκειμενικό	 “εγώ”	που	
περιορίζει	 και	 εμποδίζει	 την	 ανάμιξη	 σε	 κοινά	 οριοθετημένη	 δράση,	 την	 απροθυμία	
πολλών	 ατόμων	 να	 αναλάβουν	 υπευθυνότητες	 για	 δημόσια	 ζητήματα	 ή	 την	 αφομοίωσή	
τους	 από	 τη	 δύναμη	 του	 εκάστοτε	 συστήματος,	 με	 αποτέλεσμα	 τη	 διαμόρφωση	 μιας	
στάσης	 παθητικότητας,	 συμμόρφωσης,	 απερισκεψίας,	 αδιαφορίας	 απέναντι	 στην	
διαμορφούμενη	 πραγματικότητα.	 Όλες	 οι	 παραπάνω	 στάσεις,	 όταν	 ενισχύονται,	
περισσότερο	 ή	 λιγότερο	 συνειδητά,	 δύνανται	 να	 στηρίξουν	 απολυταρχικές	 μορφές	
εξουσίας,	 καθώς	 τα	 άτομα	 που	 τις	 υιοθετούν	 αρνούνται	 να	 συμμετέχουν	 ενεργά	 και	 να	
αναλάβουν	 υπευθυνότητες	 -σε	 επίπεδο	 λόγου	 και	 πράξης-	 στη	 διαμόρφωση	 του	
κοινωνικοπολιτικού	και	πολιτισμικού	γίγνεσθαι.	Συγκεκριμένα,	με	αφορμή	το	Ολοκαύτωμα,	
η	Ηannah	Αrendt	(1978:4),	καυτηριάζει	την	ευκολία	με	την	οποία,	ανεξέταστα,	εκατοντάδες	
άτομα,	χωρίς	αντισημιτικές	τάσεις,	εργάστηκαν	για	τη	γενοκτονία	των	Εβραίων	στο	πλαίσιο	
διεκπεραίωσης	 του	 γραφειοκρατικού	 καθήκοντός	 τους	 για	 λόγους	 αποφυγής	 σημείων	
τριβής	με	τους	ιεραρχικά	ανώτερούς	τους.	Επίσης,	επισημαίνει	τον	κίνδυνο	«αποκλεισμού	
της	αυθόρμητης	δράσης	και	των	εξαιρετικών	επιτευγμάτων»	(Arendt,	1958:40)	που	γεννά	η	
νομιμοποίηση	της	εφαρμογής	απεριόριστων	κανόνων	και	η	αρνητική	πολιτική	δύναμη	της	
συμμόρφωσης,	που,	συχνά,	απορρέει	από	την	άτεγκτη	προσκόλληση	σε	γραφειοκρατικούς	
κανόνες	 ή/και	 από	 την	 αφομοίωση	 των	 συμβουλίων	 των	 πολιτών	 από	 το	 εκάστοτε	
σύστημα	με	αποτέλεσμα	την	απώλεια	της	δυναμικής	για	δράση	(Arendt,	1958:	219).	
Σε	 αυτές	 τις	 περιπτώσεις,	 η	 Arendt	 -πληρώνοντας	 το	 τίμημα	 της	 κριτικής	 που	 μιλά	 για	
εσωτερική	 αντίφαση	 στην	 καρδιά	 της	 πολιτικής	 θεωρίας	 της	 (Villa,	 1996:56)-	 δείχνει	 να	
αποδέχεται	 	το	αγωνιστικό	ή	ακόμα	και	πολεμικό	πνεύμα	της	ρητορικής	που	λανθάνει	σε	
μια	 αντιλογία.	 Θεωρεί	 ότι	 η	 αντιλογία	 διασφαλίζει	 τον	 απαραίτητο	 χώρο	 δράσης	 και	
ομιλίας	που	προϋποθέτει	η	ενασχόληση	με	την	πολιτική	ζωή	και	την	καταπολέμηση	κάθε	
μορφής	 απολυταρχίας,	 παρά	 τους	 εγγενείς	 κινδύνους	 που,	 πιθανόν,	 υποβόσκουν	 στην	
αγωνιστική	αντιλογία	 (Lederman,	 2014:329).	 Στον	 αντίποδα	 του	 κινδύνου	η	 αντιλογία	 να	
απορρέει	 από	 προσωπική	φιλοδοξία	 ή	 να	 εκπροσωπεί	 μια	 ελίτ	 ομιλητών	 ή/και	 ιδεών,	 η	
Arendt	δείχνει	συμπάθεια	στον	ομιλητή	που	έχοντας	«τόσο	πάθος	για	 ιδέες	και	πολιτική	
είναι	πρόθυμος	να	αναλάβει	ρίσκα»		(Roberts-Miller,	2002:589),	να	υπερασπιστεί	μέσα	από	
το	λόγο	του	την	ευθύνη	της	προσωπικής	δράσης	και	να	εκθέσει	τις	ιδέες	του	προς	έλεγχο	
στη	 δημόσια	σφαίρα	μέσα	από	 τη	 χρήση	αξιόπιστων	δημόσιων	 επιχειρημάτων.	 Καθώς	η	
Arendt	 είναι	 υπέρμαχος	 της	 αλήθειας,	 δίνει	 έμφαση	 στη	 χρήση	 επιχειρημάτων	 που	
βασίζονται	σε	γεγονότα	(facts)	(ibid:	594),	ενώ	τονίζει	τον	ρόλο	των	αξιών	που	οφείλουν	να	
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διαρρέουν	 την	αντιλογία,	όπως	 το	«αγωνιστικό	πνεύμα	χωρίς	μίσος	και	 χωρίς	 το	πνεύμα	
της	εκδίκησης»	σε	συνδυασμό	«με	 την	αδιαφορία	για	 τα	υλικά	πλεονεκτήματα»	 (Arendt,	
1972:167).	Μέσα	από	αυτό	 το	πρίσμα,	η	ρητορική	στο	πλαίσιο	 της	αντιλογίας	μπορεί	 να	
εξυπηρετήσει	 αποτελεσματικά	 την	 ανάπτυξη	 δράσης	 στη	 δημόσια	 σφαίρα	 και	 να	
αποτελέσει	 ασπίδα	 προστασίας	 από	 απολυταρχικές	 ιδέες	 χάρη	 στο	 θάρρος	 των	 ατόμων	
που	 θα	 υψώσουν	 τη	 φωνή,	 το	 λόγο	 και	 τα	 επιχειρήματά	 τους	 στο	 εκάστοτε	 ηγεμονικό	
σύστημα.	
	

Συμπεράσματα	
Από	 όσα	 αναφέρθηκαν	 ως	 τώρα,	 μπορεί	 να	 εξαχθεί	 το	 συμπέρασμα	 ότι	 η	 αντιλογία	
αποτελεί	 μια	 πολυδύναμη	 παιδαγωγική	 πρακτική.	 Μέσα	 στην	 ίδια	 τη	 διαδικασία	 της	
αντιπαράθεσης	 επιχειρημάτων	 και	 ιδεών	 μοιάζει	 να	 βρίσκονται	 αποθηκευμένα	 τεράστια	
ποσά	 ενέργειας,	 ικανά	 είτε	 να	 αναπαραγάγουν	 είτε	 να	 διαλύσουν	 σχέσεις	 ισχύος	 που	
εμφανίζονται	 στη	 δημόσια	 κοινωνικοπολιτική	 σφαίρα.	 Μέσα	 από	 αυτό	 το	 πρίσμα,	 θα	
οδηγηθούμε	στην	αποδοχή	της	άποψης	ότι	η	αντιλογία,	ως	κύρια	έκφανση	της	ρητορικής	
παιδείας,	 δεν	 περιορίζεται	 στη	 διάσταση	 του	 «πνευματικού	 παιχνιδιού»	 (jeu	 d’esprit)	
(Huizinga,	1949:51).	Aποτελεί,	ταυτόχρονα,	πολιτική	πράξη,	η	οποία	μπορεί	να	αξιοποιηθεί	
στο	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 και	 της	 πολιτικής	 αγωγής,	 γενικότερα,	 εφόσον	
δυνητικά	δίνει	τη	δυνατότητα	στους	μαθητές/τριες	με	το	λόγο	τους	να	ξεπεράσουν	τα	όρια	
της	 σχολικής	 τάξης	 και	 να	 οδηγηθούν,	ως	 πολίτες,	 σε	 ενεργό	 δράση	 για	 τη	 διαμόρφωση	
μιας	διαφορετικής,	επιθυμητής		πραγματικότητας	σε	επίπεδο	λόγου	και	έργων.	Επομένως,	
θα	 υποστηρίξουμε	 την	 άμεση	 διασύνδεσή	 της	 με	 την	 έννοια	 της	 κριτικής	 πολιτειότητας	
(critical	 citizenry)	 πολιτών,	 που	 ανάμεσα	 στις	 άλλες	 ιδιότητές	 τους,	 διαθέτουν	 τη	
δυνατότητα	να	«αξιολογούν	λόγους	υπέρ	και	κατά	εναλλακτικών	τακτικών	και	πρακτικών»	
αναφορικά	με	θέματα	που	απαιτούν	δημόσια	διαβούλευση	και	αποφάσεις	γι’	αυτά	(Siegel,	
2010:9).		
Ωστόσο,	 η	 συνειδητοποίηση	 της	 δύναμης	 της	 αντιλογίας,	 ως	 πρακτικής	 με	 θετικές	 και	
αρνητικές	 επιπτώσεις	 στην	πολιτική	αγωγή	 των	 νέων,	 μας	οδηγεί	 στο	συμπέρασμα	ότι	 η	
εκπαιδευτική	 κοινότητα	οφείλει	 να	 είναι	 ιδιαίτερα	προσεκτική	όσον	αφορά	 τις	 συνθήκες	
και	τους	όρους	εμπλοκής	τόσο	των	εκπαιδευτικών	που	την	χρησιμοποιούν	ως	παιδαγωγικό	
“εργαλείο”	όσο	και	των	μαθητών/τριών	που	εμπλέκονται	σε	αυτήν	είτε	με	την	ταυτότητα	
των	συμμετεχόντων	είτε	με	την	ταυτότητα	του	ακροατηρίου.	Καταρχάς,	η	ενασχόληση	με	
την	αντιλογία	δεν	περιορίζεται	 σε	μια	 επιφανειακή	διαδικασία	ορθής	 χρήσης	 του	 λόγου.	
Αποτελεί	στάση	ζωής	απέναντι	στον	άνθρωπο,	τη	ζωή	και	την	κοινωνία.	Προϋποθέτει	την	
κατανόηση	 ότι	 η	 αντιλογία	 δεν	 αποτελεί	 τον	 μόνο	 τρόπο	 ανταλλαγής	 επιχειρημάτων	 και	
ιδεών	 ανάμεσα	 σε	 κοινότητες	 ατόμων	 που	 διαβουλεύονται	 για	 τη	 λήψη	 μιας	 απόφασης	
ούτε	ότι	πάντα	η	αντιπαράθεση	ιδεών	γίνεται	ανάμεσα	σε	δύο	πλευρές.	Με	άλλα	λόγια,	η	
αντιλογία	 δεν	 αποτελεί	 εργαλείο	 μύησης	 των	 μαθητών/τριών	 στην	 αντίληψη	 της	
ανταλλαγής	 επιχειρημάτων	 ως	 εριστικής	 τέχνης,	 όπου	 για	 χάρη	 της	 εύρεσης	 του	
κατάλληλου	 για	 την	 περίσταση	 επιχειρήματος	 καταλύεται	 η	 έννοια	 του	 ήθους	 και	 του	
λόγου	 προς	 αναζήτηση	 μιας	 εφήμερης	 νίκης	 για	 απόκτηση	 δύναμης,	 εξουσίας,	 φήμης.	
Κατά	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στην	 αντιλογία	 οι	 μαθητές	 δεν	 είναι	 ανταγωνιστές,	 αλλά	
συνεργάτες	στην	αγωνιστική	διερεύνηση	της	πραγματικότητας	την	οποία	βιώνουν.	Επίσης,	
θα	 υποστηρίξουμε	 ότι	 η	 ενασχόληση	 με	 την	 αντιλογία	 προϋποθέτει	 την	 προγενέστερη	
εξοικείωση	 μαθητών	 και	 εκπαιδευτικών	 με	 τη	 γενικότερη	 κουλτούρα	 της	 ανταλλαγής	
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επιχειρημάτων	στο	πλαίσιο	διαλογικών	συζητήσεων,	fora	κ.ά.,	όπου	καλλιεργείται	η	έννοια	
του	 σεβασμού	 και	 της	 αποδοχής	 άλλων	 απόψεων.	 Η	 ενασχόληση	 με	 την	 αντιλογία	
προϋποθέτει,	 επίσης,	 την	 παροχή	 βασικών	 γνώσεων	 στους	 μαθητές	 αναφορικά	 με	 την	
παραγωγή	 έγκυρων	 επιχειρημάτων	 καθώς	 και	 αξιόπιστων	 κριτηρίων	 για	 την	 κριτική	
εξέτασή	τους.	Επιπλέον,	είναι	σημαντικό	η	εύρεση	και	χρήση	επιχειρημάτων	να	εκφράζει	
αυθεντικές	 μαθητικές	 φωνές	 και	 απόψεις	 και	 όχι	 τετριμμένες	 ιδέες	 που,	 συνήθως,	
μεταφέρονται	 ή/και	 επιβάλλονται	 από	 τον	 εκπαιδευτικό-αυθεντία	 στο	 πλαίσιο	 της	
διδακτικής	διαδικασίας.	Τέλος,	δεν	θα	ήταν	υπερβολή	να	πούμε	ότι	η	ενασχόληση	με	την	
αντιλογία	 προϋποθέτει	 την	 ύπαρξη	 ενός	 άγραφου	 συμβολαίου	 βάσει	 του	 οποίου	 οι	
εμπλεκόμενοι	θα	δεσμεύονται	για	την	αξιοποίηση	των	δεξιοτήτων	λόγου	και	σκέψης	τους	
με	όρους	ήθους,	λόγου	και	πάθους	στο	πλαίσιό	της,	με	στόχο	τη	συνεχή	πορεία	βελτίωσης	
του	εαυτού	τους	και	του	κόσμου.	
Κλείνοντας,	θα	υποστηρίζαμε	ότι	μια	τέτοια	παραδοχή	δεν	αντίκειται	σε	βασικές	αρχές	της	
κριτικής	 παιδαγωγικής.	 Ο	 Freire	 τονίζει	 την	 ανάγκη	 αποφυγής	 ενός	 διαλόγου	 που	
καταλήγει	 σε	 μια	 «απλή	 ανταλλαγή	 ιδεών	 προς	 ‘κατανάλωση’	 από	 τους	 συμμετέχοντες»	
(Freire,	 2000:89).	 Επίσης,	 στην	 Παιδαγωγική	 της	 Ελπίδας	 ανακαλεί	 στη	 μνήμη	 του	 την	
εικόνα	 ενός	 άνδρα,	 ο	 οποίος	 ενώπιον	 του	 ακροατηρίου	 και	 αντλώντας	 δύναμη	 από	 τη	
ρητορική	 του,	 υποστήριξε	 την	 άποψή	 του	 «μιλώντας	 με	 μια	 δυνατή,	 καθαρή	 φωνή,	
σίγουρος	για	τον	εαυτό	του,	δίνοντας	την	ευκρινή	ομιλία	του»	(Freire,	1998:	18).	Επομένως,	
ο	Freire	δείχνει	να	παραχωρεί	στο	έργο	του	μια	λανθάνουσα	θέση	στη	ρητορική	(όπως	και	
ο	 Πλάτωνας	 στον	Φαίδρο),	 όταν	 αυτή	 «τιθασεύεται	 σε	 έναν	 ιδεαλιστικό	 σκοπό	 και	 μια	
ηθική	 χειραφέτησης»,	 η	 οποία	 συμβαδίζει	 με	 μια	 εσωτερική	 διαλογική	 αναζήτηση	 του	
ατόμου	(Crick,	2016:217).	Η	αντιλογία,	ως	κυρίαρχη	έκφανση	της	ρητορικής,	παρέχει	κατ’	
αντιστοιχία	με	όσα	 ειπώθηκαν	παραπάνω,	 τον	αναγκαίο	 χώρο	διαμόρφωσης	υπεύθυνων	
ρητορικών	και	πολιτικών	ανθρώπων,	που	δεν	θα	διστάσουν	να	υψώσουν	τη	φωνή	τους	για	
την	υπεράσπιση	βασικών	ανθρώπινων	δικαιωμάτων	και	αξιών	εκείνες	τις	στιγμές	της	ζωής	
«…που	καθιστούν	απόλυτα	αναγκαία	για	λόγους	βαθιάς	δικαιοσύνης	την	καταγγελία,	τον	
χλευασμό,	 τη	 στηλίτευση,	 την	 επίθεση	 σε	 κάθε	 πιθανώς	 δυνατή	 γλώσσα»,	 όπως	
επισημαίνει	ο	Σερβο-Αμερικανός	ποιητής	Charles	Simic	(1997).		
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Κατ'	οίκον	εργασίες:	Μια	αλλοτριωμένη	μορφή	εργασίας	που	
αναπαράγει	κοινωνικές	ανισότητες;	

	
	

Ιωάννης	Θωίδης	
Αναπληρωτής	καθηγητής	ΠΤΔΕ,	Πανεπιστήμιο	Δυτικής	Μακεδονίας	

Νίκος	Χανιωτάκης	
Αναπληρωτής	καθηγητής	ΠΤΔΕ,	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	

	
	

Περίληψη	
Οι	 λειτουργίες	 που	 παραδοσιακά	 υποστηρίζεται	 ότι	 επιτελούν	 οι	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	
αμφισβητούνται	 σήμερα	 έντονα	 από	 την	 επιστημονική	 κοινότητα	 ιδιαίτερα	 όσον	 αφορά	
στο	 δημοτικό	 σχολείο.	 Πέρα	 από	 την	 αμφισβήτηση	 της	 επίδρασής	 τους	 στη	 μάθηση,	 οι	
μαθητές	δεν	βρίσκουν	νόημα	στο	περιεχόμενο	των	εργασιών,	οι	οποίες	είναι	κατά	κανόνα	
μηχανιστικού	τύπου,	χωρίς	νόημα	και	χωρίς	πρόκληση	και	δημιουργικότητα.	Υπό	αυτή	την	
έννοια	 θεωρούνται	 μία	 «αλλοτριωμένη	 μορφή	 εργασίας»	 (Heyer,	 2002).	 Οι	 εργασίες	 για	
τους	μαθητές	φαίνεται	να	αποτελούν	ένα	«αναγκαίο	κακό»,	μία	«βαρετή	δραστηριότητα»	
που	 πρέπει	 να	 διεκπεραιωθεί	 με	 τίμημα	 τη	 δραστική	 ελάττωση	 του	 ελεύθερου	 χρόνου	
τους,	την	υπερφόρτωση	και	την	κούραση.	Οι	γονείς	εμπλέκονται	ενεργά	στην	εργασία	του	
παιδιού	τους	στο	σπίτι	και	με	τον	τρόπο	αυτό	-ιδιαίτερα	σε	περιόδους	οικονομικής	κρίσης	
και	εκπαιδευτικών	περικοπών-	αξιοποιούνται	ως	φτηνά	εργατικά	χέρια	που	αναλαμβάνουν	
χρέη	 εκπαιδευτικού	 στο	 σπίτι.	 Το	 πρόβλημα	 είναι	 ότι	 δεν	 έχουν	 όλοι	 οι	 γονείς	 αυτές	 τις	
δυνατότητες,	δεν	διαθέτουν,	δηλαδή,	το	μορφωτικό	κεφάλαιο	και	τις	υλικές	προϋποθέσεις	
για	να	βοηθήσουν	το	παιδί	τους.	Έτσι,	τα	παιδιά	που	προέρχονται	από	μη	προνομιούχα,	μη	
μορφωσιογόνα	 περιβάλλοντα	 έχουν	 να	 καλύψουν	 διπλάσια	 απόσταση	 στο	 δρόμο	 για	 τη	
σχολική	επιτυχία	από	ό,τι	άλλοι	συμμαθητές	 τους.	Η	απάντηση	σε	αυτά	τα	 ζητήματα	δεν	
μπορεί	να	είναι	η	ανάθεση	εργασιών	σε	μαθητές	που	δυσκολεύονται	ή	αδυνατούν	να	τις	
πραγματοποιήσουν	μόνοι	τους,	ενώ	και	οι	γονείς	τους	αδυνατούν	να	βοηθήσουν.	Μήπως	η	
απάντηση	είναι	να	μετατραπεί	η	κατ’	οίκον	εργασία	σε	σχολική	εργασία,	είτε	στο	πλαίσιο	
του	 ολοήμερου	 σχολείου,	 είτε	 εντάσσοντας	 τις	 παιδαγωγικές	 και	 διδακτικές	 της	
λειτουργίες	στη	διδασκαλία;			
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στην	εποχή	μας	οι	κατ	οίκον	εργασίες	συνιστούν	ένα	από	τα	πλέον	αμφιλεγόμενα	θέματα	
των	 επιστημών	 της	 αγωγής,	 ένα	 πρόβλημα	 που	 συχνά	 μετατρέπεται	 σε	 ένα	 πεδίο	
αντιπαράθεσης	-ακόμα	και	πολεμικής-στον	εκπαιδευτικό	και	επιστημονικό	κόσμο	(Cooper,	
2007.	Himmelrath,	2015.	Kohn,	2006).	Σε	άλλες	χώρες	το	πρόβλημα	αυτό	απασχολεί	συχνά	
τα	μέσα	επικοινωνίας	και	ευρύτερα	την	κοινή	γνώμη,	 ιδιαίτερα	τους	γονείς	που	βιώνουν	
καθημερινά	το	πρόβλημα	
Η	 αμφισβήτηση	 των	 κατ’	 οίκον	 εργασιών	 έχει	 πίσω	 της	 μία	 μακρά	 παράδοση,	 αρχής	
γενομένης	 από	 τους	 υποστηρικτές	 της	 Μεταρρυθμιστικής	 Παιδαγωγικής	 στις	 αρχές	 του	
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20ου	 αιώνα	 και	 εντεύθεν.	 Ήδη	 από	 τότε	 πολλά	 εναλλακτικά	 σχολικά	 μοντέλα	 είχαν	
καταργήσει	τις	κατ’	οίκον	εργασίες,	κάτι	που	το	βλέπουμε	και	σήμερα	με	αυξητική	τάση	σε	
δημόσια	σχολεία	άλλων	χωρών	(Nilshon,	1999).	
Η	 αντιπαράθεση	 για	 τις	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	 ήταν	 και	 	 είναι	 συχνά	 φορτισμένη	 με	
ιδεολογικοπολιτικά	 στοιχεία	 ενώ	 συνδέεται	 με	 μεταβολές	 σε	 οικονομικό,	 κοινωνικό	 και	
πολιτικό	επίπεδο.	Σε	γενικές	γραμμές	μπορούμε	να	πούμε	ότι	κάθε	φορά	που	με	αφορμή	
κάποια	 γεγονότα	 γίνεται	 λόγος	 για	πτώση	 του	 επιπέδου	 των	σπουδών	 και	 συνακόλουθα	
για	 την	 ανάγκη	 εντατικοποίησης	 των	 σπουδών	 εξαγγέλλονται	 ή	 προτείνονται	 μέτρα	 για	
αυστηρότερες	 εξεταστικές	 δοκιμασίες,	 περισσότερες	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	 και	 γενικότερα	
για	«λιγότερη	Παιδαγωγική».		
Ένα	 τέτοιο	 παράδειγμα	 συνιστά	 το	 γνωστό	 «Σπούτνικ-σοκ»,	 το	 οποίο	 στα	 τέλη	 της	
δεκαετίας	του	’50	προκάλεσε	ταραχή	στον	δυτικό	κόσμο	και	ιδιαίτερα	στις	ΗΠΑ	λόγω	της	
εκτόξευσης	 του	 πρώτου	 δορυφόρου	 στο	 διάστημα	 από	 τους	 σοβιετικούς.	 Ως	 συνέπεια	
προβλήθηκε	έντονα	η	άποψη	ότι	η	έλλειψη	αυστηρότητας	του	εκπαιδευτικού	συστήματος	
άφηνε	τα	παιδιά	απροετοίμαστα	για	το	σύνθετο	τεχνολογικό	μέλλον	και	τον	ανταγωνισμό	
με	τους	ιδεολογικούς	εχθρούς.	Στο	πνεύμα	αυτό	οι	κατ’	οίκον	εργασίες	(μαζί	με	άλλα	μέτρα	
εντατικοποίησης)	 αντιμετωπίστηκαν	 στην	 πράξη	ως	 ένα	 αναγκαίο	 μέσο,	 προκειμένου	 να	
επιταχυνθεί	 ο	 ρυθμός	 απόκτησης	 γνώσεων	 και	 ικανοτήτων	 από	 τους	 μαθητές	 (Gill	 &	
Schlossman,	2003.	Gill	&	Schlossman,	2004).	
Με	παρόμοιο	 τρόπο	 επηρεάστηκε	 η	 πολιτική	 στο	 θέμα	 των	 κατ’	 οίκον	 εργασιών	από	 τις	
κοινωνικοπολιτικές	εξελίξεις	της	δεκαετίας	του	΄60.	Η	αμφισβήτηση	που	εκφράστηκε	από	
τα	διάφορα	κινήματα	δεν	άφησε	στο	απυρόβλητο	τον	θεσμό	του	σχολείου,	τις	λειτουργίες	
του	και	τις	επιμέρους	πρακτικές	του.	Στο	πνεύμα	αυτό	οι	κατ’	οίκον	εργασίες		προβλήθηκαν	
ως	ένα	σύμπτωμα	υπερβολικής	πίεσης	προς	τους	μαθητές,	ενώ	πολλοί	έθεταν	το	ερώτημα	
για	 την	 αξία	 τους	 και	 τις	 συνέπειες	 της	 υπερβολής	 στη	 νοητική	 υγεία	 των	 μαθητών.	 Το	
αποτέλεσμα	ήταν	μία	χαλάρωση	στην	πράξη	όσον	αφορά	την	ποσότητα	των	εργασιών.		
Στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	’80	οι	κατ’	οίκον	εργασίες	άρχισαν	πάλι	να	ανακτούν	το	χαμένο	
έδαφος.	 Αυτή	 τη	 φορά	 η	 αιτία	 ήταν	 η	 πτώση	 των	 επιδόσεων	 σε	 διάφορες	 διεθνείς	
εξεταστικές	 δοκιμασίες	 και	 οι	 αυξανόμενες	 ανησυχίες	 για	 την	 ικανότητα	 των	 Η.Π.Α.	 να	
είναι	 ανταγωνιστικές	 με	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στα	 πλαίσια	 της	 λεγόμενης	
παγκοσμιοποίησης	(Cooper	&	Valentine,	2001.	Gill	&	Schlossman,	2004).	
Στη	 χώρα	 μας	 η	 απουσία	 ερευνητικών	 δεδομένων	 δεν	 μας	 επιτρέπει	 παρόμοιες	
διαπιστώσεις.	Σε	γενικές	γραμμές	οι	κατ’	οίκον	εργασίες	αντιμετωπίζονται	μάλλον	ως	ένα	
αναγκαίο	κακό,	ως	μία	παραδοσιακή	πρακτική	η	οποία	«βοηθάει	το	μαθητή»	και	η	οποία	
δεν	τίθεται	υπό	αμφισβήτηση.	Τουλάχιστον	στο	δημόσιο	διάλογο.	Μπορεί	αρκετοί	γονείς	
να	 δυσανασχετούν	 μεταξύ	 τους	 για	 την	 ποιότητα	 ή	 την	 ποιότητα	 των	 εργασιών	 που	
αναθέτει	 το	 σχολείο,	 αλλά	 η	 όποια	 αγανάκτηση	 σπανίως	 βρίσκει	 έκφραση	 στο	 δημόσιο	
λόγο.	Στην	Ισπανία	και	στη	Γαλλία,	για	παράδειγμα,	οι	ομοσπονδίες	γονέων	κάλεσαν	τους	
γονείς	σε	διαδηλώσεις	και	κήρυξαν	«εμπάργκο»	όσον	αφορά	τη	συμμετοχή	τους	στις	κατ’	
οίκον	 εργασίες	 των	 παιδιών	 τους,	 θέλοντας	 έτσι	 να	 διαμαρτυρηθούν	 για	 τις	 πολλές	
εργασίες	που	δίνονται	και	τα	προβλήματα	που	προκύπτουν	στη	ζωή	της	οικογένειας(ABC	
News,	17	October,	2012.	BBC	News,	4	November	2016).	

	
	
	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

238	

Τρεις	απόψεις	για	τις	κατ’	οίκον	εργασίες	
Στη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 καταγράφονται	 σήμερα	 τρεις	 απόψεις	 για	 τις	 κατ’	 οίκον	
εργασίες.	 Η	 πρώτη	 είναι	 η	 παραδοσιακή,	 η	 οποία	 τάσσεται	 υπέρ	 της	 διατήρησης	 των	
σχολικών	 εργασιών	 στο	 σπίτι,	 λόγω	 των	 πολλαπλών	 πλεονεκτημάτων	 που	 τους	
αποδίδονται.	Η	δεύτερη	άποψη	βρίσκεται	στο	ακριβώς	αντίθετο	άκρο,	αφού	υποστηρίζει	
την	 κατάργηση	 των	 κατ’	 οίκον	 εργασιών.	Οι	 λειτουργίες	που	υποτίθεται	ότι	 επιτελούν	οι	
κατ’	 οίκον	 εργασίες	 θα	 πρέπει	 –σύμφωνα	 με	 αυτή	 την	 άποψη-	 να	 επιστρέψουν	 στον	
φυσικό	 τους	 χώρο,	 δηλαδή	 στο	 σχολείο.	 Είτε	 στα	 πλαίσια	 του	 ολοήμερου	 σχολείου	 είτε	
μέσα	 στη	 διδασκαλία	 είτε	 σε	 κάποια	 άλλη	 ώρα,	 οι	 εργασίες	 θα	 πρέπει	 να	
πραγματοποιούνται	 με	 τη	 βοήθεια	 και	 την	 καθοδήγηση	 ενός	 προσώπου	 ειδικά	
καταρτισμένου	για	τον	σκοπό	αυτό,	δηλαδή	από	τον	εκπαιδευτικό	και	πάντως	όχι	από	τους	
γονείς	(Kohn,	2006.	Himmelrath,	2015).		
Η	τρίτη	άποψη		βρίσκεται	ανάμεσα	στις	δύο	πρώτες	και	υποστηρίζει	τη	δραστική	ελάττωση	
των	 κατ’	 οίκον	 εργασιών,	 τον	 περιορισμό	 τους	 στις	 άκρως	 απαραίτητες	 και	 την	 ποιοτική	
τους	 αναβάθμιση.	 Το	 σύνθημα	που	 θα	 μπορούσε	 να	 συνοψίσει	 αυτήν	 την	 άποψη	 είναι:	
«λίγες	 εργασίες,	 αλλά	 καλές»	 (Cooper,	 2007).	 Με	 αυτήν	 την	 άποψη	 συντάσσεται	 τα	
τελευταία	 χρόνια	 ένα	 μικρό	 αλλά	 συνεχώς	 αυξανόμενο	 ποσοστό	 γονέων,	 οι	 οποίοι	
δυσανασχετούν	με	την	υπερβολή	που	χαρακτηρίζει	την	ανάθεση	κατ’	οίκον	εργασιών	και	
ζητούν	 τον	 περιορισμό	 τους,	 ώστε	 να	 περιοριστούν	 τα	 προβλήματα	 που	 αντιμετωπίζουν	
στο	σπίτι	και	αυτοί	και	τα	παιδιά	τους.	Η	άποψη	αυτή	υποστηρίζεται	σήμερα	και	από	την	
πλειονότητα	των	επιστημόνων	που	ασχολούνται	με	το	θέμα.		
	

Λειτουργίες	των	κατ’	οίκον	εργασιών	
Για	να	κατανοήσουμε	καλύτερα	την	αμφισβήτηση	ή	την	συνολική	απόρριψη	των	κατ’	οίκον	
εργασιών	 από	 τους	 πολέμιους	 τους,	 θα	 πρέπει	 να	 αναφερθούμε	 επιγραμματικά	 στις	
λειτουργίες	τους	και	την	αποτελεσματικότητα	τους.	Οι	εργασίες	για	το	σπίτι	–σύμφωνα	με	
τους	υποστηρικτές-	επιτελούν	τις	εξής	λειτουργίες:		
α)	οδηγούν	σε	βελτίωση	των	επιδόσεων	και	της	μάθησης,		
β)	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	ικανοτήτων	και	δεξιοτήτων	που	με	τη	σειρά	τους	οδηγούν	
στη	βελτίωση	της	μάθησης	(π.χ.	υπευθυνότητα,	αυτονομία,	ικανότητα	διαχείρισης	χρόνου,	
αίσθηση	καθήκοντος,	αυτοπειθαρχία,	αυτορρύθμιση	κ.ά.)	και		
γ)	εμπλέκουν	τους	γονείς	στην	πορεία	μάθησης	του	παιδιού	τους	(Kohler,	2017).	
Και	 οι	 τρείς	 παραπάνω	 λειτουργίες	 αμφισβητούνται	 έντονα	 από	 τους	 επικριτές	 των	 κατ’	
οίκον	εργασιών,	αλλά	και	εν	μέρει	από	την	επιστημονική	έρευνα.	Εδώ	θα	επικεντρωθούμε	
στην	δεύτερη	και	τρίτη	λειτουργία,	υποστηρίζοντας	την	άποψη	ότι	η	αυξανόμενη	εμπλοκή	
των	 γονέων	 συνδέεται	 με	 την	 όξυνση	 των	 κοινωνικών	 ανισοτήτων,	 ενώ	 η	 υποτιθέμενη	
ανάπτυξη	 σημαντικών	 	 ικανοτήτων	 και	 δεξιοτήτων	 συνδέεται	 με	 τον	 εξαναγκασμό	 του	
μαθητή	σε	εργασίες	μηχανιστικού	τύπου	και	την	υπακοή	του	στην	εξουσία	του	σχολείου.		
Όσον	αφορά	την	πρώτη	λειτουργία,	αρκεί	να	αναφέρουμε	εδώ	ότι	σχεδόν	όλες	οι	έρευνες	
που	έχουν	διεξαχθεί	στο	χώρο	του	δημοτικού	σχολείου	στο	εξωτερικό	(τέτοιες	έρευνες	δεν	
έχουμε	 στην	 Ελλάδα)	 δεν	 επιβεβαιώνουν	 την	 άποψη	 ότι	 οι	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	
συμβάλλουν	στη	βελτίωση	των	επιδόσεων	(σε	μεγαλύτερες	βαθμίδες,	ναι)	(Cooper,	2007).	
Για	 αυτό	 το	 λόγο	 άλλωστε,	 ακόμα	 και	 οι	 υποστηρικτές	 των	 εργασιών	 δέχονται	 αυτή	 τη	
διαπίστωση,	 ρίχνοντας	 το	 βάρος	 στον	 παιδαγωγικό	 ρόλο	 των	 εργασιών:	 δηλαδή	 στην	
ανάπτυξη	ικανοτήτων	όπως	η	αυτονομία,	αυτοπειθαρχία	κ.λπ.		



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

239									

Ορισμένοι,	 μάλιστα,	 δίνοντας	 έμφαση	 στην	 εργασιακή	 ηθική	 και	 στις	 διαχειριστικές	
δεξιότητες	 που	 αναπτύσσουν	 οι	 μαθητές,	 χαρακτηρίζουν	 τις	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	 ως	 το		
«επάγγελμα	 της	 παιδικότητας»	 (Corno	 &	 Xu,	 2004).	 Στο	 πνεύμα	 αυτό	 οι	 εργασίες	
θεωρούνται	«μάθημα	ζωής»,	με	την	έννοια	ότι	οι	μαθητές	μαθαίνουν	να	κάνουν	πράγματα	
που	πρέπει	να	κάνουν	και	μάλιστα	ανεξάρτητα	αν	πραγματικά	θέλουν	να	τα	κάνουν	ή	όχι	
(Coutts,	2004).		
Ένα	πρόβλημα	είναι	ότι	η	επίδραση	των	εργασιών	σε	αυτές	τις	ικανότητες	δεν	είναι	εύκολο	
να	διαπιστωθεί	ερευνητικά,	αφού	απαιτούν	βάθος	χρόνου,	ενώ	μπορεί	να	αναπτύσσονται	
λόγω	της	καθημερινής	στάσης	και	συμπεριφοράς	των	γονέων	απέναντι	στο	παιδί	τους	και	
όχι	 λόγω	 των	 εργασιών	 που	 αναθέτει	 το	 σχολείο.	 Ένα	 παιδί	 δηλαδή	 μπορεί	 να	 είναι	
υπεύθυνο	 και	 αυτόνομο,	 όχι	 λόγω	 των	 εργασιών,	 αλλά	 επειδή	 οι	 γονείς	 του	 το	 ωθούν	
καθημερινά	προς	τέτοιες	κατευθύνσεις.		
Στην	πράξη,	ωστόσο,	τα	πράγματα	απέχουν	από	την	εξιδανικευμένη	εικόνα	των	κατ’	οίκον	
εργασιών	 και	 των	 επιθυμητών	 επιδράσεών	 τους:	 Οι	 μαθητές	 πολύ	 συχνά	 δεν	 βρίσκουν	
νόημα	 στο	 περιεχόμενο	 των	 εργασιών,	 δεν	 ενημερώνονται	 καν	 για	 τον	 σκοπό	 των	
υποχρεώσεων	που	 τους	 ανατίθενται	 και	 απλώς	 πρέπει	 να	 τις	 εκτελέσουν	 μόνο	 και	 μόνο	
επειδή	 το	 είπε	 ο	 εκπαιδευτικός.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 υποστηρίζεται	 η	 άποψη	 ότι	 οι	
μηχανιστικού	 τύπου	 κατ’	 οίκον	 εργασίες,	 οι	 χωρίς	 νόημα	 και	 χωρίς	 πρόκληση	 και	
δημιουργικότητα	εργασίες	συνιστούν	μία	«αλλοτριωμένη	μορφή	εργασίας»	 (Heyer,	2002,	
3)	και	υπό	αυτή	την	έννοια	θυμίζουν	πολύ	τον	μύθο	του	Σίσυφου.		
	

Η	αβάσταχτη	βαρεμάρα	των	κατ’	οίκον	εργασιών	
Όταν	 σε	 δικές	 μας	 έρευνες	 ερωτούμε	 τους	 μαθητές	 για	 τη	 χρησιμότητα	 των	 εργασιών	
συνήθως	τις	εννοούν	με	έναν	συγκεκριμένο	τρόπο:		
«Χρειάζονται	για	να	μην	ξεχνάμε	αυτά	που	μάθαμε»	(Χανιωτάκης	&	Θωίδης,	2010).		
Η	 μάθηση	 δηλαδή	 για	 τους	 μαθητές	 συνδέεται	 κυρίως	 με	 την	 απομνημόνευση	 και	 τη	
συγκράτηση	 πληροφοριών.	 Σε	 μικρότερα	 ποσοστά	 οι	 μαθητές	 ανάφεραν	 ότι	 με	 τις	 κατ’	
οίκον	 εργασίες	 μαθαίνουν	 να	 εργάζονται	 μόνοι	 τους	 (αυτονομία)	 ή	 ότι	 ο	 δάσκαλος	 τις	
αναθέτει	επειδή	δεν	προλαβαίνει	να	διδάξει	την	ύλη.		
Οι	εργασίες	για	τους	μαθητές	φαίνεται	να	αποτελούν	ένα	«αναγκαίο	κακό»,	μία	«βαρετή	
δραστηριότητα»	 που	 πρέπει	 να	 διεκπεραιωθεί	 με	 τίμημα	 τη	 δραστική	 ελάττωση	 του	
ελεύθερου	χρόνου	τους,	την	υπερφόρτωση	και	την	κούραση.	Χωρίς	τις	εργασίες	το	σχολείο	
θα	 τους	 άρεσε	 περισσότερο.	 Μόνο	 ένας	 στους	 10	 μαθητές	 δήλωσε	 σε	 μία	 πρόσφατη	
έρευνά	μας	ότι	«η	εργασία	στο	σπίτι	είναι	κάτι	που	με	ευχαριστεί»	(Χανιωτάκης	&	Θωίδης,	
2010.	 Χανιωτάκης	 &	 Θωίδης,	 2007).	 Μία	 λέξη	 που	 ανάφεραν	 συχνά	 οι	 μαθητές	 όταν	
μιλούσαν	για	τις	εργασίες	τους	ήταν	η	λέξη	βαριέμαι:		
«Πρέπει	να	τις	κάνω	και	βαριέμαι»	(όπ.	π.).		
Οι	 απαντήσεις	 των	 μαθητών	 συνδέονται	 με	 αυτό	 που	 αναφέραμε	 προηγουμένως,	 ότι	
δηλαδή	οι	εργασίες	που	δίνονται	για	το	σπίτι	είναι	συνήθως	μηχανιστικού	χαρακτήρα,	δεν	
απαιτούν,	δηλαδή,	δημιουργικότητα,	δεν	συνιστούν	μία	νοητική	πρόκληση	και	όταν	είναι	
πολλές	 ελαττώνουν	 δραματικά	 τον	 ελεύθερο	 χρόνο	 τους	 (Galloway,	 et.	 al,	 2013).	 Ένας	
επιπλέον	λόγος	άρνησης	και	βαρεμάρας	είναι	η	μοναχική	φύση	της	εργασίας	στο	σπίτι	και	
ο	διαχωρισμός	της	από	τις	κοινωνικές	πλευρές	της	μάθησης.	Για	αυτό,	άλλωστε,	οι	μαθητές	
εμφανίζονται	πιο	θετικοί	απέναντι	στις	κατ’	οίκον	εργασίες	τους,	όταν	αυτές	γίνονται	μαζί	
με	φίλους	και	συμμαθητές	παρά	με	τους	γονείς	ή	άλλα	μέλη	της	οικογένειας	(Coutts,	2004).	
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Τίθεται,	λοιπόν,	υπό	αμφισβήτηση	το	επιχείρημα	ότι	μέσα	από	τις	σχολικές	εργασίες	για	το	
σπίτι	 αναπτύσσεται	 η	 υπευθυνότητα.	 Μάλλον	 πρόκειται	 για	 μία	 τυφλή	 υπακοή	 στην	
εξουσία	του	εκπαιδευτικού	(και	των	γονέων),	αφού	οι	μαθητές	δεν	έχουν	πολλά	περιθώρια	
επιλογών	και	ευκαιρίες	λήψης	αποφάσεων	σε	ζητήματα	που	αφορούν	τη	σχολική	μάθηση.	
Κάτι	παρόμοιο	ισχύει	και	για	τη	διαχείριση	του	χρόνου	την	οποία	υποτίθεται	ότι	μαθαίνουν	
οι	μαθητές	μέσω	 των	 εργασιών	που	 τους	αναθέτονται	από	 το	σχολείο.	Η	διαχείριση	 του	
χρόνου	 δεν	 μαθαίνεται,	 όταν	 κάποιος	 άλλος	 αποφασίζει	 για	 τη	 χρήση	 του	 χρόνου	
(Vatterott,	2009).		
Οι	 Kralovec	 &	 Buell	 (2000)	 το	 προχωρούν	 ακόμα	 πιο	 πέρα,	 συνδέοντας	 τις	 κατ’	 οίκον	
εργασίες	 με	 τη	 θέση	 και	 την	 αξία	 της	 εργασίας	 στις	 δυτικές	 κοινωνίες.	 Θεωρούν	 ότι	 η	
λογική	που	υποβόσκει	στην	ανάθεση	των	κατ’	οίκον	εργασιών	είναι	να	μάθουν	οι	μαθητές	
από	νωρίς	ότι	στο	μέλλον	ως	εργαζόμενοι	θα	πρέπει	να	δουλεύουν	απλήρωτες	υπερωρίες,	
να	παίρνουν	ήσυχα	και	ευλαβικά	δουλειά	για	το	σπίτι,	να	θυσιάζουν	τον	ελεύθερο	χρόνο	
τους	 για	 να	 πετύχουν	 και	 γενικότερα	 να	 αποδέχονται	 ότι	 η	 εργασία	 είναι	 μια	 ολοήμερη	
απασχόληση	 που	 δεν	 τελειώνει	 με	 την	 αποχώρηση	 από	 το	 χώρο	 εργασίας.	 Όσο	 πιο	
γρήγορα	ενσωματωθούν	αυτές	οι	αντιλήψεις,	τόσο	πιο	απρόσκοπτα	θα	λειτουργεί	η	αγορά	
εργασίας.		
Η	επιχειρηματολογία	αυτή	περιλαμβάνει	και	τους	γονείς,	οι	οποίοι	-ιδιαίτερα	σε	περιόδους	
οικονομικής	 κρίσης	 και	 εκπαιδευτικών	 περικοπών-	 αντιμετωπίζονται	 από	 όσους	
χαράσσουν	την	εκπαιδευτική	πολιτική	ως	φτηνά	εργατικά	χέρια	που	αναλαμβάνουν	χρέη	
εκπαιδευτικού	στο	σπίτι.		
Η	 Vatterott	 (2009)	 συνεχίζοντας	 την	 παραπάνω	 επιχειρηματολογία,	 υποστηρίζει	 ότι	 η	
παραδοσιακή	αντίληψη	εκπαιδευτικών	και	γονέων	για	 την	αδιαμφισβήτητη	αξία	 της	κατ’	
οίκον	εργασίας,	ενισχύθηκε	σημαντικά	από	τον	ηθικισμό,	την	πουριτανική	εργασιακή	ηθική	
και	τον	μπεχαβιορισμό.	Σε	παλαιότερες	εποχές	ήταν	κυρίαρχες	συγκεκριμένες	ηθικιστικές	
αντιλήψεις,	 οι	 οποίες	 θεωρούσαν	 τους	 μαθητές	 ανεύθυνους,	 επιρρεπείς	 στην	
παραβατικότητα	ή	απλώς	τεμπέληδες	και	για	αυτό	θα	έπρεπε	να	απασχολούνται	συνεχώς,	
να	 μη	 μένουν	 αδρανείς,	 αλλά	 να	 ασχολούνται	 με	 έργα	 που	 προάγουν	 την	 ηθική	 τους	
υπόσταση,	όπως	το	«διάβασμα»	στο	σπίτι.	Με	τον	 τρόπο	αυτό	η	«μόρφωση»	έρχεται	να	
επιβληθεί	εκ	 των	άνω	στο	παιδί,	 το	οποίο	 την	αντιλαμβάνεται	ως	ένα	συνεχή	έλεγχο	και	
συμμόρφωση,	 ως	 ένα	 καταναγκαστικό	 έργο.	 Σε	 αυτό	 συνέβαλε	 και	 μία	 διαδεδομένη	
πουριτανική	 εργασιακή	 ηθική,	 η	 οποία	 θεωρεί	 την	 σκληρή	 εργασία	 ως	 αρετή	 που	
συμβάλλει	στην	ευημερία	του	ατόμου	και	του	συνόλου.	Η	σκληρή	εργασία	–σύμφωνα	με	
αυτή	 την	 προσέγγιση-	 είναι	 μία	 ενάρετη	 και	 θεάρεστη	 πράξη	 που	 διαπλάθει	 τον	
χαρακτήρα,	ακόμα	κι	αν	είναι	άσκοπη,	ακόμα	κι	αν	υποφέρει	αυτός	που	την	κάνει.	Αυτή	η	
εργασιακή	ηθική	–κυρίαρχη	στη	δυτική	κουλτούρα-	σημαίνει	στην	περίπτωση	των	μαθητών	
ότι	 θα	 πρέπει	 μέσα	 από	 τις	 σχολικές	 εργασίες	 στο	 σπίτι	 να	 εργάζονται	 επιμελώς	 και	
μάλιστα	να	αντλούν	ευχαρίστηση	από	αυτήν	την	ανιαρή	και	καταναγκαστική	ενασχόλησή	
τους	(όπ.	π.).		
Το	 ερώτημα	 	 όμως	 είναι,	 αν	 το	 σχολείο	 και	 οι	 εκπαιδευτικοί	 θα	 πρέπει	 να	 «παράγουν»	
μαθητές	ή	μελλοντικούς,	σκληρά	εργαζόμενους	εργάτες.	Στα	παραπάνω	η	Vatterott	(2009)	
προσθέτει	 και	 τον	 πανταχού	 παρόντα	 στην	 εκπαίδευση	 μπεχαβιορισμό,	 αφού	 ο	 έλεγχος	
της	 συμπεριφοράς	 των	 παιδιών	 μέσω	 εξωτερικών	 ερεθισμάτων,	 δηλαδή	 με	 αμοιβές	 και	
ποινές,	 είναι	 παρόν	 και	 στις	 σχολικές	 εργασίες	 που	 αναθέτει	 το	 σχολείο	 για	 το	 σπίτι:	 ο	
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καλός	μαθητής	που	τις	ολοκληρώνει	σωστά	αμείβεται,	ο	«κακός»	τιμωρείται.	Και	μάλιστα	
όταν	ο	τελευταίος	δεν	συμμορφώνεται	η	ποινή	μπορεί	να	είναι	ακόμα	πιο	επώδυνη.	
	

Το	πρόβλημα	των	κοινωνικών	ανισοτήτων	-	Οικογένεια	
Όλες	οι	οικογένειες	δεν	είναι	ίδιες.	Διαφοροποιούνται	πάρα	πολύ	μεταξύ	τους	ως	προς	το	
κοινωνικοοικονομικό	 ή	 το	 κοινωνικομορφωτικό	 τους	 επίπεδο,	 αλλά	 και	 ως	 προς	 τη	
σύνθεσή	 τους.	 Οι	 διαφορές	 αυτές	 αντανακλούν	 στην	 εκπαίδευση	 των	 παιδιών	 και	
ειδικότερα	τις	αφετηρίες	και	 τις	προϋποθέσεις	μάθησης,	 τις	συνθήκες	διαβίωσης	 (χώροι,	
υλικές	 προϋποθέσεις	 κ.λπ.),	 την	 ύπαρξη	 και	 ανάγνωση	 	 βιβλίων	 στο	 σπίτι,	 το	 επίπεδο	
επικοινωνίας	και	λεξιλογίου	στην	οικογένεια,	ακόμα	και	την	σωματική	υγεία	των	παιδιών.		
Συχνά	η	εκπαιδευτική	πολιτική	και	το	σχολείο	αντιμετωπίζουν	την	οικογένεια	ωσάν	να	έχει	
μία	ενιαία	μορφή,	σαν	να	είναι	μία	πυρηνική	οικογένεια	της	μεσαίας	τάξης,	μορφωμένη,	με	
τον	πατέρα	στο	ρόλο	του	εργαζόμενου	και	την	μητέρα	στο	ρόλο	της	«βοηθού	δασκάλας»	
στις	 κατ’	οίκον	εργασίες	 του	παιδιού.	 Είναι	σαφές	ότι	αυτή	η	 εικόνα	δεν	ανταποκρίνεται	
σήμερα	 στις	 διαφοροποιημένες	 κοινωνικές	 και	 οικογενειακές	 συνθήκες	 (διαζύγια,	
μονογονεϊκές	 οικογένειες,	 οικογένειες	 επιρρεπείς	 σε	 κρίσεις,	 εργαζόμενες	 μητέρες	
εξουθενωμένες,	έλλειψη	ποσοτικού	και	ποιοτικού	χρόνου	κ.ά.).	
Το	σχολείο	περιμένει	από	 τους	 γονείς	 να	συμβάλουν	στο	 έργο	 του	με	πολλούς	 τρόπους.	
Συχνά	 προτείνεται	 στους	 γονείς	 να	 συζητούν	 με	 το	 παιδί	 τους	 για	 το	 σχολείο,	 να	 του	
διαβάζουν	–ή	να	διαβάζουν	μαζί-	εξωσχολικά	βιβλία,	να	ελέγχουν	τον	χρόνο	του	παιδιού	
μπροστά	σε	μία	οθόνη,	να	το	βοηθούν	στις	σχολικές	του	εργασίες	στο	σπίτι,	να	διαθέτουν	
τα	απαραίτητα	μέσα	και	υλικά	κ.ά.π.	Το	πρόβλημα	είναι	ότι	δεν	έχουν	όλοι	οι	γονείς	αυτές	
τις	 δυνατότητες,	 δεν	 διαθέτουν	 δηλαδή	 το	 μορφωτικό	 κεφάλαιο	 και	 τις	 υλικές	
προϋποθέσεις	για	να	βοηθήσουν	το	παιδί	 τους.	Έτσι,	 τα	παιδιά	που	προέρχονται	από	μη	
προνομιούχα,	 μη	 μορφωσιογόνα	 περιβάλλοντα	 έχουν	 να	 καλύψουν	 διπλάσια	 απόσταση	
στο	δρόμο	για	τη	σχολική	επιτυχία	από	ό,τι	άλλοι	συμμαθητές	τους.	Η	φτώχια	φαίνεται	να	
είναι	τελικά	το	μεγαλύτερο	εμπόδιο	στη	μόρφωση	(Kralovec	&	Buell,	2000).	
Η	 άποψη	 αυτή	 ισχύει	 και	 στην	 περίπτωση	 των	 κατ’	 οίκον	 εργασιών,	 δεδομένου	 ότι	 και	
αυτές	 συμβάλλουν	 στην	 αναπαραγωγή	 των	 κοινωνικών	 ανισοτήτων.	 Ερευνητικά	 έχει	
διαπιστωθεί	 ότι	 οι	 οικογένειες	 από	 τα	 χαμηλότερα	 κοινωνικοοικονομικά	 και	
κοινωνικομορφωτικά	στρώματα	είναι	αυτές	που	πλήττονται	περισσότερο	σήμερα	από	την	
πρακτική	που	ακολουθείται	στο	ζήτημα	των	κατ’	οίκον	εργασιών	(Ronning,	2011).		

	
Μορφωτικό	κεφάλαιο	

Ένας	 βασικός	 λόγος	 είναι	 ότι	 οι	 οικογένειες	 αυτές	 δυσκολεύονται	 ή	 αδυνατούν	 να	
βοηθήσουν	 το	 παιδί	 τους	 επειδή	 δεν	 έχουν	 την	 απαραίτητη	 μόρφωση,	 ή	 δυσκολεύονται	
πολύ	 περισσότερο	 να	 κατανοήσουν	 και	 να	 ακολουθήσουν	 τις	 οδηγίες	 που	 δίνουν	 οι	
εκπαιδευτικοί.	 Κατά	 συνέπεια,	 δεν	 είναι	 σε	 θέση	 να	 εξηγήσουν	 έννοιες,	 να	 επιλύσουν	
τυχόν	 απορίες	 και	 γενικότερα	 να	 καθοδηγήσουν	 γνωστικά	 το	 παιδί.	 Σε	 ορισμένες	
περιπτώσεις	 οι	 γονείς	 δεν	 μιλούν	 καν	 την	 γλώσσα	 του	 σχολείου.	 Και	 βέβαια	 πολλές	
οικογένειες	 δεν	 έχουν	 ούτε	 την	 οικονομική	 δυνατότητα	 να	 προσλάβουν	 κάποιον	 να	
βοηθήσει	το	παιδί	ώστε	να	καλύψει	τυχόν	κενά	και	ελλείψεις.		
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Υλικές	προϋποθέσεις	
Ένας	 ακόμα	 παράγοντας	 που	 επηρεάζει	 αρνητικά	 τη	 μελέτη	 και	 εργασία	 των	 παιδιών	
αυτών	 και	 συμβάλλει	 στην	 αναπαραγωγή	 των	 κοινωνικών	 ανισοτήτων	 είναι	 οι	 άσχημες	
συνθήκες	που	είναι	δυνατόν	να	επικρατούν	στο	οικιακό	τους	περιβάλλον.	Για	παράδειγμα,	
η	έλλειψη	υλικών	και	μέσων,	η	απουσία	διαθέσιμων	χώρων	και	η	αδυναμία	πρόσβασης	σε	
πηγές	της	γνώσης	(βιβλία,	εγκυκλοπαίδειες,	διαδίκτυο	κ.λπ.)	είναι	αιτίες	που	δημιουργούν	
εντελώς	ακατάλληλες	συνθήκες	μελέτης	και	προετοιμασίας	των	μαθημάτων	της	επόμενης	
ημέρας	(Cooper	&	Valentine,	2001.Patton,	Jayanthi	&	Polloway,	2001).	
Δεν	 είναι	 επίσης	 σπάνιο	 το	 φαινόμενο	 να	 απασχολούνται	 τα	 παιδιά	 αυτά	 σε	
επαγγελματικές	 δραστηριότητες	 της	 οικογένειας	 (π.χ.	 αγροτικές	 εργασίες	 ή	 στην	
οικογενειακή	 επιχείρηση),	 ή	 να	 αναλαμβάνουν	 επιπλέον	 ρόλους	 μέσα	 στο	 σπίτι,	
προκειμένου	 να	 ελαφρυνθούν	 οι	 γονείς	 από	 ορισμένες	 υποχρεώσεις	 (π.χ.	 φροντίδα	
μικρότερων	 αδερφών).	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 ο	 χρόνος	 των	 παιδιών	 αυτών	 είναι	 πολύ	
περιορισμένος,	γεγονός	που	συμβάλλει	αρνητικά	στην	ολοκλήρωση	της	σχολικής	εργασίας	
που	έχει	αναθέσει	ο	εκπαιδευτικός.	Πρόσφατα	ερευνητικά	δεδομένα	για	 τις	 εξωσχολικές	
δραστηριότητες	 των	 παιδιών	 σε	 16	 διαφορετικές	 χώρες	 επιβεβαιώνουν	 ότι	 στις	
φτωχότερες	χώρες	(σε	σύγκριση	με	τις	πιο	πλούσιες)	οι	μαθητές	συμμετέχουν	περισσότερο	
στις	δουλειές	του	σπιτιού	ή	και	σε	δουλειές	επί	πληρωμή	εκτός	σπιτιού	με	αποτέλεσμα	να	
ελαττώνεται	σημαντικά	ο	διαθέσιμος	 χρόνος	για	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες	 (π.χ.	 κατ’	
οίκον	εργασίες,	φροντιστήρια	κ.ά.)	(Rees,	2017).	
Απέναντι	 σε	 αυτήν	 την	 πολύ	 δύσκολη	 για	 ορισμένους	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 το	
σχολείο	 συνεχίζει	 να	 αναθέτει	 καθημερινά	 πολλές	 και	 ανούσιες	 εργασίες,	 τις	 οποίες	 ο	
μαθητής	πρέπει	να	διεκπεραιώσει	και	να	επιστρέψει	χωρίς	όμως	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	
συνθήκες	 προέλευσής	 τους.	 Ένα	 συναφές	 πρόβλημα	 είναι	 ότι	 σχεδόν	 πάντα	 οι	 εργασίες	
που	δίνονται	δεν	διαφοροποιούνται	και	δεν	εξατομικεύονται	με	αποτέλεσμα	για	κάποιους	
μαθητές	οι	εργασίες	να	είναι	«παιγνίδι»,	ενώ	για	κάποιους	άλλους	«Γολγοθάς».		
Οι	 έρευνες	 δείχνουν	 ότι	 οι	 μαθητές	 από	 τα	 χαμηλά	στρώματα	 της	 κοινωνικοοικονομικής	
κλίμακας	και	ιδιαίτερα	οι	αλλοδαποί	μαθητές	είναι	πιθανό	να	παραμένουν	«αδύναμοι»		ή	
μέτριοι	 μαθητές	 από	 τις	 πρώτες	 κιόλας	 τάξεις,	 επειδή	 δεν	 λαμβάνουν	 την	 ανάλογη	
υποστήριξη	 και	 βοήθεια	 από	 την	 οικογένειά	 τους	 και	 δυσκολεύονται	 ή	 αδυνατούν	 να	
ολοκληρώσουν	τις	εργασίες	τους	στο	σπίτι	(Ronning,	2011.	Barber,	1986).	Τα	παιδιά	αυτά	
είναι	 προφανές	 ότι	 δεν	 επωφελούνται	 από	 την	 ανάθεση	 πολλών	 και	 αδιαφοροποίητων	
εργασιών	 στο	 σπίτι.	 Έρευνα	 με	 γονείς	 στην	 Κύπρο	 μέσω	 συνεντεύξεων	 έδειξε	 ότι	 οι	
εκπαιδευτικοί	 αναθέτουν	 πολλές	 εργασίες	 με	 αποτέλεσμα	 αρκετοί	 γονείς	 να	
αντιμετωπίζουν	 τις	 εργασίες	 ως	 έναν	 καθημερινό	 «εφιάλτη»,	 αλλά	 πολλοί	 περισσότερο	
όσοι	προέρχονται	από	τα	χαμηλότερα	κοινωνικό-μορφωτικά	στρώματα	(Symeou,	2009).	
Συνεπώς,	όταν	το	σχολείο	αναθέτει	εργασίες	είναι	σαν	να	μεταφέρει	μέρος	της	αποστολής	
του	 προς	 την	 οικογένεια	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 προς	 τις	 κοινωνικοοικονομικές	 και	
μορφωτικές	 συνθήκες	 της	 οικογένειας.	 Έτσι	 η	 συστηματική	 ενίσχυση	 του	 παιδιού	 περνά	
στην	ιδιωτική	σφαίρα	και	οι	κατ’	οίκον	εργασίες	μετατρέπονται	σε	ένα	μέσο	του	σχολείου,	
το	οποίο	δημιουργεί	συστηματικά	αδικίες	και	διευρύνει	το	χάσμα	μεταξύ	των	παιδιών	από	
τα	λεγόμενα	προνομιούχα	και	μη	προνομιούχα	κοινωνικά	στρώματα.	
Τα	παραπάνω	προβλήματα	είναι	σαφές	ότι	οξύνονται	σε	υπερβολικό	βαθμό	σε	περιόδους	
οικονομικής	κρίσης,	όπως	αυτή	που	περνά	τα	τελευταία	χρόνια	η	Ελλάδα.	Αν	και	η	κρίση	
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είναι	 εκτεταμένη	 και	 τη	 βιώνουν	 πολλές	 κοινωνικές	 ομάδες,	 τα	 χαμηλότερα	
κοινωνικοοικονομικά	στρώματα	είναι	αυτά	που	πλήττονται	περισσότερο.		
Αυτό	σημαίνει	ότι	όλο	και	περισσότεροι	μαθητές	του	ελληνικού	σχολείου	αντιμετωπίζουν	
στο	 οικογενειακό	 τους	 περιβάλλον	 ακραίες	 καταστάσεις	 επιβίωσης,	 αντίστοιχες	
ψυχολογικές	 επιβαρύνσεις	 και	 υλικές	 στερήσεις	 που	 σε	 ορισμένες	 περιπτώσεις	 φτάνουν	
στα	όρια	του	υποσιτισμού.	Υπό	αυτές	τις	δυσμενείς	συνθήκες	η	ολοκλήρωση	των	σχολικών	
εργασιών	 στο	 σπίτι	 είναι	 ίσως	 το	 τελευταίο	 πράγμα	 που	 έχουν	 να	 σκεφτούν	 ορισμένοι	
γονείς,	ιδίως	αν	οι	σχολικές	εργασίες	είναι	δύσκολες.			
Ένα	επιπλέον	πρόβλημα	είναι	ότι	σε	αυτήν	την	κρίση	που	περνά	η	χώρα	υποχωρεί	το	όποιο	
κράτος	 πρόνοιας	 και	 ατονούν	 ακόμα	 περισσότερο	 οι	 (ούτως	 ή	 άλλως	 υποτονικοί)	
υποστηρικτικοί	 θεσμοί	 και	 φορείς	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 λειτουργήσουν	 ενισχυτικά	 στις	
οικογένειες	 και	 στους	 μαθητές	 που	 προέρχονται	 από	 τα	 λιγότερο	 ευνοημένα	 κοινωνικά	
στρώματα	 και	 να	 παίξουν	 έναν	 αντισταθμιστικό	 ρόλο	 στις	 κοινωνικές	 ανισότητες.	 Αυτό	
είναι	 ορατό	 στην	 περίπτωση	 του	 ολοήμερου	 σχολείου,	 το	 οποίο	 εν	 μέσω	 οικονομικής	
κρίσης	αφήνεται	στην	τύχη	του	και	φυλλοροεί.		
Υπάρχει	ένα	ακόμα	σημείο	το	οποίο	πρέπει	να	αναφερθεί.	Αν	καταργήσουμε	εντελώς	τις	
εργασίες	 προκειμένου	 να	 καταργήσουμε	 και	 τις	 συνακόλουθες	 διακρίσεις,	 τότε	 είναι	
πιθανό	 να	 προκύψουν	 διακρίσεις	 άλλου	 είδους:	 αν	 οι	 γονείς	 με	 υψηλές	 προσδοκίες	
εκπαίδευσης	 για	 τα	 παιδιά	 τους	 δουν	 ότι	 εκλείπει	 μία	 υποχρεωτική	 μορφή	 κατ’	 οίκον	
εκπαίδευσης,	τότε	είναι	πιθανό	να	φροντίσουν	να	την	αναπληρώσουν,	δημιουργώντας	το	
δικό	 τους	 καθεστώς	 κατ’	 οίκον	 εργασιών,	 αγοράζοντας	 βιβλία	 ασκήσεων	 του	 εμπορίου,	
υπαγορεύοντας	 καθημερινά	 την	 ορθογραφία	 και	 γενικότερα	 ενεργώντας	 με	 ποικίλους	
τρόπους	 βοήθειας	 και	 υποστήριξης	 των	 παιδιών	 τους.	 Ακόμα	 και	 εάν	 τέτοιες	 πρακτικές	
αμφισβητούνται	ως	προς	την	αποτελεσματικότητά	τους,	κανείς	δεν	μπορεί	να	αποκλείσει	
ότι	ορισμένα	παιδιά	επωφελούνται	από	αυτό,	ενώ	άλλα	παιδιά	χωρίς	εξωσχολική	βοήθεια	
από	 τους	 γονείς	 τους	μπορεί	 να	βρίσκονται	 σε	μία	προβληματική	 κατάσταση,	 βιώνοντας	
τον	ελεύθερο	χρόνο	τους	καθηλωμένα	μπροστά	σε	μία	οθόνη.	Άλλωστε,	πολλοί	γονείς	από	
τα	μη	προνομιούχα	κοινωνικά	στρώματα	ζητούν	να	παίρνουν	τα	παιδιά	τους	εργασίες	για	
το	 σπίτι	 επειδή	 τις	 	 θεωρούν	 ένα	 μέσο	 σχολικής	 επιτυχίας	 και	 συνεπώς	 ένα	 εισιτήριο	
εξόδου	 των	παιδιών	 τους	από	 τη	δυσμενή	 καθημερινότητα	στην	οποία	 ζουν	 και,	 επίσης,	
επειδή	 πιστεύουν	 ότι	 είναι	 προτιμότερο	 να	 ασχολείται	 το	 παιδί	 τους	 με	 τις	 σχολικές	
εργασίες	 του	 παρά	 να	 γυρίζει	 στους	 δρόμους	 (Buell,	 2004.	 Glasman,	 2009).	 Συνεπώς,	 αν	
ορισμένοι	 εκπαιδευτικοί	 θελήσουν	 να	 καταργήσουν	 εντελώς	 τις	 κατ’	 οίκον	 εργασίες	
προκειμένου	να	αποφύγουν	τις	παρενέργειές	τους	σε	συγκεκριμένες	ομάδες	παιδιών,	είναι	
πιθανόν	να	βρεθούν	αντιμέτωποι	με	άλλες	ανεπιθύμητες	επιδράσεις	(Kohler,	2017).		
Η	απάντηση	σε	αυτά	τα	ζητήματα	δεν	μπορεί	να	είναι	η	ανάθεση	εργασιών	σε	μαθητές	που	
δυσκολεύονται	ή	αδυνατούν	να	τις	πραγματοποιήσουν	μόνοι	τους,	ενώ	και	οι	γονείς	τους	
αδυνατούν	 να	 βοηθήσουν.	 Το	 ζητούμενο	 είναι	 να	 μετατραπεί	 η	 κατ’	 οίκον	 εργασία	 σε	
σχολική	 εργασία,	 είτε	 στο	 πλαίσιο	 του	 ολοήμερου	 σχολείου,	 είτε	 εντάσσοντας	 τις	
παιδαγωγικές	και	διδακτικές	τους	λειτουργίες	στη	διδασκαλία.			
Το	 πρόβλημα	 είναι	 ότι	 το	 ολοήμερο	 σχολείο,	 ένας	 θεσμός	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 παίξει	
αντισταθμιστικό	 ρόλο	 για	 τα	 παιδιά	 που	 αντιμετωπίζουν	 δυσκολίες	 και	 προβλήματα	 στο	
σπίτι	τους,	δεν	υποστηρίζεται,	το	Υπουργείο	Παιδείας	δεν	διορίζει	το	απαραίτητο	διδακτικό	
προσωπικό	 με	 αποτέλεσμα	 οι	 γονείς	 να	 μην	 στέλνουν	 ή	 να	 αποσύρουν	 τα	 παιδιά	 τους,	
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αφού	οι	στόχοι	του	δεν	επιτυγχάνονται.	Και	βέβαια	ένας	κεντρικός	στόχος	του	ολοήμερου	
είναι	η	ολοκλήρωση	των	κατ’	οίκον	εργασιών	
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	«Φανταστικές	μηχανές»	
	Οι	μηχανές	του	B.	Munari	ως	μέσο	για	την	κριτική	

συνειδητοποίηση	στο	Δημοτικό	σχολείο	
	
	

Αικατερίνη	Ιωαννίδου,	Ροζαλία	Ποζίδου,	Ειρήνη	Γεωργάκη-Κόλλια	
Ομάδα	παιδαγωγών	«το	ατελιέ	της	Φανταστικής»	

	
	

Περίληψη	
Το	 1934	 ο	 καλλιτέχνης	 Bruno	 Munari	 αρχίζει	 να	 παρουσιάζει	 τα	 έργα	 που	 ο	 ίδιος	 ονομάζει	 «Άχρηστες	
μηχανές».	 Οι	 αιωρούμενες	 αυτές	 κατασκευές	 αποτελούν	 ένα	 πρωτοποριακό	 εγχείρημα	 που	 στοχεύει	 στην	
τρισδιάστατη	 απόδοση	 της	 αφηρημένης	 τέχνης	 με	 τη	 χρήση	 καθημερινών	 υλικών,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 το	
χώρο	και	τα	χαρακτηριστικά	του	και	μέσω	μιας	μεθοδικής	διαδικασίας,	που	περιλαμβάνει	το	σχεδιασμό	και	
την	 έρευνα	 (Zaffarano,	 2012).	 Οι	 μηχανές	 του	 Munari	 εμπνέουν	 το	 σχεδιασμό	 του	 εκπαιδευτικού	
προγράμματος	 με	 τίτλο	 «Φανταστικές	 μηχανές».	 Πρόκειται	 για	 μια	 διδακτική	 πρόταση	 για	 το	 μάθημα	 των	
Εικαστικών	 στο	 Δημοτικό	 και	 αφορά	 στο	 σχεδιασμό	 και	 την	 παραγωγή	 τρισδιάστατων	 φανταστικών	
κατασκευών.	 Το	πρόγραμμα	στοχεύει	 στη	συνειδητή	 και	 σκόπιμη	άσκηση	 της	φαντασίας,	ως	 	 χειραφετικής	
δύναμης,	μέσω	της	εικαστικής	δημιουργίας.		Ο	σχεδιασμός	του	θεμελιώνεται	σε	ιδέες	και	αρχές	τόσο	από	το	
χώρο	 της	 απελευθερωτικής	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 όσο	 και	 από	 αυτόν	 των	 τεχνών.	 Λαμβάνεται	 υπόψη	 ο	
σκοπός	 της	 Απελευθερωτικής	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής,	 ο	 μετασχηματισμός	 δηλαδή	 της	 κοινωνίας,	 και	 του	
πολιτισμού	μέσω	της	κριτικής	συνειδητοποίησης	(Γρόλλιος	&	Γούναρη,	2016:	104).	Ο	Freire	προτείνει	για	το	
σκοπό	αυτό	την	ανάδειξη	θεμάτων	από	την	πραγματική	ζωή	των	μαθητών/-τριών,	που	θα	υποστηρίξουν	μια	
διαδικασία	 διαλόγου,	 αναστοχασμού,	 κατανόησης	 και	 αμφισβήτησης,	 οδηγώντας	 τελικά	 στην	 ανάληψη	
κοινωνικής	δράσης		(Γρόλλιος	&	Γούναρη,	2016:	106).	Η	Greene	(1995)	υπογραμμίζει	τη	συμβολή	των	έργων	
τέχνης	 στη	 διαδικασία	 της	 μετασχηματίζουσας	 αγωγής	 υποστηρίζοντας	 πως	 αυτά	 συνδέουν	 τον	 κριτικό	
στοχασμό	με	την	αισθητική	εμπειρία.	Αναφορικά	με	την	κριτική	συνειδητοποίηση	υπογραμμίζει	το	ρόλο	της	
φαντασίας,	 η	 οποία	 επιτρέπει	 την	 αμφισβήτηση	 της	 τρέχουσας	 πραγματικότητας	 και	 τη	 σύλληψη	 μιας	
εναλλακτικής	 (Greene,	 1995:	 16).	 Στα	 πλαίσια	 της	 εργασίας	 οι	 παραπάνω	 θέσεις	 εξετάζονται	 συνδυαστικά	
διερευνώντας	 τις	 δυνατότητες	 δημιουργίας	 ενός	 ρεύματος	 απελευθερωτικής	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 στην	
ελληνική	 εκπαίδευση	 στενά	 συνδεδεμένου	 με	 την	 αισθητική	 εμπειρία.	 Ταυτόχρονα,	 παρουσιάζονται	 και	
συζητούνται	ο	σχεδιασμός,	η	εφαρμογή,	τα	αποτελέσματα	και	οι	πιθανές	προεκτάσεις	του	προγράμματος.	
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Εισαγωγή	
Στόχο	 της	 παρούσας	 εργασίας	 αποτελεί	 η	 παρουσίαση	 μιας	 διδακτικής	 πρότασης	 με	
αφορμή	 το	 έργο	 του	 B.	Munari	 «Άχρηστες	Μηχανές»	 για	 την	 πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση,	
στηριγμένης	στις	αρχές	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής.	
Στην	 εργασία	 παρουσιάζονται	 αρχικά	 βιογραφικά	 στοιχεία	 του	 καλλιτέχνη	 καθώς	 και	 οι	
καλλιτεχνικές	 του	 επιρροές,	 ώστε	 να	 πλαισιωθεί	 το	 συνολικό	 του	 έργο.	 Ακόλουθα,	
εξετάζεται	το	έργο	του	«Άχρηστες	Μηχανές»	με	αφορμή	το	οποίο	η	ομάδα	παιδαγωγών	το	
«ατελιέ	της	Φανταστικής»	σχεδιάζει	το	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	«Φανταστικές	Μηχανές».		
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Bruno	Munari	–γνωριμία	με	τον	καλλιτέχνη	
Ορόσημα	στη	βιογραφία	και	το	έργο	του	

Ο	Ιταλός	καλλιτέχνης	γεννιέται	το	1907	στο	Μιλάνο,	όπου	και	πεθαίνει,	το	1998.	To	1925	
εργάζεται	για	έναν	χρόνο	ως	μηχανικός,	γεγονός	που	ασκεί	μεγάλη	επίδραση	στο	έργο	του,	
καθώς	έρχεται	σε	επαφή	με	την	τεχνολογία,	κατανοεί	τη	χρησιμότητά	της	στην	καθημερινή	
ζωή	και	αναπτύσσει	 τεχνικές	 ικανότητες	για	το	χειρισμό	μηχανισμών	και	υλικών	 (Munari,	
1986:	 74).	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 ζωής	 του	ασκεί	 πλούσια	 δραστηριότητα	 σε	 πολλαπλούς	
τομείς	 (καλές	 τέχνες,	 βιομηχανικό	 σχεδιασμό,	 εικονογράφηση,	 γραφιστική,	 εκπαίδευση,	
συγγραφή	 διαφόρων	 βιβλίων,	 μεταξύ	 των	 άλλων	 και	 παιδικών)	 	 (Restany,	 1999:	 13).	
Παρουσιάζει	έντονο	ενδιαφέρον	για	τη	διεύρυνση	της	παιδικής	ευαισθησίας	μέσα	από	το	
παιχνίδι	 ως	 αντικείμενο	 και	 για	 το	 σκοπό	 αυτό	 δημιουργεί	 «παιδαγωγικά	 καλλιτεχνικά	
εργαστήρια»	 για	 παιδιά	 (Antonello,	 2009:	 24).	 Το	 έργο	 του,	 ιδιαίτερα	 αυτό	 που	
πραγματοποιεί	 μετά	 τον	 Β΄	 Παγκόσμιο	 Πόλεμο,	 αναζωογονεί	 σημαντικά	 την	 ιταλική	
καλλιτεχνική	 σκηνή,	 ειδικότερα	 στον	 τομέα	 του	 βιομηχανικού	 σχεδιασμού,	 ωστόσο	 η	
επίδραση	του	ξεπερνά	τα	στενά	όρια	της	χώρας	του	(Antonello,	2014:	1-2).	Εξετάζοντας	το	
έργο	και	την	πορεία	του,	συμπεραίνουμε	πως	πρόκειται	για	έναν	αεικίνητο	καλλιτέχνη	που	
χαρακτηρίζεται	 από	 ανανεωτικό	 και	 ριζοσπαστικό,	 σε	 καλλιτεχνικό	 επίπεδο,	 πνεύμα.	
Σύμφωνος	 με	 το	 ιστορικό,	 κοινωνικό	 και	 καλλιτεχνικό	 πλαίσιο	 της	 περιόδου	 εντός	 της	
οποίας	 δρα,	 εντάσσει	 συστηματικά	 στην	 μεταπολεμική	 καθημερινότητα	 τα	 στοιχεία	 της	
φαντασίας	και	της	τέχνης.		

	
Ρεύμα-τάση-επιρροές	

Ο	Munari	 διατηρεί	 επαφές	 με	 πλήθος	 από	 τα	 σύγχρονα	 καλλιτεχνικά	 κινήματα,	 από	 τα	
οποία	και	δέχεται	επιρροές,	δίχως	ωστόσο	το	έργο	του	να	χάνει	τα	μείζονα	χαρακτηριστικά	
του,	τα	οποία	διατηρεί	σταθερά	(Zaffarano,	2012:	150).	Το	1927	πραγματοποιεί	τα	πρώτα	
του	καλλιτεχνικά	βήματα	και	συντάσσεται	με	τον	ιταλικό	Φουτουρισμό,	συμμετέχοντας	σε	
εικαστικές	 εκθέσεις	 μαζί	 με	 καλλιτέχνες	 όπως	 ο	 Marinetti	 (Zaffarano,	 2012:	 151).	 Η	
κυριαρχία	 των	 Φουτουριστών	 εκείνη	 την	 περίοδο	 στο	 Μιλάνο	 είναι	 αδιαμφισβήτητη,	 ο	
Munari	 ωστόσο	 διατηρεί	 ήδη	 από	 την	 αρχή	 μια	 κάποια	 απόσταση	 από	 την	 αισθητική	
θεωρία	του	καλλιτεχνικού	αυτού	κύκλου,	κάτι	που	σταδιακά	ολοένα	και	εντείνεται	(Ricas,	
1999:	63).	Φαίνεται	πως	αυτό	που	κυρίαρχα	τον	έλκει	προς	το	συγκεκριμένο	κίνημα	είναι	η	
ετερογένεια	των	μεθόδων	που	χρησιμοποιεί,	η	 ικανότητά	του	να	συνδυάζει	διαφορετικές	
μορφές	 τέχνης	 και	 τεχνικές,	 η	 τάση	 του	 να	 διερευνά	 νέα	 μέσα	 για	 την	 παραγωγή	
αισθητικών	 και	 καλλιτεχνικών	 προϊόντων,	 καθώς	 και	 οι	 δεσμοί	 του	 με	 πληθώρα	
εφαρμοσμένων	 τεχνών	 (γραφιστική,	 διαφήμιση,	 βιομηχανικός	 σχεδιασμός	 κ.ο.κ.)	
(Antonello,	 2009:	 4).	 	 Παρακολουθώντας	 στενά	 τη	 δράση	 των	 υπόλοιπων	 ευρωπαϊκών	
κινημάτων	 στο	 χώρο	 των	 τεχνών	 συνολικά,	 πολύ	 σύντομα	 συνειδητοποιεί	 τις	 αισθητικές	
και	 πολιτικές	 του	 διαφορές	 με	 τους	 Φουτουριστές	 (Meneguzzo,	 1995:	 7),	 γεγονός	 που	
οδηγεί	στη	διαφοροποίησή	του	από	αυτούς	και	στην	αποχώρηση	από	το	κίνημα	στις	αρχές	
τις	δεκαετίας	του	1930	με	τη	δημιουργία	των	πρώτων	«άχρηστων	μηχανών»	(Quintavalle,	
1979:	15-22).		
Είναι	 σαφείς	 την	 περίοδο	 αυτή	 οι	 επιρροές	 που	 δέχεται	 από	 το	 ρεύμα	 της	 Αφηρημένης	
τέχνης	 και	 από	 καλλιτέχνες	 όπως	 ο	 Man	 Ray	 ή	 ο	 Calder	 (Solimano,	 1997:	 62).	 Ο	 ίδιος	
άλλωστε	επιλέγει	να	σταθεί	στο	έργο	του	ζωγράφου	W.	Kadinsky	αναφέροντας	πως	για	τον	
ίδιο	 αποτέλεσε	 πρόκληση	 η	 ιδέα	 του	 να	 προσπαθήσει	 να	 απελευθερώσει	 από	 την	
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στατικότητα	του	ζωγραφικού	καμβά	τις	γεωμετρικές	φόρμες	και	να	τις	συνθέσει	με	τέτοιο	
τρόπο	 στις	 τρεις	 διαστάσεις,	 ώστε	 να	 συνυπάρξουν	 στο	 χώρο	 αλληλεπιδρώντας	 τόσο	 με	
αυτόν,	 όσο	 και	 με	 τα	 δρώντα	 σε	 αυτόν	 υποκείμενα	 (Munari,	 1966:	 10).	 Αρχίζοντας	 να	
συνεργάζεται	με	την	γκαλερί	Milione,	η	οποία	εκτός	από	εκθεσιακό	χώρο	αποτελεί	σημείο	
συνάντησης	 και	 αναφοράς	 νέων	 καλλιτεχνών,	 εργαστήριο	 και	 βιβλιοθήκη,	 ο	 Munari	
διαβάζει	το	περίφημο	Bauhausbucher,	το	Tagerbucher	του	Paul	Klee,	καθώς	και	περιοδικά	
όπως	 το	 Abstraction	 –	 Creation	 και	 το	 Cercle	 et	 Carre,	 Cahiers	 d’Art,	 μέσω	 των	 οποίων	
έρχεται	 σε	 επαφή	 με	 τον	 Σουρεαλισμό	 και	 τον	 Ντανταϊσμό	 (Quintavalle,	 1979:	 34).	
Πειραματίζεται	 ακόμα	 με	 τον	 Κυβισμό	 σε	 ζωγραφικά	 του	 έργα,	 όπως	 και	 με	 το	
φωτομοντάζ,	κατά	το	πρότυπο	των	Κονστρουκτιβιστών	(Antonello,	2014:	18-19).	
Συμπερασματικά,	 μπορούμε	 να	 υποστηρίξουμε	 πως	 πρόκειται	 για	 έναν	 καλλιτέχνη	 που	
επιδιώκει	 να	 συνδυάσει	 αρμονικά	 διαφορετικές	 πηγές	 έμπνευσης,	 επιχειρώντας	ωστόσο	
διαρκώς	 να	 τις	 προεκτείνει,	 μέσα	 από	 τον	 πειραματισμό	 και	 την	 έρευνα.	 Όπως	
χαρακτηριστικά	 ο	 ίδιος	 σημειώνει,	 «το	 ζητούμενο	 ήταν	 «να	 δοκιμάσω»	 πράγματα,	 η	
επιθυμία	να	ξέρω	όσο	γίνεται	περισσότερα»	(Quintavalle,	1979:	35)	
	

Χαρακτηριστικά	του	έργου	του	
Στο	 έργο	 του	Munari	 διαφαίνεται	 η	 βαθιά	 και	 ολόπλευρη	 κατανόηση	 της	 καλλιτεχνικής	
πράξης,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 συνυπάρχουν	 στοιχεία	 ειρωνείας	 και	 ελαφρότητας,	
χαρακτηριστικά	που	θα	του	χαρίσουν	τον	τίτλο	του	«Leonardo	και	του	Peter	Pan	του	20ου	
αιώνα	της	 ιταλικής	τέχνης»	 (Restany,	1999:	13).	Αναγνωρίζεται	ακόμα	στον	καλλιτέχνη	το	
γεγονός	ότι	δημιουργεί	αδιάκοπα,	από	το	1920	έως	το	1990,	διατηρώντας	τον	ίδιο	βαθμό	
ευρηματικότητας	 και	 πρωτοτυπίας,	 δίχως	 να	 εμφανίζει	 στοιχεία	 κάμψης	 ή	 επανάληψης	
(Zaffarano,	2012:	150).	
Χαρακτηριστική	 είναι	 η	 στάση	 του	 απέναντι	 στα	 υλικά	 της	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας,	
καθώς	και	η	προσέγγισή	τους.	Ως	προς	το	είδος	των	υλικών	ο	Ιταλός	καλλιτέχνης	προτείνει	
τη	 χρήση	 καθημερινών	 υλικών,	 παραδοσιακών	 ή	 και	 νεότερων	 τα	 οποία	 ήταν	 πλέον	
διαθέσιμα	 χάρη	 στη	 σύγχρονη	 βιομηχανία,	 όπως	 το	 ατσάλι,	 το	 πλαστικό,	 το	 ραγιόν,	
μεταλλικά	πλέγματα,	χρωματιστά	γυαλιά,	ίνες	βαμβακιού,	μαλλιού	και	μεταξιού	διαφόρων	
διαμέτρων,	σωλήνες,	ελατήρια,	μοχλούς	κ.λ.π.	 (Balla	&	Depero,	1915:	198).	Για	τον	 ίδιο	η	
επιλογή	 του	υλικού	στηρίζεται	 κυρίαρχα	σε	 ένα	 κριτήριο,	 το	 κατά	πόσο	αυτό	παρέχει	 τη	
δυνατότητα	στον/στην	καλλιτέχνη	να	πειραματιστεί	με	τις	ιδιότητες	και	τα	όρια	του,	τόσο	
σε	αισθητηριακό,	όσο	και	σε	ψυχολογικό	επίπεδο	(Antonello,	2009:	22).	Το	ενδιαφέρον	του	
αυτό	 αναφορικά	 με	 τις	 υφές	 και	 τις	 ιδιότητες	 των	 υλικών	 είναι	 που	 τον	 οδηγεί	 να	
πραγματώσει	 ένα	 από	 τα	 γνωστά	 διδακτικά	 του	 πειράματα,	 το	 οποίο	 αποκαλεί	 «απτικά	
εργαστήρια»	(Munari,	1985:	4).		
Εστιάζοντας	στα	υλικά	και	τα	χαρακτηριστικά	τους	έμμεσα	αναδεικνύει	τον	κεντρικό	ρόλο	
της	 μορφής	 στο	 έργο	 του,	 ισόποσα	 σημαντική	 με	 το	 αισθητικό	 αποτέλεσμα.	 Η	
μορφοποιητική	 διαδικασία	 όμως,	 στο	 έργο	 του	Munari,	 δεν	 προκύπτει	 με	 αφηρημένο	 ή	
αυθαίρετο	 τρόπο,	 όπως	 συμβαίνει	 στο	 κίνημα	 του	 Dada	 με	 το	 οποίο	 διατηρεί	 επαφές.	
Αντίθετα,	 απορρέει	 από	 μια	 εξαιρετικά	 απαιτητική	 πειραματική	 μέθοδο	 στην	 οποία	
συνδυάζει	τη	φαντασία	και	την	αισθητική	–	και	όχι	μόνο	–	γνώση.	Το	οπτικό	αποτέλεσμα	
από	 την	 εφαρμογή	 αυτής	 της	 μεθόδου	 είναι	 η	 παραγωγή	 έργων	 design.	 H	 μέθοδός	 του	
αποτελείται	από	11	στάδια:	εντοπισμός	προβλήματος,	ορισμός	του	προβλήματος,	ανάλυση	
του	προβλήματος	στα	επιμέρους	δομικά	του	στοιχεία,	έρευνα-συλλογή	στοιχείων,	ανάλυση	
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των	 στοιχείων,	 δημιουργικότητα,	 υλικά	 και	 τεχνολογίες,	 πειραματισμός,	 δημιουργία	
δειγμάτων/μακετών,	έλεγχος,	τεχνικά	σχέδια1.	

	
	

Οι	μηχανές	του	Μουνάρι	
Το	 1930	 ο	 καλλιτέχνης,	 επηρεασμένος	 από	 την	 τάση	 για	 υπέρβαση	 της	 ζωγραφικής,	
δημιουργεί	 την	 πρώτη	 του	 «μηχανή»,	 την	 οποία	 και	 ονομάζει	 «Εναέρια	 Μηχανή»	
(Zaffarano,	 2012:	 152).	Πρόκειται	 για	μια	αιωρούμενη	σύνθεση	με	 ευθείες	 και	 καμπύλες	
γραμμές	 κατασκευασμένες	 από	 ξύλο	 και	 μέταλλο,	 που	 συνδέουν	 8	 σφαίρες,	 δίνοντας	
σύμφωνα	 με	 το	 δημιουργό	 τους	 την	 αίσθηση	 πως	 πρόκειται	 μόρια,	 αστερισμούς	 ή	
διαστημικό	σταθμό	(Munari,	1971:	6)	και	η	οποία	κινείται	με	τυχαίο	τρόπο	από	τα	ρεύματα	
του	αέρα.	Η	επιλογή	του	θέματος,	η	φαντασιακή	δηλαδή	αναπαράσταση	του	διαστήματος,	
παραπέμπει	 με	 σαφήνεια	 στις	 επιλογές	 των	 φουτουριστών	 ζωγράφων	 της	 περιόδου	
(Zaffarano,	2012:	153).		
Την	ίδια	περίπου	περίοδο	και	συγκεκριμένα	το	1933,	συλλαμβάνει	την	ιδέα	των	«άχρηστων	
μηχανών»	τις	οποίες	και	παρουσιάζει	σε	σειρά	εκθέσεων	κυρίως	στο	Μιλάνο2.	Συνδέεται	
τόσο	 με	 αυτή	 την	 ιδέα,	 ώστε	 φτάνει	 να	 γίνει	 γνωστός	 ως	 «ο	 άνθρωπος	 που	 φτιάχνει	
άχρηστες	μηχανές»	(Munari,	2001:	38).	Πρόκειται	για	αιωρούμενες	κατασκευές	των	οποίων	
το	κάθε	στοιχείο	της	δομής	τους	είναι	ελεύθερο	να	πραγματοποιήσει	τυχαίες	περιστροφές	
γύρω	 από	 έναν	 κάθετο	 άξονα,	 αξιοποιώντας	 τα	 ρεύματα	 του	 αέρα	 για	 να	 προσδώσει	
κίνηση	σε	αυτές	(Zaffarano,	2012:	153).	Αυτό	ακριβώς	το	στοιχείο,	της	ανεξάρτητης	κίνησης	
των	 επιμέρους	 στοιχείων	 της	 σύνθεσης	 είναι	 που	 τις	 διαφοροποιεί	 από	 τις	 Εναέριες	
Μηχανές.	Η	αισθητική	επίδραση	του	Mondrian	και	το	στοιχείο	της	κίνησης	οδηγούν	στον	
χαρακτηρισμό	 των	 άχρηστων	 μηχανών	 ως	 ένα	 από	 τα	 πρώτα	 δείγματα	 κινητικής	 τέχνης	
(Popper,	 1970:	 334).	 Οι	 πρώτες	 του	 άχρηστες	 μηχανές	 συχνά	 παραλληλίζονται	 με	 τις	
																																																																				
	
1  Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε τη συσχέτιση της µεθοδολογίας του Munari µε τη µεθοδολογία του Project 
κατά Kilpatrick.  
2 Το 1934 παρουσιάζεται στην Galleria 3 Arti του Μιλάνο η έκθεση «Μια επιλογή 25χρονων Φουτουριστών», 
όπου ο Munari παρουσιάζει 8 έργα του, ενώ παράλληλα υπογράφει το Τεχνικό Μανιφέστο της Φουτουριστικής 
Αεροπλαστικής, προτείνοντας την εισαγωγή ενός νέου είδους τέχνης. Ονοµάζει την πρότασή του «µηχανή = 
τέχνη, δηλαδή, εφεύρεση άχρηστων µηχανών». Τα έργα αυτά παρουσιάζονται και ένα χρόνο µετά στο 
Δηµοτικό Θέατρο της πόλης του Reggio Emilia. 
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αιωρούμενες	 κατασκευές	 του	 Man	 Ray	 και	 συχνότερα	 με	 τα	 αιωρούμενα	 mobile	 του	
Calder,	ωστόσο	τα	έργα	του	Munari	φτιάχνονται	και	εκθέτονται	με	τέτοιο	τρόπο,	ώστε	να	
έχουν	 την	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 αλληλεπίδραση	 με	 το	 περιβάλλον	 τους,	 σε	 τέτοιο	 βαθμό,	
ώστε	 τα	 όρια	 μεταξύ	 του	 εκθέματος	 και	 του	 χώρου	 να	 γίνονται	 δυσδιάκριτα	 για	 τους	
θεατές	(Zaffarano,	2012:	154).	Επιδιώκει	να	δημιουργήσει	ένα	αισθητικό	περιβάλλον,	στο	
οποίο	οι	θεατές	θα	εμβυθίζονται	αλληλοεπιδρώντας	με	τις	κινήσεις	της	μηχανής,	τις	σκιές,	
τους	ήχους	και	τις	αντηχήσεις	της	κ.ο.κ.	 (Barberis,	1978:	97).	Η	επιλογή	του	ονόματος,	αν	
και	 μοιάζει	 άστοχη,	 είναι,	 τελικά,	 καθόλα	 δικαιολογημένη,	 καθώς	 οι	 μηχανές	 αυτές,	 σε	
αντίθεση	 με	 τις	 μηχανές	 στα	 πλαίσια	 της	 βιομηχανικής	 παραγωγής,	 δεν	 παράγουν	
καταναλωτικά	αγαθά,	δεν	αλλοτριώνουν	όσους	και	όσες	τις	χειρίζονται,	δεν	οδηγούν	στη	
συσσώρευση	κεφαλαίου	(Munari,	1966:	15).	Το	όνομα	αποτελεί	ένα	οξύμωρο	σχήμα,	ένα	
τέχνασμα,	μέσω	του	οποίου	ο	Munari	ωθεί	τους	θεατές	να	στοχαστούν	αναφορικά	με	την	
χρησιμότητα	 του	 μη	 χρήσιμου	 (τέχνη)	 και	 την	 μη	 χρησιμότητα	 του	 χρήσιμου	 (μηχανή),	
προεκτείνοντας	αυτή	τη	σκέψη	ακόμα	και	στην	καθημερινή	τους	ζωή.		
Τη	δεκαετία	του	1950	ο	Ιταλός	καλλιτέχνης	δημιουργεί	τις	«ά-ρυθμες	μηχανές»,	μέσω	των	
οποίων	 εξακολουθεί	 να	 διερευνά	 την	 ίδια	 ιδέα,	 αυτή	 των	 μηχανισμών	 που	 είναι	 μη	
παραγωγικές	 και	 εν	 τέλει,	 άχρηστες	 (Tanchis,	 1986:	 33).	 Αυτή	 τη	 φορά	 επιδιώκει	 να	
δημιουργήσει	μη	ρυθμικές	κινήσεις	των	μερών	της	μηχανής,	έτσι	ώστε	η	λειτουργία	της	να	
γίνει	 περισσότερο	 αποσπασματική,	 κάτι	 που	 την	 καθιστά	 περαιτέρω	 άχρηστη	 και	
αντιπαραγωγική	(Tanchis,,	1986:	35).	
Οι	«χιουμοριστικές	μηχανές»	του	Munari,	αποτελούν	δείγμα	του	ενδιαφέροντος	του	για	τις	
δυνατότητες	 της	 τεχνολογίας.	 Στρέφει	 το	 βλέμμα	 του	στην	παιγνιώδη	διάστασή	 τους	 και	
σχεδιάζει	στην	πραγματικότητα	απόλυτα	φανταστικές,	διασκεδαστικές	μηχανές,	τις	οποίες	
δημοσιεύει	μάλιστα	και	στο	ομώνυμο	βιβλίο	του	το	19423.	
	

Πώς	είναι	οι	«άχρηστες	μηχανές»	
Ως	αιωρούμενες	κατασκευές	χαρακτηρίζονται	από	ελαφρότητα,	η	οποία	επιτυγχάνεται	από	
τον	 καλλιτέχνη	 τόσο	 από	 τον	 τρόπο	 που	 δομεί	 τις	 συνθέσεις,	 όσο	 και	 από	 το	 είδος	 των	
υλικών	 που	 χρησιμοποιεί	 γι’	 αυτές.	 Απλά,	 καθημερινά	 και	 οριακά	 ευτελή	 υλικά	
συνδυάζονται	 για	 τη	δημιουργία	 των	άχρηστων	μηχανών,	 όπως	 για	παράδειγμα:	 κλαδιά,	
κομμάτια	 χαρτόκουτου,	 κομμάτια	 γυαλιού,	 χαρτιού	 και	 πλαστικού,	 βαμβακερό	 νήμα,	
χαρτοπετσέτες,	 φλούδες	 κρεμμυδιού,	 πέτρες,	 βότσαλα	 ή	 και	 φωτοτυπημένες	
φωτογραφίες4.	
	

«Φανταστικές	Μηχανές»	-	Σχεδιασμός	και	εφαρμογή		του	προγράμματος	
Το	 πρόγραμμα	 απευθύνεται	 σε	 μαθητές	 και	 μαθήτριες	 όλων	 των	 τάξεων	 του	 δημοτικού	
σχολείου.	 Σε	αυτό	συνδυάζονται	 οι	 κατασκευαστικές	 ιδέες	 του	Munari	 αναφορικά	με	 τις	
μηχανές,	 με	 αυτές	 του	 G.	 Rodari	 αναφορικά	 με	 τη	 δημιουργία	 ιστορίας,	 όπως	 κυρίαρχα	
παρουσιάζονται	 στο	 έργο	 του	 «Η	 Γραμματική	 της	 Φαντασίας»	 (βλ.	 αυθαίρετο	 πρόθεμα	
																																																																				
	
3  Ενδεικτικά αναφέρουµε την µηχανή για να µυρίζουµε πλαστικά λουλούδια, τον µηχανισµό για να 
εξηµερώνουµε ξυπνητήρια, την µηχανή για να δούµε το ξηµέρωµα του ήλιου πριν από όλους και τη σαυρο-
κίνητη µηχανή για κουρασµένες χελώνες. 
4  Φωτογραφικό υλικό των άχρηστων µηχανών 
    https://intenseminimalism.com/2011/useless-machines-munari-calder-and-ray/ 
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κ.ο.κ.).	 Για	 την	 οργάνωση	 της	 δημιουργικής	 διαδικασίας	 ακολουθείται	 η	 διάρθρωση	που	
εφαρμόζεται	στα	atelie	της	προσέγγισης	του	Reggio	Emilia.		
Οι	στόχοι	του	προγράμματος	είναι	τα	παιδιά	να	συζητήσουν	για	πραγματικές	τους	ανάγκες,	
να	 τις	 αναγνωρίσουν	 και	 να	 εργαστούν	 ομαδικά	 και	 με	 μεθοδικότητα,	 αξιοποιώντας	
άχρηστο	 υλικό,	 ώστε	 να	 κατασκευάσουν	 φανταστικά	 αντικείμενα	 για	 την	 κάλυψη	 των	
αναγκών	αυτών.			
	

Θεωρητικές	αφετηρίες	για	το	σχεδιασμό	του	προγράμματος	
Στάδια	οργάνωσης	του	προγράμματος	

Διάλογοι	
Στην	 αρχική	 φάση	 της	 γνωριμίας	 τα	 μέλη	 της	 ομάδας	 μας	 παρουσιάζονται	 στην	 τάξη	
αναφέροντας	 παράλληλα	 το	 στόχο	 της	 επίσκεψης	 τους.	 Καθώς	 η	 δράση	απευθύνεται	 σε	
ήδη	δομημένη	ομάδα,	δεν	απαιτούνται	δραστηριότητες	γνωριμίας,	ούτε	η	δημιουργία	μιας	
ομαδικής	συνθήκης.	Ως	στόχος	της	αρχικής	συζήτησης	ορίζεται	η	κατά	το	δυνατό	διάγνωση	
των	υπαρχουσών	δυναμικών	από	τις	εκπαιδευτικούς	του	ατελιέ	της	Φανταστικής.	Προς	τη	
κατεύθυνση	αυτή	σημαντική	κρίνεται	και	η	συνέργεια	με	τον/την	εκπαιδευτικό	της	τάξης	
για	 την	 άντληση	 σχετικών	 πληροφοριών,	 κάτι	 που	 δεν	 καθίσταται	 πάντοτε	 δυνατό	
δεδομένου	του	πλαισίου	εργασίας.	
Η	διάρκεια	του	πρώτου	αυτού	σταδίου	είναι	χρονικά	σύντομη	και	ακολουθεί	η	εισαγωγή	
στην	τεχνική	που	ο	Rodari	ονομάζει	το	«αυθαίρετο	πρόθεμα».	Έχουμε	διαπιστώσει	πως	το	
πρόθεμα	ξε-	είναι	αυτό	που	γίνεται	πιο	εύκολα	και	γρήγορα	αντιληπτό	από	τα	παιδιά	και	
στη	 συνέχεια	 επιχειρείται	 και	 η	 εισαγωγή	 των	 «μίκρο-»,	 μέγαλο-	 ή	 και	 άλλων.	 Στόχο	 σε	
αυτό	το	στάδιο	αποτελεί	η	ενεργοποίηση	της	φαντασίας	των	παιδιών	ως	προς	τις	πιθανές	
λειτουργίες	 των	αντικειμένων	που	προκύπτουν	από	 το	συνδυασμό	 καθημερινών	 και	ήδη	
γνωστών	 αντικειμένων	 με	 ένα	 τυχαίο	 πρόθεμα.	 Το	 ζήτημα	 των	 λειτουργιών	 και	 της	
λειτουργικότητας	αποτελούν	κάποιες	από	τις	κεντρικές	έννοιες	του	design	και	η	τεχνική	του	
Rodari	 μοιάζει	 να	 συμπλέει	 με	 τη	 λογική	 του	 Munari,	 καθώς	 τα	 αντικείμενα	 που	
δημιουργούνται	 λεκτικά	δεν	παρουσιάζουν	 την	παραμικρή	χρησιμότητα5.	Οι	φανταστικές	
μηχανές	των	παιδιών	καταγράφονται	στον	πίνακα,	ώστε	να	παραμείνουν	θεατές	από	την	
ομάδα	και	να	αποτελέσουν	τη	βάση	για	περαιτέρω	συζήτηση.	Ακολουθεί	η	πλαισίωση	των	
μηχανών	μέσα	από	μια	σειρά	ερωτήσεων,	όπως:	ποιος/ποια	μπορεί	να	χρησιμοποιεί	μια	
τέτοια	 μηχανή,	 που	 θα	 μπορούσαμε	 να	 τη	 βρούμε	 κ.ο.κ.	 Από	 τη	 στιγμή	 που	 τα	 παιδία	
αντιληφθούν	 την	 κεντρική	 ιδέα	 του	 προγράμματος,	 οι	 παιδαγωγοί	 της	 ομάδας	 εκκινούν	
έναν	ομαδικό	αναστοχασμό	αναφορικά	με	τις	ανάγκες	και	τις	επιθυμίες	των	παιδιών,		από	
τον	οποίο	θα	προκύψουν	οι	 ιδέες	για	τις	φανταστικές	μηχανές	που	θα	απασχολήσουν	τις	
ομάδες.	 Η	 συν-απόφαση	 αποτελεί	 βασική	 προϋπόθεση	 για	 την	 ανάληψη	 της	 ευθύνης	
δημιουργίας	 μιας	 μηχανής	 από	 τα	 μέλη	 μιας	 ομάδας.	 Δεδομένου	 του	 συγκεκριμένου	
χρονοδιαγράμματος	 για	 την	 περάτωση	 του	 προγράμματος	 οι	 παιδαγωγοί	 της	 ομάδας	
ενδέχεται	 να	 μεσολαβήσουν,	 ώστε	 να	 ληφθεί	 η	 τελική	 απόφαση,	 γεγονός	 που	
συμπεριλαμβάνουμε	στους	περιορισμούς	του	προγράμματος.	Αποτελεί	συνειδητή	επιλογή	
μας	 να	 αφήσουμε	 να	 πραγματοποιηθεί	 η	 διαλογική	 διαδικασία,	 εντούτοις	 η	 διδασκαλία	

																																																																				
	
5 Για παράδειγµα: ένας ξε-πίνακας σβήνει ό,τι γράφουµε ή γράφει µόνος του, µια µικροκαρέκλα χρησιµεύει 
µόνο σε µυρµήγκια, ενώ ένα µεγαλοµολύβι είναι ασήκωτο και γράφει όσο εκατό µολύβια, αλλά χρειάζεται 
εκατό ανθρώπους να το κουβαλούν.  
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της	 δεν	 αποτελεί	 άμεσο	 στόχο,	 καθώς	 κρίνουμε	 πως	 δεν	 είναι	 εφικτή	 στα	 πλαίσια	 δυο	
διδακτικών	ωρών.	Με	 την	 λήψη	 της	 κοινής	απόφασης	αρχίζει	 η	 γραπτή	αποτύπωση	 των	
λειτουργιών	 που	 θα	 επιτελεί	 η	 φανταστική	 μηχανή	 σε	 μορφή	 λίστας,	 ενώ	 ταυτόχρονα	
καταγράφονται	 ή	 ονοματοδοτούνται,	 εφόσον	 πρόκειται	 για	 φανταστικές,	 πρωτότυπες	
συλλήψεις,	 τα	 επιμέρους	 μέρη	 της	 μηχανής.	 Στόχος	 του	 σταδίου	 αυτού	 είναι	 η	 αδρή	
προσέγγιση	της	ιδέας	ώστε	αυτή	να	αρχίσει	να	μορφοποιείται	και	να	αποκτά	συγκεκριμένα	
χαρακτηριστικά.	Τα	μέλη	των	ομάδων	μεταχειριζόμενα	ως	εργαλείο	το	λόγο	–	γραπτό	ή/και	
προφορικό	 –	 κάνουν	 το	 πρώτο	 βήμα	 στην	 μετάβαση	 από	 το	 αφηρημένο	 προς	 το	
συγκεκριμένο.	Τα	μέρη	της	μηχανής	και	η	λειτουργίες	 τους	θέτουν	 το	πρώτο	πλαίσιο	για	
την	λήψη	περαιτέρω	αποφάσεων,	ενώ	ταυτόχρονα	δημιουργούν	ένα	είδος	δέσμευσης	στην	
ιδέα	 για	 την	 περάτωσή	 της.	 Το	 ίδιο	 το	 μέσο	 ωστόσο,	 ο	 λόγος,	 θέτει	 ελάχιστους	
περιορισμούς	 και	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 όλα	 τα	 ενδεχόμενα	 εξακολουθούν	 να	 παραμένουν	
ανοιχτά	και	αντιστοίχως	η	ιδέα	να	παραμένει	εξαιρετικά	εύπλαστη.	Κατά	το	στάδιο	αυτό	η	
άσκηση	του	λόγου,	προφορικού	και	γραπτού,	πραγματώνεται	σε	διαφορετικά	επίπεδα.	Ο	
κειμενικός	τύπος	της	περιγραφής	και	το	κειμενικό	είδος	των	οδηγιών	χρήσης	απαντώνται	
πιο	συχνά	ως	παραγωγή	γραπτού	λόγου	στο	συγκεκριμένο	πλαίσιο.	Πρόκειται	μάλιστα	για	
αυθεντική	και	σκοπούμενη	διαδικασία	που	συνοικοδομείται	από	τους	συμμετέχοντες	και	
περιλαμβάνει	 την	 οικοδόμηση	 νοήματος	 (Κωστούλη,	 2009:	 18-21).	 Συνεπώς,	 ο	
γραμματισμός	 των	 υποκειμένων	 περνά	 μέσα	 από	 τις	 ίδιες	 τους	 τις	 πρακτικές	 και	
αντικειμενοποιείται	 μέσα	 από	 το	 τελικό	 προϊόν	 της	 εργασίας	 τους,	 που	 έθεσε	 ως	
προϋπόθεση	την	προφορική	και	γραπτή	διαπραγμάτευση	των	ιδεών	τους.		
	

																																																				Σχέδιο	
Περνώντας	 σε	 περισσότερο	 πρακτικές	 διαδικασίες	 ακολουθεί	 το	 στάδιο	 του	 σχεδίου.	 Εν	
προκειμένω	ζητούμε	από	τις	ομάδες	να	συζητήσουν	και	πάλι,	ώστε	να	καταλήξουν	σε	ένα	
σχέδιο	της	μηχανής	που	αποφάσισαν	να	κατασκευάσουν.	Μέσα	από	τη	διαδικασία	αυτή	η	
αφηρημένη	και	ασαφής	 ιδέα	συγκεκριμενοποιείται.	Παράλληλα	αναδύονται	προβλήματα	
που	τα	παιδιά	πρέπει	να	λύσουν	μέσα	από	διάλογο.	
Στο	σημείο	αυτό	αντλούμε	έμπνευση	από	την	μεθοδολογία	των	ατελιέ	των	κέντρων	αγωγής	
και	 φροντίδας	 βρεφών	 και	 νηπίων	 του	 Reggio	 Emilia,	 όπου	 για	 την	 εικαστική	 και	
κατασκευαστική	 δημιουργία	 ακολουθούνται	 τα	 εξής	 στάδια:	 λεκτική	 διατύπωση,	 σχέδιο,	
μοντελοποίηση,	 τελικό	 προϊόν,	 με	 το	 καθένα	 να	 έχει	 τη	 δική	 του	 στοχοθεσία	 και	 τους	
δικούς	 του	 περιορισμούς.	 Ενώ	 η	 ιδέα	 αποδιδόμενη	 λεκτικά	 μπορεί	 να	 υπάρξει,	 όσο	
παράλογη	 και	 αν	 μοιάζει,	 καθώς	 δεν	 υπόκειται	 σε	 κανέναν	 αντικειμενικό	 περιορισμό,	 η	
μετάβαση	 στο	 στάδιο	 του	 σχεδίου	 σηματοδοτεί	 την,	 έστω	 και	 περιορισμένη,	 εισαγωγή	
συμβάσεων,	 που	 πρέπει	 να	 τηρηθούν,	 για	 να	 αποκτήσει	 μια	 πρώτη	 υπόσταση	 η	 ιδέα.	
Ταυτόχρονα,	το	σχέδιο,	δεδομένων	των	υλικών	και	των	εργαλείων	που	χρησιμοποιούνται	
γι’	 αυτό,	 είναι	 εξαιρετικά	ανεκτικό	 στον	αναστοχασμό	 και	 τις	 διορθώσεις	 που	μπορεί	 να	
κριθούν	απαραίτητες,	 διατηρώντας	 έτσι	αρκετά	«εύπλαστη»	 την	αρχική	 ιδέα.	 Στο	στάδιο	
αυτό	 οι	 ομάδες	 χρειάζεται	 να	 αποφασίσουν	 για	 την	 μορφή	 και	 τις	 λειτουργίες	 της	
φανταστικής	τους	μηχανής,	τις	οποίες	και	καταγράφουν.	Η	ίδια	η	διαδικασία	και	το	πλαίσιο	
οδηγούν	 τα	μέλη	 της	ομάδας	σε	 έναν	αρχικό	επιμερισμό	ρόλων,	 έστω	και	περιορισμένο,	
π.χ.	 ένα	 μέλος	 αναλαμβάνει	 να	 σχεδιάσει,	 ένα	 να	 καταγράψει	 σε	 λίστα	 τα	 μέρη	 της	
μηχανής	και	τις	λειτουργίες	τους.	
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Κατασκευή	
Από	τη	στιγμή	που	τα	πρώτα	σχέδια	αρχίσουν	να	πραγματοποιούνται,	εισάγονται	από	τις	
εκπαιδευτικούς	 τα	 υλικά	 και	 τα	 εργαλεία,	 τα	 οποία	 έχουν	 συλλεγεί	 για	 την	 τελική	
κατασκευή.	Στο	σημείο	αυτό	κρίνουμε	απαραίτητο	να	σημειώσουμε	πως,	σε	αντίθεση	με	
την	προσέγγιση	του	Reggio	Emilia,	μεταβαίνουμε	κατευθείαν	στο	στάδιο	της	κατασκευής,	
προσπερνώντας	 αυτό	 της	 μοντελοποίησης.	 Η	 απόφαση	 θεμελιώνεται	 κυρίαρχα	 στους	
χρονικούς	περιορισμούς6.	Οι	ομάδες,	 έχοντας	ήδη	σχεδιάσει	 τη	φανταστική	μηχανή	 τους	
αποκτούν	 τη	 δυνατότητα	 να	 επιλέξουν	 ελεύθερα	 τα	 υλικά	 και	 τα	 εργαλεία	 που	 θα	
μεταχειριστούν,	 εντούτοις	 η	 επιλογή	 τους	 αυτή	 δεν	 είναι	 αυθαίρετη.	 Στηρίζεται	 σε	
συγκεκριμένα	 κριτήρια	 (αναφορικά	 με	 την	 μορφή,	 το	 χρώμα,	 την	 ανθεκτικότητα,	 τη	
σταθερότητα	 κ.ο.κ.),	 τα	 οποία	 προκύπτουν	 από	 τα	 προηγούμενα	 στάδια.	 Είναι	 ευκρινές,	
επομένως,	πως	η	επιλογή	προαπαιτεί	γνώση	ως	προς	τις	 ιδιότητες	και	τα	χαρακτηριστικά	
των	υλικών,	όπως	παράλληλα	και	δεξιότητες	χειρισμού	των	εργαλείων.	Ο	ομαδικός	τρόπος	
εργασίας	υποβοηθά	τις	διαδικασίες	στο	στάδιο	αυτό	με	τον	πιο	εμφανή	και	σαφή	τρόπο,	
καθώς	 οι	 γνώσεις,	 οι	 δεξιότητες	 και	 οι	 προηγούμενες	 εμπειρίες	 του	 κάθε	 μέλους	
ανακαλούνται,	 αναγνωρίζονται	 ως	 χρήσιμες	 και	 εφαρμόζονται	 για	 την	 υλοποίηση	 του	
κοινού	στόχου.	Σε	αυτό	το	στάδιο	οι	τροποποιήσεις	στο	σχέδιο	περιορίζονται,	καθώς	κάτι	
τέτοιο	θα	σήμαινε	 	επιστροφή	της	ομάδας	σε	αρχικά	στάδια	της	εργασία	της,	ώστε	να	τα	
επαναδιαπραγματευτεί	 και	 να	 τα	 τροποποιήσει.	 Η	 ομάδα	 μας	 έχει	 παρατηρήσει	 πως	 τα	
παιδιά	 τείνουν	 τις	 περισσότερες	φορές	 να	 προτιμούν	 την	 τροποποίηση/	 παρέμβαση	 στα	
υλικά	που	έχουν	επιλέξει	και	όχι	στην	πιστή	τήρηση	του	αρχικού	σχεδίου.		
	

Υλικά	και	εργαλεία	για	την	κατασκευή	
Οι	παιδαγωγοί	 της	ομάδας	του	ατελιέ	 της	Φανταστικής	 	αντιλαμβανόμαστε	τα	υλικά	των	
διαφορετικών	 δραστηριοτήτων	 ως	 διαύλους	 και	 φορείς	 αυτού	 ο	 Loris	 Malaguzzi	 στην	
προσέγγιση	του	Reggio	Emilia	αποκαλεί	«εκατό	γλώσσες	των	παιδιών»7.	Στόχο	της	ομάδας	
αποτελεί	 το	 να	 καταλήξουν	 συνειδητά	 οι	 ομάδες	 στην	 επιλογή	 των	 υλικών	 κατασκευής,	
λαμβάνοντας	υπόψη	τους	τα	χαρακτηριστικά,	 τις	ανάγκες	και	 τις	απαιτήσεις	 του	σχεδίου	
που	έχουν	δημιουργήσει	και	συνεξετάζοντας	τις	γνώσεις	που	έχουν	για	τα	υλικά,	τα	όρια,	
τις	ιδιότητες	και	τα	χαρακτηριστικά	τους.	Τα	υλικά	που	προτείνουμε	στη	δράση	αυτή	είναι	
καθημερινά,	χρηστικά	ή	και	«άχρηστα»	υλικά,	όπως	για	παράδειγμα	χαρτόκουτα,	πλαστικά	
μπουκάλια,	 υλικά	συσκευασίας,	 κομμάτια	 γυαλιού.	 Ενθαρρύνουμε	 ταυτόχρονα	 τις	 τάξεις	
στις	οποίες	πραγματοποιούμε	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	να	προχωρήσουν	στη	συλλογή	
άχρηστου	 υλικού,	 όπως	 αυτό	 προκύπτει	 από	 την	 καθημερινή	 λειτουργία	 της	 τάξης.	
Καταλήγουμε	 στην	 επιλογή	 των	 συγκεκριμένων	 υλικών	 για	 δυο	 κυρίως	 λόγους.	 Αρχικά,	
γιατί	όπως	σημείωνε	ο	Munari,	πρόκειται	για	υλικά	ελαφριά,	«ταπεινά»,	με	διαφορετικές	
και	πολλαπλές	 ιδιότητες	 τις	 οποίες	 τα	παιδιά	μπορούν	 εύκολα	 να	αναδείξουν,	 καθώς	σε	
																																																																				
	
6 Στην προσέγγιση του Reggio Emilia στο στάδιο αυτό δηµιουργείται ένα πρόπλασµα µε τη χρήση πηλού, το 
οποίο χρειάζεται να αποδίδει το σχεδιασµένο αντικείµενο. Τα παιδιά είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση του 
συγκεκριµένου υλικού και των εργαλείων που αυτό απαιτεί κι έτσι, µέσω της πλαστικής, γίνεται οµαλότερη η 
µετάβαση από τις δυο στις τρεις διαστάσεις. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ιδίως στην ηλικία 3-
6, όπου και εφαρµόζεται στα ατελιέ του Reggio Emilia. Ο όγκος και το µέγεθος του προπλάσµατος είναι σαφώς 
πιο εύκολα διαχειρίσιµος από τα παιδιά της ηλικίας αυτής και ταυτόχρονα το υλικό εξακολουθεί να είναι 
αρκετά ανεκτικό σε µη κατάλληλους χειρισµούς και δοκιµές.  
7  Πρόκειται στην πραγµατικότητα για τους πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης και έκφρασης που διαθέτουν τα 
παιδιά. 
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μεγάλο	 βαθμό	 γνωρίζουν	 τις	 ιδιότητες	 και	 τα	 όρια	 τους.	 Πρόκειται	 για	 υλικά	 οικεία	 και	
γνώριμα	 στα	 παιδιά	 και	 σε	 μεγάλο	 ποσοστό	 εξασφαλίζουμε	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 πως	 η	
μεγάλη	πλειοψηφία	των	συμμετεχόντων	έχει	προηγούμενη	γνώση	και	εμπειρία	αναφορικά	
με	τις	ιδιότητες	και	τη	χρήση	τους.	Σε	δεύτερο	επίπεδο,	ακριβώς	αυτή	η	εξοικείωση	είναι	
που	 αποτελεί	 γόνιμο	 έδαφος	 για	 να	 προχωρήσουν	 οι	 ομάδες	 στην	 «ανοικείωση»8.	 Όσο	
πληρέστερη	είναι	η	γνώση	των	παιδιών	αναφορικά	με	το	υλικό,	τόσο	πιο	εφικτή	καθίσταται	
η	μεταμόρφωσή	και	η	επανοηματοδότησή	του.	
Τα	 εργαλεία	 που	 θα	 χρησιμοποιηθούν	 προκύπτουν	 σε	 συνάρτηση	 με	 την	 επιλογή	 των	
υλικών.	 Ωστόσο,	 σε	 γενικές	 γραμμές,	 μπορούμε	 να	 σημειώσουμε	 πως	 ενθαρρύνουμε	 τη	
χρήση	πολλαπλών	και	εξειδικευμένων	εργαλείων,	υπογραμμίζοντας	κάθε	φορά	το	γεγονός	
ότι	η	χρήση	τους	απορρέει	ως	ανάγκη	από	συγκεκριμένη	 ιδιότητα	του	υλικού.	Ενδεικτικά	
αναφέρουμε	χάρακες,	μεζούρες,	μέτρο,	ψαλίδια	χαρτιού,	ψαλίδια	γενικής	χρήσης,	κοπίδια,	
χαρτοταινίες,	 κολλητικές	 ταινίες,	 κόλλες	 υγρές/στικ,	 πιστόλια	 σιλικόνης	 κ.ο.κ.	 Σημαντικό	
περιορισμό	για	την	ομάδα,	αναφορικά	με	τα	εργαλεία,	αποτελεί	το	γεγονός	ότι	στα	πλαίσια	
του	 συγκεκριμένου	 εκπαιδευτικού	 προγράμματος	 δε	 γνωρίζουμε	 από	 πριν	 την	
προϋπάρχουσα	 γνώση	 και	 εμπειρία	 αναφορικά	 με	 αυτά,	 ενώ	 παράλληλα	 δεν	 υπάρχει	 ο	
χρόνος	για	την	εκπαίδευση	στην	επιλογή	των	κατάλληλων	εργαλείων	ή/και	στη	χρήση	τους.	
Ενθαρρύνουμε	ωστόσο,	πάντα	υπό	την	επίβλεψη	και	καθοδήγηση	των	παιδαγωγών	μας,	τη	
χρήση	εργαλείων	που	συχνά	αποφεύγονται	διότι	ενέχουν	τον	κίνδυνο	τραυματισμού.	
	

Παράδειγμα	από	την	εφαρμογή	του	προγράμματος	
Στην	 ενότητα	 που	 ακολουθεί	 παραθέτουμε	 αποσπάσματα	 από	 την	 παιδαγωγική	
τεκμηρίωση9	που	εφαρμόσαμε	στα	πλαίσια	εφαρμογής	του	εκπαιδευτικού	προγράμματος	
«Φανταστικές	 Μηχανές»	 σε	 μαθητές	 και	 μαθήτριες	 Ε’	 τάξης	 δημοτικού	 σχολείου	 της	
Θεσσαλονίκης.	Τα	στοιχεία	που	συλλέξαμε	θα	παρουσιαστούν	σύμφωνα	με	τα	στάδια	που	
περιγράφονται	στην	παραπάνω	ενότητα	της	εργασίας.	
Το	πρόγραμμα	ξεκινάει	με	τις	ασκήσεις	φαντασίας	του	Ροντάρι.	Κατά	τη	διάρκεια	αυτών,	η	
ομάδα	του	ατελιέ	της	Φανταστικής,	παρατηρεί	ότι	τα	παιδιά	κατανοούν	τη	λειτουργία	του	
φανταστικού	προθέματος	και	έτσι	το	στάδιο	αυτό	ολοκληρώνεται	σύντομα.		
Ακολουθεί	 ένας	 διάλογος	 αναφορικά	 με	 το	 τι	 δεν	 αρέσει	 στα	 παιδιά	 της	 τάξης	 στην	
καθημερινότητά	 τους	 και	 θα	 ήθελαν	 να	 το	 αλλάξουν.	 Παρατηρούμε	 εδώ	 τη	 σημαντική	
επίδραση	 του	 τρέχοντος	 κοινωνικού-οικονομικού-πολιτισμικού	 πλαισίου	 στις	 απαντήσεις	
των	παιδιών.	Ενδεικτικά	παραθέτουμε	ορισμένες	από	αυτές:	
	
Στη	 συνέχεια	 οι	 παιδαγωγοί	 της	 ομάδας	 εισάγουν	 την	 ιδέα	 των	 μηχανών	 που	 θα	
μπορούσαν	 να	σχεδιαστούν,	 έτσι	ώστε	 να	 επιλυθούν	 τα	προβλήματα	που	αναφέρθηκαν.	
Στο	σημείο	αυτό	οι	μηχανές	απλώς	ονοματοδοτούνται.	Οι	απαντήσεις	καταγράφονται	στον	

																																																																				
	
8  Ο όρος αποτελεί δάνειο από το χώρο της λογοτεχνίας και τους Ρώσους φορµαλιστές. 
9 Πρόκειται για την καταγραφή µε διαφορετικά µέσα (γραπτές σηµειώσεις, σκίτσα, φωτογραφίες, βίντεο, 
ηχογραφήσεις) των διαδικασιών στα πλαίσια του κάθε προγράµµατος, ώστε οι παιδαγωγοί του ατελιέ της 
Φανταστικές να συγκεντρώσουν υλικό, το οποίο θα παρατηρήσουν, θα συζητήσουν και θα επεξεργαστούν 
κριτικά, ώστε να αναστοχαστούν επ’ αυτού µε στόχο να επαναπροσδιορίσουν τις δράσεις τους. Η διαδικασία 
αυτή εφαρµόζεται στην προσέγγιση του Reggio Emilia και ονοµάζεται documentazione, ενώ στη διεθνή 
βιβλιογραφία συναντούµε τον όρο documentation. 
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πίνακα	 της	 τάξης	 με	 σκοπό	 να	 γίνουν	 αντικείμενο	 κοινής	 περαιτέρω	 συζήτησης	 και	
διαπραγμάτευσης.	Ορισμένες	από	τις	μηχανές	που	προτάθηκαν	είναι	οι	κάτωθι:	

! Μηχανή	που	κόβει	χρήματα	
! Μηχανή	αυξομείωσης	χρόνου	
! Μηχανή	ευχών	
! Μηχανή	που	κάνει	τα	μαθήματα	
! Μηχανή	που	κάνει	τις	δουλειές	του	σπιτιού	

Συντονίζεται	 μια	 συζήτηση	 που	 στόχο	 έχει	 να	 περιγραφεί	 σύντομα	 η	 βασική	
λειτουργία	της	κάθε	μηχανής,	να	δοθούν	κάποιες	πρώτες	 ιδέες	για	τον	τρόπο	χρήσης	
της	καθώς	και	ορισμένα	στοιχειώδη	χαρακτηριστικά	της	(μέγεθος,	φορητότητα,	πιθανοί	
τρόποι	 τροφοδοσία	 της	 με	 ενέργεια	 κ.ο.κ.).	 Η	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 ως	 το	 σημείο	
αυτό	περιορίζεται	στο	ατομικό	επίπεδο:	

«Μα	πώς	θα	τη	βάλουμε	στην	πρίζα;»	
«Πώς	θα	τη	φτιάξουμε	αφού	δεν	έχουμε	εργοστάσιο;»	
«Άμα	την	κάνουμε	ρομπότ	θα	δουλεύει	στα	αλήθεια;»	

Μετά	τη	διαπραγμάτευση	μεταξύ	πραγματικού	και	φανταστικού,	τα	παιδιά	προχωρούν	στο	
σχεδιασμό	 των	 μηχανών.	 Η	 σύγκρουση	 επιλύθηκε	 όταν	 η	 συζήτηση	 επικεντρώθηκε	 στην	
επίλυση	 των	 καθημερινών	 προβλημάτων:	 η	 ονειροπόληση	 λειτούργησε	 αποτελεσματικά	
ώστε	να	αφεθούν	σύντομα	στην	απόλαυση	της	ουτοπικής	σκέψης.	
Στο	στάδιο	του	σχεδιασμού	της	μηχανής	γίνεται	καταιγισμός	ιδεών	που	καταγράφεται	από	
τον/την	 ορισμένο	 από	 τις	 παιδαγωγούς	 γραμματέα	 της	 ομάδας.	 Τα	 προσχέδια	
εγκαταλείπονται,	γίνονται	συχνά	γρήγορες	διορθώσεις	και	συνήθως	η	ομάδες	καταλήγουν	
με	 ενθουσιασμό	 σε	 μια	 μηχανή	 που	 συνδυάζει	 τις	 ιδέες	 των	 μελών	 της.	 Εξάλλου,	 κάθε	
ομάδα	 έχει	 συνταχθεί	 από	 τις	 παιδαγωγούς	 με	 βάση	 τη	 συνάφεια	 των	 ιδεών	 που	
διατυπώθηκαν.	
Κατά	τη	διάρκεια	του	σχεδιασμού,	δημιουργείται	ένα	πρωτότυπο	σχέδιο	της	μηχανής,	μια	
λίστα	λειτουργιών	και	οδηγίες	χρήσης.		
	
«Βάλε	και	να	κάνει	και	του	αδερφού	μου	τα	μαθήματα,	όχι	μόνο	τα	δικά	μου»	
«Να	καθαρίζει	όταν	είμαι	σχολείο	για	να	έχει	χρόνο	η	μαμά	μετά»	
«Προσοχή	να	βάλουμε!	Μην	τη	χαλάσει	κανείς!»	
	
Σε	 αυτό	 το	 σημείο	 της	 διαδικασίας	 οι	 παρεμβάσεις	 από	 τις	 παιδαγωγούς	 δεν	 είναι	 τόσο	
συχνές,	 καθώς	 είναι	 σκόπιμο	 η	 ομάδα	 να	 συνομιλεί	 και	 να	 αποφασίζει	 με	 αυτονομία	
σχετικά	 με	 το	 τελικό	 προϊόν	 της	 εργασίας	 τους.	 Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	 σχεδίου,	
προχωρούν	 στην	 επιλογή	 υλικών.	 Συχνά	 παρατηρείται	 η	 επιλογή	 υλικών	 που	 αποτελούν	
πρόκληση,	 λιγότερο	 συνηθισμένα	 και	 αναπάντεχα.	 Ωστόσο,	 μετά	 τις	 πρώτες	 δοκιμές	
απορρίπτονται	τελείως	ή	προστίθενται	στο	τέλος	της	εργασίας.	Οι	ομάδες	λειτουργούν	με	
γρήγορη	ροή	και	ολοκληρώνουν	 το	 κατασκευαστικό	κομμάτι	 της	διαδικασίας	σε	 γοργούς	
ρυθμούς,	ζητώντας	συχνά	τη	βοήθεια	των	παιδαγωγών	για	την	περάτωση	των	εργασιών.		
Τέλος,	η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	στις	υπόλοιπες	την	Φανταστική	Μηχανή	της.	Οι	ομάδες	
παρακολουθούν	 με	 προσοχή	 και	 επεξεργάζονται	 τις	 κατασκευές	 των	 άλλων	 ομάδων	 με	
ενδιαφέρον	και	ενθουσιασμό,	αλλά	και	με	την	ευχή	να	ήταν	αληθινές	μηχανές.	
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Συμπεράσματα	
Στο	πλαίσιο	της	σχολικής	τάξης,	των	δύο	διδακτικών	ωρών	(μία	ώρα	και	τριάντα	λεπτά)	και	
του	αυτοτελούς	χαρακτήρα	της	παρέμβασης,	μπορούμε	να	εξάγουμε	συμπεράσματα	από	
τις	αντιδράσεις	των	συμμετεχόντων	σχετικά	με	τις	γνωστικές	διαδικασίες	τους	και	με	βάση	
τα	 τελικά	 αποτελέσματα	 των	 εργασιών	 τους.	 Πριν	 την	 έναρξη	 της	 κατασκευής,	 από	 την	
αρχή	 της	 δράσης,	 γίνεται	 συνήθως	 παλλινδρόμηση	 στη	 σύγκρουση	 πραγματικού	 και	
φανταστικού.	Οι	 μαθητές	 και	 οι	 μαθήτριες	 δυσκολεύονται	 να	 μεταβούν	 στο	 νέο	 πλαίσιο	
εξαιτίας	του	εμβόλιμου	χαρακτήρα	της	δράσης	εντός	του	ωρολογίου	προγράμματος	και	της	
σχολικής	 τάξης.	Παρόλα	αυτά,	 ξεπερνώντας	 τους	αρχικούς	δισταγμούς	 γρήγορα	 ξεκινούν	
να	απολαμβάνουν	 τη	 διαδικασία	 της	 επίλυσης	 των	προβλημάτων	 της	 καθημερινής	 ζωής.	
Στα	περισσότερα	τμήματα	που	έγινε	το	πρόγραμμα,	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	ανέφεραν	
ως	 προς	 επίλυση	 προβλήματα	 την	 έλλειψη	 ελεύθερου	 χρόνου	 για	 παιχνίδι,	 τις	 γονεϊκές	
υποχρεώσεις	που	λειτουργούν	‘αποστερητικά’,	το	φόρτο	των	σχολικών	εργασιών.	Παρόλα	
αυτά,	οι	μηχανές	που	τελικά	σχεδιάστηκαν	επίλυαν	παραπάνω	από	ένα	προβλήματα.		
Ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 η	 ευκολία	 ενασχόλησης	 με	 κειμενικά	 είδη	 και	 τύπους,	 καθώς	
ήταν	ενταγμένα	σε	λειτουργικό,	για	τα	υποκείμενα,	πλαίσιο	και	όχι	αποκομμένα	σε	μορφή	
άσκησης.	 Τα	 υλικά	 των	 κατασκευών,	 παρότι	 καθημερινής	 χρήσης	 και	 συνηθισμένα	 κατά	
μία	 έννοια,	 δεν	 απασχολούσαν	 ιδιαίτερα	 τους	 μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες,	 δεν	 έγιναν	
συνδέσεις	 με	 τις	 συνήθεις	 χρήσης	 τους	 και	 απευθείας	 αντιμετωπίστηκαν	 ως	 υλικά	 της	
κατασκευής.	 Αυτή	 η	 αντίδραση	 των	 παιδιών	 παρατηρήθηκε	 στις	 περιπτώσεις	 που	 το	
ανακυκλώσιμο	υλικό	το	εισήγαγαν	οι	παιδαγωγοί	της	ομάδας	και	δεν	το	είχαν	φέρει	τα	ίδια	
από	 το	 σπίτι	 τους.	 Στην	 τελευταία	 περίπτωση	 ήταν	 δυσκολότερη	 η	 αποξένωση	 από	 το	
υλικό.	
Οι	 τελικές	 παρουσιάσεις	 των	 ομάδων	 συχνά	 συνοδεύονταν	 από	 επιφωνήματα	
ενθουσιασμού	 και	 είχαν	 την	 αποδοχή	 των	 άλλων	 ομάδων.	 Χωρίς	 να	 έχουμε	 γνώση	 των	
δυναμικών	 της	 κάθε	 τάξης	 που	 πραγματοποιήθηκε	 το	 πρόγραμμα,	 κατά	 πλειοψηφία	 οι	
ομάδες	 λειτουργούσαν	 απρόσκοπτα	 ως	 προς	 την	 επίτευξη	 του	 κοινού	 στόχου.	 Από	 την	
εμπειρία	 μας	 σε	 σχολικές	 τάξεις	 με	 καθημερινή	 λειτουργία,	 συχνά	 εμφανίζονται	
συγκρούσεις	 μεταξύ	 των	 μελών	 και	 ο	 δάσκαλος/δασκάλα	 αναλαμβάνει	 την	
επίλυση/συμβουλευτική.	Ωστόσο,	σε	αυτό	 το	πλαίσιο,	με	 τα	όρια	 και	 τους	περιορισμούς	
του,	δεν	παρατηρήσαμε	κάτι	ανάλογο.		
Όσον	αφορά	στις	 ηλικιακές	 διαβαθμίσεις,	 τα	 πρώτα	 στάδια	 ήταν	 ευκολότερα	 για	 παιδιά	
μικρότερων	τάξεων	και	τα	τελευταία	για	τα	παιδιά	μεγαλύτερων	τάξεων.	Ειδικά	στις	τάξεις	
Ε’	και	ΣΤ΄	υπήρχε	δυσκολία	στην	ονειροπόληση,	ο	ρεαλισμός	γινόταν	εμπόδιο	και	παρότι	οι	
όροι	είχαν	γίνει	σαφείς,	υπήρχαν	ανησυχίες	από	μεριάς	των	παιδιών	ότι	«είναι	για	μικρά	
παιδιά	αυτό	που	κάνουμε»10.	Στις	πρώτες	τάξεις	του	δημοτικού	παρατηρείται	δυσκολία	στο	
χειρισμό	εργαλείων	και	υλικών	και	συχνά	ζητείται	βοήθεια	από	τις	παιδαγωγούς.		
Η	 στάση	 των	 εκπαιδευτικών	 της	 τάξης	 ήταν	 θετική,	 αλλά	 η	 συμμετοχή	 ποίκιλλε	 ανά	
περίπτωση.	 Συχνά	 εκφραζόταν	 ενδιαφέρον	 για	 τη	 συνέχιση	 της	 δράσης	 στην	 τάξη	
ενταγμένη	 στο	 ωρολόγιο	 πρόγραμμα,	 για	 ανατροφοδότηση	 από	 τις	 παιδαγωγούς	 της	
ομάδας	ως	προς	 τη	συμμετοχή	 των	μαθητών	 και	 των	μαθητριών,	 για	 την	ανάληψη	ή	μη	

																																																																				
	
10 Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε και σε ενήλικες επαγγελµατίες εκπαίδευσης µε ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
ανατροφοδότηση. 
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δράσης	 την	ώρα	 του	προγράμματος.	 Τα	 γλωσσικά	παιχνίδια	 του	 Ροντάρι	 ήταν	αυτά	που	
ενσωματώθηκαν	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	στο	μάθημα	της	Γλώσσας.		
Το	 πρόγραμμα	 αυτό	 ερευνητικά	 έθεσε	 κάποια	 ερωτήματα	 και	 συμπεράσματα	 για	 την	
σύνδεση	 λόγου,	 φαντασίας,	 επαναχρησιμοποίησης	 και	 κατασκευής.	 Αυτό	 που	 θα	
κρατούσαμε	ως	κατακλείδα,	ήταν	η	μεταστροφή	των	παιδιών	από	την	αρχική	αμηχανία	και	
δυσφορία	στην	περιγραφή	των	καθημερινών	προβλημάτων	και	η	τελική	χαρά	που	έφερε	η	
ονειροπόληση	 και	 ο	 αναστοχασμός	 μέσα	 από	 την	 επίλυσή	 τους	 με	 τις	 Φανταστικές	
Μηχανές.	
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Η	διδασκαλία	του	Ολοκαυτώματος	στο	μάθημα	της	Λογοτεχνίας	
στο	πλαίσιο	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής:	Από	τον	Mαγικό	Ρεαλισμό	

στον	Iστορικό	Ρεαλισμό1		
	
	

Σωτηρία	Καλασαρίδου	
Δρ.	Λογοτεχνικής	Εκπαίδευσης	Α.Π.Θ.	―	Μεταδιδακτορική	Ερευνήτρια	Υπότροφος	Ι.Κ.Υ.		

	
	

Περίληψη	
Στην	 παρούσα	 εργασία	 εξετάζονται	 ζητήματα	 που	 αφορούν	 στη	 διδασκαλία	 του	 Ολοκαυτώματος	 στη	
Δευτεροβάθμια	 εκπαίδευση	 μέσα	 από	 τη	 λογοτεχνία	 και	 τον	 κινηματογράφο	 υπό	 το	 πρίσμα	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	 και	 του	 Κοινωνικού	 Κονστρουκτιβισμού,	 αποσκοπώντας	 στην	 καλλιέργεια	 της	 Κριτικής	
Εγγραμματοσύνης.	 Η	 Κριτική	 εγγραμματοσύνη	 κατατείνει	 στη	 βελτιστοποίηση	 της	 οξυδέρκειας	 των	
αναγνωστών	και	των	θεατών	και	κατ’	επέκταση	και	των	παραγωγών	«κειμένων»,	παρέχοντας	στους	μαθητές	
εκείνα	τα	απαραίτητα	εργαλεία	που	είναι	δυνατό	να	καταστήσουν	δυνατή	την	κριτική	ανάλυση	της	δομής	των	
κειμένων	και	των	τρόπων	που	αυτά	«δημιουργούν»	θεατές	και	αναγνώστες.	Η	έρευνα	μας	τροφοδότησε	με	
πολύτιμα	 στοιχεία	 αναφορικά	 με	 την	 πληθώρα	 και	 τα	 είδη	 των	 λογοτεχνικών	 κειμένων	 και	 των	
κινηματογραφικών	 ταινιών	 που	 πραγματεύονται	 και	 αναδεικνύουν	 ποικίλες	 πτυχές	 του	 Ολοκαυτώματος.	
Πρόκειται	 για	 «κείμενα»,	 τα	 οποία	 είναι	 δυνατό	 να	 αποτελέσουν	 το	 διδακτικό	 υλικό	 για	 τις	 τάξεις	 της	
Δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης.	 Ειδικότερα,	 θησαυρίζονται	 186	 λογοτεχνικοί	 τίτλοι	 που	 ανήκουν	 σε	
διαφορετικά	 λογοτεχνικά	 είδη	 αλλά	 και	 εξήντα	 οκτώ	 ταινίες,	 εκ	 των	 οποίων	 σαράντα	 έξι	 είναι	 ταινίες	
μυθοπλασίας	και	είκοσι	δύο	είναι	ντοκιμαντέρ.	Σε	μια	προσπάθεια	να	αναδείξουμε	τις	διαφορετικές	πτυχές	
του	 Ολοκαυτώματος	 πραγματευόμαστε	 δύο	 διαφορετικά	 μυθιστορήματα	 και	 τις	 αντίστοιχες	
κινηματογραφικές	μεταφορές	 τους.	Η	κλέφτρα	 των	βιβλίων	μπορεί	 να	 ιδωθεί	ως	μια	αφήγηση	στο	πλαίσιο	
του	 Μαγικού	 Ρεαλισμού,	 η	 οποία	 φέρνει	 τους	 νεαρούς	 αναγνώστες	 αντιμέτωπους	 με	 το	 τραύμα	 του	
Ολοκαυτώματος,	οξύνοντας	μέσω	συγκεκριμένων	αφηγηματικών	τεχνικών	την	ικανότητα	πρόσληψης	εννοιών	
και	εικόνων	που	αφορούν	σε	ένα	δίχως	προηγούμενο	τραυματικό	ιστορικό	γεγονός,	χωρίς	να	προκαλεί	στους	
μαθητές	 ακραία	 συναισθήματα,	 όπως	 οίκτο	 και	 μελαγχολία.	 Η	 διδασκαλία	 Του	 μυθιστορήματος	 ενός	
ανθρώπου	δίχως	πεπρωμένο,	αφορώντας	μεγαλύτερης	ηλικίας	μαθητές	καταφέρνει	να	αναδείξει	το	τραύμα	
του	 Ολοκαυτώματος	 και	 τη	 φρίκη	 του	 Άουσβιτς	 μέσα	 από	 τον	 μυθιστορηματικό	 Ιστορικό	 Ρεαλισμό,	 όπως	
διηθείται	 από	 την	 προσωπική	 εμπειρία,	 απαντώντας	 σε	 καίρια	 ερωτήματα	 που	 σχετίζονται	 με	 την	
οικουμενικοποίηση	 της	 σημασίας	 του	 Άουσβιτς	 και	 την	 επικαιροποίηση	 του	Ολοκαυτώματος	 στον	 παρόντα	
χρόνο.	
	
																																																																							Λέξεις-κλειδιά	
Διδασκαλία	 Ολοκαυτώματος,	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 των	 Μέσων,	 Οπτικός	 Γραμματισμός,	 Κοινωνικός	
Κονστρουκτιβισμός,	Μαγικός	Ρεαλισμός,	Ιστορικός	Ρεαλισμός.	
	
	
	
	

																																																																				
	
1   Η παρούσα έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο µεταδιδακτορικής υποτροφίας από το Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Η Μεταδιδακτορική Έρευνα υλοποιήθηκε µε υποτροφία του ΙΚΥ η οποία 
χρηµατοδοτήθηκε από την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» από τους πόρους 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» µε άξονες προτεραιότητας 
6,8,9, και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο – ΕΚΤ και το Ελληνικό Δηµόσιο». 



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

259									

1. Εισαγωγή	―	Θεωρητικό	πλαίσιο:	Κριτική	Παιδαγωγική	και	Κριτική	Παιδαγωγική	των	
Μέσων	

Ο	σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	επικεντρώνεται	στην	ανάδειξη	εκείνων	των	πτυχών	που	
αφορούν	 στη	 διδασκαλία	 του	 Ολοκαυτώματος	 στο	 μάθημα	 της	 Λογοτεχνίας	 στη	
Δευτεροβάθμια	 εκπαίδευση,	 κατατείνοντας	 στην	 καλλιέργεια	 της	 Κριτικής	
εγγραμματοσύνης	 υπό	 το	 θεωρητικό	 πρίσμα	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 και	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	 των	Μέσων	 αλλά	 και	 του	 Κοινωνικού	 Κονστρουκτιβισμού.	 Ένας	 από	 τους	
νευραλγικούς	 άξονες,	 οι	 οποίοι	 κατατείνουν	 στην	 εκπλήρωση	 του	 προαναφερθέντος	
σκοπού	είναι	η	παρουσίαση	των	στοιχείων	που	έχουν	προκύψει	από	την	έρευνα	στο	πεδίο	
και	αφορούν:	α)	 την	πληθώρα	και	 τα	είδη	 των	λογοτεχνικών	κειμένων	που	αφορούν	στο	
Ολοκαύτωμα	 και	 τα	 οποία	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 διδακτικό	 υλικό	 και	 β)	 τις	
κινηματογραφικές	 ταινίες	 –	 μυθοπλασίας	 και	 ντοκιμαντέρ	 –	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	
διδαχθούν	ή	να	συν-διδαχθούν	με	λογοτεχνικά	κείμενα	στο	μάθημα	της	Λογοτεχνίας.	Ένας	
δεύτερος	 άξονας	 αφορά	 στην	 παρουσίαση	 βασικών	 κριτηρίων	 της	 διδακτικής	
μεθοδολογίας	αναφορικά	με	 τη	συν-διδασκαλία	 των	γραπτών	και	 των	οπτικών	κειμένων.	
Καταληκτικά,	 επιδιώκεται	 μια	 κριτική	 παρουσίαση	 δύο	 σετ	 μυθιστορημάτων	 και	
κινηματογραφικών	ταινιών	μυθοπλασίας	αντίστοιχα,	τα	οποία	μπορούν	να	διδαχθούν	είτε	
μεμονωμένα	είτε	να	συν-διδαχθούν	σε	μια	απόπειρα	συνομιλίας	του	γραπτού	με	το	οπτικό	
κείμενο.	 Πρόκειται	 για:	 α)	 Το	 μυθιστόρημα	 του	Μάρκους	 Ζούσακ	 που	φέρει	 τον	 τίτλο	Η	
κλέφτρα	 των	 βιβλίων	 και	 την	 ομώνυμη	 κινηματογραφική	 μεταφορά	 του	 από	 τον	 Brian	
Percival	και	β)	Το	μυθιστόρημα	ενός	ανθρώπου	δίχως	πεπρωμένο	του	Ούγγρου	εβραϊκής	
καταγωγής	 νομπελίστα	 Ίμρε	 Κέρτες	 και	 την	 κινηματογραφική	 του	 εκδοχή	 που	
σκηνοθετήθηκε	το	2005	από	τον	συμπατριώτη	του	Κέρτες,	 τον	Lajos	Koltai,	υπό	τον	τίτλο	
Ένας	άνθρωπος	δίχως	πεπρωμένο.	

Όπως	 προαναφέρθηκε,	 η	 έρευνα	 ερείδεται	 θεωρητικά	 στην	 Κριτική	 Παιδαγωγική	
(Critical	 Pedagogy),	 η	 οποία	 εξετάζει	 αφενός	πώς	η	 εκπαίδευση	μπορεί	 να	 δημιουργήσει	
υποκείμενα,	τα	οποία	μέσα	από	τη	διαδικασία	της	δικής	τους	βελτίωσης	θα	ενισχύσουν	τη	
δημοκρατικότητα	 μιας	 κοινωνίας	 και	 αφετέρου	 με	 ποιους	 τρόπους	 η	 εκπαίδευση	 θα	
αναπτυχθεί	 και	 θα	 επαναπροσδιοριστεί	 μέσα	 από	 την	 κοινωνική	 πρόοδο	 και	 αλλαγή.	 Η	
εγγραμματοσύνη	 των	 μέσων	 μαζικής	 επικοινωνίας	 (Media	 literacy)	 ενσωματώνει	 τη	
διδασκαλία	όλων	εκείνων	των	απαραίτητων	δεξιοτήτων	που	ενδυναμώνουν	τους	μαθητές	
και	 ταυτόχρονα	 μελλοντικούς	 πολίτες	 απέναντι	 στις	 ποικίλες	 στερεοτυπικές	
αναπαραστάσεις	που	αφορούν	τη	φυλή,	την	εθνικότητα,	το	φύλο,	και	τις	κοινωνικές	τάξεις	
και	 άλλες	 πολιτισμικές	 διακρίσεις,	 σε	 μια	 προσπάθεια	 ενίσχυσης	 της	 κριτικής	 σκέψης.	
Τούτο	σημαίνει	πως	η	Κριτική	εγγραμματοσύνη	των	μέσων	κατατείνει	στη	βελτιστοποίηση	
της	οξυδέρκειας	των	θεατών	και	των	αναγνωστών	και	κατ’	επέκταση	και	των	παραγωγών	
«κειμένων»,	 παρέχοντας	 στους	 μαθητές	 εκείνα	 τα	 απαραίτητα	 εργαλεία	 που	 θα	
καταστήσουν	 δυνατή	 την	 κριτική	 ανάλυση	 της	 δομής	 των	 κειμένων	 και	 των	 τρόπων	 που	
αυτά	 «δημιουργούν»	 θεατές	 και	 αναγνώστες.	 Κυρίως	 η	 Κριτική	 εγγραμματοσύνη	 των	
μέσων	προσφέρει	 γνώσεις	 αναφορικά	με	 το	 πώς	 τα	μέσα	 είναι	 δομημένα	 και	 με	 ποιους	
τρόπους	 παράγουν	 και	 αναπαράγουν	 νοήματα,	 δημιουργούν	 ιεραρχίες	 και	 ανισότητες,	
θετικές	 ή	 αρνητικές	 αναπαραστάσεις,	 στερεότυπα	 και	 προκαταλήψεις,	 αξίες	 και	
ιδεολογίες.	Τα	εν	λόγω	κριτικά	εργαλεία	ενδυναμώνουν	τη	θέση	του	υποκειμένου	απέναντι	
στην	πολιτισμική	χειραγώγηση,	μετατρέποντάς	τους	από	αντί-κείμενα	σε	υπό-κείμενα	και	
κριτικούς	παραγωγούς	«κειμένων»,	σε	ενεργούς	αποκωδικοποιητές	των	νοημάτων	και	σε	
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αξιολογητές	 των	 χρήσεων	 και	 των	 επιδράσεων	 των	 μέσων	 (Giroux,	 1981,	 Kellner,	 1995,	
Kellner,	2000,	Kress,	2003,	Kent	–	Drury,	2005).				
Η	 δημιουργία	 των	 ψηφιακών	 σεναρίων	 πέρα	 από	 το	 θεωρητικό	 υπόβαθρο	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	 και	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 των	Μέσων	 ερείδεται	 και	 στη	 θεωρία	 του	
Κοινωνικού	 Κονστρουκτιβισμού	 (Εποικοδομισμού)	 του	 Lev	 Vygotsky.	 Σύμφωνα	 με	 το	
θεωρητικό	 μοντέλο	 μάθησης	 του	 Κοινωνικού	 Κονστρουκτιβισμού,	 η	 κατανόηση	 ως	
συστατική	λειτουργία	της	μάθησης	αποτελεί	τη	νευραλγική	συνισταμένη	της,	στον	βαθμό	
που	η	μάθηση	είναι	μια	διαδικασία	την	οποία	το	εκάστοτε	υποκείμενο	τη	δομεί	μέσα	από	
την	 κατανόηση	 γεγονότων	 και	 εννοιών	 που	 αποτελούν	 απόρροια	 είτε	 των	 δικών	 του	
εμπειριών	είτε	της	αλληλεπίδρασής	του	με	τους	«άλλους».	Αν	θελήσουμε	να	αποδώσουμε	
με	 τη	 μορφή	 αξόνων	 τις	 κύριες	 συνιστώσες	 της	 μάθησης,	 όπως	 ορίζονται	 από	 τον	
Κοινωνικό	 Κονστρουκτιβισμό,	 θα	 πρέπει	 να	 υπογραμμίσουμε	 ότι:	 α)	 Η	 μαθησιακή	
διαδικασία	 είναι	 μια	 αλληλεπίδραση	 ανάμεσα	 σε	 ό,τι	 είναι	 ήδη	 γνωστό	 και	 σε	 ό,τι	
πρόκειται	 να	 μαθευτεί,	 β)	 η	 μάθηση	 είναι	 μια	 κοινωνική	 διαδικασία,	 γ)	 η	 μάθηση	
εγγράφεται	και	οριοθετείται	εντός	ενός	συγκεκριμένου	πλαισίου,	και	δ)	η	μάθηση	είναι	μια	
μεταγνωστική	διαδικασία	(Moll,	1990,		Daniels,	1996	&	Pritchard,	2007:	1-12).	

	
2. Διδακτική	Μεθοδολογία	για	τη	συνδιδασκαλία	λογοτεχνικών	και	οπτικών	κειμένων	

στο	μάθημα	της	Λογοτεχνίας		
Βασικό	 στοιχείο	 εφαρμογής	 της	 προτεινόμενης	 διδακτικής	 μεθοδολογίας	 μπορεί	 να	
θεωρηθεί	 το	εκπαιδευτικό	ψηφιακό	σενάριο.	Ως	εκπαιδευτικό	ψηφιακό	σενάριο	ορίζεται	
μια	 σειρά	 προγραμματισμένων	 δράσεων	 που	 αφορούν	 ένα	 ή	 περισσότερα	 γνωστικά	
αντικείμενα,	χρησιμοποιώντας	ψηφιακά	εργαλεία,	φύλλα	εργασίας	και	θεωρίες	μάθησης,	
έχοντας	ως	κύρια	χαρακτηριστικά	την	ευελιξία,	την	πολυτροπικότητα,	τη	διαδραστικότητα,	
την	 αλληλεπίδραση	 αλλά	 και	 τη	 διεπιστημονικότητα.	 Ως	 κύρια	 δομικά	 στοιχεία	 ενός	
εκπαιδευτικού	 ψηφιακού	 σεναρίου	 είναι	 δυνατό	 να	 θεωρηθούν:	 α)	 το	 εστιασμένο	
γνωστικό	 αντικείμενο,	 β)	 οι	 μαθησιακοί	 στόχοι,	 γ)	 οι	 αναμενόμενες	 δεξιότητες,	 δ)	 οι	
διδακτικές	 πρακτικές,	 ε)	 οι	 προτεινόμενες	 δραστηριότητες,	 και	 στ)	 η	 κριτική	 προσέγγιση	
του	σεναρίου	και	των	δυνατοτήτων	εφαρμογής	του.	

Υπό	 το	 πρίσμα	 του	 προαναφερθέντος	 θεωρητικού	 πλαισίου	 ―	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής,	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 των	 Μέσων	 και	 του	 Κοινωνικού	
Κονστρουκτιβισμού	 ―	 μπορούμε	 να	 εγγράψουμε	 μια	 προτεινόμενη	 διδακτική	
μεθοδολογία	 αναφορικά	 με	 τη	 διδασκαλία	 του	 Ολοκαυτώματος	 στο	 μάθημα	 της	
Λογοτεχνίας	μέσα	από	τη	συνδιδασκαλία	λογοτεχνικών	κειμένων	και	ταινιών	που	αφορούν	
στο	Ολοκαύτωμα,	προσδιορίζοντας	κατ’	αρχάς	τα	κριτήρια	επιλογής	των	προς	διδασκαλία	
λογοτεχνικών	 και	 κινηματογραφικών	 έργων.	 Τα	 κεντρικότερα	 κριτήρια	 που	 θεσπίσαμε	
μπορούν	να	συνοψιστούν	ακολούθως:		

• Πολυφωνία	 και	 διείσδυση	στους	 χαρακτήρες,	 δηλαδή	στους	ήρωες	 και	 τους	αντί-
ήρωες,	 στους	 πρωταγωνιστές	 και	 μη,	 στους	 θύτες,	 τους	 παρατηρητές	 και	 τα	
θύματα.	

• Επιλογή	μυθιστορημάτων	και	ταινιών	με	ήρωες	εφήβους	και	παιδιά.		
• Προσέγγιση,	η	οποία	στηρίζεται	στο	αντιθετικό	ζεύγμα	θύμα	/	θύτης.		
• Ανάδειξη	 της	 πλευράς	 των	 θυτών	 μέσα	 από	 έργα	 που	 επικεντρώνονται	

αποκλειστικά	στην	 κοινωνία	 των	απλών	 καθημερινών	ανθρώπων,	αναδεικνύοντας	
έτσι	τις	πλευρές	της	υστερικής	γερμανικής	κοινωνίας	του	Μεσοπολέμου.		
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• Συγκριτική	 προσέγγιση	 σε	 έναν	 συγχρονικό	 άξονα	 σε	 ό,τι	 αφορά	 την	 εποχή	
αναπαράστασης	 και	 σε	 ένα	 υπέρ-τοπικό	 επίπεδο:	 συνδιδασκαλία	 λογοτεχνικών	
κειμένων	που	αφορούν	στην	Ελλάδα	με	κινηματογραφικά	έργα	που	αναδεικνύουν	
το	Ολοκαύτωμα	σε	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες.		

• Ανάδειξη	 των	 ομοιοτήτων	 και	 των	 διαφορών	 της	 αφήγησης	 ανάμεσα	 στη	
βιογραφία,	την	αυτοβιογραφία	και	τη	μυθοπλασία.	

• Ανάδειξη	 πρόσληψης	 του	 Ολοκαυτώματος	 ανάμεσα	 στα	 φύλα:	 πώς	 βίωσαν	 οι	
άνδρες	και	τα	αγόρια	και	πώς	οι	γυναίκες	και	τα	κορίτσια	το	Ολοκαύτωμα.		

• Συγκριτική	 προσέγγιση	 σε	 έναν	 συγχρονικό	 άξονα	 σε	 ό,τι	 αφορά	 την	 εποχή	 της	
γραφής	των	κειμένων	και	γυρίσματος	των	ταινιών.		

• Συγκριτική	προσέγγιση	σε	έναν	διαχρονικό	άξονα:	η	γεφύρωση	του	παρελθόντος	με	
το	παρόν	που	κατατείνει	στη	νοηματοδότηση	της	διδασκαλίας	του	Ολοκαυτώματος	
με	πιο	σύγχρονους	όρους.	

• 	Επαφή	 των	 μαθητών	 με	 τη	 γλώσσα	 του	 στρατοπεδικού	 κόσμου	 και	 την	
προπαγανδιστική	γλώσσα	των	θυτών.		

• Σύνδεση	του	Ολοκαυτώματος	με	άλλες	έννοιες	που	αφορούν	στην	καθημερινότητα	
των	μαθητών,	όπως	επί	παραδείγματι	είναι	ο	γραμματισμός.		

	
3. Τα	 λογοτεχνικά	 κείμενα	 και	 τα	 κινηματογραφικά	 έργα	 που	 αφορούν	 στο	

Ολοκαύτωμα:	είδη	και	αριθμοί	
Πραγματοποιώντας	 έρευνα	 στο	 πεδίο	 ξεκίνησα	 με	 την	 καταγραφή	 λογοτεχνικών	 και	
κινηματογραφικών	 έργων	 που	 πραγματεύονται	 το	 Ολοκαύτωμα	 και	 είναι	 δυνατό	 να	
αποτελέσουν	διδακτικό	υλικό.	Αναφορικά	με	τη	λογοτεχνία	η	έρευνα	διεξήχθη	για	όλα	τα	
λογοτεχνικά	είδη	και	επιλέχθηκαν:	εκατόν	ογδόντα	έξι	(186)	λογοτεχνικοί	τίτλοι,	οι	οποίοι	
είναι:	πενήντα	οκτώ	(58)	μυθιστορήματα,	εκ	των	οποίων	δεκαέξι	(16)	ελληνικά	και	σαράντα	
δύο	 (42)	 μεταφρασμένα	 μυθιστορήματα	 ―	 στο	 άθροισμα	 συμπεριλαμβάνονται	 και	 τα	
μυθιστορήματα	που	αφορούν	παιδιά	και	εφήβους	―	τρεις	(3)	νουβέλες,	τρεις	(3)	συλλογές	
διηγημάτων,	δεκαπέντε	(15)	διηγήματα,	μία	(1)	ανθολογία	πεζών	λογοτεχνικών	κειμένων,	
μία	(1)	ποιητική	συλλογή,	είκοσι	εννέα	(29)	ποιήματα,	μία	(1)	ανθολογία	ποίησης,	δύο	(2)	
τίτλοι	 μελοποιημένης	 ποίησης,	 έξι	 (6)	 κόμικς,	 τρία	 (3)	 ημερολόγια,	 πενήντα	 οκτώ	 (58)	
προσωπικές	 αφηγήσεις	 ―	 μαρτυρίες	 ―	 αυτοβιογραφίες,	 ένα	 (1)	 κινηματογραφικό	
σενάριο,	δύο	(2)	θεατρικά	έργα,	δύο	(2)	δοκίμια	και	μία	(1)	εικονογραφημένη	ιστορία.		
	
Πίνακας	1		
Είδος	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 Σύνολο	

	 1940-
1949	

1950-
1959	

1960-
1969	

1970-
1979	

1980-
1989	

1990-
1999	

2000-
2009	

2010-
2018	

	

Ελληνικά	
μυθιστορήματα	

	 	 1	 3	 1	 1	 2	 8	 16	

Μεταφρασμένα	
μυθιστορήματα	

	 	 	 	 2	 2	 15	 23	 42	

Νουβέλες	 	 2	 	 	 1	 	 	 	 3	
Συλλογές	
διηγημάτων	

	 	 	 	 	 3	 	 	 3	

Διηγήματα	 3	 2	 6	 3	 1	 	 	 	 15	
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Ανθολογίες	 πεζών	
λογοτεχνικών	
κειμένων		

	 	 	 	 	 1	 	 	 1	

Ποιητικές	συλλογές	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1	
Ποιήματα	 1	 5	 9	 2	 6	 4	 2	 	 29	
Ανθολογίες	Ποίησης	 	 	 	 	 	 1	 	 	 1	
Τίτλοι	
μελοποιημένης	
ποίησης	

	 	 1	 	 	 	 	 1	 2	

Κόμικς	 	 	 	 	 	 	 2	 4	 6	
Ημερολόγια	 	 	 	 	 	 	 2	 1	 3	
Προσωπικές	
αφηγήσεις	

3	 	 	 2	 8	 17	 17	 11	 58	

Κινηματογραφικά	
σενάρια	

	 	 	 	 	 	 	 1	 1	

Θεατρικά	έργα	 	 	 	 	 	 	 	 2	 2	
Δοκίμια	 	 	 	 	 	 	 	 2	 2	
Εικονογραφημένες	
Ιστορίες	

	 	 	 	 	 	 	 1	 1	

Σύνολο	 7	 9	 17	 10	 19	 29	 40	 55	 186	

	
Όπως	 μπορούμε	 να	 διαπιστώσουμε	 από	 τον	 παραπάνω	 πίνακα,	 κατά	 τις	 δύο	 πρώτες	
δεκαετίες	που	δημοσιεύονται	λογοτεχνικά	κείμενα	αναφορικά	με	το	Ολοκαύτωμα,	δηλαδή	
κατά	τις	δεκαετίες	του	’40	και	του	’50,	ο	απόηχος	του	Ολοκαυτώματος	δεν	είναι,	όπως	είναι	
ίσως	 και	 αναμενόμενο,	 εμφανής.	 Κατά	 τη	 δεκαετία	 του	 ’60,	 σημειώνεται	 μια	 αυξημένη	
συγγραφική	 δραστηριότητα	 σε	 ό,τι	 αφορά	 τον	 πεζό	 λόγο	 της	 μικρής	 φόρμας	 και	 την	
ποίηση.	Η	δεκαετία	του	’70	παρουσιάζει	μία	αριθμητική	κάμψη,	ενώ	από	τη	δεκαετία	του	
’80	μέχρι	 και	 τις	μέρες	μας	η	 τάση	είναι	βαθμιαία	ανοδική.	Οι	δεκαετίες	κατά	 τις	οποίες	
σημειώνεται	 ραγδαία	 αύξηση	 της	 συγγραφικής	 και	 εκδοτικής	 παραγωγής	 είναι	 οι	 τρεις	
τελευταίες	 δεκαετίες,	 με	 τις	 δεκαετίες	 του	 ’90	 και	 του	 2000	 να	 παρουσιάζουν	 μια	
κορύφωση	σε	ό,τι	αφορά	τη	δημοσίευση	των	προσωπικών	αφηγήσεων	και	των	μαρτυριών,	
ενώ	αντίστοιχα	 στις	 δύο	 τελευταίες	 δεκαετίες	 (2000	 και	 2010)	 σημειώνεται	 μια	 ραγδαία	
εκδοτική	 παραγωγή	 μυθιστορημάτων	 ελληνικών	 και	 μεταφρασμένων	 με	 θέμα	 το	
Ολοκαύτωμα	και	τον	Ναζισμό.		
Από	την	έρευνα	που	διεξήγαγα	στον	παγκόσμιο	ιστό	και	πιο	συγκεκριμένα	στην	παγκόσμια	
βάση	δεδομένων	για	τον	κινηματογράφο	 (www.imdb.com)	θησαυρίστηκαν:	α)	είκοσι	δύο	
(22)	 ντοκιμαντέρ	 και	 β)	 σαράντα	 έξι	 (46)	 ταινίες	 μυθοπλασίας,	 συνολικά	 δηλαδή	 εξήντα	
οχτώ	 (68)	 ταινίες.	 Σε	ό,τι	αφορά	 τις	 ταινίες	 ντοκιμαντέρ	στο	δείγμα	συμπεριλαμβάνονται	
διάσημα	και	βραβευμένα	ντοκιμαντέρ	από	το	1945	μέχρι	και	το	2018.	Σε	μια	προσπάθεια	
να	τα	παρουσιάσουμε	λίγο	αναλυτικότερα	σημειώνουμε:	α)	 το	παλιότερο	φιλμ,	 το	οποίο	
γνωρίζουμε	επίσημα	ότι	γυρίστηκε	είναι	αυτό	του	1945	με	τίτλο	Memory	of	the	camps	σε	
σκηνοθεσία	 του	 Alfred	 Hitchcock	 και	 του	 Sidney	 Bernstein,	 ντοκιμαντέρ	 που	 έμεινε	 στο	
συρτάρι	 και	 προβλήθηκε	 το	 2014.	 β)	 Ταινίες	 ντοκιμαντέρ	 –	 σταθμοί	 στην	 ιστορία	 του	
κινηματογράφου	 ―	 θεωρούνται	 το	 Nuit	 et	 brouillard	 (Νύχτα	 και	 καταχνιά)	 του	 Alain	
Resnais	που	γυρίστηκε	το	1956,		το	Le	chagrin	et	la	pitié	(Ο	οίκτος	και	η	θλίψη)	του	Marcel	
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Ophüls,	 ταινία	 παραγωγής	 του	 1969,	 και	 το	 ντοκιμαντέρ	 που	 φέρει	 τον	 τίτλο	 Shoah	 του	
Claude	 Lanzmann	 και	 είναι	 παραγωγής	 του	 1985.	 γ)	 Σημαντικά	 για	 την	 έρευνα	 είναι	 και	
πέντε	 (5)	 ντοκιμαντέρ	 ελληνικής	 παραγωγής,	 τέσσερα	 από	 τα	 οποία	 γυρίστηκαν	 στο	
πλαίσιο	 των	 εκπομπών	 για	 την	 ΕΡΤ	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 για	 τις	 εκπομπές	Παρασκήνιο,	
Μαρτυρίες,	Σαν	παλιά	φωτογραφία	και	Το	Κουτί	της	Πανδώρας	με	ημερομηνίες	παραγωγής	
1992,	1993,	2002,	2003	αντίστοιχα	αλλά	και	το	ντοκιμαντέρ	του	Βασίλη	Λουλέ	που	φέρει	
τον	τίτλο	Φιλιά	εις	τα	παιδιά	και	προβλήθηκε	το	2011.	δ)	Από	τις	ξενόγλωσσες	παραγωγές	
έχουμε	 ξεχωρίσει	 δύο	 ντοκιμαντέρ	 που	 γυρίστηκαν	 για	 το	 βρετανικό	 τηλεοπτικό	 κανάλι	
BBC	 (1997	 και	 2012	 αντίστοιχα),	 έξι	 (6)	 ντοκιμαντέρ	 του	 National	 Geographic	 που	 είναι	
γυρισμένα	κατά	τα	έτη	2009,	2011	(τα	τρία	από	τα	έξι)	2013,	και	2015,	και	δύο	(2)	τα	οποία	
γυρίστηκαν	για	το	κανάλι	History	Chanel	(H2	chanel)	κατά	τα	έτη	2012	και	2014	αντίστοιχα.	
Από	τις	νεότερες	επίσης	παραγωγές	ξεχωρίζουν	το	ντοκιμαντέρ	Night	will	 fall	(Θα	πέσει	η	
νύχτα)	(2014)	του	Andre	Singer,	το	οποίο	είναι	βασισμένο	στη	δουλειά	και	το	ντοκιμαντέρ	
του	 Alfred	 Hitchcock	 και	 του	 Sidney	 Bernstein	 (12΄	 από	 τα	 75΄	 λεπτά	 ανήκουν	 στο	
προαναφερθέν	 ντοκιμαντέρ)	 και	 έχει	 τιμηθεί	 με	 το	 βραβείο	 ανεξάρτητου	 βρετανικού	
κινηματογράφου,	 το	φιλμ	 με	 τίτλο	Après	Hitler	 (Μετά	 τον	 Χίτλερ)	 του	David	 Korn	 Brzoza	
παραγωγής	 του	 2016.	 Τέλος,	 η	 πιο	 πρόσφατη	 (2018)	 τηλεοπτική	 σειρά	 ντοκιμαντέρ	 που	
έχει	κερδίσει	μέχρι	στιγμής	καλές	κριτικές	τιτλοφορείται	Hitler’s	circle	of	Evil	(Ο	σατανικός	
κύκλος	του	Χίτλερ).		
Από	 την	 έρευνα	 επίσης	 στην	 προαναφερθείσα	 βάση	 δεδομένων	 του	 κινηματογράφου	
ερανίσαμε	 συνολικά	 σαράντα	 έξι	 (46)	 ταινίες	 μυθοπλασίας	 εκ	 των	 οποίων:	 τέσσερις	 (4)	
έχουν	 γυριστεί	 κατά	 τη	 δεκαετία	 του	 ’50.	 Ξεχωριστή	 αναφορά	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 στον	
πρωτοπόρο	 του	είδους,	 τον	Πολωνό	σκηνοθέτη	Andrzej	Wajda	που	έχει	 γυρίσει	 τρεις	 (3)	
ταινίες	με	θέμα	το	Ολοκαύτωμα.	Δύο	από	αυτές	είναι	ενταγμένες	στο	δείγμα	της	παρούσας	
έρευνας,	η	πρώτη	είναι	του	1957	με	τίτλο	Kanal	και	η	δεύτερη	του	1958	με	τίτλο	Στάχτες	
και	διαμάντια.	Από	την	ίδια	δεκαετία	αξίζει	να	μνημονεύσουμε	την	πρώτη	και	πιο	εμβριθή	
κινηματογραφική	μεταφορά	του	Ημερολογίου	της	Άννας	Φρανκ	το	1959	από	τον	Αμερικανό	
σκηνοθέτη	George	Stevens,	ενώ	την	ίδια	χρονιά	(1959)	είναι	γυρισμένη	και	η	ταινία	Sterne	
(Η	μπαλάντα	ενός	λαού)	από	τον	Konrad	Wolf.			
Τρεις	(3)	ταινίες	του	δείγματος	ανήκουν	στη	δεκαετία	του	’60.	Η	σημαντικότερη	από	αυτές	
―	μία	από	τις	σημαντικότερες	ταινίες	σε	ό,τι	αφορά	το	Ολοκαύτωμα	―	είναι	γυρισμένη	το	
1961	και	φέρει	τον	τίτλο	Η	δίκη	της	Νυρεμβέργης	σε	σκηνοθεσία	του	Stanley	Kramer.	Την	
προηγούμενη	χρονιά	 (1960)	είχαν	γυριστεί	δύο	αξιομνημόνευτες	ταινίες	του	ευρωπαϊκού	
κινηματογράφου,	το	φιλμ	Romeo,	Julie	a	tma	(Ο	Ρωμαίος,	η	Ιουλιέτα	και	τα	σκοτάδια)	του	
Jirì	 Weiss,	 που	 αποτελεί	 μεταφορά	 του	 ομότιτλου	 μυθιστορήματος	 του	 Γιάν	 Οτσενάσεκ	
αλλά	και	η	ταινία	Kapò	(Σκλάβοι	χωρίς	αλυσίδες)	του	Gillo	Pontecorvo.			
Πέντε	 (5)	 φιλμ	 έχουν	 γυριστεί	 κατά	 τη	 δεκαετία	 του	 ’70	 και	 αξίζει	 να	 αναφερθούμε	
αξιολογικά	πρώτα	στο	φιλμ	 του	 Louis	Malle	 Lacomb	 Lucien	 (1974),	 το	αριστούργημα	 του	
Joseph	 Losey	 Mr.	 Klein	 (1976)	 και	 στην	 γερμανικής	 παραγωγής	 ταινία	 του	 Volker	
Schlöndorff	 που	 αποτελεί	 μεταφορά	 του	 μυθιστορήματος	 του	 Günter	 Grass	 Die	
Blechtrommel	 (Το	 ταμπούρλο)	 (1979).	Μεγάλης	απήχησης	υπήρξε	 και	η	μικρής	διάρκειας	
τηλεοπτική	σειρά	Ολοκαύτωμα,	η	οποία	γυρίστηκε	το	1978,	ενώ	λιγότερο	γνωστή	είναι	η	
ταινία	 του	 Βιτόριο	 ντε	 Σίκα	 του	 1970	 με	 τίτλο	Ο	 κήπος	 των	Φίντσι	 -	 Κοντίνι,	 ταινία	 που	
πραγματεύεται	το	ζήτημα	του	εκτοπισμού	των	Ιταλών	Εβραίων	αρκετά	περιφερειακά.	
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Τρεις	(3)	ταινίες	είναι	γυρισμένες	κατά	τη	δεκαετία	του	’80,	με	πιο	σημαντικά	να	είναι	τα	
φιλμ	Η	 εκλογή	 της	 Σόφι	 (1982)	 του	 Alan.	 J.	 Pakula	 και	 το	Αντίο	 παιδιά	 (1987)	 του	 Louis	
Malle.	 Η	 εν	 λόγω	 δεκαετία	 κλείνει	 με	 το	φιλμ	 του	 Κώστα	 Γαβρά	 που	φέρει	 τον	 τίτλο	Το	
μουσικό	κουτί	(1989).	Τέσσερις	(4)	ταινίες	έχουν	γυριστεί	μέσα	στη	δεκαετία	του	’90	με	πιο	
γνωστές	από	αυτές	τις	ταινίες	Η	Λίστα	του	Σίντλερ	(1993)	του	Steven	Spielberg,	και	Η	ζωή	
είναι	 ωραία	 (1997)	 του	 Roberto	 Benigni.	 Μικρότερης	 εμπορικής	 απήχησης	 από	 τις	
προαναφερθείσες	ταινίες	αλλά	εξίσου	σημαντικές	για	την	έρευνα	είναι	οι	άλλες	δύο	ταινίες	
της	εν	λόγω	δεκαετίας	που	πραγματεύονται	το	ζήτημα	του	Ολοκαυτώματος	και	πρόκειται	
για	το	Europa	Europa	της	Agnieszka	Holland	(1990)	και	το	Μητέρα	νύχτα	του	Keith	Gordon	
(1996).	
Κατά	 τις	 δύο	 τελευταίες	 δεκαετίες,	 αυτές	 του	 2000	 και	 του	 2010	 παρατηρείται	―	 όπως	
ακριβώς	συμβαίνει	κυρίως	και	με	την	εκδοτική	μυθιστορηματική	παραγωγή	―	μία	έκρηξη	
παραγωγής	κινηματογραφικών	ταινιών	που	αφορούν	στο	Ολοκαύτωμα.	Τόσο	ο	χώρος	της	
λογοτεχνίας	όσο	και	 του	κινηματογράφου	δηλαδή	φαίνεται	να	συμβαδίζουν,	 ζήτημα	που	
απαιτεί	 ξεχωριστή	ερευνητική	προσέγγιση	από	το	πεδίο	των	Πολιτισμικών	Σπουδών.	Έτσι	
από	το	2000	μέχρι	και	το	2017	έχουμε	καταγράψει	είκοσι	εφτά	(27)	ταινίες	μυθοπλασίας,	
γυρισμένες	από	διαφορετικές	χώρες,	με	τη	Γερμανία	να	συγχρηματοδοτεί	την	πλειοψηφία	
των	 εν	 λόγω	 παραγωγών.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 έντεκα	 (11)	 φιλμ	 έχουν	 καταγραφεί	 για	 τη	
δεκαετία	του	2000	και	θα	αναφερθούμε	με	χρονολογική	σειρά	εν	προκειμένω	στις	ταινίες	
που	πραγματεύονται	κεντρικά	το	ζήτημα	του	Ολοκαυτώματος,	όπως	είναι	η	ταινία	Uprising	
(Η	αντίσταση	 -Το	 γκέτο	 της	Βαρσοβίας)	 του	 Jon	Avnet	 (2001),	 η	 οποία	 γυρίστηκε	 για	 την	
τηλεόραση,	 το	 φιλμ	 The	 Grey	 Zone	 	 (Η	 γκρίζα	 ζώνη)	 του	 Tim	 Blake	 Nelson	 (2001),	 Ο	
Πιανίστας	(2002)	του	Roman	Polanski,	η	ταινία	Αμήν	(2002)	του	Κώστα	Γαβρά,	το	φιλμ	Ένας	
άνθρωπος	δίχως	πεπρωμένο	(2005)	του	Lajos	Koltai,	το	αρκετά	αγαπητό	στο	ευρύ	κοινό	Το	
αγόρι	πίσω	από	το	συρματόπλεγμα	(2008)	του	Mark	Herman,	και	η	Εναντίωση	του	Edward	
Zwick	 (2008)2.	 Τέλος,	 σε	 ό,τι	 αφορά	 την	 τελευταία	 δεκαετία	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 την	
περίοδο	2010	 έως	 και	 2017	 έχουν	 γυριστεί	 δεκαέξι	 (16)	φιλμ,	 εκ	 των	οποίων	 για	 λόγους	
οικονομίας	 του	 κειμένου	 θα	 αναφερθώ	 μόνο	 σε	 πέντε	 που	 έχουν	 ξεχωρίσει	 κοινό	 και	
κριτικοί	και	είναι	τα	φιλμ:	In	Darkness	(Νικώντας	το	σκοτάδι)	(2011)	της	Agnieszka	Holland,	
The	 Book	 Thief	 (Η	 κλέφτρα	 των	 βιβλίων)	 του	 Brian	 Percival	 (2013),	 Im	 Labyrinth	 des	
Schweigens	 (Ο	 Λαβύρινθος	 της	 σιωπής)	 (2014)	 του	 Giulio	 Ricciarelli,	 Saul	 fia	 (Ο	 γιος	 του	
Σαούλ)	 (2015)	 του	 Ούγγρου	 σκηνοθέτη	 	 Lázló	 Nemes,	 Remember	 (Γράμμα	 από	 το	
παρελθόν)	(2015)	του	Atom	Egoyan	και	v)	Ray	(Παράδεισος)	(2016)	του	Ρώσου	σκηνοθέτη	
Andrey	Konchalovskiy3.	
																																																																				
	
2	Θα	πρέπει	να	σημειώσουμε	πως	οι	υπόλοιπες	τέσσερις	ταινίες	της	συγκεκριμένης	δεκαετίας	μας	βοηθούν	
ώστε	να	αντιληφθούμε	το	Ολοκαύτωμα	στην	ολότητά	του,	καθώς	αναδεικνύουν	πτυχές	της	κοινωνίας	που	το	
δημιούργησε.	Τις	παραθέτουμε	με	χρονολογική	σειρά:	α)	Der	Untergang	 (Η	Πτώση)	του	Oliver	Hirschbiegel	
(2004),	β)	Sophie	Scholl	-	Die	letzten	Tage	(Σόφι	Σολ:	Οι	τελευταίες	μέρες)	του	Marc	Rothemund	(2005),	γ)	Die	
Fälscher	(Οι	Παραχαράκτες)	του	Stefan	Ruzowitzky	(2007),	και	δ)	The	Reader	(Σφραγισμένα	χείλη)	του	Stephen	
Daldry	(2008).	
3	Για	την	πληρότητα	της	έρευνας	παρατίθενται	με	χρονολογική	σειρά	οι	τίτλοι	και	των	υπολοίπων	ταινιών	της	
περιόδου	 2010	 –	 2017:	 	 α)	 La	 rafle	 (Τη	 νύχτα	 που	 χάθηκαν	 τ'	 αστέρια)	 της	 Rose	 Bosch	 (2010),	 β)	 Lore	 (Τα	
παιδιά	του	πολέμου)	της	Cate	Shortland	(2012),	γ)	A	nagy	füzet	(Το	μεγάλο	τετράδιο)	του	János	Szász	(2013),	
δ)	Lauf	junge	lauf	(Run	boy	run)	του	Pepe	Danquart	(2013),	ε)	Woman	in	gold	(Γυναίκα	από	χρυσό)	του	Simon	
Curtis	(2015),	στ)	Der	Staat	gegen	Fritz	Bauer	(Υπόθεση	Φριτς	Μπάουερ:	Μυστική	ατζέντα)	του	Lars	Kraume	
(2015),	ζ)	Ουζερί	Τσιτσάνης	του	Μανούσου	Μανουσάκη	(2015),	η)	Denial	(Άρνηση)	του	Mick	Jackson	(2016),	
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Κλείνοντας,	 θα	 πρέπει	 να	 υπογραμμίσουμε	 πως	 οι	 ταινίες	 καλύπτουν	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	
προσέγγισης	 διαφορετικών	 πτυχών	 του	 Ολοκαυτώματος	 που	 αφορά	 στο	 φύλο,	 την	
εθνικότητα,	 την	 πλευρά	 των	 θυμάτων	 και	 την	 κοινωνία	 των	 θυτών,	 αλλά	 και	 την	
αναπαράσταση	 της	παιδικής	και	 εφηβικής	ηλικίας.	 Ενδιαφέρον	 ζήτημα	αποτελεί	η	σχέση	
λογοτεχνίας	και	κινηματογράφου	ή	πιο	γενικά	η	σχέση	μεταφοράς	ενός	γραπτού	κειμένου	
στον	 κινηματογράφο	 στον	 βαθμό	 που	 τριάντα	 μία	 (31)	 από	 τις	 σαράντα	 έξι	 (46)	
θησαυρισμένες	 ταινίες	 της	 έρευνας	 είναι	 βασισμένες	 σε	 βιβλία	 (μυθιστορήματα	 στην	
πλειονότητά	 τους,	αλλά	και	ημερολόγια,	αυτοβιογραφίες,	θεατρικά	έργα),	 ενώ	δεκαοχτώ	
(18)	από	τις	εν	λόγω	ταινίες	έχουν	ως	πρωταγωνιστές	τους	παιδιά,	εφήβους	και	νέους.	
	
4. Η	κριτική	διδασκαλία	 της	μυθοπλασίας	και	 του	ημιαυτοβιογραφικού	λόγου	για	 το	

Ολοκαύτωμα	
	
4.1. Η	 κλέφτρα	 των	 βιβλίων:	 Από	 τον	 Μαγικό	 Ρεαλισμό	 στην	 πραγματικότητα	 του	

Ολοκαυτώματος	
Όπως	 έχει	 επισημανθεί	 από	 μελετητές,	 η	 αναπαράσταση	 του	 Ολοκαυτώματος	 στα	
μυθιστορήματα	 της	 παιδικής	 λογοτεχνίας	 σχετίζεται	 με	 μια	 σειρά	 από	 ζητήματα,	 εκ	 των	
οποίων	τα	σημαντικότερα	είναι:	η	ιστορική	ακρίβεια,	το	είδος	της	γλώσσας	που	πρέπει	να	
χρησιμοποιηθεί	 για	να	αποδοθούν	οι	φρικαλεότητες,	ο	βαθμός	έκθεσης	 των	παιδιών	και	
των	 εφήβων	 στην	 τραυματική	 αλήθεια	 και	 η	 παρεπόμενη	 λογοκρισία,	 αλλά	 και	 η	
δυνατότητα	αξιοποίησης	 ενός	βιβλίου	ως	μεταφοράς	 και	συνδήλωσης	 για	άλλα	 ιστορικά	
συμβάντα.	Τόσο	ο	David	Russel	ήδη	από	το	1997	όσο	και	πιο	εμφατικά	ο	Kenneth	Kidd	το	
2005	 καταλήγουν	 από	 διαφορετικούς	 δρόμους	 στο	 ίδιο	 συμπέρασμα:	 η	 ανάδυση	 του	
τραύματος	 μέσα	 από	 τη	 λογοτεχνία	 που	 απευθύνεται	 σε	 παιδιά	 και	 μικρής	 ηλικίας	
εφήβους	προβάλλει	πλέον	ως	μιαν	αναγκαιότητα	που	καταπολεμά	τον	φόβο,	 την	άγνοια	
και	 το	 μίσος,	 αναθεωρώντας	 τόσο	 την	 έννοια	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 όσο	 και	 την	 ίδια	 την	
παιδική	λογοτεχνία	ως	είδος	(Russel,	1997;	Kidd,	2005:	130-134;	Yarova,	2016:	56).			
Θα	μπορούσε,	ωστόσο,	εύκολα	να	ισχυριστεί	κανείς	πως	η	αναγκαιότητα	αποκάλυψης	της	
αλήθειας	στα	παιδιά	αναφορικά	με	το	Ολοκαύτωμα	ικανοποιείται	μέσα	από	τη	διδασκαλία	
ονομάτων,	 ημερομηνιών,	 τοπωνυμίων,	 αριθμών,	 γεγονότων,	 αιτιών	 και	 αποτελεσμάτων	
στο	 μάθημα	 της	 Ιστορίας.	 Τι	 επιπρόσθετο,	 διαφορετικό	 και	 εντέλει	 περισσότερο	
αποτελεσματικό	θα	μπορούσε	να	κομίσει	η	διδασκαλία	του	Ολοκαυτώματος	μέσα	από	τη	
λογοτεχνία	 και	 κατ’	 επέκταση	 από	 τον	 κινηματογράφο;	 Τα	 μυθιστορήματα	 και	 τα	
κινηματογραφικά	 έργα	 που	 αναπαριστούν	 πτυχές	 του	 Ολοκαυτώματος	 είναι	 δυνατό	 να	
αποδίδουν	το	 ιστορικό	πλαίσιο,	το	οποίο	οι	μαθητές	πράγματι	μπορούν	να	μάθουν	μέσα	
από	το	μάθημα	της	Ιστορίας.	Ωστόσο,	η	δέσμευση	των	νεαρών	αναγνωστών	―	μαθητών	με	
την	πλοκή	και	την	αφήγηση	ενός	λογοτεχνικού	ή	και	κινηματογραφικού	έργου,	μιας	μίκρο-	
ιστορίας	δηλαδή,	ενθαρρύνει	 την	ανταπόκρισή	τους	στο	τραυματικό	περιεχόμενο	όχι	 του	
ιστορικού	 πλαισίου	 γενικά	 αλλά	 την	 ανταπόκρισή	 τους	 στο	 τραυματικό	 περιεχόμενο	 της	

																																																																																																																																																																																																																		
	
Alone	 in	 Berlin	 (Μόνος	 στο	 Βερολίνο)	 του	Vincent	 Perez	 (2016)	 και	 ι)	The	 Zookeeper's	Wife	 (Η	 γυναίκα	 του	
ζωολογικού	κήπου)	της	Niki	Caro	(2017).	
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προσωπικής	ιστορίας.	Οδηγεί	δηλαδή	τους	μαθητές	αναπόφευκτα	σε	έναν	ορισμένο	βαθμό	
«ταλαιπωρίας»	 και	 «πένθους»,	 διαδικασία	 η	 οποία	 αναγνωρίζεται	 ως	 φυσιολογική	
κατάσταση.	 Εναπόκειται	 βέβαια	 στον	 εκάστοτε	 συγγραφέα	 σε	 ποιον	 βαθμό	 θα	
δημιουργήσει	 τις	 λογοτεχνικές	 συνθήκες	 ανάδυσης	 του	 «πένθους»	 έναντι	 της	
«μελαγχολίας»	 την	οποία	οι	 μελετητές	 επισημαίνουν	ως	παθολογική	 κατάσταση	 (Langer,	
1975;	 Kokkola,	 2003;	 Yarova,	 2016:	 57).	 Κατά	 συνέπεια,	 το	 ερώτημα	 σε	 ποιον	 βαθμό	 η	
καλλιτεχνική	έκφραση	μπορεί	να	αποδώσει	εύλογα	τον	παραλογισμό	του	πολέμου	και	πιο	
συγκεκριμένα	του	Ολοκαυτώματος,	χωρίς	να	προκαλέσει	απελπισία,	μελαγχολία	και	οίκτο4	
είναι	ένα	ερώτημα	που	μένει	προς	στιγμή	ανοιχτό	(Yarova,	2016:	58,	Καλασαρίδου,	2017β).	
Ωστόσο,	και	προτού	περάσουμε	στην	παρουσίαση	της	Κλέφτρας	των	βιβλίων,	ανεξάρτητα	
από	το	πόσο	προβληματική	ή	όχι	είναι	η	αναπαράσταση	του	Ολοκαυτώματος	μέσα	από	τα	
μυθιστορήματα	 της	 παιδικής	 λογοτεχνίας,	 κάθε	 νέα	 απόπειρα	 αναπαράστασης	 της	
ιστορίας	 της	 ναζιστικής	 γενοκτονίας	 και	 του	 Ολοκαυτώματος	 θα	 πρέπει	 αφενός	 να	
συμβάλλει	 στο	 να	 μην	 περιπέσει	 το	 θέμα	 σε	 λήθη	 και	 αφετέρου	 να	 παροτρύνει	 την	
ιστορική	αφύπνιση	και	τη	σύνδεση	με	το	παρόν	των	αναγνωστών	-	μαθητών	(Yarova,	2016:	
58).		
Μελετητές	 έχουν	 επισημάνει	 ότι	 κάποια	 από	 τα	 σύγχρονα	 μυθιστορήματα	 της	 παιδικής	
λογοτεχνίας	αποσκοπούν	πλέον	στην	παρουσίαση	εικόνων	που	σχετίζονται	με	το	ιστορικό	
τραύμα,	 υποστηρίζοντας	 βέβαια	 ταυτόχρονα	 πως	 τούτες	 οι	 εικόνες	 ―	 όπως	 επί	
παραδείγματι	 είναι	 οι	 εικόνες	 από	 τα	 στρατόπεδα	 συγκέντρωσης	 ―	 είναι	 πολύ	 πιο	
τρομακτικές	και	είναι	δυνατό	να	«κυριεύσουν»	τον	αναγνώστη	ευκολότερα	σε	σχέση	με	τις	
εικόνες	 φανταστικών	 τεράτων	 και	 παράξενων	 πλασμάτων.	 Την	 ίδια	 στιγμή	 μάλιστα,	 η	
Ulanowicz	 έχει	 υπογραμμίσει	 πως	 οι	 εν	 λόγω	 εικόνες	 είναι	 τόσο	 τρoμακτικές	 που	 είναι	
ανέφικτο	να	εξηγηθούν	ορθολογικά	στα	λογοτεχνικά	κείμενα	που	προορίζονται	για	παιδιά,	
προκρίνοντας	την	αφηγηματική	τεχνική	του	Μαγικού	Ρεαλισμού	για	την	απόδοση	τέτοιων	
εικόνων,	 οι	 οποίες	 συν	 τω	 χρόνω	 κατατείνουν	 στην	 εξοικείωση	 με	 το	 τραύμα	 του	
Ολοκαυτώματος	 και	 στην	 όξυνση	 των	 αναγνωστικών	 ερμηνευτικών	 τεχνικών	 (Ulanowicz,	
2013;	Yarova,	2016:	59).		
Η	καταλληλότητα	και	η	αποτελεσματικότητα	της	προαναφερθείσας	αφηγηματικής	τεχνικής	
στοιχειοθετείται	κυρίως	γιατί:	α)	Η	εκούσια	αμφισημική	φύση	των	κειμένων	του	Μαγικού	
Ρεαλισμού	 προσκαλεί	 τους	 μικρούς	 αναγνώστες	 να	 αποκωδικοποιήσουν	 τα	 «μαγικά»	
σύμβολα.	 β)	 Οι	 αφηγηματικές	 τεχνικές	 του	 Μαγικού	 Ρεαλισμού	 βοηθούν	 να	 παιδιά	 να	
επαναπροσδιορίσουν	 το	 πραγματικό,	 πραγματοποιώντας	 συσχετίσεις	 ανάμεσα	 σε	
προϋπάρχουσες	 έννοιες,	 οι	 οποίες	 απαιτούν	 τη	 συναισθηματική	 τους	 εμπλοκή.	 γ)	 Τα	
κείμενα	 του	 Μαγικού	 Ρεαλισμού	 αναδημιουργούν	 το	 τραύμα.	 Πρώτα	 το	 τραύμα	
παρουσιάζεται	 συγκεκαλυμμένα,	 αποσκοπώντας	 στη	 συναισθηματική	 δέσμευση	 του	
αναγνώστη,	 και	 όταν	 το	 τραύμα	 παρουσιάζεται	 και	 άμεσα,	 η	 επίδρασή	 του	
επαναδραστηριοποιείται	και	ενισχύεται.	δ)	Τα	κείμενα	του	Μαγικού	Ρεαλισμού	αποτελούν	
προνομιακά	 κείμενα	 ανάγνωσης	 και	 διδασκαλίας,	 επειδή	 μειώνουν	 τον	 διδακτισμό	 και	
αντίθετα	 ενισχύουν	 και	 διεγείρουν	 τη	 σκέψη	 και	 τον	 προβληματισμό	 στο	 πλαίσιο	 της	
λογοτεχνίας	 των	 φρικαλεοτήτων.	 ε)	 Οι	 αναγνώστες	 καλούνται	 να	 αναγνωρίζουν	 το	
πραγματικό	 μέσα	 στο	 μαγικό	 ως	 προς	 την	 κατεύθυνση	 επανεξέτασης	 του	 παρόντος	
(Yarova,	2016:	60).		
																																																																				
	
4 Ο όρος οίκτος µεταφράζεται από τον διεθνή όρο Holocaust pity.  
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Προσεγγίζοντας	την	πραγματικότητα	του	Ολοκαυτώματος	το	μυθιστόρημα	του	γερμανικής	
καταγωγής	 ―	 γεννημένου	 στην	 Αυστραλία	 ―	 Μάρκους	 Ζούσακ	 που	 φέρει	 τον	 τίτλο	 Η	
κλέφτρα	των	βιβλίων	(μτφ.	Κώστια	Κοντολέων,	Ψυχογιός	2008)	θα	μπορούσε	να	ανήκει	στο	
είδος	του	Ιστορικού	Ρεαλισμού,	εάν	αυτή	η	απόπειρα	απεικόνισης	πτυχών	του	πολέμου	και	
του	Ολοκαυτώματος	δεν	είχε	ως	κεντρικό	αφηγητή	της	τον	Θάνατο.	Στο	εν	λόγω	βιβλίο	και	
την	 ομώνυμη	 κινηματογραφική	 ταινία	 που	 γυρίστηκε	 το	 2013	 από	 τον	 Brian	 Percival	―	
παρά	 τις	 μικρές	 διαφορές	 τους	 ―	 	 κεντρική	 πρωταγωνίστρια	 είναι	 η	 εννιάχρονη	 Λίζελ	
Μέμινγκερ	που	ζει	στη	Γερμανία	κατά	τη	διάρκεια	του	Δευτέρου	Παγκοσμίου	Πολέμου.	Η	
πλοκή	τόσο	του	βιβλίου	όσο	και	του	φιλμ	διαβαθμίζεται	σε	διαφορετικά	επίπεδα:	τη	ζωή	
της	 Λίζελ	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 χιτλερικής	 Γερμανίας	 με	 επίκεντρο	 την	 απομάκρυνσή	 της	
από	την	πραγματική	της	μητέρα	και	την	ανάθεσή	της	σε	θετή	οικογένεια,	τη	σχέση	της	με	
τους	θετούς	γονείς	 της	και	 την	προσαρμογή	της	στο	νέο	περιβάλλον,	 τη	φιλία	της	με	τον	
συνομήλικο	και	συμπρωταγωνιστή	της	Ρούντι	Στάινερ,	τη	φιλία	της	με	τον	Εβραίο	Μαξ,	και	
την	αγάπη	της	για	τα	βιβλία,	η	οποία	την	οδηγεί	σε	«κλοπές»	υπό	το	κράτος	διαφορετικών	
περιστάσεων.	Ο	αφηγητής	Θάνατος	αποτελεί	τη	μοναδική	μη	ρεαλιστική	φωνή	σε	όλο	το	
έργο	―	έντυπο	και	κινηματογραφικό	―	και	αυτός	ο	«μαγικός»	τρόπον	τινά	αφηγητής	μας	
αποκαλύπτει	 το	 ευρύ	 κάδρο	 του	 πολέμου	 και	 πιο	 ειδικά	 του	 Ολοκαυτώματος,	
αναστρέφοντας	την	πραγματικότητα	και	θέτοντας	ταυτόχρονα	στους	νεαρούς	αναγνώστες	
ερωτήματα	 όπως:	 Τι	 είναι	 πραγματικό;	 Τι	 είναι	 κανονικό;	 Τι	 είναι	 ανθρώπινο;	 (Ζούσακ,	
2008;	Mapes,	2016:	Yarova,	2016:	54-55).	Ο	υψηλός	βαθμός	αφηγηματικής	εστίασης	στην	
Κλέφτρα	 των	 βιβλίων	 πιστοποιείται	 από	 τη	 σχέση	 που	 υπάρχει	 ανάμεσα	 στον	 κεντρικό	
παντογνώστη	 αφηγητή,	 τον	 Θάνατο,	 με	 τη	 Λίζελ	 Μέμινγκερ,	 στοιχείο	 το	 οποίο	
διαπιστώνουμε	 όσο	 η	 αφήγηση	 προχωρεί,	 καθώς	 τα	 περιστατικά	 που	 δομούν	 εν	 είδει	
αξόνων	την	πλοκή	του	έργου	υφαίνονται	γύρω	από	τη	Λίζελ	(Oliveira	and	Maggio,	2017).		
Στην	 Κλέφτρα	 των	 βιβλίων	 οι	 αναγνώστες	 ―	 	 μαθητές	 έρχονται	 σε	 επαφή	 με	 τις	
φρικαλεότητες	 του	 Ολοκαυτώματος	 μέσα	 από	 ένα	 κείμενο	 ―	 έντυπο	 ή	 	 οπτικό―	 του	
Μαγικού	 Ρεαλισμού,	 του	 οποίου	 οι	 αφηγηματικές	 τεχνικές	 ενδυναμώνουν	 την	
αναγνωστική	 κριτική	 τους	 ικανότητα	 σε	 σχέση	 με	 το	 Ολοκαύτωμα.	 Οι	 προαναφερθείσες	
αφηγηματικές	τεχνικές	θα	μπορούσαν	να	συνοψιστούν	ακολούθως:	α)	Η	παρουσίαση	του	
υπερφυσικού	 ως	 φυσικού:	 Ο	 θάνατος	 Στην	 κλέφτρα	 των	 βιβλίων	 είναι	 ο	 φορέας	 της	
ιστορικής	 συλλογικής	 μνήμης,	 πηγή	 ανεξάντλητης	 γνώσης	 και	 αυτός	 στον	 οποίο	
περικλείονται	 με	 συνέχεια	 τόσο	 το	 παρελθόν	 όσο	 και	 το	 παρόν.	 Τούτη	 η	 υπερφυσική	
αφήγηση	 δημιουργεί	 μια	 ανοικείωση	 στον	 αναγνώστη	 αναφορικά	 με	 το	 πού	 ξεκινά	 το	
μαγικό	στοιχείο	και	πού	αρχίζει	η	πραγματικότητα.	Η	επαφή	με	το	ανοίκειο	στον	Μαγικό	
Ρεαλισμό	δεν	δημιουργείται	μόνο	μέσα	από	την	υπερφυσικότητα	αλλά	και	από	τον	τρόπο	
παρουσίασης	 του	 μη	 πραγματικού,	 στον	 βαθμό	 που	 τόσο	 το	 πραγματικό	 όσο	 και	 το	 μη	
πραγματικό	 αφορούν	 ζητήματα	 που	 έχουν	 σημασία	 για	 την	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	
κατανόηση.	 Παραπέμποντας	 στον	 ρόλο	 του	 αναγνώστη,	 ο	 Θάνατος	 χωρίς	 διδακτισμό	
αποκαλύπτει	 το	 ευρύτερο	 κάδρο	 του	Δευτέρου	Παγκοσμίου	Πολέμου	 και	 κατ’	αυτόν	 τον	
τρόπο	 η	 Ιστορία	 γίνεται	 πιο	 προσιτή	 στον	 αναγνώστη,	 όσο	 ο	 Θάνατος	 τον	 οδηγεί	 σε	 μη	
προσβάσιμα	 μέρη,	 όπως	 επί	 παραδείγματι	 είναι	 οι	 βομβαρδισμένες	 περιοχές,	 τα	
καταφύγια,	 οι	 θάλαμοι	 αερίων.	 Τούτη	 η	 τεχνική	 της	 αντιμετάθεσης	 μετατοπίζει	 την	
αμφισβήτηση	του	αναγνώστη	για	τη	φύση	του	Θανάτου	ως	αφηγητή,	καθώς	εμφανίζεται	
ως	 ένα	πνεύμα	που	 είναι	 ταυτόχρονα	 τόσο	φυσικό	 όσο	ο	άνθρωπος	 και	 την	 ίδια	 στιγμή	
ανώτερο	από	αυτόν	(Yarova,	2016:	63-64,	Mapes,	2016).		
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β)	 Η	 παρουσίαση	 του	 Θανάτου	 με	 ανθρώπινα	 χαρακτηριστικά:	 η	 μοναδικότητα	 του	
Θανάτου	 Στην	 κλέφτρα	 των	 βιβλίων	 εδράζεται	 στην	 παρουσίασή	 του	 ως	 ανθρώπου	 και	
συνάμα	 του	πιο	ανθρώπινου	από	 τους	 χαρακτήρες	 σε	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	αφήγησης.	Η	
ειρωνική	 του	 γλώσσα	 και	 το	 βλοσυρό	πολλές	φορές	 χιούμορ	 του	 στοχεύουν	 πάντα	 στην	
κριτική	 αποτίμηση	 των	 πράξεων	 των	 ανθρώπων,	 που	 εντέλει	 αν	 και	 εκπορεύονται	 από	
αυτούς,	 παύουν	 να	 έχουν	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 ανθρωπισμού.	Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 ο	
χαρακτήρας	 του	 Θανάτου	 εμπλέκει	 τους	 νεαρούς	 αναγνώστες	 στο	 παιχνίδι	 της	
συναισθηματικότητας	(Yarova,	2016:	65-66,	Gipson,	2017:	4-15).	Η	Mapes	στο	άρθρο	της	με	
τίτλο	“The	book	thief:	through	the	eyes	of	death”,	επιχειρώντας	μια	συγκριτική	εξέταση	των	
κριτικών	αναφορικά	με	την	ταινία,	επισημαίνει	πως	ο	Θάνατος	ως	αφηγητής	δεν	φαίνεται	
να	 είναι	 τρομακτικός,	 αφού	 εκδηλώνει	 το	 ενδιαφέρον	 του	 όχι	 μόνο	 για	 το	 κεντρικό	
πρόσωπο	της	αφήγησής	του,	τη	Λίζελ	Μέμινγκερ	δηλαδή,	αλλά	για	όλους	τους	χαρακτήρες	
της	ιστορίας	που	έχουν	θετικό	πρόσημο:	τον	Εβραίο	φίλο	της	οικογένειας	και	της	Λίζελ,	τον	
Μαξ,	 τον	 συνομήλικο	φίλο	 της	 Λίζελ,	 τον	 Ρούντι,	 τους	 θετούς	 γονείς	 της	 Λίζελ,	 Χανς	 και	
Ρόζα	(Mapes,	2016).	
γ)	 Η	 παρουσίαση	 των	 ανθρώπων	 ως	 μη	 ανθρώπων:	 Όσο	 περισσότερο	 ο	 Θάνατος	
παρουσιάζεται	ανθρώπινος	κατά	την	πορεία	της	αφήγησης	τόσο	οι	θύτες	χάνουν	σταδιακά	
την	ανθρώπινή	τους	διάσταση.	Πέρα	όμως	από	τους	Ναζί	που	χάνουν	την	ανθρώπινή	τους	
διάσταση	 λόγω	 της	 σκληρότητας	 των	 πράξεών	 τους	 τόσο	 και	 τα	 θύματα	 μέσω	 του	
Ολοκαυτώματος	εξαϋλώνονται	και	μετατρέπονται	σε	άμορφα	σχήματα	και	σε	φαντάσματα	
μέσα	 στους	 θαλάμους	 αερίων	 και	 τα	 κρεματόρια.	 Εν	 προκειμένω,	 βέβαια	 η	 εν	 λόγω	
αφηγηματική	τεχνική	δεν	αξιοποιείται	στο	έπακρο	σε	ό,τι	αφορά	το	κινηματογραφικό	έργο.	
Η	 αδυναμία	 του	 Θανάτου	 να	 κατανοήσει	 τις	 πράξεις	 των	 ανθρώπων	 μεγεθύνεται,	 όσο	
προχωρεί	 η	 εκμηδένιση	 της	 ανθρώπινης	 φύσης	 από	 την	 πείνα,	 τις	 πορείες	 προς	 τα	
στρατόπεδα	συγκέντρωσης,	τους	θαλάμους	αερίων.	Τούτη	η	συνθήκη	οδηγεί	σε	μια	τρίτη	
αντιμετάθεση:	 την	απώλεια	ενός	κατ’	 εξοχήν	ανθρώπινου	χαρακτηριστικού,	όπως	είναι	η	
λογική,	 την	οποία	ο	αναγνώστης	βρίσκει	 στο	υπερφυσικό	πνεύμα	 του	Θανάτου,	 ενώ	 την	
ίδια	 στιγμή,	 όσο	 τα	 θύματα	 αποχωρίζονται	 από	 την	 ανθρώπινη	 αξιοπρέπεια	 λόγω	 της	
απάνθρωπης	 σκληρότητας	 των	 θυτών	 τόσο	 οξύνεται	 ο	 εξανθρωπισμός	 του	 Θανάτου	
(Yarova,	2016:	67-69).		
δ)	Η	παρουσίαση	του	πραγματικού	ως	παραλόγου:	ο	Θάνατος	αποτελεί	έναν	παντογνώστη	
αφηγητή	 που	 επιτρέπει	 την	 εξιστόρηση	 των	 γεγονότων	 από	 πολλές,	 διαφορετικές	 και	
ταυτόχρονες	οπτικές	 γωνίες.	Ανυψωμένος	πάνω	από	 τη	 γη,	 ίπταται	 για	 να	μεταφέρει	 τις	
ψυχές	των	θυμάτων	που	οι	ανθρώπινες	πράξεις	προκαλούν.	Η	παντογνωσία	του	κεντρικού	
αφηγητή	 στο	 παρόν	 έργο	 συγκεντρώνει	 μοναδικά	 χαρακτηριστικά	 σε	 σύγκριση	 με	 την	
παντογνωσία	άλλων	αφηγητών:	 i)	 η	παντογνωσία	 του	 είναι	 τηλεπαθητική,	 καθώς	 έχει	 τη	
δυνατότητα	να	διαβάζει	τις	σκέψεις	των	ηρώων,	ii)	η	παντογνωσία	του	είναι	συνώνυμη	της	
παντοδυναμίας,	 iii)	 η	 παντογνωσία	 του	 είναι	 ισοδύναμη	 της	 διαχρονικότητας	 και	 iv)	 η	
παντογνωσία	του	είναι	υπέρ-τοπική	στον	βαθμό	που	έχει	τη	δυνατότητα	να	είναι	πανταχού	
παρών	 (Gipson,	 2017:	 16-26).	 Ωστόσο	 στο	 βιβλίο	 ―	 και	 εδώ	 πρέπει	 να	 τονιστεί	 η	
διαφοροποίηση	από	την	ταινία,	η	οποία	δεν	καταφέρνει	να	το	αποδώσει,	όπως	το	γραπτό	
κείμενο	 ―	 ο	 συγγραφέας	 επιστρατεύει	 τα	 σύμβολα	 και	 τις	 μεταφορές	 προκειμένου	 να	
αναπαραστήσει	 σκηνές	 βίας,	 όπως	 είναι	 η	 χρήση	 της	 μεταφοράς	 της	 «βαλίτσας»	 που	
χρησιμοποιείται	 για	 την	 περιγραφή	 συλλογής	 των	 ψυχών	 από	 τους	 θαλάμους	 αερίων	
(Yarova,	2016:	69-73).		
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ε)	Η	χρήση	του	γραμματισμού	ως	κεντρικού	άξονα	εξέλιξης	της	πλοκής	και	η	σύνδεσή	του	
με	το	Ολοκαύτωμα.	Όπως	έχει	επισημανθεί,	o	γραμματισμός	με	τις	δύο	κύριες	εκφάνσεις	
του,	την	ανάγνωση	και	τη	γραφή,	αποτελεί	κεντρομόλο	δύναμη	στο	έργο,	καθώς	γύρω	από	
τη	 νευραλγικής	 σημασίας	 έννοια	 οικοδομείται	 ολόκληρη	 η	 πλοκή,	 προικοδοτώντας	 την	
ιστορία	με	πολυσήμαντες	διαστάσεις,	όπως	είναι:	α)	Η	δύναμη	του	γραμματισμού	για	τη	
δημιουργία	 ενός	 κοινού	 τόπου	 και	 ενός	 πλαισίου	 ασφαλείας.	 Η	 διδασκαλία,	 επί	
παραδείγματι,	 της	 ανάγνωσης	 και	 της	 γραφής	 στη	 Λίζελ	 από	 τον	 θετό	 της	 πατέρα	
ισχυροποιεί	 τον	 δεσμό	 αγάπης	 ανάμεσά	 τους	 και	 επιτρέπει	 στη	 Λίζελ	 να	 προσαρμοστεί	
σταδιακά	 στο	 καινούριο	 της	 περιβάλλον.	 β)	 Η	 δημιουργία	 μηχανισμών	 αντοχής	 της	
πραγματικότητας	μέσα	από	τον	γραμματισμό.	Η	ανάγνωση	και	το	«κλέψιμο»	των	βιβλίων	
αποτελεί	 το	 καταφύγιο	 της	Λίζελ	 σε	 δύσκολες	προσωπικές	 της	 στιγμές.	 Έτσι,	 όταν	 ξυπνά	
από	τους	εφιάλτες	της	διαβάζει,	διαβάζει	στους	γείτονες	μέσα	στα	καταφύγια	την	ώρα	των	
βομβαρδισμών,	 διαβάζει	 στον	 άρρωστο	 Μαξ	 για	 να	 τον	 κρατήσει	 στη	 ζωή.	 γ)	 Ο	
γραμματισμός	ως	πράξη	αντίστασης.	Το	γράψιμο	δύο	εικονογραφημένων	ιστοριών	από	τον	
κρυμμένο	στο	υπόγειο	 του	σπιτιού	 της	Λίζελ,	 τον	Μαξ,	 λειτουργεί	διττά:	 επιτρέπει	στους	
δύο	ήρωες	να	γνωριστούν	και	να	επισφραγίσουν	μια	μεγάλη	φιλία,	κυρίως	όμως	μέσα	από	
το	 περιεχόμενό	 τους	 αναδύεται	 μια	 ιδεολογία	 αντίστασης	 στον	 Ναζισμό.	 δ)	 Ο	
γραμματισμός	ως	αμοιβαίος	διαμοιρασμός	αφηγήσεων.	Τόσο	ο	Μαξ	μέσα	από	την	ιστορία	
του	όσο	 και	 η	Λίζελ	μέσα	από	 το	 γράψιμο	 της	 δικής	 της	 κατατείνουν	στην	ανάδυση	 του	
προσωπικού	 τους	 τραύματος	 και	 βέβαια	 στη	 δυνατότητα	 να	 ισχυροποιήσουν	 την	
ταυτότητά	τους.	Τέλος,	είναι	ο	ίδιος	ο	Θάνατος	που	περιμαζεύει	την	ιστορία	της	Λίζελ	και	
την	κρατά	επάνω	του	παντοτινά	και	που	αναλαμβάνει	να	τη	μοιραστεί	με	τους	αναγνώστες	
(Lee,	2015).		

	
4.2. 	Ένας	 άνθρωπος	 δίχως	 πεπρωμένο:	 «Ιστορικός	 ρεαλισμός:	 Σε	 ποιον	 ανήκει	 το	

Ολοκαύτωμα;»	
Επιτομή	 της	 λογοτεχνίας	 του	 Ολοκαυτώματος	 αποτελεί	 το	 ιστορικό,	 ημιαυτοβιογραφικό	
μυθιστόρημα	 του	Ούγγρου	 εβραϊκής	 καταγωγής	 νομπελίστα,	 Ίμρε	 Κέρτες,	 που	φέρει	 τον	
τίτλο	 Το	 μυθιστόρημα	 ενός	 ανθρώπου	 δίχως	 πεπρωμένο,	 το	 οποίο	 εκδόθηκε	 για	 πρώτη	
φορά	 το	 1975,	 ενώ	 στη	 χώρα	 μας	 κυκλοφόρησε	 για	 πρώτη	 φορά	 το	 2003	 (μτφ.	 Γιώτα	
Λαγουδάκου,	 Καστανιώτης,	 2003,	 2010).	 Το	 μυθιστόρημα	 μεταφέρθηκε	 στον	
κινηματογράφο	το	2005	από	τον	Ούγγρο	σκηνοθέτη	Lajos	Koltai,	σε	σενάριο	του	ίδιου	του	
συγγραφέα,	 και	 αποτελεί	 μια	 πιστή	 και	 ακριβή	 μεταφορά	 του	 μυθιστορήματος,	 χωρίς	
απόκλιση	τόσο	από	την	πλοκή	όσο	και	από	την	ιδεολογία	του	μυθιστορήματος.	Στο	εν	λόγω	
βιβλίο,	 ο	 Κέρτες,	 επιζήσας	 ο	 ίδιος	 από	 τα	 στρατόπεδα	 συγκέντρωσης	 Άουσβιτς	 και	
Μπούχενβαλντ,	μετέφερε	στο	βιβλίο	τα	βιώματά	του	και	απέδωσε	την	εύθραυστη	εμπειρία	
κόντρα	στη	βάρβαρη	αυθαιρεσία	της	Ιστορίας,	επιλέγοντας	τη	μυθοπλαστική	αφηγηματική	
οδό	έναντι	της	μαρτυρίας	συνειδητά,	θεωρώντας	πως	για	το	Άουσβιτς	―	το	οποίο	αποτελεί	
την	 ύψιστη	 συνδήλωση	 του	 Ολοκαυτώματος	 ―	 μπορεί	 να	 μιλήσει	 κανείς	 περισσότερο	
αποτελεσματικά	 σε	 ένα	 πολιτισμικό	 πλαίσιο	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας	 με	 λόγο	 που	
διαρρηγνύει	τα	όρια	του	ηθικοπλαστικού	διδακτισμού	και	επιτρέπει	στους	αναγνώστες	τις	
κριτικές	 αποφάνσεις.	 Κεντρικός	 ήρωας	 του	 βιβλίου	 είναι	 ο	 Εβραίος	 δεκατετράχρονος	
Ντιούρκα	 που	 σε	 πρώτο	 πρόσωπο	 και	 χωρίς	 η	 αφήγησή	 του	 να	 θυμίζει	 ημερολογιακή	
γραφή,	 καθώς	 δεν	 αναγράφει	 ακριβείς	 ημερομηνίες	 σε	 κάθε	 κεφάλαιο,	 όπως	 επί	
παραδείγματι	κάνει	η	Άννα	Φρανκ	στο	ημερολόγιό	της,	εξιστορεί	τη	σύλληψή	του,	το	ταξίδι	
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με	 το	 τρένο	 για	 το	 Άουσβιτς,	 τη	 μεταφορά	 του	 στο	 Μπούχενβαλντ	 και	 κατόπιν	 στο	
μικρότερο	στρατόπεδο	Zeitz	και	την	επιστροφή	του	στη	Βουδαπέστη	(Κέρτες,	2010;	Karolle,	
2005:	89;	Portuges,	2005:	182,	185-187).		
Νεότεροι	 μελετητές	 αναφορικά	 με	 Το	 μυθιστόρημα	 ενός	 ανθρώπου	 δίχως	 πεπρωμένο	
αποφαίνονται	πως	το	βιβλίο	πρέπει	να	ιδωθεί	και	να	αποτιμηθεί	ως	ιστορικό	μυθιστόρημα	
―	παλιότερες	προσεγγίσεις	εξέταζαν	το	μυθιστόρημα	σε	ένα	πλαίσιο	συμπεριφοριστικών	
και	εθνογραφικών	μελετών	―	στον	βαθμό	που	συγκεντρώνει	βασικά	χαρακτηριστικά	του	
είδους,	όπως	είναι:	i)	Η	συνύπαρξη	και	συνύφανση	στην	αφήγηση	του	ιστορικού	πλαισίου	
και	της	προσωπικής	ιστορίας,	δηλαδή	η	μίξη	στοιχείων	που	πιστοποιούν	την	αυθεντικότητα	
του	 γενικού	 ιστορικού	 πλαισίου	 και	 στοιχείων	 της	 μυθοπλασίας.	 ii)	 Η	 «ιστορικότητα»	
πραγματώνεται	στο	παρόν	έργο	με	τη	διατήρηση	των	πραγματικών	εποχών,	των	περιόδων	
και	 της	 χρονολογικής	 εξέλιξης	 των	 γεγονότων	αλλά	 και	 τη	 διατήρηση	 των	ονομάτων	 των	
τόπων.	 iii)	Από	την	άλλη	πλευρά,	η	λογοτεχνική	μυθοπλαστική	του	διάσταση	τεκμαίρεται	
κυρίως	μέσα	από	 την	 οριοθέτηση	 των	 γεγονότων,	 η	 οποία	συντελείται	 όχι	 στη	βάση	 της	
απλοποίησής	τους	αλλά	της	απόδοσης	της	πολυπλοκότητας	και	της	λεπτομέρειάς	τους.	Η	
λογοτεχνική	 ατμόσφαιρα	 που	 δημιουργεί	 η	 αφήγηση	 της	 προσωπικής	 ιστορίας,	 η	 οποία	
εντάσσεται	 στο	 γενικευμένο	 κάδρο	 της	 Ιστορίας,	 ενισχύει	 την	 επίδρασή	 της	 στους	
αναγνώστες	―	θεατές.	iv)	Αφηγητής	και	συγγραφέας	είναι	δύο	διαφορετικά	πρόσωπα,	την	
ίδια	 στιγμή	 όμως	 η	 χρήση	 του	 πρώτου	 ενικού	 προσώπου	 παραπέμπει	 έντονα	 στην	
αυτοβιογραφία.	 v)	 Τέλος,	 αν	 θεωρήσουμε	 ότι	 η	 ένταξη	 του	 διαλόγου	 ως	 αφηγηματικής	
τεχνικής	 σε	 ένα	 πεζογράφημα	 είναι	 στοιχείο	 που	 συνηγορεί	 υπέρ	 ενός	 μυθοπλαστικού	
λόγου,	στο	έργο	του	Κέρτες	πρέπει	να	υπογραμμίσουμε	πως	η	ύπαρξη	διαλογικών	μερών	
και	 η	 ανταλλαγή	 απόψεων	 και	 θέσεων	 πραγματοποιείται	 μόνο	 όταν	 ο	 κεντρικός	 ήρωας	
επιθυμεί	να	μοιραστεί	πληροφορίες	με	τον	αναγνώστη	που	ενισχύουν	την	αξιοπιστία	του	
λόγου	 του.	 Μεταφέροντας	 ο	 συγγραφέας	 το	 περιεχόμενο	 διαλόγων	 και	 συνομιλιών	 και	
εκκινώντας	από	φράσεις,	όπως	είναι	επί	παραδείγματι	οι	προτάσεις	«Αυτές	ήταν	οι	λέξεις	
του»	ή	 «Αυτή	ήταν	η	φράση	 της»,	 ενισχύει	 το	 κύρος	 των	 λεγομένων	 του	πρωταγωνιστή,	
χωρίς	ωστόσο	ο	αναγνώστης	να	μπορεί	να	προβεί	σε	μια	τελική	απόφανση	εάν	πρόκειται	
για	 διάλογο	 που	 διαμείφθηκε	 στην	 πραγματικότητα	 ή	 εάν	 ο	 διάλογος	 και	 οι	 συνομιλίες	
είναι	προϊόντα	μυθοπλασίας	(Karolle,	2005:	89-93;	Portuges,	2005).		
Οι	ιδιοτυπίες	του	εν	λόγω	μυθιστορήματος	του	Κέρτες,	ιδιοτυπίες	που	έχουν	αποδοθεί	και	
κινηματογραφικά	από	 τον	Koltai	 χωρίς	 την	παραμικρή	παρέκκλιση	―	στοιχειοθετούν	 και	
τεκμηριώνουν	μέσω	της	 τέχνης	 τις	απόψεις	 του	 ιδίου	 του	Κέρτες	περί	μιας	«Κουλτούρας	
του	Ολοκαυτώματος».	Οι	ίδιες	αυτές	ιδιοτυπίες	καθιστούν	την	ανάγνωση,	την	προβολή	και	
τη	 διδασκαλία	 του	 βιβλίου,	 της	 ταινίας	 ή	 και	 των	 δύο	 μαζί	 προνομιακά	 πεδία	 κριτικής	
πρόσληψης	 του	Ολοκαυτώματος.	Οι	 κυριότερες	 κατά	συνέπεια,	 ιδιοτυπίες	―	διαστάσεις	
που	θα	μπορούσαν	να	αξιοποιηθούν	διδακτικά	είναι	οι	ακόλουθες:	(Portuges,	2005).	
α)	Η	απουσία	της	σχέσης	αιτίας	―	αιτιατού	από	την	αφήγηση:	Ο	λόγος	με	την	έννοια	της	
αιτίας	εμφανίζεται	μειωμένος	στο	έργο.	Ο	ήρωας	δεν	εξηγεί	στους	αναγνώστες	του	γιατί	οι	
θύτες	 έχουν	υιοθετήσει	συγκεκριμένες	πρακτικές	μίσους.	Ο	συγγραφέας	μέσω	του	ήρωά	
του	μας	ωθεί	να	στοχαστούμε	για	τη	φύση	της	απουσίας	της	λογικής.	Σκοπός	του	δεν	είναι	
επομένως	 να	 εξηγήσει,	 όπως	 πιθανόν	 συμβαίνει	 σε	 ένα	 βιβλίο	 Ιστορίας,	 το	 γράμμα	 των	
ναζιστικών	φυλετικών	νόμων,	αλλά	να	μας	εντάξει	στο	παιχνίδι	της	πολιτισμικής	και	ηθικής	
ερμηνείας	ύπαρξης	τέτοιων	καταστάσεων	(Karolle,	2005:	92-93).		
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β)	Ο	αδιευκρίνιστος	χαρακτηρισμός	των	συναισθημάτων:	Τα	συναισθήματα	του	κεντρικού	
ήρωα	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 ανεξιχνίαστα	 και	 όσα	 εκφράζει	 είναι	 μερικές	 φορές	
ενοχλητικά.	Οι	μελετητές	έχουν	καταλήξει	σε	ένα	αρκετά	ευρύ	φάσμα	χαρακτηρισμού	των	
απόψεων	 και	 της	 συμπεριφοράς	 του	 ήρωα	 του	 Κέρτες	 που	 ξεκινά	από	 την	αφέλεια,	 την	
απουσία	ταυτότητας	έως	και	την	ειρωνική	γλώσσα	ενός	ενηλίκου	που	κρύβεται	κάτω	από	
την	 παιδικότητα	 που	 ομολογουμένως	 χαρακτηρίζει	 την	 αφηγηματική	 γλώσσα	 του	
πρωταγωνιστή	(Karolle,	2005:	94).		
γ)	Η	χωρίς	έντονο	συναισθηματικό	φορτίο	αφήγηση:	Ο	ήρωας	αμφιβάλλει	πολλές	φορές	αν	
οι	ερμηνείες	που	δίνει	σε	συγκεκριμένα	γεγονότα	είναι	ορθές	και	παραδέχεται	ότι	μπορεί	
να	είναι	ατελείς	ή	εσφαλμένες.	 Στόχος	 του	είναι	πάντα	να	ερμηνεύει	 την	κατάστασή	 του	
ψύχραιμα,	χωρίς	πανικό	και	ακραίους	συναισθηματισμούς.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	ο	ήρωας,	
ελλείψει	ηθικής	αγανάκτησης	για	 τους	διώκτες	 του,	προικοδοτεί	 το	 έργο	με	μια	αλήθεια	
ηθικής	 υφής	 που	 υπερβαίνει	 τα	 όρια	 της	 ιστορικής	 αλήθειας	 (Karolle,	 2005:	 92-95;	
Portuges,	2005:	184).		
δ)	Η	χρήση	της	ρεαλιστικής	γλώσσας	του	στρατοπεδικού	κόσμου	―	χρήση	της	πραγματικής	
γλώσσας	για	το	Άουσβιτς:	Η	χρήση	της	πραγματικής	γλώσσας	του	στρατοπεδικού	κόσμου	
τόσο	 στο	 βιβλίο	 όσο	 και	 στο	 κινηματογραφικό	 έργο,	 δεν	 συντελείται	 μόνο	 στα	 όρια	
διασφάλισης	της	γνησιότητας	της	αφήγησης	στο	επίπεδο	της	αναπαράστασης.	Κατά	κύριο	
λόγο	συντελείται	για	την	πιστή	απόδοση	της	ατμόσφαιρας	της	προσωπικής	εμπειρίας	(von	
Jagow,	2005:	79-80;	Portuges,	2005).	
ε)	 Το	 Άουσβιτς	 και	 το	 Ολοκαύτωμα	 ως	 πολιτισμικά	 δημιουργήματα:	 Το	 κοντράστ	 της	
λεπτοδουλεμένης,	χωρίς	ακραιφνείς	συναισθηματισμούς,	αφήγησης	και	η	υπερτονισμένη	
διανοητικότητα	 δημιουργούν	 μια	 πραγματικότητα	 που	 δεν	 μπορεί	 να	 αμφισβητηθεί.	 Η	
σκανδαλώδης,	όπως	χαρακτηρίστηκε	από	αρκετούς	κριτικούς	και	μελετητές	του	έργου	του	
Κέρτες	ιδίως	τον	πρώτο	καιρό	της	κυκλοφορίας	του,	περιγραφή	και	αναπαράσταση	τόπων	
με	 υψηλό	 συμβολισμό,	 όπως	 είναι	 το	 Άουσβιτς	 ―	 Μπίρκεναου	 και	 το	 Μπούχενβαλντ,	
χωρίς	 συνοδευτικές	 επικριτικές	 τοποθετήσεις,	 κατατείνει	 και	 εντέλει	 πετυχαίνει	 να	
απομακρύνει	το	Ολοκαύτωμα	από	το	φυλετικό	επίπεδο	και	να	το	ανεβάσει	στο	παγκόσμιο	
επίπεδο.	 Τούτο	 σημαίνει	 πως	 το	 Άουσβιτς	 αποκτά	 ηθικό	 βάρος	 και	 πολιτισμική	 αυταξία	
που	 υπερβαίνει	 την	 Ιστορία,	 παύει	 δηλαδή	 να	 λειτουργεί	 μόνο	 ως	 ιστορικό	 γεγονός,	 το	
οποίο	 μπορεί	 και	 να	 λησμονηθεί	 και	 μετατρέπεται	 σε	 πολιτισμικό	 προϊόν	 με	 διαχρονική	
αξία.	 Ο	 δημιουργός	 θεωρεί	 κάθε	 μυθοπλαστική	 και	 καλλιτεχνική	 απεικόνιση	 του	
Ολοκαυτώματος	 ως	 απόπειρα	 διαλεύκανσης	 των	 πολιτισμικών	 αξιών	 και	 ως	 πράξη	
ελευθερίας	απέναντι	στην	κατάφωρη	παραβίαση	του	πολιτισμού	(von	Jagow,	2005:	76,	80).		
στ)	 Η	 δημιουργία	 μιας	 διαφορετικής	 ανθρωπολογικής	 συζήτησης	 αναφορικά	 με	 το	
Ολοκαύτωμα	που	 επικαιροποιεί	 τη	 σημασία	 του	 και	 νοηματοδοτεί	 το	πολιτισμικό	παρόν	
των	μαθητών:	Η	απόδοση	του	Ολοκαυτώματος	πολιτισμικά	συνεπιφέρει	μια	διαφορετική	
ανθρωπολογική	 συζήτηση	 που	 έχει	 φορτίο	 θετικό.	 Τούτο	 σημαίνει	 πως	 Το	 μυθιστόρημα	
ενός	ανθρώπου	δίχως	πεπρωμένο	αντιμετωπίζει	μεν	το	Ολοκαύτωμα	ως	ένα	συμβάν	που	
οδήγησε	σε	απροσμέτρητη	 τραγωδία	και	 κατ’	 επέκταση	σε	 τεράστια	αποθέματα	γνώσης,	
ωστόσο	ο	τρόπος	διαχείρισης	των	εν	λόγω	αποθεμάτων	είναι	που	μπορεί	να	διασφαλίζει	τη	
διαχρονικότητα	 του	 Άουσβιτς.	 Έτσι,	 ο	 τρόπος	 απόδοσης	 θα	 πρέπει	 να	 εστιάζεται	 κατά	
κύριο	λόγο	στις	εκτεταμένες	ανθρωπολογικές	συνέπειες	που	έχει	προκαλέσει	το	Άουσβιτς,	
στις	συνέπειες	δηλαδή	που	έχει	συνεπιφέρει	στη	συμπεριφορά	του	ανθρώπου	ως	ηθικού	
και	κοινωνικού	όντος.	Τούτη	η	διάσταση	επιτρέπει	την	επικαιροποίηση	του	νοήματος	του	
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Ολοκαυτώματος	 που	 ύψιστη	 συνδήλωσή	 της	 αποτελεί	 το	 Άουσβιτς,	 διαπίστωση	 που	
μπορεί	 σύμφωνα	με	 τον	Κέρτες	 να	 γίνει	 ευκολότερα	αντιληπτή,	αν	διερωτηθούμε	 για	 το	
νόημα	του	σημερινού	αντισημιτισμού,	συγκρίνοντάς	 τον	με	παλιότερες	εκφάνσεις	 του.	Ο	
μετά	 το	 Άουσβιτς	 αντισημιτισμός	 πλέον	 δεν	 στοχοποιεί	 τους	 Εβραίους	 αλλά	 το	 ίδιο	 το	
Άουσβιτς,	δηλαδή	την	ύπαρξη	και	τις	διαστάσεις	του	Ολοκαυτώματος	(von	Jagow,	2005:	77,	
80,	83).		
	

Συμπεράσματα			
Συμπερασματικά	 μπορούμε	 να	 ισχυριστούμε	 ότι	 η	 πληθώρα	 τόσο	 των	 λογοτεχνικών	 όσο	
και	 των	κινηματογραφικών	τίτλων	μπορούν	να	αποτελέσουν	για	 τις	δύο	βαθμίδες	και	 τις	
έξι	τάξεις	της	Δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	―	μέσα	από	την	ένταξή	τους	σε	διαφορετικά	
εκπαιδευτικά	σενάρια	και	υπό	μια	παιδαγωγική	μεθοδολογία	που	αναδεικνύει	το	τραύμα	
σε	 όλες	 τις	 πτυχές	 του―	 προνομιακά	 πεδία	 διδασκαλίας	 του	 Ολοκαυτώματος,	
πετυχαίνοντας	καίριους	στόχους	όπως:	α)	την	εξέταση	του	Ολοκαυτώματος	στο	πλαίσιο	της	
προσωπικής	 ιστορίας	 που	 συνεπιφέρει	 τη	 νοηματοδότηση	 του	 Ολοκαυτώματος	 για	 τους	
σημερινούς	μαθητές,	β)	 την	εξέταση	 του	Ολοκαυτώματος	όχι	ως	ένα	ακραιφνές	 ιστορικό	
γεγονός	 αλλά	ως	 έναν	 σταθμό	 του	 πολιτισμικού	 μας	 κεφαλαίου	 και,	 γ)	 την	 εξέταση	 του	
Ολοκαυτώματος	από	τα	τοπικά	στα	διεθνή	συμφραζόμενα	που	ως	παρεπόμενό	της	έχει	την	
οικουμενικοποίηση	του	Ολοκαυτώματος.	
Ειδικότερα,	Η	 κλέφτρα	 των	 βιβλίων	μπορεί	 να	 ιδωθεί	 ως	 μια	 αφήγηση	 στο	 πλαίσιο	 του	
Μαγικού	 Ρεαλισμού,	 η	 οποία	 φέρνει	 τα	 παιδιά	 και	 τους	 νεαρούς	 εν	 γένει	 αναγνώστες	
αντιμέτωπους	 με	 το	 τραύμα	 του	 Ολοκαυτώματος,	 οξύνοντας	 μέσω	 συγκεκριμένων	
αφηγηματικών	 τεχνικών	 την	 ικανότητα	 πρόσληψης	 από	 πλευράς	 τους	 συγκεκριμένων	
εννοιών	 και	 εικόνων	 που	 αφορούν	 σε	 ένα	 δίχως	 προηγούμενο	 τραυματικό	 ιστορικό	
γεγονός,	χωρίς	να	τους	προκαλεί	ακραία	συναισθήματα,	όπως	οίκτο	και	μελαγχολία.	Τούτο	
επιτυγχάνεται	 μέσα	 από	 την	 αντιμετάθεση	 και	 την	 αντιστροφή	 εννοιολογικών	 διπόλων	
όπως	είναι:	το	φυσικό	και	το	αφύσικο,	το	κανονικό	και	το	ανοίκειο,	η	ζωή	και	ο	θάνατος,	ο	
ανθρωπισμός	 και	 η	 αποκτήνωση,	 το	 πραγματικό	 και	 το	 μη	 πραγματικό,	 το	 λογικό	 και	 το	
παράλογο.	 Το	 αναποδογύρισμα	 της	 τάξης	 των	 πραγμάτων	 επιφέρει	 τα	 επιθυμητά	
αποτελέσματα	 στη	 διαδικασία	 πρόσληψης	 και	 ερμηνείας	 του	 έργου,	 αντιστροφή	 που	
δηλώνεται	 ρητά	 στο	 τέλος	 και	 από	 τον	 ίδιο	 τον	 αφηγητή:	 ο	 κυνηγός	 μετατρέπεται	 σε	
κυνηγημένο,	 όταν	 παραδέχεται	 εν	 είδει	 συμπεράσματος	 πως	 «Οι	 άνθρωποι	 με	
στοιχειώνουν»	(Ζούσακ,	2008,	Yarova,	2016:	76).		
Καταληκτικά,	 θα	 μπορούσαμε	 να	 ισχυριστούμε	 πως	 η	 διδασκαλία	 Του	 μυθιστορήματος	
ενός	ανθρώπου	δίχως	πεπρωμένο	τόσο	στη	λογοτεχνική	όσο	και	στην	κινηματογραφική	του	
εκδοχή	 φέρνει	 τους	 μεγαλύτερης	 ηλικίας	 εφήβους	 μαθητές	 αντιμέτωπους	 με	 το	 τραύμα	
του	 Ολοκαυτώματος	 μέσα	 από	 τον	 μυθιστορηματικό	 Ιστορικό	 Ρεαλισμό,	 διηθημένο	 από	
την	 προσωπική	 εμπειρία.	 Τούτη	 η	 προοπτική	 ενισχύει	 τις	 πιθανότητες	 μιας	 κριτικής	
πρόσληψης	 των	 εννοιών	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 εκπαίδευση	 περί	 του	 Ολοκαυτώματος.	
Μέσα	από	τη	διδασκαλία	του	οι	μαθητές	μπορούν	να	δώσουν	απαντήσεις	στα	ερωτήματα:	
«Ποιους	αφορά	το	Ολοκαύτωμα»	και	«Σε	ποιον	ανήκει	τελικά	το	Άουσβιτς;»,»	απαντήσεις,	
οι	οποίες,	όχι	μόνο	σχετίζονται	με	το	πολιτισμικό	τους	παρόν	αλλά	κυρίως	συντείνουν	στην	
κριτική	πρόσληψη	των	δομών	της	κοινωνίας	και	στην	ενίσχυση	της	δημοκρατικότητάς	της.	
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Περίληψη	
Η	πρακτική	 της	συνδιδασκαλίας,	η	οποία	αφορά	τη	διδασκαλία	 της	 ίδιας	 τάξης-ομάδας	παιδιών	από	δύο	ή	
περισσότερους	εκπαιδευτικούς,	προτάθηκε	στα	μέσα	του	20ού	αιώνα	στις	Η.Π.Α.	και	την	Αγγλία,	στο	πλαίσιο	
μίας	 προσπάθειας	 εκσυγχρονισμού	 του	 θεσμού	 της	 εκπαίδευσης.	 Μισό	 αιώνα	 αργότερα,	 οι	 προσπάθειες	
εφαρμογής	 της	 στη	 χώρα	 μας	 παραμένουν	 μεμονωμένες	 και	 περιστασιακές,	 ενώ	 ο	 όρος	 «συνδιδασκαλία»	
συχνά	 συγχέεται	 με	 παιδαγωγικές	 πρακτικές	 που	 αφορούν	 την	 ένταξη	 μαθητών	 με	 ειδικές	 μαθησιακές	 ή	
άλλες	δυσκολίες.	
Ακρογωνιαίος	λίθος	της	συνδιδασκαλίας	είναι	η	ισότιμη	συμμετοχή	και	ευθύνη	των	συνδιδασκόντων	σε	όλα	
τα	 στάδια	 της	 διδασκαλίας	 (σχεδιασμός,	 διεξαγωγή,	 αξιολόγηση)·	 πρόκειται	 δε	 για	 μία	 πρακτική	 που	
προσφέρει	πολλαπλά	οφέλη	τόσο	για	τους	εκπαιδευτικούς	όσο	και	για	τους	μαθητές,	όπως	αναφέρεται	στη	
σχετική	βιβλιογραφία,	η	οποία	αποτελείται	κυρίως	από	μελέτες	περιπτώσεων.		
Στην	παρούσα	εργασία	θα	αναφερθούμε	στους	διαφορετικούς	 τύπους	συνδιδασκαλίας	και	 τις	περιπτώσεις	
στις	 οποίες	 καθένας	 ενδείκνυται	 για	 εφαρμογή	 στη	 διδακτική	 πράξη,	 δίνοντας	 παραδείγματα	 από	 την	
εμπειρία	μας	στο	1ο	Πειραματικό	Δημοτικό	Σχολείο	Θεσσαλονίκης.	Θα	εξεταστούν,	επίσης,	τα	οφέλη	που	εν	
γένει	προσφέρει	η	συνδιδασκαλία	σε	μαθητές	και	εκπαιδευτικούς.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
	συνδιδασκαλία,	διδακτικές	πρακτικές,	κριτική	εκπαίδευση,	επαγγελματική	ανάπτυξη	εκπαιδευτικών	
	
	
	
	

Εισαγωγή-	Ζητήματα	ορισμού	
Η	συνδιδασκαλία	αποτελεί	μία	καινοτόμο	μορφή	οργάνωσης	της	εκπαιδευτικής	πράξης,	η	
οποία	 συντελεί	 στην	 αναδιαμόρφωση	 των	 παιδαγωγικών	 σχέσεων	 και	 αφορά	 την	
ταυτόχρονη	 διδασκαλία	 από	 δύο	 ή	 περισσότερους	 εκπαιδευτικούς	 στην	 ίδια	 τάξη.	 Η	
παρούσα	εισήγηση	πραγματεύεται	πρόγραμμα	συνδιδασκαλίας	διάρκειας	έξι	μηνών,	που	
υλοποιήθηκε	με	μαθητές	της	Β'	δημοτικού,	ενώ	παράλληλα	επιχειρείται	η	διευκρίνηση	της	
έννοιας	της	συνδιδασκαλίας	και	γίνεται	αναφορά	σε	κάθε	επιμέρους	μορφή	της,	σύμφωνα	
με	 την	 τυπολογία	 που	 έχουν	 καθιερώσει	 οι	M.	 Friend	 και	 L.	 Cook	 (Cook	&	 Friend,	 1995·	
Friend	&	Cook,	2013).	
Συχνά	 στην	 Ελλάδα	 η	 συνδιδασκαλία	 ως	 όρος	 συνδέεται	 λανθασμένα	 με	 την	 ένταξη	
μαθητών	 με	 ειδικές	 εκπαιδευτικές	 ανάγκες	 ή	 μαθησιακές	 δυσκολίες	 στη	 γενική	 τάξη.	
Ωστόσο,	η	παράλληλη	στήριξη	ή	η	 ενισχυτική	διδασκαλία	δεν	συνιστούν	συνδιδασκαλία,	
εφόσον	 ο	 εκπαιδευτικός	 της	 ειδικής	 αγωγής	 ασχολείται	 κατ’	 αποκλειστικότητα	 με	 τον	 ή	
τους	μαθητές	που	χρήζουν	της	στήριξής	του.	
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Το	κυριότερο	χαρακτηριστικό	της	συνδιδασκαλίας	είναι	η	ισότιμη	αλληλεπίδραση	των	δύο	
εκπαιδευτικών	 με	 τους	 μαθητές	 και	 η	 ισότιμη	 συμμετοχή	 τους	 στον	 σχεδιασμό	 και	 την	
αξιολόγηση	της	διδασκαλίας	τους	(Villa	et	al.,	2008).	Θεμέλιο	της	συνδιδασκαλίας	είναι	η	
από	κοινού	απόφαση	όσον	αφορά	 τους	στόχους	 της	διδασκαλίας	και	 τις	δραστηριότητες	
μέσω	 των	 οποίων	 θα	 επιτευχθούν.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 μαθήματος	 οι	 εκπαιδευτικοί	
συντονίζουν	μαζί	τη	διδασκαλία,	αλληλεπιδρούν	μεταξύ	τους	και	μοιράζονται	την	ευθύνη	
για	 ολόκληρη	 την	 τάξη.	 Εν	 συνεχεία	 αξιολογούν	 μαζί	 το	 αποτέλεσμα	 και	 εντοπίζουν	 τις	
δυσκολίες	 που	 τυχόν	 προέκυψαν.	 Συνεπώς,	 η	 συνδιδασκαλία	 δεν	 αφορά	 απλώς	 την	
ταυτόχρονη	 παρουσία	 δύο	 εκπαιδευτικών	 στην	 τάξη,	 αλλά	 τη	 διαρκή	 συνεργασία	 τους	
πριν,	κατά	και	μετά	τη	διδασκαλία.	
	

Μορφές	συνδιδασκαλίας-	παραδείγματα	από	τη	σχολική	πράξη	
Το	 πρόγραμμα	 συνδιδασκαλίας	 που	 παρουσιάζεται	 εδώ	 υλοποιήθηκε	 σε	 τμήμα	 της	 Β'	
τάξης	με	23	μαθητές,	κάποιοι	εκ	των	οποίων	αντιμετώπιζαν	διαφορετικού	τύπου	δυσκολίες	
(στον	 γνωστικό	 ή	 συναισθηματικό	 τομέα),	 με	 αποτέλεσμα	 να	 καθίσταται	 απαραίτητη	 η	
εφαρμογή	 της	 διαφοροποιημένης	 και,	 κατά	 περίπτωση,	 εξατομικευμένης	 διδασκαλίας,	
γεγονός	 που	 δυσχεραίνει	 τη	 διεξαγωγή	 του	 μαθήματος	 από	 έναν	 μόνο	 εκπαιδευτικό,	
ιδιαίτερα	 σε	 πολυπληθείς	 τάξεις	 με	 παιδιά	 μικρής	 ηλικίας,	 τα	 οποία	 έχουν	 σε	 μεγάλο	
βαθμό	ανάγκη	από	την	προσοχή	των	«σημαντικών	ενηλίκων».	Σημειωτέον	ότι	η	διεξαγωγή	
συνδιδασκαλίας	 στην	 Ελλάδα	 δεν	 προβλέπεται	 νομικά	 ως	 τρόπος	 κάλυψης	 διδακτικού	
ωραρίου.	 Η	 δυνατότητα	 πραγματοποίησης	 του	 προγράμματος	 δόθηκε	 χάρη	 στο	 γεγονός	
ότι	 το	 σχολείο	 στο	 οποίο	 εργαστήκαμε	 είναι	 πειραματικό	 και	 υπήρχαν	 κατά	 το	
συγκεκριμένο	σχολικό	έτος	εκπαιδευτικοί	με	διαθέσιμο	ωράριο.	
Οι	στόχοι	του	προγράμματος	αφορούσαν	κατά	πρώτον	την	αναδιαμόρφωση	της	διδακτικής	
πράξης	με	την	εφαρμογή	της	μεθόδου	project,	τη	διαθεματική	διδασκαλία	σε	δύο	επίπεδα	
ταυτόχρονα,	τη	διαφοροποιημένη	διδασκαλία,	τη	χρήση	μορφών	συνδιδασκαλίας	για	την	
αποτελεσματικότερη	 επίτευξη	 των	 γνωστικών,	 συναισθηματικών	 και	 κοινωνικών	 στόχων	
του	αναλυτικού	προγράμματος	και	τη	στήριξη	μαθητών	με	μαθησιακές	δυσκολίες.	
Σύμφωνα	 με	 την	 τυπολογία	 των	 M.	 Friend	 και	 L.	 Cook,	 η	 συνδιδασκαλία	 λαμβάνει	 έξι	
μορφές.	Η	επιλογή	της	μορφής	που	θα	χρησιμοποιηθεί	δεν	είναι	δεσμευτική	για	το	σύνολο	
των	 δραστηριοτήτων	 και	 γίνεται	 με	 έμφαση	 στους	 επιμέρους	 στόχους	 της	 εκάστοτε	
δραστηριότητας.	
Ο	πρώτος	τύπος	συνδιδασκαλίας	προσδιορίζεται	ως	«ένας	διδάσκει-ένας	βοηθά».	Εδώ,	οι	
δύο	 εκπαιδευτικοί	 αναλαμβάνουν	 εκ	 περιτροπής	 την	 κυρίως	 ευθύνη	 του	 μαθήματος	 και	
τον	ρόλο	του	βοηθού,	ο	οποίος	ασχολείται	με	όσα	παιδιά	έχουν	ανάγκη	διαφοροποιημένης	
διδασκαλίας.	 Η	 εναλλαγή	 των	 εκπαιδευτικών	 στους	 δύο	 ρόλους	 είναι	 απαραίτητη,	
προκειμένου	να	διατηρείται	η	ισοτιμία	που	απαιτεί	η	συνδιδασκαλία.		
Στο	πρόγραμμά	μας,	αυτός	ο	τύπος	συνδιδασκαλίας	εφαρμόστηκε	σε	δραστηριότητες	που	
αφορούσαν	παραγωγή	γραπτού	λόγου,	όπως	η	συγγραφή	ενός	παραμυθιού	από	όλη	την	
τάξη,	όπου	κάθε	ομάδα	έπρεπε	να	γράψει	και	να	εικονογραφήσει	διαφορετικό	μέρος	του	
παραμυθιού.	Σε	αυτήν	την	περίπτωση,	 	η	μία	εκπαιδευτικός	συντόνιζε	τη	δημιουργία	του	
τελικού	παραγόμενου	έργου	και	η	δεύτερη	βοηθούσε	 τις	ομάδες	να	κάνουν	στα	κείμενά	
τους	τις	διορθώσεις	που	είχαν	υποδείξει	οι	συμμαθητές	τους.	
Ο	δεύτερος	τύπος	συνδιδασκαλίας	είναι	η	εναλλακτική	διδασκαλία,	κατά	την	οποία	ο	ένας	
από	τους	δύο	εκπαιδευτικούς	διατηρεί	την	κυρίως	ευθύνη	του	μαθήματος,	ενώ	ο	δεύτερος	
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αναλαμβάνει	τη	διδασκαλία	ομάδας	παιδιών	που	αντιμετωπίζει	συγκεκριμένες	δυσκολίες	
στη	 δραστηριότητα	 που	 υλοποιείται	 εκείνη	 τη	 στιγμή	 στην	 τάξη.	 Η	 εναλλαγή	 των	 ρόλων	
είναι,	βεβαίως,	απαραίτητη	και	σε	αυτήν	την	περίπτωση,	ενώ	είναι	επίσης	σημαντική	και	η	
εναλλαγή	 των	 μελών	 της	 ομάδας	 που	 λαμβάνει	 την	 ιδιαίτερη	 βοήθεια,	 τόσο	 για	 την	
αποφυγή	 οποιουδήποτε	 είδους	 στοχοποίησης	 των	 παιδιών	 όσο	 και	 επειδή	 διαφορετικοί	
μαθητές	αντιμετωπίζουν	δυσκολίες	σε	διαφορετικές	δραστηριότητες.	
Η	 εναλλακτική	 διδασκαλία	 μπορεί	 να	 παραλληλιστεί	 με	 μια	 μορφή	 ενισχυτικής	
διδασκαλίας	όπου	όμως	εναλλάσσονται	οι	δύο	εκπαιδευτικοί	στους	ρόλους	του	συντονιστή	
του	 μαθήματος	 και	 του	 βοηθού,	 που	 είναι	 σε	 ετοιμότητα	 να	 υποστηρίξει	 οποιονδήποτε	
μαθητή	της	τάξης	έχει	ανάγκη	από	μία	διαφοροποιημένη	προσέγγιση	της	διδασκαλίας	του	
αντικειμένου,	 χωρίς	 να	 επικεντρώνεται	 σε	 συγκεκριμένους	 μαθητές	 με	 διαγνωσμένες	
μαθησιακές	δυσκολίες.	
	Ένα	παράδειγμα	από	 την	 εκπαιδευτική	πρακτική	θα	μπορούσε	να	αφορά	 τη	διδασκαλία	
της	 θεσιακής	 αξίας	 των	 ψηφίων	 ενός	 αριθμού,	 όπου	 ο	 ένας	 εκ	 των	 δύο	 εκπαιδευτικών	
εξηγεί	 την	 έννοια	 σε	 μαθητές	 που	 τυχόν	 δυσκολεύονται	 να	 την	 κατανοήσουν	 με	
εναλλακτικούς	τρόπους,	όπως	με	τη	χρήση	αντικειμένων,	ζωγραφικής	κτλ.,	ενώ	παράλληλα	
ο	 άλλος	 εκπαιδευτικός	 χρησιμοποιεί	 τον	 τρόπο	 διδασκαλίας	 που	 ταιριάζει	 στους	
περισσότερους	μαθητές.	
Οι	δύο	επόμενες	μορφές	συνδιδασκαλίας,	η	«παράλληλη	διδασκαλία»	και	η	«διδασκαλία	
σε	 σταθμούς»,	 είναι	 ευκολότερο	 να	 εφαρμοστούν	 από	 εκπαιδευτικούς	 που	 δεν	 έχουν	
εμπειρία	 στη	 συνδιδασκαλία	 και	 τη	 μεταξύ	 τους	 συνεργασία.	 Αυτό	 συμβαίνει	 επειδή	 οι	
επιμέρους	 ρόλοι	 που	 αναλαμβάνουν	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 της	 συνδιδασκαλίας	 είναι	
ευδιάκριτοι	και	περισσότερο	προκαθορισμένοι.	
Η	 παράλληλη	 διδασκαλία	 συνιστά	 την	 ταυτόχρονη	 διδασκαλία	 δύο	 διαχωρισμένων	
ομάδων	της	τάξης	από	τους	δύο	εκπαιδευτικούς,	πάνω	στο	ίδιο	γνωστικό	αντικείμενο.	Έχει	
ιδιαίτερη	 χρησιμότητα	 σε	 γνωστικά	 αντικείμενα	 και	 δραστηριότητες	 όπου	 απαιτείται	
μεγαλύτερη	 εποπτεία	 των	 μαθητών	 από	 τον	 εκπαιδευτικό,	 λόγω	 της	 χρήσης	 υλικών	 ή	
εξοπλισμού	 με	 τον	 οποίο	 τα	 παιδιά	 δεν	 είναι	 εξοικειωμένα.	 Εξυπηρετεί,	 επίσης,	 στην	
υλοποίηση	εκπαιδευτικών	σεναρίων	με	τη	μέθοδο	project,	καθώς	με	αυτόν	τον	τρόπο	κάθε	
εκπαιδευτικός	 αναλαμβάνει	 τον	 συντονισμό	 λιγότερων	 ομάδων	 εργασίας,	 στις	 οποίες	
δύναται,	 κατά	 συνέπεια,	 να	 αφιερώσει	 περισσότερο	 χρόνο.	 Επίσημες	 εφαρμογές	 της	
μορφής	αυτής	 στην	 Ελλάδα	αναφέρονται	 μόνο	 σε	εργαστηριακά	μαθήματα	στην	 τεχνική	
εκπαίδευση	(ΕΠΑΛ)	(Μπαζίγου,	2012).	
Κατά	την	υλοποίηση	του	προγράμματός	μας,	εφαρμόσαμε	την	παράλληλη	διδασκαλία	σε	
δραστηριότητες	 όπου	 οι	 μαθητές	 είχαν	 αυξημένη	 ανάγκη	 για	 συνεχή	 εποπτεία	 από	
εκπαιδευτικό.	 Για	 παράδειγμα,	 στο	 μάθημα	 της	 γλώσσας	 η	 τάξη	αποφάσισε	 να	 συντάξει	
μία	 εφημερίδα.	 Αφού	 αποφασίστηκε	 η	 θεματολογία	 και	 διανεμήθηκαν	 τα	 θέματα	 των	
άρθρων	στις	 ομάδες	 εργασίας,	 η	 τάξη	 χωρίστηκε	σε	δύο	 τμήματα,	 καθένα	από	 τα	οποία	
απαρτιζόταν	από	τρεις	ομάδες.	Κάθε	εκπαιδευτικός	ανέλαβε	ένα	από	τα	τμήματα,	τα	οποία	
δούλευαν	 παράλληλα	 σε	 διαφορετικούς	 χώρους	 με	 δυνατότητα	 των	 μαθητών	 να	
μεταβαίνουν	κατά	βούλησιν	από	τον	έναν	στον	άλλο,	έτσι	ώστε	τα	τμήματα	να	μην	είναι	
στατικά	και	να	εργαστούν	όλες	οι	ομάδες	και	με	τις	δύο	εκπαιδευτικούς.	Τα	δύο	τμήματα	
συνέταξαν	 σχεδιαγράμματα	 των	 άρθρων	 τους	 και	 στη	 συνέχεια	 συνέγραψαν	 τα	 κείμενά	
τους	 με	 τη	 βοήθεια	 της	 αντίστοιχης	 εκπαιδευτικού.	 Κατόπιν,	 παρουσιάστηκαν	 όλα	 τα	
κείμενα	 στην	 ολομέλεια	 πλέον	 της	 τάξης,	 με	 ταυτόχρονη	 παρουσία	 και	 των	 δύο	
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συνδιδασκουσών.	 Κατά	 την	 παρουσίαση	 οι	 ομάδες	 εξήγησαν	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
εργάστηκαν	 με	 καθεμιά	 εκπαιδευτικό.	 Έτσι	 τα	 παιδιά	 αντιλήφθηκαν	 βιωματικά	 πώς	 οι	
διαφορετικές	προσεγγίσεις	στην	εκτέλεση	ενός	έργου	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	ένα	πιο	
εμπλουτισμένο	αποτέλεσμα.	
Στη	 «διδασκαλία	 σε	 σταθμούς»	 οι	 ομάδες	 μετακινούνται	 στον	 χώρο	 της	 αίθουσας,	
πηγαίνοντας	από	σταθμό	σε	σταθμό	για	να	μελετήσουν	επιμέρους	πτυχές	του	διδακτικού	
αντικειμένου.	 Εκτός	 από	 τους	 δύο	 σταθμούς	 που	 λειτουργούν	 υπό	 την	 εποπτεία	 των	
συνδιδασκόντων,	είναι	δυνατή	και	η	λειτουργία	τρίτου	σταθμού,	στον	οποίον	αναμένεται	
από	τους	μαθητές	να	εργαστούν	ανεξάρτητα.		
Στο	 πρόγραμμά	 μας	 δεν	 χρησιμοποιήθηκε	 ο	 παραπάνω	 τύπος	 συνδιδασκαλίας.	 Ένα	
παράδειγμα	εφαρμογής	θα	μπορούσε	να	αφορά	το	μάθημα	της	ιστορίας,	όπου	οι	μαθητές	
ερευνούν	σε	σταθμούς	την	ιστορία	των	διαφορετικών	πόλεων-κρατών.	
Η	 περισσότερο,	 κατά	 τη	 γνώμη	 μας,	 αυθεντική	 μορφή	 συνδιδασκαλίας	 είναι	 αυτή	 της	
«ομαδικής	διδασκαλίας».	 Κατά	 την	 εφαρμογή	 της	 είναι	 εμφανής	η	διαρκής,	 ταυτόχρονη,	
συνολική	εποπτεία	του	μαθήματος	από	τους	συνδιδάσκοντες,	οι	οποίοι	συμπληρώνουν	ο	
ένας	 τον	 άλλο,	 λειτουργώντας	 όχι	 ως	 δύο	 εκπαιδευτικοί	 αλλά	 ως	 μία	 και	 αδιαχώριστη	
ομάδα.	 Ιδιαίτερα	 σημαντικές	 εδώ	 κρίνονται	 οι	 δεξιότητες	 συνεργασίας	 και	 επικοινωνίας	
των	συνδιδασκόντων,	καθώς	καλούνται	να	συνυπάρξουν	σε	μία	σχέση	συνυπευθυνότητας.	
Οι	 περισσότερες	 δραστηριότητες	 του	προγράμματός	μας	 διεξήχθησαν	υπό	 τη	μορφή	 της	
«ομαδικής	διδασκαλίας».	Μία	από	αυτές	ήταν	η	κατασκευή	μιας	εικαστικής	σύνθεσης	από	
βρώσιμα	 υλικά	 με	 θέμα	 τον	 κύκλο	 του	 νερού.	 Σε	 αυτή	 τη	 δραστηριότητα	 η	 μία	
εκπαιδευτικός	ανέλαβε	να	συντονίσει	την	κατασκευή	του	έργου,	βοηθώντας	τα	παιδιά	να	
διαχειριστούν	 τα	 υλικά,	 ενώ	 η	 δεύτερη	 ασχολήθηκε	 με	 την	 ανάλυση	 του	 φυσικού	
φαινομένου.	
Ένα	δεύτερο	είδος	δραστηριοτήτων	που	υλοποιήθηκαν	με	αυτή	τη	μορφή	συνδιδασκαλίας	
ήταν	η	μαγειρική.	Με	τη	μία	εκπαιδευτικό	να	επικεντρώνεται	–παράλληλα,	φυσικά,	με	την	
ίδια	 τη	 διαδικασία	 της	 μαγειρικής–	 κυρίως	 στη	 γλωσσική	 καλλιέργεια	 (ανάπτυξη	
λεξιλογίου,	 διατύπωση	 οδηγιών)	 και	 τη	 δεύτερη	 στα	 μαθηματικά	 (μονάδες	 μέτρησης),	 η	
τάξη	έφτιαξε	μπισκότα	και	σοκολατόψωμα.	
Τέλος,	ως	μορφή	συνδιδασκαλίας	αναφέρεται	και	η	πρακτική	κατά	την	οποία	το	μάθημα	
διεξάγεται	από	τον	έναν	εκπαιδευτικό,	με	 τον	δεύτερο	να	λειτουργεί	ως	παρατηρητής.	Η	
μορφή	αυτή	αξιοποιείται	κατά	τη	φάση	του	σχεδιασμού	της	διδασκαλίας,	προκειμένου	να	
προσδιοριστούν	με	τη	μέγιστη	δυνατή	ακρίβεια	οι	ανάγκες		της	συγκεκριμένης	τάξης.	
	

Συμπεράσματα	
Τα	 οφέλη	 που	 φαίνεται	 να	 αποκομίζουν	 οι	 μαθητές	 που	 διδάσκονται	 με	 τη	 μέθοδο	 της	
συνδιδασκαλίας	εκτείνονται	σε	πολλαπλά	επίπεδα.	
Όσον	 αφορά	 τους	 γνωστικούς	 στόχους	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος,	 ήταν	 εμφανής	 η	
αποτελεσματικότερη	και	ταχύτερη	επίτευξή	τους	από	το	σύνολο	της	τάξης,	καθώς	δόθηκε	η	
δυνατότητα	υποστήριξης	 των	παιδιών	που	αντιμετώπιζαν	δυσκολίες	στις	δραστηριότητες	
και	επετεύχθη	η	ένταξή	τους	στην	τάξη	(βλ.	Pugach	&	Wesson,	1995).	
Οι	 διαφορετικές	 προσεγγίσεις	 που	 ακολούθησαν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 	 στην	 εκτέλεση	 των	
δραστηριοτήτων,	όπως	και	η	διαρκής	δυνατότητα	των	μαθητών	να	γνωρίζουν	νέες	έννοιες	
και	 δεξιότητες	 με	 δύο	 διαφορετικούς	 τρόπους	 συνέβαλαν	 στην	 ευκολότερη	 κατάκτηση	
γνωστικών	στόχων	από	τους	μαθητές	που	αντιμετώπιζαν	μαθησιακές	δυσκολίες.	Τα	παιδιά	
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αυτά	 είχαν	 στη	 διάθεσή	 τους	 περισσότερο	 ατομικό	 χρόνο	 με	 κάποια	 από	 τις	 δύο	
εκπαιδευτικούς,	 ενώ	 η	 διαφοροποιημένη	 διδασκαλία	 γινόταν	 χωρίς	 να	 παραμένει	
αναξιοποίητος	ο	χρόνος	των	υπόλοιπων	μαθητών,	οι	οποίοι	μπορούσαν	να	συμμετάσχουν	
σε	κάποια	άλλη	δραστηριότητα	με	τη	δεύτερη	εκπαιδευτικό.	
Άμεση	συνέπεια	των	παραπάνω	ήταν		η	ενίσχυση	της	αυτοπεποίθησης	όλων	των	μαθητών	
και	 η	 μείωση	 του	 σχολικού	 άγχους,	 καθώς	 η	 παρουσία	 δύο	 ενηλίκων	 στην	 τάξη	 τούς	
δημιουργούσε	 αίσθημα	 σιγουριάς	 και	 άνεσης	 στην	 αναζήτηση	 βοήθειας	 όποτε	 ένιωθαν	
πως	 δεν	 μπορούν	 να	 τα	 καταφέρουν	 μόνοι	 τους.	 Σταδιακά	 όλα	 τα	 παιδιά	 άρχισαν	 να	
αυτονομούνται	όλο	και	περισσότερο	στον	τομέα	της	μάθησης,	καθώς	πλέον	αναζητούσαν	
και	 προσέφεραν	 βοήθεια	 στους	 συμμαθητές	 τους	 μιμούμενα	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	
έκαναν	 το	 ίδιο	μεταξύ	 τους	οι	 δύο	 εκπαιδευτικοί.	 	 Το	 “λάθος”	 και	 η	 διάσταση	απόψεων	
έγιναν,	μέσω	του	παραδείγματος	των	συνδιδασκουσών,	αφορμή	για	δημιουργικό	διάλογο	
και	ενίσχυση	των	συνεργατικών	και	φιλικών	σχέσεων	μεταξύ	των	παιδιών.	
Εν	τέλει,	ο	σημαντικότερος,	κατά	τη	γνώμη	μας,	παράγοντας	για	τα	αποτελέσματα	σε	όλους	
τους	 τομείς	 όπου	 παρατηρήθηκε	 βελτίωση	 των	 μαθητών	 δεν	 ήταν	 το	 είδος	 των	
δραστηριοτήτων	που	διεξήχθησαν	αλλά	η	ίδια	η	παρουσία	δύο	δασκάλων	και	το	πρότυπο	
της	μεταξύ	τους	σύμπνοιας	και	διαρκούς	συνεργασίας.	
Τα	οφέλη	της	συνδιδασκαλίας	δεν	περιορίζονται	μόνο	στους	μαθητές,	αλλά	εκτείνονται	και	
στους	 συνδιδάσκοντες.	 Η	 βασικότερη	 επίδραση	 της	 συνδιδασκαλίας	 στις	 εκπαιδευτικούς	
ήταν	 η	 μείωση	 του	 εργασιακού	 άγχους,	 η	 οποία	 οφειλόταν	 κατά	 κύριο	 λόγο	 στην	
υποστήριξη	 που	 παρείχαν	 η	 μία	 στην	 άλλη	 σε	 όλα	 τα	 στάδια	 της	 συνδιδασκαλίας	 (βλ.	
Sandholtz,	 2000).	 Ο	 από	 κοινού	 σχεδιασμός	 της	 διδασκαλίας	 αποτέλεσε	 μια	 ευκαιρία	
αλληλεπίδρασης	έξω	από	το	τυπικό	πλαίσιο	της	τάξης	ή	του	συλλόγου	διδασκόντων,	που	
έδωσε	 τη	 δυνατότητα	 ανταλλαγής	 ιδεών	 σε	 ένα	 χαλαρό	 κλίμα,	 το	 οποίο	 ενίσχυσε	 τη	
δημιουργικότητα	 των	 συνδιδασκουσών	 (βλ.	 Letterman	&	 Dugan,	 2004·	 Sandholtz,	 2000).	
Επιπλέον,	η	παρουσία	ενός	δεύτερου	ενήλικου	ατόμου	κατά	τη	διεξαγωγή	της	διδασκαλίας	
ενίσχυσε	την	αυτοπεποίθηση	των	συνδιδασκουσών	ως	προς	την	ποιότητα	της	εκπαίδευσης	
που	παρείχαν	στους	μαθητές	 τους,	 βελτιώνοντας,	 κατ'	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 το	 σύστημα	 της	
σχολικής	 τάξης.	 Τέλος,	 η	 αξιολόγηση	 της	 διδασκαλίας	 από	 δύο	 εκπαιδευτικούς	 που	
συμμετείχαν	σε	όλα	τα	στάδιά	της	–εν	αντιθέσει	με	την	αξιολόγηση	από	κάποιον	εξωτερικό	
παρατηρητή–	 προσέφερε	 τη	 δυνατότητα	 για	 τον	 εντοπισμό	 και	 τη	 διαχείριση	 των	
δυσκολιών	και	των	ιδιαίτερων	αναγκών	της	τάξης,	αλλά	και	για	την	άσκηση	ειλικρινούς	και	
εποικοδομητικής	 κριτικής	 (Sandholtz,	 2000·	 Flanagan	 &	 Ralston,	 1983).	 Αποτέλεσμα	 των	
παραπάνω	 ήταν	 τόσο	 η	 βελτίωση	 των	 διδακτικών	 πρακτικών	 όσο	 και	 η	 ουσιαστική	
επαγγελματική	ανάπτυξη	των	συνδιδασκουσών,	αλλά	και	η	ανάπτυξη	της	ενσυναίσθησης	
και	των	δεξιοτήτων	συνεργασίας	τους.	
Η	μείωση	του	εργασιακού	άγχους	των	εκπαιδευτικών,	που	επετεύχθη	χάρη	στην	πρακτική	
της	συνδιδασκαλίας,	οδήγησε	στη	συνολική	βελτίωση	της	απόδοσής	τους,	καθώς	η	ψυχική	
ευεξία	 που	 βίωναν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εργασίας	 τους	 συνιστά	 βασικό	 παράγοντα	 της	
επαγγελματικής	τους	αποτελεσματικότητας	(hooks,	1994)	Επιπροσθέτως,	τα	αποτελέσματα	
της	 συνδιδασκαλίας	 έτειναν	 να	 γενικευτούν	 στο	 σύνολο	 της	 σχολικής	 μονάδας,	
βελτιώνοντας	τη	λειτουργία	της	ως	οργανισμού.	
Σαφώς	η	υλοποίηση	της	συνδιδασκαλίας	στο	ελληνικό	σχολείο	δεν	είναι	ένα	ζήτημα	απλό	
στην	εφαρμογή	του.	Κύρια	τροχοπέδη	αποτελεί	το	ίδιο	το	νομοθετικό	πλαίσιο	λειτουργίας	
των	 σχολείων,	 το	 οποίο	 δεν	 προβλέπει	 την	 κάλυψη	 του	 διδακτικού	 ωραρίου	 των	
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εκπαιδευτικών	με	 ταυτόχρονη	διδασκαλία	στην	 ίδια	 τάξη.	Η	νομοθετική	κατοχύρωση	της	
συνδιδασκαλίας	 θα	 δημιουργούσε	 πολλές	 νέες	 θέσεις	 εργασίας,	 ενώ	 η	 ταυτόχρονη	
παρουσία	 στην	 τάξη	 δύο	 εκπαιδευτικών	 αποτελεί	 θεσμό	 σε	 χώρες	 όπως	 η	 Φινλανδία,	
καθώς	έχει	απτά	οφέλη	σε	μαθητές	και	διδάσκοντες.	Ωστόσο,	στο	κλίμα	λιτότητας,	παύσης	
διορισμών	 και	 περικοπών	 προσωπικού	 που	 επικρατεί	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 στην	 Ελλάδα	
λόγω	της	οικονομικής	κρίσης,	η	συνδιδασκαλία	δεν	έχει	καν	συζητηθεί	σε	θεσμικό	επίπεδο.	
Συνεπώς,	καθίσταται	προβληματική,	αν	όχι	αδύνατη,	η	περεταίρω	διερεύνηση	της	θετικής	
της	 επίδρασης	 στο	 σύνολο	 της	 σχολικής	 κοινότητας	 σε	 ευρεία	 κλίμακα.	 Εξαίρεση	 θα	
μπορούσαν	να	αποτελούν	μόνο	τα	πειραματικά	σχολεία,	και	μόνο	υπό	την	προϋπόθεση	της	
έγκρισης	προγραμμάτων	συνδιδασκαλίας	από	την	προϊστάμενη	αρχή.	
Όσον	 αφορά	 την	 καθεαυτό	 εφαρμογή	 της	 συνδιδασκαλίας,	 η	 μοναδική	 δυσκολία	 που	
θεωρούμε	 ότι	 θα	 μπορούσε	 να	 παρουσιαστεί	 είναι	 η	 έλλειψη	 εξοικείωσης	 μεταξύ	 των	
συνδιδασκόντων,	οι	οποίοι	καλούνται	να	λειτουργήσουν	σε	μια	σχέση	αισθητά	στενότερη	
από	 το	 είδος	 που	 κατά	 κανόνα	 παρατηρείται	 στα	 σχολεία	 μεταξύ	 συναδέλφων.	
Ταυτόχρονα,	 όμως,	 η	 συνδιδασκαλία	 αποτελεί	 ανεκτίμητη	 ευκαιρία	 για	 ανάπτυξη	 της	
οικειότητας	μεταξύ	των	δασκάλων.	
Εν	κατακλείδι,	η	πρακτική	της	συνδιδασκαλίας	φαίνεται	να	ωφελεί	ιδιαίτερα	το	σύνολο	της	
σχολικής	 κοινότητας,	 συντελώντας	 στη	 βελτίωση	 του	 περιβάλλοντος	 μάθησης	 και	 των	
παιδαγωγικών	 σχέσεων	 και	 θα	 ήταν	 σκόπιμο	 να	 αξιοποιηθεί	 για	 την	 κριτική	
αναδιαμόρφωση	της	εκπαίδευσης.	
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Κριτική	επισκόπηση	της	μοντεσσοριανής	αγωγής	
	

	
Εύη	Καπλάνη		

	Διδάκτωρ	Παιδαγωγικής	Α.Π.Θ.	
	

	
Περίληψη	

Η	 μοντεσσοριανή	 αγωγή	 εντάσσεται	 στην	 ευρύτερη	 παράδοση	 της	 παιδοκεντρικής	 αγωγής	 και	
επικεντρώνεται	 στην	 υγιή	 ανάπτυξη	 του	 παιδιού,	 την	 οποία	 αντιλαμβάνεται	 ως	 διατήρηση	 των	 θετικών	
στοιχείων	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 δια	 της	 παροχής	 στο	 παιδί	 της	 δυνατότητας	 να	 δράσει	 αυτόνομα,	
απελευθερωμένο	από	την	καταπίεση	των	ενηλίκων.	Η	Μαρία	Μοντεσσόρι	υπήρξε	ιδιαίτερα	κριτική	απέναντι	
στην	παραδοσιακή	παιδαγωγική	της	εποχής	της	και	διαμόρφωσε	τη	δική	της	θεωρία	για	την	ανάπτυξη	και	την	
αγωγή	 του	ανθρώπου,	μια	θεωρία	που	είχε	 την	 ευκαιρία	 να	εφαρμόσει	 και	 να	δοκιμάσει	στα	σχολεία	που	
ίδρυσε	η	 ίδια.	 Σημαντικό	 στοιχείο	 της	 εν	 λόγω	θεωρίας	αποτελεί,	 μεταξύ	άλλων,	 η	αφοσίωση	 της	 Ιταλίδας	
παιδαγωγού	 στο	 ζήτημα	 της	 ειρήνης	 –ας	 μη	 λησμονούμε	 ότι	 η	 Μ.	 Μοντεσσόρι	 βίωσε	 έντονα	 τους	 δύο	
παγκόσμιους	πολέμους	που	συντάραξαν	την	Ευρώπη	σε	μία	περίοδο	όπου	η	μοντεσσοριανή	αγωγή	είχε	ήδη	
αρχίσει	να	διαδίδεται	σε	διεθνές	επίπεδο.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Μαρία	Μοντεσσόρι,	μοντεσσοριανή	αγωγή,	Κριτική	παιδαγωγική	
	
	
	
	
	
Η	 Μαρία	 Μοντεσσόρι	 υπήρξε	 μία	 από	 τις	 εμβληματικότερες	 μορφές	 στον	 χώρο	 των	
επιστημών	 της	 αγωγής.	 Με	 πλούσιο	 παιδαγωγικό,	 ερευνητικό	 και	 συγγραφικό	 έργο	
επηρέασε	και	συνεχίζει	να	επηρεάζει	τις	σχολικές	πρακτικές	σε	παγκόσμιο	επίπεδο,	κυρίως	
στη	βαθμίδα	της	προσχολικής	αγωγής.	
Η	μοντεσσοριανή	αγωγή	εντάσσεται	στην	ευρύτερη	παράδοση	της	παιδοκεντρικής	αγωγής	
που	 ξεκινά	από	 τον	 Ζαν-Ζακ	Ρουσσώ	και	αντιλαμβάνεται	 το	παιδί	ως	 ένα	ον	με	 εγγενώς	
θετικά	 χαρακτηριστικά	 τα	 οποία	 διαφθείρονται	 από	 την	 κοινωνία.	 Συγκεκριμένα,	 η	 Μ.	
Μοντεσσόρι	εκφράζει	την	αλλοτριωτική	επίδραση	της	κοινωνίας	στο	άτομο	ως	μία	σχέση	
σύγκρουσης	ανάμεσα	στον	ενήλικο	και	το	παιδί,	η	οποία	έχει	ως	αποτέλεσμα	η	φύση	του	
παιδιού	να	καταπιέζεται	και	να	αλλοιώνεται.	
Η	εν	λόγω	καταπίεση	προκαλεί,	 κατά	 τη	θεωρία	 της	 Ιταλίδας	παιδαγωγού,	 την	εμφάνιση	
παρεκκλίσεων	στη	φυσιολογική	ανάπτυξη	 του	παιδιού.	Αρνητικές	συμπεριφορές,	όπως	η	
κτητικότητα	 ή	 τα	 πείσματα	 των	 νηπίων,	 αντιμετωπίζονται	 από	 τη	 Μ.	 Μοντεσσόρι	 ως	
προϊόντα	 της	 	 αντίστασής	 του	 μικρού	 παιδιού	 στην	 καταπίεση	 που	 υφίσταται	 από	 τον	
κοινωνικό	 του	 περίγυρο	 και	 όχι	 ως	 αναπόφευκτα	 χαρακτηριστικό	 της	 νηπιακής	 ηλικίας	
(Μοντεσσόρι,	1986·	Böhm,	2000).	
Το	παιδί	που	αναπτύσσεται	σε	έναν	τέτοιο	κόσμο	χάνει,	σύμφωνα	με	τη	Μ.	Μοντεσσόρι,	τη	
φυσική	 του	 καλοσύνη	 και	 διαμορφώνει,	 ως	 ενήλικος,	 μία	 συμπεριφορά	 που	
χαρακτηρίζεται	από	ανταγωνισμό	και	εχθρότητα.	Παρόλη,	όμως,	την	έμφαση	που	δίνει	στο	
γεγονός	ότι	οι	 ενήλικες	εκφράζουν	πολεμικά	ένστικτα	και	 επιθετικές	ορμές	 (Μοντεσσόρι,	
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1986),	 η	Μ.	Μοντεσσόρι	 δεν	 δέχεται	 πως	 τέτοιου	 είδους	 τάσεις	 αποτελούν	 ένα	 εγγενές	
χαρακτηριστικό	της	ανθρώπινης	φύσης.	Τα	αίτια	της	εχθρότητας	αναφέρονται	στο	έργο	της	
ως	«μυστηριώδη»	(Μοντεσσόρι,	1986:	14),	ωστόσο	η	 Ιταλίδα	παιδαγωγός	καθιστά	σαφές	
ότι	στη	σκέψη	της	μια	τέτοια	συμπεριφορά	έρχεται	σε	αντίθεση	με	την	ανθρώπινη	φύση	
και,	επομένως,	μπορεί	–και	πρέπει–	να	αποφευχθεί.	
Αξίζει,	 στο	 σημείο	 αυτό,	 να	 τονιστεί	 ιδιαιτέρως	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 αντίληψη	 της	 Μ.	
Μοντεσσόρι	για	την	ανθρώπινη	φύση	είναι	συνυφασμένη	με	την	αφοσίωσή	της	στο	ζήτημα	
της	ειρήνης.	Στο	έργο	της	Μ.	Μοντεσσόρι,	η	ειρήνη	συνιστά	μία	έννοια	με	κομβική	σημασία	
και	 ορίζεται	 ως	 ένας	 αρμονικός	 τρόπος	 ζωής	 σε	 πανανθρώπινο	 επίπεδο	 (Μοντεσσόρι,	
1986),	ως	μια	«κατάσταση	οικουμενικής	αδελφότητας,	όχι	απλώς	η	απουσία	του	πολέμου»	
(Orem,	1974:	 120).	Η	 εγκαθίδρυση	δε	 της	 ειρήνης	θεωρείται	ότι	 θα	 επιτευχθεί	μέσω	 της	
φυσιολογικής	 ανάπτυξης	 του	 παιδιού,	 του	 δημιουργού	 της	 ανθρωπότητας.	 Η	 ειρήνη,	
λοιπόν,	στο	έργο	της	Μοντεσσόρι	τίθεται	ως	ο	πρωταρχικός	κοινωνικός	σκοπός	της	αγωγής.	
Από	το	μοντεσσοριανό	κοινωνικό	 ιδεώδες	 της	ειρήνης	απορρέει	 το	παιδαγωγικό	 ιδεώδες	
της	προσωπικότητας	που	αποτελεί	τον	στόχο	της	μοντεσσοριανής	αγωγής:	το	ιδεώδες	του	
ατόμου	που	διατηρεί	φυσική	του	καλοσύνη	και	δημιουργικότητα.	
Η	 ρουσσωικής	 προέλευσης	 θεώρηση	 της	 ανθρώπινης	 φύσης	 ως	 εγγενώς	 αγαθής	 δεν	
μπορεί	παρά	να	προβληματίζει	τον	μελετητή	της	Μ.	Μοντεσσόρι	σχετικά	με	την	προέλευση	
της	 εχθρότητας	 ή	 της	 αντιπαλότητας	 στην	 κοινωνία.	 Η	 ίδια	 η	 Ιταλίδα	 παιδαγωγός	
καταπιάστηκε	 με	 το	 ζήτημα	 αυτό	 και	 κατέληξε	 ότι	 η	 γνώση	 των	 αιτίων	 του	 πολέμου,	 η	
προσέγγισή	 τους	 δια	 του	 ορθού	 λόγου,	 θα	 οδηγούσε	 αυτόματα	 στη	 λήξη	 του.	 Έτσι	
υποστήριξε	 ότι	 τα	 αίτια	 αυτά	 είναι	 «βαθιά	 κρυμμένα»	 και	 «μυστηριώδη»	 (Μοντεσσόρι,	
1986:	14)	και	δεν	συνδέονται	με	εμφανείς	παράγοντες	όπως	οι	κοινωνικές	και	οικονομικές	
αδικίες.	
Με	βάση	 την	προαναφερθείσα	θέαση	 των	 καταστάσεων	 του	πολέμου	και	 της	 ειρήνης,	η	
λήξη	 του	πρώτου	και	η	 εγκαθίδρυση	 της	δεύτερης	αποτελεί,	 για	 τη	 	Μ.	Μοντεσσόρι	 ένα	
έργο	που	θα	πρέπει	να	αναλάβει	η	παιδεία.	Το	βίωμα	της	ειρήνης	μέσα	σε	ένα	περιβάλλον	
διαμορφωμένο	 με	 σεβασμό	 στη	 φύση	 των	 παιδιών	 από	 κατάλληλα	 κατηρτισμένους	
ενήλικες	είναι	αυτό	που	θα	ωθήσει	τους	νέους	ανθρώπους	να	αναζητούν	την	ειρήνη	σε	όλη	
τη	διάρκεια	της	ζωής	τους.	Η	Ιταλίδα	παιδαγωγός	αποσκοπούσε	στη	διαμόρφωση	ποιοτικά	
διαφορετικών	ανθρώπων	–σε	σχέση	με	την	εκπαίδευση	της	εποχής	της–	οι	οποίοι	θα	ήταν	
σε	 θέση	 να	 αναπτύξουν	 σχέσεις	 θεμελιωμένες	 στην	 αρμονία	 και	 την	 αδελφοσύνη.	
Επιπλέον,	 ήταν	 πεπεισμένη	 ότι	 τα	 παιδιά	 που	 αναπτύσσονται	 σε	 αυτού	 του	 είδους	 το	
εκπαιδευτικό	 πλαίσιο	 θα	 επηρεάσουν	 θετικά	 και	 τους	 ενήλικες	 του	 οικογενειακού	 και	
κοινωνικού	τους	περίγυρου.	
Σημαντική	στη	διαμόρφωση	της	μοντεσσοριανής	αγωγής	ήταν	η	κριτική	που	άσκησε	η	Μ.	
Μοντεσσόρι	στην	εκπαίδευση	της	εποχής	της.	Η	παραδοσιακή	εκπαίδευση	περιελάμβανε	
μία	σειρά	πρακτικών	καταπιεστικών	για	το	παιδί,	οι	οποίες	προωθούσαν	την	επιθετικότητα	
ή,	όπως	χαρακτηριστικά	τονίζει	η	Μ.	Μοντεσσόρι,	τον	πόλεμο.	
Το	 σύστημα	 αμοιβών	 και	 τιμωριών	 του	 παραδοσιακού	 σχολείου	 αποτελεί	 μία	 από	 τις	
πρακτικές	 στις	 οποίες	 η	 Μ.	 Μοντεσσόρι	 ασκεί	 έντονη	 κριτική.	 Ο	 φόβος	 απέναντι	 στην	
τιμωρία	και	η	υποκρισία	που	απαιτείται	προκειμένου	αυτή	 να	αποφευχθεί	πλήττουν	 τον	
παιδικό	ψυχισμό,	ενώ	οι	εξωτερικές	αμοιβές	διδάσκουν	στα	παιδιά	να	εξαρτώνται	από	την	
κρίση	των	άλλων.	Τελική	συνέπεια	της	πρακτικής	αυτής	είναι	η	αντικατάσταση	της	θέλησης	
των	παιδιών	με	εκείνη	των	ενηλίκων	(Μοντεσσόρι,	1980α·	Μοντεσσόρι,	1981).	
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Πράγματι,	 μόνο	 η	 προσωπική	 εμπλοκή	 των	 παιδιών	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία,	 η	
ανάπτυξη	 εσωτερικών	 κινήτρων,	 προάγει	 πραγματικά	 τη	 μάθηση.	 Τα	 εξωτερικά	 κίνητρα,	
υπό	μορφήν	αμοιβών	ή	τιμωριών	μόνο	επιφανειακά	και	παροδικά	μπορεί	να	προτρέπουν	
τα	 παιδιά	 στη	 μάθηση,	 καθώς	 σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 παρατηρείται	 το	 «φαινόμενο	 της	
υπερδικαιολόγησης»	που	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	εξασθένηση	του	πηγαίου	ενδιαφέροντος	
των	παιδιών	(Βοσνιάδου,	2001·	Schacter,	Gilbert	&	Wegner	2012).	
Μία	ακόμη	πρακτική	της	παραδοσιακής	εκπαίδευσης	την	οποία	η	Μ.	Μοντεσσόρι	θεωρεί	
επιβλαβή	για	την	υγιή	ανάπτυξη	του	παιδιού	είναι	ο	ανταγωνισμός.		Σε	μια	εποχή	όπου	η	
αλληλοβοήθεια	 μεταξύ	 συμμαθητών	 αποτελούσε	 αιτία	 για	 την	 τιμωρία	 τους,	 η	 Ιταλίδα	
παιδαγωγός	 έρχεται	 να	 επισημάνει	ότι	με	 τον	 τρόπο	αυτόν	παρεμποδίζεται	η	διατήρηση	
της	 ηθικής	 φύσης	 του	 παιδιού,	 διαστρεβλώνεται	 η	 έννοια	 της	 δικαιοσύνης	 και	
ενθαρρύνεται	η	ανάπτυξη	χαρακτηριστικών	όπως	ο	εγωισμός,	ο	ατομικισμός	ή	ο	φθόνος.	
Επιπλέον,	 η	 διάλεξη,	 η	 οποία	 αποτελεί	 το	 βασικό	 μέσο	 διδασκαλίας	 στο	 παραδοσιακό	
σχολείο,	 οδηγεί	 τους	 μαθητές	 στη	 μηχανική	 συγκράτηση	 πληροφοριών	 που	 συχνά	 δεν	
κατανοούν,	ενώ	τους	στερεί	ταυτόχρονα	την	ευκαιρία	να	διδαχθούν	από	τα	λάθη	τους.	
Η	Μ.	Μοντεσσόρι	θεωρούσε	ότι	τα	παιδιά	ενδιαφέρονται	αυθόρμητα	για	δραστηριότητες	
οι	οποίες	προάγουν	 την	ανάπτυξή	 τους,	 καθώς	διέρχονται	από	συγκεκριμένες,	βιολογικά	
προκαθορισμένες	 ευαίσθητες	 φάσεις,	 κατά	 τις	 οποίες	 αναπτύσσουν	 και	 τελειοποιούν	
συγκεκριμένες	 κάθε	 φορά	 ικανότητες	 (Μοντεσσόρι,	 1986·	 Φραγκούλη-Σιγανού,	 2000·	
Crain,	 2000).	 Έτσι,	 η	 Μέθοδος	 Μοντεσσόρι	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	 ελευθερία	 που	
προσφέρει	στο	παιδί	να	αναπτυχθεί	μέσα	σε	ένα	περιβάλλον	προσαρμοσμένο	στις	ανάγκες	
του	και	με	τη	βοήθεια	του	αντίστοιχου	παιδαγωγικού	υλικού.	
Εδώ	οφείλουμε	να	σημειώσουμε	ότι	η	Μ.	Μοντεσσόρι	δεν	αναφέρεται	στην	ελευθερία	ως	
παρορμητική	 δράση	 χωρίς	 νόημα,	 αλλά	 στην	 αυτενέργεια	 που	 προάγει,	 σύμφωνα	 με	 τη	
θεωρία	 της,	 την	 ανάπτυξη	 του	 παιδιού	 (Γιαγλής,	 1983),	 ενεργοποιώντας	 τις	 πλέον	
δημιουργικές	 εσωτερικές	 του	 δυνατότητες.	 Για	 τη	 Μ.	 Μοντεσσόρι,	 η	 παιδαγωγική	
ελευθερία,	 η	 οποία	 βρίσκεται	 στον	 αντίθετο	 πόλο	 της	 καταπίεσης	 των	 παιδιών	 που	
παρατηρείται	στο	παραδοσιακό	σχολείο,	είναι	συνυφασμένη	τόσο	με	την	ειρηνική	αγωγή	
όσο	και	με	τις	αρχές	μιας	δημοκρατικής	κοινωνίας	(Kilpatrick,	1971).	
Η	Μ.	Μοντεσσόρι	δεν	προσέγγιζε	με	αντιθετικό	τρόπο	τις	έννοιες	της	ελευθερίας	και	 της	
πειθαρχίας	(Κάτσιου-Ζαφρανά,	1995·	Pinho	&	Orem,	1968)	και	επομένως	δεν	απέρριπτε	και	
τη	 θέσπιση	 ορίων	 εκ	 μέρους	 του	 δασκάλου.	 Ωστόσο,	 ενώ	 στο	 παραδοσιακό	 σχολείο	 η	
πειθαρχία	 συνίστατο	 στην	 τυφλή	 υπακοή	 και	 την	 ακινησία	 των	 μαθητών,	 στο	
μοντεσσοριανό	σχολείο	προτάσσεται	ένα	είδος	ενεργητικής	πειθαρχίας,	που	στοχεύει	στην	
αρμονική	συλλογική	ζωή.		
Στη	 μοντεσσοριανή	 αγωγή	 διακρίνονται	 τρία	 στάδια	 ανάπτυξης	 της	 παιδαγωγικής	
ελευθερίας.	 Το	 πρώτο	 αφορά	 την	 παρουσίαση	 του	 παιδαγωγικού	 υλικού	 από	 τη	
μοντεσσοριανή	δασκάλα,	την	καθοδήγηση	των	παιδιών	στην	ορθή	χρήση	του,	αλλά	και	την	
παρατήρησή	 τους,	 ώστε	 να	 μπορέσει	 να	 τους	 προσφέρει	 ένα	 παιδαγωγικό	 περιβάλλον	
προσαρμοσμένο	στις	ανάγκες	τους.	Στο	δεύτερο	στάδιο	ο	ρόλος	της	δασκάλας	περιορίζεται	
στη	 διακριτική	 επανακαθοδήγηση	 των	 παιδιών,	 εφόσον	 παρουσιαστούν	 «παρεκκλίσεις».	
Τέλος,	 το	 τρίτο	 στάδιο	 της	 παιδαγωγικής	 ελευθερίας	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	 αυτονομία	
του	παιδιού	που	εργάζεται	σε	συμφωνία	με	την	εσωτερική	του	παρώθηση	(Γιαγλής,	1983).	
Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 η	 μοντεσσοριανή	 δασκάλα	 αποτελεί	 ενεργητικό	 παράγοντα	 της	
εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	οργανώνοντας	 το	περιβάλλον	 του	σχολείου	με	 τρόπο	που	να	
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ευνοεί	 την	 υγιή	 ανάπτυξη	 των	 παιδιών,	 καθοδηγώντας	 τα	 στην	 ορθή	 χρήση	 του	
παιδαγωγικού	υλικού	και	διορθώνοντας	συμπεριφορές	που	διαταράσσουν	την	αρμονία	της	
τάξης.	
Γίνεται	φανερό	από	τα	παραπάνω	ότι	αναπόσπαστο	κομμάτι	του	μοντεσσοριανού	σχολείου	
αποτελεί	 το	 παιδαγωγικό	 υλικό,	 που	 έχει	 διαμορφωθεί	 για	 χρήση	 στο	 ειδικά	
διαμορφωμένο	 αυτό	 περιβάλλον·	 η	 Μ.	 Μοντεσσόρι	 υποστήριξε	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 του	
ψυχισμού	λαμβάνει	χώρα	καθώς	το	παιδί,	εργαζόμενο	με	αυτοσυγκέντρωση,	αλληλεπιδρά	
με	την	ύλη.	
Το	 παιδαγωγικό	 υλικό	 που	 δημιούργησε	 η	 Ιταλίδα	 παιδαγωγός	 (βλ.	 ενδεικτικά	
Μοντεσσόρι,	1980β·	Μοντεσσόρι,	1981)	αποτελείται	από	αντικείμενα	απλά,	ανθεκτικά	και	
ελκυστικά	 για	 το	 παιδί,	 ενώ	 η	 δυσκολία	 χειρισμού	 τους	 ποικίλει,	 έτσι	 ώστε	 να	
απευθύνονται	 σε	 παιδιά	 που	 διανύουν	 διαφορετικά	 στάδια	 ανάπτυξης.	 Σημαντικό	
χαρακτηριστικό	 του	 μοντεσσοριανού	 παιδαγωγικού	 υλικού	 είναι	 η	 δυνατότητα	
αυτοδιόρθωσης	που	προσφέρει,	η	οποία,	κατά	τη	Μ.	Μοντεσσόρι,	προάγει	την	αυτονομία	
των	παιδιών	στη	μάθηση	(Μοντεσσόρι,	1980β·	Knudsen	Lindauer,	1987·	Κάτσιου-Ζαφρανά,	
1995·	 Böhm,	 2000)	 και	 τα	 προφυλάσσει	 από	 τον	 κίνδυνο	 να	 πληγωθούν	 εξαιτίας	 της	
διόρθωσης	ενός	ενήλικα	(Μαλλόυ,	1980).	Σύμφωνα	με	την	Π.	Λίλλιαρντ:	
	

ο	διάλογος	με	 το	υλικό	θέτει	 το	παιδί	 επικεφαλής	 της	μαθησιακής	διαδικασίας.	Η	
δασκάλα	δεν	θα	σφετεριστεί	αυτόν	τον	ρόλο	με	το	να	επισημάνει	στο	παιδί	το	λάθος	
του.	 Αν	 το	 παιδί	 δεν	 μπορεί	 να	 δει	 το	 λάθος	 του	 παρά	 τον	 σχεδιασμό	 του	 υλικού,	
σημαίνει	 ότι	 δεν	 έχει	 αναπτυχθεί	 αρκετά	 για	 να	 το	 κάνει.	 Συν	 τω	 χρόνω,	 θα	 είναι	
ικανό	να	το	δει	και	θα	διορθώσει	το	λάθος	του	(Lillard,	1988:	63).	

	
Τέλος,	η	υπερβολική	πολυπλοκότητα	του	παιδαγωγικού	υλικού	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται,	
έτσι	ώστε	να	μπορεί	το	παιδί	να	παραμένει	συγκεντρωμένο.	Ομοίως,	όμως,	θα	πρέπει	να	
αποφεύγεται	και	η	υπερβολική	απλότητα,	καθώς	η	έλλειψη	ερεθισμάτων	θα	μπορούσε	να	
επιβραδύνει	την	ανάπτυξη	του	παιδιού.	
Αν	 και	 ορισμένα	 παιδαγωγικά	 αντικείμενα	 του	 μοντεσσοριανού	 σχολείου	 έχουν	
περισσότερους	 από	 έναν	 προτεινόμενους	 τρόπους	 χρήσης,	 είναι	 σημαντικό	 να	
σημειώσουμε	 ότι	 μόνο	 ο	 τρόπος	 (ή	 οι	 τρόποι)	 χρήσης	 του	 παιδαγωγικού	 υλικού	 που	
παρουσιάζει	η	δασκάλα	θεωρείται	ορθός	και	ευνοϊκός	για	την	ανάπτυξη	του	παιδιού.	Κάθε	
διαφορετική,	 μη	 προτεινόμενη	 χρήση	 του	 αντιμετωπίζεται	 ως	 ακατάλληλη	 και	 η	
μοντεσσοριανή	δασκάλα	καλείται,	σε	αυτή	την	περίπτωση,	να	παρέμβει	και	να	διορθώσει	
το	παιδί.	Κατά	συνέπεια,	η	απομάκρυνση	της	μοντεσσοριανής	αγωγής	από	παραδοσιακές	
πρακτικές	 που	 διακρίνονταν	 από	 έντονη	 παρεμβατικότητα	 εκ	 μέρους	 του	 δασκάλου	 δεν	
σηματοδοτεί	και	τη	δημιουργία	ενός	εν	γένει	μη	παρεμβατικού	σχολείου·	η	αυτονομία	του	
παιδιού	περιορίζεται	σημαντικά	από	τον	τρόπο	χρήσης	του	παιδαγωγικού	υλικού	(Stevens,	
1974·	 Kilpatrick,	 1971),	 γεγονός	 που	 παρεμποδίζει	 την	 ενεργητική	 και	 δημιουργική	
διερεύνηση	νέων	τρόπων	αλληλεπίδρασης	με	το	περιβάλλον	του	(Gardner,	1966·	Kilpatrick,	
1971).	
Ένα	εξίσου	σημαντικό	χαρακτηριστικό	της	μοντεσσοριανής	αγωγής	είναι	η	ανεξαρτησία	του	
μεμονωμένου	 παιδιού	 στη	 δράση,	 μέσω	 της	 οποίας	 υποστηρίζεται	 ότι	 επιτυγχάνεται	 η	
ανάπτυξη	 της	 ατομικότητας	 και	 στη	 συνέχεια	 η	 ανάπτυξη	 της	 κοινωνίας	 (Μοντεσσόρι,	
1986).	Σύμφωνα	πάντα	με	τη	Μ.	Μοντεσσόρι,	η	δημιουργία	μιας	νέας,	ειρηνικής	κοινωνίας	
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προϋποθέτει	 την	 ανάπτυξη	 ενός	 νέου	 τύπου	 ανθρώπου,	 εκείνου	 που	 επιχειρεί	 η	
μοντεσσοριανή	αγωγή	να	διαπλάσει.	Η	 Ιταλίδα	παιδαγωγός,	 λοιπόν,	προκρίνει	ως	σκοπό	
της	 αγωγής	 τη	 φυσική	 ανάπτυξη	 του	 παιδιού,	 η	 οποία	 συνίσταται	 στη	 διατήρηση	 της	
αγαθής	και	δημιουργικής	φύσης	του	και	στην	ανάπτυξη	της	αγάπης.	
Καθώς	η	μοντεσσοριανή	θεωρία	αντιλαμβάνεται	την	κοινωνία	περισσότερο	ως	συνένωση	
ατομικοτήτων	 παρά	 ως	 δημιουργική	 αλληλεπίδρασή	 τους,	 τονίζεται	 ότι	 η	 εκπαίδευση	
«πρέπει	 να	 αποβλέπει	 στη	 βελτίωση	 του	 ατόμου,	 ώστε	 να	 βελτιωθεί	 η	 κοινωνία»	
(Μοντεσσόρι,	 1978:	 114).	 Έτσι,	 στο	 μοντεσσοριανό	 σχολείο	 τα	 παιδιά	 εργάζονται,	 κατά	
κύριο	 λόγο,	 ανεξάρτητα	 το	 ένα	από	 το	άλλο,	 συγκεντρωμένα	στην	αλληλεπίδραση	με	 το	
παιδαγωγικό	υλικό	που	το	καθένα	αισθάνεται	ότι	έχει	ανάγκη.	Η	ανάπτυξη	της	γνώσης,	της	
ηρεμίας,	 της	 χαράς,	 των	 εσωτερικών	 δυνατοτήτων	 των	 παιδιών	 εν	 γένει,	 που	 προκύπτει	
από	την	εν	λόγω	αλληλεπίδραση,	είναι	το	στοιχείο	που	τα	καθιστά	ικανά	να	συνεργάζονται	
και	να	αλληλεπιδρούν	αρμονικά	και	μεταξύ	τους,	καθώς,	σύμφωνα	με	τη	Μ.	Μοντεσσόρι,	
«πριν	προσαρμοστεί	στην	ομάδα	και	πριν	μπορέσει	να	συνεργαστεί	θετικά	με	τους	άλλους,	
είναι	 απαραίτητο	 το	 άτομο	 ν’	 ανακαλύψει	 τις	 δυνατότητες	 που	 κατέχει»	 (Γιαγλής,	 1983:	
89).	Αν	και	η	μοντεσσοριανή	αγωγή	περιλαμβάνει	συλλογικές	δραστηριότητες,	όπως	είναι	
ορισμένα	 ομαδικά	 παιχνίδια	 ή	 οι	 ασκήσεις	 πρακτικής	 ζωής,	 αυτές	 δεν	 θεωρούνται	
ουσιώδεις	για	την	ανάπτυξη	του	παιδικού	ψυχισμού.	
Κατά	 συνέπεια,	 ένα	 από	 τα	 κεντρικότερα	 σημεία	 της	 μοντεσσοριανής	 αντίληψης	 για	 την	
κοινωνία	 συνίσταται	 στην	 τοποθέτηση	 της	 ατομικής	 ανάπτυξης	ως	 προϋπόθεσης	 για	 την	
ομαλή	ένταξη	και	συμμετοχή	στο	κοινωνικό	σύνολο	(Κάτσιου-Ζαφρανά,	1995).	Οφείλουμε,	
ωστόσο	 να	 τονίσουμε	 ότι	 η	 θέαση	 της	 κοινωνίας	ως	απλής,	 αθροιστικής	 συνένωσης	 των	
ατόμων	 που	 την	 αποτελούν	 δεν	 συλλαμβάνει	 την	 πολυπλοκότητα	 των	 κοινωνικών	
αλληλεπιδράσεων	 που	 συντελούν	 στη	 διαρκή	 ανάπτυξη	 των	 ανθρώπων	 ως	
προσωπικοτήτων	και	των	μεταξύ	τους	σχέσεων.	Όσον	αφορά	δε	ειδικότερα	το	ζήτημα	της	
αγωγής,	είναι	αξιοσημείωτη	η	παρατήρηση	του	Λ.	Βυγκότσκι	ότι	μόνο	η	συλλογική	εργασία	
είναι	σε	θέση	να	προσανατολίσει	το	παιδί	προς	το	μέλλον,	προς	την	ανάπτυξη	ικανοτήτων	
που	δεν	έχει	ακόμα	κατακτήσει	(Βυγκότσκι,	1988).	
Συνολικά,	 θεωρούμε	 ότι	 η	 μοντεσσοριανή	 προσέγγιση	 της	 αγωγής	 διακρίνεται	 από	 μία	
μάλλον	ατομιστική	αντίληψη	της	ανάπτυξης	του	ανθρώπου	και	από	την	πίστη	ότι	η	εν	λόγω	
ανάπτυξη	είναι	η	μοναδική	προϋπόθεση	για	την	επίτευξη	της	ειρήνης,	παραβλέποντας	τη	
θετική	 επίδραση	 των	 κοινωνικών	 σχέσεων	 στη	 διαμόρφωση	 του	 ανθρώπου.	 Ωστόσο,	 η	
κριτική	 που	 άσκησε	 η	 Μ.	 Μοντεσσόρι	 στην	 παραδοσιακή	 εκπαίδευση,	 η	 ανάδειξη	 της	
σημασίας	 της	 αυτονομίας	 ως	 σκοπού	 της	 αγωγής	 και	 η	 έμφαση	 στην	 παροχή	 των	
κατάλληλων	 μέσων	 που	 θα	 δώσουν	 ώθηση	 στην	 ανάπτυξη	 του	 παιδιού	 αποτελούν	
σημαντική	 κληρονομιά	 που	 μπορεί	 σήμερα	 να	 αξιοποιηθεί	 δημιουργικά	 και	 κριτικά	 από	
την	παιδαγωγική.	
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Η	έννοια	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	στα	προγράμματα	σπουδών	
του	Πανεπιστημίου	

	
	

Χρυσούλα	Καραμπατζάκη	
Υποψ.	Διδάκτωρ,	Υπότροφος	Ι.Κ.Υ.	

Φλωρεντία	Αντωνίου	
Δρ.	Παιδαγωγικής	
Μαρία	Κοντοβά	
Δρ.	Παιδαγωγικής	

	
	

Περίληψη	
Η	παρούσα	μελέτη	 έχει	ως	 στόχο	 τη	 διερεύνηση	 των	προγραμμάτων	 σπουδών	υπό	 το	 πρίσμα	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	 στα	 τμήματα	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης.	 Ειδικότερα,	 εστιάζει	 το	
ερευνητικό	 της	 ενδιαφέρον	 στη	 συγκρότηση	 των	 προγραμμάτων	 σπουδών,	 στις	 διδακτικές	 πρακτικές,	 στο	
περιεχόμενο	και	στην	αξιολόγηση	που	αυτά	προτείνουν.		
Η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 ως	 κοινωνική	 και	 πολιτική	 πράξη	 έχει	 συμβάλει	 στην	 εξέλιξη	 του	 πεδίου	 της	
Παιδαγωγικής	 και	 έχει	 εδραιωθεί	 	 ως	 κυρίαρχο	 	 «παράδειγμα»	 σε	 πληθώρα	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων,	
διεθνώς.	Εξίσου	σημαντική	είναι	η	συμβολή	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	και	 των	εκπροσώπων	της	στο	πεδίο	
του	 Πανεπιστημίου.	 Εκκινούν	 από	 την	 ανάλυση	 του	 ρόλου	 του	 επιστήμονα	 στην	 κοινωνία	 και	 καταλήγουν	
στην	αλλαγή	του	κυρίαρχου	παραδοσιακού	ακαδημαϊκού	προτύπου	μέσω	του	σχεδιασμού	και	της	εφαρμογής	
νέων	 διδακτικών	 πρακτικών	 και	 μορφών	 αξιολόγησης.	 Στο	 πεδίο	 του	 Πανεπιστημίου	 κύριο	 δομικό	 ρόλο	
κατέχουν	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 που	 σχεδιάζονται	 με	 βάση	 αρχικά	 τη	 στόχευση	 και	 τους	 επιμέρους	
στόχους	 και	 εν	 συνεχεία,	 με	 βάση	 το	 περιεχόμενο,	 την	 επιστήμη	 αναφοράς	 και	 τους	 συμμετέχοντες	 και		
συμμετέχουσες	 στη	 διαδικασία.	 Τα	 προγράμματα	 σπουδών	 είναι	 διαφόρων	 μορφών	 και	 ακολουθούν	 την	
κατηγοριοποίηση	 των	 προγραμμάτων	 του	 σχολείου.	 Από	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 κάθε	 τμήματος	
προκύπτουν	τα	επιμέρους	syllabi	κάθε	μαθήματος	τα	οποία	οι	διδάσκοντες	και	οι	διδάσκουσες	σχεδιάζουν	σε	
αντιστοιχία	 με	 τα	προγράμματα	σπουδών	 και	 με	 γνώμονα	 τη	 διαθεματική	 και	 συμπληρωματική	 λειτουργία	
μεταξύ	τους.	
Σε	αυτό	 το	πλαίσιο	η	παρούσα	έρευνα	συμβάλλει	στη	 χαρτογράφηση	 των	προγραμμάτων	σπουδών	υπό	 το	
πρίσμα	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	στην	Ελλάδα.	Η	ανάλυση	του	ερευνητικού	υλικού	(προγράμματα	σπουδών	
και	syllabi)	υπακούει	στις	αρχές	της	Ποιοτικής	Ανάλυσης	Περιεχομένου	και	το	σύστημα	κατηγοριών	δομήθηκε	
βάσει	της	κατανομής	των	επιστημών	σε	Σχολές	και	Τμήματα.	Τέλος,	κρίνεται	καίρια	η	συμβολή	της	παρούσας	
εργασίας	καθότι	σε	μια	περίοδο	βαθιάς	και	ουσιαστικής	κοινωνικής	κρίσης,	το	Πανεπιστήμιο	ως	κοινωνικός	
θεσμός	καλείται,	αφενός,	να	χειραφετήσει	τα	άτομα	από	τις	όποιες	κοινωνικές	καταπιέσεις	και,	αφετέρου,	να	
τα	ενδυναμώσει	προκειμένου	να	λαμβάνουν	ενεργό	ρόλο	στην	κοινωνία.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
		Πανεπιστήμιο,	Κριτική	Παιδαγωγική,	προγράμματα	σπουδών,	διδακτικές	πρακτικές,	syllabi	
	
	
	

	
Εισαγωγή	

Η	 συμβολή	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 και	 των	 εκπροσώπων	 της	 στο	 πεδίο	 του	
Πανεπιστημίου	 υπήρξε	 και	 συνεχίζει	 να	 είναι	 καίρια.	 Οι	 βασικές	 αρχές	 που	 διέπουν	 την	
κοινωνία	 της	 κριτικής	 συνειδητοποίησης	 οφείλουν	 να	 εκκινούν	 από	 τα	 εκπαιδευτικά	
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ιδρύματα.	 Ο	 κύριος	 ρόλος	 της	 ανώτατης	 εκπαίδευσης	 είναι	 η	 οικοδόμηση	 γεφυρώσεων	
ανάμεσα	στην	εκπαίδευση	και	στη	δημοκρατία,	στη	γνώση	και	τη	δημόσια	σφαίρα,	καθώς	
και	στη	μάθηση	και	τη	δημοκρατική	κοινωνική	αλλαγή	(Giroux,	2011).	
Ζητούμενο	 είναι	 ο	 μηχανισμός	 της	 ανώτατης	 εκπαίδευσης	 ως	 δημοκρατικής	 δημόσιας	
σφαίρας	 και	 ως	 δημοκρατικού	 δημόσιου	 αγαθού	 που	 οδηγεί	 στην	 οικονομική	 και	
κοινωνική	κινητικότητα	(Habermas,	1991).	Σε	μια	κοινωνία	που	παράγεται	από	την	κριτική	
εκπαίδευση	οι	ακαδημαϊκοί	κατέχουν	τον	ρόλο	των	δημόσιων	διανοητών	και	οι	φοιτητές	
και	 οι	 φοιτήτριες	 τον	 ρόλο	 των	 κοινωνικών	 φορέων	 δράσης.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Said,	 οι	
ακαδημαϊκοί	οφείλουν	να	εμπλέκονται	σε	μια	διαδικασία	διαρκούς	κριτικής	του	συνόλου	
των	 μορφών	 εξουσίας	 και	 αυθεντίας	 της	 κοινωνίας	 και	 να	 «δημιουργούν	 κοινωνικές	
συνθήκες	για	τη	συλλογική	παραγωγή	ρεαλιστικών	ουτοπιών»	(Said,	2001).	
Μερικοί	 από	 τους	 σημαντικότερους	 κριτικούς	 παιδαγωγούς	 και	 διανοητές	 που	
ασχολήθηκαν	 επισταμένα	 με	 το	 ζήτημα	 της	 κριτικής	 εκπαίδευσης	 είναι	 οι	 Zygmunt	
Bauman,	Howard	Zinn,	Stanley	Aronowitz,	Pierre	Bourdieu.	Τα	κομβικά	σημεία	του	ρόλου	
τους	συνοψίζονται	ως	προς	το	ότι	οι	δημόσιοι	διανοητές:	

1. οφείλουν	να	υπερασπίζονται		την	ανώτατη	εκπαίδευση	ως	δημόσια	σφαίρα	
2. να	συνδέουν	το	ακαδημαϊκό	τους	έργο	με	τη	δημόσια	ζωή	
3. η	παιδαγωγική	που	ασκούν	να	οδηγεί	τους	φοιτητές	και	τις	φοιτήτριες	σε	τρόπους	

ατομικής	και	κοινωνικής	συντελεστικότητας	
4. να	είναι	δραστήριοι	πολίτες,	ενημερωμένοι	και	κοινωνικά	υπεύθυνοι	(Νικολακάκη,	

2011).	
Η	 ιδέα	του	Πανεπιστημίου	ως	δημοκρατικής	δημόσιας	σφαίρας	και	ως	τόπου	αντίστασης	
ορίζεται	 από	 την	 ανάγκη	 συζήτησης	 των	 κοινωνικών	 προβλημάτων	 και	 την	 εύρεση	
πρακτικών	 διαχείρισης	 και	 επίλυσής	 τους	 που	 θα	 γεφυρώσουν	 το	 χάσμα	 της	 ανώτατης	
εκπαίδευσης	με	την	κοινωνία.	Η	ανώτατη	εκπαίδευση	αποτελεί	ταυτόχρονα	ένα	πεδίο	και	
έναν	 δημόσιο	 χώρο,	 στον	 οποίο	 μπορεί	 να	 αρθρωθεί	 απεριόριστη	 αντίσταση	 και	 να	
αναλυθεί	 κριτικά	 από	 πολλά	 σημεία.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Derrida	 είναι	 «ένας	 χώρος	 όπου	
τίποτα	 δεν	 είναι	 αδιαμφισβήτητο,	 ούτε	 η	 σύγχρονη	 και	 καθορισμένη	 μορφή	 της	
δημοκρατίας,	ούτε	καν	η	παραδοσιακή	ιδέα	της	κριτικής»	(Derrida,	2001:	253).	
Ωστόσο,	 το	 σύγχρονο	 δυτικό	 Πανεπιστήμιο	 τείνει	 όλο	 ένα	 να	 δίνει	 προτεραιότητα	 στα	
ιδανικά	 της	 αγοράς	 έναντι	 στις	 δημοκρατικές	 αξίες,	 καθώς	 τα	 ατομικά	 δικαιώματα	
παίρνουν	προβάδισμα	σε	σύγκριση	με	τα	συλλογικά	ζητήματα	που	προκύπτουν.	Στα	χρόνια	
που	 ακολούθησαν	 την	 πτώση	 του	 καθεστώτος	 του	 υπαρκτού	 σοσιαλισμού	 της	
Γιουγκοσλαβίας	 και	 την	 αδιάκοπη	 άνοδο	 του	 φιλελευθερισμού	 της	 Δύσης	 ώθησαν	 τους	
σύγχρονους	 κριτικούς	 παιδαγωγούς	 να	 επιχειρήσουν	 τη	 γεφύρωση	 της	 μεταμοντέρνας	
εκπαίδευσης	με	τα	κοινωνικά	κινήματα.	Η	επακόλουθη	αναθεώρηση	της	εκπαίδευσης	ως	
μορφής	πολιτισμικής	πολιτικής	συγκροτεί	το	πλέγμα	της	που	συνδέει	ενεργά	την	κοινωνία,	
το	πολιτικό,	το	πολιτισμικό	και	το	οικονομικό	συγκείμενο	 (Γούναρη	&	Γρόλλιος,	2010).	Σε	
αυτό	το	πλαίσιο,	οι	κοινωνικοπολιτικοί	ρόλοι	συνοψίζονται:	
Για	τα	εκπαιδευτικά	ιδρύματα	που:	

• ιδωμένα	ως	χώροι	κριτικής	εκπαίδευσης	
• προάγουν	τη	δημιουργία	δημόσιας	σφαίρας	πολιτών	που	εξουσιάζουν	τη	ζωή	τους	
• αναδεικνύουν	τη	δημοκρατία	σε	βιωμένη	εμπειρία	
• επεκτείνουν	τις	αρχές	της	δικαιοσύνης	σε	όλες	τις	σφαίρες	
• συνδέονται	με	τις	πολλαπλές	κοινότητες	
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Για	τους	πολίτες	που:		
1. εκπαιδεύονται	για	μια	παγκόσμια	δημοκρατία	
2. αναπτύσσουν	πολλαπλούς	εγγραμματισμούς	
3. έχουν	πρόσβαση	σε	νέες	τεχνολογίες	
4. είναι	υπεύθυνοι	σε	ζητήματα	ενσωμάτωσης	

Επί	 αυτού	 ο	 Καστοριάδης	 που	 δεν	 μπορεί	 να	 σκεφθεί	 την	 ουσιαστική	 δημοκρατία	 χωρίς	
τους	 μορφωμένους	 και	 διανοούμενους	 πολίτες	 παραθέτει	 ότι	 «εάν	 θέλουμε	 ο	 δημόσιος	
χώρος	να	μην	βιώνεται	ως	ιδιωτικός..	θα	πρέπει	να	διαμορφωθεί	μέσω	μιας	εκπαίδευσης	
που	 παρέχει	 τις	 καθοριστικές	 ιδιότητες	 του	 θάρρους,	 της	 ευθύνης	 και	 της	 σύνεσης	 που	
συνδέουν	τη	μοίρα	κάθε	ατόμου	με	τη	μοίρα	των	άλλων»	(Castoriadis,	1991:81-123).	
Επομένως,	 σκοπός	 της	 παρούσας	 εισήγησης	 είναι	 η	 διερεύνηση	 των	 προγραμμάτων	
σπουδών	των	τμημάτων	Φιλοσοφίας	&	Παιδαγωγικής	και	Χημείας	του	Α.Π.Θ.	σύμφωνα	με	
τις	αρχές	και	τις	επιδιώξεις	της	κριτικής	εκπαίδευσης.	
Και	αναλυτικότερα	τα	ερευνητικά	ερωτήματα	διαμορφώνονται	ως	εξής:	

1. Πώς	 σχεδιάζονται	 	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 του	 Πανεπιστημίου	 και	 ποια	 δομή	
ακολουθούν;		

2. Ποια	είναι	τα	κύρια	επιδιωκόμενα	μαθησιακά	αποτελέσματα;	
3. Ποιο	 είναι	 το	 κυρίαρχο	 μοντέλο	 οργάνωσης	 μαθημάτων	 και	 ποιες	 μορφές	

αξιολόγησης	επικρατούν;	
4. Πως	συνδέονται	με	 τις	επιστήμες	αναφοράς;	 (επιμερισμός	των	κλάδων,	κυρίαρχοι	

κλάδοι	κλπ)	
5. Πως	 συνδέονται	 με	 την	 κοινωνία;	 (προετοιμασία	 επαγγελματιών,	 επιστημόνων,	

πολιτών)	
	

Τα	προγράμματα	σπουδών	στο	Πανεπιστήμιο	
Στον	τομέα	των	σπουδών	για	τα	προγράμματα,	οι	ηθικοί,	πολιτικοί	και	ιδεολογικοί	στόχοι	
πίσω	 από	 την	 ορολογία	 και	 τις	 διάφορες	 έννοιες	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 τα	
προγράμματα	 σπουδών	 έχουν	 μελετηθεί	 εδώ	 και	 δεκαετίες	 (π.χ.,	 Grundy,	 1987,	 Kelly	
2009/1977,	 Stenhouse	 1975,	 Pinar	 et	 al	 1995,	 Pinar	 2004).	 Σε	 αυτή	 την	 ερευνητική	
παράδοση,	οι	όροι	«πρόγραμμα	σπουδών»,	 	«περιεχόμενο»,	«προϊόν»,	«διαδικασία»	και	
«πρακτική»	είναι	συχνά	χρησιμοποιούμενοι	 και	 	 χαρακτηρίζουν	 τις	διάφορες	έννοιες	 του	
προγράμματος	σπουδών,	συμπεριλαμβανομένων	των	διακριτών	αντιλήψεων	για	τη	γνώση	
και	 τη	μάθηση,	 τους	 ρόλους	 και	 τις	 θέσεις	 των	δρώντων	προσώπων	 και	 τη	συλλογιστική	
(λογική)	πίσω	από	 τον	γενικό	σκοπό	του	προγράμματος	σπουδών.	 	 Ειδικότερα,	στο	χώρο	
του	 Πανεπιστημίου	 στη	 διεθνή	 βιβλιογραφία	 απαντώνται	 τα	 ακόλουθα	 είδη	
προγραμμάτων	σπουδών	(Annal	et	al,	2016):	
Α)	Το	πρόγραμμα	περιεχομένου,	το	οποίο	εστιάζει	στο	περιεχόμενο	(το	σώμα	της	γνώσης)	
που	 πρόκειται	 να	 μεταδοθεί	 ή	 στα	 μαθήματα	 που	 πρέπει	 να	 διδαχθούν	 ή	 και	 στα	 δύο	
(Kelly,	 	 2009).	 Σε	αυτή	 την	παράδοση	οι	αποφάσεις	σχετικά	με	 το	περιεχόμενο	σπουδών	
έχουν	 προτεραιότητα,	 ενώ	 το	 είδος	 και	 η	 εφαρμογή	 ενός	 συνολικού	 προγράμματος	 δεν	
θεωρούνται	 τόσο	 σημαντικές.	 Κάθε	 πρόγραμμα	 σπουδών	 περιλαμβάνει	 τα	 περιεχόμενα,	
αλλά	από	μόνο	 του	 είναι	 μια	περιορισμένη	προσέγγιση	στην	μελέτη	 των	προγραμμάτων	
σπουδών.	Ωστόσο,	οι	ακαδημαϊκές	απαιτήσεις	για	εξειδικευμένη	γνώση	και	λήψη	πτυχίου	
στην	 πανεπιστημιακή	 εκπαίδευση,	 καθιστούν	 το	 πρόγραμμα	 περιεχομένων	 ιδιαίτερα	
δημοφιλές	στη	σύγχρονη	Ανώτατη	Εκπαίδευση	(Brady,	1995,	Coate,	2009).	
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Β)	 Η	 αντίληψη	 του	 προγράμματος	 σπουδών	 ως	 προϊόντος,	 προέρχεται	 από	 το	 έργο	 του	
Ralph	Tyler	(1949).	Η	λογική	του	Tyler	είχε	τέσσερις	βασικές	αρχές:	(1)	τον	καθορισμό	των	
μαθησιακών	στόχων	(2)	την	εισαγωγή	χρήσιμων	μαθησιακών	εμπειριών	(3)	την	οργάνωση	
εμπειριών	για	τη	μεγιστοποίηση	του	αποτελέσματος	των	στόχων	(4)	τις	περιοχές	που	δεν	
ήταν	αποτελεσματικές	(εκτίμηση)	(Tyler	1949).	Αυτές	οι	αρχές	μπορούν	ακόμα	και	σήμερα	
να	 βρεθούν	 στα	 προγράμματα	 σπουδών	 από	 την	 πρωτοβάθμια	 έως	 τριτοβάθμια	
εκπαίδευση.	Ωστόσο,	 το	σκεπτικό	 του	Tyler	έχει	 επικριθεί	λόγω	της	στενής,	μηχανιστικής	
αντίληψης	της	εκπαίδευσης	καθώς	και	για	την	αντιμετώπιση	της	παρεχόμενης	εκπαίδευσης	
μόνο	ως	τελικού	προϊόντος	 (McKernan	2008).	Το	σκεπτικό	του	Tyler	βασίστηκε	στην	 ιδέα	
του	Bobbit	 (1918	&	1972)	ότι	το	πρόγραμμα	σπουδών	ήταν	ένας	τρόπος	να	ενθαρρύνουν	
τους	φοιτητές	 και	 τις	φοιτήτριες	 να	αποκτήσουν	αυτές	 τις	 γνώσεις,	 τις	δεξιότητες	 και	 τις	
πεποιθήσεις	 που	 θεωρούνταν	 ότι	 τους	 εξυπηρετούν	 σε	 μια	 αστική,	 βιομηχανική	 και	
διαρκώς	διαφοροποιημένη	κοινωνία.	Οι	στόχοι	αυτοί	δεν	απέχουν	πολύ	από	το	σημερινό	
πρόγραμμα	 εκσυγχρονισμού	 της	 ευρωπαϊκής	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 το	 οποίο	
υπογραμμίζει	 την	 ανάγκη	 της	 ΕΕ	 για	 πιο	 εξειδικευμένα,	 ικανά	 και	 καινοτόμα	 άτομα	
προκειμένου	να	ανταποκριθεί	στον	παγκόσμιο	ανταγωνισμό	(European	Commission,	2011)	
και	 ίσως	 για	 αυτό	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 το	 κυρίαρχο	 είδος	 προγράμματος	 σπουδών	 στα	
περισσότερα	πανεπιστήμια	διεθνώς.		
Γ)	Το	πρόγραμμα	σπουδών	διαδικασίας.		Η	προσέγγιση	αυτή	αντιλαμβάνεται	το	σχεδιασμό	
του	 προγράμματος	 σπουδών	 ως	 αντικείμενο	 διαπραγμάτευσης,	 την	 εφαρμογή	 του	 ως	
διαδικασία	μάθησης	 και	 δίνει	 έμφαση	στις	 εμπειρίες	 των	 	φοιτητών	 και	 των	φοιτητριών	
τόσο	 στη	 φάση	 του	 σχεδιασμού	 όσο	 και	 της	 εφαρμογής	 του	 προγράμματος	 (Stenhouse	
1975,	 Pinar	 et	 al.,	 1995).	 Η	 προσέγγιση	 αυτή	 δίνει	 έμφαση	 σε	 διάφορες	 πτυχές:	 (1)	 στη	
διαδικασία	 διαπραγμάτευσης	 των	 θεμελιωδών	 ιδεών	 και	 στόχων	 του	 προγράμματος	
σπουδών,	 (2)	 στη	 διαδικασία	 προγραμματισμένου,	 εφαρμοσμένου	 και	 μαθημένου	
προγράμματος	σπουδών,	 (3)	σε	κύκλους	μάθησης	μέσα	στο	πρόγραμμα	σπουδών	και	 (4)	
στην	 ανάπτυξη	 του	 προγράμματος	 με	 βάση	 τις	 εμπειρίες	 των	 διδασκόντων	 και	
διδασκουσών,	 των	 φοιτητών,	 των	 φοιτητριών	 και	 άλλων	 ενδιαφερομένων	 μερών	 (Pinar,	
2004:	 185-7).	 Επιπροσθέτως,	 στο	 μοντέλα	 διαδικασίας	 με	 επίκεντρο	 τον	 φοιτητή	 και	 τη	
φοιτήτρια,	 ο	 ρόλος	 του	 καθηγητή	 είναι	 ο	 ρόλος	 του	 διαμεσολαβητή	 και	 ελεγκτή	 του	
περιεχομένου.	Στα	μοντέλα	διαδικασίας,	επίσης,	οι	στρατηγικές	αξιολόγησης	σχεδιάζονται,	
για	 να	 ανακαλύψουν	 τι	 έχουν	 μάθει	 οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 και	 δίνουν	 μόνο	
περιορισμένη	 έμφαση	 στα	 μαθησιακά	 αποτελέσματα	 σε	 αντίθεση	 με	 τα	 δύο	
προαναφερθέντα	είδη	προγραμμάτων		(Biggs	&	Tang,	2008).		
Δ)	 Το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 ως	 πράξη/δράση	 αποτελεί	 εξέλιξη	 της	 προσέγγισης	 της	
διαδικασίας,	 με	 έμφαση	 στην	 ενημερωμένη,	 αφοσιωμένη	 και	 χειραφετημένη	 δράση	
(Grundy,	 1987).	 Στην	 προσέγγιση	 αυτή	 απαιτείται	 συνεχής	 αξιολόγηση	 του	 τι	 είναι	
πολύτιμο	 και	 τι	 χρειάζεται	 να	 αλλάξει	 και	 γιατί.	 Το	 πρόγραμμα	 σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	
αναπτύσσεται	μέσω	μιας	δυναμικής	αλληλεπίδρασης	μεταξύ	δράσης	και	προβληματισμού.	
Σύμφωνα	με	αυτή	την	 ιδέα,	στο	πρόγραμμα	σπουδών	επιλέγονται	θέματα/ζητήματα	που	
πρέπει	να	επιλυθούν	μέσω	εκπαιδευτικών	πρακτικών.	Οι	κλιματικές	αλλαγές,	ο	πολιτικός	
ακτιβισμός,	 η	 οικονομική	 ανάπτυξη	 και	 οι	 τεχνολογικές	 καινοτομίες	 αποτελούν	
παραδείγματα	 τέτοιων	 ζητημάτων	 στο	 πανεπιστήμιο	 (Costandius	 &	 Blitzer,	 2015).	 Το	
πρόγραμμα	 αυτό	 απαντάται	 συχνά	 στη	 βιβλιογραφία,	 επίσης,	 ως	 κοινωνικο-κριτικό	
πρόγραμμα	το	οποίο:		
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• παρέχει	ευκαιρίες	στους	φοιτητές	και	τις	φοιτήτριες	να	αναπτύξουν	μια	γνώση	και	
κατανόηση	 των	 τρόπων	 με	 τους	 οποίους	 οι	 ζωές	 και	 οι	 κοινότητες	 τους	
επηρεάζονται	από	παγκόσμια	ζητήματα.	

• προωθεί	 την	 κατανόηση	 των	 αιτιών	 και	 των	 αποτελεσμάτων	 της	 τοπικής	 και	
παγκόσμιας	αδικίας.	

• εκπαιδεύει	 τους	 νέους	 και	 τις	 νέες	 σχετικά	 με	 τα	 ανθρώπινα	 δικαιώματα,	 τη	
δυσχερή	 κατάσταση	 των	 προσφύγων,	 το	 παγκόσμιο	 εμπόριο,	 την	 παγκόσμια	
φτώχεια	και	το	περιβάλλον	

• διαμορφώνει	δημοκρατικές	και	συμμετοχικές	πρακτικές	και	
• ενθαρρύνει	 την	 πολιτική	 δράση	 υπέρ	 των	 καταπιεζόμενων	 από	 άδικες	 δομές	 και	

πρακτικές	(Giroux,	1979	&	1988)	
Οι	παραπάνω	προοπτικές	προϋποθέτουν,	συνεπώς,	ότι	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	και	τα	
προγράμματα	σπουδών	τους	οφείλουν	να	είναι	δημοκρατικοί	χώροι	για	ελεύθερου	λόγου,	
η	 πολυμορφία	 πρέπει	 να	 ευνοείται,	 οι	 φοιτητές	 και	 φοιτήτριες	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 τη	
δυνατότητα	να	ενσωματώνουν	τις	προσωπικές	αφηγήσεις	τους	σε	ευρύτερα	κοινωνικά	και	
πολιτικά	 συγκείμενα	 και,	 ως	 εκ	 τούτου,	 να	 μετατρέπουν	 τις	 πιθανές	 δομές	 πολιτικής	
κυριαρχίας.	Κατά	συνέπεια	τα	προγράμματα	σπουδών	αυτής	της	μορφής	θα	πρέπει	να:		

• θεωρούνται	ως	μη	ουδέτερες	συσκευές	και	κατά	συνέπεια	θα	πρέπει	να	προωθούν	
τις	χειραφετητικές	γνώσεις	και	πρακτικές.		

• να	προάγουν	το	σεβασμό	και	την	ανοχή	στις	απόψεις	των	άλλων,	την	παραγωγική	
επικοινωνία	και	τη	δυνατότητα	να	είναι	λάθος.	

• περιλαμβάνουν	 βαθμούς	 αρνητικών	 ή	 εκφυλιστικών	 ιστορικών	 και	 κοινωνικών	
αποτυπώσεων	από	το	παρελθόν,	ειδικά	στο	επίπεδο	του	ασυνείδητου.	Συνεπώς,	οι	
ακαδημαϊκοί	και	οι	σπουδαστές	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	ότι	προωθούν	ασυνείδητα	
την	υπάρχουσα	τάξη	(Giroux,	1988).	

Συμπερασματικά,	θα	λέγαμε	ότι	στο	μοντέλο	διαδικασίας	ο	σχεδιασμός	του	προγράμματος	
σπουδών	 είναι	 αφενός,	 μια	 συνεχής	 διαδικασία	 εξαρτώμενη	 από	 τις	 αναδυόμενες	
πληροφορίες	 και	 αφετέρου,	 μία	 πρακτική	 διαμορφωμένη	 από	 τις	 πεποιθήσεις,	 τις	
εμπειρίες,	 τις	 θεωρίες	 και	 τις	 φιλοσοφίες	 που	 κατέχουν	 όσοι	 σχεδιάζουν	 το	 μαθησιακό	
περιβάλλον,	 καθώς	αυτό	 τους	 είδους	 	 τα	προγράμματα	υπερβαίνουν	 τα	βασικά	στοιχεία	
των	στόχων,	του	περιεχομένου,	της	μεθόδου	και	της	αξιολόγησης	,	αν	και	τα	αναγνωρίζουν	
ως	μέρος	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας	(Totté	et	al,	2013,	Biggs	&	Tang,	2008).	
	

Το	μεθοδολογικό	«παράδειγμα»	της	παρούσας	έρευνας	
Στην	 παρούσα	 έρευνα	 επιλέξαμε	 να	 αναλύσουμε	 το	 περιεχόμενο	 των	 προγραμμάτων	
σπουδών	 και	 των	 syllabi,	 όπως	 αυτά	 αναπτύσσονται	 στα	 πανεπιστημιακά	 τμήματα	 του	
Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης.	Η	πορεία	της	έρευνας	έχει	ως	ακολούθως:	
Α)	Συγκρότηση	του	συστήματος		των	κατηγοριών	
Αρχικά,	 βάσει	 των	 κριτηρίων	 εσωτερικής	 διασφάλισης	 ποιότητας	 του	 έργου	 και	 των	
υπηρεσιών	 του	 πανεπιστημιακού	 ιδρύματος,	 όπως	 αυτά	 παρατίθενται	 στον	 διαδικτυακό	
τόπο	 της	 Μονάδας	 Διασφάλισης	 Ποιότητας 1 		 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

																																																																				
	
1 Η θεσµοθέτηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) στα ελληνικά ΑΕΙ πραγµατοποιήθηκε 
σύµφωνα µε τον νόµο Ν.4009/2011 και ο ρόλος της συνοψίζεται ακολούθως: 
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Θεσσαλονίκης	διατυπώθηκαν	οι	«παραγωγικές»	κατηγορίες	της	ανάλυσης	των	οποίων,	εν	
συνεχεία,	η	λειτουργικότητα	δοκιμάστηκε	στο	υπό	έρευνα	υλικό.	
Η	παραπάνω	διαδικασία	οδήγησε	εντέλει	στη	συγκρότηση	 του	«επαγωγικού	συστήματος	
κατηγοριών»,	 των	 κατηγοριών	 δηλαδή	 που	 υποδεικνύουν	 το	 περιεχόμενο	 του	 ίδιου	 του	
υλικού,	που	είναι	το	εξής:	
	
10	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΙ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ		
20	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	
30	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ		
40	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ		
Β)	 Μέθοδος	 ανάλυσης:	 Βάσει	 του	 συστήματος	 κατηγοριών	 έγινε	 η	 αποδελτίωση	 των	
σχετικών	αναφορών.	Η	 διαδικασία	 δε	 των	αναλύσεων	 είναι	 σύμφωνη	με	 το	παράδειγμα	
της	 ποιοτικής	 ανάλυσης	 περιεχομένου	 (Μπονίδης,	 2004).	 Καταρχάς,	 επιχειρήθηκε	 η	
ποιοτική	περιγραφή	του	περιεχομένου	των	Προγραμμάτων	Σπουδών	και	των	syllabi,	όπως	
αυτά	 αναπτύσσονται	 στα	 πανεπιστημιακά	 τμήματα	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης.	 Για	 την	 περιγραφή	 ως	 καταλληλότερη	 τεχνική	 θεωρήθηκε	 αυτή	 της	
δόμησης	 περιεχομένου	 μέσω	 της	 οποίας	 κατέστη	 δυνατή	 η	 «αναπαράσταση»	 του	
αποδελτιωμένου	 υλικού	 με	 την	 πρακτική	 της	 παράφρασης	 κατά	 κατηγορία.	 Παράλληλα,	
εξετάστηκαν	 και	 σχολιάστηκαν	 με	 την	 τεχνική	 της	 πρότυπης	 δόμησης-	ως	 υποστηρικτικά	
των	 παραφράσεων	 αυτών-	 ενδεικτικά	 παραθέματα	 από	 το	 ερευνώμενο	 υλικό,	 οι	
«πρότυπες»	για	κάθε	κατηγορία	αναφορές.	
	

Ταυτότητα	της	έρευνας	
Η	 παρούσα	 έρευνα	 αποτελεί	 τμήμα	 (πιλοτική	 έρευνα)	 μιας	 εν	 εξελίξει	 ευρύτερης	
ερευνητικής	μελέτης	που	πραγματοποιείται	σε	10	τμήματα	του	ΑΠΘ.	
Ειδικότερα	αφορά	στα:	

• έξι	 τμήματα	 της	 Σχολής	 Θετικών	 επιστημών	 (Μαθηματικών,	 Φυσικής,	 Χημείας,	
Βιολογίας,	Γεωλογίας	και	Πληροφορικής)	

• και	σε	τέσσερα	τμήματα	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	εξαιρουμένων	των	ξενόγλωσσων	
τμημάτων	 (Φιλολογίας,	 Φιλοσοφίας-	 Παιδαγωγικής,	 Ιστορίας-	 Αρχαιολογίας	 και	
Ψυχολογίας).	

Στα	 περιορισμένα	 -χωρικά	 και	 χρονικά-	 πλαίσια	 του	 παρόντος	 κειμένου	 παρουσιάζονται	
ενδεικτικά	 οι	 περιπτώσεις	 των	 τμημάτων	 Φιλοσοφίας-	 Παιδαγωγικής	 εκ	 μέρους	 της	
Φιλοσοφικής	Σχολής	και	Χημείας	εκ	μέρους	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών.	Συγκεκριμένα	
θα	 εστιάσουμε	στη	μελέτη	 10	 διδακτικών	αντικειμένων	ανά	 τμήμα	 (5	 μαθήματα	 κορμού	
και	5	μαθήματα	κατεύθυνσης).	
	

																																																																																																																																																																																																																		
	
1.Ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και διαδικασιών βελτίωσης του Ιδρύµατος 
2.Οργάνωση, λειτουργία και βελτίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας 
3.Συντονισµός και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των µονάδων 
4. Υποστήριξη διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Προγραµµάτων Σπουδών 
Η εν λόγω µονάδα ακολουθεί το πλαίσιο οργάνωσης αντίστοιχων µονάδων διασφάλισης της ποιότητας όπως 
αυτά του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ισπανίας και του Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Οι επιµέρους ΜΟΔΙΠ 
κάθε πανεπιστηµιακού ιδρύµατος είναι υπεύθυνες για τη δική τους οργάνωση και λειτουργία. 
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Οι	αναλύσεις	της	έρευνας	
10.	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΙ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Στην	 εν	 λόγω	 κατηγορία	 παρατίθενται,	 αφενός,	 τα	 βασικά	 στοιχεία	 των	 ακαδημαϊκών	
μαθημάτων	με	βάση	τη	σειρά	εμφάνισής	τους	στο	πρόγραμμα	σπουδών	και	την	εσωτερική	
τους	συνοχή	και	διασύνδεση.	Και	αφετέρου,	αναλύεται	το	περιεχόμενο	των	μαθημάτων	ως	
syllabi	 και	 με	 βάση	 το	 χρονοδιάγραμμα	 των	 δεκατριών	 (13)	 εβδομάδων	 που	 είναι	 η	
ορισμένη	διάρκεια	του	κάθε	ακαδημαϊκού	εξαμήνου.		
Α)	 Ως	 πρωταρχική	 και	 βασική	 κατηγοριοποίηση	 των	 προσφερόμενων	 μαθημάτων	 των	
τμημάτων	 σύμφωνα	 με	 τις	 προδιαγραφές	 της	 ΜΟ.ΔΙ.Π.	 είναι	 ο	 διαχωρισμός	 τους	 σε	
μαθήματα	 κορμού	 και	 σε	 μαθήματα	 κατεύθυνσης.	 Ωστόσο,	 οι	 ορολογίες	 «μαθήματα	
κορμού»	 και	 «μαθήματα	 κατεύθυνσης»	 ακολουθούν	 περισσότερο	 τη	 λογική	 των	
εσωτερικών	 κανονισμών	 λειτουργίας	 που	 ίσχυε	 στα	 επιμέρους	 τμήματα	 πριν	 από	 τη	
σύσταση	της	ΜΟ.ΔΙ.Π..	Οι	αντίστοιχες	ορολογίες	που	εισήγαγε	η	ΜΟ.ΔΙ.Π.	είναι	«μαθήματα	
υποβάθρου/γενικών	 γνώσεων»	 και	 «μαθήματα	 επιστημονικής	 περιοχής/	 ανάπτυξης	
δεξιοτήτων».	 Ωστόσο,	 στους	 αντίστοιχους	 οδηγούς	 σπουδών	 των	 υπό	 έρευνα	 τμημάτων	
δεν	συναντώνται	οι	ορολογίες	της	ΜΟ.ΔΙ.Π..	
Στο	 σύνολο	 των	 είκοσι	 (20)	 υπό	 ανάλυση	 ακαδημαϊκών	 μαθημάτων	 του	 ερευνητικού	
υλικού	 στα	 πέντε	 (5)	 τα	 μέλη	 ΔΕΠ	 δεν	 συμπλήρωσαν	 συγκεκριμένη	 κατηγορία	 για	 το	
μάθημά	 τους.	 Στα	 υπόλοιπα	 δεκαπέντε	 (15)	 μαθήματα	 τα	 μέλη	 ΔΕΠ	 ενέταξαν	 α)	 στα	
μαθήματα	υποβάθρου,	τα	απαραίτητης	προϋπόθεσης	για	τη	λήψη	πτυχίου	μαθήματα	για	
όλους	 τους	φοιτητές	 και	 τις	φοιτήτριες	 και	β)	στα	μαθήματα	επιστημονικής	περιοχής,	 τα	
μαθήματα	εξειδικευμένων	γνώσεων	και	εμβαθύνσεων.		
Σε	 δυο	περιπτώσεις,	 τα	 μαθήματα	που	με	 την	αρχική	 κατηγοριοποίηση	 εντάσσονται	 στα	
μαθήματα	κατεύθυνσης,	σύμφωνα	με	την	ορολογία	της	ΜΟ.ΔΙ.Π.	τα	μέλη	ΔΕΠ	τα	ενέταξαν	
στην	 κατηγορία	 των	 γενικών	 γνώσεων,	 πιθανόν	 θέλοντας	 να	 τονίσουν	 τη	 σημαντικότητα	
παρακολούθησης	τους	προκειμένου	να	τεθούν	οι	επιστημονικές	βάσεις	για	την	ένταξη	των	
φοιτητών	 και	 των	 φοιτητριών	 σε	 συγκεκριμένο	 επιστημονικό	 πεδίο.	 Κατά	 τα	 άλλα	 δεν	
παρατηρείται	κάποια	συγκεκριμένη	διαφοροποίηση	καθότι	τα	μέλη	ΔΕΠ	ακολούθησαν	τις	
προδιαγραφές	 της	 ΜΟ.ΔΙ.Π.	 και	 δεν	 είχαν	 τη	 δυνατότητα	 να	 προτείνουν	 περεταίρω	
κατηγορίες.		
Όσων	 αφορά	 τη	 συμμετοχή	 και	 την	 πρόσβαση	 στα	 μαθήματα	 στο	 σύνολό	 τους	 τα	 υπό	
έρευνα	ακαδημαϊκά	μαθήματα	εντάσσονται	στην	κατηγορία	«πρόσωπο	με	πρόσωπο»	που	
σημαίνει	 ότι	 η	 δια	 ζώσης	παρακολούθηση	 και	 συμμετοχή	 είναι	 προϋπόθεση.	Η	διάρκεια	
των	μαθημάτων	στο	τμήμα	Φιλοσοφίας	&	Παιδαγωγικής	είναι	ορισμένη	στις	τρεις	(3)	ώρες	
εβδομαδιαίως	και	οι	διδακτικές	μονάδες	 (ECTS)	 κυμαίνονται	από	5	σε	6	αναλόγως	με	 τα	
υπόλοιπα	 προσφερόμενα	 μαθήματα	 του	 εξαμήνου.	 Δεν	 παρουσιάζεται	 διαφοροποίηση	
μεταξύ	 μαθημάτων	 υποβάθρου	 και	 μαθημάτων	 επιστημονικής	 περιοχής	 στο	 ωρολόγιο	
πρόγραμμα.	 Στο	 τμήμα	 Χημείας	 παρουσιάζεται	 μεγαλύτερη	 διαφοροποίηση	 καθότι	 τα	
μαθήματα	υποβάθρου	έχουν	διάρκεια	από	τρεις	(3)	έως	έξι	(6)	ώρες	αναλογικά	με	τα	ECTS	
που	λαμβάνουν.	Τα	ECTS	κυμαίνονται	από	πέντε	 (5)	έως	δώδεκα	(12)	και	διαμοιράζονται	
σε	 θεωρία,	φροντιστήριο	 και	 εργαστήριο.	Ωστόσο,	 τα	μαθήματα	 επιστημονικής	περιοχής	
είναι	ορισμένα	σταθερά	στις	τρεις	(3)	ώρες	εβδομαδιαίως	και	λαμβάνουν	πέντε	(5)	ECTS.	
Μια	σημαντική	διαφορά	μεταξύ	των	δυο	τμημάτων	είναι	η	κατανομή	των	διδακτικών	ωρών	
μέσα	 στο	 εβδομαδιαίο	 πρόγραμμα	 του	 εξαμήνου	 όπου	 στο	 τμήμα	 Φιλοσοφίας	 &	
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Παιδαγωγικής	 οι	 διδακτικές	ώρες	 είναι	 μαζεμένες	 σε	 μια	 ημέρα	 ενώ	στο	 τμήμα	 Χημείας	
χωρίζονται	σε	διαφορετικές	ημέρες	συνήθως	σε	θεωρία	και	εργαστήριο.	
Β)	 Στην	 κατηγοριοποίηση	 του	 περιεχομένου	 των	 προσφερόμενων	 μαθημάτων	 των	
τμημάτων	 τα	 στοιχεία	 που	 παρατίθενται	 τόσο	 στα	 αρχεία	 της	 ΜΟ.ΔΙ.Π.	 όσο	 και	 στους	
οδηγούς	 σπουδών	 των	 επιμέρους	 τμημάτων	 παρουσιάζουν	 τις	 περισσότερες	 φορές	
ταύτιση.	 Στο	 σύνολο	 των	 είκοσι	 (20)	 υπό	 ανάλυση	 ακαδημαϊκών	 μαθημάτων	 του	
ερευνητικού	υλικού	οι	τρόποι	παράθεσης	του	επιστημονικού	περιεχομένου	συνοψίζονται	
σε	 δύο,	 στην	 παρατακτική	 παράθεση	 τίτλων	 διαλέξεων	 και	 αντίστοιχη	 παρουσίαση	
επιστημονικών	 εννοιών	 και	 στην	 παράθεση	 του	 σχήματος	 σκοπός-επιμέρους	 στόχοι-
επιδιωκόμενο	αποτέλεσμα.	
Πιο	αναλυτικά,	στο	τμήμα	Χημείας,	στα	οκτώ	 (8)	υπό	έρευνα	μαθήματα	η	παράθεση	του	
περιεχομένου	ακολουθεί	 την	ανάγνωση	περιεχομένων	ενός	συγγράμματος,	 χωρίς	ρέοντα	
λόγο	και	επεξήγηση.		
	
«Αρχές,	 περιεχόμενο,	 μέθοδοι	 και	 εφαρμογές	 Αναλυτικής	 Χημείας.	 Οξεοβασικές	 και	
οξειδοαναγωγικές	 αντιδράσεις.	 Διαλύματα.	 Διαλυτότητα	 ουσιών,	 συγκέντρωση	
διαλυμάτων	 και	 ενεργότητα.	 Αρχές	 ηλεκτρικής	 ουδετερότητας	 και	 ισοστάθμισης	 μάζας.	
Ταχύτητα	 αντίδρασης	 και	 χημική	 ισoρροπία.	 Ισορροπία	 κατανομής.	 Θεωρίες	 οξέων	 και	
βάσεων.	 Ισορροπίες	 ασθενών	 οξέων	 και	 βάσεων.	 Διάσταση	 νερού	 και	 κλίμακα	 pH.	
Yδρόλυση	αλάτων.	Ρυθμιστικά	διαλύματα.	Ετερογενής	χημική	 ισορροπία.	Αρχή	γινομένου	
διαλυτότητας.	 Ισορροπίες	 σύμπλοκων	 ενώσεων	 και	 οξειδοαναγωγικών	
συστημάτων.		 Εργαστηριακές	ασκήσεις	στις	παραπάνω	έννοιες»	 (Τμήμα	Χημείας,	μάθημα	
κορμού).	
	
Στα	 υπόλοιπα	 δύο	 (2)	 μαθήματα	 παρατηρείται	 ρέοντας	 λόγος	 και	 μια	 υποτυπώδης	
επεξήγηση	 των	 ενοτήτων	 που	 θα	 ακολουθήσουν.	 Το	 περιεχόμενο	 των	 δυο	 αυτών	
μαθημάτων	 αντλεί	 από	 τις	 κοινωνικές	 επιστήμες	 και	 πραγματεύονται	 ζητήματα	
ψυχολογίας	και	παιδαγωγικής.	
Στο	τμήμα	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής	παρατηρείται	ένας	ακόμη	διαχωρισμός,	καθώς	ο	
Τομέας	 Φιλοσοφίας	 ακολουθεί	 κατά	 κύριο	 λόγο	 την	 παρατακτική	 παράθεση	 τίτλων	 των	
διαλέξεων,	 ενώ	 ο	 Τομέας	 Παιδαγωγικής	 σε	 εκτενή	 και	 αναλυτικά	 κείμενα	 περιγράφει	
σκοπό,	επιμέρους	στόχους	και	βασικές	έννοιες.	Σε	κάποιες	περιπτώσεις	υπάρχει	αναλυτική	
καταγραφή	των	θεμάτων	κάθε	μιας	από	τις	δεκατρείς	διαλέξεις	του	εξαμήνου.	
	
«Εξέταση	των	βασικών	περιόδων	της	αρχαίας	ελληνικής	φιλοσοφίας,	από	τις	απαρχές	μέχρι	
τον	Αριστοτέλη	και	τις	ελληνιστικές	σχολές.	Η	διδασκαλία	στηρίζεται	στην	ανάλυση	και	τον	
σχολιασμό	 επιλεγμένων	 πρωτότυπων	φιλοσοφικών	 κειμένων.	 1.	 Γέννηση	 της	φιλοσοφίας	
τον	 6ο	 αι.	 π.Χ.	 2.	 Προσωκρατικοί	 φιλόσοφοι.	 3.	 Σωκράτης	 και	 Σοφιστές.	 4.	 Πλάτων.	 5.	
Αριστοτέλης.	
έννοια	 ελευθερίας	 που	 αίρει	 την	 διάσταση	 μεταξύ	 του	 νοείν	 και	 του	 πράττειν»	 (Τμήμα	
Φιλοσοφίας	&	Παιδαγωγικής,	Τομέας	Φιλοσοφίας,	μάθημα	κορμού).	
	
«Σκοπός	 του	 μαθήματος	 είναι	 οι	 συμμετέχοντες	 και	 οι	 συμμετέχουσες	 να	 γνωρίσουν	
εισαγωγικά	την	εξέλιξη	και	τα	«παραδείγματα»,	το	αντικείμενο,	το	πεδίο	και	την	έρευνα	της	
Παιδαγωγικής.	
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Περιεχόμενα	μάθησης,	χρονοδιάγραμμα	
Ενότητα	πρώτη:	Παιδαγωγική	–	Επιστήμη(/-ες)	της	Αγωγής:	
-αντικείμενο	 της	 Παιδαγωγικής,	 βασικές	 έννοιές	 της	 (αγωγή,	 παιδεία,	 μόρφωση,	
εκπαίδευση,	
κοινωνικοποίηση,	 διδασκαλία	 και	 μάθηση,	 κατάρτιση	 κ.λπ.)»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας	 &	
Παιδαγωγικής,	Τομέας	Παιδαγωγικής,	μάθημα	κορμού).	
	
Ωστόσο,	 αυτό	που	προκύπτει	 από	 τις	 αναλύσεις	 είναι	 η	μονοδιάστατη	 τυπική	παράθεση	
του	 περιεχομένου	 του	 κάθε	 μαθήματος	 και	 στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 η	 ελλιπής	
ενημέρωση	 των	 φοιτητών	 και	 των	 φοιτητριών	 αναφορικά	 με	 τη	 σκοποθεσία	 και	 τη	
διεξαγωγή	 του	 μαθήματος.	 Σαφή	 διαφοροποίηση	 παρουσιάζεται	 στον	 Τομέα	
Παιδαγωγικής	καθότι	θα	περίμενε	κανείς	λόγω	σχετικού	αντικειμένου.	Σε	κάθε	περίπτωση	
το	 ζήτημα	 της	 διάταξης	 των	 syllabi	 των	 μαθημάτων	 και	 των	 οδηγών	 σπουδών	 χρήζει	
άμεσης	αναθεώρησης	και	σε	πολλές	περιπτώσεις	οργάνωσης	και	σύστασης	εκ	θεμελίων.	
	
20.	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	–ΓΕΝΙΚΕΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	
Από	 την	ανάλυση	 του	 ερευνητικού	υλικού	προκύπτει	 ότι	 από	 τα	 είκοσι	 (20)	 ακαδημαϊκά	
μαθήματα	 μόνο	 για	 τα	 δεκατέσσερα	 (14)	 δίνονται	 τα	 προσδοκώμενα	 μαθησιακά	
αποτελέσματα	και	οι	 επιδιωκόμενες	γενικές	 ικανότητες	που	θα	πρέπει	να	αναπτύξουν	οι	
φοιτητές	 και	 οι	φοιτήτριες	 με	 την	 ολοκλήρωση	 του	μαθήματος.	 Σε	 έξι	 (6)	 μαθήματα	 δεν	
γίνεται	 καμία	 αναφορά	 ούτε	 σε	 προσδοκώμενα	 μαθησιακά	 αποτελέσματα	 ούτε	 σε	
επιδιωκόμενες	 γενικές	 ικανότητες.	 Επιπρόσθετα,	 διαπιστώνεται	 ότι	 η	 ενότητα	 αυτή	 των	
syllabi	 αναφέρεται	 στη	 σκοποθεσία	 και	 τη	 στοχοθεσία	 των	 επιμέρους	 προσφερόμενων	
μαθημάτων	και	στις	επιδιωκόμενες	γνώσεις,	ικανότητες	και	δεξιότητες	που	θα	αποκτήσουν	
οι	συμμετέχοντες	και	συμμετέχουσες	φοιτητές	και	φοιτήτριες.	Ειδικότερα:	
Α)	 Ο	 όρος	 μαθησιακά	 αποτελέσματα	 αντιστοιχεί	 είτε	 στο	 σκοπό	 είτε	 στους	 επιμέρους	
γενικούς	στόχους	των	προσφερόμενων	μαθημάτων.		
1.	 στην	 πρώτη	 περίπτωση	 ο	 σκοπός	 αναφέρεται	 στις	 γνώσεις	 και	 τις	 δεξιότητες	 που	 θα	
αποκτήσουν	 οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 στο	 τέλος	 του	 μαθήματος.	 Η	 περιγραφή	 του	
σκοπού	συνδέεται	άμεσα	με	τα	περιεχόμενα	του	μαθήματος,	είναι	συνήθως	σύντομη	και	
μόνο	σε	ελάχιστες	περιπτώσεις	γίνεται	πιο	λεπτομερής	παράθεση	των	αποτελεσμάτων	που	
αναμένονται	με	την	ολοκλήρωση	του	εξαμηνιαίου	μαθήματος:	
	
Μαθησιακά	Αποτελέσματα	
Σκοπός	 του	 μαθήματος	 είναι	 οι	 συμμετέχοντες	 και	 οι	 συμμετέχουσες	 να	 γνωρίσουν	
εισαγωγικά	την	εξέλιξη	και	τα	«παραδείγματα»,	το	αντικείμενο,	το	πεδίο	και	την	έρευνα	της	
παιδαγωγικής	επιστήμης	(Τμήμα	Χημείας,	μάθημα	κατεύθυνσης,	παιδαγωγικά).	
	
2.	Στη	δεύτερη	περίπτωση,	παρατίθενται	οι	επιμέρους	γενικοί	στόχοι	οι	οποίοι	αναφέροντα	
στις	γνώσεις,	ικανότητες	και	δεξιότητες	που	αναμένεται	να	αναπτύξουν	οι	φοιτητές	και	οι	
φοιτήτριες.	 Οι	 στόχοι	 αυτοί	 ακολουθούν	 την	 ταξινομία	 των	 στόχων	 του	 Bloom	 και	 είναι	
πρωτίστως	γνωστικοί	και	δευτερευόντως	ψυχοκινητικοί	και	συναισθηματικοί-κοινωνικοί:	
	
Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	μαθήματος	 οι	φοιτητές	 θα	 είναι	 σε	θέση:	 •Να	 κατανοούν	 τις	
βασικές	 αρχές	 που	 διέπουν	 τα	 διάφορα	 φυσικοχημικά	 φαινόμενα.	 •Να	 συνδέουν	 την	
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μακροσκοπική	 παρατήρηση	 με	 τις	 αντίστοιχες	 διεργασίες	 σε	 μοριακό	 επίπεδο.	 •Να	
χειρίζονται	 απλές	 συσκευές	 και	 εργαστηριακά	 όργανα.	 •Να	 εκτελούν	 απλά	 πειράματα	
καθώς	 και	 να	 επεξεργάζονται	 και	 να	 παρουσιάζουν	 τα	 αποτελέσματα	 σε	 μορφή	
πρωτοκόλλου	εργασίας	(Τμήμα	Χημείας,	υποχρεωτικό	μάθημα	α’	εξάμηνο).	
	
Στην	κατηγορία	των	γνωστικών	στόχων	απαντώνται	στόχοι	και	από	τις	έξι	βαθμίδες	(γνώση,	
κατανόηση,	 εφαρμογή,	 ανάλυση,	 σύνθεση,	 αξιολόγηση).	 	 Συχνότερη,	 ωστόσο,	 είναι	 η	
αναφορά	σε	στόχους	από	τις	τρεις	πρώτες	βαθμίδες	του	γνωστικού	τομέα	της	ταξινομίας	
και	πιο	σπάνια	γίνεται	παράθεση	στόχων	από	τις	ανώτερες	βαθμίδες	αυτής.		
	
Μαθησιακά	Αποτελέσματα	
Με	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	του	μαθήματος,	οι	φοιτητές	θα:	-	γνωρίζουν	τις	ιδιότητες	και	
εφαρμογές	 των	 κυριότερων	 στοιχείων	 -	 γνωρίζουν	 τις	 ιδιότητες	 και	 εφαρμογές	 των	
κυριότερων	 ανόργανων	 ενώσεων	 -	 γνωρίζουν	 τις	 γενικές	 ιδιότητες	 των	 στοιχείων	 κάθε	
ομάδας	 -	 έχουν	 εξοικειωθεί	 με	 τεχνικές	 σύνθεσης	 και	 απομόνωσης	 ανόργανων	 ενώσεων	
(Τμήμα	Χημείας,	υποχρεωτικό	μάθημα,	β’	εξάμηνο).	
	
Μαθησιακά	Αποτελέσματα	
αναμένεται	 ότι	 οι	 φοιτητές/τριες	 θα:	 -	 αποκτήσουν	 βασικές	 γνώσεις	 σχετικά	 με	 την	
ανάπτυξη	 των	 διεργασιών	 και	 των	 ικανοτήτων,	 οι	 οποίες	 εμπλέκονται	 στη	 μάθηση	 -	
αποκτήσουν	βασικές	γνώσεις	σχετικά	με	τις	θεωρίες	μάθησης	και	ανάπτυξης	κινήτρων	για	
μάθηση	-	αποκτήσουν	βασικές	γνώσεις	για	τους	ενδογενείς	και	εξωγενείς	παράγοντες	που	
επηρεάζουν	τη	μάθηση	-	θα	κατανοήσουν	και	θα	στοχαστούν	ως	προς	την	αλληλεπίδραση	
των	παραπάνω	παραγόντων	 -	θα	εξοικειωθούν	με	μεθόδους	που	μπορεί	να	υιοθετήσει	ο	
εκπαιδευτικός	προκειμένου	να	ενισχύσει	τη	μάθηση	τόσο	των	γνωστικών	αντικειμένων	όσο	
και	της	κοινωνικής	συμπεριφοράς	(Τμήμα	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής,	μάθημα	κορμού-
υποχρεωτικό).		
	
Όσον	αφορά	τους	ψυχοκινητικούς	στόχους,	αυτοί	αναφέρονται	πρωτίστως	στην	ικανότητα	
χειρισμού	συσκευών,	οργάνων,	εργαλείων,	μηχανημάτων,	στην	εκτέλεση	πειραμάτων,	στην	
αναζήτηση	και	χρήση	βιβλιογραφικών	και	ηλεκτρονικών	πηγών:	
	 	
…θα	μπορούν	να	χειριστούν	όργανα,	θα	μπορούν	να	εργαστούν	σε	ομάδες	και	να	γράφουν	
συνοπτικές	αναφορές	με	 τα	εργαστηριακά	αποτελέσματα,	θα	μπορούν	να	ανατρέχουν	σε	
βιβλιογραφικές/ηλεκτρονικές	 πηγές	 σχετικές	 με	 την	 ανάλυση	 των	 τροφίμων	 (Τμήμα	
Χημείας,	μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
και	δευτερευόντως,	στο	σχεδιασμό	μίας	αξιολόγησης	ή	μίας	ολοκληρωμένης	διδασκαλίας	
(π.χ.	διδακτικό	σενάριο):	
	
Οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 αναμένεται	 να:	 •	 Γνωρίζουν	 τις	 βασικές	 θεωρητικές	
παραδοχές	 της	 διαφοροποιημένης	 διδασκαλίας	 και	 του	 καθολικού	 σχεδιασμού	 για	 τη	
μάθηση	.	•	Συζητούν	κριτικά	για	τη	σχέση	μεταξύ	της	διαφοροποιημένης	διδασκαλίας,	της	
ειδικής	 αγωγής	 και	 της	 ενιαίας	 εκπαίδευσης.	 •	 Αναλύουν	 τη	 σημασία	 των	 ατομικών	
διαφορών	στα	ενδιαφέροντα,	τις	μαθησιακές	προτιμήσεις	και	τη	μαθησιακή	ετοιμότητα	για	
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το	 σχεδιασμό	 της	 διαφοροποίησης.	 •	 Σχεδιάζουν	 και	 να	 διαφοροποιούν	 δοκιμασίες	
αξιολόγησης.	 •	 Παρουσιάζουν	 τα	 μέσα	 και	 τις	 τεχνικές	 διαφοροποίησης	 των	 βασικών	
διαστάσεων	 της	 διδασκαλίας.	 •	 Συζητούν	 κριτικά	 για	 τις	 συνέπειες	 των	 Μαθησιακών	
Δυσκολιών	 στις	 διαφοροποίηση	 της	 διδασκαλίας.	 •	 Σχεδιάζουν	 διαφοροποιημένα	
μαθήματα	 σε	 διαφορετικά	 γνωστικά	 αντικείμενα.	 (Τμήμα	Φιλοσοφίας	 και	 Παιδαγωγικής,	
μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
Οι	κοινωνικοί	στόχοι	αναφέρονται	στην	εργασία	σε	ομάδες	και	στην	ικανότητα	διεξαγωγής	
συζήτησης:	
	
Με	 την	 επιτυχή	 ολοκλήρωση	 του	 μαθήματος	 οι	 φοιτητές	 θα	 έχουν	 εξοικειωθεί	 με	 τη	
σύσταση	 των	 τροφίμων-κατανόηση	 της	 πολυπλοκότητάς	 τους,	 θα	 έχουν	 κατανοήσει	 τις	
αρχές	των	αναλυτικών	μεθόδων	που	εφαρμόζονται	στα	τρόφιμα,	θα	μπορούν	να	επιλέξουν	
την	 κατάλληλη	αναλυτική	μέθοδο	για	 την	 επίλυση	πρακτικών	προβλημάτων,	θα	μπορούν	
να	 χειριστούν	όργανα,	θα	μπορούν	 να	 εργαστούν	σε	 ομάδες	 και	 να	 γράφουν	συνοπτικές	
αναφορές	 με	 τα	 εργαστηριακά	 αποτελέσματα,	 θα	 μπορούν	 να	 ανατρέχουν	 σε	
βιβλιογραφικές/ηλεκτρονικές	 πηγές	 σχετικές	 με	 την	 ανάλυση	 των	 τροφίμων	 (Τμήμα	
Χημείας,	μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
Μόνο	σε	μία	περίπτωση	στόχος	είναι	οι	φοιτητές	και	οι	φοιτήτριες	να	διεξαγάγουν	κριτική	
συζήτηση:	
	
Οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 αναμένεται	 να:	 •	 Γνωρίζουν	 τις	 βασικές	 θεωρητικές	
παραδοχές	 της	 διαφοροποιημένης	 διδασκαλίας	 και	 του	 καθολικού	 σχεδιασμού	 για	 τη	
μάθηση	.	•	Συζητούν	κριτικά	για	τη	σχέση	μεταξύ	της	διαφοροποιημένης	διδασκαλίας,	της	
ειδικής	 αγωγής	 και	 της	 ενιαίας	 εκπαίδευσης	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας	 και	 Παιδαγωγικής,	
μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
Επίσης,	 μόνο	 σε	 δύο	 περιπτώσεις	 απαντώνται	 μαθησιακά	 αποτελέσματα	 που	 αφορούν	
στην	ανάπτυξη	της	κριτικής	ικανότητας	των	φοιτητών	και	φοιτητριών:		
	
Από	 τα	 ερευνώμενα	μαθήματα	μόνο	σε	μία	περίπτωση	οι	 επιδιωκόμενοι	 στόχοι	 ενέχουν	
κριτική	 διάσταση.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 οι	 συμμετέχοντες	 και	 οι	 συμμετέχουσες	
αναμένεται	σε	επίπεδο	γνώσεων	να	επιδεικνύουν	κριτική	επίγνωση	και	κριτική	κατανόηση	
των	 θεωριών	 και	 των	 ερευνητικών	 προσεγγίσεων	 	 που	 αφορούν	 το	 περιεχόμενο	 του	
μαθήματος.	 Επίσης,	 στο	 επίπεδο	 των	 δεξιοτήτων	 και	 ικανοτήτων	 αναμένεται	 η	 ενίσχυση	
της	 κριτικής	 συνείδησης	 των	 συμμετεχόντων	 και	 συμμετεχουσών	 καθώς	 και	 	 η	 κριτική	
θεώρηση	και	η	κριτική	αντίδρασή	τους	σε	επιστημονικά	ή	ηθικά	ζητήματα	που	απαντώνται	
κατά	τη	διάρκεια	του	συγκεκριμένου	μαθήματος:		
	
Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	 συγκεκριμένου	 μαθήματος	 οι	 συμμετέχοντες	 αναμένεται	 να	
είναι	σε	θέση	να:		
ΓΝΩΣΕΙΣ:	 Επίδειξη	 κριτικής	 επίγνωσης	 των	 ζητημάτων	 τα	 οποία	 αφορούν	 στην	
νοηματοδότηση	 της	 ανθρώπινης	 εμπειρίας	 και	 στην	 χειραφετητική	 δράση.	 Χρήση	
θεωρητικών	 γνώσεων	 και	 κριτική	 κατανόηση	 των	 θεωριών	 και	 των	 ερευνητικών	
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προσεγγίσεων	 οι	 οποίες	 αφορούν	 στο	 ρόλο	 του	 κριτικού	 στοχασμού	 στη	 μάθηση	 και	
εκπαίδευση	 των	 ενηλίκων.	 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:	 Επίδειξη	 εμπειρίας	 στη	 λειτουργική	
αλληλεπίδραση,	 ως	 προς	 την	 ανακάλυψη	 διαστρεβλώσεων	 και	 διαχείριση	 των	 αλλαγών	
μέσα	σ'	ένα	εκπαιδευτικό	περιβάλλον.	Επικοινωνία	μέσω	νοηματοδότησης	και	ενίσχυση	της	
κριτικής	 συνείδησης.	 Συγγραφή	 μελέτης	 βάσει	 συγκεκριμένης	 ορολογίας,	 λογικών	
επιχειρημάτων	 και	 βιβλιογραφικών	 αναφορών.	 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:	 Συγκέντρωση	 και	 ερμηνεία	
σχετικών	 στοιχείων	 για	 την	 σύνθεση	 μιας	 ολοκληρωμένης	 ακαδημαϊκής	 μελέτης.	 Κριτική	
θεώρηση	 των	 κοινωνικών	 προτύπων	 και	 σχέσεων	 και	 ανάληψη	 δράσης	 για	 την	 αλλαγή	
τους.	Κριτική	αντίδραση	σε	κοινωνικά,	επιστημονικά	και	ηθικά	 ζητήματα	που	απαντώνται	
στην	εργασία	ή	τις	σπουδές	(Τμήμα	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
Β)	Με	την	εκπλήρωση	του	σκοπού	ή	των	γενικών	στόχων	του	μαθήματος	οι	φοιτητές	και	οι	
φοιτήτριες	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 αποκτήσει	 συγκεκριμένες	 ικανότητες,	 γνωστικές,	
ψυχοκινητικές	και	κοινωνικές:	
1.	 Στις	 γνωστικές	 ικανότητες	 εντάσσονται	 η	 ικανότητα	 εφαρμογής	 της	 αποκτηθείσας	
γνώσης	 στην	 πράξη,	 η	 ικανότητα	 αναζήτησης,	 ανάλυσης	 και	 σύνθεσης	 δεδομένων	 και	
πληροφοριών	 με	 ή	 χωρίς	 τη	 χρήση	 των	 ΤΠΕ,	 η	 ικανότητα	 παραγωγής	 νέων	 ιδεών	 και	 η	
ικανότητα	για	επαγωγική	και	δημιουργική	σκέψη:	
	
Γενικές	Ικανότητες	

• Εφαρμογή	της	γνώσης	στην	πράξη	
• Αναζήτηση,	ανάλυση	 και	 σύνθεση	δεδομένων	 και	 πληροφοριών,	 με	 τη	 χρήση	

και	των	απαραίτητων	τεχνολογιών	
• Παραγωγή	νέων	ερευνητικών	ιδεών	
• Προαγωγή	 της	 ελεύθερης,	 δημιουργικής	 και	 επαγωγικής	 σκέψης	

(Προγράμματα	Σπουδών	και	των	δύο	Τμημάτων)	
	
2.	 Οι	 ψυχοκινητικές	 ικανότητες	 εστιάζουν	 στο	 σχεδιασμό	 και	 τη	 διαχείριση	 έργων,	 στη	
χρήση,	 στη	 χρήση	 των	 τεχνολογιών	 για	 την	 ανάλυση	 κα	 σύνθεση	 δεδομένων	 και	
πληροφοριών	και	στην	ικανότητα	για	αυτόνομη	εργασία:	
	
Γενικές	Ικανότητες	

• Σχεδιασμός	και	διαχείριση	έργων	
• Αναζήτηση,	 ανάλυση	 και	 σύνθεση	 δεδομένων	 και	 πληροφοριών,	 με	 τη	 χρήση	 και	

των	απαραίτητων	τεχνολογιών	
• Αυτόνομη	εργασία	(Προγράμματα	Σπουδών	και	των	δύο	Τμημάτων)	

	
3.	Οι	 κοινωνικές	αναφέρονται	 στην	ανάπτυξη	 ικανοτήτων,	 όπως	η	 εργασία	 σε	 ομάδες,	 η	
εργασία	 σε	 διεθνές	 και	 διεπιστημονικό	περιβάλλον,	 η	 ανάπτυξη	 σεβασμού	απέναντι	 στο	
φυσικό	περιβάλλον	αλλά	και	στη	διαφορετικότητα	και	την	πολυπολιτισμικότητα,	η	επίδειξη	
ευθύνης	σε	 κοινωνικό,	 επαγγελματικό	 και	 ηθικό	 επίπεδο,	 η	 ευαισθητοποίηση	σε	θέματα	
φύλου	και	η	 ικανότητα	του	ατόμου	να	προσαρμόζεται	σε	νέες	καταστάσεις,	να	λαμβάνει	
αποφάσεις	και	να	ασκεί	κριτική	και	αυτοκριτική:		
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Γενικές	Ικανότητες	
• Ομαδική	εργασία	
• Εργασία	σε	διεθνές	περιβάλλον	
• Εργασία	σε	διεπιστημονικό	περιβάλλον	
• Σεβασμός	στο	φυσικό	περιβάλλον	
• Σεβασμός	στη	διαφορετικότητα	και	στην	πολυπολιτισμικότητα	
• Επίδειξη	 κοινωνικής,	 επαγγελματικής	 και	 ηθικής	 υπευθυνότητας	 και	

ευαισθησίας	σε	θέματα	φύλου	
• Προσαρμογή	σε	νέες	καταστάσεις	
• Άσκηση	 κριτικής	 και	 αυτοκριτικής	 (Προγράμματα	 Σπουδών	 και	 των	 δύο	

Τμημάτων)	
	

Η	 παράθεση	 των	 ανωτέρω	 ικανοτήτων	 και	 των	 τριών	 κατηγοριών	 γίνεται	 μετά	 την	
περιγραφή	 των	 μαθησιακών	 αποτελεσμάτων	 και	 είναι	 σύντομή	 και	 συχνά	 μονολεκτική,	
χωρίς	περιγραφή	ή	περαιτέρω	επεξήγηση.	Είναι	χαρακτηριστικό,	επίσης,	ότι	παρατηρείται	
επανάληψη	 των	 ίδιων	 ή	 περίπου	 των	 ίδιων	 ικανοτήτων	 σε	 όλα	 τα	 μαθήματα.	 Ωστόσο,	
αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 κοινωνικών	 ικανοτήτων	 απαντάται	 κυρίως	 σε	
μαθήματα	 του	 τμήματος	 Φιλοσοφίας	 και	 Παιδαγωγικής	 και	 πρωτίστως	 στα	 μαθήματα	
κατεύθυνσης	 και	 σπανιότερα	 στα	 μαθήματα	 του	 τμήματος	 Χημείας.	 Αντιθέτως,	 η	
παράθεση	 ψυχοκινητικών	 ικανοτήτων	 που	 αφορούν	 τη	 διεξαγωγή	 πειραμάτων	 και	 τη	
χρήση	 εργαστηριακών	 οργάνων	 και	 εργαλείων	 απαντάται	 κυρίως	 στα	 μαθήματα	 του	
τμήματος	 της	Χημείας.	Η	παραπάνω	διαπίστωση	αιτιολογείται	πιθανώς	και	από	 τη	φύση	
των	διδασκόμενων	μαθημάτων	στα	αντίστοιχα	τμήματα.	
	
30.	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ		
Η	 οργάνωση	 του	 μαθήματος	 αφορά	 	 στις	 προδιδακτικές	 δραστηριότητες	 του/ης	
εκπαιδευτικού,	 οι	 οποίες	 αναπτύσσονται	 βάσει	 της	 μορφής,	 του	 περιεχομένου,	 της	
μεθόδου	 και	 του	 υλικού	 του	 προς	 διδασκαλία	 αντικειμένου.	 Ωστόσο,	 σύμφωνα	 με	 τα	
κριτήρια	 εσωτερικής	 διασφάλισης	 ποιότητας	 του	 έργου	 και	 των	 υπηρεσιών	 του	
πανεπιστημιακού	 ιδρύματος,	 όπως	 αυτά	 παρατίθενται	 στον	 διαδικτυακό	 τόπο	 της	
Μονάδας	Διασφάλισης	Ποιότητας	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	ο	όρος	
«οργάνωση	μαθήματος»	φαίνεται	να	περιορίζεται	κατ’	αποκλειστικότητα	στην	περιγραφή	
των	διαθέσιμων	εποπτικών	και	διδακτικών	μέσων.		
Ειδικότερα,	οι	σχετικές	αναφορές	σχετίζονται	με:	
Α)	 τους	 τύπους	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού	 που	 αξιοποιούνται	 κατά	 τη	 διδασκαλία	 και	
διακρίνονται	σε:				
	
-διαφάνειες,	 που	 συνιστά	 πρακτική	 που	 τηρείται	 από	 το	 σύνολο	 των	 πανεπιστημιακών	
διδασκόντων/ουσών.	
	
-διαδραστικές	ασκήσεις:	
	
«Εργαστηριακές	 ασκήσεις	 στις	 διδασκόμενες	 έννοιες»	 (Τμήμα	 Χημείας,	 Υποχρεωτικό	
μάθημα	α	εξάμηνο).	
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-επιστημονική	βιβλιογραφία	και	αρθρογραφία:	
	
«Μελέτη	 και	 ανάλυση	 βιβλίων	 και	 άρθρων»	 (Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	 μάθημα	
κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
-αρχειακό	υλικό:	
	
«Η	 διδασκαλία	 στηρίζεται	 στην	 ανάλυση	 και	 τον	 σχολιασμό	 επιλεγμένων	 πρωτότυπων	
φιλοσοφικών	 κειμένων»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	 μάθημα	 κατεύθυνσης	
Φιλοσοφίας).	
	
«Στο	 σεμινάριο	 αυτό	 οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 θα	 έρθουν	 σε	 επαφή	 με	 πολλαπλές	
πηγές	 (νομοθετικά	 κείμενα,	πρακτικά	συνεδριάσεων,	 εκθέσεις	πεπραγμένων,	 επετηρίδες,	
εφημερίδες	 και	 ημερολόγια	 κ.λπ.)	 για	 την	 αναπαράσταση	 του	 ιστορικού	 φαινομένου»	
(Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
-σημειώσεις	 του/ης	 διδάσκοντα/ουσας	 που	 διατίθενται	 σε	 προσωπικό	 του/ης	 ιστοχώρο	
στον	οποίο	έχουν	πρόσβαση	οι	φοιτητές/τριες:	
	
«Χρήση	 της	 πλατφόρμας	 του	 διδάσκοντος	 η	 οποία	 είναι	 διαθέσιμη	 στους	 συμμετέχοντες	
και	 τις	 συμμετέχουσες»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	 μάθημα	 κατεύθυνσης	
Παιδαγωγικής).	
	
Β)	την	αξιοποίηση	των	Τεχνολογιών	Πληροφορίας	και	Επικοινωνίας	(ΤΠΕ)	που	διαχωρίζεται	
με	τη	σειρά	της:	
-στην	 ενσωμάτωση	 των	 ΤΠΕ	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 ως	 εποπτικά	 πολυμεσικά	
εκπαιδευτικά	μέσα:	
			
«Ανάρτηση	σε	ηλεκτρονική	πλατφόρμα	(e-learning)	εκπαιδευτικού	υλικού	για	το	μάθημα»	
(Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	κορμού).	
	
«Ανάρτηση	 αρχείων	 σχετικών	 με	 το	 μάθημα	 στο	 e-learning»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
«Χρήση	 video,	 power-point	 presentations	 κατά	 την	 διδασκαλία»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
«Power	point,	βίντεο,	e-learning»	(Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	
Παιδαγωγικής).	
	
«Χρήση	Τ.Π.Ε.	στη	Διδασκαλία»	(Τμήμα	Χημείας,	μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
-στη	χρήση	των	ΤΠΕ	εν	γένει	ως	δίαυλου		επικοινωνίας	με	τους	φοιτητές	και	τις	φοιτήτριες:	
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«Ανάρτηση	σε	ηλεκτρονική	πλατφόρμα	(e-learning)	και	αξιοποίησή	της	για	επικοινωνία	με	
τους	φοιτητές»	(Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	κορμού).	
	
«Επικοινωνία	 με	 φοιτητές/τριες	 μέσω	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου»	 (Τμήμα	 Χημείας,	
μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
«Επικοινωνία	 με	 τους	 φοιτητές	 μέσα	 από	 email	 και	 e-class»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
-στην	ενεργητική	εμπλοκή	των	φοιτητών	και	φοιτητριών	στη	χρήση	των	ΤΠΕ	με	στόχο	την	
καλλιέργεια	δεξιοτήτων	μέσα	από	στοχευμένες	διερευνήσεις:	
	
«Χρήση	 των	 ΤΠΕ	 στην	 Εργαστηριακή	 Εκπαίδευση»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	
μάθημα	κορμού).	
	
«Χρήση	ΤΠΕ	ως	επικουρικού	μέσου	για	τη	διδασκαλία	.	Εργασία	των	φοιτητών	με	ψηφιακά	
μέσα	 για	 την	 σύνθεση	 και	 υποβολή	 των	 εργασιών	 τους»	 (Τμήμα	 Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής,	μάθημα	κορμού).	
	
«Αναζήτηση	στο	διαδίκτυο	και	δημιουργία	υλικού	στη	διάρκεια	των	εργαστηρίων»	(Τμήμα	
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης	Παιδαγωγικής).	
	
Από	 τις	 σχετικές	 αναφορές	 προκύπτει	 η	 διαπίστωση	 ότι	 αναμένεται	 από	 τους/ις	
συμμετέχοντες/ουσες	στα	υπό	μελέτη	μαθήματα	 να	 έχουν	αποκτήσει	βασικές	δεξιότητες	
στη	χρήση	των	ΤΠΕ	και	να	είναι	σε	θέση	να	αξιοποιήσουν	τις	υπολογιστικές	και	δικτυακές	
τεχνολογίες	στη	διδακτική	πράξη.	Άρα,	οι	ΤΠΕ	φαίνεται	να	προσεγγίζονται	ως	διευκολυντές	
της	διδακτικής	πράξης	και	όχι	ως	φορείς	εκπαιδευτικής	καινοτομίας.	
	
-στη	χρήση	των	ΤΠΕ	ως	μέσου	αξιολόγησης	των	φοιτητών	και	των	φοιτητριών:	
	
«Χρήση	Τ.Π.Ε.	στην	Αξιολόγηση	των	Φοιτητών»	(Τμήμα	Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής,	μάθημα	
κατεύθυνσης	Φιλοσοφίας).	
	
40.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
Από	 την	 ανάλυση	 του	 ερευνητικού	 υλικού	 διαπιστώνεται	 ότι	 η	 κυρίαρχη	 μορφή	
αξιολόγησης	 στα	 προγράμματα	 σπουδών	 των	 ερευνώμενων	 τμημάτων	 είναι	
συμπερασματική-ποσοτική	 και	 ότι	 σε	 λιγότερες	 περιπτώσεις	 απαντάται	 η	 διαμορφωτική	
αξιολόγηση	 ως	 συμπληρωματική	 μορφή	 για	 την	 τελική	 αξιολόγηση	 των	 φοιτητών	 και	
φοιτητριών.	Επιπρόσθετα,	από	τα	είκοσι	ακαδημαϊκά	μαθήματα	σε	τέσσερα	(4)	δε	γίνεται	
καμία	αναφορά	σε	μεθόδους	αξιολόγησης	των	φοιτητών	και	φοιτητριών.	Σε	όλες	τις	άλλες	
περιπτώσεις	παρατηρείται	ότι	στη	περιγραφή	των	μαθημάτων	που	πραγματοποιείται	από	
τους	 διδάσκοντες	 και	 τις	 διδάσκουσες	 γίνεται	 μόνο	 απλή	 αναφορά	 στις	 μορφές	 και	
μεθόδους	αξιολόγησης	και	μόνο	σε	λίγες	περιπτώσεις	και	μόνο	στο	τμήμα	Φιλοσοφίας	και	
Παιδαγωγικής	υπάρχει	εκτενής	περιγραφή	των	πρακτικών	αξιολόγησης	που	χρησιμοποιούν	
αυτοί	και	αυτές	στα	μαθήματά	τους.	Πιο	συγκεκριμένα:	
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Α)	 Στα	 προγράμματα	 σπουδών	 και	 των	 δύο	 τμημάτων	 απαντώνται	 δύο	 βασικές	 μορφές	
αξιολόγησης:	η	συμπερασματική	και	η	διαμορφωτική.		
Η	 πρώτη	 είναι	 ποσοτική	 και	 εφαρμόζεται	 τόσο	 στις	 εργαστηριακές	 ασκήσεις,	 στις	
προόδους,	 	 στις	 εξετάσεις	 των	 μαθημάτων	 και	 στις	 τρεις	 εξεταστικές	 περιόδους	 όσο	 και	
στις	 γραπτές	 εργασίες	 που	 ανατίθενται	 στους	 φοιτητές	 και	 στις	 φοιτήτριες	 αφενός,	 στο	
πλαίσιο	 των	 διδασκόμενων	 μαθημάτων	 και	 αφετέρου,	 στο	 τελευταίο	 εξάμηνο	 (όγδοο)	
σπουδών,	στη	συγγραφή	της	πτυχιακής	εργασίας:	
	
Συμπερασματική	 (για	 βαθμολόγηση):	 αναφέρεται	 στην	 αξιολόγηση	 της	 μάθησης	 και	
εκφράζει	την	ανάπτυξη	που	παρουσίασαν	οι	φοιτητές	στο	πλαίσιο	του	μαθήματος	
	
Η	 συμπερασματική	 αξιολόγηση	 αποδίδεται	 με	 τη	 χρήση	 βαθμών	 στην	 κλίμακα	 του	 δέκα	
(10)	 και	 αποσκοπεί	 στη	 τελική-συνολική	 αξιολόγηση	 της	 επίδοσης	 των	 φοιτητών	 και	
φοιτητριών	 είτε	 στο	 τέλος	 κάθε	 ακαδημαϊκού	 έτους	 (μέσος	 όρος	 βαθμολογίας	 από	 το	
σύνολο	 των	 εξεταζόμενων	 μαθημάτων	 κάθε	 εξαμήνου)	 είτε	 στην	 ολοκλήρωση	 των	
σπουδών,	ώστε	να	αποδοθεί	ο	τελικός	βαθμός	πτυχίου:	
	
Ο	 βαθμός	 αξιολόγησης	 της	 επίδοσης	 της/του	 φοιτήτριας/τή	 σε	 ένα	 μάθημα	 (Β),	 σε	
δεκαβάθμια	κλίμακα	(0-10),	ο	οποίος	δίνεται	με	ακρίβεια	ημίσειας	(½)	μονάδας…	Μπορεί	
να	προέρχεται	και	από	το	μέσο	όρο	βαθμών	σε	εξετάσεις	τμημάτων	της	ύλης	(πρόοδοι)	ή	
από		την	επίδοσή	της/του	στις	εργαστηριακές	ασκήσεις	ή/και	από	εργασίες,	καθώς	και	από	
ενδεχόμενη	άλλη	πρόσθετη	απασχόληση.	
	
Η	 δεύτερη,	 η	 διαμορφωτική	 αξιολόγηση	 προκύπτει	 μέσα	 από	 τυπικές	 και	 άτυπες	
διαδικασίες	αξιολόγησης,	 τις	 οποίες	 εφαρμόζουν	οι	 διδάσκοντες	 και	 οι	 διδάσκουσες	στα	
μαθήματά	τους	κατά	τη	διάρκεια	ενός	εξαμήνου.	Σκοπός	της	διαμορφωτικής	αξιολόγησης	
είναι	η	βελτίωση	της	μάθησης	των	φοιτητών	και	φοιτητριών,	η	οποία	επιτυγχάνεται	με	την	
αλλαγή	και	διαφοροποίηση	των	διδακτικών	και	μαθησιακών	πρακτικών	που	εφαρμόζουν	
οι	διδάσκοντες	και	οι	διδάσκουσες:	
	
Διαμορφωτική	 (για	 βελτίωση):	 τυπικές	 και	 άτυπες	 διαδικασίες	 αξιολόγησης	 που	
εφαρμόζονται	 από	 τους	 διδάσκοντες	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 εξαμήνου	 προκειμένου	 να	
τροποποιήσουν	τις	διδακτικές	και	μαθησιακές	τους	δραστηριότητες	για	να	βελτιώσουν	τη	
μάθηση	των	φοιτητών.	
	
Β)	 Κατά	 αναλογία	 με	 τις	 μορφές	 αξιολόγησης	 εφαρμόζονται	 και	 οι	 αντίστοιχες	 μέθοδοι	
αξιολόγησης.	 Στις	 ελάχιστες	 περιπτώσεις	 που	 παρέχεται	 από	 τον	 διδάσκοντα	 ή	 τη	
διδάσκουσα	αναλυτική	περιγραφή,	περιγράφεται	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	θα	αξιολογηθούν	
οι	φοιτητές	και	οι	φοιτήτριες	(γραπτή	εργασίας,	εξετάσεις,	συνδυασμός):		
	
Τρόπος	 εξέτασης	 μαθημάτων:	 Δύο(2)	 γραπτές	 απαλλακτικές	 δοκιμασίες	 (πρόοδοι)	 με	
παράλληλη	αξιολόγηση	της	εργαστηριακής	άσκησης	(με	βάση	εργασίες	που	παραδίδουν	οι	
φοιτήτριες/τές)	και	την	προφορικής	παρουσίασης	σχετικού	με	το	μάθημα	θέματος	κατά	την	
διάρκεια	 του	εξαμήνου	ή	ως	εναλλακτική,	γραπτή	εξέταση	στην	διάρκεια	 της	εξεταστικής	
περιόδου	μετά	το	πέρας	της	διδασκαλίας	του	μαθήματος	(Τμήμα	Χημείας).	
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και	η	βαρύτητα	κάθε	μεθόδου	αξιολόγησης,	συνήθως	με	την	αναφορά	ποσοστού	π.χ.	25%:	
Για	την	αξιολόγηση	των	φοιτητών	και	φοιτητριών,	που	έχουν	επιλέξει	το	σεμινάριο	Π	1507,	
θα	 συνυπολογιστούν:	 α)	 η	 παρουσία	 τους	 στα	 σεμινάρια	 (οι	 παρακολουθήσεις	 είναι	
υποχρεωτικές),	 β)	 η	 συμμετοχή	 τους	 και	 οι	 κριτικές	 παρεμβάσεις	 τους	 στη	 διάρκεια	 του	
σεμιναρίου	(10%),	γ)	η	εκπόνηση	(25%)	και	προφορική	υποστήριξη	της	εργασίας	τους	(15%)	
και	 δ)	 η	 επίδοσή	 τους	 στη	 γραπτή	 εξέταση	 (50%),	 στο	 τέλος	 του	 εξαμήνου	 (Τμήμα	
Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής,	μάθημα	κατεύθυνσης)		
	
Σε	 μια	 μόνο	 περίπτωση	 από	 το	 σύνολο	 του	 ερευνητικού	 υλικού	 γίνεται	 αναφορά	 στις	
προϋποθέσεις	για	την	ανάληψη	γραπτής	εργασίας	από	τους	φοιτητές	και	της	φοιτήτριες:		
	
Η	 επιλογή	 του	 θέματος	 της	 γραπτής	 εργασίας	 είναι	 αποκλειστικά	 δική	 σας.	 Υλικό	 για	 τις	
εργασίες	 που	 θα	 επιλέξετε	 μπορεί	 να	 σας	 δοθεί	 από	 τον	 διδάσκοντα	 εφόσον	 ζητηθεί.	
Ωστόσο	 το	μεγαλύτερο	μέρος	 του	υλικού	 είναι	 στην	Αγγλική	 γλώσσα.	 Επομένως	όσοι	 και	
όσες	επιθυμούν	να	εργαστούν	με	αυτό	του	υλικό	θα	πρέπει	να	είναι	εξοικειωμένοι/ες	με	τη	
συγκεκριμένη	γλώσσα	(Τμήμα	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής,		μάθημα	κατεύθυνσης).	
	
στα	κριτήρια	με	τα	οποία	θα	αξιολογηθεί	η	γραπτή	εργασία:	
	
Οι	γραπτές	εργασίες	αξιολογούνται	με	βάση	τα	παρακάτω	τέσσερα	(4)	βασικά	κριτήρια:	1.	
Γλωσσική	επάρκεια	&	Αισθητική	παρουσία	=	1	βαθμός	(σαφήνεια	και	γλωσσική	απλότητα,	
κατανοητός	 λόγος,	 αισθητική	 και	 καθαριότητα,	 ορθογραφία,	 στίξη,	 τυπογραφικά	 λάθη,	
ορθά	τυπωμένο	κείμενο,	απαιτούμενο	διάστιχο	και	περιθώρια	σελίδας,	τήρηση	του	ορίου	
στον	 αριθμό	 λέξεων	 ή	 σελίδων).	 2.	 Δομή	 &	 Συνοχή	 του	 τελικού	 κειμένου	 =	 2	 βαθμοί	
(παράγραφοι,	τίτλοι	και	υπότιτλοι,	συνέχεια	με	τα	προηγούμενα,	σύνδεση	με	τα	επόμενα).	
3.	 Περιεχόμενο	 &	 Επιχειρηματολογία	 =	 4	 βαθμοί	 (ανάπτυξη	 λογικών	 επιχειρημάτων,	
ορθότητα	 των	 στοιχείων	 που	αναφέρονται	 στην	 εργασία,	 μεθόδευση	 έρευνας	 -εφόσον	 η	
εργασία	 έχει	 ερευνητικό	 μέρος-	 εργαλεία,	 τρόποι	 συλλογής	 και	 ανάλυσης	 δεδομένων	 ή	
συνολική	 μεθόδευση	 χρήσης	 του	 βιβλιογραφικού	 υλικού	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 την	
εργασία).	4.	Παραπομπές	&	Βιβλιογραφία	=	3	βαθμοί	
	
αλλά	και	η	δομή	και	η	μορφή	που	πρέπει	αυτή	να	διαθέτει:	
	
Η	τελική	μορφή	της	εργασίας	πρέπει	να	είναι	ένα	δακτυλογραφημένο	και	εκτυπωμένο	ή	σε	
ψηφιακή	μορφή	 (σε	δισκέτα	ή	CD)	 κείμενο	 το	οποίο	δεν	θα	 ξεπερνά	 τις	30	σελίδες	 (ήτοι	
8.000	λέξεις	μαζί	με	τη	βιβλιογραφία	και	χωρίς	παραρτήματα	ή	πηγές	τα	οποία	θα	πρέπει	
να	 κατατεθούν	 χωριστά	 ή	 να	 επισυναφθούν	 στην	 εργασία),	 με	 1½	 διάστημα	 μεταξύ	 των	
γραμμών,	2,5	εκατοστά	περιθώρια	σελίδας	και	μέγεθος	γραμματοσειράς	12	
		
Για	 την	 εφαρμογή	 της	 συμπερασματικής	 αξιολόγησης	 της	 χρησιμοποιούνται	 πρωτίστως,	
γραπτές	ερωτήσεις	είτε	κλειστού	αντικειμενικού	τύπου	είτε	παραδοσιακού	τύπου	ανοιχτές	
ερωτήσεις.	Στην	πρώτη	περίπτωση	οι	ερωτήσεις	μπορεί	να	είναι:	σύντομης	απάντησης	και	
πολλαπλής	επιλογής,	ενώ	στη	δεύτερη	εκτεταμένης	απάντησης:	
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Μέθοδοι	Αξιολόγησης	Φοιτητών	 	
• Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Πολλαπλής	Επιλογής	(Συμπερασματική)	
• Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Σύντομης	Απάντησης	(Συμπερασματική)	
• Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Εκτεταμένης	Απάντησης	(Συμπερασματική)	

	
Στις	 ερωτήσεις	 εκτεταμένης	 απάντησης	 οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 καλούνται	 είτε	 να	
απαντήσουν	 σε	 γνωστικού	 περιεχομένου	 ερωτήσεις	 είτε	 να	 επιλύσουν	 προβλήματα.	 Οι	
ερωτήσεις	και	 των	δύο	 τύπων	 (κλειστές	και	ανοιχτές)	απαντώνται	αφενός,	στις	 εξετάσεις	
κάθε	μαθήματος	και	στις	προόδους	και	αφετέρου,	στις	εργαστηριακές	εργασίες.		Εκτός	από	
τις	γραπτές	εξετάσεις	σε	ορισμένα	μαθήματα	η	αξιολόγηση	των	φοιτητών	και	φοιτητριών	
μπορεί	 να	 πραγματοποιηθεί	 με	 προφορική	 εξέταση,	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 ερωτήσεις	
γνωστικού	 περιεχομένου	 ή	 κριτικής	 σκέψης	 και	 πραγματοποιείται	 συνήθως	 αντί	 των	
γραπτών	 εξετάσεων	 ή	 μπορεί	 να	 συνδυαστεί	 με	 άλλες	 μεθόδους,	 όπως	 η	 συγγραφή	
γραπτής	εργασίας	ή	αναφοράς/έκθεσης,	ώστε	να	αποδοθεί	ο	τελικός	βαθμός	στο	φοιτητή	
ή	τη	φοιτήτρια:		
	
Μέθοδοι	Αξιολόγησης	Φοιτητών	
Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Πολλαπλής	Επιλογής	(Διαμορφωτική)	
Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Σύντομης	Απάντησης	(Διαμορφωτική,	Συμπερασματική)	
Γραπτή	Εξέταση	με	Ερωτήσεις	Εκτεταμένης	Απάντησης	(Διαμορφωτική,	Συμπερασματική)	
Γραπτή	Εργασία	(Διαμορφωτική,	Συμπερασματική)	
Προφορική	Εξέταση	(Συμπερασματική)	(Τμήμα	Χημείας,	μάθημα	επιλογής	κατεύθυνσης)	
	
Για	την	υλοποίηση	της	διαμορφωτικής	αξιολόγησης	εφαρμόζονται	οι	ακόλουθες	μέθοδοι:		
1.	 Γραπτή	 εργασία,	 ατομική	 ή	 ομαδική,	 η	 οποία	 είτε	 λειτουργεί	 συμπληρωματικά	 στο	
βαθμό	των	γραπτών	εξετάσεων	είτε-σε	λιγότερες	περιπτώσεις-είναι	απαλλακτική,	δηλαδή	
οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 που	 αναλαμβάνουν	 τη	 συγγραφή	 μιας	 επιστημονικής	
εργασίες	δε	συμμετέχουν	στις	γραπτές	εξετάσεις	του	εξαμήνου:		
Οι	 φοιτητές	 αξιολογούνται	 κατά	 βάση	 με	 εξετάσεις	 γραπτές.	 Όσοι	 από	 αυτούς	 το	
επιθυμούν	έχουν	τη	δυνατότητα	να	αναλάβουν	ατομικά	εργασία	που	σχετίζεται	με	κάποιο	
από	 τα	 διδασκόμενα	 θέματα	 και	 η	 εργασία	 είτε	 το	 εξειδικεύει	 είτε	 το	 επεκτείνει.	 Είναι	
βέβαια	υποχρεωμένοι	να	επιτύχουν	καταρχήν	προβιβάσιμο	βαθμό	στις	γραπτές	εξετάσεις,	
ώστε	κατόπιν	να	προστεθεί	το	μπόνους	επιπλέον	βαθμών	από	την	ατομική	εργασία.	Κάποιο	
τέλος	μπορούν	να	αναλάβουν	συνεργατικά	κάποιο	θέμα	εργασίας	που	επίσης	εμπίπτει	στη	
θεματολογία	του	διδάσκοντος.	Αυτοί	δεν	υποχρεώνονται	να	δώσουν	τις	γραπτές	εξετάσεις	
αλλά	βαθμολογούνται	με	βάση	τη	γραπτή	σύνθεση	της	εργασίας	αλλά	και	της	παρουσίασής	
της	στη	αίθουσα	διδασκαλίας.	
	
2.	Αρκετά	συχνά	τη	συγγραφή	της	γραπτής	εργασίας	ακολουθεί	η	δημόσια	παρουσίασή	της	
σε	ένα	μικρότερο	(διδάσκων/διδάσκουσα	και	συμφοιτητές	και	συμφοιτήτριες)	ή	ευρύτερο	
κοινό	(ανοιχτή	ημερίδα).	Στην	περίπτωση	αυτή	οι	φοιτητές	και	οι	φοιτήτριες	αξιολογούνται	
τόσο	για	τον	τρόπο	παρουσίασης	της	εργασίας	τους	(power	point,	ύφος	παρουσίασης	κ.α.)	
όσο	 και	 για	 την	 ικανότητά	 τους	 να	 απαντούν	 σε	 πιθανές	 ερωτήσεις	 αλλά	 και	 να	
συμμετέχουν	στη	συζήτηση	που	μπορεί	να	ακολουθεί	την	παρουσίαση	της	εργασίας	τους:	
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…Η	 τελική	 εργασία	 παρουσιάζεται	 σε	 συγκεκριμένη	 ημερομηνία	 και	 κατατίθεται	 έως	 τη	
δεύτερη	εβδομάδα	της	εξεταστικής…	
	
Για	την	αξιολόγηση	των	φοιτητών	και	φοιτητριών,	που	έχουν	επιλέξει	το	σεμινάριο	Π	1507,	
θα	 συνυπολογιστούν:	 α)	 η	 παρουσία	 τους	 στα	 σεμινάρια	 (οι	 παρακολουθήσεις	 είναι	
υποχρεωτικές),	 β)	 η	 συμμετοχή	 τους	 και	 οι	 κριτικές	 παρεμβάσεις	 τους	 στη	 διάρκεια	 του	
σεμιναρίου	(10%),	γ)	η	εκπόνηση	(25%)	και	προφορική	υποστήριξη	της	εργασίας	τους	(15%)	
και	δ)	η	επίδοσή	τους	στη	γραπτή	εξέταση	(50%),	στο	τέλος	του	εξαμήνου	
	
3.	 Παρόμοια	 με	 τη	 συγγραφή	 της	 γραπτής	 εργασίας	 λειτουργεί	 και	 η	 συγγραφή	 μια	
έκθεσης	ή	αναφοράς,	η	οποία	αναφέρεται	αρκετά	συχνά	στα	προγράμματα	σπουδών	και	
των	δύο	τμημάτων:	
	
Έκθεση	/	Αναφορά	(Συμπερασματική	και/ή	διαμορφωτική)	
4.	Σε	μία	μόνο	περίπτωση	και	σε	μάθημα	του	τμήματος	ΦΠ	εφαρμόζεται	η	χρήση	φακέλου	
για	 κάθε	 ομάδα	 εργασίας.	 Στο	 φάκελο	 αυτό	 περιλαμβάνονται	 τα	 έργα	 των	 μελών	 της	
ομάδας	από	τρεις	απόπειρες	διαφοροποίησης/εργαστήρια	καθώς	και	η	τελική	εργασία.	Η	
τελική	 εργασία	 παρουσιάζεται	 σε	 συγκεκριμένη	 ημερομηνία	 και	 κατατίθεται	 έως	 τη	
δεύτερη	εβδομάδα	της	εξεταστικής:	
	
Η	 αξιολόγηση	 του	 μαθήματος	 γίνεται	 με	 βάση	 τον	 φάκελο	 κάθε	 ομάδας	 εργασίας.	 Στο	
φάκελο	 περιλαμβάνονται	 τα	 έργα	 από	 τις	 τρεις	 απόπειρες	 διαφοροποίησης/εργαστήρια	
καθώς	και	η	τελική	εργασία.	Η	τελική	εργασία	παρουσιάζεται	σε	συγκεκριμένη	ημερομηνία	
και	κατατίθεται	έως	τη	δεύτερη	εβδομάδα	της	εξεταστικής.	
	
5.	Σε	ορισμένα	μόνο	μαθήματα	και	μόνο	στο	τμήμα	Φ.Π.	λαμβάνεται	υπόψη	για	την	τελική	
αξιολόγηση	 των	 φοιτητών	 και	 φοιτητριών	 ο	 βαθμός	 και	 τρόπος	 συμμετοχής	 τους	 στο	
μάθημα.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 ο	 διδάσκων	 και	 η	 διδάσκουσα	 παρατηρούν	 και	
αξιολογούν	 τη	 συμμετοχή	 κάθε	φοιτητή	 και	φοιτήτριας	 σε	 κάθε	 συνάντηση	με	 ιδιαίτερη	
έμφαση	στην	ενεργητική	τους	συμμετοχή	και	τις	κριτικές	παρεμβάσεις	που	τυχόν	αυτοί	και	
αυτές	πραγματοποιούν:	
	
Για	την	αξιολόγηση	των	φοιτητών	και	φοιτητριών,	που	έχουν	επιλέξει	το	σεμινάριο	Π	1507,	
θα	 συνυπολογιστούν:	 α)	 η	 παρουσία	 τους	 στα	 σεμινάρια	 (οι	 παρακολουθήσεις	 είναι	
υποχρεωτικές),	 β)	 η	 συμμετοχή	 τους	 και	 οι	 κριτικές	 παρεμβάσεις	 τους	 στη	 διάρκεια	 του	
σεμιναρίου	(10%),	γ)	η	εκπόνηση	(25%)	και	προφορική	υποστήριξη	της	εργασίας	τους	(15%)	
και	δ)	η	επίδοσή	τους	στη	γραπτή	εξέταση	(50%),	στο	τέλος	του	εξαμήνου.		
	
Αξίζει	να	σημειωθεί,	βέβαια,	ότι	σε	όλες	τις	παραπάνω	περιπτώσεις	η	τελική	αξιολόγηση	
του	φοιτητή	και	της	φοιτήτριας	είναι	ποσοτική,	καθώς	αποδίδεται	με	τη	χρήση	βαθμού	είτε	
για	τη	συγγραφή	της	εργασίας	ή	της	αναφοράς/έκθεσης	και	τη	δημόσια	παρουσίασή	τους,	
είτε	για	το	σύνολο	των	εργασιών	που	έχει	εκπονήσει	σε	ένα	μάθημα	και	για	ένα	εξάμηνο	
(φάκελος	εργασίας).	
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Διαπιστώσεις-συμπεράσματα		
Από	τις	ανωτέρω	αναλύσεις	διαπιστώθηκαν	ανά	κατηγορία	τα	ακόλουθα:		
Α)	Αναφορικά	με	τον	τύπο	και	το	περιεχόμενο	των	μαθημάτων,	διαπιστώνεται	ότι	ο	τύπος	
μαθήματος	ακολουθεί	τη	βασική	κατηγοριοποίηση	υποβάθρου-κορμού	και	επιστημονικής	
περιοχής	 –	 κατεύθυνσης.	 Το	 περιεχόμενο	 περιορίζεται	 στην	 παράθεση	 των	 διδακτικών	
ενοτήτων	του	κάθε	μαθήματος	χωρίς	να	γίνεται	αναφορά	στη	διασύνδεση	των	μαθημάτων	
μεταξύ	 τους	 στο	 ευρύτερο	 πρόγραμμα	 σπουδών,	 ενώ	 ο	 καταμερισμός	 των	 διδακτικών	
ωρών	 του	 κάθε	 μαθήματος	 στο	 ωρολόγιο	 πρόγραμμα	 διαφέρει	 σε	 κάθε	 τμήμα.	
Επιπροσθέτως,	στο	σύνολο	τους	τα	μαθήματα	ακολουθούν	το	είδος	λόγου	των	επιστημών	
αναφοράς	(έννοιες,	ορισμούς	κ.λ.π.).	
Β)	Αναφορικά	με	τα	μαθησιακά	αποτελέσματα	και	τις	γενικές	ικανότητες,	παρατηρείται	ότι	
αναφέρονται	στον	σκοπό	του	εκάστοτε	μαθήματος	και	στους	επιμέρους	γενικούς	στόχους	
που	απορρέουν	από	αυτό.		Ο	σκοπός	και	οι	στόχοι	ακολουθούν	την	ταξινομία	των	στόχων	
του	 Bloom,	 αλλά	 στην	 πλειονότητα	 των	 περιπτώσεων	 είναι	 γνωστικοί,	 ενώ	 στόχοι	 που	
αποσκοπούν	στην	ανάπτυξη	της	κριτικής	ικανότητας,	της	κριτικής	σκέψης	και	της	κριτικής	
συνειδητοποίησης	 εμφανίζονται	 σε	 ένα	 μόνο	 μάθημα.	 Αναφορικά	 με	 τις	 γενικές	
ικανότητες-δεξιότητες	 που	 απαντώνται	 στα	 ερευνώμενα	 προγράμματα	 σπουδών	 αυτές	
είναι	παρόμοιες	σε	όλα	τα	μαθήματα.			
Γ)	Αναφορικά	με	την	οργάνωση	του	μαθήματος,	η	οποία	συνδέεται	άρρηκτα	με	τα	εποπτικά	
μέσα	 που	 χρησιμοποιούν	 οι	 διδάσκοντες	 και	 οι	 διδάσκουσες,	 προκύπτει	 ότι	 στην	
πλειονότητά	 τους	 είναι	 παραδοσιακά	 (διαφάνειες,	 αρχειακό	 υλικό,	 προσωπικές	
σημειώσεις	διδασκόντων	και	διδασκουσών),	ενώ	η	χρήση	των	Τεχνολογιών	Πληροφορίας	
και	 Επικοινωνίας	 αφορά	 άλλοτε	 στην	 επικοινωνία	 μεταξύ	 διδασκόντων/ουσών-
φοιτητών/τριών	μέσω	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	και	άλλοτε	σχετίζεται	-	στο	πλαίσιο	της	
διδακτικής	πράξης-	με	την	αξιοποίηση	της	εφαρμογής	Powerpoint	για	την	παρουσίαση	των	
εργασιών	 των	φοιτητών	και	 των	φοιτητριών.	 Σπανιότερα	δε	οι	 ΤΠΕ	χρησιμοποιούνται	ως	
μέσο	 αξιολόγησης	 των	 διδασκόμενων	 μαθημάτων	 με	 τη	 συμπλήρωση	 ερωτηματολογίων	
της	ΜΟ.ΔΙ.Π.	
Δ)	 Όσον	 αφορά	 την	 αξιολόγηση	 στα	 προγράμματα	 σπουδών	 διαπιστώνεται	 ότι	 στην	
πλειονότητα	 των	 ακαδημαϊκών	 μαθημάτων	 η	 αξιολόγηση	 είναι	 αμιγώς	 παραδοσιακή	
(γραπτές	εξετάσεις,	πρόοδοι,	εργαστηριακές	ασκήσεις).	Σε	ελάχιστα	μαθήματα	και	κυρίως	
στο	 τμήμα	 Φιλοσοφίας	 και	 Παιδαγωγικής	 και	 στην	 κατεύθυνση	 της	 Παιδαγωγικής	 ο	
διδάσκων	ή	η	διδάσκουσα	εφαρμόζει	εναλλακτικές	μορφές	αξιολόγησης	παράλληλα	με	την	
παραδοσιακή-ποσοτική	 αξιολόγηση,	 όπως	 φάκελος	 εργασιών,	 συμμετοχή	 στο	 μάθημα,	
γραπτή	εργασία	και	παρουσίασή	της	σε	κοινό.	
Συμπερασματικά,	 η	 έννοια	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 στα	 προγράμματα	 σπουδών	 των	
πανεπιστημιακών	τμημάτων	στην	Ελλάδα	δεν	έχει	ακόμη	εισχωρήσει	και	είναι	μετρημένες	
οι	προσπάθειες	που	γίνονται	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση.	Ο	παραδοσιακός	ακαδημαϊσμός	
είναι	 έκδηλος	 στον	 χώρο	 του	 ελληνικού	 Πανεπιστημίου	 και	 ζητήματα	 διασύνδεσης	 των	
επιστημών	 με	 την	 κοινωνία,	 την	 εύρυθμη	 βιοπολιτική	 λειτουργία	 των	 μελών	 της	 και	 την	
αναδιάρθρωση	του	θεσμού	βρίσκονται	σε	ένα	πρώιμο	στάδιο	βασικής	επεξεργασίας.	
	
	

	
	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

307									

Βιβλιογραφία	
Annala,	 J.,	 Lindén,	 J.	 &	Mäkinen,	M.	 (2016).	 Curriculum	 in	 higher	 education	 research.	 In:	

Case,	J.	&	Huisman,	J.	(eds.)	Researching	Higher	Education.	International	perspectives	
on	 theory,	 policy	 and	 practice.	 SHRE	 Society	 for	 Research	 into	 Higher	 Education	 &	
Routledge,	171–189.		

Biggs,	J.	&	Tang	C.	(2008).	Teaching	for	quality	learning	at	university.	Sydney,	McGraw-Hill.	
Bobbit,	J.	F.	(1918	&	1972).	The	curriculum.	Arno	Press.			
Brady,	L.	(1995).	Curriculum	development.	Sydney:	Prentice-Hall.	
Castoriadis,	C.	(1991).	Philosophy,	Politics,	Autonomy.	New	York:	Oxford	University	Press.	
Coate,	K.	 	(2009).	Curriculum.		 	 In:	Tight,	 	M.		K.	 	H.,	 	Huisman,		J.	 	and		Morphew,	C.	(eds)		

Routledge	 International	 	 	Handbook	of	Higher	 Education.	New	 	 York:	 Routledge,	 pp.	
77-90.		

Costandius	E,	Blitzer	E	(eds).	(2015).	Engaging	Higher	Education	Curricula.	Stellenbosch:	SUN	
PRESS.	

Γούναρη,	 Π.	 &	 Γρόλλιος,	 Γ.	 (2011).	 Κριτική	 Παιδαγωγική:	 μια	 συλλογή	 κειμένων.	 Αθήνα:	
Gutenberg.	

European	 Commission	 (2011).	Modernisation	 of	 Higher	 Education	 in	 Europe:	 Funding	 and	
the	social	Dimension.	

Giroux,	H.	(1979).	Theory	and	Resistance	in	Education.	London:	Heinemann.	
Giroux,	H.	(1988).	Teachers	as	Intellectuals:	Toward	a	Critical	Pedagogy	of	Learning.	London:	

Greenwood	Publishing	Group.	
Giroux,	 H.	 (2011).	 Η	 ανώτερη	 εκπαίδευση	 σε	 πολιορκία:	 επανεξέταση	 της	 πολιτικής	 της	

κριτικής	παιδαγωγικής.	Στο	Μ.	Νικολακάκη	 (Επιμ.).	Η	Κριτική	Παιδαγωγική	στον	νέο	
μεσαίωνα.	/μτφ.	Α.	Δενδάκη	&	Ν.	Πατέλης.	Αθήνα:	Εκδόσεις	Ι.	Σιδέρης	

Grundy,	S.	(1987).	Curriculum:	product	or	praxis.	Lewes:	Falmer.	
Habermas,	 J.	 (1991).	The	 structural	 transformation	 of	 the	 public	 sphere.	 An	 inquiry	 into	 a	

category	of	bourgeois	society.	Massachusetts:	The	MIT	Press.	
Kelly,	 A.	 V.	 (2009).	 The	 Curriculum:	 theory	 and	 practice.	 London:	 Sage	 (original	 work	

published	1977).	
McKernan,	 J.	 (2008).	 Curriculum	 and	 Imagination:	 Process	 theory,	 pedagogy	 and	 action	

research.	London.	New	York:	Routledge.		
Μπονίδης,	 Κ.	 (2004),	 Το	 περιεχόμενο	 του	 σχολικού	 βιβλίου	 ως	 αντικείμενο	 έρευνας:	

διαχρονική	εξέταση	της	σχετικής	έρευνας	και	μεθοδολογικές	προσεγγίσεις.	Αθήνα:	
Μεταίχμιο.	

Νικολακάκη,	 M.	 (2011).	 Η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 στον	 νέο	 μεσαίωνα.	 Αθήνα:	 Εκδόσεις	 Ι.	
Σιδέρης.	

Pinar,	W.	(2004).	What	is	curriculum	theory?	London:	Lawrence	Erlbaum	Associates.	
Pinar,	 W.,	 Reynolds,	 W.,	 Slattery,	 P.	 &	 Taubman,	 P.	 (1995).	 Understanding	 curriculum.	

London:	Peter	Lang	Inc.		
Print,	M.	(1993).	Curriculum	development	and	design.	Sydney:	Allen	&	Unwin.	
Said,	E.	W.	(2001).	Power,	Politics	and	Culture:	 Interviews	with	Edward	W.	Said.	New	York:	

Vintage	Books.	
Stenhouse,	 L.	 (1975).	 An	 introduction	 to	 Curriculum	 Research	 and	 Development.	 London:	
Heineman.	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

308	

Totté,	N.,	Huyghe,	S.	&	Verhagen,	A.	(2013).	Building	the	curriculum	in	higher	education:	a	
conceptual	framework.	Belgium:	Academic	Development	Unit,	KU	Leuven.	

Tyler,	R.W.	(1949).	Basic	principles	of	curriculum	and	instruction.	Chicago:	The	University	of	
Chicago	Press.	

	
	

	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

309									

Η	ανάγνωση	ιστοπληροφοριών	ως	κριτική	κοινωνική	πράξη:		
Η	περίπτωση	μιας	μαθήτριας	από	τη	Συρία	

	
	

Μαρία	Κατσαφούρου	
Εκπαιδευτικός	ΠΕ70,	BEd,	MEd	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	

Έφη	Παπαδημητρίου	
Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	

Ευαγγελία	Μπουγατζέλη	
ΕΔΙΠ,	υποψήφια	διδάκτορας	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	

	
	

Περίληψη	
Η	 παρούσα	 εργασία	 εστιάζει	 στη	 διερεύνηση	 τρόπων	 με	 τους	 οποίους	 η	 διδακτική	 αξιοποίηση	
προεπιλεγμένων	 από	 την	 ερευνήτρια-εκπαιδευτικό	 ιστοπληροφοριών	 σχετικά	 με	 το	 προσφυγικό	 ζήτημα,	
συμβάλλει	 στην	 ανάδειξη	 όλων	 των	 φωνών	 της	 τάξης	 και	 στο	 σταδιακό	 μετασχηματισμό	 της	 στάσης	 των	
μαθητών	απέναντι	σε	μια	μαθήτρια	πρόσφυγα	από	τη	Συρία,	τη	Σ.	Πρόκειται	για	μελέτη	περίπτωσης,	κατά	την	
οποία	αναλύθηκαν	τα	γραπτά	κείμενα	της	Σ.,	οι	λεκτικοί	και	μη,	 τρόποι	επικοινωνίας	μεταξύ	αυτής	και	 των	
συμμαθητών1	της,	 καθώς	 και	 οι	 αντιλήψεις	 των	 τελευταίων	 για	 την	 Σ.	 και	 για	 τους	 πρόσφυγες	 γενικά.	
Σύμφωνα	 με	 τον	 εκπαιδευτικό	 της	 τάξης,	 η	 Σ.	 δεν	 συμμετείχε	 ως	 ενεργό	 μέλος	 της	 κοινότητας	 της	 τάξης.	
Μέσω	 της	 διδακτικής	 αξιοποίησης	 ιστοπληροφοριών,	 δόθηκε	 βήμα	 έκφρασης	 στη	 Σ.	 και	 υπήρξε	
μετασχηματισμός	στον	τρόπο	αλληλεπίδρασης	των	μελών	της	κοινότητας	της	τάξης.	Τα	ευρήματα	της	έρευνας	
υπογραμμίζουν	την	ανάγκη	οι	εκπαιδευτικοί	να	επαναπροσδιορίζουν	το	ρόλο	τους,	ώστε,	πρωτίστως	οι	ίδιοι,	
και	εν	συνεχεία	οι	μαθητές	τους,	να	είναι	σε	θέση,	ως	κριτικά	εγγράμματοι	στα	μέσα	και	στην	πληροφορία,	να	
[δια]χειρίζονται	 το	 Διαδίκτυο	ως	 επικοινωνιακό	 και	 δημοκρατικό	 μέσο	 πληροφόρησης,	 διάδοσης	 ιδεών	 και	
πολιτικής	πράξης.	
	

Λέξεις	κλειδιά	
Ανάγνωση	 στο	 Διαδίκτυο,	 κριτικός	 γραμματισμός,	 διαπολιτισμική	 συνειδητοποίηση/κατανόηση,	 κοινωνικός	
μετασχηματισμός,	προσφυγικό	ζήτημα		
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Οι	 νέες	 προκλήσεις	 που	 τίθενται	 στη	 σύγχρονη	 εποχή	 ως	 απόρροια	 της	 κυριαρχίας	 του	
Παγκόσμιου	 Ιστού	 σε	 όλο	 το	φάσμα	 της	 σύγχρονης	 ανθρώπινης	 δραστηριότητας	 και	 της	
πολυεπίπεδης	 επιρροής	που	αυτός	ασκεί	 στη	 διαμόρφωση	 του	ατομικού	 και	 κοινωνικού	
γίγνεσθαι,	 αναγάγουν	 σε	 κρίσιμο	 παράγοντα	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 της	 έννοιας	 του	
γραμματισμού,	 αναδεικνύοντας,	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο,	 την	 ανάγκη	 καλλιέργειας	 ‘νέων’	
γραμματισμών,	 δηλαδή	 δεξιοτήτων,	 στρατηγικών	 και	 κοινωνικών	 πρακτικών,	 	 ώστε	 οι	
μαθητές	να	είναι	σε	θέση	να	αντεπεξέρχονται	κριτικά	στον	νέο	δυναμικά	μεταβαλλόμενο	
δικτυωμένο	κόσμο.	

																																																																				
	

1 Συµβατικά	και	για	λόγους	οικονοµίας	κειµένου	χρησιµοποιείται	µόνο	το	αρσενικό	γένος. 
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Καθώς	 η	 χρήση	 του	 Παγκόσμιου	 Ιστού	 αποτελεί	 πλέον	 αναπόσπαστο	 στοιχείο	 της	
καθημερινότητας,	 τόσο	 των	 παιδιών	 όσο	 και	 των	 ενηλίκων,	 αναπόδραστα	 την	 τελευταία	
δεκαετία,	μολονότι	το	Διαδίκτυο	δεν	προοριζόταν	εξ	αρχής	να	αξιοποιηθεί	ως	εκπαιδευτικό	
εργαλείο/διδακτικό	 μέσο,	 παρατηρείται	 σταδιακά	 ταχεία	 ενσωμάτωσή	 του	 σε	 σχολικά	
περιβάλλοντα,	 γεγονός	 που	 επιφέρει	 εξίσου	 σημαντικές	 αλλαγές	 στις	 παιδαγωγικές	
πρακτικές.	 Η	 δυνατότητα	 ελεύθερης	 και	 άμεσης	 πρόσβασης	 σε	 τεράστιο	 όγκο	
πληροφοριών	σε	πολλαπλές	μορφές,	με	διάφορες	οπτικές	περιεχομένου,	σε	αυθεντικά	και	
συνεργατικά	περιβάλλοντα,	συνεπάγεται	από	τη	μια	μεριά	τη	μετατροπή	των	μαθητών	από	
παθητικούς	δέκτες	σε	ενεργούς	συμμετέχοντες,	ενώ	από	την	άλλη	θέτει	στο	επίκεντρο	τον	
επαναπροσδιορισμό	του	ρόλου	του	εκπαιδευτικού,	καθώς	οφείλει	να	διεξάγει	ένα	συνεχή	
διάλογο	σχετικά	με	το	τι	προσεγγίζεται	και	πώς	προσεγγίζεται	με	στόχο	να	εφοδιάσει	τους	
μαθητές	 του	 με	 τις	 απαιτούμενες	 δεξιότητες,	 στάσεις	 και	 γνώσεις	ώστε	 να	 συμμετέχουν	
στα	κανάλια	των	μέσων	και	της	πληροφορίας	ως	αυτόνομοι	και	ώριμοι	νέοι	πολίτες	(Wilson	
et	al.,	2011,	Fabos,	2008).	
Ωστόσο,	 η	 ολοένα	 αυξανόμενη	 χρήση	 ιστοπληροφοριών	 στην	 διδακτική	 διαδικασία	 από	
εκπαιδευτικούς	 και	 μαθητές,	 οι	 οποίες	 συνιστούν	 υπερκειμενικά,	 διαδραστικά	 και	
πολυτροπικά	κείμενα,	δεν	σημαίνει	απαραίτητα	ότι	οι	μαθητές	διαθέτουν	 τις	δεξιότητες,	
γνώσεις	 και	 στάσεις	 που	 προϋποτίθενται	 για	 τη	 διαχείριση	 [των	
πολυτροπικών/πολλαπλών]	 αναπαραστάσεων	 του	 νοήματος	 που	 απαντώνται	 σε	
περιβάλλοντα	στο	Διαδίκτυο.	Αυτές	οι	δεξιότητες,	γνώσεις	και	στάσεις	σηματοδοτούν	νέες	
μορφές	 γραμματισμού,	 αναφερόμενες	 συχνά	 ως	 ‘νέοι’	 γραμματισμοί	 οι	 οποίοι	
επαναπροσδιορίζουν	 το	 τι	 σημαίνει	 να	 είναι	 κανείς	 εγγράμματος	 στον	 21ο	 	 αιώνα	
(Lankshear	&	Knobel,	2003,	Leu,	et	al.,	2004,	Leu,	et	al.,	2007)	και	αφορούν	στην	κατανόηση	
του	 περιεχομένου	 και	 της	 υπόρρητης	 ιδεολογίας	 των	 πολυσημειωτικών-πολυτροπικών	
μορφών/πηγών	 πληροφόρησης,	 στη	 συνειδητοποίηση	 του	 πολιτικού	 και	 οικονομικού	
πλαισίου	εντός	του	οποίου	παράγονται,	στην	αξιολόγηση	της	αξιοπιστίας	και	εγκυρότητάς	
τους,	 όπως	 και	 στην	 αξιοποίηση	 αυτών	 για	 προσωπική	 έκφραση	 και	 δημοκρατική	
συμμετοχή,	 στην	 πολυπολιτισμική	 κατανόηση	 και	 στην	 προθυμία	 για	 διερεύνηση	
διαφορετικών	προοπτικών	και	για	εμπλοκή	σε	διαλογική	αλληλεπίδραση	(Kiili,	2012).		
	

Εντυποκεντρική	ανάγνωση	και	ανάγνωση	στο	Διαδίκτυο	
Η	 αναγνωστική	 κατανόηση	 έντυπων	 κειμένων,	 τείνει	 να	 εκλαμβάνεται	 ως	 μια	
μονοδιάστατη	έννοια,	παρόλο	που	αλλάζει	και	ποιοτικά	και	σε	εύρος	καθώς	οι	αναγνώστες	
προχωρούν	από	το	δημοτικό	στο	γυμνάσιο	και	πέρα	απ’	αυτό	(Wyatt-Smith	&	Elkins,	2012).	
Από	την	άλλη,	οι	περισσότεροι	ερευνητές	(Coiro,	2003;	Coiro	&	Dobler,	2007),	συμφωνούν	
ότι	 η	 ανάγνωση	 ιστοπληροφοριών	 διαφέρει	 θεμελιωδώς	 από	 την	 έντυπη	 ανάγνωση	
(πίνακας	 1),	 υπό	 την	 έννοια	 ότι	 οι	 ικανότητες	ανάγνωσης	 έντυπου	 λόγου	δεν	αποτελούν	
παρά	 ένα	 μέρος	 από	 τις	 ικανότητες	 που	 απαιτούνται	 για	 την	 online	 αναγνωστική	
κατανόηση,	λαμβάνοντας	υπόψη	ό,	τι	εμπλέκεται	στη	δημιουργία	νοήματος	στα	εξαιρετικά	
σύνθετα	διαδικτυακά	περιβάλλοντα,	καθώς	και	το	πλαίσιο	εντός	του	οποίου	συντελείται	η	
διαμόρφωση	και	ο	διαμοιρασμός	του	νοήματος	online	(Wyatt-Smith	&	Elkins,	2012).	Όπως	
χαρακτηριστικά	αναφέρεται,		
	

«το	 Διαδίκτυο	 μάς	 ωθεί	 να	 διευρύνουμε	 την	 αντίληψή	 μας	 για	 κάθε	 στοιχείο	 εξετάζοντας	 νέες	
`πλευρές	της	κατανόησης	που	συνδέονται	ξεκάθαρα	με	παραδοσιακούς	τομείς	της	κατανόησης	…αλλά	
απαιτεί	επίσης	και	ριζικά	νέες	διαδικασίες	σκέψης»	(Coiro,	2003:	2).	
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Πίνακας	1	

Διαφοροποιήσεις	εντυποκεντρικής	ανάγνωσης	-	ανάγνωσης	στο	Διαδίκτυο	(Κατσαφούρου,	2018)							
	

Εντυποκεντρική	ανάγνωση	
(στο	σχολείο)	

Ανάγνωση	στο	Διαδίκτυο	

Τα	 κείμενα	 είναι	 κυρίως	αφηγηματικά	 (π.χ.,	
μυθιστορήματα,	 διηγήματα,	 θεατρικά	 έργα,	
ποιήματα).	

Τα	 κείμενα	 είναι	 ως	 επί	 το	 πλείστον	
πληροφοριακά.	

Η	 ανάγνωση	 πραγματοποιείται	 κυρίως	 σε	
δραστηριότητες	 ανάγνωσης	 ολόκληρης	 ή	
μικρής	 ομάδας.	Οι	 αναγνώστες	 μπορούν	 να	
ομαδοποιηθούν	κατά	επίπεδο.		

Η	 ανάγνωση	 είναι	 πιο	 εξατομικευμένη,	
συχνά	με	έναν	μαθητή	ανά	υπολογιστή.	

	
Οι	 συγγραφείς/πηγές	 τυπικά	 θεωρούνται	
έγκυρες	λόγω	της	δημοσίευσής	τους.		

Επειδή	 είναι	 εύκολο	 για	 οποιονδήποτε	 να	
δημοσιεύει	 ηλεκτρονικά,	 η	 εγκυρότητα	 της	
πληροφόρησης	 συνήθως	 χρήζει	
περισσότερης	αξιολόγησης.	

Οι	 πληροφορίες	 συνήθως	 αποτελούνται	
μόνο	από	κείμενο,	μερικές	φορές	με	εικόνες.		

Οι	υπερσύνδεσμοι,	οι	εικόνες,	ο	ήχος	και	το	
βίντεο	 είναι	 συνήθως	 μέρος	 της	 εμπειρίας	
ανάγνωσης.	

Οι	 πληροφορίες	 συνήθως	 ρέουν	 γραμμικά	
(από	 την	πρώτη	 λέξη	 του	βιβλίου	μέχρι	 την	
τελευταία).		

Οι	 πληροφορίες	 μπορεί	 να	 ρέουν	 μη	
γραμμικά	 (μια	 λέξη	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	
μέσω	 υπερσύνδεσης	 σε	 ένα	 εξ’	 ολοκλήρου	
νέο	τμήμα	ανάγνωσης).	

Η	 ανάγνωση	 επικεντρώνεται	 σε	 μία	 σελίδα	
τη	 φορά	 –	 η	 επιλογή	 του	 αναγνώστη	 είναι	
περιορισμένη.		

Η	 ανάγνωση	 μπορεί	 να	 είναι	 διαδραστική	
(δυνατότητες	 ανταπόκρισης	 αναγνώστη,	
δυνητικά	 απεριόριστες	 αποφάσεις	 σχετικά	
με	το	πού	να	πάει	με	το	κείμενο	κ.λπ.).		

	
	
Ειδικότερα,	η	μελέτη	των	Coiro	και	Dobler	(2007)	υπογραμμίζει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	τα	
υπάρχοντα	θεωρητικά	πλαίσια	για	το	γραμματισμό,	που	αρχικά	είχαν	τεθεί	σε	σχέση	με	την	
έντυπη	 ανάγνωση,	 δεν	 έχουν	 αυτομάτως	 σχέση	 ούτε	 μεταφέρονται	 εύκολα	 στους	 νέους	
και	 αναδυόμενους	 γραμματισμούς	 του	 Διαδικτύου.	 Η	 συγκεκριμένη	 έρευνα	 παρέχει	
πολύτιμα	εμπειρικά	δεδομένα	αναφορικά	με	 το	πώς	η	ανάγνωση	στο	Διαδίκτυο	συνιστά	
μια	 πολύ	 πιο	 πολύπλοκη	 διαδικασία	 σε	 σχέση	 με	 την	 ανάγνωση	 του	 έντυπου	 λόγου	 και	
προϋποθέτει	 δεξιότητες	 οι	 οποίες	 μπορεί	 να	 είναι	 παρόμοιες,	 αλλά	 συγχρόνως	 πιο	
σύνθετες	απ’	αυτές	που	απαιτεί	η	δεύτερη.	Οι	ερευνήτριες	δείχνουν	ξεκάθαρα	το	πώς	οι	
αναγνώστες	στο	Διαδίκτυο	εμπλέκονταν	σε	μια	υπερβολικά	πολύπλοκη	και	ολοκληρωμένη	
διαδικασία	 αναγνωστικής	 κατανόησης	 ενώ	 αναζητούσαν	 πληροφορίες.	 Αναλυτικότερα,	
ανέδειξαν	 τέσσερα	 βασικά	 στοιχεία	 που	 είναι	 θεμελιώδη	 για	 την	 κατανόηση	
πληροφοριακών	υπερκειμένων,	την	προϋπάρχουσα	γνώση	των	δομών	των	ιστοχώρων	και	
των	 μηχανών	 αναζήτησης,	 την	 συμπερασματική	 συλλογιστική	 σκέψη	 (να	 διαβάζει	 κανείς	
πίσω	 απ’	 τις	 λέξεις)	 παρόμοια	 με	 αυτή	 των	 έντυπων	 μέσων,	 την	 αυτορρύθμιση	 και	 τις	
συναισθηματικές	μεταβλητές	που	σχετίζονται	με	την	αποτελεσματικότητα	και	 το	κίνητρο.	
Ένα	 εξίσου	σημαντικό	 εύρημα	αυτής	 της	μελέτης	συνίσταται	 στο	ότι	 σε	σύγκριση	με	 την	
ανάγνωση	 έντυπων	 κειμένων,	 η	 ανάγνωση	 στο	 Διαδίκτυο	 φαίνεται	 να	 απαιτεί	 πολύ	
περισσότερες	 προσπάθειες	 για	 συμπερασματικές,	 προβλεπτικές	 και	 αξιολογικές	
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αναγνωστικές	 επιλογές	 (π.χ.,	 υπερσυνδέσεις	 που	 ακολουθεί	 κανείς)	 αναμένοντας	 τη	
συνάφεια	των	πληροφοριών.		
Εξίσου	σημαντικό	αποτελεί	και	το	γεγονός	ότι	η	κατανόηση	κειμένου	στο	Διαδίκτυο	απαιτεί	
από	 τους	 αναγνώστες	 να	 προσανατολιστούν	 σε	 ένα	 νέο	 και	 δυναμικό	 χώρο	 για	 να	
καταλάβουν	πώς	 να	πάνε	πίσω	στο	σημείο	από	όπου	 ξεκίνησαν.	Αυτή	η	μελέτη	 καθιστά	
πρόδηλο	 ότι	 η	 «κατευθυντικότητα»	 ή	 το	 πώς	 να	 αυτο-ελέγχει	 ο	 αναγνώστης	 τις	
αναγνωστικές	οδούς	και	την	επιλογή	ιστοσελίδων	αποτελεί	ουσιώδηιδιότητα	του	επιδέξιου	
αναγνώστη	στο	Διαδίκτυο	(Wyatt-Smith	&	Elkins,	2012).		
Υπό	αυτό	 το	πρίσμα,	η	αναγνωστική	κατανόηση	στο	Διαδίκτυο	μπορεί	να	αντιμετωπιστεί		
ως	 μια	 διαδικασία	 έρευνας	 που	 περιλαμβάνει	 σύνθετες	 δεξιότητες,	 στρατηγικές,	 κλίσεις	
και	 κοινωνικές	 πρακτικές	 επεξεργασίας	 νοήματος	 κατά	 την	 οποία	 λαμβάνουν	 χώρα	
τουλάχιστον	 πέντε	 πρακτικές	 επεξεργασίας:	 (α)	 ανάγνωση	 για	 τον	 προσδιορισμό	
σημαντικών	ερωτημάτων,	(β)	ανάγνωση	για	τον	εντοπισμό	πληροφοριών,	(γ)	ανάγνωση	για	
την	 αξιολόγηση	 των	 πληροφοριών	 με	 κριτικό	 τρόπο,	 (δ)	 ανάγνωση	 για	 τη	 σύνθεση	
πληροφοριών,	και	(ε)	ανάγνωση	και	γραφή	για	την	επικοινωνία	των	πληροφοριών	(Leu	et	
al.,	2004).	
	

Η	ανάγνωση	ιστοπληροφοριών	ως	κοινωνικοπολιτι[σμι]κή	πρακτική	
Η	 μετάβαση	 από	 την	 μάλλον	 περιορισμένη	 αντίληψη	 περί	 γραμματισμού	 ως	 ουδέτερου	
συνόλου	γλωσσικών	μακροδεξιοτήτων	 (ανάγνωση-γραφή)	που	μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	
ανεξάρτητα	από	κοινωνικά	συμφραζόμενα	σε	μια	πιο	διευρυμένη	θεώρηση	ως	κοινωνικού	
και	πολιτισμικού	φαινομένου	συνδεόμενου	άμεσα	με	διακριτούς	τρόπους	συμμετοχής	σε	
«κοινότητες	πρακτικής»	(Lave	&	Wenger,	1991,	Lankshear	&	Knobel,	2003),	σηματοδοτεί	τη	
διατήρηση	 της	 πολιτισμικής	 πολυμορφίας	 και	 της	 ποικιλίας	 γραμματισμών	 που	 οι	
υποπολιτισμικοί	 σχηματισμοί	 στο	 σύγχρονο	 παγκοσμιοποιημένο	 κοινωνικό	 τοπίο	
υπαγορεύουν	 (New	 London	 Group,	 1996,	 Street,	 1993).	 Κατά	 συνέπεια,	 ο	 γραμματισμός	
παύει	 να	 λειτουργεί	 ως	 «[…]ένας	 τρόπος	 κατηγοριοποίησης,	 κατάταξης	 και	 διαβάθμισης	
των	 ανθρώπων»	 (Baynham,	 1995:	 6,	 2002:	 17)	 και	 συνδέεται	 με	 πλήθος	 εννοιών	 και	
ιδεολογιών,	συμπλέοντας	έτσι	με	τη	φιλοσοφία	του	Freire.	
Η	 διακήρυξη	 από	 τους	 Freire	 και	Macedo	 (1987)	 της	 ιδέας	 ότι	 η	 ανάγνωση	 του	 κόσμου	
γύρω	μας	πάντα	προηγείται	της	ανάγνωσης	ενός	κειμένου,	οριοθετεί	την	ανάγνωση	με	ένα	
σημαντικό	 και	 πρωτότυπο	 τρόπο	 ούτως	 ώστε	 να	 συμπεριλάβει	 την	 "ερμηνεία"	 από	
πλευράς	του	αναγνώστη.	Κατ’	αυτόν	τον	τρόπο,	υπογραμμίζεται	ο	κριτικός	χαρακτήρας	της	
ανάγνωσης,	 ο	 ενεργητικός	 ρόλος	 του	 αναγνώστη,	 καθώς	 και	 η	 προηγούμενη	 γνώση	 του	
κόσμου	 που	 φέρνει	 μαζί	 του	 ο	 αναγνώστης	 κατά	 την	 "ανάγνωση"	 ενός	 κειμένου.	 Ως	 εκ	
τούτου,	 προϋποτίθεται	 η	 κριτική	 συνειδητοποίηση	 του	 κόσμου	 από	 πλευράς	 του	
αναγνώστη	μέσω	μιας	«κυκλικής»	διαδικασίας	αναστοχασμού	και	δράσης.	
Η	 θεώρηση	 της	 δημιουργίας	 νοήματος	 ως	 μιας	 ενταγμένης	 κοινωνικά,	 πολιτισμικά	 και	
ιστορικά	 διαδικασίας	 συνεπάγεται	 ότι	 τα	 κείμενα	 εκλαμβάνονται	 ως	 φορείς	 ιδεολογιών	
υπό	την	έννοια	ότι	αντανακλούν	υπαρκτές	μέσα	στην	κοινωνία	ιδεολογικές	προκείμενες	και	
σχέσεις	 εξουσίας	 οι	 οποίες	 λαμβάνονται	 υπόψη/αναπαράγονται	 από	 τους	 παραγωγούς	
τους	και,	κατά	συνέπεια,	επηρεάζουν	το	ιδεολογικό	περιεχόμενό	τους.	
Κατά	τη	διαπραγμάτευση	με	ένα	κείμενο,	ο	ενεργός	και	κριτικός	αναγνώστης	ανακαλύπτει	
τις	 κοινωνικές	 πραγματικότητες	 που	 αναπαρίστανται	 ή	 αποσιωπώνται	 εντός	 του,	 ενώ	
ταυτόχρονα	αμφισβητεί	και	απορρίπτει	 τις	παγιωμένες	σχέσεις	εξουσίας	 (Comber,	1999).	
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Από	 την	 άλλη,	 η	 διδασκαλία	 της	 ανάγνωσης	 μετασχηματίζεται	 σε	 κριτική	 κοινωνική	 και	
πολιτική	πράξη,	με	την	ανακάλυψη	και	αμφισβήτηση	των	κυρίαρχων	Λόγων	εξουσίας	και	
των	 ιδεολογίες	 που	 διαιωνίζουν	 στερεότυπα	 για	 το	 φύλο,	 τη	 φυλή,	 την	 κουλτούρα,	 την	
κοινωνική	τάξη,	τη	θρησκεία,	και	τη	γλώσσα	(Gee,	1996,	Lankshear	&	Knobel,	2003).	
Με	τον	ίδιο	τρόπο,	που	η	έντυπη	ανάγνωση	και	κατανόηση	χρειάζεται	να	γίνει	κατανοητή	
και	να	μελετηθεί	στο	πλήρες	φάσμα	των	συμφραζομένων	της,	η	ανάγνωση	και	κατανόηση	
στο	 Διαδίκτυο	 επιχειρείται	 να	 ιδωθεί	 υπό	 το	 πρίσμα	 των	 κοινωνικών,	 πολιτισμικών,	
ιστορικών	και	θεσμικών»	συμφραζομένων	εντός	των	οποίων	συντελείται	(Gee,	2010).		
Η	 ευρεία	πρόσβαση	 των	μαθητών	μέσω	 των	μηχανών	αναζήτησης	σε	 ένα	 τεράστιο	 όγκο	
πληροφοριών	 και,	 κατ’	 επέκταση,	 σε	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	 ιδεών	 και	 απόψεων	 οι	 οποίες	
προβάλλουν	κατά,	κύριο	λόγο,	δεσπόζουσες	τάσεις	και	ιδεολογίες	φέρνουν	στο	προσκήνιο	
την	 ανάγκη	 να	 διδάσκονται	ώστε	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	ασκούν	 κριτική	 στο	Διαδίκτυο,	ως	
σύνολο	 και	 όχι	 αποσπασματικά.	 Χρειάζεται	 να	 γίνει	 κατανοητό	 ότι	 όλα	 τα	 κείμενα	 –	
συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 διαδικτυακών,	 θεμελιώνονται	 πάνω	 σε	 πολιτικές	 και	
οικονομικές	βάσεις,	δεν	υπάρχουν	στο	κενό,	ούτε	είναι	ουδέτερα,	αντίθετα	συσχετίζονται	
μεταξύ	τους·	ως	προϊόντα	της	ευρύτερης	οικονομικής	και	πολιτικής	διαμάχης.	Οι	μαθητές	
μας	 χρειάζεται	 να	 μαθαίνουνγια	 την	 ιδεολογική	 φύση	 των	 κειμένων	 του	 Διαδικτύου.	
Παραθέτοντας	τους	McClaren	και	Lankshear	(1993),	οι	μαθητές	πρέπει	να	καταλάβουν	πώς	
να	 αναζητούν	 δραστικά	 τις	 αντιφάσεις	 μέσα	 στο	 περιβάλλον	 πληροφορίας	 και	 να	
αναπτύξουν	“οπτικές	για	τις	οπτικές”	(Fabos,	2008).	
Ανάγεται,	 λοιπόν,	 σε	 βασική	 διδακτική	 επιδίωξη	 οι	 μαθητές	 να	 αποκτούν	 δεξιότητες	 και	
στάσεις	τέτοιες	ώστε	να	λειτουργούν	με	κριτικό	τρόπο	μέσα	στο	συνεχώς	μεταβαλλόμενο	
περιβάλλον	της	ιστοπληροφόρησης.		
Υπό	αυτό	το	πρίσμα,	η	παρούσα	έρευνα	εστιάζει	στην	ανάδειξη	εμπειρικών	τρόπων	μέσω	
των	οποίων	προωθείται	εντός	της	τάξης,	η	ανάγνωση	για	την	αξιολόγηση	ιστοπληροφοριών	
με	 κριτικό	 τρόπο.	 Ειδικότερα,	 στόχο	 της	 παρούσας	 εργασίας	 αποτελεί	 η	 διερεύνηση	 των	
τρόπων	με	τους	οποίους	η	αξιοποίηση	προεπιλεγμένων	από	την	ερευνήτρια-εκπαιδευτικό	
ιστοπληροφοριών	 γύρω	από	 το	προσφυγικό	 ζήτημα,	 συμβάλλει	 στην	ανάδειξη	όλων	 των	
φωνών	 της	 κοινότητας	 της	 τάξης	 και	 στο	 σταδιακό	 μετασχηματισμό	 της	 στάσης	 τους	
απέναντι	σε	μια	μαθήτρια,	προσφυγοπούλα	από	τη	Συρία.	
	

Μεθοδολογία	
Μεθοδολογικός	Σχεδιασμός	

Η	 παρούσα	 έρευνα	 συνιστά	 μελέτη	 περίπτωσης	 και	 αποτελεί	 τμήμα	 μιας	 ευρύτερης	
έρευνας	 παρέμβασης,	 καθώς	 για	 τις	 ανάγκες	 της	 σχεδιάστηκε,	 οργανώθηκε	 και	
υλοποιήθηκε	 διδακτική	 παρέμβαση,	 με	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	
στους	μαθητές	για	την	‘ανάγνωση’	ιστοπληροφοριών.	Η	ευρύτερη	έρευνα	εντάσσεται	εντός	
του	πλαισίου	της	έρευνας	δράσης2.		
Υιοθετήθηκε	ποιοτική	προσέγγιση	λόγω	των	πλεονεκτημάτων	με	τις	οποίες	συνδέονται	οι	
ποιοτικές	ερευνητικές	μέθοδοι.		

																																																																				
	

2 Τον ρόλο του κριτικού φίλου στη συγκεκριµένη έρευνα τον έπαιξαν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της 
διδακτικής παρέµβασης δύο πρόσωπα. Η επιβλέπουσα της εργασίας, µε την οποία η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια 
είχε συχνές συναντήσεις, κατά τις οποίες και γινόταν διεξοδική αναστοχαστική συζήτηση γύρω από ζητήµατα 
που προέκυπταν κατά τη διάρκειά της, καθώς και ο διευθυντής του σχολείου 
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Για	την	ανάλυση	των	δεδομένων	της	έρευνας	χρησιμοποιήθηκε	ως	ερευνητική	μέθοδος	η	
ποιοτική	 ανάλυση	 του	 περιεχομένου.	 Η	 μέθοδος	 αυτή	 αποσκοπεί	 στον	 εντοπισμό	 των	
κατάλληλων	κατηγοριών	και	μονάδων	ανάλυσης	που	θα	συσχετίζονται	άμεσα	με	τον	σκοπό	
της	 έρευνας	 (Cohen	 et	 al.,	 2008:	 282).	 Στην	 παρούσα	 μελέτη	 τα	 ερευνητικά	 δεδομένα	
καταγράφηκαν	πρώτα	στο	ημερολόγιο	της	ερευνήτριας	και	έπειτα	αξιοποιήθηκαν	από	εκεί	
για	την	ανάλυση	του	ερευνητικού	υλικού.	
	

Η	κοινότητα	της	τάξης	
Η	παρούσα	έρευνα	εστιάζει	στην	προσφυγοπούλα	μαθήτρια	από	 τη	 Συρία	 (Σ),	μέλος	 της	
κοινότητας	 της	 Στ΄1	 τάξης,	 ενός	 δωδεκαθέσιου	 δημόσιου	 Δημοτικού	 Σχολείου	 της	
Ανατολικής	Θεσσαλονίκης,	αποτελούμενης	από	είκοσι	πέντε	(25)	μαθητές,	εκ	των	οποίων	
δέκα	τρία	(13)	αγόρια	και	δώδεκα	(12)	κορίτσια.		
Από	τη	συνέντευξη	με	τον	εκπαιδευτικό	της	τάξης	προκύπτει	ότι	η	Σ	είναι	ανενεργό	μέλος	
της	κοινότητας	της	τάξης,	διαθέτει	ελάχιστη	γνώση	της	ελληνικής	γλώσσας,	αλλά	κατέχει	το	
βασικό	επίπεδο	γνώσης	της	αγγλικής	γλώσσας.				
	

Μέθοδοι	και	εργαλεία	συλλογής	δεδομένων	
Για	 τη	 συλλογή	 δεδομένων	 αξιοποιήθηκαν	 η	 συμμετοχική	 παρατήρηση,	 η	 τήρηση	
ημερολογίου	από	την	εκπαιδευτικό-ερευνήτρια,	ο	αναστοχασμός	και	η	συνέντευξη	με	τον	
εκπαιδευτικό.	
Η	 ερευνητική	 παρατήρηση	 ως	 μέσο	 συλλογής	 δεδομένων	 αφορά	 στην	 παρακολούθηση	
από	τον	ερευνητή	του	φαινομένου	που	μελετάται	καθώς	και	στην	καταγραφή	από	αυτόν	
των	 πληροφοριών	 που	 προκύπτουν	 από	 την	 παρακολούθηση	 (Καραγεώργος,	 2002:165).	
Στη	 συγκεκριμένη	 έρευνα	 ως	 παρατηρήτρια	 δρούσε	 ταυτόχρονα	 η	 ίδια	 η	 ερευνήτρια,	 η	
οποία	 προσπαθούσε	 κατά	 την	 ώρα	 της	 διδασκαλίας	 να	 καταγράφει	 συνοπτικά	 και	
κωδικοποιημένα	 τα	 γεγονότα	 που	 διαδραματίζονταν	 στην	 τάξη.	 Τα	 στοιχεία	 των	
καταγραφών	 αποτελούσαν	 τον	 κορμό	 για	 τη	 συγγραφή	 του	 ημερολογίου,	 μια	 από	 τις	
ερευνητικές	 μεθόδους	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 ως	 βάση	 για	 τη	 συλλογή	 δεδομένων	 στην	
παρούσα	έρευνα	δράσης.		
Το	ημερολόγιο	αποτέλεσε	ένα	από	τα	όργανα	ελέγχου	της	διαδικασίας	της	παρέμβασης	και	
άντλησης	στοιχείων.	Η	χρήση	καταγραφών	σε	ένα	ημερολόγιο	συζητήθηκε	ως	απαραίτητη	
προϋπόθεση	 για	 τη	 συστηματικοποίηση	 της	 προσπάθειας	 κατανόησης,	 αλλά	 και	
παρακολούθησης	 της	 όλης	 ερευνητικής	 και	 εκπαιδευτικής	 πορείας.	 Αποφασίστηκε	 η	
σύνταξη	προσωπικού	ηµερολογίου,	το	οποίο	θα	αντικατόπτριζε	την	προσωπική	οπτική	της	
εκπαιδευτικού-ερευνήτριας,	ενώ	στη	συνέχεια	θα	ακολουθούσε	κριτικός	αναστοχασμός	επί	
των	 καταγραφών.	 Η	 σύνταξη	 του	 ημερολογίου	 ήταν	 καθημερινή	 και	 πραγματοποιούταν	
έπειτα	 από	 τη	 διεξαγωγή	 του	 κάθε	 μαθήματος	 αξιοποιώντας	 και	 τα	 στοιχεία	 που	
καταγράφονταν	κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	του	μαθήματος	σε	συνοπτική	μορφή.	Τα	
ημερολόγια	 δεν	 είχαν	 μόνο	 περιγραφικό	 χαρακτήρα,	 αλλά	 οι	 περιγραφές	 συνοδεύονταν	
από	την	ερμηνεία	των	καταγραφών.		
Κατά	 τη	 διάρκεια	 διεξαγωγής	 της	 έρευνας,	 αλλά	 και	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	
παρέμβασης,	τα	ημερολόγια	λειτούργησαν	ως	μέσο	αναστοχασμού	επί	των	εκπαιδευτικών	
πρακτικών.	Ο	αναστοχασμός	 έχει	 συνδεθεί	 με	 διαδικασίες	 όπου	 το	 άτομο	 επιστρέφει	 σε	
μία	 θεωρία,	 εμπειρία	 ή	 πρακτική	 και	 την	 επανεξετάζει	 προκειμένου	 να	 αναγνωρίσει	 τις	
συνέπειές	 της.	 Μία	 επιπλέον	 διάσταση	 που	 προστίθεται	 στην	 αναγνώριση	 συσχετίσεων	
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ανάμεσα	στις	 επιλεγμένες	 εκπαιδευτικές	πρακτικές	 και	 τις	συνέπειές	 τους	 είναι	αυτή	 της	
κριτικής	 στάσης	 και	 της	 προσπάθειας	 αλλαγής	 τους	 (Αυγητίδου,	 2011).	 Έτσι,	 η	 κριτική	
αναθεώρηση	των	εκπαιδευτικών	πρακτικών	και	των	αποτελεσμάτων	της	διδασκαλίας	ήταν	
βασική	επιδίωξη	της	διαδικασίας.	
Η	 τρίτη	 μέθοδος	 συλλογής	 δεδομένων	 που	 επιλέχθηκε	 να	 χρησιμοποιηθεί	 είναι	 η	
συνέντευξη,	 η	 οποία	 αποτελεί	 διαδεδομένη	 μέθοδο	 συλλογής	 ποιοτικού	 υλικού	 στις	
κοινωνικές	 επιστήμες	 (Robson,	 2010:319).	 Συνέντευξη	 αποφασίστηκε	 να	 διεξαχθεί	 με	 το	
πρόσωπο	 που	 σχετίζεται	 άμεσα	 με	 τους	 συμμετέχοντες	 της	 έρευνας	 διαδραματίζοντας	
καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 διαμόρφωσή	 τους	ως	 υποκείμενα,	 δηλαδή	 το	 δάσκαλο	 της	 τάξης.	
Δεδομένου	ότι	η	ερευνήτρια	δεν	είναι	ταυτόχρονα	και	η	εκπαιδευτικός	της	τάξης,	πριν	την	
παρέμβαση	επιλέχθηκε	να	γίνει	μια	συνέντευξη	στον	δάσκαλο	της	τάξης,	προκειμένου	να	
αντληθούν	 επιπλέον	στοιχεία	που	θα	μπορούσαν	 να	αξιοποιηθούν	 για	 την	 ερμηνεία	 των	
δεδομένων	της	παρέμβασης	όσον	αφορά	στις	πρακτικές	των	παιδιών,	στις	προηγούμενες	
γνώσεις	 τους	 και	 στα	μαθησιακά	αποτελέσματα.	Άλλωστε,	 όπως	 επισημαίνεται	από	 τους	
(Altrichter	 et	 al.,	 2001:	 155)	 οι	 συνεντεύξεις	 είναι	μορφές	 επικοινωνίας	που	αποσκοπούν	
στην	καταγραφή	απόψεων,	με	στόχο	την	καλύτερη	κατανόηση	μιας	κατάστασης.	
Για	 τις	 ανάγκες	 της	 έρευνας	 επιλέχθηκε	 ο	 τύπος	 των	 ημιδομημένων	 συνεντεύξεων,	
επιδιώκοντας	 να	 δοθεί	 στον	 ερωτώμενο	 η	 αίσθηση	 της	 «συζήτησης	 με	 κάποιο	 σκοπό»,	
διατηρώντας	 ταυτόχρονα	 ευελιξία	 κινήσεων,	 όπως	 απορρέει	 από	 το	 συγκεκριμένο	 τύπο	
ερευνητικής	συνέντευξης	(Robson,	2010).			
	

Παρουσίαση	οργάνωσης	της	διδακτικής	παρέμβασης	
Για	 τις	 ανάγκες	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 πραγματοποιήθηκε	 ανασχεδιασμός	 της	
ενότητας	17	«Πόλεμος	και	Ειρήνη»	του	γ’	 τεύχους	του	σχολικού	εγχειριδίου	της	γλώσσας	
της	 Στ’	 τάξης,	 ο	 οποίος	 εδράστηκε	 στις	 αρχές	 του	 Κριτικού	 Γραμματισμού.	 	 Πιο	
συγκεκριμένα,	 η	 παρέμβαση	 διακρίθηκε	 σε	 τρεις	 φάσεις.	 Η	 πρώτη	 φάση	 αφορούσε	 στη	
διερεύνηση	 των	 ήδη	 υπαρχουσών	 γνώσεων	 και	 απόψεων	 των	 μαθητών	 σχετικά	 με	 το	
προσφυγικό	ζήτημα.	Στη	δεύτερη	φάση	επιχειρήθηκε	σταδιακά	μέσω	της	καθοδήγησής	μας	
και	της	κριτικής	αποτίμησης	ποικίλων	πηγών	προερχόμενων	από	τον	ΠΙ,	να	διαμορφώσουν	
μια	πιο	σφαιρική	 γνώμη	σχετικά	με	αυτό	 το	φλέγον	 κοινωνικό	 ζήτημα.	 Τέλος,	 στην	 τρίτη	
φάση	εξετάστηκε	αν	υπήρξε	μετασχηματισμός	των	αρχικών	αντιλήψεων	και	στάσεων	των	
μαθητών	σχετικά	με		τους	πρόσφυγες.		
Θεμελιώδη	 άξονα	 της	 ενότητας	 αποτέλεσε	 η	 διαμόρφωση	 ενός	 αναγνωστικού	
πολυμεσικού/πολυτροπικού/πολυφωνικού	σύμπαντος,	δηλαδή	ενός	συνόλου	κειμένων,	το	
οποίο	θα	αναδεικνύει	τις	πολλαπλές	κοινότητες	λόγου	που	τοποθετούνται	στο	προσφυγικό	
ζήτημα,	εκφράζοντας	τις	ιδεολογικές	θέσεις	τους.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	απώτερος	σκοπός	είναι	
η	 επεξεργασία	 των	 κειμένων	 με	 τέτοιο	 τρόπο,	 ώστε	 οι	 μαθητές	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 τα	
κατανοούν	 σε	 βάθος	 εντοπίζοντας	 στις	 γλωσσικές	 και/ή	 οπτικές	 δομές,	 τις	 υπόρρητες	
παραδοχές	 του	 εκάστοτε	 κειμένου,	 αλλά	 και	 τις	 αξίες,	 ιδεολογίες,	 πρακτικές	 που	
προβάλλει,	 την	 ίδια	 στιγμή	 που	 αποσιωπά	 άλλες.	 Αυτή	 η	 οπτική	 υπαγορεύεται	 από	 τον	
στόχο	 που	 τέθηκε	 σχετικά	 με	 την	 καλλιέργεια	 της	 κριτικής	 επίγνωσηςτου	 καθορισμού	
σημειωτικών	επιλογών	που	γίνονται	κατά	τη	δόμηση	συγκεκριμένων	νοημάτων	.	
Βασική	 πηγή	 άντλησης	 των	 υλικών	 και	 βασικός	 άξονας	 όλων	 των	 δραστηριοτήτων	
αποτέλεσε	ο	Παγκόσμιος	Ιστός,	ο	οποίος	παρέχει	μια	πληθώρα	ιστοπληροφοριών.	Ωστόσο,	
η	 ποικιλία	 ιστοπληροφοριών	 συνδέεται	 με	 την	 ανάγκη	 για	 καθορισμό	 συγκεκριμένων	
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κριτηρίων	επιλογής	αυτών	βάσει	αναγκών	του	σχεδίου	διδασκαλίας,	αλλά	και	δεδομένης	
της	 ανάγκης	 για	 αξιολόγηση	 των	 πηγών	 πριν	 δοθούν	 στους	 μαθητές	 ως	 προς	 την	
παιδαγωγική	 καταλληλότητά	 τους	 και	 την	 εγκυρότητα	 και	 αξιοπιστία	 τους	 εν	 γένει.	 Η	
εμπλοκή	 των	 δασκάλων	 στη	 διαδικασία	 αξιολόγησης	 των	 ιστοπληροφοριών	 του	
Παγκόσμιου	Ιστού	αποτελεί	μια	απαραίτητη	ενέργεια	και	για	έναν	άλλο	λόγο,	προκειμένου	
στη	συνέχεια	να	είναι	σε	θέση	να	καλλιεργήσουν	στους	μαθητές	τους	δεξιότητες	κριτικής	
αμφισβήτησης	και	κριτικού	στοχασμού	επί	των	πληροφοριακών	πόρων	του	διαδικτύου.	Τα	
κριτήρια	 βάσει	 των	 οποίων	 αξιολογήθηκαν	 οι	 ιστοπληροφορίες	 που	 αξιοποιήθηκαν	 ως	
διδακτικό	υλικό	συνοψίζονται	στα	εξής:	
(α)	 αντικειμενικότητα,	 κατά	 πόσο	 υπάρχουν	 προκαταλήψεις	 ή	 διαφημίσεις	 που	 θα	

μπορούσαν	 να	 αποπροσανατολίσουν	 τους	 μαθητές	 από	 το	 περιεχόμενο	 της	
ιστοπληροφορίας,		

(β)	 συγγραφέας/δημιουργός,	 κατά	 πόσο	 η	 ιστοπληροφορία	 έχει	 γραφτεί	 από	
έμπιστο/αξιόπιστο	συγγραφέα,		

(γ)	σκοπός,	κατά	πόσο	ο	σκοπός	για	τον	οποίο	έχει	δημιουργηθεί	η	ιστοπληροφορία	είναι	
σαφής	και	ανταποκρίνεται	στους	στόχους	του	εκπαιδευτικού,		

(δ)	 ενημέρωση	 πληροφοριών,	 κατά	 πόσο	 το	 περιεχόμενο	 της	 ιστοπληροφορίας	 έχει	
πρόσφατα	ανανεωθεί,		

(ε)	σχεδιασμός	και	καταλληλότητα	της	γλώσσας	για	την	ηλικία	των	παιδιών,	κατά	πόσο	ο	
τρόπος	σχεδίασης	και	η	γλώσσα	που	χρησιμοποιείται	είναι	κατάλληλη	για	το	ηλικιακό	
επίπεδο	των	μαθητών	και		

(στ)	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	εμπλέκουν	τους	μαθητές	στη	μαθησιακή	διαδικασία,	κατά	πόσο	
η	 ιστοπληροφορία	 εμπλέκει	 τους	 μαθητές	 σε	 διαδικασίες	 σκέψης	 και	
προβληματισμού/αναστοχασμού	υψηλής	τάξης.		

	
	

Ανάλυση	δεδομένων	
Ποιοτική	ανάλυση	του	παραγόμενου	μαθητικού	υλικού	

	
Φάση	Α:	Διερεύνηση	των	υπαρχουσών	γνώσεων	και	απόψεων	των	μαθητών	σχετικά	με	
το	προσφυγικό	ζήτημα	
Κατά	τη	διάρκεια	της	πρώτης	ημέρας	της	έρευνας	παρέμβασης,	οι	μαθητές	χωρίστηκαν	σε	
ομάδες	 και	 ασχολήθηκαν	 με	 δραστηριότητες	 που	 σκοπό	 είχαν	 να	 διερευνήσουν	 την	
προηγούμενη	 γνώση	 τους	 αναφορικά	 με	 δεξιότητες	 αναζήτησης	 και	 πλοήγησης	 στον	 ΠΙ,	
καθώς	 και	 ικανότητες	 κατανόησης	 online	 πολυτροπικών	 κειμένων	 σχετικών	 με	 το	
προσφυγικό	 ζήτημα	προκειμένου	να	αναδειχθούν	οι	αντιλήψεις	και	στάσεις	 τους	σχετικά	
με	 αυτό	 το	 φλέγον	 κοινωνικό	 φαινόμενο.	 Η	 μαθήτρια	 προσφυγοπούλα	 εντάχθηκε	 σε	
κάποια	ομάδα,	αφού	εκδήλωσε	την	επιθυμία	συμμετοχής	της,	και	παρόλο	που	δεν	έλαβε	
μέρος	 στην	 απάντηση	 των	 ερωτήσεων	 του	 ερωτηματολογίου,	 παρακολουθώντας	 τα	
υπόλοιπα	 παιδιά	 να	 πλοηγούνται	 αντιλήφθηκε	 το	 θέμα	 από	 τις	 εικόνες,	 ζωγράφισε	
λουλούδια	 και	 έγραψε	 στα	 συριακά	 «Αφήστε	 τη	 Συρία»,	 ως	 τίτλο	 της	 ζωγραφιάς.	 Η	
ζωγραφιά	δεν	παρατίθεται	στην	έρευνα,	καθώς	η	μαθήτρια	εξέφρασε	την	επιθυμία	της	να	
την	 κρατήσει,	 ώστε	 να	 τη	 δώσει	 στη	 μητέρα	 της.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 παραπάνω,	 γίνεται	
αντιληπτό	ότι	η	Σ	εμφανίζεται	ως	ενεργότερο	μέλος	της	κοινότητας	της	τάξης.		
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Τη	δεύτερη	μέρα,	 τα	παιδιά	παρακολούθησαν	στα	συριακά	με	ελληνικούς	υπότιτλους	σε	
επίπεδο	 ολομέλειας	 της	 τάξης	 και	 μέσω	 προτζέκτορα	 το	 βίντεο	 με	 τίτλο	 «Μην	 τους	
καταδικάζεις.	 Άκουσέ	 τους»	 (https://www.youtube.com/watch?v=nxAvJpRLlRk&t=1s).	 Σε	
γενικές	 γραμμές,	 παρατηρήθηκε	 από	 την	 κοινότητα	 της	 τάξης	 απουσία	 έκφρασης	
συμπόνιας	ως	προς	τη	συμμαθήτριά	τους	και	έλλειψη	ενσυναίσθησης,	σε	αντίθεση	με	τις	
γραπτές	δηλώσεις	τους	για	το		προσφυγικό	ζήτημα,	όπως	αυτές	καταγράφηκαν	στα	φύλλα	
εργασίας	 που	 είχαν	 προηγουμένως	 συμπληρώσει.	 Χαρακτηριστική	 ήταν	 η	 αρνητική	
αντίδραση	 ενός	 μαθητή,	 ο	 οποίος	 εξέφρασε	 ειρωνεία	 και	 υποτίμηση	 απέναντι	 στον	
πολιτισμό	των	Συρίων,	αλλά	και	αποδοχή	στερεοτυπικών	αντιλήψεων	για	τους	πρόσφυγες,	
στάση	στην	οποία	επέμεινε	και	μετά	την	ολοκλήρωση	του	βίντεο,	παρά	το	γεγονός	ότι	κατά	
τη	διάρκεια	της	προβολής	η	Σ	ξέσπασε	σε	κλάματα	με	λυγμούς	και	άρχισε	να	τρέμει,	οπότε	
και	η	εκπαιδευτικός-ερευνήτρια	προσπάθησε	να	την	ηρεμήσει.		
	

Εικόνα	1	
Στάση	μαθητών	απέναντι	στο	προσφυγικό	ζήτημα,	όπως	προκύπτει	από	τις	προφορικές						τους	διεπιδράσεις	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Στην	πορεία	η	Σ	σε	σπαστά	αγγλικά	εξήγησε	ότι	το	βίντεο	της	ξυπνάει	μνήμες	σχετικές	με	
τον	ξεριζωμό	της	ίδιας	και	της	οικογένειάς	της.	Ακόμη,	αξιοσημείωτο	είναι	το	γεγονός	ότι	το	
βίντεο	 «Μια	 ιστορία	 που	 θα	 σε	 εκπλήξει»	
(https://www.youtube.com/watch?v=JN_TygoVXic),	 που	 ακολούθησε,	 αποτέλεσε	 αφορμή	
για	 τη	Σ	να	εκφράσει	 τα	συναισθήματά	της	και	με	γραπτό	τρόπο	στη	γλώσσα	της,	καθώς	
μετά	 την	 προβολή	 του	 βίντεο	 προχώρησε	 στην	 παραγωγή	 κειμένου	 στη	 γλώσσα	 της	 το	
οποίο	 παρατίθεται	 μεταφρασμένο	 στην	 Εικόνα	 2.	 	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 προβολής	 του	
βίντεο	 η	 κοινότητα	 της	 τάξης	 παρακολουθούσε	 χωρίς	 να	 προχωρήσει	 σε	 κάποιο	 είδος	
σχολιασμού.	
Στο	κείμενό	της	η	μαθήτρια	φαίνεται	να	συνειδητοποιεί	τις	συνέπειες	του	πολέμου	και	να	
νοσταλγεί	τη	ζωή	της	πριν	από	τον	πόλεμο.	Αναφέρεται	στον	ISIS	σα	να	πρόκειται	για	ενιαία	
ομάδα,	 τα	 μέλη	 της	 οποίας	 είναι	 ενεργητικά,	 δρουν	 ως	 υποκείμενα	 και	 προβαίνουν	 σε	
βιαιοπραγίες,	ενώ	παρουσιάζονται	αντιθετικά	ως	προς	το	συριακό	κράτος.	Στο	σημείο	αυτό	
παρατηρείται	στο	κείμενο	της	Σ	το	σχήμα	«εμείς»	σε	αντίθεση	με	τους	«άλλους»,	οι	οποίοι	
«άλλοι»	αποτελούν	και	την	αιτία	πρόκλησης	βασάνων	της	Σ	και	των	δικών	της	ανθρώπων,	
κατά	 τη	 μαθήτρια.	 Ακόμη,	 απαντάται	 έντονα	 συγκινησιακή	 γλώσσα	 για	 την	 αποτύπωση	
συναισθημάτων	(κίνδυνος,	φόβος),	που	αποδίδεται	με	συγκεκριμένες	γλωσσικές	επιλογές	
και	 σχήματα	 λόγου.	 Η	 αφήγηση	 των	 στάσεων	 του	 ταξιδιού	 πραγματοποιείται	 γραμμικά,	
μέσω	 της	 χρήσης	 συνδέσμων	 και	 της	 αναφοράς	 τοποθεσιών,	 προσδίδοντας	 συνοχή	 και	
συνεκτικότητα	 στο	 κείμενο.	 Το	 γεγονός	 ότι	 επαναλαμβάνει	 το	 σκηνικό	 που	

«Τι	σχέση	έχει	η	Συρία	με	τη	Μικρά	Ασία;	Οι	
Μικρασιάτες	μιλούσαν	την	ελληνική	γλώσσα,	
είχαν	ελληνική	ιθαγένεια	και		ήταν	Χριστιανοί	
Ορθόδοξοι.	Οι	Σύριοι	δεν	ξέρουν	ούτε	μια	λέξη	
στα	ελληνικά»		
	

«Αλακχαμπάρ,	τι	γλώσσα	μιλάνε	όλοι	αυτοί;»		
	

Ειρωνεία,	υποτίμηση,	
αποδοχή	

στερεοτυπικών	
αντιλήψεων	για	τους	

πρόσφυγες	
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διαδραματίστηκε	 στη	 βάρκα,	 αποδεικνύει	 ότι	 πρόκειται	 για	 συμβάν	 που	 τη	 στιγμάτισε.	
Συνοπτικά,	 θα	 μπορούσαμε	 να	 συμπεράνουμε	 ότι	 μέσω	 της	 παραγωγής	 κειμένου	 η	
μαθήτρια	 αποκτά	 φωνή,	 που	 την	 καθιστά	 ενεργότερο	 μέλος	 της	 τάξης,	 ενώ	 παράλληλα	
αισθάνεται	 ότι	 τα	 βιώματά	 της	 είναι	 άξια	 να	 ακουστούν,	 και	 βρίσκει	 θάρρος	 να	 τα	
μοιραστεί.	
	
	

Εικόνα	2	
«Το	ταξίδι	της	προσφυγιάς»:	Το	δεύτερο	παραγόμενο	κείμενο		
	
		
	
	
	
											
	
	
															
															
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Με	την	έναρξη	της	τρίτης	ημέρας	της	παρέμβασης	ανακοινώθηκε	στη	Σ	ότι	θα	μεταφραστεί	
όσο	πιο	σύντομα	γίνεται	το	κείμενό	της	στα	ελληνικά,	ώστε	να	διαβαστεί	στην	ολομέλεια	
της	 τάξης,	 γεγονός	 που	 την	 παρακίνησε	 και	 την	 ώθησε	 στην	 παραγωγή	 δύο	 ακόμη	
κειμένων.		
Στο	 πρώτο	 από	 αυτά	 αναφέρει	 ό,	 τι	 και	 στο	 κείμενο	 που	 παρατέθηκε	 παραπάνω,	
συμπληρώνοντας:	 «Όταν	 μας	 έπιασαν	 οι	 Τούρκοι	 είμαστε	 200	 άτομα.	 Το	 δεύτερο	 camp	
ήταν	στην	Καβάλα,	μετά	την	Κω».	Η	επανάληψη	των	συγκεκριμένων	πληροφοριών	συναπτά	
σε	δύο	κείμενα	οδηγεί	στο	συμπέρασμα	ότι	η	μαθήτρια	καταβάλλεται	από	έντονη	ανάγκη	
τόσο	 να	 ακουστεί	 η	 «φωνή»	 της,	 όσο	 και	 να	 επιβεβαιωθεί	 ότι	 έχει	 επιτευχθεί	 η	
γνωστοποίηση	των	γεγονότων	που	συμβαίνουν	στη	χώρα	της,	ώστε	να	ευαισθητοποιηθεί	
το	ακροατήριο.	

Η	ζωή	στη	Συρία	γράφτηκε	πλέον	στην	
ιστορία.	Η	Συρία	καταστράφηκε	το	2013.	
Ήρθαν	αυτοί	οι	τρομοκράτες	που	
ονομάζονται	ISIS	ή	αποκαλούν	τον	εαυτό	
τους	ισλαμικό	κράτος.	Μπήκε	στη	Συρία	
και	ξεκίνησε	να	σκοτώνει	ανθρώπους,	να	
βιάζει	γυναίκες	και	να	σκοτώνει	παιδιά.	
Όλοι	οι	άνθρωποι	της	Συρίας	
σκορπίστηκαν	και	πάλευαν	για	να	
γλιτώσουν	από	τα	βάσανα.	Έγιναν	
μετανάστες	σε	ευρωπαϊκές	χώρες	και	σε	
άλλες	χώρες	του	κόσμου.	Η	ζωή	των	
παιδιών	καταστράφηκε	ολόκληρη.	Εγώ	
σαν	παιδί	έχασα	τα	παιδικά	μου	χρόνια.	
Εγώ	και	οι	γονείς	μου	φύγαμε	στο	Ιράκ	το	
2014	και	κάτσαμε	εκεί	δύο	χρόνια	και	
μετά	χάλασαν	τα	πράγματα	εκεί	και	δεν	
μπορούσαμε	να	μείνουμε	περισσότερο.	
Μετά	από	αυτό	ο	μπαμπάς	μου	
αποφάσισε	να	πάει	στη	Γερμανία.	Πήγε	
και	έφτασε	και	μετά	από	οχτώ	μέρες	
εμείς	τον	ακολουθήσαμε.	Δυστυχώς	οι	
Τούρκοι	μας	πιάσανε	και	μας	βάλανε	
κάπου.	Σε	ένα	μέρος	χειρότερο	από	
φυλακή.	Ήταν	πολύ	δύσκολα	και	εκεί	

Συνειδητοπο
ίηση	

Απόδοση	
ευθυνών	
μέσω	

Έντονα	
συγκινησιακ
ή	γλώσσα	

Αφήγηση	
στάσεων	

Κατάσταση	

Κριτική	
αξιολόγηση	

Προσφυγή	
σε	μη	

νόμιμα	μέσα	

Περιγραφή	
συνθηκών	

Διάψευση	
προσδοκιών,	
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Στο	δεύτερο	εξ	αυτών	(Εικόνα	3)	κρίνεται	σκόπιμο	να	τονιστεί	ότι	η	Σ	αξιολογεί	κριτικά	την	
κατάσταση	που	 βίωσε,	 συνειδητοποιεί	 την	 απουσία	 της	 κρατικής	 μέριμνας	 από	πλευράς	
του	ελληνικού	κράτους,	καθώς	από	τις	γλωσσικές	της	επιλογές	φαίνεται	να	αναγάγει	 την	
ΜΚΟ	σε	πρωταγωνιστή	της	ισχύουσας	κατάστασης,	αν	και	επισημαίνει	ότι	οι	συνθήκες	που	
αυτή	 εξασφαλίζει	 δεν	 είναι	 οι	 καλύτερες,	 αντιλαμβανόμενη	 την	 εκμετάλλευση	 που	
υφίστανται	οι	πρόσφυγες	από	τη	ΜΚΟ.		

	
	
	
Εικόνα	3	

«Η	ζωή	των	Συρίων	στην	Ελλάδα»:	Το	τέταρτο	παραγόμενο	κείμενο		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Συνοψίζοντας,	όλα	 τα	κείμενα	 της	Σ,	σύμφωνα	και	με	 την	άποψη	ατόμου	για	 το	οποίο	η	
αραβική	 γλώσσα	 αποτελεί	 τη	 μητρική	 του	 γλώσσα,	 διακρίνονται	 από	 κακή	 γλωσσική	
έκφραση	 και	 ορθογραφία,	 απουσία	 χρήσης	 κανόνων	 γραμματικής	 και	 συντακτικού,	
έκφραση	 στην	 καθομιλουμένη	 και	 όχι	 στην	 επίσημη	 λόγια	 διάλεκτο,	 διάχυτη	
συναισθηματική	έκφραση	και	τρόπο	γραφής	που	παραπέμπει	σε	μικρότερη	ηλικία	από	της	
μαθήτριας,	 χαρακτηριστικά	 που	 θα	μπορούσαμε	 να	αποδώσουμε	 τόσο	 στη	 μακροχρόνια	
απουσία	της	από	το	σχολείο	όσο	και	στις	βιωμένες	καταστάσεις.		

	
	

	
Η	ζωή	των	Συρίων	στην	Ελλάδα	

	
Πρώτα	από	όλα	ήταν	μια	οργάνωση	που	
βοηθούσε	τους	πρόσφυγες	που	έμεναν	στο	
camp.	Παλιά	περνούσαν	τους	ανθρώπους	από	
τα	σύνορα.	Παλιά	η	οργάνωση	βοηθούσε	τους	
ανθρώπους	να	περάσουν	τα	σύνορα	αν	και	ήταν	
κλειστά.	Σιγά	σιγά	σταμάτησε	να	το	κάνει.	Το	
χειρότερο	camp	ήταν	αυτό	στα	σύνορα	με	τη	
Σερβία	(μάλλον	εννοεί	Σκόπια),	λέγεται	
Ειδομένη.	Η	οργάνωση	έστελνε	στα	σύνορα	
μετανάστες	γιατί	δεν	χωρούσαν.	Έφευγαν	οι	
άνθρωποι	χωρίς	να	έχουν	στοιχεία	ή	ονόματα.	
Δεν	ήταν	εγγεγραμμένοι	αυτοί	που	μπήκαν	και	
έφυγαν.	Οι	άνθρωποι	δεν	άντεχαν	και	έφευγαν	
λαθραία,	είτε	περπατώντας	είτε	με	αεροπλάνο.	
Ήταν	πολύ	δύσκολα	επειδή	διασπάστηκαν.	
Κάποιοι	έκαναν	την	πρώτη	συνέντευξη	και	
έφυγαν	λαθραία,	χωρίς	να	κάνουν	τη	δεύτερη.	
Μετά	τη	δεύτερη	συνέντευξη	κάποιοι	
περιμένουν	είτε	την	ένωση	της	οικογένειας	είτε	
την	έκδοση	νέων	χαρτιών.	Η	έκδοση	νέων	

Απουσία	κρατικής	
μέριμνας	

	

Δημιουργία	
ψεύτικων	ελπίδων	
	

Συνειδητοποίηση	
μεταβολής	στάσης	
της	οργάνωσης	

	

Έλλειψη	
οργάνωσης/	

Επικράτηση	χάους	

Προσφυγή	σε	μη	
νόμιμα	μέσα	

εξαιτίας	έλλειψης	
κρατικής	

Κριτική	
αξιολόγηση	
κατάστασης	
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Τις	δύο	επόμενες	ημέρες	τα	παιδιά	κλήθηκαν	να	διαβάσουν	το	άρθρο	με	τίτλο	«Action	aid	
μεγάααααλη	 ΑΠΑΤΗ!!!!!»	 (http://koinonikesmetaboles.blogspot.gr/2014/06/action-
aid.html)	και	να	ασχοληθούν	με	σχετικές	δραστηριότητες.	Κατά	τη	διάρκεια	της	ανάγνωσης	
η	πλειοψηφία	των	μελών	της	κοινότητας	της	τάξης	παρέμεινε	συγκεντρωμένη	και	σιωπηλή.	
Ωστόσο,	ένας	μαθητής	εκφράστηκε	αρνητικά	για	τους	μουσουλμάνους,	εκδηλώνοντας	την	
έλλειψη	 διάθεσης	 ανοχής	 στη	 διαφορετικότητα	 που	 προκύπτει	 λόγω	 θρησκείας.	 Όταν	
επικρίθηκε	από	την	εκπαιδευτικό-ερευνήτρια	για	τη	στάση	του	απάντησε	αναπαράγοντας	
στερεότυπα	 κατά	 ατόμων	 και	 αποδίδοντας	 ευθύνες	 σε	 αυτά	 παρά	 την	 απουσία	
υποστηρικτικών	 επιχειρημάτων	 και	 καθιστώντας	 παράλληλα	 σαφές	 ότι	 ταυτίζει	 τη	
θρησκεία	 με	 την	 εθνικότητα.	 Την	 άποψη	 του	 παραπάνω	μαθητή	 επιχείρησε	 να	 εξηγήσει	
ένα	άλλο	παιδί.	 Στα	λεγόμενά	 του	παρατηρείται	ο	διαχωρισμός	«εμείς»	 -	«οι	άλλοι»	στη		
βάση	της	θρησκείας.	Υπονοείται	ότι	στην	ομάδα	«εμείς»	ανήκουν	Ευρωπαίοι,	Χριστιανοί,	
κοινωνικά,	 πολιτισμικά	 και	 οικονομικά	 ανώτεροι,	 σε	 αντιδιαστολή	 με	 την	 ομάδα	 «οι	
άλλοι»,	 η	 οποία	 εμμέσως	 γίνεται	 κατανοητό	 ότι	 απαρτίζεται	 από	 Τούρκους,	
Μουσουλμάνους,	οι	οποίοι	θεωρούνται	κοινωνικά,	πολιτισμικά	και	οικονομικά	κατώτεροι.	
Μάλιστα,	ο	εν	λόγω	μαθητής	προβαίνει	στην	επιλογή	της	 ισχυρής	πλευράς	στη	βάση	της	
στερεοτυπικής	αντίληψης.		
	

Εικόνα	4	
Αναπαραγωγή	στερεοτυπικών	αντιλήψεων	από	μαθητές	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Φάση	Β:	Κριτική	αποτίμηση	ποικίλων	πηγών	προερχόμενων	από	τον	ΠΙ	για	την	επίτευξη	
διαμόρφωσης	σφαιρικής	γνώμης	για	το	προσφυγικό	ζήτημα	
Όπως	 φαίνεται	 από	 τις	 προφορικές	 διεπιδράσεις	 στη	 δεύτερη	 φάση	 της	 παρέμβασης	
παρατηρήθηκε	 θετική	 μεταβολή	 της	 στάσης	 των	 μαθητών	 απέναντι	 στη	 Σ,	 καθώς	
αναγνώρισαν	και	αποδέχτηκαν	τη	γλώσσα	της	μαθήτριας,	εξέφρασαν	τη	διάθεσή	τους		για	
επικοινωνία	 μαζί	 της,	 επιστρατεύοντας	 τα	 διαθέσιμα	 τεχνολογικά	 μέσα	 ώστε	 να	
γεφυρώσουν	 το	 γλωσσικό	 χάσμα.	 Έτσι,	 επιτυγχάνεται	 σύσφιξη	 των	 δεσμών	 μεταξύ	 των	
μελών	 της	 ομάδας	 και	 ενίσχυση	 της	αυτοπεποίθησης	 και	 της	ψυχολογίας	 της	 Σ,	 η	 οποία	
αποκτά	κίνητρο	για	περαιτέρω	συμμετοχή	της	στα	δρώμενα	της	τάξης,	παρά	την	αδυναμία	

«Το	πρόβλημα	είναι	λόγω	των	Τούρκων	που	έκαναν	
και	αυτό	και	αυτό	και	το	άλλο	και	σκότωσαν»	
	

«Ο	Χ	έχει	πρόβλημα,	γιατί	πιστεύει	ότι	οι	
Μουσουλμάνοι	θα	καταστρέψουν	την	Ευρώπη	και	
το	ευρώ»	
	

Ταύτιση	θρησκείας	και	
εθνικότητας	

Αναπαραγωγή	στερεοτύπων	κατά	
ατόμων	εξαιτίας	της	εθνικότητάς	
τους	με	απόδοση	ευθυνών	σε	

αυτά	παρά	την	απουσία	
υποστηρικτικών	επιχειρημάτων	

	

Έλλειψη	διάθεσης	ανοχής	σε	
διαφορετικότητα	που	προκύπτει	

λόγω	θρησκείας	

Διαχωρισμός	«εμείς»	-	«οι	άλλοι»	στη		βάση	της	θρησκείας	και	
επιλογή	ισχυρής	πλευράς	στη	βάση		στερεοτυπικής	αντίληψης		
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της	 	 να	 συμμετάσχει	 στη	 συζήτηση	 σε	 επίπεδο	 ολομέλειας,	 γεγονός	 που	 την	 οδηγεί	 στη	
δημιουργία	 ζωγραφιάς	 συνοδευόμενης	 από	 λεκτικό	 κείμενο	 σχετικής	 με	 το	 υπό	
διαπραγμάτευση	 θέμα	 (προσφυγικό	 ζήτημα).	 Σε	 γενικές	 γραμμές,	 διαπιστώνεται	 η	
δημιουργία	 ευχάριστου	 κλίματος	 και	 η	 σταδιακή	 ένταξη	 της	 Σ	 στην	 κοινότητα	 της	 τάξης.	
Ακολουθεί	 παράθεση	 της	 ζωγραφιάς,	 μετάφραση	 και	 σχολιασμός	 του	 γραπτού	 κειμένου	
που	ενσωματώνεται	σε	αυτήν.	
	

	
	
	
Εικόνα	5	

Η	ζωγραφιά	της	Σ	με	το	λεκτικό	της	κείμενο	
	
	

	
	
	
Σύμφωνα	 με	 τη	 Σ,	 η	 συγκεκριμένη	 ζωγραφιά	 συμβολίζει	 το	 ιερό	 χέρι	 που	 προφυλάσσει	
τους	ανθρώπους	από	κακοτυχίες,	και	το	οποίο	η	μαθήτρια	θεωρεί	ότι	προφύλαξε	την	ίδια	
και	 την	 οικογένειά	 της	 από	 τον	 θάνατο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 περιπέτειάς	 τους.	 Όπως	
γίνεται	 αντιληπτό,	 είναι	 σύμβολο	 αντίστοιχο	 με	 το	 «Χέρι	 Χάμσα»	 ή	 αλλιώς	 «Χέρι	 της	
Παναγίας».	Το	χέρι	αναδύεται,	 καταφέρνει	 να	μη	βυθιστεί,	όπως	κατάφερε	να	επιβιώσει	
και	 η	 ίδια.	 	 Οι	 γραμμές	 πάνω	 σε	 αυτό	 	 αποτυπώνουν	 τις	 κακουχίες	 στο	 σώμα,	 ως	
αναπόσπαστο	 στοιχείο	 που	 διαμορφώνει	 τη	 Σ.	 Το	 γραπτό	 κείμενο	 χαρακτηρίζεται	 από	
λυρική	 γλώσσα,	 με	 χρήση	 ποικίλων	 γλωσσικών	 σχημάτων,	 ενώ	 παράλληλα	 εμφανίζει	

«Τι	έχεις	πίσω	σου	βρε	όμορφη	θάλασσα;	
Και	γιατί	οδηγούν	τα	κύματα	σου	στην	
αυτοκτονία	σε	βράχους	ακρογιαλιάς	λες	
και	είναι	αιώνιος	μαραθώνιος.	Στο	χρώμα	
των	ματιών	των	όμορφων	γυναικών	
αντανακλάς	την	ομορφιά	του	ουρανού	και	
στη	χρυσή	αμμουδιά	σου	συνυπάρχουν	
όλοι	οι	πόνοι	αυτών	που	έχουν	όνειρα,	
είσαι	η	διαφυγή	των	ανθρώπων	που	
έχουν	ξεφύγει	από	τους	πόνους	της	ζωής.	
Σε	αγαπάω	βρε	θάλασσα,	όσο	σε	φοβάμαι	
τόσο	θέλω	να	φιλήσω	τα	μάγουλά	σου,	με	
τρομάζουν	τα	άγρια	κύματα	σου	και	
φοβάμαι	τις	εκπλήξεις	σου,	για	αυτό	μου	
φτάνει	να	απολαμβάνω	την	αύρα	σου	και	
το	γαλάζιο	χρώμα	του	προσώπου	σου.	
Μακάρι	να	μπορούσα	να	σε	εμπιστευτώ	
βρε	θάλασσα	αλλά	δυστυχώς	με	φοβίζει	η	
απιστία	σου»	
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διαφορετικό	 ύφος,	 τόνο	 και	 επίπεδο	 λόγου	 σε	 σχέση	 με	 τα	 προηγούμενα	 κείμενα	 που	
παρήχθησαν	από	το	κορίτσι,	ενδεχομένως,	επειδή	μετά	την	αφήγηση	της	περιπέτειάς	της	
έχει	 ξεθυμάνει	 και	πλέον	είναι	σε	θέση	να	εκτονωθεί	συναισθηματικά.	Προσωποποιεί	 τη	
θάλασσα,	 την	 αναγάγει	 σε	 ιδέα,	 την	 εξιδανικεύει	 ως	 τον	 μόνο	 τρόπο	 διαφυγής	 από	 τα	
δεινά	και	τις	συνέπειες	του	πολέμου	και	θεωρεί	ότι	αποτελεί	τη	λύση	στο	πρόβλημά	της,	
ωστόσο	 της	προκαλεί	αγωνία	 και	αβεβαιότητα.	 Στο	 κείμενο	 είναι	 διάχυτες	οι	αντιθέσεις,	
ανάμεσα	 στο	 ιδεατό/προσδοκώμενο	 και	 το	 πραγματικό/δεδομένο	 (θάνατος	 με	
έρωτα/αγάπη	για	ζωή).	Ιδιαίτερα	έντονα	αποτυπώνεται	ο	αγώνας	για	επιβίωση,	παρά	τον	
φόβο.	Αν	και	οι	προσδοκίες	της	Σ	δεν	επαληθεύονται,	δεν	επέρχεται	απογοήτευση.		
Την	έκτη	ημέρα	ασχοληθήκαμε	με	μια	δραστηριότητα	βασισμένη	στο	ηλεκτρονικό	παιχνίδι	
«Ο	 Ναβίντ	 δεν	 ήρθε	 για	 διακοπές»	 (http://navid.gr/navidzero/navidzero.html).	
Καταβλήθηκε	 προσπάθεια	 ώστε	 να	 προβληματιστούν	 οι	 μαθητές	 σχετικά	 με	 το	 θέμα	
ηθικής	 που	 προκύπτει	 από	 ένα	 παιχνίδι	 σαν	 και	 αυτό	 και	 σε	 τι	 βαθμό	 είναι	 σωστό	 τα	
βάσανα	και	οι	ταλαιπωρίες	του	αγώνα	των	προσφύγων	να	παρουσιάζονται	ως	παιχνίδι.	Σε	
προφορικό	 επίπεδο,	 εκφράστηκαν	 ποικίλες	 απόψεις,	 οι	 οποίες	 διακρίνονται	 περαιτέρω	
μέσα	από	τις	γραπτές	απαντήσεις	των	παιδιών	(Πίνακας	3),	με	κυρίαρχη	την	άποψη	ότι	με	
τον	τρόπο	αυτό	δίνεται	στους	μαθητές	η	ευκαιρία	να	μπουν	στη	θέση	των	προσφύγων	και,	
συνεπώς,	να	αποκτήσουν	κάποιου	είδους	ενσυναίσθηση	ως	προς	αυτούς.	Κλείνοντας,	η	Σ	
ερωτήθηκε	τι	είδους	συναισθήματα	της	προκάλεσε	το	παιχνίδι	και	απάντησε	ότι	της	άρεσε,	
δεν	τη	στενοχώρησε	και	δεν	την	άγχωσε,	γιατί	ήταν	απλά	ένα	παιχνίδι.	
	

Πίνακας	2		
Απόψεις	μαθητών	σχετικά	με	το	ηθικό	θέμα	που	προκύπτει	από	το	παιχνίδι	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Την	 επόμενη	 η	 μέρα	 τα	 παιδιά	 κλήθηκαν	 να	 ασχοληθούν	 με	 δραστηριότητες	 που	
αφορούσαν	στην	επεξεργασία	του	άρθρου	«Δύο	παιδιά	πνίγηκαν	στα	ανοιχτά	της	Λέσβου»	
(http://news.goodcause.gr/index.php/el/blog-filanthropikon-eidiseon-good-cause/470-dio-
paidia-pnigikan-anoihta-tis-lesvou).	 Πριν	 την	 ανάγνωση	 του	 κειμένου	 παρατηρήθηκε	 από	
την	κοινότητα	της	τάξης	η	απουσία	της	Σ.	Ένας	εκ	των	μαθητών	ήταν	ενημερωμένος	για	την	
αιτία	της	απουσίας,	οπότε	και	ανέφερε	το	Ραμαζάνι,	ένα	θρησκευτικό	έθιμο	διαφορετικής		
κουλτούρας,	 σε	 ουδέτερο	 τόνο	 χωρίς	 να	 θίγεται	 το	 ζήτημα	 της	 διαφορετικότητας.	 Την	
ανάγνωση	του	άρθρου	ακολούθησε	συναισθηματικά	φορτισμένος	λόγος,	που	διακρινόταν	
από	 σταδιακή	 ευαισθητοποίηση	 σχετικά	 με	 τον	 πόλεμο	 στη	 Συρία	 και	 το	 προσφυγικό	
ζήτημα,	συμπόνια	για	τους	πρόσφυγες	και	απουσία	του	γλωσσικού	σχήματος		«εμείς»	-	«οι	

Θεωρείς	 ότι	 είναι	 σωστό	 η	 ιστορία	 ενός	 παιδιού	 -πρόσφυγα	 να	 γίνεται	
παιχνίδι;	Γιατί;	
ΟΧΙ	γιατί	μπορει	αυτοί	οι	ανθρωποι	να	μην	θελουν	να	δουμε	πόσο	αθλιά	
ζούνε.	
Όχι,	γιατί	είναι	καταπονεμένος	και	δεν	είναι	αστείο	και	παιχνίδι.	
Το	θεωρώ	σωστό	επειδή	μαθαίνουμε	την	ιστορία	ενός	παιδιού	πρόσφυγα	
μεσά	από	ένα	παιχνίδι	που	διασκεδάζουμε	
ΟΧΙ,	 γιατί	 κανένα	 παιχνίδι	 δεν	 μπορεί	 να	 μας	 δείξει	 πως	 περνάνε	 οι	
πρόσφυγες.	
Όχι	γιατι	είναι	σα	να	κοροϊδεύουμε	τους	πρόσφυγες.	
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άλλοι».	 Ενδεικτικά	 αναφέρονται	 κάποια	 από	 τα	 προφορικά	 σχόλια	 που	
πραγματοποιήθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	συζήτησης	(Εικόνα	6).	
	

	
	
Εικόνα	6	

					Προφορικά	σχόλια	μαθητών	που	ακολούθησαν	της	ανάγνωσης	του	άρθρου	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Τη	θετική	απόκριση	των		μαθητών	διαδέχτηκε	μια	εντελώς	διαφορετική	στάση,	όταν	κατά	
την	 επόμενη	 ημέρα	 που	 παρακολουθήσαμε	 στο	 google	 μέσω	 προτζέκτορα	 σε	 επίπεδο	
ολομέλειας	 το	 βίντεο	 με	 τίτλο:	 «Κάποιες	 ιστορίες	 δεν	 είναι	 για	 παιδιά»	
(https://www.youtube.com/watch?v=83xddaLj7f8&t=35s).	 Σε	 γενικές	 γραμμές,	 κατά	 την	
είσοδό	μας	στο	Youtube	παρουσιάστηκε	από	την	πλειοψηφία	της	τάξης	αδιαφορία	για	το	
υπό	 	 διαπραγμάτευση	 ζήτημα,	 απουσία	 ενσυναίσθησης,	 εκδήλωση	 διαφορετικών	
ενδιαφερόντων	 ψυχαγωγικού	 περιεχομένου	 (youtubers,	 gaming),	 χρήση	 ύβρεων,	
υποτίμηση	απέναντι	 σε	 ομάδα	ατόμων	διαφορετικού	φυλετικού,	 εθνικού,	 θρησκευτικού,	
πολιτισμικού	υπόβαθρου,	 όπως	απέδειξαν	 τα	προφορικά	σχόλια	στα	οποία	προχώρησαν	
αρκετοί	 μαθητές.	 Ωστόσο,	 κατά	 την	 παρακολούθηση	 του	 βίντεο	 επικρατούσε	 απόλυτη	
ησυχία	και	προσήλωση	των	παιδιών	σε	αυτό.	Μετά	την	ολοκλήρωση	του	βίντεο	οι	μαθητές	
φάνηκαν	να	δυσκολεύονται	να	λάβουν	θέση	σχετικά	με	το	προσφυγικό	ζήτημα,	καθώς	οι	
απόψεις	 τους	 διίσταντο.	 Χαρακτηριστικά	 ένας	 εκ	 των	μαθητών	αντιμετώπισε	 χλευαστικά	
και	ειρωνικά	το	βίωμα	των	προσφύγων	συγκρίνοντάς	το	με	χαμηλού	επιπέδου	τηλεοπτική	
εκπομπή.	Όμως,	μετά	από	το	επικριτικό	βλέμμα	της	ερευνήτριας-εκπαιδευτικού,	ο	εν	λόγω	
μαθητής	 προχώρησε	 σε	 ανάκληση	 των	 λεγόμενών	 του,	 δείχνοντας	 να	 εντάσσει	 την	
προβαλλόμενη	ιστορία	σε	πλαίσιο	που	αφορά	στην	καθημερινότητά	του,	γεγονός	που	τον	
ωθεί	 να	 εκφράσει	 την	 ευαισθησία	 του.	 Από	 την	 αντίπερα	 όχθη,	 ένας	 άλλος	 μαθητής	
απορρίπτει	τους	πρόσφυγες,	χρησιμοποιώντας	στον	λόγο	του	το	γλωσσικό	σχήμα	«εμείς»	-	
«οι	 άλλοι»,	 στάση	 η	 οποία	 αποδοκιμάζεται	 από	 κάποιον	 συμμαθητή	 του.	 Καθώς	

«Θλίψη	και	αγανάκτηση.	Δεν	πάει		άλλο	αυτή	
η	κατάσταση.	Το	κορίτσι	έχασε	το	σπίτι	του.»		
	

«Για	όλα	φταίει	ο	πόλεμος	και	το	μίσος	των	
ανθρώπων.	Τόση	θλίψη	μαζεμένη.	Κρίμα».	
	

«Αυτά	ήθελα	να	πω	κι	εγώ.		Συμφωνώ.»	
	

«Αηδία	αυτά	να	τα	κάνουν	οι	άνθρωποι	σε	
άλλους	ανθρώπους.»	
	

Συναισθηματικά	
φορτισμένος	λόγος	

Σταδιακή	ευαισθητοποίηση	
σχετικά	με	τον	πόλεμο	στη	
Συρία	και	το	προσφυγικό	

ζήτημα	
	

Συμπόνια	για	τους	
πρόσφυγες	

	

Λόγος	στον	οποίο	δεν	
υπάρχει	διάκριση	«εμείς»	-	

οι	«άλλοι»	
1. -	«οι	
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προχωρούσε	 η	 διδακτική	 παρέμβαση	 και	 μέσω	 της	 ενασχόλησής	 μας	 με	 δραστηριότητες	
αναδείχθηκε	από	την	πλειοψηφία	των	παιδιών	η	πολυτροπικότητα	ως	μέσο	ενίσχυσης	της	
φωνής	 του	 «άλλου».	 Μοναδική	 εξαίρεση	 αποτέλεσε	 ο	 λόγος	 του	 μαθητή	 που	 και	
προηγουμένως	 εξέφερε	 με	 σθένος	 αρνητικά	 σχόλια	 εις	 βάρος	 των	 προσφύγων.	 Θα	
μπορούσαμε	να	συμπεράνουμε	ότι	σε	γενικές	γραμμές	διαπιστώνονται	συνεχείς	εναλλαγές	
της	στάσης	και	της	εκφοράς	αυτής	από	πλευράς	των	μαθητών	προς	θετική	κατεύθυνση.	
	

Εικόνα	7	
Προφορικά	σχόλια	μαθητών	μετά	την	παρακολούθηση	του	βίντεο	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Την	τελευταία	μέρα	της	δεύτερης	φάσης	τα	παιδιά	κλήθηκαν	να	διαβάσουν	το	άρθρο	«Τι	
κρύβεται	πίσω	από	τις	διεθνής	"φιλανθρωπικές"	οργανώσεις	-	UNICEF,	Γιατροί	χωρίς	
Σύνορα,	Γιατροί	του	Κόσμου,	εκκλησιαστικές	οργανώσεις	κ.λπ	(Πλήρης	οδηγός...)»	
(http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/10/unicef.html),	προκειμένου	εν	συνεχεία	να	
απαντήσουν	σε	ορισμένες	ερωτήσεις.	Κατά	τη	διάρκεια	της	ανάγνωσης	ακούστηκαν	αρκετά	
σχόλια	(Εικόνα	8)	μέσω	των	οποίων	διαπιστωνόταν	η	αποδοχή	της	Σ	ως		αναπόσπαστο	
μέλος	της	κοινότητας	της	τάξης,	παρά	την	απουσία	της,	καθώς	και	τη	συμβολή	της	
τεχνολογίας	στη	γεφύρωση	του	γλωσσικού	χάσματος.	Έτι	μία	φορά	ξεχώρισε	ο	μαθητής	
που	δεν	διάκειται	θετικά	ως	προς	τους	πρόσφυγες,	ο	οποίος	στην	παρούσα	φάση	
αρνήθηκε	να	προχωρήσει	στην	ανάγνωση	διαφορετικής	άποψης,	προτάσσοντας	τη	
θρησκεία	ως	καθοριστικό	παράγοντα	επιλογής	αναγνώσματος	(Εικόνα	8).	

«Αυτό	είναι	καλύτερο	και	από	τις	
“Οικογενειακές	Ιστορίες”»	
	

«Ίσως	όμως	να	είναι	και	η	ιστορία	
της	Σ»	
	

«Να	φύγουν.	Γιατί	δεν	κλείνουμε	κι	
εμείς	τα	σύνορα;»	
	

«Είσαι	πολύ	κακομαθημένος»	
	

Χλευαστική	και	ειρωνική	
αντιμετώπιση	του	βιώματος	των	
προσφύγων	μέσω	σύγκρισης	με	
χαμηλού	επιπέδου	τηλεοπτική	

εκπομπή	
	

Συνειδητοποίηση	εγγύτητας	της	
προβαλλόμενης	ιστορίας	Ένταξη	
αυτής	σε	πλαίσιο	που	αφορά	
στην	καθημερινότητά	του	

Ευαισθητοποίηση	

Απόρριψη	προσφύγων,	
διαχωρισμός	σε	«εμείς»	-	«οι	

άλλοι»	
	
Αποδοκιμασία	της	υποτιμητικής	
στάσης	του	συμμαθητή	του	
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Εικόνα	8	
							Προφορικά	σχόλια	των	μαθητών	κατά	την	ανάγνωση	του	άρθρου	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Συγκριτική	ανάλυση	του	παραγόμενου	μαθητικού	υλικού	
(Σύγκριση	απαντήσεων	σε	1η	και	3η	φάση)	

	
Στην	 τρίτη	 φάση	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 οι	 μαθητές	 συμπλήρωσαν	 εκ	 νέου	 το	 ίδιο	
φύλλο	εργασίας	που	είχαν	συμπληρώσει	κατά	την	πρώτη	φάση,	ώστε	να	διαπιστωθεί	αν	
υπάρχουν	 διαφορές	 στον	 τρόπο	 αναζήτησης,	 πλοήγησης	 και	 κριτικής	 αποτίμησης	 των	
πληροφοριών	 στον	 ΠΙ.	 Εντύπωση	 προκαλεί	 η	 διαφοροποίηση	 των	 απαντήσεων	 στο	
υποερώτημα,	 στο	 οποίο	 τα	 παιδιά	 καλούνται	 να	 αναζητήσουν	 τον	 πομπό	 του	 κειμένου,	
δηλαδή	 τη	 φωνή	 που	 προβάλλεται,	 και	 παράλληλα	 να	 αιτιολογήσουν	 τον	 λόγο	 για	 τον	
οποίο	προβάλλεται	η	συγκεκριμένη	φωνή.	Όσον	αφορά	στις	απαντήσεις	των	μαθητών	κατά	
την	 τρίτη	 φάση,	 πρέπει	 να	 υπογραμμιστεί	 ότι	 11	 από	 τους	 13	 μαθητές,	 των	 οποίων	 οι	
απαντήσεις	είχαν	αξιολογηθεί	θετικά	στο	πρώτο	σκέλος	του	υποερωτήματος,	αιτιολόγησαν	
την	 απάντησή	 τους.	 Από	 αυτούς	 4	 υποστήριξαν	 ότι	 οι	 πρόσφυγες	 δεν	 επιθυμούν	 να	
μιλήσουν	για	τις	συνθήκες	της	διαμονής	και	του	ταξιδιού	τους.	Επίσης	4	μαθητές	έδωσαν	
απαντήσεις	στις	οποίες	γίνεται	ξεκάθαρο	πως	η	φωνή	των	προσφύγων	δε	διαθέτει	κύρος	κι	
εξουσία	 για	 να	ακουστεί	από	 τους	υπόλοιπους	ανθρώπους,	με	αποτέλεσμα	κάποιο	άλλο	
άτομο	να	πρέπει	να	μεταφέρει	την	ιστορία	τους,	ώστε	αυτή	να	βρει	αποδέκτες.	Πρόκειται	
για	 	 μια	 νέα	 κατηγορία,	 η	 οποία	 δεν	 προκύπτει	 από	 τις	 απαντήσεις	 των	 παιδιών	 στην	
πρώτη	 φάση,	 και	 μπορεί	 με	 βεβαιότητα	 να	 υποστηριχθεί	 ότι	 αποτελεί	 απόρροια	 της	
παρέμβασης,	 καθώς	 η	 παράμετρος	 που	 αφορά	 στις	 ισχυρές	 και	 στις	 αδύναμες	 φωνές	
μελετήθηκε	ενδελεχώς	μέσα	από	ποικίλες	δραστηριότητες	και	αφορμές	κατά	τη	διάρκεια	
της	 παρέμβασης.	 Επιπλέον,	 αξιολογείται	 με	 πολύ	 θετικό	 τρόπο.	 Τις	 απαντήσεις	 τους	 δεν	
αιτιολόγησαν	2	μαθητές,	όπως	επίσης	ο	ίδιος	αριθμός	μαθητών	θεώρησε	ότι	κάποιο	άλλο	
πρόσωπο	αναλαμβάνει	την	περιγραφή	συνθηκών	επειδή	οι	πρόσφυγες	δε	μιλούν	ελληνικά.	
Η	κατηγορία	αυτή	στην	πρώτη	φάση	συγκέντρωνε	5	απαντήσεις,	έναντι	2	στην	τρίτη.	
	

	
	
	
	

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ	 ΑΠΟ	 ΤΟ	 GOOGLE	
TRANSLATE	 	 ΝΑ	 ΤΟ	 ΚΑΝΟΥΜΕ	 ΚΑΙ	
ΣΤΑ	ΑΡΑΒΙΚΑ.	ΒΑΣΙΚΑ	Η	Σ	ΛΕΙΠΕΙ»		
	

«ΔΕ	 ΜΕ	 ΝΟΙΑΖΕΙ,	 Γ ΙΑΤΙ 	 ΛΕΕΙ 	 ΚΑΤΙ	
ΚΑΚΟ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» 	
	

Αποδοχή	της	Σ	ως	αναπόσπαστο	
μέλος	της	κοινότητας	της	τάξης,		παρά	

την	απουσία	της	
Συμβολή	της	τεχνολογίας	στη	

γεφύρωση	του	γλωσσικού	χάσματος	
	

Άρνηση	ανάγνωσης	διαφορετικής	
άποψης	

Η	θρησκεία	ως	καθοριστικός	
παράγοντας	επιλογής	αναγνώσματος	
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Εικόνα	9	
Αναγνώριση	ισχυρών	και	αδύναμων	φωνών	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Συμπεράσματα	
Η	έννοια	 της	 γλώσσας	ως	 κοινωνικής	 	πρακτικής	σχετίζεται	 κατά	βάση	με	 το	πολιτισμικό	
πλαίσιο	και	αφορά	στον	τρόπο	που	η	γλώσσα	συμβάλλει	στην	κατασκευή	συγκεκριμένων	
κοινωνικών	θεσµών	και	σχέσεων	εξουσίας.	Ο	Λόγος	(με	την	έννοια	του	discourse)	μπορεί	
και	 πρέπει	 να	 ειδωθεί	 μέσα	 σε	 ένα	 πλέγμα	 αναπαράστασης	 και	 συγκεκριμένης	
νοηματοδότησης	 (Kress,	 1990),	 ως	 ένα	 στοιχείο	 το	 οποίο	 συνδιαλέγεται	 με	 τις	 εκάστοτε	
κοινωνικές	 πρακτικές.	 Ο	 κυρίαρχος	 λόγος	 σε	 κάθε	 κείμενο,	 των	 online	 πολυτροπικών	
κειμένων	συμπεριλαμβανομένων,	δύναται	να	«φυσικοποιεί»	τις	ιδεολογίες,	μετατρέποντάς	
τες	σε	μια	μορφή	κοινής	λογικής,	η	οποία	οδηγείται	στα	όρια	της	ταυτολογίας	και	έτσι	δεν	
δίνεται	η	δυνατότητα	στους	ανθρώπους	να	την	κρίνουν	ορθολογικά	και	συνετά,	παρά	μόνο	
να	την	αποδέχονται	(Μπονίδης,	2009).	Η	διδακτική	παρέμβαση	που	εφαρμόστηκε,	η	οποία	
διενεργήθηκε	στο	πλαίσιο	του	κριτικού	γραμματισμού	στο	Διαδίκτυο,	με	έμφαση	στο	πώς	
τα	 κείμενα	 λειτουργούν	 σε	 σχέση	 με	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα,	 και	 τις	 ιδεολογικές	
θέσεις	που	μεταδίδουν	ή	υπονοούν,	φάνηκε	να	μεταβάλει	σταδιακά	τον	τρόπο	διαχείρισης	
πολλαπλών	αναπαραστάσεων	των	μαθητών,	οι	οποίοι	ξεκίνησαν	να	προβαίνουν	σε	κριτικό	
φιλτράρισμα	 των	 ιστοπληροφοριών,	 μέσα	 από	 	 την	 συνεχή	 αμφισβήτησή	 τους	 και	 τη	
διαλογική	σχέση	που	ανέπτυξαν	μαζί	τους.	
Παράλληλα,	οι	μαθητές	φάνηκε	ότι	αναπτύσσουν	 την	 ικανότητα	 να	αντιλαμβάνονται	 την	
ιδεολογική	διάσταση	της	γλώσσας	και	των	κειμένων	στο	Διαδίκτυο,	και	να	εντοπίζουν	τον	
τρόπο	 που	 κατασκευάζονται	 διαφορετικές	 οπτικές	 του	 κόσμου,	 οι	 οποίες	 εξυπηρετούν	
συγκεκριμένες	 ομάδες	 σε	 αντίθεση	 με	 άλλες,	 μέσω	 γλωσσικών	 και	 εξωγλωσσιικών	
στοιχείων,	 και	 της	 οργάνωσης	 των	 ιστοπληροφοριών.	 Η	 αξιοποίηση	 ιστοχώρων	 ως	

«Δεν	αναφερονται	απο	τους	ιδιους	
δεν	θελύ	να	πουμε	μια τοσα	σκλύρι	
ιστορια»	

«Αναφέρονται	από	κάποιο	άλλο	
άτομο	επειδή	πιστεύω	πως	αν	αυτά	
τα	ανέφερε	ο	πρόσφυγας	δεν	θα	του	
έδιναν	σημασία»	

«Από	κάποιο	άλλο	άτομο	γιατί	οι	
πρόσφυγες	δεν	ξέρουν	ελληνικά»	

Απουσία	επιθυμίας	προσφυγών	
για	αναφορά	σε	συνθήκες	
ταξιδιού	και	διαμονής	

Αναγνώριση	της	φωνής	των	
προσφύγων	ως	αδύναμη	και	

χωρίς	κύρος	

Αδυναμία	χρήσης	ελληνικής	
γλώσσας	από	τους	πρόσφυγες	
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διδακτικών	 κειμένων	 στοχεύει	 μέσω	 της	 ανάλυσης	 της	 γλώσσας	 τους	 και	 των	 διαφόρων	
σημειωτικών	 μέσων	 τους,	 (εικόνες,	 διαγράμματα	 κλπ.)	 στην	 κατανόηση	 συγκεκριμένων	
νοημάτων	που	κυριαρχούν	στο	ευρύτερο	κοινωνικό	πλαίσιο.	Ο	κριτικός	γραμματισμός	στο	
Διαδίκτυο	 προτείνει	 τρόπους	 επεξεργασίας	 αυθεντικών	 κειμένων,	 δίνοντας	 έμφαση	 στο	
πώς	 τα	 κείμενα	 λειτουργούν	 σε	 σχέση	 με	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα,	 και	 τις	
ιδεολογικές	θέσεις	που	μεταδίδουν	ή	υπονοούν.	Ο	μαθητής	πρέπει	σταδιακά	να	μάθει	να	
διαχειρίζεται	πολλαπλές	αναπαραστάσεις	της	γνώσης	 (Kress,	2003,	Kress	&	van	Leeuwen,	
1996)	 	 και	 να	 προβαίνει	 σε	 φιλτράρισμα	 των	 ιστοπληροφοριών,	 μέσα	 από	 	 την	 συνεχή	
αμφισβήτησή	 τους.	 Στην	 εν	 λόγω	 μελέτη	 η	 σταδιακή	 ένταξη	 ποικίλων	 «φωνών»	 κατά	 τη	
διδακτική	πράξη,	η	σύνδεση	της	«φωνής»	και	του	«λόγου»	με	έννοιες	όπως	το	κύρος	και	η	
εξουσία,	 ενίσχυσαν	 τις	 αδύναμες	 «φωνές»,	 καθιστώντας	 τους	 μαθητές	 που	 τις	 διέθεταν	
ενεργότερα	μέλη	της	κοινότητας	της	τάξης.		
Εκκινώντας	από	τη	βάση	ότι	μέσω	των	πολυγραμματισμών	 (multiliteracies),	στα	διάφορα	
κειμενικά	είδη	στο	Διαδίκτυο,	εισάγεται	η	έννοια	της	πολυτροπικότητας,	όπου	ενυπάρχουν	
οπτικά,	γλωσσικά,	συμβολικά	και	ακουστικά	σημειωτικά	συστήματα,	οι	μαθητές	καλούνται	
να	 διαχειριστούν	 ταυτόχρονα	 ποικίλους	 σημειωτικούς	 τρόπους.	 Μέσω	 της	 παρούσας	
έρευνας,	 διαπιστώθηκε	 ότι	 η	 διασημειωτική	 σύνδεση	 των	 ποικίλων	 αναπαραστάσεων	
νοήματος	των	πολυτροπικών	κειμένων,	καθώς	και	η	πρόκληση	συναισθημάτων	ως	άμεσων	
και	 σαφών	 αντιδράσεων,	 που	 προκύπτουν	 μέσω	 αυτής	 της	 σύνδεσης,	 γεφυρώνουν	 το	
γλωσσικό	χάσμα	και	ενισχύουν	το	αίσθημα	της	κοινότητας	της	τάξης	για	όλα	τα	μέλη,	ενώ	
παράλληλα	 λειτουργούν	 ως	 κίνητρο	 για	 την	 παραγωγή	 κειμένων	 εκ	 νέου	 από	 τους	
μαθητές.	
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Επιστήμη,	σεξισμός	και	κριτική	εκπαίδευση:	
μαθαίνοντας	από	την	Έβελυν	Ριντ	

	
	
	

Γιάννα	Κατσιαμπούρα	
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	ΕΚΠΑ	

	
	

Περίληψη	
Η	επιστήμη	δεν	είναι	ένα	πεδίο	που	παραδοσιακά	και	εξ	ορισμού	στερείται	προκαταλήψεων.	Τα	τελευταία	
χρόνια	έχει	γίνει	ευρέως	αποδεκτό	ότι	η	επιστημονική	κοινότητα	λειτουργεί	εντός	του	κοινωνικού	πλαισίου,	
γεγονός	που	επηρεάζει	την	επιστημονική	παραγωγή,	τόσο	ως	προς	τις	υποθέσεις	εργασίας	και	τα	ερωτήματα	
όσο	και	ως	προς	τα	συμπεράσματα.	
	Σε	αυτή	την	εργασία	θα	αναλύσουμε	τη	συμβολή	της	Έβελιν	Ριντ	(1912-1979),	η	οποία	υπήρξε		πρωτοπόρος	
στην	 ανάδειξη	 των	 έμφυλων	 προκαταλήψεων	 στην	 επιστήμη.	 Αμερικανίδα	 ανθρωπολόγος,	 μαρξίστρια	 και	
ακτιβίστρια	 υπέρ	 της	 έμφυλης	 ισότητας,	 η	 Ριντ	 ανάμεσα	 στα	 άλλα	 ανέδειξε	 την	 επιρροή	 των	 έμφυλων	
προκαταλήψεων	κυρίως	στους	επιστημονικούς	τομείς	που	βρίσκονται	πιο	κοντά	στην	ανθρώπινη	ζωή	και	την	
ιστορία	 της,	 όπως	 η	 κοινωνιολογία,	 η	 ανθρωπολογία,	 και	 η	 βιολογία..	 Χωρίς	 να	 υποτιμά	 τη	 σημασία	 των	
ανακαλύψεων	 ειδικά	 στον	 κλάδο	 της	 βιολογίας,	 η	 Ριντ	 αναδεικνύει	 μέσα	 από	 το	 έργο	 της	 την	 επιρροή	
ψευδοεπιστημονικών	 απόψεων	 που	 διαστρεβλώνουν	 τόσο	 τα	 εμπειρικά	 ευρήματα	 όσο	 και	 τα	
συμπεράσματα	των	ερευνών.	
Δεδομένου	 ότι	 από	 τα	 βασικά	 προτάγματα	 της	 κριτικής	 εκπαίδευσης	 είναι	 η	 ανάδειξη	 του	 χαρακτήρα	 της	
επιστημονικής	 πρακτικής,	 πώς	 δηλαδή	 η	 επιστήμη	 εξαρτάται	 από	 κοινωνικούς	 και	 πολιτικούς	 παράγοντες	
εξωτερικούς	προς	αυτή	και	πως	αντιτίθεται	ή	προσαρμόζεται	σ’	αυτήν	την	εξάρτηση,	και	των	πρακτικών	της	
επιστημονικής	 κοινότητας	 και	 πώς	 επηρεάζουν	 το	 είδος	 των	 ερευνητικών	 ερωτήσεων	 που	 τίθενται	 σε	
συγκεκριμένες	 ιστορικές	περιόδους,	 το	πρωτοποριακό	έργο	της	Ριντ	θα	έπρεπε	να	επαναξιολογηθεί,	ειδικά	
σήμερα	 που	 οι	 βιοεπιστήμες	 χρησιμοποιούνται	 όλο	 και	 περισσότερο	 ως	 μοχλοί	 επιβολής	 	 των	 κυρίαρχων	
αντιλήψεων.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Επιστήμες,	βιοεπιστήμες,	σεξισμός,	έμφυλες	προκαταλήψεις,	μαρξισμός		
	
	
	

	
Εισαγωγή:	Γιατί	η	Έβελυν	Ρηντ	

Η	Έβελυν	Ρηντ,	μια	όχι	πολύ	γνωστή	μαρξίστρια	φεμινίστρια	ανθρωπολόγος	στην	Ελλάδα	
τουλάχιστον,	έχει	να	μας	θυμίσει	κάποια	σημαντικά	ζητήματα	σε	μια	στιγμή	δυστυχώς	που	
επανέρχονται	από	 την	πίσω	πόρτα	 ερμηνείες	που	βασίζουν	 το	 έμφυλο	στη	βιολογία	 του	
σώματος	ως	φυσική	υποδομή	της	ταυτότητας	κλπ.	
Η	 Έβελυν	 Ρηντ	 ήταν	 η	 πρώτη	 που	 έθεσε	 θέμα	 φεμινιστικής	 κριτικής	 ερμηνείας	 των	
επιστημών	 από	 μαρξιστική	 σκοπιά.	 Δεν	 έμεινε	 μόνο	 στο	 ερώτημα	 για	 την	 υποδεέστερη	
παρουσία	 των	 γυναικών	 στις	 επιστήμες,	 που	 με	 ιστορικούς	 όρους	 μπορεί	 να	 απαντηθεί,		
αλλά	έθεσε	υπό	εξέταση	τον	ίδιο	το	χαρακτήρα	της	επιστημονικής	πρακτικής	όσον	αφορά	
το	έμφυλο.	
Δηλαδή,	 εμβάθυνε	 στον	 χαρακτήρα	 των	 επιστημονικών	 υποθέσεων	 εργασίας,	 ασκώντας	
κριτική	στην	παραγωγή	της	γνώσης	
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Η	 κριτική	 αυτή	 διαφοροποιείται	 από	 μεταμοντέρνες	 αποσπασματικές	 κατά	 περίπτωση	
ερμηνείες	 που	 αποφεύγουν	 τις	 μεγάλες	 αφηγήσεις,	 ακολουθεί	 αυστηρή	 επιστημονική	
μέθοδο	και	αξιοποιεί	τα	συμπεράσματα	της	υλιστικής	εξελικτικής	ανθρωπολογίας.	
Η	Ρηντ	δεν	αμφισβητεί	τη	δυνατότητα	γνώσης,	κρίνει	τις	προκαταλήψεις	που	οδηγούν	σε	
λανθασμένα	συμπεράσματα.	
Κι	αυτό	γιατί	η	επιστήμη	δεν	είναι	ένα	πεδίο	που	παραδοσιακά	και	εξ	ορισμού	στερείται	
προκαταλήψεων.	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	 γίνει	 ευρέως	 αποδεκτό	 ότι	 η	 επιστημονική	
κοινότητα	 λειτουργεί	 εντός	 του	 κοινωνικού	 πλαισίου,	 γεγονός	 που	 επηρεάζει	 την	
επιστημονική	παραγωγή,	τόσο	ως	προς	τις	υποθέσεις	εργασίας	και	τα	ερωτήματα	όσο	και	
ως	 προς	 τα	 συμπεράσματα.	 Ενδεικτικός	 είναι	 ο	 ρόλος	 των	 κυρίαρχων	 αντιλήψεων	 όσον	
αφορά	το	πεδίο	των	σχέσεων	φύλου-επιστήμης.	
	

Το	«γυναικείο	ερώτημα»	
Το	θέμα	της	θέσης	των	γυναικών	στην	ιστορία	των	επιστημών	είχε	τεθεί	με	τη	μορφή	του	
«γυναικείου	 ερωτήματος»	 ήδη	 από	 τον	 19ο	 αιώνα.	 Στις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 του	 19ου	
αιώνα	και	τις	πρώτες	του	20ού,	το	γυναικείο	κίνημα	που	εμφανίστηκε	στη	Δύση	μεταξύ	των	
άλλων	έθεσε	και	το	ζήτημα	της	ικανότητας	των	γυναικών	να	ασχολούνται	με	τις	επιστήμες.	
Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 έγιναν	 κάποιες	 μεμονωμένες	 ιστοριογραφικές	 προσπάθειες	 για	 την	
ανάδειξη	 γυναικών	 επιστημόνων	 εκτός	 μυθολογικών	 παραδειγμάτων,	 που,	 ωστόσο,	
έμειναν	 περιθωριακές	 και	 εκτός	 κανόνα	 της	 ιστορίας	 των	 επιστημών,	 η	 οποία	 λίγο	
αργότερα	θα	συγκροτούσε	αυτόνομο	γνωστικό	πεδίο	 (1920-1930).	Αξίζει	 να	αναφερθούν		
οι	 σαινσιμονιστές,	 που	 με	 δεδομένη	 την	 εμπιστοσύνη	 τους	 στην	 αξία	 και	 το	 κύρος	 των	
επιστημών,	το	1894	διοργάνωσαν	στο	Παρίσι	το	πρώτο	συνέδριο	με	θέμα	τις	γυναίκες	και	
την	επιστήμη	(Rebière,	1897	;	Schiebinger	1999).		
	Η	κυρίαρχη	συζήτηση	βέβαια	γινόταν	και	εξακολούθησε	να	γίνεται	σε	επίπεδο	βιολογικού	
προσδιορισμού	(Kolhstead,	1995),	αφού	τότε	οι	βιολογίζουσες	απόψεις	που	μεταφέρονταν	
από	την	Αρχαιότητα	και	τη	χριστιανική	παράδοση	και	θεωρούσαν	τις	γυναίκες	ανίκανες	να	
ασχοληθούν	 με	 τις	 επιστήμες	 λόγω	 βιολογικών	 χαρακτηριστικών	 εμφανίζονται	 με	
μεγαλύτερη	ένταση.	Υπό	την	επήρεια	των	δαρβίνειων	θεωριών	της	εξέλιξης,	διατυπώθηκαν	
απόψεις	 που	 υποστήριζαν	 ότι	 ο	 γυναικείος	 οργανισμός	 είναι	 ένα	 πρώιμο	 στάδιο	 του	
ανδρικού,	 που	 δεν	 ολοκληρώθηκε	 η	 ανάπτυξή	 του.	 Στηριζόμενοι	 σε	 τέτοιου	 είδους	
θεωρίες,	 υπήρξαν	 κάποιοι	 οι	 οποίοι	 αποθάρρυναν	 τις	 γυναίκες	 να	 αναπτύξουν	
επιστημονικά	 ενδιαφέροντα,	 καθ’	 ότι	 τα	 οργανικά	 τους	 χαρακτηριστικά	 δεν	 θα	 τους	 το	
επέτρεπαν.	 Στην	 Ελλάδα,	 π.χ.,	 το	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα	 των	 παρθεναγωγείων	
περιλάμβανε	μειωμένη	σε	ώρες	διδασκαλία	μαθηματικών	και	φυσικών	επιστημών,	αφού	η	
κυρίαρχη	 αντίληψη	 επέμενε	 ότι	 μεγαλύτερη	 ενασχόληση	 με	 τέτοιου	 είδους	 δύσκολα	
αντικείμενα	θα	έβλαπτε	τον	γυναικείο	οργανισμό	(Ζιώγου-Καραστεργίου,	1986).	Ακόμη	και	
στον	20ό	αιώνα,	συνέχισαν	να	διατυπώνονται	απόψεις	που	υποστηρίζουν	τις	διαφορές	των	
φύλων	 	 επικαλούμενες	 ορμονικά	 δεδομένα,	 την	 κατασκευή	 του	 εγκεφάλου	 κλπ.	
(Schiebinger,	1987).	1		
Η	 άποψη	 αυτή	 υποστηρίζεται	 ακόμη	 και	 σήμερα,	 αποδεχόμενη	 ότι	 υπάρχουν	 γνωστικές	
διαφορές	 μεταξύ	 ανδρών	 και	 γυναικών	 και	 οι	 διαφορές	 αυτές	 εδράζονται	 σε	 βιολογικές	
αιτίες.	
																																																																				
	
1		Η	Schiebinger	1987,	στη	σ.	325,	παραθέτει	και	μια	ενδιαφέρουσα	σχετική	βιβλιογραφία.	
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Κι	 εδώ	είναι	σημαντικό	 το	 έργο	 της	Έβελυν	Ρηντ,	η	οποία	 τόνισε	 τις	προκαταλήψεις	που	
δημιουργεί	 και	 διατηρεί	 το	 δεδομένο	 κοινωνικό	 σύστημα,	 οι	 οποίες	 καθορίζουν	 πολλές	
φορές	 το	 έργο	 σε	 επιστημονικούς	 τομείς	 όπως	 η	 ανθρωπολογία,	 η	 βιολογία	 και	 η	
πρωτευοντολογία,	 διαστρεβλώνοντας	 τα	 ερευνητικά	 δεδομένα	 και	 ερμηνεύοντάς	 τα	 με	
βάση	την	κυρίαρχη	αντίληψη	των	έμφυλων	διαφορών	υπό	μια	ανδροκεντρική	οπτική.	
	

Έβελυν	Ρηντ,	για	τον	σεξισμό	στην	επιστήμη	
Η	 Έβελυν	 Ρηντ	 γεννήθηκε	ως	 Evelyn	Horowitz	 το	 1905	 στο	Νιού	 Τζέρσεϋ	 των	Ηνωμένων	
Πολιτειών,	 σε	 μια	 φτωχή	 οικογένεια.	 Μετακόμισε	 στη	 Νέα	 Υόρκη	 όπου	 σπούδασε	
ζωγραφική	 με	 μερικούς	 από	 τους	 γνωστότερους	 ζωγράφους	 της	 εποχής	 (John	 Sloan,	
George	 Lucks,	 Grant	 Wood).	 Μέλος	 μιας	 ριζοσπαστικής	 ομάδας	 καλλιτεχνών	 και	
διανοουμένων	 τέλη	 δεκαετίας	 του	 1920-αρχές	 δεκαετίας	 του	 1930,	 πήρε	 μέρος	 στις	
διαδηλώσεις	 εναντίον	 της	 καταστροφής	 του	 έργου	 του	 Ντιέγκο	 Ριβέρα	 «Άνθρωπος	 στο	
σταυροδρόμι»	από	το	Κέντρο	Ροκφέλερ.	
Τέλη	 της	 δεκαετίας	 του	 1930,	 στο	 Μεξικό,	 γνωρίζεται	 με	 τον	 Λέοντα	 Τρότσκυ	 και	 τη	
Ναταλία	 Σέντοβα,	 της	 οποίας	 φιλοτεχνεί	 προσωπογραφία	 όσο	 ζει	 μαζί	 της	 μετά	 τη	
δολοφονία	 του	Τρότσκυ,	 και	 γίνεται	μέλος	 του	Σοσιαλιστικού	Εργατικού	Κόμματος	 (SWP)	
των	ΗΠΑ,	στο	οποίο	θα	παραμείνει	μέχρι	το	τέλος	της	ζωής	της,	το	1979.		Στη	δεκαετία	του	
1940,	με	 τον	σύντροφό	 της	George	Novack	θα	συγκροτήσουν	 την	 Επιτροπή	Υπεράσπισης	
Πολιτικών	 Δικαιωμάτων	 (Civil	 Rights	 Defence	 Committee),	 ενώ	 θα	 πάρει	 το	 όνομα	 Reed	
(από	 τον	 Τζων	 Ρηντ,	 συγγραφέα	 του	 Δέκα	 Ημέρες	 που	 συγκλόνισαν	 τον	 κόσμο)	 ως	
αρθρογράφος	της	εφημερίδας	The	Militant,2	που	κυκλοφορεί	στις	δύσκολες	συνθήκες	του	
κυνηγιού	μαγισσών,	δηλαδή	κομμουνιστών,	στις	ΗΠΑ	μετά	τον	Β	Παγκόσμιο,	στο	κλίμα	του	
ψυχρού	πολέμου.	
Σημαντικότατο	 είναι	 το	 έργο	 της	 Ρηντ	 όσον	 αφορά	 το	 γυναικείο	 κίνημα.	 Από	 τα	 ηγετικά	
στελέχη	του	φεμινιστικού	κινήματος,	πρωτοστάτησε	σε	αυτό	τις	δεκαετίες	του	1960	και	του	
1970,	την	εποχή	της	άνθισης	των	ριζοσπαστικών	κινημάτων	αμφισβήτησης,	ενώ	οι	απόψεις	
της	για	τη	γυναικεία	απελευθέρωση	και	τη	σχέση	της	με	το	σοσιαλισμό	αποτυπώνονται	στο	
έργο	 της	 Προβλήματα	 της	 πάλης	 για	 την	 απελευθέρωση	 της	 γυναίκας:	 μια	 μαρξιστική	
προσέγγιση	(Ρηντ	2003)	και	σε	πυκνή	αρθρογραφία.	Από	τη	δεκαετία	του	1950	η	Ρηντ	θα	
επιδοθεί	 σε	 ανθρωπολογικές	 μελέτες,	 με	 κύριο	 στόχο	 την	 ανάδειξη	 της	 επιρροής	 των	
έμφυλων	προκαταλήψεων	κυρίως	στους	επιστημονικούς	τομείς	που	βρίσκονται	πιο	κοντά	
στην	 ανθρώπινη	 ζωή	 και	 την	 ιστορία	 της,	 όπως	 η	 κοινωνιολογία,	 η	 ανθρωπολογία	 και	 η	
βιολογία.		
Το	 σημαντικό	 βήμα	 της	 Ρηντ	 όσον	 αφορά	 τις	 επιστήμες	 είναι	 ακριβώς	 η	 ανάδειξη	 του	
έμφυλου	 χαρακτήρα	 των	 ίδιων	 των	 επιστημονικών	 υποθέσεων	 εργασίας	 και	 των	
αντίστοιχων	 συμπερασμάτων,	 που	 προκύπτει	 από	 την	 ερμηνεία	 των	 ιστορικών	 και	
εμπειρικών	 δεδομένων.	 Χωρίς	 να	 υποτιμά	 τη	 σημασία	 των	 ανακαλύψεων	 ειδικά	 στον	
κλάδο	 της	 βιολογίας,	 η	 Ρηντ	 αναδεικνύει	 μέσα	 από	 το	 έργο	 της	 την	 επιρροή	
ψευδοεπιστημονικών	απόψεων	που	διαστρεβλώνουν	τόσο	τα	εμπειρικά	ευρήματα	όσο	και	
τα	συμπεράσματα	των	ερευνών.	Στο	πλαίσιο	αυτό	θα	αναπτύξει	ευρύτατη	αρθρογραφία,	η	
																																																																				
	
2	http://www.trotskyana.net/Trotskyists/Bio-Bibliographies/bio-bibl_reed.pdf	όπου	και	εκτεταμένη	
εργογραφία	και	βιβλιογραφία.	Επίσης,	https://www.marxists.org/history/etol/newspape/cahiersLT/02-clt-
1979-apr-jun/reed.htm		
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εκδοτική	 παρουσία	 της	 οποίας	 θα	 καλύψει	 πολλές	 γλώσσες	 και	 χώρες.	 Εδώ	 θα	
αναφερθούν	 κυρίως	 τα	 έργα	 της	 Σεξισμός	 και	 επιστήμη	 (Ρηντ	 1981),	 “Η	 γυναικεία	
κατωτερότητα:	μύθος	ή	πραγματικότητα”	(Ρηντ,	χ.χ.),	“Is	Biology	women’s	destiny”	(Reed,	
1971),3	Women’s	evolution:	from	matriarchal	clan	to	patriarchal	family	(Reed	1975),	κ.ά.	
Κατά	τη	Ρηντ,	για	την	κατανόηση	των	γυναικών	και	της	ιστορίας	τους	είναι	πρωταρχική	η	
σημασία	 της	 βιολογίας	 και	 της	 ανθρωπολογίας.	 Πρόκειται	 για	 δύο	 επιστήμες	 που,	 όπως	
γράφει,	μεγάλο,	αν	όχι	το	συντριπτικό,	ποσοστό	των	μελών	των	επιστημονικών	κοινοτήτων	
τους	 διακατέχεται	 από	 ισχυρές	 προκαταλήψεις	 υπέρ	 του	 ανδρικού	φύλου,	 έτσι	ώστε	 να	
συσκοτίζουν	ή	και	εντέλει	να	αποκρύπτουν	μάλλον	παρά	να	αποκαλύπτουν	τα	πραγματικά	
στοιχεία	για	τις	γυναίκες	(Ρηντ,	χ.χ.,	59).		
Δύο	είναι	τα	σημεία	κλειδιά	στα	οποία	επικεντρώνεται	η	Ρηντ	για	να	αντιπαρατεθεί	στον	
έμφυλο	χαρακτήρα	των	επιστημών	αυτών:	η	απόδοση	της	κατώτερης	θέσης	των	γυναικών	
σε	 βιολογικούς	 λόγους	 και	 η	 αντίληψη	 ότι	 αυτή	 η	 κατωτερότητα	 υπήρχε	 ιστορικά	 από	
πάντα.	
Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 βασικό	 πρόβλημα,	 κατά	 τη	 Ρηντ,	 είναι	 η	 μη	 διαφοροποίηση	 μεταξύ	
πολιτισμικών-κοινωνικών	 χαρακτηριστικών,	 που	 προκύπτουν	 κυρίως	 από	 τον	 τρόπο	
παραγωγής	 των	 εκάστοτε	 κοινωνικών	 σχηματισμών,	 και	 βιολογικών	 χαρακτηριστικών,	
όπως	και	η	απόδοση	αμιγώς	ζωικών	χαρακτηριστικών	στο	ανθρώπινο	είδος.		
Η	Ρηντ	στηρίζεται	στην	κλασική	προσέγγιση	του	Φρήντριχ	Ένγκελς,	όπως	διατυπώθηκε	στο	
κείμενό	του	«Ο	ρόλος	της	εργασίας	στην	ανθρωποποίηση	του	πιθήκου»	(Ένγκελς,	χ.χ.,	249-
270)	για	να	αναιρέσει	ακριβώς	τον	υποβιβασμό	του	ανθρώπινου	είδους	στο	επίπεδο	των	
πρωτευόντων	ή	 και	 άλλων	 ζωικών	 ειδών	 και	 την	 ταύτιση	 των	ανθρώπινων	 κοινωνιών	με	
ζωικούς	σχηματισμούς,	αγέλες	κλπ.	Θεωρεί	λοιπόν,	στηριζόμενη	σε	μια	σειρά	εξελικτικών	
ανθρωπολόγων,	 όπως	 τον	 Χένρι-Λιούις	 Μόργκαν4		 ή	 τον	 Τζέιμς	 Τζώρτζ	 Φρέιζερ,5	ότι	 η	
ιστορία	 των	 ανθρώπινων	 κοινωνιών	 δεν	 μπορεί	 να	 ερμηνευθεί	 με	 όρους	 ζωικών	
σχηματισμών,	παρά	με	όρους	τρόπου	παραγωγής,	αφού	το	ανθρώπινο	είδος	είναι	το	μόνο	
που	 ανέπτυξε	 παραγωγή	 και	 καταμερισμό	 εργασίας.	 Η	 Ρηντ	 ακολουθεί	 λοιπόν	 τη	 σχολή	
που	υποστηρίζει	ότι	το	ανθρώπινο	είδος	είναι	μοναδικό,	άρα	η	κοινωνική	εξέλιξή	του	δεν	
ερμηνεύεται	 με	 την	 αναγωγή	 σε	 εμπειρικά	 δεδομένα	 από	 επιτόπιες	 έρευνες	 σε	 ομάδες	
πρωτευόντων.		
Κι	 εδώ	 ακριβώς	 είναι	 που	 εντοπίζεται	 ένα	 μεγάλο	 πρόβλημα	 της	 σύγχρονης	
πρωτευοντολογίας,	υπεύθυνο	για	μια	σειρά	έμφυλων	προκαταλήψεων	που	εμφανίζονται	
ως	 επιστημονικά	 συμπεράσματα.	 Η	 πρώτη	 από	 αυτές	 τις	 προκαταλήψεις	 αφορά	 την	
αντίληψη	ότι	η	μελέτη	των	πρωτευόντων	μπορεί	να	ερμηνεύσει	αναγωγικά	την	ανθρώπινη	
συμπεριφορά,	η	οποία	έρχεται	σε	κατάφωρη	αντίθεση	με	την	προαναφερθείσα	αρχή	της	
μοναδικότητας	του	ανθρώπινου	είδους.	Η	αντίληψη	αυτή	συσκοτίζει	την	έρευνα,	αφού	δεν	
λαμβάνει	 υπόψη	 τη	 μεγάλη	 ασυνέχεια	 μεταξύ	 των	 πρωτευόντων	 και	 του	 ανθρώπινου	
είδους.		
Η	δεύτερη	προκατάληψη	αφορά	την	απόδοση	ανθρώπινων	χαρακτηριστικών	στις	ομάδες	
των	 ζώων.	 Σύμφωνα	 με	 αυτήν,	 κάποιοι	 ερευνητές	 αποδέχονται	 ως	 δεδομένα	
χαρακτηριστικά	που	οφείλονται	στην	κοινωνική	εξέλιξη	των	ανθρώπινων	κοινωνιών,	και	με	

																																																																				
	
3	https://www.marxists.org/archive/reed-evelyn/1971/biology-destiny.htm	
4	Μόργκαν,	Χ.-Λ.	(2013).	Αρχαία	κοινωνία.	Αθήνα:	Ελεύθερος	τύπος.	
5	Frazer,	J.	G.	(1990-1998).	Ο	χρυσός	κλώνος,	τ.	1-5.	Αθήνα:	Εκάτη,	Αθήνα.	
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βάση	αυτά	προχωρούν	σε	παραποίηση	 της	συμπεριφοράς	 των	 ζώων.	Ανάμεσα	στα	άλλα	
παραδείγματα	που	αναφέρει	η	Ρηντ	είναι	η	περιγραφή	της	κυριαρχίας	του	αρσενικού	στις	
ομάδες	 ζώων,	 μονογαμικής	 και	 «πατρικής	 οικογένειας»	 σε	 in	 situ	 παρατηρήσεις,	 ή	 η	
παρουσίαση	του	θηλυκού	ως	ενός	αβοήθητου	ή	εξαρτώμενου	πλάσματος	που	δεν	μπορεί	
να	ζήσει	χωρίς	την	προστασία	και	τη	φροντίδα	του	αρσενικού	(Ρηντ,	χ.χ.,	69-71).	Όπως	και	
η	αντίληψη	για	σχέσεις	ιδιοκτησίας	ή	εδαφικά	δικαιώματα	κλπ.	(Ρηντ,	1981,	64)	που	απλώς	
αποδίδουν	 χαρακτηριστικά	 της	 πατριαρχικής	 ανθρώπινης	 κοινωνίας	 σε	 εντελώς	
διαφορετικό	πλαίσιο.		
Στο	 ίδιο	 πλαίσιο,	 θα	 αποδοθούν	 έμφυλες	 συμπεριφορές	 στα	 ζώα,	 οι	 οποίες	 θεωρούνται	
φυσιολογικές	στο	ανθρώπινο	είδος,	π.χ.	επιθετικότητα	και	ανταγωνισμός	των	θηλυκών	για	
τη	διεκδίκηση	του	αρσενικού,	ή	χρήση	«σεξουαλικών	δολωμάτων»	κλπ.,	παρερμηνεύοντας	
τόσο	τη	συμπεριφορά	όσο	και	τη	λειτουργία	των	ομάδων	ζώων	(Ρηντ,	1981,	91-92).	Με	την	
ίδια	λογική	υιοθετείται	ο	κοινωνικός	δαρβινισμός,	αφού	κατ’	αυτόν	ο	άνθρωπος	διατηρεί	
ουσιαστικά	 το	 χαρακτηριστικό	 της	 ζωικής	 επιθετικότητας,	 με	 ό,τι	 αυτό	 σημαίνει	 για	 τη	
σημερινή	καπιταλιστική	κοινωνία:	Δηλαδή	οι	ανθρώπινες	κοινωνίες	δεν	είναι	δυνατόν	να	
χαρακτηριστούν	 ποτέ	 από	 ισότητα	 γιατί	 ο	 άνθρωπος	 φέρει	 από	 πάντα	 το	 ένστικτο	 της	
επιθετικότητας.	 Ο	 ανταγωνισμός,	 θεμέλιος	 λίθος	 του	 καπιταλισμού,	 βρίσκει	 εδώ	 τη	
θεωρητική	του	δικαίωση,	μέσα	από	γενετική	εξήγηση,	που	τοποθετεί	τον	άνδρα	σε	επίπεδο	
ζώου	 και	 τη	 γυναίκα	σε	μια	συνθήκη	υπο-ζώου,	υποταγμένη	στο	 κυρίαρχο	 και	 επιθετικό	
αρσενικό	(Ρηντ,	1981,	98).	
Από	 την	άλλη,	η	άποψη	αυτή	συνοδεύεται	βέβαια,	σε	μια	προσπάθεια	μη	υποβιβασμού	
του	 ανθρώπου,	 με	 την	 απόδοση	 μη	 υπαρκτών	 ικανοτήτων	 στα	 ζώα,	 όπως	 π.χ.	
τεχνουργήματα,	 θεσμούς	 κλπ.,	 καταλήγοντας	 σε	 μια	 «ανθρωπόμορφη	 βιολογία»,	 που	
αγνοεί	παντελώς	τις	εξελικτικές	διαδικασίες	και	την	ιστορία	των	κοινωνικών	σχηματισμών.	
Π.χ.	θεωρείται	ότι	από	πάντα	η	κοινωνία	ήταν	πατριαρχική,	παρερμηνεύοντας	ακόμη	και	τη	
σημασία	 των	 ρόλων	 που	 είχαν	 αναλάβει	 τα	 δύο	 φύλα	 στις	 πρωτόγονες	 κοινωνίες.	
Σύμφωνα	με	 την	αντίληψη	αυτή,	 το	 κυνήγι,	 που	συνοδεύεται	από	 επιθετικότητα,	ήταν	η	
ιστορικά	σημαντική	παραγωγική	αξία,	 σε	αντίθεση	με	 τη	 γεωργία,	 την	 υφαντουργία,	 την	
αγγειοπλαστική	κλπ.	που	είχαν	αναλάβει	οι	γυναίκες,	καλύπτοντας	τις	πάγιες	ανάγκες	των	
κοινωνιών	 αυτών.	 Αγνοώντας	 δε	 τη	 σημασία	 αυτών	 των	 τελευταίων,	 η	 άποψη	 αυτή	
καταλήγει	 στη	 δικαιολόγηση	 της	 αντίληψης	 ότι	 οι	 γυναίκες	 είναι	 από	 τη	 φύση	 τους	
προορισμένες	στα	 του	οίκου	 τους,	 άρα	 νοικοκυρές	 (παιδιά-εκκλησία-κουζίνα	 έλεγε	 και	 ο	
Γκαίμπελς)	(Ρηντ,	1981,	109).		
Εδώ	 η	 Ρηντ	 αντικρούει	 και	 την	 άποψη	 αρκετών	 φεμινιστριών,	 που	 ισχυρίζονται	 ότι	
ανέκαθεν	οι	γυναίκες	ήταν	το	καταπιεμένο	φύλο,	αντιπαραθέτοντας	την	εξελικτική	άποψη	
της	 ανθρωπολογίας,	 με	 την	 περίοδο	 της	 μητριαρχίας	 που	 αντικαθίσταται	 από	 την	
πατριαρχία	 όταν	 η	 εγκατάσταση	 γίνεται	 μόνιμη	 και	 υπάρχει	 πλεόνασμα	 παραγωγής.	 Η	
αμφισβήτηση	 της	 εξελικτικής	 σχολής	 της	 ανθρωπολογίας,	 σχολή	 που	 εκκινεί	 από	 τον	
Μόργκαν,	και	η	αντικατάστασή	της	από	τις	περιγραφικές	και	λειτουργιστικές	σχολές,	που	
στηρίζονται	 αποκλειστικά	 σε	 επιτόπιες	 έρευνες	 των	 σύγχρονων	 πρωτόγονων,	 μια	
περιγραφική	αντίληψη	χωρίς	συνολική	ερμηνευτική	θεωρία	 (Ρηντ,	2003,	23),	 έχει	 κυρίως	
πολιτικά	κίνητρα.	Οι	ανατρεπτικές	ανακαλύψεις	για	την	ύπαρξη	μιας	περιόδου	μητριαρχίας	
ή	και	φρατριαρχίας,	με	κολεκτιβίστικη	κοινωνική	οργάνωση	στην	οποία	υπήρχε	οικονομική,	
κοινωνική	 και	 σεξουαλική	 ισότητα	 δεν	 είναι	 συμβατές	 με	 τη	 σημερινή	 κατάσταση.	
Χαρακτηριστικό	 είναι	 ότι	 από	 τη	 στιγμή	 που	 ακαδημαϊκά	 απέκτησαν	 κύρος	 οι	
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συγκεκριμένες	 απόψεις,	 ελάχιστες	 είναι	 οι	 μελέτες	 για	 το	 μητριαρχικό	 παρελθόν	 της	
ανθρωπότητας	 (Ρηντ,	 1981,	 130-132).	 Εδώ	 είναι,	 για	 τη	 Ρηντ,	 σημαντικός	 ο	 ρόλος	 της	
φεμινιστικής	 Ανθρωπολογίας,	 σχολή	 που	 εμφανίστηκε	 με	 την	 άνοδο	 του	 γυναικείου	
κινήματος	 μετά	 τη	 δεκαετία	 του	 ‘60.	 Οι	 επικρατούσες	 σχολές	 των	 λειτουργιστών,	
στρουκτουραλιστών	 κλπ.	 έχουν	 ένα	 κοινό	 χαρακτηριστικό,	 παρά	 τις	 επιμέρους	 διαφορές	
τους,	 την	 εναντίωση	 σε	 κάθε	 υλιστική	 ή	 ιστορική	 μέθοδο	 της	 ανθρωπολογίας,	 με	 κύριο	
στόχο	την	αμφισβήτηση	της	ύπαρξης	σταδίων	στην	εξέλιξη	του	πολιτισμού,	κυρίως	αυτού	
της	μητριαρχίας,	ή	τη	θεώρηση	του	πολιτισμού	ως	κάτι	άυλου,	εντελώς	ανεξάρτητου	από	
τις	σχέσεις	παραγωγής	(Ρηντ,	2003,	28).		
Οι	 αντιλήψεις	 αυτές	 συνδέονται	 άμεσα	 με	 την	 αναγωγή	 κοινωνικών	 σχέσεων	 και	
φαινομένων	 σε	 βιολογικά	 χαρακτηριστικά.	 Η	 Ρηντ	 αναφέρεται	 π.χ.	 σε	 μια	 αντίληψη	
«γενετικού	 καπιταλισμού»,	 όπως	 την	 ονομάζει,	 η	 οποία	 υποστηρίζει	 ότι	 οι	 κοινωνικές	
τάξεις	 της	 καπιταλιστικής	 κοινωνίας	 σχηματίζονται	 εξαιτίας	 γενετικών	 διαφορών	 (Ρηντ,	
2003,	67-69).	Έτσι,	με	ελεγχόμενη	αναπαραγωγή,	οι	κοινωνικές	ανισότητες	θα	εξαλειφθούν	
επειδή	 τα	 κορίτσια	 των	 κατώτερων	 τάξεων	 έχουν	 την	 τάση	 να	παντρεύονται	άνδρες	από	
την	ανώτερη,	οπότε	θα	υπάρξει	αναπαραγωγή	του	γονιδίου	της	ανώτερης	τάξης	στα	παιδιά	
των	 φτωχών	 κοριτσιών.	 Άρα	 καμία	 κοινωνική	 διαμαρτυρία	 και	 πολύ	 περισσότερο	
επανάσταση	για	την	κοινωνική	ισότητα	δεν	είναι	απαραίτητη,	αφού	το	πρόβλημα	θα	λυθεί	
γονιδιακά.		
Σύμφωνα	 όμως	 με	 τη	 διαλεκτική	 αντίληψη	 της	 ιστορίας	 και	 της	 ανθρωπολογίας,	 που	
υπηρετεί	η	Ρηντ,	η	ανθρώπινη	κοινωνική	ζωή	καθορίζεται	πολιτιστικά,	όχι	βιολογικά	(Ρηντ,	
χ.χ.)	
Ως	εκ	τούτου,	η	Ρηντ	αντιτίθεται	στην	αντίληψη	ότι	η	βιολογία	καθορίζει	το	πεπρωμένο	των	
ανθρώπων	 και	 ειδικά	 των	 γυναικών	 (Reed,	 1971)	 επικαλούμενη	 μια	 σειρά	 μελέτες	 που	
αποδεικνύουν	 ότι	 η	 γυναικεία	 κατωτερότητα	 δεν	 ήταν	 από	 πάντα	 χαρακτηριστικό	 των	
κοινωνιών.	 Η	 λειτουργία	 της	 μητρότητας	 και	 τα	 γυναικεία	 βιολογικά	 χαρακτηριστικά	 δεν	
συνεπάγονται	 την	 κοινωνική	 κατωτερότητα	 του	 γυναικείου	 φύλου,	 καθότι	 δεν	 υπάρχει	
καμία	 φυσική	 θεμελίωση	 αυτής	 της	 θεωρίας	 (Ρηντ,	 χ.χ.,	 67).	 Όσον	 αφορά	 λοιπόν	 τη	
βιολογία,	 η	 Ρηντ	 προχωρά	 στην	 αμφισβήτηση	 ενός	 πλήθους	 διατυπωθέντων	
συμπερασμάτων	 που	 στηρίζουν	 μεταξύ	 άλλων	 την	 έμφυλη	 ανισότητα,	 ερμηνεύοντας	 τη	
γυναικεία	κατωτερότητα	ανιστορικά	και	με	βάση	τα	βιολογικά	χαρακτηριστικά,	όπως	π.χ.	
τη	σωματική	δύναμη,	την	τεκνοποιία	κλπ.		

	
Και	η	Κριτική	εκπαίδευση	

Από	τα	βασικά	προτάγματα	της	κριτικής	εκπαίδευσης	είναι	η	ανάδειξη	του	χαρακτήρα	της	
επιστημονικής	 πρακτικής,	 πώς	 δηλαδή	 η	 επιστήμη	 εξαρτάται	 από	 κοινωνικούς	 και	
πολιτικούς	 παράγοντες	 εξωτερικούς	 προς	 αυτή	 και	 πώς	 αντιτίθεται	 ή	 προσαρμόζεται	 σ’	
αυτήν	την	εξάρτηση.	Επίσης,	η	ανάδειξη	των	πρακτικών	της	επιστημονικής	κοινότητας	και	
πώς	 επηρεάζουν	 το	 είδος	 των	 ερευνητικών	 ερωτήσεων	 που	 τίθενται	 σε	 συγκεκριμένες	
ιστορικές	περιόδους.	
Δεδομένων	 αυτών	 των	 παραδοχών,	 το	 πρωτοποριακό	 έργο	 της	 Ριντ	 θα	 έπρεπε	 να	
επαναξιολογηθεί,	 ειδικά	 σήμερα	 που	 οι	 βιοεπιστήμες	 χρησιμοποιούνται	 όλο	 και	
περισσότερο	 ως	 μοχλοί	 επιβολής	 	 των	 κυρίαρχων	 αντιλήψεων	 του	 καπιταλιστικού	
συστήματος.	 Είναι	 χαρακτηριστικές	 οι	 μελέτες	 που	 από	 τη	 δεκαετία	 κιόλας	 του	 1960	
συνέδεαν	 τη	 σχέση	 των	 εργαζόμενων	 μητέρων	 με	 τις	 εγκληματικές	 συμπεριφορές	 των	
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παιδιών	 τους	 (Ρηντ,	 χ.χ.).	Ή	η	αποδοχή	και	η	δημοφιλία	απόψεων	που	εξακολουθούν	να	
ερμηνεύουν	τα	πάντα	με	βάση	το	γονιδίωμα,	η	επιτυχία	έργων	που	αποδίδει	σε	βιολογικά	
αίτια	 την	 κοινωνική	 συμπεριφορά	 και	 το	 πολιτισμικό	 φαινόμενο	 σαν	 του	 Ντώκινς	 είναι	
ενδεικτική.6	
	Η	 συζήτηση	 για	 τη	 γυναικεία	 φύση,	 που	 ωστόσο	 συνεχίζεται,	 είναι	 ενδεικτική	 για	 τις	
επιστήμες	και	το	λόγο	περί	επιστήμης	στον	δυτικό	πολιτισμό.		
Τα	ερωτήματα	που	μπορούν	να	τεθούν	προς	διερεύνηση	με	βάση	τη	συζήτηση	αυτή		είναι	
σημαντικά	και	η	απάντησή	τους	μπορεί	να	ερμηνεύσει	πτυχές	του	προβλήματος	του	φύλου	
στις	επιστήμες.		Ένα	από	αυτά	θα	μπορούσε	να	αφορά	τις	αιτίες	που	κάνουν	τόσο	πειστικό	
το	 επιχείρημα	 για	 την	 έμφυτη	 ανικανότητα	 του	 γυναικείου	 φύλου	 να	 έχει	 επιστημονικά	
ενδιαφέροντα.		Ή	γιατί	οι	έμφυλες	βιολογικές	διαφορές	αποτέλεσαν	προνομιακό	τομέα	της	
έρευνας.	Ή,	ακόμη,	πώς	οι	βιολογικές	διαφορές	χρησιμοποιήθηκαν	για	να	δικαιολογήσουν	
τους	διαφορετικούς	κοινωνικούς	ρόλους	ανδρών	και	γυναικών.	
Αυτό	που	πρέπει	 δε	 οπωσδήποτε	 να	σημειωθεί	 είναι	 ότι	 αυτού	 του	 είδους	 ο	 βιολογικός	
ντετερμινισμός,	που	υποστηρίζει	τις	βιολογικές	διαφορές	των	φύλων,	χρησιμοποιήθηκε	για	
να	νομιμοποιήσει	την	ανδρική	κυριαρχία	σε	οικονομικό,	κοινωνικό	και	πολιτικό	επίπεδο.	Κι	
αυτό	 είναι	 από	 τα	 σημαντικότερα	 εμπόδια	 που	 έχει	 	 να	 αντιμετωπίσει	 η	 φεμινιστική	
επιστημολογία,	στα	χνάρια	της	Ρηντ.	
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Από	την	τάξη,	στο	σχολείο	και	την	ευρύτερη	κοινότητα.	Το	σχολείο	
σαν	πεδίο	κοινωνικής	δράσης	για	το	περιβάλλον	

	
	

Παναγιώτα	Καφετζή		
Εκπαιδευτικός,	Υποψήφια	Διδάκτορας	ΠΤΔΕ	ΑΠΘ	

Κατερίνα	Καπετάνιου		
Εκπαιδευτικός		

	
	

Περίληψη	
Η	παρούσα	εισήγηση	παρουσιάζει	μια	διδακτική	πρακτική	που	εφαρμόστηκε	αρχικά	σε		ένα	τμήμα	ΣΤ΄	τάξης		
Δημοτικού	 Σχολείου	 του	 αστικού	 συγκροτήματος	 της	 Θεσσαλονίκης,	 ενώ	 στην	 πορεία	 εξέλιξής	 της	 είχε	
αποδέκτη	το	σύνολο	των	παιδιών	του	σχολείου	(17	τμήματα).	Πρόκειται	για	το	σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή	
στο	 σχολικό	 περιβάλλον	 ενός	 διαθεματικού	 &	 διεπιστημονικού	 προγράμματος	 έρευνας-	 δράσης	 (Car	 &	
Kemmis,1997)	με	στόχο	την	καλλιέργεια	της	περιβαλλοντικής	συνείδησης.	Η	θεματική	του	κινείται	γύρω	από	
την	περιβαλλοντική	μόλυνση	από	τηγανέλαια	και	τη	δυνατότητα	ανακύλωσής	τους.		
Η	διαφορετικότητα	της	συγκεκριμένης	πρακτικής	εστιάζεται	σε	δύο	πλαίσια.	Αρχικά	στο	ότι	υιοθετείται	μια	
διαθεματική	 οπτική	 που	 κατά	 τη	 διαπραγμάτευση	 ενός	 θέματος	 επαναπροσδιορίζει	 τους	 «λόγους»	 και	 τα	
πεδία	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 σε	 όλα	 τα	 διδακτικά	 αντικείμενα	 αναπροσαρμόζοντάς	 το.	 Σε	 ένα	
δεύτερο	 πλαίσιο,	 αναδεικνύει	 τη	 δυνατότητα	 κινητοποίησης	 του	 συνόλου	 της	 εκπαιδευτικής	 κοινότητας	 σε	
ενιαίες	θεματοκεντρικές	δράσεις.	Για	να	επιτευχθεί	αυτή	η	κινητοποίηση,	η	αρχική	ομάδα	παιδιών	έπρεπε	να	
καλλιεργήσει	 πολλαπλές	 δεξιότητες	 ώστε	 να	 λειτουργήσει	 ως	 πολλαπλασιαστής	 της	 δράσης.	 Ταυτόχρονα,	
μέσω	του	αναστοχασμού	της	δράσης	τους	και	των	«φωνών»	που	εμπλέκονταν	σε	αυτή,	κινήθηκαν	σε	πεδία	
κριτικής	σκέψης	και	διαπραγμάτευσης.		
Τα	συμπεράσματα	της	εφαρμογής	αποδεικνύουν	πως	η	διαθεματικότητα	που	υιοθετήθηκε	μορφοποίησε	ένα	
ανοιχτό	αναλυτικό	πρόγραμμα	με	διάχυση	των	δράσεων	σε	όλα	τα	αντικείμενα	του	Α.Π.,	θέτοντας	στο	κέντρο	
του	για	ένα	χρονικό	διάστημα	μια	θεματική	που	προσεγγίζονταν	με	πολλαπλούς	τρόπους	και	σχεδόν	από	όλο	
το	 σχολείο.	 Τα	 πολλαπλά	 κειμενικά	 είδη	 που	 ενεπλάκησαν,	 η	 κριτική	 ανάγνωσή	 τους,	 η	 καλλιέργεια	 του	
προφορικού	 και	 γραπτού	 επιχειρηματολογικού	 λόγου	 και	 η	 ενσωμάτωση	 πολλαπλών	 Λόγων	 στο	 πεδίο	
διαπραγμάτευσης	είναι	μερικά	μόνο	από	τα	θετικά	στοιχεία	της	διδακτικής	πρότασης	που	παρουσιάζουμε.		
Η	ανάληψη	δράσης	και	η	ενεργητική	εμπλοκή	των	παιδιών	που	διαπίστωναν	αλλαγή	στον	τρόπο	ζωής	τους	
μέσα	 από	 τις	 πρακτικές	 τους	 και	 ταυτόχρονα	 αλλαγή	 στον	 τρόπο	 ζωής	 της	 κοινότητάς	 τους,	 οδήγησε	 στη	
διαμόρφωση	μιας	παιδαγωγικής	 της	 ενδυνάμωσης	 (Shor,1992).	 Το	 γεγονός	 ότι	 για	 την	υιοθέτηση	δράσεων	
και	 τη	 διαμόρφωση	 του	 προγράμματος	 τα	 παιδιά	 έπρεπε	 να	 επιλέξουν	 ανάμεσα	 από	 πολλαπλές	 φωνές	
(Bakhtin,1981)	 που	 έφταναν	 μέσα	 στη	 σχολική	 τάξη	 δια	 ζώσης	 ή	 μέσω	 του	 διαδικτύου,	 καλλιέργησε	
δεξιότητες	κριτικής	σκέψης	σε	πολλαπλά	πεδία	γραμματισμών.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
διαθεματικότητα,	 διδακτικές	 πρακτικές,	 παιδαγωγική	 της	 ενδυνάμωσης,	 έρευνα-δράση,	 κριτικός	
γραμματισμός	,	κειμενικές	πρακτικές	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Παράλληλα	με	την	επιστημονική	έρευνα	για	τη	διαμόρφωση	του	θεωρητικού	πλαισίου	της	
κριτικής	διάστασης	των	γραμματισμών,	η	διδακτική	πρακτική	αποτελεί	το	πειραματικό	
πεδίο	εφαρμογής	προκαλώντας	εκπαιδευτικούς	και	θεματικά	πεδία	σε	αναστοχασμό	και
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αναποσανατολισμό	 αντίστοιχα.	 Αποτέλεσμα	 αυτής	 της	 διαδικασίας	 είναι	 η	 δημοσίευση	
παιδαγωγικών	εμπειριών	που	υιοθετούν	μια	ποικιλομορφία	προσεγγίσεων,	τόσο	ως	προς	
τον	 ορισμό	 της	 «κριτικής»	 διάστασης	 όσο	 και	 προς	 την	 έννοια	 του	 γραμματισμού	
(Κουτσογιάννης,	 2014),	 ακολουθώντας	 τις	 αντιπαραθέσεις	 στο	 θεωρητικό	 πεδίο.	
Επιπρόσθετα,	 παρατηρείται	 μετατόπιση	 από	 «ορατές»	 παιδαγωγικές	 πρακτικές	 προς	 τις	
«αόρατες»	 (Bernstein,	 1989),	 από	 την	 «μόνωση»	 του	 διδακτικού	 αντικειμένου	 στη	
συσχέτισή	του	µε	άλλα	(βλ.	διαθεµατικές	προσεγγίσεις)	(Κουτσογιάννης,	2006).		
Η	διδακτική	πρακτική	που	περιγράφεται	στην	παρούσα	εργασία,		ξεκίνησε	αρχικά	από	ένα	
τμήμα	 Δημοτικού	 Σχολείου	 του	 αστικού	 συγκροτήματος	 της	 Θεσσαλονίκης	 και	 σταδιακά	
ενέπλεξε	το	σύνολο	των	παιδιών	του	σχολείου	(17	τμήματα)	σε	ένα	πρόγραμμα	έρευνας-	
δράσης	 (Carr	 &	 Kemmis,1986).	 Θέτοντας	 σαν	 στόχο	 της	 οικοδόμησης	 της	 γνώσης	 	 τη	
χειραφέτηση	 των	 παιδιών	 και	 καθιστώντας	 τα	 	 ενεργούς	 κριτές	 της	 κοινωνικής	
πραγματικότητας	γύρω	τους	(Freire	&		Macedo,1987),	η	συγκεκριμένη	διδακτική	πρακτική	
προσπάθησε	 να	 καλλιεργήσει	 δεξιότητες	 κριτικής	 σκέψης	 ενσωματώνοντας	 παράλληλα	
κοινωνική	δράση.	Στο	πρόγραμμα	εντάχθηκαν	σταδιακά	και	10	εκπαιδευτικοί	στη	διάρκεια	
δύο	χρόνων	και	εφαρμόστηκε	με	διαφορετικούς	γνωστικούς	και	παιδαγωγικούς	 	στόχους	
την	 κάθε	 φορά.	 Παρόλο	 που	 υπάρχουν	 καταγραφές	 για	 πολλαπλά	 γνωστικά	 πεδία	 και	
δράσεις	 που	 αναπτύχθηκαν,	 στην	 παρούσα	 εργασία	 κεντρικό	 θέμα	 αποτελεί	 η	
διαπραγμάτευση	των	παιδιών	με	τα	κείμενα	που	με	πολλαπλούς	τρόπους	διαμόρφωσαν	το	
πλαίσιο	 και	 τον	 Λόγο	 με	 τον	 οποίο	 μίλησαν,	 αρχικά	 μεταξύ	 τους,	 για	 το	 θέμα	 της	
προστασίας	 του	 περιβάλλοντος	 και	 στη	 συνέχεια,	 απευθύνθηκαν	 μέσω	 αυτών	 στην	
ευρύτερη	κοινότητα.		
	

Εκπαίδευση	για	το	περιβάλλον	και	την	Αειφορία	&	Κριτική	Παιδαγωγική	
Η	 παιδαγωγική	 άποψη	 που	 αποτέλεσε	 έναυσμα	 για	 την	 υιοθέτηση	 του	 προγράμματος,	
βασίζεται	 στις	 σύγχρονες	 επιστημονικές	 προσεγγίσεις	 της	 περιβαλλοντικής	 εκπαίδευσης	
(Εκπαίδευση	 για	 το	 Περιβάλλον	 &	 την	 Αειφορία,	 Φλογαΐτη,2006)	 και	 τους	 τρόπους	 που	
αυτή	 υποστηρίζει	 ένα	 ευρύτερο	 πρόγραμμα	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 	 (Fein1993,	 Huckle,	
1996).	Σε	μια	τέτοια	θεώρηση,	το	σχολείο	στοχεύει	στη	διαμόρφωση	στάσεων	και	τρόπων	
σκέψης	 όπου	 τα	 περιβαλλοντικά	 ζητήματα	 προσεγγίζονται	 ολιστικά.	 Η	 ανάγνωση	 του	
κόσμου	 οδηγεί	 στην	 διάκριση	 και	 κατανόηση	 των	 επιμέρους	 στοιχείων	 και	 Λόγων	
(Gee,1990)	 που	 τον	 συγκροτούν,	 τους	 στόχους,	 τα	 όρια	 και	 τα	 αίτια	 της	 ισχύος	 και	 της	
δράσης	 τους	 και	 το	βαθμό	συμβολής	 τους	στην	ανασύνθεσή	 του.	Μέσα	από	 τις	 δράσεις	
ενός	τέτοιου	προγράμματος,	διαμορφώνονται	προϋποθέσεις	εμπλοκής	σε	διαδικασίες	που	
καταλήγουν	στην	κριτική	συνειδητοποίηση	(Freire,	1977).		
Έτσι	 το	 σχολείο,	 και	 η	 ευρύτερη	 σχολική	 κοινότητα	 μετασχηματίζεται	 σταδιακά	 από	
ερευνητική-μαθησιακή	 κοινότητα	 σε	 κοινότητα	 «πρακτικής»	 (Car	 &	 Kemmis,1986).	 Μια	
κοινότητα	για	την	οποία	η	γνώση	γίνεται	εργαλείο	αλλαγής	και	κοινωνικής	δράσης.	Σε	μια	
τέτοια	 παιδαγωγική	 η	 συμμετοχικότητα,	 ο	 διάλογος	 και	 ή	 διαπραγμάτευση	 αποτελούν	
βασικά	 εργαλεία	 και	 οι	 μέτοχοι	 (παιδιά,	 εκπαιδευτικοί	 και	 ευρύτερη	 κοινότητα),	
καλλιεργούν	 με	 βιωματικό	 τρόπο	 δεξιότητες	 κριτικής	 σκέψης	 καταλήγοντας	 στον	 κριτικό	
γραμματισμό	και	την	κριτική	συνειδητοποίηση.		
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Κριτικός	γραμματισμός	και	καλλιέργεια		δεξιοτήτων	κριτικής	σκέψης	
Ο	 όρος	 κριτικός	 γραμματισμός,	 όπως	 χρησιμοποιήθηκε	 από	 τις	 σπουδές	 του	 νέου	
γραμματισμού	 (Gee,	 1990;	 Cope	 and	 Kalantzis,	 1993;	 Baynham,	 2000;	 Kress,	 1988)	
περιγράφει	την	ικανότητα	ομιλητών,	αναγνωστών	και	συγγραφέων	να	αντιλαμβάνονται	τα	
κείμενα	 ως	 προϊόντα	 διαπραγμάτευσης	 λόγων	 σε	 πλαίσια	 συγκεκριμένων	 κοινωνικών	
πρακτικών	να	μπορούν	να	τα	αναδομούν.		
Ο	κριτικός	γραμματισμός	θεωρεί	πώς	 	κάθε	επικοινωνιακή	δραστηριότητα	αποτελεί	πηγή	
δόμησης	 νοήματος	 ιδεολογικά	 προσδιορισμένη	 (Martin,	 1989,	 Cope	 &	 Kalantzis,	 1993,	
Kostouli,	 2001).	 Ο	 Baynham	 (2000)	 προσδιορίζει	 τρία	 αλληλένδετα	 επίπεδα	 στα	 οποία	
εδράζεται	 η	 έννοια	 του	 κριτικού	 γραμματισμού.	 	 Αυτό	 που	 αντιμετωπίζει	 τη	 γλώσσα	ως	
κείμενο	 εστιάζοντας	 στις	 γλωσσικές	 δομές	 και	 τη	 σημασιολογία,	 το	 δεύτερο	 που	
εκλαμβάνει	 τη	 γλώσσα	 ως	 περίσταση	 δίνοντας	 	 βάρος	 στο	 κοινωνικό	 συγκείμενο	
παραγωγής	 του	 	 λόγου,	 προφορικού	 ή	 γραπτού	 και	 τέλος,	 στο	 τρίτο	 επίπεδο	 όπου	 η	
γλώσσα	 αντιμετωπίζεται	 ως	 κοινωνική	 πρακτική	 και	 αναδεικνύεται	 ο	 ιδεολογικός	
χαρακτήρας	 των	 κειμένων.	 Έτσι	 προκύπτει	 και	 η	 ανάγκη	 για	 αναδόμησή	 τους	 ώστε	 να	
έρθουν	στην	επιφάνεια	οι	αξίες	και	νόρμες	που	τα	διαπερνούν.		
Ανάμεσα	 στα	 μοντέλα	 που	 έχουν	 αναπτυχθεί	 για	 την	 παιδαγωγική	 πρακτική	 που	
υιοθετείται	 σε	 ένα	 πρόγραμμα	 κριτικού	 γραμματισμού,	 αναφέρουμε	 εδώ	 αυτό	 που	
υιοθετήθηκε	στη	συγκεκριμένη	πρόταση,	το	Four	Resources	Model	των	Luke	και	Freebody	
(1997).	 (βλ.	 και	 Comber,	 2013.	 Leland,	 Harste	&	Huber,	 2005).	 Το	 συγκεκριμένο	 μοντέλο	
υποστηρίζει	 πως	 ο	 κριτικός	 αναγνώστης	 σε	 κάθε	 κειμενική	 εμπλοκή	 αξιοποιεί	 τέσσερεις	
πόρους-	πηγές	 γνώσης.	 Την	 κωδικοποίηση,	 την	πραγµατολογία,	 τη	σηµασιολογία	 και	 την	
κριτική	 ανάγνωση	 (Δαλακλή,	 Αιδίνης,2014).	 	 Σε	 μια	 πρώτη	 φάση	 βρίσκεται	 ο	 γλωσσικός	
κώδικας	και	οι	δεξιότητες	που	είναι	αναγκαίες	για	την	αποκωδικοποίηση	του	κειμένου.	Σε	
μια	 δεύτερη	 φάση	 είναι	 η	 κατανόηση	 της	 σημασίας	 του	 κειμένου	 με	 αξιοποίηση	 των	
γνωστικών	 σχημάτων	 και	 των	 κειμενικών	 πληροφοριών	 ώστε	 να	 προκύψει	 ανάγνωση	
πλήρους	 νοήματος.	 Στην	 τρίτη	 φάση	 υπάρχει	 η	 προσωπική	 εμπλοκή	 με	 το	 κείμενο,	 η	
σύνδεση	του	κειμένου	με	τις	προσωπικές	ανάγκες	και	 τα	δεδομένα	του	αναγνώστη.	Στην	
τέταρτη	 φάση	 τέλος,	 ο	 	 αναγνώστης,	 με	 βάση	 την	 αποδοχή	 ότι	 το	 κείμενο	 εμπεριέχει	
ιδεολογία	 και	 κατασκευάζει	 μια	 πραγματικότητα,	 αναδομεί	 το	 κείμενο	 και	 το	
επαναπροσδιορίζει	ώστε	να	αναγνωρίσει	τους	Λόγους	και	τις	ιδεολογίες	που	περιέχει.		
Έρευνες	 στο	 χώρο	 της	 πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 υποστηρίζουν	 πως	 θεματικές	 που	
διαπραγματεύονται	θέματα	εξουσίας,	γλώσσας	και	αναπαραστάσεων	του	κόσμου	μπορούν	
να	 αποτελέσουν	 αντικείμενο	 προγραμμάτων	 κριτικού	 γραμματισμού	 και	 σε	 αυτή	 τη	
βαθμίδα	εκπαίδευσης	(Comber,	2013.	Dyson,	1997).	Τέτοια	προγράμματα	εκκινούν	από	τα	
ενδιαφέροντα	των	παιδιών	και	αξιοποιούν	δικά	τους	υλικά,	ενώ	προϋποθέτουν	την	ενεργό	
εμπλοκή	 τους	μέσα	από	δραστηριότητες	διαπραγμάτευσης,	 ερωτήσεων	για	 την	ανάδειξη	
του	στόχου	των	κειμένων,	τη	συγκριτική	εξέταση	πολλαπλών	αντικρουόμενων	φωνών	και	
λόγων	 σε	 συγκεκριμένα	 θέματα,	 τη	 διεύρυνση	 των	 ορίων	 της	 τάξης	 μέσα	 από	 την	
αξιοποίηση	των	ΤΠΕ,	την	ιστορική	και	πολιτισμική	πλαισίωση	των	λόγων	που	εμπεριέχονται	
σε	 αυτά,	 την	 αντιπαραβολή	 του	 λεξιλογίου	 και	 της	 γραμματικής	 των	 κειμένων	 ,	 την		
εξέταση	του	τρόπου	µε	τον	οποίο	καθοδηγούν	τα	κείμενα	τον	αναγνώστη	να	διαμορφώσει	
εικόνα	για	τον	κόσμο	κ.α.	(Comber,	2013.	Janks,	2005.	Vasquez,	2004).		
Στη	συγκεκριμένη	πρόταση,	η	εκπαιδευτικός	εκκινώντας	από	 το	ενδιαφέρον	 των	παιδιών	
της	τάξης	για	το	άμεσο	περιβάλλον	της	γειτονιάς	και	του	σχολείου	τους	και	αξιοποιώντας	
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τα	 κείμενα	 που	 τα	 ίδια	 τα	 παιδιά	 κατέθεσαν	 ή	 εντόπισαν,	 δημιούργησαν	 και	
διαπραγματεύτηκαν,	οδήγησε	στην		ευαισθητοποίηση	των	μαθητών	της,	που	στη	συνέχεια	
αναζήτησαν	 λύσεις	 και	 τρόπους	 δράσης	 ,	 ενώ	 λειτούργησαν	 ως	 πολλαπλασιαστές	 νέων	
δεξιοτήτων	στους	υπόλοιπους	συμμαθητές	τους	και	στην	τοπική	κοινωνία.	
Όπως	 απέδειξε	 η	 	 O’Brien	 (2000)	 με	 τις	 έρευνές	 της	 για	 τη	 χρήση	 του	 WebQuest	 σε	
μαθήματα	 κοινωνικών	 επιστημών	 σε	 μαθητές	 πρωτοβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 η	 μάθηση	
διευρύνεται	σε	περιεχόμενο	και	βαθαίνει	ως	προς	την	ανάπτυξη	εννοιών,	όταν	τα	παιδιά	
αναλαμβάνουν	την	ευθύνη	για	την	πορεία	της,	όταν	δηλαδή	γίνονται	συνδιαμορφωτές	του	
αναλυτικού	 προγράμματος.	 Έτσι,	 στη	 συγκεκριμένη	 διδακτική	 πρόταση,	 η	 εκπαιδευτικός	
λειτούργησε	 με	 βάση	 τη	 στρατηγική	 της	 σταδιακής	 αποχώρησης.	 Οι	 μαθητές	 ως	 συν-
διοργανωτές	επέλεξαν	τα	εργαλεία	για	τη	δράση	τους,	για	την	αναζήτηση	και	διάχυση	της	
γνώσης	στους	υπόλοιπους,	ερευνώντας	σχετικό	υλικό	και	αποφασίζοντας	στρατηγικές	και	
λύσεις,	 ώστε	 από	 τα	 δεδομένα	 και	 τις	 εμπειρίες	 τους	 να	 αναζητήσουν	 αντικειμενική	
πληροφόρηση	και	να	βρουν	τρόπους	να	πετύχουν	τους	σκοπούς		τους.		
Στόχος	 της	 διδακτικής	 πρακτικής	 ήταν	 η	 εφαρμογή	 ενός	 προγράμματος	 κριτικού	
γραμματισμού	 (Ennis,1996).	 Το	 πρόγραμμα	 έλαβε	 υπόψη	 του	 τις	 δεξιότητες	 κριτικής	
σκέψης,	 έτσι	 όπως	 αυτές	 ορίζονται	 βιβλιογραφικά	 (Ennis,1996,	 Facione,2011).	 Αρχικά	
εντοπίστηκε	το	ζήτημα	προς	διερεύνηση	(τηγανέλαια	και	το	είδος	και	η	έκταση	μόλυνσης	
που	 προκαλούν	 στο	 περιβάλλον/Εστίαση).	 Διερευνήθηκαν	 στη	 συνέχεια	 τα	 επιχειρήματα	
που	 αρθρώνονται	 από	 τις	 διάφορες	 πλευρές	 (Συλλογισμοί),	 με	 αξιοποίηση	 κειμένων	 και	
καταγραφή	 εμπειριών	 των	 παιδιών	 αλλά	 και	 αξιοποίηση	 των	 ευρημάτων	 τους	 από	 την	
αναζήτηση	στο	διαδίκτυο.	Διαμορφώθηκε	ένα	τελικό	συμπέρασμα	της	τάξης	μέσα	από	τη	
συλλογική	προφορική	και	γραπτή	διαπραγμάτευση	για	το	είδος	και	το	νόημα	των	φωνών	
και	 λόγων	 που	 αρθρώνονται	 στο	 συγκεκριμένο	 πρόβλημα	 και	 τις	 επιπτώσεις	 του	
προβλήματος	στη	ζωή	των	παιδιών	(Συμπέρασμα).		
Στο	 επόμενο	 στάδιο	 έγινε	 τοποθέτηση	 του	 προβλήματος	 στο	 ιστορικό	 και	 κοινωνικό	 του	
πλαίσιο	 και	 το	 τμήμα	διαπραγματεύτηκε	 τις	πιθανές	 λύσεις	 (Πλαισίωση/Κατάσταση).	 Στο	
σημείο	 αυτό	 αποφασίστηκε	 η	 διεύρυνση	 της	 δράσης	 από	 επίπεδο	 τμήματος	 σε	 επίπεδο	
σχολείου	και	ευρύτερης	τοπικής	κοινότητας.	Τα	παιδιά	επαναπροσδιόρισαν	τους	τρόπους	
με	 τους	 οποίους	 θα	 απευθύνονταν	 σε	 κάθε	 ηλικιακή	 και	 κοινωνική	 ομάδα.	 Έτσι	
πλαισίωσαν	 επικοινωνιακά	 τις	 δράσεις	 τους	 	 και	 αναδόμησαν	 τα	 κείμενα	 και	 τα	
επιχειρήματα	 τους,	 μπαίνοντας	 σε	 διεργασίες	 αποσαφήνισης	 των	 συλλογιστικών	 τους	
εργαλείων	και	της	επιχειρηματολογίας	τους	(Σαφήνεια).	Τέλος,	τόσο	κατά	τη	διάρκεια	της	
δράσης	όσο	και	στην	ολοκλήρωσή	της,	εξέτασαν	τις	καταγραφές	σε	σχέση	με	τους	στόχους	
τους	 αποκτώντας	 μια	 αποστασιοποιημένη	 ματιά	 στο	 σύνολο	 της	 διαδικασίας	 που	
ακολουθήθηκε	 (Επισκόπηση)	 (βλ.	 FRISCO,	 Focus,	 Reason,	 Inference,	 Situation,	 Clarity,	
Overview,	Ennis,1996).				
Η	πορεία	της	έρευνας-δράσης	συνεχίστηκε	και	διευρύνθηκε	συμπεριλαμβάνοντας	και	άλλα	
τμήματα	και	κοινωνικές	ομάδες	στη	συνέχεια,	που	με	τη	σειρά	τους	ανέλαβαν	νέες	δράσεις	
και	έθεσαν	νέους	στόχους	σε	διαφορετικά	πεδία	δραστηριοποίησης.				

	
Η	δομή	του	προγράμματος	

Εστίαση	
Η	δράση	αναπτύχθηκε	στις	ώρες	της	Ευέλικτης	Ζώνης	καθώς	το	τμήμα	ήδη	ασχολούνταν	με	
το	 θέμα	 του	 περιβάλλοντος.	 Με	 αφετηρία	 τις	 πρότερες	 αντιλήψεις	 των	 παιδιών	 και	 τις	
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εμπειρίες	τους	από	την	καθημερινότητα,	τέθηκε	το	πρώτο	ερώτημα:	«Πόση	σχέση	μπορεί	
να	έχει	η	κουζίνα	μας,	τα	αγαπημένα	φαγητά	και	ο	τρόπος	μαγειρέματος	με	το	μέλλον	του	
πλανήτη;»	 Καθώς	 τα	 παιδιά	 μελετούσαν	 άρθρα	 σε	 περιοδικά	 και	 ιστοσελίδες	 για	 τη	
ρύπανση	 του	 θαλάσσιου	 περιβάλλοντος,	 η	 συζήτηση	 εστιάστηκε	 γύρω	 από	 το	 λάδι	 που	
χρησιμοποιούμε	 στην	 κουζίνα	 πού	 καταλήγει	 και	 ποιες	 επιπτώσεις	 έχει	 αυτό.	 Με	 την	
αναζήτηση	στο	διαδίκτυο	διαπιστώθηκε	η	πληθώρα	καταγραφών	 (επιστημονικών	και	μη)	
για	 την	 καταστροφή	 που	 επιφέρει	 στο	 θαλάσσιο	 περιβάλλον	 όπου	 καταλήγει	 μετά	 την		
απόρριψή	του	στο	νεροχύτη.		
Με	 τη	βοήθεια	 του	λογισμικού	 cacoo,	 	 κατασκευάστηκε	 ένας	δομημένος	 χάρτης	 εννοιών	
ώστε	να	καταγραφούν	οι	αρχικές	ιδέες	και	αντιλήψεις	της	τάξης.	Ο	χάρτης	συμπληρώθηκε	
σταδιακά	με	μετρήσεις	που	έκαναν	τα	παιδιά	στο	σπίτι	για	τις	πρακτικές	που	ακολουθούν	
οι	 οικογένειές	 τους,	με	πληροφορίες	που	 εντόπισαν	στο	διαδίκτυο	 κατά	 τη	διάρκεια	 του	
μαθήματος	 ΤΠΕ,	 με	 ερωτήσεις	 που	 έκαναν	 σε	 συμμαθητές	 και	 στο	 οικογενειακό	 τους	
περιβάλλον.		Μέσω	του	χάρτη	και	της	διεύρυνσης	των	στοιχείων	του	κατά	τη	διάρκεια	της	
έρευνας,	 	συζητήθηκαν	αναλυτικά	όλες	οι	συνέπειες	 των	αρνητικών	τακτικών	απόρριψης	
του	λαδιού,	οι	θετικές	τακτικές	συλλογής	του	και	τα	αποτελέσματά	τους	και	οι	αρχικές	και	
αναδυόμενες	 απορίες	 τους.	 Η	 έρευνα	 των	 πληροφοριών,	 η	 μελέτη	 τους	 	 και	 η	
διαπραγμάτευσή	 τους	 γινόταν	 σε	 όλα	 τα	 διδακτικά	 αντικείμενα	 με	 αναπροσαρμογή	 των	
διδακτικών	ενοτήτων	για	να	συντονιστούν	με	το	πρόγραμμα.		
Τη	συγκεκριμένη	περίοδο,	για	να	αποτυπωθεί	η	έρευνα	των	παιδιών	και	να	καταλήξουν	σε	
συμπεράσματα	 σχετικά	 με	 την	 ποσότητα	 τηγανέλαιου	 που	 καταναλώνονταν	 στα	 σπίτια	
τους,	διδάχθηκε	στα	μαθηματικά	το	κεφάλαιο	των	διαγραμμάτων	και	της	στατιστικής,	στη	
γεωγραφία	διαμορφώθηκε	μια	θεματική	προσέγγιση	με	τη	μελέτη	των	ευρωπαϊκών	χωρών	
σε	 σχέση	 με	 τις	 ανακυκλωτικές	 πρακτικές,	 τον	 εντοπισμό	 των	 πόλεων	 με	 τις	 καλύτερες	
επιδόσεις	 σε	 ανακύκλωση	 και	 τη	 μελέτη	 των	 εγκαταστάσεων	 τους	 και	 του	 νομοθετικού	
πλαισίου	 ανακύκλωσης.	 Ταυτόχρονα,	 στο	 μάθημα	 των	 ΤΠΕ	 έγινε	 επεξεργασία	 των	
δεδομένων	που	συγκέντρωσαν	τα	παιδιά	με	υπολογιστικά	φύλλα	excel,	ενώ	τα	μαθήματα	
των	ξένων	γλωσσών	αξιοποιήθηκαν	για	να	εντοπιστούν	και	να	μεταφραστούν	 	άρθρα	και	
πληροφορίες	 σε	 ξενόγλωσσες	 ιστοσελίδες	 και	 βίντεο.	 Τέλος,	 το	 μάθημα	 της	 αγωγής	
αναπροσαρμόστηκε	 με	 προσανατολισμό	 στην	 ευρωπαϊκή	 ένωση	 ,	 την	 έννοια	 της	 κοινής	
ζωής	των	λαών	της	Ευρώπης	και	τις	δεσμεύσεις	τους	από	την	ευρωπαϊκή	νομοθεσία.		
Συλλογισμοί		
Μέσα	 από	 την	 έρευνά	 τους,	 τα	 παιδιά	 εντόπισαν	 τη	 διαδικασία	 μετατροπής	 του	
τηγανελαίου	 σε	 βιοντίζελ,	 καύσιμο	 οικολογικό	 και	 φιλικό	 προς	 το	 περιβάλλον,	 ως	
εναλλακτική	 μορφή	 ενέργειας.	 Εντυπωσιάστηκαν	 από	 τους	 τρόπους	 διαχείρισης	 	 των	
σκουπιδιών	από	τις	ευρωπαϊκές	χώρες	που	μελέτησαν,	ανακάλυψαν	πως	υπάρχουν	τρόποι	
και	 λύσεις	 για	 να	 βοηθήσουμε	 το	 παρόν	 και	 το	 μέλλον	 του	 πλανήτη	 μας,	 παραδείγματα	
χωρών	 που	 μετατρέπουν	 τα	 σκουπίδια	 τους	 σε	 ενέργεια,	 ηλεκτροδότησης	 ή	 θέρμανσης.	
Επίσης,	εστίασαν	στη	λήψη	μέτρων	για	τον	περιορισμό	των	αποβλήτων,	π.χ.	ειδικά	τέλη	για	
τα	σκουπίδια	που	αναλογούν	στα	νοικοκυριά,	κάδοι	που	κλειδώνουν	και	αντιστοιχούν	σε	
συγκεκριμένα	 νοικοκυριά,	 συστηματικός	 διαχωρισμός	 των	 σκουπιδιών	 από	 τους	 ίδιους	
τους	πολίτες,	κ.α.	
	Μελέτησαν	 κείμενα	 των	 εταιρειών	 ανακύκλωσης	 τηγανελαίου,	 περιβαλλοντικών	
οργανώσεων	και	κοινωνικών	φορέων.	Εντόπισαν	τα	επιχειρήματα	που	αρθρώνονται	μέσα	
σε	αυτά,	 εξέτασαν	 τα	στατιστικά	δεδομένα	που	παρουσίαζαν	σε	σχέση	με	 τις	 δικές	 τους	
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μετρήσεις,	 τα	 εργαλεία	 που	 πρόσφερε	 η	 επιστημονική	 γνώση	 για	 να	 επιτευχθεί	 η	
επαναχρησιμοποίηση	του	τηγανέλαιου	με	τρόπο	φιλικό	για	το	περιβάλλον.	
	

Συμπέρασμα	
Η	 ανακάλυψη	 αυτή	 ενθουσίασε	 τα	 παιδιά	 που	 στη	 συνέχεια	 αναρωτήθηκαν	 για	 τους	
λόγους	που	η	ανακύκλωση	 τηγανελαίων	δεν	 γίνεται	 ευρύτερα	αφού	δεν	 έχει	 κόστος	 για	
τους	 καταναλωτές,	 προστατεύει	 το	 περιβάλλον	 και	 φέρνει	 κέρδη	 σε,	 πολίτες,	
επιχειρηματίες	και	στο	κράτος,	ενώ	δημιουργεί	νέες	θέσεις	εργασίας.		
	

Πλαισίωση	
Η	απορία	αυτή	ήταν	και	η	σπίθα	που	η	εκπαιδευτικός	εκμεταλλεύτηκε	για	να	οδηγήσει	τα	
παιδιά	 σε	 δράση.	 Γνωρίζοντας	 πια	 τον	 κίνδυνο	 που	 διατρέχει	 το	 περιβάλλον	 και	 τις	
επιπτώσεις	στη	δική	τους	ζωή	και	τη	δυνατότητα	διάσωσής	του,	τα	παιδιά	σκέφτηκαν	ότι	
θα	θέλανε	να	ενεργοποιήσουν	και	τους	μαθητές	των	άλλων	τάξεων,	ώστε	να	ενημερωθούν	
για	το	πώς	θα	προστατευτεί	το	περιβάλλον.	Παράλληλα,	έγινε	αναζήτηση	στο	διαδίκτυο	και	
οι	μαθητές	ανακάλυψαν	ανάλογες	δράσεις	συλλογής	τηγανέλαιου	διάφορων	σχολείων	και	
δήμων.	 (Ενδεικτικά,	από	τα	αποτελέσματα	αναζήτησης	των	μαθητών	στο	εργαστήριο	ανά	
ομάδα,	 τα	 οποία	 παρουσιάστηκαν	 και	 στην	 ολομέλεια:	
http://www.biofuels.gr/category/fryingoil/		,	Ανακύκλωση	τηγανελαίων	στα	σχολεία	της	ΠΕ	
Έβρου	,	Ανακύκλωση	μαγειρικών	λαδιών	στην	Καλαμαριά	,	Ανακύκλωση	και	βιοκαύσιμα).		
Μέσα	από	την	παραπάνω	ενημέρωση,	τέθηκαν	από	κάποια	παιδιά	προτάσεις	να	αναλάβει	
το	 τμήμα	 μια	 πρωτοβουλία	 συνεργασίας	 με	 εταιρεία	 συλλογής	 τηγανελαίων.	 Το	 τμήμα	
συμφώνησε	 και	 επιλέχθηκε	 μετά	 από	 έρευνα	 στο	 διαδίκτυο	 μια	 εταιρεία	 που	 πληρούσε	
τους	 όρους	 ποιοτικού	 ελέγχου,	 αφού	 διέθετε	 όλα	 τα	 πιστοποιητικά	 από	 τους	 κρατικούς	
φορείς.	Η	επαφή	έγινε	μέσα	από	τη	διοίκηση	του	σχολείου	και	η	εταιρεία	προμήθευσε	τα	
ειδικά	βαρέλια.	Οι	μαθητές	θα	μπορούσαν	να	φέρνουν	από	το	σπίτι	τους	χρησιμοποιημένο	
τηγανέλαιο	και	η	εταιρεία,	σε	ανταπόδοση,	θα	έκανε	δωρεά	στο	σχολείο	υλικό,	όπως	π.χ.	
προτζέκτορες,	 cd	 players,	 ή	 άλλα	 εκπαιδευτικά	 υλικά,	 ανάλογα	 με	 το	 ποσό	 τηγανελαίου	
που	 θα	 συγκεντρώνονταν.	 Τα	 παιδιά	 έβλεπαν	 σε	 μια	 τέτοια	 προοπτική	 όχι	 μόνο	 τη	
διάσωση	του	πλανήτη	και	του	δικού	τους	μέλλοντος	αλλά	και	τη	βελτίωση	των	συνθηκών	
που	επικρατούσαν	στο	σχολείο	τους.	 	Έτσι	πήραν	την	απόφαση	να	κινητοποιήσουν	όλους	
τους	συμμαθητές	τους.		
	

Σαφήνεια	
	Στο	σημείο	αυτό,	οι	μαθητές,	ανάλογα	με	τις	ατομικές	δεξιότητες	(γνωστικές,	κοινωνικές,	
επικοινωνιακές	κλπ),	διαφορετικές		για	τον	καθένα,	είχαν	κατανοήσει	βασικές	έννοιες	της	
δράσης	τους,	αξιολόγησαν	κάθε	τι	νέο	και	αποφάσισαν	να	εφαρμόσουν	σχέδιο	δράσης	που	
θα	 δημιουργούσε	 συνθήκες	 να	 διαδώσουν	 όσα	 κατέκτησαν	 σε	 ένα	 συνεχόμενο	 πλαίσιο	
που	θα	προσέθετε	νέες	πληροφορίες	και	θα	ενέπλεκε	νέα	μέλη	στη	δράση.	Δημιούργησαν	
έτσι	με	 τη	βοήθεια	 της	 εκπαιδευτικού	ένα	wiki	που	αποτελούσε	 τη	βάση	δεδομένων	 της	
δουλειάς	τους	και	μέσα	από	το	οποίο	θα	μπορούσαν	να	μοιράζονται	μεταξύ	τους	αλλά	και	
με	όσους	επέλεγαν	την	πορεία	και	τις	αλλαγές	στις	γνώσεις	και	τις	στάσεις	τους.		
Οι	 ΤΠΕ	 χρησιμοποιήθηκαν	 σε	 όλη	 τη	 δράση	 για	 την	 αναζήτηση	 της	 πληροφορίας,	 την	
κατασκευή	 και	 διαπραγμάτευση	 κειμένων	 καθώς	 και	 στη	διάχυση	 των	απόψεων	 και	 των	
γνώσεων	 των	 παιδιών.	 Τα	 παιδιά	 υιοθέτησαν	 το	 ρόλο	 των	 «μυστικών	 πρακτόρων	 για	 τη	
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σωτηρία	του	πλανήτη»	και	πέρασαν	χρησιμοποιώντας	τη	διαδικτυακή	εφαρμογή	powtoon	
στην	 οπτικοποίηση	 της	 μυστικής	 τους	 αποστολής	 κάτι	 που	 δημιουργούσε	 συνθήκες	 που	
προσέλκυαν	 	 ακόμη	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 μαθητών	 και	 τους	 ενέπλεκαν	 στο	 θέμα	 με	
παιγνιώδη	και	ευχάριστο	τρόπο.		
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 αναζήτησής	 τους	 συναντήθηκαν	 με	 έννοιες	 όπως	 η	 «αειφορία»,	 η	
«περιβαλλοντική	 συνείδηση»	 και	 η	 «ανταποδοτική	 ανακύκλωση».	 Εντόπισαν	 τη	
διαφορετική	 χρήση	 τους	 σε	 διαφορετικά	 πλαίσια	 και	 διαφορετικούς	 λόγους,	 τη	
συγκρουόμενη	 λογική	 που	 χρησιμοποιούνταν	 από	 διαφορετικές	 κοινωνικές	 ομάδες	 και	
αφού	υιοθέτησαν		το	δικό	τους	ορισμό,	διαπραγματεύτηκαν	τις	δράσεις	και	τις	αποφάσεις	
που	έπρεπε	να	πάρουν	για	να	τις	εφαρμόσουν.		
Η	 εκπαιδευτικός	 υιοθέτησε	 πρακτικές	 καθοδηγούμενης	 ανακάλυψης	 βοηθώντας	 στην	
εξοικονόμηση	διδακτικού	 χρόνου,	στην	υποβολή	προτάσεων	 για	 εργαλεία	 και	πηγές	που	
ανταποκρίνονταν	 στο	 ηλικιακό	 και	 γνωστικό	 επίπεδο	 των	 μαθητών	 και	 στη	 διασφάλιση	
ασφαλούς	 αναζήτησης	 στο	 διαδίκτυο.	 Το	 πλάνο	 δράσεων	 και	 η	 καταγραφή	 όλων	 των	
βημάτων	 αποφασίστηκε	 από	 την	 ολομέλεια	 μετά	 από	 συζήτηση	 και	 αξιολόγηση	
παραμέτρων	που	θα	βοηθούσαν	περισσότερο	την	εμπλοκή	όσο	το	δυνατόν	περισσότερων	
συνεργατών.	
	

Αναπλαισίωση	κειμένων	
Επειδή	 το	 πλάνο	 δράσης	 συμπεριλάμβανε	 αρχικά	 την	 ενημέρωση	 της	 Δ/ντριας	 του	
σχολείου	 και	 του	 Συλλόγου	 Διδασκόντων	ώστε	 να	 πειστούν	 για	 την	 εμπλοκή	 ολόκληρου	
του	 σχολείου	 και	 τη	 σύνδεση	 των	 δράσεων	 με	 τους	 φορείς	 της	 ευρύτερης	 τοπικής	
κοινότητας,	 τα	 παιδιά	 έπρεπε	 να	 αναπλαισιώσουν	 το	 λόγο	 τους	 στο	 συγκεκριμένο	
επικοινωνιακό	 πλαίσιο.	 Κατέγραψαν	 τα	 επιχειρήματά	 τους	 και	 δημιούργησαν	 ένα	
επιχειρηματολογικό	δοκίμιο	για	να	απευθυνθούν	στους	εκπαιδευτικούς.		
Η	ενημέρωση	των	υπόλοιπων	μαθητών	όπως	το	αντιλαμβάνονταν	«οι	μυστικοί	πράκτορες	
του	πλανήτη»	έπρεπε	να	γίνει	με	διαφορετικό	τρόπο,	ανάλογα	με	τις	ηλικίες	στις	οποίες	θα	
απευθύνονταν.	Κάθε	ηλικιακή	ομάδα	είχε	διαφορετικό	βαθμό	κατανόησης	και	αντίληψης,	
διαφορετικές	εμπειρίες,	ήταν	όμως	αναγκαίο	να	προσανατολιστούν	όλοι	στον	κοινό	στόχο	
και	 να	 αποκτήσουν	 μια	 κοινή	 κατανόηση	 του	 θέματος.	 Στην	 προσπάθεια	 τους	 να	
εντοπίσουν	πρακτικές	για	το	πώς	να	μεταφέρουν	το	ίδιο	μήνυμα	σε	παιδιά	διαφορετικών	
ηλικιών,	μελέτησαν	κείμενα	που	απευθύνονταν	στις	διαφορετικές	αυτές	ηλικίες	με	το	ίδιο	
θέμα	 και	 εντόπισαν	 τις	 στρατηγικές	 που	 χρησιμοποιούν.	 Τα	 παιδιά	 του	 τμήματος	
χωρίστηκαν	σε	ομάδες	αντίστοιχες	των	ομάδων	στόχων	και	ξεκίνησαν	την	αναζήτηση.		
Για	τη	μικρότερη	ηλικιακά	ομάδα	της	Α΄	και	Β΄	τάξης,	τα	παιδιά	επέλεξαν	παρουσιάσεις	και	
θεατρικά	 δρώμενα	 	 με	 μουσική,	 χρώμα	 και	 χορό.	 Στόχος	 να	 εμπλακούν	 τα	 παιδιά	 στην	
κοινή	 δράση	 και	 να	 ευαισθητοποιήσουν	 τους	 γονείς	 τους.	 	 	 Δημιουργήθηκε	 μια	 μικρή	
δεκάλεπτη	παράσταση	με	ήρωες	με	 τους	οποίους	ήταν	εξοικειωμένα	 τα	παιδιά,	 το	Νέμο	
και	 τη	 Ντόρυ,	 καθώς	 το	 περιβάλλον	 τους,	 η	 θάλασσα,	 σχετιζόταν	 άμεσα	 με	 το	 θέμα.	
Γράφτηκαν	 διάλογοι,	 επενδύθηκαν	 μουσικά,	 σκηνοθετήθηκαν	 και	 προετοιμάστηκε	 η	
παράσταση.	Κατά	τη	διάρκειά	της	οι	μικροί,	νέοι	συνεργάτες	πήραν	αφίσες	για	τα	τμήματά	
τους,	 ασχολήθηκαν	 με	 τη	 ζωγραφική	 αναπαράσταση	 του	 θέματος	 και	 ξεκίνησαν	 να	
φέρνουν	τηγανέλαιο	από	το	σπίτι	τους	για	να	ανακυκλωθεί	και	να	προστατέψουν	το	σπίτι	
του	αγαπημένου	τους	Νέμο.		
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Στη	μεγαλύτερη		ηλικιακή	ομάδα	της	Γ΄	και	Δ΄	τάξης,		αποφασίστηκε	να	δημιουργηθεί	ένα	
κείμενο	παρουσίασης	με	το	οποίο	θα	δίνονταν	στα	παιδιά	οι		κυριότερες	πληροφορίες	για	
το	 θέμα,	 με	 γλώσσα	 απλή	 και	 κατανοητή.	 Στη	 διάρκεια	 αλλά	 και	 μετά	 το	 τέλος	 της	
παρουσίασης,	υπήρξε	συζήτηση,	ώστε	να	αναδυθούν	οι	απορίες,	να	δοθούν	εξηγήσεις	και	
να	 υπάρξει	 διαπραγμάτευση	 ώστε	 να	 ενσωματωθούν	 νέες	 απόψεις	 στην	 αρχική	 βάση.	
Παράλληλα	 υπήρξε	 ένα	 παιχνίδι	 με	 ηλεκτρονικό	 σταυρόλεξο	 και	 ακροστοιχίδα	 που	
κατασκεύασαν	 τα	 παιδιά	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 μαθήματος	 πληροφορικής,	 όπου	
συγκεντρώνονταν	 οι	 βασικές	 έννοιες,	 ενώ	 η	 αφίσα	 δώρο	 αποτελούσε	 κίνητρο.	 Η	
ανακοίνωση	 πως	 κάθε	 μήνα	 θα	 βγαίνει	 το	 τμήμα	 «νικητής»	 που	 θα	 συγκεντρώνει	 το	
περισσότερο	 τηγανέλαιο	 για	 ανακύκλωση,	 έδωσαν	 μια	 πολύ	 καλή	 ώθηση	 για	 να	
εμπλακούν	ενεργά	οι	νέοι	συνεργάτες.		
Η	παρουσίαση	για	την	ομάδα	της	Ε΄	και	Στ΄	τάξης	τέλος,	καθώς	κρίθηκε	από	το	τμήμα	πως	
οι	 συμμαθητές	 και	 συμμαθήτριές	 τους	 μπορούν	 να	 κατανοήσουν	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	 πιο	
δύσκολες	 και	 σύνθετες	 έννοιες,	 συμπεριέλαβε	 τις	 περισσότερες	 πληροφορίες,	
ενημερώνοντάς	 τους	 και	 καλώντας	 τους	 να	 ενταχθούν	 στην	 αποστολή	 του	 σχολείου,	 της	
κοινωνίας	,	του	πλανήτη	συνολικά.		
Σε	 επόμενο	 βήμα,	 το	 τμήμα	 ασχολήθηκε	 με	 τη	 σύνταξη	 επιστολής	 για	 το	 Δήμαρχο.	 Το	
γεγονός	 ότι	 τα	 παιδιά	 επέλεξαν	 την	 ηλεκτρονική	 φόρμα	 υποβολής	 της,	 αφού	 ο	
συγκεκριμένος	 δήμος	 το	 είχε	 σαν	 δυνατότητα	 στην	φόρμα	 επικοινωνίας	 της	 ιστοσελίδας	
του,	 αποτέλεσε	 μια	 εξαιρετική	 ευκαιρία	 διαπραγμάτευσης	 στο	 τμήμα	 των	 δομικών	
στοιχείων	του	κειμενικού	είδους	ανάμεσα	στη	συμβατική	και	ηλεκτρονική	μορφή.			
Ταυτόχρονα,	 το	 σχολείο	 απευθύνθηκε	 στο	 Σύλλογο	 Γονέων,	 τους	 τοπικούς	 πολιτιστικούς	
συλλόγους	 και	 τα	 καταστήματα	 εστίασης	 της	 γειτονιάς.	 Διερευνήθηκαν	 οι	 δυνατότητες	
συνεργασίας	 με	 εταιρείες	 ανακύκλωσης	 τηγανελαίων	 ώστε	 να	 γίνει	 ανταποδοτική	
ανακύκλωση	 και	 το	 σχολείο	 να	 αποκτά	 εξοπλισμό	 μέσω	 της	 διάθεσης	 των	 ποσοτήτων	
τηγανελαίου	που	συγκέντρωναν	τα	παιδιά.		
Σε	 κοινόχρηστο	 φύλλο	 συλλογής	 δεδομένων,	 που	 ενημερώνονταν	 εβδομαδιαία	 από	
ομάδες	 παιδιών	 που	 όριζε	 το	 τμήμα,	 παρακολουθούνταν	 η	 «κίνηση»	 συλλογής	
τηγανέλαιου	ανά	τμήμα.	Τα	παιδιά	κατέγραφαν,	παρατηρούσαν	τα	δεδομένα	και	έβγαζαν	
συμπεράσματα,	ενώ	παράλληλα	κάνανε	προβλέψεις	και	υπολογισμούς	για	τα	τετραγωνικά	
υποθαλάσσιου	 περιβάλλοντος	 που	 σώσανε,	 την	 ποσότητα	 που	 υπολείπονταν	 να	
συγκεντρωθεί	 για	 να	 προμηθευτούν	 ένα	 προτζέκτορα,	 ποιο	 τμήμα	 συγκέντρωνε	
μεγαλύτερη	 ποσότητα,	 πόσα	 παιδιά	 συμμετείχαν	 και	 το	 ποσοστό	 τους	 στο	 σύνολο	 των	
παιδιών	 του	 σχολείου.	 Τα	 στοιχεία	 του	 πίνακα	 χρησιμοποιήθηκαν	 παράλληλα	 από	 την	
εκπαιδευτικό	 πληροφορικής	 για	 την	 διδασκαλία	 των	 διαγραμμάτων	 και	 από	 την	
εκπαιδευτικό	της	τάξης	για	την	αντίστοιχη	ενότητα	των	μαθηματικών.		
Ταυτόχρονα	 αξιοποιώντας	 την	 εφαρμογή	 thinglink	 μετέτρεψαν	 στο	 μάθημα	 της	
γεωγραφίας	 τον	 ευρωπαϊκό	 χάρτη	 σε	 διαδραστική	 εικόνα	 που	 ενσωμάτωνε	 τις	
πληροφορίες	για	τις	πρακτικές	ανακύκλωσης	άλλων	ευρωπαϊκών	χωρών.		
	

Επισκόπηση	
Οι	παραπάνω	πληροφορίες	γέννησαν	στα	παιδιά	το	ερώτημα	αν	η	καύση	των	σκουπιδιών	
για	 παραγωγή	 ενέργειας	 επιβαρύνει	 το	 περιβάλλον	 κι	 αν	 οι	 πολίτες	 δρουν	 με	
περιβαλλοντική	 συνείδηση	 συνειδητά	 λόγω	 παιδείας	 ή	 λόγω	 αυστηρών	 μέτρων	 ή	
επιβράβευσης	από	την	πολιτεία.	Το	τμήμα	συζήτησε	εκτεταμένα	και	παρήγαγε	κείμενα	για	
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το	πώς	διαμορφώνεται	μια	υπεύθυνη	περιβαλλοντική	συμπεριφορά	από	τους	πολίτες	των	
κρατών.	 Επίσης	 για	 το	αν	η	 εκπαίδευση	είναι	ο	 καθοριστικός	παράγοντας	που	οδηγεί	σε		
κοινωνική	πίεση	που	διαμορφώνει		ένα	νομοθετικό		πλαίσιο	ή	το	νομοθετικό	πλαίσιο	είναι	
αυτό	 που	 καθορίζει	 μια	 υπεύθυνη	 περιβαλλοντικά	 στάση	 των	 πολιτών.	 Παίρνοντας		
αφορμή	από	άρθρα	που	εντόπισαν	κατά	της	διάρκεια	της	αναζήτησης	για	παραβιάσεις	από	
εταιρείες	 κανόνων	 περιβαλλοντικής	 νομοθεσίας,	 ασχολήθηκαν	 με	 τον	 τρόπο	 που	 ήταν	
γραμμένα	 και	 πώς	 πρόβαλλαν	 το	 γεγονός.	 Γράψανε	 συνεργατικά	 ψηφιακά	 κείμενα	 στο	
googledocs	 καταθέτοντας	 τις	 προσωπικές	 τους	 απόψεις	 τα	 οποία	 επεξεργάστηκαν	 στην	
ολομέλεια	 και	 κατέληξαν	 σε	 ένα	 τελικό	 συμπέρασμα	 της	 τάξης.	 Κυρίαρχη	 τελική	 άποψη	
ήταν	 πως	 οι	 έλεγχοι	 των	 εργοστασίων	 που	 διαχειρίζονται	 τα	 απόβλητα	 πρέπει	 να	 είναι	
ιδιαίτερα	αυστηροί	 και	συστηματικοί,	ώστε	 να	περιορίζονται	 τα	όποια	αρνητικά	στοιχεία	
και	πως	οι	πολίτες	που	φέρουν	την	ευθύνη	για	το	μέλλον	τους,	πρέπει	να	παρεμβαίνουν	σε	
αυτούς	τους	ελέγχους	και	να	πιέζουν	με	δράσεις	για	τη	διάσωση	του	πλανήτη.	
Η	 δράση	 ολοκληρώθηκε	 με	 μια	 εκδήλωση	 όλου	 του	 σχολείου	 όπου	 παρουσιάστηκαν	 οι	
παράλληλες	δράσεις	που	είχαν	αναπτυχθεί	από	όλα	τα	τμήματα	και	συμμετείχαν	οι	φορείς	
που	συνεργάστηκαν.		
	

Συμπέρασμα		
Στην	παρούσα	εργασία	προσπαθήσαμε	να	μεταφέρουμε	ένα	στιγμιότυπο	του	ταξιδιού	που	
πραγματοποιήσαμε	μέσα	από	τη	δράση	αυτή.	Ένα	ταξίδι	που	είχε	μόνο	συνεπιβάτες	σε	μια	
πορεία	 συνειδητοποίησης	 και	 εμπλοκής.	 Που	 αξιοποίησε	 δεξιότητες,	 βελτίωσε	 την	
αυτοεικόνα	παιδιών	που	τα	πεδία	του	επίσημου	σχολικού	γραμματισμού	θα		απέκλειαν.	Αν	
το	πρόγραμμά	μας	μπορεί	να	ενταχθεί	σε	ένα	πλαίσιο	κριτικής	παιδαγωγικής,	θέλει	πολλή	
συζήτηση.	 Αν	 αποτέλεσε	 μια	 προσπάθεια	 να	 οδηγήσει	 παιδιά	 και	 εκπαιδευτικούς	 σε	
ενεργή	 εμπλοκή	 με	 αποφάσεις	 για	 τη	 γνώση	 και	 τον	 τρόπο	 που	 αποκτιέται	 στη	
συγκεκριμένη	κοινότητα,	η	εμπειρία	μας	έρχεται	να	αποτελέσει	κατηγορηματικό	μάρτυρα.		
Μέσα	από	την	εφαρμογή	του	προγράμματος	συνεργάστηκαν	ουσιαστικά	οι	εκπαιδευτικοί	
μεταξύ	 τους,	 αναπροσαρμόσανε	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 και	 διαμόρφωσαν	 ένα	
θεματοκεντρικό,	πλαισιωμένο	στα	δεδομένα	της	συγκεκριμένης	εκπαιδευτικής	κοινότητας.	
Τα	 διακριτά	 γνωστικά	 αντικείμενα	 μετατράπηκαν	 σε	 συγκοινωνούντα	 δοχεία	 που	
οδήγησαν	σε	αλληλεπίδραση	των	εκπαιδευτικών.		
Τα	γνωστικά	επιτεύγματα	ήταν	σημαντικά	και	ουσιαστικά	καθώς	αποκτήθηκαν	με	τακτικές	
άτυπης	μάθησης	μέσω	βιωματικών	δράσεων	με	ισχυρά	κίνητρα	εμπλοκής	από	τα	παιδιά.	Ο	
ενεργός	 ρόλος	 στη	 δόμηση	 του	 προγράμματος	 και	 η	 αποδοχή	 των	 επιλογών	 τους	 στις	
κειμενικές	 πρακτικές	 της	 τάξης,	 διαμόρφωσαν	 	 πολυεπίπεδες	 τροχιές	 διασύνδεσης	 των	
μελών	 της	 σχολικής	 κοινότητας	 ανάμεσα	 στα	 κείμενα	 και	 τις	 δραστηριότητες	 που	
οικοδομήθηκαν	 γύρω	από	αυτά	 (Κωστούλη,	 Στυλιανού,	 2014).	 Διαπιστώθηκε	 επίσης	πώς	
όπως	υποστηρίζει	 η	 Κωστούλη	 (2009)	η	αλλαγή	 της	μαθησιακής	 κουλτούρας	συναρτάται	
στενά	με	την	εγκαθίδρυση	διαλογικών	διαδικασιών	στις	σχολικές	κοινότητες.			
Η	παραπάνω	δράση	εντάσσεται	στη	λογική	ενός	σχολείου	ανοικτού	και	σε	αλληλεπίδραση	
με	 την	 τοπική	 και	 ευρύτερη	 κοινωνία	 και	 μιας	 παιδαγωγικής	 που	 δεν	 μπορεί	 παρά	 να	
αναδεικνύει	τις	κοινωνικές	νόρμες	και	να	προσπαθεί	μέσα	από	τις	εκπαιδευτικές	δράσεις		
να	τις	αλλάζει	,	αλλάζοντας	στην	ουσία	την	κοινωνία.		
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Οι	αντιλήψεις	για	το	παιδί	και	την	παιδική	ηλικία	στις	
κοινωνιολογικές	θεωρίες	της	εκπαίδευσης	

	
	

Φωτεινή	Κουγιουμουτζάκη	
Λέκτορας	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	

	
	

Περίληψη	
Στα	κείμενα	των	κλασικών	κοινωνιολόγων	το	παιδί	και	η	παιδική	ηλικία	δεν	αποτελούσαν	κεντρικά	ζητήματα	
ανάλυσης	 παρά	 μόνο	 στο	 πλαίσιο	 της	 κοινωνικοποιητικής	 λογικής	 που	 αντιμετώπιζε	 τα	 παιδιά	 ως	 ατελείς	
ενήλικες	και	την	παιδική	ηλικία	ως	μια	περίοδο	αναμονής	και	προετοιμασίας	για	την	ενηλικότητα.	Η	παρούσα	
εργασία	 μελετά	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 κυρίαρχες	 αυτές	 αντιλήψεις	 διατρέχουν	 τις	 θεωρίες	 της	
κοινωνιολογίας	της	εκπαίδευσης,	επιχειρώντας	παράλληλα	μια	πρώτη	σύνθεση	κοινωνιολογικών	θεωρήσεων	
για	την	εκπαίδευση	και	για	την	παιδική	ηλικία	που	ενέχουν	μια	προοπτική	χειραφέτησης.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Θεωρίες	της	εκπαίδευσης,	κοινωνικοποίηση,	κοινωνιολογικός	ντετερμινισμός,	ενεργό	δρών	υποκείμενο	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Η	κοινωνιολογία	της	εκπαίδευσης	είναι	το	πεδίο	που	εξετάζει	τον	πολυσύνθετο	ρόλο	του	
θεσμού	 της	 εκπαίδευσης	 στη	 σύγχρονη	 κοινωνία.	 Ο	 Durkheim	 ήταν	 ο	 πρώτος	
κοινωνιολόγος	 που	 ανέπτυξε	 μια	 συστηματική	 θεώρηση	 της	 εκπαίδευσης,	 ενώ	 ως	
ξεχωριστός	 κλάδος	 η	 κοινωνιολογία	 της	 εκπαίδευσης	 συγκροτείται	 κυρίως	 μετά	 τον	 Β’	
Παγκόσμιο	Πόλεμο	 καθώς	 ισχυροποιείται	 και	 εδραιώνεται	 η	 αντίληψη	ότι	 η	 εκπαίδευση	
συνιστά	αφενός	μοχλό	οικονομικής	ανάπτυξης,	 καλύπτοντας	 την	ανάγκη	 για	 ειδικευμένο	
εργατικό	δυναμικό,	αφετέρου	μοχλό	κοινωνικής	κινητικότητας	καλύπτοντας	το	αίτημα	για	
ισότητα	ευκαιριών	και	υπέρβαση	των	κοινωνικών	διακρίσεων.	Μεγάλο	μέρος	ωστόσο,	της	
θεωρητικής	 και	 ερευνητικής	 εργασίας	 των	 κοινωνιολόγων	 της	 εκπαίδευσης,	 κυρίως	
μαρξιστικής	 προέλευσης,	 ανέδειξε	 το	 ρόλο	 της	 εκπαίδευσης	 στην	 αναπαραγωγή	 των	
κοινωνικών	ανισοτήτων	αμφισβητώντας	έντονα	τον	αταξικό	και	ουδέτερο	χαρακτήρα	του	
σχολείου.	 Εντούτοις	 το	 σχολείο	 εξακολουθεί	 εν	 πολλοίς	 να	 γίνεται	 αντιληπτό	 ως	 ένας	
ουδέτερος	μηχανισμός	μετάδοσης	 γνώσης.	 Ειδικότερα,	 η	 εκπαίδευση	περιγράφεται	ως	ο	
σημαντικότερος	 θεσμός	 για	 την	 κοινωνικοποίηση	 και	 την	 κοινωνική	 ενσωμάτωση	 των	
μελών	 της	 κοινωνίας,	 διαμορφώνοντας	 τις	 νεότερες	 γενιές	 ώστε	 να	 ενταχθούν	 στο	
οικονομικό	και	πολιτικό	σύστημα	αλλά	και	να	αποκτήσουν	τη	συναίσθηση	συμμετοχής	στο	
εθνικό	σύνολο	 (Φραγκουδάκη,	1985).	Ο	ορισμός	αυτός	ο	οποίος	περιγράφει	 το	ρόλο	 της	
εκπαίδευσης	στη	σύγχρονη	κοινωνία	εμπεριέχει	την	ίδια	στιγμή,	συγκεκριμένες	αντιλήψεις	
για	το	παιδί	και	την	παιδική	ηλικία.	Πρόκειται	για	αντιλήψεις	που	διατρέχουν	ένα	μεγάλο	
μέρος	των	θεωριών	της	κοινωνιολογίας	της	εκπαίδευσης	και	της	κλασικής	κοινωνιολογικής	
σκέψης	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	 έλλειψη	 αναγνώρισης	 του	 παιδιού	 ως	 κοινωνικού	
δρώντος	 υποκειμένου	 και	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 ως	 τμήματος	 της	 κοινωνικής	 δομής.	 Τις	
διαστάσεις	αυτές	ανέδειξε	εμφατικά	ένα	άλλο	πεδίο	της	κοινωνιολογίας,	η	κοινωνιολογία	
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της	 παιδικής	 ηλικίας.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 σχετικά	 πρόσφατο	 πεδίο	 το	 οποίο	 απέκτησε	
δυναμική	 τη	 δεκαετία	 του	 1980	 μέσα	 από	 την	 κριτική	 που	 άσκησε	 τόσο	 στην	 απουσία	
κοινωνιολογικής	 θεώρησης	 για	 το	 παιδί	 και	 την	 παιδική	 ηλικία	 όσο	 και	 στις	 κυρίαρχες	
αντιλήψεις	 για	 το	 παιδί	 και	 την	 παιδική	 ηλικία.	 Μέσα	 από	 το	 έργο	 των	 κοινωνιολόγων	
αυτού	του	πεδίου	τα	παιδιά	αναγνωρίζονται	ως	σημαντικά	μέλη	της	κοινωνίας,	ως	ενεργά	
δρώντα	υποκείμενα	που	συμβάλλουν	στην	κοινωνική	ευημερία,	και	όχι	ως	προ-κοινωνικά	
υποκείμενα	κοινωνικοποίησης,	ενώ	ταυτόχρονα	αναγνωρίζεται	η	παιδική	ηλικία	ως	μόνιμο	
συστατικό	 τμήμα	 της	 κοινωνίας	 (Mayall,	 2013:2).	 Τα	 παιδιά	 γίνονται	 αντιληπτά	 ως	
κοινωνική	ομάδα	με	τα	δικά	τους	ενδιαφέροντα/συμφέροντα	και	ως	κοινωνική	ομάδα	που	
επηρεάζεται	 -αν	 και	 με	 ιδιαίτερο	 τρόπο-	 από	 τις	 μακροδομές	 (κοινωνικές,	 οικονομικές,	
ιστορικές).	Η	κοινωνιολογική	οπτική	στην	παιδική	ηλικία	ενέχει	επίσης,	μια	πολιτική	προ-
οπτική	καθώς	στοχεύει	στην	καλλιέργεια	του	σεβασμού	των	κοινωνικών	δικαιωμάτων	των	
παιδιών.	
Μέχρι	και	τη	δεκαετία	του	1980	καταγράφεται	πλήρης	σχεδόν	απουσία	ενασχόλησης	της	
κοινωνιολογίας	με	την	παιδική	ηλικία	(Qvortrup,	2009a:21),	μια	απουσία	εμφανής	τόσο	σε	
όλο	 το	 φάσμα	 των	 έργων	 των	 κλασικών	 κοινωνιολόγων	 (Comte,	 Marx,	 Pareto,	 Weber,	
Durkheim,	Simmel,	Mead,	Parsons,	Merton)	όσο	και	στις	μεταγενέστερες	κοινωνιολογικές	
αναλύσεις.	 Σύμφωνα	 με	 την	 Ambert	 (στο	 Qvortrup,	 2009a)	 η	 ενασχόληση	 των	
κοινωνιολόγων	 με	 τα	 παιδιά	 και	 την	 παιδική	 ηλικία	 παρέμενε	 πιστή	 στην	 έννοια	 της	
κοινωνικοποίησης	 ως	 το	 κεντρικό	 ζήτημα	 της	 κοινωνιολογίας	 για	 την	 παιδική	 ηλικία.	 Η	
απουσία	των	παιδιών	από	τις	κοινωνιολογικές	αναλύσεις	συνδέεται	με	την	κυριαρχία	των	
μακροκοινωνιολογικών	 προσεγγίσεων	 στο	 πλαίσιο	 των	 οποίων	 αποδίδονταν	 μικρή	
σημασία	 στα	 παιδιά	 που	 τοποθετούνταν	 στην	 περιφέρεια	 του	 ευρύτερου	 συστήματος	
ανάλυσης	 ή	 θεωρούνταν	 απλά	 ότι	 επρόκειτο	 να	 αντικαταστήσουν	 τα	 ενήλικα	 μέλη	 της	
κοινωνίας.	 Μια	 δεύτερη	 ερμηνεία	 συνδέεται	 με	 την	 κατανομή	 εξουσίας	 εσωτερικά	 στο	
πεδίο	της	κοινωνιολογίας,	καθώς	η	ενασχόληση	με	το	παιδί	και	την	παιδική	ηλικία	δεν	δίνει	
τη	δυνατότητα	συμμετοχής	σε	ό,τι	θεωρείται	ως	σημαντικό	και	ουσιώδες	εντός	του	πεδίου	
(Amber,	στο	Alanen,	1988:53).	Πολύ	εύστοχα	τίθεται	το	ερώτημα	εάν	η	περιθωριοποίηση	
αυτή	 στο	 πεδίο	 της	 επιστήμης,	 συνδέεται	 με	 τη	 θέση	 που	 έχει	 επιφυλάξει	 στα	 παιδιά	 η	
κοινωνία	της	νεοτερικότητας	(Qvortup,	ό.π.:21),	μια	θέση	αμφίσημη	και	αντιφατική:	από	τη	
μία	 πλευρά	 τοποθετεί	 το	 παιδί	 στο	 επίκεντρο	 του	 ενδιαφέροντος	 των	 ενηλίκων	
(παιδοκεντρική	κοινωνία)	ενώ	την	ίδια	στιγμή	η	ενηλικοκεντρική	οπτική	το	τοποθετεί	στην	
περιφέρεια	 του	 κοινωνικού	 συστήματος	 αφαιρώντας	 του	 τη	 δυνατότητα	 αυτονομίας	 και	
αυτενέργειας.	 Βάσει	 της	 κυρίαρχης	 οπτικής	 το	 παιδί	 είναι	 ένας	 ατελής	 ενήλικος	 και	 η	
παιδική	 ηλικία	 μια	 περίοδος	 αναμονής	 και	 προετοιμασίας	 για	 την	 ενηλικότητα	 η	 οποία	
επιτυγχάνεται	 μέσω	 της	 κοινωνικοποίησης.	 Η	 οπτική	 αυτή	 υιοθετείται	 από	 τις	 επίσημες	
πρακτικές	και	πολιτικές	των	κρατών	της	Δύσης	και	διαχέεται	στον	καθημερινό	λόγο	και	την	
κοινή	πρακτική	των	ατόμων,	τόσο	των	ενηλίκων	όσο	και	των	ίδιων	των	παιδιών	(Qvortup,	
2009a).	Σε	αυτό	το	πλαίσιο	η	εκπαίδευση	(μαζί	με	την	οικογένεια)	καθίσταται	ως	ο	πλέον	
κατάλληλος	κοινωνικός	τόπος	που	η	νεοτερικότητα	τοποθέτησε	το	παιδί,	αποδίδοντάς	του	
ως	 κυρίαρχο	 το	ρόλο	 του	«μαθητή».	Η	παρούσα	εργασία	επιχειρεί	 να	αποσαφηνίσει	 τον	
τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 κυρίαρχες	 αντιλήψεις	 για	 το	 παιδί	 και	 την	 παιδική	 ηλικία,	
(ανα)παράγονται	στις	θεωρίες	 της	κοινωνιολογίας	της	εκπαίδευσης.	Πιο	συγκεκριμένα	τα	
ερωτήματα	 που	 τίθενται	 εδώ	 είναι:	 Πως	 τα	 θεωρητικά	 σχήματα	 της	 κοινωνιολογίας	 της	
εκπαίδευσης	αντιμετωπίζουν	 το	παιδί;	Ποια	από	αυτά	αναγνωρίζουν	 το	παιδί	ως	 ενεργό	
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δρών	 υποκείμενο	 και	 ποια	 αντιμετωπίζουν	 τα	 παιδιά	 ως	 εξαρτημένους	 και	 παθητικούς	
αποδέκτες	των	μηνυμάτων	των	ενηλίκων;	Με	ποιο	τρόπο	οι	(υπόρ)ρητες	αυτές	αντιλήψεις	
επιδρούν	στην	 κατανόηση	 του	ρόλου	 της	 εκπαίδευσης	στη	σύγχρονη	 κοινωνία;	Η	 έννοια	
της	 κοινωνικοποίησης	 και	 οι	 μεταβολές	 στον	 τρόπο	 νοηματοδότησής	 της	 στην	
κοινωνιολογική	 θεωρία	 αποτελούν	 τον	 κεντρικό	 άξονα	 ανάλυσης	 στην	 προσέγγιση	 των	
παραπάνω	ερωτημάτων.		
	

Το	παιδί	και	η	παιδική	ηλικία	στη	νεοτερικότητα	
Η	 παιδική	 ηλικία	 σύμφωνα	 με	 τον	 Γάλλο	 ιστορικό	 Aries,	 αποτελεί	 μια	 κατασκευή	 της	
νεοτερικότητας.	Ειδικότερα	ο	Aries	αναλύει	τον	τρόπο	που	αναδύεται	η	ιδέα	της	παιδικής	
ηλικίας	 ταυτόχρονα	 με	 μια	 νέα	 απεικόνιση	 της	 οικογένειας	 ως	 εστία	 στενών	
διαπροσωπικών	 σχέσεων,	 και	 πώς	ακολούθως	αυτή	 η	 ιδέα	 ενσωματώνεται	 σε	 πρακτικές	
και	πολιτικές	που	στοχεύουν	στην	προστασία	και	την	εκπαίδευση	του	παιδιού.	Η	εξάπλωση	
των	σχολείων	και	οι	μεταβολές	στη	δομή	της	οικογένειας	στη	διάρκεια	 του	16ου	και	17ου	
αιώνα,	 καθώς	 και	 οι	 εννοιολογήσεις	 που	 συνόδευαν	 αυτές	 τις	 αλλαγές,	 οδήγησαν	
σταδιακά	στη	διάκριση	μεταξύ	ανηλικότητας	και	ενηλικότητας.	Στην	προσέγγιση	του	Aries,	
η	παιδική	ηλικία	συγκροτείται	ως	απόρροια	της	αλλαγής	των	ιδεών	και	του	αισθήματος	της	
κοινωνίας	απέναντι	στα	παιδιά.	Ως	μεθοδολογική	βάση	ωστόσο,	η	 ιστορία	των	ιδεών	δεν	
είναι	 αρκετή	 για	 την	 κατανόηση	 της	 κατασκευής	 της	 παιδικής	 ηλικίας.	 Η	 παιδική	 ηλικία	
συγκροτείται	 ως	 αποτέλεσμα	 αποφάσεων	 και	 πράξεων	 συγκεκριμένων	 ιστορικών,	
κοινωνικών	 δρώντων	υποκειμένων	 τα	 οποία	αντιμάχονται	 στα	πεδία	 της	 οικονομίας,	 της	
πολιτικής	και	του	πολιτισμού	για	να	καλύψουν	τα	συμφέροντά	τους	(Alanen,	1988).	Για	την	
κατανόηση	ωστόσο	της	κατασκευής	της	παιδικής	ηλικίας	πέραν	της	 (εμπρόθετης)	δράσης	
ιστορικο-κοινωνικών	υποκειμένων,	χρειάζεται	και	μια	ανάλυση	με	όρους	δομής.	Μέσα	από	
μια	 μαρξιστική	 σκοπιά	 ο	 Qvortrup	 αναπλαισιώνει	 την	 έννοια	 της	 κατασκευής	 για	 να	
συμπεριλάβει	δομικές	παραμέτρους:	«…η	παιδική	ηλικία	κατασκευάζεται	από	ένα	σύνολο	
κοινωνικών	 δυνάμεων,	 οικονομικών	 συμφερόντων,	 τεχνολογικών	 παραμέτρων,	
πολιτισμικών	φαινομένων	 κλπ.	συμπεριλαμβανομένου	βεβαίως	 και	 του	 λόγου	σχετικά	με	
αυτή»	 (Qvortrup,	 1999:5).	 Επομένως	 η	 κατανόηση	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 ως	 ιδιαίτερης	
περιόδου	της	ζωής	του	ανθρώπου	και	ως	τμήματος	της	κοινωνικής	δομής,	απαιτεί	ανάλυση	
των	 ευρύτερων	 κοινωνικών	 δυνάμεων,	 των	 επιδιώξεων	 και	 συμφερόντων	 ισχυρών	
κοινωνικών	ομάδων	και	των	λόγων	(discourses),	καθώς	στην	αλληλεπίδραση	τους	οδηγούν	
στη	διαμόρφωση	κοινωνικών	πρακτικών	που	ορίζουν	την	παιδική	ηλικία.		
Η	σύγχρονη	παιδική	ηλικία	μπορεί	να	ιδωθεί	έτσι	ως	απόρροια	συγκεκριμένων	κοινωνικό-
οικονομικών	και	πολιτικών	αλλαγών	και	αναγκαιοτήτων	στην	αυγή	της	νεοτερικότητας,	οι	
οποίες	 της	 απέδωσαν	 ένα	 συγκεκριμένο	 κοινωνικό	 στάτους	 σε	 συγκεκριμένα	 θεσμικά	
πλαίσια.	 Ο	 νέος	 τρόπος	 οργάνωσης	 παραγωγής	 που	 επέφερε	 η	 εκβιομηχάνιση	 και	 το	
ενδιαφέρον	 από	 την	 ανερχόμενη	 αστική	 τάξη	 να	 εξασφαλίσει	 την	 αναπαραγωγή	 της	 σε	
αυτές	τις	δομικά	μεταβαλλόμενες	συνθήκες	ανέδειξαν	το	παιδί	ως	κοινωνική	και	πρακτική	
κατασκευή	 που	 αφορούσε	 αρχικά	 στα	 νεότερα	 μέλη	 της	 συγκεκριμένης	 τάξης	 ενώ	
αργότερα	 το	 σχέδιο	 αυτό	 επεκτάθηκε	 και	 σε	 άλλες	 τάξεις1	(Donzelot,	 1977).	 Παράλληλα	
αναδύονται	 διάφορα	 προγράμματα	 σχετικά	 με	 την	 προστασία	 και	 την	 εκπαίδευση	 του	

																																																																				
	
1 Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι µεταβολές στον τρόπο απεικόνισης και διαχείρισης της παιδικής ηλικίας αφορούσαν αρχικά 
τα αγόρια της αστικής τάξης, γεγονός που αναδεικνύει τον έµφυλο πέρα από τον ταξικό τους χαρακτήρα.  
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παιδιού,	 ενώ	 εμφανίζεται	 ένα	 πλήθος	 ειδικών	 και	 επαγγελμάτων	 που	 αφορούν	
αποκλειστικά	στο	παιδί	το	οποίο	γίνεται	πλέον	αντιληπτό	ως	διαφορετικό	από	τον	ενήλικο.	
Τα	 παιδιά	 έχασαν	 σταδιακά	 τη	 θέση	 τους	 ως	 οικονομικά	 χρήσιμα	 άτομα	 καθώς	
μετακινούνταν	από	τη	χειρονακτική	εργασία	της	προβιομηχανικής	εποχής	σε	πνευματικές	
δραστηριότητες	στο	σχολείο	της	βιομηχανικής	κοινωνίας	και	κατέλαβαν	μια	νέα	θέση	ως	
μαθητές	 –θέση	 που	 υποδηλώνει	 ότι	 μόνο	 μετά	 από	 αρκετά	 χρόνια	 καθυστέρησης	 θα	
μπορούσε	η	σχολική	εργασία	να	καταστεί	χρήσιμη	(Qvortrup,	2005).	Αυτή	η	υποχρεωτική	
συμμετοχή	 απαιτούσε	 επιστημονική	 επικύρωση	 που	 την	 έδωσε	 κυρίως	 η	 αναπτυξιακή	
ψυχολογία	η	οποία	διαμόρφωσε	εν	πολλοίς	τη	βάση	για	την	κατανόηση	και	τις	πρακτικές	
διαχείρισης	 του	 παιδιού	 και	 της	 παιδικής	 ηλικίας.	 Στον	 επιστημονικό	 αυτό	 λόγο,	 η	
ανάπτυξη	 του	 παιδιού	 γίνεται	 αντικείμενο	 παρατήρησης	 και	 μέτρησης,	 χωρίζεται	 σε	
συγκεκριμένα	στάδια	και	εκλαμβάνεται	ως	γραμμική,	ενιαία	και	ομοιογενής,	συγκροτώντας	
εντέλει	 την	 εικόνα	 του	 κανονικού/φυσιολογικού	 παιδιού	 και	 αντίστοιχα,	 της	 παιδικής	
ηλικίας2.	Μέσα	από	την	επίδραση	επομένως	και	επιστημονικών	λόγων	διαμορφώνεται	από	
τα	 τέλη	 του	19ου	αιώνα	και	 κυρίως	 το	πρώτο	μισού	 του	20ου,	μια	κυρίαρχη	οπτική	που	
εμφανίζει	 το	 παιδί	 ως	 ατελή	 ενήλικο	 που	 στερείται	 όλων	 των	 χαρακτηριστικών	 και	
ιδιοτήτων	των	ενηλίκων	(ωριμότητα,	λογική,	γνωστική,	ηθική	και	σωματική	πληρότητα).	Η	
ενηλικότητα	παρουσιάζεται	ως	η	επιτομή	της	ικανότητας	και	της	ωριμότητας	και	υπό	αυτή	
την	 οπτική	 η	 κοινωνία	 αντιλαμβάνεται	 και	 διαχειρίζεται	 την	 παιδική	 ηλικία	 ως	 περίοδο	
προετοιμασίας	προς	την	κατάκτηση	της	ενηλικότητας.	Το	παιδί	επίσης	γίνεται	αντιληπτό	ως	
παθητικός	δέκτης	των	μηνυμάτων	των	ενηλίκων	και	ως	εξαρτημένο	και	ευάλωτο	ον	(Jenks,	
1996;	James	&	Prout,	1997;	Μακρυνιώτη,	2003;	Πεχτελίδης,	2015).	Την	προετοιμασία	προς	
την	ενηλικότητα	αναλαμβάνουν	κυρίαρχα	η	οικογένεια	και	το	σχολείο,	που	αποτελούν	τους	
νέους	 κοινωνικούς	 τόπους	 όπου	 η	 νεοτερικότητα	 τοποθετεί	 το	 παιδί.	 Όπως	 αναφέρεται	
χαρακτηριστικά,	η	παιδική	ηλικία	βρίσκεται	σε	μια	διαρκή	διαδικασία	οικογενειοποίησης	
(familialization)	 και	 θεσμοποίησης	 (institutionalization),	 διαδικασία	 	 που	 διαμορφώνει	 τη	
σύγχρονη	παιδική	ηλικία	και	επιδρά	στις	ζωές	των	παιδιών	(Qvortrup	et	al.,	1994;	Edwards	
2002).	 Το	 σπίτι	 και	 το	 σχολείο	 είναι	 τα	 οριοθετημένα	 πλαίσια	 όπου	 τα	 παιδιά	 όχι	 μόνο	
δαπανούν	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 του	 χρόνου	 τους	 αλλά	 θεωρείται	 ότι	 εκεί	 πρέπει	 να	
βρίσκονται3.	 Η	 νεοτερικότητα	 διέκρινε	 έτσι	 με	 σαφήνεια	 την	 παιδική	 ηλικία	 από	 την	
ενηλικότητα	 περιορίζοντας	 το	 παιδί	 στο	 πλαίσιο	 της	 πυρηνικής	 οικογένειας	 και	 του	
σχολικού	θεσμού,	αρνούμενη	σε	αυτό	την	ιδιότητα	του	εργαζόμενου.	Και	ενώ	είναι	αρκετοί	
οι	 λόγοι	που	συνηγορούν	υπέρ	 της	 κατάργησης	 της	παιδικής	 εργασίας,	ωστόσο,	αυτό	δε	
σημαίνει	ότι	τα	παιδιά	σήμερα	δεν	έχουν	εργασία	και	μάλιστα	υποχρεωτική:	το	σχολείο,	το	
οποίο	ερμηνεύεται	όχι	με	όρους	της	συμμετοχής	τους	στην	κοινωνική	κατανομή	εργασίας	
(αυτό	 δεν	 θα	 ήταν	 προς	 το	 συμφέρον	 της	 κυρίαρχης	 τάξης	 πραγμάτων)	 αλλά	 με	 όρους	
μέτρων	 προστασίας	 και	 κοινωνικοποίησης	 (Qvortrup,	 2005).	 Το	 να	 είσαι	 παιδί	 επιβάλει	
προστασία	 από	 την	 εργασία,	 πρόβλεψη	 για	 κατάρτιση	 και	 εκπαίδευση	 και	 ταυτόχρονα	
στέρηση	 οικονομικών	 δικαιωμάτων	 και	 επομένως	 στέρηση	 της	 αυτονομίας.	 Αυτή	 η	
προοπτική	για	τη	ζωή	των	παιδιών	αποκαλύπτει	το	πώς	οι	δύο	αυτοί	θεσμοί	και	τα	ενήλικα	

																																																																				
	
2 Και στο πεδίο της ψυχολογίας εποµένως, το παιδί απεικονίζονταν χωρίς παιδική ηλικία, χωρίς δηλαδή να λαµβάνεται 
υπόψη το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο που συνθέτει τις συνθήκες της ζωής του (Frones, 2005). 
3 Οποιοδήποτε άλλο µέρος χωρίς επίβλεψη θεωρείται επικίνδυνο τόσο για τα ίδια τα παιδιά (‘παιδιά σε κίνδυνο’) όσο και 
για την κοινωνία των ενηλίκων (‘επικίνδυνα παιδιά’). 
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μέλη	τους	διαμορφώνουν	και	ρυθμίζουν	τις	ζωές	των	παιδιών	στις	ανεπτυγμένες	αλλά	και	
στις	αναπτυσσόμενες4	χώρες.		
Διαμορφώνεται	εντέλει	ένας	τριγωνικός	συνδυασμός	για	τη	φύση	της	παιδικής	ηλικίας	ως	
μη-κοινωνικής,	για	την	οικογένεια	ως	τον	κατάλληλο	κοινωνικό	τόπο	των	παιδιών	και	για	
την	 κοινωνικοποίηση	 ως	 την	 κατεξοχήν	 διαδικασία	 που	 χαρακτηρίζει	 την	 περίοδο	 της	
παιδικής	ηλικίας	(Alanen,	1988).	Προσθέτοντας	στα	παραπάνω	και	το	σχολείο,	οι	τέσσερις	
αυτές	 συνιστώσες	 εμπλέκονται	 σε	 μία	 και	 φαίνονται	 αδιαχώριστες:	 η	 οικογένεια	 και	 το	
σχολείο	 είναι	 οι	 κατάλληλοι	 τόποι	 για	 την	 κοινωνικοποίηση	 της	 παιδικής	 ηλικίας.	 Η	 ίδια	
ομογενοποίηση	υπάρχει	και	στην	κοινωνική	και	κοινωνιολογική	θεωρία.	Σύμφωνα	με	τον	
Jenks	 (1982)	 ο	 τρόπος	 που	 διαμορφώνεται	 το	 παιδί	 στην	 κοινωνική	 θεωρία	 στηρίζει	 και	
διαιωνίζει	 συγκεκριμένες	 εκδοχές	 του	 υποκειμένου,	 της	 δράσης,	 της	 τάξης,	 της	 γλώσσας	
και	της	λογικής.		

	
Το	παιδί	και	η	παιδική	ηλικία	στην	κοινωνιολογική	θεωρία	

	
α.	Κοινωνιολογικός	ντετερμινισμός	

Η	θεωρητική	συγκρότηση	του	παιδιού	στην	κοινωνική	θεωρία	ενέχει	ένα	παράδοξο	(Jenks,	
1982:9):	Το	παιδί	είναι	οικείο	σ’	εμάς	και	ταυτόχρονα	ξένο,	είναι	γνώριμο	και	ταυτόχρονα	
διαφορετικό,	είναι	από	εμάς	και	την	ίδια	στιγμή	συγκροτεί	μια	διαφορετική	τάξη	ύπαρξης.	
Αυτή	η	αμφισημία	στη	σχέση	μεταξύ	παιδιού	και	ενηλίκου	θεμελιώνεται	στην	έννοια	της	
διαφοράς,	 μια	 διαφορά	 που	 αναδεικνύει	 την	 ταυτότητα	 τόσο	 του	 παιδιού	 όσο	 και	 του	
ενηλίκου:	 το	 παιδί	 υπάρχει,	 νοηματοδοτείται	 και	 αξιολογείται	 με	 σημείο	 αναφοράς	 και	
μέτρο	σύγκρισης	 τον	 ενήλικο	ο	οποίος	ορίζεται	 επίσης,	βάσει	 της	διαφοράς	 του	από	 την	
κατάσταση	του	παιδιού.	Η	θεμελίωση	αυτή	του	παιδιού	πάνω	στη	διαφορά	συγκροτεί	έναν	
αρνητικό	 ορισμό	 με	 την	 έννοια	 ότι	 το	 παιδί	 δεν	 είναι	 τώρα,	 δεν	 είναι	 ακόμα,	 αλλά	
πρόκειται	 να	 είναι	 στο	 μέλλον.	 Η	 απεικόνιση	 αυτή	 κατασκευάζει	 το	 παιδί	 ως	 προ-
κοινωνικό,	δυνητικά	κοινωνικό,	σε	μια	διαδικασία	του	να	γίνει	κοινωνικό,	με	άλλα	λόγια	σε	
μια	διαδικασία	κοινωνικοποίησης	(Alanen,	1988:56).	
Η	 έννοια	 της	 κοινωνικοποίησης	διαμορφώνεται	σε	 κεντρική	 κατηγορία	ανάλυσης	 για	 την	
προσέγγιση	ζητημάτων	που	συνδέονται	με	το	παιδί5	και	αναφέρεται	στη	διαδικασία	κατά	
την	οποία	η	επαφή	του	ατόμου	με	τον	κοινωνικό	κόσμο	το	μετατρέπει	από	την	κατάσταση	
της	πλήρους	άγνοιας	(παιδί)	σε	ολοκληρωμένο	κοινωνικό	ον	(ενήλικος).	Πρόκειται	για	μια	
ενηλικοκεντρική,	 ντετερμινιστική	 οπτική	 πλαισιωμένη	 θεωρητικά	 από	 τη	 λειτουργιστική	
παράδοση.	Ο	λειτουργισμός	που	αποτέλεσε	κυρίαρχο	Παράδειγμα	της	κοινωνιολογίας	για	
πολλές	δεκαετίες,	 εκλαμβάνει	 την	 κοινωνικοποίηση	ως	μια	διαδικασία	ενιαία,	ομοιογενή	
και	γραμμική,	όπου	το	νεαρό	άτομο	χρήζει	φροντίδας,	καθοδήγησης	και	παρέμβασης	από	
τους	 ενήλικες	 με	 στόχο	 την	 ενσωμάτωσή	 του	 στην	 κοινωνία	 και	 τη	 διατήρηση	 της	
κοινωνικής	συνοχής	και	αρμονίας.		

																																																																				
	
4 Οι µεταβολές αυτές αφορούν και στις µη δυτικές κοινωνίες διεθνοποιούµενες µέσω της Διεθνούς Σύµβασης για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλων διεθνών οργανισµών. 
 
5 Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εγχειρίδια κοινωνιολογίας όπου και όταν υπάρχει κεφάλαιο για την παιδική ηλικία αυτό 
τιτλοφορείται συνήθως ως κοινωνικοποίηση ενώ και σε επιστηµονικά άρθρα τα παιδιά αναφέρονταν αποκλειστικά ως άτοµα 
υφιστάµενα κοινωνικοποίηση (Alanen, 1988; Mayall, 2013). 
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Αρχικά	ο	όρος	και	η	έννοια	της	κοινωνικοποίησης	αναδείχθηκαν	παράλληλα	με	την	έννοια	
της	κοινωνίας	κατά	τη	φάση	συγκρότησης	της	επιστήμης	της	κοινωνιολογίας	στο	πλαίσιο	
της	 λειτουργιστικής	 παράδοσης	 και	 κυρίως	 στο	 έργο	 του	 Durkheim.	 Η	 κοινωνικοποίηση	
αναφέρονταν	 στις	 κοινωνικές	 δυνάμεις	 που	 έκαναν	 δυνατή	 την	 κοινωνική	 συνύπαρξη,	
αντιμετωπίζονταν	 ως	 κοινωνικό	 γεγονός,	 ανεξάρτητη	 των	 ατόμων,	 και	 ως	 περιοριστικό	
πάνω	στα	άτομα.	Η	κεντρική	ιδέα	πίσω	από	αυτή	την	αντίληψη	είναι	ότι	όπως	η	ανθρώπινη	
κοινωνία	μέσω	του	ορθού	λόγου,	 εξελίχθηκε	και	προόδευσε	σταδιακά	και	 γραμμικά	από	
τις	 πρωτόγονες	 μορφές	 οργάνωσης	 σε	 πιο	 σύνθετες	 και	 πολιτισμένες,	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	
επιδρά	και	η	διαδικασία	της	κοινωνικοποίησης	στο	παιδί,	ώστε	να	μετατρέψει	την	αρχικά	
πρωτόγονη,	απολίτιστη,	και	μη	κοινωνική	φύση	του	σε	πολιτισμένη	και	κοινωνικοποιημένη	
κατάσταση	ενηλικότητας.	Εδώ	ο	παιδί	τοποθετείται	«εκ	φύσεως»	στην	απολίτιστη	πλευρά,	
ως	ένα	πλάσμα	που	πρόκειται	να	κοινωνικοποιηθεί	στο	πεδίο	των	κοινωνικών	δυνάμεων,	
θεώρηση	που	ενισχύει	την	τάση	φυσικοποίησης	της	παιδικής	ηλικίας.	«Από	τη	δημοσίευση	
της	Καταγωγής	των	Ειδών	(Δαρβίνος)	μέχρι	το	τέλος	του	19ου	αιώνα,	υπήρξε	μια	σειρά	από	
παραλληλισμούς	 μεταξύ	 ζώου	 και	 παιδιού,	 πρωτόγονου	 ανθρώπου	 και	 παιδιού	 και	
πρωτόγονης	 κοινωνίας	 και	 παιδιού.	 Το	 αναπτυσσόμενο	 ανθρώπινο	 ον	 θεωρούνταν	 ως	
φυσικό	μουσείο	της	ανθρώπινης	φυλογονίας	και	ιστορίας	–με	μια	προσεκτική	παρατήρηση	
και	 μελέτη	 του	 βρέφους	 και	 του	 παιδιού,	 κανείς	 θα	 μπορούσε	 να	 δει	 την	 καταγωγή	 του	
είδους»	(Kessen,	στο	Mayall,	ό.π.:	7).		
Εστιάζοντας	 στην	 ανάλυση	 του	 Durkheim	 (1977)	 για	 την	 κοινωνικοποίηση	 ως	 ηθική	
διαπαιδαγώγηση,	γίνεται	φανερή	η	εν	λόγω	τάση.	Το	παιδί	θεωρείται	ότι	έχει	τη	δική	του	
φύση	 η	 οποία	 αρχικά	 θέτει	 εμπόδια	 στον	 εκπολιτισμό	 του	 καθώς	 χαρακτηρίζεται	 από	
έλλειψη	 αυτοπειθαρχίας	 και	 κανονικότητας	 	 –διαθέσεις	 	 που	 ταυτίζουν	 το	 παιδί	 με	 την	
κατάσταση	 του	 πρωτόγονου	 ανθρώπου.	 Η	 φύση	 και	 πάλι	 ωστόσο,	 θα	 μας	 βοηθήσει	 να	
υπερβούμε	αυτά	τα	εμπόδια	καθώς	σύμφωνα	με	τον	Durkheim,	το	παιδί	έχει	ταυτόχρονα	
μια	ροπή	προς	τη	συνήθεια	και	μια	επιδεκτικότητα	προς	την	υπόδειξη:	«Χάρη	στην	επιρροή	
που	 τόσο	 εύκολα	 ασκεί	 η	 συνήθεια	 πάνω	 στη	 συνείδηση	 του	 παιδιού,	 μπορούμε	 να	 το	
συνηθίσουμε	στην	κανονικότητα	και	να	το	κάνουμε	να	την	αγαπήσει	και	ταυτόχρονα	χάρη	
στην	 επιδεκτικότητά	 του	 στις	 υποδείξεις,	 μπορούμε	 την	 ίδια	 στιγμή	 να	 του	 δώσουμε	 μια	
πρώτη	 εντύπωση	 των	 ηθικών	 δυνάμεων	 οι	 οποίες	 το	 περιβάλλουν	 και	 από	 τις	 οποίες	
εξαρτάται»	 (Durkheim,	 ό.π.:331).	 Αυτές	 οι	 πολύ	 γενικές	 δυνατότητες	 του	 παιδιού	 θα	
καθοριστούν	προς	τη	μία	ή	την	άλλη	κατεύθυνση	ανάλογα	με	τον	τρόπο	που	θα	τις	θέσει	
σε	 ενεργοποίηση	ο	παιδαγωγός.	Η	 εκπαίδευση	 επομένως	συνιστά	μια	προετοιμασία	 του	
παιδιού	 για	 την	ηθική	 ζωή	 και	 είναι	πολύ	πιο	 κρίσιμη	από	 την	αγωγή	στην	οικογένεια	η	
οποία	στηρίζεται	σε	μια	συναισθηματική	ηθική.	Η	εκμάθηση	του	ηθικού	κανόνα	πρέπει	να	
γίνει	 στο	 σχολείο	 στο	 οποίο	 και	 υφίσταται	 ένα	 ολόκληρο	 σύστημα	 κανόνων.	 Η	 σχολική	
πειθαρχία	αποτελεί	την	ηθική	της	σχολικής	αίθουσας	και	στην	ουσία	είναι	η	πειθαρχία	του	
κοινωνικού	 σώματος.	 Η	 αυτοπειθαρχία	 μαζί	 με	 την	 προσκόλληση	 στην	 ομάδα	 και	 την	
αυτονομία	 (με	 την	 έννοια	 της	 ευθύνης)	 συνιστούν	 τα	 τρία	 στοιχεία	 της	 ηθικής	
εκπαίδευσης.	 Η	 κοινωνικοποίηση	 ως	 καλλιέργεια	 της	 ηθικής	 της	 κοινωνίας	 στο	 παιδί,	
αποτελεί	στη	θεωρία	του	Durkheim	την	πιο	σημαντική	λειτουργία	της	εκπαίδευσης.		
Είναι	 φανερό	 ότι	 ο	 κοινωνιολογικός	 αυτός	 ντετερμινισμός	 διαμορφώνει	 το	 ρόλο	 του	
μαθητή	 στο	 σχολείο	 σε	 παθητικό	 υποκείμενο.	 Το	 παιδί	 παραμένει	 αποδέκτης	 τόσο	 των	
γνωστικών	αντικειμένων	που	η	κοινωνία	έχει	αξιολογήσει	ως	 χρήσιμες	 για	 την	μετέπειτα	
πορεία	του,	όσο	και	των	κανόνων	που	τη	διέπουν.	Μετατρέπεται	έτσι	σε	παθητικό	δέκτη	
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των	ισχυόντων	κανόνων	του	σχολικού	συστήματος	οι	οποίοι	διευκολύνουν	την	ένταξή	του	
στο	κοινωνικό	πλαίσιο,	στο	οποίο	θα	κληθεί	να	διεκπεραιώσει	το	ρόλο	του	υπάκουου	και	
παθητικού	ενήλικου	υποκειμένου.	
Ο	κοινωνιολογικός	αυτός	ντετερμινισμός	διαφοροποιείται	σταδιακά	(κυρίως	στις	ΗΠΑ)	για	
να	συμπεριλάβει	πιο	υποκειμενιστικές	ερμηνείες	της	κοινωνικοποίησης	που	αναφέρονται	
σε	αυτή	ως	μια	ψυχολογική	διαδικασία	εσωτερίκευσης	του	κοινωνικού	περιβάλλοντος	και	
του	 πολιτισμικού	 συστήματος	 στο	 οποίο	 γεννιούνται	 και	 μεγαλώνουν	 τα	 παιδιά.	 Τα	
εξωτερικά	 αυτά	 δεδομένα	 εσωτερικεύονται	 από	 τα	 παιδιά	 και	 αναπαράγονται	 (Alanen,	
ό.π.:57-58).	Η	 κοινωνικοποίηση	εννοιολογείται	ως	μια	διαδικασία	ενσωμάτωσης	όπου	 τα	
πολιτισμικά	πρότυπα	μετασχηματίζονται	σε	εσωτερικά	κίνητρα	του	ατόμου	(Frones,	2005).	
Η	 μετακίνηση	 του	 νοήματος	 της	 κοινωνικοποίησης	 από	 κοινωνιολογικό	 σε	 ψυχολογικό,	
έγινε	 η	 βάση	 από	 το	 1950	 και	 μετά	 για	 την	 ανάδειξη	 της	 παράδοσης	 συγκεκριμένων	
μελετών	για	την	κοινωνικοποίηση,	μια	εξέλιξη	που	θεμελιώνεται	στη	θεωρία	του	Parsons	ο	
οποίος	 ενέγραψε	 σε	 αυτή,	 την	 ιδέα	 της	 κοινωνικοποίησης-εσωτερίκευσης.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	ο	Parsons	ορίζει	την	κοινωνικοποίηση	ως	τη	διαδικασία	μέσω	της	οποίας	οι	
αξίες	 της	 κοινωνίας	 εσωτερικεύονται	 στην	 προσωπικότητα	 του	 ατόμου	 και	 ως	 την	
προετοιμασία	 των	ατόμων	 για	 να	 εκπληρώσουν	ρόλους	 ενηλίκων.	Όπως	αναφέρει:	 «…	η	
λειτουργία	της	κοινωνικοποίησης	μπορεί	να	συνοψιστεί	στην	ανάπτυξη	της	συναίνεσης	και	
των	 ικανοτήτων	 που	 είναι	 ουσιώδεις	 προϋποθέσεις	 για	 την	 άσκηση	 από	 τα	 άτομα	 των	
μελλοντικών	ρόλων	τους»	(Parsons	1958,	στο	Φραγκουδάκη,	1985:252).	Στην	ανάλυσή	του	
ενυπάρχει	 η	 ιδέα	 της	 κοινωνίας	 ως	 ενός	 συνεκτικού	 συνόλου	 κοινωνικών	 θεσμών	 που	
στερεοποιούν	 τους	 ανθρώπους	 μέσα	 στους	 ενήλικους	 ρόλους	 τους,	 ως	 συμμορφούμενα	
μέλη	της	κοινωνίας.	Η	οικογένεια	και	το	σχολείο	εμφανίζονται	ως	οι	πλέον	κρίσιμοι	θεσμοί	
καθώς	κοινωνικοποιούν	τα	παιδιά	ώστε	να	πάρουν	τη	θέση	τους	ως	λειτουργικά	μέλη	της	
κοινωνίας.	Η	σχολική	τάξη	ειδικότερα	θεωρείται	το	σημαντικότερο	μέσο	κοινωνικοποίησης:	
«…	 η	 σχολική	 τάξη	 (…)	 είναι	 θεσμός	 μέσα	 από	 τον	 οποίο	 οι	 ατομικές	 προσωπικότητες	
διαμορφώνονται,	 ώστε	 να	 αποκτήσουν	 ως	 προς	 τα	 κίνητρα	 και	 τις	 τεχνικές	 τους	
δυνατότητες	επάρκεια	για	την	άσκηση	ενήλικων	ρόλων»	(Parsons,	ό.π.:251-252).	
Η	 εκπαίδευση	 επομένως,	 μέσω	 της	 κοινωνικοποιητικής	 της	 λειτουργίας,	 διαπλάθει	 την	
προσωπικότητα	του	ατόμου	αναπτύσσοντάς	του	δεσμεύεις	απέναντι	στις	ηθικές	αξίες	και	
στην	 εκτέλεση	 των	 ρόλων	 που	 του	 αναθέτει	 η	 κοινωνία	 –ο	 απώτερος	 στόχος	 είναι	 η	
διατήρηση	 της	 κοινωνικής	 τάξης	 και	 συνοχής.	 Μέσω	 της	 κοινωνικοποίησης	 οι	 αξίες	 της	
κοινωνίας	 γίνονται	 αξίες	 του	 ατόμου.	 Το	 σχολείο	 συνιστά	 έτσι	 μια	 μικρογραφία	 της	
κοινωνίας	όπου,	όπως	το	κοινωνικό	υποκείμενο	δεν	είναι	τίποτε	άλλο	παρά	ο	κοινωνικός	
του	ρόλος,	έτσι	και	το	παιδί	είναι	στο	σχολείο	ο	κοινωνικός	ρόλος	του	μαθητή,	ένας	ρόλος	
που	 το	 καθιστά	 παθητικό	 δέκτη	 των	 αξιών	 και	 των	 κοινωνικών	 κανόνων	 οι	 οποίοι	 είναι	
αποδεκτοί	 από	 την	 κοινωνία	 και	 νομιμοποιούν	 την	 μετέπειτα	 ένταξή	 του	 στους	
επιθυμητούς	ρόλους.	Ως	παθητικός	δέκτης,	 το	παιδί	 δεν	μπορεί	 να	παρέμβει	 ενεργητικά	
στη	διαδικασία	της	εκπαίδευσης.	Άλλωστε	η	οποιαδήποτε	παρέμβαση	θα	ήταν	επικίνδυνη	
καθώς	και	σε	αυτή	τη	θεώρηση	το	παιδί	εξακολουθεί	να	ταυτίζεται	με	την	κατάσταση	του	
πρωτόγονου	 ανθρώπου:	 «…	 Η	 παιδική	 ηλικία	 είναι	 το	 πρόβλημα	 των	 βαρβάρων.	 Δεν	
διαφέρει	 δηλαδή	 από	 μια	 ορδή	 ξένων	 και	 μη	 προσαρμοσμένων	 ατόμων	 που	 εισχωρούν	
στον	 κόσμο	 των	 ενηλίκων,	 αλλά	 που	 πρέπει	 να	 εξημερωθούν	 πριν	 γίνουν	 αποδεκτοί»	
(Parsons,	 1964,	 στο	 Μακρυνιώτη,	 1987:52).	 Κυρίαρχο	 ρόλο	 σε	 αυτή	 τη	 διαδικασία	
«εξημέρωσης»	 παίζει	 η	 εκπαίδευση,	 η	 κυριότερη	 λειτουργία	 της	 οποίας	 είναι	 η	
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κοινωνικοποίηση.	Στη	συλλογιστική	του	Parsons	η	κοινωνικοποίηση	σώζει	το	παιδί	από	την	
εκ	φύσεως	ανεπάρκειά	του	και	επομένως	και	την	κοινωνία	από	την	αταξία	και	τη	φθορά	
(Qvortrup,	2009:37).	
Παράλληλα	 με	 τον	 κοινωνιολογικό	 ντετερμινισμό	 που	 χαρακτηρίζει	 την	 έννοια	 της	
κοινωνικοποίησης,	μέσω	αυτής	δηλώνεται	ρητά	και	η	αποκλειστική	εξουσία	των	ενηλίκων	
στον	 ορισμό	 των	 παιδιών	 (Alanen,	 ό.π.:58).	 Η	 διαδικασία	 κοινωνικοποίησης	
αντιμετωπίζεται	 πάντα	 από	 την	 οπτική	 των	 κοινωνικών	 θεσμών	 και	 των	 αντιπροσώπων	
τους	 οι	 οποίοι	 μοιράζονται	 μια	 δομική	 θέση	 εξουσίας	 σε	 σχέση	 με	 τα	 παιδιά,	 και	
ενδιαφέρονται	 για	 την	αναπαραγωγή	 τους	 και	με	αυτή	 την	 έννοια	ασκούν	επίδραση	στα	
παιδιά	προκειμένου	να	τους	δημιουργήσουν	αποτελέσματα	που	συμβάλλουν	σε	αυτή	την	
αναπαραγωγή.	 Ως	 συνέπεια	 αυτής	 της	 οπτικής	 αποκλείονται	 οι	 προθέσεις	 και	 τα	
συμφέροντα	των	παιδιών	ως	συμμετεχόντων	στην	κοινωνικοποίησή	τους,	ενισχύοντας	έτσι	
την	 αντίληψη	 των	 παιδιών	 ως	 παθητικών	 υποκειμένων	 και	 θυμάτων	 επιδράσεων	
εξωτερικών	 από	 αυτά,	 ανίκανων	 να	 αντισταθούν.	 Η	 παραπάνω	 αναφορά	 στα	
αποτελέσματα	αποτυπώνει	ένα	ακόμα	χαρακτηριστικό	της	διαδικασίας	κοινωνικοποίησης:	
την	 αποτελεσματοκεντρική	 οπτική	 (outcome-centeredness),	 τη	 σταθερή	 δηλαδή	 και	
αποκλειστική	 δέσμευση	 στα	 αποτελέσματα	 της	 διαδικασίας	 σε	 βάρος	 της	 ίδιας	 της	
διαδικασίας,	 και	 ειδικότερα	 σε	 εκείνα	 τα	 αποτελέσματα	 που	 είναι	 στις	 προθέσεις	 και	
επιθυμίες	των	φορέων	της	(Alanen,	ό.π.:59).	
Τα	παραπάνω	αποτυπώνονται	με	σαφήνεια	στις	μακρο-κοινωνιολογικές	θεωρήσεις	για	την	
εκπαίδευση,	 στις	 οποίες	 το	 σχολείο	 εμφανίζεται	 ως	 «μαύρο	 κουτί»,	 όπου	 το	 μόνο	 που	
εξετάζεται	 είναι	 τα	 εισερχόμενα	 και	 εξερχόμενα	 (inputs-outputs)	 από	 αυτό	 σε	 επίπεδο	
οικονομικο-κοινωνικής	προέλευσης	και	επιδόσεων	των	μαθητών.	Με	τη	χρήση	ποσοτικών	
μεθόδων	 έρευνας	 διαμορφώνονται	 δείκτες	 μέτρησης	 ικανοτήτων,	 σταδίων,	
αποτελεσμάτων,	 ανεπάρκειας,	 ευαλωτότητας	 και	 επιδόσεων	 (Mayall,	 2013:36),	 με	 άλλα	
λόγια	 δείκτες	 μέτρησης	 των	 επιθυμητών	 από	 την	 κοινωνία	 (των	 ενηλίκων),	
αποτελεσμάτων.	 Η	 αποκλειστική	 δε	 προσοχή	 στα	 αναμενόμενα	 αποτελέσματα	 επιφέρει	
αναγκαστικά	 την	 απόρριψη	 κάθε	 άλλου	 αποτελέσματος	 ενώ	 δεν	 αναγνωρίζονται	 οι	
αντιστάσεις	 και	 αντιφάσεις	 που	 ενυπάρχουν	 στην	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 και	 το	
ενδεχόμενο	τα	παιδιά	να	συμβάλλουν	σε	αυτή.		
	Έως	τώρα	συζητήθηκαν	τα	κυρίαρχα	στοιχεία	της	διαδικασίας	της	κοινωνικοποίησης	έτσι	
όπως	 αυτή	 νοηματοδοτήθηκε	 και	 συγκροτήθηκε	 στην	 κοινωνιολογική	 θεωρία	 μέσα	 από	
την	 παράδοση	 του	 (δομο)λειτουργισμού.	 Τα	 στοιχεία	 αυτά	 είναι	 ο	 ντετερμινισμός,	 η	
γραμμικότητα,	η	λειτουργικότητα,	η	αρμονία,	η	ενηλικοκεντρική	οπτική,	η	μετατόπισή	της	
σε	 εσωτερίκευση	 που	 εξακολουθεί	 να	 μονοπωλεί	 τον	 τρόπο	 που	 κατανοούμε	 την	
κοινωνικοποίηση,	 και	 η	 έμφαση	στα	αποτελέσματα.	Η	 εννοιολόγηση	αυτή	 δεν	 επέτρεψε	
αναλύσεις	 που	 να	 αναδεικνύουν	 τη	 δυναμική	 της	 κοινωνικής	 δομής,	 της	 ανθρώπινης	
δράσης	και	της	ιστορικής	αλλαγής	και	δυσκόλεψε	την	κατανόηση	των	παιδιών	ως	ενεργών	
δρώντων	υποκειμένων.	Ο	(δομο)λειτουργισμός	που	κυριάρχησε	και	στην	κοινωνιολογία	της	
εκπαίδευσης	 απέδωσε	 μια	 προ-κοινωνική	 θέση	 και	 στάτους	 στα	 παιδιά,	 τα	 οποία	
βρίσκονται	κάτω	από	την	εξουσία	των	ενηλίκων	–μια	θεώρηση	η	οποία	είναι	ελκυστική	για	
τους	 ενήλικες	 που	 ενδιαφέρονται	 να	 διατηρήσουν	 την	 εξουσία	 τους	 (Mayall,	 ό.π.:6).	 Η	
αναφορά	 στα	 παιδιά	 γίνεται	 μόνο	 ως	 αυτά	 να	 είναι	 υποκείμενα	 κοινωνικοποίησης.	 Η	
κοινωνικοποίηση	δεν	είναι	τίποτε	άλλο	παρά	μεταβίβαση	από	τον	ενήλικα	προς	το	παιδί,	
το	οποίο	εκλαμβάνεται	ως	άδειο	δοχείο.		
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Ο	 δομολειτουργισμός	 δεν	 είναι	 ωστόσο	 η	 μοναδική	 θεώρηση	 στην	 κοινωνιολογία	 της	
εκπαίδευσης	που	 εννοιολόγησε	με	παρόμοιο	 τρόπο	 τη	διαδικασία	 της	 κοινωνικοποίησης	
και	 (ανα)παρήγαγε	την	εικόνα	του	παθητικού	παιδιού/υποκειμένου.	Σε	αντιδιαστολή	μεν	
με	 το	 (δομο)	 λειτουργιστικό,	 συναινετικό	μοντέλο	 κοινωνίας,	 στις	 μακρο-κοινωνιολογικές	
θεωρήσεις	εντάσσεται	και	το	δομικό-συγκρουσιακό	μοντέλο	(θεμελιωμένο	στη	μαρξιστική	
παράδοση)	 όπου	 κεντρική	 θέση	 κατέχει	 η	 σύγκρουση	 (έναντι	 της	 συναίνεσης),	 η	 ύπαρξη	
τάξεων	 με	 διαφορετικά	 συμφέροντα	 και	 η	 εκμετάλλευση	 της	 κυρίαρχης	 καπιταλιστικής	
τάξης	 πάνω	 στην	 εργατική.	 Το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 εδώ,	 θεωρείται	 προϊόν	 της	
κοινωνικής	δομής	και	λειτουργεί	έτσι	που	να	εξασφαλίζει	τη	διαιώνιση	της	κυριαρχίας	της	
αστικής	τάξης.	Ενδεικτικό	αυτής	της	παράδοσης	είναι	το	έργο	των	Bowels	&	Gintis	για	το	
σχολείο	στην	καπιταλιστική	Αμερική	(1976)	το	οποίο	εντάσσεται	στις	θεωρίες	της	άμεσης	
αναπαραγωγής6.	Πιο	αναλυτικά,	 οι	 συγγραφείς	αυτοί	 θεωρούν	ότι	 το	 σχολείο	 εκτός	από	
γνώσεις	μεταδίδει	στα	μέλη	των	κοινωνικών	τάξεων	αξίες	και	τρόπους	συμπεριφοράς	ώστε	
αυτά	 να	 προσαρμοστούν	 στους	 μελλοντικούς	 κοινωνικούς	 ρόλους.	 Το	 σχολείο	 με	 άλλα	
λόγια,	 κοινωνικοποιεί	 διαφορετικά	 τα	 μέλη	 των	 διαφορετικών	 κοινωνικών	 τάξεων,	
ενισχύοντας	 έτσι	 τις	 ανισότητες	 που	 οφείλονται	 στη	 διαδικασία	 παραγωγής.	 ‘Ρόλος’,	
‘κοινωνικοποίηση’,	 ‘προσαρμογή’,	 είναι	 μερικοί	 μόνο	 από	 τους	 όρους	 που	 δείχνουν	 την	
ταύτιση	 (παρά	 τις	 κρίσιμες	 διαφορές)	 των	 θεωριών	 αυτών	 με	 τον	 (δομο)λειτουργισμό	
αναφορικά	με	τις	αντιλήψεις	που	αναπαράγουν	για	το	παιδί	και	την	παιδική	ηλικία.	Στην	
ανάλυση	των	Bowels	&	Gintis	το	καθήκον	του	σχολείου	είναι	η	ενσωμάτωση	των	νέων	σε	
ρόλους	 εργασίας	 των	 ενηλίκων,	 ανταμείβοντας	 συγκεκριμένες	 μόνο	 ικανότητες	 και	
εμποδίζοντας	 την	 καλλιέργεια	 άλλων.	 Το	 σχολείο	 κοινωνικοποιεί	 τους	 μαθητές	
επιτυγχάνοντας	 την	αποδοχή	από	μέρους	 τους,	 χωρίς	 καμία	αντίσταση,	 των	απαιτήσεων	
της	 οικονομίας.	 Ο	 ρόλος	 των	 μαθητών	 παραμένει	 έτσι	 παθητικός	 και	 η	 αναφορά	 στα	
παιδιά	 γίνεται	μόνο	ως	αυτά	 να	 είναι	υποκείμενα	κοινωνικοποίησης.	Η	 κοινωνικοποίηση	
όπως	αναφέρθηκε,	δεν	είναι	τίποτε	άλλο	παρά	μεταβίβαση	από	τον	ενήλικα	προς	το	παιδί	
το	οποίο	εκλαμβάνεται	ως	άδειο	δοχείο	–η	διαφορά	εδώ	είναι	πώς	το	δοχείο	δε	θα	γεμίσει	
με	 την	 κοινωνική	 ηθική	 (Durkheim)	 ή	 τις	 αξίες	 του	 κοινωνικο-πολιτισμικού	 συστήματος	
(Parsons)	 αλλά	 με	 εκείνες	 τις	 αξίες	 και	 τύπους	 συμπεριφοράς	 που	 αντανακλούν	 και	
αναπαράγουν	τα	κυρίαρχα	ταξικά	συμφέροντα.	
Σε	 όλες	 επομένως	 τις	 κοινωνιολογικές	 αναλύσεις	 που	 εμπίπτουν	 στις	 παραπάνω	
παραδόσεις,	 το	παιδί	δεν	γίνεται	αντιληπτό	ως	φορέας	δράσης	ούτε	η	παιδική	ηλικία	ως	
τμήμα	της	κοινωνικής	δομής.	Αντίθετα	το	παιδί	γίνεται	αντιληπτό	ως	προ-κοινωνικό	όπου	
μόνο	μέσω	της	κοινωνικοποίησής	τους	θα	επιτευχθεί	η	ενσωμάτωσή	του	στην	κοινωνία	–
θέση	που	υποδηλώνει	ότι	το	παιδί	δεν	αποτελεί	μέρος	της	κοινωνίας	ή	διαφορετικά,	ότι	η	
κοινωνία	ταυτίζεται	με	την	κοινωνία	των	ενηλίκων	(Qvortrup,	2009b).	
	

β.	Το	ενεργό	δρών	υποκείμενο	
Κριτική	 στον	 κοινωνιολογικό	 ντετερμινισμό	 και	 στην	 αντίληψη	 του	 ανθρώπου	ως	 προϊόν	
κοινωνικοποίησης,	 ασκήθηκε	 από	 τις	 μικρο-κοινωνιολογικές	 προσεγγίσεις	 (συμβολική	
διαντίδραση,	 εθνομεθοδολογία,	 φαινομενολογία)	 οι	 οποίες	 απορρίπτουν	 αυτή	 την	
υπερβολικά	κοινωνικοποιημένη	αντίληψη	του	ανθρώπου	και	υποστηρίζουν	ότι	η	κοινωνία	

																																																																				
	
6 Στους ριζοσπάστες όπως ονοµάζονται, θεωρητικούς της αναπαραγωγής εντάσσονται οι Althusser, Bourdieu, Anyon, 
Πουλαντζάς.  
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δημιουργείται	από	τη	διάδραση	μεταξύ	ανθρώπων	(Blackledge	&	Hunt,	1995:150).	Βασική	
ιδέα	αυτών	των	προσεγγίσεων	είναι	ότι	οι	άνθρωποι	κατασκευάζουν	την	πραγματικότητα	
μέσα	από	την	κοινή	δραστηριότητα	με	τους	άλλους	και	ότι	δρουν	βάσει	των	νοημάτων	που	
δίνουν	στην	κοινωνική	ζωή.	Το	άτομο	εδώ,	δεν	αποτελεί	παθητικό	δέκτη	που	η	κάθε	πράξη	
του	καθορίζεται	από	 τις	δομές.	Θεμελιακό	στοιχείο	 κάθε	κοινωνικού	φαινομένου	είναι	η	
δράση	 των	ατόμων	 και	 τα	 νοήματα	που	 τα	 ίδια	προσδίδουν	σε	αυτή.	Η	πραγματικότητα	
έτσι,	 δεν	μπορεί	 να	 γίνει	 κατανοητή	αντικειμενικά	–μπορεί	 να	 ερμηνευτεί	μόνο	μερικώς,	
ανάλογα	με	την	πλευρά	θέασής	της.	Έτσι,	ενώ	για	τους	στρουκτουραλιστές	κοινωνιολόγους	
ο	 ρόλος	 είναι	 δεδομένος,	 προϋπάρχει	 και	 προέρχεται	 από	 το	 κοινωνικό	 ή	 το	 οικονομικό	
σύστημα,	εδώ	οι	ρόλοι	είναι	ασαφείς	και	γενικοί	και	το	άτομο	έχει	περιθώρια	δράσης	εντός	
του	 ρόλου.	 Η	 κοινωνικοποίηση	 εκλαμβάνεται	 ως	 μια	 δυναμική	 διαδικασία	 στην	 οποία	
συμμετέχουν	 ενεργά	 τα	 υποκείμενα	 βάσει	 μιας	 διαρκούς	 διαδικασίας	 διαντίδρασης	 και	
απόδοσης	νοημάτων	στην	κοινωνική	δράση.	Ο	κοινωνικός	κονστρουκτιβισμός	και	το	άτομο	
ως	δρών	κοινωνικό	υποκείμενο	συγκροτούν	τους	δύο	πυλώνες	των	μικρο-κοινωνιολογικών	
προσεγγίσεων.	
Οι	 εθνογραφικές	 μελέτες	 που	 υλοποιούνται	 στο	 πλαίσιο	 των	 μικρο-κοινωνιολογικών	
προσεγγίσεων	δίνουν	φωνή	σε	κοινωνικές	ομάδες	που	παραδοσιακά	αποσιωπούνταν	στην	
έρευνα,	 αναδεικνύοντας	 την	 ικανότητα	 των	 παιδιών	 στις	 καθημερινές	 τους	 σχέσεις	 και	
παράγοντας	 πιο	 ολοκληρωμένες	 και	 σύνθετες	 περιγραφές	 της	 εμπειρίας	 της	
κοινωνικοποίησης	 οι	 οποίες	 αντικρούουν	 την	 υπόθεση	 της	 ενηλικοκεντρικής	 οπτικής	 και	
της	 γραμμικότητας.	 Οι	 προσεγγίσεις	 αυτές	 έδωσαν	 τη	 δυνατότητα	 όχι	 μόνο	 για	 την	
ανάδειξη	των	παιδιών	ως	αλληλεπιδρώντων	και	ενεργών	υποκειμένων,	αλλά	και	για	την	εκ	
νέου	 εννοιολόγηση	 της	 κοινωνικοποίησης	 η	 οποία	φαίνεται	 πλέον	 να	 καλύπτει	 και	 άλλα	
φαινόμενα	πέρα	από	τη	συμβολή	της	στην	αναπαραγωγή	των	κοινωνικών	δομών.	Επίσης,	
καθώς	η	 κοινωνικοποίηση	 τείνει	 να	δίνει	 έμφαση	στα	αποτελέσματα,	 η	προσέγγιση	περί	
κοινωνικής	 κατασκευής	 της	 πραγματικότητας	 αναδεικνύει	 και	 τονίζει	 τις	 κοινωνικές	
σχέσεις,	 τις	 δομές	 της	 κοινωνικής	 αλληλεπίδρασης,	 τις	 θεσμοθετημένες	 κοινωνικές	
πρακτικές	 και	 τα	 κοινά	 νοήματα,	 ως	 επίσης	 αποτελέσματα	 της	 κοινωνικοποίησης.	 Αυτό	
δείχνει	 ότι	 η	 κοινωνικοποίηση	 μπορεί	 να	 αναπλαισιωθεί	 ως	 κατασκευή	 αντί	 για	
εσωτερίκευση	 (Alanen,	 ό.π.:61).	 Τέλος,	 επειδή	 η	 διαδικασία	 αυτή	 παραδοσιακά	 δίνει	
έμφαση	στην	αντικειμενοποίηση	αυτών	που	την	υφίστανται,	οι	προσεγγίσεις	που	τονίζουν	
τη	δράση	 και	αναγνωρίζουν	 τα	παιδιά	ως	 κοινωνικά	δρώντα	υποκείμενα	 επιτρέπουν	 την	
κατανόηση	 της	 κοινωνικοποίησης	 ως	 κοινωνικής	 και	 όχι	 ψυχολογικής	 διαδικασίας	 –
κοινωνική	όχι	με	τη	λογική	του	Durkheim	αλλά	αποδίδοντάς	της	ένα	βαθμό	αυτονομίας.		
Στην	 κοινωνιολογία	 της	 εκπαίδευσης	 η	 μικρο-ερμηνευτική	 παράδοση	 παρήγαγε	 ένα	
πλήθος	μελετών	οι	οποίες	χρησιμοποιώντας	ποιοτικές	ερευνητικές	μεθόδους	και	εργαλεία,	
επιχειρούν	 να	 διεισδύουν	 στο	 «μαύρο	 κουτί»	 της	 εκπαίδευσης	 αναδεικνύοντας	 τον	
ενεργητικό	 ρόλο	 των	 παιδιών.	 Στις	 μελέτες	 αυτές	 (Hagreaves,	 Woods,	 Becker,	 Ball	 κ.α.)	
ερευνώνται	οι	οπτικές	των	παιδιών	και	η	αντίληψη	που	έχουν	διαμορφώσει	για	τον	εαυτό	
και	 το	 ρόλο	 τους	 ως	 μαθητές,	 οι	 τρόποι	 που	 ορίζουν	 την	 κατάσταση,	 οι	 μορφές	
διαντίδρασης	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς.	 Ο	 μαθητής	 εδώ	 δεν	 είναι	 παθητικός	 δέκτης	 των	
κανόνων	 και	 των	 αξιών	 του	 σχολείου,	 ούτε	 εκτελεί	 μηχανικά	 εντολές,	 αλλά	 είναι	 ένα	
κοινωνικό	ον	με	ικανότητα	σκέψης	και	δράσης.			
Στις	 προσεγγίσεις	 αυτές	 ωστόσο,	 δίνεται	 υπερβολική	 έμφαση	 στη	 δράση	 και	 στην	
καθημερινή	 ζωή	 και	 διαντίδραση	 παράγοντας	 μελέτες	 που	 χαρακτηρίζονται	 από	
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μεθοδολογική	 εκλέπτυνση,	 από	 μια	 εξαντλητική	 δηλαδή	 περιγραφή	 των	 εσωτερικών	
λειτουργιών	 του	 σχολείου	 χωρίς	 να	 αναλύουν	 πώς	 οι	 κοινωνικές	 δομές	
διαμεσολαβούμενες	 από	 την	 κοινωνική	 τάξη	 και	 κουλτούρα,	 διαμορφώνουν	 τις	
ανταγωνιστικές	εμπειρίες	της	καθημερινής	ζωής	των	μαθητών	(Giroux,	1983,	στο	Γούναρη	
&	 Γρόλλιος,	 2010:102-103).	Η	 κριτική	αυτή	μας	οδηγεί	στην	εξέταση	 των	νεομαρξιστικών	
θεωριών	της	αντίστασης.	
	

γ.	Το	ενεργό	δρών	υποκείμενο	στην	νεομαρξιστική	παράδοση	της	εκπαίδευσης	
Στη	 μαρξιστική	 ανάλυση	 για	 την	 εκπαίδευση	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 διατυπώθηκαν	
αντιλήψεις	 που	 δίνουν	 έμφαση	 στη	 σημασία	 της	 αντίστασης	 για	 τη	 διαδικασία	 της	
αναπαραγωγής	του	άνισου	καπιταλιστικού	συστήματος,	αποδέχονται	τη	σχετική	αυτονομία	
της	εκπαίδευσης	και	αναγνωρίζουν	τη	σημασία	του	κοινωνικού	δρώντος	υποκειμένου.	Οι	
νεομαρξιστικές	αυτές	θεωρήσεις	στάθηκαν	κριτικά	και	απέναντι	στις	θεωρίες	 της	άμεσης	
αναπαραγωγής,	τις	οποίες	κατηγόρησαν	ως	μηχανιστικές,	που	παραβλέπουν	το	γεγονός	ότι	
οι	μαθητές	αντιδρούν	με	τρόπους	που	είναι	ασυμβίβαστοι	με	τις	αναμενόμενες	στάσεις	και	
αξίες	που	μεταδίδει	το	εκπαιδευτικό	σύστημα	(Apple,	1993:146),	και	που	υποβαθμίζουν	τη	
σημασία	 της	 ανθρώπινης	 ελευθερίας	 και	 αυτοδιάθεσης	 –η	 ιδέα	 ότι	 οι	 άνθρωποι	 όντως	
δημιουργούν	την	ιστορία,	περιλαμβανομένων	και	των	περιορισμών	της,	έχει	παραμεληθεί.	
Οι	 θεωρίες	 της	 αντίστασης	 ξαναδίνουν	 ένα	 ποσοστό	 αυτενέργειας	 και	 καινοτομίας	 στις	
υποτελείς	τάξεις	και	ομάδες	(Giroux,	ό.π.:68).	
	

«Κάθε	θεωρία	σχετικά	με	το	ρόλο	του	σχολείου	στην	αναπαραγωγή	του	συστήματος	
πρέπει	να	λαμβάνει	υπόψη	την	αντίσταση	πολλών	μαθητών	στους	κανονισμούς	που	
ρυθμίζουν	τη	σχολική	ζωή.	…αυτή	ακριβώς	η	απόρριψη	του	επίσημου	όπως	και	του	
κρυφού	σχολικού	προγράμματος	προσφέρει	μια	από	τις	βασικότερες	αρχές	για	την	
ανάλυση	 του	 ρόλου	 του	 εκπαιδευτικού	 συστήματος	 στην	 αναπαραγωγή	 της	
ανισότητας.	Η	ανάλυση	της	απόρριψης	αυτής	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	συμπεράσματα	
που	 θα	 μας	 βοηθήσουν	 στην	 κατανόηση	 τόσο	 του	 κοινωνικού	 ρόλου	 όσο	 και	 των	
αξιών	που	μεταδίδει	το	σχολείο»	(Apple,	ό.π.:147).		
«Μια	 από	 τις	 σημαντικότερες	 υποθέσεις	 της	 θεωρίας	 της	 αντίστασης	 είναι	 ότι	 οι	
μαθητές	 που	 προέρχονται	 από	 την	 εργατική	 τάξη	 δεν	 είναι	 απλώς	 προϊόντα	 του	
κεφαλαίου	 που	 υποτάσσονται	 πειθήνια	 στις	 προσταγές	 των	 αυταρχικών	
εκπαιδευτικών	 και	 των	 σχολείων	 τα	 οποία	 τους	 προετοιμάζουν	 για	 μια	 ζωή	
απονεκρωμένης	 εργασίας.	 Μάλλον	 τα	 σχολεία	 αντιπροσωπεύουν	
αμφισβητούμενους	 χώρους	 που	 χαρακτηρίζονται	 όχι	 μόνο	 από	 δομικές	 και	
ιδεολογικές	 αντιφάσεις,	 αλλά	 και	 από	 τη	 συλλογική	 οργανωμένη	 αντίσταση	 των	
μαθητών	(Giroux,	ό.π.:67-68).	

	
Σε	αυτό	το	θεωρητικό	πλαίσιο	έχει	αναπτυχθεί	μια	πλούσια	βιβλιογραφία	που	ενοποιεί	τη	
νεομαρξιστική	κοινωνική	θεωρία	με	εθνογραφικές	μελέτες	για	να	διαφωτίσει	τις	δυναμικές	
της	 προσαρμογής	 και	 της	 αντίστασης	 όπως	 αυτές	 λειτουργούν	 μέσω	 των	 ομάδων	 που	
έχουν	 αντίπαλη	 κουλτούρα	 προς	 τη	 κυρίαρχη,	 τόσο	 μέσα	 όσο	 και	 έξω	 από	 το	 σχολείο	
(Giroux,	 ό.π.:102).	Μελέτες	 μαρξιστών	 εθνογράφων	 όπως	 των	Willis,	 Everhart,	McRobbie		
κ.α.	 ενίσχυσαν	αυτή	 τη	 διαφορετική,	 βολονταριστική	 εκδοχή	 της	μαρξιστικής	παράδοσης	
για	 την	 εκπαίδευση.	 Σύμφωνα	με	 τον	Willis	 (1978)	παρότι	οι	 οικονομικοί	 και	 ιδεολογικοί	
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μηχανισμοί	της	άνισης	κοινωνίας	διαθέτουν	αρκετή	δύναμη	ώστε	να	ελέγχουν	τις	πράξεις	
και	 τις	 συνειδήσεις	 των	 ανθρώπων,	 υπάρχουν	 βαθειά	 χάσματα	 και	 απελπισμένες	
αντιστάσεις	 μέσα	 στη	 διαδικασία	 της	 κοινωνικής	 και	 ιδεολογικής	 αναπαραγωγής,	 «…τα	
άτομα	δεν	είναι	παθητικοί	φορείς	της	 ιδεολογίας	αλλά	υποκείμενα	που	ιδιοποιούνται	και	
αναπαράγουν	τις	υπάρχουσες	δομές	μέσα	από	αγώνα,	αμφισβήτηση	και	μερική	αλλοίωση	
των	δομών	αυτών»	(Willis,	ό.π.:148).	
Πρόκειται	για	θεωρήσεις	που	επιχειρούν	να	αναδείξουν	τη	διαλεκτική	σχέση	μεταξύ	δομής	
και	 υποκειμενικής	 δράσης	 στο	 χώρο	 του	 σχολείου,	 εμπεριέχοντας	 μια	 προοπτική	
χειραφέτησης	των	ατόμων.	Η	κριτική	που	ασκείται	σε	αυτές	τις	θεωρήσεις	προέρχεται	από	
θεωρητικούς	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 ένα	 πεδίο	 όπου	 αναδεικνύεται	 σε	 ακόμα	
μεγαλύτερο	 βάθος	 και	 ένταση	 η	 διαλεκτική	 μεταξύ	 δομής	 και	 δράσης.	 Πιο	 αναλυτικά	 η	
κριτική	(βλ.	Giroux,	ό.π.:107-113)	εστιάζει	καταρχάς,	στο	ότι	οι	θεωρίες	της	αντίστασης	δεν	
αναλύουν	 τις	 συνθήκες	 που	 προάγουν	 αντιφατικούς	 τύπους	 αντίστασης	 καθώς	 η	
αντίσταση	 μπορεί	 να	 είναι	 ένας	 απλός	 σφετερισμός	 και	 επίδειξη	 εξουσίας,	 έκφραση	
δηλαδή	 της	 κυρίαρχης	 ιδεολογίας	 και	 λιγότερο	 κριτική	 της	 σχολικής	 εκπαίδευσης	 –
επομένως	αυτό	που	χρειάζεται	είναι	μια	ανάλυση	της	αντιφατικής	φύσης	της	αντίστασης.	
Θεωρείται	 επίσης	 ότι	 δεν	 ερευνούν	 τις	 μορφές	 αντίστασης	 οι	 οποίες	 είναι	 φυλετικά	 και	
έμφυλα	προσδιορισμένες,	όπως	και	ότι	παραλείπουν	να	αναλύσουν	και	να	εκτιμήσουν	τις	
λιγότερο	 φανερές	 μορφές	 αντίστασης	 όπου	 οι	 μαθητές	 δεν	 αρνούνται	 ανοικτά	 την	
πρόσβαση	στη	γνώση	η	οποία	ίσως	τους	επιτρέψει	να	προχωρήσουν	πέρα	από	τις	ταξικά	
προσδιορισμένες	θέσεις	εργασίας.	Θεωρείται	τέλος,	ότι	δεν	έχουν	δώσει	προσοχή	στο	πώς	
η	κυριαρχία	φτάνει	στη	δομή	της	προσωπικότητας	 του	ατόμου,	πώς	δηλαδή	οι	 κυρίαρχη	
ιδεολογία	 εμποδίζει	 τις	 καταπιεσμένες	 ομάδες	 από	 τη	 δημιουργία	 αναγκών	 που	
εκτείνονται	 πέρα	 από	 την	 εργαλειακή	 λογική	 της	 αγοράς.	 «Χωρίς	 μια	 θεωρία	
ριζοσπαστικών	 αναγκών	 και	 μια	 κριτική	 ψυχολογία	 οι	 παιδαγωγοί	 δεν	 έχουν	 τρόπο	 να	
κατανοήσουν	 την	 επιβολή	 και	 τη	 δύναμη	 των	 αλλοτριωτικών	 κοινωνικών	 δομών	 όπως	
αυτές	φανερώνονται	στις	βιωμένες,	αλλά	συχνά	μη	λεκτικές	πτυχές	της	καθημερινής	ζωής»	
(Giroux,	ό.π.:113).	Εκείνο	που	καθίσταται	αναγκαίο	επομένως	είναι	(Giroux,	ό.π.:113-120)	ο	
επαναπροσδιορισμός	 της	 έννοιας	 της	 αντίστασης	 ο	 οποίος	 θα	 έχει	 ως	 σημείο	 εκκίνησης	
τους	 θεωρητικούς	 χώρους	 της	 πολιτικής	 επιστήμης	 και	 της	 κοινωνιολογίας,	 όπου	 η	
αντίσταση	δεν	θα	εκλαμβάνεται	ως	αποκλίνουσα	συμπεριφορά	ή	μαθημένη	ανικανότητα	
αλλά	ως	ηθική	και	πολιτική	αγανάκτηση,	όπου	οι	καταπιεσμένοι	δεν	θα	θεωρούνται	απλά	
παθητικοί	 απέναντι	 στην	 κυριαρχία	 αλλά	 ως	 φορείς	 δράσης	 που	 μεσολαβούν	 και	
αποκρίνονται	 στη	 σύνδεση	 μεταξύ	 των	 δικών	 τους	 εμπειριών	 και	 των	 δομών	 της	
κυριαρχίας	και	όπου	αναγνωρίζεται	ότι	η	αντίσταση	των	μαθητών	σε	όλες	τις	μορφές	της	
εκπροσωπεί	εκδηλώσεις	αγώνα	και	αλληλεγγύης	που	παρότι	είναι	ημιτελείς,	αμφισβητούν	
και	επικυρώνουν	την	καπιταλιστική	ηγεμονία.	Ο	ρόλος	των	ριζοσπαστών	παιδαγωγών	είναι	
ακριβώς	να	αναζητήσουν	τα	απελευθερωτικά	ενδιαφέροντα	που	κρύβονται	κάτω	από	μια	
τέτοια	 αντίσταση	 και	 να	 τα	 καταστήσουν	 ορατά	 στους	 μαθητές	 ώστε	 να	 μπορέσουν	 να	
γίνουν	αντικείμενο	αντιπαράθεσης	και	πολιτικής	ανάλυσης.	
Σε	 καμία	 άλλη	 ίσως	 θεώρηση	 δεν	 αναδεικνύεται	 εμφατικά	 ο	 χειραφετητικός	 και	
απελευθερωτικός	 χαρακτήρας	 της	 εκπαίδευσης	 σε	 ένα	 πλαίσιο	 όπου	 δομή	 και	 δράση	
σχετίζονται	 διαλεκτικά	 και	 όπου	 η	 εξουσία,	 η	 αντίσταση	 και	 η	 υποκειμενική	 παρέμβαση	
συνθέτουν	 το	 πλαίσιο	 για	 την	 καλλιέργεια	 της	 κριτικής	 σκέψης	 και	 μάθησης.	 Θα	 είχε	
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ενδιαφέρον	 ωστόσο	 εάν	 αυτού	 του	 τύπου	 οι	 θεωρήσεις	 συμπληρώνονταν	 με	 την	
μαρξιστική	θεώρηση	της	παιδικής	ηλικίας	ως	δομής.	
	

Αντί	επιλόγου:	Μια	απόπειρα	σύνθεσης7	
Σε	 όλες	 τις	 κοινωνιολογικές	 θεωρίες	 της	 εκπαίδευσης	 είτε	 αυτές	 χαρακτηρίζονται	 από	
κοινωνιολογικό	ντετερμινισμό,	είτε	αναγνωρίζουν	το	παιδί	ως	ενεργό	φορέα	δράσης,	είτε	
ακόμα	επιχειρούν	να	συνθέσουν	διαλεκτικά	τη	σχέση	δομής	και	δράσης,	η	παιδική	ηλικία	
γίνεται	 αντιληπτή	 με	 όρους	 υποκειμένου	 καθώς	 θεωρείται	 ότι	 συνιστά	 μια	 φάση	 στη	
διάρκεια	 της	 ζωής	 του	 κάθε	 ατόμου,	 μια	 περίοδο	 μετάβασης	 προς	 την	 ενηλικότητα.	 Ο	
προσανατολισμός	αναμονής	επιδεικνύεται	με	την	υπογράμμιση	της	κοινωνικοποίησης	και	
των	 μεθόδων	 ανατροφής	 με	 στόχο	 την	 ενηλικίωση.	 Έτσι,	 τα	 παιδιά,	 εξ	 ορισμού,	
εξαιρούνται	 από	 την	 κοινωνία,	 δεδομένου	 ότι	 η	 ένταξή	 τους	 σε	 αυτή	 σηματοδοτεί	 το	
γεγονός	 ότι	 η	 παιδική	 ηλικία	 τους	 έχει	 τελειώσει.	 Συνολικά	 η	 απεικόνιση	 της	 παιδικής	
ηλικίας	 ως	 περιόδου	 αφορά	 στο	 ότι	 πρόκειται	 για	 μια	 περίοδο	 προσμονής	 σε	 ατομικό	
επίπεδο	και	περιγράφει	τη	μετάβαση	από	τη	μια	περίοδο	του	άτομου	στην	επόμενη.	
Το	παιδί	ως	 ενεργός	φορέας	δράσης	 χαρακτηρίζει	 το	μεγαλύτερο	μέρος	 των	θεωρήσεων	
της	 κοινωνιολογίας	 της	 παιδικής	 ηλικίας	 και	 ένα	 τμήμα	 όπως	 είδαμε,	 των	 θεωριών	 της	
κοινωνιολογίας	 της	 εκπαίδευσης.	Η	 θεωρητική	αυτή	πλαισίωση	οδήγησε	στην	υπέρβαση	
των	περιορισμών	που	έθετε	ο	κοινωνιολογικός	ντετερμινισμός	και	έδωσε	σημαντική	γνώση	
για	την	επιρροή	που	ασκούν	τα	παιδιά	στην	κοινωνία.	Η	αποκλειστική	ωστόσο	ενασχόληση	
με	 τον	 καθημερινό	 κόσμο	 και	 λόγο	 των	 παιδιών	 δεν	 μας	 επιτρέπει	 να	 δούμε	 τις	 μακρο-
κοινωνιακές	 δυνάμεις	 που	 κατασκευάζουν	 και	 ανασκευάζουν	 την	 παιδική	 ηλικία	
δεδομένου	 ότι	 το	 παιδί	 συνιστά	 τμήμα	 της	 κοινωνικής	 δομής,	 υφίσταται	 τις	 ίδιες	
επιδράσεις	 -αν	και	με	διαφορετικό	τρόπο-	με	τους	ενήλικες	από	τις	κοινωνικές	δομές	και	
δυνάμεις	και	επιπλέον	αποτελεί	μια	μειονοτική	κοινωνική	ομάδα	της	οποίας	η	θέση	είναι	
περισσότερο	ανενεργή	παρά	ενεργή	ως	προς	 την	επιρροή	που	ασκεί	στην	κοινωνία	αλλά	
και	στην	ίδια	την	κατασκευή	της	παιδικής	ηλικίας.	Τα	παιδιά	επομένως	πρέπει	να	ιδωθούν	
ως	 κοινωνικά	 δρώντα	 άτομα	 και	 ως	 φορείς	 της	 ζωής	 τους	 αλλά	 σε	 ένα	 πλαίσιο	 που	 να	
συμπεριλαμβάνει	την	αναγνώριση	της	σχέσης	δομής	και	δράσης	–πρέπει	δηλαδή	να	δούμε	
την	παιδική	ηλικία	και	με	όρους	κοινωνικής	δομής	με	την	έννοια	ότι	δεν	αφορά	μόνο	μια	
φάση	αναμονής	προς	την	ενηλικότητα	αλλά	συνιστά	ταυτόχρονα	και	τμήμα	της	κοινωνικής	
δομής.		
Κάθε	 ηλικιακό	 στάδιο	 σε	 κάθε	 δεδομένη	 ιστορική	 στιγμή,	 αποτελεί	 συστατικό	 της	
κοινωνικής	 δομής	 το	 οποίο	 καθορίζεται	 από	 πλήθος	 παραμέτρων,	 οικονομικών,	
πολιτισμικών,	πολιτικών,	τεχνολογικών,	ιδεολογικών	και	άλλων.	Ο	συσχετισμός	αυτών	των	
παραμέτρων	καθορίζει	σε	κάθε	ιστορική	στιγμή	τη	μορφή	και	το	περιεχόμενο	της	παιδικής	
ηλικίας	(όπως	και	της	ενηλικότητας)	η	οποία	υπόκειται	με	αυτή	την	έννοια,	σε	μεταβολές	
αλλά	 ταυτόχρονα	 συνιστά	 και	 ένα	 μόνιμο	 χαρακτηριστικό	 της	 κοινωνίας.	 Έτσι	 οι	
παράμετροι	της	παιδικής	ηλικίας	αλλάζουν	τιμές	συνεχώς	αλλά	η	παιδική	ηλικία	διατηρεί	
μορφές	 που	 είναι	 συγκρίσιμες	 διαχρονικά	 διότι	 στην	 ουσία	 εξακολουθεί	 να	 καθορίζεται	
από	τις	ίδιες	παραμέτρους.	Με	αυτή	την	έννοια	ενώ	η	παιδική	ηλικία	είναι	μια	μεταβατική	
περίοδος	 για	 κάθε	 παιδί	 μέχρι	 να	 γίνει	 ενήλικος,	 η	 παιδική	 ηλικία	 ως	 τμήμα	 της	 δομής	
παραμένει	σταθερή	αλλά	με	διαφορετικό	περιεχόμενο	σε	διαφορετικές	ιστορικές	στιγμές.	

																																																																				
	
7 Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε τέσσερα κείµενα του J. Qvortrup: 1999; 2005; 2009a και 2009b.  
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Η	 παιδική	 ηλικία	 είναι	 ένας	 δομικός	 χώρος	 που	 επιβάλλεται	 ή	 καταλαμβάνεται	 από	 τα	
παιδιά	 από	 τη	 γέννησή	 τους.	 Σε	 μια	 καθορισμένη	 ηλικία	 που	 ορίζεται	 πολιτισμικά,	 τα	
παιδιά	αφήνουν	αυτό	το	χώρο	και	τον	παραχωρούν	στις	επόμενες	γενιές	παιδιών.	Δεν	τον	
αφήνουν	 ωστόσο	 όπως	 τον	 βρήκαν	 καθώς	 η	 παιδική	 ηλικία	 αλλάζει	 διαρκώς	 όχι	 από	
απόρροια	 της	 επιλογής	 των	 παιδιών	 ή	 των	 δράσεών	 τους,	 αλλά	 από	 μεταβολές	 στην	
κοινωνία	 οι	 οποίες	 διαμεσολαβούνται	 από	 την	 ανθρώπινη	 παρέμβαση	 του	 ενήλικου	
τμήματος	 της	 κοινωνίας.	 Αυτό	 δεν	 σημαίνει	 ότι	 τα	 παιδιά	 δεν	 έχουν	 λόγο	 ή	 παρουσία,	
ωστόσο	 η	 παιδική	 ηλικία	 αναπτύχθηκε	 ως	 δομική	 μορφή	 λίγο-πολύ	 ανεξάρτητα	 από	 τα	
παιδιά.	
Ταυτόχρονα	η	παιδική	ηλικία	μπορεί	να	 ιδωθεί	και	συγχρονικά	καθώς	σε	κάθε	δεδομένη	
ιστορική	 στιγμή	 ενσωματώνεται	 στη	 διαγενεακή	 δομή	 της	 κοινωνίας.	 Κάθε	 τμήμα	 αυτής	
της	δομής	υπόκεινται	στην	επίδραση	των	παραπάνω	παραγόντων	με	διαφορετική	ωστόσο	
δυναμική	και	ένταση.	Αυτό	σημαίνει	ότι	η	παιδική	ηλικία	σε	σχέση	με	την	ενηλικότητα	ή	
και	 την	 τρίτη	 ηλικία	 διαθέτουν	 διαφορετική	 δυναμική,	 πόρους,	 δυνατότητες	 κάλυψης	
αναγκών	 και	 συμφερόντων	 –στοιχεία	 που	 διαμορφώνουν	 τη	 μεταξύ	 τους	 σχέση.	 Οι	
μεταβολές	στις	διαγενεακές	σχέσεις	είναι	αποτέλεσμα	της	ανταπόκρισης	των	ανθρώπων	σε	
νέες	διαμορφώσεις	των	οικονομικών,	κοινωνικών	και	τεχνολογικών	και	άλλων	συνθηκών	–
οι	κοινωνικές	ομάδες	εμπλέκονται	έτσι	σε	νέους	αμοιβαίους	σχηματισμούς	σε	κοινωνικό,	
τοπικό	και	οικογενειακό	επίπεδο.		
Η	προσέγγιση	της	παιδικής	ηλικίας	ως	δομικής	μορφής	σημαίνει	επομένως	τη	μελέτη	του	
πλαισίου	στο	οποίο	διαβιούν	 τα	παιδιά,	 με	άλλα	 λόγια,	 τη	μελέτη	 των	παραμέτρων	που	
στην	αλληλεπίδρασή	τους	καθορίζουν	κάθε	φορά	τη	μορφή	της.	Η	σύγχρονη	παιδική	ηλικία	
είναι	αποτέλεσμα	 των	μεταβολών	που	συντελέστηκαν	κατά	 τη	φάση	μετάβασης	από	 την	
προ-βιομηχανική	στη	βιομηχανική	κοινωνία:	εκβιομηχάνιση	της	παραγωγής,	αστικοποίηση,	
αύξηση	 της	 συμμετοχής	 των	 γυναικών	 στην	 αγορά	 εργασίας,	 μείωση	 του	 ρυθμού	
γεννήσεων,	 αύξηση	 της	 συμμετοχής	 των	 παιδιών	 στην	 εκπαίδευση	 και	 μείωση	 του	 κατά	
κεφαλήν	 εισοδήματος	 των	 παιδιών	 σε	 σχέση	 με	 εκείνο	 των	 ενηλίκων.	 Τα	 παραπάνω	
συνέβαλλαν	 ώστε	 η	 σύγχρονη	 παιδική	 ηλικία	 να	 γίνει	 μικρότερη	 (μείωση	 του	 δείκτη	
γονιμότητας),	 φτωχότερη	 (διαγενεακές	 διαφορές,	 οικονομική	 πολιτική	 προς	 όφελος	 των	
ηλικιωμένων),	 θεσμοποιημένη	 (συμφέροντα	 επαγγελματικών	 ομάδων	 που	 εργάζονται	 με	
τα	παιδιά),	σχολειοποιημένη	 (η	εκπαίδευση	έγινε	σημαντική	λόγω	των	συμφερόντων	 της	
οικονομίας	και	της	κοινωνίας	γενικότερα)	και	ιδιωτικοποιημένη	(είναι	ευθύνη	των	γονέων	
να	συντηρούν	τα	παιδιά).	
Η	παιδική	ηλικία	ως	μόνιμη	δομική	κατηγορία	παρόμοια	με	 την	κοινωνική	τάξη,	δεν	έχει	
συμπεριληφθεί	στις	θεωρήσεις	της	κοινωνιολογίας	της	εκπαίδευσης.	Είναι	ενδιαφέρον	ότι	
παρότι	 σημαντικοί	 κοινωνιολόγοι	 ανέπτυξαν	 και	 ανέλυσαν	 τη	 σημασία	 της	 κοινωνικής	
δομής,	σε	ό,τι	αφορά	στα	παιδιά	απέτυχαν	να	τα	εννοιολογήσουν	με	όρους	δομής,	πόσο	
μάλλον	ως	κοινωνική	ομάδα	–παρά	μόνο	ίσως	από	την	οπτική	ότι	όλα	τα	παιδιά	οδεύουν	
προς	 την	 ενηλικότητα.	 Εάν	 ωστόσο,	 η	 παιδική	 ηλικία	 ιδωθεί	 ως	 τμήμα	 της	 κοινωνικής	
δομής	 όπου	 η	 μορφή	 της	 είναι	 αποτέλεσμα	 κάθε	 φορά,	 του	 συσχετισμού	 πολιτικών,	
οικονομικών,	πολιτισμικών,	τεχνολογικών	παραμέτρων,	 ιδεολογίας	και	λόγων,	τι	σημαίνει	
αυτό	σε	σχέση	με	το	ρόλο	της	εκπαίδευσης	σήμερα;	Εάν	δούμε	δηλαδή,	το	σχολείο	ως	ένα	
θεσμό	 ο	 οποίος	 εντάσσει	 στους	 κόλπους	 του	 μια	 συγκεκριμένη	 μορφή	παιδικής	 ηλικίας,	
πώς	αυτό	αλληλεπιδρά	με	τον	τρόπο	που	λειτουργεί	ως	μηχανισμός	αναπαραγωγής	και	ως	
πεδίο	αντίστασης;	Και	για	να	γίνουμε	ακόμα	πιο	συγκεκριμένοι,	πώς	τα	χαρακτηριστικά	της	
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σύγχρονης	παιδικής	ηλικίας	(μικρότερη,	φτωχότερη,	θεσμοποιημένη	και	ιδιωτικοποιημένη)	
ενσωματώνονται	στην	εκπαίδευση	και	πώς	μπορούν	να	λειτουργήσουν	σε	μια	προοπτική	
χειραφέτησης,	 απελευθέρωσης,	 κριτικής	 και	 αντίστασης;	 Είναι	 σημαντικό	 εντέλει,	 να	
αναρωτηθούμε	 τι	 είναι	 εκπαίδευση	 και	 τι	 είναι	 παιδική	 ηλικία	 και	 να	 μελετήσουμε	 τις	
αλληλοσυσχετίσεις	και	τις	ασυνέπειες	μεταξύ	τους	καθώς	είναι	κρίσιμες	για	την	κατανόηση	
ουσιωδών	όψεων	της	κοινωνίας.	
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Προσδιορίζοντας	την	καλλιέργεια	του	γραπτού	λόγου	μέσα	από	
τοπικές	κοινότητες,	αναλύοντας	διαδρομές	

πρόσβασης/αποκλεισμού	από	την	κειμενική	γνώση:	Μια	κριτική	
ανάγνωση	της	σχέσης	θεωρίας	και	πράξης	

	
	

Τριανταφυλλιά	Κωστούλη,	Ελευθέριος	Καρακάσης	
																																																							ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	
	
	

Περίληψη	
Το	 παρόν	 κείμενο,	 μελετώντας	 τις	 πρακτικές	 που	 εφαρμόστηκαν	 σε	 μία	 σχολική	 κοινότητα	 γύρω	 από	 τον	
γραπτό	 λόγο,	 επιχειρεί	 να	 προσφέρει	 τα	 εργαλεία	 εκείνα	 που	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 για	 μια	 κριτική		
ανάγνωση	της	σχολικής	πράξης.	Με	ποιο	τρόπο	μπορούν	να	αναγνωστούν	οι	επιλογές		ενός	εκπαιδευτικού	σε	
μια	μεικτή	σχολική	κοινότητα;	Οι	αναπλαισιώσεις	του	σχολικού	εγχειριδίου	-	που	οδήγησαν	στη	διαμόρφωση	
ενός	 νέου	 μαθησιακού	 σύμπαντος	 –περιγράφονται	ως	 ενδείκτες	 της	 ταυτότητας	 του	 εκπαιδευτικού,	 και	 οι	
συνεπαγωγές	 τους	 –	 το	 πώς	 οδηγούν	 στη	 δόμηση	 συγκεκριμένου	 τύπου	 μαθητικών	 ταυτοτήτων-	
αναδεικνύονται.	Σε	μια	πρώτη	προσέγγιση	η	δόμηση	του	νέου	μαθησιακού	σύμπαντος	μπορεί	να	εκληφθεί	ως	
ένδειξη	της	δημιουργικότητας	του	εκπαιδευτικού,	της	 ικανότητάς	του	 	να	αναγιγνώσκει	το	πολυσύνθετο	και	
ετερογλωσσικό	 σύμπαν	 που	 το	 εγχειρίδιο	 προτείνει	 και	 να	 προβαίνει	 σε	 εκείνες	 τις	 επιλογές	 που	 είναι	
κατάλληλες	υπό	το	πρίσμα	των	προκλήσεων	της	σχολικής	 του	κοινότητας.	Η	ανάλυση	ωστόσο	καταδεικνύει	
ότι	οι	αλλαγές	που	πραγματοποίησε	ο	εκπαιδευτικός	στην	τάξη	του	και	οι	ιδεολογίες	που	αυτές	προβάλλουν	
εισάγουν	και	αναδεικνύουν	παλαιότερα	σχήματα	για	τη	φύση	και	τον	τρόπο	καλλιέργειας	του	γραπτού	λόγου.	
Οι	παραδοσιακές	ταυτότητες	υπερισχύουν	και		προσδιορίζουν	καθοριστικά	τις	μαθησιακές	διαδρομές	που	ο	
εκπαιδευτικός	δομεί	προς	τους	επιδιωκόμενους	στόχους,	περιορίζοντας	την	πρόσβαση	των	μαθητών/-τριών	
σε	 κειμενικές	 γνώσεις	 και	 στρατηγικές.	 Τα	 δεδομένα	 αυτά	 	 καθιστούν	 σαφές	 ότι	 οποιαδήποτε	 αλλαγή	 στη	
σχολική	πράξη	δεν	μπορεί	να	θεωρηθεί	ότι	συντελείται	με	προσθήκη	ή	αφαίρεση	‘ύλης’.	Αντίθετα,	απαιτεί	τη	
διαμόρφωση	 εκπαιδευτικών	 με	 αναστοχαστικότητα,	 που	 να	 μπορούν	 να	 προσεγγίζουν	 κριτικά	 τις	 επιλογές	
τους	και	να	κατανοούν	την	πολιτική	τους	διάσταση.	

	

Λέξεις	κλειδιά	
κριτική	 ανάγνωση	 τάξης,	 πρακτικές	 γραμματισμού,	 	 γραπτός	 λόγος,	 εγγράμματες	 ταυτότητες,	 μαθησιακές	
διαδρομές	

	

Εισαγωγή	
Αν	και	η	παραγωγή	γραπτού	λόγου	έχει	μελετηθεί	κυρίως	μέσα	από	την	έμφαση	στο	τελικό	
προϊόν,	 τα	 κείμενα	δηλαδή	που	παράγονται,	 οι	 έρευνες,	μέσα	από	 την	 κοινωνική	οπτική	
δόμησης	 του	 γραμματισμού,	 αναδεικνύουν	 την	 ανάγκη	 συνυπολογισμού	 και	 των	
κοινωνικών	 	 διαδικασιών	 που	 οδηγούν	 στην	 παραγωγή	 των	 διαφόρων	 κειμενικών	 ειδών	
και	 στην	 κατάκτηση	 των	 κειμενικών	 και	μετακειμενικών	δεξιοτήτων	 	που	συνδέονται	 	 με	
αυτά	(Kostouli,	2005).	Στην	εν	λόγω	ερευνητική	κατεύθυνση	το	ενδιαφέρον	επικεντρώνεται	
στον	προσδιορισμό		«αποτελεσματικών»	ή	«καλών»	πρακτικών,	που	ωστόσο	διερευνώνται	
με	 έλλειψη	 θεωρητικής	 τεκμηρίωσης.	 Πότε	 μια	 πρακτική	 γραμματισμού	 συνιστά	 μια	
«καλή»	πρακτική;		
Θέτοντας	στο	επίκεντρο	το	ερώτημα	αυτό,	η	παρούσα	έρευνα	επιχειρεί	να	παρουσιάσει	τα	
εργαλεία	εκείνα	που	απαιτούνται	 για	μια	κριτική	ανάλυση	των	πρακτικών	γραμματισμού	
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που	υιοθετούνται	σε	σχολικές	κοινότητες	και	οδηγούν	στην	«αποτελεσματική»	καλλιέργεια	
του	 γραπτού	 λόγου	 των	μαθητών/-τριών.	 Εκκινούμε	από	 τη	 θέση	ότι	 μια	 δραστηριότητα	
που	 υλοποιείται	 σε	 μια	 σχολική	 κοινότητα	 δεν	 συνιστά	 μια	 ουδέτερη	 επιλογή	 αλλά	 μια	
ιδεολογική	πρόταση	που	εντάσσεται	 	και	απηχεί	ένα	–περισσότερο	ή	λιγότερο	συνεκτικό-	
πλαίσιο	 Λόγων	 (δηλαδή,	 ιδεολογικών	 συστημάτων)	 που	 ο	 κάθε	 εκπαιδευτικός	
χρησιμοποιεί	για		τον	προσδιορισμό	αλλά	και	για	τη	μετάβαση	από	τη	θεωρία	στην	πράξη.	
Με	 βάση	 την	 παραδοχή	 αυτή,	 η	 παρούσα	 μελέτη	 τονίζει	 την	 ανάγκη	 να	 συνδεθεί	 η	
περιγραφή	 των	 επιμέρους	 δραστηριοτήτων	 που	 οικοδομούνται	 σε	 σχολικές	 κοινότητες	
γύρω	από	την	παραγωγή	κειμένων	και	ο	προσδιορισμός	της	φύσης	τους	(ως	περισσότερο	ή	
λιγότερο	 «αποτελεσματικών»)	 με	 τη	 σκιαγράφηση	 των	 μοντέλων	 με	 τα	 οποία	 οι	
εκπαιδευτικοί	 λειτουργούν	 και	 την	 κατανόηση	 των	 μαθησιακών	 	 τους	 συνεπειών.	 Οι	
επιλογές	 στην	 πράξη	 απηχούν	 τοπικά	 κυρίαρχα	 σχήματα	 «καλών	 πρακτικών»	 και	
διαδικασιών	 μάθησης	 που	 συμβάλλουν	 στη	 δόμηση	 των	 μαθητών/-τριών	 σε	
συγκεκριμένου	 τύπου	 εγγράμματα	υποκείμενα.	Η	 έμφαση	 επομένως	πρέπει	 	 να	στραφεί	
στα	 σχήματα	 αυτά,	 στο	 μαθησιακό	 σύμπαν	 που	 δομείται	 και	 στο	 πώς	 οι	 διάφορες	
μαθησιακές	διαδρομές	που	το	συγκροτούν	διευκολύνουν	ή	αποκλείουν	την	πρόσβαση	των	
μαθητών/-τριών	από	το	είδος	των		κειμενικών	γνώσεων	και	δεξιοτήτων	που	μια	κοινότητα	-
η	 σχολική,	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση-	 χρησιμοποιεί	 για	 την	 επικοινωνία	 μεταξύ	 των	
μελών	της.		
Συνδέοντας	τα	εγχειρίδια	με	τη	σχολική	πράξη,	τη	θεωρία	με	τον	τρόπο	υλοποίησής	της	σε	
σχολικές	κοινότητες,	τα	βασικά	ερωτήματα	τα	οποία	τίθενται	στην	παρούσα	έρευνα	είναι	
τα	εξής:	

1. Ποια	 είναι	 η	 ιδεολογία	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 γλώσσας	 και	 τις	 διαδικασίες	
πρόσβασης	 των	 μαθητών/τριών	 στον	 τρόπο	 δόμησης	 των	 διαφόρων	 κειμενικών	
ειδών	που	τα	γλωσσικά	εγχειρίδια	του	δημοτικού	προτείνουν;	

2. Με	 ποιον	 τρόπο	 τα	 υποκείμενα	 –	 εκπαιδευτικοί	 και	 μαθητές/-τριες-	 στις	 τοπικές	
σχολικές	κοινότητες	τοποθετούνται	απέναντι	στα	εγχειρίδια;	

3. Μια	 και	 δίνεται	 στα	 υποκείμενα	 η	 δυνατότητα	 αλλαγών	 ή	 μετατροπών	 σε	 ένα	
ποσοστό	 προκειμένου	 να	 αντιμετωπίσουν	 αποτελεσματικά	 τις	 προκλήσεις	 της	
σχολικής	 τους	 κοινότητας,	 τι	 είδους	 αλλαγές	 είναι	 αυτές	 που	 εισάγονται	 στις	
τοπικές	κοινότητες;	Με	ποιο	τρόπο	μπορούν	αυτές	να	αναγνωστούν;	

Εκκινούμε	από	τη	θέση	ότι	οι	ήδη	διαμορφωμένες-βάσει	των	εμπειριών	και	των	γνώσεών	
τους-	 ταυτότητες	 των	 εκπαιδευτικών	 προσδιορίζουν	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	
εκπαιδευτικοί	 αξιοποιούν	 και	 συσχετίζουν	 τα	 μαθησιακά	 σχήματα	 που	 οι	 διάφορες	
γλωσσοδιδακτικές	 προσεγγίσεις	 –	 και	 τα	 γλωσσικά	 εγχειρίδια	 ως	 σαφείς	 αποτυπώσεις	
αυτών	 -	 προτείνουν.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 ανάγνωση	 και	 η	 υλοποίηση	 μιας	 πρότασης	 ή	 ενός		
εγχειριδίου	δεν	μπορεί	να	νοηθεί	ως	μια	ουδέτερη	διαδικασία.	Η	ανάγνωση	αυτή	απηχεί	
ουσιαστικά	 τον	 	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 εκπαιδευτικοί	 επιλύουν	 τη	 διαπάλη	 σχημάτων	 –	
παλαιότερων	και	νέων	-	για	τη	γλωσσική	διδασκαλία.	Η	αποδοχή	κάποιων	οπτικών	για	τη	
γλώσσα,	 οι	 αντιστάσεις	 τους	 σε	 άλλες	 ή	 ο	 τρόπος	 ιεράρχησης	 εναλλακτικών	 προτάσεων	
αποτελεί	 ενδείκτη	 της	 ταυτότητάς	 τους.	 Κατά	 συνέπεια,	 η	 οποιαδήποτε	 προσπάθεια	
αναθεώρησης	ή	αναμόρφωσης	της	πράξης	πρέπει	να	συνδεθεί		με	τον	επαναπροσδιορισμό	
των	ταυτοτήτων	αυτών,	μια	διαδικασία	που	έχει	ως	προϋπόθεση	την	καλλιέργεια	κριτικής	
ανάγνωσης	των	σχέσεων	θεωρίας	και	πράξης.			
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Ερευνητικά	δεδομένα	και	μεθοδολογικό	πλαίσιο	
Η	μελέτη	επικεντρώνεται	στην	ανάλυση	μιας	ενότητας	του	εγχειριδίου	και	ειδικότερα	στην	
καταγραφή	 του	 μαθησιακού	 σύμπαντος	 που	 αυτή	 η	 ενότητα	 προτείνει	 καθώς	 και	 στην	
περιγραφή	 και	 κριτική	 ανάλυση	 των	 πρακτικών	 που	 οικοδομήθηκαν	 σε	 μια	 τάξη	 Στ’	
δημοτικού.	 Τα	 δεδομένα	 της	 έρευνας	 αφορούν	 δραστηριότητες	 που	 υλοποιήθηκαν	 στο	
πλαίσιο	της	11ης	ενότητας	του	γλωσσικού	εγχειριδίου	της	Στ’	με	τίτλο	«Συγγενικές	σχέσεις».		
Η	υπό	διερεύνηση	τάξη	αποτελείται	από	12	μαθητές/-τριες	(5	κορίτσια	και	7	αγόρια)	που	
ως	 επί	 το	 πλείστον	 προέρχονται	 από	 οικογένειες	 χαμηλού	 μορφωτικού	 επιπέδου.	 Το	
ποσοστό	 των	 δίγλωσσων	 μαθητών/-τριών	 ξεπερνάει	 το	 80%	 με	 μητρικές	 γλώσσες	 τα	
ρωσικά,	 τουρκικά	 και	 αλβανικά.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 εκπαιδευτικό,	 	 δύο	 μαθήτριες	 έχουν	
διαγνωσθεί	 με	 δυσλεξία,	 ενώ	 το	 γλωσσικό	 επίπεδο	 της	 τάξης	 είναι	 αρκετά	 χαμηλό.	 Στην	
τάξη	 εφαρμόζεται	 ομαδοσυνεργατική	 διδασκαλία,	 με	 το	 	 μαθητικό	 δυναμικό	 να	 είναι	
χωρισμένο	 σε	 τρεις	 ομάδες.	 Ο	 εκπαιδευτικός	 της	 τάξης	 (με	 18	 χρόνια	 υπηρεσίας)	 είναι	
απόφοιτος	 Παιδαγωγικής	 ακαδημίας	 διετούς	 φοίτησης	 και	 κατέχει	 πτυχίο	 Π.Τ.Δ.Ε.	 μέσω	
εξομοίωσης	χωρίς	περαιτέρω	μετεκπαίδευση.	
Για	 τη	 συλλογή	 των	 δεδομένων	 πραγματοποιήθηκε	 μη	 δομημένη 50 	παρατήρηση	 τον	
Μάρτιο	 του	 2016	 ,	 για	 χρονικό	 διάστημα	 διάρκειας	 17	 διδακτικών	 ωρών	 κατά	 το	 οποίο	
ολοκληρώθηκε	η	υλοποίηση	της	ενότητας.	Η	είσοδος	του	ερευνητή	στο	φυσικό	περιβάλλον	
των	υποκειμένων	οδήγησε	στην	καταγραφή	ποικίλων	διαδικασιών	 	διαλόγου	μεταξύ	 των	
μαθητών/-τριών	 και	 του	 εκπαιδευτικού51	σε	διάφορα	πλαίσια	 (ολομέλεια	 και	ομάδες)	με	
απώτερο	στόχο	την	ανάδειξη	της	μαθησιακής	κουλτούρας	της	τάξης	(Hitchcock	και	Hughes,	
1989,	όπ	ανάφ.	στο	Cohen	κ.ά.,	2008).	Να	σημειωθεί	ότι	ο	ερευνητής	κατείχε	τον	ρόλο	του	
περιθωριακού	παρατηρητή	καθώς	αποστασιοποιήθηκε	από	τα	υπό	παρατήρηση	άτομα	και	
τις	δραστηριότητες	στις	οποίες	συμμετείχαν	(Robson,	2011).	
Η	ανάλυση	των	δεδομένων	πραγματοποιήθηκε	με	στόχο	να	αναδειχτεί	το	νέο	μαθησιακό	
σύμπαν	που	οικοδομήθηκε	στην	 τάξη.	 Σε	πρώτο	επίπεδο	αποτυπώθηκε	η	κουλτούρα	της	
τάξης	με	την	παρουσίαση	των	δραστηριοτήτων	(28	συνολικά)	που	υλοποιήθηκαν	σειριακά.	
Με	κριτήριο	τους	μαθησιακούς	στόχους	που	έθετε	κάθε	φορά	ο	εκπαιδευτικός	σε	σχέση	με	
αυτούς	που	 το	εγχειρίδιο	πρότεινε,	 εντοπίστηκαν	μαθησιακές	διαδρομές	που	συνένωναν	
τις	 διάφορες	 δραστηριότητες	 μεταξύ	 τους.	 Σε	 ένα	 επόμενο	 στάδιο	 οι	 δραστηριότητες	
εντάχθηκαν	 σε	 ευρύτερες	 ενότητες	 οι	 οποίες	 συγκροτούν	 αυτό	 που	 εφεξής	 αποκαλούμε	
«μαθησιακούς	 κύκλους»	 ή	 «κύκλους	 εμπλουτισμού»	 της	 μαθησιακής	 κουλτούρας	 που	
χαρακτηρίζει	την	αντίστοιχη	ενότητα	του	εγχειριδίου	(βλ.	σχεδιάγραμμα	1).	

	
Αναδεικνύοντας	το	μαθησιακό	σύμπαν	της	ενότητας	του	εγχειριδίου:	Οπτικές	για	την	

κατάκτηση	ενός	κειμενικού	είδους	
Οι	 στόχοι	 που	 τίθενται	 στην	 υπό	 διερεύνηση	 ενότητα	 –	 σύμφωνα	 με	 το	 βιβλίο	 του	
δασκάλου-	επικεντρώνονται	στα	παρακάτω.	Στόχος	είναι	οι	μαθητές/-τριες:		

• να	 συνειδητοποιήσουν	 τις	 ιδιαιτερότητες	 της	 δομής	 αφηγηματικών	 και	
περιγραφικών	κειμένων	(περιγραφή	προσώπου)	

• να	 κατανοήσουν	 τους	 τρόπους	 σύνδεσης	 των	 προτάσεων	 	 (παρατακτική,	
υποτακτική,	ασύνδετο	σχήμα)	

																																																																				
	
50	Η	καταγραφή	των	δεδομένων	είχε	περιγραφικό	χαρακτήρα	και	έγινε	σε	ανοιχτά	φύλλα	παρατήρησης. 
51	Κατά	την	απόδοση	των	μικρών	ονομάτων	των	παιδιών	χρησιμοποιήθηκαν	και	ψευδώνυμα.	 
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• να	 επαναλάβουν	 γραμματικά	 φαινόμενα	 που	 έχουν	 ήδη	 διδαχθεί	 (λειτουργίες	
γενικής	 πτώσης,	 παρατακτική	 σύνδεση	 με	 αντιθετικούς	 συνδέσμους,	
εναντιωματικές	προτάσεις).	

Με	ποιον	τρόπο	υλοποιούνται	οι	στόχοι	αυτοί;	Αν	κεντρικός	στόχος	είναι	η	πρόσβαση	των	
μαθητών/-τριών	 στην	 παραγωγή	 δύο	 διαφορετικών	 κειμενικών	 ειδών,	 με	 ποιο	 τρόπο	
δομείται	η	κατανόηση	από	τους/τις	μαθητές/-τριες	της	σχέσης	ανάμεσα	στο	αφηγηματικό	
και	το	περιγραφικό	κειμενικό	είδος;	
Σε	 αντίθεση	 με	 τις	 σχετικές	 οδηγίες	 στο	 βιβλίο	 του	 δασκάλου,	 η	 ενότητα	 προτάσσει	 την	
καλλιέργεια	του	περιγραφικού	κειμένου.	Λαμβάνοντας	υπόψη	την	έκταση	που	δίνεται	σε	
σχετικές	δραστηριότητες	καθώς	και	τις	γλωσσικές	επιλογές	σε	διάφορα	σημεία	(όπως,	π.χ.	
στη	σαφή	διατύπωση	των	στόχων	στο	πλαίσιο	της	κάθε	υπο-ενότητας)	γίνεται	φανερό	ότι	η	
καλλιέργεια	της	ικανότητας	για	«περιγραφή	προσώπου»	συνιστά	κεντρικό	κειμενικό	στόχο	
προς	επίτευξη.	Ωστόσο,	η	εμβάθυνση	στις	προτεινόμενες	δραστηριότητες		και	στον	τρόπο	
σύνδεσής	τους	υποδηλώνει	μια	πιο	σύνθετη	κειμενική	κουλτούρα.	Το	εγχειρίδιο	οικοδομεί	
ένα	πολυεπίπεδο	και	ετερογλωσσικό	σύμπαν	πόρων	προς	αξιοποίηση	στην	πράξη.		
Για	 την	 κατανόηση	 της	 διάρθρωσης	 της	 ενότητας	 αξίζει	 να	 αναφερθούν	 τα	 δομικά	 της	
σχήματα,	που	είναι	αυτό	της	επεξεργασίας	ενός	αυθεντικού	ή	διασκευασμένου	κειμένου,	
της	 διδασκαλίας	 της	 γραμματικής,	 και	 αυτό	 της	 παραγωγής	 ενός	 κειμένου	 από	 τους	
μαθητές	και	τις	μαθήτριες.		
Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 σε	 αντίθεση	 με	 τη	 λογική	 που	 διέπει	 άλλες	 ενότητες,	 όπου	 	 τα	
διάφορα	κειμενικά	 είδη	παρουσιάζονται	 και	διδάσκονται	ως	αυτόνομες	δομές,	 στην	υπό	
διερεύνηση	 ενότητα,	 το	 περιγραφικό	 κειμενικό	 είδος	 και	 τα	 συστατικά	 του	 στοιχεία		
παρουσιάζονται	 μέσα	 από	 ποικίλες,	 περικειμενικά	 προσδιοριζόμενες	 πραγματώσεις.	
Συγκεκριμένα:	 Στην	 1η	 υπο-ενότητα	 εντοπίζεται	 μια	 δραστηριότητα	 παραγωγής	 της	
«περιγραφής	 προσώπου»	 συνδεόμενη	 με	 ένα	 επιχειρηματολογικό	 κείμενο.	 Η	 περιγραφή	
προσώπου	 παρουσιάζεται	 ουσιαστικά	 ως	 κειμενικός	 τύπος	 εγκιβωτισμένος	 σε	 μια	
ευρύτερη	δομή,	το	επιχείρημα,	που	έχει	σαφή	επικοινωνιακό	στόχο.	Ωστόσο,	στο	πλαίσιο	
της	 δραστηριότητας	 αυτής	 παρέχεται	 παράλληλα	 και	 ένας	 σκελετός	 που	 αναδεικνύει	 τα	
δομικά	συστατικά	του	 	περιγραφικού	κειμενικού	είδους.	Η	παροχή	οδηγιών	με	τη	μορφή	
σχεδιαγράμματος	αναπαράγεται	και	στο	τέλος	της	ενότητας	μέσα	από	έναν	επαναληπτικό	
πίνακα.	 Με	 βάση	 τα	 παραπάνω,	 συνάγεται	 ότι	 η	 ενότητα	 μέσα	 από	 τις	 επιλογές	 των	
επιμέρους	 δραστηριοτήτων	 και	 τις	 μεταξύ	 τους	 διασυνδέσεις	 αποσκοπεί	 σε	 μια	 σύνθετη	
σύλληψη	 του	 περιγραφικού	 κειμένου,	 μια	 και	 δίνεται	 έμφαση	 στην	 αξιοποίησή	 του	 ως	
εργαλείου	για	τη	δόμηση	ενός	επιχειρήματος.	Από	την	άλλη	πλευρά,	ωστόσο,	η	στόχευση	
της	ενότητας	στη	δυναμική	αξιοποίηση	των	πόρων	του	περιγραφικού	κειμενικού	είδους	για	
την	 υλοποίηση	 επικοινωνιακών	 στόχων	 αναιρείται	 από	 τον	 επαναληπτικό	 πίνακα	 που	
παρατίθεται	στο	 τέλος	 της	 ενότητας,	 και	ο	οποίος	 	 ουσιαστικά	αναδομεί	 την	στοχοθεσία	
των	 προηγούμενων	 υπο-ενοτήτων,	 προτείνοντας	 την	 επανασύλληψη	 του	 περιγραφικού	
κειμένου	μέσα	από	μια	σειρά	δομικών	συστατικών,	χωρίς	καμιά	πλαισίωσή	τους.		
Με	δεδομένο	το	αντιθετικό	αυτό	σύστημα	πληροφοριών	για	το	υπό	μελέτη	κειμενικό	είδος	
και	 τις	 οπτικοποιημένες	 διαδικασίες	 που	 οδηγούν	 ουσιαστικά	 στην	 ιεράρχηση	 του	
περιγραφικού	 κειμενικού	 είδους	 έναντι,	 λ.χ.	 του	 επιχειρηματολογικού,	 αξίζει	 να	
μελετήσουμε	 τις	 επιλογές	στις	 οποίες	προβαίνουν	οι	 εκπαιδευτικοί	 στις	 κοινότητές	 τους.	
Ειδικότερα	 στην	 	 υπό	 μελέτη	 τάξη,	 υποθέτουμε	 ότι	 ο	 εκπαιδευτικός	 –	 με	 βάση	 την		
αξιολόγησή	του	για	το	γλωσσικό	και	κειμενικό	επίπεδο	των	μαθητών/-τριών	-	θα	προέβαινε	
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σε	 μια	 απλουστευμένη	 αναπροσαρμογή	 της	 μαθησιακής	 	 διαδρομής.	 Η	 αποτύπωση	 του	
νέου	μαθησιακού		σύμπαντος	και		η	κριτική	του	ανάλυση	του	αναλύονται		παρακάτω.	
	

Οι	επιλογές	του	εκπαιδευτικού:	Περιγραφική	αποτύπωση	της	«νέας»	μαθησιακής	
κουλτούρας	

Η	ενότητα	του	γλωσσικού	εγχειριδίου	υλοποιήθηκε	μέσα	από	μια	σειρά	«νέων»	πρακτικών.	
Με	 στόχο	 να	 ανταποκριθεί	 στις	 προκλήσεις	 της	 τάξης	 του,	 ο	 εκπαιδευτικός	 εισήγαγε	
επιπλέον	 κείμενα	 και	 οργάνωσε	 δραστηριότητες	 γύρω	 από	 τα	 κείμενα	 αυτά.	 	 Το	
σχεδιάγραμμα	 1	 αποτυπώνει	 το	 είδος	 του	 εμπλουτισμού	 που	 πραγματοποιήθηκε	 και	
οδήγησε	 στη	 δημιουργία	 τεσσάρων	 (4)	 κύκλων	 δραστηριοτήτων,	 με	 τον	 καθέναν	 από	
αυτούς	 να	 απολήγει	 στην	 παραγωγή	 ενός	 περιγραφικού	 κειμένου.	 Μετά	 τη	 σύντομη	
παρουσίαση	 των	 συστατικών	 του	 κάθε	 κύκλου,	 ακολουθεί	 η	 	 κριτική	 τους	 ανάγνωση,	
δηλαδή	η	ανάδειξη	της	συμβολής	τους	στον	επαναπροσδιορισμό	του	τρόπου	πρόσβασης	
των	 παιδιών	 από	 μειονεκτούντα	 κοινωνικά	 στρώματα	 στην	 μαθησιακή	 	 κουλτούρα	 του	
σχολικού	πλαισίου	και	στην	κατανόηση	της	κειμενικής	επικοινωνίας.				
	

	
Σχεδιάγραμμα	1:	Οι	4	κύκλοι	δραστηριοτήτων	γραμματισμού	που	οικοδομήθηκαν	στην	
τάξη	
Το	βασικό	ερώτημα	που	τίθεται	είναι	το	εξής:	 	Συνιστά	το	σύμπαν	που	οικοδομήθηκε	μια	
κατάλληλη	 ανταπόκριση,	 έναν	 πιο	 αποτελεσματικό	 επανασχεδιασμό	 των	 προτεινόμενων	
από	 το	 γλωσσικό	 εγχειρίδιο	 μαθησιακών	 διαδρομών	 προς	 τους	 επιδιωκόμενους	
κειμενικούς	στόχους;	Η	λεπτομερέστερη	ανάλυση	της	διδακτικής	πράξης	καταδεικνύει	ότι	
το	 νέο	 –	 και	 πράγματι	 απλουστευμένο-	 μαθησιακό	 σύμπαν	 δεν	 δομείται	 με	 τυχαίες	
επιλογές	αλλά	με	επιλογές	που	απηχούν	ένα	συγκεκριμένο-	και	αρκετά	συνεκτικό-	τρόπο	
ανάγνωσης	της	ενότητας	από	τον	εκπαιδευτικό.	Αν	και	η	συνεκτικότητα	είναι	ένα	κριτήριο	
σημαντικό	και	υποδηλώνει	μια	κριτική	στάση	και	αξιολόγηση	των	διαθέσιμων		πόρων	υπό	
το	πρίσμα	των	προκλήσεων	της	συγκεκριμένης	κοινότητας,	αξίζει	να	διερευνήσουμε	και	τις	
μαθησιακές	συνέπειες		των	επιλογών	αυτών.	
	
1ος	 κύκλος:	 Ανάγνωση	 και	 επεξεργασία	 του	 προτεινόμενου	 από	 το	 γλωσσικό	 εγχειρίδιο	
(αποσπάσματος)	 του	 λογοτεχνικού	 κειμένου	 «Ώρες	 με	 τη	 μητέρα	 μου»	 -	 Εντοπισμός	
στοιχείων	 μακροδομής	 του	 περιγραφικού	 κειμενικού	 είδους	 στο	 κείμενο.	 Για	 την	
επεξεργασία	 του	 κειμένου	 ο	 εκπαιδευτικός	 εισήγαγε	 στην	 τάξη	 ένα	 φύλλο	 εργασίας,	 το	
οποίο	 εμπλούτιζε	 τις	 ερωτήσεις	 του	 σχολικού	 εγχειριδίου,	 με	 στόχο	 να	 αναδειχθούν	 τα	
μακρο-δομικά	στοιχεία	ενός	περιγραφικού	κειμένου	όπως	είναι:	

1ος	κύκλος	
Επεξεργασία	

αφηγ.	κειμένου	με	
περιγραφικά	

στοιχεία	«Ώρες	με	
τη	μητέρα	μου»	

2ος	κύκλος	
Επεξεργασία	
ποιημάτων	με	
περιγραφικά	
στοιχεία	

	

3ος	κύκλος	
Επεξεργασία	

κατασκευασμένο
υ		περιγραφικού	
κειμένου	«Ο	
φίλος	μου»	

	

4ος	κύκλος	
Επεξεργασία	

εικόνων	με	θέμα	
«Ο	παππούς	και	

η	γιαγιά»	
	
	

Ι)	Παραγωγή	κειμένου	«Ο	
φίλος-	Η	φίλη	μου»	

ΙΙ)	«Παραγωγή	
κειμένου	δάσκαλός	

μου»	

ΙΙΙ)	«Παραγωγή	
κειμένου	δάσκαλός	

μου»	
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⎯ η	εξωτερική	περιγραφή	ενός	προσώπου	(«	Ποια	ήταν	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	
της	μητέρας	της	αφηγήτριας;»)	

⎯ οι	 συνήθειες	 του	 προσώπου	 («Ποια	 ήταν	 η	 αγαπημένη	 ασχολία	 της	 μητέρας	 της	
αφηγήτριας;»)	

⎯ τα	συναισθήματα	και	η	σχέση	της	συγγραφέως	με	το	πρόσωπο	(«	Πώς	αισθάνεται	
για	 τη	 μητέρα	 της	 η	 συγγραφέας;	 Ποιες	 φράσεις	 του	 κειμένου	 φανερώνουν	 τα	
αισθήματά	της;»)	

Παράλληλα	 παρείχε	 στις	 ομάδες	 ένα	 σχεδιάγραμμα	 με	 τα	 μακρο-δομικά	 στοιχεία	 του	
περιγραφικού	κειμένου	(εικόνα	1).	Οι	οδηγίες	αυτές	αποτελούν		αναπαραγωγή	του	πίνακα	
που	παρατίθεται	στο	τέλος	της	ενότητας	του	εγχειριδίου.		
	

	
	
Εικόνα	 1:	 Πρώτο	 σχεδιάγραμμα	 με	 τη	 μακροδομή	 ενός	 περιγραφικού	 κειμένου	 που	
εισήχθη	κατά	την	επεξεργασία	της	λογοτ.	αφήγησης.	

	
Κατά	την	επεξεργασία	του	κειμένου	στην	ολομέλεια	της	τάξης	παρατηρήθηκε	η	μετάβαση		
από	τη	μικροδομή	στη	μακροδομή	του	κειμένου,	όπως	αποτυπώνεται	στο	απόσπασμα	(1).	
Η	συζήτηση	εκκίνησε	από	τον	σχολιασμό	της	μικροδομής	του	κειμένου	με	ερωτήσεις	του	
εκπαιδευτικού,	οι	οποίες	εστίαζαν	στα	σχήματα	λόγου	και	στη	χρήση	επιθέτων.		
Απόσπασμα	(1):	
Ο	Χρήστος	διαβάζει	την	απάντηση	στην	ερώτηση	«Ποια	ήταν	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	
της	μητέρας	της	αφηγήτριας».:		
Χρήστος.:	«	‘Η	μαμά	δεν	είχε	περάσει	τα	σαράντα.	Τα	μάτια	της	σκούρα	γαλάζια	έμοιαζαν	
με	τα	«μη	με	λησμόνει»	που	φυτρώνουν	την	άνοιξη.	Φαινόταν	κοριτσάκι	όταν	την	έβλεπες	
από	πίσω,	με	την	κομψή	κορμοστασιά	της.’»	
Δάσκαλος:	 «Άρα	 η	 συγγραφέας	 περιγράφει	 τη	 μητέρα	 της.	 Ποια	 χαρακτηριστικά	 είχε	
λοιπόν;»	
Χάρης:	«Είχε	γαλάζια	μάτια.»	
Τζίνα:	«Ήταν	ξανθιά.»	
Δάσκαλος:	 «Άρα	 εξωτερικά	 χαρακτηριστικά.»	 (γράφει	 στον	 πίνακα	 ‘εξωτερικά	
χαρακτηριστικά’)	
Δάσκαλος:	«Τι	χρησιμοποιεί	για	να	περιγράψει	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	της;»		
Ο	Περικλής	παίρνει	το	λόγο	χωρίς	να	σηκώσει	χέρι:	«Επίθετα!»	

Οδηγίες για την περιγραφή ενός ανθρώπου: 
1. Δίνουµε ένα γενικό χαρακτηριστικό του προσώπου και µιλάµε για τη σχέση µας 

µαζί του. 
2. Περιγράφουµε την εξωτερική του εµφάνιση 

• Πρώτα τη γενική εντύπωση που δίνει 
• Μετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

3. Περιγράφουµε το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά του 
• Μιλώντας για τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά του 
• Αναφέροντας χαρακτηριστικά επεισόδια 

4. Κλείνουµε µε µια γενική κρίση για το πρόσωπο που περιγράψαµε 
5. Σε όλη τη διάρκεια της περιγραφής µπορούµε να αναφέρουµε τις σκέψεις και 
συναισθήµατά µας. 
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Τα	παιδιά	που	σήκωναν	το	χέρι	δυσανασχετούν	με	τον	Περικλή.	
Περικλής:	«Συγνώμη	που	πετάχτηκα.»	
Ο	δάσκαλος	γράφει	στον	πίνακα	«επίθετα».		
Χρήστος:	«Έχει	και	παρομοιώσεις!»	
Δάσκαλος:	«Τι	εννοείς;»	
Χρήστος	:	«Είναι	γρήγορη	σαν	άλογο.»	
Ο	δάσκαλος	γράφει	στον	πίνακα	«παρομοιώσεις»	
Δάσκαλος:	 «Όταν	 περιγράφουμε	 την	 εξωτερική	 εμφάνιση	 δεν	 ξεχνάμε	 να	 βάζουμε	
παρομοιώσεις	επίθετα	ή	τι	άλλο;»	
Τα	μέλη	των	ομάδων	δεν	απαντούν.	
Δάσκαλος:	«Τι	άλλα	σχήματα	λόγου;»	
Τα	παιδιά	και	πάλι	δεν	απαντούν.	
Ο	δάσκαλος	λέει	δυνατά:	«ΜΕ-ΤΑ-ΦΟ-ΡΕΣ.»	
	
Σταδιακά,	 ο	 εκπαιδευτικός	 μετέβη	 στο	 μακρο-κείμενο,	 επιδιώκοντας	 μέσα	 από	 μια	
συζήτηση	 παραδοσιακού	 	 τύπου	 ‘ερώτησης-απάντησης’	 να	 εισαγάγει	 τα	 μακρο-δομικά	
στοιχεία	 ενός	 περιγραφικού	 κειμένου.	 Ωστόσο,	 η	 μακροδομή	 δεν	 αναδύθηκε	 μέσα	 από	
ανευρετικές	 διαδικασίες	 των	 ίδιων	 των	 παιδιών	 αλλά	 μέσα	 από	 τη	 στοίχιση	 των	
παρεχόμενων	 από	 το	 σχεδιάγραμμα	 δομικών	 στοιχείων	 με	 συγκεκριμένα	 σημεία	 του	
κειμένου,	όπως	φαίνεται	χαρακτηριστικά	στο	συνομιλιακό	απόσπασμα	(2).	
Απόσπασμα	(2):	
Δάσκαλός:	«Πολύ	ωραία.	Μέσα	από	αυτά	που	είδαμε	σήμερα	πρέπει	να	καταλήξουμε	ότι	
όταν	περιγράφουμε	ένα	πρόσωπο	ξεκινάμε	με	ποια	πρόταση;	Ποια	είναι	η	πρώτη	
πρόταση	του	κειμένου;»	
Χρήστος.	«Με	κάτι	γενικό.»	
Δάσκαλος:	«Με	μια	γενική	πρόταση,	ωραία.	Αυτό	το	γενικό	το	δίνει	ένα	επίθετο.	‘Η	μαμά	
ήταν	ξεχωριστή.’	Η	δεύτερη	παράγραφος	τι	μας	δίνει;»	(	Ο	δάσκαλος	σημειώνει	στον	
πίνακα	«γενικό	ξεχωριστή»)		
Χρήστος,	Δημήτρης	εν	χορώ:	«Τα	εξωτερικά.»	
Χάρης:	«Εξωτερική	εμφάνιση.»	
Δάσκαλος:	«Τι	δεν	μας	δίνει	στη	δεύτερη	παράγραφο;»	
Χρήστος:	«Εσωτερικά	χαρακτηριστικά.»	
Ντίνα:	«Εσωτερικά	χαρακτηριστικά.»	
Δάσκαλος:	«Τα	φανταζόμαστε;	Μας	τα	δίνει	μέσα	από	εικόνες;»	
Παιδιά	εν	χορώ:	«Ναι.»	
Δάσκαλος:	«Μάλιστα.	Τι	άλλο	δεν	μας	δίνει;»	
Χρήστος	Γκ:	«Το	όνομα	της;»	
Δάσκαλος:	«Το	όνομα	της.»	(ο	εκπαιδευτικός	σημειώνει	στον	πίνακα	«το	όνομα	της»)	
Δάσκαλος:	«Άρα	έχουμε	μια	καλή	εντύπωση	για	τη	μαμά	μέσα	από	εικόνες	και	επίθετα;»	
Παιδιά	εν	χορώ:	«Ναι.»	
Δάσκαλος:	«Έχουμε	στοιχεία	του	χαρακτήρα	της	και	της	συμπεριφοράς	της;»	
Παιδιά	εν	χορώ:	«Ναι.»	
Δάσκαλος:	«Έχουμε	τα	ελαττώματα	και	τα	προτερήματά	της;»	
Χρήστος,	Άλεξ	εν	χορώ:	«Όχι	ελαττώματα.»	
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Δάσκαλος:	 «Έχουμε	 κάποια	 χαρακτηριστικά	 επεισόδια	 από	 τη	 ζωή	 της	 μαμάς	 και	 του	
παιδιού;»	
Χρήστος:	«Ναι	στην	τελευταία	παράγραφο	που	λέει	ότι	πήγαιναν	παραλία	και	ότι	διάβαζαν	
παραμύθια.»	
Δάσκαλος:	«Ξεκίνησε	με	κάτι	γενικό,	κλείνει	την	περιγραφή	και	με	κάτι	γενικό;	Κλείνει	με	
τα	συναισθήματα	της;»	
Χαρίκλεια:	«Ναι	ότι	της	αρέσει	να	παίρνει	βιβλία.»	
Δάσκαλος:	 «Ναι,	 αυτό	 είναι	 περιστατικό.	 Ξεκίνησε	 με	 τη	 φράση	 ‘Η	 μαμά	 μου	 ήταν	
ξεχωριστή’.	Υπάρχει	στο	τέλος,	ένας	τέτοιος	επίλογος	με	μια	γενική	πρόταση	σαν	αυτή;	Για	
παράδειγμα,	η	μαμά	ήταν	η	καλύτερη	του	κόσμου;	Έχει	κάτι	τέτοιο;»	
Χρήστος.:	«Όχι.»	
Δάσκαλος:	«Εννοείται	αυτό;»	
Χρήστος:	«Ναι.»	
Δάσκαλος:	«Ίσως	γι’	αυτό	δεν	το	έβαλε.	Για	να	μην	βάλει	υπερβολή.	Υπάρχουν	σκέψεις	και	
συναισθήματα	της	συγγραφέα	στο	κείμενο;»	
Παιδιά	εν	χορώ:	«Ναι.»	
	
Η	 επεξεργασία	 του	 κειμένου	 ολοκληρώθηκε	 με	 τον	 εντοπισμό	 των	 στοιχείων	 της	
μακροδομής	του	περιγραφικού	λόγου	–	διαδικασία	κατά	την	οποία	η	μαθητική	κοινότητα	
οδηγήθηκε	 εκ	 νέου	στην	αντιστοίχιση	 των	στοιχείων	 του	σχεδιαγράμματος	με	 τα	σημεία	
του	κειμένου.	
2ος	 κύκλος:	 Ανάγνωση	 και	 επεξεργασία	 ποιημάτων	 -	 Εντοπισμός	 στοιχείων	 του	
περιγραφικού	κειμενικού	είδους.	Η	θεματολογία	των	ποιημάτων	σχετίζεται	άμεσα	με	την	
ενότητα	της	Γλώσσας	που	πραγματεύονται	εκπαιδευτικός	και	μαθητές/-τριες,	«Συγγενικές	
σχέσεις»	καθώς	και	με	τους	στόχους	της	ενότητας	(περιγραφή	συγγενικών	προσώπων).	Δύο	
από	αυτά	(«Η	μάνα	μου»,	«Η	μητέρα	μου	στην	εκκλησία»)	αντλήθηκαν	από	το	Ανθολόγιο,	
ενώ	το	τρίτο	 («Ο	πατέρας	μου»)	αποτελεί	πρόσθετο	υλικό	που	εισήγαγε	ο	εκπαιδευτικός	
στη	σχολική	τάξη.		
Η	επεξεργασία	των	ποιημάτων	αρχικά	πραγματοποιήθηκε	σε	ομαδικό	επίπεδο	βάσει	ενός	
φύλλου	 εργασίας	 το	 οποίο	 περιλάμβανε	 ερωτήσεις	 με	 στόχο	 την	 αποτύπωση	 των	
συναισθηματικών	 δεσμών	 μεταξύ	 των	 συγγενικών	 προσώπων.	 Οι	 ερωτήσεις	 εστιάζουν	
κυρίως	 στη	 συναγωγή	 συμπερασμών	 βάσει	 σύνθεσης	 πληροφοριών	 στην	 επιφάνεια	 των	
κειμένων	 («Ποιοι	 στίχοι	 φανερώνουν	 τον	 θαυμασμό	 προς	 τον	 πατέρα;»,	 	 «Ποιες	 είναι	 οι	
ομοιότητες	μάνας	και	Παναγιάς	στο	ποίημα;»	κ.λπ.).	
Η	μαθητική	κοινότητα	στη	συνέχεια	κλήθηκε	να	εντοπίσει	τον	τρόπο	που	τα	τρία	ποιήματα	
αποτυπώνουν	 τα	μακρο-δομικά	στοιχεία	 του	περιγραφικού	κειμένου	με	 τη	βοήθεια	 ενός	
νέου	 συρρικνωμένου	 σχεδιαγράμματος	 οδηγιών	 (βλέπε	 εικόνα	 2).	 	 Το	 εν	 λόγω	
σχεδιάγραμμα	 αποτελεί	 περιορισμένο	 εμπλουτισμό	 των	 οδηγιών	 που	 δόθηκαν	 στον	
προηγούμενο	κύκλο	(μέσα	από	την	εικόνα	1)	(π.χ.	αναφορικά	με	την	εξωτερική	εμφάνιση	
και	 τον	χαρακτήρα	ενός	προσώπου),	 ενώ	δεν	φαίνεται	να	διαφοροποιείται	σημαντικά	σε	
σχέση	με	το	σχεδιάγραμμα	που	ήδη	υπάρχει	στο	τέλος	της	ενότητας.		Συγκρίνοντας	το	νέο	
σχεδιάγραμμα	με	αυτό	της	εικόνας	1,		διαπιστώνεται	ότι	το	πρώτο	προσθέτει	νέες	οδηγίες	
σχετικά	 με	 τις	 ασχολίες	 και	 τη	 σχέση	 των	 δύο	 ατόμων.	 Παραλείπει	 ωστόσο,	 την	 οδηγία	
αναφορικά	 με	 την	 έναρξη	 και	 το	 κλείσιμο	 του	 κειμένου	 με	 ένα	 γενικό	 χαρακτηριστικό.		
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Τέλος,	παρέχει	επιπλέον	οδηγίες	αναφορικά	με	τη	μικροδομή	του	κειμένου	 (κάτω	από	τη	
στήλη	«χρησιμοποιούμε»)	
	

	
	

	
	
	
Η	τροχιά	επεξεργασίας	των	ποιημάτων	στην	ολομέλεια	ακολούθησε	όμοια	πορεία	με	την	
επεξεργασία	 του	 αφηγηματικού	 κειμένου.	 Ξεκίνησε	 με	 ερωτήσεις	 του	 εκπαιδευτικού	 οι	
οποίες	 αφορούσαν	 τη	 μικροδομή	 των	 ποιημάτων	 και	 συγκεκριμένα	 τη	 σημασία	 λέξεων,	
όπως	γίνεται	φανερό	στο	απόσπασμα	(3).	
	
Απόσπασμα	(3):	
Δάσκαλος:	‘Πείτε	μου	το	ρήμα	που	δείχνει	τη	συνάντησή	τους.’	
Αλέξανδρος:	‘Παίρνει	την	Παναγιά	από	το	χέρι	και	τρέχουνε	στις	γειτονιές.’	
Χαρίκλεια:	‘Σμίγουνε’	
Ο	Περικλής	δίνει	την	απάντηση	σχετικά	με	το	ρήμα	που	δηλώνει	κίνηση:	‘Γυρνάνε	κούτσα-	
κούτσα.’	
Δάσκαλος:	‘Ένα,	«γυρνάνε	κούτσα-	κούτσα.’	
Δάσκαλος:	‘Τι	σημαίνει	Ντίνα	το	«σμίγουνε»;	Τι	σημαίνει	σμίγω;’	
Ντίνα:	‘Ότι	γίνονται	ένα	με	τον	κόσμο.’	
Ο	 δάσκαλος	 διορθώνει	 τη	 Ντίνα	 και	 της	 υποδεικνύει	 τη	 σωστή	 ερμηνεία:	 ‘ΣΥ-ΝΑ…	
Συναντώ.’	
Δάσκαλος	προς	την	ομάδα	Β΄:	‘Πείτε	μου	Ναζάρ	και	Περιβάν	το	ρήμα	που	δείχνει	κίνηση.	
Πού	δείχνει	ότι	και	οι	δύο	γυναίκες	κινούνται.’	
Τα	δύο	κορίτσια	δεν	απαντούν.		
Ο	Βασίλης	λέει:	‘Επειδή	κουβαλάνε	πράγματα.’	
Δάσκαλος:	‘Ένα,	επειδή	κουβαλάνε	πράγματα.	Δύο;’	
Άλεξ:	‘Επειδή	είναι	κουρασμένες.’	
Δάσκαλος:	 ‘Έχουν	 μεγάλη…	 Είναι	 ηλικιωμένες	 και	 οι	 δύο.	 Και	 ποιο	 άλλο	 ρήμα	 δείχνει	
κίνηση;’	

Εικόνα	2:	Δεύτερο	σχεδιάγραμμα	με	τη	μακροδομή	του	
περιγραφικού	κειμένου	που	εισήχθη	κατά	την	επεξεργασία	των	
ποιημάτων.		
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Άλεξ:	‘Τρέχουν’	
	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 	 επεξεργασίας	 του	 κάθε	 ποιήματος	 διαπιστώθηκε	 η	 μετάβαση	 από	 τη	
μικρο-δομική	ανάλυση	των	ποιημάτων	στο	μακρο-κείμενο,	με	βάση	τις	οδηγίες	περιγραφής	
του	προσώπου.	Όπως	φαίνεται	στο	απόσπασμα	(4),	έγινε	εντοπισμός	των	μακρο-δομικών	
στοιχείων	του	περιγραφικού	κειμένου	στα	τρία	ποιήματα	και	πραγματοποιήθηκε	η	εκ	νέου	
στοίχιση	των	δομικών	στοιχείων	του	σχεδιαγράμματος	με	στοιχεία	των	ποιημάτων.			
	
Απόσπασμα	(4):	
Χαρίκλεια	(διαβάζει):	«’Ποιο	είναι	το	όνομά	του	και	η	ηλικία	του.’»	
Χαρίκλεια:	«Δε	λέει	ούτε	το	όνομα,	ούτε	την	ηλικία	του.»	
Δάσκαλος:	«Δε	λέει	ούτε	το	όνομα,	ούτε	την	ηλικία	του.	Συμφωνείτε	οι	άλλες	δύο	ομάδες;»	
Οι	ομάδες	Β΄	και	Γ΄	εν	χορώ	απαντούν:	«Ναι!»						
Δάσκαλος:	«Άρα	βάζουμε	‘πλην’.»	
Ο	Δημήτρης	διαβάζει	τη	δεύτερη	ερώτηση	του	πίνακα:	‘Με	τι	ασχολείται;’	κι	απαντά:	«Δεν	
ξέρουμε	άρα	βάζουμε		‘πλην’.»	
Τζίνα:	«Βασικά	ξέρουμε…»	
[…]	
Δάσκαλος:	 «Ωραία.	Μας	 μιλάει	 για	 την	 εξωτερική	 εμφάνιση	 της	 μητέρας;	 	 Με	 ποιες	
λέξεις;»	
Δημήτρης:	«Η	μάνα	του	φοράει	τσεμπέρι.»	
Δάσκαλος:	«Και	το	τσεμπέρι.	Ωραία.	Αλλά	και	τι	άλλο	ρωτάει;»	
Η	 Τζίνα	 διαβάζει	 τη	 συνέχεια	 της	 τέταρτης	 ερώτησης:	 ‘Ποια	 είναι	 τα	 ιδιαίτερα	
χαρακτηριστικά	του;’	
Τζίνα:	«Έχει.»	
Δάσκαλος:	«Ναι.		Υπάρχουν	κάποια	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	της	μαμάς	εδώ;»																		
Δημήτρης	και	Τζίνα	εν	χορώ:	«Ναι.»	
Δάσκαλος:	«Πού;»	
Τζίνα:	«Πηγαίνει	και	βοηθάει	τους	ανθρώπους.»	
Δάσκαλος:	 «Μια	 συνήθειά	 της	 είναι	 να	 πηγαίνει	 και	 να	 βοηθάει	 τους	 φτωχούς	
ανθρώπους.»	
	
I)	 Ατομική	 παραγωγή	 επιχειρηματολογικού	 κειμένου	 «Ο	 φίλος-	 Η	 φίλη	 μου»	 -	 Στατική	
αναπαραγωγή	 οδηγιών	 του	 σχολικού	 εγχειριδίου.	Η	πρώτη	 παραγωγή	 γραπτού	 κειμένου	
βασίστηκε	 σε	 αντίστοιχη	 πρόταση	 του	 γλωσσικού	 εγχειριδίου.	 Στόχος	 ήταν	 οι	 μαθητές/-
τριες	 να	 πείσουν	 τους	 γονείς	 τους	 να	 περάσουν	 μαζί	 με	 έναν/μία	 φίλο/-η	 τους	 τις	
καλοκαιρινές	 διακοπές	 στο	 εξοχικό	 του/της	 σπίτι.	 Αν	 και	 πρόκειται	 για	 την	 παραγωγή	
επιχειρηματολογικού	 κειμένου	 στην	 οποία	 είναι	 εγκιβωτισμένη	 η	 περιγραφή	 ενός	
προσώπου,	τόσο	το	σχολικό	εγχειρίδιο	όσο	και	ο	εκπαιδευτικός	της	τάξης	επικεντρώνουν	
την	προσοχή	των	μαθητών/-τριών	στη	μακροδομή	του	περιγραφικού	κειμένου.		
Τα	 βήματα	 που	 πλαισιώνουν	 την	 εκφώνηση	 της	 δραστηριότητας	 παρουσιάζουν	 πολλές	
ομοιότητες	με	τις	οδηγίες	που	συνόδευαν	τα	τρία	ποιήματα	(εικόνα	2).	Ειδικότερα,	από	τις	
7	 οδηγίες	 της	 δραστηριότητας,	 οι	 5	 εμφανίζονται	 και	 στον	 πίνακα	 της	 εικόνας	 2.	 Η	
διαφοροποίηση	 μεταξύ	 των	 δύο	 πόρων	 έγκειται	 στον	 βαθμό	 καθοδήγησης	 που	
εμπεριέχουν	 οι	 οδηγίες,	 με	 τις	 οδηγίες	 του	 γλωσσικού	 εγχειριδίου	 να	 είναι	 πιο	
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περιοριστικές	 (περιοριστικές	 (π.χ.	 Εξωτερική	 εμφάνιση	 –	 Γενική	 εντύπωση	 –	 Πρόσωπο	
(μάτια,	 χείλη,	 μύτη,	 μέτωπο,	 μαλλιά)	 –	 Σώμα).	 Ταυτόχρονα,	 η	 δραστηριότητα	 του	
εκπαιδευτικού	εισάγει	δύο	νέες	οδηγίες	που	δεν	συμπεριλαμβάνονται	στον	προηγούμενο	
πίνακα	(	«Πού	μένει;»,	«Πόσο	συχνά	τον/τη	βλέπω;»).		Διαφαίνεται	λοιπόν	το	γεγονός	ότι	οι	
πόροι	που	εισήγαγε	ο	εκπαιδευτικός	στη	σχολική	κουλτούρα	της	τάξης	φαίνεται	κατά	βάση	
να	 ακολουθούν	 και	 να	 εμπλουτίζουν	 ελάχιστα	 τη	 λογική	 που	 	 το	 γλωσσικό	 εγχειρίδιο	
προτείνει	σε	σχέση		με	την	παραγωγή	γραπτού	λόγου.		
Πριν	από	την	έναρξη	της	συγγραφικής	διαδικασίας	ο	δάσκαλος	επεσήμανε	στους	μαθητές	
και	τις	μαθήτριες	την	ανάγκη	για	προσεγμένη	εμφάνιση	του	κειμένου	τους,	για	τη	χρήση	
παραγραφοποίησης,	 ορθογραφημένης	 γραφής,	 ενώ	 επέστησε	 την	 προσοχή	 τους	 στην	
οργάνωση	 των	 πληροφοριών	 τους	 βάσει	 του	 σχεδιαγραμμάτων	 που	 είχαν	 στη	 διάθεσή	
τους.	Χαρακτηριστικό	είναι	το	απόσπασμα	(5).	
	
Παράδειγμα	(5):	
Δάσκαλος	προς	τις	τρεις	ομάδες:	«Ανοίξτε	το	βιβλίο	της	γλώσσας	(Β΄	τεύχος)	στη	σελίδα	88.	
Βασίλη	διάβασε	την	άσκηση	6.»		
Βασίλης:	«Ένας	νέος	συμμαθητής	ή	μια	νέα	συμμαθήτριά	σας,	σας	έχει	καλέσει	να	
περάσετε	μαζί	λίγες	μέρες	από	τις	καλοκαιρινές	διακοπές	στο	εξοχικό	σπίτι	του/της.	Για	να	
πείσετε	τους	γονείς	σας,	χρειάζεται	να	περιγράψετε	το	φίλο	ή	τη	φίλη	σας,	τονίζοντας	
ιδιαίτερα	τα	προτερήματά	του/της.	Μπορείτε	ακόμα	να	αναφέρετε	χαρακτηριστικά	
περιστατικά	που	φανερώνουν	την	ξεχωριστή	σχέση	που	σας	ενώνει.	Στην	περιγραφή	θα	
σας	βοηθήσουν	οι	παρακάτω	ιδέες:	όνομα	και	ηλικία,	πού	μένει,	τι	αισθάνομαι	γι’	αυτόν	ή	
αυτήν»		
Δάσκαλος:	«Ωραία	,	θα	γράψουμε	ένα	κείμενο	για	ένα	φίλο	ή	φίλη	σας.	Αυτό	που	θέλω	να	
σας	τονίσω	είναι	ότι	θα	πρέπει	να	κάνετε	παραγράφους,	καλά	γράμματα,	λιγότερα	
ορθογραφικά	λάθη	σε	σχέση	με	τις	προηγούμενες	φορές	και	τέλος,	να	το	ξαναδιαβάσετε,	
φυσικά,	πριν	μου	το	δώσετε.»	
Δάσκαλος	προς	την	ολομέλεια	της	τάξης:	«Να	ξεκινήσετε	με	ένα	γενικό	χαρακτηρισμό	.	Για	
παράδειγμα,	ο	φίλος	μου	ο	Αργύρης	είναι	τρελός,		κ.λπ.	Έχετε	ανοιχτό	το	βιβλίο	σας	στη	
σελίδα	88,	έχετε	το	φύλλο	της	δουλειά	σας	κι	έχετε	τους	κανόνες	για	την	περιγραφή.	
Γράψτε	για	ένα	φίλο	σας	και	μη	ξεχάσετε	όνομα,	εξωτερικά	χαρακτηριστικά,	να	βάλετε	
κάποιο	περιστατικό,	να	βάλετε	συναισθήματα,	να	κλείσετε	με	μια	γενική	κρίση,	κάντε	
παραγράφους	και	καλά	γράμματα.	Όποια	απορία	έχετε	μπορείτε	να	ρωτήσετε	την	ομάδα	
σας.	Είναι	10:20.	Στις	10:45	παίρνω	τα	γραπτά	σας.»	
	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 παραγωγής	 του	 κειμένου	 υπενθύμιζε	 τη	 χρήση	 σχημάτων	 λόγου,	
επιθέτων	και	του	ενεστωτικού	χρόνου,	στοιχεία	που	περιλαμβάνονται		στο	σχεδιάγραμμα	
που	 είχε	 δοθεί	 στα	 παιδιά	 (βλ.	 εικόνα	 2)	 και	 το	 οποίο	 καταγράφει	 τη	 μικροδομή	 του	
περιγραφικού	κειμένου	(βλέπε	απόσπασμα	6).	
	
Απόσπασμα	(6):	
Ο	 δάσκαλος	 υπενθυμίζει	 στους/στις	 	 μαθητές/-τριες:	 «Μη	 ξεχάσετε	 ενεστώτα,	 επίθετα,	
παρομοιώσεις,	μεταφορές	everything.»	
[…]	
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Ο	 δάσκαλος	 απευθυνόμενος	 στις	 ομάδες	 Α΄	 ,	 Β΄	 ,	 Γ΄,	 τις	 προτρέπει:.	 «Κοιτάξτε	 τα	
συννεφάκια	του	βιβλίου	για	βοήθεια.»	
[…]	
Ο	 Δάσκαλος	 συμβουλεύει	 τις	 τρεις	 ομάδες:	 «Προσοχή	 στη	 σύνδεση	 των	 προτάσεων.	
Χρησιμοποιείστε	ασύνδετο	σχήμα.	Μη	κάνετε	επαναλήψεις.»	
	
Αξιοσημείωτο	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 οδηγίες	 που	 δόθηκαν	 για	 την	 παραγωγή	 ενός	
περιγραφικού	 κειμένου	 αποτέλεσαν	 βασικό	 κριτήριο	 και	 για	 την	 αξιολόγηση	 των	
παραχθέντων	από	τα	παιδιά	κειμένων,	όπως	φαίνεται	από	την	άμεση	υπόδειξη	που	δίνει	ο	
εκπαιδευτικός	στους/στις	μαθητές/-τριες	στο	απόσπασμα	(7).		
Απόσπασμα	(7):	
Δάσκαλος:	 «Καθώς	 διαβάζει	 ο	 καθένας,	 οι	 υπόλοιποι	 να	 κοιτάζετε	 τις	 οδηγίες	 που	
υπάρχουν	 κάτω	 από	 το	 ποίημα	 για	 να	 δείτε	 εάν	 συμπεριλαμβάνονται	 στο	 κείμενο	 του	
παιδιού.»	
3ος	 κύκλος:	 Επεξεργασία	 κατασκευασμένου	 κειμένου	 –	 Από	 τη	 μικρο-δομική	 επεξεργασία	
στη	μελέτη	του	τρόπου	οργάνωσης	των	πληροφοριών.	Ο	3ος	μαθησιακός	κύκλος	στηρίχτηκε	
σε	δραστηριότητες	γύρω	από	ένα	κατασκευασμένο	περιγραφικό	κείμενο	με	τίτλο	«Ο	φίλος-	
Η	φίλη	μου»,	το	οποίο	συγγενεύει	θεματικά	με	τα	κείμενα	που	είχαν	ήδη	παραγάγει	στους	
προηγούμενους	 κύκλους	 οι	 μαθητές/-τριες.	 Από	 το	 κείμενο	 απουσιάζει	 η	 οργάνωση	 των	
πληροφοριών	σε	παραγράφους,	ενώ	παράλληλα	κυριαρχούν	τα	ορθογραφικά	λάθη.	Αξίζει	
να	 σημειωθεί	 ότι	 το	 κείμενο	 αυτό	 πλαισιώνεται	 από	 τις	 οδηγίες	 περιγραφής	 ενός	
προσώπου	που	είχαν	ήδη	δοθεί	και	αποτυπώνονται	στην	εικόνα	1.		
Όπως	φαίνεται	στο	απόσπασμα	 (8),	ο	 εκπαιδευτικός	με	άμεσο	και	σαφή	 τρόπο	υπέδειξε	
στους	μαθητές/-τριες	να	διορθώσουν	σε	πρώτο	επίπεδο	την	ορθογραφία	και	στη	συνέχεια	
να	επεξεργαστούν	τη	μακροδομή	του	κειμένου	με	βάση	τον	πίνακα	των	οδηγιών	που	είχαν	
στη	διάθεσή	τους.	
	
Απόσπασμα	(8):	
Δάσκαλος:	«Έχετε	πέντε	λεπτά	μπροστά	σας.	Να	βρει	η	κάθε	ομάδα	τα	ορθογραφικά	λάθη	
και	αν	είναι	σωστό	το	κείμενο	μου	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	που	σας	έδωσα,	(εννοεί	τις	
οδηγίες	που	βρίσκονται	κάτω	από	το	κείμενο),	εάν	έχει	παραγράφους,	εάν	δε	έχει	να	μου	
βάλετε	εσείς	πού	ξεκινάει	και	πού	σταματάει	η	παράγραφος.	Και,	προσέξτε	λίγο,	εάν	είναι	
σύμφωνο	με	τις	οδηγίες.	Μιλάει	για	εξωτερικά	χαρακτηριστικά,	έχει	γενικό	χαρακτηρισμό	
,μιλάει	για	συναισθήματα;	Καλή	επιτυχία.	Έχετε	πέντε	λεπτά	μπροστά	σας.	
	

Κατά	τη	διάρκεια	της	επεξεργασίας	του	κειμένου	στην	ολομέλεια	της	τάξης,	οι	μαθητές/-
τριες	 με	 βάση	 τις	 υποδείξεις	 του	 εκπαιδευτικού	 εργάστηκαν	 ταυτόχρονα	 σε	 α)	 επίπεδο	
ορθογραφίας	λέξεων	(«Προχωράω.	‘…είναι	συμαθητής	μου…’	.Έχω	λάθος;»),	β)	σε	επίπεδο	
προτάσεων	 («Άρα	 πόσες	 προτάσεις	 έχω;»	 ,	 «Άρα	 τι	 σύνδεση	 έχουμε;»),	 	 αλλά	 και	 γ)	 σε	
επίπεδο	 ολόκληρου	 κειμένου	 οργανώνοντας	 τις	 πληροφορίες	 σε	 παραγράφους,	 όπως	
φαίνεται	στο	συνομιλιακό	απόσπασμα	(9).		
	
Απόσπασμα	(9):	
Δάσκαλος:	«Δεν	επαναλαμβάνω.	Δείχνω	μια	καινούρια	πληροφορία.	Να	αλλάξω	
παράγραφο;»	
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Χαρίκλεια:	«Όχι	εκεί.	Μετά	το	«ήρεμος»		
Δάσκαλος:	«Γιατί	μετά	το	‘ήρεμος’	τι	αλλάζει;»	
Χαρίκλεια:	«Γιατί	μετά	το	‘ήρεμος’	δεν	λέει	πώς	είναι…	ότι	φοράει	γυαλιά…	Μετά	το	
‘ήρεμος’	λέει	ότι	‘είναι	δίκαιος	στα	παιχνίδια’.»		
Βασίλης:	«Χαρούλα	διάβασες	τα	παρακάτω;»	(εννοεί	τις	οδηγίες	που	υπάρχουν	κάτω	από	
το	κείμενο	)	
Δάσκαλος:	«Τι	θέλεις	να	πεις;»		
Ντίνα:	«Είναι	η	συμπεριφορά	του.»	
Βασίλης:	«Να	μην	μπει	στο	‘ήρεμος’	παράγραφος,	γιατί	λέει	είναι	δίκαιος	στα	παιχνίδια,	
άρα	λέει	για	τη	συμπεριφορά	του,	για	το	πώς	φέρεται.	Άρα,	πρέπει	να	μπει	παράγραφος	
‘στο	σπάνιος	φίλος’»		
Χάρης:	«Κύριε	κανονικά	πιο	πάνω	δεν	χωρίζεται	η	παράγραφος;»		
Ντίνα:	«Και	τον	χαρακτήρα	του.»		
Βασίλης:	«Ναι	και	όταν	ο	Άλεξ	κάνει	ζαβολιές,	τους	συμβουλεύει.	Χαρακτήρας	και	
συμπεριφορά.»	
Δάσκαλος:	«Θα	μπορούσα	να	ξεκινήσω	την	3η	παράγραφο	με	το	‘ο	χαρακτήρας	του	είναι	
ήρεμος	και	δίκαιος;’».	
Χρήστος:	«Κύριε	μέσα	δεν	θα	μπορούσαμε	να	βάλουμε	το	‘Είναι	σπάνιος	φίλο’;»	Δάσκαλος:	
«Να	ξεκινήσουμε	από	εκεί;»	
Χρήστος:	«Ναι.»	
Βασίλης:	«Δεν	έχει	σημασία	το	βάλουμε	ή	δεν	το	βάλουμε.»	
Δάσκαλος:	«Εγώ	θα	το	έβαζα	Βασίλη…»		
Βασίλης:	«Ναι	το	ξέρω	επειδή	ομορφαίνει	το	λόγο.»	
Δάσκαλος:	«Όχι	επειδή	ομορφαίνει	το	λόγο	αλλά	επειδή	είναι	ένα	γενικό…»	
Βασίλης:	«…χαρακτηριστικό.»	
	
ΙΙ)	 Ατομική	 παραγωγή	 περιγραφικού	 κειμένου	 με	 τίτλο	 «Ο	 δάσκαλός	 μου».	 Η	 εν	 λόγω	
δραστηριότητα	 δεν	 προέρχεται	 από	 το	 σχολικό	 εγχειρίδιο	 αλλά	 αποτελεί	 πρόταση	
εμπλουτισμού	του	από	τον	εκπαιδευτικό.	Στόχος	είναι	η	περιγραφή	του	εκπαιδευτικού	της	
τάξης.	Όπως	έχει	αναφερθεί	σε	σχέση	με	την	παραγωγή	του	πρώτου	κειμένου,	ο	δάσκαλος	
επεσήμανε	 αρκετές	φορές,	 όπως	φαίνεται	 και	 στο	 απόσπασμα	 (10),	 την	 αξιοποίηση	 των	
οδηγιών	 περιγραφής	 ενός	 προσώπου	 που	 είχε	 δοθεί	 στους	 μαθητές/-τριες	 ως	
σχεδιάγραμμα	(εικόνα	1),	ενώ	κατά	τη	διάρκεια	της	συγγραφής	τόνιζε	τη	χρήση	επιθέτων.			
	
Απόσπασμα	(10):	
Δάσκαλος:	«Κρατήστε	τις	οδηγίες	για	την	περιγραφή	προσώπου	μπροστά	σας.»		
[…]	
Δάσκαλος:	 «Μη	 ξεχάσετε	 να	 δείτε	 τις	 οδηγίες	 που	 έχετε	 στο	 χαρτί.	 Μη	 ξεχάσετε	
παραγράφους,	επίθετα,	μικρές	προτασούλες,	ολοκληρωμένο	νόημα.»	
[…]	
Τζίνα:	«Πόσες	παραγράφους	να	γράψουμε;»									
Δάσκαλος:	«Τις	οδηγίες	δείτε.	Στο	άλλο	το	κείμενο	που	διορθώσαμε	πέντε	παραγράφους	
κάναμε.	Άρα;»		
[…]	
Δάσκαλος:	«Δεν	σας	ενδιαφέρει	ρε	παιδιά.	Επίθετα	βάλτε.»						
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[…]																																				
Δάσκαλος	προς	όλους:	«Μη	ξεχάσετε	επίθετα!»	
	
4ος	 κύκλος:	 Αξιοποίηση	 εικόνων	 –	 Εισαγωγή	 στο	 θέμα	 «Ο	 παππούς	 και	 η	 γιαγιά»	 ως	
σκαλωσιά	 για	 την	 παραγωγή	 κειμένου.	 Πριν	 από	 την	 τελευταία	 διαδικασία	 παραγωγής	
περιγραφικού	κειμένου,	ο	εκπαιδευτικός	πρόβαλε	μια	σειρά	από	εικόνες	που	απεικόνιζαν	
πρόσωπα	 τρίτης	 ηλικίας,	 τον	 παππού	 και	 τη	 γιαγιά,	 και	 στιγμιότυπα	 από	 τη	 ζωή	 σε	
παλαιότερες	 εποχές.	 Αν	 και	 θα	 μπορούσε	 η	 συζήτηση	 να	 οδηγήσει	 σε	 μια	 πλούσια	
περιγραφή	 των	 εικόνων	 μέσα	 από	 τη	 σύνδεση	 των	 χαρακτηριστικών	 των	 εικονιζόμενων	
ατόμων	 με	 το	 κοινωνικό	 πλαίσιο	 της	 εποχής	 τους,	 (π.χ.	 τα	 σκληρά	 χέρια	 μιας	 εικόνας	
μπορεί	να	αποτυπώνουν	τη	δύσκολη		ζωή	στα	χωράφια	με	επίπονες	αγροτικές	εργασίες	και	
να	 αντιπαραβληθούν	 με	 τα	 πιο	 λεία	 χαρακτηριστικά	 των	 σημερινών	 γιαγιάδων	 [βλ.	
απόσπασμα	 11]),	 η	 συζήτηση	 στηρίχτηκε	 σε	 μια	 αρκετά	 επιφανειακή	 περιγραφή	 των	
εικόνων.		
	
Απόσπασμα	(11):	
Ποια	διαφορά	έχει	η	δική	μου	γιαγιά	με	αυτή	τη	γιαγιά	και	τον	παππού;	
Άλεξ:	‘Είναι	πιο	σύγχρονη	η	γιαγιά	στην	εικόνα.	Δεν	εννοώ	ότι	έχει	πόδια	ρομπότ.’	
Χρήστος:	‘Ότι	είναι	και	οι	δυο	γιαγιάδες.’	
Αλέξανδρος:	‘Καμία.	
Δάσκαλος:	 ‘Η	 μία	 ομοιότητα	 είναι	 ότι	 και	 οι	 δυο	 είναι	 γιαγιάδες.	 Η	 διαφορά	 είναι	 ότι	 η	
γιαγιά	αυτής	της	εικόνας	είναι	πιο	σύγχρονη.	Τι	εννοείτε	πιο	σύγχρονη;’	
Βασίλης:	 ‘Δηλαδή	αυτή	είναι	μεγαλωμένη	σε	άλλη	εποχή.	Σε	καλύτερο	περιβάλλον	σε	πιο	
νέα	πράγματα’	Τώρα	 για	 παράδειγμα,	 εάν	 θέλουμε	 γάλα	 το	 παίρνουμε	 	 δίπλα	 από	 το	
μπακάλικο.’	
Δάσκαλος:	‘Ποια	είναι	η	διαφορά	αυτής	της	γιαγιάς	με	την	προηγούμενη	που	σας	έδειξα.’	
Ντίνα:	‘Δεν	φοράει	τσεμπέρι.’	
Βασίλης:	‘Φοράει	«swatch»	ρολόι.’	
Άλεξ:	‘Και	αντί	να	κάνει	μόνη	της	τις	δουλειές,	έχει	τον	εγγονό	της	να	τη	βοηθάει.’	
Δάσκαλος:	‘Ωραία,	Τζοάνα;’	
Τζίνα:	‘Η	προηγούμενη	γιαγιά	φοράει	παλιά	ρούχα.’	
Δάσκαλος:	‘Όχι	παλιά	ρούχα	αλλά	ρούχα	της	εποχής	της.	Αυτή	φοράει	πιο	μοντέρνα.’	
Η	Τζίνα	συνεχίζει:	‘Και	αυτή	η	γιαγιά	δεν	φαίνεται	κουρασμένη.’	
Δάσκαλος:	‘Μπράβο.’	
Χαρίκλεια:	‘Αυτός	ο	παππούς	και	η	γιαγιά	δεν	έχουν	ανάγκη	να	κάνουν	δουλειές	για	να	
φέρουν	το	γάλα.’	
Ο	 Δάσκαλος	 επεξηγεί:	 ‘Δεν	 κάνουν	 δηλαδή	 αγροτικές	 δουλειές.	 Δεν	 κουράζονται	 τόσο	
πολύ.	
	
Αν	και	σε	άλλες	εικόνες	η	περιγραφή	κάποιων	αντικειμένων	που	τα	εικονιζόμενα	πρόσωπα	
κρατούν	 ή	 φορούν	 (π.χ.	 ατημέλητα	 ή	 κουρελιασμένα	 ρούχα)	 οδηγεί	 αναπόφευκτα	 στη	
συναγωγή	συμπερασμών	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	κοινωνικοί	παράγοντες	(όπως	είναι	το	
προσφυγικό	ή	ο	πόλεμος	[π.χ.	λήξη	Β’	Παγκοσμίου	πολέμου])	επιδρούν	και	καθορίζουν	το	
βάθος	 και	 την	 έκταση	 που	 θα	 δοθεί	 στην	 περιγραφή	 των	 αντικειμένων	 αυτών,	 οι	
συζητήσεις	 στην	 τάξη	 χαρακτηρίζονται	 από	 μια	 μη	 γόνιμη	 επικέντρωση	 στα	 αντικείμενα	
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που	συνοδεύουν	τα	εικονιζόμενα	πρόσωπα.	Παράλληλα,	άλλες	εικόνες	εκφράζουν	έντονο	
συναίσθημα	(σφιχτή	αγκαλιά	δύο	προσώπων,	λ.χ.)	και	θα	μπορούσαν		να	αποτελέσουν	τη	
βάση	 για	 την	 παραγωγή	 ενός	 αφηγηματικού	 κειμένου,	 μιας	 ιστορίας	 που	 να	
συμπεριλαμβάνει	και	να	επεκτείνει	την	εν	λόγω	εικόνα	(απόσπασμα	12),	 (όπως	η	ιστορία	
που	μπορεί	να	συνδέεται	με	την	περιγραφή	ενός	και	μόνο	ρούχου	σε	μια	κρεμάστρα	[βλ.	
απόσπασμα	13],	η	χρήση	των	εικόνων	παραμένει	αναξιοποίητη.		
	
Απόσπασμα	(12):	
Δάσκαλος:	‘Πάμε	σ	’αυτή	τη	φωτογραφία.’	
Περικλής:	 Εδώ	 βλέπουμε	 μια	 γιαγιά	 και	 το	 εγγονάκι	 της,	 που	 το	 αγκαλιάζει	 για	 να	 μην	
κρυώνει.’	
Δάσκαλος:	‘Φοράνε	κουρελιασμένα	ρούχα;’	
Τζίνα:	Όχι.’	
Δάσκαλος:	Άρα	τι	θα	μπορούσε	να	είναι;’	
Άλεξ:	‘Είναι	ταλαιπωρημένη	η	γιαγιά	πάρα	πολύ.	Μήπως	είναι	φτωχή;’	
Η	Ντίνα	συμφωνεί	με	τον	Άλεξ.	
Βασίλη:	‘Εγώ	λέω	ότι	η	γιαγιά	δεν	είχε	δει		το	εγγονάκι	της	για	πολύ	καιρό.	Συναντήθηκαν	
τυχαία	 στο	 δρόμο,	 το	 εγγονάκι	 έτρεξε	 στο	 μέρος	 της	 και	 η	 γιαγιά	 έσκυψε	 να	 το	
αγκαλιάσει.’	
Άλεξ:	‘Πάμε	πακέτο.’	(αναφέρεται	σε	τηλεοπτική	εκπομπή)	
Βασίλης	λέει	γελώντας:	‘«Πάμε	πακέτο	ναι».’	
Χάρης.:	 ‘Νομίζω	 ότι	 επειδή	 η	 γιαγιά	 δυσκολεύεται	 να	 περάσει	 το	 δρόμο	 το	 παιδάκι	 τη	
βοηθάει.’	
Δάσκαλος:	‘Ο	τρόπος	που	κάθονται	Χρήστο	(Σ.)	κάτι	άλλο	δείχνει.’	
Χρήστος.:	‘Είναι	ταλαιπωρημένες.	
Άλεξ:	‘Πόλεμος.’	
Βασίλης:	‘Πρόσφυγες.’	
Άλεξ:	‘Ναι	αυτό	ήθελα	να	πω.’	
	
Απόσπασμα	(13):	
Δάσκαλος:	‘Εδώ	τι	βλέπουμε;’	
Βασίλης:	‘Ένα	σακάκι.’	
Άλεξ:	‘Νομίζω	πέθανε	η	γιαγιά	και	ο	παππούς	κι		έμεινε	το	σακάκι	του	παππού.’	
Χρήστος	Σ.	προς	Άλεξ:	‘Κι	εγώ	αυτό	θα	‘λεγα.	Μπορεί	να	είναι	και	της	γιαγιάς.’	
Ο	΄Άλεξ	συνεχίζει:	‘Και	δεν	ζούνε		τα	εγγόνια,	τα	παιδιά	τους	,	οι	συγγενείς	τους.’	
Βασίλης:	‘Στη	φωτογραφία	είναι	η	γιαγιά	και	ο	παππούς	πιο	νέοι	και	τώρα	ο	παππούς	ή	η	
γιαγιά	πέθανε.	Η	φωτογραφία	δείχνει	μοναξιά	γιατί	είναι	άνθρωπος	και	δεν	έχει	πολλά	
ρούχα,	υπάρχει	μόνο	ένα	παλτό	κι	όχι	πολλά.’		
Άλεξ:	‘Είναι	στον	τάφο.’	
	
ΙΙΙ)	Παραγωγή		κειμένου	«Ο	παππούς	και	η	γιαγιά	μου»	σε	δυάδες.	Η	τελευταία	παραγωγή	
κειμένου	βασίστηκε	σε	δραστηριότητα	του	σχολικού	βιβλίου.	Οι	μαθητές/-τριες	κλήθηκαν	
να	πάρουν	τη	θέση	του	παιδιού	της	εικόνας	και	να	περιγράψουν	την	εικόνα,	τον	παππού	
και	τη	γιαγιά,	καθώς	και	τη	σχέση	του	εικονιζόμενου	παιδιού	με	αυτούς.	Πρόκειται	για	την	
παραγωγή	ενός	επιχειρηματολογικού	κειμένου	καθώς	τα	παιδιά	καλούνται	να	παραθέσουν	
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επιχειρήματα	 απαντώντας	 στο	 ερώτημα	 «Γιατί	 είναι	 σημαντική	 η	 σχέση	 ανάμεσα	 στον	
παππού,	στη	γιαγιά	και	στα	εγγόνια».	Εντούτοις,	ακολουθώντας	μια	διαδικασία	παρόμοια	
με	 εκείνη	 που	 οδήγησε	 στην	 παραγωγή	 του	 πρώτου	 κειμένου,	 ο	 εκπαιδευτικός	
επικεντρώνει	την	προσοχή	των	παιδιών	στη	μακροδομή	της	(εγκιβωτισμένης)	περιγραφής.	
Συγκεκριμένα,	 παρακίνησε	 τους/τις	 μαθητές/-τριες	 να	 παραγάγουν	 ένα	 περιγραφικό	
κείμενο	με	βάση	τη	μακροδομή	που	είχε	εισαχθεί	και	αξιοποιηθεί	κατά	τις	προηγούμενες	
διαδικασίες	συγγραφής	κειμένων.	Όπως	φαίνεται	στα	αποσπάσματα	(20)	και	(21),	μοίρασε	
στις	 ομάδες	 εκ	 νέου	 το	 φυλλάδιο	 με	 τα	 μακρο-δομικά	 στοιχεία	 της	 περιγραφής	 ενός	
προσώπου,	το	οποίο	υπάρχει	στο	σχολικό	εγχειρίδιο	και	είχε	διαμοιράσει	σε	προηγούμενη	
δραστηριότητα	 στην	 τάξη	 (βλ.	 εικόνα	 2).	 Παράλληλα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 συγγραφικής	
διαδικασίας	τόνιζε	την	ανάγκη	αναφοράς	στη	σχέση	μεταξύ	του	εγγονού,	του	παππού	και	
της	 γιαγιάς,	 χωρίς	 κάποιες	 ιδιαίτερες	 επεξηγήσεις	 ή	 στόχευση	 προς	 έναν	 πρωτο-
επιχειρηματολογικό	τουλάχιστον	στόχο.			
	
Απόσπασμα	(20):	
Δάσκαλος:	«Δεν	πειράζει	εγώ	δεν	θέλω	να	μου	γράψεις	για	τον	παππού.	Θέλω	να	πάρετε	
την	εικόνα	και	να	περιγράψετε	 το	παππού	και	 τη	γιαγιά	και	να	μου	γράψετε	 τη	σχέση	
που	υπάρχει	ανάμεσα	στον	παππού	τη	γιαγιά	και	το	εγγόνι.»	
[…]	
Δάσκαλος:	«Η	εικόνα	θα	σας	βοηθήσει	στην	περιγραφή	και	στις	παραγράφους.»	
	
Απόσπασμα	(21):	
Ο	 δάσκαλος	 περνάει	 από	 την	 ομάδα	 Γ΄	 και	 αφήνει	 ένα	 φυλλάδιο	 με	 οδηγίες	 για	 την	
περιγραφή	ενός	προσώπου.	
Η	Ντίνα	παίρνει	 το	φυλλάδιο	και	διαβάζει	 :	«Πώς	περιγράφουμε	ένα	πρόσωπο.	Κατά	την	
περιγραφή	αναφέρουμε	ποιο	είναι	το	όνομα	και	η	ηλικία	του.»	
Ο	Άλεξ	βλέπει	τις	οδηγίες	και	λέει	στο	δάσκαλο:	‘Κύριε	δεν	είπατε	να	κάνουμε	την	άσκηση	
4,	γιατί	μας	δώσατε	οδηγίες;’		
Δάσκαλος:	«Δεν	σημαίνει	κάτι.	Δεν	είπαμε	ότι	θα	κάνετε	περιγραφή;»	
[…]	
Δάσκαλος	 προς	 όλους:	 «Μη	 ξεχάσετε	 να	 γράψετε	 τις	 σχέσεις	 που	 υπάρχουν	 ανάμεσα	
στον	παππού	και	τη	γιαγιά	και	σε	εσάς.»	
[…]	
Δάσκαλος	προς	όλους:	«Να	γράψετε	τι	κάνετε	με	τον	παππού	και	τη	γιαγιά.	Έρχεται	και	
σας	 παίρνει	 από	 το	 σχολείο;	 Εγώ	 πάντως	 τους	 λέω	 «χρόνια	 πολλά»	 και	 τους	 πάω	
λουλούδια.»	
[…]	
Δάσκαλος:	«Μήπως	ξεχάσατε	να	γράψετε	τι	κάνετε	εσείς	για	τον	παππού	και	τη	γιαγιά;»	

	
Διαβάζοντας	τις	επιλογές	του	εκπαιδευτικού	

Με	 ποιο	 τρόπο	 μπορούν	 να	 αναγνωστούν	 οι	 μαθησιακοί	 κύκλοι	 που	 υλοποιήθηκαν	 στη	
συγκεκριμένη	 τάξη;	 Συνιστούν	 μια	 σκαλωσιά	 που	 εισάγει	 σταδιακά	 τα	 παιδιά	 στα	
συστατικά	 του	 περιγραφικού	 κειμενικού	 είδους;	 Η	 κριτική	 ανάλυση	 που	 ακολουθεί	
επιχειρεί	 να	 αναδείξει	 τους	 πόρους	 και	 τις	 στρατηγικές	 που	 παρέχουν	 στα	 παιδιά	 τα	
πλαίσια	 που	 οικοδομήθηκαν	 πριν	 από	 την	 παραγωγή	 κάθε	 περιγραφικού	 κειμένου,	 το	
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είδος	 της	 μαθησιακής	 διαδρομής	 που	 διαμορφώθηκε	 καθώς	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	
μαθησιακής	αυτής	διαδρομής	σε	σχέση	με	εκείνη	του	εγχειριδίου.		
Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	ο	εκπαιδευτικός,	κατά	την	αναπλαισίωση	της	ενότητας,	διαλέγεται	
με	συγκεκριμένα	στοιχεία	και	δομικά	της	σχήματα.	Διαλέγεται	με	τις	επιλογές	εκείνες	που	
προωθούν	 μια	 συγκεκριμένη	 οπτική	 για	 τον	 τρόπο	 κατάκτησης	 των	 κειμενικών	 	 ειδών:	
μέσω	 της	 αναπαραγωγής	 των	 συστατικών	 τους,	 όπως	 αυτά	 παρουσιάζονται	 σε	 πρότυπα	
κείμενα.	Η	πρόσβαση	των	μαθητών/-τριών	στα	συστατικά	του	υπό	διερεύνηση	κειμενικού	
είδους	γίνεται	μέσα	από	την	εμπλοκή	των	παιδιών	με	συγκεκριμένου	τύπου-	λογοτεχνικά-	
κείμενα.	 Αν	 και	 μπορεί	 εύλογα	 να	 αναρωτηθεί	 κανείς	 αν	 τα	 ποιήματα	 συνιστούν	 τις		
κατάλληλες	γλωσσικές	μονάδες	για	τον	εντοπισμό	των	συστατικών	ενός	κειμενικού	είδους,	
η	επιλογή	αυτή	απηχεί	μια	συγκεκριμένη	–	και	κυρίαρχη	στο	ελληνικό	πλαίσιο-	φιλοσοφία	
αναφορικά	με	τη	συμβολή	της	λογοτεχνίας	στη	γλωσσική	καλλιέργεια.	Αν	και	δεσπόζουσα	
οπτική	 σε	 προηγούμενα	 εγχειρίδια,	 η	 σύνδεση	 λογοτεχνίας	 και	 γλωσσικής	 καλλιέργειας	
έχει	 αποδυναμωθεί	 στα	 γλωσσικά	 εγχειρίδια	 που	 απηχούν	 τη	 φιλοσοφία	 της	
επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής	προσέγγισης.	Η	 εν	 λόγω	προσέγγιση	 τονίζει	 την	ανάγκη	
πρόσβασης	των	ατόμων	στην	πολυπλοκότητα	της	κειμενικής	επικοινωνίας	όπως	δομείται	
μέσα	 από	 ποικίλα,	 χρηστικού	 τύπου,	 κείμενα.	 Ωστόσο,	 τα	 μικρά	 ίχνη	 της	 παραδοσιακής	
οπτικής,	 παρόντα	 στην	 υπό	 μελέτη	 ενότητα,	 αξιοποιούνται	 	 αμέσως	 και	 εμπλουτίζονται	
από	τον	εκπαιδευτικό-	μια	επιλογή	που	απηχεί	τα	μοντέλα	μάθησης	του	γραπτού	λόγου	με	
τα	οποία	λειτουργεί	ο	εκπαιδευτικός	και	τα	οποία	συγκροτούν	την	ταυτότητά	του.		
Για	 την	πρόσβαση	των	μαθητών/-τριών	στο	επιδιωκόμενο	κειμενικό	είδος	ποικίλες	άλλες	
διαδικασίες	 λαμβάνουν	 χώρα.	 Σε	 γενικές	 γραμμές,	 ο	 εκπαιδευτικός,	 αν	 	 και	 κατά	 βάση	
στηρίζεται	 στην	 πρώτη	 υπο-ενότητα,	 αναγιγνώσκει	 αυτή	 με	 τρόπο	 που	 οδηγεί	 στην	
αξιοποίηση	 κάποιων	 πόρων	 και	 στη	 συρρίκνωση	άλλων	 -	 εκείνων	 που	 είναι	φορείς	 μιας	
διαφορετικής	 ιδεολογίας	 για	 την	 κειμενική	 επικοινωνία	 (και	 αναδεικνύουν	 την	
πολυπλοκότητα	αυτής)	και	συμβάλλουν	στην	καλλιέργεια	‘απαιτητικών’	κειμενικών	ειδών	
(όπως	επιχειρημάτων	με	εγκιβωτισμένο	τον	κειμενικό	τύπο	της		περιγραφής	προσώπου).			
Αξιοποιώντας	το	σχεδιάγραμμα	του	περιγραφικού	κειμένου	που	δίνεται	στο	πρώτο	δομικό	
σχήμα	 της	 ενότητας,	 αλλά	 αγνοώντας	 τους	 πόρους	 που	 αφορούν	 στην	 παραγωγή	 ενός	
επιχειρηματολογικού	κειμένου	με	σαφή	επικοινωνιακό	στόχο,	ο	εκπαιδευτικός	προβαίνει	
σε	 	επιλογές	που	στην	ουσία	συρρικνώνουν	τη	συνθετότητα	των	προσφερόμενων	από	το	
εγχειρίδιο	 πόρων.	 Αποκόπτοντας	 το	 σχεδιάγραμμα	 των	 δομικών	 συστατικών	 του	
περιγραφικού	κειμένου	από	το	επικοινωνιακό	του	πλαίσιο,	δηλαδή	την	αξιοποίησή	του	για	
την	παραγωγή	ενός	 επιχειρηματολογικού	κειμένου,	ο	 εκπαιδευτικός	παρέχει	 ένα	στατικό		
σχήμα		προς	αναπαραγωγή	του	από	τα	παιδιά,		αποκόπτοντας	τους	μαθητές	από	την	ουσία	
της	 παραγωγής	 κειμένου:	 την	 υλοποίηση	 κάποιου	 	 στόχου.	 	 Αν	 και	 η	 επιλογή	 αυτή	 θα	
μπορούσε	 να	 ερμηνευτεί	 ως	 υιοθέτηση	 της	 «κατάλληλης»	 ανταπόκρισης	 στις	
περιορισμένες	 κειμενικές	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες	 του	 μαθητικού	 δυναμικού	 της	 τάξης,	
αξίζει	να	δούμε	αν	με	τις	μεταγενέστερες	δραστηριότητες	ο	εκπαιδευτικός	οδηγεί	τους/τις	
μαθητές/-τριες	 σε	 μια	 	 πιο	 επικοινωνιακά	 προσανατολισμένη	 οπτική	 στη	 διαδικασία	
παραγωγής	 κειμένου,	 δίνοντας	 στα	 παιδιά	 τη	 δυνατότητα	 να	 επιλέξουν	 από	 τα	 δομικά	
στοιχεία	ενός	κειμενικού	είδους	εκείνα	που	θεωρούν	ότι	συμβάλλουν	στην	επίτευξη	ενός		
επικοινωνιακού	στόχου.	
Εξετάζοντας	τους	4	κύκλους	ως	προς	τα	μαθησιακά	στοιχεία	που	ο	καθένας	παρέχει	για	την	
πρόσβαση	 των	 μαθητών/τριών	 στο	 κειμενικό	 είδος	 της	 «περιγραφής	 προσώπου»,	
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καθίσταται	φανερό	ότι	δεν	υπάρχει	εξέλιξη	στη	μαθησιακή	διαδρομή	που	οικοδομήθηκε.	
Αν	 και	 θα	 μπορούσε	 να	 δομηθεί	 σταδιακά	 μια	 πιο	 σύνθετη	 διαδρομή,	 είτε	 με	 την	
προσθήκη	νέων	πληροφοριών		ή		με	την	αναπλαισίωση		των	ήδη	παρεχόμενων	πόρων	και		
την	ένταξή	τους	σε	ένα	νέο	πλαίσιο,	ο	κάθε	κύκλος	ανακυκλώνει	με	στατικό	τρόπο	(με	τα	
ίδια	ή	παραπλήσια	σχεδιαγράμματα,	λ.χ.)	το	ίδιο	σώμα	πληροφοριών:	την	παρουσίαση	της	
μακροδομής	του	περιγραφικού	κειμένου.	Ωστόσο,	η	συνεχής	χρήση	συγκεκριμένων	πόρων	
–	 της	 στατικής	 αναπαραγωγής	 οδηγιών	 –	 για	 τη	 πρόσβαση	 των	 μαθητών/-τριών	 σε	 ένα	
κειμενικό	 είδος	 δεν	 είναι	 ουδέτερη:	 απηχεί	 μια	 προγενέστερη	 –	 και	 παρωχημένη	 πλέον-	
οπτική	για	 την	μάθηση	 του	γραπτού	λόγου.	Ο	γραπτός	λόγος	μπορεί	 να	καλλιεργηθεί	με	
την	 μίμηση	 ή	 την	 αναπαραγωγή	 συστατικών	 που	 εξάγονται	 από	 πρότυπα	 κείμενα.	 Αυτή	
ωστόσο	 η	 οπτική	 λειτουργεί	 ανασταλτικά,	 μια	 και	 περιορίζει	 τις	 κειμενικές	 γνώσεις	 των	
μαθητών/τριών,	 ενώ	 παράλληλα	 	 αποτρέπει	 την	 πρόσβασή	 τους	 σε	 πιο	 δυναμικές	
διαδικασίες	που	ενυπάρχουν	στο	εγχειρίδιο	και	οι	οποίες	συναρτούν	 	 το	γραπτό	λόγο	με	
μια	επικοινωνιακά	προσανατολισμένη	προσέγγιση	της	κειμενικής	επικοινωνίας.		
Παρόλα	 αυτά,	 η	 ενδελεχής	 μελέτη	 των	 επιμέρους	 πρακτικών	 του	 εκπαιδευτικού		
αναδεικνύει	ότι	 	κάποιες	από	τις	επιλογές	του	δίνουν	το	έναυσμα	για	μια	πιο	δυναμική	–	
επικοινωνιακή-	προσέγγιση	του	περιγραφικού	κειμένου.	Ενδεικτικά	αναφέρουμε	το	πρώτο	
βήμα	 του	 4ου	 κύκλου,	 που	 επικεντρώθηκε	 στην	 επεξεργασία	 εικόνων.	 Η	 επιλογή	 αυτή	
εισάγει	στην	τάξη	έναν	σημαντικό	μαθησιακό	πόρο	-	τις	εικόνες-	που	είναι	κατάλληλος	για	
το	 γλωσσικό	 δυναμικό	 της	 τάξης,	 ενώ	 	 παράλληλα	 βοηθά	 στο	 να	 επανανοηματοδοτεί	 ο	
τρόπος	περιγραφής	των	προσώπων	με	κοινωνικές	διαστάσεις.	Η	σύνδεση	της	περιγραφής	
των	εικονιζόμενων	προσώπων	με	άλλα	πρόσωπα,	μη	εικονιζόμενα,	και	με	αλληλεπιδράσεις	
θα	μπορούσαν	 να	αποτελέσουν	 το	υλικό	 για	 την	αφήγηση	μιας	 	 ιστορίας.	Με	 τον	 τρόπο	
αυτό,	 η	 περιγραφή	 προσώπων	 θα	 μπορούσε	 να	 χρησιμοποιηθεί	 	 ως	 συστατικό-	 να	
εγκιβωτιστεί-	 ενός	 άλλου	 κειμενικού	 είδους,	 του	 αφηγηματικού,	 που	 είναι	 οικείο	 στην	
παιδιά	της	εν	λόγω	τάξης	(και	όχι	του	επιχειρηματολογικού,	όπως	το	εγχειρίδιο	προτάσσει,	
που	 μπορεί	 να	 είναι	 απαιτητικό	 για	 το	 γλωσσικό	 και	 κειμενικό	 υπόβαθρο	 των	
συγκεκριμένων	 μαθητών/-τριών).	 Παρόλο	 που,	 όπως	 έχει	 καταδειχτεί,	 τα	 παιδιά	
προέβησαν	 σε	 απλές,	 προφορικές	 αφηγηματικές	 περιγραφές,	 η	 συγκεκριμένη	
δραστηριότητα	δεν	αξιοποιήθηκε		με	δυναμικό	τρόπο.	Μάλιστα,	αν	το	συγκεκριμένο	βήμα	
προτάσσονταν	 (στην	 αρχή	 του	 1ου	 κύκλου,	 λ.χ.),	 θα	 συνέβαλε	 αποφασιστικά	 στο	 να	
επαναπροσδιοριστούν	οι	χρησιμοποιούμενες	οδηγίες	και	τα	σχεδιαγράμματα	που	είχαν	ως		
επίκεντρο	τη	στατική	εξωτερική	περιγραφή	προσώπων	και	το	στατικό	τρόπο	αναφοράς	σε	
συναισθήματα,	αναδεικνύοντας	ότι	τα	συναισθήματα	για	ένα	πρόσωπο	προέρχονται	μέσα	
από	 μια	 ιστορία	 που	 πρέπει	 να	 ειπωθεί	 και	 ένα	 ευρύτερο	 κοινωνικό	 πλαίσιο	 που	 αυτή	
απηχεί.		
Φαίνεται	 επομένως	 ότι	 μέσα	 από	 την	 επανάληψη	 μιας	 σειράς	 διαδικασιών	 και	
πανομοιότυπων	 οδηγιών	 οικοδομήθηκε	 ένα	 μαθησιακό	 σύμπαν	 που	 θεμελιώνει	
συγκεκριμένου	τύπου	κειμενικές	γνώσεις	και	συγγραφικές	ταυτότητες	μαθητών/-τριών:	την	
πρόσβαση	στην	παραγωγή	κειμένων	μέσω	της	πιστής	αναπαραγωγής	οδηγιών,	την	έλλειψη	
δημιουργικής	εμπλοκής	με	τα	νοήματα	και	την	αποσιώπηση	της	επικοινωνιακής	διάστασης	
του	 γραπτού	 λόγου.	 Ιδεολογικά	 το	 σύμπαν	 αυτό	 μπορεί	 να	 αποτυπωθεί	 ως	 εξής:		
«συρρίκνωση	 των	 μαθησιακών	 ευκαιριών	 μέσω	 του	 επιφανειακού	 εμπλουτισμού	 των	
πόρων	της	ενότητας».		
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Συμπεράσματα	
Στόχος	 της	 παρούσας	 έρευνας	 ήταν,	 διερευνώντας	 τις	 πρακτικές	 γραμματισμού	 που	
υιοθετήθηκαν	από	έναν	εκπαιδευτικό	σε	μια	μεικτή	σχολική	κοινότητα	Στ’	δημοτικού,	 να	
προσφέρει	 τα	εργαλεία	εκείνα	που	μπορούν	να	αξιοποιηθούν	για	μια	κριτική	 	ανάγνωση	
της	 σχολικής	 τάξης.	 Η	 μελέτη	 κατέδειξε	 ότι	 η	 κριτική	 κατανόηση	 των	 επιλογών	 ενός	
εκπαιδευτικού	στην	πράξη	είναι	εφικτή	μέσα	από	την	ανάλυση	του	τρόπου	με	τον	οποίο	ο	
κάθε	 εκπαιδευτικός	 τοποθετείται	 απέναντι	 σε	 ιδεολογικές	 δομές	 και	 προτάσεις	 –	 όπως	
αυτές	που	το	γλωσσικό	εγχειρίδιο	εκφράζει.	Η	κατανόηση	των	διαδικασιών	με	τις	οποίες	οι	
εκπαιδευτικοί	 αναγιγνώσκουν	 και	 επανασχεδιάζουν	 το	 προτεινόμενο	 από	 το	 γλωσσικό	
εγχειρίδιο	μαθησιακό	σύμπαν	συνιστά	εργαλείο	ανάδειξης	 των	μοντέλων	για	 τη	γλώσσα,	
τον	 προφορικό	 	 και	 το	 γραπτό	 λόγο	 που	 οι	 εκπαιδευτικοί	 κατέχουν	 και	 ενδείκτη	 για	 το	
είδος	των	μαθητικών	ταυτοτήτων	που	αυτά	διαμορφώνουν.	
Η	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 κατέγραψε	 την	 πρόθεση	 ενός	 εκπαιδευτικού	 να	
επανασχεδιάσει	 πρακτικές	 του	 γλωσσικού	 εγχειριδίου	 της	 Στ’	 γύρω	από	 την	 καλλιέργεια	
του	 γραπτού	 λόγου	με	 τρόπο	που	 να	βοηθήσουν	 τη	σταδιακή	πρόσβαση	 των	μαθητών/-
τριών	της	τάξης	του-	και	κυρίως	αυτών	με	περιορισμένες	γλωσσικές	και	κειμενικές	γνώσεις	
-	 σε	 σημαντικά	 κειμενικά	 είδη	 του	 σχολικού	 γραμματισμού.	 Ο	 εκπαιδευτικός	 μέσα	 από	
διαδικασίες	 διαλόγου	 με	 μια	 ενότητα	 και	 το	 μαθησιακό	 σύμπαν	 αυτής	 ανέδειξε,	 έφερε	
στην	 επιφάνεια	 και	 συνέβαλε	 στο	 να	 εδραιωθεί	 μια	 συγκεκριμένη	 	 οπτική	 για	 το	 πώς	
προσδιορίζεται	η	αποτελεσματική	καλλιέργεια	του	γραπτού	λόγου:	μέσα	από	την	τήρηση	
και	την	πιστή	αναπαραγωγή	μιας	σειράς	οδηγιών.	Τα	πλαίσια	που	διαμορφώθηκαν	για	να	
προωθήσουν	την	πρόσβαση	των	μαθητών/-τριών	σε	ένα	συγκεκριμένο	κειμενικό	είδος,	την	
περιγραφή	προσώπου,	απηχούν	τη	θεωρία	ή	το	μοντέλο	του	εκπαιδευτικού	–	μοντέλο		που	
καθορίζει	 τόσο	 τον	 τρόπο	ανάγνωσης	 του	 εγχειριδίου	όσο	και	 τον	 τρόπο	αναπλαισίωσης	
αυτού	 σε	 πράξη,	 μέσα	 από	 την	 εφαρμογή	 του	 σε	 μια	 τάξη	 με	 συγκεκριμένα	
χαρακτηριστικά.			
Μολονότι	 ο	 εκπαιδευτικός	 επιχείρησε	 να	 εμπλουτίσει	 την	 ενότητα	 του	 σχολικού	
εγχειριδίου	με	νέους	πόρους	(κείμενα),	δεν	κατάφερε	να	απεγκλωβιστεί	από	παρωχημένες	
λογικές	για	την	πρόσβαση	των	παιδιών	από	μειονεκτούντα	στρώματα	σε	κειμενικά	είδη	του	
σχολείου.	Οι	 «νέοι»	πόροι	που	ο	 εκπαιδευτικός	αξιοποίησε	 είτε	αποτελούν	 εμπλουτισμό	
του	είδους	των	πόρων	που	το	βιβλίο	περιέχει	(π.χ.	λογοτεχνικά	κείμενα	ή	κατασκευασμένα	
κείμενα)	 ή	 τα	 μαθησιακά	 τους	 οφέλη	 υποβαθμίζονται	 από	 τον	 επιφανειακό	 τρόπο	
επεξεργασίας	τους	(π.χ.	εικόνες).		
Η	επαναληπτικότητα	των	βημάτων	που	ακολουθήθηκαν	κατά	την	στατική	επεξεργασία	των	
κειμένων,	 η	 οποία	 αγνόησε	 την	 απόδοση	 νοήματος	 για	 να	 προτάξει	 μετακειμενικές	
διαδικασίες,	 διαδικασίες	 που	 αφορούν	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 στον	 εντοπισμό	 των	
δομικών	σχημάτων	της	περιγραφής,	κατέδειξε	μια	κυρίαρχη	στο	ελληνικό	πλαίσιο	οπτική:	
τη	 σύλληψη	 των	 λογοτεχνικών	 κειμένων	 ως	 μέσων	 για	 την	 γλωσσική	 καλλιέργεια	 των	
μαθητών/-τριών.	 Αν	 και	 η	 επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική	 προσέγγιση	 χαρακτηρίζεται	
κυρίως	 από	 την	 αξιοποίηση	 άλλου	 τύπου,	 χρηστικών	 κειμένων,	 η	 παλαιότερη	 οπτική	 –	
κυρίαρχη	στα	προηγούμενα	εγχειρίδια	 (βλέπε	Kostouli,	2002)	φαίνεται	να	συνυπάρχει	με	
τη	 νεότερη.	 Η	 ανάλυση	 του	 τρόπου	 εφαρμογής	 της	 σχετικής	 διαδικασίας	 στην	 τάξη	
κατέδειξε	ότι	μέσα	από	την	έμφαση	στον	εντοπισμό	των	κειμενικών	κριτηρίων	τα	μέλη	της	
σχολικής	 κοινότητας	 όχι	 μόνο	 μαθαίνουν	 να	 προσεγγίζουν	 τα	 κείμενα	 ως	 στατικές	
αποπλαισιωμένες	 δομές	 αλλά	 κατακτούν	 και	 παρωχημένες	 πλέον	 προσδοκίες	 για	 το	 τι	
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σημαίνει	καλλιέργεια	γραπτών	κειμένων:	οι	μαθητές/-τριες	διαμορφώνουν	την	άποψη	ότι	
ένα	 κείμενο	 πρέπει	 να	 ακολουθεί	 συγκεκριμένες	 οδηγίες	 και	 κανόνες	 προκειμένου	 να	
θεωρηθεί	ολοκληρωμένο	και	αποτελεσματικό.		
Συνάγεται,	εν	τέλει,	ότι	ο	εκπαιδευτικός,	μολονότι	φαίνεται	να	διαλέγεται	με	το	μαθησιακό	
σύμπαν	της	ενότητας	και	να	προβαίνει	σε	αλλαγές	προς	όφελος	των	μαθητών/-τριών	της	
τάξης	 του,	 δομεί	 πρακτικές	 που	 ενισχύουν	 τις	 περιορισμένες	 κειμενικές	 γνώσεις	 των	
παιδιών.	 Μέσα	 από	 την	 εφαρμογή	 παραδοσιακών	 σχημάτων,	 την	 πιστή	 αναπαραγωγή	
βημάτων	και	οδηγιών,	τα	παιδιά	δεν	αποκτούν	πρόσβαση	στη	δυναμική	φύση	του	γραπτού	
λόγου	 και	 δεν	 κατανοούν	 την	 πλαισίωση	 των	 γλωσσικών	 και	 κειμενικών	 επιλογών	 -δεν	
εμπλέκονται	 σε	 δυναμικές	 διαδικασίες	 για	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 στοιχεία	 όπως	 το	
επικοινωνιακό	 πλαίσιο	 και	 ο	 επικοινωνιακός	 στόχος	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 για	 την	
επιλογή	συγκεκριμένων	τρόπων	ή	οπτικών	περιγραφής	ενός	προσώπου.		
Τα	δεδομένα	 της	 έρευνας	δίνουν	 το	 έναυσμα	 για	 την	ανάγκη	διερεύνησης	 και	πρότασης	
νέων	 οπτικών	 και	 κατευθύνσεων	 στις	 διαδικασίες	 επιμόρφωσης	 των	 εκπαιδευτικών.	 Τη	
στιγμή	που	με	τα	νέα	Προγράμματα	Σπουδών	ο	σχεδιασμός	σεναρίων	είναι	στο	προσκήνιο,	
καθίσταται	 φανερό	 ότι	 η	 οποιαδήποτε	 αλλαγή	 στη	 σχολική	 πράξη	 δεν	 μπορεί	 πλέον	 να	
συναρτάται	με	 την	αλλαγή	 της	ύλης	ή	 την	προσθήκη	νέας	ύλης	αλλά	με	 την	καλλιέργεια		
κριτικά	 εγγράμματων	 	 εκπαιδευτικών,	 δηλαδή	 εκπαιδευτικών	 που	 να	 	 είναι	 σε	 θέση	 να	
διαβάζουν	τις	επιλογές	τους	και	να	κατανοούν	την	πολιτική	τους	διάσταση,	προβαίνοντας	
σε	κατάλληλες	αλλαγές	προς	όφελος	των	μαθητών/-τριών	τους.	
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Τα	χαρακτηριστικά	της	ιδιότητας	του	ενεργού	πολίτη	σύμφωνα	με	
τις	αντιλήψεις	Εκπαιδευτικών	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	

	
	

Βασίλειος	Κωτούλας		
Εκπαιδευτικός	ΠΕ70	

Σχ.	Σύμβ.	2ης	Περ.	Δ.Ε.	Καρδίτσας	
Χαράλαμπος	Μπαρμπαρούσης		

Εκπαιδευτικός	ΠΕ78	Κοινωνικών	Επιστημών	
Δ/ντής	Γυμνασίου	Λεονταρίου	Καρδίτσας	

	 	 	 	
	

Περίληψη	
Σκοπός	της	παρούσας	ερευνητικής	μελέτης	είναι	η	περιγραφή	των	αντιλήψεων	των	εκπαιδευτικών	δημοτικής	
εκπαίδευσης	για	τα	χαρακτηριστικά	του	ενεργού	πολίτη.	Το	αντικείμενο	διδάσκεται	από	τις	πρώτες	τάξεις	της	
φοίτησης	στο	δημοτικό	σχολείο	μέσα	από	το	μάθημα	«Εμείς	κι	ο	κόσμος»	και	στις	δύο	τελευταίες	τάξεις	μέσα	
από	 το	 μάθημα	 «Κοινωνική	 &	 Πολιτική	 Αγωγή».	 Ιδιαίτερη	 σημασία	 για	 την	 επιτυχία	 του	 συγκεκριμένου	
μαθήματος,	κρίνουμε	πως	έχουν	οι	απόψεις	που	έχουν	οι	εκπαιδευτικοί	που	το	διδάσκουν	στο	σχολείο.		159	
εκπαιδευτικοί	που	διδάσκουν	σε	διάφορες	τάξεις	δημοτικών	σχολείων	της	δυτικής	Θεσσαλίας	δήλωσαν	τον	
βαθμό	 συμφωνίας	 τους	 σε	 ερωτηματολόγιο	 τύπου	 likert	 που	 αποτελούνταν	 από	 37	 προτάσεις	 που	
περιέγραφαν	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 πολίτη.	 Οι	 προτάσεις	 κάλυπταν	 χαρακτηριστικά	 που	 μπορούν	 να	
κατηγοριοποιηθούν	στα	τρία	μοντέλα	πολιτειότητας	που	προτάθηκαν	από	τους	Westheimer	&	Kahne	(2004),	
της	 συνέπειας	 –	 συνεισφοράς,	 της	 συμμετοχικότητας	 και	 της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης.	 Τα	 αποτελέσματα	
συζητούνται	στο	πλαίσιο	της	υπάρχουσας	βιβλιογραφίας.	
	
	

	
	

Εισαγωγή	
Η	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 έχει	 οριστεί	 με	 βάση	 το	 «τι	 πρέπει»	 να	 κάνει	 ένας	 καλός	 πολίτης	
(Dalton,	2008),	τη	σχέση	του	με	τα	υπόλοιπα	μέλη	της	κοινότητας	όσο	και	τη	σχέση	του	με	
τα	θεσμικά	όργανα	της	κυβέρνησης	(Denters,	Gabriel,	&	Torcal,	2007).	H	συζήτηση	για	την	
ιδιότητα	 του	 πολίτη	 συνεχίζεται	 υπό	 το	 πρίσμα	 εξελίξεων	 φαινομένων	 όπως	 η	
παγκοσμιοποίηση,	 η	 μετανάστευση	 και	 η	 μετάλλαξη	 του	 προνοιακού	 συστήματος	 που	
επιτάσσουν	 ενεργό	 συμμετοχή	 (Denters	 et	 al.,	 2007)	 στο	 πλαίσιο	 της	 μεταμοντέρνας	
αντίληψης	διαμόρφωσης	θεωρήσεων	και	στάσεων	(Foucault,	2008,	2017).		
Σε	αυτό	 το	πλαίσιο	ο	Dalton	 (2015)	διέκρινε	 το	πρότυπο	 του	«συμμορφούμενου	προς	 το	
καθήκον	 πολίτη»	 (duty	 citizen)	 στο	 οποίο	 οι	 παραδοσιακές	 έννοιες	 της	 δημοκρατικής	
ιδιότητας	του	πολίτη	αντανακλώνται	ως	ευθύνες	του	πολίτη.	Σύμφωνα	με	αυτό	το	πρότυπο	
ο	καλός	πολίτης	πληρώνει	τους	φόρους,	ακολουθεί	τους	νόμους	της	κυβέρνησης,	ψηφίζει	
στις	εκλογές	και	συνεισφέρει	στην	κάλυψη	των	εθνικών	αναγκών	όπως	είναι	η	στρατιωτική	
θητεία.	Αντίθετα,	διαστάσεις	του	προτύπου	του	«συμμετέχοντος	πολίτη»	(engaged	citizen)	
αποτελούν	η	πολιτική	αυτονομία,	η	αλληλεγγύη,	η	συμμετοχή	σε	ομάδες	της	κοινωνίας	των	
πολιτών,	 ο	 πολιτικός	 καταναλωτισμός.	 Το	 πρότυπο	 του	 «συμμετέχοντος	 πολίτη»	 είναι	
επικρατέστερο	 μεταξύ	 των	 νεότερων	 ηλικιακά	 κατηγοριών	 (Hooghe	 &	 Oser,	 2015)	 και	
περιλαμβάνει	μεταξύ	 των	πολιτικών	δράσεων	 την	υπογραφή	ψηφισμάτων,	 την	επίσκεψη	
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ιστοσελίδων	 διαφόρων	 πολιτικών	 οργανισμών	 ή	 πολιτικών	 υποψηφίων,	 την	 προώθηση	
ηλεκτρονικών	 μηνυμάτων	 (e-mails)	 με	 πολιτικό	 περιεχόμενο,	 τη	 συμμετοχή	 σε	 πολιτικές	
δράσεις	μέσω	του	διαδικτύου	(Dalton,	2006).	
Η	Theiss-Morse	(1993)	διέκρινε	τέσσερις	παράγοντες	που	αντιπροσωπεύουν	διαφορετικές	
οπτικές	των	συμμετοχικών	καθηκόντων	των	καλών	πολιτών:	α)	ο	καλός	πολίτης	θα	πρέπει	
να	 ενημερώνεται	 για	 την	 πολιτική	 ώστε	 να	 ψηφίζει	 με	 βάση	 τις	 γνώσεις	 του	 για	 τους	
πολιτικούς	 υποψηφίους	 και	 τα	 πολιτικά	 θέματα,	 β)	 ο	 «πολιτικά	 ενθουσιώδης»	 (Political	
Enthusiast)	 πολίτης	 χρησιμοποιεί	 ποικίλα	 συμμετοχικά	 μέσα,	 γ)	 ο	 «αδιάφορος	 πολίτης»	
(Indifferent	 Citizens)	 που	 αν	 και	 συμφωνεί	 με	 την	 άποψη	 ότι	 οι	 πολίτες	 θα	 πρέπει	 να	
ψηφίζουν	και	να	ενημερώνονται	για	την	πολιτική,	απορρίπτει	άλλες	μορφές	συμμετοχής,	
ιδιαίτερα	 τις	 μη	 συμβατικές	 και	 τις	 δράσεις	 των	 ομάδων	 συμφερόντων	 και,	 τέλος,	 δ)	 ο	
πολίτης	 που	 ενεργοποιείται	 σε	 ομάδες	 συμφερόντων	 (Pursued	 Interests)	 για	 να	 ασκήσει	
κάποιου	είδους	επιρροή	στους	κυβερνώντες.	
Οι	Westheimer	&	Kahne	(2004)	στην	έρευνά	τους	διακρίνουν	τρία	μοντέλα	πολιτειότητας.	
Το	 πρώτο	 περιγράφει	 τον	 «υπεύθυνο	 πολίτη»	 (Personally	 Responsible	 Citizen)	 ο	 οποίος	
γενικά	 τηρεί	 τους	 νόμους,	 είναι	 συνεπής	 στις	 υποχρεώσεις	 του,	 και	 φροντίζει	 να	
συνεισφέρει	 στο	 κοινωνικό	 σύνολο	 με	 εθελοντικές	 δράσεις.	 Το	 δεύτερο	 μοντέλο	 αφορά	
στον	«συμμετοχικό	πολίτη»	(Participatory	Citizen)	ο	οποίος	συμμετέχει	στην	κοινωνική	ζωή	
και	 σε	 πολιτειακές	 υποθέσεις	 σε	 τοπικό	 ή	 εθνικό	 επίπεδο.	 Τέλος,	 το	 τρίτο	 μοντέλο	
αναφέρεται	 στον	 «πολίτη	 που	 είναι	 προσανατολισμένος	 στην	 κοινωνική	 δικαιοσύνη»	
(Social	 Justice	 Oriented	 Citizen),	 ο	 οποίος	 αξιολογεί	 με	 κριτικό	 πνεύμα,	 κοινωνικές,	
πολιτικές	και	οικονομικές	δομές	προκειμένου	να	δει	πέρα	από	τις	επιφανειακές	αιτίες	και	
διερευνά	και	αντιμετωπίζει	ζητήματα	κοινωνικής	αδικίας.		
Στην	 ελληνική	 πραγματικότητα	 έχει	 πραγματοποιηθεί	 έρευνα	 που	 κατέγραψε	 μέσω	
συνεντεύξεων	 την	 άποψη	 υποψήφιων	 εκπαιδευτικών	 για	 την	 έννοια	 «πολίτης»	
(Δεληγιάννη-Κουιμτζή,	 1996),	 που	 ανέδειξε	 σημαντικές	 διαφορές.	 Η	 έννοια	 «πολίτης»,	
προσδιορίστηκε	μέσα	από	όρους	που	αφορούν	«το	αίσθημα	ότι	ανήκεις	κάπου»,	υπήρξαν	
αναφορές	 στην	 «ομάδα»,	 την	 «κουλτούρα»,	 το	 «μέλος	 της	 κοινωνίας».	 Καταγράφηκε	
επίσης	ο	ενεργός	ρόλος	και	η	κριτική	άποψη	που	πρέπει	να	χαρακτηρίζουν	τον	πολίτη.		
Η	κρισιμότητα	 του	ρόλου	 του	εκπαιδευτικού	στη	διαμόρφωση	των	αυριανών	πολιτών	σε	
συνδυασμό	 με	 τις	 σημαντικές	 διαφορές	 που	 έχουν	 καταγραφεί	 στις	 θεωρήσεις	 και	
αντιλήψεις,	 υπαγόρευσε	 την	 ανάγκη	 για	 τη	 διενέργεια	 της	 έρευνας	 αυτής	 ώστε	 να	
καταγραφεί	 η	 άποψη	 των	 εκπαιδευτικών	 σε	 ό,τι	 αφορά	 στα	 χαρακτηριστικά	 της	 έννοιας	
του	πολίτη	στην	κατεύθυνση	της	κατάθεσης	προτάσεων	για	τη	διαμόρφωση	πολιτικών	που	
θα	εστιάζουν	στη	διδακτική	προσέγγιση	της	έννοιας	του	πολίτη.		
	

Μεθοδολογία	
Συμμετέχοντες	

Στην	 έρευνα	 συμμετείχαν	 159	 εκπαιδευτικοί	 δημοτικής	 εκπαίδευσης,	 54	 άνδρες	 και	 100	
γυναίκες	 που	 δίδασκαν	 σε	 δημοτικά	 σχολεία	 της	 Δυτικής	 Θεσσαλίας	 (Καρδίτσας	 και	
Τρικάλων).	Οι	εκπαιδευτικοί	είχαν	εμπειρία	διδασκαλίας	σε	όλες	τις	τάξεις	του	δημοτικού	
σχολείου	και	όλοι	/ες	είχαν	διδάξει	μαθήματα	σχετικά	με	τα	χαρακτηριστικά	του	πολίτη.	
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Ερωτηματολόγιο	&	Διαδικασία	
Το	 ερωτηματολόγιο	 (Πίνακας	 1)	 αποτελούσαν	 37	 προτάσεις	 –	 καταφατικά	 σχόλια	 –	
καθεμιά	από	τις	οποίες	περιέγραφε	ένα	χαρακτηριστικό	του	ενεργού	πολίτη.	Οι	προτάσεις	
προέκυψαν	κατά	τη	διαδικασία	συζήτησης	που	ακολούθησε	εισήγηση	που	αφορούσε	στη	
διδασκαλία	εννοιών	 της	 κοινωνικής	και	πολιτικής	αγωγής	είτε	ως	αυτόνομο	μάθημα	είτε	
ως	 στοιχεία	 ενσωματωμένα	 σε	 άλλα	 μαθήματα,	 στο	 δημοτικό	 σχολείο.	 Η	 συζήτηση	
αφορούσε	στα	χαρακτηριστικά	του	ενεργού	πολίτη	στη	σημερινή	κοινωνία.	Εκφράστηκαν	
και	καταγράφηκαν	απόψεις	που	αναδεικνύουν	α)	το	συμμετοχικό	πολίτη,	β)	τον	κριτικό	και	
ενεργοποιημένο	 πολίτη,	 γ)	 τον	 υπεύθυνο	 πολίτη,	 δ)	 τον	 πολίτη	 που	 εφαρμόζει	 τους	
νόμους,	ε)	τον	πολίτη	που	προσφέρει	εθελοντικά	σε	διάφορα	επίπεδα,	στ)	τον	πολίτη	που	
υποστηρίζει	την	κοινωνική	δικαιοσύνη.	Τέλος,	πρέπει	να	σημειωθεί	πως	εκφράστηκαν	και	
ατομικιστικές	αντιλήψεις	προσωπικών	ωφελειών	και	προσωπικής	προβολής	και	ανάδειξης.		
Οι	 απόψεις	 που	 κατατέθηκαν	 από	 τους/τις	 εκπαιδευτικούς	 συζητήθηκαν	 και	
δημιουργήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 που	 ήταν	 τύπου	 likert.	 Η	 κλίμακα	 συμφωνίας	 –	
διαφωνίας	προς	τα	σχόλια	ήταν	5βαθμη	με	τους	πέντε	βαθμούς	να	εκφράζουν	2	διαφωνίες	
μερική	&	απόλυτη	–	1	ουδέτερη	στάση	–	2	συμφωνίες	μερική	&	απόλυτη.		
Το	ερωτηματολόγιο	χορηγήθηκε	προς	συμπλήρωση	μία	εβδομάδα	αργότερα,	σε	ομαδικό	
πλαίσιο.	 Πριν	 τη	 συμπλήρωση	 εξηγήθηκε	 η	 κλιμάκωση	 του	 βαθμού	 συμφωνίας	 /	
διαφωνίας	 προς	 κάθε	 πρόταση	 καθώς	 επίσης	 και	 η	 ύπαρξη	 επιλογής	 ουδέτερης	 στάσης	
(ούτε	συμφωνία,	ούτε	διαφωνία).	Τα	ερωτηματολόγια	ήταν	ανώνυμα.	

	
Αποτελέσματα	–	Συζήτηση	

Ο	 βαθμός	 συμφωνίας	 /	 διαφωνίας	 καθώς	 επίσης	 και	 η	 ουδέτερη	 στάση	 εκφράστηκε	 με	
βαθμούς	 από	 το	 1,	 που	 αποδόθηκε	 στην	 απόλυτη	 διαφωνία	 μέχρι	 το	 5	 που	 αποδόθηκε	
στην	 απόλυτη	 συμφωνία.	 Η	 ουδέτερη	 στάση	 κρίναμε	 πως	 έπρεπε	 να	 βαθμολογηθεί	 με	
βαθμό	 μεγαλύτερο	 της	 διαφωνίας	 και	 για	 το	 λόγο	 αυτό	 της	 δόθηκε	 ο	 βαθμός	 3.	 Αφού	
μεταφράστηκαν	 όλες	 οι	 επιλογές	 σε	 αριθμούς,	 υπολογίστηκε	 η	 μέση	 τιμή	 και	 η	 τυπική	
απόκλιση	για	καθεμιά	από	τις	προτάσεις	του	κριτηρίου.	Όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	τιμή	που	
καταγράφηκε	τόσο	πιο	κοντά	είναι	η	πρόταση	στην	απόλυτη	συμφωνία	και	κατά	συνέπεια	
και	 στην	 αποδοχή.	 Αντίστροφα,	 όσο	 μικρότερη	 είναι	 η	 τιμή	 που	 καταγράφηκε,	 τόσο	 πιο	
κοντά	είναι	η	πρόταση	στην	απόλυτη	διαφωνία	και	κατά	συνέπεια	στη	μη	αποδοχή.		
Οι	μέσες	τιμές	και	οι	τυπικές	αποκλίσεις	των	επιλογών	των	εκπαιδευτικών	σε	καθεμιά	από	
τις	προτάσεις	του	ερωτηματολογίου	αποδίδονται	στον	Πίνακα	1	που	ακολουθεί.		
	
Πίνακας	 1.	 Μέσες	 τιμές	 και	 τυπικές	 αποκλίσεις	 για	 καθεμιά	 από	 τις	 προτάσεις	 του	
ερωτηματολογίου	
	

	 Ο	ενεργός	πολίτης…	 Μ.Τ.	 Τ.Α.	
1	 …	είναι	συνεπής	στις	υποχρεώσεις	του.	 4,40	 0,93	
2	 …	συμμετέχει	στην	κοινωνική	ζωή.	 4,16	 0,91	
3	 …	συμμετέχει	σε	πολιτειακές	υποθέσεις	σε	τοπικό	επίπεδο.	 3,53	 1,07	
4	 ...	συμμετέχει	σε	πολιτειακές	υποθέσεις	σε	εθνικό	επίπεδο.	 3,29	 1,12	
5	 ...	προσφέρει	εθελοντική	εργασία.	 3,73	 1,07	
6	 …	φροντίζει	για	την	ασφάλεια	των	μελών	της	οικογένειάς	του.	 4,43	 1,00	
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7	 ...	φροντίζει	για	την	πρόοδο	των	παιδιών	του.	 4,51	 0,88	
8	 …	φροντίζει	για	τη	βελτίωσή	του/της	στον	επαγγελματικό	τομέα.	 4,42	 0,87	
9	 …	χαρακτηρίζεται	από	αυτοπειθαρχία.	 4,08	 0,95	
10	 …	χαρακτηρίζεται	από	ακεραιότητα.	 4,22	 0,97	
11	 …	είναι	έντιμος.	 4,37	 0,95	
12	 …	σέβεται	τις	ιδιαιτερότητες	«του	άλλου».	 4,19	 0,99	
13	 …	διεκδικεί	θέσεις	ευθύνης.	 3,09	 1,19	
14	 …	αποδέχεται	την	ανωτερότητα	«του	άλλου».	 3,54	 1,26	
15	 …	δεν	αναγνωρίζει	άλλη	αλήθεια	εκτός	της	δικής	του.	 1,85	 1,11	
16	 …	προσφέρει	κοινωφελή	εργασία.	 3,61	 1,05	
17	 …	είναι	άκαμπτος.	 1,83	 1,07	
18	 …	χρησιμοποιεί	βία	για	να	επιβάλλει	την	άποψή	του.	 1,51	 0,99	
19	 …	είναι	δίκαιος.	 4,24	 1,03	
20	 …	διαδίδει	ψεύδη	για	να	επιτύχει	τον	σκοπό	του.	 1,55	 0,98	
21	 …	αναγνωρίζει	πως	όλοι	δικαιούνται	και	δεύτερη	ευκαιρία.	 4,15	 1,00	
22	 …	αποφεύγει	τη	«σκληρή»	δουλειά.	 1,90	 1,12	
23	 …	χαρακτηρίζεται	από	απολυτότητα.	 1,74	 1,04	
24	 …	ερμηνεύει	το	νόμο	κατά	το	πώς	τον	βολεύει.	 1,72	 1,14	
25	 …	χαρακτηρίζεται	από	δικαιοσύνη.	 4,16	 1,06	
26	 …	δεν	ενεργεί	πέρα	από	τις	αρμοδιότητές	του.	 2,75	 1,18	
27	 …	συμμετέχει	στις	ψηφοφορίες.	 3,92	 1,11	
28	 …	γνωρίζει	το	θεσμικό	πλαίσιο	λειτουργίας	της	πολιτείας.	 3,96	 0,96	
29	 …	υπερασπίζεται	το	δίκαιο	μειονοτήτων.	 3,86	 1,02	
30	 …	είναι	αγαπητός	σε	όλους.	 3,37	 1,19	
31	 …	είναι	αυτός	που	δουλεύει	λίγες	ώρες.	 1,90	 1,17	
32	 …	προωθεί	τα	προσωπικά	του	συμφέροντα.	 1,94	 1,23	
33	 …	νοιάζεται	για	το	περιβάλλον	και	ενεργοποιείται	για	την	

προάσπισή	του.	 4,22	 0,93	
34	 …	συμπαραστέκεται	αγωνιζόμενος	για	να	αντικρούσει	την	αδικία	

προς	κάποιον.	 4,04	 0,92	
35	 …	μπορεί	να	ενεργήσει	και	βίαια	για	να	υπερασπίσει	κάποιον.	 2,23	 1,21	
36	 …	υπερασπίζεται	το	δικαίωμα	γνώμης	και	άποψης	του	άλλου.	 4,22	 0,93	
37	 …	σέβεται	τον	άλλο	ως	προσωπικότητα.	 4,53	 0,83	

.	
	

Οι	προτάσεις	που	συγκέντρωσαν	τις	υψηλότερες	μέσες	επιλογές	δείχνοντας	έτσι	τον	βαθμό	
συμφωνίας	 και	 για	 τα	 δύο	 φύλα,	 περιγράφουν	 έναν	 πολίτη	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	
σεβασμό	 προς	 την	 προσωπικότητα	 και	 τις	 ιδιαιτερότητες	 του	 άλλου,	 εντιμότητα,	
δικαιοσύνη,	 ακεραιότητα,	 συνέπεια	 απέναντι	 στις	 υποχρεώσεις	 του	 φροντίδα	 για	 την	
ασφάλεια	 των	μελών	της	οικογένειάς	 του	και	 την	πρόοδο	τόσο	των	παιδιών	 του	όσο	και	
την	επαγγελματική	δική	του	και,	τέλος	από	συμμετοχικότητα	στις	θεσμικές	διαδικασίες	και	
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γενικά	στις	κοινωνικές	διαδικασίες	και	ενεργοποίηση	για	το	περιβάλλον	και	την	προάσπισή	
του.	Στην	αντίθετη	μεριά	οι	προτάσεις	που	συγκέντρωσαν	τις	χαμηλότερες	μέσες	επιλογές	
περιγράφουν	 χαρακτηριστικά	 που	 σχετίζονται	 με	 απολυτότητα,	 εγωισμό,	 μικρή	
συνεισφορά	 στον	 χώρο	 εργασίας,	 υιοθέτηση	 ακραίων	 πρακτικών	 για	 την	 επίτευξη	
προσωπικής	προβολής	και	άκαμπτη	στάση.		
Τα	 χαρακτηριστικά	 που	 αναφέρθηκαν	 ταιριάζουν	 στην	 εικόνα	 του	 δημοκρατικού	 πολίτη	
όπως	 περιγράφεται	 στα	 βιβλία	 του	 δημοτικού	 σχολείου	 και	 στα	 πρότυπα	 που	
καλλιεργούνται	από	 το	 εκπαιδευτικό	σύστημα.	Η	φιλοσοφία	 του	ατόμου	που	προσπαθεί	
σεβόμενο	 τις	 αρχές	 και	 το	 πλαίσιο	 του	 σχολείου	 και	 αποδίδει,	 χαρακτηρίζει	 το	
εκπαιδευτικό	σύστημα	και,	φαίνεται	πως	χαρακτηρίζει	και	τους	λειτουργούς	του.		
Η	αναζήτηση	διαφορών	στις	επιλογές	των	συμμετεχόντων	ανά	φύλο	ανέδειξε	στατιστικώς	
σημαντικές	διαφορές	μόνο	στην	πρόταση	«διαδίδει	ψεύδη	για	να	επιτύχει	τον	σκοπό	του»	
με	 υψηλότερες	 τις	 απόψεις	 των	 γυναικών	 εκπαιδευτικών	 (item20	 t	 =	 -2,283,	 p	 =	 0,024).	
Μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 συνεπώς	 πως	 μεταξύ	 των	 συμμετεχόντων	 δεν	 υπάρχουν	 διαφορές	
στα	χαρακτηριστικά	που	αποδίδουν	στον	πολίτη.	
Η	 αναζήτηση	 συσχετίσεων	 μεταξύ	 των	 προτάσεων	 του	 κριτηρίου	 επέστρεψε	 συσχετίσεις	
που	 καλύπτουν	 όλο	 το	 εύρος	 ισχύος.	 Κατά	 βάση,	 οι	 συσχετίσεις	 που	 καταγράφηκαν	
έδειξαν	 πως	 οι	 γνώμες	 που	 κατατέθηκαν	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 ήταν	 συνεπείς.	
Ενδεικτικά	 αναφέρουμε	 πως	 η	 απολύτως	 ισχυρότερη	 συσχέτιση	 (r=0,826,	 p<0,001)	
καταγράφηκε	μεταξύ	προτάσεων	που	αφορούν	στη	φροντίδα	για	την	ασφάλεια	των	μελών	
της	 οικογένειας	 και	 στη	 φροντίδα	 για	 την	 πρόοδο	 των	 παιδιών	 και	 η	 αμέσως	 επόμενη	
υψηλότερη	 συσχέτιση	 (r=0,800,	 p<0,001)	 καταγράφηκε	 μεταξύ	 προτάσεων	 που	
συγκέντρωσαν	χαμηλή	μέση	τιμή	και	είναι	αυτή	που	αναφέρεται	στη	διάδοση	ψεμάτων	για	
την	επίτευξη	του	σκοπού	και	αυτή	που	λέει	πως	ερμηνεύει	τον	νόμο	κατά	πώς	τον	βολεύει.	
Στον	 αντίποδα,	 το	 χαρακτηριστικό	 που	 συγκέντρωσε	 τις	 πιο	 αδύναμες	 συσχετίσεις	 με	 τα	
υπόλοιπα	ήταν	η	διεκδίκηση	θέσεων	ευθύνης	και	ακολουθούνταν	από	το	χαρακτηριστικό	
της	μη	ενέργειας	πέρα	από	αυτές	που	ορίζουν	οι	αρμοδιότητες.	
Προκειμένου	 να	 διαπιστωθεί	 αν	 και	 ποιες	 προτάσεις	 κατανέμονται	 σε	 συνιστώσες,	
προχωρήσαμε	 στη	 διεξαγωγή	 διερευνητικής	 ανάλυσης	 παραγόντων	 στις	 απαντήσεις	 των	
ερωτώμενων,	 μετά	 το	 τέλος	 της	 παρέμβασης.	 Η	 ανάλυση	 παραγόντων	 που	
πραγματοποιήθηκε	 έδειξε	 πως	 οι	 προτάσεις	 μπορούν	 να	 ομαδοποιηθούν	 σε	 τέσσερις	
συνιστώσες	 που	 ουσιαστικά	 περιγράφουν	 τέσσερις	 διακριτούς	 τύπους	 πολιτών:	 τον	
αριβίστα,	 τον	 υπερασπιστή	 των	 δικαιωμάτων	 των	 άλλων,	 που	 είναι	 δίκαιος	 με	 έμφαση	
στον	 σεβασμό	 απέναντι	 στον	 «άλλο»	 και	 το	 περιβάλλον,	 τον	 στοχοπροσηλωμένο	 με	
έμφαση	στα	της	οικογένειάς	του	και	στους	προσωπικούς	του	στόχους	και,	τον	συμμετοχικό	
σε	τοπικό	και	εθνικό	επίπεδο.	
Η	κλίμακα	που	δόθηκε	προς	συμπλήρωση	συμφωνούσε	με	τα	κριτήρια	παραγοντοποίησης,	
με	Kaiser-Meyer-Olkin	(KMO)	=	0,86	και	Bartlett’s	Test	of	Sphericity	x2(435)	=	2533,92,	p	<	
0,001.	Η	εξαγωγή	των	συνιστωσών	έγινε	με	την	μέθοδο	των	κύριων	συνιστωσών	(Principal	
components),	 μέθοδος	 περιστροφής	 [Rotation]:	 ορθογώνια	 περιστροφή	 μέγιστης	
διακύμανσης	(Varimax)	με	το	κριτήριο	Kaiser	και	θεωρήθηκαν	σημαντικές	οι	συνιστώσες	με	
τιμή	ιδιοτιμής	(eigenvalue)	μεγαλύτερη	του	1.	Ο	λόγος	Q/P	είναι	ίσος	με	4/31=0,13	<	0,30.	
Οι	 30	 προτάσεις	 της	 κλίμακας	 ομαδοποιήθηκαν	 σε	 τέσσερις	 συνιστώσες,	 οι	 οποίες	
ερμηνεύουν	το	61,95%	της	συνολικής	διακύμανσης.	Αποκλείστηκαν	επτά	(7)	προτάσεις	(2,	
13,	 19,	 26,	 27,	 30,	 35)	 επειδή	 δεν	 πληρούσαν	 διάφορες	 προϋποθέσεις	 (χαμηλά	
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παραγοντικά	 φορτία	 <	 0,50,	 χαμηλές	 communalities	 <	 0,40	 και	 χαμηλές	 τιμές	 μέτρων	
δειγματικής	 επάρκειας	 <	 0,50).	 Αναλυτικά	 οι	 τιμές	 που	 περιγράφουν	 τις	 προτάσεις	 της	
ανάλυσης	σε	παράγοντες,	παρουσιάζονται	στο	παράρτημα.	
Στην	πρώτη	συνιστώσα	φορτίζουν	εννέα	 (9)	προτάσεις	 (παραγοντικές	φορτίσεις	από	0,60	
έως	 0,82),	 οι	 οποίες	 περιγράφουν	 τoν	 τύπο	 του	 αριβίστα	 πολίτη.	 Η	 συνιστώσα	 αυτή	
ερμηνεύει	 το	 36,95%	 της	 συνολικής	 διακύμανσης.	 Οι	 προτάσεις	 που	 φορτίζουν	 στην	 1η	
συνιστώσα,	περιγράφουν	έναν	τύπο	που	νοιάζεται	μόνο	για	τα	δικά	του	συμφέροντα	για	τα	
οποία	 μάλιστα	 δε	 διστάζει	 να	 ερμηνεύει	 τον	 νόμο	 κατά	 πώς	 τον	 βολεύει	 και	 να	
χρησιμοποιεί	ακόμη	και	βία	για	να	επιβάλλει	την	άποψή	του.	Παράλληλα,	διαδίδει	ψέματα	
για	να	επιτύχει	τον	σκοπό	του	και	αποφεύγει	τη	«σκληρή»	δουλειά.	Δεν	συζητά	τις	απόψεις	
του	 και	 μάλιστα	 δεν	 αναγνωρίζει	 την	 ορθότητα	 άλλων	 απόψεων.	 Περιγράφουν	 με	 άλλα	
λόγια	 έναν	 πολίτη	 «αριβίστα»,	 ένα	 πρόσωπο	 χωρίς	 ηθικούς	 ενδοιασμούς,	 που	 θέλει	 να	
ανέλθει	επαγγελματικά	και	κοινωνικά	χρησιμοποιώντας	οποιοδήποτε	μέσο.	Οι	προτάσεις	–	
χαρακτηριστικά	που	βρέθηκαν	 να	 συγκροτούν	αυτή	 τη	 συνιστώσα	 είναι	 (ο	 αριθμός	 στην	
παρένθεση	 είναι	 ο	 αριθμός	 της	 σειράς	 της	 πρότασης	 στο	 ερωτηματολόγιο)	 α)	 δεν	
αναγνωρίζει	άλλη	αλήθεια	εκτός	της	δικής	του	(15),	β)	είναι	άκαμπτος	(17),	γ)	χρησιμοποιεί	
βία	για	να	επιβάλλει	την	άποψή	του	(18),	δ)	διαδίδει	ψεύδη	για	να	επιτύχει	τον	σκοπό	του	
(20),	ε)	αποφεύγει	τη	«σκληρή»	δουλειά	(22),	στ)	χαρακτηρίζεται	από	απολυτότητα	(23),	ζ)	
ερμηνεύει	το	νόμο	κατά	το	πώς	τον	βολεύει	(24),	η)	είναι	αυτός	που	δουλεύει	λίγες	ώρες	
(31),	 θ)	 προωθεί	 τα	 προσωπικά	 του	 συμφέροντα	 (32).	 Ο	 συντελεστής	 εσωτερικής	
εγκυρότητας	της	πρώτης	υποκλίμακας	είναι	Cronbach’s	Alpha	=	0,91.	
Στη	δεύτερη	συνιστώσα	φορτίζουν	οκτώ	 (8)	προτάσεις	 (παραγοντικές	φορτίσεις	από	0,54	
έως	0,77),	οι	οποίες	αναφέρονται	στον	τύπο	πολίτη	που	υπερασπίζεται	τα	δικαιώματα	των	
άλλων	 και	 είναι	 δίκαιος	 με	 έμφαση	 στον	 σεβασμό	 απέναντι	 στον	 «άλλον»	 και	 στο	
περιβάλλον.	Η	συνιστώσα	αυτή	ερμηνεύει	επιπλέον	10,65%	της	συνολικής	διακύμανσης.	Οι	
προτάσεις	 που	 φορτίζουν	 στην	 2η	 συνιστώσα,	 περιγράφουν	 έναν	 τύπο	 που	 σέβεται	 την	
προσωπικότητα	 του	 «άλλου».	 Γνωρίζει	 το	 θεσμικό	 πλαίσιο	 λειτουργίας	 της	 πολιτείας,	 οι	
ενέργειές	 του	 χαρακτηρίζονται	 από	 δικαιοσύνη,	 αναγνωρίζει	 πως	 όλοι	 δικαιούνται	 και	
δεύτερη	ευκαιρία,	υπερασπίζεται	το	δικαίωμα	γνώμης	και	άποψης	των	άλλων	όπως	και	τις	
μειονότητες	 και,	 νοιάζεται	 για	 το	περιβάλλον	και	 την	προάσπισή	 του.	Θα	 τον	ονομάζαμε	
υπερασπιστή	 των	δικαιωμάτων	 των	άλλων,	 δίκαιο	με	 έμφαση	 τον	σεβασμό	στον	«άλλο»	
και	το	περιβάλλον.	Οι	προτάσεις	–	χαρακτηριστικά	που	βρέθηκαν	να	συγκροτούν	αυτή	τη	
συνιστώσα	είναι	(ο	αριθμός	στην	παρένθεση	είναι	ο	αριθμός	της	σειράς	της	πρότασης	στο	
ερωτηματολόγιο):	 α)	 αναγνωρίζει	 πως	 όλοι	 δικαιούνται	 και	 δεύτερη	 ευκαιρία	 (21),	 β)	
χαρακτηρίζεται	 από	 δικαιοσύνη	 (25),	 γ)	 γνωρίζει	 το	 θεσμικό	 πλαίσιο	 λειτουργίας	 της	
πολιτείας	(28),	δ)	υπερασπίζεται	το	δίκαιο	μειονοτήτων	(29),	ε)	νοιάζεται	για	το	περιβάλλον	
και	ενεργοποιείται	για	την	προάσπισή	του	(33),	στ)	συμπαραστέκεται	αγωνιζόμενος	για	να	
αντικρούσει	 την	 αδικία	 προς	 κάποιον	 (34),	 ζ)	 υπερασπίζεται	 το	 δικαίωμα	 γνώμης	 και	
άποψης	 του	άλλου	 (36)	και,	η)	σέβεται	 τον	άλλο	ως	προσωπικότητα	 (37).	Ο	συντελεστής	
εσωτερικής	εγκυρότητας	της	δεύτερης	υποκλίμακας	είναι	Cronbach’s	Alpha	=	0,89.	
Στην	 τρίτη	 συνιστώσα	 φορτίζουν	 εννέα	 (9)	 προτάσεις	 (παραγοντικές	 φορτίσεις	 από	 0,54	
έως	 0,87),	 οι	 οποίες	 αναφέρονται	 στον	 στοχοπροσηλωμένο	 πολίτη	 με	 έμφαση	 στα	 της	
οικογένειάς	 του	 και	 στους	 προσωπικούς	 του	 στόχους.	 Η	 συνιστώσα	 αυτή	 ερμηνεύει	
επιπλέον	 8,71%	 της	 συνολικής	 διακύμανσης.	 Οι	 προτάσεις	 που	 φορτίζουν	 στην	 3η	
συνιστώσα,	περιγράφουν	έναν	 τύπο	που	εστιάζει	στον	 ιδιωτικό	«κόσμο»	 του,	ασχολείται	
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με	τα	της	οικογένειας	και	των	παιδιών	του,	φροντίζει	την	επαγγελματική	του	βελτίωση	και	
καθώς	 χαρακτηρίζεται	 από	 ακεραιότητα,	 αυτοπειθαρχία,	 εντιμότητα,	 σέβεται	 τις	
ιδιαιτερότητες	και	την	ανωτερότητα	του	«άλλου».	Θα	τον	ονομάζαμε	στοχοπροσηλωμένο	
με	έμφαση	στα	της	οικογένειάς	του	και	στους	προσωπικούς	του	στόχους.	Οι	προτάσεις	–	
χαρακτηριστικά	που	 βρέθηκαν	 να	 συγκροτούν	αυτή	 τη	 συνιστώσα	 είναι	 (ο	 αριθμός	 στην	
παρένθεση	 είναι	 ο	 αριθμός	 της	 σειράς	 της	 πρότασης	 στο	 ερωτηματολόγιο):	 α)	 είναι	
συνεπής	 στις	 υποχρεώσεις	 του	 (1),	 β)	 φροντίζει	 για	 την	 ασφάλεια	 των	 μελών	 της	
οικογένειάς	του	 (6),	γ)	φροντίζει	για	την	πρόοδο	των	παιδιών	του	 (7),	δ)	φροντίζει	για	τη	
βελτίωσή	του/της	στον	επαγγελματικό	τομέα	(8),	ε)	χαρακτηρίζεται	από	αυτοπειθαρχία	(9),	
στ)	 χαρακτηρίζεται	 από	 ακεραιότητα	 (10),	 ζ)	 είναι	 έντιμος	 (11),	 η)	 σέβεται	 τις	
ιδιαιτερότητες	 «του	 άλλου»	 (12),	 θ)	 αποδέχεται	 την	 ανωτερότητα	 «του	 άλλου»	 (14).	 Ο	
συντελεστής	 εσωτερικής	 εγκυρότητας	 της	 τρίτης	 υποκλίμακας	 είναι	 Cronbach’s	 Alpha	 =	
0,89.	
Στην	 τέταρτη	 συνιστώσα	φορτίζουν	 τέσσερις	 (4)	 προτάσεις	 (παραγοντικές	 φορτίσεις	 από	
0,72	έως	0,78),	οι	οποίες	αναφέρονται	στον	συμμετοχικό	τύπο	πολίτη	σε	τοπικό	και	εθνικό	
επίπεδο.	 Η	 συνιστώσα	 αυτή	 ερμηνεύει	 επιπλέον	 5,64%	 της	 συνολικής	 διακύμανσης.	 Οι	
προτάσεις	που	φορτίζουν	στην	4η	συνιστώσα,	περιγράφουν	έναν	τύπο	συμμετοχικό,	που	
συμμετέχει	 σε	 διεργασίες	 κοινωνικές	 όσο	 και	 πολιτειακές.	 Προσφέρει	 κοινωφελή	 και	
εθελοντική	εργασία	αλλά	και	συμμετέχει	σε	πολιτειακές	υποθέσεις	τόσο	σε	τοπικό	όσο	και	
σε	 εθνικό	 επίπεδο.	 Θα	 τον	 ονομάζαμε	 συμμετοχικό	 σε	 τοπικό	 και	 εθνικό	 επίπεδο.	 Οι	
προτάσεις	 –	 χαρακτηριστικά	 που	 βρέθηκαν	 να	 συγκροτούν	 αυτή	 τη	 συνιστώσα	 είναι	 (ο	
αριθμός	στην	παρένθεση	είναι	ο	αριθμός	της	σειράς	της	πρότασης	στο	ερωτηματολόγιο):	
α)	 συμμετέχει	 σε	 πολιτειακές	 υποθέσεις	 σε	 τοπικό	 επίπεδο	 (3),	 β)	 συμμετέχει	 σε	
πολιτειακές	υποθέσεις	σε	εθνικό	επίπεδο	(4),	γ)	προσφέρει	εθελοντική	εργασία	(5)	και,	δ)	
προσφέρει	κοινωφελή	εργασία	(16).	Ο	συντελεστής	εσωτερικής	εγκυρότητας	της	τέταρτης	
υποκλίμακας	είναι	Cronbach’s	Alpha	=	0,76.		
Πρέπει	να	σημειωθεί	πως	οποιαδήποτε	από	τις	προτάσεις	που	συνεισφέρουν	σε	καθεμιά	
από	 τις	 υποκλίμακες	 αν	 απομακρυνθεί	 (if	 an	 item	 is	 deleted),	 ο	 βαθμός	 αξιοπιστίας	 των	
κλιμάκων	 θα	 μειωθεί.	 Επίσης,	 οι	 τιμές	 των	 κοινών	 παραγοντικών	 διακυμάνσεων	
(communalities),	 ο	 δείκτης	 MSA	 (Measures	 of	 Sampling	 Adeguacy	 –	 Μέτρα	 Δειγματικής	
Επάρκειας)	 της	 κάθε	 μεταβλητής	 ξεχωριστά,	 οι	 τιμές	 των	 διορθωμένων	 συσχετίσεων	 της	
κάθε	 μεταβλητής	 προς	 τη	 συνολική	 (Corrected	 Item-Total	 Correlation)	 και	 οι	 φορτίσεις	
(factor	 loadings)	 των	 προτάσεων	 κρίνεται	 ότι	 κυμαίνονται	 σε	 ικανοποιητικά	 επίπεδα	 και	
εντός	των	επιθυμητών	και	αποδεκτών	ορίων	(βλ.	Παράρτημα).	
Στη	συνέχεια	υπολογίστηκαν	οι	 μέσοι	 όροι	 για	 καθένα	από	 τους	παραπάνω	παράγοντες.	
Υψηλότερη	 μέση	 αποδοχή	 συγκέντρωσαν	 οι	 προτάσεις	 που	 περιγράφουν	 τα	
χαρακτηριστικά	 του	 «στοχοπροσηλωμένου»	 και	 ακολουθούν	 οι	 προτάσεις	 που	
περιγράφουν	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 «υπερασπιστή	 των	 δικαιωμάτων».	 Στο	 φάσμα	 της	
αποδοχής	(μέση	τιμή	μεγαλύτερη	του	τρία	<3>)	είναι	και	οι	προτάσεις	που	περιγράφουν	τα	
χαρακτηριστικά	 του	 «συμμετοχικού».	 Στο	φάσμα	 της	 μη	αποδοχής	 (μέση	 τιμή	μικρότερη	
του	δύο	<2>)	είναι	οι	προτάσεις	που	περιγράφουν	τα	χαρακτηριστικά	του	«αριβίστα».	Στον	
Πίνακα	2	που	ακολουθεί	αποδίδονται	μέσες	τιμές	και	τυπικές	αποκλίσεις	για	καθένα	από	
τους	τέσσερις	παράγοντες.	
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Πίνακας	2.	Μέσες	τιμές	και	τυπικές	αποκλίσεις	των	τεσσάρων	συνιστωσών	

	
	 Μέσος	όρος	 Τυπική	Απόκλιση	
Παράγοντας	1:	Αριβίστας	 1,78	 0,84	
Παράγοντας	2:	Υπερασπιστής	των	δικαιωμάτων	 4,14	 0,71	
Παράγοντας	3:	Στοχοπροσηλωμένος	 4,24	 0,71	
Παράγοντας	4:	Συμμετοχικός	 3,54	 0,82	
	
Η	 επεξεργασία	 των	 μέσων	 τιμών	 των	 τεσσάρων	 παραγόντων	 ανέδειξε	 στατιστικά	
σημαντικές	διαφορές	(F=347,14,	p=0,000).	Η	αναζήτηση	διαφορών	σε	δεύτερο	επίπεδο	με	
το	κριτήριο	Tukey	ανέδειξε	διαφορές:	α)	μεταξύ	των	επιλογών	στον	πρώτο	παράγοντα	με	
τις	επιλογές	στους	άλλους	τρεις	παράγοντες,	β)	των	επιλογών	στον	δεύτερο	παράγοντα	με	
τις	επιλογές	στον	πρώτο	και	στον	τρίτο	και	γ)	στον	τρίτο	παράγοντα	με	τις	επιλογές	στον	
πρώτο	 και	 στον	 τέταρτο.	Με	άλλη	 διατύπωση,	 όλες	 οι	 συγκρίσεις	 επέστρεψαν	 διαφορές	
στατιστικώς	 σημαντικές	 εκτός	 της	 σύγκρισης	 μεταξύ	 του	 δεύτερου	 και	 του	 τέταρτου	
παράγοντα.	
	
																												Πίνακας	3.	Συσχετίσεις	μεταξύ	των	τεσσάρων	παραγόντων	
	

	 Παράγ.	1	 Παράγ.	2	 Παράγ.	3	 Παράγ.	4	
Παράγοντας	1:	Αριβίστας	 	 -0,62**	 -0,42**	 -0,18*	
Παράγοντας	2:	Υπερασπιστής	των	
δικαιωμάτων	 	 	 0,56**	 0,41**	

Παράγοντας	3:	Στοχοπροσηλωμένος	 	 	 	 0,27**	
Παράγοντας	4:	Συμμετοχικός	 	 	 	 	
**.	Συσχέτιση	σημαντική	στο	επίπεδο	του	0,01	
*.	Συσχέτιση	σημαντική	στο	επίπεδο	του	0,05	

	
	
Οι	 συσχετίσεις	 μεταξύ	 των	 μέσων	 τιμών	 των	 τεσσάρων	 παραγόντων	 ανέδειξαν	 για	 τον	
πρώτο	 παράγοντα	 αρνητικές	 στατιστικώς	 σημαντικές	 συσχετίσεις	 με	 τους	 άλλους	 τρεις	
παράγοντες	 ενώ	 μεταξύ	 των	 άλλων	 τριών	 παραγόντων	 θετικές	 στατιστικώς	 σημαντικές	
συσχετίσεις.	Η	ισχύς	των	συσχετίσεων	κυμαίνεται	από	ήπια	μέχρι	ισχυρή,	όλες	όμως	είναι	
στατιστικώς	 σημαντικές.	 Στον	 Πίνακα	 3,	 παρουσιάζονται	 οι	 συσχετίσεις	 μεταξύ	 των	
τεσσάρων	παραγόντων.	
Με	 βάση	 αυτές	 τις	 συσχετίσεις	 που	 προκύπτουν	 από	 τις	 απαντήσεις	 των	 εκπαιδευτικών	
μπορούν	να	διατυπωθούν	αρκετές	περιγραφές	των	χαρακτηριστικών	του	ενεργού	πολίτη.	
Η	 «ματιά»	 των	 εκπαιδευτικών	 που	 συμμετείχαν	 στην	 έρευνά	 μας	 φαίνεται	 να	 είναι	
ξεκάθαρη,	διακρίνει	 τις	πρακτικές	 και	 τις	 στάσεις	που	αναπτύσσονται	στην	 κοινωνία.	 Για	
παράδειγμα,	 ένας	που	 ενδιαφέρεται	 μόνο	 για	 την	ατομική	 του	 εξέλιξη	 είναι	 δύσκολο	 να	
είναι	 και	 υπερασπιστής	 των	 δικαιωμάτων	 των	άλλων	ή	προσηλωμένος	 στην	πρόοδο	 των	
παιδιών	του	ή	συμμετοχικός.	Αυτός	που	υπερασπίζεται	δικαιώματα	είναι	πιθανό	να	είναι	
προσηλωμένος	 στην	 οικογένεια	 και	 την	 πρόοδο	 των	 παιδιών	 του	 και	 να	 είναι	 και	
συμμετοχικός.	 Ο	 προσηλωμένος	 στην	 πρόοδο	 των	 παιδιών	 του	 μπορεί	 να	 είναι	 και	
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συμμετοχικός.	 Η	 ένταση	 των	 συσχετίσεων	 αντανακλά	 την	 πιθανότητα	 η	 συμφωνία	 που	
δόθηκε	στις	 προτάσεις	 που	περιγράφουν	 έναν	παράγοντα	 να	δοθούν	 και	 στις	 προτάσεις	
που	περιγράφουν	έναν	άλλο.		
Οι	 Εκπαιδευτικοί	 είναι	 πολίτες	 που	 ζουν	 στις	 σημερινές	 δύσκολες	 κοινωνικές	 και	
οικονομικές	 συνθήκες.	 Πιστεύουμε	 πως	 οι	 θεωρήσεις	 τους	 έχουν	 διαμορφωθεί	 από	 τις	
συνθήκες	 στις	 οποίες	 ζουν	 από	 τις	 σπουδές	 και	 την	 εργασία	 τους	 (Αλτουσέρ,	 1994;	
Marcuse,	1971).	Διδάσκουν	εκτός	από	πληροφορίες	και	στάσεις	και	απόψεις.	Οι	απόψεις	
τους	είναι	αυτές	που	διαμορφώνουν	το	έργο	και	την	καθημερινότητά	τους.	Οι	αντιλήψεις	
τους	 περιγράφουν	 τον	 ενεργό	 πολίτη	 ως	 έχοντα	 εντιμότητα,	 σεβασμό,	 δικαιοσύνη,	
προσπάθεια,	στοχοπροσήλωση.	Πάνω	από	όλα	όμως	φαίνεται	πως	βάζουν	την	προσήλωση	
στην	 εξασφάλιση	 των	 καλύτερων	συνθηκών	 για	 την	 οικογένειά	 τους	 και	 για	 τους	 ίδιους,	
τόσο	για	την	επιβίωση	όσο	και	για	την	πρόοδο.		
Οι	θεωρήσεις	ατομικής	 επιβίωσης	που	αντανακλώνται	από	αυτές	 τις	 εκτιμήσεις	απέχουν	
από	στάσεις	δυναμικές	που	αποσκοπούν	στη	βελτίωση	των	συνθηκών	που	χαρακτηρίζουν	
την	καθημερινότητά	τους.	Η	πολιτική	διάσταση	που	δίνει	ο	Freire	(2006:	σ.	148)	στα	όνειρα	
των	 εκπαιδευτικών	 που	 ως	 προς	 το	 περιεχόμενο	 τους	 τα	 χαρακτηρίζει	 παιδαγωγικά,	
φαίνεται	 να	 έχουν	 ατομικό	 χαρακτήρα.	 Δεν	 μπορεί	 να	 αμφισβητηθεί	 πως	 η	 ατομική	
βελτίωση	 θα	 φέρει	 και	 την	 κοινωνική,	 ωστόσο,	 αν	 η	 βελτίωση	 επιδιώκεται	 μόνο	 στο	
ατομικό	επίπεδο,	τότε	το	αποτέλεσμα	μάλλον	θα	αφορά	μόνον	αυτό.	
Η	 ενίσχυση	 των	 εκπαιδευτικών	 περνά	 μέσα	 από	 ένα	 σύστημα	 που	 θα	 τους	 στηρίζει	 και	
ταυτόχρονα	θα	τους	δίνει	την	ελευθερία	και	την	ευθύνη	για	την	εξασφάλιση	των	συνθηκών	
εκείνων	 που	 όλα	 τα	 παιδιά	 θα	 αντιμετωπίζονται	 ισότιμα	 από	 το	 σχολείο.	 Οι	 συνθήκες	
αυτές	θα	βοηθήσουν	ώστε	το	ενδιαφέρον	να	μετατοπιστεί	από	το	ατομικό	στο	κοινωνικό	
επίπεδο.	Η	συνειδητοποίηση	από	τους	εκπαιδευτικούς	της	κρισιμότητας	της	μετατόπισης	
αυτής	 πιστεύουμε	 πως	 μπορεί	 να	 στηρίξει	 τη	 δημιουργία	 πολιτών	 που	 θα	 μπορούν	 να	
συμβάλουν	στον	μετασχηματισμό	της	κατάστασης.	
O	 Apple	 (2010)	 υποστηρίζει	 πως	 	 «Η	 ικανότητά	 μας	 ως	 παιδαγωγών	 να	 εκπαιδεύσουμε	
τους	 εαυτούς	 μας	 –	 και	 συνεπώς,	 η	 μετέπειτα	 εκπαίδευση	 των	 μαθητών	 μας	 σε	 όλα	 τα	
επίπεδα	–	εξαρτάται,	λοιπόν,	σε	μεγάλο	βαθμό	από	την	προστασία	της	δυνατότητας	μιας	
πιο	 δημοκρατικής	 διδακτικής	 πρακτικής	 και	 πιο	 δημοκρατικών	 αναλυτικών	
προγραμμάτων»	 (σ.	 223).	 Υποστηρίζουμε	 τη	 θέση	 αυτή	 και	 πιστεύουμε	 η	 εκπαιδευτική	
κοινότητα	 επιβάλλεται	 να	 διεκδικήσει	 ρόλο	σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 της	 διδακτικής	πρακτικής	
ακόμη	και	σε	αυτό	της	σύνταξης	κατάλληλων	αναλυτικών	προγραμμάτων.	Η	εμπλοκή	των	
εκπαιδευτικών	σε	 τέτοια	 επίπεδα	 κρίνουμε	πως	θα	 τους	 ενδυναμώσει	 και	 θα	συνδράμει	
στη	διαμόρφωση	αντιλήψεων	προσανατολισμένων	σε	πολιτικά	ενεργητικές	πρακτικές.		
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
	

	
Κλίμακα	των	χαρακτηριστικών	του	ενεργού	πολίτη	

	
	
	
	
Ο	Ενεργός	Πολίτης…	

Cronbach's	
Alpha	if	
Item	

Deleted	

Παραγοντικές	
φορτίσεις	

Διορθωμένη	
συσχέτιση	
μεταξύ	

απάντησης	
στην	

ερώτηση	με	
τη	συνολική	
τιμή	της	
κλίμακας	

Κοινές	
παραγοντικές	
διακυμάνσεις	

Μέτρα	
δειγματικής	
επάρκειας	

Αριβίστας	

Cronbach's	Alpha:	0,91	

	 	 	 	 	

item15	 …	 δεν	 αναγνωρίζει	 άλλη	 αλήθεια	 εκτός	 της	
δικής	του.	

0,90	 0,82	 0,68	 0,69	 0,90	

item20	 …	 διαδίδει	 ψεύδη	 για	 να	 επιτύχει	 τον	 σκοπό	
του.	

0,90	 0,80	 0,82	 0,74	 0,87	

item23	 …	χαρακτηρίζεται	από	απολυτότητα.	 0,90	 0,76	 0,79	 0,69	 0,91	

item24	 …	ερμηνεύει	το	νόμο	κατά	το	πώς	τον	βολεύει.	 0,90	 0,74	 0,78	 0,75	 0,90	

item18	 …	 χρησιμοποιεί	 βία	 για	 να	 επιβάλλει	 την	
άποψή	του.	

0,90	 0,71	 0,69	 0,60	 0,85	
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item32	 …	προωθεί	τα	προσωπικά	του	συμφέροντα.	 0,90	 0,68	 0,73	 0,65	 0,92	

item17	 …	είναι	άκαμπτος.	 0,91	 0,66	 0,62	 0,48	 0,82	

Item31	 …	είναι	αυτός	που	δουλεύει	λίγες	ώρες.	 0,91	 0,66	 0,61	 0,46	 0,94	

Item22	 …	αποφεύγει	τη	«σκληρή»	δουλειά.	 0,91	 0,60	 0,60	 0,42	 0,86	

Υπερασπιστής	των	δικαιωμάτων	των	άλλων,	που	είναι	δίκαιος	με	
έμφαση	στον	σεβασμό	απέναντι	στον	«άλλο»	και	το	περιβάλλον	

Cronbach's	Alpha:	0,89	

	 	 	 	 	

item33	 …	 νοιάζεται	 για	 το	 περιβάλλον	 και	
ενεργοποιείται	για	την	προάσπισή	του.	

0,87	 0,77	 0,74	 0,71	 0,86	

item36	 …	 υπερασπίζεται	 το	 δικαίωμα	 γνώμης	 και	
άποψης	του	άλλου.	

0,87	 0,74	 0,77	 0,71	 0,88	

item34	 …	 συμπαραστέκεται	 αγωνιζόμενος	 για	 να	
αντικρούσει	την	αδικία	προς	κάποιον.	

0,87	 0,73	 0,72	 0,66	 0,84	

item29	 …	υπερασπίζεται	το	δίκαιο	μειονοτήτων.	 0,88	 0,70	 0,65	 0,59	 0,88	

Item37	 …	σέβεται	τον	άλλο	ως	προσωπικότητα.	 0,87	 0,65	 0,71	 0,66	 0,86	

item21	 …	 αναγνωρίζει	 πως	 όλοι	 δικαιούνται	 και	
δεύτερη	ευκαιρία.	

0,88	 0,64	 0,58	 0,53	 0,88	
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Item28	 …	γνωρίζει	το	θεσμικό	πλαίσιο	λειτουργίας	της	
πολιτείας.	

0,88	 0,61	 0,58	 0,52	 0,89	

item25	 …	χαρακτηρίζεται	από	δικαιοσύνη.	 0,88	 0,54	 0,60	 0,56	 0,95	

Στοχοπροσηλωμένος	πολίτης	με	έμφαση	στα	της	οικογένειάς	του	
και	στους	προσωπικούς	του	στόχους	

Cronbach's	Alpha:	0,89	

	 	 	 	 	

item7	 ...	φροντίζει	για	την	πρόοδο	των	παιδιών	του.	 0,87	 0,87	 0,66	 0,80	 0,74	

item8	 …	 φροντίζει	 για	 τη	 βελτίωσή	 του/της	 στον	
επαγγελματικό	τομέα.	

0,87	 0,82	 0,71	 0,70	 0,87	

item6	 …	 φροντίζει	 για	 την	 ασφάλεια	 των	 μελών	 της	
οικογένειάς	του.	

0,88	 0,82	 0,56	 0,73	 0,74	

item1	 …	είναι	συνεπής	στις	υποχρεώσεις	του.	 0,87	 0,68	 0,72	 0,64	 0,91	

item9	 …	χαρακτηρίζεται	από	αυτοπειθαρχία.	 0,87	 0,66	 0,71	 0,62	 0,92	

item11	 …	είναι	έντιμος.	 0,87	 0,61	 0,66	 0,60	 0,87	

item10	 …	χαρακτηρίζεται	από	ακεραιότητα.	 0,87	 0,60	 0,67	 0,59	 0,91	

item12	 …	σέβεται	τις	ιδιαιτερότητες	«του	άλλου».	 0,87	 0,56	 0,67	 0,62	 0,88	
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item14	 …	αποδέχεται	την	ανωτερότητα	«του	άλλου».	 0,89	 0,54	 0,48	 0,37	 0,88	

Συμμετοχικός	πολίτης,	που	συμμετέχει	σε	διεργασίες	κοινωνικές	
όσο	και	πολιτειακές	

Cronbach's	Alpha:	0,76	

	 	 	 	 	

item3	 …	 συμμετέχει	 σε	 πολιτειακές	 υποθέσεις	 σε	
τοπικό	επίπεδο.	

0,66	 0,78	 0,64	 0,66	 0,68	

item16	 …	προσφέρει	κοινωφελή	εργασία.	 0,71	 0,78	 0,55	 0,63	 0,65	

item5	 ...	προσφέρει	εθελοντική	εργασία.	 0,74	 0,74	 0,50	 0,59	 0,67	

item4	 ...	 συμμετέχει	 σε	 πολιτειακές	 υποθέσεις	 σε	
εθνικό	επίπεδο.	

0,71	 0,72	 0,56	 0,61	 0,69	

Extraction	Method:	 Principal	 Component	Analysis.	Μέθοδος	περιστροφής:	 Varimax	με	 το	 κριτήριο	 Kaiser.	Ποσοστό	 διασποράς	που	
αποδίδεται	στους	παράγοντες:	1ος	=	36,95%,	2ος	=	10,65%,	3ος	=	8,71%,	4ος	=	5,64%.	Συνολικό	ποσοστό	διασποράς	=	61,95%.	Ιδιοτιμές	
παραγόντων:	1ος	=	11,09,	2ος	=	3,19,	3ος	=	2,61,	4ος	=	1,69.	

Πίνακας	διερευνητικής	παραγοντικής	ανάλυσης	και	ελέγχου	καταλληλόλητας	των	δεδομένων
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Μιλώντας	για	«ένα	απόθεμα	γνώσεων,	ώστε	με	βάση	αυτό	να	
αναπτύσσουν	κριτική	σκέψη»	και	για	«μια	γνώση	πρόσφορη	για	
περαιτέρω	συσχετίσεις	και	γενικεύσεις»:	το	παράδειγμα	της	

Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	του	Γυμνασίου	ή	πώς	η	κριτική	
εκπαίδευση	παραβλέπεται	στην	εποχή	της	μετα-νεωτερικότητας	

	 	
	

Παναγιώτης	Λαζανάς	
Φιλόλογος	στη	Δ/θμια	Εκπαίδευση,	Δρ.	Πολιτικής	Επιστήμης	&	Ιστορίας	

	
	

Περίληψη	
Είναι	 το	 σχολικό	 περιβάλλον	 ένα	 πεδίο	 «πρόσφορης	 γνώσης»,	 ή	 ο	 προθάλαμος	 της	 «όξυνσης	 της	 κριτικής	
ματιάς»;	Και	ποιο	είναι,	άραγε,	το	σημαινόμενο	της	γνώσης,	αν	δεν	υπόκειται	–δυνητικά-	στον	ακατάπαυστο	
έλεγχο	του	κριτικού	προσδιορισμού;	Έχουμε,	τελικά,	ένα	σύστημα	εκπαίδευσης	που	κατορθώνει	και	τα	δυο	
μαζί,	 ή	 μόνο	 τα	 υπόσχεται;	 Τα	 ερωτήματα-ζητήματα	 που	 τίθενται	 σχετίζονται	 απόλυτα,	 επομένως,	 με	 την	
πρόνοια	 που	 οφείλει	 να	 δείχνει	 αδιαλείπτως	 το	 ίδιο	 το	 κράτος	 για	 την	 ανάδυση	 του	 συμμέτοχου	 και	
υπεύθυνου	 αυτο-προσδιοριζόμενου	 σκεπτόμενου	 πολίτη	 –πέρα	 και	 πλέον	 του	 εξειδικευμένου	 πολλαπλά	
ιδιώτη.Παίρνοντας,	 όμως,	 ως	 παράδειγμα	 μελέτης	 το	 μάθημα	 της	 Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής	 της	 Γ’	
Γυμνασίου	συνειδητοποιεί	κανείς	την	α-στοχία	στην	πολιτική	Παιδεία:	το	απόξενον	του	κριτικά	σκεπτόμενου	
μαθητή	 και	 το	 ελλείπον	 τού	 υπό	 κατασκευή	 πολίτη.	 Και	 φτάνει	 –δυστυχώς-	 να	 ομολογεί	 	 την	 αέναη	
ασυνθεσία	για	μια	ουσιαστικά	κριτική	θέαση	του	κόσμου	μας.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Κριτική	 συνείδηση,	 αναστοχασμός,	 δυνατότητα,	 ιεραρχική	 δομή	 εκπαιδευτικού	 ελέγχου,	 αδιαπραγμάτευτη	
αλήθεια,	χειραφετική	εκπαίδευση.	

	
	
	
	

Ο	εργαλειακός	χαρακτήρας	των	Προγραμμάτων	Σπουδών	
Πρωταρχική	επιδίωξη	των	Προγραμμάτων	Σπουδών,	όπως	αυτή	αποτυπώνεται	στις	σχετικές	εγκυκλίους	του	
Υπουργείου	και	των	συν	αυτώ	θεσμών,	αποτελεί	ηγνώση	και	η	ανάπτυξη	της	κριτικής	σκέψης	των	μαθητών.	
Μια	προτεραιότητα,	ωστόσο,	που	δεν	περιγράφεται	μόνο	στα	Προγράμματα	που	αφορούν	στη	διδασκαλία	
των	Κοινωνικών	Επιστημών	–μεταξύ	των	οποίων,	βεβαίως,	και	 το	αντικείμενο	της	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	
Αγωγής	 του	 Γυμνασίου	 (Σωτηρίου,	 Κορδονούρη	 &	 Ζαφρανίδου,	 2016,	 7)-	 αλλά	 και	 σε	 όλο	 το	 corpusτων	
Ανθρωπιστικών	και,	σε	έναν	βαθμό,	και	σε	εκείνοτων	Θετικών	και	Τεχνολογικών	Επιστημών1.	Μάλιστα,	όλες	

																																																																				
	
1Ενδεικτικά να αναφερθεί η υπ’ αριθµ. 164314/Δ2/03-10-2017 εγκύκλιος του ΥΠΕΘ µε θέµα «Οδηγίες για τη 
διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο για το σχολικό έτος 2017 – 2018», όπου για το µάθηµα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας προβλέπονται «η ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των 
µαθητών/τριών, η κατάκτηση της δοµής της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η λειτουργία των 
γραµµατικοσυντακτικών δοµών στα κείµενα», καθώς και «η κριτική κατανόηση» -ήτοι η δυνατότητα των 
µαθητών «να αξιολογούν ιδέες, πράξεις και χαρακτήρες», αλλά και «να εκφράζουν αξιολογικές κρίσεις»· και 
όπου για τα µαθήµατα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση επιδιώκεται οι µαθητές «να αξιοποιούν 
κριτικά τα κείµενα αναφοράς […] αλλά και κείµενα υποστηρικτικά τα οποία φιλοξενούνται στο διαδίκτυο 
(κριτικός γραµµατισµός)» (ΥΠΕΘ, 2017α, 2, 4 & 101). Επίσης, στην υπ’ αριθµ. 168781/Δ2/09-10-2017 
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αυτές	οι	εγκυκλοπαιδικές	γνώσεις	και	πληροφορίες-οι	εργαλειακές,	δηλαδή,	γνώσεις,	στις	
οποίες	δίνουν	ιδιαίτερη	έμφαση	οι	αξίες	της	αγοράς-	απαιτούνται,	προκειμένου	ο	μαθητής	
να	 ανταπεξέρχεται	 στις	 πολύ	 σύνθετες	 απαιτήσεις	 της	 σύγχρονης	 ζωής	 (Παιδαγωγικό	
Ινστιτούτο,	 5)	 αλλά	 και	 για	 να	 προσαρμόζεται	 αποτελεσματικά	 στα	 ταχύτατα	
μεταβαλλόμενα	κοινωνικά	περιβάλλοντα.	
Δεν	 πρόκειται,	 βεβαίως,	 για	 προτεραιότητες	 που	 εμφανίστηκαν	 ως	 δια	 μαγείας	 στην	
ελληνική	πραγματικότητα.	Διεθνώς,	από	την	εποχή	ήδη	της	νεωτερικότητας	προβαλλόταν	
ένα	 σύστημα	 που	 έμοιαζε	 με	 νοήμονα	 μηχανή	 και	 που	 είχε	 ως	 στόχο	 του	 τη	 μέγιστη	
αποδοτικότητα	 (Lyotard,	 1993,	 48),	 ενώ	 δόθηκε	 –υπό	 την	 ώθηση,	 βεβαίως,	 και	 του	
Διαφωτισμού-	 η	 δυνατότητα	 στο	 σκεπτόμενο	 υποκείμενονα	 χειραφετηθεί	 από	 τον	
αυτοφυή	χαρακτήρα	των	παραδοσιακών	μορφών	ζωήςκαινα	αναπτύξει	μια	σκέψη	που	θα	
συνιστούσεαντίρροπη	δύναμη	στον	μύθο	(Habermas,	1993,	113	&	140).	Οι	μεταμοντέρνοι	
επικριτές	 της,	 από	 την	 άλλη,	 θα	 επιδιώξουν	 τη	 φαντασία	 και	 την	 κριτική	 ικανότητα	 στο	
σκεπτόμενο	 υποκείμενοκαι	 θα	 προτείνουννα	 επαναδρομολογηθούν	 τα	 πάντα	 στην	
εκπαίδευση:	 το	 ερώτημα	 «σε	 τι	 χρησιμεύει;»	 και	 κατά	 πόσον	 «είναι	 αποτελεσματικό;»	
αυτό	 που	 μαθαίνει	 κανείς,	 οι	 «τράπεζες	 στοιχείων»	 και	 τα	 «δίκτυα	 μνήμης»	 (που	
αυτομάτως	υποβαθμίζουν	τον	ρόλο	του	καθηγητή),η	ανάγκη	της	διαρκούς	εκπαίδευσης	και	
επιμόρφωσης,	 η	 εφαρμογή	 της	 διεπιστημονικότητας	 και,	 οπωσδήποτε,	 η	 καταξίωση	 της	
ομαδικής	εργασίας.	
	

Η	ανταποδοτική	“ουδέτερη”	εκπαίδευση	
Ούτε	το	μοντέρνο	ούτε	το	μεταμοντέρνο	επιχείρημα,	ωστόσο,	μπόρεσαν	(και	ούτε	ήθελαν,	
μάλλον)	 να	 αμφισβητήσουν	 την	 κυριαρχία	 της	 κάθε	 κρατικής	 μηχανής	 επί	 των	
εκπαιδευτικών	 συστημάτων	 της,	 ή/και	 να	 αρνηθούν	 την	 ανταποδοτικότητα	 του	
εκπαιδευτικού	 συστήματος	 προς	 τους	 εκάστοτε	 κρατικούς	 εντολείς	 του	 (Ανθογαλίδου,	
1999,	66)2.	Αποτελώντας	την	ταχύτερα	αναπτυσσόμενη	αγορά	εργασίας	μέσα	στον	κόσμο	
(Illich,	 1973,	 50),	 η	 εκπαίδευση	 συνιστά	 –τηρουμένων	 των	 αναλογιών-	 και	 για	 τα	 δύο	
επιχειρήματα	 έναν	 προπαρασκευαστικό	 θάλαμο	 κατάλληλα	 ειδικευμένων	 μελλοντικών	
εργαζομένων·	οι	οποίοι,	πέρα	από	γνώσεις	και	τεχνικές,	μαθαίνουν	στο	σχολείο	μια	σειρά	
από	κανόνες	ηθικής,	κανόνες	επαγγελματικής	συνείδησης	και	πολιτικής	αγωγής,	που	πάει	
να	πει,	 πιο	 καθαρά,	 κανόνες	 για	 το	σεβασμό	 του	 κοινωνικού-τεχνικού	 καταμερισμού	 της	
εργασίας,	 και	 τελικά	 κανόνες	 της	 τάξης	 πραγμάτων	 που	 έχει	 επιβληθεί	 από	 την	 ταξική	
κυριαρχία	(Althusser,	1999,74)	και	που,	κατ’	ουσία,	όλοι	αυτοί	οι	υπό	κατασκευήν	πολίτες	
μετατρέπονται	σε	παίκτες	που	είναι	ικανοί	να	παίξουν	κατάλληλα	τον	ρόλο	τους	μέσα	στις	
πραγματολογικές	θέσεις	που	έχουν	ανάγκη	οι	θεσμοί	(Lyotard,	1993,	120).	Διότι	το	σχολείο	
είναι,	όπως	έχει	υποστηριχτεί,	ένας	 Ιδεολογικός	Μηχανισμός	του	Κράτους	(ΙΜΚ)	(που	δεν	
θα	πρέπει	να	συγχέεται	με	τον	λειτουργούντα	με	βία,	καταπιεστικό	μηχανισμό	του	Κράτους	
																																																																																																																																																																																																																		
	
εγκύκλιο του ΥΠΕΘ µε θέµα «Οδηγίες διδασκαλίας για το µάθηµα των Θρησκευτικών στα Ηµερήσια και 
Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018» αναφέρεται ότι σκοπός της αξιολόγησης είναι «η 
παρότρυνση του µαθητή/της µαθήτριας προς την κριτική αυτοαντίληψη καθώς και η ανατροφοδότηση της 
διδασκαλίας και της µάθησης» (ΥΠΕΘ, 2017β, 5). 
2 Συγκεκριµένα, η Θ. Ανθογαλίδου υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός θεσµός στην Ελλάδα είναι κρατικός και 
υπόκειται σε µια σειρά καταναγκαστικών διοικητικών δεσµεύσεων –ενιαία προγράµµατα, ίδια σχολικά 
εγχειρίδια, πανοµοιότυπη διοικητική δοµή κλπ. Θα συµπληρώσει, όµως, ότι αυτοί οι καταναγκασµοί «που 
εγγυώνται συγχρόνως τυπικά την εκπαιδευτική ισοπολιτεία» είναι και το ατού της εκάστοτε εξουσίας, αφού 
προσδίδουν «ισχυρή ιδεολογική ακτινοβολία στο θεσµό και τις λειτουργίες του». 
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–παρότι	κι	αυτός	κατά	περίσταση	χρησιμοποιεί	διάφορες	μορφές	βίας),	που	με	τη	δύναμη	
της	 ιδεολογίας	«παίρνει	τα	παιδιά	όλων	των	κοινωνικών	τάξεων	από	το	νηπιαγωγείο,	και	
ήδη	από	κει,	με	παλιές	και	νεώτερες	μεθόδους,	αποτυπώνει	μέσα	τους,	επί	πολλά	χρόνια,	
ακριβώς	 εκείνα	 τα	 χρόνια	 όπου	 το	 παιδί	 είναι	 περισσότερο	 “τρωτό”,	 παγιδευμένο	 όπως	
βρίσκεται	ανάμεσα	στην	οικογένεια	και	στο	σχολείο,	διάφορα	“σαβουάρ	φαιρ”	ντυμένα	με	
την	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 (τα	 γαλλικά,	 η	 αριθμητική,	 η	 φυσική	 ιστορία,	 οι	 επιστήμες,	 η	
φιλολογία)	 ή	 την	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 αυτή	 καθαυτή	 (ηθική,	 αγωγή	 του	 πολίτη,	
φιλοσοφία)»	(Althusser,	1999,93)3.	
Για	 την	πραγμάτωση	 της	 εκπαίδευσης	η	–νεωτερική,	αλλά	και	η	μετανεωτερική-	 εξουσία	
δημιούργησε	τεχνηέντως	μία	ουδέτερη	ζώνη:	η	εκπαιδευτική	λειτουργία	και	οι	σκοποί	της	
απο-χωρίστηκαν	από	τη	δράση	της	υπόλοιπης	καθημερινής	ζωής,	ως	κάτι	το	υψηλό	και	το	
αυθεντικό,	 και	 μέσα	σε	αυτό	 το	αχρονικό	 και	ανιστορικό	 τοπίο,	 πέραν	 των	πραγματικών	
συνθηκών	 διαβίωσης	 των	 ανθρώπων	 (Λιάμπας	 &	 Κάσκαρης,2007),	 οι	 μαθητές	 όφειλαν	
πάντοτε	να	απεκδύονται	των	άλλων	κοινωνικών	στάσεων	ή	των	χαρακτηριστικών	τους,	να	
πειθαρχούν,	 να	 είναι	 φιλομαθείς	 και	 να	 συναινούν	 στον	 –ακούσιο,	 συνήθως-	
μετασχηματισμό	 τους	 θεωρούμενοι	 εκ	 προοιμίου	ως	 ισότιμοι.	 Τα	 εννοιολογικά	 εργαλεία	
που	 χρησιμοποιούνται	 (όσα	 πραγματικά	 χρησιμοποιούνται)	 είναι	 έξυπνα	 απο-
ιδεολογικοποιημένα	 και	 απο-πολιτικοποιημένα,	 ώστε	 κάθε	 γνώση	 που	 απολαμβάνει	
“εγκυρότητας”,	να	παρουσιάζεται	«σε	κενό	κοινωνικοπολιτικών	αντιπαραθέσεων»,	με	μια	
«γενικότητα	 και	 καθολικότητα»,	 με	 μια	 «θεωρητική	 αφέλειακαι	 ιστορική	 αμνησία»	
(Λιάμπας	&	Κάσκαρης,	2007),	τέτοια	και	τόση	που	να			α		π		ο		κ			λ		ε			ί			ε			ι				τη	σύνδεση	
της	 εκπαίδευσης	 με	 –ευτελή,	 τάχα-	 οικονομικά,	 πολιτικά	 ή/και	 κοινωνικά	 συμφέροντα,	
παρά	 μονάχα	 εκείνη	 να	 θεωρείται	 ως	 φορέας	 μάθησης	 και	 αγωγής.	 Επιπλέον,	 το	
εκπαιδευτικό	 σύστημα	 κατορθώνει	 να	 επιβληθεί	 ως	 αναγκαίο	 (αλλά	 και	 ως	 ποθητό),	
δεδομένου	ότι	είναι	ο	δίαυλος	μέσω	του	οποίου	ο	κάθε	εκπαιδευόμενος	μπορεί	να	κάνει	
τις	 προβολές	 των	 προσδοκιών	 του	 ή/και	 να	 επιδιώξει	 με	 κάθε	 μέσονα	 πραγματώσει	 την	
ανοδική	πορεία	του	υπό	τον	προβολέα	της	αξιοκρατίας	και	της	ουδετερότητας.		
Τι	είδους	παιδεία	είναι,	όμως,	αυτή;	Μάλλον	πρόκειται	για	την	παιδεία	που	«μετατράπηκε	
σιγά-σιγά	 σε	 αξία,	 δηλαδή	 σε	 πολιτιστικό	 εμπόρευμα	 που	 καταξιώνει	 και	 διακρίνει	 τα	
άτομα,	 δίχως	 όμως	 να	 τα	 μορφώνει	 πραγματικά»,	 και	 η	 οποία,	 έτσι	 μαζικά	που	 έχει	 πια	
επιβληθεί,	«τείνει	να	εξομοιώσει	τα	ανθρώπινα	φερσίματα,	να	τα	κάνει	να	συμφωνήσουν	
με	 το	 γενικό	 συμφέρον»	 -δηλαδή	 αυτό	 «του	 μεγάλου	 κεφαλαίου»(Vincent,	 1978,	 114-
115).Είναι,	 δηλαδή,	 μια	 παιδεία,	 κατά	 την	 οποία	 η	 γνώση	 δεν	 αποτελεί	 το	 προϊόν	 της	
έρευνας,	αφού	ως	«πράξη	αποταμίευσης»,	με	τους	μαθητές	ως	«ταμιευτήρια»	ή	«δοχεία»	
και	 τους	 δασκάλους	 ως	 «καταθέτες»,	 είναι	 έμπλεη	 καταπίεσης:	 όσο	 περισσότερο	 οι	
μαθητές	φροντίζουν	να	αποταμιεύουν	γνώσεις,	«τόσο	λιγότερο	αναπτύσσουν	 την	κριτική	
τους	 συνείδηση»·	 ενώ	 την	 ίδια	 στιγμή	 εξυπηρετούνται	 τα	 συμφέροντα	 όλων	 των	
καταπιεστών,	 «που	 ούτε	 νοιάζονται	 να	 αποκαλυφθεί	 η	 πραγματικότητα	 ούτε	 θέλουν	 να	
αλλάξει	 ο	 κόσμος»	 (Freire,	 1977,	 78-80).	 Ακόμη	 χειρότερα,	 μάλιστα,	 τα	 ιδρύματα	
διαπαιδαγώγησης	 και	 μόρφωσης	 των	 νέων	 «λειτουργούν	 ως	 πράκτορες	 που	
																																																																				
	
3Αναφέρουν σχετικά οι R. Eatwell & A. Wright: «Τα εκπαιδευτικά συστήµατα σχεδιάζονται τόσο για την 
παραγωγή στενών προοπτικών (η µεσότητα είναι το σλόγκαν: οι λιγότερο ικανοί δεν αµφισβητούν την 
εξουσία), όσο και για τη διάδοση των κυρίαρχων αξιών (για παράδειγµα, την ενθάρρυνση των νέων ατόµων για 
τον συναγωνισµό τους σε πεδία που σχετίζονται µε την επιτυχία τους στο χρηµατιστήριο της αγοράς». (R. 
Eatwell & A. Wright, 1999, 16). 
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προετοιμάζουν	 τους	 επιδρομείς	 του	 μέλλοντος»	 και	 με	 μια	 άκαμπτη	 (και	 συσκοτιστική)	
λογική	σκοπεύουν	να	διδάξουν	στον	κάθε	εκπαιδευόμενο	ξεχωριστά	«πώς	θα	αποτινάξει	
από	πάνω	του	την	τεμπελιά,	που	δημιουργεί	την	υποανάπτυξη»4.	
Συνεργοί	 σε	 αυτή	 την	 ενορχηστρωμένη	 από	 πλευράς	 κράτους	 προσπάθεια	 επιβολής	 α-
χρονικών	 γνώσεων	 (αλλά	 και	 λοιπών	 κοινωνικών	 και	 πολιτικών	 μυθευμάτων)	 είναι	 –
εκούσια,	 κυρίως-	 «οι	 σεβάσμιοι	 διδάσκαλοι	 της	 “συνείδησης”	 και	 της	 “ελευθερίας”	 των	
παιδιών	που	τους	εμπιστεύεται	η	κοινωνία	και	οι	“γονείς”	τους»,	πολλοί	από	τους	οποίους	
«βάζουν	συχνά	τα	δυνατά	τους	κι	όλη	την	εξυπνάδα	τους	για	να	επιτελέσουν	το	καθήκον	
τους	στην	εντέλεια	(με	τις	περίφημες	νέες	μεθόδους!)»	(Althusser,1993,	95).	Χωρίς	καν	να	
το	αντιληφθούν,	οι	δάσκαλοι	αυτοί	«διαμορφώνουν	ένα	δημοσιοϋπαλληλικό	έθος»,	με	την	
απόλυτη	 εκείνη	 αίσθηση	 του	 καθήκοντος	 και	 της	 υπηρεσιακής	 συνέπειας	 που	 το	
συνοδεύει,	ενώ	με	τη	βαθιά	ριζωμένη	μέσα	τους	πεποίθηση	ότι	«βρίσκονται	πλέον	σε	μια	
θέση	διαχειριστή	και	διανεμητή	 της	 επίσημης	 κουλτούρας	και	 των	διαπιστευτηρίων	 της»	
(σε	απόσταση	τουλάχιστον	από	τα	κάτω	στρώματα),	καταλήγουν	να	υπηρετούν	ένα	κράτος	
«που	αντιπροσωπεύει	τάχα	το	γενικό	συμφέρον»	(Ανθογαλίδου,	1999,	61-62).	
Αυτό	 –προφανώς-	 το	 γενικό	 συμφέρον	 εξυπηρετεί	 και	 «η	 ανάγκη	 της	 επιμόρφωσης	 και	
καθοδήγησης	 των	 εκπαιδευτικών»,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Οδηγό	 του	 Εκπαιδευτικού	 για	 τις	
Κοινωνικές	Επιστήμες	στο	Γυμνάσιο,	αλλά	και	η	συμμετοχή	των	μαθητών	«στην	εφαρμογή	
των	 κανόνων	 εντός	 του	 σχολείου»(Παιδαγωγικό	 Ινστιτούτο,	 13).	 Όπως	 και	 «ο	 νέος	
επαγγελματισμός»	 του	 εκπαιδευτικού	 (!!!),	 ο	 οποίος	 θα	 πρέπει	 «να	 συνδεθεί	 με	 τη	 νέα	
ιδιότητα	 του	πολίτη»,	 για	 την	 οποία	 διευκρινίζονται	 τα	ακόλουθα:	 «[…]	 οι	 εκπαιδευτικοί	
δεν	 θα	 πρέπει	 να	 ξοδεύουν	 χρόνο	 μόνο	 εντός	 των	 σχολείων,	 αλλά	 να	 εμπλέκονται	
περισσότερο	σε	κοινωνικούς,	κοινοτικούς	φορείς	και	συνδέσμους	που	ασχολούνται	με	τη	
νεολαία	 και	 τους	 ενήλικες,	 σε	 κοινοτικά	 σχέδια	 δράσης	 που	 έχουν	 σχεδιαστεί	 για	 να	
βοηθούν	και	να	ενισχύουν	την	κοινότητα,	να	ασχολούνται	με	τοπικά	θέματα	που	αφορούν	
την	 κοινωνική	 δικαιοσύνη,	 το	 ενδιαφέρον	 και	 τη	 φροντίδα	 όλων	 των	 πολιτών»	
(Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο,	14).	
	

Από	τον	κριτικό	αναστοχασμό	στην	παραδεδεγμένη	κοινωνία	
Μιλώντας,	ωστόσο,	με	όρους	Κριτικής	Παιδαγωγικής	ο	εκπαιδευτικός	δεν	είναι	(και	δεν	θα	
πρέπει	 ποτέ	 να	 γίνει)	 ένα	 υποχείριο	 του	 εκάστοτε	 συστήματος,	 που	 εντέλλεταισε	
καταναγκαστική	πλεύση	μαζί	 του,	 ούτε	 επίσης	η	αυθεντία	ή	ο	 κατηχητής	που	 καθοδηγεί	
αδαή	 και	 αδιαμόρφωτα	 υποκείμενα	 σε	 “ασφαλή”	 συμπεράσματα	 αλήθειας.	 Σε	 μια	
πραγματικά	απελευθερωτική	παιδεία,	όπου	«τα	επιχειρήματα	 τα	βασισμένα	στο	 “κύρος”	
παύουν	να	ισχύουν»,	ο	δάσκαλος	είναι	«εκείνος	που	και	ο	ίδιος	διδάσκεται,	στον	διάλογο	
με	τους	μαθητές»	(Freire,	1977,	89).	Και,	βεβαίως,	ο	δάσκαλος	δεν	είναι	(και	δεν	μπορεί	να	
είναι)	 ο	 υπεράνθρωπος	 που	 μπορεί	 να	 σηκώνει	 ταυτόχρονα,	 ωσεί	 κοσμοκαλόγερος	 και	
Σαμψών	 ταυτοχρόνως,	 το	 βάρος	 κάθε	 κοινωνικού,	 κοινοτικού	 ή	 τοπικού	 εγχειρήματος,	
παντός	είδους	και	εν	πάση	περιπτώσει.	Απεναντίας,	θα	πρέπει	να	αισθάνεται	παιδαγωγικά	
																																																																				
	
4Αναφέρει σχετικά ο Peter McLaren: «Διαιωνίζοντας τον µύθο της ατοµικής επιτυχίας […] η κυρίαρχη 
κουλτούρα εξασφαλίζει ότι οι υποτελείς οµάδες που αποτυγχάνουν στο σχολείο ή δεν τα καταφέρνουν στον 
κόσµο των “πλούσιων και διάσηµων” θα δουν αυτή την αποτυχία µε όρους προσωπικής ανεπάρκειας ή 
“καθαρής τύχης”». Λίγο παρακάτω, µάλιστα, µιλώντας για το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα, τους σιωπηρούς 
δηλαδή τρόπους, µε τους οποίους κατασκευάζεται η γνώση και –κυρίως- η συµπεριφορά, καταλήγει ότι έτσι 
αναγκάζονται οι µαθητές «να συµµορφωθούν µε τις κυρίαρχες ιδεολογίες». (McLaren, 2016, 17 & 28). 
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ελεύθερος	 και	 κοινωνικά	 και	 πολιτικά	 υπεύθυνος	 και	 όχι	 υπόλογος	 σε	 μια	 άκαμπτη	
γραφειοκρατική	 ιεραρχική	 δομή	 εξουσίας	 και	 ελέγχου,	 ενώ	 πρέπει	 να	 είναι	 βαθιά	
υποψιασμένος	 για	 το	 ότι	 η	 κάθε	 εμπειρία	 -το	 πώς,	 δηλαδή,	 ο	 κάθε	 μαθητής	 βιώνει	 τον	
κόσμο	 που	 τον	 περιβάλλει-πρέπει	 να	 κάνει	 μια	 παράκαμψη	 μέσω	 της	 θεωρίας	 ως	
αντικείμενο	αναστοχασμού,	κριτικής	και	δυνατότητας	(Giroux,	2018).	
Μιλώντας,	από	την	άλλη,	με	όρουςΚοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	 (εφεξής:	ΚΠΑ)	 της	Γ’	
Γυμνασίου	 και	 των	 οδηγιών	 που	 προτείνονται	 από	 το	 κράτος-εντολέα	 της,	 διαπιστώνει	
κανείς	 ότι	 η	 σύγχρονη	 πραγματικότητα	 αντιμετωπίζεται	 ως	 δεδομένη,σχεδόν	 φυσικήκαι,	
μάλλον,	 αναπαλλοτρίωτη	 -γι’	 αυτό,	 άλλωστε,	 και	 ζητείται	 από	 τον	 διδάσκοντα	 «να	 μην	
αφήσει	ανεπεξέργαστες	 τις	 ενότητες	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	 των	Διεθνών	Θεσμών»,	
τις	 οποίες	 θεωρεί	 «προτεραιότητες	 στην	 εκπαίδευση	 του	 σύγχρονου	 ευρωπαίου	 πολίτη	
στην	 εποχή	 της	 παγκοσμιοποίησης»·	 και	 γι’	 αυτό,	 επίσης,	 κρίνεται	 αναγκαίο	 να	
αποκτήσουν	οι	μαθητές	βασικές	γνώσεις	και	κριτική	σκέψη	σε	καίρια	ζητήματα	όλων	των	
επιστημονικών	 τομέων,	 «για	 να	 μπορέσουν	 να	 ανταποκριθούν	 στις	 απαιτήσεις	 της	
σύγχρονης	σύνθετης	πραγματικότητας»	(Σωτηρίου,	Κορδονούρη	&	Ζαφρανίδου,	2016,	9	&	
19)5·	αλλά	και	γι’	αυτό	διατυπώνεται	η	άποψη	ότι	«οι	μαθητές	μπορούν	να	καταλήξουν	στα	
θετικά	 στοιχεία	 της	 παγκοσμιοποίησης	 που	 φέρνει	 πιο	 κοντά	 τους	 πολιτισμούς»·	 και	 γι’	
αυτό,	 ακόμη,	 επιβεβαιώνεται	 ότι	 «ακόμα	 και	 στις	 δικές	 μας	 κοινωνίες,	 η	
ελευθερίαεξαρτάται	και	από	την	κοινωνική	θέση	του	ατόμου»,	καθώς	και	ότι	θα	πρέπει	να	
γίνει	κατανοητή	από	τους	μαθητές	«η	αναγκαιότητα	του	κοινωνικού	ελέγχου	για	τη	συνοχή	
της	κοινωνίας»(Σωτηρίου,	Κορδονούρη	&	Ζαφρανίδου,	2016,	22	&	41)6.	
Μελετώντας	κανείς	σε	βάθος	το	βιβλίο	μαθητή	της	ΚΠΑ	Γ’	Γυμνασίουμπορεί	να	καταλήξει	
σε	 δύο	 γενικάσυμπεράσματα:	 αρχικά	 –στο	 σύνηθες,	 δυστυχώς,	 για	 σχολικά	 βιβλία-	 ότι	
πρόκειται	 για	 ένα	 εγχειρίδιο	 εν	 πολλοίς	 γερασμένο,	 απομακρυσμένο	 αρκετά	 από	 την	
τρέχουσα	 επικαιρότητα	 (εκδόθηκε	 για	 πρώτη	 φοράτo	 2006	 και	 έκτοτε	 επανεκδίδεται	
διαρκώς)7,	 κατάφορτο	 από	 πληροφορίες	 και	 ένθετα	 με	 μικρές	 επισημάνσεις	 (με	 συχνά	

																																																																				
	
5Αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαµβάνει ολόκληρη θεµατική ενότητα 
στο βιβλίο της ΚΠΑ της Στ’ Δηµοτικού (του οποίου οι ενότητες είναι σχετικά ίδιου περιεχοµένου µε εκείνες 
της ΚΠΑ της Γ’ Γυµνασίου –πλην της ενότητας της Εκκλησίας). Και εκεί γίνεται µια θετική αποτίµηση του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χώρα της Γηραιάς ηπείρου εµφανίζεται να επιθυµεί την ένταξή της 
στη χορεία των κρατών-µελών της Ένωσης. Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσιάζεται άκρως επιτυχηµένη έπειτα από 
την ένταξή της στην Ένωση: «Η Ελλάδα κατέχει µια σηµαντική θέση στην Ευρώπη ως πλήρες µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετέχει ενεργά, όπως και κάθε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης στα όργανα και 
στις δραστηριότητές της»· ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση µοιάζει ως ακάµατος χορηγός των αδυνάτων, χωρίς 
να νοιάζεται για τα ποσά που ξοδεύει για την ευηµερία όλων: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε χρήµατα από τις 
Τράπεζες και τα Ταµεία της ενισχύει τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, για να φτιάξουν αεροδρόµια, 
σιδηροδροµικές γραµµές και άλλα έργα υποδοµής. Επίσης, επιδοτεί επιχειρήσεις και επαγγελµατίες». 
(Νικολάου, Βατσίτση, Δανιηλίδου & Πασχαλιώρη, 2008, 69-70).    
6Όλα, ωστόσο, τα Αναλυτικά Προγράµµατα και, βεβαίως, οι εισηγητικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν, κάνουν 
λόγο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γενικά και αόριστα και µε στρεβλή ή επιλεκτική συχνά θεωρητική 
υποστήριξη. Σύµφωνα µε τον Κ. Θεριανό, όλες αυτές οι προσπάθειες εµπνέονται από το κίνηµα της Κριτικής 
Διδασκαλίας, το οποίο επιδιώκει, µε τη χρήση ιδεολογικής πειθούς, την «ενεργοποίηση του ευέλικτου 
εργαζόµενου»,  ο οποίος πρέπει από µόνος του να ανανεώνει το «κεφάλαιο δεξιοτήτων του», µε δικά του έξοδα, 
δια βίου και ανταγωνιστικά. Και καταλήγει: «Η Κριτική Παιδαγωγική δεν έχει καµία σχέση µε αυτή τη 
θεωρητική και διδακτική προσπάθεια». (Θεριανός, 2013) 
7Δείκτης της αποµάκρυνσής του από την τρέχουσα επικαιρότητα είναι και το γεγονός ότι στα περιεχόµενά του 
περιλαµβάνει ακόµη τις από καιρό καταργηµένες Νοµαρχίες (Κεφάλαιο 11– “Διοίκηση”), ενώ –µεταξύ άλλων- 
δεν δίδονται οι σωστές πληροφορίες για τον ακριβή αριθµό των χωρών-µελών Ε. Ένωσης, για το σύνολο των 
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απαιτητική	ως	προς	 την	πρόσληψή	της	ορολογία)8,	αλλά	και	με	έντονη	 την	επιθυμία	 των	
συγγραφέων	 του	 να	 συμπεριλάβουν	 στην	 ύλη	 του	 όσο	 περισσότερες	 πτυχές	 του	
κοινωνικού	 και	 πολιτικού	 βίου	 θα	 ήταν	 δυνατό.	 Δευτερευόντως,	 το	 συμπέρασμα	 είναι	
ότιτο	συγκεκριμένο	σχολικό	εγχειρίδιο	περιέχει	αδιαμφισβήτητες	διαπιστώσεις	 (στα	όρια	
της	 μοναδικής	 και	 αδιαφιλονίκητης	 “αλήθειας”),	 σε	 αυτό	 δεν	 επισημαίνονται	 οι	
παραλείψεις	ή	οι	αδικίες	του	κράτους	απέναντι	στους	πολίτες	(αλλά	και	όπου	αφήνονται	
κάποιες	–έστω-	υπόνοιες	για	κάτι	τέτοιο,	ακόμη	και	τότε	οι	ευθύνες	δεν	επιρρίπτονται	στις	
συγκεκριμένες	 κοινωνικές	 ομάδες	 που	 έχουν	 αναλάβει	 τη	 διακυβέρνηση,	 παρά	 μόνον	
αποδίδονται,	γενικά	και	αόριστα,	στις	ταχύτατες	κοινωνικές	και	οικονομικές	μεταβολές	στο	
παγκόσμιο	 σύστημα),	 συχνά	 αποσιωπείται	 το	 έλλειμμα	 δημοκρατίας	 και	 πραγματικής	
ισονομίας	 των	 πολιτών,	 κάποια	 θεμελιακά	 ζητήματα	 δεν	 αναλύονται	 στο	 πλαίσιο	 της	
αιτιώδους	 συνάφειάς	 τους,	 υπερτονίζεται	 η	 “αξία”	 των	 Νέων	 Τεχνολογιών	 αλλά	 και	 η	
σαρωτική	 επέλαση	 της	 “παγκοσμιοποίησης”,	 ενώ	 σε	 αρκετά	 σημεία	 παρατηρείται	 μία	
απλουστευτική	αποδοχή	της	πραγματικότητας	–συμβιβαστική	και	απονευρωμένη–	σαν	να	
μην	υπάρχει	καμία	δυνατότητα	για	μετασχηματιστική	προσπάθεια.	
Ειδικότερα,	στο	 κεφάλαιο	 για	 την	 Κοινωνική	Οργάνωση	 και	Μεταβολή	 και	 συγκεκριμένα	
στην	υποενότητα	για	το	“πώς	ένα	άτομο	καταλαμβάνει	μια	κοινωνική	θέση”,	οι	συγγραφείς	
του	συγκεκριμένου	βιβλίου	υποστηρίζουν	ότι	 αυτό	 επιτυγχάνεται	 με	 βάση	 τα	 εκ	 γενετής	
και	 τα	 επίκτητα	 κοινωνικά	 χαρακτηριστικά	 και,	 στη	 συνέχεια,	 καταλήγουν	 σχετικά	 με	 τα	
δεύτερα:	 «Τα	 χαρακτηριστικά	 αυτά	 οδηγούν	 σε	 θέσεις	 που	 είναι	 κατακτημένες,	 τις	
κατακτάμε	 δηλαδή	 με	 βάση	 αυτά	 τα	 ατομικά	 μας	 προσόντα 9 .	 Στα	 επίκτητα,	 όμως,	
χαρακτηριστικά,	οι	συγγραφείς	εμπερικλείουν	τη	μόρφωση,	το	εισόδημα,	τον	πλούτο,αλλά	
και	τις	κοινωνικές	σχέσεις	–στοιχεία,	δηλαδή,	για	τα	οποία	δεν	ομολογείται	ή	δεν	αφήνεται	
καν	ως	πιθανόν	ότι	μπορεί	κανείς	να	τα	κατακτήσει	καιαπό	την	κοινωνική	του	προέλευση,	
αλλά	 και	 από	 το	ήδη	σημαντικό	 δίκτυο	 κοινωνικών	 και	 οικονομικών	 επαφών	 που	 έχουν	
δημιουργήσει	 πολύ	 πριν	 από	 τον	 ίδιο	 οι	 γεννήτορές	 του	 ή	 ο	 στενός	 οικογενειακός-
κοινωνικός	 κύκλος	 του.	 Εξίσου	 συσκοτιστική	 και	 μυθευματική	 είναι,	 εξάλλου,	 και	 η	
διαπίστωση	για	το	“ανοιχτό	σύστημα	διαστρωμάτωσης”	των	σύγχρονων	κοινωνιών,	«με	το	
οποίο	 τα	 άτομα	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 αλλάξουν	 την	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 τους	
κατάσταση» 10 ·	 αλλά	 και	 στα	 όρια	 της	 προπαγάνδας(και	 της	 θεωρητικολογίας)	 η	
επισήμανση	 της	 κειμενολεζάντας	 4.6	 ότι	 «ο	 θεσμός	 της	 εκπαίδευσης	 στις	 σύγχρονες	
κοινωνίες	πρέπει	να	εξυπηρετήσει	τις	νέες	ανάγκες	που	δημιουργούν	η	παγκοσμιοποίηση,	
η	 εξέλιξη	 των	 τεχνολογιών,	 το	 πρόβλημα	 της	 ανεργίας.	 Η	 γνώση	 ξένων	 γλωσσών,	 ο	
επαγγελματικός	 προσανατολισμός,	 οι	 εκπαίδευση	 στις	 νέες	 τεχνολογίες	 και	 η	 δια	 βίου	

																																																																																																																																																																																																																		
	
εδρών  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Υπουργών, καθώς και για τον αριθµό των 
προβλεπόµενων ετήσιων συνεδριάσεων κάθε θεσµικού οργάνου (Κεφάλαιο 13, “Ευρωπαϊκή Ένωση”). 
8Ενδεικτική είναι η αναφορά κατά την ανάλυση της ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς: «Οι σχέσεις 
ατόµου και κοινωνίας είναι σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα ατοµικά, µοναδικά χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν οι άνθρωποι (βιολογικά και ψυχολογικά) και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους µεταβιβάζει η 
κοινωνία». (Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 13). 
9Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 21-22. 
10Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 26. Ας θυµηθούµε εδώ τον P. Freire: «Ο λαός χειραγωγείται µε 
µια σειρά µύθους: […] το πρότυπο του εαυτού της που η αστική τάξη παρουσιάζει στον λαό για να υποβάλει σε 
αυτόν την ιδέα ότι µπορεί κι ο ίδιος να ανεβεί». (Freire, 1977, 181). 
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εκπαίδευση	και	κατάρτιση	εντάσσονται	πλέον	στην	εκπαίδευση	για	την	αντιμετώπιση	των	
νέων	αυτών	αναγκών»11.	
Θα	 ήταν	 τουλάχιστον	 ανόητο	 να	 υποστηρίξει	 κανείς	 ότι	 η	 αναφερόμενη	 στην	
κοινωνικοποίηση	 παρατήρηση	 ότι	 «η	 κοινωνία	 προσπαθεί	 να	 διαμορφώσει	 τις	
συμπεριφορές	των	ατόμων	όσο	το	δυνατόν	πιο	ομοιόμορφες»-,	όπως	επίσης	η	επανάληψη	
του	 όρου	 «ομοιόμορφες»	 στηνανάλυση	 της	 “ταύτισης”	 ως	 τρόπου	 κοινωνικοποίησης12	
συνάδουν	με	τις	βασικές	αρχές	της	κριτικής	παιδαγωγικής·	δεδομένου	ότι	εκείνη	επιδιώκει	
οι	 μαθητές	 «να	 τοποθετήσουν	 τους	 εαυτούς	 τους	 στις	 συγκεκριμένες	 συνθήκες	 της	
καθημερινής	τους	ζωής	και	την	 ίδια	στιγμή	να	κατανοήσουν	τα	όρια	που	επιβάλλουν	στη	
ζωή	 τους	 αυτές	 οι	 συνθήκες»	 και	 συγχρόνως	 επιθυμεί	 οι	 μαθητές	 «να	 γίνουν	 φορείς	
μετασχηματισμού	και	ελπίδας»	και	τα	σχολεία	να	αποκτήσουν	«σχετική	αυτονομία	η	οποία	
επιτρέπει	 την	 ανάδυση	 μορφών	 αντίστασης	 που	 διασπούν	 τη	 συνοχή	 της	 ηγεμονίας»	
(ΜcLaren,	2016,	1	&	19).		
Η	κριτική	παιδαγωγική	αποστρέφεται,	επίσης,	τόσο	τη	συγκάλυψητων	πραγματικών	αιτίων	
των	 κοινωνικών	φαινομένων	όσο	 και	 τηναντιστροφήτης	πραγματικότητας	υπό	 το	πρίσμα	
του	 συμφέροντος	 ή	 της	 ιδεολογικής	 πίστης.	 Κατά	 συνέπεια,	 δεν	 θα	 μπορούσαν	 σχολικά	
βιβλία	 που	όντως	 εμφορούνταν	 από	 τα	 ιδεώδη	 της	 να	 θεωρούν	 ότι	 η	 αντιμετώπιση	 της	
φτώχειας	 απαιτεί	 πρωτίστως	 «μέτρα	 για	 την	 ενίσχυση	 της	 ισότητας	 των	 ευκαιριών	 για	
όλους	 τους	 πολίτες»	 και	 δευτερευόντως	 μια	 δικαιότερη	 κατανομή	 του	 εθνικού	 και	
παγκόσμιου	 πλούτου13·	 ούτε	 θα	 υποστήριζαν	 (επιχειρώντας	 να	 επιρρίψουν	 στα	 ίδια	 τα	
άτομα	και	στη	δήθεν	αδράνεια	και	αδιαφορία	τους	τις	παθογένειες	του	συστήματος)	ότι	η	
ανεργία	«συνδέεται	με	τις	νοοτροπίες	και	αντιλήψεις,	οι	οποίες	δεν	εξελίσσονται	και	δεν	
ακολουθούν	 τη	 ραγδαία	 εξελισσόμενη	 οικονομική	 πραγματικότητα»14·	 ούτε	 επίσης	 θα	
μπορούσε	 να	 συνιστά	 τον	 υπερασπιστή	 των	 κυβερνήσεων	 υποστηρίζοντας	 ότι	 η	 απλή	
αναλογική	είναι	ένα	εκλογικό	σύστημα	που	δεν	δημιουργεί	σταθερές	κυβερνήσεις	και	για	
τον	 λόγο	αυτό	«σήμερα,	 τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	και	σε	άλλες	δημοκρατίες	 εφαρμόζονται	
περισσότερο	περίπλοκα	αναλογικά	 συστήματα,	 με	 στόχο	 την	 ενίσχυση	 των	μεγαλύτερων	
κομμάτων»15 ·	 ούτε	 θα	 είχαν	 τη	 διάθεση	 να	 αφήσουν	 στο	 ημίφως	 το	 γεγονός	 ότι	 η	
καθιερωμένη	 στη	 δημοκρατία	 “αρχή	 της	 σχετικής	 διάκρισης	 των	 λειτουργιών”	 δεν	 είναι	
συχνά	 τόσο	 αθώα,	 αφού	 οι	 περίφημες	 “πράξεις	 νομοθετικού	 περιεχομένου”	 έχουν	 τη	
δυνατότητα	να	τροποποιούν	ή/και	να	καταργούν	ισχύουσες	νομικές	διατάξεις	αλλά	και	τον	
θεμελιώδη	νόμο	της	Πολιτείας,	το	Σύνταγμα16ούτε	θα	είχε	κάτω	από	φωτογραφία	ειρηνικής	
																																																																				
	
11Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 33. Να σηµειωθεί εδώ ότι την εποχή που εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το συγκεκριµένο σχολικό εγχειρίδιο, η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν ένα από τα 
επαναλαµβανόµενα ζητούµενα της εποχής, κάτι σαν σλόγκαν, οπότε δεν είναι τυχαίο που την αναφέρει αρκετές 
φορές –τόσο στο βιβλίο του µαθητή όσο και σ’ εκείνο του εκπαιδευτικού. Δες, επίσης ό.π. σ. 40, “Tο σχολείο 
ως φορέας κοινωνικοποίησης”. 
12Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 39 & 42. 
13Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 51. 
14Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, βιβλίο εκπαιδευτικού, 46. Ένα στοιχείο που δείχνει, ωστόσο, το 
κυνικό των οµολογιών του παρόντος βιβλίου, συγχρόνως δε και το αντιφατικό τους στοιχείο, είναι ότι, ενώ στη 
σελ. 19 εξαίρεται η εξειδίκευση για την εις βάθος µελέτη επιστηµονικών πεδίων, στη σελ. 46 υποστηρίζεται 
(εµµέσως δε παραγγέλλεται να ειπωθεί) ότι: «σήµερα οι ευρωπαίοι εργαζόµενοι, που µπαίνουν στην παραγωγή, 
πρέπει να είναι έτοιµοι να αλλάξουν 3-4 επαγγέλµατα στη διάρκεια της ζωής τους». 
15Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 80. 
16 Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 74. Να συµπληρώσουµε εδώ ότι και οι δικαστικές 
αρµοδιότητες, τις οποίες αναλαµβάνει ενίοτε η Βουλή µε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών, για την εξέταση 
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διαδήλωσης	 έξω	 από	 το	 ελληνικό	 κοινοβούλιο	 την	 παρακάτω	 –σιβυλλική	 και	 σε	 έναν	
βαθμό	επικίνδυνη	για	την	πρόκληση	πιθανά	λανθασμένων	συνειρμών–	λεζάντα:	«Οι	τρόποι	
διαμαρτυρίας	 των	 πολιτών	 είναι	 πολλοί.	 Ξεκινούν	 από	 τον	 διάλογο	 και	 τη	 συγκέντρωση	
υπογραφών	και	καταλήγουν	συχνά	σε	βίαιες	συγκρούσεις»17·	ούτε,	ακόμη,	θα	ανέφερε	ως	
δεδομένο	 «το	 δικαίωμαίσης	 αμοιβής	 για	 παρεχόμενη	 εργασία	 ίσης	 αξίας»,	 αλλά	 και	 ως	
υπαρκτές	την	 ισότητα	διορισμού	σε	δημόσιες	θέσεις	για	όλους	τους	έλληνες	πολίτες	και,	
εντέλει,	 την	 ισότητα	 ευκαιριών	 «ανάλογα	 με	 τις	 δυνατότητές	 τους»18·ούτε	 επίσης	 θα	
μπορούσε	 να	 ισχυριστεί	 αναντίρρητα	 ότι	 κάθε	 χώρα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 «είναι	
ελεύθερη	να	αποφασίζει	 την	εθνική	της	πολιτική»,	παρά	ταύτα	όμως	«η	ΕΕ	αναλαμβάνει	
δράση	μόνον,	 εφόσον	αυτή	 είναι	 πιο	αποτελεσματική	από	αντίστοιχα	 εθνικά	μέτρα»	 -τα	
οποία	 ξεκινούν	 μεν	 από	 οδηγίες	 και	 καταλήγουν	 «σε	 παρατηρήσεις	 ή	 επιβολή	
προστίμων» 19 ·	 ούτε,	 εξάλλου,	 θα	 προσπαθούσε	 να	 περάσει	 ως	 απολύτως	
φυσική/φυσιολογική	 την	 κατά	 καιρούς	 στρατιωτική	 επέμβαση	 του	ΝΑΤΟ	 –με	 την	 αρωγή	
του	Συμβουλίου	Ασφαλείας	του	ΟΗΕ–	σε	χώρες	που	βρίσκονται	σε	πολεμική	σύρραξη	(και	
πολύ	 περισσότερο,	 να	 ομολογεί	 αμέσως	 μετά	 ότι	 «τα	 τελευταία	 χρόνια	 γίνονται	
προσπάθειες	 για	 αυτόνομη	 λειτουργία	 του	 ΝΑΤΟ,	 παράλληλα	 και	 υπεράνω	 του	 ΟΗΕ»20·	
ούτε,	 τέλος,θα	 παραδεχόταν	 τόσο	 αδιαμαρτύρητα	 –σχεδόν	 κυνικά–	 στο	 κεφάλαιο	 της	
Διεθνούς	Κοινότητας	ότι	«τα	δικαιώματα	του	ατόμου	είναι	σήμερα	οικουμενικά.	Αυτό	δε	
σημαίνει	ότι	γίνονται	και	σεβαστά»21.	
Επειδή,	λοιπόν,	«η	εκπαίδευση	δεν	είναι	διδασκαλία	για	τη	ζωή,	αλλά	είναι	η	ζωή	η	ίδια»	
(Παπαστεφανάκη,2013,48)	 και	 οπωσδήποτε	 δεν	 μπορεί	 να	 συνιστά	 αφετηρία	 και	
διατήρηση	 ενός	 συγκεκριμένου	 τρόπου	 θέασης	 του	 κόσμου	 (με	 τη	 μεταβίβαση	 τάχα	 της	
έγκυρης	 σχολικής	 γνώσης)	 (Λιάμπας&Κάσκαρης,2007),	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 καθοδηγητική	
αλλά	και	χειραφετική-τέτοια	και	τόση	που	αφενός	μεν	να	αναλύει	την	κοινωνική	δομή,	να	
αποκαλύπτει	 τις	 πραγματικές	 σχέσεις	 ανάμεσα	 στους	 κοινωνικούς	 μηχανισμούς	 και	 την	
οικονομία,	 αλλά	 και	 να	 αρνείται	 να	 αποδεχτεί	 ως	 μοναδική	 την	 πραγματικότητα	 που	
κατασκευάζεται	κατά	παραγγελία·	αφετέρου	δε	να	αναζητεί		τη	διευρυμένη	εκείνη	έννοια	
του	πολιτικού	(Γούναρη	&	Γρόλλιος,	2010),	να	επιδιώκει	τρόπους	δυναμικής	παρέμβασης,	
να	αναστοχάζεται,	αλλά	και	να	πιθανολογεί	την	ελπίδα.		

																																																																																																																																																																																																																		
	
σκανδάλων ή άλλων πράξεων των οργάνων της Πολιτείας, θα πρέπει να ειδωθούν µε σκεπτικισµό, δεδοµένου 
ότι –όπως κατά καιρούς έχει συµβεί- δεν αποκαλύπτουν τι πραγµατικά έχει συµβεί και υπερίπταται η πεποίθηση 
στους πολίτες ότι µάλλον συγκαλυπτικός είναι ο ρόλος τους. 
17Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 82. 
18Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 109. Είναι τουλάχιστον αστείο, αν όχι εµπαικτικό, να 
επικαλούµαστε την ισότητα για όλους, όταν η πραγµατικότητα δεκαετιών έχει να δείξει το ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσµα: νεποτισµό, ρουσφετολογικούς διορισµούς, ρατσιστική αντιµετώπιση, σεξισµό, αναντιστοιχία στις 
οικονοµικές απολαβές, υποτίµηση πολιτών, επικράτηση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων εξαιτίας της 
διασύνδεσής τους µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων κ.ά. 
19Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 123 (φωτογραφία 13.5). Το ίδιο –δυστυχώς- αναφέρεται και 
λίγο πιο µετά, στην ενότητα “Βασικές Πολιτικές” της Ε.Ε., στο ίδιο Κεφάλαιο: «Στη συνέχεια, τα βασικά 
όργανα, που µελέτησες στην προηγούµενη ενότητα, διαµορφώνουν µε βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, τους 
συγκεκριµένους κανονισµούς και οδηγίες που δεσµεύουν τα κράτη-µέλη, τα οποία οφείλουν να εναρµονίσουν 
τις πολιτικές τους µε τις πολιτικές της Ε.Ε.» (σ. 128, οι υπογραµµίσεις είναι των συγγραφέων). 
20Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζαφρανίδου, 2016, 139. Εδώ τα πράγµατα είναι εξόχως επικίνδυνα, δεδοµένου ότι 
δεν πρόκειται απλώς για οµολογίες πρακτικών που διαιωνίζουν τα κοινωνικά κακώς κείµενα, αλλά για άµεσες 
παρεµβάσεις σε υποθέσεις εθνικού χαρακτήρα.    
21Σωτηρίου, Κορδονούρη & Ζ αφρανίδου, 2016, 141 (φωτογραφία 14.10) 
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Ίσως	 μακράν	 των	 τύπων	 και	 της	 ιδεολογικής	 καθοδήγησης	 (στο	 όνομα,	 πάντοτε,	 της	
«κοινής	λογικής»)	να	υπάρχει,	τελικά,ουσίακαι	μέλλον,	και	οπωσδήποτε	ελπίδα.		
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Η	ιδέα	της	«αποσχολειοποίησης»	στα	κείμενα	του	Ivan	Illich	
	
	

Αλίκη	Λασπίδου	
Υποψήφια	Διδάκτορας	τουΠΤΔΕ	ΑΠΘ	

	
	

Περίληψη	
Ο	Ivan	Illich,	ο	οποίος	θεωρείται	σημαντικός	εκπρόσωπος	της	αναρχικής	σκέψης,	τοποθετείται	με	σκεπτικισμό	
απέναντι	στον	πολιτισμό	και	στους	θεσμούς	που	έχουν	δημιουργηθεί	στο	πλαίσιο	της	«πολιτισμένης	ζωής».	
Όπως	 χαρακτηριστικά	 αναφέρει	 «η	 θεσμοποίηση	 των	 αξιών	 αναπόφευκτα	 οδηγεί	 στη	 μόλυνση	 της	φύσης,	
στην	 κοινωνική	 πόλωση	 και	 στην	 ψυχολογική	 ανικανότητα»	 (Illich,	 1976:	 11).	 Παρότι	 οι	 σπουδές	 του	 δεν	
σχετίζονταν	με	την	εκπαίδευση,	αφιέρωσε	σε	αυτήν	μεγάλο	μέρος	του	έργου	του.	Χρησιμοποίησε	μάλιστα	την	
εκπαίδευση	και	τους	εκπαιδευτικούς	θεσμούς	ως	όχημα	για	να	ασκήσει	κριτική	στους	κοινωνικούς	θεσμούς	
εν	γένει.	Κεντρική	στα	κείμενά	του	είναι	η	έννοια	της	«αποσχολειοποίησης»,	δηλαδή	η	κατάργηση	του	θεσμού	
της	 συστηματικής	 και	 οργανωμένης	 εκπαίδευσης.	 Όπως	 υποστηρίζει	 ο	 ίδιος,	 	 «πρέπει	 ν’	 απαλλάξουμε	 την	
κοινωνία	μας	όχι	μόνον	από	τα	θεσμικά	πλαίσια,	αλλά	από	το	ίδιο	το	σχολικό	“ήθος”»	(Illich,	1976:	7).	Σκοπός	
της	παρούσας	ανακοίνωσης	είναι	να	κάνει	μια	αρχική	προσέγγιση	των	ιδεών	του	I.	Illich	για	την	εκπαίδευση,	
καθώς	και	το	τι	αυτές	οι	ιδέες	συνεπάγονται	για	τη	γνώση,	τη	μάθηση	και	τον	ρόλο	του	εκπαιδευτικού.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Αποσχολειοποίηση,	αυτονομία,	εμπειρική	μάθηση		
	
	
	
	
Η	 έννοια	 της	 «αποσχολειοποίησης»	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 το	 1970	 από	 τον	
Ιβάν	 Ίλιτς	 και	 θα	 μπορούσε	 να	 συνοψιστεί	 στη	 φράση	 του	 ίδιου	 «ότι	 πρέπει	 ν’	
απαλλάξουμε	 την	 κοινωνία	 μας	 όχι	 μόνον	από	 τα	 θεσμικά	πλαίσια,	 αλλά	από	 το	 ίδιο	 το	
σχολικό	 “ήθος”»	 (Illich,	 1976:	 7).	 Ο	 Ίλιτς	 εισηγείται	 τη	 δημιουργία	 μιας	 κοινωνίας	 χωρίς	
σχολεία	 στη	 βάση	 του	 ότι	 «το	 σχολικό	 σύστημα	 είναι	 ένα	 σύγχρονο	 φαινόμενο»	 (Illich,	
1976:	43).η	κοινωνία	έχει	υπάρξει	και	άρα	μπορεί	και	μελλοντικά	να	υπάρξει	χωρίς	αυτό.	
«Ξεχνάμε	 ότι	 αυτός	 ο	 θεσμός	 και	 η	 πίστη	 πάνω	 στην	 οποία	 θεμελιώθηκε,	 δεν	
εμφανίστηκαν	στο	παγκόσμιο	προσκήνιο	παρά	στη	στιγμή	της	ανάπτυξης	της	βιομηχανικής	
κοινωνίας»	 (Ίλλιτς,	 1977:	 130).	 Ταυτόχρονα,	 βέβαια,	 ισχυρίζεται,	 ότι	 «τα	 σχολεία	 έχουν	
πάψει	 να	 εξαρτώνται	 από	 την	 ιδεολογία	 μιας	 συγκεκριμένης	 κυβέρνησης,	 ή	 μιας	
συγκεκριμένης	οργάνωσης	της	αγοράς»,	υποστηρίζει,	δηλαδή,	ότι	η	εκπαίδευση	λειτουργεί	
σε	ένα	κοινωνικό,	οικονομικό	και	πολιτικό	κενό	(Illich,	1976:	99),	διατύπωση	που	έρχεται	σε	
αντίθεση	με	την	ιστορικότητα	του	εκπαιδευτικού	θεσμού	που	επικαλείται.		
Ο	 Ίλιτς	 ορίζει	 το	 σχολείο	 «σαν	 μια	 διαδικασία	 που	 αναφέρεται	 σε	 ορισμένη	 ηλικία,	
σχετίζεται	 με	 τον	 δάσκαλο	 και	 απαιτεί	 πλήρη	 παρακολούθηση	 στα	 πλαίσια	 ενός	
υποχρεωτικού	 κύκλου	 σπουδών»	 (Illich,	 1976:	 42).	 Το	 σχολείο,	 δηλαδή,	 λειτουργεί	 στη	
βάση	 της	 υποχρεωτικότητας	 σχετικά	 με	 το	 ποια	 ομάδα	 αποτελεί	 τους	 μαθητές	 -όλα	 τα	
άτομα	παιδικής	ηλικίας-,	σχετικά	με	το	ποιος	έχει	 το	δικαίωμα	να	διδάσκει	 -ο	δάσκαλος-	
και	σχετικά	με	την	παρακολούθηση	ενός	συγκεκριμένου,	υποχρεωτικού	για	όλους,	κύκλου	
μαθημάτων.	 Όσον	 αφορά	 την	 παιδική	 ηλικία	 υποστηρίζει	 ότι	 είναι	 μια	 πολιτισμική	
κατασκευή	 -γέννημα	 της	 «βιομηχανικής	 εποχής»-	 και	άρα	υπονομευτική	 για	 την	ατομική	
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αυτονομία,	με	την	έννοια	ότι	έχουν	αποδοθεί	στην	παιδική	ηλικία	συγκεκριμένες	ιδιότητες	
που	συνεπάγονται	συγκεκριμένες	δυνατότητες	αλλά	και	περιορισμούς.	Τα	χαρακτηριστικά	
της	παιδικής	ηλικίας	και	οι	άγραφοι	ή	μη	νόμοι	που	την	αφορούν,	όπως	η	απαγόρευση	της	
παιδικής	 εργασίας,	 φέρνουν	 σε	 μειονεκτική	 θέση	 τις	 χώρες	 ή	 τις	 πόλεις	 που	 δεν	 τους	
ακολουθούν	 (Illich,	1976:	43-44).	 Σύμφωνα	με	 τον	 Ίλιτς	«η	καθιερωμένη	σοφία	μας	λέγει	
ότι	 τα	 παιδιά	 χρειάζονται	 το	 σχολείο.	 Η	 καθιερωμένη	 σοφία	 μας	 λέγει	 ότι	 τα	 παιδιά	
μαθαίνουν	 στο	 σχολείο.	 Αλλά	αυτή	 η	 καθιερωμένη	 σοφία	 είναι	 αυτή	 καθ’	 εαυτή	 προϊόν	
του	 σχολείου,	 εφ’	 όσον	 η	 κοινή	 λογική	 μας	 λέγει	 ότι	 μόνον	 τα	 παιδιά	 μπορούν	 να	
διδαχθούν	 στο	 σχολείο.	 Μόνον	 διαχωρίζοντας	 τους	 ανθρώπους	 σε	 κατηγορίες	 όπως	 η	
“παιδική	 ηλικία”,	 μπορούμε	 να	 τους	 εξαναγκάσουμε	 να	 υποκύψουν	 στην	 εξουσία	 του	
δασκάλου»	(Illich,	1976:	45).		
Όσον	 αφορά	 τον	 ρόλο	 του	 δασκάλου	 υποστηρίζει	 ότι	 είναι	 απολύτως	 περιττός.	 «Όλοι	
μαθαίνουν	πώς	να	ζουν	έξω	από	το	σχολείο.	Μαθαίνουμε	να	μιλάμε,	να	σκεφτόμαστε,	να	
αγαπάμε,	 να	 αισθανόμαστε,	 να	 παίζουμε,	 να	 βρίζουμε,	 να	 πολιτικολογούμε	 και	 να	
εργαζόμαστε	χωρίς	τη	μεσολάβηση	του	δασκάλου»	(Illich,	1976:	45).	Αναφορικά	με	το	τρίτο	
σκέλος	 του	 ορισμού	 υποστηρίζει	 ότι	 η	 ίδια	 η	 ύπαρξη	 ενός	 υποχρεωτικού	 προγράμματος	
σπουδών	περιορίζει	την	αυτονομία	του	ατόμου.	«Η	άποψη	ότι	μια	φιλελεύθερη	κοινωνία	
μπορεί	να	θεμελιωθεί	πάνω	στο	σχολείο	είναι	παράδοξη.	Η	συναλλαγή	και	μόνο	δασκάλου	
και	μαθητή	φθάνει	για	να	καταργήσει	όλες	τις	εγγυήσεις	της	ατομικής	ελευθερίας»	(Illich,	
1976:	 48).	 «Το	 σχολειό	 προβλέπει	 ένα	 είδος	 φυλάκισης	 για	 υπάρξεις	 θεωρούμενες	
ανεπιθύμητες	οπουδήποτε	αλλού,	με	την	υπέροχη	δικαιολογία	ότι	το	σχολειό	έγινε	για	να	
τις	εξυπηρετεί.	Αυτό	το	πλεόνασμα	του	πληθυσμού	κρατιέται,	με	τον	τρόπο	αυτό,	μακριά	
από	 τους	 δρόμους	 και	 την	 οικογένεια	 μια	 και	 δε	 μπορεί	 να	 χρησιμέψει	 για	 εργασία.	
Παράλληλα	δίνεται	στους	εκπαιδευτικούς	το	δικαίωμα	να	επινοήσουν	νέα	κριτήρια	που	θα	
επιτρέψουν	 στο	 σχολειό	 ν’	 αναλάβει	 τη	 φροντίδα	 για	 ακόμη	 μεγαλύτερα	 τμήματα	 του	
πληθυσμού.	 Αυτός	 ο	 καταναγκασμός	 επιβάλλεται	 σε	 ανθρώπινες	 υπάρξεις	 με	 θαυμάσια	
υγεία,	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 ‘ναι	 παραγωγικές	 και	 ανεξάρτητες,	 και	 που,	 βάσει	 των	
ιστορικών	 οικονομικών	 δεδομένων,	 μόνο	 με	 τους	 κατάδικους	 μπορούμε	 να	 τους	
συγκρίνουμε.»	(Ίλλιτς,	1977:	130)		
Ο	Ίλιτς	στηρίζει	την	άποψή	του	για	την	αναγκαιότητα	της	αποσχολειοποίησης	σε	ορισμένες	
κεντρικές	 παραδοχές.	 Αρχικά	 καταφάσκει	 την	 άποψη	 ότι	 το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 ως	
θεσμός	είναι	φύσει	καταπιεστικός	και	χειραγωγικός,	όπως	όλοι	οι	θεσμοί.	Στην	αντίληψή	
του	κάθε	δημιούργημα	του	ανθρώπινου	πολιτισμού	παρεμβαίνει	και	ουσιαστικά	εμποδίζει	
την	 ανάπτυξη	 της	 ελεύθερης	 βούλησης	 και	 την	 ελεύθερη	 δραστηριοποίηση	 του	 ατόμου.	
Ανάγει	 σε	 ύψιστο	 σκοπό	 της	 ζωής	 την	 απόλυτη	 αυτονομία	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	
αναφορικά	με	κάθε	έκφανση	της	ζωής	του	ατόμου,	ακόμη	και	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	το	
άτομο	θα	πρέπει	 να	καλύψει	 τις	βιολογικές	 του	ανάγκες.	Οι	θεσμοί,	 λοιπόν,	η	κοινωνική	
οργάνωση	 με	 άλλα	 λόγια,	 προκαθορίζοντας	 έναν	 συγκεκριμένο	 τρόπο	 κάλυψης	 των	
ανθρώπινων	αναγκών	παρεμποδίζουν,	 ισχυρίζεται	 ο	 Ίλιτς,	 τα	άτομα	από	 την	άσκηση	 της	
αυτονομίας	 τους.	 «Η	 θεσμοποίηση	 των	 αξιών	 αναπόφευκτα	 οδηγεί	 στη	 μόλυνση	 της	
φύσης,	στην	κοινωνική	πόλωση	και	στην	ψυχολογική	ανικανότητα.	[…]	«Τόσο	ο	φτωχός	όσο	
και	ο	πλούσιος	εξαρτώνται	εξίσου	από	τα	σχολεία	και	τα	νοσοκομεία	που	κατευθύνουν	τις	
ζωές	τους,	διαμορφώνουν	την	αντίληψή	τους	του	κόσμου	και	ορίζουν	για	λογαριασμό	τους	
τι	είναι	θεμιτό	και	τι	δεν	είναι.	Και	ο	φτωχός	αλλά	και	ο	πλούσιος	θεωρούν	ως	ανεύθυνο	το	
να	 φροντίζει	 κανείς	 μόνος	 του	 την	 υγεία	 του	 και	 να	 είναι	 γιατρός	 του	 εαυτού	 του,	 δεν	
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έχουν	 καμία	 εμπιστοσύνη	 στους	 αυτοδίδακτους	 και	 αντιμετωπίζουν	 κάθε	 μορφή	
κοινοτικής	 οργάνωσης,	 που	 δεν	 χρηματοδοτείται	 από	 την	 εξουσία,	 ως	 ανατρεπτική	 και	
απειλητική	ενέργεια»	(Illich,	1976:	11-13).	
Επιπλέον,	 για	 τον	 Ίλιτς	 η	 δημιουργία	 των	 θεσμών	 είναι	 συνώνυμη	 με	 την	
εμπορευματοποίηση	 των	 αναγκών,	 τη	 μετατροπή	 τους	 σε	 αγαθά,	 η	 οποία	 καθιστά	 την	
προϋπάρχουσα	ανισότητα	των	ατόμων	μετρήσιμη.	Θεωρεί	ότι	όσο	πιο	ανεπτυγμένος	είναι	
ο	πολιτισμός,	όσο	περισσότερο	δηλαδή	έχει	αναπτυχθεί	η	δυνατότητα	των	ανθρώπων	να	
υπερβαίνουν	την	ελλειμματική	τους	φύση	μέσω	των	αγαθών	που	δημιουργήθηκαν	από	την	
εξέλιξη	 της	 γνώσης	 και	 της	 επιστήμης,	 τόσο	 περισσότερο	 οξύνονται	 οι	 ανισότητες,	 διότι	
κάποιοι	 ως	 περισσότερο	 προνομιούχοι	 σφετερίζονται	 τα	 αγαθά	 που	 έχουν	 παραχθεί	
συλλογικά.	«Όταν	μία	κοινωνία	έχει	μεταφράσει	βασικές	ανάγκες	σε	επιθυμίες	για	αγαθά	
που	έχουν	παραχθεί	επιστημονικά,	τότε	η	φτώχεια	ορίζεται	με	μέτρα	που	οι	τεχνοκράτες	
μπορούν	να	αλλάξουν	κατά	τη	θέλησή	τους.	Έτσι	η	φτώχεια	αναφέρεται	σ’	εκείνους	που	
έχουν	πέσει	 χαμηλά	πιο	κάτω	από	ένα	διαφημιζόμενο	 ιδεώδες	κατανάλωσης	σε	κάποιον	
σημαντικό	τομέα»	(Illich,	1976:	14).		
Κατά	 έναν	αντίστοιχο	 τρόπο,	 όπως	υποστηρίζει	 ο	 Ίλιτς,	 η	 οργανωμένη	διδασκαλία	 και	 οι	
διαδικασίες	 που	 συνεπάγεται	 αφαιρούν	 καταρχήν	 από	 τα	 άτομα	 την	 αυτονομία	 στην	
επιλογή	 των	 μέσων	 και	 των	 τρόπων	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 αξιοποιήσουν	 για	 να	
μορφωθούν.	 «Παντού	 σ’	 όλον	 τον	 κόσμο	 το	 σχολείο	 επιδρά	 αντί	 –	 εκπαιδευτικά	 στην	
κοινωνία»	 (Illich,	 1976:	 19).	 Επιπλέον	 το	 σχολικό	 σύστημα	 δημιουργείιεραρχίες,	
νομιμοποιώντας	 έτσι	 την	 άσκηση	 εξουσίας	 ή	 την	 κατοχή	 προνομίων	 συγκεκριμένων	
ομάδων	ατόμων	 έναντι	 άλλων.	Η	 νομιμοποίηση	αυτή	 γίνεται	 στη	 βάση	 των	 διπλωμάτων	
που	 παρέχει	 το	 σχολείο	 έπειτα	 από	 συγκεκριμένους	 χρόνους	 παρακολούθησης.	 «Η	
εκμοντερνισμένη	 αθλιότητα	 επηρεάζει	 περισσότερους	 ανθρώπους	 και	 με	 πιο	 εμφανή	
τρόπο	στα	φτωχά	κράτη,	αλλά	–ως	τώρα-	και	περισσότερο	επιφανειακά.	Τα	δύο	τρίτα	των	
παιδιών	στη	Λατινική	Αμερική	εγκαταλείπουν	το	σχολείο	πριν	τελειώσουν	την	πέμπτη	τάξη,	
αλλά	 αυτοί	 οι	 “λιποτάκτες”	 δεν	 φθάνουν	 στην	 ίδια	 άσκημη	 θέση	 όπου	 καταλήγουν	 οι	
αντίστοιχοί	 τους	 στις	 Η.Π.Α.»	 (Illich,	 1976:	 18).	 Οι	 μαθητές,	 δηλαδή,	 που	 εγκαταλείπουν	
νωρίς	ένα	σχολείο	με	περισσότερα	χρόνια	υποχρεωτικής	παρακολούθησης	βρίσκονται	σε	
μειονεκτικότερη	 θέση	 συγκριτικά	 με	 όσους	 εγκαταλείπουν	 ένα	 σχολείο	 με	 λιγότερα	
υποχρεωτικά	χρόνια	φοίτησης.		
Η	 διάκριση	 αυτή,	 την	 οποία	 αποκαλεί	 «κρυφή	 μορφή	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος»,	
επιτελείται	 από	 όλα	 ανεξαιρέτως	 τα	 σχολικά	 συστήματα	 ανεξαρτήτως	 οικονομικού	
συστήματος	ή	ιδεολογίας	και	οφείλεται	στην	κοινή	παραδοχή	όλων	των	κυβερνήσεων	ότι	η	
εκπαίδευση	μπορεί	 να	συμβάλει	 στην	ατομική	πρόοδο	 και	 την	οικονομική	 και	 κοινωνική	
ανάπτυξη.	 «Η	 κρυφή	 μορφή	 του	 σχολικού	 προγράμματος	 απαιτεί	 –νομικά	 ή	 εκ	 των	
πραγμάτων-	να	συγκεντρώνει	κάθε	πολίτης	ένα	μίνιμουμ	σχολικών	χρόνων	για	να	μπορεί	
να	αποκτήσει	τα	πολιτικά	του	δικαιώματα»	(Illich,	1973:	43).Με	δεδομένο,	βέβαια,	ότι	η	–
τότε-	 κοινωνία	 δεν	 έχει	 ανάγκη	 από	 μια	 πλειονότητα	 που	 θα	 είναι	 πολύπλευρα	
μορφωμένη,	το	σχολείο	φροντίζει	να	συμφιλιώνει	τους	αποφοίτους	με	την	κοινωνική	θέση	
για	 την	 οποία	 τους	 προορίζει.	 «Ο	 αριθμός	 των	 πιστών	 που	 βγαίνουν	 κάθε	 χρονιά	
ικανοποιημένοι	και	διπλωματούχοι	είναι	πολύ	πιο	μικρός	από	κείνους	που	απότυχαν	και	
που,	 ακριβώς	 εξαιτίας	 της	 αποτυχίας	 τους,	 συμβιβάζονται	 στο	 να	 σχηματίσουν	 ένα	
απόθεμα	εργατών	ευκαιρίας»	(Ίλλιτς,	1977:	135).	
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Ωστόσο,	 ο	 Ίλιτς	 επισημαίνει	 ότι	 η	 πριμοδότηση	 ορισμένων	 παιδιών	 από	 το	 σχολικό	
σύστημα	 δεν	 είναι	 τυχαία,	 αλλά	 αντιθέτως	 το	 σχολείο	 κάνει	 μια	 πολύ	 συγκεκριμένη	
επιλογή	στη	βάση	της	οικονομικής	και	κοινωνικής	κατάστασης	των	μαθητών.	«Το	σχολειό	
επιλέγει	 εκείνους	 που	 είναι	 προορισμένοι	 να	 πετύχουν	 και	 τους	 παραχωρεί	 πριν	 τους	
προωθήσει	στη	ζωή	ένα	διακριτικό	εύσημο	που	μαρτυρά	την	επίδοσή	τους.	Από	τη	στιγμή	
που	 η	 μόρφωση	 αναγνωρίστηκε	 σαν	 σημείο	 αναγνώρισης	 των	 ξεχωριστών	 μελών	 μιας	
ολόκληρης	κοινωνίας,	υπολογίζουν	την	ικανότητα	με	τα	λεφτά	που	διαθέσανε	και	το	χρόνο	
που	 αφιέρωσαν	 σ’	 αυτή	 την	 εκπαίδευση,	 και	 δεν	 υπολογίζουν	 τις	 γνώσεις	 που	
κατακτήθηκαν	 ανεξάρτητα	 από	 τα	 προγράμματα	 μελετών	 που	 φέρουν	 τη	 σφραγίδα	 της	
ορθοδοξίας»	(Ίλλιτς,	1977:	130-131).		
Οδηγείται	έτσι	να	υποστηρίξει	ότι	η	υποχρεωτικότητα	της	φοίτησης	στο	σχολείο,	η	παροχή	
προνομίων	 και	 η	 δυνατότητα	 κοινωνικής	 ανέλιξης	 όσων	 απέκτησαν	 περισσότερη	
εκπαίδευση	είναι	που	το	καθιστά	παράγοντα	που	προάγει	την	ανισότητα	και	τις	διακρίσεις	
μεταξύ	 των	 ατόμων.	 «Ο	 κατά	 ηλικίες	 υποχρεωτικός	 ανταγωνισμός	 σε	 μιαν	 ατέρμονη	
κλίμακα	για	προνόμια	εφ’	όρου	ζωής	δεν	μπορεί	ν’	αυξήσει	την	ισότητα,	αλλά	θα	ευνοήσει	
οπωσδήποτε	 εκείνους	 που	 ξεκινούν	 νωρίτερα	 ή	 τους	 υγιέστερους,	 ή	 εκείνους	 που	 έχουν	
περισσότερα	εφόδια	έξω	απ’	 την	αίθουσα	 του	σχολείου»	 (Ίλιτς,	 1989:	76).	Θεωρεί	ότι	 το	
χάσμα	που	υπάρχει	μεταξύ	των	πλούσιων	και	φτωχών	παιδιών	είναι	ανυπέρβλητο	και	δεν	
αντιμετωπίζει	το	σχολείο	ως	ένα	μέσο	αντιστάθμισης	των	ανισοτήτων	που	υπάρχουν	πριν	
και	έξω	από	αυτό.	Υποστηρίζει	ότι	το	σχολείο	δεν	είναι	απλά	ανεπαρκές	στην	προσπάθεια	
ενίσχυσης	 των	 λιγότερο	 προνομιούχων	 παιδιών,	 αλλά	 ότι	 πιστοποιώντας	 και	
επιβραβεύοντας	το	πολιτισμικό	κεφάλαιο	που	έχει	αποκτηθεί	πριν	αρχίσει	η	υποχρεωτική	
εκπαίδευση	διευρύνει	το	χάσμα	μεταξύ	των	παιδιών.		
«Είναι	φανερό	ότι	ακόμη	και	με	ισότιμα	ποιοτικώς	σχολεία,	το	φτωχό	παιδί	δε	μπορεί	να	
συναγωνιστεί	 ένα	 πλούσιο.	 Ακόμη	 και	 αν	 πηγαίνουν	 σε	 ομοιόμορφα	 σχολεία,	 κι	 ας	
αρχίζουν	 από	 την	 ίδια	 ηλικία,	 το	 φτωχό	 παιδί	 στερείται	 τις	 περισσότερες	 από	 τις	
εκπαιδευτικές	 ευκαιρίες	 που	 θεωρούνται	 φυσικές	 για	 το	 παιδί	 της	 μεσαίας	 τάξης.	 Τα	
πλεονεκτήματα	 αυτά	 αρχίζουν	 από	 τις	 συζητήσεις	 και	 τα	 βιβλία	 μέσα	 στο	 σπίτι	 και	
φθάνουν	στις	διακοπές,	τα	ταξίδια	και	σε	μια	διαφορετική	αίσθηση	της	προσωπικότητας,	
εφαρμόζονται	δε,	για	το	παιδί	που	τα	απολαμβάνει,	και	μέσα	και	έξω	από	το	σχολείο.	Έτσι	
ο	φτωχός	μαθητής	αναγκαστικά	θα	μένει	πίσω	γενικά,	όσο	θα	εξακολουθεί	να	εξαρτάται	
από	το	σχολείο	για	την	μάθηση	και	για	την	άνοδό	του»	(Illich,	1976:	17-18).	
Στην	προσπάθειά	του	να	εμβαθύνει	την	κριτική	του	ενάντια	στον	σχολικό	θεσμό	ο	Ίλιτς	τον	
συνδέει	 με	 την	 έννοια	 της	 καταναλωτικής	 κοινωνίας	 που	 είναι	 κεντρική	 στο	 έργο	
του.Καταρχήν	 το	 ίδιο	 το	 σχολικό	 σύστημα	 αποτελεί	 εμπορευματοποίηση	 της	 φυσικής	
ανάγκης	 του	 ατόμου	 για	 μάθηση	 με	 αποτέλεσμα	 να	 τη	 διαστρεβλώνει.	 «Ο	
μετασχηματισμός	 της	 ανάγκης	 για	 μάθηση	 σε	 απαίτηση	 για	 σχολικό	 σύστημα	 	 και	 η	
μετατροπή	 της	 ποιότητας	 της	 ανάπτυξης	 σε	 εμπορεύσιμο	 είδος,	 αλλάζει	 το	 νόημα	 της	
“γνώσης”	από	έναν	όρο	που	χαρακτηρίζει	οικειότητα,	συναναστροφή	και	εμπειρία	ζωής	σ’	
έναν	 άλλο	 που	 χαρακτηρίζει	 επαγγελματικά	 πακεταρισμένα	 προϊόντα,	 εμπορεύσιμους	
τίτλους	 και	 αφηρημένες	 αξίες.	 Τα	 σχολεία	 έχουν	 βοηθήσει	 στην	 ενθάρρυνση	 αυτού	 του	
μετασχηματισμού»	 (Illich,	 1973:	 44-45).	 Το	 σχολείο	 καλλιεργεί	 την	 αντίληψη	 ότι	 κάθε	
διαδικασία	έχει	 ένα	μετρήσιμο	αποτέλεσμα,	όπως	ακριβώς	η	μαθησιακή	διαδικασία	έχει	
ένα	μαθησιακό	αποτέλεσμα-προϊόν,	που	θα	αποτελέσει	κατόπιν	αντικείμενο	ζήτησης	στην	
αγορά	 εργασίας.	 «Δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	 ξεπεράσουμε	 την	 καταναλωτική	 κοινωνία	 παρά	
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μόνον	 αν	 αντιληφθούμε	 ότι	 η	 κοινωνία	 αυτή	 παράγεται	 από	 τα	 ίδια	 τα	 υποχρεωτικά	
δημόσια	σχολεία,	ανεξάρτητα	από	το	τι	διδάσκεται	σ’	αυτά»[…]	«Οι	θεσμοποιημένες	αξίες	
που	ενσταλάζει	το	σχολείο	είναι	ποσοτικές	αξίες.	Το	σχολείο	μυεί	τον	νέο	άνθρωπο	σ’	ένα	
κόσμο	όπου	όλα	μπορούν	να	μετρηθούν,	ακόμη	και	η	φαντασία	–γιατί	όχι-	 και	ο	 ίδιος	ο	
άνθρωπος»	(Illich,	1976:	56-58).	
Η	 δεύτερη	 κεντρική	 παραδοχή	 στην	 οποία	 ο	 Ίλιτς	 βασίζει	 την	 αναγκαιότητα	 κατάργησης	
του	 σχολείου	 είναι	 ότι	 η	 μάθηση	 δεν	 επιτυγχάνεται	 μέσω	 της	 διδασκαλίας	 και	 ότι	 η	
διδασκαλία	 δε	 συνεπάγεται	 μάθηση.	 Θεωρεί	 ως	 αυταπόδεικτη	 αλήθεια	 ότι	 ο	 άνθρωπος	
δεν	χρειάζεται	τη	διαμεσολάβηση	συλλογικά	δημιουργημένων	αγαθών	για	την	κάλυψη	των	
αναγκών	 του.	 Διαβεβαιώνει	 ότι	 οι	 ανθρώπινες	 ανάγκες,	 από	 τις	 πιο	 απλές	 ως	 τις	 πιο	
σύνθετες,	μπορούν	και	πρέπει	να	ικανοποιούνται	μέσω	της	αυτόνομης	δραστηριοποίησης	
του	 ατόμου.	 «Οι	 άνθρωποι	 έχουν	 εκ	 γενετής	 την	 ικανότητα	 μα	 γιατρεύονται,	 να	
παρηγορούνται,	να	μετακινούνται,	να	μαθαίνουν,	να	χτίζουν	τα	σπίτια	τους	και	να	θάβουν	
τους	νεκρούς	τους.	Κάθε	μία	από	τις	ικανότητες	αυτές	ανταποκρίνεται	σε	μιαν	ανάγκη.	Τα	
μέσα	για	 την	 ικανοποίηση	 των	αναγκών	αυτών	είναι	άφθονα	για	όσον	 καιρό	εξαρτώνται	
κατά	κύριο	λόγο	απ’	αυτά	που	οι	άνθρωποι	μπορούν	να	κάνουν	μοναχοί	τους,	με	οριακή	
μόνον	εξάρτηση	από	εμπορεύματα.	Οι	δραστηριότητες	αυτές	έχουν	αξία	χρήσης	χωρίς	να	
τους	δίδεται	ανταλλακτική	αξία.	Η	άσκησή	τους	με	σκοπό	την	εξυπηρέτηση	ενός	ανθρώπου	
δε	θεωρείται	δουλειά»	(Ίλιτς,	1989:	93).		
Διαχωρίζει,	 λοιπόν,	 τις	 έννοιες	 διδασκαλία	 και	 μάθηση	 και	 τις	 παρουσιάζει	 ως	 φύσει	
αντιπαραθετικές.	 «Έτσι	 ο	 μαθητής,	 κάνοντας	 το	 σχολείο	 του,	 αρχίζει	 και	 μπερδεύει	 τη	
διδασκαλία	με	τη	μάθηση,	την	 ιεραρχική	προαγωγή	με	την	μόρφωση,	το	δίπλωμα	με	την	
ικανότητα,	 το	 λέγειν	 με	 το	 κατά	 πόσο	μπορείς	 να	 πεις	 κάτι	 καινούριο»	 (Illich,	 1976:	 11).	
Μέσα	 εκπαίδευσης	 θα	 ήταν	 αποτελεσματικό	 να	 αποτελούν	 οι	 διάφορες	 εκφάνσεις	 της	
ζωής	 του	 ατόμου,	 «η	 εργασία,	 η	 σχόλη,	 η	 πολιτική,	 η	 ζωή	 στις	 πόλεις,	 ως	 και	 αυτή	 η	
οικογενειακή	ζωή».	Υποστηρίζει	ότι	όσο	επεκτείνεται	η	υποχρεωτική	εκπαίδευση,	τόσο	πιο	
πενιχρά	γίνονται	 τα	μαθησιακά	αποτελέσματα	 (Illich,	1976:	20).	«Η	δύναμη	του	σχολείου	
να	διαχωρίζει	 την	 κοινωνική	πραγματικότητα	δεν	 έχει	 όρια:	η	 εκπαίδευση	 χωρίζεται	από	
τον	κόσμο,	και	ο	κόσμος	από	την	εκπαίδευση»	(Illich,	1976:	40).	Για	τον	Ίλιτς	η	μάθηση	είναι	
ασυμβίβαστη	 με	 οποιαδήποτε	 διαδικασία	 οργανωμένης	 διδασκαλίας	 ή	 σκόπιμης	
ενασχόλησης	με	 κάποιο	 γνωστικό	πεδίο.	 Υποστηρίζει	 ότι	 «[…]	 οι	 περισσότεροι	 άνθρωποι	
αποκτούν	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 γνώσεων	 έξω	 από	 το	 σχολείο,	 […]	 καθώς	 «η	
περισσότερη	 μάθηση	 έρχεται	 αβίαστα»	 (Illich,	 1976:	 25).	 Σε	 άλλο	 σημείο	 αναφέρει	 ότι	
«στην	πραγματικότητα,	η	μάθηση	είναι	η	ανθρώπινη	 εκείνη	δραστηριότητα	που	έχει	 την	
μικρότερη	 ανάγκη	 χειρισμού	 από	 τρίτους.	 Το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 μάθησης	 δεν	 είναι	
αποτέλεσμα	της	διδασκαλίας.	Είναι	μάλλον	το	αποτέλεσμα	της	ανεμπόδιστης	συμμετοχής	
του	ατόμου	σε	μια	ουσιαστική	δραστηριότητα»	(Illich,	1976:	57).		
Εξιδανικεύει,	 λοιπόν,	 την	 «αυτό-υποκινούμενη	 μάθηση»,	 τη	 γνώση	 που	 προέρχεται	 από	
την	άμεση	εμπειρία	του	ατόμου	ενώ	συγκαταλέγει	στους	φυσικούς	τρόπους	μάθησης	και	
τη	μαθητεία	σε	κάποια	δομή	παραγωγής,	π.χ.	σε	 ένα	εργοστάσιο	ή	σε	 κάποια	κοινωνική	
δομή,	π.χ.	σε	ένα	νοσοκομείο.	Για	τον	Ίλιτς,	λοιπόν,	θα	πρέπει	να	απουσιάζει	οποιαδήποτε	
δομή	 έχει	 δημιουργηθεί	 για	 να	 παρεμβαίνει	 σκόπιμα,	 συστηματικά	 και	 οργανωμένα	 στο	
περιεχόμενο	 της	 γνώσης	 και	 στον	 τρόπο	 διδασκαλίας.	 Η	 μάθηση	 είναι	 δυνατόν	 να	
επιτευχθεί,	μας	λέει	ο	Ίλιτς,	αποκλειστικά	μέσω	της	αλληλεπίδρασης	του	ατόμου	με	άλλα	
άτομα	και	με	το	άμεσο	περιβάλλον	του.	«Η	εναλλακτική	λύση	απέναντι	στην	εξάρτηση	από	
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το	σχολείο	δεν	είναι	η	χρησιμοποίηση	δημόσιων	πόρων	για	να	εφεύρουμε	κάτι	άλλο	που	
θα	 «κάνει»	 τους	 ανθρώπους	 να	 μάθουν.	 είναι	 μάλλον	 η	 δημιουργία	 ενός	 νέου	 στυλ	
εκπαιδευτικών	 σχέσεων	 ανάμεσα	 στον	 άνθρωπο	 και	 το	 περιβάλλον	 του.	 Για	 να	
ενθαρρύνουμε	αυτό	το	στυλ	θα	πρέπει	να	αλλάξουμε	αναλόγως	την	στάση	μας	απέναντι	
στους	 νέους,	 τα	 διαθέσιμα	 μέσα	 για	 την	 μάθηση	 και	 την	 ποιότητα	 και	 δομή	 της	
καθημερινής	ζωής»	(Illich,	1976:	97).	
Η	 εξιδανίκευση	 της	 εμπειρίας	ως	 της	 υπέρτατης	 πηγής	 γνώσης	 συνδέεται	 βέβαια	με	 την	
εξιδανίκευση	 της	ατομικής	αυτονομίας.	Ο	 Ίλιτς	 τονίζει	 ότι	 πεμπτουσία	 της	 εκπαιδευτικής	
μεταρρύθμισης	θα	έπρεπε	να	είναι	η	ατομική	επιλογή	και	η	«επιστροφή	της	πρωτοβουλίας	
και	της	ευθύνης	της	μάθησης	στον	μαθητή	ή	στον	πιο	άμεσο	παιδαγωγό	του»	(Illich,	1976:	
31).	 «Η	 μετατροπή	 της	 μάθησης	 σε	 εκπαίδευση	 παραλύει	 την	 ποιητική	 ικανότητα	 του	
ανθρώπου,	 τη	 δύναμή	 του	 να	 δίνει	 στον	 κόσμο	 το	 προσωπικό	 του	 νόημα»	 (Ίλιτς,	 1989:	
103).	 Η	 γνωστική	 διαδικασία	 προϋποθέτει	 την	 προσωπική,	 μοναχική	 ενασχόληση	 του	
ατόμου	 με	 το	 αντικείμενο.	 «Στην	 πραγματικότητα,	 η	 μάθηση	 είναι	 η	 ανθρώπινη	 εκείνη	
δραστηριότητα	 που	 έχει	 την	 μικρότερη	 ανάγκη	 χειρισμού	 από	 τρίτους.	 Το	 μεγαλύτερο	
μέρος	 της	μάθησης	δεν	 είναι	αποτέλεσμα	 της	διδασκαλίας.	 Είναι	μάλλον	 το	αποτέλεσμα	
της	ανεμπόδιστης	συμμετοχής	του	ατόμου	σε	μια	ουσιαστική	δραστηριότητα»	(Illich,	1976:	
57).		
Πρέπει	 να	 τονιστεί	 ότι	 ο	 Ίλιτς	 δεν	 εξιδανικεύει	 στην	 αυτονομία	 μόνον	 όσον	 αφορά	 το	
περιεχόμενο	της	γνώσης.	Πέρα	από	το	τι	και	πότε	θα	επιθυμήσει	να	μάθει	το	άτομο,	στη	
διακριτική	του	ευχέρεια	εναποτίθεται	και	το	ζήτημα	του	τι	θα	κάνει	με	τη	γνώση	που	θα	
αποκτήσει.	 Αποδίδεται,	 δηλαδή,	 στη	 μάθηση	 ένας	 εξαιρετικά	 αποξενωμένος	 και	
ατομοκεντρικός	 χαρακτήρας.	 «Ο	 μαθητής	 πρέπει	 να	 έχει	 εγγυημένη	 την	 ελευθερία	 του	
χωρίς	 να	εγγυάται	στην	κοινωνία	 τι	 είδους	γνώση	θα	αποκτήσει	 και	θα	διατηρήσει	δικιά	
του.	Στον	κάθε	άνθρωπο	πρέπει	να	εξασφαλίζεται	η	“κατ’	ιδίαν”	μάθηση,	με	την	ελπίδα	ότι	
θ’	 αναλάβει	 την	 ευθύνη	 να	 βοηθήσει	 άλλους	 να	 αναπτυχθούν	 κι	 αυτοί	 σαν	 ανεξάρτητα	
άτομα.	Οποιοσδήποτε	ριψοκινδυνέψει	 να	διδάξει	άλλους	πρέπει	 ν’	αναλαμβάνει	 και	 την	
ευθύνη	 για	 τ’	 αποτελέσματα	 […]»	 (Illich,	 1973:	 52-54).	 «Πιστεύω	 ότι	 μόνο	 η	 πραγματική	
συμμετοχή	 αποτελεί	 κοινωνικά	 πολύτιμη	 γνώση,	 μια	 συμμετοχή	 του	 μαθητή	 σε	 κάθε	
στάδιο	της	διαδικασίας	της	μάθησης,	που	να	περιέχει	όχι	μόνο	μια	ελεύθερη	εκλογή	για	το	
τι	πρόκειται	να	μάθει	και	πώς	θα	το	μάθει,	αλλά	και	έναν	ελεύθερο	προσδιορισμό	από	τον	
κάθε	 μαθητή	 των	 δικών	 του	 αιτιών	 σχετικά	 με	 τη	 ζωή	 και	 τη	 μάθηση	 –	 το	 ρόλο	 που	
πρόκειται	 να	 παίξει	 η	 γνώση	 στη	 ζωή	 του.»	 Το	 σχολείο,	 επιπλέον	 επιδρά	 αρνητικά	 στην	
ατομικότητα	του	μαθητή	διαστρεβλώνοντας	την	πραγματικότητα.	Διαλέγει	ορισμένα	μόνο	
κομμάτια	και	τα	ανασκευάζει	με	τέτοιον	τρόπο,	ώστε	να	μη	γίνεται	ουσιαστικά	αντιληπτή	
από	 τον	μαθητή.	Απώτερος	σκοπός	 είναι	 η	 καθήλωση	 των	μαθητών,	ώστε	 να	 καταστούν	
«πολιτικά	ανίκανοι»	(Illich,	1973:	49-51).	
Παρόλο	που	σε	όλο	 το	έργο	 του	υποστηρίζει	σταθερά	την	αναγκαιότητα	 της	κατάργησης	
του	σχολικού	θεσμού	και	την	επιστροφή	της	ευθύνης	του	καθενός	για	τη	μάθησή	του	στον	
ίδιο,	 ο	 Ίλιτς	 παραδέχεται	 σε	 κάποιο	 σημείο	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 ένα	 είδος	 γνώσης	 και	 ότι	 η	
δυνατότητα	 αποτελεσματικότητας	 της	 εμπειρικής	 ενασχόλησης	 με	 τη	 γνώση	 είναι	
εξαιρετικά	 περιορισμένη.	 Παραδέχεται,	 δηλαδή,	 ότι	 υπάρχει	 σαφής	 διάκριση	 μεταξύ	
πρακτικής	 από	 τη	 μια	 και	 θεωρητικής	 γνώσης	 και	 μόρφωσης	 από	 την	 άλλη,	 μεταξύ	 της	
άσκησης	μιας	ειδικότητας	και	της	παιδείας.	Τη	διαδικασία	που	απαιτείται	για	τη	θεωρητική	
γνώση	 και	 την	 παιδεία	 την	 ονομάζει	 «φιλελεύθερη	 εκπαίδευση».	Προσδίδει	 δηλαδή	 στη	
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γνώση	και	στη	μάθηση	έναν	διττό	χαρακτήρα.	Από	τη	μια	υπάρχει	η	πρακτική	γνώση	που	
μπορεί	 να	 κατακτηθεί	 με	 την	 παρατήρηση,	 την	 εμπειρική	 και	 επαναλαμβανόμενη	
ενασχόληση	με	κάποιο	αντικείμενο,	χωρίς	την	εμβάθυνση	και	κατανόηση	των	βαθύτερων	
νόμων	 που	 διέπουν	 τη	 λειτουργία	 του.	 Από	 την	 άλλη	 προσπαθεί	 να	 περιγράψει	 μια	
διαφορετική	διαδικασία	απόκτησης	γνώσης,	θεωρητικής	και	δημιουργικής,	που	μπορεί	να	
δώσει	 προεκτάσεις	 για	 έρευνα,	 χωρίς	 όμως	 να	 εμβαθύνει	 στους	 αναγκαίους	 τρόπους	
αλληλεπίδρασης	του	ατόμου	με	τον	δάσκαλο	και	με	το	γνωστικό	αντικείμενο.			
«Οι	 πιο	 πολλές	 ειδικότητες	 μπορούν	 να	 αποκτηθούν	 και	 να	 βελτιωθούν	 με	 την	 άσκηση,	
αφού	 ως	 ειδικότητα	 εννοείται	 η	 επεξεργασία	 μιας	 καθορισμένης	 και	 προσδιορισμένης	
συμπεριφοράς.	 Η	 διδασκαλία	 μιας	 ειδικότητας	 μπορεί,	 επομένως,	 να	 βασίζεται	 στην	
αναπαραγωγή	των	συνθηκών	κάτω	από	τις	οποίες	λειτουργεί	η	ειδικότητα	αυτή.	Παρ’	όλα	
αυτά	 η	 εκπαίδευση	 που	 αναφέρεται	 στην	 δημιουργική	 και	 αυθεντική	 χρήση	 μιας	
ειδικότητας	 δεν	 μπορεί	 να	 βασίζεται	 στην	 άσκηση.	 Η	 εκπαίδευση	 μπορεί	 να	 είναι	
αποτέλεσμα	διδασκαλίας,	αλλά	μιας	διδασκαλίας	που	έρχεται	σε	βαθειά	αντίθεση	με	την	
άσκηση.	Βασίζεται	πάνω	σε	μια	αμοιβαία	σχέση	όπου	 και	 τα	δύο	μέρη	 κατέχουν	μερικά	
από	 τα	 κλειδιά	 που	 οδηγούν	 σε	 συλλογικές	 μνήμες.	 Στηρίζεται	 στην	 αυστηρή	 πρόθεση	
όλων	εκείνων	που	χρησιμοποιούν	δημιουργικά	τις	μνήμες	αυτές,	καθώς	και	στην	έκπληξη	
του	 αναπάντεχου	 ερωτήματος	 που	 ανοίγει	 νέους	 ορίζοντες	 στον	 ερευνητή	 και	 στον	
σύντροφό	του»	(Illich,	1976:	31-32).	
Ισχυρίζεται	 ότι	 η	 συστηματική,	 οργανωμένη	 και	 μαζική	 εκπαίδευση	 δεν	 ήταν	 πάντα	
αναπόσπαστο	 τμήμα	 της	 κοινωνικής	 ζωής	 των	 ατόμων,	 γι’	 αυτό	 και	 είναι	 δόκιμο	 να	
φανταστούμε	 μια	 κοινωνία	 χωρίς	 σχολεία.	 Για	 να	 κατανοήσουμε	 την	 ουσία	 και	 τις	
συνεπαγωγές	αυτής	 της	άποψης	πρέπει	 να	αναρωτηθούμε	ποια	ήταν	 τα	 χαρακτηριστικά	
της	 κοινωνίας	 πριν	 τη	 συστηματοποίηση	 της	 εκπαίδευσης.	 ποιοι	 κανόνες	 και	 συνήθειες	
ρύθμιζαν	τότε	τη	ζωή	των	ανθρώπων.	ποιοι	λόγοι	κατέστησαν	απαραίτητη	την	οργανωμένη	
μόρφωση.	ποια	ενδεχομένως	αποτελέσματα	θα	απέφερε	στη	συνείδησή	τους,	δηλαδή	στον	
τρόπο	 που	 αντιλαμβάνονται	 τον	 κόσμο,	 και	 στις	 μεταξύ	 τους	 σχέσεις	 η	 εφαρμογή	 στο	
σήμερα	των	ιδεών	του	Ίλιτς	για	την	αναγκαιότητα	της	αποσχολειοποίησης.		
Καταρχάς	ο	 κόσμος	 χωρίς	μαζική	 εκπαίδευση	που	 εξιδανικεύει	 ο	 Ίλιτς	 είναι	 ένας	 κόσμος	
όπου	δεν	υπήρχε	 το	αίσθημα	 της	παιδικής	ηλικίας.	Δεν	υπήρχε,	δηλαδή,	η	«συναίσθηση	
της	παιδικής	 ιδιαιτερότητας,	αυτής	της	 ιδιαιτερότητας	που	διακρίνει	ουσιαστικά	το	παιδί	
από	 τον	 ενήλικα,	 ακόμα	 και	 από	 τον	 πολύ	 νεαρό»	 (Αριές,	 1990:	 197).	 Οι	 συνθήκες	
διαβίωσης	 ήταν	 εξαιρετικά	 σκληρές.	 Μάλιστα	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 παιδιών	 πέθαινε	 σε	
πολύ	 νεαρή	ηλικία.	Με	 τον	θάνατο	 να	υπάρχει	ως	διαρκής	απειλή	στην	 καθημερινότητα	
των	 ανθρώπων,	 τα	 παιδιά	 δεν	 αντιμετωπίζονταν	 ως	 ξεχωριστές	 προσωπικότητες	 ενώ	
απουσίαζε	ο	στενός	συναισθηματικός	δεσμός	μεταξύ	ενηλίκων	και	παιδιών	 (Αριές,	 1990:	
75-77).	 Στις	 πρώτες	 δομές	 εκπαίδευσης	 που	 άρχισαν	 να	 λειτουργούν	 τον	Μεσαίωνα	 δεν	
υπήρχε	διαχωρισμός	των	παιδιών	στη	βάση	της	ηλικίας.	Το	ακροατήριο	αποτελούνταν	από	
παιδιά	 πολύ	 νεαρής	 ηλικίας	 έως	 και	 ενήλικες	 προχωρημένης	 ηλικίας.	 Το	 γεγονός	 αυτό	
αποτελεί	ακόμα	μία	απόδειξη	ότι	 το	παιδί	αντιμετωπιζόταν	ως	ενήλικας,	δε	διέφερε	από	
αυτούς	 (Αριές,	 1990:	 219-223).	 «Μετά	 τα	πέντε	 ή	 τα	 επτά	 χρόνια	 του,	 το	 παιδί	 έμπαινε,	
χωρίς	να	περάσει	από	κανένα	μεταβατικό	στάδιο,	στον	κόσμο	των	ενηλίκων»	(Αριές,	1990:	
243).	Είναι	εύλογο,	ότι	η	είσοδος	στον	κόσμο	των	ενηλίκων	ήταν	συνώνυμη	με	την	έναρξη	
της	σκληρής	χειρωνακτικής	εργασίας	για	την	επιβίωση	των	μελών	του	νοικοκυριού.					
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Έναν	 αιώνα	 μετά	 τη	 μαζικοποίηση	 της	 εκπαίδευσης,	 τουλάχιστον	 στον	 δυτικό	 κόσμο,	 το	
σχολείο	 διατηρούσε	 στις	 φιλελεύθερες	 προσεγγίσεις	 την	 αίγλη	 του	 μέσου	 για	 την	
προσωπική	 ανάπτυξη,	 την	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 ανέλιξη	 και	 πρόοδο.	 Θεωρούνταν	
δεδομένο	ότι	ο	εκδημοκρατισμός	της	εκπαίδευσης	και	η	εξασφάλιση	 ίσων	ευκαιριών	στη	
μόρφωση	για	όλους	ήταν	αλληλένδετα	με	οικονομικούς	στόχους,	με	την	καταπολέμηση	της	
φτώχειας	 και	 γενικότερα	 με	 την	 αξιοποίηση	 του	 καθενός	 για	 τη	 βελτίωση	 του	 βιοτικού	
επιπέδου	 (Μυλωνάς,	 1991:	 145-147).	 Ωστόσο,	 από	 τη	 δεκαετία	 του	 1970	 η	 πίστη	 στην	
εκπαίδευση	άρχισε	να	αντικαθίσταται	από	την	απογοήτευση	και	την	αμφισβήτηση,	καθώς	
έναντι	του	σχολικού	θεσμού	αναπτύχθηκε	κριτική	τόσο	από	τα	δεξιά,	που	επικέντρωνε	την	
προσοχή	 της	 στην	 προσπάθεια	 εξισωτισμού	 των	 μη	 προνομιούχων	 μαθητών	 με	 τους	
προικισμένους	εις	βάρος	των	τελευταίων,	όσο	και	από	τα	αριστερά,	με	τους	ριζοσπάστες	
να	 κατηγορούν	 τον	 σχολικό	 θεσμό	 για	 αυταρχισμό	 και	 για	 συμβολή	 στη	 διατήρηση	 του	
παρόντος	–τότε-	οικονομικού	και	κοινωνικού	συστήματος	(Husen,	1992:	23-26).		
Η	 στροφή	 αυτή	 υπαγορεύθηκε	 ως	 έναν	 βαθμό	 και	 από	 πορίσματα	 διάφορων	
κοινωνιολόγων	της	εκπαίδευσης	τη	δεκαετία	του	1970,	όπως	των	Μπουρντιέ	και	Πασσερόν	
ότι	 «η	 τυπική	 ισότητα	 […]	 ευνοεί	 τους	 ευνοημένους	 και	 αδικεί	 τους	 αδικημένους»	
(Φραγκουδάκη,	 1985:	 87),	 που	 δείχνουν	 ότι	 η	 εκπαίδευση,	 με	 τον	 στόχο	 για	 ισότιμη	
πρόσβαση,	 αλλά	 όχι	 απαραίτητα	 και	 ίσα	 αποτελέσματα,	 αναπαράγει	 την	 κοινωνική	
διαστρωμάτωση.	Αντίστοιχα	κατά	αυτήν	τη	δεκαετία	είναι	και	τα	συμπεράσματα	διεθνών	
οργανισμών,	 όπως	 του	 Οργανισμού	 Οικονομικής	 Συνεργασίας	 και	 Ανάπτυξης	 (ΟΟΣΑ),	 τα	
οποία,	εξ	αφορμής	και	της	μεγάλης	οικονομικής	ύφεσης	του	1970,	σχεδόν	εκμηδένιζαν	τον	
ρόλο	 της	 εκπαίδευσης	 στην	 εξίσωση	 των	 ευκαιριών	 των	 μαθητών,	 τονίζοντας	 τη	
σπουδαιότητα	της	ταξικής	προέλευσης	αναφορικά	με	τη	σχολική	επίδοση	(Μυλωνάς,	1991:	
148-151).	Εγκαταλείπεται	η	ιδέα	ότι	η	αντισταθμιστική	εκπαίδευση,	δηλαδή	η	εκπαίδευση	
μέσω	 της	 οποίας	 οι	 «στερημένοι»	 από	 οικονομική,	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	 άποψη	
μαθητές	 ενισχύονται	 επιπλέον	 προκειμένου	 να	 ξεπεράσουν	 τα	 ελλείμματά	 τους	 και	 να	
φτάσουν	το	επίπεδο	των	κοινωνικά	και	οικονομικά	ευνοημένων	μαθητών,	θα	μπορούσε	να	
έχει	θετικά	αποτελέσματα.		
Μέχρι	τη	δεκαετία	του	1970	η	εκπαίδευση,	στις	ΗΠΑ	τουλάχιστον,	δεν	είχε	μελετηθεί	από	
μαρξιστική	 σκοπιά	 (Γούναρη	 &	 Γρόλλιος,	 2010:	 18).	 Οι	 ριζοσπάστες	 παιδαγωγοί	
αξιοποίησαν	 την	 έννοια	 της	 «αναπαραγωγής»	 που	 χρησιμοποίησε	 ο	 Μαρξ	 για	 να	
περιγράψει	 την	 αναπαραγωγική	 λειτουργία	 των	 παραγωγικών	 σχέσεων	 που	 δρα	
παράλληλα	 με	 την	 παραγωγική	 τους	 λειτουργία.	 Έφεραν,	 λοιπόν,	 οι	 ριζοσπάστες	
παιδαγωγοί	 στο	 προσκήνιο	 την	 αναπαραγωγική	 λειτουργία	 του	 σχολείου.	 «Τα	 σχολεία	
απογυμνώθηκαν	 από	 την	 πολιτική	 τους	 αθωότητα	 και	 συνδέθηκαν	 με	 το	 κοινωνικό	 και	
πολιτιστικό	 πλέγμα	 της	 καπιταλιστικής	 λογικής»	 (Giroux,	 2010:	 63-65).	 Αναγνωρίστηκε	 η	
διαδικασία	 με	 την	 οποία	 το	 σχολείο	 μετατρέπει	 αρχικά	 τις	 προϋπάρχουσες	 κοινωνικές	
ανισότητες	 των	 μαθητών	 σε	 εκπαιδευτικές	 και	 με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 υποχρεωτικής	
εκπαίδευσης,	 νομιμοποιώντας	 τες	 με	 την	 ετυμηγορία	 του,	 τις	 μετατρέπει	 εκ	 νέου	 σε	
κοινωνικές.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτής	 της	 οπτικής	 «τα	 σχολεία	 αντιμετωπίζονται	 συχνά	 σαν	
εργοστάσια	ή	φυλακές,	οι	δάσκαλοι	και	οι	μαθητές	δρουν	απλώς	ως	μαριονέτες	και	φορείς	
ρόλων,	 περιορισμένοι	 από	 τη	 λογική	 και	 τις	 κοινωνικές	 πρακτικές	 του	 καπιταλιστικού	
συστήματος»	(Giroux,	2010:	66).			
Η	 θεωρία	 της	 αναπαραγωγής	 που	 έχει	 αναπτυχθεί	 στο	 πλαίσιο	 της	 αριστερής	
ριζοσπαστικής	 κριτικής	 του	 σχολικού	 θεσμού	 αγγίζει	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	 θεμάτων,	 καθώς	
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αναφέρεται	 όχι	 μόνο	 στην	 αναπαραγωγή	 του	 κοινωνικού	 και	 οικονομικού	 συστήματος,	
αλλά	και	στη	διατήρηση	 των	 ίδιων	πολιτισμικών	αξιών	και	 της	 ιδεολογίας.	Οι	θεωρήσεις	
αυτές	 στον	 βαθμό	 που	 παρουσιάζουν	 με	 ενιαίο	 τρόπο	 την	 αναπαραγωγή	 των	 τύπων	
κυριαρχίας,	 αγνοώντας	 την	 υποκειμενική	 παρέμβαση,	 τις	 διεργασίες	 με	 τις	 οποίες	
πραγματοποιείται	 και	 την	αλληλεπίδραση	με	 τις	διαφορετικές	 κοινωνικές	 τάξεις	 είναι	μη	
διαλεκτικές.	Παρουσιάζουν	την	εκάστοτε	δοσμένη	οικονομική	και	κοινωνική	κατάσταση	ως	
αναπόφευκτη,	ως	μη	επιδεχόμενη	οποιασδήποτε	μορφής	παρέμβαση.	«Η	αναπαραγωγή,	
που	“εξ	ορισμού”	επαναλαμβάνει	το	ήδη	υπάρχον,	εισάγει	επίσης	τις	 ιδέες	της	σταθερής	
συνέχειας,	 της	 συντήρησης,	 και	 κατ’	 επέκταση	 της	 πρόβλεψης.	 Αυτή	 η	 περισσότερο	 ή	
λιγότερο	 λανθάνουσα	 σύνθεση	 εννοιών	 γύρω	 από	 τον	 εννοιολογικό	 πυρήνα	 της	 λέξης	
αναπαραγωγή	φαίνεται	ότι	αποκλείει	κάθε	 ιδέα	μεταβολής	ή	αλλαγής»	 (Μυλωνάς,	1991:	
35).	
Ο	Ίλιτς	χωρίς	να	κάνει	ρητή	αναφορά	σε	θεωρίες	αναπαραγωγής	σχετικά	με	τον	ρόλο	του	
σχολείου	φαίνεται	να	θεωρεί	το	σχολείο	ως	μηχανισμό	αναπαραγωγής	της	κοινωνίας	όταν	
λέει	λόγου	χάρη	ότι	δίνει	προνόμια	στους	ήδη	προνομιούχους,	ότι	προετοιμάζει	τα	παιδιά	
των	 κατώτερων	 τάξεων	 να	 αποδεχθούν	 μελλοντικά	 μια	 χαμηλή	 θέση	 στην	 κοινωνική	
ιεραρχία,	 ότι	 εθίζει	 τους	 μαθητές	 στη	 λογική	 της	 αποτελεσματικότητας	 και	 της	
εμπορευματοποίησης	 που	 χαρακτηρίζει,	 κατά	 τον	 ίδιο,	 την	 «καταναλωτική	 κοινωνία».	
Θεωρούμε	ότι	η	αντίληψή	του	είναι	εν	μέρει	ορθή,	καθώς	η	επαγγελματική	και	κοινωνική	
πορεία	 των	 παιδιών	 που	 διέρχονται	 από	 την	 εκπαίδευση	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 ταξικά	
καθορισμένη.	 Ωστόσο	 ο	 Ίλιτς	 σφάλλει	 στο	 σημείο	 όπου	 αποδίδει	 την	 ευθύνη	 για	 την	
μελλοντική	πορεία	των	μαθητών	αποκλειστικά	στο	 ίδιο	 το	σχολείο.	Ο	 Ίλιτς	επιρρίπτοντας	
την	 ευθύνη	 για	 τη	 σχολική	 αποτυχία	 στον	 σχολικό	 θεσμό,	 απενοχοποιεί	 τον	 ταξικό	
ανταγωνισμό,	που	θέτει	στο	περιθώριο	την	πλειοψηφία	των	παιδιών	της	εργατικής	τάξης.	
Παραγνωρίζει	 «ότι	 οι	 κοινωνικές	 ανισότητες	 στη	 μόρφωση	 αίρονται,	 όταν	 αλλάξουν	 οι	
συνθήκες	που	τις	προκαλούν»	(Φραγκουδάκη,	1985:	88).		
Για	να	αποφύγει	τον	ριζοσπαστισμό	αιτημάτων	κοινωνικής	αλλαγής,	όμως,	σταματάει	την	
κριτική	 του	 στην	 εκπαίδευση,	 που	 πράγματι	 δεν	 δύναται	 από	 μόνη	 της	 να	 αλλάξει	 τις	
κοινωνικές	συνθήκες,	θέτοντας	στο	περιθώριο	την	αναγκαιότητα	αλλαγής	των	κοινωνικών	
συνθηκών	προκειμένου	να	γίνουν	όλοι	οι	μαθητές	κοινωνοί	των	πολιτισμικών	αγαθών	της	
ανθρωπότητας	μέσω	της	εκπαίδευσης.	Αγνοεί	ότι	η	σχολική	επιτυχία	ή	αποτυχία	είναι	σε	
μεγάλο	 βαθμό	 ζήτημα	 κοινωνικής	 προέλευσης.	 «Οι	 επιθυμίες,	 όπως	 γράφει	 ο	 Πιέρ	
Μπουρντιέ,	είναι	ασυνείδητη	αναγνώριση	των	αντικειμενικών	πιθανοτήτων,	εσωτερίκευση	
και	μετάφραση	σε	ατομική	επιλογή	της	ποσοστιαίας	πιθανότητας	που	εξαρτάται	από	την	
κοινωνική	τους	θέση»	(Φραγκουδάκη,	1985:	93-94).		«Η	κοινωνική	προέλευση,	λοιπόν,	δεν	
εμφανίζεται	 αποφασιστική	 μόνο	 στη	 σχολική	 επίδοση,	 αλλά	 και	 ανεξάρτητα	 από	 την	
επίδοση.	 Εκτός	 από	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 μαθητές	 εμφανίζονται	 τόσο	 χειρότεροι	 όσο	
χαμηλότερα	στην	κοινωνική	κλίμακα	βρίσκεται	η	οικογένειά	τους,	όταν	τυχαίνει	τα	παιδιά	
των	κατώτερων	 τάξεων	να	είναι	σχετικά	καλοί	μαθητές	 και	πάλι	οι	πιθανότητές	 τους	 για	
μακρόχρονες	 σπουδές	 είναι	 πολύ	 μικρότερες	 από	 ό,τι	 των	 παιδιών	 με	 ίση	 επίδοση	 από	
προνομιούχα	 κοινωνικά	 στρώματα»	 (Φραγκουδάκη,	 1985:	 95)	 Ουσιαστικά	 ο	 Ίλιτς	
αντικαθιστά	την	ανάλυση	των	αιτίων	της	ανισότητας	που	προϋπάρχει	και	αναπαράγεται	σε	
μεγάλο	βαθμό	στο	σχολείο	με	την	απλή	καταγγελία	της	ανισότητας.	
Πρέπει,	 ωστόσο,	 να	 επισημανθεί	 ότι	 η	 εσφαλμένη	 του	 αυτή	 αντίληψη	 για	 τον	 ρόλο	 του	
σχολείου	απορρέει	άμεσα	από	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αντιλαμβάνεται	την	οργάνωση	της	
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κοινωνίας	και	της	παραγωγής.	Θεωρούμε	εξαιρετικά	προβληματική	και	παραπλανητική	τη	
χρήση	των	όρων	«βιομηχανική»	και	«καταναλωτική»	κοινωνία,	«βιομηχανική	παραγωγή»,	
«εμπορευματοποίηση».	 Οι	 όροι	 αυτοί	 είναι	 αντιδιαλεκτικοί,	 καθώς	 αναδεικνύουν	
μονομερώς	 ορισμένα	 στοιχεία	 μόνο	 της	 κοινωνικής	 πραγματικότητας.	 Φανερώνουν,	
δηλαδή,	ότι	πλέον	το	μεγαλύτερο	μέρος	της	παραγωγής	εκτελείται	από	τη	βιομηχανία	με	
βιομηχανικά	 μέσα	 και	 εργαλεία	 και	 ότι	 για	 την	 επιβίωση	 του	 συστήματος	 ένα	 από	 τα	
στοιχεία	που	είναι	απαραίτητα	είναι	η	διαρκής	μετατροπή	σε	εμπόρευμα	όσο	το	δυνατόν	
περισσότερων	εκφάνσεων	της	κοινωνικής	ζωής.	Αποκρύπτουν,	όμως,	τις	κρίσιμες	ειδοποιές	
διαφορές	 με	 τα	 υπόλοιπα	 παραγωγικά	 συστήματα	 που	 έχουν	 υπάρξει,	 δηλαδή	 το	
συγκεκριμένο	 πλέγμα	 των	 κοινωνικών	 σχέσεων	 εντός	 των	 οποίων	 πραγματοποιείται	 η	
παραγωγή.	 Με	 τη	 χρήση	 των	 συγκεκριμένων	 όρων	 αποκρύπτεται	 το	 γεγονός	 ότι	 είναι	
συγκεκριμένα	 άτομα	 που	 κατέχουν	 τα	 βιομηχανικά	 μέσα	 παραγωγής,	 καθορίζουν	 τους	
όρους	εργασίας	της	εργατικής	τάξης	και	τους	όρους	με	τους	οποίους	γίνεται	η	διανομή	των	
αγαθών.	 Κατ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	δαιμονοποιείται	 το	 μέσο,	 στην	προκειμένη	περίπτωση	 τα	
εργαλεία	 παραγωγής	 στα	 οποία	 έχει	 ενσωματωθεί	 η	 τεχνολογική	 εξέλιξη,	 ενώ	 αφήνεται	
στο	 απυρόβλητο	 η	 γενεσιουργός	 αιτία	 που	 καθορίζει	 το	 παραγωγικό	 και	 κοινωνικό	
σύστημα,	που	δεν	είναι	άλλη	από	τον	καπιταλισμό.			
Εκκινώντας	από	την	αντίληψη	που	περιγράφηκε	παραπάνω	και	από	την	αντίληψή	του	για	
την	 αναγκαιότητα	 της	 ατομικής	 αυτονομίας,	 λοιπόν,	 ο	 Ίλιτς	 απορρίπτει	 όχι	 μόνο	 τον	
σχολικό	 θεσμό,	 αλλά	 και	 την	 αναγκαιότητα	 συστηματικής	 και	 οργανωμένης	 διδασκαλίας	
της	επιστημονικής	γνώσης.	Στη	σκέψη	του	δεν	υπάρχει	καμία	νομιμοποίηση	διαδικασιών	
πιστοποίησης	 φορέων	 της	 γνώσης	 που	 να	 δύνανται	 να	 τη	 διδάξουν	 με	 σκόπιμες	 και	
συστηματικές	 διαδικασίες.	 Όπως	 αναφέρθηκε	 εκτενώς	 προηγουμένως,	 εξιδανικεύει	 την	
εμπειρική	 γνώση,	 την	 αυθόρμητη	 γνώση,	 δηλαδή,	 που	 προκύπτει	 από	 τη	 μαθητεία,	 τη	
μίμηση,	την	καθημερινή	ενασχόληση	του	ατόμου	με	τις	όποιες	δραστηριότητές	του,	χωρίς	
να	 χρειάζεται	 ειδική	 προετοιμασία	 ή	 εργαλεία	 για	 να	 παραχθεί.	 Την	 εξιδανικεύει	 γιατί	
θεωρεί	 ότι	 όλοι	 είναι	 ίσοι	 απέναντι	 σε	 αυτή	 τη	 μορφή	 γνώσης,	 αφού	 ο	 καθένας	 είναι	
υπεύθυνος	 ο	 ίδιος	 για	 το	 τι	 θα	 μάθει.	 Κάθε	 άτομο	 μπορεί	 να	 αποκτήσει	 την	 εμπειρική	
γνώση	 στην	 καθημερινή	 του	 ζωή	 χωρίς	 καμία	 επιπλέον	 διεργασία.	 Η	 εμπειρική	 γνώση,	
θεωρεί	ο	Ίλιτς,	δεν	εξαιρεί	κανέναν,	είναι	προσιτή	σε	όλους,	εφόσον	τα	άτομα	έχουν	υγιή	
τα	αισθητήρια	όργανά	τους,	ενώ	η	μόνη	μορφή	 ιεραρχίας	που	μπορεί	να	προκύψει	είναι	
αυτή	του	χρόνου,	καθώς	οι	γεροντότεροι	υποτίθεται	ότι	έχουν	περισσότερες	εμπειρίες	και,	
επομένως,	περισσότερη	γνώση.		
Αρχικά	πρέπει	να	επισημάνουμε	ότι	με	την	εμπειρία	μπορούμε	να	αισθανθούμε	τον	κόσμο	
που	 μας	 περιβάλλει,	 αλλά	 όχι	 να	 τον	 συλλάβουμε	 θεωρητικά.	 Στη	 συνείδηση	 που	
διαμορφώνεται	 από	 την	 καθημερινή	 εμπειρία	 οι	 κυρίαρχες	 κοινωνικές	 σχέσεις	
αντανακλώνται	 ως	 φυσικές	 και	 δεδομένες.	 Ο	 άνθρωπος	 παύει	 να	 είναι	 δημιουργός	
(Παυλίδης,	 2003α).	 Επίσης,	 αν	 δεχτούμε	 ότι	 η	 γνώση	 μπορεί	 να	 κατακτηθεί	 μόνο	 με	
βιωματικό	 τρόπο,	 τότε	όσα	συμβαίνουν	γύρω	μας	συνιστούν	γνώση,	όλα	είναι	αποδεκτά	
και	 ταυτόχρονα	 όλα	 είναι	 υπό	 αμφισβήτηση.	 «Κυρίαρχη	 ιδεολογία	 […]	 είναι	 εκείνη	 που	
δημιουργείται	 πρωτίστως	 από	 όλα	 τα	 μέλη	 της	 κοινωνίας,	 μέσω	 της	 άμεσης-εμπειρικής	
αντανάκλασης	 των	 κυρίαρχων	 κοινωνικών	 σχέσεων	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 μέσω	 της	
αντανάκλασης	αυτών	ως	δεδομένων	και	αναπόδραστα	κυρίαρχων»	(Βρασταμνός,	2016:	45-
46).		
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Είναι	 ξεκάθαρο	 ότι	 η	 εμπειρική,	 απλοϊκή	 και	 ανεπεξέργαστη	 πρόσληψη	 της	
πραγματικότητας	 θα	 αναπαράγει	 αυτό	 που	 υπάρχει.	 τις	 υπάρχουσες	 παραγωγικές	 και	
κοινωνικές	 σχέσεις.	 Η	 καθημερινή	 συνείδηση	 είναι	 συμβιβαστική	 και,	 επομένως,	
συντηρητική,	 δεν	 μπορεί	 δηλαδή	 να	 θέσει	 τους	 όρους	 υπέρβασης	 της	 κοινωνικής	
πραγματικότητας	εντός	της	οποίας	διαμορφώνεται,	διότι	παραμένει	στη	φαινομενικότητα	
των	 πραγμάτων	 και	 καλλιεργεί	 μια	 στάση	 μοιρολατρίας	 (Παυλίδης,	 2003α,	 Παυλίδης,	
2003β).	Η	ανατροπή	 της	«καταναλωτικής	 κοινωνίας»	 και	 της	 «βιομηχανικής	παραγωγής»	
εντός	 αυτής,	 για	 την	 αναγκαιότητα	 της	 οποίας	 ο	 Ίλιτς	 αναφέρεται	 εκτενώς	 στο	 έργο	 του	
Ευτραπελία	 (Ίλιτς,	 1989),	 καθίσταται	 αδύνατη	 όσο	 οι	 άνθρωποι	 παραμένουν	
προσκολλημένοι	στην	εμπειρική	γνώση	και	την	εμπειρική	πρόσληψη	της	πραγματικότητας	
γενικότερα.	Με	βάση	τα	παραπάνω,	όταν	το	σχολείο	διδάσκει	τη	γνώση	που	αναπαράγει	
την	 κοινωνία,	 έστω	 την	«καταναλωτική»	ή	 τη	«βιομηχανική»,	όπως	 την	αποκαλεί	ο	 Ίλιτς,	
επικυρώνει	 και	 ενισχύει	 την	 εμπειρική	 πρόσληψη	 της	 κοινωνίας.	 δρα	 δηλαδή	 προς	
επίρρωση	της	εμπειρίας	που	τόσο	εκθειάζει	ο	Ίλιτς.		
Η	 γνώση	 που	 προκύπτει	 από	 την	 καθημερινή	 εμπειρία	 πέρα	 από	 επιφανειακή	 και	
αποσπασματική	 είναι	 και	 επικίνδυνη,	 καθώς,	 όπως	 τονίζει	 ο	 Παυλίδης	 (2013α),	
«χαρακτηρίζεται	 από	 την	 ύπαρξη	 στερεότυπων	 αντιλήψεων	 και	 προκαταλήψεων,	 από	
επιπόλαιη	 και	 συναισθηματική	 θεώρηση	 των	 πραγμάτων».	 […]	 «Η	 φαινομενικότητα	
συνιστά	αντεστραμμένη	αντανάκλαση	των	πτυχών	και	σχέσεων	 του	κόσμου,	στα	πλαίσια	
της	 οποίας	 οι	 εσωτερικές	 και	 ουσιώδεις	 πλευρές	 τους	 φαντάζουν	 ταυτόσημες	 με	 τις	
εξωτερικές	και	επουσιώδεις,	και	γενικά	δεν	διακρίνονται	ακόμη	οι	ουσιώδεις	πλευρές	από	
τις	 επουσιώδεις,	 από	 τις	 μορφές	 έκφρασής	 τους.	 Γι’	 αυτό	 και	 η	 καθημερινή	 συνείδηση	
χαρακτηρίζεται	από	πλάνες,	από	ψευδείς	 κοσμοαντιλήψεις,	αλλά	και	από	δεισιδαιμονίες	
και	ανορθολογικά	στοιχεία	εν	γένει».	
	Όπως	 επισημαίνει	 ο	 Γρόλλιος,	 ο	 Φρέιρε	 στο	 βιβλίο	 του	 Η	 Αγωγή	 του	 Καταπιεζόμενου	
συνδέει	 την	 έννοια	 της	 συνειδητοποίησης	 με	 τη	 βιωμένη	 καταπίεση	 και	 την	 ανάληψη	
δράσης	 για	 την	 υπέρβασή	 της:	 «Για	 να	 μπορέσει	 ο	 καταπιεζόμενος	 να	 αναλάβει	 τον	
απελευθερωτικό	αγώνα	έπρεπε	να	αντιληφθεί	την	πραγματικότητα	της	καταπίεσης	όχι	σαν	
ένα	κλειστό	κόσμο	από	τον	οποίο	δεν	υπήρχε	διέξοδος,	αλλά	σαν	πεπερασμένη	κατάσταση	
που	 μπορούσε	 να	 την	 αλλάξει»	 (Γρόλλιος,	 2005:	 131-134).	 Για	 τον	 στοχασμό	 και	 κατ’	
επέκταση	 για	 την	 καλλιέργεια	 της	 συνείδησης	 και	 της	αυτοσυνείδησης	 είναι	 απαραίτητη	
κατά	 τον	 Φρέιρε	 η	 αποστασιοποίηση	 από	 τη	 «βιοτική	 δραστηριότητα»	 του	 ατόμου.	 Σε	
αντίθετη	περίπτωση	το	άτομο	καθηλώνεται	και	αδρανοποιείται	(Spring,	1985:	49).	
Πρέπει	 να	 τονιστεί	 ότι	 η	 διατύπωση	 του	 Ίλιτς	 ότι	 η	 μάθηση	 δεν	 επιτυγχάνεται	 με	 τη	
διδασκαλία	και	το	αντίστροφο	είναι	εντελώς	αυθαίρετη	και	εσφαλμένη.	Η	συστηματική	και	
οργανωμένη	 διδασκαλία	 ως	 μορφωτική	 διαδικασία	 είναι	 προϋπόθεση	 για	 την	 ανάπτυξη	
της	προσωπικότητας	για	τον	λόγο	ότι	μεταδίδει	πρότυπα	και	αξίες,	καλλιεργεί	στάση	ζωής.	
Επίσης	 είναι	 αναγκαία	 η	 καθοδήγηση	 από	 δασκάλους	 σε	 νέα	 πεδία	 γνώσης.	 υπάρχουν	
πεδία	 γνώσης	 με	 τα	 οποία	 οι	 μαθητές	 είτε	 είναι	 αδύνατον	 να	 έρθουν	 σε	 επαφή	 στην	
καθημερινή	τους	ζωή,	είτε	χρειάζονται	ενίσχυση	για	να	προσεγγίσουν	θεωρητικά	και	στην	
ουσία	τους.	Καμία	γενιά	δεν	μπορεί	να	κάνει	μόνη	της	μέσασε	λίγα	χρόνια	τα	άλματα	που	
έκανε	 η	 ανθρωπότητα	 στην	 πάροδο	 αιώνων	 παρά	 μόνο	 με	 τη	 συστηματική	 διδασκαλία.	
Επιπλέον	οι	διανοητικές	λειτουργίες	των	παιδιών	μπορούν	να	αναπτυχθούν	μόνο	μέσω	της	
προσωπικής	αλληλεπίδρασης	μεταξύ	του	εκπαιδευτικού	που	οργανώνει	το	πλαίσιο	και	το	
μαθησιακό	περιβάλλον	και	των	μαθητών.	Η	συστηματική	διδασκαλία	είναι	απαραίτητη	για	
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την	 παροχή	 των	 βασικών	 επιστημονικών	 γνώσεων,	 αλλά	 και	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	
ικανότητας	 δημιουργικής	 και	 κριτικής	 σκέψης,	 της	 «ανίχνευσης	 αντιφατικών	 σχέσεων	
μεταξύ	των	πραγμάτων,	πρωτότυπης	επίλυσης	διαφόρων	προβλημάτων».	Μόνο	διαμέσου	
αυτής	της	αλληλεπίδρασης	είναι	πιθανό	να	αναπτύξουν	τα	παιδιά	την	ικανότητα	να	θέτουν	
ερωτήματα,	 να	 αυτενεργούν	 και	 να	 παίρνουν	 πρωτοβουλίες	 για	 την	 απάντησή	 τους,	 να	
αμφισβητούν.	 να	 καθίστανται	 τελικά	 μαθησιακά	 αυτόνομα	 (Παυλίδης,	 2018:	 242-246).	
Απαράβατη	 προϋπόθεση	 για	 την	 αυτόνομη	 πορεία	 στη	 γνώση	 είναι	 η	 καλλιέργεια	 της	
θεωρητικής	 σκέψης,	 η	 υπέρβαση	 της	 εμπειρίας.	 Η	 απόλυτη	 και	 εξαρχής	 αυτονομία	
αντιθέτως	όπως	την	ορίζει	ο	Ίλιτς,	δηλαδή	η	αυτονομία	στο	τι	θα	μάθει	κάποιος,	πότε,	με	
ποιον	 τρόπο,	 από	 ποιον,	 αλλά	 και	 στο	 πώς	 θα	 αξιοποιήσει	 τη	 γνώση	 του,	 έχει	 βαθιά	
αντιδραστικό	περιεχόμενο.	Οι	επιθυμίες,	οι	φιλοδοξίες	και	η	αντίληψη	για	τις	προσωπικές	
δυνατότητες	καθορίζονται	από	κοινωνικούς	παράγοντες.	Οι	επιθυμίες	και	προσδοκίες	των	
κατώτερων	τάξεων,	σε	μεγάλη	κλίμακα,	αλλά	όχι	απόλυτα,	θα	είναι	κατώτερες	από	αυτές	
των	ανώτερων	τάξεων.		
Τέλος	πρέπει	να	τονιστεί	ότι	αυτό	που	καθιστά	την	εξάρτησή	μας	από	ειδικούς,	την	ανάγκη	
εξειδίκευσης	αναπόδραστη	είναι	ο	καταμερισμός	της	εργασίας	όπως	έχει	διαμορφωθεί	με	
την	 πρόοδο	 της	 τεχνολογίας	 και	 την	 αυξανόμενη	 ενσωμάτωση	 γνώσης	 στις	 παραγωγικές	
δραστηριότητες.	 Οι	 συσσωρευμένες	 γνώσεις	 της	 ανθρωπότητας	 είναι	 τόσο	 πολλές	 που	
κανείς	δεν	μπορεί	να	τις	κατέχει	όλες.	Όταν	κάποιος	τα	γνωρίζει	όλα,	συνάμα	δε	γνωρίζει	
τίποτα	 με	 την	 έννοια	 ότι	 οι	 άνθρωποι	 μπορούν	 να	 είναι	 κοινωνοί	 του	 συνόλου	 των	
κεκτημένων	γνώσεων	της	ανθρωπότητας,	όταν	οι	γνώσεις	αυτές	είναι	εξαιρετικά	πενιχρές	
και	επί	της	ουσίας	δεν	είναι	σε	θέση	να	καλύψουν	αξιοπρεπώς	το	σύνολο	των	ανθρώπινων	
αναγκών.	Με	άλλα	λόγια	μια	κοινωνία	όπου	όλοι	οι	άνθρωποι	γνωρίζουν	και	αξιοποιούν	
για	 την	κάλυψη	των	αναγκών	 τους	 το	σύνολο	 των	γνώσεων	 της	ανθρωπότητας,	όχι	μόνο	
δεν	 μπορεί	 να	 είναι	 η	 κοινωνία	 του	 μέλλοντος	 ή	 του	 παρόντος,	 αλλά	 ούτε	 ακόμη	 η	
κοινωνία	 της	 εποχής	 που	 έζησε	 και	 ανέπτυξε	 τις	 ιδέες	 του	 ο	 Ίλιτς.	 Θα	 μπορούσαμε	 να	
πούμε	ότι	ο	 Ίλιτς	με	την	εξιδανίκευση	της	εμπειρικής	γνώσης	εξιδανικεύει	ουσιαστικά	τις	
προβιομηχανικές	 κοινωνίες	 χωρίς	 να	 εξετάζει	 τις	 συνέπειες,	 τις	 ζοφερές	 διαστάσεις	 και	
συνθήκες	 που	 τις	 χαρακτήριζαν.	 Η	 εξειδίκευση	 δεν	 συνιστά	 από	 μόνη	 της	 σχέση	
καταπίεσης.	 Αντίθετα	 η	 κατάφαση	 της	 εμπειρικής	 γνώσης	 της	 εμπειρικής	 γνώσης	 και	 η	
ταυτόχρονη	απόρριψη	της	θεωρητικής	και	εξειδικευμένης	γνώσης	συνιστά	απόσπαση	του	
ατόμου	από	 την	 κοινωνία	 και	 τις	 κοινωνικές	 σχέσεις,	 απομάκρυνση	από	 τις	 πολιτισμικές	
και	κοινωνικές	του	δυνατότητες.		
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Το	θεατροπαιδαγωγικό	εργαστήρι	ως	τόπος	κοινωνικής	και	
πολιτικής	εξάσκησης	

	
	

Αντώνης	Λενακάκης	
Επίκουρος	Καθηγητής	Τμήματος	Επιστημών	Προσχολικής	Αγωγής	και	Εκπαίδευσης,	

Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	
Μαρία	Κολτσίδα		

Υποψήφια	Διδακτόρισσα	Τμήματος	Επιστημών	Προσχολικής	Αγωγής	και	Εκπαίδευσης,	
Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	

	
	

Περίληψη	
Η	 τάση	 για	 ποσοτικοποίηση	 της	 εκπαίδευσης	 σήμερα	 και	 η	 εμμονή	 στην	 αποτελεσματικότητα	 και	 στα	
μετρήσιμα	μαθησιακά	και	διδακτικά	αποτελέσματα	έχουν	δημιουργήσει	νέα	δεδομένα	και	μέσα	στη	σχολική	
τάξη.	Τα	περιθώρια	για	δημιουργική,	κριτική	και	ελεύθερη	σκέψη	των	μαθητών/ριών	και	των	εκπαιδευτικών	
στενεύουν	και	εξασθενίζει	ο	αμφίδρομος	και	διαδραστικός	χαρακτήρας	της	σχέσης	μεταξύ	διδασκαλίας	και	
μάθησης.	 Στο	 ίδιο	 πλαίσιο,	 το	 σκεπτόμενο	 και	 μετασχηματιστικό	 υποκείμενο	 αποδυναμώνεται,	 αφού	 οι	
γρήγοροι	ρυθμοί	και	οι	απαιτήσεις	για	αξιολόγηση	με	ποσοτικούς	δείκτες	αποδυναμώνουν	τα	φανταστικά	και	
ελεύθερα	 −και	 γι’	 αυτό	 ωφέλιμα−	 ταξίδια	 του	 νου.	 Το	 μελέτημα	 εστιάζει	 στον	 ρόλο	 που	 μπορεί	 να	
διαδραματίσει	η	θεατροπαιδαγωγική	στα	μέλη	της	ομάδας	αλλά	και	στην	αλληλεπίδραση	θεατροπαιδαγωγού	
και	 παίχτη/ριας	 στο	 πλαίσιο	 ενός	 θεατροπαιδαγωγικού	 εργαστηρίου.	 Οι	 βασικές	 αρχές	 του	 εγχειρήματος	
αντλούνται	από	το	θεωρητικό	και	πρακτικό	έργο	τεσσάρων	σημαντικών	θεατρανθρώπων	και	στοχαστών,	του	
Μέγιερχολντ,	 του	 Αρτώ,	 του	 Μπρεχτ	 και	 του	 Μποάλ.	 Στόχος	 είναι	 να	 αναδειχθούν	 οι	 κοινωνικοπολιτικές	
διαστάσειςενός	θεατροπαιδαγωγικού	εργαστηρίου	ως	τόπου	κοινωνικής	και	πολιτικής	εξάσκησης	για	τους/τις	
συμμετέχοντες/ουσες	 σ’	 αυτό.	 Η	 έρευνα	 στρέφεται	 εν	 μέρει	 στα	 εργαλεία	 και	 τις	 πρακτικές,	 κυρίως	 στον	
τρόπο	με	τον	οποίο	ο/η	θεατροπαιδαγωγός	τα	χρησιμοποιεί	για	να	δρομολογήσει	την	υποκειμενική	έκφραση.	
Σ’	 αυτή	 την	 κίνηση	 ερευνάται	 εν	 τέλει	 η	 μορφή	 του	 πλαισίου	 επικοινωνίας	 και	 των	 σχέσεων	 που	
δημιουργούνται	και	αν	μια	τέτοια	προσέγγιση	συνομιλεί	με	τις	αρχές	του	σύγχρονου	κριτικού	παραδείγματος	
της	ισότητας,	της	αλληλεγγύης,	της	δημοκρατίας	και	της	κοινωνικής	απελευθέρωσης	και	δικαιοσύνης.	

	
Λέξεις-κλειδιά	

Θεατροπαιδαγωγικό	 εργαστήριο,	 κριτική	 παιδαγωγική,	 θεατροπαιδαγωγός,	 Μέγιερχολντ,	 Αρτώ,	 Μπρεχτ,	
Μποάλ		
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Η	 θεωρία	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 (Γούναρη	 &	 Γρόλλιος,	 2010·	 Γρόλλιος	 &	 Γούναρη,	
2016·Freire,	 2006·Giroux,	 1988·McLaren,	 2007·Φρέιρε,	 2005)	 αποτελεί	 ένα	 θεωρητικό	
ρεύμα	 που	 αναδύθηκε	 στις	 αρχές	 της	 δεκαετίας	 του	 1980	 στις	 Η.Π.Α.	 Ως	 εκπαιδευτική	
θεωρία,	η	κριτική	παιδαγωγική	αντιτίθεται	στις	κυρίαρχες	λειτουργίες	και	διεργασίες	που	
επισυμβαίνουν	στη	σχολική	τάξη	και	αντιπροτείνει	μια	ριζοσπαστική	θεώρηση	και	ανάλυση	
της	παιδαγωγικής	διαδικασίας.	Για	τους	κριτικούς	θεωρητικούς,	οι	δύο	θεμελιώδεις	στόχοι	
στη	 βάση	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 είναι	 «να	 ενδυναμώσουν	 τους	 ανίσχυρους	 και	 να	
μετασχηματίσουν	 τις	 υπάρχουσες	 κοινωνικές	 ανισότητες	 και	 αδικίες»	 (McLaren,	 2010,	 σ.	
281).	 Σύμφωνα	 με	 την	 ίδια	 θεωρία,	 κάθε	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 οφείλει	 να	
προσανατολίζεται	 προς	 την	 κριτική	 ανάγνωση	 και	 αντίληψη	 της	 πραγματικότητας	 που	
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βιώνουν	 τα	 εμπλεκόμενα	 υποκείμενα,	 ενώ	 σημαίνουσα	 αξία	 στη	 διαδικασία	 αυτή	
καταλαμβάνει	 ο	 διάλογος,	 ο	 οποίος	 αντιμετωπίζεται	 ως	 μέσο	 ανακάλυψης	 και	
αποκάλυψης	 της	 νέας	 αυτής	 κοινωνικής	 πραγματικότητας.	 Θεμελιώδης	 σκοπός	 ενός	
παιδαγωγικού	 γεγονότος	 που	 έχει	 κριτικό	 χαρακτήρα	 είναι,	 εν	 τέλει,	 ο	 κοινωνικός	
μετασχηματισμός,	με	τα	υποκείμενα	να	διαδραματίζουν	κρίσιμο	ρόλο	στη	διαδικασία	της	
μάθησης	 και	 στην	 παραγωγή	 της	 γνώσης.	 Ο	 βραζιλιάνος	 παιδαγωγός	 και	 βασικός	
θεμελιωτής	της	θεωρίας	της	κριτικής	παιδαγωγικής	Πάουλο	Φρέιρε	στο	έργο	του	Η	αγωγή	
του	 καταπιεζόμενου	 σημειώνει	 χαρακτηριστικά	 πως	 «η	 εκπαίδευση	 υποφέρει	 από	 την	
αρρώστια	της	αφήγησης»	(Φρέιρε,	2005,	σ.	77).	Πράγματι,	η	ποσοτικοποίηση	της	γνώσης	
και	 η	 συνακόλουθη	 μεταφορά	 της	 ως	 αφηγηματικού	 σχήματος	 σε	 μαθήτριες1-δοχεία,	 η	
εμμονή	 στη	 λειτουργικότητα	 και	 αποτελεσματικότητα	 του	 μαθητή,	 η	 έμφαση	 στα	
μετρήσιμα	 μαθησιακά	 και	 διδακτικά	 αποτελέσματα	 ως	 βασικού	 ζητουμένου	 της	
εκπαίδευσης	 σκιαγραφούν	 τη	 σύγχρονη	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα.	 Ο	 Φρέιρε	 (2005)	
σχολιάζει	 κριτικά	 την	 εκπαίδευση	 που	 λαμβάνει	 τη	 μορφή	 μιας	 πράξης	 αποταμίευσης,	
όπου	 το	 κυρίαρχο	 υποκείμενο,	 η	 εκπαιδευτικός,	 μέσω	 του	 αφηγηματικού	 συστήματος	
μεταφοράς	της	διδακτικής	ύλης,	καταθέτει	την	παρασκευασμένη	γνώση	στα	ταμιευτήρια,	
στους	μαθητές.	Πρόκειται	για	 την	«τραπεζική»	αντίληψη	της	εκπαίδευσης,	όπου	η	σχέση	
μεταξύ	 διδασκαλίας	 και	 μάθησης	 παύει	 να	 είναι	 αμφίδρομη,	 διαλεκτική	 και	 δυναμική,	
καθώς	 εξοστρακίζονται	 από	 το	 εν	 λόγω	 πλαίσιο	 έννοιες	 όπως	 ανακάλυψη,	 δράση,	
δημιουργικότητα,	 αλλαγή,	 κριτική	 συνειδητοποίηση,	 ενδυνάμωση	 (Freire,	 2006).	 Στο	 ίδιο	
πλαίσιο,	 το	 σκεπτόμενο	 και	 μετασχηματιστικό	 υποκείμενο	 αποδυναμώνεται,	 αφού	 οι	
γρήγοροι	 ρυθμοί	 και	 οι	 απαιτήσεις	 για	 αποτελεσματική	 αποταμίευση	 της	 παρεχόμενης	
γνώσης	 και	 για	 αξιολόγηση	 με	 ποσοτικούς	 δείκτες	 αποδυναμώνουν	 τα	 φανταστικά	 και	
ελεύθερα	ταξίδια	του	νου.	
Στη	συνέχεια,	 η	 έρευνά	μας	 για	 τον	ρόλο	 του	θεατροπαιδαγωγικού	 εργαστηρίου	 και	 του	
θεατροπαιδαγωγού	στην	ανάπτυξη	κοινωνικής	και	πολιτικής	σκέψης	και	δράσης	των	μελών	
μιας	 ομάδας	 προσανατολίζεται	 στα	 παραδείγματα	 που	 ανέπτυξαν	 σημαντικοί	
θεατράνθρωποι	όπως	ο	Βσέβολοντ	Μέγιερχολντ,	ο	Αντονέν	Αρτώ,	ο	Μπέρτολτ	Μπρεχτ	και	
ο	 Αουγκούστο	Μποάλ.	 Η	 συγκεκριμένη	 επιλογή	 είναι	 ενδεικτική2	και	 δικαιολογείται	 από	
τον	 αντίκτυπο	 όχι	 μόνο	 του	 θεατρικού	 έργου	 των	 εν	 λόγω	 στοχαστών	 αλλά	 και	 των	
συναφών	θέσεών	τους	για	τα	κοινωνικοπολιτικά	τεκταινόμενα	της	εποχής	τους	ζώντας	οι	
ίδιοι	σε	διαφορετικές	ιστορικές	συνθήκες	και	σε	διαφορετικά	πολιτισμικά	συμφραζόμενα:	
οι	τρεις	πρώτοι,	Μέγιερχολντ,	Αρτώ	και	Μπρεχτ,	από	τα	τέλη	του	δεύτερου	μισού	του	19ου	
αιώνα	μέχρι	και	λίγα	χρόνια	μετά	το	τέλος	του	Β΄παγκόσμιου	πολέμου,	ενώ	ο	Μποάλ	στο	
δεύτερο	 μισό	 του	 20ού	 και	 στις	 αρχές	 του	 21ου	 αιώνα.	 Η	 διαπραγμάτευσή	 μας	 θα	
ακολουθήσει	 μια	 αντίστροφη	 πορεία,	 ξεκινώντας	 από	 τον	 σύγχρονο	Μποάλ,	 από	 αυτόν	
που,	εμφανώς	συστηματικότερα,	συγκρότησε	ένα	πλούσιο	θεατροπαιδαγωγικό	ρεπερτόριο	
και	 κληροδότησε	 χρήσιμα	 εργαλεία	 έρευνας	 και	 πράξης	 στους	 θεατροπαιδαγωγούς	 που	
ασχολήθηκαν	 και	 ασχολούνται	 μέχρι	 σήμερα	με	 την	 τέχνη	 του	 θεάτρου	 σε	 εκπαιδευτικά	
																																																																				
	
1Ο	μαθητής	και	η	μαθήτρια,	ο	παίχτης	και	η	παίχτρια,	ο	ηθοποιός	και	η	ηθοποιός	κ.τ.ό.	χρησιμοποιούνται	στο	
κείμενό	μας	εναλλάξ.	
2	Στο	 σημείο	 αυτό	 δεν	 μπορούμε	 να	 μην	 αναφερθούμε	 έστω	 και	 ονομαστικά	 στους	 εξίσου	 σημαντικούς	
θεωρητικούς	και	πρακτικούς	της	σκηνής,	τους	οποίους	στο	πλαίσιο	της	παρούσας	εργασίας	δεν	μπορούμε	να	
συζητήσουμε:	 τον	 Κονσταντίν	 Στανισλάφσκι	 (1863-1938),	 τον	 Γεβγένι	 Βαχτάνγκοφ	 (1883-1922),	 τον	 Μάικλ	
Τσέχωφ	(1891-1955),	τον	Λι	Στράσμπεργκ	(1901-1982),	τον	Γιέρζυ	Γκροτόφσκι	(1933-1999)	κ.ά.	
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περιβάλλοντα.	 Το	 ενδιαφέρον	 μας	 σ’	 αυτή	 την	 ανάλυση	 είναι	 να	 εντοπίσουμε	 και	 να	
αναδείξουμε	ενδεικτικά	παραδείγματα	από	το	καλλιτεχνικό	έργο	των	τεσσάρων	ανθρώπων	
του	 θεάτρου	 που	 συνάδουν	 με	 τις	 αρχές	 και	 τις	 στοχεύσεις	 του	 σύγχρονου	 κριτικού	
παραδείγματος	και	να	υπογραμμίσουμε	την	πάντα	επίκαιρη	και	επιτακτική	ανάγκη	για	τη	
σύνδεση	του	θεατρικού	με	το	θεατροπαιδαγωγικό	παράδειγμα.	Η	υπόθεσή	μας	και	συνάμα	
η	 πεποίθησή	 μας	 είναι	 ότι	 από	 τη	 σχέση	 σκηνοθέτη-ηθοποιού-θεατή	 μπορούμε	 (και	
οφείλουμε)	 να	 αντλήσουμε	 τις	 βασικές	 αρχές	 εμψύχωσης	 σε	 ένα	 θεατροπαιδαγωγικό	
εργαστήριο	 που	 φιλοδοξεί	 να	 συμβάλλει	 στην	 αφύπνιση	 του	 παίχτη,	 στο	 ξύπνημα	 των	
αισθητηριακών	και	αντιληπτικών	μηχανισμών	του,	στην	πολυαισθητηριακή	έκφραση,	στην	
κριτική	συνειδητοποίηση	και	στην	κοινωνική	και	πολιτική	δράση.	

	
Το	ριζοσπαστικό	θέατρο	του	Μποάλ	και	άλλες	συμμετοχικές	και	διαδραστικές	μορφές	

θεάτρου	
Παρακολουθώντας	τα	προηγούμενα	καλλιτεχνικά	ρεύματα	και	διαβάζοντας	προσεκτικά	την	
κοινωνική	 πραγματικότητα	 της	 εποχής	 του,	 ο	 βραζιλιάνος	 σκηνοθέτης,	 θεωρητικός	 του	
θεάτρου	 και	 πολιτικός	 ακτιβιστής	 Αουγκούστο	Μποάλ	 (1931-2009),	 επινόησε	 το	Θέατρο	
του	 Καταπιεσμένου,	 ένα	 κοινωνικό	 εργαλείο	 διαλόγου	 και	 αλλαγής,	 μια	 πρόβα	 για	 τη	
μεταμόρφωση	 της	 κοινωνικής	 πραγματικότητας.	 Τα	 εγχειρίδιά	 του	 απευθύνονται	 σε	
θεατροπαιδαγωγούς,	ηθοποιούς	και	μη	ηθοποιούς	αλλά	και	όποιον	επιθυμεί	να	ασχοληθεί	
με	 το	 θέατρο	 όπως	 το	 ερμήνευσε	 και	 το	 μετασχημάτισε	 ο	 ίδιος.	 Σε	 αυτά	 περιγράφει	
αναλυτικά	τις	προτάσεις	του	για	τους	τρόπους	με	τους	οποίους	ο	θεατής	μεταμορφώνεται	
σε	ηθοποιό	επί	σκηνής	στον	χρόνο	που	συμβαίνει	η	θεατρική	πράξη.	Με	όρους	πρακτικής	
εφαρμογής	 του	 θεατρικού	 αυτού	 εργαλείου,	 το	 Θέατρο	 του	 Καταπιεσμένου	 είναι	 στην	
ουσία	 μια	 μεθοδευμένη	 και	 θεωρητικά	 στέρεα	 αλληλουχία	 θεατρικών	 ασκήσεων	 και	
τεχνικών	που	στοχεύουν	στην	απελευθέρωση,	στην	ενδυνάμωση,	στην	εξάσκηση	και	στον	
μετασχηματισμό	 του	 ανθρώπου	 από	 παθητικό	 θεατή	 σε	 ηθοποιό-παίχτη3	στη	 θεατρική	
πλατεία	και,	κατ’	επέκταση,	σε	δρων	υποκείμενο	στον	κοινωνικό	βίο.	Εμπνεόμενος	από	τις	
ιδέες	του	Μπρεχτ	για	το	θέατρο	ως	μέσο	κριτικής	συνειδητοποίησης	και	την	Παιδαγωγική	
του	 Καταπιεσμένου	 του	Φρέιρε	 μάς	 κληροδότησε	 ένα	 είδος	 διαδραστικού-συμμετοχικού	
θεάτρου,	δίνοντας	στον	θεατή	 τον	ρόλο	και	 τις	δυνατότητες	 του	ηθοποιού.	 Στη	θεατρική	
του	εφεύρεση,	όπου	η	ηθοποιός	«διαχέει	στον	περίγυρο	την	βεβαιότητα	της	αμφιβολίας,	
την	 ίδια	στιγμή	που	μαθαίνει	ο	 ίδιος	στρατηγικές	για	επίθεση»	(Θωμαδάκη,	2013,	σ.	27),	
καλεί	 τον	 θεατή	 να	 μην	 περιορίζεται	 στην	 παρατήρηση	 και	 στον	 σχολιασμό	 αλλά	 να	
συμμετέχει	και	να	δρα.	Αφού	η	θεατρική	πράξη	είναι	μια	κοινωνική	πράξη,	το	θέατρο	για	
τον	 ίδιο	είναι	μια	συλλογική	πρόβα	για	την	κοινωνική	πραγματικότητα.	Το	όραμά	του,	το	
οποίο	 στήριξε	 τόσο	 θεωρητικά	 όσο	 και	 μέσα	 από	 τις	 πολύχρονες	 δράσεις	 του	 σε	 πολλά	
μέρη	 του	 κόσμου,	 ήταν	 η	 δημιουργία	 μιας	 κοινωνίας	 πολιτών,	 όπου	 τη	 θέση	 της	
παθητικότητας	 και	 της	 νωχελικής	 παρατήρησης	 θα	 πάρει	 η	 συμμετοχή	 και	 η	 ενεργός	
δράση.	

																																																																				
	
3	Ο	Boal(2013)	επινόησε	και	χρησιμοποίησε	το	λογοπαίγνιο	spect-actor	για	να	ονοματοδοτήσει	τον	θεατή	του	
Θεάτρου	του	Καταπιεσμένου,	ο	οποίος	δεν	αποτελεί	ένα	παθητικό	ον	που	κάθεται	στην	αναπαυτική	θεατρική	
καρέκλα	αλλά	σηκώνεται,	μιλά,	αντιδρά,	ενσαρκώνει	και	συμμετέχει	στη	θεατρική	διαδικασία.	
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Για	τον	Μποάλ	(1981),	η	επαφή	της	παίχτριας	με	το	σώμα	της	έχει	 ιδιαίτερη	σημασία	για	
την	προετοιμασία	και	γνωριμία	της	με	τις	τεχνικές	του	Θεάτρου	του	Καταπιεσμένου,	ώστε,	
σε	 πρώτη	 φάση,	 να	 συνειδητοποιήσει	 η	 ίδια	 τη«μυϊκή	 αλλοτρίωσή»	 της.	 Οι	 ασκήσεις,	
επομένως,	 της	 πρώτης	φάσης	 κάθε	 θεατρικού	 εργαστηρίου	 θα	 πρέπει	 να	 εισάγουν	 τους	
παίχτες	 στην	 επίσκεψη	 στο	 ίδιο	 σώμα,	ως	 κιβώτιο	 σκέψεων,	 στάσεων	 και	 πεποιθήσεων.	
Μετά	τη	συνειδητοποίηση	των	δυνατοτήτων	του	σώματος	αλλά	και	των	παραμορφώσεών	
του,	 οι	 οποίες	 σχετίζονται	 με	 τον	 συμβατικό	 κοινωνικό	 ρόλο	 που	 ο	 παίχτης	 εξασκεί	 στο	
επάγγελμά	του,	ακολουθεί	η	θεατρική	έκφραση,	μια	πρακτική	με	την	οποία	το	σύγχρονο	
υποκείμενο	δεν	είναι	εξοικειωμένο.	Ως	κριτικός	στοχαστής	της	ανθρώπινης	συμπεριφοράς	
και	δράσης,	ο	Μποάλ	παρατηρεί	ότι	στις	σημερινές	κοινωνίες	οι	άνθρωποι	χρησιμοποιούν	
σχεδόν	αποκλειστικά	 τη	 γλώσσα	και	 τις	 λέξεις	 για	 να	 εκφραστούν,	 οι	 οποίες	δομούν	 την	
επικρατούσα	λογ(ικ)οκεντρική	μορφή	επικοινωνίας.	Έτσι	όμως	η	μη	λεκτική	έκφραση,	η	εν-
σώματη	έκφραση	και	η	εν-σάρκωση	παραμελούνται	και	μαζί	όμως	και	οι	δυνατότητες	του	
ανθρώπινου	σώματος.	Σε	αυτό	ακριβώς	το	παραμελημένο	πεδίο	της	επικοινωνίας	ο	Μποάλ	
βρίσκει	 ανόθευτα	 και	 απροκάλυπτα,	 καθαρά,	 ατόφια,	 χωρίς	 δηλ.	 επεξεργασία	 και	
εκλογίκευση,	 τα	 οικειοποιημένα	 στερεότυπα	 και	 τις	 αυτοματοποιημένες	 κινήσεις	 και	
χειρονομίες	κάθε	παίχτριας,	τα	οποία	ο	ίδιος	μέσω	των	σωματικών	ασκήσεων	στοχεύει	να	
κινητοποιήσει	 και	 να	 μετασχηματίσει.	 Το	 μηχανοποιημένο	 σώμα	 και	 ο	 μηχανοποιημένος	
νους	 δύνανται,	 μέσα	 από	 τη	 σωματική	 προετοιμασία,	 να	 εξασκηθούν	 σε	 διαφορετικούς	
τρόπους	και	μορφές	έκφρασης	με	στόχο	την	απο-μηχανοποίησή	τους.	Στο	ίδιο	πνεύμα	και	
ο	 Πήτερ	Μπρουκ	 θεωρεί	 ότι	 η	 προετοιμασία	 μιας	 θεατρικής	 παράστασης	 στοχεύει	 στην	
αποδόμηση	 μιας	 κατάστασης	 ή	 μιας	 ιδέας	 παρά	 στην	 κατασκευή	 ή	 τη	 δημιουργία:	
«Προετοιμάζω	 σημαίνει	 κατεδαφίζω,	 αποκολλώ,	 πέτρα	 την	 πέτρα,	 όλα	 όσα	 επικάθονται	
στους	 μυώνες,	 στις	 ιδέες	 και	 στις	 αντιλήψεις	 του	 ηθοποιού»	 (Μπρουκ,	 2013,	 σ.	 23).	 Στο	
τρίτο	 και	 τέταρτο	 στάδιο	 του	 θεάτρου	 του	 Μποάλ,	 η	 ηθοποιός-παίχτρια	 μαθαίνει	 να	
χρησιμοποιεί	το	θέατρο	σαν	μια	ζωντανή	γλώσσα,	αποτολμά	δηλ.	να	συζητήσει	θέματα	και	
να	 πράξει	 μέσα	 στο	 ασφαλές	 πλαίσιο	 της	 θεατρικής	 συνθήκης.	 Σε	 τούτα	 τα	 στάδια	
εφαρμογή	 βρίσκουν	 το	θέατρο	 της	 αγοράς,	 το	θέατρο	 της	 εικόνας,	 το	αόρατο	θέατρο,το	
νομοθετικό	θέατρο,	 το	θέατρο	της	εφημερίδας	και	μια	σειρά	από	ασκήσεις	και	παιχνίδια	
που	στοχεύουν	σε	μια	κοινωνική	και	πολιτική	ευαισθητοποίηση	και	ενεργό	συμμετοχή	του	
παίχτη(βλ.	Boal,	1995·Μποάλ,	1981).	
Τέλος,	 σε	 σχέση	 με	 τη	 θεματολογία	 των	 εργαστηρίων	 του	Μποάλ	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
«εξορίας»	 του	 στην	 Ευρώπη,	 αυτή	 προτεινόταν	 πάντα	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 στην	
ομάδα,	από	τις	θεατές-ηθοποιούς.	Ο	ίδιος	δήλωνε	χαρακτηριστικά	πως	δεν	επέτρεψε	στον	
εαυτό	 του	 ούτε	 να	 ορίσει	 αλλά	 ούτε	 και	 να	 προτείνει	 στις	 ομάδες	 κάποια	 συγκεκριμένη	
θεματολογία	ή	δράση.	Πράγματι,	εφόσον	πρόκειται	για	μια	σειρά	θεατρικών	ασκήσεων	και	
μια	τεχνική	θεάτρου	με	απελευθερωτικό	χαρακτήρα,	τα	υποκείμενα,	τα	μέλη	της	ομάδας	
είναι	αυτά	που	καλούνται	να	εκφράσουν	τις	ιδέες	και	τις	ανησυχίες	τους	και	να	προτείνουν	
θεματικές	που	τα	απασχολούν	(βλ.	Άλκηστις,	2008).	
Με	 την	 ευρεία	 έννοια	 και	 στο	 πνεύμα	 του	 Μποάλ	 έχουν	 αναπτυχθεί	 και	 αξιοποιηθεί	
παγκοσμίως	 πολυάριθμα	 θεατρικά	 εργαλεία,	 τα	 οποία	 στοχεύουν	 στη	 διαπραγμάτευση	
κοινωνικών	 ζητημάτων,	 στη	 συζήτηση,	 στον	 κριτικό	 αναστοχασμό	 ως	 προς	 το	 κοινωνικό	
περιβάλλον,	στην	ανάπτυξη	κοινωνικής	και	πολιτικής	συνείδησης,	σκέψης	και	δράσης.	Τα	
εργαλεία	 αυτά,	 οι	 συμμετοχικές	 και	 διαδραστικές	 μορφές	 θεάτρου,	 μπορούν	 να	
συμπεριληφθούν	 και	 στην	 κατηγορία	που	περιγράφει	 ο	 Balme	 (2012)	ως	 «εφαρμοσμένο	
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θέατρο»,	δηλ.	ένα	είδος	θεάτρου	που	«τοποθετεί	δραματικές	τεχνικές	στην	υπηρεσία	της	
κοινωνικής	πράξης»	(σ.	220).	Τα	εν	λόγω	εργαλεία	που	παρουσιάζουμε	συνοπτικά	στο	εξής	
χρησιμοποιούνται	 ευρέως	 από	 πρακτικούς	 του	 θεάτρου,	 σκηνοθέτες	 και	
θεατροπαιδαγωγούς	σε	ομάδες	παιδιών	και	ενηλίκων	στο	πλαίσιο	της	τυπικής,	μη	τυπικής	
και	άτυπης	εκπαίδευσης.	
Το	Θέατρο	για	την	Ανάπτυξη	είναι	μια	μορφή	συμμετοχικού	θεάτρου	που	βασίζεται	στον	
αυτοσχεδιασμό	 και	 επιδιώκει	 την	 ανάληψη	 ρόλων	 από	 τους	 θεατές.	 Το	 θεατρικό	 αυτό	
εργαλείο	 αλληλεπιδρά	 λόγω	 του	 συμμετοχικού	 και	 δημοφιλή	 χαρακτήρατου	 με	
πληθυσμούς-στόχους	 αξιοποιώντας	 τους	 πολιτιστικούς	 πόρους	 τους	 και	 την	 κληρονομιά	
τους.	 Το	 Θέατρο	 για	 την	 Ανάπτυξη	 είναι	 ένα	 θέατρο	 ανθρώπων,	 εφόσον	 συζητά	 τα	
προβλήματα	της	εκάστοτε	κοινότητας	στη	γλώσσα	της	και	χρησιμοποιεί	τον	δικό	της	τρόπο	
έκφρασης,	 τα	 στοιχεία	 του	 πολιτισμού	 της	 και	 τους	 γλωσσικούς	 της	 όρους	 και	
ιδιωματισμούς.	 Τα	 τρία	στάδια	 του	Θεάτρου	αφορούν	 την	ανακάλυψη	 του	προβλήματος	
της	 κοινότητας,	 την	 παραγωγή	 και	 δημιουργία	 ιστοριών	 μέσω	 αυτοσχεδιασμών	 και	 την	
τελική	παράσταση	ενώπιον	της	κοινότητας	(Abah,	1996).	Το	μέσο	αυτό	χρησιμοποιείται	όλο	
και	 περισσότερο	 για	 την	 αντιμετώπιση	 ζητημάτων	 κοινωνικής	 φύσης,	 σεξουαλικής	 και	
αναπαραγωγικής	 υγείας	 στις	 αναπτυσσόμενες	 χώρες	 και	 αλλού	 (Nwadigwe,	 2012).	
Πρόκειται	για	ένα	αναπτυξιακό	εργαλείο	που	στοχεύει,	μέσω	των	θεατρικών	συμβάσεων,	
στην	αλλαγή,	στη	διάδοση	και	στο	μοίρασμα	της	πληροφορίας	και	της	γνώσης	μεταξύ	όλων	
των	 ανθρώπων,	 συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 αναλφάβητων	 πολιτών	 (Kvam,	 2012).	
Σχετίζεται	 με	 το	Θέατρο	 της	 Κοινότητας	 και	 το	Θέατρο	 της	 Απελευθέρωσης	 (βλ.	 επίσης	
Okpadah,	2017·Mavrocordatos,	2003·Prentki,	2003).	
Μια	άλλη	μορφή	συμμετοχικού	και	διαδραστικού	θεάτρου	είναι	το	Θέατρο	της	Επινόησης,	
το	οποίο	προσκαλεί	τις	εμπλεκόμενες	παίχτριες	να	δημιουργήσουν	μια	παράσταση	χωρίς	
συγκεκριμένο	 αρχικό	 θεατρικό	 κείμενο,	 αλλά	 να	 το	 επινοήσουν	 συλλογικά	 κατά	 τη	
διάρκεια	 των	 σκηνικών	 δοκιμών.	Με	 το	 Θέατρο	 της	 Επινόησης	 οι	 παίχτες	 καλούνται	 να	
κατανοήσουν	 τους	 εαυτούς	 τους	 μέσα	 στο	 πολιτισμικό	 και	 κοινωνικό	 πλαίσιο	 στο	 οποίο	
διαβιούν,	 εξερευνώντας	 και	 μεταμορφώνοντας,	 μέσα	 από	 έρευνα,	 αυτοσχεδιασμό	 και	
πειραματισμό,	τις	προσωπικές	τους	ιστορίες	και	εμπειρίες,	τα	όνειρα	και	τις	επιθυμίες	τους	
(Oddey,	 1994).	 Βασικές	 αρχές	 του	 εν	 λόγω	 εργαλείου	 είναι	 η	 συλλογική	 εργασία	 και	
δημιουργία,	 η	 συμμετοχή	 της	 παίχτριας	 στη	 θεατρική	 διαδικασία,	 η	 παραγωγή	 και	
μεταμόρφωση	 κειμένων	 και	 ιστοριών,	 η	 φαντασία,	 η	 εφευρετικότητα,	 ο	 λεκτικός	 και	 μη	
λεκτικός	 αυτοσχεδιασμός	 και	 το	 θεατρικό	 παιχνίδι.	 Οι	 παίχτες	 μέσα	 από	 το	 Θέατρο	 της	
Επινόησης	 στοχεύουν	 να	 γεφυρώσουν	 το	 χάσμα	 ανάμεσα	 στην	 τέχνη	 και	 τη	 ζωή	 και	
συνεπώς	ανάμεσα	στην	ηθοποιό	και	τον	θεατή	(βλ.	Heddon	&	Milling,	2015·	Oddey,	1994).	
Επίσης,	το	Playback	Theatre,	το	οποίο	δημιουργήθηκε	το	1975	από	τους	Jonathan	Fox	και	
Jo	 Salas,	 αποτελεί	 ένα	 θεατρικό	 εργαλείο	 συμμετοχικού	 και	 κοινωνικού	 χαρακτήρα,	 ένα	
διαδραστικό	 κοινωνικό	 γεγονός.	 Το	 Playback	 Theatre	 βασίζεται	 στην	 ιδέα	 της	 διαρκούς	
θεατρικής	 ανταλλαγής	 μεταξύ	 κοινού	 και	 ηθοποιών	 στη	 βάση	 προσωπικών	 ιστοριών	 και	
προσωπικών	 βιωμάτων	 (Fox,	 1994·	 Salas,	 2007).	 Πρόκειται	 για	 ένα	 εργαλείο	
αυτοσχεδιαστικού	 θεάτρου	 όπου	 αφηγητές	 από	 το	 κοινό	 καλούνται	 να	 κοινοποιήσουν	
προσωπικές	ιστορίες,	τις	οποίες	η	ομάδα	του	Playback	Theatre	αναπαριστά	επί	σκηνής	και	
τις	 παρουσιάζει	 στο	 κοινό,	 ερμηνευμένες	 με	 αισθητικά	 μέσα	 και	 διανθίζοντάς	 τες	 με	
θεατρικά	 στοιχεία.	 Η	 ανταλλαγή	 αυτή	 στοχεύει	 στην	 προσωπική	 και	 κοινωνική	
μεταμόρφωση	 των	 εμπλεκόμενων	 υποκειμένων	 μέσα	 από	 τη	 θέαση	 των	 δικών	 τους	
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ιστοριών,	στον	ουσιαστικό	διάλογο	και	στη	δημιουργία	συνδέσεων	και	δεσμών	μεταξύ	των	
ανθρώπων	που	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	(Feldhendler,	2007).	
Κλείνοντας,	θα	ήταν	χρήσιμο	να	αναφερθεί	μια	άλλη	συμμετοχική	και	διαδραστική	μορφή	
θεάτρου,	το	Θέατρο	δρόμου.	Πρόκειται	για	ένα	είδος	θεάτρου	που	δημιουργήθηκε	από	την	
ιδέα	πως	κάθε	άνθρωπος	μπορεί	να	εμπλακεί	στην	αντίσταση	και	να	αγωνιστεί	ενάντια	σε	
οποιαδήποτε	 μορφή	 καταπίεσης,	 να	 παράγει	 αισθητικά	 νοήματα	 και	 να	 εκφραστεί	
δημιουργικά	χωρίς	να	έχει	λάβει	κάποια	τυπική	εκπαίδευση.	Το	Θέατρο	δρόμου	προσφέρει	
το	 έδαφος	 για	 τον	 δημόσιο	 κριτικό	 σχολιασμό	 της	 κοινωνίας,	 της	 πολιτικής,	 της	
κουλτούρας,	 της	 θρησκείας	 και	 άλλων	 διαστάσεων	 της	 σύγχρονης	 πραγματικότητας	
(Rashid,	 2015).	 Τα	 θέματα	 με	 τα	 οποία	 καταπιάνεται	 αφορούν	 το	 σύγχρονο	 πολιτικό	
σύστημα	 (καπιταλισμός),	 τα	 κοινωνικά	 κινήματα,	 το	 περιβάλλον,	 τη	 σεξουαλική	
παρενόχληση	και	κακοποίηση,	την	ενδοοικογενειακή	βία,	τα	δικαιώματα	των	παιδιών	κ.ά.	
Σε	μια	παράσταση	Θεάτρου	δρόμου	δεν	υπάρχει	κάποιος	συγκεκριμένος	χώρος	ο	οποίος	
θεωρείται	 σκηνή	 αλλά,	 τουναντίον,	 ο	 «φορητός»	 του	 χαρακτήρας	 τού	 επιτρέπει	 να	
αξιοποιεί	 ως	 θεατρικό	 χώρο	 τον	 δημόσιο	 χώρο,	 τα	 πάρκα,	 τα	 χωριά,	 τα	 σχολεία,	 τα	
νοσοκομεία,	τις	φυλακές	κ.ά.	 (Khattab,	2015).	Βασικός	στόχος	του	Θεάτρου	δρόμου	είναι	
να	 εξαλειφθούν	 τα	 εμπόδια	 μεταξύ	 καλλιτέχνιδας	 και	 θεατή	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 οι	
δραστηριότητες,	 τα	 εργαστήρια,	 οι	 πρόβες	 και	 οι	 παρελάσεις	 του	 Θεάτρου	 λαμβάνουν	
χώρα	 στον	 δρόμο	 μέσα	 σε	 ένα	 πνεύμα	 διαλόγου,	 ανοικτότητας,	 ετοιμότητας	 και	
μοιράσματος	της	ιδέας	(βλ.	Batz	&	Schroth,	1997).	

	
Θεωρητικές	(αντι)προτάσεις	σχετικά	με	την	«τραπεζική»	αντίληψη	της	τέχνης	του	

θεάτρου	
Αναστοχαζόμενοι	 τη	 σύγχρονη	 κοινωνικο-οικονομική	 και	 πολιτική	 πραγματικότητα	 στην	
Ελλάδα	αλλά	και	διεθνώς,	θα	μπορούσαμε	να	παρατηρήσουμε	πως	 	οι	προαναφερθείσες	
συμμετοχικές	 και	 διαδραστικές	 μορφές	 θεάτρου	 μπορούν	 να	 φέρουν	 στο	 προσκήνιο	
ζητήματα	 και	 μελανά	 σημεία	 της	 σύγχρονης	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 με	 στόχο	 να	
επιτευχθεί,	 μέσα	 από	 την	 απελευθέρωση	 και	 ενδυνάμωση	 των	 υποκειμένων,	 ο	 κριτικός	
αναστοχασμός	και,	εν	τέλει,	η	κοινωνική	αλλαγή.	Στην	πραγμάτευσή	μας,	επομένως,	όταν	
κάνουμε	λόγο	για	θέατρο	ως	πολιτική	διαδικασία	και	αισθητική	πράξη,	δεν	αναφερόμαστε	
προδήλως	 στο	 θέατρο	 της	 αφήγησης	 –με	 την	 έννοια	 του	 Φρέιρε–	 που	 ευτυχώς	 σπάνια	
παρακολουθούμε	στις	σύγχρονες	θεατρικές	σκηνές,	με	το	υποκείμενο	 (ηθοποιός)	δηλ.	να	
αφηγείται	 και	 να	 μεταφέρει	 χωρίς	 την	 αυτονόητη	 θεατρική	 συνθήκητο	 κείμενο	 του	
θεατρικού	συγγραφέα	στο	αντικείμενο	(θεατής),	δίχως	να	εξασφαλίζονται	οι	απαραίτητες	
γέφυρες	για	συμμετοχή	του	δεύτερου	πόλου	(θεατής)	της	θεατρικής	σχέσης.	
Σύμφωνα	με	 τον	 γερμανό	δραματουργό,	ποιητή	και	σκηνοθέτη	Μπέρτολτ	Μπρεχτ	 (1898-
1956),	 το	 θέατρο	 είναι	 μια	 κατεξοχήν	 πολιτική	 πράξη	 και	ως	 τέτοια	 οφείλει	 να	ωθεί	 τον	
θεατή	όχι	μόνο	στην	κριτική	αλλά	στη	συμμετοχή	και	τη	δράση.	Ο	Μπρεχτ,	εξάλλου,	ήταν	ο	
πρώτος	 ο	 οποίος	 εισηγήθηκε	 −με	 το	 επικό	 θέατρο	 και,	 αργότερα,	 το	 διαλεκτικό	 θέατρο	
όπως	 ο	 ίδιος	 το	 μετονόμασε−	 αυτό	 που	 σήμερα	 ονομάζουμε	 θέατρο	 για	 την	 κοινωνική	
αλλαγή,	 εφαρμόζοντας	 διάφορες	 τεχνικές	 όπως	 η	 απευθείας	 και	 άμεση	 απεύθυνση	 της	
ηθοποιού	στο	κοινό	που	συνιστά	ρήξη	 του	 τέταρτου	 τοίχου,	η	διακοπή	 του	δρώμενου,	ο	
επανασχεδιασμός	της	θέσης-σχέσης	θεατή	και	ηθοποιού,	η	πρόκληση	της	έκπληξης	και	η	
αποστασιοποίηση	του	θεατή	από	τον	ήρωα	και	τα	θεατρικά	ηδύσματα.		
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Για	το	κοινό	του	Επικού	Θεάτρου	η	σκηνή	δεν	είναι	πλέον	“τα	σανίδια	που	
συμβολίζουν	 τον	 κόσμο”	 (μ’	 άλλα	 λόγια,	 ένας	 μαγικός	 κύκλος),	 αλλά	 ένας	
πρόσφορος	χώρος	έκθεσης.	Για	τη	σκηνή	του,	το	κοινό	δεν	είναι	πλέον	ένα	
σύνολο	υπνωτισμένων	υποκειμένων	αλλά	μια	συνάθροιση	ενδιαφερόμενων	
προσώπων	 των	 οποίων	 τις	 απαιτήσεις	 οφείλει	 να	 κατανοήσει.	 (Benjamin,	
2018,	σσ.	26-27)	
	

Για	τον	Μπρεχτ,	κρίσιμος	ρόλος	του	θεάτρου	ήταν	να	αφυπνίσει	και	όχι	να	υπνωτίσει	τις	
μάζες,	ασκώντας	κριτική	στην	κοινωνία,	στις	καταπιεστικές	σχέσεις	και	στα	στοιχεία	που	τις	
συναποτελούν.	Πάλευε	για	ένα	θεατρικό	γεγονός	που	θα	σόκαρε	το	κοινό,	ευελπιστώντας	
πως	 θα	 προκαλούσε	 τη	 σκέψη	 και	 την	 κριτική	 του	 συνείδηση,	 ώστε	 αυτό,	 εν	 τέλει,	 να	
δράσει	 προς	 την	 αλλαγή	 της	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 (Έσσλιν,	 2005).	 Η	 θεωρία	 του	
προσφέρει	στον	πρακτικό	της	σκηνής	και	τη	θεατροπαιδαγωγό	εργαλεία	για	να	μπορέσουν	
να	αναλύσουν,	να	κατανοήσουν	και	να	κάνουν	πράξη	το	πείραμα	του	θεατρικού	παιχνιδιού	
και	 της	 παρουσίασής	 του	 στον	 θεατή.	 Ο	 ίδιος	 αντιλαμβανόταν	 το	 θέατρο	 ως	 ένα	
εργαστήριο	 όπου	 επεξεργάζονται,	 συνειδητοποιούνται	 και	 παρουσιάζονται	 μοντέλα	
ανθρώπινης	 συμπεριφοράς	 και	 συμβίωσης,	 αφού	 «το	 διδακτικό	 έργο	 διδάσκει	 καθώς	
παίζεται,	 όχι	 καθώς	 βλέπεται»	 (Fischer-Lichte,	 2012,	 σ.	 228).	 Η	 υιοθέτηση	 κριτικής	
συμπεριφοράς	της	ηθοποιού	απέναντι	σε	στάσεις	που	δοκιμάζει	καθώς	παίζει	επί	σκηνής,	
δηλ.	 μπροστά	 στον	 θεατή,	 καλεί	 (απαιτεί	 από)	 τον	 τελευταίο	 να	 σκεφτεί	 κριτικά,	 να	
προσλάβει	 παραγωγικά	 και	 εν	 τέλει	 να	 δημιουργήσει	 ο	 ίδιος	 τον	 νέο	 άνθρωπο	 που	 θα	
περίμενε	να	διαμορφωθεί	στο	πρόσωπο	του	ηθοποιού	(Hentschel,	2010).	
Παρομοίως,	ο	γάλλος	ποιητής,	ηθοποιός	και	θεωρητικός	του	θεάτρου	Αντονέν	Αρτώ	(1896-
1948),	 στρέφει	 τους	 προβολείς	 της	 έρευνάς	 του	 στο	 θεατρικό	 γίγνεσθαι	 της	 εποχής	 του,	
ασκώντας	 έντονη	 κριτική	 στο	 γεγονός	 πως	 πλατεία	 και	 σκηνή,	 ηθοποιοί	 και	 θεατές	
αποτελούν	δύο	κόσμους	χωριστούς.	Ο	Αρτώ	(1992)	αντιτάσσει	μια	σκηνική	διάταξη	όπου	
«ο	 θεατής,	 τοποθετημένος	 στο	 κέντρο	 της	 δράσης,	 περιτυλίγεται	 και	 επηρεάζεται	 απ’	
αυτήν»,	έτσι	ώστε	να	«αποκατασταθεί	κατευθείαν	[η]	επικοινωνία	ανάμεσα	στον	θεατή	και	
στο	 θέαμα»	 (σ.	 108).	 Εστιάζοντας	 στη	 σχέση	 θεάτρου,	 κουλτούρας	 και	 ζωής,	 ο	 Αρτώ	
αναφέρεται	 στη	 ζωή	 της	 εποχής	 του,	 η	 οποία	 εγγράφεται	 σε	 ένα	 γενικότερο	 πλαίσιο	
διαφθοράς.	Μιλάει,	παράλληλα,	για	μια	χρεοκοπημένη	κουλτούρα,	η	οποία,	όχι	μόνο	δεν	
σχετίζεται	με	τη	ζωή,	αλλά	επινοήθηκε	για	να	δυναστεύει	τα	υποκείμενα	(Kurmelev,	2016).	
Σε	 μια	 παρακμάζουσα	 ζωή	 και	 πολιτισμική	 πραγματικότητα,	 ο	 ίδιος	 αντιπροτείνει	 εκείνη	
την	 κουλτούρα	 η	 οποία	 αποτελεί	 διαμαρτυρία,	 «διαμαρτυρία	 εναντίον	 της	 ιδέας	 ότι	 η	
κουλτούρα	 είναι	 διαχωρισμένη	 από	 τη	 Ζωή»	 (σ.	 15).	 Η	 θεωρητική	 του	 προσέγγιση,	 το	
Θέατρο	της	Σκληρότητας	όπως	το	ονόμασε,	και	με	τον	όρο	σκληρότητα	εννοεί	κάθε	τι	που	
δρα,	«θα	καταπιάνεται	με	πράγματα	που	απασχολούν	και	ανησυχούν	τις	μάζες,	πολύ	πιο	
πιεστικά	και	βασανιστικά	από	θέματα	που	αφορούν	ένα	μεμονωμένο	οποιοδήποτε	άτομο»	
(σ.	99).	
Ο	 ρώσος	 ηθοποιός,	 σκηνοθέτης	 και	 θεωρητικός	 του	 θεάτρου	 Βσέβολοντ	 Μέγιερχολντ	
(1874-1949),	 παρακολουθώντας	 προσεκτικά	 το	 θεατρικό	 γίγνεσθαι	 της	 εποχής	 του,	
διαπιστώνει	 πως	 «από	 τον	 πόλο	 της	 δυναμικής	 το	 δράμα	 προχώρησε	 στον	 πόλο	 της	
στατικότητας»	 (Μέγιερχολντ,	1982,	σ.	83).	Ο	 ίδιος	πραγματοποιεί	μια	εκτενή	κριτική	στις	
καλλιτεχνικές	 τάσεις	 της	 θεατρικής	 Ρωσίας	 της	 εποχής	 του	 και	 αντιπροτείνει	 το	Θέατρο	
Σύμβασης,	όπου	η	θεατρική	ράμπα	που	διαχωρίζει	και	αποστασιοποιεί	τον	θεατή	από	την	
ηθοποιό	«σπάει»,	έτσι	ώστε	το	κοινό	να	βρεθεί	στο	ίδιο	επίπεδο	με	τη	θεατρική	σκηνή	και	
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τον	 ηθοποιό.	 Ο	 ρώσος	 θεωρητικός	 συσχετίζει,	 μάλιστα,	 τη	 σκηνική	 απόσταση	 με	 την	
απόσταση	 που	 αναπόφευκτα	 δημιουργείται	 και	 στην	 επικοινωνία	 και	 δυναμική	 σχέση	
ανάμεσα	 σε	 θεατή	 και	 ηθοποιό	 κατά	 το	 δημιουργικό	 προτσές	 της	 θεατρικής	 πράξης.	 Το	
κενό	 που	 δημιουργεί	 η	 απόσταση	 ανάμεσα	 στο	 κάθισμα	 του	 θεατή	 και	 τη	 σκηνή	
μετατρέπει	 τον	 θεατή	 σε	 παθητικό	 δέκτη	 μηνυμάτων,	 αποταμιευτή	 της	 εισερχόμενης	
πληροφορίας,	 τον	 περιορίζει	 στο	 να	 βιώνει,	 να	 παρατηρεί	 και	 να	 δέχεται	 παθητικά	 τα	
νοήματα	 που	 έρχονται	 από	 τη	 σκηνή,	 μια	 σκηνή	 απόμακρη	 και	 ξένη,	 μια	 σκηνή	 που	
αποτελείται	 από	 πομπούς-ηθοποιούς-καταθέτες	 μηνυμάτων.	 Σημειώνει	 για	 το	 Θέατρο	
Σύμβασης:		
	

Χαράζεται	αυτό	το	μαγικό	όριο	ανάμεσα	στους	ηθοποιούς	και	το	θεατή	που	
μέχρι	σήμερα,	με	τη	γραμμή	της	ράμπας,	χωρίζει	το	θέατρο	σε	δύο	κόσμους	
ξένους	 τον	 έναν	προς	 τον	άλλο:	αυτόν	που	μόνο	δρα	 και	αυτόν	που	μόνο	
προσλαμβάνει,-	 και	 δεν	 υπάρχουν	 φλέβες	 που	 να	 ενώνουν	 αυτά	 τα	 δύο	
ξεχωριστά	 σώματα	 σε	 μια	 κοινή	 κυκλοφορία	 αίματος	 των	 δημιουργικών	
ενεργειών.	(Μέγιερχολντ,	1982,	σσ.	83-84)	
	

Για	 τον	Μέγιερχολντ,	 ο	 θεατής	 αποτελεί	 δομικό	 στοιχείο	 της	 θεατρικής	 πράξης.	 Κατά	 τη	
θεατρική	 διαδικασία,	 οι	 θεατές	 ενσαρκώνουν	 τον	 ρόλο	 του	 τέταρτου	 δημιουργού,	 με	 τη	
συγγραφέα,	 τη	 σκηνοθέτιδα	 και	 την	 ηθοποιό	 να	 κατέχουν	 τους	 άλλους	 τρεις	 βασικούς	
ρόλους	 που	 συμπρωταγωνιστούν	 στο	 θεατρικό	 γεγονός.	 Όπως	 αναφέρει	 «το	 θέατρο	
σύμβασης	 δημιουργεί	 έναν	 τέτοιο	 τρόπο	 ανεβάσματος	 του	 έργου	 όπου	 ο	 θεατής	
υποχρεώνεται	να	συμπληρώνει	δημιουργικά	με	τη	φαντασία	του	τις	νύξεις	που	του	δίνει	η	
σκηνή»	 (Μέγιερχολντ,	 1982,	 σ.	 88).	 Το	 θέατρο	 που	 οραματίζεται	 ο	 Μέγιερχολντ	
ερμηνεύεται	και	σχηματοποιείται	έξω	από	τα	στενά	και	γνώριμα	όρια	του	θεάτρου	μόνο	ως	
«θεάματος».	 Πρόκειται	 για	 μια	 συλλογική	 διεργασία	 όπου	 τα	 στοιχεία	 που	 εμπλέκονται	
στη	δημιουργική	συνθήκη	συμπράττουν,	συνεργάζονται,	δρουν	συλλογικά,	με	τους	θεατές	
να	λαμβάνουν	ενεργά	μέρος	χωρίς	να	περιορίζονται	στην	παρακολούθηση	του	«θεάματος»	
ως	αμέτοχοι	και	παθητικοί	δέκτες	μηνυμάτων	και	ιστοριών	(Braun,	1991).	
Τόσο	 οι	 προαναφερθείσες	 συμμετοχικές	 και	 διαδραστικές	 μορφές	 θεάτρου	 όσο	 και	 οι	
θεωρητικές	 προτάσεις	 των	 τεσσάρων	 θεατρανθρώπων	 που	 ενδεικτικά	 παρουσιάσαμε	
επιδιώκουν	 να	 εξασφαλίσουν	 ένα	 όχημα	 για	 το	 γκρέμισμα	 του	 τέταρτου	 τοίχου,	 για	 την	
αποδόμηση	 της	 «κουλτούρας	 της	 σιωπής»	 (Φρέιρε,	 2005),	 και	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 να	
μετατρέψουν	 το	 «μαγικό»	 σε	 εικόνα,	 αναγνωρίσιμη	 από	 τη	 συνείδηση,	 προκειμένου	 να	
γίνει	 η	 δυναμική	 σύνδεση	 με	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 που	 μέσω	 των	 κυρίαρχων	
εξουσιαστικών	μηχανισμών	και	της	κυρίαρχης	ιδεολογίας	ασκεί	καταπίεση.	
	

Η	διαλεκτική	και	δυναμική	σχέση	θεατροπαιδαγωγού-παίχτη:	μια	ενδιάμεση	κριτική	
επισήμανση	

Μετακινώντας	 τους	προβολείς	 της	 έρευνάς	μας	από	 τη	ματιά	 των	πρακτικών	 της	σκηνής	
στη	θεατροπαιδαγωγό	και	στον	τρόπο	που	η	τελευταία	προσλαμβάνει	και	μετουσιώνει	τα	
υλικά	 του	 θεάτρου	 σε	 μορφοπλαστικό	 αγαθό	 για	 τα	 μέλη	 της	 ομάδας	 που	 εμψυχώνει,	
μπορεί	να	προβεί	κανείς	στις	παρακάτω	παρατηρήσεις.	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 εμφανίζεται	 μια	 συνεχώς	 αυξανόμενη,	 όχι	 πάντα	 σε	 ποιότητα	 και	
εμβρίθεια,	 βιβλιογραφική	 κινητικότητα	 στην	 Ελλάδα	 και	 διεθνώς,	 και	 πολλοίκαι	 πολλές	
θεατροπαιδαγωγοί	και	εκπαιδευτικοί	εφαρμόζουν	θεατροπαιδαγωγικά	προγράμματα,	όχι	
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πάντα	 επιτυχημένα,	 σε	 διάφορους	 χώρους	 εκπαίδευσης	 και	 πολιτισμού.	 Η	 ευδοκίμηση	
κάθε	 αντίστοιχου	 προγράμματος	 εξαρτάται	 από	 την	 καλλιτεχνική	 και	 παιδαγωγική	
κατάρτιση	 και	 ευαισθησία	 του	 επικεφαλής	 του,	 δηλ.	 του	 θεατροπαιδαγωγού,	 ο	 οποίος	
σχεδιάζει	 τη	 δράση	 και	 εμψυχώνει	 την	 ομάδα	 του4 .	 Το	 σχεδίασμα	 της	 δράσης	 του	
περιλαμβάνει	ασκήσεις	και	παιχνίδια	ρόλων	που	στόχο	έχουν	να	προκαλέσουν	το	ξύπνημα	
των	αισθήσεων,	 την	αποδέσμευση	ενός	ψυχικού	αποθέματος,	 ενός	ατομικού	αινίγματος,	
που	 ζητά	 διέξοδο	 και	 λύση.	 Στο	 επίκεντρο	 κάθε	 αντίστοιχου	 προγράμματος	 βρίσκεται	 ο	
παίχτης,	το	παιδί	ή	ο	ενήλικας,	ως	υποκείμενο	δράσης,	ως	πρόσωπο	που	ενσαρκώνει	έναν	
ρόλο.	 Η	 έννοια	 του	 ρόλου	 και	 η	 ασφάλεια	 που	 παρέχεται	 στο	 παιχνίδι	 της	 σύμβασης	
εξασφαλίζει	 το	 όχημα,	 το	 μέσο	 εξόρυξης	 του	 ψυχικού	 αυτού	 αποθέματος.	 Ωστόσο,	 το	
επιδιωκόμενο	ολοκληρωτικό	δόσιμο	 των	παιχτριών	στο	παιχνίδι	 και	η	αποκάλυψη	βαθιά	
προσωπικών	 στιγμών	 τους	 στην	 ομάδα,	 θα	 πρέπει	 να	 αντιμετωπίζονται	 από	 τη	
θεατροπαιδαγωγό	 με	 γνώση	 και	 ευαισθησία.	 Η	 εμπειρία	 μας	 δείχνει	 ότι	 σ’	 αυτήν	 την	
ευαίσθητη	στιγμή	των	παιχτών,	η	θεατροπαιδαγωγός	μπορεί	να	δηλητηριάσει	την	εμπειρία	
των	παιχτών	και	να	καταστήσει	το	εργαστήριο	τόπο	κοινωνικής	και	πολιτικής	χειραγώγησης	
του	παίχτη	και	της	ομάδας.	
Στο	 τρίτο	 μέρος	 της	 Διεθνούς	 Συμφωνίας	 περί	 Δεοντολογίας	 και	 Συμπεριφοράς	 του	
Θεατροπαιδαγωγού,	 η	 οποία	 έχει	 μεταφραστεί	 σε	 πολλές	 γλώσσες,	 και	 στην	 ελληνική,	
διατυπώνεται	 η	 βασική	 στόχευση	 της	 θεατροπαιδαγωγικής	 υπό	 ένα	 ηθικό	 πρίσμα.	 Ο	
θεατροπαιδαγωγός,	 σύμφωνα	 με	 τη	 διεθνή	 συμφωνία,	 οφείλει	 να	 αντιμετωπίζει	 τον	
εκπαιδευόμενο	ως	άτομο	ικανό	να	αναλάβει	την	ευθύνη	των	πράξεών	του,	να	τον	εμπλέκει	
στη	λήψη	αποφάσεων	και	να	επιδιώκει	μια	αμφίδρομη	σχέση	με	την	ομάδα	του.	Ο	 ίδιος	
οφείλει	να	επιδιώκει	την	επίλυση	των	συγκρούσεων	με	ανοικτές,	συνεργατικές,	δίκαιες	και	
ανθρώπινες	διαδικασίες	και	λύσεις	και	να	διατηρεί	τον	παιγνιώδη	και	ευέλικτο	χαρακτήρα	
της	 διαδικασίας	 να	 δημιουργεί	 κλίμα	 εμπιστοσύνης	 ανάμεσα	 στα	 μέλη	 της	 ομάδας	
αναζητώντας	 το	 νέο	 και	 το	 απρόοπτο	 να	 διαθέτει	 δημιουργική	 περιέργεια,	 ειλικρίνεια,	
κοινωνική	 ευαισθησία,	 διαπολιτισμική	 δεξιότητα	 και	 αναστοχαστική	 διάθεση.	 Η	
θεατροπαιδαγωγός,	 τέλος,	 οφείλει	 να	 δείχνει	 σεβασμό	 στους	 ατομικούς	 ρυθμούς	 και	 τη	
διαφορετικότητα	και	να	στοχεύει	στην	ανάδειξή	τους	(Λενακάκης,	2013α).	
	

Συμπεράσματα	
Σκοπός	της	έρευνάς	μας	ήταν	να	αναδείξουμε	τη	δυναμική	σχέση	ανάμεσα	στις	κεντρικές	
αρχές	 του	 κριτικού	παραδείγματος	 και	 της	 θεατροπαιδαγωγικής	 και	 να	υπογραμμίσουμε	
τον	 ρόλο	 του	 θεατροπαιδαγωγικού	 εργαστηρίου	 ως	 τόπου	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	
εξάσκησης	 για	 τους	 εμπλεκομένους	 σ’	 αυτό.	 Το	 εν	 λόγω	 εγχείρημα	 μάς	 οδήγησε	 στο	
θεωρητικό	 και	 πρακτικό	 έργο	 τεσσάρων	 σημαντικών	 σκηνοθετών	 του	 θεάτρου,	 του	
Μέγιερχολντ,	του	Αρτώ,	του	Μπρεχτ	και	του	Μποάλ.	Από	το	πλούσιο	και	σημαντικό	έργο	
των	 καλλιτεχνών	 αυτών	 μπορέσαμε	 να	 αντλήσουμε	 ενδεικτικά	 παραδείγματα	 που	
καταδεικνύουν	τη	σύνδεση	θεατρικής	και	κοινωνικής/πολιτικής	σκέψης	και	δράσης.	Ακόμη	
και	αν	οι	 στοχεύσεις	 και	 οι	 μεθοδεύσεις	 για	 κάθε	μία	σκηνοθετική	 επιλογή	 των	 εν	 λόγω	
καλλιτεχνών	διαφέρουν,	οι	καινοτομίες	που	εισήγαγαν	στη	θεατρική	τέχνη	σε	σχέση	με	τον	
κοινωνικό-πολιτικό	 χαρακτήρα	 της	 εστιάζονται	 στον	 ευέλικτο,	 ανοικτό,	 πειραματικό,	
κριτικό,	 δημοκρατικό	 και	 ευφάνταστο	 τρόπο	 που	 αντιμετώπισαν	 τη	 διαδικασία	
																																																																				
	
4	Για	τον	ρόλο	του	θεατροπαιδαγωγού-εμψυχωτή	βλ.	περισσότερα	στο	Λενακάκης,	2013.	
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καλλιτεχνικής	δημιουργίας	και	τους	σ’	αυτήν	εμπλεκομένους	–σκηνοθέτη,	ηθοποιό,	θεατή.	
Η	προσέγγισή	τους	για	τη	διαδικασία	της	θεατρικής	εμψύχωσης	θεωρούμε	ότι	δεν	μπορεί	
να	απουσιάζει	από	το	θεωρητικό	και	μεθοδολογικό	ρεπερτόριο	κάθε	θεατροπαιδαγωγού.	
Η	 κατάργηση	 της	 απόστασης	 μεταξύ	 σκηνής	 και	 πλατείας	 και	 η	 μεταφορά	 του	 θεατή	
(κυριολεκτικά	 ή	 μεταφορικά)	 πάνω	 στη	 σκηνή,	 οι	 σωματικές	 ασκήσεις	 και	 η	
απομηχανοποίηση	του	σώματος	της	ηθοποιού,	ο	αυτοσχεδιασμός,	το	θεατρικό	παιχνίδι	και	
η	 σκηνική	 μεταφορά	 της	 προσωπικής	 ιστορίας	 είναι	 μόνο	 κάποιες	 από	 τις	 επιλογές	 που	
δυναμώνουν	τη	σχέση	αισθητικής	και	κοινωνικής	πράξης.	Το	θεωρητικό	και	μεθοδολογικό	
υπόβαθρο	των	συγκεκριμένων	επιλογών	σηματοδοτεί	όμως	με	την	ίδια	ένταση	και	για	την	
επικεφαλής	 ενός	 θεατροπαιδαγωγικού	 εργαστηρίου	 μια	 ουσιαστική	 και	 εμπεδωμένη	
μετατόπιση	των	δικών	της	επιλογών	για	τον	ρόλο	του	παίχτη	από	παρατηρητή	σε	ενεργό	
υποκείμενο	 που	 με	 τη	 συμμετοχή,	 τη	 γνώση	 και	 τη	 δράση	 του	 συνδιαμορφώνει	 τη	
θεατροπαιδαγωγική	 διαδικασία.	 Στο	 ίδιο	 πλαίσιο,	 μια	 θεατροπαιδαγωγική	 διαδικασία	
δύναται	να	αποκτήσει	έναν	χαρακτήρα	εργαστηριακό	και	μετασχηματιστικό	μόνο	όταν	τα	
υποκείμενα	εξασκούνται	σε	κοινωνικές	και	πολιτικές	διαπραγματεύσεις	μέσω	των	λεκτικών	
και	μη	λεκτικών	διεργασιών,	 των	αναλαμβανόμενων	δράσεων	και	 του	αναστοχασμού.	Το	
άνοιγμα	 της	 τέχνης	 του	 θεάτρου	 στη	 μαθητευομένη-μη	 επαγγελματία	 ηθοποιόως	
συστατικού	στοιχείου	του	θεατρικοπαιδαγωγικού	δρώμενου,	ο	πειραματισμός	με	μορφές	
και	 σύμβολα,	 η	 εστίαση	 και	 η	 μεταμόρφωση,	 επίσης,	 η	 έγνοια	 για	 το	 καθημερινό	 και	
ατομικό,	ο	σεβασμός	στην	ελευθερία	της	έκφρασης	και	πρόσληψης	καθιστούν	το	θέατρο	
ως	 παιχνίδι	 και	 συμβάλλουν	 στον	 μετασχηματισμό	 του	 απαθούς	 και	 σιωπηλού	
εκπαιδευομένου	σε	ενεργό	πολίτη	με	φωνή	και	λόγο.	
Κλείνοντας	την	πραγμάτευσή	μας	θα	θέλαμε	με	έμφαση	να	επισημάνουμε	ότι	η	εμψύχωση	
σε	ένα	θεατροπαιδαγωγικό	εργαστήρι	δεν	μπορεί	να	μένει	στο	επίπεδο	της	εκτέλεσης	μιας	
σειράς	παιχνιδιών	και	ασκήσεων	χωρίς	θεωρητική	και	μεθοδολογική	 τεκμηρίωση.	Έτσι	 κι	
αλλιώς,	το	παιχνίδι	από	μόνο	του,	χωρίς	την	παρέμβαση	του	εμψυχωτή,	είναι	μια	φυσική	
δραστηριότητα	της	παίχτριας	που	προκαλεί	χαρά	και	αυξάνει	τα	εσωτερικά	κίνητρά	της	για	
εμπλοκή	 σ’	 αυτό.	 Η	 παρέμβαση	 του	 εμψυχωτή	 οφείλει	 να	 αξιοποιεί	 αυτή	 τη	 φυσική	
παρόρμηση	για	παιχνίδι,	να	της	δίνει	μορφή	και	να	την	μετασχηματίζει	σε	αισθητική	πράξη	
(Λενακάκης,	2016).	Για	τον	σκοπό	αυτό,	οι	καλλιτεχνικές	θεωρίες	των	πρακτικών	της	σκηνής	
μπορούν	 να	 εξασφαλίσουν	 αυτή	 τη	 γέφυρα,	 ώστε	 ο	 θεατροπαιδαγωγός	 με	 γνώση	 και	
μεθοδευμένη	 χρήση	 των	 θεατρικών	 εργαλείων	 να	 συνδιαμορφώσει	 στόχους	 ανάλογα	με	
την	 εκάστοτε	 κοινωνική	 πραγματικότητα,	 το	 ρεπερτόριο	 και	 τις	 ανάγκες	 των	 μελών	 της	
ομάδας	 του.	 Μια	 θεατροπαιδαγωγική	 διαδικασία,	 συνεπώς,	 δύναται	 να	 αποκτήσει	
μορφοπαιδευτική	 επίδραση	 στους	 αποδέκτες	 της	 εφόσον	 οδηγεί	 σε	 προσωπική	 και	
κοινωνική	 χειραφέτηση	 και	αισθητική	 καλλιέργεια,	 εξασφαλίζει	 ευελιξία	 και	 ανοικτότητα	
στο	 αναπάντεχο	 και	 το	 νέο,	 καλλιεργεί	 την	 υπευθυνότητα	 και	 τη	 συμμετοχικότητα	 κάθε	
μέλους	της	ομάδας,	και	τέλος	εξασφαλίζει	χρόνο	για	αναστοχασμό	και	κριτική	αποτίμηση	
του	 βιώματος.	 Θεωρούμε,	 τέλος,	 πως	 η	 εμπειρία	 του	 θεάτρου	 στο	 πλαίσιο	 ενός	
θεατροπαιδαγωγικού	 εργαστηρίου	 που	 στηρίζεται	 στις	 καλλιτεχνικές	 θεωρίες	 των	
θεωρητικών	 και	 πρακτικών	 της	 σκηνής	 έχει	 τη	 δύναμη	 να	 αποτελέσει	 έναν	 τόπο	
πολυαισθητηριακής/ολόπλευρης	 έκφρασης	 και	 μάθησης,	 αυθεντικής	 επικοινωνίας,	
κριτικού	αναστοχασμού,	πολιτικής	πράξης	και	προετοιμασίας	για	αλλαγή.	
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Κριτική	ανάλυση	του	λόγου	 	για	 την	αξιολόγηση	της	επίδοσης	 του	
μαθητή	στις	οδηγίες	των	βιβλίων	δασκάλου	

	
	

																																																					Τάσος	Λιάμπας	
																																														Αν.	καθηγητής	ΠΤΔΕ-ΑΠΘ	
	
	
																																																								Περίληψη	

Η	 εργασία	 εξετάζει	 τον	 λόγο	 της	 αξιολόγησης	 της	 επίδοσης	 του	 μαθητή	 στο	 δημοτικό	 σχολείο	 μέσα	 από	 τις	
οδηγίες	 των	 βιβλίων	 δασκάλου	 όλων	 των	 τάξεων.	 Επιπλέον,	 γι’	 αυτόν	 τον	 σκοπό,	 αξιοποιούνται	 στοιχεία	 της	
υπουργικής	 απόφασης	 (Υπ.	 απόφ.	 21072	 α,	 ΦΕΚ	 303/2003),	 καθώς	 	 και	 του	 προηγούμενου	 προεδρικού	
διατάγματος	(ΠΔ	8/1995)	για	την	αξιολόγηση.	Διαπιστώνεται	ότι	ο	λόγος	της	αξιολόγησης	στα	βιβλία	δασκάλου,	
παρά	 το	 εγχείρημα	 εμπλουτισμού	 του	 με	 θεωρητικές	 οπτικές	 	 που	 αντιστρατεύονται	 την	 παραδοσιακή	
αξιολόγηση,	παραμένει	ένας	λόγος	αντιφατικός	και		συντηρητικός	που	συμβάλλει	στην	κοινωνική	λειτουργία	του	
σχολείου.		
		
	 	 	 																								Λέξεις-κλειδιά	
αξιολόγηση,	βιβλίo	δασκάλου,	μέσα	έκφρασης	επίδοσης,	αυτοαξιολόγηση,	κλίμακες	βαθμολογίας,	περιγραφική	
αξιολόγηση,	έκθεση	περιγραφικής	αξιολόγησης	
	
	
	
	
																																																														Εισαγωγή	
Στο	επίκεντρο	της	εργασίας	βρίσκεται	η	εξέταση	του	λόγου	της	αξιολόγησης	της	επίδοσης	του	
μαθητή	μέσα	από	την	ανάλυση	των	οδηγιών	των	βιβλίων	δασκάλου	(ΒΔ)	(ΠΕ-70,	Α΄	έκδοση:	
2006)	 όλων	 των	 τάξεων	 του	 δημοτικού	1 .	 Επιπλέον,	 για	 τον	 σκοπό	 αυτό	 αξιοποιήθηκαν	
στοιχεία	 τόσο	 της	 υπουργικής	 απόφασης	 (Υπ.	 απόφ.	 21072	α,	ΦΕΚ	 303/2003)	κατευθύνσεις	
της	οποίας	υλοποιούνται	στα	ΒΔ,	όσο	και	 του	 	προηγούμενου	προεδρικού	διατάγματος	 (ΠΔ	
8/1995).	 Επειδή,	 	 ορισμένα	 	 άρθρα	 του	 (άρθ.	 1,	 2,	 3	 &	 4)	 που	 αφορούν	 τους	 σκοπούς	 της	
αξιολόγησης,	τις	βαθμολογικές	κλίμακες	και	την	περιγραφική	αξιολόγηση,	υποστηρίζουν	και	
συμπληρώνουν	την	υλοποίηση	των	κατευθύνσεων	της	Υπ.	απόφασης.		
Ειδικότερα,	 στην	 εργασία	 γίνεται	 ανάλυση	 και	 κριτική	 του	 μορφικού	 πλαισίου	 της	
αξιολόγησης	 της	 επίδοσης	 του	 μαθητή.	 Συγκεκριμένα,	 των	 στοιχείων	 που	 επιστρατεύει	 ο	
λόγος	της	αξιολόγησης	για	το	τι	λέγεται	και	πράττεται	αναφορικά	μ’	αυτή,	όπως:	τα	είδη,	τις	

																																																																				
	

1	Η	έρευνα	επικεντρώθηκε	στα	ΒΔ	Μαθηματικών,	 Γλώσσας	και	Μελέτης	Περιβάλλοντος,	γιατί	από	την	εξέταση	
των	 υπόλοιπων	 ΒΔ	 (Ερευνώ	 και	 Ανακαλύπτω,	 Γεωγραφίας,	 Ιστορίας,	 Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής	 και	
Θρησκευτικών)	 διαπιστώθηκε	 είτε	 η	 απουσία	 αναφοράς	 στην	 αξιολόγηση	 (ΒΔ	 Ιστορίας	 Δ΄)	 είτε	 η	 εξαιρετικά	
σύντομη	 παρουσίασή	 της	 με	 επιγραμματικές	 και	 ολιγόλογες	 αναφορές:	 1)	 σε	 επιμέρους	 στοιχεία	 της:	 α)	
σκοπούς,	 όπως	 αυτοβελτίωση	 μαθητή,	 αποτίμηση	 μαθησιακού	 αποτελέσματος,	 βελτίωση	 μαθήματος	 και	
ενίσχυση	της	γνώσης,	β)	πρακτικές,	όπως	ανατροφοδότηση,	ενημέρωση	δασκάλου,	μαθητών	και	γονέων	και	γ)	
τεχνικές,	 όπως	 προφορικές,	 γραπτές	 ερωτήσεις,	 κριτήρια	 εργασίας	 (ΒΔ	 Ιστορίας,	 Θρησκευτικών,	 Γεωγραφίας,	
Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής	 και	 Θρησκευτικών)	 και	 2)	 σε	 ορισμένες	 επιπρόσθετες	 τεχνικές,	 όπως	 το		
πορτφόλιο,	 	και	 	πρακτικές,	όπως	αυτοαξιολογηση,	ετεροαξιολόγηση,	μεταγνώση	(ΒΔ	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	
Αγωγής),		καθώς	και	αναζήτηση	παρερμηνειών	μαθητών		(ΒΔ	Ερευνώ	και	Ανακαλύπτω). 
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μορφές,	 τις	 πρακτικές	 και	 τις	 	 τεχνικές	 	 αξιολόγησης	 του	 μαθητή,	 	 τα	 μέσα	 έκφρασης	 της	
επίδοσης		που	καθορίζουν:	
α.	την	πληροφόρηση	που		παρέχεται	τόσο	στον	μαθητή	για	την	πρόοδο	και	την	επίδοσή	του	
όσο	και	στον	εκπαιδευτικό	για	τη	βελτίωση	της	διδασκαλίας	του			
β.	 τον	 έλεγχο	 που	 ασκείται	 στις	 προσωπικές	 φιλοδοξίες	 του	 μαθητή,	 καθώς	 	 και	 στη	
λειτουργία	του	εκπαιδευτικού	συστήματος		
γ.	 τη	χρήση	συγκεκριμένων	διδακτικών	πρακτικών	που	διευκολύνουν	τον	εκπαιδευτικό	στην	
καταγραφή,	τη	μέτρηση	επιδόσεων	και		την	πιστοποίηση		ικανοτήτων	του	μαθητή	
δ.	 την	 κατηγοριοποίηση	 	 του	 μαθητή	 σε	 ιεραρχημένες	 θέσεις	 με	 βάση,	 π.χ.	 ικανότητες,	
γνωστικό	επίπεδο,	οι	οποίες	δικαιολογούν	και	δικαιώνουν	τη	διάκριση	και	τη	διαφοροποίησή	
του,	 παράγουν	 κανονικότητες	 και	 κατασκευάζουν	 μια	 «αληθή»	 κοινωνική	 πραγματικότητα	
στην	τάξη	(Broadfoot,	1996;	Broadfoot,	2007).	
	
Α.	Το		ΠΔ	8/1995	και	η	Υπ.	απόφ.	21072α	(ΦΕΚ	303/2003)		για	την	αξιολόγηση	του	μαθητή	
			

ΠΔ	8/1995:	Η	αξιολόγηση	της	επίδοσης	του	μαθητή	προσανατολίζεται	στο	αποτέλεσμα	
της	μάθησης		

Στο	ΠΔ	8/1995	μια	πληθώρα	εκφράσεων	που	αφορούν	στην	αξιολόγηση,	όπως	«	…αποσκοπεί	
στο	 να	 προσδιορίσει	 κατά	 τρόπο	 συστηματικό	 και	 αντικειμενικό	 το	 αποτέλεσμα,	 …	
συστηματική	 διαδικασία	 ελέγχου	 του	 βαθμού	 επίτευξης,	 …	 προσδιορίζονται	 τα	 τελικά	
αποτελέσματα,	 …	 αποτελέσματα	 προσπαθειών,	 …έλεγχος	 επίτευξης,	 …	 μαθησιακά	
αποτελέσματα»	(άρθ.	1,	σ.	22)	αποκαλύπτουν	τη	φιλοσοφία	του,	δηλαδή	την	προώθηση	της	
τελικής	ή	αθροιστικής	μορφής	της		αξιολόγησης,		η	οποία	αποδίδει	μεγαλύτερη	σημασία	στην	
αξία	του	αποτελέσματος	της	μάθησης	(ή		στην	επίδοση)	του	μαθητή	παρά	στη	διαδικασία	που	
το	παράγει	(Torrance	&	Pryor,	1998;	Weeden,	et	al.,	2002;	Guskey,	2010).	
Συνεπώς,	στο	ΠΔ	8/1995	με	την	αξιολόγηση,	πρωταρχικά,		ελέγχεται	ο	βαθμός	επίτευξης	των	
στόχων	 του	 μαθήματος	 και	 προσδιορίζεται	 το	 αποτέλεσμα	 της	 μάθησης	 του	 μαθητή.	
Ακολούθως,	 παρακολουθείται	 η	 πορεία	 μάθησης	 και	 συνεκτιμώνται	 χαρακτηριστικά	 της	
συμπεριφοράς	 του,	 όπως:	 	 συνεργασία,	 ενδιαφέρον,	 πρωτοβουλία,	 δημιουργικότητα,	
σεβασμός	κανόνων	σχολείου.	
	Ακόμη,	 στην	 αξιολόγηση	 ως	 μέσα	 έκφρασης	 του	 αξιολογικού	 αποτελέσματος	
χρησιμοποιούνται	 τόσο	ο	βαθμός,	 κλίμακα	 γραμμάτων	 	 (Γ΄,	 Δ΄	 τάξεις)	 και	 κλίμακα	αριθμών	
(Ε΄,	Στ΄	τάξεις)		όσο	και	η	περιγραφή	(περιγραφική	αξιολόγηση	σ’	όλες	τις	τάξεις).	Η	τελευταία,		
έχοντας	τη	μορφή	προφορικής	ενημέρωσης	χρησιμοποιείται	για	να		πληροφορείται	ο	μαθητής	
και	 οι	 γονείς	 του	 σχετικά	 με	 το	 αποτέλεσμα	 των	 προσπαθειών	 του,	 τις	 ελλείψεις,	 τις	
αδυναμίες,	 τις	 κλίσεις	 και	 τις	 δυνατότητές	 του.	Η	αξιολόγηση	αξιοποιείται	ακόμη:	α.	 για	 τη	
βελτίωση	 του	 έργου	 του	 σχολείου	 	 (στη	 διδασκαλία	 και	 τη	 λειτουργία	 του)	 και	 β.	 για	 την	
ενημέρωση	 του	 εκπαιδευτικού	 	 (σχετικά	 με	 την	 προσπάθειά	 του).	 Πραγματοποιείται	 σε	
ατομικό	 επίπεδο,	αλλά	μπορεί	 να	πραγματοποιηθεί,	 επίσης,	 σε	 επίπεδο	σχολικής	 τάξης	 και	
μονάδας,	σε	περιφερειακό	και	εθνικό	επίπεδο.	

	
ΠΔ	8/1995:	Πρακτικές	και	τεχνικές	αξιολόγησης		στη	σχολική	τάξη		

Η	 αξιολόγηση	 στη	 σχολική	 τάξη	 αποσκοπούσε	 κατά	 κύριο	 λόγο	 στον	 έλεγχο	 επίτευξης	 των	
διδακτικών	στόχων	του	μαθήματος	από	τον	μαθητή	και	οργανώθηκε	με	βάση	τις	 ταξινομίες	
των	 διδακτικών	 στόχων	 του	 Μπλουμ,	 οι	 οποίες	 ενσωμάτωναν	 αρχές	 της	 συμπεριφορικής	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

436	

θεωρίας	 (Bloom	 &	 Krathowhl,	 2000).	 Συγκροτήθηκε	 από	 πρακτικές	 και	 τεχνικές	 που	
κατεύθυναν	τον	δάσκαλο	να	αναζητά,	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	της	μάθησης	του	μαθητή,	
δηλαδή	 τα	 παρατηρήσιμα,	 απομονώσιμα	 και	 μετρήσιμα	 στοιχεία	 της	 αλλαγμένης	 του	
συμπεριφοράς	(ή	τις	νοητικές	δομές	που	αντιστοιχούν	στην	αλλαγμένη	συμπεριφορά).	Τα	ΒΔ	
της	 περιόδου	 ισχύος	 του	 ΠΔ	 ανέφεραν	 σε	 κάθε	 ενότητα	 μαθήματος:	 διδακτικούς	 στόχους,	
διδακτικές	πρακτικές,	ερωτήσεις,	δραστηριότητες,	παράλληλα,	στο	ίδιο	το	ΠΔ,	μεταξύ	άλλων,	
περιέχονταν	τεχνικές	αξιολόγησης	της	επίδοσης	στη	βάση	των	απαιτήσεων	της	ταξινομίας	του	
γνωστικού	 τομέα,	 όπως:	 κριτήρια	 αξιολόγησης	 και	 προφορική	 εξέταση	 με	 ερωτήσεις	 που	
ανταποκρίνονταν	 στους	 διδακτικούς	 στόχους	 (Λιάμπας,	 2006).	 Ακόμη,	 	 στο	 βιβλίο	 μαθητή	
(ΒΜ)	 και	 το	 τετράδιο	 εργασιών	 (ΤΕ)	 περιλαμβάνονταν	 δραστηριότητες	 και	 ασκήσεις	
κατάλληλα	 σχεδιασμένες	 που	 συνεισέφεραν	 στην	 αποτελεσματικότητα	 της	 διδασκαλίας.	
Παρείχαν	 σαφείς	 οδηγίες	 και	 παραδείγματα	 που	 καθοδηγούσαν	 προγραμματισμένα	 τους	
μαθητές,	 για	 να	 αποφεύγουν	 δοκιμές	 ή	 λανθασμένες	 διαδρομές,	 ‘αντιπαραγωγικούς’	
συλλογισμούς	 ή	 άσκοπες	 	 αλληλεπιδράσεις	 με	 σκοπό	 την	 απρόσκοπτη	 επίτευξη	 των	
διδακτικών	στόχων	(Καψάλης	&	Χαραλάμπους,	1995).	
	Ο	 λόγος	 της	 αξιολόγησης	 δεν	 βρίσκεται	 μόνο	 σ’	 ό,τι	 λέγεται	 στα	 σχετικά	 κρατικά	 κείμενα,	
αλλά	 και	 στα	 αποτελέσματα	 που	 παράγουν	 οι	 «τεχνολογίες»	 της	 που	 ενεργοποιούν	 τον	
έλεγχο,	την	επιτήρηση,	την	παρατήρηση	και	την	εξέταση	στην	τάξη.	Σύμφωνα	με	τον	Φουκώ,	
οι	 τεχνολογίες	αυτές	 καθιστούν	 το	 σχολείο	μηχανισμό	πειθαρχικής	 εξουσίας.	 Συγκεκριμένα,	
εκεί	 γίνονται	 αντικείμενο	 καθημερινής	 παρατήρησης	 το	 έργο	 και	 η	 παρουσία	 του	 μαθητή,	
όπως	και	επιτήρησης,	η	ανάπτυξη	από	τον	ίδιο	καθορισμένων	μοντέλων	σκέψης	και	θεμιτής	
συμπεριφοράς.	Ελέγχεται	ο	βαθμός	αφομοίωσης	του	μαθήματος	και	η	απόκτηση	ικανοτήτων,	
δεξιοτήτων	 με	 χρήση	 ερωτήσεων,	 ανάθεση	 ασκήσεων	 και	 εργασιών	 και	 βαθμολογείται	 ο	
μαθητής	 γι’	 αυτό	 με	 βαθμούς	 που	 καταγράφονται	 σε	 μητρώα	 ή	 αρχεία.	 Το	 σχολείο	 με	 την	
εξέταση	 βαθμολογεί,	 ιεραρχεί,	 συγκρίνει,	 διαφορίζει,	 επιλέγει,	 εξομοιώνει,	 προάγει,	 ή	
αποκλείει	μαθητές	και	προκαλεί	 	ανταλλαγή	γνώσεων	μεταξύ	αυτών	και	του	δασκάλου.	Από	
τη	μια	εγγυάται	το	πέρασμα	των	γνώσεων	σ’	αυτούς	κι	από	την	άλλη	αποσπά	από	τον	καθένα	
μια	γνώση	που	έχει	προορισμό	τον	δάσκαλο,	η	οποία		μπορεί	να	αξιοποιηθεί	από	τη	σκοπιά	
της	Παιδαγωγικής	για	την	παραγωγή	θεωρίας	και	πρακτικής,	καθώς	και	τη	λήψη	αποφάσεων	
(Φουκώ,1989).	 	 Γενικότερα,	 με	 την	 εξέταση	 το	 σχολείο	 όχι	 μόνο	 αξιολογεί	 τον	 μαθητή	
επικυρώνοντας	τη	μεταβίβαση	της	γνώσης	που	πραγματοποιεί,	αλλά	τον	διαμορφώνει	και	τον	
συγκροτεί	 σε	 παραγωγικό	 και	 χρήσιμο	 υποκείμενο	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	 αναγκών	 της	
αγοράς	(Foucault,	2012).	
Επιπλέον,	η	αναγωγή	της	μάθησης	σε	εκδήλωση	συγκεκριμένων	μορφών	συμπεριφοράς	(π.χ.	
ικανοτήτων,	δεξιοτήτων,	γνώσεων,	στάσεων,	αξιών)	τις	οποίες	ο	εκπαιδευτικός	καλούνταν	να	
διδάξει	στον	μαθητή,	ακολουθώντας	προκαθορισμένους	διδακτικούς	στόχους,	 	τις	πρακτικές	
του	ΒΔ,	τις	τεχνικές	αξιολόγησης	του	ΒΜ	και	ΤΕ,	αποκαλύπτει	τον	ασκούμενο	τεχνικό	έλεγχο	
στο	 έργο	 του.	 Ο	 τεχνικός	 έλεγχος	 έχει	 ως	 συνέπεια	 από	 τη	 μια,	 την	 τυποποίηση	 και	 την	
εντατικοποίηση	της	διδασκαλίας	και	 της	αξιολόγησης	του	μαθητή	από	τον	εκπαιδευτικό	και	
από	την	άλλη,	την	αποδυνάμωση	των	κρίσιμων	επαγγελματικών	ικανοτήτων,	δεξιοτήτων	και	
γνώσεων	του	εκπαιδευτικού,	καθώς	και	της	παιδαγωγικής	του	αυτονομίας	(Apple,	1993).			
	

					ΠΔ	8/1995:	Η		επίδραση	στη	μάθηση	
Το	παραπάνω	πλαίσιο	εγκλώβιζε	τη	διαδικασία	της	μάθησης	στην	αξιοποίηση	της	μνημονικής	
λειτουργίας	 και	 τη	 διδασκαλία	 στην	 επεξηγηματική	 κατανόηση.	 Στο	 επίκεντρο	 της	
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διδασκαλίας	και	της	μάθησης		βρίσκονταν	οι	ανακοινώσεις,	περιγραφές	και	επεξηγήσεις	του	
δασκάλου	με	τη	μορφή:	αρχών,	κανόνων,	επισημάνσεων	επιφανειακών	σχέσεων	ανάμεσα	σε	
γεγονότα,	ή	γενικεύσεων,	καθώς	και	οι	αφηγήσεις	ή	οι	σύντομες	απαντήσεις	του	μαθητή	(σε	
ερωτήσεις	 που	 έθετε	 ο	 δάσκαλος	 αναφορικά	 με	 γεγονότα),	 η	 μίμηση	 και	 η	 επανάληψη.	 Η	
επίδοση	 του	 μαθητή	 κρινόταν	 κυρίως,	 στη	 βάση	 των	 ικανοτήτων	 ανάκλησης	 δεδομένων,	
γεγονότων,	αρχών,	κανόνων,	των	συσχετίσεών		τους	σε	επιφανειακό	επίπεδο,	την	επανάληψη	
και	την	εφαρμογή	τους	με	τον	συνήθη	τρόπο	(ή	όπως	είχε	διδάξει	ο	δάσκαλος)	με	τον	ίδιο	να	
εξασκείται	μεθοδικά	πάνω	σ’	αυτό	από	τον	εκπαιδευτικό	(Bigge,2008).		
Οι	 συγκεκριμένες	 διδακτικές	 πρακτικές	 και	 τεχνικές	 αξιολόγησης	 ομογενοποιούν	 τη	
μαθησιακή	 διαδικασία,	 δημιουργούν	 ομοιομορφία	 στη	 διανοητική	 ανάπτυξη	 και	 επιδρούν	
‘ολοποιητικά’	 στη	 συμπεριφορά	 των	 μαθητών.	 Όμως,	 ταυτόχρονα,	 η	 βαθμολόγηση	 της	
επίδοσης,	 εξατομικεύει.	 Κατανέμει	 και	 κατατάσσει	 τον	 καθένα	 σε	 θέσεις	 στην	 ιεραρχία	 της	
τάξης,	 παράγοντας	 διαφοροποιήσεις	 επιδόσεων	 και	 δημιουργώντας	 ταυτότητες	
επιτυχημένων/αποτυχημένων	μαθητών	στην	τάξη	(Φουκώ,	1989:	240).		

	
ΠΔ	8/1995:	Τα	μέσα	έκφρασης	της	επίδοσης	

Τα	 μέσα	 έκφρασης	 της	 επίδοσης	 ήταν:	 α)	 η	 περιγραφική	 αξιολόγηση	 	 αποκλειστικά	 στις	
μικρότερες	 τάξεις	 (Α΄	 και	Β΄	 τάξη)	 για	προφορική	ενημέρωση	 των	γονέων	από	 τον	δάσκαλο	
σχετικά	με	την	πρόοδο	του	μαθητή	και	β)	στις	μεγαλύτερες	τάξεις,	οι	κλίμακες	βαθμολογίας	
(Γ΄	και	Δ΄	4βαθμη	κλίμακα,	Ε΄	και	Στ΄	10βαθμη	κλίμακα)	οι	οποίες	προωθούσαν		σταδιακά	την	
ιεράρχηση	 των	 μαθητών	 στη	 βάση	 των	 επιτυχιών	 /	 αποτυχιών	 τους	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	
περιγραφική	αξιολόγηση.	Παράλληλα,	η	εναλλαγή	των	κλιμάκων	στις	μεγαλύτερες	τάξεις	του	
δημοτικού	 (από	 την	 4βαθμη	 κλίμακα	 γραμμάτων	στις	 Γ΄,	 Δ΄	 στη	 10βαθμη	 κλίμακα	αριθμών	
στις	 Ε΄,	 Στ΄)	 ενίσχυσε	 τη	 διακριτική	 ικανότητα	 της	 κλίμακας	 και	 την	 ‘ποσοτικοποίηση’	 της	
ατομικής	 αξίας,	 ενέτεινε	 ακόμη	 περισσότερο	 την	 ιεράρχηση,	 την	 ταξινόμηση	 και	 τον	
ανταγωνισμό	 των	μαθητών.	Και	στις	δύο	περιπτώσεις	η	περιγραφική	αξιολόγηση,	είτε	μόνη	
της	 (Α΄,	 Β΄)	 είτε	 σε	 συνδυασμό	με	 τη	 βαθμολόγηση	 (Γ΄,	 Δ΄,	 Ε΄,	 Στ΄),	 είχε	 χαρακτήρα	 τυπικής	
προφορικής	 ενημέρωσης	 των	 μαθητών	 και	 των	 	 γονέων	 τους	 (Απόφ.	 Δνσης	 Σπουδών	 ΠΕ	
ΥΠΕΠΘ.	Φ7/228/Γ1/1561.15-11-96).	

	
Υπ.	 απόφ.	 	 21072α:	 Η	 αξιολόγηση	 επιφορτίζεται	 και	 με	 νέους	 σκοπούς	 για	 να	 τεθεί	
στην	υπηρεσία		της	μάθησης	

Στην		Υπ.	απόφ.		21072α,	αφενός	γίνεται	εμφανής	η	ύπαρξη	κοινών	σκοπών	με	το	ΠΔ	8/1995	
(επίτευξη	διδακτικών	στόχων,	παρακολούθηση		επίδοσης,	ανατροφοδότηση	και	αναβάθμιση	
της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας)	και	αφετέρου,	η	ύπαρξη	νέων.		
Με	 τους	 νέους	 σκοπούς	 αποκαλύπτεται	 η	 στροφή	 της	 αξιολόγησης	 στο	 εσωτερικό	 του	
μαθητή.	Δεδομένου	ότι	στη	θεωρητική	θεμελίωση	της	αξιολόγησης	είναι	 ισχυρή	η	επίδραση	
της	γνωστικής	ψυχολογίας	και	ειδικότερα,	της	θεωρίας	του	Πιαζέ	για	τη	γνωστική	ανάπτυξη.	
Γίνεται	αναφορά	στις	ψυχολογικές	διεργασίες	για	την	ανάπτυξη	μιας	σειράς	νοητικών	δομών	
και	διαδικασιών,	όπως	και	στην	ενεργητική	συμμετοχή	του	μαθητή	(κατανόηση	της	γνωστικής	
λειτουργίας	 και	 των	 δυσκολιών	 του	 παιδιού,	 γνωστική	 και	 συναισθηματική	 ανάπτυξη	 μέσα	
από	 την	 αντιμετώπιση	 προβληματικών	 καταστάσεων,	 ενεργητική	 μάθηση).	 Ακόμη,	 δίνεται	
σημασία	στο	αυτοσυναίσθημα,	στον	αναστοχασμό	και	στην	αυτοαξιολόγηση	(διερεύνηση	και	
αποτύπωση	 της	 γνωστικής	 και	συναισθηματικής	ανάπτυξης	κατά	 την	απόκτηση	 της	 γνώσης,	
εντοπισμός	των	μαθησιακών	δυσκολιών	και	ελλείψεων,	καλλιέργεια	ερευνητικού	πνεύματος	
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και	ικανότητας	επίλυσης	προβλημάτων,	ανάπτυξη	υπευθυνότητας	μέσω	της	αυτοαξιολόγησης	
και	της	συλλογικής	εργασίας,	ενίσχυση	της	αυτοπεποίθησης	και	αυτοεκτίμησης,	ανάπτυξη	της	
μεταγνώσης)	με	απώτερο	σκοπό	«την	πρόοδο	του	μαθητή».	(σ.	3743)	

	
Υπ.	απόφ.		21072α:	H	σχέση	με	τα	είδη	αξιολόγησης,	τα		μέσα	έκφρασης	της				επίδοσης,	τις	

τεχνικές	και	πρακτικές	αξιολόγησης	
Στην	Υπ.	απόφ.	21072α	 	διευρύνεται	και	βαθαίνει	το	πεδίο	εφαρμογής	της	αξιολόγησης	του	
μαθητή.	 Από	 τη	 μια	 η	 αξιολόγηση	 προσανατολίζεται,	 όπως	 και	 στο	 ΠΔ	 8/1995,	 στην	
αναζήτηση	 εξωτερικών	 στοιχείων	 για	 να	 αξιολογηθεί	 ο	 μαθητής	 και	 με	 μέτρο	 την	 επίτευξη	
διδακτικών	 στόχων	 εκτιμάται	 η	 επίδοση,	 η	 οποία	 εκφράζεται	 ποσοτικά	 με	 βαθμό	 (ως	
αξιολόγηση	της	μάθησης	ή	τελική	αξιολόγηση).	Κι	από	την	άλλη,	η	αξιολόγηση		παρουσιάζεται	
ως	συνεχής	διαδικασία	ενταγμένη	στη	ροή	της	διδασκαλίας.	Προσανατολίζεται	στη	βελτίωση	
της	 επίδοσης	 και	 της	 προόδου	 του	 μαθητή	 μέσω	 της	 αναδόμησης	 των	 εννοιολογικών	 του	
σχημάτων	 και	 αποδίδεται	 ποιοτικά	 ως	 περιγραφική	 αξιολόγηση	 για	 προφορική	 ενημέρωση	
μαθητών	και	γονέων	(ως	αξιολόγηση	με	σκοπό	τη	μάθηση	ή		διαμορφωτική	αξιολόγηση).		
Για	 τον	 διττό	 αυτό	 σκοπό	 χρησιμοποιούνται	 ποικίλες	 τεχνικές	 και	 πρακτικές	 αξιολόγησης,	
όπως	 γραπτές	 ή	 προφορικές	 εξετάσεις	 με	 ερωτήσεις	 ανοιχτού	 ή	 κλειστού	 τύπου,	
ημιδομημένος	 δυναμικός	 διάλογος	 μεταξύ	 συμμετεχόντων	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία,	
πρότζεκτ,	συστηματική	παρατήρηση,	φάκελος	εργασιών,	αυτοαξιολόγηση,	ετεροαξιολόγηση,	
συνδυασμός	 τεχνικών	 που	 υπερβαίνουν	 τις	 παραδοσιακές,	 κλειστού	 και	 κατευθυνόμενου	
τύπου	δοκιμασίες.		
	

Υπ.	απόφ.		21072α:	Τα	μέσα	έκφρασης	της	επίδοσης	
Ως	προς	τα	μέσα	έκφρασης	του	αξιολογικού	αποτελέσματος	υιοθετείται	ό,τι	αναφέρεται	στο	
ΠΔ	 8/1995.	 Επιπλέον,	 στην	 Υπ.	 απόφ.	 	 21072α	 δίνεται	 έμφαση	 στον	 διαγνωστικό	 και	
διαμορφωτικό	χαρακτήρα	της	αξιολόγησης,	καθώς	τονίζεται	ότι:		
α.	η	βαθμολογία	«δεν	είναι	αυτοσκοπός	ούτε	μέσο	ιεράρχησης	και	ταξινόμησης	των	μαθητών	
αλλά	 βασικός	 μοχλός	 κινητοποίησης	 …	 	 για	 …	 λήψη	 ενδεδειγμένων	 παιδαγωγικών	 και	
διδακτικών	μέτρων».	(σ.	3744)	
β.	 η	 περιγραφική	 μορφή	 έκφρασης	 του	 αξιολογικού	 αποτελέσματος,	 ιδιαίτερα	 στις	 μικρές	
τάξεις	 του	Δημοτικού	σχολείου,	 	 χρησιμοποιείται	ώστε	να	«κατανοούνται	από	τους	μαθητές	
και	τους	γονείς	τους	όχι	μόνο	οι	αδυναμίες	και	οι	ελλείψεις	…	αλλά	…		και	σημαντικές	πτυχές	
της	…	προσπάθειας	…	συμμετοχής	και		…	δραστηριότητας».		
Όμως,	εδώ,	αν	και	αναγνωρίζεται	η	παιδαγωγική	σπουδαιότητα	της	περιγραφικής	έκφρασης,	
τόσο	στη	διαπαιδαγώγηση,	γιατί	«ελαχιστοποιείται	ή	και	εξαλείφεται	η	πίεση	για	βαθμοθηρία	
και	 στείρα	 απομνημόνευση	 (…)	 ο	 υπέρμετρος	 ανταγωνισμός»,	 όσο	 και	 στην	
εξατομικευμένη/διαφοροποιημένη	 μάθηση,	 γιατί	 «αναδεικνύονται	 …	 τα	 ενδιαφέροντα,	 οι	
ανάγκες	 και	 οι	 προσωπικές	 ιδιαιτερότητές	 του	 και	 …	 επισημαίνεται	 η	 επίδραση	 των	
παραγόντων	που	εμπλέκονται	στην	οργάνωση	και	την	υλοποίηση	των	διαδικασιών	μάθησης»	
(σ.	3744)	εν	τέλει,	η	Υπ.	απόφ.		21072α		προκρίνει	την	τελική	(ή	αθροιστική)	αξιολόγηση	και	τη	
βαθμολογία.	 Συγκεκριμένα,	αναφέρει	 ότι	 χρειάζεται	 συνδυασμός	 των	δύο	μέσων	 έκφρασης	
(δηλ.	βαθμολογίας-	περιγραφικής	αξιολόγησης)	για	τις	ανάγκες	των	μεγαλύτερων	τάξεων	του	
δημοτικού	και	γυμνασίου	και	καταλήγει,	αναδεικνύοντας	τη	σημασία	της	διακριτικής	 ισχύος	
της	βαθμολογικής	κλίμακας,	καθώς	τονίζει	ότι	οι	παραδοσιακοί	 τρόποι	ποσοτικής	έκφρασης	
«είναι	καλό	να	διαθέτουν	μεγάλο	εύρος	κλίμακας».	(σ.	3744)	
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Όμως,	από	την	κριτική	που	έχει	ασκηθεί	στους	βαθμούς	από	τον	Περενώ	γίνεται	γνωστό	ότι	
επιτρέποντας	 τον	 υπολογισμό	 μέσου	 όρου,	 οι	 βαθμοί	 αποκρύπτουν	 πού	 έχει	 φτάσει	
πραγματικά	 ο	 μαθητής.	 Είναι	 ασαφείς	 και	 δίνουν	 πολύ	 λίγες	 πληροφορίες	 για	 ό,τι	 αυτός	
γνωρίζει.	 Μειώνουν	 τις	 δυνατότητες	 για	 την	 κατανόηση	 των	 αδυναμιών,	 δυσκολιών	 και	
προβλημάτων	του,	καθώς	και	την	αντιμετώπισή	τους.	Σημαίνουν	διαφορετικά	πράγματα	για	
την	επίδοση	ανάμεσα	σε	 τμήματα	 της	 ίδιας	 τάξης.	Κατασκευάζουν	χάσματα	ανάμεσα	στους	
μαθητές	 (π.χ.	 μ’	 ένα	 δύσκολο	 διαγώνισμα	 εύκολα	 διαχωρίζονται	 σε	 καλούς	 και	 κακούς).	
Ευνοούν	 παράλογους	 συμψηφισμούς	 ανάμεσα	 σε	 διαφορετικές	 γνωστικές	 περιοχές	 ή	
μαθήματα	του	σχολικού	προγράμματος	(Perrenoud,	2003).		
Επιπλέον,	 είναι	 γνωστό	 ότι	 η	 χρήση	 ποσοτικών	 κλιμάκων	 μεγάλου	 εύρους	 εντείνει	 ακόμη	
περισσότερο	την	ιεράρχηση	και	τον	ανταγωνισμό	των	μαθητών,	αφού	δίνουν	τη	δυνατότητα	
στον	εκπαιδευτικό	να	κλιμακώνει	τις	επιδόσεις	τους	σε	μεγαλύτερο	εύρος.	Δεδομένου	ότι	η	
βαθμολόγηση	 περισσότερων	 μαθητών	 με	 υψηλότερους	 βαθμούς	 γίνεται	 λιγότερο	 πιθανή	
(Λιάμπας,	 2007).	 Ακόμη,	 καθώς	 το	 μέγεθος	 της	 κλίμακας	 αυξάνεται	 και	 η	 διακριτική	 της	
ικανότητα	μεγεθύνεται,	 καλλιεργείται	στους	μαθητές	η	«αυταπάτη»	 της	ακριβούς	μέτρησης	
της	ατομικής	τους	αξίας	(Perrenoud,	2003)	παρά		τους	αντίθετους	ισχυρισμούς	της	Υπ.	απόφ.		
21072	α.		
Εξαιτίας	των	δυνατοτήτων	που	παρέχει	η	φύση	του	ποιοτικού		ή	ποσοτικού	μέσου	έκφρασης	
του	αποτελέσματος,	η	ανατροφοδότηση	που	προσφέρουν	χαρακτηρίζεται,	από	μεγαλύτερη	ή	
μικρότερη	σαφήνεια,	αντίστοιχα,	κι	επομένως,	δίνεται	διαφορετικής	ποιότητας	πληροφόρηση	
στον	μαθητή.	Ακόμη,	 η	 κατίσχυση	 του	ποσοτικού	μέσου	 έναντι	 του	ποιοτικού,	 συνεπάγεται	
την	επικράτηση	και	εδραίωση	της	τελικής	αξιολόγησης.	Αντίθετα,	μια	ενδεχόμενη	επικράτηση	
του	ποιοτικού	μέσου	συνεπάγεται	τη	διαμόρφωση	κατάλληλων	συνθηκών	για	την	ανάπτυξη	
της	διαμορφωτικής	 και	 της	περιγραφικής	αξιολόγησης	με	πολλαπλά	οφέλη	για	 τον	μαθητή.	
Καθώς	 έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 οι	 μαθητές	 που	 λαμβάνουν	 από	 τον	 δάσκαλο	 γραπτές	
ανατροφοδοτήσεις	με	 τη	μορφή	σχολίων	προοδεύουν	περισσότερο	στη	μάθηση	 (κατά	30%)	
και,	επίσης,	κινητοποιούνται	γι’	αυτή,	σε	σχέση	με	εκείνους	που	παίρνουν	βαθμούς	και	σχόλια	
ή	μόνο	βαθμούς.	Όπως	και	ότι		η	ανατροφοδότηση	με	τη	χρήση	σχολίων	βοηθά	τη	συμμετοχή	
και	 την	προσπάθεια	 των	μαθητών	στη	μάθηση,	 ιδιαίτερα	 των	πιο	αδύναμων,	οι	οποίοι	στις	
δύο	 τελευταίες	 κατηγορίες	 χάνουν	 το	 ενδιαφέρον	 τους	 (Butler,	 1988).	 Είναι	 γνωστό	 ότι	 η	
χρήση	βαθμού	ενισχύει	το	εξωτερικό	κίνητρο	και	επομένως,	την	επιφανειακή	μάθηση,	επειδή	
τονώνει	το	«εγώ»	του	μαθητή	και	τον	οδηγεί	να	εστιάζει	την	προσοχή	του	στη	διανοητική	του	
ικανότητα	κι	όχι	στην	προσπάθεια.	Το	γεγονός	αυτό	μειώνει,	 ιδιαίτερα,	 το	αυτοσυναίσθημα	
των	πιο	αδύναμων	(Butler,	1987).	
	Επομένως,	ο	συνδυασμός	βαθμού	και	περιγραφικής	αξιολόγησης	που	προτείνεται	στην	Υπ.	
απόφ.	 	 21072α	 είναι	 συγκρουσιακός,	 μιας	 και	 η	 παρουσία	 του	 ενός	 αναιρεί	 την	 ωφέλιμη	
επίδραση	της	άλλης.	Επειδή	στην	ταυτόχρονη	παρουσία	και	των	δύο,	τελικά,	είναι	ο	βαθμός	
που	μονοπωλεί	το	ενδιαφέρον	του	μαθητή,	γιατί	είναι	το	οικείο,	το	απλό,	το	καθιερωμένο,	το	
πάγιο	σύμβολο	που	επιτρέπει	την	κατάταξη,	τη	σύγκριση,	τον	ανταγωνισμό	και	τη	διαλογή	με	
βάση	την	επίδοση	(Frankland,	2007)	και	ο	οποίος	με	την	ασάφειά	του	συχνά,	μπερδεύει	τον	
μαθητή.	 Σε	 αντίθεση	 με	 την	 περιγραφική	 αξιολόγηση	 που	 μπορεί:	 να	 προσφέρει	 σαφή	
πληροφόρηση	πάνω	στη	δυσκολία	που	έχει		να	αντιμετωπίσει	και	να	τον	ενθαρρύνει		για	να	
βελτιωθεί	 	 (Weeden,	et	al.,	2002),	 	να	 	αποδώσει	τη	συνθετότητα,	τη	ρευστότητα,	τη	διαρκή	
εξέλιξη	και	τον	δυναμισμό	της	διαδικασίας	μάθησης	στη	βάση	των	εμπειριών	από	το		σχολικό	
πλαίσιο	και	 το	γνωστικό	αντικείμενο,	 να	αναπτύξει	 τον	διάλογο	μαθητών	δασκάλου	για	 τον	
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τρόπο	 μάθησης,	 καθώς	 και	 τον	 στοχασμό	 πάνω	 στις	 εμπειρίες	 τους	 	 (Delandshere,	 2001).	
Όταν,	βέβαια,	σκοπός	της	αξιολόγησης	γίνεται	η	υποστήριξη	και	η	βελτίωση	του	μαθητή	στη	
μάθηση	(Λιάμπας,	2016	α).		

	
Β.	Οι	οδηγίες	των	βιβλίων	δασκάλου	για	την	αξιολόγηση	του	μαθητή	

Από	την	ανάλυση	περιεχομένου	των	κειμένων	των	ΒΔ		προκύπτουν	οι	εξής	θεματικοί	άξονες	
για	την	αξιολόγηση	της	επίδοσης	του	μαθητή.	
α.	Είδος	Αξιολόγησης,	β.	Αυτοαξιολόγηση,	γ.	Διαχείριση	λάθους	και	Κλίμακες	βαθμολογίες		
	

α.	Το	είδος	Αξιολόγησης	
Η	εξέταση	των	οδηγιών	των	ΒΔ:	Μαθηματικών,	Γλώσσας	και	Μελέτης	περιβάλλοντος,	έδειξε	
ότι	τα	ΒΔ	των	Μαθηματικών	περιέχουν	πληθώρα	οδηγιών	για	την	αξιολόγηση	σε	κάθε	τάξη,	
έναντι	των	υπολοίπων.		
Το	 εύρος	 και	 το	 περιεχόμενο	 των	 οδηγιών	 στο	 ΒΔ	 μαθηματικών	 φανερώνουν	 την	 τάση	 η	
αξιολόγηση	 στη	 διδασκαλία	 να	 συνεισφέρει	 στην	 ουσιαστική	 κατανόηση	 του	 μαθητή	 μέσα	
από	τη	διαδικασία	της	κατασκευής	εννοιών.	Σύμφωνα	με	την	Walkerdine,	στις	μέρες	μας	το	
γνωστικό	 αντικείμενο	 των	 μαθηματικών	 που	 έχει	 εντάξει	 τη	 νέα	 παιδαγωγική	 και	 τον	
μαθητοκεντρισμό	 στο	 πεδίο	 του	 από	 τη	 δεκαετία	 του	 ’50,	 πλαισιώνεται	 με	 δραστηριότητες	
ενεργητικής	μάθησης	στις	οποίες	συμμετέχει	ενεργά	ο	μαθητής	(Walkerdine,	1990:	53).	Έτσι,	
τα		μαθηματικά	σε	ρεαλιστική	βάση	τώρα,	έχουν	σκοπό	να	προάγουν	τη	λεγόμενη		«αληθινή	
κατανόηση»	(real	understanding),	σε	αντίθεση	μ’	ό,τι	ίσχυε	στο	παρελθόν,	όταν	η	κατανόηση	
δεν	είχε	στέρεο	(solid)	υπόβαθρο,	επειδή	βασιζόταν	στην	παθητική	απομνημόνευση	γνώσεων	
(rote-learning)	και	την	εφαρμογή	κανόνων	(rule-following)	τις	οποίες	κατείχε	ο	δάσκαλος	και		
μεταβίβαζε	στον	μαθητή	(Walkerdine,	1998:	35).		
Συνεπώς,	το	λιτό	και	πρακτικό	περιεχόμενο	της	αξιολόγησης	του	ΠΔ	8/1995	τώρα	με	την	Υπ.	
απόφ.		21072α	εμπλουτίζεται	και	επεκτείνεται.	Οι		στόχοι,	οι	μορφές,	οι	αρχές,	οι	τεχνικές	και	
τα	 μέσα	 έκφρασης	 που	 αναφέρονται	 στην	 τελευταία	 	 μετατρέπονται	 στα	 ΒΔ	 σε	 πληθώρα	
οδηγιών,	 πρακτικών	 και	 τεχνικών	 αξιολόγησης	 της	 επίδοσης	 που	 δίνουν	 βάρος	 στη	
δραστηριοποίηση		του	μαθητή	κατά	την	αξιολόγησή	του.		
Έτσι,	για	τα	μαθηματικά	(ΒΔ	Β΄,	σ.	18-19	&	Ε΄,	σ.	20-21)	στην	«Κλίμακα	αξιολόγησης	γνώσεων	
και	 δεξιοτήτων»	 η	 ρουμπρίκα	 που	 χρησιμοποιείται	 περιγράφει	 με	 όρους	 μαθησιακής	
συμπεριφοράς	 τη	 δραστηριότητα	 του	 μαθητή	 και	 παράλληλα,	 ιεραρχεί	 με	 όρους	 αξίας	 σε	
τέσσερα		επίπεδα	επίδοσης	τη	μάθησή	του	(χαμηλή	ως	μέτρια,	αρκετά	καλή,	πολύ	καλή	και	
άριστη).	 Ειδικότερα,	 τα	 επίπεδα	 επίδοσης	συγκροτούνται	από	συγκεκριμένα	προεπιλεγμένα	
διαβαθμισμένα	 κριτήρια	 που	 αφορούν	 γνώσεις,	 ικανότητες,	 δεξιότητες,	 καθώς	 και	 από	
οδηγίες	 και	 κανόνες	 (με	 το	 βέλτιστο	 κριτήριο	 να	 καθορίζει	 το	 επίπεδο	 άριστης	 επίδοσης).	
Ακόμη,	στα	αντίστοιχα	ΒΔ	υπάρχει	η	«Αποκωδικοποίηση	του	Ατομικού	Φύλλου	Αξιολόγησης»	
(σ.	20,	σ.	22)	όπου	αποτυπώνεται	στα	ίδια	επίπεδα	επίδοσης	η	μαθησιακή	συμπεριφορά	που	
ανέπτυξε	ο	μαθητής	για	την	επίτευξη	των	στόχων	μάθησης.		
Όμως,	 στα	 παραπάνω,	 γίνεται	 εμφανής	 μια	 τεχνική	 αντίληψη	 για	 τη	 γνωστική	 διαδικασία,	
καθώς	 δεν	 αναφέρονται	 οι	 συνθήκες	 για	 την	 κατάλληλη	 αξιοποίηση	 των	 εργαλείων	 	 που	
περιλαμβάνονται	(δηλ.,	των	κριτηρίων,	 	εννοιών,	 	κανόνων,	οδηγιών)	όπως	και	οι	τρόποι	για	
αλληλεπίδραση,	 παροχή	 βοήθειας	 και	 υποστήριξης	 από	 τον	 δάσκαλο.	 Ώστε	 μέσα	 από	 μια	
ενεργητική	αλλά	και	αναλυτική	κατασκευή	της	γνώσης	ο	μαθητής	να	οδηγείται	σε	ουσιαστική	
κατανόηση	 (Arievitch,	 2017).	 Αντίθετα,	 με	 αυτές	 τις	 παιδαγωγικές	 και	 ψυχολογικές		
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περιγραφές	των	ΒΔ	δημιουργείται	ένα	κανονιστικό	πλαίσιο	που	τυποποιεί	την	ανάπτυξη	της	
σκέψης	 του	 μαθητή	 για	 την	 ανάπτυξη	 θεμιτών	 συμπεριφορών	 και	 προκαθορισμένων	
ικανοτήτων	και	δεξιοτήτων.		
Ο	μαθητής	γίνεται	αντικείμενο	παρατήρησης	από	τον	δάσκαλο,	που	ωθείται	να	τον	επιτηρεί,	
να	τον	ελέγχει	και	να	τον	εξετάζει	όσο	ποτέ	άλλοτε.	Όπως	αναφέρει	ο	Φουκώ	με	την	άσκηση	
της	 πειθαρχικής	 εξουσίας	 το	 σχολείο	 διαμορφώνει	 και	 συγκροτεί	 ένα	 καθεστώς	 αλήθειας	
σχηματίζοντας	 κατηγορίες	 μέσα	 από	 ένα	 σύστημα	 αντιθέσεων,	 π.χ.	
επιτυχημένος/αποτυχημένος	 μαθητής,	 κανονικός/παραβατικός	 κ.ά.,	 οι	 οποίες	 εγγράφονται	
στην	«ψυχή»	 του	που	 	 «γεννιέται»	μέσα	από	διαδικασίες	 επιτήρησης,	 ελέγχου,	 καταπίεσης	
και	 	κολασμού	του	σώματος	 (Φουκώ,	1989:43).	Σύμφωνα	με	τον	 ίδιο,	η	πειθαρχική	εξουσία	
κατά	την	άσκησή	της	μέσα	στους	μηχανισμούς	της	δεν	επιβάλλεται,	αλλά	κυκλοφορεί	εντός	
ενός	 πλέγματος	 σχέσεων	 εξουσίας,	 όταν	 επικρατούν	 τα	 «παιχνίδια	 αλήθειας»	 (δηλ.	 όταν	
δράσεις	 και	 αντιστάσεις	 μπορούν	 να	 εκδηλώνονται	 με	 ένα	 ορισμένο	 βαθμό	 ευχέρειας)	
(Φουκώ,	 2008).	 Στην	 περίπτωση	 του	 σχολείου,	 μέσα	 από	 την	 ‘κίνηση’	 της	 πειθαρχικής	
εξουσίας	ο	δασκαλοκεντρισμός	μπορεί	να	υποχωρεί	και	να	προβάλλει	ο	μαθητοκεντρισμός.	Σ΄	
αυτό,	συνεισφέρουν	οι	ποικίλες	διδακτικές	πρακτικές,	 τεχνικές	 και	σχέσεις	στη	σχολική	 ζωή	
και	τάξη	που	περιέχονται	στα	ΒΔ	κι	οι	οποίες	δημιουργούν	πολλαπλά	σημεία	για	την	άρθρωσή	
της.	 Τα	 σημεία	 αυτά,	 ακολουθώντας	 τη	 θεώρηση	 του	Φουκώ,	 εντοπίζονται	 στις	 διδακτικές	
πρακτικές,	τεχνικές	και	σχέσεις,	όταν:	α.	αυτές	ενεργοποιούν	τη	«δράση	πάνω	στη	δράση	των	
άλλων»,	 τόσο	 κατά	 την	 αξιολόγηση	 όσο	 και	 στη	 διδασκαλία/μάθηση	 (π.χ.	 περιγραφική	
αξιολόγηση,	 αυταξιολόγηση,	 ετεροαξιολόγηση,	 λύση	 προβλήματος,	 ομαδοσυνεργατική	
διδασκαλία,	 πρότζεκτ	 κ.ά.)	 β.	 ο	 δάσκαλος	 διαφοροποιείται	 από	 τους	 «αντικειμενικούς	
σκοπούς»	της	παραδοσιακής	αξιολόγησης	(π.χ.	με	το	να	κατευθύνεται	προς	τις	ιδέες,	έννοιες	
του	 μαθητή,	 δηλ.	 στο	 εσωτερικό	 του	 και	 στον	 τρόπο	 κατανόησής	 του)	 γ.	 δημιουργούνται	
«εργαλειακές	 τροπικότητες»,	 οι	 οποίες	 διαφοροποιούνται	 με	 βάση	 ορατούς	 ή	 αόρατους	
κανόνες,	με	απλό	ή	σύνθετο	τρόπο,	με	ή	χωρίς	καταγραφές	αποτελεσμάτων	σε	μητρώα	κ.ά.	
(π.χ.	 παρατήρηση,	 ανατροφοδότηση,	 ανταγωνισμός,	 ατομικισμός,	 συνεργασία,	 έλεγχος)	 με	
σκοπό	 την	 αύξηση	 της	 επίδοσης	 και	 ανάπτυξης	 	 ικανοτήτων	 δ.	 δημιουργούνται	 «βαθμοί	
εξορθολογισμού»	 που	 διανοίγουν	 δρόμους	 για	 την	 έκφραση	 των	 αντίθετων	 απόψεων	 και	
αντιστάσεων	 των	 μαθητών	 οι	 οποίοι	 οδηγούν	 σε	 εκλεπτύνσεις,	 επεξεργασίες,	
μετασχηματισμούς	 των	 αξιολογικών	 πρακτικών	 και	 μέσων	 (π.χ.	 διαχείριση	
λάθους/παρερμηνείας,	περιγραφική	αξιολόγηση,	χρόνος	αναμονής	σε	ερωτήσεις,	δημιουργία	
κριτηρίων)	 ε.	 δημιουργούνται	 «μορφές	 θεσμοποίησης»	 που	 αναμειγνύουν	 παραδοσιακές	
θεωρήσεις,	αντιλήψεις,	νόρμες,	συνήθειες	κ.ά.	οι	οποίες	είναι	οριοθετημένες	στη	βάση	ενός	
κοινού	 κανονιστικού	 πλαισίου	 (π.χ.	 βαθμολογία	 με	 κλίμακα)	 με	 άλλες	 που	 τις	 διακρίνει	
σχετική	αυτονομία	(π.χ.	περιγραφική	αξιολόγηση)	(Φουκό,1991).	Με	όλο	αυτό	το	πλήθος	των	
αρθρώσεων	 της	 εξουσίας	 εντός	 του,	 το	 σχολείο	 εγκαθιστά	 τη	 βιοπολιτική,	 δηλαδή	 την	
παραγωγή	 του	 κυβερνώμενου,	 χρήσιμου	 και	 ενεργητικού	 οικονομικού	 υποκειμένου	 για	 τις	
ανάγκες	της	αγοράς	εργασίας	(Foucault,	2012).		
	

Θεωρίες	μάθησης	και	αξιολόγηση	
Τα	ΒΔ	 κάνουν	αναφορές	 στη	θεωρία	 του	Πιαζέ	 για	 τη	 γνωστική	ανάπτυξη	 (π.χ.	«ο	μαθητής	
μαθαίνει	δρώντας,	 έλεγε	ο	 	Piaget»)	 (ΒΔ	Α΄,	σ.	 6)	 και	παραθέτουν	θεωρητικά	σχόλια	 για	 τη	
μάθηση	μέσα	σ’	ένα	πλαίσιο	όπου	κυριαρχούν	τεχνικές	αξιολόγησης,	διδακτικές	πρακτικές	και	
μεθοδικές	 οδηγίες	 για	 τη	 διδασκαλία,	 καθιστώντας	 φανερή	 τη	 συνύπαρξη	 δύο	 βασικών	
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θεωρητικών	προσανατολισμών	στην	αξιολόγηση.	Από	τη	μια	είναι	ο	συμπεριφορισμός	κι	απ’	
την	άλλη	ο	εποικοδομισμός.	
Με	 τον	 συμπεριφορισμό	 η	 αξιολόγηση	 εστιάζει	 στην	 αποτελεσματικότητα	 της	 διδασκαλίας,	
δηλαδή	στον	έλεγχο	επίτευξης	των	στόχων	της	ενότητας	ή	των	ενοτήτων.	Είτε	στο	τέλος	του	
καθημερινού	 μαθήματος	 είτε	 με	 το	 πέρας	 ενός	 συνόλου	 ενοτήτων	 	 με	 τη	 	 χρήση	 της	
διαμορφωτικής	 ή	 τελικής	 αξιολόγησης,	 αντίστοιχα.	 Ώστε	 οι	 μαθητές	«να	 τροποποιήσουν	 τη	
συμπεριφορά	 τους	 για	 καλύτερα	 αποτελέσματα»	 (σ.	 17).	 Κι	 ο	 δάσκαλος,	 λαμβάνοντάς	 την	
υπόψη	 «να	 διαπιστώσει	 την	 αποτελεσματικότητα	 των	 διδακτικών	 και	 παιδαγωγικών	 του	
ενεργειών»	(σ.	17)	και	να	βελτιώσει	τη	διδασκαλία	του	(ΒΔ	μαθηματικών	Ε΄).	
Ακολούθως,	 με	 τον	 εποικοδομισμό	 η	 αξιολόγηση	 εντάσσεται	 στη	 ροή	 της	 διδασκαλίας	 στο	
πλαίσιο	 των	 καθημερινών	 διδακτικών	 πρακτικών	 για	 ενεργητική	 μάθηση.	 Η	 ανάπτυξη	 της	
επικοινωνίας	με	τον	μαθητή,	η	κατανόηση	των	παρερμηνειών	ή	των	λαθών	από	τον	δάσκαλο,	
καθώς	και	η	δραστήρια	συμμετοχή	του	μαθητή	«στην	κατασκευή	των	διάφορων	(…)	εννοιών»	
(σ.	 163)	 αξιοποιούνται	 με	 σκοπό	 τη	 βοήθεια	 και	 την	 υποστήριξή	 του	 κατά	 τη	 διαδικασία	
οικοδόμησης	της	γνώσης	(ΒΔ	μαθηματικών	Α΄).	
Εδώ,	με	τον	δάσκαλο	να	αναλαμβάνει	ρόλο	βοηθού	στη	μάθηση	για	να	γνωρίσει	σε	βάθος	την	
πρόοδο,	 τα	 λάθη,	 τις	 παρερμηνείες,	 τις	 δυσκολίες,	 τις	 γνώσεις,	 τις	 ικανότητες,	 τα	
ενδιαφέροντα	και	τις	ανάγκες	του	μαθητή	(παρεμβαίνοντας	στο	μηχανισμό	της	γνωστικής	και	
συναισθηματικής	 ανάπτυξής	 του)	 (ΒΔ	 Μελέτης	 Α΄,	 Δ΄),	 η	 αξιολόγηση	 παύει	 να	 γίνεται	
αντιληπτή	μόνο	ως	εξωτερική	διαδικασία	που	επικεντρώνει	στην	παρατήρηση	και	τον	έλεγχο	
του	 αποτελέσματος	 της	 μάθησης	 (δηλαδή	 της	 συμπεριφοράς,	 της	 μέτρησης,	 της	 διαγωγής,	
του	ανταγωνισμού).	Δεδομένου	ότι	μέσα	από	την	ενίσχυση	της	επικοινωνίας	στο	πλαίσιο	της	
παιδαγωγικής	σχέσης,	 η	αξιολόγηση	πλέον,	 εξατομικεύεται	 επί	 των	 κλίσεων,	 των	σχημάτων	
σκέψης	και	δράσης.	Στρέφεται	στο	εσωτερικό	του	μαθητή.		
Συνέπεια	 αυτής	 της	 «θεωρητικής	 και	 πρακτικής»	 αντίφασης	 μεταξύ	 των	 δύο	
προσανατολισμών	είναι	η	δημιουργία	ενός	αμαλγάματος	παιδαγωγικών	πρακτικών,	τεχνικών	
και	σχέσεων	που	ενισχύει	την	κοινωνική	αναπαραγωγή	στο	σχολείο	(Λιάμπας	&	Τουρτούρας,	
2008).	 Όταν,	 ο	 δάσκαλος	 δεν	 είναι	 συνειδητοποιημένος	 για	 την	 κοινωνική	 λειτουργία	 του	
σχολείου	 (Μπουρντιέ,	2004)	και	 την	επίδραση	των	πρακτικών	και	 τεχνικών	της	αξιολόγησης	
στη	 σταδιοδρομία	 των	 μαθητών,	 ιδιαίτερα	 αυτών	 από	 τις	 καταπιεζόμενες	 και	
εκμεταλλευόμενες	κοινωνικές	 τάξεις	και	στρώματα	 (Bourdieu	&	Passeron,	2014).	 Γιατί	με	 τη	
χρήση	 των	 λεπτοφυών	 τεχνικών	 και	 πρακτικών	 ελέγχου,	 παρατήρησης,	 επιτήρησης	 και	
εξέτασης	που	έχει	πλέον	στη	διάθεσή	του	ο	κίνδυνος	να	υποβάλλεται	ο	μαθητής	σε	«ακριβή»	
μέτρηση,	 ιεράρχηση,	ταξινόμηση	με	συνέπειες	τη	χειραγώγηση,	τη	συμμόρφωση,	τη	χαμηλή	
αυτοεκτίμηση	και	 την	παθητικοποίηση	είναι	μεγαλύτερος	από	ποτέ	 (Λιάμπας,	2016).	 Για	να	
μη	συμβεί	αυτό	ο	δάσκαλος	χρειάζεται	να		γνωρίζει	τον	μαθητή	του	(π.χ.	το	πολιτισμικό	του	
κεφάλαιο,	 την	 κοινωνική	 του	 προέλευση	 και	 το	 μορφωτικό	 περιβάλλον	 οικογένειας,	 τις	
κοινωνικές	δομές	που	τον	διαμόρφωσαν,	το	εννοιολογικό	του	σύμπαν)	για	να	κατανοεί	και	να	
ερμηνεύει	σε	βάθος	όσα	παρατηρεί,	ακούει	 και	διαλέγεται	μαζί	 του.	Και	παράλληλα,	 	 είναι	
ανάγκη	 να	 τον	 υποστηρίζει,	 να	 τον	 βοηθά	 και	 να	 του	 διδάσκει	 ό,τι	 δεν	 κατανοεί	 και	 δεν	
γνωρίζει.	 Σύμφωνα	με	 τον	Φουκώ	ως	ειδικός	διανοούμενος	ο	 εκπαιδευτικός	«τον	μαθαίνει,	
του	μεταδίδει	γνώσεις,	του	διδάσκει	τεχνικές»	(Φουκώ,	2008:	384)		για	να	μπορεί	να		στέκεται	
σε	 απόσταση	 τόσο	από	 τον	 εαυτό	 του	 όσο	 κι	 από	 το	 δικό	 του	 παρόν,	 να	 σκέφτεται	 και	 να	
πράττει	 κριτικά.	 Συγκεκριμένα,	 να	 «προβληματοποιεί»,	 να	 στοχάζεται,	 να	 μιλά,	 να	 δρα,	 να	
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αντιστέκεται,	 να	απο-συγκροτεί	και	να	συγκροτεί	 την	 ταυτότητά	του,	διευρύνοντας	διαρκώς		
τα	όρια	της	ελευθερίας	του	(Λιάμπας,	2016).		

	
β.	Αυτοαξιολόγηση	

Έχοντας	 σκοπό	 τον	 «αυτοδύναμο	 και	 αυτορρυθμιζόμενο	 μαθητή»	 (ΒΔ	 Β,	 σ.	 10	 &	 Ε΄,	 σ.	 12)	
περιλαμβάνονται	 στην	 αξιολόγηση	 τεχνικές	 καθοδηγούμενης	 αυτοαξιολόγησης.	 Γιατί	 οι	
μαθητές,	 όπως	 έχει	 αποδειχθεί,	 μπορούν	 να	 αναπτύξουν	 τη	 μεταγνώση	 και	 να	 οδηγούνται	
σταδιακά	σε	αυτεπίβλεψη	και	αυτονόμηση	μέσα	από	την		καταγραφή	και	τη	συνειδητοποίηση	
σχετικά	με	το	«αν	έχουν	μάθει	κάτι	καινούριο,	αν	είναι	ευχαριστημένοι,		πόσο	καλά	γνωρίζουν	
κάτι,	 τι	 τους	 άρεσε,	 αν	 το	 βρήκαν	 εύκολο,	 τι	 τους	 δυσκόλεψε,	 τι	 τους	 βοήθησε	 για	 να	
αντιμετωπίσουν	 τη	 δυσκολία,	 αν	 έχουν	 ανάγκη	 περισσότερης	 βοήθειας,	 αν	 μπορούν	 να	
κάνουν	κάτι	που	δεν	μπορούσαν	πρωτύτερα,	αν	άλλαζαν	τη	δραστηριότητα	για	άλλη	ομάδα»	
(James,	 et	 al.,	 2006).	 Στα	 ΒΔ,	 μια	 ποικιλία	 παραλλαγών	 συνοδεύει	 την	 αυτοαξιολόγηση,	
συγκεκριμένα:	
α)	Στα	μαθηματικά	μετά	το	«επαναληπτικό	κεφάλαιο»	ο	μαθητής	συμπληρώνει	τον	«πίνακα	
αυτοαξιολόγησης».	 Ακόμη,	 προτείνεται	 πίνακας	 ετεροαξιολόγησης	 ομαδικής	 εργασίας	 (με	
κατηγορίες,	 όπως:	 συνεργασία,	 εποικοδομητική	 συμμετοχή,	 προσφορά	 και	 αποδοχή)	 (ΒΔ	
Β΄&Γ΄).		
β)	Στη	γλώσσα	υπάρχει	αυτοαξιολόγηση	και	ετεροαξιολόγηση	με	βάση	συγκεκριμένα	κριτήρια	
παραγωγής	λόγου	για	να	διαπιστώσει	ο	μαθητής	αν	αυτά	τηρηθήκαν	(μπορεί	να	συμμετέχει	
στη	δημιουργία	τους)	και	να	διακρίνει	περιοχές	που	χρειάζεται	βελτίωση.	Πραγματοποιείται	
αυτοαξιολόγηση	με	λεκτική	κλίμακα	δύο	επιπέδων	«πολύ	καλά»	και	«αρκετά	καλά»,	αλλά	και	
αυτοαξιολόγηση	με	πίνακα	αυτοαξιολόγησης,	ή	 	με	χρήση	δελτίων	αυτοαξιολόγησης	για	την	
ανάπτυξη	μεταγνώσης	και	την		ανάπτυξη		της	αυτονομίας	και		αυτορρύθμισης	του	μαθητή	(ΒΔ	
Β΄,	Γ΄).	Παράλληλα,	χρησιμοποιείται	υποστηρικτικά	για	την	αυτοαξιολόγηση,	όπως	και	για	την	
τελική	 αξιολόγηση,	 ο	 «Ατομικός	 Φάκελος	 Εργασιών	 του	 Μαθητή»	 (portfolio).	 Επίσης,	 η	
αυτοαξιολόγηση	 συνδυάζεται	 με	 την	 αυτοδιόρθωση,	 και	 η	 ετεροαξιολόγηση	 με	 την	
αλληλοδιόρθωση	 με	 σκοπό	 να	 αναπτυχθεί	 ο	 κριτικός	 διάλογος,	 ο	 προβληματισμός	 και	 η	
μεταγνώση	 (σε	 σχέση	 με	 την	 επίτευξη	 των	 στόχων	 του	 μαθήματος)	 (ΒΔ	 Γ΄).	 Ενώ	 στα	
μαθηματικά	της	Στ΄	ο	φάκελος	χρησιμοποιείται	αποκλειστικά	με	την	παραδοσιακή	λογική	της	
αξιολόγησης,	δηλαδή	με	σκοπό	την	τελική	αξιολόγηση	και	τον	έλεγχο	επίτευξης	μέσα	από	τη	
διατήρηση	διαδοχικών	εργασιών,	την	κατηγοριοποίηση	τους,	την	εκτίμηση	της	προόδου	του	
μαθητή	κ.ά..		
Όμως,	 με	 τη	 συγκεκριμένη	 αυτοαξιολόγηση	 	 οι	 μαθητές	 δεν	 έχουν	 την	 ευκαιρία	 να	
δοκιμάσουν	αρχές	και	κριτήρια	που	θέτουν	αποκλειστικά	οι	ίδιοι	και	διέπουν	τη	μάθησή	τους,	
παρά	 αυτά	 του	 δασκάλου	 ή	 του	 βιβλίου.	 Αλλά,	 ούτε	 κι	 ο	 δάσκαλος	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	
γνωρίσει	την	αξιολόγηση	που	κάνουν	οι	μαθητές	με	την	επιλογή	των	δικών	τους	κριτηρίων	και	
να	 κατανοήσει	 πώς	 κρίνουν	 την	 ποιότητα	 της	 μάθησης	 από	 τη	 δική	 τους	 σκοπιά.	 Επειδή	
κρίσιμα	 ερωτήματα	 σχετικά	 με	 το	 περιεχόμενο	 της	 σχολικής	 γνώσης	 που	 άπτονται	 του	
ιστορικού,	κοινωνικού,	πολιτισμικού	και	οικονομικού	πλαισίου	λειτουργίας	του	σχολείου	(π.χ.	
αν	το	περιεχόμενο	αντιστοιχεί	με	την	πραγματικότητα	και	την	κοινωνική	εμπειρία	του	μαθητή,	
ποιος	και	με	ποια	κριτήρια	το	επέλεξε	κ.ά.)		για	τους	συγγραφείς	των	οδηγιών,	τους	συντάκτες	
των	προγραμμάτων	και	τους	εκπαιδευτικούς	«ή	μένουν	αναπάντητα,	ή	από	πριν	θεωρούνται	
απαντημένα».	 Όπως	 αναφέρει	 ο	 Άπλ,	 οι	 υπονοούμενες	 (ή	 καθιερωμένες)	 απαντήσεις	 του	
τύπου	«λ.χ.	είναι	για	το	γενικό	καλό,	ή	αυτό	χρειάζεται»	αποκρύπτουν	τις	ταξικές	σχέσεις	που	
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διαπερνούν	το		περιεχόμενο	(Apple,	1989).	Επομένως,	η	αυτοαξιολόγηση	δεν	ανατροφοδοτεί	
τη	 διαδικασία	 διδασκαλίας-μάθησης	 από	 τη	 σκοπιά	 του	 μαθητή	 αλλά	 από	 τη	 σκοπιά	
δασκάλου	ή	του	βιβλίου.		
Επειδή	 στη	 σχολική	 τάξη	 επικρατεί	 η	 παραδοσιακή	 αξιολόγηση,	 με	 τις	 εξωτερικές	 αμοιβές	
(βαθμοί,	έπαινοι	κ.ά.)	(Slavin,	2007)	ως	μέσο	έκφρασης	της	επίδοσης	να	αποτελούν	σημαντικό	
μέρος	της	καθημερινότητάς	της,	οι	μαθητές	έχουν	μάθει	να	κινητοποιούνται	περισσότερο	για	
την	 απόδοση,	 δηλαδή	 την	 απόκτηση	 υψηλού	 βαθμού	 (Torrance	 &	 Pryor,	 1998).	 Αυτό	
συνεπάγεται	 	υπονόμευση	του	εσωτερικού	κινήτρου	για	 τη	μάθηση	 (Deci,	Koestner	&	Ryan,	
2001).	 Και	 συνακόλουθα,	 ανάπτυξη	 σχέσεων	 ανταγωνισμού	 και	 ατομικισμού,	 δημιουργία	
συγκρίσεων,	 ιεραρχήσεων	 (Black,	 et	 al.,	 2003)	 με	 σκοπό	 τη	 διαλογή,	 καθώς	 και	 τη	
διαμόρφωση	μεταξύ	 των	μαθητών	μιας	 	 ιδιοκτησιακής	αντίληψης	 για	 τη	 γνώση	που	 ευνοεί	
τους	πιο	δυνατούς	(Bernstein,	1989).		
Στο	πλαίσιο	αυτό,	το	πώς	ορίζεται	ο	άριστος	μαθητής,	ή	ακόμη	το	άγχος	για	να	μη	μειωθεί	η	
υπόληψη	 από	 τη	 συμπλήρωση	 της	 αυτοαξιολόγησης	 που	 αποκαλύπτει	 τις	 αδυναμίες	 και	
δυσκολίες	του,	ορθώνουν	εμπόδια	στο	να	ακουστεί	η	φωνή	των	αδύναμων	στην	τάξη	(Towler	
&	Broadfoot,	1992;	Broadfoot,	2007).	
Ακόμη,	 το	παραπάνω	πλαίσιο	αποδυναμώνει	και	 τη	χρησιμοποίηση	του	φακέλου	 (portfolio)	
για	την	αυτοαξιολόγηση	/	αναστοχασμό	του	μαθητή	σχετικά	με	την	ποιότητα	του	έργου	του,	
τη	διαδικασία	και	το	αποτέλεσμα	της	μάθησής	του	με	σκοπό	την	υποστήριξη	και	τη	βοήθειά	
του.	 Επειδή	 στη	 σχολική	 τάξη	 κατισχύει	 η	 τελική	 αξιολόγηση	 της	 μάθησης,	 από	 τη	 μια	 η	
αυτοαξιολόγηση	μετατρέπεται	 σε	μια	 τυπολατρική	διαδικασία,	 χωρίς	 ουσιαστικό	 νόημα	 για	
τους	μαθητές,	κι	απ’	την	άλλη,	ο	φάκελος	γίνεται	περισσότερο	ένα	αποθετήριο	στοιχείων	για	
την	 τεκμηρίωση	 της	 ετυμηγορίας	 του	 δασκάλου	 προς	 τους	 γονείς	 και	 τον	 μαθητή,	 παρά	
δημιουργικό	βοήθημα	μαθητή	και	δασκάλου	με	σκοπό	τη	μάθηση.	
	

γ.	Διαχείριση	λάθους	και	Κλίμακες	βαθμολογίες	
Στο	ΒΔ	των	μαθηματικών	αναφέρεται	ότι	το	λάθος	πλέον	δεν	τιμωρείται,	ώστε	η	αποτυχία	να	
μη	φοβίζει	τον	μαθητή.	Ακόμη,	ότι	το	λάθος	γίνεται	αντιληπτό	στο	πλαίσιο	της	φυσιολογικής	
διαδικασίας	εξέλιξης	της	γνώσης	με	σκοπό	την	ενίσχυση	της	κατανόησης	των	παιδιών,	όπου	
θα	επιβραβεύεται	η	προσπάθεια	και	το	ενδιαφέρον	(ΒΔ	Β΄&	Ε΄).	Για	την	«αποενοχοποίηση	του	
λάθους»	οι	μαθητές	παροτρύνονται	να	αξιολογούν	τις	απόψεις	τους	και	να	τεκμηριώνουν	την	
απάντησή	τους	«η	έκφραση	της	άποψης	και	η	αιτιολόγησή	της	δίνει	στα	παιδιά	την	ευκαιρία	
ν’	 αποκτήσουν	 επίγνωση	 των	 δικών	 τους	 ενδεχομένως	 λανθασμένων	 αντιλήψεων	 και	 να	
προβούν	 σε	 αυτοδιόρθωση»	 (ΒΔ	 Δ΄,	 σ.	 11).	 Εκείνοι	 που	 απέτυχαν	 στην	 επίλυση	 ασκήσεων	
καλούνται	 να	 τις	 λύσουν	 με	 τη	 βοήθεια	 του	 δασκάλου,	 ενώ	 με	 την	 ευκαιρία	 των	
επαναληπτικών	κεφαλαίων	πραγματοποιεί	ο	ίδιος	ανάλυση	λαθών	σε	συλλογικό	και	ατομικό	
επίπεδο.	 Παρόμοια	 αναφορά	 υπάρχει	 και	 στο	 ΒΔ	 της	 γλώσσας,	 εκεί	 προβάλλεται	 η	
αποενοχοποίηση	 του	 λάθους,	 καθώς	 και	η	αξιοποίηση	 και	ανάλυσή	 του	 για	 την	 κατανόηση	
στρατηγικών	 που	 οδήγησαν	 σ’	 αυτό	 με	 σκοπό	 την	 αναθεώρησή	 του,	 ώστε	 να	 μην	
επαναληφθεί.	 Η	 διαχείρισή	 του	 λάθους	 γίνεται	 με	 συζήτηση	 στη	 βάση	 κριτηρίων	 και	
ακολουθεί	διόρθωση,	ώστε	ο	μαθητής	να	γίνει	αυτοδύναμος	και	αυτορρυθμιζόμενος	(ΒΔ	Α΄).	
Όμως,	στα	ΒΔ	τα	οφέλη	από	την	απενοχοποίηση	του	λάθους	αναιρούνται	από	προτάσεις	για	
χρήση	ποικίλων	«ανεπίσημων»	κλιμάκων	από	εκπαιδευτικούς	και	μαθητές	που	συνυπάρχουν	
και	συλλειτουργούν	μαζί	με	τις	επίσημες	(π.χ.	ΒΔ	Α΄,	Β΄,	Γ΄	τάξης).		Οι	συγκεκριμένες	κλίμακες	
στην		περίπτωση	λάθους	αποπροσανατολίζουν	και	αποδυναμώνουν	την	ανατροφοδότηση	του	
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μαθητή.	 	Επειδή	προκαλούν	σύγχυση	με	την	αποτύπωση	και	διαβάθμιση	της	συμπεριφοράς	
και	 τη	 μέτρηση	 της	 επίδοσης	 που	 πραγματοποιούν	 (με	 βάση	 ένα	 δείκτη	 ή	 μια	 λεκτική	
περιγραφή).	 Καθώς	 είναι	 πρακτικές	 που	 παραπέμπουν	 στις	 επίσημες	 τυπικές	 κλίμακες	
βαθμολογίας	και	στην	ιεράρχηση	των	μαθητών	που	αυτές	δημιουργούν.	
π.χ.	
α)	 Στο	 ΒΔ	 των	 μαθηματικών	 δίνεται	 οδηγία	 για	 τη	 χρήση	 στις	 Α΄	 &	 Γ΄	 τάξεις	 5βαθμης	
βαθμολογικής	 κλίμακας	 γραμμάτων	 	 (Α	 -	 Ε).	 Με	 διπλό	 στόχο,	 αφενός	 να	 μετρά	 ποσοτικά	
(εξετάζοντας	 την	 κατανόηση	 με	 βάση	 τα	 κριτήρια	 του	 φύλλου	 αξιολόγησης)	 και	 αφετέρου	
ποιοτικά	 (παρατηρώντας	 την	 εξέλιξη	 της	 ανάλογης	 συμπεριφοράς	 και	 ταξινομώντας	 τη	 με	
βάση	 την	 αξία	 της).	 Η	 ίδια	 κλίμακα	 χρησιμοποιείται	 στην	 αποκωδικοποίηση	 του	 ατομικού	
φύλλου	 αξιολόγησης	 από	 τον	 δάσκαλο,	 για	 τη	 μέτρηση	 της	 επίδοσης	 του	 μαθητή	 σε	
συνδυασμό	με	τους	διδακτικούς	στόχους	που	πρέπει	να	επιτευχθούν	(ΒΔ	Γ΄).		
β)	Στο	ίδιο	πλαίσιο	εντάσσεται	και	η	αξιολόγηση	στο	ΒΔ		των	μαθηματικών	στις	Β΄&	Ε΄	τάξεις,	
με	μια	ποιοτική	κλίμακα	αξιολόγησης	γνώσεων	και	δεξιοτήτων	τεσσάρων	επιπέδων.		
Ενώ,	στη	Στ΄	ισχύει	αποκλειστικά	η	επίσημη	10/βαθμη	κλίμακα	για	να	μετριέται	η	επίδοση	σε	
δραστηριότητες	που	απαιτούν	μαθηματική	σκέψη	και	αναζήτηση	ενός	αποτελέσματος	με	τις	
γνωστές	συνέπειες,	χωρίς	να	προτείνεται	αυτοαξιολόγηση	και	ετεροαξιολόγηση.		
Αυτός	ο	πληθωρισμός	κλιμάκων	με	την	πανταχού	παρούσα	«κουλτούρα	της	μέτρησης	και	του	
θετικισμού»	(Giroux,	1981:	47)	φτάνει	μέχρι	και	στην	καταστρατήγηση	του	ΠΔ	8/1995,	της	Υπ.	
απόφ.	21072	α,	καθώς	και	άλλων	συναφών	υπουργικών	αποφάσεων	για	την	αξιολόγηση	στην	
Α΄	 και	 Β΄	 δημοτικού.	 Συγκεκριμένα,	 αγνοείται	 ότι	 στις	 συγκεκριμένες	 σχολικές	 τάξεις	 δεν	
προβλέπεται	 καμία	 κλίμακα	 αξιολόγησης,	 παρά	 μόνο	 η	 περιγραφική	 αξιολόγηση	 (ως	
προφορική	ενημέρωση).	Όπως	επίσης,	ότι	με	την	πριμοδότηση	της	ποσοτικοποίησης	και	της	
μέτρησης	 στην	 αξιολόγηση,	 έναντι	 της	 περιγραφικής	 αξιολόγησης,	 δημιουργούνται	 οι	
συνθήκες	 ώστε	 να	 υποβαθμίζεται:	 α.	 η	 συνθετότητα	 των	 διαδικασιών	 μάθησης	 με	 τη	
συμμετοχή	του	μαθητή	β.		ο	διάλογος,	καθώς	και	ο	στοχασμός	που	αμφότεροι	αναπτύσσονται	
πάνω	στα	στοιχεία	της	περιγραφής	του	δασκάλου	για	την	αξιολόγηση	του	μαθητή	γ.	η	αξία	
της	 σαφούς	 πληροφόρησης	 και	 της	 ενθάρρυνσης	 της	 προσπάθειας	 του	 μαθητή	 (Liambas,	
2019).	Το	γεγονός	αυτό	αποκαλύπτει	τόσο	τις	αυταπάτες	που	έχουν	οι	συντάκτες	των	οδηγιών	
του	ΒΔ	για	τη	μέτρηση	της	επίδοσης	και	την	ιεράρχηση	των	μαθητών	όσο	και	τη	συνεισφορά		
τους	 στην	 απρόσκοπτη	 διεκπεραίωση	 της	 κοινωνικής	 λειτουργίας	 του	 σχολείου	 (Broadfoot,	
1996a).	
Επιπλέον,	 αυτός	 ο	 πληθωρισμός	 επίσημων	 –	 ανεπίσημων	 κλιμάκων	 προσανατολίζει	 τον	
μαθητή	 στην	 αναζήτηση	 του	 εάν	 γνωρίζει,	 αντιλαμβάνεται	 και	 μπορεί	 να	 κάνει	 κάτι	
προκαθορισμένο,	 εξοικειώνοντάς	 τον	 με	 τη	 δασκαλοκεντρική	 διδασκαλία	 και	 μάθηση.	
Συγκεκριμένα,	τον	παρεμποδίζει	από	την	αναζήτηση	για	το	τι	γνωρίζει,	κατανοεί	και	μπορεί	να	
κάνει.	 Πρακτική	που	 του	ανοίγει	 τον	δρόμο	 να	 κινηθεί,	 ξεκινώντας	από	 τη	δική	 του	 γνώση,	
εμπειρία	 και	 μάθηση	 	 με	 την	 υποστήριξη	 του	 δασκάλου	 ή	 ενός	 συμμαθητή	 του,	 προς	 την	
κατασκευή	νέας	γνώσης	 (Λιάμπας,	2017).	Αφού,	η	επικράτηση	της	ασαφούς	πληροφόρησης	
που	 λαμβάνει	 από	 τη	 βαθμολογία	 (έναντι	 αυτής	 που	 μπορεί	 να	 του	 προσφερθεί	 ως	
προφορική	 ή	 γραπτή	 ανατροφοδότηση,	 ή	 ως	 περιγραφική	 αξιολόγηση)	 τον	 οδηγεί	 να	 μην	
εμβαθύνει	 για	 να	 κατανοήσει	 το	 τι	 έχει	 καταφέρει,	 πού	πρέπει	 να	φτάσει	 και	 πώς,	 τι	 άλλο	
μπορεί	να	επιτύχει,	αλλά	και	να	μην	κινητοποιείται	για	αναζήτηση	βοήθειας	και	υποστήριξης	
από	τον	εκπαιδευτικό	ή	τον	συμμαθητή	για	να	το	πετύχει	(Black,	et	al.,	2003).		
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	 	 	 	 	 Συμπέρασμα	
Ο	λόγος	για	την	αξιολόγηση	της	επίδοσης	του	μαθητή	παρά	το	εγχείρημά	του	εκσυγχρονισμού	
και	 εμπλουτισμού	 του	 στην	 Υπ.	 απόφ.	 21072α,	 είναι	 ένας	 λόγος	 αντιφατικός	 και		
συντηρητικός.	 Καθώς	 δεν	 ανατρέπει	 την	 παραδοσιακή	 αξιολόγηση	 ούτε	 αμφισβητεί	 την	
κοινωνική	 λειτουργία	 του	 σχολείου.	 Γιατί,	 μόνο	 όταν	 η	 αξιολόγηση	 προσανατολιστεί	
αποκλειστικά	 στη	 βοήθεια	 και	 την	 υποστήριξη	 του	 μαθητή	 για	 τη	 μάθηση	 μπορούν	 να	
προκληθούν	ριζικές	μεταβολές	τόσο	στην	βελτίωσή	του	όσο	και	στις	διδακτικές	πρακτικές	των	
εκπαιδευτικών	:	
Συγκεκριμένα,	όταν	η	αξιολόγηση:	
Αναγνωρίζει	 και	 εμπεδώνει	 την	 ισοτιμία	 των	 διαφορών	 των	 μαθητών	 κατά	 τη	 διαδικασία	
μάθησης.		
Παρεμβαίνει	στη	ροή	της	διδασκαλίας	εξατομικεύοντας	ή	διαφοροποιώντας	τη	μάθηση.		
Πληροφορεί	 τους	 μαθητές	 για	 τις	 δυνατότητες,	 τις	 ικανότητες,	 τις	 αδυναμίες,	 τις	
παρερμηνείες	και	τα	λάθη		τους.		
Βοηθά	και	υποστηρίζει	 τους	μαθητές	για	την	υπέρβαση	των	δυσκολιών	και	την	οικοδόμηση	
της	γνώσης,	καλλιεργώντας	υψηλές	προσδοκίες	για	όλους.		
Εργάζεται	τόσο	πάνω	στη	διαδικασία	όσο	και	στο	αποτέλεσμα	της	προσπάθειάς	τους.		
Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 ο	 δάσκαλος,	 καθίσταται	 αρωγός	 στην	 προσπάθεια	 για	 μάθηση	 κι	 όχι	
βαθμολογητής	ή	επιτηρητής.	Πληροφορεί	τον	μαθητή	και	εργάζεται	μαζί	του	σ’	ένα	έργο	εν	
εξελίξει	 για	 την	 ουσιαστική	 κατανόηση	 	 και	 επεξεργασία	 του	 με	 βάση	 κοινωνικές	 και	
πολιτισμικές	πρακτικές,	δηλαδή	προσφέροντας,	παρουσιάζοντας	και	αναλύοντας		«εργαλεία»	
που	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	(π.χ.	έννοιες,	στρατηγικές,	οδηγίες)	για	να	το	φέρει	εις	πέρας.		
Τον	υποστηρίζει		και	τον	βοηθά.	Τον	ενημερώνει	για	τη	σημαντικότητα	και	την	ποιότητα	του	
έργου	του.	 	Τον	ενθαρρύνει	και	οικοδομεί	τον	διάλογο	μαζί	του	με	βάση	την	κατανόηση	και	
την	 ερμηνεία	 του.	 Παρουσιάζει	 ενώπιον	 του	 ως	 πρόβλημα	 την	 πειθαρχική	 εξουσία	 του	
σχολείου,	 αποκαλύπτοντας	 όλες	 τις	 πτυχές	 της	 και	 τα	 αποτελέσματά	 της,	 για	 να	
απελευθερώσει	τον	κριτικό		του	αντίλογο,	τον	στοχασμό	και	τη	δράση	του.		
Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 και	 έχοντας	 ως	 ορίζοντα	 το	 σχολείο	 «που	 σκέφτεται,	 συμμετέχει,	
δημιουργεί,	 μιλά,	αγαπά,	φαντάζεται,	 αγκαλιάζει	 με	πάθος	 και	 λέει	 ναι	 στη	 ζωή,	 (το	οποίο)	
δεν	 είναι	 ένα	 σχολείο	 που	 σιωπά	 και	 παραιτείται»	 (Freire,	 2009:	 157-158),	 θεωρώ	 ότι	 	 η	
αξιοποίηση	της	θεωρίας	και	πράξης	της	Έκθεσης	Περιγραφικής	Αξιολόγησης	(Liambas,	2019)	
με	σκοπό	την		αξιολόγηση	για	τη	μάθηση	είναι	κρίσιμης	σημασίας	ζήτημα	για	το	μέλλον	του	
και	χρειάζεται	να	τεθεί	σε	συζήτηση	από	την	εκπαιδευτική	κοινότητα.		
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Χτίζοντας	Πρόγραμμα	Ενδυνάμωσης	Εκπαιδευτικών	Π.Ε.	στην	
περίοδο	της	Οικονομικής	Κρίσης1	

	
	

Σταμάτη			Μαγαλιού	
Εκπαιδευτικός	Πρωτ.		Εκπαίδευσης	ΠΕ70,Ειδικής	Αγωγής,	Απόφοιτος	Συμβουλευτικής	

ΑΣΠΑΙΤΕ	
Μαρία	Μπασματζίδου	

Υπ.	Δ.	Παιδαγωγικής	Θεολογική	Σχολή	ΑΠΘ,	MSc	Θεολόγος,	Νηπιαγωγός,	Σύμβουλος	
ΑΣΠΑΙΤΕ,	Εκπαιδευτικός	ΠΕ70	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	

	
	

Περίληψη	
Η	οικονομική	κρίση,	εκτός	από	τις	σαρωτικές	αλλαγές	που	φέρνει	στο	βιοτικό	επίπεδο	πολλών	οικογενειών	
και	 βίαιη	 ανατροπή	 των	 υλικών	 όρων	 της	 ζωής,	 επηρεάζει	 μεγάλους	 και	 παιδιά	 προκαλώντας	 μια	
αλληλοτροφοδοτούμενη	 αλυσίδα	 στις	 διαπροσωπικές	 και	 ενδοοικογενειακές	 σχέσεις.	 Μέσα	 σ’	 αυτές	 τις	
συνθήκες	 δεν	 μπορούμε	 να	 απομονώσουμε	 το	 σχολείο	 από	 αυτό	 που	 υφίσταται	 η	 κοινωνία.	 Αυτή	 την	
πραγματικότητα	κρίναμε	σκόπιμο	να	διερευνήσουμε,	εξετάζοντας	τις	επιπτώσεις	που	η	οικονομική	κρίση	έχει	
επιφέρει	στη	σχολική	κοινότητα,	στις	λειτουργίες	του	σχολείου	και	τις	προκλήσεις	που	η	κοινωνική	συγκυρία	
θέτει	στον	παιδαγωγικό	και	κοινωνικό	ρόλο	των	εκπαιδευτικών	.Οι	εκπαιδευτικοί	περιγράφουν	τις	επιπτώσεις	
στην	σχολική	κοινότητα	και	 την	εκπαιδευτική	διαδικασία,	 τις	εκπαιδευτικές	ανισότητες	που	οξύνονται	μέσα	
στην	τάξη,	ενώ	τονίζουν	τα	χαρακτηριστικά	και	τις	συνθήκες	που	χρειάζεται	να	διατρέχουν	τη	λειτουργία	του	
σημερινού	 σχολείου	 ώστε	 να	 υποστηρίζει	 και	 να	 ενδυναμώνει	 μαθητές,	 εκπαιδευτικούς	 και	 γονείς,	
συμπεριλαμβάνοντας	 με	 κοινές	 δράσεις	 όλη	 της	 σχολική	 κοινότητα.	 Για	 τις	 ανάγκες	 της	 έρευνας	
πραγματοποιήθηκαν	 δύο	 ομάδες	 επικέντρωσης	 (Focus	 Group),	 στις	 οποίες	 συμμετείχαν	 δεκαεπτά	 (17)	
εκπαιδευτικοί	 της	 Π.Ε.	 διαφορετικών	 ειδικοτήτων	 αλλά	 και	 διαφορετικού	 εργασιακού	 τους	 καθεστώτος,	
ηλικίας	από	τριάντα	(30)	μέχρι	πενήντα	(58)	ετών,	από	11	σχολεία	συνολικά	της	Δυτικής	και	της	Ανατολικής	
Θεσσαλονίκης.	 Η	 ανάλυση	 των	 ποιοτικών	 δεδομένων	 των	 δύο	 εστιασμένων	 ομαδικών	 συζητήσεων	
συμφωνούν	με	τις	θεωρητικές	επιστημονικές	θέσεις	για	την	ενδυνάμωση,	ενώ	με	βάση	τα	αποτελέσματα	και	
τις	προτάσεις	των	ίδιων	των	εκπαιδευτικών	σκιαγραφείται	το	πλαίσιο	και	με	τα	βασικά	χαρακτηριστικά	ενός	
προγράμματος	συμβουλευτικής	υποστήριξης	και	ενδυνάμωσης	των	εκπαιδευτικών.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Οικονομική	κρίση,	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση,	εκπαιδευτικοί,	ενδυνάμωση,	ομάδες	επικέντρωσης	
	

	
	

«Δεν	είναι	ρεαλιστικό	να	προσδοκούμε	από	τους	μαθητές	να	είναι	ψυχικά	ανθεκτικοί,	όταν	
οι	εκπαιδευτικοί	εργάζονται	και	βιώνουν	συνθήκες	υψηλής	επικινδυνότητας	τις	οποίες	
δύσκολα	μπορούν	ν’	αντιμετωπίσουν.	Πώς	είναι	δυνατόν	να	βρουν	την	ενέργεια	και	το	

σθένος	που	απαιτούνται	για	να	προάγουν	την	ψυχική	ανθεκτικότητα	των	μαθητών	τους;»	
(Helderson	&	Milstein,	2003:	65)	

	
	

																																																																				
	
1 Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Προγράµµατος Εξειδίκευσης στη Συµβουλευτική και τον 
Προσανατολισµό (ΠΕΣΥΠ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ  στο σχολικό έτος 2016/17 και αναρτήθηκε στο: 
http://tocsin.uth.gr/sites/default/files/bibliography/MAGALIOU.MPASMATZIDOU.2017.pdf 
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Εισαγωγή	
Η	 οικονομική	 κρίση	 αποτελεί	 ένα	 ζήτημα	 το	 οποίο	 δεν	 πρόκειται	 να	 αντιμετωπιστεί	 σε	
σύντομο	χρονικό	διάστημα	και	συνδέεται	άμεσα	κι	έμμεσα	με	τη	σχολική	λειτουργία	και	τις	
μορφωτικές	 διεργασίες	 που	 αναπτύσσονται	 στο	 εσωτερικό	 του	 σχολείου(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ,	
2017·	 UNISEF,	 2017·	 Γρόλλιος,	 2012·	 Παυλίδης	 2016·	 Κωνσταντίνου,	 2013).	 Οι	
εκπαιδευτικοί	 καλούνται	 να	 εμπλακούν	 ενεργά	 και	 να	 αντιμετωπίσουν	 αποτελεσματικά	
εντάσεις	 και	 δύσκολες	 καταστάσεις	 που	 προκύπτουν	 στο	 σχολείο,	 λόγω	 των	 νέων	
κοινωνικοοικονομικών	συνθηκών.	Η	παρούσα	έρευνα	εκπονήθηκε	με	σκοπό	να	συμβάλλει	
στη	 διερεύνηση	 και	 ανίχνευση	 των	 αναγκών	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 ενδυνάμωση	 και	
συμβουλευτική,	 όπως	 αυτές	 οι	 ανάγκες	 παρουσιάζονται	 στο	 σημερινό	 πλαίσιο	 της	
οικονομικής	κρίσης,	και	να	αποτελέσει	βάση	για	την	οργάνωση	παρεμβάσεων	ή	ανάπτυξης	
προγράμματος	δραστηριοτήτων	συμβουλευτικής	από	τους	ίδιους	τους	εκπαιδευτικούς	για	
τους	 εκπαιδευτικούς	 στο	 σημερινό	 σχολείο,	 όπως	 διαμορφώνεται	 στις	 συγκεκριμένες	
συνθήκες	 λειτουργίας.	 Τέλος,	 φιλοδοξία	 είναι	 να	 συμβάλλει	 στην	 κατανόηση	 των	
επιπτώσεων	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 στη	 σχολική	 κοινότητα,	 καθώς	 και	 να	 αναδειχθούν	
θέματα	 που	 χρήζουν	 περαιτέρω	 έρευνας.	 Επιπλέον	 η	 οπτική	 μέσα	 από	 την	 οποία	
οργανώθηκε	και	υλοποιήθηκε	είναι	μία	μελέτη	από	τους	εκπαιδευτικούς,	που	απευθύνεται	
στους	 ίδιους	 τους	 εκπαιδευτικούς	 και	 διερευνά	 τις	 πραγματικές	 τους	 ανάγκες,	 χωρίς	 να	
παρεμβάλλονται	 θεσμικοί	 ρόλοι	 ή	 ερωτηματολόγια	 και	 ερευνητικές	 διαδικασίες	 που	
οδηγούν	σε	κλειστές	ή	συγκεκριμένες	απαντήσεις.	Η	αναζήτηση	της	αντίστοιχης	ελληνικής	
βιβλιογραφίας	 κυρίως	 παραπέμπει	 σε	 επαγγελματική	 ενδυνάμωση	 με	 συγγραφείς	
σχολικούς	 συμβούλους,	 το	 Παιδαγωγικό	 Ινστιτούτο	 (Θεοδωρίδης,	 2009-2010)	 ή	 άλλες	
αντίστοιχες	μελέτες	έχουν	την	θέαση	της	επαγγελματικής	ενδυνάμωσης	από	το	ρόλο	του	
ηγέτη.	 Εξαιτίας	 της	 πρόσφατης	 ιστορικής	 συγκυρίας,	 είναι	 δύσκολο	 σε	 τόσο	 σύντομο	
χρονικό	 διάστημα	 να	 αποτυπωθούν	 και	 να	 απαντηθούν	 ζητήματα	 που	 αφορούν	 την	
οικονομική	 κρίση	 και	 τις	 ψυχοσυναισθηματικές	 επιδράσεις	 στη	 σχολική	 κοινότητα	
συνολικά,	 στην	 ελληνική	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα,	 αυτός	 ήταν	 ο	 λόγος	 που	
επιλέχτηκε	και	η	συγκεκριμένη	τεχνική	συλλογής	δεδομένων.	

	
Εκπαίδευση	και	οικονομική	κρίση	

Η	οικονομική	κρίση	στην	Ελλάδα	εκφράστηκε	αρχικά	με	μια	μεγάλη	αύξηση	του	δημοσίου	
χρέους	 και	 του	 ελλείμματος	 (ΟΔΔΧ,	 2017)	 ενώ	 αποτυπώθηκε	 κυρίως	 στην	 έκρηξη	 της	
ανεργίας,	ύστερα	από	αναδιαρθρώσεις	νεοφιλελεύθερης	κατεύθυνσης	(ΟΟΣΑ,	2011·	OECD,	
2013)	 για	 την	 αντιμετώπισή	 της	 με	 συνέπεια	 τον	 κοινωνικό	 αποκλεισμό	 και	 τη	 φτώχεια,	
(Καλημερίδης,	 2012).	 Οι	 τομείς	 που	 επλήγησαν	 περισσότερο	 είναι	 η	 υγειονομική	
περίθαλψη,	 οι	 εκπαιδευτικές	 δαπάνες,	 η	 στέγη,	 οι	 οικογενειακές	 ανάγκες	 καθώς	 και	 η	
ψυχική	υγεία	των	ανέργων	και	των	οικογενειών	τους	(WHO,	2010,	2012·	ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,	2013).	Η	
οργή,	 ο	 θυμός,	 το	 άγχος,	 η	 αυτοενοχοποίηση	 και	 η	 ανασφάλεια	 και	 η	 αβεβαιότητα	
απειλούν	 την	 ψυχική	 υγεία	 των	 ατόμων	 που	 βιώνουν	 συνθήκες	 οικονομικής	 κρίσης	 και	
συχνά	 οδηγούν	 σε	 ενδοοικογενειακές	 συγκρούσεις	 (Φατούρου-Χαρίτου,	 2010).Η	
οικογένεια	 σταδιακά	 χάνει	 το	 συνδετικό	 ιστό,	 που	 παραδοσιακά	 είχε	 από	 το	 παρελθόν,	
καθώς	 η	 ανεργία	 λειτουργεί	 διαβρωτικά	 ενώ	 από	 ατομικό	 και	 οικογενειακό	 πρόβλημα	
αναγνωρίζεται	 πια	 ως	 κοινωνικό	 πρόβλημα.	 Εύστοχα	 συνδέθηκαν	 με	 πολιτικές	
κινητοποιήσεις	 και	 συλλογικές	 διαμαρτυρίες,	 καθώς	 η	 ανεργία	 είναι	 ένα	 θέμα	 με	
διαστάσεις	 κυρίως	 πολιτικές.	 (Φατούρου-Χαρίτου,	 2010)	 Θύματα	 της	 κατάστασης	 αυτής	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

451									

είναι	και	τα	παιδιά,	που	και	αυτά	αντιλαμβάνονται	με	το	δικό	τους	τρόπο	τα	προβλήματα,	
που	 αντιμετωπίζει	 η	 χώρα,	 καθώς	 βιώνουν	 καθημερινά	 τις	 επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	
κρίσης	μέσα	στην	οικογένειά	τους.	
Στην	 εκπαίδευση	 τα	 ανταγωνιστικά	 πλαίσια	 λειτουργίας	 (Δημαράς,	 1986·	 Ανδρέου	 &	
Παπακωνσταντίνου,	1990·	Σαΐτης,	2005β·	Κωνσταντίνου,	2007)	στα	χρόνια	της	οικονομικής	
κρίσης	 εντείνονται,	 μέσα	 από	 τις	 εκπαιδευτικές	 πολιτικές	 που	 προωθούνται	 με	 έμφαση	
στις	επιδόσεις	(ΥΠΕΠΘ	2016).	Πιο	συγκεκριμένα,	οι	νεοφιλελεύθερης	έμπνευσης	πολιτικές	
επιλογές	 (Robertson,	 2007·	 Ball,	 2003·	 Χάγιεκ,	 2008)	 και	 κατευθύνσεις	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	 και	 των	 διεθνών	 οργανισμών	 ΟΟΣΑ,	 ΔΝΤ	 που	 επιβάλλονται	 στην	 εκπαίδευση	
διαμορφώνουν	 ένα	 "νέο"	 τύπου	 σχολείο	 (Europian	 Commission,	 2012-2016)	 με	 τρεις	
βασικές	 μεταρρυθμίσεις	 να	 χαρακτηρίζουν	 τις	 κατευθύνσεις	 της	 εκπαίδευσης:	 α)	
Εισάγονται	 μορφές	 ιδιωτικοποίησης	 σε	 κάθε	 πλευρά	 του	 σχολείου	 (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ-
Εκπαιδευτική	 Διεθνής,	 2008),	 που	 δεν	 είναι	 πάντα	 ορατές,	 αναλυτικό	 πρόγραμμα,	
υποδομές,	 σύνδεση	 με	 επιχειρήσεις	 και	 αγορά	 εργασίας	 (ΟΟΣΑ,	 2011,	 2013·	 Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή,	2012),	ένταξη	σε	ευρωπαϊκά	προγράμματα	ΕΣΠΑ,	β)	Επιβάλλει	τον	ανταγωνισμό	
μεταξύ	μαθητών,	μεταξύ	εκπαιδευτικών	και	μεταξύ	σχολείων	μέσω	της	αυτοαξιολόγησης-
αξιολόγησης	(Μαυρογιώργος,	2014·	Κωνσταντίνου,	2013),	γ)	Εισάγονται	ελαστικές	μορφές	
και	 σχέσεις	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	 (ΟΟΣΑ,	 2011,	 2013).	 Η	 κρατική	 χρηματοδότηση	
μειώνεται	 κατά	 36%,	 στο	 διάστημα	 2009-2015	 (Europian	 Commission,	 2015)	 κάνοντας	
δύσκολη	 τη	 λειτουργία	 των	σχολείων	ενώ	αυτό	 το	 κόστος	μεταφέρεται	στους	 γονείς	 των	
μαθητών.	 Το	 διδακτικό	 ωράριο	 αυξάνεται,	 προωθούνται	 το	 κλείσιμο	 και	 η	 συγχώνευση	
σχολείων	 (ΥΠΕΠΘ,	 2011,	 2012),	 αυξάνεται	 ο	 αριθμός	 των	 μαθητών	 ανά	 τμήμα,	
καταργούνται	 τμήματα	 της	 τεχνικής	 εκπαίδευσης,	 μετακινούνται	 εκπαιδευτικοί	 και	
μαθητές.	 Τα	 νέα	 προγράμματα	 σπουδών	 προωθούν	 τον	 κατακερματισμό	 και	 	 την	
εντατικοποίηση	 της	 γνώσης,	 την	 υποβάθμιση	 της	 συναισθηματικής,	 καλλιτεχνικής,	
πολιτιστικής	και	αθλητικής	αγωγής,	ενώ	δίνουν	έμφαση	στην	κατάρτιση	και	τις	δεξιότητες	
με	πληθώρα	εξετάσεων	(ΟΟΣΑ,	2011,	2013),	που	οξύνουν	τις	εκπαιδευτικές	ανισότητες	και	
αποκλείουν	πολλούς	μαθητές	από	το	δημόσιο	σχολείο	(ΟΛΜΕ,	2012).	
Ο	συγκεντρωτικός	χαρακτήρας	της	εκπαίδευσης	(Europian	Commission,	2015·ΥΠΕΠΘ,	2011·	
Ανδρέου	 &	 Παπακωνσταντίνου,	 1990),	 η	 δομή,	 η	 οργάνωση	 και	 ο	 έλεγχος	 που	 ασκεί	 η	
αντίστοιχη	εκπαιδευτική	ιεραρχία	στο	σχολείο,	η	ασφυκτική	καθοδήγηση	που	επιβάλλουν	
τα	αναλυτικά	προγράμματα	και	τα	εγχειρίδια	δεν	επιτρέπουν	στον	εκπαιδευτικό	σημαντικά	
περιθώρια	 πρωτοβουλίας	 και	 παιδαγωγικής	 ελευθερίας.	 Ο	 ρόλος	 του	 εκπαιδευτικού	
υποβαθμίζεται	στο	ρόλο	του	εξειδικευμένου	τεχνικού,	στην	εκτέλεση	εργαλειακού	έργου,	
σε	διαχειριστικές	τεχνοκρατικές	παιδαγωγικές	που	μετατρέπουν	τη	διδασκαλία	σε	ρουτίνα	
και	τυποποιημένη	πράξη.	Το	αναλυτικό	πρόγραμμα	αντιμετωπίζει	διακηρυκτικά	το	ζήτημα	
της	 ποικιλομορφίας	 των	 μαθητών	 και	 της	 παιδαγωγικής	 αντιμετώπισης	 των	 λιγότερο	
προνομιούχων	μαθητών	(Aronowitz	&	Giroux,	2010).	
Εκτός	 από	 τον	 παιδαγωγικό	 ρόλο	 το	 σχολείο	 επιτελεί	 και	 ρόλο	 κοινωνικοποίησης	 των	
παιδιών,	 όπου	 καθημερινά	 οι	 πολλές	 εκφάνσεις	 της	 κρίσης	 γίνονται	 ορατές	 αλλά	 και	
αντικείμενο	επεξεργασίας	κατά	την	εκπαιδευτική	διαδικασία.	Τα	βιώματα,	οι	εμπειρίες	και	
οι	 προβληματισμοί,	 που	 θέτουν	 οι	 μαθητές,	 αλλά	 και	 τα	 ίδια	 τα	 ζητήματα	 που	
διαπραγματεύεται	 το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 μέσα	 από	 τα	 διδακτικά	 αντικείμενα	
αναζητούν	 απαντήσεις,	 αναλύονται	 και	 συνθέτονται,	 συμβάλλοντας	 στη	 διαμόρφωση	
προσωπικών	 και	 συλλογικών	 απόψεων	 ή	 στάσεων,	 	 απέναντι	 στο	 σημαντικότερο		
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κοινωνικό	 πρόβλημα	 της	 εποχής	 μας,	 την	 οικονομική	 κρίση	 (Γρόλλιος,	 2012·	 Παυλίδης,	
2016).	
	

Μεθοδολογία	
Επιλέχθηκε	 η	 μέθοδος	 συλλογής	 ποιοτικών	 δεδομένων	 με	 την	 τεχνική	 των	 ομάδων	
επικέντρωσης	(focus	group)	καθώς	δίνει	έμφαση	στη	διερεύνηση	σε	βάθος	διαστάσεων	και	
φαινομένων	της	κοινωνικής	πραγματικότητας	με	στόχο	την	κατανόηση	και	ερμηνεία.	Ένα	
από	 τα	 βασικότερα	 χαρακτηριστικά	 της	 μεθόδου	 των	 ομάδων	 επικέντρωσης	 είναι	 ο	
συλλογικός	 της	χαρακτήρας	και	η	δυναμική	της	αλληλεπίδρασης	που	αναπτύσσεται	κατά	
τη	διεξαγωγή	 της.	Εστιάζει	στην	αξιοποίηση,	 κατανόηση	και	 ερμηνεία	 της	δυναμικής	 των	
ομάδων	(Cohen	et	al.,	2007·	Creswell,	2016·	Robson,	2010).	Προσπαθεί	να	κατανοήσει	τους	
παράγοντες	 ατομικούς,	 διαπροσωπικούς	 και	 κοινωνικούς	 που	 επηρεάζουν	 την	
συμπεριφορά	στην	ομάδα	αλλά	και	εκείνους	που	αναπτύσσονται	μεταξύ	των	ομάδων.	Σε	
αντίθεση	με	άλλες	 τεχνικές	συλλογής	δεδομένων	 (ερωτηματολόγια,	συνεντεύξεις)	μπορεί	
επιπλέον	να	δώσει	σε	βάθος	πληροφόρηση	σχετικά	με	την	οπτική	του	χρήστη,	τις	ανάγκες	
του,	 τις	 προσδοκίες,	 τις	 αντιλήψεις	 του,	 τις	 στάσεις	 του	 αλληλεπιδρώντας	 μέσα	 σε	 ένα	
κοινωνικό	δίκτυο	(Kitzinger	&	Holloway,	2005·Ιωσηφίδης,	2003;	2005;	2008).	Επιπλέον,	μέσα	
απ’	αυτή	 τη	μεθοδολογική	διαδικασία	οι	 ομάδες	 επικέντρωσης	μπορούν	 να	συμβάλλουν	
στην	 εξήγηση	 κοινωνικών	 φαινομένων	 και	 διαδικασιών	 καθώς	 και	 στην	 παραγωγή	 νέων	
θεωρητικών	προτάσεων	(Krueger,	1988,	2000).	
Τα	 ερωτήματα	 που	 τέθηκαν	 και	 συζητήθηκαν	 κατά	 τη	 διαδικασία	 των	 ομάδων	
επικέντρωσης	ήταν	τα	εξής:	
1.	 Πώς	βιώνουν	οι	 εκπαιδευτικοί	 τις	 επιπτώσεις	 της	οικονομικής	 κρίσης	στη	σχολική	
κοινότητα	και	την	εκπαιδευτική	διαδικασία;		
2.	 Πώς	αντιλαμβάνεται	ο	εκπαιδευτικός	το	ρόλο	του,	στο	σημερινό	σχολείο	της	κρίσης,	
όπως	έχει	διαμορφωθεί;	
3.	 Ποιες	θεωρούν	ότι	είναι	οι	απαραίτητες	συνθήκες	ώστε	να	βιώνουν	επαγγελματική	
ικανοποίηση	και	ψυχική	ανθεκτικότητα;		
4.	 Ποιες	αξίες	και	ποια	χαρακτηριστικά	κρίνονται	σήμερα	ως	απαραίτητα	εφόδια	για	
το	 σημερινό	 σχολείο	 και	 τον	 εκπαιδευτικό	ώστε	 να	 ανταποκριθεί	 στον	 εκπαιδευτικό	 του	
ρόλο;	
5.	 Ποιες	 δράσεις	 ή	 προγράμματα	συμβουλευτικής	 θα	μπορούσαν	 να	 ενδυναμώσουν	
τους	 εκπαιδευτικούς	 ώστε	 να	 ανταποκριθούν	 αποτελεσματικά	 στις	 ανάγκες	 τους	
εκπαιδευτικού	τους	ρόλου;	
	

Επεξεργασία-Ανάλυση	Δεδομένων	
Από	 την	 ανάλυση	 και	 επεξεργασία	 των	 δεδομένων	 από	 τις	 δύο	 ομάδες	 εστίασης	
προέκυψαν	 πέντε	 κατηγορίες	 (Ιωσηφίδης,	 2003,	 2005,	 2008·	 Ίσσαρη	 &	 Πουρκός,	 2015·	
Greswel,	 2016·	 Cohenetall,	 2007·	 Braun	&	Clarke,	 2006).	Οι	 εκπαιδευτικοί	 εστίασαν	 τόσο	
στον	παιδαγωγικό	και	κοινωνικό	ρόλο	του	σχολείου	την	«εποχή	της	κρίσης»	όσο	και	στις	
ανάγκες	 τους	 δικού	 τους	 ρόλου.	 Τονίζουν	 ότι	 δεν	 μπορούν	 να	 παρακάμψουν	 ή	 να	
αγνοήσουν	 τις	 συνέπειες	 της	 κρίσης,	 μέσα	 κι	 έξω	 από	 το	 σχολείο,	 αφού	 βρίσκονται	 σε	
συνάρτηση	 με	 την	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 συνολικά.	 Αναδεικνύεται	 μέσα	 από	 τις	
εμπειρίες	 τους	 ο	 πολυδιάστατος	 ρόλος	 που	 καλούνται	 να	 διαδραματίσουν	 σ’	 αυτές	 τις	
συνθήκες	και	εκφράζουν	την	ανάγκη	για	υποστήριξη	με	πολλούς	τρόπους	θεωρητικούς	και	
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πρακτικούς	ώστε	να	νιώθουν	ενδυναμωμένοι	να	στηρίξουν	τους	μαθητές	τους,	τους	γονείς	
αλλά	και	τους	συναδέλφους	αυτή	τη	δύσκολη	περίοδο.	
Και	 στις	 δύο	 συζητήσεις	 κεντρική	 θέση	 στα	 επιχειρήματα	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 τη	
επαγγελματική	 ενδυνάμωση	 κατέχει	 η	 ενεργός	 συμμετοχή	 και	 δραστηριοποίηση	 του	
εκπαιδευτικού	 στις	 διεργασίες	 λήψης	 αποφάσεων	 για	 ζητήματα	 του	 σχολείου,	 για	 την	
εφαρμογή	του	προγράμματος	και	του	περιεχομένου	σπουδών.	Σημαντικός	παράγοντας	για	
την	 ενδυνάμωση	 είναι	 η	 διασφάλιση	 της	 αυτονομίας	 και	 της	 δυνατότητας	 αυτενέργειάς	
του,	 η	 συλλογική	 εκπαιδευτική	 διοίκηση,	 το	 υποστηρικτικό	 και	 ενθαρρυντικό	 σχολικό	
περιβάλλον.	 Επιπλέον	 η	 συνεργασία	 ολόκληρης	 της	 σχολικής	 κοινότητας	 με	 στόχο	 την	
βελτίωση	 όχι	 μόνο	 της	 εκπαίδευσης	 αλλά	 και	 ευρύτερα	 της	 κοινωνίας	 αποτελούν	
παράγοντες	ενδυνάμωσης	των	εκπαιδευτικών	και	όλων	των	μελών	της	σχολικής	κοινότητας	
καθώς	 και	 ολόκληρου	 του	 πλαισίου	 λειτουργίας	 της	 εκπαίδευσης	 (Kimwarey,	 Chirure	 &	
Omondi,	2014·	Hargreaves	&	Goodson,	1996).	
Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 μέσα	 από	 τις	 απαντήσεις	 και	 την	 ανάλυση	 των	 απόψεων	 των	
εκπαιδευτικών	αναδύεται	με	εμφανή	τρόπο	ένα	ουσιώδες	δίλημμα:	
	Α)	 προσωπική	 και	 επαγγελματική	 ενδυνάμωση	 με	 δεξιότητες	 επιβίωσης	 και	
προσαρμοστικότητας	στις	συνθήκες	που	επιβάλλει	η	εκπαιδευτική	πολιτική	και	διοίκηση	ή		
Β)	προσωπική	και	επαγγελματική	ενδυνάμωση	για	έναν	εκπαιδευτικό-διανοούμενο	που	θα	
έχει	λόγο	στη	λειτουργία	του	σχολείου,	το	περιεχόμενο	τη	εκπαιδευτικής	διαδικασίας	και	
στην	κατεύθυνση	ικανοποίησης	των	αναγκών	των	μαθητών;		
Το	δίλημμα	αυτό	θέτει	 «την	αντίφαση	ανάμεσα	σε	 επιταγές	 επαγγελματικής	αυτονομίας	
και	 ανάπτυξης	 και	 σε	 επιταγές	 ευπείθειας	 σ’	 ένα	 ολοένα	 και	 πιο	 απαιτητικό,	
αντικειμενοποιημένο	 και	 τεχνογραφειοκρατικό	 εκπαιδευτικό	 περιβάλλον»	 	 Οι	
εκπαιδευτικοί	 είναι	«αναγκαίο	 να	αποβάλουν	 την	 ιδιότητα	 του	 “παθητικού	αγωγού”	 των	
άνωθεν	 επιταγών	 και	 να	 προσεγγίσουν	 εκείνη	 των	 ενεργητικών	 διαμορφωτών	
εκπαιδευτικών	πρακτικών	που	αναγνωρίζονται	 από	 την	 εκπαιδευτική	 θεωρία	 και	 έρευνα	
ως	 όροι	 προσωπικής	 ενδυνάμωσης,	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 και	 ευημερίας»	 (Φρυδάκη,	
2015,	σελ.	26).	
Πιο	συγκεκριμένα	για	κάθε	κατηγορία:	
	
Πρώτη	Κατηγορία:	Οι	επιπτώσεις	της	οικονομικής	κρίσης	στην	οικογένεια	και	τους	μαθητές	
Η	 ανεργία	 ή	 η	 υποαπασχόληση	 και	 η	 φτώχεια	 είναι	 τα	 πιο	 σημαντικά	 προβλήματα	 που	
αναγνωρίζουν	 στις	 οικογένειες	 των	 μαθητών	 τους,	 με	 κυριότερα	 θύματα	 τα	 φτωχότερα	
στρώματα,	τους		πρόσφυγες	και	μετανάστες.	
Καταγράφεται	μια	μεγάλη	ποικιλία	συναισθημάτων	που	βιώνουν		και	συμπεριφορών	που	
εκδηλώνουν	 στο	 σχολείο	 αυτά	 τα	 χρόνια	 οι	 μαθητές	 καθώς	 δυσκολεύονται	 ν’	
ανταποκριθούν	στις	απαιτήσεις.	
«Πολλές	φορές	αναγκαστήκαμε	να	αγοράσουμε	εμείς	οι	 ίδιοι	τετράδια,	μολύβια.	Δηλαδή	
να	έχει	φτάσει	Χριστούγεννα	και	τέσσερεις	–	πέντε	μαθητές	να	μην	έχουν	τετράδια,	να	λένε	
“αύριο,	 μεθαύριο,	 δε	 πληρώθηκε	 ο	 μπαμπάς”.	 Κι	 αναγκαζόμαστε	 εμείς,	 ο	 σύλλογος,	 να	
μαζέψει	 χρήματα	 και	 να	 ενισχύσει	 την	 κατάσταση.	 Ναι,	 και	 μια	 στεναχώρια	 και	 μια	
απογοήτευση	κι	απελπισία.	Το	βλέπεις»	(	FG1,	Μ8,	σ.108).	
Έτσι	πολλοί	μαθητές	δεν	διαθέτουν	τα	απαραίτητα	χρήματα	και	υλικά,	δεν	συμμετέχουν	σε	
εκπαιδευτικές	 δραστηριότητες	 με	 αποτέλεσμα	 να	 αποκλείονται	 από	 το	 μορφωτικό	
δικαίωμα	και	να	περιθωριοποιούνται	από	την	εκπαιδευτική	διαδικασία.	Δείχνει	να	έχουν	
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υιοθετήσει	την	αντίληψη,	ότι	είναι		φυσικό	να	πληρώνουν	τα	υλικά	που	χρειάζονται	για	τα	
μαθήματα	ή	 για	 τις	μορφωτικές	 και	 εκπαιδευτικές	 επισκέψεις,	 σαν	 να	μην	πρόκειται	 για	
υποχρέωση	του	δημόσιου	και	δωρεάν	σχολείου	προς	όλα	τα	παιδιά,	αλλά	για	ατομική	τους	
ευθύνη:	«Εγώ	θα	θίξω	το	κομμάτι	των	παιδιών	που	αισθάνονται	δακτυλοδεικτούμενα	λόγω	
ανέχειας.	 Που	 δεν	 θέλουν	 ας	 πούμε	 να	 συμμετέχουν,	 ή	 δεν	 θέλουν	 να	 φαίνεται	 ότι	
έρχονται	δωρεάν	σε	παραστάσεις,	ότι	έχουν	ένα	τετράδιο	για	όλα	τα	μαθήματα	γιατί	δεν	
υπάρχει	άλλο,	ότι	τα	ρούχα	τους	είναι	τα	ίδια	όλη	τη	βδομάδα.	Κάποια	παιδιά	δηλαδή	το	
βλέπεις	 ότι	 νιώθουν	 άσχημα	 μέσα	 στην	 κοινότητα,	 νιώθουν	 περιθώριο.	 Ότι	 έχουν	 μία	
αξιοπρέπεια,	 δεν	 θέλω	 να	 είμαι	 εγώ	 αυτός	 που	 θα	 ‘ρθει	 τζάμπα	 και	 επιλέγουν	 να	 μην	
έρθουν	καθόλου	στο	σχολείο	τη	μέρα	της	επίσκεψης.	Το	κάνουν	κι	αυτό	δηλαδή	…	Δηλαδή	
κάποια	 παιδιά	 περιθωριοποιούνται	 έτσι,	 επειδή	 το	 ευνοούν	 οι	 συνθήκες»	 (FG2,	Μ15,	 σ.	
147).	
Παρατηρούν	 ότι	 οι	 ψυχοσυναισθηματικές	 επιπτώσεις	 της	 κρίσης	 χρόνο	 με	 το	 χρόνο	
οξύνονται	 περισσότερο.	 Διαμαρτυρίες	 ότι	 «δε	 νιώθουν	 καλά»,	ψυχολογικές	 μεταπτώσεις	
της	διάθεσης	με	απογοητεύσεις,	εντάσεις,	δυσκολία	συγκέντρωσης	στην	εργασία,	έλλειψη	
ενδιαφέροντος	 για	 τη	 μάθηση,	 μαθησιακά	προβλήματα,	 σχολικές	 δυσκολίες	 είναι	 τα	 πιο	
χαρακτηριστικά	που	τονίζουν	και	δείχνει	να	τους	απασχολούν	συνολικά.		
«Επειδή	 δουλεύω	 17	 χρόνια	 στο	 ίδιο	 σχολείο,	 βλέπω	 ότι	 υπάρχει	 μια	 μεγάλη	
διαφοροποίηση	 σε	 σχέση	 με	 το	 μαθητικό	 δυναμικό,	 τι	 θέλω	 να	 πω,	 βλέπω	 αυξημένες	
ανάγκες	 σε	 υποστήριξη,	 αυξημένες	 ανάγκες	 λόγω	 μαθησιακών	 δυσκολιών,	 λόγω	
ιδιαίτερων	 αναγκών	 που	 έχουν	 τα	 παιδιά.	 …	 κατά	 τη	 γνώμη	 μου,	 (αυτό)δείχνει	 ότι	 έχει	
αλλάξει	 το	 μαθησιακό	υπόστρωμα	 των	μαθητών,	 δηλαδή	υπάρχουν	 κάποια	προβλήματα	
που	ίσως	δε	διαφέρουν		τόσο	πολύ	από	το	προηγούμενο	διάστημα,	γίνονται	όμως	ορατά	
τα	 τελευταία	 χρόνια,	 είναι	 πάρα	 πολύ	 έντονα	 και	 δεν	 υπάρχει	 η	 στήριξη	 της	 πολιτείας»	
(FG1,	Μ5,	σ.	115).	
Σύλλογοι	 εκπαιδευτικών	 όμως	 σε	 συνεργασία	 με	 γονείς	 από	 το	 ξεκίνημα	 της	 κρίσης	
οργανώνουν	 δράσεις	 έμπρακτης	 αλληλεγγύης	 με	 συσσίτια,	 κοινωνικά	 παντοπωλεία,	
συλλογή	 τροφίμων,	 ρούχων	 κλπ.	 (ενδεικτικά,	 Σύλλογοι	 Εκπ/κών	 Π.Ε.	 Α	 ΑΘΗΝΩΝ,	
Κερατσινίου	 –Περάματος,	 2011),	 ενώ	 το	 κύμα	 της	 αυτοοργάνωσης	 και	 της	 κοινωνικής	
αλληλεγγύης	και	δράσης	δεν	παρέμεινε	μόνο	στα	όρια	της	εκπαίδευσης	και	των	παιδιών,	
αλλά	επεκτάθηκε	σε	κάθε	κοινωνική	ομάδα	που	είχε	ανάγκη.	
	
Δεύτερη	Κατηγορία:	Οι	επιπτώσεις	της	οικονομικής	κρίσης	στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	

και	τους	εκπαιδευτικούς	
Όλοι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 συμφωνούν	ότι	 η	 οικονομική	 κρίση	 έχει	αρνητικές	 επιπτώσεις	 στη	
λειτουργία	 του	 σχολείου.	 Έχει	 επηρεάσει	 την	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 και	 το	 σχολικό	
κλίμα,	καθώς	διαμορφώνεται	από	πολλούς	θεσμικούς,	κοινωνικοοικονομικούς	και	άλλους		
απρόβλεπτους	παράγοντες	(Voulgari,	Androusou,	Tsafos,	Avgitidou,	&	Kakana,	2016).	
«…όλη	 την	 χρονιά	 την	 περάσαμε	 έτσι	 πιεσμένα	 στα	 οικονομικά	 μας,	 πολύ,	 γιατί	 στα	
σχολεία	δεν	υπάρχει	τίποτα	πια,	ούτε	από	το	Δήμο,	ό,τι	κάνεις	το	κάνεις	με	τους	γονιούς,	
με	συνεννόηση	όμως,	πώς	γίνεται	αυτή	η	συνεννόηση:	τί	μπορείτε	να	φέρετε,	με	τι	υλικό	
δουλεύουμε...»	(FG2,	Μ19,	σ.	144).	
Ο	 εκπαιδευτικός,	 	 θύμα	 και	 ο	 ίδιος	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 μέσα	 κι	 έξω	 από	 την	 τάξη,	
καλείται	 σήμερα	 να	 αντιμετωπίσει	 και	 να	 διαχειριστεί	 παιδαγωγικά	 τις	 κοινωνικές	 και	
οικογενειακές	 κρίσεις	 που	βιώνουν	οι	 μαθητές	 τους,	 τις	 συνέπειες	 των	οποίων	δεν	 είναι	
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καθόλου	εύκολο	να		διαχειριστούν,	γιατί	συνδέονται	με	δύσκολα	κοινωνικά	ζητήματα	που	
δε	λύνονται	άμεσα.		Από	τα	πρώτα	ζητήματα	που	προκύπτουν	μέσα	από	τη	διεξαγωγή	της	
συζήτησης	πρωταρχικό	είναι	το	θέμα	της	επιβίωσης	των	ίδιων	και	των	οικογενειών	τους.	
«…	 πιστεύω	 ότι	 πολλοί	 εκπαιδευτικοί,	 θύματα	 κι	 αυτοί	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 επειδή	
είχαν	 μια	 σταθερή	 δουλειά,	 πιο	 εύκολο	 κάνανε	 κάποια	 ανοίγματα,	 πιο	 εύκολα	
πληρωθήκαν	περισσότερο,	και	βλέπω	τώρα	τους	εκπαιδευτικούς	και	βλέπω	κι	από	εμένα	
ότι	 είναι	 τόσο	 έντονα	 τα	 οικονομικά	 προβλήματα	 που	 μου	 αποσπούν	 την	 προσοχή,	 μου	
τραβούν	 πάρα	 πολύ	 ενέργεια,	 με	 παιδιά	 που	 σπουδάζουν	 τα	 παιδιά	 μου»	 (FG1,	Μ2,	 σ.	
113).	
Η	χρόνια	αδιοριστία,	με	τις	εγχώριες	πολιτικές	επιλογές,	η	μείωση	των	μισθών,	το	κυνήγι	
των	 προσόντων	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 	 η	 αγορά	 των	 προσόντων	 καθώς	 απαξιώθηκε	 το	
βασικό	 πτυχίο,	 προκαλεί	 ανασφάλεια	 και	 άγχος	 στους	 εκπαιδευτικούς.	 Κάθε	 Ιούνιο	
απολύονται	 σε	 μια	 διαρκή	 κατάσταση	 η	 οποία	 δεν	 έχει	 μόνο	 επιπτώσεις	 στη	 ζωή	 των	
εκπαιδευτικών	αλλά	υπονομεύει	και	την	ποιότητα	της	εργασίας	τους.		
«…	εγώ	θα	μιλήσω	για	το	χώρο	της	ειδικής	αγωγής,	όταν	δε	ξέρεις	κάθε	χρόνο	αν	θα	είσαι	
σε	ένα	σχολείο,	όταν	πηγαίνεις	Οκτώβρη,	Νοέμβρη	σε	ένα	σχολείο	κι	έχει	ξεκινήσει	ήδη	το	
σχολικό	 έτος,	 μέχρι	 να	 γνωρίσεις	 το	 παιδί,	 να	 γνωρίσεις	 τους	 γονείς,	 να	 να	 να…,	 να	
συνεργαστείς,	όταν	δεν	έχεις	το	δικό	σου	χώρο,	όταν	μέχρι	να	γνωρίσεις	τους	άλλους,	όταν	
δε	 ξέρεις	 αν	 θα	 ξαναείσαι	 τον	 επόμενο	 χρόνο,	 σίγουρα	 όχι	 μόνο	 δυσκολεύεις	 αλλά	 και	
καταστρέφεις	την	εκπαιδευτική	διαδικασία.»	(FG1,	Μ4,	σ.	113).	
Ο	καθηγητής	φιλοσοφίας	της	παιδείας	του	ΑΠΘ,	Π.	Παυλίδης	αναφέρει	σχετικά,	ότι:	«η	ζωή	
και	 εργασία	 των	 εκπαιδευτικών	 (όπως	 και	 όλων	 των	 ανθρώπων	 που	 ασχολούνται,	 ή	
ακριβέστερα	καλούνται	να	ασχοληθούν,	με	δημιουργική	διανοητική	δραστηριότητα)	σε	ένα	
ανασφαλές	 περιβάλλον,	 η	 υπαγωγή	 τους	 σε	 εργασιακό	 ανταγωνισμό	 και	 επαγγελματική	
αβεβαιότητα	 υπονομεύει	 θεμελιωδώς	 τη	 δημιουργική	 υλοποίηση	 του	 έργου	 τους,	
υποχρεώνοντάς	 τους	 σε	 εναγώνια	 προσπάθεια	 προστασίας	 του	 εαυτού	 και	 επιβίωσής	
τους»	(Παυλίδης,	2016).	
Έχουν	την	αίσθηση	της	προσωρινότητας	στην	εκπαίδευση,	νιώθουν	αποξενωμένοι,	καθώς	
μετακινούνται	σε	πολλά	διαφορετικά	σχολεία,	μες	στην	ίδια	χρονιά	είτε	ως	αναπληρωτές	
είτε	ως	μόνιμοι	(ειδικότητες),	κάτι	που	δεν	τους	επιτρέπει	να	γνωρίζουν	την		«κουλτούρα»	
και	τις	ιδιαιτερότητες	των	σχολείων,	εκφράζοντας		της	αγωνία	ότι	αυτό	είναι	ο	πιο	σοβαρός	
λόγος	 που	 δεν	 έχουν	 χρόνο	 να	 αφιερώσουν	 στους	 μαθητές	 τους	 για	 να	 τους	 γνωρίσουν	
καλύτερα:	 «Τρέχουμε,	 είμαστε	 με	 την	 ψυχή	 στο	 στόμα,	 έχουμε	 γονατίσει.	 Έχουμε	
γονατίσει,	από	διάλειμμα	σε	διάλειμμα,	είναι	απερίγραπτο	αυτό	που	συμβαίνει.	Και	πλέον	
δε	βρίσκουμε	το	χρόνο	καν	να	παραπονεθούμε.	Δεν	προλαβαίνουμε	καν	να	σκεφτούμε	τι	
μας	συμβαίνει	…	δε	γνωρίζουμε	τους	μαθητές	μας	...	Αυτό	όλο	το	πράγμα	ψυχολογικά	σε	
αποδυναμώνει	 και	 σίγουρα	 δε,	 έχει	 επίπτωση	 στο	 εκπαιδευτικό	 σου	 έργο	 ...»	 (FG1,	Μ8,	
σ.115)	
Η	πλειοψηφία	επισημαίνει	την	εντατικοποίηση	του	σχολείου,	μέσα	από	το	κυνήγι	της	ύλης	
και	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος,	 που	 ως	 αποτέλεσμα	 έχει	 να	 μην	 τους	 επιτρέπονται	
χρονικά	περιθώρια	να	σταθούν	στα	προβλήματα	των	μαθητών	τους	κάτι	που	δε	συμβαίνει	
στην	 προσχολική	 αγωγή,	 όπως	 αναφέρουν.	 Αυτό	 προκαλεί	 ενοχές	 και	 εξάντληση,	 καθώς	
νιώθουν	 αναποτελεσματικοί	 και	 ματαιωμένοι	 ως	 εκπαιδευτικοί.	 Η	 αυτοπεποίθησή	 τους	
συνθλίβεται	 όταν	 διαπιστώνουν	 ότι	 δεν	 έχουν	 την	 αξιοσύνη	 ή	 τις	 ικανότητες	 να	
συμβάλλουν	 με	 επιτυχία	 στη	 σχολική	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 τους	 ζητήματα	 που	 τους	
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καθιστούν	ευάλωτους	στην	εξουθένωση	και	σε	ψυχοσυναισθηματικές	αρνητικές	συνέπειες	
για	 την	 προσωπικότητά	 τους	 και	 την	 επαγγελματική	 τους	 αυτοαντίληψη(Kelchtermans,	
1996·Kefalidou,	 Vassilakis	 &	 Pitsalidis,	 2015·	 Capraraetall,	 2003).Όσο	 πιο	 ισχυρή	 είναι	 η	
δέσμευσή	 τους	 προς	 το	 επάγγελμα,	 η	 προσήλωσή	 τους	 στο	 σχολείο	 και	 η	 αίσθηση	 του	
καθήκοντος	 τόσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	 απογοήτευση	 όταν	 νιώθουν	 ανεπαρκείς	
επαγγελματικά	(Ball,	2003).		
«Εγώ	 λέω	 ότι	 μεγάλη	 ευθύνη	 έχει	 για	 την	 κατάσταση	 αυτή	 με	 τα	 καινούρια	 βιβλία	 που	
δουλεύω	 τα	 τελευταία	 10	 χρόνια,	 αυτά	 με	 τη	 φοβερή	 εντατικοποίηση	 του	 δημοτικού	
σχολείου	 που	 χάνει	 τελείως	 τον	 παιδαγωγικό	 του	 χαρακτήρα	 από	 ένα	 σημείο	 και	 μετά,	
δηλαδή,	όλοι	οι	δάσκαλοι	από	τις	μικρές	τάξεις	ως	τις	μεγαλύτερες	κατευθύνονται	σε	ένα	
απίστευτο	κυνηγητό	της	ύλης»	(FG1,	Μ7,	σ.138).	
Σε	 πολλά	 σημεία	 της	 συζήτησης	 εκφράζεται	 έντονα	 και	 η	 αγωνία	 για	 το	 ρόλο	 του	
διευθυντή,	όπως	διαμορφώνεται	από	το	νομοθετικό	πλαίσιο	και	θεωρούν	ότι	η	εφαρμογή	
της	αξιολόγησης	των	εκπαιδευτικών	αλλά	και	 της	βαθμολογίας	 των	μαθητών,	προκάλεσε	
και	 προκαλεί	 επιπλέον	 πίεση,	 ένταση	 και	 καλλιεργεί	 τον	 ανταγωνισμό	 στη	 σχολική	
κοινότητα,	με	αντίκτυπο	στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	και	τους	μαθητές.	
«Η	βαθμολογία	είναι	ένα	στοιχείο	το	οποίο	ενισχύει	τον	ανταγωνισμό,	διαίρει,	διαχωρίζει,	
το	 ξέρουμε	 όλοι	 αυτό	 και	 μάλλον	 το	 έχουμε	 αποδεχτεί	 και	 όλοι	 αυτό.	 Δηλαδή	 μαθητές,	
γονείς	 και	 εκπαιδευτικοί.	Άρα	λοιπόν	η	 ίδια	η	 λειτουργία	υπονομεύει	 τους	στόχους.	 Ενώ	
αξίες	 δουλεύονται	 ας	 πούμε	 στο	 μικροεπίπεδο	 της	 τάξης,	 όλη	 γενικότερα	 η	 φιλοσοφία	
αυτού	του	σχολείου	καταλήγει	τελικά	σε	έναν	ανταγωνισμό	που	βέβαια	κορυφώνεται	στις	
πανελλαδικές	εξετάσεις,	όπου	εκεί	είναι	“ο	θάνατός	σου	η	ζωή	μου”,	θα	περάσω	εγώ	και	
θα	μείνεις	εσύ	απ’	έξω»	(FG1,	Μ5,	σ.	122).	
«Λοιπόν	το	κλίμα	μεταξύ	των	συναδέλφων:	το	κυνήγι	των	χαρτιών.	Να	μαζεύω	χαρτιά,	να	
μείνω	στη	θέση	μου,	να	κάνω	τα	μεταπτυχιακά	μου,	τα	διδακτορικά	μου,	για	να	μπορέσω	
να	 μείνω	 στη	 θέση	 μου,	 για	 να	 μπορέσω	 να	 γίνω	 διευθυντής,	 σχολική	 σύμβουλος	 και	
οτιδήποτε	άλλο	θέλω.	Δεν	υπήρχε	παλιά	τόσο	έντονο	…	Προκειμένου	να...	δηλαδή	σκέψου	
ότι	 αυτός	 ο	 εκπαιδευτικός	 θα	 θεωρείται	 καλός	 εκπαιδευτικός	 από	 τη	 στιγμή	 που	 έχει	
μεταπτυχιακό,	 καλύτερος	 από	 κάποιον	 άλλον	 …	 Όσον	 αφορά	 τη	 διαδικασία	 της	
αξιολόγησης.	 Αλλά	 κι	 αυτό	 είναι	 απόρροια	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 η	 αξιολόγηση	 που	
έχουμε	μπει	σε	αυτό	το	κλίμα.»	(FG2,	Μ14,	σ.	147).	
	
Τρίτη	Κατηγορία:	Ο	πολυδιάστατος	ρόλος	που	καλείται	ο	εκπαιδευτικός	να	διαδραματίσει	

στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	στο	σημερινό	σχολείο	
Οι	εκπαιδευτικοί	 	στο	σύνολό	τους	περιγράφουν	με	σαφήνεια	το	ρόλο	τους	ο	οποίος	δεν	
περιορίζεται	μόνο	στην	διδασκαλία,	αλλά	αντιλαμβάνονται	από	τους	ίδιους	τους	μαθητές	
τους,	ότι	αναζητούν	στον	 ίδιο	τον	εκπαιδευτικό,	να	καλύψουν	το	κενό	της	απουσίας	 	 της	
οικογένειας.	 Προσπαθεί	 να	 καλύψει	 τις	 γνωστικές	 μαζί	 με	 τις	 ποικίλες	
ψυχοσυναισθηματικές	 ανάγκες	 των	 μαθητών:	 «…ο	 ρόλος	 μας	 έχει	 γίνει	 πολλαπλός.	 Από	
παιδαγωγικός	 (ρόλος),	 έχουμε	 γίνει	 ο	ψυχολόγος	 των	παιδιών	 και	 των	 γονιών,	…	Λοιπόν	
παιδαγωγικός	 πρώτα	 ο	 ρόλος	 μας,	 κατά	 ένα	 30-40%	 πλέον	 τώρα,	 τόσο	 λίγο	 αυτό	 το	
ποσοστό	δίνω	και	κατά	ένα	πολύ	μεγαλύτερο	ψυχολογικός	και	κοινωνικός»	(FG2,	Μ13,	σ.	
197)	ή	«…Παίζω	το	ρόλο	δηλαδή	της	μαμάς,	του	ανθρώπου	που	πρέπει	να	το	στηρίξει	σε	
οτιδήποτε	πρόβλημα	 έχει	 ακόμα	με	 το	φίλο	 του	…	Άρα	 λοιπόν	 εγώ	 νομίζω	 τα	 τελευταία	
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χρόνια	 είναι	 περισσότερο	 κοινωνική	 λειτουργός,	 περισσότερο	 παιδοψυχολόγος,	
περισσότερο	σύμβουλος	γονέων,	παρά	δασκάλα»	(FG2,	Μ18,	σ.	152).	
Σύμφωνα	με	τη	Emmy	Werner,	καθηγήτρια	εξελικτικής	ψυχολογίας	στο	Πανεπιστήμιο	της	
Καλιφόρνια,	 «οι	 περισσότερες	 διαχρονικές	 μελέτες	 για	 τα	 ψυχικώς	 ανθεκτικά	 παιδιά,	
κατέδειξαν	ότι	απολαμβάνουν	να	πηγαίνουν	στο	σχολείο	καθώς	αυτό	μετατρέπεται	σε	ένα	
«δεύτερο	 σπίτι»,	 ένα	 καταφύγιο	 από	 το	 δυσλειτουργικό	 οικογενειακό	 περιβάλλον»	
(Wernerστο	Henderson	&	Milstein,	2008:	13-14).	
Έτσι	 ο	 εκπαιδευτικός	 καλείται	 να	 διαχειριστεί	 με	 το	 πιο	 αποδοτικό	 τρόπο	 κρίσεις,	 που	
παρουσιάζονται	 καθημερινά	 στο	 χώρο	 του	 σχολείου	 και	 	 να	 παίξει	 έναν	 «πολυδύναμο	
ρόλο»,	«του	γονιού»,	«του	ψυχολόγου»,		«του	εμψυχωτή»,	«του	κοινωνικού	λειτουργού»,	
«του	 παιδοψυχολόγου»,	 «του	 συμβούλου	 γονέων»,	 «του	 φίλου»	 αναγνωρίζοντας,	 	 ότι	
«δεν	μπορεί	ούτε	και	έχει	 τις	κατάλληλες	γνώσεις	και	στρατηγικές»	να	φέρει	σε	πέρα	με	
αποτελεσματικό	 τρόπο	 αυτή	 την	 ευθύνη.	 Νιώθει	 «αδύναμος»,	 «ανήμπορος»	 ν’	
ανταπεξέλθει,	διακατέχεται	από	αισθήματα	χαμηλής	αυτοεκτίμησης,	θεωρεί	ότι	δεν	έχει	το	
γνωστικό	 υπόβαθρο	 για	 να	 αντιμετωπίσει	 όλα	 τα	 ζητήματα	 τα	 οποία	 απαιτούν	
συστηματική	και	διαρκή	παρέμβαση.		
«Εγώ	 συνηγορώ	 υπέρ	 της	 επιμόρφωσης	 που	 είπες	 πριν.	 Ότι	 πέρα	 των	 επαγγελματιών	
ψυχολόγων,	ο	δάσκαλος	πρέπει	να	είναι	επιμορφωμένος,	πρέπει	να	μπορεί	να	διαχειριστεί	
κρίσεις»	(FG2,	Μ17,	σ.155)	
	
Τέταρτη	Κατηγορία:	Απαραίτητες	συνθήκες	για	να	βιώνουν	οι	εκπαιδευτικοί	επαγγελματική	

ικανοποίηση	και	ψυχική	ανθεκτικότητα	
Οι	εκπαιδευτικοί	και	στις	δύο	ομάδες,	τόνισαν	μια	σειρά	από	σημαντικές	προϋποθέσεις	για	
να	 βιώνουν	 ικανοποίηση	 και	 ψυχική	 ανθεκτικότητα	 στην	 εργασία	 τους.	 Αυτά	 είναι:	 η	
εργασιακή	σταθερότητα,	καλύτερες	οικονομικές	απολαβές,	ώστε	να	μην	έχουν	το	άγχος	της	
επιβίωσης,	 ενώ	 στο	 χώρο	 εργασίας	 τους	 ανέδειξαν	 πρωταρχικά	 τις	 ελλείψεις	 στις	
απαραίτητες	 υλικές	 υποδομές	 που	 δυσκολεύει	 το	 διδακτικό	 τους	 έργο	 καθημερινά.	 Στη	
συνέχεια	 έθεσαν	 μια	 σειρά	 από	 ζητήματα	 τα	 οποία	 θεωρούν	 πολύ	 	 σημαντικά,	 όπως,	 η	
συμμετοχή	στη	λήψη	αποφάσεων,	ο	αποφασιστικό	ρόλος	 του	συλλόγου	διδασκόντων	σε	
ό,τι	έχει	σχέση	με	τη	λειτουργία	του	σχολείου	και	τη	συμμετοχή	σε	τακτικές	παιδαγωγικές	
συνεδριάσεις	για	το	περιεχόμενο	της	εκπαίδευσης,	τις	ανάγκες	και	δυσκολίες	των	μαθητών	
και	τη	συμμετοχή	στους	τρόπους	υποστήριξής	τους.	Τα	υπάρχοντα	προγράμματα	σπουδών	
προωθούν	 τον	 κατακερματισμό	και	 την	 εντατικοποίηση	 της	 γνώσης,	 την	υποβάθμιση	 της	
συναισθηματικής,	 καλλιτεχνικής,	 αισθητικής	 και	 αθλητικής	 αγωγής	 και	 δίνουν	 έμφαση	
στον	έλεγχο	της	κατάρτισης	με	πολλές	θεωρητικές	εξετάσεις.	Επιπλέον,	παραγνωρίζουν	την	
ποικιλομορφία	των	μαθητών	(κοινωνική	προέλευση,	μορφωτικό	και	πολιτισμικό	κεφάλαιο,	
ειδικές	ανάγκες,	οικογενειακή	κατάσταση,	διαφορετικές	ταχύτητες	μαθητικού	δυναμικού),	
οξύνουν	 τις	εκπαιδευτικές	ανισότητες	και	αποκλείουν	πολλούς	μαθητές	 	από	το	δημόσιο	
σχολείο.	Ο	ρόλος	του	εκπαιδευτικού,	όπως	αναφέρθηκε	και	πιο	πάνω,	υποβαθμίζεται	στο	
ρόλο	 διεκπεραιωτή	 της	 ύλης,	 εξαφανίζοντας	 μ’	 αυτό	 τον	 τρόπο	 τη	 διανοητική	 εργασία,	
συρρικνώνει	 τα	 περιθώρια	 ανάπτυξης	 πρωτοβουλιών	 σε	 μια	 κατεύθυνση	 κοινωνικής	
ευαισθησίας	και	παρέμβασης	προκαλώντας	απογοήτευση	και	ματαίωση	για	το	έργο	τους.	
Αυτό	 οι	 εκπαιδευτικοί	 συνολικά	 το	 εκφράζουν	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 συζήτησης,	 με	
διάφορους	 τρόπους	 είτε	 ως	 αδυναμία	 να	 καθορίσουν	 τη	 διδακτική	 διαδικασία,	 είτε	 ως	
επαγγελματική	εξουθένωση,	είτε	ως	αποθάρρυνση	εξαιτίας	της	γραφειοκρατίας.		
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Προτείνουν	 συνδιδασκαλία	 των	 διδακτικών	 αντικειμένων	 στην	 τάξη	 σε	 μια	 προσπάθεια	
ενοποίησης	 της	 διασπασμένης	 γνώσης,	 όπως	 διδάσκεται	 σήμερα,	 σε	 τόσα	 διαφορετικά	
διδακτικά	 αντικείμενα	 αλλά	 και	 αποτελεσματικότερης	 παιδαγωγικής	 αντιμετώπισης	 των	
μαθησιακών	δυσκολιών	μέσα	στην	τάξη.	
«Κι	 εγώ	 θα	 συμφωνήσω	 πάρα	 πολύ	 με	 το	 ρόλο	 της	 καλής	 επικοινωνίας	 και	 θα	 πω	 και	
συνεργασίας,	γιατί	με	αφορά,	(ως	εκπαιδευτικό	της	ειδικής	αγωγής)επειδή	θεωρώ	ότι,	εγώ	
προσωπικά	έτσι	όπως	το	βιώνω	κι	αν	δε	συνεργαστώ	με	το	δάσκαλο	της	τάξης,	περνώντας	
σε	ένα	άλλο	μοντέλο	συμπερίληψης	και	σε	ένα	μοντέλο	συνδιδασκαλίας	μέσα	στην	 τάξη	
…»	(FG1,	Μ4,	σ.121).	
Έχοντας	 υπόψη,	 ότι	 η	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 στο	 σημερινό	 σχολείο	 δίνει	 περισσότερη	
βαρύτητα	στη	γνωστική	ανάπτυξη	σε	βάρος	της	συναισθηματικής,	προτείνουν	μείωση	της	
ύλης	 και	 δραστηριότητες	 που	 ευνοούν	 την	 αλληλεπίδραση	 και	 την	 ανάπτυξη	 θετικών	
διαπροσωπικών	σχέσεων,	την	κατανόηση	των	συναισθηματικών	καταστάσεων	του	μαθητή	
και	των	ψυχολογικών	αναγκών	του,	την	προώθηση	των	αξιών	της	κοινωνικής	αλληλεγγύης	
με	 σχολείο	 ανοιχτό	 στους	 γονείς	 και	 στα	 προβλήματα	 της	 τοπικής	 κοινωνίας	 και	 της	
δημοκρατικής	λειτουργίας	του	σχολείου	γενικότερα.	
«Μ’	 αυτή	 την	 έννοια	 λοιπόν,	 εγώ	 λέω	 πως	 πρέπει	 να	 πάμε	 απαραίτητα	 σε	 αλλαγή	
αναλυτικού	 προγράμματος,	 σε	 ένα	 πιο	 ευέλικτο	 πρόγραμμα,	 λιγότερο	 «βαρύ»	 απ’	 αυτό	
που	βλέπουμε	τώρα	και	με	διαφοροποιημένους	στόχους.	Εδώ	πρέπει	να	εμπλακεί	κατά	τη	
γνώμη	 μου	 και	 ο	 σύλλογος	 διδασκόντων·	 να	 μπορέσει	 με	 τον	 τρόπο	 του	 να	 ορίσει	 ένα	
πλαίσιο	που	θα	αποφορτίζει	τα	παιδιά	ώστε	να	μπορούν	να	ανταπεξέρχονται	ευκολότερα	
στις	απαιτήσεις	του»	(FG1,	Μ5,	117).	
O	 ρόλος	 του	 διευθυντή	 θίγεται	 και	 πάλι	 ως	 σημαντικός	 παράγοντας	 διαμόρφωσης	
συνθηκών	 για	 να	 βιώνουν	 και	 ψυχική	 ανθεκτικότητα,	 καθώς	 θεωρούν	 ότι	 απ’	 αυτόν	
εξαρτώνται	οι	σχέσεις	 και	 το	συναδελφικό	κλίμα	 του	σχολείου.	Προωθητικοί	παράγοντες	
είναι	η	ισότιμη	συνεργασία	και	συμμετοχή,		η	επικοινωνία,	η	κατανόηση	και	η	αλληλεγγύη	
μεταξύ	των	εκπαιδευτικών	του	σχολείου,	αποτελούν	τα	πιο	σημαντικά	χαρακτηριστικά	που	
καταγράφονται	 στις	 απαντήσεις	 συνολικά	 για	 να	 νιώθουν	 ικανοί	 να	 επιτελέσουν	 το	
εκπαιδευτικό	 τους	 έργο	 αποδοτικά	 και	 να	 βιώνουν	 επαγγελματική	 ικανοποίηση	 και	
ανθεκτικότητα.		

	
Πέμπτη	Κατηγορία:	Αξίες	και	χαρακτηριστικά	που	χρειάζεται	να	διέπουν	το	σχολείο	ώστε	να	

στηρίζει	αποτελεσματικά	μαθητές,	εκπαιδευτικούς	και	γονείς	
Ένας	 πλούτος	 προτάσεων	 αναδεικνύεται	 μέσα	 από	 το	 διάλογο	 και	 τις	 απαντήσεις	 των	
εκπαιδευτικών	οι	οποίοι	σκιαγραφούν	το	προφίλ	ενός	σχολείου	που	θα	στηρίζει	 τα	μέλη	
της	 σχολικής	 κοινότητας	 σε	 αυτές	 τις	 δύσκολες	 κοινωνικοικονομικές	 συνθήκες.	 Οι	
εκπαιδευτικοί	 σχεδιάζουν	 και	 προτείνουν	 ένα	 «οραματικό»	 στην	 ουσία	 σχολείο	 με	
δημοκρατική	«κουλτούρα»	διοίκησης	και	χαρακτηριστικά	που	προάγουν	το	ανθρωπιστικό	
σχολείο,	σε	αντίθεση	με	το	ανταγωνιστικό	πλαίσιο	λειτουργίας	που	ισχύει	αυτή	τη	στιγμή.		
«Ένα	 σχολείο	 που	 καλλιεργεί	 τη	 συναισθηματική	 νοημοσύνη.	 Αυτό	 τα	 λέει	 όλα	 νομίζω,	
γιατί	 έχουμε	 μέσα	μας	 συναισθήματα,	 όλοι	 έχουμε	 συναισθήματα,	 να	 τα	 βγάλουμε	 λίγο	
στην	επιφάνεια,	να	τα	καλλιεργήσουμε,	και	να	δουλεύουμε	με	βάση	αυτά»	(FG2,	Μ18,	σ.	
157).	
«…Εγώ	 νομίζω,	 αυτό	 που	 είπε	 και	 ο	 συνάδελφος	 με	 το	Μ10,	 ότι	 ο	 πυρήνας	 μας	 είναι	 ο	
σύλλογος,	από	εκεί	θα	αντλήσουμε	την	ενέργεια,	ότι	από	εκεί	θα	κάνουμε	τα	πρώτα	μας	
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εμβρυακά	βήματα	και	από	κει	μέσα	θα	αναδείξουμε	και	θα	μπορέσουμε	να	εξελιχθούμε	
και	να	νιώσουμε	ασφάλεια,	κατανόηση,	ανταλλαγή	εμπειριών·	μόνο	μέσα	από	εμάς,	μόνο	
μέσα	από	το	δικό	μας	σύλλογο	και	τη	δική	μας	επικοινωνία»	(FG1,	Μ8,	σ.131).	
Οι	 εκπαιδευτικοί	 περιγράφουν	 έναν	 τύπο	 σχολείου	 που	 θα	 στηρίζει	 μαθητές,	
εκπαιδευτικούς	 και	 γονείς	 θα	 καλλιεργεί	 κοινές	 αξίες	 και	 οράματα	 με	 την	 αντίληψη	 της	
ισότιμης	συμμετοχής	και	συνεργασίας,	την	αίσθηση	του	«ανήκειν»,	την	«από	κοινού	λήψη	
αποφάσεων»,	την	ανάπτυξη	κοινωνικών	δεξιοτήτων	ζωής,	το	«άνοιγμα»	του	σχολείου	στην	
ευρύτερη	 τοπική	 κοινωνία	 και	 την	 κοινή	 δράση,	 ένα	 σχολείο	 που	 ενδιαφέρεται	 για	 την	
ψυχική	 υγεία	 των	 μελών	 του,	 πρωτοβουλίες	 που	 λαμβάνουν	 υπόψη	 τις	 ανάγκες	 και	 τις	
προσδοκίες	τους,	και	διαμόρφωση	μιας	στάσης	όπου	όλοι	μπορούν	να	πετύχουν	(Spreitzer,	
1995,	1996·	Henderson	&	Milstein,	2008:	91-99).	
Έχοντας	 υπόψη,	 ότι	 η	 διάρθρωση	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 και	 η	 εκπαιδευτική	
διαδικασία	συνολικά	στο	σημερινό	σχολείο	παραβλέπει	το	ζήτημα	της	ποικιλομορφίας	των	
μαθητών,	 καθώς	 και	 τις	 κοινωνικοσυναισθηματικές	 ανάγκες	 τους,	 είναι	 περισσότερο	
αναγκαίο	από	κάθε	άλλη	φορά	το	σχολείο	να	προσανατολιστεί	στην	προώθηση	των	αξιών	
της	κοινωνικής	δικαιοσύνης,	της	αλληλεγγύης	και	της	δημοκρατίας.	
Το	σχολείο,	ως	σύνολο,	χρειάζεται	να	μετασχηματιστεί,	να	παρέχει	εκείνο	το	υποστηρικτικό	
περιβάλλον	και	τη	φροντίδα	που	θα	προάγουν	την	ψυχική	ανθεκτικότητα	των	μαθητών	και	
των	εκπαιδευτικών,	με	την	ανάπτυξη	ισχυρών	και	αμοιβαίων	συναισθηματικών	δεσμών,	με	
ουσιαστική	 συμμετοχή	 των	 μελών	 της	 σχολικής	 κοινότητας,	 γονέων,	 μαθητών	 και	
εκπαιδευτικών	στο	σχεδιασμό	και	την	επίλυση	των	προβλημάτων	δίνοντας	έτσι	μηνύματα	
αισιοδοξίας	 και	 αυτοπεποίθησης	 στα	 μέλη	 της	 για	 το	 παρόν	 και	 το	 μέλλον	 της	 ζωής	
(Henderson&Milstein,	2008).		
Αναδεικνύεται	και	από	τις	δύο	συζητήσεις	η	ανάγκη	των	εμπλεκόμενων	στην	εκπαίδευση	
για	«συλλογική	δράση	απέναντι	στον	ατομικό	δρόμο,	κοινωνική	ενεργοποίηση	σε	δράσεις	
με	 γονείς	 και	 την	 τοπική	 κοινωνία	 π.χ.	 στρατόπεδα-περιαστικές	 καλλιέργειες,	 εθελοντικό	
καθαρισμό	 ακτών,	 κίνημα	 ενάντια	 στην	 ηλεκτρομαγνητική	 ακτινοβολία,	 κατάργηση	
νηπιαγωγείων,	κ.ά.»	
«…Θεωρώ	πολύ	σημαντική	την	συμμετοχή	μου	σε	κοινωνικά	και	εκπαιδευτικά	κινήματα	για		
την	κοινωνική	αλλαγή.	Ό,τι	συμβαίνει	γύρω	μας	αφορά	άμεσα	και	πρέπει	να	συμμετέχουμε	
με	 όποιον	 τρόπο	 μπορούμε	 	 περνώντας	 από	 την	 ατομική	 στη	 	 συλλογική	 δράση»	 (FG2,	
Μ16,	σ.209).	
Για	τον	Freire	το	σχολείο	ως	πρακτικό-θεωρητικό	πλαίσιο	δεν	μπορεί	να	αγνοήσει	τη	γνώση	
γι’	αυτά	που	συμβαίνουν	στο	πραγματικό	πλαίσιο	των	μαθητών	και	των	οικογενειών	τους.	
Οι	εκπαιδευτικοί	δεν	είναι	μόνο	ειδικοί	 της	διδασκαλίας.	Είναι	και	κοινωνικοί	αγωνιστές,	
επειδή	 είναι	 δάσκαλοι.	 Η	 δουλειά	 του	 εκπαιδευτικού	 δεν	 τελειώνει	 στη	 διδασκαλία	 των	
μαθηματικών,	 της	 γεωγραφίας,	 του	 συντακτικού,	 της	 ιστορίας	 αλλά	 συνεχίζεται	 με	 τον	
αγώνα	ενάντια	στην	κοινωνική	αδικία.	Η	διδασκαλία	αποτελεί	παιδαγωγική	πράξη	ενάντια	
στην	 "κουλτούρα	 της	 σιωπής",	 που	 απελευθερώνει	 τον	 άνθρωπο,	 τον	 εξανθρωπίζει	 και	
ανοίγει	δρόμους	προς	την	ελευθερία	και	το	μετασχηματισμό	σε	πιο	δίκαιη	και	δημοκρατική	
κοινωνία.	(Freire,	2006)	
Οι	 εκπαιδευτικοί,	 ως	 ζωντανό	 κύτταρο	 μιας	 δημοκρατικής	 κοινωνίας	 προβάλλουν	 την	
ανάγκη	 να	 	 υπερασπιστούν	 το	 δημόσιο	 σχολείο	 και	 τις	 δημοκρατικές	 αξίες	 τόσο	 στις	
λειτουργίες	 του	σχολείου	όσο	 και	 στο	 κοινωνικό	πεδίο.	 Είναι	 επίκαιρο	 και	αναγκαίο	όσο	
ποτέ,	 στις	 συγκεκριμένες	 ιστορικές	 συνθήκες,	 απέναντι	 στα	 ιεραρχικά	 πυραμιδωτά	
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σχήματα	διοίκησης,	ανταγωνισμού	και	ελέγχου,	να	αντιπαραθέσουν	τη	λογική	της	ισότιμης	
συνεργασίας(Marks	 &	 Louis,	 1997),	 της	 συναδελφικότητας	 και	 της	 αλληλοϋποστήριξης	
μέσα	στο	σύλλογο	διδασκόντων	αλλά	και	ανάμεσα	στις	σχολικές	κοινότητες.	Ταυτόχρονα,	
πρέπει	 να	 προωθούν	 τη	 δημοκρατική	 λειτουργία	 των	 σχολικών	 τάξεων,	 τη	 δημοκρατική	
διαπαιδαγώγηση	 η	 οποία	 συνδέεται	 άρρηκτα	 με	 την	 αξιοποίηση	 των	 συνεργατικών	
παιδαγωγικών	 πρακτικών.	 Τότε	 το	 σχολείο	 μπορεί	 να	 λειτουργήσει	 στην	 κατεύθυνση	 να	
στηρίξει	τους	μαθητές	και	να	επιτελέσει	την	κοινωνική	του	λειτουργία.	(Γρόλλιος,		2012)	
Επιπλέον,	κατατέθηκαν	και	άλλες	απόψεις	σχετικές	με	σοβαρά	ζητήματα	της	εκπαίδευσης,	
όπως	η	εκπαίδευση	των	παιδιών	με	ειδικές	εκπαιδευτικές	ανάγκες.		Προτείνουν	το	μοντέλο	
της	συνύπαρξης-συνεκπαίδευσης	στο	χώρο	του	τυπικού	σχολείου	των	παιδιών	με	ειδικές	
εκπαιδευτικές	 ανάγκες	 και	 προγραμμάτων	 αλληλεπίδρασης,	 και	 δεξιοτήτων	 ζωής,	 που	
συμπεριλαμβάνει	όλα	τα	παιδιά.			
«Να	 συστεγάζεται,	 να	 υπάρχει	 κτιριακά	 δίπλα,	 ώστε	 να	 μπορείς	 να	 δουλέψεις	 και	 στη	
συμπερίληψη,	 την	 κοινωνικοποίηση	 αυτών	 των	 παιδιών	 με	 παιδιά	 τυπικής	 μαθησιακής	
ανάπτυξης.	…..να	 γυρίσουμε	σ’	αυτό	 το	«σχολείο	 της	 γειτονιάς	μου»,	…	που	παίζει	πολύ	
σημαντικό	 ρόλο	 και	 στη	 ψυχολογία	 του	 παιδιού	 που	 έχει	 αυτισμό	 και	 σύνδρομο	 down,	
…είμαι	εκεί	δίπλα	με	τους	φίλους	μου,	μ’	αυτούς	που	βλέπω	γύρω	γύρω	όταν	βγαίνω	απ’	
το	σπίτι	μου	στο	δρόμο,	να	δουλέψεις	σε	προγράμματα	στο	σούπερ	μάρκετ	της	γειτονιάς	
σου,	στο	πάρκο	της	γειτονιάς	σου,	για	μένα	είναι	πάρα	πολύ	σημαντικό.»	(FG1,	Μ4,	σ.	134).	
	
Έκτη	Κατηγορία:	Συμβουλευτική	διαδικασία	και	δράσεις	που	θα	ενδυναμώσουν	το	ρόλο	

των	εκπαιδευτικών	και	θα	προάγουν	την	ψυχική	τους	ανθεκτικότητα	
Αυτό	που	διατρέχει	και	 τις	δύο	συζητήσεις	 των	ομάδων	εστίασης	είναι	ότι	η	εκπαίδευση	
και	κατ’	επέκταση	ολόκληρη	η	κοινωνία	ζει	σε	συνθήκες	υψηλού	κινδύνου	για	την	ψυχική	
υγεία	εξαιτίας	των	προβλημάτων	σε	κάθε	επίπεδο	της	ζωής,	που	προκαλεί	η	συνεχιζόμενη	
οικονομική	 κρίση.	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 και	 οι	 ίδιοι	 διαβιούν	 στο	 ίδιο	 κοινωνικοοικονομικό	
περιβάλλον,	 πλήττονται	 και	 οι	 ίδιοι	 και	 καθημερινά	 από	 τις	 επιπτώσεις	 της	 κρίσης	 ενώ	
προσπαθούν	 να	 εκπληρώσουν	 το	 εκπαιδευτικό	 τους	 έργο	 κάτω	 από	 τις	 πιο	 αντίξοες	
συνθήκες,	από	κάθε	άλλη	φορά.		
Το	 πρώτο	 και	 πιο	 βασικό	 ζήτημα	 που	 προβάλλουν	 ως	 αναγκαία	 προϋπόθεση	 για	 να	
λειτουργήσουν	ως	εκπαιδευτικοί	αλλά	και	ως	άνθρωποι	μέσα	σ’	αυτές	τις	συνθήκες	που	οι	
ίδιοι	περιέγραψαν	είναι	η	προσωπική	ενδυνάμωσή	τους,	η	στήριξη	του	ρόλου	τους	και	του	
έργου	 τους,	ώστε	 να	 μπορούν	 να	 υποστηρίξουν	 στη	 συνέχεια	 τους	 μαθητές	 τους	 και	 να	
νιώθουν	 αποτελεσματικοί.	 Είναι	 χαρακτηριστικό	 ότι	 οι	 λέξεις	 θέλω	 ή	 χρειάζομαι	
«βοήθεια»,	 «με	βοηθούσε»	«με	βοηθάει»,	 «αλληλοβοήθεια»	 καταγράφηκαν	 είκοσι	 τρεις	
φορές	(23)	στο	FG1	ενώ	τριάντα	μία	φορές(31)	στο	FG2.	
«Γενικότερα,	 αφού	 ζούμε	 εποχές	 δύσκολες	 και	 άρα	 προκύπτουν	 διάφορες	 κρίσεις,	
διαχείριση	 κρίσεων	 έχουμε.	 Σε	 αυτό	 που	 είπε	 ο	 Μ4,	 εντάξει	 συμφωνώ	 ότι	 πώς	 θα	 τα	
αναπτύξουμε	 όλα	 αυτά;	 Θα	 πρέπει	 να	 βοηθηθούμε	 με	 σεμινάρια,	 επιμορφώσεις	 κι	 όλα	
αυτά.	Και	φυσικά,	τόσα	χρόνια	έχουμε	μάθει	ότι	πρέπει	να	αυτομορφωνόμαστε	κιόλας,	να	
ψάχνουμε	κι	όλα	αυτά»	(FG1,	Μ6,	σ.	124).	
Δε	πιστεύουν	ότι	ο	σχολικός	σύμβουλος	σ’	αυτή	τη	δεδομένη	χρονική	συγκυρία	μπορεί	να	
παίξει	 ρόλο	 στην	 προσωπική	 και	 επαγγελματική	 ενδυνάμωσή	 τους,	 καθώς	 με	 το	 νέο	
θεσμικό	 πλαίσιο	 δεν	 είναι	 πια	 ο	 σχολικός	 σύμβουλός,	 με	 την	 έννοια	 της	 παιδαγωγικής	
υποστήριξης,	 όπως	 τον	 γνώριζαν	 από	 το	 προηγούμενο	 νομοθετικό	 πλαίσιο	 που	 έχει	
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καθιερωθεί	από	το	1984,	αλλά	με	το	νέο	νομοθετικό	πλαίσιο	γίνεται	ο	«αξιολογητής»	τους,	
ο	 οποίος	 και	 θα	 καθορίσει	 την	 εργασιακή	 τους	 κατάσταση	 (Καθηκοντολόγιο,	
Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1,	ΦΕΚ	1340/2002).	
«Θέλω	να	πω	το	εξής,	σίγουρα	δε	θέλω	να	ζήσω	αυτό	που	ζω	τώρα,	να	έχω	ας	πούμε	έναν	
σύμβουλο	ο	οποίος	έρχεται	με	ένα	τεφτεράκι	και	μου	βάζει	ας	πούμε	τους	βαθμούς.	Γιατί	
αυτό	συμβαίνει	εδώ	και	χρόνια	στο	σχολείο,	έρχεται	ο	σύμβουλος	και	για	το	οποιοδήποτε	
θέμα	μας	λέει	ας	πούμε	το	τυπικό,	τι	λέει	ο	νόμος	γιατί	θέλει	να	προστατέψει	τον	εαυτό	
του.	Δεν	είναι	μόνο	ο	συγκεκριμένος,	 είναι	και	άλλοι,	 για	διάφορους	λόγους,	δε	θα	τους	
κρίνω,	πάντως	συμβαίνει	αυτό»	(FG1,	Μ2,	σ.129)	ή	ακόμη	και	την	ικανότητα,		
«…δεν	 μπορεί	 ο	 σχολικός	 σύμβουλος	 να	 παίζει	 το	 ρόλο	 του	 πολυεργαλείου	 που	 θα	 έχει	
άποψη	για	όλα,	δε	γίνεται	και	είναι	κρίμα	να	τους	το	ζητάμε	με	αυτόν	τον	τρόπο	γιατί	δεν	
μπορούν	να	ανταπεξέλθουν,	δε	γίνεται»	(FG1,	Μ5,	σ.	133).	
Υποστηρίζουν	 ότι	 πυρήνας	 για	 τις	 συμβουλευτικές	 παρεμβάσεις,	 είναι	 ο	 Σύλλογος	
Διδασκόντων	 και	 θεωρούν	 ότι	 μια	 παρέμβαση	 μπορεί	 να	 έχει	 αποτελέσματα,	 μόνο	 αν	
εμπλέκει	όλα	τα	μέλη	της	σχολικής	κοινότητας,	καθώς	θεωρούν	ότι	απαιτούνται	αλλαγές	
πολιτικές,	 κοινωνικοοικονομικές,	 εκπαιδευτικές	 και	 όχι	 αλλαγές	 μόνο	 στα	 στενά	 πλαίσια	
του	σχολείου	(Kimwareyetall,	2014·Hargreaves	&	Goodson,	1996).	
«…	 διαφωνώ	 αν	 υπάρξει	 μια	 συμβουλευτική,	 μια	 ομάδα	 που	 θα	 είναι	 έξω	 από	 αυτό	 το	
χώρο.	Εκεί	μέσα,	στο	χώρο,	να	βρούμε	την	ώρα,	την	ημέρα	και	εκεί	μέσα	σ’	αυτό	το	χώρο	
νομίζω	ότι	πρέπει	να	αναλύσουμε	τα	θέλω	μας	και	τις	ανάγκες	μας	και	τις	προτάσεις	μας.	
Άρα,	ένας	χώρος	που	θα	τον	πλαισιώσει	ο	σύλλογός	μας,	ανοιχτός	με	γονείς	και	μαθητές,	
αλλά	ας	αρχίσουμε	από	εμάς,	τον	πυρήνα	μας,	κι	εμείς	αν	καταφέρουμε	μέσα	στο	χώρο	το	
συγκεκριμένο	να	αρχίσουμε	να	δουλεύουμε,	όχι	έξω	απ’	αυτό»	(FG1,	Μ8,	σ.131).	
Στη	θεωρία	των	Βασικών	Ψυχολογικών	Αναγκών	(BPNT),	που	εντάσσεται	στη	θεωρία	του	
«Αυτοκαθορισμού»	(SDT),	των	E.L.	Deci	και	R.M.Ryan	(1985),	η	ικανοποίηση	των	βασικών	
ψυχολογικών	 αναγκών	 (δηλαδή	 της	 «αυτονομίας»,	 της	 «επιδεξιότητας»	 και	 της	
«συσχέτισης»)	αποτελεί	μια	από	τις	ενδογενείς	ψυχολογικές	 τάσεις,	που	επιδρούν	στην	
κινητοποίηση	 του	 κινήτρου,	 της	 δέσμευσης,	 της	 βούλησης,	 της	 ευεξίας,	 της	 πνευματικής	
και	 ψυχοκοινωνικής	 υγείας	 καθώς	 και	 ολοκλήρωσης	 του	 εαυτού.	 «Πάντως	 δεν	 έχει	
ερευνηθεί	 σε	 βάθος	 το	 πώς	 το	 επίπεδο	 της	 φτώχειας	 και	 η	 κρίση	 στην	 Ελλάδα	 έχουν	
επηρεάσει	την	ικανοποίηση	των	βασικών	ψυχολογικών	αναγκών»	(Βαρσάμης,	2016).	
Η	 επαγγελματική	 ενδυνάμωση	 αποτελεί	 μια	 σύνθετη	 και	 πολύπλευρη	 έννοια	 που	
αναφέρεται	 στην	 κοινωνικοδομική	 περιοχή	 υποστήριξης	 των	 εκπαιδευτικών	 στο	 σχολικό	
οργανισμό	 και	 στη	ψυχοσυναισθηματική	 τους	 ενδυνάμωση.	 Το	μοντέλο	 της	 Short	 (1992)	
για	 την	 επαγγελματική	 ενδυνάμωση	 και	ψυχική	 ανθεκτικότητα	 των	 εκπαιδευτικών,	 είναι	
ένα	μοντέλο	ολιστικής	προσέγγισης	της	επαγγελματικής	ενδυνάμωσης	που	συμβαδίζει	με	
τις	ανάγκες	τους,	όπως	αυτές	προέκυψαν	από	τη	συζήτηση	των	συμμετεχόντων/μελών	και	
περιλαμβάνει	έξι	διαστάσεις	της	επαγγελματικής	ενδυνάμωσης:	Λήψη	απόφασης	(decision	
making),	 επαγγελματική	 ανάπτυξη	 (professional	 growth),	 κύρος	 (Status),	
αυτοαποτελεσματικότητα	 (self-efficacy),	 αυτονομία	 (autonomy)	 και	 επιρροή	 (impact).	
(Short	&	Rinehart,	1992·Rinehart	et	all,	1998·Maeroff,	1988·Edwards	et	all,	2002·Zembylas	&	
Papanastasiou,	2004·Mulder,	2013).	
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Συμπεράσματα	
Συνοψίζοντας	 οι	 εκπαιδευτικοί	 περιγράφουν	 τις	 επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	 στο	 σχολείο	
ως	ένα	πολυσύνθετο	και	πολυδιάστατο	κοινωνικό	και	εκπαιδευτικό	πρόβλημα,	εκφράζουν	
προβληματισμούς	και	θέτουν	ζητήματα	για	το	ρόλο	του	σχολείου	και	των	εκπαιδευτικών	σε	
σχέση	 με	 το	 θεσμικό	 πλαίσιο	 (ιεραρχικό	 μοντέλο	 λειτουργίας,	 ανταγωνισμός,	 αναλυτικό	
πρόγραμμα,	 εντατικοποίηση,	 βαθμοθηρία).	 Καταθέτουν	 προτάσεις	 για	 τον	
επαναπροσανατολισμό	του	ρόλου	του	σχολείου	στη	σημερινή	συγκυρία,	την	επανεξέταση	
των	 παιδαγωγικών	 πρακτικών,	 τη	 δημοκρατική	 λειτουργία,	 την	 κριτική	 ανάγνωση	 της	
πραγματικότητας	και	 τη	συνειδητή	συλλογική	εργασία	 της	σχολικής	 κοινότητας.	 Τονίζουν	
ως	 επιτακτική	 ανάγκη	 την	 ανάπτυξη	 θετικών	 διαπροσωπικών	 σχέσεων	 που	 πρέπει	 να	
χαρακτηρίζονται	από	αλληλεγγύη,	ενσυναίσθηση,	συνεργατικές	πρακτικές	και	υποστήριξη	
όλων	 των	μελών	 της	σχολικής	 κοινότητας	σε	αντίθεση	με	 τη	 λογική	 του	ατομικισμού	και	
του	ανταγωνισμού	που	καλλιεργεί	η	θεσμική	παιδαγωγική.	
Οραματίζονται	ένα	σχολείο	το	οποίο	επιτακτικά	χρειάζεται	να	μετασχηματιστεί,	να	παρέχει	
εκείνο	 το	 υποστηρικτικό	 περιβάλλον	 και	 τη	 φροντίδα	 που	 θα	 προάγουν	 την	 ψυχική	
ανθεκτικότητα	της	κοινότητας,	με	την	ανάπτυξη	ισχυρών	και	αμοιβαίων	συναισθηματικών	
δεσμών,	με	ουσιαστική	συμμετοχή	 των	μελών	της	σχολικής	κοινότητας,	 γονέων	μαθητών	
και	 εκπαιδευτικών	 στο	 σχεδιασμό	 και	 την	 επίλυση	 των	 προβλημάτων,	 δίνοντας	 έτσι	
μηνύματα	αισιοδοξίας	και	αυτοπεποίθησης	στα	μέλη	της	για	το	παρόν	και	 το	μέλλον	της	
ζωής.	
Τέλος,	 από	 τη	 διερεύνηση	 προκύπτει	 η	 αναγκαιότητα	 συνέχισης	 της	 μελέτης	 με	 τα	 ίδια	
ερευνητικά	 ερωτήματα	 και	 αλληλοσυνδιαζόμενες	 ερευνητικές	 μεθόδους,	 ώστε	 να	 δοθεί	
μια	συνολική	εικόνα	του	φαινομένου	στη	δεδομένη	κοινωνικοοικονομική	συγκυρία	και	των	
αναγκών	 υποστήριξης	 του	 σημερινού	 σχολείου,	 που	 θα	 οδηγήσουν	 στο	 σχεδιασμό	
προγραμμάτων	από	τους	κεντρικούς	φορείς	της	εκπαίδευσης,	ώστε	να	παρέχεται	σε	όλους	
τους	 εμπλεκόμενους	 στην	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 με	 συστηματικό	 και	 διαρκή	 τρόπο	
επαγγελματική	ικανοποίηση	και	ενδυνάμωση.	
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Αντιστάσεις	των	παιδιών	στο	πλαίσιο	της	εθνικοθρησκευτικής	
διαπαιδαγώγησης	σε	ένα	ελληνικό,	δημόσιο	νηπιαγωγείο	

	
	

Κώστας	Μάγος		
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Προσχολικής	Εκπαίδευσης	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	

Ευαγγελία	Κιρκινέ	
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Προσχολικής	Εκπαίδευσης	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	

	
	

Περίληψη	
Το	 νηπιαγωγείο,	 ως	 αυτόνομη	 εκπαιδευτική	 βαθμίδα,	 μοιράζεται	 με	 τις	 υπόλοιπες	 την	 ευθύνη	 για	 τη	
διαμόρφωση	 της	πολιτικής	σκέψης	 των	παιδιών,	 την	 καλλιέργεια	στάσεων	και	 την	 εσωτερίκευση	απόψεων	
και	 αξιολογικών	 κρίσεων	 σε	 σχέση	 με	 εθνικές,	 πολιτισμικές,	 θρησκευτικές	 και	 γλωσσικές	 ομάδες	
διαφορετικές	 από	 την	 κυρίαρχη	 αλλά	 και	 σε	 σχέση	 με	 τον	 εθνικό	 εαυτό.	 Tο	 παρόν	 άρθρο	 επιχειρεί	 	 να	
διερευνήσει	αν	και	σε	ποιο	βαθμό	η	πολιτική	κοινωνικοποίηση	και	η	εθνικοθρησκευτική	διαπαιδαγώγηση	στο	
ελληνικό	νηπιαγωγείο	συνιστά	μία	διαδικασία	νομοτελειακή,	δηλαδή	αν	και	κατά	πόσο	οι	ρόλοι	των	δεκτών	
και	 των	 πομπών	 είναι	 προκαθορισμένοι	 και	 η	 πορεία	 των	 μηνυμάτων	 απαρέγκλιτη	 στο	 πλαίσιο	 της	
παιδαγωγικής	 σχέσης.	 Προκειμένου	 να	 απαντηθεί	 το	 παραπάνω	 ερώτημα	 το	 άρθρο,	 αξιοποιώντας	 την	
εθνογραφική	 προσέγγιση,	 διερευνά	 παραμέτρους	 όπως	 η	 αυτενέργεια	 των	 παιδιών	 και	 οι	 εκφάνσεις	
αυτονομίας	σκέψης	και	δράσης,	ο	ενεργός	ρόλος	τους	στην	κατασκευή	των	νοημάτων	και	του	κοινωνικού	τους	
κόσμου,	οι	διαδικασίες	συνεχούς	διαπραγμάτευσης	αξιών	και	πολιτικών	εννοιών,	οι	μορφές	αντίστασης	και	
αμφισβήτησης,	καθώς	και	η	ανάδειξη	εκ	μέρους	των	παιδιών	στοιχείων	της	εθνικιστικής	ρητορικής	όπως	το	
ανορθολογικό,	το	ανακόλουθο	και	αυτό	του		ηθικού	σχετικισμού.	Μέσα	από	την	έρευνα	αναδεικνύεται	ότι	ο	
χώρος	του	νηπιαγωγείου	αποτελεί	πεδίο	έντονης	πολιτικής	αλληλεπίδρασης		και	συνεχούς	διαπραγμάτευσης	
ορισμών,	 εννοιών	 και	 στόχων	 ανάμεσα	 στα	 συμμετέχοντα	 υποκείμενα.	 Συγχρόνως	 όμως	 αναδεικνύεται	 ότι	
στο	 νηπιαγωγείο	 απαντούν	 εξαιρετικής	 σημασίας	 δράσεις	 αντίστασης	 από	 τα	 νήπια	 	 οι	 οποίες	 αξίζουν	
μεγαλύτερης	προσοχής.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Νηπιαγωγείο,	 εθνικοθρησκευτική	 διαπαιδαγώγηση,	 εθνικές	 και	 θρησκευτικές	 γιορτές,	 	 αντιστάσεις	 των	
μαθητών,	εθνογραφική	έρευνα		
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Η	 μελέτη	 των	 νόμων	 και	 των	 εγκυκλίων	 που	 διέπουν	 τη	 λειτουργία	 του	 ελληνικού	
νηπιαγωγείου	 καταδεικνύει	 τις	 θεσμικές	 διόδους	 μέσω	 των	 οποίων	 κατασκευάζεται	 η	
εθνική	 και	 πολιτική	 κοινωνικοποίηση.	 Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 από	 τις	 απαρχές	 του	 το	
νηπιαγωγείο	στην	 Ελλάδα	συνδέθηκε	στενά	με	 την	 εθνικιστική	παράδοση	 και	 στήριξε	 τη	
διαδικασία	εθνοπολιτισμικής,	γλωσσικής	αφομοίωσης	του	πληθυσμού	(Χαρίτος,	1998).	 	Η	
διαδεδομένη	 στην	 ελληνική	 κοινωνία	 άποψη,	 που	 θεωρεί	 το	 νηπιαγωγείο	 μία	 απολιτική	
σχεδόν	 ουδέτερη	 σχολική	 βαθμίδα,	 όπου	 οποιαδήποτε	 εκπαιδευτική	 πράξη	 συντελείται	
εκεί	αφορά	τη	φροντίδα	των	παιδιών	και	τη	γνωστική	τους	προετοιμασία	για	το	δημοτικό	
σχολείο,	 είναι	 σαφώς	 προβληματική.	 Η	 έλλειψη	 γνωστικών	 αντικειμένων,	 σχετικών	
εγχειριδίων	 και	 αντίστοιχου	 αναλυτικού	 προγράμματος	 δεν	 αφαιρεί	 καθόλου	 τη	
δυνατότητα	 από	 την	 προσχολική	 εκπαίδευση	 να	 επιτελέσει	 το	 ρόλο	 του	 φορέα	
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εθνικοθρησκευτικής	 διαπαιδαγώγησης	 και	 πολιτικής	 κοινωνικοποίησης	 των	 παιδιών.	 Οι	
εθνικές	και	οι	θρησκευτικές	γιορτές,	που	πραγματοποιούνται	και	στο	νηπιαγωγείο,	καθώς	
και	 ένα	 ευρύτερο	φάσμα	δραστηριοτήτων	 και	 προγραμμάτων	 συνιστούν	 το	 όχημα	μέσω	
του	οποίου	τα	παιδιά	έρχονται	για	πρώτη	φορά,	οργανωμένα	και	στοχευμένα,	σε	επαφή	με	
το	έθνος	και	τις	συμβολικές	του	συνεκδοχές.		Η	εθνική	ιδέα	με	όλες	τις	συμπαραδηλώσεις	
της,	 η	 θρησκευτική	 διαπαιδαγώγηση	 και	 οι	 πολιτικές	 έννοιες	 αποτελούν	 μέρος	 του	
προγράμματος	και	των	πρακτικών	του	νηπιαγωγείου.	Η	προσέγγιση	των	θεμάτων	και	των	
ιδεών	που	συνδέονται	με	 την	εθνικοθρησκευτική	ταύτιση	και	 ιδεολογία	στο	νηπιαγωγείο	
πραγματοποιείται	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 χρονιάς	 και	 όχι	 μόνο	 σε	 συνθήκες	 που	
αναμένεται,	όπως	στις	 εθνικοθρησκευτικές	 γιορτές.	Πρόκειται	 για	μία	διαδικασία	συνεχή	
και	καθημερινή	η	οποία	επηρεάζει	πολλές	δραστηριότητες	ακόμη	και	κάποιες	φαινομενικά	
μη	 σχετικές.	 Επιπλέον	 η	 σφυρηλάτηση	 της	 εθνικοθρησκευτικής	 ταυτότητας	 δεν	 αφορά	
μόνο	 τα	 προφανή	 στοιχεία	 που	 «διδάσκονται»	 στα	 παιδιά	 αλλά	 και	 μια	 σειρά	
«δευτερευουσών»	 ιδεών,	 εννοιών	 αλλά	 και	 στοιχείων	 καθημερινής	 ρουτίνας	 που	
συντείνουν	 στη	 βίωση	 της	 καθημερινότητας	 στο	 νηπιαγωγείο	 ως	 μίας	 ιδιαίτερης	
εθνοπολιτισμικής	εμπειρίας	χωρίς	να	ονοματίζεται	πάντα	ως	τέτοια.	
	

Νηπιαγωγείο	και	εθνικοθρησκευτική	διαπαιδαγώγηση	
Ο	λόγος	της	νηπιαγωγού	περί	έθνους	και	εθνικής	ταυτότητας	και	το	σώμα	των	 ιδεών	και	
πληροφοριών	 το	 οποίο	 επιχειρείται	 να	 μεταβιβαστεί	 στα	 παιδιά,	 διαθέτει	 πολλά	από	 τα	
στοιχεία	εκείνα	που	συναντιόνται		στη	θεωρία	περί	εθνικισμού,	καθιστώντας	έτσι	το	χώρο	
του	 νηπιαγωγείου	 και	 τη	 λειτουργία	 του	 την	 πρώτη	 σαφή	 οργανωμένη	 και	 επίσημη	
προσπάθεια	 πολιτικής	 κοινωνικοποίησης	 των	 παιδιών	 με	 εναργή	 εθνοκεντρικό	
προσανατολισμό.	Με	δεδομένη	 την	 ιδιαιτερότητα	 της	συγκεκριμένης	συνθήκης,	που	έχει	
σχέση	ασφαλώς	με	τα	υποκείμενα	της	έρευνας,	μπορούμε	να	πούμε	ότι	τόσο	σε	επίπεδο	
δόμησης	της	 ιστορικής	εθνικής	αφήγησης	όσο	και	σε	συμβολικό	επίπεδο	αναδεικνύονται	
όλες	οι	πτυχές	της	ελληνικής	εθνικής	ταυτότητας,	τα	μέσα	και	η	ιστορική	ή	μυθική	ύλη	με	
την	 οποία	 επιδιώκεται	 η	 σφυρηλάτησή	 της.	 Με	 βάση	 τη	 μονολιθική,	 χωρίς	 ρωγμές,	
γραμμική	 εθνική	 αφήγηση,	 με	 κεντρικό	 άξονα	 το	 τρίπτυχο	 Αρχαιότητα-Βυζάντιο-
Επανάσταση	 και	 με	 όχημα	 τον	 Χριστιανισμό,	 συγκροτούνται	 οι	 ιδέες	 της	 συνέχειας,	 της	
ομοιογένειας	και	της	ανωτερότητας.	Δηλαδή,	στο	νηπιαγωγείο	η	εθνική	ιστορία	με	την	ίδια	
διάρθρωση	 που	 έχει	 και	 στις	 υπόλοιπες	 βαθμίδες	 της	 εκπαίδευσης,	 με	 την	 ίδια	
φρονηματιστική	λειτουργία	και	την	απουσία	οποιασδήποτε	αναφοράς	σε	άλλα	έθνη	παρά	
μόνο	όταν	αυτά	κατέχουν	τη	θέση	του	εχθρού,	του	«εθνικού	άλλου»	(Κόκκινος,	1994).		
Τα	παιδιά	σε	όλη	αυτήν	τη	διαδικασία	συμπεριφέρονται	ως	δρώντα	κοινωνικά	υποκείμενα	
και	ως	ένας	από	τους	δύο	ισχυρότατους	πόλους	της	παιδαγωγικής	σχέσης	στην	προσχολική	
εκπαίδευση.	 Δρουν,	 αυτενεργούν,	 διαπραγματεύονται	 και	 συνδιαμορφώνουν	 την	
κοινωνική	 συνθήκη	 και	 τα	 νοήματά	 της,	 αλληλεπιδρούν,	 μεταφέρουν	 εμπειρίες	 και	
γνώσεις,	άλλοτε	συμμορφώνονται	και	άλλοτε	αντιστέκονται	στην	ιδεολογική	χειραγώγηση	
που	ενέχει	η	εθνικοθρησκευτική	διαπαιδαγώγηση.		
Η	«αντίσταση»	των	παιδιών	ίσως	δεν	μπορεί	να	ερμηνευτεί	σε	όλες	τις	περιπτώσεις	μέσα	
από	το	πρίσμα	μιας	δράσης	με	 ιδεολογικά	κίνητρα	 -αυτό	εξάλλου	έχει	αμφισβητηθεί	και	
για	 παιδιά	 μεγαλύτερης	 ηλικίας	 σε	 άλλες	 βαθμίδες	 της	 εκπαίδευσης-,	 χωρίς	 αυτό	 να	
σημαίνει	 ωστόσο	 ότι	 είναι	 αμελητέες	 και	 τέτοιου	 τύπου	 αντιστάσεις.	 Η	 πολιτική	
κοινωνικοποίηση	 και	 η	 εθνικοθρησκευτική	 διαπαιδαγώγηση	 των	 παιδιών	 δεν	 γίνεται	
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επομένως	με	όρους	παθητικής	 εσωτερίκευσης	 του	συστήματος	αξιών	 το	οποίο	μέσω	 της	
νηπιαγωγού	 επιχειρείται	 να	 μεταγγιστεί	 σ’	 αυτά.	 Τα	 νήπια	 συμμετέχουν	 ενεργά	 στη	
διαμόρφωση	 και	 νοηματοδότηση	 του	 κοινωνικού	 τους	 κόσμου	 μέσα	 από	 μια	 σχέση	
αμφίδρομη	 και	 με	 έντονη	 αλληλεπίδραση	 τόσο	 με	 τη	 νηπιαγωγό	 όσο	 και	 μεταξύ	 τους	
επιβεβαιώνοντας	 τα	 θεωρητικά	 πορίσματα	 που	 υποστηρίζουν	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 ακλόνητη	
συσχέτιση	ανάμεσα	στον	προκαθορισμένο	θεσμικό	ρόλο	και	στον	 τρόπο	με	 τον	οποίο	 τα	
παιδιά	ερμηνεύουν	και	ανταποκρίνονται	σε	αυτόν	το	ρόλο	 (Giroux,	1983;	Corsaro,	2005).	
Αυτή	η	διεργασία	προκαλεί	αναπόφευκτα	συνεχή	αναμόρφωση	και	μετασχηματισμό	 των	
κοινωνικών	νοημάτων	ανάλογα	με	την	κάθε	φορά	κοινωνική	συνθήκη	που	επικρατεί.	Έτσι	
τα	νήπια	κομίζοντας	στο	χώρο	του	νηπιαγωγείου	τις	εμπειρίες	τους,	 τις	γνώσεις	 τους,	 τις	
ιδέες	 τους,	 τη	φαντασία	τους,	 τις	επιθυμίες	 τους	αλλά	και	 την	 ιδεολογία	τους	 (και	με	 τις	
αντιδράσεις	που	γεννά	η	έκφραση	όλων	αυτών)	επιχειρούν	να	διατυπώσουν	τον	δικό	τους	
λόγο,	 να	αφηγηθούν	 τη	δική	 τους	 ιστορία,	 να	αντισταθούν	στις	 καταπιεστικές	δομές	 του	
νηπιαγωγείου,	 να	 βρουν	 τη	 διακριτή	 τους	 θέση	 μέσα	 στην	 κοινωνική	 αυτή	 συνθήκη,	 να	
ελέγξουν	και	να	επιδράσουν	στην	κοινωνική	τους	πραγματικότητα.	Η	δράση	αυτή	προκαλεί	
«κλυδωνισμούς»	 στην	 κοινωνική	 και	 παιδαγωγική	 τάξη	 (order)	 του	 νηπιαγωγείου	 και	
μπορεί	 να	αποτελέσει	σημαντική	ευκαιρία	για	αναστοχασμό	πάνω	στον	παιδαγωγικό	και	
τον	ιδεολογικό	προσανατολισμό	της	προσχολικής	εκπαίδευσης.	

	
Μεθοδολογία	της	έρευνας	

Η	παρούσα	έρευνα,	η	οποία	αποτελεί	τμήμα	έρευνας	που	έγινε	στο	πλαίσιο	διδακτορικής	
διατριβής	 (Κιρκινέ,	 2013),	 είχε	 ως	 σκοπό	 να	 περιγράψει	 την	 εθνικοθρησκευτική	
διαπαιδαγώγηση	 και	 την	 πολιτική	 κοινωνικοποίηση	 που	 πραγματοποιούνται	 σε	 ένα	
δημόσιο	νηπιαγωγείο.	Τα	βασικό	ερευνητικό	ερώτημα	εστίαζε	στο	αν	και	σε	ποιο	βαθμό	η	
πολιτική	 κοινωνικοποίηση	 και	 η	 εθνικοθρησκευτική	 διαπαιδαγώγηση	 στο	 ελληνικό	
νηπιαγωγείο	συνιστούν	μία	διαδικασία	νομοτελειακή,	δηλαδή	αν	και	κατά	πόσο	οι	ρόλοι	
των	 δεκτών	 και	 των	 πομπών	 είναι	 προκαθορισμένοι	 και	 η	 πορεία	 των	 μηνυμάτων	
απαρέγκλιτη	στο	πλαίσιο	της	παιδαγωγικής	σχέσης	που	δημιουργείται.		
Η	έρευνα	πραγματοποιήθηκε		σε	ένα	νηπιαγωγείο	της	Θεσσαλονίκης	με	δεκαπέντε	νήπια.	
Η	 συλλογή	 στοιχείων,	 ακολουθώντας	 το	 πλαίσιο	 της	 εθνογραφικής	 προσέγγισης	 στην	
εκπαιδευτική	 έρευνα	 (Patton	 199;	 Hammersley,	 1993),	 έγινε	 μέσω	 της	 συμμετοχικής	
παρατήρησης,	 η	 οποία	 	 διήρκησε	 όλη	 τη	 σχολική	 χρονιά	 με	 συχνότητα	 επισκέψεων	 στο	
χώρο	 του	 νηπιαγωγείου	 2-3	 φορές	 την	 εβδομάδα.	 Αντίστοιχα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
προετοιμασίας	των	εθνικών	και	θρησκευτικών	εορτών	οι	επισκέψεις	ήταν	καθημερινές.	Η	
καταγραφή	 των	 στοιχείων	 γινόταν	 με	 χρήση	 ερευνητικού	 ημερολογίου	 και	 γραπτών	
σημειώσεων,	 κυρίως	 άμεσα	 και	 ταυτόχρονα	 με	 την	 κοινωνική	 δράση	 	 που	 εκτυλισσόταν	
κάθε	φορά.		
Η	 ερευνητική	 διαδικασία	 κυρίως	 εστίασε	 σε	 πτυχές	 του	 λόγου	 περί	 έθνους	 που	
συναντιούνται	 συχνά	 στο	 πρόγραμμα	 του	 νηπιαγωγείου	 και	 τις	 σχετικές	 δραστηριότητες	
που	 τις	 συνοδεύουν.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 ιδιαίτερη	 σημασία	 δόθηκε	 σε	 εκείνα	 τα	
εννοιολογικά	 σχήματα,	 	 η	 λειτουργία	 των	 οποίων	 	 στην	 εθνικιστική	 ρητορική	 δεν	 είναι	
πάντα	 προφανής,	 αλλά	 	 ωστόσο	 συνιστούν	 πηγή	 «εθνικής	 ουσίας»	 και	 ταύτισης	
διαμορφώνοντας	 τις	 αρχικές	 θεματικές	 κατηγορίες.	 Σε	 αυτή	 την	 πορεία	 η	 συλλογή,	 η	
ανάλυση	και	η	παραγωγή	θεωρίας	είναι	πολύ	στενά	συνδεδεμένες.		
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Τα	 δεδομένα	αναλύθηκαν	με	 εργαλείο	 την	 ποιοτική	ανάλυση	περιεχομένου.	 	 Η	 ποιοτική	
ανάλυση	 περιεχομένου	 	 εστιάζει	 	 στην	 	 ανάδειξη	 των	 διαφορετικών	 δυνατοτήτων	
ερμηνείας	 του	 υλικού,	 	 κάτι	 που	 ήταν	 δεν	 είναι	 εφικτό	 με	 τις	 αυστηρά	 ποσοτικές	
προσεγγίσεις	 και	 αναλύσεις.	 (Stauss,1987).	 Επιπλέον	 καθώς	 δεν	 περιορίζεται	 μόνο	 στην	
καταγραφή	 των	 προφανών	 θεμάτων	 και	 μοτίβων	 αλλά	 λαμβάνει	 υπόψη	 της	 και	 τα	
λανθάνοντα	δίνει	τη	δυνατότητα	για	βαθύτερη	κατανόηση	και	επεξεργασία	της	κοινωνικής	
πραγματικότητας	η	οποία	μελετάται.	Ξεκινώντας	από	το	πραγματολογικό	υλικό,	 το	οποίο	
συνίσταται	 σε	 γραπτές	 σημειώσεις	 που	 κρατούνταν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 	 της	 παρατήρησης	
όλων	 των	 δραστηριοτήτων	 που	 αφορούσαν	 το	 θέμα	 μας	 	 και	 όλες	 τις	 πληροφορίες	 που	
συλλέχθηκαν	 γύρω	 από	 αυτό	 συγκροτήθηκε	 ένα	 σύστημα	 κατηγοριών	 το	 οποίο	 τελικά	
ερμηνεύεται	και	συσχετίζεται	με	τα	ερευνητικά	ερωτήματα.		
	

Ευρήματα	της	έρευνας	ή	τα	παιδιά	και	οι	περιπέτειες	των	νοημάτων	
Στη	συνέχεια	περιγράφεται	η	διαπραγμάτευση	των	νοημάτων	μεταξύ	των	παιδιών	και	της	
νηπιαγωγού	καθώς	επίσης	και	μεταξύ	 των	νηπίων	 των	 ίδιων.	Περιγράφονται	διαδικασίες	
κατά	τις	οποίες	η	αφήγηση	της	νηπιαγωγού	σε	σχέση	με	το	εθνικό,	θρησκευτικό	στοιχείο	
αλλά	 και	 με	 ευρύτερες	 πολιτικές	 έννοιες	 (δημοκρατία,	 ελευθερία,	 ειρήνη)	 ανακόπτεται,	
ανατρέπεται	 ή	 αναιρείται	 καθώς	 τα	 παιδιά	 κατά	 κάποιο	 τρόπο	 “αντιστέκονται”	
προτάσσοντας	 το	 προσωπικό	 βίωμα,	 την	 επιθυμία	 ή	 τη	 διαφορετική	 άποψη,	
αναδεικνύοντας	 πτυχές	 αυτενέργειας,	 αυτοπεποίθησης,	 αυτονομίας	 και	 χιούμορ	
πραγματικά	 εντυπωσιακές.	 Επιπλέον	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 τα	 παιδιά	 είτε	 απλώς	
απαντούν	 και	 παρεμβαίνουν	 με	 “εύλογες”	 παρατηρήσεις	 είτε	 επιχειρηματολογούν	
χρησιμοποιώντας	πληροφορία	και	γνώση	εκπορευόμενη	από	την	ίδια	τη	νηπιαγωγό,	αλλά	
που	 στη	 δεδομένη	 στιγμή	 δεν	 εξυπηρετεί	 το	 ιδεολογικό	 στίγμα	 που	 επιχειρεί	 αυτή	 να	
δώσει,	αναδεικνύοντας	έτσι	την	αντίφαση,	το	ανορθολογικό	στοιχείο	και	την	ανακολουθία	
της	εθνικοθρησκευτικής	ρητορικής.		
	

1.	Εύλογες	απαντήσεις-παρεμβάσεις	
Σε	 αυτή	 την	 κατηγορία	 συναντάμε	 στον	 λόγο	 των	 παιδιών	 επιχειρήματα	 και	

παρεμβάσεις	 οι	 οποίες	 συνάδουν	 με	 την	 “κοινή	 λογική”	 που	 δεν	 εξυπηρετούν	 όμως	 την	
εξέλιξη	 αλλά	 και	 τη	 συγκρότηση	 της	 συζήτησης	 είτε	 σε	 θρησκευτικό	 είτε	 σε	
εθνικοπατριωτικό	 επίπεδο,	 όπως	 την	 επιδιώκει	 η	 νηπιαγωγός.	 Για	 παράδειγμα	 όταν	 η	
νηπιαγωγός	προσπαθώντας	να	εκμαιεύσει	το	«σωστό»	πλαίσιο	αφήγησης,	σχετικά	με	 	το	
γάμο	της	Κανά,	ρωτάει	τα	παιδιά	για	τον	τόπο	του	συμβάντος,	αυτά	προφανώς	αναφέρουν	
την	εκκλησία	ως	το	πλέον	συμβατό	χώρο	και	καθόλου	δεν	σκέφτονται	 το	πολύ	γήινο	και	
κοσμικό	 γεγονός	 του	 «γλεντιού».	 Στη	 συνέχεια	 πιο	 εύλογη	 διέξοδος	 από	 το	 πρόβλημα,	
«τέλειωσε	το	κρασί»,	θεωρείται	απλά	ο	ανεφοδιασμός:	
									Νηπ:	ποιοι	είναι	εδώ;	

Π1:	Ένας	Θεός	και	μία	Θεή.	
Π2:	Ο	Χριστός	και	η	μαμά	του.	
Νηπ:	Είναι	σε	εκκλησία	ή	σε	γλέντι;	
Π1:	Σε	εκκλησία.	
Νηπ:	Όχι,	βρε	παιδιά,	σε	γλέντι	είναι.	Σε	γάμο	ή	σε	βαφτίσια;	
Π1:	Σε	βαφτίσια.	[Δεν	προλαβαίνει	κανένα	άλλο	παιδί	να	μιλήσει].	
Νηπ:	Σε	γάμο	είναι.	Και	τους	τελειώνει	το	κρασί	και	τι	γίνεται	μετά;	
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Π2:	Πάνε	και	φέρνουν	άλλο	κρασί.	
	
Το	παραπάνω	παράθεμα	αποτελεί	 ένα	δείγμα	 εύλογης	απάντησης	 του	παιδιού	 το	οποίο	
αναγνωρίζει	 τις	 δύο	 θεϊκές	 μορφές	 και	 αποπειράται	 να	 τις	 τοποθετήσει	 στο	 σωστό	
χώρο/πλαίσιο	 (εκκλησία)	 και	 συνεχίζει,	 σύμφωνα	 με	 την	 κοινή	 λογική,	 για	 να	 δώσει	 τη	
λύση	 στη	 συνθήκη	 εκείνη,	 όπου	 το	 κρασί	 έχει	 τελειώσει,	 ακυρώνοντας	 το	 πλαίσιο	 που	
επιδιώκει	να	δομήσει	η	νηπιαγωγός,	προκειμένου	να	περιγράψει	το	θαύμα.	Πρόκειται	για	
μια	φυσιολογική	και	αυτονόητη	παρέμβαση	εκ	μέρους	των	παιδιών	που	εκ	των	πραγμάτων	
αναιρούν	 τη	 μεταφυσική	 διάσταση	 στον	 λόγο	 της	 και	 αλλοιώνουν	 την	 επιδιωκόμενη		
ατμόσφαιρα		
	

[Από	συζήτηση	εμπέδωσης	του	πολέμου	με	τους	Ιταλούς].	
Νηπ:	 Φεύγανε	 από	 όλες	 τις	 ελληνικές	 πόλεις	 φαντάροι	 με	 το	 τρένο	 για	 το	
μέτωπο	στην	Αλβανία.	Και	τι	λεξούλα	είπαμε	πως	φώναζαν;	
Π:	Βοήθεια!!	
Νηπ:	«Αέρα»,	βρε	παιδιά.	«Αέρα	δεν	θα	πάρετε	την	πατρίδα	μου!»	

	
Άλλη	 μία	 εύλογη	 απάντηση	 παιδιού	 το	 οποίο	 θεωρεί	 ότι	 στις	 δυσχερείς	 καταστάσεις	
καλούμε	σε	βοήθεια.	Η	νηπιαγωγός	επανορθώνει	δίνοντας	το	ηρωικό	στίγμα	μέσα	από	μια	
ιαχή	σύμβολο	για	την	εθνική	ιστορία.		
	

[Από	συζήτηση	εμπέδωσης	του	πολέμου	με	τους	Ιταλούς]	
Νηπ:	Τώρα	θα	μάθουμε	καλά	τον	‘Ντούτσε’.	Ποιος	είναι	ο	Ντούτσε;	
Κωνσταντίνος:	Ένας	άνθρωπος…		
Νηπ:	Ο	Ιταλός	και	ο	Τζιάνο	ο	άλλος	ο	Ιταλός	στρατηγός.		
	
Νηπ:	Ποιοι	κήρυξαν	τον	πόλεμο;		
Κωνσταντίνος:	Οι	στρατιώτες.	
Νηπ:	Οι	ιταλοί	και	βομβαρδίζανε	τις	πόλεις	και	οι	σειρήνες	ηχούσαν!		

	
Το	 παιδί	 επιλέγει	 την	 ανθρώπινη	 και	 τη	 στρατιωτική	 ιδιότητα	 για	 να	 απαντήσει.	 Όμως	
βασικό	στοιχείο	όταν	μιλούμε	για	τους	εχθρούς	είναι	η	εθνικότητά	τους	και	αυτό	περιμένει	
η	νηπιαγωγός.	Όπως	έδειξε	κι	ο	Jahoda	(1963)	στις	μικρές	ηλικίες	δεν	υπάρχει	αυθόρμητη	
εθνική	 ταύτιση	 και	 τα	 παιδιά	 σε	 ανάλογες	 ερωτήσεις	 στην	 έρευνά	 του	 απαντούσαν	 με	
κριτήριο	είτε	το	φύλο	τους	είτε	ευρύτερες	κατηγορίες	όπως	τα	“ανθρώπινα	όντα”.	

	
[Από	τη	συζήτηση	για	την	επανάσταση	του	’21].	
Νηπ:	Στα	χωριά.	Οι	Τούρκοι,	όμως,	επειδή	ήθελαν	να	κάνουν	το	απόλυτο	κακό	
πήγαιναν	στα	χωριά	και	έπαιρναν	τα	παιδιά	από	τις	μαμάδες	.	Ε,	μετά	και	από	
αυτό	ξεσηκώθηκαν	όλοι	και	τι	άλλο	θα	μπορούσαν	να	ζητάνε;	
Ραφαέλα:	Ειρήνη.	
Νηπ:	Ελευθερία	
Ραφαέλα:	Kαι	ειρήνη	
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Το	παιδί	θεωρεί	πως	σε	καιρό	πολέμου	η	ειρήνη	είναι	το	πρόταγμα	και	όχι	η	ελευθερία.	Η	
επιμονή	 του	 παιδιού	 σε	 αυτή	 την	 άποψη	 δεν	 εξυπηρετεί	 το	 πλαίσιο	 αφήγησης	 του	
εθνικοαπελευθερωτικού	αγώνα.	
	

[Μετά	 από	 ακρόαση	 μιας	 συνέντευξης	 ενός	 ανθρώπου	 που	 κατά	 το	 Β΄	
Παγκόσμιο	πόλεμο	ήταν	παιδί	 και	 περιγράφει	 τις	 συνθήκες	 διαβίωσης	 και	 τα	
πολεμικά	δρώμενα].	
Νηπ:	Καταλάβατε	τι	είπε	ο	παππούς;	
Κωνσταντίνος:	Για	τον	πόλεμο	που	δεν	πέθανε	αλλά	οι	άλλοι	πέθαναν.		

	
Αυτό	ακριβώς	είπε	ο	παππούς,	ο	οποίος	στην	αφήγησή	του	εστίασε	στον	τρόπο	που	αυτός	
γλίτωσε	και	επιβίωσε,	χωρίς	εξάρσεις	ηρωισμού	και	εθνικής	έπαρσης.	
	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	του	Πολυτεχνείου].	
Νηπ:	Θα	σας	πω	μια	ιστορία.	Όταν	εγώ	ήμουν	λίγο	πιο	μεγάλη	από	εσάς,	μικρό	
παιδάκι	 δηλαδή,	 ο	 κόσμος	 δεν	 είχε	 τηλεοράσεις	 αλλά	 όλοι	 είχαν	 ραδιόφωνο.	
Ανοίγουμε	 μια	 μέρα	 το	 ραδιόφωνο	 και	 ακούμε	 «εδώ	 πολυτεχνείο,	 εδώ	
πολυτεχνείο».	 Ήταν	 από	 το	 σχολείο	 που	 πηγαίνουν	 τα	 μεγάλα	 παιδιά	 και	
μαθαίνουν…	
Ειρήνη:	Γράμματα.	
Νηπ:	 Όχι,	να	 χτίζουν	 σπίτια	 μαθαίνουν.	 Αυτά	 λοιπόν	 τα	 παιδιά	 κλειδώθηκαν	
μέσα	στο	πολυτεχνείο	και	φώναζαν	«ελευθερία».	Γιατί	λέτε;	
Ειρήνη:	Επειδή	τους	κλείδωσαν	μέσα.	
Νηπ:	Όχι,	μόνοι	κλειδώθηκαν.		
	

Οι	απανωτές	εύλογες	και	απορρέουσες	από	την	κοινή	λογική	απαντήσεις	 του	παιδιού	δε	
συνάδουν	με	την	επιδιωκόμενη	αφήγηση	και	η	νηπιαγωγός	παρεμβαίνει	διορθώνοντας	τις	
εύστοχες	απαντήσεις	του	κοριτσιού	προς	χάρη	της	“ακρίβειας”	της	ιστορικής	αφήγησης	
	

[Κατά	την	προετοιμασία	της	γιορτής	για	την	25η	Μαρτίου].	
Νηπ:	Στη	γιορτή	όλοι	θα	φοράτε	παραδοσιακές	στολές.	Τι	φοράει	εδώ	ο	
τσολιάς;	[Σιωπή].	Φοράει	παντελόνι;	
Παναγιώτα:	Φούστα.	
Νηπ:	Φούστα;	[Με	έντονη	απορία].	
Ραφαέλα:	Φουστάνα.	
Νηπ:	Φούστα,	φουστάνα	ή	φουστανέλα;	
Εν	χορώ:	Φουστανέλα!	
	
Νηπ:	Τι	ήταν	η	Γερακίνα;	
Νίκη:	Δεν	ξέρω…	
Κων:	Εγώ	ξέρω.	Ήταν	μία	γερακίνα.	
Νηπ:	Ήταν	κοπέλα	ή	πουλί	βρε	παιδιά;	
Εν	χορώ:	Κοπέλα…	
Κων:	Φορούσε	τα	καλά	της	και	πήγαινε	να	πάρει	νερό…	
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Νηπ:	 Τι	 ρούχα	φορούσε	 δηλαδή;	 Κοιτάξτε	 εδώ.	 [Δείχνει	 τις	 φωτογραφίες	 στο	
ταμπλό].	
Κων:	Αποκριάτικα.	
Νηπ:	Όχι	αποκριάτικα.	Παραδοσιακά.	

	
Οποιοσδήποτε	τρόπος	ένδυσης	παρεκκλίνει	από	το	σύγχρονο	τρόπο	είναι	λογικό	τα	παιδιά	
να	το	θεωρούν	μεταμφίεση	και	να	τον	εντάσσουν	στην	αποκριάτικη	ατμόσφαιρα.		
	

[Από	ένα	πρόγραμμα	διαπολιτισμικής	εκπαίδευσης	το	οποίο	πραγματοποίησαν	
φοιτήτριες	στο	πλαίσιο	της	πρακτικής	τους	άσκησης.	Μία	φοιτήτρια	έχει	τυλίξει	
μία	μαύρη	κούκλα	σε	ένα	πανί	και	προκαλεί	συζήτηση	στην	παρέα].	
Φοιτήτρια:	Όλα	λοιπόν	τα	μωράκια	τα	ταΐζουμε	εμείς.	[Αποκαλύπτει	τη	μαύρη	
κούκλα].	Μου	μοιάζει;	
Εν	χορώ:	Όχι!	
Φοιτήτρια:	Γιατί;	
Κάποιο	παιδί:	Γιατί	είναι	ψεύτικο…	
	
Φοιτήτρια:	Ξέρετε	τι	σας	έφερα	σήμερα;	Ένα	μωρό,	το	δικό	μου	μωρό.	Πώς	
φαντάζεστε	πως	είναι;	
Ειρήνη:	Μαύρο.	[Προφανώς	έχει	δει	την	φοιτήτρια	να	τυλίγει	τη	μαύρη	κούκλα	
στην	πάνα].	
Φοιτήτρια:	Αφού	είναι	δικό	μου.	Πώς	είναι	μαύρο;	
	
Φοιτήτρια:	Οι	γονείς	αυτού	του	μωρού	τι	είναι;	
Εν	χορώ:	Μαύροι!	
Φοιτήτρια:	Άλλα	μωράκια	εκτός	από	άσπρα	και	μαύρα	υπάρχουν;	
Νίκη:	Κόκκινα…	
Φοιτήτρια:	Έχεις	δει	πουθενά	κόκκινα	μωράκια.	Δεν	υπάρχουν,	υπάρχουν	όμως	
κίτρινα.	 Τώρα	 θα	 σας	 διαβάσω	 ένα	 παραμύθι.	 Ο	 τίτλος	 του	 είναι	 «ο	 μαύρος	
κότσυφας	και	ο	άσπρος	γλάρος».	

	
Τα	 παραπάνω	 παραθέματα	 συνιστούν	 χαρακτηριστικά	 παραδείγματα	 υποτίμησης	 της	
νοημοσύνης	των	παιδιών.		
	

[Η	φοιτήτρια	στη	συνέχεια	διαβάζει	τον	«Κότσυφα	και	το	γλάρο»	παραμύθι	με	
αντιρατσιστικό	μήνυμα	και	μετά	προκαλεί	συζήτηση]:	
Φοιτήτρια:	Γιατί	δεν	τον	θέλουν;	
Παναγιώτα:	Γιατί	δεν	τον	ξέρουν.	
Ειρήνη:	Γιατί	είναι	μαύρος.	
Φοιτήτρια:	Τον	αγαπάνε;	
Εν	χορώ:	Όχι.	
Φοιτήτρια:	Γιατί;	
Ειρήνη,	Νίκη:	Γιατί	είναι	μαύρος.	
Φοιτήτρια:	Τι	νιώθει;		
Παναγιώτα:	Στεναχώρια.	
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Φοιτήτρια:	Γιατί;		
Παναγιώτα:	Γιατί	δεν	τον	αγαπάνε.	
Νίκη:	Έπρεπε	να	είχε	άσπρη	μπογιά	για	να	βαφτεί.	
	
Φοιτήτρια:	Και	μετά	τι	γίνεται	και	τον	αγαπάνε;	
Νίκη:	Γιατί	τους	διαβάζει	βιβλία.	
Φοιτήτρια:	Τώρα	δεν	έχουν	πρόβλημα	που	είναι	μαύρος;	
Ραφαέλα:	Όχι,	γιατί	τους	διάβαζε	βιβλία.	
Φοιτήτρια:	Μα	δεν	είναι	μαύρος;	
Παναγιώτα:	Δεν	πειράζει	όλα	τα	μωρά	πρέπει	να	τα	αγαπάμε.	

	
Η	άγονη	επιμονή	της	φοιτήτριας	στην	απόρριψη	που	εισπράττει	ο	κότσυφας	επειδή	είναι	
μαύρος	 και	 η	 αμφίβολη	 στόχευση	 αυτής	 της	 επιλογής	 «αναγκάζει»	 τα	 δύο	 κορίτσια	 να	
δώσουν	λύση	στο	αδιέξοδο	το	πρώτο	με	μια	«αφομοιωτική»	προσέγγιση	«έπρεπε	να	είχε	
άσπρη	μπογιά	για	να	βαφτεί»	και	το	δεύτερο	με	μία	ανθρωπιστική	«δεν	πειράζει	όλα	τα	
μωρά	πρέπει	να	τα	αγαπάμε».	

	
[Τα	 παιδιά	 χρωματίζουν	 φωτοτυπίες	 με	 φιγούρες	 παιδιών	 από	 διάφορα	 κράτη,	 Κινέζα,	
τσολιάς,	Ολλανδέζα,	ένας	 ινδιάνος,	 ένας	καουμπόη	και	μια	σπανιόλα,	ένας	Εσκιμώος	και	
ένας	αφρικανός	με	τη	στερεοτυπική	«παραδοσιακή»	τους	αμφίεση].	

	
Νηπ:	Τι	κοριτσάκι	είναι	αυτό;	
Νίκη:	Κινέζικο	
Νηπ:	Πώς	το	κατάλαβες;	
Νίκη:	Από	τα	μαλλιά	προς	τα	πάνω…	
Νηπ:	Και	τα	μάτια;	Είναι	όπως	τα	δικά	μας	ή	είναι	σχιστά;	
Εν	χορώ:	Σχιστά!	
Ειρήνη:	Φοράει	και	ρόμπα…	
	
Νηπ:	Τι	φοράνε	οι	ινδιάνοι;	
Κων:	Ρούχα.	
Νηπ:	Σαν	τα	δικά	σου;	
Νίκη:	Δέρματα	από	ζώα	
	
Νηπ:	 Για	 έλα	 λοιπόν	 να	 μας	 δείξεις	 στο	 χάρτη	 τη	 σπανιολίτσα.	 Τι	 γίνετε	 στην	
Ισπανία,	 ξέρετε;	 Πες	 μας	 Χριστίνα.	 Το	 κορίτσι	 δεν	 μιλάει.	Εκεί	 έχουν	 πολλούς	
ταύρους	και	σε	κάτι	γήπεδα	που	τα	λένε	αρένες	τρέχουν	οι	ταυρομάχοι	με	ένα	
κόκκινο	πανί	και	προσπαθούν	να	τους	αποφύγουν.		

	
Όλα	 τα	 παραπάνω	 παραθέματα	 επαληθεύουν	 την	 άποψη	 που	 θέλει	 τις	 γιορτές	 με	
διαπολιτισμικό	 περιεχόμενο	 εμποτισμένες	 με	 τόσο	 έντονα	 φολκλόρ	 στοιχεία,	 ώστε	 να	
επιτυγχάνουν	 ακριβώς	 τα	 αντίθετα	 αποτελέσματα	 από	 τον	 κοινώς	 αποδεκτό	 στόχο	 της	
διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης.	 Αναπαράγουν	 τα	 στερεότυπα	 αντί	 να	 τα	 ανατρέπουν	 (τα	
παιδιά	 έτσι	 κι	 αλλιώς	 διαθέτουν	 ήδη	 αυτήν	 τη	 στερεοτυπική	 γνώση-ρόμπες	 φορούν	 οι	
Κινέζες	 και	 δέρματα	 ζώων	 οι	 Ινδιάνοι)	 διευρύνοντας	 ακόμη	 περισσότερο	 το	 πολιτισμικό	
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χάσμα	 ανάμεσα	 στις	 διαφορετικές	 εθνοπολιτισμικές	 ομάδες	 (Μάγος	 &	 Χαλατσογιάννη,	
2012).		
Σε	όλες	τις	προηγούμενες	περιπτώσεις	η	συζήτηση	γίνεται	με	την	ευκαιρία	μιας	«ρουτίνας»	
καθημερινής	 και	 τυπικής	 (παρεούλα)	 που	 δίνει	 την	 ευκαιρία	 για	 επεξεργασία	 θεμάτων	
μέσα	 από	 την	 παραγωγή,	 έκθεση	 και	 ερμηνεία	 πολιτιστικής	 γνώσης,	 αξιών	 και	
πεποιθήσεων	(Corsaro,	2005).	Είναι	χαρακτηριστικό	πως	τα	παιδιά	δεν	λένε	αν	συμφωνούν	
με	 τις	 διορθωτικές	 παρεμβάσεις	 της	 νηπιαγωγού,	 σε	 μερικές	 περιπτώσεις	 επιμένουν	
ξεκάθαρα	 στην	 άποψή	 τους,	 ενώ	 αρκετές	 φορές	 δεν	 απαντούν	 καθόλου.	 Επομένως	
παραμένει	 προς	 έρευνα	 το	 θέμα	 του	 κατά	 πόσον	 «πείθονται»	 από	 την	 αφήγηση	 της	
νηπιαγωγού	και	κατά	πόσο	αναπλάθουν	ενεργητικά	τις	αντιφάσεις	της,	την	αμηχανία	της,	
τις	 διακοπές	 της	 κλπ.	 είτε	 προς	 επίρρωση	 των	 δικών	 τους	 αρχικών	 απόψεων	 είτε	 προς	
κατεύθυνση	άσχετη	με	την	επιθυμητή.	Έτσι	και	αλλιώς,	τα	πραγματευόμενα	θέματα	είναι	
πολυεπίπεδα	 και	 επιδέχονται	 διαφορετικών	 ερμηνειών	 και	 δεν	 φαίνεται	 γιατί	 τα	 παιδιά	
δεν	θα	μπορούσαν	να	πάνε	σπίτι	τους	με	την	εντύπωση	ότι	«ο	Χριστός	τα	έπινε	στην	Κανά»	
ή	ότι	στην	επανάσταση	οι	Έλληνες	ζητούσαν	«ειρήνη»	και	όχι	ελευθερία,	ενώ	στον	πόλεμο	
κύριος	σκοπός	είναι	πώς	«να	γλυτώσουμε	και	να	μη	πεθάνουμε».	Έτσι	και	αλλιώς	η	άποψη	
πως	ένα	«κείμενο»	μπορεί	να	αναγνωστεί	μονοσήμαντα	φαίνεται	να	έχει	πεθάνει	για	τους	
ενήλικες,	 πόσο	 μάλλον	 για	 τα	 παιδιά	 προσχολικής	 ηλικίας.	 Επιπλέον	 η	 νηπιαγωγός	
φαίνεται	 να	 έχει	 παγιδευτεί	 ανάμεσα	 στη	 διαλογική	 διαδικασία	 της	 μοντέρνας	
παιδαγωγικής	 και	 την	 περιεχομενοκεντρική	 των	 ειδικών	 απαιτήσεων	 με	 τις	 οποίες	 είναι	
επιφορτισμένη	 η	 εθνοκεντρική	 εκπαίδευση	 που	 συνήθως	 δεν	 αφήνει	 περιθώρια	
αυτόνομης	 δράσης	 των	 παιδιών.	 Έτσι,	 λοιπόν,	 η	 μαιευτική	 μέθοδος	 καταρρέει	
αποκαλύπτοντας	ένα	πολιτιστικό	πλούτο	που	συνήθως	πάει	χαμένος	και	ανεκμετάλλευτος	
λόγω	 της	 εμμονής	 της	 νηπιαγωγού	 στον	 αρχικό	 σκοπό	 εμπέδωσης	 των	 «σωστών»	
γεγονότων,	νοημάτων	και	αξιών.	

	
2.	Αναπλαισίωση	

Με	 τον	 όρο	αναπλαισίωση	 εδώ	 εννοούμε	 τη	 συνθήκη	 εκείνη	 κατά	 την	 οποία	συναντάμε	
απαντήσεις	των	παιδιών	που	στηρίζονται	σε	πληροφορίες	οι	οποίες	εκπορεύονται	από	την	
ίδια	τη	νηπιαγωγό	από	κάποιο	προηγούμενο	πλαίσιο	συζήτησης	με	διαφορετική	στόχευση	
και	 σκοπιμότητα.	 Τα	 παιδιά	 αναπαράγουν	 «σωστά»	 αυτήν	 τη	 γνώση,	 αλλά	 επειδή	 δεν	
εξυπηρετούν	 στην	 καινούρια	 συνθήκη	 τον	 επιδιωκόμενο	 σκοπό,	 απορρίπτονται	 ως	
λανθασμένες	οι	απαντήσεις/παρεμβάσεις	τους	ή	απλώς	παρακάμπτονται.	
	

[Από	τη	συζήτηση	για	την	25η	Μαρτίου]	
Νηπ:	 Αλλά	 εδώ	 τι	 μαζεύουν;	 [Στον	πίνακα	που	δείχνει	 είναι	 ένα	σημείο	όπου	
συγκεντρώνουν	χρήματα].	
Κων:	Λεφτά.	
Νηπ:	Γιατί;	
Άλκης:	Για	να	έχουμε	εμείς	σήμερα	σχολεία…	
Νηπ:	Όχι.	
Κων:	Για	να	σώσουν	την	πόλη.	
Νηπ:	Για	όπλα,	βρε	παιδιά,	για	να	νικήσουν!	
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Εδώ	έχουμε	μία	περίπτωση	όπου	τα	παιδιά	απαντώντας	εύλογα	χρησιμοποιούν	γνώση	από	
τον	προηγούμενο	καιρό	στο	πλαίσιο	της	διδασκαλίας	της	εθνικής	επετείου	εκπορευόμενη	
από	 την	 ίδια	 τη	 νηπιαγωγό,	 αλλά	 οι	 απαντήσεις	 δεν	 είναι	 οι	 προσδοκώμενες.	
Επανειλημμένως	 έχει	 πει	 πως	 ένα	 από	 τα	 σημαντικά	 οφέλη	 της	 επανάστασης	 ήταν	 ότι	
σήμερα	τα	παιδιά	έχουν	τη	δυνατότητα	να	πηγαίνουν	στο	σχολείο.	
	

[Από	τη	συζήτηση	για	τη	θρησκευτική	διάσταση	της	25ης	Μαρτίου].	
Νηπ:	Γιατί	ο	Θεός	διάλεξε	την	Παναγίτσα;		
Ξανθούλα:	Γιατί	ήταν	όμορφη.	
Παναγιώτα:	Μεγαλόχαρη,	είχε	πολλές	χάρες.	
Κων:	Πήγαινε	στον	Θεό.	
Άλκης:	Έκανε	πολλές	δουλειές.	
Νηπ:	Στο	ποίημα	της	Νίκης	λέει	ότι	ήταν	ταπεινή.	Τι	σημαίνει	αυτό,	είπαμε;	Ενώ	
ήτανε	πολύ	όμορφη	και	πολύ	καλή	και	όλοι	την	αγαπούσαν	δεν	ήτανε	«εγώ	και	
εγώ»…	Ο	Θεός	είδε	πόσο	ταπεινή	ήταν.	Ακόμη	και	στο	χαρμόσυνο	αυτό	μήνυμα	
γονάτισε	και	είπε	«ας	γίνει	όπως	θέλει	ο	Θεός»…	

	
Και	σε	αυτή	την	περίπτωση	τα	παιδιά	απαντούν	με	βάση	πληροφορίες	που	έχουν	από	τη	
νηπιαγωγό,	 που	 όμως	 δε	 θεωρούνται	 σωστές	 και	 αγνοούνται	 καθώς	 ο	 στόχος	 ήταν	 να	
μεταβιβάσει	την	έννοια	της	«ταπεινότητας».	
	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	των	Χριστουγέννων]	
Νηπ:	 Ο	 Ιωσήφ	 που	 νομίζετε	 ότι	 είναι;	 [Ο	 Μάκης	 σηκώνεται	 και	 δείχνει	 τους	
μάγους].		
Νηπ:	Όχι,	εδώ	κάτω	είναι.	Είναι	στεναχωρημένος	ή	χαρούμενος;	
Ραφαέλα:	Στεναχωρημένος.	
Νηπ:	Γιατί;		
Πολλά	παιδιά:	Γιατί	δεν	βρήκαν	σπίτι!	
Νηπ:	Ήταν	στεναχωρημένος	γιατί	σκεφτόταν	πώς	ήρθε	το	παιδί	του	Θεού	στον	
κόσμο!	

	
Αυτός	ο	διάλογος	ακολουθεί	τη	μακρά	συζήτηση	για	το	θέμα	της	στέγης	του	Ιωσήφ	και	της	
Παναγίας.	 Και	 αφού	 τα	 παιδιά	 εμπέδωσαν	 το	 ότι	 δεν	 βρήκαν	 σπίτι	 η	 νηπιαγωγός	 τα	
“ακυρώνει”	με	μια	αμφιβόλου	ακρίβειας	και	σκοπιμότητας	απάντηση.		
	

[Από	συζήτηση	για	τον	Μ.	Αλέξανδρο]	
Νηπ:	Ο	Αλέξανδρος	ένωσε	όλους	τους	Έλληνες	και	τους	είπε	θα	φτιάξουμε	ένα	
στρατό	 και	 μαζί	 έφτασαν	 σε	 πολύ	 μακρινές	 περιοχές	 και	 όπου	 πήγαιναν	 οι	
άνθρωποι	μάθαιναν	ελληνικά	γιατί	ήταν	πολύ	μεγάλος	στρατηγός.	Αύριο	στην	
παραλία	θα	δούμε	το	άγαλμά	του.	
Ειρήνη:	Eγώ	έχω	μία	εικονίτσα	του.		
Νηπ:	 Όχι.	 Τον	 Αλέξανδρο	 τον	 θυμόμαστε	 γιατί	 ήταν	μεγάλος	 πολεμιστής,	 όχι	
άγιος.	Ποιος	θυμάται	τι	κρατούσε;	
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Η	περιγραφή	του	Μ.	Αλεξάνδρου	από	τη	νηπιαγωγό	μοιάζει	πάρα	πολύ	με	αυτή	του	Αγίου	
Δημητρίου	μέσα	από	μια	τάση	για	αγιοποίηση	των	ηρώων	και	ηρωοποίηση	των	αγίων.	Στην	
εύλογη	σύγχυση	 του	παιδιού	η	 νηπιαγωγός	αναγκάζεται	 να	διαχωρίσει	 τις	 ιδιότητες	 των	
δύο	προσώπων.	
	

[Από	τη	συζήτηση	για	το	Μ.	Αλέξανδρο].		
Νηπ:	…	Και	αυτή	επειδή	δεν	πέθαινε	πια	έγινε	γοργόνα,	δηλαδή	μισή	
άνθρωπος	και	μισή	ψάρι	και	γυρνούσε	στις	θάλασσες	και	τi	ρωτούσε	τους	
ναυτικούς;	«ζει	ο	βασιλιάς	Αλέξανδρος»;	
Ειρήνη:	Aυτός,	από	πολύ	καιρό	έχει	πεθάνει.	
Νηπ:	Οσοι	λέγανε	έτσι	έκανε	τρικυμία	και	τι	γινόταν	τα	καράβια;	
Άλκης:	Πέφτανε	στο	βυθό.	 	
Νηπ:	Βουλιάζανε	και	αυτή	γινόταν	από	όμορφη	κοπέλα,	μάγισσα.	Και	όταν	της	
λέγανε	ότι	«ζει	και	βασιλεύει	και	τον	κόσμο	κυριεύει»;	
	

Η	διήγηση	της	νηπιαγωγού	έχει	στοιχεία	ιστορικής	αφήγησης,	δεν	αναφέρει	στα	παιδιά	ότι	
αυτό	που	αφηγείται	 είναι	 μύθος,	 ούτε	αυτό	αμφισβητείται	 από	 τα	παιδιά.	Όταν	 όμως	ο	
Οδυσσέας	 χρησιμοποιεί	 στοιχεία	 (τη	 γοργόνα)	 από	 την	 ιστορία	 αυτή	 και	 τα	 αναπλάθει	
εντάσσοντάς	 τα	 στον	 προσωπικό	 χώρο	 φαντασίας	 του	 αυτά	 απορρίπτονται	 από	 τη	
νηπιαγωγό	ως	παραμύθι	και	μη	αληθή.	
	

Οδυσσέας:	Μου	άρεσαν	οι	γοργόνες	και	τα	περιστεράκια.		
Νηπ:	Είδες	γοργόνες;	Πού	βρε	Οδυσσέα;	
Οδυσσέας:	Κάτω	στη	θάλασσα.	Και	το	άλογο.	
Νηπ:	Η	γοργόνα	είναι	μάλλον	στο	μυαλό	σου	γιατί	είναι	παραμύθι	και	όχι	
αλήθεια.	
[Από	συζήτηση	για	τις	φυλές].	
Νηπ:	Και	αυτός	ο	καουμπόης	πού	ζει;		
Ειρήνη:	Στο	καουμποϊνο.	
Νηπ:	Στην	Αμερική.	Και	τι	δουλειά	κάνανε;	
Νίκη:	Σκότωναν	τους	ινδιάνους.	
Νηπ:	Ναι,	αλλά	έπιαναν	και	ζώα.	

	
Η	 νηπιαγωγός	 σε	 προηγούμενη	 συζήτηση,	 όπως	 βλέπουμε	 παρακάτω,	 έδωσε	 ιδιαίτερη	
έμφαση	στο	γεγονός	ότι	οι	λευκοί	εξόντωσαν	τους	Ινδιάνους.		
	

Νηπ:	…	Όχι,	 έχουν	 κόκκινο	 δέρμα	 και	 τους	 λέμε	 ερυθρόδερμους.	 Και	 κάποιοι	
άνθρωποι	λευκοί,	από	την	Ευρώπη,	πήγαν	στην	Αμερική	και	τους	σκότωσαν.	
Γιατί	είχαν	πιο	δυνατά	όπλα	από	αυτούς.	Οι	ινδιάνοι	τι	είχαν;	
Νίκη:	Βέλη.	
Νηπ:	 Θύμωσαν	 πολύ	 γιατί	 ήθελαν	 τα	 ζώα	 τους,	 τα	 βουβάλια	 τους	 και	 τη	 γη	
τους.	 Τώρα	υπάρχουν	πολύ	λίγοι	 ινδιάνοι.	Τα	 παλαιότερα	 χρόνια	 όποιος	 δεν	
είχε	το	ίδιο	χρώμα	τον	σκότωναν	και	όχι	μόνο	τους	Ινδιάνους…	

	
[Από	συζήτηση	για	την	άνοιξη].	
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Νηπ:	 Δεν	 μου	 λέτε,	 θυμόσαστε	 τι	 είπαμε	 πως	 κρατούσαν	 τα	 παιδάκια	 όταν	
έμπαινε	ο	Μάρτης;	
Κων:	Σημαίες.	
Νηπ:	Σημαίες;	
Άλκης:	Ένα	ψεύτικο	χελιδόνι	
Κων:	Για	να	πουν	πως	έρχεται	η	άνοιξη…	
Νηπ:	Και	τι	άλλο	κρατούσαν;	[Σιωπή].	Λουλούδια,	έτσι;		

	
Η	απότομη	αλλαγή	του	θέματος	ακυρώνει	τη	γνώση	των	παιδιών,	την	εκπορευόμενη	από	
τη	 νηπιαγωγό.	Ο	 τεράστιος	 όγκος	 των	 πληροφοριών	 σε	 σχέση	 με	 την	 επανάσταση	 και	 η	
σύνδεσή	 της	 με	 τον	 συγκεκριμένο	 μήνα	 καθιστούν	 εύλογη	 την	 απάντηση	 του	 παιδιού	 (:	
σημαίες).	

	
[Από	συζήτηση	για	την	25η	Μαρτίου].	
Νηπ:…	Δεν	αντέχανε	την	καταπίεση	των	Τούρκων	και	έφυγαν	στα	βουνά	και	
κρυφά	το	βράδυ	κλέβανε	πράγματα	από	τα	στρατόπεδα	των	Τούρκων.	Εμείς	
λοιπόν	είμαστε	στο	χωριό	παιδάκια	και	περιμένουμε	τους	μπαμπάδες.	
	
Νηπ:	Ένα	παιδί	να	διαλέξει	μία	εικόνα	που	του	αρέσει	και	να	μας	πει	γιατί…	
Ραφαέλα:	Αυτός	εδώ	ο	πολεμιστής.	[Δείχνει	τον	Κολοκοτρώνη].	
Νηπ:	Θυμάστε	το	όνομά	του;	
Γιώργος:	Κολοκοτρώνης.		
Ραφαέλα:	Ήταν	πολεμιστής	στα	παλιά	χρόνια.	
Νηπ:	Και	όταν	τον	έβλεπαν	οι	Τούρκοι	με	το	στρατό	του	τι	έκαναν;	
Ραφαέλα:	Κρύβονταν…	
Νηπ:	Γιατί;		
Ραφαέλα:	Για	να	μην	τους	κλέψουν.	[Η	νηπιαγωγός	διστάζει	προς	στιγμή].	
Νηπ:	Ναι,	σωστά,	έπαιρναν	τα	πράγματα	από	τους	Τούρκους	για	να	έχουν	οι	
Έλληνες	πολεμιστές.	Αλλά	τους	φοβόντουσαν	κιόλας	γιατί	ήταν	πολύ	γενναίοι…	

	
[Η	Ειρήνη	πήρε	το	βιβλίο	για	το	«αθάνατο	’21»	και	ήρθε	δίπλα	μου.	Ανοίγει	σε	
μια	σελίδα	όπου	υπήρχε	η	εικόνα	ενός	πολεμιστή].	
Ειρήνη:	Κοίτα!	Κλέφτης…	
Εγώ:	Δηλαδή	τι	έκανε;	
Ειρήνη:	Πολεμούσε	του	Τούρκους.	
Εγώ:	Και	γιατί	τον	είπες	κλέφτη;	Έκλεβε;	
Ειρήνη:	Ναι	αλλά	μόνο	τους	Τούρκους		

	
Τα	παιδιά	είχαν	την	πληροφορία	από	τη	νηπιαγωγό	ότι	οι	Κλέφτες	έκλεβαν	τους	Τούρκους,	
όμως	στην	καινούρια	συνθήκη	συζήτησης	και	με	στόχο	την	ανάδειξη	της	γενναιότητας	των	
Ελλήνων,	 αυτή	 η	 πληροφορία	 μάλλον	 υποβαθμίζει	 το	 γενναίο	 φρόνημα.	 Η	 νηπιαγωγός	
εγκλωβισμένη	στη	δική	 της	αφήγηση	αναγκάζεται	 να	 επανορθώσει.	 Την	 ιδέα	 του	ηθικού	
σχετικισμού	που	αναδύεται	από	τη	φράση	«ναι,	σωστά,	έπαιρναν	τα	πράγματα	από	τους	
Τούρκους	για	να	έχουν	οι	Έλληνες	πολεμιστές»	τη	συναντάμε	συχνά	όταν	μπαίνουμε	στην	
εθνική	 αφήγηση	 και	 αλλάζουν	 περιεχόμενο	 και	 νόημα	 αξίες	 οι	 οποίες	 εκτός	 εθνικού	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

480	

πλαισίου	είναι	αδιαμφισβήτητες	(η	αξία	της	ανθρώπινης	ζωής	-δεν	έχουμε	δικαίωμα	να	την	
αφαιρούμε,	ο	σεβασμός	στα	υπάρχοντα	των	άλλων	-δεν	έχουμε	δικαίωμα	να	τα	κλέβουμε-
).	 Και	 ενώ	 κανονικά	 η	 παραβίασή	 τους	 επισύρει	 «ποινές»	 στην	 εθνεγερτική	 ατμόσφαιρα	
νομιμοποιείται	και	εξαίρεται.	Επίσης,	και	το	κορίτσι	με	την	απάντηση	που	δίνει,	«ναι,	αλλά	
μόνο	 τους	 Τούρκους»,	φαίνεται	να	 έχει	 κατανοήσει	 ότι	 σε	αυτό	 το	πλαίσιο	 το	 να	 κλέψει	
κανείς	(τους	Τούρκους)	δεν	είναι	ηθικά	μεμπτό.		
	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	του	Πολυτεχνείου].	
Μάκης:	Εδώ	κάνουν	παρέλαση.	[Δείχνει	μια	φωτογραφία	από	διαδηλώσεις].	
Νηπ:	Παρέλαση	ή	είναι	κάποιοι	στο	δρόμο	που	φωνάζουν;	Για	δείτε	καλά,	είναι	
ο	ένας	πίσω	από	τον	άλλον,	όπως	στην	παρέλαση;	
Εν	χορώ:	Όχι!	

	
Τα	παιδιά	μέχρι	και	αυτή	τη	χρονική	στιγμή	είχαν	δει	εικόνες	πολλών	ανθρώπων	στο	δρόμο	
σε	 περιπτώσεις	 παρέλασης.	 Είχε	 δώσει	 έμφαση	 και	 η	 ίδια	 η	 νηπιαγωγός	 σε	 αυτή	 την	
επετειακή	πρακτική.	Εύλογα	απάντησε	το	παιδί.	
	

[Από	την	προετοιμασία	για	την	25η	Μαρτίου.	Όταν	παρουσιάζεται	η	φλογέρα	η	
Παναγιώτα	λέει	κάτι	για	Ινδιάνους].	
Νηπ:	Δεν	 μιλάμε	 τώρα	 για	 Ινδιάνους.	Μιλάμε	 για	 ελληνικά	 μουσικά	 όργανα	
που	τα	έπαιζαν	στην	Κέρκυρα,	στη	Ρόδο,	στη	Μακεδονία,	στην	Πελοπόννησο…	
Νίκη:	Στην	Αμερική…	

	
Η	συζήτηση	αυτή	πραγματοποιείται	λίγο	καιρό	μετά	από	τη	συζήτηση	για	τις	φυλές,	κατά	
την	 οποία	 μέσα	 από	 μια	 φολκλόρ	 προσέγγιση	 αναφέρθηκε	 αυτό	 το	 είδος	 πνευστού	
οργάνου	σχεδόν	ως	 “εθνικό”	 των	 Ινδιάνων.	 Τώρα,	 που	άλλαξε	 το	πλαίσιο	 και	 όλα	 έχουν	
ενδυθεί	την	ελληνικότητα	η	προηγούμενη	γνώση	απορρίπτεται	ως	άσχετη.	
	

3.	Προσωπικό	βίωμα	
Αυτή	 η	 κατηγορία	 αφορά	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 τα	 παιδιά	 παρεμβαίνουν	 με	 τα	
προσωπικά	βιώματα,	τα	οποία	αφορούν	εμπειρίες	τόσο	στο	σχολείο	όσο	και	έξω	από	αυτό,	
και	 αλλάζουν	 τη	 ροή	 της	 συζήτησης	 δυσχεραίνοντας	 πολλές	 φορές	 την	 προσπάθεια	 της	
νηπιαγωγού	 για	 “ανακεφαλαίωση”	 και	 εμπέδωση	 νοημάτων	 και	 κομβικών	 σημείων	
αναφοράς	για	κάθε	περίσταση.		
	

[Από	συζήτηση	μετά	την	28η	Οκτωβρίου].	
Οδυσσέας:	Εγώ	πήγα	στην	Καβάλα	και	μετά	με	τη	μαμά	πήγαμε	στη	θάλασσα.		
Νηπ:	Στην	παρέλαση	πήγες;	
Οδυσσέας:	Ναι	πήγα	και	είδα	ένα	καβουράκι	και	τη	γιαγιά	τη	Νίκη.	
Νηπ:	Γιατί	τη	γιαγιά	σας	τη	λένε,	Νίκη,	ξέρετε;	Ε,	Νίκη;	
Νίκη:	Γιατί	είναι	γιαγιά…	
Νηπ:	 Εμένα	 μου	 είπε	 η	 μαμά	 σας,	 όμως,	 πως	 όταν	 γεννήθηκε	 η	 γιαγιά	 οι	
Έλληνες	είχαν	πολλές	νίκες	κατά	των	Ιταλών	και	έτσι	την	ονόμασαν	Νίκη	για	να	
τιμήσουν	τους	ήρωες.	Νίκη	πήγατε	στην	παρέλαση;	

	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

481									

Το	 παιδί	 προτάσσει	 το	 προσωπικό	 βίωμα	 έναντι	 της	 πρόθεσης	 της	 νηπιαγωγού	 για	
απαντήσεις	 που	 συνθέτουν	 την	 ιδανική	 εικόνα	 της	 επετείου.	 Μάλιστα	 η	 νηπιαγωγός	
επεμβαίνει	 και	 στην	 προσωπική	 ιστορία	 του	 παιδιού	 με	 την	 αναφορά	 στη	 γιαγιά	 του	
δίνοντας	μία	εκδοχή	της	ονοματοδοσίας	της	που	συνάδει	με	την	ηρωική	εθνική	αφήγηση.	
	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	του	Πολυτεχνείου]	
Νηπ:	 Γιατί	 παιδιά	 δεν	 ξέρουμε	 τι	 σημαίνει	 ελευθερία.	Να	 λέμε	 τη	 γνώμη	 μας	
αλλά	 να	 μην	 ενοχλούμε	 τον	 άλλον.	 Εγώ	 εδώ	 μέσα	 ρωτάω	 τι	 θα	 κάνουμε	 ή	
αποφασίζω;	
Ραφαέλα:	Αποφασίζεις.	
Νηπ:	Κάποιες	φορές,	αποφασίζω,	κάποιες,	σας	ρωτάω	και	κάποιες,	ψηφίζουμε.	
Δεν	ψηφίζουμε;	Αλλά	όταν	ενοχλείτε	τους	άλλους,	τι	λέει	η	κυρία;	
Ραφαέλα:	Φωνάζει…	
Νηπ:	Γιατί;	Γιατί	ενοχλούν	τους	άλλους	και	τότε	σταματούνε	να	ενοχλούν.	
Ραφαέλα:	Γιατί	τους	βάζεις	τιμωρία!	
Νηπ:	Όχι,	γιατί	υπάρχουν	κάποιοι	κανόνες	που	πρέπει	να	τηρούμε.	Ας	μάθουμε	
τώρα	ένα	τραγουδάκι	για	τη	γιορτή	της	Δευτέρας…	

	
Ενώ	η	νηπιαγωγός	προσπαθεί	να	ορίσει	βιωματικά	τα	όρια	και	το	νόημα	της	ελευθερίας	τα	
παιδιά,	 περιγράφοντας	 απλώς	 αυτό	 που	 βιώνουν	 καθημερινά	 στο	 νηπιαγωγείο,	 την	
αιφνιδιάζουν	αναδεικνύοντας	 την	ανακολουθία	ανάμεσα	στη	θεωρία	και	 την	 	πράξη.	Και	
σε	αυτή	την	περίπτωση	το	προσωπικό	βίωμα	του	παιδιού	και	η	καθημερινή	εμπειρία	στο	
νηπιαγωγείο	 φαίνεται	 να	 ανατρέπουν	 με	 φυσικότητα	 και	 ευστοχία	 την	 επιδίωξη	 της	
νηπιαγωγού	 να	 ορίσει	 τη	 δημοκρατία	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 αναδεικνύοντας	 έτσι	 και	 τις	
παιδαγωγικές	επιλογές	και	πρακτικές	της	(συγκεντρωτισμός,	επιβολή	τιμωρίας)	αλλά	και	τη	
διαφορετική	 πρόσληψη	 της	 καθημερινότητας	 μέσα	 στην	 τάξη	 από	 τα	 νήπια	 και	 τη	
νηπιαγωγό.	
Η	 νηπιαγωγός	 προσπαθώντας	 να	 εκμαιεύσει	 από	 τα	 παιδιά	 τον	 ορισμό	 της	 ελευθερίας,	
κάνει	ερωτήσεις	που	αφορούν	στη	δημοκρατία	μέσα	στην	τάξη	και	έρχεται	αντιμέτωπη	με	
τη	 διαφορετική	 πρόσληψη	 των	 παιδιών	 τη	 σχετική	 με	 τον	 τρόπο	 λήψης	 αποφάσεων	 και	
λειτουργίας	της	ομάδας.	Τα	παιδιά	με	ευστοχία	κάνουν	αναγωγή	από	το	μικρο-κοινωνικό	
επίπεδο	της	τάξης	στο	μακρο-κοινωνικό	και	αντίστροφα,	αναδεικνύοντας	την	ανακολουθία	
θεωρίας	και	πράξης.		
Ο	Cullingford	(1992)	υποστηρίζει	ότι	η	πολιτική	κοινωνικοποίηση	των	παιδιών	σχετίζεται	με	
πρόσωπα	 εξουσίας	 -όπως	 οι	 διευθυντές	 των	 σχολείων	 και	 οι	 αστυνομικοί.	 Εδώ	 το	
συγκεκριμένο	 δείγμα	 παιδιών,	 συμφωνώντας	 με	 τα	 αποτελέσματα	 των	 μελετών	 του	
Cullingford,	φαίνεται	να	κατανοεί	την	εξουσία	και	την	αρχή	μέσω	του	προσώπου		της	ίδιας	
της	νηπιαγωγού.	Θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	οι	κριτικές	παρατηρήσεις	των	παιδιών	για	τον	
τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 διαχειρίζεται	 την	 εξουσία	 της,	 όπως	 εμφανίζεται	 στο	 παραπάνω	
παράθεμα,	έρχεται	σε	αντίθεση	με	την	άποψη	ότι	στην	προσχολική	ηλικία	έχουμε	άκριτη	
αποδοχή	της	πολιτικής	ηγεσίας	ως	εξ	ορισμού	θετικής.	Την	άποψη	αυτή	κριτικάρουν	και	οι	
Donegan	και	Waniganayake	(1992),	υποστηρίζοντας	επιπλέον	ότι	η	έρευνα	για	την	πολιτική	
κοινωνικοποίηση	κατά	τη	διάρκεια	της	προσχολικής	ηλικίας	καλό	είναι	να	μην	περιορίζεται	
στην	εξέταση	των	συζητήσεων	για	την	κυβερνητική	πολιτική,	αλλά	να	διευρύνεται	προς	την	
εξέταση	επίσης	 των	 τρόπων	διαπραγμάτευσης	θεμάτων	 ισχύος	 και	 εξουσίας	στο	πλαίσιο	
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της	οικογένειας	και	του	νηπιαγωγείου	 (κάτι	το	οποίο	γίνεται	στο	παράθεμα),	αν	θέλουμε	
να	 έχουμε	 αξιόπιστα	 δεδομένα	 για	 τις	 απαρχές	 της	 πολιτικής	 κοινωνικοποίησης	 των	
παιδιών.	
	

[Από	συζήτηση	μετά	την	Καθαρά	Δευτέρα]		
Νηπ:	Μάκη,	εσύ	που	έλειπες,	πες	μας	πώς	πέρασες	την	Καθαρά	Δευτέρα;	
Μάκης:	Ωραία!	
Νηπ:	Πέταξες	χαρταετό;	
Μάκης:	Όχι!	
Νηπ:	Τι	φάγατε	εκείνη	τη	μέρα	θυμάσαι;	
Μάκης:	Μακαρόνια	με	κιμά.	[Μετά	από	λίγη	σκέψη].	
Νηπ:	Όχι,	δεν	μπορεί	να	φάγατε	μακαρόνια	με	κιμά.	Κάτι	άλλο	θα	φάγατε.	Γιατί	
τη	λέμε	καθαρή	Δευτέρα;	
Ειρήνη:	 Γιατί	 καθαρίζουμε	 το	 στόμα	 μας	 από	 τις	 βρωμιές,	 δηλαδή	 από	 τα	
κρέατα	
Νηπ:	Δεν	 είναι	 ακριβώς	βρωμιές,	 αλλά	δεν	 τρώμε	 κρέας,	 γιατί	 ετοιμαζόμαστε	
για	το	Πάσχα,	τη	σταύρωση	και	την	ανάσταση	του	Χριστού.	
	
	

Το	παιδί	μέσα	από	ειλικρινείς	απαντήσεις	μιλά	για	το	βίωμά	του,	το	οποίο	όμως	ανατρέπει	
τα	 τυπικά	 παραδοσιακά	 χαρακτηριστικά	 της	 ημέρας.	 Η	 νηπιαγωγός	 παρεμβαίνει	
προσπαθώντας	 να	 επανορθώσει	 και	 όταν	 άλλο	 παιδί	 υπερθεματίζει	 μιλώντας	 για	
«βρωμιές»,	αναγκάζεται	να	αναδιπλωθεί.	
	

[Συζήτηση	μετά	από	επίσκεψη	στο	ναό	του	Άγιου	Δημητρίου].	
Νηπ:	Τι	σας	άρεσε	από	την	επίσκεψή	μας;	
Ξανθούλα:	Εμένα	μου	άρεσε	η	φυλακή.		
Ραφαέλα:	Εμένα	το	ψηφιδωτό,	το	καινούριο	όμως	εκείνο	που	γυάλιζε…	
Οδυσσέας:	Εγώ	έπεσα	και	χτύπησα	το	πόδι	μου!	
Νηπ:	Τι	σου	άρεσε,	Οδυσσέα,	από	την	επίσκεψη,	ρωτάω;		
Οδυσσέας:	Μου	άρεσε	που	ήταν	η	μαμά	μου	και	έπεσα	και	χτύπησα…	
Κωνσταντίνος:	Οι	εικόνες	και	το	πάτωμα…	

	
Η	εμπειρία	και	τα	συναισθήματα	του	παιδιού	από	την	επίσκεψη	στο	ναό	δεν	συνάδουν	με	
τις	προσδοκώμενες	απαντήσεις.		
	

[Από	τη	συζήτηση	μετά	την	28η	Οκτωβρίου].	
Νηπ:	Νίκη,	μήπως	θέλεις	να	μας	πεις	τώρα;	
Νίκη:	Δεν	πήγαμε	πουθενά.	
Νηπ:	Που	είσαστε;	
Νίκη:	Στο	σπίτι.	
Νηπ:	Πώς	περάσατε;	
Νίκη:	Είδα	τον	ουρανό	που	ήταν	πορτοκαλής…		
Νηπ:	Α!	είδες	το	ηλιοβασίλεμα!	Νίκο;	Πήγατε	στην	παρέλαση;	
Νίκος:	Ναι	
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Το	 παιδί	 επιλέγει	 τη	 δύση	 του	 ηλίου	 ως	 το	 σημαντικότερο	 βίωμα	 να	 καταθέσει	
παρακάμπτοντας	 την	 παρέλαση	 και	 το	 εθνικό	 νόημα.	 Η	 νηπιαγωγός	 δεν	 μπορεί	 να	 το	
αγνοήσει	τελείως,	αλλά	αμέσως	συνεχίζει	την	προσπάθεια	με	το	επόμενο	παιδί.		
	

[Από	τη	συζήτηση	για	την	παρέλαση	μετά	την	28η	Οκτωβρίου]	
Ξανθούλα:	Εμείς,	όταν	ήμουνα	σπίτι,	είδα	την	Ειρήνη	στο	μπαλκόνι…	
Νηπ:	Στην	παρέλαση	πήγατε;	
Ξανθούλα:	Όχι	πήγαμε	στο	χωριό,	φάγαμε	και	κοιμηθήκαμε.	

	
Η	αλήθεια	του	παιδιού	ανατρέπει	την	αφήγηση…	
	

Νηπ:	Σημαίες	δεν	είδες;	
Υπάτιος:	Είδα	πολλές	
Γιώργος:	Πήγα	στην	παρέλαση,	είδα	μουσική.	
Νηπ:	Άκουσες	μουσική.	Τι	όργανα;	Κιθάρα	ή	τύμπανα;	
Γιώργος:	Τύμπανα.		
Νηπ:	Είδες	μαθητές	ή	στρατιώτες;	
Γιώργος:	Τίποτα	από	τα	δύο.	
Νηπ:	Α,	θα	είδες	προσκόπους	με	στολές	και	τύμπανα!	[Το	παιδί	δεν	απαντά].	

	
Η	 νηπιαγωγός	 αναγκάζεται	 να	 απαντήσει	 αυθαιρετώντας	 εκ	 μέρους	 του	 παιδιού	
προκειμένου	να	δημιουργηθεί	το	προσήκον	κλίμα.	
	

[Μετά	από	επίσκεψη	στο	Λευκό	Πύργο,	στο	άγαλμα	του	Μ.	Αλεξάνδρου	και	σε	
μία	παιδική	χαρά]	
Νηπ:	Υπάτιε,	δεν	μίλησες	καθόλου!	
Υπάτιος:	Εμένα,	μου	άρεσαν	οι	κούνιες…	
Νηπ:	Μόνο;	
Υπάτιος:	Και	ο	Λευκός	Πύργος…	
Νηπ:	Άλλο;		
Υπάτιος:	…τα	δέντρα…	η	θάλασσα…	τα	αυτοκίνητα,	τα	πουλάκια.	[Το	παιδί	με	
την	επιμονή	της	νηπιαγωγού	μαζεύει	ό,τι	έχει	ακουστεί	μέχρι	τώρα	και	το	λέει].		
	
Ειρήνη:	 Μου	 έκανε	 εντύπωση	 εκεί	 στις	 πολεμίστρες,	 αλλά	 μου	 είχαν	 αρέσει	
κάτι	άμαξες	που	είδαμε	κάτω…	
Νηπ:	Που	τις	είδες;	[Με	απορία].	
Ειρήνη:	Κάτω	τις	είδα,	με	πόνυ,	και	οι	άνθρωποι	που	έκαναν	ποδήλατο	και	η	
φυλακή.		
Νηπ:	Κελιά	τα	λέμε	αλλιώς.	Η	Έλενα;	
Έλενα:	Τα	περιστέρια	
Νηπ:	Α,	τα	περιστέρια	που	πετούσαν	ε;	Άλλο	παιδάκι;	
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Νηπ:	Νίκο;	[Το	παιδί	λέει	κάτι	που	δεν	καταλαβαίνω	ούτε	και	η	νηπιαγωγός	και	
με	 κοιτάζει	 για	 βοήθεια	 αλλά	 δεν	 μπορώ	 να	 βοηθήσω.	 Τελικά	 παίρνει	 την	
πρωτοβουλία].	
Νηπ:	Σου	άρεσε	η	σημαία;	[Το	παιδί	κουνάει	το	κεφάλι	αρνητικά].	
Νίκος:	Αυτοκίνητα,	θάλασσα,	ψάρια.	[Πολύ	πιο	καθαρά	και	δυνατά	από	πριν].		

	
Οι	απαντήσεις	των	παιδιών	δεν	είναι	οι	αναμενόμενες	μετά	την	επίσκεψη.	Η	νηπιαγωγός	
προσπαθεί	να	εκμαιεύσει	τη	“σωστή”	απάντηση	που	συνδέεται	με	την	εθνική	σημασία	των	
μνημείων	που	επισκέφτηκαν	αλλά	τα	παιδιά	εστιάζουν	σε	αυτά	που	βίωσαν	ως	σημαντικά	
(κούνιες,	άμαξες,	περιστέρια,	θάλασσα…).	
Ανατρέπεται	 εδώ	 η	 παραδοσιακή	 άποψη	 περί	 κοινωνικοποίησης	 των	 παιδιών	 η	 οποία	
υπαγορεύει	την	παθητική	εσωτερίκευση	του	πολιτισμού	των	ενηλίκων.	Βλέπουμε	αντίθετα	
πως	τα	παιδιά,	σύμφωνα	με	τη	θεωρία	της	ερμηνευτικής	αναπαραγωγής	(Corsaro,	2005),	
επιλέγουν	 από	 τον	 κόσμο	 των	 ενηλίκων	 τα	 στοιχεία	 εκείνα	 που	 συνάδουν	 με	 τα	
ενδιαφέροντά	 τους,	 τα	ανασυνθέτουν	 και	 παράγουν	 καινούριες	αξίες	 και	 συμπεριφορές.	
Και	αυτό	γιατί	δρουν	ανάλογα	με	το	πώς	αυτά	τα	ίδια	ερμηνεύουν	και	νοηματοδοτούν	τα	
πράγματα.	 Tα	 νοήματα	 αναδεικνύονται	 στο	 πλαίσιο	 της	 κοινωνικής	 αλληλεπίδρασης	 και	
επικοινωνίας	και	τα	νοήματα	αυτά	μετασχηματίζονται	και	αναμορφώνονται	ανάλογα	με	τις	
επικρατούσες	 κάθε	 φορά	 συνθήκες.	 Τα	 κοινωνικά	 νοήματα	 δεν	 είναι	 αυθύπαρκτα	 και	
στατικά	αλλά	απορρέουν	από	την	ερμηνεία	που	αποδίδουν	οι	άνθρωποι	στη	μεταξύ	τους	
αλληλεπίδραση	(Κυριαζή,	1999).	Έτσι,	στην	καρδιά	αυτής	της	θεωρίας	υπάρχει	η	απόρριψη	
του	μοντέλου	ερέθισμα-απόκριση	της	ανθρώπινης	συμπεριφοράς	το	οποίο	συγκροτήθηκε	
από	 τα	 μεθοδολογικά	 επιχειρήματα	 του	 θετικισμού	 και	 το	 βλέπουμε	 εδώ	 όντως	 να	
καταρρέει.		
Κάποιες	 φορές	 η	 εκπαιδευτική	 κατάσταση	 μέσα	 στην	 τάξη	 φτάνει	 σε	 ξεκάθαρα	
αντιπαιδαγωγικές	 εκδηλώσεις,	 όταν	 παρά	 τα	 διακηρυγμένα	 εδώ	 και	 αρκετές	 δεκαετίες	
δόγματα	της	βιωματικής	εκπαίδευσης	τα	οποία	καλούν	προς	αξιοποίηση	του	προσωπικού	
βιώματος	 έτσι	 ώστε	 να	 προωθηθεί	 η	 μάθηση	 των	 παιδιών	 (Dewey,	 1998)	 η	 νηπιαγωγός	
καταστέλλει	 αυτή	 την	 εκπαιδευτική	 εναλλακτική	 οδό	 -παρόλο	 που	 δεν	 την	 αγνοεί	 όπως	
φαίνεται	από	άλλες	χρονικές	στιγμές	της	διδασκαλίας	της-	αφήνοντας	«ανεκμετάλλευτο»	
όλο	αυτόν	το	πλούτο	που	απορρέει	από	τα	παιδιά.		
	

4.	Άποψη-γνώση	
Τα	παιδιά	ως	φορείς	γνώσης	και	πληροφοριών	που	προέρχονται	τόσο	από	το	σχολικό	όσο	
και	 από	 άλλα	 περιβάλλοντα	 (οικογενειακό,	 ΜΜΕ)	 παρεμβαίνουν	 στην	 εκπαιδευτική	
διαδικασία	 κομίζοντας	 αυτό	 το	 μορφωτικό	 κεφάλαιο	 (Bourdieu,	 1977)	 στο	 σχολείο.	
Κάποιες	φορές	με	τη	γνώση	αυτή	(αλλά	και	με	τη	φαντασία	και	την	ευρηματικότητά	τους)	
αλλάζουν	τους	όρους	της	συζήτησης	και	επαναδιαπραγματεύονται	τα	νοήματα.		
	

[Από	συζήτηση	για	τις	φυλές	πριν	τις	Αποκριές].	
Νηπ:	Αυτός	ο	χάρτης	εδώ	είναι	λέτε	της	Ελλάδας	ή	είναι	μεγαλύτερος	και	έχει	
πιο	πολλές	χώρες;	
Εν	χορώ:	Πολλές	χώρες.	
Νηπ:	Εδώ	ψηλά	είναι	ο	Βόρειος	πόλος	που	έχει	όλο	πάγους.	
Ειρήνη:	Από	εκεί	είναι	ο	Άγιος	Βασίλης.	
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Νηπ:	Ε,	κάποιοι	το	πιστεύουν	αυτό	αλλά…	
	

Η	προσωπική	 γνώση	 και	μυθολογία	 του	παιδιού	ακυρώνεται	προς	 χάρη	 της	 χριστιανικής	
εκδοχής	του	Άι	Βασίλη	(στην	οποία	είχε	επιμείνει	πολύ	κατά	την	προετοιμασία	της	γιορτής	
των	Χριστουγέννων)	και	της	διαφύλαξης	του	πλαισίου	συζήτησης.		
	

[Από	συζήτηση	για	την	25η	Μαρτίου].	
Δείχνει	μία	εικόνα	με	ένα	πλήθος	ανθρώπων	μάλλον	πολεμιστών	και	ανάμεσά	
τους	 σε	 πολύ	 μεγαλύτερο	 μέγεθος	 μία	 ασπροφορεμένη	 δαφνοστεφανωμένη	
γυναίκα.		
Νηπ:	Αυτή	η	κοπέλα	ποια	λέτε	να	είναι	και	τι	έχει	στο	κεφάλι;	
Νίκη:	Στεφάνι.	
Νηπ:	Δάφνη.	Τι	συμβολίζει;	
Νίκη:	Να	μην	πολεμούν…	
Ραφαέλα:	Είναι	η	Παναγία	
Νηπ:	 Είναι	 η	 Ελλάδα	μας	 και	 τους	 ευχαριστεί	 «ότι	 εσείς	 παλικάρια	 χύσατε	 το	
αίμα	σας	για	την	ελευθερία».	
	

Οι	απαντήσεις	των	κοριτσιών	που	το	ένα	θεωρεί	ότι	αναπαρίσταται	η	ειρήνη	και	το	άλλο	η	
Παναγία	αγνοούνται.	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	των	Χριστουγέννων]		
Νηπ:	Πες	μας	Ραφαέλα.	Όμως	η	Παναγίτσα	γέννησε	το	Χριστό	σε	ένα	σπίτι;	
Ραφαέλα:	Σε	σπηλιά.	
Άλκης:	Σε	ένα	στάβλο	
Ραφαέλα:	Εκεί	που	ήταν	τα	αλογάκια	και	τα	προβατάκια.	
Νηπ:	Γιατί	δεν	βρήκε	σπίτι;	
Ραφαέλα:	Γιατί	ήταν	φτωχή.	
Άλκης:	Δεν	είχαν	μαστόρους	να	χτίσουν.	
Παναγιώτα:	Το	φτιάξαν	μόνοι	τους,	δεν	είχαν	μαστόρους.		
Νηπ:	Ρώτησα	γιατί	σε	στάβλο	και	όχι	σε	σπίτι;	
Μάκης:	Γιατί	δεν	είχαν	μαστόρους.		
Κωνσταντίνος:	Αυτή,	η	Παναγίτσα	δεν	είχε	κλινική	όπως	τώρα.	
Νηπ:	Πολύ	σωστά!	Εγώ	όμως	ρώτησα	αν	είχε	σπίτι;	[Με	κοιτάζει	απηυδισμένη].		
Εν	χορώ:	Είχε!	
Ειρήνη:	Επειδή	δεν	έβρισκε	σπίτι…	

	
Απέλπιδα	 προσπάθεια	 της	 νηπιαγωγού	 να	 εκμαιεύσει	 τη	 σωστή	 απάντηση	 και	
εντυπωσιακή	η	αλληλεπίδραση	των	παιδιών.		
	

[Από	την	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	των	Χριστουγέννων].	
Νηπ:	Τι	ξέρετε	για	τον	Άγιο	Βασίλη;	
Έλενα:	Τα	πάντα.	
Νηπ:	Δηλαδή	Έλενα;	[Το	κορίτσι	μιλάει	πολύ	χαμηλόφωνα	και	δεν	ακούω].	
Νηπ:	Τι	είναι	ο	Άγιος	Βασίλης;	
Άλκης:	Γλυκούλης.	
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Ειρήνη:	Ομορφούλης.	
Νηπ:	Τα	παιδιά	γιατί	τον	αγαπάνε;	
Ειρήνη:	Γιατί	φέρνει	δώρα.	
	

Αυθόρμητες	απαντήσεις.	
	

Νηπ:	Εκτός	από	δώρα,	παιγνίδια	και	ρούχα	τι	άλλο	θέλουμε;	
Παναγιώτα:	Κασέτες.	
Νηπ:	Μόνο	αυτά;	
Παναγιώτα:	Και	υπολογιστή!	
Νηπ:	Μόνο	για	τον	εαυτό	μας;	
Ειρήνη:	Ναι.	
Νηπ:	Και	όταν	κάποιος	στο	σπίτι	δεν	είναι	καλά;	
Ειρήνη:	Να	ζητήσουμε	να	γίνουν	καλά	οι	άρρωστοι.	
Παναγιώτα:	Να	του	ζητήσουμε	να	ντυθεί	γιατρός!	

	
Η	 νηπιαγωγός	 φαίνεται	 να	 χάνει	 την	 υπομονή	 της	 προσπαθώντας	 να	 εκμαιεύσει	 την	
απάντηση	που	περιμένει	και	με	κοιτάζει	απογοητευμένη.	
	

Νηπ:	Στην	τηλεόραση	τι	βλέπουμε;	Παιδάκια	σε	ειρήνη	ή	σε	πόλεμο;	
Εν	χορώ:	Σε	πόλεμο!	
Νηπ:	Άρα;	
Ειρήνη:	Να	έχουν	ειρήνη!	

	
Προσπάθεια	της	νηπιαγωγού	να	μιλήσουν	τα	παιδιά	για	το	αίτημα	της	ειρήνης.	Τα	παιδιά	
ειλικρινή	και	ευρηματικά	τη	δυσκολεύουν	πολύ.		
Στα	παραπάνω	παραθέματα	αναδεικνύεται	 ο	 ενεργός	 ρόλος	 των	παιδιών	στη	 χρήση	 των	
πολιτισμικών	 εργαλείων	 και	 ο	 πλούτος	 της	 αλληλεπίδρασης	 σύμφωνα	με	 την	 κοινωνικο-
ιστορική	 θεωρία	 του	 Vygotsky	 (1962),	 ενώ	 φωτίζεται	 η	 «μεταποιητική	 και	
διαπραγματευτική»	διάσταση	της	κοινωνικής	δράσης	των	παιδιών.	
	

5.	Επιθυμία	
Οι	προσωπικές	επιθυμίες	των	παιδιών	εκφράζονται	και	ανατρέπουν	το	πλαίσιο	συζήτησης:	
	

[Από	την	προετοιμασία	για	την	25η	Μαρτίου].			
Νηπ:	Ποιο	τραγούδι	θα	πούμε	πρώτα;	
Νίκη:	Στου	Μανώλη	την	ταβέρνα!	
Νηπ:	Όχι	βρε,	για	τη	γιορτή	λέω!	
Ραφαέλα:	Τα	κλεφτόπουλα!	

	
Οι	ιδιαίτερες	επιθυμίες	των	παιδιών	αλλοιώνουν	την	εθνική	ατμόσφαιρα.	
	

Παναγιώτα:	 Εμείς	 αύριο	 θα	 πάμε	 στο	 τσίρκο.	 Γιατί	 δεν	 παίρνεις	 και	 εσύ	 τα	
παιδάκια	σου	να	πάτε;	
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Νηπ:	Θα	πάμε	αλλά	θα	πάμε	και	στο	Ράδιο	Σίτυ	όπου	θα	είναι	όλα	τα	παιδιά	
που	 κερδίσανε	 στο	 διαγωνισμό	 τραγουδιού.	 Δείχνει	 την	 αφίσα.	 Βλέπετε	 που	
είναι	ντυμένα	με	παραδοσιακές	στολές;		
Μάκης:	Ο	Έλληνας	θα	είναι	ντυμένος	τσολιάς;	
Παναγιώτα:	Γιατί	δεν	πας	με	τα	παιδιά	σου	σε	κανένα	τσίρκο;	
Νηπ:	Πάω	αλλά	πάω	και	σε	έκθεση	ζωγραφικής.	Να	πάτε	και	εσείς!	
Παναγιώτα:	Και	αν	δεν	θέλουμε	να	πάμε;	
Νηπ:	Ε,	τότε	μην	πάτε!		

	
Το	 παιδί	 υπερασπίζεται	 με	 σθένος	 την	 επιθυμία	 του	 να	 πάει	 στο	 τσίρκο.	 Η	 νηπιαγωγός	
υπερασπίζεται	 με	 το	 ίδιο	 σθένος	 την	 έκθεση	 ζωγραφικής	 και	 τα	 παιδιά	 τα	 ντυμένα	 με	
παραδοσιακές	στολές.	Στο	τέλος	το	κορίτσι	παίρνει	την	«άδεια»	να	κάνει	αυτό	που	θέλει.	
	

Νηπ:	 Για	 τη	γιορτή	που	θα	κάνουμε	να	πείτε	στις	μαμάδες	ότι	όλοι	πρέπει	να	
είστε	 ντυμένοι	 τσολιάδες	 και	 ελληνοπούλες,	 αλλά	 θα	 συνεννοηθώ	 εγώ	 μαζί	
τους.	
Κων:	Εγώ	δεν	έχω	στολή.	
Νηπ:	Θα	κανονίσει	η	μαμά.	
Κων:	Θέλω	να	ντυθώ	σταυροφόρος!	
Νηπ:	Δεν	είναι	αποκριές.	Η	Ραφαέλα	θα	είναι	Παναγίτσα	και	η	Ειρήνη	άγγελος.		
	
Κων:	Να	φορέσω	τη	στολή	του	πειρατή;	
Άλκης:	Δεν	έχουμε	αποκριές.	
Νηπ:	Τι	χρώμα	έχει	η	σημαία	μας;	Μπλε	και	άσπρο.	Να	φορέσετε	λοιπόν	
ρούχα	με	αυτά	τα	χρώματα.	

	
Με	 την	 επιθυμία	 του	 το	 παιδί	 αντιστέκεται.	 Στη	 δεύτερη	 περίπτωση	 άλλο	 παιδί	
αναπαράγοντας	 τον	 λόγο	 της	 νηπιαγωγού	 επιχειρεί	 να	 “επαναφέρει	 στην	 τάξη”	 τον	
Κωνσταντίνο,	ενώ	η	νηπιαγωγός	θυμίζει	τα	εθνικά	χρώματα	που	αρμόζουν	στην	ημέρα.		
	

[Ο	Νίκος	και	ο	Μάκης	από	κοινού	ζωγραφίζουν	στο	καβαλέτο].	
Νηπ:	Κάντε	τσολιάδες	και	ελληνοπούλες.	[Όταν	ολοκλήρωσαν	τα	παιδιά	το	έργο	
τους	είχαν	ζωγραφίσει	ένα	σπίτι	και	δύο	φιγούρες	μία	εξολοκλήρου	ροζ	και	μία	
πορτοκαλί.	Αντίσταση	μέσω	ζωγραφικής]		
	
Νηπ:	Δεν	μου	λέτε;	Εσείς	στο	σκετς	τι	παίζετε;	Που	είστε	και	τι	είστε;	
Μάκης:	Ελληνοπούλες	
Νηπ:	Και	τσολιάδες	
Οδυσσέας:	 Εγώ	 καουμπόης.	 [Εισπράττει	 ένα	 αυστηρό	 βλέμμα	 από	 τη	
νηπιαγωγό].	

	
Συμπεράσματα	

Αυτό	 που	 αναδεικνύεται	 στους	 παραπάνω	 διαλόγους-ευρήματα	 της	 έρευνας	 είναι	 ότι	 ο	
κοινωνικός	κόσμος	των	παιδιών	δεν	μπορεί	να	κατανοηθεί	με	όρους	τυχαίων	σχέσεων	ή	με	
την	 υπαγωγή	 των	 κοινωνικών	 φαινομένων	 σε	 παγκόσμιους	 νόμους.	 Και	 αυτό	 γιατί	 οι	
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ανθρώπινες	 πράξεις	 βασίζονται	 ή	 είναι	 εμποτισμένες	 με	 κοινωνικά	 νοήματα,	 προθέσεις,	
κίνητρα,	 στάσεις	 και	 αξίες.	 Όπως	 υποστηρίζουν	 οι	 Denzin	 &	 Lincoln	 (1998),	 ο	
νατουραλισμός,	 στο	 πλαίσιο	 του	 οποίου	 διενεργείται	 η	 παρούσα	 έρευνα,	 αρνείται	
οποιοδήποτε	 μοντέλο	 ή	 σχήμα	 τείνει	 να	 υπεραπλουστεύσει	 την	 πολυπλοκότητα	 της	
καθημερινής	ζωής.	
Αντιθέτως,	 όμως,	 με	 όσα	 υποστηρίζει	 η	 παραδοσιακή	 άποψη,	 κατά	 τη	 διαδικασία	 της	
κοινωνικοποίησης	 τα	 παιδιά	 δεν	 αποδέχονται	 παθητικά	 τις	 αξίες	 των	 μεγάλων	 αλλά	
επαναδιαπραγματεύονται,	 αμφισβητούν	 και	 συμμετέχουν	 ενεργά	 στην	 προσπάθεια	
κατανόησης	 του	 κοινωνικού	 τους	 κόσμου	 (Corsaro,	 2005).	 Παράμετροι,	 όπως	 οι	
προκαταλήψεις	και	οι	προτιμήσεις	τους,	δεν	είναι	το	προϊόν	μιας	μηχανιστικής	διαδικασίας	
κοινωνικοποίησης	 και	 τυφλής,	 άκριτης	 αποδοχής	 του	 σχολικού	 περιβάλλοντος	 και	 της	
ευρύτερης	 κοινωνίας,	 αλλά	 διαμορφώνονται	 μέσα	 από	 μια	 πολύπλοκη	 αλληλόδραση	
ψυχολογικών	 και	 κοινωνικών	 παραμέτρων.	 Τα	 στοιχεία	 αυτά	 ανέδειξε	 και	 η	 παρούσα	
έρευνα.	
Ο	Corsaro	 (2005)	υποστηρίζει	ότι	 τα	παιδιά	αλληλεπιδρούν	με	 τους	ενήλικες	πολιτισμικά	
ορίζοντας	μία	σχέση	αμφίδρομη	ανάμεσα	στις	δύο	ηλικιακές	ομάδες.	Μέσα	από	αυτήν	τη	
διαδικασία	τα	παιδιά	συχνά	αντιστέκονται	στα	πολιτισμικά	πρότυπα	και	στις	ενήλικες	αξίες	
προσπαθώντας	να	διαμορφώσουν	τη	δική	τους	«αυτόνομη»	κουλτούρα	αντίστασης.		
Μέσα	από	αυτή	τη	δράση	αναδεικνύονται	και	οι	αντιφάσεις	των	κοινωνικών	χώρων,	όπως	
το	σχολείο.	Τα	παιδιά,	ακόμη	και	σε	πολύ	μικρή	ηλικία,	δε	συμμορφώνονται	απλά	με	 τα	
καταπιεστικά	 χαρακτηριστικά	 του	 σχολείου	 όπως	 υποστηρίζει	 η	 ριζοσπαστική	 άποψη.	 Σε	
κάποιες	 περιπτώσεις	 αντιστέκονται,	 τροποποιούν	 τις	 πρακτικές	 του	 σχολείου	 και	 δεν	
περιορίζονται	 σε	 παθητικούς	 ρόλους,	 σε	 φορείς	 και	 προϊόντα	 της	 ευρύτερης	 κοινωνικής	
διαδικασίας.	 Δεν	 υπάρχει	 λοιπόν	 ακλόνητη	 συσχέτιση	 ανάμεσα	 στον	 προκαθορισμένο	
θεσμικό	ρόλο	και	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	τα	παιδιά	(αλλά	και	οι	ενήλικες)	ερμηνεύουν	και	
ανταποκρίνονται	σε	αυτό	το	ρόλο	(Giroux,	1983).	
Η	έννοια	της	αντίστασης,	όπως	αυτή	εκφράζεται	μέσα	από	την	απόκριση	των	παιδιών	στα	
ερεθίσματα	 της	 νηπιαγωγού,	 αναδεικνύει	 την	 ανάγκη	 να	 κατανοηθεί	 βαθιά	 ο	 τρόπος	 με	
τον	 οποίο	 τα	 παιδιά	 διαμεσολαβούν	 και	 ανταποκρίνονται	 στην	 αλληλεπίδραση	 ανάμεσα	
στις	 δικές	 τους	 εμπειρίες	 και	 στις	 δομές	 της	 κυριαρχίας	 και	 της	 καταπίεσης.	 Κεντρικές	
κατηγορίες	 που	 αναδύονται	 από	 την	 προβληματική	 της	 αντίστασης	 είναι	 η	 εμπρόθετη	
δράση,	η	συνείδηση,	η	 κοινή	 λογική	 και	η	φύση	και	η	αξία	 της	συνεπούς	συμπεριφοράς	
(Giroux,	1983).	Επιπλέον,	η	αντίσταση	σύμφωνα	με	τον	 	Giroux	προσθέτει	νέο	θεωρητικό	
βάθος	 στην	 άποψη	 του	 Foucault	 ότι	 η	 εξουσία	 λειτουργεί	 έτσι	 ώστε	 να	 επιβληθεί	 σε	
ανθρώπους	 και	 να	 ασκηθεί	 από	 ανθρώπους	 μέσα	 σε	 διαφορετικά	 πλαίσια	 που	 δομούν	
σχέσεις	αλληλεπίδρασης	 της	κυριαρχίας	και	 της	αυτονομίας.	Δηλαδή	η	εξουσία	ποτέ	δεν	
είναι	 μονοδιάστατη,	 δεν	 ασκείται	 μόνο	ως	 μορφή	 κυριαρχίας	 αλλά	 επίσης	 και	ως	 πράξη	
αντίστασης	ή	ακόμη	ως	 έκφραση	ενός	δημιουργικού	 τρόπου	πολιτιστικής	 και	 κοινωνικής	
παραγωγής	έξω	από	μια	άμεση	άσκηση	κυριαρχίας.		
Ο	 Πεχτελίδης	 (2004),	 αντλώντας	 από	 τον	 Giroux	 αλλά	 αμφισβητώντας	 ταυτόχρονα	
διάφορες	παραμέτρους	της	προσέγγισής	του,	θεωρεί	ότι	οι	αντιστάσεις	των	παιδιών	στην	
εκπαιδευτική	 πρακτική	 συνδέονται	 περισσότερο	 με	 τον	 τρόπο	 που	 η	 ιδεολογία	
αναπαράγεται	 μέσα	 από	 το	 σχολείο	 παρά	 με	 την	 ίδια	 την	 ιδεολογία	 γύρω	 από	 την	
εκπαίδευση.	 Επισημαίνει	 πως	 τα	 παιδιά	 αντιδρούν	 και	 αντιστέκονται	 προς	 διάφορες	
πρακτικές	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 παρά	 προς	 την	 κυρίαρχη	 κουλτούρα	 όπως	 οι	
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ταξικά	 προσανατολισμένες	 θεωρίες	 της	 αναπαραγωγής	 έχουν	 υποστηρίξει.	 Τα	 παιδιά	
αντιδρούν	στην	καταπιεστική	δομή	του	ίδιου	του	εκπαιδευτικού	συστήματος,	στις	σχέσεις	
εξουσίας	μεταξύ	αυτών	και	των	εκπαιδευτικών,	στον	ασφυκτικό	έλεγχο	που	τους	ασκείται,	
στην	«υποχρεωτική	ορατότητα»	στην	οποία	υπόκεινται,	στην	τυποποίηση	της	μαθησιακής	
διαδικασίας.	Με	 αυτήν	 την	 έννοια	 αντιστέκονται	 όλα	 τα	 παιδιά	 (χωρίς	 ταξικά	 ή	 έμφυλα	
κριτήρια),	απλώς	με	διαφορετικό	τρόπο	και	σε	διαφορετικό	χρόνο	και	οι	αντιστάσεις	τους	
αυτές	συχνά	δεν	αποτελούν	μια	ολοκληρωτική	σύγκρουση	με	την	εκπαιδευτική	διαδικασία,	
αλλά	 εκδηλώνονται	 ως	 αντιστάσεις	 απέναντι	 στην	 κανονικοποίηση	 που	 προσπαθεί	 να	
επιβάλλει	ο	θεσμός	της	εκπαίδευσης.		
Αντίστοιχα,	 ο	 Bernstein	 (2003),	 	 επίσης	 αμφισβητεί	 την	 εξ	 ορισμού	 ταξική	 διάσταση	 της	
μαθητικής	αντίστασης,	απορρίπτει	την	άποψη	πως	τα	σχολεία	είναι	απλώς	εκπαιδευτικοί	
θεσμοί	 και	 εκφράζει	 την	 ανάγκη	 να	 αναλυθεί	 η	 σχολική	 κουλτούρα	 μέσα	 σε	 ένα	
εναλλασσόμενο	πεδίο	πάλης	και	αμφισβήτησης.	Τα	στοιχεία	αντίστασης	μετατρέπονται	σε	
σημεία	εστίασης	κατά	τη	δόμηση	διαφορετικών	συνόλων	εμπειριών,	εμπειρίες	στις	οποίες	
τα	παιδιά	μπορούν	να	βρουν	μια	φωνή	με	την	οποία	να	διατηρήσουν	και	να	επεκτείνουν	
τις	θετικές	διαστάσεις	της	δικής	τους	κουλτούρας	και	εμπειρίας.		
Τα	 ευρήματα	 της	 έρευνας	που	παρουσιάστηκαν	παραπάνω,	αν	 και	προέρχονται	από	 την	
μελέτη	περίπτωσης	ενός	δημόσιου	νηπιαγωγείου,	επιβεβαιώνουν	τις	δυνατότητες	και	τους	
τρόπους	 αντίστασης	 των	 μικρών	 παιδιών,	 απέναντι	 στις	 διαδικασίες	 της	
εθνικοθρησκευτικής	 διαπαιδαγώγησης	 που	 τους	 επιβάλλεται	 ήδη	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
φοίτησής	 τους	 στο	 νηπιαγωγείο.	 Θα	 είχε	 ενδιαφέρον	 να	 συγκριθούν	 τα	 ευρήματα	 της	
συγκεκριμένης	 έρευνας	 με	 εκείνα	 παρόμοιας	 έρευνας	 από	 τον	 χώρο	 της	 πρωτοσχολικής	
εκπαίδευσης,	 προκειμένου	 να	 διαπιστωθεί	 ο	 βαθμός,	 η	 διάρκεια	 και	 η	 εξέλιξη	 των	
αντιστάσεων	 των	 νηπίων	 καθώς	 μεταβαίνουν	 από	 το	 νηπιαγωγείο	 στο	 δημοτικό,	 όπου	
επίσης	 η	 εθνικοθρησκευτική	 διαπαιδαγώγηση	 	 κατέχει	 έναν	 κυρίαρχο	 ρόλο	 στην	
εκπαιδευτική	διαδικασία.	
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Η	σχολική	τάξη	ως	τόπος	διαπολιτισμικής	έκφρασης	και	αποδοχής	
	
	

Θέκλα	Μιχάλογλου	
Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	

	
	

Περίληψη	
Στην	 παρούσα	 εισήγηση	 σκιαγραφείται	 η	 προσπάθεια	 αφενός	 δημιουργίας	 κλίματος	 διαπολιτισμικής	
αποδοχής	 και	 σεβασμού	 και	 αφετέρου	 ενδυνάμωσης	 της	 ταυτότητας	 μαθητών/μαθητριών	 της	 Δ΄	 τάξης	
Δημοτικού	Σχολείου	της	Θεσσαλονίκης.	Στο	τμήμα	φοιτούσαν	δύο	παιδιά	με	καταγωγή	από	την	Αλβανία,	ένα	
από	τη	Γεωργία,	ένα	με	μητέρα	μαύρη	από	την	Κούβα	και	ένα	με	πατέρα	Άγγλο.	Στο	πλαίσιο	του	γλωσσικού	
μαθήματος,	 αλλά	 με	 επεκτάσεις	 και	 σε	 άλλα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 επιχειρήθηκε	 η	 προσέγγιση	 ζητημάτων	
ταυτότητας	 –	 ετερότητας	 μέσω	 της	 χρήσης	 κυρίως	 λογοτεχνικών	 κειμένων.	 Θεωρούμε	 ότι	 η	 λογοτεχνία	
αποτελεί	τόπο	συνάντησης,	έκφρασης	και	κατανόησης	διαφορετικών	πολιτισμικών	ταυτοτήτων	και	τρόπο	που	
συμβάλλει	στην	ενίσχυση	της	«φωνής»	των	παιδιών	με	εύθραυστες	πολιτισμικές	ταυτότητες.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ταυτότητα,	ετερότητα,	λογοτεχνία,	διαπολιτισμική	εκπαίδευση	
	
	
	

	
Εισαγωγή	

Ο	μετασχηματισμός	της	ελληνικής	κοινωνίας	από	επιφανειακά	μονοπολιτισμική	σε	ορατά	
πολυπολιτισμική	με	την	έλευση	μεταναστών,	κυρίως	από	τη	δεκαετία	του	1970,	έφερε	στην	
επιφάνεια	 πλήθος	 θεμάτων	 προς	 επίλυση	 μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 το	 ζήτημα	 της	
εκπαίδευσής	τους.	
Η	 παιδαγωγική	 και	 η	 εκπαιδευτική	πράξη	ανάλογα	με	 το	 κοινωνικοϊστορικό	πλαίσιο	 των	
κοινωνιών	 που	 εφαρμόζονται	 αποκτούν	 διαπολιτισμικές	 διαστάσεις	 εξαιτίας	 της	
συνάντησης	 διαφορετικών	 πολιτισμών.	 Επειδή	 οι	 σύγχρονες	 κοινωνίες	 εξελίσσονται	 σε	
«πολυσύνθετο	μόρφωμα»,	αναγκαία	θεωρείται	μια	αγωγή	που	στόχο	έχει	να	προάγει	την	
επικοινωνία	και		την	αρμονική	συμβίωση	των	μελών	της	(Δαμανάκη	&	Παπαγιάννη,	1994).	
Η	 διαπολιτισμική	 εκπαίδευση	 αποτελεί	 τα	 τελευταία	 είκοσι	 χρόνια,	 σε	 ελληνικό	 και	
ευρωπαϊκό	 επίπεδο,	 την	 επικρατούσα	 εκπαιδευτική	 πρόταση	 στο	 πλαίσιο	 της	 οποίας	
προωθούνται	ποικίλες	εκπαιδευτικές	δράσεις	και	προγράμματα.		
Η	 διδασκαλία	 κειμένων	 (λογοτεχνικών	 και	 μη)	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 μάθημα	
διαπολιτισμικής	 αγωγής	 που	 να	 εστιάζει	 στην	 καλλιέργεια	 αλληλοκατανόησης	 και	
αλληλογονιμοποίησης	μεταξύ	των	πολιτισμών,	με	τρόπο	ώστε	η	ετερότητα	και	η	διαφορά	
να	 θεωρείται	 αναπόσπαστο	 μέρος	 της	 διαμόρφωσης	 της	 πολιτισμικής	 και	 κοινωνικής	
ταυτότητας	(Πασχαλίδης,	2002).	
Η	φοίτηση	στη	συγκεκριμένη	τάξη	παιδιών	με	διαφορετική	πολιτισμική	ταυτότητα,	για	την	
οποία	 αισθάνονταν	 «άβολα»	 αποφεύγοντας	 κάθε	 συζήτηση,	 αλλά	 και	 δέχονταν	
ρατσιστικού	 τύπου	 αναφορές	 από	 κάποια	 παιδιά,	 οδήγησε	 στο	 σχεδιασμό	 διδακτικών	
παρεμβάσεων	 με	 κείμενα	 (λογοτεχνικά	 και	 μη)που	 αναφέρονται	 σε	 ζητήματα	
διαφορετικότητας	 και	 ταυτότητας	 -ετερότητας	 και	 είχαν	 διπλό	 σκοπό:	 αφενός	 την	
ενδυνάμωση	 των	 παιδιών	 με	 διαφορετική	 πολιτισμική	 ταυτότητα	 ώστε	 να	 μιλήσουν	 γι	
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αυτή	και	αφετέρου	 την	ευαισθητοποίηση	 των	υπόλοιπων	παιδιών	ώστε	να	κατανοήσουν	
και	να	αποδεχτούν	την	ετερότητα	ως	μέρος	της	υπόστασης	κάθε	ατόμου,	σε	κάθε	κοινωνία	
και	κάθε	εποχή.	
	

Διαφορετικότητα	και	διαπολιτισμική	εκπαίδευση	
Τα	 εθνικά	 κράτη	 περιλαμβάνουν	 ποικίλες	 πολιτισμικές	 οντότητες,	 διαφορετικές	 από	 την	
κυρίαρχη	 ομάδα	 καθώς	 και	 πληθυσμούς	 με	 διαφορετικές	 κουλτούρες	 (Fragoudaki	 et	 al.,	
2000).	 Από	 τις	 διαφορετικές	 κουλτούρες	 προκύπτουν	 οι	 διαφορετικές	 ταυτότητες·	 η	
ταυτότητα	 δημιουργείται	 και	 τροποποιείται	 μέσω	 ενός	 συνεχούς	 διαλόγου	 με	 τον	
πολιτισμικό	κόσμο	και	της	αλληλεπίδρασης	μεταξύ	εαυτού	και	κοινωνίας	(Hall,	1992).	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Goffman	 (2001)	 υπάρχει	 διάκριση	 μεταξύ	 προσωπικής	 και	 κοινωνικής	
ταυτότητας·	 η	 πρώτη	 περιλαμβάνει	 την	 ιστορία	 ζωής	 του	 ατόμου,	 το	 σύνολο	 εμπειριών	
στην	 κοινωνική	 και	 προσωπική	 ζωή	 του,	 ενώ	 η	 δεύτερη	 αναφέρεται	 στην	 υπαγωγή	 του	
ατόμου	 σε	 συγκεκριμένες	 ομάδες	 αναφοράς,	 δηλαδή	 στην	 υπαγωγή	 του	 σε	
συλλογικότητες.	Ωστόσο	η	ταυτότητα	δεν	μπορεί	να	μελετηθεί	εκτός	της	κοινωνίας	που	ζει	
το	άτομο,	συνεπώς	η	έννοια	της	 ταυτότητας	είναι	στενά	συνδεδεμένη	με	τις	ομάδες	στις	
οποίες	 ανήκει	 το	 άτομο,	 οι	 οποίες	 διαμορφώνουν	 τις	 ταυτότητες	 που	 το	 χαρακτηρίζουν·	
πρόκειται	για	κοινωνική	κατηγορία	μέσω	της	οποίας	το	άτομο	συμμετέχει	ως	μέλος	σε	μια	
κοινωνική	ομάδα	(Δραγώνα,	2001).	
Η	 σχολική	 τάξη	 αποτελεί	 τόπο	 συνάντησης	 διαφορετικών	 πολιτισμικών	 ταυτοτήτων.	 Η	
πολυπολιτισμική	 σύνθεση	 του	 μαθητικού	 δυναμικού	 των	 σχολείων	 καθιστά	 αναγκαία,	
μεταξύ	 άλλων,	 την	 εφαρμογή	 των	 αρχών	 της	 διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης.	 Η	
διαπολιτισμική	 εκπαίδευση	 έχει	 ως	 στόχο	 την	 εξασφάλιση	 της	 ισότητας	 τόσο	 στην	
πρόσβαση	της	γνώσης	και	στις	ευκαιρίες	κοινωνικής	συμμετοχής	όσο	και	στην	έκφραση	της	
διαφορετικότητας	που	συμβάλλουν	στη	δημιουργία	θετικού	κλίματος	στην	τάξη.	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Essinger	 (1990,	 όπως	 αναφέρεται	 στο	 Νικολάου	 2000,	 σ.	 130-131)	 η	
διαπολιτισμική	εκπαίδευση	απαντά	στα	προβλήματα	διαπολιτισμικής	φύσης	και	διέπεται	
από	τέσσερις	αρχές;		
• Εκπαίδευση	 για	 ενσυναίσθηση:	 κύριο	 μέλημα	 της	 εκπαίδευσης	 είναι	 η	 καλλιέργεια	

στάσεων	για	την	κατανόηση	των	άλλων.	
• Εκπαίδευση	 για	 αλληλεγγύη,	 η	 οποία	 στοχεύει	 τόσο	 στην	 καλλιέργεια	 συλλογικής	

συνείδησης	όσο	και	στην	ελάττωση	της	κοινωνικής	ανισότητας	και	αδικίας.	
• Εκπαίδευση	 για	 διαπολιτισμικό	 σεβασμό,	 δηλαδή	 σεβασμό	 στην	 πολιτισμική	

ετερότητα	των	σύγχρονων	κοινωνιών.	
• Εκπαίδευση	 εξάλειψης	 του	 εθνικιστικού	 τρόπου	 σκέψης	 μέσω	 της	 μείωσης	 των	

προκαταλήψεων	και	των	στερεοτύπων.		
Η	 διαπολιτισμική	 εκπαίδευση	 δεν	 αποτελεί	 μονόπλευρη	 παρέμβαση	 που	 στοχεύει	 να	
εμπλουτίσει	το	γνωστικό	ή	πολιτισμικό	έλλειμμα	των	παιδιών	των	μειονοτήτων	(Δαμανάκη	
&	Παπαγιάννη,	1994).	Κάθε	εκπαιδευτική	δραστηριότητα	στο	πλαίσιο	της	διαπολιτισμικής	
εκπαίδευσης	 οφείλει	 να	 απευθύνεται	 σε	 όλους,	 γηγενείς	 και	 μετανάστες,	 και	 να	
μετασχηματίζει	 το	 σχολείο	 με	 τρόπο	 που	 αφενός	 να	 προστατεύεται	 και	 να	 ενισχύεται	 η	
ταυτότητα	 κάθε	 παιδιού	 και,	 αφετέρου	 να	 προάγεται	 η	 αλληλεπίδραση	 με	 τελικό	 στόχο	
θετικά	μαθησιακά	αποτελέσματα	(Γκόβαρης,	2005).	
Μια	 ενδιαφέρουσα	πρόταση	 για	 την	 επιτυχή	 εφαρμογή	 διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης	 με	
αντιρατσιστικό	 προσανατολισμό	 προτείνει	 	 η	 Aluffi	 Pentini	 (2005,	 σ.	 34-36)	 σύμφωνα	 με	
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την	 οποία	 είναι	 αναγκαίο	 να	 ληφθούν	 υπόψη	 η	 μοναδικότητα	 του	 ατόμου,	 η	
διαφορετικότητα	 της	 ομάδας	 που	 ανήκει	 και	 ο	 περιεκτικός	 συλλογισμός.	 Πρόκειται	 για	
τρεις	διαστάσεις	ίσης	σπουδαιότητας,	τις	οποίες	ο/η	εκπαιδευτικός	λαμβάνει	υπόψη	κατά	
την	 εφαρμογή	 και	 έλεγχο	 εκπαιδευτικών	 παρεμβάσεων	 διαπολιτισμικού	
προσανατολισμού.	Συγκεκριμένα,	η	μοναδικότητα	του	ατόμου	παραπέμπει	στις	ξεχωριστές	
εκπαιδευτικές	ανάγκες	κάθε	ατόμου,	οι	οποίες	θα	πρέπει	να	αντιμετωπιστούν	ισότιμα	και	
σε	συνδυασμό	με	την	αναγνώριση	της	διαφορετικότητας	της	ομάδας	που	ανήκει	το	άτομο.	
Η	προσπάθεια	στοχεύει	όχι	στον	τονισμό	της	διαφορετικότητας	αλλά	στο	σεβασμό	της	και	
για	 να	 καταλήξει	 σε	 επιτυχή	 εκπαιδευτικά	 αποτελέσματα	 οφείλει	 να	 συμπεριλάβει	 τον	
περιεκτικό	συλλογισμό,	ο	οποίος	αναφέρεται	στη	διασφάλιση	ίσων	ευκαιριών	πρόσβασης	
στα	κοινωνικά	αγαθά.	
Ο/η	 εκπαιδευτικός	 αποτελεί	 το	 κέντρο	 και	 τον	 κινητήριο	 μοχλό	 κάθε	 εκπαιδευτικής	
διαδικασίας·	 στο	 πλαίσιο	 του	 εκπαιδευτικού	 συστήματος	 οι	 εκπαιδευτικοί	 οφείλουν	 να	
αναπτύσσουν	διαφορετικές	πρακτικές	ανάλογα	με	τη	σύνθεση	του	μαθητικού	δυναμικού,	
ώστε	να	εξασφαλιστεί	η	συμμετοχή	όλων	στη	γνώση	και	να	δημιουργηθεί	κλίμα	αποδοχής	
και	σεβασμού.	
	

Ο	ρόλος	του/της	εκπαιδευτικού	
Ο/η	 εκπαιδευτικός	 στα	 σύγχρονα	 πολυπολιτισμικά	 περιβάλλοντα	 αντιμετωπίζει	 σύνθετα	
προβλήματα	 τόσο	 σε	 κοινωνικό	 όσο	 και	 σε	 εκπαιδευτικό	 πλαίσιο.	 Οφείλει,	 αφού	
κατανοήσει	το	πλαίσιο	να	χαράξει	αποτελεσματικές	στρατηγικές	και	να	επιχειρήσει	να	τις	
εφαρμόσει	 με	 αποτέλεσμα	 να	 απαιτείται	 μια	 συνεχής	 παρατήρηση,	 ανάλυση	 και	
αναπροσαρμογή	 των	 διδακτικών	 του	 επιλογών.	 Πρόκειται	 για	 το	 μοντέλο	 του	
εκπαιδευτικού-ερευνητή,	 ο	 οποίος	 αφενός	 αναγνωρίζει	 την	 πολλαπλότητα	 της	
καθημερινότητας	 και	 της	 εκπαιδευτικής	 πράξης	 και,	 αφετέρου	 αναζητά	 τις	 κατάλληλες	
διδακτικές	 παρεμβάσεις,	 δηλαδή	 εφαρμόζει	 την	 αναστοχαστική	 προσέγγιση	 στην	
εκπαιδευτική	 διαδικασία	 προσπαθώντας	 αρχικά	 να	 αποδεσμευθεί	 από	 τα	 γνωστά	 και	
αυτονόητα.	 Ο	 «αναστοχαστικός»	 εκπαιδευτικός	 αφού	 κατανοήσει	 και	 επεξεργαστεί	 το	
πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	εντάσσεται	και	ο	ίδιος,	άρα	αφού	κατανοήσει	τους	άλλους	και	τον	
εαυτό	του,	προσεγγίζει	την	εκπαιδευτική	πραγματικότητα	με	νέους	τρόπους	και	εργαλεία	
παρέμβασης	στοχεύοντας	στη	διαχείριση	της	ετερογένειας	και	στη	βελτίωση	της	σχολικής	
επίδοσης	(Ανδρούσου	&	Ασκούνη,	2001).	
Η	 έρευνα	 δράσης	 αποτελεί	 μοντέλο	 έρευνας	 που	 κινείται	 από	 κάτω	 προς	 τα	 επάνω	
(bottom-up),	διότι	επιτρέπει	τους	εκπαιδευτικούς	να	αναλάβουν	δράση	μετατρέποντας	και	
βελτιώνοντας	 εκπαιδευτικές	 καταστάσεις	 ώστε	 να	 είναι	 πιο	 αποτελεσματικοί	 (O’	
Hanlon2002).	
Κατά	 την	 έρευνα	 δράσης	 ερευνητές	 θεωρούνται	 οι	 εκπαιδευτικοί	 και	 οι	
μαθητές/μαθήτριες.	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 δρουν	 συνδυάζοντας	 στοιχεία	 αναστοχασμού	 και	
πρακτικής,	δηλαδή	αναστοχάζονται	πάνω	στην	πρακτική	τους	ώστε	να	διαμορφώσουν	μια	
«πρακτική	θεωρία»,	 την	αποτελεσματικότητά	 της	οποίας	στη	συνέχεια	θα	 ελέγξουν	στην	
πράξη.	Οι	 νέες	παρατηρήσεις	και	βελτιώσεις	θα	οδηγήσουν	σε	νέο	κύκλο	αναστοχασμού	
και	δράσης,	με	άλλα	λόγια	υπάρχει	σύνδεση	εμπειρίας,	γνώσης	και	δράσης.	Πρόκειται	για	
μια	 επαναληπτική	 διαδικασία	 κατά	 την	 οποία	 ο/η	 εκπαιδευτικός	 μαθαίνει	 από	 τα	 λάθη	
του/της	(Altricher,	2002).	
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Επιπλέον	ο/η	εκπαιδευτικός	από	φορέας	της	γνώσης	γίνεται	«διαμεσολαβητής»	ανάμεσα	
στη	 γνώση	 και	 στο	μαθητή/στη	μαθήτρια	 και	αποκτά	ρόλο	συντονιστικό·	 διακρίνεται	 για	
την	πίστη	στη	δυνατότητα	όλων	των	ατόμων	αλλά	και	για	την	αναγνώριση	του	δικαιώματος	
στη	διαφορά	(Σφυρόερα,	2004).	
Κομβικής	 σημασίας	 για	 τη	 σχολική	 επιτυχία	 αποτελεί	 η	 ψυχολογική	 κατάσταση	 του	
παιδιού,	 η	 οποία	 επηρεάζεται	 μεταξύ	 άλλων	 από	 οικογενειακούς,	 κοινωνικούς,	
οικονομικούς	και	προσωπικούς	παράγοντες.	Η	διασφάλιση	καλής	ψυχολογικής	κατάστασης	
είναι	 μια	 εξαιρετικά	 σύνθετη	 διαδικασία	 που	 απαιτεί	 και	 ειδικευμένη	 αντιμετώπιση.	
Ωστόσο,	 ο/η	 εκπαιδευτικός	 στα	 πλαίσια	 της	 διαπολιτισμικής	 παρέμβασης	 οφείλει	 να	
συνεισφέρει	κατά	το	δυνατό	ώστε	 το	παιδί	 τουλάχιστον	να	απαλλάσσεται	από	πρόσθετη	
ψυχολογική	επιβάρυνση	που	μπορεί	να	του	προκαλεί	η	αίσθηση	της	διαφορετικότητας,	της	
ανισότητας	και	της	μη	αποδοχής	(AluffiPentini,	2005).		
Αναγνωρίζοντας	το	δικαίωμα	του	παιδιού	να	αντιδρά	με	το	δικό	του	τρόπο	και	χρόνο	στα	
διάφορα	 ερεθίσματα	 το	 ενθαρρύνουμε	 και	 συμβάλλουμε	 στην	 ενδυνάμωση	 της	
προσωπικότητας	 του.	 Η	 δημιουργία	 κλίματος	 υποδοχής	 και	 αποδοχής	 μετατρέπει	 το	
σχολικό	 περιβάλλον	 σε	 «θερμοκοιτίδα»	 της	 συνέχειας,	 όπου	 το	 παιδί	 μπορεί	 να	 βρει	
ηρεμία,	σεβασμό	και	εμπιστοσύνη	(Aluffi	Pentini,	2005,	σ.	109).		

	
Λογοτεχνία	και	καλλιέργεια	πολιτισμικού	σεβασμού	

Η	λογοτεχνία	αποτελεί	ένα	σύνθετο	κόμβο	στον	οποίο	συμπλέκονται	όλες	οι	διαστάσεις	της	
πολιτισμικής	και	κοινωνικής	ζωής.	Η	ερμηνευτική	προσέγγιση	των	λογοτεχνικών	κειμένων	
με	 βάση	 την	 πολιτισμική	 νοηματοδότησή	 τους	 συμβάλλει	 στην	 ανάπτυξη	 πολιτισμικής	
εγγραμματοσύνης	(Πασχαλίδης,	2002).		
Σύμφωνα	 με	 τη	 Norton	 (2007,	 σελ.	 530)	 η	 λογοτεχνία	 θεωρείται	 κατάλληλη	 για	 την	
ανάπτυξη	 σεβασμού	 ανάμεσα	 στους	 πολιτισμούς,	 για	 την	 αύξηση	 της	 ευαισθησίας	
απέναντι	 στα	 κοινά	 χαρακτηριστικά	 όλων	 των	 ατόμων	 αλλά	 και	 τη	 βελτίωση	 της	
αυτοεκτίμησης	 των	 ανθρώπων	 που	 είναι	 μέλη	 φυλετικών	 και	 εθνικών	 μειονοτικών	
ομάδων.	Τα	παιδιά	της	κουλτούρας	της	πλειοψηφίας	μαθαίνουν	για	τη	συνεισφορά	όλων	
των	 πολιτισμικών	 ομάδων	 στο	 κοινωνικό	 γίγνεσθαι	 και	 ταυτόχρονα	 τα	 παιδιά	 της	
κουλτούρας	 της	 μειοψηφίας	 συνειδητοποιούν	 την	 αξία	 κάθε	 πολιτισμικής	 ταυτότητας,	
επομένως	 και	 της	 δικής	 τους,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 καλλιεργείται	 η	 αξία	 της	 πολιτισμικής	
ισότητας	και	του	σεβασμού	στη	μαθητική	κοινότητα.		
Τα	κείμενα	(λογοτεχνικά	και	μη)	μπορεί	να	αποτελέσουν	μάθημα	διαπολιτισμικής	αγωγής	
που	 εστιάζει	 στην	 καλλιέργεια	 αλληλοκατανόησης	 και	 αλληλογονιμοποίησης	 μεταξύ	 των	
πολιτισμών	και	στην	οποία	η	ετερότητα	και	η	διαφορά	θα	θεωρείται	αναπόσπαστο	μέρος	
της	διαμόρφωσης	της	πολιτισμικής	και	κοινωνικής	ταυτότητας	(Πασχαλίδης,	2002).		
Η	 λογοτεχνία	 συμβάλλει	 στην	 εξοικείωση,	 κατανόηση	 του	 διαφορετικού	 και	 στη	
συνδιαλλαγή	 με	 αυτό,	 στην	 ανάπτυξη	 κριτικού	 αναστοχασμού	 αλλά	 παρέχει	 και	 τη	
δυνατότητα	 της	 έκφρασης	 και	 σκέψης	 όσων	 δεν	 τολμά	 κανείς	 να	 εξωτερικεύσει	
(Αποστολίδου	κ.ά.,	2002).	
Επιπλέον	 η	 λογοτεχνία	 παρέχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 ακουστεί	 η	 φωνή	 του	 κάθε	 παιδιού	 η	
οποία	εκφράζει	την	εγγραμματοσύνη	του	και	προκύπτει	μέσα	από	τις	πραγματικές	ιστορίες	
των	 παιδιών,	 ως	 πολιτισμικές	 μορφές	 που	 διαμορφώνουν	 την	 υποκειμενικότητα	 κάθε	
παιδιού	(Πασχαλίδης,	2002).	
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Ο	Maalouf,	 (1999)	υποστηρίζει	ότι	δεν	πρέπει	κανείς	να	ντρέπεται	για	αυτό	που	είναι,	να	
μην	προδίδει	τις	ρίζες	του,	αλλά	με	σηκωμένο	το	κεφάλι	να	μπορέσει	να	έρθει	σε	επαφή	με	
την	κουλτούρα	της	χώρας	στην	οποία	ζει.	Οι	μαθητές/μαθήτριες	πρέπει	να	αποκτήσουν	μια	
ισχυρή	αυτοεικόνα	και	όχι	να	μεγαλώνουν	με	ντροπή	για	αυτό	που	είναι.	
Στον	 γενικό	 σχεδιασμό	 για	 την	 ευαισθητοποίηση	 και	 την	 προσέγγιση	 ζητημάτων	
ταυτότητας	 ετερότητας,	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων	 και	 δικαιωμάτων	 του	 παιδιού	
ασχοληθήκαμε	 με	 σειρά	 διδακτικών	 παρεμβάσεων	 και	 πολυτροπικών	 κειμένων	
λογοτεχνικών	και	μη.	Η	επιλογή	των	κειμένων	στόχευε	στην	ανάπτυξη	διαλόγου	αναφορικά	
με	 ποικίλα	 και	 διαφορετικά	 πολιτισμικά	 περιβάλλοντα,	 διαδικασία	 που	 στη	 συνέχεια	 θα	
ενίσχυε	 την	 ανταλλαγή	 απόψεων	 και	 θα	 καλλιεργούσε	 την	 αλληλοκατανόηση	 και	 το	
σεβασμό.	

	
Αγωγή	αποδοχής	της	ετερότητας	&	ενδυνάμωσης	ταυτότητας	

Η	διδακτική	πρόταση	
Η	εφαρμογή	διδακτικών	πρακτικών	που	αναφέρονται	σε	ζητήματα	ταυτότητας-ετερότητας	
προέκυψε	 από	 την	 ιδιαίτερη	 σύνθεση	 του	 μαθητικού	 δυναμικού	 της	 τάξης	 αλλά	 και	 τα	
ρατσιστικά	σχόλια	που	διατυπώνονταν	από	ορισμένα	παιδιά.		
Στο	 τμήμα	φοιτούσαν	παιδιά	με	διαφορετική	πολιτισμική	 ταυτότητα,	 τα	οποία	δεν	 είχαν	
κανένα	 πρόβλημα	 γλωσσικό	 και	 γενικότερα	 μαθησιακό,	 το	 αντίθετο	 μάλιστα	 είχαν	 πολύ	
καλές	έως	άριστες	επιδόσεις	στα	μαθήματα.	Τα	παιδιά	είχαν	γεννηθεί	στην	Ελλάδα	και	οι	
γονείς	σε	πολλές	περιπτώσεις	είχαν	πανεπιστημιακή	μόρφωση.	Ωστόσο	είχαν	πρόβλημα	να	
μιλήσουν	για	την	ταυτότητα	τους	και	να	την	υπερασπιστούν	αν	χρειαζόταν.		
Στο	 τμήμα	 φοιτούσε	 μαθήτρια	 μιγάδα	 με	 μητέρα	 μαύρη,	 και	 έκπληκτη	 άκουσα	 μια	
αναφορά	 ενός	παιδιού	 εν	ώρα	μαθήματος	 ότι	 δεν	μπορεί	 τους	μαύρους,	 ότι	 δεν	μπορεί	
ούτε	 να	 τους	 βλέπει	 γιατί	 κάτι	 του	 έρχεται…	 Η	 τάξη	 δεν	 αντέδρασε	 και	 η	 μαθήτρια	 δεν	
έκανε	 κανένα	 σχόλιο.	 Επίσης	 με	 αφορμή	 συζητήσεις	 για	 τους	 μετανάστες	 εκφράστηκε	 η	
άποψη	ότι	οι	Αλβανοί	είναι	κλέφτες.	Οι	μαθήτριες	αλβανικής	καταγωγής	σιώπησαν.	
Οι	 ρατσιστικού	 τύπου	 αναφορές	 ακουγόταν	 με	 «άνεση»	 στην	 τάξη	 και	 τα	 παιδιά	 που	
«πλήττονταν»	δεν	απαντούσαν.		
Το	 προαναφερθέν	 πλαίσιο	 αλλά	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 μαθήτριες	 από	 την	 Αλβανία	 όσες	
φορές	 προσπαθούσα	 να	 τις	 πείσω	 να	 μιλήσουν	 για	 θέματα	 που	 συνδέονται	 με	 την	
ταυτότητα	τους(ζητώντας	για	παράδειγμα	να	αναφέρουν	συγκεκριμένα	έθιμα	ή	φαγητά	ή	
καλλιτέχνες	από	την	πατρίδα	τους)	ή	να	ρωτήσουν	τους	γονείς	τους	«πάγωναν»,δήλωναν	
άγνοια	και	τους	γονείς	δεν	τους	ρωτούσαν	ποτέ.		
Οι	διδακτικές	πρακτικές	που	επιλέχθηκαν	ώστε	να	βοηθήσουν	την	αλλαγή	του	τονισμού	σε	
ζητήματα	πολιτισμικής	διαφορετικότητας,	πραγματοποιήθηκαν	μέσα	από	λογοτεχνικά	και	
πληροφοριακά	 κείμενα	 με	 πολυπολιτισμικό	 περιεχόμενο,	 χωρίς	ωστόσο	 να	 αναφέρονται	
στις	 συγκεκριμένες	 ομάδες	 παιδιών	 που	 φοιτούσαν	 στην	 τάξη.	 Οι	 δραστηριότητες	
υλοποιήθηκαν	 κυρίως	 στο	 πλαίσιο	 του	 μαθήματος	 της	 γλώσσας	 αντικαθιστώντας	 το	
σχολικό	εγχειρίδιο.	
Να	σημειωθεί	ότι	πολύ	σημαντική	υπήρξε	η	συνεργασία	με	την	εικαστικό	του	σχολείου	και	
η	πραγματοποίηση	παρεμβάσεων	στο	μάθημα	των	εικαστικών	ως	συνέχεια	και	επέκταση	
των	υπόλοιπων	δράσεων.		
Οι	στόχοι	των	διδακτικών	παρεμβάσεων	ήταν:	
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• η	 ενίσχυση	 συζητήσεων	 για	 το	 διαφορετικό,	 η	 ανταλλαγή	 ιδεών,	 η	 ανάπτυξη	
κριτικής	σκέψης	και	η	προσέγγιση	ζητημάτων	ταυτότητας	-	ετερότητας	ως	μέρος	
της	πραγματικότητας	όλων	των	ατόμων	κάθε	κοινωνίας	

• η	 ενίσχυση	 της	 αυτοεικόνας	 και	 αυτοπεποίθησης	 των	 παιδιών	 με	 πολιτισμική	
ταυτότητα	 διαφορετική	 από	 την	 κυρίαρχη	 και	 η	 ενδυνάμωσή	 τους	 ώστε	 να	
μιλούν	 για	 την	 ταυτότητά	 τους	 και	 να	 την	 υπερασπίζονται,	 όταν	 υφίστανται	
αρνητικές	κρίσεις	και	σχόλια	

• η	 ενεργητική	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 και	 η	 ανάπτυξη	 ομαδοσυνεγατικών	
πρακτικών	κατά	την	μαθησιακή	διαδικασία.	

Για	την	επίτευξη	των	στόχων	εφαρμόστηκαν	ποικίλες	δραστηριότητες.	Πιο	συγκεκριμένα:	
Πραγματοποιήθηκε	 εφαρμογή	 σεναρίου	 με	 δραστηριότητες	 που	 αφορούσαν	 την	
ιστοσελίδα	του	Συνηγόρου	του	παιδιού	(εταιρική	εργασία).	
Προβλήθηκε	βίντεο	και	διαφημιστικά	σποτ	με	θέματα	που	άπτονται	των	Δικαιωμάτων	του	
παιδιού	(προστασία	–	παραβίαση).	
Παρουσιάστηκε	 power	 point	 για	 τα	Δικαιώματα	 της	 γυναίκας	 με	αφορμή	 την	 παγκόσμια	
ημέρα	της	Γυναίκας.	
Έγινε	 παρουσίαση	 και	 ανάγνωση	 βιβλίων	 που	 αφορούσαν	 την	 διαφορετικότητα	
(πολυπολιτισμική	λογοτεχνία	–	ατομική	εργασία).	
Κατασκευάστηκαν	μάσκες	από	διάφορους	τόπους,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	τόπων	
καταγωγής	των	παιδιών,	με	στόχο	να	τροφοδοτηθεί	η	συζήτηση	της	διαφορετικότητας	και	
του	πλούτου	που	αυτή	προσφέρει	και	στην	τέχνη.	
Η	 παρέμβαση	 με	 τη	 μεγαλύτερη	 χρονική	 διάρκεια	 που	 επεκτάθηκε	 και	 στην	 παραγωγή	
κειμένων	με	θέμα	τη	διαφορετικότητα	από	τα	ίδια	τα	παιδιά	ήταν	αυτή	που	αφορούσε	το	
βιβλίο	της	Αλεξάνδρας	Μητσιάλη:	Με	λένε	Νιλουφέρ.	
Η	 επιλογή	 του	 συγκεκριμένου	 βιβλίου	 που	 αναφέρεται	 σε	 υπαρκτή	 μειονότητα	 της	
Ελλάδας	 (τους	Πομάκους	της	Θράκης),	μια	ομάδα	με	διαφορετική	πολιτισμική	ταυτότητα	
(καταγωγή,	 θρησκεία,	 γλώσσα)	 κρίθηκε	 ότι	 θα	 έδινε	 την	 ευκαιρία	 τόσο	 να	 συζητηθούν	
ζητήματα	διαφορετικότητας,	 όσο	 και	 να	 ενημερωθούν	 και	 να	 εξοικειωθούν	 τα	παιδιά	με	
την	 ύπαρξη	 πολλαπλών	 διαφορών	 ταυτότητας.	 Επιπλέον	 το	 βιβλίο	 επικεντρώνεται	 στο	
θέμα	της	διαφορετικότητας	και	της	αποδοχής	της	χρησιμοποιώντας	πραγματικά	πρόσωπα	
και	υπαρκτές	καταστάσεις	που	απεικονίζουν	την	σημερινή	ελληνική	πραγματικότητα.	Ένα	
ακόμη	κριτήριο	επιλογής	του	βιβλίου	ήταν	ότι	οι	ήρωες	είναι	παιδιά	(με	διαφορές	ορατές	
και	 αποδεκτές	 από	 τα	 ίδια	 τα	 μέλη	 της	 ομάδας)	 και	 η	 πλοκή	 εξελίσσεται	 σε	 δημοτικό	
σχολείο,	 στοιχεία	 που	 συνεισφέρουν	 στην	 ενεργοποίηση	 των	 παιδιών	 και	 προσφέρουν	
ευκαιρίες	ενεργητικής	συμμετοχής	και	αλληλεπίδρασης	τόσο	των	παιδιών	με	το	βιβλίο	όσο	
και	μεταξύ	τους.			
Με	 άλλα	 λόγια	 το	 συγκεκριμένο	 βιβλίο	 θα	 λειτουργούσε	 ως	 «σκαλωσιά»	 ώστε	 να	
μπορέσουν	όλα	τα	παιδιά	να	συμμετέχουν	με	«ασφάλεια»	στις	δραστηριότητες	μια	και	δε	
θα	αισθάνονταν	ότι	«απειλείται»	η	 ταυτότητά	 τους.	Ως	αποτέλεσμα	κατά	 την	μαθησιακή	
διαδικασία	 όλα	 τα	 παιδιά	 θα	 προσέγγιζαν	 τη	 διαφορετικότητα	 όπως	 προβάλλεται	 στο	
βιβλίο	 και	 θα	 συμμετείχαν	 στην	 αποδόμηση	 στερεοτύπων	 μέσα	 από	 γλωσσικές	 και	
εικαστικές	δραστηριότητες.	
Επιπλέον	η	επιλογή	ενός	απλού	και	μικρού	κειμένου	με	πλούσια	εικονογράφηση	είχε	ως	
στόχο	 να	 επικεντρωθούμε	 και	 να	 εμβαθύνουμε	 σε	 θέματα	 ταυτότητας-ετερότητας	 με	
ποικίλες	δραστηριότητες.	
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1.	Παρουσίαση	και	ανάγνωση	του	βιβλίου	της	Αλεξάνδρας	Μητσιάλη:	Με	λένε	Νιλουφέρ.	
Πρόκειται	 για	 ιστορία	που	 εξελίσσεται	 σε	Πομακαχώρι	 της	 Κομοτηνής,	 υπάρχουν	πολλές	
αναφορές	 σε	 πομάκικα	 ονόματα	 και	 διαφορετικές	 πολιτισμικές	 συνήθειες,	 όπως	 το	
ραμαζάνι.	Μια	δασκάλα	που	διορίζεται	στο	χωριό	προσπαθεί	να	δείξει	στα	παιδιά	την	αξία	
όλων	των	ονομάτων	(και	κατ΄	επέκταση	των	ατόμων)	πομάκικων	και	μη,	που	πολλές	φορές	
μπορεί	 να	 έχουν	 την	 ίδια	 σημασία.	 Μάλιστα	 για	 να	 ενδυναμώσει	 τη	 Νιλουφέρ	 που	 το	
όνομα	της	σημαίνει	νούφαρο	έφερε	στην	τάξη	πίνακες	με	νούφαρα	του	Μονέ.	Η	δασκάλα	
αναφέρει	ότι	τα	ονόματα	πρέπει	να	ενώνουν	τους	ανθρώπους	και	όχι	να	τους	χωρίζουν.		
Η	πρώτη	ανάγνωση	του	κειμένου	ήταν	μεγαλόφωνη	και	ακολούθησαν	ερωτήσεις	που	δεν	
είχαν	στόχο	άμεσες	συνδέσεις	με	προσωπικά	βιώματα	αλλά	περισσότερο	κατανόησης	του	
περιεχομένου(για	παράδειγμα:	τι	σου	έκανε	εντύπωση,	τι	θεωρείς	σημαντικό	στο	βιβλίο	ή	
γιατί	πιστεύεις	ότι	η	συγγραφέας	έγραψε	το	βιβλίο).	Οι	απαντήσεις	των	παιδιών	(ήθελε	να	
μιλήσει	 για	 το	 σχολείο	 ή	 για	 τον	 μπακλαβά	 που	 πήγε	 η	 μαθήτρια	 στη	 δασκάλα)	 δεν	
εστίαζαν	 καθόλου	 στο	 ζήτημα	 της	 διαφορετικότητας,	 γεγονός	 που	 καταδείκνυε	 και	 τη	
δουλειά	που	έπρεπε	να	γίνει	στην	τάξη	στο	συγκεκριμένο	θέμα.	Μετά	από	πολύ	συζήτηση	
μια	μαθήτρια	ανέφερε	ότι	το	βιβλίο	ήθελε	να	πει	ότι	τα	διαφορετικά	ονόματα	δεν	πρέπει	
να	μας	χωρίζουν.	Το	βιβλίο	άρεσε	πολύ	στα	παιδιά	και	ζήτησαν	να	τους	το	ξαναδιαβάσω.	
2.	 Κατασκευή	 σπιτιού	 του	 ονόματος,	 στο	 οποίο	 τα	 παιδιά	 έγραψαν	 τη	 σημασία	 του	
ονόματός	τους,	το	έγραψαν	και	σε	μια	ξένη	γλώσσα	και	το	ζωγράφισαν	(παράρτημα	1).	
Με	 αφορμή	 τα	 ονόματα	 (πομάκικα	 -ελληνικά)	 που	 αναφέρονται	 στο	 βιβλίο	 και	
σχηματίζουν	ζευγάρια	ανάλογα	με	τη	σημασία	τους,	μιλήσαμε	(παιδιά	και	δασκάλα)	για	το	
όνομά	μας.	Παρότρυνα	τα	παιδιά	με	διαφορετική	καταγωγή	από	την	ελληνική	να	γράψουν	
το	όνομά	τους	στη	μητρική	τους	γλώσσα.	Η	μαθήτρια	από	την	Αλβανία	αρνήθηκε	και	είπε	
ότι	δεν	ξέρει	να	γράφει	αλβανικά,	στην	πρότασή	μου	να	ζητήσει	βοήθεια	από	τους	γονείς	
της	αρνήθηκε	και	στο	τέλος	έγραψε	το	όνομά	της	στα	αγγλικά.	Η	συγκεκριμένη	μαθήτρια	
είχε	το	πιο	μεγάλο	πρόβλημα	σε	σχέση	με	την	καταγωγή	της.	
Τα	 περισσότερα	 ονόματα	 προέρχονταν	 από	 παππούδες	 και	 γιαγιάδες.	 Το	 παιδί	 που	 ο	
πατέρας	 του	 ήταν	 Άγγλος	 είπε	 ότι	 έχει	 το	 όνομα	 ενός	 ραλίστα.	 Κάποια	 παιδιά	
αναρωτήθηκαν	πώς	γίνεται	αυτό,	το	παιδί	απάντησε	με	πολύ	φυσικό	τρόπο	ότι	απλά	ήταν	
ο	αγαπημένος	οδηγός	φόρμουλας	του	πατέρα	του.	Έτσι	έληξε	η	συζήτηση	χωρίς	το	παιδί	να	
νιώσει	 άβολα	 και	 χωρίς	 τα	 υπόλοιπα	 παιδιά	 να	 συνεχίσουν	 τις	 ερωτήσεις.	 Επιπλέον	 το	
συγκεκριμένο	παιδί	 έλεγε	με	άνεση	ότι	δεν	 έχει	βαπτιστεί	 και	ότι	δεν	πιστεύει	πουθενά,	
γεγονός	 που	 όχι	 μόνο	 ήταν	 πλήρως	 αποδεκτό	 από	 τα	 υπόλοιπα	 παιδιά,	 αλλά	 όταν	
μιλούσαμε	 για	 άτομα	 που	 έχουν	 διαφορετικό	 θρήσκευμα	 τα	 παιδιά	 ανέφεραν	 τον	
συμμαθητή	τους	ως	παράδειγμα.	
3.	Δημιουργήθηκε	η	προσωπική	ταυτότητα	(παράρτημα	2),	η	οποία	από	τη	μια	μεριά	είχε	
προσωπικές	 πληροφορίες	 (αγαπημένο	 χρώμα,	 φαγητό,	 χόμπι	 κλπ)	 και	 από	 την	 άλλη	 τα	
παιδιά	ζωγράφισαν	τον	εαυτό	τους.	Στη	συνέχεια	παίξαμε	το	παιχνίδι	μάντεψε	ποιος	είμαι	
(ένα	παιδί	έλεγε	κάποια	στοιχεία	από	μια	ταυτότητα	και	 τα	υπόλοιπα	προσπαθούσαν	να	
μαντέψουν	το	πρόσωπο).	
4.	Στην	πορεία	ήρθε	στο	σχολείο	η	συγγραφέας	του	βιβλίου,	παρέμεινε	τέσσερις	ώρες,	και	
πραγματοποίησε	 μια	 σειρά	 δραστηριοτήτων.	 Όλα	 τα	 παιδιά	 συμμετείχαν	 με	 πολύ	
ενδιαφέρον	και	η	μαθήτρια	από	την	Αλβανία	για	πρώτη	φορά	μίλησε	για	το	ρατσισμό	που	
έχει	αισθανθεί	εξαιτίας	της	καταγωγής	της	(παράρτημα	3).	
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5.Τα	παιδιά	έγραψαν	γράμματα	στην	Αλεξάνδρα	Μητσιάλη	και	συμπλήρωσαν	μια	φόρμα	
αξιολόγησης	για	το	σύνολο	των	παρεμβάσεων	της.		
Στη	συνέχεια	τα	παιδιά	έγιναν	«συγγραφείς»	και	έγραψαν	ομαδικά	ένα	κείμενο,	στο	οποίο	
η	Νιλουφέρ	συναντάει	 τον	Μονέ.	Να	σημειωθεί	 ότι	 τα	παιδιά	 δούλεψαν	 κατά	 το	πρώτο	
τρίμηνο	 πρότζεκτ	 για	 τον	 Μονέ	 (διαβάσαμε	 βιβλία,	 είδαμε	 πίνακες,	 παρακολουθήσαμε	
βίντεο).	 Μετά	 την	 πρώτη	 γραφή	 και	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 παρατηρήσεις,	 τα	 παιδιά	
δούλεψαν	τα	κείμενά	τους	δεύτερη	και	τρίτη	φορά	μέχρι	το	τελικό	αποτέλεσμα,	το	οποίο	
παρουσίασαν	στην	τάξη.	Τέλος	με	τα	κείμενα	των	παιδιών	δημιουργήθηκε	βιβλίο	το	οποίο	
εικονογράφησαν	(παράρτημα	4).	
Συνοψίζοντας,	 οι	 διδακτικές	 παρεμβάσεις	 συνέβαλαν	 σημαντικά	 στην	 ανάπτυξη	
συζητήσεων	 και	 στην	 ενίσχυση	 της	 έκφρασης	 όλων	 των	 παιδιών,	 με	 αποτέλεσμα	 να	
δημιουργηθεί	 μια	 νέα	 ισορροπία	 που	 να	 διασφαλίζει	 την	 μεταξύ	 τους	 επικοινωνία	 και	
αλληλεπίδραση.	 Διστακτικά	 στην	 αρχή	 και	 πιο	 δυναμικά	 στη	 συνέχεια	 τα	 παιδιά	 με	
διαφορετική	 ταυτότητα	 έθεταν	 ερωτήματα,	 εκδήλωναν	 παράπονα	 όταν	 θίγονταν	 και	
έπαιρναν	θέση	σε	ζητήματα	που	τα	αφορούσαν.		
	

Συμπεράσματα	
Τα	 παιδιά	 με	 διαφορετική	 πολιτισμική	 ταυτότητα	 που	 έχουν	 γλωσσική	 και	 γνωστική	
επάρκεια,	 κατά	 τη	 φοίτηση	 τους	 στο	 δημοτικό	 σχολείο,	 έχουν	 να	 αντιμετωπίσουν	 την	
«έλλειψη»στην	 αίσθηση	 επάρκειας	 ταυτότητας.	 Ως	 αποτέλεσμα	 τα	 παιδιά	 νοιώθουν	
μειονεκτικά	για	την	καταγωγή	τους,	αποσιωπούν	κάθε	τι	που	αναφέρεται	στην	ταυτότητά	
τους	 και	 δεν	 την	 υπερασπίζονται	 όταν	 αυτή	 θίγεται.	 Με	 άλλα	 λόγια	 η	 γλωσσική	 και	
γνωστική	 επάρκεια	 δε	 δημιουργεί	 αυτόματα	 ή	 αυτονόητα	 επάρκεια	 και	 στο	 επίπεδο	 της	
αυτοεικόνας	 και	 αυτοπεποίθησης	 του	παιδιού.	 Είναι	 απαραίτητο	 να	 γίνουν	παρεμβάσεις	
που	 να	 αφορούν	 τόσο	 την	 ενδυνάμωση	 της	 ταυτότητας	 των	 παιδιών	 με	 εύθραυστη	
ταυτότητα	 όσο	 και	 την	 ευαισθητοποίηση	 και	 ενημέρωση	 για	 ζητήματα	 ταυτότητας	 -	
ετερότητας	 του	συνόλου	 της	σχολικής	 τάξης,	ώστε	 να	μπορέσει	 να	 γίνει	μετακίνηση	από	
την	 αντιμετώπιση	 της	 διαφοράς	 ως	 στίγμα,	 στην	 αποδοχή	 της	 διαφοράς	 ως	
πραγματικότητας,	 μιας	 διαφοράς	 που	 συνεισφέρει	 στη	 δημιουργία	 της	 πραγματικότητας	
και	την	εμπλουτίζει.		
Η	 λογοτεχνία	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 γόνιμο	 έδαφος	 καλλιέργειας	 του	 σεβασμού	 και	 της	
αποδοχής	της	διαφορετικότητας	και	προετοιμασίας	όλων	των	παιδιών	για	ένα	μελλοντικό	
κόσμο	 αρμονικής	 συνύπαρξης	 με	 βάση	 την	 ενσυναίσθηση,	 την	 αλληλεγγύη	 των	 ατόμων	
άσχετα	με	την	πολιτισμική	τους	ταυτότητα.	
Η	 συγκεκριμένη	 διδακτική	 πρόταση	 συνέβαλε	 ώστε	 να	 προβληματιστούν	 αλλά	 και	 να	
εκφραστούν	 όλα	 τα	 παιδιά	 σχετικά	 με	 την	 ύπαρξη	 διαφορετικών	 ταυτοτήτων.	 Η	
σημαντικότερη	 συνεισφορά	 όμως,	 είναι	 ότι	 έδωσε	 τόπο	 και	 έδειξε	 τον	 τρόπο	 ώστε	 να	
ακουστούν	 οι	φωνές	 των	 παιδιών	 που	 είχαν	 σιγήσει,	 γεγονός	 που	άνοιγε	 το	 πεδίο	 νέων	
συζητήσεων	και	επεκτάσεων.	
Με	ανακούφιση	άκουσα	μαθήτρια	να	παραπονιέται:	«κυρία	ο	Π.	με	κοροϊδεύει	και	λέει	ότι	
η	μαμά	μου	είναι	μαύρη	από	την	Αφρική».	
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Η	αυτορρύθμιση	ως	απάντηση	στην	πειθαρχία	
	
	

Καλλιόπη	Μούντζελου	
Απόφοιτη	Παιδαγωγικού	Τμήματος	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	Α.Π.Θ.	

	
	

Περίληψη	
Κατά	 τη	 μελέτη	 της	 παιδαγωγικής	 σχέσης	 μπορούμε	 να	 εντοπίσουμε	 την	 αντίφαση	 που	 αυτή	 εμπεριέχει.	
Αφενός,	 πρόκειται	 για	 μια	 σχέση	 που	 προϋποθέτει	 την	 ανισότητα	 ανάμεσα	 στα	 δύο	 της	 μέλη	 –από	 τη	 μια	
πλευρά,	μια	προσωπικότητα	καλλιεργημένη	ως	ένα	βαθμό,	με	γνώσεις	τόσο	γενικές	όσο	και	ειδικές	σχετικά	
με	 το	 αντικείμενο	 της	 παιδαγωγικής,	 από	 την	 άλλη	 μια	 προσωπικότητα	 στα	 πολύ	 αρχικά	 στάδια	 της	
ανάπτυξής	 της	 –αφετέρου,	 πρώτιστο	 στόχο	 της	 αποτελεί	 η	 επίτευξη	 της	 ανεξαρτητοποίησης	 της	 δεύτερης	
πλευράς.	 Μπορεί	 οι	 δύο	 έννοιες,	 εξάρτηση	 και	 ανεξαρτησία,	 να	 φαντάζουν	 εκ	 διαμέτρου	 αντίθετες	 και	
αλληλοαποκλειόμενες.	Ωστόσο,	μπορεί	η	πρώτη	να	λειτουργήσει	ως	προϋπόθεση	για	τη	δεύτερη;	Οι	επιλογές	
του	δασκάλου	και	πώς	διαμορφώνει	με	αυτές	την	παιδαγωγική	σχέση	και	διαδικασία	είναι	καίριας	σημασίας.	
Τα	ζητήματα	που	προκύπτουν	σχετικά	με	αυτό	το	θέμα	είναι	πολλά.	Ένα	από	αυτά	είναι	το	πώς	προσεγγίζει	το	
θέμα	της	πειθαρχίας.	
Ενδεχομένως,	η	πειθαρχία	και	η	υπακοή	σε	κανόνες	στα	πλαίσια	της	εκπαιδευτικής	πράξης	να	θεωρείται	από	
πολλούς	 εκπαιδευτικούς	 απαραίτητη.	 Ωστόσο,	 στο	 βαθμό	 που	 αυτή	 ετεροκαθορίζεται	 και	 εμφανίζεται	 ως	
επιβολή	στους	μαθητές,	 εμποδίζοντας	έτσι	 την	ανάπτυξή	 τους	ως	προσωπικότητες,	δεν	μπορεί	να	αποτελεί	
επιλογή.	Από	την	άλλη,	ένα	περιβάλλον	με	κάποια	όρια	και	κανόνες	μπορεί	να	λειτουργήσει	προωθητικά	στην	
ανάπτυξη	των	μαθητών.	Ο	κριτικά	σκεπτόμενος	δάσκαλος	θα	μπορούσε	να	απαντήσει	στην	πειθαρχία	με	την	
καλλιέργεια	της	αυτοπειθαρχίας	ή	αλλιώς	της	αυτορρύθμισης.	Οι	δραστηριότητες,	οι	σχέσεις,	το	περιβάλλον,	
πρέπει	 να	 διαμορφωθούν	 κατάλληλα	 από	 τον	 εκπαιδευτικό,	 ο	 οποίος	 στοχεύει	 στην	 ανάπτυξη	 της	
αυτορρύθμισης	των	μαθητών.	Σκοπός	είναι	ο	μαθητής	να	κάνει	επιλογές,	να	παίρνει	αποφάσεις,	να	φέρνει	εις	
πέρας	δραστηριότητες,	με	δική	του	πρωτοβουλία	και	ευθύνη,	κάτι	που	μπορεί	να	συμβάλλει	στην	ανάπτυξη	
ενός	υπεύθυνου	υποκειμένου.	
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Εισαγωγή	
Η	παιδαγωγική	 σχέση,	 η	 σχέση	 δηλαδή	που	αναπτύσσεται	 ανάμεσα	στο	 δάσκαλο	 και	 το	
μαθητή	 χαρακτηρίζεται	 από	 μια	 βασική	 αντίφαση.	 Ενώ	 αρχικά	 είναι	 μια	 σχέση	 η	 οποία	
προϋποθέτει	 την	 ανισότητα	 ανάμεσα	 στα	 δύο	 μέρη	 της,	 οπότε	 και	 δημιουργεί	 μια	
εξάρτηση,	θέτει	ως	σκοπό	 την	ανεξαρτησία.	Από	 τη	μια	πλευρά	έχουμε	 τη	δασκάλα,	μια	
ενήλικη	 με	 γνώσεις	 τόσο	 γενικές	 όσο	 και	 ειδικές	 που	 αφορούν	 το	 αντικείμενο	 της	
παιδαγωγικής	και	των	επιστημών	που	τη	στηρίζουν,	με	μια	προσωπικότητα	καλλιεργημένη	
ως	 ένα	 βαθμό,	 η	 οποία	 παρουσιάζεται	 στα	 μάτια	 των	 παιδιών	 ως	 “εκπρόσωπος”	 του	
κόσμου	των	ενηλίκων.	Από	την	άλλη	πλευρά	έχουμε	το	μαθητή	και	τη	μαθήτρια,	με	όλα	τα	
βιώματα,	τις	γνώσεις	και	τις	αναπαραστάσεις	που	τους	συνοδεύουν,	οι	οποίοι	και	οι	οποίες	
βρίσκονται	 ακόμα	 στα	 αρχικά	 στάδια	 ανακάλυψης	 και	 προσέγγισης	 του	 εγγύτερου	 και	
ευρύτερου	σε	αυτούς	κόσμου	και	συνιστούν	υποκείμενα	υπό	ανάπτυξη.	Όπως	συμβαίνει	
με	 τα	 ζώα,	 έτσι	 και	 στους	 ανθρώπους,	 οι	 ενήλικοι	 αναλαμβάνουν	 την	 ευθύνη	 να	
διασφαλίσουν	ότι	τα	νέα	μέλη	θα	έχουν	τις	γνώσεις	που	θεωρούνται	απαραίτητες	για	να	
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ζήσουν.	 Ωστόσο,	 στην	 περίπτωση	 των	 ανθρώπων	 οι	 γνώσεις	 αυτές	 δεν	 περιορίζονται	
απλώς	 σε	 θέματα	 επιβίωσης,	 αλλά	 αφορούν	 γενικότερες	 και	 βαθύτερες	 γνώσεις	 για	 τον	
κόσμο	γύρω	μας	και	τις	σχέσεις	που	τον	διέπουν.	Στόχος	είναι	οι	νέοι	να	σταθούν	στα	δικά	
τους	πόδια	και	να	ξεπεράσουν	τους	ενήλικες.		
Επομένως,	μπορούμε	να	πούμε	ότι	η	παιδαγωγική	σχέση	δομείται	για	να	αρθεί.	Είναι	μια	
προσωρινή	 σχέση	 που	 στη	 συνέχεια,	 όταν	 δηλαδή	 ο	 μαθητής	 φτάσει	 στην	 ανεξαρτησία	
του,	αποκτά	διαφορετικό	χαρακτήρα.	Για	να	επιτευχθεί	όμως	αυτός	ο	σκοπός	και	να	μην	
καταλήξει	ως	σχέση	να	αναπαράγει	εξαρτημένα	άτομα,	οι	αποφάσεις	και	οι	επιλογές	του	
δασκάλου	συνιστούν	υψίστης	σημασίας	ζητήματα.	Για	παράδειγμα,	το	πώς	αντιλαμβάνεται	
τους	μαθητές	του,	πώς	τοποθετεί	τον	εαυτό	του	σε	σχέση	με	αυτούς,	πώς	επικοινωνεί	μαζί	
τους,	 τι	 στόχο	θέτει	ο	 ίδιος	 για	 την	παιδαγωγική	σχέση,	αποτελούν	 ερωτήματα	 τα	οποία	
καλείται	 να	 απαντήσει	 κάθε	 δάσκαλος.	 Ανάλογα	 με	 τις	 απαντήσεις	 που	 δίνει	
διαμορφώνεται	και	η	σχέση	του	με	τους	μαθητές.		
Τα	ζητήματα	που	προκύπτουν	σε	αυτό	το	σημείο	είναι	βέβαια	ποικίλα.	Η	παρούσα	εργασία	
επικεντρώνεται	στο	θέμα	της	πειθαρχίας	του	μαθητή	και	διερευνά	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	
ο	 δάσκαλος	 θα	 μπορούσε	 να	 απαντήσει	 σε	 αυτό	 το	 ζήτημα.	 Η	 πειθαρχία	 αποτελεί	 μια	
έννοια	που	συνδέθηκε	στενά	με	τα	εκπαιδευτικά	πλαίσια.	Άλλοι	είδαν	σε	αυτή	το	σκοπό	τη	
εκπαίδευσης,	 άλλοι	 ένα	 εργαλείο	 για	 την	 αποτελεσματικότερη	 διεξαγωγή	 της	
εκπαιδευτικής	διαδικασίας,	ενώ	άλλοι	είδαν	ένα	μέσο	που	ενισχύει	την	αναπαραγωγή	και	
διατήρηση	των	κυρίαρχων	σχέσεων	και	ιδεολογιών.	Παρακάτω	θα	επιχειρηθεί	να	δοθεί	μια	
–	από	τις	πολλές	που	ενδεχομένως	θα	μπορούσαν	να	δοθούν	–	απάντηση	στο	ζήτημα	της	
πειθαρχίας,	υπό	το	πρίσμα	της	δασκάλας	που	επιζητά	την	ανεξαρτησία	του	μαθητή	και	της	
μαθήτριάς	της.		
	

Ανισότητα	στη	σχέση	δασκάλου	-	μαθητή	
Αρχικά,	 να	 αναφέρω	 κάποιους	 από	 τους	 λόγους	 που	 δημιουργούν	 ανισότητα	 στη	 σχέση	
δασκάλου	μαθητή.	Ο	δάσκαλος	διαθέτει	ειδίκευση	και	μπορεί	να	επιδείξει	μεθοδικότητα	
κατά	 το	 παιδαγωγικό	 έργο	 (Αραβανής,	 1999:	 21).	 Είναι	 αυτός	 που	 γνωρίζει	 πώς	 να	
οργανώσει	 με	 κατάλληλο	 τρόπο	 την	 παιδαγωγική	 διαδικασία.	 Δεδομένης	 της	 αρχικής	
ανωριμότητας	των	μαθητών,	αυτοί	δεν	θα	μπορούσαν	να	αναλάβουν	εξ	ολοκλήρου	το	έργο	
της	οργάνωσης	της	παιδαγωγικής	διαδικασίας	(Παπανούτσος,	1977:	177˙	Αραβανής,	1999:	
52,	64).	Ο	δάσκαλος	μπορεί,	σε	αυτά	τα	αρχικά	στάδια,	να	στηρίξει	και	να	βοηθήσει	τους	
μαθητές.	 Μπορεί	 να	 δείχνει	 έναν	 τρόπο	 ή	 έναν	 αριθμό	 τρόπων	 και	 έπειτα	 να	 αφήνει	
ελεύθερους	 τους	μαθητές	να	πειραματιστούν	 (Μοντεσσόρι,	1986:	90),	ώστε	σταδιακά	να	
αναλαμβάνουν	 οι	 ίδιοι	 την	 ευθύνη	 της	 μάθησής	 τους.	 Παράλληλα,	 ο	 δάσκαλος	
διαπαιδαγωγεί	σε	μεγάλο	βαθμό	μέσω	του	περιβάλλοντος	και	όχι	αποκλειστικά	μέσω	της	
διδασκαλίας(Ντιούι,	1926:	115-6˙	Ντιούι,	1982:	39˙	Μοντεσσόρι,	1986˙	Αραβανής,	1999:	12˙	
Μυλωνάκου-Κεκέ,	2003:	333),	καθώς	γνωρίζει	πώς	να	το	διαμορφώσει	κατάλληλα	ώστε	να	
επικοινωνήσει	 με	 τους	 μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες	 και	 να	 συμβάλει	 στην	 πνευματική	 και	
ηθική	 τους	 καλλιέργεια.	 Επίσης,	 μπορεί	 να	 καλλιεργήσει	 ένα	 κλίμα	 εντός	 του	 οποίου	 τα	
παιδιά	 θα	 νιώθουν	 ελεύθερα	 (Αραβανής,	 1999:	 29),	 καθώς	 θα	 τους	 παρέχεται	 πλήθος	
ευκαιριών	έκφρασης,	δημιουργίας,	συνεργασίας.	Έτσι,	η	παρουσία	 του	δασκάλου	γίνεται	
όχι	 απλά	 μέσο	 γνωστικής	 στήριξης,	 αλλά	 και	 ψυχολογικής	 υποστήριξης,	 επιδρώντας	
ευεργετικά	στην	ανάπτυξη	της	παιδικής	προσωπικότητας,	ανταποκρινόμενος	στην	ανάγκη	
για	προσοχή,	υπομονή	και	ενθάρρυνση.		
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Πέρα	όμως	από	τις	γνώσεις	και	τις	 ικανότητες,	η	ανισότητα	ανάμεσα	στη	δασκάλα	και	το	
μαθητή	βασίζεται	 και	σε	κάτι	άλλο.	 Στο	ρόλο	που	αναλαμβάνει	η	δασκάλα	απέναντι	στα	
παιδιά	 ως	 υπεύθυνη	 για	 τον	 κόσμο	 στον	 οποίο	 έρχονται,	 ως	 εκπρόσωπος	 δηλαδή	 των	
ενηλίκων.	Κατά	τη	διαδικασία	μύησης	των	νέων	στον	κόσμο,	οι	εκπαιδευτικοί	έρχονται	να	
αναλάβουν	την	ευθύνη	για	αυτό	τον	κόσμο.	Παρ’	όλο	που	δεν	τον	έφτιαξαν	οι	ίδιες	και	δεν	
φέρουν	 στην	 κυριολεξία	 το	 σύνολο	 της	 ευθύνης	 για	 την	 κατάσταση	 που	 βρίσκεται,	 ως	
ενήλικα	 και	 υπεύθυνα	 υποκείμενα,	 με	 αναπτυγμένη	 συνείδηση	 και	 κρίση	 δεν	 μπορούν	
παρά	να	αναγνωρίσουν	το	μερίδιο	ευθύνης	που	τους	αναλογεί.	Ιδιαίτερα	στην	περίπτωσή	
τους,	 που	 στέκονται	 μπροστά	 στα	 μάτια	 των	 μαθητών	 τους	 σαν	 εκπρόσωποι	 αυτού	 του	
κόσμου,	 σαν	 αυτές	 που	 τον	 έχουν	 ζήσει	 και	 τον	 γνωρίζουν	ως	 ένα	 βαθμό,	 δεν	 μπορούν	
παρά	να	αναλάβουν	την	ευθύνη.	Ακόμα	και	αν	επιθυμούν	να	τον	αλλάξουν,	ακόμα	και	αν	
αγωνίζονται	 να	 τον	 αλλάξουν.	 Η	 H.	 Arendt	 τονίζει	 ότι	 αυτή	 η	 ευθύνη	 δεν	 επιβάλλεται	
αυθαίρετα	στις	εκπαιδευτικούς,	αλλά	«υποδηλώνεται	στο	γεγονός	ότι	ο	νέος	εισάγεται	από	
τους	ενήλικους	σ’	έναν	συνεχώς	μεταβαλλόμενο	κόσμο»	(Arendt,	2012:	81-2).	
	

Ο	δάσκαλος	ως	αυθεντία	
Με	βάση	τα	παραπάνω,	μπορούμε	να	πούμε	ότι	η	δασκάλα	βρίσκεται	δικαιολογημένα	σε	
μια	–	προσωρινά	–	ανώτερη	θέση	σε	σχέση	με	το	μαθητή	της.	Θα	μπορούσε	επομένως	να	
δικαιολογηθεί	η	ύπαρξή	της	ως	αυθεντία	σε	αυτά	τα	πλαίσια,	ως	ένα	πρόσωπο	δηλαδή	που	
έχει	 ιδιαίτερες	 γνώσεις	 και	 ικανότητες	 και	 είναι	 ικανό	 να	 εμπνέει	 σεβασμό	 στους	
υπόλοιπους.		
Ωστόσο,	 ο	 συγκεκριμένος	 σεβασμός	 και	 η	 αποδοχή	 της	 αυθεντίας	 δεν	 μπορούν	 να	
επιβάλλονται,	 να	 βασίζονται	 στο	 φόβο	 και	 να	 πηγάζουν	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 από	 το	
γεγονός	 ότι	 δίνεται	 στο	 δάσκαλο	 μια	 ανώτερη	 θέση	 από	 το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα,	
καθεστώς	 που	 επικράτησε	 στα	 πλαίσια	 της	 εκπαίδευσης	 μέχρι	 και	 τον	 20ο	 αι.,	 χωρίς	 να	
είμαστε	βέβαια	σε	θέση	να	πούμε	ότι	πρόκειται	για	φαινόμενο	που	στις	μέρες	μας	εκλείπει	
εξ	ολοκλήρου	από	την	εκπαίδευση.	Συχνά	στο	παρελθόν,	αλλά	ακόμα	και	στις	μέρες	μας,	η	
παιδαγωγική	σχέση	εκδηλωνόταν	και	εκδηλώνεται	ως	σχέση	καταπίεσης,	από	την	άποψη	
ότι	 εμποδίζει	 τους	μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες	 να	αναπτυχθούν	ως	υπεύθυνα	υποκείμενα	
(Φρέιρε,	1977:	74˙	Μοντεσσόρι,	1986:	22,	125˙	Κοσμόπουλος,	Μουλαλούδης,	2003:	104-7).	
Η	 δασκάλα	 ως	 εκπρόσωπος	 της	 κοινωνίας	 παρουσιάζεται	 ως	 αυθεντία	 που	 ενσαρκώνει	
ακριβώς	εκείνες	τις	αξίες	που	είναι	απαραίτητες	για	τη	διαιώνισή	της	και	χρησιμοποιείται	
από	το	οικονομικοπολιτικό	σύστημα	με	στόχο	τη	δημιουργία	υποταγμένων	πολιτών	(Postic,	
1998:	107),	που	δεν	αμφισβητούν	παρά	μόνο	δέχονται.	Είναι	αυτή	που	παίρνει	το	ρόλο	της	
ρυθμίστριας	 του	 κοινωνικού	 ελέγχου	 στο	 χώρο	 του	 σχολείου,	 κάποιες	 φορές	 με	
κεκαλυμμένο	 τρόπο,	 ενώ	 άλλες	 φορές	 με	 απροκάλυπτο.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση,	 στο	
πρόσωπο	 των	 δασκάλων	 ενσαρκώνεται	 ο	 καταναγκασμός	 και	 η	 δύναμη	 του	 κράτους	
(Postic,	1998:	49).	
Σε	αντίθεση	με	 την	παραπάνω	κατάσταση,	η	αυθεντία	 του	δασκάλου	είναι	σημαντικό	να	
προκύπτει	 έλλογα,	 με	 βάση	 το	 γεγονός	 ότι	 τα	 παιδιά	 έχουν	 αναπτύξει	 ένα	 μικρό	 μόνο	
μέρος	 των	 ικανοτήτων	 τους	 και	 ο	 δάσκαλος	 μέσα	 από	 τη	 δράση	 του	 προσφέρει	 την	
απαραίτητη	βοήθεια,	ώστε	 να	στηριχθούν	σταδιακά	στις	δικές	 τους	δυνάμεις.	Ωστόσο,	η	
αυθεντία	 δεν	 περιορίζεται	 στα	 προσόντα	 και	 τις	 ικανότητες	 του	 δασκάλου.	 Το	 ότι	 ο	
δάσκαλος	έχει	γνώση	του	κόσμου	και	μπορεί	να	μεταδώσει	στους	άλλους	αυτή	τη	γνώση	
δεν	μπορεί	από	μόνο	 του	να	στηρίξει	 την	ύπαρξη	 του	ως	αυθεντία	 (Arendt,	2012:	81).	Η	
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ύπαρξη	βέβαια	ορισμένων	εξ	αυτών	 των	 ικανοτήτων	είναι	απαραίτητη	 για	 την	αυθεντία,	
αλλά	 από	 μόνες	 τους	 δεν	 μπορούν	 να	 σταθούν	 αρκετές.	 Όπως	 επισημάνθηκε	
προηγουμένως,	ο	δάσκαλος	αναλαμβάνει	ενώπιον	των	παιδιών	την	ευθύνη	για	τον	κόσμο.	
Ως	υποκείμενο	που	κατανοεί	τον	κόσμο	και	δρα	υπεύθυνα	και	συνειδητά	στα	πλαίσιά	του,	
δεν	μπορεί	 παρά	 να	μοιράζεται	 την	 ευθύνη	 για	 την	 κατάστασή	 του.	 Σε	αυτό	ακριβώς	 το	
στοιχείο	στηρίζεται	κατά	κύριο	λόγο	η	αυθεντία	του.	
Επομένως,	 είναι	 απαραίτητη	 μια	 επανανοηματοδότηση	 της	 έννοιας	 της	 αυθεντίας.	 Ο	
σεβασμός	 προς	 το	 πρόσωπο	 του	 δασκάλου	 πρέπει	 να	 στηρίζεται	 στην	 καλλιεργημένη	
προσωπικότητα	 που	 διαθέτει	 και	 στην	 ταπεινοφροσύνη	 (Φρέιρε,	 1977:	 89,	 105˙	
Μοντεσσόρι,	 1986:	 88˙	 Freire,	 2006:	 74,	 144)	 που	 επιδεικνύει	 στα	 πλαίσια	 αυτής	 της	
σχέσης.	Ερχόμενος		αντιμέτωπος	με	τον	πειρασμό	να	γίνει	απαραίτητος	και	να	συντηρήσει	
την	αδυναμία	του	μαθητή,	κάτι	που	θα	διευκολύνει	την	κυριαρχία	επάνω	του	(Βάνεγκεμ,	
1996:	 58-9),	 οφείλει	 να	 αντιλαμβάνεται	 τους	 μαθητές	 όχι	 προς	 αντιδιαστολή	 με	 αυτόν,	
αλλά	 ως	 συμπλήρωμά	 του	 στη	 παιδαγωγική	 σχέση.	 Μπορεί	 οι	 ρόλοι	 “δασκάλα”	 και	
“μαθητής”	να	είναι	διακριτοί	ρόλοι,	αλλά	αυτό	δε	σημαίνει	ότι	δε	συνδέονται.	Μέσα	από	
μια	διαδικασία	“ώσμωσης”	(Βάνεγκεμ,	1996:	30)	έρχονται	κοντά	ο	ένας	στον	άλλο	και	πιο	
κοντά	στο	στόχο	της	παιδαγωγικής	σχέσης,	την	ανεξαρτησία	του	μαθητή	και	της	μαθήτριας.	
Όταν	η	δασκάλα	αντιλαμβάνεται	ότι	η	μαθήτρια	δεν	τη	χρειάζεται	τότε	πρέπει	να	έχει	το	
ήθος	 να	 αποστασιοποιείται.	 Είναι	 σημαντικό	 να	 σέβεται	 τις	 υπό	 διαμόρφωση	
προσωπικότητες	 που	 έχει	 απέναντί	 της	 και	 να	 μαθαίνει	 από	 την	 επαφή	 με	 αυτές,	
αναπτύσσοντας	 συνεχώς	 και	 τη	 δική	 της	 προσωπικότητα,	 να	 βρίσκεται	 διαρκώς	 σε	 μια	
διαδικασία	 αναστοχασμού	 τόσο	 σχετικά	 με	 τη	 σκέψη	 της	 όσο	 και	 με	 την	 ευθύνη	 που	
συνεπάγεται	η	αποδοχή	και	ο	αγώνας	για	μετασχηματισμό	 του	κόσμου	μέσα	στον	οποίο	
ζούμε.	
	

Το	ζήτημα	της	πειθαρχίας	
Η	 έννοια	 της	 πειθαρχίας	 εξετάστηκε	 και	 παρουσιάστηκε	 από	 ποικίλους	 θεωρητικούς,	 οι	
οποίοι	 της	 προσέδωσαν	 θετικό	 ή	 αρνητικό	 πρόσημο,	 ανάλογα	 με	 το	 θεωρητικό	 τους	
πλαίσιο.	Για	παράδειγμα,	εκείνος	που	“εξύμνησε”	περισσότερο	από	όλους	τη	σημασία	της	
πειθαρχίας	 για	 τη	 συνέχιση	 της	 κοινωνίας	 ήταν	 ο	 E.	 Durkheim,	 ο	 οποίος	 θεώρησε	 ότι	 η	
πειθαρχία	 συνιστά	 τον	 ακρογωνιαίο	 λίθο	 της	 κοινωνικοποιητικής	 διαδικασίας	 και	 κατ’	
επέκταση	της	διατήρησης	και	 της	αναπαραγωγής	 της	κοινωνίας.	Από	την	άλλη,	ένας	από	
τους	θεωρητικούς	που	άσκησε	δριμεία	κριτική	στη	συγκεκριμένη	έννοια	και	στις	πρακτικές	
με	 τις	 οποίες	 εκδηλώνεται,	 ήταν	 ο	 M.	 Foucault,	 ο	 οποίος	 υποστήριξε	 ότι	 η	 εξουσία	
εγκαθιδρύεται	 παράλληλα	 ή	 ταυτόχρονα	 με	 την	 εγκαθίδρυση	 της	 πειθαρχίας	 (Κυρίδης,	
1999:	13-8˙	Foucault,	2017:	47).	Και	στις	δύο	περιπτώσεις,	φαίνεται	να	αποτελεί	κοινό	τόπο	
ότι	η	πειθαρχία	συμβάλλει	στη	διατήρηση	και	την	εύρυθμη	λειτουργία	είτε	της	κοινωνίας,	
είτε	μιας	επιμέρους	κοινωνικής	ομάδας	ή	κοινότητας.	Ανεξαρτήτως	του	πρίσματος	υπό	το	
οποίο	 εξετάζεται,	 η	 “πειθαρχία	 αποτελεί	 ένα	 φαινόμενο	 παράγωγο	 της	 κοινωνικής	
οργάνωσης,	 το	 οποίο	 εντέλλεται	 τη	 διατήρηση	 και	 την	 αναπαραγωγή	 της	 καθεστηκυίας	
τάξης,	 είτε	 αυτή	 νοείται	 ως	 κοινό	 αγαθό	 είτε	 ως	 αστικό	 ιδεολόγημα.	 Στοχεύει	 στην	
εξασφάλιση	 της	 καλώς	 ή	 κακώς	 νοούμενης	 κοινωνικής	 ισορροπίας	 και	 αρμονίας	 και	
συνδράμει	 στη	 διατήρηση	 των	 υφιστάμενων	 κοινωνικών	 σχέσεων	 και	 δομών”	 (Κυρίδης,	
1999:	19).	
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Άκριτη	πειθαρχία	 	
Μια	 δασκάλα	 που	 αντιλαμβάνεται	 τη	 θέση	 της	 όπως	 περιγράφηκε	 στην	 προηγούμενη	
ενότητα	 και	στοχεύει	 στην	ανεξαρτησία	 των	μαθητών	 και	 των	μαθητριών	 της	οφείλει	 να	
διαχειριστεί	με	μεγάλη	προσοχή	κρίσιμα	ζητήματα,	όπως	αυτό	της	πειθαρχίας.	Η	δασκάλα	
που	στέκεται	κριτικά	απέναντι	στις	υφιστάμενες	κοινωνικές	δομές	και	σχέσεις,	δεν	μπορεί	
παρά	 να	 σταθεί	 κριτικά	 και	 απέναντι	 στην	 πειθαρχία,	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 τη	 σχολική	
πειθαρχία,	λαμβάνοντας	υπόψη	την	ιστορική	μνήμη	που	συνοδεύει	αυτή	την	έννοια.	
Ιδιαίτερα	κατά	το	παρελθόν	η	έννοια	της	πειθαρχίας	ταυτίστηκε	με	τη	μεθόδευση	(Ίλλιτς,	
1976:	89)	και	την	αυταρχική	συμπεριφορά	προς	τους	νέους,	οι	οποίοι	ήταν	υποχρεωμένοι	
προς	 πλήρη	 συμμόρφωση	 σε	 αμετάβλητους	 κανόνες	 (Βάνεγκεμ,	 1996:	 6,	 34-5)	 και	
διαταγές,	εντός	ενός	πλαισίου	που	παρέπεμπε	σε	στρατώνα.	Ο	τρόπος	που	επιβαλλόταν	η	
πειθαρχία	 καθιστούσε	 τους	 μαθητές	 έρμαια	 του	 δασκάλου	 και	 των	 εκπαιδευτικών	
πολιτικών	 και	 τους	 αφαιρούσε	 κάθε	 δυνατότητα	 ενεργητικής	 συμμετοχής	 στην	
παιδαγωγική	 διαδικασία	 ως	 υποκείμενα.	 Η	 πειθαρχία	 δε	 στόχευε	 στην	 προσωπική	
ανάπτυξη	 του	 καθενός,	 αλλά	 στην	 επίτευξη	 της	 ομοιομορφίας	 και	 της	 εξάλειψης	
οποιασδήποτε	δημιουργικής	πρωτοβουλίας	και	πρωτοτυπίας	(Βάνεγκεμ,	1996:	8˙	Goldman,	
2009).	Τόσο	το	περιεχόμενο	της	μάθησης	και	οι	γνωστικοί	στόχοι,	όσο	και	οι	κανόνες	που	
ρυθμίζουν	τη	συνύπαρξη	των	μελών	της	τάξης,	αποτέλεσαν	και	εξακολουθούν	–	σε	μεγάλο	
βαθμό	ως	 τις	 μέρες	 μας	 –	 να	 αποτελούν	 προκαθορισμένο	 προϊόν	 (Μαρκόπουλος,	 2010:	
129),	 το	 οποίο	 έρχεται	 έτοιμο	 προς	 κατανάλωση	 στους	 μαθητές,	 χωρίς	 αυτοί	 να	
συμμετέχουν	στη	διαμόρφωσή	του	και	τις	περισσότερες	φορές	χωρίς	να	το	κατανοούν.	Το	
μόνο	που	καλούνται	να	κάνουν	οι	μαθητές	είναι	να	το	δεχθούν	και	να	δρουν	σύμφωνα	με	
αυτούς	τους	κανόνες.Επιπλέον,	η	πειθαρχία	έχει	συνδεθεί	με	τον	έλεγχο	και	την	καταστολή	
των	επιθυμιών	και	της	ευχαρίστησης	(Βάνεγκεμ,	1996:	35),	κάτι	που	δίνει	στη	μαθησιακή	
διαδικασία	 χαρακτήρα	 καθήκοντος.	 Περιορίζοντας	 τη	 ζωντάνια	 και	 την	 περιέργεια	 των	
μαθητών,	εμποδίζει	την	έκφραση	και	την	ανάπτυξη	της	δημιουργικότητάς	τους.	Οι	μαθητές	
μετατρέπονται	σε	παθητικούς	δέκτες,	κάτι	που	εδραιώνεται	σταδιακά	ως	στάση	σε	όλα	τα	
επίπεδα	της	καθημερινότητάς	τους,	προετοιμάζοντάς	τους	για	αυτό	που	ονομάζει	ο	I.	Illich	
“αλλοτριωτική	θεσμοποίηση	της	ζωής”	τους	(Ίλλιτς,	1976:	66).		
Η	άκριτη	πειθαρχία	στην	οποία	υποχρεώνονται	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες,	οδηγεί	στο	να	
εσωτερικεύσουν	τα	“θέλω”	και	τα	“πρέπει”	των	καταπιεστών	τους,	καλλιεργώντας	έτσι	μια	
“αλλότρια	συνείδηση”	(Φρέιρε,	1977:	172˙	Σπρινγκ,	1987:	67)	και	διατηρώντας	τη	βούληση	
και	την	κρίση	τους	σε	λήθαργο.	Το	συγκεκριμένο	είδος	πειθαρχίας	απλά	επιβάλλεται,	χωρίς	
εξηγήσεις,	 και	 συμβάλλει	 στη	 διαμόρφωση	 πειθήνιων	 ατόμων	 που	 θα	 συμβάλουν	 με	 τη	
σειρά	τους	στην	αναπαραγωγή	των	κυρίαρχων	κοινωνικών	δομών	και	σχέσεων.	Δημιουργεί	
ανθρώπους	που	αναζητούν	τη	εξουσία	–	να	εξουσιάσουν	και	να	αναθέσουν	σε	άλλους	την	
εξουσία	της	δικής	τους	ζωής	–	και	όχι	τη	ζωή,	την	ενεργητική	δηλαδή	στάση	αυτοδιάθεσης	
(Βάνεγκεμ,	1996:	16,	37,	56,	58-9).	
	

Απόλυτη	ελευθερία	
Στο	άλλο	άκρο	αυτού	που	μόλις	περιγράφηκε	–	και	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ως	απάντηση	
σε	αυτό	–	αναπτύχθηκε	μια	τάση	στο	χώρο	των	παιδαγωγικών	ιδεών	που	υποστήριξε	την	
απόλυτη	ελευθερία	των	μαθητών	και	την,	όσο	το	δυνατόν,	ελαχιστοποίηση	της	παρουσίας	
του	 δασκάλου	 στην	 παιδαγωγική	 διαδικασία	 (βλ.	 J.	 J.	 Rousseau,	 M.	 Montessori,	 κ.ά.).	
Ιδιαίτερα	χαρακτηριστική	θέση	του	J.	J.	Rousseau	αποτελεί	ότι	το	παιδί	θα	πρέπει	να	μένει	
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μέχρι	 μια	 ορισμένη	 ηλικία	 μακριά	 από	 οποιαδήποτε	 κοινωνική	 επιρροή	 και	 ο	 δάσκαλος	
που	έχει	αναλάβει	 την	αγωγή	 του	θα	πρέπει	 να	 το	αφήνει	 να	 ξεδιπλώσει	ανενόχλητα	 τη	
φύση	του	(Rousseau,	2001:	37,	40-1,	51).	Ο	Rousseau	θεωρεί	ότι	το	παιδί	είναι	πραγματικά	
ελεύθερο	 όταν	 καταφέρνει	 οτιδήποτε	 βασιζόμενο	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 στις	 δικές	 του	
δυνάμεις,	χωρίς	να	χρειάζεται	να	καταφεύγει	στη	βοήθεια	των	άλλων	γύρω	του	(Rousseau,	
2001:	 51,	 74,	 81,	 275).	 Άλλες	 θέσεις	 που	 έρχονται	 να	 ενισχύσουν	 αυτή	 την	 τάση	 στην	
παιδαγωγική	 είναι	 ότι	 η	 ελευθερία	 του	 παιδιού	 ταυτίζεται	 με	 το	 να	 το	 αφήσουμε	 να	
επιλέξει	τον	καλύτερο	και	ικανοποιητικότερο	τρόπο	ζωής	για	αυτό	(Σπρινγκ,	1987:	47),	ή	να	
το	 αφήσουμε	 να	 υποταχθεί	 στις	 φυσικές	 του	 ανάγκες	 και	 να	 διασφαλίσουμε	 την	
ικανοποίηση	αυτών	των	αναγκών	(Μοντεσσόρι,	1986:	23,	35-6,	52,	54,	107˙	Σπρινγκ,	1987:	
36˙	 Rousseau,	 2001:	 51,	 74,	 81,	 275).	 Η	 Montessoriυπερτονίζει	 την	 επίγνωση	 και	 την	
υπακοή	που	πρέπει	να	αποκτήσει	το	παιδί	στους	νόμους	των	δυνάμεων	που	διαθέτει	από	
τη	 φύση	 του	 (Montessori,	 1986:	 23,	 35-6,	 52,	 54,	 107),	 κάτι	 που	 επισημαίνει	 και	 ο	 M.	
Stirner,	υποστηρίζοντας	ότι	πρέπει	να	αφήνουμε	τα	παιδιά	να	υποτάσσονται	στις	ανάγκες	
και	 τις	 επιθυμίες	 τους	 (Σπρινγκ,	 1987:	 36)	 και	 να	 τις	 έχουν	ως	 μοναδικό	 κριτήριο	 για	 τη	
δράση	τους,	καθώς	οποιοδήποτε	άλλο	εξωτερικό	κριτήριο	θεωρείται	επιβολή.	
Γίνεται	 φανερό	 βέβαια	 ότι	 σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 δεν	 μιλάμε	 για	 παιδαγωγική	 σχέση,	
αλλά	 για	 γνωστική	 ανάπτυξη	 που	 βασίζεται	 κατ’	 αποκλειστικότητα	 στην	 αυθόρμητη	 και	
αυτόβουλη	 διάθεση	 των	 παιδιών	 για	 εξερεύνηση,	 ανακάλυψη	 και	 μάθηση,	 στοιχείο	 το	
οποίο	είναι	οπωσδήποτε	απαραίτητο	κατά	τη	μαθησιακή	διαδικασία,	ωστόσο	όχι	αρκετό,	
όπως	 δεν	 θα	 ήταν	 αρκετή	 από	 μόνη	 της	 η	 διδασκαλία.	 Αναμφισβήτητα	 η	 συγκεκριμένη	
τάση	 προσέφερε	 πολύ	 σημαντικές	 ιδέες	 για	 την	 εξέλιξη	 της	 παιδαγωγικής	 επιστήμης,	
ωστόσο	 έχει	 προβληματική	 αφετηρία	 και	 αυτή	 είναι	 η	 πίστη	 στην	 καλή	 φύση	 του	
ανθρώπου	 που	 δεν	 πρέπει	 να	 διαφθείρεται	 από	 το	 περιβάλλον.	 Καλεί	 τις	 δασκάλες	 να	
γίνουν	 απλές	 παρατηρήτριες	 και	 να	 αφήσουν	 τα	 παιδιά	 να	 παραδοθούν	 στις	 φυσικές	
ανάγκες	 και	 επιθυμίες	 τους,	 σαν	 αυτό	 να	 συνιστά	 ελευθερία!	 Οι	 συγκεκριμένες	 ιδέες	 –	
στην	 πλήρη	 υιοθέτησή	 τους	 –	 μπορούν	 να	 οδηγήσουν	 στη	 διάλυση	 των	 πραγματικών	
σχέσεων	μεταξύ	παιδιών	και	ενηλίκων,	έκφανση	των	οποίων	αποτελεί	η	διδασκαλία	και	η	
μάθηση	 μέσω	 αυτής,	 δημιουργώντας	 μια	 επίπλαστη	 αποκομμένη	 κοινότητα	 παιδιών	
(Arendt,	2012:	68-9).	Επιπλέον,	φαίνεται	να	αγνοούν	ότι	σε	πλαίσια	που	υπάρχει	παντελής	
έλλειψη	ορίων,	κανόνων	και	οποιασδήποτε	οργάνωσης	δεν	είναι	δυνατόν	να	καλλιεργηθεί	
η	συναίσθηση	της	ευθύνης	που	είναι	 ιδιαίτερα	σημαντική	για	την	ανεξαρτητοποίηση	των	
μαθητών	 και	 των	 μαθητριών.	 Ουσιαστικά,	 σε	 ένα	 τέτοιο	 κλίμα,	 τα	 παιδιά	 θα	 ένιωθαν	
“χαμένα”,	 θα	 δυσκολεύονταν	 πολύ	 να	 βρουν	 νόημα	 σε	 όσα	 βιώνουν	 και	 θα	 παρέμεναν	
εγκλωβισμένα	σε	μια	επιφανειακή	γνώση.	
	

Μια	απάντηση	στο	ζήτημα	της	πειθαρχίας	
Η	εξέταση	των	παραπάνω	 ιδεών	δεν	αποτελεί	αντικείμενο	 της	παρούσας	εργασίας.	Αυτό	
που	είναι	σημαντικό	να	τονιστεί	σε	αντιπαράθεση	με	αυτές	τις	ιδέες,	είναι	ότι	η	πειθαρχία	
καθίσταται	απαραίτητη	για	την	διανοητική	ανάπτυξη	των	μαθητών	και	για	να	αναλάβουν	
την	 ευθύνη	 της	 μάθησής	 τους.	 Στα	 πλαίσια	 της	 παιδαγωγικής	 σχέσης,	 οι	 μαθητές	
καλλιεργούν	 τη	 διανοητική	 τους	 πειθαρχία	 και	 ασκούνται	 στη	 συστηματική	 διανοητική	
εργασία	(Παπανούτσος,	1977:	177-8˙	Αραβανής,	1999:	21˙	Freire,	2006:	247),	προκειμένου	
να	γίνουν	ικανοί	να	αναλάβουν	οι	ίδιοι	την	ευθύνη	της	μάθησής	τους,	ως	υποκείμενα	που	
κρίνουν	και	παράγουν	γνώσεις.	Επιπλέον,	δεδομένου	ότι	η	παιδαγωγική	διαδικασία	είναι	
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μια	 οργανωμένη	 διαδικασία,	 δεν	 υφίσταται	 χωρίς	 την	 ύπαρξη	 κανόνων,	 σε	 ένα	 πλαίσιο	
δηλαδή	 απόλυτης	 ελευθερίας.	 Η	 πειθαρχία	 ως	 εργαλείο	 μπορεί	 να	 ενισχύσει	 την	
παιδαγωγική	 διαδικασία	 ή	 όπως	 διατυπώνεται	 από	 τον	 Καψάλη,	 η	 σχολική	 πειθαρχία	
μπορεί	 να	 αποτελέσει	 εργαλείο	 για	 την	 “εξασφάλιση	 των	 προϋποθέσεων	 εκείνων,	 που	
επηρεάζουν	 την	απρόσκοπτη	 εργασία	 και	 συνεργασία	 της	 τάξης	 και	 βοηθούν	 να	πετύχει	
τους	σκοπούς	της”	(Κυρίδης,	1999:	28).	
Το	 ζητούμενο	ωστόσο	είναι	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	 να	προβαίνουν	μόνοι	 τους	στην	
πειθαρχία,	 δηλαδή	 να	 αυτοπειθαρχούν	 και	 να	 αυτορρυθμίζουν	 τη	 συμπεριφορά	 και	 τη	
δράση	 τους	 στα	 πλαίσια	 της	 παιδαγωγικής	 πράξης.	 Πώς	 όμως	 καθίσταται	 αυτό	 δυνατό	
χωρίς	η	“αυτοπειθαρχία”	να	είναι	μια	κεκαλυμμένη	εξωτερικά	επιβαλλόμενη	πειθαρχία;	
Για	παράδειγμα,	ο	J.	Dewey	προσεγγίζει	με	έναν	απλό	και	ενδιαφέρον	τρόπο	το	ζήτημα	της	
πειθαρχίας.	Θεωρεί	ότι	δεν	είναι	κάτι	που	μπορεί	να	επιβάλλεται	στο	άτομο,	αλλά	πρέπει	
να	προκύπτει	αβίαστα	μέσα	από	τη	δραστηριότητα	και	τις	εμπειρίες	του	ατόμου	(Ντιούι,	
1982:	20,	53),	οι	οποίες	–	θα	προσέθετα	εγώ	–	μπορούν	να	οργανωθούν	κατάλληλα	από	το	
δάσκαλο.	 Για	 τον	 Dewey,	 η	 αυτοπειθαρχία	 προκύπτει	 όταν	 το	 άτομο	 ασχολείται	 με	 μια	
δραστηριότητα,	η	οποία	συνδέεται	με	τις	επιθυμίες	του,	όταν	δηλαδή	αντιλαμβάνεται	και	
δέχεται	 το	 σκοπό	 της	 (Ντιούι,	 1926:	 114),	 διαφορετικά	 για	 να	 τη	 φέρει	 εις	 πέρας	 η	
πειθαρχία	πρέπει	να	επιβληθεί	εξωτερικά.	Η	Montessoriαπό	την	άλλη,	στηριζόμενη	σε	μια	
βιολογική	 βάση,	 υποστηρίζει	 ότι	 η	 αυτοπειθαρχία	 ανήκει	 στα	 ανθρώπινα	 ένστικτα	 και	
ανταποκρίνεται	 στην	 έμφυτη	 ανάγκη	 για	 τάξη	 (Μοντεσσόρι,	 1986:	 27,	 124).	 Για	 εκείνη,	
όταν	 το	 παιδί	 υπακούει	 στις	 εσωτερικές	 του	 παρορμήσεις,	 η	 δραστηριότητά	 του	
χαρακτηρίζεται	από	πειθαρχία.	Ο	C.	Rogersαπό	την	πλευρά	του,	πιθανότητα	επηρεασμένος	
από	τον	Dewey,	παρουσιάζει	μια	παρόμοια	με	εκείνον	νοηματοδότηση	για	την	έννοια	της	
πειθαρχίας.	 Υποστηρίζει	 ότι	 υπάρχουν	 δύο	 είδη.	 Το	 πρώτο	 είναι	 η	 πειθαρχία	 που	
επιβάλλεται	 στο	 παιδί	 από	 τους	 οικείους	 του	 και	 στην	 οποία	 ανταποκρίνεται	 γιατί	 είναι	
συναισθηματικά	 δεμένο	 με	 αυτούς.	 Το	 δεύτερο	 είδος	 είναι	 η	 αυτοπειθαρχία,	 η	 οποία	
εμφανίζεται	 όταν	 το	 άτομο	 είναι	 αυτόνομο	 και	 λειτουργεί	 με	 υπευθυνότητα	
(Κοσμόπουλος,	Μουλαλούδης,	2003:	40,	120,	131).	
Κατά	 τη	 γνώμη	 μου,	 η	 άποψη	 που	 υποστηρίζει	 ότι	 η	 αυτοπειθαρχία	 του	 υποκειμένου	
προκύπτει	από	τη	συνείδηση	του	σκοπού	της	δραστηριότητάς	του	και	του	ενδιαφέροντος	
που	του	προκαλεί,	βρίσκεται	πολύ	κοντά	στην	πραγματικότητα.	Σε	αυτή	την	περίπτωση,	το	
υποκείμενο	καταβάλλει	“προσπάθεια”,	σε	αντίθεση	με	τον	εξαναγκασμό,	καθώς	όταν	μια	
δραστηριότητα	 ευχαριστεί	 ή	 όταν	 η	 αναγκαιότητα	 διεκπεραίωσης	 ενός	 έργου	 ή	 της	
επίλυσης	 ενός	 προβλήματος	 γίνεται	 αντιληπτή,	 τότε	 το	 υποκείμενο	 προβαίνει	 συνειδητά	
και	με	 τη	θέλησή	 του	στις	απαραίτητες	ενέργειες,	 χωρίς	φόβο	για	 τις	δυσκολίες	 	 και	 την	
προσπάθεια	 που	 απαιτείται.	 Κάτι	 που	 δε	 συμβαίνει	 όταν	 το	 κίνητρο	 είναι	 εξωτερικά	
επιβαλλόμενο	 και	 σχετίζεται	 είτε	 με	 τον	 φόβο	 για	 την	 τιμωρία,	 είτε	 με	 την	 επιθυμία	
απόκτησης	κάποιου	είδους	“βραβείου”	(Goldman,	2009).	Όπως	υποστήριξε	και	ο	F.	Ferrer,	
ο	 άνθρωπος	 δεν	 είναι	 δυνατό	 απλά	 να	 υπακούει,	 αλλά	 πρέπει	 να	 καταλαβαίνει	 τους	
λόγους	 των	 πράξεων	 του	 και	 τις	 περιστάσεις	 μέσα	 στις	 οποίες	 εκδηλώνονται	 (Novoa,	
Vilanou,	2000	:	116).	
Στο	 συγκεκριμένο	 ζήτημα,	 η	 αναγκαιότητα	 ύπαρξης	 της	 δασκάλας	 έγκειται	 στο	 να	
οργανώσει	 κατάλληλα	 το	 περιβάλλον	 και	 τη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 –	 στηριζόμενη	 στη	
γνώση	της	επιστήμης	της,	στη	γνώση	της	ψυχολογίας	του	παιδιού	και	στη	γνώση	του	κάθε	
παιδιού	 ξεχωριστά	 –	 προκειμένου	 οι	 μαθητές	 και	 οι	 μαθήτριες	 να	 μπορούν	 να	 βρουν	
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ενδιαφέρον	σε	αυτή	και	να	κατανοούν	τους	σκοπούς	της.	Η	μαθησιακή	διαδικασία	πρέπει	
να	παρέχει	εύρος	εμπειριών	και	απόλαυση	(Βάνεγκεμ,	1996:	33,	35˙	Κουζέλης,	2013),	κάτι	
που	 μπορεί	 να	 εξασφαλίσει	 την	 εκούσια	 και	 ενεργητική	 συμμετοχή	 των	 μαθητών,	
διαφορετικά	οδηγούμαστε	στον	εξαναγκασμό	και	την	εξωτερικά	επιβαλλόμενη	πειθαρχία.	
Πέρα	όμως	από	τη	διαμόρφωση	του	περιβάλλοντος,	ο	δάσκαλος	πρέπει	να	έχει	συνεχώς	
κατά	νου	την	ανάπτυξη	εκείνων	των	ικανοτήτων	που	θα	οδηγήσουν	στη	μέγιστη	αυτονομία	
του	μαθητή,	γρηγορότερα	και	αποτελεσματικότερα	(Novoa,	Vilanou,	2000:	125).	Άλλωστε	η	
μόνη	 αξιοπρεπής	 βοήθεια	 είναι	 αυτή	 που	 συμβάλλει	 στο	 να	 γίνει	 η	 μαθήτρια	 ικανή	 να	
σταθεί	με	 τα	δικά	 της	μέσα	 (Βάνεγκεμ,	1996:	16,	28,	57),	δρώντας	με	αυτοκυριαρχία	και	
αυτορρύθμιση.	Σε	ένα	τέτοιο	μαθησιακό	περιβάλλον	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	αποκτούν	
συνείδηση	της	αναγκαιότητας	της	αυτοπειθαρχίας.		
Οι	 παραπάνω	 σκέψεις	 βασίζονται	 στην	 πεποίθηση,	 ότι	 για	 να	 ολοκληρωθεί	 μια	
προσωπικότητα	 χρειάζεται	 τόσο	 την	 ελευθερία,	όσο	και	 τη	διδασκαλία,	 τους	 κανόνες,	 τα	
όρια	 (Αραβανής,	 1999:	 45).	 “Ένα	 περιβάλλον	 που	 δε	 βάζει	 όρια	 στις	 απεριόριστες	
ανθρώπινες	επιθυμίες”	(Μοντεσσόρι,	1986:	29)	δε	θα	μπορούσε	να	είναι	βοηθητικό	προς	
τους	 μαθητές,	 όπως	 το	 ίδιο	 ισχύει	 και	 για	 ένα	 αυταρχικό	 ή/και	 αυστηρά	 δομημένο	
περιβάλλον	 που	 περιορίζει	 την	 ελεύθερη	 έκφραση	 και	 δράση.	 Δεν	 μπορεί	 να	 αποτελεί	
σκοπό	της	αγωγής	η	πλήρης	καταστολή	των	επιθυμιών	του	ανθρώπου.	Σε	αντίθεση	με	όλα	
αυτά,	 ο	 Freire,	 για	 παράδειγμα,	 υπό	 το	 πρίσμα	 του	 δημοκρατικού	 ριζοσπαστισμού,	
απορρίπτει	 τόσο	 τον	αυταρχισμό,	 όσο	 και	 την	 “άνομη	 ελαστικότητα”	 (Freire,	 2006:	 198).	
Στόχος	 είναι	 τα	 παιδιά	 να	 μάθουν	 να	 επεξεργάζονται	 τις	 επιθυμίες	 τους	 μέσα	 από	 την	
κριτική	δυνατότητα	της	συνείδησης,	λαμβάνοντας	υπόψη	τόσο	την	προσωπική	όσο	και	την	
συλλογική	 ελευθερία	 (Βάνεγκεμ,	 1996:	 17˙	 Παυλίδης,	 2007:	 55,	 59˙	Μαρκόπουλος,	 2010:	
134).	
Δε	γίνεται	να	αφήσουμε	εντελώς	αβοήθητες	τις	μαθήτριες	να	διανύσουν	μόνες	τους	τόσο	
δύσβατους	και	πολλές	φορές	απροσπέλαστους	δρόμους,	όταν	έχουμε	βρει	 τους	 τρόπους	
να	 τους	 κάνουμε	 ευκολότερους	 και	 προσιτούς	 σε	 αυτές.	 Στόχος	 είναι	 να	 αναλάβουν	 την	
ευθύνη	του	εαυτού	τους,	για	να	γίνει	όμως	αυτό	προηγείται	ένα	στάδιο	εξάρτησης	(Postic,	
1998:	 163˙	 Κουζέλης,	 2013),	 ένα	 στάδιο	 κατά	 το	 οποίο	 χρειάζονται	 κάποιον	 να	
δημιουργήσει	 τις	 συνθήκες	 που	 θα	 επιτρέψουν	 την	 καλλιέργεια	 της	 αυτορρύθμισης.	 Το	
ζητούμενο	 είναι	 ο	μαθητής	 να	 γίνει	 ικανός	 να	 ελέγχει	 ο	 ίδιος	 τη	μάθηση	 και	 τη	 ζωή	 του	
γενικότερα,	ωστόσο	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 αυτή	 η	 μετάβαση	 στην	 αυτορρύθμιση	 να	 μην	
ισοδυναμεί	με	εσωτερίκευση	κάποιας	εξωτερικής	πειθαρχίας	και	εξουσίας.	Ο	δάσκαλος	και	
η	 δασκάλα	 που	 αποβλέπουν	 στη	 χειραφέτηση	 των	 μαθητών	 και	 των	 μαθητριών	 τους	
οφείλουν	να	μεριμνούν	για	αυτό	το	θέμα.	
	 	

Συμπερασματικά	
Γίνεται	 κατανοητό	 ότι	 στα	 πλαίσια	 της	 παιδαγωγικής	 πράξης,	 η	 πειθαρχία	 κρίνεται	
απαραίτητο	 στοιχείο.	 Ωστόσο,	 δεν	 αναφέρομαι	 σε	 μια	 πειθαρχία	 προβληματική,	 όπως	
εκδηλώνεται	 ακόμα	 και	 σήμερα,	 όπου	 οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	 συμμορφωθούν	 με	
έτοιμους	και	καθορισμένους	κανόνες	που	διαμορφώνονται	από	τους	μεγάλους.	Αυτού	του	
είδους	η	πειθαρχία	δεν	οδηγεί	παρά	στην	ανευθυνότητα,	καθώς	οι	μαθητές	μαθαίνουν	να	
ακολουθούν	 και	 όχι	 να	 συμμετέχουν	 στη	 διαμόρφωση	 των	 κανόνων	 και	 στη	 λήψη	
αποφάσεων	και	έτσι	δεν	αναλαμβάνουν	την	ευθύνη	της	δράσης	τους,	η	οποία	ουσιαστικά	
συνιστά	κάτι	ξένο	προς	αυτούς.	Ως	υπό	διαμόρφωση	προσωπικότητες	δεν	μπορούν	απλά	
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να	υπακούν,	αλλά	πρέπει	να	καταλαβαίνουν	τους	λόγους	των	πράξεών	τους,	προκειμένου	
να	οδηγηθούν	στην	ανάληψη	της	ευθύνης	τους.	Το	ζητούμενο	είναι	να	καταστούν	ικανοί	να	
θέτουν	 στόχους	 και	 να	 πειθαρχούν	 για	 να	 τους	 εκπληρώσουν.	 Με	 άλλα	 λόγια	 να	
αυτοπειθαρχούν.		
Τα	παραπάνω	θα	μπορούσαν	να	επιτευχθούν	εάν	στην	παιδαγωγική	πράξη	συνδυάσουμε	
προτάγματα	 από	 την	 ελευθεριακή	 εκπαίδευση,	 όπως	 η	 αντιαυταρχικότητα,	 η	 ισότητα,	 η	
συμμετοχή,	 η	 αναγνώριση	 του	 φαντασιακού	 στοιχείου,	 με	 κανόνες	 και	 αξίες	 που	
διαφυλάττουν	 την	 έννοια	 της	 συλλογικής	 ζωής	 (Μαρκόπουλος,	 2010:	 134).	 Επίσης,	 η	
καλλιέργεια	 ενός	 δημοκρατικού	 ήθους	 θα	 μπορούσε	 να	 συμβάλει	 προς	 αυτή	 την	
κατεύθυνση,	 καθώς	 τα	 παιδιά	 μέσα	 από	 την	 ενεργό	 συμμετοχή	 σε	 ένα	 δημοκρατικό	
πλαίσιο	 κανόνων	 έρχονται	 σε	 ρήξη	 με	 το	 υφιστάμενο	 ολιγαρχικό	 και	 ετερόνομο	 πλέγμα	
σχέσεων,	συμμετέχουν	σε	συζητήσεις	για	τα	σχολικά	ζητήματα,	στη	λήψη	αποφάσεων	και	
στην	εκτέλεσή	τους	(Μαρκόπουλος,	2010:	135)	και	η	παιδαγωγική	πράξη	μετατρέπεται	σε	
μια	διαδικασία	και	ένα	ζήτημα	που	τους	αφορά.	
Παράλληλα,	η	δασκάλα	και	ο	δάσκαλος	οφείλουν	να	είναι	προσωπικότητες	συγκροτημένες,	
ανοιχτές	προς	τις	μαθήτριες,	που	επιδιώκουν	την	καλλιέργεια	σχέσεων	αμοιβαιότητας,	από	
τις	 οποίες	 προκύπτει	 και	 ο	 σεβασμός.	 Πρέπει	 να	 βρίσκονται	 συνεχώς	 σε	 μια	 διαδικασία	
αναστοχασμού	των	σκέψεων	και	των	πράξεών	τους,	αλλά	και	της	τεράστιας	ευθύνης	που	
έχουν	αναλάβει.	Μέσα	από	τη	θέση	τους	μπορούν	είτε	να	ενισχύσουν	τη	διαιώνιση	μιας	
κοινωνίας	 αποτελούμενης	 από	 άτομα	 που	 εξουσιάζουν	 ή	 εξουσιάζονται,	 είτε	 να	
συμβάλουν,	έστω	και	σε	πολύ	μικρό	βαθμό,	στην	αλλαγή	αυτής	της	κοινωνίας,	μέσα	από	
την	ανάπτυξη	υποκειμένων	που	αναλαμβάνουν	την	ευθύνη	και	τον	έλεγχο	της	ανάπτυξής	
τους,	 αναστοχάζονται	 και	 δρουν	 με	 ενεργητικό	 και	 κριτικό	 τρόπο	 για	 την	 αλλαγή	 των	
συνθηκών	στις	οποίες	ζουν.	
Γίνεται	 φανερό	 ότι	 αυτό	 που	 παίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 είναι	 ο	 τρόπος	 αντίληψης	 και	
διαχείρισης	διαφόρων	θεμάτων	εκ	μέρους	των	δασκάλων.	Η	ανισότητα	στη	σχέση	τους	με	
τους	 μαθητές	 είναι	 δεδομένη	 και	 μπορεί	 να	 αποβεί	 επιζήμια	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	
προσωπικότητάς	τους,	εμποδίζοντας	την	ύπαρξή	τους	ως	ελεύθερα	υποκείμενα.	Όταν	όμως	
η	δασκάλα	και	ο	δάσκαλος	χρησιμοποιούν	τις	γνώσεις	και	τις	ικανότητές	τους	προς	όφελος	
των	μαθητριών	και	της	χειραφέτησής	τους,	τότε	η	παρουσία	τους	μπορεί	να	λειτουργήσει	
με	ευεργετικό	τρόπο.		
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Η	βιωματική	παιδαγωγική	της	δημοκρατικής	συμμετοχής	και	η	
αναστοχαστική	κουλτούρα	στο	σχολείο	

	
	

Χρύσα	Μουτσιάνα	
Υποψήφια	Διδάκτορας	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	

	
	

Περίληψη	
Ένα	σχολείο	που	επιζητά	να	αποτελεί	πεδίο	κριτικής	προσέγγισης	της	πραγματικότητας	από	τους	ανθρώπους	
που	συναντώνται	εντός	του	περιβάλλοντός	του	(εκπαιδευτικοί	και	άλλοι	εργαζόμενοι	στο	σχολικό	περιβάλλον,	
παιδιά,	γονείς)	δεν	μπορεί	παρά	να	είναι	ένα	σχολείο	άμεσα	συνδεδεμένο	με	αυτήν	την	πραγματικότητα	που	
το	 περιβάλλει,	 εντός	 της	 οποίας	 το	 ίδιο	 διαμορφώνεται	 και	 την	 οποία	 και	 το	 ίδιο	 διαμορφώνει.	 Αυτή	 η	
σύνδεση	δεν	μπορεί	να	επιτελείται	σε	μια	βάση	θεωρητική,	σε	ένα	επίπεδο	έμμεσο	και	διαμεσολαβημένο	από	
αποστειρωτικές	των	πραγματικών	κοινωνικών	ζητημάτων	αναπαραστάσεις	και	σε	ένα	πλαίσιο	υποβάθμισης	
της	 σχολικής	 ζωής	 σε	 προετοιμασία	 για	 την	 πραγματική	 που	 περιμένει	 εκτός	 του	 σχολικού	 περιβάλλοντος.	
Απεναντίας,	 η	 σύνδεση	 με	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 σε	 ένα	 σχολείο	 που	 στοχεύει	 στον	 κριτικό	
αναστοχασμό	πραγματώνεται	μέσα	από	τη	δημοκρατική	οργάνωση	της	σχολικής	ζωής	όπου	η	συμμετοχή	και	η	
δράση	 γίνονται	 η	 βάση	 της	 μαθησιακής	 εμπειρίας.	 Αν	 τα	 υποκείμενα	 που	 συμμετέχουν	 στις	 μαθησιακές	
διεργασίες	δε	συναντώνται	εντός	αυτών	των	διεργασιών	μέσα	από	μια	βιωματική	εμπειρία	διαπροσωπικής	
επικοινωνίας	 και	 αλληλεπίδρασης	 όπου	 το	 συν-κινησιακό	 φαινόμενο	 γίνεται	 το	 μέσο	 για	 την	 προσωπική	
εμπλοκή	 καθενός	 και	 καθεμίας	 με	 τρόπο	 ενεργητικό	 και	 αυτόβουλα	 παρωθημένο,	 πώς	 είναι	 δυνατόν	 να	
καλλιεργηθεί	μια	κριτική	αναστοχαστική	κουλτούρα	στο	σχολείο	η	οποία	δε	θα	μένει	μονάχα	διακηρυγμένος	
στόχος;	 Ζητούμενο	στην	ανακοίνωση	αυτή	αποτελεί	 η	ανάδειξη	 της	σημασίας	που	έχει	 για	 τη	διαμόρφωση	
κριτικά	 σκεπτόμενων	 υποκειμένων	 η	 παιδαγωγική	 της	 βιωματικής	 εμπειρίας	 και	 της	 δημοκρατικής	
συμμετοχής	στη	σχολική	 ζωή,	ενώ	κατατίθεται	και	μια	πρόταση	δυνητικής	εκπαιδευτικής	παρέμβασης	προς	
μια	τέτοια	κατεύθυνση	στο	ισχύον	σχολικό	πλαίσιο.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Βιωματική	μάθηση,	δημοκρατική	σχολική	συμμετοχή,	αναστοχαστική	κουλτούρα	
	
	
	

	
Εισαγωγή	

Πώς	 γίνεται	 να	 κάνουμε	 λόγο	 για	 καλλιέργεια	 κριτικής	 σκέψης	 και	 αναστοχαστικής	
επεξεργασίας	του	κόσμου	από	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες	όταν	το	σχολείο	είναι	κατά	
βάση	 προσανατολισμένο	 σε	 ακαδημαϊκού	 χαρακτήρα	 στόχους,	 όταν	 η	 μάθηση	
τοποθετείται	ως	μια	στενά	εγκεφαλική	λειτουργία	των	μαθητών/-τριών,	όταν	η	σχολική	ζωή	
οργανώνεται	στη	βάση	της	πειθάρχησης	και	της	υπακοής	σε	apriori	δοσμένους	σχολικούς	
κανόνες,	όταν	οι	μαθητές/-τριες	αποκλείονται	από	την	ενεργό	συμμετοχή	και	ρύθμιση	της	
σχολικής	 ζωής;	Τέτοιου	είδους	ερωτήματα	και	προβληματισμοί	δίνουν	 την	αφόρμηση	για	
και	 συνοδεύουν	 τις	 ακόλουθες	 σκέψεις	 για	 ένα	 κριτικό	 σχολείο	 σήμερα.	 Στόχος	 εν	
προκειμένω	τίθεται	να	αναδειχθεί	η	σημασία	που	έχουν	το	ένα	για	το	άλλο:	από	τη	μία,	το	
βιωματικό	στοιχείο	της	εμπειρίας	και	ο	δημοκρατικός	χαρακτήρας	οργάνωσης	της	σχολικής	
ζωής	 και	 των	 μαθησιακών	 διεργασιών,	 και	 από	 την	 άλλη,	 η	 αναστοχαστική	 και	 κριτική	
δραστηριότητα	 των	 υποκειμένων	 που	 συναντώνται	 εντός	 του	 κοινωνικού	 χώρου	 του	
σχολείου.	Για	να	γίνει	αυτό	θα	γίνει	εστίαση	σε	μια	επικοινωνιακή	προσέγγιση	της	αγωγής	
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που	βασίζεται	στο	στοιχείο	 του	βιώματος,	 του	συγκινησιακού	φαινομένου	και	 του	ρόλου	
του	στη	μάθηση	και	την	παρώθηση	της	δράσης.	Επιπλέον,	θα	γίνει	εστίαση	στη	μάθηση	ως	
συμμετοχή	 σε	 κοινωνικές	 πρακτικές	 και	 στη	 συμμετοχή	 ως	 δημοκρατική	 πράξη	 που	
στηρίζεται	 στη	 συλλογική	 διαβούλευση,	 την	 αμφισβήτηση,	 τον	 αναστοχασμό	 και	 την	
προσωπική	εμπλοκή.	Τα	παραπάνω	επιδιώκεται	να	συνδεθούν	σε	ένα	πλαίσιο	διαύγασης	
των	 αλληλεπιδραστικών	 τους	 σχέσεων	 και	 μέσα	 από	 αυτό	 σε	 ένα	 πλαίσιο	 ανάδειξης	
δυνητικών	πρακτικών	που-	μέσα	στις	δυσκολίες	και	τα	εμπόδια	που	ορθώνει	το	σημερινό	
σχολείο	για	μια	 τέτοια	κατεύθυνση	 της	παιδαγωγικής-	μπορούν	ωστόσο	να	επιχειρηθούν	
υπό	το	πρίσμα	μιας	αγωνιστικής1προσέγγισης	του	εκπαιδευτικού	έργου.	
	

Βίωμα,	συμμετοχή	και	αυτορρύθμιση	
Μέσα	από	το	διάλογο	της	παιδαγωγικής	με	άλλες	επιστήμες	και	κυρίως	με	την	ψυχολογία	
γνωρίζουμε	 ότι	 η	 μάθηση	 και	 η	 ανάπτυξη	 συντελούνται	 σε	 σωματικό-βιολογικό,	
ψυχοκινητικό,	 γνωστικό,	 κοινωνικό	 και	συναισθηματικό.	 Ένας	 τρόπος	 να	 συσχετιστούν	 τα	
παραπάνω,	ώστε	 να	μην	προσεγγίζονται	με	αποσπασματικό	 και	μονομερή	 τρόπο,	 είναι	η	
εστίαση	στο	συγκινησιακό	φαινόμενο.	(Μπακιρτζής,	2002:	144).	Μαθαίνουμε	μέσα	από	την	
πράξη,	 μέσα	 από	 το	 βίωμα,	 μέσα	 από	 τη	 συμμετοχή	 σε	 κοινωνικές	 πρακτικές	
(Lave&Wenger,	2005)	αφού	μέσα	από	την	πράξη,	το	βίωμα,	τη	συμμετοχή	εμπλεκόμαστε,	
δεσμευόμαστε,	 αναλαμβάνουμε	 ευθύνες,	 συνεργαζόμαστε	 και	 δημιουργούμε	 σχέσεις	 με	
τους	άλλους,	συγκινούμαστε	και	παρακινούμαστε	με	αυτόβουλο	τρόπο.	
Μαθαίνουμε	 όταν	 όλη	 μας	 η	 προσωπικότητα,	 ολόκληρη	 η	 ύπαρξή	 μας	 συμμετέχει	 στη	
μαθησιακή	 εμπειρία	 και	 αποκτά	 έτσι	 προσωπικό	 νόημα	 και	 σημασία	 το	 περιεχόμενο	 της	
μαθησιακής	 διεργασίας.	 Ενάντια	 σε	 ατομοκεντρικές	 θεωρίες	 της	 μάθησης,	 η	 παραπάνω	
προσέγγιση	 εντάσσεται	 σε	 εκείνες	 που	 εστιάζουν	 στην	 κοινωνική	 της	 όψη.	 Στο	 πλαίσιο	
αυτό,	 η	 πραγματοποίηση	 της	 μάθησης	 γίνεται	 μέσα	 στη	 και	 μέσα	 από	 τη	 συμμετοχή	 σε	
κοινωνικές	 πρακτικές	 (Lave&Wenger,	 2005)και	 η	 μάθηση	 γίνεται	 αντιληπτή	 ως	 ένα	
θεμελιωδώς	 κοινωνικό	 φαινόμενο	 όπου	 τα	 άτομα	 αναστοχάζονται	 τα	 νοήματα,	 τις	
ταυτότητες	 και	 τις	 πρακτικές	 τους	 εντός	 μιας	 υποστηρικτικής	 κοινότητας	 (Wenger,	 1998).	
Αυτή	 η	 κοινωνική	 συμμετοχή	 δεν	 αναφέρεται	 μόνο	 σε	«τοπικά	 γεγονότα	 εμπλοκής»	 των	
υποκειμένων,	 αλλά	 σε	 μια	 συνολικού	 χαρακτήρα	 διεργασία	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	
ενεργό	 συμμετοχή	 σε	 πρακτικές	 των	 κοινωνικών	 κοινοτήτων	 του	 υποκειμένου	 και	 στη	
συγκρότηση	 ταυτοτήτων	σε	σχέση	με	 τις	 κοινωνικές	αυτές	 κοινότητες	 (Wenger	στο	Knud,	
2009:	 283).	 Υπό	 το	 πρίσμα	 αυτό,	 η	 παιδαγωγική	 σχέση	 δημιουργείται	 εντός	 του	
μαθησιακού	συλλογικού	βιώματος	στο	πλαίσιο	της	«κοινότητας	που	αποτελεί	το	χώρο	της	
μαθησιακής	διαδικασίας»	(Lave	&	Wenger,	2005:	80).	
Για	 τη	 μάθηση	 μέσα	 από	 τη	 συμμετοχή,	 είναι	 εύλογο	 ότι	 απαιτείται	 ως	 πρωταρχικό	
δεδομένο	η	κινητοποίηση	του	ενδιαφέροντος	των	παιδιών,	το	οποίο	ενδιαφέρον	βιώνεται	
από	 το	 ίδιο	 το	 παιδί	ως	 συγκινησιακό.	Toσυγκινησιακό	 βίωμα	«εκφράζει	 τις	 ανάγκες	 του	

																																																																				
	
1«Αντικείμενο	της	αγωνιστικής	κριτικής	δεν	είναι	μια	δικαστική,	νομική	διερεύνηση,	κρίση	και	διόρθωση	
σύμφωνα	με	 τους	 καθορισμένους	 κανόνες	 της	 καθιερωμένης	 τάξης	πραγμάτων.	Ο	 αγωνισμός	 έχει	 τον	
πολιτικό	 στόχο	 της	 απελευθέρωσης	 των	 ατόμων	 από	 την	 ανεξέταστη	 κυριαρχία	 οποιουδήποτε	
δεδομένου	συστήματος	εννοιών	και	νόμων	έτσι	ώστε	να	τους	δώσει	τη	δυνατότητα	να	επανεξετάσουν	
αυτές	τις	έννοιες	και	τους	νόμους,	να	υπερβούν	τους	ιστορικούς	φραγμούς	που	υψώνουν	και	να	δράσουν	
πιο	ελεύθερα»	(Simons,	1995:	15-17,	Tully,	1999	στο	Κιουπκιολής,	2015:	125).	
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ψυχοσωματικού	 οργανισμού	 του	 μαθητή	 και	 την	 ικανοποίησή	 τους	 ή	 μη»	 (Μπακιρτζής,	
2002:	 144,	 147).	Μακριά	 από	 «ψυχολογισμούς»	 (Mαυρογιώργος,	 1992	 στο	Mπακιρτζής,	
2002:	 145),	 μια	 τέτοια	 ψυχοπαιδαγωγική	 προσέγγιση	 που	 τοποθετεί	 το	 συγκινησιακό	
φαινόμενο	 στο	 κέντρο	 της	 παιδαγωγικής	 σχέσης	 στηρίζεται	 στη	 διαλεκτική	 σύνθεση	 του	
ενδοψυχικού	 με	 το	 διαψυχικό,	 του	 ψυχολογικού	 με	 το	 κοινωνικό	 στοιχείο,	 και	 στην	
παραδοχή	της	ενότητας	της	ανθρώπινης	εμπειρίας	 (Μπακιρτζής,	2002:	146).	Η	κοινωνικο-
πολιτισμική	 θεωρία	 του	 Vygotsky(2000)	 για	 την	 εσωτερίκευση 2 	των	 «ανώτερων	
ψυχολογικών	 λειτουργιών»-	 τις	 οποίες	 το	 παιδί	 πρώτα	 συναντά	 στη	 συναλλαγή	 του	 με	
άλλους	 και	 στις	 υποστηρικτικές	 σχέσεις	 που	 μπορεί	 να	 δημιουργήσει	 με	 αυτούς,	 και,	
έπειτα,	 τις	 μεταβάλλει	 μέσω	 της	 εσωτερικής	 τους	 αναδόμησης	 σε	 ατομικές	 ικανότητες	
(Cole&Cole,	 2001:	 108)-	 καταδεικνύει	 ακριβώς	 αυτή	 τη	 διαμεσολαβητική	 λειτουργία	 που	
έχει	 το	 κοινωνικό	 περιβάλλον	 για	 την	 ατομική	 ανάπτυξη	 δεξιοτήτων,	 όπως	 ο	 κριτικός	
αναστοχασμός	 που	 μας	 ενδιαφέρει	 εν	 προκειμένω.	 Στην	 προσέγγιση	 του	 Vygotsky	 οι	
ανώτερες	 μορφές	 νοητικής	 δραστηριότητας	 συν-δημιουργούνται	 από	 εκπαιδευτικούς,	
παιδιά	και	γονείς,	και	σημαντικός	παράγοντας	στη	διεργασία	αυτή	καθίσταται	ο	διάλογος	
μεταξύ	 των	 ανθρώπων	 (Bigge	 &	 Shermis,	 2004:	 176).	 Στο	 πλαίσιο	 δε	 της	 σημασίας	 του	
διαλόγου	 και	 της	 αλληλεπίδρασης	 με	 άλλους	 ανθρώπους	 αναφαίνεται	 η	 σημασία	 της	
ψυχολογικής	 πλαισίωσης,	 της	 εμπλοκής	 δηλαδή	 των	 παιδιών	 σε	 «ενδιαφέρουσες,	
πολιτισμικά	 χρήσιμες	 συνεργατικές	 δραστηριότητες	 επίλυσης	 προβλημάτων»	 (Bigge	 &	
Shermis,	2004:	175),	δραστηριότητες	όπου	η	ίδια	η	συνεργασία,	η	αλληλεπίδραση	μεταξύ	
ενήλικα/ενηλίκων-παιδιού/παιδιών	ή	παιδιού-παιδιού/παιδιών	καταφάσκει	και	προωθεί	τη	
σημασία	της	διυποκειμενικής	σχέσης.		
Για	μια	βέβαια	βιωματική	συμμετοχή	των	παιδιών	στις	μαθησιακές	διεργασίες	με	έμφαση	
στις	διυποκειμενικές	σχέσεις	και	την	αλληλεπίδραση,	όπου	η	κινητοποίηση	του	μαθητικού	
ενδιαφέροντος	 μέσα	 από	 αυτόβουλη	 παρώθηση-	 εσωτερική	 δηλαδή	 ενεργοποίηση	 για	
συμμετοχή	χωρίς	την	απαραίτητη	συνδρομή	εξωτερικής	ενίσχυσης	(Βοσνιάδου,	2001:	15)-	
αναφαίνεται	 κομβική	 αν	 αναφερόμαστε	 σε	 βιωματικές	 σχέσεις	 με	 τη	 συγκινησιακή	 τους	
διάσταση,	 χρειάζεται	 να	 κάνουμε	 λόγο	 και	 για	 τη	 δυνατότητα	 ανάπτυξης	 της	 ικανότητας	
των	 παιδιών	 για	 αυτορρύθμιση,	 εφόσον	 η	 ίδια	 η	 συμμετοχή	 συνηγορεί	 υπέρ	 ισότιμων	
σχέσεων	 μεταξύ	 των	 υποκειμένων,	 τόσο	 των	 εκπαιδευτικών	 όσο	 και	 των	 μαθητών/-
τριών 3 .Η	 αυτορρύθμιση	 από	 μια	 εστιασμένη	 σε	 συγκεκριμένες	 πρακτικές	 οπτική	
αναφέρεται	στην	παρακολούθηση,	τον	έλεγχο	και	την	αξιολόγηση	από	μεριάς	των	παιδιών	
																																																																				
	
2	Η	εσωτερίκευση	δε	σημαίνει	απλή	αφομοίωση	από	το	άτομο	της	κοινωνικά	παραγόμενης	γνώσης	αλλά	
οικειοποίηση	 διαμέσου	μιας	 «διαλεκτικής	 διαδικασίας	 μετασχηματισμών	που	πραγματοποιεί	 το	άτομο	
καθώς	επιχειρεί	να	εντάξει	οργανικά	τα	κοινωνικά	στοιχεία	μέσα	στα	προϋπάρχοντα	ατομικά	σχήματα»	
(Tudge	&	Rogoff,	1989:	22	στο	Ματσαγγούρας,	2004:	122).		
3	Η	παιδαγωγική	σχέση	είναι	εκ	των	πραγμάτων	βέβαια	μια	σχέση	ανισότητας	(Πυργιωτάκης,	1999:	282)	
αφού	ο	παιδαγωγός	είναι	πιο	έμπειρος	από	τον	παιδαγωγούμενο	και	η	συμμετοχή	του	στη	σχέση	είναι	
ακριβώς	 αυτή:	 να	 βοηθήσει	 τον	 παιδαγωγούμενο	 να	 αναπτυχθεί.	 Εφόσον	 όμως	 τα	 υποκείμενα	 της	
μαθησιακής	 σχέσης	 μαθαίνουν	 συμμετέχοντας	 και	 εφόσον	 η	 συμμετοχή	 αυτή	 γίνεται	 σε	 ένα	 πλαίσιο	
δημοκρατικών	 πρακτικών	 μιας	 μαθησιακής	 κοινότητας,	 οι	 δυναμικές	 που	 αναπτύσσονται	 μεταξύ	
ενηλίκων	και	παιδιών	αλλάζουν	και	επιδιώκουν	να	αλλάξουν	προκρίνοντας	τη	συλλογική	δράση	σε	μια	
βάση	 ισότητας.	Το	πεδίο	της	επικοινωνίας	και	οι	δυναμικές	αυτές	αλληλεπίδρασης	εντός	των	σχέσεων	
που	αναπτύσσονται	σε	μικρές	ομάδες	καθιστούν	κομβικό	το	συγκινησιακό	φαινόμενο-	για	το	οποίο	έγινε	
λόγος-	 κατά	 τη	 βιωματική	 εμπλοκή	 των	 υποκειμένων	 και	 τη	 λειτουργία	 του	ως	 «άξονα	 συνάρθρωσης	
των	σωματικών,	νοητικών,	κοινωνικών,	και	συναισθηματικών	λειτουργιών,	μέσα	σε	ένα	ενιαίο	σύνολο»	
(Μπακιρτζής,	1996:	12).	
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της	 μαθησιακής	 διεργασίας.	 Δεν	 πρόκειται	 για	 μια	 μηχανιστική	 εφαρμογή	 κάποιων	
στρατηγικών	αλλά	 για	μια	 ενεργητική	αξιοποίησή	 τους	που	συνοδεύεται	αδιάλειπτα	από	
μια	διεργασία	αυτεπίγνωσης.	Έτσι,	 τα	παιδιά	είναι	σε	θέση	ανά	πάσα	στιγμή	και	με	δική	
τους	 πρωτοβουλία	 και	 κινητοποίηση	 να	 προβούν	 σε	 μια	 διεργασία	 κατανόησης	 του	 πώς	
μαθαίνουν,	 πού	 συναντούν	 προβλήματα	 και	 πώς	 μπορούν	 να	 τα	 επιλύσουν	 (Βοσνιάδου,	
2001).Η	ανάπτυξη	αυτής	 της	 ικανότητας	στα	παιδιά	διέρχεται	 το	δρόμο	μιας	στοχαστικής	
δραστηριότητας	κατά	την	οποία	κάθε	άτομο	εξετάζει	ποιες	είναι	οι	ιδέες	και	οι	στρατηγικές	
που	χρησιμοποιεί	κατά	τη	μαθησιακή	διεργασία	αλλά	και	ποια	είναι	η	προέλευση	αυτών	
των	 ιδεών	 και	 των	 στρατηγικών,	 έχοντας	 για	 παράδειγμα	 τη	 δυνατότητα	 να	 διακρίνει	
μεταξύ	 μιας	 εθιμικής	 και	 μιας	 επιστημονικής	 γνώσης.	 Αυτή	 η	 στοχαστική	 δραστηριότητα	
διευκολύνεται	και	προωθείται	μέσα	από	διεργασίες	όπου	τα	παιδιά	συζητούν,	εκφράζουν,	
αναπτύσσουν	 και	 υποστηρίζουν	 τις	 ιδέες	 τους,	 επιχειρηματολογούν.	 (Βοσνιάδου,	 2001).	
Γίνεται,	 έτσι,	 αντιληπτό	 ότι	 το	 βίωμα,	 η	 συμμετοχή	 και	 η	 αυτορρύθμιση	 συνδέονται	
εσωτερικά	 κυρίως	 μέσα	 από	 τα	 στοιχεία	 του	 διαλόγου	 και	 της	 δράσης	 τα	 οποία	
συνυφαίνονται.	
	

Δημοκρατική	συμμετοχή	και	κριτικός	αναστοχασμός	
Αν,	επομένως,	η	ατομική	ανάπτυξη	του/της	κάθε	μαθητή/-τριας	εξαρτάται	εν	πολλοίς	από	
το	 κοινωνικό	 του	 περιβάλλον	 και	 τα	 ερεθίσματα	 που	αυτό	 προσφέρει,	 και,	 αν	 η	μάθηση	
στηρίζεται	στη	συμμετοχή	του	ατόμου	ως	ολότητας	σε	κοινωνικές	πρακτικές	όπου	το	ίδιο	το	
στοιχείο	 του	 ενεργητικού	 βιώματος	 δημιουργεί	 το	 συγκινησιακό	 φαινόμενο	 που	
διαμορφώνει	 σημαντικά	 και	 την	 προσωπικότητα	 του	 εκάστοτε	 υποκειμένου,	 γίνεται	
αντιληπτό	ότι	 οι	 ισχύουσες	σχολικές	πρακτικές	 τίθενται	 μάλλον	περισσότερο	ως	 εμπόδιο	
στην	 ολόπλευρη	 ανάπτυξη	 των	 μαθητών/-τριών.	 Τα	 στοιχεία	 της	 συμμετοχής	 και	 του	
βιώματος	είναι	έντονα	υποβαθμισμένα	στο	σημερινό	σχολείο	και	αρκεί	για	τη	διαπίστωση	
αυτή	 να	 σκεφτούμε	 τον	 κεντρικό	 ρόλο	 που	 έχουν	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 στη	 μαθησιακή	
διεργασία.	 Η	 κυριότερη	 εκπαιδευτική	 δραστηριότητα	 συντελείται	 μέσα	 στις	 σελίδες	 των	
βιβλίων,	 αντί	 αυτά	 να	αποτελούν	 εργαλεία	 και	 βοηθητικά	μέσα.	 Τα	παιδιά	 καλούνται	 να	
ανταποκριθούν	έτσι	σε	νοησιαρχικές	κατά	κύριο	λόγο	δραστηριότητες	που	αναπαριστούν	
την	 κοινωνική	 ζωή	 αντί	 αυτή	 η	 τελευταία	 να	 βιώνεται	 εντός	 του	 σχολείου	 μέσα	 από	
ενεργητικές	 πρακτικές.	 Αυτό	 έχει	 σαν	 αποτέλεσμα	 οι	 μαθητές/-τριες	 να	 αντιμετωπίζουν	
έναν	διχασμό	ανάμεσα	στη	σχολική	κουλτούρα	και	σε	αυτή	της	καθημερινής	τους	ζωής	έξω	
από	το	σχολείο,	αδυνατώντας	τις	περισσότερες	φορές	να	εντοπίσουν	αυθεντικές	συνδέσεις	
ανάμεσα	στη	διδασκόμενη	σχολική	γνώση	και	τη	γνώση	που	συναντούν	ή	που	χρειάζονται	
στις	 κοινωνικές	 καταστάσεις	 της	 ζωής	 τους,	 εντός	 των	οποίων	καταστάσεων	η	 γνώση	 του	
σχολείου	μοιάζει	συνήθως	ακατάλληλη	για	την	κατανόηση	των	βιωμάτων	και	των	πράξεών	
τους	(Brownetal.,	1989	στο	Bertrand	2010:	120).	
Απεναντίας,	για	την	οργάνωση	της	μάθησης	στη	βάση	βιωματικών	πρακτικών	με	κομβικό	το	
στοιχείο	 του	 διαλόγου	 και	 της	 αλληλεπίδρασης,	 η	 δημοκρατική	 συμμετοχή	 καθίσταται	
καθοριστικής	 σημασίας.	 Σε	 πρακτικές	 δημοκρατικής	 συμμετοχής,	 δηλαδή	 σε	 πρακτικές	
όπου	 τα	 υποκείμενα	 μπορούν	 να	 συμμετέχουν	 σε	 δημοκρατική	 διαβούλευση,	 να	
προβληματιστούν	 από	 κοινού	 και	 να	 συναποφασίσουν,	 ο	 διάλογος	 γίνεται	 κεντρικό	
χαρακτηριστικό.	Αυτή	τη	σύνδεση	του	διαλόγου	με	τον	αναστοχασμό	και,	ιδιαίτερα	με	μια	
κριτική	του	έννοια	που	συνοδεύεται	από	δράση	για	αλλαγή	της	πραγματικότητας	που	μας	
περιβάλλει,	 τόνιζε	 ιδιαίτερα	 και	 ο	 Paulo	 Freire	 μέσα	 από	 την	 απελευθερωτική	 του	
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προσέγγιση	στην	παιδεία.	«Μόνο	ο	διάλογος,	που	απαιτεί	κριτικό	στοχασμό,	είναι	 ικανός	
να	γεννήσει	και	κριτικό	στοχασμό»	υποστηρίζει	στην	«Αγωγή	του	καταπιεζόμενου»	(1974:	
108),	 δίνοντας	 πρωταρχικό	 σημασιακό	 βάρος	 στο	 ρόλο	 του	 διαλόγου	 στην	 εκπαίδευση.	
Τονίζοντας	τη	σημασία	της	από	κοινού,	μαζί	με,	παρά	για,	τους	άλλους,	κίνησης	προς	την	
κατανόηση	και	το	μετασχηματισμό	της	κοινωνικής	πραγματικότητας,	ο	Freireτοποθετεί	στην	
ίδια	την	επιλογή	του	περιεχομένου	του	διαλόγου	το	προγραμματικό	περιεχόμενο	της	ίδιας	
της	εκπαίδευσης	(Freire,	1974:	109).		
Η	 κεντρικότητα	 του	 διαλόγου	 και	 η	 δημοκρατική	 πραγματοποίησή	 του	 με	 τη	 συμμετοχή	
όλων	 μάς	 επιτρέπει	 να	 αναλογιστούμε	 τη	 σημασία	 που	 δύναται	 να	 έχει	 η	 δημοκρατική	
οργάνωση	της	σχολικής	ζωής	μέσα	από	τη	δημιουργία	συμβουλίων	που	καλούν	ακριβώς	σε	
αυτήν	την	πρακτική	του	διαλόγου.	Η	ίδια	η	συμμετοχή	ενισχύοντας	μέσα	από	τη	βιωματική	
της	διάσταση	την	αυτόβουλη	παρώθηση	των	συμμετεχόντων	συντελεί	στη	δημιουργία	και	
της	αναγκαίας	επιθυμίας	για	μια	κριτική	στάση	απέναντι	στην	κοινωνική	πραγματικότητα,	
επιθυμία	 η	 οποία	 είναι	 αναγκαία	 προκειμένου	 να	 μιλήσουμε	 για	 την	 απελευθερωτική	
διάσταση	που	δύναται	να	έχει	η	κριτική	σκέψη	(Παυλίδης,	2012:	129).	Με	τη	δημοκρατική	
οργάνωση	 της	 σχολικής	 ζωής	 όπου	 όλα	 τα	 υποκείμενα,	 ενήλικες	 και	 παιδιά,	 μπορούν	
πράγματι	να	μαθαίνουν	βιωματικά,	συμμετέχοντας,	εξασκώντας	μέσω	του	στοχασμού	και	
της	 συζήτησης	 την	 ικανότητα	 για	 αυτορρύθμιση	 και	 έτσι	 για	 ισάξια	 συμμετοχή	 στις	
αποφάσεις	που	ορίζουν	τη	σχολική	ζωή,	εμπλεκόμενα	στην	πράξη	με	τις	κοινές	υποθέσεις	
των	 σχολικών	 κοινωνικών	 πρακτικών	 και	 μέσω	 αυτής	 της	 βιωματικής	 εμπλοκής	
καλλιεργώντας	 αυτόβουλα	 μέσα	 από	 το	 συγκινησιακό	 φαινόμενο	 μια	 αναστοχαστική	
κουλτούρα	στο	σχολείο	που	ενδυναμώνει	τα	υποκείμενα	να	αναλαμβάνουν	την	ευθύνη	της	
ζωής	 τους,	 η	 σχολική	 εκπαίδευση	 μπορεί	 πράγματι	 να	 αποκτήσει	 απελευθερωτική	
διάσταση.		
Στηριζόμενη	 κατ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 στο	 ειδοποιό	 –σε	 σχέση	 με	 την	 ισχύουσα	 σχολική	
συνθήκη	 στοιχείο	 της	 πράξης–	αφού,	 όπως	 το	θέτει	 ο	 Freire,	 περί	 πράξης	 κάνουμε	 λόγο	
όταν	μιλάμε	για	απελευθέρωση,	περί	«δράσης	και	στοχασμού	των	ανθρώπων	πάνω	στην	
πραγματικότητά	τους	με	πρόθεση	να	τη	μετασχηματίσουν»	 (1974:	87-88)-	η	δημοκρατική	
συμμετοχή	 στο	 σχολείο	 συναντά	 αλλά	 και	 ενισχύει	 λόγω	 του	 ιδιαίτερου	 πραξιακού	 της	
χαρακτήρα	την	απελευθερωτική	προσέγγιση	της	εκπαίδευσης.	Αυτό	το	πραξιακό	πρόσημο	
λαμβάνει	 και	 η	 οργάνωση	 μαθησιακών	 σχολικών	 πρακτικών	 οι	 οποίες	 στηριζόμενες	 στη	
δημοκρατική	 συμμετοχή	 λαμβάνουν	 συγκεκριμένα	 τη	 μορφή	 των	 συμβουλίων,	 τα	 οποία	
επιτρέπουν	 τον	 πρωταρχικό	 ρόλο	 της	 δημοκρατικής	 διαβούλευσης	 και	 δράσης.	 Με	 τη	
δημιουργία	τέτοιων	δημοκρατικών	συμβουλίων	σε	κάθε	τάξη	του	σημερινού	σχολείου	θα	
μπορούσε	 δυνητικά	 να	 ανοίξει	 ο	 δρόμος	 για	 την	 ενεργό	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 στις	
μαθησιακές	διεργασίες	με	ένα	σταθερό	και	συνεχή	τρόπο,	αφού	το	συμβούλιο	ως	θεσμός	
θα	 εξασφάλιζε	 στην	 ουσία	 τον	 χώρο	 και	 το	 χρόνο	 για	 συνάντηση	 και	 επικοινωνία.	 Τα	
επιμέρους	συμβούλια	μέσω	κυκλικών	εκπροσώπων	θα	μπορούσαν	να	συναντώνται	σε	μια	
γενική	συνέλευση	των	συμβουλίων	του	σχολείου	ανά	χρονικό	διάστημα	που	θα	μπορούσε	
να	 ορίζεται	 από	 τα	 ίδια	 υποκείμενα	 με	 βάση	 τις	 ανάγκες	 τους,	 και,	 έτσι,	 σε	 επίπεδο	
οργανισμού,	 όπως	 είναι	 το	 σχολείο,	 θα	 διαμορφωνόταν	 μια	 δυνατότητα	 για	 την	
πραγματοποίηση	κάποιων	πρώτων	βημάτων	στην	κατεύθυνση	της	δημοκρατικής	σχολικής	
συμμετοχής.	
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Οργάνωση	σχολικών	πρακτικών	στην	παραπάνω	κατεύθυνση	–	μια	πρόταση	
Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 και	 αν	 αυτό	 έχει	 πιθανόν	 κάποια	 δυνητική	 σημασία	 για	 τις	
προοπτικές,	 από	μια	 τέτοια	σκοπιά,	 των	παιδαγωγικών	πρακτικών	στο	σημερινό	σχολείο,	
θα	 γίνει	 λόγος	 στο	 τελευταίο	 μέρος	 που	 ακολουθεί	 για	 μια	 πρόταση	 –	 ένα	 πιθανό	
εγχείρημα	 οργάνωσης	 σχολικών	 πρακτικών	 που	 στηρίζονται	 στα	 χαρακτηριστικά	 που	
προκρίθηκαν	 προηγουμένως.	 Με	 την	 παραδοχή	 της	 ανάγκης	 για	 θεσμικού	 επιπέδου	
αλλαγές	 στη	 σχολική	 εκπαίδευση,	 η	 ακόλουθη	 ιδέα	 απορρέει	 περισσότερο	 από	 ένα	
σκεπτικό	 για	 τις	 δυνατότητες	 δράσης	 και	 παρέμβασης	 του/της	 εκπαιδευτικού	 σε	 ένα	
επίπεδο	πρωτοβουλιακό.	Πρόκειται	για	τη	δυνατότητα	δημιουργίας	σχολικών	συμβουλίων	
βιωματικής	 δημοκρατικής	 συμμετοχής	 εκπαιδευτικών	 και	 παιδιών	 εντός	 του	 ισχύοντος	
θεσμικού	πλαισίου	και	της	σημερινής	σχολικής	καθημερινότητας.		
Είναι	εύλογο	ότι	για	έναν	τέτοιο	στόχο	εντός	του	υπάρχοντος	σχολείου	χρειάζεται,	μεταξύ	
άλλων,	 μια	 κατάλληλη	 παίδευση	 προκειμένου	 όχι	 μόνο	 οι	 μαθητές/-τριες	 αλλά	 και	 οι	
εκπαιδευτικοί	και	το	υπόλοιπο	προσωπικό	που	εργάζεται	στο	σχολείο	να	εξοικειωθούν	και	
να	εξασκηθούν	 τόσο	με	 την	 ιδέα	όσο	και	με	 την	πρακτική	 της	συλλογικής	διαβούλευσης,	
του	συλλογικού	αναστοχασμού	και	της	συλλογικής	δράσης.	Αυτή	η	εξοικείωση	καθίσταται	
ίσως	ένα	κρίσιμο	πρώτο	βήμα	για	μια	πιο	εκτεταμένη	δημοκρατική	οργάνωση	της	σχολικής	
ζωής.	 Έχοντας	 κατά	 νου	 τους	 περιορισμούς	 του	 υποχρεωτικού	ωρολόγιου	 προγράμματος	
στα	δημοτικά	σχολεία,	η	αναζήτηση	διόδων	για	πεδία	δράσης	στην	παραπάνω	κατεύθυνση	
μπορεί	 να	 εντοπιστεί	 στο	 θεσμό	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης	 και	 των	 Βιωματικών	 Δράσεων.Στο	
σχολικό	πρόγραμμα	ο	θεσμός	της	Ευέλικτης	Ζώνης	και	των	Βιωματικών	Δράσεων,	σύμφωνα	
με	 το	 Υπουργείο	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	 Θρησκευμάτων,	 βασίζεται	 σε	 στόχους	 όπως	 «η	
καλλιέργεια	της	πρωτοβουλιακής,	συνεργατικής	και	διαθεματικής	προσέγγισης	της	γνώσης	
αλλά	 και	 η	 ανάπτυξη	 της	 κριτικής	 σκέψης	 των	 μαθητών/-τριών,	 της	 συλλογικής	
προσπάθειας	 και	 της	 βιωματικής	 δράσης,	 στα	 επιμέρους	 γνωστικά	 αντικείμενα»και,	
σύμφωνα	 με	 το	 νέο	 πλαίσιο	 που	 αποσκοπεί	 στη	 «διάχυση	 της	 φιλοσοφίας»	 που	
χαρακτηρίζει	 την	 Ευέλικτη	 Ζώνη,	«δεν	 περιορίζεται	 πλέον	 μόνο	 στον	 διακριτό	 χρόνο	 του	
ωρολογίου	προγράμματος,	αλλά	χρησιμοποιείται	ως	μεθοδολογικό	εργαλείο,	η	αξιοποίηση	
του	οποίου	επιδιώκεται	να	ενισχυθεί	σε	όλα	τα	γνωστικά	αντικείμενα»(«Οδηγίες	για	το	νέο	
πλαίσιο	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης	 και	 των	 Βιωματικών	 Δράσεων	 στο	 Δημοτικό	 Σχολείο	 για	 το	
σχολικό	έτος	2016-2017»).Πρόκειται,	επομένως,	για	ένα	πλαίσιο	που	προσφέρει	χρόνο	και	
ευκαιρίες	για	αξιοποίηση	προς	την	κατεύθυνση	εξοικείωσης	με	τις	δημοκρατικές	πρακτικές	
βιωματικής	 συμμετοχικής	 μάθησης.	 Μάλιστα,	 τέτοιες	 πρακτικές	 εναρμονίζονται	 πλήρως	
και	 με	 βασικά	 χαρακτηριστικά	 που	 τίθενται	 για	 το	 πλαίσιο	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης,	 αφού,	
όπως	 αναφέρει	 ο	 Ματσαγγούρας	 (2002:	 17),	 μεταξύ	 αυτών	 είναι	 και	 η	 οργάνωση	
«συλλογικών	 μορφών	 συστηματοποιημένης	 δράσης	 και	 διαλεκτικής	 αντιπαράθεσης,	 που	
είναι	 αναγκαίες	 για	 την	 κριτική	 και	 δημιουργική	 συμμετοχή	 του	 πολίτη	 στα	 κοινωνικά	
δρώμενα»,	ενώ	κομβικό	ρόλο	έχουν	και	η	σύνδεση	της	σχολικής	γνώσης	με	τις	καταστάσεις	
της	ζωής	και	τα	ενδιαφέροντα	των	παιδιών,	η	σύνδεση	του	σχολείου	με	την	οικογένεια	και	
την	 τοπική	 κοινωνία,	 η	 ανάπτυξη	 της	 αυτορρύθμισης	 των	 παιδιών	 και	 η	 ενίσχυση	 του	
συναισθήματος	στις	μαθησιακές	διεργασίες.	
Έτσι,	 στο	 χρόνο	 και	 το	 πλαίσιο	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης	 δίνεται	 η	 δυνατότητα	ακόμα	 και	 για	
μία/έναν	εκπαιδευτικό,	μία	μόνο	ίσως	σχολική	τάξη,	να	κάνει	την	αρχή	για	την	κατεύθυνση	
προς	βιωματικές	πρακτικές	 δημοκρατικής	συμμετοχής.	Οι	 δράσεις,	 άλλωστε,	 στο	πλαίσιο	
της	Ευέλικτης	Ζώνης	τίθενται	ως	δυνητικά	επεκτάσιμες	σε	όλους	τους	τομείς	της	σχολικής	
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ζωής	(Ματσαγγούρας,	2002:	16)	ανοίγοντας	προοπτικές	για	ευρύτερες	αλλαγές	στη	σχολική	
εκπαίδευση.	Θα	μπορούσε,	λοιπόν,	μια	σχολική	τάξη	να	ξεκινήσει	με	δράσεις	εξοικείωσης	
με	 τη	δημοκρατική	συμμετοχή	 (μέσα	από	ένα	project,	 για	παράδειγμα),	δράσεις	που	στη	
συνέχεια	και	μέσα	από	συντονισμό	μεταξύ	των	εκπαιδευτικών	του	σχολείου	θα	μπορούσαν	
να	πραγματοποιούνται	από	όλες	τις	τάξεις	κατά	τις	ώρες	της	Ευέλικτης	Ζώνης.	Αργότερα,	η	
εμπειρία	 αυτή	 θα	 μπορούσε	 να	 διαχυθεί	 πιθανόν	 και	 στο	 συμβατικό	 πρόγραμμα	 του	
σχολείου,	 στο	 οποίο-	 χωρίς	 να	 μπορεί	 να	 διαφύγει	 ένας/μία	 εκπαιδευτικός	 από	 την	
υποχρεωτική	 διδακτέα	 ύλη	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος-θα	 μπορούσε	 ωστόσο	 να	
εξασκηθεί	 μαζί	 με	 τους/τις	 μαθητές/-τριες	 σε	 πρακτικές	 κριτικής	 προσέγγισης	 του	
γνωστικού	περιεχομένου	των	σχολικών	εγχειριδίων	ή/και	των	ίδιων	αυτών	των	τελευταίων	
ως	 διδακτικών	 μέσων	 μέσα	 από	 συμβούλια	 συζήτησης	 και	 κριτικού	 αναστοχασμού.	 Οι	
πρακτικές	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 (Baynham,	 2002)	 μπορούν	 δυνητικά	 να	 καταστούν	
χρήσιμο	και	βασικό	εργαλείο	για	μια	τέτοια	προσέγγιση	και	η	εξοικείωση	μαζί	τους	μπορεί	
κι	 αυτή	 να	 ξεκινήσει	 από	 τις	 ώρες	 της	 Ευέλικτης	 Ζώνης.	 Μάλιστα,	 στις	 πρακτικές	 αυτές	
μέσα	από	τις	οποίες	τα	παιδιά	μαθαίνουν	να	αναζητούν	τα	ιδεολογικά	χαρακτηριστικά	ενός	
κειμένου	 (Χατζησαββίδης	 κ.ά.,	 2011),	 ίσως	 φανεί	 χρήσιμη	 η	 ένταξη	 και	 του	 λόγου	
(discourse)	για	τον	ίδιο	τον	τρόπο	λειτουργίας	του	σχολείου,	ως	κοινωνικού	κειμένου	προς	
αποδόμηση	 ή/και	 κριτική	 επεξεργασία,	 συντελώντας	 πιθανόν	 και	 στην	 υποστήριξη	 ενός	
σχολείου	βιωματικής	δημοκρατικής	συμμετοχής.	
Τέτοιες	 στοχευμένες	 δραστηριότητες	 κριτικής	 επεξεργασίας	 της	 κυρίαρχης	 σχολικής	
πραγματικότητας	 και	 μάθησης	 μέσα	 από	 τη	 βιωματική	 αυτή	 εμπειρία	 συλλογικού	
αναστοχασμού	 μπορούν	 επίσης,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τα	 παραπάνω,	 να	 πραγματωθούν	 στο	
πλαίσιο	 αξιοποίησης	 του	 χώρου	 του	 σχολείου	 μετά	 τη	 λήξη	 του	 πρωινού	 ωραρίου4.	 Θα	
μπορούσε	με	συλλογική	πρωτοβουλία	των	ανθρώπων	του	κάθε	σχολείου	να	διεκδικηθεί	για	
αρχή	 από	 τους	 Δήμους-	 στους	 οποίους	 ανήκουν	 οι	 σχολικές	 εγκαταστάσεις-η	 χρήση	 του	
χώρου	κατά	τις	απογευματινές	ώρες	ή/και	τα	Σαββατοκύριακα	προκειμένου	το	σχολείο	να	
ανοίξει	 στην	 τοπική	 κοινωνία	 και	 να	 μετατραπεί	 σε	 έναν	 δημόσιο	 χώρο	 συνάντησης,	
διαλόγου	και	δημιουργικής	αλληλεπίδρασης	των	ανθρώπων	της	γειτονιάς.	Η	εξάσκηση	στη	
δημοκρατική	συμμετοχή	μπορεί	να	αποτελέσει	βασικό	κομμάτι	 των	δραστηριοτήτων	ενός	
τέτοιου	ανοιχτού	σχολείου,	μέσα	από	εκδηλώσεις-συζητήσεις	τέτοιας	θεματολογίας,	μέσα	
από	 εργαστήρια	 κριτικού	 γραμματισμού	 και	 κριτικής	 ανάλυσης,	 μέσα	 από	 δημοκρατικά	
συμβούλια	 για	 την	 ίδια	 τη	 διαχείριση	 του	 χώρου.	 Η	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 σε	 τέτοιες	
δραστηριότητες	δύναται	να	αποτελέσει	μια	ακόμη	βιωματική	και	ουσιαστική	σύνδεση	της	
σχολικής	τους	με	την	ευρύτερα	κοινωνική	τους	ζωή	πέραν	του	σχολικού	τους	ωραρίου,	ενώ	
στην	 ουσία	 τέτοιες	 πρακτικές	 θα	 συντελούσαν	 και	 σε	 μια	 βιωματική	 προσέγγιση	 του	
μαθήματος	 της	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	 αγωγής:	 τα	 παιδιά,	 σε	 ένα	 τέτοιο	 πλαίσιο,	
μαθαίνουν	να	συζητούν,	να	αμφισβητούν,	να	επιχειρηματολογούν,	να	αναστοχάζονται,	να	
λαμβάνουν	 αποφάσεις,	 να	 αναλαμβάνουν	 την	 ευθύνη	 για	 την	 υλοποίησή	 τους,	 να	
συμμετέχουν	στις	κοινές	υποθέσεις	της	σχολικής	τους	ζωής	αποδίδοντας	προσωπικό	νόημα	
στην	ίδια	την	πολιτική	πράξη	ως	πρακτική	συμμετοχής.	
	

																																																																				
	
4 	Όπως	 συμβαίνει,	 για	 παράδειγμα,	 με	 το	 θεσμό	 των	 Open	 Schools	 στο	 Δήμο	 Αθηναίων	 (βλ.	
https://www.athensopenschools.gr/),	 και,	 προσφάτως	 (από	 τον	 Αύγουστο	 του	 2018),	 και	 στο	 Δήμο	
Θεσσαλονίκης	(βλ.	http://openschoolsthess.gr/)	
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Συμπέρασμα	
Η	 κοινωνική	 επιταγή	 για	 εκπαιδευτικές	 αλλαγές	 στο	 σημερινό	 σχολείο	 δε	 χάνει	 την	
επικαιρότητα	 της	 σημασίας	 της.	 Μαζί	 με	 την	 ανάγκη	 οργάνωσης	 εκπαιδευτικών	 και	
κοινωνικών	 κινημάτων	 αντίστασης	 στις	 σημερινές	 νεοφιλελεύθερες	 πολιτικές	 που	
υποβαθμίζουν	ακόμη	περισσότερο	τη	δημόσια	εκπαίδευση-	μαζί	άλλωστε	και	όλους	τους	
τομείς	των	βασικών	κοινωνικών	παροχών-	είναι	σημαντική	και	η	δημιουργική	δράση	εντός	
του	 ισχύοντος	 πλαισίου.	 Η	 οργάνωση	 μαθησιακών	 πρακτικών	 στο	 δημοτικό	 σχολείο	 οι	
οποίες	στηρίζονται	στη	βιωματική	δημοκρατική	συμμετοχή	δύνανται	να	προωθήσουν	μια	
διαφορετική	σχολική-	και	ευρύτερα	κοινωνική-	κουλτούρα	εντός	της	υπάρχουσας,	στη	βάση	
της	 σύνδεσης	 που	 επιχειρήθηκε	 παραπάνω	 να	 αναδειχθεί	 μεταξύ	 βιώματος,	 συμμετοχής	
και	κριτικού	αναστοχασμού,	ο	οποίος	ανοίγει	το	δρόμο	για	αλλαγές.	Τέτοιες	πρακτικές	στο	
σχολείο-	από	 τα	συμβούλια	 τάξης	μέχρι	 τις	 συλλογικές	πρακτικές	 κριτικού	 γραμματισμού	
και	 τη	 δημοκρατική	 διαβούλευση	 και	 συλλογική	 δράση	 για	 τις	 σχολικές	 και	 κοινωνικές	
καταστάσεις-	συμπορεύονται	με	 τη	βιωματική	μάθηση	 για	 την	οποία	 έγινε	 λόγος	 και	 την	
άμεση	 σύνδεση	 του	 σχολείου	 με	 την	 κοινωνία	 μέσα	 από	 την	 ενεργητική	 και	 προσωπική	
συμμετοχή	των	υποκειμένων	στη	σχολική	ζωή.	Μέσα	από	τη	βιωματική	αυτή	παιδαγωγική	
της	δημοκρατικής	συμμετοχής	τα	παιδιά	επενδύουν	με	προσωπικό	νόημα	και	σημασία	τη	
σχολική	τους	ζωή,	την	αντιλαμβάνονται	σε	μια	ενότητά	της	με	την	υπόλοιπη	κοινωνική	τους	
ζωή	έξω	από	το	σχολείο-	αφού	τα	κοινωνικο-πολιτισμικά	χαρακτηριστικά	των	προσωπικών	
τους	 βιογραφιών	 αναδύονται	 ενεργητικά	 στην	 ίδια	 τους	 τη	 συμμετοχή,	 στην	 προσωπική	
τους	φωνή	που	συμμετέχει	στη	λήψη	των	αποφάσεων	και	στη	δημιουργική	σχολική	δράση-	
χωρίς	η	μάθησή	τους	να	στηρίζεται	σε	μια	καθαρά	εγκεφαλική	και	μηχανιστική	επιτέλεση,	
στη	στείρα	αναπαραγωγή	έτοιμων	γνώσεων	και	στον	κατακλυσμό	τους	με	πληροφορίες	για	
ζητήματα	για	τα	οποία	δεν	είχαν	την	ευκαιρία	να	αναρωτηθούν.	Η	ίδια	τους	η	συμμετοχή	
με	την	προσωπική	σημασιακή	επένδυση	της	σχολικής	εμπειρίας	μέσα	από	τη	συγκινησιακή	
διάσταση	 του	 βιώματος	 είναι	 αυτή	 που	 δημιουργεί	 και	 την	 αυτόβουλη	 παρώθηση	 στα	
παιδιά	 συνδέοντας	 ουσιαστικά	 τη	 σχολική	 τους	 ζωή	 με	 την	 καλλιέργεια	 μιας	
αναστοχαστικής	 μέσω	 της	 συμμετοχής-	 ως	 πράξης	 δημοκρατικής	 διαβούλευσης	 και	
συλλογικής	δράσης-	κουλτούρας.	
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Ο	ρόλος	της	διαίσθησης	και	του	κριτικού	στοχασμού	σε	
διαδικασίες	λήψης	απόφασης:	Μια	πρόταση	βασισμένη	στη	

θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	(dual	process	theory)	
	
	

Aνδρεανή	Μπάιτελμαν		
Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο	Κύπρου	

	
	

Περίληψη	
Στόχος	της	παρούσας	εργασίας	είναι	η	επεξήγηση	του	ρόλου	της	διαίσθησης	και	του	κριτικού	στοχασμού	σε	
διαδικασίες	 λήψης	 απόφασης	 για	 ανοικτού	 τύπου	 ζητήματα	 και	 η	 παρουσίαση	 συγκεκριμένων	
παραδειγμάτων	 από	 διάφορα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 της	 εκπαίδευσης,	 με	 βάση	 τη	 θεωρία	 της	 διττής	
συλλογιστικής	 διεργασίας	 (dualprocesstheory).	 Στο	 πρώτο	 μέρος	 της	 εργασίας,	 επεξηγείται	 η	 θεωρία	 της	
διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	καθώς	και	ο	γνωστικός	μηχανισμός	που	ενεργοποιείται	κατά	τη	διαδικασία	
λήψης	απόφασης	ανοικτού	τύπου	ζητημάτων,	εστιάζοντας	κυρίως	στον	ρόλο	της	διαίσθησης	και	του	κριτικού	
στοχασμού.Στο	δεύτερο	μέρος	της	εργασίας,	με	βάση	το	προτεινόμενο	θεωρητικό	υπόβαθρο,	παρουσιάζονται	
δύο	σχετικά	παραδείγματα		διδακτικών	προτάσεων	απότο	μάθημα	της	Βιολογίας	και	το	μάθημα	της	Αγωγής	
Υγείας	 και	Θρησκευτικών	Λυκείου.Στην	 εργασία	αυτή,	υποστηρίζεται,	 επίσης,	ότι	η	 κατανόηση	 του	εν	 λόγω	
γνωστικού	μηχανισμού	για	τη	λήψη	απόφασης	για	ανοικτού	τύπου	ζητήματα,	εκ	μέρους	των	εμπλεκομένων	
στη	 διδακτική/μαθησιακή	 διαδικασία,	 με	 βάση	 το	 πιο	 πάνω	 θεωρητικό	 πλαίσιο,	 μπορεί	 να	 συνεισφέρει	
σημαντικά	 στην	 προσωπική	 ανάπτυξη	 των	 εμπλεκομένων	 και	 στην	 ανάπτυξη	 κομβικών	 ικανοτήτων	 για	 την	
κοινωνία	του	21ου	αιώνα.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Διαίσθηση,	εκπαίδευση,	θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας,	κριτικός	στοχασμός,	λήψη	απόφασης	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Tις	 τελευταίες	 δεκαετίες,	 γνωστικοί	 επιστήμονες,	 παιδαγωγοί,	 ψυχολόγοι,	
νευροεπιστήμονες,	νευροβιολόγοι	και	φιλόσοφοι	του	νου,	σε	μια	προσπάθεια	καλύτερης	
κατανόησης	της	λειτουργίας	της	ανθρώπινης	σκέψης,	έχουν	επιδείξει	ιδιαίτερο	ερευνητικό	
ενδιαφέρον	για	τον	ρόλο	που	διαδραματίζουν,	μεταξύ	άλλων	παραγόντων,	η	διαίσθηση	και	
ο	κριτικός	στοχασμός	κάθε	σκεπτόμενου	στο	πλαίσιο	της	συλλογιστικής	διαδικασίας	για	τη	
διερεύνηση	 και	 λήψη	απόφασης	 ανοικτού	 τύπου	 ζητημάτων	 με	 πολλαπλές	 προσεγγίσεις	
και	 οπτικές	 (Evans,	 2008,	 Kahneman,	 2012).	 Παραδείγματα	 τέτοιων	 ζητημάτων	 είναι	
καθημερινά	 κοινωνικο-οικονομικά	 ζητήματα,	 επίμαχα	 κοινωνικο-επιστημονικά	 ζητήματα,	
ηθικά	διλήμματα,	καθώς	και	κοινωνικά	ή	πολιτικά	 	 ζητήματα	που	σχολιάζονται	στα	μέσα	
μαζικής	 ενημέρωσης	 και	 στα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης.	 (Baytelman	 et	 al,	 2018)	 Στο	
πλαίσιο	 αυτών	 των	 ερευνών	 έχουν	 αναπτυχθεί	 διάφορες	 θεωρίες	 βασισμένες	 στην	 ιδέα	
του	 δυισμού	 του	 ανθρώπινου	 νου,	 γνωστές	 ως	 θεωρίες	 της	 διττής	 συλλογιστικής	
διεργασίας	(dual	process	theories)	(De	Neys	&	Glumicic,	2008;	De	Neys	&	Franssens,	2009;	
Evans,	2008;	Kahneman	&	Frederick,	2002;	Stanowich	&	West,	2000).	Τα	τελευταία	χρόνια,	
έχει	 καταβληθεί	 προσπάθεια	 από	 αρκετούς	 ερευνητές	 για	 ενοποίηση	 των	 διαφόρων	
θεωριών	 διττής	 συλλογιστικής	 διεργασίας	 σε	 μια	 ενοποιημένη	 θεωρία	 (Evans,	 2008;	
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Frankish	 &	 Evans,	 2009),	 γνωστή	 ως	 θεωρία	 της	 διττής	 συλλογιστικής	 διεργασίας	 (dual	
process	theory).	
Ειδικότερα,	η	θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	υποστηρίζει	ότι	υπάρχουν	δύο	
διαφορετικοί	 γνωστικοί	 μηχανισμοί	 λειτουργίας	 της	 ανθρώπινης	 σκέψης	 (distinct	
processing	mechanisms),	 οι	 οποίοι	 βασίζονται	 σε	 δύο	 διαφορετικά	 γνωστικά	 συστήματα	
που	χαρακτηρίζονται	ως	γνωστικό	σύστημα	 Ι	 και	γνωστικό	σύστημα	 ΙΙ	 (cognitive	 systems:	
system	 I	 and	 system	 II)	 (De	 Neys	 &	 Glumicic,	 2008;	 Evans,	 2008;	 Evans	 &	 Over,	 1996;	
Kahneman	 &	 Frederick,	 2002;	 Stanovich	 &	 West,	 2000).	 Με	 βάση	 τη	 θεωρία	 αυτή,	 το	
γνωστικό	 σύστημα	 Ι	 λαμβάνει	 χώρα	 αυθόρμητα	 και	 ασυνείδητα,	 και	 είναι	 διαισθητικού	
τύπου,	 ενώ	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 ΙΙ	 λαμβάνει	 χώρα	συνειδητά	 και	 εμπεριέχει	 λογική	 και	
αφηρημένη	σκέψη.	Για	το	γνωστικό	σύστημα	Ι	σημαντικό	ρόλο	διαδραματίζει	η	διαίσθηση,	
ενώ	για	το	γνωστικό	σύστημα	ΙΙ	σημαντικό	ρόλο	διαδραματίζει	ο	κριτικός	στοχασμός	και	η	
κριτική	σκέψη	(Baytelman	et	al,	2018).		
Στόχος	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 η	 επεξήγηση	 του	 ρόλου	 της	 διαίσθησης	 και	 του	
κριτικού	στοχασμού	στις	διαδικασίες	λήψης	απόφασης	για	ανοικτού	τύπου	ζητήματα	και	η	
παρουσίαση	 συγκεκριμένων	 παραδειγμάτων	 από	 διάφορα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 της	
εκπαίδευσης,	με	βάση	τη	θεωρία	 της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας.	Θα	υποστηριχθεί,	
επίσης,	ότι	η	κατανόηση	του	γνωστικού	μηχανισμού	για	τη	λήψη	απόφασης	για	ανοικτού	
τύπου	ζητήματα,	εκ	μέρους	των	εμπλεκομένων	στη	διδακτική	και	μαθησιακή	διαδικασία,	
με	βάση	το	θεωρητικό	πλαίσιο	τηςδιττής	συλλογιστικής	διεργασίας,	μπορεί	να	συνεισφέρει	
σημαντικά	 στην	 προσωπική	 ανάπτυξη	 των	 εμπλεκομένων	 και	 την	 ανάπτυξη	 κομβικών	
ικανοτήτων	για	την	κοινωνία	του	21ου	αιώνα.		
	

Λήψη	απόφασης	για	ανοικτού	τύπου	ζητήματα		
Στις	 σύγχρονες	 κοινωνίες,η	 ανάπτυξη	 δεξιοτήτων	 λήψη	 απόφασης	 για	 	 ανοικτού	 τύπου	
ζητήματα	αποτελεί	μια	από	τις	πολύ	σημαντικές	επιδιώξεις	της	εκπαίδευσης	στην	κοινωνία	
του	 21ου	 αιώνα.Επίσης,	 μια	 σημαντική	 παραδοχή	 που	 αφορά	 τις	 δεξιότητες	 λήψης	
απόφασης,	είναι	ότι	πολλά	σύγχρονα	προβλήματα	δεν	μπορούν	να	αντιμετωπισθούν	μόνον	
με	 την	 εφαρμογή	 της	 επιστημονικής	 γνώσης	 (Ratcliffe	 &	 Grace,	 2003),	 διότι	
χαρακτηρίζονται	από	πολυπλοκότητα	με	πολλαπλές	κοινωνικές	και	ηθικές	προεκτάσεις.	
Για	παράδειγμα,	πολλές	φορές,	οι	πολίτες	έρχονται	αντιμέτωποι	με	επίμαχα	ζητήματα	τα	
οποία	 χαρακτηρίζονται	 από	 μη	 προφανείς	 και	 μοναδικά	 αποδεκτές	 λύσεις,	 τα	 οποία	
επιδέχονται	εναλλακτικές	προσεγγίσεις	και	προτάσεις	επίλυσης.	Σε	τέτοιες	περιπτώσεις,	οι	
πολίτες	θα	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	να	διαχειριστούν	τις	πεποιθήσεις	και	τις	αξίες	τους	σε	
σχέση	με	την	επιστημονική	γνώση.	Να	εντοπίσουν	και	να	διαπραγματευθούν	αντιτιθέμενες	
προσεγγίσεις	και	οπτικές.	Να	αναστοχαστούν	τις	πιθανές	ηθικές	πτυχές	των	ζητημάτων	και	
να	 μην	 αγνοούν	 τις	 πιθανές	 επιπτώσεις	 που	 μπορεί	 να	 έχει	 η	 απόφασή	 τους	 για	 τους	
υπόλοιπους	 πολίτες.	 Παραδείγματα	 τέτοιων	 ζητημάτων	 είναι	 καθημερινά	 κοινωνικο-
οικονομικά	ζητήματα,	επίμαχα	κοινωνικο-επιστημονικά	ζητήματα,	ηθικά	διλήμματα,	καθώς	
και	 κοινωνικά	ή	πολιτικά	 	 ζητήματα	που	σχολιάζονται	στα	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης	και	
στα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης(Braten,	 Strømsø	 &	 Salmeron,	 2011;	 Carlisteetal.,	 2010;	
Hivonetal.,	2010;	Kienhues,	Μπάιτελμαν,	2017;	Stadler	&	Bromme,	2011).	
Σε	 μια	 προσπάθεια	 καλύτερης	 κατανόησης	 του	 τρόπου	 που	 οι	 άνθρωποι	 διαχειρίζονται	
τέτοια	περίπλοκα	ή/και	επίμαχα	ζητήματα	και	λαμβάνουν	αποφάσεις,	ειδικοί	επιστήμονες	
όπως	 γνωστικοί	 επιστήμονες,	 παιδαγωγοί,	 ψυχολόγοι,	 νευροεπιστήμονες,	 νευροβιολόγοι	
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και	 φιλόσοφοι	 του	 νου,	 έχουν	 προχωρήσει	 στη	 διερεύνηση	 του	 τρόπου	 λειτουργίας	 της	
ανθρώπινης	 σκέψης.	Μεταξύ	 άλλων,	 ειδικότερο	 ερευνητικό	 ενδιαφέρον	 υπάρχει	 για	 τον	
ρόλο	 που	 διαδραματίζουν	 η	 διαίσθηση	 και	 ο	 κριτικός	 στοχασμός	 στη	 διαδικασία	 λήψης	
απόφασης	 	για	ανοικτού	τύπου	προβλήματα	 (Evans,	2008,	Kahneman,	2012).	Στο	πλαίσιο	
αυτών	 των	 ερευνών	 έχουν	 αναπτυχθεί	 διάφορες	 θεωρίες	 βασισμένες	 στην	 ιδέα	 του	
δυισμού	 του	 ανθρώπινου	 νου,	 γνωστές	ως	 θεωρίες	 της	 διττής	 συλλογιστικής	 διεργασίας	
(dual	process	theories)	(De	Neys	&	Glumicic,	2008;	De	Neys	&	Franssens,	2009;	Evans,	2008;	
Kahneman	 &	 Frederick,	 2002;	 Stanowich	 &	 West,	 2000).Τα	 τελευταία	 χρόνια,	 έχει	
καταβληθεί	προσπάθεια	από	αρκετούς	ερευνητές	για	ενοποίηση	των	διαφόρων	θεωριών	
διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	σε	μια	ενοποιημένη	θεωρία,	γνωστή	ως	θεωρία	της	διττής	
συλλογιστικής	διεργασίας	(dual	process	theory).	
	

Θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	
Η	θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας	υποστηρίζει	ότι	υπάρχουν	δύο	διαφορετικοί	
γνωστικοί	 μηχανισμοί	 λειτουργίας	 της	 ανθρώπινης	 σκέψης	 (distinct	 processing	
mechanisms),	οι	οποίοι	βασίζονται	σε	δύο	διαφορετικά	γνωστικά	συστήματα:	το	γνωστικό	
σύστημα	 Ι	 και	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 ΙΙ	 (cognitive	 systems:	 system	 I	 and	 system	 II)	 (Evans	
2008,	 Kahneman	 &	 Frederick,	 2002).	 Με	 βάση	 τη	 θεωρία	 αυτή,	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 Ι	
λαμβάνει	χώρα	αυθόρμητα	και	ασυνείδητα,	και	είναι	διαισθητικού	τύπου,	ενώ	το	γνωστικό	
σύστημα	 ΙΙ	 λαμβάνει	 χώρα	 συνειδητά	 και	 εμπεριέχει	 λογική	 και	 αφηρημένη	 σκέψη.	
Επιπλέον,	οι	διαδικασίες	του	γνωστικού	συστήματος	 Ι,	όσον	αφορά	στη	φύση	τους,	είναι	
γρήγορες	και	αυτόματες,	ενώ	οι	διαδικασίες	του	γνωστικού	συστήματος	ΙΙ	είναι	αργές	και	
χρειάζονται	προσεκτική	σκέψη	(Evans	2008,	Houde	2007,	Kahneman	&	Frederick,	2002).		
Επιστημονικά	 δεδομένα	 υποστηρίζουν	 ότι	 οι	 γνωστικές	 διαδικασίες	 του	 γνωστικού	
συστήματος	Ι	εξαρτώνται	από	το	πλαίσιο	αναφοράς	και	από	τα	στερεοτυπικά	πιστεύω	(De	
Neys	&	Franssens	2009),	από	τις	διάφορες	προκαταλήψεις,	τις	προϋπάρχουσες	γνώσεις,	τις	
επιστημολογικές	πεποιθήσεις,	τις	προσωπικές	αξίες,	τις	επιθυμίες,	τις	προσδοκίες	(Houde	
2007),	τα	συναισθήματα	και	τα	κίνητρα	του	κάθε	σκεπτόμενου	(Evans	2008).	Από	την	άλλη,	
το	 γνωστικό	 σύστημα	 ΙΙ	 παρέχει	 τον	 ορθολογικό	 και	 αναλυτικό	 τρόπο	 σκέψης,	 και,	
δυνητικά,	 διαδραματίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στο	 να	 ελέγχει	 τη	 δράση	 του	 γνωστικού	
συστήματος	 Ι	 (Evans,	 2008).	 Ειδικότερα,	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 ΙΙ,	 δυνητικά,	 ελέγχει	 ή/και	
παρεμποδίζει	 (inhibition),	 αν	 θεωρηθεί	 αναγκαίο,	 γνώσεις/αποφάσεις/απαντήσεις	 που	
είναι	 καταχωρημένες	 στο	 γνωστικό	 σύστημα	 Ι,	 και	 οι	 οποίες	 στηρίζονται,	 κυρίως,	 στη	
διαίσθηση	και	στις	προκαταλήψεις	(De	Neys	&	Franssens	2009,	Evans	2008),	πριν	την	τελική	
λύση.		
Η	διαίσθηση	είναι	ένα	είδος	γνώσης	το	οποίο	δεν	βασίζεται	σε	επαρκή	εμπειρικό	πειστήριο	
ή	 σε	 αυστηρά	 λογικά	 επιχειρήματα,	 και	 παρά	 όλα	 αυτά	 κάποιος	 έχει	 την	 τάση	 να	 την	
αποδέχεται	 ως	 βέβαιη	 και	 προφανή.	 Πολλές	 φορές	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 εξαιρετικές	
λύσεις	προβλημάτων	και	αποφάσεων,	αλλά	κάποτε	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	καταστροφικές	
αποφάσεις	 για	 το	 ίδιο	 το	 άτομο	 ή/και	 τους	 άλλους	 εμπλεκόμενους	 (Fischbein,	 1987;	
Kahneman,	2012).Επιπρόσθετα,	οι	άνθρωποι,	συχνά,	χρησιμοποιούν	τη	διαίσθησή	τους	και	
δεν	 αξιοποιούν	 τα	 κατάλληλα	 δεδομένα	 και	 τις	 επιστημονικές	 γνώσεις	 τους	 σε	 άγνωστα	
συγκείμενα.	 Επίσης,	 υπερεκτιμούν	 δεδομένα	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 διαίσθησή	 τους	 και	
έχουν	 δυσκολίες	 στο	 να	 διαχωρίζουν	 στοιχεία	 (data)	 από	 απόψεις	 (opinions).	 Επιπλέον,	
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προτιμούν	τις	προσωπικές	πεποιθήσεις	τους	για	τη	λήψη	απόφασης	παρά	τα	επιστημονικά	
δεδομένα.	(Μπάιτελμαν,	2017;	Sadler	&	Zeidler,	2004).	
Ο	 έλεγχος	 ή/και	 η	 παρεμπόδιση	 μιας	 γνώσης	 ή	 απόφασης	 ή	 απάντησης	 του	 γνωστικού	
συστήματος	Ι	θεωρείται	απαραίτητη	λόγω	ακριβώς	της	διαισθητικής	φύσης	της	(De	Neys	&	
Franssens	 2009).	 Η	 διαδικασία	 αυτή	 του	 ελέγχου	 του	 γνωστικού	 συστήματος	 Ι	
ενεργοποιείται	 όταν	 υπάρξει	 συνειδητά	 κριτικός	 στοχασμός	 για	 τις	 παραδοχές	 του	 κάθε	
ατόμου,	 καθώς	και	 του	ευρύτερου	κοινωνικο-πολιτισμικού	πλαισίου,	 το	οποίο	ευθύνεται	
για	τις	παραδοχές	αυτές	(Houde	2007).Στη	βιβλιογραφία,	ο	κριτικός	στοχασμός	θεωρείται	
ως	ένα	μέσο	κατανόησης	του	«εαυτού»,	αναγνώρισης	και	αξιολόγησης	των	γνώσεων,	των	
αξιών	και	των	αντιλήψεων	που	διαθέτει	το	κάθε	άτομο,	καθώς	και	ένα	μέσο	ελέγχου	και	
προώθησης	 της	 προσωπικής	 ανάπτυξης.	 Επιτρέπει	 στους	 ανθρώπους	 να	 αντιμετωπίσουν	
κριτικά	 και	 να	 αμφισβητήσουν	 τη	 διαίσθησή	 τους,	 καθώς	 και	 την	 κοινωνικο-πολιτισμική	
«πραγματικότητα»	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 αναλάβουν	 δράση	 για	 τον	 μετασχηματισμό	 της	
(Graham	&	Phelps,	2003;	̇	Minott,	2008;	Parson	&	Stephenson,	2005).	
Το	αν	θα	ενεργοποιηθεί	ή	όχι	το	γνωστικό	σύστημα	ΙΙ	για	να	ελέγξει	το	γνωστικό	σύστημα	Ι,	
εξαρτάται	από	την	εργαζόμενη	μνήμη,	 τη	γενική	ευφυΐα,	 το	χρόνο	προσοχής	 (Berrouillet,	
2011)	 και	 τη	 δύναμη	 των	 προκαταλήψεων	 του	 κάθε	 ατόμου,	 την	 ικανότητα	 κριτικού	
στοχασμού	και	παρεμπόδισής	τους	(Evans,	2008;	De	Neys	&	Frassens,	2009;	Evans	&	Curtis-
Holmes,	 2005),	 καθώς	 και	 από	 τη	 μεταγνωστική	 διαθεσιμότητα	 (epistemic	 thinking	
dispositions)	του	ατόμου.	
Όσον	αφορά	στην	αποτελεσματικότητα	του	γνωστικού	συστήματος	ΙΙυποστηρίζεται	ότι	θα	
πρέπει	 να	 δοθεί	 έμφαση	 στους	 παράγοντες	 εκείνους	 που	 μπορούν	 να	 διευκολύνουν	 τη	
χρήση	της	αναλυτικής	και	υποθετικής	σκέψης.Οι	παράγοντες	αυτοί	είναι:	(α)	Εφαρμογή	της	
τυπικής	 λογικής	 σκέψης	 από	 το	 σύστημα	 ΙΙ,	 δίνοντας	 ικανοποιητικό	 χρόνο	 επεξεργασίας	
δεδομένων.	 (β)	 Αναστοχασμός	 για	 τις	 πιθανές	 ηθικές	 πτυχές	 των	 ζητημάτων	 και	 για	 τις	
πιθανές	 επιπτώσεις	 που	 μπορεί	 να	 έχει	 μια	 απόφαση	 για	 τους	 υπόλοιπους	 πολίτες.	 (γ)	
Διαχείριση	των	πεποιθήσεων	και	των	αξιών	σε	σχέση	με	την	επιστημονική	γνώση	και	λήψη	
μια	συνειδητής,	τεκμηριωμένης	απόφασης	(Μπάιτελμαν,	2017).	
	

Θεωρία	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίαςκαι	εκπαίδευση	
Ειδικότερα,	όσον	αφορά	στην	εκπαίδευση,	διάφοροι	ερευνητές	 (Houde,	2007;	Wu	&	Tsai	
2011)	 τονίζουν	 τη	 σημασία	 που	 έχει	 η	 κατανόηση	 της	 λειτουργίας	 του	 γνωστικού	
συστήματος	Ι	από	τους	μανθάνοντες	και	υποστηρίζουν	ότι	η	ικανότητα	παρεμπόδισης	μιας	
απόφασης	 ή	 απάντησης	 που	 προέρχεται	 από	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 Ι	 είναι	 ουσιαστικής	
σημασίας	για	τη	λήψη	μιας	τελικής	τεκμηριωμένης	απόφασης.	Για	αυτό	προτείνουν	ότι	οι	
διδακτικές	 παρεμβάσεις	 θα	 μπορούσαν	 να	 είναι	 πιο	 αποτελεσματικές	 αν	 προωθείτο	 η	
ανάπτυξη	 των	 ικανοτήτων	 παρεμπόδισης	 αυθόρμητων	 αποφάσεων	 του	 γνωστικού	
συστήματος	Ι,	στους	εκπαιδευόμενους.	Επίσης,	ο	Houde	(2007	υποστηρίζει	ότι	η	ανάπτυξη	
ικανοτήτων	 παρεμπόδισης	 μιας	 διαισθητικής	 απόφασης	 μαθητών,	 όπως	 προκύπτει	 μέσα	
από	 το	 γνωστικό	σύστημα	 Ι,	μπορεί	 να	συνεισφέρει	πολύ	περισσότερο	στην	προσπάθειά	
τους	να	μπορούν	να	παίρνουν	 ισοζυγισμένες	και	τεκμηριωμένες	αποφάσεις,	παρά,	απλά,	
να	τους	πληροφορούν	ότι	η	διαίσθησή	τους	είναι	λάθος	ή	ότι	έχουν	κάνει	κακή	επιλογή.	
Όσον	αφορά	στο	γνωστικό	σύστημα	ΙΙ,	ο	Barrouillet	(2011)	υποστηρίζει	ότι	παράγοντες	οι	
οποίοι	 μπορούν	 να	 διευκολύνουν	 τη	 χρήση	 της	 αναλυτικής	 σκέψης	 του	 γνωστικού	
συστήματος	 ΙΙ	 είναι	 οι	 σαφείς	 οδηγίες	 προς	 τους	 μαθητές	 για	 τυπική	 λογική	 σκέψη,	 ο	
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ικανοποιητικός	χρόνος	για	αξιολόγηση	της	αυθόρμητης	απάντησης	προερχόμενης	από	το	
σύστημα	Ι,	και	οι	ικανοποιητικές	δεξιότητες	για	παρεμπόδιση	της	αυθόρμητης	απάντησης,	
αν	θεωρηθεί	απαραίτητο.	Πέραν	όμως	από	τους	πιο	πάνω	παράγοντες,	ο	Barrouillet	(2011)	
υποστηρίζει	 ότι	 για	 την	 αξιοποίηση	 της	 αναλυτικής	 σκέψης,	 χρειάζονται	 και	
επιστημολογική	 επάρκεια	 (μεταγνωστική	διαθεσιμότητα)	 (epistemic	 thinking	 dispositions)	
και	η	αίσθηση	της	ορθότητας,	ή	μη,	της	απόφασης	του	συστήματος	Ι	(feeling	of	rightness).	
Η	 μεταγνωστική/	 επιστημολογική	 δεξιότητα	 είναι	 αυτή,	 κυρίως,	 που	 επιτρέπει	 στον	
σκεπτόμενο	να	αποφασίσει	το	κατά	πόσο	θα	προχωρήσει	από	το	σύστημα	Ι	στο	σύστημα	ΙΙ.	
Τη	θέση	αυτή	για	τη	συμμετοχή	ενός	μεταγνωστικού	συστήματος	στον	εν	λόγω	συλλογισμό	
υποστηρίζουν	και	οι	Stanovich	(2009)	και	Evans	(2009).	Συγκεκριμένα,	οι	ερευνητές	αυτοί	
υποστηρίζουν	ότι	παράγοντες	που	αφορούν	στον	χρόνο,	στις	σαφείς	οδηγίες	εργασίας,	και	
στις	 δεξιότητες	 αναλυτικής	 σκέψης	 διευκολύνουν	 τη	 δράση	 του	 συστήματος	 ΙΙ,	 αλλά	 το	
έναυσμα	για	να	αρχίσει	η	μετάβαση	από	το	σύστημα	Ι	στο	ΙΙ	σχετίζεται	με	τη	μεταγνωστική	
επάρκεια	του	ατόμου	(Stanovich,	2009).		
Σύμφωνα	 με	 τους	Wu	 και	 Tsai	 (2011),	 με	 βάση	 έρευνά	 τους,	 για	 το	 πότε	 και	 σε	 ποιους	
ανθρώπους	 ενεργοποιείται	 έντονα	 το	 γνωστικό	σύστημα	 ΙΙ,	 υπάρχει	μια	βασική	διαφορά	
μεταξύ	των	ατόμων	που	είναι	ειδικοί	για	ένα	συγκεκριμένο	θέμα	(εμπειρογνωμόνων)	και	
του	 απλού	 κόσμου	 ως	 προς	 τη	 χρήση	 του	 γνωστικού	 συστήματος	 ΙΙ.	 Συγκεκριμένα,	
υποστηρίζουν	ότι	επειδή	οι	ειδικοί	έχουν	ένα	εξασκημένο	και	σύνθετο	γνωστικό	σύστημα	
μπορούν	να	χρησιμοποιούν	αυτόματα	την	τυπική	λογική	και	αφηρημένη	σκέψη	τους,	και	
να	παίρνουν	γρήγορα	μια	απόφαση	και	να	την	αιτιολογούν	γρήγορα	και	αποτελεσματικά	
με	βάση	 το	 γνωστικό	σύστημα	 ΙΙ,	 χωρίς	 να	παρεμβαίνει	 το	 γνωστικό	σύστημα	 Ι.	 Δηλαδή,	
μπορούν	να	αντιπαρέρχονται	το	γνωστικό	σύστημα	Ι.	Αντίθετα,	ο	απλός	κόσμος	χρειάζεται	
πολύ	 περισσότερο	 χρόνο	 για	 να	 αξιοποιήσει	 την	 αναλυτική	 και	 αφηρημένη	 σκέψη	 του	
γνωστικού	συστήματος	 ΙΙ	για	να	αιτιολογήσει	τις	αρχικές	του	αποφάσεις,	διότι	θα	πρέπει	
να	παρεμποδισθούν	πρώτα	οι	αποφάσεις/	απαντήσεις	που	προκύπτουν	από	το	γνωστικό	
σύστημα	 Ι.	Επιπλέον,	στον	απλό	κόσμο,	υπάρχει	και	η	πιθανότητα	να	μη	χρησιμοποιηθεί	
καθόλου	 το	 γνωστικό	 σύστημα	 ΙΙ.	 Για	 αυτό	 οι	 Wu	 και	 Tsai	 (2011),	 υποστηρίζουν	 ότι	 η	
βελτίωση	 της	 δεξιότητας	 λήψης	 απόφασης	 για	 επίμαχα	 ζητήματα,	 σε	 μαθητές	 λυκείου,	
μπορεί	να	επιτευχθεί	αν	προωθηθεί	η	δεξιότητα	αποτελεσματικής	χρήσης	του	γνωστικού	
συστήματος	ΙΙ	των	εκπαιδευομένων,	η	οποία	θα	τους	επιτρέπει	την	αξιολόγηση	δεδομένων,	
και	την	αιτιολόγηση	των	αρχικών	τους	αποφάσεων.	
Επομένως,	με	βάση	 τη	θεωρία	 της	διττής	συλλογιστικής	διαδικασίας	και	 την	ύπαρξη	δύο	
γνωστικών	 συστημάτων,	 οι	 άνθρωποι,	 στο	 πλαίσιο	 του	 συλλογισμού	 τους,	 όταν	 έρθουν	
αντιμέτωποι	 με	 ένα	 πρόβλημα	 το	 οποίο	 χαρακτηρίζεται	 από	 αντιτιθέμενα	 δεδομένα	 (ill-
structure)	και	για	 το	οποίο	δεν	υπάρχουν	μοναδικές	 τελικές	ορθές	απαντήσεις	 (definitive	
correct	 answers)	 (Wu	 &	 Tsai,	 2011),	 όπως	 είναι	 για	 παράδειγμα	 ένα	 κοινωνικο-
επιστημονικό	ζήτημα,	τότε	σε	ένα	προκαταρκτικό	πρέπει	να	προσπαθήσουν	να	ελέγξουν	τις	
αυθόρμητες	διαισθητικές	σκέψεις	τους,	να	τις	αναλύσουν,	να	στοχαστούν	κριτικά	και	μετά	
να	καταλήξουν	σε	μια	τελική	απόφαση.	
	

Βασικές	αρχές	διδακτικών	προτάσεων	
Οι	βασικές	αρχές	μιας	διδακτικής	πρότασης	για	λήψη	απόφασης	για	ένα	ανοικτού	τύπου	
ζήτημα,	βασισμένη	στη	θεωρία	 της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας,	 είναι	οι	ακόλουθες:	
(1)	Αξιοποίηση	ενός	ανοικτού	τύπου	προβλήματος	ή	ενός	επίμαχου	ζητήματος	για	το	οποίο	
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η	 λήψη	απόφασης	 	 θα	παραπέμπει	 στην	ανάγκη	 ελέγχου	 των	διαισθητικών	απαντήσεων	
των	μαθητών.	Σύνδεση	με	τους	αντίστοιχους	στόχους	των	Αναλυτικών	Προγραμμάτων	του	
κάθε	 μαθήματος.(2)	 Ανάπτυξη	 Δραστηριοτήτων	 με	 βάση	 τη	 	 Διερώτηση,	 και	 ανάπτυξη		
δραστηριοτήτων	 στο	 πλαίσιο	 των	 οποίων	 οι	 μαθητές	 να	 έχουν	 ευκαιρίες	 να	 σκεφτούν	
κριτικά	για	τις	αρχικές	τους	απόψεις,	 τις	αξίες	και	 τις	στάσεις	 	 τους,	καθώς	και	 τα	άτομα	
που	 επηρεάζονται	 από	 μια	 πιθανή	 λήψη	 απόφασής	 τους.	 (3)	 Οργάνωση	 μαθησιακού	
περιβάλλοντος	 όπου	 οι	 μαθητές	 θα	 έχουν	 πολλαπλές	 ευκαιρίες	 αλληλεπίδρασης,	 και	
κριτικού	στοχασμού	γύρω	από	τα	συναισθήματα,	τις	απόψεις,	τις	πεποιθήσεις,	τις	γνώσεις	
και	τις	κοσμοθεωρίες	τους,	με	υπευθυνότητα	απέναντι	στους	ίδιους,	τους	συνανθρώπους	
τους	και	την	κοινωνία.	Ευκαιρίες	για	αυτο-	και	ετεροαξιολόγηση		(4)	Αποδόμηση	πιθανών	
διαισθητικών	αποφάσεων	και	λήψη	τεκμηριωμένης	απόφασης,	λαμβάνοντας	υπόψη	όλες	
τις	πτυχές	του	προβλήματος/ζητήματος	(Μπάιτελμαν,	2017).	
	

Παράδειγμα	διδακτικής	πρότασης	Ι	
Μάθημα	Αγωγής	Υγείας	ή/και	Θρησκευτικά	Λυκείου	
Τίτλος:	«Προγεννητική	εξέταση	για		β-μεσογειακή	αναιμία:	ένα	ηθικό	δίλημμα»	
Η	συγκεκριμένη	διδακτική	πρόταση	στοχεύει	στην	ανάπτυξη	δεξιοτήτων	λήψης	απόφασης	
για	 ένα	 κοινωνικο-επιστημονικό	 ζήτημα	 που	 σχετίζεται	 με	 τη	 β	 –μεσογειακή	 αναιμία,	
καθώς	 και	 στην	 καλλιέργεια	 της	 κοινωνικής	 ευαισθητοποίησης,	 και	 σεβασμού	 για	 τα		
ανθρώπινα	δικαιώματα,	και	της	κατανόησης	της	ανάγκης	για	υπευθυνότητα	και	σεβασμό	
στον	κάθε	άνθρωπο	ξεχωριστά.	Το	κοινωνικο-επιστημονικό	 ζήτημα	είναι	 το	ακόλουθο:«Η	
Άννα	 και	 ο	 Γιώργος	 είναι	 ζευγάρι.	 Η	 Άννα	 είναι	 έγκυος	 και	 επισκέπτεται	 τον	 γιατρό	 για	
έλεγχο.	 Η	 Άννα	 και	 ο	 Γιώργος	 λένε	 στον	 γιατρό	 ότι	 και	 οι	 δύο	 είναι	 φορείς	 βήτα-
μεσογειακής	αναιμίας.	Ο	γιατρός	τους	λέει	ότι	το	παιδί	τους	έχει	25%	πιθανότητα	να	έχει	β-
μεσογειακή	αναιμία		με	πολλά	προβλήματα	υγείας	και	εξάρτηση	από	μεταγγίσεις	αίματος.	
Επίσης	τους	ενημερώνει	ότι	ο	μόνος	τρόπος	για	να	διαπιστώσουν	εάν	το	παιδί	τους	θα	έχει	
βήτα-μεσογειακή	αναιμία	είναι	μέσω	αμνιοκέντησης.	Το	δίλημμα	τους	είναι	το	εξής:	Τι	θα	
κάνουν	μετά	την	αμνιοκέντηση,	αν	το	παιδί	τους	έχει	την	ασθένεια;»	
Οι	δραστηριότητες	της	συγκεκριμένης	διδακτικής	πρότασης	είναι	οι	εξής:		
Δραστηριότητα	1:	Εξερεύνηση	και	εξήγηση	του	ηθικού	διλήμματος:	
(α)	 Οι	 μαθητές	 καλούνται	 να	 	 διατυπώσουν	 	 αυθόρμητα	 την	 αρχική	 τους	 γνώμη	 για	 το	
δίλημμα	που	παρουσιάζεται	όσον	αφορά	την	προγεννητική	εξέταση	του	σεναρίου.	
(β)	Σε	μικρές	ομάδες,	οι	μαθητές	καλούνται	αρχικά	να	σκεφτούντην	αυθόρμητη	γνώμη		των	
άλλων	σιωπηλά	και	στη	συνέχεια	να	τη	συζητήσουν	στην	ομάδα	τους.	
(γ)	Στη	συζήτηση	της	ολομέλειας	της	τάξης,	οι	μαθητές	καλούνται	να		συζητήσουν	όλες	τις	
αρχικές	 αυθόρμητες	 ιδέες	 και	 απόψεις	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 αναστοχαστούν	 γύρω	 από	
αυτές.	
Δραστηριότητα	2:	Εννοιολογική	κατανόηση	
Γίνεται	 προσδιορισμός	 	 των	 νέων	 επιστημονικών	 εννοιών	 που	 προκύπτουν	 μέσα	 από	 το	
προς	 μελέτη	 ζήτημα.	 Ακολουθεί	 διερεύνηση	 με	 στόχο	 την	 εννοιολογική	 κατανόηση	 των	
νέων	εννοιών.	
Δραστηριότητα	3	:Οικοδόμηση	επιχειρημάτων		
Αρχικά	 γίνεται	 ανάλυση	 απόψεων,	 αξιών	 και	 στάσεων	 των	 μαθητών	 στις	 ομάδες	 τους.	
Ακολουθεί	 οικοδόμηση	 επιχειρημάτων,	 αντεπιχειρημάτων	 και	 αντιρρήσεις,	
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αντεπιχειρημάτων	 διαφόρων	 ειδών	 (επιστημονικά,	 κοινωνικά,	 ηθικά	 κ.λ.π)	 (μεμονωμένα,	
μικρές	ομάδες	και	ολόκληρη	η	τάξη)	για	την	κάθε	πλευρά	του	διλήμματος..	
Δραστηριότητα	 4:	 Αυτοαξιολόγηση	 και	 ετεροαξιολόγηση	 επιχειρημάτων	 με	 τη	 χρήση	
συγκεκριμένων	κριτηρίων	που	δίνονται	στους	μαθητές	,	με	βάση	τη	βιβλιογραφία..	
Δραστηριότητα	5:Debate:	Υπέρ	ή	κατά	της	αποβολής	του	εμβρύου,	με	βάση	το	σενάριο.	
Δραστηριότητα	6:	 	Σκέψεις	για	τις	συνέπειες	της	απόφασής	τους.	Τελική	λήψη	απόφασης	
όσον	αφορά	στο	ηθικό	δίλημμα	της	συγκεκριμένης	διδακτικής	πρότασης.	
	

Παράδειγμα	διδακτικής	πρότασης	ΙΙ	
Μάθημα	Βιολογίας,	Λυκείου,	Νέα	Ελληνικά	Λυκείου	
Τίτλος:	«Ανθρώπινα	μορφολογικά	χαρακτηριστικά	και	επιτεύγματα»	
Η	συγκεκριμένη	διδακτική	πρόταση	στοχεύει	στην	ανάπτυξη	δεξιοτήτων	λήψης	απόφασης,	
καθώς	 και	 στην	 αποδόμηση	 στερεοτύπων	 και	 προκαταλήψεων	 που	 σχετίζονται	 με	 τα	
φυλετικά	και	μορφολογικά	χαρακτηριστικά	των	ανθρώπων,	και	την	καλλιέργεια	των	αρχών	
και	αξιών,	του	αλληλοσεβασμού,	της	αλληλεγγύης,	της	αλληλοκατανόησης,	της	αποδοχής	
της	διαφορετικότητας.	της	κοινωνικής	ευαισθητοποίησης	και	της	ανάγκης	για	οικοδόμηση	
δίκαιων	και	δημοκρατικών	κοινωνιών.	
Οι	δραστηριότητες	της	συγκεκριμένης	διδακτικής	πρότασης	είναι	οι	εξής:	
Δραστηριότητα	1:	
Δίνεται	στους	μαθητές	ένα	σενάριο	που	αφορά	στην	περιγραφή	ενός	πειράματος:	
«Ένας	ερευνητής	παρουσίασε	σε	μια	ομάδα	φοιτητών	ένα	βίντεο	που	έδειχνε		δύο	άντρες	
να	μιλάνε	και	τον	ένα	να	σπρώχνει	τον	άλλο,	σε	δύο	διαφορετικές	εκδοχές.	Στη	μία	εκδοχή,	
ένας	 λευκός	 άνδρας	 σπρώχνει	 ένα	 μαύρο,	 ενώ	 στην	 άλλη	 εκδοχή,	 ένας	 μαύρος	 άνδρας	
σπρώχνει	έναν	λευκό.	Οι	άνδρες	έσπρωχναν	ο	ένας	τον	άλλον	με	τον	ίδιο	τρόπο	και	ήταν	
ντυμένοι	 με	 ίδια	 ρούχα.	 Μετά	 την	 προβολή	 του	 βίντεο,	 οι	 φοιτητές	 κλήθηκαν	 να	
ερμηνεύσουν	και	να	σχολιάσουν	τις	σκηνές	που	είδαν.		Οι	πλείστοι	φοιτητές	αντιλήφθηκαν	
τον	μαύρο	άνδρα	σαν	πρόσωπο	επιθετικό,	ενώ	τον	λευκό	άνδρα		σαν	άνθρωπο	που	έκανε,	
απλά,	ένα	αστειάκι….»	
Στη	 συνέχεια,	 ο	 ερευνητής	 παρουσίασε	 στους	 φοιτητές	 διάφορα	 τεχνολογικά	 επιτεύγματα	 της	 εποχής	 και	
ζήτησε	από	αυτούς	να	προβλέψουν	σε	ποιον	από	τους	δύο	άντρες	ανήκουν.	Οι	πλείστοι	φοιτητές	απάντησαν	
ότι	ανήκουν	στον	λευκό	άνδρα.	
Στη	 συνέχεια,	 οι	 μαθητές	 κλήθηκαν	 να	 δώσουν	 αυθόρμητες	 απαντήσεις	 στα	 ακόλουθα	
ερωτήματα:	
(α).	Που	οφείλεται	το	γεγονός	ότι	οι	πλείστοι	φοιτητές	του	πιο	πάνω	πειράματος	έδωσαν	
τελείως	διαφορετικές	ερμηνείες	στην	ίδια	«πραγματικότητα»;		
(β).	 Που	 οφείλεται	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	 πλείστοι	 φοιτητές	 του	 πιο	 πάνω	 πειράματος	
προέβλεψαν	ότι	τα	τεχνολογικά	επιτεύγματα	ανήκαν	στον	λευκό	άνδρα;	
(γ).	 Πόσο	 σίγουροι	 είσαστε	 για	 τις	 απαντήσεις	 σας;	 Τι	 χρειάζεστε	 για	 να	 είσαστε	 πιο	
σίγουροι;	
Δραστηριότητα	2:	
Ο	 εκπαιδευτικός	δίνει	 στους	μαθητές	πληροφορίες	 για	θέματα	που	αφορούν	στο	 χρώμα	
του	δέρματος	προερχόμενες	από	διάφορες	πτυχές,	και	 τους	καλεί	να	αναστοχαστούν	για	
τις	αυθόρμητες	απόψεις	των	μαθητών,	να	αυτό-αξιολογηθούν	και	να	ετερο-αξιολογηθούν	
για	τις	απαντήσεις	που	έδωσαν	προηγουμένως	και	να	καταλήξουν	σε	μια	αναθεωρημένη	
εξήγηση	 του	 πειράματος,	 καθώς	 και	 σε	 μια	 αναθεωρημένη	 λήψη	 απόφασης,	 αν	 το	
θεωρούν	αναγκαίο.	
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Συμπεράσματα	
Στην	 παρούσα	 εργασία	 συζητήθηκε	 ο	 ρόλος	 της	 διαίσθησης	 και	 του	 κριτικού	 στοχασμού	
στις	 διαδικασίες	 λήψης	 απόφασης	 για	 ανοικτού	 τύπου	 ζητήματα	 και	 η	 παρουσιάστηκαν	
συγκεκριμένα	παραδείγματα,	με	βάση	 τη	θεωρία	 της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας.	Η	
απόκτηση	 δεξιοτήτων	 ελέγχου	 των	 αυθόρμητων	 απαντήσεων	 που	 προέρχονται	 από	 το	
γνωστικό	 σύστημα	 Ι	 του	 κάθε	 σκεπτόμενου,	 καθώς	 και	 η	 απόκτηση	 δεξιοτήτων	 κριτικού	
στοχασμού	από	το	γνωστικό	σύστημα	ΙΙ	για	τις	γνώσεις,	τις	σκέψεις,	τα	συναισθήματα	και	
τις	 πεποιθήσεις	 του	 σκεπτόμενου	 είναι	 πολύ	 σημαντικές	 παράμετροι	 για	 τη	 λήψη	
απόφασης	 για	 ένα	 ανοικτού	 τύπου	 ζήτημα.	 Για	 την	 τελική	 λήψη	 απόφασης,	 σημαντική	
είναι	 επίσης	 η	 διερεύνηση	 και	 αξιολόγηση	 πληροφοριών	 από	 πολλαπλές	 πηγές,	 η	
αξιολόγησης	 της	 εγκυρότητας	 και	 ορθότητας	 επιχειρημάτων,	 η	 τεκμηρίωση	 θέσεων	 και	
αποφάσεων	 με	 βάση	 δεδομένα	 και	 πολλαπλές	 προσεγγίσεις,	 καθώς	 και	 η	 εννοιολογική	
κατανόηση	 των	 γνωσιολογικών	 πτυχών	 των	 ζητημάτων,	 και	 η	 επιστημολογική	 τους	
κατανόηση.Γενικότερα,	 η	 κατανόηση	 του	 γνωστικού	 μηχανισμού	 για	 τη	 λήψη	 απόφασης	
για	ανοικτού	τύπου	ζητήματα,	εκ	μέρους	των	εμπλεκομένων	στη	διδακτική	και	μαθησιακή	
διαδικασία,	με	βάση	το	θεωρητικό	πλαίσιο	της	διττής	συλλογιστικής	διεργασίας,	μπορεί	να	
συνεισφέρει	 σημαντικά	 στη	 γνωστική	 και	 προσωπική	 ανάπτυξη	 των	 εμπλεκομένων	 και	
στην	ανάπτυξη	κομβικών	ικανοτήτων	που	αφορούν	στην	κοινωνία	του	21ού	αιώνα.	
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Μέλη	φοιτητικών	παρατάξεων	μιλούν	για	την	οικονομική	κρίση,	
το	προσφυγικό	και	τον	νεοναζισμό:		

η	περίπτωση	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	Α.Π.Θ.	υπό	το	πρίσμα	της	
Κριτικής	Παιδαγωγικής	της	Ειρήνης	

	
	
Ευτέρπη	Μπαμπίτσα,	Ιωακείμ	Ναβροζίδης,	Ειρήνη	Πανταζή,	Κατερίνα	Παπαγεωργίου,	

Χρυσούλα	Στρούνη	
Μεταπτυχιακές	φοιτήτριες	&	μεταπτυχιακός	φοιτητής	

στο	ΠΜΣ	«Παιδαγωγική	Επιστήμη»,	κατεύθυνση		«Διεθνής	Εκπαίδευση»	
στον	Τομέα	Παιδαγωγικής	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	ΑΠΘ	

	
	

Περίληψη	
Στη	 χώρα	 μας	 η	 κοινωνία	 βιώνει	 μια	 κατάσταση	 μακροχρόνιας	 οικονομικής	 κρίσης,	 υποφέρει,	 καθώς	
λεηλατείται	 από	 εγχώριους	 και	 ξένους	 εκπροσώπους	 της	 κυρίαρχης	 αστικής	 τάξης.	 Ο	 νεοφιλελευθερισμός	
δείχνει	 το	 πραγματικό	 του	 πρόσωπο,	 καταλύοντας	 κάθε	 παροχή	 του	 κοινωνικού	 κράτους.	 Η	 οικονομική	
εξαθλίωση	πυροδοτεί	 και	 τον	 κοινωνικό	αυτοματισμό	 στην	 κοινωνία,	 με	 τελική	 έκφραση	 την	 εμφάνιση	 και	
διάδοση	νεοναζιστικών	αντιλήψεων	και	την	υιοθέτηση,	από	κάποιους,	αντίστοιχων	στάσεων	και	πρακτικών.	
Στις	 συνθήκες	 αυτές	 που	 επικρατούν	 στη	 χώρα	 μας,	 έρχονται	 να	 προστεθούν	 και	 οι	 προσφυγικές	 ροές	
ανθρώπων	 κατατρεγμένων,	 εκδιωγμένων	 απ’	 τις	 πατρίδες	 τους	 ή	 και	 οικονομικά	 εξαθλιωμένων,	 που	
αναζητούν	 μια	 καλύτερη	 μοίρα.	 Η	 εξάρτηση	 της	 εκπαίδευσης	 από	 τις	 κοινωνικοοικονομικές	 σχέσεις	 και	
διαδικασίες	 καταδεικνύεται,	 μέσω	 της	 κριτικής	 ανάλυσης	 της	 ιδεολογίας	 (Μπονίδης,	 υπό	 έκδοση).	 Στην	
έρευνα	 επιχειρήθηκε	 η	 καταγραφή	 των	 απόψεων	 των	 φοιτητών/φοιτητριών	 –ενεργών	 μελών	 των	
παρατάξεων	Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.,	Αριστερής	Παρέμβασης	(Αρ.Πα.),	Π.Α.Σ.Π.	και	Π.Κ.Σ.	(Μ.Α.Σ.)–	της	Φιλοσοφικής	
Σχολής	 ΑΠΘ	 για	 τα	 παραπάνω	 θέματα	 και	 η	 ανάλυσή	 τους	 με	 την	 ιδεολογικοκριτική	 μέθοδο.	 Από	 τις	
συνεντεύξεις	διαφάνηκε	ότι	οι	φοιτητές/-τριες	εντοπίζουν	τα	τρία	«υπό	συζήτηση»	προβλήματα	στον	διεθνή	
χώρο,	 αλλά	 και	 την	 προέκτασή	 τους	 στην	 ελληνική	 κοινωνία.	 Έγινε	 φανερό,	 όμως,	 ότι,	 ανάλογα	 με	 την	
ιδεολογία	από	την	οποία	αντλούν,	αντιλαμβάνονται	διαφορετικά	τα	αίτια	εμφάνισής	τους·	οι	ευθύνες	για	την	
ύπαρξή	τους	αναζητούνται	και	αποδίδονται	με	διαφορετικό	τρόπο,	ενώ	είναι	διαφορετικές	και	οι	λύσεις	που	
προτείνουν.	 Η	 εκπαίδευση	 σε	 όλες	 τις	 μορφές	 της	 και	 σε	 όλες	 τις	 βαθμίδες	 έχει	 τη	 δύναμη	 και	 μπορεί	 να	
παίξει	καθοριστικό	ρόλο	στο	πλαίσιο	αυτό	προς	τη	διαμόρφωση	μίας	νέας	κοινωνικής	πραγματικότητας,	αρκεί	
οι	άνθρωποι	που	την	υπηρετούν	να	θέσουν	σε	συλλογικό	επίπεδο	ως	βασικό	τους	στόχο	την	αποκάλυψη	της	
ψευδούς	 συνείδησης	 και	 την	 ενδυνάμωση	 των	 εκπαιδευομένων,	 όπως	 και	 την	 πραγμάτωση	 της	 θετικής	
ειρήνης	κατά	Galtung.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ιδεολογικοκριτική	ανάλυση,	Κριτική	Παιδαγωγική	της	Ειρήνης,	ψευδής	συνείδηση,	 χειραφέτηση,	φοιτητικές	
παρατάξεις,	οικονομική	κρίση,	προσφυγικό,	νεοναζισμός	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στις	 σημερινές	 συνθήκες	 η	 ειρήνη	 είναι	 ζητούμενο	 διεθνώς.	 Σε	 κάποιες	 περιοχές	 του	
πλανήτη	μαίνονται	πολεμικές	συγκρούσεις,	ενώ	σε	άλλες	ο	«πόλεμος	λαμβάνει	χώρα»	με	
νέα	 μορφή,	 οικονομική	 κυρίως.	 Ανάλογα	 με	 τις	 ιδιαιτερότητες	 κάθε	 λαού	 και	 τις	
κοινωνικοπολιτικές	 συνθήκες	 που	 επικρατούν	 σε	 κάθε	 περιοχή,	 αυτός	 ο	 «ιδιότυπος	
πόλεμος»	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 εξαθλίωση	 των	 λαϊκών	 μαζών,	 τη	 φτωχοποίηση	 της	
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μεσαίας	 τάξης,	 με	 ταυτόχρονο	 προκλητικό	 πλουτισμό	 των	 ελίτ,	 ακόμη	 και	 απώλειες	
ανθρώπινων	 ζωών.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 στη	 χώρα	 μας,	 η	 κοινωνία	 βιώνει	 μια	 κατάσταση	
μακροχρόνιας	οικονομικής	κρίσης,	υποφέρει,	καθώς	λεηλατείται	από	εγχώριους	και	ξένους	
εκπροσώπους	της	κυρίαρχης	αστικής	τάξης.	Ο	νεοφιλελευθερισμός	δείχνει	το	πραγματικό	
του	 πρόσωπο,	 καταλύοντας	 κάθε	 παροχή	 του	 κοινωνικού	 κράτους.	 Η	 οικονομική	
εξαθλίωση	 πυροδοτεί	 τον	 κοινωνικό	 αυτοματισμό	 στην	 κοινωνία	 και	 το	 ρατσισμό,	
οδηγώντας	μ’	αυτόν	τον	τρόπο	σε	κοινωνική	εξαχρείωση,	η	οποία	έχει	σαν	τελική	έκφραση	
την	 εμφάνιση	 και	 διάδοση	 νεοφασιστικών	 και	 νεοναζιστικών	 αντιλήψεων	 και	 την	
υιοθέτηση	αντίστοιχων	στάσεων	και	πρακτικών.	Στις	συνθήκες	αυτές	που	επικρατούν	στη	
χώρα	μας,	έρχονται	να	προστεθούν	και	οι	προσφυγικές-μεταναστευτικές	ροές	ανθρώπων	
κατατρεγμένων,	εκδιωγμένων	απ’	τις	πατρίδες	τους	ή	και	οικονομικά	εξαθλιωμένων,	που	
αναζητούν	μια	καλύτερη	μοίρα.	
Η	 έρευνά	 μας	 επιδιώκει	 να	 συλλέξει	 ερευνητικά	 δεδομένα	 από	 τον	 φοιτητικό	 χώρο,	 σε	
σχέση	με	τις	απόψεις	των	νέων,	που	είναι	ενταγμένοι	και	ενταγμένες	σε	παρατάξεις,	για	τα	
προβλήματα	που	 ταλανίζουν	σήμερα	την	ελληνική	κοινωνία	και	μέσω	 ιδεολογικοκριτικής	
προσέγγισης	 να	 «αποκαλυφθεί»	 η	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 που	 καταφέρνει	 να	 τους	 κρατά	
υποταγμένους	 και	μακριά	απ’	 τους	αγώνες	 για	 κοινωνική	δικαιοσύνη	 και	απελευθέρωση	
του	ανθρώπου	 (Μπονίδης,	 υπό	 έκδοση).	 Πιο	 αναλυτικά,	 σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	
είναι	 η	 ανάλυση	 των	 απόψεων	 φοιτητών	 και	 φοιτητριών	 διαφορετικών	 φοιτητικών	
παρατάξεων	αναφορικά	με	την	οικονομική	κρίση,	το	προσφυγικό	και	τον	νεοναζισμό	υπό	
το	πρίσμα	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	της	Ειρήνης.	Τα	ερωτήματα	που	συμπληρώνουν	την	
ερευνητική	 μας	 αφετηρία	 είναι:	 1.	 Που	 αποδίδουν	 οι	 φοιτητές/-τριες	 την	 εμφάνιση	 της	
οικονομικής	 κρίσης;,	2.	 Ποιες	 λύσεις	 προτείνουν	 οι	 φοιτητές/-τριες	 για	 την	 αντιμετώπιση	
της	 οικονομικής	 κρίσης;,	 3.	 Ποια	 είναι	 η	 άποψη	 των	 φοιτητών/-τριών	 για	 την	 ευρύτερη	
επικράτηση	του	οικονομικού	μοντέλου	της	ελεύθερης	αγοράς;,	4.	Πώς	κρίνουν	οι	φοιτητές/-
τριες	τη	διαχείριση	του	προσφυγικού	ζητήματος	από	το	ελληνικό	κράτος	και	την	Ευρωπαϊκή	
Ένωση;,	5.	Ποια	είναι	η	άποψη	των	φοιτητών/-τριών	σχετικά	με	τη	δράση	των	ΜΚΟ	γύρω	
από	 το	 προσφυγικό	 ζήτημα;,	 6.	 Πού	 αποδίδουν	 οι	 φοιτητές/-τριες	 την	 άνοδο	 των	
ακροδεξιών	κομμάτων	στην	εγχώρια	και	διεθνή	πολιτική	σκηνή;,	7.	Σε	ποια	σημεία	φαίνεται	
να	συγκλίνουν	ή	να	διαφοροποιούνται	οι	απόψεις	των	φοιτητών/-τριών	αναφορικά	με	την	
οικονομική	κρίση,	το	προσφυγικό	και	τον	νεοναζισμό;	Που	έγκειται	η	διαφορά	τους;		
	

Οι	απόψεις	των	φοιτητών	και	φοιτητριών	
Για	 τις	 αναλύσεις	 των	 απόψεων	 των	 μελών	 φοιτητικών	 παρατάξεων	 αξιοποιήθηκε	 η	
θεωρία	 της	 Κριτικής	Παιδαγωγικής	 της	 Ειρήνης,	 η	 οποία	αντλεί	 από	 την	 Κριτική	Θεωρία,	
την	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 και	 την	 Κριτική	 Έρευνα	 της	 Ειρήνης	 και	 εκκινεί	 από	 τη	 βασική	
παραδοχή	ότι	η	εκπαίδευση	σε	όλες	τις	μορφές	της	και	σε	όλες	τις	βαθμίδες	έχει	τη	δύναμη	
και	 μπορεί	 να	 παίξει	 καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 διαμόρφωση	 μίας	 νέας	 κοινωνικής	
πραγματικότητας,	 στον	 επί	 της	 ουσίας	 μετασχηματισμό	 του	 παγκόσμιου	 καπιταλιστικού	
συστήματος	 και	 των	 βίαιων	 δομών	 του.	 Προϋπόθεση	 βέβαια	 είναι	 οι	 άνθρωποι	 που	
βρίσκονται	και	μετέχουν	στην	εκπαίδευση	να	θέτουν	ως	βασικούς	στόχους	την	αποκάλυψη	
της	 ψευδούς	 συνείδησης,	 την	 πολιτική	 και	 κοινωνική	 αφύπνιση	 και	 ωριμότητα	 των	
ατόμων,	 την	 ενδυνάμωση,	 την	 απελευθέρωση	 και	 τη	 χειραφέτηση	 των	 εκπαιδευομένων,	
αλλά	και	των	εκπαιδευτικών,	για	να	 	πραγματωθεί	εν	τέλει	η	θετική	ειρήνη	κατά	Galtung	
και	να	επικρατήσει	η	κοινωνική	δικαιοσύνη.	
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Από	 τις	συνεντεύξεις	διαφάνηκε	ότι	οι	φοιτητές/-τριες	–μέλη	όλων	 των	παρατάξεων	που	
μίλησαν–	 εντοπίζουν	 τα	 τρία	 υπό	 συζήτηση	 προβλήματα,	 την	 οικονομική	 κρίση,	 το	
φαινόμενο	του	προσφυγικού	και	τον	νεοναζισμό	στο	διεθνή	χώρο,	αλλά	και	την	προέκτασή	
αυτών	στην	ελληνική	κοινωνία.	Έγινε	φανερό	όμως,	ότι	αντιλαμβάνονται	διαφορετικά	 τα	
αίτια	εμφάνισής	 τους,	οι	 ευθύνες	 για	 την	ύπαρξή	 τους	αναζητούνται	 και	αποδίδονται	με	
διαφορετικό	 τρόπο,	 ενώ	 είναι	 διαφορετικές	 και	 οι	 λύσεις	 που	 προκρίνουν.	 Όπως	 θα	
συζητηθεί	λεπτομερώς	παρακάτω,	οι	απόψεις	των	φοιτητών/-τριών	διαφοροποιούνται	εν	
μέρει	 ή	 εξ	 ολοκλήρου,	 ανάλογα	 με	 την	 ιδεολογία,	 απ’	 την	 οποία	 αντλούν.	 Παρακάτω,	
αναλύονται	 οι	 απόψεις	 των	 φοιτητών	 και	 φοιτητριών	 κατά	 κατηγορία	 –εν	 προκειμένω	
ορίζεται	ως	κατηγορία	η	κάθε	φοιτητική	παράταξη.	
	

Η	φοιτήτρια	Φ5	της	παράταξης	«Πανσπουδαστική	Κίνηση	Συνεργασίας»	(Π.Κ.Σ.)	
Η	 φοιτήτρια	 Φ5,	 μέλος	 της	 ΠΚΣ,	 απαντάει	 στην	 ερώτηση	 για	 την	 οικονομική	 κρίση	
λακωνικά	και	περιεκτικά,	προσεγγίζοντας	τα	αίτια,	αλλά	και	τις	συνέπειες	της	οικονομικής	
κρίσης	 ταξικά,	με	 τη	φράση	«αυτό	 το	σύστημα	είναι	φτιαγμένο	έτσι	ώστε	οι	πλούσιοι	 να	
γίνονται	 περισσότερο	 πλούσιοι…».	 Αναφέρει	 ότι	 η	 κρίση	 είναι	 σύμφυτη	 αυτού	 του	
συστήματος,	του	καπιταλιστικού,	το	οποίο	είναι	έτσι	δομημένο,	ώστε	να	διευρύνονται	σε	
κάθε	 περίπτωση	 οι	 ανισότητες	 ανάμεσα	 στους	 εργαζόμενους	 και	 τους	 έχοντες,	 την	
εργατική	και	αστική	τάξη	αντίστοιχα.	Στόχος	του	καπιταλισμού,	τονίζει,	είναι	η	διαιώνιση	
της	άνισης	κατανομής	του	πλούτου.	Οι	ιδιώτες	επιχειρηματίες	προσπαθούν	με	κάθε	τρόπο	
να	μειώσουν	τους	μισθούς	των	εργαζομένων,	αυξάνοντας	ταυτόχρονα	τα	δικά	τους	κέρδη,	
ενώ	η	εργατική	τάξη	βιώνει	 την	άμεση	και	 τη	δομική	βία,	στις	διάφορες	εκφάνσεις	 τους,	
καθώς	 κάθε	 εργαζόμενος/-η	 επηρεάζεται	 ποικιλόμορφα	 και	 πολυδιάστατα.	 Το	
αποτέλεσμα,	 όπως	 αναφέρει	 και	 ο	 Galtung	 (Μπονίδης,	 υπό	 έκδοση:	 127-131),	 είναι	 «η	
σωματική	 και	 πνευματική	 του	 πραγμάτωση	 να	 είναι	 ελάσσονος	 βαθμού	 σε	 σχέση	 με	 τη	
δυνάμει	 πραγμάτωσή	 του»,	 που	 είναι	 και	 η	 πραγματική	 έννοια	 της	 βίας.	 Αξίζει	 να	
επισημανθεί	 ότι	 πολλές	 φορές	 η	 αστική	 τάξη	 καταφέρνει	 να	 επιβληθεί	 χωρίς	 τη	 χρήση	
όπλων,	αλλά	με	την	αξιοποίηση	της	πολιτισμικής	βίας.	Με	τα	εργαλεία	που	διαθέτει	από	
παλιά,	αλλά	και	με	τα	νέα	που	επινοεί,	εξασφαλίζει	την	ηγεμονία	της.	Η	κριτική	Έρευνα	της	
Ειρήνης	 αναλαμβάνει	 να	 καταδείξει	 αυτό	 ακριβώς	 το	 υπόβαθρο	 του	 «παγόβουνου	 της	
βίας»,	που	όπως	πρώτος	είπε	ο	Galtung	το	1990,	είναι	μία	σταθερά	που	παραμένει	ίδια	για	
μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	γιατί	ενυπάρχει	στις	διάφορες	κοσμοθεωρίες	και	στα	παγιωμένα	
πολιτιστικά	στοιχεία	κάθε	κοινωνίας,	στο	«βαθύ»	πολιτισμό	της	(ό.	π.:	130-131).		
Στο	σημείο	αυτό	ίσως	είναι	χρήσιμο	να	αναφερθεί	ο	προβληματισμός	του	Gramsci	για	δύο	
ζητήματα	που	άπτονται	της	ηγεμονίας	της	άρχουσας	τάξης.	Το	πρώτο	ζήτημα	αφορά	στην	
επιλογή	 των	 εργαλείων	που	διαθέτουν	οι	 οικονομικές	 ελίτ	 για	 την	άσκηση	 της	 εξουσίας,	
δηλαδή	με	βίαιο	εξαναγκασμό	του	λαού	ή	διαμέσου	της	συγκατάθεσής	 του.	Το	δεύτερο,	
εξίσου	 επίκαιρο,	 είναι	 ο	 δρόμος	 που	 πρέπει	 να	 ακολουθήσει	 η	 εργατική	 τάξη,	 για	 να	
απελευθερωθεί	 απ’	 την	 ηγεμονία	 της	 αστικής,	 για	 να	 κατανοήσει	 και	 να	 υπερβεί	 την	
ιδεολογία	 της	 και	 εντέλει	 την	 ανατροπή	 της	 υπάρχουσας	 καταπιεστικής	 κατάστασης.	 Ο	
Iταλός	 μαρξιστής	 ισχυρίζεται	 ότι	 η	 πραγματική	 δύναμη	 του	 συστήματος	 δεν	 είναι	
απαραίτητα	 η	 κατασταλτική	 επιβολή	 της	 κυρίαρχης	 ιδεολογίας,	 αλλά	 πολλές	 φορές	 η	
κυρίαρχη	 τάξη	 επιβάλλεται,	 επιτυγχάνοντας	 την	 αποδοχή	 από	 τους	 αρχόμενους	 της	
κοσμοαντίληψης	 των	 κυρίαρχων.	 Σύμφωνα	 με	 την	 άποψή	 του,	 οι	 καταπιεσμένοι	 αφού	
πρώτα	 κατανοήσουν	 την	 κοινωνική	πραγματικότητα,	 θα	προσπαθήσουν	 να	βρουν	 και	 να	
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ακολουθήσουν	 τακτική	«αντι-ηγεμονίας»,	 για	 να	 ζήσουν	 χωρίς	 την	 καταπίεση	 των	αστών	
(Σκουλάς,	1996).	
Ως	 προς	 τις	 προτάσεις	 αντιμετώπισης	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 η	 Φ5	 επισημαίνει	 ότι	
«μπορεί	να	αλλάξει	αυτό	αν	πολύ	περισσότεροι	άνθρωποι	πάρουνε	μέρος	 	πολλοί	γενικά	
στον	 αγώνα,	 αν	 περισσότεροι	 άνθρωποι	 καταλάβουν	 ότι	 αν	 μαζικά	 απαιτήσουν	 κάποια	
πράγματα	μπορούν	να	καταφέρουν	κάτι	αν	μαζικά	με	φοιτητικούς	συλλόγους,	για	εμάς	που	
είμαστε	 φοιτητές,	 με	 σωματεία	 για	 τους	 εργαζομένους	 μαζευτούνε	 οι	 κλάδοι,	 ο	 κάθε	
κλάδος	ας	πούμε,	ο	φοιτητικός	κλάδος,	ή	εργαζομένων	και	απαιτήσουν	κάποια	πράγματα»,	
ενώ	συγχρόνως,	δίνει	έμφαση	στην	ανάγκη	συμμετοχής	σε	συλλογικούς	αγώνες,	λέγοντας	
ότι	«για	μένα	το	βασικότερο	είναι	η	συμμετοχή	και	μέσα	από	τη	συμμετοχή		έρχονται	κι	όλα	
τ’	 άλλα,	 έρχεται	 η	 συνειδητοποίηση».	 Σύμφωνα	 με	 τη	 φρεϊριανή	 θεωρία,	 η	 κριτική	
συνειδητοποίηση	αποτελεί	τη	διαδικασία	εκείνη	με	την	οποία	οι	άνθρωποι	ως	γνώστες,	και	
όχι	 απλοί	 δέκτες,	 επιτυγχάνουν	 τη	 σε	 βάθος	 συνειδητοποίηση	 της	 ιστορικοκοινωνικής	
πραγματικότητας	που	διαμορφώνει	 τις	 ζωές	 τους	αφενός	 και	αφετέρου	 της	δυνατότητάς	
τους	να	μεταβάλουν	αυτή	την	πραγματικότητα	(Freire,	1974:	27).		
Μιλώντας	για	τα	προβλήματα	στην	Ελλάδα	και	το	ρόλο	της	Ε.Ε.,	η	φοιτήτρια	επισημαίνει	
ότι	 δε	 θα	 λυθεί	 το	 πρόβλημα	 με	 μια	 ενδεχόμενη	 έξοδο	 της	 χώρας	 απ’	 την	 Ευρωζώνη.	
Πιστεύει	 ότι	 ο	 καπιταλισμός	 και	 η	 καταπίεσή	 του	υφίστανται	 και	μέσα	στην	 Ε.Ε.	 και	 έξω	
από	αυτήν	όταν	κυρίαρχη	είναι	η	αστική	τάξη	και	η	ιδεολογία	της.	Βέβαια,	το	ΚΚΕ,	το	κόμμα	
στο	 οποίο	 πρόσκειται	 η	 παράταξή	 της,	 η	ΠΚΣ,	 ήταν	 το	 πρώτο	 και	 ίσως	 το	 μοναδικό	 που	
μίλησε	για	το	ρόλο	της	Ε.Ε.,	πριν	από	την	υπογραφή	της	Συνθήκης	του	Μάαστριχτ	και	τη	
δημιουργία	 της	 ΟΝΕ:	 Οι	 «αρχιτέκτονες»	 της	 Συνθήκης	 επιχειρούν	 με	 την	 ΟΝΕ	 να	
θεσμοθετήσουν	 τη	 διεθνοποίηση	 των	 μηχανισμών	 διεύρυνσης	 και	 αναπαραγωγής	 του	
κεφαλαίου.	 Κίνητρό	 τους	 δεν	 είναι	 φυσικά	 η	 ευημερία	 των	 λαών,	 όπως	 ψευδεπίγραφα	
διακηρύσσουν	 στην	 εισαγωγή	 της	 Συνθήκης,	 αλλά	 η	 αντιμετώπιση	 των	 δυσκολιών	 στην	
αναπαραγωγή	 του	 κεφαλαίου,	 που	 προέρχονται	 από	 τη	 ραγδαία	 ανάπτυξη	 των	
παραγωγικών	δυνάμεων	και	τον	οξύτατο	ανταγωνισμό	των	αμερικανικών	και	γιαπωνέζικων	
μονοπωλίων	 στο	 χώρο	 της	 Ευρώπης	 και	 σ’	 όλο	 τον	 κόσμο.	 Υποστήριζε	 και	 υποστηρίζει	
επίσης,	 το	 ΚΚΕ,	 ότι	 η	 Ε.Ε./Ευρωζώνη,	 όπως	 κάθε	 ιμπεριαλιστική	 συμμαχία,	 ως	
καπιταλιστική	 ένωση,	 δεν	 μπορεί	 να	 είναι	 συνεκτική	 διακρατική	 συμμαχία	 (Ριζοσπάστης,	
2017)	 .	 Άρα	 για	 την	 ΠΚΣ	 η	 διέξοδος	 για	 την	 οικονομική	 κρίση	 δε	 συναρτάται	 με	 την	
παραμονή	 ή	 την	 έξοδό	 μας	 από	 την	 Ε.Ε.	 Άξιο	 προσοχής	 είναι	 ότι	 ενώ	 αντλεί	 από	 τη	
μαρξιστική	 ιδεολογία,	 διαφοροποιείται	 απ’	 τη	 φοιτήτρια	 της	 Αρ.Πα,	 η	 οποία	 αντλεί	 σε	
πολλά	θέματα	απ’	την	ίδια	ιδεολογία.	Εντύπωση	βέβαια	προκαλεί	και	η	έλλειψη	διάθεσης	
συνεργασίας	των	δύο	αυτών	παρατάξεων	ή	ακριβέστερα	η	αντιπαλότητά	τους.		
Για	 τους	 πρόσφυγες,	 η	 Φ5	 αναφέρει	 πρώτα	 μια	 ανθρωπιστική	 προσέγγιση,	 ότι	 «το	
καλύτερο	[…]	θα	ήτανε	να	τους	αντιμετωπίζουμε	ως	ανθρώπους	γιατί	αυτή	τη	στιγμή	τους	
αντιμετωπίζουμε	 είτε	 σαν	 αγρίμια	 είτε	 σαν	 αρρώστους	 που	 αν	 έρθουν	 πολύ	 κοντά	 θα	
κολλήσουμε	κάτι».	Εντοπίζει	την	υποκρισία	της	Ε.Ε.	και	σ’	αυτό	το	πρόβλημα	και	είναι	υπέρ	
της	αλληλεγγύης.	Δε	συμφωνεί	με	 τη	φιλανθρωπία,	 που	 επιδεικνύουν	συνήθως	οι	αστοί	
για	 τους	 λόγους	 τους,	 μιας	 και	 η	 φροντίδα	 των	 αδυνάμων	 πρέπει	 να	 είναι	 μέλημα	 μιας	
λαϊκής	 δημοκρατίας.	 Σ’	 αυτό	 το	 σημείο,	 σχολιάζει	 τη	 δράση	 των	 Μη	 Κυβερνητικών	
Οργανώσεων	 στο	 ζήτημα	 του	 προσφυγικού	 ως	 υποκριτική,	 παίρνοντας	 θέση	 και	
παραλληλίζοντας	κάθε	μορφή	φιλανθρωπίας	με	μία	στάση	υποκρισίας,	αφού,	όπως	κριτικά	
υπογραμμίζει,	«δίνουνε	ένα	ποσό	έτσι	ώστε	οι	άνθρωποι	οι	οποίοι	βρίσκονται	σε	δύσκολη	
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θέση	να	συνεχίζουν	να	βρίσκονται	σε	αυτή	την	άσχημη	θέση,	απλά	να	συνεχίσουν,	να	μην	
πεθάνουν,	απλά	να	συνεχίσουν	να	είναι	σε	μία	άσχημη	θέση,	όσο	μπορούνε,		και	το	θεωρώ	
τελείως	υποκρισία».	Στο	εν	λόγω	σημείο	αναφέρεται	στη	νεοφιλελεύθερη	λογική	των	ΜΚΟ	
και	του	ανθρωπισμού	της	Δύσης,	που	πάνω	απ’	όλα	εξυπηρετεί	και	προωθεί	τη	διατήρηση	
του	 status	 quo	 και	 την	 κυριαρχία	 συγκεκριμένων	 κοινωνικών	 ομάδων	 έναντι	 άλλων	
(Richmond,	 1994),	 	 χωρίς	 να	 θίγει	 τα	 οικονομικά	 συμφέροντα,	 για	 να	 εξαλειφθούν	 οι	
«ρίζες»	 του	προσφυγικού	«προβλήματος»	 (Nielsen,	 1989).	Παράλληλα,	η	Φ5	αναφέρεται	
πολύ	εύστοχα	και	κριτικά	στον	φιλελευθερισμό	και	συντηρητισμό,	στο	πλαίσιο	των	οποίων	
αναπτύσσεται	 μία	 στάση	 αφενός	 εθνικιστική	 και	 αφετέρου	 καχυποψίας	 και	 ρατσιστικών	
αντιλήψεων	απέναντι	στην	ομάδα	των	προσφύγων,	υιοθετώντας	πάλι	τον	όρο	«υποκρισία»	
στην	 αρχή	 του	 λόγου	 της.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 αναφέρει	 «το	 επικαλύπτει	 όλο	 αυτό	 ένα	
πέπλο	υποκρισίας	το	οποίο	το	θεωρώ,	σαφώς	υπάρχει	για	ένα	λόγο,	γιατί	αν	έρθουν	εδώ	
πολλοί	πρόσφυγες	θα	ζητήσουνε	δουλειά	και	πού	να	τους	βρεις	δουλειά	και	τι	δουλειά	να	
τους	βρεις	και	φυσικά	πρέπει	να	τους	έχεις	κλεισμένους	μέσα	σε	camps	γιατί	άμα	βγούνε	
έξω	θα	βιάσουνε	θα	ληστέψουνε».	
Η	 άποψή	 της	 για	 την	 άνοδο	 των	 νεοναζιστικών	 κομμάτων	 έχει	 επίσης	 ταξικό	 πρόσημο,	
καθώς	αναφέρει	ότι	«…για	τα	φασιστικά	κόμματα	είναι	κάτι	το	οποίο	ήταν	αναμενόμενο		με	
τον	Τραμπ	και	τη	Λεπέν,,	γιατί	ο	καπιταλισμός	βρίσκεται	σε	ένα	πτωτικό	σημείο	και	σαφώς	
χρειάζονται	κάποιες	δυνάμεις	να	τρομάζουνε	τον	κόσμο,	να	τον	κρατάνε	μέσα	στα	σπίτια	
του,		να	φοβάται	να	αγωνιστεί…».	Εστιάζει	λιγότερο	στον	ανθρώπινο	παράγοντα,	σε	σχέση	
με	 τη	 Φ3	 (της	 Αρ.Πα.),	 θεωρώντας	 τις	 περισσότερες	 καταστάσεις	 νομοτελειακές	 στο	
καπιταλιστικό	 σύστημα.	 Παρεμβαίνει	 χωρίς	 δεύτερη	 σκέψη,	 όπως	 δηλώνει,	 όταν	 βλέπει	
επιθέσεις	ακροδεξιών	σε	ανυπεράσπιστους/-ες.	Έχει	κριτική	συνειδητοποίηση,	προσπαθεί	
να	 χειραφετηθεί,	όμως	δεν	μπορεί	 να	 τεκμηριώσει	 κάποιες	φορές	αυτά	που	υποστηρίζει	
απ’	τη	μαρξιστική	ιδεολογία.		
	

Η	φοιτήτρια	Φ3	του	σχήματος	«Αριστερή	Παρέμβαση»	(Αρ.Πα.)	
Η	φοιτήτρια	της	Αρ.Πα.	μιλάει	για	την	κρίση	θεωρητικά	αλλά	και	βιωματικά.	Αναφέρει	τις	
άκαρπες	προσπάθειές	της	για	εύρεση	έστω	και	περιστασιακής	εργασίας	της	ίδιας,	αλλά	και	
μέλους	της	οικογένειάς	της.	Αντλώντας	απ’	την	ιδεολογία	της	αλλά	και	απ’	τα	προσωπικά	
της	βιώματα,	κάνει	λόγο	και	για	την	εκμετάλλευση	των	εργαζομένων	απ’	 τους	εργοδότες	
τους.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 προσπερνά	ως	φυσιολογικό	 και	 σύνηθες	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	
φοιτητές/-τριες	 αναγκάζονται	 να	 εργασθούν	 λόγω	 οικονομικών	 δυσκολιών,	 αν	 και	 η	
παράταξή	 της	 αγωνίζεται	 για	 πρόσβαση	 όλων	 των	 νέων	 στο	 αγαθό	 της	 μόρφωσης.	
Προφανώς	 η	 ίδια,	 όπως	 και	 πολλοί	 άλλοι,	 έχουν	 «φυσικοποιήσει»	 την	 ιδέα	 ότι	 η	
οικονομική	 κρίση	 έχει	 σαν	 συνέπεια	 την	 αύξηση	 του	 αριθμού	 των	 φοιτητών/-τριών	 που	
παράλληλα	με	τις	σπουδές	τους	αγωνίζονται	και	για	το	μεροκάματο.	Ανησυχητικό,	επίσης,	
είναι	 το	 γεγονός	 πως	 η	 εκμετάλλευση	 των	 φοιτητών/-τριών	 στην	 εργασία,	 όσων	
καταφέρνουν	να	βρουν	έστω	κάποια	περιστασιακή,	θεωρείται	 ένα	φυσικό,	δεδομένο	και	
αποδεκτό	γεγονός	στην	ελληνική	κοινωνία.	Τα	δεδομένα	είναι	διαφορετικά	για	τα	παιδιά	
της	αστικής	τάξης,	με	τους	γόνους	των	οικογενειών	αυτών	να	απολαμβάνουν	τα	προνόμιά	
τους	και	στον	τομέα	της	εκπαίδευσης.	
Είναι	χαρακτηριστικό	το	απόσπασμα	στο	οποίο	επικοινωνεί	τις	απόψεις	για	την	οικονομική	
κρίση,	τα	αίτια,	τις	συνέπειες	αυτής,	κατορθώνοντας,	ορθά	και	εύστοχα,	να	το	συνδέσει	και	
με	άλλες	«κρίσεις»	και	σύγχρονα	κοινωνικά	προβλήματα,	όπως	αυτό	του	προσφυγικού.	Πιο	
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συγκεκριμένα,	αναφέρει:	«Αντικειμενικά	τώρα	είναι	τετριμμένο	αυτό	αλλά	είναι	πολιτικές	
επιλογές	δηλαδή	είναι	αυτό	που	έλεγε	και	ο	Μπρεχτ	ότι	άμα	θες	ρε	παιδί	μου	να	μιλήσεις	
για	την	πολιτική	θα	πρέπει	να	πεις	ότι	η	πολιτική	είναι	και	η	τιμή	του	φασολιού.	Άρα	άμα	
θες	να	μιλήσεις	για	την	οικονομική	κρίση	θα	πρέπει	να	πεις	ότι	είναι	και	πολιτική	επιλογή.		
αντικειμενικά	όπως	αυτή	τη	στιγμή	 	ας	το	πούμε	διεξάγεται	για	παράδειγμα	η	 ιστορία	με	
έναν	 τρόπο	 έχουνε	 παρθεί	 επιλογές	 	 οι	 οποίες	 και	 σε	 διεθνές	 επίπεδο	 έχουνε	 να	 λένε	
πόλεμο	έχουνε	να	λένε	ρε	παιδί	μου	ιμπεριαλισμό	έχουνε	να	λένε	ουσιαστικά	εξαγωγή	της	
κρίσης	από	τις	μητροπόλεις	όπως	είναι	η	Αμερική	όπως	είναι	η	Γερμανία	 	σε	χώρες	όπως	
είναι	η	 Συρία	 και	 εκεί	πέρα	 να	βλέπουμε	 τις	ακραίες	 εικόνες	 	αλλά	 είναι	 και	 επιλογές	οι	
οποίες	σου	λένε	ότι	άμα	δεν	έχεις	πόλεμο	για	παράδειγμα	έχεις	μνημόνιο	είναι	πολιτικές	οι	
οποίες	 πέρα	 από	 τις	 μητροπόλεις	 έχουν	 ρε	 παιδί	 μου	 και	 τις	 εγχώριους	 εκφραστές	 τους	
έχουν	και	την	ίδια	την	κυβέρνηση	αντικειμενικά	και	η	ίδια	δεν	έχει	πάρει	 	ούτε	νομίζω	ρε	
παιδί	μου	κι	εμείς	σαν	σχήμα	τρέφαμε	την	αυταπάτη	ότι	θα	πάρει	διαφορετική	τροπή	το	
πράγμα	 	 φαινότανε	 δηλαδή	 ότι	 ούτε	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 έχει	 σκοπό	 να	
αποδεσμευτεί	 ούτε	 έχει	 σκοπό	 αυτό	 που	 έλεγε	 το	 να	 ελαφρύνουμε	 ρε	 παιδί	 μου	 τον	
κόσμο».	
Η	τοποθέτησή	της	για	την	κρίση	έχει	σαφώς	αριστερό	πρόσημο.	Η	άποψή	της	διαφέρει	απ’	
αυτές	των	άλλων	φοιτητών	και	φοιτητριών,	υπάρχει	σαφώς	κριτική	συνειδητοποίηση	και	η	
φοιτήτρια	 είναι	 σε	 κάποιο	 βαθμό	 χειραφετημένη,	 αλλά	 προσπαθεί	 διαρκώς	 για	 τη	
χειραφέτησή	 της	 κι	αυτό	 είναι	πολύ	σημαντικό.	Αναζητά	 τις	 ευθύνες	 για	 τα	προβλήματα	
που	βιώνει	και	βιώνουν	πολλοί	άνθρωποι	 	 (οικονομική	κρίση,	προσφυγικό,	πόλεμοι)	στις	
καπιταλιστικές	 σχέσεις	 παραγωγής,	 που	 προωθεί	 η	 κυρίαρχη	 ελίτ	 της	 Ευρώπης,	
αναφέροντας	πολύ	συγκεκριμένα	και	πολύ	εύστοχα	στις	διάφορες	απαντήσεις	που	δίνει,	
τον	ιμπεριαλισμό.	Επιβεβαιώνει	έτσι	την	άποψη	ότι	ο	πόλεμος,	ως	μια	μορφή	άμεσης	βίας	
και	ως	η	κορυφή	του	παγόβουνου	ενός	μη	ειρηνικού,	βίαιου,	συστήματος	έχει	τις	ρίζες	του	
στον	δυτικό	τρόπο	οργάνωσης	των	καπιταλιστικών	κοινωνιών,	οι	δομές	και	οι	μηχανισμοί	
των	 οποίων	 ασκούν	 βία	 σε	 άτομα	 και	 σε	 λιγότερο	 ανεπτυγμένα	 κράτη	 (Μπονίδης,	 υπό	
έκδοση:	 126).	 Πρόκειται,	 λοιπόν,	 για	 τις	 πολιτικές	 πρακτικές	 του	 ιμπεριαλισμού	 και	 των	
οικονομικών	 σχέσεων	 εξουσίας,	 τις	 οποίες	 η	Φ3,	 πολύ	 κριτικά,	 περιγράφει	 μέσα	 από	 το	
γνωστό	 στη	 διεθνή	 βιβλιογραφία	 σχήμα	 μητρόπολη-περιφέρεια,	 όπου	 ως	 μητρόπολη	
αναφέρονται	από	 την	Φ3	η	Αμερική	 και	 η	 Γερμανία,	 ενώ	ως	περιφέρεια	η	 Ελλάδα	 και	 η	
Συρία,	 με	 τις	 πρώτες	 ως	 μητροπόλεις	 να	 διαχέουν	 τις	 υπάρχουσες	 δομές	 καταπίεσης,	
εκμετάλλευσης	 και	 εξουσίας	 προς	 τις	 δεύτερες,	 τις	 χώρες	 της	 περιφέρειας,	 είτε	 με	 τη	
μορφή	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 και	 των	 μνημονιακών	 πολιτικών	 είτε	 με	 τη	 μορφή	 του	
πολέμου	αντιστοίχως,	για	να	εκληφθούν	εκεί	από	τους	καταπιεσμένους	και	καταπιεσμένες	
ως	αληθείς.	Μάλιστα,	οι	ιμπεριαλιστικές	αυτές	πρακτικές,	σχολιάζει	η	Φ3,	έχουν	σε	εθνικό	
επίπεδο	 (της	 περιφέρειας)	 τους	 εγχώριους	 υποστηρικτές	 τους,	 υπονοώντας	 την	 κρατική	
εξουσία	και	τις	κυρίαρχες	κοινωνικές	ομάδες.	
Στο	ίδιο	πνεύμα	εντοπίζεται	κριτικά	και	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	ως	ένας	μηχανισμός	που	από	
τη	φύση	του	δεν	εξυπηρετεί	την	Ευρώπη	των	λαών.	Θεωρεί	ότι	η	έξοδος	της	χώρας	απ’	την	
Ε.Ε.,	 το	ΝΑΤΟ	και	τους	άλλους	οργανισμούς	εξουσίας	θα	δώσει	μια	ανάσα	στην	ελληνική	
κοινωνία,	απαιτείται	όμως	και	ρήξη	με	τις	δομές	αυτές,	για	να	υπάρξει	κέρδος	για	το	λαό.	O	
λόγος	της	ανέδειξε	και	κάτι	άλλο	σημαντικό,	τον	ευρωσκεπτικισμό,	που	επικρατεί	σε	πολλά	
ευρωπαϊκά	κράτη,	με	τη	σημείωση	ότι	η	έξοδος	απ’	την	ευρωζώνη,	χωρίς	άλλους	στόχους	
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δεν	 είναι	 απαραίτητα	 συμφέρουσα	 για	 το	 λαό,	 με	 χαρακτηριστικό	 το	 παράδειγμα	 της	
Λεπέν	στη	Γαλλία.		
Η	 Φ3	 θέτει	 το	 θέμα	 της	 προσωπικής	 ευθύνης,	 όμως	 η	 προσέγγισή	 της	 είναι	 εντελώς	
διαφορετική	απ’	αυτή	άλλων	φοιτητών,	όπως	για	παράδειγμα	των	δύο	φοιτητών	της	ΔΑΠ,	
Φ1	και	Φ2.	Είναι	σημαντικό,	όπως	λέει	η	ίδια,	«από	ένα	σημείο	και	μετά	περνάει	και	στο	
δικό	 σου	 χέρι	 το	 πως	 το	 απαντάς	 […]	 άμα	 δε	 βρεις	 κι	 εσύ	 τρόπο	 να	 πατήσεις	 πάνω	 στα	
πόδια	σου	και	να	υψώσεις	κι	ανάστημα	δεν	θα	γίνει	να	προχωράει	το	πράγμα»,	δηλαδή	να	
αναλάβει	 ο/η	 κάθε	 καταπιεσμένος/-η	 τις	 προσωπικές	 του/της	 ευθύνες	 συμμετοχής	 σε	
συλλογικούς	αγώνες	αποτίναξης	της	εκμετάλλευσης.	Επιμένει,	σωστά	κατά	την	άποψή	μας,	
ότι	 αγώνες	 με	 «ανάθεση»	 δεν	 μπορούν	 να	 γίνουν.	 Πραγματικά	 «οι	 διαφωνίες	 καναπέ	 ή	
πληκτρολογίου»	δεν	προσφέρουν	κάτι	στο	λαϊκό	κίνημα,	οι	συλλογικές	διεκδικήσεις	είναι	
απαραίτητες	 για	 το	 μετασχηματισμό	 της	 κοινωνίας.	 Το	 κάθε	 άτομο,	 λοιπόν,	 οφείλει	 να	
τηρεί	 προσωπική	 αγωνιστική	 στάση	 και	 να	 δραστηριοποιείται	 για	 τη	 διεκδίκηση	 των	
δικαιωμάτων	του,	όπως	για	παράδειγμα	οι	φοιτητές/-τριες	στους	φοιτητικούς	συλλόγους	ή	
οι	εργαζόμενοι/-ες	στα	αντίστοιχα	σωματεία	τους,	γιατί	όπως	γράφει	και	ο	Paulo	Freire,	«Η	
συμμετοχή	 και	 η	 κινητοποίηση	 μπορούν	 να	 ενδυναμώσουν	 το	 άτομο	 και	 να	 συμβάλουν	
στην	κριτική	του	συνειδητοποίηση».		
Συνεχίζοντας,	πιο	συγκεκριμένα	για	το	προσφυγικό	ζήτημα	η	Φ3	εξήγησε	την	άποψή	της,	
ότι	 το	 θέμα	 αυτό	 «μπορεί	 να	 το	 πιάσει	 από	 πάρα	 πολλές	 σκοπιές	 κανείς,	 μπορεί	 να	 το	
πιάσει	από	το	κομμάτι	των	αιτίων	που	το	δημιουργούν,	δηλαδή	εκεί	πέρα	σίγουρα	πρέπει	
να	κάνεις	μια	αναφορά	στον	πόλεμο	και	σ’	όλα	αυτά	που	έλεγα	πριν	για	το	πώς	η	ΚΡΙΣΗ	
διοχετεύεται	σε	αυτές	τις	χώρες	υπό	τη	μορφή	του	πολέμου	και	των	βομβαρδισμών».	Είναι	
αναμφισβήτητα	 σωστή	 η	 εκτίμησή	 της,	 ότι	 συνδέεται	 η	 καπιταλιστική	 κρίση	 με	 τους	
πολέμους,	ότι	τα	κέρδη	της	κυρίαρχης	ανά	τον	κόσμο	τάξης	δημιουργούν	πέραν	των	άλλων	
και	 θέματα	 προσφυγικών	 ροών	 και	 μεταναστευτικών	 κυμάτων.	 Παράλληλα,	 προχωρά	
σχολιάζοντας	 τη	διαχείριση	 του	προσφυγικού,	που	σε	συνδυασμό	με	 τη	ρύθμιση	και	 τον	
έλεγχο,	αποτελεί	όρο-κλειδί	της	προσφυγικής	κρίσης	και	προβληματικής	στο	πραγματιστικό	
παράδειγμα	 σκέψης,	 όπου	 η	 πολιτική	 και	 η	 οικονομική	 εξουσία	 συσσωρεύονται	 και	
διαμοιράζονται	 άνισα	 στο	 παγκόσμιο	 σύστημα	 (Richmond,	 1994).	 Ασκεί	 κριτική	 στην	
ευρωπαϊκή	κι	εθνική	πολιτική	ρύθμισης	των	προσφυγικών	ροών	με	τις	διμερείς	συμφωνίες,	
όπως	μεταξύ	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	Τουρκίας,	στην	οποία,	μάλιστα	«η	Ελλάδα	έδωσε	με	
τα	δυο	χέρια	την	υπογραφή	της»,	εννοώντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	την	 ιδεολογική	επιβολή	
της	 Ευρώπης	 στην	 Ελλάδα,	 καθώς	 και	 τις	 πολιτικές	 διαχείρισης	 του	 προσφυγικού,	 στα	
πρότυπα	 των	 οποίων	 οι	 πρόσφυγες	 «στην	 καθημερινότητά	 τους	 είναι	 σα	 τα	 ζώα	
στοιβαγμένοι».	 Πρόκειται	 για	 τις	 παγκοσμίως	 γνωστές	 πρακτικές	 στοιβάγματος	 σε	
προσφυγικά	 στρατόπεδα,	 σύμφωνα	 με	 τις	 οποίες	 οι	 πρόσφυγες	 παύουν	 να	
αντιμετωπίζονται	 ως	 άνθρωποι	 από	 τις	 εθνικές	 κυβερνήσεις	 και	 τους	 διεθνείς	
διακυβερνητικούς	 και	 μη	 κυβερνητικούς	 οργανισμούς,	 αλλά	 συγκεντρώνονται	 και	
«στοιβάζονται»	 σε	 αποθήκες	 απομονωμένων	 περιοχών,	 εκτός	 των	 αστικών	 κέντρων,	
δημιουργώντας,	έτσι,	προσφυγικά	γκέτο	(Esbenshade,	2011˙	Richmond,	1994).		
Πέρα	από	την	ανθρωπιστική	προσέγγιση	του	θέματος,	εντοπίζει	και	τον	ταξικό	χαρακτήρα	
της	 υπόθεσης.	 Επισημαίνουμε,	 ειδικότερα,	 ότι	 η	 Φ3	 τονίζει	 την	 ταξική	 αλληλεγγύη	 που	
οφείλουμε	 να	 καταδείξουμε	 ως	 προς	 τους	 πρόσφυγες.	 Αναγνωρίζει	 την	 ανθρωπιστική	
αλληλεγγύη	που	 έχουν	 καταδείξει	 οι	 Ελληνίδες	 και	 οι	 Έλληνες,	 αλλά	ασκεί	 την	 αριστερή	
κριτική	 της,	 υπογραμμίζοντας	 πως	 «αντικειμενικά	 δε	 λύνεται	 ούτε	 με	 το	 να	 πεις	 ότι	 “θα	
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δώσω	κάποια	ρούχα	παραπάνω”	ούτε	να	πεις	με	το	ότι	“κρίμα	είναι	οι	άνθρωποι”	και	να	το	
δεις	 από	 ανθρωπιστική	 σκοπιά»,	 συμπληρώνοντας	 αργότερα	 ότι	 «ο	 ελληνικός	 λαός	 έχει	
δείξει	 αλληλεγγύη	 υπήρχε	 ένα	 κύμα	 αλληλεγγύης	 […]	 στα	 πλαίσια	 της	 ανθρωπιστικής	
αλληλεγγύης	αλλά	υπήρχανε	και	παραδείγματα	ταξικής	αλληλεγγύης	αν	θέλετε”,	δίνοντας,	
έτσι,	 υπό	 ένα	 πρίσμα	 ταξικής	 συνείδησης	 και	 κριτικής	 συνειδητοποίησης	 έμφαση	 στην	
ταξική	 διάσταση	 της	 αλληλεγγύης.	 Είναι	 εμφανής	 η	 κριτική	 συνειδητοποίηση	 της	
συγκεκριμένης	φοιτήτριας,	φαίνεται	ότι	αντλεί	απ’	την	αριστερή	και	μαρξιστική	ιδεολογία	
και	ταυτόχρονα	υπάρχει	αγωνία	χειραφέτησης.		
Μιλώντας	για	το	νεοναζισμό,	προχωράει	ένα	βήμα	παραπάνω,	συνδέοντάς	τον	σε	πρώτη	
φάση	με	 την	 ίδια	 την	ύπαρξη	και	ηγεμονία	 της	αστικής	 τάξης,	αλλά	παρουσιάζει	 και	μια	
δεύτερη	 διάσταση,	 ότι	 «και	 ο	 ιστορικός	 ρόλος	 του	 φασισμού	 δεν	 ήτανε	 απλά	 να	
καταδικάσει	 τον	 μαύρο	 ή	 τον	 ομοφυλόφιλο	 ή	 ούτω	 καθεξής	 ο	 ιστορικός	 ρόλος	 του	
φασισμού,	 πώς	 να	 το	 πούμε,	 συμπυκνώνεται	 στην	 έννοια	 ρε	 παιδί	 μου	 […]	 στον	
κορπορατισμό	βασικά	η	 οποία	σημαίνει	 ότι	 οι	φασίστες	αυτό	που	 επιλέγουνε	 να	 κάνουν	
είναι	να	διασπάσουν	την	ενιαιότητα	της	εργατικής	τάξης	αυτό	σημαίνει	ότι	αυτά	τα	οποία	
λέει	η	Χρυσή	Αυγή	ότι	«έρχονται	οι	πρόσφυγες	και	μας	παίρνουν	τις	δουλειές»	έχει	να	λέει	
στα	 σωματεία	 ότι	 χτυπάμε	 οποιαδήποτε	φωνή	αντίστασης	 γιατί	 είμαστε	 το	 δεξί	 χέρι	 του	
συστήματος».	 Τέλος,	 είναι	 σημαντική	 η	 αισιόδοξη,	 ουσιαστική	 και	 αγωνιστική	 θέση	 που	
εκφράζει	 για	 την	 αντιμετώπιση	 της	 ανόδου	 αυτών	 των	 δυνάμεων	 η	Φ3,	 ότι	 «τώρα	 ποια	
είναι	η	λύση;	εγώ	νομίζω	ότι	ο	κόσμος	πρέπει	[…]	στο	κομμάτι	του	φασισμού	να	σταματήσει	
να	φοβάται	να	ξέρει	ότι	μπορεί	να	δώσει	απάντηση	και	μπορεί	να	δώσει	απάντηση	από	το	
οργανωμένο	αντιφασιστικό	κίνημα».		
	

Οι	φοιτητές	Φ1	και	Φ2	της	παράταξης	«Δημοκρατική	Ανανεωτική	Πρωτοπορία	–	Νέα	
Δημοκρατική	Φοιτητική	Κίνηση	(Δ.Α.Π.	–	Ν.Δ.Φ.Κ.)	

Οι	 φοιτητές	 της	 ΔΑΠ	 θεωρούν	 ότι	 η	 οικονομική	 κρίση	 πλήττει	 τους	 ανθρώπους	 της	
κοινωνίας	 σε	 κάθε	 χώρα	 ανεξάρτητα	 από	 την	 κοινωνική	 τάξη	 στην	 οποία	 ανήκουν.	 Η	
προσέγγισή	 τους	 σε	 όλα	σχεδόν	 τα	 θέματα	στερείται	 ταξικού	στοιχείου	 και	 οι	 αναφορές	
τους	περιορίζονται	στο	 εθνικό	στοιχείο.	 Στο	 λόγο	 τους	υπάρχουν	οι	φράσεις	«οι	 Έλληνες	
υποφέρουν	απ’	την	κρίση»,	«οι	Γερμανοί	πιστεύουν»,	ακριβώς	επειδή	η	φιλελεύθερη	ή	και	
η	νεοφιλελεύθερη	προσέγγιση	που	υιοθετούν,	δεν	προβάλλει	τις	ταξικές	διαφοροποιήσεις.		
Παρουσιάζει,	επίσης,	ενδιαφέρον	το	γεγονός,	πως	στην	ερώτηση	σχετικά	με	τα	αίτια	που	
προκάλεσαν	 την	 οικονομική	 κρίση,	 έδωσαν	 μεγάλη	 έμφαση	 στην	 ατομική	 ευθύνη	 του	
πολίτη,	τονίζοντας	με	επανάληψη	ότι	«Οι	πάντες	και	τα	πάντα	και	εμείς	οι	 ίδιοι	φταίμε»,	
«Όλοι	 όλοι	 φταίμε»,	 «Και	 αυτοί	 που	 διοικούν	 και	 διοικούσαν	 και	 θα	 διοικήσουν	 πάλι	
φταίνε».	Γίνεται	μια	νύξη	και	για	την	ευθύνη	των	διοικούντων,	αλλά	δηλώνουν	ρητά	ότι	ο	
βασικός	 υπεύθυνος	 και	 υπαίτιος	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 πέρα	 και	 πάνω	από	 το	 κράτος,	
είναι	το	άτομο,	ο/η	Έλληνας/-ίδα	και	η	σύγχρονη	νοοτροπία	του/της,	στη	βάση	της	οποίας	
«Ο	Έλληνας	έχει	μάθει	στον	εύκολο	δρόμο,	το	όνειρό	του	ήταν	να	γίνει	δημόσιος	υπάλληλος	
για	να	κάθεται	και	να	πληρώνεται,	επαναπαύεται	στον	εύκολο	τρόπο	και	βολεύεται».	Είναι	
αξιοσημείωτο	ότι	εκφράστηκε	και	η	βιολογική	προέκταση	της	ευθύνης	«μπορεί	να	είναι	και	
στοιχείο	του	DNA	από	ένα	σημείο	και	μετά,	δηλαδή	ότι	ο	Έλληνας	έχει	μάθει	λίγο	πολύ	στον	
εύκολο	δρόμο»,	για	να	τονιστεί	η	συνολική	ευθύνη	του	έθνους.		
Γίνεται	 κατανοητό	 ότι	 η	 ερμηνεία	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 ως	 προσωπικής	 ή	 και	 εθνικής	
ευθύνης,	 στο	 κυρίαρχο	 ιδεολογικοπολιτικό	 πλαίσιο,	 παρουσιάζεται	 ως	 αυταπόδεικτο	
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γεγονός	 και	 γίνεται	 απολύτως	 αποδεκτή.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 η	 ερμηνεία	 -	 θέση	 αυτή	
αναπαράγει	 την	 κυρίαρχη	 καπιταλιστική	 ιδεολογία	 της	 (νεο)φιλελεύθερης	 δημοκρατίας,	
όπου	η	έμφαση	δίδεται	στην	ατομικότητα	και	την	(ατομική)	ελευθερία,	με	τον	άνθρωπο	να	
λογίζεται	 περισσότερο	 ως	 μονάδα,	 θεωρητικά	 αποπλαισιωμένος	 από	 την	 υποταγμένη	
κοινωνική	 τάξη	 στην	 οποία	ανήκει,	 στη	 βάση	 της	 κυρίαρχης	αντίληψης	πως,	ως	 πολίτης,	
έχει	 την	 ελευθερία	 και	 τα	 δικαιώματα	 να	 συμμετέχει	 ενεργά	 στην	 πολιτική	 λήψη	
αποφάσεων	(Li	&	Hersh,	2002).	
Σε	 σχέση	 με	 τις	 συνέπειες	 της	 κρίσης,	 οι	 δύο	 φοιτητές	 ισχυρίζονται	 ότι	 μια	 οικονομική	
κρίση	 έχει	 συνέπειες	 για	 όλους	 και	 προφανώς	 δεν	 πιστεύουν	 ή	 δεν	 επιθυμούν	 να	
παραδεχτούν	 ότι	 κάποιοι/-ες,	 ίσως	 αξιοποιούν	 περιόδους	 κρίσης	 για	 να	 αυξήσουν	 τον	
πλούτο	 τους	 και	 να	 εκμεταλλευτούν	 ακόμη	 περισσότερο	 τους/τις	 εργαζομένους/-ες,	
καταστρατηγώντας	 πολύ	 πιο	 εύκολα	 και	 γρήγορα	 τα	 κεκτημένα	 δικαιώματα	 των	
εργαζομένων.	Φαίνεται	ότι	οι	απόψεις	τους	συγκλίνουν	στη	θέση	ότι	«η	οικονομική	κρίση	
επηρεάζει	τους	πάντες,	ναι	μεν	έχουν	πληγεί	περισσότερο	οι	μεσαίες	και	κατώτερες	τάξεις,	
αλλά	 και	 οι	 εύποροι	 που	 υπήρχαν	 πριν,	 σίγουρα	 […]	 αντιμετωπίζουν	 προβλήματα,	 γιατί	
είχαν	συνηθίσει	και	σε	έναν	άλλον	τρόπο	ζωής».		
Με	 το	 σκεπτικό	 τους,	 η	 μεσαία	 και	 κατώτερη	 τάξη	 μπορεί	 να	 εξαθλιωθούν	 κατά	 τη	
διάρκεια	 μιας	 οικονομικής	 κρίσης,	 όμως	 και	 οι	 εύποροι/-ες	 ενδεχομένως	 θα	 στερηθούν	
κάποια	 απ’	 τα	 «αυτονόητα	 προνόμιά	 τους».	 Το	 θέμα	 της	 γενικής	 κρίσης	 ή	 γενικής	
ευμάρειας	ενός	λαού,	χωρίς	τη	διάσταση	της	ταξικής	ανισότητας,	φαίνεται	ότι	δε	μπορεί	να	
συμβεί,	όπως	έγραψαν	οι	Μάρξ-Ένγκελς	στο	έργο	τους	Γερμανική	Ιδεολογία.	Εξηγούν	πως	
επειδή	τα	άτομα	αποζητούν	μόνο	το	ατομικό	τους	συμφέρον,	το	οποίο	δε	συμπίπτει	με	το	
κοινό	 συμφέρον,	 τους	 επιβάλλεται	 μια	 γενική	 απατηλή	 μορφή	 της	 κοινότητας	 των	
συμφερόντων	τους	και	επιβάλλεται	ως	«ξένο»	και	«ανεξάρτητο»	συμφέρον	ένα	ιδιαίτερο	
και	 ιδιάζον	 «γενικό»	 συμφέρον	 (Μηλιός,	 1989).	 Οι	 δύο	 φοιτητές	 της	 δεξιάς	 παράταξης,	
αντλώντας	απ’	 τους	 ίδιους	 ιδεολογικούς	πόρους,	 προσεγγίζουν	 την	οικονομική	 κρίση	 και	
τις	συνέπειές	της	με	ίδιο	ή	παραπλήσιο	τρόπο.	Κατά	την	άποψή	τους,	η	κρίση	πλήττει	«τους	
πάντες».	Δεν	αντιλαμβάνονται	 ή	 δεν	παραδέχονται	 ότι	 η	 κοινωνική	 τάξη	 επηρεάζει	 κάθε	
έκφανση	 της	 ζωής	 του	 ανθρώπου,	 ιδιαίτερα	 σε	 περιόδους	 κρίσης.	 Εξισώνονται	 η	
εξαθλίωση	 που	 βιώνουν	 κάποιοι/-ες	 με	 τη	 στέρηση	 της	 πολυτέλειας	 που	 κάποιοι/-ες	
απολάμβαναν.	 Ο	 Φ2	 μιλάει	 για	 μια	 «περιρρέουσα	 ατμόσφαιρα»,	 φράση	 που	 επίσης	
υποδηλώνει	 ότι	 γίνεται	 κάτι	 φυσικό,	 έξω	 απ’	 τις	 ανθρώπινες	 ενέργειες.	 Η	 συγκεκριμένη	
φράση	χρησιμοποιήθηκε	αυθόρμητα,	μάλλον	γιατί	 έχει	φυσικοποιηθεί	στο	μυαλό	 του	 το	
γεγονός	 ότι	 το	 υπάρχον	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 είναι	 η	 μοναδική	 και	φυσική	 εξέλιξη	 της	
κοινωνίας.	Δηλώνει	την	ανησυχία	του	για	την	αύξηση	των	φόρων,	αλλά	στη	σκέψη	του	δεν	
υπάρχει	ή	τουλάχιστον	δεν	προκύπτει	απ’	τα	λεγόμενά	του	η	σύνδεση	της	φοροδιαφυγής	
της	 αστικής	 τάξης	 με	 τα	 ελλείμματα	 του	 κράτους.	 Δεν	 υπάρχει	 στις	 απόψεις	 του	 καμιά	
αναφορά	 στις	 απάτες	 των	 κρατικοδίαιτων	 μεγαλοεπιχειρηματιών,	 στις	 φορολογικές	
«διευκολύνσεις»	 για	 το	 εφοπλιστικό	 κεφαλαίο	 και	 άλλα	 συμβαίνοντα	 στα	 καπιταλιστικά	
κράτη,	 τα	 οποία	 φορτώνουν	 στις	 πλάτες	 του	 λαού	 χρέη	 και	 δυσβάσταχτες	 οικονομικές	
υποχρεώσεις.	
Υιοθετούν,	λοιπόν,	άκριτα	τον	κοινωνικό	αυτοματισμό	και	διαφαίνεται	η	αντίληψή	τους	για	
το	 κράτος,	 το	 οποίο	 θεωρούν	 τροχοπέδη	 για	 την	 ανάπτυξη.	 Σύμφωνα	 με	 την	 κυρίαρχη	
ιδεολογία,	απ’	την	οποία	αντλούν,	η	επιχειρηματικότητα,	ως	η	βάση	στην	οικονομία	κάθε	
χώρας,	δίνει	διέξοδο	στην	ανεργία.	Αντίθετα,	το	κράτος	απαιτείται	να	συρρικνωθεί,	αφού	
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το	 κοινωνικό	 κράτος	 είναι	 η	 πηγή	 όλων	 των	 δεινών.	 Οι	 συγκεκριμένοι	 φοιτητές	 είναι	 σε	
ψευδή	 συνείδηση	 και	 υιοθετούν	 την	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 χωρίς	 δεύτερη	 σκέψη,	 παρόλο	
που	και	οι	ίδιοι/οικογένειές	τους	ανήκουν	σε	μικρομεσαία	στρώματα.	Παρά	ταύτα,	γίνεται	
στο	τέλος	αν	και	εμμέσως	–και	 ίσως	ακούσια–	αναφορά	στην	ψευδή	συνείδηση,	«μας	το	
έχουνε	βάλει	έτσι	στο	μυαλό,	ώστε	να	βολευόμαστε	και	εμείς,	να	βολεύονται	και	οι	άλλοι,	
να	 κάνουν	 όλοι	 τη	 δουλειά	 τους»,	 όμως	 ο	 ίδιος	 (ο	 φοιτητής-μέλος	 ΔΑΠ)	 αδυνατεί	 να	
εντοπίσει	πως	και	ο	 ίδιος	βρίσκεται	σε	ψευδή	συνείδηση	και	κυρίως	μιλάει	αόριστα,	δεν	
αναφέρεται	 ποιοι/-ες	 έχουν	 μεθοδεύσει	 τη	 συνειδητή	 και	 στοχευμένη	 προπαγάνδα	 (για	
«να	το	βάλουν	στο	μυαλό	μας»)	και	σε	τι	ακριβώς	τους	εξυπηρετεί.		
Στο	ίδιο	πνεύμα	οι	δύο	φοιτητές	σε	σχέση	με	την	αντιμετώπιση	της	κρίσης,	επισημαίνουν	
ότι	«Επενδύσεις	πρέπει	 να	γίνουν	σε	αυτή	 τη	χώρα	κάποια	στιγμή,	 να	έρθει	η	ανάπτυξη,	
δηλαδή	τώρα	αυτή	τη	στιγμή	ακόμη	και	 το	πλεόνασμα	που	υπάρχει	αυτή	τη	στιγμή	είναι	
ένα	εικονικό	πράγμα,	δηλαδή	είναι	λογικό.	Και	ένα	παράδειγμα	από	τα	σπίτια	μας,	όταν	δεν	
θα	πληρώσεις	τη	ΔΕΗ,	δεν	θα	πληρώσεις	το	νερό,	δεν	θα	πληρώσεις	το	τηλέφωνο	θα	έχεις	
λεφτά	στην	 τσέπη	σου	γιατί	δεν	θα	έχεις	δώσει.	Αλλά	αυτά	 τα	λεφτά	όντως	 τα	 έχεις;	 Τα	
έχεις	απλώς	 για	 να	φαίνονται.	 Έτσι	 είναι	 και	 τώρα,	 όταν	δεν	 εξοφλούνται	 οι	 οφειλές	 της	
χώρας,	 εκεί	 που	υπάρχουν	 οφειλές,	 εάν	 όντως	υπάρχουν	 οφειλές,	 εάν	 όντως	υπάρχει	 το	
χρέος,	πόσο	είναι	αυτό	το	χρέος,	παρόλα	αυτά	με	αυτήν	την	πραγματικότητα	κινούμαστε,	
οπότε	 	 όταν	δεν	 εξοφλούνται	αυτά	και	παίρνεις	αλλά	για	 να	εξοφλήσεις	αυτά	είναι	 ένας	
φαύλος	κύκλος,	οπότε		μόνο	μέσω	της	ανάπτυξης	και	των	επενδύσεων».		
Συνεπείς	 στο	 φιλελεύθερο	 μοντέλο	 της	 ελεύθερης	 αγοράς,	 οι	 δύο	 φοιτητές	 της	 ΔΑΠ	
εκφράζουν	την	άποψη	ότι	η	ανάπτυξη	είναι	εφικτή	μέσω	των	 ιδιωτικών	επιχειρήσεων,	οι	
οποίες	πρέπει	να	έχουν	φοροελαφρύνσεις/κίνητρα,	για	να	λειτουργήσει	η	αγορά.	Βέβαια	η	
πρότασή	 τους	 δεν	 τεκμηριώνεται	 απ’	 τα	 πραγματικά	 γεγονότα,	 μιας	 και	 στα	 χρόνια	 της	
μεταπολίτευσης,	που	επικρατούσε	αυτό	το	μοντέλο,	δε	γνώρισε	η	Ελλάδα	την	περιβόητη	
ανάπτυξη,	αλλά	αντίθετα	έφτασε	στη	χρεοκοπία.	
Στην	 ερώτηση	 για	 το	 προσφυγικό	 ζήτημα,	 οι	 ίδιοι	 φοιτητές,	 δηλώνουν	 ότι	 «η	 χώρα	 δεν	
μπορεί	να	το	αντέξει,	αντικειμενικά	δεν	γίνεται,	ούτε	οικονομικά	ούτε	κοινωνικά,	έτσι	όπως	
γίνονται	 τα	 πράγματα,	 γιατί	 αρχίζει	 και	 ξεφεύγει	 από	 ένα	 σημείο	 και	 μετά».	 Έχει	
φυσικοποιηθεί	 στις	 συνειδήσεις	 τους,	 ότι	 τους	 πρόσφυγες	 δεν	 μπορεί	 να	 τους	 αντέξει	 η	
Ελλάδα,	δεν	θα	είναι	καλό	για	την	οικονομία	της	ούτε	για	την	κοινωνική	της	συνοχή.	Έτσι,	
από	τη	μία,	φαίνεται	πως	οι	οικονομικές	σχέσεις	παρεισφρέουν	στην	ίδια	την	κοινωνία	και	
όλα	 αντιμετωπίζονται	 υπό	 το	 πρίσμα	 (οικονομικού)	 κέρδους	 και	 ζημίας.	 Απ’	 την	 άλλη,	 η	
άποψη	πως	κοινωνικά	δεν	θα	το	αντέξει	η	Ελλάδα	υπονοεί	μια	ξενοφοβική	και	ρατσιστική	
τάση	 και	 αντίληψη,	 ιδιαίτερα	 όταν	 ο	Φ2	 τονίζει	 ότι	 «ΝΑΙ	 αλλά	 τι	 να	 κάνουμε	 τώρα;	 Δεν	
γίνεται	όλοι	εδώ	πέρα,	αντικειμενικά	δεν	γίνεται,	δηλαδή	η	χώρα	δεν	μπορεί	να	το	αντέξει	
και	από	οικονομική	 κατάσταση	και	 κοινωνικά	πλέον»	 υιοθετώντας	δηλαδή	μία	θέση	που	
«τρομοκρατεί»	για	απειλή	της	εθνικής	ταυτότητας	και	ρήξη	της	κοινωνικής	συνοχής	από	το	
αιώνιο	σύμβολο	της	ετερότητας,	 τον	πρόσφυγα,	ο	οποίος	συχνά	λογίζεται	ως	παράνομος	
μετανάστης	(Richmond,	1993).	
Άλλωστε,	 αυτά	 τα	 παραδείγματα	 σκέψης	 και	 πρακτικής	 συνδέονται	 και	 ερμηνεύονται	 εν	
πολλοίς	 συγχρονικά,	 μέσω	 του	 εθνικισμού	στην	 εποχή	 της	 κρίσης,	 που	 καλλιεργείται	 και	
αναπτύσσεται	 στον	 δυτικό	 κόσμο	 (παραδείγματα	 οι	 διάφορες	 κυβερνήσεις	 και	 η	 άνοδος	
της	ακροδεξιάς	στην	αναπτυγμένη	Δύση).	 Ισχυροποιείται	έτσι	η	άποψη	 (Milza,	2004:	12),	
ότι	 η	 άνοδος	 ακροδεξιών	 και	 φασιστικών	 ιδεών,	 πρακτικών	 και	 σχημάτων	 συνδέεται	 με	
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κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές	 παραμέτρους,	 που	 δεν	 λειτουργούν	 ανεξάρτητα,	 αλλά	
αλληλοεπηρεάζονται.	Στις	περισσότερες	κοινωνίες,	όπως	και	στην	ελληνική,	φαίνεται	στην	
πράξη,	ότι	η	ακροδεξιά	επικαλύπτεται	και	μοιράζεται	σε	κάποιο	βαθμό	κοινές	αξίες	με	την	
κατεστημένη	δεξιά.		
Ενδιαφέρον	 και	 αντιφάσεις	 παρουσιάζουν	 αντίστοιχα,	 οι	 θέσεις	 των	 δύο	 φοιτητών	 σε	
επίπεδο	 διαχείρισης	 του	 προσφυγικού	 ζητήματος,	 και	 συγκεκριμένα	 σε	 ό,τι	 αφορά	 στη	
δράση	 των	Μη	 Κυβερνητικών	 Οργανώσεων.	 Ενώ	 υπό	 μία	 (νεο)φιλελεύθερη	 σκοπιά,	 την	
οποία	 και	 υιοθετούν	 γενικότερα	 οι	 φοιτητές,	 η	 δραστηριοποίηση	 διακυβερνητικών,	 Μη	
Κυβερνητικών	Οργανισμών	και	μη	κερδοσκοπικών	εταιριών	σε	συνεργασία	με	 το	κράτος,	
αποτελεί	 την	 –αν	 όχι	 επιβαλλόμενη–	 τουλάχιστον	 συνήθη	 νεοφιλελεύθερη	 πολιτική	
πρακτική	 της	 Δύσης,	 εν	 προκειμένω	 κρίνεται	 ως	 καχύποπτη	 από	 τους	 φοιτητές.	 Έτσι,	
φαίνεται	 πως	 οι	 δύο	 φοιτητές	 δεν	 συμφωνούν	 συνολικά	 με	 τη	 δράση	 των	ΜΚΟ,	 αν	 και	
αδυνατούν	 να	 επιχειρηματολογήσουν	 υπέρ	 της	 θέσης	 τους,	 δημιουργώντας	 ένα	
μυστηριακό	 κλίμα	 γύρω	 απ’	 τις	 οργανώσεις	 αυτές	 και	 τους	 τρόπους	 που	 δρουν	 (π.χ.	
διερωτώνται	 οι	 δύο	 φοιτητές	 «ΠΟΙΟΣ	 είναι	 ο	 ΣΚΟΠΟΣ	 ΤΟΥΣ	 εν	 τέλει;»,	 «Τι	 γίνεται	 εκεί	
πέρα;	Προωθούν	πράγματα;»	και	 επισημαίνουν	ότι	«Να	μη	δρουν	ανεξέλεγκτα	γιατί	 εκεί	
πέρα	 γίνεται	 πανηγύρι	 αυτή	 τη	 στιγμή	 σ’	 όλα	 αυτά	 	 ποιος	 ξέρει	 τι	 λεφτά	 παίρνουν	 […]	
κανείς	 δεν	 τις	 ελέγχει	 ούτε	 το	 ίδιο	 το	 κράτος	 ξέρει	 πόσες	 ΜΚΟ	 υπάρχουν	 πόσα	 λεφτά	
παίρνουν	 αυτές	 οι	 ΜΚΟ	 γιατί	 παίρνουν	 λεφτά»).	 Βέβαια,	 το	 γεγονός	 αυτό	 περισσότερο	
εντείνει	 την	ψευδή	 συνειδητοποίηση	 και	 την	 ιδεολογική	 σύγχυσή	 τους,	 παρά	 τους	 θέτει	
εντός	ενός	πλαισίου	μίας	ορθής	και	κριτικής	αμφισβήτησης,	αφού	αν	και	γίνεται	νύξη	σε	
οικονομικά	συμφέροντα	–και	ορθώς–,	η	βάση	αμφισβήτησης	από	την	οποία	εκκινούν	δεν	
έχει	 να	 κάνει	 με	 ένα	 κριτικό	 πρίσμα	 θέασης,	 αλλά	 περισσότερο	 με	 τις	 απόψεις	 που	
κυριαρχούν	σε	διάφορα	μέσα	(Μ.Μ.Ε.)	σε	σχέση	με	τις	ΜΚΟ.	
Αντίστοιχα,	 οι	 Φ1	 και	 Φ2	 αντιμετωπίζουν	 και	 το	 ζήτημα	 της	 εκπαίδευσης	 των	 παιδιών	
προσφύγων,	αναφέροντας	«να	τους	εντάξουμε	ΟΣΟ	ΜΠΟΡΟΥΜΕ»,	συμπληρώνοντας	«Όσο		
μπορούμε	να	τους	δώσουμε	κάτι	από	τον	πολιτισμό	μας	σε	εισαγωγικά,	γιατί	όταν	εσύ	θα	
πάρεις	το	παιδί,	το	προσφυγόπουλο	και	θα	του	δώσεις	ελληνική	παιδεία,	θα	τον	βάλεις	να	
εγκαθίστανται	σε	ένα	πλαίσιο	ας	το	πούμε	πιο	ευρωπαϊκό»,	«Το	παιδί	αυτό	θα	αφομοιωθεί	
μακροπρόθεσμα».	Στη	σαφώς	ρατσιστική	αυτή	άποψη,	οι	πρόσφυγες	ως	οι	έτεροι	«άλλοι»	
(ή	 οι	 εχθρικοί	 «άλλοι»),	 μην	 ανήκοντας	 στο	 ενιαίο	 εθνικό	 «εμείς»	 των	 Ελληνίδων	 και	
Ελλήνων,	 αντιμετωπίζονται	 ως	 οι	 λιγότερο	 πολιτισμένοι	 –σε	 σύγκριση	 με	 τον	 πάντοτε	
πολιτισμένο	 ελληνικό	 λαό–	 	 και	 η	 εκπαίδευση	 των	 παιδιών	 προσφύγων	 έγκειται	 στην	
αφομοίωσή	 τους	στην	 ελληνική	 εκπαίδευση	και	 την	 κουλτούρα	 του	ανώτερου	ελληνικού	
και	ενίοτε	ευρωπαϊκού	πολιτισμού.	
Στο	 ζήτημα	 του	 νεοναζισμού,	 παρατηρούμε	 ότι	 οι	 φοιτητής	 Φ1,	 ως	 αναμενόταν,	 δεν	
προέβη	 σε	 κανέναν	 προβληματισμό	 ή	 αναστοχασμό	 σχετικά	 με	 τις	 βαθύτερες	 αιτίες	 της	
«χαοτικής»,	 όπως	 την	 ανέφερε,	 κατάστασης	 που	 έχει	 να	 κάνει	 με	 την	 άνοδο	 του	
νεοναζισμού,	επιμένοντας	σε	μία	επιφανειακή	της	ερμηνεία,	τονίζοντας	την	κρίση	ως	αιτία.	
Επιπλέον,	 υποκύπτει	 σε	 μία	 αντίφαση.	 Από	 τη	 μία	 κατακρίνει	 το	 μασκάρεμα	 του	
νεοφασισμού	 σε	 εθνικό	 πατριωτισμό,	 ενώ	 αμέσως	 μετά	 υποστηρίζει	 ότι	 «οι	 πρόγονοι	
σήμερα	 θα	 ντρέπονταν	 για	 εμάς»,	 θέση	 η	 οποία	 άρρητα	 δηλώνει	 τη	 σύνδεση	 του	
εθνικισμού	 με	 την	 νεοφιλελεύθερη	 ιδεολογία,	 της	 οποίας	 είναι	 φορέας,	 όπως	 και	 την	
εσφαλμένη	αντίληψη	για	τη	γραμμική	εξέλιξη	της	ιστορίας.	Αυτό,	βέβαια,	αναδεικνύει	και	
ένα	 επιχείρημα	 της	 ανάλυσής	 μας,	 σύμφωνα	 με	 το	 οποίο	 ο	 νεοφασισμός	 αποτελεί	 την	
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ακραία	 μορφή	 του	 νεοφιλελευθερισμού.	 Παράλληλα,	 η	 άνοδος	 νεοναζιστικών	
μορφωμάτων,	 κομμάτων	 και	 απόψεων	 και	 πρακτικών	 ευρύτερα,	 ερμηνεύεται	 με	 τρόπο	
αντίστοιχο	για	την	οικονομική	κρίση:	η	ευθύνη	είναι	ατομική	και	συγκεκριμένα	«φταίει»	η	
έλλειψη	παιδείας	και	μόρφωσης.	Ο	Φ2	αναφέρει	 χαρακτηριστικά:	«[…]	είμαστε	άξιοι	 της	
μοίρας	μας	κάποιες	φορές	δηλαδή	τα	θέλουμε	και	τα	παθαίνουμε	δεν	γίνεται	να	έρχεται	η	
χρυσή	αυγή	να	σου	λέει	αυτά	που	σου	λέει		να	βλέπεις	με	τα	ΜΑΤΙΑ	σου	περιστατικά		να	
βλέπεις	στο	ίντερνετ		να	βλέπεις	σ’	όλον	τον	κόσμο	τι	γίνεται		και	να	πηγαίνεις	να	ψηφίζεις	
χρυσή	αυγή».	
Τελικά,	 στην	 περίπτωση	 των	 δύο	 φοιτητών	 για	 τα	 περισσότερα	 από	 τα	 υπό	 συζήτηση	
θέματα	και	τις	διαστάσεις	τους	εντοπίζεται	σε	μεγάλο	βαθμό	η	θεωρία	του	Marcuse:	πιο	
συγκεκριμένα,	 η	 κυρίαρχη	 ιδεολογία	 επεκτείνεται	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 που	 η	 ψευδής	
συνείδηση	στην	οποία	βρίσκεται	ο	άνθρωπος,	όχι	μόνο	δεν	του	επιτρέπει	να	αναστοχαστεί	
κριτικά	σχετικά	με	τις	αιτίες	ενός	πολιτικού	και	κοινωνικού	φαινομένου,	αλλά	συστηματικά	
τον	οδηγεί	σε	μία	ανάλγητη	και	παθητική	στάση	απέναντι	στο	φαινόμενο	και	τελικώς,	στην	
αποδοχή	του	ως	απολύτως	φυσικού.	Αυτό	αποτελεί	τυπικό	χαρακτηριστικό	γνώρισμα	του	
«Μονοδιάστατου	Ανθρώπου	(One-Dimensional	Man)»	του	Marcuse,	σύμφωνα	με	το	οποίο	
η	καπιταλιστική	κοινωνία	και	οι	διάφοροι	μηχανισμοί	 της	κυριαρχούν	σε	 τόσο	παράλογο	
βαθμό	και	τόσο	μεγάλη	ένταση	στον	άνθρωπο	και	τις	σχέσεις	(παραγωγής),	με	αποτέλεσμα	
το	παράδοξο	και	το	παράλογο	να	δίνει	την	αίσθηση	του	λογικού,	ενώ	η	κοινωνική	κριτική	
την	αίσθηση	του	παράλογου	(Wulf,	2003).	
	

Ο	φοιτητής	Φ4	της	παράταξης	«Πανελλήνια	Αγωνιστική	Σπουδαστική	Παράταξη»	
(Π.Α.Σ.Π.)	

Ο	Φ4	δε	θέλησε	να	πει	ευθέως	–αρχικά,	κατά	τη	συνέντευξη–	ότι	ανήκει	στην	παράταξη	της	
ΠΑΣΠ,	αν	 και	 τελικά	 το	ανέφερε.	Η	 εντύπωση	που	σχηματίσαμε	ήταν	ότι	 δεν	αισθάνεται	
πολύ	σίγουρος	ή	περήφανος	για	την	επιλογή	του.	Προτίμησε	να	θέσει	τον	εαυτό	του	στον	
αριστερό	χώρο	αλλά	αυτό	δεν	προκύπτει	ακριβώς	από	τα	λεγόμενά	του.		
Όταν	 ερωτήθηκε	 για	 την	 οικονομική	 κρίση	 και	 τις	 συνέπειές	 της,	 έκανε	 αναφορά	 στον	
καπιταλισμό,	δεν	έδειξε	όμως	να	εννοεί	αυτό	που	σχολίασαν	οι	φοιτήτριες	του	αριστερού	
χώρου	για	τα	καπιταλιστικά	χαρακτηριστικά	της	κρίσης.	Η	άποψή	του	περιείχε	αντιφάσεις,	
αφήνοντας	 να	 εννοηθεί	 ότι	 κατακρίνει	 το	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 απ’	 τη	 μια	 πλευρά,	
θεωρεί	 όμως	 φυσιολογική	 την	 ηγεμονία	 του.	 Έτσι,	 ενώ	 ξεκίνησε	 να	 αποδώσει	 την	
οικονομική	κρίση	στον	βασικό	υπαίτιο	–το	παγκόσμιο	πολιτικό,	οικονομικό	και	κοινωνικό	
καπιταλιστικό	σύστημα–	σταδιακά	αποπροσανατολίζεται	όλο	και	περισσότερο	και	ο	λόγος	
του	 υιοθετεί	 πολλά	 σημεία	 της	 κυρίαρχης	 νεοφιλελεύθερης	 ιδεολογίας,	 κάνοντας	 πολύ	
γρήγορα	ξεκάθαρο	το	γεγονός	ότι	δεν	είναι	σε	θέση	να	αναλύσει	την	αρχική	του	θέση	και	
να	 οριοθετήσει	 με	 ορισμένο	 περιεχόμενο	 τις	 πιθανές	 δομές	 του	 συστήματος,	 τους	
μηχανισμούς	 και	 τρόπους	 που	 ο	 καπιταλισμός	 δημιουργεί	 και	 εκμεταλλεύεται	 την	
οικονομική	 κρίση.	 Πολύ	 γρήγορα	 εγκαταλείπει	 την	 αριστερή	 οπτική	 και	 υιοθετεί	 τη	
φιλελεύθερη	ή	συντηρητική	σκοπιά,	όταν	δηλώνει	ότι	για	την	οικονομική	κρίση	ευθύνεται	
και	ο	λαός.	Παράλληλα,	η	σκέψη	του	ότι	«μια	επιχείρηση	για	να	επιβιώσει,	αναγκάζεται	να	
πάρει	 ασφυκτικά	 μέτρα»	 αποκαλύπτει	 ότι	 δανείζεται	 το	 πρίσμα	 θέασης	 της	 κυρίαρχης	
τάξης.		
Είναι	 αξιοσημείωτο	 πως,	 αν	 και	 έχει	 προηγουμένως	 ονοματίσει	 τον	 καπιταλισμό	 και	
διατείνεται	πως	αυτός	είναι	το	αίτιο,	αποτυγχάνει	να	αναγνωρίσει	την	ελεύθερη	αγορά	για	
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αυτό	που	είναι:	τον	μηχανισμό	ανταλλαγής	και	κατανομής	που	ρυθμίζοντας	τη	λειτουργία	
των	ανθρωπίνων	και	κοινωνικών	σχέσεων,	εξυπηρετεί	το	καπιταλιστικό	σύστημα	(Bowles,	
1991),	 τον	 μηχανισμό,	 δηλαδή,	 που	 ελέγχει	 την	 οικονομία	 της	 αγοράς	 στη	 βάση	 της	
σύστασης	της	κοινωνίας	ως	κοινωνίας	της	(ελεύθερης)	αγοράς,	όπου	οι	κοινωνικές	σχέσεις,	
η	ίδια	η	κοινωνία,	ενσωματώνονται	στους	κανόνες	της	οικονομίας	(οικονομίας	της	αγοράς)	
(Wood,	1999).	Η	ελεύθερη	αγορά	γίνεται,	μάλιστα	–σε	σημαντικό	βαθμό–	αποδεκτή		όταν	
ο	Φ4	αναφέρει	ότι	«αναγκαστικά	δεν	μπορούμε	να	το	αλλάξουμε».		
Απ’	 τη	συνέντευξη	 του	φοιτητή	 της	ΠΑΣΠ	 ξεχωρίζει,	 επίσης,	 το	σημείο	 εκείνο,	 στο	οποίο	
γίνεται	 αναφορά	 στα	 αντιθετικά	 ζεύγη	 «βορράς-νότος»	 και	 «κέντρο-περιφέρεια».	
Σύμφωνα	με	τους/τις	ερευνητές/τριες	της	Κριτικής	Έρευνας	της	Ειρήνης,	αυτό	το	μοντέλο	
των	 διεθνών	 σχέσεων	 στο	 υπάρχον	 παγκόσμιο	 σύστημα	 αλλά	 και	 της	 οργάνωσης	 της	
κοινωνίας	 στα	 έθνη-κράτη,	 προσδιορίζεται	 από	 δομές	 εξάρτησης	 των	 οικονομικά	
αδύναμων	 «περιφερειών»	 απ’	 τα	 ισχυρά	 κέντρα	 (Μπονίδης,	 υπό	 έκδοση:	 134-135).	 Οι	
αντιφάσεις	 διέπουν	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 συνέντευξής	 του,	 καθώς	 κατακρίνει	 τις	
ιδιωτικοποιήσεις,	 γιατί	 θεωρεί	 ότι	 μ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 οι	 πλούσιοι	 συνεχίζουν	 να	
πλουτίζουν	 και	 να	 ενισχύουν	 τη	 δύναμή	 τους,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 ο	 απλός	 λαός	 είναι	
επιβαρυμένος	 με	 την	 αποπληρωμή	 των	 χρεών,	 αλλά	 την	 ίδια	 στιγμή	 αναφέρεται	 στην	
ανάγκη	εύρεσης	«ενός	εθνικού	προϊόντος,	το	οποίο	θα	μπορούσε	να	παρέχει	αποκλειστικά	
η	Ελλάδα	και	 να	 εξασφαλίζει	 οικονομικούς	πόρους	από	αυτό,	αφού	θα	συνέβαλε	στο	 να	
αυξηθεί	 η	 ανταγωνιστικότητα,	 η	 παραγωγή,	 η	 απασχόληση	 και	 εν	 τέλει	 το	 εθνικό	
εισόδημα».	Δηλαδή	το	ταξικό	στοιχείο	μετατράπηκε	σε	εθνικό.	
Για	 τους	 πρόσφυγες	 ο	Φ4	 θεωρεί	 ότι	 πρέπει	 να	 υπάρχει	 ευαισθησία	 και	 ενσυναίσθηση,	
θεωρεί	όμως	ότι	κρίση	και	προσφυγικό	έχουν	φέρει	την	ελληνική	κοινωνία	στα	όριά	της	και	
μπορεί		να	στραφούν	σε	ακροδεξιά	κόμματα.	Δηλώνει	έκπληκτος	με	τη	λήθη	των	Ελλήνων	
για	 τα	 ολοκαυτώματα	 που	 υπέστησαν	 απ’	 τους	 ναζί	 και	 αποδίδει	 την	 άνοδο	 του	
νεοφασισμού/νεοναζισμού,	 πέραν	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 στην	 έλλειψη	 παιδείας	 των	
ατόμων.	 Επίσης,	 αναφέρει	 χαρακτηριστικά	 σχετικά	 με	 τα	 άτομα	 που	 ασπάζονται	 τις	
ακραίες	 δεξιές	 και	 ναζιστικές	 απόψεις,	 ότι	 έχουν	 «λιγότερο	 μυαλό	 απ’	 το	 φυσιολογικό	
άνθρωπο»,	 υπονοώντας,	 όπως	 και	 ο	 φοιτητής	 Φ2,	 ότι	 ένα	 «βιολογικό	 χαρακτηριστικό»	
αποτελεί	 αίτιο	 για	 την	 άνοδο	 του	 νεοναζισμού.	 Γνωρίζουμε,	 όμως,	 ότι	 ο	
νεοφασισμός/νεοναζισμός	 αναζωπυρώνεται	 από	 το	 νεοφιλελεύθερο	 καπιταλιστικό	
σύστημα,	 το	 οποίο	 ασκεί	 στα	 άτομα	 δομική	 βία	 (άνισες	 σχέσεις	 εξουσίας,	 ανεργία,	
φτώχεια,	 φυλετικός	 και	 κοινωνικός-πολιτισμικός	 ρατσισμός,	 διακρίσεις,	 ξενοφοβία,	
ομοφοβία,	 διάφορες	 καθημερινές	 εκφάνσεις	 της	ανισότητας),	 αλλά	 και	άμεση	μέσω	 των	
κρατικών	 μηχανισμών	 καταστολής.	 Έτσι,	 οι	 καπιταλιστικές	 δομές	 και	 μηχανισμοί	
«φυσικοποιούν»	 την	 εθνικιστική	 ιδεολογία	 του	 νεοναζισμού	 και	 νομιμοποιούν	 την	
παρουσία	 του	στον	 εκλογικό	 χώρο,	 διαμορφώνοντας	στα	άτομα	«ψευδή	συνείδηση»	 για	
την	πραγματική	ταυτότητα	του	φασιστικού	μορφώματος.	Με	μια	κουβέντα,	ο	νεοναζισμός	
αποτελεί	το	«δεκανίκι»	του	νεοφιλελεύθερου	καπιταλιστικού	συστήματος.	
Στο	 ζήτημα	 της	 εκπαίδευσης	 των	 παιδιών	 προσφύγων,	 παίρνει	 σαφή	 θέση	 υπέρ	 της	
ένταξης	 στα	 πρωινά	 τμήματα,	 κάνοντας	 χρήση	 ορισμένων	 επιχειρημάτων	 μέσα	 από	 τα	
βιώματά	του	και	παράλληλα,	αναθεματίζει	τα	επεισόδια	στο	Ωραιόκαστρο	και	τις	εν	λόγω	
φιλοναζιστικές	 πολιτικές	 πρακτικές,	 σχολιάζοντας	 πως	 «όλοι	 οι	 υπόλοιποι	 θα	 έλεγα	 ότι	
φταίμε	 <	 που	 είμαστε	 συνένοχοι	 σ’	 όλο	 αυτό,	 δεν	 ξεσηκωθήκαμε	 καν	 ν’	 αντιδράσουμε».	
Εμμέσως	 και	 μάλιστα	 πολύ	 ορθά	 και	 με	 κριτικό	 πνεύμα,	 θα	 λέγαμε	 ότι	 αναφέρεται	 στη	
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συγκρότηση	 ενός	 αντιφασιστικού	 κινήματος	 και	 ενός	 συλλογικού	 αγώνα	 δράσης	 και	
διεκδίκησης.	 Αδυνατεί,	 ωστόσο,	 να	 συνεχίσει	 τη	 σκέψη	 του	 κι	 ενώ	 η	 συζήτηση	 θα	
μπορούσε	δυνητικά	να	προσεγγίζει	μία	ταξική	συνείδηση,	τελικά	κάτι	τέτοιο	δε	γίνεται.		
Θα	 λέγαμε,	 λοιπόν,	 ότι	 ο	Φ4	 κινείται	 ανάμεσα	 στις	 δύο	 ιδεολογίες,	 την	 αριστερή	 και	 τη	
δεξιά,	 αντλώντας	 πόρους	 και	 από	 τις	 δύο,	 ίσως	 χωρίς	 να	 τις	 έχει	 κατανοήσει.	 Δίνει	 την	
εντύπωση	 ότι	 αισθάνεται	 καλά	 όταν	 χρησιμοποιεί	 αριστερή	φρασεολογία,	 όμως	 αμέσως	
αυτοαναιρείται.	 Με	 την	 παράταξη	 στην	 οποία	 είναι,	 υποθέτουμε	 πως	 τον	 συνδέουν	 η	
συνήθεια	 και	 ευρύτεροι	 συναισθηματικοί	 λόγοι	 (όνειρο	 που	 έγινε	 πραγματικότητα,	 ίσως	
ήθελε	να	ενταχθεί	απ’	 τα	μαθητικά	χρόνια	και	δεν	ήταν	εφικτό).	Είναι	φανερό	ότι	νιώθει	
καταπίεση	απ’	τις	υπάρχουσες	δομές,	λέει	χαρακτηριστικά	«ο	καπιταλισμός	δε	σ’	αφήνει	ν’	
αναπνεύσεις».	 Λείπει,	 ωστόσο,	 από	 τον	 φοιτητή	 η	 κριτική	 συνειδητοποίηση,	 δηλαδή	 η	
διαδικασία	εκείνη,	με	την	οποία	–σύμφωνα	με	τον	Φρέιρε–	οι	άνθρωποι	ως	γνώστες,	και	
όχι	 απλοί	 δέκτες,	 επιτυγχάνουν	 ταυτόχρονα	 μια	 σε	 βάθος	 συνειδητοποίηση	 της	
ιστορικοκοινωνικής	πραγματικότητας	που	διαμορφώνει	τις	ζωές	τους	και	της	δυνατότητάς	
τους	να	μεταβάλουν	αυτή	την	πραγματικότητα	(Freire,	1974:	27).		
	

Αναστοχασμός	
Αναστοχαζόμενοι	 τις	 απόψεις	 που	 εξέφρασαν	 οι	 φοιτητές/-τριες,	 μέλη	 των	 παρατάξεων,	
που	 προαναφέρθηκαν,	 πιστεύουμε	 ότι	 ισχύουν	 πολλά	 απ’	 αυτά	 που	 αναφέρει	 ο	
Παυλόπουλος	 (2016),	 ότι	 δηλαδή	 «Με	 το	 πέρασμα	 των	 χρόνων	 τα	 πολιτικά	 κόμματα	
κατάφεραν	 να	 απορροφήσουν	 τη	 δυναμική	 του	 κινήματος,	 ακύρωσαν	 τον	 αυθορμητισμό	
και	την	επαναστατικότητά	του	και	μετέτρεψαν	τις	πολιτικές	νεολαίες	σε	υποκαταστήματά	
τους,	 αφού	 πρώτα	 τις	 μόλυναν	 με	 τη	 γραφειοκρατία	 και	 τον	 καιροσκοπισμό	 τους…».	Οι	
παρατάξεις	 και	 οι	 νεολαίες	 των	 κομμάτων	 γενικότερα	 «αντί	 να	 εισηγούνται	 και	 να	
επιβάλλουν	τις	απόψεις	τους	στους	πατρώους	πολιτικούς	σχηματισμούς,	έγιναν	αποδέκτες	
και	 διεκπεραιωτές	 αποφάσεων	 που	 λαμβάνονταν	 εν	 αγνοία	 και	 ερήμην	 τους…»	 (ό.	 π.).	
Ειδικότερα	για	το	φοιτητικό	κίνημα	διαπιστώνεται	ότι	τα	μέλη	των	φοιτητικών	παρατάξεων	
αναλώνονται	 σε	 «βερμπαλισμό,	 αναπαραγωγή	 των	 ίδιων	 στερεοτύπων,	 ανούσια	
συνθηματολογία.».	Επαληθεύεται,	επίσης,	 	και	η	επόμενη	ρήση	του	Παυλόπουλου	(ό.	π.),	
ότι	δηλαδή	«Αποκαλύπτεται	καθαρά	στα	μάτια	μας	η	μετάλλαξη	που	έχει	συντελεστεί.	Ο	
ατομικισμός	 έχει	 αντικαταστήσει	 τη	 συλλογικότητα,	 το	 συμφέρον	 την	 ιδεολογία,	 ο	
στρατωνισμός	στα	κόμματα	την	ελεύθερη	σκέψη,	η	κομματική	ιδιοτέλεια	την	υπεράσπιση	
των	 λαϊκών	 συμφερόντων,	 ο	 συντηρητισμός	 την	 προοδευτικότητα».	 Αυτό	 που	 θα	
συμπληρώσουμε		εμείς	είναι	ότι,	σ’	αυτές	τις	συνθήκες,	η	Κριτική	Παιδαγωγική	της	Ειρήνης	
καλείται	να	κινητοποιηθεί,	με	κάθε	πρόσφορο	μέσο,	για	κοινωνική	και	πολιτική	αφύπνιση	
των	φοιτητών/-τριών,	 καθώς	 και	 την	 ενεργοποίηση	 των	ατόμων	 τόσο	σε	προσωπικό	όσο	
και	 συλλογικό	 επίπεδο,	 με	 άμεσο	 επακόλουθο	 τη	 δράση	 τους	 για	 την	 αναδόμηση	 της	
κοινωνίας.	Η	παρούσα	εργασία-έρευνα	ίσως	αποτελέσει	ένα	πρώτο,	μικρό,	αλλά	σημαντικό	
βήμα	προς	αυτό	το	στόχο,	σύμφωνα	με	τις	προσδοκίες	των	ερευνητών/-τριών.	
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Η	φτώχεια	των	Ρομά	ως	κομμάτι	του	κοινωνικού	αποκλεισμού	και	
η	παθολογικοποίησή	της	

	
	

Ελευθερία	Ξενάκη	
Υποψήφια	Διδάκτωρ	Παιδαγωγικού	Τμήματος	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	Α.Π.Θ.	

	
	

Περίληψη	
Το	 ζήτημα	της	φτώχειας	και	 του	κοινωνικού	αποκλεισμού	των	Ρομά	στην	Ευρώπη	είναι	 ευρέως	γνωστό	και	
απασχολεί	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 εδώ	 και	 δεκαετίες.	 Διαπιστώνεται	 επανειλημμένως	 ότι	 οι	 Ρομά	 βιώνουν	
διακρίσεις	σε	νευραλγικούς	τομείς:	εκπαίδευση,	εργασία,	στέγαση	και	υγεία.	Σύγχρονες	έρευνες	δείχνουν	το	
ρόλο	 της	 εκπαίδευσης,	 της	 εργασίας	 και	 της	 άνισης	 αντιμετώπισης	 σε	 ζητήματα	 απασχόλησης.	 Ορισμένες	
αναδεικνύουν	 τη	 σημασία	 του	 μορφωτικού	 επιπέδου	 και	 άλλες	 δείχνουν	 πως	 τα	 οφέλη	 της	 εκπαίδευσης	
υπονομεύονται	 από	 τις	 διακρίσεις	 στο	 χώρο	 της	 εργασίας.	 Την	 ίδια	 στιγμή	 επιβιώνουν	 ισχυρές	 ιδεολογίες	
περί	ατομικού	και	πολιτισμικού	ελλείμματος	που	καθορίζουν	συμπεριφορές,	πολιτικές	και	πρακτικές.	Ενώ	οι	
έρευνες	δείχνουν	τον	κομβικό	ρόλο	της	εκπαίδευσης	και	της	εργασίας,	η	φτώχεια	των	Ρομά	έχει	ταυτιστεί	με	
το	ατομικό	και	πολιτισμικό	έλλειμμα.	

	
Λέξεις-κλειδιά	

Ρομά,	κοινωνικός	αποκλεισμός,	εκπαίδευση,	εργασία,	κουλτούρα	της	φτώχειας,	εξάρτηση	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Ορισμοί	και	εννοιολογικό	πλαίσιο	της	φτώχειας	

Σκοπός	του	παρόντος	άρθρου	είναι	αρχικά	να	παρουσιάσει	σύγχρονες	ευρωπαϊκές	έρευνες	
που	μελετούν	πλευρές	 του	κοινωνικού	αποκλεισμού	των	Ρομά	και	φωτίζουν	 το	ρόλο	 της	
εκπαίδευσης,	της	εργασίας	και	των	προκαταλήψεων.	Στη	συνέχεια,	σε	αντιδιαστολή	με	την	
πραγματικότητα	 παρουσιάζονται	 οι	 αντιλήψεις	 περί	 μιας	 ιδιότυπης	 κουλτούρας	 της	
φτώχειας	 των	 Ρομά	 οι	 οποίες	 τους	 συνοδεύουν	 στον	 κοινό	 νου	 αλλά	 και	 σε	 επίσημες	
πρακτικές.	Αυτή	η	οξεία	αντίθεση	συντελεί	στη	διαιώνιση	της	υπάρχουσας	κατάστασης.		
Πριν περιγραφεί µε λεπτοµέρεια η κατάσταση των Ροµά, θα γίνει αναφορά στο εννοιολογικό 
πλαίσιο της φτώχειας. Η φτώχεια αποτελεί µια έννοια πολύ συχνά αναφερόµενη στα κείµενα 
διεθνών οργανισµών και ένα κυρίαρχο θέµα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
καθορίζει άξονες πολιτικής για τα ευρωπαϊκά κράτη προς την κατεύθυνση της µείωσης του 
φαινοµένου (McKinney, 2014 · Ο’Hanlon, 2016). 
Παρά τις σχεδιαζόµενες δράσεις σε επίπεδα κρατικών και διεθνών πολιτικών, οι ανισότητες 
στο εισόδηµα αποτελούν µια πραγµατικότητα ανάµεσα στο λεγόµενο αναπτυγµένο δυτικό 
κόσµο και στις χώρες του τρίτου κόσµου, αλλά και ανάµεσα στους κατοίκους των 
ευηµερούντων χωρών (Υeo, 2005). Παρατηρείται µάλιστα το φαινόµενο της διόγκωσης του 
χάσµατος ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς.  Αυτή η διαχρονική και επίµονη 
παρουσία της φτώχειας επαναφέρει την ανάγκη νέων δράσεων και σαφέστερου 
προσδιορισµού του φαινοµένου σε όλες τους τις εκφάνσεις. Η UNICEF και τα Ηνωµένα 
έθνη τα πρόσφατα χρόνια έχουν θέσει την καταπολέµηση της φτώχειας στις πρώτες 
προτεραιότητές τους.  



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

547									

Παράλληλα, η φτώχεια έχει αποτελέσει µια έννοια υπό συνεχή διαπραγµάτευση στα πλαίσια 
των ανθρωπιστικών επιστηµών, καθώς οι αιτιακοί της παράγοντες συνδέονται µε την οπτική 
από την οποία θεωρείται η θέση του ατόµου µέσα  στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι, υπάρχουν 
δυο κύριες κατευθύνσεις: αυτές που αντιµετωπίζουν τη φτώχεια ως αποτέλεσµα ατοµικών 
ενεργειών και αυτές που την θεωρούν αποτέλεσµα της κοινωνικής οργάνωσης και 
λειτουργίας που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες (Bradshaw, 2007).  
Σε	 επίπεδο	 πολιτικών	 σχεδιασμών,	 το	 ενδιαφέρον	 έχει	 εστιάσει	 στον	 προσδιορισμό	 του	
όρου	 και	 στην	 ακρίβεια	 στον	 τρόπο	 μέτρησης,	 ώστε	 να	 προσδιοριστεί	 με	 μεγαλύτερη	
σαφήνεια	ποιοι	περιλαμβάνονται	στους	φτωχούς.		
Η	έννοια	της	απόλυτης	φτώχειας,	η	οποία	εστιάζει	στην	εξασφάλιση	των	απαραίτητων	για	
την	επιβίωση,	άρχισε	να	εγκαταλείπεται	και	να	δίνεται	έμφαση	στη	σχετική	φτώχεια.	Αυτό	
βέβαια	δε	μειώνει	τη	σημαντικότητά	της	πρώτης	σε	ορισμένες	από	τις	λεγόμενες	χώρες	του	
Τρίτου	 Κόσμου,	 στις	 οποίες	 ένα	 πολύ	 σημαντικό	 μέρος	 του	 πληθυσμού	 ζει	 σε	 απόλυτη	
ένδεια		(Barnes,	2009).	
Η	σχετικότητα	 της	 έννοιας	 της	φτώχειας	αποτυπώθηκε	στην	Αμερική	από	 τον	 Fuchs:	«Οι	
σημερινές	ανέσεις	αποτελούν	τις	πολυτέλειες	 του	χθες	και	 τις	αυριανές	αναγκαιότητες»1.	
Στον	ευρωπαϊκό	χώρο	με	το	έργο	του	που	τυπώθηκε	το	1979	ο	Townsend	 	μίλησε	για	τη	
σχετική	έννοια	της	φτώχειας	η	οποία	άρχισε	να	χρησιμοποιείται	στο	πεδίο	της	έρευνας.	Η	
επίδρασή	 του	 είναι	 φανερή	 στον	 ορισμό	 που	 δόθηκε	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Οικονομική	
Κοινότητα	το	1984,	ότι	«οι	φτωχοί	είναι	άνθρωποι,	οικογένειες	και	ομάδες	του	πληθυσμού	
των	οποίων	οι	πόροι-πηγές	(οικονομικοί,	πολιτισμικοί,	κοινωνικοί)	είναι	τόσο	περιορισμένοι	
που	τους	αποκλείουν	από	το	ελάχιστο	στάνταρ	ζωής	στη	χώρα	που	ζουν».2	
Έτσι,	η	φτώχεια	άρχισε	να	γίνεται	αντιληπτή	ως	αποτέλεσμα	πρόσβασης	σε	πόρους	και	να	
συνδέεται	 με	 τις	 ανισότητες	 μεταξύ	 των	 ανθρώπων	 σε	 ένα	 συγκεκριμένο	 κοινωνικό	
πλαίσιο.	Επίσης,	το	βιοτικό	επίπεδο	σχετίζεται	με	την	ποιότητα	ζωής,	η	οποία	περιλαμβάνει	
και	τις	κοινωνικές	και	πολιτισμικές	ανάγκες	των	ανθρώπων	πέρα	από	την	επιβίωση	και	το	
καθαρά	οικονομικό	κομμάτι3.	Tα	τελευταία	χρόνια	πολλές	έρευνες	δίνουν	έμφαση	και	στην	
ποιοτική	διάσταση	της	φτώχειας,	τη	βιωμένη	εμπειρία	των	ανθρώπων	που	τη	ζουν	και	τη	
σχέση	της	με	την	ψυχική	ευημερία	(McKinney,	2014).	
Περνώντας	 στο	 πεδίο	 των	 επίσημων	 ορισμών,	 στην	 καταγραφή	 της	 φτώχειας	 από	 τα	
θεσμικά	 όργανα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 γίνεται	 προσπάθεια	 να	 απεικονιστούν	 πλευρές	
της	καθημερινότητας	των	ανθρώπων	που	τη	βιώνουν.	Για	το	λόγο	αυτό	χρησιμοποιείται	η	
έννοια	της	υλικής	αποστέρησης,	η	οποία,	όπως	θα	εξηγηθεί	παρακάτω,	περιλαμβάνει	και	
ποιοτικούς	δείκτες,	όπως	η	δυνατότητα	για	οικογενειακές	διακοπές.	Με	 το	 ίδιο	σκεπτικό	
στη	μέτρηση	της	παιδικής	φτώχειας	χρησιμοποιούνται	δείκτες	που	αφορούν	μη	οικονομικά	
στοιχεία,	όπως	να	έχουν	αρκετό	χώρο	και	φως	για	να	μπορούν	να	διαβάσουν	στο	δωμάτιο,	
να	μπορούν	να	καλέσουν	φίλους	τους	στο	σπίτι	κλπ.4	
Παράλληλα,	 στο	 πεδίο	 των	 πολιτικών	 και	 ακαδημαϊκών	 συζητήσεων	 δίπλα	 στη	 φτώχεια	
εισήχθη	η	έννοια	 του	κοινωνικού	αποκλεισμού,	η	οποία	αναδεικνύει	ότι	η	φτώχεια	είναι	

																																																																				
	
1Measuring child poverty, Innocenti Report Card 10, pp.31. Ανακτήθηκε στις 10/3/17  από https://www.unicef-
irc.org/publications 
2 Ό.π. 
3	Ό.π.		
4 Ανακτήθηκε στις 11/1/18 από: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/international-migration/glossary/ 
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μια	 διαδικασία	 και	 όχι	 μια	 στατική	 κατάσταση	 που	 περιγράφει	 τη	 διαβίωση	 με	 χαμηλό	
εισόδημα.	
Στην	 ανίχνευση	 και	 την	 καταγραφή	 των	 ανθρώπων	 που	 βιώνουν	 τη	 φτώχεια	 έχουν	
προστεθεί	στην	εισοδηματική	διάσταση	η	υλική	αποστέρηση	αλλά	και	η	ανεργία.	Σύμφωνα	
με	τους	ορισμούς	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	αυτοί	που	θεωρούνται	ότι	βιώνουν	τη	φτώχεια	
ή	 τον	 κοινωνικό	 αποκλεισμό	 ανήκουν	 σε	 μια	 από	 τις	 εξής	 κατηγορίες:	 βρίσκονται	 σε	
κίνδυνο	να	βιώσουν	τη	φτώχεια	(at	risk	of	poverty)	ή	βιώνουν	την	υλική	αποστέρηση	ή	η	
οικογένειά	τους	ζει	σε	συνθήκες	ανεργίας5.	Η	ένταξη	παραγόντων	όπως	η	ανεργία	δηλώνει	
τη	δυναμική	διάσταση	της	κατάστασης	της	φτώχειας	που	υπόκειται	σε	αλλαγή.		
Στο	 ακαδημαϊκό	 πεδίο,	 η	 θεώρηση	 της	 φτώχειας	 υπό	 το	 πρίσμα	 των	 κοινωνικών	
ανισοτήτων	την	καθιστά	ένα	κομβικό	σημείο	σε	μια	σειρά	από	ζητήματα	που	αφορούν	τις	
κοινωνικές	 διαφορές	 (φυλή,	 φύλο,	 αναπηρία),	 την	 υγεία	 και	 αλλά	 και	 τις	 προοπτικές	
εξέλιξης	των	ανθρώπων	στα	πλαίσια	της	κοινωνικής	οργάνωσης.	
Η	 φτώχεια,	 ως	 έκφανση	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού,	 συνδέεται	 με	 την	 παρεμπόδιση	
απορρόφησης	 δημόσιου	 πλούτου	 και	 την	 ανισότητα	 στην	 πρόσβαση	 στα	 δημόσια	 και	
κοινωνικά	 αγαθά	 (Τσιάκαλος,	 2006).	 Σύμφωνα	 με	 την	 Yeo	 (2005)	 χαρακτηρίζεται	 από	
αδυναμία	 πρόσβασης	 σε	 βασικές	 δομές	 και	 υπηρεσίες,	 σε	 κοινωνικούς	 πόρους	 όπως	 η	
τεχνολογία	και	οι	θεσμοί	και	σε	παραγωγικούς	πόρους	όπως	η	γη	που	έχουν	σχέση	με	το	
βιοτικό	 επίπεδο.	 Ακόμη,	 συνδέεται	 με	 τις	 μειωμένες	 ευκαιρίες	 στην	 εκπαίδευση	 και	 την	
εργασία,	 η	 απουσία	 των	 οποίων	 περιορίζει	 δραστικά	 τις	 δυνατότητες	 ανέλιξης	 και	
βελτίωσης	 των	 προοπτικών	 ζωής	 των	 ανθρώπων.	 Η	 φτώχεια	 αποτελεί	 απόρροια	 των	
κοινωνικών	ανισοτήτων	που	είναι	ριζωμένες	στις	κοινωνικές	δομές	και	επηρεάζει	όλες	τις	
πλευρές	της	ζωής	των	ανθρώπων	(Karagianni	et.	al,	2013·	Yeo,	2005).		
Αυτού	του	είδους	η	αποστέρηση	επιφέρει	συνέπειες	όχι	μόνο	υλικές	αλλά	και	πολιτισμικές,	
πολιτικές	και	κοινωνικές	(Yeo,	2005).	Στο	κοινωνικό	επίπεδο	επηρεάζει	τη	δυνατότητα	για	
συμμετοχή	στο	πολιτικό	 γίγνεσθαι	 (Bradshaw,	2007)	 και	 έτσι	παρεμποδίζει	 την	άρση	 του	
αποκλεισμού	 (Τσιάκαλος,	 2006).	 Σε	 ατομικό	 επίπεδο	 δύναται	 να	 επηρεάσει	 την	
αυτοεκτίμηση	του	ανθρώπου	και	τον	αναγκάζει	να	κουβαλήσει	το	φορτίο	του	κοινωνικού	
στίγματος	παράλληλα	με	τις	καθημερινές	δυσχέρειες	(Reutter	et.	al.,	2009).		
Οι	κοινωνικοί	επιστήμονες	δίνουν	βαρύνουσα	σημασία	σε	κάποιες	από	τις	διαστάσεις	της	
φτώχειας	όπως	η	σύνδεση	της	φτώχειας	με	την	υγεία,	η	σημασία	της	ασφαλούς	στέγασης	
και	η	απουσία	ποιοτικού	χρόνου.6	
Ακόμη,	 καθώς	 η	 παθολογικοποίηση	 της	 φτώχειας	 και	 η	 σύνδεσή	 της	 με	 το	 ατομικό	
μειονέκτημα	παρατηρείται	σε	πολλά	επιστημονικά	κείμενα,	ορισμένοι	ερευνητές	τονίζουν	

																																																																				
	
5	Ένας	άνθρωπος	βρίσκεται	 σε	 κίνδυνο	φτώχειας	 	αν	 το	 εισόδημά	 του	 είναι	 κάτω	από	 το	60%	 του	 εθνικού	
εισοδήματος.		
Ένας	άνθρωπος	θεωρείται	ότι	 ζει	σε	αποστέρηση	αν	δεν	μπορεί	να	 ικανοποιήσει	τουλάχιστον	4	από	τους	9	
δείκτες	 που	 έχουν	 οριστεί	 	 (όπως	 η	 κατοχή	 τηλεφώνου	 και	 η	 δυνατότητα	 για	 διακοπές.).	 Ένας	 άνθρωπος	
θεωρείται	ότι	ζει	σε	ένα	άνεργο	νοικοκυριό	όταν	κανένας	ενήλικας	δε	βρίσκεται	σε	μισθωτή	εργασία	ή	όταν	
οι	ώρες	που	ξοδεύονται	στη	μισθωτή	εργασία	είναι	λιγότερες	από	το	20%	των	πιθανών	ωρών	εργασίας	σε	μια	
κανονική	εργασιακή	εβδομάδα.	Από	αυτά	τα	τρία	το	εισοδηματικό	κριτήριο	είναι	αυτό	που	χρησιμοποιείται	
πιο	συχνά	για	τη	μέτρηση	της	σχετικής	φτώχειας	στην	ΕΕ.	
	Measuring	child	poverty.	Στο:	https://www.unicef-irc.org/publications	
6http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/	
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την	 ανάγκη	 διερεύνησης	 όχι	 μόνο	 των	 ποιοτικών	 διαστάσεων	 αλλά	 και	 των	 σημείων	
εισόδου	και	εξόδου	από	αυτήν,	για	να	διαπιστωθούν	οι	παράγοντες	σε	συνάρτηση	με	τα	
κοινωνικά	 αίτια	 (Emmerson,	 2010).	 Οι	 έρευνες	 δείχνουν	 ότι	 η	 φτώχεια	 συνδέεται	
περισσότερο	 με	 την	 είσοδο	 και	 την	 έξοδο	 από	 την	 αγορά	 εργασίας	 και	 λιγότερο	 με	
μεταβολές	στη	σύνθεση	της	οικογένειες,	όπως	ο	χωρισμός,	η		επανένωση	κλπ.	(Emmerson,	
2010).	
	

Η	πραγματικότητα	του	αποκλεισμού:	σύγχρονα	ευρωπαϊκά	δεδομένα	
Οι	Ρομά	αποτελούν	κάτοικο	της	Ευρώπης	για	περισσότερα	από	600	χρόνια	(Scott	-	Kemmis,	
2004).	 Ο	 συνολικός	 αριθμός	 των	 Ρομά	 στην	 Ευρώπη	 υπολογίζεται	 στα	 10	 με	 12	
εκατομμύρια	(Τρέσσου	&	Μητακίδου,	2015	·	O’	Hanlon,	2016).		
Οι	 χώρες	 με	 το	 μεγαλύτερο	 πληθυσμό	 των	 Ρομά	 που	 κυμαίνεται	 στο	 5-10%	 είναι	 η	
Βουλγαρία,	η	Τσεχία,	η	Ουγγαρία,	η	Ρουμανία	και	η	Σλοβακία.	Από	τις	χώρες	της	δυτικής	
Ευρώπης	 οι	 περισσότεροι	 κατοικούν	 στην	 Ισπανία,	 την	 Γαλλία,	 την	 Ιταλία	 και	 την	
Πορτογαλία	 (O’Hanlon,	 2016).	 Τα	 τελευταία	 χρόνια	 ένας	 μεγάλος	 αριθμός	 Ρομά	 από	 τη	
Ρουμανία	μετανάστευσε	στις	ευρωπαϊκές	χώρες	και	κυρίως	στην	Ιταλία,	τη	Γαλλία	και	την	
Ισπανία.	 Στις	 δυο	 τελευταίες	 υπήρχε	 ήδη	 ένας	 μεγάλος	 πληθυσμός	 Ρομά	 ο	 οποίος	 στην	
περίπτωση	 της	 Ισπανίας	 ξεπερνά	 το	 μισό	 εκατομμύριο	 (O’Hanlon,	 2016).	 Τα	 ποσοστά	
βέβαια	είναι	πολύ	μικρότερα	από	τις	προαναφερθείσες	χώρες.	
H	Walker	(2008)	παραλληλίζει	τη	θέση	των	Ρομά	στην	Ευρώπη	με	αυτήν	των	μαύρων	στην	
Αμερική.	Τόσο	οι	μαύροι	όσο	και	οι	Ρομά	ήταν	μετανάστες,	αλλά	και	στις	σχέσεις	εξουσίας	
που	αναπτύχθηκαν	ανήκαν	στη	θέση	του	αποικιοκρατούμενου.	Αποτελούν	εκδιωκόμενους	
πληθυσμούς	για	δυο	λόγους:	Αρχικά,	αποτελούσαν	απειλή	για	τη	λευκή	κυριαρχία	καθώς	
αντιπροσώπευαν	 την	 ετερότητα	 και	 την	απειλή,	 και	 από	 την	άλλη	 χρησιμοποιήθηκαν	ως	
φθηνό	εργατικό	δυναμικό.		
Η	ιστορία	των	Ρομά	έχει	γραφτεί	στο	φάσμα	της	ετερότητας,	διαχρονικά	και	σταθερά.	Είτε	
με	τη	μορφή	του	θεσμοθετημένου	αποκλεισμού	είτε	άτυπα	οι	Ρομά	αντιπροσωπεύουν	τον	
απειλητικό	Άλλο,	ο	οποίος	παραμένει	στην	αφάνεια	και	γίνεται	ορατός	μόνο	ως	απειλή.	
Το	τελευταίο	κύμα	της	μετανάστευσης	των	Ρομά	συνέβη	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	1980	
με	την	κατάργηση	των	κομμουνιστικών	καθεστώτων,	με	προορισμό	τη	δυτική	Ευρώπη	και	
τον	 Καναδά	 (Claveria	 &	 Alonso,	 2003).	 Τότε	 αποδομήθηκε	 το	 Κράτος	 Πρόνοιας	 και	 η	
προστασία	 του	σταμάτησε	 να	υπάρχει.	 Τα	 κράτη	 εισήλθαν	στην	 ελεύθερη	οικονομία	 της	
αγοράς	και	οι	Ρομά	έμειναν	εκτεθειμένοι	(Miskovic,	2009).	
Σύμφωνα	με	τη	Matache	(2014)	οι	Ρομά	στο	κομμουνιστικό	καθεστώς	βίωναν	ταυτόχρονα	
πολιτικές	προστασίας	και	αφομοίωσης.	Από	τη	μια	δεν	τους	επιτρεπόταν	να	αναπτύξουν	τη	
γλώσσα	 τους	 και	 τα	 πολιτισμικά	 τους	 στοιχεία,	 αλλά	 θεωρούνταν	 ισότιμοι	 πολίτες.	 Δεν	
στοχοποιούνταν	 ως	 ομάδα	 από	 τα	 ΜΜΕ.	 Μετά	 την	 κατάρρευση,	 έμειναν	 εκτεθειμένοι	
οικονομικά	και	πολιτισμικά,	και	εκτεθειμένοι	στα	ΜΜΕ	(Matache,	2014),	χωρίς	εφόδια	και	
προοπτικές	στην	αγορά	εργασίας	(Miskovic,	2009).	
Σύμφωνα	με	τους	Doubek	et.al.	 (2015)	τη	δεκαετία	του	1990	συντελέστηκαν	αλλαγές	στη	
βιομηχανία,	 πολλοί	 Ρομά	 έχασαν	 τη	 δουλειά	 τους	 και	 την	 προστασία	 του	 κράτους	 και	
έμειναν	άνεργοι	και	εξαρτημένοι	από	τα	επιδόματα.		
Το	 ζήτημα	 της	 φτώχειας	 και	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού	 των	 Ρομά	 στην	 Ευρώπη	
απασχολεί	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 εδώ	 και	 δεκαετίες	 (Kjaerum,	 2014·	 O’Nions,	 2010·	
Kalantzis	 &	 Cope,	 2015).	 Περνώντας	 στο	 σήμερα,	 διαπιστώνεται	 επανειλημμένως	 ότι	 οι	
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Ρομά	 βιώνουν	 διακρίσεις	 σε	 μια	 σειρά	 από	 νευραλγικούς	 τομείς	 όπως	 η	 εκπαίδευση,	 η	
εργασία,	η	στέγαση	και	η	υγεία	(Kjaerum,	2014).	Στην	έκθεση	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	του	
20127,	 σε	 σύνολο	 11	 μελών	 –	 κρατών	 της	 ΕΕ,	 τα	 δεδομένα	 συνολικά	 για	 όλες	 τις	 χώρες	
έδειξαν	ότι	ένας	στους	3	Ρομά	είναι	άνεργος,	ότι	το	90	%	ζει	κάτω	από	το	εθνικό	όριο	της	
φτώχειας	και	το	20%	δεν	έχουν	ασφάλεια	υγείας	(Kjaerum,	2014).		
Παρόμοιες	συνθήκες	απεικονίζουν	οι	δείκτες	της	υλικής	αποστέρησης.	Συγκεκριμένα,	από	
τους	 Ρομά	 που	 συμμετείχαν,	 κατά	 κανόνα	 περισσότερα	 από	 δυο	 άτομα	 ζούσαν	 σε	 ένα	
δωμάτιο	 και	 σχεδόν	 οι	 μισοί	 ζούσαν	 σε	 νοικοκυριά	 που	 έλειπε	 τουλάχιστον	 μία	 από	 τις	
ακόλουθες	παροχές:	κουζίνα,	μπάνιο,	μπανιέρα	και	ηλεκτρισμός.	
Στην	 ερώτηση	 που	 εστιάζει	 στην	 έλλειψη	 φαγητού:	 «αν	 κάποιο	 μέλος	 της	 οικογένειας	
αναγκάστηκε	 να	 κοιμηθεί	 νηστικό	 τουλάχιστον	 μια	φορά	 τον	 τελευταίο	 μήνα	 καθώς	 δεν	
υπήρχε	 η	 δυνατότητα	 να	 αγοράσουν	 φαγητό»,	 το	 40%	 των	 συμμετεχόντων	 απάντησε	
θετικά.	
	Σύμφωνα	 με	 τις	 Τρέσσου	 &	 Μητακίδου	 (2015),	 οι	 συνεχείς	 παρεμβάσεις,	 οι	 οποίες	
ξεκίνησαν	30	χρόνια	πριν	έχουν	οδηγήσει	σε	κάποια	μικρή	πρόοδο	ανά	κράτη	μέλη	αλλά	
δεν	έχουν	καταφέρει	να	βελτιώσουν	αποτελεσματικά	τις	συνθήκες	ζωής	των	Ρομά.	Όπως	
εξηγούν,	 «δεν	 έχει	 γεφυρωθεί	 το	 χάσμα	 ανάμεσα	 στους	 Ρομά	 και	 τους	 μη	 Ρομά	 όσον	
αφορά	 την	 απορρόφηση	 κοινωνικών	 αγαθών	 και	 δημόσιου	 πλούτου»	 Τρέσσου	 &	
Μητακίδου	(2015:	83).	Η	μειωμένη	πρόσβαση	σε	δημόσια	και	κοινωνικά	αγαθά	οδηγεί	σε	
αδυναμία	πολιτικής	 εκπροσώπησης	η	οποία	θα	οδηγούσε	σε	λήψη	μέτρων	για	 την	άρση	
του	αποκλεισμού.	Έτσι,	ο	φαύλος	κύκλος	του	αποκλεισμού	διαιωνίζεται.	
Η	δεκαετία	2005	με	2015	ορίστηκε	ως	η	«Δεκαετία	της	Ένταξης	των	Ρομά»	στη	διάρκεια	της	
οποίας	 οργανώθηκαν	 και	 εκπονήθηκαν	 σχέδια	 δράσης	 στους	 νευραλγικούς	 τομείς	 που	
αναφέρθηκαν	 παραπάνω.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 Brüggemann	 &	 Friedman	 (2017),	 τα	
αποτελέσματα	 των	 δράσεων	 ήταν	 ανάμικτα	 και	 όχι	 θεαματικά.	 Ένα	 από	 τα	 προβλήματα	
ήταν	 ότι	 δεν	 υπήρχε	 η	 απαραίτητη	 συμμετοχή	 των	 ίδιων	 των	 Ρομά	 στην	 οργάνωση	 των	
δράσεων.	Μάλιστα,	για	την	πλειοψηφία	των	Ρομά	που	διαβιεί	στις	χώρες	που	συμμετείχαν	
η	δεκαετία	παρήλθε	χωρίς	να	αντιληφθούν	την	ύπαρξή	της.	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Themelis	 (2009),	 η	φτώχεια	 μεταβιβάζεται	 από	 τη	 μια	 γενιά	 στην	 άλλη	
καθώς	ο	φαύλος	 κύκλος	δε	σπάει.	Οι	 έρευνες	δείχνουν	ότι	 οι	 Ρομά	 ζουν	10	–	 15	 χρόνια	
λιγότερο	από	τον	υπόλοιπο	πληθυσμό	και	έχουν	μεγαλύτερα	ποσοστά	γεννήσεων	αλλά	και	
βρεφικής	 θνησιμότητας	 (Τρέσσου	 &	 Μητακίδου,	 2015).	 Στις	 περισσότερες	 ευρωπαϊκές	
χώρες	 έχουν	 αναφερθεί	 ανησυχητικά	 στοιχεία	 για	 τις	 συνθήκες	 διαβίωσης	 και	 για	 τις	
επαγγελματικές	ευκαιρίες	(Themelis,	2009).		
Οι	 διαφορές	 μεταξύ	 των	 Ρομά	 είναι	 πολύ	 μεγάλες	 τόσο	 από	 χώρα	 σε	 χώρα	 αλλά	 και	
ανάμεσα	σε	περιοχές	στην	 ίδια	χώρα.	Σύμφωνα	με	στοιχεία	του	Themelis	 (2009),	 το	80%	
των	 Ρομά	 στη	 Βουλγαρία	 και	 τη	 Ρουμανία	 αναγκάζεται	 να	 ζει	 με	 ένα	 ελάχιστο	 ποσό	 τη	
μέρα,	ενώ	στην	Ουγγαρία	το	40%	ζει	κάτω	από	το	όριο	της	φτώχειας.		
Σύμφωνα	 με	 τις	 	 Osmanaj	 &	 Furhiu	 (2015)	 στην	 Αλβανία	 η	 οικονομική	 τους	 κατάσταση	
επιδεινώθηκε	 από	 το	 1990	 και	 μετά	 κι	 έτσι	 βιώνουν	 μεγάλη	φτώχεια	 η	 οποία	 αυξήθηκε	

																																																																				
	
7The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey Results at a glance (2012). Ανακτήθηκε στις 
10/8/2015 από: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-
glance 
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ραγδαία.	 Όπως	 και	 σε	 άλλες	 χώρες,	 εγκλωβίζονται	 σε	 ένα	 φαύλο	 κύκλο	 φτώχειας,	
αναλφαβητισμού	και	έλλειψης	εκπαίδευσης.	
Οι	Claveria	&	Alonso	 (2003)	αναφέρουν	 έρευνα	 του	πανεπιστημίου	 του	 Yale	 του	2002,	η	
οποία	 έδειξε	 ότι	 οι	 Ρομά	 έχουν	 πολύ	 περισσότερες	 πιθανότητες	 να	 διολισθήσουν	 στη	
φτώχεια	ανεξάρτητα	από	την	εργασία	και	το	μορφωτικό	τους	επίπεδο.	Συνολικά,	η	έρευνα	
έδειξε	 ότι	 οι	 Ρομά	 και	 είναι	πιο	φτωχοί	από	άλλες	ομάδες	 του	πληθυσμού	αλλά	 και	πιο	
πιθανό	 να	 διολισθήσουν	 στη	 φτώχεια	 και	 να	 παραμείνουν	 φτωχοί.	 Ακόμη,	 αναφέρουν	
στοιχεία	 του	 2000	 από	 την	 Παγκόσμια	 Τράπεζα	 που	 δείχνουν	 πολύ	 υψηλά	 ποσοστά	
φτώχειας	στις	χώρες	της	Ανατολικής	Ευρώπης.	
Η	Kosco	(2012)	περιγράφει	τα	αποτελέσματα	μιας	εκτενούς	έρευνας	για	την	απασχόληση	
των	Ρομά,	η	οποία	δείχνει	ότι	 ναι	μεν	 τους	αποφέρει	οφέλη,	αλλά	δεν	 τους	εξασφαλίζει	
ισότητα	 ευκαιριών	 στην	 εργασία.	 Έτσι,	 για	 όλες	 τις	 βαθμίδες	 της	 εκπαίδευσης	 –	
ανεξάρτητα,	δηλαδή,	από	τη	βαθμίδα	που	έχουν	τελειώσει,	έχουν	πιο	λίγες	πιθανότητες	να	
προσληφθούν	και	2,5	φορές	περισσότερες	πιθανότητες	να	καταλήξουν	σε	ανειδίκευτες	και	
χαμηλόμισθες	 θέσεις.	 Έτσι,	 ο	 στόχος	 δεν	 πρέπει	 να	 είναι	 απλά	 η	 αύξηση	 της	
προσβασιμότητας	στην	εκπαίδευση	αλλά	να	δοθεί	ουσιαστικό	κίνητρο	στους	Ρομά	που	να	
συνδέει	την	εκπαίδευση	με	την	επαγγελματική	αποκατάσταση.	Έτσι,	όταν	πρόκειται	για	τη	
συνέχιση	της	φοίτησης	των	παιδιών	στο	σχολείο,	οι	Ρομά	καλούνται	να	θυσιάσουν	άμεσες	
ανάγκες	 τους	 στο	 βωμό	 της	 δυσοίωνης	 προοπτικής	 για	 εργασία	 (Kosco,	 2012).	 Την	 ίδια	
στιγμή	 λόγω	 της	 χαμηλής	 θέσης	 τους	 στην	 ιεραρχία	 τους	 παρέχεται	 χαμηλής	 ποιότητας	
εκπαίδευση.		
Σύμφωνα	 με	 τους	 Bereményi	 &	 Carrasco	 (2015),	 η	 οικονομική	 κρίση	 είχε	 δυσμενείς	
επιπτώσεις	 στις	 προοπτικές	 απασχόλησης	 των	 Ρομά.	 Αυτό	 γιατί	 παρήκμασαν	
επαγγελματικοί	 τομείς	 στους	 οποίους	 πριν	 έβρισκαν	 απασχόληση	 και	 ως	 ανειδίκευτοι	
εργάτες,	 όπως	 οι	 οικοδομικές	 εργασίες.	 Ακόμη,	 λόγω	 των	 κοινωνικών	 αλλαγών	 που	
επιφέρει	 η	 κρίση,	 υπάρχουν	 πολλοί	 νεόπτωχοι	 που	 δεν	 είναι	 Ρομά	 και	 μπορεί	 να	 είναι	
γηγενείς	 ή	 μετανάστες,	 οι	 οποίοι	 ασχολούνται	 με	 επαγγέλματα	 που	 «ανήκαν»	
παραδοσιακά	στους	Ρομά,	με	αποτέλεσμα	να	αυξάνεται	ο	ανταγωνισμός	μεταξύ	τους.			
Ακόμη,	 τα	 μέτρα	 λιτότητας	 οδήγησαν	 σε	 περικοπές	 σε	 σημαντικούς	 τομείς	 όπως	 η	
εκπαίδευση.	 Οι	 περικοπές	 αυτές,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 ανταγωνιστική	 κουλτούρα	 του	
σχολείου,	το	καθιστούν	ακόμη	πιο	αφιλόξενο	περιβάλλον	για	τα	παιδιά	που	ξεκινούν	από	
άνισες	αφετηρίες.		
Σύμφωνα	με	τον	Tamas	(2011),	η	φτώχεια	που	βιώνουν	οι	Ρομά	στην	Ουγγαρία	αποτελεί	
πλέον	 ζήτημα	 διακρίσεων.	 Οι	 Ρομά	 ζουν	 αποκλεισμένοι	 σε	 μεγάλα	 γκέτο	 και	 αυτό	 έχει	
συνέπειες	 στην	 επιμονή	 της	 φτώχειας,	 η	 οποία	 πλέον	 έχει	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	
«συγκεντρωμένης	 φτώχειας».	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 οι	 ευκαιρίες	 απασχόλησης	 και	
εκπαίδευσης	είναι	μειωμένες	στα	γκέτο,	τα	οποία	επίσης	στερούνται	και	άλλων	κοινωνικών	
πόρων.	Η	απουσία	πόρων	και	δημόσιων	και	κοινωνικών	αγαθών	εγκλωβίζει	στη	φτώχεια	
τους	τοπικούς	πληθυσμούς.		
Η	έρευνα	του	Milcher	 (2006)	σύγκρινε	την	κατάσταση	των	Ρομά	με	άλλες	δυο	«ομάδες»:	
τους	 φτωχούς	 μη	 Ρομά	 που	 διαβιούσαν	 στην	 ίδια	 περιοχή	 και	 τους	 πρόσφυγες.	
Διαπιστώθηκε	 ότι	 το	 ποσοστό	 της	 φτώχειας	 ήταν	 μεγαλύτερο	 στους	 Ρομά	 από	 τους	
υπόλοιπους	 και	 ότι	 η	 φτώχεια	 συσχετιζόταν	 με	 την	 ανεργία	 και	 τις	 μειωμένες	 ευκαιρίες	
στην	υγεία.	Η	συγκεκριμένη	έρευνα	φωτίζει	ορισμένες	πλευρές	του	αποκλεισμού	των	Ρομά	
που	 δείχνουν	 την	 πολυπλοκότητα	 του	 θέματος	 αλλά	 και	 τα	 ρόλο	 των	 προκαταλήψεων.	
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Συγκεκριμένα,	 διαπιστώθηκε	 ότι	 οι	 Ρομά	 ανεξάρτητα	 από	 το	 εκπαιδευτικό	 τους	 επίπεδο	
έχουν	περισσότερες	πιθανότητες	να	προσληφθούν	ως	ανειδίκευτοι	εργάτες,	 γεγονός	που	
οφείλεται	 στην	 άνιση	 αντιμετώπισή	 τους	 από	 τους	 εργοδότες.	 Έτσι,	 η	 συχνότητα	 της	
φτώχειας	ήταν	μεγαλύτερη	για	τους	Ρομά	ανεξάρτητα	από	το	εκπαιδευτικό	τους	επίπεδο.	
Άλλη	 	 μια	 σύνδεση	 μεταξύ	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	 εργασίας	 ήταν	 ότι	 όσοι	 είχαν	 πιο	
χαμηλό	 εκπαιδευτικό	 επίπεδο	 ήταν	 περισσότερο	 καιρό	 άνεργοι.	 Έτσι,	 οι	 Ρομά	 είχαν	
μεγαλύτερη	 μακροχρόνια	 ανεργία	 από	 τους	 υπόλοιπους.	 Ακόμη,	 το	 γεγονός	 ότι	 ήταν	
άνεργοι	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	σήμαινε	ότι	δεν	δικαιούνταν	επίδομα	ανεργίας,	με	
αποτέλεσμα	να	αναγκάζονται	 να	καταφύγουν	σε	πενιχρά	προνοιακά	επιδόματα	 (Milcher,	
2006).		
Σε	σύγκριση	με	τους	αιτούντες	άσυλο,	οι	Ρομά	στερούνταν	βασικές	παροχές	στο	σπίτι	όπως	
η	 έλλειψη	 των	 απαραίτητων	 χώρων	 (κουζίνα,	 μπάνιο).	 Παράλληλα,	 η	 έρευνα	 έδειξε	 ότι	
υπήρχε	πρόβλημα	στην	πρόσβαση	στην	υγεία.	Πολλά	παιδιά	Ρομά	δεν	ήταν	εμβολιασμένα	
ή	 δεν	 μπορούσαν	 να	 αγοράσουν	 τα	 φάρμακα	 και	 οι	 οικογένειες	 δεν	 είχαν	 και	 την	
κατάλληλη	 ενημέρωση.	 Ακόμη,	 οι	 πιο	 φτωχοί	 Ρομά	 είχαν	 απλήρωτους	 λογαριασμούς	 σε	
υπηρεσίες	 που	 καλύπτουν	 βασικές	 ανάγκες	 του	 σπιτιού	 όπως	 το	 νερό	 και	 το	 ηλεκτρικό	
ρεύμα.	Συνολικά,	η	φτώχεια	συνδεόταν	με	την	ελλιπή	εκπαίδευση,	τη	μακροχρόνια	ανεργία	
και	το	μέγεθος	του	νοικοκυριού.	
Οι	Milenkova	&	Hristova	(2017)	αναφέρουν	στοιχεία	της	Eurostat	την	περίοδο	2012	–	2013	
τα	 οποία	 δείχνουν	 ότι	 περίπου	 ο	 μισός	 πληθυσμός	 της	 Βουλγαρίας	 (περίπου	 3,5	
εκατομμύρια	 άνθρωποι)	 διατρέχει	 τον	 κίνδυνο	 φτώχειας	 ή	 κοινωνικού	 αποκλεισμού.	 Η	
κατάσταση	 είναι	 ακόμη	 πιο	 δύσκολη	 για	 τους	 Ρομά,	 το	 67%	 των	 οποίων	 ανήκει	 στο	 πιο	
φτωχό	 τμήμα	 του	 πληθυσμού.	 Τα	 δεδομένα	 δείχνουν	 ότι	 υπάρχει	 σύνδεση	 μεταξύ	 της	
εκπαίδευσης,	 της	 φτώχειας	 και	 της	 εργασιακής	 κατάστασης.	 Συγκεκριμένα,	 στοιχεία	 του	
2012	 δείχνουν	 ότι	 το	 42,1%	 των	 Βούλγαρων	 Ρομά	 που	 	 φοίτησαν	 σε	 κάποιες	 ή	 όλες	 τις	
τάξεις	της	πρωτοβάθμιας	ζούσε	στο	όριο	της	φτώχειας.	Το	ποσοστό	μειωνόταν	πολύ	όσο	
ανεβαίνει	το	μορφωτικό	επίπεδο8.	
Στην	 ίδια	 έρευνα	 συνοψίζονται	 ενδιαφέροντα	 ευρήματα	 όσον	 αφορά	 τη	 σχέση	
εκπαίδευσης,	εργασίας	και	φτώχειας.	Ενώ	το	ποσοστό	των	Ρομά	που	είχαν	τελειώσει	την	
τριτοβάθμια	ήταν	εξαιρετικά	μικρό,	τα	2/3	είχαν	εργασία.	Ακόμη,	όταν	οι	Ρομά	ρωτήθηκαν	
σχετικά	με	τη	δυσκολία	εύρεσης	εργασίας,	το	17%	ανέφερε	τη	φυλή	ως	την	κύρια	αιτία	ενώ	
οι	 περισσότεροι	 αναφέρθηκαν	 στην	 απουσία	 επαγγελματικών	 και	 εκπαιδευτικών	
προσόντων	(Milenkova	&	Hristova,	2017).	
Παρόμοια	 είναι	 και	 τα	 δεδομένα	 στον	 ελληνικό	 χώρο.	 Σύμφωνα	 με	 την	 έκθεση	 της	
Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 κατά	 του	 Ρατσισμού	 και	 της	Μισαλλοδοξίας	 (ECRI,	 2015)	 για	 την	
Ελλάδα	 του	 2015,	 πολλοί	 Ρομά	 που	 συναντήθηκαν	 με	 την	 αντιπροσωπεία	 της	 ECRI	
αναφέρθηκαν	 στα	 επαγγελματικά	 αδιέξοδα	 που	 αντιμετωπίζουν.	 Καθώς	 δεν	 έχουν	
ολοκληρώσει	τις	απαραίτητες	βαθμίδες	εκπαίδευσης	περιορίζεται	δραματικά	το	εύρος	των	
επιλογών	τους.	Ταυτόχρονα,	η	ζήτηση	για	ανειδίκευτους	εργάτες	έχει	μειωθεί,	 ιδίως	στον	
οικοδομικό	 τομέα,	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 οικονομικής	 κρίσης.	 Έτσι,	 απομένει	 για	 αυτούς	 η	
λύση	των	ανεπίσημων	οικονομικών	δραστηριοτήτων,	όπως	η	συλλογή	παλιοσίδερων.	Λόγω	
της	υψηλής	ανεργίας	αναγκάζονται	να	στηριχθούν	στα	επιδόματα	τέκνων	από	το	κράτος,	
τα	οποία	αποτελούν	τη	μόνη	σταθερή	πηγή	εισοδήματος.		
																																																																				
	
National Strategy for Poverty Reduction 2020 στο: Milenkova, V. & Hristova, D.S., 2017. 



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

553									

Φτώχεια,	Ρομά	και	υγεία	
Οι	οικονομικές	ανισότητες	ανάμεσα	στις	πλούσιες	και	τις	φτωχές	χώρες,	αλλά	και	ανάμεσα	
στους	 κατοίκους	 των	 πλούσιων	 χωρών	 μεταφράζονται	 σε	 ανισότητες	 στην	 υγεία	 (Yeo,	
2005·	 Barnes,	 2009·	 Καραγιάννη	&	 Βλάχου,	 2015).	 Αντίστροφα,	 η	 διαφορετική	 θέση	 των	
ομάδων	 όσον	 αφορά	 την	 υγεία	 αντανακλά	 τις	 κοινωνικοοικονομικές	 ανισότητες	 μεταξύ	
τους	(Graham,	2005).		
	Η	 σύνδεση	 της	 φτώχειας	 με	 την	 υγεία	 είναι	 ένα	 παγκόσμιο	 φαινόμενο	 και	 μπορεί	 να	
διαπιστωθεί	 σε	 όλες	 τις	 χώρες	 (Carter,	 2014).	 Όπως	 υποστηρίζει	 και	 ο	 Παγκόσμιος	
Οργανισμός	 Υγείας,	 οι	 άσχημες	 συνθήκες	 διαβίωσης	 που	 συνδέονται	 με	 τη	 φτώχεια	
αυξάνουν	 τον	 κίνδυνο	 εμφάνισης	 ασθένειας	 ή	 βλάβης.	 Οι	 πιο	 φτωχοί	 έχουν	 μειωμένη	
πρόσβαση	στις	υπηρεσίες	υγείας	αλλά	και	στην	εργασία.	Ο	Graham	περιγράφει	μια	έρευνα	
του	2004	από	την	Αγγλία	στην	οποία	ρωτήθηκαν	άνδρες	και	γυναίκες	25-64	ετών	σχετικά	
με	 την	 υγεία	 τους	 τους	 τελευταίους	 12	 μήνες	 (Doran	 et	 al.	 στον	 Graham,	 2005:	 6).	 Το	
ποσοστό	αυτών	που	επέλεξαν	το	χαρακτηρισμό	«όχι	καλή»	ήταν	πολύ	μεγαλύτερο	για	τους	
ανθρώπους	 που	 απασχολούνταν	 σε	 χαμηλά	 αμειβόμενες	 θέσεις	 και	 πολύ	 μικρότερο	 για	
αυτούς	που	κατείχαν	διευθυντικές	και	καλά	αμειβόμενες	θέσεις.		
Σε	 μία	 ακόμη	 έρευνα	 πάλι	 στην	 Αγγλία	 καταγράφηκε	 η	 πορεία	 ζωής	 ανθρώπων	 που	
γεννήθηκαν	το	1946	σε	φτωχές	και	μη	φτωχές	οικογένειες	(Kuh	et.	al.	στον	Graham	2005:	
9).	Η	έρευνα	μελετά	το	ποσοστό	αυτών	που	είναι	εν	ζωή	στο	φάσμα	από	τα	26	μέχρι	τα	54	
τους	χρόνια.	Όπως	προέκυψε,	το	ποσοστό	των	θανόντων	είναι	μεγαλύτερο	σε	αυτούς	που	
γεννήθηκαν	σε	νοικοκυριά	της	εργατικής	τάξης	ανεξάρτητα	από	το	σημερινό	τους	επίπεδο.		
Η	 βλάβη	 και	 η	 ασθένεια	 αναπηροποιούνται	 από	 την	 κοινωνία	 (Καραγιάννη	 &	 Βλάχου,	
2015).Η	 επιδείνωση	 της	 υγείας	 και	 η	 εμφάνιση	 χρόνιων	 προβλημάτων	 αναστέλλει	 τη	
δυνατότητα	διαφυγής	από	τη	φτώχεια.	Έτσι	η	μετατροπή	της	βλάβης	σε	αναπηρία	συντελεί	
στον	κοινωνικό	αποκλεισμό.	Δεν	είναι	τυχαίο,	λοιπόν,	που	τα	μεγαλύτερα	ποσοστά	βλάβης	
και	αναπηρίας	εμφανίζονται	στις	χώρες	του	τρίτου	κόσμου.	Στην	έρευνα	του	Barnes	(2009),	
η	οποία	εστιάζει	στο	συνδυασμό	φτώχειας	–	αναπηρίας,	μεγάλο	ποσοστό	ανάπηρων	στην	
Ινδία	 ζει	 σε	 περιοχές	 που	 δεν	 υπάρχει	 καθαρό	 νερό,	 υγιεινή	 και	 ηλεκτρισμός.	 Την	 ίδια	
στιγμή	υπάρχει	έλλειψη	των	βασικών	ιατρικών	υπηρεσιών,	με	αποτέλεσμα	οι	συνθήκες	να	
είναι	ιδιαίτερα	δυσμενείς.	Οι	ανάπηρες	γυναίκες	και	τα	παιδιά	αντιμετωπίζουν	μεγαλύτερο	
πρόβλημα.	
Στις	έρευνες	των	επιδημιολόγων	Baker	και	Warden	(στο:	Καραγιάννη	&	Βλάχου,	2015),	οι	
ομάδες	που	βίωναν	τον	κοινωνικοοικονομικό	αποκλεισμό	είχαν	και	μεγαλύτερα	ποσοστά	
χρόνιων	 και	 μεταδοτικών	 ασθενειών.	 Αυτό	 συνδυαζόταν	 με	 μειωμένη	 πρόσβαση	 στις	
παροχές	υγείας.	Όπως	εξηγεί	και	ο	Graham	(2005),	οι	συνέπειες	είναι	μεγαλύτερες	για	τις	
ομάδες	 που	 βιώνουν	 ταυτόχρονα	 και	 τις	 συνέπειες	 του	 στίγματος.	 Έτσι,	 ο	 ρατσισμός	
συμβάλλει	στην	αναπηροποίηση.	
Οι	Reutter	 κ.α.	 (2009)	συνοψίζουν	 τρεις	μηχανισμούς	μέσα	από	 τους	οποίους	η	φτώχεια	
επηρεάζει	 την	 υγεία,	 οι	 οποίοι	 περικλείουν	 το	 στίγμα.	 Αρχικά,	 η	 φτώχεια	 εμποδίζει	 την	
πρόσβαση	 σε	 πόρους	 και	 αγαθά	 που	 συμβάλλουν	 στη	 διατήρηση	 της	 υγείας	 και	 την	
ευημερία	 του	ανθρώπου.	Ακόμη,	οι	 κοινωνικές	πολιτικές	προβαίνουν	σε	άνιση	κατανομή	
των	 πόρων	 που	 σχετίζονται	 άμεσα	 με	 την	 υγεία.	 Έτσι,	 μέσα	 από	 αυτές	 μπορεί	 να	
υποτιμώνται	 οι	 άνθρωποι	 που	 ζουν	 στη	 φτώχεια.	 Τέλος,	 μέσα	 από	 τις	 διαδικασίες	
κοινωνικής	σύγκρισης	οι	άνθρωποι	ενδέχεται	να	υποτιμήσουν	οι	ίδιοι	τον	εαυτό	τους.			
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Μια	 σειρά	 ερευνών	 πιστοποιεί	 τους	 αυξημένους	 κινδύνους	 για	 την	 υγεία	 των	 Ρομά	 σε	
σχέση	 με	 τον	 υπόλοιπο	 πληθυσμό.	 Οι	 Ρομά	 έχουν	 χαμηλότερο	 προσδόκιμο	 ζωής,	
υψηλότερη	 βρεφική	 θνησιμότητα	 και	 διατρέχουν	 μεγαλύτερο	 ρίσκο	 για	 μια	 σειρά	 από	
ασθένειες	(Hanssens	et.al.,	2016	·	Abdalla	et.	al.,	2013).	
	Την	 ίδια	 στιγμή	 έχουν	 μειωμένη	 πρόσβαση	 στις	 διάφορες	 υπηρεσίες	 (Hanssens	 et.	 al.,	
2016·	 Rechel,	 2009).	 Σύμφωνα	 με	 τα	 δεδομένα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 σε	 ορισμένες	
περιπτώσεις	 λόγω	 της	 μετανάστευσης	 ή	 της	 μη	 κατοχής	 των	 κατάλληλων	 εγγράφων	 οι	
διαδικασίες	είναι	ακόμη	πιο	πολύπλοκες	και	η	πρόσβαση	ακόμη	πιο	περιορισμένη.9	Άλλες	
έρευνες	 αναδεικνύουν	 δομικά	 εμπόδια	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 φτώχεια	 όπως	 οι	
μετακινήσεις,	 το	 κόστος	 ορισμένων	 θεραπειών	 και	 φαρμάκων	 και	 οι	 δυσκολίες	 να	
πορευτούν	 στο	 σύστημα	 υγείας.	 Εμπόδια	 ακόμη	 στις	 αποτελεσματικές	 συναναστροφές	
αποτελούν	 η	 γλώσσα,	 η	 αγνόηση	 των	 πολιτισμικών	 τους	 διαφορών	 αλλά	 και	 η	 έλλειψη	
εμπιστοσύνης	στους	επαγγελματίες	υγείας10.		
	Η	έλλειψη	εμπιστοσύνης	μπορεί	να	προέρχεται	από	ρατσιστικές	στάσεις,	αφού	υπάρχουν	
γιατροί	 που	 δε	 δέχονται	 να	 εξετάσουν	 Ρομά,	 από	 την	 καχυποψία	 των	 ίδιων	 των	 Ρομά	
απέναντι	στους	γιατρούς	αλλά	και	από	την	ανυπαρξία	κοινού	γλωσσικού	κώδικα,	η	οποία	
δημιουργεί	αποστάσεις	μεταξύ	γιατρού	και	ασθενούς	(Hanssenset.al.,	2016	·	Rechel,	2009).		
Σύμφωνα	με	τους	Rechel	κ.α.	(2009),	τα	προβλήματα	στην	υγεία	των	Ρομά	αντανακλούν	τις	
δομικές	 ανισότητες	 και	 δεν	 μπορούν	 να	 εξεταστούν	 μεμονωμένα.	 Αρχικά,	 η	 στέγαση	
επηρεάζει	τις	συνθήκες	ζωής.	Ακόμη,	η	εκπαίδευση	αποτελεί	παράγοντα	–	κλειδί	σε	όλη	τη	
διαδικασία,	 καθώς	ο	 εκπαιδευτικός	αποκλεισμός	 και	 ο	αναλφαβητισμός	δυσχεραίνει	 την	
εύρεση	 πληροφοριών	 για	 την	 υγεία	 και	 τις	 προσπάθειες	 για	 επικοινωνία	 με	 τους	
επαγγελματίες.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 Rechel	 κ.α.	 (2009),	 η	 εκπαίδευση	 επηρεάζει	 την	 υγεία	
των	 παιδιών	 με	 τους	 εξής	 τρόπους:	 η	 υγεία	 των	 παιδιών	 σχετίζεται	 με	 το	 εκπαιδευτικό	
επίπεδο	της	μητέρας	και	την	ίδια	στιγμή	αποτελεί	το	μέσο	για	να	ξεφύγουν	τα	παιδιά	από	
τη	φτώχεια.		
	

Υποτιμητική	θεώρηση	της	φτώχειας	και	αντιλήψεις	για	τη	φτώχεια	των	Ρομά	
Ο	 Bradshaw	 (2007)	 συνοψίζει	 πέντε	 κυρίαρχες	 θεωρίες	 για	 τη	 φτώχεια.	 Οι	 πρώτες	 δυο	
θεωρήσεις	 την	 αποδίδουν	 σε	 ατομική	 ευθύνη	 και	 πολιτισμικούς	 παράγοντες	 και	 οι	
επόμενες	τρεις	εστιάζουν	σε	κοινωνικούς	παράγοντες.	Στις	κυρίαρχες	αντιλήψεις	για	τους	
Ρομά	επικρατούν	οι	πρώτες	δυο.		
Η	 πρώτη	 θεωρία	 αντιλαμβάνεται	 τη	 φτώχεια	ως	 απόρροια	 ατομικών	 επιλογών	 αλλά	 και	
αξίας.	 Έτσι,	 με	 την	 έννοια	 που	 ένα	 άτομο	 μπορεί	 να	 γίνει	 πετυχημένο	 βασιζόμενο	 στις	
προσωπικές	 του	 ικανότητες,	 με	 τον	 ίδιο	 τρόπο	η	φτώχεια	 είναι	αποτέλεσμα	προσωπικής	
αποτυχίας.	 Η	 ευθύνη	 για	 την	 έξοδο	 από	 αυτήν	 επαφίεται	 στο	 άτομο.	 Είναι	
αντιπροσωπευτική	 του	 ανταγωνισμού	 και	 του	 ατομικισμού	 που	 διέπουν	 τις	 σύγχρονες	
δυτικές	 κοινωνίες.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Bradshaw	 (2007),	 η	 ατομική	 θεώρηση	 κατά	 έναν	
ειρωνικό	τρόπο	είναι	κυρίαρχη	σήμερα.	Αναφέρεται	στην	εκτόξευση	των	πωλήσεων	και	τη	

																																																																				
	
9	European	Commission:	Roma	Health	Report:	Health	status	of	the	Roma	population.	European	Commission.	
2014.	Ανακτήθηκε	στις	7/11/15	από	
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/2014_roma_health_report	
10ό.π. 
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δημοφιλία	ενός	συγκεκριμένου	βιβλίου	στην	Αμερική	που	υποστηρίζει	πως	οποιοσδήποτε	
μπορεί	να	γίνει	πετυχημένος	βασιζόμενος	μόνο	στις	δικές	του	δυνάμεις	(Bradshaw,	2007).	
Άλλες	εκφάνσεις	αυτής	της	θεωρίας	που	κυριάρχησαν	στο	παρελθόν	είναι	η	σύνδεση	της	
φτώχειας	με	το	νοητικό	μειονέκτημα.	H	θεώρηση	αυτή	παραπέμπει	στην	ανυπαρξία	άλλων	
διεξόδων	 για	 τους	 φτωχούς	 πέραν	 της	 ανθρωπιστικής	 βοήθειας	 και	 της	 εξάρτησης	
(Bradshaw,	 2007).	 	 Σύγχρονη	 έκφανση	 αυτής	 της	 αντίληψης	 είναι	 το	 βιβλίο	 “The	 Bell	
Curve”,	αλλά	και	οι	πρόσφατες	ψευδοεπιστημονικές	γενετικές	θεωρίες	που	συνδυάζουν	τα	
φυλετικά	 χαρακτηριστικά	 με	 το	 μέγεθος	 της	 οικογένειας	 των	 Ρομά	 και	 το	 δείκτη	
νοημοσύνης	τους	(Bakalar,	2004).	
Η	 αντίληψη	 της	 φτώχειας	 ως	 απόρροια	 ατομικών	 μειονεκτημάτων	 δεν	 είναι	 νέα.	 Σε	
παλαιότερες	 εποχές	 οι	φτωχοί	 θεωρούνταν	 ένα	 κοινωνικό	 και	 ταυτόχρονα	 «ηθικό	 κακό»	
και	η	αιτία	αποδιδόταν	στην	προσωπική	κατωτερότητα.	Σύμφωνα	με	τον	McKinney	(2014),	
ο	Rowntreey	στην	Αγγλία	το	18ο	αιώνα	όρισε	το	όριο	της	φτώχειας	και	οι	διαβιούντες	κάτω	
από	 αυτό	 ταυτίστηκαν	 με	 την	 ηθική	 αδυναμία.	 	 Την	 ίδια	 στιγμή	 έγινε	 de	 facto	 διάκριση	
ανάμεσα	στους	αξίζοντες	και	τους	μη	αξίζοντες	τη	φτώχεια.	Αυτή	η	αντίληψη	κυριαρχεί	και	
σήμερα	 σε	 σημαντικό	 βαθμό,	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 υπάρχουν	 οι	 άτυχοι	 φτωχοί	 που	
προσπαθούν	και	οι	φτωχοί	που	επιλέγουν	να	ζουν	έτσι.			
Η	σύγχρονη	αντίληψη	για	τους	φτωχούς	που	λαμβάνουν	βοηθήματα	της	πρόνοιας	είναι	ότι	
δεν	 επιθυμούν	 να	 εργάζονται	 και	 ότι	 προτιμούν	 να	 εξαρτώνται	 από	 τα	 επιδόματα.	 Στην	
έρευνα	 των	 Reutter	 κ.α.	 (2009),	 στην	 οποία	 μίλησαν	 οι	 ίδιοι	 οι	 φτωχοί	 για	 τις	 εμπειρίες	
τους,	 ανέφεραν	 πως	 εισπράττουν	 άμεσα	 ή	 έμμεσα	 υποτιμητική	 αντιμετώπιση.	 Ανάμεσα	
στις	κυρίαρχες	απόψεις	ήταν	ότι	ζουν	εις	βάρος	της	κοινωνίας	λαμβάνοντας	επιδόματα	που	
δεν	δικαιούνται,	για	τα	οποία	φορολογούνται	οι	υπόλοιποι	εργαζόμενοι.	Ακόμη,	ανέφεραν	
ότι	 πολλοί	 πιστεύουν	 πως	 οι	 φτωχοί	 επαναπαύονται	 σ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 ζωής	 και	 πως	
προβαίνουν	σε	αλόγιστα	έξοδα.	Μια	ακόμη	κοινότυπη	αντίληψη	ήταν	ότι	η	μακροχρόνια	
παραμονή	 στη	 φτώχεια	 συνδέεται	 με	 διάφορους	 εθισμούς	 όπως	 το	 ποτό	 και	 ο	 τζόγος	
(Reutter	et.	al.,	2009).	Έτσι,	εισέπρατταν	άρρητα	ένα	αίσθημα	υποτίμησης	το	οποίο,	όταν	
το	 εσωτερίκευαν,	 προκαλούσε	 το	 μειωμένο	 αυτοσεβασμό	 και	 την	 απαξίωσή	 τους	 ως	
ανθρώπων.	
	Αυτές	είναι	οι	συνέπειες	του	στίγματος	που	επιφέρει	η	έννοια	της	εξάρτησης.	Η	τελευταία	
συνδέεται	με	αρνητικές	συνδηλώσεις	και	επιβάλλει	στον	άνθρωπο	ηθικό	και	ψυχολογικό	
φόρτο,	καθώς	στα	πλαίσια	της	νεοφιλελεύθερης	σκέψης	και	πολιτικής,	το	άτομο	θεωρείται		
υπεύθυνο	για	τα	κοινωνικά	προβλήματα	(Karagianni	et.	al.,	2013).	
Η	 δεύτερη	 θεωρία	 της	 φτώχειας,	 όπως	 περιγράφεται	 από	 τον	 Bradshaw	 (2007),		
αναφέρεται	 στην	 «κουλτούρα	 της	 φτώχειας».	 Σύμφωνα	 με	 αυτήν	 τη	 θεωρία,	 η	 κατ’	
επάγγελμα	 εξάρτηση	 από	 τα	 επιδόματα	 μεταφέρεται	 από	 γενιά	 σε	 γενιά	 και	 τα	 παιδιά	
μαθαίνουν	να	ζουν	με	αυτήν.	Στην	αμερικανική	και	έπειτα	στην	ευρωπαϊκή	κοινωνιολογία	
η	κουλτούρα	της	φτώχειας	ταυτίστηκε	με	την	έννοια	της	underclass	και	χρησιμοποιήθηκε	
για	να	περιγράψει	τον	τρόπο	ζωής	στα	γκέτο	που	διαβιούσαν	μειονότητες.	Ο	συγγραφέας	
αναφέρει	 μελέτη	 της	 δεκαετίας	 του	 1960	 πάνω	 στη	 «μαύρη	 φτώχεια».	 Περιέγραφε	 την	
κουλτούρα	 των	 νέγρων	 φτωχών	 ως	 «ένα	 ανήθικο	 χάος»	 που	 προκαλείται	 λόγω	 της	
αποσύνθεσης	 της	 παραδοσιακής	 τους	 κουλτούρας	 με	 την	 επίδραση	 της	 αστικοποίησης	
(Bradshaw,	2007).		
Η	 έννοια	 της	 underclass	 χρησιμοποιήθηκε	 από	 τους	 κοινωνικούς	 επιστήμονες	 με	
διαφορετική	σημασία.	Ορισμένοι	αναζήτησαν	τις	δομικές	αιτίες	στον	αποκλεισμό	από	την	
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κοινωνία	 και	 στην	 ανεργία,	 η	 οποία	 οδηγεί	 στην	 παραβατικότητα	 και	 σε	 άλλες	
προβληματικές	 συμπεριφορές	 (Mossberger	 &	 Tolbert,	 2003).	 Άλλοι	 ακολούθησαν	 τη	
γραμμή	 του	Murray	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 η	 συμπεριφορά	 των	 ανθρώπων	 είναι	 και	 η	
αιτία	αλλά	 και	 το	αποτέλεσμα	 της	φτώχειας.	Διατυπώθηκαν	πάρα	πολλοί	 ορισμοί.	Άλλοι	
εστιάζουν	στη	σχέση	των	οικογενειών	με	την	αγορά	εργασίας,	άλλοι	εστιάζουν	στον	τύπο	
της	 οικογένειας	 και	 θεωρούν	 ότι	 το	 κατ’	 εξοχήν	 χαρακτηριστικό	 της	 είναι	 η	 εξάρτηση	
(Lister,	1996).	
Σύμφωνα	με	τον	 Jencks,	ο	όρος	στην	Αμερική	προκάλεσε	τεράστιο	ενδιαφέρον	των	ΜΜΕ	
και	 έλαβε	 διαστάσεις,	 πριν	 καλά	 καλά	 διατυπωθεί	 ένας	 αποδεκτός	 ορισμός	 από	 την	
επιστημονική	κοινότητα.			
	«…Σήμερα	 έχουμε	 πάρα	 πολλούς	 ορισμούς,	 ο	 καθένας	 από	 τους	 οποίους	 εγείρει	 μια	
διαφορετική	 εικόνα	 για	 το	 πόσο	 μεγάλη	 είναι	 ηunderclass	 	 και	 ποιοι	 είναι	 τα	 μέλη	 της.	
Κατέστη	όμως	σύντομα	εμφανές	ότι	αυτοί	που	μιλούσαν	για	την	υποτάξη	είχαν	στο	μυαλό	
τους	 κάτι	 παραπάνω	 από	 απλά	 επίμονη	 φτώχεια.	 Ο	 όρος	 υποτάξη	 με	 τους	 ήχους	 -	
συνειρμούς	υπόκοσμος,	επιφέρει	συνδηλώσεις	όπως	η	αμαρτία	ή	τουλάχιστον	ανορθόδοξη	
συμπεριφορά.	 Το	 χαμηλό	 εισόδημα	 είναι	 απαραίτητη	 συνθήκη	 για	 να	 ανήκεις	 σ’	 αυτήν	
αλλά	όχι	επαρκής»	(Jencks	στη	Lister,	1996:3).	
Όπως	υπογραμμίζουν	οι		Reutter	et.	al.,	(2009),	το	στίγμα	της	φτώχειας	συνήθως	συνδέεται	
και	 με	 άλλα	 στίγματα	 όπως	 της	 φυλετικής	 μειονότητας,	 της	 ψυχικής	 ασθένειας	 και	 της	
μονογονεϊκής	οικογένειας.	
Οι	 Ρομά	 έχουν	 βιώσει	 όλα	 αυτά	 τα	 χρόνια	 μια	 συνεχή	 διαδικασία	 αποξένωσης	 και	
ετερότητας	 λόγω	 φυλής.	 Το	 καθεστώς	 αυτό	 της	 ετερότητας	 στο	 οποίο	 έχουν	 περιέλθει	
επιτρέπει	 την	 παγίωση	 τέτοιων	 στερεοτύπων	 και	 την	 απόδοση	 χαρακτηριστικών	 της	
underclass.	 Καθώς	 αποτελούν	 μια	 αδύναμη	 πολιτικά	 ομάδα	 είναι	 πιο	 δύσκολο	 να	
αντικρούσουν	 αποτελεσματικά	 αυτήν	 την	 εικόνα,	 τη	 στιγμή	 που	 πολλοί	 από	 αυτούς	
αγωνίζονται	σε	συνθήκες	φτώχειας	(Karagianni	et.al.,	2013).			
Οι	 Ρομά	 στον	 κοινό	 νου	 και	 τις	 κυρίαρχες	 αναπαραστάσεις	 ενσαρκώνουν	 τα	 «κοινωνικά	
παράσιτα»	και	τα	υποβαθμισμένα	γκέτο	θεωρούνται	πεδία	αναπαραγωγής	της	κουλτούρας	
της	φτώχειας.		
Σε	 ορισμένες	 χώρες	 όπως	 στην	 Τσεχία	 οι	 αναπαραστάσεις	 αυτές	 οδήγησαν	 στη	 λήψη	
μέτρων	για	να	εμποδιστεί	η	αναπαραγωγή	του	«ελαττωματικού»	πληθυσμού»	(Doubek	et.	
al.,	2015).	Τη	δεκαετία	 του	1980	και	νωρίτερα	όλα	τα	χαρακτηριστικά	μιας	υποτιθέμενης	
underclass	αποδόθηκαν	στους	Ρομά.	Θεωρήθηκαν	χαμηλής	ποιότητας	φυλή	με	ροπή	προς	
τον	αλκοολισμό,	κατάχρηση	των	κοινωνικών	επιδομάτων,	ανηθικότητα	και	αδιαφορία	για	
εκπαίδευση	 και	 εργασία.	Μέτρα	 για	 να	 εμποδίσουν	 την	 αύξηση	 του	 πληθυσμού	 ήταν	 η	
κατάργηση	 των	 επιδομάτων	 για	 τους	 πολύτεκνους	 και	 τα	 οικονομικά	 κίνητρα	 για	
στειρώσεις	(Doubek	et.	al.,	2015).	Παρόμοιες	πολιτικές	ακολουθούνται	και	σήμερα,	καθώς	
στη	 Σλοβακία	 παρέχονται	 οικονομικά	 κίνητρα	 για	 στειρώσεις	 στους	 φτωχούς,	 η	
πλειοψηφία	των	οποίων	είναι	Ρομά	(Τρέσσου	&	Μητακίδου,	2015).			
Στον	 ακαδημαϊκό	 χώρο	 ορισμένες	 μελέτες	 στο	 χώρο	 της	 πολιτισμικής	 ανθρωπολογίας	
μελέτησαν	τη	φτώχεια	των	Ρομά	ως	τρόπο	ζωής.	Από	μια	σχετικιστική	άποψη,	ο	σεβασμός	
στη	διαφορά	σημαίνει	 την	αποδοχή	 της	φτώχειας	σαν	πολιτισμικό	παράγοντα,	αντίληψη	
που	ονομάστηκε	από	 τον	 Kende	 «εθνικοποίηση	 της	φτώχειας».	Ωστόσο,	 όταν	η	φτώχεια	
συνδέεται	με	 την	κουλτούρα,	η	ευθύνη	αποδίδεται	αποκλειστικά	στην	ομάδα	αυτή	και	η	
πολιτεία	απαλλάσσεται	(Claveria	&	Alonso,	2003).	
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Μία	 άλλη	 οπτική	 αποδίδει	 τη	 φτώχεια	 στην	 προσωπική	 ανικανότητα	 των	 Ρομά	 να	
προσαρμοστούν	 στις	 μεταβαλλόμενες	 οικονομικές	 και	 κοινωνικές	 συνθήκες	 (Hirt	 στους	
Doubek	et.	al.,	2015).	Σύμφωνα	με	την	άποψη	αυτή,	οι	Ρομά	δε	συγκροτούν	μια	ομάδα	με	
κοινή	 πολιτισμική	 ταυτότητα,	 αλλά	 σύνολα	 φτωχών	 ανθρώπων	 που	 ζουν	 μαζί.	 Το	
πρόβλημα	 εμφανίζεται	 με	 τη	 μεγάλη	 συγκέντρωση	 της	 φτώχειας	 στα	 γκέτο,	 η	 οποία	
προκαλεί	μια	μορφή	κουλτούρας	της	φτώχειας	και	εμποδίζει	τα	άτομα	να	βελτιώσουν	την	
κατάστασή	 τους.	 Έτσι,	 αποσιωπώνται	 ζητήματα	 που	 έχουν	 σχέση	 με	 τη	 φυλή	 και	 την	
ανισότητα	των	τάξεων.		
Όποια	 αντίληψη	 της	 φτώχειας	 και	 να	 υιοθετήσει	 κανείς	 για	 τους	 Ρομά,	 όταν	 είναι	
αποσυνδεμένη	 από	 την	 κοινωνική	 και	 πολιτική	 ευθύνη	 επιτρέπει	 την	 επιβίωση	 των	
στερεοτύπων.	
Οι	 Τρέσσου	 &	 Μητακίδου	 (2015)	 αναφέρονται	 στην	 ανακοίνωση	 της	 κυβέρνησης	 της	
Σλοβακίας	 για	 την	 παροχή	 οικονομικών	 κινήτρων	 στου	 φτωχούς	 για	 να	 προβούν	 σε	
στειρώσεις,	η	οποία	απευθύνεται	στους	Ρομά	χωρίς	να	τους	ονοματίζει.	Ακόμη,	στη	Γαλλία	
η	κυβέρνηση	Σαρκοζί	προέβη	πρόσφατα	σε	μαζικές	απελάσεις	των	Ρομά	(Matache,	2014·	
Τρέσσου	&	Μητακίδου,	2015).	Οι	Crozier	κ.α.	(2009)	περιγράφουν	τη	νέα	μορφή	ρατσισμού	
στην	 Ευρώπη	 που	 στοχεύει	 στους	 καινούριους	 Άλλους	 μέσα	 από	 τις	 νέες	
κοινωνικοοικονομικές	 συνθήκες.	 Όπως	 εξηγούν,	 ο	 ρατσισμός	 παλιά	 είχε	 σκοπό	 να	
δικαιολογήσει	τη	σκλαβιά	και	την	αποικιοκρατία,	ενώ	η	νέα	μορφή	ρατσισμού	δικαιολογεί	
τις	 πρακτικές	 της	 παγκοσμιοποίησης.	 Οι	 Ρομά	 της	 Ανατολικής	 Ευρώπης,	 οι	 οποίοι	
μετανάστευσαν	 στην	 Αγγλία	 αιτούμενοι	 άσυλο,	 γρήγορα	 στοχοποιήθηκαν	 και	
κατηγορήθηκαν	 ότι	 εκμεταλλεύονται	 στο	 σύστημα	 της	 πρόνοιας.	 Έρευνες	 του	 2008	 στην	
Αγγλία	δείχνουν	ότι	είναι	ανεπιθύμητοι	από	το	σύνολο	του	πληθυσμού.	
Ο	 Sivanandan	 (στο:	 Crozier	 et.	 al.,	 2009:	 538)	 περιγράφει	 τη	 νέα	 μορφή	 ρατσισμού	 ως	
«ξενορατσισμό»:	 Ο	 ρατσισμός	 που	 αντιμετωπίζουμε	 σήμερα	 στην	 Αγγλία	 δεν	 είναι	 ο	
ρατσισμός	που	αντιμετωπίζαμε	εμείς	οι	Νοτιοασιάτες	50	χρόνια	πριν,	όταν	πρωτοήρθαμε.	
Αυτός	ο	ρατσισμός	 (της	πολιτείας,	θεσμικός,	καθημερινός)	συνεχίζεται.	Αλλά	υπάρχει	μια	
νέα	 μορφή	 ρατσισμού	 ακόμη	 πιο	 καταστροφική.	 Αυτός	 προσανατολίζεται	 στους	
πρόσφυγες,	 στους	 αιτούντες	 άσυλο	 «..»	 στους	 Ρομά	 και	 στους	 φτωχούς	 από	 τη	
νοτιοανατολική	Ευρώπη.	
Η	Kosko	(2012)	αναφερόμενη	στο	κυρίαρχο	στερεότυπο	της	εξάρτησης	θέτει	το	εξής	ερώτημα:	με	δεδομένα	
τα	 πολύ	 υψηλά	 επίπεδα	 φτώχειας	 των	 Ρομά,	 είναι	 δυνατό	 να	 πιστεύουμε	 ότι	 θυσιάζουν	 τη	 δική	 τους	
ευημερία	και	των	παιδιών	τους	απλά	και	μόνο	λόγω	τεμπελιάς;	
Για	 παράδειγμα,	 η	 έρευνα	 της	 Παγκόσμιας	 τράπεζας	 δείχνει	 ότι	 μόνο	 το	 12%	 του	
πληθυσμού	 Ρομά	 σε	 εργάσιμη	 ηλικία	 λαμβάνει	 το	 επίδομα	 για	 το	 ελάχιστο	 εγγυημένο	
εισόδημα	 στη	 Ρουμανία.	 Ο	 υπόλοιπος	 πληθυσμός	 εργάζεται	 χωρίς	 την	 εξασφάλιση	
σταθερού	εισοδήματος	(Kosko,	2012).	
Παρομοίως	 στην	 έρευνα	 των	 Karagianni	 κ.	 α.	 (2013)	 σε	 1.666	 οικογένειες	 στη	 Βόρεια	
Ελλάδα,	 η	 πλειοψηφία	 λάμβανε	 μόνο	 το	 επίδομα	 πολυτεκνίας	 (πάνω	 από	 το	 60%).	
Αντίθετα,	 ένα	 πολύ	 μικρό	 ποσοστό	 λάμβανε	 άλλου	 είδους	 επιδόματα(το	 5	 ή	 6%).	 Οι	
περισσότεροι	 συμμετέχοντες	 εργάζονταν,	 χωρίς	 όμως	 να	 έχουν	 σταθερή	 δουλειά	 και	
σταθερό	εισόδημα.	Οι	 ερευνήτριες	 έδωσαν	έμφαση	στο	 χαμηλό	μορφωτικό	 επίπεδο	 των	
γονέων	 το	 οποίο	 σχετίζεται	 άμεσα	 με	 τη	 φτώχεια.	 Οι	 περισσότεροι	 γονείς	 είχαν	
ολοκληρώσει	μόνο	την	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	ή	ήξεραν	απλά	ανάγνωση	και	γραφή.	
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Συμπέρασμα	
Τα	 παραπάνω	 δεδομένα	 δείχνουν	 ότι	 ο	 κοινός	 νους	 αποδέχεται	 αβίαστα	 τις	 θεωρίες	 που	 ταιριάζουν	 στα	
στερεότυπα	ενώ	οι	έρευνες	αποδεικνύουν	το	αντίθετο.		
Συνεπώς,	 δίνονται	αναληθείς	 διαστάσεις	 στο	φαινόμενο	 της	 επιδοματικής	 εξάρτησης	 και	
παραβλέπεται	 η	 συμβολή	 του	 μορφωτικού	 επιπέδου.	 Στην	 προσπάθεια	 να	 εξηγηθεί	 η	
αγνόηση	 των	 ουσιωδών	 παραγόντων,	 διαπιστώνουμε	 την	 τάση	 αποπλαισίωσης	 των	
πολιτικοκοινωνικών	 θεμάτων.	 Σύμφωνα	 με	 την	 Καραγιάννη	 (2015)	 χαρακτηριστικό	 της	
σημερινής	 εποχής	 είναι	 ο	 κατακερματισμός	 των	 ταυτοτήτων	 και	 η	 εξατομίκευση	 των	
προβλημάτων,	 τα	 οποία	 από	 κοινωνικά	 –	 πολιτικά	 μετατρέπονται	 σε	 ατομικά	 και	
εξειδικευμένα.	 Έτσι,	 στο	 πεδίο	 των	 παρεμβάσεων	 η	 ψυχοκοινωνική	 στήριξη	 που	
χρειάζονται	οι	οικογένειες	Ρομά	εγγράφεται	σε	ένα	παθολογικό	μοντέλο	προσωπικής	και	
πολιτισμικής	ανεπάρκειας.	
Κλείνοντας,	θα	αναφερθούν	δυο	σημεία	που	δείχνουν	τον	κομβικό	ρόλο	της	εκπαίδευσης	
στο	 ζήτημα	 που	 μελετάται.	 Αρχικά,	 ο	 ρόλος	 της	 εκπαίδευσης	 είναι	 καθοριστικός	 στη	
διαιώνιση	 της	 φτώχειας.	 Το	 χαμηλό	 επαγγελματικό	 επίπεδο	 των	 γονέων	 περιορίζει	
δραστικά	τις	επαγγελματικές	τους	ευκαιρίες	και	τους	οδηγεί	σε	οικονομική	αστάθεια.	Αυτή	
η	αστάθεια	αναγκάζει	τα	παιδιά	Ρομά	πολλές	φορές	να	προτιμήσουν	να	εργαστούν	για	να	
βοηθήσουν	 άμεσα	 την	 οικογένειά	 τους	 και	 να	 σταματήσουν	 το	 σχολείο,	 ειδικά	 όταν	
βλέπουν	ότι	δεν	τους	προσφέρει	προοπτικές	(Karagianni	et.	al.,	2013).	Δεύτερον,	υπάρχει	η	
ανάγκη	μέσα	από	την	εκπαίδευση	για	κριτική	εξέταση	των	επικρατούντων	στερεοτύπων	και	
για	την	ενδυνάμωση	των	παιδιών	να	αμφισβητούν	καθιερωμένες	αντιλήψεις.	
	
	

Βιβλιογραφία	
Abdalla,	S.,	Kelleher,	C.,	Quirke,	B.	&	Daly,	L.	(2013).	Social	inequalities	in	health	expectancy	

and	the	contribution	of	mortality	and	morbidity:	the	case	of	Irish	Travellers.	Journal	of	
Public	Health,	35	(4):	533	–	540.		

Bakalar,	P.	(2004).	The	IQ	of	Gypsies	in	Central	Europe.	The	Mankind	Quarterly,	Volume	XLIV	
(3	–	4):	291	–	300.	

Barnes,	C.	(2009).	Disability	in	a	Majority	World	Context:	A	materialist	account.	Penultimate	
draft	 of	 a	 paper	 to	 be	 presented	 at	 the	 Disability	 and	 Economy	 Conference.	
Manchester	Metropolitan	University,	Manchester,	29th	–	30th	April	2009.	

Bereményi,	 B.A.	 &	 Carrasco,	 S.	 (2015).	 Interrupted	 aspirations:	 research	 and	 policy	 on	
Gitano	education	in	a	time	of	recession,	in	Spain.	Intercultural	Education,	26	(2):	153	-	
164.	

Bradshaw,	 T.K.	 (2007).	 Theories	 of	 Poverty	 and	 Anti	 –	 poverty	 programs	 in	 community	
development.	Community	Development,	38	(1):	7	–	25.	

Brüggemann,	C.	&	Friedman,	E.	(2017).	The	Decade	of	Roma	Inclusion:	Origins,	Actors,	and	
Legacies.	European	Education,	49	(1):	1-9.	

Carter,	B.	(2014).	Child	poverty:	Limiting	children’s	life	chances.	Journal	of	Child	Health	Care,	
18	(1):	3-5.	

Claveria,	 J.	&	Alonso,	G.	 (2003).	Why	Roma	Do	Not	 Like	Mainstream	Schools:	 Voices	 of	 a	
People	without	Territory.	Harvard	Educational	Review,	73	(4):	559	–	590.	

Crozier,	G.,	DaviesJ.	&	Szymanski,	K.	(2009).	Education,	identity	and	Roma	families:	teachers’	
perspectives	and	engagement	with	INSΕTRom	training.	Intercultural	Education,	20	(6):	
537-548.	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

559									

Doubek,	 D.,	 Levinska,	 M.	 &	 Bittnerová,	 D.	 (2015).	 Roma	 as	 the	 Others.	 Intercultural	
Education,	26	(2):	131-152.	

Emerson,	E.,	Shahtahmasebi,	S.,	Lancaster,	G.	&	Berridge,	D.	(2010).	Poverty	transitions	
among	families	supporting	a	child	with	intellectual	disability.	Journal	of	Intellectual	&	
Developmental	Disability,	35	(4):	224–234.		
European	 Commision	 against	 	 Racism	 and	 Intolerance	 (ECRI).	 Πέμπτη	 Έκθεση	 για	 την	

Ελλάδα	 (24	 Φεβρουαρίου,	 2015),	 Council	 of	 Europe,	 CRI	 (2015)1.	 Διαθέσιμο	 στο:	
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-V-
2015-001-ENG.pdf	

Graham,	H.	(2005).	Socioeconomic	inequalities	in	Health	in	the	UK:	Evidence	of	pattern	and	
determinants.	A	 short	 report	 for	 the	Disability	Rights	Commission.	Ανακτήθηκε	από:	
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/graham-
socioeconomic-inequalities.pdf	

Hanssens,	L.,	Devisch,	I.,	Lobbestael,	J.,	Cottenie,	B.	&	Willems,	S.	(2016).	Accessible	health	
care	for	Roma:	a	gypsy’s	tale	a	qualitative	in-depth	study	of	access	to	health	care	for	
Roma	in	Ghent.	International	Journal	for	Equity	in	Health,	15:	38.	

Καραγιάννη,	Γ.	&	Βλάχου,	Α.	(2015).	Αναπηρία,	προβλήματα	υγείας	και	παιδιά	Ρομά.	Στο	Σ.	
Μητακίδου	 (Επιμ).	 Ένταξη	 Ρομά:	 Διεθνής	 και	 Ελληνική	 Εμπειρία.	 Το	 παρόν	 μιας	
διάρκειας.	(σσ			145	–	163).	Θεσσαλονίκη:	CopyCity.		

Καραγιάννη,	 Γ.	 (2015).	 Εξόριστοι	 Αναστοχασμοί;	 Στο	 Σ.	 Μητακίδου	 (Επιμ).	 Ένταξη	 Ρομά.	
Διεθνής	 και	 Ελληνική	 Εμπειρία.	 Το	 παρόν	 μιας	 διάρκειας	 (σσ.	 165	 –	 174).	
Θεσσαλονίκη:	CopyCity.		

Kalantzis,	 M.	 &	 Cope,	 B.	 (2015).	 Διαφορές	 μαθητών	 και	 μαθητριών	 στη	 θεωρία	 και	 την	
πράξη.	Στο	Ε.	Τρέσσου,	Σ.,	Μητακίδου,	Γ.,	Καραγιάννη	 (Επιμ.)	Ένταξη	Ρομά:	Διεθνής	
και	 ελληνική	 εμπειρία.	 Πολυπλοκότητες	 στην	 ένταξη.	 (σσ.	 25	 –	 78).	 Θεσσαλονίκη:	
CopyCity.	

Karagianni,	 P.,	Mitakidou,	 S.	 &	 Tressou,	 E.	 (2013).”What’s	 Right	 in	 Children’s	 Rights?	 The	
Subtext	of	Dependency’’.	In	B.	Swadener,	L.	Lundy,	J.	&	N.	Blanchet-Cohen	Children’s	
Lives	and	Education	 in	Cross-national	Contexts:	What	Difference	Could	Rights	Make?	
pp:	82-99	New	York:	Palgrave.	

Kjaerum,	(2014).	Education:	the	situation	of	Roma	in	11	EU	Member	States.	European	Union	
Agency	 for	 Fundamental	 Rights.	 Διαθέσιμο	 στο:	
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education	-	situation-roma-11-eu-member-	
states.	

Kosko,	(2012).	Educational	Attainment	and	School-to-work	Conversion	of	Roma	in	Romania:	
Adapting	to	Feasible	Means	or	Ends?	Journal	of	Human	Development	and	Capabilities,	
13	(3):	415-450.	

Lister,	 R.	 (1996).	 Introduction:	 	 In	 search	 of	 the	 underclass.	 In:	 Charles	 Murray	 and	 the	
underclass.	 A	 developing	 debate.	 The	 IEA	 Health	 and	 Welfare	 Unit.	 London,	
1996.http://www.civitas.org.uk/pdf/cw33.pdf	

Matache,	Μ.	(2014).The	Deficit	of	EU	Democracies:	A	New	Cycle	of	Violence	Against	Roma	
Population.	Ηuman	Rights	Quarterly,	36,	325	–	348.	

McKinney,	 S.	 (2014).	 The	 relationship	 of	 child	 poverty	 to	 school	 education.	 Improving	
schools,	17	(3):	203	–	216.	

Milcher,	S.	(2006).	Poverty	and	the	Determinants	of	Welfare	for	Roma	and	Other	Vulnerable	
Groups	in	Southeastern	Europe.	Comparative	Economic	Studies,	48,	20–35.	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

560	

Milenkova,	V.	&	Hristova,	D.S.	(2017).	Is	There	Any	Light	in	the	Tunnel?	On	the	Drawbacks	of	
Roma	Educational	Integration	in	Bulgaria.European	Quarterly	of	Political	Attitudes	and	
Mentalities,	6	(1):	1-16.	

Miskovic,	 M.	 (2009).	 Roma	 education	 in	 Europe:	 in	 support	 of	 the	 discourse	 of	 race.	
Pedagogy,	Culture	&	Society,	17	(2):	201	–	220.	

Mossberger,	K.	&	Tolbert,	C.	(2003).	Race,	place	and	information	technology.	Urban	affairs	
review,	41,	(5):	583	–	620.	

O’Hanlon (2016). The European Struggle to Educate and Include Roma People: A Critique of 
Differences in Policy and Practice in Western and Eastern EU Countries. Social 
Inclusion, 4 (1):1-10.  

O’Nions,	H.	 (2010).	 Different	 and	 unequal:	 the	 educational	 segregation	 of	 Roma	pupils	 in	
Europe.	Intercultural	Education,	21	(1):	1	-	13.	

Osmanaj,	E.	&	Furhiu,	N.,	(2015).	Roma	diversity,	dynamics	of	family	and	community	as	the	
basic	elements	of	 social	 support	 in	 the	educational	 life	of	Roma	children	 in	Albania.	
Romanian	Economic	and	Business	Review,	10	(1):	89	–	98.	

Reutter,	 L.I.et.	 al.	 (2009).	 Who	 Do	 They	 Think	 We	 Are,	 Anyway?”:	 Perceptions	 of	 and	
Responses	to	Poverty	Stigma.	Qualitative	Health	Research.	19	(3):	297	–	311.	

Scott-Kemmis,	 C.	 (2004).	 Roma	 Education	 Issues	 and	 Approaches	 in	 Central	 Europe.	
Διαθέσιμο	 στο:	
http://www.tolerance.cz/courses/monnet/summer2004/essayCarryScot.doc	

Tamas,	 P.	 (2011).	 Roma	 Inclusion	 Policies	 in	 a	 Central	 European	 Education	 System	 –	 The	
Case	of	Hungary.	The	Open	Education	Journal,	4:	141-147.	

Themelis,	 S.	 (2009).	Questioning	 Inclusion:	 the	 education	 of	 Roma/Traveller	 students	 and	
young	 people	 in	 Europe	 and	 England	 –	 A	 Critical	 examination.	 Research	 in	
Comparative	and	International	Education,	4	(3):	262	–	275.	

Τρέσσου,	 Ε.	&	Μητακίδου,	 Σ.	 (2015).	Παιδιά	 Ρομά	στην	 εκπαίδευση.	Πολυπλοκότητα	 και	
προοπτικές.	Στο	Σ.	Μητακίδου	(Επιμ.)	Ένταξη	Ρομά:	Διεθνής	και	ελληνική	εμπειρία.	Το	
παρόν	μιας	διάρκειας.	(σσ.	81	-	90).	Θεσσαλονίκη:	CopyCity.	

Τσιάκαλος,	Γ.	(2006).	Η	υπόσχεση	της	Παιδαγωγικής.	Θεσσαλονίκη:	Επίκεντρο.	
Walker,	G.	(2008).	Overrepresented	Minorities	in	Special	Education	in	the	United	States	and	

Romania:	 comparison	 between	African-American	 and	Roma	populations	 in	 disability	
studies.	Research	in	Comparative	and	International	Education	3(4):394	–	403.	

Yeo,	R.	 (2005).	Disability,	Poverty	and	the	new	development	agenda.	Disability	Knowledge	
and	research	programme.	http://hpod.org/pdf/Developmentagenda.pdf	

	
	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

561									

Γραμματισμός	στην	πρώτη	σχολική	ηλικία	με	τη	χρήση	
εναλλακτικών	προσεγγίσεων:	Μια	διδακτική	παρέμβαση	με	βάση	

το	από	πάνω	προς	τα	κάτω	μοντέλο	διδασκαλίας	
	
	

Ελένη	Ξεφτέρη		
Διδάκτορας	ΠΤΔΕ-ΑΠΘ,	Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	
Υπεύθυνη	της	Πρακτικής	Άσκησης	φοιτητών/τριων	του	ΠΤΔΕ-ΑΠΘ	

	
	

Περίληψη	
Τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 η	 ανάπτυξη	 του	 γραμματισμού	 αποτελεί	 αντικείμενο	 ερευνών	 από	 διαφορετικά	
επιστημονικά	πεδία,	τα	αποτελέσματα	των	οποίων	επηρεάζουν	και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αντιμετωπίζεται	η	
γλωσσική	 διδασκαλία	 στην	 Πρωτοβάθμια	 Εκπαίδευση.	 Παρ’	 όλα	 αυτά	 όμως	 στο	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	
σύστημα	 εφαρμόζεται	 η	 ίδια	 μέθοδος	 διδασκαλίας	 της	 ανάγνωσης	 και	 της	 γραφής	 εδώ	 και	 έναν	 αιώνα	
περίπου.	 	Σκοπός	της	παρούσας	έρευνας	ήταν	να	παρουσιάσει	 	μια	εναλλακτική	διδακτική	πρόταση	για	την	
κατάκτηση	 του	 αρχικού	 γραμματισμού,	 η	 οποία	 αφορά	 τις	 δύο	 πρώτες	 τάξεις	 του	 Δημοτικού	 Σχολείου.	 Η	
έρευνα	αναπτύχθηκε	σε	κύκλους	 	ακολουθώντας	τη	μεθοδολογία	της	έρευνας	δράσης.	Δεν	σχεδιάστηκε	εξ’	
ολοκλήρου	 από	 την	 αρχή	 αλλά	 αναπτύσσονταν	 σταδιακά,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 τις	
κατακτήσεις	των	παιδιών.	Για	την	ανάπτυξη	αυτής	της	πρότασης	χρειάστηκε	η	τροποποίηση	του	αναλυτικού	
προγράμματος	αποσκοπώντας	στη	σύνδεση	των	διδακτικών	αντικειμένων,	μέσα	από	την	ανάπτυξη	θεματικών	
ενοτήτων,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 και	 τα	 ενδιαφέροντα	 των	 μαθητών.	 Διαφοροποιήθηκε	 επίσης	 η	 διδακτική	
μεθοδολογία	 και	 επιλέχθηκαν	διδακτικές	 προσεγγίσεις	 του	αρχικού	 γραμματισμού	που	 έδιναν	 έμφαση	στο	
νόημα,	 και	 ενέπλεκαν	 τα	 παιδιά	 με	 τη	 χρήση	 της	 γλώσσας	 σε	 κοινωνικές	 πρακτικές,	 επιδιώκοντας	 και	 την	
ταυτόχρονη	κατάκτηση	των	απαραίτητων	δεξιοτήτων.	Υιοθετήθηκαν	στοιχεία	και	πρακτικές	που	προτείνονται	
τόσο	 στην	 ολιστική	 προσέγγιση,	 όσο	 και	 στην	 επικοινωνιακή	 αλλά	 και	 στην	 θεωρία	 των	 κειμενικών	 ειδών.	
Λήφθηκαν	 υπόψη	 επίσης,	 κυρίως	 για	 το	 πρώτο	 διάστημα	 της	 Α΄	 τάξης,	 τα	 πορίσματα	 των	 ερευνών	 για	 τη	
σημαντικότητα	 της	 φωνολογικής	 επίγνωσης	 στην	 κατάκτηση	 της	 ανάγνωσης,	 εντάσσοντας	 ανάλογες	
δραστηριότητες	στη	διαδικασία,	σ’	ένα	πλαίσιο	όμως	στο	οποίο	τα	παιδιά	έβρισκαν	νόημα.	Στη	συγκεκριμένη	
διδακτική	παρέμβαση	δεν	χρησιμοποιήθηκαν	τα	διδακτικά	εγχειρίδια	αλλά	μια	ποικιλία	αυθεντικών	κειμένων	
που	 περιελάμβανε	 βιβλία	 παιδικής	 λογοτεχνίας,	 βιβλία	 γνώσεων,	 χρηστικά	 κείμενα	 καθημερινής	 χρήσης	
καθώς	και	πολυτροπικά	κείμενα.	Επιδιώχθηκε	η	ενεργητική	εμπλοκή	των	παιδιών	στη	διαδικασία	μέσα	από	
την	 ανάπτυξη	 θεματικών	 ενοτήτων	 αντίστοιχων	 των	 ενδιαφερόντων	 τους,	 με	 δραστηριότητες	 οι	 οποίες		
εξυπηρετούσαν	 κάποιο	 συγκεκριμένο	 επικοινωνιακό	 σκοπό.	 Συγκρίνοντας	 με	 τις	 προτάσεις	 των	 διδακτικών	
εγχειριδίων	 των	 δύο	 πρώτων	 τάξεων	 εκείνο	 που	 καταδείχθηκε	 είναι	 ότι	 υπάρχουν	 σημαντικές	
διαφοροποιήσεις	που	αφορούν	τόσο	στη	μεθοδολογία	όσο	και	στο	περιεχόμενο,	αφού	στην	περίπτωση	των	
εγχειριδίων	 όλα	 είναι	 προαποφασισμένα	 με	 προκατασκευασμένα	 κείμενα	 και	 κλειστές	 δραστηριότητες	
συμπεριφοριστικού	 τύπου,	 χωρίς	 να	 λαμβάνονται	 υπόψη	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 η	 προηγούμενη	 γνώση	 των	
παιδιών.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ολιστική	προσέγγιση,	κειμενικά	είδη,	αυθεντικά	κείμενα,	θεματικές	ενότητες,	ενδιαφέροντα	των	παιδιών.	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Τις	τελευταίες	δεκαετίες	η	ανάπτυξη	του	γραμματισμού	αποτελεί	αντικείμενο	ερευνών	από	
διαφορετικά	 επιστημονικά	 πεδία	 (Baynham,	 2001	 ·	 Hannon,	 2000	 ·	 Hasan,	 2006·	 Heath,	
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1983·	 Ferreiro,	 1998·	 Ferreiro	 &	 Teberosky,	 1983·	 Gee,	 2006·	 Cope	 &	 Kalantzis,	 1993	
·Martin,	 1993	 ·	 Street,	 1984·	 Scribner&Cole,	 1981	 ·Wells,	 2006),	 τα	 αποτελέσματα	 των	
οποίων	 επηρεάζουν	 και	 τον	 τρόπο	με	 τον	οποίο	αντιμετωπίζεται	η	 γλωσσική	διδασκαλία	
στην	 πρωτοβάθμια	 εκπαίδευση	 (Hasan,	 1996,	 2006	 ·	 Αϊδίνης	 κ.α.2011,	 Αϊδίνης,	 2012·	
Χαραλαμπόπουλος	&	Χατζησαββίδης,	1997	·	Χατζησαββίδης,	2003).	
Η	αντικατάσταση	 του	παλαιότερου	όρου	αλφαβητισμός	από	 τον	όρο	 γραμματισμός	στην	
ελληνική	 βιβλιογραφία	 (Αϊδίνης,	 2012·	 Αϊδινης	 &	 Κωστούλη,	 2001·	 Καρατζόλα,	
2004·Κωστούλη	 &	 Χατζηνικολάου,	 2013·	 Μητσικοπούλου,	 2000·	 Χαραλαμπόπουλος,	
2006·Χατζησαββίδης,	 2003·	 Χατζησαββίδης,	 2007),	 σηματοδοτεί	 και	 την	 υιοθέτηση	 μιας	
διαφορετικής	αντίληψης	για	τη	γλώσσα,	προφορική	και	γραπτή.	Η	παραδοσιακή	αντίληψη	
που	σηματοδοτούσε	ο	όρος	αλφαβητισμός	υπονοούσε	ότι	το	να	είσαι	ικανός	να	διαβάζεις	
σημαίνει	να	είσαι	ικανός	να	αποκωδικοποιείς	τη	γραφή	και	το	να	είσαι	ικανός	να	γράφεις	
σημαίνει	 να	 είσαι	 ικανός	 να	 κωδικοποιείς	 τη	 γλώσσα	 σε	 οπτική	 μορφή.	 Η	 απόδοση	
νοήματος	θεωρούνταν	ψυχολογικής	τάξης	ζήτημα	(Αϊδίνης	&	Κωστούλη,	2001·	Καρατζόλα,	
2004).	
Σε	αντίθεση	με	την	παραδοσιακή	αντίληψη,	η	εισαγωγή	του	όρου	γραμματισμός	διευρύνει	
και	το	περιεχόμενό	του,	αφού	σύμφωνα	με	τον	Χατζησαββίδη	(2003:189)		
	

ο	 όρος	 γραμματισμός	 δε	 σημαίνει	 μόνο	 την	 ικανότητα	 του	 ατόμου	 να	
διαβάζει	και	να	κατανοεί	ένα	γραπτό	κείμενο,	αλλά	και	την	ικανότητα	να	
κατανοεί,	 να	 ερμηνεύει	 και	 να	 αντιμετωπίζει	 κριτικά	 τους	 διάφορους	
τύπους	λόγου,	να	είναι	σε	θέση	να	παράγει	μια	γκάμα	ειδών	λόγου	και,	
γενικά,	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 λειτουργεί	 σε	 διάφορες	 επικοινωνιακές	
συνθήκες	 χρησιμοποιώντας	 γραπτό,	 προφορικό	 λόγο	 και	 μη	 γλωσσικά	
κείμενα.	
	

Στη	 βάση	 αυτής	 της	 σύγχρονης	 αντίληψης	 για	 τον	 γραμματισμό,	 αναπτύχθηκε	 έντονος	
προβληματισμός	 για	 τη	 διδασκαλία	 του.	 Ο	 προβληματισμός	 αυτός	 οδήγησε	 στις	 πρώτες	
αλλαγές	που	εμφανίστηκαν	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	1990	μέχρι	και	τα	πρώτα	χρόνια	της	
νέας	 χιλιετίας,	 δηλαδή	 μεταξύ	 1998-2003	 στα	 νέα	 Ευρωπαϊκά	 Προγράμματα	 της	
Προσχολικής	 Εκπαίδευσης.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τους	 τα	 νέα	 ερευνητικά	 δεδομένα	
προσανατολίστηκαν	στην	υιοθέτηση	της	προσέγγισης	του	γραπτού	λόγου	που	ακολουθεί	η	
θεωρία	του	αναδυόμενου	γραμματισμού.	Η	αλλαγή	αυτή	είναι	εμφανής	σχεδόν	σ`	όλα	τα	
προγράμματα	προσχολικής	 εκπαίδευσης	 των	 χωρών	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Μάλιστα	η	
έμφαση	 στην	 καλλιέργεια	 του	 γραπτού	 λόγου	 εμφανίστηκε	 ακόμη	 και	 σε	 προγράμματα	
χωρών	όπως	η	Ελλάδα1,	η	Γαλλία	ή	το	Βέλγιο	που	τα	προηγούμενα	προγράμματά	τους	δεν	
έδιναν	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	 οργάνωση	 δραστηριοτήτων	 ανάγνωσης	 και	 γραφής	 στην	
προσχολική	 εκπαίδευση	 και	 δεν	 θεωρούσαν	 αναγκαίο	 τα	 μικρά	 παιδιά	 ν`	 αρχίζουν	 να	
κατακτούν	τη	λειτουργία	του	γραπτού	λόγου	από	την	προσχολική	ηλικία	(Τάφα	2004:28).	
Από	τη	μελέτη	των	προγραμμάτων	αυτών	διαφαίνεται	ότι	για	τη	σύνταξη	τους	λήφθηκαν	
υπόψη	πορίσματα	ερευνών	από	τη	διεθνή	και	εγχώρια	βιβλιογραφία	που	υποστηρίζουν	ότι	
τα	μικρά	παιδιά	που	ζουν	σε	κοινωνίες	γραπτής	επικοινωνίας,	από	πολύ	νωρίς,	πριν	ακόμα	
φοιτήσουν	 στο	 σχολείο,	 αντιλαμβάνονται	 πολλά	 για	 τη	 φύση	 και	 τη	 λειτουργία	 του	 και	
																																																																				
	
1Υπ. Απ. Γ2/21072β/ΦΕΚ 304/13-3-2003 
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διαμορφώνουν	 υποθέσεις	 για	 τον	 γραπτό	 κώδικα,	 ο	 οποίος	 αποτελεί	 μέρος	 του	
περιβάλλοντός	τους.	Αλλά	και	από	άλλες	μελέτες	που	πρεσβεύουν	την	εκμετάλλευση	των	
ήδη	κατακτημένων	από	τα	νήπια	γνώσεων	για	τον	γραπτό	λόγο,	την	οικοδόμηση	των	νέων	
γνώσεων	 πάνω	 στις	 προϋπάρχουσες,	 την	 αποδοχή	 και	 δημιουργική	 εκμετάλλευση	 των	
λαθών	που	κάνουν	τα	παιδιά	στην	προσπάθεια	αποκωδικοποίησης	του	γραπτού	κώδικα,	τη	
σταδιακή	 εισαγωγή	 τους	 στη	 διαδικασία	 της	 παραγωγής	 διαφόρων	 ειδών	 λόγου,	 την	
καλλιέργεια	 δεξιοτήτων	 που	 σχετίζονται	 με	 μονοτροπικά	 και	 πολυτροπικά	 κείμενα,	 την	
ενίσχυση	της	φωνολογικής	επίγνωσης	των	παιδιών	με	ανάλογες	ασκήσεις-παιχνίδια	και	εν	
κατακλείδι	 την	 όσο	 το	 δυνατόν	 μεγαλύτερη	 ποσοτικά	 και	 ποιοτικά	 απόκτηση	
γραμματισμού	 μέσα	 σε	 ένα	 φυσικό	 περιβάλλον	 μάθησης	 και	 πραγματικές	 συνθήκες	
επικοινωνίας	 (Ηoldaway,	 1979·	 Goodman	 &	 Altwerger	 1981·Goodman,	 1986·	 Teale	 &	
Sulzby,	1986,1989·	Hall,	1987·	Clay,	1991·	Ferreiro	&	Teberosky,	1982	και	1983·	Τάφα,	2001,	
2005·	 Παπούλια	 Τζελέπη,	 2001,	 2006·	 Βαρνάβα	 –	 Σκούρα,	 1994·	 Ferreiro,	 1998	
Χατζησαββίδης,	2002·	Τάφα,	2001).		
Την	 ίδια	 εποχή	 αλλαγές	 σημειώνονται	 και	 στα	 αναλυτικά	 προγράμματα	 του	 γλωσσικού	
μαθήματος	στην	Πρωτοβάθμια	Εκπαίδευση	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα.	Σύμφωνα	
με	τους	συντάκτες	των	ΑΠΣ	της	Γλώσσας	(σελ.	14)	η	θεώρηση	της	γλώσσας	στο	πρόγραμμα	
είναι	 πολυεπιστημονική	 και	 αναφέρεται	 σε	 διάφορους	 τομείς	 της	 γλωσσολογίας	 και	 σε	
συναφείς	 επιστημονικές	 περιοχές,	 χωρίς	 όμως	 να	 δηλώνεται	 ξεκάθαρα	 η	 υιοθέτηση	
κάποιας	 επιστημονικής	 προσέγγισης	 για	 τον	 γραμματισμό.	Ο	 Χατζησαββίδης	 (2007)	 στην	
κριτική	 του	 για	 το	 ΑΠΣ	 διαπιστώνει	 ότι	 παρά	 τις	 καλές	 προθέσεις	 και	 προσπάθειες,	 τα	
προγράμματα	 μετεωρίζονται	 μεταξύ	 των	 γενικών	 διακηρύξεων	 εκσυγχρονιστικού	
χαρακτήρα	και	των	ειδικών	διατυπώσεων	που	γεννούν	υποψίες	οπισθοδρόμησης,	μεταξύ	
μιας	 δυναμικής	 αναμόρφωσης	 του	 μαθήματος	 και	 μιας	 επικίνδυνης	 στατικότητας	 και	 σε	
τελική	ανάλυση	μετεωρίζονται	μεταξύ	του	νέου	και	του	παραδοσιακού.		
Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 της	 παραπάνω	 διαπίστωσης	 αποτελεί	 η	 ρητή	 αναφορά	 στο	
Δ.Ε.Π.ΠΣ-Α.Π.Σ.	 (2003:	43)	για	τη	διδακτική	μεθοδολογία	που	πρέπει	να	ακολουθηθεί	στη	
διδασκαλία	του	γραπτού	λόγου	στην	Α΄	τάξη	
	

στη	 διδασκαλία	 της	 πρώτης	 ανάγνωσης	 μπορούν	 να	 αξιοποιούνται	 και	
στοιχεία	 άλλων	 προσεγγίσεων,	 όπως	 είναι	 η	 ολιστική	 μέθοδος	 και	 η	
αναδυόμενη	γραφή,	συμπληρωματικά	και	κατά	περίπτωση.	Η	κύρια	όμως	
προσέγγιση,	 που	προσιδιάζει	 και	 στη	φύση	 της	 ελληνικής	 γραφής,	 είναι	
στηριγμένη	στη	γραφοφωνητική	αντιστοιχία	με	αναλυτική	και	συνθετική	
μορφή.		
	

Η	 παραπάνω	 αντίληψη	 του	 Α.Π.Σ.	 αντικατοπτρίζεται	 και	 στα	 διδακτικά	 εγχειρίδια	 για	 τη	
διδασκαλία	του	γλωσσικού	μαθήματος	στην	Α΄	τάξη	δημοτικού.	Η	συγγραφική	ομάδα	των	
εγχειριδίων	στο	Βιβλίο	 του	Δασκάλου	 (στο	εξής	Β.Δ),	όπου	αναπτύσσει	 το	θεωρητικό	της	
πλαίσιο,	 προτείνει	 ένα	 συνδυαστικό	 μοντέλο	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 ανάγνωσης	 και	 της	
γραφής,	 όπου	 προσπαθεί	 να	 συνδυάσει	 τη	 χρήση	 σύγχρονων	 διδακτικών	 προσεγγίσεων	
ταυτόχρονα	με	τη	χρήση	της	αναλυτικοσυνθετικής	μεθόδου.	Όπως	αναφέρουν	στο	Β.Δ.:	«Η	
υιοθέτηση	 ενός	 συνδυαστικού	 διδακτικού	 μοντέλου	 που	 συνθέτει	 στοιχεία	 της	
αναλυτικοσυνθετικής	μεθόδου	με	στοιχεία	της	αναδυόμενης	γραφής	αλλά	και	 της	ολικής	
προσέγγισης	για	τη	γλώσσα	φαίνεται	η	ενδεδειγμένη».	Επιπλέον	επισημαίνουν	ότι	με	βάση	
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τις	 δύο	 τελευταίες	 προσεγγίσεις	 «η	 γραπτή	 γλώσσα	 προσεγγίζεται	 λειτουργικά,	 πράγμα	
που	έχει	ως	συνέπεια	η	πορεία	της	διδασκαλίας	να	ξεκινά	από	το	ολοκληρωμένο	κείμενο,	
το	 μόνο	 που	 ουσιαστικά	 έχει	 νόημα	 για	 τα	 παιδιά,	 προς	 τις	 μικρότερες	 μονάδες	 που	 το	
απαρτίζουν»	(Β.Δ.:12).	
Οι	αναφορές	που	γίνονται,	τόσο	από	τον	συντάκτη	του	Α.Π.Σ.,	όσο	και	από	τη	συγγραφική	
ομάδα	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων,	 σε	 διδακτικές	 προσεγγίσεις,	 που	 συνάδουν	 με	 τα	
σύγχρονα	 επιστημονικά	 δεδομένα	 για	 την	 κατάκτηση	 του	 γραπτού	 λόγου	 από	 τα	 μικρά	
παιδιά,	 θα	 μπορούσε	 να	 υποθέσει	 κανείς	 ότι	 σηματοδοτούν	 και	 μια	 αλλαγή	 στον	 τρόπο	
προσέγγισης	 της	 διδασκαλίας	 της	 γραφής	 και	 της	 ανάγνωσης	 στην	 Πρωτοβάθμια	
Εκπαίδευση.	 Ωστόσο	 η	 αναφορά	 ως	 κύριας	 μεθόδου	 της	 αναλυτικοσυνθετικής,	 μιας	
πλήρως	αποκωδικοποιητικής	μεθόδου,	γεννά	ερωτήματα	για	το	κατά	πόσο	είναι	δυνατόν	
να	συνδυάζονται	αντιθετικές	διδακτικές	προσεγγίσεις.	
Η	 διαφορετική	 φιλοσοφία	 των	 διδακτικών	 προσεγγίσεων	 γίνεται	 κατανοητή	 αν	 λάβουμε	
υπόψη	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 Cole&Cole	 (2001)	 ομαδοποίησαν	 τις	 διδακτικές	
προσεγγίσεις	 της	 ανάγνωσης	 και	 της	 γραφής,	 καταλήγοντας	 σε	 δυο	 γενικά	 μοντέλα:	 Το	
μοντέλο	από	πάνω	προς	τα	κάτω	(top-down	model)	και	το	μοντέλο	από	κάτω	προς	τα	πάνω	
(bottom-up	model).	Η	διαφοροποίηση	των	δυο	μοντέλων	έγκειται	στο	σημείο	που	πρέπει	
να	 δοθεί	 έμφαση.	 Σύμφωνα	 με	 το	 πρώτο	 μοντέλο	 εκείνο	 που	 πρέπει	 αρχικά	 να	
συνειδητοποιήσουν	 τα	 παιδιά	 που	 μαθαίνουν	 ανάγνωση	 και	 γραφή	 είναι	 το	 νόημα	 του	
κειμένου,	 συνδυάζοντας	 στοιχεία	 του	 γραπτού	 και	 του	 προφορικού	 λόγου	 και	
δευτερευόντως	 τα	 γράμματα	 και	 τις	 λέξεις	 που	 απαρτίζουν	 το	 κείμενο.	 Σύμφωνα	 με	 το	
δεύτερο	μοντέλο,	το	σημαντικό	στοιχείο	στη	διαδικασία	είναι	η	γνώση	της	λειτουργίας	του	
αλφαβητικού	 συστήματος.	 Τα	 παιδιά	 πρέπει	 πρώτα	 να	 μάθουν	 ότι	 οι	 ήχοι	 της	 γλώσσας	
τους	 αναπαρίστανται	 με	 γράμματα,	 να	 μάθουν	 δηλαδή	 τις	 αντιστοιχίες	 ανάμεσα	 στα	
γράμματα	 και	 τους	ήχους	 και	 να	αποκτήσουν	 την	 ικανότητα	φωνημικής	 κατάτμησης	 των	
λέξεων,	δηλαδή	την	ικανότητα	της	αποκωδικοποίησης	(Αϊδίνης	&	Γρόλλιος,	2007).		
Σύμφωνα	με	 τα	 μοντέλα	 που	 προαναφέρθηκαν	 ανάλογες	 είναι	 και	 οι	 δραστηριότητες	 οι	
οποίες	επιλέγονται,	με	βάση,	για	παράδειγμα,	το	κριτήριο	εάν	έχουν	νόημα	για	τα	παιδιά	ή	
αποσκοπούν	απλώς	 στην	απομνημόνευση.	 Επιπλέον	 διαχωρισμός	 μπορεί	 να	 υπάρξει	 και	
στο	επίπεδο	της	συσχέτισης	της	γραφής	και	της	ανάγνωσης,	αν	διδάσκονται	ταυτόχρονα	ή	
ως	δυο	ξεχωριστές	ικανότητες,	αλλά	και	στο	επίπεδο	της	συσχέτισης	του	προφορικού	και	
του	 γραπτού	 λόγου.	 Επίσης	 η	 συστηματοποίηση	 των	 δραστηριοτήτων	 διαχωρίζει	 τις	
μεθόδους	που	χρησιμοποιούνται	π.χ.	μια	αυστηρά	δομημένη	διδασκαλία,	σε	αντίθεση	με	
μια	διδασκαλία	που	δίνει	 τα	ερεθίσματα	στα	παιδιά	και	 τα	αφήνει	 να	ανακαλύψουν	 τον	
γραπτό	λόγο	μέσα	σε	ένα	κοινωνικό	πλαίσιο	(Αϊδίνης	&	Γρόλλιος,	2007).	
Έρευνες	που	έχουν	διεξαχθεί	τα	τελευταία	χρόνια	για	τα	διδακτικά	εγχειρίδια	της	Α΄	τάξης,	
προσπάθησαν	 να	 διακρίνουν	 ποιο	 μοντέλο	 τελικά	 εφαρμόζεται.	 Οι	 έρευνες	 αυτές,	 που	
αφορούν	τόσο	στο	είδος	των	δραστηριοτήτων	και	των	κειμένων	που	προτείνονται	(Αϊδίνης	
&	Γρόλλιος,	2007�Ξεφτέρη,	2009),	όσο	και	 την	εφαρμογή	τους	στην	τάξη	 (Τύμπα,	2010),	
διαπιστώνουν	τις	θεωρητικές	αντιφάσεις	των	συγγραφέων.	Δείχνουν	ότι	οι	δραστηριότητες	
που	 περιλαμβάνονται	 στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 προωθούν	 τελικά	 κυρίως,	 αν	 όχι	
αποκλειστικά,	την	αναλυτικοσυνθετική	μέθοδο,	η	οποία	αποσκοπεί	στην	αποκωδικοποίηση	
και	 εντάσσεται	 στο	 από	 κάτω	 προς	 τα	 πάνω	 μοντέλο	 διδασκαλίας.	 Φαίνεται	 λοιπόν	 να	
υιοθετείται	 εκ	 νέου	 η	 ίδια	 διδακτική	 μέθοδος	 της	 ανάγνωσης	 και	 της	 γραφής	 που	
χρησιμοποιείται	 στο	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 εδώ	 κι	 έναν	 αιώνα	 (Αϊδίνης,	 2006),	
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χωρίς	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	μέχρι	τότε	διαμορφωμένες	αντιλήψεις	οι	κατακτήσεις	των	
παιδιών	στον	γραπτό	λόγο.		
Με	βάση	όσα	προαναφέρθηκαν	γίνεται	πλέον	επιτακτική	η	ανάγκη	να	ανοίξει	η	συζήτηση	
επαναπροσδιορισμού	 των	 διδακτικών	 πρακτικών	 και	 αντιλήψεων	 και	 στις	 πρώτες	 τάξεις	
της	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης.	 Η	 αναγκαιότητα	 αυτή	 προκύπτει	 από	 δύο	 λόγους.	 Ο	
πρώτος	 λόγος	 είναι	 για	 να	 υπάρχει	 μια	 συνέχεια	 και	 μια	 ενιαία	 αντιμετώπιση	 της	
κατάκτησης	 του	 γραμματισμού	 από	 τους/τις	 μαθητές/τριες,	 από	 τη	 στιγμή	 μάλιστα	 που	
εντάχθηκε	και	η	προσχολική	εκπαίδευση	στην	υποχρεωτική	εκπαίδευση.	Ο	δεύτερος	λόγος	
αφορά	αυτή	καθαυτή	την	αναγκαιότητα	να	αλλάξει	ο	τρόπος	προσέγγισης	της	ανάγνωσης	
και	 τη	 γραφής	 στην	 Πρωτοβάθμια	 Εκπαίδευση	 και	 να	 έρθει	 πιο	 κοντά	 στη	 σύγχρονη	
αντίληψη	για	 τον	γραμματισμό,	όπως	αυτή	καταγράφεται	σε	πορίσματα	ερευνών	από	τη	
διεθνή	και	εγχώρια	βιβλιογραφία	και	που	αναφέρθηκαν	παραπάνω.	
Σκοπός	λοιπόν	της	παρούσας	έρευνας	είναι	να	συμβάλει	σ’	αυτή	συζήτηση,	επιχειρώντας	
να	 παρουσιάσει	 	 μια	 ολοκληρωμένη	 διδακτική	 πρόταση	 για	 την	 κατάκτηση	 του	 αρχικού	
γραμματισμού.	Η	ανάπτυξη	αυτής	της	πρότασης	έγινε	με	την	εφαρμογή	προσεγγίσεων	για	
την	κατάκτηση	τη	ανάγνωσης	και	της	γραφής,	που	συνάδουν	με	τη	σύγχρονη	αντίληψη	για	
τον	γραμματισμό,	που	αναφέρονται	και	από	τις	συγγραφείς	των	εγχειριδίων	στο	θεωρητικό	
τους	πλαίσιο	και	οι	οποίες	εντάσσονται	στο	από	πάνω	προς	τα	κάτω	μοντέλο	διδασκαλίας.	
Στόχος	της	έρευνας	ήταν	να	εμπλέκονται	τα	παιδιά	με	τη	χρήση	της	γλώσσας	σε	κοινωνικές	
πρακτικές,	 αναπτύσσοντας	 ταυτόχρονα	 και	 τις	 αντίστοιχες	 δεξιότητες,	 ως	 κομμάτι	
απαραίτητο	για	την	κατάκτηση	του	γραμματισμού.	Επιπλέον	λαμβάνοντας	υπόψη	τόσο	τη	
διεθνή	 (Clay,1991)	 όσο	 και	 την	 ελληνική	 βιβλιογραφία	 (Αϊδίνη	 κ.α.,	 2011,	 Αϊδίνης,	 2012·	
CurtoL.-M.	 etal.	 1998)που	 ορίζει	 ως	 αρχικό	 γραμματισμό	 το	 διάστημα	 που	 καλύπτει	 την	
πρώτη	 παιδική	 ηλικία,	 από	 τη	 γέννηση	 του	 παιδιού	 μέχρι	 και	 την	 ηλικία	 των	 8	 χρόνων,	
δηλαδή	μέχρι	και	το	τέλος	της	Β΄	τάξης	του	Δημοτικού	σχολείου,	η	παρέμβασή	ξεκινάει	από	
την	Α΄	τάξη	και	συνεχίζεται	με	τα	ίδια	παιδιά	και	στη	Β΄	τάξη,	όπου	και	ολοκληρώνεται.	
Τα	ερωτήματα	που	κλήθηκε	να	απαντήσει	η	έρευνα	με	βάση	το	σκοπό	της	είναι	τα	εξής:	

• Με	ποιο	τρόπο	μπορεί	να	υλοποιηθεί	στο	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα	μια	
αντίστοιχη	διδακτική	πρόταση;		

• Πώς	 μπορεί	 να	 δομηθεί	 μια	 τέτοια	 πρόταση,	 ώστε	 να	 εμπλακούν	 τα	 παιδιά	
ενεργά	στη	μαθησιακή	διαδικασία;	

• Με	τι	είδους	γλωσσικά	υλικά	μπορεί	να	υλοποιηθεί	αυτό	το	εγχείρημα;	
• Τι	 είδους	 δραστηριότητες	 μπορούν	 να	 δομηθούν	 σ’	 αυτή	 τη	 διδακτική	

διαδικασία,	 έτσι	 ώστε	 εμπλεκόμενα	 τα	 παιδιά	 με	 τη	 χρήση	 της	 γλώσσας	 σε	
κοινωνικές	 πρακτικές	 ν’	 αναπτύσσουν	 παράλληλα	 και	 τις	 απαραίτητες	
δεξιότητες;	

• Τι	αλλαγές	επιφέρει	στη	στάση	των	εμπλεκόμενων	στη	διαδικασία;	Ταυτόχρονα	
έγινε	 σύγκριση	με	 τις	 προτάσεις	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων	 των	 δύο	πρώτων	
τάξεων	 της	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	 επιχειρώντας	 να	 απαντήσει	 και	 στα	
παρακάτω	ερωτήματα:	

• Ποια	στοιχεία	διαφοροποιούν	αυτή	την	προσέγγιση	από	αυτή	που	προτείνεται	
στα	διδακτικά	εγχειρίδια;	

α)	σε	σχέση	με	τα	γλωσσικά	υλικά;	
β)	σε	σχέση	με	τις	δραστηριότητες;	
γ)	σε	σχέση	με	την	ενεργό	συμμετοχή	των	παιδιών	στη	μαθησιακή	διαδικασία	
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Η	έρευνα	
Η	έρευνα	έλαβε	χώρα	τα	σχολικά	έτη	2009-2010	&	2010-2011	σε	Πειραματικό	σχολείο	της	
Θεσσαλονίκης.	 Η	 τάξη	αποτελούνταν	 	 από	 22	 μαθητές/τριες	 (12	 κορίτσια-10	αγόρια),	 με	
υψηλό	 και	 μέσο	 μορφωτικό	 επίπεδο	 γονέων	 (64%	 απόφοιτοι/ες	 ΑΕΙ-ΤΕΙ	 και	 36%	
απόφοιτοι/ες	 Λυκείου-ΙΕΚ).	 Τα	 παιδιά,	 σύμφωνα	 με	 δήλωση	 των	 γονέων,	 ήταν	
εξοικειωμένα	με	δραστηριότητες	γραμματισμού	από	τη	βρεφική	τους	ηλικία	ακόμα,	με	πιο	
δημοφιλή	την	ανάγνωση	βιβλίων	παιδικής	λογοτεχνίας	στα	παιδιά	από	τους	γονείς.	

	
Μεθοδολογία	

Οι	 διδακτικές	 προσεγγίσεις	 με	 τις	 οποίες	 προσεγγίζεται	 ο	 γραπτός	 λόγος	 στην	 παρούσα	
έρευνα,	 παρουσιάζονται	 ως	 μια	 συνολικότερη	 φιλοσοφία	 για	 την	 εκπαίδευση,	 ως	
εκπαιδευτική	θεωρία	που	στηρίζεται	στην	έρευνα	και	την	πρακτική,	και	την	πρακτική	που	
στηρίζεται	 στη	 θεωρία	 και	 την	 έρευνα	 (Harste	 1989).	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 που	 εφαρμόζουν	
τέτοιου	 είδους	 διδακτικές	 πρακτικές	 παίζουν	 τον	 ρόλο	 των	 στοχαστών-ερευνητών	 των	
τάξεων	 και	 των	 μαθητών/τριών	 τους	 (Goodman1985·	 Cambourne	 &	 Turbill,	 2007).	 Η	
απόπειρα	 εφαρμογής	 τέτοιων	 ολιστικών	 προσεγγίσεων	 στη	 μάθηση	 αναπόφευκτα	
σημαίνει	μετάβαση	από	την	παραδοσιακή	στην	αναστοχαστική	πρακτική.	Σημαίνει	αλλαγή	
στην	οπτική	που	αφορά	τις	αξίες	και	τις	αρχές	που	διέπουν	τη	διδασκαλία	και	τη	μάθηση.	Η	
αλλαγή	αυτή	έχει	άμεσο	αντίκτυπο	όχι	μόνο	σε	κάθε	διάσταση	της	εκπαιδευτικής	πράξης	
(Αναλυτικό	 Πρόγραμμα,	 διδακτική	 πρακτική,	 αξιολόγηση)	 αλλά	 και	 στη	 διαδικασία	
προσωπικής-επαγγελματικής	 ωρίμανσης	 του/της	 ίδιου/ας	 του/της	 εκπαιδευτικού-	
ερευνητή/ριας	 (Μητακίδου,	 2007).	 Η	 ερευνητική	 προσέγγιση	 που	 συνάδει	 με	 τις	
παραπάνω	επιδιώξεις	και	βρίσκεται	σε	άμεση	συνάφεια	με	την	αναστοχαστική	διδακτική	
πρακτική	είναι	η	έρευνα-δράση.	

	
Σχεδιασμός	της	παρούσας	έρευνας	

Αναγνωρίζοντας	 τον	 σκοπό	 της	 έρευνας	 ως	 «Γενική	 Ιδέα»	 της	 έρευνας	 (Elliot,	 1981	 στο	
Κατσαρού	 &	 Τσάφος,	 2003:56),	 στη	 συνέχεια	 σχεδιάστηκαν	 σταδιακά	 τα	 βήματα	 της	
δράσης	βάσει	του	μοντέλου	«σχεδιάζω-	δρω	-	παρατηρώ	-	στοχάζομαι	-	αναθεωρώ	-	ξανά-
δρω	-	παρατηρώ-	στοχάζομαι	κ.ο.κ.	(Kemmis	&	McTaggart,	1988	στο	Κατσαρού	&	Τσάφος,	
2003:	 57),	 έχοντας	 πάντα	 στο	 μυαλό	 τη	 γενική	 ιδέα	 και	 εμπλουτίζοντας	 διαρκώς	 τη	
διαδικασία.	Έπρεπε	όμως	εξαρχής	να	παρθούν	κάποιες	σημαντικές	αποφάσεις	σε	επίπεδο	
σχεδιασμού	που	θα	αποτελούσαν	τη	βάση	εφαρμογής	της	έρευνας.	
Ο	 Τσιάκαλος	 (2002:	 76)	 υποστηρίζει	 πως	 από	 τη	 σκοπιά	 της	 παιδαγωγικής	 «το	
εκπαιδευτικό	 έργο	 ως	 συνειδητή	 πράξη	 είναι	 το	 αποτέλεσμα	 τεσσάρων	 αποφάσεων	 σε	
σχέση	 με	 δυο	 κατηγορίες	 προϋποθέσεων».	 Στην	 πρώτη	 κατηγορία	 αποφάσεων	
αναφέρονται	 οι	 παιδαγωγικές	 προθέσεις	 που	 είναι	 οι	 σκοποί	 και	 οι	 επιδιώξεις	 του	
εκπαιδευτικού	συστήματος.	Η	δεύτερη	κατηγορία	αποφάσεων	αφορά	το	περιεχόμενο	της	
διδασκαλίας	και	σ’	αυτό	εντάσσονται	το	γνωστικό	αντικείμενο	και	το	πρόγραμμα	σπουδών.	
Η	 επόμενη	 κατηγορία	 αποφάσεων	 αφορά	 την	 επιλογή	 της	 κατάλληλης	 μεθόδου	
διδασκαλίας,	 τα	παιδαγωγικά	μοντέλα	που	θα	χρησιμοποιηθούν,	 τα	σχέδια	διδασκαλίας,	
την	 οργάνωση	 του	 μαθήματος	 αλλά	 και	 της	 τάξης.	 Η	 τελευταία	 κατηγορία	 αποφάσεων	
αναφέρεται	 στα	 μέσα	 που	 χρησιμοποιούνται	 κατά	 την	 οργάνωση	 του	 μαθήματος.	 Οι	
κατηγορίες	 προϋποθέσεων	 αναφέρονται	 στους	 ανθρωπογενείς	 παράγοντες	 και	 στις	
κοινωνικές	και	πολιτισμικές	συνθήκες.	
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Οι	 αποφάσεις	 που	 πήραμε	 για	 τον	 σχεδιασμό	 της	 έρευνας	 ξεκινούσαν	 από	 το	 δεύτερο	
επίπεδο	και	μετά.	Θα	υπήρχε	διαφοροποίηση	του	αναλυτικού	προγράμματος	σε	ότι	αφορά	
στα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 και	 στο	 περιεχόμενο,	 αποσκοπώντας	 στη	 σύνδεση	 όλων	 των	
γνωστικών	αντικειμένων	μέσω	κοινών	θεμάτων,	λαμβάνοντας	υπόψη	και	τα	ενδιαφέροντα	
των	μαθητών/τριών.	 Στόχος	μας	ήταν	η	διττή	 λειτουργία	 του	προγράμματος:	 να	 χτίζει	 τη	
σκέψη	και	 τη	γλώσσα	και	συγχρόνως	να	χτίζει	 τη	γνώση	και	 τις	έννοιες	 (Goodman,1986).	
Έτσι	ενοποιήσαμε	τα	διδακτικά	αντικείμενα	της	Γλώσσας	και	 της	Μελέτης	Περιβάλλοντος	
καθώς	 και	 της	 Αισθητικής	 Αγωγής,	 οργανώνοντας	 τη	 διδασκαλία	 σε	 θεματικές	 ενότητες	
που	 συμπεριλάμβαναν	 στοχεύσεις	 και	 των	 τριών,	 δίνοντας	 έμφαση	 σε	 μια	 ολιστική	
αντίληψη	 της	 γνώσης	 και	 καθιστώντας	 χαλαρά	 τα	 σύνορα	 ανάμεσα	 στα	 διδακτικά	
αντικείμενα	 (Κονδύλη,	 2007).	 Αποφασίστηκε	 τα	 μαθηματικά	 να	 μείνουν	 ως	 ξεχωριστό	
διδακτικό	 αντικείμενο	 και	 κατά	 περίπτωση	 να	 εντάσσονται	 κάποια	 κεφάλαιά	 τους	 στις	
θεματικές	ενότητες.	Η	στοχοθεσία	δεν	θα	ακολουθούνταν	με	έναν	γραμμικό	τρόπο	που	θα	
καθόριζε	 εντέλει	 και	 τον	 τρόπο	 διδασκαλίας,	 αφού	 ήταν	 πέρα	 από	 τις	 επιδιώξεις	 μας	 η	
αναπαραγωγή	της	γραμμικής	συμπεριφοριστικής	λογικής	του	αναλυτικού	προγράμματος.		
Λήφθηκαν	υπόψη	οι	 γλωσσικοί	άξονες	που	 έθετε	 το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα:	προφορικός	
λόγος	 που	 αφορούσε	 την	 ακρόαση	 και	 την	 ομιλία,	 γραπτός	 λόγος	 που	 αφορούσε	 την	
ανάγνωση	και	τη	γραφή,	ο	άξονας	της	γνώσης	του	γλωσσικού	συστήματος	(κατάκτηση	του	
κώδικα/γραμματική).	Οι	άξονες	της	λογοτεχνίας	και	της	διαχείρισης	της	πληροφορίας	δεν	
υπήρχαν	ως	 διακριτοί	 άξονες,	 αλλά	 συμπεριλαμβάνονταν	 στους	 άξονες	 του	 προφορικού	
και	 του	γραπτού	λόγου,	αφού	τόσο	η	λογοτεχνία,	όσο	και	η	διαχείριση	της	πληροφορίας	
συντελούνται	 μέσω	 	 του	 γραπτού,	 αλλά	 και	 του	 προφορικού	 λόγου.	 Ο	 άξονας	 του	
λεξιλογίου	επίσης	δεν	υπήρχε	ως	διακριτός	άξονας,	αρχικά	τουλάχιστον,	και	συνδέονταν	με	
τον	άξονα	της	γνώσης	του	γλωσσικού	συστήματος.	Προστέθηκε	και	ένας	επιπλέον	άξονας	
που	αφορούσε	στην	κατάκτηση	γνώσεων	και	στην	καλλιέργεια	στάσεων	και	δεξιοτήτων,	οι	
στοχεύσεις	του	οποίου	ήταν	αντίστοιχες	της	θεματολογίας	της	κάθε	ενότητας.	Σκοπός	μας	
ήταν	όμως	οι	δραστηριότητες	να	σχεδιάζονται	έτσι	που	να	εμπλέκονται	όλοι	οι	άξονες	και	
να	αναπτύσσονται	ταυτόχρονα	οι	ικανότητες	της	ακρόασης,	της	ομιλίας,	της	ανάγνωσης	και	
της	γραφής,	υποστηρίζοντας	η	μία	την	άλλη.		
Η	 τρίτη	 κατηγορία	 αποφάσεων,	 που	 αφορούσε	 το	 πώς	 της	 διδακτικής	 διαδικασίας,	 θα	
εναρμονιζόταν	 με	 τις	 προηγούμενες	 αποφάσεις,	 εφόσον	 οι	 αποφάσεις	 στην	 κατηγορία	
αυτή	εξαρτώνται	σε	μεγάλο	βαθμό	από	το	περιεχόμενο	της	διδασκαλίας	(Αϊδίνης,	2012).	Το	
Α.Π.Σ.	στην	Α΄	τάξη	καθόριζε	με	σαφήνεια	και	τη	μέθοδο	διδασκαλίας,	όπως	αναφέρθηκε	
παραπάνω.	 Στην	 παρέμβασή	 μας	 η	 διδακτική	 μεθοδολογία	 διαφοροποιήθηκε	 και	
υιοθετήθηκαν	διδακτικές	προσεγγίσεις	του	αρχικού	γραμματισμού	που	δίνουν	έμφαση	στο	
νόημα,	 και	 εμπλέκουν	 τα	 παιδιά	 με	 τη	 χρήση	 της	 γλώσσας	 σε	 κοινωνικές	 πρακτικές	
επιδιώκοντας	μέσα	από	εκεί	να	κατακτήσουν	και	τις	απαραίτητες	δεξιότητες.	
Υιοθετήθηκαν	 δηλαδή	 στοιχεία	 και	 πρακτικές	 που	 προτείνονται	 τόσο	 στην	 ολιστική	
προσέγγιση,	 όσο	 και	 στην	 επικοινωνιακή	 αλλά	 και	 στην	 θεωρία	 των	 κειμενικών	 ειδών.	
Επίσης,	κυρίως	για	το	πρώτο	διάστημα	της	Α΄	τάξης,	θα	λαμβάνονταν	υπόψη	τα	πορίσματα	
των	 ερευνών	 για	 τη	 σημαντικότητα	 της	 φωνολογικής	 επίγνωσης	 στην	 κατάκτηση	 της	
ανάγνωσης.	 Επιπλέον	θα	υπήρχε	η	 επιδίωξη	 της	 κριτικής	προσέγγισης	 των	κειμένων	που	
θα	επεξεργάζονταν	η	τάξη.	
Η	 μορφή	 διδασκαλίας	 ήταν	 η	 ομαδοσυνεργατική.	 Η	 ομαδοσυνεργατική	 διδασκαλία	
συνάδει	με	τις	παραπάνω	προσεγγίσεις	και	αποτελεί	μια	μορφή	οργάνωσης	της	τάξης	που	
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εξασφαλίζει	τη	μέγιστη	ανάπτυξη	των	παιδιών	σε	όλους	τους	τομείς.	Την	άποψη	αυτή	για	
την	ομαδοσυνεργατική	διδασκαλία	έχουν	εκφράσει	κατά	καιρούς	αρκετοί	παιδαγωγοί	και	
την	επισφράγισαν	τα	αποτελέσματα	σχετικών	ερευνητικών	προσπαθειών,	τόσο	στο	διεθνή	
χώρο	όσο	και	στον	ελληνικό	(Johnson&Johnson	2000·	Ματσαγγούρας,	2004·	Baudrit,	2007).		
Η	τελευταία	κατηγορία	αποφάσεων	είχε	να	κάνει	με	τα	μέσα	που	χρησιμοποιήθηκαν	κατά	
την	οργάνωση	του	μαθήματος.	Οι	επιλογές	μας	έπρεπε	να	συνάδουν	και	να	λειτουργούν	
ενισχυτικά	ως	προς	 τις	διδακτικές	προσεγγίσεις	που	είχαν	 επιλεγεί,	αλλά	και	ως	προς	 το	
περιεχόμενο.	 Είναι	 φανερό	 απ’	 όσα	 παραθέσαμε	 στις	 παραπάνω	 δύο	 κατηγορίες	
αποφάσεων,	 ότι	 δεν	 ταίριαζε	 η	 χρήση	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων	 στη	 συγκεκριμένη	
παρέμβαση.	Αποφασίσαμε	λοιπόν	να	χρησιμοποιήσουμε	μια	ποικιλία	ολόκληρων	παιδικών	
βιβλίων-λογοτεχνικών	αλλά	και	πληροφοριακών	(Norton,	κ.α.,	2007,	Routman,	1994,	2000)	
-καθώς	και	μια	ποικιλία	χρηστικών	κειμένων,	που	κάποια	αναφέρονται	και	στις	στοχεύσεις	
των	Α.Π.	Η	επιδίωξη	όμως	ήταν	τα	κείμενα	αυτά	να	χρησιμοποιηθούν	στην	αυθεντική	τους	
μορφή.	Βασικό	ρόλο	επίσης	θα	έπαιζαν	και	τακείμενα	που	θα	παρήγαγαν	τα	ίδια	τα	παιδιά,	
αφού	θα	 τύγχαναν	 συλλογικής	 επεξεργασίας	 τόσο	 σε	 επίπεδο	 τάξης	 όσο	 και	 σε	 επίπεδο	
ομάδων.	Απαραίτητη	επίσης	κρινόταν	η	παρουσία	ηλεκτρονικού	υπολογιστή	και	προβολέα	
στην	τάξη,	ως	βασικού	εργαλείου	στη	μαθησιακή	διαδικασία.	
	

	
Εικόνα	2.	Σχηματική	αναπαράσταση	του	γενικού	σχεδιασμού	

	
Συλλογή	δεδομένων	

Η	 συλλογή	 των	 δεδομένων	 της	 έρευνας	 στηρίχθηκε	 σε	 ένα	 πλήθος	 μεθοδολογικών	
εργαλείων.	 Το	 βασικό	 μεθοδολογικό	 εργαλείο,	 εφόσον	 η	 έρευνα	 δράσης	 είναι	 μια	
κατεξοχήν	αναστοχαστική	διαδικασία,	είναι	το	ερευνητικό	ημερολόγιο	(Altrichter,	Posch	&	
Somekh,	 2001·	 Μητακίδου,	 2007·	 Μάγος	 &	 Παναγοπούλου,	 2008).	 Πρόκειται	 για	 ένα	
μεθοδολογικό	εργαλείο	συμμετοχικής	παρατήρησης	που	τηρούνταν	από	την	εκπαιδευτικό-
ερευνήτρια	 και	 στο	 οποίο	 κατέγραφε	 τόσο	 τις	 δραστηριότητες	 που	 καθημερινά	 συν-
δομούσε	 με	 τα	 παιδιά,	 όσο	 και	 την	 ανταπόκριση	 των	 παιδιών	 σ’	 αυτές,	 καθώς	 και	 όσα	

Πρόγραμμα	Σπουδών	
Γνωστικό	
αντικείμενο	

• Ενιαιοποίηση	διδακτικών	αντικειμένων	-	Θεματικές	
ενότητες(Γλώσσα,	Μελέτη,	Αισθητική	αγωγή)	
• Διατήρηση	και	εμπλοκή	των	γλωσσικών	αξόνων	μεταξύ	τους.	
Επιλογή	στόχων	από	το	Α.Π.	ανάλογα	με	τη	θεματική	ενότητα	
και	τις	κατακτήσεις	των	παιδιών.		

Διδακτική	
μέθοδολογία	

Οργάνωση	της	τάξης	

• Μεθοδολογία:	Προσεγγίσεις	με	έμφαση	στο	νόημα	(ολιστική,	
επικοινωνιακή,	κειμενικά	είδη)	+	φωνολογική	επίγνωση	
• Μορφή	διδασκαλίας:	Ομαδοσυνεργατική	

Μέσα	διδασκαλίας	

• Μέσα	διδασκαλίας:	Ολόκληρα	βιβλία	παιδικής	λογοτεχνίας	και	
βιβλία	γνώσεων.	Αυθεντικά	χρηστικά	κείμενα,	έντυπα	και	
ψηφιακά,	κείμενα	παιδιών.	
• 	Χρήση		Η/Υ	&	προβολέα.	
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επιπλέον	 παρατηρήθηκαν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 διδασκαλίας.	 Η	 καταγραφή	 γινόταν	
συνήθως	μετά	τη	λήξη	των	μαθημάτων	και	κάποιες	φορές	στα	διαλείμματα.		
Είναι	 επίσης	 το	 αρχείο	 με	 όλα	 τα	 κείμενα	 των	 παιδιών,	 που	 αντλήθηκαν	 από	 τους	
φακέλους	(portfolio)	και	τα	τετράδια	τους	και	τα	οποία	παράχθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	των	
δυο	ετών,	τόσο	ατομικά,	όσο	και	ομαδικά,	αρχειοθετημένα	κατά	θεματική	ενότητα	και	με	
σχόλια	για	 τον	 τρόπο	παραγωγής	 τους.	Η	ηλεκτρονική	αλληλογραφία	με	 τους	 γονείς,	 για	
τον	τρόπο	δουλειάς	στην	τάξη,	καθώς	και	οι	συνεντεύξεις	των	γονέων	στο	τέλος	της	Α΄	και	
Β΄	τάξης.		
	

Αποτελέσματα	
Α΄	τάξη:	Σχεδιασμός,	υλοποίηση	

Ακολουθώντας	τη	λογική	της	έρευνας	δράσης,	η	κάθε	Θεματική	Ενότητα	(Θ.Ε.)	αποτελούσε	
και	έναν	κύκλο	της	έρευνας.	 Για	να	αναπτυχθεί	ο	κάθε	κύκλος	της	έρευνας	λαμβάνονταν	
υπόψη	 τα	 αποτελέσματα	 του	 προηγούμενου	 τόσο	 ως	 προς	 τα	 ενδιαφέροντα	 που	
εκδήλωναν	τα	παιδιά	όσο	και	ως	προς	τις	κατακτήσεις	τους	στο	μαθησιακό	κομμάτι.	Έτσι	
εκτός	από	την	εισαγωγική	ενότητα,	την	πρώτη	εβδομάδα,	που	σχεδιάστηκε	εξ’	ολοκλήρου	
από	 την	 εκπαιδευτικό	 και	 που	αποσκοπούσε	στη	 διερεύνηση	 των	 ενδιαφερόντων	 καθώς	
και	της	προηγούμενης	γνώσης	των	μαθητών/τριών,	ο	σχεδιασμός	όλων	των	επόμενων	Θ.Ε.	
βασίζονταν	στα	αποτελέσματα	της	προηγούμενης.		

	
Εικόνα	3.	Σχηματική	αναπαράσταση	της	ανάπτυξης	των	Θ.	Ε.	στην	Α΄	τάξη	

	
Στην	 παραπάνω	 σχηματική	 αναπαράσταση	 παρατηρούμε	 ότι	 αναπτύχθηκαν	 δέκα	
θεματικές	κατά	τη	διάρκεια	της	Α΄	τάξης.	Το	περιεχόμενο	κάθε	ενότητας	ήταν	αποτέλεσμα	
των	ενδιαφερόντων	που	εκδήλωναν	τα	παιδιά	και	που	η	εκπαιδευτικός	παρατηρούσε	και	
κατέγραφε.	Το	ενδιαφέρον	αυτό	μπορεί	να	είχε	να	κάνει	είτε	με	ένα	ζήτημα	για	το	οποίο	τα	
ίδια	 εκδήλωναν	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον,	 όπως	 η	 αλλαγή	 των	 δοντιών	 τους	 ή	 τα		
Χριστούγεννα,	 είτε	 με	 ζητήματα	 που	 ανέκυπταν	 μέσα	 από	 την	 ίδια	 τη	 μαθησιακή	
διαδικασία,	 καθώς	 επίσης	 και	 κάποια	 που	 αφορούσαν	 και	 τις	 θεματικές	 ενότητες	 της	
Μελέτης	 Περιβάλλοντος.	 Το	 ότι	 οι	 κύκλοι	 στη	 σχηματική	 αναπαράσταση	 εφάπτονται	
σηματοδοτεί	τη	σύνδεση	μεταξύ	των	Θ.Ε.,	αφού	γινόταν	διαρκώς	προσπάθεια	να	υπάρχει	

Α΄	
τάξη	

4η	Θ.Ε.	
Χριστούγεννα	

5η	Θ.Ε.	
Ο	εαυτός	μου	

6η	Θ.Ε.		
Οικογένειες	

7η	Θ.Ε.	
Η	πόλη	μας	

8η	Θ.Ε.	
Φυτά	και	ζώα	
του	τόπου	μας	

9η	Θ.Ε.	
Η	γη	γυρίζει	

10η	Θ.Ε.	
Μια	θεατρική	
παράσταση	

Εισαγωγική	
ενότητα	

Με	γνωρίζουν	και	
γνωρίζω	

1η	Θ.Ε.	
Τα	δόντια	μας	
αλλάζουν	

2η	Θ.Ε.	
Αντίστροφα	
παραμύθια	

3η	Θ.Ε.	
Μια	φορά	
και	...σήμερα	
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κάποια	σύνδεση	μεταξύ	των	θεματικών	ενοτήτων	και	να	υπάρχει	ομαλή	μετάβαση	από	το	
ένα	θέμα	στο	άλλο.	
	

Ανάπτυξη	Θ.	Ε.:	Άξονες	διδασκαλίας,	στόχοι,	υλικά,	δραστηριότητες	
Όπως	ήδη	αναφέρθηκε	και	στο	σχεδιασμό		οι	άξονες	γύρω	από	τους	οποίους	κινούνταν	η	
διδασκαλία	αφορούσαν	τόσο	στον	προφορικό	λόγο	(ακρόαση,	ομιλία)	όσο	και	στον	γραπτό	
(ανάγνωση,	 γραφή),	 καθώς	 επίσης	 και	 στη	 γνώση	 του	 γλωσσικού	 συστήματος.	 Σκοπός	
όμως	ήταν	η	ανάπτυξη	 των	δραστηριοτήτων	έτσι	που	να	εμπλέκονται	διαρκώς	οι	άξονες	
και	 να	 υπάρχει	 σύνδεση	 μεταξύ	 τους.	 Παραθέτουμε	 παρακάτω	 τη	 σχηματική	
αναπαράσταση	 της	 ανάπτυξης	 της	 πρώτης	 και	 της	 τελευταίας	 Θ.Ε.	 με	 τη	 μορφή	
οργανογραμμάτων.	 Μέσα	 από	 τα	 οργανογράμματα	 γίνεται	 προσπάθεια	 να	 καταδειχτεί	
σχηματικά	το	από	πάνω	προς	τα	κάτω	μοντέλο	διδασκαλίας.	
	Στο	πρώτο	επίπεδο	εμφανίζεται	ο	τίτλος	της	θεματικής	ενότητας	που	δείχνει	το	θέμα	με	το	
οποίο	 ασχολείται	 η	 τάξη,	 στο	 δεύτερο	 επίπεδο	 οι	 υποενότητες	 που	 αναπτύχθηκαν.	
Ακολουθούν	στο	επόμενο	επίπεδο	τα	κείμενα	που	χρησιμοποιήθηκαν	και	κάτω	από	κάθε	
κείμενο	 οι	 δραστηριότητες	 που	 προέκυψαν	 με	 βάση	 το	 περιεχόμενό	 του.	 Όλα	 τα	
παραπάνω	 εμφανίζονται	 σε	 διαφορετικά	 χρωματικά	 πλαίσια	 για	 να	 είναι	 εύκολα	
αντιληπτά.	Οι	 δραστηριότητες	 εμφανίζονται	 σε	 διαφορετικό	 χρωματικό	πλαίσιο	ανάλογα	
με	 τον	άξονα	στον	οποίο	κατατάσσονται.	Οι	 γραμμές	που	συνδέουν	 τα	διάφορα	πλαίσια	
καταδεικνύουν	και	τις	συνδέσεις	μεταξύ	των	κειμένων	και	της	θεματικής,	καθώς	και	μεταξύ	
των	κειμένων	και	των	δραστηριοτήτων,	αλλά	και	των	δραστηριοτήτων	μεταξύ	τους.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Εικόνα	4α.	Οργανόγραμμα	ανάπτυξης	1ης	Θ.Ε.	

 

Τα δόντια µας 
αλλάζουν   

Γλωσσοδέτης/εκµάθηση  
Δδ 

Τι κάνω µε το δοντάκι  
µου 

 

Υπόµνηµα 
οργανογράµµατος 

 

 
 

▬ Θ.Ε. 
▬ Πτυχές Θ.Ε. 
▬ Κείµενα 
▬ Παραγωγή προφ. λόγου 
▬ Παραγωγή γραπτού 
λόγου 
▬ Γλωσσοδέτης /εκµάθηση 
γραµµάτων 
 

Προφορικές 
ανακοινώσεις παιδιών 

Ο γύρος του κόσµου µ’ ένα 
δοντάκι 

Χάρτες 

Συζήτηση/σύγκριση/ 
επιλογή 

Τα παιδιά της γης  
περιγραφή εικόνων 

Λεζάντες 

Γράφω ευχή στη νεράιδα 
των δοντιών 

 

Πού πήγαν τα δοντάκια 
µου; 

Απεικόνιση οδοντοστοιχίας και 
αντιγραφή ονοµάτων. 

Οι δικοί µας γλωσσοδέτες  
 

Διατύπωση συµπεράσµατος 
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Εικόνα	3β.	Οργανόγραμμα	ανάπτυξης	1ης	Θ.Ε.	

	
Το	ζήτημα	που	απασχόλησε	την	πρώτη	Θ.Ε.	είχε	να	κάνει	με	την	αλλαγή	των	δοντιών	τους,	
αφού	 από	 την	 παρατήρηση	 προέκυψε	 ότι	 απασχολούσε	 ιδιαίτερα	 τα	 παιδιά.	 Η	 ενότητα	
αναπτύχθηκε	σε	δύο	φάσεις.	Η	πρώτη	αφορούσε	την	αλλαγή	των	δοντιών	και	η	δεύτερη	τη	
φροντίδα	 τους.	 Μέσα	 από	 τα	 οργανογράμματα	 των	 δραστηριοτήτων	 που	 παρατίθενται	
παρουσιάζεται	και	σχηματικά	η	ροή	των	δραστηριοτήτων.		
	Η	 ενότητα	 ξεκίνησε	 με	 τον	 γλωσσοδέτη	 του	 Δδ,	 από	 το	 βιβλίο	 του	 Ευγ.	 Τριβιζά	 «Το	
αλφαβητάρι	 με	 τους	 γλωσσοδέτες»	 οποίος	 ήταν	 σχετικός	 με	 το	 θέμα.	 Ανάπτυξη	
δραστηριοτήτων	 με	 αφορμή	 τον	 γλωσσοδέτη.	 Παιχνίδια	 φωνολογικής	 επίγνωσης	 που	
υπήρχαν	 στο	 δισέλιδο	 του	 γλωσσοδέτη	 για	 τον	 εντοπισμό	 του	 γράμματος	 ως	 αρχικού.	
Δημιουργία	 της	 σελίδας	 του	 γράμματος	 στο	 εικονόλεξο.	 Εξάσκηση	 στη	 διάκριση	 μεταξύ	
άλλων	και	στη	γραφή	του	γράμματος,	εξαιτίας	δυσκολιών	που	αντιμετώπιζαν	τα	παιδιά	στη	
γραφή	του.	Δημιουργία	ανάλογων	γλωσσοδετών	προφορικών	από	τα	παιδιά.		
Στη	συνέχεια	μέσα	από	μία	διερευνητικού	τύπου	δραστηριότητα	ζητήθηκε	από	τα	παιδιά	
να	 ρωτήσουν	 τους	 οικείους	 τους	 τι	 κάνουν	 με	 το	 δοντάκι	 που	 πέφτει	 και	 να	 φέρουν	
πληροφορίες,	 είτε	 γραπτά	 είτε	 προφορικά,	 την	 επόμενη	 μέρα	 στο	 σχολείο.	 Ακολούθησε	
ανακοίνωση	των	πληροφοριών	που	είχαν	συλλέξει	και	αναπτύχθηκε	συζήτηση	με	βάση	τις	
ομοιότητες	και	τις	διαφορές	αυτών	των	συνηθειών.	Ακολούθησε	ανάγνωση	του	βιβλίου	«Ο	
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γύρος	του	κόσμου	μ’	ένα	δοντάκι»	με	ταυτόχρονη	χρήση	του	παγκόσμιου	χάρτη	(υδρόγειος	
σφαίρα	 και	 επίπεδος	παγκόσμιος	 χάρτης).	 Ακολούθησαν	δραστηριότητες	 σχετικές	με	 τον	
χάρτη	 Στη	 συνέχεια	 η	 δημιουργία	 του	 παζλ	 και	 η	 παραγωγή	 προφορικού	 περιγραφικού	
κειμένου	στη	βάση	των	καρτελών	με	τις	εικόνες	παιδιών	από	διάφορα	μέρη	της	γης	κι	η	
τοποθέτησή	 τους	 στο	 σωστό	 σημείο.	 Τέλος	 η	 παραγωγή	 γραπτού	 λόγου	 (λεζαντών)	 σε	
ζωγραφιές	με	θέμα	τα	παιδιά	της	γης.		
Σύγκριση	μεταξύ	των	συνηθειών	που	περιέγραφε	το	βιβλίο	από	διάφορες	περιοχές	της	γης	
και	 των	 πληροφοριών	 που	 έφεραν	 τα	 ίδια	 και	 εντοπισμός	 ομοιοτήτων	 και	 διαφορών.	
Επιλογή	 και	 αιτιολόγηση	 των	 προτιμήσεων	 τους	 με	 επιχειρήματα.	 Παραγωγή	 γραπτού	
λόγου,	 (γράμμα	στη	νεράιδα	των	δοντιών	για	να	το	τοποθετήσουν	κάτω	από	το	μαξιλάρι	
τους	μαζί	με	 το	δοντάκι).	Το	πρώτο	μέρος	 της	ενότητας	ολοκληρώθηκε	με	 την	ανάγνωση	
του	 βιβλίου	 «Πού	 πήγαν	 τα	 δοντάκια	 μου;»	 και	 την	 παρουσίαση	 και	 της	 επιστημονικής	
εκδοχής	της	αλλαγής	των	δοντιών	τους.	Είχαν	τη	δυνατότητα	να	δουν	τη	διαφορά	μεταξύ	
των	 κοινωνικοπολιτισμικών	 συνηθειών	 οι	 οποίες	 ήταν	 ποικίλες	 και	 της	 επιστημονικής	
εκδοχής	η	οποία	ήταν	καθολική	και	κοινή	για	όλα	τα	παιδιά	της	γης.	
Το	 δεύτερο	 μέρος	 της	 θεματικής	 είχε	 σχέση	 με	 τη	 φροντίδα	 των	 δοντιών.	 Οι	
δραστηριότητες	 που	 αναπτύχθηκαν	 αφορούσαν	 τη	 θεματική	 και	 τα	 επιμέρους	 κείμενα.	
Από	 την	 ανάγνωση	 του	 βιβλίου	 «Ο	 Σοκολάκης	 και	 η	 Ζαχαρούλα	 Τρυποδόντη»	
αναπτύχθηκαν	 δραστηριότητες	 που	 αφορούσαν	 στην	 παραγωγή	 προφορικού	
αφηγηματικού	 λόγου	 (αναδιήγηση	 της	 ιστορίας	 με	 έμφαση	 στους	 ήρωες),	 παραγωγή	
γραπτού	 λόγου	 (κολλάζ	 με	 ζωγραφιές	 των	 παιδιών,	 όπου	 απεικονίζονταν	 οι	 ήρωες	 σε	
διάφορες	 σκηνές	 της	 ιστορίας,	 με	 τη	 συγγραφή	 λεζάντας),	 καθώς	 και	 εντοπισμός	 και	
εκμάθηση	του	και	από	τη	συγγραφή	του	τίτλου	στο	κολλάζ.		
Από	 τα	 ονόματα	 των	 ηρώων	 και	 τον	 εντοπισμό	 των	 αρχικών	φωνημάτων	 των	 ονομάτων	
τους,	με	δραστηριότητες	φωνολογικής	επίγνωσης,	προέκυψε	η	εκμάθηση	συγκεκριμένων	
γραμμάτων	 (Σσς,	 Ζζ,	 Ττ)	 με	 τη	 χρήση	 και	 των	 ανάλογων	 γλωσσοδετών	 και	 των	
δραστηριοτήτων	 που	 τους	 ακολουθούσαν	 Ακολούθησε	 δραστηριότητα	 παραγωγής	
προφορικού	κειμένου	οδηγιών	από	τα	παιδιά	(οδηγίες	για	γερά	δόντια)	και	η	από	κοινού	
συγγραφή	του	με	την	εκπαιδευτικό	στον	πίνακα,	με	την	τεχνική	της	μεγαλόφωνης	γραφής,	
σχολιάζοντας	 ταυτόχρονα	 μαζί	 με	 τα	 παιδιά	 τη	 γραφή	 των	 λέξεων.	 Από	 τους	 κανόνες	
προέκυψε	και	η	εκμάθηση	των	λέξεων	δεν	και	πρέπει.	Ακολούθησαν	δραστηριότητες	με	τα	
υπόλοιπα	 βιβλία.	 Με	 το	 βιβλίο	 «Ο	 κροκόδειλος	 στον	 οδοντογιατρό»	 έλαβαν	 χώρα	 και	
δραστηριότητες	 μέσα	 από	 τον	 αντίστοιχο	 γλωσσοδέτη	 που	 απεικόνιζε	 κι	 εκείνος	
κροκόδειλο.	Επίσης	προέκυψαν	και	δραστηριότητες	σχετικές	με	τη	θεματική	του	βιβλίου:	
Προφορικές	 βιωματικές	 αφηγήσεις	 των	 παιδιών	 και	 δραματοποίηση	 επίσκεψης	 στον	
οδοντογιατρό	 μέσα	 από	 παιχνίδι	 ρόλων.	 Επειδή	 εντυπωσιάστηκαν	 από	 τα	 δόντια	 του	
κροκόδειλου,	τα	οποία	και	σχολίασαν,	άνοιξε	το	θέμα	για	ζώα	με	παράξενα	δόντια	και	πώς	
αυτά	 χρησιμεύουν.	 Έγιναν	 αναφορές	 σε	 ανάλογα	 ζώα	 με	 κυρίαρχο	 τον	 ελέφαντα.	
Αναγνώστηκε	το	βιβλίο	του	ευγ.	Τριβιζά	«Ο	Λούκουλος	τρώει	βότσαλα».	
Ακολούθησε	 η	 παρουσίαση	 από	 τα	 παιδιά	 και	 άλλων	 βιβλίων	 της	 ίδιας	 σειράς.	 Οι	
δραστηριότητες	που	προέκυψαν	είχαν	να	κάνουν	με	τη	γνωριμία	με	νέα	γράμματα	(Λλ,	Ου)	
και	 	 δραστηριότητες	 με	 τους	αντίστοιχους	 γλωσσοδέτες.	Μια	 δραστηριότητα	παραγωγής	
γραπτού	 αφηγηματικού	 λόγου,	 με	 τη	 βοήθεια	 και	 εικόνας,	 καθώς	 και	 εκμάθησης	 του	
ρήματος	είναι	στον	ενικό	αριθμό	(είμαι,	είσαι,	είναι),	και	μια	πρώτη	επαφή	με	τα	δίψηφα	
φωνηέντα,	ει,	αι,	χωρίς	να	υπάρξει	ρητή	διδασκαλία	τους.		
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Εικόνα	5.	Οργανόγραμμα	ανάπτυξης	10ης	Θ.Ε.	
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Η	 τελευταία	 Θ.Ε.	 ακολούθησε	 ως	 συνέχεια	 της	 προηγούμενης	 που	 είχε	 να	 κάνει	 με	 το	
ζήτημα	του	χρόνου.	Εκεί	δόθηκε	η	ευκαιρία	και	για	μια	πρώτη	γνωριμία	με	το	βιβλίο	«Στο	
Κουρδιστάν»,	από	τη	σειρά	«Ντενεκεδούπολη»,	που	μιλάει	για	τη	χώρα	των	ρολογιών.	Το	
βιβλίο	 άρεσε	 πολύ	 στα	 παιδιά	 και	 με	 αφορμή	 μια	 δραματοποίηση	 στην	 τάξη,	 τα	 ίδια	
αποφάσισαν	 την	 ενασχόληση	 και	 τη	 δημιουργία	 θεατρικής	 παράστασης	 με	 βάση	 το	
περιεχόμενο	 του	 βιβλίου.	 Η	 θεματική	 του	 βιβλίου	 έδωσε	 	 τη	 δυνατότητα	 και	 για	 την	
εξέταση	μιας	άλλης	οπτικής	της	μέτρησης	του	χρόνου	στη	ζωή	των	ανθρώπων,	αυτήν	της	
καταπίεσης	 και	 της	 εργασιακής	 εκμετάλλευσης,	 βοηθώντας	 να	 αντιληφθούν	 ότι	 η	 χρήση	
της	 μέτρησης	 του	 χρόνου	 δεν	 είναι	 ουδέτερη,	 ούτε	 φυσικό	 φαινόμενο.	Μπορεί,	 αντί	 να	
καθιστά	 εύρυθμη	 τη	 ζωή	 των	 ανθρώπων,	 να	 την	 απορυθμίζει	 και	 να	 λειτουργεί	
καταπιεστικά.	 Επιπλέον	 έδωσε	 την	 ευκαιρία	στα	παιδιά	μέσα	από	 τη	δραματοποίηση	 να	
προσεγγίσουν	έννοιες	όπως	η	μετανάστευση	και	η	εργασιακή	εκμετάλλευση.	
Η	 ενότητα	 δομήθηκε	 σε	 τρία	 στάδια.	 Το	 πρώτο	 στάδιο	 αφορούσε	 το	 κείμενο	 το	 οποίο	
έπρεπε	 να	 διασκευαστεί	 και	 να	 μετατραπεί	 σε	 θεατρικό	 κείμενο.	 Σ’	 αυτό	 το	 στάδιο	
αναπτύχθηκαν	δραστηριότητες	που	αφορούσαν	κυρίως	 τους	δύο	πρώτους	άξονες	με	μια	
πρώτη	 διαισθητική	 προσέγγιση	 θεμάτων	 που	 άπτονταν	 του	 τρίτου	 άξονα	 (γνώση	
γλωσσικού	 συστήματος),	 όπως	 η	 μετατροπή	 πλάγιου	 λόγου	 σε	 ευθύ	 και	 το	 αντίστροφο	
κατά	διάρκεια	της	διασκευής.	 Ιδιαίτερη	ήταν	η	συμβολή	τους	στην	εύρεση	και	προσθήκη	
στο	κείμενο	και	νέων	ανάλογων	ρόλων,	για	να	μπορούν	να	παίξουν	όλα	τα	παιδιά.	Μπήκαν	
στη	διαδικασία	να	σκεφτούν	τρόφιμα	συσκευασμένα	σε	κουτιά	και	να	δημιουργήσουν	απ’	
αυτά	ανάλογους	ήρωες	δίνοντας	τους	ονόματα	και	μορφή.	Όταν	τέλειωσε	η	διαδικασία	της	
διασκευής,	 αφού	 ολοκληρώθηκε	 από	 την	 εκπαιδευτικό,	 παρουσιάστηκε	 στα	 παιδιά	 και	
σχολιάστηκε	 κάνοντας	 και	 κάποιες	 προσθήκες	 στους	 διαλόγους	μετά	από	πρότασή	 τους.	
Έγινε	η	διανομή	ρόλων	με	εκδήλωση	επιθυμίας	από	τα	παιδιά	και	διαπραγμάτευση	μεταξύ	
αυτών	που	επιθυμούσαν	τον	ίδιο	ρόλο.		
Ακολούθησε	η	εκμάθηση	των	ρόλων	τους	μέσα	από	πρόβες,	οι	οποίες	στην	αρχή,	μέχρι	να	
μάθουν	 τα	 λόγια,	 είχαν	 το	 χαρακτήρα	 της	 μεγαλόφωνης	 ανάγνωσης	 με	 την	 προσθήκη	
παραγλωσσικών	στοιχείων.	Παράλληλα	με	τη	διαδικασία	των	προβών	αναπτύχθηκε	και	το	
δεύτερο	στάδιο	της	ενότητας	που	αφορούσε	στην	κοινοποίηση	της	παράστασης	μέσα	από	
τη	 δημιουργία	 αφισών,	 προσκλήσεων	 και	 προγράμματος.	 Η	 προσέγγιση	 των	
συγκεκριμένων	 κειμενικών	 ειδών	 ξεκινούσε	 από	 την	 παρουσίαση,	 το	 σχολιασμό	 και	 την	
επισήμανση	των	ιδιαίτερων	χαρακτηριστικών	ανάλογων	αυθεντικών	κειμένων	που	έφερνε	
η	 εκπαιδευτικός	 στην	 τάξη	 και	 κατέληγε	 με	 τη	 δημιουργία	 των	 δικών	 τους	 αντίστοιχων	
κειμένων.		
Το	 τρίτο	 στάδιο	 αφορούσε	 στην	 υλοποίηση	 της	 παράστασης.	 Εκεί	 τα	 παιδιά	 είχαν	 τη	
δυνατότητα	 να	 αλληλεπιδράσουν	 με	 γραπτά	 και	 προφορικά	 κείμενα	 οδηγιών,	 που	
αφορούσαν	στην	δημιουργία	των	κουστουμιών	και	 των	σκηνικών	της	παράστασης.	Τέλος	
μετά	 την	 πραγματοποίηση	 της	 παράστασης,	 παρακολούθησαν	 την	 παράσταση	
βιντεοσκοπημένη	 και	 ακολούθησε	 συζήτηση	 στην	 τάξη	 όπου	 εξέφρασαν	 εντυπώσεις,	
κρίσεις	 και	 σχόλια	 εστιάζοντας	 τόσο	 στο	 συνολικό	 αποτέλεσμα	 όσο	 και	 σε	 λεπτομέρειες	
που	αφορούσαν	στους	διάφορους	ρόλους.		
	

Σύγκριση	με	την	πρόταση	των	διδακτικών	εγχειριδίων	της	Α΄	τάξης	
Συγκρίνοντας	 τα	 δύο	 παραδείγματα	 ανά	 Θ.Ε.	 εκείνο	 που	 προέκυψε	 είναι	 ότι	 υπήρχαν	
σημαντικές	 διαφοροποιήσεις	 των	δύο	παραδειγμάτων	 τόσο	σε	 επίπεδο	προσέγγισης	 του	
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προφορικού	και	του	γραπτού	λόγου,	μέσα	από	τις	δραστηριότητες	τους	όσο	και	σε	επίπεδο	
περιεχομένου	με	βάση	τα	κείμενα	που	επεξεργάζονταν.	
Σε	ό,	τι	αφορά	στις	δραστηριότητες	ενδεικτικά	παρουσιάζουμε	παρακάτω	δύο	γραφήματα,	
της	1ης	 και	 10ης	Θ.Ε.,	 που	δείχνουν	 το	ποσοστό	δραστηριοτήτων	που	αντιστοιχεί	σε	 κάθε	
άξονα,	 παρατηρώντας	 ότι	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 υπερτερούν	 αθροιστικά	 οι	
δραστηριότητες	 των	 αξόνων	 του	 προφορικού	 και	 του	 γραπτού	 λόγου	 σε	 αντίθεση	 με	 το	
παράδειγμα	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων,	 όπου	 την	 απόλυτη	 υπεροχή	 κατέχουν	 οι	
δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 στη	 γνώση	 του	 γλωσσικού	 συστήματος.	 Το	 μοτίβο	 που	
αποτυπώνεται	 στα	 παρακάτω	 γραφήματα	 επαναλαμβάνεται	 σε	 όλες	 τις	 ενότητες	 στη	
διάρκεια	της	σύγκρισης.		

	
	
	

	
Γράφημα	1.	Σύγκριση	δραστηριοτήτων	1ης	Θ.Ε.	
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Γράφημα	2.	Σύγκριση	δραστηριοτήτων	10ης	Θ.Ε.	

	
Συνοψίζοντας	 τη	 σύγκριση	 των	 δύο	 παραδειγμάτων	 εκείνο	 που	 γίνεται	 φανερό	 είναι	 ότι	
στην	περίπτωση	του	εγχειριδίου	πρόκειται	για	ένα	έτοιμο	πακέτο	διδασκαλίας	που	εστιάζει	
σχεδόν	 αποκλειστικά	 στην	 κατάκτηση	 του	 κώδικα,	 και	 είναι	 φτιαγμένο	 μέχρι	 την	
παραμικρή	του	λεπτομέρεια,	χωρίς	να	αφήνει	κανένα	περιθώριο	αυτενέργειας	στα	παιδιά,	
και	 χωρίς	 να	 επιτρέπει	 αλληλεπίδραση	 με	 ό,τι	 μέχρι	 τότε	 γνωρίζουν.	 Η	 θεματολογία	
προκαθορισμένη,	 τα	 κείμενα	 προκατασκευασμένα,	 οι	 δραστηριότητες	 χωρίς	 καμιά	
σύνδεση	 μεταξύ	 τους,	 τοποθετημένες	 παρατακτικά	 έτσι	 που	 η	 καθεμία	 να	 εξυπηρετεί	 κι	
από	 έναν	 από	 τους	 λεξικογραμματικούς	 στόχους.	 Η	 όποια	 νοηματοδότηση	 θεωρείται	
αυτονόητο	 ότι	 θα	 προκύψει	 από	 την	 ταύτιση	 των	 παιδιών	 με	 τους/τις	 ήρωες/ίδες	 του	
εγχειριδίου.	
Στην	 άλλη	 περίπτωση,	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας,	 έχουμε	 να	 κάνουμε	 με	 μια	 προσπάθεια	
δημιουργίας	 συνθηκών	 που	 θα	 επιτρέπουν	 στα	 παιδιά	 να	 αλληλεπιδρούν	 με	 τον	
προφορικό	 και	 τον	 γραπτό	 λόγο	 με	 τρόπο	 δημιουργικό,	 χτίζοντας	 πάνω	 σε	 ότι	 ήδη	
γνωρίζουν,	 κατακτώντας	 έτσι	 σταδιακά	 και	 τις	 βασικές	 δεξιότητες.	 Οι	 συνθήκες	 αυτές	
δημιουργούνται	 τόσο	από	 την	 επιλογή	 του	θέματος,	αφού	αφορά	άμεσα	 τα	παιδιά,	 όσο	
και	 μέσα	 από	 τα	 κείμενα,	 στα	 οποία	 συνεισφέρουν	 και	 τα	 ίδια	 φέρνοντας	 κείμενα	 και	
βιβλία	 σχετικά	 με	 το	 θέμα,	 αλλά	 και	 μέσα	 από	 τις	 δραστηριότητες	 οι	 οποίες	 γίνεται	
προσπάθεια	να	συνδέονται	μεταξύ	τους,	καθώς	και	με	το	θέμα	και	να	εμπλέκουν	τα	παιδιά	
ενεργά.		
Η	 παρέμβαση	 όπως	 ήδη	 έχουμε	 αναφέρει	 συνεχίστηκε	 και	 στη	 Β΄τάξη	 όπου	 και	
ολοκληρώθηκε.	 Θα	 παρουσιάσουμε	 παρακάτω	 με	 έναν	 ποιο	 συνοπτικό	 τρόπο	 την	
παρέμβαση	όπως	αυτή	εξελίχθηκε	στη	Β΄	τάξη	με	την	 ίδια	λογική	αλλά	και	με	επιμέρους	
διαφοροποιήσεις.	
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Η	παρέμβαση	στη	Β΄	τάξη	

	
	
	

Εικόνα	6.	Σχηματική	αναπαράσταση	των	Θ.Ε.	που	αναπτύχθηκαν	στη	Β΄	τάξη	
	

Στη	 Β΄	 τάξη	 οι	 θεματικές	 ενότητες	 διευρύνθηκαν	 περισσότερο	 και	 αναπτύσσονταν	 εντός	
τους	 πολλές	 υποενότητες	 οι	 οποίες	 εξέταζαν	 διαφορετικές	 πλευρές	 του	 κάθε	 ζητήματος	
δίνοντας	έτσι	τη	δυνατότητα	να	αλληλεπιδρούν	τα	παιδιά	με	διαφορετικά	είδη	λόγου	και	
διαφορετικά	κειμενικά	είδη.	 Για	 το	θέμα	 της	 ενότητας	οι	αποφάσεις	 λαμβάνονταν	πλέον	
από	 κοινού	 από	 την	 εκπαιδευτικό	 και	 τα	 παιδιά,	 τα	 οποία,	 γνωρίζοντας	 τη	 διαδικασία,	
είχαν	τη	δυνατότητα	να	εκφράσουν	πιο	ενεργά	την	άποψή	τους,	να	επιχειρηματολογήσουν	
και	να	συμμετέχουν	πολύ	περισσότερο,	 τόσο	στον	σχεδιασμό,	όσο	και	με	 το	να	φέρνουν	
αντίστοιχα	κείμενα,	κυρίως	βιβλία,	τόσο	αφηγηματικά	όσο	και	πληροφοριακά.	
Ταυτόχρονα	ενσωματώνονταν	και	πάλι		θέματα	από	τη	Μελέτη	Περιβάλλοντος,	καθώς	και	
δραστηριότητες	 που	 αφορούσαν	 στην	 Αισθητική	 Αγωγή,	 όπως	 ζωγραφική,	
δραματοποιήσεις,	κατασκευές	κτλ.		
Όπως	 φαίνεται	 παραπάνω	 στη	 σχηματική	 αναπαράσταση	 αναπτύχθηκαν	 οι	 θεματικές	
ενότητες	 «Διατροφή»,	 «Ταξίδια»,	 «Τέχνη».	 Αναπτύχθηκε	 και	 μια	 ενδιάμεση	 ενότητα	 με	
θέμα	 το	 διάστημα	 η	 οποία	 έκλεισε	 τη	 θεματική	 ενότητα	 ταξίδια	 και	 άνοιξε	 την	 επόμενη	
που	 αφορούσε	 την	 τέχνη.	 Παρακάτω	παρουσιάζονται	 στα	 σχεδιαγράμματα	 συνοπτικά	 οι	
υποενότητες	που	αναπτύχθηκαν	σε	κάθε	Θ.Ε.	
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Εικόνα	7.	Οι	υποενότητες	της	1ης	Θ.Ε.	

	
Εικόνα	8.	Οι	υποενότητες	της	2ης	Θ.Ε.	
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Εικόνα	9.	Μια	ενδιάμεση	Θ.Ε.	

	

	
Εικόνα	10.	Οι	υποενότητες	της	3ης	Θ.Ε.	

	
	
	

Σχεδιασμός,	υλοποίηση		
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στους	 άξονες	 διδασκαλίας	 η	 παρέμβαση	 στη	 Β΄	 τάξη	 διαφοροποιείται	 ως	
προς	 την	ύπαρξη	 του	 λεξιλογίου	ως	 χωριστού	άξονα	πλέον,	 αφού	άρχισε	η	 συστηματική	
εξοικείωση	 των	 παιδιών	 με	 την	 παραγωγή	 λέξεων	 και	 με	 την	 ανάπτυξη	 θεματικού	
λεξιλογίου.	 Τα	 παιδιά	 καλούνταν	 σε	 καθημερινή	 βάση	 να	 καταγράψουν	 συγκεκριμένες	
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λέξεις,	σχετικές	με	τη	θεματική,	οι	οποίες	προέκυπταν	από	το	περιεχόμενο	των	κειμένων	με	
τα	οποία	ασχολούνταν,	μπαίνοντας	στη	διαδικασία,	με	τη	βοήθεια	της	εκπαιδευτικού,	να	
βρουν	 και	 να	 καταγράψουν	 και	 παράγωγες	 αυτών.	 Σκοπός	 δεν	 ήταν	 η	 απομνημόνευση	
καταλόγων	λέξεων,	αλλά	η	κατάκτηση	στρατηγικών	που	θα	τα	βοηθούσαν	στο	να	γράφουν	
ορθογραφημένα.	Για	να	εξοικειωθούν	με	έννοιες	λιγότερο	καθημερινές	συχνή	ήταν	επίσης	
και	η	αναδρομή	στο	λεξικό,	για	την	εύρεση	περιγραφικών	ορισμών.		
Οι	δραστηριότητες	περιείχαν	έντονο	το	βιωματικό	στοιχείο.	Τα	είδη	των	δραστηριοτήτων	
αφορούσαν	στην	:	

• Δημιουργία	 πολιτιστικών	 γεγονότων	 (θεατρική	 παράσταση,	 βιβλιοπαρουσίαση,	
παράσταση	Καραγκιόζη).	

• Δημιουργία	 βιβλίων	 (εικονογράφηση	 βιβλίων	 με	 δοσμένο	 κείμενο,	 συγγραφή	 και	
εικονογράφηση	δικών	τους	βιβλίων)	

• Διεξαγωγή	ερευνών(διατροφικές	συνήθειες,	ανάλυση	διαφημίσεων,	καταγραφή	του	
χρόνου	τηλεθέασης,	συνεντεύξεις,	κτλ.).	

• Παιχνίδια	ρόλων-δραματοποιήσεις	
• Επισκέψεις	
• Διεξαγωγή	 πειραμάτων(περιγραφή	 της	 διαδικασίας,	 καταγραφή	 παρατηρήσεων,	

εξαγωγή	συμπερασμάτων).	
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Γράφημα	3.	Σύγκριση	του	ποσοστού	δραστηριοτήτων	μεταξύ	των	δύο	παραδειγμάτων	

	
Συγκρίνοντας	 τα	 δύο	 παραδείγματα	 όπως	 παρατηρούμε	 και	 στο	 γράφημα	 3	 σε	 επίπεδο	
δραστηριοτήτων	 υπάρχει	 αισθητή	 διαφοροποίηση	 ως	 προς	 τον	 άξονα	 που	 δίνεται	
περισσότερη	 έμφαση	 μεταξύ	 των	 δύο	 παραδειγμάτων.	 Στον	 μεν	 διδακτικό	 εγχειρίδιο	
προηγούνται	οι	δραστηριότητες	 του	άξονα	της	γνώσης	του	γλωσσικού	συστήματος	 (41%)	
ενώ	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 οι	 δραστηριότητες	 αυτού	 του	 άξονα	 εμφανίζονται	 αρκετά	
μειωμένες	 σε	 ποσοστό	 (16%)	 έναντι	 των	 άλλων.	 Αυτό	 όμως	 δε	 σημαίνει	 σε	 καμιά	
περίπτωση	 ότι	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 δεν	 υπήρχε	 η	 ενασχόληση	 μ’	 αυτόν	 τον	 άξονα.	 Η	
ενασχόληση	ήταν	διαρκής	αλλά	δεν	είχε	τη	μορφή	ασκήσεων	εξάσκησης	σε	συγκεκριμένες	
δεξιότητες	πλην	των	περιπτώσεων	που	αυτό	κρινόταν	αναγκαίο	από	την	εκπαιδευτικό.	Σε	
καμιά	περίπτωση	όμως	δεν	ήταν	αυτό	το	κυρίαρχο	στη	διαδικασία,	πράγμα	που	φαίνεται	
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ότι	 συμβαίνει	 στο	 διδακτικό	 εγχειρίδιο.	 Οι	 δραστηριότητες	 του	 άξονα	 του	 προφορικού	
λόγου	 εμφανίζονται	 ισόποσες	 περίπου	 και	 στα	 δύο	 παραδείγματα,	 με	 διαφορά	 μιας	
ποσοστιαίας	μονάδας.	Άλλωστε	και	οι	συγγραφείς	του	διδακτικού	εγχειριδίου	θεωρούν	ότι	
τα	 συγκεκριμένα	 εγχειρίδια	 «ίσως	 και	 να	 ξαφνιάσουν	 τους	 εκπαιδευτικούς	 αφού	
καινοτομούν	σ’	αυτό	 το	σημείο,	 δίνοντας	 έμφαση	στον	προφορικό	 λόγο,	 καθημερινό	 και	
επίσημο»	 (B.Δ.	 σ.5).	 Η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 όμως	 αυτών	 των	 δραστηριοτήτων	 (92%)	
αφορά	 σε	 ερωτήσεις	 κατανόησης	 του	 περιεχομένου	 των	 κειμένων	 ή	 της	 δομής	 τους.	 Τη	
διαφοροποίηση	 των	 δύο	 παραδειγμάτων	 σ’	 αυτόν	 τον	 άξονα	 θα	 τη	 χαρακτηρίζαμε	
περισσότερο	 ποιοτική	 πάρα	ποσοτική,	 αφού	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 οι	 διαδικασίες	 μέσα	
από	 τις	 οποίες	 προέκυπταν	 οι	 δραστηριότητες	 του	 άξονα	 του	 προφορικού	 λόγου	 ήταν	
τέτοιες	 που	 βοηθούσαν	 τα	 παιδιά	 να	 συμμετέχουν	 ενεργά	 και	 να	 υπάρχει	 γνήσια	
προφορική	έκφραση	σε	πολλές	διαφορετικές	μορφές.		
Η	παραπάνω	 επισήμανση	 για	 τον	άξονα	 του	προφορικού	 λόγου	σχετίζεται	 άμεσα	 και	 με	
τον	άξονα	της	θεματολογίας.	Όπως	ήδη	αναφέραμε	τα	θέματα	που	εξετάζονταν	στην	τάξη	
της	έρευνας	εκκινούσαν	από	τα	ενδιαφέροντα	των	παιδιών	και	συμμετείχαν	ενεργά	και	τα	
ίδια	 στη	 διαμόρφωση	 των	 θεματικών	 ενοτήτων.	 Οι	 δραστηριότητες	 παραγωγής	
προφορικού	λόγου	δεν	ήταν	προσχηματικές	αλλά	επιδιώκονταν	διαρκώς	η	σύνδεση	με	τη	
δική	 τους	 ζωή,	 έτσι	 ώστε	 να	 υπάρχει	 γνήσιο	 ενδιαφέρον	 και	 η	 παραγωγή	 προφορικού	
λόγου	από	τα	παιδιά	να	είναι	όσο	το	δυνατόν	σε	«φυσικά»	πλαίσια.	Αντίθετα	στο	διδακτικό	
εγχειρίδιο,	 ξεκινώντας	 από	 τη	 θεματολογία	 η	 οποία	 ήταν	 σαφώς	 προκαθορισμένη	 από	
τους/τις	 συντάκτες/τριες	 των	 αναλυτικών	 προγραμμάτων,	 και	 συνεχίζοντας	 με	 το	
«τέχνασμα»	της	ταύτισης	των	παιδιών	με	τους	ήρωες	για	να	δημιουργηθούν	οι	ανάλογες	
επικοινωνιακές	συνθήκες,	δεν	θεωρούμε	ότι	δημιουργούνται	οι	κατάλληλες	προϋποθέσεις	
για	την	παραγωγή	προφορικού	λόγου	από	τα	παιδιά.		
Οι	δραστηριότητες	του	άξονα	του	γραπτού	λόγου,	που	περιλαμβάνει	τόσο	την	επεξεργασία	
όσο	 και	 την	 παραγωγή	 γραπτών	 κειμένων,	 παρουσιάζει	 αισθητή	 διαφοροποίηση	 μεταξύ	
των	δύο	παραδειγμάτων	 (41%	έναντι	28%).	Επιπλέον	 ισχύει	και	σ’	αυτόν	τον	άξονα	πέρα	
από	την	ποσοτική	διαφορά	και	η	ποιοτική	που	αναφέρθηκε	και	παραπάνω.	Στην	τάξη	της	
έρευνας	τόσο	η	επεξεργασία	όσο	και	η	παραγωγή	των	γραπτών	κειμένων	εξυπηρετούσαν	
πάντα	 έναν	 συγκεκριμένο	 σκοπό	 και	 συνδέονταν	 άμεσα	 με	 τη	 θεματική	 ενότητα	 κάθε	
φορά.	Τα	γραπτά	κείμενα	των	παιδιών	λαμβάνονταν	πάντα	η	πρόνοια	να	παράγονται	για	
κάποιον	 συγκεκριμένο	 σκοπό	 είτε	 πραγματικό,	 είτε	 στα	 πλαίσια	 του	 παιχνιδιού.	
Αναφέραμε	ήδη	 τη	δημιουργία	βιβλίων	από	 τα	παιδιά	 τα	οποία	εντάσσονταν	στα	βιβλία	
της	 βιβλιοθήκης	 και	 τα	 δανείζονταν,	 τις	 βιβλιοπαρουσιάσεις	 που	 προετοίμαζαν	 είτε	 για	
κάποια	 άλλη	 τάξη	 του	 σχολείου,	 είτε	 καλώντας	 συγγραφείς	 στην	 τάξη.	 Επίσης	 τη	
δημιουργία	αφισών	και	προσκλήσεων	για	πολιτιστικά	γεγονότα	που	παρήγαγαν	τα	ίδια	τα	
παιδιά	 (θεατρικές	 παραστάσεις,	 βιβλιοπαρουσιάσεις),	 τη	 δημιουργία	 ηλεκτρονικών	
παρουσιάσεων	για	ανάρτηση	στην	ιστοσελίδα	του	σχολείου.	Επιπλέον	υπήρχε	η	πρόνοια	οι	
επισκέψεις	που	διοργάνωνε	η	τάξη	να	είναι	σχετικές	με	τη	θεματική	ενότητα	κάθε	φορά	να	
εντάσσονται	οργανικά	στη	διδακτική	διαδικασία	και	να	αποκτά	έτσι	νόημα	για	 τα	παιδιά	
και	η	ενασχόληση	με	αντίστοιχα	κείμενα.		
Αντίθετα	 στο	 διδακτικό	 εγχειρίδιο	 οι	 δραστηριότητες	 του	 άξονα	 του	 γραπτού	 λόγου	 και	
ιδιαίτερα	 εκείνες	 που	 αφορούν	 στην	 παραγωγή	 γραπτού	 λόγου,	 ως	 απαραίτητη	
προϋπόθεση	για	να	αποκτήσουν	κάποιο	νόημα	για	τα	παιδιά	απαιτούν	την	ταύτισή	τους	με	
τους/τις	ήρωες/ίδες	του	εγχειριδίου.	
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Μεγάλη	 είναι	 η	 διαφοροποίηση	 των	 δύο	 παραδειγμάτων	 σε	 ότι	 αφορά	 στον	 άξονα	 της	
γνώσης	 του	 γλωσσικού	 συστήματος.	 Η	 διαφοροποίηση	 αυτή	 καταδεικνύει	 και	 τη	
διαφορετική	 προσέγγιση	 του	 γραπτού	 λόγου	 από	 τα	 δύο	 παραδείγματα.	 Στο	 διδακτικό	
εγχειρίδιο	 αυτού	 του	 είδους	 οι	 δραστηριότητες	 δείχνουν	 να	 κυριαρχούν	 κι	 αυτό	 γίνεται	
φανερό	 και	 από	 τους	 στόχους	 που	 τίθενται	 σε	 κάθε	 ενότητα,	 όπου	 οι	 στόχοι	 αυτού	 του	
άξονα	καταλαμβάνουν	τη	μερίδα	του	λέοντος.	Σε	πολλές	περιπτώσεις	τόσο	η	θεματική	όσο	
και	τα	κείμενα	δείχνουν	να	είναι	το	πρόσχημα	για	να	οδηγηθεί	η	διδακτική	διαδικασία	στον	
συγκεκριμένο	άξονα.		
Εξετάζονται	 τα	 ίδια	 γραμματικά	 φαινόμενα	 με	 τα	 οποία	 ήρθαν	 σε	 επαφή	 τα	 παιδιά	 και	
στην	 Α΄	 τάξη	 και	 τα	 οποία	 ήταν	 εξαιρετικά	 πολλά.	 Επιπλέον	 στη	 Β΄	 τάξη	 οι	 ασκήσεις	
συνοδεύονται	 κι	 από	 έναν	 σημαντικό	 αριθμό	 μεταγλωσσικών	 εννοιών.	 Όλη	 η	 ύλη	 είναι	
προγραμματισμένη	με	βάση	τα	γραμματικά	φαινόμενα	και	πάνω	σ’	αυτά	βασίζονται	και	τα	
περισσότερα	από	τα	κείμενα	που	παρατίθενται,	άλλα	τεχνητά	της	συντακτικής	ομάδας	και	
άλλα	 αποσπάσματα,	 διασκευές,	 μικρά	 ολοκληρωμένα	 λογοτεχνικά	 κείμενα,	 ή	 εικόνες	
αυθεντικών	χρηστικών	κειμένων.		
Αντίθετα	 με	 την	 παραπάνω	 λογική,	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 η	 θεματική	 της	 ενότητας	
καθόριζε	τα	κείμενα	και	μέσα	από	αυτά	αναδύονταν	και	τα	όποια	γραμματικά	φαινόμενα	
τα	 οποία	 εξετάζονταν	 σε	 σχέση	 με	 τη	 λειτουργία	 τους	 μέσα	 σε	 συγκεκριμένα	 κείμενα.	
Ταυτόχρονα	για	να	κατακτήσουν	τα	παιδιά	ορθογραφικές	δεξιότητες,	με	βάση	τα	γραπτά	
τους	 γινόταν	 ομαδοποιήσεις	 ορθογραφικών	 λαθών	 και	 όταν	 κρίνονταν	 απαραίτητο,	
δινόταν	ασκήσεις	για	συμπλήρωση,	κυρίως	σε	ότι	αφορούσε	την	καταληκτική	ορθογραφία.	
Η	μεταγλωσσική	ορολογία	δινόταν	όταν	κρινόταν	ότι	 τα	παιδιά	θα	μπορούσαν,	 έστω	και	
διαισθητικά	να	την	κατανοήσουν.	
Σημαντικές	 διαφοροποιήσεις	 παρουσιάζονται	 και	 στον	 αριθμό	 των	 δραστηριοτήτων	 του	
άξονα	του	λεξιλογίου,	με	το	ποσοστό	αντίστοιχων	δραστηριοτήτων	στα	δύο	παραδείγματα	
να	 διαφέρει	 σημαντικά,	 6%	 στο	 διδακτικό	 εγχειρίδιο	 έναντι	 17%	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας.	
Στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 η	 ενασχόληση	 με	 το	 λεξιλόγιο	 ήταν	 διαρκής,	 είτε	 μέσα	 από	 την	
παραγωγή	λέξεων	και	 την	 καταγραφή	 τους	στο	 ευρετήριο–λεξικό,	 είτε	με	 την	αναζήτηση	
περιγραφικών	ορισμών	στο	λεξικό	για	την	ερμηνεία	περισσότερο	εξειδικευμένων	εννοιών.	
Στο	διδακτικό	εγχειρίδιο	παρ’	όλο	που	υπάρχει	ένα	κεφάλαιο	για	να	εξασκηθούν	τα	παιδιά	
στη	χρήση	 του	λεξικού	 (β΄	 τεύχος,	 κεφ.	11	σ.	25-36)	δεν	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	η	
χρήση	 λεξικού	 εντάσσεται	 οργανικά	 στις	 ενότητες	 του	 εγχειριδίου.	 Επιπλέον	 ούτε	 η	
παραγωγή	 λέξεων	 είναι	 μια	 συνηθισμένη	 πρακτική,	 παρά	 μόνο	 σε	 κάποια	 κεφάλαια	 με	
στόχο	να	διακρίνουν	τα	παιδιά	τα	μέρη	του	λόγου	(ρήμα,	ουσιαστικό,	επίθετο).	

	
Σύγκριση	των	δύο	παραδειγμάτων	ως	προς	τη	θεματολογία	και	στις	δύο	τάξεις	

Κατά	 τη	 συγγραφή	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων	 έπρεπε	 να	 ακολουθηθούν	 συγκεκριμένες	
οδηγίες	σε	ό,τι	αφορούσε	τη	θεματολογία	τους	σύμφωνα	το	ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ	2003.	
	

…	τα	κείμενα	επιλέγονται	με	βάση	ειδικά	επεξεργασμένες	προδιαγραφές	
με	 κοινό	 παρονομαστή	 ορισμένες	 έννοιες	 και	 αξίες	 όπως	 η	 αγάπη,	 η	
εντιμότητα,	 ο	 ισχυρός	 χαρακτήρας,	 η	 οικογένεια,	 η	 γλώσσα,	 το	 εθνικό	
αυτοσυναίσθημα,	 η	 ορθόδοξη	 χριστιανική	 παράδοση,	 η	 αποδοχή	 της	
ετερότητας,	η	παγκοσμιότητα	και	διάρκεια	του	ελληνισμού	και	κυρίως	οι	
σημερινές	του	δυνατότητες(σ.46).			



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

583									

Στο	 σχολικό	 εγχειρίδιο	 της	 Α΄	 τάξης	 γίνονται	 αναφορές	 ως	 επί	 το	 πλείστον	 στη	 λαϊκή	
παράδοση	και	στον	ελληνικό	πολιτισμό,	σε	ζώα,	στο	φυσικό	περιβάλλον	και	την	οικολογική	
ευαισθητοποίηση,	τις	κοινωνικές	και	φιλικές	σχέσεις.	Από	μια	αναφορά	γίνεται	σε	παιδικά	
βιβλία	 και	 βιβλιοθήκες,	 συλλογές,	 πλοία,	 ομαδικά	 παιχνίδια	 και	 πολιτισμικά	 στοιχεία	
άλλων	λαών.		
Στο	σχολικό	εγχειρίδιο	της	Β΄	τάξης	οι	αναφορές	έχουν	να	κάνουν	κυρίως	με	την	ετερότητα	
και	 τη	 διαπολιτισμικότητα,	 με	 οικολογικά	 ζητήματα,	 ζητήματα	 αγωγής	 καταναλωτή	 και	
αγωγής	υγείας,	μία	αναφορά	σε	δικαιώματα	παιδιών	του	τρίτου	κόσμου,	μια	αναφορά	σε	
αξίες	όπως	ισότητα,	ειρήνη,	δικαίωμα	στην	εκπαίδευση,	αναφορά	στην	εργασία	μέσω	των	
παλιών	 επαγγελμάτων	 που	 χάνονται,	 αναφορές	 σε	 εθελοντισμό	 είτε	 μέσω	 οικολογικών	
ζητημάτων	 είτε	μέσω	Μ.Κ.Ο.,	 αναφορά	στην	οικογένεια,	 στη	φιλία,	 στη	 λαϊκή	παράδοση	
και	τις	κλασικές	επετειακές	θρησκευτικές	αναφορές	(Πάσχα,	Χριστούγεννα)	συνδέοντας	τες	
και	 με	 τη	 λαϊκή	 παράδοση	 μέσω	 των	 εθίμων	 και	 μια	 αναφορά	 στη	 φτώχια	 μέσω	 μιας	
προσευχής	του	Ζ.	Παπαντωνίου.		
	Η	 παραπάνω	 θεματολογία	 φαίνεται	 να	 ευθυγραμμίζεται	 πλήρως	 με	 τις	 οδηγίες	 που	
δόθηκαν	από	τους	συντάκτες	των	Α.Π.Σ.	για	τη	συγγραφή	των	σχολικών	εγχειριδίων.	Αλλά	
και	ο	τρόπος	που	διαπραγματεύονται	τα	παραπάνω	θέματα	είναι	τόσο	επιφανειακός,	όσο	
και	 αποτρεπτικός	 μιας	 κριτικής	 προσέγγισής	 τους	 από	 τα	 παιδιά.	 Μέσα	 από	 επίπεδα	
κείμενα,	 χωρίς	 περιθώρια	 ανάγνωσης	 «πέρα	 από	 τη	 λέξη»	 η	 προσέγγιση	 ευρύτερων	
κοινωνικών	θεμάτων	φαίνεται	να	αποφεύγεται	συστηματικά.	
Παρατηρούμε	 να	 παρουσιάζεται	 η	 ελληνική	 κοινωνία	 χωρίς	 ιδιαίτερα	 κοινωνικοπολιτικά	
προβλήματα	και	συγκρούσεις,	με	εξαίρεση	κάποια	οικολογικά	ζητήματα,	όπου	το	μήνυμα	
που	 περνάει	 είναι	 ότι	 όλοι	 είναι	 το	 ίδιο	 υπεύθυνοι	 γι’	 αυτό	 και	 μέσα	 από	 εθελοντικές	
δράσεις	 και	υπεύθυνη	στάση	 των	πολιτών	μπορεί	 να	βελτιωθεί.	 Τα	 κοινωνικοοικονομικά	
προβλήματα	φαίνεται	 ν’	 απασχολούν	 μόνο	 τα	 παιδιά	 του	 τρίτου	 κόσμου,	 όπου	 και	 πάλι	
δρώντας	 σαν	 εθελοντές	 μπορούμε	 να	 βελτιώσουμε	 τις	 συνθήκες	 ζωής	 τους	 (Αϊδίνης	 &	
Γρόλλιος,	2007).	
Στην	τάξη	της	έρευνας,	όπως	ήδη	αναφέρθηκε,	για	τη	συγκρότηση	των	Θ.Ε.	λαμβάνονταν	
υπόψη	και	τα	ενδιαφέροντα	των	παιδιών.	Ξεκινώντας	από	ένα	θέμα	που	τους	προκαλούσε	
το	ενδιαφέρον	ή	από	ένα	κοινό	τους	βίωμα,	γινόταν	διαρκώς	προσπάθεια	να	εντάσσεται	
μέσα	σ’	 ένα	ευρύτερο	πλαίσιο	 και	 να	συνδέεται	με	 γενικότερα	κοινωνικά	 ζητήματα.	 Έτσι	
ώστε	 ν’	 αρχίσουν	 να	 τα	 προσεγγίζουν	 περισσότερο	 κριτικά	 και	 να	 μην	 θεωρούν	 κάποιες	
καταστάσεις	 αυτονόητες	 και	 «φυσικές».	 Προσεγγίστηκαν	 κριτικά	 ζητήματα	 που	
αφορούσαν	τη	διαφορετικότητα	και	το	ρατσισμό,	θίχτηκαν	μεταξύ	άλλων	ζητήματα	όπως	η	
αυτονομία	τους,	η	ποιότητα	και	το	εύρος	του	ελεύθερου	χρόνου	τους,	η	ποιότητα	ζωής	στη	
γειτονιά	και	στην	πόλη	τους	ευρύτερα,	η	οικονομική	κρίση,	που	τότε	ήταν	στις	απαρχές	της	
και	 άρχισε	 να	 επηρεάζει	 και	 τη	 ζωή	 τους,	 διατροφικές	 και	 καταναλωτικές	 συνήθειες,	
πόλεμος	και	ειρήνη,	η	μετανάστευση	και	η	εργασιακή	εκμετάλλευση	σ’	ένα	πρώτο	επίπεδο,	
καθώς	και	η	συλλογική	δράση	για	την	καλυτέρευση	των	συνθηκών	ζωής.		
Συγκρίνοντας	 τα	 δύο	 παραδείγματα	 θα	 μπορούσαμε	 να	 μιλήσουμε	 για	 τη	 λειτουργική	
οπτική	 των	 διδακτικών	 εγχειριδίων,	 όπου	 παρουσιάζεται	 μια	 κοινωνική	 κατάσταση	 ως	
αυτονόητη	 και	 δεδομένη,	 σε	 αντίθεση	 με	 το	 παράδειγμα	 της	 τάξης	 της	 έρευνας,	 όπου	
γίνεται	 προσπάθεια	 κριτικής	 αντιμετώπισης	 των	 ζητημάτων,	 θίγοντας	 περισσότερες	
παραμέτρους	 και	 παρατηρώντας	 ότι,	 παρά	 το	 μικρό	 της	 ηλικίας	 των	 παιδιών,	 μπορεί	 να	
γίνουν	κατανοητές	κάποιες	έννοιες	σ’	ένα	πρώτο	επίπεδο.	
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Συμπεράσματα	
Κλείνοντας	την	παρουσίαση	της	έρευνας	και	επιχειρώντας	να	απαντήσουμε	στα	ερωτήματα	
που	έθεσε,	συμπερασματικά	 	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	 για	 να	υλοποιηθεί	 το	παρόν	
ερευνητικό	παράδειγμα	 χρειάστηκε	 να	 γίνουν	αλλαγές	που	 ξεκινούσαν	από	 τη	 δομή	 του	
αναλυτικού	προγράμματος,	με	τα	χωριστά	διδακτικά	αντικείμενα,	τα	οποία	στην	έρευνα	ως	
ένα	 βαθμό	 ενιαιοποιήθηκαν	 (με	 μερική	 ενσωμάτωση	 των	 μαθηματικών).	 Χρειάστηκε	
επίσης	να	αλλάξει	η	διδακτική	μεθοδολογία	και	η	κοινωνική	μορφή	οργάνωσης	της	τάξης,	
καθώς	 και	 το	 περιεχόμενο	 και	 τα	 γλωσσικά	 υλικά,	 εφόσον	 δεν	 χρησιμοποιήθηκαν	 τα	
διδακτικά	 εγχειρίδια	 για	 τη	 διδασκαλία	 τόσο	 της	 Γλώσσας,	 όσο	 και	 της	 Μελέτης	
Περιβάλλοντος.		
Η	διδακτική	πρόταση	αναπτύχθηκε	με	μια	προσέγγιση	που	 είχε	στο	 επίκεντρο	αρχές	 της	
ολιστικής	 (Whitemore	&	 Goodman,1996),	 εντάσσοντας	 και	 στοιχεία	 από	 επικοινωνιακές-
κειμενοκεντρικές	 προσεγγίσεις,	 που	 είχαν	 να	 κάνουν	 με	 τη	 σταδιακή	 εισαγωγή,	
επεξεργασία	και	παραγωγή	διαφόρων	ειδών	κειμένων	στην	αυθεντική	τους	μορφή.	Επίσης	
έγινε	προσπάθεια	τα	γεγονότα	ανάγνωσης	και	γραφής	να	συνδέονται	με	κάποιο	αυθεντικό	
σκοπό,	 να	 εντάσσονται	 δηλαδή	 σε	 ένα	 έγκυρο	 και	 λογικό	 επικοινωνιακό	 πλαίσιο	 για	 τα	
παιδιά,	κάτι	που	αποτελεί	κοινή	επιδίωξη	σε	όλες	τις	παραπάνω	προσεγγίσεις.	
Για	 να	 επιτευχθεί	 η	 ενεργός	 συμμετοχή	 των	 μαθητών/τριών	 λαμβάνονταν	 υπόψη	 και	 τα	
ενδιαφέροντα	που	 εκδήλωναν	 για	 τη	 συγκρότηση	 των	θεματικών	 ενοτήτων.	 Συμμετείχαν	
στην	ανάπτυξη	της	Θ.Ε.	και	με	τη	συνεισφορά	τους	στη	μαθησιακή	διαδικασία	φέρνοντας	
και	δικά	τους	κείμενα,	κυρίως	βιβλία	παιδικής	λογοτεχνίας	και	γνώσεων.	Γινόταν	διαρκώς	
προσπάθεια	 να	 δημιουργηθούν	 συνθήκες	 γνήσιων	 επικοινωνιακών	 συνθηκών	 στην	 τάξη,	
όπου	 η	 παραγωγή	 προφορικού	 και	 γραπτού	 λόγου	 αποχτούσε	 νόημα	 για	 τα	 παιδιά,	 με	
αποτέλεσμα	 να	 συμμετέχουν	 ενεργά	 και	 να	 ενδιαφέρονται	 τόσο	 για	 τη	 διαδικασία	
παραγωγής	 του	 όσο	 και	 για	 το	 τελικό	 αποτέλεσμα.	 Αντίθετα	 στα	 διδακτικά	 εγχειρίδια	 η	
ενεργός	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	 επιχειρείται	 μόνο	 μέσω	 της	 ταύτισής	 τους	 με	 τους/τις	
πρωταγωνιστές/στριες	 των	 εγχειριδίων,	 αφού	 τα	 θέματα	 είναι	 προκαθορισμένα	 και	 με	
βάση	συγκεκριμένες	προδιαγραφές.	
Τα	 γλωσσικά	 υλικά	 στην	 τάξη	 της	 έρευνας	 ήταν	 ολόκληρα	 βιβλία	 παιδικής	 λογοτεχνίας,	
βιβλία	 γνώσεων,	 χρηστικά	 κείμενα	 σε	 αυθεντική	 μορφή,	 ψηφιακά	 και	 πολυτροπικά	
κείμενα,	καθώς	και	τα	κείμενα	που	παρήγαγαν	τα	παιδιά.	Αυτό	όπως	είδαμε	δε	συμβαίνει	
στα	 διδακτικά	 εγχειρίδια	 όπου	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 γλωσσικών	 υλικών	 είναι	
προκατασκευασμένα	 κείμενα	 που	 ευνοούν	 την	 ανάδειξη	 συγκεκριμένου	
λεξικογραμματικού	 φαινομένου	 κάθε	 φορά,	 και	 όπου	 εμφανίζονται	 αυθεντικά	 κείμενα	
συνήθως	 είναι	 είτε	 ψευδοκείμενα	 που	 προσιδιάζουν	 αλλά	 δεν	 είναι	 αυθεντικά	 είτε	
εμφανίζονται	σε	εικόνα	με	αποτέλεσμα	να	αποδυναμώνεται	η	δυναμική	τους.	
Σε	ότι	αφορά	στις	δραστηριότητες	στην	τάξη	της	έρευνας	ήταν	σύνθετες,	ανοιχτού	τύπου,	
έτσι	συγκροτημένες,	που	επέτρεπαν	να	εναλλάσσονται	και	να	αλληλεπιδρούν	οι	διάφορες	
μορφές	λόγου.	Η	μετάβαση	από	τον	προφορικό	στον	γραπτό	λόγο	γινόταν	μ’	έναν	τρόπο	
φυσικό,	 εμπλέκοντας	 διαρκώς	 και	 τις	 δύο	 μορφές	 λόγου.	 Υπήρχαν	 δραστηριότητες	 με	
έντονο	 το	 διερευνητικό	 στοιχείο,	 όπου	 τα	 παιδιά	 καλούνταν	 να	 παρατηρήσουν,	 να	
καταγράψουν,	 να	 διαβάσουν,	 να	 συζητήσουν	 και	 να	 καταλήξουν	 σε	 συμπεράσματα	 με	
βάση	τη	διερεύνησή.	Δραστηριότητες	με	έντονο	το	δημιουργικό	στοιχείο,	όπου	τα	παιδιά	
αφού	παρατηρούσαν	αυθεντικά	κείμενα	και	εντόπιζαν	τα	 ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	τους,	
τα	χρησιμοποιούσαν	ως	σκαλωσιά	προκειμένου	να	δημιουργήσουν	ανάλογα	δικά	τους.	Οι	
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δημιουργίες	των	παιδιών	γινόταν	πάντα	για	κάποιο	συγκεκριμένο	σκοπό,	έτσι	ώστε	να	μην	
αναπαράγουν	 φορμαλιστικά	 το	 συγκεκριμένο	 είδος,	 αλλά	 να	 δρουν	 δημιουργικά	 και	 να	
προσθέτουν	και	δικά	τους	στοιχεία.	Η	ιδέα	του	σκοπού,	με	τον	οποίο	συμφωνούσαν	και	τα	
ίδια,	ήταν	αυτή	που	τα	συνέπαιρνε	και	τα	ωθούσε	να	είναι	ευρηματικά	και	δημιουργικά.	
Για	 το	 λόγο	 αυτό	 ήταν	 διαρκής	 η	 προσπάθεια	 οι	 δραστηριότητες	 να	 προκύπτουν	 ως	
αυθεντικά	 επικοινωνιακά	 γεγονότα	 μέσα	 από	 τη	 δημιουργία	 ανάλογων	 συνθηκών.	
Ταυτόχρονα	 δινόταν	 μεγάλη	 βαρύτητα	 και	 στην	 κατάκτηση	 συμβάσεων	 του	 γραπτού	
λόγου,	καθώς	και	στην	ανάπτυξη	στρατηγικών	για	την	εφαρμογή	βασικών	ορθογραφικών	
κανόνων	στα	γραπτά	τους,	μέσα	από	τη	δημιουργία	και	 τη	χρήση	λεξικών	καθώς	και	 την	
παραγωγή	λέξεων.		
Αντίθετα	στα	διδακτικά	 εγχειρίδια	η	συντριπτική	πλειοψηφία	 των	δραστηριοτήτων,	 είναι	
κλειστές	ασκήσεις	συμπεριφοριστικού	τύπου	με	μοναδικό	στόχο	 την	απομνημόνευση.	Τα	
παιδιά	καλούνταν	να	συμπληρώσουν	τα	σωστά	γράμματα,	συλλαβές	ή	λέξεις	σε	κενά	για	
να	εξασκηθούν	σε	συγκεκριμένες	δεξιότητες	που	αφορούσαν	κυρίως	γνώσεις	γύρω	από	το	
γλωσσικό	σύστημα	και	σε	κάποιες	περιπτώσεις	προς	 τις	 τελευταίες	ενότητες	 της	Α΄	αλλά	
κυρίως	στη	Β΄	τάξη	και	κάποια	χαρακτηριστικά	συγκεκριμένων	κειμενικών	ειδών.		
Τέλος	δεν	θα	μπορούσαμε	να	μην	αναφέρουμε	και	την	επίδραση	που	είχε	η	συγκεκριμένη	
παρέμβαση	 και	 στην	 ίδια	 την	 εκπαιδευτικό	 η	 οποία	 βγήκε	 τελικά	 από	 όλη	 αυτή	 τη	
διαδικασία	αναμορφωμένη	και	χειραφετημένη,	συνειδητοποιώντας	τη	σπουδαιότητα	του	
να	μπορούν	οι	εκπαιδευτικοί	να	συμμετέχουν	ουσιαστικά	στη	διαμόρφωση	του	έργου	τους	
και	 όχι	 να	 είναι	 απλοί	 εφαρμοστές	 και	 διεκπεραιωτές	 εντολών	 που	 προέρχονται	 από	
ειδικούς	και	γραφειοκράτες	έξω	από	τον	χώρο	του	σχολείου	(Giroux,	1988).		
Επομένως	για	 να	αναπτυχθεί	μια	 εναλλακτική	διδακτική	πρόταση	για	 την	 κατάκτηση	 του	
γραμματισμού	 στην	 πρώτη	 σχολική	 ηλικία	 απαιτούνται	 αλλαγές	 σε	 πολλά	 επίπεδα.	 Οι	
αλλαγές	αυτές	απαιτούν	διαφορετική	οπτική	για	τη	γλώσσα,	τη	μάθηση,	τη	διδασκαλία,	το	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα	και	την	κοινωνία	(Whitemore	&	Goodman,1996).	Στο	πλαίσιο	αυτό,	
είναι	σχεδόν	ανέφικτο	να	συνδυαστούν	με	παραδοσιακές	πρακτικές	και	να	δημιουργήσουν	
υβριδικά	μοντέλα,	γιατί	μ’	αυτό	τον	τρόπο	ακυρώνεται	η	ίδια	η	φιλοσοφία	τους.		
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Από	την	Παιδαγωγική	του	Παιχνιδιού	στο	Critical	Gaming	
Pedagogy	

	
	

Στέλιος	Πανταζίδης	
Υποψήφιος	Διδάκτορας	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	

	
	

Περίληψη	
Σκοπός	 της	 εργασίας	 αυτής	 είναι	 η	 σύνθεση	 των	 εννοιών	 της	 Παιδαγωγικής	 του	 Παιχνιδιού	 και	 	 κάποιων	
προσπαθειών	που	έγιναν	ώστε	 να	δοθεί	 το	 έναυσμα	για	περαιτέρω	διερεύνηση	και	ανάπτυξη	 του	«Critical	
Gaming	 Pedagogy»	 (Κριτική	 Παιδαγωγική	 των	 παιγνίων).	 Δύο	 πρακτικά	 παραδείγματα	 της	 εργασίας	 αυτής	
αποτελούν	η	έρευνα	του	Crocco	(2011)	και	το	επιτραπέζιο	παιχνίδι	του	Hunter	(2013).O	Crocco	αξιοποίησε	το	
έργο	του	Paulo	Freire,	ώστε	μέσω	επιτραπέζιων	και	ψηφιακών	παιχνιδιών	τα	παιδιά	να	αναπτύξουν	κριτική	
σκέψη	σε	σχέση	με	τις	ηγεμονικές	ιδέες	και	τους	θεσμούς.	Eπιπλέον,	ο	Hunter	έφτιαξε	το	επιτραπέζιο	“World	
Peace	Game”	(Παγκόσμιο	Παιχνίδι	της	Ειρήνης)	όπου	τα	παιδιά	έρχονται	αντιμέτωπα	με	παγκόσμια	πολιτικά,	
οικονομικά	 και	 κοινωνικά	 ζητήματα.	 Τα	 εν	 λόγω	παραδείγματα	 δίνουν	 έμφαση	 στηχειραφετική	 αξιοποίηση	
του	 παιχνιδιού	 και	 έτσι	 μέσα	 από	 αυτά	 ανοίγεται	 μία	 νέα	 οπτική	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Critical	 Gaming	 Pedagogy,	 Παιδαγωγική	 του	Παιχνιδιού,	 Kριτική	Παιδαγωγική,	World	 Peace	Game,	Παιδική	
ηλικία,	Monopoly,	δεξιότητες	του	21ου	αιώνα	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Το	 ζήτημα	 που	 απασχολεί	 την	 παρούσα	 εργασία	 είναι	 oτρόπος	 με	 τον	 οποίο	 μπορεί	 η	
Κριτική	 Παιδαγωγική	 –σε	 εφαρμοσμένο	 επίπεδο–	 	 να	 πραγματοποιηθεί	 μέσα	 από	
παιγνιώδεις	διαδικασίες.	Η	εφαρμοσμένη	Κριτική	Παιδαγωγική	καταπιάνεται	με	κοινωνικά	
και	 πολιτικά	 θέματα,	 τα	 οποία	 θεωρούνται	 «βαριά»	 και	 «στενάχωρα»	 την	 ώρα	 της	
διδακτικής	 πράξης	 (Biesta,	 1998·	 Εllsworth,	 1989).	 Hπροσθήκη	 του	 παιχνιδιού	 μπορεί	 να	
λειτουργήσει	«θεραπευτικά»	σε	αυτό,	καθώς,	μπορούν	να	τεθούν	σε	συζήτηση	«δύσκολα	
ζητήματα»	με	έναν	πιο	«ανώδυνο»	τρόπο	(Ηodgson,	2013).	
Πιο	συγκεκριμένα,	το	παιχνίδι,	ως	εκπαιδευτικό	εργαλείο,	μπορεί	να	δώσει	τη	δυνατότητα	
στα	παιδιά	να	εμπλακούν	ενεργά,	να	συνεργαστούν	και	να	έχουν	κίνητρο	για	συμμετοχή	
(Stewartκ.ά.,	2013).Μια	κριτικά	παιγνιώδης	πράξη	μπορεί	να	ευαισθητοποιήσει	τα	παιδιά	
και	 να	 τα	 ωθήσει	 να	 ασχοληθούν	 με	 προβλήματα	 της	 κοινωνίας,	 ώστε	 τα	 ίδια	 να	
αμφισβητήσουν	 τις	 αξίες	 της	 κυρίαρχης	 κουλτούρας	 και	 του	 καπιταλιστικού	 συστήματος	
(Crocco,	 2011·	 Flanagan,	 2009).	Έτσι,	 τα	παιδιά	μπορούν	 να	αναπτύξουν	 την	πολιτική	 και	
κοινωνική	τους	επίγνωση	sub	specie	ludi	(υπό	το	πρόσχημα	του	παιχνιδιού).	
H	επίγνωση	είναι	η	δεξιότητα-κλειδί	για	την	κατανόηση	των	προβλημάτων,	των	αναγκών,	
των	 αντιθέσεων	 και	 των	 αγώνων	 που	 ενυπάρχουν	 στη	 σημερινή	 πραγματικότητα.	 Η	
επίγνωση	 αυτή	 μπορεί	 να	 είναι	 πολιτική,	 κοινωνική	 και	 οικονομική	 (Giroux,	 2010·	 Hill	 &	
Kumar,	2012).	Μια	παιδαγωγική	προσέγγιση	που	συνδέεται	με	αυτή	τη	δεξιότητα	είναι	η	
Κριτική	 Παιδαγωγική.	 Η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 είναι	 μια	 θεωρία	 και	 πρακτική	 που	
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αποσκοπεί	στην	εγκαθίδρυση	και	διατήρηση	μιας	μορφής	εκπαίδευσης,	όπου	από	κοινού	
ο/η	εκπαιδευτικός	και	οι	μαθητές/μαθήτριες	επεξεργάζονται	 κοινωνικά	 ζητήματα	για	 την	
ενδυνάμωση	 της	 επίγνωσης/συνειδητοποίησής	 τους	 (awareness).	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	
παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 να	 καλυφθεί	 η	 ανάγκη	 για	 συναίσθηση	 της	 πραγματικότητας.	
Επιπλέον,	 η	 εκπαιδευτική	 αυτή	 προσέγγιση,	 αποσκοπεί	 στη	 χειραφέτηση	 και	 την	
ενεργοποίηση	 των	 ατόμων	 με	 σκοπό	 να	 δρουν	 με	 γνώμονα	 την	 αλληλεγγύη	 και	 τη	
συνεισφορά	στην	ευρύτερη	κοινωνία	στο	παρόν	και	στο	μέλλον	τους	(Giroux,	2010).	 	Υπό	
αυτό	το	πρίσμα,	τα	παιδιά	ως	ενεργοί	δρώντες	και	κατ’	επέκταση	ως	κριτικά	σκεπτόμενα	
όντα	 εκπαιδεύονται,	 ώστε	 να	 αντιλαμβάνονται	 τις	 κοινωνικές,	 πολιτικές	 και	 οικονομικές	
αντιθέσεις	 που	 διαμορφώνουν	 τη	 ζωή	 τους	 και	 να	 λαμβάνουν	 δράση	 κατά	 των	
καταπιεστικών	στοιχείων	της	κοινωνίας.		
Ελάχιστες	 είναι	 οι	προτάσεις	σε	σχέση	με	 το	πώς	 τα	παιχνίδια	μπορούν	ως	παιδαγωγικό	
μέσο	 να	 αξιοποιηθούν	 με	 σκοπό	 την	 κοινωνική	 ενδυνάμωση	 και	 την	 πολιτική	
συνειδητοποίηση.	 Για	 την	 επίτευξη	 αυτού	 είναι	ωφέλιμος	 ο	 συνδυασμός	 των	 αρχών	 της	
Παιδαγωγικής	 του	 Παιχνιδιού	 στο	 πλαίσιο	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής.	 	 Ο	 όρος	 που	
περιγράφει	 την	 σύνθεση	 αυτή	 ονομάζεται	 «Critical	 Gaming	 Pedagogy»	 (Κριτική	
Παιδαγωγική	 των	 Παιγνίων)1	και	 διατυπώθηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 από	 τον	 Crocco	 (2011).	
Σκοπός	της	εργασίας	αυτής	είναι	η	ανάδειξη	κάποιων	προσπαθειών	που	έγιναν	υπό	αυτό	
το	 πρίσμα,	 ώστε	 να	 δοθεί	 το	 έναυσμα	 για	 περαιτέρω	 διερεύνηση	 και	 ανάπτυξη	 του	
«Critical	Gaming	Pedagogy».		
Δύο	πρακτικά	παραδείγματα	 της	 εργασίας	αυτής	αποτελούν	η	 έρευνα	 του	Crocco	 (2011)	
και	 το	 επιτραπέζιο	 παιχνίδι	 του	 Hunter	 (2013).	 O	 Crocco	 αξιοποίησε	 το	 έργο	 του	 Paulo	
Freire,	 ώστε	 μέσω	 επιτραπέζιων	 και	 ψηφιακών	 παιχνιδιών	 τα	 παιδιά	 να	 αναπτύξουν	
κριτική	 σκέψη	 σε	 σχέση	 με	 τις	 ηγεμονικές	 ιδέες	 και	 τους	 θεσμούς.	 Eπιπλέον,	 ο	 Hunter	
δημιούργησε	 το	 επιτραπέζιο	 με	 τίτλο	 “World	 Peace	 Game”	 (Παγκόσμιο	 Παιχνίδι	 της	
Ειρήνης),	 όπου	 τα	 παιδιά	 έρχονται	 αντιμέτωπα	 με	 παγκόσμια	 πολιτικά,	 οικονομικά	 και	
κοινωνικά	 ζητήματα.	 Τα	 εν	 λόγω	 παραδείγματα	 δίνουν	 έμφαση	 στη	 	 χειραφετική	
αξιοποίηση	του	παιχνιδιού	και,	ως	εκ	τούτου,	μέσα	από	αυτά	ανοίγεται	μια	νέα	οπτική	για	
τη	θεωρία	και	την	εφαρμογή	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής.	
	

Παιχνίδι	και	Παιδική	Ηλικία:	μία	κοινωνικο-ιστορική	εξέταση	
Εν	 αρχή,	 είναι	 σημαντικό	 το	 παιχνίδι,	ως	 διαδικασία,	 να	 εξεταστεί	 εντός	 του	 κοινωνικού	
πλαισίου	που	υφίσταται.	Επομένως,	αφετηρία	για	την	ανάδειξη	του	επιχειρήματος	αυτού	
αποτελεί	η	σύγκριση	με	προηγούμενες	εποχές.	Συνάμα,	υπό	ένα	σύγχρονο	κοινωνιολογικό	
πρίσμα	 επιχειρείται	 μια	 κοινωνικο-ιστορική	 εξέταση	 της	 εξέλιξης	 του	 παιχνιδιού,	
συνδυάζοντας	 την	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	 αξία	 του	 παιχνιδιού	 με	 τις	 νέες	 κοινωνικές	
σπουδές	της	παιδικής	ηλικίας	(βλ.	Farné,	2005).	Η	εξέταση	αυτή	βοηθάει	στην	κατανόηση	
της	 εδραίωσης	 της	 μετέπειτα	 «Παιδαγωγικής	 του	 Παιχνιδιού»,	 διότι	 η	 εξέλιξη	 του	
παιχνιδιού	 ως	 χρήσιμου	 εργαλείου	 στη	 μάθηση	 είναι	 άρρηκτα	 συνδεδεμένη	 με	 τα	
επιστημονικά	ευρήματα	για	την	παιδική	ηλικία	και,	εν	γένει,	την	ανάπτυξη	του	ανθρώπου	
(Farné,	2005).	

																																																																				
	
1H µετάφραση του όρου στα ελληνικά ήταν µία ιδέα του Παναγιώτη Πολίτη, αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Θ., 
στη συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση της εργασίας αυτής. 
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Είναι	ευρέως	γνωστό	ότι	το	παιχνίδι	ως	διαδικασία	είναι	σημαντικό	για	τα	παιδιά	αλλά	και	
τους	ενήλικες.	Αρκετοί	θεωρητικοί	μίλησαν	για	την	ευχαρίστηση	την	οποία	προσφέρει	το	
παιχνίδι,	διότι	το	να	παίζεις	ένα	παιχνίδι	σημαίνει	ότι	μπαίνεις	σε	έναν	μαγικό	κύκλο	(Salen	
κ.ά.,	 2004).	Μέσω	 του	 παιχνιδιού	 μπορεί	 κάποιο	 άτομο	 να	 αφεθεί	 και	 να	 απολαύσει	 το	
παρόν	όπως	διατυπώνεται	παρακάτω:	
	«δεν	 είμαστε	 ποτέ	 περισσότερο	 ζωντανοί,	 περισσότερο	 ο	 εαυτός	 μας,	 ή	 περισσότερο	
απορροφημένοι	σε	κάτι,	απ’	ό,τι	την	ώρα	που	παίζουμε»	(Schaefer	&	Drewes,	2013:	23).	
Είναι	 γνωστό	 διαχρονικά	 ότι	 το	 παιχνίδι	 είναι	 ένα	 αναπόσπαστο	 κομμάτι	 	 της	 ζωής	 του	
ανθρώπου	 και	 ιδιαιτέρως	 των	 παιδιών.	 Aπό	 την	 αρχαία	 Ελλάδα,	 ακόμη,	 εκτιμούσαν	 την	
αξία	 του.	 Συγκεκριμένα,	 ο	Πλάτωνας	 στο	 7ο	 βιβλίο	 της	Πολιτείας	 υποστήριζε	 ότι	 «ΜΕΤΑ	
ΠΑΙΔΙΑΣ	 ΤΕ	 ΚΑΙ	 ηδονής	 μανθάνειν»	 (Καφρίτσα,	 2014).	 Εννοώντας	 ότι	 μάθηση	 είναι	
ευκολότερη	 μέσα	 από	 δραστηριότητες	 όπου	 λαμβάνει	 κάποιος	 την	 ηδονή	
(ευχαρίστηση).	
Παρόλα	αυτά,	η	αξία	του	παιχνιδιού	στην	ανθρώπινη	ανάπτυξη	αναγνωρίστηκε	κυρίως	από	
τον	 20ό	 αιώνα	 και	 έπειτα.	 Αυτό	 οφείλεται	 κυρίως	 στο	 γεγονός	 ότι	 ο	 20ός	 αιώνας	
σημαδεύτηκε	 από	 μεγάλες	 κοινωνικοπολιτικές	 εξελίξεις,	 που	 συνοδεύτηκαν	 από	 την	
αλλαγή	 στη	 δομή	 της	 οικογένειας	 και	 τη	 μετακίνηση	 των	 πληθυσμών	 σε	 αστικά	
περιβάλλοντα.	 Τα	 γεγονότα	 αυτά	 είχαν	 ως	 συνέπεια	 εξελίξεις	 σχετικά	 με	 το	 τι	 συνιστά	
παιδική	ηλικία	 (Πεχτελίδης,	2015)	αλλάζοντας	 τη	διαπίστωση	και	για	 τη	συνεισφορά	που	
έχει	το	παιχνίδι	σε	αυτή.		
Αναλυτικότερα,	ο	20ός	αιώνας	θεωρήθηκε	ο	«αιώνας	του	παιδιού»	(Key,	1909),	κάτι	που	
έφερε	 στην	 επιφάνεια	 νέα	 επιστημονικά	 δεδομένα	 για	 τα	 παιδιά	 και,	 εν	 γένει,	 την	
κοινωνική	κατασκευή	της	παιδική	ηλικίας.	Έτσι,	θεωρήθηκε	ότι	υπάρχει	μια	στροφή	προς	
μια	παιδοκεντρική	αντίληψη.	Εξάλλου,	εκείνες	τις	εποχές	η	παιδική	ηλικία	δεν	υπήρχε	ως	
ξεχωριστή	 κατηγορία	 της	 ανθρώπινης	 ανάπτυξης.	 Δηλαδή,	 δεν	 υπήρχαν	 ορατά	
χαρακτηριστικά	 τα	οποία	 ξεχώριζαν	 τους	ενήλικες	από	 τα	παιδιά,	με	συνέπεια	η	παιδική	
ηλικία	με	 τη	σημερινή	 της	μορφή	 να	θεωρείται	 μια	 επινόηση	 της	μοντέρνας	 εποχής.	Με	
λίγα	 λόγια,	 τότε	 τα	 παιδιά	 παρουσιάζονταν	 ως	 «μινιατούρες»	 ενηλίκων	 και	 	πλέον	
διαφοροποιούνται	αρκετά	ως	άτομα	από	τα	παιδιά	του	20ού		και	του	21ου		αιώνα	(Aries,	
1962).	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 20ού	αιώνα	υπήρχαν	πάρα	πολλοί	 σημαντικοί/ές	 ερευνητές/-τριες	
που	ασχολήθηκαν	με	 την	ανάπτυξη	 του	παιδιού	και	οι	περισσότεροι/ες	μίλησαν	για	 	 την	
επίδραση	 του	 παιχνιδιού,	 το	 οποίο	 μέχρι	 τότε	 θεωρούνταν	 χαμηλής	 αξίας.	 Οι	 πρώτες	
επιστημονικές	 μελέτες	 έφεραν	 στο	 φως	 ότι	 το	 παιχνίδι,	 ως	 αυθόρμητη	 διαδικασία,	
συμβάλλει	 στην	 ανάπτυξη	 του	 παιδιού.	 Χαρακτηριστικά,	 αρκετές	 επιστήμες,	 με	 την	
ψυχολογία	 ως	 κυριότερη,	 συμπέραναν	 ότι	 το	 παιχνίδι	 είναι	 απαραίτητο	 σε	 πολλά	
θηλαστικά,	 συμπεριλαμβανομένου	 και	 του	 ανθρώπου	 (Βrown,	 2009).	 Είναι	 εξέχουσας	
σημασίας	 το	γεγονός	ότι	σήμερα	γνωρίζουμε	ότι	 το	παιχνίδι	 εμπλέκεται	στην	ολόπλευρη	
ανάπτυξη	 του	 παιδιού,	 καθώς	 μέσω	 αυτού	 αναπτύσσονται	 σημαντικές	 λειτουργίες.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	μπορεί	να	ωφελήσει	τη	σωματική	και	γνωστική	ανάπτυξη,	τις	γλωσσικές	και	
τις	κοινωνικές/συναισθηματικές	δεξιότητες	(Huizinga,	1955·	Piaget,	1952·	Vygotsky,	1980).	
Προς	το	τέλος	του	20ού	αιώνα	έγινε	σαφές	ότι	ουδέποτε	το	παιδί	μπήκε	στο	επίκεντρο	σαν	
άτομο.	 Δεν	 λήφθηκε	 υπόψη	 η	 εμπρόθετη	 δράση	 του	 (agency)	 και	 δεν	 πήρε	 μέρος	 σε	
αποφάσεις	που	αφορούν	το	 ίδιο	και	 την	κοινωνική	του	ομάδα	 (Ρrout,	2004·	 Πεχτελίδης,	
2015).	 Αντί	 αυτού,	 στο	 επίκεντρο	 βρέθηκαν	 οι	 επιστήμες	 και	 οι	 ερευνητές	 που	
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ασχολήθηκαν	με	το	παιδί	και	την	ανάπτυξη	του	ανθρώπου.	Εν	συντομία,	το	προμήνυμα	για	
την	 έκβαση	 του	 υποτιθέμενου	 «αιώνα	 του	 παιδιού»	 μετουσιώθηκε	 στον	 «αιώνα	 των	
ειδικών	για	το	παιδί»	 (Stafseng,	1993).	Παρόλα	αυτά,	τα	ευρήματα	για	την	ανάπτυξη	του	
παιδιού	 και	 τη	 σημαντικότητα	 του	 παιχνιδιού	 σε	 αυτήν,	 ήταν	 κρίσιμα	 για	 τις	 μετέπειτα	
εξελίξεις.	Μια	πολύ	σημαντική	εξέλιξη	είναι	η	αξιοποίηση	του	παιχνιδιού	ως	εκπαιδευτικού	
εργαλείου,	η	οποία	αναλύεται	στην	επόμενη	ενότητα.	
	

Η	Παιδαγωγική	του	Παιχνιδιού	
Τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 είναι	 φανερό	 ότι	 σε	 παγκόσμιο	 επίπεδο	 έχει	 αυξηθεί	 το	
ενδιαφέρον	 για	 το	 παιχνίδι	 ως	 εκπαιδευτικό	 εργαλείο	 στα	 σχολεία	 (Farné,	 2005·	 Gee,	
2004).	 Έτσι,	 υπήρξε	 η	 ανάγκη	 για	 οριοθέτηση	 του	 παιχνιδιού	 εντός	 των	 Επιστημών	 της	
Παιδαγωγικής.	 Τoαντικείμενο	 έρευνας	 και	 μελέτης	 του	 κλάδου	 αυτού	 είναι	 το	 παιχνίδι	
μέσα	από	το	εκπαιδευτικό	πρίσμα	(Πανταζής,	2004).	Μέσω	των	παιχνιδιών	η	εκπαιδευτική	
διαδικασία	 μπορεί	 να	 γίνει	 πιο	 ενδιαφέρουσα.	 Επιπρόσθετα,	 τα	 παιχνίδια	 μπορούν	 να	
συνεισφέρουν	 στην	 ενδυνάμωση	 της	 αυτοπεποίθησης	 των	 παιδιών	 και	 να	 κινήσουν	 το	
ενδιαφέρον	όλων	τους	για	συμμετοχή	(Fuszard,	2001).	
Είναι	 σημαντικό	 να	 τονιστεί	 ότι	 τα	 εκπαιδευτικά	 παιχνίδια,	 ως	 αντικείμενα,	
διαφοροποιούνται	από	την	Παιδαγωγική	του	Παιχνιδιού.	Τα	εκπαιδευτικά	παιχνίδια	έχουν	
σχεδιαστεί,	 είτε	 για	 να	 έχουν	 εκπαιδευτικούς	 σκοπούς,	 είτε	 για	 να	 έχουν	 κάποια	
εκπαιδευτική	αξία.	Βέβαια,	τα	παιχνίδια	δεν	αποτελούν	μέσα	διδασκαλίας	από	μόνα	τους	
και	δεν	θα	μπορούσαν	να	λειτουργήσουν	αυθαίρετα	στη	σχολική	τάξη	χωρίς	παιδαγωγική	
πλαισίωση.		
Η	 παιδαγωγική	 πλαισίωση	 θεωρείται	 σημαντική,	 ώστε	 να	 καθοριστεί	 ο	 σκοπός	 που	
εξυπηρετεί	 η	 χρήση	 τους,	 αλλά	 και	 η	 μεθοδολογία	 με	 την	 οποία	 αυτά	 αξιοποιούνται.	
Κάποιοι/ες	θεωρητικοί,	για	να	αποσαφηνίσουν	την	πλαισίωση	αυτή,	οριοθετούν	το	πεδίο	
μεταξύ	των	Επιστημών	της	Παιδαγωγικής	και	των	Σπουδών	για	το	Παιχνίδι	(Game	Studies)	
και	προτείνουν	τον	όρο	της	«Παιδαγωγικής	του	Παιχνιδιού»	(Brock	κ.ά.,	2003·	Farné,	2005·	
Πανταζής,	 2004).	 Κάποιοι	 όροι	 που	απαντώνται	 στην	αγγλοσαξονική	 	 βιβλιογραφία	 είναι	
«Pedagogy	of	Play»,	«Gaming	Pedagogy»	και	«Education	through	Play».	
Η	Παιδαγωγική	του	παιχνιδιού,	αφενός	βλέπει	το	παιχνίδι	ως	μέσο	αγωγής	και	αφετέρου	
ως	μέθοδο	διδασκαλίας	(Πανταζής,	2004).	Έτσι,	επικεντρώνεται	στην	εκπαιδευτική	αξία	της	
εμπειρίας	 προάγοντας	 από	 τη	 μία	 μεριά	 τον	 αυθορμητισμό	 και	 τη	 διασκέδαση	 του	 να	
παίζεις	 ένα	 παιχνίδι	 και	 από	 την	 άλλη	 τη	 σκοπιμότητα,	 δηλαδή	 το	 τι	 είδους	 γνώσεις,	
δεξιότητες	και	στάσεις	αναπτύσσονται	μέσω	αυτού	 (Farné,	2005).	O	Farné	 (2005)	θεωρεί	
ότι	 υπάρχει	 μετακίνηση	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 από	 το	 ludendo	 docere	 (διδασκαλία	
παράλληλα	 με	 διασκέδαση)	 στο	 ludendo	 discere	 (παίζοντας	 για	 το	 ίδιο	 το	 παιχνίδι).	Mε	
λίγα	 λόγια,	 το	 παιχνίδι	 δεν	 συνιστά	 απαραίτητα	 μόνο	 ένα	 λειτουργικό	 εργαλείο	 στη	
μαθησιακή	διαδικασία	με	σκοπό	να	βελτιώσει	την	ποιότητά	της	και	για	τον	λόγο	αυτό	δεν	
μπορεί	 να	 ειδωθεί	 «χρησιμοθηρικά».	 Είναι	 μεγάλη	 η	 κριτική	 που	 μπορεί	 να	 γίνει	 στο	
Ludendo	docere.Εν	συντομία,	κάποιες	πτυχές	του	ζητήματος	είναι	οι	εξής:	
(1)	Η	χρήση	του	παιχνιδιού	ως	εργαλείου	μάθησης,	βάζει	σε	σκέψεις	τους	εκπαιδευτικούς,	
οι	οποίοι	αντιλαμβάνονται	την	αξία	του	παιχνιδιού	αλλά	ταυτόχρονα	πρέπει	να	«καλύψουν	
την	 ύλη»	 και	 να	 συμμορφωθούν	 στις	 επιταγές	 του	 ρόλου	 τους	 (Keating	 et	 al.,	 2002).	
Δηλαδή,	το	παιχνίδι	απαιτεί	περισσότερο	χρόνο,	καθώς	εμπεριέχει	την	ενεργό	συμμετοχή	
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των	παιδιών.	Για	αρκετούς	εκπαιδευτικούς	είναι	δύσκολη	η	αξιοποίηση	μιας	διαφορετικής	
λογικής	πέρα	από	την	ενδεδειγμένη	του	ρόλου	τους	(Eshach,	2007).	
(2)	 Ο	 Gee	 (2004)	 υποστηρίζει	 ότι	 δεν	 είναι	 επιθυμητό	 τα	 παιχνίδια	 να	 ενταχθούν	 στα	
σχολεία	όπως	 τα	σχολικά	 εγχειρίδια,	 διότι	 τα	σχολικά	 εγχειρίδια	αποτελούν	πολύ	φτωχά	
εκπαιδευτικά	εργαλεία.	Για	αυτόν	τον	λόγο,	πρέπει	να	γίνεται	προσεκτική	χρήση	των	όρων	
«Παιδαγωγική»	 και	 «παιχνίδι»,	 διότι	 ελλοχεύει	 ο	 κίνδυνος	 για	 τον	 παιδαγωγισμό2	του	
παιδικού	 παιχνιδιού	 (Fritz,	 1991	 στον	 Πανταζή,	 2004).	 Δηλαδή,	 είναι	 απαραίτητος	 ο	
κριτικός	 αναστοχασμός	 σε	 σχέση	 με	 το	 κοινωνικό	 και	 πολιτικό	 πλαίσιο	 του	 σχολείου.	 Σε	
αυτό	θα	συμφωνούσε	 και	 ο	 Freire	 (2006),	 ο	 οποίος	θεωρούσε	ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 είναι	
εκτεθειμένοι/ες	 στη«γραφειοκρατικοποίηση	 του	 νου»,	 δηλαδή,	 λόγω	 των	 κοινωνικών	
συνθηκών	 –και	 κυρίως	 του	 τεχνοκρατισμού–	 στερούνται	 δημιουργικότητας	 και	
πρωτοβουλίας	με	αποτέλεσμα	να	υπακούν	τυφλά	στο	σχολικό	εγχειρίδιο.		
Όσον	αφορά	το	ludendo	discere,	γίνεται	μια	κριτική	σε	αυτό	σε	σχέση	με	το	γεγονός	ότι	τα	
παιδιά	 παραμένουν	 ελεύθερα	 να	 ανακαλύψουν	 και	 να	 παίξουν,	 χωρίς	 ιδιαίτερη	
καθοδήγηση	 από	 τον/την	 εκπαιδευτικό.	 Η	 προσέγγιση	 αυτή	 θεωρείται	 ως	 «απολιτίκ	
σκόπιμη	 ελευθερία»	 η	 οποία	 δεν	 προσφέρει	 κάτι	 συγκεκριμένο	 στα	 παιδιά	 (Πανταζής,	
2004).Εντούτοις,	για	τους	υποστηρικτές	του	 ludendo	discere,	μοιάζει	να	έχει	περισσότερη	
σημασία	 το	 παιχνίδι	 ως	 αυθόρμητη	 και	 ελεύθερη	 ασχολία,	 χωρίς	 την	 απαραίτητη	
καθοδήγηση	από	τους	ενήλικες.	Σε	αυτό	επιδρά	η	άτυπη	μάθηση,	η	οποία	στηρίζεται	στο	
επιχείρημα	ότι	οι	άνθρωποι	έχουν	τη	φυσική	κλίση	της	αυτο-μάθησης	μέσα	από	έναν	δικό	
τους	μοναδικό	τρόπο	(Farné,	2005).	
Στην	παρούσα	εργασία	υποστηρίζεται	ότι	το	παιχνίδι	στην	εκπαιδευτική	εργασία	μπορεί	–
και	οφείλει–	να	αξιοποιηθεί	στις	σχολικές	τάξεις	ανεξάρτητα	από	τις	οδηγίες	του	σχολικού	
εγχειριδίου.	 Δεν	 θεωρείται	 τόσο	 σημαντικό	 εάν	 το	 παιχνίδι	 τείνει	 περισσότερο	 προς	 το	
ludendo	 docere	 ή	 στο	 ludendo	 discere,	 καθώς	 αναλύοντας	 τα	 παρακάτω	 παραδείγματα	
διαφαίνεται	 ότι	 οι	 θέσεις	 αυτές	 παραμένουν	 ακραίες.	 Σημείο	 αναφοράς,	 παρόλα	 αυτά,	
παραμένει	 το	 να	 γίνεται	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 δημιουργικής	 διαδικασίας	 όπου	 από	 κοινού,	
εκπαιδευτικός	και	παιδιά,	διαπραγματεύονται	κριτικά	τη	μάθηση	και	τις	ικανότητές	τους.		
	

Το	Παιχνίδι	και	οι	δεξιότητες	του	21ου	αιώνα	
Η	αύξηση	 του	 ενδιαφέροντος	 για	 το	παιχνίδι	ως	 εκπαιδευτικό	 εργαλείο	 δεν	 είναι	 τυχαίο	
γεγονός,	 ούτε	 αποτελεί	 «φυσική	 εξέλιξη»	 των	 πραγμάτων.	 Οι	 Trilling	 και	 Fadel	 (2009)	
θεωρούν	 ότι	 οι	 αλλαγές	 στην	 εκπαίδευση	 είναι	 ένα	 δείγμα	 των	 γενικότερων	 πολιτικών,	
κοινωνικών	και	οικονομικών	αλλαγών.	Συγκεκριμένα,	οι	εξελίξεις	αυτές	διαμόρφωσαν	νέες	
απαιτήσεις	 στην	 αγορά	 εργασίας	 και	 έχουν	 ως	 συνέπεια	 τις	 επιδράσεις	 του	
νεοφιλελευθερισμού	στην	εκπαίδευση.	
Σκοπός	 των	 νεοφιλελεύθερων	 πολιτικών	 είναι	 οι	 μαθητές/-τριες	 να	 αποκτήσουν	 τις		
δεξιότητες	 του	 21ου	 αιώνα.	 Αυτό	 έχει	 ως	 συνέπεια	 ο	 γνωσιοκεντρικός	 χαρακτήρας	 του	
σχολείου	 να	 υποβαθμίζεται.	 Η	 διδασκαλία	 για	 την	 απόκτηση	 της	 γνώσης	 καθαυτής,	
χαρακτηρίζεται	 ως	 απαρχαιωμένη,	 διότι	 στην	 εποχή	 της	 πληροφορίας	 η	 γνώση	 συνεχώς	
ανανεώνεται	 και	 ενυπάρχει	 σε	 πολλαπλές	 πηγές(Robinson,	 2011).	 Το	 ζήτημα	 είναι	 να	

																																																																				
	
2Παιδαγωγισµός είναι η προσκόλληση του/της εκπαιδευτικού στη µέθοδο διδασκαλίας χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου (Μαυρογιώργος, 2011) 
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αποκτηθούν	όλες	εκείνες	οι	δεξιότητες,	ώστε	να	γίνει	η	σωστή	διαχείριση	και	αξιοποίηση	
των	πληροφοριών	αυτών.	
Κάποιες	από	τις	πολυτιμότερες	δεξιότητες	είναι	μεταξύ	άλλων:	η	επίλυση	προβλημάτων,	η	
δημιουργική	σκέψη,	η	κριτική	σκέψη,	η	επικοινωνία	και	η	συνεργασία	(Partnership	for	21st	
Century	Skills,	2015).	Στο	πλαίσιο	αυτό	τoπαιχνίδι	παρουσιάζεται	ως	ένας	νέος	τρόπος	για	
την	 απόκτηση	 κρίσιμων	 δεξιοτήτων	 των	 παιδιών	 εξυπηρετώντας	 σκοπούς	 της	
επικρατούσας	πολιτικής.	
H	εκπαίδευση	στις	δεξιότητες	παρουσιάζεται	ως	 το	 κλειδί	στην	οικονομική	επιβίωση	 του	
21ου	αιώνα	(Trilling	&	Fadel,	2009).	Οι	δεξιότητες	αυτές	αποβλέπουν	στη	δημιουργία	της	
επόμενης	 γενιάς	 «ικανών»	 και	 «καταρτισμένων»	 εργαζομένων,	 οι	 οποίοι/ες	 θα	 έχουν	
ευελιξία	να	προσαρμόζονται	στις	απαιτήσεις	της	αγοράς	εργασίας,	αλλά	και	να	φέρουν	εις	
πέρας	 τις	σύνθετες	 και	πολύπλοκες	δυσκολίες	που	 τους	ανατίθενται	στο	εργασιακό	 τους	
περιβάλλον	 (Kaščák	 &	 Pupala,	 2011).	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 αναγνωρίζεται	 η	 κοινωνική	
μεταβλητότητα	 αλλά	 και	 η	 ανάγκη	 για	 συνεχή	 προσαρμογή	 των	 υποκειμένων	 στις	 νέες	
εξελίξεις.	O	Richard	Riley,	εκ	της	γραμματείας	της	κυβέρνησης	Clinton	είχε	κάνει	την	εξής	
δήλωση3:	
«Προετοιμάζουμε	 τους/τις	 μαθητές/-τριες	 για	 δουλειές	 που	 ακόμη	 δεν	 γνωρίζουμε	 εάν	
υπάρχουν….	 Για	 χρήση	 τεχνολογιών	 που	 δεν	 έχουν	 εφευρεθεί	 ακόμη…	 για	 να	 λύσουν	 τα	
προβλήματα	που	ακόμη	δεν	έχουν	προκύψει».	
Οι	απαιτήσεις	του	νέου	τοπίου,	μετατρέπουν	τη	σχολική	εκπαίδευση	σε	προετοιμασία	των	
παιδιών	 για	 τις	 μελλοντικές	 προκλήσεις.	 H	 εκπαίδευση	 στο	 πλαίσιο	 αυτά	 γίνεται	 μια	
επένδυση,	ώστε	 να	 δημιουργηθούν	 οι	 αυριανοί	 πολίτες	 με	 συγκεκριμένες	 δεξιότητες.	 Σε	
μια	επικρατούσα	πολιτική	κατεύθυνση	όπου	το	«κέρδος»	και	η	«οικονομική	αξία»	είναι	οι	
βασικότεροι	συντελεστές	της,	τα	υποκείμενα	καλούνται	από	μικρή	ηλικία	να	αποκτήσουν	
τις	 «δεξιότητες	 του	 21ου	 αιώνα»,	 οι	 οποίες	 θα	 προσφέρουν	 στα	 ίδια	 περισσότερες	
οικονομικές	ευκαιρίες.	Εξάλλου,	όλο	και	πιο	συχνά	διατυπώνεται	η	φράση	«η	μάθηση	για	
το	κέρδος».	 (learning	 to	earning)	 (Lanning,	2012).	 Το	παιχνίδι,	ως	εκπαιδευτικό	εργαλείο,	
αποτελεί	έναν	από	τους	τρόπους	με	τον	οποίο	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	η	εκπαίδευση	
αυτή.	
Επιπλέον,	είθισται	η	ανάπτυξη	της	δημιουργικής	σκέψης	(Craft,	2008)	–επομένως	και	του	
παιχνιδιού–	 να	 στοχεύει	 μονόπλευρα	 στην	 κατανόηση	 της	 σχολικής	 γνώσης,	 με	
«εναλλακτικούς»	τρόπους	(Λιάμπας	&	Κάσκαρης,	2007).	Αυτή	η	χρήση	του	παιχνιδιού	στην	
εκπαίδευση	 το	 μετατρέπει	 σε	 εργαλείο	 του	 νεοσυντηρητισμού	 και	 του	
νεοφιλελευθερισμού	 (Giroux,	 2010·	 Hill	 &	 Kumar,	 2012·	McLaren	&	 Jaramillo,	 2010).	 Στο	
πλαίσιο	 αυτό	 προωθείται	 η	 «ενεργοποίηση»	 του	 μελλοντικού	 και	 «ευέλικτου	
εργαζομένου»	μέσα	σε	αυτές	τις	συνθήκες	(Θεριανός,	2005·	Λιάμπας	&	Κάσκαρης,	2007).	
Έτσι,	 παρουσιάζεται	 η	 «δήθεν»	 ουδετερότητα	 και	 παράλληλα	 γίνεται	 απόκρυψη	 των	
σχέσεων	 εξουσίας,	 του	 κοινωνικού	 ελέγχου	 και	 του	 μύθου	 της	 κοινωνικής	 κινητικότητας	
που	ενυπάρχουν	στη	σχολική	εκπαίδευση.	Σε	αυτό	συμφωνεί	και	ο	Crocco	(2011),	ο	οποίος	
θεωρεί	ότι	μέσω	των	παιχνιδιών	μπορούν	να	συνεχίσουν	να	αναπαράγονται	οι	ανισότητες	
και	τα	στερεότυπα	και	να	συντηρηθεί	η	παραδοσιακή	διδασκαλία	αλλά	με	έναν	τρόπο	που	
υποστηρίζεται	ότι	είναι	«εναλλακτικός»,	διότι	ενσωματώνει	το	παιχνίδι.	

																																																																				
	
3 Από το βιβλίο των Trilling και Fadel (2009). 
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Παρόλα	αυτά,	οι	πρωτοβουλίες	που	ακολουθούν	οι	«εναλλακτικές»,	«απολιτίκ»	και	άλλες	
«μεταμοντέρνες»προσεγγίσεις	 κρίνονται	ως	 έναν	βαθμό	θετικές,	 διότι	 ξεφεύγουν	από	 τα	
γνωσιοκεντρικά	και	συντηρητικά	πρότυπα	των	προηγούμενων	εποχών.	Πιο	συγκεκριμένα,	
οι	προσεγγίσεις	αυτές	αμφισβητούν	τη	μονοδιάστατη	αντίληψη	της	γνώσης,	ενστερνίζονται	
την	 ενεργητική	 συμμετοχή	 των	 μαθητών/-τριών	 αντί	 της	 απόλυτης	 αυθεντίας	 του/της	
εκπαιδευτικού	 και	 βάζουν	 στο	 επίκεντρο	 την	 απόκτηση	 δεξιοτήτων.	 Το	 κύριο	 πρόβλημά	
τους	έγκειται	στο	γεγονός	ότι	κηρύττουν	την	ιδεολογική	ουδετερότητα,	ενώ	την	ίδια	στιγμή	
συγκαλύπτουν	 την	 πολιτική	 και	 ιδεολογική	 τους	 καταγωγή,	 η	 οποία	 εμπεριέχει	 πολιτική	
σκοπιμότητα.	
Καταλήγοντας,	το	παιχνίδι	είναι	ένα	χρήσιμο	εργαλείο	στη	μάθηση	για	την	ανάπτυξη	των	
δεξιοτήτων	 του	 21ου	 αιώνα.	 Οι	 δεξιότητες	 αυτές,	 θα	 μπορούσαν	 να	 χαρακτηριστούν	
χρήσιμες,	εφόσον	συνδυάζονται	με	την	κριτική	κοινωνική	συνειδητοποίηση4.	Επομένως,	το	
παιχνίδι	μπορεί	να	λειτουργήσει	ανάλογα	με	τους	σκοπούς	που	θέτει	ο/η	δημιουργός	ή	ο/η	
εκπαιδευτικός.	 Στα	 παρακάτω	 παραδείγματα	 γίνεται	 φανερό	 πώς	 το	 παιχνίδι	 μπορεί	 να	
βοηθήσει	στην	ανάπτυξη	της	κριτικής	επίγνωσης	των	παιδιών.	
	

Κριτική	Παιδαγωγική	και	παιχνίδι	
Στην	 ενότητα	 αυτή	 παρουσιάζονται	 κάποιες	 βασικές	 θέσεις	 την	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής,	
καθώς	και	η	σχέση	της	με	το	παιχνίδι.	Η	μοναδική	προσπάθεια	που	έχει	καταγραφεί	στη	
βιβλιογραφία	για	τη	σύνδεση	των	δύο	εννοιών,	είναι	αυτή	του	Francesco	Crocco	(2011).	Ο	
Crocco	χρησιμοποίησε	συνειδητά	το	παιχνίδι	ως	μέσο	για	την	εκπλήρωση	των	σκοπών	της	
Κριτικής	Παιδαγωγικής.		
Γενικότερα,	η	Κριτική	Παιδαγωγική	 είναι	μια	θεωρία	και	πρακτική	που	στοχεύει	στην	
εκπαίδευση	των	μαθητών/-τριών	σε	σχέση	με	την	κριτική	κοινωνική	συνειδητοποίηση.	
Μέσα	 από	 τις	 διαδικασίες	 εκπαίδευσης,	 οι	 μαθητές/-τριες	 καλούνται	 να	 σταθούν	
κριτικά	 απέναντι	 στην	 κανονικότητα	 της	 κυρίαρχης	 κουλτούρας	 και	 του	
νεοφιλελεύθερου	συστήματος	και	 να	 έρθουν	αντιμέτωποι/ες	με	 την	 ιδεολογία	και	 τα	
στερεότυπά	 τους.	 Σκοπός	 της	 εκπαίδευσής	 τους	 είναι	 η	 συνειδητοποίηση	 της	
υπαρξιακής	τους	κατάστασης	και	η	πολιτική	ενδυνάμωση	(Freire,	2006).	
O	 Paulo	 Freire	 (2006),	 εισηγητής	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής,	 αναφέρει	 ότι	 όλες	 οι	
διαδικασίες	διδασκαλίας	εμπεριέχουν	πολιτική	και	δεν	είναι	ποτέ	ουδέτερες.	Μέσω	μιας	
διαλογικής	 και	 χειραφετικής	 διαδικασίας	 καταρρίπτονται	 –σε	 έναν	 βαθμό–	 	 οι	 σχέσεις	
εξουσίας	 ανάμεσα	 σε	 εκπαιδευτικό	 και	 παιδιά.	 Επιπλέον,	 μέσα	 από	 την	 επεξεργασία	
κοινωνικών	θεμάτων	στη	σχολική	τάξη	γίνεται	η	αποκάλυψη	της	ψευδούς	συνείδησης	και	
της	άρρητης	ιδεολογίας.		
Σημαντική	 είναι	 η	 έννοια	 του	 «κριτικού	 παιχνιδιού».	 Κριτικό	 παιχνίδι	 είναι	 αυτό	 που	
εμπεριέχει	ερωτήματα	σχετικά	με	την	ανθρώπινη	ζωή	και	την	κοινωνία	(Flanagan,	2009).	O	
Crocco	αναφέρει	 κάποιες	παραδοχές	 για	 την	αναγκαιότητα	 της	αξιοποίησης	 του	«Critical	
Gaming	Pedagogy».	Συγκεκριμένα,	τα	δημοφιλή	παιχνίδια	κάνουν	τον/την	παίκτη/-τρια	να	
απορροφηθεί	 από	 τη	 διαδικασία	 τοποθετώντας	 τον/την	 σε	 ένα	 πλαίσιο	 με	 νόημα.	 Για	

																																																																				
	
4 «Η “συνειδητοποίηση” είναι κάτι περισσότερο από µια απλή “prise de conscience”. Ενώ προϋποθέτει το 
ξεπέρασµα της “ψευδούς συνείδησης” […], συνεπάγεται επιπλέον την κριτική εισαγωγή του 
συνειδητοποιηµένου ανθρώπου σε µια αποµυθοποιηµένη πραγµατικότητα [...], που καταγγέλλει τις 
απανθρωποποιητικές δοµές» (Freire 1977: 89, στο Λιάµπας & Κάσκαρης, 2007). 
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αυτόν	τον	λόγο,	πολλές	φορές	το	παιχνίδι	είναι	εκείνο	που	χειρίζεται	τον/την	παίκτη/-τρια	
(Πανταζίδης	&	Αυγουστάκη,	2017).	
Ως	 εκ	 τούτου,	 μέσα	 από	 παιγνιώδεις	 διαδικασίες,	 ο/η	 παίκτης/τρια	 «μαθαίνει»	 να	
σκέφτεται	και	να	λειτουργεί	με	συγκεκριμένους	τρόπους.	Επιπλέον,	τα	δημοφιλή	παιχνίδια	
εμπεριέχουν	 μαθησιακές	 αρχές	 που	 φέρνουν	 την«επανάσταση»	 στην	 εκπαιδευτική	
διαδικασία,	 καθώς	 η	 παραδοσιακή	 διδασκαλία	 δεν	 ανταποκρίνεται	 στη	 σύγχρονη	 αγορά	
εργασίας.	 Τέλος,	 κάποια	 παιχνίδια	 διαδίδουν	 –άρρητα–	 το	 “αμερικανικό	 όνειρο”,	 την	
«ιδεολογία	 της	 ηγεμονίας»,	 ατομικιστικές	 και	 μιλιταριστικές	 αξίες.	 Αυτές	 οι	 αξίες	 δίνουν	
χώρο,	 ώστε	 τα	 ίδια	 τα	 παιχνίδια	 να	 μετατραπούν	 σε	 πεδίο	 κριτικής	 αναδεικνύοντας	 τα	
κρυφά	σημεία	ιδεολογίας.	Με	λίγα	λόγια,	ο	Crocco	(2011)	και	οι	ιδέες	του	για	την	Κριτική	
Παιδαγωγική,	διαμόρφωσαν	μια	αντισυμβατική	χρήση	των	παιχνιδιών.	
Αυτό	που	απασχόλησε	τον	Crocco	είναι	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	μπορεί	να	γίνει	η	χρήση	του	
παιχνιδιού	 στην	 εκπαίδευση,	 ώστε	 να	 συντελέσει	 στη	 δημιουργία	 χειραφετημένων	
υποκειμένων.	 Μέσα	 από	 το	 παιχνίδι	 μπορεί	 να	 προωθηθεί	 η	 κριτική	 σκέψη	 για	 τις	
ηγεμονικές	 ιδέες	 αντί	 της	 πιθανής	 δασκαλοκεντρικής	 πολιτικής	 προπαγάνδας.	
Παράλληλα,	 τα	 υποκείμενα	 που	 εμπλέκονται	 στη	 μάθηση	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	
αναπτύξουν	 την	 επίγνωση	 για	 την	 υπαρξιακή	 τους	 κατάσταση	 και	 να	 αγωνιστούν	 για	 τα	
ατομικά	και	συλλογικά	δικαιώματά	τους	και	για	άλλα	παγκόσμια	ζητήματα	(Crocco,	2011·	
Πανταζίδης	&	Αυγουστάκη,	2017).	
	

Παρουσίαση	των	κριτικών	παιγνίων	
Παρακάτω,	αναφέρονται	 τα	παραδείγματα	τα	οποία	αξιοποιήθηκαν	για	την	ανάδειξη	
του«Critical	 Gaming	 Pedagogy».	 Αρχικά,	 παρουσιάζονται	 τα	 δύο	 παραδείγματα	 του	
Crocco	 (2011),	 με	 το	 βιντεοπαιχνίδι	 «The	 Sims»	 και	 το	 επιτραπέζιο	 «Μοnopoly».	
Έπειτα,	γίνεται	αναφορά	στο	παιχνίδι	του	John	Hunter	με	τίτλο	«World	Peace	Game».	
	

Τhe	Sims	
Ο	Crocco	(2011)	αναφέρεται	στην	εισαγωγή	του	άρθρου	του	στο	ηλεκτρονικό	παιχνίδι	«The	
Sims»,	το	οποίο	αποτελεί	προσομοίωση	της	ζωής	του	ανθρώπου	σε	αστικά	περιβάλλοντα.	
Ο/Η	κάθε	παίκτης/-τρια	δημιουργεί	εικονικούς	ανθρώπους	που	ονομάζονται	"Sims",	τους	
τοποθετεί	 σε	 σπίτια	 και	 μέσα	 από	 τις	 επιλογές	 του/της	 κατευθύνονται	 οι	 διαθέσεις	 των	
“Sims”	και	oι	επιθυμίες	τους.		
Η	 ζωή	 στο	 παιχνίδι	 αυτό	 παίρνει,	 κατά	 κύριο	 λόγο,	 θετική	 τροχιά,	 καθώς	 τα	 «Sims»	
μεγαλώνουν,	 εκπαιδεύονται	 στο	 πανεπιστήμιο,	 βρίσκουν	 δουλειά,	 βγάζουν	 όλο	 και	
περισσότερα	χρήματα,	παντρεύονται	και	κάνουν	παιδιά.	Ο	λόγος	που	ο	Crocco	 (2011)	 το	
χρησιμοποιεί	 είναι	 ότι	 θέλει	 να	 αναδείξει	 την	 ιδεολογία	 που	 μεταβιβάζει	 το	 παιχνίδι	 σε	
σχέση	με	την	κοινωνική	κινητικότητα	και	το	«αμερικανικό	όνειρο».	
	

Monopoly	
Το	δεύτερο	παράδειγμα5	αποτελεί	εφαρμογή	της	παραλλαγής	του	παιχνιδιού	«Monopoly»,	
βάσει	 των	 αρχών	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής.	 O	 Crocco	 (2011),	 θέλοντας	 να	 δείξει	
																																																																				
	
5 Η περιγραφή της παραλλαγής του παιχνιδιού Μonopoly του Francesco Crocco (2011), αποτελεί αυτούσιο 
απόσπασµα της εργασίας των Πανταζίδη & Αυγουστάκη (2017) µε τίτλο: το Gamification στην εκπαίδευση 
µέσα από το πρίσµα της Κριτικής Παιδαγωγικής. 
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στους/στις	 μαθητές/-τριες	 ποια	 είναι	 η	 παρούσα	 κοινωνική	 και	 οικονομική	
πραγματικότητα,	άλλαξε	τους	κανόνες	του	παιχνιδιού,	βάζοντας	τους/τις	μαθητές/-ριες	σε	
διαδικασία	 συζήτησης	 για	 την	 εξέλιξη	 του	 παιχνιδιού.	 Ο	 νέος	 τρόπος	 για	 να	 παίξουν	
Monopoly	ήταν	ο	εξής:	οι	μαθητές/-τριες	χωρίζονταν	σε	τέσσερις	ομάδες	και	η	κάθε	ομάδα	
έπαιζε	 ως	 ένας	 από	 τους	 τέσσερις	 χαρακτήρες	 που	 δίνονταν	 από	 τον	 εκπαιδευτικό,	 τον	
Harold,	τον	Bob,	την	Cheryl	και	τη	Maria.	Ο	καθένας	τους	ανήκε	σε	διαφορετική	κοινωνική	
τάξη	 και	 ξεκινούσε	 με	 διαφορετικά	 “κεκτημένα”.	 Ο	 Harold	 ήταν	 ένας	 λευκός	 άντρας	
υψηλής	κοινωνικής	τάξης,	που	κατείχε	όλους	τους	σιδηροδρομικούς	σταθμούς,	 τον	χώρο	
στάθμευσης,	κι	έναν	ακόμα	σταθμό,	καθώς	και	$4000.	Ο	Bob	ήταν	ένας	μεσοαστός	εργάτης	
που	 ξεκινούσε	 με	 $1500	 και	 έναν	 σταθμό.	 Η	 Cheryl	 ήταν	 μια	 μαύρη	 γυναίκα	 εργάτρια	
χαμηλής	 κοινωνικής	 τάξης	 που	 ξεκινούσε	 με	 $1000.	 Και,	 τέλος,	 η	 Maria	 ήταν	 γυναίκα	
μετανάστρια	ισπανικής	καταγωγής	και	εργάτρια,	που	ξεκινούσε	με	$500.	Επιπλέον	κατά	τη	
διάρκεια	 του	 παιχνιδιού	 ανταμείβονταν	 σε	 σχέση	 με	 το	 πόσο	 καλά	 τα	 είχαν	 πάει	
οικονομικά	αλλά	και	ανάλογα	με	την	κοινωνική	τους	τάξη.	
Το	παιχνίδι	 παιζόταν	 για	 τρεις	 γύρους	 και	 πριν,	 μετά	αλλά	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 γινόταν	
συζήτηση	 για	 την	 κατάσταση	 του/της	 καθενός/-μιας,	 τι	 θα	 μπορούσε	 να	 κάνει	 και	 πώς	
καταλήγει	 στο	 τέλος.	 Σκοπός	 του	 παιχνιδιού	 ήταν	 να	 μπουν	 οι	 μαθητές/-ριες	 στη	
διαδικασία	 να	 σκεφτούν	 πώς	 είναι	 η	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 διαστρωμάτωση	 και	 αν	
τελικά	υπάρχουν	 ίσες	 ευκαιρίες	 για	όλους.	 Το	 ενδιαφέρον	ήταν	ότι	 τα	παιδιά	παίζοντας,	
ενώ	έδιναν	εξηγήσεις	για	το	γιατί	πιστεύουν	ότι	κάποιος/-α	μπορεί	να	κέρδιζε	ή	να	έχανε,	
δεν	προσπάθησαν	να	κάνουν	κάτι	για	να	αλλάξουν	τους	κανόνες	του	παιχνιδιού	ή	να	βρουν	
τρόπους	 να	 αντιδράσουν	 στο	 «προδιαγεγραμμένο»,	 κατά	 την	 γνώμη	 τους,	 αποτέλεσμα.	
Επίσης,	οι	παίκτες/-ριες,	συνήθως,	οικειοποιούνταν	πλήρως	τον	ρόλο	τους	και	υιοθετούσαν	
συμπεριφορές	 ανάλογες	 με	 το	 κοινώς	 αναμενόμενο	 για	 τον	 χαρακτήρα	 τους	 (π.χ.	
ανταγωνισμό	για	τον	Harold,	αποφυγή	της	δύσκολης	πραγματικότητας	για	την	Cheryl	και	τη	
Maria,	που	επιδίωκαν	την	παραμονή	τους	στη	φυλακή	κ.ά.)	(Crocco,	2011).	
	

World	Peace	Game	(Παιχνίδι	της	Παγκόσμιας	Ειρήνης)	
«Το	Παιχνίδι	της	Παγκόσμιας	Ειρήνης	είναι	μια	προσομοίωση		

που	σχετίζεται	με	τις	πολιτικές	επιστήμες»	(Hunter,	2013)	
	

	
	

Εικόνα	1:	Το	«World	Peace	Game»	
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To	 «Παγκόσμιο	 Παιχνίδι	 της	 Ειρήνης» 6 , 7 είναι	 μια	 αναπαράσταση	 της	 εφαρμοσμένης	
πολιτικής	 σε	 παγκόσμιο	 επίπεδο.	 Δίνει	 στα	 παιδιά	 την	 ευκαιρία	 να	 ανακαλύψουν	 τη	
συνεκτικότητα	που	υπάρχει	στην	παγκόσμια	κοινωνία	μέσα	από	το	κοινωνικό,	οικονομικό	
και	 περιβαλλοντολογικό	 πρίσμα.	 Στόχος	 του	 παιχνιδιού	 είναι	 να	 σώσει	 τις	 χώρες	 από	
κρίσεις	 και	 προβλήματα	 και	 να	 επιτύχει	 την	 καλύτερη	 παγκόσμια	 ισορροπία	 με	 όσο	 το	
δυνατόν	 μικρότερη	 παρέμβαση	 από	 τον	 στρατό.	 Τα	 παιδιά	 χωρίζονται	 σε	 έθνη	
μαθαίνοντας	τον	αντίκτυπο	που	έχουν	οι	πληροφορίες	και	πώς	να	τις	χρησιμοποιήσουν.		
To	 παιχνίδι	 αυτό	 αποτελείται	 από	 ένα	 τρισδιάστατο	 ταμπλό.	 To	 ταμπλό	 είναι	
κατασκευασμένο	από	πλεξιγκλάς	και	δοκούς.	Υπάρχουν	τέσσερα	επίπεδα.	Από	πάνω	προς	
τα	κάτω	το	πρώτο	είναι	το	επίπεδο	του	διαστήματος	με	μαύρες	τρύπες	και	δορυφόρους.	
Δεύτερο	 είναι	 το	 επίπεδο	 αέρα	 και	 διαστήματος,	 όπου	 υπάρχουν	 εναέριοι	 χώροι	 για	 τα	
σκάφη.	 Τρίτο,	 το	 επίπεδο	 εδάφους	 και	 θάλασσας	 με	 χιλιάδες	 κομμάτια.	 Τέλος,	 το	
υποθαλάσσιο	επίπεδο	με	υποβρύχια	και	εργαλεία	υποθαλάσσιας	εξόρυξης.	
Το	 παιχνίδι	 παίζεται	 από	 παιδιά	 ηλικίας	 Δημοτικού,	 κυρίως	 από	 την	 Γ’	 τάξη	 και	 πάνω.	
Ολοκληρώνεται	ανάλογα	με	τα	χρονικά	όρια	που	έχουν	συμφωνηθεί	στην	αρχή.	Ο	Hunter	
αναφέρει	ότι	πολλές	φορές	έτυχε	να	παίζεται	ακόμη	και	για	μία	ολόκληρη	σχολική	ημέρα.	
Υπάρχουν	 τέσσερις	 χώρες	 στο	 ταμπλό.	 Τα	παιδιά,	 αφού	 χωριστούν	 σε	 ομάδες,	 βρίσκουν	
ονόματα	για	τις	χώρες	τους.	Μερικές	χώρες	είναι	πλούσιες	κι	άλλες	φτωχές.	Παρόλα	αυτά,	
ακόμη	και	οι	φτωχές	μπορεί	να	έχουν	διαφορετικά	πλεονεκτήματα.	Η	κάθε	ομάδα	έχει	δική	
της	οικονομία,	πετρέλαια,	στρατιωτική	δύναμη.	Στο	εσωτερικό	της	κάθε	ομάδας	υπάρχουν	
διακριτοί	 ρόλοι/αξιώματα	 όπως	 πρόεδρος,	 υπουργοί,	 βουλευτές	 και	 ένας	 σαμποτέρ.	
Επιπροσθέτως,	 υπάρχουν	 και	 άλλοι	 ρόλοι,	 οι	 οποίοι	 είναι	 εκτός	 των	 τεσσάρων	 ομάδων,	
όπως:	Γραμματέας	Ο.Η.Ε.,	πρόεδρος	παγκόσμιας	τράπεζας,	έμπορος	στρατού	και	θεός	του	
καιρού.	
Όσον	 αφορά	 το	 “gameplay”,	 το	 παιχνίδι	 παίζεται	 με	 αποστολές	 όπου	 οι	 μαθητές/-τριες	
καλούνται	 να	 τις	 διαχειριστούν	 και	 να	 τις	 επιλύσουν.	 Ενδεικτικές	 αποστολές	 είναι	 οι	
παρακάτω:	 εθνικές	 και	 μειονοτικές	 εντάσεις,	 χημικά,	 πυρηνικά	 ζητήματα,		
πετρελαιοκηλίδες,	περιβαλλοντικές	καταστροφές,	διαφορές	σχετικά	με	τα	δικαιώματα	του	
νερού,	 αποσχισθείσες	 δημοκρατίες,	 πείνα,	 είδη	 υπό	 εξαφάνιση	 και	 κλιματική	 αλλαγή.	
Σκοπός	είναι	η	επίτευξη	της	παγκόσμιας	ειρήνης.	
Μέσα	 στο	 παιχνίδι	 αυτό	 τα	 παιδιά	 μαθαίνουν	 να	 ζουν	 και	 να	 δουλεύουν	 για	 να	
αντιμετωπίζουν	 άγνωστα	 για	 αυτά	 ζητήματα,	 διότι	 προκύπτουν	 φιλοσοφικά	 θέματα	 και	
ηθικά	διλήμματα,	τα	οποία	δεν	θα	μπορούσαν	να	διδαχτούν	με	διαφορετικό	τρόπο.	Για	την	
αντιμετώπιση	των	ζητημάτων,	αναπτύσσονται	αρκετές	δεξιότητες,	όπως	αυτές	της	κριτικής	
σκέψης,	της	επίλυσης	προβλημάτων,	της	υπευθυνότητας-ηγεσίας,	της	λήψης	αποφάσεων,	
της	 διαπραγμάτευσης,	 της	 συνεργασίας	 και	 της	 κοινωνικής/πολιτικής	 συνειδητοποίησης.	
Οι	δεξιότητες	αυτές	είναι	απαραίτητες	για	να	διασφαλιστεί	η	ομαλή	ροή	του	παιχνιδιού.	
	

	

																																																																				
	
6  Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να ανατρέξετε στο επίσηµο site του παιχνιδιού1. 
http://worldpeacegame.org/the-game/, 2. Στο βιβλίο του John Hunter (2013). World Peace and other 4th-grade 
Achievements και 3. Στην οµιλία του John Hunter στο ΤedX, στον υπερσύνδεσµο: Τeaching with the World 
Peace Game - John Hunter  
7 Το υλικό για την περιγραφή του παιχνιδιού αντλείται κυρίως από τις παραπάνω πηγές της υποσηµείωσης 2, 
καθώς και από σχετικό υλικό στο διαδίκτυο. 
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Crocco,	Hunter	&Critical	Gaming	Pedagogy:	διαπιστώσεις	
Στην	 ενότητα	 αυτή	 επιχειρήθηκε	 μια	 σύγκριση	 των	 δύο	 παραδειγμάτων,	Μοnopoly-Sims	
(Crocco,	 2011)	 και	 World	 Peace	 Game(Hunter,2013),	 με	 επίκεντρο	 το	 Critical	 Gaming	
Pedagogy.	Συγκεκριμένα,	έγινε	εστίαση	σε	επτά	διαφορετικά	σημεία:	
(1)Τα	 πλαίσια	 τα	 οποία	 πραγματοποιήθηκαν	 τα	 δύο	 εκπαιδευτικά	 παιχνίδια	 ήταν	
διαφορετικά.	Ο	Crocco	είναι	ακαδημαϊκός,	ενώ	ο	Hunterδάσκαλος	δημοτικού.	Αμφότεροι	
εργάζονται	 στις	 Η.Π.Α.	 Ο	 Crocco	 εφάρμοσε	 το	 παιχνίδι	ως	 εκπαιδευτική	 παρέμβαση	 στο	
σχολείο	και	το	«έτρεξε»	με	οχτώ	διαφορετικές	τάξεις	για	τέσσερα	εξάμηνα.	Ο	σκοπός	του	
ήταν	 να	 εξετάσει	 τον	 τρόπο	 που	αλλάζουν	 οι	 απόψεις	 των	 παιδιών	 μετά	 το	 παίξιμο	 του	
παιχνιδιού.	Όσον	αφορά	τον	Hunter,	εφαρμόζει	το	παιχνίδι	αυτό	από	τη	δεκαετία	του	‘80	
στην	τάξη	του.	Το	παιχνίδι	παίζεται	κάθε	βδομάδα	από	παιδιά	της	τάξης	του	και	σε	αυτό	
συμμετέχουν	και	άλλες	τάξεις	του	σχολείου.	Επιπλέον,	ο	Ηunter	δεν	χρησιμοποιεί	κάποια	
εμπειρική	έρευνα	τεκμηρίωσης	των	δεδομένων	του,	αλλά	αφηγείται	τις	εμπειρίες	που	είχε	
με	τους/τις	μαθητές/-τριές	του.	
(2)Μπορεί	 ο	 Hunterνα	 θεωρεί	 ως	 μέλημα	 του	 «World	 Peace	 Game»την	 απόκτηση	
δεξιοτήτων	από	τα	παιδιά	για	την	πολιτική	αλλαγή,	αλλά	σε	κανένα	σημείο	δεν	αναφέρει	
την	 Κριτική	Παιδαγωγική.	 Αυτό	 που	 είναι,	 επίσης,	 σημαντικό	 είναι	 ότι	 οι	 δεξιότητες	 που	
αναπτύσσονται	 μέσα	 από	 το	 παιχνίδι	 είναι	 κοινές	 με	 τις	 δεξιότητες	 του	 21ου	 αιώνα.	 Η	
σημαντικότερη	 διαφορά	 έγκειται	 στο	 γεγονός	 ότι	 ο	 Hunterπροσθέτει	 και	 την	
κοινωνική/πολιτική	 συνειδητοποίηση.	 Επιπλέον,	 ο	 Hunter	 χρησιμοποιεί	 τον	 διάλογο	 και	
κάμπτει	τις	σχέσεις	εξουσίας	στην	τάξη	του.		
(3)Στα	 παραδείγματα	 από	 κοινού	 υπάρχει	 χειραφετική	 αξιοποίηση	 του	 παιχνιδιού,	 αλλά	
από	 διαφορετική	 σκοπιά	 (μικρο/μακρο-επίπεδο).	 Δηλαδή,	 στα	 δύο	 παιχνίδια	 του	 Crocco	
αναδεικνύεται	 η	 ζωή	 των	 υποκειμένων	 σε	 ένα	 μικρο-επίπεδο.	 Το	 μικρο-επίπεδο	
διαμορφώνεται	 μέσα	 από	 τις	 σχέσεις	 των	 υποκειμένων,	 οι	 οποίες	 δίνουν	 νόημα	 και	
κατασκευάζουν	την	κοινωνική	τους	πραγματικότητα	(Schegloff,	1987).Συγκεκριμένα,	μέσω	
του	επιτραπέζιου	Μοnopoly	και	του	βιντεοπαιχνιδιούSimsδίνεται	η	δυνατότητα	στα	παιδιά	
να	εξετάσουν	τις	ζωές	των	ανθρώπων	από	την	οπτική	του	ατόμου	μέσα	στο	σύστημα	και	να	
αντιληφθούν	 ζητήματα	 όπως	 η	 κοινωνική	 κινητικότητα,	 το	 αμερικανικό	 όνειρο	 και	 η	
ιδεολογία	 της	 ηγεμονίας.	 Εν	 αντιθέσει,	 το	 παιχνίδι	 του	Hunter	 δίνει	 έμφαση	 στο	 μακρο-
επίπεδο.	 Το	 μακρο-επίπεδο	 αφορά	 τον	 τρόπο	 που	 διάφορες	 δομές	 όπως	 κυβερνήσεις,	
θεσμοί,	οργανισμοί	λαμβάνουν	αποφάσεις	και	χαράζουν	πολιτικές.	Έτσι	οι	μαθητές/-τριες	
καλούνται	να	δουν	τον	κόσμο	μέσα	από	τα	μάτια	των	δομών	διακυβέρνησης.		
(4)Εξίσου	 σημαντικό	 είναι	 το	 ζήτημα	 διαχείρισης	 ατόμου	 (Crocco)	 και	 κράτους	 (Hunter).	
Στην	περίπτωση	 του	Crocco,	οι	μαθητές/-τριες	στο	παιχνίδι	Μonopoly	προσπαθούσαν	να	
βελτιώσουν	 την	 οικονομική	 θέση	 του/της	 παίκτη/-τριάς	 τους	 και	 να	 διατυπώσουν	 τις	
απόψεις	 τους,	 ενώ	 στην	 περίπτωση	 του	 Hunter	 οι	 μαθητές/-τριες	 έπρεπε	 να	 επιλύσουν	
προβλήματα,	 να	 διαχειριστούν	 χώρες	 και	 να	 πάρουν	 αποφάσεις	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	
καλύτερου	κόσμου.	
(5)Υπάρχει	κριτικός	αναστοχασμός	και	στις	δύο	προσεγγίσεις.	Πιο	αναλυτικά,	σε	σχέση	με	
το	παράδειγμα	του	Crocco,	ο	αναστοχασμός	γίνεται	όσον	αφορά	τις	ηγεμονικές	 ιδέες	και	
την	 κοινωνική	 κινητικότητα	 στα	 πλαίσια	 του	 καπιταλιστικού	 συστήματος.	 Ενώ,	 στο	
παράδειγμα	του	Hunter	ο	αναστοχασμός	αφορά	τις	δημόσιες	σχέσεις	σε	διεθνές	επίπεδο	
και	την	πραγμάτωση	της	«παγκόσμιας	ειρήνης».	
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(6)Όλα	 τα	 παραδείγματα	 επεξεργάζονται	 κοινωνικές	 ανισότητες	 και	 αδικίες.	 Στην	
περίπτωση	τοu	Crocco,	γίνεται	περισσότερο	«ερευνητικά»,	έτσι	ώστε	τα	παιδιά	να	έρθουν	
αντιμέτωπα	με	την	άρρητη	ιδεολογία,	ενώ	ο	Hunter	περνάει	και	στο	επίπεδο	της	επίλυσης	
των	 παγκόσμιων	 προβλημάτων.	 Δηλαδή,	 τα	 παιδιά	 δρουν	 λαμβάνοντας	 σημαντικές	
αποφάσεις,	σαν	να	κρίνεται	ολόκληρη	η	ανθρωπότητα	από	τις	ιδέες	τους.	Δεν	είναι	τυχαία	
η	 ατάκα	 του	 Hunter«θα	 στείλω	 τους/τις	 μαθητές/-τριές	 μου	 στον	 Al	 Gore	 (Αμερικάνος	
πολιτικός),	γιατί	έλυσαν	την	παγκόσμια	υπερθέρμανση	σε	μία	εβδομάδα»8.	
(7)Το	παράδειγμα	«Monopoly»	του	Crocco	φαίνεται	να	είναι	πιο	κοντά	στο	ludendo	docere	
και	 τουHunter	 στο	 ludendo	 discere.	 Στο	 παράδειγμά	 του	 ο	 Crocco	 κατηύθυνε	 τα	 παιδιά	
μέσα	 από	 ερωτήσεις	 και	 παρεμβάσεις	 και	 είχε	 άμεση	 συμμετοχή	 στην	 εξέλιξη	 του	
παιχνιδιού.	 Σε	 αντίθεση	 με	 το	 παράδειγμα	 του	 Hunter,όπου	 τα	 παιδιά	 λειτουργούσαν	
αυθόρμητα	 και	 ο	 ρόλος	 του	 εκπαιδευτικού	 ήταν	 κυρίως	 εποπτικός	 και	 προαιρετικά	
συμβουλευτικός.	
	

Αντί	επιλόγου	
Η	εργασία	αυτή	 είχε	ως	απώτερο	σκοπό	 τη	 σύνθεση	 των	 εννοιών	 της	Παιδαγωγικής	 του	
Παιχνιδιού	 και	 του	 «Critical	 Gaming	 Pedagogy».	 Ο	 λόγος	 της	 σύνθεσης	 ήταν	 να	
πραγματοποιηθεί	 μια	 συζήτηση	 γύρω	 από	 τις	 δυνατότητες	 του	 παιχνιδιού	 ως	
εκπαιδευτικού	εργαλείου,	που	μπορεί	να	συμβάλει	στην	ενίσχυση	της	κριτικής	κοινωνικής	
συνειδητοποίησης	των	παιδιών.	
Για	την	ανάδειξη	του	σκοπού	αξιοποιήθηκαν	τα	παραδείγματα	του	Crocco	 (2011)	και	του	
Hunter	(2013).Στη	διαδικασία	της	σύγκρισης	αναδείχθηκαν	κάποιες	διαφορές	σχετικά	με	τη	
λογική	που	διέπει	τα	παραδείγματα	αλλά	και	την	κατεύθυνση	στην	οποία	αποσκοπούν.	Τα	
παραδείγματα	αυτά	θα	μπορούσαν	να	χρησιμοποιηθούν	και	συμπληρωματικά	από	κοινού,	
διότι	 υπάρχει	 η	 δυνατότητα	 να	αξιοποιηθούν	 χειραφετικά	από	 τον/την	 εκπαιδευτικό	 και	
τους/τις	μαθητές/-τριες.	
Σε	 μια	 επόμενη	 έρευνα,	 προτείνεται	 να	 διερευνηθούν	 οι	 απόψεις	 των	 παιδιών	 –από	 το	
πλούσιο	 υλικό	 που	 παρέχεται	 στο	 διαδίκτυο–	 τα	 οποία	 συμμετείχαν	 στα	 παραπάνω	
παραδείγματα	και	η	 ικανότητά	τους	να	αντιλαμβάνονται	και	να	εμπλέκονται	σε	πολιτικά,	
οικονομικά	και	 κοινωνικά	θέματα	από	μικρές	ηλικίες.	 Επιπλέον,	 εφόσον	είναι	 εφικτό,	θα	
μπορούσαν	 να	 πραγματοποιηθούν	 μελέτες	 με	 τη	 χρήση	 ποιοτικών	 και	 ποσοτικών	
εργαλείων	 σε	 εφαρμογές	 του	 «World	 Peace	 Game»	 σε	 Ευρώπη	 και	 Αμερική,	 όπου	
εφαρμόζεται,	 ώστε	 να	 γίνει	 εμφανής	 ο	 αντίκτυπος	 που	 έχει	 στις	 υποκειμενικότητες	 των	
ατόμων	που	εμπλέκονται	σε	αυτό.	Επιπλέον,	είναι	άξιο	απορίας,	τι	ακριβώς	προτείνει	ως	
ιδανική	κοινωνία	ο	Hunterμέσα	από	το	παιχνίδι	του.	Δηλαδή,	σε	ποια	κατεύθυνση	κινείται	
ιδεολογικά	ο	ίδιος.	Έτσι,	θα	μπορούσε	να	γίνει	μια	κριτική	ανάλυση	λόγου	στο	βιβλίο	του	
καθώς	και	στα	videos	τα	οποία	παρουσιάζει	το	έργο	του.	
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Περίληψη	
Στα	 πλαίσια	 της	 εκπόνησης	 διδακτορικής	 διατριβής	 στο	 Παιδαγωγικό	 Τμήμα	 Δημοτικής	 Εκπαίδευσης	 του	
Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας	 επιχειρήθηκε	 η	 ανίχνευση	 και	 η	 ανάδειξη	 της	 στοχοθεσίας	 και	 του	
προβληματισμού	των	εκπαιδευτικών	ως	προς	τις	θεωρητικές	και	πρακτικές	επιλογές	τους	κατά	τη	διδακτική	
προσέγγιση	 της	 Ποίησης.	 Στην	 εισήγηση	 αυτή	 παρουσιάζονται	 τα	 αποτελέσματα	 της	 διερεύνησης	 και	 της	
κριτικής	εξέτασης	των	τρόπων	προσέγγισης	του	ποιητικού	φαινομένου,	κυρίως	με	τη	συμβολή	των	ΤΠΕ,	στη	
δευτεροβάθμια	εκπαίδευση.	Καθώς	η	Ποίηση	συνιστά	μορφωτικό	αγαθό,	το	οποίο	δεν	διδάσκεται	με	κύριο	
στόχο	την	παροχή	γνώσεων,	αλλά	την	αισθητική	και	συναισθηματική	καλλιέργεια,	και	κυρίως	τη	διαμόρφωση	
κριτικής	 στάσης	 απέναντι	 στα	 ζητήματα	 των	 καιρών,	 κρίνεται	 εξαιρετικά	 σημαντική	 η	 κριτική	 ανάλυση	 του	
ποιητικού	παιδαγωγικού	λόγου.	Το	ερευνητικό	σχέδιο	περιελάμβανε,	εκτός	των	άλλων,	τις	συνεντεύξεις	επτά	
Φιλολόγων	 και	 δύο	 παράλληλες	 έρευνες	 στα	 αποθετήρια	 εκπαιδευτικών	 σεναρίων	 και	 δραστηριοτήτων	
«Ιφιγένεια»	και	«Πρωτέας».	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ποίηση,	Τ.Π.Ε.,	κριτική	ανάλυση	λόγου,	συνεντεύξεις,	αποθετήρια	ψηφιακών	σεναρίων	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στην	εποχή	μας	η	θεώρηση	της	Λογοτεχνίας	και	ο	τρόπος	της	διδακτικής	της	προσέγγισης	
τείνει	 να	 διαφοροποιηθεί:	 από	 τη	 Λογοτεχνία	 ως	 «προϊόν»	 συντελείται	 βαθμιαία	 η	
μετάβαση	 στη	 Λογοτεχνία	 ως	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	 πρακτική	 και	 ως	 πεδίο	
συγκρότησης	 νοημάτων	 και	 ταυτοτήτων(	 Easthope,	 1996).	 Η	 Ποίηση	 και	 η	 Λογοτεχνία	
συγκαταλέγονται	 στις	 κοινωνικές	 πρακτικές	 μέσω	 των	 οποίων,	 εκτός	 της	 συμβολής	 τους	
στη	 διαμόρφωση	 της	 προσωπικότητας	 του	 ατόμου	 και	 της	 κοινωνικής	 του	 ταυτότητας,	
συνεισφέρουν	 κατεξοχήν	 στην	 κατάκτηση	 του	 πολιτισμικού	 του	 κεφαλαίου.	 Η	
συμπερίληψή	 τους	 στα	 σχολικά	 γνωστικά	 αντικείμενα	 ως	 ενιαίο	 σύνολο	 τις	 καθιστά,	
επίσης,	 πεδία	 πρακτικής	 Γραμματισμού.	 Εφόσον	 ο	 Γραμματισμός	 αποτελεί	 ένα	 σύνολο	
κοινωνικών	 και	 πολιτισμικών	 πρακτικών,	 οι	 οποίες	 επηρεάζονται	 από	 ποικίλους	
κοινωνικοπολιτικούς	παράγοντες	(φύλο,	ιδεολογία,	κοινωνική	τάξη,	διαφορετικότητα	κλπ),	
είναι	εμφανές	πως,	μέσα	από	το	πρίσμα	των	παραγόντων	αυτών,	μπορούν	να	εξετασθούν	
κάθε	είδους	θέματα	που	πραγματεύονται	τα	λογοτεχνικά	κείμενα.	Αν,	λοιπόν,	η	διαδικασία	
προσέγγισης	των	κειμένων	λαμβάνει	κριτική	διάσταση,	αν	από	κοινού	οι	εκπαιδευτικοί	και	
οι	 μαθητές	 εμπλέκονται	 σε	 διαδικασίες	 οικοδόμησης	 νοήματος	 και	 κριτικής	
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συνειδητοποίησης	 του	 περιεχομένου	 των	 κειμένων	 και	 του	 πλαισίου	 εντός	 του	 οποίου	
εγγράφονται	 ως	 δημιουργήματα	 συγκεκριμένων	 ιδεολογικών	 και	 άλλων	 επιδράσεων,	
μπορούμε	 να	συζητούμε	 για	 κριτικό	 λογοτεχνικό	 γραμματισμό,	στοχεύοντας	μέσω	αυτού	
στην	αναδόμηση	και	αναμόρφωση	της	Γραμματικής	του	σχολείου,	και	ίσως	κατ’	επέκταση	
και	 της	 κοινωνίας.	 Πώς	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 κάτι	 τέτοιο;	 Όταν	 οι	 μαθητές	 και	 ο	
εκπαιδευτικός	συνεργάζονται	με	στόχο:	α)	να	δουν	πώς	ο	κόσμος	του	κειμένου	λειτουργεί	
για	 να	 κατασκευάσει	 τον	 δικό	 τους	 κόσμο,	 τον	 πολιτισμό	 και	 την	 ταυτότητά	 τους	 με	
δυναμικούς	 τρόπους	 και	 συχνά	 με	 προφανή	 ιδεολογική	 στόχευση	 και	 β)να	
χρησιμοποιήσουν	 τα	κείμενα	ως	κοινωνικά	εργαλεία	κατά	 τρόπον	ώστε	να	επιτρέπεται	η	
κριτική	και	η	αναδόμηση	των	κοινωνικών	πεδίων	εντός	των	οποίων	ζουν	και	λειτουργούν	
(Luke,	2000).	
Καθώς,	 όμως,	 οι	 κοινωνικές	 και	 πολιτισμικές	 πρακτικές	 στην	 εποχή	 μας	 σε	 ένα	 μεγάλο	
μέρος	τους	διαμεσολαβούνται	από	τις	Τ.Π.Ε.,	και	βέβαια	αυτό	ισχύει	και	για	την	Ποίηση	και	
τη	Λογοτεχνία,	 εφόσον	 νέες	 πρακτικές	 παραγωγής,	 διάδοσης	 και	 πρόσληψής	 τους	 έχουν	
πλέον	 καθιερωθεί,	 θα	 πρέπει	 να	 εξετασθεί	 ο	 τρόπος	 που	 η	 διδακτική	 μετάθεσή	 τους	
συμπλέκεται	με	τις	πρακτικές	ψηφιακού	γραμματισμού	των	εφήβων	μαθητών,	τους	όρους	
και	 τις	 συνθήκες	 γραφής,	 ανάγνωσης,	 επικοινωνίας	 και	 ψυχαγωγίας	 τους	 στα	 ψηφιακά	
περιβάλλοντα.Βέβαια,	 το	 πλαίσιο	 της	 εκπαιδευτικής	 αξιοποίησης	 των	 ΤΠΕ	 σε	 κάθε	
γνωστικό	αντικείμενο	καθορίζεται	εν	πολλοίς	από	το	ισχύον	Πρόγραμμα	Σπουδών.	Τα	πιο	
πρόσφατα	 Προγράμματα	 Σπουδών	 στην	 Ελλάδα,	 το	 Ηνωμένο	 Βασίλειο	 και	 τις	 ΗΠΑ	
περιλαμβάνουν	οδηγίες	διδακτικής	αξιοποίησης	των	ΤΠΕ	και	προτείνουν	τρόπους	και	μέσα	
για	την	επίτευξη	των	στόχων	της	διδασκαλίας.	Οι	οδηγίες	αυτές	και	οι	προτάσεις	των	Π.Σ.	
λογικό	 είναι	 να	 εξυπηρετούν	 ευρύτερους	 σκοπούς	 και	 στόχους,	 εφόσον	 κάθε	 Π.Σ.	
αντανακλά	 το	 ιδεολογικό,	 πολιτικό,	 κοινωνικό	 υπόβαθρο	 και	 τις	 κυρίαρχες	 αξίες	 και	
παραδόσεις	 της	 συγκεκριμένης	 χώρας	 και	 αποτελεί	 έναν	 παιδαγωγικό	 μηχανισμό	
καθοδήγησης	 της	 μάθησης	 και	 διαμόρφωσης	 της	 επιθυμητής	 εθνικής,	 πολιτικής	 και	
ιδεολογικής	ταυτότητας	των	νέων	πολιτών.		
Αφού	 προβήκαμε	 σε	 κριτική	 θεώρησή	 τους	 και,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 δεδομένα	 που	
προέκυψαν	από	τις	συνεντεύξεις,	προκρίναμε	ως	πλέον	κατάλληλα	για	την	εποχή	και	τον	
κόσμο	μας,	εναρμονισμένα	με	την	αναλυτική	δομή	(κατά	Purves),	προσανατολισμένα	στην	
κριτική	αγωγή	 στο	 σύγχρονο	πολιτισμόκαι	 με	 γνώμονα	 την	 εκπαιδευτική	αλλαγή	 και	 τον	
κοινωνικό	 μετασχηματισμό,	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 για	 το	 Νέο	 Σχολείο	 (πιλοτικό	
πρόγραμμα	 σπουδών)	 (ΦΕΚ	 2350/2013-Αριθμ.124060/Γ2)και	 το	 αντίστοιχο	 της	 Α΄	
Λυκείου(ΦΕΚ	 1562/2011	 -	 Αριθμ.70001/Γ2).	 Τα	 προγράμματα	 αυτά	 περιλαμβάνουν	 μια	
μεγάλη	ενότητα	σχετικά	με	την	αξιοποίηση	των	ΤΠΕ.	Σ’	αυτό	το	πλαίσιο	οι	Τ.Π.Ε.	έρχονται	
να	 ενδυναμώσουν	 την	 αυτοπεποίθηση	 του	 μαθητή	 στην	 κατεύθυνση	 της	 διαμόρφωσης,	
έκφρασης	και	επικοινωνίας	των	προσωπικών	του	ερμηνειών	για	τα	λογοτεχνικά	κείμενα,	να	
προωθήσουν	 νέους	 τρόπους	 συνεργασίας	 των	 μαθητών	 στην	 κατεύθυνση	 της	
διαπραγμάτευσης	και	συνοικοδόμησης	του	νοήματος	 του	κειμένου	και	να	διευρύνουν	το	
πολιτισμικό	 υπόβαθρο	 του	 μαθητή	 προσφέροντας	 γνώσεις,	 πληροφορίες,	 εικόνες	 και	
ακούσματα.	Στην	περίπτωση	αυτή	οι	ΤΠΕ	δεν	αξιοποιούνται	εργαλειακά	και	χρησιμοθηρικά	
αλλά	ως	μέσα	απαραίτητα	για	τις	κοινωνικές	και	πολιτισμικές	πρακτικές	γραμματισμού	των	
μαθητών	 και	 τις	 ποικίλες	 μορφές	 του	 γραμματισμού	 τους,	 ιδίως	 του	 λεγομένου	
πολυτροπικού.		
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Σκοπός	και	μεθοδολογία	της	έρευνας	
Σκοπός	της	ερευνητικής	προσπάθειας	ήταναφενός	να	αναδειχθούν	οι	αρχές	και	τα	κριτήρια	
που	 διέπουν	 τον	 σχεδιασμό,	 την	 ανάπτυξη	 και	 την	 εφαρμογή	 των	 αναρτημένων	 στα	
συγκεκριμένα	 αποθετήρια	 διδακτικών	 προτάσεωνκαι	 αφετέρου,	 μέσα	 από	 την	 κριτική	
ανάλυση	 του	 λόγου	 των	 εκπαιδευτικών,	 να	 διερευνηθεί:	 α)	 πώς	 οι	 Τ.Π.Ε.	 ως	 οντότητες	
διαπλέκονται	 με	 άλλες	 πτυχές	 του	 σχολικού	 γίγνεσθαι,	 β)	 πώς	 οι	 ταυτότητες	 των	
εκπαιδευτικών	 ως	 δρώντων	 και	 δημιουργικών	 υποκειμένων	 επηρεάζονται,	 ή	 και	
μεταλλάσσονται,	από	την	επίδραση	του	εργαλειακού	λόγου	και	τη	χρήση	των	Τ.Π.Ε.	και	γ)	
ποιοι	«λόγοι»	διέπουν	τις	διδακτικές	τους	πρακτικές	και	ποιες	κανονικότητες	αναδύονται		
(Κουτσογιάννης	κ.α.,	2015).	
Για	να	απαντηθεί	το	ερώτημα	κατά	πόσον	διαπιστώνεται	κριτική	προσέγγιση	στα	ενενήντα	
πέντε	 συνολικώς	 σενάρια	 που	 μελετήθηκαν,	 αν	 εμπεριέχονται	 κριτικές	 αναφορές	 στο	
σύγχρονο	 κοινωνικό	 -	 πολιτικό	 -	 πολιτισμικό	 γίγνεσθαι,	 καθώς	 και	 με	 ποιο	 τρόπο	
διαπλέκεται	η	χρήση	των	Τ.Π.Ε	με	τα	συγκεκριμένα	ζητούμενα,	τα	κατηγοριοποιήσαμε	με	
συγκεκριμένα	 κριτήρια	 ταξινόμησης	 και	 τα	 κατατάξαμε	 σε	 δύο	 γενικές	 κατηγορίες	
αναλόγως	των	επιλογών	των	εκπαιδευτικών-δημιουργών	τους:	είτε	κινούνται	προς	κριτικές	
κατευθύνσεις,	 	 είτε	 απλώς	 αναπαράγουν	 παλαιά	 διδακτικά	 σχήματα	 και	 μοντέλα	 με	 τον	
μανδύα	του	νέου	που	κομίζει	η	αξιοποίηση	των	Τ.Π.Ε.	Ως	προς	τις	συνεντεύξεις,	ο	στόχος	
της	 κριτικής	 ανάλυσης	 περιεχομένου	 ήταν	 να	 αναδειχθούν	 τα	 συστήματα	 αξιών,	 τα	
υποκειμενικά	 νοήματα,	 οι	 προσωπικές	 ερμηνείες,	 η	 οπτική	 των	 εκπαιδευτικών	 του	
δείγματος,	όπως	και	οι	τάξεις	λόγου	που	διέπουν	τις	συγκεκριμένες	διδακτικές	πρακτικές	
(Fairclough,	2003;	Φρυδάκη,	2009),		όχι	μόνο	για	την	παραγωγή	θεωρίας	αλλά	κυρίως	για	
τη	δράση	που	θα	οδηγήσει	στην	επιθυμητή	αλλαγή.	Για	τη	σχηματική	αναπαράσταση	των	
δεδομένων	και	την	αποτύπωση	του	διδακτικού	και	ρυθμιστικού	λόγου	των	εκπαιδευτικών	
αξιοποιήθηκε	το	μοντέλο	του	ρόμβου	(Κουτσογιάννης,	2012).	

	
Αποτελέσματα	

Όπως	 αναφέρθηκε	 προηγουμένως,	 χρησιμοποιήθηκαν	 στην	 έρευνα	 αυτή	 συγκεκριμένα	
κριτήρια	 αξιολόγησης	 των	 εκπαιδευτικών	 σεναρίων	 για	 την	 προσέγγιση	 ποιητικών	
κειμένων	 (σενάρια	 τα	 οποία	 κρίθηκαν	 ως	 αξιόλογα	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς	 και	 τους	
επιμορφωτές	 τους,	 ώστε	 να	 δημοσιευθούν	 προαιρετικά	 στο	 αποθετήριο	 εκπαιδευτικών	
σεναρίων	 «Ιφιγένεια»	 από	 το	 2008	 ως	 το	 2013).	 Μας	 ενδιέφερε	 να	 εξετάσουμε	
συγκεκριμένες	 παραμέτρους,	 οι	 οποίες	 κρίνονται	 απαραίτητες	 στη	 διδακτική	προσέγγιση	
της	Ποίησης	με	βάση	τη	σύγχρονη	βιβλιογραφία	και	το	θεωρητικό	μας	πλαίσιο.	Εξετάσαμε	
τις	 επιλογές	 των	 εκπαιδευτικών	ως	προς	 τους	ποιητές,	 τη	μεθοδολογία	που	ακολουθούν	
στη	διδασκαλία	τους,	την	ύπαρξη	διαθεματικών,	διακειμενικών	και	κριτικών	προσεγγίσεων	
και	κυρίως	το	είδος	της	αξιοποίησης	των	ΤΠΕ.	Εν	συνεχεία	διακρίναμε	τη	χρήση	των	Τ.Π.Ε.	
σε	δύο	κατηγορίες:	 την	εκτέλεση	εργασιών	χαμηλής	 τάξεως	 και	 τις	προκλήσεις	ανωτέρας	
τάξεως.	 Στην	 πρώτη	 κατηγορία	 ανήκουν	 εργασίες	 όπως	 η	 αναζήτηση	 πληροφοριών	
(συνήθως	 μεταξύ	 πόρων	 που	 παρέχονται	 από	 τον	 εκπαιδευτικό),	 ώστε	 να	 απαντηθούν	
συγκεκριμένα	 ερωτήματα	 ή	 η	 απόδοση	 κειμένου	 από	 έντυπη	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή,	
προσθέτοντας	 υπερσυνδέσμους	 ή	 η	 δημιουργία	 και	 προβολή	 από	 τον	 καθηγητή	
περίτεχνων	 διαφανειών	 με	 λογισμικό	 παρουσίασης	 ή	 απλώς	 η	 χρήση	 οπτικοακουστικών	
αρχείων	χωρίς	περαιτέρω	επεξεργασία.	Στη	δεύτερη	κατηγορία	ανήκουν	εργασίες	όπως	η	
δημιουργική	 ενασχόληση	 των	 μαθητών	 με	 παιχνίδια	 με	 το	 κείμενο,	 η	 διαμεσικότητα	 σε	
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διάφορες	μορφές	και	η	ενδο-	και	εξωσχολική	συνεργασία	των	μαθητών	με	την	αξιοποίηση	
των	δυνατοτήτων	σύγχρονης	και	ασύγχρονης	επικοινωνίας	του	web	2.0.	
Η	 εικόνα	 που	 διαμορφώθηκε	 από	 τη	 συγκεκριμένη	 έρευνα,	 και	 η	 οποία	 αφορά	 την	
κατάσταση	 ως	 το	 2013,	 δεν	 ήταν	 πολύ	 ενθαρρυντική.	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 επέλεγαν	 κατά	
κανόνα	κλασικά	ποιήματα	 (ανήκοντα	στον	ελληνικό	κανόνα),	χωρίς	να	ξεφεύγουν	από	το	
σχολικό	 ανθολόγιο,	 ανέφεραν	 πως	 ακολουθούν	 την	 ομαδοσυνεργατική	 μέθοδο	 και	 σε	
μεγάλο	ποσοστό	οι	προσεγγίσεις	 τους	ήταν	διαθεματικές	και	διακειμενικές.	Η	θεωρητική	
τεκμηρίωση	 είναι	 ο	 τομέας	 στον	 οποίο	 υστερούν	 τα	 συγκεκριμένα	 σενάρια,	 καθώς	
εφαρμόζονται	πρακτικές	και	προτείνονται	δραστηριότητες	χωρίς	να	στηρίζονται	επαρκώς	ή	
και	καθόλου	σε	λογοτεχνικές	θεωρίες.	Η	αξιοποίηση	των	ΤΠΕ	κινείται	στο	πρώτο	επίπεδο	
της	 εκτέλεσης	 εργασιών	 χαμηλής	 τάξεως	 και,	 ως	 εκ	 τούτου,	 συχνά	 δεν	 έχει	 καμία	
προστιθέμενη	 αξία.	 Επίσης,	 διακρίνεται	 μια	 «εργαλειομανία»,	 μια	 σαφής	 προτίμηση	 για	
εργασία	 αποκλειστικά	 με	 ηλεκτρονικό	 τρόπο	 και	 χρήση	 ηλεκτρονικών	 εργαλείων	 χωρίς	
αποδεδειγμένη	αναγκαιότητα	και	αποτελεσματικότητα.	Δεν	αξιοποιούνται,	στο	βαθμό	που	
θα	 μπορούσαν,	 οι	 δυνατότητες	 του	Web	 2.0.	 για	 την	 ανάπτυξη	 εικονικών	αναγνωστικών	
κοινοτήτων.	Η	σπανιότητα	θεωρητικής	τεκμηρίωσης	των	διδακτικών	επιλογών,	καθώς	και	
κριτικής	 διάστασης,	 αλλά	 και	 η	 αναπαραγωγή	 δασκαλοκεντρικών	 μεθόδων	 με	 το	
περίβλημα	 του	 «νέου»	 που	 κομίζουν	 οι	 Τ.Π.Ε.,	 αποτελούν	 μελανά	 σημεία	 στη	 συνολική	
εικόνα.	Διαπιστώθηκε,	τέλος,	η	σημασία	της	ιδεολογίας,	του	υποβάθρου	και	των	αξιών	του	
εκπαιδευτικού,	ο	τρόπος	που	προετοιμάζεται	και	επιμορφώνεται	αλλά	και	η	επιθυμία	του	
να	 ασχοληθεί	 με	 νέα	 προβλήματα	 και	 προκλήσεις.	 Τονίζεται,	 ωστόσο,	 πως	 καθοριστική	
σημασία	 έχει	 το	 πλαίσιο	 εντός	 του	 οποίου	 επιχειρούνται	 οι	 καινοτομίες,	 καθώς	 και	 η	
λειτουργία	του	ατόμου	μέσα	σ’	αυτό,	η	ελευθερία	κινήσεων	που	του	δίνεται,	αλλά	και	ο	
έλεγχος	 και	 η	 ανατροφοδότηση	 κατά	 τη	 διαδικασία	 τροποποίησης	 των	 διδακτικών	
επιλογών	του.	
Η	 περίοδος	 2012-2015	 καλύπτεται	 ερευνητικά	 από	 την	 εξέταση	 των	 σεναρίων	 του	
αποθετηρίου	του	Κέντρου	Ελληνικής	Γλώσσας	«Πρωτέας».	Εφαρμόστηκαν	τα	ίδια	ακριβώς	
κριτήρια	 αξιολόγησης	 των	 σεναρίων	 και	 τα	 αποτελέσματα	 έδειξαν	 τα	 ακόλουθα:	 στα	
σενάρια	του	Πρωτέα	δεν	υπάρχει	το	ένα	και	μοναδικό	ποίημα	προς	διερεύνηση,	αλλά	μία	
ομάδα	ποιημάτων	με	κοινή	θεματική,	και	πολύ	συχνά	τα	ποιήματα	συνεξετάζονται	με	άλλα	
λογοτεχνικά	 κείμενα	 (πεζογραφία,	 θεατρικά)	 αλλά	 και	 με	 δημοσιογραφικά	 ή	 και	
επιστημονικά	 κείμενα.	 Η	 διακειμενική	 προσέγγιση	 εξασφαλίζεται	 έτσι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό,	
ενώ	δεν	αφορά	μόνο	σε	γραπτά	κείμενα	αλλά	και	σε	έργα	τέχνης,	σχεδόν	στο	σύνολο	των	
σεναρίων.	 Σε	 όλα	 τα	 σενάρια	 υπάρχουν	 θεωρητικές	 αναφορές	ως	 προς	 την	 επιλογή	 του	
θέματος	 ή	 της	 μεθόδου	 διδασκαλίας	 ή	 και	 της	 επιλογής	 συγκεκριμένων	 τεχνολογικών	
μέσων,	ενώ	συχνή	είναι	η	διαθεματική	προσέγγιση.	Ως	προς	την	αξιοποίηση	των	ΤΠΕ,	έχει	
εγκαταλειφθεί	 πλήρως	 η	 εποπτική	 παρουσίαση	 (με	 τη	 χρήση	 ΤΠΕ)	 εκ	 μέρους	 του	
εκπαιδευτικού,	 προφανώς	 ως	 ένδειξη	 αποφυγής	 και	 απαξίωσης	 του	 δασκαλοκεντρικού	
μοντέλου	 διδασκαλίας.	 Ακόμη	 και	 στις	 περιπτώσεις	 που	 χρησιμοποιείται	 μετωπική	
διδασκαλία,	 αυτή	 δεν	 αφορά	 επίδειξη	 μέσω	 ηλεκτρονικής	 παρουσίασης	 κάποιων	
εισαγωγικών	 στο	 θέμα	 πληροφοριών,	 κάτι	 που	 στα	 σενάρια	 της	 Ιφιγένειας	 ήταν	 συχνό,	
αλλά	 συνήθως	 εισαγωγική	 συζήτηση	 ή	 καταιγισμό	 ιδεών.	 Οι	 ενδοσχολικές	 (μεταξύ	
διαφόρων	 τμημάτων	 του	 ίδιου	 σχολείου)	 ή	 διασχολικές	 συνεργασίες	 είναι	 λιγοστές	 στα	
σενάρια	του	Πρωτέα,	όπως	ακόμη	λιγότερες	ήταν	και	στην	Ιφιγένεια.	Εμφανώς	μειωμένες,	
σε	 σχέση	 με	 την	 Ιφιγένεια,	 είναι	 και	 οι	 περιπτώσεις	 που	 ανατίθεται	 στους	 μαθητές	
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εποπτική	παρουσίαση	με	τη	χρήση	του	λογισμικού	παρουσίασης,	ενώ	επίσης	λίγες	είναι	οι	
περιπτώσεις	 που	 ζητείται	 από	 τους	 μαθητές	 να	 ασχοληθούν	 με	 παιχνίδια	 με	 το	 κείμενο	
(ίσως	 επειδή	 το	 ζητούμενο	 στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 είναι	 το	 θέμα	 και	 το	
περιεχόμενο	των	ποιημάτων	και	όχι	η	μορφή	και	η	δομή	τους,	με	εξαίρεση	τα	σενάρια	της	
Α΄	 Λυκείου	 που	 αναφέρονται	 στην	 παραδοσιακή	 και	 τη	 σύγχρονη	 ποίηση).	 Σε	 πολλές	
περιπτώσεις	 ζητείται	 από	 τους	 μαθητές	 διερεύνηση	 στο	 Διαδίκτυο	 για	 άντληση	
βιογραφικών	–	εργογραφικών	στοιχείων	για	 τους	ποιητές	ή	άλλων	ποιημάτων,	 κειμένων,	
έργων	τέχνης	που	συνομιλούν	με	τα	κείμενα	ή	και	 ιστορικών	πηγών	για	την	ανασύσταση	
του	ιστορικού	–	πολιτικού	–	κοινωνικού	πλαισίου.Σε	κάποια	από	τα	σενάρια	η	αναζήτηση	
και	 κριτική	 επεξεργασία	 της	 πληροφορίας	 είναι	 κομβικής	 σημασίας.	 Τα	 σενάρια	 αυτά	
εκμεταλλεύονται	τις	δυνατότητες	των	ψηφιακών	εργαλείων	που	παρέχονται	από	το	Κέντρο	
Ελληνικής	 Γλώσσας,	 όπως	η	Ανεμόσκαλα.	Η	αξιοποίηση	οπτικοακουστικών	αρχείων	 είναι	
πάρα	πολύ	συχνή.	Τα	αρχεία	αυτά	ποικίλουν	αναλόγως	του	θέματος	του	σεναρίου,	άλλοτε	
τα	εντοπίζουν	οι	μαθητές	και	άλλοτε	οι	εκπαιδευτικοί,	σε	όλες	τις	περιπτώσεις	αντλούνται	
από	 αξιόπιστους	 και	 έγκυρους	 δικτυακούς	 τόπους	 και	 εντάσσονται	 λειτουργικά	 στις	
ανάγκες	 του	 σεναρίου	 και	 της	 διδασκαλίας.Το	 πλέον	 εντυπωσιακό	 στοιχείο	 είναι	 η	
ευρύτατη	 χρήση	 της	 σύγχρονης	 –	 ασύγχρονης	 επικοινωνίας	 (ιστολόγια,	 wikis,	 μέσα	
κοινωνικής	 δικτύωσης).	 Οι	 περισσότεροι	 εκπαιδευτικοί	 προτείνουν	 ή	 και	 δημιουργούν	
wikis	 και	 σε	 λίγες	 περιπτώσεις	 χρησιμοποιούν	 ιστολόγια.	 Συνήθως	 καταγράφεται	 στα	
σενάρια	ο	τρόπος	λειτουργίας	των	μαθητών	στο	wiki,	το	είδος	των	εργασιών	που	έχουν	να	
διεκπεραιώσουν	 και	 το	 τελικό	 προϊόν	 που	 θα	 προκύψει.	 Πολλές,	 ευφάνταστες	 και	
δημιουργικές	προτάσεις	υπάρχουν	στα	σενάρια	 του	Πρωτέα	 για	 τη	σύνθεση	 του	 τελικού	
προϊόντος:	 ποιητικά	 -και	 όχι	 μόνο-	 κείμενα,	 αφίσες,	 ψηφιακά	 κολάζ,	 φωτογραφίες	 με	
λεζάντες,	 βίντεο,	 ηχογραφήσεις,	 εννοιολογικοί	 χάρτες,	 κόμικς	 και	 πολυτροπικές	
παρουσιάσεις	ποιημάτων.	Εν	κατακλείδι,	η	προστιθέμενη	αξία	από	την	αξιοποίηση	των	ΤΠΕ	
στα	σενάρια	του	Πρωτέα	είναι	συντριπτικά	μεγαλύτερη	σε	σχέση	με	τα	αντίστοιχα	μεγέθη	
της	 Ιφιγένειας,	όπως	επίσης	και	η	κριτική	διάσταση.Υπάρχουν	σενάρια	με	σαφή	 ιστορική	
και	 πολιτική	 διάσταση,	 σενάρια	 που	 αναδεικνύουν	 κοινωνικά	 ζητήματα	 και	 παθογένειες	
άκρως	 επίκαιρες	 στην	 εποχή	 μας	 (διαφορετικότητα,	 ρατσισμός,	 εθνικισμός,	 σύγκρουση	
ταυτοτήτων	 και	 έμφυλων	 ρόλων,	 μετανάστευση	 και	 προσφυγιά,	 οικολογικό	 πρόβλημα)	
αλλά	και	ζητήματα	ποιητικής	και	στάσεων	των	ποιητών	σε	δύσκολους	καιρούς.	Επιπλέον,	
οι	 δραστηριότητες	 που	 ανατίθενται	 στους	 μαθητές,	 καθώς	 και	 το	 τελικό	 προϊόν	 της	
εργασίας	τους,	συντελεί	(ή	τουλάχιστον	δύναται	να	συντελέσει)	στην	ευαισθητοποίηση	των	
μαθητών	 στα	 συγκεκριμένα	 ζητήματα	 και	 καλλιεργεί	 ευαισθησίες	 απαραίτητες	 στα	
σύγχρονα	κοινωνικοπολιτικά	συμφραζόμενα.	
Η	σύγκριση	που	επιχειρήθηκε	μεταξύ	των	δύο	αποθετηρίων	ως	προς	την	ποιότητα	και	την	
πληρότητα	 των	 σεναρίων	 κατέδειξε	 ως	 ποιοτικότερα	 και	 πληρέστερα	 τα	 σενάρια	 του	
Πρωτέα.	Οι	λόγοι	της	διαφοράς	σχετίζονται	αφενός	με	το	χρονικό	διάστημα	εκπόνησης	των	
σεναρίων	 της	 Ιφιγένειας	 και	 τον	 τότε	 κυρίαρχο	 λόγο	 περί	 αδήριτης	 αναγκαιότητας	
εισαγωγής	 των	 Τ.Π.Ε.	 στην	 εκπαιδευτική	 πράξη	 και	 αφετέρου	 με	 την	 ύπαρξη	 του	
«Διαλόγου»,	 της	 διαδικτυακής	 κοινότητας	 που	 δημιουργήθηκε	 με	 συγκεκριμένη	 δομή,	
οργάνωση	και	υλικοτεχνική	υποδομή	υπό	την	επίβλεψη	του	Κέντρου	Ελληνικής	Γλώσσας,	
ώστε	 να	 προκύψουν	 διδακτικά	 σενάρια	 δημιουργημένα	 σε	 ένα	 νέο	 πλαίσιο,	 με	 τη	
συνεργασία	πολλών	εκπαιδευτικών	σε	μια	καλά	συντονισμένη	επιστημονική	προσπάθεια.	
Στο	πλαίσιο	της	παραγωγής	διδακτικών	σεναρίων	του	Πρωτέα	εφαρμόστηκαν	δύο	μοντέλα,	
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το	 «μοντέλο	 του	 ρόμβου»	 και	 το	 «μοντέλο	 των	 τριών	 κύκλων»,	 με	 βάση	 τα	 οποία	 οι	
δημιουργοί	εκπαιδευτικοί	αξιολογούσαν	τις	συνέπειες	των	διδακτικών	επιλογών	τους	στο	
είδος	 των	 εγγράμματων	 ταυτοτήτων	 που	 ενεργοποιούν,	 και	 γενικώς	 και	 ως	 προς	 την	
επιλογή	των	ψηφιακών	μέσων.	Τα	συμπεράσματα	των	υπευθύνων	του	«Διαλόγου»	σχετικά	
με	τη	λειτουργία	και	την	αποτελεσματικότητα	της	κοινότητας	ήταν	πως	αυτή	ενίσχυσε	την	
ενδιάθετη	 ανανεωτική	 τάση	 των	 εκπαιδευτικών,	 ενδυνάμωσε	 την	 προσοχή	 τους	 σε	
προοδευτικούς	παιδαγωγικούς	λόγους	και	τους	υποστήριξε	στη	συστηματοποίηση	και	την	
τεκμηρίωση	διάχυτων	αντιλήψεων,	 στόχων	 και	προσδοκιών.	Ανέδειξε,	 όμως,	 ταυτόχρονα	
πόσο	 αργή,	 σύνθετη	 και	 μη	 ευθύγραμμη	 είναι	 η	 διαδικασία	 μεταβολής	 της	 διδακτικής	
ταυτότητας	(Κουτσογιάννης	&	Μάτος,	2015:	227).	
Οι	 επιφυλάξεις	που	μπορεί	 να	υπάρχουν,	 εκ	 του	γεγονότος	ότι	 και	 τα	δύο	προγράμματα	
επιμόρφωσης	εντάσσονταν	σε	πλαίσιο	κρατικής	παρέμβασης	στο	 χώρο	 της	Εκπαίδευσης,	
αίρονται	από	τη	διαπίστωση	ότι	δεν	τίθεται	θέμα	«συμμόρφωσης»	των	εκπαιδευτικών	στο	
επιθυμητό	 από	 τις	 εκπαιδευτικές	 αρχές	 μοντέλο	 αλλά	 συνδιαμόρφωσης	 ενός	 κοινού	
πλαισίου	 αναφοράς	 με	 επιστημονική	 βάση,	 το	 οποίο	 θα	 εξυπηρετεί	 τις	 εκπαιδευτικές	
ανάγκες	 των	 μαθητών	 και	 τους	 προβληματισμούς	 των	 εκπαιδευτικών	 μέσα	 από	
συμμετοχικές	 διαδικασίες	 επίλυσης	 προβλημάτων	 (Kemmis,	 2006).	 Η	 εικόνα	 που	
παρουσιάζεται	από	την	έρευνα	στα	αποθετήρια	εκπαιδευτικών	σεναρίων	δείχνει	μια	σαφή	
βελτιωτική	τάση	και	μια	προσπάθεια	διόρθωσης	των	κακώς	κειμένων	από	το	πρόγραμμα	
Επιμόρφωσης	Β΄	επιπέδου	(2008-2013)	ως	τη	λειτουργία	και	παραγωγή	των	σεναρίων	του	
«Διαλόγου»	του	Κέντρου	Ελληνικής	Γλώσσας	(2012-2015).	Το	σημαντικό	στοιχείο	σ’	αυτού	
του	 είδους	 τις	 έρευνες	 είναι	 ότι	 μελετούν	 μεγάλο	 αριθμό	 σεναρίων	 εξετάζοντας	
συγκεκριμένες	παραμέτρους	και	εντοπίζοντας	τα	δυνατά	και	αδύνατα	σημεία	σε	σχέση	με	
τις	προδιαγραφές	που	πλέον	έχουν	τεθεί	μετά	από	τη	συσσώρευση	εμπειρίας	στον	τομέα.	
Στην	 παρούσα	 έρευνα	 προσπαθήσαμε	 να	 απεικονίσουμε	 με	 το	 σχήμα	 του	 ρόμβου	 το	
αποτύπωμα	 των	 δύο	 κατηγοριών	 σεναρίων	 που	 εξετάσαμε	 και	 να	 αποδώσουμε	 τις	
διαφοροποιήσεις	στα	σημεία	που	δόθηκε	βαρύτητα	σε	κάθε	περίπτωση,	τις	μετακινήσεις	
από	 τον	 παραδοσιακό	 λόγο	 στον	 προοδευτικό	 ή/και	 τον	 κριτικό,	 όπως	 και	 τη	
διαφοροποίηση	ως	προς	την	ένταση	και	την	έκταση	του	εργαλειακού	λόγου.		
Γεγονός	είναι	ότι	στην	Ελλάδα	οι	εξελίξεις	έρχονται,	όταν	ήδη	έχουν	πάψει	να	αποτελούν	
εξελίξεις	στο	εξωτερικό.	Η	καλή	πλευρά	αυτής	 της	πραγματικότητας	είναι	πως	μπορούμε	
να	επωφεληθούμε	από	την	εμπειρία	των	άλλων	και	να	αποφύγουμε	τα	λάθη	τους.	Από	το	
2000	 και	 εξής	 οι	 έρευνες	 εστιάζουν	 στο	 έργο	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 επιχειρούν	 να	
αποκωδικοποιήσουν	αυτά	που	συμβαίνουν	στη	σχολική	αίθουσα.	Η	διά	βίου	μάθηση	και	η	
επαγγελματική	 εξέλιξη	 των	 εκπαιδευτικών	 αποτελεί	 καυτό	 θέμα	 παγκοσμίως	 και	 πολύ	
συχνά	 συνδέεται	 με	 επιχειρηματικά	 συμφέροντα	 εκτός	 της	 σχολικής	 κοινότητας.	 Η	
κατάρτιση	των	εκπαιδευτικών	στη	αξιοποίηση	των	ΤΠΕ	βρίσκεται	στο	επίκεντρο	αυτού	του	
ενδιαφέροντος	 εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια.	 Τεράστια	 ποσά	 δαπανήθηκαν	 και	 άπειρες	
εργατοώρες	για	τη	μύηση	των	εκπαιδευτικών	στα	μυστικά	των	ΤΠΕ.		
Ωστόσο,	το	ανοικτό	ερώτημα	παραμένει:	πώς	οι	ψηφιακές	τεχνολογίες	μπορούν	να	γίνουν	
μέρος	 της	 καθημερινότητας	 των	 εκπαιδευτικών	 ως	 μια	 εις	 βάθος,	 χρήσιμη	 και	 διαρκής	
εμπειρία	μάθησης.	Οι	 έρευνες	δείχνουν	ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 επωφελούνται	περισσότερο	
από	 ευκαιρίες	 μάθησης	 που	 θεμελιώνονται	 στο	 δικό	 τους	 περιβάλλον,	 από	 την	
ενθάρρυνση	 να	 αλλάξουν	 τις	 πρακτικές	 τους	 με	 πρωτότυπους	 τρόπους,	 μέσα	 από	 τη	
συνεργασία	 και	 τις	 ανταλλαγές	 ιδεών	 με	 συναδέλφους	 και	 με	 την	 πεποίθηση	 ότι	 η	 νέα	
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γνώση	 θα	 είναι	 όντως	 χρήσιμη	 και	 ευεργετική	 για	 τους	 μαθητές.	 Έτσι	 οι	 ψηφιακές	
τεχνολογίες	 μπορούν	 να	 λειτουργήσουν	 ως	 καταλύτης	 για	 τη	 μεταμόρφωση	 και	 τον	
μετασχηματισμό	 της	 διδασκαλίας	 και	 της	 μάθησης	 προς	 ένα	 νέο	 ήθος	 συνεργασίας,	
διανεμημένης	 πρακτικής	 και	 συμμετοχής	 σε	 ηλεκτρονικά	 δίκτυα,	 όπου	 η	 γνώση	 και	 η	
τεχνογνωσία	 μοιράζονται	 απλόχερα.	 Ευρύτατη	 διάδραση,	 δεκτικότητα	 στην	
ανατροφοδότηση,	μοίρασμα	ειδικών	γνώσεων	και	πόρων,	προθυμία	να	δοκιμάσει	κανείς,	
να	 συνεργαστεί	 και	 να	 παράσχει	 υποστήριξη	 στους	 συναδέλφους,	 απολαμβάνοντας	 τη	
βαθιά	εκτίμηση	και	την	αποδοχή	της	κοινότητας.	Το	αποτέλεσμα	όλων	αυτών:	μία	σχολική	
τάξη	που	δεν	αποκλείει	κανέναν,	δημιουργική	και	υποστηρικτική	τόσο	στη	μάθηση,	όσο	και	
στην	προσωπική	και	συλλογική	έκφραση	των	μαθητών	(Knobel	&	Kalman,	2016).	
Πολύ	 σημαντική,	 βέβαια,	 συνεισφορά	 στην	 κατανόηση	 όσων	 πράγματι	 συμβαίνουν	 στις	
σχολικές	 αίθουσες	 προσφέρουν	 οι	 προσωπικές	 μαρτυρίες,	 ερμηνείες	 και	 εξηγήσεις	 των	
εκπαιδευτικών	 ως	 προς	 την	 ιδιαίτερη	 σχέση	 τους	 με	 την	 Ποίηση,	 την	 εκπαίδευση	 και	
επιμόρφωσή	τους	στη	διδακτική	της	μεθοδολογία,	τον	τρόπο	που	προετοιμάζονται	για	το	
μάθημά	 τους,	 τις	 πηγές	 που	 χρησιμοποιούν,	 την	 τήρηση	 ή	 την	 απόκλιση	 από	 το	
λογοτεχνικό	 κανόνα,	 τη	 θεωρητική	 σκευή	 τους,	 τη	 στάση	 τους	απέναντι	 στο	 μάθημα,	 τις	
διδακτικές	τους	πρακτικές	με	ή	χωρίς	ΤΠΕ	και,	στην	προκειμένη	περίπτωση,	την	αξιολόγηση	
της	συμμετοχής	τους	στο	επιμορφωτικό	πρόγραμμα	Β΄	επιπέδου.	
Η	 διαχωριστική	 γραμμή	 μεταξύ	 των	 δύο	 τάσεων	 και	 στάσεων	 έναντι	 της	 διδακτικής	
προσέγγισης	 της	Ποίησης	και	 της	Λογοτεχνίας,	 την	οποία	παρατηρήσαμε	να	διατρέχει	 τη	
βιβλιογραφία	 και	 τα	 ερευνητικά	 δεδομένα	 μας,	 είναι	 υπαρκτή	 και	 φανερή	 και	 στις	
συνεντεύξεις	 των	 εκπαιδευτικών.	 Μπορούμε	 να	 διακρίνουμε	 τρεις	 λόγους:	 τον	
παραδοσιακό,	 τον	 προοδευτικό	 και	 τον	 κριτικό,	 ενώ	 παράλληλα	 συνυπάρχει	 και	 ο	
εργαλειακός.	 Παρότι	 πρόκειται	 για	 ένα	 ομοιογενές	 δείγμα,	 αφού	 υπάρχει	 κοινή	 ηλικία,	
φύλο,	 έτη	 και	 τόπος	 υπηρεσίας,	 συγκεκριμένου	 είδους	 πανεπιστημιακή	 εκπαίδευση	 και	
υπηρεσιακή	 επιμόρφωση,	 συμμετοχή	 στο	 ίδιο	 επιμορφωτικό	 πρόγραμμα	 Β΄	 επιπέδου,	
εντούτοις	φαίνεται	η	διαφορά	στη	θεώρηση	της	λογοτεχνίας	ως	«προϊόντος»	από	κάποιες	
εκπαιδευτικούς	 του	 δείγματος	 και	 στην	 προϊούσα	 θεώρησή	 της	 από	 κάποιες	 άλλες	 ως	
κοινωνικής	 και	 πολιτισμικής	 πρακτικής,	 χωρίς,	 όμως,	 να	 υπάρχει	 πλήρης	 θεωρητική	
ενημέρωση	 και	 τεκμηρίωση	 πάνω	 σ’	 αυτό.	 Παρατηρούμε	 τη	 σταδιακή	 αλλαγή	 των	
αντιλήψεών	τους,	την	οποία	αποδίδουν	στο	πρόγραμμα	επιμόρφωσης	Β΄	επιπέδου,	χωρίς	
αυτό	να	σημαίνει	ότι	ο	πρωταρχικός	στόχος	του	προγράμματος	ήταν	αυτός.	Απλώς,	μέσω	
αυτού,	αναδύθηκαν	στην	επιφάνεια	οι	 επιμορφωτικές	ανάγκες	 των	εκπαιδευτικών	στους	
τομείς	της	Παιδαγωγικής	και	της	Θεωρίας	της	Λογοτεχνίας,	ανάγκες	που	οι	εκπαιδευτικοί	
προσπαθούν	 μόνοι	 τους	 τις	 περισσότερες	 φορές	 να	 καλύψουν.	 Αναφέρονται	 σε	
εμπνευσμένους	καθηγητές	τους	στο	Πανεπιστήμιο	κατά	τις	δύο	τελευταίες	δεκαετίες	του	
εικοστού	 αιώνα	 και	 στην	 έλλειψη	 επιμορφωτικών	 προγραμμάτων	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
εκπαιδευτικής	τους	υπηρεσίας.	
Το	μοντέλο	του	εκπαιδευτικού	που	φαίνεται	να	κυριαρχεί	είναι	αυτό	του	εκπαιδευτικού-
ενορχηστρωτή,	ο	οποίος	παίρνει	όλες	 τις	 κρίσιμες	αποφάσεις	σχετικά	με	 το	μάθημα,	 την	
επιλογή	 των	 κειμένων,	 του	 υλικού	 και	 των	 δραστηριοτήτων.	 Επιβεβαιώνεται	 από	 τα	
λεγόμενά	 τους	 η	 κυριαρχία	 του	 εμπειρισμού	 στο	 ελληνικό	 σχολείο,	 αποτελέσματα	 του	
οποίου	 είναι	 η	 εμμονή	 του	 εκπαιδευτικού	 σε	 καθιερωμένα	 και	 παραδοσιακά	 μοντέλα	
παιδαγωγικής,	 ο	 εγκλωβισμός	 του	 στην	 προσωπική	 του	 εμπειρία	 και	 ο	 περιορισμός	 των	
δυνατοτήτων	παρέμβασής	του	στις	σύγχρονες	κοινωνικές	εξελίξεις.	Ωστόσο	σταδιακά	αυτή	
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η	 κατάσταση	 αλλάζει,	 καθώς	 έχουν	 υπάρξει	 πολλά	 επιμορφωτικά	 προγράμματα,	 πολλοί	
εκπαιδευτικοί	 προχώρησαν	 σε	 	 μεταπτυχιακές	 και	 διδακτορικές	 σπουδές	 και	 πολλές	
εκπαιδευτικές	έρευνες	διεξάγονται	στις	σχολικές	αίθουσες.	Τονίζεται,	βέβαια,	ότι	η	ευθύνη	
δεν	 βαρύνει	 εξολοκλήρου	 τον	 εκπαιδευτικό.	 Η	 μεθοδολογία	 εκπαιδευτικής	 έρευνας	 δεν	
αποτελεί	 πανεπιστημιακό	 μάθημα	 σε	 όλες	 τις	 ανώτατες	 σχολές	 που	 προετοιμάζουν	
εκπαιδευτικούς,	 ούτε	 και	 αντικείμενο	 κατάρτισης	 για	 τους	 ήδη	 υπηρετούντες	 στην	
εκπαίδευση.	 Συνεπώς,	 οι	 εμπειρίες	 από	 τα	 μαθητικά	 και	 φοιτητικά	 χρόνια	 των	
εκπαιδευτικών	και	η	μίμηση,	ή	και	η	αποφυγή	αυτής,	συγκεκριμένων	δικών	τους	δασκάλων	
και	των	διδακτικών	μεθόδων	που	εκείνοι	χρησιμοποιούσαν,	αναδεικνύονται	πολύ	ισχυροί	
παράγοντες	διαμόρφωσης	του	διδακτικού	τους	προφίλ.		
Ο	 σχεδιασμός	 του	 μαθήματός	 τους	 και	 οι	 παράμετροι	 τις	 οποίες	 λαμβάνουν	 υπόψη,	 η	
σχετική	προετοιμασία	τους	και	οι	πόροι	–ψηφιακοί	ή	μη-,	η	στοχοθεσία	τους,	το	θεωρητικό	
τους	πλαίσιο,	η	συμμόρφωσή	τους	με	τα	ισχύοντα	προγράμματα	σπουδών	και	τις	οδηγίες	
διδασκαλίας,	 όλες	 εντέλει	 οι	 πλευρές	 που	 αφορούν	 τον	 εκπαιδευτικό	 ως	 σχεδιαστή	 και	
διαμορφωτή	 του	 μαθήματός	 του,	 κατεβλήθη	 προσπάθεια	 να	 αποτυπωθούν	 και	 να	
ερμηνευθούν.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 Φρυδάκη,	 κάθε	 θεωρητικό	 πλαίσιο	 για	 τη	 διδασκαλία	
οφείλει	 να	 αποτελεί	 αντικείμενο	 προβληματισμού,	 καθώς	 οι	 δράσεις	 που	 επιλέγονται	
θεωρούνται	 ως	 πειραματικές	 και	 τα	 αποτελέσματά	 τους	 (χρειάζεται	 να)	 αποτιμώνται	
κριτικά.	Πολλοί	μελετητές	και	εκπαιδευτικοί	έχουν	εκφράσει	τις	επιφυλάξεις	τους,	ακόμη	
και	 το	 φόβο	 και	 την	 εχθρότητά	 τους,	 σχετικά	 με	 την	 ενθουσιώδη	 υιοθέτηση	 ή	 τη	
στερεότυπη	εκδοχή	κάποιας	θεωρίας	στο	πλαίσιο	της	σχολικής	τάξης.	Βέβαια,	οι	γνώσεις	
αναφοράς	 ενός	 γνωστικού	 αντικειμένου	 δεν	 αποτελούν	 αντικείμενο	 διδασκαλίας	 αλλά	
απαραίτητη	υποδομή	του	εκπαιδευτικού	για	τη	διδασκαλία	(Φρυδάκη,	2003:	89-94).	
Οι	 εκπαιδευτικοί	 της	 έρευνας	 αυτής	 έχουν	 επίγνωση	 του	 γεγονότος	 ότι	 συνδυάζουν	 τις	
θεωρίες	 διδακτικής	 της	 Λογοτεχνίας	 και	 ότι	 μπορεί	 σε	 διαφορετικές	 φάσεις	 της	
διδασκαλίας	να	κυριαρχεί	κάποια	απ’	αυτές,	κάτι	που	θεωρείται	ως	δομική	ευελιξία	και	ως	
προσαρμογή	των	θεωριών	της	λογοτεχνίας	στην	επιθυμητή	ή	θεωρούμενη	ως	κατάλληλη	
διδακτική	 πρακτική	 που	 προτίθενται	 να	 εφαρμόσουν.	 Ωστόσο,	 από	 τον	 τρόπο	 που	
περιγράφουν	 τις	 διδακτικές	 πρακτικές	 τους,	 αλλά	 και	 από	 τις	 ρητές	 αναφορές	 τους,	
προκύπτει	 ότι	 τις	 περισσότερες	 φορές	 η	 θεωρία	 που	 επιλέγεται	 είναι	 εκείνη	 της	
αναγνωστικής	ανταπόκρισης.	Στο	σχεδιασμό	της	διδακτικής	τους	προσέγγισης	τίθενται	ως	
στόχοι	 η	 συνεργασία	 των	 μαθητών,	 η	 αξιοποίηση	 του	 γνωστικού	 επιπέδου	 τους,	 ο	
εμπλουτισμός	 των	 γνώσεών	 τους,	 η	 καλλιέργεια	 της	 φιλαναγνωσίας	 και	 ο	 κριτικός	
γραμματισμός,	 ενώ	 ταυτοχρόνως	 συνδέουν	 τους	 στόχους	 που	 έχουν	 θέσει	 με	 τις	
δραστηριότητες	που	προτείνουν	στους	μαθητές	και	αντιλαμβάνονται	ότι	οι	επιλογές	τους	
αυτές	αντιστοιχούν	σε	συγκεκριμένες	θεωρητικές	αντιλήψεις.	
Παρούσα	είναι,	όμως,	και	η	βιωμένη	διδακτική	πορεία	των	μαθητικών-φοιτητικών	χρόνων,	
κατά	 την	 οποία	 το	 σχέδιο	 μαθήματος	 ξεκινά	 από	 τα	 βιογραφικά	 στοιχεία	 του	 ποιητή,	
συνεχίζεται	 με	 τα	 στοιχεία	 της	 εποχής	 και	 τις	 συνθήκες	 σύνθεσης	 του	 ποιήματος	 και	
ολοκληρώνεται	 με	 την	 ερμηνευτική	 του	 προσέγγιση.	 Αυτός	 είναι	 ο	 λόγος	 που	
χρησιμοποιήθηκε	 παραπάνω	 η	 λέξη	 «προϊούσα»,	 για	 να	 περιγράψει	 τη	 φάση	 κατά	 την	
οποία	 ο/η	 εκπαιδευτικός	 βρίσκεται	 στο	 μεταίχμιο	 μεταξύ	 των	 δύο	 λόγων:	 ενώ	
αντιλαμβάνεται	 την	 αναγκαιότητα	 να	 προχωρήσει	 σε	 ό,	 τι	 συνεπάγεται	 η	 θεώρηση	 «το	
κείμενο	 για	 τον	 αναγνώστη»,	 υπάρχει	 μια	 ισχυρή	 τάση	 που	 τον/την	 κατευθύνει	 στην	
παραδοσιακή	 θεώρηση	 «το	 κείμενο	 για	 τον	 εαυτό	 του	 και	 με	 τον	 συγγραφέα	 του».	 Και,	
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επειδή	 η	 παραδοσιακή	 θεώρηση	 συνδέεται	 στενά	 με	 παρωχημένες	 διδακτικές	
μεθοδεύσεις,	 ακαδημαϊσμό	 και	 δασκαλοκεντρισμό	 (Φρυδάκη,	 2003:	 96),	 είναι	 λογικό	 να	
διχάζονται	οι	απόψεις	όταν	 τίθεται	 το	δίλημμα	 των	 γραπτών	εξετάσεων	στο	μάθημα	 της	
Λογοτεχνίας	 σε	 Πανελλαδικό	 επίπεδο.	 Τα	 επιχειρήματα	 των	 εκπαιδευτικών	 που	
υποστηρίζουν	 την	 εξέταση	 του	 μαθήματος	 ουσιαστικά	 στηρίζονται,	 συνοψίζονται	 και	
συμπυκνώνονται	 	 στον	 ακόλουθο	 συλλογισμό:	 η	 αξία	 και	 το	 κύρος	 της	 Ποίησης	 ως	
διδακτικού	 αντικειμένου	 πραγματώνονται	 και	 επισφραγίζονται	 μέσα	 από	 τη	 διαδικασία	
των	Πανελλαδικών	εξετάσεων,	όπως	κάθε	μάθημα	με	αξία	και	κύρος	(Τσιρώνης,	2004).	Το	
θέμα	 αυτό	 μπορεί	 να	 ενταχθεί	 στο	 πλαίσιο	 της	 ταυτόχρονης	 λειτουργίας	 και	 επίδρασης	
δύο	 παιδαγωγικών	 λόγων,	 οι	 οποίοι	 εκβάλλουν	 στην	 επιτέλεση	 ανταγωνιστικών	
ταυτοτήτων	 (Μάτος	 &	 Συμεωνίδης,	 2015).	 Την	 πρώτη	 ταυτότητα	 πραγματώνουν	 οι	
εκπαιδευτικοί	 που	 φυσικοποιούν	 τη	 διδασκαλία	 με	 βάση	 την	 κυρίαρχη	 υλοκεντρική	 και	
εξετασιοκεντρική	 λογική,	 ενώ	 την	 άλλη	 εκείνοι	 που	 αντιτάσσονται	 σ’	 αυτή	 τη	 λογική	 και	
προτιμούν	διαφορετική	προσέγγιση	της	Ποίησης,	η	οποία	να	αναδεικνύει	αφενός	την	αξία	
της	 ως	 τέχνης	 και	 αφετέρου	 να	 οδηγεί	 τα	 παιδιά	 προς	 την	 Ποίηση	 και	 όχι	 να	 τα	
απομακρύνει.	
Οι	εκπαιδευτικοί	αναφέρονται	στην	αλλαγή	του	προφίλ	τους	ως	φιλολόγων	μέσα	από	το	
εξάμηνο	πρόγραμμα	Επιμόρφωσης.	Θεωρούν	γενικώς	την	επιμόρφωση	του	εκπαιδευτικού	
ως	 διαδικασία	 προσωπικής	 εξέλιξης	 και	 επέκτασης	 που	 οδηγεί	 στην	 αυτοβελτίωση	 και	
αναφέρονται	αναλυτικά	στα	αίτια	 της	αλλαγής,	 στους	 τρόπους	 και	 τα	 επίπεδα	που	αυτή	
συμβαίνει	 και	 στο	 πώς	 βιώνουν	 την	 αλλαγή	 στις	 διδακτικές	 πρακτικές	 τους,	
εγκαταλείποντας	 τον	αρνητισμό	ή	 τυχόν	 τεχνοφοβικές	 τάσεις.	 Σε	 κάποιες	 περιπτώσεις	 οι	
μαθητές	 ωθούν	 τον	 εκπαιδευτικό	 να	 υιοθετήσει	 νέες	 διδακτικές	 προσεγγίσεις,	 μέσα	 και	
μεθοδολογία,	 ενώ	 σε	 άλλες	 ο	 εκπαιδευτικός,	 ερχόμενος	 σε	 επαφή	 με	 τον	 επιστημονικό	
λόγο	 του	 επιμορφωτικού	 υλικού	 σχετικά	 με	 τις	 σύγχρονες	 διδακτικές	 προσεγγίσεις	 του	
γνωστικού	του	αντικειμένου,	αποφασίζει	να	επιχειρήσει	διαφοροποιημένες	πρακτικές	και	
να	 χρησιμοποιήσει	 άλλα	 μέσα	 και	 μεθόδους	 στη	 διδασκαλία	 του,	 λαμβάνοντας	
ενθάρρυνση	και	θετική	ανατροφοδότηση	από	τους	συναδέλφους	και	τον	επιμορφωτή	του.	
Οι	συγκεκριμένες	εκπαιδευτικοί	αναφέρονται	στην	εξοικείωση	με	τις	θεωρίες	μάθησης	και	
τον	 θεωρητικό	 λόγο	 περί	 Ποίησης	 και	 Λογοτεχνίας,	 αξιολογούν	 ως	 κορυφαίο	 είδος	
γραμματισμού	τον	κριτικό,	τον	οποίο	θέτουν	ως	βασικό	στόχο	της	διδασκαλίας	τους	(με	ή	
χωρίς	 Τ.Π.Ε.).	 Θεωρούν	 πως	 η	 αρμονία	 μεταξύ	 θεωρίας	 και	 πράξης	 που	 υπήρχε	 στο	
επιμορφωτικό	 υλικό	 και	 στον	 γενικότερο	 σχεδιασμό	 του	 προγράμματος	 συντέλεσε	 στην	
κατανόηση	της	θεωρίας	και	τη	μετουσίωσή	της	σε	πράξη.	Κυρίως	αναφέρονται	στη	βαθειά	
κατανόηση	και	εφαρμογή	των	αναγνωστικών	θεωριών,	με	συνέπεια	την	εγκατάλειψη	του	
δασκαλοκεντρικού	 μοντέλου	 προς	 όφελος	 μιας	 περισσότερο	 συμμετοχικής	 διαδικασίας	
προσέγγισης	του	κειμένου,	όπου	ο	εκπαιδευτικός	δεν	είναι	πλέον	αυθεντία	αλλά	ισότιμος	
συζητητής	 και	 συμμέτοχος	 στη	 διαδικασία	 οικοδόμησης	 νοήματος	 εντός	 της	 σχολικής	
τάξης.		
Οι	συζητήσεις	κατά	τη	διάρκεια	του	προγράμματος	σχετικά	με	τις	καινοτομίες	που	ήθελαν	
να	 εισαγάγουν	 στη	 διδακτική	 τους	 πρακτική	 αλλά	 δίσταζαν	 για	 διαφόρους	 λόγους,	
οδήγησαν	σε	ένα	αίσθημα	ασφάλειας	και	σιγουριάς	για	τις	επιχειρούμενες	παρεμβάσεις.	
Επιπλέον,	 αντιλήφθηκαν	 ότι	 η	 εμμονή	 στην	 κατά	 γράμμα	 τήρηση	 του	 αναλυτικού	
προγράμματος	 και	 στην	 απρόσκοπτη	 διεκπεραίωση	 της	 διδακτέας	 ύλης	 δεν	 σημαίνει	
απαραιτήτως	ποιοτική	διδασκαλία,	αντίθετα	απομακρύνει	τους	μαθητές	και	λειτουργεί	ως	
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αντικίνητρο	 για	 την	 ενεργητική	 συμμετοχή	 τους	 στο	 μάθημα.	 Οι	 αναφορές	 των	
εκπαιδευτικών	στον	κριτικό	γραμματισμό	συμπυκνώνονται	στα	ακόλουθα:διαπιστώνεται	η	
ανάγκη		να	αναδεικνύεται	η	κριτική	διάσταση	μέσα	από	το	σχέδιο	μαθήματος,	καθώς	είναι	
το	 νούμερο	 ένα	 ζητούμενο,	 να	 αναπτυχθεί,	 να	 έχουν	 πολλές	 προσλαμβάνουσες,	 να	
μπορούν	 να	 τις	 αναλύουν,	 να	 αποδομούν	 το	 όλο	 σύστημα,	 να	 λαμβάνουν	 ο,	 τιδήποτε	
καταλαβαίνουν	 αναλόγως	 του	 επιπέδου	 τους.	 Στις	 δηλώσεις	 αυτές	 χρησιμοποιείται	 η	
παθητική	 φωνή,	 έτσι	 ώστε	 να	 φαίνονται	 ως	 αξιώματα,	 ως	 αδήριτες	 αναγκαιότητες.	 Σε	
άλλες	περιπτώσεις	χρησιμοποιείται	το	α΄	ενικό	(να	καλλιεργήσω,	επικεντρώνομαι	σ’	αυτό	
τον	 στόχο,	 κάνω	 επιλογές	 σκόπιμες	 προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση),	 οπότε	 προκύπτει	 ως	
αναγκαιότητα	η	οποία	εκβάλλει	σε	προσωπικές	διδακτικές	στρατηγικές.	
Ποιες	 είναι	 οι	 συγκεκριμένες	 διδακτικές	 στρατηγικές	 και	 πώς	 συμπλέκονται	 με	 την	
αξιοποίηση	των	ΤΠΕ;	Οι	εκπαιδευτικοί	αναφέρονται:	στην	κριτική	προσέγγιση	μηνυμάτων	
του	 κειμένου,	 στις	 υπαινικτικές	 προσπάθειες	 του	 δημιουργού	 και	 στη	 διαδικασία	 της	
λεγόμενης	 κριτικής	 αναγνωστικής	 ανταπόκρισης,	 	 να	 εντοπίζω	 (ως	 εκπαιδευτικός)	 την	
ουσία,	η	οποία	είναι	η	πρόκληση	της	κριτικής	ανάγνωσης,	στην	επιλογή	κλασικών	κειμένων	
που	διευκολύνουν	τις	αναφορές	και	 τις	προβολές	στη	σύγχρονη	εποχή,	 	στα	θέματα	που	
άπτονται	της	πραγματικότητας	των	νέων,	στην	εισαγωγή	στη	διδασκαλία	δραστηριοτήτων	
που	 σχετίζονται	 με	 τον	 εσωτερικό	 διάλογο	 των	 τεχνών,	 πράγμα	 που	 μας	 βοήθησε	 να	
αναπτύξουμε	κριτική	προσέγγιση	μέσα	από	το	κείμενο	(εδώ	τονίζεται	το	α΄	πληθυντικό	που	
σημαίνει	 ότι	 η	 εκπαιδευτικός	 αισθάνεται	 ένα	 με	 το	 σύνολο	 της	 τάξης,	 συμπέρασμα	 που	
εξάγεται	 και	 από	 το	 σύνολο	 της	 συνέντευξης),	 στην	 αδυναμία	 ανταπόκρισης	 κάποιων	
παιδιών	σε	δραστηριότητες	κριτικού	γραμματισμού,	δηλαδή	να	διαβάζουν	κείμενα	και	να	
βγάζουν	 συμπεράσματα.	 Τέλος,	 ως	 προς	 τις	 ΤΠΕ	 δηλώνουν	 ότι	 θα	 πρέπει	 να	
χρησιμοποιούνται	 όταν	 στοχεύουν	 στον	 κριτικό	 γραμματισμό	 και	 όχι	 ως	 άρτυμα,	 να	
συνεισφέρουν	 σε	 μια	 περισσότερο	 κριτική	 διήθηση	 των	 απόψεων.	 Οι	 αναφορές	 αυτές	
παραπέμπουν	σε	μία	αντίληψη	του	κριτικού	γραμματισμού	που	προσιδιάζει	περισσότερο	
στη	φιλελεύθερη-ανθρωπιστική	προσέγγιση	παρά	στην	κριτική	θεώρηση.	Οι	εκπαιδευτικοί	
του	δείγματος	ρέπουν	προς	την	έννοια	της	κριτικής	ανάγνωσης,	όπωςνοηματοδοτείταιστα	
Προγράμματα	 Σπουδών	 της	 Αγγλίας	 και	 των	 Η.Π.Α.,	 παρά	 προς	 την	 κριτική	 –θεωρητική	
προσέγγιση,	 η	 οποία	 έχει	 κοινωνικό	 πρόσημο	 και	 όραμα	 την	 κοινωνική	 αναδόμηση.	 Η	
κατάκτηση	 του	 κριτικού	 γραμματισμού	 εξυπηρετεί	 ατομοκεντρικούς	 στόχους	 και	 μάλλον	
προσλαμβάνεται	 ως	 δεξιότητα,	 για	 την	 οποία	 συγκεκριμένοι	 μαθητές	 έχουν	 προδιάθεση	
ενώ	οι	περισσότεροι	αρκούνται	στα	τετριμμένα.		
Ας	 επιχειρήσουμε	 μια	 αξιολόγηση	 με	 βάση	 το	 σχετικό	 μοντέλο	 των	 τριών	 κύκλων	
(Koutsogiannis,	 2011):	 στο	 πλαίσιο	 του	 πρώτου	 κύκλου	 οι	 υπολογιστές	 και	 τα	 ψηφιακά	
μέσα	 θεωρούνται	 ως	 παιδαγωγικά	 περιβάλλοντα	 που	 υποστηρίζουν	 τη	 διδασκαλία.	 Στο	
πλαίσιο	του	δευτέρου	κύκλου	οι	ΤΠΕ	αντιμετωπίζονται	ως	μέσα	πρακτικής	γραμματισμού,	
με	 εστίαση	 στην	 εξοικείωση	 με	 τις	 ιδιαιτερότητες	 που	 έχουν	 προκύψει	 στο	 γράψιμο,	 το	
διάβασμα	 και	 την	 επικοινωνία	 λόγω	 της	 χρήσης	 των	 νέων	 μέσων,	 ενώ	 στο	 πλαίσιο	 του	
τρίτου	 κύκλου,	 που	 αποτελεί	 την	 πιο	 πρόσφατη	 αλλά	 και	 τη	 λιγότερο	 συζητημένη	
παράδοση,	οι	ΤΠΕ	προσεγγίζονται	με	κριτική	διάσταση	και	κοινωνικοπολιτισμική	υποψία,	
προκειμένου	να	αναζητηθεί	η	βαθύτερη	σχέση	που	υπάρχει	μεταξύ	των	ψηφιακών	μέσων	
και	 του	 γραμματισμού	σε	αυτά	από	 τη	μια	 και	 του	 κοινωνικού,	 ιστορικού,	 πολιτικού	 και	
οικονομικού	περιβάλλοντος	από	την	άλλη.		
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Οι	 εκπαιδευτικοί	 του	 δείγματος	 κινούνται	 άνετα	 στον	 πρώτο	 και	 σχετικά	 άνετα	 στον	
δεύτερο	 κύκλο.	 Αυτό	 που	 φαίνεται	 πως	 λείπει	 και	 εδώ,	 αφού	 δεν	 προκύπτει	 από	 τα	
δεδομένα	των	συνεντεύξεων,	είναι	ο	τρίτος	κύκλος.	Και	στην	περίπτωση	που	εφαρμόσουμε	
ως	βάση	της	αξιολόγησής	μας	το	μοντέλο	του	ρόμβου,	πάλι	το	σημείο	που	δεν	φαίνεται	να	
επηρεάζεται	πολύ	είναι	το	Β.	
	
																																			Α	(γνώσεις	για	τον	κόσμο,	στάσεις,	αξίες)	
	
	
	
	
																Β	 (γραμματισμοί)																	 Γ		(γνώσεις	για	την	Ποίηση)																																																					
																																																 Δ	(διδακτικές	πρακτικές)	
	
	
	
	
Σε	όλα	τα	σημεία	έχουμε	μετατοπίσεις	από	τον	παραδοσιακό	λόγο	στον	προοδευτικό,	από	
την	τραπεζική	αντίληψη	και	τον	ακαδημαϊσμό	στις	μαθητοκεντρικές	και	εποικοδομιστικές	
προσεγγίσεις,	από	τις	παραδοσιακές	διδακτικές	πρακτικές	στις	αόρατες,	και	παρατηρούμε	
επίσης	 στροφή	 στον	 κόσμο	 και	 την	 καθημερινότητα	 των	 παιδιών,	 η	 οποία,	 όμως,	 δεν	
φαίνεται	να	εκβάλλει	σε	κριτική	ανάλυση	των	υφισταμένων	παραδοχών	και	σε	ανάγνωση	
του	 ευρύτερου	 κειμένου	 της	 κοινωνικής-πολιτικής	 πραγματικότητας.	 Υφίσταται	 το	
φαινόμενο	των	«λόγων	εν	κινήσει»	(discourses	in	motion)	καθώς,	λόγω	των	συγκεκριμένων	
μετατοπίσεων,	 κινούνται	 μεταξύ	 των	 ορίων	 των	 λόγων,	 χωρίς	 να	 αποκλείεται	 και	 ο	
εργαλειακός,	 κυρίως	 ως	 προς	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 πλαισίου	 δεξιοτήτων	 και	 τυπικών	
προσόντων	 που	 «πρέπει»	 να	 διαθέτουν	 εκπαιδευτικοί	 και	 μαθητές	 στο	 νέο	 πλαίσιο	 της	
παγκοσμιοποίησης	 που	 καλούνται	 να	 ζήσουν	 και	 να	 λειτουργήσουν.	 Η	 παραδοχή	 αυτή	
άλλοτε	 εκφράζεται	 ρητά	 και	 άλλοτε	 υπονοείται,	 αναγκάζει	 δε	 σε	 διαφοροποίηση	 των	
ταυτοτήτων	με	στόχο	την	προσαρμογή	στο	νέο	πλαίσιο	που	έχει	διαμορφωθεί,	και	μάλιστα	
επηρεάζει	 τις	 ταυτότητες	 εκείνες	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 γνώση	 και	 τους	 γραμματισμούς.	
Σύμφωνα	με	 τον	 Fairclough,	 τα	συστήματα	αξιών	 και	 οι	 συσχετιζόμενες	παραδοχές,	 ό,	 τι	
δηλαδή	 εκλαμβάνεται	 ως	 δεδομένο,	 μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 ως	 ανήκοντα	 σε	
συγκεκριμένους	λόγους,	όπως	επίσης	και	ότι	οι	αξιολογικές	παραδοχές	που	συμμερίζεται	η	
πλειοψηφία	εξυπηρετούν	πολύ	καλά	τις	σχέσεις	εξουσίας	(Fairclough,	2003:56,	58).		
Συνεπώς,	 αν	 θελήσουμε	 να	 εστιάσουμε	 στις	 ταυτότητες	 που	 ενεργοποιούνται	 λόγω	 των	
συγκεκριμένων	 διδακτικών	 μοντέλων	 που	 υιοθετούν	 οι	 εκπαιδευτικοί,	 στο	 είδος	 των	
εγγραμμάτων	 υποκειμένων	 που	 διαμορφώνονται,	 θα	 λέγαμε	 ότι	 κινούνται	 μεταξύ	 δύο	
πλαισίων:	 το	 πρώτο	 είναι	 το	 	 πλαίσιο	 διαμόρφωσης	 εθνικής	 ταυτότητας	 μέσα	 από	 τη	
διδασκαλία	 της	 Ποίησης-Λογοτεχνίας	 μέσω	 της	 μεταβίβασης	 του	 ιστορικά	
κληρονομημένου	 συλλογικού	 παραδοσιακού	 ήθους,	 του	 κοινού	 παρελθόντος	 και	 των	
κοινών	 παραδόσεων,	 έτσι	 ώστε	 τα	 εγγράμματα	 υποκείμενα	 που	 αποφοιτούν	 από	 το	
σχολείο	 να	 έχουν	 ενσωματώσει	 στη	 λογική	 τους	 το	 συμβολικό	 σύμπαν	 που	 συνιστά	 την	
ελληνικότητα	(Τζιόβας,	2007).		
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Το	 δεύτερο	 είναι	 το	 πλαίσιο	 του	 εποικοδομισμού,	 της	 μαθητοκεντρικής	 θεωρίας	 και	 της	
αντίστοιχης	γενετικής-παραγωγικής	δομής,	εντός	του	οποίου	ο	εκπαιδευτικός	εστιάζει	στις	
ανάγκες	 και	 τα	 ενδιαφέροντα	 των	 μαθητών	 και	 όχι	 στην	 εκμάθηση	 των	 γνωστικών	
αντικειμένων	ή	στις	ανάγκες	της	κοινωνίας.	Σκοπός	της	εκπαίδευσης	θεωρείται	πως	είναι	η	
πλήρης	ανάπτυξη	των	εγγενών	δυνατοτήτων	των	παιδιών,	των	κλίσεων	και	των	ταλέντων	
τους.	Η	κριτική	προσέγγιση	εντάσσεται	στο	πλαίσιο	ως	δεξιότητα	που	αφορά	το	άτομο	και	
την	ενδεχόμενη	εξέλιξή	του	(προσωπική,	επαγγελματική),	δεν	υπάρχουν,	όμως,	αναφορές	
στο	 λόγο	 των	 εκπαιδευτικών	 που	 να	 οδηγούν	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 κινούνται	 στην	
κατεύθυνση	 της	 κοινωνικής	 αναδόμησης.	 Εξετάζοντας	 και	 όσα	 ειπώθηκαν,	 αλλά	 κυρίως	
όσα	δεν	ειπώθηκαν,	μπορούμε	να	διαπιστώσουμε	ότι	δεν	υπήρξαν	αναφορές	στο	ρόλο	της	
Ποίησης	 ως	 παράγοντα	 συνειδητοποίησης	 των	 ποικίλων	 κοινωνικών	 προβλημάτων	 και	
ανισοτήτων,	 τη	δυνατότητά	της	να	εμπνεύσει	στα	νέα	παιδιά	 το	όραμα	της	οικοδόμησης	
μιας	 νέας,	 δίκαιης	 κοινωνίας,	 που	 θα	 ικανοποιεί	 εξίσου	 όλα	 τα	 μέλη	 της.	 Η	 Ποίηση	 ως	
σχολικό	μάθημα	έχει	τη	δυναμική	να	εμφυσήσει	στα	νέα	μέλη	της	κοινωνίας	τις	επιθυμητές	
κοινωνικές	 αξίες	 (ελευθερία,	 ισότητα,	 δικαιοσύνη,	 αλληλεγγύη)	 και	 να	 τους	 δώσει	 τα	
εργαλεία	κριτικής	ανάλυσης	της	σύγχρονης	πραγματικότητας	και	των	δομών	εκείνων	που	
παράγουν	 τα	 ποικίλα	 κοινωνικά	 προβλήματα	 (φτώχεια,	 ρατσισμό,	 εκμετάλλευση	
εργαζομένων,	 πολιτική	 διαφθορά,	 αναλφαβητισμό,	 ανεργία	 κ.λ.π.)	 (Giroux,	 2005:21).	 Το	
πολιτισμικό	 κεφάλαιο	 των	μαθητών,	 η	 γλώσσα	 τους,	 οι	 ιστορίες	 τους,	 οι	 εμπειρίες	 τους,	
μπορούν	να	αναδειχθούν	μέσα	από	τη	διδακτική	προσέγγιση	ενός	ποιήματος,	έτσι	ώστε	να	
αναδεικνύονται	στην	τάξη	τα	πραγματικά	ενδιαφέροντα	και	προβλήματα	των	μαθητών	σε	
τοπικό,	κοινωνικό	και	παγκόσμιο	επίπεδο	(Giroux,	2006:6)	
	

Συμπεράσματα	
Η	 κοινωνικοπολιτισμική	 προσέγγιση	 του	 γραμματισμού	 αντιμετωπίζει	 τον	 τεχνολογικό	
γραμματισμό	ως	μια	κοινωνική	πρακτική	με	τρεις	διαστάσεις:	τη	χρηστική,	την	πολιτισμική	
και	την	κριτική.	Το	μοντέλο	αυτό	επιβάλλει	στους	θεωρητικούς	ερευνητές,	αλλά	και	στους	
εκπαιδευτικούς	 που	 το	 εφαρμόζουν	 στην	 πράξη,	 να	 υιοθετούν	 αντιλήψεις	 που	
συμπληρώνουν	 και	 ολοκληρώνουν	 την	 πρακτική	 γνώση,	 εντάσσοντάς	 τη	 μέσα	 σε	 ένα	
ευρύτερο	πλαίσιο.	Αντίθετα,	λοιπόν,	προς	ό,	τι	υποστηρίζουν	οι	οπαδοί	του	τεχνολογικού	
ντετερμινισμού	 και	 του	 εργαλειακού	 λόγου	 για	 τη	 δυνατότητα	 της	 τεχνολογίας	 να	
βελτιώνει	σε	κάθε	περίπτωση	τα	μαθησιακά	αποτελέσματα,	ούτε	στις	άλλες	περιπτώσεις,	
ούτε	 και	 στην	 περίπτωση	 των	ψηφιακών	 λογοτεχνικών	 σπουδών	αυτό	 συμβαίνει	 per	 se,	
καθώς	 η	 χρήση	 της	 τεχνολογίας	 αποτελεί	 κοινωνική	 πρακτική	 συμπληρωματική	 στην	
κυρίαρχη	 πρακτική	 της	 ποιητικής	 ανάγνωσης.	 Συνεπώς,	 και	 στην	 περίπτωση	 αυτή,	 πολύ	
συχνά	 οι	 επιλογές	 των	 εκπαιδευτικών	 μπορεί	 να	 διαιωνίζουν	 παλαιού	 τύπου	 διδακτικές	
προσεγγίσεις	και	να	μη	διακρίνονται	για	τον	ορθολογισμό	τους.		
Βασική	αρχή	της	ορθολογικής	αξιοποίησης	των	ΤΠΕ	κατά	τη	διδασκαλία	της	Ποίησης,	όπως	
προκύπτει	 και	 από	 τη	 βιβλιογραφία	 και	 από	 τα	 ερευνητικά	 δεδομένα,	 είναι	 η	 ύπαρξη	
προστιθέμενης	 αξίας,	 η	 οποία	 προκύπτει	 από	 το	 γεγονός	 ότι,	 αυτό	 που	 μπορεί	 να	
επιτευχθεί	με	τη	χρήση	των	ΤΠΕ,	δεν	μπορεί	να	επιτευχθεί	με	συμβατικά	μέσα.	Άρα	οι	ΤΠΕ	
δεν	είναι	δυνατόν	να	θεωρούνται	ως	πανάκεια	για	κάθε	πρόβλημα	της	εκπαίδευσης,	παρά	
ταύτα	δύνανται	να	επιφέρουν	σημαντικά	αποτελέσματα	όταν	βελτιώνουν	τη	μεθοδολογία	
και	 την	πρακτική	ενός	εμπνευσμένου	δασκάλου	και	όταν	επιτυγχάνεται	η	αυτονομία	 του	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

616	

μαθητή	 και	 μετά	 το	 πέρας	 της	 διδασκαλίας,	 υπό	 την	 έννοια	 ότι	 έχει	 κινητοποιηθεί	 στο	
πλαίσιο	του	μαθήματος	και	ασχολείται	και	στον	ελεύθερο	χρόνο	του	με	την	Ποίηση.		
Από	 την	 έρευνα	 προκύπτουν	 συγκεκριμένες	 δυνατότητες	 των	 ΤΠΕ	 προς	 την	 κατεύθυνση	
αυτή.	 Κινούμενος	 ο	 εκπαιδευτικός	 στα	 πλαίσια	 των	 αναγνωστικών	 θεωριών	 και	 των	
κριτικών	 προσεγγίσεων	 στις	 λογοτεχνικές	 σπουδές	 και	 επιδιώκοντας	 τον	 κριτικό,	
λογοτεχνικό	 και	πολιτισμικό	 Γραμματισμό	 των	μαθητών	 του,	μπορεί	 να	 τους	 εμπλέξει	 σε	
ενεργητικές	 διαδικασίες	 ομαδικής	 διαπραγμάτευσης	 και	 οικοδόμησης	 του	 νοήματος,	
διαμεσολαβούμενες	 από	 τα	 σύγχρονα	 δίκτυα	 επικοινωνίας	 (ιστολόγια,	 wikis,	 κοινωνικά	
δίκτυα),	και	μάλιστα	ανοίγοντας	την	επικοινωνία	και	με	άλλα	σχολεία	και	άλλους	μαθητές	
εντός	 και	 εκτός	 της	 χώρας.	 Έτσι	 η	 Ποίηση	 καθίσταται	 ένας	 διαπολιτισμικός	 τόπος	
συνάντησης	των	μαθητών	εντός	της	σύγχρονης	πολυπολιτισμικής	πραγματικότητας.	
Μία	άλλη	εξαιρετική	δυνατότητα	που	προσφέρουν	οι	ΤΠΕ	είναι	εκείνη	της	διαμεσικότητας	
(transmediation),	 δηλαδή	 της	 μετατροπής	 ή	 μετάφρασης	 του	 ποιήματος	 σε	 διαφορετικό	
σημειωτικό	 σύστημα.	 Η	 διαδικασία	 της	 διαμεσικότητας	 συμβάλλει	 στην	 όξυνση	 της	
αναλογικής	σκέψης	και	τη	βαθειά	κατανόηση	της	μεταφορικής	λειτουργίας	ως	διαδικασίας	
μετάβασης	 από	 τη	 δήλωση	 στη	 συνυποδήλωση.	 Οι	 πολυμεσικές	 και	 υπερμεσικές	
εφαρμογές	προσφέρουν	δυνατότητες	για	πειραματισμούς	στη	διαμεσικότητα,	εκεί	που	τα	
συμβατικά	 μέσα	 αδυνατούν,	 καθώς	 στα	 σύγχρονα	ψηφιακά	 περιβάλλοντα	 συνυπάρχουν	
και	 συνεργούν	 διαφορετικές	 τροπικότητες	 για	 την	 κατασκευή	 του	 νοήματος.	 Εικόνες,	
animations,ήχοι,	 γραφικά	 συμπράττουν	 με	 τις	 λέξεις	 και	 δημιουργούνται	 πολυτροπικά	
κείμενα,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 οι	 μαθητές	 εμπλέκονται	 σε	 παιχνίδια	 με	 το	 κείμενο	 που	
αναδεικνύουν	 τη	 ρευστότητά	 του	 και	 σε	 μια	 δημιουργική	 διαδικασία	 παραγωγής	 νέων	
σημασιών	και	πολλαπλών	ερμηνευτικών	επιπέδων.	
Καθώς,	όμως,	μεταβαίνουμε	από	τη	θεωρία	στην	πράξη	και	συγκεντρώνουμε	ερευνητικά	
δεδομένα,	διαπιστώνει	κανείς	εύκολα	ότι,	ενώ	υπάρχει	καθολική	αναγνώριση	της	αξίας	της	
ποιητικής	εμπειρίας	για	τους	μαθητές	και	την	αναγκαιότητα	της	διδασκαλίας	της	Ποίησης,	
πρόκειται	 τελικά	 για	 ένα	 παραμελημένο	 λογοτεχνικό	 είδος,	 το	 οποίο	 για	 πολλούς	 και	
διαφόρους	 λόγους	 δεν	 συμπαθούν	 οι	 μαθητές.	 Οι	 έρευνες	 που	 παρατέθηκαν	 στο	
αντίστοιχο	 κεφάλαιο	 αναδεικνύουν	 σε	 ένα	 μεγάλο	 βαθμό	 τη	 δυσανάλογη	 έμφαση	 των	
εκπαιδευτικών	στην	ανάλυση	 και	 την	 ερμηνεία	 της	Ποίησης,	 την	 εργαλειακή	προσέγγισή	
της	με	σκοπό	την	επίτευξη	υψηλών	βαθμών	στις	εξετάσεις,	όπου	παραδοσιακά	οι	μαθητές	
εξετάζονται	 στη	 σύνταξη	 κριτικού	 δοκιμίου,	 και	 την	 εκτροπή	 σε	 παρωχημένες	 και	
ανεπίτρεπτες	 διδακτικές	 πρακτικές,	 όπως	 η	 αποστήθιση	 σημειώσεων	 του	 καθηγητή	 και	
σχολικών	 βοηθημάτων.	 Αναδεικνύεται,	 συνεπώς,	 και	 η	 ελλιπής	 προετοιμασία	 και	
επιμόρφωση	μεγάλης	μερίδας	των	εκπαιδευτικών	στη	διδακτική	προσέγγιση	της	Ποίησης,	
καθώς	 από	 τα	 λεγόμενα	 και	 τα	 γραφόμενά	 τους	 συνάγεται	 η	 ένδεια	 (ή	 και	 έλλειψη)	
γνωστικού	και	μεθοδολογικού	υποβάθρου.		
Φυσικά,	 η	 μονομερής	 απόδοση	 ευθυνών	 στον	 εκπαιδευτικό	 είναι	 άδικη	 και	 αγνοεί	
ηθελημένα	 το	 γεγονός	 ότι	 κανείς	 δεν	 διδάσκει	 εν	 κενώ,	 αλλά	 σε	 ένα	 διαμορφωμένο	
πλαίσιο	 –κοινωνικό,	 οικονομικό,	 πολιτικό-,	 του	 οποίου	 η	 Εκπαίδευση	 αποτελεί	 ένα	
λειτουργικό	 τμήμα	 με	 αποστολή	 και	 καθήκον	 τη	 διαιώνισή	 του.	 Αν	 ο	 εκπαιδευτικός	
προβληματιστεί	 πάνω	 σ’	 αυτή	 την	 παραδοχή	 και	 αντιληφθεί	 τις	 συνέπειες	 που	 οι	
απλούστερες	διδακτικές	πράξεις	του	μπορούν	να	έχουν	στην	επίτευξη	του	σκοπού	αυτού	ή	
στην	 αποτυχία	 του,	 αν	 προβεί	 σε	 αναστοχασμό	 και,	 με	 αυτοκριτική	 διάθεση,	 εξετάσει	
συστηματικά	τις	παιδαγωγικές	του	αξίες	και	στόχους,	τον	σχεδιασμό	της	διδασκαλίας	του	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

617									

και	 τα	 αποτελέσματα	 των	 διδακτικών	 του	 πρακτικών	 και	 επιλογών,	 τότε,	 όχι	 μόνο	 θα	
επιχειρήσει	να	διορθώσει	τα	κακώς	κείμενα	και	να	αναλάβει	ο	 ίδιος	την	ευθύνη	που	του	
αναλογεί,	 αλλά	 να	 συμβάλει	 μαζί	 με	 άλλους	 εκπαιδευτικούς	 στην	 αναμόρφωση	 και	 τη	
διαμόρφωση	θεωρίας,	ώστε	να	υπάρξει,	έστω	και	η	ελάχιστη,	εκπαιδευτική	αλλαγή.	Αυτό	
προϋποθέτει	εκπαιδευτικούς	που	λειτουργούν	ως	ερευνητές	και	συμμετέχουν	οι	ίδιοι	στην	
υπό	μελέτη	κοινωνική	δράση	ως	εσωτερικοί	παρατηρητές,	οι	οποίοι	ερευνούν,	εξηγούν	ή	
ερμηνεύουν,	 αλλά	 και	 επηρεάζουν,	 τα	 πράγματα	 «από	 μέσα».	 Μετατρέπονται,	 έτσι,	 οι	
ίδιοι	σε	παραγωγούς	και	καταναλωτές	εκπαιδευτικής	θεωρίας.	
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Οι	απεικονίσεις	των	φύλων	στα	εγχειρίδια	διδασκαλίας	της	
ελληνικής	γλώσσας	του	μειονοτικού	σχολείου	

	
	

Ελένη	Παπαδοπούλου		
Δασκάλα	στο	Μειονοτικό	Σχολείο	Γλαύκης	Ξάνθη	

	
	

Περίληψη	
Σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	 ερευνηθούν	 οι	 απεικονίσεις	 των	 δύο	 φύλων,	 στα	 κείμενα	 των	
βιβλίων	της	ελληνικής	γλώσσας	του	Μειονοτικού	Δημοτικού	Σχολείου.	
Ειδικότερα:.	 Αναζητήθηκε	 ο	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	 παρουσιάζονται	 οι	 ρόλοι	 και	 οι	 σχέσεις	 των	 φύλων	 στον	
ιδιωτικό	 χώρο,	αν	διαπιστώνεται	 καταμερισμός	 των	ρόλων	και	 κατανομή	εξουσίας,	ως	προς	 το	φύλο.	Αν	οι	
νοηματοδοτήσεις	των	προσώπων	γίνονται	με	δυϊσμούς,	διαχωρισμούς,	ασυμμετρίες	και	αποκλεισμούς.	Αν	οι	
ρόλοι	 ηρώων	 και	 ηρωίδων	 σκιαγραφούνται	 μέσα	 από	 μια	 διαμορφωμένη	 τυπολογία	 αρρενωπότητας	 και	
θηλυκότητας.	Αν	καταγράφονται	αλλαγές	στην	απεικόνιση	τους,	με	τη	διεύρυνση	των	ρόλων,	των	σχέσεων.	Αν	
εμφανίζονται	 οι	 άντρες	 και	 οι	 γυναίκες	 σε	 πολλαπλούς	 ρόλους	 και	 θέσεις	 	 και	 αποδίδονται	 κατά	
αντιμετάθεση	αξίες	και	αρετές,	που	θεωρούνται	ως	γυναικείες	ή	αντρικές,	από	το	ένα	φύλο	στο	άλλο.	Ακόμα	
ερευνήθηκε	 πώς	 κοινωνικοποιούνται	 οι	 μαθητές	 της	 μειονότητας	 και	 ποιους	 μελλοντικούς	 πολίτες	
διαμορφώνουν	τα	βιβλία	ως	προς	την	παράμετρο	του	φύλου.	
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Εισαγωγή	
Η	έρευνα	των	σχολικών	εγχειριδίων	κατέδειξε	την	έμφυλη	λειτουργία	τους,	την	επίδραση	
τους	 στη	 διαμόρφωση	 των	 ρόλων,	 των	 σχέσεων	 των	 φύλων	 και	 στη	 σκιαγράφηση	 των	
χαρακτηριστικών	 με	 δυϊσμούς	 και	 διχοτομικές	 απεικονίσεις.	 Ειδικότερα	 ο	 ρόλος	 των	
γλωσσικών	εγχειριδίων,	όπως	επισημαίνει	η	Φρειδερίκου(1995),	είναι	 κυρίαρχος	εξαιτίας	
της	 συχνότητας	 και	 της	 έντασης	 της	 επεξεργασίας	 τους,	 καθώς	 αποτελούν	 ένα	 όργανο	
΄΄ιδεολογικής	παρέμβασης΄΄	στη	συνείδηση	των	μαθητών.	Η	Arnot	(2006),	επισημαίνει	ότι	
στο	 σχολείο,	 εκτός	 από	 τους	 γλωσσικούς	 και	 πολιτισμικούς	 κώδικες	 που	 οργανώνουν	 τη	
γνώση,	 διαφοροποιούν	 και	 ιεραρχούν	 τους	 μαθητές,	 υπάρχουν	 και	 οι	 σχολικοί	 κώδικες	
φύλου	οι	οποίοι	οργανώνουν	τις	κατηγορίες	των	δύο	φύλων,	τα	όρια	και	τις	σχέσεις	μεταξύ	
τους	 και	 διαμορφώνουν	 συγκεκριμένους	 ορισμούς	 ανδρισμού	 και	 θηλυκότητας,	 με	
ιεραρχική	διαβάθμιση	των	αντρών	ως	ανώτερων.		
Όπως	 υποστηρίζει	 η	 Deem	 (1978),	 υπάρχουν	 πολλές	 πτυχές	 της	 σχολικής	 ζωής	 που	
διαφοροποιούν	 τα	 φύλα	 και	 δημιουργούν	 σχέσεις	 ανισότητας,	 όπως	 ο	 χαρακτηρισμός	
μαθημάτων	 ως	 αντρικών	 και	 γυναικείων,	 η	 μέθοδος	 διαπαιδαγώγησης,	 ο	 ρόλος	 των	
εκπαιδευτικών	που	με	τις	πρακτικές	και	τις	στάσεις	τους	εγκαθιδρύουν	σχέσεις	ανισότητας	
στα	 φύλα.	 Σημαντικότερος	 παράγοντας	 όλων	 είναι	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα,	 που	
περιλαμβάνει	με	την	ευρεία	έννοια,	το	σχεδιασμό	της	μάθησης,	τον	τρόπο	οργάνωσης	και	
διαμόρφωσης	της	διδασκαλίας	(Καψάλης	&	Χαραλάμπους,	2008).	
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Η	υλοποίηση	 του	αναλυτικού	προγράμματος	 γίνεται	 μέσω	 του	σχολικού	 εγχειριδίου	που	
εκτός	 από	 το	 ρόλο	 του	 στην	 διαδικασία	 της	 μετάδοσης	 γνώσεων,	 επιτελεί	 σημαντικές	
λειτουργίες	 για	 τη	 μεταβίβαση	 αξιών,	 γνώσεων,	 προτύπων	 και	 την	 εκμάθηση	 των	
κοινωνικών	ρόλων	(Ξωχέλλης,	2005).	
Η	 παρούσα	 εργασία	 ερευνά	 τις	 απεικονίσεις	 των	 φύλων	 στον	 ιδιωτικό	 χώρο-οικογένεια,	
στα	 εγχειρίδια	 διδασκαλίας	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 του	 μειονοτικού	 σχολείου	 το	 οποίο	
αποτελεί	μια	ιδιαίτερη	συνθήκη	στο	εκπαιδευτικό	σύστημα.	Η	πρωτεύουσα	ιδιαιτερότητα	
της	 εκπαίδευσης	 των	 παιδιών	 της	 μειονότητας,	 όπως	 υποστηρίζουν	 οι	 Δραγώνα	 και	
Φραγκουδάκη	 (2008),	 είναι	 η	 πολιτική	 της	 διάσταση,	 ο	 θεσμικός	 χαρακτήρας	 της	 και	 η	
εξάρτηση	από	τις	ελληνοτουρκικές	σχέσεις.	
Ειδικότερα	η	εργασία	διαρθρώνεται	στα	εξής	μέρη:	
Στο	 πρώτο	 μέρος	 	 παρουσιάζονται	 συνοπτικά	 τα	 χαρακτηριστικά	 της	 μουσουλμανικής	
μειονότητας,	η	μειονοτική	εκπαίδευση	και	το	πρόγραμμα	του	μειονοτικού	σχολείου.	Αυτή	
η	 καταγραφή	 κρίνεται	 απαραίτητη	 για	 να	 αποσαφηνιστεί	 το	 πολιτικό	 και	 εκπαιδευτικό	
πλαίσιο	που	λειτουργούν	τα	εγχειρίδια.	
Στο	δεύτερο	μέρος	αναπτύσσονται	οι	συνθήκες	συγγραφής	των	βιβλίων,	καταγράφεται	η	
κοινωνικοποιητική	λειτουργία	των	σχολικών	εγχειριδίων	και	παρουσιάζεται	το	υπό	έρευνα	
υλικό.	Το	μέρος	αυτό	τελειώνει	με	την	αναφορά	της	μεθόδου	ανάλυσης	των	δεδομένων.	
Στο	τρίτο	μέρος	πραγματοποιείται	η	ανάλυση,	καταγράφονται	τα	αποτελέσματα	και	γίνεται	
σύνοψη	 των	 ευρημάτων	 μαζί	 με	 την	 ερμηνεία	 τους.	 Στο	 τέλος,	 στο	 τέταρτο	 μέρος,	
αναπτύσσονται	τα	συμπεράσματα	και	διαμορφώνονται	οι	διορθωτικές	προτάσεις.	
	

1.	Χαρακτηριστικά	της	μουσουλμανικής	μειονότητας	
Η	 μουσουλμανική	 μειονότητα	 της	 Θράκης	 είναι	 επίσημα	 	 αναγνωρισμένη,	 ως	 η	 μόνη	
μειονότητα,	από	το	ελληνικό	κράτος	(Ασκούνη,	2006).	Η	συνθήκη	της	Λωζάνης	(1923),	που	
υπογράφτηκε	 ανάμεσα	 στην	 Ελλάδα	 και	 την	 Τουρκία	 μετά	 την	 ήττα	 των	 ελληνικών	
στρατευμάτων	 στην	 Μικρά	 Ασία,	 αποτελεί	 το	 θεμέλιο	 λίθο	 της	 θεσμικής	 της	 γέννησης.		
Σύμφωνα	μ’	αυτήν,	οι	δυο	χώρες	υποχρεώθηκαν	σε	ανταλλαγή	πληθυσμών	(Παναγιωτίδης,	
1996˙Τρουμπέτα,	2000).	Το	προσδιοριστικό	στοιχείο	της	μειονότητας	είναι	η	θρησκεία	και	
όχι	 τα	 εθνοτικά	 χαρακτηριστικά.	 Η	 επιλογή	 αυτή	 έγινε	 για	 διαφορετικούς	 λόγους	 για	 τις	
δυο	χώρες,	εξαρτήθηκε	από	το	 ιστορικό	πλαίσιο	για	τη	συγκρότηση	των	μειονοτήτων	και	
από	τις	πολιτικές	συνθήκες	που	επικρατούσαν	(Τρουμπέτα,	2000).	
Ο	 αριθμητικός	 προσδιορισμός	 της	 μειονότητας	 είναι	 δύσκολος,	 όχι	 εξαιτίας	 στατιστικών	
προβλημάτων,	 άλλα	 γιατί	 υπάρχουν	 διαφορετικές	 εκτιμήσεις	 και	 αναπτύσσονται	
διαφορετικές	 εκδοχές	 από	 την	 ελληνική	 και	 την	 τουρκική	 πλευρά.	 Πηγή	 του	 Υπουργείου	
Εξωτερικών	το	2001	αναφέρει	τον	συνολικό	αριθμό	98.000	για	το	μειονοτικό	πληθυσμό.		
Δεν	είναι	εύκολος	επίσης,	ο	προσδιορισμός	των	χαρακτηριστικών	της	μειονότητας,	εξαιτίας	
του	 τρόπου	 	 χρήσης	 των	 πραγματικών	 στοιχείων	 και	 του	 μη	 διαχωρισμού	 από	 την	
ιδεολογική	 πρόσληψή	 τους.	 Αναπτύσσονται	 διαφορετικές	 αφηγήσεις	 από	 διαφορετικές	
πλευρές	(Ασκούνη,	2006).	Η	ελίτ	της	μειονότητας	των	αστών	μουσουλμάνων,	παρουσιάζει	
μια	ομογενοποιημένη	εικόνα	της	μειονότητας	στην	τουρκική	εκδοχή	της.	Από	τη	μεριά	του	
ντόπιου	εθνικισμού/πατριωτισμού	προβάλλεται	ο	 τριμερής	διαχωρισμός	 της	μειονότητας		
σε	Πομάκους,	Τουρκογενείς	και	Αθιγγάνους.	Οι	Πομάκοι	είτε	διεκδικούν	μια	νέα	ταυτότητα		
αρνούμενοι	 την	πομακική	 εθνοτική	 καταγωγή	 τους	 και	 προσδιορίζονται	ως	 Τούρκοι,	 είτε	
κατασκευάζουν	μια	νέα	εθνοτική	ταυτότητα,	την	πομακική	(Τσιμπιρίδου,	2002).	
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Η	 μειονοτική	 εμπειρία	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 είναι	 μια	 δύσκολη	 κατάσταση	 και	 ο	
προσδιορισμός	 της	 ταυτότητας	 των	 υποκειμένων	 δε	 στηρίζεται	 σε	 πάγια	 και	 ορατά	
χαρακτηριστικά	 ,όπως	 είναι	 η	 γλώσσα,	 αλλά	 συνδέεται	 με	 την	 πραγματική	 ή	 συμβολική	
αξία	 που	 αποκτούν	 τα	 χαρακτηριστικά	 στα	 πολιτικοκοινωνικά	 συμφραζόμενα.	 (Ασκούνη,	
2006,	σ.38).	
Η	γλώσσα	της	μειονότητας	δεν	είναι	μία,	πρόκειται	για	τρισδιάστατη	γλωσσική	μειονότητα	
που	αποτελείται:	
α)	Aπό	την	τουρκική	που	είναι	η	γλώσσα	της	εκπαίδευσης	όπως	ορίστηκε	από	το	ελληνικό	
κράτος	με	βάση	το	Μορφωτικό	Πρωτόκολλο	του	1968,	σύμφωνα	με	το	οποίο	προβάλλεται	
από	τη	μειονότητα	ο	τουρκικός	χαρακτήρας	της		και	η	τουρκική,	ως	η	μοναδική	μειονοτική	
γλώσσα.	(Ασκούνη,	2006˙	Σελλά-Μάζη,	2002).	
β)	 Από	 την	 πομακική	 ένα	ανατολικό	μακεδονοβουλγάρικο	 νοτιοσλαβικό	 ιδίωμα	που	 έχει	
χαμηλό	 κύρος	 και	 βρίσκεται	 σε	 υποχώρηση	 σε	 σχέση	 με	 την	 τουρκική	 (Καράντζολα	 &	
Μπαλτσιώτης,	2001).		
γ)	 Από	 την	 ρομανί	 που	 βρίσκεται	 σε	 μεγάλη	 υποχώρηση,	 εξαιτίας	 του	 ότι	 οι	 φυσικοί	
ομιλητές	 της	 είναι	 λιγότεροι	 και	 έχουν	 μια	 πιο	 περιθωριακή	 θέση,	 γιατί	 παρουσιάζουν	
αποκλίσεις	από	τις	κυρίαρχες	αξίες	της	μειονότητας	(Τρουμπέτα,	2000).	
Η	ελληνική	γλώσσα	είναι	η	γλώσσα	του	κράτους,	της	ελληνόφωνης	εκπαίδευσης,	η	γλώσσα	
της	 διαφοράς,	 της	 διοίκησης,	 της	 ένταξης,	 της	 επαγγελματικής	 ανέλιξης.	 Η	 χρήση	 της	
ελληνικής	 γλώσσας	 από	 την	 μειονότητα	 χαρακτηρίζεται	 από	 παρεμβολές	 της	 μητρικής,	
υπεργενίκευση,	 παραμορφώσεις	 φωνολογικών,	 συντακτικών,	 λεξιλογικών	 μορφών	 της	
ελληνικής,	 με	 αποτέλεσμα	 τη	 δημιουργία	 μιας	 ελληνικής	 ΄΄μεσογλώσσας΄΄	 (Σελλά-Μάζη,	
2002).	
Η	επιλογή	της	γλώσσας	από	τους	ομιλητές	εξαρτάται	από	τις	περιστάσεις	ομιλίας	,το	χώρο	
της	 συνομιλίας	 και	 από	 τα	 κοινωνικά	 και	 πολιτικά	 συμφραζόμενα.	 Επίσης	 η	 χρήση	 της	
ελληνικής	καθορίζεται	από	το	φύλο	,	την	ηλικία,	το	μορφωτικό	επίπεδο	(Σελλά-Μάζη,	2002)	

	
1.1	Η	μειονοτική	εκπαίδευση	

Η	εκπαίδευση	που	παρέχεται	αποκλειστικά	στα	παιδιά	 της	μειονότητας	σε	 	 σχολεία	που	
λειτουργούν	 με	 ένα	 ιδιότυπο	 καθεστώς	 (ζεύξη	 διατάξεων	 δημοσίου	 και	 ιδιωτικού	
σχολείου)	 και	 έχει	ως	αφετηρία	 τη	συνθήκη	 της	Λωζάνης	 (1923),	 αποτελεί	 τη	μειονοτική	
εκπαίδευση	(Ασημακοπούλου,	2002˙	Ασκούνη,	2006˙	Τσιτσελίκης,	2003).	
Τα	 μειονοτικά	 σχολεία	 στην	 πάροδο	 του	 χρόνου	 άλλαξαν	 ονομασίες.	 Η	 σημειολογία	 της	
ονομασίας	 των	 μειονοτικών	 σχολείων	 θα	 μπορούσε	 να	 περιγράψει	 την	 ιστορία	 της	
μειονοτικής	εκπαίδευσης	στη	διάρκεια	του	χρόνου	Η	ονομασία	των	σχολείων	ποικίλει	και	
αλλάζει	από	το	1881	(πρόδρομοι	των	μειονοτικών	σχολείων)	μέχρι	σήμερα.	Αποκαλούνταν	
τουρκικά	 (1954),	 οθωμανικά	 (1915),	 μουσουλμανικά	 (1919,	 1922,	 1962)	 και	 τέλος,	
μειονοτικά	(1972).	Οι	αλλαγές	της	ονομασίας	των	σχολείων,	σηματοδοτούσαν	το	επίπεδο	
των	ελληνοτουρκικών	σχέσεων	(Τσιτσελίκης,	2003).		
	

1.2.	Το	πρόγραμμα	των	μειονοτικών	σχολείων	
Το	 μειονοτικό	 σχολείο	 είναι	 συγκροτημένο	 πάνω	 σε	 δυο	 γλώσσες	 διδασκαλίας	 την	
ελληνική	και	την	τουρκική	και	ο	χρόνος	διδασκαλίας	ελληνόγλωσσου	και	τουρκόγλωσσου	
προγράμματος	 είναι	 ισόποσος.	 Τα	 μαθήματα	 που	 διδάσκονται	 στα	 μειονοτικά	 σχολεία	
είναι	 ίδια	 με	 τα	 μαθήματα	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 των	 δημοσίων	 σχολείων.	 Το	
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ελληνόγλωσσο	 πρόγραμμα	 διδασκαλίας	 περιλαμβάνει	 τα	 μαθήματα	 της	 Ελληνικής	
Γλώσσας,	 της	Μελέτης	Περιβάλλοντος,	 της	Γεωγραφίας,	 της	 Ιστορίας,	 της	Αγωγής	και	 της	
Φυσικής	Αγωγής.	Στο	τουρκόγλωσσο	πρόγραμμα	διδάσκονται	τα	μαθήματα	της	Τουρκικής	
Γλώσσας,	 της	 Φυσικής,	 των	 Μαθηματικών,	 των	 Θρησκευτικών,	 της	 Αισθητικής	 Αγωγής.	
Ακόμη	 διδάσκεται	 και	 η	 Αγγλική	 Γλώσσα.	 Στο	 μάθημα	 των	 Θρησκευτικών	 διδάσκεται	 το	
Κοράνι		υπογραμμίζοντας	τη	σημασία	που	δίνει	η	μειονότητα	στη	θρησκευτική	παιδεία	και	
στην	 καλλιέργεια	 θρησκευτικής	 ταυτότητας	 (Ασκούνη,	 2006˙	 Τσιτσελίκης,	 2008).	 Συχνά	
αναπτύσσεται	αντιπαράθεση	για	τη	λειτουργία,	το	πρόγραμμα	και	τα	βιβλία,	ανάμεσα	στην	
μειονότητα	 και	 την	 πλειονότητα.	 Η	 μειονοτική	 εκπαίδευση	 επειδή	 εξαρτάται	 	 από	 τις	
διακυμάνσεις	των	ελληνοτουρκικών	σχέσεων,	αποκτά	πολιτικό	χαρακτήρα,	διαστρέφεται	η	
μορφωτική	λειτουργία	της	και	υποκαθίσταται	το	παιδαγωγικό	περιεχόμενο	της	(Ασκούνη,	
2006).	
Οι	 δάσκαλοι	 των	 μειονοτικών	 σχολείων	 παρουσιάζουν	 μια	 βασική	 διαφοροποίηση,	
χωρίζονται	 σε	 εκπαιδευτικούς	 της	 μειονότητας,	 που	 διδάσκουν	 στο	 τουρκόφωνο	
πρόγραμμα	 και	 τους	 εκπαιδευτικούς	 της	 πλειονότητας	 στο	 ελληνόφωνο,	 δηλαδή	 σε	
μουσουλμάνους	και	χριστιανούς	σύμφωνα	με	την	τρέχουσα	διάκριση	(Ασκούνη,	2006).	
	

2.	Οι	συνθήκες	συγγραφής	των	βιβλίων	
Τα	 βιβλία	 του	 τουρκόγλωσσου	 προγράμματος	 εισάγονται	 από	 την	 Τουρκία	 μετά	 την	
υπογραφή	της	νέας	«Μορφωτικής	Συμφωνίας»	του	2000	και	είναι	ειδικά	γραμμένα	για	την	
μειονότητα	(Ασκούνη2006).	
Τα	 εγχειρίδια	 του	 ελληνόφωνου	 προγράμματος	 που	 διδάσκονται	 σήμερα	 στο	 μειονοτικό	
σχολείο,	γράφτηκαν		στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	‘‘Εκπαίδευση	Μουσουλμανοπαίδων’’,	
διδάσκονται	 από	 το	 2000	 στο	 μειονοτικό	 σχολείο.	 Τα	 νέα	 εγχειρίδια	 διδάσκουν	 την	
ελληνική	ως	δεύτερη	γλώσσα	λαμβάνουν	υπόψη	τη	αλλογλωσία	και	 την	εθνοπολιτισμική	
ιδιαιτερότητα	των	μαθητών,	έχουν	αναγνωρίσιμα	πολιτισμικά	χαρακτηριστικά	για	να	είναι	
προσιτά	στους	μουσουλμανόπαιδες	(Ιορδανίδου	&	Μοσχονάς,	2000).	
Η	συγγραφή	νέων	βιβλίων	για	το	μειονοτικό	δημοτικό	σχολείο,	ήρθε	να	αντιμετωπίσει	τη	
σχολική	 αποτυχία,	 εξαιτίας	 της	 προηγούμενης	 κατάστασης	 και	 υπήρξε	 μέρος	 της	
μεταρρυθμιστικής	 προσπάθειας	 της	 μειονοτικής	 εκπαίδευσης	 που	 αναπτύχτηκε	 στην	
Θράκη,	 κατά	 τα	 έτη	 (1997-2008)	 με	 ευθύνη	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας	 και	 ονομάστηκε	
«Πρόγραμμα	 Εκπαίδευσης	Μουσουλμανοπαίδων»	 ή	 ΠΕΜ	 όπως	 καθιερώθηκε	 να	 λέγεται	
από	 τα	 αρχικά	 των	 λέξεων.	 Το	 αίτημα	 για	 μεταρρύθμιση	 της	 μειονοτικής	 εκπαίδευσης	
διαμορφώθηκε	 κάτω	 από	 τις	 συνθήκες	 αλλαγής	 της	 πολιτικής	 του	 ελληνικού	 κράτους	
απέναντι	στην	μειονότητα	της	Θράκης	και	ξεκίνησε	από	το	1990.Στην	αλλαγή	του	πολιτικού		
λόγου	της	Ελλάδας	για	τη	μειονότητα,	συμβάλλουν	οι	πιέσεις	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	για	
τη	ρύθμιση	των	μειονοτικών	ζητημάτων	στις	πολιτικές	των	κρατών,	καθώς	και	η	προώθηση	
διαπολιτισμικών	και	ταυτοτικών	διαδικασιών	στην	εκπαίδευση	(Δραγώνα	&	Φραγκουδάκη,	
2008).	
Το	 εκπαιδευτικό	πλαίσιο	 της	συγγραφής	 των	βιβλίων,	 διαμορφώνεται	από	 το	 ιδεολογικό	
περιβάλλον	και	 τις	θεωρητικές	θέσεις	 της	κοινωνιολογίας	της	εκπαίδευσης	της	δεκαετίας	
του	60	και	πέρα,	που	υποστηρίζουν	ότι	 το	σχολείο	ασκεί	κοινωνική	επιλογή,	αναπαράγει	
και	 ενισχύει	 την	 κοινωνική	 ανισότητα.	 Τα	 παραπάνω	 επιτυγχάνονται	 είτε	 με	 την	
ταξινόμηση	 της	 κουλτούρας	 σε	 ανώτερη	 και	 κατώτερη	 (Bourdieu,	 1985˙	 Bowles	&	Gintis,	
1985),	 είτε	 με	 την	 κοινωνική	 ταξινόμηση	 των	 γλωσσικών	 κωδίκων,	 της	 θεωρίας	 του	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

623									

Bernstein(1989),	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 η	 εκμάθηση	 της	 γλώσσας	 είναι	 μια	 διαδικασία	
διαφοροποίησης	και	κοινωνικού	ελέγχου	που	αποκλείει	τα	παιδιά	των	λαϊκών	στρωμάτων	
(Ασκούνη,	2004˙	Δραγώνα	&	Φραγκουδάκη,	2008).	
Το	 μοντέλο	 διαπολιτισμικότητας	 που	 ακολουθείται	 ως	 θεωρητικό	 έρεισμα	 για	 την	
συγγραφή	των	βιβλίων	δεν	ενδιαφέρεται	για	την	κοινωνική	αφομοίωση	των	μαθητών,	ούτε	
αφορά	 μόνο	 τη	 μειονοτική	 εκπαίδευση,	 αλλά	 προωθεί	 τη	 σχολική	 επιτυχία	 όλων	 των	
μαθητών	 παρεμποδίζοντας	 εθνοτικές,	 ταυτοτικές,	 θρησκευτικές	 	 ταξινομήσεις	 και	
διακρίσεις	(Cummins,	2003).	
	

2.1	Κοινωνικοποιητική	λειτουργία	των	σχολικών	εγχειριδίων	και	ο	παράγοντας	φύλο	
Το	 γλωσσικό	 μάθημα	 είναι	 το	 βασικότερο	 στο	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 της	 πρωτοβάθμιας	
εκπαίδευσης.	 Τα	 γλωσσικά	 βιβλία	 έχουν	 μεγάλη	 ιδεολογική	 σημασία	 και	 έναν	 ισχυρό	
κοινωνικοποιητικό	ρόλο.	Εκτός	από	τη	λειτουργική	τους	σημασία,	που	είναι	η	άσκηση	στη	
γραφή,	 στην	 ανάγνωση,	 στην	 έκφραση,	 μεταφέρουν	 την	 ‘‘επίσημη	 επιδοκιμασία’’,	 των	
αρχών,	των	αξιών,	των	αντιλήψεων	για	την	ιστορία,	για	την	εθνότητα,	για	την	αισθητική	και	
μάλιστα	 με	 τρόπο	 έμμεσο	 και	 πιο	 αποτελεσματικό.	 Mεταβιβάζουν	 αξίες,	 δημιουργούν	
προσδοκίες,	 εντυπώσεις,	 απόψεις	 στα	 παιδιά	 (Γιαγκάζογλου,	 2005˙	 Καψάλης	 &	
Χαραλάμπους,	2008˙	Ξωχέλλης,	2005).	
Στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 καταγράφεται	 η	 ύπαρξη	 ενός	 κυρίαρχου	 κώδικα	 φύλου	 από	 την	
πλευρά	 της	αστικής	ηγεμονίας	 (Arnot,	 2006˙	Delamont	1980).	Η	Arnot	 (2006),	 σχετικά	με	
τον	έμφυλο	χαρακτήρα	 των	σχολικών	εγχειριδίων,	 επισημαίνει	 	ότι	αυτό	που	ενδιαφέρει	
δεν	 είναι	 ο	 τρόπος	 αναπαράστασης	 των	 δύο	 φύλων	 ως	 προς	 τη	 σταθερότητα	 της	
εμφάνισης,	αλλά	η	πολλαπλότητα	και	η	ποικιλία	των	αντρικών	και	γυναικείων	ταυτοτήτων.	
Έτσι	οι	αντιλήψεις	που	προωθούν	τα	εγχειρίδια	για	το	ρόλο	των	δύο	φύλων,	επηρεάζουν	τα	
παιδιά	 στη	 σχολική	 επίδοση,	 στην	 κατεύθυνση	 σπουδών,	 στον	 επαγγελματικό	
προσανατολισμό	 	 και	 στην	 γενικότερη	 ρύθμιση	 της	 ζωής	 τους	ως	 ενηλίκων	 (Δεληγιάννη,	
1999).	
Ειδικότερα,	 τα	 βιβλία	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 για	 τα	 παιδιά	 των	 μειονοτικών	 σχολείων	
έχουν	 ιδιαίτερη	 σημασία.	 Λειτουργούν	 και	 σε	 ένα	 επίπεδο	 συμβολικό,	 γιατί	 είναι	 ο	
ενδιάμεσος	 κόσμος	 μεταξύ	 του	 σπιτιού,	 της	 κοινωνίας	 του	 χωριού	 και	 του	 κόσμου	 του	
«άλλου».	 Επίσης	 η	 ανάλυση	 των	 γλωσσικών	 εγχειριδίων	 με	 την	 οπτική	 του	 φύλου,	
καθίσταται	 μια	 επιστημονικά	 ενδιαφέρουσα	 εργασία,	 εξαιτίας	 της	μειονοτικής	 κοινωνίας	
στην	οποία	απευθύνονται	τα	βιβλία	και	στην	οποία	οι	σχέσεις	των	φύλων	και	η	θέση	των	
γυναικών	προσδιορίζεται	από	τη	θρησκευτική	παράδοση.		

	
2.2	Παρουσίαση	του	υπό	έρευνα	υλικού	

Τα	γλωσσικά	βιβλία	του	μειονοτικού	σχολείου	,όπως	υποστηρίζει	ο	Χατζησαββίδης	(2002),	
γράφτηκαν	 με	 βάση	 τις	 σύγχρονες	 επιστημονικές	 προδιαγραφές	 (διαπολιτισμικότητα,	
διαθεματικότητα,	γραμματισμός,	επικοινωνιακή	διάσταση	της	γλώσσας).	
Το	υπό	έρευνα	υλικό	κατά	τάξη	είναι	το	εξής:	
Α΄	τάξη	
Δημητρίου,	 Α.,	 Κύρδη,	 Κ.,	 Λάππα,	 Κ.,	 Μώραλη,	 Σ.,	 Νικολάου,	 Β.,	 Σύφαντος,	 Ν.,	 Τηγάνη,	
Α.(2002):			
• «Πατημασιές»(1οβιβλίο)	
• «Πού	είναι	ο	Φασαρίας»(2ο	βιβλίο)	
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• «Πάμε	στην	αγορά»(3ο	βιβλίο)	
• «Καλό	ταξίδι»(4ο	βιβλίο)	
	Αθήνα:		Ο.Ε.Δ.Β.	
	
Β΄	τάξη:		
Δημητρίου,	Α.,	Κύρδη,	Κ.,	Λάππα,	Κ.,	Μώραλη,	Σ.,	Νικολάου,	Β.	(2004):			
• «Μια	μέρα	στο	δάσος»(1ο	βιβλίο)		
• «Ο	Θωμάς	φεύγει»(2ο	βιβλίο)		
• «Μια	μέρα	στη	θάλασσα»(3ο	βιβλίο)		
		Αθήνα:		Ο.Ε.Δ.Β.	
	
Γ΄	τάξη:		
Δημητρίου,	Α.,	Κύρδη,	Κ.,	Μάγος,	K.,	Πουλουπούλου,	M.	(2004):			
• «Ο	κρυμμένος	θησαυρός»(βιβλίο	1α)	
Μάγος,	K.,	Πουλουπούλου,	M.	(2004):			
• «Τζεσούρ	και	Τζαρτζούρ»(βιβλίο	1β)	
Κριεζή,	Μ.(2004):	
• «Μια	φορά	και	ένα	καιρό»(βιβλία2α,2β,2γ)	
Αθήνα:		Ο.Ε.Δ.Β.		
	
Δ΄τάξη:		
Καλαχάνη,	Α.,	Λαγοπούλου,	Β.,	Νικολάου,	Ι.	(2000):		
• «Συννεφο-ιστορίες»(	1ο	βιβλίο)	
• «Χιονο-ιστορίες»(2	ο	βιβλίο)		
• «Ηλιο-ιστορίες»(3Ο	βιβλίο)	

	 Αθήνα:	Ο.Ε.Δ.Β.	
	
Ε΄	τάξη:	
Δέδε,	Δ.,	Ντελής-Σμυρίλιος,	Γ.,	Φτερνιάτη,	Ά.	(2004):	
• «Περίπατοι	με	τις	λέξεις»	(1ο	βιβλίο).	
• «Περίπατοι	με	τις	λέξεις»	(2ο	βιβλίο).	
• «Περίπατοι	με	τις	λέξεις»	(3ο	βιβλίο).	
Αθήνα:	Ο.Ε.Δ.Β.	
	
ΣΤ΄	τάξη:	
Γαλανόπουλος,	Γ.,	Κουτσουρή,	Β.	(2000):	
• «Ταξίδια…με	λόγια»	(1ο	βιβλίο).				
Γαλανόπουλος,	Γ.,	Κουτσουρή,	Β.,	Φτερνιάτη,	Ά.(2000):	
• 	«Ταξίδια…με	λόγια»	(2ο	βιβλίο).	
• «Ταξίδια…με	λόγια»	(3ο	βιβλίο).	
Αθήνα		Ο.Ε.Δ.Β.	

	
2.3.	Επιλογή	μεθόδου	ανάλυσης	δεδομένων	

Η	μέθοδος	που	χρησιμοποιήθηκε	για	 τη	συγκεκριμένη	έρευνα,	 των	σχολικών	εγχειριδίων	
της	μειονοτικής	εκπαίδευσης,	είναι	η	ανάλυση	περιεχομένου	και	συγκεκριμένα,	η	θεματική	
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ανάλυση.	Η	μέθοδος	αυτή,	όπως	υποστηρίζει	ο	Holsti	(1969),	θεωρείται	κατάλληλη	για	την	
έρευνα	των	σχολικών	εγχειριδίων,	καθώς,	ως	γραπτά	κείμενα	είναι	μέσα	επικοινωνίας	στα	
οποία	 αναζητούνται	 και	 επισημαίνονται	 τα	 μηνύματα	 των	 νοημάτων.	 Από	 την	 ανάλυση	
περιεχομένου	 χρησιμοποιήθηκε	 τo	 παράδειγμα	 της	 δόμησης	 και	 της	 ερμηνευτικής	
(Μπονίδης,	1998˙	2004)	
Με	βάση	 τη	θεωρία,	 το	σκοπό,	 τα	 ερωτήματα	 της	 έρευνας,	 το	 ερευνώμενο	υλικό	 και	 τις	
ανάλογες	έρευνες,	συγκροτήθηκε	το	σύστημα	κατηγοριών		
Το	σύστημα	κατηγοριών	που	συγκροτήθηκε	είναι	το	ακόλουθο:	
Οι	ρόλοι	των	φύλων	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια.	
Οι	ρόλοι	του	άνδρα	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια		
Ο	ρόλος	του	πατέρα.	Ο	πατέρας	ως	καθοδηγητής	και		κουβαλητής	
Ο	ρόλος	του	συζύγου	
Ο	άντρας	ως	ερωτικό	υποκείμενο	
Οι	ρόλοι	της	γυναίκας	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια	
Ο	ρόλος	της	μητέρας	
O	ρόλος	της	νοικοκυράς,	καθήκοντα-υποχρεώσεις	
O	ρόλος	της	συζύγου	
Η	γυναίκα	ως	ερωτικό	υποκείμενο	
	

3.	Αποτελέσματα	
Οι	ρόλοι	των	φύλων	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια	

Στο	κεφάλαιο	που	ακολουθεί	θα	παρουσιαστούν	τα	ευρήματα	της	ποιοτικής	ανάλυσης	των	
κειμένων	των	γλωσσικών	βιβλίων	του	μειονοτικού	σχολείου.	Η	διερεύνηση	των	ρόλων	των	
φύλων	 έγινε	 στον	 ιδιωτικό	 χώρο-οικογένεια,	 γιατί	 με	 βάση	 τη	 δυτική	 έμφυλη	 σκέψη,	 η	
οικογένεια	 είναι	 ο	 χώρος	 επιρροής	 της	 γυναίκας	 και	 ο	 δημόσιος	 χώρος	 του	 άντρα.	 Η	
διχοτομία	 των	 δυο	 σφαιρών	 επιρροής	 των	φύλων	 καταμερίζει	 την	 εργασιακή	 ζωή	 σε	 μη	
παραγωγική	 στην	 οικογένεια,	 και	 ταυτίζει	 τις	 γυναίκες	 μ’	 αυτήν,	 και	 σε	 παραγωγική	 στο	
δημόσιο	χώρο,	με	την	οποία	ταυτίζονται	οι	άνδρες.	(Connel,	2006˙	Μαραγκουδάκη,	2007).	
	

3.1	Οι	ρόλοι	του	άνδρα	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια	
Ο	 άνδρας	 στο	 πλαίσιο	 του	 ιδιωτικού	 χώρου-οικογένεια	 εμφανίζεται	 στους	 ρόλους	 του	
πατέρα,	του	κουβαλητή,	του	συζύγου,	αλλά	και	ως	ερωτικό	υποκείμενο.	
	

Ο	ρόλος	του	πατέρα.	Ο	πατέρας	ως	καθοδηγητής	και	κουβαλητής	
Στην	 οικογένεια	 ο	 πατέρας	 απεικονίζεται	 ως	 κυρίαρχη	 μορφή	 που	 αποτελεί	 το	 φορέα	
γνώσης,	είναι	αυτός	που	επικαλείται	η	κόρη	του,	για	να	επιχειρηματολογήσει	για	ένα	θέμα.	
Τα	 λόγια	 του	 αποτελούν	 την	 αδιαμφισβήτητη	 αλήθεια,	 το	 απόλυτο	 επιχείρημα.	 Όπως	
αναφέρει	η	Φρειδερίκου,	είναι	το	κύριο	πρόσωπο	που	συνδέει	τα	παιδιά	με	τον	κόσμο	των	
ιδεών,	ο	πνευματικός	καθοδηγητής	(Φρειδερίκου,	1995).	
«	Αχμέτ:	Θέλω	κι	εγώ	να	βρω	έναν	κρυμμένο	θησαυρό.	Υπάρχουν	
τώρα		κρυμμένοι	θησαυροί;	
Μελέκ:		Δεν	υπάρχουν!	
Αγγέλα:		Υπάρχουν.	Το	λέει	ο	μπαμπάς	μου!».	
(Βιβλίο:	1α	«Ο	κρυμμένος	θησαυρός»,	τάξη	Γ΄,	σελ.	4).	
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Ένα	άλλο	απόσπασμα	από	τα	κείμενα,	εμφανίζει	τον	πατέρα	αφέντη	να	ασκεί	εξουσία	στην	
κόρη	και	να	θέλει	να	επιβάλλει	την	θέληση	του.	Εναντιώνεται	στην	επιλογή	του	συντρόφου	
της	και	προσπαθεί	να	΄΄εξολοθρεύσει΄΄	το	μέλλοντα	γαμπρό	του,	στήνοντας	του	παγίδα.	
Η	 στάση	 του	 πασά-πατέρα	 αλλάζει	 όταν	 καταλαβαίνει	 ότι	 ο	 αγαπημένος	 της	 κόρης	 του	
είναι	 πρίγκιπας	 και	 κατάλληλος	 για	 την	 οικογένεια	 και	 την	 θέση	 τους.	 Έτσι	 ο	 πατέρας	
εμφανίζεται	 ως	 ο	 θεματοφύλακας	 της	 κοινωνικής	 και	 οικονομικής	 κάστας	 που	 ανήκει	 η	
οικογένεια.	
«	Μπρε	χαϊβάνια!	Πρίγκιπας	ήταν	και	τον	διώξαμε!	Ετοιμάστε	την	
καρότσα.	Πάμε	όλοι	στο	γάμο	»..	
(Βιβλίο:	2β’’Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	2.	Η	Λενίτσα΄΄,	τάξη	Γ΄,	σελ.48).	
	
Ο	άντρας	απεικονίζεται	σε	ένα	κείμενο	στο	ρόλο	του	κουβαλητή,	 του	υπεύθυνου	για	την	
οικονομική	κατάσταση	της	οικογένειας	του.	Ο	άντρας	αυτός	προέρχεται	από	τη	μειονότητα	
και	ξενιτεύεται	για	τις	ανάγκες	της	οικογένειας	του.	Είναι	αυτός	που	εργάζεται	μακριά	από	
το	 σπίτι	 του,	 σε	 συνθήκες	 δύσκολες	 και	 επιφορτίζεται	 την	 ταξική	 μοίρα	 της	 οικογένειας	
του.	
«Αγαπημένη	μου	Αϊσέ	
Ελπίζω	το	γράμμα	μου	να	σας	βρίσκει	όλους	καλά.	…	
Εδώ	τα	πράγματα	είναι	δύσκολα	Πολλή	κούραση,	μεγάλη	ακρίβεια	
και	τσουχτερό	κρύο.	Την	προηγούμενη	βδομάδα	είχα	κρυώσει	και	έβηχα	
πολύ……..»	
(Βιβλίο:	3ο	«	Ηλιο-ιστορίες»,	τάξη	Δ΄,	σελ.	12).	
	
Ο	πατέρας	παρουσιάζεται	και	σε	πιο	σύγχρονο	ρόλο	όταν	γράφει	γράμμα	στην	κόρη	του	
και	 την	 ενημερώνει	 για	 τις	 δυσκολίες	 της	 εργασίας	 του	 ναυτικού.	 Ο	 πατέρας	 με	
τρυφερότητα	επικοινωνεί	με	την	κόρη	του,	της	εκφράζει	την	αγάπη	του,	δεν	την	νουθετεί,	
αλλά	φαίνεται	να	την	εκτιμά	και	να	την	υπολογίζει.	Απεικονίζεται		με	ένα	πιο	συμμετοχικό	
τύπο	 πατρότητας	 με	 «χαρακτηριστικά	 και	 συμπεριφορές	 που	 ως	 τώρα	 συνδεόταν	
αποκλειστικά	 με	 τον	 μητρικό	 ρόλο,	 όπως	 η	 φροντίδα	 και	 η	 συναισθηματική	 εμπλοκή»	
(Σακκά	&	Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,	2005,	σ.200).	
«	Τετάρτη	25	Μαΐου	
Αγαπημένη	μου	Αγγέλα.	
Είσαι	καλά;	Εγώ	είμαι	καλά…	
Χτες	Τρίτη,	φτάσαμε	σε	ένα	μεγάλο	λιμάνι.	
Εδώ	κάνει	πολλή	ζέστη…	
Σε	έξι	εβδομάδες	θα	είμαι	σπίτι’	
Ξέρεις	πόσο	σε	αγαπώ;	Μέχρι	τον	ουρανό.	
Ο	μπαμπάς	σου».	
(Βιβλίο:	40	΄΄Καλό	ταξίδι΄΄,	τάξη	Α΄,	σελ.	35).	
	
Επίσης	 μια	 πιο	 διευρυμένη	 εκδοχή	 του	 ρόλου	 του	 άντρα,	 τον	 εμφανίζει	 σε	 συμμετρικά	
καθήκοντα	 και	 ασχολίες	 με	 την	 γυναίκα	 στο	 χώρο	 της	 οικογένειας.	 Παρουσιάζεται	 να	
μαγειρεύει,	να	στρώνει	το	τραπέζι,	να	φτιάχνει	γλυκά,	να	καθαρίζει	το	σπίτι	.	
	
«Ο	Νικήτας	στην	κουζίνα	
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βάζει	πάνω	στο	τραπέζι	
μαχαίρια,	πιρούνια	και	πιάτα,	
μακαρόνια	και	σαλάτα.	
Ωραίο	φαγητό	
και	ραβανί	ζεστό».	
(Βιβλίο:	30	«Πάμε	στην	αγορά»,	τάξη	Α΄,	σελ.	14).	
	

Ο	ρόλος	του	συζύγου	
Ο	 ρόλος	 του	 άνδρα	 ως	 συζύγου,	 παρουσιάζεται	 στα	 κείμενα	 σε	 δύο	 εκδοχές,	 είναι	 ο	
σύζυγος	που	είναι	σύντροφος	στην	οικογένεια	και	ο	σύζυγος	που	είναι	ερωτευμένος	με	τη	
γυναίκα	του.	
Ο	συζυγικός	ρόλος	παρουσιάζεται	 	κάτω	από	το	καθεστώς	της	κρίσης.	Ό	Ξανθός	Γεωργός	
είναι	ο	σύζυγος	της	Λενίτσας	και	πληροφορείται	από	τη	σοφή	γριά	γυναίκα	του	χωριού	ότι	
η	γυναίκα	του	είναι	νεράιδα	και	δεν	τον	αγαπά.	Αυτός	δεν	ακούει	 τις	συμβουλές	της	και	
εμπιστεύεται	τη	γυναίκα	του	και	τα	αισθήματα	της.	Μπαίνει	στο	δίλημμα	που	του	θέτει	η	
γριά	αλλά	αποφασίζει	υπέρ	των	αισθημάτων	του	και	της	σχέσης	με	τη	γυναίκα	του.	
Ο	 ρόλος	 του	 άνδρα	 σε	 αυτήν	 την	 αναφορά	 παρουσιάζει	 μια	 αντιστροφή,	 εμπεριέχει	
στοιχεία	 θηλυκότητας.	 Ο	 άνδρας	 παρουσιάζεται	 ως	 σύζυγος	 που	 πιστεύει	 στην	 αξία	 της	
αγάπης	και	εκδηλώνει	τα	αισθήματα	του.	Στα	παλαιοτέρα	αναγνωστικά	η	συζυγική	σχέση	
παρουσιάζεται	 χωρίς	 οικειότητα	 και	 ερωτικά	 στοιχεία	 και	 χωρίς	 να	 αναφέρονται	 κρίσεις	
και	διλημματικές	καταστάσεις	(Κανταρτζή,	1991).	
	
«Την	άλλη	μέρα	φωνάζει	η	Μεγάλη	Μάνα	στο	σπίτι	της	τον	Ξανθό	Γεωργό	και	του	λέει	
«Η	γυναίκα	σου	είναι	νεράιδα».	
«Το	ξέρω»	της	απαντάει	αυτός.	«Είναι	η	νεράιδα	μου	και	με	αγαπάει».	
«Οι	νεράιδες	δεν	έχουν	καρδιά»	του	λέει	η	Μεγάλη	Μάνα.	«Η	Λενίτσα	μένει	μαζί	σου	γιατί	
έχεις	κάτι	δικό	της	και	το	θέλει.	Τι	είναι	αυτό;»	
«Είναι	το	μαντίλι	της».	
«Χα!»	 κάνει	 η	 Μεγάλη	 Μάνα.	 «Κάψε	 το	 αμέσως	 στη	 φουφού.	 Χωρίς	 το	 μαντίλι	 της	 δε	
φεύγει…..»	
«Δεν	το	καίω,	….»	
(Βιβλίο:	2β	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	2.	Η	Λενίτσα»,	τάξη	Γ΄,	σελ.	28).	
	

Ο	άντρας	ως	ερωτικό	υποκείμενο	
Ο	 άντρας	 ως	 ερωτικό	 υποκείμενο,	 εμφανίζεται	 ως	 το	 κυρίαρχο	 αρσενικό,	 ως	 ο	 άντρας	
κατακτητής,	 που	 διεκδικεί	 τη	 γυναίκα	 με	 επιθετικό	 τρόπο,	 είναι	 το	 ερωτικό	 απωθημένο	
όλων	των	κοριτσιών,	αλλά	αυτός	επιθυμεί	κάτι	πιο	δύσκολο,	θέλει	να	παντρευτεί	νεράιδα.	
Ο	Ξανθός	Γεωργός	στο	παραμύθι,	είναι	ο	τύπος	του	ωραίου	φτωχού	Πομάκου	και	σε	μια	
συμβολική	 ερωτική	 αντιπαράθεση	 κατακτά	 την	 νεράιδα	 Λενίτσα,	 αρπάζοντας	 το	 μαντήλι	
της..	
	
«Δώσε	μου	το	μαντίλι	μου»	του	λέει	η	τρίτη	νεράιδα.	
«Όχι,	 δε	 σου	 το	 δίνω»	 της	 απαντάει	 αυτός.	 «Θέλω	 να	 σε	 παντρευτώ.	 Εσύ	 θέλεις	 να	 με	
παντρευτείς;»	
«Θέλω».	
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«Και	πώς	σε	λένε;»	
«Με	λένε	Λενίτσα».	
«Έλα	μαζί	μου	στο	χωριό,	Λενίτσα».	
Ήρθε	 η	 Λενίτσα	 μαζί	 του	 στο	 χωριό	 μας.	 Πούλησε	 αυτός	 το	 μουλάρι	 του,	 της	 αγόρασε	
δαχτυλίδι	και	παντρεύτηκαν».	
(Βιβλίο:	2β	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	2.	Η	Λενίτσα»,	τάξη	Γ΄,	σελ.	10).	

	
3.2	Οι	ρόλοι	της	γυναίκας	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια	

Η	 γυναίκα	 στον	 ιδιωτικό	 χώρο-οικογένεια	 απεικονίζεται	 στο	 ρόλο	 της	 μητέρας,	 της	
νοικοκυράς,	της	συζύγου	και	ως	ερωτικό	υποκείμενο.	
	

Ο	ρόλος	της	μητέρας	
Σε	ό,τι	αφορά	το	ρόλο	της	μητέρας	η	γυναίκα	εμφανίζεται	να	φροντίζει	τις	βασικές	ανάγκες	
των	παιδιών	της.	Παρουσιάζεται	όμως	και	με	ένα	πιο	διευρυμένο	ρόλο	είναι	παιδαγωγός	
και	φορέας	γραμματισμού	για	τις	κόρες	της.	Τις	διδάσκει	τα	γράμματα	των	ανθρώπων	και	
των	 ξωτικών,	 δεν	 τις	 διδάσκει	 οικιακές	 ασχολίες,	 αλλά	 προσφέρει	 γνώσεις	 του	
πραγματικού	και	του	μαγικού	κόσμου.	
	
«	Όχι.	Δε	μας	μεγαλώνει	ο	πατέρας	μας	ο	μαραγκός.	Μας	μεγαλώνει	η	μάνα	μας	η	νεράιδα.	
Όταν	φεύγει	 ο	 πατέρας	 μας,	 τότε	 έρχεται	 εκείνη.	 Κανένας	 δεν	 τη	 βλέπει.	Μόνο	 εμείς	 τη	
βλέπουμε.	Μας	αγκαλιάζει	και	μας	φιλάει.	Μας	δίνει	το	γάλα	μας.	Αυτή	μας	ντύνει.	Αυτή	
μας	 χτενίζει.	 Αυτή	 μας	 μαθαίνει	 και	 γράμματα.	 Μας	 μαθαίνει	 και	 δύο	 ξένες	 γλώσσες:	
αγγλικά	και	κορακίστικα».	
(Βιβλίο:	2β	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	2.	Η	Λενίτσα»,	τάξη	Γ΄,σελ.52)	
	
Επίσης	 στα	 βιβλία	 που	 εξετάζει	 η	 παρούσα	 έρευνα	 παρουσιάζονται	 για	 πρώτη	 φορά	 η	
μητρότητα	 από	 υιοθεσία	 και	 η	 μονογονεϊκή	 οικογένεια.	 Αναφορικά	 με	 την	 μονογονεϊκή	
οικογένεια,	 είναι	 μια	 αλλαγή	 η	 παρουσίαση	 της	 που	 δεν	 καταγράφονταν	 στα	 παλιότερα	
αναγνωστικά,	όπως	σημειώνουν	η	Δεληγιάννη-Κουϊμτζή	(1987)	και	η	Φρειδερίκου	(1995).	

	
O	ρόλος	της	νοικοκυράς-καθήκοντα,	υποχρεώσεις	

Ο	 ρόλος	 της	 νοικοκυράς	 όπως	 ορίζεται	 από	 την	 Κατάκη	 (1998)	 είναι	 η	 ταυτότητα	 της	
γυναίκας	 της	 πυρηνικής	 οικογένειας	 που	 προέκυψε	 από	 την	 εξέλιξη	 της	 παραδοσιακής	
γυναίκας	που	προσφέρει	στους	άλλους,	στην	οικογένεια	και	στην	κοινότητα.	
Έτσι	 με	 βάση	 τον	 καταμερισμό	 των	 ευθυνών	 και	 ασχολιών	 στην	 οικογένεια,η	 γυναίκα	
απεικονίζεται	στο	ρόλο	της	νοικοκυράς	που	πλένει,	σιδερώνει,	καθαρίζει,	χωρίς	να	έχει	την	
οικονομική	ευθύνη	της	οικογένειας,	για	την	οποία	υπεύθυνος	είναι	ο	άντρας.	Είναι	ακόμα	
υπεύθυνη	για	την	διατήρηση	της	παράδοσης,	φροντίζοντας	την	τέλεση	των	εθίμων.	
Εδώ	αξίζει	να	καταγράψουμε	μια	αναφορά	όπου	ο	ρόλος	της	νοικοκυράς	παρουσιάζεται	με	
αμφίσημα	 χαρακτηριστικά.	 Η	 Χαρά	 είναι	 μια	 νοικοκυρά	 που	 φτιάχνει	 πίτα,	 που	 άλλοτε,	
όταν	είναι	χαρούμενη,	η	πίτα	της	γίνεται	νόστιμη(διαμάντι)	και	άλλοτε,	όταν	κλαίει,	η	πίτα	
δεν	πετυχαίνει,	 γιατί	 το	 δάκρυ	 γίνεται	 χαλίκι	 στο	πιάτο	 του	άντρα	 της.	Η	αναφορά	αυτή	
είναι	 χαρακτηριστική	 για	 το	 ρόλο	 της	 νοικοκυράς	 που	 δεν	 είναι	 πάντα	 χαρωπός,	 αλλά	
εμπεριέχει	κούραση,	λύπη,	πλήξη.	Η	γυναίκα	της	αναφοράς	βρίσκεται	σε	αμφισβήτηση	του	
ρόλου	της	και	ίσως	σε	αναζήτηση	μιας	άλλης	ταυτότητας.	Είναι	μια	τολμηρή	και	εξαιρετικά	
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πετυχημένη	επιλογή		για	την	ανατροπή	του	ρόλου	της	νοικοκυράς	μέσα	από	το	συμβολικό	
λόγο	της	ποίησης,	λόγος	ευκολότερα	αποδεκτός	από	τα	παιδιά.	
	
«Άλφα	Βήτα	Γάμα	Δέλτα,	
η	γυναίκα	του	Νικήτα,	
Έψιλον	Ζήτα	Ήτα	Θήτα,	
κάθε	Τετάρτη	φτιάχνει	πίτα.	
(….)	
Σίγμα	Ταυ,	
καμιά	φορά,	
Ύψιλον,	
γελά	η	Χαρά.	
	
Τότε	πέφτει	στο	ταψί	
λίγο	γέλιο,	
Φι	Χι	Ψι	και	Ωμέγα,	
ψήνεται,	
διαμάντι	γίνεται	
μέσα	στο	ψωμί,	στην	πίτα	
και	στο	πιάτο	του	Νικήτα»	
	
Σίγμα	Ταυ,	
καμιά	φορά,	
Ύψιλον,	
κλαίει	η	Χαρά.	
	
Πέφτουν	τότε	στο	ταψί	
τρία	δάκρυα,	
Φι	Χι	Ψι	και	Ωμέγα,	
Ψήνονται,	
χαλίκια	γίνονται	
μέσα	στο	ψωμί,	στην	πίτα	
και	στο	πιάτο	του	Νικήτα.»	
(Βιβλίο:	30	«Μια	μέρα	στη	θάλασσα»,	τάξη	Β΄,	σελ.	29).	

	
Ο	ρόλος	της	συζύγου	

Η	γυναίκα	σκιαγραφείται	ως	σύζυγος,	από	τη	μία	με	αρνητικά	χαρακτηριστικά	και	από	την	
άλλη	εμφανίζεται	με	αρετές,	χειραφετημένη	και	ανεξάρτητη.	Σ’	ένα	λαϊκό	μύθο	η	γυναίκα	
παρουσιάζεται	πιο	πονηρή	και	από	την	αλεπού.	Απεικονίζεται	με	ένα	βιβλικό	τρόπο,	είναι	
η	 «Εύα	 που	 εξαπάτησε»	 και	 παρέσυρε	 ηθικά	 τον	 άντρα	 της,	 να	 φερθεί	 αχάριστα	 στην	
αλεπού	 που	 τον	 ευεργέτησε.	 Η	 άλλη	 αναφορά	 που	 προβάλλει	 τη	 γυναίκα	 ως	 σύζυγο,	
αποτελεί	 συνέχεια	 της	 ιστορίας	 του	 Ξανθού	 Γεωργού	 και	 της	 νεράιδας	 Λενίτσας	 που	
εγκαταλείπει	τον	Ξανθό	Γεωργό,	γιατί	την	απατά	στον	ύπνο	του,	όταν	ονειρεύεται	την	κόρη	
του	πασά.	Σημαντικό	είναι	να	σημειωθεί,	ότι	η	γυναίκα	είναι	αυτή	που	επιβάλλει	τη	λύση	
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του	 γάμου	με	 τη	φυγή	 της.	Όμως	ο	 σύζυγος	 παραμένει	 δεμένος	 μαζί	 της,	 αφού	δεν	 του	
επιτρέπει	η	νεράιδα	να	ξαναπαντρευτεί.	
	
«Μια	νύχτα	με	φεγγάρι,	ρωτάει	η	Λενίτσα	τον	άντρα	της:	
-Πού	πας	όταν	κοιμάσαι;	
-Πουθενά	δεν	πάω.	
-Με	ποιον	μιλάς	στον	ύπνο	σου;	
-Δε	μιλάω	με	κανέναν.	
-Τι	βλέπεις	στα	όνειρα	σου;	
-Τίποτα	δε	βλέπω.	Ποτέ	δε	βλέπω	όνειρα	της	απαντάει	αυτός	και	
πέφτει	και	κοιμάται.	Η	Λενίτσα	δεν	κοιμάται.	Κάθεται	στο	στρώμα.	Ο	
Ξανθός	Γεωργός	χαμογελάει	γιατί	βλέπει	ένα	ωραίο	όνειρο.	Βλέπει	
στον	ύπνο	του	την	κόρη	του	πασά...	
Φεύγει	η	Λενίτσα…	
(Βιβλίο:	2β	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό	2.	Η	Λενίτσα»,	τάξη	Γ΄,	σελ.	32).	
	

Η	γυναίκα	ως	ερωτικό	υποκείμενο	
Η	γυναίκα	ως	ερωτικό	υποκείμενο	καταγράφεται	με	παραδοσιακά	αλλά	και	με	διευρυμένα	
χαρακτηριστικά.	 Σ’	 ένα	 κείμενο	 της	 Γ΄	 τάξης	η	 γυναίκα	παρουσιάζεται	σε	παθητικό	ρόλο,	
είναι	«το	τριαντάφυλλο	που	κόβεται»,	στέκεται	εκεί	όμορφη	και	άβουλη	και	περιμένει	την	
αρπαγή.	Συμβολικά	αναπαρίσταται	η	ερωτική	πράξη,	όπου	ο	άντρας	ο	δραστήριος	«κόβει»,	
τέμνει	την	γυναίκα	και	την	αποκόπτει	από	την	εξουσία	του	πατέρα.	Στα	παραμύθια,	όπως	
υποστηρίζει	η	Φρειδερίκου	(1995),	η	κόρη	υφίσταται	δύο	εξουσίες,	από	τη	σκληρή	πατρική	
εξουσία	 περνά	 στη	 συζυγική	 εξουσία	 που	 τη	 μετατρέπει	 σε	 παθητικό	 αποδέκτη	 της	
συζυγικής	αγάπης,	στο	ρόλο	της	άβουλης,	γυναίκας	κούκλας.	
	
«Η	 κόρη	 του	 πασά	 ήταν	 στο	 παράθυρο	 της.	 Σαν	 σαΐτα	 πέρασε	 αυτός.	 Την	 άρπαξε	 σαν	
τριαντάφυλλο	από	 τη	 γλάστρα.	 Την	πήρε	στο	αλογάκι	 του	και	πέταξαν	μαζί	μακριά,	στην	
Ανατολή».	
(Βιβλίο:	2β	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	2.	Η	Λενίτσα»,	τάξη	Γ΄,	σελ.48)]	
	
Στο	πλαίσιο	των	διευρυμένων	ρόλων	η	γυναίκα	απεικονίζεται	σε	ένα	σύγχρονο	παραμύθι	
με	 πιο	 δυναμικά	 χαρακτηριστικά	 στη	 διεκδίκηση	 του	 έρωτα	 της.	 Η	 Περπερίτσα	
εναντιώνεται	 στη	 θέληση	 των	 αδελφών	 της	 και	 ακολουθεί	 τον	 	 Ξυλοκόπο	 με	 τα	 ωραία	
μάτια,	που	δεν	έχει	φωνή	αλλά	μιλάν	τα	μάτια	του	για	την	αγάπη	του.	
	
«…Λέει	μια	μέρα	η	Περπερίτσα	στα	αδέρφια	της:	
-Ο	Ξυλοκόπος	με	τα	Ωραία	Μάτια	με	αγαπάει..	
-Ψέματα	λέει!	φώναξαν	τα	αδέρφια	της.	
-Τα	μάτια	δε	λένε	ψέματα.	Απάντησε	η	Περπερίτσα.	Και	τον	αγάπησε	κι	
αυτή.	Παντρεύτηκαν,	έκαναν	πολλά	παιδιά	κι	έζησαν	αυτοί	καλά	κι	
εμείς	καλύτερα».	
(Βιβλίο:	2α	«Μια	φορά	κι	ένα	καιρό-	1.Γαρδένια	και	τριαντάφυλλο»,τάξη	Γ΄,	σελ.	6).	
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3.3	Σύνοψη-Ερμηνεία	
Συνοψίζοντας	 για	 τους	 ρόλους	 των	φύλων	 στον	 ιδιωτικό	 χώρο-οικογένεια	 διαπιστώνεται	
ότι	παρουσιάζονται	σε	δύο	πλαίσια.	Στο	πλαίσιο	των	παραδοσιακών	ρόλων	όπου	τα	φύλα	
απεικονίζονται	 με	 έμφυλους	 διαχωρισμούς	 και	 διχοτομίες	 και	 στο	 πλαίσιο	 των	
διευρυμένων,	 σύγχρονων	 ρόλων,	 όπου	 καταγράφεται	 συμμετρικότητα	 και	 ισοτιμία	 στην	
απεικόνιση.	
Ο	άντρας,	στο	πλαίσιο	των	παραδοσιακών	ρόλων,	παρουσιάζεται	στο	ρόλο	του	πατέρα	να	
κατέχει	θέση	με	υψηλό	κύρος	στην	οικογένεια,	διαθέτοντας	τα	συστατικά	της	πατριαρχικής	
εξουσίας,	 τη	γνώση	από	τη	μια	και	 τη	δύναμη	από	την	άλλη	να	επιβάλει	 τη	θέλησή	του.	
Σύμφωνα	με	τον	Feldman,	«τα	δύο	σημαντικότερα	συστατικά	του	πατρικού	ρόλου	είναι	ότι:	
α)	ο	πατέρας	φροντίζει	 για	 την	οικονομική	ασφάλεια	της	οικογένειας	είναι	δηλαδή	 -ένας	
σωστός	οικονομικός	χορηγός	και	β)εφαρμόζει	σθεναρά	την	πειθαρχία»	(Feldman,	2000,	σ.	
149).		
Η	 γυναίκα	 από	 την	 άλλη	 εμφανίζεται,	 στα	 περισσότερα	 παραθέματα,	 στους	 ρόλους	 της	
μητέρας,	 της	 παιδαγωγού,	 της	 νοικοκυράς,	 αυτής	 που	 φροντίζει	 τα	 παιδιά.	 Με	 την	
ανάδυση	της	πατριαρχίας	ο	κοινωνικός	κόσμος	οργανώνεται	με	κυρίαρχους	τους	άνδρες	να	
κατέχουν	 την	 ιδιοκτησία	 και	 την	 εξουσία	 και	 τις	 γυναίκες	 να	 περιορίζονται	 στον	 οικιακό	
χώρο	(Εvans,	2004).		
Με	βάση	τις	διαφορές	των	φύλων	(βιολογικές,	ψυχολογικές,	νοητικές)	που	παρουσιάζονται	
φυσικοποιημένες,	 διαχωρίζεται	 ο	 κοινωνικός	 χώρος	 σε	 ιδιωτικό	 και	 δημόσιο	 και	
δημιουργούνται	 οι	 δυο	 σφαίρες	 επιρροής	 των	 φύλων.	 Οι	 γυναίκες	 τοποθετούνται	 στον	
οικιακό	 χώρο	 σε	 συγκεκριμένο	 τύπο	 οικογένειας	 με	 πατριαρχική	 οργάνωση	 του	
νοικοκυριού,	 μονογαμία	 και	 οικογενειακό	 καταμερισμό	 της	 εργασίας.	 Αναλαμβάνουν	 τη	
βιολογική	 αναπαραγωγή	 με	 τη	 μητρότητα	 και	 τη	 φροντίδα	 των	 παιδιών,	 αλλά	 και	 την	
κοινωνική	 αναπαραγωγή	με	 τον	 παιδαγωγικό	 τους	 ρόλο.	Η	 κοινωνική	 αναπαραγωγή	 του	
εργατικού	 δυναμικού	 γίνεται	 μέσω	 της	 επέκτασης	 του	 οικογενειακού	 καταμερισμού	
εργασίας	στο	διαχωρισμό	κοινωνικής	παραγωγής	και	οικιακής	σφαίρας	(Arnot,	2006).	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Bourdieu	 (2007),	 οι	 γυναίκες	 αποκλεισμένες	 από	 το	 ΄΄σύμπαν	 των	
σοβαρών	 πραγμάτων΄΄	 από	 το	 δημόσιο	 βίο,	 παραμένουν	 εγκλωβισμένες	 σε	 ένα	
΄΄οικιακόσύμπαν΄΄και	 σε	 δραστηριότητες	 κοινωνικής	 αναπαραγωγής	 της	 γενιάς.	 Είναι	
αυτές	που	διατηρούν	 τη	σύνδεση	 και	 την	ακεραιότητα,	 τη	συγγένεια	 της	οικογένειας,	 το	
κοινωνικό	 κεφάλαιο	 δηλαδή,	 μέσω	 μιας	 σειράς	 τελετουργιών,	 όπως	 είναι	 τήρηση	 των	
εθίμων,	οι	γιορτές	και	τα	γεύματα.	Η	θέση	και	οι	ρόλοι	του	άνδρα	και	της	γυναίκας	στην	
οικογένεια	 είναι	 απολύτως	 διαφοροποιημένοι	 και	 όπως	 υποστηρίζει	 η	 Κατάκη	 (1998),	 η	
προσφορά	τους	στην	οικογένεια	εκφράζεται	του	μεν	άνδρα	με	τα	αγαθά	που	παρέχει,	ενώ	
της	γυναίκας	συνδέεται	με	τη	φροντίδα	που	προσφέρει	
Υπάρχουν	όμως	και	κείμενα	όπου	ο	ρόλος	του	άνδρα	στην	οικογένεια,	απεικονίζεται	με	πιο	
σύγχρονα	 χαρακτηριστικά.	 Εμπλουτίζεται	 ο	 ρόλος	 του	 με	 στοιχεία	 τρυφερότητας,	 με	
έκφραση	 συναισθημάτων.	 Ασχολείται	 με	 οικιακά	 καθήκοντα,	 μαγειρεύει,	 καθαρίζει	 το	
σπίτι,	 όμως,	 όπως	 επισημαίνει	 η	 Δεληγιάννη	 Κουϊμτζή	 (1987),	 η	 προβολή	 το	 άνδρα	 σε	
οικιακά	καθήκοντα	δεν	αποτελεί	από	μόνη	της	μια	αλλαγή	της	αντρικής	ταυτότητας,	για	να	
εξαλειφθούν	τα	στερεότυπα	πρέπει	να	παρουσιαστούν	και	τα	δύο	φύλα	σε	ποικιλία	ρόλων.	
Στα	 βιβλία	 της	 μειονοτικής	 εκπαίδευσης	 ο	 άνδρας,	 ως	 σύζυγος,	 απεικονίζεται	 με	 πιο	
ρεαλιστικούς	όρους.	Εμφανίζεται	να	αντιμετωπίζει	ένα	δίλλημα	ανάμεσα	στην	γυναίκα	του	
που	αγαπά	και	σε	μια	άλλη	γυναίκα	που	ονειρεύεται.	
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Ο	συζυγικός	 ρόλος	 της	 γυναίκας	παρουσιάζεται	 μέσα	από	δύο	παραμύθια,	 όπου	 έχουμε	
δύο	διαφορετικές	απεικονίσεις.	Η	 γυναίκα	παρουσιάζεται	ως	πονηρό	πνεύμα	που	πείθει	
τον	άντρα	της	να	διολισθήσει	ηθικά,	ενώ	η	δεύτερη	απεικόνιση	παρουσιάζει	μια	γυναίκα-
νεράιδα	που	με	την	ηθική	του	φύλου	της,	ανατρέπει	όλες	τις	αντιλήψεις	για	το	ρόλο	της	
δειλής,	υπάκουης	συζύγου.	Η	πρώτη	απεικόνιση	έχει	ένα	διπλό	τρόπο	ανάγνωσης.	Από	τη	
μια	 όπως	 αναφέρει	 ο	 Παπαταξιάρχης	 (2006),	 οι	 αντιλήψεις	 για	 τη	 φύση/ρόλο	 των	
γυναικών	 στο	 χώρο	 της	Μεσογείου,	 τις	 τοποθετούν	 στο	 μεταίχμιο	 χώρο	 δαιμονικού	 και	
θείου,	 φύσης	 και	 πολιτισμού,	 είναι	 υπεύθυνες	 για	 την	 απώλεια	 του	 παράδεισου,	
βρίσκονται	κοντύτερα	στο	κακό	και	 την	πονηρία.	Από	την	άλλη	η	γυναικεία	πονηριά	που	
παρουσιάζεται	 με	 αρνητική	 μορφή,	 έχει	 και	 μια	 λανθάνουσα	 θετική	 διάσταση.	 Είναι	 η	
γενικότερη	 ικανότητα	 των	 γυναικών	 να	 περιορίσουν	 την	 ανδρική	 εξουσία,	 ένας	 τρόπος	
αντίστασης	των	γυναικών	στην	αρσενική	κυριαρχία.	
Στα	 παραμύθια,	 στους	 μύθους,	 στους	 θρύλους,	 στους	 νόμους	 και	 τις	 θρησκευτικές	
δοξασίες,	 συναντιούνται	 επιβιώσεις	 παλαιότερων	 μορφών	 ζωής	 και	 συγκρότησης	 των	
κοινωνιών	που	νομιμοποιούν	τα	κοινωνικά	πρότυπα	της	εποχής	.	Όπως	ο	μύθος	της	Εύας	
και	 της	 Πανδώρας,	 όπου	 η	 γυναίκα	 γίνεται	 μεσολαβητής	 της	 γέννησης	 του	 κακού	 στον	
κόσμο	(Κανατσούλη	1990).	
Στο	 δεύτερο	 παραμύθι	 η	 γυναίκα	 στον	 συζυγικό	 ρόλο	 παρουσιάζεται	 με	 αρετές	 που	
θεωρούνται	 αντρικές,	 όπως	 η	 δύναμη	 χαρακτήρα,	 η	 ανεξαρτησία,	 ο	 αυτοσεβασμός,	 η	
αφοβία.	Η	γυναίκα-νεράιδα	εγκαταλείπει	το	σύζυγο	της	όταν	αντιλαμβάνεται	ότι	την	απατά	
στον	ύπνο	του.	Έτσι	περνά	στον	μεταφυσικό	κόσμο,	τον	οποίο	απαρνήθηκε	για	χάρη	των	
αισθημάτων	της.	Η	συζυγική	σχέση	παρουσιάζεται	σε	κρίση,	τα	πρόσωπα	σκιαγραφούνται	
με	αντιφατικά	αισθήματα	και	σε	καταστάσεις	αποφάσεων	και	διλημμάτων.	Το	παραμύθι	
αυτό	 της	 Μαριανίνας	 Κριεζή,	 παρότι	 είναι	 ένα	 σύγχρονο	 παραμύθι,	 έχει	 στοιχεία	 του	
μαγικού	παραμυθιού	όπως	τα	περιγράφει	η	Χατζητάκη	Καψωμένου(2002),	όπου	η	ηρωίδα	
η	Λενίτσα	διαβαίνει	τα	όρια	πραγματικού	και	φανταστικού	κόσμου.	Η	σύζυγος	Λενίτσα	του	
Ξανθού	 Γεωργού	 είναι	 μια	 ισχυρή	 γυναίκα,	 είναι	 ένα	 νομαδικό	 υποκείμενο	 που	 περνάει	
από	την	μια	κατάσταση	στην	άλλη,	από	τον	ένα	κόσμο	στον	άλλο.	Από	πεδίο	διεκδίκησης	
των	αντρών	ή	πονηρό	πνεύμα	η	Λενίτσα,	παρουσιάζεται	σαν	υποκείμενο	ενεργό	που	δρα	
μετωπικά,	αναλαμβάνει	 τη	 ζωή	 της	και	αποχωρεί	όταν	κρίνει	ότι	ο	σύζυγος	 της	επιθυμεί	
μια	άλλη	γυναίκα.	
Ο	 άνδρας	ως	 ερωτικό	 υποκείμενο,	 παρουσιάζεται	 με	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 ηγεμονικού	
ανδρισμού	 που	 σύμφωνα	 με	 τον	 Πολίτη	 (2006),	 συγκροτεί	 σχέσεις	 κυριαρχίας	 και	
υποτέλειας,	τόσο	μεταξύ	των	φύλων,	όσο	και	μέσα	από	τα	φύλα,	στηρίζεται	στην	άσκηση	
δύναμης	και	εξουσίας	και	οργανώνεται	πάνω	στην	σωματική	δύναμη	και	την	επιβολή.	
Η	γυναίκα	ως	ερωτικό	υποκείμενο,	παρουσιάζεται	ως	πεδίο	διεκδίκησης	των	αντρών,	αλλά	
και	 ως	 αυτή	 που	 διεκδικεί	 την	 ερωτική	 της	 επιλογή	 και	 συγκρούεται	 με	 πατριαρχικές	
αντιλήψεις	και	 τα	πρόσωπα	που	τις	εκφράζουν.	Αυτό	που	διαπιστώνεται	από	τα	κείμενα	
είναι,	 ότι	 οι	 γυναίκες	 που	 υπερβαίνουν	 τον	 έμφυλο	 ρόλο,	 αλλάζουν	 τις	 προοπτικές	 των	
ερωτικών	 σχέσεων	 τους,	 αποδομούν,	 καταλύουν	 την	 εξουσία	 ενός	 άντρα.	 Όπως	
υποστηρίζει	 ο	 ριζοσπαστικός	 φεμινισμός,	 η	 ανδρική	 κυριαρχία	 δεν	 περιορίζεται	 στο	
δημόσιο	χώρο	μόνο,	αλλά	εκτείνεται	στον	ιδιωτικό	όπου	οι	σεξουαλικές	σχέσεις	αποτελούν	
πεδίο	 επιβολής	 της	 (Bryson,	 2005).Οι	 αλλαγές	 του	 ερωτικού	 ρόλου	 των	 γυναικών	 δεν	
γίνονται	μόνο	απέναντι	στην	εξουσία	των	προσώπων,	αλλά	και	απέναντι	στις	σημασίες	των	
ρόλων	που	πρέπει	να	διεκπεραιώσουν	και	στις	σχέσεις	που	πρέπει	να	αναπτύξουν.	
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4.	Συμπεράσματα	
Γενικότερα,	 αυτό	 που	 διαπιστώνεται	 από	 την	 έρευνα	 των	 βιβλίων	 του	 μειονοτικού	
σχολείου,	είναι	η	σαφής	πρόθεση	του	‘’Προγράμματος	Εκπαίδευση	Μουσουλμανοπαίδων’’	
(ΠΕΜ)	να	αρθούν	οι	διχοτομίες	 του	φύλου	που	διαχωρίζουν	τον	κόσμο	των	αντρών,	από	
αυτό	των	γυναικών.	Η	παρουσίαση	των	ρόλων,	των	σχέσεων	και	των	χαρακτηριστικών	των	
φύλων	σε	δύο	πλαίσια,	το	παραδοσιακό	και	το	διευρυμένο-σύγχρονο	πλαίσιο,	φαίνεται	να	
φανερώνει	την	πρόθεση	των	συγγραφέων	να	παρουσιάσουν	απεικονίσεις	για	τα	φύλα	που	
σχετίζονται	με	την	κατάσταση	της	μειονοτικής	κοινωνίας.	Έτσι	λοιπόν	οι	συγγραφείς	έχουν	
τη	 δυνατότητα	 να	 παρουσιάσουν	 τα	 παραδοσιακά	 χαρακτηριστικά	 της	 μειονοτικής	
κοινωνίας	και	από	την	άλλη	να	συμπεριλάβουν	τις	αλλαγές	που	επισυμβαίνουν	σ’	αυτήν	ως	
προς	τα	φύλα..		
Η	παρουσίαση	των	δύο	φύλων	στον	ιδιωτικό	χώρο-οικογένεια	σε	δύο	πλαίσια,	μοιάζει	να	
πραγματοποιήθηκε	 στη	 λογική	 των	 προσεκτικών	 χειρισμών	 του	 σεβασμού	 της	
πολιτισμικής,	θρησκευτικής	και	κοινωνικής	 ιδιαιτερότητας	της	μειονότητας,	που	αποτελεί	
μάλιστα	έναν	από	τους	στόχους	του	ΠΕΜ(	Δραγώνα	&	Φραγκουδάκη,	2008).	Η	άρση	των	
στερεοτύπων	και	η	παρουσίαση	της	ισοτιμίας,	ή	της	συμμετρικότητας	των	φύλων	με	έναν	
τρόπο	που	δε	θα	λάμβανε	υπόψη	το	μειονοτικό	πολιτισμικό	περιβάλλον,	θα	δημιουργούσε	
ενδεχομένως	αντιδράσεις	στη	μειονοτική	κοινωνία	στην	οποία	οι	οικογενειακοί	ρόλοι	και	
σχέσεις	ρυθμίζονταν	έως	πρόσφατα	από	τον	ιερό	κανόνα	του	Ισλάμ(σαρία).		Ακόμη	ίσως	θα	
δημιουργούσε	 την	 αίσθηση	 της	 αποξένωσης	 στα	 παιδιά,	 καθώς	 θα	 αντιμετώπιζαν	
παραστάσεις	που	δεν	είχαν	καμιά	σχέση	με	τη	ζωή	τους.	Αντίθετα,	όπως	υποστηρίζουν	οι	
Δραγώνα	 και	 Φραγκουδάκη	 (2008),	 κατά	 τη	 συγγραφή	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού	 έγινε	
προσπάθεια	 τα	 βιβλία	 να	 περιέχουν	 στοιχεία,	 όπου	 τα	 παιδιά	 θα	 αναγνωρίζουν	 την	
ιδιαίτερη	ταυτότητα	και	το	άμεσο	περιβάλλον	τους.		
Μέσω	 των	 δύο	 πλαισίων,	 τα	 πρόσωπα	 του	 άνδρα	 και	 της	 γυναίκας	 παρουσιάζονται	 με	
πολλαπλότητα	και	ποικιλία.	Συχνά,	στα	ίδια	πρόσωπα	συνυπάρχουν	παραδοσιακά	έμφυλα	
στοιχεία	 αλλά	 και	 χαρακτηριστικά	 που	 ξεπερνούν	 τις	 στερεοτυπίες.	 Η	 πολλαπλότητα	
παρουσίασης	 των	 φύλων	 είναι	 δυνατή,	 γιατί	 αρκετά	 κείμενα	 αποτελούν	 αφήγηση	 που	
εξελίσσεται	 στα	 διάφορα	 κεφάλαια	 των	 μαθημάτων.	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 δίνεται	 η	
δυνατότητα,	τα	πρόσωπα	των	κειμένων	να	εμφανίζονται	σε	διάφορες	εκφάνσεις	της	ζωής	
τους,	 αλλού	 με	 παραδοσιακό	 τρόπο,	 αλλού	 με	 σύγχρονα	 στοιχεία	 που	 αίρουν	 τις	
τυποποιήσεις	 του	 φύλου.	 Έτσι	 είναι	 πιθανόν,	 τα	 παιδιά	 να	 αντιληφθούν	 με	 ρεαλιστικό	
τρόπο	 τη	 ζωή	 των	 ηρώων/ίδων,	 καθώς	 συνυπάρχουν	 οι	 διαφοροποιήσεις,	 αλλά	 και	 οι	
ομοιότητες	 των	 φύλων.	 Με	 αυτές	 τις	 απεικονίσεις	 εξαλείφεται	 ο	 διχοτομικός	 τρόπος	
παρουσίασης	 των	 φύλων	 και	 οι	 κόσμοι	 των	 αντρών	 και	 γυναικών	 παύουν	 να	
αναπαριστώνται	ως	εκ	διαμέτρου	αντίθετοι.	Τα	παιδιά	στις	μικρές	τάξεις	ασυνείδητα,	στις	
μεγαλύτερες	 πιο	 συνειδητά,	 αποκτούν	 την	 αντίληψη	 ότι	 το	 φύλο	 δεν	 αποτελεί	 ένα	
καθοριστικό	παράγοντα	που	δημιουργεί	διαχωρισμούς,	αποκλεισμούς	και	ανισότητα.	
Όσον	 αφορά	 τις	 προθέσεις	 του	 ελληνικού	 κράτους,	 ως	 προς	 την	 εκπαίδευση	 της	 νέας	
γενιάς	 της	 μειονότητας,	 φαίνεται	 να	 αναδύεται	 η	 βούληση	 του	 για	 μια	 ισότιμη	 και	
συμμετρική	κοινωνικοποίηση	αγοριών	και	κοριτσιών.	Μέσα	από	το	σχολείο,	οι	μαθητές	και	
οι	μαθήτριες	θα	διαμορφώσουν	στάσεις	αντιλήψεις	 και	πρακτικές	 για	 τους	μελλοντικούς	
τους	 ρόλους,	 που	 δε	 θα	 τους	 διαφοροποιούν	 ως	 προς	 το	 φύλο,	 θα	 αναλαμβάνουν	
ισότιμους	κοινωνικούς	ρόλους,	πέρα	από	τη	διάκριση	των	φύλων.	
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Καταλήγοντας	 διαπιστώνουμε	 ότι	 αναφορικά	 με	 το	 φύλο,	 καταγράφεται	 μια	 καινούρια	
πραγματικότητα	 στα	 γλωσσικά	 εγχειρίδια	 του	 μειονοτικού	 σχολείου.	 Τα	 δυο	 πλαίσια	
(παραδοσιακό	 και	 διευρυμένο)	 μέσω	 των	 οποίων	 παρουσιάζονται	 τα	 φύλα,	 αφενός	
διατηρούν	το	κοινωνικό	μόρφωμα	της	πατριαρχικής	οργάνωσης	και	αφετέρου,	προτείνουν	
τη	 μετάβαση	 σε	 σύγχρονες	 μορφές	 οικογενειακής	 και	 κοινωνικής	 συγκρότησης,	 που	
χαρακτηρίζεται	από	ισότιμες	σχέσεις	των	φύλων.	
Τα	πορίσματα	της	παρούσας	εργασίας	ενδεχομένως	να	είναι	 χρήσιμα	για	 τη	συγκρότηση	
προτάσεων	 σχετικών	 με	 διορθωτικές	 αλλαγές	 στα	 γλωσσικά	 εγχειρίδια	 του	 μειονοτικού	
σχολείου.	Θα	μπορούσαν	 τα	 κείμενα	 των	μεγάλων	 τάξεων	 να	 είναι	 ανοιχτά	ως	προς	 την	
τελική	λύση	τους.	Τα	παιδιά	θα	είχαν	τη	δυνατότητα	να	δουλεύουν	την	πολλαπλότητα	των	
χαρακτηριστικών	 των	 ηρώων	 και	 ηρωίδων,	 την	 αλληλεπίδραση	 των	 σχέσεων	 τους.	 Θα	
επινοούσαν	 αυτά	 τα	 ίδια	 τη	 λύση	 ή	 τις	 λύσεις	 των	 ιστοριών	 και	 με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 θα	
μπορούσαν	να	στοχαστούν	ουσιαστικά	πάνω	στις	διαφορετικές	ταυτότητες	των	αντρών	και	
των	γυναικών,	τις	αντιφάσεις,	τις	αντινομίες	των	ρόλων	τους	και	εντέλει	θα	εσωτερικεύουν	
τις	 πολλαπλές	 και	 ποικίλες	 δυνατότητες	 παρουσίασης	 και	 ύπαρξης	 των	 φύλων.	 Έτσι	 τα	
κείμενα	των	γλωσσικών	εγχειριδίων	θα	απαλλάσσονταν,	ενδεχομένως,	από	την	τυπολογία	
του	 ανδρισμού,	 της	 θηλυκότητας	 και	 των	 φυσικοποιημένων	 διαφορών	 και	 διχοτομιών	
τους.	 Επιπροσθέτως,	 τα	ανοιχτά	σε	 λύσεις	 κείμενα,	 δίνουν	 τη	δυνατότητα	στα	παιδιά	 να	
διαμορφώσουν	 τις	 ιστορίες	 πάνω	 στο	 οικογενειακό	 πλαίσιο	 αναφοράς	 τους,	 με	 βάση	 τη	
δική	 τους	βιωμένη	εμπειρία.	 Εξάλλου	όπως	επισημαίνουν	οι	Δραγώνα	και	Φραγκουδάκη	
(2008),το	 πρόγραμμα	 του	 ΠΕΜ	 στηρίζεται	 στη	 βιωματική	 μάθηση	 που	 ξεκινάει	 από	 τις	
εμπειρίες	 και	 τις	 γνώσεις	 των	 ίδιων	 των	 παιδιών.	 Έτσι	 τα	 θέματα	 που	 τους	 απασχολούν	
στην	οικογενειακή	τους	ζωή,	είναι	πιθανόν	να	τεθούν	στη	διαδικασία	της	διερώτησης,	του	
αναστοχασμού,	δίνοντας	τους	και	το	αίσθημα	της	δυνατότητας	αλλαγής.		
Το	ζήτημα	όμως,	δεν	είναι	να	αλλάξουν	μόνο	οι	απεικονίσεις	των	φύλων	στο	περιεχόμενο	
των	 κειμένων,	 πράγμα	 που	 θα	 αποτελούσε	 μια	 φεμινιστική	 θεσμική	 αλλαγή.	 Η	 αλλαγή	
οφείλει	 να	 επεκτείνεται	 και	 στις	 ίδιες	 τις	 διαδικασίες	 της	 μάθησης,	 τις	 σχετικές	 με	 το	
αντικείμενο	 της	 διδασκαλίας	 και	 το	 περιεχόμενο	 των	 κειμένων.	 Στο	 πλαίσιο	 μιας	
εκπαιδευτικής	 πολιτικής	 που	 θα	 στόχευε	 στην	 προώθηση	 της	 ισότητας	 των	 δύο	 φύλων	
στην	εκπαίδευση,	σημαντικό	θα	ήταν	να	οικοδομηθεί	εκείνο	το	διδακτικό	πλαίσιο,	όπου	το	
παιδί	μέσα	από	μια	συνειδητή	διαδικασία	θα	ανακαλύψει	τις	σύνθετες	σχέσεις	των	φύλων,	
τις	 ομοιότητες,	 τις	 αντιθέσεις	 και	 τις	 πολλαπλές	 δυνατότητες	 ύπαρξης	 των	 αντρών	 και	
γυναικών.	Τα	κείμενα	και	η	επεξεργασία	τους	οφείλουν	να	δημιουργήσουν	νέες	ταυτότητες	
και	 πρότυπα,	 που	 χαρακτηρίζονται	 από	 αμοιβαίες	 μετατοπίσεις	 των	 φύλων,	 κατά	 τις	
οποίες	οι	αρετές	του	ενός	τύπου	θα	γίνουν	αξίες	του	άλλου.		
Σ΄	αυτό	ο	σημείο	αξίζει	να	επισημανθεί	πως	η	άρση	των	ανισοτήτων	και	η	εξάλειψη	των	
έμφυλων	 διακρίσεων-διαφοροποιήσεων	 στο	 σχολείο	 δεν	 θα	 επιτευχθεί	 αν	 δεν	 αλλάξει	
συνολικά	 ο	 χαρακτήρας	 της	 εκπαιδευτικής	 πολιτικής,	 προς	 μια	 κατεύθυνση	 που	 θα	
προωθήσει	 τη	συμμετρικότητα	 των	φύλων	 και	 τις	αξίες	 της	αρμονικής	συνύπαρξης	 τους.	
Όπως	 υποστηρίζει	 ο	 Πολίτης	 (2006),	 πέρα	 από	 την	 αλλαγή	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού,	
απαιτείται	 αρχικά	 ένας	 συστηματικός	 σχεδιασμός	 των	 αναλυτικών	 προγραμμάτων,	 όπως	
και	 στρατηγικές	 αντιμετώπισης	 αντιλήψεων	 που	 ιεραρχούν	 τα	φύλα	 και	 διατρέχουν	 όλο	
την	εκπαιδευτική	διαδικασία.	Πρόκειται	για	μια	εκπαιδευτική	πολιτική	που	θα	προσβλέπει	
στην	 άμβλυνση	 και	 την	 κατάργηση	 της	 ανδροκρατικής	 οργάνωσης	 των	 αναλυτικών	
προγραμμάτων,	 στον	 μετασχηματισμό	 της	 οργάνωσης	 και	 διοίκησης	 των	 σχολείων,	 που	
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καταργεί	 την	 ανωτερότητα,	 τον	 ανταγωνισμό	 των	 ανδρών,	 ακολουθώντας	 πρακτικές	
συνεργατικότητας	και	δημοκρατίας.	
Τέλος	ο	πιο	σημαντικός	παράγοντας	αλλαγής	του	σχολείου	προς	μια	προοπτική	ισότητας,	
σχετίζεται	 με	 τους	 ίδιους	 τους	 εκπαιδευτικούς.	 Από	 την	 πλευρά	 της	 εκπαιδευτικής	
πολιτικής	 πρέπει	 να	 οργανωθούν	 επιμορφωτικά	 προγράμματα	 για	 τους	 εκπαιδευτικούς.	
Όμως,	όπως	επισημαίνουν	οι	Δημητρίου,	Λαγοπούλου	και	Πετρίδης	(2007),	οι	γνώσεις	δεν	
αρκούν,	 χρειάζεται	 οι	 ίδιοι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 να	 περάσουν	 σε	 αλλαγές	 των	 στάσεων,	 των	
αντιλήψεων	 τους,	 να	 εμπλακούν	 σε	 διαδικασίες	 αναστοχασμού,	 κριτικής	 θεώρησης	 και	
επαναξιολόγησης	 του	 διδακτικού	 τους	 έργου.	 Όταν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 συνειδητοποιήσουν	
τις	δικές	τους	εκπαιδευτικές	πρακτικές	σε	σχέση	με	τη	διαχείριση	του	φύλου	στο	σχολείο,	
τις	 πολλαπλές	 θέσεις	 που	 καταλαμβάνουν	 ως	 υποκείμενα,	 συγκροτώντας	 πολλές	
ταυτότητες	 και	 περάσουν	 στην	 αποδόμηση	 των	 παραδοχών	 τους,	 τότε	 θα	 πάψουν	 να	
αναπαράγουν	τα	άκαμπτα	σχήματα	των	έμφυλων	θεωρήσεων.	
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Αναγνώσεις	της	Αρχαίας	Ιστορίας:	Μια	κριτική	προσέγγιση	των	
σχολικών	αρχαιολογικών	αφηγήσεων	υπό	το	πρίσμα	της	

ιδεολογικής	αποικιοποίησης	
	
	

Κωνσταντίνα	Παπακώστα	
Φιλόλογος,	1ο	Γυμνάσιο	Περαίας,		

Μεταδιδακτορική	ερευνήτρια	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	
	
	

«Ενάμιση	αιώνα	τώρα	ελεύθερο	κράτος	κι	ακόμη	μας	δυναστεύουν	αγάδες	κάθε	
λογής,	απ’	τον	εισπράχτορα	του	λεωφορείου	ως	το	Διοικητή	της	Εθνικής,	απ’	το	Βαν	Φλητ	

της	Ύδρεξ	ως	τους	Εξοχοτάτους	Πιουριφόυ,	και	Λαμπουίς,	τους	ανθύπατους	της	Νέας	
Ρώμης	στο	κρατίδιο	των	Γραικύλων»	

	(Σ.	Τσίρκας,	Χαμένη	Άνοιξη)	
	

Περίληψη	
Η	 συζήτηση	 που	 σχετίζεται	 με	 την	 ιδεολογική	 χρήση	 (βλ.	 Diaz-Andreu	 &	 Champion,	 1996)	 και	 την	
αποικιοποίηση	του	παρελθόντος	(βλ.	Meskell,	1998;	Trigger,	1984,	1995)	μετράει	ήδη	τέσσερις	δεκαετίες	στον	
ευρύτερο	 χώρο	 των	ανθρωπιστικών	 επιστημών.	 Στο	πλαίσιο	αυτού	 του	προβληματισμού	 έχει	 υποστηριχθεί	
ότι	αρχαιολογικά	τεκμήρια	και	αρχαιολογική	θεωρία	χρησιμοποιήθηκαν	για	να	αποδείξουν	ότι	συγκεκριμένες	
περιοχές	ήταν	φορείς	πρωτόγονου	και	παρωχημένου	πολιτισμού	και	ως	εκ	τούτου	η	αποικιoποίησή	τους	από	
τη	 “Δύση”	 αιτιολογημένη	 και	 αναπόφευκτη.	 Η	 Ελλάδα	 κατέχει	 μια	 αξιοσέβαστη	 θέση	 σε	 αυτόν	 τον	
προβληματισμό,	αφού	έχει	 ευρέως	αναλυθεί	η	προσάρτηση	και	η	οικειοποίηση	 του	κλασικού	παρελθόντος	
(Herzfeld,	1987),	του	“υψηλού”	αυτού	πολιτισμού,	ο	οποίος	επινοήθηκε	ή	επανασχεδιάστηκε	από	Γερμανούς	
κλασικιστές	 στα	 τέλη	 του	 18ου	 και	 στις	 αρχές	 του	 19ου	 αιώνα	 (Hamilakis,	 2009).	 Ήδη	 από	 τις	 αρχές	 του	
εικοστού	πρώτου	αιώνα	ο	ανθρωπολόγος	Michael	Herzfeld	έχει	χαρακτηρίσει	την	Ελλάδα	ως	“κρυποταποικία”	
(Herzfeld,	 2002),	 επικαλούμενος,	 εκτός	 από	 οικονομικές,	 ιδεολογικές	 παραμέτρους	 που	 σχετίζονται	 με	 την	
κατασκευή	 ενός	 ένδοξου	 παρελθόντος	 και	 την	 εθνική	 ταυτότητα	 που	 συγκροτείται	 με	 βάση	 αυτό.	 Πιο	
πρόσφατα,	 ο	 χαρακτηρισμός	 της	 αποικίας	 ανακύπτει	 όλο	 και	 συχνότερα	 στις	 αναφορές	 στην	 οικονομική	
ταυτότητα	 του	 ελληνικού	 κράτους	 [π.χ.	 “αποικία	 χρέους”	 (Κοτζιάς,	 2013)	 και	 “χρεοαποικία”	 (the	 guardian,	
2015)].	 Ωστόσο,	 η	 κατασκευή	 της	 κρυπτοαποικίας	 πραγματώνεται	 με	 ευρύτερα	 και	 πολυποικιλότερα	 των	
οικονομικών	μέσα,	ενώ	η	διατήρησή	της	εδράζεται	σε	μεγάλο	βαθμό	στο	πεδίο	της	 ιδεολογίας.	Στο	πλαίσιο	
αυτό	η	παρούσα	ανακοίνωση	διερευνά	τους	δια-Λογικούς	 τρόπους	με	 τους	οποίους	η	ελληνική	αρχαιότητα	
μετασχηματίζεται	 σε	 πολιτισμικό	 κεφάλαιο	 μέσα	 από	 τις	 αρχαιολογικές	 αφηγήσεις	 που	 περιέχονται	 στα	
σχολικά	 βιβλία	 Αρχαίας	 Ιστορίας	 της	 υποχρεωτικής	 εκπαίδευσης	 από	 την	 περίοδο	 της	 δικτατορίας	 μέχρι	
σήμερα.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 προβάλλει	 την	 επίσημη,	 κρατική	 θέση	 στον	 νεοελληνικό	 πολιτισμικό	
αυτοπροσδιορισμό,	ο	οποίος	αντλεί	σε	μεγάλο	βαθμό	από	την	ελληνική	αρχαιότητα.	Παράλληλα,	επισημαίνει	
τα	κειμενικά	θέματα	της	σχολικής	ιστορικής	αφήγησης,	τα	οποία,	επαναλαμβανόμενα	διαχρονικά,	απαρτίζουν	
πρακτικές	εθνικής	μνήμης,	λήθης	και	ταυτότητας,	μετατρέποντας	τη	διδασκαλία	της	Ιστορίας	στα	σχολεία	σε	
μνημονική	πρακτική	 (Χαμηλάκης,	 2012),	 μέρος	 ενός	 ευρύτερου	συνόλου	 εθνικών	 ιερουργιών,	απαραίτητων	
όχι	 μόνο	 για	 τη	 συγκρότηση	 της	 εθνικής	 ταυτότητας,	 αλλά	 και	 της	 διατήρησης	 της	 ιδιότυπης	 πολιτικό-
πολιτισμικής	συγκρότησης	του	σύγχρονου	εθνικού	κράτους.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ανάλυση	 σχολικών	 εγχειριδίων,	 Αρχαία	 Ιστορία,	 αρχαιολογικές	 αφηγήσεις,	 Κριτική	 Ανάλυση	 Λόγου,	
Μυκηναίοι,	κρυπτοαποικία	
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Εισαγωγή		
Κατά	τη	δεύτερη	δεκαετία	του	21ου	αι.	διάχυτη	είναι	μεταξύ	των	πολιτών	του	η	αίσθηση	
της	υποτέλειας	του	ελληνικού	κράτους	στις	“Μεγάλες	Δυνάμεις”	της	Δύσης.	Η	θέση	ότι	η	
Ελλάδα	 είναι	 αποικία	 έχει	 αποκτήσει	 διάσταση	 και	 στην	 πολιτική	 σφαίρα	 του	 δημόσιου	
διαλόγου,	 καθώς	 ο	 χαρακτηρισμός	 της	 αποικίας	 ανακύπτει	 όλο	 και	 συχνότερα	 στις	
αναφορές	 στην	 οικονομική	 ταυτότητα	 του	 ελληνικού	 κράτους	 [π.χ.	 “αποικία	 χρέους”	
(Κοτζιάς,	 2013)	 και	 “χρεοαποικία”	 (the	 guardian,	 2015)].	 Στην	 σκωπτική	 αφίσα	 με	 τον	
Κωλέττη	 (εικ.	 1)	 καυτηριάζεται	 ενώ	 ταυτόχρονα	 προβάλλεται	 ως	 διαχρονική	
πραγματικότητα	 η	 οικονομική	 εξάρτηση	 των	 πολιτικών	 της	 Ελλάδας	 από	 αλλότριες	
δυνάμεις	και,	εν	προκειμένω,	από	πολυεθνικούς	οικονομικούς	κολοσσούς	όπως	η	Novartis	
και	 η	 Siemens.	 Η	 προσέγγιση	 της	 σύγχρονης	 πολιτικής	 και	 οικονομικής	 υπόστασης	 του	
ελληνικού	 εθνικού	 κράτους	 ως	 υποτελές	 δεν	 έχει	 γνωρίσει	 μόνο	 εκλαϊκευμένες	
χιουμοριστικές	 πραγματώσεις	 ή	 λογοτεχνικές	 αιτίασεις,	 όπως	 στην	 προμετωπίδα	 του	
Τσίρκα.	 Αντίθετα,	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	 αρχίσει	 να	 διερευνάται	 και	 στον	ακαδημαϊκό	
χώρο	 η	 συζήτηση	 για	 την	 πολιτική	 υπόσταση	 συγκεκριμένων	 εθνικών	 κρατών	 τα	 οποία	
διαβιούν	 ωσεί	 ανεξάρτητα,	 τη	 στιγμή	 που	 η	 ασφυκτική	 οικονομική	 εξάρτησή	 τους	
αντισταθμίζεται	 από	 μια	 διογκωμένη	 εθνοκεντρική,	 αυτοαναφορική,	 αρχαιολατρική	
ιδεολογία.	 Χαρακτηριστικό	 δείγμα	 μιας	 τέτοιας	 κρυπταοποικίας	 θεωρείται	 η	 Ελλάδα	
(Herzfeld,	2002).	Ταυτόχρονα,	στην	ίδια	αφίσα,	οι	εμπνευστές	της	υιοθετούν	το	αφήγημα	
περί	 «ελληνικής	 υστέρησης»	 αλλά	 και	 το	 ανενδοίαστα	 οριενταλιστικό,	 συχνά	 και	
ρατσιστικό,	 βλέμμα	 της	 Δύσης,	 (Πλάντζος,	 2016:	 13),	 εσωτερικεύοντας	 τον	 δυτικό	
αποικιοκρατικό	λόγο	έναντι	της	εξωτικής	μεν,	υπανάπτυκτης	δε	Ανατολής.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικ.	1.	Σκωπτική	αφίσα.	Διακινήθηκε	στο	διαδίκτυο	με	την	ευκαιρία	του	συλλαλητηρίου	που	
διοργανώθηκε	στη	Θεσσαλονίκη	“για	την	ελληνικότητα	της	Μακεδονίας”	στις	4/2/2018	
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Ερωτήματα	
Με	 βάση	 τις	 παραπάνω	 παρατηρήσεις	 τόσο	 του	 κοινωνικού	 περιβάλλοντος	 όσο	 και	 των	
ακαδημαϊκών	συζητήσεων	διαρθρώθηκαν	και	 τα	ερωτήματα	της	παρούσας	δημοσίευσης.	
Πιο	συγκεκριμένα,	βασικό	ερώτημα	είναι	η	διερεύνηση	της	συμβολής	των	αρχαιολογικών	
αφηγήσεων	 στην	 ιδεολογική	 κατασκευή	 της	 αυτοεικόνας	 του	 Νεοέλληνα.	 Η	 εστίαση	
δόθηκε	στη	διερεύνηση	αυτής	 της	αυτοεικόνας	 των	Νεοελλήνων	που	δομείται	μέσω	των	
αρχαιολογικών	 αφηγήσεων	 στα	 ίσως	 πλέον	 πολυδιαβασμένα,	 αλλά	 ασφαλώς	 με	 τη	
μεγαλύτερη	διάχυση	και	κυκλοφορία	βιβλία	στην	Ελλάδα,	δηλαδή	στα	σχολικά	εγχειρίδια	
της	 υποχρεωτικής	 εκπαίδευσης.	 Ωστόσο,	 αποδεχόμενοι	 το	 πανθολολογούμενο	 της	
γενεαλογικής	σχέσης	της	σύγχρονης	ελληνικής	ταυτότητας	με	την	κλασική	αρχαιότητα	(εικ.	
2),	στο	άρθρο	αυτό	εστιάζουμε	σε	ένα	λιγότερο	διαδεδομένο	ζήτημα,	στη	διερεύνηση	των	
αρχαιολογικών	 αφηγήσεων	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 περίοδο	 εκείνη	 της	 προϊστορίας	 που	
χαρακτηρίζεται	ως	 “ελληνική”,	 δηλαδή	 τη	μυκηναϊκή.	Πιο	συγκεκριμένα,	 επιχειρείται	μια	
κριτική	 προσέγγιση	 της	 δια-Λογικής	 αναπαράστασης	 της	 μυκηναϊκής	 παρουσίας	 στα	
σχολικά	βιβλία	Αρχαίας	 Ιστορίας	του	Γυμνασίου	από	τη	μεταπολίτευση	μέχρι	σήμερα	και	
μια	ερμηνεία	της	στο	πλαίσιο	των	μετα-αποικιακών	σπουδών.	
			

	
Εικ.	2.	Αφίσες	για	τον	ΕΟΤ,	αριστερά:	Φ.	Κάραμποτ,	1963,	δεξιά:	Μ.	Κατζουράκης,	
δεύτερο	βραβείο	στη	Διεθνή	Έκθεση	Τουριστικής	Αφίσας	στο	Λιβόρνο	Ιταλίας,	1961	

	
Θεωρητικό	πλαίσιο	

Αρχαιολογία,	αποικιοκρατία	και	μετα-αποικιακές	σπουδές	
Η	 διερεύνηση	 της	 σχέσης	 μεταξύ	 αποικιοκρατικών	 καθεστώτων	 και	 αρχαιολογίας	 δεν	
αποτελεί	 καινοφανή	 προβληματισμό,	 αφού	 είναι,	 πλέον,	 ευρέως	 αποδεκτό	 ότι	 η	 σχέση	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

641									

μεταξύ	 της	 αρχαιολογικής	 πρακτικής	 και	 των	 κατά	 τόπους	 αποικιοκρατικών	 καθεστώτων	
υπήρξε	στενή.	Τα	αρχαιολογικά	τεκμήρια	και	η	αρχαιολογική	θεωρία	έχουν	χρησιμοποιηθεί	
για	 να	 αποδείξουν	 ότι	 οι	 αποικιοκρατούμενες	 περιοχές	 ήταν	 φορείς	 πρωτόγονου	 και	
παρωχημένου	πολιτισμού	και,	κατά	συνέπεια,	η	υποταγή	τους	στους	αποικιοκράτες	ήταν	
αιτιολογημένη	 (Meskell,	 1998).	 Ένας	 μεγάλος	 αριθμός	 μελετών	 έχει	 αφιερωθεί	 στη	
διερεύνηση	 τέτοιου	 είδους	 κοινωνικο-πολιτικών	 διαστάσεων	 του	 παρελθόντος.	
Χαρακτηριστικές	είναι	οι	έρευνες	του	Trigger	(1980,	1984),	των	Gaucher	&	Schnapp	(1984)	
και	 των	 Murray	 &	 White	 (1981),	 ενώ	 αργότερα	 η	 εστίαση	 μετατοπίστηκε	 σε	 πιο	
εξειδικευμένα	 ζητήματα,	 όπως	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 σχετίζονται	 οι	 προϊστορικές	
σπουδές	 με	 τη	 διαδικασία	 της	 αποικιοκρατίας	 (βλ.	 Sheppard,	 1990;	 Rowlands,	 1998;	
Jeffreys,	2003),	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	αρχαιολογία	χρησιμοποιήθηκε	για	να	προωθήσει	
μια	 συγκεκριμένη	 εικόνα	 του	 παρελθόντος	 σε	 αποικιοκρατούμενες	 περιοχές	 (π.χ.	
Prochaska,	1990;	Shaw,	1990;	Bernal,	1994;	Shepherd,	2002;	Schlanger,	2002)	και	τον	τρόπο	
με	 τον	 οποίο	 ο	 αρχαιολογικός	 Λόγος	 νομιμοποίησε	 την	 αποικιοκρατική	 κυριαρχία	 (π.χ.	
Chakrabarti,	 2000).	Έτσι,	 έχει	 υποστηριχθεί	 ότι	 η	 ιστορία	 της	αρχαιολογίας	μέχρι	 τα	 τέλη	
του	εικοστού	αιώνα	μπορεί	να	οριστεί	ως	ένα	ιδιαίτερο	είδος	“αποικιακού	Λόγου”,	δηλαδή	
ως	ένας	από	τους	Λόγους	με	τους	οποίους	οι	αποικιοκρατικές	ομάδες	καταρτίζουν	τι	είναι	
αλήθεια	 για	 το	 παρελθόν	 επιβάλλοντας	 συγκεκριμένες	 γνώσεις,	 πρακτικές	 και	 αξίες	 στις	
αποικιοκρατούμενες	 ομάδες.	 Επιπλέον,	 αυτός	 ο	 Λόγος	 υπηρέτησε	 τη	 νομιμοποίηση	
συγκεκριμένων	αποικιοκρατικών	πρακτικών,	 αιτιολογώντας	 την	 οικειοποίηση	 των	 υλικών	
πολιτισμών	των	αποικιοκρατούμενων	περιοχών	(Moro-Abadνa,	2006).	
Είναι	ενδιαφέρον	ότι	η	ιδεολογική	απήχηση	των	αποικιακών	μοντέλων	πηγάζει	σε	μεγάλο	
βαθμό	από	την	επινόηση	πολιτισμικών	δεσμών	με	τον	αρχαίο	ελληνο-ρωμαϊκό	κόσμο	κατά	
την	 Aναγέννηση,	 την	 περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 ο	 ευρωπαϊκός	 επεκτατισμός	 γνώρισε	 τη	
μεγαλύτερη	 ανάπτυξή	 του.	 Αυτή	 η	 ιστορική	 στιγμή	 σημαδεύτηκε	 από	 τη	 φιλοσοφία	 του	
ουμανισμού,	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 την	 καλλιέργεια	 μιας	 “νέας	 ειδωλολατρίας”	 των	
κλασικών	 κοινωνιών	 από	 την	 αστική	 τάξη,	 φτάνοντας	 στην	 κορύφωσή	 της	 κατά	 τη	
βικτωριανή	περίοδο	 και	 επιβιώνοντας,	 με	μικρότερη	 ένταση,	μέχρι	 τα	 τέλη	 του	 εικοστού	
αιώνα	(Jenkyns,	1980;	Morris,	1994;	Turner,	1981;	Wohlleben	1992).		
Ακολουθώντας	 το	 ίδιο	 πνεύμα,	 ολοκληρώθηκε	 κατά	 το	 πρώτο	 μισό	 του	 19ου	 αιώνα	 ο	
“εξαγνισμός”	της	Ακρόπολης	από	όποια	μεταγενέστερα	των	κλασικών	κτίσματα	(εικ.	3,	4),	
δημιουργώνας	 την	 ιδανική	 ελληνική	 ετεροτοπία	 (Leontis,	 1995;	 Papakosta,	 forthcoming).	
Την	 περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 η	 αρχαιολογία	 αναπτυσσόταν	 ως	 αυτόνομη	 επιστήμη	 η	
πολιτική	 φιλοσοφία,	 η	 τέχνη,	 η	 αρχιτεκτονική	 και	 η	 εκπαίδευση	 διαπερνούνταν	 από	
επικλήσεις	 σε	 αυτές	 τις	 αρχαίες	 κοινωνίες	 και	 την	 κληρονομιά	 της	 αποικιοκρατίας.	 Δεν	
προκαλεί	 έκπληξη	 το	 ότι	 αυτό	 το	 πολιτισμικό	 φαινόμενο	 έχει	 βαθιά	 επίδραση	 στην	
ανάπτυξη	της	αρχαιολογικής	ερμηνείας	 (Dietler,	1995;	2005).	Η	επίδραση	αυτή	έχει	γίνει,	
ωστόσο,	αντικείμενο	εκτεταμένης	κριτικής.	
Πιο	 συγκεκριμένα,	 στον	 αντίποδα	 αυτής	 της	 ιδεολογικής	 εργαλειοποίησης	 της	
αρχαιολογίας	 αναπτύχθηκαν	 οι	 μετα-αποικιακές	 σπουδές	 στα	 πλαίσια	 των	 κοινωνικών	
σπουδών,	 οι	 οποίες	 επικεντρώνονται	 στις	 πολιτισμικές,	 πολιτικές,	 οικονομικές	 και	
κοινωνικές	 συνέπειες	 της	 αποικιακής	 διαδικασίας	 από	 τον	 δέκατο	 έκτο	 αιώνα	 μέχρι	
σήμερα	 (Ashcroff,	 et	 al	 2003:	 2),	 καταρτίζοντας	 ένα	 διεπιστημονικό	 πεδίο,	 επηρεασμένο	
από	 ποικίλους	 στοχαστές,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 Gramsci,	 Foucault,	 Lacan,	 Said,	
Bhabha	και	Spivak.	Στα	πλαίσια	των	σπουδών	αυτών	μια	σειρά	εννοιών	χρησιμοποιούνται	
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εναλλακτικά,	 όπως	 αποικιοκρατία,	 ιμπεριαλισμός,	 νεο-αποικιοκρατία	 και	
παγκοσμιοποίηση	(Moro-Abadνa,	2006).	Ιδιαίτερη	θέση	στην	ιστορία	των	μετα-αποικιακών	
σπουδών	έχει	λάβει	ο	κλασικός	ελληνικός	πολιτισμός.		
Στο	 πλαίσιο	 της	 συζήτησης	 αυτής	 και	 των	 μετα-αποικιακών	 σπουδών	 μπορούν	 να	
ενταχθούν	 και	 νέες	 έρευνες,	 οι	 οποίες	 ασχολούνται	 με	 τη	 μελέτη	 της	 χρήσης	 της	
αρχαιολογίας	για	τη	δημιουργία	και	συντήρηση	“κρυπτοαποικιών”.	Σε	αυτή	την	κατηγορία	
έχει	 μελετηθεί	 διεξοδικά	 η	 περίπτωση	 της	 Ελλάδας	 και	 της	 Ταϋλάνδης	 (Herzfeld,	 2002;	
2010;	 2011;	 2014),	 ενώ	 στην	 ίδια	 γεω-πολιτική	 κατηγορία	 τοποθετείται	 το	 Νεπάλ,	 το	
Αφγανιστάν	 (Nelson,	 2011)	 και	 η	 Ισλανδία	 (Nielsen	 Gremaud,	 2014).	 Αξίζει,	 λοιπόν,	 να	
σταθούμε	λίγο	περισσότερο	στο	ζήτημα	των	κρυπτοαποικιών,	αφού	η	χώρα	μας	θεωρείται	
χαρακτηριστικό	παράδειγμα.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Εικ.	3.	Ο	Παρθενώνας	πριν	την	κατεδάφιση	των	τούρκικων	οικημάτων.	Σχέδιο	των	Stuart	

και	Revet,	1787	
	

Κρυπτοαποικία:	ορισμός	και	έννοιες	
Το	 απλουστευτικό	 δίπολο	 αποικιοκράτες-αποικίες	 έχει	 αμφισβητηθεί	 ως	 επαρκής	
περιγραφή	 του	 σύγχρονου	 κόσμου.	 Αντίθετα,	 ήδη	 από	 τα	 τέλη	 του	 20ου	 αιώνα	 έχουν	
επισημανθεί	 και	 άλλες	 κατηγορίες,	 όπως	 οι	 κρυπτοαποικίες	 (Herzfeld,	 2002:	 922).	 Μια	
κρυπτοαποικία	είναι	μια	χώρα,	η	οποία	δεν	υπήρξε	αποικία	με	την	στενή	έννοια	του	όρου,	
αλλά	υφίσταται	«συμβολική	και	υλική	εξάρτηση	από	την	παρεμβατική	αποικιακή	δύναμη”	
(Herzfeld,	 2010:	 173).	 Οι	 περισσότερες	 κρυπτοαποικίες	 έχουν	 πολιτικά	 καθεστώτα	 που	
ώθησαν	 τη	 χρήση	μιας	σαφούς	εθνικιστικής	ρητορικής	 επηρεασμένης	από	 το	 ευρωπαϊκό	
παράδειγμα.	 Μια	 κρυπτοαποικία,	 λοιπόν,	 έχει	 σε	 κάποιο	 βαθμό	 εσωτερικοποιήσει	 μια	
ευρωκεντρική	 ιδεολογία	 του	 παρελθόντος	 και	 ορίζει	 την	 ταυτότητά	 της	 μέσω	 θετικών	
εικόνων	του	παρελθόντος	(όπως	η	αρχαία	Ελλάδα)	και	όχι	μέσω	των	χαρακτηριστικών	της	
σύγχρονης	 κοινωνίας.	 Χαρακτηριστικό	 της	 κεντρικότητας	 της	 ιδεολογικής	 χρήσης	 της	
αρχαιολογίας	είναι	 το	γεγονός	ότι,	αν	και	οι	 Γερμανοί	φιλόλογοι	και	 ιστορικοί	 της	 τέχνης	
που	 γενίκευσαν	 το	 νεοκλασικό	 μοντέλο	 του	 ελληνικού	 και	 ευρωπαϊκού	 πολιτισμού	 δεν	
ήταν	στρατιωτικοί	αποικιοκράτες,	επιτελούσαν	την	ιδεολογική	λειτουργία	της	ευρωπαϊκής	
παγκόσμιας	ηγεμονίας	(Herzfeld,	2002).		
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Εικ.	4.	Ο	Παρθενώνας	σήμερα	
	

Οι	κρυπτοαποικίες	θεωρούνται,	επιπλέον,	ως	ζώνες	ασφαλείας	μεταξύ	της	Δύσης	και	των	
υπόλοιπων	 και	 ως	 "μη	 πραγματικά	 σύγχρονες	 "(Herzfeld,	 2002:	 912).	 Έτσι,	 αν	 και	 η	
παγκόσμια	 ισορροπία	 δυνάμεων	 μετατοπίστηκε	 με	 την	 άρση	 της	 αποικιοκρατίας,	 δεν	
συνέβη	το	ίδιο	με	την	υβριδική	κατάσταση	του	καθεστώτος	της	κρυπτοαποικιοκρατίας,	το	
οποίο	παραμένει	ακλόνητο.	 Για	 το	λόγο	αυτό	οι	 κρυπτοαποικίες	μπορούν	να	θεωρηθούν	
διπλά	θύματα,	αφού	έχουν	υποστεί	πολλές	από	τις	οικονομικές	και	πολιτικές	επιπτώσεις	
της	ίδιας	της	αποικιοκρατίας,	αλλά	έχουν	βρεθεί	αποκλεισμένες,	υλικά	και	επιστημολογικά.	
Καθώς	 βρίσκονται	 εγκλωβισμένες	 στην	 περιοριστική	 λογική	 των	 ψυχροπολεμικών	
αντιπαραθέσεων,	έχουν	επίσης	εγκλωβιστεί	μεταξύ	των	ιμπεριαλιστικών	δυνάμεων	και	των	
επίσημα	 αναγνωρισμένων	 θυμάτων	 τους.	 Μέσα	 σε	 αυτά	 τα	 ευρύτερα	 γεωπολιτικά	
συμφραζόμενα,	 οι	 πολιτισμικοί	 Λόγοι	 τους,	 δηλαδή	 επικλήσεις	 για	 αναγνώριση	 και	
σεβασμό,	 ακολούθησαν	 την	 παράλληλη	 δυναμική	 της	 παγκόσμιας	 ιεραρχίας	 του	
πολιτισμού.	 Η	 σχετική	 αδιαφορία	 με	 την	 οποία	 η	 Δύση	 έχει	 αντιδράσει	 σε	 τέτοιες	
επικλήσεις	υποδηλώνει	ότι	οι	κρυπτοαποικίες,	οι	οποίες	στα	πλαίσια	του	μετα-αποικιακού	
κόσμου	δεν	μπορούν	να	διεκδικήσουν	πειστικά	οικονομικές	ή	πολιτισμικές	αποζημιώσεις	
(χαρακτηριστική	 είναι	 η	 περίπτωση	 των	 διεκδικούμενων	 γερμανικών	 αποζημιώσεων	 από	
την	Ελλάδα),	πρέπει	να	συνεχίσουν	να	αγωνίζονται,	επιβαρυμένες	με	το	αρχαίο	παρελθόν	
τους,	 για	 ένα	 μέλλον	 στο	 οποίο	 δεν	 υπάρχει	 προς	 το	 παρόν	 ξεκάθαρο	 περιθώριο	
κατηγοριοποίησης	 (Herzfeld,	 2002).	 Συνοψίζοντας,	 η	 κρυπτοαποικιοκρατία	 αφορά	 τον	
αποκλεισμό	 συγκεκριμένων	 χωρών	 από	 την	 πρόσβαση	 στα	 παγκόσμια	 κυρίαρχα	
πλεονεκτήματα	της	νεωτερικότητας	(Herzfeld,	2002).	
Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 η	 ίδια	 η	 ελληνική	 κρίση	 του	 2008	 αποδίδεται	 στην	 κρυπτοαποικιακή	
γεωπολιτική	κατάσταση	της	Ελλάδας,	την	οποία	γνωρίζουν,	αν	και	επιλέγουν	να	αγνοούν,	
οι	 Ευρωπαίοι	 και	 οι	 Αμερικανοί	 (Herzfeld,	 2014).	 Ταυτόχρονα,	 οι	 εσωτερικές	 ελίτ	
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χρησιμοποιούν	 τους	 πολιτισμικούς	 Λόγους	 για	 να	 αυξήσουν	 τη	 δύναμή	 τους,	
αποδεχόμενες	το	κόστος	να	υποστηρίζουν	τη	συλλογική	καθυπόταξη	της	χώρας	τους	σε	μια	
παγκόσμια	πολιτισμική	 ιεραρχία,	πραγματώνοντας	την	κατά	Gramsci	ηγεμονία	 (Φούσκας,	
1998),	 κατά	 την	 οποία	 στη	 σφαίρα	 διαμόρφωσης	 ιδεών	 και	 πεποιθήσεων	 η	 αστική	
ηγεμονία	 αναπαράγεται	 στην	 πολιτιστική	 ζωή	 μέσω	 των	 μέσων	 ενημέρωσης,	 των	
πανεπιστημίων	και	των	θρησκευτικών	ιδρυμάτων	για	την	«παραγωγή	συναίνεσης»	και	τη	
νομιμότητα	 (Heywood,	 1994:	 100-101).	 Πρόκειται	 για	 διεθνώς	 επαναλαμβανόμενη	
διαδικασία,	 κατά	 την	 οποία	 οι	 ντόπιες	 ελίτ	 σταδιακά	 ταυτίζονται	 με	 τις	 ιδεολογικές	
στρατηγικές	 των	 αποικιστών	 της	 χώρας	 τους,	 των	 οποίων	 τη	 θέση	 υποκαθιστούν,	
καθιστώντας	έτσι	την	εθνικιστική	ιδεολογία	και	ρητορική	εργαλείο	“αυτοαποικιοποίησης”	
(Πλάντζος,	2016:	60-61).	Ενώ	τέτοιες	διαδικασίες	έχουν	τεκμηριωθεί	για	τις	αποικίες	με	την	
αυστηρή,	 τυπική	 έννοια	 του	 όρου,	 με	 την	 Ινδία	 ως	 ενδεικτικό	 παράδειγμα	 (Luhrmann,	
1996),	 το	μοντέλο	 της	 κρυπτοαποικίας	υποδηλώνει	ότι	η	συγκεκριμένη	 ιεραρχία	δεν	είχε	
περιοριστεί	μόνο	σε	αυτές.		
	

H	γλωσσολογική	ανάλυση	των	σχολικών	βιβλίων	
Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 το	 παρόν	 κείμενο	 μελετά	 τη	 δόμηση	 της	 αφήγησης	 του	 ένδοξου	
παρελθόντος	 στο	 σχολικό	 ιστορικό	 αφήγημα	 ως	 οργανικό	 ιδεολογικό	 στοιχείο	 της	
υπόστασης	 της	 κρυπτοαποικίας.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 στο	 παρόν	 άρθρο	 διερευνάται	 η	
δόμηση	των	αρχαιολογικών	αφηγήσεων	για	την	προϊστορία	και	οι	δια-Λογικές	αντιστοιχίες	
τους	 με	 αυτές	 του	 κλασικού	 παρελθόντος.	 Γι	 αυτό,	 λοιπόν,	 παρουσιάζονται	 όχι	 μόνο	 τα	
ευρήματα	μιας	εκτεταμένης	γλωσσολογικής	έρευνας	(Παπακώστα,	2016)	που	διεξήχθη	με	
βάση	τις	αρχές	της	Κριτικής	Ανάλυσης	Λόγου	(Fairclough,	1995;	2001;	Jaeger,	2009;	Wodak,	
2001),	αλλά	και	γίνεται	μια	εκτενής	συζήτηση	για	το	ζήτημα	της	ιδεολογικής	δόμησης	της	
κρυπτοαποικίας	 με	 βάση	 τις	 αφηγήσεις	 της	 προϊστορίας	 στη	 διάσταση	 των	 σχολικών	
εγχειριδίων.		
	

Το	υλικό	μελέτης	
Το	υλικό	για	την	παρούσα	έρευνα	αποτέλεσαν	οι	αρχαιολογικές	αφηγήσεις	για	το	μυκηναϊκό	
πολιτισμό	των	σχολικών	εγχειριδίων	υποχρεωτικής	εκπαίδευσης	 (Δημοτικού	–	Γυμνασίου)	
της	μεταπολίτευσης.	Πιο	συγκεκριμένα,	μελετήθηκαν	τα	παρακάτω	βιβλία:	

Καλογεροπούλου,	 Α.	 Γ.	 (1980).	 Ιστορία	 των	Αρχαίων	 χρόνων	ως	 τα	 146	π.Χ.	 Αθήνα:	
ΟΕΔΒ.	Κυκλοφορούσε	από	το	σχολικό	έτος	1975/1976	ως	το	σχολικό	έτος	1982/1983.	

Τσακτσίρας,	 Λ.,	 Τιβέριος,	 Μ.	 (2005).	 Ιστορία	 των	 Αρχαίων	 Χρόνων	 ως	 το	 30	 π.Χ.	
Αθήνα:	ΟΕΔΒ.	Κυκλοφόρησε	από	το	σχολικό	έτος	1983/1984	μέχρι	το	2005/2006.		

Κατσουλάκος,	 Θ.,	 Κοκκορού-Αλευρά,	 Γ.,	 &	 Σκουλάτος,	 Β.	 (2010).	 Αρχαία	 Ιστορία.	
Αθήνα:	 ΟΕΔΒ.	 Πρόκειται	 για	 το	 εγχειρίδιο	 που	 χρησιμοποιείται	 μέχρι	 σήμερα	 στην	 Α'	
γυμνασίου.		

Καματερού–Γλυτσή,	 Γ.	 (1975).	Αρχαία	Ελλάδα:	 Ιστορία	Δ’	Δημοτικού.	Αθήνα	 :	ΟΕΔΒ.	
Διδασκόταν	από	το	σχολικό	έτος	1977/78	μέχρι	το	1986/87.	

Ακτύπης,	Δ.,	Καΐλα	Μ.,	Κατσουλάκος,	Θ.,	Παπαγρηγορίου,	Γ.	&	Χωρεάνθης,	Κ.	(2004).	
Στα	πολύ	παλιά	χρόνια	:	Ιστορία	γ'	Δημοτικού.	Αθήνα:	ΟΕΔΒ	(1987/1988	έως	2005/2006).	

	Μαϊστρέλλης	Σ.,	Καλύβη	Ε.,	&	Μιχαήλ,	Μ.	 (2006).	 Ιστορία:	από	τη	Μυθολογία	στην	
Ιστορία.	Ιστορία	γ'	δημοτικού,	ΟΕΔΒ	(έως	σήμερα).	
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Τα	κειμενικά	θέματα	
Μετά	 από	 την	 ενδελεχή	 γλωσσολογική	 ανάλυση	 του	 συγκεκριμένου	 κειμενικού	 νήματος	
(Jaeger,	 2009),	 δηλαδή	 των	 αρχαιολογικών	 αφηγήσεων	 που	 σχετίζονται	 με	 τη	 μυκηναϊκή	
παρουσία	(Παπακώστα,	2016),	εντοπίστηκαν	τα	παρακάτω	κειμενικά	θέματα.	
Το	πρώτο	αφορά	τη	συμβολή	των	επιστημών	στην	τεκμηρίωση	του	μακραίωνου	ελληνικού	
πολιτισμού.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 οι	 αναφορές	 στον	 μυκηναϊκό	 πολιτισμό	 επικεντρώνονται	
στην	 αρχαιολογική	 έρευνα	 και	 τεκμηρίωση.	 Αυτές	 προκύπτουν	 είτε	 με	 άμεσες	 αναφορές	
στην	 πρακτική	 της	 ανασκαφής,	 είτε	 με	 την	 επίκληση	 των	 υλικών	 τεκμηρίων.	 Εκεί	
αναφέρονται	 ως	 δράστες	 οι	 αρχαιολόγοι,	 οι	 ανασκαφές	 και	 ο	 Σλήμαν.	 Στη	 συνέχεια,	
προβάλλονται	 τα	 μνημεία	 και	 άλλα	 τεχνουργήματα,	 ενώ	 η	 επιστήμη,	 οι	 φορείς	 και	 οι	
ερμηνείες	 της	 εξαφανίζονται,	 σαν	 να	 δίνεται	 ο	 λόγος	 στα	 ίδια	 τα	 αντικείμενα	 που	
αποτελούν	την	αδιαμεσολάβητη	και	αδιαμφισβήτητη	απόδειξη	του	ιστορικού	αφηγήματος.	
Έτσι,	 τα	 υλικά	 τεκμήρια	 γίνονται	 μάρτυρες	 της	 ανθρώπινης	 παρουσίας	 που	 αντιστέκεται	
στο	χρόνο.	Οι	Μυκήνες	έχουν	την	πρωτοκαθεδρία	στα	σχετικά	κεφάλαια,	ενώ	η	περιγραφή	
τους	γίνεται	εμφατικά	με	συγκριτικούς	υπερθετικούς	ποιοτικών	τροποποιητών.		
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	σε	αυτό	το	κειμενικό	θέμα	εντάσσεται	ως	υποθέμα	και	η	κατάρτιση	
σύγχρονου	 πάνθεου	 επιστημόνων,	 αφού	 η	 αρχαιολογική	 τεκμηρίωση	 συνδυάζεται	 με	
αναφορές	 σε	 αρχαιολόγους.	 Αναμφισβήτητα,	 σύμφωνα	 με	 το	 τεκμήριο	 των	 σχολικών	
εγχειριδίων,	 εμβληματική	 μορφή	 της	 αρχαιολογικής	 έρευνας	 για	 το	 μυκηναϊκό	 πολιτισμό	
στον	 ελλαδικό	 χώρο	 είναι	 ο	 Ερρίκος	 Σλήμαν,	 με	 ρητή	 αναφορά	 στη	 γερμανική	 του	
ταυτότητα, 1 , 2 	ο	 οποίος	 αναφέρεται	 στο	 σύνολο	 των	 εγχειριδίων,	 ενώ	 γίνεται	 και	
συνεκδοχική	αναφορά	στην	επιστήμη	της	αρχαιολογίας	δια	του	ονόματός	του.	Η	χρήση	της	
εκφραστικής	τροπικότητας	για	τον	εκθειασμό	του	Σλήμαν	είναι	συνήθης3.	Ενδιαφέρον	είναι	
ότι	 παρά	 τη	 δράση	 πολλών	 και	 σπουδαίων	 επιστημόνων,	 ντόπιων	 και	 ξένων,	 εκτός	 από	
αυτόν	μόνο	ο	Τσούντας,	και	μάλιστα	σε	ένα	μόνο	εγχειρίδιο,	καταφέρνει	να	κερδίσει	μια	
σύντομη	αναφορά4.	Έτσι,	ο	Σλήμαν,	με	τη	συστηματική	αναφορά	στο	σύνολο	των	σχολικών	
εγχειριδίων,	παίρνει	μια	θέση	δίπλα	στον	Όμηρο	ως	σημείο	αναφοράς	και	τεκμηρίωσης	για	

																																																																				
	
1	 Στα	παραθέματα	των	σχολικών	βιβλίων	έχει	διατηρηθεί	η	ορθογραφία	και	η	στίξη	των	συγγραφέων. 
2	 “[...]	ο	πολιτισμός	που	άκμασε	στον	ελληνικό	χώρο	κατά	την	ύστερη	εποχή	του	χαλκού	(1600-1100	π.Χ.),	

πήρε	 το	 όνομά	 του	 από	 τις	 Μυκήνες	 για	 δύο	 βασικά	 λόγους:	 πρώτα	 επειδή	 η	 πόλη	 αυτή	 υπήρξε	 το	
σπουδαιότερο	κέντρο	του	και	ύστερα	επειδή	οι	Μυκήνες	ήταν	η	πρώτη	πόλη	του	μυκηναϊκού	κόσμου	που	
ήρθε	στο	φως	με	τις	ανασκαφές	του	Γερμανού	Ερρίκου	Σλήμαν,	το	1876”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	
56-60). 

3	 	“Η	 αποκάλυψη	 του	 μυκηναϊκού	 πολιτισμού	 είναι	 έργο	 ενός	 Γερμανού	 μεγαλέμπορου,	 του	 Ερρίκου	
Σλήμαν,	 που	 αφού	 πραγματοποίησε	 τον	 μεγάλο	 πόθο	 της	 ζωής	 του,	 σκάβοντας	 στη	 Μ.	 Ασία	 κι	
ανακαλύπτοντας	την	αρχαία	Τροία	(1870),	εξακολούθησε	ύστερα	τις	ανασκαφές	στην	Ελλάδα,	με	σκοπό	
να	βρει	τις	μεγάλες	πόλεις	που	αναφέρει	ο	Όμηρος.	Ως	τη	στιγμή	που	ο	Σλήμαν	βρήκε	τους	βασιλικούς	
τάφους	 στις	 Μυκήνες	 (1876),	 κανείς	 ειδικός	 δεν	 πίστευε	 στην	 ύπαρξη	 του	 μυκηναϊκού	 πολιτισμού.	
Νόμιζαν	 όλοι	 πως	 τα	 πρόσωπα,	 τα	 γεγονότα	 κι	 η	 εικόνα	 της	 ζωής	 που	 ολοζώντανη	 και	 συναρπαστική	
παρουσιάζουν	 τα	 ομηρικά	 ποιήματα	 ήταν	 δημιούργημα	 της	 φαντασίας	 του	 μεγάλου	 ποιητή.	 Με	 την	
ανήσυχη	 φαντασία	 και	 την	 παιδική	 πίστη	 του	 Σλήμαν	 ένας	 νέος	 πολιτισμός	 βγήκε	 στο	 φως,	 που	 η	
εντυπωσιακή	 εικόνα	 του	 προκάλεσε	 το	 θαυμασμό	 κι	 έδωσε	 αφορμή	 σε	 "Έλληνες	 και	 σε	 ξένους	
αρχαιολόγους	 και	 την	 έρευνα	 της	 “πολύχρυσης	 Μυκήνης”	 (όπως	 τη	 χαρακτηρίζει	 ο	 Όμηρος)	 να	
συνεχίσουν	 ως	 τις	 μέρες	 μας,	 κι	 άλλους	 τόπους	 να	 μελετήσουν	 με	 ανασκαφικές	 εργασίες”	
(Καλογεροπούλου,	1980:	118).  

4	 “Σπουδαίος	 ερευνητής	 του	 Μυκηναϊκού	 πολιτισμού	 υπήρξε	 ο	 Χρ.	 Τσούντας”	 (Καλογεροπούλου,	
1980:	118). 
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τη	μελέτη	 του	αρχαίου	ελληνικού	πολιτισμού.	Αξιοσημείωτη	είναι	η	 ταυτόχρονη	απουσία	
αναφορών	στην	μεταγενέστερη	αρχαιολογική	έρευνα,	με	τη	μορφών	ανασκαφών	ή	άλλων	
μορφών	 αρχαιολογικής	 τεκμηρίωσης:	 οι	 αρχαιολογικές	 αφηγήσεις	 παρουσιάζονται	 ως	
τετελεσμένες,	οριστικές	και	αδιαμφισβήτητες.	Στο	ίδιο	κειμενικό	θέμα	περιλαμβάνεται	ως	
υποθέμα	και	η	αναφορά	στη	γλωσσολογία,	αφού	στα	πιο	πρόσφατα	βιβλία	δίνεται	έμφαση	
στην	τεκμηρίωση	της	ελληνικότητας	των	Μυκηναίων	με	βάση	την	αποκρυπτογράφηση	της	
Γραμμικής	Β	γραφής	και	τη	διαπίστωση	ότι	πρόκειται	για	ελληνικά5.	
Το	δεύτερο	κειμενικό	θέμα	που	εντοπίστηκε	επικεντρώνεται	στη	σκιαγράφηση	της	Ελλάδας	
ως	 “λίκνο	 του	 πολιτισμού”	 και	 επιμερίζεται	 σε	 δύο	 ευδιάκριτα	 υποθέματα.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	 το	 πρώτο	 εστιάζει	 στη	 δημιουργική	 αξιοποίηση	 των	 υψηλότερων	
επιτευγμάτων	 των	 παλαιότερων	 πολιτισμών,	 και,	 εν	 προκειμένω,	 τον	 μινωικό,	 από	 τον	
ελληνικό6.	Η	δημιουργική	αφομοίωση	αποδίδεται	 από	 την	 Καλογεροπούλου	με	 εμφατική	
εκφραστική	 τροπικότητα 7 .	 Το	 υποθέμα	 αυτό	 συνδέεται	 οργανικά	 και	 με	 το	 δεύτερο	
υποθέμα,	αυτό	του	επιβαλλόμενου	θαυμασμού	των	σύγχρονων	Ελλήνων	για	τον	μυκηναϊκό	
πολιτισμό.	Αυτός	δηλώνεται	ως	ρητή	προτροπή	με	ποικίλα	εκφραστικά	μέσα.	Στο	εγχειρίδιο	
της	 Καλογεροπούλου	 η	 εκφραστική	 τροπικότητα	 χρησιμοποιείται	 κατά	 κόρον	 με	 κύρια	
χαρακτηριστικά	 τη	 σωρευτική	 χρήση	 αξιολογικών	 επιθέτων,	 αναστροφές	 και	 υπερβατά,	
υπερβολές,	μεταφορές	και	μετωνυμίες,	ως	διαπίστωση8,	ενώ	στα	μεταγενέστερα	εγχειρίδια	
επικρατεί	η	ουδέτερη	τροπικότητα,	με	την	εκφραστική	να	περιορίζεται	σε	μεταφορικό	λόγο	

																																																																				
	
5	 	“Το	 1952	 οι	 Βρετανοί	 Μάικλ	 Βέντρις	 και	 Τζον	 Τσάντγουικ	 αποκρυπτογράφησαν	 τη	 γραφή	 των	
πινακίδων,	 τη	 Γραμμική	 Β.	 Τότε	 διαπιστώθηκε	 ότι	 η	 γλώσσα	 των	 πινακίδων	 ήταν	 ελληνική.	 Νεότερες	
ανασκαφές	 έφεραν	 στο	 φως	 πινακίδες	 με	 τη	 Γραμμική	 Β	 στη	 Θήβα,	 στις	 Μυκήνες,	 στην	 Τίρυνθα	 και	 στα	
Χανιά”	(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:	31).		 
	 “Η	νέα	γραφή	ονομάζεται	“Γραμμική	Β”	και	η	αποκρυπτογράφησή	της	το	1952	από	τους	Βρετανούς	
Βέντρις	 (Μ.	Ventris)	 και	Τσάντγουικ	 (J.	Chadwick)	έδειξε	ότι	 την	εποχή	αυτή	μιλούσαν	στην	Κνωσό	την	 ίδια	
(ελληνική)	γλώσσα,	που	μιλούσαν	και	οι	Αχαιοί	(Μυκηναίοι)”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	53). 
6	 	“[...]	αναπτυγμένο	πολιτισμό,	αυτόν	που	ονομάζουμε	μυκηναϊκό”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	58),	“στις	

επαφές	 που	 είχαν	 οι	 Μυκηναίοι	 με	 τους	 Μινωίτες,	 γνώρισαν	 την	 ασφαλώς	 πιο	 εξελιγμένη	 μινωική	
θρησκεία	 με	 το	 πλούσιο	 τελετουργικό	 τυπικό	 της.	 Έτσι	 επηρεάστηκαν	 απ'	 αυτήν	 και	 υιοθέτησαν	 πολλά	
από	τα	στοιχεία	της”	Τσακτσίρας	&	Τιβέριος	2005:	64,	“δεν	υπάρχει	αμφιβολία	ότι	σ'	ένα	μεγάλο	βαθμό	η	
μυκηναϊκή	τέχνη	διαμορφώθηκε	κάτω	από	την	άμεση	επίδραση	του	μινωικού	πολιτισμού.	Μόνο	από	τις	
αρχές	 του	 14ου	αιώνα	π.Χ.,	 μετά	 το	 τέλος	 δηλαδή	 της	 μινωικής	 Κρήτης,	 μπορούμε	 να	 διακρίνουμε	 στη	
μυκηναϊκή	τέχνη	μια	ιδιαίτερη	φυσιογνωμία”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	64). 

7	 	“[...]	αρχίζει	η	άνθηση	νέου	πολιτισμού,	με	ισχυρότατες	επιδράσεις	από	τη	μινωική	Κρήτη.	Στη	διάρκεια	
του	οι	άνθρωποι	που	τον	θεμελίωσαν	θα	αποκτήσουν	συνείδηση	του	εαυτού	τους	και	θα	φανούν,	καθαρά	
πια,	τα	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	της	ελληνικής	φυλής”	(Καλογεροπούλου,	1980:	117). 

8	 “Οι	 Έλληνες	 των	 μυκηναϊκών	 χρόνων	 θαμπώθηκαν	 κυριολεκτικά,	 στην	 αρχή,	 από	 τη	 γνωριμία	 της	
μινωικής	τέχνης,	που	τη	μιμήθηκαν	ή	έφεραν	στις	πόλεις	τους	έργα	της	ατόφια.	Ο	ελληνικός	κόσμος	όμως	δεν	
ήταν	δυνατό	να	εκφραστεί	με	την	κρητική	αμεριμνησία.	Στη	μεγαλόνησο	φόβος	από	εχθρούς	δεν	υπήρχε.	Στις	
ελληνικές	 πόλεις,	 όμως,	 της	 Υστεροελλαδικής	 περιόδου,	 ο	 κίνδυνος	 ολοένα	 αύξαινε	 και	 η	 απειλή	 των	
συνανθρώπων	ήταν	αισθητή	σε	κάθε	στιγμή.	Οι	γερά	οχυρωμένες	ακροπόλεις	είναι	η	ζωντανότερη	μαρτυρία.	
Ο	άνθρωπος	 χρειαζόταν	άγρυπνη	προσοχή,	 καθημερινή	άσκηση	 και	 σκληρή	προσπάθεια	 για	 τη	 διατήρηση	
των	αγάθων	του.	Αυτή	την	αίσθηση	δίνει	κι	η	μυκηναϊκή	τέχνη•	αυτός	είναι	ο	ιδιαίτερός	της	χαρακτήρας.	Τα	
ευρήματα	 των	 τάφων	 της	 περιόδου	 δείχνουν	 εκπληκτική	 επίδοση	 σ'	 όλους	 τους	 κλάδους	 της	 τέχνης:	
μεταλλοτεχνία,	 χρυσοχοΐα,	 σφραγιδογλυφία,	 ζωγραφική,	 γλυπτική,	 επεξεργασία	 της	 πέτρας,	
ελεφαντοκόκαλου	κ.ά.	υλικών.	Εξαίρετα	έργα	είναι	τα	εγκόλλητα	χάλκινα	μαχαίρια”	(Καλογεροπούλου,	1980:	
123-1240). 
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με	υπερβολές	και	επίταση9,	ενώ	ο	επιβαλλόμενος	θαυμασμός	υπαγορεύεται	από	την	χρήση	
κατάλληλου	 λεξιλογίου	 (ρήματα	 δηλωτικά	 συναισθημάτων:	 "θαμπώνουν",	 "θαυμάσης",	
όπως	 και	 με	 ομόρριζα	 και	 συνώνυμά	 του10 ,	 “μεγαλείο”,	 “ακτινοβολία” 11 	και	 το	 ρήμα	
“δεσπόζει”	με	την	εγγενή	υπερθετική	του	σημασία12).	
Εκτός	 από	 τα	 δύο	 παραπάνω,	 εντοπίστηκε	 ως	 θέμα	 η	 συγκρότηση	 της	 έννοιας	 της	
ελληνικότητας	 με	 προεξάρχοντα	 τεκμήρια	 ελληνικότητας	 τη	 γλώσσα	 και	 τη	 θρησκεία13.	 Η	
δεύτερη	υπογραμμίζεται	με	εμφατική	αναφορά	της	λατρείας	του	δωδεκάθεου14.	
Ευδιάκριτο	κειμενικό	θέμα	αποτελεί	 επίσης	η	 κατασκευή	 του	 χωροχρονικού	συνεχούς	και	
πιο	 συγκεκριμένα	 της	 διαχρονικής	 συνέχειας	 του	 αρχαίου	 ελληνικού	 πολιτισμού	 και	 του	
σύγχρονου	ελληνισμού.	Ειδικότερα,	αυτή	επιτυγχάνεται	με	ποικιλία	γλωσσολογικών	μέσων.	
Κύριος	 τρόπος	 είναι	 η	 εναλλαγή	 παροντικής	 και	 παρελθοντικής	 χρονικής	 βαθμίδας	 στην	
ιστορική	 αφήγηση	 και	 περιγραφή,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 κατασκευάζεται	 ένα	 δια-Λογικό	
(discursive)	χρονικό	συνεχές	στο	οποίο	μετέχουν	τόσο	οι	άνθρωποι	του	παρελθόντος,	όσο	
και	οι	αναγνώστες	και	η	κοινότητα	στην	οποία	ανήκουν.	Καθώς	το	παρόν	και	ο	ενεστώτας	
χρησιμοποιούνται	κυρίως	για	την	περιγραφή	των	αρχαιολογικών	τεκμηρίων	και	των	έργων	
τέχνης,	 αυτά	 υλοποιούν	 τη	 συμβολική	 λειτουργία	 “χρονικών	 κιβωτών”,	αφού	 αποτελούν	
τον	συνδετικό	κρίκο	ανάμεσα	στο	παρόν	και	την	προϊστορία15.	
Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 εγείρει	 ο	 ιδεολογικός	 καθορισμός	 της	 σύγχρονης	 γειτονίας.	 Αυτός	
επιμερίζεται	 σε	 δύο	 υποθέματα,	 την	 ονοματοθεσία	 των	 γειτονικών	 κρατών	 και	 τη	
																																																																				
	
9	 	“[...]	όµως	η	λάµψη	του	πολιτισµού	τους	µένει	για	πάντα	άσβεστη	και	προκαλεί	και	σήµερα	το	θαυµασµό	

µας”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	145). 
10	 	"[...]	 ο	 θαυμαστός	 αυτός	 πολιτισμός"	 Καλογεροπούλου	 1980:	 117,	 "οι	 ίδιοι	 οι	 αρχαίοι	 θαύμαζαν	

βλέποντας	 τις	 πελώριες	 πέτρες	 που	 είχαν	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	 κατασκευή	 τους"	 (Καλογεροπούλου,	
1980:	122). 

11	 	“[...]	ωστόσο,	το	μεγαλείο	και	η	ακτινοβολία	του	μυκηναϊκού	κόσμου	οφείλονται	κυρίως	στην	ανάπτυξη	
της	ναυτιλίας	και	του	εμπορίου”	(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:	30). 

12		“[...]	 το	 ελληνικό	 μυκηναϊκό	 στοιχείο	 δεσπόζει	 βαθμιαία	 στη	 θάλασσα	 και	 εξαπλώνεται	 στη	Μεσόγειο”	
(Κατσουλάκος	κ.α.	2010:	30). 

13	 “τα	 στοιχεία	 που	 ένωναν	 τα	 διάφορα	 ελληνικά	 φύλα	 κατά	 τη	 μυκηναϊκή	 εποχή	 ήταν	 πολλά.	 Σε	
γενικές	γραμμές	ήταν	ίδια	με	εκείνα	που	ένωναν	τους	Έλληνες	των	ιστορικών	χρόνων”	(Κατσουλάκος	κα	2010:	
30). 
	 “Ως	 πρώτα	 και	 ισχυρότερα	 θα	 πρέπει	 να	 θεωρήσουμε	 την	 κοινή	 γλώσσα	 -μαρτυρημένη	 με	 τα	
αρχαιότερα	 ελληνικά	 κείμενα	 σε	 Γραμμική	 γραφή	 Β'-	 καθώς	 επίσης	 και	 την	 κοινή	 θρησκεία	 [...]”	
(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:30).	 
14	 “[...]	 σήμερα	 είμαστε	 βέβαιοι	 ότι	 οι	 Μυκηναίοι	 είχαν	 πολλούς	 θεούς,	 όπως	 το	 Δία,	 την	 Ήρα,	 τον	
Ποσειδώνα,	την	Αθηνά,	τον	Ερμή,	το	Διόνυσο,	τον	Άρη	κ.ά.	Λάτρευαν	δηλαδή	τους	ίδιους	θεούς	που	ξέρουμε	
από	τον	Όμηρο	και	που	λατρεύονταν	και	από	τους	κατοπινούς	Έλληνες”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	64), 
	 “στο	μυκηναϊκό	πάνθεον	εμφανίζονται	όλοι	οι	μεγάλοι	Έλληνες	θεοί	της	1ης	χιλιετίας,	με	εξαίρεση	
τον	Απόλλωνα.	 Στις	πινακίδες	αναφέρονται	 ο	 Ζευς,	 η	Ήρα,	 ο	Ποσειδών,	 η	Άρτεμις,	 ο	Άρης	 και	 ο	Διόνυσος.	
Σπουδαία	 θέση	 κατέχει	 μία	 θεά	 η	 οποία	 συνήθως	 προσφωνείται	 με	 την	 ονομασία	 “Πότνια	 (=σεβάσμια)”	
(Κατσουλάκος	κ.ά,	2010:	33). 
15	 “[...]	όµως	η	λάµψη	του	πολιτισµού	τους	µένει	για	πάντα	άσβεστη	και	προκαλεί	και	σήµερα	το	
θαυµασµό	µας”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	145), 
	 “[...]	 από	 το	 14ο	 αιώνα	 π.Χ.	 έχουμε	 και	 τις	 πρώτες	 οχυρώσεις	 στην	 Τίρυνθα	 και	 στις	 Μυκήνες”	
(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	59), 
	 “Αφού	σταθεροποιήθηκαν	στον	ελληνικό	χώρο	οι	Αχαιοί,	γύρω	στα	1580	π.Χ.	αρχίζει	η	άνθηση	νέου	
πολιτισμού,	 με	 ισχυρότατες	 επιδράσεις	 από	 τη	 μινωική	 Κρήτη.	 Στη	 διάρκειά	 του	 οι	 άνθρωποι	 που	 τον	
θεμελίωσαν	 θα	 αποκτήσουν	 συνείδηση	 του	 εαυτού	 τους	 και	 θα	 φανούν,	 καθαρά	 πια,	 τα	 ιδιαίτερα	
χαρακτηριστικά	της	ελληνικής	φυλής”	(Καλογεροπούλου,	1980:	117). 
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γεωγραφική	 προέλευση	 του	 ελληνικού	 φύλου.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 τα	 ονόματα	 των	
σύγχρονων	 εθνικών	 κρατών	 χρησιμοποιούνται	 αναχρονιστικά	 ως	 γεωγραφικοί	
προσδιορισμοί.	Εξαίρεση	αποτελεί	το	εθνικό	κράτος	της	Τουρκίας,	το	οποίο	δεν	αναφέρεται	
ονομαστικά,	 αλλά	 αντικαθίσταται	 από	 τον	 γεωγραφικά	 υπώνυμο	 όρο	 "Μικρά	 Ασία"	 ή	
"μικρασιατικές	 ακτές".	 Η	 συνεκδοχική	 αποσιώπηση	 του	 ονόματος	 του	 συγκεκριμένου	
εθνικού	 κράτους	 είναι	 συστηματική,	ώστε	μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	ως	μνημονική	σιγή16.	
Επιπλέον,	ο	καθορισμός	της	έννοιας	του	συνανήκειν	ολοκληρώνεται	με	την	αναφορά	στην	
υπερβόρεια	 προέλευσή	 των	Μυκηναίων,	 η	 οποία	 παρατίθεται	 σε	 ουδέτερη	 τροπικότητα,	
ως	αληθές	και	αδιαμφισβήτητο	γεγονός17.		
Εξίσου	 ενδιαφέρουσα	 είναι	 και	 η	 επίκληση	 της	 αρχαιολογικής	 μαρτυρίας	 ως	 σύμβολο	
σύγχρονου,	πλέον,	κύρους.	Το	κύρος	των	υλικών	τεκμηρίων	στην	αφήγηση	προβάλλεται	με	
βάση	 δύο	 κύρια	 χαρακτηριστικά:	 αφενός	 το	 εντυπωσιακό	 μέγεθος 18 ,	 του	 οποίου	 η	
επισήμανση	 επικεντρώνεται	 στο	 μέγεθος	 του	 μυκηναϊκών	 οχυρώσεων	 και	 γίνεται	 με	
επανάληψη	τυπικών	λέξεων,	όπως	και	με	αναφορά	στη	μυθική	κατασκευή	τους	από	τους	
Κύκλωπες19 	ή	 με	 επισήμανση	 του	 μεγάλου	 πλήθους	 τους20 ·	 αφετέρου	 τον	 πλούτο.	 Η	
προβολή	του	κύρους	του	πλούτου	επιτυγχάνεται	συνήθως	με	την	απαρίθμηση	ή	την	απλή	

																																																																				
	
16	 	“[...]	 σε	πάρα	πολύ	μεγάλο	αριθμό	θέσεων	 της	Μεσογείου	 έχουν	βρεθεί	μυκηναϊκά	αγγεία,	 όπως	
στο	 Βόρειο	 Αιγαίο,	 στα	 παράλια	 της	 Μ.	 Ασίας,	 Συρίας,	 Λιβάνου,	 Παλαιστίνης,	 Αιγύπτου,	 Αλβανίας,	 στην	
Κύπρο,	στη	Σικελία,	στα	νησιά	Λιπαρές,	στη	Μάλτα,	στην	Κάτω	Ιταλία,	στην	Ετρουρία”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος	
2005:	 64),	 “η	 έλλειψη	όμως	πρώτων	υλών	 τους	ανάγκασε	 να	 τις	αναζητήσουν	ακόμη	 και	σε	πολύ	μακρινά	
μέρη.	 Έτσι,	 εισάγουν	 χαλκό	 από	 την	 Κύπρο	 και	 τη	 νοτιανατολική	 Μ.	 Ασία.	 Χαλκό	 μαζί	 με	 άργυρο	 και	
κασσίτερο	 προμηθεύονται	 και	 από	 περιοχές	 της	 Αδριατικής,	 της	 Ιταλίας	 και	 της	 Σαρδηνίας	 [...]	
ελεφαντοκόκαλο	αναζητούν	στη	Συρία,	ήλεκτρο	 (κεχριμπάρι)	στη	Βόρεια	Ευρώπη”	 (Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	
2005:	63),	 
	 “σε	ολόκληρο	τον	χώρο	του	Αιγαίου	και	στα	μικρασιατικά	παράλια	ιδρύουν	αποικίες	και	εμπορικούς	
σταθμούς.	Παράλληλα,	για	την	αναζήτηση	πρώτων	υλών	και	αγορών	ταξιδεύουν	μέχρι	την	Εγγύς	Ανατολή,	τη	
νότια	 Ιταλία,	τη	Σικελία,	την	 Ισπανία	και	φαίνεται	να	έχουν	σποραδικές	επαφές	με	την	Κεντρική	και	Βόρεια	
Ευρώπη.	 Αποικίζουν	 συστηματικά	 την	 Κύπρο	 και	 έρχονται	 σε	 επαφή	 με	 το	 κράτος	 των	 Χετταίων”	
(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:	32). 
17	 “[...]	οι	Μυκηναίοι	ανήκουν	στα	ινδοευρωπαϊκά	φύλα,	που	με	αφετηρία	τα	Ουράλια	όρη	
εξαπλώθηκαν	από	την	Ευρώπη	μέχρι	τις	Ινδίες”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	60), 
	 		 “[...]	κατέβηκαν	από	το	βορρά”	(Ακτύπης	κ.ά.,	2004:	77),	 
	 “[...]	ήρθαν	από	το	Βορρά”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	σελ.	131),	 
	 “[...]	οι	ελληνικές	φυλές	κατεβαίνουν	από	το	βορρά	κατά	κύματα”,	 
	 “[...]	στην	αρχή	αυτής	της	εποχής	φτάνουν	οι	πρώτοι	Έλληνες	(Ίωνες,	Αιολείς,	Αχαιοί)	στον	τόπο	μας	
[...]”,	“[...]	φτασμένοι	από	το	βορρά	[...]”	(Καλογεροπούλου,	1980:117-118). 
18	 	“[...]	 ήταν	 τόσο	 µεγάλες	 οι	 πέτρες	 αυτών	 των	 τειχών,	 που	 οι	 άνθρωποι	 πίστευαν	 ότι	 θα	 τα	 έφτιαξαν	

Κύκλωπες”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	135). 
19	 	“[...]	 οι	 ίδιοι	 οι	 αρχαίοι	 θαύμαζαν	 βλέποντας	 τις	 πελώριες	 πέτρες	 που	 είχαν	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	

κατασκευή	τους”,	“[...]	τα	είπαν	γι'	αυτό	Κυκλώπεια,	γιατί	μονάχα	όντα	υπερφυσικά,	σαν	τους	Κύκλωπες,	
πίστευαν	 πως	 θα	 ήταν	 δυνατό	 να	 μετακινήσουν	 και	 να	 χτίσουν	 αυτούς	 τους	 τεράστιους	 ογκόλιθους”	
(Καλογεροπούλου,	1980:	122),	 

	 “στον	ίδιο	αιώνα	χτίζονται	και	οι	 ισχυρές	μυκηναϊκές	οχυρώσεις,	που	ακόμη	και	σήμερα	εντυπωσιάζουν	
με	τον	όγκο	τους”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	59). 

20	 	“Μεγάλος	 επίσης	 είναι	 ο	 αριθμός	 των	 όπλων	 που	 έχουν	 βρεθεί	 στους	 μυκηναϊκούς	 τάφους,	 ενώ	 για	
μεγάλες	ποσότητες	όπλων,	όπως	και	για	πλοία,	γίνεται	λόγος	και	στις	πήλινες	πινακίδες	της	“Γραμμικής	Β”	
(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος	2005:	62). 
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αναφορά	 των	 πολύτιμων	 υλικών	 κατασκευής	 της	 τέχνης	 τους21.	 	 Οι	 ίδιες	 οι	 Μυκήνες	
λειτουργούν	 συνολικά	 ως	 συμβολικός	 τόπος	 κύρους	 με	 την	 πρόταξη	 συγκριτικών	
υπερθετικών,	 τα	 οποία	 δηλώνουν	 υπεροχή	 σε	 σχέση	 με	 όλα	 τα	 υπόλοιπα	 μνημεία	 ως	
εννοούμενο	β΄	όρο	σύγκρισης22.	

	
Αρχαιολογικές	αφηγήσεις,	σχολική	Ιστορία	και	ιδεολογία:	συσχετισμοί	και	ερμηνείες	

Αντιστοιχία	αφηγήματος	προϊστορικής	–	κλασικής	περιόδου	
Η	ενδελεχής	ανάλυση	Λόγου	(discourse)	των	αρχαιολογικών	αφηγήσεων	για	τη	μυκηναϊκή	
παρουσία	και	την	Ακρόπολη	της	Αθήνας	(Παπακώστα,	2016)	κατέδειξε	ότι	τα	περισσότερα	
κειμενικά	θέματα	που	προβάλλονται	μέσα	από	τις	αρχαιολογικές	αφηγήσεις	και	των	δύο	
κειμενικών	 νημάτων	 είναι	 κοινά.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 κοινά	 είναι	 τα	 παρακάτω	 κειμενικά	
θέματα	και	οι	επιμερισμοί	τους:	

• Συμβολή	των	επιστημών	στην	τεκμηρίωση	του	μακραίωνου	ελληνικού	πολιτισμού.	
α.	Αναφορές	στα	υλικά	τεκμήρια.		
β.	Κατάρτιση	πάνθεου	προσωπικοτήτων.	
γ.	Απουσία	αναφορών	στην	αρχαιολογική	έρευνα	και	τεκμηρίωση	αναφορές	σε	
ανασκαφές.	

• Η	Ελλάδα	ως	“λίκνο	του	πολιτισμού”.	
• Συγκρότηση	της	αφηρημένης	έννοιας	της	ελληνικότητας:	η	θρησκευτική	ευσέβεια	

ως	τεκμήριο.	
4.	Κατασκευή	χωροχρονικού	συνεχούς:	ενότητα	ελληνικού	πολιτισμού	-	κατάρτιση	

ιστορικής	τοπογραφίας	-	η	διάδοχη	επικράτεια.	
5.	Η	αρχαιολογική	μαρτυρία	ως	σύμβολο	(σύγχρονου)	κύρους.	

	
Ιδεολογικές	διαστάσεις	

Η	 ανάλυση	 του	 κειμενικού	 νήματος	 της	 μυκηναϊκής	 παρουσίας	 στα	 βιβλία	 Ιστορίας	
αναδεικνύει	 ότι	 το	 σχολικό	 αφήγημα	 ευθυγραμμίζεται	 με	 τη	 χρονολογική	 αφήγηση,	 η	
οποία	 ανάγει	 τις	 απαρχές	 της	 ιστορίας	 του	 ελληνικό	 έθνους	 στο	 απώτερο	 παρελθόν.	 Η	
αντίληψη	αυτή	αναπαράγει	κατά	κύριο	λόγο	το	πολιτισμικό-ιστορικό	μοντέλο	του	Kossina	

																																																																				
	
21	 	“πέτρα	και	ελεφαντόδοντο,	πολύτιμοι	λίθοι,	χρυσάφι	και	ασήμι,	χαλκός	και	κρύσταλλο	ήταν	τα	υλικά	που	

χρησιμοποιούσαν	 για	 να	 κατασκευάσουν	 διάφορα	 σκεύη	 και	 κοσμήματα,	 κύπελλα	 και	 δαχτυλίδια,	
σφραγίδες	 και	 περιδέραια,	 όπλα	 και	 πανοπλίες,	 χρυσές	 προσωπίδες	 και	 μικρά	 αγάλματα	 θεών	 και	
ανθρώπων”	[….]	(Ακτύπης	κ.ά.,	2004:	83), 

	 		 “χρυσό,	ασήµι,	χαλκό,	ελεφαντόδοντο	και	πολύτιµες	πέτρες”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	138), 
	 		 “το	 πρόσωπο	 εκείνου	 που	 πέθαινε	 το	 σκέπαζαν	 καμιά	φορά	 με	 χρυσή	 προσωπίδα”	 (Ακτύπης	 κ.ά.,	

2004:	89), 
	 		 “στους	 περίφηµους	 θολωτούς	 τάφους	 [...]	 οι	 αρχαιολόγοι	 ανακάλυψαν	 πολλά	 κτερίσµατα	 χρυσά,	

ασηµένια,	χάλκινα	και	πήλινα”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	142), 
	 		 “απαράμιλλης	 τέχνης	 είναι	 τα	 κοσμήματα	 από	 χρυσό,	 ασήμι	 ή	 από	 άλλα	 πολύτιμα	 υλικά”	

(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:	34), 
	 		 “ήταν	τόσο	το	χρυσάφι	που	απέκτησαν	οι	Μυκηναίοι,	ώστε	δίκαια	ο	Όµηρος	ονόµασε	τις	Μυκήνες	

πολύχρυσες”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	138), 
	 		 “έφτιαχναν	 χρυσές	 προσωπίδες	 για	 τους	 νεκρούς,	 χρυσά	 κύπελλα	 και	 πλήθος	 κοσµήµατα”	

(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	145). 
22	 	“πήρε	όμως	το	όνομά	του	από	τις	Μυκήνες,	το	λαμπρότερο	και	ισχυρότερο	κράτος	της	εποχής	που	πρώτο	

ανασκάφτηκε	κι	έγινε	γνωστός	έτσι	ο	θαυμαστός	αυτός	πολιτισμός”	(Καλογεροπούλου,	1980:	117). 
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και	των	αρχών	του	20ου	αιώνα.	Ωστόσο,	αν	και	από	το	1950	έως	σήμερα	έχουν	διατυπωθεί	
γόνιμες	αναζητήσεις	στη	θεωρία	της	αρχαιολογίας	για	τη	σχέση	της	με	το	εθνικό	κράτος,	
φαίνεται	ότι	τα	σχολικά	βιβλία	δεν	επηρεάζονται	από	αυτές.	Ως	προς	την	αλληλεπίδραση	
με	 την	εξέλιξη	 του	αντίστοιχου	επιστημονικού	κλάδου,	η	σχολική	αρχαιολογική	αφήγηση	
παραμένει	 μια	 μάλλον	 ερμητική	 αφήγηση,	 επικεντρωμένη	 στην	 ερμηνεία	 και	 την	
παρουσίαση	 των	 τεχνουργημάτων	 του	 αρχαίου	 ελληνικού	 πολιτισμού	 ως	 κτήματα	 της	
νεοελληνικής	 κοινωνίας,	 ως	 “φαινοτυπικές”	 εκφράσεις	 της	 νεοελληνικής	 ταυτότητας.	
Επιπλέον,	 δεν	 παραλείπονται	 οι	 αναφορές	 στη	 βόρεια	 προέλευση	 των	 ελληνικών	φύλων	
και	 την	 ένταξή	 τους	 στην	 ινδοευρωπαϊκή	 οικογένεια.	 Παρατηρούμε,	 λοιπόν,	 ότι	 ο	
κυρίαρχος	 αρχαιολογικός	 Λόγος	 στην	 Ελλάδα	 του	 εικοστού	 πρώτου	 αιώνα,	 όπως	
αποτυπώνεται	στα	σχολικά	εγχειρίδια,	παραμένει	εξαρτημένος	από	τις	γενεαλογικές	αρχές	
της	προϊστορίας	του.		
	Επιπλέον,	τα	σχολικά	εγχειρίδια	απηχούν	τις	αφηγηματικές	παραδόσεις	της	αρχαιολογίας	
του	 πρώτου	 μισού	 του	 εικοστού	 αιώνα,	 οι	 οποίες	 έχουν	 χαρακτηριστεί	 ως	 “λαϊκές	
αφηγήσεις”	(‘popular	histories’,	Trigger,	[1989]	2006:	631),	δηλαδή	χρονικά	εξερευνήσεων	
και	 θαυμαστών	 ανακαλύψεων,	 γραμμένα	 για	 να	 μαγνητίζουν	 το	 ενδιαφέρον	 του	
αναγνώστη.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 η	 προβολή	 συγκεκριμένων,	 εμβληματικών	 μορφών	
εντάσσεται	 στη	 γενικότερη	ρομαντική	προσέγγιση	 της	αρχαιολογίας,	 η	 οποία	 εστιάζει	 σε	
συγκεκριμένους	 εξερευνητές,	 όπως	 ο	 Έβανς	 και	 ο	 Σλήμαν,	 ενώ	 αγνοεί	 εμβληματικές	
μορφές	της	αρχαιολογικής	επιστήμης,	όπως	είναι	ο	Montelius,	o	Vere	Gordon	Childe	και	ο	
Grahame	 Clark	 (Trigger,	 [1989]	 2006:	 631).	 Στα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 που	 μελετήθηκαν	
επαναλαμβάνεται	 ακριβώς	 το	μοντέλο	 των	 “λαϊκών	αφηγήσεων”:	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	
Σλήμαν	που	τονίζονται	είναι	η	“ανήσυχη	φαντασία	και	η	παιδική	πίστη”	που	του	επέτρεψε	
να	πραγματοποιήσει	τον	“μεγάλο	πόθο	της	ζωής	του”,	δηλαδή	την	ανακάλυψη	της	αρχαίας	
Τροίας,	 τη	 στιγμή	 που	 “κανείς	 ειδικός	 δεν	 πίστευε	 στην	 ύπαρξη	 του	 μυκηναϊκού	
πολιτισμού”	 (Καλογεροπούλου,	 1980:	 118).	 Επιπλέον,	 αναφερόμενος	 συστηματικά	 στο	
σύνολο	των	σχολικών	εγχειριδίων,	αποκτά	μια	αξιωματική	θέση	ως	σημείο	αναφοράς	και	
τεκμηρίωσης	 για	 τη	 μελέτη	 του	αρχαίου	 ελληνικού	πολιτισμού,	 διατηρώντας	 ζωντανή	 τη	
ρομαντική	προσέγγιση	της	αρχαιολογικής	έρευνας.		
Όσον	αφορά	τα	ίδια	τα	τεχνουργήματα,	αξίζει	να	σταθούμε	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	αυτά	
προβάλλονται.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 παρουσιάζονται	 να	 γνωρίζουν	 συνεχή	 χρήση,	 χωρίς	
διάκριση	ανάμεσα	στο	πρωτογενές,	αυθεντικό	παρελθόν	της	κατασκευής	και	χρήσης	τους	
και	το	δευτερογενές	παρόν	της	περιγραφής,	της	ερμηνείας	και	της	ίδιας	της	προβολής	τους.	
Η	ζωή	του	αντικειμένου,	λοιπόν,	γίνεται	πρώτη	ύλη	σύγχρονης	πολιτισμικής	και	ιστορικής	
παραγωγής	(Shanks,	1995).	Με	τον	τρόπο	αυτό	ανακυκλώνεται	μια	ξεπερασμένη	αντίληψη	
για	την	αρχαιότητα,	προσαρμοσμένη	ώστε	να	εξυπηρετεί	το	σκοπό	της	αναπαραγωγής	του	
ιδεολογήματος	 του	 σύγχρονου	 εθνικού	 κράτους,	 το	 οποίο	 αποζητά	 τις	 ρίζες	 του	 στο	
παρελθόν.	Την	ίδια	στιγμή,	ενώ	η	τέχνη	και	το	υλικό	παρελθόν	κατέχουν	κεντρικό	ρόλο	στη	
δια-Λογική	 διαμόρφωση	 της	 εθνικής	 ταυτότητας,	 οι	 σχολικές	 αφηγήσεις	 εμμένουν	
εμφατικά	 στη	 διακοσμητική	 τους	 διάσταση.	 Αν	 και	 το	 υλικό	 παρελθόν	 έχει	 αποτελέσει	
βασικό	 επιχείρημα	 στην	 κατασκευή	 της	 σύγχρονης	 εθνικής	 εικόνας	 (Hamilakis,	 2009a;	
Χαμηλάκης,	2012),	στα	σχολικά	εγχειρίδια	παραμένει	παραπληρωματικό	στοιχείο,	το	οποίο	
συμπληρώνει	 την	 καθαυτό	 αφήγηση	 ή	 παρέχει	 εικονογραφικό	 υλικό.	 Έτσι,	 τα	
τεχνουργήματα	 λειτουργούν	 ως	 ένα	 αυτοτελές,	 περίκλειστο	 σύνολο,	 το	 οποίο	 δεν	
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εμπλέκεται	 σε	 καμία	 απόπειρα	 ερμηνείας	 της	 οργανικής	 φύσης	 των	 πολλαπλών	
διαστάσεων	του	προϊστορικού	παρελθόντος.	
Η	γραμμική,	μονοδιάστατη	πορεία	της	εθνικής	ιστορίας	από	την	προϊστορία	μέχρι	σήμερα	
υποστηρίζεται	 και	 από	 την	 αναχρονιστική	 χρήση	 του	 όρου	 “Έλληνας”,	 ο	 οποίος	 έχει	
γνωρίσει,	 διαφορετικές	 σημασιοδοτήσεις	 στην	 ιστορική	 του	 πορεία:	 χαρακτηριστικά	
αναφέρουμε	 την	 ομηρική	 ταύτιση	 του	 όρου	 με	 μια	 φυλή	 περιορισμένη	 στη	 θεσσαλική	
Φθία	 (Χρήστου,	 2003).	 Στα	 σχολικά	 βιβλία,	ωστόσο,	 χαρακτηριστική	 είναι	 η	 εναλλακτική	
και	 συνώνυμη	 χρήση	 του	 με	 τον	 όρο	 Μυκηναίοι	 στα	 αντίστοιχα	 κεφάλαια.	 Έτσι,	
ταυτιζόμενοι	 οι	 Έλληνες	 με	 τους	 Μυκηναίους,	 ένας	 όρος	 συνυφασμένος	 με	 την	 εθνική	
κρατική	 υπόσταση	 (“Έλληνες”)	 ανάγεται	 αναχρονιστικά	 στο	 απώτερο	 παρελθόν.	
Διατηρώντας	 την	 τρέχουσα,	 εθνοφυλετική	 έννοια,	 λειτουργεί	 ως	 συμβολικός	 δεσμός,	
χρονική	 και	 πολιτισμική	 γέφυρα	 μεταξύ	 του	 απώτερου	 παρελθόντος	 και	 της	 σύγχρονης	
εθνικής	ταυτότητας.	Έτσι,	οι	σχολικές	αρχαιολογικές	αφηγήσεις	ουσιαστικά	δεν	επιχειρούν	
να	 προσεγγίσουν	 επιστημονικά	 τη	 μακρινή	 αρχαιότητα,	 αλλά	 ορίζουν	 και	 οριοθετούν	 το	
ελληνικό	 εθνικό	 κράτος,	 το	 οποίο	 αποπέμπει	 το	 σύγχρονο	 χαρακτήρα	 του	 και	
προσδιορίζεται	 σε	 έναν	 ιδιαίτερο	 χρονότοπο	 (Bakhtin,	 1981:	 84–258;	 1986:	 10–59):	 ο	
τρόπος	με	τον	οποίο	ορίζεται	ο	χώρος	και	περιγράφεται	ο	ιστορικός	χρόνος	απαρτίζουν	τον	
ιδιαίτερο	 ελληνικό	 χρονότοπο,	αφού	κάθε	 τόπος	σε	διαφορετικό	 χρόνο	 είναι	 στην	ουσία	
άλλος	 τόπος.	 Η	 διάκριση	 αυτή,	 όμως,	 αίρεται	 στα	 σχολικά	 βιβλία,	 αφού	 αφετηρία	 της	
ερμηνείας	είναι	τα	σημερινά	ιδεολογικά	προτάγματα,	τα	οποία	ορίζουν	και	την	δια-Λογική	
συγκρότηση	της	αφήγησης.	Με	άλλα	λόγια,	το	ιστορικό	αφήγημα	ερμηνεύει	το	παρελθόν	
συνδέοντάς	 το	 με	 τον	 συγκεκριμένο	 χώρο,	 με	 βάση	 τις	 αξίες	 και	 τις	 αρχές	 του	 εθνικού	
κράτους	 και	 μετατρέπεται	 σε	 μορφοποιητική	 ιδεολογία	 (Bakhtin,	 1986:	 96-8,	 100),	 αφού	
αίρεται	 η	 διάκριση	 των	 ιστορικών	 φάσεων,	 καθώς	 αυτά	 συνενώνονται	 στο	 ιστορικό	
συνεχές	 της	 ελληνικής	 παρουσίας.	 Η	 επιδίωξη	 για	 τοπογραφική	 ενότητα	 θεραπεύεται	
ικανοποιητικά	 από	 την	 παρουσίαση	 του	 μυκηναϊκού	 πολιτισμού,	 αφού	 τονίζεται	 το	
παροδικό	των	μυκηναϊκών	αποικιών,	ενώ	υπογραμμίζεται	η	διαχρονική	ελληνική	παρουσία	
στην	Αττική,	την	Πελοπόννησο,	τη	Στερεά	Ελλάδα	και	την	Κρήτη23	.		
Συνολικά,	 οι	 αρχαιολογικές	 αφηγήσεις	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων	 διατηρούν	 τα	
στερεοτυπικά	 αφηγήματα	 περί	 ελληνικότητας	 σε	 πολιτισμικό	 αλλά	 και	 σε	 φυλετικό	
επίπεδο,	ενώ	αναπαράγουν	απαρχαιωμένες	αντιλήψεις	για	την	αρχαιολογική	αφήγηση	και	
ερμηνεία.	 Η	 δια-Λογική	 κατασκευή	 της	 διαχρονικότητας	 του	 σύγχρονου	 ελληνικού	
χρονότοπου	υπογραμμίζει,	τελικά,	την	ανιστορική	έννοια	του	εθνοφυλετικού	αλλά	και	του	
πολιτισμικού	 αυτοχθονισμού	 των	 Ελλήνων.	 Το	 μοντέλο	 αυτό	 της	 δια-Λογικής	 εθνικής	
συγκρότησης	 έχει	 χαρακτηριστεί	 ως	 μεταφυσικό	 (Πλάντζος,	 2016:	 193)	 και	 ευνοείται	
ακριβώς	από	τη	ρομαντική	προσέγγιση	της	αρχαιολογίας	που	προκρίνεται.	
	

	
																																																																				
	
23	 	“Από	το	τέλος	του	15ου	αι.	π.Χ.,	έχοντας	κυριαρχήσει	οι	Αχαιοί	στην	ηπειρωτική	Ελλάδα,	δοκιμάζουν	
την	τύχη	τους	στη	θάλασσα”	(Καλογεροπούλου,	1980:	125). 
	 “O	πολιτισμός	που	αναπτύχθηκε	στην	ηπειρωτική	Ελλάδα	κατά	την	ύστερη	Εποχή	του	Χαλκού	(1600-
1100	π.Χ.)	ήταν	ο	πρώτος	μεγάλος	ελληνικός	πολιτισμός”	(Κατσουλάκος	κ.ά.,	2010:	29). 
	 “Όταν	ο	Κυκλαδικός	και	ο	Μινωικός	πολιτισµός	βρίσκονταν	στην	ακµή	τους,	ένας	νέος	λαός,	οι	
Αχαιοί,	ήρθαν	από	το	Βορρά	κι	εγκαταστάθηκαν	στην	κεντρική	και	τη	νότια	Ελλάδα”	(Μαϊστρέλλης	κ.ά.,	2006:	
131).  
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	Ιδεολογική	δόμηση	κρυπτοαποικίας	
Το	 σχολικό	 ιστορικό	 αφήγημα	 έχει	 ενσωματώσει	 τα	 στοιχεία	 αυτά	 που	 μπορούν	 να	
χαρακτηριστούν	 ως	 “ιδεολογικοί	 δείκτες”	 της	 διαμόρφωσης	 μιας	 κρυπτοαποικίας	
(Herzfeld,	2002;	2011).	Πιο	συγκεκριμένα,	τα	αρχαιολογικά	πορίσματα	παρουσιάζονται	ως	
πεπερασμένα,	 οριστικά	 και	 παγιωμένα,	 αφού	 δεν	 γίνονται	 αναφορές	 στην	 τρέχουσα	
αρχαιολογική	έρευνα	(ανασκαφές	και	δημοσιεύσεις),	δημιουργώντας	την	πεποίθηση	ενός	
αυθύπαρκτου,	αναλλοίωτου	παρελθόντος,	το	οποίο	στην	πράξη	είναι	ένας	τόπος	ο	οποίος	
έχει	ήδη	ανακαλυφθεί	από	τον	φωτισμένο	εξερευνητή.	Οι	φωτισμένοι	εξερευνητές	με	 τη	
σειρά	 τους,	 όπως	 προκύπτει	 από	 το	 σχολικό	 αφήγημα,	 είναι	 “ξένοι”,	 όπως	 ο	 Σλήμαν,	 οι	
οποίοι	 ενέσκυψαν	 ευεργετικά	 στον	 τοπικό	 πληθυσμό	 αποκαλύπτοντάς	 του	 το	 ένδοξο	
παρελθόν	 του.	 Δεν	 είναι	 παρακινδυνευμένη	 μία	 ερμηνεία	 η	 οποία	 θα	 αναγνώσει	
συμπλεγματικά	 συμφραζόμενα	 στην	 προκειμένη	 αφήγηση,	 περιγράφοντας,	 ουσιαστικά,	
μια	 εικόνα	παθιασμένων,	μυθιστορηματικών	εξερευνητών,	οι	οποίοι	αποκαλύπτουν	στον	
τοπικό	 πληθυσμό	 τον	 λαμπρό	 του	 προϊστορικό	 πολιτισμό	 ή	 το	 βάθος	 της	 ιστορίας	 του,	
όπως	 στην	 περίπτωση	 των	 αποκρυπτογράφων	 της	 Γραμμικής	 Β'	 Τσάντγουικ	 και	 Βέντρις.	
Επιπλέον,	 οι	 λόγοι	 του	 επιβαλλόμενου	 θαυμασμού	 προς	 το	 προϊστορικό	 παρελθόν	 είναι	
απλουστευτικά	 στραμμένοι	 στην	 υλικότητα,	 ίσως	 και	 αφελείς,	 αφού	 συνοψίζονται	 στο	
μέγεθος,	το	πλήθος	και	τον	πλούτο.	Πρόκειται	για	μια	υφέρπουσα	υλιστική,	κερδοσκοπική	
προσέγγιση	 της	 αρχαιότητας,	 από	 την	 οποία	 απουσιάζει	 εμφανώς	 η	 κριτική	 πρόθεση	
ερμηνείας	 του	 έτερου	 πολιτισμού,	 μιας	 διαφορετικής	 μορφής	 κοινωνικής,	 πολιτικής	 και	
οικονομικής	οργάνωσης.	
Το	 ιδεολόγημα	 της	 Ελλάδας	 ως	 λίκνο	 του	 πολιτισμού	 υιοθετείται	 από	 το	 αφήγημα	 της	
κλασικής	 περιόδου	 και	 επεκτείνεται	 χρονικά	 μέχρι	 τη	 δεύτερη	 χιλιετία	 π.Χ.	Με	 βάση	 τα	
πορίσματα	 αυτής	 της	 έρευνας,	 οι	 μαθητές	 διδάσκονται	 ότι	 ο	 θαυμασμός	 για	 τις	
αρχαιότητες	 είναι	 επιβαλλόμενος.	 Αντλούν,	 με	 λίγα	 λόγια,	 αιτίες	 εθνικής	 υπερηφάνειας	
από	 ένα	 παρελθόν	 ολοένα	 και	 πιο	 απομακρυσμένο,	 ολοένα	 και	 πιο	 δυσνόητο,	
αποστειρωμένο	σε	μουσεία	και	αποπλαισιωμένο	από	την	καθημερινή	ζωής	τους	πίσω	από	
φυλασσόμενους	 φράχτες,	 εισιτήρια	 και	 ύλη	 εξετάσεων,	 από	 πηγές	 μπροστά	 στις	 οποίες	
πάντα	 θα	 είναι	 λίγοι,	 καθώς	 δεν	 μπορούν	 να	 παραγάγουν	 έργα	 που	 να	 αξίζουν	 τον	
παγκόσμιο	 θαυμασμό,	 αφού	 αδυνατούν	 να	 κατανοήσουν,	 ίσως	 ακόμα	 και	 να	
αποστηθίσουν,	 τις	 αφηγήσεις	 που	 τους	 επιβάλλονται	 ως	 υποχρεωτικό	 και	 εξεταζόμενο	
μάθημα	στο	σχολείο.	
Από	 το	 σχολικό	 ιστορικό	 αφήγημα	 τα	 παιδιά	 μαθαίνουν,	 επίσης,	 ότι	 για	 να	 είναι	 κανείς	
Έλληνας	 πρέπει	 να	 είναι	 θρήσκος	 (αν	 και	 δωδεκαθεϊστής	 εν	 προκειμένω)	 και	 να	 μιλάει	
ελληνικά.	 Έτσι,	 το	 εθνικό	 αφήγημα	 παραμένει	 αφομοιωτικό,	 σε	 μια	 κοινότητα	 η	 οποία	
εξελίσσεται	 σε	 πολυπολιτισμική	 κατά	 τα	 ύστερα	 χρόνια	 της	 μεταπολίτευσης	
(Χριστόπουλος,	2001).	Επιπλέον,	διδάσκονται	ρητά	ότι	οι	Έλληνες	ανήκουν	στην	ίδια	φυλή	
με	 τους	 Βορειοευρωπαίους24.	 Η	 αποδοχή	 αυτή	 αιτιολογεί	 υπόρρητα	 την	 στροφή	 της	
εθνικής	πολιτικής	προς	την	Ευρώπη,	ενώ	δεν	θα	ήταν	παρακινδυνευμένο	να	ισχυριστούμε	

																																																																				
	
24	 	"είναι	λαός	της	Ινδοευρωπαϊκής	φυλής”	(Καλογεροπούλου,	1980:	117),	 
	 “οι	Μυκηναίοι	ανήκουν	στα	ινδοευρωπαϊκά	φύλα,	που	με	αφετηρία	τα	Ουράλια	όρη	εξαπλώθηκαν	
από	την	Ευρώπη	μέχρι	τις	Ινδίες”	(Τσακτσίρας	&	Τιβέριος,	2005:	60), 
	 “άρχισαν	να	κατεβαίνουν	άλλες	φυλές:	οι	Αχαιοί,	οι	Ίωνες,	οι	Αιολείς.	Όλοι	ανήκαν	στην	
ινδοευρωπαϊκή	φυλή	και	μιλούσαν	την	ελληνική	γλώσσα”	(Καματερού-Γλυτσή,	1975:	30). 
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ότι	 η	 εθνοφυλετική	 συγγένεια	 μπορεί	 να	 αιτιολογήσει	 και	 την	 οικονομική	 συνεργασία,	
ακόμα	και	αν	αυτή	εξελιχθεί	και	διαστρεβλωθεί	σε	οικονομική	εξάρτηση.	Επιπλέον,	με	την	
κατασκευή	 του	 ελληνικού	 χρονότοπου	 συντελείται	 μια	 διπλή	 λειτουργία:	 όχι	 μόνο	
αποδεικνύεται	 η	 συνέχεια	 του	 ελληνικού	 πολιτισμού	 από	 τα	 προϊστορικά	 χρόνια	 μέχρι	
σήμερα,	αλλά	εντάσσεται	το	σύγχρονο	ελληνικό	εθνικό	κράτος	στον	ευρωπαϊκό	χρονότοπο.		
	

Συμπεράσματα	
Η	 αρχαία	 Ιστορία	 αποτελεί	 ένα	 πολιτισμικό	 προϊόν,	 το	 οποίο	 κατασκευάστηκε	 κατά	 την	
ίδρυση	 του	 ελληνικού	 κράτους.	 Αντικατοπτρίζει	 τις	 συνθήκες	 κάτω	 από	 τις	 οποίες	 αυτό	
συγκροτήθηκε	 και	 αποτελεί	 την	 επίσημη	 έκφραση	 της	 ιδεολογικής	 του	 σκευής.	
Ταυτόχρονα,	 μέσω	 της	 μαζικής	 εκπαίδευσης,	 αποκτά	 επιτελεστικό	 χαρακτήρα	 όχι	 μόνο	
διαμορφώνοντας	 την	 εθνική	 συνείδηση	 των	 Νεοελλήνων,	 αλλά	 και	 συντελώντας	 στη	
διαιώνιση	της	μονοσήμαντης	αντίληψης	της	ιστορίας	(Choppin,	2004;	Αθανασιάσης,	2015;	
Ρεπούση,	2004).		
Η	 κριτική	 γλωσσολογική	 ανάλυση	 των	 αρχαιολογικών	 αφηγήσεων	 των	 σχολικών	 βιβλίων	
Ιστορίας	 αποκαλύπτει	 την	 δια-Λογική	 αποτύπωση	 μιας	 διαπίστωσης	 που	 αφορά	 την	
αρχαιολογική	 πραγματικότητα	 στη	 χώρα	 μας:	 ενώ	 οι	 κλασικιστές	 αποικιοκράτες	
οικειοποιήθηκαν	 το	 κλασικό	 παρελθόν,	 οι	 Έλληνες	 αρχαιολόγοι	 αποικιοποίησαν	 την	
προϊστορία	 ελληνοποιώντας	 την	 (Leontis,	 1995;	 Πλάντζος,	 2016).	 Με	 λίγα	 λόγια,	 το	
σύγχρονο	ελληνικό	κράτος	έχει	εγκολπωθεί	τον	Λόγο	της	κρυπτοαποικίας,	βασισμένο	στο	
αρχαιοελληνικό	κλασικό	κλέος,	οικειοποιημένο	από	τη	Δύση	ήδη	από	την	Αναγέννηση,	ενώ	
ταυτόχρονα	 οι	 ιθαγενείς	 επιστήμονες	 διευρύνουν	 τον	 κύκλο	 της	 περηφάνιας	 προς	 το	
απώτερο	 παρελθόν,	 εντάσσοντας	 σε	 αυτόν	 την	 προϊστορία	 της	 εποχής	 του	 χαλκού.	
Αποτελώντας	το	διαλογικό	ομόλογο	αυτής	της	πρακτικής,	στην	προσπάθεια	που	έχει	γίνει	
για	 ένταξη	 στο	 σχολικό	 εθνικό	 αφήγημα	 και	 της	 προϊστορίας	 αξιοποιούνται	 τα	 ίδια	 δια-
Λογικά	 μέσα,	 γλωσσολογικά	 σχήματα	 και	 κειμενικά	 θέματα	 με	 την	 κλασική	 περίοδο,	
αποικιοποιώντας	οικειοποιούμενοι	την	εποχή	του	Χαλκού	και	διευρύνοντας	το	σχήμα	που	
είχε	αρχικά	κατασκευαστεί	για	τα	κλασικά	και	στο	μακρινότερο	παρελθόν.		
Ωστόσο,	 δεν	 μπορεί	 να	 παραγνωριστεί	 το	 γεγονός	 ότι	 το	 σχολικό	 ιστορικό	 αφήγημα	
αποτελεί	ένα	ιδιαίτερο,	ξεχωριστό	κειμενικό	είδος	(Παπακώστα,	2016),	το	οποίο	ακολουθεί	
μια	 σειρά	 από	 ευδιάκριτους,	 συχνά	 νομικά	 προκαθορισμένους,	 τύπους	 και	 τόπους	
(Choppin,	2004;	Αθανασιάσης,	2015;	Ρεπούση,	2004).	Η	 ιδεολογική	σκευή	που	φέρει	δεν	
αποτελεί	αποτέλεσμα	οργανωμένης,	στοχοποιημένης	και	σκόπιμης	προπαγάνδας	με	σκοπό	
τη	 διατήρηση	 της	 κρυπτοαποικιακής	 κατάστασης	 του	 ελληνικού	 εθνικού	 κράτους.	
Αντίθετα,	 όπως	 κάθε	 κείμενο,	 αποτελεί	 φορέα	 μιας	 συγκεκριμένης	 ιδεολογίας,	 αφού	 ο	
Λόγος	 τόσο	μορφοποιείται	από	 το	 κοινωνικό	περιβάλλον	στο	οποίο	παράγεται,	αλλά	και	
μορφοποιεί	και	καθορίζει	με	τη	διάχυση,	την	επανάληψη	και	την	εγκαθίδρυση	δια-Λογικών	
και	 θεωρητικών	 σχημάτων	 (White,	 1987;	 Fairclough,	 1995).	 Η	 υπόρρητη	 λειτουργία	 του	
Λόγου	στην	κατασκευή	της	ιδεολογίας,	η	οποία	με	τη	σειρά	της	λειτουργεί	καταλυτικά	στη	
μορφοποίηση	της	κοινωνικής	πραγματικότητας,	είναι	κομβική.	Η	ανάλυση	και	η	κατανόηση	
των	 κειμενικών	 τόπων	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων	 δεν	 έχουν	 σκοπό	 την	 επίκριση	 των	
γραφομένων,	αλλά	την	κριτική	συνειδητοποίηση	των	διδασκομένων	αφηγήσεων:	ο	Λόγος	
εύκολα	αναπαράγει	εγκαθιδρυμένα	στερεότυπα,	μετατρέποντάς	τα,	μέσα	από	την	τακτική	
επανάληψη,	σε	αδιαμφισβήτητες	αλήθειες	(White	1973,	1987).	Η	κριτική	προσέγγιση	των	
αρχαιολογικών	 αφηγήσεων	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων	 αναδεικνύει,	 λοιπόν,	 τα	 σημεία	
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εκείνα	 που	 καλλιεργούν	 την	 ιδεολογική	 διαμόρφωση	 της	 κρυπτοαποικίας	 και	 συμβάλλει	
στον	προβληματισμό	για	εναλλακτικές	αφηγήσεις,	ενταγμένες	στο	πλαίσιο	της	ιδεολογικής	
και	πολιτικής	χειραφέτησης.	
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Περίληψη	
Ο	 σκοπός	 αυτής	 της	 εισήγησης	 είναι	 να	 παρουσιάσει	 μια	 προσπάθεια	 συνεργατικών	 δράσεων	 που	 έχουν	
ξεκινήσει	 τα	 Παιδαγωγικά	 Τμήματα	 του	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας	 με	 Δημοτικά	 Σχολεία	 χωριών	 του	
Ανατολικού	Πηλίου	και	αφορούν	τη	λογοτεχνία	και	τη	διαπολιτισμική	εκπαίδευση.	Ιδεολογική	και	θεωρητική	
μας	 αφετηρία	 είναι	 η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 και	 η	 Κριτική	 Μάθηση	 για	 την	 Κοινωνική	 Προσφορά	 (critical	
service-learning).		
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στην	 θεματική	 της	 λογοτεχνίας,	 εμφορούμενοι	 από	 τις	 αρχές	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	
βασική	εκπαιδευτική	πρόκληση	ήταν	οι	εμπλεκόμενοι	να	συμμετάσχουμε	ως	μέλη	μιας	ευρύτερης	κοινότητας	
σε	δραστηριότητες	κριτικής	ανάγνωσης	 της	λογοτεχνίας,	οι	οποίες	μεταφράζονται	σε	κοινωνικο-πολιτισμική	
«πράξη»	που	αφορά	 την	περιβάλλουσα	πραγματικότητα.	Θεωρώντας	πως	βασικός	σκοπός	 της	διδασκαλίας	
της	λογοτεχνίας	είναι	η	κριτική	αγωγή	στο	σύγχρονο	πολιτισμό,	προσεγγίσαμε	το	λογοτεχνικό	μάθημα	ως	έναν	
τόπο	κριτικών	συζητήσεων	και	ερμηνειών,	όπου	εκπαιδευτικοί	και	μαθητές	διαπραγματεύονται	τα	νοήματα,	
θεωρώντας	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 ουδέτερη,	 ανεξάρτητη	 από	 τα	 συγκείμενα	 κατασκευή	 του	 νοήματος,	
εξετάζουν	 και	 θέτουν	 σε	 αμφισβήτηση	 και	 τις	 δικές	 τους	 πεποιθήσεις,	 στάσεις	 και	 αξίες,	 μοιράζονται	 την	
εμπειρία	τους	για	το	πώς	τα	ποικίλα	ζητήματα	που	απορρέουν	από	αυτά	αφορούν	τις	ζωές	και	τις	κοινότητές	
τους.	
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στη	 θεματική	 της	 διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης,	 η	 οποία	 πραγματοποιήθηκε	 παραμονές	 των	
Χριστουγέννων,	 οι	 μαθητές	 και	 μαθήτριες	 των	 μεγαλύτερων	 τάξεων	 προσέγγισαν	 κριτικά	 διαστάσεις	 που	
συνδέονται	με	την	πολιτισμική	ποικιλία	στις	παραδόσεις	εορτασμού	των	μεγάλων	θρησκευτικών	γιορτών	και	
του	νέου	έτους	σε	διαφορετικές	περιοχές	του	κόσμου.	Σκοπός	της	δράσης	ήταν	η	ανάδειξη	του	πλούτου	της	
πολιτισμικής	 ετερότητας	 και	 η	 καλλιέργειας	 της	 ενσυναίσθησης.	 Μέσα	 από	 διαδραστικές	 διαδικασίες,	 οι	
συμμετέχοντες	 μαθητές	 και	 μαθήτριες	 προβληματίστηκαν	 για	 όλους/ες	 εκείνους/ες	 που	 δεν	 έχουν	 την	
επιλογή	ή/και	την	δυνατότητα	να	γιορτάσουν,	ενώ	αντικείμενο	της	συζήτησης	αποτέλεσαν	οι	«γιορτές»	των	
προσφύγων	 και	 των	 μεταναστών,	 των	 παιδιών	 που	 εργάζονται	 και	 των	 παιδιών	 των	 φαναριών.	 Βασικό	
στοιχείο	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 αποτέλεσε	 η	 ανάπτυξη	 προβληματισμού	 σχετικά	 με	 την	 ανάπτυξη	
κοινωνικής	ευθύνης	και	συλλογικών	κοινωνικών	δράσεων.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Ετερότητα	 (θρησκευτική),	 Κοινωνικο-πολιτική	 δράση,	 Κριτικός	 Γραμματισμός,	 Κριτική	 Διαπολιτισμική	
Εκπαίδευση,	Κριτική	Μάθηση	για	την	Κοινωνική	Προσφορά		
	
	
	
	
Έχει	ιδιαίτερη	σημασία	για	τους	κριτικούς	παιδαγωγούς	να	κινηθούν	πέρα	από	τη	θεωρία,	
πέρα	 από	 την	 κριτική	 και	 την	 αποδόμηση,	 και	 να	 επικεντρωθούν	 στη	 διαμόρφωση	
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εκπαιδευτικών		πρακτικών	που	ενσωματώνουν	τη	θεωρία,	τη	δράση	και	τον	αναστοχασμό	
ως	 μέσων	 που	 στοχεύουν	 στην	 κοινωνική	 αλλαγή	 και	 την	 κοινωνική	 δικαιοσύνη	 στο	
πλαίσιο	του	πραγματικού	κόσμου.	Σκοπός	αυτής	της	ανακοίνωσης	είναι	να	εξετάσει	και	να	
μεταδώσει	 πώς	 	 πανεπιστημιακοί	 δάσκαλοι,	 φοιτητές	 και	 φοιτήτριες	 που	 ασχολούνται	
θεωρητικά	 με	 ζητήματα	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 μπορούν	 να	 ασχοληθούν	 με	 παρόμοιες	
πρακτικές·	 γι’	 αυτό	 και	 παρουσιάζουμε	 μία	 συστηματική	 προσπάθεια	 συνεργατικών	
δράσεων	 που	 από	 το	 ακαδημαϊκό	 έτος	 2017-18	 έχουν	 ξεκινήσει	 τα	 τρία	 Παιδαγωγικά	
Τμήματα	 του	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας	 με	 δύο	 Δημοτικά	 Σχολεία	 απομακρυσμένων	
χωριών	του	Ανατολικού	Πηλίου.	
Ο	 Paulo	 Freire	 ήδη	 από	 το	 1970	 υποστήριξε	 ότι	 πρέπει	 να	 αναπτύξουμε	 κριτική	
συνειδητοποίηση	 και	 να	 υιοθετήσουμε	 εκπαιδευτικές	 πρακτικές	 που	 ενσωματώνουν	 τη	
θεωρία,	 τη	 δράση	 και	 τον	 προβληματισμό	 ως	 μέσα	 εργασίας	 για	 κοινωνική	 αλλαγή	 και	
δικαιοσύνη	 (Freire,	 [1970]	 2000).	 Αν	 και	 υπάρχει	 ένα	 αρκετά	 εκτεταμένο	 σώμα	
βιβλιογραφίας	που	ασχολείται	με	τη	θεωρία	της	κριτικής	παιδαγωγικής	και	παιδαγωγικής	
της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης,	 σημαντικά	 ισχνότερη	 βιβλιογραφία	 εξετάζει	 συγκεκριμένα	
τους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 οι	 εκπαιδευτικοί	 επιχειρούν	 να	 εφαρμόσουν	 αυτές	 τις	
θεωρίες	στην	πράξη.	Θελήσαμε	λοιπόν	να	διερευνήσουμε	τρόπους	για	να	εισάγουμε	τους	
φοιτητές	 και	 τις	 φοιτήτριές	 μας	 μας	 σε	 θέματα	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 και	 να	 τους	
εμπλέξουμε	σε	κοινωνική	δράση	και	κοινωνική	αλλαγή,	έτσι	ώστε	να	τους	βοηθήσουμε	να	
κατανοήσουν	τους	τρόπους	με	τους	οποίους	η	γνώση	συνδυάζεται	με	τη	βιωμένη	εμπειρία	
και	εμπλουτίζεται	από	αυτή·	απώτερος	στόχος	μας	ήταν	να	μετασχηματιστούν	σε	κριτικά	
δρώντα	υποκείμενα	που	συμμετέχουν	με	ουσιαστικό	 και	παραγωγικό	 λόγο	 και	πράξη	σε	
κοινωνικά	 ζητήματα	 που	 επηρεάζουν	 τη	 ζωή	 μας	 –ή	 τη	 ζωή	 της	 κοινότητάς	 μας	 όπως	
συνέβη	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση.	 Η	 αφορμή	 μάς	 δόθηκε	 από	 κατοίκους	 χωριών	 του	
Πηλίου,	 γονείς	μαθητών	που	εξέφρασαν	την	επιθυμία	 τους	 το	«μεγάλο	σχολείο»	να	βγει	
και	πέραν	των	τειχών	της	πόλης	του	Βόλου	και	να	ασχοληθεί	και	με	«ταπεινά»	χωριά	της	
υπαίθρου,	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 μάλιστα	 που	 να	 μην	 επαναλαμβάνεται	 η	 καθεστηκυία	
παιδαγωγική	 αντίληψη	 και	 πρακτική.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 σχεδιάσαμε	 και	 οργανώσαμε	
δράσεις	 οι	 οποίες,	 σε	 ένα	 πρώτο	 στάδιο,	 αναφέρονται	 στη	 λογοτεχνία	 και	 στη	
διαπολιτισμική	εκπαίδευση	και	στις	οποίες	συμμετέχουν	διδάσκοντες	 και	φοιτήτριες	 των	
Παιδαγωγικών	 Τμημάτων,	 εκπαιδευτικοί,	 γονείς	 και	 μαθητές	 των	 Δημοτικών	 Σχολείων.		
Στόχος	των	δράσεων	αυτών	είναι		η	κριτική	προσέγγιση	θεμάτων	που	συνδέονται	τόσο	με	
το	 σχολικό	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 σπουδών,	 όσο	 και	 με	 διαστάσεις	 του	 κοινωνικο-
πολιτισμικού	 περιβάλλοντος	 εντός	 του	 οποίου	 επιτελείται	 η	 διαδικασία	 της	 διδασκαλίας	
και	μάθησης.		
Ιδεολογική	 και	 θεωρητική	 μας	 αφετηρία	 είναι	 αφενός	 η	 κοινωνικο-πολιτισμική	 θεωρία	
μάθησης,	 που	 θεωρεί	 τη	 μάθηση	 ως	 μία	 κοινωνικά	 διαμεσολαβημένη	 διαδικασία	 στην	
οποία	 οι	 συμμετέχοντες	 συμμετέχουν	 στη	 συν-κατασκευή	 αυθεντικής	 δραστηριότητας	
(Rogoff,	1990.	Lave	&	Wenger,	1991).	Αφετέρου	 	η	κριτική	παιδαγωγική.	Εστιάζουμε	στην	
κριτική	παιδαγωγική	πράξη,	το	είδος	της	προσανατολισμένης	στην	κοινωνική	δικαιοσύνη,	
κριτικά	αναστοχαστικής,	διδακτικής	πρακτικής,	και	εμφορούμαστε	από	τις	αρχές	του	Freire	
και	 της	 διάδοσης	 της	 έννοιας	 της	 συνειδητοποίησης	 (conscientização):	 «μαθαίνοντας	 να	
αντιλαμβανόμαστε	 τις	 κοινωνικές,	 πολιτικές	 και	 οικονομικές	 αντιφάσεις	 και	 να	
αναλαμβάνουμε	δράση	ενάντια	στα	καταπιεστικά	στοιχεία	 της	πραγματικότητας»	 (Freire,	
[1970]	2000:	35).	Με	δυο	λόγια,	στο	επίκεντρο	του	προβληματισμού	των	διδασκόντων	που	
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συμμετέχουμε	 στη	 διαδικασία	 αυτή	 τίθεται	 το	 εξής:	 διδασκαλία	 των	 φοιτητών	 και	 των	
φοιτητριών	 στο	 να	 διαβάσουν	 κριτικά	 απαιτεί	 την	 ενίσχυση	 του	 δυαδικού	 σχήματος	
«κατανόηση-δράση»	 επειδή	 η	 συζήτηση	 και	 η	 συνειδητοποίηση	 δεν	 αρκούν	 για	 την	
πραγματοποίηση	αλλαγών·	όπως	γράφει	και	ο	W.Ayers	 (2001),	πρέπει	να	συνδέσουμε	τη	
«συνείδηση	 με	 τη	 συμπεριφορά»	 επειδή	 είναι	 σημαντικό	 να	 είμαστε	 «τόσο	 ονειροπόλοι	
όσο	 και	 δρώντες,	 να	 διατηρούμε	 τα	 ιδανικά,	 αλλά	 και	 να	 αγωνιζόμαστε	 συνεχώς	 να	
θεσπίζουμε	αυτές	τις	ιδέες	σε	συγκεκριμένες	καταστάσεις»	(Ayers,	2001:	126).		
Τέλος,	η	Κριτική	Μάθηση	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	(critical	service-learning)	–δηλαδή,	ο	
συνδυασμός	της	μάθησης	και	του	εθελοντισμού	με	στόχο	την	κοινωνική	δικαιοσύνη,	αφού	
η	Κριτική	Μάθηση	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	συνδυάζει	την	εργασία	για	την	κοινωνία	με	
την	μάθηση	με	τέτοιο	τρόπο,	ώστε	να	ωφελούνται	και	ο	φοιτητής	(ατομικό	επίπεδο),	μέσω	
της	 βιωματικής	 μάθησης	 και	 της	 ενεργού	 συμμετοχικής	 σχέσης,	 αλλά	 και	 η	 κοινότητα	
(κοινωνικό	επίπεδο),		ενώ		ο	ρητός	στόχος	της	κοινωνικής	δικαιοσύνης	θέτει	στο	επίκεντρο	
και	 την	 κοινωνικο-πολιτική	 δράση	 με	 στόχο	 το	 συστημικό	 κοινωνικό	 χαρακτήρα	 των	
ανισοτήτων,	της	αδικίας,	της	καταπίεσης.		
Σε	αντίθεση	με	την	Μάθηση	για	την	Κοινωνική	Προσφορά,	στο	πλαίσιο	της	οποίας	οι	
νέοι	 μαθαίνουν	 μέσω	 της	 συμμετοχής	 τους	 σε	προγράμματα	 κοινωφελών	υπηρεσιών	
στην	κοινότητα,	η	κοινωνική	επίγνωση	δίνει	έμφαση	στην	κοινωνική	παρέμβαση	μέσω	
κριτικής	 σκέψης	 που	 εγείρει	 ερωτήματα	 σχετικά	 με	 τις	 ρίζες	 της	 κοινωνικής	
ανισότητας.	 Για	παράδειγμα,	 μία	προσέγγιση	Μάθησης	για	 την	Κοινωνική	Προσφορά	
μπορεί	 να	 ενθαρρύνει	 τους	 φοιτητές	 να	 συμμετάσχουν	 σε	 μία	 δραστηριότητα	
κοινωνικής	προσφοράς	που	παρέχει	σε	άστεγους	τροφή,	ενώ	μία	προσέγγιση	Κριτικής	
Μάθησης	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	ενθαρρύνει	τους	φοιτητές	να	εξετάσουν	και	να	
επηρεάσουν	 τις	 πολιτικές	 και	 οικονομικές	 αποφάσεις	 που	 είναι	 υπεύθυνες	 για	 την	
ύπαρξη	 άστεγων	 ατόμων.	 	 Αυτός	 ο	 ρητός	 στόχος	 προς	 την	 κοινωνική	 δικαιοσύνη	
αμφισβητεί	 τις	 παραδοσιακές	 αντιλήψεις	 της	 προσφοράς	 «ως	 ικανοποίησης	 των	
ατομικών	αναγκών	αλλά	 όχι,	 συνήθως,	 και	ως	 πολιτικής	 δράσης	που	 αποσκοπεί	 στη	
μεταβολή	των	δομικών	ανισοτήτων»	(Rosenberger,	2000:	29).	Μία	κριτική	προσέγγιση	
αγκαλιάζει	την	πολιτική	φύση	της	προσφοράς	και	επιδιώκει	την	κοινωνική	δικαιοσύνη	
έναντι	των	πιο	παραδοσιακών	οπτικών	της	έννοιας	του	καλού	πολίτη	που	προσφέρει	
στους	 συνανθρώπους	 του.	 Αυτός	 ο	 προοδευτικός	 παιδαγωγικός	 προσανατολισμός	
απαιτεί	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 επικεντρωθούν	 στην	 κοινωνική	 ευθύνη	 και	 σε	
κρίσιμα	ζητήματα	της	κοινωνίας.	
Η	R.	C.	Wade	χαρακτηρίζει	αυτή	την	προοπτική	«προσφορά	για	ένα	ιδανικό»	σε	αντίθεση	
με	 την	 «προσφορά	 σε	 ένα	 άτομο»	 (Wade,	 2000:	 97),	 ενώ	 ο	 M.	 Boyle-Baise	 (2007)	
«προσφορά	για	κριτική	συνείδηση»	–και,	θα	προσθέταμε,	για	κοινωνική	αλλαγή–	υπό	την	
έννοια	ότι	επιτρέπει	στους	φοιτητές	να	συνδυάσουν	δράση	και	προβληματισμό	στην	τάξη	
και	 την	 κοινωνία	 για	 να	 εξετάσουν	 τόσο	 τα	 ιστορικά	 προηγούμενα	 των	 κοινωνικών	
προβλημάτων	που	αντιμετωπίζουν	στην	κοινωνία	όσο	και	 τον	αντίκτυπο	της	προσωπικής	
τους	δράσης/αδράνειας	στη	διατήρηση	και	μετασχηματισμό	αυτών	των	προβλημάτων.	
Όταν	 ενταχθεί	 αποτελεσματικά	 στη	 διδασκαλία	 των	 εκπαιδευτικών,	 δηλαδή	 εστιάζοντας	
στις	 δεξιότητες,	 τη	 γνώση	 και	 τις	 εμπειρίες	που	απαιτούνται	από	 τους	φοιτητές	ώστε	 να	
μετασχηματισθούν	 σε	 ουσιαστικά	 ενεργούς	 πολίτες	 που	 μπορούν	 να	 αντιληφθούν	 τη	
συστημική	και	θεσμοθετημένη	φύση	κοινωνικών	αδικιών	και	ανισοτήτων	και	να	δράσουν	
για	 την	 υπέρβασή	 τους,	 η	 Κριτική	 Μάθηση	 για	 την	 Κοινωνική	 Προσφορά	 μπορεί	 να	
προσφέρει	 εμπειρίες	 στους	 μελλοντικούς	 εκπαιδευτικούς	 ώστε	 να	 μεταθέτουν	 τις	 αρχές	
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της	κριτικής	εκπαίδευσης	από	την	θεωρία	στην	πραγματικότητα	(Desrochers,	2006.	Galvan	
&	 Parker,	 2011.	 Harrison,	 2013).	 Η	 μάθηση	 στην	 Κριτική	 Μάθηση	 για	 την	 Κοινωνική	
Προσφορά	προκύπτει	από	 τις	συνδέσεις	που	οι	φοιτητές	 κάνουν	μεταξύ	 των	 κοινωνικών	
εμπειριών	 και	 των	 μαθημάτων	 τους	 (Zivi,	 1997)	 –κατά	 συνέπεια	 τα	 ζητήματα	 και	 οι	
ανησυχίες	της	κοινωνίας	είναι	εξίσου	σημαντικά,	όσον	αφορά	το	σχεδιασμό,	την	εφαρμογή	
και	την	αξιολόγηση,	για	τη	μάθηση.	Επιτρέπει	στους	φοιτητές	να	συνδέουν	τη	ζωή	τους	με	
τη	 ζωή	 εκείνων	 με	 τους	 οποίους	 εργάζονται	 στις	 δράσεις	 προσφοράς	 τους	 και	 	 να	
εμπλακούν	με	άτομα	που	έχουν	διαφορετικές	εμπειρίες	ζωής	από	τις	δικές	τους.	Μέσω	της	
κοινωνικής	 προσφοράς	 τους,	 οι	 φοιτητές	 φέρνουν	 δεξιότητες	 και	 πληροφορίες	 από	 τις	
δράσεις	 και	 τις	 ενσωματώνουν	 με	 τη	 θεωρία	 και	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 τους	 για	 να	
παράγουν	 νέες	 γνώσεις·	 ταυτόχρονα,	 η	 θεωρία	 ανατροφοδοτεί	 την	 υπηρεσία	 τους	 στην	
κοινότητα.	Η	δυναμική	δράσης	/	αναστοχασμού	ενθαρρύνει	τον	προβληματισμό,	τόσο	σε	
προσωπικό	 όσο	 και	 σε	 θεσμικό	 επίπεδο,	 όσον	 αφορά	 τη	 συνεισφορά	 στα	 κοινωνικά	
προβλήματα	και	μέτρα	που	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	κοινωνική	αλλαγή	(Marullo,	1999.	
Rice	&	Pollack,	2000).	Αυτή	η	πράξη	φέρνει	στο	φως	την	πολιτική	φύση	μιας	παιδαγωγικής	
που	 έχει	 ως	 στόχο	 την	 αντιμετώπιση	 και	 τη	 συμβολή	 στην	 αποδιάρθρωση	 των	
διαρθρωτικών	ανισοτήτων.	
Η	θεωρία	της	Κριτικής	Μάθησης	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	θέτει	τρία	βασικά	στοιχεία	
ως	σημεία	εκκίνησης:	 	αναδιανομή	εξουσίας	μεταξύ	όλων	των	συμμετεχόντων	στη	σχέση	
κοινωνικής	 προσφοράς-μάθησης,	 ανάπτυξη	 αυθεντικών	 σχέσεων	 στην	 τάξη	 και	 στην	
κοινότητα	 και	 εργασία	 από	 την	 προοπτική	 της	 κοινωνικής	 αλλαγής.	 Θα	 στηριχτούμε	 στη	
συνέχεια	σε	αυτά	για	να	μιλήσουμε	για	τη	δράση	μας.	
Αν	και	παρόμοιες	διαδικασίες	υλοποιούνται	κυρίως	σε	εναλλακτικές	τοποθεσίες	μάθησης	ή	
κοινότητες	πρακτικής	(Lave	&	Wenger,	1991),	τοποθεσίες	που	δεν	συνδέονται	άμεσα	με	τις	
επίσημες	 δομές	 μάθησης,	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση	 η	 αφορμή	 μας	 δόθηκε,	 όπως	
προείπαμε,	 από	 ανάγκες	 της	 ευρύτερης	 κοινότητάς	 μας.	 Σε	 παρόμοιες	 κριτικές	
προσεγγίσεις,	 αντί	 να	 βλέπουμε	 τα	 μέλη	 της	 κοινωνίας	 ή	 της	 κοινότητάς	 μας	 	 ως	
παθητικούς	 αποδέκτες	 της	 προσφοράς,	 τους	 συνεμπλέκουμε	 στον	 προσδιορισμό	 και	
σχεδιασμό	 παρεμβάσεων	 Μάθησης	 για	 την	 Κοινωνική	 Προσφορά.	Ενδιαφέρον	 στη	 δική	
μας	περίπτωση	ήταν	ότι	οι	εκπρόσωποι	των	συλλόγων	γονέων	που	ήρθαν	σε	επαφή	μαζί	
μας	 ήθελαν	 εξαρχής,	 χωρίς	 βέβαια	 να	 το	 ονοματίζουν	 αλλά	 σε	 γενικές	 γραμμές	
περιγράφοντάς	 το,	 οι	 παρεμβάσεις	 μας	 να	 έχουν	 αυτόν	 ακριβώς	 το	 χαρακτήρα	 που	
αναδεικνύουμε.	
Το	 ερώτημα	 που	 προέκυψε	 λοιπόν	 για	 εμάς	 ήταν	 με	 ποιο	 τρόπο	 αφενός	 ενθαρρύνουμε	
τους	 φοιτητές	 και	 τις	 φοιτήτριές	 μας	 να	 αναλάβουν	 δράση,	 αφετέρου	 τους	 ωθούμε	 να	
συνειδητοποιήσουν	ότι	η	διαδικασία	στην	οποία	εμπλέκονται	δεν	είναι	απλώς	και	μόνον	
εθελοντισμός	–αφού	ένας	από	τους	μεγαλύτερους	περιορισμούς	της	εθελοντικής	δράσης	
είναι	ότι	προκαλεί	τους	εμπλεκόμενους	να	ρωτούν	μόνο	«πώς	μπορούμε	να	βοηθήσουμε;»		
αντί	 «γιατί	 υφίστανται	 συνθήκες	 που	 έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	 καταστάσεις	 που	 χρήζουν	
δράσεων	αντιμετώπισής	 τους;».	 Είναι	 σημαντική,	 άλλωστε,	 	 η	 επισήμανση	 της	 διαφοράς	
μεταξύ	της	Κριτικής	Μάθησης	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	και	της	εθελοντικής	εργασίας	ή	
της	 συμμετοχής	 στην	 πρακτική	 άσκηση	 ή	 ακόμη	 και	 της	 συμμετοχής	 σε	 δραστηριότητες	
που	αφορούν	απλώς	ένα	διδακτικό	αντικείμενο.	Χωρίς	την	καλλιέργεια	της	συνειδητότητας	
και	 της	 εστίασης	 της	 προσοχής	 στις	 βαθύτερες	 αιτίες	 των	 κοινωνικών	 προβλημάτων,	 η	
Κριτική	Μάθηση	 για	 την	 Κοινωνική	Προσφορά	μπορεί	 να	μην	 έχει	 άλλο	αντίκτυπο	πέρα	
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από	 τα	 καλά	 συναισθήματα	 των	 φοιτητών	 –ή	 σε	 άλλες	 περιπτώσεις	 να	 διαιωνίζει	 την	
ανισότητα	 ή	 να	 ενισχύει	 τη	 διχοτομία	 «εμείς/αυτοί».	 Επιπλέον,	 απαιτείται	 η	 ενεργός	
συμμετοχή	στο	σχεδιασμό	της	δράσης.	
Ως	 προς	 αυτό,	 ο	 τρόπος	 δεν	 μπορούσε	 να	 είναι	 άλλος	 από	 τα	 μαθήματά	 μας	 που	
κινούνται	 κάτω	 από	 την	 ομπρέλα	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 (κριτικές	 προσεγγίσεις	
στη	 λογοτεχνία,	 κριτική	 διαπολιτισμική	 εκπαίδευση)	 στο	 πλαίσιο	 των	 οποίων	
ξεκινήσαμε	από	τα	στοιχειώδη	δεδομένου	ότι	οι	φοιτητές	μας	δεν	είχαν	καμία	πρότερη	
γνώση	σχετικά	με	παρόμοια	θέματα.	Εμπνευστήκαμε	στην	ουσία	από	την	φρεϊρεριανή	
πράξη,	στο	πλαίσιο	της	οποίας		η	«λέξη»	είναι	ο	πρόδρομος	κάθε	διαδικασίας	και	αυτός	
είναι	ο	απώτερος	σκοπός	τού	να	γίνει	κανείς	αναγνώστης	και	στη	συνέχεια	κοινωνικός	
δράστης.	Η	εμπλοκή	στον	κριτικό	προβληματισμό	απαιτεί	να	κινηθούμε	πέρα	από	την	
απόκτηση	νέων	γνώσεων	και	κατανόησης,	προς	την	αμφισβήτηση	των	θεωρούμενων	
δεδομένων	 ή	 φυσιολογικών	 πεποιθήσεων,	 αξιών,	 προοπτικών.	 Να	 βοηθάς	 τους	
φοιτητές	 να	 κατακτήσουν	 κριτική	 σκέψη	 και	 αναστοχασμό	 	 είναι	 ένας	 στόχος	 της	
εκπαίδευσης	που	προβάλλεται	συνέχεια	και	με	ένταση,	αλλά	και	ένας	στόχος	που	δεν	
επιτυγχάνεται	 εύκολα.	 Αφού	 εξηγήσαμε	 λοιπόν	 την	 αναγκαιότητα	 του	 κριτικού	
γραμματισμού	 ως	 μέσου	 για	 να	 κατανοήσουμε	 την	 ανθρώπινη	 εμπειρία,	 να	
διερευνήσουμε	 διαφορετικές	 προοπτικές	 και	 να	 αποκαλύψουμε	 την	 επίδραση	 των	
κοινωνικο-πολιτικών	 σχέσεων	 και	 των	 σχέσεων	 εξουσίας	 στη	 διαμόρφωση	
αντιλήψεων	 και	 ενεργειών	 και	 επειδή	 είδαμε	 ότι	 οι	 περισσότεροι	 φοιτητές	 και	
φοιτήτριες	υιοθετούν	μία	παθητική	στάση	απέναντι	στα	κείμενα,	είτε	επειδή	δεν	έχουν	
ενθαρρυνθεί	να	θέτουν	ερωτήματα	στα	κείμενα	αλλά	να	απαντούν	σε	ερωτήσεις	πάνω	
σε	 αυτά,	 είτε	 επειδή	 έχουν	 συνηθίσει	 να	 υποκύπτουν	 στην	 εξουσία	 του	 συγγραφέα,	
τους	 ενθαρρύναμε	 μέσα	 από	 επαναλαμβανόμενες	 δραστηριότητες	 να	 «διαβάζουν	
ανάμεσα	 στις	 γραμμές».	 Από	 τη	 στιγμή	 που	 ο	 κριτικός	 γραμματισμός	 καταπιάνεται	
συνήθως	 με	 κοινωνικά	 ζητήματα	 και	 θέτει	 στο	 επίκεντρο	 την	 ενεργό	 κριτική	 των	
σχέσεων	 εξουσίας	που	αποτυπώνονται	 στα	 κείμενα	 και	 στη	 γλώσσα,	 	 ασχοληθήκαμε	
μέσα	από	κείμενα	με	θέματα	φύλου,	θρησκευτικά,	πολιτισμικά,	εξετάζοντας	τα	ποικίλα	
ζητήματα	που	συναρτώνται	με	αυτά	όχι	ως	μεμονωμένα	συμβάντα,	αλλά	ως	μέρος	ενός	
συστήματος	που	καθορίζει	πράξεις,	υποθάλπει	συμφέροντα,	κλπ.	
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στην	 πρώτη	 θεματική,	 αυτήν	 της	 λογοτεχνίας,	 εμφορούμενοι	 από	 τις	
αρχές	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	 βασική	 μας	 εκπαιδευτική	 πρόκληση	 ήταν	 οι	
εμπλεκόμενοι	(διδάσκουσα,	φοιτητές	και	φοιτήτριες)	να	συμμετάσχουμε	ως	μέλη	μιας	
ευρύτερης	 κοινότητας	 σε	 δραστηριότητες	 κριτικής	 ανάγνωσης,	 οι	 οποίες	
μεταφράζονται	 σε	 πολιτισμική	 «πράξη»	 που	 αφορά	 την	 περιβάλλουσα	
πραγματικότητα.	 Ειδικότερα,	 υλοποιήσαμε	 δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 την	
κριτική		ανάγνωση	της	λογοτεχνίας.	Θεωρώντας	πως	βασικός	σκοπός	της	διδασκαλίας	
της	 λογοτεχνίας	 είναι	 η	 κριτική	 αγωγή	 στο	 σύγχρονο	 πολιτισμό,	 προσεγγίσαμε	 το	
λογοτεχνικό	 μάθημα	 ως	 έναν	 τόπο	 κριτικών	 συζητήσεων	 και	 ερμηνειών	 όπου	
διαπραγματευόμαστε	 	 τα	 νοήματα,	 θεωρώντας	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 ουδέτερη,	
ανεξάρτητη	από	τα	συγκείμενα	κατασκευή	του	νοήματος.	Συζητήσαμε	για	τα	κείμενα	
ως	 ιδεολογικές	 δομές	 που	 πρέπει	 συνεχώς	 να	 υποβάλλονται	 σε	 κριτική	 και	 να	
ανατέμνεται	 η	 αφανής	 ιδεολογική	 τους	 διάσταση	 ψάχνοντας	 για	 τις	 απόψεις	 που	
προβάλλουν	 και	 γι’	 αυτές	 που	 αποσιωπούν.	 Εξετάσαμε	 	 και	 θέσαμε	 σε	 αμφισβήτηση	
και	τις	δικές	μας	πεποιθήσεις,	στάσεις	και	αξίες∙	μοιραστήκαμε	την	εμπειρία	μας	για	το	
πώς	 τα	 ποικίλα	 ζητήματα	 που	 απορρέουν	 από	 αυτά	 αφορούν	 τις	 ζωές	 μας.	 Οι	
δραστηριότητες	 στις	 οποίες	 ενεπλάκησαν	 οι	 φοιτητές	 και	 οι	 φοιτήτριες	 ήταν:	
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ανάγνωση	 πολλαπλών	 κειμένων	 που	 πραγματεύονται	 το	 ίδιο	 θέμα∙	 ανάγνωση	 μέσα	
από	μια	ανθιστάμενη	προοπτική∙	προσέγγιση		συμπληρωματικού	υλικού	(διαφημίσεις,	
ταινίες,	βίντεο	κλπ)	και	παραγωγή	εναλλακτικών	αφηγήσεων.		
Σταδιακά	 αρχίσαμε	 να	 προκαλούμε	 τους	 φοιτητές	 και	 τις	 φοιτήτριες	 όχι	 μόνο	 να	
ρωτούν	 «γιατί»,	 αλλά	 τους	 ενθαρρύναμε	 να	 θεωρήσουν	 τον	 εαυτό	 τους	 παράγοντα	
κοινωνικής	 αλλαγής	 και	 να	 φαντάζονται	 σχέδια	 κοινωνικής	 δράσης	 ανάλογα	 με	 τα	
ζητήματα	που	κάθε	φορά	ετίθεντο	από	τα	κείμενα.	Από	τη	στιγμή	που	οι	φοιτητές	και	
οι	φοιτήτριες	άρχισαν	να	νιώθουν	ότι	τα	κοινωνικά	προβλήματα,	αλλά	και	η	ανάληψη	
κοινωνικής	δράσης	είναι	θέματα	που	τους	αφορούν,	αρχίσαμε	να	επικεντρώνουμε	την	
προσοχή	 μας	 σε	 συζητήσεις	 που	 αφορούσαν	 στην	 ευθύνη	 του	 ατόμου	 έναντι	 της	
κοινωνίας	 και	 στα	 κρίσιμα	 ζητήματα	 που	 αντιμετωπίζουν	 η	 κοινωνία	 έτσι	 ώστε	 να	
αρχίσουν	να	θεωρούν	παρόμοια	 εγχειρήματα,	όπως	αυτό	που	θα	τους	προτείναμε	να	
εμπλακούν,	 εργαλεία	 επίλυσης	 κοινωνικών	 προβλημάτων∙	 επιπλέον,	 επιμείναμε	 στην	
προσέγγιση	 του	 εθελοντισμού	 και	 της	 Μάθησης	 για	 την	 Κοινωνική	 Προσφορά	 ως	
κοινωνικής	δράσης	που	συνδυάζει	την	κριτική	συνείδηση	με	τον	αναστοχασμό	και	τη	
δράση.	
Τα	 προηγούμενα	 οδήγησαν	 στην	 πρόταση	 συμμετοχής	 κάποιων	 εθελοντών	 στις	
παρεμβάσεις	μας	στο	Πήλιο,	την	οποία	αποδέχτηκαν	μία	δεκάδα	περίπου	φοιτήτριες,		και	
στην	 από	 κοινού	 διαμόρφωση	 και	 σχεδιασμό	 του	 υλικού	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 τις	
παρεμβάσεις	 στα	 σχολεία	 του	 Πηλίου.	 Από	 συζητήσεις	 με	 τους	 εμπλεκόμενους	 φορείς	
είχαμε	μάθει	ότι	στα	σχολεία	παρέμβασής	μας	υπήρχαν	πολλοί	μαθητές	και	μαθήτριες	από	
οικογένειες	 οικονομικών	 μεταναστών	 που	 εργάζονται	 στην	 περιοχή·	 αυτό	 μας	 οδήγησε	
στην	 απόφαση	 να	 σχεδιάσουμε	 δράσεις	 που	 αφορούν	 ζητήματα	 θρησκευτικής	 και	
πολιτισμικής	ετερότητας.	
Ειδικότερα,	όσον	αφορά	την		δράση	που	έγινε	με	αφορμή	λογοτεχνικά	κείμενα	επιλέξαμε	
ως	κατάλληλο		θεματικό	άξονα		το	προσφυγικό	ζήτημα	για	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες	
της	 Γ-Δ	 τάξης	 και	 τη	θρησκευτική	 ετερότητα	 για	 τους	μαθητές	 και	 τις	μαθήτριες	 της	 Ε-Στ	
τάξης	 δημοτικού	 σχολείου.	 Οι	 διδακτικές	 πρακτικές	 που	 προτάθηκαν	 και	 υλοποιήθηκαν	
από	τις	φοιτήτριες	είναι:	

! Διερεύνηση	 των	 κειμένων	 σε	 σχέση	 με	 τις	 προβλέψεις	 των	 μαθητών	 και	 των	
μαθητριών,	 έτσι	 ώστε	 να	 καταδειχθούν	 οι	 αντιλήψεις	 που	 διαποτίζουν	 αυτές	 τις	
προβλέψεις.	

Τα	παιδιά	παρωθήθηκαν	να	κάνουν	προβλέψεις	για	το	τι	θα	διαβάσουν	στηριζόμενα	στους	
τίτλους	 των	 κειμένων,	 καθώς	 και	 για	 το	 τι	 θα	 συμβεί	 στη	 συνέχεια	 της	 ιστορίας	
στηριζόμενα	σε	 ‘κενά’	 των	κειμένων.	Τους	 ζητήθηκε	να	κάνουν	τις	πρώτες	ανταποκρίσεις	
τους	στα	κείμενα	θέτοντας	ως	αφόρμηση	και	τα	εξής	ερωτήματα:		
«Να	αφήνεις	το	σπίτι	και	τη	χώρα	σου	είναι	σίγουρα	δύσκολο.	Για	ποιους	λόγους	πιστεύετε	
ότι	 μπορεί	 να	 αναγκαζόσασταν	 εσείς	 και	 η	 οικογένειά	 σας	 να	 κάνετε	 κάτι	 τέτοιο;».	 Το	
συγκεκριμένο	 ερώτημα	 έδωσε	 τη	 δυνατότητα	 στους	 μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες	 να	
τοποθετηθούν	στη	θέση	εκείνων	που	δεν	έχουν	άλλη	επιλογή	παρά	να	αφήσουν	τα	πάντα	
πίσω	τους	και	να	ζητήσουν	καταφύγιο	σε	άλλη	χώρα	(Γ-Δ	τάξη).	Από	τη	συζήτηση	και	την	
ανταλλαγή	 απόψεων	 άρχισε	 να	 γίνεται	 κατανοητό	 ότι	 κάτι	 τέτοιο	 γίνεται	 συνήθως	 όταν	
κάποιος	ζει	κάτω	από	πολύ	δύσκολες	συνθήκες	ή	κινδυνεύει.	
«Θα	σου	άρεσε	να	βρισκόσουν	σε	μια	τάξη	στην	οποία	όλοι	και	όλες	θα	πίστευαν	ακριβώς	
τα	 ίδια	 πράγματα;».	 Το	 συγκεκριμένο	 ερώτημα	 έδωσε	 τη	 δυνατότητα	 στις	φοιτήτριες	 να	
παρακινήσουν	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες	να	πάνε	τη	σκέψη	τους	σταδιακά	ένα	βήμα	
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παραπέρα	και	να	διατυπώσουν	τις	σκέψεις	τους	και	για	το	πώς	νιώθουν	για	όσους	έχουν	
διαφορετική	 θρησκεία	 από	 τους	 ίδιους	 (Ε-Στ	 τάξη).	 Αν	 και	 στη	 συντριπτική	 τους	
πλειοψηφία	 τα	παιδιά	θεώρησαν	απόλυτα	ανιαρό	 το	 ενδεχόμενο	 του	 να	πιστεύουν	όλοι	
ακριβώς	 τα	 ίδια	πράγματα,	όταν	η	συζήτηση	έφτασε	στο	αν	θα	έκαναν	παρέα	με	παιδιά	
των	 οποίων	 η	 θρησκεία	 είναι	 διαφορετική	 από	 τη	 δική	 τους,	 οι	 απόψεις	 τους	 ήταν	
μοιρασμένες.		

! Πρόταση	 διαφορετικών	 τρόπων	 προσέγγισης	 του	 θέματος	 (προσέγγιση	 από	
διαφορετική	 οπτική	 γωνία	 ή	 παιχνίδια	 αντιστροφής	 ρόλων),	 που	 προσφέρουν	 τη	
δυνατότητα	 να	 οραματιστούμε	 εναλλακτικούς	 τρόπους	 θέασης	 και	 απόδοσης	 του	
θέματος	από	αυτούς	του	συγγραφέα.		

Προτάθηκε	στα	παιδιά	να	σκεφτούν,	δουλεύοντας	σε	ζευγάρια,	τι	θα	γινόταν	στην	ιστορία	
εάν	 οι	 χαρακτήρες-κάτοικοι	 της	 Παλαιστίνης	 δεν	 καλοδέχονταν	 τους	 Έλληνες	 χαρακτήρες	
που	 είχαν	 καταφύγει	 εκεί	 στη	 διάρκεια	 του	 Β’	 Παγκόσμιου	 Πολέμου	 και	 να	
δραματοποιήσουν	 μια	 σύντομη	 σκηνή	 (Γ-Δ	 τάξη).	 Από	 τις	 δραματοποιημένες	 αποδόσεις	
των	σκηνών	φάνηκε	ότι	αυτό	που	κατά	κύριο	λόγο	χαρακτήριζε	τα	 ‘σενάρια’	των	παιδιών	
ήταν	 η	 ενσυναίσθηση	 όσον	 αφορά	 δοκιμαζόμενους	 ανθρώπους	 που	 υποφέρουν	 και	 η	
καταδίκη	 όσων	 τους	 κακομεταχειρίζονται	 ή	 στέκονται	 απαθείς	 απέναντί	 τους.	 Να	
σημειωθεί	 όμως	 ότι	 σημαντικό	 ρόλο	 ως	 προς	 αυτό	 έπαιξε,	 όπως	 φάνηκε	 από	 σχετική	
συζήτηση	που	ακολούθησε,	το	γεγονός	ότι	οι		δοκιμαζόμενοι	χαρακτήρες	ήταν	Έλληνες.	
Προτάθηκε	στα	παιδιά	να	δουλέψουν	σε	ζευγάρια	για	να	περιγράψουν	τι	θα	γινόταν	εάν	
τους	 πρότεινε	 κάποιος	 να	 παρευρεθούν	 σε	 μια	 θρησκευτική	 τελετή	 θρησκείας	
διαφορετικής	από	τη	δική	τους.	Τους	ζητήθηκε	να	εστιάσουν	ιδιαίτερα	στις	σκέψεις	και	στα	
συναισθήματά	 τους	 (Ε-Στ	 τάξη).	 Οι	 ιστορίες	 τους	 έδειξαν	 ότι	 οι	 αντιλήψεις	 τους	 όσον	
αφορά	την	επαφή	τους	με	τη	θρησκευτική	ετερότητα	κυμαίνονταν	μεταξύ	αποδοχής	(λόγω	
του	 ενδιαφέροντος	 που	 έχει	 η	 γνωριμία	 με	 κάτι	 εντελώς	 νέο	 και	 διαφορετικό)	 και	
απόρριψης	 (κατά	 κύριο	 λόγο	 εξαιτίας	 των	 αρνητικών	 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ	και	 των	
προκαταλήψεων	 εναντίον	 των	ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ	 ΠΟΥ	 ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΥΝ	 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	
ΚΟΜΜΑΤΙ	ΤΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ),	ενώ	δεν	έλειπε	και	το	συναίσθημα	του	φόβου	στην	ιδέα	τού	
να	 βρεθεί	 κάποιος	 σε	 ένα	 διαφορετικό	 θρησκευτικό	 περιβάλλον	 (και	 πάλι	 κυρίως	 όσον	
αφορά	μουσουλμανικά	περιβάλλοντα).		

! Πρόταση	αναδημιουργίας	των	ιστοριών	τους	μέσω	της	αποδόμησής	τους,	έτσι	ώστε	
να	καταδειχθούν	αφενός	οι	υπόρρητες	αξίες	και	αντιλήψεις	των	μαθητών	και	των	
μαθητριών,	να	αναλάβουν	αφετέρου	μέσω	των	ιστοριών	τους	κοινωνική	δράση.	

Προτάθηκε	 στα	 παιδιά	 να	 αναδημιουργήσουν	 τις	 δικές	 τους	 ιστορίες	 και	 ‘σενάρια’,	
θέτοντάς	τους	ανάλογα	με	το	τι	είχαν	γράψει	προηγουμένως	ένα	αποδομητικό	ερώτημα	–
να	 αναφέρουμε	 εντελώς	 ενδεικτικά:	 «Σκεφτείτε	 ότι	 δεν	 πρόκειται	 για	 Έλληνες	 αλλά	 για	
πρόσφυγες	 από	 τη	 Συρία	 που	 έρχονται	 να	 ζήσουν	 στο	 χωριό	 σας	 και	 πολλοί	 από	 τους	
συγχωριανούς	 σας	 τους	 φέρονταν	 άσχημα.	 Πώς	 θα	 νιώθατε;	 Τι	 θα	 κάνατε	 γι’	 αυτό;»·	
«Αφού	σας	φάνηκε	τόσο	ενδιαφέρουσα	εμπειρία	η	παρακολούθηση		θρησκευτικής	τελετής	
θρησκείας	διαφορετικής	από	τη	δική	σας,	ολοκληρώστε	την	 ιστορία	σας	γράφοντας	τι	θα	
κάνατε	με	βάση	αυτή	την	εμπειρία	σας	για	να	πείσετε	τους	συγχωριανούς	σας	να	χτισθούν	
λατρευτικοί	 χώροι	 διαφορετικών	 θρησκειών	 στο	 χωριό	 σας»	 (στόχος	 η	 αμφισβήτηση	 της	
απλώς	επιφανειακής,	 ‘εξωτικής’,	προσέγγισης	της	ετερότητας)·	«‘Αν	και	ένιωθα	φόβο	στο	
συγκεκριμένο	λατρευτικό	χώρο	έγινε	κάτι	και	άλλαξα	γνώμη’.	Φανταστείτε	τι	θα	μπορούσε	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

665									

να	 είχε	 συμβεί	 και	 γράψτε	 την	 ιστορία	 σας	 σαν	 ηλεκτρονικό	 μήνυμα	 που	 στέλνετε	 σε	
φίλους	σας	για	να	πάψουν	κι	εκείνοι	να	νιώθουν	φόβο».	
Αυτό	το	τελευταίο	μέρος	της	παρέμβασης	δεν	έγινε	εφικτό	να	ολοκληρωθεί	ικανοποιητικά	
λόγω	 έλλειψης	 χρόνου,	 κυρίως	 επειδή	 οι	 προβληματισμοί	 των	 παιδιών	 σχετικά	 με	 τα	
αποδομητικά	ερωτήματα	που	τους	ωθούσαν	σε	μια	κριτική	προσέγγιση	Εαυτού	και	Άλλου	
με	 αφορμή	 τα	 ζητήματα	 ετερότητας	 δεν	 τους	 επέτρεψαν	 να	 αρχίσουν	 τη	 συγγραφή	 των	
ιστοριών.	 Παρόλα	 αυτά,	 όμως,	 για	 τις	 συμμετέχουσες	 στην	 υλοποίηση	 της	 παρέμβασης	
αυτός	ακριβώς	ο	προβληματισμός	θεωρήθηκε	μια	ουσιαστική	απαρχή	στην	ανάπτυξη	μιας	
πραγματικά	κριτικής	θέασης	σχετικά	με	τα	ζητήματα	που	μας	απασχόλησαν·	μιας	θέασης	
που	υπερβαίνει	 την	 εντελώς	θεωρητική,	συναισθηματική	αποδοχή	 της	 ετερότητας.	Αξίζει	
να	αναφερθεί	πάντως	ότι	μετά	το	τέλος	της	διαδικασίας	τα	παιδιά	τόνισαν	ότι	τους	άρεσε	
που	άρχισαν	να	θέτουν	ερωτήματα	στο	κείμενο	και	ότι	αυτό	που	κυρίως	τους	ενθουσίασε	
ήταν	 ότι	 επρόκειτο	 για	 μία	 εντελώς	 διαφορετική	 εμπειρία	 σε	 σχέση	 με	 το	 παραδοσιακό	
τελετουργικό	 τη	 τάξης	 –ότι	 δεν	 κρίναμε	 δηλαδή	 αν	 οι	 ιδέες	 τους	 ήταν	 σωστές	 ή	
λανθασμένες.	
Σε	 ό,τι	 αφορά	 στη	 δεύτερη	 θεματική,	 αυτή	 της	 διαπολιτισμικής	 εκπαίδευσης,	 	 έγινε	
προσπάθεια	 να	 συνδυασθούν	 οι	 βασικές	 αρχές	 της	 διαπολιτισμικής	 παιδαγωγικής	 με	 το	
θεωρητικό	 πλαίσιο	 της	 κριτικής	 μάθησης	 για	 την	 κοινωνική	 προσφορά.	 Ο	 συνδυασμός	
αυτός	 οδήγησε	 στην	 αποσαφήνιση	 	 βασικών	 χαρακτηριστικών	 μιας	 προσέγγισης	 που	 θα	
μπορούσε	να	ονομασθεί	‘κριτική	διαπολιτισμική	μάθηση	για	την	κοινωνική	προσφορά’.	Ως	
κυρίαρχες	διαστάσεις	μιας	τέτοιας	προσέγγισης	μπορούν	να	ορισθούν	οι	παρακάτω:	

• Μετάβαση	από	τον	‘ξύλινο’	λόγο	υπέρ	μιας	γενικής	αποδοχής	της	ετερότητας	στην	
ανάπτυξη	 μιας	 κριτικής	 προσέγγισης	 σε	 ζητήματα	 κυρίαρχων	 ταυτοτήτων	 και	
ετεροτήτων,		πολιτισμικών	ομοιοτήτων	και	διαφορών,	καθώς	και	των		σχέσεων		που	
τις	καθορίζουν.	

• Αντίθεση	στην	ιεραρχική	κατηγοριοποίηση	των	πολιτισμών	και	στις	απόψεις	εκείνες	
που	εκλαμβάνουν	τις	πολιτισμικές	διαφορές	ως	πολιτισμικά	ελλείμματα.	

• Αμφισβήτηση	 της	 εξωτικής/φολκλορικής	 προσέγγισης	 ‘εορτασμού	 της	
διαφορετικότητας’,	 οι	 οποίες	 οδηγούν	 σε	 επιφανειακές,	 μη	 αντικειμενικές	
προσεγγίσεις	του	‘άλλου’.	

• Προώθηση	της	κοινωνικής	προσφοράς	και	του	κοινωνικού	ακτιβισμού	μέσα	από	την	
ανάδειξη	κριτικού	λόγου	και	πράξης.	

Τα	παραπάνω	 χαρακτηριστικά	προσπαθούν	 να	ανατρέψουν	μια	συντηρητική	προσέγγιση	
που	 συχνά	 καθορίζει	 τις	 διαπολιτισμικές	 δράσεις	 	 και,	 σύμφωνα	 	 με	 την	 Nieto	 (2004),	
συνήθως	 	 συνδέει	 με	 επιφανειακό	 τρόπο	 το	 κυρίαρχο	 εθνοπολιτισμικό	 πλαίσιο	 και	 τα	
μειονοτικά	 πολιτισμικά	 περιβάλλοντα	 με	 σκοπό	 την	 αποδοχή	 του	 διαφορετικού,	
αγνοώντας	τις	σχέσεις	εξουσίας	και	δύναμης	που	καθορίζουν	τις	πολιτισμικές	ανταλλαγές	
μεταξύ	κυρίαρχων	και	μειονοτικών	πολιτισμικών	ομάδων.	
Με	 βάση	 το	 παραπάνω	 θεωρητικό	 πλαίσιο,	 ο	 σχεδιασμός	 της	 δεύτερης	 δράσης	 είχε	 ως	
αφετηρία	 καταρχάς	 τη	 συζήτηση	 με	 τους	 φοιτητές	 και	 τις	 φοιτήτριες	 σχετικά	 με	 τους	
σκοπούς	 και	 το	 περιεχόμενο	 της	 κριτικής	 διαπολιτισμικής	 μάθησης	 για	 την	 κοινωνική	
προσφορά,	 την	 επιλογή	 κατάλληλων	δράσεων	για	 χώρους	 εκπαίδευσης	όπως	 τα	σχολεία	
απομακρυσμένων	 περιοχών	 του	 Πηλίου,	 καθώς	 και	 την	 καταγραφή	 ποιοτικών	 κριτηρίων	
για	 την	 αξιολόγηση	 των	 εκπαιδευτικών	 δράσεων.	 	 Η	 δράση	 αφορούσε	 στα	 παιδιά	 των	
μεγαλύτερων	τάξεων	(Δ,	Ε,	Στ)	των	δύο	Δημοτικών	Σχολείων	του	Πηλίου	(Τσαγκαράδας	και	
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Ανηλίου),	 ενώ	 ήταν	 ανοικτή	 σε	 όσους	 εκπαιδευτικούς	 και	 γονείς	 επιθυμούσαν	 να	
συμμετάσχουν.	
Με	δεδομένο	ότι	η	παρέμβαση	προγραμματίστηκε	να	πραγματοποιηθεί	τις	παραμονές	των	
σχολικών	 χριστουγεννιάτικων	 γιορτών,	 ως	 κατάλληλος	 	 θεματικός	 άξονας	 	 επιλέχτηκε	 η	
διάσταση	 της	 θρησκευτικής	 ετερότητας	 και	 ο	 τρόπος	 	 έκφρασής	 της	 στο	 πλαίσιο	 του	
κυρίαρχου	 θρησκευτικού	 εορτασμού	 	 την	 περίοδο	 των	 χριστουγεννιάτικων	 γιορτών.		
Συγχρόνως,	 με	 αφορμή	 τον	 εορτασμό,	 προσεγγίστηκαν	 κοινωνικά	 ζητήματα	 που	
αφορούσαν	στη	ζωή	ευάλωτων	κοινωνικών	ομάδων	όπως	είναι	οι	πρόσφυγες,	οι	κάτοικοι	
εμπόλεμων	περιοχών,	οι	άστεγοι,	 καθώς	και	 τα	εργαζόμενα	παιδιά.	 	Βασικό	στοιχείο	 της	
παρέμβασης	 ήταν	 η	 συνεργασία	 διδάσκοντος	 και	 φοιτητών	 για	 τον	 σχεδιασμό	 και	 τη	
δημιουργία	 κατάλληλου	 εκπαιδευτικού	 υλικού,	 	 με	 τη	 μορφή	 τόσο	 διαφανειών	 	 όσο	 και	
φύλλων	 εργασίας,	 το	 οποίο	 	 στόχευε	 στην	 ευαισθητοποίηση	 και	 την	 ανάπτυξη	 κριτικής	
σκέψης	των	συμμετεχόντων.		
Ως	 διδακτική	 μεθοδολογία	 	 ακολουθήθηκαν	 οι	 αρχές	 της	 μεθόδου	 project	 με	 βασικά	
χαρακτηριστικά	την	βιωματική,	ερευνητική	και	ομαδοσυνεργατική	διάσταση	(Catz	&	Chard,	
2014).	Ύστερα	από	μια	αρχική	συζήτηση	ευαισθητοποίησης,	οι	συμμετέχοντες	χωρίστηκαν	
σε	 μικτές	 ομάδες	 μαθητών,	 εκπαιδευτικών,	φοιτητών	 και	 γονιών.	 	 	 Σκοπός	 κάθε	ομάδας	
ήταν	να	παράγει	μια	αφήγηση,	αξιοποιώντας	αφενός	υπάρχουσες	γνώσεις,	βιώματα,	αλλά	
και	 το	 κατάλληλο	 εκπαιδευτικό	 υλικό	 που	 διανεμήθηκε,	 ως	 απάντηση	 σε	 ενδεικτικά	
ερωτήματα	 του	 τύπου:	 Πώς	 θα	 γιόρταζες	 τις	 χριστουγεννιάτικες	 γιορτές	 αν	 δεν	 ήσουν	
χριστιανός/θρησκευόμενος;	 Αν	 ήσουν	 χριστιανός	 σε	 μια	 μη	 χριστιανική	 χώρα;	 Αν	 ζούσες	
στη	Συρία	ή	σε	άλλη	εμπόλεμη	χώρα;	Αν	ήσουν	πρόσφυγας;	Αν	ήσουν	άστεγος;	Αν	ήσουν	
σκληρά	εργαζόμενο	παιδί;		Τα	παραπάνω	ερωτήματα	είχαν	σκοπό		να	δημιουργήσουν	μια	
διαδικασία	αναπλαισίωσης	της	κυρίαρχης	θρησκευτικής	και	κοινωνικής	ταυτότητας	και	να	
κινητοποιήσουν	 προβληματισμούς	 με	 σκοπό	 	 την	 ανάπτυξη	 στοιχείων	 ενσυναίσθησης	
απέναντι	σε	μέλη	μειονοτήτων	και	ευάλωτων	πληθυσμιακών	ομάδων.		Ως	επόμενο	στάδιο	
της	 παρέμβασης	 κάθε	 ομάδα	 παρουσίαζε	 την	 αφήγησή	 της	 στις	 υπόλοιπες	 ομάδες,	 ενώ	
στο	τέλος	ακολουθούσε	συζήτηση	πάνω	στο	σύνολο	των		αφηγήσεων	με	κυρίαρχο	στόχο	ην	
ανάπτυξη	 στοχασμού	 σε	 ζητήματα	 διαπολιτισμικής	 αλληλεπίδρασης,	 κοινωνικού	
αποκλεισμού,	κοινωνικής	δικαιοσύνης	και	κοινωνικής	προσφοράς.		
Δύο	απόψεις	φάνηκε	να	συγκλίνουν,	με	τον	έναν	ή	τον	άλλον	τρόπο,	στις	αφηγήσεις	των	
ομάδων	και	ο	προβληματισμός	που	αναπτύχθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	συζήτησης	στόχευε	
στην	προσπάθεια	μετασχηματισμού	 τους.	 	Η	μία	άποψη	αντιπροσώπευε	 την	προσέγγιση	
του	 οίκτου	απέναντι	 σε	 μειονότητες	 και	 ευάλωτες	 ομάδες	 και	 εκφράστηκε	με	 προτάσεις	
του	τύπου	 	«Είναι	φτωχοί	άνθρωποι	και	τους	λυπάμαι»,	 	«Να	τους	στείλουμε	φαγητό	και	
παιχνίδια».	 Η	 παγίδα	 του	 οίκτου	 αποτελεί	 μια	 συνήθη	 παγίδα	 στις	 εκπαιδευτικές	
παρεμβάσεις	 με	 διαπολιτισμικό	 σκοπό	 (Sifaki	 &	 Magos,	 2018),	 ενώ	 η	 υπέρβαση	 της	
προβληματικής	 αυτής	 άποψης	 προς	 μια	 προσέγγιση	 που	 αναζητά	 τις	 αιτίες	 του	
προβλήματος	 και	 κινείται	 προς	 την	 ανάδειξη	 της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 και	 του	
κοινωνικού	 ακτιβισμού	 αποτελεί	 τον	 στόχο	 της	 μετασχηματίζουσας	 μάθησης	 για	 την	
συγκεκριμένη	περίπτωση.	
Η	δεύτερη	άποψη	που	επανειλημμένως	εκφράστηκε	στο	πλαίσιο	της	συζήτησης	τόσο	από	
τους	 μαθητές	 όσο	 και	 από	 ενήλικους	 συμμετέχοντες,	 δασκάλους	 και	 γονείς,	 ήταν	 του	
τύπου:	«Ευτυχώς	που	ζούμε	στην	Ελλάδα	και	όχι	σε	αυτές	τις	χώρες	[Συρία,		Αφγανιστάν]».	
Απόψεις	 αυτού	 του	 τύπου,	 που	 αναδεικνύουν	 τον	 αμυντικό	 εαυτό	 	 και	 την	 ιδεολογική	
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ασφάλεια	 του	 εθνικού	 εαυτού	 σε	 αντίθεση	 με	 τον	 εθνοπολιτισμικό	 Άλλο,	 είναι	 επίσης	
αρκετά	συνήθεις	στις	απόψεις	των	μελών	της	κυρίαρχης	εθνοπολιτισμικής	ομάδας(Banks,	
2018).	 Στο	 πλαίσιο	 της	 συζήτησης,	 με	 επίκεντρο	 το	 θέμα	 της	 τυχαιότητας	 του	 τόπου	
γέννησης	 και	 του	 τρόπου	 που	 αυτός	 καθορίζει	 την	 ζωή	 του	 κάθε	 ανθρώπου,	 τα	 παιδιά	
εξέφρασαν,	 παράλληλα	 με	 τις	 παραπάνω	 απόψεις,	 και	 στοιχεία	 που	 δήλωναν	
ενσυναίσθηση	προς	τους	πρόσφυγες	και	τα	μέλη	άλλων	κοινωνικά	ευάλωτων	ομάδων.	
Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 παρέμβασης	 και	 σε	 δυο	 διαφορετικές	 χρονικές	 στιγμές	
διατυπώθηκε	από	ενηλίκους	συμμετέχοντες,	έναν	γονέα	και	έναν	εκπαιδευτικό,	το	σχόλιο:			
«Μας	 ‘μαυρίσατε’	 την	 ψυχή	 χρονιάρες	 μέρες».	 Η	 διατύπωση	 μιας	 τέτοιας	 άποψης	
αναδεικνύει	 την	 ιδεολογική	 σύγκρουση	 στην	 οποία	 έφερε	 τους	 συγκεκριμένους	
συμμετέχοντες	 το	 περιεχόμενο	 της	 παρέμβασης.	 Μια	 τέτοια	 σύγκρουση	 εκτιμάται	 ως	
θετική,	 καθόσον	 σύμφωνα	 με	 τον	 Mezirow	 (2009)	 είναι	 	 ικανή	 να	 δημιουργήσει		
‘αποπροσανατολιστικό	 δίλημμα’,	 το	 οποίο	 με	 τη	 	 σειρά	 του	 λειτουργεί	 	 ως	 	 αφετηρία	
μετασχηματίζουσας	μάθησης,	δηλαδή	μάθησης	που	έρχεται	ως	αποτέλεσμα	της	ανάπτυξης	
κριτικού	 αναστοχασμού.	 Τέλος,	 ενδιαφέρον	 αποτελεί	 το	 σχόλιο	 μιας	 εκπαιδευτικού	 που	
συμμετείχε	 στην	 παρέμβαση.	Η	 συγκεκριμένη	 συμμετέχουσα	μεταξύ	 των	άλλων	 σχολίων	
για	το	περιεχόμενο	των	δράσεων	που	πήρε	μέρος,	επεσήμανε:	«Κάτι	άλλο		νόμιζα	ότι	ήταν	
η	διαπολιτισμική	εκπαίδευση»,	διευκρινίζοντας	ότι	ταύτιζε	την	διαπολιτισμική	διάσταση	με	
απλές	αναφορές	γνωριμίας	και	αποδοχής	άλλων	πολιτισμών.	Το	σχόλιο	αυτό	αναδεικνύει	
ότι	εντέλει,	τουλάχιστον	η	συγκεκριμένη	εκπαιδευτικός,	έστω	και	διαισθητικά		κατανόησε	
το	πλαίσιο	της	κριτικής	διαπολιτισμικής	μάθησης	σε	αντίθεση	με	εκείνο	μιας	επιφανειακής	
διαπολιτισμικής	προσέγγισης	που	προφανώς	είχε	γνωρίσει	στο	παρελθόν.	
Παρά	 τις	 σημαντικές	 δυσκολίες,	 όπως	 η	 περιορισμένη	 χρονική	 διάρκεια,	 οι	 πρακτικές	
δυσκολίες,	 καθώς	 και	 ο	 σχετικά	 μεγάλος	 αριθμός	 συμμετεχόντων,	 θεωρούμε	 ότι	 η	
εκπαιδευτική	 παρέμβαση	 που	 παρουσιάστηκε	 παραπάνω	 συνέβαλε	 στην	 ανάπτυξη	 ενός	
κριτικού	προβληματισμού	για	τις	γιορτές	των	‘άλλων’,	βοηθώντας	τους	συμμετέχοντες		να	
αποκτήσουν	 μια	 καθαρότερη	 ματιά,	 μια	 ματιά	 ‘έξω	 από	 το	 κουτί’	 για	 ζητήματα	
θρησκευτικής	 και	 κοινωνικής	 ταυτότητας,	 κοινωνικού	 αποκλεισμού,	 και	 	 κοινωνικής	
δικαιοσύνης,	όπως	αυτά	προσεγγίζονται	μέσα	από	την	θεωρία	και	την	πράξη	της	κριτικής	
μάθησης	για	την	κοινωνική	προσφορά.		
	

Συμπεράσματα	
Η	 Κριτική	 Μάθηση	 για	 την	 Κοινωνική	 Προσφορά	 απαιτεί	 από	 τους	 φοιτητές	 και	 τις	
φοιτήτριες	 να	 χρησιμοποιήσουν	 ό,τι	 συμβαίνει	 στο	 αμφιθέατρο	 –τις	 αναγνώσεις,	 τη	
συζήτηση,	 τη	 συγγραφή–	 για	 να	 προβληματιστούν	 σχετικά	 με	 την	 προσφορά	 τους	 στο	
πλαίσιο	ευρύτερων	κοινωνικών	ζητημάτων	και	πλαισιώσεων·	«ένα	παρόμοιο	όραμα	είναι	
συμβατό	με	τις	απελευθερωτικές	μορφές	παιδαγωγικής»	(Rhoads,	1998:	41).			
Παρόμοιου	 τύπου	 δράσεις	 δεν	 μπορεί	 να	 φέρουν	 άμεσα	 αποτελέσματα	 και,	 κατά	
συνέπεια,	δεν	μπορεί	να	προσφέρουν	το	είδος	ικανοποίησης	που	φέρει	η	εμπλοκή	σε	πιο	
παραδοσιακές	εμπειρίες	διδασκαλίας	ή	κοινωνικής	προσφοράς.		Η	προσανατολισμένη	στις	
κοινωνικές	 αλλαγές	 προσφορά	 απαιτεί	 χρόνο.	 Δεν	 θα	 επιτευχθεί	 ποτέ	 σε	 κάποιες	 ώρες	
δράσης	ή	σε	δράσεις	που	υλοποιούνται	μία	φορά	το	μήνα	–ακόμη	και	αν	αυτές	εκτείνονται	
σε	ένα	ολόκληρο	σχολικό	έτος,	όπως	οι	δικές	μας.		Τα	επισημαίνουμε	αυτό	επειδή	για	τις	
ανάγκες	 της	 συγκεκριμένης	 εισήγησης	 αναφερθήκαμε	 μόνο	 σε	 δράσεις	 που	 αφορούν	 τη	
Λογοτεχνία	και	τη	Διαπολιτισμική	Εκπαίδευση	και	υλοποιήθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	των	δύο	
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πρώτων	μηνών	του	εγχειρήματος,	ενώ	οι	δράσεις	αυτές	συνεχίστηκαν	σε	όλη	τη	διάρκεια	
του	σχολικού	έτους	2017-2018	με	παρεμβάσεις	σχετικές	με	την	Εκπαιδευτική	Ρομποτική,	τη	
Δραματική	Τέχνη,	το	Κουκλοθέατρο,	τα	Μαθηματικά,	τη	Μουσική,	τις	Φυσικές	Επιστήμες.	
Όσον	 αφορά	 λοιπόν	 το	 συγκεκριμένο	 πρώτο	 στάδιο,	 με	 βάση	 τον	 αναστοχασμό	 και	 τις	
συζητήσεις	που	ακολούθησαν	οι	φοιτητές	 και	οι	φοιτήτριές	μας	έχοντας	συμμετάσχει	σε	
δραστηριότητες	κριτικής	ανάγνωσης,	στο	σχεδιασμό	του	υλικού	που	χρησιμοποιήθηκε	για	
τις	παρεμβάσεις	στα	δημοτικά	σχολεία	του	Πηλίου	και,	 τέλος,	στην	πραγματοποίηση	των	
παρεμβάσεων,	αυτό	που	εκτιμούμε	πως	καταρχάς	κατάφεραν	είναι	να	συνειδητοποιήσουν	
τη	σημασία	του	συνδυασμού	θεωρητικού	προβληματισμού	και	κοινωνικής	δράσης.		
Όπως	έχουμε	ήδη	αναφέρει,	η	θεωρία	της	Κριτικής	Μάθησης	για	την	Κοινωνική	Προσφορά	
θέτει	 τρία	βασικά	στοιχεία	ως	σημεία	εκκίνησης:	αναδιανομή	εξουσίας	μεταξύ	όλων	 των	
συμμετεχόντων	 στη	 σχέση	 κοινωνικής	 προσφοράς-μάθησης,	 ανάπτυξη	 αυθεντικών	
σχέσεων	 στην	 τάξη	 και	 στην	 κοινότητα	 και	 εργασία	 από	 την	 προοπτική	 της	 κοινωνικής	
αλλαγής.	Όσον	αφορά	το	πρώτο	και	το	δεύτερο	στοιχείο,	για	όλους	μας,	και	για	εμάς	τους	
διδάσκοντες	ιδιαίτερα,	ήταν	μια	αφορμή	αναστοχασμού	σχετικά	με	ζητήματα	εμπλοκής	σε	
ασύμμετρες	 και	στατικές	σχέσεις	 εξουσίας	 	υπό	 την	 έννοια	ότι	 ενθαρρύνει	 την	ανάλυση,	
τον	 διάλογο	 και	 τη	 συζήτηση	 σχετικά	 με	 τη	 δυναμική	 εξουσίας/γνώσης/ταυτότητας·	 με	
άλλα	 λόγια,	 σχετικά	με	 το	ποιος	παρέχει	 τι	 και	 σε	ποιον,	 εκκεντρώνοντας	 τις	 κατηγορίες	
«φοιτητής/φοιτήτρια»	και	«διδάσκων».	Η	ανάπτυξη	πιο	αυθεντικών	σχέσεων	μεταξύ	 των	
διδασκόντων,	των	φοιτητών	και	των	φοιτητριών	εξαιτίας	των	συχνών	άτυπων	συναντήσεων	
και	 των	 συζητήσεων	 χάρη	 στις	 οποίες	 η	 κριτική	 ανάλυση	 του	 κόσμου	 συνδέθηκε	 με	
προσωπικές	ιστορίες	και	πολλαπλές	προοπτικές	και	η	συνεργασία	όλων	με	ίσους	όρους	και	
σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 συνετέλεσε	 απόλυτα	 θετικά	 στην	 υλοποίηση	 των	 συγκεκριμένων	
παραμέτρων.		
Όσον	αφορά	 την	ανάπτυξη	αυθεντικών	σχέσεων	στην	 κοινότητα	 και	 τη	συνειδητοποίηση	
ότι	 η	 δράση	 γίνεται	 από	 την	 προοπτική	 της	 κοινωνικής	 αλλαγής,	 οι	 συγκεκριμένες	
παράμετροι	δεν	ήταν	δυνατόν	να	υλοποιηθούν	στο	περιορισμένο	χρονικό	πλαίσιο	των	δύο	
πρώτων	 δράσεων.	 Τα	 δεδομένα	 είναι	 εντελώς	 διαφορετικά	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	
συνόλου	των	δράσεων,	η	αξιολόγησή	τους	όμως	υπερβαίνει	το	πλαίσιο	και	τους	στόχους	
της	συγκεκριμένης	εισήγησης.	
Ένα	από	τα	σημαντικά	προβλήματα	παρόμοιων	δράσεων	είναι	το	πρόβλημα	της	συνέχειας	
–της	 συνεχιζόμενης	 συνεργασίας	 και	 της	 δέσμευσης,	 αφού	 μόνον	 αυτές	 αποτελούν	
αναπόσπαστο	μέρος	της	επίτευξης	του	επιθυμητού	αποτελέσματος.	Όσον	αφορά	αυτό	το	
σημείο,	τα	αποτελέσματα	είναι	ελπιδοφόρα	γιατί	πολλές	από	τις	εμπλεκόμενες	φοιτήτριες	
εξέφρασαν	 την	 επιθυμία	 τους	 να	 συνεχίσουν	 να	 συμμετέχουν	 στο	 εγχείρημα	 ή,	 το	
σημαντικότερο,	να	πραγματοποιήσουν	στα	δημοτικά	σχολεία	των	δύο	χωριών	την	πρακτική	
τους	άσκηση.	
Αυτό	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 γίνει	 σε	 ένα	 επόμενο	 στάδιο,	 είναι	 η	 δημιουργία	 ενός	
περιβάλλοντος	 στο	 οποίο	 οι	 φοιτητές,	 οι	 φοιτήτριες	 και	 τα	 μέλη	 της	 κοινότητας	
συμμετέχουν	στον	προβληματισμό	χωρίς	την	επιρροή	της	παρουσίας	ενός	μέλους	του	ΔΕΠ,	
έτσι	ώστε	να	εξελιχθεί	περαιτέρω	η	προβληματική	σχετικά	με	 τη	γνώση,	 την	εξουσία	και	
την	ταυτότητα.	
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Εκπαίδευση	εκπαιδευτριών	για	τη	διδασκαλία	μεταναστών	στην	
ελληνική	γλώσσα	με	βάση	τη	θεωρία	του	Πάουλο	Φρέιρε.	

Σχεδιασμός	και	διαμόρφωση	του	περιεχομένου	του	
προγράμματος	και	διδασκαλία	των	μεταναστών	

	
	

Κωνσταντίνος	Πατλακίδης	
Εκπαιδευτής	εκπαιδευτών	ενηλίκων	
Θεοπούλα	(Πόπη)	Διαμαντάκη	

Φιλόλογος	
Ελεωνόρα	Κατσαντούρα	

Φιλόλογος	
Ευαγγελία	(Λία)	Λόζγκα	

Παιδαγωγός	
Τριάδα	Παπατζίκη	

Φιλόλογος	
Ελίνα	Τσαχιρίδου	

Παιδαγωγός	
	
	

Περίληψη	
Το	 εκπαιδευτικό	 εγχείρημα	 αφορούσε	 στην	 ταυτόχρονη	 εκπαίδευση	 εκπαιδευτριών	 που	 εκπαίδευαν	
μετανάστριες	στην	ελληνική	γλώσσα.	Η	μεθοδολογία	που	ακολουθήθηκε	στηρίχτηκε	στην	θεωρία	του	Πάουλο	
Φρέριε	 και	 στο	 εγχείρημα	 Γραμματισμού	 και	 Συνειδητοποίησης	 που	 έγινε	 στην	 Θεσσαλονίκη	 στο	 Σχολείο	
«Οδυσσέας»	αρχές	του	2000.	Συμμετείχαν	5	εκπαιδεύτριες	ελληνικής	γλώσσας	και	δυο	ομάδες	μεταναστών.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Δημοκρατική	 παιδαγωγική,	 έρευνα	 –	 δράση,	 παραγωγικά	 θέματα,	 κατηγορίες,	 υποκατηγορίες,	 οριακές	
καταστάσεις,	συνειδητοποίηση.	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Το	μεταεισαγωγικό	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	εκπαιδευτών	με	βάση	τη	θεωρία	του	Πάουλο	
Φρέιρε	 που	 υλοποιήσαμε	 από	 τον	 Δεκέμβριο	 του	 2015	 έως	 τον	 Ιούλιο	 του	 2016	 στο	
πλαίσιο	του	Κέντρου	Δια	Βίου	Μάθησης	του	Δήμου	Αλεξανδρούπολης1είχε	ως	αποτέλεσμα	
την	 συνειδητοποίηση	 των	 31	 εκπαιδευομένων	 εκπαιδευτών/τριών	 για	 την	 αναγκαιότητα	
εκδημοκρατισμού	 της	 διδασκαλίας	 τους,	 δηλαδή	 την	 αλλαγή	 του	 δασκαλοκεντρικού	
μοντέλου	 διδασκαλίας	 (της	 ελληνικής	 ή	 της	 ξένης	 γλώσσας)	 που	 ακολουθούσαν,	 από	
δασκαλοκεντρικό	 σε	 δημοκρατικό.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 συναποφασίστηκε	 απ’	 όλους/όλες	
τους	συμμετέχοντες	η	διερεύνηση	των	δυνατοτήτων	των	εκπαιδευομένων	εκπαιδευτών	για	
																																																																				
	
1 Το Πρόγραµµα υλοποιήθηκε και στο πλαίσιο εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής: Κ. Πατλακίδης / Επιβλέπων 
Τ. Λάµπας.  
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τον	 σχεδιασμό	 και	 την	 διαμόρφωση	 εναλλακτικών	 προγραμμάτων	 στην	 διδασκαλία	 του	
αντικειμένου	 τους.	Μέσω	διαλόγου	προέκυψε	η	αναγκαιότητα	 για	 την	 εφαρμογή	 ενός	 ή	
δυο	πιλοτικών	προγραμμάτων,	ώστε	να	υπάρξει	διερεύνηση	νέων	δρόμων	και	υπέρβαση	
της	πρακτικής	που	ακολουθούσαν	οι	εκπαιδευόμενοι	εκπαιδευτές.	Έτσι,	διαμορφώθηκε	η	
αντίληψη	για	 την	εφαρμογή	δυο	πιλοτικών	προγραμμάτων,	 ενός	που	θα	αφορούσε	στην	
διδασκαλία	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 και	 ενός	 που	 θα	 αφορούσε	 κάποια	 απ’	 τις	 ξένες	
γλώσσες	 που	 δίδασκαν	 οι	 εκπαιδευόμενοι	 εκπαιδευτές	 με	 τελική	 κατάληξη	 των	
συζητήσεων	στην	Ισπανική.	
Το	 	 πιλοτικό	 πρόγραμμα	 που	 αφορούσε	 στην	 διδασκαλία	 της	 ελληνικής	 γλώσσας	 σε	
μετανάστες,	 και	 το	 οποίο	 επί	 της	 ουσίας	 ήταν	 εκπαίδευση	 των	 εκπαιδευτών	 που	
εκπαίδευαν	ταυτόχρονα	τους	μετανάστες,	το	ξεκινήσαμε	αρχές	Δεκεμβρίου	του	2016	και	το	
ολοκληρώσαμε	7	μήνες	αργότερα,	δηλαδή	τέλη	Ιουνίου	του	2017.		
	

Το	πλαίσιο	
Το	θεωρητικό	πλαίσιο	επάνω	στο	οποίο	στηρίξαμε	το	εγχείρημά	μας	είχε	ως	αφετηρία	την	
συμφωνία	 και	 την	 δέσμευσή	 μας	 σε	 μια	 σειρά	 ζητήματα	 που	 συζητήσαμε	 κατά	 την	
διάρκεια	της	συμμετοχής	μας	στο	μεταεισαγωγικό	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	εκπαιδευτών	
και	ειδικότερα:		
α)	Η	παιδαγωγική	της	«κρίσης».	
Η	 βαθειά	 «κρίση»	 που	 διερχόμαστε	 ως	 χώρα	 και	 ως	 κοινωνία,	 και	 η	 οποία	 απειλεί	 την	
ύπαρξη	 και	 την	 αυτοδιάθεσή	 μας	 (Κοντορούση,	 2012:	 EPLO,	 2013:	 Στάμου,	 2013),	 έχει	
πρωτίστως	 παιδαγωγική	 λειτουργία.	 Οι	 επιλογές	 για	 την	 αντιμετώπισή	 της	
διαμορφώνονται	 έξω	 απ’	 την	 χώρα	 και	 ερήμην	 των	 πολιτών	 (Πατλακίδης,	 2011:	
Βεργόπουλος,	 2016)	 και	 δεν	 συνδέονται	 πολιτικά,	 κοινωνικά	 και	 πολιτισμικά	 με	 την	
διαδρομή	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας	 (Κοτζιάς,	 2011:	 Βεργόπουλος,	 2012:	 Κοτζιάς,	 2013:	
ΕΚΠΑ,	 2015).	 Έτσι,	 ο	 τρόπος	 αντιμετώπισης	 της	 «κρίσης»	 έχει	 παιδαγωγικώς	 τα	
χαρακτηριστικά	της	τραπεζικής	εκπαίδευσης,	της	παιδαγωγικής	δηλαδή	που	καταθέτει	και	
μεταβιβάζει	πράγματα	για	την	προσαρμογή	των	εκπαιδευμένων	και	για	την	αναπαραγωγή	
της	κυρίαρχης	τάξης.	Κάτι	που	δεν	μπορεί	να	αντιμετωπιστεί	αν	η	δράση	μας	περιοριστεί	
αμιγώς	στα	εκπαιδευτικά	πράγματα,	τα	οποία,	έτσι	κι	αλλιώς	διαμορφώνονται	άμεσα	και	
έμμεσα	 μέσα	 από	 τις	 επιλογές	 των	 σεναρίων	 αντιμετώπισης	 της	 «κρίσης»,	 πράγμα	 που	
σωρεύει	 αδιέξοδα	 εκτός	 από	 πόνο	 και	 θλίψη	 (Γρόλλιος,	 2012:	 ΟΛΜΕ,	 2013:	 Ζώνιου	 –	
Σιδέρη,	2014:	Γρόλλιος,	κ.συν.,	2015:	Μαγαλιού,	2015).	
β)	Η	εκπαίδευση	δεν	είναι	ουδέτερη.	
Η	 εκπαίδευση	 απανθρωπίζει	 ή	 εξανθρωπίζει,	 ευνοεί	 κάποιους	 και	 λειτουργεί	 σε	 βάρος	
κάποιων	 άλλων,	 ενθαρρύνει	 ή	 εμποδίζει	 τους	 ανθρώπους	 στην	 προσπάθειά	 τους	 να	
ολοκληρωθούν	 (Freire,	 1977,	 Freire,	 1985,	 	 Freire,	 2005).	 Στις	 παρούσες	 συνθήκες	
χρησιμοποιείται	 όπως	 και	 η	 επιστήμη/τεχνολογία	 για	 την	 επιβολή	 μιας	 άδικης	 τάξης	
πραγμάτων	(Marcuse,	1971:	Giroux,	2014α:	Giroux,	2014β:		Giroux,	2014γ:	Κάτσικας,	2015α:		
Κάτσικας,	 2015β:	 Ιωαννίδου	&	 Κάτσικας,	 2016).	 Ο	 εκπαιδευτής	 είναι	 ανάγκη	 όχι	 μόνο	 ν’	
αντιταχθεί	 σ’	 αυτήν	 την	 κατάσταση	 αλλά	 και	 να	 συμβάλλει	 στην	 διαμόρφωση	 μιας	
απελευθερωτικής	 παιδαγωγικής	 (Freire	 &	 Shor,	 2011:	 Γρόλλιος	 κ.συν.,	 2002:	 McLaren,	
2008:	Γρόλλιος	&	Λιάμπας,	2011:	Θεριανός,	2015:	Θεριανός,	2016).	
γ)	Η	εκπαίδευση	δεν	είναι	τεχνικές	
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Η	εκπαίδευση	δεν	μπορεί	να	περιοριστεί	ή	να	εξαντληθεί	σε	τεχνικές,	δηλαδή	στο	«πώς»,	
στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 διδάσκουμε	 (Bartolome,	 2010:	 Θεριανός,	 2017:	 Freire	 &	 Shor,	
2011).	Η	εκπαίδευση	είναι	σχέση,	σχέσεις	με	την	κοινωνία	και	με	την	γνώση	(Γούναρη		&	
Γρόλλιος,	 2010:	 Θεριανός,	 2013α),	 και	 αυτό	 πρωτίστως	 συμπυκνώνεται	 στον	 τρόπο	 που	
διαμορφώνεται	 το	 Αναλυτικό	 Πρόγραμμα	 (Freire,	 2006:Freire,	 1977β:	 Γρόλλιος,	 2005:	
Βασιλειάδου,	 2010).	 Η	 επίσημη/κρατική	 παιδαγωγική	 χρησιμοποιεί	 ενεργητικές	 τεχνικές	
όμως	αυτό	δεν	αλλάζει	 τα	πράγματα,	 ίσα	–	 ίσα,	μπορεί	και	να	αποτελεί	μέσον	υποταγής	
και	ενσωμάτωσης	(Πατλακίδης,	2010,	Πατλακίδης,	2015),	όπως	γίνεται	και	στην	περίπτωση	
διαφόρων	 κινημάτων	 που	 περιορίζουν	 την	 αναγκαιότητα	 αλλαγών	 στην	 εκπαίδευση	 σε	
θέματα	 που	 αφορούν	 στην	 «κριτική	 διδασκαλία»	 (Θεριανός,	 2014).	 Η	 παιδαγωγική	
πρωτίστως	 πρέπει	 να	 καλλιεργεί	 την	 συνειδητοποίηση	 (Freire,	 1985),	 όχι	ως	 αυτοσκοπό,	
αλλά,	ως	μέσον	για	την	ανάληψη	δράσης	για	τον	μετασχηματισμό	του	κόσμου	(McLaren,	
2014).	
δ)	Ο	εκδημοκρατισμός	της	παιδαγωγικής	εξανθρωπίζει	τον	κόσμο/κοινωνία	
Η	 διδασκαλία	 δεν	 γίνεται	 να	 αποσυνδέεται	 απ’	 το	 κοινωνικό	 γίγνεσθαι,	 δεν	 γίνεται	 να	
αποστασιοποιείται	απ’	την	διαλεκτική	σχέση	της	με	τον	κόσμο	και	τους	ανθρώπους	και	τον	
αέναο	 αγώνα	 τους	 να	 γίνουν	 κάτι	 περισσότερο,	 να	 υψωθούν,	 να	 ολοκληρωθούν	 (Freire,	
1998:	 Freire,	 2004α:	 Freire,	 2004β)2.	 Αυτό	 δεν	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 αν	 η	 διδασκαλία	
περιορίζεται	στο	τι	πρέπει	να	διδαχθεί,	αν	δεν	ενοποιείται	η	σύνδεση	της	θεωρίας	με	την	
πράξη,	αν	η	εξουσία	εκπίπτει	στον	αυταρχισμό	ή	την	ελευθεριότητα/επιτρεπτικότητα,	αν	τα	
δρώντα	υποκείμενα	δεν	είναι	ελεύθερα	να	καθορίσουν	εαυτόν	και	αλλήλους,	 τις	σχέσεις	
τους	με	τον	κόσμο	(Freire,	1977α,	Freire,	1977β:	Hooks,	2010α:	McLaren,	2010:	Shor,	2010:	
Freire	&	Shor,	2011.	
ε)	Αφετηρία	οι	εκπαιδευόμενοι	
Οι	 εκπαιδευόμενοι	 δεν	 είναι	 αντικείμενα.	 Είναι	 υποκείμενα	 που	 δρουν	 διαμορφώνοντας	
την	κοινωνία	και	την	ιστορία	οι	οποίες	τους	διαμορφώνουν.	Έχουν	εμπειρίες	και	απόψεις,	
μαθαίνουν	μονίμως	πράγματα,	αναζητούν	συνεχώς	και	πράττουν	αενάως,	σκέπτονται	και	
δρουν	οικονομικά,	κοινωνικά,	πολιτικά,	πολιτισμικά	αλλά	και	συντίθενται	από	αντιθετικά	
χαρακτηριστικά,	 διαμορφωμένα	 από	 την	 συμμετοχή	 τους	 στην	 κοινωνία	 και	 την	
εκπαίδευση,	που	ανταγωνίζονται	 τις	 δημιουργικές	 τους	 ικανότητες,	 που	μπλοκάρουν	 τον	
στοχασμό	 και	 την	 δράση	 τους,	 που	 τους	 εμποδίζουν	 να	 ολοκληρωθούν	 (Freire,	 1997α:	
Freire,	 1998:	 Freire,	 2004α:	 Freire,	 2004β:	 Freire,	 2005:	 Freire	 &	 Horton,	 1990:	 Freire	 &	
Macedo,	2001:	Hooks,	2010β).	
στ)	 Ο	 εκπαιδευτής	 πρέπει	 να	 ολοκληρώνεται	 και	 ως	 άνθρωπος	 και	 ως	 πολίτης	 στην	
εκπαιδευτική	πράξη	(διδασκαλία)	
Ο	 ρόλος	 του	 δασκάλου	 δεν	 μπορεί	 να	 εκπληρωθεί	 αν	 ο	 εκπαιδευτής	 περιορίζει	 εαυτόν	
στον	ρόλο	του	διδάσκοντος.	Η	λειτουργία	του	θα	πρέπει	να	διασφαλίζει	και	τον	κοινωνικό	
																																																																				
	
2 «Σήµερα, όµως, η διδασκαλία είναι καταναλωτική και οδηγεί δάσκαλο και µαθητή στην απόκτηση γνώσεων 
που υπηρετούν την αγορά εργασίας. Μιαν αγορά η οποία διαµορφώθηκε έτσι ώστε να θεραπεύει τα 
συµφέροντα συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της διδασκαλίας. Σκοπός της 
είναι, το είπαµε, να ετοιµάσει τον άνθρωπο τον µορφωµένο / καλλιεργηµένο / ευαίσθητο / υπεύθυνο, ο οποίος 
θα παρεµβαίνει διορθωτικά στα σηµερινά δρώµενα που έχουν οδηγήσει στον νεοβαρβαρισµό. Και αυτό 
µελλοντικά θα καταστεί περισσότερο αναγκαίο, γιατί ο νεοβαρβαρισµός εκτραχύνεται µε προεξάρχουσα σε 
βαρβαρότητα την πλανητάρχισσα δύναµη, η οποία ληστεύει εν ψυχρώ τους λαούς της γης καταπατώντας κάθε 
έννοια ιδιωτικού, δηµοσίου και διεθνούς δικαίου και ευτελίζοντας τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα και τον 
καθολικό τους προορισµό» (Τσολάκης, 2011). 
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εαυτό	 του,	 δηλαδή	 να	 περιλαμβάνει	 και	 τις	 δυο	 άλλες	 συνιστώσες	 που	 συνθέτουν	 το	
πρόσωπό	του:	του	ανθρώπου	και	του	πολίτη.	Μόνο	ως	ολοκληρωμένη	προσωπικότητα,	ως	
πράξη	 που	 συμπυκνώνει	 την	 τριαδική	 του	 φύση	 μπορεί	 να	 ξεπεράσει	 με	
αποτελεσματικότητα	 τις	 δυσκολίες	 του	 εκπαιδευτικού	 έργου	 και	 να	 αντιμετωπίσει	 την	
εργαλειακή	 και	 τεχνοκρατική	 λογική	 που	 περιορίζουν	 την	 επαγγελματική	 αυτονομία	 του	
και	 ν’	 ανταποκριθεί	 στην	 αναγκαιότητα	 να	 αναλάβει	 την	 ευθύνη	 του	 σχεδιασμού	
αναλυτικών	 προγραμμάτων	 και	 της	 διδασκαλίας	 της	 τάξης	 (Giroux,	 2013:	 Freire,	 2006:	
Freire,	1998:	Freire,	2004α:	Freire,	2011:		Πατλακίδης,	2010).	
ζ)		Η	αξιολόγηση	εμπεριέχεται	στην	ενότητα	της	σκέψης	με	την	δράση	
Η	διεργασία	της	εκπαιδευτικής	αξιολόγησης	παραδοσιακά	κατακερματίζει	την	γνώση	 	και	
«αποσυνδέει	την	μάθηση	απ’	την	κατανόηση	της	κοινωνικής	πραγματικότητας»	(Γρόλλιος,	
κ.συν.,	 2005:	 Νικολούδης,	 2011:	 Λιάμπας,	 2015).	 Οι	 λύσεις	 που	 επιλέγονται	 ως	
εκπαιδευτικός	 εκσυγχρονισμός3κατά	 την	 περίοδο	 της	 «κρίσης»	 όχι	 μόνο	 υπερβαίνουν	 τα	
προβλήματα		αλλά	τα	πολλαπλασιάζουν4.	Η	δική	μας	απάντηση	στο	ερώτημα	που	θέτει	ο	
Διαμαντής	 (2011)	 για	 το	«τι	 είδους	αξιολόγηση	εννοούμε»,	 είναι	σε	μια	εκπαίδευση	που	
δεν	είναι	εμπόρευμα5	και	που	αντιμετωπίζει	την	αξιολόγηση	ως	αξεχώριστη	δραστηριότητα	
από	το	υπόλοιπο	εκπαιδευτικό	έργο	και	ως	κάτι	που	ενισχύει	την	γνωστική	διεργασία	και	
τους	 μανθάνοντες	 ως	 υποκείμενα(Freire,	 1977α:	 Freire,	 2005:	 Γρόλλιος,	 κ.συν.,	 2003:	
Θεριανός,	2013β:	Θεριανός,	2013γ:	Λιάμπας,	2006).	
η)	Κάθε	εξουσία	έχει	την	γλώσσα	της	
Ο	 γραμματισμός	 είναι	 πολιτικό	 πρόβλημα,	 δεν	 εξαντλείται	 στις	 γλωσσολογικές	 και	
παιδαγωγικές	διαστάσεις	 του	 (Freire,	 1977α:	 Freire,	 1977β:	Apple,	 2000:	 Γρόλλιος	 κ.συν.,	
2003).Η	 γλώσσα	 μπορεί	 να	 καταπιέζει,	 να	 συμμορφώνει,	 να	 υποτάσσει,	 να	 εξουσιάζει6	
(Freire	&	Macedo,	2012),	 κι	η	υποταγή	στην	γλώσσα	σημαίνει	«υποταγή	 του	ανθρώπου»	
(Μίσσιος,	 2011).	 Είναι	άλλο	πράγμα	«μια	 ‘γλώσσα	 της	αγοράς’	ως	 γλώσσα	επικοινωνίας,	
και	τελείως	άλλο	μια	γλώσσα	που	επιβάλλεται	ως	αυτοκρατορική	επιδίωξη	σε	έναν	κόσμο	
μεταβαλλόμενο,	 όπως	 ο	 δικός	 μας…»	 (Ferreiro,	 2004α).	 Γι’	 αυτό	 και	 στις	 μέρες	 μας,	 την	
περίοδο	που	διανύουμε,	 της	«κρίσης»,	η	μνημονιακή	Ελλάδα	μυείται	σε	μια	νέου	είδους	
γλώσσα.	 Που	 υποβιβάζει,	 υποτιμά,	 αλλοιώνει,	 υποβαθμίζει,	 διαστρέφει,	 παραχαράσσει,	
																																																																				
	
3 «Η αποτυχία της λεγόµενης ‘διδασκαλίας που καθοδηγείται από την µέτρηση στις Η.Π.Α.’ φαίνεται πως είναι 
άγνωστη στους επίδοξους εγχώριους µιµητές της» (Νούτσος, 2014). 
4 «Η παιδεία που αποσκοπεί στην ολόπλευρη και ολοκληρωµένη σωµατική, γνωστική και ηθική ανάπτυξη των 
παιδιών µε κατεύθυνση µια κοινωνία ελευθερίας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και δηµοκρατίας ασφυκτιά υπό τον 
ζυγό των αγγλοσαξονικής προέλευσης νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών δογµάτων και των αντιγράφων 
των συνταγών µε τις οποίες αυτά τα δόγµατα εξειδικεύονται για να εφαρµοστούν. Το φθηνό σχολείο της αγοράς 
είναι εκείνο το σχολείο στο οποίο η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των µαθητών αντιµετωπίζονται 
ως εµπορεύµατα και στερούνται δικαιωµάτων, το σχολείο όπου κυριαρχεί η ανασφάλεια, ο ασφυκτικός έλεγχος 
της ελευθερίας της σκέψης, ο φορµαλισµός, η αυτολογοκρισία, η αυθαιρεσία και η υποταγή στους εκάστοτε 
ισχυρούς» (Γρόλλιος, 2014). 
5 Στη σηµερινή περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης όπου η εκπαίδευση γίνεται εµπόρευµα, όπως ο καφές και τα 
καλλυντικά, η αξιολόγηση περνάει από τον παραδοσιακό ρόλο του τυπικού κοινωνικού ελέγχου των 
εκπαιδευτικών στην «τιµαριθµοποίηση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειµένου αυτή να έχει 
«ανταλλακτική αξία» για να κινηθεί στα διεθνή χρηµατιστήρια των αξιών (Κάτσικας, 2013). 
6 «Είναι δύσκολο να µην ακούω την γλώσσα της κατάκτησης και της σφαγής στα επίσηµα αγγλικά, όταν 
συνειδητοποιώ πόσος πολύς καιρός χρειάστηκε για ν’ αναγνωρίσουν οι λευκοί Αµερικανοί τις διάφορες 
γλώσσες των αµερικανών Ιθαγενών, για ν’ αποδεχθούν ότι ο τρόπος οµιλίας που οι αποικιοκράτες πρόγονοί 
τους δήλωναν ότι δεν ήταν παρά γρυλίσµατα ή ασυναρτησίες, ήταν στην πραγµατικότητα µια γλώσσα» (Hooks, 
2010γ). 
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επιβάλλει,	 και	 που	ως	άλλη	«Νέα	Ομιλία»	 (Όργουελ,	 1984),	 διαμορφώνει	 όχι	 απλώς	μια	
νέου	τύπου	γλωσσική	επικοινωνία	αλλά	μια	νέα	πραγματικότητα.	Κι	αυτήν	 την	γλωσσική	
και	 επί	 της	 ουσίας	 ιστορική	 πραγματικότητα,	 στην	 οποία	 ζούμε	 εκπαιδευτές	 και	
εκπαιδευόμενοι	 θα	 πρέπει	 να	 την	 εντάξουμε	 στην	 διεργασία	 γραμματισμού,	 να	 την	
κάνουμε	αντικείμενο	διαλόγου,	όχι	μόνο	γιατί	την	καταλαβαίνουμε	όλοι	μας	καλύτερα	μια	
και	την	ζούμε,	αλλά	γιατί	είναι	επιτακτικό	μέσα	απ’	την	ενότητα	σκέψης	και	δράσης	να	την	
αλλάξουμε/μετασχηματίσουμε/αποκαταστήσουμε	(Πατλακίδης,	2015).	
θ)	Η	γλώσσα	δεν	είναι	εργαλείο		αλλά	κοινωνική	ουσία	που	διαμορφώνει	τον	κόσμο.	
Η	 γλώσσα	 δεν	 είναι	 ένα	 απλό	 μέσον/τεχνική/κώδικας	 επικοινωνίας.	 Συμπυκνώνει	 την	
κουλτούρα,	 την	 ταυτότητα,	 την	 ιστορία,	 τον	 πολιτισμό	 ενός	 λαού	 (Γκράμσι,	 1973).	 Κάθε	
λέξη	 της	 έχει	 ψυχή,	 ιστορία,	 τρόπο	 αντίληψης	 και	 τρόπο	 ζωής,	 σκέψη	 και	 συναίσθημα,	
στοχασμό	και	δράση,	ζωή.	Η	 ‘κοινωνική	ουσία’	της	λέξης	που	λέει	ο	Βολοσίνοφ	(2009).	Η	
διδασκαλία	των	μεταναστών	στην	ελληνική	γλώσσα	πρέπει	να	αποτελεί	ενότητα	κριτικού	
γραμματισμού	 και	 συνειδητοποίησης	 (Γρόλλιος	 κ.συν.2003),	 δηλαδή	 να	 επιδιώκει	 την	
αλλαγή	 της	 πραγματικότητας	 εφ’	 όσον	 μπλοκάρει	 ή	 εγκλωβίζει	 εντός	 ορίων	 (οριακή7	
κατάσταση)	 τους	 εκπαιδευόμενους	 (Freire,	 1977α).	 	 Ένα	 απ’	 τα	 κατεξοχήν	 μέσα	 που	
συμβάλλουν	 στην	 εργαλειακή	 προσέγγιση	 της	 γλώσσας	 και	 κατά	 προέκταση	 στην	
προσαρμογή	 των	 μεταναστών	 στην	 υπάρχουσα	 πραγματικότητα	 είναι	 και	 τα	 εγχειρίδια.	
Όπως	 επισημαίνει	 ο	 Τσολάκης	 (2011)	 «κάποτε	 τα	 βιβλία	 παρεμβάλλονται	 επικίνδυνα	
ανάμεσα	 σ’	 εμάς	 και	 στην	 πραγματικότητα,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 μην	 μπορούμε	 να	 την	
αντικρίσουμε	κατάματα	και	να	αναπτύξουμε	ενώπιος	ενωπίω	γόνιμο	διάλογο	μαζί	της.	Την	
αντικρίζουμε	 έτσι	 μέσα	 από	 διαμεσολαβητές,	 οι	 οποίοι	 μάλιστα	 συχνά	 λειτουργούν	 ως	
παραμορφωτικοί	 καθρέφτες.	 Άλλωστε	 οι	 πολιτισμοί	 δεν	 χωρούν	 στα	 βιβλία	 ούτε	 στα	
σχολεία	 ούτε	 στις	 παραδόσεις	 των	πανεπιστημιακών	διδασκάλων,	 όσο	σοφοί	 κι	 αν	 είναι	
αυτοί.	Όλα	αυτά	μιλούν	για	τους	πολιτισμούς.	Οι	ίδιοι	οι	πολιτισμοί	περνούν	και	φτάνουν	
ως	εμάς	μέσα	από	το	σχολείο	της	ζωής».		
ι)	Παιδαγωγική	της	αντίστασης	
Μια	παιδαγωγική	της	αντίστασης,	στις	δεδομένες	συνθήκες	της	«κρίσης»,	 	περιλαμβάνει:	
α)	 συνείδηση	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 είναι	 πολιτικό	 ζήτημα	 (Hooks,	 2010β),	 β)	 αγώνα	 για	 την	
εξαφάνιση	της	απόστασης	ανάμεσα	σ’	αυτούς	που	παράγουν	και	σ’	αυτούς	που	εκτελούν	
(Apple,	1993),	γ)	υπεράσπιση	της	δημοκρατίας	μέσα	αλλά	και	έξω	απ’	την	τάξη,	(Γρόλλιος,	
2012),	δ)	συνειδητοποίηση	ότι	οι	πιο	δημιουργικές	στιγμές	της	ζωής	μας	είναι	αυτές	που	
ταυτίζονται	 με	 την	 έρευνα	 και	 την	 ανακάλυψη	 (Freire,	 1977α),	 ε)	 χρήση	 της	 τεχνολογίας	
κατά	τρόπο	που	να	υποστηρίζει	τον	εκδημοκρατισμό	της	εκπαίδευσης	(Apple,	2008),	στ)	η	
κριτική	παιδαγωγική	δεν	πρέπει	να	εξαντλείται/περιορίζεται	στην	τάξη	αλλά	να	αγκαλιάζει	
και	να	αφορά	όλες	τις	σφαίρες	της	κοινωνικής	ζωής	 (McLaren	&	Farahmandpur,	2013),	 ζ)	
μια	ριζοσπαστική	παιδαγωγική	πρέπει	να	κατανοεί	πλήρως	και	να	συζητά	για	το	πλαίσιο,	
κοινωνικό,	πολιτικό,	πολιτισμικό,	 εντός	 του	οποίου	 κινείται	 (Γρόλλιος,	 2003),	 κατά	 τρόπο	
όμως	 ολιστικό,	 δηλαδή	 μη	 επικεντρώνοντας	 σε	 επιμέρους	 ζητήματα	 (λ.χ.	 φτώχεια,	
ανισότητα,	 ρατσισμός)	 και	 παρακάμπτοντας	 τα	 πολυπλοκότερα	 ζητήματα	 που	 αφορούν	

																																																																				
	
7	(Freire,	1977α,	σ.117-118):	«δεν	είναι	οί	οριακές	καταστάσεις	καθ’	εαυτές	και	μόνες	τους	πού	δημιουργούν	
ένα	κλίμα	απελπισίας,	αλλά	ό	τρόπος	που	οι	άνθρωποι	τις	αντιλαμβάνονται	σε	μια	δοσμένη	Ιστορική		στιγμή	:	
αν	δηλαδή	εμφανίζονται	ως	δεσμά	ή	ως	αξεπέραστοι	φραγμοί».	
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στην	κοινωνική	πραγματικότητα	(Λιάμπας	&	Κάσκαρης,	2007),	η)	η		υπέρβαση	της	«κρίσης»	
δεν	 μπορεί	 να	 γίνει	 με	 τις	 εκπαιδευτικές	 επιλογές	 που	 επιβάλλονται	 στις	 μέρες	 μας:	
«μηχανοποίηση,	 αυτοματοποίηση	 και	 ποσοτικοποίηση	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας»	
(Γούναρη,	2015,	σ.	298),	θ)	ο	διάλογος	για	την	υπέρβαση	της	«κρίσης»	πρέπει	να	αναζητά	
νέους	δρόμους	για	να	πορευτούμε,	νέες	διεξόδους	στην	εκπαίδευση	και	στην	κοινωνία	και	
όχι	 επιστροφή	 σε	 μια	 κατάσταση	 όπως	 αυτή	 που	 επικρατούσε	 πριν	 από	 την	 «κρίση»	
(Γρόλλλιος,	2015).		
ια)	Παιδαγωγική	της	ελπίδας	
Μια	 παιδαγωγική	 της	 αντίστασης	 στις	 μέρες	 μας	 και	 στις	 συνθήκες	 της	 παρατεταμένης	
«κρίσης»	που	διανύουμε	θα	πρέπει	να	είναι	στην	πράξη	μια	παιδαγωγική	της	ελπίδας,	να	
εμπνέει,	 να	 δημιουργεί	 αισιοδοξία,	 να	 μεταβάλλει	 τον	 στοχασμό	 και	 την	 δράση,	 την	
εκπαίδευση	 και	 τον	 κόσμο.	 Αυτό	 δεν	 σημαίνει	 ότι	 δεν	 αντιμετωπίζει	 προβλήματα	 ή	 και	
αντιφάσεις,	ότι	οι	επιλογές	της	αποκλείουν	τις	συγκρούσεις,	ότι	τα	αποτελέσματά	της	είναι	
εξ	αρχής	εξασφαλισμένα.	Ίσα	–	ίσα,	το	αντίθετο	θα	λέγαμε.	Επειδή	ακριβώς	έχει	να	κάνει	
επί	 της	 ουσίας	 με	 την	 αλλαγή	 της	 εκπαίδευσης	 και	 του	 κόσμου	 είναι	 και	 ‘ρήξη’	 και	
‘σύγκρουση’,	εμπεριέχει	ρίσκο,	και	ως	εκ	τούτου	προκαλεί	αβεβαιότητα,	αδυναμία,	άγχος.	
Γι’	 αυτό	 και	 χρειάζεται	 θάρρος,	 να	 είμαστε	 τολμηροί	 	 (Freire,	 2006).	Μια	 τέτοιου	 είδους	
ελπιδοφόρα	 παιδαγωγική	 είναι	 ανάγκη8:	 α)	 να	 στηρίζεται	 στην	 συλλογικότητα,	 β)	 να	
βασίζεται	στον	διάλογο,	γ)	να	στέκεται	κριτικά	απέναντι	στην	πραγματικότητα	μέσα	και	έξω	
απ’	 την	 τάξη	 αλλά	 	 και	 απέναντι	 στις	 επιλογές	 της,	 δ)	 να	 ενοποιεί	 τον	 στοχασμό	 με	 την	
δράση,	ε)	να	κατοχυρώνει	την	εκπαίδευση	ως	διαδικασία	έρευνας	και	ανακάλυψης,	στ)	να	
ευνοεί	την	παραγωγή	και	όχι	την	κατανάλωση	της	γνώσης,	ζ)	να	διασφαλίζει	την	λειτουργία	
δασκάλου	 –	 μαθητών	 ως	 συνερευνητών	 στην	 πορεία	 ανακάλυψης	 της	 γνώσης,	 η	 )	 να	
συνειδητοποιεί	κριτικά	τους	μετέχοντες,	δηλαδή	να	μπορούν	να	εντάσσουν	το	μέρος	στο	
όλον,	να	βλέπουν	τα	πράγματα	στις	πολλαπλές	διαστάσεις	τους,	στην	ολότητά	τους,	θ)	να	
υπερασπίζεται	σταθερά	τους	αδύνατους/	κατατρεγμένους,	 ι)	 να	είναι	προσηλωμένη	στον	
εξανθρωπισμό	της	πραγματικότητας.		
Τα	σημεία	συμφωνίας	μας,	εκτός	των	άλλων,	ουσιαστικά	διαμόρφωσαν	ένα	τρίπτυχο	απ’	
το	οποίο	θα	εκκινούσε	κάθε	μας	σκέψη	και	δράση:	πραγματικότητα	/	«κρίση»	-	αντίσταση	
–	ελπίδα.		
	

Το	προφίλ	των	εκπαιδευτών	
Η	ομάδα	μας	αποτελούνταν	από	έναν	εκπαιδευτή	εκπαιδευτών	(Κώστας	Πατλακίδης)	που	
είχε	 και	 την	 επιστημονική	 και	 εκπαιδευτική	 ευθύνη	 του	 εγχειρήματος	 και	 πέντε	
εκπαιδεύτριες,	 δύο	 παιδαγωγούς	 	 (Ευαγγελία/Λία	 	 Λόζγκα,	 Ελίνα	 Τσαχιρίδου)	 και	 τρεις	
φιλολόγους	(Θεοπούλα/Πόπη	Διαμαντάκη,	Ελεωνόρα	Κατσαντούρα,	Τριάδα	Παπατζίκη).	Οι	
τέσσερις	 εκ	 των	 εκπαιδευτριών	 προέρχονταν	 απ’	 το	 προαναφερθέν	 μεταεισαγωγικό	
πρόγραμμα,	ενώ	η	πέμπτη	εκπαιδεύτρια	είχε	παρακολουθήσει	το	εισαγωγικό	πρόγραμμα	
μόνο	(το	οποίο	όμως	είναι	προαπαιτούμενο	για	την	συμμετοχή	στο	μεταεισαγωγικό).	

	
	
	

																																																																				
	
8Βλέπε:  Freire, 1977α: Freire, 1977β: Freire, 1998: Freire, 2004α: Freire, 2004β: Freire, 2006: Γούναρη, 2015, 
Γρόλλιος, 2015: Θεριανός, 2013δ: McLaren, 2006: McLaren & Farahmandpur, 2013. 
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Το	προφίλ	των	εκπαιδευομένων	μεταναστών	
Ομάδα	Δευτέρας:	οκτώ	γυναίκες	ηλικίας	28	–	38	ετών,	εκτός	από	μία	που	ήταν	50	ετών.	Οι	
περισσότερες	 εργαζόντουσαν	 σε	 περιστασιακές	 εργασίες.	 Τρεις	 εκπαιδευόμενες	
συμμετείχαν	 περιστασιακά,	 λόγω	 προβλημάτων	 που	 σχετίζονταν	 κυρίως	 με	 εργασιακές	
υποχρεώσεις9.	Χώρες	καταγωγής:	Αρμενία,	Αλβανία,	Ουκρανία.	Όλες	παντρεμένες,	κυρίως	
με	Πόντιους,	μητέρες.	Οι	περισσότερες	είναι	απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης.	
Ομάδα	 Τετάρτης:	 έξι	 γυναίκες	 από	 27	 –	 40	 ετών.	 Απόφοιτοι	 κυρίως	 δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης,	 οι	 περισσότερες	 παντρεμένες	 και	 άνεργες.	 Χώρες	 καταγωγής:	 Βουλγαρία,	
Αρμενία,	Γεωργία	και	Ουκρανία.		
Οι	 εκπαιδευόμενες	μετανάστριες	 και	 στις	 δυο	ομάδες:	 ζουν	αρκετά	 χρόνια	στην	 Ελλάδα,	
και	παρακολουθούσαν	μαθήματα	Ελληνικών	πάνω	από	ένα	χρόνο	στο	ΚΔΒΜ	(μία	φορά	την	
εβδομάδα)	προκειμένου	ν’	αποκτήσουν	πιστοποίηση	στην	ελληνική	γλώσσα	για	την	εύρεση	
εργασίας.	Ως	εκ	τούτου	είχαν	μια	σχετική	εξοικείωση	με	την	ελληνική	γλώσσα.	
Η	άποψη	 των	εκπαιδευομένων	μεταναστριών	για	 την	διδασκαλία	πριν	από	 το	 εγχείρημα	
ήταν	 παραδοσιακή/δασκαλοκεντρική.	 Αντιπροσωπευτικά	 για	 τις	 απόψεις	 τους	 ήταν	 τα	
λόγια	εκπαιδευόμενης	μετανάστριας:	«δεν	μας	διορθώνεις	τα	λάθη	όταν	μιλάμε…	πώς	θα	
μάθουμε;».	
	

Η	μεθοδολογία	του	πιλοτικού	προγράμματος	
Η	μεθοδολογία	 του	 εγχειρήματος,	 που	αφορούσε	σε	δυο	ομάδες	μεταναστών,	 μετά	από	
διάλογο,	 στηρίχτηκε	 κυρίως	 στο	 πρόγραμμα	 «Γραμματισμός	 και	 συνειδητοποίηση»	 που	
υλοποιήθηκε	 στο	 σχολείο	 του	 «Οδυσσέα»10,	 δηλαδή	 αποσκοπούσε	 στην	 διδασκαλία	 των	
μεταναστών	 κατά	 τρόπο	 που	 δεν	 τους	 προσαρμόζει	 στην	 πραγματικότητα	 αλλά	 τους	
βοηθάει	στην	 κριτική	 τους	 ένταξη	 και	στην	αλλαγή	 της,	 και	συμπεριλάμβανε	 έρευνα	 του	
θεματικού	σύμπαντος	των	εκπαιδευομένων	εκπαιδευτών,	σχεδιασμό	και	διαμόρφωση	του	
περιεχομένου	και	διδασκαλία	των	δύο	εκπαιδευτικών	ομάδων	των	μεταναστών.		
Η	 μεθοδολογία	 που	 ακολουθήσαμε	 στην	 πράξη	 για	 να	 ολοκληρώσουμε	 το	 εγχείρημα	
αφορούσε	στα	εξής:	
α)	 Συζητήσαμε	 και	 συμφωνήσαμε	 να	 διεξάγουμε	 έρευνα	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	
διδασκαλίας	 μας	 	 για	 τα	 ζητήματα	 που	 συγκροτούν	 το	 θεματικό	 σύμπαν	 των	
εκπαιδευομένων	μεταναστών.	Η	έρευνα	εξ	ανάγκης,	αφού	υλοποιούνταν	καθώς	διδάσκαμε	
τους	μετανάστες,	ήταν	συμμετοχική	έρευνα	–	δράση	(Cohen&Manion,	1994:	Car	&	Kemmis,	
1997:	Τσιάμη,	2013).	Η	έρευνα	-	δράση	ξεκίνησε	αρχές	Δεκεμβρίου	2016	και	διήρκησε	όσο	
και	το	εγχείρημά	μας,	δηλαδή	τέλη	Ιουνίου	2017.	
β)	 Η	 έρευνα	 δράση	 περιλάμβανε	 συμμετοχική	 παρατήρηση,	 άτυπες	 συνεντεύξεις	 και	
ανάλυση	περιεχομένου	(Κυριαζή,	2005:	Robson,	2007)	
Γ)	Διαμορφώσαμε	τα	παραγωγικά	θέματα,	δηλαδή	τις	κατηγορίες	και	τις	υποκατηγορίες.	Η	
διαμόρφωση	 των	 παραγωγικών	 θεμάτων	 ξεκίνησε	 αρχές	 Ιανουραρίου	 2017	 και	
ολοκληρώθηκε	τέλη	Μαρτίου	2017.	

																																																																				
	
9 Η έλλειψη σταθερής εργασίας και µεροκάµατου δηµιουργεί κατά κανόνα προβλήµατα ως προς την συµµετοχή 
σε όλα τα τµήµατα που συµµετέχουν µετανάστες, καθώς οι περιστασιακές/ευκαιριακές εργασίες δεν επιτρέπουν 
την τήρηση σταθερού προγράµµατος. 
10 Βλέπε:  Γρόλλιος κ.συν.  (2003). 



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

677									

Δ)	 Διερευνήσαμε	 και	 διαμορφώσαμε	 το	 εκπαιδευτικό	 υλικό	 με	 βάση	 τις	
κατηγορίες/υποκατηγορίες.	 Η	 διερεύνηση/διαμόρφωση	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού	
ξεκίνησε	τέλη	Φεβρουαρίου	2017	και	ολοκληρώθηκε	λίγο	πριν	το	τέλος	του	προγράμματος.	
Ε)	 Ξεκινήσαμε	 την	 διδασκαλία	 των	 μεταναστών	 ενώ	 ταυτόχρονα	 εργαζόμασταν	 στην	
διερεύνηση	 και	 διαμόρφωση	 του	 εκπαιδευτικού	 υλικού	 των	 υπολοίπων	
κατηγοριών/υποκατηγοριών.	 Η	 έναρξη	 της	 διδασκαλίας	 έγινε	 μέσα	 Απριλίου	 2017	 και	
ολοκληρώθηκε	τέλη	Ιουνίου	2017.	
Ο	 τρόπος	 δουλειάς	 μας	 ως	 ομάδα	 	 για	 την	 εκπόνηση	 των	 παραπάνω	 περιλάμβανε	 μια	
συνάντηση	 εβδομαδιαίως	 για	 τον	 απολογισμό	 των	 δραστηριοτήτων	 μας	 και	 τον	
σχεδιασμό/προγραμματισμό	 των	 νέων,	 ενώ	 καθ’	 όλη	 την	 διάρκεια	 της	 εβδομάδας	
ερευνούσαμε	 και	 διαμορφώναμε	 επικοινωνώντας	 εξ	 αποστάσεως	 (με	 ηλεκτρονικά	
μηνύματα	 κυρίως)	 τα	 συμφωνηθέντα:	 εύρεση	 κειμένων	 και	 υλικού,	 διαμόρφωση	 των	
ασκήσεων,	ανάλυση	των	δεδομένων,	κ.ά.		
Επισημαίνεται	ότι	όσο	προχωρούσε	η	δουλειά	μας	ο	ρόλος	 του	εκπαιδευτή	εκπαιδευτών	
βαθμιαία	εξασθένιζε	καθοδηγητικά,	τόσο	ως	προς	την	λειτουργία	της	ομάδας	όσο	και	ως	
προς	 την	 διαμόρφωση	 και	 υλοποίηση	 της	 εκπαιδευτικής	 ατζέντας.	 Ουσιαστικά	 μετά	 τα	
μέσα	 Απριλίου	 που	 ξεκινούν	 τα	 μαθήματα	 στους	 μετανάστες	 οι	 διδάσκουσες	
εκπαιδεύτριες	 καθορίζουν	 τον	 ρυθμό,	 τον	 τρόπο,	 την	 ατζέντα,	 τα	 ζητήματα	 που	
απασχολούν	την	ομάδα	των	εκπαιδευτών.	
Το	 εγχείρημα	παρουσιάστηκε	 στους	 εκπαιδευόμενους	 εκπαιδευτές	 του	 μεταεισαγωγικού	
προγράμματος	 στις	 αρχές	 Ιουλίου	 και	 αποτέλεσε	 αντικείμενο	 συζήτησης	 τόσο	 κατά	 την	
παρουσίαση	όσο	και	μετά	από	αυτήν.	
	

Το	προγραμματικό	περιεχόμενο	της	εκπαίδευσης		
Σημείο	 εκκίνησής	 μας	 αποτέλεσε	 η	 θεώρηση	 για	 την	 τριαδική	 υπόσταση	 του	
εκπαιδευόμενου,	που	όπως	και	ο	εκπαιδευτής,	συντίθεται	από	τρεις	ιδιότητες:	άνθρωπος,	
πολίτης,	 μανθάνων/εκπαιδευόμενος.	 	 Στην	 βάση	 αυτήν	 διαμορφώσαμε	 την	 ερευνητική	
στρατηγική	 μας,	 η	 οποία	 ήταν	 ποιοτική	 χωρίς	 να	 παραγνωρίζει	 τα	 ποσοτικά	 στοιχεία	
(Cohen	&	Manion,	1994:	Κυριαζή,	2005).		
Ο	 τρόπος	που	δουλέψαμε	ήταν	 να	 καταγράφουμε	 και	 να	μεταφέρουμε	στην	 ομάδα	 των	
εκπαιδευτών/ερευνητών	θέματα	που	παρουσιάστηκαν	κατά	την	διάρκεια	του	μαθήματος	
αλλά	 και	 εκτός	 αυτού,	 τις	 απόψεις	 που	 εξέφραζαν	 οι	 εκπαιδευόμενοι	 μετανάστες	 στο	
μάθημα	αλλά	και	στο	περιθώριο	αυτού,	τις	απόψεις	και	τα	προβλήματά	τους,	τις	εντάσεις	
και	τις	διαφωνίες	τους,	τις	απορίες	και	τις	ενστάσεις	τους.		Η	μεταφορά	ενός	θέματος	στην	
ερευνητική	 ομάδα	 αποτελούσε	 πηγή	 διερεύνησης,	 προβληματισμού,	 ανταλλαγής	
απόψεων,	 προσπάθειας	 να	 ταξινομηθεί	 το	 ζήτημα/πρόβλημα	 σε	 μια	 ευρύτερη	
θεματολογική	 ενότητα	 ή	 ενότητες.	 Για	 παράδειγμα	 η	 Κατηγορία	 «Οικογένεια»	 και	 στην	
συνέχεια	οι	Υποκατηγορίες	της	προέκυψαν	από	απόψεις	όπως	οι	παρακάτω:	«άργησα	(στο	
μάθημα)	γιατί	έπρεπε	να	προσέχω	το	παιδί	και	να	μαγειρέψω»,	«η	πεθερά	δεν	με	βοηθά	
στο	σπίτι,	 ίσα	–	ίσα	με	βάζει	να	κάνω	δικές	της	δουλειές	ενώ	είμαι	έγκυος»,	«ζήτησα	από	
τον	σύζυγό	μου	να	μου	πάρει	στεγνωτήριο	και	να	μην	απλώνω	τα	ρούχα	κι	εκείνος	μου	είπε	
‘κι	εσένα	γιατί	σε	έχουμε	εδώ;’».	
Μ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 η	 καταγραφή	 των	 ιδιαιτέρων	 προβλημάτων,	 των	 απόψεων,	 των	
στάσεων,	 του	 λόγου	 των	 εκπαιδευομένων	 και	 της	 ανάλυσής	 του	 διαμόρφωσε	 τις	
παρακάτω	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:	
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1. Αιτίες	μετανάστευσης	
2. Συνθήκες	προσαρμογής	
3. Σχέσεις	με	το	κράτος	υποδοχής	
4. Σχέσεις	με	την	τοπική	κοινωνία	
5. Ταυτότητα/ταυτότητες	
6. Εργασία	/	Ανεργία	
7. Εκπαίδευση	
8. Ελεύθερος	χρόνος		
9. Οικογένεια	
10. Προσδοκίες	–Σχέδια	

Η	διαμόρφωση	των	Κατηγοριών	άνοιξε	έναν	νέο	κύκλο	προβληματισμού	και	διαλόγου,	για	
την	εξεύρεση	των	Υποκατηγοριών,	που	ως	ερευνητική	διεργασία	ήταν	δυσκολότερος,	γιατί	
έπρεπε	να	υπερβούμε	τις	αρχικές	ομαδοποιημένες	προσεγγίσεις	που	είχαν	τον	χαρακτήρα	
των	 υποκατηγοριών	 και	 οι	 οποίες	 μας	 οδήγησαν	 στην	 σύνθεση	 των	 Κατηγοριών.	
Επιπροσθέτως,	 η	 δυσκολία	 αφορούσε	 και	 στο	 γεγονός	 ότι	 κάθε	 κατηγορία	 με	 τις	
υποκατηγορίες	είχε	τον	χαρακτήρα	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ	ΘΕΜΑΤΟΣ,	οπότε	θα	έπρεπε	να	χτίζεται	
ως	βεντάλια,	να	συνδέει	τα	θέματα	μεταξύ	τους	και	κάθε	θέμα	να	γεννάει	νέα	θέματα	και	
ενότητες.	 Κατ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 προέκυψαν	 6έως12ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	 	 ανά	 θέμα.	
Ενδεικτικώς,	παραθέτουμε	3	Κατηγορίες	με	τις	Υποκατηγορίες	που	προέκυψαν:	
	
	
	

Κατηγορία	«Εργασία/Ανεργία»	
Υποκατηγορίες:	

- Ανεργία	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα	
- Ανεργία	για	την	ομάδα	των	μεταναστών	(αίτια/αδυναμίες,	συνθήκες)	
- Ανεργία	στην	χώρα	προέλευσης	
- Ανεργία	στον	κόσμο/παγκοσμιοποίηση	
- Συνθήκες	εργασίας	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα	
- Συνθήκες	 εργασίας	 για	 τους	 μετανάστες	 (εργασιακές	 απαιτήσεις/συνθήκες,	 σχέσεις	 με	

εργοδότες,	σχέσεις	με	πελάτες,	προβλήματα,	προοπτικές)	
- Ανεργία/εργασία	και	γυναίκα	
- Συνθήκες	εργασίας	στην	χώρα	προέλευσης	
- Συνθήκες	εργασίας	στον	κόσμο/παγκοσμιοποίηση	

Κατηγορία	«Ελεύθερος	χρόνος»	
Υποκατηγορίες:	

- Ύπαρξη/Ανυπαρξία	ελεύθερου	χρόνο	(για	τους/τις	ίδιους/ες)	
- Κουλτούρα	του	ελεύθερου	χρόνου	(ανάγκη	ή	πολυτέλεια;)	
- Τι	 κάνουν	 στον	 ελεύθερο	 χρόνο	 τους;	 (Κάνουν	 αυτό	 που	 θέλουν;	 Τους/τις	 ευχαριστεί;	

Συναντούν	 εμπόδια;	 Γνωρίζουν	 πώς	 να	 κινηθούν;	 Χρειάζονται	 βοήθεια;	 Ασχολίες/χόμπι	
ατομικά	ή	ομαδικά;)	

- Ελεύθερος	 χρόνος	 και	 σχέσεις	 (μόνοι/ες	 ή	 με	 την	 οικογένεια,	 φιλικές	 σχέσεις,	
προτεραιότητες:	με	Έλληνες	ή	ομοεθνείς)	

- Ψυχαγωγία/διασκέδαση	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα.	
- Σχέσεις	ελεύθερου	χρόνου	και	ψυχολογίας	
- Ανεργία,	Ελεύθερος	χρόνος,	ψυχαγωγία	
- Ελεύθερος	χρόνος	στην	χώρα	προέλευσης	
- Με	τι	ασχολούνταν	στην	χώρα	τους;	(στον	ελεύθερο	χρόνο;)	
- Ψυχαγωγία/διασκέδαση	στην	χώρα	προέλευσης	
- Ελεύθερος	χρόνος	και		παγκοσμιοποίηση	
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Κατηγορία	«Οικογένεια»	

Υποκατηγορίες:	
- Σχέσεις	στην	οικογένεια	
- Σχέσεις	γονιών	και	παιδιών	
- Κατοικία	 και	 οικογένεια	 (προτεραιότητες,	 υφιστάμενη	 κατάσταση,	 συναισθήματα,	

ελλείψεις)	
- Οικογενειακές	σχέσεις	(με	Έλληνες	και	ομοεθνείς)	
- Η	οικογένεια	στην	Ελλάδα		
- Οικογενειακά	 προβλήματα	 και	 υποστήριξη	 (δομές,	 γνώση,	 δυσκολίες,	 εμπόδια,	

διευκολύνσεις,	προοπτικές)	
- Οικογένεια	και	κοινωνία	
- Η	οικογένεια	στην	χώρα	προέλευσης	
- Οικογένεια	και	παγκοσμιοποίηση	

	
Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 διαμόρφωσης	 των	 Υποκατηγοριών	 ξεκινήσαμε	 την	 διαμόρφωση	
των	 θεμάτων	 διδασκαλίας.	 Καθώς	 οι	 υποκατηγορίες	 ήσαν	 πολλές,	 σε	 κάθε	 Κατηγορία	
επιλέξαμε	 δυο	 τρεις	 Κατηγορίες	 ώστε	 να	 είναι	 κατορθωτό	 μέσα	 σε	 30	 –	 40	 ώρες	
διδασκαλίας	 να	 καλυφθούν	 διδακτικά	 όσο	 γίνεται	 περισσότερες	 Κατηγορίες.	 Η	 αιτία	
φυσικά	 βρίσκεται	 στο	 	 γεγονός	 ότι	 θέλαμε	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	 διδασκαλίας	 μας	 να	
καλύψουμε	 όσο	 γίνεται	 περισσότερα	 παραγωγικά	 θέματα,	 δηλαδή	 να	 συνδέσουμε	 την	
διδασκαλία	 μας	 όσο	 γίνεται	 περισσότερο	 με	 τις	 υπαρξιακές	 καταστάσεις	 των	
εκπαιδευομένων	 μεταναστών,	 αφού	 η	 παράθεση	 της	 μεθοδολογίας	 μας	 που	 έγινε	
προηγουμένως	δείχνει	άμεσα	και	έμμεσα	ότι	τα	θέματά	μας	συνδέονται	με	τις	Καταστάσεις	
που	βιώνουν	οι	εκπαιδευόμενοι	και	τις	απόψεις	που	έχουν	γι’	αυτές,	τις	Υπαρξιακές	τους	
Καταστάσεις.	 Οι	 Υποκατηγορίες	 που	 επιλέξαμε	 για	 την	 διδασκαλία	 μας	 στα	
προαναφερθέντα	τρία	παραδείγματα		ήσαν	οι	εξής:		
	

Κατηγορία	«Εργασία/Ανεργία»	
Υποκατηγορίες:	

- Ανεργία	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα	
- Ανεργία	για	την	ομάδα	των	μεταναστών	(αίτια/αδυναμίες,	συνθήκες)	
- Ανεργία	στην	χώρα	προέλευσης	
- Ανεργία	στον	κόσμο/παγκοσμιοποίηση	
- Συνθήκες	εργασίας	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα	
- Συνθήκες	 εργασίας	 για	 τους	 μετανάστες	 (εργασιακές	 απαιτήσεις/συνθήκες,	 σχέσεις	 με	

εργοδότες,	σχέσεις	με	πελάτες,	προβλήματα,	προοπτικές)	
- Ανεργία/εργασία	και	γυναίκα	
- Συνθήκες	εργασίας	στην	χώρα	προέλευσης	
- Συνθήκες	εργασίας	στον	κόσμο/παγκοσμιοποίηση		

Κατηγορία	«Ελεύθερος	χρόνος»	
Υποκατηγορίες:	

- Ύπαρξη/Ανυπαρξία	ελεύθερου	χρόνο	(για	τους/τις	ίδιους/ες)	
- Κουλτούρα	του	ελεύθερου	χρόνου	(ανάγκη	ή	πολυτέλεια;)	
- Τι	 κάνουν	 στον	 ελεύθερο	 χρόνο	 τους;	 (Κάνουν	 αυτό	 που	 θέλουν;	 Τους/τις	 ευχαριστεί;	

Συναντούν	 εμπόδια;	 Γνωρίζουν	 πώς	 να	 κινηθούν;	 Χρειάζονται	 βοήθεια;	 Ασχολίες/χόμπι	
ατομικά	ή	ομαδικά;)	

- Ελεύθερος	 χρόνος	 και	 σχέσεις	 (μόνοι/ες	 ή	 με	 την	 οικογένεια,	 φιλικές	 σχέσεις,	
προτεραιότητες:	με	Έλληνες	ή	ομοεθνείς)	

- Ψυχαγωγία/διασκέδαση	στην	Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα.	
- Σχέσεις	ελεύθερου	χρόνου	και	ψυχολογίας	
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- Ανεργία,	Ελεύθερος	χρόνος,	ψυχαγωγία	
- Ελεύθερος	χρόνος	στην	χώρα	προέλευσης	
- Με	τι	ασχολούνταν	στην	χώρα	τους;	(στον	ελεύθερο	χρόνο;)	
- Ψυχαγωγία/διασκέδαση	στην	χώρα	προέλευσης	
- Ελεύθερος	χρόνος	και		παγκοσμιοποίηση	

	
Κατηγορία	«Οικογένεια»	

Υποκατηγορίες:	
- Σχέσεις	στην	οικογένεια	
- Σχέσεις	γονιών	και	παιδιών	
- Κατοικία	 και	 οικογένεια	 (προτεραιότητες,	 υφιστάμενη	 κατάσταση,	 συναισθήματα,	

ελλείψεις)	
- Οικογενειακές	σχέσεις	(με	Έλληνες	και	ομοεθνείς)	
- Η	οικογένεια	στην	Ελλάδα		
- Οικογενειακά	 προβλήματα	 και	 υποστήριξη	 (δομές,	 γνώση,	 δυσκολίες,	 εμπόδια,	

διευκολύνσεις,	προοπτικές)	
- Οικογένεια	και	κοινωνία	
- Η	οικογένεια	στην	χώρα	προέλευσης	
- Οικογένεια	και	παγκοσμιοποίηση	

	
Η	 διαμόρφωση	 των	 διδακτικών	 θεμάτων	 ανά	 Υποκατηγορία	 αποτέλεσε	 αντικείμενο	
συλλογικής	 διερεύνησης	 πάλι,	 δηλαδή	 διερευνούσαμε	 ατομικά	 ο	 καθένας/καθεμία	 και	
καταθέταμε	 τις	 απόψεις	 μας	 στην	 ολομέλεια	 και	 τις	 συζητούσαμε	 εξετάζοντας	 τα	 θετικά	
και	τα	αρνητικά	κάθε	θέματος.	Στην	συνέχεια	κάθε	ομάδα	εκπαιδευτριών	(μια	ομάδα	των	3	
που	 δίδασκε	 κάθε	Δευτέρα	 και	 μια	 των	 2	 που	 δίδασκε	 κάθε	 Τετάρτη),	 προσπαθούσε	 να	
διαμορφώσει	 το	 μάθημα	 επιλέγοντας	 τα	 κείμενα,	 τις	 ερωτήσεις	 τον	 τρόπο	 δουλειάς.	 Οι	
απόψεις	 των	 δυο	 (υπο)ομάδων	 ήταν	 και	 πάλι	 αντικείμενο	 διαλόγου,	 διαπραγμάτευσης,	
αντιπαράθεσης	 και	 σύνθεσης.	 Βασικές	 προϋποθέσεις	 και	 προαπαιτούμενο	 για	 τα	
παραπάνω	 αποτελούσε	 το	 γεγονός	 ότι	 τα	 διδακτικά	 θέματα	 θα	 είχαν	 τον	 χαρακτήρα	
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.	 Θα	 ετίθεντο	 δηλαδή	 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ11	και	 δεν	 θα	 είχαν	 τον	
χαρακτήρα	 των	προκαθορισμένων	λύσεων	 και	μονοσήμαντων	απαντήσεων	που	συνήθως	
ακολουθείται	 στις	 εκπαιδευτικές	 μεθοδολογίες	 της	 επίλυσης	 προβλημάτων.	 	 	 Η	
προβληματοποίηση	 των	 θεμάτων	 μ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 έχει	 κατά	 την	 γνώμη	 μας	 τα	 εξής	
πλεονεκτήματα:	α)	δεν	προκαθορίζει	την	εξέλιξη	της	διδασκαλίας,	β)	προφυλάσσει	τον/την	
εκπαιδευτικό	από	τον	ρόλο	του	μεσολαβητή	στην		μεταφορά	/	μεταβίβαση	της	γνώσης,	γ)	
αναδεικνύει	 την	 ερευνητική	 συνιστώσα	ως	 προς	 τον	 ρόλο	 του/της	 εκπαιδευτικού	 (αφού	
δεν	 έχει	 προκαθορισμένες	 απαντήσεις)	 κι	 έτσι	 γίνεται	 συνοδοιπόρος	 στην	 πορεία	
ανακάλυψης	 της	 γνώσης,	 δ)	 	 διασφαλίζεται	 η	 αυθεντικότητα	 του	 διαλόγου	 ως	
παιδαγωγικού	μέσου,	καθώς	το	προβληματοποιημένο	αντικείμενο	γίνεται	μέσον	έρευνας		
και	 ανακάλυψης,	 το	 οποίο	 προκειμένου	 να	 προσεγγιστεί	 απαιτεί	 την	 διαλογική	 σχέση	
μεταξύ	 των	 συμμετεχόντων	 στην	 τάξη	 (δασκάλου	 και	 μαθητών),	 ε)	 δημιουργείται	 ένα	
πλαίσιο	 που	 προστατεύει	 την	 οποιαδήποτε	 μορφή	 εκπαιδευτικού	 υλικού	 από	 το	 να	
αποκτήσει	 χαρακτηριστικά	 των	συνηθισμένων	 Εκπαιδευτικών	 Εγχειριδίων,	 τα	 οποία	στην	
παραδοσιακή	 εκπαίδευση	 είναι	 τα	 βασικά	 εργαλεία	 που	 υποβιβάζουν	 κάθε	 απόπειρα	

																																																																				
	
11 Για την «προβληµατοποίηση», δηλαδή την τοποθέτηση των θεµάτων ως προβληµάτων που δεν επιδέχονται 
προχωρηµένες / µονοσήµαντες απαντήσεις/λύσεις, βλ. ενδεικτικώς Freire(1977α), Γρόλλιος κ.συν. (2003), 
Θεριανός (2013δ). 
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εκδημοκρατισμού	 της	 διδασκαλίας,	 καθώς	 αποτελούν	 την	 βασική	 οδηγητική	 συνιστώσα	
που	διαμορφώνει	τι	είναι	έγκυρη	γνώση	-	τι	θα	διδαχτεί,	αλλά	και	με	ποιον	τρόπο	και	πότε	
θα	διδαχτεί,	δηλαδή	τις	σχέσεις	που	πρέπει	να	υπάρχουν	στην	τάξη	κατά	την	διδασκαλία.		
	

Η	διδασκαλία	των	μεταναστών	
Η	 διδασκαλία	 των	 μεταναστών	 με	 τα	 προβληματοποιημένα	 θέματα	 ξεκίνησε	 όπως	
ξανααναφέραμε	 στα	 μέσα	 Απριλίου	 και	 διήρκησε	 μέχρι	 τέλη	 Ιουνίου	 (τέλος	 του	
προγράμματος),	 χωρίς	 να	 μπορέσουμε	 να	 ολοκληρώσουμε	 τις	 διδασκαλίες	 όλων	 των	
θεμάτων	που	σχεδιάσαμε,	κυρίως	λόγω	χρόνου	–	αφού	σχεδιάσαμε	περισσότερα	θέματα	
απ’	 τις	αναλογούσες	εβδομάδες.	Η	διδασκαλία	της	πρώτης	ομάδας	μεταναστών	γίνονταν	
κάθε	Δευτέρα	απόγευμα	για	4	ώρες	από	3	εκπαιδεύτριες,	ενώ	η	διδασκαλία	της	δεύτερης	
ομάδας	 μεταναστών	 γίνονταν	 κάθε	 Τετάρτη	 απόγευμα	 για	 4	 ώρες	 από	 2	 εκπαιδεύτριες.	
Κάθε	 μάθημα	 μετά	 την	 ολοκλήρωσή	 του	 στην	 τάξη	 αποτελούσε	 αντικείμενο	 συλλογικής	
διερεύνησης,	 κριτικής	 και	 διαλόγου	 απ’	 την	 ομάδα	 των	 εκπαιδευτών	 στην	 εβδομαδιαία	
συνάντηση,	αποτιμούνταν	τα	θετικά	και	οι	αδυναμίες	του,	εξετάζονταν	οι	επιπτώσεις	του	
και	 οι	 συνθήκες	 που	 δημιουργούσε,	 συσχετίζονταν	 με	 την	 επόμενη	 διδασκαλία	 και	 τις	
προτεραιότητές	της.	
Το	 Εκπαιδευτικό	 Υλικό	 διαμορφώθηκε	 με	 βάση	 κυρίως	 κείμενα	 αλλά	 και	 βίντεο	 από	 το	
διαδίκτυο,	εικόνες	και	σκίτσα.	

Η	διδασκαλία	της	Γραμματικής	έγινε	κυρίως	με	βάση	κείμενα	που	έγραφαν	κατά	την	
διάρκεια	 του	 μαθήματος.	 Με	 βάση	 δηλαδή	 τις	 πραγματικές	 ανάγκες	 της	 εκπαιδευτικής	
ομάδας.	 Για	 παράδειγμα	 σε	 διδασκαλία	 του	 θέματος	 «Γυναίκα	 και	 Εργασία»	
(Υποκατηγορία),	 οι	 εκπαιδεύτριες	σημειώνουν	μεταξύ	 των	άλλων	 τα	 εξής:	 «	 Έπειτα,	 τους	
θέσαμε	 την	 ερώτηση:	 ‘Έχετε	 δεχτεί	 παρόμοιες/αντίστοιχες	 αδικίες	 στον	 εργασιακό	 χώρο;	
Πώς	 αντιδράσατε;	 Θα	 κάνατε	 κάτι	 διαφορετικό	 αν	 γινόταν	 τώρα;».	 Οι	 εκπαιδευόμενες	
αρχικά	 συζήτησαν	 προφορικά	 για	 τις	 εμπειρίες	 τους	 και	 μετά	 έγραψαν	 ένα	 κείμενο	
περιγράφοντας	 ένα	 περιστατικό	 που	 είχε	 συμβεί	 στη	 δουλειά	 τους,	 πώς	 το	 χειρίστηκαν	
εκείνη	 τη	 στιγμή	 και	 τι	 θα	 έκαναν	 τώρα	που	 «εξετάζουν»	 το	 περιστατικό	 από	απόσταση	
χρόνου.	Μετά,	τους	ζητήσαμε	να	κάνουν	αναγνώριση	του	χρόνου	των	ρημάτων	που	οι	ίδιες	
είχαν	χρησιμοποιήσει	στο	κείμενό	τους…».	
Στην	 συνέχεια	 παρατίθεται	 ενδεικτικώς	 η	 διδασκαλία	 δυο	 Παραγωγικών	 Θεμάτων	 ανά	
εκπαιδευτική	ομάδα.	
	

Εκπαιδευτική	Ομάδα	Δευτέρας	
Πρώτο	 θέμα	 διδασκαλίας:	 Κατηγορία	 «Εργασία	 /	 Ανεργία»,	 Υποκατηγορία	 «Γυναίκα	 και	
Εργασία».	
Εκπαιδευτικό	υλικό:	Αφήγημα	του	Τσέχωφ	«Ένας	αριθμός»,	Βίντεο	για	τα	«δικαιώματα	των	
εργαζομένων»,	Σχετικές	εικόνες	και	σκίτσα.	

Ερωτήματα	που	συζητήθηκαν:	Τι	συναισθήματα	σας	δημιουργεί	η	 ιστορία;	 	 /	Πώς	
θα	αντιδρούσατε	στην	περίπτωση	της	 Ιουλίας;	 /	 	 Υποθέστε	ότι	η	 Ιουλία	αντιδρούσε	στην	
άδικη	συμπεριφορά	του	αφεντικού	της.	Ποια	θα	ήταν	η	συνέχεια	–	έκβαση	της	ιστορίας;		/		
Ο	 αφηγητής	 χαρακτηρίζει	 την	 Ιουλία	 «άβουλη».	 Από	 πού	φαίνεται	 το	 στοιχείο	 αυτό	 στη	
συμπεριφορά	της;	Για	ποιους	λόγους	μπορεί	να	συμβαίνει	αυτό;	Θεωρείτε	ότι	η	στάση	της	
είναι	δικαιολογημένη;		/	Που	μπορείτε	να	απευθυνθείτε	για	να	διεκδικήσετε	τα	εργασιακά	
σας	δικαιώματα;		/	Έχετε	δεχτεί	παρόμοιες/αντίστοιχες	αδικίες	στον	εργασιακό	χώρο;	Πώς	
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αντιδράσατε;	Θα	κάνατε	κάτι	διαφορετικό	αν	γινόταν	τώρα;	/	 	Η	οικονομική	πολιτική	που	
ακολουθείται	στην	Ελλάδα	κατά	την	περίοδο	της	«κρίσης»	θα	έχει	αποτέλεσμα;	

Κυριότερες	απόψεις	που	εκφράστηκαν:	Έγινε	εκτεταμένη	συζήτηση	με	αφορμή	την	
υποτακτικότητα	της	Ιουλίας.	Οι	εκπαιδευόμενες	χωρίστηκαν	σε	δύο	ομάδες.	Οι	μεν	έλεγαν	
ότι	έπρεπε	να	μείνει	στην	κακοπληρωμένη	της	δουλειά	γιατί	είχε	ανάγκη	τα	χρήματα	και	οι	
δε	δήλωσαν	ότι	έπρεπε	να	του	πετάξει	τα	λεφτά	«στο	πρόσωπο»	και	να	φύγει.	Τέθηκε	το	
ζήτημα	 ύπαρξης	 παιδιών	 ως	 παράγοντα	 ανεκτικότητας	 απέναντι	 στην	 αδικία	 των	
εργοδοτών.	 Οι	 εκπαιδευόμενες	 είναι	 λιγότερο	 πρόθυμες	 να	 φύγουν	 από	 μια	 «κακή	
δουλειά»	όταν	οι	οικονομικές	ανάγκες	είναι	μεγάλες	ειδικά	όταν	η	γυναίκα	είναι	το	μόνο	
μέλος	της	οικογένειας	που	εργάζεται	και	τη	συντηρεί.	Σε	μερικές	περιπτώσεις	δεν	έχει	την	
πολυτέλεια	να	παραιτηθεί	όσο	και	να	το	θέλει	γιατί	από	αυτή	εξαρτάται	η	επιβίωση	των	
παιδιών	της	που	γι’	αυτήν	είναι	και	η	βασική	προτεραιότητα.	Οι	εκπαιδευόμενες	που	ήταν	
υπέρ	 της	 άποψης	 του	 να	 σηκωθεί	 και	 να	 φύγει	 επισήμαναν	 ότι	 η	 μάνα	 λειτουργεί	 ως	
παράδειγμα	 για	 τα	 παιδιά	 της	 και	 ότι	 από	 αυτή	 θα	 μάθουν	 το	 θάρρος	 να	 κάνουν	 κάτι	
αντίστοιχο	 αν	 κάποιος	 εργοδότης	 τους	 κακομεταχειρίζεται	 στο	 μέλλον.	 Ανέφεραν	 ότι	 σε	
οικογένειες	 με	 περισσότερη	 οικονομική	 ευχέρεια	 θα	 ήταν	 πιο	 εύκολο	 να	 αντιδρά	 κανείς	
στην	 	 εργασιακή	εκμετάλλευση.	 	Αλλά	όπως	επισημάνθηκε	«οι	 εργοδότες	 ξέρουν	που	 τα	
κάνουν»	 δηλαδή	 γνωρίζουν	 ότι	 κάποιος	 εργαζόμενος	 έχει	 ανάγκη	 από	 δουλειά	 άρα	
δύσκολα	θα	παραιτηθεί	και	τον	πιέζουν	να	δουλεύει	παραπάνω	για	τα	ίδια	χρήματα	ή	του	
κόβουν	το	μισθό	ή	του	συμπεριφέρονται	άσχημα.		

Συμπεράσματα:	Η	ατμόσφαιρα	ήταν	ιδιαίτερα	συγκινητική	καθώς	τα	πρόσωπα	της	
ομάδας	 μοιράστηκαν	 τραυματικές	 εργασιακές	 εμπειρίες,	 σκέψεις	 και	 συναισθήματα.	
Συζήτησαν	για	τις	δυσκολίες	του	να	είσαι	γυναίκα	και	εργαζόμενη,	τις	 ιδιαιτερότητες	του	
να	 είσαι	 επιπρόσθετα	 και	 μετανάστρια	 και	 προβληματίστηκαν	 	 για	 τις	 δυνατότητες	 ν’	
αλλάξουν	κάποια	πράγματα	στην	εργασιακή	πραγματικότητα.	
	
Δεύτερο	 Θέμα	 διδασκαλίας:	 Κατηγορία	 «Ελεύθερος	 Χρόνος»,	 Υποκατηγορία	 «Ύπαρξη	 /	
Ανυπαρξία	ελεύθερου	Χρόνου».	
Εκπαιδευτικό	υλικό:	Κείμενο	από	το	διαδίκτυο	«Ελεύθερος	χρόνος:	σύμμαχος	ή	εφιάλτης»,	
Σχετικές	εικόνες	και	σκίτσα.	
Ερωτήματα	που	συζητήθηκαν:	 Γιατί	 οι	άνθρωποι	δεν	 είναι	ποτέ	 ευχαριστημένοι	με	αυτά	
που	 έχουν;	 Παίζει	 ρόλο	 σε	 αυτό	 ο	 ελεύθερος	 χρόνος	 που	 ή	 που	 δεν	 διαθέτουν;	 /	 Στο	
κείμενο	 ο	 ελεύθερος	 χρόνος	 αναγνωρίζεται	 ως	 πανανθρώπινη	 ανάγκη.	 Συμφωνείτε	 ή	
διαφωνείτε	 με	 αυτό;	 Έχουν	 όλοι	 οι	 άνθρωποι	 ανάγκη	 τον	 ελεύθερο	 χρόνο;	
Συμπεριλαμβάνεται	στις	δικές	σας	ανάγκες	το	να	έχετε	ελεύθερο	χρόνο;		/	Έχετε	ελεύθερο	
χρόνο;	 	 Αν	 ναι	 πώς	 τον	 αξιοποιείτε;	 Νιώθετε	 ευχαριστημένες	 από	 τον	 τρόπο	 που	 τον	
αξιοποιείτε;	/	Είναι	εύκολο	να	βρίσκετε	ελεύθερο	χρόνο	στο	καθημερινό	σας	πρόγραμμα;	
Ναι	ή	όχι	και	γιατί;	 	 /	 	Προτιμάτε	να	περνάτε	μόνες	σας	τον	ελεύθερο	σας	χρόνο	ή	με	τα	
αγαπημένα	σας	πρόσωπα	(οικογένεια,	φίλους);	 	/	 	Τι	θα	θέλατε	να	κάνετε	στον	ελεύθερο	
σας	 χρόνο;	 Υπάρχει	 η	 δυνατότητα	 αυτή	 στην	 πόλη	 που	 κατοικείτε;	 	 /	 	 Όσες	 δεν	
εργαζόμαστε,	έχουμε	το	δικαίωμα	να	διεκδικούμε	προσωπικό	χρόνο	για	τον	εαυτό	μας;	Δεν	
είναι	ο	ελεύθερος	χρόνος	προνόμιο	μόνο	για	όσους	εργάζονται;		/			Ελεύθερος	χρόνος	ίσον	
τεμπελιά;	Πώς	θα	φανεί	στον	σύζυγο	ή	στην	πεθερά	μου	το	να	αρχίσω	να	ασχολούμαι	με	
κάποιο	χόμπι,	όταν	έχουν	συνηθίσει	να	είμαι	συνέχεια	στο	σπίτι	και	να	φροντίζω	για	όλα	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

683									

εγώ;	Δεν	θα	με	πουν	«τεμπέλα»;		/		Είναι	εγωιστικό	να	διαθέτει	κανείς	ελεύθερο	χρόνο;	Δεν	
παραμελείται	έτσι	η	φροντίδα	του	σπιτιού	και	της	οικογένειας;	
Κυριότερες	 απόψεις	 που	 εκφράστηκαν:	 «Όσο	 δύσκολο	 πρόγραμμα	 κι	 αν	 έχω	 πάντα	
φροντίζω	 να	 βρω	 έστω	 και	 μια	 ώρα	 μες	 την	 ημέρα	 για	 τον	 εαυτό	 μου»,	 «Έχω	 βαρύ	
πρόγραμμα	κάθε	μέρα	με	τη	φροντίδα	των	παιδιών,	του	σπιτιού	κλπ,	αλλά	αν	κάνω	σωστό	
προγραμματισμό	 μπορώ	 να	 βρω	 λίγο	 ελεύθερο	 χρόνο»,	 «Δεν	 μπορώ	 να	 έχω	 καθόλου	
ελεύθερο	 χρόνο,	 έχουν	 πέσει	 όλα	 τα	 βάρη	 της	 οικογένειας	 πάνω	 μου»,	 «Φυσικά	 και	
υπάρχει	ελεύθερος	χρόνος»	δήλωσε	μια	εκπαιδευόμενη	που	κάνει	δύο	δουλειές,	φροντίζει	
το	 σπίτι	 και	 τα	 παιδιά	 και	 ο	 άντρας	 της	 έχει	 φύγει	 στο	 εξωτερικό.	 Οι	 εκπαιδευόμενες	
έτειναν	στο	ότι	δύσκολα	έχει	 κάποιος/α	ελεύθερο	χρόνο	όταν	είναι	 γονιός	γιατί	 το	παιδί	
του	 γίνεται	 η	 προτεραιότητα.	 Πολλές	 φορές	 μάλιστα	 είναι	 «εγωιστικό»	 το	 να	 ξοδεύεις	
χρόνο	 για	 τον	 εαυτό	 σου,	 σε	 βάρος	 του	 χρόνου	 που	 θα	 μπορούσες	 να	 διαθέσεις	 για	 το	
παιδί	σου.	Εκφράστηκε	επίσης	η	άποψη	ότι	όταν	έχεις	να	φροντίσεις	το	σπίτι,	 τον	άνδρα	
και	 το	 παιδί	 δεν	 υπάρχει	 χρόνος	 και	 διάθεση	 να	 είσαι	 περιποιημένη,	 να	 φροντίσεις	 τον	
εαυτό	σου	και	να	έχεις	κάποιο	χόμπι,	πράγμα	που	αποτέλεσε	πεδίο	αντιπαράθεσης,	καθώς	
κάποιες	 	 διαφώνησαν	 λέγοντας	 ότι	 «αν	 δεν	 αγαπάς	 εσύ	 η	 ίδια	 τον	 εαυτό	 σου,	 πώς	
περιμένεις	 να	σε	αγαπήσουν	οι	 άλλοι;»	προτάσσοντας	ως	βασική	ανάγκη	 το	 να	περνάνε	
ελεύθερο	χρόνο	μόνες	τους	και	όχι	απαραίτητα	μαζί	με	τον	σύζυγο	και/ή	τα	παιδιά.	Επίσης,	
μ’	αφορμή	την	γραπτή	άσκηση	για	την	διαμόρφωση	της	Γραμματικής	τέθηκε	το	ερώτημα	
«Τι	θα	θέλατε	να	κάνετε	στον	ελεύθερο	σας	χρόνο	και	γιατί;	Υπάρχει	η	δυνατότητα	αυτή	
στην	 πόλη	 που	 κατοικούμε;».	Μέσα	 από	 τα	 κείμενά	 τους	 οι	 εκπαιδευόμενες	 εξέφρασαν	
παράπονα	 και	 επιθυμίες	 τους	 και	 τους	 δόθηκε	 η	 δυνατότητα	 να	 συνειδητοποιήσουν	 τις	
συνθήκες	διαβίωσης	στην	πόλη	και	να	ασκήσουν	την	κριτική	τους.		
Συμπεράσματα:	 Στο	 συγκεκριμένο	 μάθημα	 υπήρξε	 υπερενθουσιασμός	 από	 όλες	 στην	
εκπαιδευτική	ομάδα,	παρά	το	γεγονός	ότι	οι	προσεγγίσεις	δεν	ταυτίζονταν,		αρκετές	φορές	
ήσαν	και	ριζικά	διαφορετικές.			
	

Εκπαιδευτική	Ομάδα	Τετάρτης	
Πρώτο	 Θέμα	 διδασκαλίας:	 Κατηγορία	 «Εργασία/Ανεργία»,	 Υποκατηγορία	 «Εργασιακές	
συνθήκες».	
Εκπαιδευτικό	 υλικό:	 Βίντεο	 «Πώς	 να	 πιάσετε	 δουλειά	 στην	 Ελλάδα»	 (από	 το	 διαδίκτυο),	
Σχετικές	εικόνες	και	σκίτσα.	
Ερωτήματα	 που	 συζητήθηκαν:	 Ποιο	 είναι	 το	 κεντρικό	 νόημα	 της	 ιστορίας;	 Γιατί	
παρουσιάζεται	 με	υπερβολικό	 τρόπο;	 /	Η	ανεργία	πολύ	συχνά	οδηγεί	 σε	ανταγωνιστικές	
σχέσεις.	 Γνωρίζετε	 κάποιο	 αντίστοιχο	 παράδειγμα;	 /	 	 Είναι	 σωστό	 να	 «κάνουμε	
εκπτώσεις»στα	εργασιακά	μας	δικαιώματα;	/	Έχετε	αισθανθεί	ποτέ	πίεση	στη	δουλειά	και	
αν	ναι	τι	είδους;	
Κυριότερες	 απόψεις	 που	 εκφράστηκαν:	 Δόθηκε	 έμφαση	 στο	 δεύτερο	 ερώτημα.	 Η	 μία	 από	 τις	
εκπαιδευόμενες	πραγματοποίησε	αφήγηση	των	δυσχερειών	που	υφίσταται	στη	δουλειά	της.	Σε	προηγούμενο	
μάθημα	η	ίδια	είχε	αναφέρει	ότι	διστάζει	να	διεκδικήσει	αυτονόητα	πράγματα	από	το	αφεντικό	της	(όπως	να	
ανοίγουν	 για	περισσότερη	ώρα	 τον	 κλιματισμό)	 καθώς	εκείνος	αγνοούσε	 τις	 εκκλήσεις	 της.	Με	αφορμή	 το	
βίντεο	προχώρησε	σε	αφήγηση	για	τη	συγκέντρωση	όλων	των	εργασιών	στο	πρόσωπό	της,	ακόμη	και	αυτών	
που	δεν	είναι	στα	καθήκοντά	της.		Έτσι	περάσαμε	στο	τρίτο	ερώτημα,	για	το	οποίο	μια	άλλη	εκπαιδευόμενη	
ανέφερε	 ότι	 πλέον	 δεν	 επιλέγει	 κάποιες	 εργασίες	 που	 έκανε	 στο	 παρελθόν,	 καθώς	 δεν	 μπορεί	 να	
αντεπεξέλθει.	 Σημειωτέον	ότι	 η	 συγκεκριμένη	 εκπαιδευόμενη	ήταν	άνεργη	 κατά	 την	συγκεκριμένη	 χρονική	
στιγμή.	 	 Παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 εργασία	 των	 εκπαιδευομένων	 ήταν	 διαφορετικής	 φύσεως	 και	 η	 καθεμία	
εξέφρασε	διαφορετικές	εμπειρίες	εστίασαν	στον	κοινό	παρονομαστή	ότι	πάντοτε	είμαστε	αναγκασμένοι	να	
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υπομένουμε	συμπεριφορές	και	καταστάσεις	που	μας	καταπιέζουν,	προκειμένου	να	μη	χάσουμε	τη	δουλειά	
και	το	μεροκάματο.	Όπως	επισήμανε	μια	από	τις	εκπαιδευόμενες	«κι	εμένα	δεν	μου	αρέσει	η	δουλειά	που	
κάνω	αλλά	κάνω	υπομονή.	Δεν	μπορείς	να	κάνεις	διαφορετικά»,	αφού,	όπως	χαρακτηριστικά	ειπώθηκε	από	
κάποια	άλλη	«είναι	δύσκολο	να	βρεις	δουλειά	και	πρέπει	να	κάνεις	υπομονή».	
Συμπεράσματα:	 Αν	 και	 οι	 δύο	 μόνο	 από	 τις	 εκπαιδευόμενες	 την	 συγκεκριμένη	 χρονική	 περίοδο	 	 ήταν	
εργαζόμενες	 το	θέμα	είχε	απήχηση	σε	όλες	 εξίσου.	 Το	 γεγονός	ότι	πρόκειται	 για	 γυναίκες	 –	μετανάστριες,	
όπως	 υποστηρίζουν,	 τις	 καθιστά	 περισσότερο	 ευάλωτες	 στην	 κοινωνική	 αδικία	 της	 ελληνικής	
πραγματικότητας:	 ακόμη	 και	 αν	 εργάζονται	 δεν	 είναι	 δεδομένη	 η	 εκάστοτε	 εργασιακή	 τους	 θέση.	
Συνειδητοποίησαν,	 όπως	 είπαν,	 	 ότι,	 όσο	 διαφορετικοί	 χαρακτήρες	 κι	 αν	 είμαστε,	 όποια	 εργασία	 κι	 αν	
εξασκούμε,	η	φύση	της	αδικίας	και	της	καταπίεσης	είναι	ίδια.		
Δεύτερο	 Παραγωγικό	 Θέμα:	 Κατηγορία	 «Οικογένεια»,	 Υποκατηγορία	 «Σχέσεις	 στην	
οικογένεια».	
Εκπαιδευτικό	 υλικό:	 Κείμενο	 «άρχισα	 να	 κάνω	 λιγότερες	 δουλειές	 κι	 άλλαξε	 η	 ζωή	μου»	
(από	το	διαδίκτυο),	Σχετικές	εικόνες	και	σκίτσα.	
Ερωτήματα	 που	 συζητήθηκαν:	 Πως	 είναι	 η	 καθημερινότητα	 της	 σύγχρονης	 γυναίκας-
μητέρας;	 	 /	 	 Έχουν	 αλλάξει	 οι	 συνθήκες	 σε	 σχέση	 με	 το	 παρελθόν;	 	 /	 Η	 ανατροφή	 των	
παιδιών	 είναι	 γυναικεία	 υπόθεση;	 	 /	 	 Αν	 θα	 γράφατε	 ένα	 γράμμα	 στη	 μητέρα	 σας	 με	
αφορμή	τη	γιορτή	της	μητέρας	τι	θα	τις	λέγατε;		
Κυριότερες	 απόψεις	 που	 εκφράστηκαν:	 Το	 κείμενο	 βρήκε	 μεγάλη	 ανταπόκριση	 από	 την	
ομάδα.	Οι	εκπαιδευόμενες	ταυτίστηκαν	με	την	γυναίκα	του	κειμένου,	η	οποία	αποφάσισε	
να	κάνει	ένα	μικρό	διάλειμμα	από	τις	υπερβολικές	απαιτήσεις	που	είχε	επωμιστεί.	Αν	και	
μόνο	μία	από	τις	εκπαιδευόμενες	ήταν	μητέρα,	ωστόσο	βίωσαν	σε	βάθος	τα	συναισθήματα	
που	περιέγραψε	η	γυναίκα	του	κειμένου,	μέσα	από	τις	εμπειρίες	που	είχαν	ως	βίωμα	από	
τη	δικής	τους	μητέρα	αντίστοιχα.	Μία	εκπαιδευόμενη	αφηγήθηκε	εξοργισμένη	την	ιστορία	
του	 πατέρα	 της	 που	 επιστρέφοντας	 από	 τη	 δουλειά	 είχε	 την	 απαίτηση	 να	 τα	 βρει	 όλα	
έτοιμα,	ενώ	η	μητέρα	της	που	εξίσου	εργαζόταν	ήταν	εκείνη	η	οποία	του	έφερνε	τα	πάντα	
στο	χέρι.	Όλες	οι	εκπαιδευόμενες	συμφώνησαν	πως	η	θέση	της	γυναίκας	σε	σχέση	με	το	
παρελθόν	έχει	αλλάξει,	και	πως	οι	νοοτροπίες	αυτές	είναι	πλέον	αναχρονιστικές.	Ωστόσο,	
ένα	 απ’	 τα	 συμπεράσματα	 της	 συζήτησης	 ήταν	 ότι	 ο	 ανταγωνισμός	 ανάμεσα	 στα	 φύλα	
εξακολουθεί	 να	 κυριαρχεί.	 Μ’	 αφορμή	 εξάλλου	 την	 προσέγγιση	 των	 εκπαιδευομένων		
μεταναστριών	 για	 την	 κατάσταση	 που	 επικρατεί	 στις	 χώρες	 τους	 η	 ομάδα	 κατέληξε	 στο	
συμπέρασμα	 ότι	 η	 γυναίκα	 στην	 Ελλάδα	 από	 τη	 στιγμή	 που	 τεκνοποιεί	 είναι	
καταδικασμένη	 εσώκλειστη	 στο	 σπίτι,	 κι	 ακόμη	 και	 αν	 αντιδράσει	 και	 αποφασίσει	 να	
προχωρήσει	σε	διαζύγιο	είναι	δακτυλοδεικτούμενη	από	την	τοπική	κοινωνία.		Η	κατάσταση	
αυτή	όμως,	 την	οποία	κάποιες	απ’	 την	ομάδα	την	έχουν	βιώσει	λόγω	του	γάμου	τους	με	
Έλληνες,	 	 δεν	 τις	 εκφράζει	 και	 θα	 ήθελαν	 να	 την	 αλλάξουν.	 Κατά	 την	 διάρκεια	 της	
συζήτησης	εκφράστηκε	έντονη	 	κριτική	για	τις	υπερπροστατευτικές	οικογενειακές	σχέσεις	
στην	Ελλάδα,	όπως,		«βλέπω	…	τον…	(αναφέρεται	σε	Έλληνα).		Έχει	φτάσει	20	χρονών	και	
τον	αντιμετωπίζουν	σαν	μωρό.	Του	τα	φέρνουν	όλα	έτοιμα	στα	χέρια.	Ο,τι	θέλει	το	παιδί	να	
φάει,	 να	 πιει	 ακόμη	 και	 το	ψάρι	 του	 καθαρίζουν	 από	 τα	 κόκαλα!	 Και	 κάθε	 Σάββατο	 του	
δίνουν	50	ευρώ	για	να	βγει	για	ποτό	με	την	παρέα	του	και	να	το	παίξει	μάγκας!	Ναι	αλλά	
δεν	γίνεται	έτσι,	την	ώρα	που	εγώ	δουλεύω	παραπάνω	από	8	ώρες	για	να	βγάλω	όσα	αυτός	
ξοδεύει	σε	μία	έξοδο.	Πρέπει	να	μάθει,	να	γίνει	άντρας.	Στην	Ελλάδα	πολύ	τα	χαϊδεύετε	τα	
παιδιά..».	 	 Ενδιαφέρον	 υπήρξε	 και	 στο	 γεγονός	 ότι	 η	 κριτική	 τους	 υπερέβη	 το	 θέμα	 της	
συζήτησης	 και	 έθιξε	 ζητήματα	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ζωή	 τους	 στην	 Ελλάδα	 και	 που	
φαίνεται	ότι	τις	απασχολούν	έντονα	όπως,	«εσείς	οι	Έλληνες	έχετε	μάθει	να	βρίσκετε	μια	
δικαιολογία	για	όλα.	Συνεχώς	θέλετε	να	τρώτε.	Εμείς	δεν	πηγαίνουμε	στην	ταβέρνα	στις	11	
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το	 βράδυ	 για	 φαγητό	 και	 τρώμε	 πιο	 ελαφριά.	 Συνεχώς	 αναφέρετε	 τα	 άσχημα	 που	 σας	
έκαναν	οι	άλλοι.	Λες	 και	 εμείς	περάσαμε	λίγα…»,	αλλά	και	«και	οι	παλιότεροι	στον	 τόπο	
μου	έζησαν	πόλεμο	και	φτώχια	και	πείνα	αλλά	αυτό	δεν	είναι	δικαιολογία.	Ποτέ	δεν	ήταν	
τόσο	υπερβολικοί	με	τα	παιδιά.	Δεν	είστε	μόνο	εσείς	οι	Έλληνες	που	περάσατε	δυσκολίες.	
Νομίζω	πως	απλά	οι	Έλληνες	είναι	κακομαθημένοι».		
Συμπεράσματα:	Η	συζήτηση,	που	σε	κάποιον	βαθμό	είχε	έντονες	αντιπαραθέσεις,	βοήθησε	
την	εκπαιδευτική	ομάδα	να	σκεφτεί	όχι	μόνο	τι	βιώνει	και	το	πώς	αισθάνεται	γι’	αυτό	αλλά	
και	να	αντιπαρατεθεί	στην	δεδομένη	πραγματικότητα,	την	οποία	θα	ήθελε	και	ν’	αλλάξει.	
	

Τα	αποτελέσματα	του	Πιλοτικού	Προγράμματος	-	Συμπεράσματα	
Το	πρόγραμμα	ανταποκρίθηκε	στις	ανάγκες	 των	εκπαιδευομένων	μεταναστριών:	«όλα	τα	
κείμενα	που	μας	φέρνετε	μιλάνε	για	εμάς»,	ανέφεραν	πάρα	πολλές	φορές	αρκετές	από	τις	
εκπαιδευόμενες,	αλλά	 και	 «έμαθα	να	μιλάω	καλύτερα	όσο	συζητούσαμε	 τα	προβλήματα	
που	αντιμετωπίζουμε	στο	σπίτι,	στη	δουλειά,	στην	οικογένεια.	Μου	αρέσει	που	συζητάμε	
τα	προβλήματα	μας.	Νιώθω	ότι	κάνουμε	γκρουπ	θέραπι».	Όπως	χαρακτηριστικά	επισήμανε	
μια	 εκπαιδευόμενη	 	 «Είναι	 ωραίο	 να	 μαθαίνεις	 τη	 γλώσσα	 μέσα	 από	 κείμενα	 απλά	 της	
ζωής	γιατί	βλέπουμε	μέσα	σε	αυτά	τις	ιστορίες	μας	και	τα	προβλήματα	μας	που	τελικά	όλοι	
έχουμε».			
Οι	απόψεις	αυτές	όμως	δεν	υπήρξαν	εξ	αρχής12.		Στην	αρχή	συναντήσαμε	επιφυλάξεις.		Οι	
εκπαιδευόμενες	 μετανάστριες	 δήλωναν	 ότι	 προτιμούν	 να	 μαθαίνουν	 περισσότερο	
γραμματική	 γιατί	 έτσι	 «μαθαίνουμε	 να	 μιλάμε	 καλύτερα	 τη	 γλώσσα».	 Απαιτούσαν	 τη	
διδασκαλία	γραμματικής	μέσω	παραδειγμάτων	και	δεν	προτιμούσαν	το	μάθημα	όπως	το	
κάναμε	 γιατί	 τους	 φαινόταν	 περισσότερο	 ως	 χαλαρή	 κουβέντα	 /συζήτηση	 που	 τους	
αποπροσανατόλιζε	 από	 το	 στόχο	 τους.	 Επιπλέον,	 οι	 περισσότερες	 απέφευγαν	 στην	 αρχή		
να	 γράψουν	 δικά	 τους	 κείμενα	 που	 να	 εκφράζουν	 τις	 απόψεις	 τους	 γιατί	 ντρέπονταν	 ή	
φοβόταν	 ότι	 θα	 λογοκριθούν:«στην	 αρχή	 όταν	 σταματήσαμε	 τις	 πολλές	 ασκήσεις	
γραμματικής	αγχώθηκα,	ήθελα	να	σταματήσω	τα	μαθήματα…	αλλά	μετά	κατάλαβα	ότι	τα	
κείμενα	 που	 γράφαμε	 μόνοι	 μας,	 μας	 βοήθησαν	 να	 εκφραστούμε	 όπως	 έπρεπε	 και	 να	
μάθουμε	απ	τα	λάθη	μας».	
Οι	 εκπαιδευόμενες	 με	 την	 πάροδο	 του	 	 άρχισαν	 να	 εκφράζονται	 πιο	 ελεύθερα	 και	
απενοχοποιήθηκαν	 από	 κάποιες	 συμπεριφορές:	 «το	 μάθημα	 δεν	 είναι	 βαρετό	 και	 μας	
αρέσει	 περισσότερο.	 Εδώ	 ερχόμαστε	 για	 να	 ξεκουραστούμε	 και	 να	 μάθουμε».	 Αφού	
συζητήθηκαν	 πολλά	 από	 τα	 θέματα	 που	 τις	 προβλημάτιζαν	 στην	 καθημερινότητά	 τους,	
μπήκαν	στη	διαδικασία	να	σκέφτονται	κάποια	ζητήματα	πολύπλευρα,	αναζήτησαν	λύσεις	
στα	 προβλήματα	 τους,	 ξέφυγαν	 από	 τη	 ρουτίνα	 και	 μέσω	 της	 διαλεκτικής	 μεθόδου	
«μίλησαν	τα	ελληνικά	που	χρόνια	επιθυμούσαν»	όπως	αναφέρθηκε	μέσα	στην	τάξη	.	Εκτός	
από	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 μάθηση	 επιτεύχθηκε	 με	 τον	 καλύτερο	 δυνατό	 τρόπο	 ,	 οι	

																																																																				
	
12 Οι εκπαιδευόµενες µετανάστριες πριν από την εφαρµογή του ‘πιλοτικού προγράµµατος’, συνήθως δεν 
συζητούσαν τα ζητήµατα που τους απασχολούσαν, ασχέτως αν περιφραστικά και υπαινικτικά έκαναν κάποιες 
αναφορές, που συχνά είχαν τον χαρακτήρα της εκµυστήρευσης ή της δικαιολογίας προς την εκπαιδεύτρια. 
Βίωναν τα αδιέξοδά τους, όπως και η ελληνική κοινωνία εξάλλου, σιωπηλές (βλέπε «κουλτούρα της σιωπής», 
Freire, 1977α),  σχετικά απρόσωπα, ενώ συχνά µετακυλούσαν  οριζόντια την βία (βλέπε Freire, 1977α) που 
εισέπρατταν µε λεκτικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα σε µέλη της εκπαιδευτικής οµάδας διαφορετικής εθνότητας ή 
σε κοινωνικές οµάδες που τις αισθάνονταν απειλητικές για την επιβίωσή τους, όπως οι πρόσφυγες και οι 
µετανάστες. 
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εκπαιδευόμενες	 λαχταρούσαν	να	έρθουν	στα	μαθήματα	καθώς	δεν	αντιμετώπιζαν	πλέον	
το	μάθημα	ως	αγγαρεία	αλλά	ως	«διασκέδαση».	Μάλιστα	διατυπώθηκε	ομόφωνα	από	τις	
εκπαιδευόμενες	η	άποψη	ότι	είναι	προτιμότερη	η	θεματολογία	σε	μορφή	συζήτησης	παρά	
ο	 καταιγισμός	 γραμματικών	 κανόνων	 και	 η	 αποστήθιση	 λεξιλογίου.	 Οι	 ίδιες	 κατάφεραν	
μέσα	από	την	καθημερινή	τριβή	με	ζητήματα	που	τις	απασχολούν	να	φτάσουν	στο	σημείο	
όχι	 απλά	 να	 εξοικειωθούν	 με	 τη	 γλώσσα,	 αλλά	 να	 επιχειρηματολογούν	 εύστοχα	 και	 να	
εξωτερικεύουν	 τον	ψυχισμό	 τους	 ενώπιον	 των	 εκπαιδευτριών	 τους,	 οι	 οποίες,	 εκτός	 των	
άλλων,		αντιπροσώπευαν	τον	κόσμο	της	τοπικής	κοινωνίας!		Από	ένα	σημείο	και	μετά,	όλες	
οι	εκπαιδευόμενες	εξέφρασαν	την	άποψη	ότι	η	διδασκαλία	μας	είναι	προτιμότερη	από	τον	
τρόπο	που	είχαν	συνηθίσει	μέχρι	τώρα,	καθώς	τους	δίνεται	η	δυνατότητα	να	εκφράζονται	
περισσότερο,	να	συνομιλούν,	να	συμβουλεύουν	η	μία	την	άλλη	και	να	μπαίνουν	στο	ρόλο	
του	συμμαθητή-συνάνθρωπου	τους.	«Η	ομάδα	ήρθε	πιο	κοντά».	Σημαντικό	επίσης	ήταν	και	
το	γεγονός	ότι	η	εκάστοτε	φορτισμένη	συναισθηματικά	εκπαιδευόμενη	αποφορτιζόταν	στο	
μάθημα,	ενώ	παράλληλα	βελτιωνόταν	στην	προφορική	έκφραση.		
Όσο	για	εμάς	ως		διδάσκουσες,	αν	και	υπήρξαν	δυσκολίες	και	εσωτερικές	συγκρούσεις	σε	
σχέση	με	το	δασκαλοκεντρικό	–	δημοκρατικό	μοντέλο	διδασκαλίας,	εν	τέλει	κατανοήσαμε		
ότι	 αυτή	 η	 διαδικασία	 μας	 εξέλιξε	 από	 εκπαιδευτικής	 απόψεως,	 τόσο	 εμάς	 τις		
εκπαιδεύτριες	 όσο	 και	 τις	 εκπαιδευόμενες	 μετανάστριες.	 Πράγμα	 που	 φαίνεται	 ίσως	
καλύτερα	 αν	 προσεγγίσουμε	 τα	 ζητήματα	 των	 «οριακών	 καταστάσεων»,	 δηλαδή	
καταστάσεων	που	μπλοκάρουν	την	δράση	μας	και	οι	οποίες	απαιτούν	«οριακές	ενέργειες»	
προκειμένου	 να	 τις	 υπερβούμε.	 Τέτοιες	 καταστάσεις	 υπήρξαν	 πάρα	 πολλές	 τόσο	 για	 τις	
εκπαιδευόμενες	μετανάστριες	όσο	και	για	εμάς	ως	εκπαιδευτές.	
Για	τις	εκπαιδευόμενες	μετανάστριες,	κάποιες	ενδεικτικές	απόψεις	που	σηματοδοτούν	την	
οριακότητα	των	πραγμάτων	έχουν	να	κάνουμε	με	το	«Φοβάμαι	ότι	αν	το	παιδί	μου	παίζει	
με	κούκλες,	θα	γίνει	γκέι.	Όταν	τον	είδα	μια	μέρα	να	παίζει	με	την	κούκλα	της	ξαδέρφης	του	
τον	 πήγα	 σε	ψυχολόγο»,	 αλλά	 και	 το	 «ο	 άνδρας	 μου	 δεν	 μού	 επιτρέπει	 να	 μιλάω	 με	 το	
παιδί	στην	γλώσσα	μου	με	τη	δικαιολογία	ότι	το	παιδί	μεγαλώνει	στην	Ελλάδα	και	πρέπει	
να	 μιλάει	 Ελληνικά».	 Οι	 ‘οριακές	 καταστάσεις’	 όμως	 των	 εκπαιδευομένων	 μεταναστριών	
συνδέονται	 και	 με	 τα	 εξής:	 Όσες	 κατέχουν	 πτυχία	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 τα	 οποία	
κατέκτησαν	 στις	 χώρες	 καταγωγής	 τους,	 θεωρούσαν	 ότι	 ως	 μετανάστριες	 δεν	 θα	
μπορούσαν	 να	 διεκδικήσουν	 θέσεις	 εργασίας	 στο	 αντικείμενο	 των	 σπουδών	 τους.	Μετά	
από	σχετική	συζήτηση	για	τους	φορείς	και	τις	διαδικασίες	αναγνώρισης	πτυχίων,	αλλά	και	
την	 αναφορά	 περιπτώσεων	 άλλων	 μεταναστών	 που	 δουλεύουν	 στον	 τομέα	 τους,	
συνειδητοποίησαν	 ότι	 μπορούν	 να	 επιδιώξουν	 την	 αναγνώριση	 των	 πτυχίων	 τους	 και	 τη	
διεκδίκηση	αντίστοιχων	θέσεων	εργασίας.	Εξάλλου,	οι	μισές	από	 τις	 εκπαιδευόμενες	δεν	
ήταν	κάτοχοι	ελληνικής	ταυτότητας,	αλλά	είχαν	απλά	κάποιο	έγγραφο	που	αναγνωρίζει	την	
παραμονή	τους	στη	χώρα	με	την	 ιδιότητα	των	συζύγων	ελλήνων	πολιτών.	Εξαιτίας	αυτού	
δεν	 είχαν	 συνειδητοποιήσει	 ότι	 η	 έλλειψη	 αστυνομικής	 ταυτότητας13 	τους	 δημιουργεί	
εξάρτηση	 από	 το	 σύζυγο	 και	 δεν	 τους	 καλύπτει	 σε	 περίπτωση	 μελλοντικού	 διαζυγίου	 ή	
μπορεί	να	τους	παγιδέψει	σε	ένα	δυστυχισμένο	γάμο	που	βασίζεται	σε	σχέσεις	εξάρτησης.	
Για	 μας	 ως	 εκπαιδευτές.	 Η	 οριακότητα	 απέρρεε	 κυρίως	 από	 την	 εμπειρία	 μας	 λόγω	 της	
πολύχρονης	θητείας	μας	στην	τυπική	εκπαίδευση	αλλά	και	τις	προηγούμενες	εμπειρίες	μας	

																																																																				
	
13 Η παραµονή στην χώρα συνήθως αναγνωρίζεται από ένα απλό έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητά τους ως  
συζύγων ελλήνων πολιτών. 
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στην	 διδασκαλία	 μεταναστών,	 είτε	 εξ	 αιτίας	 του	 γεγονότος	 ότι	 το	 παραδοσιακό	 μοντέλο	
είναι	κυρίαρχο	-	αυτό	περιμένουν	οι	εκπαιδευόμενοι	μετανάστες,	αλλά	και	είναι	δύσκολο	
να	το	ανατρέψεις	μεμονωμένα	και	προσωπικά,	είτε	γιατί	δεν	υπάρχουν	καταγεγραμμένες		
εμπειρίες	 δημοκρατικής	 διδασκαλίας,	 πράγμα	 που	 δημιουργεί	 και	 αναστολές	 και	 φόβο.	
Αυτό	 που	 συνειδητοποιήσαμε	 ήταν	 ότι	 γίνεται	 κι	 αλλιώς,	 έχει	 μεγαλύτερο	 ενδιαφέρον,	
υποστηρίζει	 τόσο	 τους	 εκπαιδευόμενους	 όσο	 και	 τους	 εκπαιδευτές,	 και	 έχει	 ολιστικά	
χαρακτηριστικά,	 δηλαδή	 υπερβαίνει	 το	 μεμονωμένο	 ή	 το	 επιμέρους	 και	 εμπλέκει	 τους	
συμμετέχοντες	 όχι	 μόνο	 ως	 εκπαιδευτές	 ή	 εκπαιδευόμενους	 αλλά	 και	 ως	 πολίτες	 και	
ανθρώπους.	

Υπάρχουσα	Κατάσταση	στην	διδασκαλία	
μεταναστών	

Πιλοτικό	Πρόγραμμα	

Οι	μετανάστες	διδάσκονται	με	θέματα	και	
υλικά	που	είναι	διαχρονικά	και	
προκαθορισμένα	
	

Τα	υλικά	και	τα	θέματα	σχετίζονται	με	την	
σημερινή	τοπική/περιφερειακή/εθνική	
πραγματικότητα	(αυτήν	που	βιώνουν	οι	
μετανάστες)	
	

Τα	θέματα	παράγονται	ερήμην	των	
εκπαιδευομένων	μεταναστών,	έξω	και	πέρα	
απ’	τις	πραγματικές	ζωές	τους.	
	

Τα	θέματα	εκκινούν	απ’	την	πραγματικότητα,	
τις	πραγματικές	ζωές	των	εκπαιδευομένων,	
προκύπτουν	μέσω	έρευνας	και	ξαναγυρνάνε	
τιθέμενα	ως	προβλήματα	στους	
εκπαιδευόμενους		
	

Μεταφορά	/	μεταβίβαση	στους	
εκπαιδευόμενους	μετανάστες	βασικών	
απόψεων	και	στάσεων	που	έχουν	
προαποφασιστεί.	Κατά	βάσιν	αυταρχική	
μέθοδος	ακόμη	κι	όταν	χρησιμοποιεί	
φαινομενικά	αντιαυταρχικές	πρακτικές	
(ομάδες,	κλπ)	
	

Η	γνώση	είναι	αποτέλεσμα	διαλόγου,	κάτι	που	
ανακαλύπτεται	μέσα	απ’	την	συνεργασία	
δασκάλου	μαθητών,	καθώς	η	απουσία	
προκαθορισμένων	απαντήσεων	και	λύσεων	
αναγορεύει	όλους	τους	μετέχοντες	σε	
ερευνητές,	συνεργάτες,	που	πρέπει	να	
διαλεχθούν	για	να	αντιμετωπίσουν	τα	
προβλήματα.	
	

Οι	εκπαιδευόμενοι	προσαρμόζονται	στην	
δεδομένη	κοινωνική		πραγματικότητα.	Η	
εκμάθηση	της	γλώσσας	γίνεται	εργαλείο	που	
τους	υποτάσσει.	
	

Οι	εκπαιδευόμενοι	αντιμετωπίζουν	την	
πραγματικότητα,	συνειδητοποιούνται	για	την	
κατάστασή	της	ή	για	τις	σχέσεις	τους	μαζί	της.	
Αν	η	κατάσταση	είναι	οριακή,	δηλαδή	αν	
μπλοκάρει	την	δράση	τους	ή	τους	εμποδίζει	να	
βρουν	διέξοδο	ή	να	προχωρήσουν,	
συνειδητοποιούνται	για	την	αναγκαιότητα	
αλλαγής	αυτής	της	πραγματικότητας.	
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Paulo	Freire	και		Michael	Apple:	μια	σύγκριση	των	θέσεών	τους	για	
το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	

	
	

Μαρία	Πατσικουρίδη	
Μεταπτυχιακή	φοιτήτρια	του	Παιδαγωγικού	Τμήματος	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	του	

Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	
Αικατερίνη	Περπερίδου	

Μεταπτυχιακή	φοιτήτρια	του	Παιδαγωγικού	Τμήματος	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	του	
Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	

	
	

Περίληψη	
Η	παρούσα	ανακοίνωση	περιλαμβάνει	μια	σύγκριση	 των	θέσεων	 του	Paulo	 Freire	 και	Michael	Apple	 για	 το	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα.	Και	οι	δύο	παιδαγωγοί	χαρακτηρίζονται	σήμερα	ως	βασικοί	πρωτεργάτες	της	Κριτικής	
Παιδαγωγικής.	 Θα	 γίνει	 αναφορά	 σε	 βιογραφικά	 στοιχεία	 των	 δύο	 μεγάλων	 παιδαγωγών,	 σε	 στοιχεία	 που	
αφορούν	τις	θέσεις	τους	σχετικά	με	το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	και	στις	δράσεις	εφαρμογής	των	ιδεών	που	θα	
αναλυθούν.	Αφού	διαφανούν	 και	σχολιαστούν	οι	στάσεις	 των	δύο	πλευρών,	θα	επιδιώξουμε	 την	σύγκρισή	
τους.	Θα	προσπαθήσουμε	 να	 καταδείξουμε	 την	 επιρροή	Μ.	Apple	από	 τον	 P.	 Freire.	 Αφού	αναλύσουμε	 τις	
ομοιότητες	και	τις	διαφορές	τους,	θα	περιγράψουμε	το	περιεχόμενο,	τα	μέσα	και	τον	τρόπο	διδασκαλίας	που	
προωθούν,	το	ρόλο	του	εκπαιδευτικού	και	του	μαθητή,	αλλά	και	το	μοντέλο	διοίκησης	των	σχολικών	μονάδων	
που	 ταιριάζει	 καλύτερα	 σε	 μια	 τέτοια	 προσέγγιση.	 Τέλος,	 θα	 περιγράψουμε	 το	 είδος	 του	 πολίτη	 και	 της	
κοινωνίας	 που	 επιδιώκουν	 να	 δημιουργήσουν.	 Σκοπός,	 είναι	 η	 ανάδειξη	 του	 συσχετισμού	 της	 ιδεολογικής	
στάσης	 μεταξύ	 των	 δύο	 αντρών,	 όπως	 αυτή	 γίνεται	 κατανοητή	 μέσα	 από	 τις	 προτάσεις	 τους	 για	 την	
εκπαίδευση.	 Η	 μεθοδολογία	 στηρίζεται	 στην	 αναζήτηση	 βιβλιογραφικών	 πηγών,	 Ελλήνων	 και	 ξένων	
συγγραφέων.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Κριτική	παιδαγωγική,	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	
	
	
	
	

Ιστορικό	και	Κοινωνικό	πλαίσιο:	Paulo	Freire	και	Michael	Apple	
Αρχικά	αξίζει	να	φωτίσουμε	το	πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	ευδοκιμούν	οι	ιδέες	των	δύο	υπό	
μελέτη	διανοούμενων	της	εκπαίδευσης.	Το	πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	γράφει	ο	PauloFreire	
το	βιβλίο	του	Η	Αγωγή	του	Καταπιεζόμενου,	όπου	φαίνονται	καθαρά	οι	θέσεις	του	για	το	
Αναλυτικό	Πρόγραμμα	αλλά		το	πλαίσιο	μέσα	στο	οποίο	ζει	και	γράφει	ο	Apple,	στηρίζεται	
κατά	 τον	 Γ.	 Γρόλλιο	 στον	 Μαρξισμό,	 όχι	 όμως	 στον	 κομμουνισμό	 με	 την	 έννοια	 που	
διατηρούσε	μέσα	στην	Σοβιετική	Ένωση.	Η	νέα	ερμηνεία	του	Μαρξισμού	επηρεασμένη	από	
τα	 ιστορικά	 γεγονότα	 της	 εποχής,	 όπως	 ο	 πόλεμος	 του	 Βιετνάμ,	 έχει	 ως	 επαναστατικό	
κέντρο	 τις	υπανάπτυκτες	 χώρες,	δηλαδή	 τους	αγρότες	 και	όχι	πια	 την	 εργατική	 τάξη	 των	
εργοστασίων.	Η	ερμηνεία	αυτή	έβλεπε	την	ιμπεριαλιστική	ανάπτυξη	ως	τρόπο	πλουτισμού	
για	τους	εργαζόμενους	των	βιομηχανικών	χωρών	και	τη	φτωχοποίηση	και	εξαθλίωση	των	
μεγάλων	 μαζών	 υπανάπτυκτων-	 εξαρτημένων	 χωρών.	 Αν	 και	 την	 περίοδο	 αυτή	
παρατηρείται	ανάπτυξη	των	παραγωγικών	δυνάμεων,	αυτή	δεν	ακολουθήθηκε	από	αλλαγή	
στις	 κοινωνικές	 σχέσεις	 και	 ανάπτυξη	 του	 ανθρώπου.	 Επομένως,	 μοναδική	 λύση	 στο	
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εμπόδιο	διαφαίνονταν	μια	μορφωτική,	πολιτιστική	επανάσταση,	όπως	την	ονόμασε	ο	Mao.	
Ο	 ίδιος	 υποστήριζε	 πως	 η	 επανάσταση	 πρέπει	 να	 είναι	 διαρκής	 για	 να	 εξαλείψει	 την	
παλαιά	ιδεολογία	μέσω	ταξικής	πάλης	(Γρόλλιος,	2005).	
Γενικότερα,	 το	 1964	 το	 αμερικάνικο	 κράτος	 επενέβη	 για	 την	 ανατροπή	 του	 εθνικιστικού	
επαναστατικού	κινήματος	στη	γεωργική	χώρα	του	Βιετνάμ.	Πρόκειται	για	τον	πόλεμο	που	
έμεινε	στην	ιστορία	με	τον	τίτλο	«Ο	πόλεμος	του	Βιετνάμ»	και	διήρκησε	οκτώ	χρόνια	(Zinn,	
2009:	 521).	 Από	 το	 1968,	 επί	 την	 προεδρία	 του	 Νίξον,	 αναπτύχθηκαν	 αντιπολεμικά	
κινήματα.	Στη	διάρκεια	του	σχολικού	έτους	1969-	1970	σημειώθηκαν	χιλιάδες	εκδηλώσεις	
διαμαρτυρίας	φοιτητών	 και	 εκατοντάδες	 καταλήψεις	 σχετικά	με	 τον	πόλεμο	 (Zinn,	 2009:	
543).	Οι	κινητοποιήσεις	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	απόσυρση	των	στρατευμάτων,	αλλά	όχι	
την	 λήξη	 του	 πολέμου,	 αφού	 αυτός	 συνεχίστηκε	 από	 τους	 κατοίκους	 του	 Βιετνάμ	 με	 τη	
χρήση	αμερικάνικου	κεφαλαίου	(Zinn,	2009:	535).	
Από	το	1967	οι	γυναίκες	συμμετείχαν	σε	διάφορα	κινήματα:	φοιτητικά,	αντιπολεμικά,	για	
την	υπεράσπιση	των	ατομικών	δικαιωμάτων	και	για	τον	εκδημοκρατισμό	της	κοινωνίας·	και	
μάλιστα,	άρχισαν	να	πραγματοποιούν	συγκεντρώσεις	διαφορετικές	από	αυτές	των	ανδρών.	
Ο	σημαντικότερος	αντίκτυπος	των	κινημάτων	όμως,	ήταν	η	καλλιέργεια	της	συνείδησης	του	
ρόλου	 τους	 και	 η	 σύσφιξη	 των	 δεσμών	 μεταξύ	 τους,	 καθώς	 και	 η	 απόρριψη	 του	
αισθήματος	 κατωτερότητας	 (Zinn,	 2009:	 561,	 564,	 566).	 Ταυτόχρονα,	 το	 θέμα	 της	
εκπαίδευσης	 των	 γυναικών	 και	 η	 πρόσβασή	 τους	 στις	 διάφορες	 βαθμίδες	 εκπαίδευσης,	
αλλά	 και	 η	 αντιπροσώπευσή	 τους	 σε	 διοικητικές	 θέσεις	 άρχισε	 να	 αποτελεί	 αντικείμενο	
έρευνας	(Νόβα-	Καλτσούνη,	2010:	233).	
Συμπεραίνουμε	 ότι,	 τις	 δεκαετίες	 1960-1970	 η	 εφορία	 των	 “τριάντα	 ένδοξων	 ετών”	 της	
μεταπολεμικής	οικονομικής	ανάπτυξης	τέθηκε	υπό	αμφισβήτηση	(Γρόλλιος	κ.ά.,	2015:	13).	
Ειδικότερα,	η	αυξανόμενη	ανεργία	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του		1970	συνέβαλε	σ’	αυτή	την	
κρίση	 νομιμοποίησης	 (McKenzie,	 2001:	 215).	 Συντελέστηκε	 μια	 στροφή	 μακριά	 από	 τη	
θρησκεία,	ενώ	οι	μεγάλες-	πολυεθνικές	εταιρίες	κατηγορήθηκαν	για	την	καταστροφή	του	
περιβάλλοντος,	 στο	 βωμό	 του	 κέρδους.	 Σημειώθηκε	 μια	 γενικευμένη	 εξέγερση	 εναντίον	
του	καταπιεστικού	και	τεχνητού	τρόπου	ζωής,	αγγίζοντας	κάθε	πλευρά	του	πολιτισμού	και	
της	καθημερινής	πραγματικότητας.	
Κάνουμε	λοιπόν	λόγο	για	το	πέρασμα	από	το	μοντερνισμό	στο	μεταμοντερνισμό,	από	τον	
καπιταλισμό	 στη	 μεταβιομηχανική	 κοινωνία,	 η	 οποία	 οργανώνεται	 γύρω	 από	 τις	
υπηρεσίες,	 δηλαδή	 το	 χρηματοοικονομικό	 τομέα,	 τον	 τουρισμό,	 την	 κουλτούρα,	 την	
κατανάλωση	 πολιτισμικών	 προϊόντων	 και	 τις	 τεχνολογίες	 της	 πληροφορίας	 και	 της	
επικοινωνίας	 (Smith,	 2006:	 329).	 Η	 κοινωνικοπολιτική	 αμφισβήτηση	 του	 καπιταλισμού	
ενίσχυσε	 την	 ενδυνάμωση	 της	 επιρροής	 του	 νεοφιλελευθερισμού	 στην	 πολιτική	 των	
κυρίαρχων	κοινωνικών	τάξεων.	
Το	 1983	 δημοσιεύεται	 η	 αναφορά	 A	 Nation	 at	 Risk	 από	 τη	 Διεθνή	 Επιτροπή	 για	 την	
Αριστεία	στην	Εκπαίδευση	και	καταλήγει	στο	συμπέρασμα	ότι	το	αμερικάνικο	εκπαιδευτικό	
σύστημα	 είναι	 τόσο	 φτωχό	 που	 απειλείται	 η	 ανταγωνιστικότητα	 της	 χώρας	 στο	 μέλλον.	
Αυτό,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τα	 παραπάνω,	 έδωσε	 έναυσμα	 στην	 κυβέρνηση	 για	 μια	 σειρά	
αλλαγών	στην	εκπαίδευση	και	στο	σχολείο,	πιο	συγκεκριμένα	σ’	αυτή	των	παιδιών	φτωχών	
οικογενειών.	 Ειδικότερα,	 η	 Εκπαιδευτική	 Πράξη	 για	 την	 Πρωτοβάθμια	 και	 τη	
Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 (Elementary	 and	 Secondary	 Education	 Act),	 η	 οποία	
θεσπίστηκε	 το	 1965	 και	 αφορούσε	 την	 ίση	 πρόσβαση	 στην	 εκπαίδευση,	 με	 σκοπό	 τη	
γεφύρωση	του	χάσματος	των	μαθητών,	μέσω	την	παροχή	 ίσων	ευκαιριών	για	τη	σχολική	
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επιτυχία	−παρά	τη	μείωση	των	ρυθμίσεών	της	το	1980	επί	Reagan−	επανεγκρίθηκε	το	2001	
από	τον	G.	Bush	ως	No	Children	Left	Behind	και	ξανά	το	2015	επί	B.	Obama	ως	Every	Student	
Succeeds	Act.	Η	πράξη	αυτή	περιλάμβανε	το	πρόγραμμα	Title	I,	με	το	οποίο	τα	σχολεία	που	
βρίσκονταν	 σε	 περιοχές	 με	 ποσοστό	 φτωχών	 οικογενειών	 πάνω	 από	 40%,	 λάμβαναν	
κρατική	 χρηματοδότηση,	 ώστε	 να	 αποφευχθεί	 η	 εγκατάλειψη	 του	 σχολείου,	 δίνοντας	
έμφαση	στη	συμμετοχή	της	οικογένειας	στα	σχολικά	δρώμενα	 (Department	of	Education,	
2016).	
Μέσα	σε	αυτά	τα	γεγονότα,	ο	Freire	και	λίγο	αργότερα	ο	Appleεπηρεάζονται	και	ξεκινούν	
τον	 δικό	 τους	 αγώνα	 για	 αλλαγή	 της	 κοινωνίας	 και	 απελευθέρωση	 των	 καταπιεζόμενων	
από	 τον	 δυνάστη	 τους.	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 η	 κριτική	 παιδαγωγική	 βρίσκει	 πρόσφορο	
έδαφος	να	αναδειχθεί	και	αρκετούς	υποστηριχτές,	με	πρωτεργάτες	τον	Paulo	Freire	και	τον	
επηρεασμένο	από	αυτόν	–όμως	παρ’	όλα	αυτά	σημαντικό	συνεχιστή	των	 ιδεών–	Michael	
Apple.	

	
Κριτική	παιδαγωγική	

Αξίζει	 στο	 σημείο	 αυτό	 να	 επιχειρήσουμε	 έναν	 ορισμό	 για	 το	 τι	 ονομάζουμε	 κριτική	
εκπαίδευση.	 Οι	 κριτικοί	 παιδαγωγοί	 επικυρώνουν	 τις	 θεωρίες	 που	 αναγνωρίζουν	 τα	
προβλήματα	 της	 κοινωνίας	 ως	 πεδίο	 αλληλεπίδρασης	 ατόμου	 και	 κοινωνίας.	 Δηλαδή	 το	
άτομο,	ως	 κοινωνικός	παράγοντας,	διαμορφώνει	αλλά	και	διαμορφώνεται	στο	 κοινωνικό	
του	πλαίσιο	(McLaren,	2003:	193-195,	McLaren,	1995:	30,	Carr	&	Kemmis,	2000:	209	-	210).	
Επομένως,	η	κριτική	παιδαγωγική	ρωτά	το	«πώς»	και	το	«γιατί»	κατασκευάζεται	η	γνώση	
και	πως	κάποιες	μορφές	γνώσης	έχουν	τη	δύναμη	και	νομιμοποιούνται	από	την	κυρίαρχη	
κουλτούρα,	 ενώ	 	 κάποιες	 άλλες	 όχι.	 	Με	άλλα	 λόγια	 αναζητά	 «ποιές	 είναι	 οι	 κοινωνικές	
λειτουργίες	της	γνώσης;».	(McLaren,	2003:	196-197).	
Η	 παιδαγωγική	 αυτή	 έχει	 της	 ρίζες	 της	 στην	 Σχολή	 της	 Φρανκφούρτης,	 όπου	 για	 να	
ξεπεραστεί	ο	οικονομικός	ντετερμινισμός	δόθηκε	βάση	στα	στοιχεία	του	εποικοδομήματος:	
κουλτούρα,	γνώση,	γλώσσα,	διατήρηση	και	αναπαραγωγή	καταπίεσης,	ανισότητα,	αδικία	
(Porfilio	&	Ford,	2015:	xvi),	ενώ	δεσμεύεται	στην	αποκάλυψη	του	τρόπου	μέσω	του	οποίου	
εκδηλώνονται	οι	σχέσεις	εξουσίας	και	ανισότητας	–κοινωνικής,	οικονομικής,	πολιτισμικής–	
στην	επίσημη	και	ανεπίσημη	εκπαίδευση	των	παιδιών	και	των	ενηλίκων.	Περιλαμβάνει	το	
τί	 ορίζεται	 ως	 επίσημη	 γνώση	 και	 ποιός	 την	 κατέχει	 και	 αφορά	 θέματα	 πολιτικής	 της	
αναδιανομής	και	της	αναγνώρισης	(Apple	&Au,	2009:	991),	ώστε	να	αντιληφθούμε	κριτικά	
τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 το	 πολιτισμικό	 και	 οικονομικό	 υπόβαθρο	 συνδέονται	 με	 τις	
συνθήκες	 ζωής,	 αλλά	 και	 για	 να	 προβληματιστούμε	 σχετικά	 με	 την	 ανακατασκευή	 της	
εκπαίδευσης	πάνω	στις	ιδέες	της	δικαιοσύνης,	της	ισότητας	και	της	δημοκρατίας	(Porfilio	&	
Ford,	2015:	xviii).	
Στόχος	λοιπόν,	της	κριτικής	θεωρίας	είναι	η	προσπάθεια	εφαρμογής	της	εκπαίδευσης	για	
τον	 γραμματισμό,	ως	 ένα	είδος	 της	 κοινωνικής	 και	 	πολιτικής	 ενδυνάμωσης	εκείνων	που	
σιωπούν	στην	συμβατότητα	του	σχολικού	συστήματος.	Αυτή	η	έννοια	βρίσκεται	και	στην	
εργασία	και	των	δύο	μεγάλων	παιδαγωγών	για	την	εκπαίδευση	και	για	την	απόκτηση	της	
κριτικής		συνειδητοποίησης.			
Η	 κριτική	 παιδαγωγική	 επομένως,	 μπορεί	 να	 ιδωθεί	 ως	 απάντηση	 στο	 πρόβλημα	 της	
νεοφιλελεύθερης	 παιδαγωγικής	 οπτικής.	 Γίνεται	 φανερό	 ότι	 η	 εφαρμογή	 του	
νεοφιλελεύθερου	 προσανατολισμού	 στην	 εκπαίδευση	 είναι	 προβληματική.	 Αναπαράγει	
και	 νομιμοποιεί	 ανισότητες,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 καταργεί	 τη	 δημοκρατία,	 που	 μόνο	
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επιφανειακά	 υποστηρίζει.	 Καταστρέφοντας	 την	 πυκνή	 δημοκρατία,	 δίνει	 τη	 θέση	 στην	
ισχνή	 της	 εκδοχή,	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	 από	 κτητικό	 ατομικισμό	 (Apple,	 2002:	 22).	
Αναφέρεται	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 σήμερα	 δε	 χρειάζεται	 άλλη	 μια	 προσπάθεια	 αναδόμησης,	
αλλά	κρίνεται	αναγκαία	η	εντελής	ανακατασκευή	της	κυριαρχίας	και	της	υποταγής,	όπως	
αυτές	 εντοπίζονται	στην	 κοινωνία.	Η	 κοινωνία	 χτίζεται	από	 τους	πολίτες	 και	 έρεισμά	 της	
είναι	ο	θεσμός	του	σχολείου	καταλήγει	ο	Apple.	(Apple,	1996:	71).	
	

Οι	θέσεις	για	το	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	
Ο	σκοπός	

Σκοπός	 του	Αναλυτικού	Προγράμματος,	 σύμφωνα	με	 τον	 P.	 Freireείναι	 η	 απελευθέρωση	
του	 καταπιεζόμενου,	 όταν	ο	 ίδιος	αρχίσει	 να	 κατανοεί	 την	 κατάστασή	 του	 και	αναπτύξει	
συνειδητή	 και	 κριτική	 δράση,	 μαζί	 με	 τον	 διανοούμενο	 και	 τους	 υπόλοιπους	
καταπιεζόμενους.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	θα	δημιουργηθεί	ένας	άρτιος	άνθρωπος.	Επομένως,	
σκοπός	είναι	ο	εξανθρωπισμός	του	ανθρώπου	(Freire,	1977:	56).	
Δεν	κάνει	λόγο	για	μια	τραπεζική	αντίληψη	παιδείας,	κατά	την	οποία	η	δράση	του	παιδιού	
πρέπει	να	περιορίζεται	στο	να	δέχεται,	να	καταχωρεί	και	να	αποταμιεύει	καταθέσεις	του	
εκπαιδευτικού.	 Αυτές	 θα	 ήταν	 συνθήκες	 καταπίεσης	 και	 θα	 εξέφραζαν	 μια	 υλιστική	
αντίληψη	 ύπαρξης	 του	 ανθρώπου.	 Αντίθετα,	 η	 γνώση	 είναι	 ανακάλυψη	 και	
ξαναανακάλυψη	από	τον	ίδιο	τον	άνθρωπο	και	όχι	δοσμένη	από	άλλους	πραγματικότητα.	
Πρέπει	 οι	 καταπιεζόμενοι	 να	 δείξουν	 μεγάλη	 προσοχή,	 γιατί	 οι	 δυνάστες	 χρησιμοποιούν	
και	την	επιστήμη	και	την	τεχνολογία	ως	ισχυρά	όργανα	επηρεασμού	και	καταστολής,	όπως	
αναφέρει	στο	έργο	 του	 (Freire,	1977:	60).	Ο	δάσκαλος	οφείλει	 να	συνεργαστεί	μαζί	 τους	
και	 με	 πίστη	 στις	 ικανότητές	 τους,	 να	 ανακαλύψουν	 την	 πραγματικότητα,	 να	 αλλάξουν	
αυτήν	και	τον	κόσμο	με	επαναστατικό	τρόπο	(Freire,	1977:	82).	Δεν	είναι	πια	ο	δάσκαλος	
που	διδάσκει	αλλά	και	αυτός	ο	ίδιος	διδάσκεται	να	ανακαλύπτει	μαζί	με	τους	μαθητές	του	
(Freire,	1977:	89)	 .	Η	επανάσταση	αυτή	έχει	παιδαγωγικό	χαρακτήρα	(Freire,	1977:	70).	Η	
παιδεία	δεν	αντιμετωπίζει	πλέον	τον	άνθρωπο	ως	αντικείμενο,	αλλά	ως	υποκείμενο,	μέσα	
στον	κόσμο	και	την	πραγματικότητα.	Ένας	κόσμος	που	δεν	είναι	ξένος	από	τον	άνθρωπο,	
αλλά	 που	 τον	 επηρεάζει	 και	 επηρεάζεται.	 Αναφερόμαστε	 σ’	 έναν	 καινούργιο	 άνθρωπο,	
στον	δρόμο	προς	 την	απελευθέρωση.	 Γι’	αυτό	και	η	πρόταση	 του	Freire	 για	 την	παιδεία,	
ονομάζεται	εξανθρωπίζουσα-	απελευθερωτική.		
Δυσκολία	 στην	 εφαρμογή	 αυτής	 της	 εξανθρωπίζουσας	 παιδείας	 αποτελούν	 και	 τα	
χαρακτηριστικά	 του	 καταπιεζόμενου.	 Όντας	 καταπιεσμένος	 χάνει	 τον	 εαυτό	 του	 και	
καταλήγει	 πειθήνιο	 όργανο	 του	 δυνάστη	 του,	 επομένως	 χρειάζεται	 «ένα	 αληθινό	
ξαναγέννημα»	(Freire,	1977:	62).	
«Το	σχολείο	δεν	πρέπει	ποτέ	να	γίνει	εκπαίδευση	για	τις	ανάγκες	της	βιομηχανίας»	

Apple,	1996:	100.		
Όπως	 αναφέρει	 ο	M.	 Apple	 στο	Democratic	 Schools,	 τα	 δημοκρατικά	 σχολεία	 είναι	 κάτι	
παραπάνω	 από	 προοδευτικά,	 όπως	 είναι	 τα	 ανθρωπιστικά	 ή	 μαθητοκεντρικά.	 Ο	 σκοπός	
τους	εκτείνεται	πολύ	πέρα	από	τη	βελτίωση	του	σχολικού	κλίματος	και	της	αυτοεκτίμησης	
των	 μαθητών/τριών.	 Αλλά	 αποσκοπούν	 στην	 απάλειψη	 των	 κοινωνικών	 ανισοτήτων	 στο	
χώρο	 του	 σχολείου	 και	 στην	 αλλαγή	 των	 συνθηκών	 που	 τις	 δημιουργούν,	 γιατί	 η	
δημοκρατία	η	αξιοπρέπεια	και	η	ποικιλότητα	τίθενται	στο	επίκεντρο	(Apple	&	Beane,	1999:	
13,	106).			



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

697									

Ειδικότερα,	 επιδιώκεται	 η	 καταπολέμηση	 όλων	 των	 μορφών	 του	 ρατσισμού,	 της	
ομοφοβίας	 και	 του	 σεξισμού,	 ώστε	 να	 υπάρξει	 γόνιμο	 έδαφος	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	
αλληλεγγύης	 και	 της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης.	 Το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 που	 προτείνει	
αποβλέπει	στη	διαμόρφωση	ενεργών	πολιτών	με	κριτική	σκέψη	και	ενεργό	δράση,	ώστε	να	
εγκαθιδρυθεί	 το	 είδος	 της	 πλήρως	 συμμετοχικής,	 της	 πυκνής	 δημοκρατίας,	 όπου	
δημοκρατία	σημαίνει	αυτονομία	(Apple	&	Beane,	1999,	2013).	
	

Το	περιεχόμενο	
Σύμφωνα	 με	 το	 βραζιλιάνο	 παιδαγωγό	 το	 περιεχόμενο	 πρέπει	 να	 βασίζεται	 στην	
κουλτούρα	 των	 εκπαιδευόμενων,	 την	 οποία	 ο	 δάσκαλος	 μελετά,	 εμπλουτίζει	 και	
επανατοποθετεί	απέναντι	στον	 εκπαιδευόμενο	ως	πρόβλημα.	Ο	Βραζιλιάνος	παιδαγωγός	
το	ονομάζει	«παραγωγικό	θέμα»	(Freire,	1977:113).	
Η	 παιδεία	 ξεκινά	 όταν	 ο	 εκπαιδευτικός	 αναρωτιέται	 με	 τους	 μαθητές	 του	 ποιο	 είναι	 το	
θέμα	του	διαλόγου,	δηλαδή	η	απασχόλησή	τους	με	το	περιεχόμενο	(Freire,	1977:	109).	Το	
περιεχόμενο	 δεν	 είναι	 δώρο	 ή	 κάτι	 που	 επιβάλλεται	 από	 έξω	 αλλά	 οργανωμένη,	
συστηματοποιημένη	και	αναπτυγμένη	αναπαράσταση	πραγμάτων,		για	τα	οποία	τα	ίδια	τα	
μαθητευόμενα	άτομα	ενδιαφέρονται	να	μάθουν	(Freire,	1977:	112).	Η	αφετηρία	πρέπει	να	
βρίσκεται	 στο	 παρόν	 και	 να	 καθρεπτίζει	 την	 πραγματικότητα	 των	 καταπιεζόμενων,	 η	
γλώσσα	 επίσης	 πρέπει	 να	 είναι	 προσεγμένη	ώστε	 να	 εναρμονίζεται	 σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο.	
Τονίζεται	 ακόμα	 η	 σημασία	 της	 κριτικής	 συνειδητοποίησης	 κατά	 την	 διερεύνηση	 των	
παραγωγικών	 θεμάτων	 ώστε	 να	 είναι	 σε	 θέση	 ο	 άνθρωπος	 πέρα	 από	 την	 αντίληψη	 της	
κατάστασης	να	οδηγηθεί	σε	δράση	(Freire,	1977:	142).	
Η	πραγματικότητα	του	λαού,	λοιπόν,	βρίσκεται	μέσα	στο	θεματικό	σύμπαν,	το	οποίο	είναι	
σύμπλεγμα	 «παραγωγικών	 θεμάτων».	 Παραγωγικό	 θέμα	 όπως	 αναφέρει	 ο	 P.	 Freire	 στο	
έργο	 του	 Η	 Αγωγή	 του	 καταπιεζόμενουονομάζουμε:	 ιδέες,	 αξίες,	 έννοιες,	 ελπίδες	 και	
εμπόδια	 μιας	 συγκεκριμένης	 εποχής.	 Τα	 θέματα	 αυτά	 συνεπάγονται	 ή	 αντιπαρατίθενται	
άλλα,	όμως	βρίσκονται	πάντα	σε	διαλεκτική	σχέση	και	γι’	αυτό	ονομάζονται	και	ιστορικά.	
Μέσω	της	ανάλυσης	αυτών	με	κριτική	και	δυναμική	σκέψη	ο	άνθρωπος	θα	ανακαλύψει	την	
πραγματικότητα.	 Ως	 βασικό	 παραγωγικό	 θέμα	 προτείνεται	 η	 κουλτούρα,	 καθώς	 αυτό	
διαλαμβάνει	πολλά	άλλα	παραγωγικά	θέματα	(Freire,	1977:	148).	Επομένως	μπορούμε	να	
πούμε	πως	ο	ίδιος	ο	άνθρωπος	παράγει	το	παραγωγικό	θέμα.	Ακόμα	και	αν	μια	ομάδα	δεν	
εκφράζει	 συγκεκριμένα	 μια	 παραγωγική	 θεματολογία	 υποδηλώνει	 όχι	 την	 ανυπαρξία	
θέματος,	αλλά	το	θέμα	της	σιωπής.	Είναι	ο	φόβος	και	η	σιωπή	μπροστά	στην	δύναμη	των	
οριακών	καταστάσεων.	
Οι	καταστάσεις	που	περιορίζουν	τους	ανθρώπους	ονομάζονται	«οριακές	καταστάσεις»	και	
οι	 αντιδράσεις	 των	 ανθρώπων	 σε	 αυτές,	 μόλις	 αρχίσουν	 να	 αντιλαμβάνονται	 την	
πραγματικότητα,	 ονομάζονται	 «οριακές	 ενέργειες».	 «Ενέργεια	 συνείδηση»	 ονομάζει	 ο	
Βραζιλιάνος	 την	 παρούσα,	 την	 αρχική	 κατάσταση	 καταπίεσης	 που	 είναι	 αδύνατο	 ο	
άνθρωπος	να	αντιληφθεί	την	«αδοκίμαστη	εφικτότητα».	Όταν	όμως	αρχίζει	να	δοκιμάζει,	
έχουμε	τις	«δοκιμαστικές	ενέργειες»	που	οδηγούν	σε	«δυνάμει	συνείδηση»,	δηλαδή	σε	μη	
αντιληπτές	 αλλά	 κατορθωτές	 λύσεις	 (Freire,	 1977:	 135).	 Ουσιαστικά	 επίκεντρο	 της	
διαδικασίας	για	τη	συνειδητοποίηση	και	τελικά	την	αλλαγή	τίθεται	η	παιδεία.	
Όπως	αναφέρεται	στο	βιβλίο	του	M.	Apple	Teachers	&	Texts:	A	Political	Economy	of	Class	&	
Gender	 Relations	 in	 Education,	 υπάρχουν	 τρία	 στοιχεία	 για	 να	 θεωρηθεί	 ένα	 αναλυτικό	
πρόγραμμα	 δημοκρατικό:	 η	 καλλιέργεια	 του	 κριτικού	 γραμματισμού,	 η	 προώθηση	 της	
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κατανόησης	 των	 διαφορετικών	 πολιτισμικών	 παραδόσεων	 και	 η	 επίδραση	 στη	
διαμόρφωση	 της	 γνώμης	 και	 των	πολιτικών	αποφάσεων	 για	 την	 ευημερία	 τη	 κοινότητας	
(Apple,	1986b:	189-190).	Είναι	αναγκαία	η	αναδόμηση	της	κυρίαρχης	γνώσης	και	η	έμφαση	
στο	 λόγο	 της	 αλλαγής.	 Η	 ύλη	 που	 προβλέπεται	 είναι	 συμμετοχική,	 δηλαδή	 κοινωνικά	
δομημένη,	 μέσω	 της	 οποίας	 οι	 μαθητές	 μαθαίνουν	 να	 γίνονται	 κριτικοί	 αναγνώστες	 της	
κοινωνίας	(Apple	&	Beane,	1999:	15).	
Ειδικότερα	 όλη	 η	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 οφείλει	 	 να	 εξυπηρετεί	 τις	 ιστορικά	
καταπιεσμένες	 και	 αποκλεισμένες	 ομάδες	 (Apple,	 2013:	 110).	 	 Πώς	 θα	 επιτευχθεί	 αυτό;	
Μόνο	 εάν	 αρχικά	 πάρουμε	 τις	 κυρίαρχες	 μορφές	 της	 επίσημης	 γνώσης	 και	 τις	
επαναπροσδιορίσουμε,	όταν	γίνουμε	μάρτυρες	του	τρόπου	που	συνδέεται	η	εκπαιδευτική	
πολιτική	και	πρακτική	με	τις	σχέσεις	κυριαρχίας	και	εκμετάλλευσης	 (Apple,	2013:	41)	και	
ύστερα	 τις	 μετατρέψουμε,	 ώστε	 να	 είναι	 οργανικά	 συνδεδεμένες	 και	 να	 βοηθούν	 στην	
επίλυση	 των	 πιεστικών	 προβλημάτων	 της	 κοινωνίας.	 Όταν	 μάλιστα	 αυτές	 είναι	
συνδεδεμένες	 με	 την	 κουλτούρα	 που	 βιώνει	 καθημερινά	 η	 κοινωνία,	 τότε	 η	 εκπαίδευση	
μπορεί	 να	 είναι	 βαθιά	 απελευθερωτική	 (Apple,	 2013:	 68).	 Η	 λαϊκή	 γνώση,	 η	 οποία	
συνδέεται	και	οργανώνεται	γύρω	από	τις	ζωές	των	μη	προνομιούχων	μελών	της	κοινωνίας,	
δεν	είναι	ούτε	νομιμοποιημένη,	ούτε	πραγματική	 (Apple,	2013:	98).	Ως	εκ	 τούτου,	για	τη	
μεταμόρφωση	της	επίσημης	γνώσης,	οι	όροι	“πυρήνας”	και	“περιφέρεια”	στη	γνώση	είναι	
όροι	προβληματικοί	(Apple,	2013:	110).		
Όπως	προαναφέραμε,	η	κυρίαρχη	γνώση	θεωρείται	“κοινή”	γνώση,	εκφράζοντας	τα	μεσαία	
και	 ανώτερα	 κοινωνικά	 στρώματα,	 μια	 ορισμένης	 φυλής	 και	 κυρίως	 το	 αντρικό	 φύλο,	
παραβλέποντας	 την	 οπτική	 των	 κατώτερων	 κοινωνικών	 στρωμάτων,	 των	 ατόμων	
διαφορετικής	φυλής	ή	εθνικότητας	και	των	γυναικών.	Η	ενίσχυση	των	«φωνών	από	κάτω»	
(voices	from	below),	αλλά	και	της	λαϊκής	μνήμης	(popular	memory)	είναι	το	κλειδί	για	την	
αλλαγή	 της	 υπάρχουσας	 κυριαρχίας.	 Οι	 εκπαιδευτικοί	 αγώνες	 και	 κυρίως	 των	 γυναικών	
εκπαιδευτικών	ακτιβιστών	πρέπει	να	τεθούν	στο	επίκεντρο,	ενώ	οι	 ιστορίες	και	οι	φωνές	
όλων	των	καταπιεσμένων	πρέπει	να	ακουστούν	 (Apple,	2013:	91-95).	 	Οι	αντι-ηγεμονικοί	
αγώνες	αρχίζουν	εκεί	που		υπάρχει	ζωντανή	η	«λαϊκή	μνήμη»	(Apple,	2013:	105),	γι’	αυτό	η	
εκπαίδευση	οφείλει	 να	συμβάλει	στην	 ενδυνάμωση	 των	πολιτών	από	φτωχές	 κοινότητες	
και	την	ενίσχυση	της	συλλογικής	μνήμης	της	διαφορετικότητας.	Αυτό	δε	συνεπάγεται	μόνο	
τη	διατήρηση	των	ιστορικών	και	πολιτικών	παραδόσεων.	Προβλέπεται	όχι	μόνο	η	επέκτασή	
τους	και	η	παραγωγική	κριτική	σε	αυτές,	ώστε	να	βελτιωθούν,	αλλά	και	η	διατήρηση	των	
ονείρων	και	των	ουτοπικών	βλέψεων	(Apple,	2013:	42).		
Επομένως,	 ο	 προσανατολισμός	 της	 ύλης	 είναι	 κριτικός,	 θέτει	 δηλαδή	 συνεχώς	 κατά	 τη	
διάρκεια	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 ερωτήματα,	 όπως:	 «Ποιός	 ακούγεται;	 Ποιός	
παίρνει	αποφάσεις;	Γιατί	είναι	έτσι;	Γιατί	δεν	το	αλλάζουμε;»	(Apple	&	Beane,	1999:	106).	
Πρόκειται	 για	 μια	 πολυπολιτισμική	 και	 αντιρατσιστική	 ύλη,	 η	 οποία	 δεν	 ευνοεί	 τον	
αποκλεισμό	ατόμων	διαφορετικών	κοινωνικών	τάξεων,	φυλής	και	φύλου,	αλλά	αποβλέπει	
στην	ισότητα	και	την	κοινωνική	δικαιοσύνη	(Apple	&	Beane,	1999).	
	

Η	δόμηση	περιεχομένου	
Για	τον	Freire	τα	παραγωγικά	θέματα,	που	αποτελούν	το	περιεχόμενο,	έχουν	συγκεκριμένο	
τρόπο	οργάνωσης	και	τα	παρακάτω	βήματα:	1.	Πρέπει	να	είναι	αναγκαστικά	καταστάσεις	
οικείες	στους	μαθητευόμενους	2.	Ο	πυρήνας	τους	δεν	πρέπει	να	είναι	ούτε	πολύ	σαφής,	
ούτε	πολύ	αινιγματικός	3.	Οργάνωσή	τους	πρέπει	να	είναι	σαν	μια	θεματική	βεντάλια.	Ένα	
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βασικό	θέμα	και	πολλά	δευτερεύοντα	4.	Οφείλουν	να	αντιπροσωπεύονται	και	αντιφάσεις	
της	εξεταζόμενης	περιοχής	(Freire,	1977:	136).	
Όπως	συμπεραίνουμε,	οι	δύο	στοχαστές	συμφωνούν	σε	μια	δημοκρατική	και	συμμετοχική	
ύλη,	η	οποία	απαιτεί	δημοκρατικούς	και	συμμετοχικούς	τρόπους	δόμησης	και	διοίκησης.	
Εάν	 επιδιώκουμε	 μια	 πυκνή	 δημοκρατία	 οφείλουμε	 να	 την	 προωθούμε	 μέσα	 από	 το	
σύνολο	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας.	Γι’	αυτό	το	λόγο,	προβλέπεται	η	διαμόρφωση	της	
ύλης	 κάθε	 σχολείου	 με	 τη	 συμμετοχή	 όλων	 των	 μελών	 της	 τοπικής	 κοινωνίας,	 ώστε	 να	
ανταποκρίνεται	στα	προβλήματα,	τις	ανάγκες	και	το	οικονομικό,	κοινωνικό	και	πολιτιστικό	
της	υπόβαθρο.	
Ειδικότερα,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Apple,	 στον	 καθορισμό	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	
κεντρικό	 ρόλο	 έχουν	 τα	 Σχολικά	 Συμβούλια	 (School	 Councils),	 στα	 οποία	 συμμετέχουν	
ισάξια	εκπαιδευτικοί,	μαθητές	και	γονείς.	Ακόμη	περιλαμβάνουν	τη	συμμετοχή	ενός	μόνο	
μέλους	της	διοίκησης	της	σχολικής	μονάδας.	Στα	Σχολικά	Συμβούλια	καθορίζονται	οι	στόχοι	
του	 σχολείου,	 βάσει	 των	 μαθητικών	 και	 κοινοτικών	 αναγκών,	 περιγράφονται	 οι	 βασικές	
αρχές	διοίκησης	και	διερευνώνται	οι	πηγές	χρηματοδότησης,	συντελώντας	κατ’	αυτόν	τον	
τρόπο	στην	οικονομική	αυτονομία	του	σχολείου,	αφού	διαχειρίζεται	τα	έξοδα	ανάλογα	με	
τις	 ανάγκες,	 τους	 στόχους	 και	 τις	 προτεραιότητες,	 όπως	 ορίστηκαν	 από	 το	 Σχολικό	
Συμβούλιο	(Apple,	2013:	112-113).	
Κατ’	αυτό	τον	τρόπο,	εισάγεται	στο	χώρο	του	σχολείο	ένα	νέο	μοντέλο	διοίκησης,	αυτό	της	
συμμετοχικής.	 Ο/Η	 διευθυντής/ντρια	 του	 σχολείο	 εγκαταλείπει	 τον	 παραδοσιακό	
αυταρχικό	ρόλο	και	καθίσταται	υπεύθυνος/η	συντονιστής	για	την	εφαρμογή	των	πολιτικών	
που	διαμορφώθηκαν	(Ζάχος		&	Πατσικουρίδη,	2017).	Επομένως,	το	Συμβούλιο	δίνει	στους	
μαθητές,	 τους	 γονείς	 και	 τους	 εκπαιδευτικούς	 κοινωνική	 ευθύνη	 στη	 διαχείριση	 των	
δημόσιων	 οικονομικών	 πόρων,	 αυξάνονταν	 την	 υπευθυνότητα	 και	 την	 αλληλεγγύη	 και	
μετατρέποντας	το	Σχολικό	Συμβούλιο	στον	κύριο	διοικητικό	μηχανισμό	του	σχολείο,	έναν	
μηχανισμό	 συλλογικά	 δομημένο	 και	 διαμορφωμένο	 μέσα	 από	 δημοκρατικές	 διαδικασίες	
(Apple,	2013:	113).	Εάν	η	εκπαίδευση	αποσκοπεί	στη	δόμηση	μιας	νέας	κοινωνικής	τάξης,	
τότε	η	υπάρχουσα	σχολική	κουλτούρα	οφείλει	να	αναδομηθεί	(Apple,	2013:	75).	
	

Η	μέθοδος	
Ο	Μ.	Apple	συμφωνεί	με	την	μέθοδο	του	P.	Freire	και	προτείνει	ως	πρώτη	μέθοδο	για	την	
μια	 κριτικά	 δημοκρατική	 εκπαίδευση	 το	 διάλογο,	 όπως	 τον	 όρισε	 ο	 Paulo	 Freire.	 Ο	
φρεϊριανός	 διάλογος	 συνεπάγεται	 τη	 συνειδητή	 συμμετοχή	 των	 ανθρώπων	 στην	
απελευθέρωση,	 καθώς	 η	 αυτή	 δεν	 είναι	 δώρο,	 αλλά	 αποτέλεσμα	 της	 προσπάθειας	 των	
ατόμων	για	κριτική	συνείδηση	(Freire,	1977).	Ο	διάλογος	είναι	το	μέσο	για	να	οδηγηθεί	ο/η	
μαθητευόμενος/η	 στην	 πράξη,	 που	 σημαίνει	 στοχασμός	 και	 δράση.	 Ο	 αγώνας	 των	
ανθρώπων	 εκκινεί	 από	 την	 πίστη	 του	 καθενός	 στον	 εαυτό	 του	 και	 συνεπάγεται	 τη	
διανοητική	 προσπάθεια	 και	 δράση	 κάθε	 είδους,	 ενώ	 ο	 κριτικός	 και	 απελευθερωτικός	
διάλογος	είναι	αναγκαίο	να	γίνεται	σε	όλα	τα	στάδια	του	αγώνα.	Αν	υπάρχει	μόνο	λόγος	
καταλήγουμε	στο	βερμπαλισμό	και	την	κενολογία.	Από	την	άλλη,	αν	υπάρχει	μόνο	δράση	
καταλήγουμε	 σε	 ακτιβισμό	 (Freire,	 1977:	 101).	 Για	 τον	 Paulo	 Freire	 ο	 διάλογος	 είναι	
υψίστης	 σημασίας,	 θεωρείται	 δικαίωμα	 του	 κάθε	 ανθρώπου	 και	 σημείο	 συνάντησης	 της	
σκέψης	και	της	δράσης.		
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«Ο	διάλογος	 είναι	 η	 συνάντηση	μεταξύ	οι	 ανθρώπων	με	 ενδιάμεσο	 την	
πραγματικότητα,	 για	 την	 ανακάλυψη	 και	 ονομάτιση	 της	
πραγματικότητας.»		
(Freire,	1977:	102)	

Για	 την	ορθή	χρήση	 του	διαλόγου,	ο	εκπαιδευτικός	φροντίζει	ώστε	να	έχει	συγκεκριμένα	
χαρακτηριστικά.	Αυτά	είναι:	
1.	Όχι	απλή	κατάθεση	ιδεών	από	το	ένα	άτομο	στο	άλλο.	
2.	Όχι	ανταλλαγή	ιδεών	για	«κατανάλωση»	στην	συζήτηση.	
3.	Όχι	επιχείρημα	εχθρικό.	
4.	Όχι	κατάσταση	ονομάτισης	της	πραγματικότητας	για	άλλους.	
5.	Δεν	μπορεί	να	χρησιμεύει	ως	δόλιο	όργανο	για	εξουσίαση.	
6.	 Δεν	 μπορεί	 να	 υπάρχει	 χωρίς	 βαθιά	 αγάπη	 για	 τον	 κόσμο	 και	 τους	 ανθρώπους,	 όπου	
αγάπη	σημαίνει	δημιουργία.	
7.	Είναι	ανύπαρκτος	χωρίς	ταπεινοφροσύνη.	
8.	Απαιτεί	πίστη	στον	άνθρωπο,	στην	ικανότητά	του	να	δημιουργεί	και	να	αναδημιουργεί,	
στον	προορισμό	του	να	γίνει	πληρέστερος	άνθρωπος.	
9.	Απαιτεί	αμοιβαία	εμπιστοσύνη	ανάμεσα	στους	διαλεγόμενους.	
10.	Δεν	μπορεί	να	υπάρξει	χωρίς	ελπίδα.	
11.	 Περιέχει	 κρητικό	 στοχασμό	 (αδιαίρετη	 αλληλεγγύη	 ανάμεσα	 στον	 κόσμο	 	 και	 τους	
ανθρώπους	(Freire,	1977:	103-107).	
		«Χωρίς	 διάλογο	 δεν	 υπάρχει	 επικοινωνία,	 και	 χωρίς	 επικοινωνία	 δεν	 υπάρχει	 αληθινή	
παιδεία»	(Freire,	1977:	108)	
	

Η	μορφή	
Η	μορφή	διδασκαλίας	όπως	διαφαίνεται	από	το	έργο	του	ίδιου	του	Paulo	Freire	Η	Αγωγή	
του	 καταπιεζόμενου,	 είναι	 η	 ομαδοσυνεργατική.	 Όμοια	 και	 ο	 M.	 Apple	 υποστηρίζει	 τη	
συνεργατική	 μάθηση,	 αλλά	 και	 τη	 μέθοδο	 project,	 ώστε	 η	 μάθηση	 να	 περιλαμβάνει	 την	
κριτική	εξέταση	του	κόσμου,	 το	στοχασμό	και	 τελικά	τη	δράση,	αλλά	και	για	να	προωθεί	
την	 επικοινωνία	 των	 μαθητών/τριών	 μεταξύ	 τους,	 με	 τον/την	 εκπαιδευτικό	 και	 την	
κοινωνία.	 Οι	 παραπάνω	 μέθοδοι	 θεωρούνται	 ως	 καταλληλότερες	 για	 τη	 δημιουργία	
κοινοτήτων	 (Apple	 &	 Beane,	 1999:	 98),	 ενώ	 αποτελούν	 θεμέλιο	 λίθο	 για	 τη	 δόμηση	 μια	
πυκνής	δημοκρατίας,	τον	απώτερο	σκοπό	της	εκπαίδευσης.	Παράλληλα,	προωθώντας	την	
ενεργό	σκέψη	και	δράση,	βοηθούν	το/τη	μαθητή/τρια	να	καταστεί	αυτόνομος/η.	Τέλος,	η	
συνεργατική	μάθηση	και	ο	διάλογος	προϋποθέτουν	 και	 καλλιεργούν	 την	αλληλεγγύη	και	
τον	κριτικό	στοχασμό.	
	

Η	αξιολόγηση	
Εφόσον	 αποβλέπουμε	 σε	 μια	 «προβληματίζουσα»	 και	 όχι	 σε	 μια	 «τραπεζική	 παιδεία»,	
εφόσον	επιθυμούμε	την	ανάπτυξη	στου	κριτικού	στοχασμού	και	όχι	τη	συμμόρφωση	των	
νέων	 με	 μια	 άνιση	 πραγματικότητα,	 τότε	 και	 το	 αξιολογικό	 σύστημα	 οφείλει	 να	
διαφοροποιείται	 από	 το	 υπάρχων.	 Αναφέραμε	 ότι	 η	 ακαδημαϊκή	 επιτυχία,	 δηλαδή	 η	
επίτευξη	 υψηλής	 βαθμολογίας	 στην	 Εθνική	 Αξιολόγηση,	 είναι	 συνυφασμένη	 με	 ένα	
συγκεκριμένο	 πολιτιστικό	 κεφάλαιο,	 τα	 οποίο	 συγκαλύπτει	 ένα	 ορισμένο	 κοινωνικό	 και	
οικονομικό	 κεφάλαιο	 και	 ότι	 η	 υπάρχουσα	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα	 διαιωνίζει	 την	
υποτέλεια	διαφορετικών	κοινωνικών,	οικονομικών	και	πολιτιστικών	ομάδων.	Η	ανατροπή	
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της	υπάρχουσας	κατάστασης	συνδέεται	άρρηκτα	με	την	αλλαγή	του	τρόπου	αξιολόγησης	
των	μαθητών/τριών.			
Στο	αναλυτικό	πρόγραμμα	που	περιγράφει	ο	M.	Apple	οι	μαθητές/τριες	εμπλέκονται	για	να	
δημιουργήσουν	τις	δικές	τους	κρίσεις.	Ειδικότερα,	γίνεται	αναφορά	στην	αυτοαξιολόγηση	
και	 μάλιστα	 στην	 αξιολόγηση	 με	 βάση	 όχι	 μόνο	 την	 ποσότητα,	 αλλά	 και	 την	 ποιότητα,	
συμπεριλαμβάνοντας	 το	 επίπεδο	 δυσκολίας	 της	 εργασίας,	 το	 ενδιαφέρον	 του/της	
μαθητή/τριας	 και	 το	 είδος	 της	 εργασίας	 (ομαδική-	 ατομική).	 Ακόμη	 η	 αυτοαξιολόγηση	
παρέχει	 ευκαιρίες	 για	αναστοχασμό	και	 εσωτερική	βελτίωση	 (Apple	&	Beane,	1999:	109-
110).		
Εάν	θέλουμε	να	ονομάσουμε	ποιό	είδος	αξιολόγησης	θεωρείται	καταλληλότερο	για	το	εν	
λόγω	αναλυτικό	πρόγραμμα,	θα	αναφέραμε	τη	«διαμορφωτική	αξιολόγηση»	,	η	οποία	δε	
χρησιμοποιεί	βαθμούς,	αλλά	είναι	ενταγμένη	σ’	ένα	πλαίσιο	συνεργασίας	δασκάλου/ας	και	
μαθητή/τριας,	εστιάζει	αποκλειστικά	στη	μαθησιακή	διαδικασία	και	θέτει	στο	επίκεντρο	το	
μαθητή.	Θεμελιώνεται	στην	ανατροφοδότηση	και	πλαισιώνεται	με	 την	αυτό-	αξιολόγηση	
και	την	αλληλοαξιολόγηση	των	μαθητών/τριών,	τη	διασαφήνιση	των	σκοπών	της	μάθησης	
και	 των	 κριτηρίων	 επιτυχίας,	 την	 ανάπτυξη	 του	 διαλόγου,	 τον	 αναστοχασμό	 των	
μαθητών/τριών	 πάνω	 στα	 πεπραγμένα	 της	 μάθησης,	 την	 ενθάρρυνση	 και	 τις	 αυξημένες	
προσδοκίες	προς	το	πρόσωπό	τους	από	τον/την	εκπαιδευτικό	(Λιάμπας,	2012:7).		
Αποτέλεσμα	 των	 παραπάνω	 είναι	 η	 ανάπτυξη	 της	 αυτεπίγνωσης,	 εσωτερικών	 κινήτρων	
μάθησης,	αλλά	και	η	ενίσχυση	του	διαλόγου,	της	συνεργασίας	και	επικοινωνίας.	Δεν	είναι	
επαρκή	στοιχεία	για	την	ανάπτυξη	της	κριτικής	σκέψης	και	δράσης,	της	αλληλεγγύης,	της	
αυτονομίας	και	τελικά	της	δημοκρατίας;	
	

Ο	ρόλος	του/της	εκπαιδευτικού	
Σε	ένα	κριτικά	προσανατολισμένο	αναλυτικό	πρόγραμμα,	που	προωθεί	την	δημοκρατία	και	
την	αναγνώριση	των	περιθωριοποιημένων	ομάδων	και	το	οποίο	χρησιμοποιεί	εναλλακτικές	
μεθόδους	 διδασκαλίας,	 ο	 ρόλος	 του/της	 δασκάλου/ας	 και	 του/της	 μαθητή/τριας	 δεν	
μπορεί	να	παραμείνει	ο	ίδιος.	Αναφέραμε	ότι	στη	νεοφιλελεύθερη	οπτική,	η	αυτονομία	και	
η	 δημιουργικότητα	 του/της	 εκπαιδευτικού	 περιορίζεται,	 καθώς	 ο	 έλεγχος	 όχι	 μόνο	
διαπερνά	τη	φύση	της	εργασίας	του/της,	αλλά	γίνεται	φανερός	με	την	αξιολόγησή	του/της	
σε	συνάρτηση	με	τα	μαθησιακά	αποτελέσματα.	Στο	αναλυτικό	πρόγραμμα	που	περιγράφει	
ο	 M.	 Apple,	 ο/η	 εκπαιδευτικός	 παύει	 να	 είναι	 επόπτης	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας,	
αλλά	αποκτά	ενεργό	ρόλο	και	έλεγχο,	αφού	συντελεί	στη	διαμόρφωση	της	διδακτέας	ύλης	
και	 των	μεθόδων	στο	Σχολικό	Συμβούλιο	 (Apple,	2013).	 Επιπλέον,	οι	 εκπαιδευτικοί	μέσω	
της	αυτονομίας	τους	αυξάνουν	το	βαθμό	υπευθυνότητας,	με	αποτέλεσμα	οι	εκπαιδευτικές	
τους	παρεμβάσεις	να	είναι	πιο	αποτελεσματικές	(Swanson	et	al.,	1996:	5).	
Στο	 βιβλίο	 του	 Can	 Education	 Change	 Society?	 αναφέρει	 ότι	 οι	 παιδαγωγοί	 της	 Κριτικής	
Παιδαγωγικής	 δεσμεύονται	 σε	 μια	 συνεχή	 διαδικασία	 «γίγνεσθαι».	 Η	 χρήση	 του	 όρου	
αυτού	δείχνει	τη	συνεχή	αλλαγή	και	προσπάθεια,	δεν	είναι	ένας	τίτλος	που	αποκτάται	και	
μένει	 στάσιμος	 (Apple,	 2013).	 Ακόμη,	 αναλύει	 τις	 εννιά	 δεσμεύσεις	 του	 κριτικού	
παιδαγωγού,	 ο	 οποίος	 αρχικά	 πρέπει	 να	 διαφωτίζει	 τους	 τρόπους	 που	 η	 εκπαιδευτική	
πολιτική	 και	 πρακτική	 συνδέονται	 με	 τις	 σχέσεις	 κυριαρχίας	 και	 υποτέλειας	 και	 με	 τους	
αγώνες	ενάντια	σ’	αυτές	τις	σχέσεις.	Δεύτερον,	οφείλει	να	αναγνωρίζει	τις	αντιφάσεις	και	
τις	 σφαίρες	 πιθανής	 δράσης.	 	 Τρίτον	 να	 δρα	ως	 γραμματέας	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής.	
Τέταρτον	να	ενισχύει	τη	συλλογική	μνήμη	της	διαφορετικότητας,	πρακτική	που	συνδέεται	
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με	 την	 αναδιανομή	 της	 πολιτικής	 και	 της	 αναγνώρισης.	 Και	 μάλιστα,	 η	 ενδυνάμωση	 να	
είναι	 φανερή	 στις	 πρακτικές	 του/της	 εκπαιδευτικού.	 Έκτον,	 να	 επεκτείνει	 τους	 χώρους	
διαλόγου	για	εκείνους	που	δεν	έχουν	βήμα	Τέλος,	ένας/μια	κριτικός/η	παιδαγωγός	οφείλει	
να	λειτουργεί	ως	μέντορας,	να	συνδέει	θεωρία	και	πράξη,	να	είναι	ταυτόχρονα	ερευνητής	
και	 συμμετέχων.	 Έβδομον,	 δεσμεύεται	 στον	 αγώνα	 ενάντια	 των	 δεξιών	 πολιτικών.	 Ο/Η	
κριτικός	παιδαγωγός	είναι	ουσιαστικά	ένας	«οργανικός	διανοητής»	(Apple,	2013:	41-43).	
Ο	όρος	του	οργανικού,	αναμορφωτή	διανοούμενου	χρησιμοποιήθηκε	για	πρώτη	φορά	από	
το	Gramsci	και	υπονοεί	ότι	οι	εκπαιδευτικοί	ως	διανοούμενοι	μπορούν	να	αναδυθούν	από	
και	να	δουλέψουν	με	οποιοδήποτε	αριθμό	ομάδων,	στις	οποίες	περιλαμβάνεται	η	εργατική	
τάξη,	 ομάδες	 που	 προωθούν	 παραδόσεις	 και	 κουλτούρες	 χειραφέτησης	 μέσα	 σε	
εναλλακτικές	 δημόσιες	 σφαίρες,	 ακόμη	 και	 σε	 αυτές	 που	 λείπουν.	 Χρησιμοποιούν	 μια	
γλώσσα	 κριτικής	 και	 αυτοκριτικής	 και	 καθιστούν	 ορατά	 τα	 θεμέλια	 της	 κριτικής	
παιδαγωγικής,	 ώστε	 να	 μετατρέψουν	 τη	 σχολική	 εκπαίδευση	 σε	 κεντρική	 περιοχή	
αλληλεπίδρασης	και	διαλόγου	της	εξουσίας	και	της	πολιτικής.	Ρόλος	του/της	αναμορφωτή	
εκπαιδευτικού	είναι	να	παρέχει	ευκαιρίες	για	την	αποκάλυψη	των	ζητημάτων	εξουσίας	και	
γνώσης.	Ως	εκ	τούτου	η	γνώση	που	εισάγουν	στη	σχολική	τάξη	εμφανίζεται	ως	πρόβλημα,	
ώστε,	 χρησιμοποιώντας	 το	 διάλογο,	 να	 νοηματοδοτήσουν	 τη	 γνώση	 ως	 κριτική	 και	
χειραφετική.	 Ακόμη,	 για	 την	 αναγνώριση	 των	 ιστοριών,	 φωνών	 και	 εμπειριών	 των	
μαθητών,	 αναπτύσσεται	 μια	 κριτική	 διάλεκτος,	 	 οποία	 συνδέεται	 με	 τα	 καθημερινά	
προβλήματα	των	μαθητών/τριών	(Γούναρη	&	Γρόλλιος,	2010:	179-180).		
Συμπεραίνουμε	ότι,	ο/η	εκπαιδευτικός	εγκαταλείπει	τον	παραδοσιακό	του/της	ρόλο,	αυτόν	
του	καταθέτη	της	γνώσης,	παύει	να	αποτελεί	αυθεντία	και	κεντρικό	ρόλο	στη	διαδικασία	
της	 μάθησης.	 Αποκτά	 ευθύνη	 όχι	 μόνο	 εκπαιδευτική,	 αλλά	 και	 κοινωνική	 και	 πολιτική,	
είναι	υπεύθυνος/η	για	τη	διαμόρφωση	συνειδητοποιημένων	πολιτών	και	κατ’	επέκταση	για	
την	 αλλαγή	 της	 κοινωνίας.	 Εργάζεται	 για	 μια	 κοινωνία	 παροχής	 ίσως	 ευκαιριών,	 για	 μια	
κοινωνία	δικαιοσύνης.	
	

Ο	ρόλος	του/της	μαθητή/τριας	
Στην	ενότητα	περιγραφής	της	σύγχρονης	εκπαιδευτικής	πραγματικότητας,	αναφέραμε	ότι	
οι	 μαθητές/τριες	 στη	 νεοφιλελεύθερη	 οπτική	 θεωρούνται	 ως	 «ανθρώπινο	 κεφάλαιο»,	
χωρίς	 αυτονομία	 και	 δημιουργικότητα,	 με	 αντιδράσεις	 προκαθορισμένες	 και	 δίχως	
ευκαιρίες	 κριτικής	 ανάλυσης,	 όντα	 χωρίς	 όραμα	 κοινωνικής	 αλλαγής,	 τα	 οποία	
προετοιμάζονται	 για	 την	 προσαρμογή	 τους	 στο	 υπάρχων	 σύστημα,	 αυτό	 της	 ατομικής	
ιδιοκτησίας,	 είναι	 εργάτες	 για	 την	 αναπαραγωγή	 του	 καπιταλιστικού	 συστήματος.	 Η	
αλλαγή	 στο	 ρόλο	 του	 εκπαιδευτικού,	 του	 τρόπου	 διοίκησης	 του	 σχολείου	 και	 του	
καθορισμού	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 δίνει	 το	 πράσινο	 φως	 για	 την	 αλλαγή	 του	
ρόλου	του/της	μαθητή/τριας,	ο/η	οποίος/α	καθίσταται	«υποκείμενο»	της	μάθησης	(Apple,	
2013),	 δηλαδή	 υπεύθυνος/η	 για	 την	 πορεία	 και	 την	 έκβαση	 της	 μάθησης.	 Άλλωστε,	 η	
ανάληψη	ευθυνών	είναι	βασικό	στοιχείο	για	τη	δημοκρατία	και	τη	δικαιοσύνη.	
Ειδικότερα,	ο	τύπος	της	διαμορφωτικής	αξιολόγησης	και	της	αυτοαξιολόγησης,	θέτοντας	το	
μαθητή	 στο	 επίκεντρο,	 παρέχει	 ευκαιρίες	 για	 το	 συστηματικό	 στοχασμό	 των	
μαθητών/τριών	και	την	ανάπτυξη	της	μεταγνώσης,	δηλαδή	της	αντίληψης	της	μαθησιακής	
διαδικασίας	ως	ολότητα	 και	 την	παρακολούθηση	 της	πορείας	 της	βάσει	 των	στόχων,	 για	
τον	καθορισμό	των	οποίων	οι	ίδιοι	έχουν	συμμετάσχει.	Ενώ,	η	συζήτηση	εκπαιδευτικού	και	
μαθητή/τριας,	σχετικά	με	την	αξιολόγηση	και	τις	προσδοκίες,	τους	ενθαρρύνει,	ενισχύει	τη	
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θετική	 αυτοεικόνα	 και	 προσφέρει	 κίνητρα	 για	 μάθηση	 και	 μάλιστα	 εσωτερικά,	 που	
καλλιεργούν	 το	 ενδιαφέρον	 και	 την	 ενεργητική	 ενασχόληση	 των	 εκπαιδευομένων.	 Κατ’	
αυτόν	 τον	 τρόπο,	 ο/η	 μαθητής/τρια	 ανασυγκροτεί	 τη	 μαθητική	 του	 ταυτότητα,	
υπερβαίνοντας	τη	λογική	της	παραδοσιακής	αξιολόγησης	(Λιάμπας,	2012).	
Με	τη	χρήση	του	διαλόγου	οι	μαθητές/τριες	παύουν	να	είναι	άδεια	δοχεία,	στα	οποία	ο/η	
εκπαιδευτικός	καταθέτει	 τη	γνώση,	αλλά	είναι	ενεργοί	κατασκευαστές	 της,	με	συνείδηση	
του	 κόσμου	 και	 κριτική	 παρέμβαση	 σε	 αυτό,	 ικανοί/ες	 να	 ενώνουν	 τη	 θεωρία	 και	 την	
πρακτική	 και	 να	 τη	 μετατρέπουν	 σε	 πράξη	 (Freire,	 1968).	 Οι	 μαθητές/τριες	 έχουν	 την	
ευκαιρία	να	γίνουν	φορείς	πολιτικού	θάρρους,	άρα	και	πολίτες	με	γνώση	και	κουράγιο	να	
πάρουν	 στα	 σοβαρά	 την	 ανάγκη	 να	 κάνουν	 την	 απελπισία	 μη	 πιεστική	 και	 την	 ελπίδα	
πρακτική.	Με	τις	νέες	μορφές	κουλτούρας,	τις	εναλλακτικές	κοινωνικές	πρακτικές	και	τους	
νέους	 τύπους	 επικοινωνίας,	 η	 γλώσσα	 της	 κριτικής	 ενώνεται	 με	 τη	 γλώσσα	 της	
δυνατότητας	στο	πρόσωπο	των	νέων	(Γούναρη	&	Γρόλλιος,	2010:	181).		
	

Συμπεράσματα	
Σήμερα,	ο	P.	Freire	θεωρείται	ένας	από	τους	μεγαλύτερους	παιδαγωγούς	του	20ού	αιώνα.	
Αποτελεί	 τον	 πρωτεργάτη	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 αφού	 ζήτησε	 να	 αμφισβητήσουμε	
την	 δοσμένη	 από	 άλλους	 πραγματικότητα	 και	 αντιμετωπίζοντάς	 την	 κριτικά	 να	
οδηγηθούμε	 στην	 απελευθέρωσή,	 στον	 εξανθρωπισμό	 μας.	 Η	 παιδαγωγική	 του	 Paulo	
Freire	 είναι	 έως	 και	 σήμερα	 παρούσα	 σε	 πολλά	 προγράμματα	 εκπαίδευσης	 και	 κυρίως	
προγράμματα	 εκπαίδευσης	 ενηλίκων.	 Θεωρείται	 ωστόσο	 πως	 εφαρμόζεται	 χωρίς	 το	
ριζοσπαστικό	 της	 στοιχείο,	 είναι	 «αποπολιτικοποιημένη»	 και	 μετατρέπεται	 τότε	 σε	 άλλη	
μια	 εκδοχή	 παραδοσιακών	 προγραμμάτων	 εκπαίδευσης	 καλά	 κρυμμένη	 πίσω	 από	
όμορφες	 λέξεις.	 Πολλά	 από	 τα	 προγράμματα	 που	 εκείνος	 ξεκίνησε	 συνάντησαν	
προβλήματα	επιβίωσης,	κυρίως	λόγω	ελλιπούς	χρηματοδότησης.		
Παρατηρήσαμε	 τη	 στενή	 σύνδεση	 των	 μέσων	 και	 των	 σχέσεων	 παραγωγής	 με	 τη	
διαμόρφωση	της	ταυτότητας	του	σύγχρονου	ανθρώπου,	στη	δόμηση	της	οποίας	συμβάλλει	
ο	 θεσμός	 της	 εκπαίδευσης	 με	 τη	 νομιμοποίηση	 συγκεκριμένων	 μορφών.	 Η	 σύγχρονη	
εκπαίδευση	νομιμοποιεί	και	αναπαράγει	τις	κυρίαρχες	σχέσεις,	ένα	συγκεκριμένο	σύστημα	
παραγωγής.	Ενσωματώνει	σε	όλες	 της	 τις	πτυχές	 τη	δομή	 της	κοινωνίας.	Μιας	κοινωνίας	
που	 θέλει	 να	 καταστείλει	 τις	 δημιουργικές	 δυνατότητες	 του	 ανθρώπου,	 στο	 όνομα	 της	
προσαρμογής	 του	 σε	 μια	 κοινωνία,	 που	 θέλει	 να	 διαιωνίσει	 την	 κυριαρχίας	 μια	
συγκεκριμένης	 τάξης	 και	 την	 ηγεμονία	 μιας	 συγκεκριμένης	 κουλτούρας.	Μιας	 κοινωνίας	
που	αντιμετωπίζει	το	μαθητή	ως	μελλοντικό	εργάτη,	τον	οποίο	οφείλει	να	καταστήσει	όχι	
μόνο	 άριστα	 καταρτισμένο	 και	 εξειδικευμένο,	 αλλά	 και	 πειθήνιο	 αποδέκτη	 του	
συστήματος.	 Την	 αποδοχή	 της	 συντήρησης	 των	 κάθε	 είδους	 ανισοτήτων	 και	 των	
διακρίσεων.	
Ο	Michael	Apple,	με	αφετηρία	την	ανάλυση	των	σχέσεων,	παραθέτει	τους	τρόπους	με	τους	
το	σύστημα	αναπαράγεται	μέσω	 της	 εκπαίδευσης	 και	 διαιωνίζει	 τις	ανισότητες,	ώστε	 να	
καταλήξει	 στην	 πεποίθηση	 πως	 οι	 εκπαιδευτικοί	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	 μαθητές,	 τους	
γονείς	 και	 την	 ευρύτερη	 τοπική	 κοινωνία,	 μπορούν	 να	 αναδομήσουν	 το	 αναλυτικό	
πρόγραμμα	 του	 σχολείου	 –σκοπούς,	 στόχους,	 περιεχόμενο,	 μεθόδους	 διδασκαλίας	 και	
αξιολόγησης−	τον	τρόπο	λειτουργίας	του	σχολείου	και	της	εκπαίδευσης	γενικότερα·	και	να	
ανατρέψουν	τελικά,	το	υπάρχον	άνισο,	καταπιεστικό	και	αλλοτριωτικό	κοινωνικό	σύστημα.	
Βλέπει	 δηλαδή	 την	 εκπαίδευση	 ως	 τόπο	 αλλαγής	 και	 επιδιώκει	 την	 αφύπνιση	 της	 νέας	
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γενιάς,	μέσω	όχι	μόνο	της	ανάπτυξης	της	κριτικής	σκέψης,	αλλά	και	μέσω	της	στοχαστικής	
δράσης,	 ή	 όπως	 θα	 έλεγε	 ο	 Paulo	 Freire,	 μέσω	 της	 πράξης.	 Επιδιώκει	 τη	 δόμηση	 ενός	
αναλυτικού	προγράμματος	που	θα	είναι	 ικανό	να	διαμορφώσει	ένα	σχολείο	δικαιοσύνης	
και	μια	πολιτεία,	όπου	η	δημοκρατία	και	η	ισότητα	θα	αποκτήσουν	και	πάλι	το	νόημά	τους.	
Με	 ρεαλισμό	 αλλά	 και	 αισιοδοξία,	 θέτει	 στο	 επίκεντρο	 της	 παραπάνω	 διαδικασίας	 τον	
εκπαιδευτικό,	ως	διαμεσολαβητή	για	την	ανάλυση	και	κατανόηση	των	σχέσεων	και	τελικά,	
τη	διαφώτιση	των	νέων.	Ωστόσο,	δεν	 τον	αφήνει	μόνο	του.	Αναγνωρίζοντας	την	αξία	της	
ατομικής	βούλησης,	 τονίζει	 τη	σημασία	 της	συλλογικής	και	οργανωμένης	δράσης	για	 την	
καρποφορία	των	προσπαθειών	και	δείχνει	την	κριτική	παιδαγωγική	και	την	κριτική	θεωρία	
ως	διεξόδους.	
Τελικά	καταλήγουμε	στην	θέση	πως	ο	M.Apple	ενστερνίστηκε	την	θεωρία	του	P.Freire	και	
την	 αναπλαισίωσε,	 ώστε	 να	 την	 προσαρμόσει	 στα	 νέα	 δεδομένα	 της	 αμερικανικής	
κοινωνίας.	Και	οι	δύο	παιδαγωγοί	βλέπουν	την	κοινωνία	ως	σύνολο	προσωπικοτήτων	που	
συνδέονται	με	σχέσεις	και	οι	πράξεις	τους	αλληλοεπιδρούν	με	πράξεις	άλλων	ανθρώπων	
και	βασίζονται	στην	γόνιμη	αξιοποίηση	της	ιστορίας	για	την	συνειδητοποίηση	του	σήμερα	
και	την	βελτίωση	του	αύριο.	Μετατοπίζουν	την	ευθύνη	στο	άτομο,	χωρίς	να	θεωρούν	την	
κοινωνία	 αφηρημένη	 και	 αναλλοίωτη	 αλλά	 ως	 ζωντανό	 οργανισμό	 	 που	 μπορεί	 να	
αναδομηθεί,	 με	 προϋπόθεση	 να	 έχουν	 όλοι	 συνείδηση	 του	 εαυτού	 τους,	 των	 πράξεών	
τους,	 της	 καταπίεσης,	 της	 θέσης	 τους	 και	 της	 συμβολής	 τους	 στην	 διαμόρφωση	 της	
κοινωνίας.	 Όλοι	 μας	 ως	 εκπαιδευτικοί	 αλλά	 και	 ως	 πολίτες	 οφείλουμε	 να	 επιδιώξουμε	
αυτήν	 την	 συνειδητοποίηση	 και	 τον	 αγώνα	 για	 αλλαγή,	 αφού	 τελικά	 αυτός	 ο	
προβληματισμός	είναι	η	μεγάλη	επιτυχία	των	έργων	τους.	
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Η	εκπαιδευτική	πολιτική	της	μεταξικής	δικτατορίας	απέναντι	
στις	μειονότητες:	η	περίπτωση	των	Σλαβοφώνων	

	
	

Έφη	Παυλίδου	
Ιστορικός,	Διδάκτωρ	Π.Τ.Δ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	

	
	

Περίληψη	
Στην	 παρούσα	 ανακοίνωση	 θα	 εστιάσουμε	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 η	 δικτατορία	 της	 4ης	 Αυγούστου	 του	
Ιωάννη	Μεταξά	 (1936-1941)	 αξιοποίησε	 το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα,	 προκειμένου	 να	 επιβάλει	 την	 ελληνική	
εθνική	 ταυτότητα	 στους	 	 ξενόφωνους	 πληθυσμούς	 της	 χώρας,	 κυρίως	 στους	 σλαβόφωνους	 πολίτες	 της	
Δυτικής	 Μακεδονίας,	 με	 στόχο	 την	 αφομοίωσή	 τους.	 Μέσα	 στο	 ιδεολογικό	 πλαίσιο	 του	 εθνικιστικού	
μεταξικού	 καθεστώτος	 και	 του	 «Νέου	 Κράτους»	 που	 επιδίωξε	 να	 διαμορφώσει,	 θα	 αναδείξουμε	 την	
ανελαστική	 πολιτική	 που	 εφάρμοσε	 έναντι	 των	 μειονοτήτων,	 με	 έμφαση	 στην	 αυταρχική	 γλωσσική	 –	
εκπαιδευτική	πολιτική	του	εναντίον	των	Σλαβοφώνων,	λαμβάνοντας	υπόψη	 	και	την	 ιστορική	συγκυρία	των	
παραμονών	του	Β΄	Παγκοσμίου	Πολέμου.	Τέλος,	θα	επιχειρήσουμε	να	εντοπίσουμε	συνέχειες	και	τομές	στην	
άσκηση	 της	 εκπαιδευτικής	 πολιτικής	 προς	 τους	 Σλαβόφωνους	 ανάμεσα	 στο	 μεταξικό	 κράτος	 και	 τις	
προγενέστερες	 κυβερνήσεις,	 βενιζελογενείς	 ως	 επί	 το	 πλείστον,	 κατά	 τη	 χρονική	 περίοδο	 που	 έπεται	 της	
Μικρασιατικής	 Καταστροφής,	 διότι	 οι	 εξελίξεις	 που	 πυροδοτήθηκαν	 από	 αυτό	 το	 γεγονός,	 ανάγκασαν	 τις	
ελληνικές	κυβερνήσεις	να	ασχοληθούν	εκτενέστερα	με	τις	μειονότητες	και	τα	εκπαιδευτικά	τους	ζητήματα.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Μειονότητες,	σλαβόφωνοι,	εκπαιδευτική	πολιτική,	αφομοίωση,	μεταξική	δικτατορία,	εθνική	συνείδηση	

	
	
	
	

Ο	δικτάτορας	Ι.	Μεταξάς	κατέλαβε	την	εξουσία,	με	τη	συναίνεση	του	βασιλιά	Γεωργίου	Β΄	
και	 την	 υποστήριξη	 των	 πιο	 αντιδραστικών	 αστικών	 δυνάμεων,	 με	 πρόσχημα	 τον	
τερματισμό	της	παρατεταμένης	πολιτικής	κρίσης	και	τη	σωτηρία	του	ελληνικού	έθνους	από	
τον	 επερχόμενο	 κομμουνιστικό	 κίνδυνο.	 Η	 μεταξική	 δικτατορία	 μιμήθηκε	 και	 υιοθέτησε	
στοιχεία	και	από	το	φασιστικό	κράτος	του	Μουσολίνι	και	από	το	ναζιστικό	του	Χίτλερ,	όπως	
ήταν:	η	καταστολή	της	πολιτικής	ζωής,	ο	αντικομμουνισμός,	η	απόπειρα	δημιουργίας	ενός	
ισχυρού	και	ελεγχόμενου	κινήματος	νεολαίας,	η	αυστηρή	λογοκρισία	και	ο	ολοκληρωτικός	
έλεγχος	 των	 μέσων	 μαζικής	 ενημέρωσης,	 η	 ανάπτυξη	 ισχυρού	 προπαγανδιστικού	
μηχανισμού,	 η	 αστυνόμευση,	 η	 προβολή	 του	 χαρισματικού	 ηγέτη,	 ο	 φασιστικός	
χαιρετισμός	κ.ά.	
Ωστόσο,	 βασική	 ιδιομορφία	 της	 σε	 σύγκριση	 με	 τις	 άλλες	 δικτατορίες	 του	 ευρωπαϊκού	
μεσοπολέμου	 αποτέλεσε	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 κατόρθωσε	 να	 εκφασίσει	 την	 ελληνική	
κοινωνία.	Χωρίς	να	διαθέτει	οποιοδήποτε	σοβαρό	λαϊκό	έρεισμα	πριν	από	την	επικράτησή	
της–	 γιατί	 πριν	 από	 το	 1936,	 οι	 διάφορες	 φασιστοειδείς	 οργανώσεις	 ήταν	 σαφώς	
περιθωριακές	και	ασήμαντες	στην	Ελλάδα	(Ανδρικόπουλος:	56-57)	-	δεν	κατόρθωσε	να	το	
αποκτήσει	 ούτε	 μετά	 την	 άνοδό	 της	 στην	 εξουσία.	 Επιβλήθηκε	 εκ	 των	 άνω	 και	 μέχρι	 το	
τέλος	 της	 κατέβαλλε	 κοπιώδη	 προσπάθεια,	 για	 να	 πείσει	 για	 τη	 δημοτικότητα	 και	 την	
ωφελιμότητά	της.	Στην	προσπάθειά	της	αυτή	καινοτόμησε	έναντι	όλων	των	προηγούμενων	
κυβερνήσεων,	 χρησιμοποιώντας	 έναν	 ισχυρότατο	 προπαγανδιστικό	 μηχανισμό	 και	
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εφαρμόζοντας,	 χωρίς	 δισταγμό,	 πρωτοφανή	 για	 τα	 μέχρι	 τότε	 ελληνικά	 δεδομένα,	
σκληρότατα	αστυνομικά	μέτρα,	για	όσους	αρνούνταν	να	συμμορφωθούν	στις	επιταγές	της	
Εξαιτίας	 αυτής	 της	 ιδιομορφίας	 και	 της	 ζωτικής	 ανάγκης	 να	 «δημιουργήσει»	 τη	 λαϊκή	
συναίνεση,	 το	 μεταξικό	 καθεστώς	 έδωσε	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	 εκπαίδευση	 και	 στην	
Εθνική	 Οργάνωση	 Νεολαίας	 (Ε.Ο.Ν.),	 την	 κρατική	 οργάνωση	 νέων	 που	 επιβλήθηκε	 ως	
προέκταση	 του	 σχολείου.	Φιλοδοξία	 του	 καθεστώτος	 ήταν	 να	 δημιουργήσει	 το	 δικό	 του	
εκπαιδευτικό	 σύστημα	 και	 να	 χαράξει	 εκ	 νέου	 τους	 σκοπούς	 της	 αγωγής.	 Τα	 κυριότερα	
χαρακτηριστικά	 αυτού	 του	 συστήματος	 ήταν	 η	 έμφαση	 στον	 εθνικό	 χαρακτήρα	 του	
κράτους,	η	εθνικιστική	διδασκαλία,	με	βάση	το	τρίπτυχο	«Πατρίδα,	Θρησκεία,	Οικογένεια»,	
η	 προσήλωση	 στην	 προγονική	 κληρονομιά,	 ο	 εθνικός	φρονηματισμός	 των	 πολιτών	 και	 η	
επιδίωξη	 της	 δημιουργίας	 του	 Γ΄	 Ελληνικού	Πολιτισμού	σε	 συνδυασμό	με	 την	αυταρχική	
κρατική	 παρέμβαση	 στην	 εκπαιδευτική	 διαδικασία	 και	 τον	 πιεστικό	 έλεγχο	 του	
εκπαιδευτικού,	στον	οποίο	αποδίδονταν	ευρύτερες	αρμοδιότητες.	
Ως	 εκ	 τούτου,	 εύκολα	 διαπιστώνει	 κανείς	 ότι	 στο	 πλαίσιο	 του	 «Νέου	 Κράτους»	 που	
επιδίωκε	 να	 διαμορφώσει	 ο	 Ι.	 Μεταξάς	 δεν	 υπήρχε	 χώρος	 για	 μειονότητες.	 Άλλωστε,	 η	
επιβολή	της	εθνικής	ομοιογένειας	αποτελεί	νομοτέλεια	για	κάθε	εθνικό	κράτος,	ακόμα	και	
για	το	πιο	φιλελεύθερο,	πόσο	μάλλον	για	ένα	εθνικιστικό.	Όλες	οι	ελληνικές	κυβερνήσεις	
του	 μεσοπολέμου,	 με	 τον	 ένα	 ή	 τον	 άλλο	 τρόπο	 στόχευαν	 στη	 διαμόρφωση	 της	 εθνικής	
ομοιογένειας.	 Όμως,	 το	 μεταξικό	 κράτος	 απέναντι	 στους	 Σλαβόφωνους	 κατοίκους	 της	
Δυτικής	 Μακεδονίας	 εφάρμοσε	 σκληρά,	 βίαια	 κι	 αυταρχικά	 μέτρα,	 αποσκοπώντας	 στην	
πλήρη	εξάλειψη	των	όποιων	γλωσσικών,	και	γενικότερα	πολιτισμικών	ιδιαιτεροτήτων,	στην	
πλήρη	αφομοίωσή	τους.	
Με	δεδομένα	την	προβληματική	έως	τότε	ενσωμάτωση	του	σλαβόφωνου	πληθυσμού	στον	
ελληνικό	 εθνικό	 κορμό,	 τη	 διατήρηση	 της	 σλαβοφωνίας	 τους,	 τη	 διεκδίκησή	 τους	 από	
εθνικιστικούς	 κύκλους	 της	 Βουλγαρίας,	 τη	 σκόπιμη	 σύνδεση	 του	 συνόλου	 των	
Σλαβοφώνων	 με	 τον	 κομμουνισμό,	 την	 ενίσχυση	 ευρύτερα	 του	 αυταρχισμού	 και	 του	
εθνικισμού,	με	ποικίλες	φασίζουσες	αποχρώσεις,	 ενόψει	 του	επικείμενου	Β΄	Παγκοσμίου	
Πολέμου,	 εκδηλώθηκε	 ψύχωση	 εθνικής	 ανασφάλειας	 από	 το	 σύνολο	 του	 κρατικού	
μηχανισμού	και	οι	σλαβόφωνοι	πληθυσμοί	βρέθηκαν	στο	στόχαστρο.	
Η	 δικτατορία	 της	 4ης	 Αυγούστου	 άσκησε	 εις	 βάρος	 τους	 μισαλλόδοξη,	 αυταρχική,	
κατασταλτική	πολιτική	που	έφτασε	στο	σημείο	να	ποινικοποιήσει	τη	σλαβική	κουλτούρα.	
Ιδιαιτέρως	 κατασταλτικό	 μέτρο	 ήταν	 η	 απαγόρευση	 της	 σλαβοφωνίας.	 Πρόκειται	 για	 τη	
σχετική	 διαταγή	 του	 Γενικού	 Διοικητή	 Μακεδονίας	 (υπ.	 αρ.	 122770/1936,	 «Περί	
αποκαταστάσεως	 της	 ενιαίας	 γλώσσης»),	 η	 οποία	 κοινοποιήθηκε	 σε	 όλα	 τα	 διορισμένα	
κοινοτικά	και	δημοτικά	συμβούλια	της	δικαιοδοσίας	του.	Η	απαγόρευση	της	σλαβοφωνίας	
αφορούσε	όλους	ανεξαιρέτως	τους	Σλαβόφωνους,	ακόμη	και	εκείνους	που	διέθεταν	πέραν	
πάσης	 αμφιβολίας	 ελληνικό	 εθνικό	 φρόνημα.	 Πρέπει,	 ωστόσο,	 να	 επισημανθεί	 ότι	 το	
ακριβές	κείμενο	αυτής	της	διαταγής	δεν	έχει	εντοπιστεί	σε	κάποιο	κρατικό	αρχείο.	Πιθανόν	
το	 μέτρο	 αυτό	 δεν	 είχε	 συμπεριληφθεί	 σε	 κάποιο	 νόμο	 ή	 διάταγμα.	 Εξάλλου,	 εάν	
δημοσιευόταν	 στην	 Εφημερίδα	 της	 Κυβερνήσεως,	 η	 Βουλγαρία	 θα	 το	 εκμεταλλευόταν	
διπλωματικά.	Την	έλλειψη	αυτή	αναπληρώνουν	είτε	οι	αποφάσεις	των	διαφόρων	φορέων	
που	 παρέλαβαν	 τη	 διαταγή	 είτε	 δημοσιεύματα	 στον	 τοπικό	 τύπο	 είτε	 οι	 προφορικές	
μαρτυρίες	 αυτών	 που	 υπέστησαν	 τα	 κατασταλτικά	 μέτρα	 (Κάραμποτ,	 1997:	 265;	
Κωστόπουλος,	2008:	163-164).	
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Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	αποτελεί	η	απόφαση	του	Κοινοτικού	Συμβουλίου	του	Άργους	
Ορεστικού,	 το	 οποίο	 συνεδρίασε	 εν	 απαρτία	 στις	 27-01-1937:	 «Οφείλομεν	 να	
ενστερνισθώμεν	πάντες	τας	αρχάς	και	τας	ιδέας	της	Κυβερνήσεως	και	να	εργασθώμεν	διά	
την	 τόνωσιν	 του	 Εθνικού	 φρονήματος	 και	 των	 ιδανικών	 του	 γένους,	 εφ’	 ων	 πάντοτε	
βασίζεται	 η	 ευημερία	 και	 η	 δόξα	 της	 Πατρίδος.	 Ως	 εκ	 των	 μέσων	 διά	 την	 επιτυχίαν	 του	
σκοπού	τούτου	θεωρώ	και	τον	οριστικόν	τερματισμόν	του	όχι	ευχαρίστου	φαινομένου	το	
οποίον	 παρατηρείται	 εις	 την	 Κωμόπολίν	 μας	 δηλ.	 της	 χρήσεως	 ξένων	 γλωσσικών	
ιδιωμάτων.	 Και	 ναι	 μεν	 εκ	 της	 γλώσσης	 δεν	 τεκμαίρεται	 το	 Εθνικόν	φρόνημα,	 αλλ’	 είναι	
αδικαιολόγητον	 και	 Εθνικώς	 επιζήμιον	 ύστερα	 από	 25ετή	 ελεύθερον	 βίον	 να	 ακούωνται	
ξέναι	 γλώσσαι	 αντί	 της	 Ελληνικής	 γλώσσης	 […]	 Το	 Κοινοτικόν	 Συμβούλιον	 [ύστερα	 από	
πρόταση	του	Προέδρου]	αποφαίνεται	ομοφώνως:	να	ομιλήται	εφεξής	εν	παντί	και	πάντοτε	
μόνον	 η	 Εθνική	 μας	 γλώσσα.	 […]	 Αντίγραφον	 της	 παρούσης	 να	 τοιχοκολληθή	 εις	 τα	
δημοσιώτερα	 μέρη	 της	 Κωμοπόλεώς	 μας	 και	 να	 τονισθή	 εις	 τους	 κατοίκους	 ότι	 η	
παράβασις	ταύτη	θα	συνεπάγεται	σκληράς	συνεπείας»	(Μακεδονική,	αρ.	φ.	411:1937).	
Επίσης,	στο	συγκεκριμένο	μέτρο	αναφερόταν	και	ο	δάσκαλος	Γ.	Παπαδόπουλος	σε	έκθεση	
που	 συνέταξε	 το	 1938:	 «Πρώτον	 μέλημα	 των	 εν	 τοις	 διαφόροις	 νομοίς	 του	 Κράτους	
αντιπροσώπων	 της	 Εθνικής	 Κυβερνήσεωςυπήρξεν	 η	 αυστηροτάτη	 απαγόρευσις	 της	
χρησιμοποιήσεως	 της	 Μακεδονικής	 (λέγε	 Βουλγαρικής)	 εις	 τας	 οδούς,	 τα	 κέντρα,	 τας	
συναλλαγάς	και	εις	πάσαν	εν	γένει	συναφή	περίπτωσιν.	Το	μέτρον	τούτο	εφαρμόζεται	μετά	
πολλής	 λεπτότητος,	 ίνα	 μη	 προκαλή	 αντιδράσεις	 και	 δυσαρέστους	 προστριβάς,	 έχει	 δε,	
πλην	 της	 επιφανειακής	 του	 σημασίας	 (της	 από	 γλωσσικής	απόψεως	 ενιαίας	 εμφανίσεώς	
μας)	και	βαθυτέραν	τοιαύτην:	ότι	τα	νέα	παιδιά	θ’	αντιληφθούν	επί	τέλους	ότι	ζουν	εις	την	
Ελλάδα	και	ότι	το	μάθημα	των	Ελληνικών	δεν	διδάσκεται	εις	τα	σχολεία	ως	ξένον	μάθημα.	
Αποτέλεσμα,	 εξαρτηθέν	 από	 της	 εφαρμογής	 του	ως	 ανωτέρω	μέτρου,	 υπήρξεν	 το	 να	 μη	
άδωνται	πλέον	εις	τους	δρόμους	και	τας	οικίας	των	Δυτικομακεδονικών	πόλεων	–	και	δη	
εις	την	γενέτειραν	του	Μ.	Αλεξάνδρου-	βουλγαρικά	άσματα»	(Γ.Α.Κ.,	Κ.Υ.,	Αρχείο	Ι.	Μεταξά,	
φ.	36,	Γ.	Παπαδόπουλος,1938:	3-4).	
Ο	 ισχυρισμός	 ότι	 το	 μέτρο	 εφαρμοζόταν	 «…μετά	 πολλής	 λεπτότητος,	 ίνα	 μη	 προκαλή	
αντιδράσεις	και	δυσαρέστους	προστριβάς»	ασφαλώς	αμφισβητείται,	δεδομένου	ότι	και	η	
βιαιότητα	 της	απαγόρευσης	ήταν	πρωτοφανής	 και	 η	 δυσαρέσκεια	που	προκάλεσε	στους	
Σλαβόφωνους	 έντονη.	 Σύμφωνα	 με	 μαρτυρία	 δασκάλου	 της	 εποχής,	 όποιος	
συλλαμβανόταν	να	μιλάει	το	ντόπιο	σλαβικό	ιδίωμα,	«τα	βουλγάρικα»,	όπως	το	ονόμαζαν,	
παραπεμπόταν	σε	αυτόφωρο	και	τιμωρούνταν	ανάλογα	με	την	οικονομική	δυνατότητα	και	
την	 κοινωνική	 του	 θέση.	 Η	 ποινή	 ξεκινούσε	 από	 απλή	 επίπληξη	 και	 έφθανε	 έως	 βαρύ	
χρηματικό	 πρόστιμο,	 	 φυλάκιση,	 βασανιστήρια,	 εξορία.	 Και	 επειδή	 οι	 χωροφύλακες	
έπαιρναν	 ποσοστά	 από	 τα	 πρόστιμα,	 εξορμούσαν	 με	 ιδιαίτερο	 ζήλο	 να	 εκπληρώσουν	 το	
«εθνικό	αυτό	καθήκον»	(Κωστόπουλος,	2008:	167).	Η	βίαιη	απαγόρευση	της	μητρικής	τους	
γλώσσας	 οδηγούσε	 τους	 γεροντότερους	 σε	 συγκρίσεις	 με	 την	 εποχή	 της	 Οθωμανικής	
Αυτοκρατορίας	 και	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 οι	 ελληνικές	 αρχές	 ήταν	 χειρότερες	 από	 τις	
Οθωμανικές,	γιατί	οι	Οθωμανοί	τουλάχιστον,	όπως	έλεγαν,	«δεν	τους	κόβανε	τη	γλώσσα»	
(Κάραμποτ,	1997:	265).	
Στην	εκστρατεία	που	εξαπολύθηκε	για	την	αφομοίωση	των	Σλαβοφώνων	της	Δυτικής	
Μακεδονίας	 και	 ιδιαίτερα	 για	 το	 γλωσσικό	 εξελληνισμό	 τους,	 αιχμή	 του	 δόρατος	
αποτέλεσε	το	σχολείο.	Ανάμεσα	στα	αναγκαία	μέτρα	που	προτείνονταν	για	το	σκοπό	
αυτό	ξεχώριζαν	τα	ακόλουθα:	α)	διαμόρφωση	ενός	άρτιου	δημοτικού	σχολείου,	πλήρως	
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εξοπλισμένου	 με	 εποπτικά	 μέσα∙	 β)	 ίδρυση	 νηπιαγωγείων	 με	 υποχρεωτική	 φοίτηση	
των	 νηπίων,	 ώστε	 η	 εκμάθηση	 της	 ελληνικής	 να	 γίνεται	 σαν	 μητρική	 γλώσσα∙	 γ)	
σύσφιξη	 σχέσεων	 σχολείου	 και	 γονέων∙	 δ)	 εξωσχολική	 δράση	 των	 δασκάλων	 και	
θέσπιση	πρόσθετων	 ηθικών	 και	 υλικών	αμοιβώνγια	 τους«άξιους	 εκπαιδευτικούς»∙	 ε)	
συμμετοχή	 στην	 Ε.Ο.Ν.∙	 στ)	 ίδρυση	 νυχτερινών	 σχολών∙	 ζ)	 μαθητικά	 συσσίτια∙	 η)	
ίδρυση	οικοτροφείων	για	τους	ξενόφωνους.	Οι	οικότροφοι	θα	επιλέγονταν	όχι	μόνο	με	
κριτήριο	 τα	 σχολικά	 προσόντα,	 αλλά	 και	 με	 κριτήριο	 τον	 επιδιωκόμενο	 σκοπό	 της	
αφομοίωσης.	 Επίσης,	 κρινόταν	 καλό	 να	 συνεχίζουν	 τις	 σπουδές	 τους	 σε	 σχολεία	 της	
μέσης	εκπαίδευσης,	αλλά	και	περαιτέρω,	στις	Στρατιωτικές	Σχολές,	στο	Πανεπιστήμιο,	
στο	Πολυτεχνείο,	στις	Διδασκαλικές	Ακαδημίας	κτλ.	Για	τη	μετασχολική	περίοδο	μέχρι	
τη	στρατιωτική	τους	θητεία,	η	Ε.Ο.Ν.,	καταλλήλως	προσαρμοσμένη	στο	περιβάλλον	του	
χωριού	 και	 στις	 επαγγελματικές	 ανάγκες,	 θα	 μπορούσε	 να	 συνεχίσει	 το	 έργο	 του	
σχολείου∙	 θ)	 δημιουργία	 βιβλιοθηκών	 και	 αναγνωστηρίων,	 καθώς	 και	 άλλων	
κοινωφελών	 πολιτιστικών	 έργων,	 προκειμένου	 «[…]	 τον	 περισσότερον	 χρόνον	 το	
ξενόγλωσσο	παιδί	να	ευρίσκεται	υπό	την	άμεσον	επίδρασιν	του	σχολικού	μορφωτικού	
παράγοντος	 και	 να	 συζή	 πλουσίαν	 και	 αξιόλογον	 σχολικήν	 ζωήν»∙	 ι)	 δημιουργία	
τοπικών	 συλλόγων	 «προς	 εξάλειψιν	 ξένης	 γλώσσης»,	 Εθνικιστικών	 Οργανώσεων	 και	
Σωματείων,	προσκοπικών	ομάδων	(Γ.Α.Κ.,	Κ.Υ.,	Αρχείο	Ε.Ο.Ν.,	φ.	13,	εμπιστ.	316:	1939).	
Ο	τύπος	 της	σχολικής	γλώσσας	με	 τον	οποίο	επιδιωκόταν	ο	γλωσσικός	εξελληνισμός	 των	
Σλαβοφώνων	 ήταν	 ένας	 συνδυασμός	 δημοτικής	 στις	 τέσσερις	 μικρότερες	 τάξεις	 του	
δημοτικού	σχολείου	και	καθαρεύουσας	στις	άλλες.	Ο	ίδιος	ο	 Ι.	Μεταξάς,	απευθυνόμενος	
σε	 εκπαιδευτικούς	 λειτουργούς	 των	 Σερρών,	 τόνισε	ότι	 «[…]	 καθήκον	 των	 εκπαιδευτικών	
της	Βορείου	Ελλάδος	είνε	να	εξυψώσουν	το	εθνικόν	φρόνημα	των	Ελληνοπαίδων.	Ομιλών	
δε	 προς	 αυτούς	 και	 περί	 του	 γλωσσικού	 ζητήματος,	 είπεν	 ότι	 οι	 διδάσκαλοι	 πρέπει	 να	
επιδοθούν	 μετά	 ζήλου	 και	 συστηματικώς	 εις	 την	 καλλιέργειαν	 της	 γλώσσης	 τόσον	 της	
δημοτικής	όσον	και	της	καθαρευούσης»	(Καγκαλίδου,	1999:153).	
Ωστόσο,	 σε	 επιστολή	 του	 Ι.	 Μεταξά	 προς	 τους	 Γενικούς	 Επιθεωρητές	 της	 Στοιχειώδους	
Εκπαίδευσης	 και	 Επιθεωρητές	 Δημοτικών	 Σχολείων	 επέκρινε	 το	 γεγονός	 ότι	 αρκετοί	
εκπαιδευτικοί,	 σε	 αντίθεση	 με	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα,	 στις	 τέσσερις	 κατώτερες	 τάξεις	
του	 δημοτικού	 είτε	 δίδασκαν	 πλημμελώς	 τη	 δημοτική	 γλώσσα	 είτε	 δεν	 τη	 δίδασκαν	
καθόλου,	 αντικαθιστώντας	 την	 με	 την	 καθαρεύουσα.	 Γι’	 αυτό,	 ζητούσε	 από	 τους	
επιθεωρητές	 μεγαλύτερη	προσοχή	 και	 παρακολούθηση	 των	 δασκάλων	στο	 ζήτημα	αυτό,	
καθώς	και	 λήψη	αυστηρότατων	μέτρων	εναντίον	εκείνων	που	δεν	συμμορφώνονταν	στις	
οδηγίες	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 (Μεταξάς,	 στο		
http://digital.lib.auth.gr/record/38402).	
Βαρύνουσα	σημασία	είχε	η	δράση	των	δασκάλων,	η	σχολική	και	 ιδιαίτερα	η	εξωσχολική,	
καθώς	βαφτίστηκαν	«απόστολοι»	του	έθνους	και	επιφορτίστηκαν	με	ευρύτερες	ευθύνες.	Ο	
Υπουργός	 Παιδείας	 Κ.	 Γεωργακόπουλος,	 απευθυνόμενος	 στους	 εκπαιδευτικούς	
λειτουργούς,	με	αφορμή	την	έναρξη	του	σχολικού	έτους	1936-1937,τόνισε	μεταξύ	άλλων:	
«Δεν	είσθε	απλοί	υπάλληλοι,	που	επιδιώκουν	υλικά	ανταλλάγματα,	ως	μόνην	αμοιβήν	των	
κόπων	των.	Είσθε	απόστολοι	του	Έθνους,	δημιουργοί	του	μέλλοντός	του,	συντελεσταί	της	
ευτυχίας	του.	Η	αποστολή	σας,	δεν	τελειώνει	με	την	διδασκαλίαν	του	μαθήματος	εντός	του	
σχολείου.	Και	εκτός	αυτού,	έχετε	πολλά	να	κάμητε.	Εμφανίζετε	παντού,	μέχρις	αυτών	των	
πλέον	μακρυνών	σημείων	 της	Χώρας,	 την	έννοιαν	 του	Κράτους	και	δι’	αυτό	οφείλετε,	 να	
είσθε	 ζωντανά	 παραδείγματα	 του	 πατριώτου,	 του	 ηθικού,	 του	 νομοταγούς	 και	 του	
εργατικού	πολίτου».	Ειδικότερα	για	τους	εκπαιδευτικούς	που	υπηρετούσαν	σε	ξενόφωνα	
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μέρη	όριζε	ως	υποχρέωσή	τους	«[…]	να	διδάξουν	και	εις	τους	λοιπούς	εκτός	των	μαθητών,	
κατοίκους,	 την	 ελληνικήν	 γλώσσαν.	 Θα	 παρακολουθήσω	 την	 επί	 του	 σημείου	 τούτου	
δράσιν	 και	 πρωτοβουλίαν	 των	 διδασκάλων	 και	 η	 αμοιβή	 των	 επιτυχώς	 εργαζομένων	 θα	
είναι	μεγάλη»	(Εκπαιδευτικά	Χρονικά,	τ.	38,	1936:	66-68;	Φεσσόπουλος,	χ.χ.:	83).		
Εκπαιδευτικοί,	θιασώτες	του	μεταξικού	καθεστώτος,	ανέλαβαν	την	εθνική	διαπαιδαγώγηση	
της	νεολαίας	με	διαλέξεις	 -	διδασκαλίες	στα	μέλη	 της	Ε.Ο.Ν.,	με	άρθρα	τους	στον	 τοπικό	
τύπο	 και	 με	 δημόσιους	 λόγους	 στις	 διάφορες	 τελετές.	 Μάλιστα,	 ως	 κίνητρο	 σε	 αυτούς,	
προκειμένου	 να	 προσφέρουν	 εθνική	 και	 εξωσχολική	 εργασία,	 ορίστηκαν	 και	 χρηματικές	
αμοιβές.	Έτσι,	ύστερα	από	πρόταση	του	επιθεωρητή	των	δημοτικών	σχολείων	Φλώρινας,	το	
Εποπτικό	Συμβούλιο	απένειμε	χρηματικό	βραβείο	1.000	δρχ.	στον	Τρυφ.	Βρίτσιο,	διευθυντή	
του	Α΄	Δημοτικού	σχολείου	Φλώρινας	και	στον	 Ι.	Στεργιόπουλο,	διευθυντή	του	Δημοτικού	
σχολείου	 Εθνικού,	 διότι	 εργάσθηκαν	 «εθνικώς»	 και	 «εξωσχολικώς»,	 «μετά	 ζήλου	
παραδειγματικού»	 (Μακεδονική,	 αρ.	 φ.	 430:	 1937;	 	 Μακεδονική,	 αρ.	 φ.	 457:1938).	 Ο	
τοπικός	 τύπος	 κατέγραφε	 με	 εγκωμιαστικά	 σχόλια	 «τις	 διδασκαλίες»	 αυτών	 των	
εκπαιδευτικών	–	διαφωτιστών:	 «Και	 την	 εβδομάδα	αυτήν	συνεχίσθησαν	αι	προς	 τα	μέλη	
της	Εθνικής	Νεολαίας	διδασκαλίαι	εις	το	Γ΄	Δημ.	Σχολείον	με	μεγαλείτερον	 [sic]	 ζήλον	και	
ενθουσιασμόν.	Ούτω	την	παρελθούσαν	Δευτέραν	ωμίλησεν	υπέροχα	και	διδακτικώτατα	ο	
ακούραστος	 Επιθεωρητής	 των	 Δημ.	 Σχολείων	 κ.	 Άλεξ.	 Αλεξόπουλος	 με	 θέμα	 «Ηθική	
διαπαιδαγώγησις».	Την	Τετάρτην	το	βράδυ	επίσης	και	του	καθηγητού	του	Γυμνασίου	μας	κ.	
ΠαπαΚωνσταντινίδου	[sic]	η	διδασκαλία	του	«η	πνευματική	κατάρτισις»	υπήρξεν	υπέροχος	
και	λίαν	ενδιαφέρουσα.	Την	Πέμπτην	ο	κ.	Στέργιος	Τριανταφυλλίδης	διευθυντής	του	Ε΄	Δημ.	
Σχολείου	 ανέπτυξεν	 γλαφυρώτατα	 το	 θέμα	 του	 η	 Ιστορία	 με	 σαφήνειαν	 καταπληκτική»	
(Μακεδονική,	αρ.	φ.	458,1938).	
Ωστόσο,	 μεγάλες	 ελπίδες	 για	 τον	 εθνικό	 φρονηματισμό	 των	 νέων	 και	 τη	 διαμόρφωση	
ελληνικής	 εθνικής	 συνείδησης	στήριζε	 το	μεταξικό	 καθεστώς	στην	 Ε.Ο.Ν.	 Σύμφωνα	με	 το	
δάσκαλο	 Γ.	 Παπαδόπουλο,	 «αι	 Οργανώσεις	 της	 Εθνικής	 Νεολαίας	 αποτελούν	
αναμφισβητήτως	 φυτώρια	 καλλιεργείας	 και	 αναπτύξεως	 Εθνικής	 συνειδήσεως,	 εις	 την	
Δυτικήν	 Μακεδονίαν,	 μάλιστα,	 ο	 ρόλος	 των	 θα	 είναι	 σημαντικός	 και	 ουσιαστικός	 […]	 η	
ίδρυσης	της	Εθνικής	Οργανώσεως	Νεολαίας	εν	τη	Δυτική	Μακεδονία,	υπήρξεν	αφορμή	να	
διαπιστώσομεν	 διά	 μίαν	 ακόμη	 φοράν	 τας	 διαθέσεις	 του	 σλαυοφώνου	 στοιχείου	 εκ	 της	
σχετικής	απροθυμίας	ην	επέδειξε	τούτο	προς	την	σχετικήν	προσπάθειαν	των	αρμοδίων	εν	
αντιθέσει	 προς	 το	 προσφυγικόν	 και	 το	 εκ	 Παλαιάς	 Ελλάδος	 τοιούτον,	 το	 οποίον	
ενθουσιωδώς	 και	 αυθορμήτως	 έσπευσε	 να	 καταταγή	 αθρόως	 εις	 τας	 τάξεις	 της	 ΕΟΝ.»	
(Γ.Α.Κ.,	 Κ.Υ.,	 Αρχείο	 Ι.	 Μεταξά,	 φ.	 36,	 Γ.	 Παπαδόπουλος:	 4).Επίσης,	 ο	 ίδιος	 ο	 νομάρχης	
Φλώρινας,	 ανταποκρινόμενος	 στην	 εντολή	 της	 Γενικής	 Διοίκησης	 Μακεδονίας	 (υπ’	 αρ.	
193467,	βάσει	του	Α.Ν.	334)	«[…]	δι’	ης	εντέλλεται	την	ανάγκην	της	ενσωματώσεως	εν	τη	
Εθνική	 Οργανώσει	 Νεολαίας	 απάντων	 των	 νέων	 Ελλήνων	 υπηκόων	 [...]»,	 ανέλαβε	 την	
οργάνωση	δεκαπενθήμερου	προγράμματος	διαλέξεων	 -	 διδασκαλιών	 για	 την	 εκπαίδευση	
των	φαλαγγιτών.	Οι	 εισηγητές	μπορούσαν	 να	ορίσουν	 κατά	 την	 κρίση	 τους	 τις	 θεματικές	
ενότητες,	αλλά	τους	προέτρεπε	«[…]	όπως	επεκτείνωσι	τας	διδασκαλίας	των	εν	τω	γενικώ	
πλαισίω	της	τριλογίας	Πατρίς-Θρησκεία-	Οικογένεια»	(Μακεδονική,	αρ.	φ.	455:	1937).	
Στην	 πραγματικότητα,	 εκπαιδευτικοί	 και	 μαθητές	 υποχρεώνονταν	 να	 ενταχθούν	 στην	
Οργάνωση,	 παρόλο	 πουστις	 επίσημες	 διακηρύξεις	 του	 καθεστώτος	 γινόταν	 λόγος	 για		
εκούσια	 προσχώρηση.	 Ενδεικτικό	 παράδειγμα	 του	 ασφυκτικού	 κλοιού	 στον	 οποίο	
βρέθηκαν	παρέχει	το	ακόλουθο	απόσπασμα	από	το	λόγο	που	εκφώνησε	ο	Ι.	Μεταξάς	προς	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

711									

τους	 ανώτερους	 υπαλλήλους	 του,	 την	 ημέρα	 ανάληψης	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας:	 «Και	
εκείνος	 ο	 οποίος	 θα	 έχη	 αντίθετον	 γνώμην	 οφείλει	 να	 υποκύψη	 και	 να	 παραδεχθή	 την	
γνώμην	μου	[…]	ουδεμία	αντίστασις	επιτρέπεται	πλέον.	Διότι	αντίστασιν	δεν	εννοώ	μονάχα	
εκείνην	 την	 οποίαν	 φυσικά	 κανείς	 δεν	 μπορεί	 να	 φέρη,	 δηλαδή	 από	 απόψεως	 τυπικής,	
αλλά	 και	 εσωτερικής,	 δηλαδή	 την	 έλλειψιν	 της	 ιεραρχίας	 και	 υποταγής	 εν	 διανοία.	 […]	
Οφείλετε	να	γνωρίζετε	ότι	η	Εθνική	Οργάνωσις	της	Νεολαίας	είναι	θεσμός	κρατικός,	έργον	
μου,	 επί	 του	 οποίου	 στηρίζω	 τας	 μεγίστας	 ελπίδας.Προσεπαθήσαμεν	 τελευταίως	 να	 τον	
προσαρμόσωμεν	 και	 με	 το	 σχολείον	 ούτως	 ώστε	 να	 αλληλοσυμπληρούνται.	 Επί	 του	
ζητήματος	αυτού,	Κύριοι,	είμαι	αποφασιμένος	εάν	παρουσιασθή	οιαδήποτε	αντίδρασις,	να	
την	 θραύσω	 κατά	 τρόπον	 αμείλικτον.	 Θα	 σας	 παρακαλέσω	 επομένως	 επί	 του	 ζητήματος	
αυτού	να	μη	μου	παρουσιασθή	ποτέ	από	κανέναν	εκπαιδευτικόν	αντίδρασις,	όχι	φανερά	
βέβαια	που	δεν	θα	το	κάμη,	αλλ’	ούτε	υπόκωφος»	(Δημαράς,	1986:	190).		
Καταρχάς,	οι	εκπαιδευτικοί	ήταν	υποχρεωμένοι	ναστηρίξουν	την	Ε.Ο.Ν.,	να	χαιρετούν	τους	
μαθητές	φασιστικά	και	να	μιλούν	με	ιδιαίτερο	τρόπο	και	σεβασμό	στους	βαθμοφόρους	της	
Οργάνωσης	 (Αγγελής,	2006:	130;	Καλαντζής,	2002:	60-61).	Εξάλλου,	η	συμμετοχή	τους	σε	
αυτήν	αποτελούσε	κριτήριο	της	επαγγελματικής	τους	επάρκειας:	«Εις	το	μέλλον	δεν	είναι	
δυνατόν	 να	 θεωρήται	 ως	 υπηρεσία	 του	 Επιθεωρητού	 επαρκής	 η	 εκτέλεσις	 του	 τυπικού	
μέρους	 της	 διδασκαλίας,	 αλλ’	 η	 εκπλήρωσις	 του	 πλήρους	 μορφωτικού	 σκοπού	 του	
επιδιωκομένου	υπό	του	σχολείου,	ομού	μετά	της	Εθνικής	Οργανώσεως	Νεολαίας.	Μόνον	
αύτη	θα	λαμβάνηται	του	λοιπού	ως	γνώμων	και	κριτήριον	της	εργασίας	των	εκπαιδευτών»	
(Αγγελής,	2006:	129).	
Η	 Ε.Ο.Ν.	 είχε	 αλώσει	 το	 σχολείο.	 Κάθε	 Τετάρτη	 ήταν	 αφιερωμένη	 στην	 εκπαίδευση	 της	
Οργάνωσης,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 παραφορτώνεται	 το	 σχολικό	 πρόγραμμα	 των	 άλλων	
ημερών,	 και	 κάθε	 Κυριακή	 ήταν	 αφιερωμένη	 σε	 εκκλησιασμό	 και	 σε	 όποιες	 άλλες	
δραστηριότητές	της.	Αν	κάποιος	μαθητής	ή	μαθήτρια	απουσίαζε	είκοσι	φορές	από	αυτές	τις	
συναντήσεις,	έπαιρνε	αποβολή	από	το	σχολείο.	Μάλιστα,	ο	ίδιος	ο	Ι.	Μεταξάς	ομολογούσε	
με	 κυνισμό:	 «Μη	 νομίσετε	 ότι	 είναι	 δυνατόν	 Διευθυντής	 Σχολείου	 να	 απαλλάξη	 τους	
απουσιάζοντας	από	την	ΕΟΝ.	Και	ο	Διευθυντής	ιδιωτικού	σχολείου	νομίζετε	ότι	μπορεί	να	
το	κάμη;	Θα	πάη	εις	την	Επιτροπήν	του	εκτοπισμού.	Είναι	να	λέγωνται	αυτά	τα	πράγματα;»	
(Πρακτικά	–	Β΄	Διάσκεψης	Περιφερειακών	Διοικητών	και	Διοικητριών	ΕΟΝ,	τ.	Α΄,	1940:	398).	
Αν,	 παρόλα	 αυτά,	 υπήρχαν	 μαθητές	 που	 εξακολουθούσαν	 ακόμα	 να	 μιλούν	 το	 σλαβικό	
ιδίωμα,	τότε	υποβάλλονταν	σε	ξυλοδαρμό.		
Μολαταύτα,	 η	 συμμετοχή	 των	 εκπαιδευτικών	 στην	 Ε.Ο.Ν.	 και	 η	 ανάπτυξη	 εξωσχολικής	
δράσης	εκ	μέρους	τους	δεν	ήταν	η	προσδοκώμενη.	Ενδεικτικά,	από	στοιχεία	της	έκθεσης	
του	επιθεωρητή	δημοτικών	σχολείων,	Αλεξ.	Αλεξόπουλου	για	την	εκπαιδευτική	περιφέρεια	
Φλώρινας,	προκύπτει	ότι	από	τους	225	περίπου	εκπαιδευτικούς	μόλις	οι	75	συμμετείχαν	
στην	 Οργάνωση,	 από	 τους	 οποίους	 οι	 30	 ήταν	 βαθμοφόροι.	 Και	 από	 αυτούς	 τους	
συμμετέχοντες	 μόνο	 οι	 50	 διακρίνονταν	 για	 την	 ενθουσιώδη	 και	 «μετά	 ζήλου	 και	
προθυμίας»	 εργασία	 στην	Οργάνωση.	Αρκετά	παραδείγματα	απροθυμίας	 ή	 κατά	ανάγκη	
προσφοράς	 εργασίας	 στην	 Ε.Ο.Ν.	 περιλαμβάνονται	 στην	 έκθεση	 του	 επιθεωρητή.	
Χαρακτηριστικά	 παραδείγματα:	 ένας	 δάσκαλος	 από	 το	 Στ΄	 Πεντατάξιο	 Δημοτικό	 σχολείο	
Φλώρινας	 αποχώρησε	 οικειοθελώς	 από	 την	 ΕΟΝ,	 μολονότι	 ήταν	 βαθμοφόρος,	 χωρίς	 να	
αναφέρεται	η	αιτιολογία,	ενώ	μία	δασκάλα	συνάδελφός	του	στο	σχολείο	δεν	προσέφερε	
υπηρεσίες	στην	Οργάνωση	«[…]	ή	μη	μόνον	εκείνας	ας	εκ	καθήκοντος	ανέλαβεν	έναντι	των	
μαθητών	της».	Απροθυμία	συμμετοχής	στην	ΕΟΝ	επέδειξε	και	η	διευθύντρια	του	εν	λόγω	
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σχολείου	 η	 οποία	 «ειργάσθη	 μετά	 μεγίστης	 προθυμίας	 εις	 τα	 μαθητικά	 συσσίτια	 ως	
γραμματεύς	 της	Κεντρικής	 Επιτροπής	 των	Εφορειών	Μαθητικών	συσσιτίων	 των	σχολείων	
της	πόλεως	ουχί	όμως	και	εις	την	ΕΟΝ,	αν	και	εκλήθη	ν’	αναλάβη	διεύθυνσιν	γραφείου	της	
Διοικήσεως».	 Επίσης,	στο	 Γ΄	Εξατάξιο	Δημοτικό	σχολείο	Φλώρινας,	δάσκαλος	αποχώρησε	
οικειοθελώς	από	την	Oργάνωση	«[…]	εν	ω	εκλήθη	κατά	το	παρελθόν	υπό	του	κ.	Νομάρχου	
να	προσφέρη	τας	υπηρεσίας	του	εις	την	ΕΟΝ»,	με	το	πρόσχημα	ότι	δεν	του	απονεμήθηκε	ο	
βαθμός	 του	 τετράρχου,	 όπως	 του	 άρμοζε,	 αλλά	 αυτός	 του	 λοχία.	 Επιπλέον,	 ο	 εν	 λόγω	
δάσκαλος	κατηγορήθηκε	ότι	«[…]	έχει	ιδίαν	αντίληψιν	περί	της	εννοίας	της	πειθαρχίας	και	
της	 υπαλληλικής	 ιεραρχίας,	 δεν	 επιδεικνύει	 τον	 εμπρέποντα	 σεβασμόν	 προς	 τας	
προϊσταμένας	 του	 αρχάς	 και	 ουδ’	 αυτόν	 τον	 οφειλόμενον	 χαιρετισμόν	 αποτείνει	 προς	
αυτάς».	Τέλος,	δύο	εκπαιδευτικοί	κατηγορήθηκαν	ως	κομμουνιστές	και	απομακρύνθηκαν	
από	την	υπηρεσία.	Πρόκειται	για	μία	δασκάλα	από	το	δημοτικό	σχολείο	Τριγώνου	και	έναν	
δάσκαλο	 από	 το	 Ζ΄	 Μονοτάξιο	 Δημοτικό	 σχολείο	 Φλώρινας,	 ο	 οποίος	 μάλιστα	
καταδικάστηκε	 από	 την	 επιτροπή	 Ασφάλειας	 σε	 εξορία	 (Γ.Α.Κ.	 Φλώρινας,	 Αρχείο	 Δ/νσης	
Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης,	φ.	42,	1939-1940).	
Ενδιαφέρουσα	 είναι,	 επίσης,	 η	 σύγκριση	 με	 την	 έκθεση	 του	 ίδιου	 επιθεωρητή	 για	 την	
προηγούμενη	σχολική	 χρονιά	 1938-1939	 (Γ.Α.Κ.	Φλώρινας,	 Αρχείο	Δ/νσης	Πρωτοβάθμιας	
Εκπαίδευσης,	 φ.	 41,	 1938-1939).Από	 τους	 222	 συνολικά	 εκπαιδευτικούς	 μόνο	 οι	 24	
συμμετείχαν	στην	Ε.Ο.Ν.,	παρόλο	που	πολύ	περισσότεροι	εκπαιδευτικοί	επέδειξαν	ζήλο	και	
αφοσίωση	στο	έργο	τους	και	ανέπτυξαν	πολύ	καλή	ή	ακόμα	και	εξαίρετη	κοινωνική	δράση,	
σύμφωνα	πάντα	με	την	αξιολόγηση	του	επιθεωρητή.	Όπως	είναι	φανερό,	το	επόμενο	έτος	
επήλθε	πράγματι	αύξηση	του	αριθμού	των	συμμετεχόντων	στην	Οργάνωση.	Πρέπει,	όμως,	
να	 ληφθεί	 υπόψη	 και	 το	 γεγονός	 της	 ανάληψης	 του	 Υπουργείου	 Παιδείας	 από	 τον	 Ι.	
Μεταξά	(29-11-1938),	που	σηματοδότησε	την	έναρξη	μιας	πιο	συστηματικής	προσπάθειας	
για	 πλήρη	 έλεγχο	 του	 εκπαιδευτικού	 μηχανισμού	 και,	 συγχρόνως,	 προώθησης	 του	
εγχειρήματος	της	Ε.Ο.Ν.		
Σε	γενικές	γραμμές,	η	στάση	των	εκπαιδευτικών	φαίνεται	ότι	δεν	ήταν	ακριβώς	εκείνη	που	
επιθυμούσε	 το	 μεταξικό	 καθεστώς,	 χωρίς	 αυτό	 να	 σημαίνει	 ότι	 έφτασαν	 και	 σε	 επίπεδο	
μαζικής	 αντίδρασης.	 Άλλωστε,	 η	 διάλυση	 των	 συνδικαλιστικών	 τους	 οργανώσεων	
καθιστούσε	 δυσχερή	 την	 οργανωμένη	 μαζική	 αντίσταση	 (Καλαντζής:	 62).	 Από	 μαρτυρίες	
μαθητών	 της	 εποχής	 και	 από	 έκθεση	 του	 Γ.	 Θ.	 Φεσσόπουλου,	 πρώην	 επικεφαλής	 της	
Υπηρεσίας	Άμυνας	του	Κράτους,	συνάγεται	ότι	οι	δάσκαλοι	συνήθως	έκαναν	το	έργο	που	
τους	επιβαλλόταν	(Ε.Ο.Ν.,	προπαγανδιστικές	εκδηλώσεις	κ.ο.κ)	περισσότερο	με	δυσφορία	
παρά	με	ενθουσιασμό	και	όρεξη	(Αγγελής,	2006:	141).		
Επιπροσθέτως,	 το	 καθεστώς	 της	 4ης	 Αυγούστου	 τους	 ασκούσε	 πιεστικό	 έλεγχο,	
επιδιώκοντας	 εκβιαστικά	 να	 τους	 μετατρέψει	 σε	 προπαγανδιστές	 των	 πολιτικών	 του	
επιδιώξεων	 και	 καθιστώντας	 τους	 στην	 πραγματικότητα	 ομήρους	 στη	 διάθεση	 των	
διοικητικών	προϊσταμένων	τους,	των	τοπικών	αρχών	και	των	αξιωματούχων	της	Ε.Ο.Ν.	Η	μη	
τήρηση	 του	 καθήκοντος	 συνεπαγόταν	 σκληρές	 κυρώσεις	 (απολύσεις,	 εκτοπίσεις,	 εξορία).	
Εύγλωττο	 παράδειγμα	 των	 πιέσεων	 και	 του	 εκφοβισμού	 που	 δέχονταν	 οι	 εκπαιδευτικοί	
αποτελεί	 η	 εγκύκλιος	 του	 νομάρχη	 Φλώρινας,	 με	 την	 ευκαιρία	 έναρξης	 της	 σχολικής	
χρονιάς	 1937-1938:	 «Μη	 λησμονήτε	 ότι	 εσείς	 είσθε	 οι	 φορείς	 του	 πνεύματος,	 εσείς	 οι	
δημιουργηταί	 χαλιβδίνων	 χαρακτήρων,	 εσείς	 θα	 φρονηματίσετε	 και	 θα	 ενφυσήσητε	 τα	
ιδανικά	 της	Πατρίδος.	 Συνεπώς	θα	απαιτήσω	από	εσάς	 να	πράξητε	 το	αδύνατον.	Θα	σας	
παρακολουθήσω	 αγρύπνως,	 ως	 έχων	 άλλως	 τε	 υποχρέωσιν	 εκ	 της	 θέσεώς	 μου,	 και	 θα	
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σταθμίσω	με	 όλην	 την	 ειικρίνειαν	 η	 οποία	 με	 διακρίνει	 το	 έργον	 υμών,	 όσον	 αφορά	 την	
απόδοσιν	και	τους	μεν	φιλέργους	και	αποδίδοντας	θα	ικανοποιήσω	απολύτως	με	όλην	την	
δύναμιν	της	ψυχής	μου,	τους	δε	ανικάνους,	αδιαφόρους	και	μη	αποδίδοντας	ασφαλώς	θα	
κατασυντρίψω.	Μη	νομίσητε	 	ότι	διά	 της	διαταγής	μου	ταύτης	θέλω	να	απειλήσω	και	να	
εμπνεύσω	τον	τρόμον	εις	 τους	εκπαιδευτικούς	λειτουργούς.	Αλλ’	επειδή	έχω	δείγματα	εκ	
του	 παρελθόντος	 έτους	 της	 εγκληματικής	 αδιαφορίας	 ενίων	 εκπαιδευτικών	 λειτουργών,	
ευρέθην	εις	την	αναπόδραστον	ανάγκην	να	εκδώσω	την	διαταγήν	μου	ταύτην,	ίνα	προλάβω	
υμάς	 από	 πιθανά	 ολισθήματα	 έστω	 και	 εξ	 αγνοίας	 σας	 προερχόμενα.	 […]	 Οι	 κ.κ.	
Επιθεωρηταί	 να	 παρακολουθήσωσι	 τους	 υπ’	 αυτών	 λειτουργούς	 και	 να	 μοι	 αναφέρωσι	
αμελλητί	 παν	 παράπτωμα	 το	 οποίον	 ήθελεν	 υποπέση	 εις	 την	 αντίληψίν	 των,	 ίνα	 ο	
υποπίπτων	εις	παράπτωμα	τιμωρήτε	αμέσως».	Αλλά	και	οι	διευθυντές	των	σχολείων:	«[…]	
ώσιν	απέναντί	μου	δοσίλογοι	αν	δεν	αναφέρωσιν	εγκαίρως	πάσαν	παρεκτροπήν,	αμέλειαν	
κλπ	ως	και	αν	αδιαφορούν	διά	την	εύρυθμον	του	σχολείου	λειτουργίαν»	(Μακεδονική,	αρ.	
φ.	442,	1937).	
Πέρα	 από	 τα	 παραπάνω,	 ιδιαίτερη	 σημασία	 δινόταν	 στην	 ίδρυση	 νυχτερινών	 σχολών.	 Ο	
προβεβλημένος	λόγος	για	τη	λειτουργία	τους	ήταν	η	καταπολέμηση	του	αναλφαβητισμού,	
με	την	εξάπλωση	της	ελληνικής	γλώσσας,	καθώς	και	η	εξύψωση	του	πνευματικού	επιπέδου	
του	 ντόπιου	 πληθυσμού.	 Σύμφωνα	 με	 μαρτυρία	 του	 δασκάλου	 Γ.	 Παπαδόπουλου,	 στις	
νυχτερινές	 σχολές	 φοιτούσαν	 Σλαβόφωνοι	 και	 Τουρκόφωνοι	 και	 των	 δύο	 φύλων	 και	
συγκεκριμένα	 γυναίκες	 από	 15-40	 ετών	 και	 άντρες	 μέχρι	 50,	 οι	 οποίοι	 διδάσκονταν	
ανάγνωση,	 γραφή,	 ιστορία	 και,	 ιδιαιτέρως	 οι	 γυναίκες,	 διάφορες	 πρακτικές	 γνώσεις	 και	
οικοκυρική.	 Η	 προσέλευση	 των	 κατοίκων	 χαρακτηριζόταν	 από	 τον	 δάσκαλο	 ως	
ικανοποιητική,	 χάρη	 στις	 υπεράνθρωπες	 προσπάθειες	 των	 αρχών	 και	 των	 δασκάλων,	
μολονότι	 αρχικά	 δεν	 ήταν	 αθρόα,	 εξαιτίας	 της	 αδιαφορίας	 και	 απροθυμίας	 των	
Σλαβοφώνων	σε	πολλά	χωριά.	Κατά	την	άποψη	του,	η	εργασία	στις	νυχτερινές	σχολές	θα	
απέφερε	στο	μέλλον	ανυπολόγιστη	εθνική	ωφέλεια	 (Γ.Α.Κ.,	Κ.Υ.,	Αρχείο	 Ι.	Μεταξά,	φ.	36,		
Γεώργιος	 Παπαδόπουλος:	 5-6)	 .Σύμφωνα	 με	 προφορική	 μαρτυρία	 άλλου	 δασκάλου	 που	
υπηρετούσε	 τότε	 σε	 σλαβόφωνο	 χωριό,	 ο	 δάσκαλος	 οργάνωνε	 το	 νυχτερινό	 σχολείο	
αναλφάβητων,	 μέσα	 σε	 δύσκολες	 συνθήκες	 (φωτισμός	 με	 γκαζόλαμπες,	 έλλειψη	
θέρμανσης),	 εκτός	 του	υποχρεωτικού	ωραρίου,	 δύο	ώρες	 κάθε	μέρα	 (Καγκαλίδου,	 1999:	
150).		
Παρόλ’	αυτά,	χωρίς	να	υποβαθμίζεται	η	σπουδαιότητα	του	μέτρου	των	νυχτερινών	σχολών,	
προς	 επίτευξη	 της	 εγγραμματοσύνης	 των	 ενηλίκων,	 τόσο	 απαραίτητης	 στην	 κοινωνική	
ένταξη	 και	 ανέλιξη	 των	 πολιτών,	 πρέπει	 να	 υπογραμμισθεί	 ότι	 η	 συγκεκριμένη	 ρύθμιση,	
ενταγμένη	 στο	 πολιτικό	 και	 ιδεολογικό	 πλαίσιο	 του	 μεταξικού	 καθεστώτος,	 λειτούργησε	
προσχηματικά	για	τη	δίωξη	της	γλωσσικής	ετερότητας.	Με	άλλα	λόγια,	εφόσον	η	φοίτηση	
στις	νυχτερινές	σχολές	ήταν	ουσιαστικά	υποχρεωτική,	η	διατήρηση	της	σλαβοφωνίας	από	
ένα	μέρος	του	πληθυσμού	δεν	μπορούσε	πλέον	να	εκληφθεί	ως	προϊόν	άγνοιας	ή	ελλιπούς	
εκπαίδευσης,	 αλλά	 ως	 συνειδητή	 πράξη	 αντίστασης	 στον	 επιδιωκόμενο	 γλωσσικό	
εξελληνισμό		(Κωστόπουλος,	2008:	171).	
Η	 παραπάνω	 πολιτική	 της	 άτεγκτης	 αφομοίωσης	 των	 ετερόγλωσσων	 στοιχείων	 κρινόταν	
αναγκαία	 από	 του	 ταγούς	 του	 μεταξικού	 καθεστώτος,	 λόγω	 του	 εν	 δυνάμει	 εθνικού	
κινδύνου	που	αποτελούσαν	οι	σλαβόφωνοι	πληθυσμοί	στην	ελληνική	παραμεθόριο	όπου	
«…	 παραμονεύοντες	 κακόπιστοι	 αντίπαλοι	 είναι	 πρόθυμοι	 να	 μεταχειρισθούν	 το	
γλωσσικόν	 ζήτημα	 ως	 επιχείρημα	 εναντίον	 μας	 εις	 τα	 εθνικάς	 των	 διεκδικήσεις»	
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(Καγκαλίδου,	 1999:	 153).	 Σε	 απόρρητη	 έκθεση	 του	 Γενικού	 Επιτελείου	 Στρατού,	
υπογεγραμμένη	 από	 τον	 αρχηγό	 του	 Α.	 Παπάγο	 στις	 15	 Νοεμβρίου	 1938,	 τονιζόταν	 ότι	
«…από	 εθνικής	 απόψεως	 δεν	 συμφέρει	 να	 υπάρχουν	 ύποπτοι	 πληθυσμοί	 εις	 τας	
παραμεθορίους	 περιοχάς,	 δυνάμενοι	 να	 αποτελέσουν	 εν	 περιπτώσει	 δυσμενών	
εξωτερικών	 συνθηκών,	 επικινδύνους	 μειονότητα».	 Γι’	 αυτό	 το	 λόγο,	 προτεινόταν	 και	 το	
μέτρο	του	εποικισμού	με	πληθυσμό	ακραιφνών	εθνικών	φρονημάτων(Γ.Α.Κ.,	Κ.Υ.,	Αρχείο	Ι.	
Μεταξά,	φ.	48,	Γενικόν	Επιτελείον	Στρατού,	Γραφείον	ΙΙΙ,	Τμήμα	Α΄,	1938:	4,	6).Υπό	αυτό	το	
πρίσμα	δεν	 εκπλήσσει	 η	 ανάδειξη	 της	 εκπαίδευσης	 των	 Σλαβοφώνων	σε	 ζήτημα	 εθνικής	
άμυνας.	 Είχε	 μάλιστα	 διατυπωθεί	 	 πρόταση	 προς	 τον	 Ι.	Μεταξά,	 να	 συμπεριληφθούν	 οι	
δαπάνες	για	 την	εκπαίδευση	στα	 ξενόφωνα	μέρη	στις	δαπάνες	για	 την	άμυνα	της	χώρας	
(Γ.Α.Κ.,	Κ.Υ.,	Αρχείο	Ε.Ο.Ν.,	φ.	13,	εμπιστ.	316:	1)	.	
Ο	 μισαλλόδοξος	 χαρακτήρας	 του	 αυταρχικού	 κρατικού	 μηχανισμού	 ανταποκρινόταν	 στις	
ιδεολογικές	προσλαμβάνουσες	του	ελληνικού	εθνικισμού,	όπως	εκφράστηκαν	στο	πλαίσιο	
της	 δικτατορίας	 της	 4ης	 Αυγούστου.	 Η	 ανάδειξη	 του	 εκπολιτιστικού	 ρόλου	 της	 ελληνικής	
φυλής	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 επιδίωξη	 διαμόρφωσης	 του	 Τρίτου	 Ελληνικού	 Πολιτισμού,	
από	τη	μία	πλευρά,	υποδήλωνε	την	ανωτερότητα	του	συνόλου	«εμείς»	έναντι	των	«άλλων»	
και,	 από	 την	 άλλη,	 καθιστούσε	 ιδιαιτέρως	 ανελαστική	 την	 κρατική	 πολιτική	 απέναντι	 σε	
αυτούς	τους	«άλλους».		
Προεξάρχον	μέσο	της	αφομοιωτικής	πολιτικής	ήταν	η	διάδοση	της	ελληνικής	γλώσσας.	Η	
μεταξική	δικτατορία	αναβάπτισε	τη	γλώσσα	από	απλό	πολιτισμικό	γνώρισμα	σε	κυρίαρχο	
εθνικό	 χαρακτηριστικό,	 μολονότι	 το	 γλωσσικό	 κριτήριο	 δεν	 αποτελούσε	 εξαρχής,	 στην	
εποχή	 της	 διεκδίκησης	 της	 εθνικής	 ανεξαρτησίας	 από	 την	 Οθωμανική	 Αυτοκρατορία,	 το	
κυρίαρχο	 και	 καθοριστικό	 στοιχείο	 της	 εθνικής	 ταυτότητας.	Η	αξιωματική,	 όμως,	 εμμονή	
του	μεταξικού	κράτους	στην	ομιλούμενη	γλώσσα	ως	μοναδικό	κριτήριο	εθνικής	ταυτότητας	
οδηγούσε	στην	αυθαίρετη	συλλογιστική	ότι	όποιος	μιλούσε	το	ντόπιο	σλαβικό	ιδίωμα	ήταν	
ύποπτος	και	βουλγαρόφρων,	αν	όχι	γνήσιος	Βούλγαρος.	Αυτό	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	πιο	
σκληρή	 εθνικιστική	 απαίτηση	 για	 άμεση	 και	 εμφανή	 εθνική	 ομογενοποίηση,	 για	 άμεση	
πάταξη	της	σλαβοφωνίας,	ώστε	από	άκρο	σε	άκρο	του	ελληνικού	κράτους	να	υπάρχει	ένας	
λαός	και	μία	γλώσσα.		
Στην	 επιχειρηματολογία	 των	 εθνικών	 ταγών,	 αλλά	 και	 των	 διαφόρων	 θιασωτών	 του	
καθεστώτος	 εμφανίστηκαν	 οι	 γνωστοί-	 από	 την	 κοινοβουλευτική	 περίοδο	 του	
μεσοπολέμου-	λόγοι	περί	 εθνικής	ασφάλειας:	ο	κίνδυνος	 της	βουλγαρικής	επέκτασης,	 τα	
φιλοβουλγαρικά	 και	αυτονομιστικά	συναισθήματα	 των	 Σλαβοφώνων,	 η	σύνδεσή	 τους	με	
τον	 κομμουνισμό,	η	πεισματική	 τους	άρνηση	να	εγκαταλείψουν	 τη	μητρική	 τους	 γλώσσα	
ως	 απόδειξη	 της	 ανθελληνικότητάς	 τους.	Μέσα	 στο	 ισοπεδωτικό	 πλαίσιο	 του	 μεταξικού	
καθεστώτος	οι	Σλαβόφωνοι	συνολικά	κρίνονταν	«ύποπτοι»	εθνικά.		
Σε	 ό,	 τι	 αφορά	 στο	 ζήτημα	 κατά	 πόσον	 η	 πολιτική	 της	 μεταξικής	 δικτατορίας	 απέναντι	
στους	 Σλαβόφωνους	 αποτέλεσε	 τομή	 ή	 συνέχεια	 της	 πολιτικής	 των	 προγενέστερων	
κοινοβουλευτικών	κυβερνήσεων,	πρέπει	να	επισημανθεί	η	σύγκλισήτους,	τουλάχιστον,	στα	
βασικά	σημεία	(Κάραμποτ,	1997:	235-236).	Εκτός	από	αυτά	που	αναφέρθηκαν	πιο	πάνω	(οι	
λόγοι,	 δηλαδή,	 εθνικής	 ασφάλειας),	 ορισμένα	 χαρακτηριστικά	 παραδείγματα	 αυτής	 της	
συνέχειας	 αποτελούν:	 η	 πολιτική	 της	 αλλαγής	 των	 ονομάτων	 και	 των	 τοπωνυμίων·	 η	
ανάγκη	διάδοσης	της	ελληνικής	γλώσσας·	ο	εξελληνισμός	της	νεολαίας	ως	εχέγγυο	για	την	
αφομοίωση	 των	 επόμενων	 γενεών·	 η	 βαρύνουσα	 αποστολή	 του	 σχολείου	 και	 των	
εκπαιδευτικών	λειτουργών	στα	ξενόφωνα	μέρη	της	Δυτικής	Μακεδονίας·	τα	προτεινόμενα	
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μέτρα	 που	 περιλάμβαναν	 βελτίωση	 σχολείων,	 ίδρυση	 νηπιαγωγείων	 και	 νυχτερινών	
σχολών,	εξωσχολική	δράση	των	δασκάλων,	εποικισμό,	επιγαμίες	ακόμα	και	απαγορεύσεις.	
Ας	σημειωθεί,	 επίσης,	ότι	ήδη	στα	προηγούμενα	 χρόνια	 είχε	 	 καλλιεργηθεί	η	 καχυποψία	
μερίδας	των	τοπικών	αρχών	ως	προς	την	εθνική	συνείδηση	των	Σλαβοφώνων,	καθώς	και	η	
άποψη	ότι	επρόκειτο	για	εχθρικούς	πληθυσμούς,	οι	οποίοι	βαυκαλίζονταν	«[…]	ότι	άπασα	
η	 Μακεδονία	 θα	 γίνη	 μίαν	 ημέραν	 Βουλγαρική»	 (Γεννάδειος	 Βιβλιοθήκη,	 Αρχείο	 Φ.	
Δραγούμη,	φ.	104/37/7,	Μητροπολίτης	Φλώρινας	Χρυσόστομος,	1931).		
Επιπλέον,	με	δεδομένη	την	κληρονομιά	 του	κοινοβουλευτικού	Μεσοπολέμου,	που	όδευε	
προς	αυταρχικότερες	εκφράσεις,	 την	 ιδεολογική	και	πολιτική	φυσιογνωμία	 της	μεταξικής	
δικτατορίας,	καθώς	και	το	γενικότερο	κλίμα	αυταρχισμού	που	χαρακτήριζε	την	ευρωπαϊκή	
πολιτική	 σκηνή,	 παραμονές	 του	 Β΄	 Παγκόσμιου	 Πολέμου,	 σαφώς	 δεν	 αιφνιδιάζει	 η	
κατασταλτική	 αφομοιωτική	 πολιτική	 που	 άσκησε	 ο	 Ι.	Μεταξάς	 προς	 τους	 Σλαβόφωνους.	
Όταν	ο	ίδιος	ο	Ελ.	Βενιζέλος	και	η	φιλελεύθερη	κυβέρνησή	του	ψήφισαν	το	«Ιδιώνυμο»	τον	
Ιούλιο	του	1929,θα	ήταν	ουτοπία	η	προσδοκία	επιεικέστερων	μέτρων	από	ένα	δικτατορικό	
καθεστώς	και,	μάλιστα,	εν	όψει	ενός	πολέμου.		
Ασφαλώς,	 λοιπόν,	 σημείο	 διαφοροποίησης/τομής	 μεταξύ	 της	 μεταξικής	 δικτατορίας	 και	
των	 κοινοβουλευτικών	 προκατόχων	 της	 ήταν	 η	 εγκατάλειψη	 της	 «ήπιας	 αφομοιωτικής	
πολιτικής»	εκείνων	και	η	εφαρμογή		μιας	άτεγκτης	«πολιτικής	αναγκαστικής	αφομοίωσης»,	
εφόσον	 οι	 Σλαβόφωνοι	 συλλήβδην	 στοχοποιήθηκαν	 ως	 εθνικά	 ύποπτοι	 και,	 κατά		
συνέπεια,	ανεπιθύμητοι.	
Εντέλει,	όμως,	αυτή	η	πολιτική	της	μισαλλοδοξίας	και	της	έντονης	αντιπαλότητας	οδήγησε	
σε	 αντίθετα	 από	 τα	 προσδοκώμενα	 αποτελέσματα.	 Προκάλεσε	 την	 περιθωριοποίηση	
μερίδας	 Σλαβοφώνων,	 το	 μίσος	 τους	 προς	 καθετί	 που	 συνδεόταν	 με	 τον	 ελληνικό	
εθνικισμό,	 την	 ανάγκη	 αναζήτησης	 έξωθεν	 προστασίας	 και	 τη	 σύνδεσή	 τους	 με	 το	
βουλγαρικό	 αλυτρωτισμό.	 Κατά	 την	 εκτίμηση	 του	 Νικόλαου	 Ηγουμενίδη,	 διευθυντή	 της	
Νομαρχίας	 Πέλλας,	 «η	 γενική	 αλλοφροσύνη	 των	 ανθρώπων	 που	 διοικούσαν	 τη	
Μακεδονίαν	από	το	1936	και	η	ξέχωρη	εναντίον	του	Σλαυοφώνου	στοιχείου,	συμπύκνωσε	
την	αγανάκτησιν,	έτοιμον	για	ξέσπασμα.	[…]	Δεν	λησμονείται	εύκολα	ούτε	από	εμάς	τους	
ιδίους	με	πόσην	κουφότητα	βάλθηκαν	βίαια	να	λύσουν	ένα	πρόβλημα	που	ούτε	καν	είχαν		
νοιώσει,	τιτλούχοι,	αμόρφωτοι,	σχιζοφρενείς	απ’	αυτούς,	γνωστοί	για	την	έλλειψιν	και	του	
στοιχειώδους	κύρους	που	πρέπει	να	έχη	και	το	κατώτερο	ακόμη	όργανο	της	πολιτείας	για	
να	επιβληθή.	Όσοι	ευρέθησαν	εις	τον	τόπον	αυτόν	και	παρετήρησαν	δεν	ημπορούν	παρά	
με	 την	 ιδίαν	 αγανάκτησιν	 να	 εκφρασθούν	 διά	 την	 περίοδον	 εκείνην.	 Η	 περίοδος	 αυτή	
υπήρξε	 μία	 θαυμασία	 προπαρασκευή	 για	 την	 δράση	 της	 Βουλγαρικής	 Προπαγάνδος»	
(Κωστόπουλος,	2008:	180).	
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Η	Επιρροή	των	Ιδεών	της	Παιδαγωγικής	του	Καταπιεζόμενου	του	
Paulo	Freire	στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	του	Augusto	Boal	

	
	

Αφροδίτη	Ρίζου		
Εκπαιδευτικός,	κάτοχος	του	Μεταπτυχιακού	Τίτλου	Σπουδών	στις	«Επιστήμες	της	Αγωγής»	

του	ΠΤΔΕ,	ΑΠΘ	
	
	

Περίληψη	
Ο	Paulo	 Freire	 και	ο	Augusto	Boal	αποτελούν	δύο	εμβληματικές	μορφές	στην	Παιδαγωγική	και	στο	Θέατρο	
αντίστοιχα.	Ο	Freire	με	την	Παιδαγωγική	του	Καταπιεζόμενου	και	ο	Boal	με	το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου,	
χρησιμοποιώντας	τα	ως	όπλα	απελευθέρωσης,	επηρέασαν	και	επηρεάζουν	ακόμη	και	σήμερα	παγκοσμίως	όχι	
μόνο	 τους	 κλάδους	 στους	 οποίους	 ανήκουν	 αλλά	 και	 ολόκληρη	 την	 κοινωνία.	 Το	 έργο	 τους	 αποτελεί	 πηγή	
έμπνευσης	και	εφαρμογής	για	όλους	όσοι	επιθυμούν	να	αλλάξουν	τον	κόσμο	και	να	απελευθερωθούν	από	τα	
δεσμά	της	καταπίεσης.		
O	Boal	θεωρούσε	τον	Freire	ως	δεύτερο	πατέρα	του,	τον	θαύμαζε	και	σεβόταν	το	έργο	του.	Πώς	επηρεάστηκε,	
όμως,	 το	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 από	 την	 Παιδαγωγική	 του	 Καταπιεζόμενου	 και	 συγκεκριμένα	 ποιες	
ιδέες	 του	 Paulo	 Freire	 ενέπνευσαν,	 επηρέασαν	 και	 βοήθησαν	 στη	 δημιουργία	 του	 Θεάτρου	 του	
Καταπιεζόμενου	του	Augusto	Boal;	Στην	παρούσα	εργασία	επιχειρείται	μια	συγκριτική	μελέτη	του	έργου	τους	
που	βασίζεται	στους	σκοπούς	καθώς	και	στη	γενικότερη	ιδεολογία	που	το	διαπνέει.	Έτσι,	θα	επεξηγήσουμε	τη	
χρήση	συγκεκριμένων	όρων	και	ιδεών	που	συναντάμε	στα	δύο	έργα.	Θα	μελετήσουμε	την	επιρροή	των	ιδεών	
της	 Παιδαγωγικής	 του	 Καταπιεζόμενου,	 έτσι	 όπως	 διαμορφώθηκε	 μετά	 το	 1964,	 στο	 Θέατρο	 του	
Καταπιεζόμενου	και	ιδιαίτερα	στο	Θέατρο	Φόρουμ,	το	οποίο	συστηματοποίησε	και	έδωσε	συγκεκριμένη	δομή	
στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου,	 Παιδαγωγική	 του	 Καταπιεζόμενου,	 καταπίεση,	 πολιτική	 δράση,	
συνειδητοποίηση,	απελευθέρωση,	Augusto	Boal,	Paulo	Freire	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Ο	 Paulo	 Freire	 αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 μεγαλύτερους	 παιδαγωγούς	 του	 20ού	 αιώνα.	
Εφαρμόζοντας	 την	 Παιδαγωγική	 του	 Καταπιεζόμενου	 όχι	 μόνο	 έμαθε	 σε	 πολλούς	
αναλφάβητους	ενήλικες	να	γράφουν	και	να	διαβάζουν	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα	αλλά	
καλλιέργησε	 ταυτόχρονα	 την	 κριτική	 τους	 σκέψη	 και	 πολιτική	 τους	 δράση	 με	 απώτερο	
σκοπό	 τον	μετασχηματισμό	 της	 κοινωνίας.	Από	 την	άλλη,	 ο	Augusto	Boal	 είναι	από	 τους	
σημαντικότερους	 θεατρανθρώπους	 αφού	 ίδρυσε	 και	 εφάρμοσε	 το	 Θέατρο	 του	
Καταπιεζόμενου	με	στόχο	την	αλλαγή	της	κοινωνίας.	Οι	δυο	αυτές	μορφές	επηρέασαν	και	
επηρεάζουν	παγκοσμίως	με	τη	θεωρία	και	το	έργο	τους.		
Ενώ	 η	 συσχέτισή	 τους	 είναι	 εμφανής	 και	 μόνο	 από	 τους	 όρους	 που	 χρησιμοποιούν,	 δεν	
υπάρχει	κάποια	συστηματική	συγκριτική	εξέταση	του	έργου	τους,	ούτε	όμως	και	ο	ίδιος	ο	
Boal	 αναφέρει	 πουθενά	 πώς	 ακριβώς	 επηρεάστηκε	 από	 τον	 Freire.	 Η	 παρούσα	 εργασία	
επιχειρεί	 να	 απαντήσει	 το	 εξής	 ερευνητικό	 κεντρικό	 ερώτημα:	 Ποια	 είναι	 η	 επιρροή	 της	
Παιδαγωγικής	 του	 Καταπιεζόμενου	 στο	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 ως	 προς	 τους	
σκοπούς,	 το	 περιεχόμενο	 και	 την	 ιδεολογία	 που	 τη	 διαπνέει.	 Στο	 παρόν	 πόνημα	 γίνεται	
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προσπάθεια	όχι	μόνο	να	μελετηθεί	το	έργο	τους	αλλά	και	να	προσεγγιστεί	σε	συσχέτιση	με	
την	 πολιτική	 τους	 ιδεολογία	 όπως	 και	 με	 τις	 κοινωνικοπολιτικές	 συνθήκες	 της	 εποχής.	
Μέσα	από	αυτή	τη	συγκριτική	θεώρηση	του	έργου	τους	γίνεται	μια	βαθύτερη	κατανόηση	
της	 ιδεολογικής	αντίληψης	και	των	θεωρητικών	εννοιών	που	πλαισιώνουν	το	σύνολο	του	
Θεάτρου	 του	 Καταπιεζόμενου	 και	 αναδεικνύονται	 στην	 πράξη	 του.	 Επίσης,	 μέσα	 από	 τη	
βαθύτερη	κατανόηση	της	συσχέτισης	του	έργου	των	δύο	Βραζιλιάνων	γίνεται	κατανοητός	ο	
ρόλος	που	διαδραματίζει	το	κοινωνικοπολιτικό	πλαίσιο	για	την	ανάδειξη	του.		
Είναι	σημαντικό	να	αναφερθεί	ότι	η	παρούσα	εργασία	δεν	ερευνά	το	έργο	τους	σε	όλη	τη	
διάρκεια	της	ζωής	τους	αλλά	εστιάζει	σε	αυτό	από	το	πραξικόπημα	της	Βραζιλίας	το	1964	
και	μετά,	όπου	αποτελεί	σταθμό	για	 τη	μετέπειτα	πορεία	 τους.	Από	 το	πραξικόπημα	και	
μετά,	ουσιαστικά,	αρχίζει	μια	πιο	συστηματική	θεώρηση	και	εφαρμογή	της	Παιδαγωγικής	
του	Καταπιεζόμενου	και	του	Θεάτρου	του	Καταπιεζόμενου,	με	τα	οποία	θα	ασχοληθούμε	
στην	παρούσα	εργασία.	Μια	ολοκληρωμένη	συγκριτική	μελέτη	του	συνολικού	τους	έργου	
βρίσκεται	στην	ερευνητική	μεταπτυχιακή	εργασία	με	τίτλο:	«Η	σχέση	της	παιδαγωγικής	του	
Paulo	Freire	με	το	θέατρο	του	Augusto	Boal»	(Ρίζου,	2015).	
Η	 επιλογή	 της	 συγκεκριμένης	 μελέτης	 δεν	 είναι	 τυχαία	 σε	 μια	 εποχή	 όπου	η	 οικονομική	
κρίση	 μαστίζει	 τα	 κατώτερα	 κοινωνικά	 στρώματα,	 η	 εκμετάλλευση	 σε	 πολλούς	 τομείς	
κυριαρχεί	και	η	καταπίεση	κατέχει	κεντρικό	ρόλο	στην	κοινωνία	στην	οποία	ζούμε.	Το	έργο	
τους	είναι	διαχρονικό	και	επίκαιρο.	Το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	και	η	Παιδαγωγική	του	
Καταπιεζόμενου	 αποτελούν	 δύο	 εργαλεία	 κλειδιά	 για	 την	 εποχή	 μας	 προκειμένου	 να	
αμφισβητήσουμε	 την	 πραγματικότητα	 στην	 οποία	 ζούμε,	 να	 ερευνήσουμε	 συλλογικά	 τα	
βαθύτερα	 αίτια	 των	 φαινομένων	 γύρω	 μας	 και	 να	 αναλάβουμε	 πολιτική	 δράση	 για	 να	
μετασχηματίσουμε	τον	κόσμο,	να	απελευθερωθούμε	από	τα	δεσμά	της	καταπίεσης.		
	

Η	απαρχή	και	εφαρμογή	της	Παιδαγωγικής	του	Καταπιεζόμενου		
Το	πραξικόπημα	του	1964	οδήγησε	τον	Freire	στη	φυλακή	και	έπειτα	στην	εξορία,	γεγονότα	
καθοριστικά	 για	 τη	 σκέψη	 του.	 Κατάλαβε	 ότι	 για	 να	 απελευθερωθεί	 δεν	 έφτανε	 μόνο	 η	
κριτική	συνείδηση	αλλά	έπρεπε	να	στραφεί	προς	 τους	πολιτικούς	όρους	 της	διαδικασίας	
του	μετασχηματισμού	 της	 κοινωνίας.	 Συνειδητοποίησε	 τη	 σχέση	 της	 εκπαίδευσης	 με	 την	
πολιτική	και	την	αναγκαιότητα	της	πολιτικής	δράσης	και	επέμβασης	στην	κοινωνία	για	έναν	
ριζικό	μετασχηματισμό	της	προς	μια	σοσιαλιστική	κατεύθυνση	(Γρόλλιος,	2005:	89-90,	242)	
	Αυτή	 η	 πολιτική	 ιδεολογία	 διαπέρασε	 τον	 σκοπό	 της	 παιδαγωγικής	 που	 εφάρμοσε	 στα	
μετέπειτα	 χρόνια	 της	 εξορίας.	 Το	 1967-1969	 στη	 Χιλή	 ανέλαβε	 το	 πρόγραμμα	
γραμματισμού	ενηλίκων	για	την	αγροτική	μεταρρύθμιση	στο	 ICIRA	με	τη	«μέθοδο	Freire»	
αντλώντας	 το	 περιεχόμενο	 των	 κύκλων	 κουλτούρας	 από	 την	 καθημερινή	 ζωή	 του	 λαού,	
δουλεύοντας	με	παραγωγικά	θέματα	και	έχοντας	στο	κέντρο	των	συζητήσεων	καταστάσεις	
καταπίεσης	με	σκοπό	 την	πράξη	 (στοχασμός	 και	 δράση)	 των	 εκπαιδευομένων	 	 (στο	 ίδιο,	
σελ.	91,	96,	106,	142).			
Το	1968-1969	ο	Freire	έγραψε	το	διάσημο	βιβλίο	«Η	Αγωγή	του	Καταπιεζόμενου»	από	το	
οποίο	 εμπνέεται	 και	 επηρεάζεται	 ο	 Boal	 δημιουργώντας	 σταδιακά	 το	 Θέατρο	 του	
Καταπιεζομένου.	Ο	ίδιος	παραδέχεται	ότι	από	αυτό	πήρε	τον	τίτλο	του	δικού	του	βιβλίου	
(«Θέατρο	 του	 Καταπιεσμένου	 και	 άλλες	 Πολιτικές	 Ποιητικές»)	 	 αλλά	 και	 ότι	
εντυπωσιάστηκε	 από	 τον	 τρόπο	 δουλειάς	 του	 Freire	 και	 τον	 ακολούθησε.	 Ο	 Boal	
αναγνωρίζει	ότι	και	οι	δυο	εμπνεύστηκαν	το	βιβλίο	τους	όταν	κατάλαβαν	ότι	στη	χώρα	τους	
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έπαψε	 να	 επικρατεί	 ο	 διάλογος	 (Schechner,	 Chatterjee	 &	 Boal,	 1998:	 90),	 πράγμα	 που	
καταδεικνύει	την	άμεση	επίδραση	του	κοινωνικοπολιτικού	πλαισίου.	
	Η	 Αγωγή	 του	 Καταπιεζόμενου	 αναφέρεται	 στο	 πρόγραμμα	 της	 Χιλής	 συγκροτώντας	 μια	
επαναστατική	παιδαγωγική	που	έχει	ως	στόχο	την	κριτική	συνειδητοποίηση,	δηλαδή,	έναν	
κριτικό	στοχασμό	για	μια	βαθύτερη	ανάγνωση	του	κόσμου	μαζί	με	την	πολιτική	δράση	για	
τον	ριζικό	μετασχηματισμό	της	κοινωνίας.	Ο	Freire	θεωρούσε	ότι	δεν	αρκεί	μόνο	η	αλλαγή	
του	περιβάλλοντος	για	τον	μετασχηματισμό	της	κοινωνίας	αλλά	πρέπει	να	μετασχηματιστεί	
και	 ο	 άνθρωπος	 στον	 οποίο	 έχουν	 ενσταλαχτεί	 οι	 ιδέες	 της	 καπιταλιστικής	 κοινωνίας.	 Η	
συνείδηση	αφορούσε	την	αποσπασματική	γνώση	ενός	φαινομένου	ενώ	η	συνειδητοποίηση	
αφορούσε	τη	διερεύνηση	των	αιτιών	ύπαρξης	των	φαινομένων	με	κριτικό	τρόπο,	με	στόχο	
την	 κατανόηση	 και	 την	προσπάθεια	 της	αλλαγής	 του	 κόσμου.	Ο	 Freire	 έθετε	 τη	διαμάχη	
των	κυριαρχούμενων	με	τους	κυρίαρχους	ως	βασική	κινητήρια	δύναμη	για	την	αλλαγή	της	
συνείδησης	και	τον	μετασχηματισμό	των	σχέσεων	εξουσίας	(Γρόλλιος,	2005:	100,	215-216).	
Σε	 αυτό	 το	 βιβλίο	 γίνεται	 μία	 κοινωνική	 ανάλυση	 της	 καταπίεσης.	 Η	 καταπίεση,	 ο	
καταπιεστής	 και	 ο	 καταπιεζόμενος	 κατέχουν	 κεντρικό	 ρόλο	 στην	 ανάλυση	 του.	 Ο	
καταπιεστής	 προσπαθεί	 να	 διαιωνίσει	 την	 εξουσία	 και	 καταπίεσή	 του	 μέσω	 της	
«κουλτούρας	της	σιωπής»	που	έχει	επιβάλλει	στον	καταπιεζόμενο	ο	οποίος	με	την	αγωγή	
του	 καταπιεζόμενου	 προσπαθεί	 να	 ξαναβρεί	 τη	 χαμένη	 του	 φωνή	 (Γέρου,	 1976:	 13).	 Οι	
καταπιεζόμενοι	αντιμετωπίζονται	ως	«πράγματα»	(res)	που	ανήκουν	στους	καταπιεστές	–	
δυνάστες.	Οι	 τελευταίοι	 έχουν	ως	ύψιστα	αγαθά	 το	 κέρδος	 και	 το	 χρήμα	θεωρώντας	ότι	
είναι	 κτήτορες	 του	 κόσμου	 και	 έχοντας	 πλήρη	 έλεγχο	 	 των	 δυναστευομένων.	 Έτσι,	 οι	
καταπιεζόμενοι	χάνουν	μια	βασική	ιδιότητα	της	ζωής	τους,	την	ελευθερία	τους	και	γίνονται	
«πράγματα»	 και	 απανθρωπίζονται	 (Φρέιρε,	 1977:	 58-60).	 Γι’	 αυτό	 το	 λόγο	 οι	
καταπιεζόμενοι	 πρέπει	 να	 απελευθερωθούν	 από	 τα	 δεσμά	 της	 καταπίεσης	 και	 να	
εξανθρωπιστούν.	 Ό,τι	 στέκεται	 εμπόδιο	 στην	 εξανθρώπιση	 αποτελεί	 καταπίεση	 	 (Γέρου,	
1976:	18).	
Η	Παιδαγωγική	του	Καταπιεζόμενου	εφαρμόστηκε	και	στη	μετέπειτα	πορεία	του	Freire	με	
τον	 ίδιο	σκοπό	και	πολιτική	 ιδεολογία	κάνοντας	πιο	εμφανή	το	χαρακτήρα	της	κοινωνίας	
που	 ο	 ίδιος	 πρέσβευε.	 Συγκεκριμένα,	 το	 1975-1978	 ανέλαβε	 το	 σχεδιασμό	 του	
εκπαιδευτικού	προγράμματος	στη	Guinea	Bissau	όπου	εκεί	έγινε	πιο	κατανοητή	η	αλλαγή	
της	κοινωνίας	προς	μια	σοσιαλιστική	κατεύθυνση.	Το	1989-1991,	αφού	είχε	επιστρέψει	στη	
Βραζιλία,	 ανέλαβε	 τη	 θέση	 του	 Γραμματέα	 του	 Δημαρχιακού	 Γραφείου	 Εκπαίδευσης	
έχοντας	την	τελική	ευθύνη	για	τον	σχεδιασμό	του	αναλυτικού	προγράμματος	στο	επίσημο	
σχολικό	 δίκτυο	 του	 Δήμου	 του	 Sao	 Paolo.	 Ο	 Freire	 μετέτρεψε	 το	 σχολείο	 σε	 κέντρο	
έρευνας,	 στοχασμού	 και	 πειραματισμού	 για	 την	 απελευθέρωση	 των	 υποτελών	 τάξεων	
(Γρόλλιος,	2005:	124,	166-167,	201).	

	
Η	διαμόρφωση	του	Θεάτρου	του	Καταπιεζόμενου	

α.	Θέατρο	Εφημερίδα	
Την	 εποχή	 της	 δικτατορίας	 στη	 Βραζιλία	 η	 καταπάτηση	 δικαιωμάτων,	 η	 διαφθορά,	 οι	
συλλήψεις,	 οι	 βασανισμοί,	 οι	 απαγωγές	 και	 οι	 φυλακίσεις	 αποτελούσαν	 καθημερινά	
γεγονότα.	 Πολλά	 έργα	 του	 AugustoBoal	 δέχθηκαν	 μεγάλη	 λογοκρισία	 λόγω	 του	
περιεχομένου	τους	και	πολλές	σκηνές	κόβονταν	(Boal,	2001:	246-248,	264).	Το	1970	ο	Boal	
εφάρμοσε	 μια	 νέα	 μορφή	 θεάτρου	 με	 το	 όνομα	 Θέατρο	 Εφημερίδα	 το	 οποίο	 έδινε	 τα	
θεατρικά	 μέσα	 παραγωγής	 στο	 λαό	ώστε	 να	 φτιάξει	 τη	 δική	 του	 παράσταση	 σε	 χώρους	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

720	

μακριά	από	 την	αστυνομία.	 Συγκεκριμένα,	 σχηματίστηκαν	ομάδες	απλών	ανθρώπων	 (όχι	
ηθοποιών)	 οι	 οποίες	 διάβαζαν	 τις	 εφημερίδες	 και	 μετά	 από	 λίγες	 ώρες	 με	 τη	 βοήθεια	
διάφορων	 τεχνικών	 έδιναν	 μια	 παράσταση	 με	 βάση	 τα	 κείμενα	 των	 εφημερίδων	 που	
επέλεγαν.	Το	θέατρο	αυτό	αποτελούσε	την	απαρχή	του	Θεάτρου	του	Καταπιεζόμενου	και	
αποτελούσε	 μια	 άσκηση	 ελευθερίας	 σε	 μια	 εποχή	 πλήρης	 καταπίεσης	 (Boal,	 2001:	 281-
282).	Όλοι	οι	άνθρωποι	μπορούσαν	να	κάνουν	θέατρο	μαθαίνοντας	να	διαβάζουν	κριτικά	
τον	τύπο	και	ξεσκεπάζοντας	τη	δήθεν	αντικειμενικότητα	της	δημοσιογραφίας	(Boal,	2005:	
192).		
Είναι	πολύ	πιθανό	ο	Boal	να	είχε	διαβάσει	το	βιβλίο	«Αγωγή	του	Καταπιεζόμενου»	και	να	
εμπνεύστηκε	για	αυτή	τη	μορφή	θεάτρου.	Στο	βιβλίο	αναφέρεται	ότι	στους	μορφωτικούς	
κύκλους	 χρησιμοποιούνταν	 αποσπάσματα	 από	 εφημερίδες	 προκειμένου	 να	 αναλυθεί	 το	
περιεχόμενό	τους	και	να	γίνει	κριτική	ανάγνωση	ενός	γεγονότος	(Φρέιρε,	1977:	146-147).	
Βέβαια,	 πρέπει	 να	 διευκρινιστεί	 ότι	 ο	 Boal	 ανέπτυξε	 πιο	 συστηματικά	 και	 θεατρικά	 την	
κριτική	ανάλυση	θεμάτων	 των	 εφημερίδων	προσφέροντας	 τα	θεατρικά	μέσα	παραγωγής	
στους	 θεατές	 και	 ενισχύοντας	 την	 ενεργή	 συμμετοχή	 τους	 ώστε	 να	 καλλιεργήσουν	 την	
κριτική	τους	ικανότητα	για	τον	κόσμο	στον	οποίο	ζούσαν,	πράγμα	στο	οποίο	στόχευε	και	ο	
Freire.	
	

β.	Αόρατο	Θέατρο	
Το	 1971	 ο	 Boal	 συνελήφθη,	 φυλακίστηκε	 και	 στη	 συνέχεια	 εξορίστηκε	 στην	 Αργεντινή	
(Boal,	 2001:	 294).	 Το	 μικρόβιο	 για	 ένα	 θέατρο	 που	 θα	 «ξυπνήσει»	 το	 λαό	 είχε	 ήδη	 μπει	
μέσα	του.	Οι	Βραζιλιάνοι	φίλοι	του	τον	είχαν	προειδοποιήσει	ότι	εάν	τον	συλλάβουν	ξανά	
θα	 τον	 απελάσουν	 και	 μετά	 θα	 τον	 σκοτώσουν.	 Δεδομένων	 των	 συνθηκών,	 o	 Boal	
δημιούργησε	 το	 Αόρατο	 Θέατρο.	 Πρόκειται	 για	 θέατρο	 όπου	 οι	 ηθοποιοί	 υποδύονταν	
ρόλους	 έξω	 στο	 δρόμο,	 σε	 εστιατόρια	 και	 άλλους	 δημόσιους	 χώρους	 χωρίς	 να	
αποκαλύπτουν	την	ταυτότητά	τους.	Οι	ρόλοι	που	υποδύονταν	και	η	σκηνή	που	παίζονταν	
αφορούσε	 διάφορα	 κοινωνικά	 θέματα	 με	 στόχο	 να	 προβληματιστεί	 και	 να	 παρέμβει	 ο	
απλός	κόσμος	που	δε	γνώριζε	ότι	επρόκειτο	για	παράσταση.	Ασυνείδητα	ο	απλός	κόσμος	
από	 θεατής	 γίνεται	 ηθοποιός-πρωταγωνιστής	 και	 παρεμβαίνει	 στη	 θεατρική	 δράση.	 Ο	
αόρατος	χαρακτήρας	δίνει	την	ευκαιρία	στον	θεατή	να	κινηθεί	ελεύθερα	σα	να	ζούσε	μια	
πραγματική	κατάσταση	την	οποία	ουσιαστικά	ζει.	Εάν	οι	γύρω	άνθρωποι	καταλάβουν	οι	ότι	
πρόκειται	 για	 θέατρο	 τότε	 ξαναγίνονται	 παθητικοί	 θεατές	 και	 χάνεται	 η	
αποτελεσματικότητα	 αυτής	 της	 μορφής	 θεάτρου	 (Μποάλ,	 1981:	 42,	 45).	 Είναι	 όμως	
αναγκαίο,	 κατά	 τον	 Boal	 ο	 θεατής	 να	 περάσει	 και	 στο	 στάδιο	 της	 συνειδητοποιημένης	
συμμετοχής	στη	θεατρική	δράση,	όπως	θα	κάνει		αργότερα	με	το	Θέατρο	Φόρουμ	(Μποάλ,	
2013:	79).	
	

γ.	Θέατρο	Εικόνα	
Το	1973	ο	Boal	έκανε	ένα	εργαστήριο	για	τις	διάσημες	τεχνικές	θεάτρου	στα	πλαίσια	ενός	
προγράμματος	 αλφαβητισμού	 στο	 Chacalayo	 και	 στη	 Lima	 του	 Περού.	 Οι	 περουβιανοί	
μαθητές	μιλούσαν	πάνω	από	47	μητρικές	γλώσσες	με	αποτέλεσμα	ο	Boal		να	τους	ζητήσει	
αντί	 να	 μιλούν	 να	 φτιάξουν	 εικόνες.	 Τους	 ζήτησε	 να	 πουν	 τη	 γνώμη	 τους	 για	 ένα	 θέμα	
καταπίεσης	 λαξεύοντας	 τα	 σώματα	 των	 άλλων	 και	 φτιάχνοντας	 την	 εικόνα	 της	
πραγματικότητας	 που	 είχαν	 στο	 μυαλό	 τους	 για	 αυτό	 το	 θέμα.	 Έπειτα,	 τους	 ζητούσε	 να	
φτιάξουν	την	ιδανική	εικόνα	για	αυτή	την	κατάσταση,	δηλαδή,	πώς	θα	ήταν	τα	πράγματα	
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αν	δεν	υπήρχε	η	καταπίεση.	Τέλος,	τους	έλεγε	να	φτιάξουν	την	εικόνα	μετάβασης,	δηλαδή,	
πώς	από	την	εικόνα	της	καταπίεσης	μπορεί	κανείς	να	πάει	στην	ιδανική	εικόνα	(Boal,	2001:	
205,	310	&	Μποάλ,	1981:	31-32).Με	αυτό	τον	τρόπο	γινόταν	κατανοητό	ότι	η	αλλαγή	μιας	
κατάστασης	είναι	αποτέλεσμα	δυνάμεων	σε	σύγκρουση.	Ο	καθένας	παρέμβαινε	στην	ήδη	
υπάρχουσα	εικόνα	και	την	έπλαθε	κάνοντας	μετατροπές	όπως	εκείνος	ήθελε	κάνοντας	μια	
βουβή	συζήτηση.	Μέσα	από	τον	διάλογο	των	εικόνων	αναδύονταν	συλλογικά	τα	αίτια	της	
καταπίεσης.	 Το	 Θέατρο	 Εικόνα	 συνθέτει	 την	 ατομική	 με	 τη	 συλλογική	 άποψη	 (Μποάλ,	
1981:	32-33,	35-36).	
	

δ.	Θέατρο	Φόρουμ	
Στο	 ίδιο	 εργαστήριο	 αλφαβητισμού,	 γεννήθηκε	 η	 πιο	 διάσημη	 μορφή	 του	 Θεάτρου	 του	
Καταπιεζόμενου	 το	 Θέατρο	 Φόρουμ	 (Boal,	 1997:	 35)	 στο	 οποίο	 η	 επιρροή	 από	 την	
Παιδαγωγική	 του	Καταπιεζόμενου	γίνεται	ακόμα	πιο	εμφανή.	Με	 το	Θέατρο	Φόρουμ,	 το	
Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	συστηματοποιήθηκε	και	απέκτησε	μια	δομή	(Boal,	2001:	316).	
Σ’	 αυτή	 τη	 μορφή	 θεάτρου	 υπάρχει	 ένας	 καταπιεζόμενος	 και	 ένας	 καταπιεστής.	 Αυτοί	
έρχονται	σε	σύγκρουση	διότι	οι	επιθυμίες	τους	εξυπηρετούν	αντικρουόμενα	συμφέροντα.	
Πιο	 συγκεκριμένα,	 ο	 καταπιεζόμενος	 θέλει	 να	 αλλάξει	 την	 κατάσταση	 στην	 οποία	
βρίσκεται,	την	κατάσταση	καταπίεσης	και	ο	καταπιεστής	θέλει	να	διατηρήσει	τη	θέση	του	
διατηρώντας	 την	 καταπίεση	που	ασκεί.	 Σε	αυτούς	 τους	 χαρακτήρες	μπορεί	 να	υπάρχουν	
και	οι	αντίστοιχοι	σύμμαχοι	 (Spry,	1994:	175	&	Boal,	2005:	46-50).	Η	βασική	εστίαση	στο	
Θέατρο	Φόρουμ	είναι	να	αντικατασταθεί	ο	καταπιεζόμενος	ώστε	να	βρεθούν	εναλλακτικοί	
τρόποι	να	σπάσει	την	καταπίεση	(Babbage,	2004:	104).	Πρόκειται	δηλαδή,	για	μία	θεατρική	
σκηνή	λίγων	λεπτών	που	διαπραγματεύεται	ένα	υπαρκτό	πρόβλημα	καταπίεσης	και	αφορά	
το	κοινό	αλλά	στο	τέλος	δεν	επιτυγχάνεται	η	απελευθέρωση	από	την	καταπίεση.	Η	σκηνή	
ξαναπαίζεται	 και	 ο	 θεατής	 μπορεί	 να	 διακόψει	 τη	 ροή	 της	 σκηνής	 όπου	 νομίζει,	
σηκώνοντας	το	χέρι	του	και	φωνάζοντας	«στοπ».	Έπειτα,	ο	ίδιος	σηκώνεται	στη	σκηνή	για	
να	αναλάβει	δράση	προσπαθώντας	να	σπάσει	την	καταπίεση	με	τη	λύση	που	έχει	σκεφτεί.	
Το	 ίδιο	 γίνεται	 πολλές	 φορές	 και	 από	 άλλους	 θεατές	 οι	 οποίοι	 ανεβαίνουν	 επάνω	 στη	
σκηνή	και	από	παθητικοί	θεατές	γίνονται	ηθοποιοί	και	ενεργά	υποκείμενα.	Οι	υπόλοιποι	
ηθοποιοί	 συνεχίζουν	 να	 παίζουν	 κανονικά,	 αντιδρώντας	 ανάλογα	 κάθε	 φορά	 στη	 δράση	
του	θεατή-ηθοποιού.	Με	το	Θέατρο	Φόρουμ	γνωρίζουμε	πώς	αρχίζει	η	παράσταση	αλλά	
ποτέ	δε	γνωρίζουμε	πώς	τελειώνει	αφού	αυτό	εξαρτάται	από	τον	θεατή-ηθοποιό.	Όλες	οι	
λύσεις	 πρέπει	 να	 δοκιμαστούν	 μέσω	 της	 πράξης,	 της	 θεατρικής	 δράσης	 ώστε	 μετά	 ο	
θεατής-ηθοποιός	 να	 βρει	 το	 θάρρος	 να	 τις	 δοκιμάσει	 στην	 πραγματική	 ζωή.	 Το	 Θέατρο	
Φόρουμ	 μετά	 την	 ολοκλήρωσή	 του	 δημιουργεί	 ένα	 αίσθημα	 κενού	 στον	 θεατή-ηθοποιό	
ώστε	μετά	να	συμπληρωθεί	από	την	πραγματική	πράξη	(Μποάλ,	1981:	36-37,	39-40).			
Σημαντικό	ρόλο	στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	είχε	ο	Joker	ιδίως	έτσι	όπως	καθιερώθηκε	
στο	Θέατρο	Φόρουμ.	O	 Joker	 πρέπει	 να	 εξηγήσει	 στους	 θεατές-ηθοποιούς	 τους	 κανόνες	
του	 Θεάτρου	Φόρουμ	 και	 να	 τους	 προετοιμάσει	 με	 ασκήσεις	 προθέρμανσης.	Μετά	 από	
κάθε	 παρέμβαση	 του	 θεατή-ηθοποιού,	 ο	 Joker	 πρέπει	 να	 δώσει	 τη	 σημασία	 της	 κάθε	
προτεινόμενης	δράσης	και	να	ρωτήσει	το	κοινό	αν	συμφωνεί,	διαφωνεί	ή	αν	έχει	κάτι	να	
προσθέσει.	Στόχος	δεν	είναι	η	επιβολή	μιας	άποψης	ή	πρότασης	αλλά	η	αποσαφήνισή	της.	
Δεν	χειραγωγεί	ούτε	επηρεάζει	τον	θεατή-ηθοποιό.	Επίσης,	ο	Joker	είναι	αυτός	που	πρέπει	
να	παροτρύνει	 το	κοινό	να	συμμετέχει,	διότι	αν	κανείς	δεν	επέμβει	 τότε	όλα	θα	μείνουν	
όπως	είναι,	ο	 κόσμος	δεν	θα	αλλάξει	ποτέ.	 Είναι	αυτός	που	με	 τη	μαιευτική	 τακτική	 του	
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παρακινεί	 τους	 θεατές-ηθοποιούς	 να	 δείξουν	 τις	 δυνάμεις	 τους	 στο	 δρόμο	 της	
απελευθέρωσης	και	να	τις	ενώσει	με	αυτές	των	υπολοίπων	ώστε	όλοι	μαζί	να	καταλήξουν	
στη	λύση	ή	σε	μια	εποικοδομητική	συζήτηση	(Μποάλ,	2013:	367,	383-384).	
	

ε.	Ουράνιο	Τόξο	των	Επιθυμιών	
Το	1976	ο	Boal	έφτασε	στην	Ευρώπη	όπου	εκεί	ανακάλυψε	νέα	είδη	καταπίεσης	που	δεν	
έμοιαζαν	 με	 αυτά	 της	 Λατινικής	 Αμερικής.	 Αφορούσαν	 την	 έλλειψη	 επικοινωνίας,	 την	
απομόνωση,	την	μοναξιά	και	οδηγούσαν	πολλούς	στην	αυτοκτονία.	Επρόκειτο,	δηλαδή,	για	
πιο	«ψυχολογικές»	καταπιέσεις	που	ήθελε	να	 τις	θεατρικοποιήσει	ώστε	να	κατανοηθούν	
και	να	καταπολεμηθούν.	Το	1981-1982	έκανε	ένα	εργαστήριο	στο	Παρίσι	που	ονομάστηκε	
ο	 «Μπάτσος	 στο	 μυαλό» 1 	και	 περιλάμβανε	 ενδοσκοπικές	 τεχνικές	 προκειμένου	 οι	
συμμετέχοντες	 να	 καταλάβουν	 από	 πού	 πηγάζει	 και	 πώς	 αντιμετωπίζεται	 αυτή	 η	
εσωτερικευμένη	 καταπίεση(Boal,	 2001:	 324	 &	 Boal,	 1995:	 8).	 Ο	 Boal	 θεωρούσε	 ότι	 «οι	
καταπιέσεις	που	υφίστανται	οι	πολίτες	των	αυταρχικών	κοινωνιών	[…]	προκαλούν	βλάβες	
πιο	 βαθιές	 από	 αυτές	 που	 αναγνωρίζονται	 δια	 γυμνού	 οφθαλμού»	 (Μποάλ,	 2013:	 309).	
Από	τη	στιγμή	που	ο	καταπιεστής	δεν	είναι	εύκολα	ορατός,	είναι	πιο	δύσκολο	να	αναδυθεί	
η	 μανιχαϊστική	 σχέση	 καταπιεστή	 και	 καταπιεζόμενου.	 Οι	 άνθρωποι	 γίνονται	 νευρωτικοί	
γιατί	οι	 κοινωνικές	κατασκευές	αιχμαλωτίζουν	 τις	 επιθυμίες	 τους	και	μέσα	από	αυτή	 την	
τεχνική	 o	 Boal	 επιζητούσε	 την	 απελευθέρωση	 των	 συγκεκριμένων	 επιθυμιών	 (Jackson,	
1994:	 xix,	 xxi).	 Πίστευε	 ότι	 όλα	 τα	 προβλήματα	 είναι	 πολιτικής	 φύσης	 (Boal,	 1995:	 4).	
Επομένως,	 θεωρούσε	 ότι	 και	 αυτές	 οι	 εσωτερικευμένες	 καταπιέσεις	 είναι	 αποτέλεσμα	
κοινωνικών,	 πολιτικών	 και	 οικονομικών	 καταπιέσεων.	 O	 Boal	 συνέχισε	 αυτή	 τη	 μορφή	
Θεάτρου	του	Καταπιεζόμενου,	η	οποία	μετονομάστηκε	«Το	Ουράνιο	Τόξο	των	Επιθυμιών».	
Ήταν	η	συνέχεια	του	Θεάτρου	Εικόνα,	έχοντας	ως	βάση	τις	τεχνικές	του	τελευταίου,	αλλά	
δίνοντας	σε	αυτές	μια	πιο	ενδοσκοπική	μορφή	με	θέματα	πιο	προσωπικά,	τα	οποία,	όμως,	
ουσιαστικά	 ήταν	 κοινωνικά	 και	 έπαιρναν	 συλλογική	 μορφή,	 παρουσιάζοντας	 εικόνες	
καταπίεσης	και	αναλύοντάς	τες.		
	

στ.	Νομοθετικό	Θέατρο	
Το	1993	ο	Boal,	αφού	έχει	ήδη	επιστρέψει	στην	Βραζιλία,	εκλέχτηκε	και	ανέλαβε	μία	από	
τις	 επτά	θέσεις	 νομοθετών	 του	 Εργατικού	Κόμματος,	 τη	 θέση	 του	Δημοτικού	 Συμβούλου	
και	Προέδρου	της	Επιτροπής	των	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	στο	Rio(Schechner,	Chatterjee	
&	 Boal,	 1998:	 76).	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 μπόρεσε	 να	 κάνει	 το	 θέατρο	 ως	 πολιτική	
δημιουργώντας	 το	 Νομοθετικό	 Θέατρο.	 Αυτή	 η	 τελευταία	 μορφή	 Θεάτρου	 του	
Καταπιεζόμενου	είχε	ως	στόχο	να	δημιουργήσει	ομάδες	που	θα	εφάρμοζαν	το	Θέατρο	του	
Καταπιεζόμενου	 και	 κυρίως	 το	Θέατρο	Εικόνα	 και	 το	Θέατρο	Φόρουμ	προσπαθώντας	 να	
βρουν	λύσεις	σε	διάφορα	κοινωνικά	θέματα	που	τους	απασχολούσαν.	Έπειτα,	συλλογικά	
μέσω	των	τεχνικών	που	προαναφέρθηκαν	προσπαθούσαν	να	αναδείξουν	προτάσεις-λύσεις	
για	ένα	θέμα	που	ο	Boal	μέσω	της	θέσης	του	θα	μπορούσε	να	τις	μετατρέψει	σε	νόμους.	
Μέχρι	πριν	το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	μετέτρεπε	το	θεατή	σε	ηθοποιό	και	έπειτα	σε	

																																																																				
	
1Ονομάστηκε	 «Ο	 Μπάτσος	 στο	 Μυαλό»,	 διότι	 στην	 Λατινική	 Αμερική	 η	 αστυνομία	 εκπροσωπούσε	 την	
καταπίεση,	κάτι	που	ήταν	ορατό.	Στην	Ευρώπη,	όμως,	την	καταπίεση	δεν	μπορείς	να	την	δεις	με	τα	μάτια	σου,	
αλλά	 παρ’	 όλα	 αυτά	 βρίσκεται	 μέσα	 στο	 κεφάλι	 σου.	 Δηλαδή,	 ο	 αστυνομικός	 κατοικεί	 στο	 μυαλό	 σου.	 Γι’	
αυτό	πρέπει	να	τον	βγάλεις	και	να	τον	αντιμετωπίσεις	(Boal,	2001:	324).	
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πολίτη	που	δρα	για	την	αλλαγή	της	κοινωνίας,	ενώ	το	Νομοθετικό	Θέατρο	προεκτείνει	τη	
λειτουργία	 του	 μετατρέποντας	 τον	 πολίτη	 σε	 νομοθέτη	 μέσα	 από	 την	 ιδέα	 της	
συμμετοχικής	δημοκρατίας	(Boal,	2005:	13,	15,	36,	41).	
Με	 το	 Νομοθετικό	 Θέατρο	 ολοκληρώνεται	 η	 ομπρέλα	 των	 μορφών	 του	 Θεάτρου	 του	
Καταπιεζόμενου	και	γίνεται	σαφής	ο	σκοπός,	το	περιεχόμενο	και	η	πολιτική	ιδεολογία	του	
θεάτρου	 του	 Καταπιεζόμενου.	 Το	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 αφορούσε	 πάντα	
καταστάσεις	καταπίεσης	για	το	λαό	που	είχαν	κοινωνικοπολιτικά	αίτια	και	ο	Boal	στόχευε	
στην	 άρση	 αυτής	 της	 καταπίεσης	 μέσω	 της	 κριτικής	 συνειδητοποίησης	 και	 της	 πολιτικής	
δράσης,	όπως	ακριβώς	και	ο	Paulo	Freire.	
	

Η	επιρροή	της	Παιδαγωγικής	του	Καταπιεζόμενου	στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	
α.	Καταπίεση-Καταπιεστής-Καταπιεζόμενος	

Ο	 Freire	 στην	 Παιδαγωγική	 του	 Καταπιεζόμενου	 θέτει	 στο	 κέντρο	 του	 έργου	 του	 το	
αντιθετικό	 ζεύγος	 καταπιεστής-καταπιεζόμενος.	 Υποστηρίζει	 ότι	 η	 σύγκρουση	 μεταξύ	
καταπιεστή	και	καταπιεζόμενου	είναι	η	κινητήρια	δύναμη	για	την	αλλαγή	της	συνείδησης	
του	καταπιεζόμενου	αλλά	και	για	τον	μετασχηματισμό	του	κόσμου	(Γρόλλιος,	2005:	104).	Ο	
Boal	 μεταφέρει	 αυτή	 τη	 σύγκρουση	 στον	 αισθητικό	 κόσμο	 αναπαριστώντας,	 ειδικά	 στο	
Θέατρο	 Φόρουμ,	 υπαρκτά	 προβλήματα	 καταπίεσης	 όπου	 ο	 καταπιεστής	 και	 ο	
καταπιεζόμενος	συγκρούονται	για	να	σπάσει	ο	τελευταίος	τα	δεσμά	της	καταπίεσης.		
Κατά	 τον	 Freire,	 οι	 καταπιεζόμενοι	 έχουν	 εσωτερικεύσει	 την	 εικόνα	 του	 δυνάστη	 και	
πολλές	φορές	πέφτουν	σε	αντιφάσεις	που	δεν	μπορούν	να	ξεδιαλύνουν.	Γι’	αυτό	κάποιες	
φορές	θέλουν	να	έχουν	τη	ζωή	του	δυνάστη,	άλλες	πάλι	υιοθετούν	τη	συνείδησή	του	και	
φοβούνται	 την	 ελευθερία	 τους	 ή	 δέχονται	 μοιρολατρικά	 τη	 φτώχεια	 τους	 σε	 σημείο	 να	
φτάνουν	στην	αυτοϋποτίμησή	τους	(Φρέιρε,	1977:	64).		
Το	 Ουράνιο	 Τόξο	 των	 Επιθυμιών	 του	 Boal	 θα	 μπορούσε	 να	 αποτελεί	 έναν	 τρόπο	
προσέγγισης	 της	 θεωρίας	 του	 Freire	 περί	 εσωτερίκευσης	 του	 δυνάστη.	 Δηλαδή,	 η	
εσωτερικευμένη	 καταπίεση	 του	 Boal	 μπορεί	 να	 συνδυαστεί	 με	 την	 εσωτερίκευση	 του	
καταπιεστή	 από	 τους	 καταπιεζόμενους,	 όπως	 αναλύθηκε	 στην	 «Αγωγή	 του	
Καταπιεζόμενου»	από	τον	Freire,	διότι	η	εσωτερικευμένη	καταπίεση	είναι	συχνά	απόρροια	
της	 εσωτερίκευσης	 του	 καταπιεστή	 από	 τον	 καταπιεζόμενο.	 H	 εσωτερίκευση	 αυτή	
δημιουργεί	 εσωτερικές	 συγκρούσεις	 στον	 καταπιεζόμενο,	 αφού	 αυτός	 προσπαθεί	 να	
μοιάσει	 στον	 καταπιεστή	 αλλά	 αδυνατεί	 να	 το	 κάνει	 λόγω	 της	 κοινωνικής	 του	 θέσης	 με	
αποτέλεσμα	 να	 βιώνει	 αντιφάσεις,	 ως	 απόρροια	 των	 κοινωνικών	 αντιφάσεων	 που	
αντικρίζει.	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 οδηγείται	 σε	 απομόνωση	 από	 τους	 πραγματικούς	 του	
συντρόφους	 και	 από	 τον	 πραγματικό	 του	 εαυτό,	 σε	 μελαγχολία	 και	 σε	 άλλου	 είδους	
«ψυχολογικοποιημένες»	 καταστάσεις,	 καταλήγοντας	 στην	 απανθρώπιση	 και	 στην	
εσωτερικευμένη	καταπίεση	για	 την	οποία	ο	 καταπιεζόμενος	δεν	μπορεί	 να	εξηγήσει	από	
πού	 προέρχεται,	 εφόσον	 διαχέεται	 από	 τους	 καταπιεστές	 στους	 μηχανισμούς	 και	 στα	
δίκτυα	της	κοινωνίας	προκειμένου	οι	τελευταίοι	να	εδραιώσουν	την	εξουσία	τους.					
Ο	Boal	αναγνωρίζει	 την	 καταπίεση	με	διττό	 τρόπο:	υπό	 το	πρίσμα	 του	θεατή	 και	υπό	 το	
πρίσμα	του	ανθρώπου	που	ζει	μέσα	σε	μια	καταπιεστική	κοινωνία	με	φτώχεια,	πείνα,	βία,	
άγχος,	μοναξιά,	απομόνωση.	 Στις	μέχρι	 τότε	παραστάσεις	ο	θεατής	έβλεπε	παθητικά	μια	
παράσταση	χωρίς	καμία	ενεργή	συμμετοχή.	Με	το	Θέατρο	του	καταπιεζόμενου	και	 ιδίως	
με	το	Φόρουμ,	αυτή	η	καταπίεση	του	θεατή	σπάει.	Ο	θεατής	σηκώνει	το	χέρι,	διακόπτει	τη	
ροή	της	παράστασης	και	αναλαμβάνει	θεατρική	δράση	για	να	σπάσει	την	καταπίεση	που	
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λαμβάνει	χώρα	επάνω	στη	θεατρική	σκηνή.	Αφού	ο	θεατής	καταφέρει	να	σπάσει	τα	δεσμά	
της	 καταπίεσης,	 δηλαδή	 τις	 συμβάσεις	 του	 θεάτρου	 που	 τον	 αναγκάζουν	 να	 είναι	 ένας	
παθητικός	 θεατής	 χωρίς	 λόγο	 και	 δράση,	 γίνεται	 ένας	 πρωταγωνιστής	 με	 σκέψη	 και	
ενεργητική	συμμετοχή,	με	σκοπό	να	δώσει	την	εναλλακτική	του	λύση	και	να	καταλάβει	τις	
αιτίες	 της	 καταπίεσης	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	 υπόλοιπους	 θεατές-ηθοποιούς.	 Αυτή	 η	
εναλλακτική	λύση	που	θα	δοθεί	από	το	θέατρο	θα	αποτελέσει	μια	πρώτη	δοκιμασία	ώστε	
να	 μεταμορφωθεί	 σε	 πραγματική	 δράση	 στην	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 και	 να	 τη	
μετασχηματίσει.	 Αφού,	 λοιπόν,	 έχει	 απελευθερωθεί	 από	 τα	 δεσμά	 της	 καταπίεσης	 ως	
θεατής	 και	 έπειτα	 ως	 θεατής-ηθοποιός	 σπάει	 τη	 καταπίεση	 που	 λαμβάνει	 χώρα	 στη	
θεατρική	σκηνή	και	είναι	έτοιμος	να	βγει	στον	πραγματικό	κόσμο	για	να	αντιμετωπίσει	την	
πραγματική	καταπίεση	για	την	οποία	έκανε	πρόβα	στον	αισθητικό	κόσμο.		

	
Εξανθρώπιση	

Ο	Freire	χρησιμοποιεί	τον	όρο	«εξανθρώπιση»	και	«απανθρώπιση»,	θέλοντας	να	δείξει	ότι	
οι	 καταπιεστές	 αφαιρούν	 την	 ανθρωπιά	 από	 τους	 καταπιεζόμενους	 και	 τους	
συμπεριφέρονται	 ως	 «πράγματα»	 απανθρωπίζοντάς	 τους.	 Επίσης,	 οι	 καταπιεστές	
χρησιμοποιούν	μεθόδους	ώστε	η	πραγματικότητα	να	μην	παρουσιάζεται	ως	ένα	πρόβλημα	
αλλά	αμετάβλητη	χωρίς	να	μπορούν	οι	δυναστευόμενοι	να	επέμβουν	για	να	την	αλλάξουν.	
Οι	 καταπιεζόμενοι	 είναι	 απλοί	 θεατές	 που	 οφείλουν	 να	 προσαρμοστούν	 σε	 αυτή	
επιτυγχάνοντας	 	 την	 απανθρώπισή	 τους	 (Φρέιρε,	 1977:	 58,	 171).	 	 Ο	 Boal	 δεν	
χρησιμοποίησε	 αυτολεξεί	 αυτούς	 τους	 όρους	 αλλά	 περιγραφικά.	 Συγκεκριμένα,	
υποστηρίζει	 ότι	 η	 λέξη	 θεατής	 είναι	 ταπεινωτική	 και	 ο	 θεατής	 είναι	 κάτι	 λιγότερο	 από	
άνθρωπος.	Γι’	αυτόν	τον	λόγο,	πρέπει	να	του	δώσουμε	την	ανθρωπιά	του	και	την	ικανότητά	
του	 να	 δράσει,	 να	 γίνει	 ενεργό	 υποκείμενο,	 να	 γίνει	 ηθοποιός.	 Ο	 θεατής	 πρέπει	 να	
απελευθερωθεί	από	την	αναπαράσταση	παγιωμένων	εικόνων	του	κόσμου	ως	ένα	παθητικό	
θύμα	τους	(Μποάλ,	1981:	53-54).	Ο	Boal	θεωρεί	ότι	το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	έχει	ως	
στόχο	την	αλλαγή	της	κοινωνίας	σε	έναν	κόσμο	χωρίς	καταπίεση,	δηλαδή,	το	Θέατρο	του	
Καταπιεζόμενου	 στοχεύει	 στον	 «εξανθρωπισμό	 της	 ανθρωπότητας»	 («humanizing	
Humanity»)	(Boal,	2006:	104).				
	

Τραπεζική	αντίληψη	της	παιδείας/Ποιητική	της	καταπίεσης	
Ο	Freire	στην	Παιδαγωγική	του	Καταπιεζόμενου	τασσόταν	κατά	της	τραπεζικής	αντίληψης	
της	παιδείας	σύμφωνα	με	την	οποία	οι	μαθητές	αποτελούν	τα	ταμιευτήρια	της	γνώσης	και	
ο	 δάσκαλος	 ως	 αυθεντία	 και	 κάτοχος	 της	 γνώσης	 την	 κατέθετε.	Μια	 τέτοια	 εκπαίδευση	
στοχεύει	στην	αποστήθιση	και	παθητικότητα	του	μαθητή	ο	οποίος	γεμίζει	με	γνώσεις	για	
να	 προσαρμοστεί	 στον	 ήδη	 υπάρχοντα	 κόσμο.	 Οι	 καταπιεστές	 χρησιμοποιούν	 την	
τραπεζική	αντίληψη	 της	παιδείας	 εμποδίζοντας	 την	 ενημέρωση	και	 την	 έρευνα	από	 τους	
ανθρώπους	μετατρέποντάς	τους	σε	αντικείμενα,	πράγμα	που	συνεπάγεται	μια	κατάσταση	
βίας	 αφού	 οι	 καταπιεζόμενοι	 είναι	 θεατές	 της	 κοινωνίας	 και	 όχι	 αναδημιουργοί	 της	
(Φρέιρε,	1977:	78-80,	83,	96).	
Θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ότι	αυτή	η	θέση	του	Freire	μοιάζει	με	τη	θεωρία	του	Boal	για	την	
ποιητική	του	Αριστοτέλη	που	τη	χαρακτηρίζει	ως	ποιητική	της	καταπίεσης.	Συγκεκριμένα,	ο	
Boal	υποστήριζε	ότι	το	θέατρό	του	δεν	προκαλεί	την	κάθαρση	της	αριστοτελικής	τραγωδίας	
όπου	στην	τελευταία	σκηνή	ο	θεατής	από	την	πολυθρόνα	του	κάνει	την	επανάστασή	του	
και	καθαρίζεται	από	τις	επαναστατικές	ορμές	ώστε	να	συμμορφωθεί	με	το	κατεστημένο	και	
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με	 το	 υπάρχον	 σύστημα.	 Ο	 ηθοποιός	 επιβάλλει	 τις	 αξίες	 του	 στον	 θεατή	 και	 ο	 θεατής	
ταυτίζεται	 με	 τον	 ηθοποιό	 μέσω	 της	 εμπάθειας.	 Οι	 θεατές	 εξαγνίζονται	 από	 το	 τραγικό	
λάθος	 τους	 το	 οποίο	 σύμφωνα	 με	 τον	 Αριστοτέλη	 είναι	 κάτι	 κακό	 και	 τιμωρείται,	 αφού	
έρχεται	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 κοινωνική	 δικαιοσύνη,	 μια	 δικαιοσύνη	 που	 εξυπηρετεί	 την	
κυρίαρχη	 τάξη	 και	 το	 κυρίαρχο	 σύστημα.	 Επομένως,	 οι	 θεατές	 απομακρύνονται	 από	 την	
ιδέα	 της	 αλλαγής	 της	 κοινωνίας,	 καθαιρούνται	 από	 κάθε	 επαναστατική	 ορμή.	 «Η	
δραματική	πράξη	αντικαθιστά	την	πραγματική»		(Μποάλ,	1981:	54).	
	

Mαθητής-δάσκαλος/Θεατής-ηθοποιός	
Δάσκαλος/Joker	

Ως	 απάντηση	 στην	 τραπεζική	 αντίληψη	 της	 παιδείας,	 ο	 Freire	 προτάσσει	 την	
προβληματίζουσα	παιδεία	την	οποία	εφαρμόζει	στην	Παιδαγωγική	του	Καταπιεζόμενου.	Σε	
αυτού	του	είδους	την	εκπαίδευση	οι	μαθητές	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	που	αφορούν	
τις	σχέσεις	μέσα	στον	κόσμο	και	με	τον	κόσμο	προσπαθώντας	να	δώσουν	λύση	σε	αυτά.	Ο	
δάσκαλος	δεν	παρουσιάζεται	ως	η	αυθεντία	της	γνώσης	αλλά	καλλιεργείται	μια	νέα	σχέση	
μεταξύ	 δασκάλου	 και	 μαθητή:	 αυτή	 του	 δασκάλου-μαθητή	 με	 τους	 μαθητές-δασκάλους	
(Μποάλ,	1981:	89,	90).	Ο	δάσκαλος	ξαναπλάθει	τις	σκέψεις	του	μέσα	από	τις	σκέψεις	των	
μαθητών	 και	 οι	 μαθητές	 γίνονται	 «κριτικοί	 συν-ερευνητές	 στο	 διάλογό	 τους	 με	 το	
δάσκαλο»	αποκαλύπτοντας	την	πραγματικότητα	και	επεμβαίνοντας	κριτικά	σε	αυτήν	(στο	
ίδιο,	 σελ.	 90).	Ο	 άνθρωπος	 μπορεί	 να	 αποστασιοποιηθεί	 από	 τον	 κόσμο,	 μετατρέποντάς	
τον	σε	αντικείμενο	μελέτης	και	στοχασμού	ώστε	να	δράσει	πάνω	του	αλλάζοντάς	τον.	Με	
την	προβληματίζουσα	παιδεία,	 λοιπόν,	ο	μαθητής	συνειδητοποιεί	ότι	ο	 κόσμος	δεν	είναι	
στατικός	 αλλά	 εξελίσσεται	 και	 μεταβάλλεται	 χάρη	 στον	 άνθρωπο	 (στο	 ίδιο,	 σελ.	 92-93).	
Σύμφωνα	με	 τον	 ίδιο	 (στο	 ίδιο,	σελ.	93):	«Ο	δάσκαλος-μαθητής	και	οι	μαθητές-δάσκαλοι	
στοχάζονται	ταυτόχρονα	τον	εαυτό	τους	και	τον	κόσμο	χωρίς	να	χωρίζουν	αυτή	τη	σκέψη	
από	 τη	 δράση,	 και	 μ’	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 θεσπίζουν	 μια	 αυθεντική	 μορφή	 στοχασμού	 και	
δράσης»,	 διότι	 ο	 τρόπος	 που	 οι	 άνθρωποι	 αντιλαμβάνονται	 τον	 εαυτό	 τους	 μέσα	 στον	
κόσμο	 είναι	 ένδειξη	 του	 τρόπου	 δράσης	 τους	 σε	 αυτόν.	 Επιπρόσθετα,	 η	 παιδαγωγική	
πρέπει	 να	 ξεκινά	 από	 την	 παρούσα	 κατάσταση	 του	 ανθρώπου	 ώστε	 να	 έχει	 νόημα	 και	
παρουσιάζοντάς	την	ως	πρόβλημα	να	μπορεί	να	επέμβει	σε	αυτή	(στο	ίδιο,	σελ.	93,	95).				
Στον	 αισθητικό	 χώρο	 αντίστοιχα	 ο	 Boal	 δίνει	 τη	 δική	 του	 απάντηση	 στην	 αριστοτελική	
ποιητική	με	το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου.	Συγκεκριμένα,	στο	Θέατρο	Φόρουμ	ο	θεατής	
από	 ένα	 παθητικό	 αντικείμενο	 μετατρέπεται	 σε	 ηθοποιό,	 ένα	 ενεργό	 υποκείμενο	 και	
αναλαμβάνει	θεατρική	δράση	που	στη	συνέχεια	θα	γίνει	πραγματική	στον	έξω	κόσμο	ώστε	
να	 δώσει	 λύση	 σε	 θέματα	 που	 αφορούν	 τη	 ζωή	 του.	 Ο	 μαθητής-δάσκαλος	 του	 Freire	
έρχεται	 να	 αντικατασταθεί	 από	 τον	 θεατή-ηθοποιό	 του	 Boal.	 Στο	 θέατρο	 Φόρουμ,	 στο	
Θέατρο	 εικόνα	 αλλά	 και	 στο	 Ουράνιο	 Τόξο	 των	 Επιθυμιών	 ο	 θεατής	 παύει	 να	 είναι	 ένα	
παθητικό	αντικείμενο	αλλά	σκέφτεται	και	δρα	πάνω	σε	μια	κατάσταση	καταπίεσης.	Όλοι	οι	
θεατές-ηθοποιοί	 μαθαίνουν	 μέσα	 από	 τις	 δράσεις	 στη	 σκηνή	 και	 δίνουν	 τις	 απαντήσεις	
τους.	 Επιπρόσθετα,	 όπως	 οι	 μαθητές	 στην	 Παιδαγωγική	 του	 Καταπιεζόμενου	
αποστασιοποιούνταν	από	την	πραγματικότητα	ώστε	να	υπάρξει	μια	αντικειμενική	εξέτασή	
της	και	στη	συνέχεια	μια	έμπρακτη	αλλαγή	της,	έτσι	οι	θεατές-ηθοποιοί	χρησιμοποιούν	το	
θέατρο	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	 αποστασιοποιηθούν	 από	 τον	 πραγματικό	 κόσμο	 και	 με	 τη	
βοήθεια	 του	 αισθητικού	 κόσμου	 να	 μπορούν	 να	 παρατηρήσουν	 την	 κοινωνική	
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πραγματικότητα	και	τον	ρόλο	τους	σε	αυτήν	ώστε	μετά	να	επιδράσουν	πάνω	της	και	να	τη	
μετασχηματίσουν	στον	πραγματικό	πια	κόσμο.		
Η	σκέψη	και	η	δράση	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένες	 και	στο	Θέατρο	 του	Καταπιεζόμενου,	
μάλιστα	 ο	 Boal	 αναγνωρίζει	 ότι	 δε	φτάνει	 μόνο	 η	 θεατρική	 δράση	αλλά	πρέπει	 αυτή	 να	
αποτελεί	μια	πρόβα	για	 την	πραγματική	δράση.	Ο	 ίδιος	θεωρεί	ότι	από	 τη	στιγμή	που	η	
σκηνή	 δεν	 είναι	 η	 πραγματική	 ζωή	 δεν	 μπορεί	 το	 θέατρο	 καθ’	 εαυτό	 να	 θεωρηθεί	
επανάσταση	 αλλά	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 μια	 «πρόβα	 της	 επανάστασης».	 Ο	 θεατής	
απελευθερώνεται	από	τα	δεσμά	της	παθητικότητάς	του	και	από	το	φράγμα	που	τον	χώριζε	
από	 τον	 ηθοποιό,	 ξαναβρίσκοντας	 την	 ανθρώπινη	 υπόστασή	 του,	 εξανθρωπίζεται,	 και	
ρίχνεται	 στη	 δράση,	 χωρίς	 να	 έχει	 μεγάλη	 σημασία	 αν	 αυτή	 είναι	 φανταστική	 (Μποάλ,	
1981:	17).	Μάλιστα	η	ενεργή	δράση	με	το	Νομοθετικό	θέατρο	ο	θεατής	γίνεται	ηθοποιός	
αναλαμβάνοντας	 θεατρική	 πράξη	 έπειτα	 πολίτης	 με	 πραγματική	 πράξη	 και	 τέλος	
νομοθέτης.		
Ο	 δάσκαλος	 του	 Freire	 θα	 μπορούσε	 να	 αποτελέσει	 έμπνευση	 για	 το	 Joker	 έτσι	 όπως	
καθιερώθηκε	στο	Θέατρο	Φόρουμ.		O	Joker	ως	o	καθοδηγητής	που	ποτέ	δεν	επιβάλει	την	
άποψή	 του,	 ούτε	 μεταφέρει	 την	 ιδεολογία	 του	 στους	 συμμετέχοντες,	 αφού	 οι	 θεατές-
ηθοποιοί	 συλλογικά	 πρέπει	 να	 ανακαλύψουν	 τις	 αιτίες	 των	 καταστάσεων,	 αλλά	 πάντα	
παίρνει	ξεκάθαρη	θέση	υπέρ	των	καταπιεζόμενων	θυμίζει	το	ρόλο	του	δασκάλου-μαθητή	
του	Freire.	Ο	δάσκαλος	στον	Freire	δεν	αποτελεί	την	αυθεντία	που	γνωρίζει	τα	πάντα	και	
απλά	τα	μεταφέρει	στους	μαθητές.	Αυτή	είναι	μέθοδος	που	αρμόζει	σε	έναν	δυνάστη.	Οι	
μαθητές	 είναι	 συνερευνητές	 με	 τον	 δάσκαλο	 και	 ο	 δάσκαλος	 ακούει	 προσεχτικά	 τις	
εμπειρίες	των	μαθητών	του,	δηλαδή,	ο	μαθητής	είναι	και	δάσκαλος	και	ο	δάσκαλος	είναι	
και	 μαθητής.	 Ο	 Boal	 ακολουθεί	 αυτή	 την	 άποψη	 θεωρώντας	 ότι	 κάποιος	 μαθαίνει	 όταν	
διδάσκει,	 δηλαδή	 ο	 Joker	 μαθαίνει	 ταυτόχρονα	 με	 τους	 θεατές-ηθοποιούς	 αλλά	 και	 οι	
θεατές-ηθοποιοί	 όταν	 ανεβαίνουν	 στη	 σκηνή	 για	 να	 δείξουν	 εναλλακτικές	 λύσεις	
διδάσκουν	στους	υπόλοιπους	θεατές-ηθοποιούς,	μαθαίνοντας	ταυτόχρονα	και	οι	ίδιοι	τον	
εαυτό	τους.	
	

Διάλογος-Συλλογικά	Υποκείμενα	
O	Freire	θεωρούσε	σημαντικό	και	βασικό	εργαλείο	στη	Παιδαγωγική	του	Καταπιεζόμενου	
τον	 διάλογο.	 Ο	 διάλογος	 αφορά	 τη	 συνάντηση	 ανθρώπων	 που	 ενώνουν	 τη	 σκέψη	 και	
δράση	 τους	 προκειμένου	 να	 εξανθρωπίσουν	 τον	 κόσμο	 και	 να	 κατανοήσουν	 την	
πραγματικότητα.	Σ’	έναν	διάλογο	είναι	απαραίτητος	ο	κριτικός	στοχασμός	σε	σύνδεση	με	
τη	δράση	ώστε	 να	υπάρξει	μια	 εξελικτική	πορεία	 για	 την	 κοινωνία	 (Φρέιρε,	 103,	 107).	Η	
επανάσταση	σύμφωνα	με	τον	Freire	έπρεπε	να	έχει	παιδαγωγικό-διαλογικό	χαρακτήρα	σε	
όλα	της	τα	στάδια,	πράγμα	που	την	ματαλλάσει	σε	μια	πολιτιστική	επανάσταση	(Γρόλλιος,	
2005:	 109).	 Το	 ίδιο	 θεωρούσε	 και	 ο	 Boal	 αφού	 υποστήριζε	 ότι	 το	 θέατρο	 δεν	 πρέπει	 να	
είναι	 διδακτικό	 αλλά	 παιδαγωγικό	 και	 να	 στοχεύει	 στη	 συλλογική	 μάθηση	 (Boal,	 2001:	
310).		
Ο	 Boal	 στο	Θέατρο	Φόρουμ	 ήθελε	 να	 υπάρχει	 αλληλεπίδραση	 και	 διάλογος	 μεταξύ	 των	
θεατών-ηθοποιών	ώστε	να	μπορούν	να	δοθούν	εναλλακτικές	λύσεις,	αλλά	προπάντων	να	
γίνει	εποικοδομητική	συζήτηση.	Ακόμα	και	στο	Θέατρο	Εικόνα	του	Boal	που	δεν	υπάρχει	
λόγος	 κυριαρχεί	 ο	 διάλογος	 μέσα	 από	 τις	 εικόνες	 των	 σωμάτων	 των	 συμμετεχόντων	 και	
συλλογικά	 αναδεικνύονταν	 τα	 αίτια	 της	 κατάστασης	 και	 οι	 εναλλακτικές	 λύσεις	 για	 την	
απελευθέρωση	από	την	καταπίεση.	
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Πολιτική	πράξη	
Ο	Freire	θεωρούσε	ότι	η	παιδαγωγική	του	καταπιεζόμενου	είναι	ένα	όπλο	απελευθέρωσης	
όπου	ο	καταπιεζόμενος	γίνεται	ενεργό	υποκείμενο	διαλύοντας	την	κουλτούρα	της	σιωπής,	
εξανθρωπίζεται	και	αντιστέκεται	στην	καταπίεση.		
Όλη	 η	 παιδαγωγική	 διαδικασία	 του	 Freire	 ήταν	 πολιτική,	 γεμάτη	 ιδεολογία	 αφού	
αφορούσε	ποιο	περιεχόμενο	διδασκόταν,	από	ποιον,	για	ποιον	λόγο,	εναντίον	ποιου,	πώς	
συμμετείχαν	οι	μαθητές,	οι	γονείς	και	οι	δάσκαλοι	και	τα	κινήματα	στη	συζήτηση.	Όλος	ο	
σχεδιασμός	 του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 γινόταν	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 διαλόγου	
(Γρόλλιος,	2005:	211).	
Ο	 Boal	 θεωρούσε	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 ουδέτερη	 δραστηριότητα	 και	 αφού	 το	 θέατρο	
αποτελεί	 δραστηριότητα	 του	 ανθρώπου	 τότε	 δε	 γίνεται	 να	 είναι	 ουδέτερο	 αλλά	 είναι	
πολιτικό.	 Υποστήριζε	ότι	 το	θέατρο	μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	ως	όπλο	επιβολής	από	 τις	
κυρίαρχες	 τάξεις,	 αλλά	 και	 ως	 όπλο	 απελευθέρωσης	 των	 κατώτερων	 τάξεων.	 Εξαρτάται	
από	 τις	 μορφές	 που	 του	 δίνουμε	 (Μποάλ,	 1981:	 9).	 Μάλιστα,	 τόνιζε	 ότι	 αυτός	 που	
προσπαθεί	 να	 πείσει	 για	 την	 ουδετερότητα	 του	 θεάτρου	 ακολουθεί	 μια	 συγκεκριμένη	
πολιτική	 συμπεριφορά	 (Babbage,	 2004:	 40).	 Καταλήγει	 ότι	 υπάρχει	 άμεση	 σχέση	 μεταξύ	
πολιτικής	και	 τέχνης,	λέγοντας	ότι	«κάθε	καλλιτέχνης	είναι	και	πολιτικός»	 (Driskell,	1975:	
77).	 Στο	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 τίθενται	 οι	 ίδιες	 ερωτήσεις	 που	 έθετε	 και	 ο	 Freire	
στην	εκπαίδευση.	Ο	Boal	υποστήριξε	ότι	τίποτα	δεν	μπορεί	να	γίνει	αν	δεν	γνωρίζει	κανείς	
το	«γιατί»	και	το	«για	ποιον»	ώστε	να	αναλάβει	δράση	(Boal,	2006:	50).	Εξάλλου,	σύμφωνα	
με	τον	Boal,	«η	κουλτούρα	είναι	το	να	κάνεις,	το	πώς	το	κάνεις,	γιατί	το	κάνεις	και	για	ποιον	
το	κάνεις»	(Boal,	2006:	58,	100).	
	

Συμπέρασμα	
Στην	 παρούσα	 εργασία	 μελετήθηκε	 η	 επιρροή	 που	 άσκησε	 η	 Παιδαγωγική	 του	
Καταπιεζόμενου	του	Paulo	Freire	στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	του	Augusto	Boal.	
Και	οι	δυο	θέτουν	ως	κεντρικό	θέμα	στο	έργο	τους	την	καταπίεση	με	θέματα	βγαλμένα	από	
την	καθημερινή	ζωή	των	καταπιεζομένων	ώστε	να	έχουν	νόημα	για	αυτούς.	Σκοπός	και	των	
δύο	είναι	η	άρση	της	καταπίεσης.	O	Freire	θέλει	μέσω	της	Παιδαγωγικής	οι	καταπιεζόμενοι	
να	αποκτήσουν	κριτική	συνειδητοποίηση	για	μια	βαθύτερη	κριτική	ανάγνωση	του	κόσμου	
αλλά	ταυτόχρονα	και	πολιτική	δράση	ώστε	να	επιτευχθεί	η	σύγκρουση	μεταξύ	καταπιεστή	
και	 καταπιεζόμενου	 που	 αποτελεί	 την	 κινητήρια	 δύναμη	 για	 την	 αλλαγή	 της	 κοινωνίας	
προς	μια	σοσιαλιστική	κατεύθυνση.		
Ο	Boal	επηρεασμένος	από	το	έργο	του	Freire,	την	«Αγωγή	του	Καταπιεζόμενου»,	αλλά	και	
γενικότερα	 από	 όλο	 το	 έργο	 του	 δημιουργεί	 το	Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 με	 τον	 ίδιο	
σκοπό	και	θέμα.	Δηλαδή,	παίρνει	τη	θεωρία	του	Freire	σχετικά	με	την	κοινωνική	ανάλυση	
της	 καταπίεσης,	 τον	 καταπιεστή	 και	 τον	 καταπιεζόμενο	 και	 τα	μεταφέρει	 στον	αισθητικό	
κόσμο	 δημιουργώντας	 το	Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου.	 Βάζει	 στο	 κέντρο	 της	 σκηνής	 ένα	
θέμα	 καταπίεσης,	 που	 αντλείται	 από	 τους	 συμμετέχοντες,	 με	 καταπιεστή	 και	
καταπιεζόμενο	 όπου	 οι	 θεατές-ηθοποιοί	 αναλαμβάνουν	 δράση,	 ανεβαίνουν	 στη	 σκηνή,	
έρχονται	 σε	 σύγκρουση	 με	 τον	 καταπιεστή	 ώστε	 μέσα	 από	 τον	 διάλογο	 των	 θεατών-
ηθοποιών	 δοκιμάζοντας	 τις	 λύσεις,	 την	 κριτική	 σκέψη	 και	 δράση	 να	 αρθεί	 η	 καταπίεση	
στον	 αισθητικό	 πρώτα	 κόσμο	 και	 έπειτα	 στον	 πραγματικό.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	
επιτυγχάνεται	η	εξανθρώπιση	του	θεατή-ηθοποιού	μέσα	στον	αισθητικό	χώρο	πράγμα	που	
αποτελεί	ένα	βήμα	προετοιμασίας	για	την	εξανθρώπισή	του		μέσα	στην	κοινωνία.	
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Όσον	 αφορά	 τις	 ιδέες	 του	 Boal	 για	 το	 συμβατικό	 αριστοτελικό	 θέατρο	 θα	 μπορούσε	 να	
γίνει	 ο	 εξής	 παραλληλισμός:	 ο	 Boal	 έβλεπε	 το	 συμβατικό	 αριστοτελικό	 θέατρο	 σαν	 μια	
κοινωνία	 όπου	 οι	 θεατές	 είναι	 αναγκασμένοι	 να	 ζουν	 στην	 καταπίεση	 ως	 παθητικά	
υποκείμενα,	πολλές	φορές	χωρίς	να	έχουν	επίγνωση	της	κατάστασής	τους	και	να	δέχονται	
αυτό	που	τους	παρουσιάζεται	ως	κάτι	αμετάβλητο	στο	οποίο	ακόμη	και	αν	διαφωνούν	δεν	
μπορούν	να	παρέμβουν.	Το	ίδιο	συμβαίνει	και	στην	κοινωνία	έτσι	όπως	παρουσιάζεται	από	
τον	 Freire.	 Ο	 λαός	 είναι	 καταπιεσμένος,	 πολλές	 φορές	 χωρίς	 να	 το	 καταλαβαίνει,	
θεωρώντας	 μάλιστα	 την	 κατάστασή	 του	 φυσιολογική	 και	 λογική	 αποδεχόμενός	 την	
μοιρολατρικά.	Οι	θεατές-πολίτες	πρέπει	να	εξανθρωπιστούν,	να	γίνουν	ενεργά	υποκείμενα,	
να	 απελευθερωθούν.	 Αυτό	 συμβαίνει	 σύμφωνα	 με	 τον	 Freire	 μέσα	 από	 την	 κριτική	
συνειδητοποίηση	και	την	πολιτική	δράση,	δηλαδή,	μέσα	από	την	πράξη,	όπως	ακριβώς	τα	
εφαρμόζει	ο	Boal	στο	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου.	
Στο	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου	 ο	 θεατής	 από	 παθητικό	 αντικείμενο	 γίνεται	 ηθοποιός	
όπως	 ακριβώς	 ο	 μαθητής	 από	 παθητικό	 δοχείο	 γνώσεων	 γίνεται	 ενεργό	 υποκείμενο	 με	
κριτική	συνειδητοποίηση	και	δράση.		Ο	θεατής-ηθοποιός	του	Boal	και	ο	μαθητής-δάσκαλος	
του	 Freire	 μέσα	 από	 το	 θέατρο	 και	 την	 παιδαγωγική	 με	 τη	 βοήθεια	 του	 Joker	 και	 του	
δασκάλου	 αντίστοιχα	 μέσα	 από	 διάλογο	 και	 αληθινή	 επικοινωνία	 ως	 συλλογικά	
υποκείμενα	προχωρούν	στην	εμβάθυνση	των	αιτιών	και	των	σχέσεων	ενός	φαινομένου.	
Κεντρικό	ρόλο	στην	παιδαγωγική	του	Freire	διαδραματίζουν	η	σκέψη	και	η	δράση,	δηλαδή	
η	πράξη,	προκειμένου	να	προχωρήσει	η	εξανθρώπιση	και	να	μετασχηματιστεί	ο	κόσμος.	Ο	
Freire	υποστηρίζει	ότι	στην	απελευθερωτική	αγωγή	η	δράση	και	η	σκέψη	δεν	διακρίνονται	
αλλά	η	μία	αποτελεί	κομμάτι	της	άλλης	με	στόχο	την	απελευθέρωση	από	την	καταπίεση.	
Στον	 Boal	 συμβαίνει	 κάτι	 παρόμοιο,	 μεταφέροντας	 τη	 θέση	 του	 Freire	 στον	 αισθητικό	
κόσμο.	Με	άλλα	λόγια,	ο	θεατής-ηθοποιός	απομακρύνεται	από	τον	πραγματικό	κόσμο	και	
εισέρχεται	στον	αισθητικό	ώστε	 να	μπορέσει	 να	 εξετάσει	 την	 κατάσταση	 της	 καταπίεσης	
μέσω	της	σκέψης	και	της	δράσης.	Σκέφτεται,	δοκιμάζει	λύσεις,	δρα,	ξανασκέφτεται	πάνω	
στη	δράση	του	αλλά	και	στη	δράση	των	άλλων	ώσπου	συλλογικά	να	καταλήξουν	στα	αίτια	
της	κατάστασης	και	να	προσπαθήσουν	να	τη	μετασχηματίσουν.	Έπειτα,	όλη	αυτή	η	δράση	
μεταφέρεται	 και	 στον	 πραγματικό	 κόσμο	 όπως	 πράττει	 ο	 Freire	 μέσω	 της	 παιδαγωγικής	
του.	 Παρόλα	 αυτά	 και	 οι	 δύο	 αναγνωρίζουν	 ότι	 το	 έργο	 τους	 δεν	 έχει	 εξωπραγματικές	
δυνάμεις	ώστε	 μόνο	 με	 την	 εκπαίδευση	 ή	 μόνο	 με	 το	 θέατρο	 να	 αλλάξει	 η	 κοινωνία.	 Ο		
Freire	θεωρεί	ότι	η	εκπαίδευση	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	απελευθέρωση	αλλά	χρειάζεται	
και	 πολιτική	 δράση.	 Όμως,	 παράλληλα	 με	 την	 πολιτική	 δράση	 είναι	 απαραίτητη	 και	 η	
μόρφωση.	Ο	Boal	 επίσης,	υποστηρίζει	ότι	 το	θέατρο	δεν	είναι	η	πραγματική	 ζωή	και	δεν	
αποτελεί	από	μόνο	 του	επανάσταση,	είναι	μια	πρόβα	της	επανάστασης.	Επομένως,	είναι	
κάτι	 κατώτερο	 από	 την	 αληθινή	 πράξη,	 αλλά	 σίγουρα	 κάτι	 ανώτερο	 από	 μια	 απλή	
συζήτηση.			
Γίνεται	 κατανοητό	 ότι	 ο	 Boal	 επηρεάστηκε	 από	 το	 έργο	 και	 τις	 ιδέες	 του	 Βραζιλιάνου	
Παιδαγωγού	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 δεν	 συνεργάστηκαν.	 Η	 αγάπη,	 ο	 θαυμασμός	 και	 ο	
σεβασμός	του	Boal	προς	το	πρόσωπο	του	Freire	φαίνεται	ολοκάθαρα	στη	δήλωσή	του	μετά	
το	 θάνατο	 του	 Freire	 ότι	 «έχασε	 τον	 δεύτερο	 πατέρα	 του».	 Ο	 Boal	 κατάφερε	 να	
προσαρμόσει	 ιδέες	 και	 αρχές	 της	 Παιδαγωγικής	 του	 Καταπιεζόμενου	 στο	 Θέατρο	
δημιουργώντας	 το	 Θέατρο	 του	 Καταπιεζόμενου.	 Οι	 δύο	 Βραζιλιάνοι	 κατάφεραν	 να	
επηρεάσουν	και	εξακολουθούν	να	επηρεάζουν	παγκοσμίως	όχι	μόνο	τους	κλάδους	στους	
οποίους	 ανήκουν	 αλλά	 και	 ολόκληρη	 την	 κοινωνία.	 Το	 έργο	 τους,	 ειδικά	 στη	 σημερινή	
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εποχή,	είναι	σημαντικό	και	αποτελεί	ένα	εργαλείο	μελέτης	και	εφαρμογής	για	όλους	όσους	
επιθυμούν	να	αλλάξουν	τον	κόσμο.	
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Σχολικά	Εγχειρίδια	και	Ιδεολογία:	Η	περίπτωση	της	σειράς	
εγχειριδίων	Man	and	his	Changing	Society	του	Harold	Rugg	

	
	

Ιωάννα	Σαββίδου		
Δασκάλα	

	
	

Περίληψη	
Στόχος	 της	 παρούσας	 εισήγησης	 αποτελεί	 η	 παρουσίαση	 μιας	 ιδιαιτέρως	 ενδιαφέρουσας	 ιστορίας	 που	
εξελίχθηκε	στους	εκπαιδευτικούς	κύκλους	των	ΗΠΑ	τα	χρόνια	του	Β'	ΠΠ.	Μιας	ιστορίας	που	αναδεικνύει	την	
άμεση	αλλά	και	έμμεση	επίδραση	που	ασκούν	έξω	εκπαιδευτικοί	παράγοντες	σε	παιδαγωγικά	ζητήματα	και	
ως	 εκ	 τούτου	 εγείρει	 τον	 προβληματισμό	 	 σχετικά	 με	 τις	 αιτίες	 που	 υποκρύπτονται	 πίσω	 από	 τις	 κινήσεις	
αυτές.	Την	περίοδο	αυτή	λοιπόν	αναπτύχθηκε	έντονη	διαμάχη	γύρω	από	τη	σειρά	σχολικών	εγχειρίδιών	Men	
and	his	Changing	Society	που	εξέδωσε	ο	καθηγητής	του	πανεπιστήμιου	Columbia,	Harold	Rugg,	μια	διαμάχη	
που	 οδήγησε	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 στην	απομάκρυνση	από	 τις	 σχολικές	 αίθουσες	 των	 εν	 λόγω	σχολικών	
εγχειριδίων	έως	το	κάψιμό	τους.	Με	την	παρούσα	εισήγηση	επιδιώκεται	η	διερεύνηση	τόσο	των	αιτιών	που	
υποκίνησαν	 	 τις	 συγκεκριμένες	 αντιδράσεις	 όσο	 και	 των	 θεωρητικών	 και	 ιδεολογικών	 αφετηριακών	 αρχών	
πάνω	στις	οποίες	βασίστηκε	η	συγγραφή	των	εγχειριδίων	αυτών,	όπως	αυτές	παρουσιάζονται	από	τον	 ίδιο	
τον	συγγραφέα	αλλά	και	όπως	διαφαίνονται	μέσα	από	τα	εγχειρίδια.		
	

Λέξεις-κλειδιά	
Σχολικά	Εγχειρίδια,	Κοινωνική	Ανασυγκρότηση,	Harold	Rugg,	Κοινωνικές	Επιστήμες	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Ηγετική	μορφή	της	οπτικής	της	κοινωνικής	ανασυγκρότησης	για	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	ο	
καθηγητής	Harold	 Rugg	 (1886-1960)	 του	 πανεπιστημίου	 της	 Columbia	 επέδειξε	 ιδιαίτερο	
ενδιαφέρον	τη	δεκαετία	του	1920	για	την	ανασυγκρότηση	του	αναλυτικού	προγράμματος.	
Μέσα	από	άρθρα	 του	 της	 περιόδου	 εκείνης	 αλλά	 και	 συμμετοχές	 στα	 ετήσια	 βιβλία	 της	
National	Society	for	the	Study	of	Education	(N.S.S.E.)	για	το	αναλυτικό	πρόγραμμα,	ανέδειξε	
τις	 ιδέες	 του	 για	 την	 τοποθέτηση	 των	 κοινωνικών	 επιστήμων,	 ως	 ενιαίο	 κομμάτι	 του	
αναλυτικού	 προγράμματος,	 στο	 κέντρο	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας1 .	 Ο	 ρόλος	 των	
κοινωνικών	 επιστημών	 στο	 σχολείο	 δεν	 περιοριζόταν,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Rugg,	 στην	
παράθεση	 πληροφοριών,	 ημερομηνιών	 και	 γεγονότων	 αλλά	 μάλλον	 στην	 ανάδειξη	 των	
σημαντικών	για	την	κοινωνία	και	τους	ανθρώπους	προβλημάτων	και	τη	συζήτηση	σχετικά	
με	τους	συσχετισμούς	που	τα	τροφοδοτούν2.	
Την	άνοιξη	του	1920	ξεκίνησε	η	εκπόνηση	ενός	σχεδίου	για	την	πρακτική	εφαρμογή	ενός	
ενοποιημένου	προγράμματος	σπουδών	σε	σχέση	με	τις	κοινωνικές	επιστήμες	με	ηγέτη	της	
προσπάθειας	αυτής	τον	Rugg.	 Η	 αρχική	 ασάφεια	 του	 εγχειρήματος,	 η	 ελλιπής	
εμπειρία	 διδασκαλίας	 σε	 μαθητές	 δημοτικού,	 η	 μη	 κατανόηση	 από	 την	 μεριά	 των	
																																																																				
	
1  Ιδιαίτερα στο 22ο ετήσιο βιβλίο N.S.S.E., ο Rugg παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις του για το αναλυτικό 
πρόγραµµα για τις κοινωνικές επιστήµες, βλ. Rugg, 1923a, Rugg, 1923b. 
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δασκάλων	της	θεωρίας	και	η	μη	συμμετοχή	τους	σε	παρόμοια	προγράμματα	ήταν	μερικοί	
μόνο	 από	 τους	 λόγους	 που	 το	 πρόγραμμα-όπως	 ο	 ίδιος	 ο	 Rugg	 παραδέχτηκε	 αργότερα-	
κρίθηκε	 ανεπιτυχές.	 Έχοντας	 πια	 την	 εμπειρία	 του	 πρώτου	 αυτού	 εγχειρήματος	 το	
καλοκαίρι	 του	 1921	 σχηματίστηκε	 μια	 νέα	 ομάδα	 που	 ξανάρχισε	 να	 γράφει	 καινούριο	
υλικό,	το	οποίο	και	εφαρμόστηκε	πιλοτικά	στο	Junior	High	school	του	Lincoln	(Rugg,	1941:	
205-206).		
Το	 1922	 εκδίδονται	 τα	 πρώτα	 Social	 Pamhlets	 ως	 προάγγελος	 των	 μετέπειτα	 σχολικών	
εγχειριδίων.	Το	υλικό	αυτό	,	όπως	ήδη	αναφέρθηκε,	εφαρμόστηκε	στο	Junior	High	School	
του	Lincoln.	Προκειμένου	όμως	να	εξαπλωθεί	το	πρόγραμμα	χρειαζόταν	οι	ανάλογοι	πόροι	
για	την	αναπαραγωγή	του	υλικού.	Έτσι	o	Rugg		απευθύνθηκε	ο	ίδιος	στα	δημόσια	σχολεία.	
Αφού	 έστειλε	 δείγματα	 της	 δουλείας	 του	 σε	 300	 ανθρώπους,	 έλαβε	 πάνω	 από	 4000	
παραγγελίες,	δημιουργώντας	έτσι	ένα	δίκτυο	σχολείων	 (Rugg,	1941:	207-208).	Στόχος	της	
ερευνητικής	ομάδας	ήταν	να	ετοιμάσει	το	νέο	αυτό	σχολικό	υλικό	έγκαιρα3.	Στην	εισαγωγή	
των	 φυλλαδίων	 αυτών	 αναφέρεται	 	 ότι	 το	 μέλλον	 της	 αντιπροσωπευτικής	 δημοκρατίας	
βασίζεται	στην	ευφυΐα	του	μέσου	ανθρώπου	ως	εκ	τούτου	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	για	τις	
κοινωνικές	 επιστήμες	 οφείλει	 να	 υποβάλλει	 τους	 μαθητές	 σε	 ένα	 καθημερινό	 καθεστώς	
σκόπιμης	και	κριτικής	σκέψης	(Rugg,	et	all,	1923:	ii).	
Τον	Απρίλιο	του	1923	όταν	η	συγγραφή	των	πρώτων	φυλλαδίων	τελείωσε	ο	Rugg	έκανε	ένα	
διάλειμμα	για	να	αναστοχαστεί	πάνω	στη	δουλεία	του.	Το	σχέδιο	του	ήταν	να	τα	φυλλάδια	
να	 αναθεωρούνται	 και	 να	 ξανά	 γράφονται	 σε	 τακτά	 διαστήματα.	 Η	 ερευνητική	 ομάδα	
έψαχνε	διαρκώς	για	νέο	υλικό	ενώ	ο	Rugg	ζητούσε	ανατροφοδότηση	από	τους	δασκάλους	
που	 είχαν	 χρησιμοποιήσει	 το	 υλικό	 του.	 Η	 οικονομική	 βοήθεια	 αλλά	 και	 η	 γενικότερη	
υποστήριξη	που	έλαβε	ο	Rugg		από	το	πανεπιστήμιο	της	Columbia	αλλά	και	οι	οικονομικοί	
πόροι	 από	 τα	 Social	 Science	 Pamphlets	 	 και	 κυρίως	 τα	 παιδαγωγικά	 ευρήματα	 που	
προήλθαν	 από	 παρατήρηση	 και	 συζήτηση	 με	 δάσκαλους	 που	 τα	 είχαν	 χρησιμοποιήσει,	
οδήγησαν	 τον	 Αύγουστο	 του	 1929	 στην	 έκδοση	 του	 πρώτου	 βιβλίου	 για	 τις	 κοινωνικές	
επιστήμες,	 Introduction	 to	 American	 Civilization,και	 του	 αντίστοιχου	 τετραδίου	 εργασιών	
και	βιβλίου	δάσκαλου	της	σειράς	Man	and	his	Changing	Society	για	το	Junior	High	School.	
Έως	τον	 Ιανουάριο	του	1932	είχε	ολοκληρωθεί	η	έκδοση	των	πρώτων	έξι	βιβλίων	 (Evans,	
2007:	60-64,	92,	Rugg,	1941:	40-42,	Rugg,	1934:	10-12).	Σύμφωνα	με	τη	συγγραφική	ομάδα,	
«Αυτή	η	σειρά	βιβλίων	[...]	εισάγει	τον	μαθητή	στους	παγκόσμιους	πολιτισμούς	και	την	
ιστορία	τους.	Ο	πρώτος	τόμος,	Εισαγωγή	στον	Αμερικάνικο	Πολιτισμό,	αφορά	κυρίως	
την	 οικονομική	 ζωή	 στις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες	 σήμερα.	 Ο	 δεύτερος	 τόμος,	
Μεταβαλλόμενοι	Πολιτισμοί	στο	Σύγχρονο	Κόσμο,	εισάγει	τον	μαθητή	στην	οικονομική	
και	 κοινωνική	 ζωή	 σε	 άλλες	 Χώρες.	 Αναφέρεται	 ιδιαίτερα	 στα	 μεγάλα	 βιομηχανικά	
έθνη,	τις	μεταβαλλόμενες	γεωργικές	χώρες	και	την	αλληλεξάρτηση	ανάμεσα	σε	αυτά	τα	
δύο.	 Ο	 τρίτος	 τόμος,	 Η	 Ιστορία	 του	 Αμερικανικού	 Πολιτισμού:	 Οικονομική	 και	
Κοινωνική,	συζητά	τη	γεωργική,	τη	βιομηχανική	και	εμπορική	ιστορία	και	την	επίδρασή	
της	 στην	 αμερικανική	 κοινωνία.	 Το	 τέταρτο	 βιβλίο,	 Η	 Ιστορία	 της	 Αμερικανικής	
Διακυβέρνησης	και	Πολιτισμού,	ασχολείται	με	τα	πειράματα	στην	κυβέρνηση	κατά	τη	
διάρκεια	της	πορείας	της	Αμερικής	προς	τη	δημοκρατία.	Μαζί	αυτοί	οι	δύο	τελευταίοι	
τόμοι	περιλαμβάνουν	μια	περιεκτική	ιστορία	του	πολιτισμού	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	
στο	 γεωγραφικό	 του	 πλαίσιο.	 Ο	 πέμπτος	 τόμος,	 Εισαγωγή	 στα	 Προβλήματα	 του	
																																																																				
	
3Για µια συνοπτική περιγραφή της ιστορίας γύρω από την έκδοση των Social Science Pamphlets. βλ. Rugg 
1941: 40-43 και 210-222. 
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Αμερικανικού	 Πολιτισμού,	 συμπληρώνει	 την	 περιγραφή	 της	 αμερικανικής	 κοινωνίας,	
καθώς	αναφέρεται	ιδιαίτερα	στη	ζωή	του	ατόμου	στις	κοινότητές	του	μεταβαλλόμενου	
πολιτισμού	 μας.	 Επίσης	 εξυπηρετεί	 τον	 ειδικό	 σκοπό	 να	 εισάγει	 τους	 μαθητές	 στα	
οικονομικά,	 πολιτικά	 και	 κοινωνικά	 προβλήματα	 του	 αμερικανικού	 πολιτισμού	 -	
προβλήματα	τα	οποία	μέσα	από	την	κατάλληλη	μελέτη	μπορεί	 να	προσελκύσουν	την	
προσοχή	 των	 μαθητών.	 Ο	 έκτος	 τόμος,	 Αλλαγή	 κυβερνήσεων	 και	 Μεταβαλλόμενοι	
Πολιτισμοί,	εισάγει	τους	αμερικανούς	νέους	στην	κατανόηση	των	κύριων	πολιτικών	και	
κοινωνικών	προβλημάτων	άλλων	κορυφαίων	χωρών	του	κόσμου.	...	Οι	έξι	τόμοι	έχουν	
σχεδιαστεί	μαζί	για	να	παρέχουν	στους	μαθητευόμενους	μια	ολοκληρωμένη	εισαγωγή	
σε	τρόπους	ζωής	και	επίμονα	προβλήματα	του	σύγχρονου	κόσμου.»	(Rugg,	1931:	v-vi).	
Και	μόνο	από	τους	τίτλους	των	πρώτων	αυτών	εγχειριδίων	μπορεί	να	γίνει	κατανοητό	ότι	η	
ομάδα	του	Rugg	ενδιαφερόταν	να	εισάγει	στις	σχολικές	αίθουσες	σημαντικά	ζητήματα	που	
αφορούν	 την	 πολιτική,	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 ζωή	 κυρίως	 των	 ΗΠΑ	 (χωρίς	 όμως	 να	
περιορίζεται	σε	αυτές)	και	τον	πολιτισμό	τους.	Μέσα	στην	δεκαετία	του	1930	ακολούθησαν	
τα	 υπόλοιπα	 εγχειρίδια	 της	 σειράς	 που	 αφορούσαν	 τόσο	 τη	 δευτεροβάθμια	 όσο	 και	 τη	
πρωτοβάθμια	(κάθε	βιβλίο	συνοδευόταν	από	το	αντίστοιχο	τετράδιο	εργασιών	και	βιβλίο	
οδηγιών	 για	 το	 δάσκαλο).	 Συνολικά	 εκδόθηκαν	 μέσα	 στη	 δεκαετία	 1.317.960	 αντίτυπα	
(Evans,	 2007:	 93).	 Τα	 εγχειρίδια	 αυτά	 βασίστηκαν	 τόσο	 στα	 παιδαγωγικά	 ευρήματα	 που	
προήλθαν	από	τα	Social	Science	Pamphlets	αλλά	και	στην	επισταμένη	έρευνα	τόσο	για	τις	
τεχνικές	οργάνωσης	του	αναλυτικού	προγράμματος	όσο	και	για	το	περιεχόμενο	του	Α.Π.	
Ο	ίδιος	ο	παιδαγωγός	προσπαθώντας	να	εξηγήσει	τις	μεθοδολογικές	αρχές	σε	σχέση	με	τη	
συγκέντρωση	και	εφαρμογή	του	υλικού,	έγραφε:	«Πρώτα	βρίσκουμε	τα	προβλήματα	και	τα	
θέματα	 της	 σύγχρονης	 κοινωνικής	 ζωής,	 δεύτερον	 εντοπίζουμε	 τις	 συγκεκριμένες	
ερωτήσεις	 που	 πρέπει	 να	 απαντηθούν	 ώστε	 να	 εξεταστούν	 όλες	 οι	 παράμετροι	 των	
ποικίλων	προβλημάτων,	τρίτον	επιλέγουμε	τυπικά	«επεισόδια»	που	αναδεικνύουν	τα	πιο	
σημαντικά	 σημεία,	 συλλέγουμε	 τα	 γεγονότα	 σε	 αφηγηματικές,	 περιγραφικές,	 εικονικές,	
στατιστικές	μορφές	που	μας	είναι	απαραίτητες	για	να	συζητήσουμε	 τις	 ερωτήσεις	και	 τα	
προβλήματα	και,	τέταρτον,	για	να	αποσαφηνίσουμε	και	να	ορίσουμε	τα	σημαντικά	θέματα	
ανακαλύπτουμε	τις	βασικές	γενικεύσεις4	που	θα	καθοδηγήσουν	τη	σκέψη	μας	σχετικά	με	
την	κοινωνία»	(Rugg,	1923a:	266).	
Η	 ιστορία	 των	 σχολικών	 εγχειρίδιων	 του	 «Rugg»,	 όπως	 έμειναν	 γνωστά,	 περιγράφεται	
συγκροτημένα	από	τον	ίδιο	σε	δύο	βιβλία	το	Building	a	Science	of	Society	for	the	School:	a	
Νew	Social	Science	Program,	Man	and	his	Changing	Society,που	εκδόθηκε	το	1934,	αμέσως	
μετά	από	την	ολοκλήρωση	των	έξι	πρώτων	εγχειριδίων	και	το	That	Man	May	Understand	
που	 εκδόθηκε	 το	 1941.	 Οι	 μεθοδολογικές	 επιλογές,	 οι	 επιδιώξεις	 και	 ο	 τρόπος	 που	
συγκροτήθηκαν	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 παρουσιάζονται	 και	 στα	 πρώτα	 κεφάλαια	 των	
βιβλίων	του	δασκάλου	που	συνοδεύουν	καθένα	από	τα	βιβλία	της	σειράς.	Με	τη	βοήθεια	
των	δύο	παραπάνω	μονογραφιών	θα	επιχειρηθεί	η	παρουσίαση	 των	βασικών	αρχών	 της	
συγγραφής	 των	 βιβλίων	 καθώς	 και	 η	 διαμάχη	 που	 προκλήθηκε	 για	 αυτά	 στα	 τέλη	 της	
δεκαετίας	 του	 1930.	 Συμπληρωματικά	 στην	 ανάλυση	 που	 θα	 ακολουθήσει	 θα	
συμπεριληφθεί	 και	 μια	 υποενότητα	 από	 το	 πέμπτο	 εγχειρίδιο	 της	 σειράς,	 Manandhis	
Changing	Society.	
	

																																																																				
	
4Με τον όρο γενικεύσεις ο Rugg αναφέρεται στις σχέσεις ανάµεσα στα γεγονότα. 
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Building	a	Science	of	Society	for	the	Schools:	a	New	Social	Science	Program,	Manandhis	
Changing	Society	

Στο	 βιβλίο	που	δημοσιεύτηκε	 το	 1934	ο	Rugg	 	 παρουσιάζει	 τον	 τρόπο	που	οργάνωσε	 τη	
σειρά	 των	 σχολικών	 του	 εγχειριδίων	 και	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 που	 τα	 πλαισίωνε.	
Βασική	 επιδίωξη	 της	 σειράς	 αυτής	 των	 βιβλίων	 ήταν	 η	 εισαγωγή	 των	 μαθητών	 στα	
προβλήματα	και	στις	συνθήκες	ζωής	των	σύγχρονων	κοινωνιών,	δίνοντας	μεγάλη	σημασία	
σε	 οικονομικά	 (όπως	 π.χ.	 εκμετάλλευση	 πλουτοπαραγωγικών	 πηγών,	 ανεπάρκεια	 του	
συστήματος	διανομής	του	πλούτου	και	φτώχεια)	αλλά	και	σε	κοινωνικά	ζητήματα,	όπως	ο	
τρόπος	 διαμόρφωσης	 της	 κοινής	 γνώμης	 και	 ο	 ρόλος	 των	 ΜΜΕ 5 .	 Η	 εισαγωγή	 των	
κοινωνικών	 προβλημάτων	 στο	 σχολείο	 αποτελούσε	 τη	 βασική	 αφετηριακή	 αρχή,	 στην	
οποία	βασίστηκε	η	προσπάθεια.	Σκοπός	του	σχολείου	είναι	η	εξέταση	της	κοινωνίας	και	όχι	
η	 εκπαίδευση	 πάνω	 σε	 συγκεκριμένα	 γνωστικά	 αντικείμενα.	 Προκρίνει	 επομένως	 τη	
διδασκαλία	 θεμάτων	 -ενοτήτων	 κατανόησης	 όπως	 χαρακτηριστικά	 τις	 αναφέρει-	 που	 δε	
βάζουν	σύνορα	στη	γνώση	και	βοηθούν	τους	μαθητευόμενους	να	κατανοήσουν	ολόπλευρα	
την	 κοινωνία.	Μέσα	 από	 το	 περιεχόμενο	 των	 εγχειριδίων	 ο	 Rugg	 και	 οι	 συνεργάτες	 του	
στόχευαν	 να	 αναδείξουν	 τα	 σύγχρονα	 κοινωνικά	 ζητήματα,	 δίνοντας	 προσοχή	 στους	
θεσμούς	της	κοινωνίας	στον	πολιτισμό	των	ανθρώπων	και	τις	διεργασίες	που	ορίζουν	και	
περιορίζουν	 τις	 συμπεριφορές	 τους.	 Η	 επιλογή	 των	 συγκεκριμένων	 συνθηκών	 και	
προβλημάτων,	 το	 περιεχόμενο	 δηλαδή	 που	 θα	 συμπεριελάμβαναν	 τα	 εγχειρίδια	 αυτά,	
αποτέλεσε	 προϊόν	 συστηματικής	 έρευνας	 και	 μελέτης,	 μιας	 έρευνας	 που	 διήρκησε	 εννιά	
χρόνια,	στα	οποία	εκπονήθηκαν	δεκατρείς	ερευνητικές	εργασίες	από	την	ομάδα	του	Rugg	
ώστε	 να	 εντοπιστούν	 τα	 προβλήματα	 εκείνα	 της	 κοινωνίας	 που	 θα	 ήταν	 σκόπιμο	 να	
αναδειχτούν	μέσα	στη	σχολική	αίθουσα.	Οι	συγγραφείς,	 βέβαια,	 δε	στόχευαν	μόνο	στην	
ανάδειξη	 των	 προβλημάτων	 αλλά	 δόμησαν	 το	 υλικό	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 ώστε	 οι	
μαθητευόμενοι	 μέσα	 από	 την	 κριτική	 μελέτη	 των	 προβλημάτων	 που	 θίγονταν	 και	 των	
συσχετισμών	 που	 τα	 προκάλεσαν,	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 οδηγούνται	 στις	 απαραίτητες	
εκείνες	γενικεύσεις	που	θα	τους	βοηθήσουν	στην	αναζήτηση	εναλλακτικών	για	το	μέλλον	
τους.	 Όπως	 σημείωναν	 και	 στα	 βιβλία	 δασκάλου	 της	 σειράς	 «η	 ικανότητα	 του	 να	
σκεφτόμαστε	 κριτικά	 για	 τα	 σύγχρονα	 κοινωνικά	 προβλήματα	 θα	 αναπτυχθεί	 μόνο	 διά	
μέσου	της	συνεχούς	εξάσκησης	στη	σκέψη	πάνω	σε	αυτά»	(Rugg,	1932:	5).		
Στα	 βιβλία	 του	 μαθητή	 κάθε	 ενότητα	 κατανόησης	 παρουσιάζεται	 με	 ζωντανά/δραματικά	
επεισόδια	 και	 με	 πλούτο	 χαρτών,	 γραφημάτων	 και	 εικονογραφημένου	 υλικού	 που	
υπερέβαιναν	κατά	πολύ	τη	μέχρι	τότε	χρήση	τους	στα	εγχειρίδια.	Ταυτόχρονα,	βασική	αρχή	
ήταν	μέσα	από	τα	δραματικά	επεισόδια	να	αναδεικνύονται	διαφορετικές	απόψεις	ανάλογα	
με	 το	 κοινωνικό	 και	 γεωγραφικό	περιβάλλον	που	αυτές	 εκφράζονται,	ώστε	 να	φωτίζεται	
ολόπλευρα	 ένα	 θέμα	 και	 αντίστοιχα	 να	 δίνονται	 πληροφορίες	 για	 το	 ίδιο	 ζήτημα	 σε	
διαφορετικές	 ιστορικές	στιγμές	με	σκοπό	να	γίνεται	κατανοητή	η	εξελεγκτική	πορεία	των	
κοινωνιών.		
Κάθε σχολικό εγχειρίδιο αποτελείται από προβλήµατα τα οποία παρουσιάζονται κυρίως µε 
τη µορφή ερωτήσεων και οµαδοποιούνται σε ενότητες κατανόησης. Στο βιβλίο του 
δασκάλου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες γύρω από τις οποίες θα ήταν καλό να 
																																																																				
	
5 Η ερευνητική οµάδα του Rugg στην προσπάθεια της να αποδελτιώσει τα σηµαντικά προβλήµατα της εποχής 
(κατέληξαν σε 400) στράφηκε στους Frontiers Thinkers της περιόδου, όπως τους ονοµάζεις ο Rugg, και στους 
οποίους συγκαταλέγει εκτός των άλλων οι: Arthur Pope, Charles Beard, Walter Lippman, Thorstein Veblen, 
Harold Laski, John M. Keynes. 
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εξεταστούν τα προβλήµατα καθώς και αναλύονται οι σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες αυτές 
(γενικεύσεις). Στο βιβλίο του µαθητή υπάρχει το περιεχόµενο µε τη βοήθεια του οποίου 
προτείνεται να γίνει η διαπραγµάτευση των θεµάτων είτε µε τη µορφή δραµατικών 
επεισοδίων, είτε εικόνων ή γραφηµάτων/πινάκων. Τέλος στο τετράδιο εργασιών 
συνυπάρχουν δραστηριότητες επανάληψης µε προτάσεις για δραστηριότητες, για συζήτηση 
και δραστηριότητες κατασκευής.  
Πιο	συγκεκριμένα,	τα	βιβλία	του	μαθητή	έδιναν	στους	μαθητές	την	ευκαιρία	να	σκεφτούν	
πάνω	σε	σημαντικά	 ζητήματα	 τις	 εποχής	ενώ	με	 τα	 τετράδια	εργασιών-	 τα	οποία	ο	Rugg	
θεωρούσε	 απαραίτητο	 συμπλήρωμα	 των	 πρώτων	 και	 βασικό	 εργαλείο,	 στα	 χέρια	 των	
δασκάλων,	προαιρετικών	δραστηριοτήτων-	μέσα	από	συγκεκριμένες	προτάσεις	για	σκέψη	
και	δράση	ολοκληρωνόταν	η	ενασχόληση	των	μαθητών	με	 τα	 ζητήματα	αυτά.	Θεωρούσε	
ότι	οι	μαθητές	μαθαίνουν	μέσα	από	την	αφομοίωση	νέων	νοημάτων,	γεγονότων	και	αρχών	
πάνω	στις	προηγούμενες	εμπειρίες	τους.	Βασική	αρχή	ήταν	η	μετατροπή	της	τάξης	σε	έναν	
τόπο	δημόσιας	συζήτησης	και	ανταλλαγής	απόψεων.	Σε	ένα	τέτοιο	πλαίσιο	οι	μαθητές	θα	
μπορούσαν	 να	 προτείνουν	 θέματα	 για	 συζήτηση,	 να	 θέτουν	 ερωτήσεις	 και	 να	
συνεισφέρουν	 στη	 διαδικασία	 του	 διαλόγου	 ανάλογα	 με	 τα	 ενδιαφέροντα	 και	 τις	
ικανότητες	τους.	Μόνο	μέσα	σε	ένα	δημοκρατικό	περιβάλλον	οι	μαθητές	θα	μπορούσαν	να	
υιοθετήσουν	 στάσεις	 απαραίτητες	 για	 την	 επίλυση	 σημαντικών	 προβλημάτων	 όπως:	
προθυμία	 να	 ακούμε	 την	 άποψη	 των	 άλλων,	 ανάπτυξη	 της	 κρίσης,	 αναγνώριση	 των	
διαφορετικών	απόψεων,	 κατανόηση	ότι	 δεν	 έχουμε	πάντα	δίκιο	 (Rugg,	 1934:	 2-3,	 14-17,	
23-31).	
Εξετάζοντας	 τα	 ίδια	 τα	 εγχειρίδια	 μπορεί	 να	 γίνει	 αντιληπτό	 ότι	 η	 ομάδα	 του	 Rugg	
προσπάθησε	 να	 συμπεριλάβει	 σε	 αυτά	 σημαντικά	 και	 αμφιλεγόμενα	 ζητήματα	 της	
περιόδου.	 Ωστόσο	 τα	 δραματικά	 επεισόδια	 που	 συνόδευαν	 τα	 σύγχρονα	 για	 την	 εποχή	
προβλήματα	 δε	 φαίνεται	 πάντα	 να	 χαρακτηρίζονται	 από	 τον	 προοδευτισμό	 που	
ευαγγελίζονταν	οι	συγγραφείς	του.	Ας	πάρουμε	για	παράδειγμα	την	προτελευταία	ενότητα	
κατανόησης	του	πέμπτου	εγχειριδίου,	An	introduction	to	the	problems	of	American	culture	
(Rugg,	1931:	378-443),	όπου	εξετάζεται	το	ζήτημα	της	διαμόρφωσης	της	κοινής	γνώμης	και	
του	αμερικάνικου	 τρόπου	 ζωής	 (public	opinion	and	American	 life).	Βασικό	 ζητούμενο	 του	
κεφαλαίου	είναι	ο	τρόπος	που	διαμορφώνονται	οι	στάσεις	και	οι	απόψεις	των	ανθρώπων.	
Τα	προβλήματα	βάσει	των	οποίων	εξετάζεται	η	ενότητα	κατανόησης	είναι	η	σημασία	της	
κοινής	 γνώμης	 και	 ο	προσδιορισμός	 του	όρου,	 ο	 τρόπος	που	αυτή	διαμορφώνεται	 και	 η	
ιστορία	 της	 ελευθερίας	 λόγου	 στην	 αμερικάνικη	 δημοκρατία.	 Το	 γεγονός	 ότι	 συνδέει	 τη	
διαμόρφωση	της	κοινής	γνώμης	με	 την	αμερικάνικη	δημοκρατία	συνάδει	με	 την	επιμονή	
του	Rugg	και	βασική	του	θέση	ότι	για	να	διασφαλιστεί	η	γνήσια	δημοκρατία	οφείλει	αυτή	
να	βασίζεται	στην	αυθεντική	συναίνεση	του	λαού	και	για	να	ισχύει	κάτι	τέτοιο	οι	άνθρωποι	
πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 εξετάζουν	 κριτικά	 τα	 σύγχρονα	 προβλήματα	 και	 ζητήματα.	
Οπαδός	 της	 αντιπροσωπευτικής	 δημοκρατίας	 ,	 ο	 ίδιος	 υποστήριζε	 τη	 συνειδητή	 και	
ελεύθερη	ψήφο	των	ανθρώπων	και	για	το		λόγο	αυτό	θεωρούσε	απαραίτητο	το	σχολείο	να	
υποβάλλει	 τους	 μαθητές	 σε	 καθημερινό	 καθεστώς	 σκόπιμης	 κριτικής	 σκέψης	 (βλ.	 Rugg,	
1941:	224-228).	
Στον	οδηγό	για	τον	δάσκαλο	(Rugg,	1932:	112)	παρουσιάζονται	δώδεκα	σημαντικές	έννοιες	
γύρω	 από	 τις	 οποίες	 προτείνεται	 στον	 εκπαιδευτικό	 να	 επεξεργαστεί	 τα	 παραπάνω	
προβλήματα	 ώστε	 να	 οδηγηθεί	 στην	 ανάδειξη	 των	 σχέσεων	 	 που	 επηρεάζουν	 τη	
διαμόρφωση	της	σκέψης	και	κατ'	επέκταση	την	ελεύθερη	βούληση	των	ατόμων.	Πρότεινε	
στους	 δασκάλους	 να	 εστιάσουν	 στη	 σχέση	 ανάμεσα	 στη	 διαμόρφωση	 της	 γνώμης	 ,	 των	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

735									

στάσεων	 και	 των	 ιδανικών	 των	 ανθρώπων	 και	 στον	 μεταβαλλόμενο	 πολιτισμό,	 τους	
φόβους	και	τις	επιθυμίες	των	ατόμων,	της	οικογένειας,	των	κοινωνικών	οργανώσεων,	του	
κοινωνικού	περίγυρου,	της	εκκλησίας,	του	σχολείου,	των	ΜΜΕ,	του	κινηματογράφου,	των	
βιβλίων	 και	 της	 διαφήμισης.	 Ταυτόχρονα	 ενδιαφερόταν	 για	 την	 ανάδειξη	 ανάμεσα	 στις	
ελευθερίες	του	πολίτη	και	τις	πολιτικές	ελευθερίες	και	στη	θεσμοθετημένη	προστασία	των	
ελευθεριών	αυτών.	
Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 παρουσιάζουν	 τα	 δραματικά	 επεισόδια	 με	 τα	 οποία	 επιλέγουν	 ο	
Rugg	και	οι	συνεργάτες	του	να	αναδείξουν	τα	παραπάνω	ζητήματα.	Πιο	συγκεκριμένα	για	
να	αναδείξει	 τον	ρόλο	 της	οικογένειας	στη	διαμόρφωση	 των	 ιδεών	γίνεται	συγκεκριμένη	
μνεία	 στον	 τρόπο	 που	 η	 οικογένεια	 επιδρά	 στη	 διαμόρφωση	 της	 άποψης	 των	 νεότερων	
μελών	της	σχετικά	με	ζητήματα	που	αφορούν	άλλες	οικονομικές	και	φυλετικές	ομάδες	και	
πολιτικές	πεποιθήσεις	ή	ουσιαστικά	πώς	η	οικονομική	κατάσταση,	η	φυλετική	ομάδα	και	οι	
πολιτικές	 πεποιθήσεις	 της	 οικογένεια	 μάς	 διαμορφώνουν.	 Οι	 παράμετροι	 που	 θέτουν	 οι	
συγγραφείς	είναι	από	μόνοι	τους	ιδιαίτερα	σημαντικοί	καθώς	αποτελούν	ίσως	και	από	τα	
πιο	 σημαντικά	 κριτήρια	 στη	 βάση	 των	 οποίων	 θεμελιώνονται	 σημαντικές	 κοινωνικές	
ανισότητες.		
Στην	παρούσα	εισήγηση	θα	γίνει	αναφορά	μονάχα	σε	ένα	σημείο.	Είναι	πολύ	ενδιαφέρον	ο	
τρόπος	 που	 επιλέγεται	 να	 παρουσιαστεί	 η	 σχέση	 ανάμεσα	 στην	 κοινωνική	 τάξη	 (από	
άποψη	 οικονομικής	 δύναμης)	 που	 ανήκει	 μια	 οικογένεια	 και	 στη	 διαμόρφωση	 των	
στάσεων	των	παιδιών	της	(Rugg,	1931:	392-396).		
Για	 να	 αναδειχθεί	 η	 σχέση	 αυτή	 περιγράφεται	 ένα	 επεισόδιο	 στο	 οποίο	 παρουσιάζονται	
συζητήσεις	 γονέων	 για	 το	 ζήτημα	 των	 απεργιακών	 κινητοποιήσεων	 σε	 διαφορετικά	
οικονομικά	 και	 κοινωνικά	 περιβάλλοντα	 (σε	 ένα	 σπίτι	 όπου	 ο	 πατέρας	 εργάζεται	 ως	
εργάτης	σε	εργοστάσιο	που	εκδηλώνεται	απεργία	και	σε	ένα	σπίτι	όπου	ο	πατέρας	είναι	ο	
ιδιοκτήτης	 του	 εργοστασίου).	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 τα	 επεισόδια	 αυτά	 καταλήγουν	 σε	
ερωτήσεις	 που	 αφορούν	 τον	 τρόπο	 που	 τα	 παιδιά	 των	 οικογενειών	 αυτών	 θα	
διαμορφώσουν	τη	στάση	τους	απέναντι	στο	ζήτημα	των	απεργιακών	κινητοποιήσεων.	Και	
μολονότι	οι	συγγραφείς	αναφέρονται	σε	ένα	σημαντικό	κοινωνικό	ζήτημα6	και	τολμούν	να	
εισάγουν	 στη	 σχολική	 τάξη	 θέματα	 αμφιλεγόμενα,	 ο	 τρόπος	 που	 το	 κάνουν,	 αν	 και	
φαινομενικά	 φαίνεται	 να	 είναι	 ολόπλευρος,	 σίγουρα	 δε	 θα	 μπορούσε	 να	 χαρακτηριστεί	
ανατρεπτικός	 καθώς	 γίνεται	 ιδιαίτερος	 λόγος	 σε	 όλες	 τις	 περιπτώσεις	 για	 τον	 «καλό	
εργοδότη»	 που	 αναγκάστηκε	 να	 κάνει	 περικοπές	 στους	 μισθούς	 και	 καταλήγουν	 ότι	 τα	
σοβαρά	προβλήματα	δεν	μπορούν	να	λυθούν	με	απεργίες	αλλά	με	συζήτηση.			
	

That	Man	May	Understand	
Ύστερα	 από	 12	 χρόνια	 εφαρμογής	 των	 εγχειριδίων	 στις	 σχολικές	 αίθουσες	 και	 κατόπιν	
προτροπής	συναδέλφων	του,	ο	Rugg	προχώρησε	στη	συγγραφή	του	βιβλίου	του	That	Man	
May	Understand	όπου	παρουσιάζει	τη	ιστορία	της	συγγραφής	των	εγχειριδίων,	τις	βασικές	
αρχές	τους	αλλά	και	την	δική	του	οπτική	για	τις	επιθέσεις	που	δέχτηκαν	τα	βιβλία	αυτά	από	
τις	αρχές	κιόλας	της	κυκλοφορίας	τους.	Στο	βιβλίο	αυτό	αφιερώνεται	μεγάλο	μέρος	του	 -	
																																																																				
	
6Το 1934, περίπου ενάµισι εκατοµµύρια εργάτες στο βιοµηχανικό κλάδο συµµετείχαν σε απεργίες, ενώ η 
εργατική αλληλεγγύη έγινε συνηθισµένη πρακτική των συνδικάτων της χώρας. Στα τέλη του 1936 και ως τις 
αρχές του 1937, περίπου µισό εκατοµµύριο εργάτες είχαν συµµετάσχει σε λευκές απεργίες. Η κατάληψη ως 
µορφή αντίστασης εξαπλώθηκε ιδιαίτερα το 1937 όπου και έφτασαν τις 477 οι καταλήψεις -το 1936 είχαν γίνει 
48- (Zinn, 2005: 436-445). 
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ουσιαστικά	αποτέλεσε	 και	 τον	 λόγο	 της	 συγγραφής	 του-	 στις	 επιθέσεις	 που	δέχτηκαν	 τα	
συγκεκριμένα	βιβλία	και	στις	αιτίες	που	σύμφωνα	με	τον	συγγραφέα	τις	παρακίνησαν.	
Στα	 τέλη	 της	 δεκαετίας	 του	 ’30	 ξεκίνησε	μια	συστηματική	προσπάθεια	από	οργανισμούς	
που	 είχαν	 και	 τη	 δύναμη	 αλλά	 και	 συμφέροντα	 να	 απομακρυνθούν	 από	 τα	 σχολεία	 τα	
εγχειρίδια	 του	 Rugg.	 Επρόκειτο	 για	 αντιδραστικές	 προσπάθειες	 που	 υπονόμευαν	 την	
ελευθερία	έκφρασης	και	παιδαγωγικής	σκέψης7.	Ωστόσο	βρήκαν	ευρεία	αποδοχή	τόσο	από	
τα	σχολικά	συμβούλια.	
Ανάμεσα	 σε	 αυτούς	 που	 ηγούταν	 της	 προσπάθειας	 να	 αποδείξουν	 ότι	 τα	 εγχειρίδια	 του	
Rugg	αποτελούσαν	εργαλείο	προπαγάνδας	για	την	προώθηση	των	προσωπικών	ιδεών	του	
συγγραφέα,	συγκαταλέγονταν,			
1.	 το	 συγκρότημα	 τύπου	 του	 Hearst	 που	 τα	 έντυπά	 του,	 ημερήσια	 και	 εβδομαδιαία,	
διαβαζόταν	από	πολλά	εκατομμύρια	αναγνώστες.	
2.	 Εθνικές	 πατριωτικές	 οργανώσεις	 με	 εκατομμύρια	 μέλη	 και	 αντίστοιχα	 μεγάλες	
συνδρομές	στα	έντυπά	που	εξέδιδαν.	
3.	Αρκετές	από	τις	μεγαλύτερες	και	πιο	ισχυρές	εθνικές	επιχειρηματικές	οργανώσεις,	που	
δαπανούσαν	τεράστια	πόσα	για	την	προάσπιση	των	συμφερόντων.	
4.	Η	αμερικανική	Επιτροπή	Γονέων	για	την	Εκπαίδευση	που	σχηματίστηκε	την	άνοιξη	του	
1940	και	το	γραφείο	τους	οργάνωνε	και	διένεμε	την	επανεκτύπωση	των	άρθρων	και	άλλων	
υλικών	που	ασχολούνται	με	τον	φιλελευθερισμό	στα	σχολεία.	(Rugg,	1941a:	493-505)	
Αντίθετα	με	 τις	 ομάδες	που	αντέδρασαν	 ενάντια	στα	 εγχειρίδια	 του	Rugg	 και	 επεδίωκαν	
την	απομάκρυνση	τους	από	το	σχολικό	περιβάλλον,	οι	υποστηρικτές	των	βιβλίων	μπορούν	
να	 εντοπιστούν	 στους	 εκπαιδευτικούς	 κύκλους.	 Συνάδελφοι	 /	 πανεπιστημιακοί	 του	
συγγραφέα,	 το	 εθνικό	 συμβούλιο	 για	 τις	 κοινωνικές	 επιστήμες	 και	 η	 Ένωση	 της	
Προοδευτικής	 Eκπαίδευσης	 συγκαταλέγονται	 ανάμεσα	 σε	 εκείνους	 που	 υπεραμύνθηκαν	
της	 συγκεκριμένης	 σειράς	 εγχειριδίων.	 Και	 κυρίως	 οι	 ίδιοι	 οι	 μαθητές	 και	 οι	 γονείς	 τους	
που	επεξεργάστηκαν	το	υλικό	αυτό.	Είναι	για	ακόμα	μια	φορά	αξιοπερίεργο	ο	τρόπος	που	
έξω	εκπαιδευτικοί	παράγοντες	υποκινούν	διεργασίες	που	υπονομεύουν	 τον	δημοκρατικό	
χαρακτήρα	 της	 εκπαίδευσης	 και	 ωστόσο	 βρίσκουν	 συμμάχους	 μεγάλη	 μερίδα	
εκπαιδευτικών	και	 	 γονέων	 Γεγονός	που	αποδεικνύει	 τον	πολιτικό	 χαρακτήρα	που	έχει	η	
εκπαίδευση.	(Rugg,	1941:	71-80,	13,51)	
Τα	 εγχειρίδια	 του	 Rugg	 χαρακτηρίστηκαν	 ως	 ανατρεπτικά	 και	 	 αντί-	 αμερικάνικα.	 Οι	
αντίπαλοι	 του	 Rugg	 δήλωναν	 μέσα	 σε	 κείμενα	 τους	 ότι	 ο	 Rugg	 παρουσίαζε	 μια	 νέα	
ερμηνεία	της	αμερικάνικης	κοινωνίας	με	στόχο	την	αμφισβήτησή	της	και	την	εισαγωγή	σε	
αυτή	νέων	σοσιαλιστικών	ιδεών.	Βασική	τους	κατηγορία	ήταν	ότι	οδηγούσε	σταδιακά	τους	
μαθητές	 να	 κρίνουν	 το	 σύνταγμα	 και	 να	 αντικαταστήσουν	 μέρος	 του	 με	 σοσιαλιστικές	
μορφές	 (Rugg,	 1941:	 6,	 86-88).	 Στις	 15	 Αυγούστου	 του	 1939	 στο	 editorial	 του	 Forbes	
Magazine,	ο	συντάκτης	του	έγραφε:		
«Κατέληξα,	για	παράδειγμα,	ότι	ένα	σχολικό	εγχειρίδιο	(που	χρησιμοποιείται	σε	πάνω	από	
4.000	σχολεία)	είναι	άγρια	αντιαμερικανικό,	ότι	ο	συντάκτης	του	είναι	γοητευμένος	με	τον	
τρόπο	που	γίνονται	τα	πράγματα	στη	Ρωσία,	ότι	διαστρεβλώνει	τα	γεγονότα	για	να	πείσει	
την	επερχόμενη	γενιά	ότι	 το	Αμερικάνικο	σύστημα	 ιδιωτικών	επιχειρήσεων	είναι	 εντελώς	
κατώτερο	 και	 φαύλο…	 Σκοπεύω	 να	 επιμείνω	 ότι	 τα	 βιβλία	 αυτά	 του	 αντι-αμερικανού	
εκπαιδευτικού	πρέπει	να	πεταχτούν	έξω	από	τις	σχολικές	βιβλιοθήκες.	Διαμαρτύρομαι.	Δε	
																																																																				
	
7 Για µια αναλυτική περιγραφή της επίθεσης αυτής βλ.  Evans, 2007: 147-197. 
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θα	ήθελα	τα	παιδιά	να	μολυνθούν	από	τις	ιδέες	(συζητήσεις)	του	κουμμουνισμού»	(Rugg,	
1941:	25).	
Ο	 MerwinK.	 Hart,	 Utka	 δικηγόρος	 και	 πρόεδρος	 του	 οικονομικού	 συμβουλίου	 της	 Νέας	
Υόρκης		κατηγόρησε	τον	κ	Rugg,		δηλώνοντας	ότι	,	«Τα	βιβλία	του	καθηγητή	Rugg	είναι	(...)	
ίσως	κατά	 τη	γνώμη	μου	από	 τις	πιο	αποτελεσματικές	 	Κομμουνιστικές	προσπάθειες	που	
γίνονται	τώρα	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες,	και	ίσως	η		πιο	επικίνδυνη,	διότι	πραγματοποιείται	
κάτω	από	το	υψηλό	κύρος	του	αμερικανικού	σχολικού	συστήματος»	(Myers,	1940:	18).	Και	
ενώ	 όλες	 οι	 κατηγορίες	 παρουσιάζονταν	 ως	 πατριωτικές,	 θα	 ήταν	 αφελές	 να	 μην	
αναφερθεί	ως	βασικός	παράγοντας	των	αντιδράσεων	αυτών	και	η	εμπορική	επιτυχία	που	
είχαν	 γνωρίσει	 τα	 εγχειρίδια	 αυτά	 σε	 βάρος	 άλλων	 αντίστοιχων	 που	 προτεινόταν	 από	
πατριωτικούς	οργανισμούς8.	Η	πλέον	άδικη,	σύμφωνα	με	τον	Rugg,	επίθεση	που	δέχτηκε	
ήταν	 από	 τον	 Κ.	 Amstrong,	 επιφανές	 μέλος	 της	 Αμερικάνικης	 Λεγεώνας,	 ο	 οποίος	
αναφερόταν	στον	Rugg	ως	διαβόητο	Frontier	Thinker	και	χαρακτήριζε	το	Teachers	College	
του	 πανεπιστημίου	 Columbia	 σα	 μια	 μικρή	 κλίκα	 καθηγητών	 που	 λειτουργούσαν	 ως	
πέμπτη	φάλαγγα	του	αντιαμερικανισμού	στην	αμερικάνικη	εκπαίδευση.	Σύμφωνα	με	 τον	
Rugg	 «Δεν	 έχω	 δει	 ποτέ	 ένα	 πιο	 αποτελεσματικό	 παράδειγμα	 οργανωμένης	 πίεσης	 στα	
σχολεία.	Μέσα	σε	δύο	εβδομάδες	από	τη	στιγμή	που	το	άρθρο	αυτό	έφθασε	στο	κοινό,	το	
Scholastic	Magazine	 (του	 οποίου	 είμαι	 απλώς	 ένας	 εξωτερικός	 συντάκτης)	 έλαβε	 16.000	
ακυρώσεις.	Σε	κοινότητες	γύρω	από	τη	Νέα	Υόρκη,	στο	Westchester	County,	στο	Long	Island	
και	 στο	 New	 Jersey,	 η	 πίεση	 από	 Λεγεωνάριους	 ανάγκασε	 τα	 σχολικά	 συμβούλια	 να	
καλέσουν	 ειδικές	 συναντήσεις	 για	 να	 συζητήσουν	 "τα	 	 βιβλία	 του	 Rugg."	 Στους	 χώρους	
όπου	αυτό	συνέβη	τα	βιβλία	μου	είχαν	χρησιμοποιηθεί	για	6	έως	10	έτη,	με	την	ολόψυχη	
έγκριση	από	φοιτητές,	καθηγητές,	διοικητικούς	υπαλλήλους	και	γονείς»	(Rugg,	1941:74-75).	
Την	 έντονη	 λογοκρισία	 που	 δέχτηκαν	 τα	 εγχειρίδια	 ακολούθησαν	 οι	 συνεδριάσεις	 των	
σχολικών	 συμβουλίων	 για	 να	 αποφανθούν	 για	 την	 τύχη	 τους.	 Σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 ο	
ίδιος	 ο	 Rugg	 παρευρισκόταν	 στις	 συνεδριάσεις	 αυτές	 για	 να	 υπερασπιστεί	 το	 έργο	 του,	
όπου	μετείχαν	άνθρωποι,	οι	οποίοι-	όπως	δήλωναν-	δεν	είχαν	διαβάσει	τα	εγχειρίδια	αλλά	
συνηγορούσαν	 για	 την	 απομάκρυνσή	 τους	 από	 τις	 σχολικές	 αίθουσες.	 Η	 φήμη	 που	
ακολουθούσε	 τον	 συγγραφέα	 αλλά	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 εργαζόταν	 στο	 πανεπιστήμιο	 της	
Columbia	αρκούσαν	για	να	καταδικάσουν	τα	εγχειρίδια	(Rugg,	1941:	12-13).	Από	την	άλλη	η	
πολυετής	παρουσία	των	σχολικών	αυτών	εγχειριδίων	στις	σχολικές	αίθουσες	αποτελούσε	
ίσως	 τον	 καλύτερο	 υπερασπιστή	 του	 εγχειρήματος,	 «Οι	 γονείς	 και	 οι	 δάσκαλοι	 δεν	
θεωρούν	 ότι	 με	 το	 υλικό	 μου	 	 προσπαθώ	 να	 «πουλήσω»	 στα	 παιδιά	 την	 ιδέα	 μιας	 νέας	
συλλογικής	 κοινωνίας	 »,	 όπως	 αυτοί	 που	 μου	 επιτίθενται	 ισχυρίζονται.	 Αντ	 'αυτού	
συμφωνούν	ότι	οι	νέοι	δεν	μπορούν	να	κατανοήσουν	σε	βάθος	τους	επικίνδυνους	εχθρούς	
της	 δημοκρατίας,	 είτε	 έχουν	 	 κομμουνιστική	 ή	φασιστική	 μορφή,	 εκτός	 αν	 η	 ιστορία	 του	
κομμουνισμού	και	του	φασισμού	διαβαστεί	από	τα	παιδιά	και	οι	αρχές	αυτών	των	μορφών	
διακυβέρνησης	μελετηθούν	συγκριτικά	με	 τη	δική	μας»	 (Rugg,1941:	50-51).	Βέβαια	η	πιο	
ακραία	αντίδραση	υπήρξε	το	κάψιμο	των	εγχειριδίων	στο	Bradner	στο	Ohio.		

	
																																																																				
	
8Σε	γράμμα	του	Norman	S.	Rose,	προέδρου	της	Ένωσης	Διαφημιστών	της	Αμερικής,	που	στάλθηκε	σε	εκδότες	
εφημερίδων	αναφέρει	τα	εξής,	«Υπάρχουν	πολλά	καλά	βιβλία	στην	αγορά	για	να	πάρουν	τη	θέση	αυτών,	τα	
οποία	 είναι	 ανατρεπτικά	 και	 απεικονίζουν	 τη	 διαφήμιση	 ως	 επιβλαβή	 οικονομική	 και	 κοινωνική	 δύναμη»	
(Myers,	1940:	20).		
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Συμπεράσματα	
Μολονότι	οι	αντιδράσεις	αυτές	 κατάφεραν	 να	αποδυναμώσουν	 την	 είσοδο	στις	σχολικές	
αίθουσες	 ενός	 πιο	 προοδευτικού	 αναλυτικού	 προγράμματος	 με	 κοινωνικά	
προσανατολισμένες	επιδιώξεις	και	πιο	δημοκρατικές	και	επιστημονικές	μεθόδους	μάθησης	
και	διαχείρισης	της	σχολικής	ζωής,	τα	ζητήματα	που	έθεσε	ο	Rugg	τόσο	για	την	οργάνωση	
του	 αναλυτικού	 προγράμματος	 και	 των	 σχολικών	 εγχειριδίων	 αλλά	 κυρίως	 για	 το	
περιεχόμενο	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας,	 εξακολουθούν	 να	 αποτελούν	 σημεία	
αναφοράς	και	προβληματισμού.	Είναι	πολύ	σημαντικό	το	γεγονός	εισαγωγής	στην	σχολική	
τάξη	των	κοινωνικών	προβλημάτων	της	περιόδου	με	τέτοιο	τρόπο	που	μπορεί	να	βοηθήσει	
τους	 μαθητές	 να	 προβληματιστούν	 για	 τους	 πολιτικούς	 ,	 οικονομικούς	 κοινωνικούς	
συσχετισμούς	που	τους	περιορίζουν	και	ουσιαστικά	διαμορφώνουν	σε	μεγάλο	βαθμό	την	
πραγματικότητα	που	βιώνουν.	Η	προσπάθεια	κατανόησης	του	κοινωνικού	περιβάλλοντος	
που	μας	διαμορφώνει	μέσα	από	την	ανταλλαγή	προβληματισμών	και	επιχειρημάτων	μέσα	
στο	 σχολείο,	 ουσιαστικά	 συντελεί	 στο	 να	 επιτελέσει	 η	 θεσμοθετημένη	 εκπαίδευση	 τον	
υπαρξιακό	της	ρόλο.		
Ταυτόχρονα	 ο	 επιστημονικός	 τρόπος	 που	 προέκριναν	 τα	 εγχειρίδια	 αυτά	 καθώς	 και	 η	
παρουσίαση-στον	 βαθμό	 που	 αυτό	 γινόταν-	 αντικρουόμενων	 απόψεων	 μπορεί	 να	
συντελέσει	 στη	διαμόρφωση	μέσα	στην	 τάξη	 ενός	δημοκρατικού	 κλίματος	διαλόγου	που	
βασίζεται	 στην	 ανταλλαγή	 επιχειρημάτων	 και	 όχι	 στην	 επιβολή	 απόψεων.	 Σε	 κάθε	
περίπτωση	 τα	 εγχειρίδια	 αυτά	 δεν	 θα	 μπορούσαν	 να	 χαρακτηριστούν	 αντιαμερικάνικα	
ούτε	 ανατρεπτικά,	 αναλογιζόμενοι	 όμως	 την	 περίοδο	 της	 έκδοσης	 τους	 μπορεί	 να	 γίνει	
αντιληπτή	από	τη	μία	η	ταραχή	που	προκάλεσαν	σε	ισχυρές	κοινωνικές	ομάδες	και	από	την	
άλλη	 η	 παρακαταθήκη	 που	 άφησαν	 για	 μεταγενέστερες	 παιδαγωγικές	 προσπάθειες	
απεγκλωβισμού	της	εκπαίδευσης	από	παραδοσιακά	τύπου	αναλυτικά	προγράμματα.		
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Περίληψη	
Οι	εκπαιδευτικοί,	οι	οποίοι	κατευθύνουν	τη	δράση	και	τη	στρατηγική	τους	εμπνεόμενοι	από	τα	πρότυπα	της	
κριτικής	εκπαίδευσης	και	των	διαρκών	μεταρρυθμίσεων	του	σχολικού	προγράμματος	σπουδών	θα	έπρεπε	να	
απεργάζονται	και	να	συνδιαμορφώνουν	εντός	της	σχολικής	κοινότητας,	τα	πλαίσια	μίας	προοπτικής	που	θα	
έχει	εκτός	των	άλλων	ως	στοχοθεσία,	να	προσπορίζει	αρχές	και	αξίες	απελευθερωτικών	προοπτικών	για	την	
προσωπική	 ζωή	 και	 τη	 διανοητική	 πορεία	 των	 μαθητών.	 Σήμερα,	 ένας	 καλώς	 εννοούμενος	 μεταδομισμός	
συνδεδεμένος	με	τη	διδακτική	της	απελευθέρωσης	και	της	αμφισβήτησης	θα	μπορούσε	να	θέσει	τα	πλαίσια	
ενός	 νέου	 παιδαγωγικού	 κλίματος	 συνδυασμένος	 με	 μεταρρυθμίσεις	 και	 αλλαγές	 στη	 λειτουργία	 της	
δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	για	την	οικοδόμηση	ενός	ανοικτού	μοντέλου	διδασκαλίας	και	προσέγγισης	των	
Φυσικών	Επιστημών.	Το	άρθρο		θα	επιχειρήσει	να	διερευνήσει	τους	παραπάνω	διαχωρισμούς	από	δύο	όψεις:	
πρώτον,	θα	εξετάσει	μία	επαναθεμελίωση	της	οργάνωσης	της	γνώσης	των	Φυσικών	Επιστημών	στα	σχολεία	
της	 Ανώτερης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 και,	 δεύτερον,	 παρουσιάζοντας	 στοιχεία	 αξιολόγησης	 του	 ήδη	
υπάρχοντος	 σχολικού	 προγράμματος	 σπουδών,	 θα	 προτείνει	 μία	 οργάνωση	 της	 ύλης	 με	 προτεραιότητα	 τη	
δόμηση	της	κριτικής	σκέψης.	Τελικός	στόχος	είναι	να	αποτυπωθεί	στο	αναλυτικό	πρόγραμμα	διδασκαλίας	και	
στη	 γραμμή	 μάθησης	 για	 τις	 Φυσικές	 Επιστήμες	 η	 ιστορικότητα	 των	 φαινομένων	 τα	 οποία	 διδάσκονται	 οι	
μαθητές	και	όχι	μία	ανιστορική	στατική	εικόνα	της	εξέλιξης	τους.	Το	άρθρο	θα	ολοκληρωθεί	καταμετρώντας	
τις	συνέπειες	για	την	εκπαίδευση	των	εκπαιδευτικών	από	μία	μελλοντική	οργάνωση	της	γνώσης	στα	πρότυπα	
της	απελευθέρωσης	και	την	αλληλεπίδραση	των	Φυσικών	Επιστημών	με	την	κοινωνία	και	τους	θεσμούς	της.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Διδασκαλία	 Φυσικών	 Επιστημών,	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 ριζοσπαστική	 μάθηση,	 κοινωνική	 χειραφέτηση,	
νεωτερικότητα,	μεταδομισμός.	
	
	
	

	
Εισαγωγή	

Σκοπός	του	άρθρου	είναι	η	διατύπωση	των	προδιαγραφών	ενός	νέου	«ανοιχτού»	μοντέλου	
προσέγγισης	 των	 Φυσικών	 Επιστημών	 (ΦΕ)	 για	 τους	 μαθητές	 της	 Ανώτερης	
Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 (ΑΔΕ).	 Το	προτεινόμενο	αυτό	μοντέλο,	 συνδεδεμένο	με	 τα	
πρότυπα	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	 θα	 μπορούσε,	 αν	 συνδεόταν	 με	 συνολικότερες	
μεταρρυθμίσεις	 και	 αλλαγές	 στην	 ΑΔΕ,	 να	 θέσει	 τα	 πλαίσια	 ενός	 νέου	 παιδαγωγικού	
κλίματος,	 το	 οποίο	 υπόκειται	 σε	 αμφισβήτηση	 και	 μία	 αναγέννηση	 των	 παιδαγωγικών	
θεσμών.	 Οι	 προτάσεις,	 οι	 οποίες	 θα	 προκύψουν	 αφορούν	 σχέδια	 δράσης	 που,	 αν	
αξιοποιούν,	 επειδή	 μετασχηματίζουν	 γνωσιακά	 πρότυπα	 ανώτερης	 σύνθεσης,	 θα	 δίνουν	
έμφαση	στη	νόηση,	στη	φαντασία	και	στη	δημιουργικότητα	των	μαθητών/τριών.	Μέσα	από	
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αυτή	τη	θεώρηση	προσεγγίζονται	συνολικότερες	εναλλακτικές	προοπτικές	σε	σχέση	με	το	
κυρίαρχο	συμπεριφοριστικό	μαθησιακό	μοντέλο	και	την	αντικατάσταση	του	από	έναν	νέο	
προσδιορισμό	της	μάθησης.	Οι	εναλλακτικές	αυτές	προοπτικές	αφορούν:		

" 	συνολικά	τον	κόσμο	της	εκπαίδευσης,		
" 	τις	προοπτικές	της	νέας	γενιάς	και	της	νεολαίας,		
" 	τη	σύνδεση	με	την	κοινωνία.		

Τα	περιεχόμενα	του	άρθρου	περιγράφουν	τους	όρους	ενός	νέου	συμβολαίου		μάθησης	και	
ενός	νέου	τύπου	διδασκαλίας	για	της	ΦΕ.	Το	νέο	αυτό	συμβόλαιο	αφορά	την	διαμόρφωση	
των	όρων	μιας	απελευθερωτικής	προοπτικής	για	την	προσωπική	ζωή	των	μαθητών	και	τη	
σύνδεση	τους	με	την	πραγματικότητα	της	καθημερινής	ζωής.	Για	την	κατάθεση	αυτών	των	
όρων	 είναι	 πολύ	 σημαντική	 η	 σαφής	 διατύπωση	 των	 τρόπων	 ενεργοποίησης	 της	
αυτενέργειας	 των	 μαθητών	 ειδικά	 για	 τα	 μαθήματα	 των	 ΦΕ.	 Η	 κριτική	 στάση	 για	 τη	
μεθοδολογία	 της	 διδασκαλίας	 δεν	 αρκεί	 καθώς	 σήμερα	 πρέπει	 να	 επιτελεστεί	 ένας	
καινούργιος	 προσδιορισμός	 των	 τρόπων	 ισχυροποίησης	 των	 διαδικασιών	 μάθησης	 της	
νέας	 γενιάς	 (να	 μαθαίνουν	 πώς	 να	 μαθαίνουν)	 σε	 συνθήκες	 ακραίου	 νεοφιλελεύθερου	
ανταγωνισμού,	 	ως	απάντηση	στην	 εποχή	 της	αβεβαιότητας	 και	 της	 κρίσης.	 Επιπλέον	θα	
χρειαστεί	 μία	 ουσιαστική	 αναφορά	 και	 ένας	 ακόμη	 προσδιορισμός	 ανανέωσης	 της	
σημερινής	 εικόνας	 του	 αποτελεσματικού	 εκπαιδευτικού	 που	 διδάσκει	 ΦΕ	 σε	 δομές	
δημόσιας	εκπαίδευσης.	
Αναλυτικότερα,	στο	δεύτερο	κεφάλαιο	του	άρθρου	(Η	κατάσταση	στην	διδασκαλία	των	ΦΕ)	
περιγράφονται	τα	πλαίσια	των	προγραμμάτων	σπουδών	των	τομέων	διδασκαλίας	των	ΦΕ,	
ειδικά	 στις	 τελευταίες	 τάξεις	 του	 Λυκείου	 (ΓΕΛ	 και	 ΕΠΑΛ),	 όπως	 τα	 έχουμε	 ζήσει	 και	 τα	
ζούμε	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 στο	 Ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα.	 Τα	 πλαίσια	 αυτά	
υποχρεώνουν	σήμερα	καθηγητές	και	μαθητές	να	ενστερνιστούν	αξιακά	πρότυπα	ακραίας	
ανταγωνιστικής	 νοοτροπίας	 και	 τεχνοκρατικού	 κατακερματισμού.	 Ο	 ακραίος	
εξεταστικοκεντρικός	 μηχανισμός	 της	 Γ’	 	 Λυκείου	 συμπαρασύρει	 και	 τη	 Β’	 Λυκείου	 με	
αποτέλεσμα	 ο	 κατανεμητικός	 ρόλος	 των	 Πανελλαδικών	 εξετάσεων	 να	 εδραιώνει	
ιδεολογικά	 ακραία	 ανταγωνιστικά	 πρότυπα	 και	 να	 ισοπεδώνει	 ζωές	 και	 συνειδήσεις	 στο	
σύνολο	 της	 εκπαιδευτικής	 κοινότητας.	 Στο	 τρίτο	 μέρος	 του	 άρθρου	 (Προσδιορισμός	 της	
νεωτερικότητας	στη	διδασκαλία	των	ΦΕ)	σχολιάζονται	οι	απαρχές	και	οι	αφετηρίες	των	ΦΕ	
των	 τελευταίων	 αιώνων.	 Μέσα	 από	 στοχευμένες	 αναφορές	 διακρίνουμε	 ερευνητές,	
θεωρητικούς	 και	 επαναστάτες,	 οι	 οποίοι	 ήλπιζαν	 να	 απαντήσουν	 καίρια	 ερωτήματα,	 τα	
οποία	 προέκυψαν	 από	 άλυτα	 θέματα	 που	 έθετε	 το	 τότε	 πλαίσιο	 επιστημονικής,	
οικονομικής	και	κοινωνικής	ανάπτυξης.	Αυτό	όμως	που	τελικά	παρέμεινε	και	διαιωνίζεται	
εντός	 των	 εκπαιδευτικών	 δομών	 των	 ημερών	 μας	 είναι	 μια	 πειθαρχία	 σκέψης	 που	 είναι	
βασισμένη	 σε	 ασφυκτικά	 εξεταστικοκεντρικά	 μοντέλα	 και	 δομές	 κοινωνικά	 και	 πολιτικά	
προσδιορισμένες,	 όπως	 αυτά	 της	 αριστείας.	 Το	 τέταρτο	 μέρος	 του	 άρθρου	 (Αυτοκριτική	
στα	 πλαίσια	 της	 διδασκαλίας	 των	 ΦΕ)	 αφορά	 μία	 προσπάθεια	 αποδόμησης	 και	
αυτοκριτικής	 της	 διδασκαλίας	 των	 ΦΕ	 καθώς	 από	 επιστημολογικής	 σκοπιάς,	
προσδιορίζονται	 εκ	 νέου	 τα	 διεπιστημονικά	 όρια	 των	 ΦΕ.	 Μεγάλα	 αμφισβητησιακά	
ρεύματα	 από	 τις	 περασμένες	 δεκαετίες	 οδήγησαν	 σε	 μια	 εκ	 νέου	 αυτοκριτική	 των	
επιστημόνων	και	αναζωπύρωσαν	όλα	τα	κριτικά	ρεύματα,	όπως	αυτά	αποτυπώθηκαν	στη	
διδασκαλία	σπουδαίων	ερευνητών	του	τέλους	του	περασμένου	αιώνα.	Τέλος,	στο	πέμπτο	
μέρος	 (Προτάσεις	 και	 βάση	 προσδιορισμού	 ενός	 νέου	 τύπου	 διδασκαλίας	 για	 τις	 	 ΦΕ),	
επιχειρούμε	 να	 διατυπώσουμε	 προτάσεις	 και	 βάσεις	 προσδιορισμού	 ενός	 νέου	 τύπου	
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διδασκαλίας	για	της	ΦΕ.	Σήμερα	(Τέσσερις	«αφορισμοί»	αντί	συμπερασμάτων)	ένας	καλώς	
εννοούμενος	 μεταδομισμός	 συνδεδεμένος	 με	 τη	 διδακτική	 της	 απελευθέρωσης	 και	 της	
αμφισβήτησης	 θα	 μπορούσε	 να	 θέσει	 τα	 πλαίσια	 ενός	 νέου	 παιδαγωγικού	 κλίματος	
συνδυασμένος	 με	 μεταρρυθμίσεις	 και	 αλλαγές	 στη	 λειτουργία	 της	 δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	για	την	οικοδόμηση	ενός	ανοικτού	μοντέλου	προσέγγισης	των	ΦΕ.	Το	άρθρο	
ολοκληρώνεται	με	τη	σχετική	αρθρογραφία	αναφοράς.		
	

Η	κατάσταση	στη	διδασκαλία	των	ΦΕ	σήμερα	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 η	 Ελληνική	 κοινωνία	 έχει	 βιώσει	 δραματικές	 αλλαγές	 και	 έντονες	
οικονομικές	 και	 κοινωνικές	 πιέσεις	 εξαιτίας	 της	 εφαρμογής	 των	 μνημονιακών	 πολιτικών.	
Ωστόσο,	 παρόλο	 που	 το	 σύστημα	 της	 ΑΔΕ	 αποτελεί	 ένα	 «κοινωνικό	 και	 πολιτιστικό	
εργαστήριο»	 και	 οι	 Έλληνες	 εκπαιδευτικοί	 υπερασπίζονται	 θαρραλέα	 τις	 κοινωνικές	
κατακτήσεις	και	παρότι	δίνουν,	καθημερνά,	αγώνα	για	να	κρατήσουν	όχι	μόνο	τη	δημόσια	
εκπαίδευση	αλλά	και	την	κοινωνία	«όρθια»	υπερασπίζοντας	τους	μαθητές	τους,	εν	τούτοις	
διαπιστώνουμε	 ότι	 στο	 εσωτερικό	 της	 καθημερινότητας	 της	 σχολικής	 ζωής	 και	 στην	
ακολουθία	 των	 αναλυτικών	 προγραμμάτων	 τα	 πράγματα	 έχουν	 αλλάξει	 συγκριτικά	
ελάχιστα.	 Το	 στενό	 εξεταστικοκεντρικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα,	 τα	 ζητήματα	 κοινωνικής	
επιλογής,	 διαλογής	 και	 διαχωρισμού	 ως	 προς	 τους	 όρους	 μάθησης	 των	 μαθητών	
παραμένουν	τα	ίδια	σε	σχέση	με	τις	εκπαιδευτικές	πρακτικές	του	παρελθόντος	και	με	αυτό	
τον	 τρόπο	 δυσκολεύεται	 η	 προσαρμογή	 των	 σχολικών	 δομών	 σε	 μελλοντικές	
μεταρρυθμίσεις	(Gray	et	al.,	2018).	Ειδικότερα	η	διδασκαλία	των	ΦΕ	έχει	συνδεθεί	με	μία	
μονομερή	 νοοτροπία	 καταξίωσης	 των	 γραπτών	 προαγωγικών	 εξετάσεων	 και	 με	 ένα	
προσανατολισμό,	ο	οποίος	διαιωνίζει	ατομικά	και	ανταγωνιστικά	πρότυπα.		
	Στην	 πρόσφατη	 αρθρογραφία	 έχει	 διατυπωθεί	 πολλές	 φορές	 η	 ανάγκη	 αντικατάστασης	
του	μοντέλου	διδασκαλίας	των	ΦΕ	ως	αποτέλεσμα	των	καταγεγραμμένων	αδιεξόδων	του	
υπάρχοντος	 μοντέλου	 διδασκαλίας.	 Οι	 προτάσεις	 που	 κατατίθενται	 	 αφορούν	 την	
ενσωμάτωση	 κοινωνικο-επιστημονικών	 ζητημάτων	 στα	 αναλυτικά	 προγράμματα	
διδασκαλίας	των		ΦΕ.	Οι	μελετητές	–	μεταρρυθμιστές	με	τις	προτάσεις	τους	επιδιώκουν	την	
ενσωμάτωση	 των	κοινωνικο-επιστημονικών	 ζητημάτων	στα	Νέα	Αναλυτικά	Προγράμματα	
ΦΕ.	 Τα	 νέα	 αναλυτικά	 προγράμματα	 θα	 πρέπει	 να	 στοχεύουν	 στην	 προώθηση	 της	
εννοιολογικής	 κατανόησης	 εννοιών	 και	 φαινομένων	 που	 αφορούν	 στις	 ΦΕ,	 στην	
καλλιέργεια	 ιδιοτήτων,	 ικανοτήτων	 και	 δεξιοτήτων	 που	 απαιτούνται	 στην	 κοινωνία	 του	
21ου	 αιώνα,	 καθώς	 και	 στην	 καλλιέργεια	 αξιών,	 υιοθέτηση	 στάσεων	 και	 επίδειξη	
συμπεριφορών	που	απαρτίζουν	τη	σύγχρονη	δημοκρατική	πολιτότητα	(Μπάιτελμαν,	2016).	
Οι	 στόχοι	 που	 θα	 έπρεπε	 να	 τεθούν	 σε	 αυτή	 τη	 φάση,	 επιβάλλεται	 να	 είναι	
μακροπρόθεσμοι	αλλά	δυστυχώς	η	πραγματικότητα	της	σχολικής	πράξης	επαναφέρει	στα	
αυτονόητα	 καθώς	 οι	 προσδοκίες	 των	 μαθητών	 και	 της	 Ελληνικής	 οικογένειας	 έχουν	
ταυτίσει	 την	 επιτυχία	 τους	 στην	 ΑΔΕ	 με	 την	 εισαγωγή	 στο	 Πανεπιστήμιο.	 Ακόμη	 και	 αν	
ακούγεται	ως	κοινοτοπία,	η	πρώτη	επιδίωξη	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίσει	το	γεγονός	ότι	τα	
μαθήματα	 των	ΦΕ	έχουν	πάψει	 να	είναι	 ενδιαφέροντα	με	 την	έννοια	ότι	οι	μαθητές	δεν	
καταλαβαίνουν	 τη	 χρησιμότητά	 τους.	 Χρειάζονται	 αρχικά	 να	 σχεδιαστούν	 αλλαγές,	 οι	
οποίες	 θα	 εισαγάγουν	 μορφές	 υλικής	 προσέγγισης	 και	 θα	 επιτρέπουν	 μία	 διαφορετική	
θεώρηση.	 Επιπλέον	 θα	 πρέπει	 να	 οργανωθεί	 και	 η	 σχετική	 επιμόρφωση	 για	 τους	
εκπαιδευτικούς	ώστε	να	διαμορφωθεί	μία	συνολική	παρέμβαση	στην	Ελληνική	οικογένεια	
και	 στην	 Ελληνική	 κοινωνία.	 Επιπροσθέτως,	 ένα	 από	 τα	 σοβαρότερα	 ζητήματα	 που	
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απασχολούν	 τους	 εκπαιδευτικούς	 της	 πράξης,	 είναι	 η	 διαφορά	 μεταξύ	 υλικού	 και	
προγραμμάτων,	ειδικότερα	στα	σημεία	όπου	το	υλικό	των	ΦΕ	είναι	πεπαλαιωμένο.	Αυτή	η	
παρέμβαση	 θα	 πρέπει	 να	 συντελεστεί	 βαθμιαία,	 ώστε	 να	 αποφευχθεί	 η	 αίσθηση	
αιφνιδιασμού	 στη	 σχολική	 κοινότητα.	 Χρειάζεται,	 επίσης,	 να	 δοθεί	 έμφαση	 στην	
εμβάθυνση.	Η	καθημερινότητα	του	σχολείου	θα	πρέπει	να	δίνει	ευκαιρίες	στους	μαθητές	
και	αυτό	απαιτεί	συνολική	προετοιμασία	της	εκπαιδευτικής	κοινότητας.	
Από	 την	 άλλη	 μεριά	 η	 μείωση	 του	 «εξεταστικού	φόρτου»	 και	 γενικότερα	 η	 προσαρμογή	
των	σχολικών	προγραμμάτων	στις	πραγματικές	δυνατότητες	των	παιδιών	δεν	συνιστά	ούτε	
«εμμονή»	 ούτε	 κάποιου	 είδους	 «ιδεολογικοποίηση».	 Προκύπτει	 ως	 έλλογο	 αίτημα	 της	
ίδιας	της	εκπαιδευτικής	κοινότητας,	που	τεκμηρίωσε,	θεωρητικά	και	ερευνητικά,	τη	θέση	
ότι	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 και	 τα	 σχολικά	 βιβλία,	 σε	 όλα	 σχεδόν	 τα	 διδασκόμενα	
μαθήματα,	προβάλλουν	υπερβολικές	απαιτήσεις,	 τόσο	στο	Γυμνάσιο	όσο	και	στο	Λύκειο,	
όπως	 ανέδειξε	 και	 η	 έρευνα	 που	 δημοσιοποίησε	 το	 Κέντρο	 Μελετών	 και	 Τεκμηρίωσης	
(ΚΕΜΕΤΕ)	 της	 Οργάνωσης	 Λειτουργών	Μέσης	 Εκπαίδευσης	 (ΟΛΜΕ)	 στο	 8ο	 Εκπαιδευτικό	
της	 	 Συνέδριο	 (ΚΕΜΕΤΕ,	 2008)1.	 Επίσης,	 είναι	 κοινός	 τόπος	 σε	 όσους	 ασχολούνται	 με	 τις	
μεταρρυθμιστικές	τάσεις	στην	εκπαίδευση	ότι	είναι	ξένο	προς	τις	σύγχρονες	παιδαγωγικές	
αντιλήψεις	 το	 επιχείρημα	 ότι	 ένα	 μάθημα	 ή	 μια	 επιστήμη	 καταξιώνεται	 στα	 μάτια	 της	
εκπαιδευτικής	 κοινότητας	 μόνον	 εφόσον	 συμπεριλαμβάνεται	 στις	 γραπτές	 προαγωγικές	
εξετάσεις	 του	 Ιουνίου.	 Αντίθετα,	 η	 διεθνής	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα	 παρέχει	
πληθώρα	εναλλακτικών	πρακτικών,	οι	οποίες	δίνουν	έμφαση	στην	άμεση	και	συστηματική	
υποστήριξη	 των	 μαθητών	 (διαμορφωτική	 αξιολόγηση)	 έναντι	 μιας	 τελικής,	 γραπτής	
εξέτασης	(Gijbels	and	Dochy,	2006).		

	
Προσδιορισμός	της	νεωτερικότητας	στη	διδασκαλία	των	ΦΕ	με	όρους	διακειμενικότητας		
Για	όσους	θελήσουν	να	παρακολουθήσουν	μία	διακειμενική	ανάπτυξη	της	νεωτερικότητας,	
μία,	 σίγουρα,	 ασφαλή	 αφετηριακή	 συνθήκη	 εργασίας	 είναι	 οι	 λογοτεχνικοί	 συσχετισμοί.	
Για	 μας,	 τρία	 έργα	 αποτυπώνουν	 και	 προσδιορίζουν	 τα	 πολιτισμικά	 όρια	 που	 έθεσε	 η	
νεωτερικότητα	 στην	 Ευρώπη	 και	 στα	 οποία	 διακρίνουμε	 μία	 πλούσια	 καταγραφή	 των	
επιπτώσεων	 της	 νεωτερικότητας	 και	 των	 επιστημών	 στην	 Ευρώπη.	 Το	 πρώτο	 έργο	 στο	
οποίο	 αναφερόμαστε	 είναι	 το	 κείμενο	 του	 Γκαίτε	 	 «Φάουστ»	 (Atkins,	 1995).	Ο	 Γκαίτε	
αρχίζει	 να	 γράφει	 το	Φάουστ	 το	 1772	 και	 συνεχίζει	 με	 διαλείμματα	 δεκαετιών	 μέχρι	 το	
1832,	χρονιά	που	πεθαίνει.	Είναι	ένα	έργο	ζωής,	άκρως	απαιτητικό,	για	το	οποίο	ο	ποιητής	
αφιέρωσε	 όλη	 του	 την	 ώριμη	 περίοδο.	 «Εντέλει	 χρειάστηκε	 μια	 πράγματι	 μεγάλη	
απόφαση»,	γράφει	ο	ίδιος	«για	να	μπορέσω	να	επεξεργαστώ	το	έργο	στο	σύνολό	του».	Δεν	
είναι	 άξιο	 απορίας,	 αν	 σκεφτούμε	 την	 πολυφωνία	 του	 και	 το	 εύρος	 της	 έκτασής	 του.	 Η	
συσχέτιση	με	τις	συνέπειες	και	τα	αποτελέσματα	από	τις	συναλλαγές	και	τη	μετάβαση	από	
τη	φεουδαρχία	στον	 καπιταλισμό	είναι	 εξόφθαλμη,	 καθώς	ο	 Γκαίτε	 έζησε	από	κοντά	 την	
κατάρρευση	του	φεουδαρχικού	συστήματος	και	την	ανάδυση	της	οικονομίας	της	αγοράς,	
που	επέβαλε	την	αναδιοργάνωση	ολόκληρου	του	κόσμου.	Έζησε	από	κοντά	τη	γέννηση	του	
τραπεζικού	συστήματος	στη	Γερμανία.	Ο	ίδιος	γνώρισε	τον	έρωτα,	την	δόξα,	αλλά	και	τον	
πόλεμο,	 την	 απώλεια,	 την	 καταστροφή.	 Θα	 μπορούσε	 κάποιος	 να	 πει	 πως	 ο	 Γκαίτε	
ταυτίζεται	με	τη	ζωή	του	Φάουστ,	και	αναζητά	στη	δραματική	του	πορεία,	μια	απάντηση	

																																																																				
	
1 http://olme-attik.att.sch.gr/new/?page_id=857 
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στα	 ερωτήματα	 που	 απασχολούσαν	 τη	 ζωή	 του,	 σε	 μια	 εποχή,	 όπου	 όλα	 άλλαζαν	
δραματικά2.	
Το	 δεύτερο	 κειμενικό	 παράδειγμα	 συσχετισμού,	 το	 οποίο	 θα	 αξιοποιήσουμε	 είναι	 «Ο	
μαστρο-Ζαχαρίας»	του	Ιουλίου	Βερν	(Verne	and	Verne,	1875).	Με	μία	εξαιρετική	σύνθεση	ο	
συγγραφέας,	 που	 καθιερώθηκε	 με	 αριστουργήματα,	 θέτει	 τα	 θεμελιώδη	 για	 τη	
νεωτερικότητα	 ερωτήματα:	 ποια	 είναι	 τα	 όρια	 της	 επιστήμης	 και	 της	 τεχνικής;	 Είναι	 η	
επιστήμη	 ηθικά	 ουδέτερη;	 Ως	 πού	 μπορεί	 να	 φτάσει	 η	 «ανάπτυξη;	 Πού	 σταματούν	 οι	
«ανθρώπινες	 ανάγκες»;	 Πόσες	 «συμφωνίες	 με	 το	 διάβολο»	 πρέπει	 να	 κάνουμε	 για	 να	
ξεπεράσουμε	τα	όρια	στο	όνομα	της	δόξας	ή	του	κέρδους;	Αυτά	είναι	μερικά	μόνο	από	τα	
ερωτήματα	 που	 αναδύονται	 από	 την	 ανάγνωση	 αυτού	 του	 εξαίρετου	 διηγήματος	 -
παραλλαγή	του	φαουστικού	μύθου-	του	Ιουλίου	Βερν.	Ο	Βερν	μας	δίνει,	ήδη,	από	αυτό	το	
έργο	 της	 νεότητάς	 του	 δείγματα	 της	 δυνατής	 γραφίδας	 του	 και	 θέτει	 με	 τον	 πιο	 καίριο	
τρόπο	ερωτήματα	που	τίθενται	μέχρι	και	σήμερα	(Παπαχρήστου,	2005).			
Το	 τρίτο	 και	 καθοριστικό	 για	 τις	 προεκτάσεις	 και	 την	 ενορατική	 λειτουργία	 της	
νεωτερικότητας	 βιβλίο	 αναφοράς	 είναι	 κατά	 την	 γνώμη	 μας,	 η	 «Μεταμόρφωση»	 του	
Φραντς	 Κάφκα	 (Kafka,	 1992).		 Η	 «Μεταμόρφωση»	 είναι	 ένα	 σχετικό	 σύντομο	 διήγημα	
(μερικές	 δεκάδες	 σελίδων),	 που	 όμως	 προκαλεί	 πολλαπλάσιες	 σελίδες	 σκέψεων	 και	
θεωριών	 για	 τους	 συμβολισμούς	 της.	 Είναι	 από	 τα	 λιγοστά	 βιβλία	 του	 Κάφκα,	 το	 οποίο	
εκδόθηκε	(1915),	ενώ	αυτός	ζούσε	και,	επίσης,	είναι	ένα	βιβλίο	που	ο	ίδιος	ο	συγγραφέας	
του	το	θεωρούσε	από	τα	καλύτερα	που	είχε	γράψει	 (σύμφωνα	με	το	βιογράφο	του,	Max	
Brod).	 Και	 βέβαια	 με	 αυτό	 το	 βιβλίο	 θεωρούμε	 ότι	 η	 νεωτερικότητα	φτάνει	 τα	 όρια	 της	
καθώς	η	πιο	δημοφιλής	από	τις	ερμηνείες	μιλάει	 για	 την	απομόνωση	στη	σύγχρονη	 (του	
τότε	 ή	 και	 του	 τώρα),	 βιομηχανοποιημένη	ή	 μη,	 κοινωνία,	 τις	 ευθύνες	 του	 «σύγχρονου»	
τρόπου	ζωής	(ο	πατέρας	του	Κάφκα	ήθελε	το	γιό	του	να	ασχοληθεί	με	τις	επιχειρήσεις,	ενώ	
ο	 ίδιος	 ο	Φραντς	 επιθυμούσε	 τη	 ζωή	 του	 συγγραφέα,	 γεγονός	 που	 δημιουργούσε	 ενδο-
οικογενειακές	 τριβές),	 τις	 τύψεις	 από	 την	 αμέλεια	 αυτών	 των	 ευθυνών	 και	 το	 σταδιακό	
παραγκωνισμό	των	«αποστατών».3	
Τα	παραπάνω	λογοτεχνικά	κείμενα	αναδεικνύουν	σύμφωνα	με	την	τεχνοτροπία	του	κάθε	
συγγραφέα	τα	χαρακτηριστικά	που	τέθηκαν	ως	κριτική	από	την	πλευρά	της	νεωτερικότητας	
της	βάσης	οικοδόμησης	του	«βιομηχανικού	καπιταλισμού».	Η	ανάπτυξη	αυτή	οδήγησε	σε	
έναν	 ιδιότυπο	 θετικισμό,	 ο	 οποίος	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 τον	 κατακερματισμό	 και	 το	
διαχωρισμό	 των	 επιστημονικών	 περιοχών.	 Ήταν	 δεδομένο	 ότι	 το	 επόμενο	 στάδιο	
αφορούσε	 στη	 μεταφορά	 αυτού	 του	 κατακερματισμού,	 στη	 διδασκαλία	 με	 τις	 ακραίες	
συνακόλουθες	 συνέπειες,	 τον	 εξεταστικοκεντρισμό	 και	 την	 αναπαραγωγή	 ανιστορικών	
διατυπώσεων	 για	 τις	 έννοιες	 των	 ΦΕ.	 Αυτού	 του	 τύπου	 η	 διδακτική,	 	 αφού	 αρχικά	
απομάκρυνε	 τα	 πρότυπα	 της	 κριτικής	 σκέψης	 και	 την	 πρωτόλεια	 έρευνα	 των	 καθαυτό	
φαινομένων,	 	 αναπαρήγαγε	 ή	 στην	 καλύτερη	 περίπτωση	 αποσιωπούσε	 φαινόμενα	
κοινωνικής	 ανισότητας,	 την	 ύπαρξη	 της	 φτώχειας	 και	 του	 ρατσισμού.	 Έτσι	 για	 την	
οικοδόμηση	μίας	 νέας	 προοπτικής	 κρίνεται	 αναγκαία	μία	 μεταδομική	 επανεξέταση	όλων	
αυτών	 των	 αναζητήσεων,	 η	 οποία	 θα	 επαναφέρει	 τις	 θεμελίους	 των	 αναζητήσεων,	 των	
μεθόδων	 της	 έρευνας	 και	 την	 ιστορικότητα	 των	φαινομένων	 με	 την	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	
																																																																				
	
2 https://www.oanagnostis.gr/to-minima-tou-faoust/ 
3	http://miaparea.blogspot.com/2005/08/blog-post_21.html	
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διδάσκονται	σήμερα	οι	ΦΕ.	Μέσω	αυτής	της	νέας	διεπιστημονικής	προσέγγισης	θα	πρέπει	
οι	εκπαιδευτικοί	της	κριτικής	παιδαγωγικής	να	αναδείξουν	αρχικά	την	ανάγκη	για	αυτό	το	
νέο	πλαίσιο	διδασκαλίας	των	ΦΕ	για	την	ΑΔΕ.	Το	επόμενο	βήμα	θα	μπορούσε	να	είναι	η	
αποκάλυψη	 εντός	 της	 διδασκαλίας	 των	 ΦΕ,	 του	 τρόπου	 λειτουργίας	 των	 ριζικών	
μετασχηματισμών	 των	 επιστημονικών	 ιδεών	 και	 των	 σταδίων	 επαναπροσαρμογής	 των	
επιστημονικών	 ιδεών	 σε	 κάθε	 εποχή	 και	 βέβαια	 και	 στη	 δική	 μας.	 	 Με	 βάση	 αυτές	 τις	
κατευθύνσεις	 και	 καθώς	 η	 νεωτερικότητα	 καταγράφει	 αλλά	 και	 εξαντλεί	 τα	 όρια	 της	
χρονικά	 στον	 20ο	 αιώνα,	 θα	 πρέπει	 να	 στραφούμε	 σε	 επιστημονικά	 κείμενα	 όμορης	
προοπτικής	 τα	 οποία,	 με	 τον	 ένα	 ή	 τον	 άλλο	 τρόπο,	 ανέδειξαν	 το	 νοητικό	 ορίζοντα	 της	
επιστήμης,	 όπως	αυτή	προσδιορίστηκε	 στους	προηγούμενους	αιώνες	 με	 τη	 βοήθεια	 των	
θεωρητικών	της	επιστήμης	και	της	επιστημολογίας.		
	

Αυτοκριτική	στα	πλαίσια	της	διδασκαλίας	των	ΦΕ		
Από	την	πλευρά	της	αυτοκριτικής	και	της	αναγκαιότητας	επαναθεμελίωσης	της	διδακτικής	
των	ΦΕ	θα	σταθούμε	σε	δύο	αναφορές	που	εκδιπλώνουν	η	κάθε	μία	με	τον	τρόπο	και	τη	
μεθοδολογία	 τις	 εκδοχές	αναστοχασμού	και	διερωτήσεων.	Η	πρώτη	αφορά	στη	σύνδεση		
γνωσιοθεωρίας	 και	 φιλοσοφίας	 της	 επιστήμης	 με	 τη	 διδακτική	 μεθοδολογία	 των	 ΦΕ	
(Σκορδούλης,	2015).	Κατά	το	Σκορδούλη	η	πορεία	της	γνωσιοθεωρίας	και	της	φιλοσοφίας	
της	 επιστήμης	θα	πρέπει	 να	 καταλήγει	στα	προγράμματα	 τα	οποία	σχεδιάζονται	 σήμερα	
για	την	εκπαίδευση	των	ΦΕ	και	συγκεκριμένα	στο	πρόγραμμα	που	βασίζεται	στη	συμβολή	
της	 ιστορίας	 και	 της	 φιλοσοφίας	 των	 επιστημών	 στη	 διδασκαλία	 των	 ΦΕ.	 Επιπρόσθετα	
αυτή	 η	 γνωσιοθεωρία	 υπάρχει	 στο	 πρόγραμμα	 που	 βασίζεται	 στη	 θεώρηση	 για	 την	
αλληλεπίδραση	 της	 επιστήμης	 με	 την	 τεχνολογία	 και	 την	 κοινωνία	 και	 	 μετεξελίσσεται	
ενσωματώνοντας	 στοιχεία	 από	 την	 πολιτισμική	 προσέγγιση	 και	 την	 κριτική	 θεωρία.	 Η	
στάση	αυτή	επιβεβαιώνεται	από	μία	δεύτερη	ανάλυση	η	οποία	αφορά	στην	προσπάθεια	
συνειδητοποίησης	 των	 ψευδαισθήσεων	 τις	 οποίες	 επιφέρει	 η	 «πρόοδος»	 αλλά	 και	 την	
έκπτωσή	της	σε	μια	καθαρά	ποσοτική	έννοια,	μέσα	από	την	ασύστολη	αναπτυξιολαγνεία	
σε	 τέτοιο	 σημείο	 που	 να	 ταυτίζεται	 η	 «πρόοδος»	 με	 την	 «οικονομική	 μεγέθυνση»	
(Μπιτσάκης,	 2017).	Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 εισερχόμαστε	 στο	 θέμα	 της	 τεχνολογίας	 και	 της	
σχέσης	 της	 με	 τον	 άνθρωπο	 και	 τη	 φύση,	 σχέση	 που	 η	 σύγχρονη	 διδακτική	 των	 ΦΕ	 θα	
πρέπει	 να	 αναλύει	 και	 να	 παρουσιάζει	 διεξοδικά	 και	 εξαντλητικά.	 Κάθε	 σύγχρονη	
παιδαγωγική	 αναθεώρηση	 ή	 μετασκευή	 της	 διδασκαλίας	 των	 ΦΕ,	 κάθε	 απόπειρα	
«μεταδομισμού»	 των	 υλικών,	 που	 διαθέτουμε	 ως	 διδακτική	 προοπτική,	 δεν	 πρέπει	 να	
παραβλέπει	 τις	 	 στάσεις	 επιφανών	 φυσικών	 επιστημόνων,	 από	 τον	 Αϊνστάιν	 μέχρι	 το	
Σλίζαρντ	 και	 τον	Οπενχάιμερ,	 και	στο	 Σχέδιο	Μανχάταν	 για	 την	ατομική	βόμβα	ή	 να	μην	
θέτει	 το	 πρόβλημα	 της	 ηθικής	 ευθύνης	 των	 επιστημόνων	 στη	 σύγχρονη	 καπιταλιστική	
κοινωνία,	 στην	 οποία	 η	 επιστήμη	 βρίσκεται	 στα	 χέρια	 ανεύθυνων	 πολιτικών	 ή	 μεγάλων	
ιδιωτικών	συμφερόντων.	Μια	τέτοια	μετασκευή	των	πορισμάτων	και	της	διδασκαλίας	των	
ΦΕ	 θα	 πρέπει	 να	 τονίζει	 τους	 κινδύνους	 από	 τις	 σύγχρονες	 εξελίξεις	 στην	 επιστήμη	
(πυρηνική,	 βιολογία,	 βιοτεχνολογία,	 χημεία,	 γενετική	 κ.λπ.),	 να	 επισημαίνει	 την	 ανάγκη	
κοινωνικού	 ελέγχου	 στις	 επιστημονικές	 έρευνες	 και	 να	 επιδιώκει	 την	 ανάπτυξης	 της	
συνείδησης	 ότι	 ζούμε	 σ’	 έναν	 πεπερασμένο	 και	 εύθραυστο	 πλανήτη,	 με	 ό,τι	 αυτό	
συνεπάγεται.	
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Προτάσεις	και	βάση	προσδιορισμού	ενός	νέου	τύπου	διδασκαλίας	για	τις		ΦΕ		
Το	 κεντρικό	 επίμαχο	 σημείο	 των	 προτάσεων	 μας	 αφορά	 στην	 ιστορικότητα	 και	 στην	
καθαυτό	ιστορία	των	επιστημών	καθώς	η	ενσωμάτωση	της	ιστορίας	και	της	φιλοσοφίας	της	
επιστήμης	 στη	 διδασκαλία	 των	 ΦΕ	 έχει	 μακρά	 παράδοση	 στη	 διδακτική	 των	 επιμέρους	
κλάδων	 (Teixeira	 et	 al.,	 2012).	 Αυτό	 ακριβώς	 το	 πεδίο	 καταγράφει	 τους	 αγώνες	 των	
ανθρώπων	 που	 προσπάθησαν	 να	 διερευνήσουν	 και	 να	 κατανοήσουν	 τη	 δομή	 και	 τη	
λειτουργία	 της	φύσης.	Οι	 ιδέες,	οι	 τεχνικές	και	οι	πρακτικές	που	επινόησαν	οι	άνθρωποι	
για	 να	 διερευνήσουν	 τη	 φύση,	 οι	 οντότητες,	 οι	 αρχές	 και	 οι	 νόμοι	 που	 ανακάλυψαν,	 οι	
πολύπλευροι	 θεσμοί	 που	 δημιούργησαν,	 οι	 εφαρμογές	 που	 μηχανεύτηκαν	 -	 όλα	 αυτά	
συνδιαμορφώνουν	 αυτό	 που	 στην	 ΑΔΕ	 εμφανίζεται	 ως	 μαθήματα	 «επιστημών».	 Οι	
άνθρωποι,	οι	οποίοι	μετείχαν	στη	συνδιαμόρφωση	των	επιστημών	είναι	άνθρωποι,	με	τις	
διαφορετικές	 ιδεολογικές,	 φιλοσοφικές,	 αισθητικές,	 θρησκευτικές	 και	 πολιτικές	 τους	
απόψεις,	και	με	τις	διαφορετικές	κοινωνικές	πρακτικές.	Η	εκπαίδευση	της	ΑΔΕ	πρέπει	να	
αξιοποιήσει	τα	πλαίσια	της	Ιστορίας	των	Επιστημών	παρουσιάζοντας	τις	ΦΕ	ως	κοινωνικά	
και	 πολιτισμικά	 φαινόμενα	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 χωρικές,	 χρονικές	 και	 πολιτισμικές	
ιδιαιτερότητες	που	έπαιξαν	ρόλο	στη	διαμόρφωση	τόσο	του	επιστημονικού	λόγου	όσο	και	
της	 κοινωνικής	 λειτουργίας	 της	 επιστήμης	 (Γαβρόγλου,	 2013).	 Αυτά	 ως	 ένα	 μέρος,	
αποτυπώνονται	και	στα	αναλυτικά	προγράμματα	αλλά,	η	απώλεια	της	 ιστορικότητας	των	
ΦΕ	μετατρέπει	 τις	 δημιουργικές	 ενοράσεις	 των	 επιστημόνων	σε	αφηγήματα.	 Έτσι	 λοιπόν	
καταλήγουμε	 ότι	 η	 μοναδική	 αυθεντική	 διδασκαλία	 των	 ΦΕ	 είναι	 αυτή	 που	 είναι	
βασισμένη	στην	ιστορία	αυτών	των	επιστημών.	Η	διαχρονική	πρωτοτυπία	αυτής	της	θέσης	
οφείλεται	στο	ότι	συνδυάζει	τη	διδασκαλία	των	ΦΕ	με	απαντήσεις	στα	ερωτήματα	για	το	τι	
είναι	οι	ΦΕ,	ποιες	οι	μέθοδοι	τους	και	πώς	συγκροτούνται	ιστορικά	ως	επιστήμες	(Holton	
and	Brush,	έκδ.	2018).	
Από	την	άλλη	μεριά,	και	σύμφωνα	με	τους	θεωρητικούς	της	κριτικής	παιδαγωγικής,	όπως	ο	
Henry	Giroux,	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	πρέπει	να	κατανοηθεί	στη	βάση	μιας	θεωρίας	του	
συμφέροντος	και	μιας	θεωρίας	της	εμπειρίας	(1984).	Με	τους	δύο	αυτούς	όρους	ο	Giroux	
ερμηνεύει	και	αναλύει	το	αναλυτικό	πρόγραμμα	σε	σχέση	με	το	περιβάλλον	του	μαθητή.	
Από	 την	 μία	 μεριά	 ένα	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 αναφέρεται	 	 σε	 συγκεκριμένες	 θεωρήσεις	
του	παρελθόντος	και	του	παρόντος	που	αντιπροσωπεύουν	τις	κοινωνικές	σχέσεις,	οι	οποίες	
επικυρώνονται	 ή	 απορρίπτονται.	 Από	 την	 άλλη,	 η	 αντιμετώπιση	 του	 αναλυτικού	
προγράμματος	 ως	 ιστορικά	 κατασκευασμένη	 αφήγηση	 παράγει	 και	 οργανώνει	 τις	
εμπειρίες	στο	πλαίσιο	κοινωνικών	μορφών,	όπως	είναι	η	χρήση	της	γλώσσας,	η	οργάνωση	
της	 γνώσης	 σε	 κατηγορίες	 υψηλού	 ή	 χαμηλού	 κύρους	 και	 η	 επικύρωση	 συγκεκριμένων	
ειδών	διδακτικών	στρατηγικών	(Kirylo	et	al.,	2010).	Κεντρικός	στόχος	αυτής	της	ανάλυσης	
ήταν	 και	 είναι	 να	υπερβούν	οι	 αδράνειες	 και	 να	 συνδεθεί	 η	 σχολική	 εκπαίδευση	με	 ένα	
όραμα	μετασχηματισμού	για	το	μέλλον.4	
Για	 να	 αρχίσει	 να	 συμβαίνει	 αυτό	 στα	 πλαίσια	 της	 ΑΔΕ	 θα	 πρέπει	 η	 μάθηση	 η	 οποία	
σχετίζεται	 με	 τη	 διδασκαλία	 των	ΦΕ,	 να	 βασίζεται	 στην	 εμπειρία	 επίλυσης	 πραγματικών	
προβλημάτων	συνδεδεμένων	με	πραγματικές	συνθήκες	(Savery	and	Duffy,	1995).	Σύμφωνα	
με	τους	θεωρητικούς	της	κριτικής	παιδαγωγικής,	η	γνώση	της	επίλυσης	ενός	πραγματικού	
προβλήματος	θα	«κατασκευάζεται»	και	θα	συνυπάρχει	κοινωνικά	με	αλληλεπιδράσεις	με	
το	 περιβάλλον	 (Bencze	 et	 al.,	 2018).	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 θα	 συμπλέει	 αναγκαστικά	 με	
																																																																				
	
4 https://athens.indymedia.org/post/15557300/   
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πολλαπλές	 προοπτικές	 που	 σχετίζεται	 με	 το	 πρόβλημα,	 θα	 εδραιώνει	 διεπιστημονικά	 τη	
σύζευξη	 επιστημονικών	 εννοιών	 και	 σκέψης,	 όπως	 αυτές	 κατανέμονται	 μεταξύ	 του	
πολιτισμού	 και	 της	 κοινότητας	 στην	 οποία	 υπάρχουμε	 και	 των	 εργαλείων	 που	
χρησιμοποιούμε	(Psycharis,	2018).	Επιπλέον	θα	πρέπει	να	συσχετίζει	με	γνώσεις	που	είναι	
εδραιωμένες	και	υπάρχουν	σε	συναφή	πλαίσια	(O'Brien	and	Cotter,	2018).	
Ένα	καίριο	παράδειγμα	που	αντανακλά	την	ανάπτυξη	των	θέσεων	μας	είναι	η	διδασκαλία	
θεμάτων	 της	σύγχρονης	φυσικής	με	διεπιστημονικό	 τρόπο	 (Freedman	and	 Little,	 1980)	 ή	
και	ως	ένα	«σύμπλεγμα»	φυσικής,	 	άλγεβρας,	γεωμετρίας	μηχανικής	και	τεχνολογίας	στα	
πρότυπα	 της	 διδασκαλίας	 STEM	 (Kotluk	 and	 Kocakaya,	 2016).	 Ακόμη	 και	 αν	 θελήσουμε	
παραδείγματος	χάριν,	να	ασχοληθούμε	με	τη	διδασκαλία	του	Γαλιλαίου	θα	πρέπει	όχι	μόνο	
να	 αναφερθούμε	 στις	 έννοιες	 «Πείραμα»	 και	 «Μετρήσεις»	 αλλά,	 και	 να	 υλοποιήσουμε	
μέρος	αυτής	της	πορείας	σκέψης	του	(Drake,	2003).	Συνολικότερα	θα	πρέπει	οι	μαθητές	να	
γνωρίζουν	με	ποιόν	τρόπο	και	από	πού	γεννήθηκαν	και	από	ποιο	ακριβώς	κέντρο	αντλούν	
το	 κύρος	 τους	 οι	 επιστήμες	 της	Φυσικής,	 της	 Χημείας,	 της	 Βιολογίας	 και	 της	 Γεωλογίας.	
Θεωρούμε	 ότι	 μόνο	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 μπορεί	 να	 επιτελεστεί	 η	 μετάβαση	 από	 το	
«αφηγηματικό»	στο	σχολείο	της	«πράξης»,	συνθήκη	για	την	οποία	έχουν	αγωνιστεί	πλήθος	
Ελλήνων	 αγωνιστών	 εκπαιδευτών	 όπως	 ο	 Γληνός,	 ο	 Δελμούζος,	 ο	 Παπαμαύρος	 και	 η	
Ιμβριώτη	 (Θεριανός,	 2015).	 Οι	 θέσεις	 μας	 αναφέρονται	 στην	 ιστορία	 της	 Ελληνικής	
εκπαίδευσης	 καθώς	 εκεί	 	 έχουμε	 πλήθος	 παραδειγμάτων	 άρνησης	 της	 κλασικίζουσας	
φορμαλιστικής	 παράδοσης	 της	 κεντρικής	 Ευρώπης.	 Η	 αποτυχία	 ένταξης	 των	 πειραμάτων	
αλλά	 και	 του	 τεχνικού	 εγγραμματισμού	 	 στην	 Ελληνική	 εκπαίδευση	 (Κοτσιφάκος	 κ.	 αλ.,	
2017)	επέβαλε	αυτό	που	τελικά	περιγράφεται	ως	νοησιαρχικό	σχολείο	(Γρόλιος,	2003).		
Είναι	ιστορικό	δεδομένο	ότι	στην	ελληνική	εκπαίδευση	αποτυπώθηκαν	τα	χαρακτηριστικά	
του	 Βαυαρικού	 και	 του	 Γαλλικού	 εκπαιδευτικού	 συστήματος,	 τα	 οποία	 ήταν	 η	 παντελής	
απουσία	 της	 πρακτικής	 γνώσης	 και	 της	 εξάσκησης	 των	 δεξιοτήτων	 (Κατσαγάνη,	 2016).	 Η	
συνέπεια	 αυτής	 της	 επιβολής	 έχει	 διαμορφώσει	 ένα	 από	 τα	 πιο	 επώδυνα	 σημεία	
γνωσιακής	αλλοτρίωσης	που	 έχει	 επιβληθεί	 στην	 διδασκαλία	 των	ΦΕ	στην	ΑΔΕ	 και	αυτό		
είναι	ο	κατακερματισμός	της	γνώσης,	η	ανιστορικότητα	και	η	έλλειψη	σύνδεσης	κοινωνίας	
–	 επιστήμης	 -	 οικονομίας,	 ειδικότερα	 όπως	 αυτή	 αποκρυσταλλώνεται	 από	 τη	 χρήση	 της	
τεχνολογίας.	Αυτή	η	 τάση	αντανακλάται	και	στις	εκδοχές	υπεροψίας	και	θεοποίησης	 των	
εξετάσεων	και	της	βαθμοθηρίας	(Θεριανός,	2011)	από	μέρος	επιστημονικών	ενώσεων	και	
φορέων	ιδιωτικών	συμφερόντων.	Μία	παντελής	έλλειψη	αναστοχασμού	και	μία	θεοποίηση	
των	 εξεταστικών	 διαδικασιών	 ενισχύει	 τους	 «κοινωνικούς	 συντεχνιασμούς»	 και	
συγκεκριμένα	 οικονομικά	 συμφέροντα	 σε	 βάρος	 της	 ζωής	 των	 μαθητών	 μας.	 Η	
«φροντιστηριοποίηση»,	 το	 υπερμεγέθες	 ασκησιολόγιο	 του	 θεωρητικού	 μέρους	 και	 η	
παντελής	 έλλειψη	αυτοκριτικής	 για	 τη	 σημερινή	πίεση	 της	 ζωής	 των	μαθητών	 ενισχύουν	
μία	στρεβλή	εκδοχή	της	σχολικής	ζωής,	η	οποία	επιβιώνει	σε	βάρος	της	καθημερινότητας	
εκατοντάδων	εκπαιδευτικών,	μαθητών	και	των	οικογενειών	τους.	Για	εμάς,	αυτή	η	αλλαγή	
στάσεων	 και	 η	 υπέρβαση	 του	 στενού	 «ναρκισσισμού»	 ο	 οποίος	 τροφοδοτείται	 από	
μονομέρειες	στα	συγκεκριμένα	ζητήματα,	είναι	καθοριστικής	σημασίας,	 	καθώς	σήμερα	η	
μάθηση	 και	 η	 κοινωνική-εργασιακή	 ένταξη	 των	 μαθητών	 μας	 πραγματοποιείται	 σε	 μία	
εποχή,	η	οποία	επιτείνεται	η	σύγχυση	και	η	αβεβαιότητα	(Bohlinger	et	al.,	2015).			
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Τέσσερις	«αφορισμοί»	αντί	συμπερασμάτων		
Καμία	διδασκαλία	και	 καμία	διδακτική	πρόταση,	όσον	αναφορά	στην	εκπαίδευση,	 	 	 	 δεν	
έχει	 γραφεί	 «εν	 κενώ».	 Όλες	 οι	 προτάσεις	 διδασκαλία	 ακόμη	 και	 αυτές	 που	 δεν	
καταλήγουν	 σε	 αναλυτικά	 προγράμματα,	 προϋποθέτουν	 κυρίως	 ένα	 μέρος	 βιωμένης	
εμπειρίας	και	μία	πρόταση	μεταλαμπάδευσης	αυτής	της	εμπειρίας	στις	νεώτερες	γενιές.	Η	
πρωτογενής	 αυτή	 εμπειρία	 είναι	 αποτυπωμένη	 και	 συγκατοικεί	 σε	 αφηγήσεις	 και	
πρακτικές	του	παρελθόντος	οι	οποίες	στοχεύουν	στην	ενεργοποίηση	του	παρόντος.	Σκοπός	
του	 άρθρου	 δεν	 ήταν	 να	 προστεθεί	 ένα	 ακόμη	 κείμενο	 στη	 σχετική	 αρθρογραφία	 της	
διδακτικής	 των	ΦΕ.	Σκοπός	ήταν	και	παραμένει	 να	σχεδιαστεί	μία	εναλλακτική	διδακτική	
πρακτική	 η	 οποία,	 αν	 εφαρμοστεί	 συνολικά	 από	 το	 κίνημα	 των	 εκπαιδευτικών,	 	 θα	
επικοινωνήσει	με	τις	βαθύτερες	ανάγκες	των	μαθητών	και	 της	εκπαιδευτικής	κοινότητας,	
ώστε	 να	 δημιουργηθούν	 πυρήνες	 «ομάδων	μετασχηματισμού»	 της	 καθημερινότητας	 του	
σχολείου	 (McLaren,	 1986;	 McLaren,	 2007).	 Οι	 προτάσεις,	 οι	 οποίες	 θα	 θέλαμε	 να	
προκύψουν,	 αφορούν	 σχέδια	 δράσης	 και	 διδακτικά	 μοντέλα	 που	 θα	 αξιοποιούν	 τα	
απελευθερωτικά	 μηνύματα	 της	 διδασκαλίας	 των	ΦΕ.	 Η	 κατεύθυνση	 της	 αξιοποίησης	 θα	
πρέπει	 να	 τείνει	 στο	 διαρκή	 μετασχηματισμό	 των	 πλαισίων	 αναφοράς	 των	 μαθημάτων	
υπέρ	 των	 αρχών	 της	 κριτικής	 εκπαίδευσης	 και	 της	 συνεχούς	 βελτίωσης	 των	
μεταρρυθμίσεων	 του	 σχολικού	 προγράμματος	 σπουδών.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτού	 του	
προγραμματισμού	 κλείνουμε	 το	 άρθρο	 μας	 προσδιορίζοντας	 εν	 είδει	 κατακλείδας,	
τέσσερις	 «αφορισμούς»	 που	 απευθύνονται	 στο	 κίνημα	 των	 εκπαιδευτικών,	 το	 οποίο	
εναντιώνεται	 στις	 αξίες	 του	 νεοφιλελεύθερου	 ανταγωνισμού	 και	 την	 αναπαραγωγή	 του	
θεωρώντας	ότι	έτσι	θα	συμβάλλουμε	στην	περαιτέρω	ανάπτυξη	και	προσανατολισμό	του	
κινήματος.				
!  Ο	εκπαιδευτικός	σχεδιασμός	δεν	είναι	μία	επιστήμη	αλλά	μια	πρακτική	μέθοδος	για	
να	καταλήξει	κανείς	σε	αποφάσεις	και	να	οργανώσει	 την	εκτέλεση	τους	 (Mialaert,	2002).	
Εντούτοις	 έχει	 στενές	 σχέσεις	 με	 πολλές	 κοινωνικές	 επιστήμες,	 όπως	 λόγου	 χάρη	 με	 την	
οικονομία,	 την	 κοινωνιολογία,	 τη	 δημογραφία,	 την	 παιδαγωγική	 και	 την	 ψυχολογία	 ή	
ακόμη	και	την	συγκριτική	παιδαγωγική	που	δεν	μπορούν	να	αγνοηθούν.	
!  Η	 οργάνωση	 εναλλακτικών	 πολιτικών	 απέναντι	 στα	 ανταγωνιστικά	 πρότυπα	 του	
νεοφιλελευθερισμού	 θα	 πρέπει	 να	 αποτυπώνουν	 συλλογικές	 διαδικασίες	 με	 διαλογικές	
μαθησιακές	προσεγγίσεις	με	όσο	το	δυνατόν	περισσότερους	φορείς	που	συμμετέχουν	στη	
σχολική	πραγματικότητα	αλλά	κυρίως	με	τους	μαθητές.		
!  Ο	μεγάλος	στόχος	των	εκπαιδευτικών	διαδικασιών	στη	δευτεροβάθμια	εκπαίδευση	
είναι	η	 κινητοποίηση	σε	δράση	και	όχι	 η	 καθαυτό	παραγωγή	 νέας	 γνώσης	ή	η	σε	βάθος	
έρευνα	 (Farley-Ripple	et	al.,	2018).	Έρευνα	οι	μαθητές	κάνουν,	αλλά	είναι	ενταγμένη	στα	
πρότυπα	 και	 τα	 όρια	 των	 ερευνητικών	 εργασιών	 της	 ΑΔΕ.	 Η	 «Λυκειοποίηση»	 του	
Γυμνασίου	και	η	«Πανεπιστημοποίηση»	του	Λυκείου	και	γενικότερα	η	εντατικοποίηση	των	
σπουδών	δεν	είναι	λύσεις	που	αφορούν	το	κίνημα	των	εκπαιδευτικών	ή	την	εκπαίδευση,	
όσο	και	αν	κάποιες	 τάσεις	επιμένουν	να	το	θέτουν	ως	λύση.	Οι	κύριες	κατευθύνσεις	 του	
κινήματος	 των	 εκπαιδευτικών	 της	 κριτικής	παιδαγωγικής	θα	πρέπει	 να	 εντοπίζουν	 τις	μη	
ορατές	αιτίες	δυσαρέσκειας	και	απογοήτευσης	των	μαθητών,	όπως	αυτές		δομούνται	μέσα	
στο	σημερινό	ασφυκτικό	κοινωνικό,	πολιτικό	και	οικονομικό	πλαίσιο	και	 να	εμπνέουν	σε	
αντίσταση	και	δράση	διευρύνοντας	το	συνειδησιακό	τους	ορίζοντα.	
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!  Εντός	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 κανένας	 αγώνας	 δεν	 έχει	 νόημα,	 αν	 δεν	
οδηγεί,	στη	βελτίωση	των	όρων	μάθησης,	στην	ικανοποίηση	των	μορφωτικών	προσδοκιών	
αλλά	και	των	όρων	διαβίωσης	των	μαθητών.				
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Για	την	Επιστημονική	Μέθοδο	και	τη	Διαλεκτική	
 
 

Κώστας	Σκορδούλης	
Καθηγητής,	Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	ΕΚΠΑ	

Γιάννα	Κατσιαμπούρα	
Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	ΕΚΠΑ	

	
	

Περίληψη	
Γιατί	 έχει	 σήμερα	 νόημα	 μια	 συζήτηση	 για	 τη	 διαλεκτική;	 Η	 συζήτηση	 για	 τη	 μέθοδο	
ανάλυσης	 για	 τους	μαρξιστές	 έχει	 διαχρονική	σημασία.	 Είναι	 χαρακτηριστικό,	 π.χ.,	 ότι	 σε	
μια	 επιστολή	 του	 στον	 Eastman	 ο	 Τρότσκι	 έγραφε:	 «Δεν	 γνωρίζω	 μέχρι	 τώρα	 καμία	
διαφωνία	 στην	 τακτική	 που	 δεν	 έχει	 τις	 ρίζες	 της	 στην	 επιστημολογία	 και	 στη	 μέθοδο».	
Τούτων	 δοθέντων,	 το	 κείμενο	 που	 ακολουθεί	 έχει	 στόχο	 να	 τεκμηριώσει	 ότι	 η	 διαρκής	
μελέτη	 και	 ανανέωση	 των	 αναλυτικών	 μας	 εργαλείων	 και	 μεθόδων	 είναι	 επιτακτικό	
καθήκον.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Διαλεκτική,	υλιστική	διαλεκτική,	φυσικές	επιστήμες,	Τρότσκι,	Γιαν	Βαν	Χάιγενουρτ,	
οντολογία,	υλισμός	

	
	

	
	
Η	 συζήτηση	 και	 συνεπώς	 και	 η	 αντίστοιχη	 βιβλιογραφία	 για	 τη	 διαλεκτική	 μέθοδο	 είναι	
πολύ	 μεγάλη.	 Θα	 προσπαθήσουμε	 να	 οριοθετήσουμε	 την	 ανάλυσή	 μας	 θέτοντας	 δύο	
κριτήρια:	 Πρώτον,	 ότι	 ως	 μαρξιστές	 δεν	 μας	 ενδιαφέρει	 γενικώς	 η	 διαλεκτική	 αλλά	 η	
υλιστική	διαλεκτική	και	κατα	δεύτερον	η	συζήτηση	για	την	υλιστική	διαλεκτική	θα	βασιστεί	
στα	 Φιλοσοφικά	 Τετράδια	 του	 Τρότσκι	 και	 στα	 κείμενά	 του	 για	 την	 επιστήμη	 και	 τη	
μέθοδο1.	Με	 τα	 δύο	 αυτά	 κριτήρια	 διαχωρίζουμε	 τη	 θέση	 μας	 από	 όλους	 εκείνους	 που	
ακολουθώντας	σε	ακραίο	βαθμό	τη	Σχολή	της	Φραγκφούρτης	ισχυρίζονται	ότι	η	διαλεκτική	
τους	 δεν	 προϋποθέτει	 τον	 υλισμό	 και	 επίσης	 διαχωριζόμαστε	 από	 τις	 πάσης	 φύσεως	
θεωρήσεις	για	τη	διαλεκτική	όπου	η	διαλεκτική	ανάγεται	σε	ένα	σύνολο	κανόνων	(νόμων)	
κατα	το	πρότυπο	των	άκαμπτων	νόμων	της	(τυπικής)	αριστοτελικής	λογικής.	
	

	
	

																																																																				
	
1	Στην	 έκδοση	Φιλοσοφία	 και	 Επιστήμη	 στα	 κείμενα	 του	 Τρότσκι	 (Σκορδούλης,	 1995)	 για	 πρώτη	 φορά	 σε	
ελληνική	 μετάφραση	 παρουσιάζονται	 συγκεντρωμένα	 κείμενα	 του	 Λ.	 Τρότσκι	 για	 τη	 φιλοσοφία	 και	 την	
επιστήμη:	α)	Τα	Φιλοσοφικά	Τετράδια	(1933-35)	που	εκδόθηκαν	για	πρώτη	φορά	το	1986	από	τον	εκδοτικό	
οίκο	 του	 Πανεπιστημίου	 Columbia,	 β)	 το	 «Διαλεκτικός	 Υλισμός	 και	 Επιστήμη»	 που	 αποτελεί	 μέρος	 μιας	
ευρύτερης	ανθολογίας	που	έγινε	με	 εκδοτική	 επιμέλεια	 του	 Isaac	Deutscher	σε	συνεργασία	με	 τον	George	
Novack	 με	 τίτλο	 Η	 εποχή	 της	 Διαρκούς	 Επανάστασης,	 και	 γ)	 «Η	 Διαλεκτική	 και	 το	 αμετάβλητο	 του	
Συλλογισμού»	από	τη	συλλογή	Writings	of	Leon	Trotsky	1939-40	του	εκδοτικού	οίκου	Pathfinder.	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

753									

Η	περίπτωση	Βαν	Χάιγενουρτ	
Η	όποια	συζήτηση	για	τη	διαλεκτική,	γραμμένη	από	τη	σκοπιά	που	υιοθετούμε,	οφείλει	να	
σταθεί	 στην	 περίπτωση	 του	 Γιαν	 Βαν	 Χάιγενουρτ,	 η	 ζωή	 του	 οποίου	 έγινε	 γνωστή	 στο	
ελληνικό	κοινό	όταν	κυκλοφόρησε	από	τις	εκδόσεις	Εκκρεμές	η	ελληνική	μετάφραση	του	
βιβλίου	 της	 Anita	 Βurdman	 Feferman	Πολιτική,	 Λογική	 και	 'Ερωτας:	 Η	 ζωή	 του	 Ζαν	 Βαν	
Χαϊγενουρτ.	 Ήδη	 από	 την	 αγγλική	 του	 έκδοση,	 το	 βιβλίο	 έλαβε	 αρκετή	 δημοσιότητα	 και	
θετικές	κριτικές.2		
Ο	 λόγος	 είναι	 ότι	 υπάρχει	 μια	 συζήτηση	 για	 το	 πώς	 ένας	 καθηγητής	 της	 μαθηματικής	
λογικής	 στο	 Πανεπιστήμιο	 του	 Χάρβαρντ	 παρέμεινε	 στην	 πολιτική	 του	 ανάλυση	 βαθιά	
διαλεκτικός.	
Το	βιβλίο	της	Feferman,	ως	λογοτεχνική	βιογραφία,	είναι	ανεπιφύλακτα	από	τα	καλύτερα	
του	είδους.	Επειδή	όμως	τα	φαντάσματα	του	Τρότσκι	και	του	Godel	μπαινοβγαίνουν	στις	
σελίδες	 του,	 ο	 αναγνώστης	 απαιτεί	 κάτι	 πιο	 συγκεκριμένο,	 όπως	 η	 αποτίμηση	 της	
συνεισφοράς	 του	 Βαν	 Χαϊγενουρτ	 στη	 Λογική	 και	 τα	 Μαθηματικά	 που	 εμφανίζεται	 ως	
παράρτημα	στο	καθαυτό	κείμενο	από	τη	Feferman.	Τι	γίνεται	όμως	με	τα	πολιτικά	κείμενα	
του	Β.Χ.	που	έγραψε	στο	διάστημα	που	ήταν	οργανωτικά	συνδεδεμένος	με	την	4η	Διεθνή	
και	τα	οποία	απλώς	καταλογογραφούνται	(έστω	και	με	ελλείψεις)	στο	τέλος	του	βιβλίου;	
Τα	 κείμενα	 του	 Β.Χ.	 της	 περίοδου	 1941-46,	 στα	 περιοδικά	 Fourth	 International,	 New	
International	 και	 στο	 Εσωτερικό	 Δελτίο	 του	 Socialist	Workers	 Party	 χαρακτηρίζονται	 από	
συμπαγή	 επιχειρηματολογία	 και	 εσωτερική	 	 συνέπεια	 -απότοκα	 της	 μαθηματικής	 του	
παιδείας-	και	δεν	είναι	τυχαίο	ότι	επανεμφανίζονται	σε	εκδόσεις	της	4ης	Διεθνούς	και	μετά	
την	οργανωτική	αποστασιοποίησή	του.	Η	πιο	πρόσφατη	χαρακτηριστική	περίπτωση	είναι	η	
μελέτη	 του	D.	 Bensaid	 (Bensaid	 1988),	 όπου	 στο	 παράρτημα	 αναδημοσιεύεται	 το	 άρθρο	
"How	the	Fourth	International	was	conceived"	γραμμένο	από	τον	Β.Χ.	τον	Αύγουστο	1944.		
Οι	σύντροφοί	 του	περιέβαλαν	 τον	Β.Χ.	με	εκτίμηση	μέχρι	 τον	αναπάντεχο	θάνατό	 του.	Ο	
"σύντροφος	αρχειοθέτης",	ο	γραμματέας	Διεθνών	Θεμάτων,	διατηρούσε	ακόμα	την	αίγλη	
του	 ανάμεσα	 σ'	 αυτούς	 που	 έζησαν	 τις	 δύσκολες	 μέρες	 μαζί	 του.	 Είναι	 εξαιρετικά	
συγκινητικό	 το	 άρθρο	 του	 Alex	 Buchman,	 σωματοφύλακα	 του	 Τρότσκι	 στο	 Cοyoacan	
(Buchman	 1988).	 Του	 συμπαραστάθηκαν	 όταν	 τερατογενέσεις	 της	 τροτσκιστικής	 μήτρας	
τον	κατηγόρησαν	ότι	από	τη	θέση	του	γραμματέα	διευκόλυνε	την	είσοδο	πρακτόρων	της	
GPU	στις	ΗΠΑ.3	
Θα	 σταθούμε	 στο	 τελευταίο	 πολιτικό	 κείμενο	 της	 περιόδου	 κατά	 την	 οποία	 ο	 Β.Χ.	
διατηρούσε	ακόμα	 τους	οργανωτικούς	δεσμούς	 του	με	 την	4η	Διεθνή.	Πρόκειται	 για	μια	
θεωρητική	 συνεισφορά	 στην	 αντιπαράθεση	 για	 τον	 επαναχαρακτηρισμό	 της	 κοινωνικής	
φύσης	 της	 ΕΣΣΔ	 που	 βρισκόταν	 τότε	 σε	 εξέλιξη	 στην	 αμερικανική	 Αριστερά	 (Heijenoort	
1946).		
Εξετάζοντας	 την	 πολιτική	 των	 Σοβιετικών	 στις	 χώρες	 της	 Ανατ.	 Ευρώπης	 γίνεται	 μια	
εξαιρετική	εις	βάθος	ανάλυση	της	γραφειοκρατικής	διαχείρισης	της	σοβιετικής	οικονομίας	
αλλά	και	της	έννοιας	του	ιμπεριαλισμού	στο	σύνολό	της	σε	μια	προσπάθεια	αιτιολόγησης	
του	 όρου	 "γραφειοκρατικός	 ιμπεριαλισμός"	 που	 εισάγεται	 στο	 άρθρο.	 Στο	 βιβλίο	 της	
Feferman	η	πολιτική	αποτελεί	το	αδύνατο	σημείο.	

																																																																				
	
2	London	Review	of	Books,	6.1.1994,	14.	
3		Συνέντευξη	Β.Χ.	στον	George	Weissman,	Healy's	Big	Lie,	NED	του	SWP,	Dec	76,	σ.	66.	
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Και	αν	στη	δεκαετία	του	1940	η	ένταση	προέκυψε	μεταξύ	της	μαθηματικής	λογικής	και	της	
φιλοσοφικής	διαλεκτικής,	σήμερα	οι	αντιπαραθέσεις	τίθενται	με	διαφορετικούς	όρους.	

	
Για	τον	υλισμό	

Συγκεκριμένα,	η		συζήτηση	για	τη	μέθοδο	έπεται	της	απάντησης	στο	οντολογικό	ερώτημα.	
Με	άλλα	λόγια,	το	κείμενο	αυτό	προϋποθέτει	τη	θέση	ότι	ο	κόσμος	γύρω	μας	είναι	υλικός	
και	 ότι	 εμείς	ως	 υποκείμενα	 είμαστε	 μέρος	 αυτού	 του	 υλικού	 κόσμου	 αλλά	 ταυτόχρονα	
αυτός	 ο	 υλικός	 κόσμος	 υπάρχει	 ανεξάρτητα	 από	 μας.	 Σε	 αντίθετη	 περίπτωση,	 είναι	
προτιμότερο	να	εγκαταλείψουμε	τη	συζήτηση	για	την	επιστημολογία	και	τη	μέθοδο	και	να	
ασχοληθούμε	με	τη	θεολογία.		
Κεντρικό	 ζήτημα	 στην	 εισήγησή	 μας	 αποτελεί	 η	 οριοθέτηση	 της	 μαρξιστικής	
γνωσιοθεωρίας	 από	 τις	 θεωρίες	 της	 κοινωνικής	 κατασκευασιοκρατίας	 (του	 κοινωνικού	
κονστρουκτιβισμού).	 Το	 ζήτημα	 που	 βρέθηκε	 στο	 επίκεντρο	 της	 αντιπαράθεσης	 τα	
τελευταία	χρόνια	είναι	η	άποψη	των	κονστρουκτιβιστών	σύμφωνα	με	την	οποία	ακόμα	και	
αν	αποδεχθούμε	 την	ύπαρξη	 ενός	πραγματικού	 κόσμου	δεν	μπορούμε	 να	 έχουμε	άμεση	
πρόσβαση	 σε	 αυτόν.	 Δηλαδή,	 η	 άποψη	 ότι	 η	 γνώση	 είναι	 απλώς	 μια	 διαδικασία	
προσαρμογής	που	οργανώνει	τον	εμπειρικό	κόσμο	του	υποκειμένου.4	
Ο	 κονστρουκτιβισμός	 μπορεί	 να	 περιγραφεί	 ως	 μια	 θεωρία	 για	 τα	 όρια	 της	 ανθρώπινης	
γνώσης,	 η	 άποψη	 ότι	 η	 γνώση	 είναι	 προϊόν	 των	 γνωστικών	 ενεργειών	 του	 υποκειμένου.	
Βασική	 θέση	 είναι	 ότι	 το	 υποκείμενο	 δεν	 μπορεί	 να	 έχει	 άμεση	 γνώση	 οποιασδήποτε	
εξωτερικής	πραγματικότητας.	Κατασκευάζει	 τη	γνώση	του	μέσω	των	εμπειριών	του	και	ο	
χαρακτήρας	της	εμπειρίας	 του	επηρεάζεται	βαθιά	από	τους	γνωστικούς	του	"φακούς".	Ο	
κοινωνικός	κονστρουκτιβισμός	είναι	μια	θεωρία	που	προβάλλει	την	υποκειμενικότητα	και	
τη	 σχετικότητα	 της	 γνώσης.	 Ως	 εκ	 τούτου	 η	 αλήθεια	 είναι	 πάντα	 υποκειμενική	 και	 δεν	
μπορεί	να	υπάρξει	αντικειμενική	ανάλυση	των	φυσικών	και	κοινωνικών	φαινομένων.	
Η	θέση	για	την	κοινωνική	κατασκευή	της	γνώσης	ανιχνεύει	τις	ρίζες	της	στην	παράδοση	της	
κοινωνιολογίας	 της	 επιστήμης,	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 μεταξύ	 άλλων	 στοχαστών	 και	 τον	
Marx.	 Η	 βασική	 διαφορά	 μεταξύ	 των	 μαρξιστών	 και	 των	 θεωρητικών	 του	 κοινωνικού	
κονστρουκτιβισμού	 είναι	 η	 άποψη	 ότι	 η	 επιστήμη,	 αν	 και	 ασκείται	 σε	 συγκεκριμένα	
κοινωνικά	 και	 πολιτισμικά	 πλαίσια,	 μας	 παρέχει	 κάτω	 από	 προϋποθέσεις	 γνώση	 της	
πραγματικότητας	 ανεξάρτητη	 από	 τις	 κοινωνικές	 ή	 πολιτισμικές	 μας	 πρακτικές.	 Οι	
προϋποθέσεις	 αυτές	 δεν	 είναι	 άλλες	 από	 το	 αποτέλεσμα	 των	 συγκρούσεων	 μεταξύ	
αντιτιθέμενων	κοινωνικών	δυνάμεων	ή	πολιτισμικών	σχηματισμών.	
Η	 αντιπαράθεση	 των	 μαρξιστών	 με	 τις	 θεωρίες	 του	 κοινωνικού	 κονστρουκτιβισμού	
επιβάλλει	 τη	συγκρότηση	 ενός	φιλοσοφικού	υλισμού	με	 νέους	όρους,	 ενός	υλισμού	που	
στηρίζεται	στην	κλασική	παράδοση	αλλά	και	στον	ριζοσπαστικό	υλισμό	των	επιστημόνων	
(βλ.	Levins,	Lewontin,	Gould	κλπ).	
Στο	 βιβλίο	 τους	The	Dialectical	 Biologist	 οι	 R.	 Levins	 και	 R.	 Lewontin	 (Levins	&	 Lewontin,	
1985)	υποστηρίζουν	ότι	η	επιστήμη	στο	πλαίσιο	του	μαρξισμού	βασίζεται	σε	διαφορετικές	
υποθέσεις	από	ό,τι	στον	μηχανιστικό	υλισμό.	Ενώ	η	μηχανιστική	επιστήμη	βασίζεται	στον	
καρτεσιανό	 δυϊσμό,	 στον	 αναγωγισμό	 και	 στον	 θετικισμό,	 η	 διαλεκτική	 προοπτική	 στην	
επιστήμη	δίνει	έμφαση	στην	αλλαγή	και	την	ιστορικότητα.	
																																																																				
	
4	Για	το	ίδιο	θέμα	συνιστούμε	ανεπιφύλακτα	το	άρθρο	του	Gasper,	1988.	
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Η	Διαλεκτική	Βιολογία	των	Levins	και	Lewontin	βασίζεται	σε	4	αρχές:	
1. Το	 όλον	 είναι	 μια	 σχέση	 μεταξύ	 των	 επιμέρους.	 Τα	 επιμέρους	 δεν	 υπάρχουν	

ξεχωριστά	από	το	όλον	αλλά	μόνο	σε	σχέση	με	αυτό.	
2. Οι	 ιδιότητες	 των	 επιμέρους	 αποκτούν	 νόημα	 από	 το	 όλον.	 Υπάρχουν	 μόνο	 σε	

αλληλεπίδραση	με	αυτό.	
3. Τα	 επιμέρους	 και	 το	 όλον	 αλληλεπιδρούν.	 Τα	 αίτια	 γίνονται	 αποτελέσματα,	 τα	

υποκείμενα	γίνονται	αντικείμενα	και	το	αντίστροφο.	Το	περιβάλλον	διαμορφώνει	το	
άτομο	και	το	άτομο	το	περιβάλλον.	Και	η	φύση	και	το	άτομο	φτιάχνουν	την	ιστορία.	

4. Η	 αλλαγή	 είναι	 μόνιμη.	 Η	 σταθερότητα	 και	 η	 ισορροπία	 είναι	 στιγμιαίες	
καταστάσεις.	

Ο	 Marx,	 στη	 διδακτορική	 του	 διατριβή,	 ξεκαθαρίζει	 με	 το	 ζήτημα	 του	 υλισμού	 και	
ταυτόχρονα	αναπτύσει	 την	 κριτική	 του	στις	 τελεολογικές	θεωρήσεις	 για	 τη	φύση	και	 την	
ανθρώπινη	 ιστορία.	 Μελετώντας	 τη	 φυσική	 φιλοσοφία	 του	 Επίκουρου,	 ο	Marx	 υιοθετεί	
έναν	μη	ντετερμινιστικό	υλισμό,	θεμελιώνοντας	μια	υλιστική	αντίληψη	της	φύσης	η	οποία	
απορρίπτει	 την	 τελεολογία	 και	 τις	 θεολογικές	 αντιλήψεις	 για	 τη	 φυσική	 και	 κοινωνική	
ύπαρξη.	
Ο	 υλισμός	 του	 Επίκουρου	 είναι	 ιδιαίτερα	 σημαντικός	 για	 τον	Marx:	 η	 θεία	 παρέμβαση,	
κατευθυνόμενη	ή	όχι	και	κατά	συνέπεια	η	απόλυτη	αιτιοκρατία	(ο	ντετερμινισμός),	όλες	οι	
τελεολογικές	 αρχές,	 έχουν	 αποβληθεί	 από	 τη	 θεώρηση	 για	 τη	 φύση.	 Η	 δημιουργία	 του	
κόσμου,	 μέσα	 από	 την	 κυματοειδή	 κίνηση	 του	 ατόμου,	 μπορεί	 να	 περιγραφεί	 μόνο	 με	
αναφορά	στην	ενδεχομενικότητα	(contingency).	
Η	μελέτη	του	Marx	για	τον	αρχαίο	και	τα	πρώιμα	στάδια	του	σύγχρονου	υλισμού	τον	έφερε	
να	προσεγγίσει	την	επιστημονική	κατανόηση	του	φυσικού	κόσμου	και	να	επικεντρωθεί	σε	
έννοιες	όπως	η	«εξέλιξη»	και	η	«ανάδυση»	(emergence),	καθιστώντας	τη	φύση	το	σημείο	
εκκίνησης	 των	 θεωρήσεών	 του.	 Ενδεικτική	 της	 σκέψης	 του	Marx	 είναι	 η	 αντίληψη	 ότι	 η	
ύπαρξη	της	ύλης	αποδεικνύεται	μέσα	από	την	αλλαγή,	και	αυτό,	σε	τελική	ανάλυση,	δεν	
είναι	τίποτε	άλλο	από	την	«εξέλιξη».	
Για	τον	Marx	ο	διαλεκτικός	τρόπος	σκέψης	συγκροτείται	σε	σχέση	με	τον	αναδυόμενο	και	
διαρκώς	 εξελισσόμενο	 χαρακτήρα	 της	 πραγματικότητας.	 Η	 διαλεκτική	 θεώρηση	 της	
«εξέλιξης»	δίνει	στον	Marx	τα	εφόδια	για	την	υλιστική	θεμελίωση	των	ερευνών	του	για	την	
ανθρώπινη	κοινωνία.	
Μπορούμε	 να	 περιγράψουμε	 έναν	 σύγχρονο	 φιλοσοφικό	 υλισμό	 με	 τρεις	 κύριες	
συνιστώσες:	

• έναν	οντολογικό	υλισμό	ο	οποίος	στηρίζει	την	εξάρτηση	του	κοινωνικού	στο	φυσικό	
ως	μορφή	«ανάδυσης»	του	κοινωνικού	από	το	φυσικό	

• έναν	 επιστημολογικό	 υλισμό	 ο	 οποίος	 στηρίζεται	 στην	 ανεξάρτητη	 ύπαρξη	 της	
φυσικής	 και	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 και	 στην	 αιτιακή	 και	 νομοειδή	
συμπεριφορά	των	αντικειμένων	της	επιστημονικής	σκέψης	και	

• έναν	υλισμό	 της	πράξης	που	νοηματοδοτεί	 το	συγκροτητικό	ρόλο	 της	ανθρώπινης	
δραστηριότητας	στο	μετασχηματισμό	των	κοινωνικών	δομών.	

	
Η	Διαλεκτική	του	Τρότσκι	

Tον	πυρήνα	 της	φιλοσοφικής	σκέψης	 του	Τρότσκι	αποτελεί	η	συλλογή	 των	Φιλοσοφικών	
Tετραδίων	 του,	 που	 γράφτηκαν	 την	 περίοδο	 1933-35.	 H	 συλλογή	 αποτελείται	 από	 τρία	
τετράδια:		
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• Tο	 πρώτο	 αποτελείται	 κυρίως	 από	 σχόλια	 στο	 πρώτο	 μέρος	 της	 Eπιστήμης	 της	
Λογικής	του	Hegel.	

• Tο	δεύτερο	αποτελεί	μέρος	ενός	σχεδίου	για	μια	βιογραφία	του	Λένιν	
• Tο	τρίτο	αποτελείται	από	σημειώσεις	για	τη	Θεωρία	της	Eξέλιξης.	

Η	 συνεισφορά	 του	Λ.	 Τρότσκι	 στη	φιλοσοφία	 έχει	 αναλυθεί	 με	 συστηματικότητα	 σε	 δύο	
περιπτώσεις:	 στον	 δεύτερο	 τόμο	 της	 κλασικής	 πλέον	 τριλογίας	 του	 Isaac	 Deutscher	 O	
Εξόριστος	Προφήτης,	στο	κεφάλαιο	με	τίτλο	«Όχι	μόνο	με	την	πολιτική»,	και	στο	έργο	του	
Baruch	Knei	Paz	H	κοινωνική	και	πολιτική	σκέψη	του	Λ.	Τρότσκι.	
Ο	 Ι.	 Deutscher	 θεώρησε	 τα	Φιλοσοφικά	 Τετράδια	 μέρος	 της	 ημιτελούς	 βιογραφίας	 του	
Λένιν	 που	 ετοίμαζε	 ο	 Τρότσκι	 και	 ο	 τρόπος	 που	αναφέρεται	 σε	 αυτά	φανερώνει	 μάλλον	
άγνοια	του	περιεχομένου	τους,	ο	δε	Knei	Paz	γράφει	ότι	τα	κείμενα	αυτά	δεν	διασώθηκαν.	
Tο	πιο	ελκυστικό	στοιχείο	των	Τετραδίων	του	Τρότσκι	είναι	η	μη	γραμμική	προσέγγιση	της	
εξέλιξης.	Στη	διαδικασία	της	εξέλιξης	δίνεται	έμφαση	στις	ασυνεχείς	αλλαγές,	στα	άλματα,	
στις	 καταστροφές	 και	 τονίζεται	 η	 σημασία	 της	 μετάβασης	 από	 την	 ποσότητα	 στην	
ποιότητα.	
Το	 επόμενο	 σημαντικό	 ζήτημα	 που	 αναδεικνύεται	 στα	 κείμενα	 είναι	 η	 αντίληψη	 του	
Tρότσκι	 για	 τα	 επίπεδα	 οργάνωσης	 της	 πραγματικότητας,	 δηλαδή	 το	 πώς	
αναδύονται/αναδεικνύονται	οι	 νέες	ποιότητες	 καθώς	 κάποιος	προχωρεί	από	 τα	ατομικά,	
στα	μοριακά,	στα	οργανικά	και	τελικά	στα	ανθρώπινα	και	κοινωνικά	φαινόμενα.	
Στα	Φιλοσοφικά	Tετράδια	ο	Tρότσκι	δείχνει	επίσης	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	τη	διαλεκτική	
αναστροφή,	 ένα	 φαινόμενο	 για	 το	 οποίο	 βρήκε	 πολλά	 παραδείγματα	 στην	 ιστορία	 της	
επιστήμης:	ο	ήλιος	γυρίζει	γύρω	από	τη	γη	-	η	γη	γυρίζει	γύρω	από	τον	ήλιο	κ.ά.	
O	 Tρότσκι	 ξεπερνά	 την	 παραδοσιακή	 εξελικτικιστική	 αντίληψη	 της	 ιστορίας	ως	 διαδοχής	
σαφώς	 προκαθορισμένων	 σταδίων	 και	 θεμελιώνει	 ένα	 σχήμα	 ιστορικής	 ανάπτυξης	 με	
ξαφνικά	άλματα,	αντιφατικές	συνενώσεις	 και	 καταστροφές	που	 έκφρασή	 του	αποτελεί	 ο	
νόμος	της	συνδυασμένης	και	ανισόμερης	ανάπτυξης	και,	σε	τελική	ανάλυση,	η	Θεωρία	της	
Διαρκούς	Επανάστασης.	
Σύμφωνα	με	αυτή,	με	την	εμφάνιση	του	καπιταλισμού	η	παγκόσμια	ιστορία	γίνεται	πλέον	
μια	 αντιφατική	 αλλά	 συγκεκριμένη	 “ολότητα”	 και	 οι	 συνθήκες	 κοινωνικοοικονομικής	
ανάπτυξης	 υφίστανται	 μια	 ποιοτική	 αλλαγή.	 Mε	 τη	 διεθνοποίηση	 των	 παραγωγικών	
σχέσεων	 «η	 ανάπτυξη	 των	 ιστορικά	 καθυστερημένων	 χωρών	 οδηγεί	 αναγκαστικά	 σ'	 ένα	
ιδιότυπο	 συνδυασμό	 των	 διαφόρων	 σταδίων	 στην	 ιστορική	 διαδικασία.	 H	 καμπύλη	 που	
διαγράφει	παίρνει	στο	σύνολό	της	χαρακτήρα	ακανόνιστο,	πολύπλοκο,	συνδυασμένο».	
Η	 σύγχρονη	 επιστήμη	 έχει	 χρησιμοποιήσει	 το	 σχήμα	 της	 ανάπτυξης	 με	 άλματα	 για	 να	
προχωρήσει	 στην	 ανανέωση	 και	 την	 εμβάθυνση	 της	 εξελικτικής	 θεωρίας.	 Η	 θεωρία	 της	
«Εστιγμένης	 Ισορροπίας»	 (Punctuated	 Equilibrium)	 διατυπώθηκε	 από	 τους	 Eldredge	 και	
Gould	για	να	εξηγήσει	την	εξέλιξη	των	οργανισμών	με	βάση	τα	παλαιοντολογικά	ευρήματα.	
Οι	 οργανισμοί-μορφές	 που	 λείπουν	 από	 την	 αλυσσίδα	 της	 εξέλιξης	 υποδηλώνουν	 ότι	 η	
εξέλιξη	στη	φύση	είναι	μη	γραμμική,	προχωρά	με	άλματα.	Το	 ίδιο	μπορεί	να	ειπωθεί	και	
για	 τη	θεωρία	των	μη	γραμμικών	συστημάτων	στη	φυσική	που	αναπτύχθηκε	ήδη	από	το	
19ο	 αιώνα	 και	 βρήκε	 τη	 σύγχρονη	 έκφρασή	 της	 μέσα	 από	 τη	 Θεωρία	 του	 Χάους	 που	
συμπυκνώνεται	στην	αντίληψη	της	μη	εξάρτησης	της	συμπεριφοράς	ενός	συστήματος	από	
τις	αρχικές	του	συνθήκες	(Σκορδούλης	1997).5		
																																																																				
	
5	Για	μια	πιο	λεπτομερή	ανάλυση	του	θέματος	βλ.	Σκορδούλης,	1997.		
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Προειπώθηκε	 στην	 εισαγωγή	 του	 παρόντος	 κειμένου	 ότι	 η	 διαφορά	 ανάμεσα	 στη	
σοβιετικού	τύπου	διαλεκτική	και	στο	έργο	του	Τρότσκι	είναι	η	προσπάθεια	θεμελίωσης	της	
διαλεκτικής	 από	 τους	 Σοβιετικούς	 ως	 ενός	 συνόλου	 από	 άκαμπτους	 νόμους	 κατά	 το	
πρότυπο	 της	 τυπικής-φορμαλιστικής	 λογικής.	 Ποιος	 είναι	 όμως	 ο	 χαρακτήρας	 του	
διαλεκτικού	νόμου	που	προκύπτει	από	την	ανάγνωση	του	έργου	του	Tρότσκι;	
Oι	νόμοι	μορφοποιούν	τις	υλικά	καθορισμένες	αναγκαίες	σχέσεις	μεταξύ	των	φαινομένων	
συγκεκριμένων	 τομέων	 της	 πραγματικότητας.	 Σε	 διαφορετικούς	 τομείς	 της	
πραγματικότητας	 λειτουργούν	 διαφορετικοί	 νόμοι	 οι	 οποίοι	 δεν	 έχουν	 την	 ίδια	 ισχύ	 στο	
επίπεδο	 της	 γενικότητας	 ούτε	 τον	 ίδιο	 βαθμό	αναγκαιότητας.	 Για	 παράδειγμα,	 ο	«νόμος	
της	 παγκόσμιας	 έλξης»	 που	 διατύπωσε	 ο	 Νεύτων	 μας	 εξηγεί	 τη	 συμπεριφορά	 του	
πλανητικού	 μας	 συστήματος,	 δεν	 έχει	 όμως	 καμία	 χρησιμότητα	 στην	 περιγραφή	 και	
επεξήγηση	 των	 κοινωνικών	 φαινομένων.	 Παρόμοια,	 ο	 νόμος	 «της	 πτωτικής	 τάσης	 του	
ποσοστού	κέρδους»	εξηγεί	τις	καπιταλιστικές	κρίσεις,	δεν	έχει	όμως	καμία	εφαρμογή	στην	
περιγραφή	των	φυσικών	φαινομένων.	
Oι	πιο	γενικοί	νόμοι	είναι	εκείνοι	που	έχουν	διατυπωθεί	στην	υλιστική	διαλεκτική	του	είναι	
και	 του	 γίγνεσθαι.	O	 νόμος	 της	 μεταβολής	 της	 ποσότητας	 σε	 ποιότητα	 και	 ο	 νόμος	 της	
ενότητας	των	αντιθέτων	ανήκουν	σ'	αυτή	την	κατηγορία.	
O	νόμος	της	συνδυασμένης	και	ανισόμερης	ανάπτυξης	είναι	περισσότερο	ειδικός	από	τους	
δύο	προηγούμενους,	των	οποίων	αποτελεί	συγκεκριμένη	έκφραση,	και	είναι	περισσότερο	
γενικός	 από	 το	 νόμο	 της	 αξίας	 που	 λειτουργεί	 μόνο	 στο	 πλαίσιο	 ενός	 συγκεκριμένου	
κοινωνικοοικονομικού	σχηματισμού.	
Mπορεί	ο	νόμος	της	συνδυασμένης	και	ανισόμερης	ανάπτυξης	να	προσδιορίσει	επακριβώς	
το	 συγκεκριμένο	 αποτέλεσμα	 της	 δράσης	 του;	 Να	 προβλέψει	 με	 βεβαιότητα	 αν	 ο	
συνδυασμός	 των	 υλικών	 παραγόντων	 στη	 συγκεκριμένη	 φάση	 θα	 οδηγήσει	 σ'	 ένα	 άλμα	
προς	τα	εμπρός	ή	σε	οπισθοδρόμηση;	Για	την	απάντηση	απαιτείται	συγκεκριμένη	ανάλυση	
των	 σχέσεων	 και	 των	 τάσεων	 που	 χαρακτηρίζουν	 τη	 συγκεκριμένη	 όψη	 της	
πραγματικότητας.	Tο	αποτέλεσμα	της	δράσης	του	νόμου	δεν	εξαρτάται	μόνο	απ'	αυτόν	ως	
θεωρητική	 σχηματοποίηση	 αλλά	 πολύ	 περισσότερο	 από	 τις	 συνθήκες	 μέσα	 στις	 οποίες	
λειτουργεί.	Aυτό	που	καθορίζει	το	συγκεκριμένο	αποτέλεσμα	της	λειτουργίας	του	είναι	οι	
υλικοί	 παράγοντες	 στην	 ολότητά	 τους:	 η	 συγκρότηση	 της	 κοινωνίας,	 η	 δυναμική	 των	
αντιτιθέμενων	δυνάμεων	στο	εσωτερικό	της	και	η	ιστορική	τους	σύνδεση.	
Για	τον	Τρότσκι,	ο	νόμος	της	συνδυασμένης	και	ανισόμερης	ανάπτυξης	είναι	οδηγός	στην	
κατανόηση	των	 ιδιαιτεροτήτων	της	 ιστορίας,	στη	διερεύνηση	και	ανάλυση	της	δυναμικής	
των	 κοινωνικών	 διαδικασιών.	 Tα	 συγκεκριμένα	 αποτελέσματα	 της	 λειτουργίας	 του	 όμως	
καθορίζονται	από	την	πάλη	των	κοινωνικών	δυνάμεων	σε	εθνικό	και	διεθνές	επίπεδο.	
	

Συγκεφαλαίωση	
Στο	σύντομο	αυτό	σημείωμα	προσπαθήσαμε	να	αναδείξουμε	σε	γενικές	γραμμές	τα	κύρια	
ζητήματα	που	αφορούν	τη	συζήτηση	για	τη	διαλεκτική	μέθοδο	σήμερα.	Δεν	θεωρούμε	ότι	
το	ζήτημα	αυτό	μπορεί	να	εξεταστεί	στο	βάθος	που	του	αρμόζει	σε	μερικές	σελίδες.	Αυτό	
που	 θα	 πρέπει	 να	 κρατήσει	 ο	 αναγνώστης	 είναι	 ότι	 η	 θεώρηση	 για	 τη	 διαλεκτική	 στον	
επαναστατικό	μαρξισμό	είναι	διαφορετική	 τόσο	από	αυτή	της	Σχολής	 της	Φραγκφούρτης	
όσο	και	από	αυτή	των	Σοβιετικών	που	κατάντησαν	την	υλιστική	διαλεκτική	κρατικό	δόγμα.	
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Αυτό	που	ξεχωρίζει	τους	επαναστάτες	μαρξιστές	από	τα	άλλα	ρεύματα	είναι	η	Θεωρία	της	
Διαρκούς	Επανάστασης.	Και	αυτή	η	θεωρία	σχηματοποιήθηκε	μέσα	από	μια	συγκεκριμένη	
θεώρηση	 για	 τη	 διαλεκτική.	 Η	 θεώρηση	 αυτή	 βλέπει	 την	 κοινωνική	 εξέλιξη	 όχι	 ως	 μία	
γραμμική	διαδικασία	αλλά	ως	μία	διαδικασία	που	συμπυκνώνει	άλματα	προς	 τα	 εμπρός	
αλλά	 και	 πισωγυρίσματα.	 Και	 αυτό	 αντανακλάται	 τόσο	 στο	 επίπεδο	 της	 ανάπτυξης	 της	
ταξικής	 πάλης	 όσο	 και	 στο	 επίπεδο	 ανάπτυξης	 της	 συνείδησης	 του	 επαναστατικού	
υποκειμένου.	
Υπό	 αυτή	 τη	 θεώρηση,	 αναλύουμε	 τη	 συγκεκριμένη	 κοινωνική	 πραγματικότητα	 στην	
ιστορικότητά	 της.	 Αυτό	 περισσότερο	 από	 ποτέ	 έχει	 άμεση	 σχέση	 με	 τις	 συνθήκες	
ανάπτυξης	 της	 ταξικής	 πάλης	 στην	 Ελλάδα	 σήμερα.	 Η	 ανάπτυξη	 της	 συνείδησης	 της	
εργατικής	τάξης	και	των	αγώνων	της	αλλά	και	η	επίπονη	προσπάθεια	της	οργάνωσης	του	
πιο	συνειδητού	κομματιού	της	τάξης	στο	αντικαπιταλιστικό	μέτωπο	και	στο	επαναστατικό	
κόμμα	 είναι	 διαδικασίες	 που	 γνωρίζουν	 αλματώδη	 πρόοδο	 αλλά	 και	 περιόδους	
στασιμότητας.	 Και	 σε	 αυτή	 τη	 φάση,	 ο	 θεωρητικός	 μας	 εξοπλισμός	 μας	 επιτρέπει	 να	
έχουμε	 «συγκεκριμένη	 ανάλυση	 της	 συγκεκριμένης	 κατάστασης»	 εντάσσοντας	 το	
επιμέρους	στο	όλον	μέσα	στην	ιστορικότητά	του	και	να	δυναμώνουμε	τους	καθημερινούς	
αγώνες	μας	για	την	κοινωνία	του	μέλλοντος.					
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Η	έννοια	του	πολίτη	στα	Αναλυτικά	Προγράμματα	Σπουδών		
Προσχολικής	Εκπαίδευσης	υπό	το	πρίσμα	της	κριτικής	

παιδαγωγικής	
	
	

Μαρίνα	Σούνογλου		
Μεταδιδακτορική	Ερευνήτρια,	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	

	
	

Περίληψη	
Ο	 στόχος	 της	 παρούσας	 έρευνας	 ήταν	 να	 συγκρίνει	 τα	 Αναλυτικά	 Προγράμματα	 Σπουδών	 Προσχολικής	
Εκπαίδευσης	της	Ελλάδας	(το	Διαθεματικό	Ενιαίο	Πλαίσιο	Προγραμμάτων	Σπουδών	(ΔΕΠΠΣ)	του	2003	και	το	
πιλοτικό	πρόγραμμα	Αναλυτικό	Πρόγραμμα	για	το	Νηπιαγωγείο	του	2011	και	το	αναθεωρημένο	του	2014,	με	
βάση	την	έννοια	του	πολίτη	και	πώς	αυτή	εκφράζεται	στο	φιλοσοφικό	πλαίσιο,	στο	περιεχόμενο,	στις	γενικές	
επιδιώξεις,	και	στις	διδακτικές	προσεγγίσεις.	Η	σύγκριση	έγινε	με	βάση	τις	αναφορές	στην	έννοια	του	πολίτη,	
πώς	εκφράζεται	και	με	ποια	μέσα	καλλιεργείται	σύμφωνα	με	τα	επίσημα	έγγραφα	της	χώρας.	Η	μέθοδος	που	
χρησιμοποιήθηκε	 ήταν	 η	 ανάλυση	 περιεχομένου	 με	 κώδικα	 την	 έννοια	 του	 πολίτη.	 Στα	 αποτελέσματα	
αναλύονται	 οι	 αναφορές	ως	προς	 την	 έννοια	 του	πολίτη	 στο	φιλοσοφικό	πλαίσιο	 και	 στο	περιεχόμενο	 των	
προγραμμάτων	 σπουδών.	 Επίσης,	 εντοπίζονται	 τα	 στοιχεία	 που	 αφορούν	 τις	 κύριες	 επιδιώξεις	 και	 τους	
στόχους	 σε	 σχέση	 με	 την	 έννοια	 του	 πολίτη.	 Η	 ανάλυση	 υπό	 το	 πρίσμα	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	
αναδεικνύει	 ότι	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 διαμορφώνονται	 και	 επηρεάζονται	 από	 το	 πλαίσιο	 στο	 οποίο	
αναπτύσσονται	 και	αντικατοπτρίζουν	 ιδανικά	και	 ιδέες	 για	 την	οριοθέτηση	και	 την	καλλιέργεια	 της	έννοιας	
του	πολίτη.	
	

Λέξεις-κλειδιά		
Αναλυτικά	προγράμματα,	έννοια	του	πολίτη,	κριτική	παιδαγωγική	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Σε	αρκετές	έρευνες	που	έχουν	διεξαχθεί	έχουν	προκύψει	ερωτήματα	για	το	πώς	μπορούν	
οι	 εκπαιδευτικοί	 να	 αναπτύξουν	 μια	 αίσθηση	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 ως	 εκπαιδευτικοί	
μικρών	παιδιών	και	πώς	αναπτύσσουν,	συνδέουν,	εξετάζουν	και	εφαρμόζουν	τις	αρχές	της	
κριτικής	 παιδαγωγικής	 στη	 ζωή	 τους	 και	 επεκτείνουν	 την	 κριτική	 παιδαγωγική	 στο	
πρόγραμμα	σπουδών	και	στην	εκπαίδευση	με	μικρά	παιδιά.	
Η	 μελέτη	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής	 βοηθά	 τους	 μαθητές	 της	 πρoσχολικής	 και	 της	
πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης	να	διακρίνουν	τις	δυνατότητες	των	δημοκρατικών	δυναμικών	
που	 εμπλέκονται	 στα	 εκπαιδευτικά	 περιβάλλοντα	 προκειμένου	 να	 ανταποκριθούν	 στα	
θεμελιώδη	 στοιχεία	 της	 κοινωνικής	 δικαιοσύνης	 και	 της	 πολυμορφίας	 που	 όλα	 τα	 μικρά	
παιδιά	φέρνουν	στις	τάξεις	στα	δημόσια	εκπαιδευτικά	συστήματα	(Kincheloe,	2008).		
Όχι	μόνο	το	τοπίο	της	κοινωνικής	και	οικονομικής	ζωής	αλλάζει	τον	εικοστό	πρώτο	αιώνα,	
αλλά	 η	 εκπαίδευση	 έχει	 την	 πρόκληση	 να	 προετοιμάσει	 τα	 παιδιά	 για	 τους	 χώρους	
εργασίας.	 Οι	 γνώσεις	 και	 οι	 δεξιότητες	 γίνονται	 γρήγορα	 ξεπερασμένες	 και	 η	
διαφορετικότητα	 με	 κάθε	 έννοια	 της	 λέξης	 είναι	 συνηθισμένη.	 Ο	 McLaren	 (2007)	
παροτρύνει	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 αντιμετωπίσουν	 ανοιχτά	 και	 κριτικά	 τις	
πολυπλοκότητες	της	διαφορετικής	κοινωνίας,	διερευνώντας	τις	βάσεις	της	ανισότητας	και	
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της	αδικίας	στη	ζωή	και	στη	συνέχεια	βοηθώντας	τους	μαθητές	να	κάνουν	το	ίδιο.	Ο	ίδιος	
δηλώνει:	 “Ως	 δάσκαλοι	 πρέπει	 να	 αντιμετωπίσουμε	 την	 δική	 μας	 υπαιτιότητα	 στην	
αναπαραγωγή	 της	 ανισότητας	 στη	 διδασκαλία	 μας	 και	 πρέπει	 να	 προσπαθήσουμε	 να	
αναπτύξουμε	 μια	 παιδαγωγική	 ικανή	 να	 παράσχει	 πνευματική	 και	 ηθική	 αντίσταση	 στην	
καταπίεση,	που	επεκτείνει	την	έννοια	της	παιδαγωγικής	πέρα	από	την	απλή	μετάδοση	των	
γνώσεων	 και	 των	 δεξιοτήτων	 και	 την	 έννοια	 της	 ηθικής	 πέρα	 από	 τις	 διαπροσωπικές	
σχέσεις”.		
Η	παιδαγωγική	σε	αυτή	 την	περίπτωση	πρέπει	 να	συνδέεται	 με	 την	 ταξική	πάλη	 και	 την	
πολιτική	της	απελευθέρωσης.	Η	ανάγκη	για	πολίτες	που	είναι	αυτοδιευθυνόμενοι,	δια	βίου	
μαθητές	και	που	σκέφτονται	ηθικά,	δίκαια	και	δημοκρατικά	γίνεται	όλο	και	πιο	εμφανής.	
Όταν	 εστιάζουμε	 στα	 ευρείας	 βάσης	 εκπαιδευτικά	 αποτελέσματα,	 υπάρχει	 μια	 άλλη	
οριστική	 ανάγκη.	 Πρόκειται	 για	 έναν	 καλά	 πληροφορημένο	 πολίτη	 που	 μπορεί	 να	
ευδοκιμήσει	όσο	πιο	γρήγορα	αλλάζουν	τα	κοινωνικά	και	οικονομικά	περιβάλλοντα	(Giroux	
&	McLaren,	1992).		

	
Κριτική	Παιδαγωγική	

Η	Πράξη	είναι	η	αλληλεπίδραση	μεταξύ	θεωρίας	 και	πρακτικής.	 Καθώς	η	 κριτική	θεωρία	
εφαρμόζεται	 στην	 παιδαγωγική,	 οι	 πρακτικές	 στην	 τάξη	 αλλάζουν.	 Καθώς	 συμβαίνει	 η	
αλλαγή,	 μαζί,	 οι	 εκπαιδευτικοί	 και	 οι	 μαθητές	 αρχίζουν	 να	 αντικατοπτρίζουν	 προσεκτικά	
και	να	επανεξετάζουν	τα	συστήματα	πεποιθήσεων.	Αν	οι	μαθητές	δεν	έχουν	εμπειρία	από	
πρώτο	χέρι	με	την	κοινωνική	δράση,	πώς	θα	εσωτερικοποιήσουν	την	ιδιότητα	του	πολίτη	ή	
θα	 καταλάβουν	 τη	 δημοκρατία;	 Ο	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	 οι	 εκπαιδευτικοί	 σχεδιάζουν,	
εφαρμόζουν	 μαθήματα	 ή	 αξιολογούν	 τη	 μάθηση,	 επηρεάζει	 τον	 τρόπο	 που	
αντιλαμβάνονται	οι	μαθητές	την	δημοκρατία.	Και	τις	περισσότερες	φορές,	το	καθεστώς	της	
κατευθυνόμενης	μάθησης	αναμένεται	και	διατάσσεται	από	τους	διαχειριστές.	
Ο	 Kincheloe	 (2008)	 περιγράφει	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 η	 εκπαίδευση	 μπορεί	 να	 είναι	
κοινωνικά	προκλητική	και	 να	οδηγήσει	σε	κοινωνική	δράση.	Το	σχέδιο	 του	περιλαμβάνει	
εκπαιδευτικούς	που	βοηθούν	 τους	μαθητές	 να	αναπτύξουν	 επαρκή	 γνώση	περιεχομένου	
για	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 αναλύσουν	 και	 να	 κατασκευάσουν	 αυτογνωσία	 και	 κοινωνική	
γνώση.	Αν	οι	μαθητές	εμπλέκονται	στην	κοινωνική	μετασχηματιστική	δράση,	θεωρούν	ότι	
ανήκουν	 σε	 τοπικό	 και	 παγκόσμιο	 επίπεδο.	 Η	 δημοκρατία	 τότε	 γίνεται	 αυθεντική.	 Οι	
μαθητές	βλέπουν	πώς	η	δημοκρατία	συνδέεται	με	τη	δικαιοσύνη	και	την	ισότητα	και	είναι	
δυνατή	η	κοινωνική	αλλαγή	(Kincheloe,	2008).		
Τα	 σχολεία	 σήμερα	 επικεντρώνονται	 σε	 ακαδημαϊκές	 γνώσεις	 σε	 βάρος	 της	 προσωπικής	
ανάπτυξης	και	ταυτότητας.	Τόσο	η	ατομική	όσο	και	η	ομαδική	ταυτότητα	υποβαθμίζονται	ή	
απλά	 δεν	 θεωρούνται	 τόσο	 σημαντικά.	 Εξετάζουμε	 λοιπόν	 πώς	 μέσω	 της	 εκπαίδευσης	
γνωρίζουμε	 ποιοι	 είμαστε	 και	 πώς	 οι	 εκπαιδευτικοί	 μπορούν	 να	 βοηθήσουν	 με	 αυτή	 τη	
διαδικασία	από	μια	κριτική	θεωρητική	άποψη	(Christensen	McFadyen	&	Aldridge,	2013).	
Μαθαίνουμε	 από	 τον	 Paulo	 Freire	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 είναι	 μια	 κοινωνική	 πρακτική	 της	
οποίας	ο	σκοπός	είναι	ο	σχηματισμός	του	ανθρώπου	και	συνεπώς	δεν	είναι	ουδέτερος.	Η	
εκπαίδευση	 προϋποθέτει	 μια	 διαλογική	 σχέση	 και	 πραγματοποιείται	 στον	 τόπο	 όπου	
βρίσκεται	κάποιος,	στην	καθημερινή	ζωή	και	στην	πράξη	-	όχι	μόνο	στη	θεωρία	(Γρόλλιος	&	
Γούναρη,	2016).	Είναι	μια	συγκεκριμένη	εμπειρία	που	συμβαίνει	σε	αυτόν	τον	κόσμο	και	
έχει	ισχυρές	πολιτικές	επιπτώσεις.	
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Για	τον	Freire	(1975),	η	εκπαίδευση	δεν	είναι	μόνο	η	πράξη	της	μετάδοσης	της	γνώσης,	δεν	
είδε	τη	διδασκαλία	ή	τη	μάθηση	ως	μονόδρομο	(Γρόλλιος	&	Τζήκας,	2002).	Ο	ίδιος	πίστευε	
ότι	η	διαδικασία	πρέπει	να	βασίζεται	στις	αξίες	των	εκπαιδευτικών	παραγόντων.	Αυτό	το	
είδος	εκπαίδευσης	μπορεί	να	βασιστεί	μόνο	στο	διάλογο.		
Ενθαρρύνοντας	περισσότερο	το	διάλογο	στο	σχολείο,	ο	Freire	 (1982)	απευθύνεται	σε	μια	
πτυχή	που	θεωρείται	από	αυτόν	ως	θεμελιώδη:	απεικονίζεται	η	πειθαρχία,	όσον	αφορά	τις	
έννοιες	της	ελευθερίας	και	της	εξουσίας,	της	έκφρασης	της	αρμονικής	σχέσης	μεταξύ	των	
αντιφατικών	 πόλων,	 "με	 ένα	 απαραίτητο	 και	 αδιάσπαστο	 σύνδεσμο	 στην	 εκπαιδευτική	
πρακτική	"	(Pena,	Nunes	&	Kramer,	2018).		
Με	αυτόν	τον	τρόπο,	η	 ικανότητα	για	σχέση	και	διάλογο	είναι	αρχές	που	επηρεάζουν	τις	
κοινωνικές	 ομάδες	 στο	 έργο	 τους	 για	 την	 οικοδόμηση	 μιας	 κοινωνίας	 σε	 μεγαλύτερο	 ή	
μικρότερο	βαθμό.	Σύμφωνα	με	τον	Freire	«η	μεταμόρφωση	της	εκπαίδευσης	δεν	μπορεί	να	
μετατρέψει	αυτόματα	την	κοινωνία,	αλλά	κάθε	κοινωνικός	μετασχηματισμός	θα	απαιτήσει	
εκπαίδευση»	(Freire,	1991).	
Ο	 Freire	 (1991)	 θεωρεί	 την	 ενέργεια	 της	 εκπαίδευσης	 ως	 πράξη	 που	 ενσταλάζει	 τα	
καθημερινά	 μας	 καθήκοντα	 με	 νέο	 νόημα.	 Ο	 Buber	 (2008)	 κατανοεί	 την	 εκπαιδευτική	
πράξη	ως	 θεμελιωδώς	προσανατολισμένη	προς	 την	 δημιουργία	 μιας	 κοινότητας	 όπου	 οι	
άνθρωποι	 μπορούν	 να	 ζήσουν	 αμοιβαία	 σε	 ένα	 χώρο	 αλληλεγγύης,	 αμοιβαιότητας	 και	
διαλόγου.		
Επομένως,	 και	 για	 τους	 δύο	 οι	 έννοιες	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	 κοινότητας	 επιτρέπουν	
ευκαιρίες	να	ανακαλύψουν	εκ	νέου	το	κοινό	και	να	εκπαιδεύσουν	τους	μαθητές	να	μάθουν	
πώς	να	κατανοήσουν	την	αίσθηση	της	κοινότητας	και	την	ένταξη,	έτσι	ώστε	οι	μαθητές	να	
αναγνωρίσουν	 τον	 άλλο	 μέσα	 από	 την	 αμοιβαία	 διάσταση	 μιας	 σχέσης	 (Pena,	 Nunes	 &	
Kramer,	2018).	
Ο	PauloFreire	παρουσίασε	τον	εαυτό	του	ως	παιδαγωγό	που	ήταν	ικανός	της	ανάλυσης	και	
της	 συζήτησης	 στην	 εκπαίδευση.	 Διαμόρφωσε	 μια	 φιλοσοφία	 της	 εκπαίδευσης	 που	 θα	
απελευθερωνόταν,	 έτσι	 ώστε	 η	 εκπαίδευση	 να	 συμβάλει	 στην	 ικανότητα	 του	
εκπαιδευόμενου	 να	 γίνει	 αντικείμενο	 της	 δικής	 του	 ανάπτυξης.	 Σε	 όλες	 τις	 εργασίες	 ο	
Freire,	επικεντρώνεται	στη	σχέση	μεταξύ	της	συνείδησης	και	της	λογικής	και	στη	γλώσσα	
ως	 ένα	 δρόμο	 προς	 την	 ενίσχυση	 της	 ιθαγένειας.	 Αυτή	 η	 διαδικασία	 παρουσιάζεται	
ξεπερνώντας	τις	αρχικές	συνθήκες	και	ανοίγοντας	το	μυαλό	σε	μια	κρίσιμη	κοσμοθεωρία.	
Συνεχίζει	 αποκαλύπτοντας	 τις	 αντιφάσεις	 της	 πραγματικότητας,	 από	 τον	 μαθητή	
κατανοώντας	 τον	 ρόλο	 του	 ως	 ιστορικού	 υποκειμένου	 που	 μπορεί	 να	 διαμόρφωσει	 την	
ιστορία	 και	 είναι	 σε	 θέση	 να	ανακατασκευάσει	 τη	 γνώση	που	αντιτίθεται	 στην	 κυρίαρχη	
(Pena,	Nunes&Kramer,	2018).	
Ο	 Αλτουσέρ	 (1969)	 θεωρούσε	 το	 σχολείο	 ως	 ιδεολογική	 μηχανή	 του	 κράτους,	 που	
αναπαράγει	 την	 ιδεολογία	 και	 τις	 κοινωνικές	 σχέσεις	 της	 παραγωγής	 της	 καπιταλιστικής	
κοινωνίας	μέσα	από	το	πρόγραμμα	σπουδών	της.		
Ο	 Bordieu	 και	 ο	 Passeron	 (1977)	 εντοπίζουν	 στο	 πρόγραμμα	 σπουδών	 ένα	 δείκτη	
ανισότητας,	με	βάση	τη	δυναμική	της	κοινωνικής	αναπαραγωγής	που	επικεντρώνεται	στις	
διαδικασίες	 της	 πολιτιστικής	 αναπαραγωγής,	 πολλοί	 έχουν	 διεισδύσει	 στις	 θεωρίες	
αναπαραγωγής	που	επιβεβαίωσαν	ότι	αν	και	η	εκπαίδευση	υπερασπίζεται	τη	δημοκρατική	
εκπαίδευση,	 το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 αναπαράγει	 τον	 κοινωνικό	 καταμερισμό	 της	
εργασίας,	διαιωνίζει	την	αδικία	και	υπερασπίζεται	τα	ιδανικά	της	ζωής	του	καπιταλιστικού	
συστήματος	όπως	ο	ανταγωνισμός,	ο	ατομικισμός,	η	κατανάλωση,	η	εκμετάλλευση.		
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Την	 ίδια	στιγμή	και	από	εκείνες	 τις	δεκαετίες,	προκύπτουν	σημαντικές	προτάσεις	για	μια	
παιδαγωγική	αντίστασης	μέσα	στην	οποία	μπορούμε	να	εντοπίσουμε	τόσο	τα	θεωρητικά	
έργα	όσο	και	η	πρακτική	του	Giroux,δείχνουν	τα	σχολεία	ως	δημοκρατικά	θεσμικά	όργανα	
που	επιτυγχάνουν	την	ποιότητα	και	τα	οποία	περιλαμβάνουν	ισότιμα	όλους	τους	μαθητές.	
Τα	 σχολεία	 δεν	 πρέπει	 να	 παραμένουν	 σε	 δηλώσεις	 από	 ίσες	 ευκαιρίες,	 αλλά	 να	
εργάζονται	για	την	εξάλειψη	κάθε	φραγμού	(θεσμική,	κοινωνική,	κλπ.),	ενώ	η	πρόσβαση	σε	
συλλογικότητες	 συχνά	 υφίσταται	 διακρίσεις	 για	 λόγους	 φυλής,	 φύλου	 ή	
κοινωνικοοικονομικής	 τάξης.	 Επισημαίνει	 ότι	 η	 εκπαίδευση	 και	 τα	σχολικά	προγράμματα	
σπουδών	 πρέπει	 απαραίτητα	 να	 εξετάσουν	 τις	 ιδιαιτερότητες	 της	 μεταμοντέρνης	
κουλτούρας	 με	 βάση	 την	 ιδιαιτερότητα	 της	 διαφοράς.	 Η	 παιδαγωγική	 πρέπει	 να	 είναι	
προσανατολισμένη,	 όχι	 όπως	 συνήθως,	 αλλά	 από	 μια	 απροσδιοριστία	 που	 προσφέρει	
πολλές	δυνατότητες	για	την	ανάγνωση	νέων	καταστάσεων	και	να	τις	αντιμετωπίσουμε	με	
δημιουργικό	 τρόπο	 (Giroux	 &	 McLaren,	 1992).	 Οι	 πολιτισμικές	 διαφορές	 θεωρούνται	
απειλητικές	στα	προγράμματα	και	η	γνώση	καταλαμβάνει	στα	προγράμματα	τη	θέση	ενός	
αντικειμένου	που	κυριαρχεί	και	ελέγχει	τον	κάθε	μαθητή	(Giroux	&	McLaren,	1992).	
Δεν	 υπάρχει	 πρόγραμμα	 σπουδών	 χωρίς	 λεπτομερείς	 μηχανισμούς	 της	 επιλογής	
(περισσότερο	ή	λιγότερο	συνειδητές)	που	καθορίζουν	τις	φωνές,	τη	γνώση,	τις	θεωρίες,	τις	
γλώσσες,	τις	κοινωνικές	σχέσεις,	τις	μορφές	συλλογιστικής	(Apple,	1979,	Silva,	2004).	
Το	 κράτος,	 μέσα	 από	 τα	 θεσμικά	 του	 όργανα,	 ρυθμίζει	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 στα	
επίπεδα	 του	 και	 καθορίζει	 ποια	 είναι	 -	 η	 μάθηση	 και	 η	 γνώση	 για	 έναν	 άνθρωπο	 ή	 την	
κοινωνία	και	-	με	αυτό,	το	είδος	του	πολίτη	που	θέλει	να	διαμορφώσει	έτσι	ώστε	αυτό	να	
συμβάλλει	 στην	 κοινωνική	ανάπτυξη	 ή	 επίσης,	 όπως	 συμβαίνει	 στις	 περισσότερες	 χώρες	
του	κόσμου	για	την	αναπαραγωγή	της	κοινωνικής	ανισότητας.	
Αυτό	 είναι	 αναμφισβήτητο,	 αλλά	 παρολαυτά,	 η	 ιδρυτική	 εντολή	 παραμένει	 σε	 ισχύ	 του	
σχολείου	 ως	 ουδέτερο	 χώρο	 ή	 /	 και	 εκπαιδευτικό	 ομοιογενοποιητή	 του	 πολίτη	 (María	
Verónica	Di	Caudo	Villoslada,	2013).	
Το	 σχολείο	 είναι	 μια	 σκηνή	 κριτικής	 που	 επιτρέπει	 την	 αμφισβήτηση	 των	 μοντέλων	
κοινωνικής	ηγεμονίας	και	παρουσιάζει	άλλες	εναλλακτικές	λύσεις.	
Στο	πλαίσιο	της	κριτικής	παιδαγωγικής,	η	δομή	των	προγραμμάτων	σπουδών	περιλαμβάνει	
τη	δημιουργία	κοινωνικών	κινημάτων	ως:	
α.	 Πολιτιστική	 κρίση,	 στο	 βαθμό	 που	 δημιουργούνται	 από	 ηγεμονικά	 συστήματα.	
Επαναλαμβάνει	 τον	 τρόπο	 ζωής	 και	 τις	 μορφές	 οργάνωσης	 και	 συμμετοχής	 των	
υποκειμένων.	Αναπτύσσει	νέες	 ιδέες	στο	πλαίσιο	της	ατομικής	ζωής	και	τις	αντιμετωπίζει	
με	 το	 πλαίσιο	 της	 κοινωνικής	 ζωής,	 περιλαμβάνει	 εναλλακτικά	 παραδείγματα	 για	 να	
αναγνωρίσουν	και	να	ερμηνεύσουν	τον	πολιτισμό	και	τους	συμβολισμούς	που	κυβερνούν,	
δημιουργούν	 νέα	 μοντέλα	 ζωής	 και	 σκέψης	 για	 να	 αντιταχθούν	 των	 υφιστάμενων.	 Σε	
γενικές	 γραμμές,	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών,	 υπό	 το	 πρίσμα	 της	 κριτικής	 παιδαγωγικής,	
βυθίζεται	στο	δρόμο	ώστε	να	επικοινωνήσει	μεταξύ	των	ανθρώπινων	ομάδων,	στη	γλώσσα,	
τα	έθιμα	και	τις	παραδόσεις,	στις	συνήθειες,	τις	συμπεριφορές.	
Θα	 πρέπει	 να	 σημειωθεί	 ότι,	 σε	 αυτό	 το	 περιβάλλον,	 ο	 πολιτισμός	 θεωρείται	 ως	 μια	
συμβολική	πρακτική	που	καλλιεργεί	τη	σκέψη	και	τις	επιλογές	που	τελικά	αποκτώνται	και	
ερμηνεύονται	ως	γενικές	ιδέες.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	το	πρόγραμμα	σπουδών	έχει	σχεδιαστεί	και	εφαρμοστεί	ως	εναλλακτική	
λύση,	 που	 αμφισβητεί	 τους	 ακαδημαϊκούς	 τρόπους	 ζωής	 και	 στυλ	 της	 ζωής	 που	
δημιούργησε	το	κράτος	και	η	κοινωνία	ως	τέτοια.	Και	η	διδακτική	είναι	κυοφορούμενη	ως	
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διάλογος,	 μαθητής-	 μάθηση-	 δασκαλος	 με	 λειτουργικές	 προοπτικές	 (María	 Verónica	 Di	
Caudo	Villoslada,	2013).	
	

Μεθοδολογία	
Το	δείγμα	της	έρευνας	αποτελούν	τα	επίσημα	προγράμματα	σπουδών	για	το	νηπιαγωγείο	
ΔΕΠΠΣ	2003	και	Πρόγραμμα	σπουδών	για	το	νηπιαγωγείο	2011	και	το	αναθεωρημένο	του	
2014.Η	 μέθοδος	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 είναι	 η	 ποσοτική	 -	 ερμηνευτική	 ανάλυση	
περιεχομένου,	η	οποία	θεωρείται	η	πιο	κατάλληλη	ερευνητική	μέθοδος	στην	ανάλυση	των	
κειμένων	 (Stemler,	 2001).	 Η	 ποσοτική	 –	 ερμηνευτική	 ανάλυση	 περιεχομένου	 είναι	 μια	
μέθοδος	 κατάλληλη	 για	 την	 ανάλυση	 λεκτικών,	 προφορικών	 και	 γραπτών	 δεδομένων	
(Mayring,	 2000)	 και	 για	 την	 εμβάθυνση	 σε	 ένα	 κείμενο	 που	 περιέχει	 μεγάλο	 όγκο	
πληροφοριών	 (Fairclough,	 1995).	 Αναζητήθηκε	 ο	 όρος	 πολίτης	 ως	 αναφορά	 αλλά	 και	
περιφραστικά	πώς	καλλιεργείται.	Παρακάτω	παρατίθενται	χωρία	από	τα	επίσημα	έγγραφα.		
	

Ερευνητικά	αποτελέσματα	
Στα	 κείμενα	 των	 προγραμμάτων	 σπουδών	 γίνεται	 ποσοτική-	 ερμηνευτική	 ανάλυση	
περιεχομένου	 για	 τον	 όρο	 «πολίτης».	 Τα	 αποτελέσματα	 έδειξαν	 ότι	 υπάρχουν	 25	
αναφορές.		
Η	έννοια	του	πολίτη	στο	ΔΕΠΠΣ	(2003)	
(0	αναφορές/30	σελίδες)	
Βασικές	γνώσεις	και	διαδικασίες	και	έννοιες	 της	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	καθώς	
και	 στοιχεία	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης,	 Αγωγής	 Υγείας,	 Κυκλοφοριακής	 Αγωγής	
προσεγγίζονται	 διαθεματικά	 μέσα	 από	 δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 τη	 Μελέτη	
Περιβάλλοντος.		
Οι	 επιδιώξεις,	 το	 περιεχόμενο	 και	 οι	 ενδεικτικές	 δραστηριότητες	 της	 Μελέτης	
Περιβάλλοντος	για	το	Νηπιαγωγείο	αναπτύσσονται	γύρω	από	δυο	άξονες:	
i.	ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ	
ii.	ΦΥΣΙΚΟ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ	
Ειδικότερα:	
i.	ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ	
α)	ΤΟ	ΠΑΙΔΙ	ΣΤΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΚΑΙ	Η	ΣΧΕΣΗ	ΤΟΥ	ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΑΛΛΟΥΣ	
Στο	σύνθετο	περιβάλλον	του	Νηπιαγωγείου,	 τα	νέα	κοινωνικά	βιώματα	που	αποκτούν	τα	
παιδιά	και	οι	συνεπακόλουθες	πολυδιάστατες	γνώσεις	που	διαμορφώνονται	ως	προς	την	
κοινωνική	ζωή	αποτελούν	σημαντική	κατάκτηση	στην	εξέλιξη	της	μαθησιακής	διαδικασίας.	
Το	παιδί	είναι	μέλος	μιας	οικογένειας,	μιας	συνοικίας,	ενός	χωριού	ή	μιας	πόλης	και	βιώνει	
μέσα	 στο	 μικρόκοσμό	 του	 τις	 απαιτήσεις,	 τους	 συμβιβασμούς	 και	 τις	 συγκρούσεις	 που	
συνεπάγεται	 η	 οργανωμένη	 κοινωνικά	 ζωή,	 αλλά	 τις	 βιώνει	 συνήθως	 μέσα	 στο	
προστατευτικό	 κέλυφος	 της	 οικογένειας,	 η	 οποία	 καταφέρνει	 να	 απορροφά	 τους	
κραδασμούς	και	να	φιλτράρει	τις	υπερβολικές	αντιπαλότητες	και	αντιθέσεις.	
Ο	εκπαιδευτικός	πρέπει	να	έχει	συνείδηση	της	πολυπλοκότητας	του	κοινωνικού	πλαισίου	
μέσα	 στο	 οποίο	 ζει	 και	 αναπτύσσεται	 το	 παιδί	 και	 να	 αξιοποιεί	 τις	 εμπειρίες	 και	 τις	
πολιτισμικές	 καταβολές	 του,	 καθώς	 σ’	 αυτό	 το	 πρώιμο	 επίπεδο	 της	 εκπαίδευσης	 η	
καλλιέργεια	των	κοινωνικών	δεξιοτήτων	των	παιδιών	διαμορφώνεται	κυρίως	μέσα	από	το	
χώρο	των	βιωμάτων	τους.	
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Τα	παιδιά	στο	Νηπιαγωγείο	θα	πρέπει	να	αναπτύσσουν	την	αυτοεκτίμησή	τους,	τις	βασικές	
ικανότητες	συνεργασίας	και	ταυτόχρονα	να	συνειδητοποιούν	τη	μοναδικότητά	τους	και	να	
εντοπίζουν	τις	ομοιότητές	και	τις	διαφορές	τους	με	τους	άλλους	και	να	τις	σέβονται.		
Είναι	εμφανές	ότι	η	ανάπτυξη	των	κοινωνικών	δεξιοτήτων	στο	επίπεδο	του	Νηπιαγωγείου	
είναι	 άρρηκτα	 συνδεδεμένη	 με	 το	 περιεχόμενο	 που	 αναδύεται	 μέσα	 από	 τις	
δραστηριότητες	της	Γλώσσας	και	με	τη	συμμετοχή	των	παιδιών	σε	δραστηριότητες	άλλων	
προγραμμάτων.	
β)	ΤΟ	ΠΑΙΔΙ	ΣΤΟ	ΕΥΡΥΤΕΡΟ	ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
Τα	μικρά	παιδιά	με	τη	φυσική	κίνηση	και	το	παιχνίδι	διευρύνουν	συνεχώς	τις	αντιλήψεις	
τους	 για	 το	 χώρο.	 Εξερευνούν	 το	 άμεσο	 περιβάλλον.	 Αναγνωρίζουν	 πως	 το	 περιβάλλον	
γύρω	 τους	 μπορεί	 να	 μεταβάλλεται	 και	 ότι	 μπορούν	 με	 τη	 δική	 τους	 παρέμβαση	 να	 το	
διαφοροποιούν.	Διαπιστώνουν	πως	οι	άνθρωποι,	τα	πράγματα	και	οι	ιδέες	ταξιδεύουν	από	
το	ένα	μέρος	στο	άλλο.		
Στο	Νηπιαγωγείο	θα	πρέπει	να	δίνονται	ευκαιρίες	στα	παιδιά	να	εξερευνούν	στοιχεία	από	
το	ανθρωπογενές	περιβάλλον	και	να	μαθαίνουν	περισσότερα	για	τον	εαυτό	τους	και	για	τις	
σχέσεις	στον	κόσμο	που	μοιράζονται.	
	
ΠΑΙΔΙ	ΚΑΙ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	
ΚΑΙ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	
Ανθρωπογενές	περιβάλλον	και	αλληλεπίδραση	
Μέσα	σε	 ένα	ασφαλές	 και	πλούσιο	σε	 ερεθίσματα	περιβάλλον,	 καθώς	 και	στο	 ευρύτερο	
περιβάλλον	έξω	από	την	τάξη,	δίνονται	πολλές	ευκαιρίες	στα	παιδιά	ώστενα	αναπτύξουν	
την	αυτοεκτίμησή	τους.	
Όλα	 τα	 παιδιά	 ενθαρρύνονται	 να	 συμμετέχουν	 σε	 δραστηριότητες	 της	 τάξης	 τους,	 να	
αναλαμβάνουν	 πρωτοβουλίες	 και	 ευθύνες	 (π.χ.	 ‘’πωλητής’’	 στο	 κατάστημα	 της	 τάξης,	
συντονιστής	 της	 ομάδας	 εργασίας,	 υπεύθυνος	 για	 το	 οικοδομικό	 υλικό	 κ.ά.)	 και	 να	
αναπτύσσουν	θετικά	συναισθήματα	για	τον	εαυτό	τους.	
Τους	 δίνονται	 ευκαιρίες	 να	 εκφράζουν	 ελεύθερα	 τις	 απόψεις	 και	 τις	 εμπειρίες	 τους.	 Να	
διερευνούν,	 να	 υποβάλουν	 ερωτήσεις,	 να	 «πειραματίζονται»,	 να	 κάνουν	 λάθη	 τα	 οποία	
γίνονται	 αποδεκτά	 ως	 ένα	 βαθμό	 και	 αντιμετωπίζονται	 κατάλληλα,	 να	 αξιοποιούν	 τις	
ιδιαίτερες	 κλίσεις	 και	 τα	 ταλέντα	 τους,	 να	 διακρίνονται	 σε	 διαφορετικούς	 τομείς	 και	 να	
αποκτούν	εμπιστοσύνη	στον	εαυτό	τους.	
Να	αναπτύξουν	ικανότητες	συνεργασίας	
Τα	 παιδιά	 παροτρύνονται	 να	 συνεργάζονται	 και	 να	 αλληλεπιδρούν	 μεταξύ	 τους,	 να	
ρωτούν,	να	παρουσιάζουν	και	να	συζητούν	τις	ιδέες	τους.		
Ενθαρρύνονται	να	αναγνωρίζουν	και	να	υιοθετούν	κάποιες	φορές	τις	απόψεις	των	άλλων.	
Να	ζητούν	και	να	δίνουν	βοήθεια	(π.χ.	να	γράψουν	με	τη	βοήθεια	του	φίλου	τους	το	όνομά	
τους	κ.ά).		
Ενθαρρύνονται	να	συνεργάζονται	αποτελεσματικά	με	τους	ενήλικες.	
Να	κατανοούν	την	αξία	της	ομαδικής	εργασίας	και	της	από	κοινού	ανακάλυψης.	
Παροτρύνονται	να	διαπραγματεύονται	τυχόν	συγκρούσεις	ή	εντάσεις	που	προκύπτουν	στη	
συνεργασία.		
Να	αξιολογούν	τη	συμπεριφορά	τους,	να	αντιλαμβάνονται	τα	όριά	τους	και	να	οδηγούνται	
σε	κοινά	αποδεκτούς	κανόνες	που	είναι	αναγκαίοι	για	την	ομαλή	συμβίωση		
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Να	 συνειδητοποιούν	 τη	 μοναδικότητά	 τους	 αλλά	 και	 να	 εντοπίζουν	 τις	 ομοιότητες	 και	
διαφορές	τους	με	τους	άλλους	και	να	τις	σέβονται,	κατανοούν	τη	μοναδικότητά	τους	(π.χ.	
τα	 ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 τους,	 το	 όνομα,	 το	 φύλο,	 την	 ηλικία,	 κ.ά.)	 αλλά	 και	 τις	
ομοιότητες	με	τα	άλλα	παιδιά	(π.χ.	κοινά	ενδιαφέροντα,	προτιμήσεις,	ανάγκες,	αδυναμίες,	
επιθυμίες,	κ.ά.).	
Ενθαρρύνονται	να	ανταλλάσσουν	εμπειρίες,	να	μαθαίνουν	για	τον	τρόπο	ζωής	των	άλλων	
(π.χ.	 ετοιμάζουν	 μια	 γιορτή	 στο	 Nηπιαγωγείο	 με	 φαγητά	 άλλων	 χωρών,	 ακούν	 μουσική	
διαφόρων	 χωρών	 κ.ά.).	 Παροτρύνονται	 να	 αποδέχονται	 ανθρώπους	 με	 διαφορετικές	
γλωσσικές,	πολιτιστικές	ή	θρησκευτικές	 καταβολές,	 να	συνεργάζονται	 και	 να	οικοδομούν	
δεσμούς	φιλίας	μαζί	τους.		
Ευαισθητοποιούνται	 μέσα	 από	 συζητήσεις,	 λογοτεχνικά	 κείμενα	 ή	 ατυχείς	 ευκαιριακές	
καταστάσεις	(π.χ.	ένα	ατύχημα	κ.ά.)	για	τις	ιδιαίτερες	ανάγκες	κάποιων	ανθρώπων.	
Ενθαρρύνονται	 να	 συμμετέχουν	 σε	 ομάδες	 διαφορετικής	 σύνθεσης	 (π.χ.	 παιδιά	 με	
διαφορετικές	 ικανότητες),	 να	 γνωρίσουν	 θρησκευτικές	 παραδόσεις,	 να	 αναπτύσσουν	
συναισθήματα	αγάπης	και	αδελφοσύνης	για	όλα	τα	πλάσματα	της	γης.	
Με	 αφορμή	 τις	 μεγάλες	 θρησκευτικές	 γιορτές	 (π.χ	 Πάσχα,	 Χριστούγεννα,	 ονομαστικές	
γιορτές	κ.ά)	αναπτύσσονται	δραστηριότητες	που	σχετίζονται	με	τη	χριστιανική	πίστη	και	τα	
έθιμα	 και	 τις	 παραδόσεις	 της	 πατρίδας	 μας	 (π.χ.	 τραγούδια,	 κάλαντα,	 βάψιμο	 αυγών,	
στολισμός	χριστουγεννιάτικου	δένδρου,	παρασκευή	γλυκισμάτων	κ.ά).		
Παράλληλα	μέσα	από	καθημερινές	δραστηριότητες,	το	παιχνίδι	και	τα	προσωπικά	βιώματα	
καλλιεργείται	η	αγάπη	και	η	αλληλεγγύη	προς	τους	συνανθρώπους	μας	και	τα	πλάσματα	
της	γης	(π.χ.	αγοράζουν	κάρτες	από	τη	UNICEF	ενισχύοντας	τους	σκοπούς	της	οργάνωσης,	
φροντίζουν	ένα	απροστάτευτο	ζώο	κ.ά.).	
Να	μάθουν	βασικούς	κανόνες	υγιεινής	και	προστασίας	
Στα	 παιδιά	 δίνονται	 ευκαιρίες	 καθημερινά	 να	 αντιλαμβάνονται	 τη	 σημασία	 της	
καθαριότητας,	της	άσκησης	και	της	υγιεινής	διατροφής	στη	διατήρηση	και	την	προαγωγή	
της	υγείας.		
Να	γνωρίσουν	το	εγγύς	ανθρωπογενές	περιβάλλον.	
Να	 αντιλαμβάνονται	 την	 αλληλεπίδραση	 του	 περιβάλλοντος	 με	 τις	 δραστηριότητες	 του	
ανθρώπου.	
Αντιλαμβάνονται	 πως	 ο	 άνθρωπος	 παράγει	 και	 καταναλώνει	 πολλά	 προϊόντα	 (π.χ.	
αναγνωρίζουν	 προϊόντα	 που	 αγοράζουν	 και	 χρησιμοποιούν	 στο	 σπίτι	 τους,	 διαφημίζουν	
ένα	προϊόν,	μιλούν	για	τις	διαφημίσεις	κ.ά.)	και	ότι	με	τις	ενέργειές	του	προκαλεί	αλλαγές	
και	ρύπανση	στο	φυσικό	περιβάλλον	(π.χ.	παρατηρούν	ένα	φουγάρο	που	λειτουργεί	κ.ά.).	
Τα	παιδιά	με	κατάλληλες	δραστηριότητες	 ενθαρρύνονται	 να	εντοπίζουν	προβλήματα	στο	
άμεσο	περιβάλλον	που	συνδέονται	με	την	αισθητική	και	τη	μόλυνση	(π.χ.	το	καυσαέριο,	η	
έλλειψη	 πράσινου,	 τα	 μολυσμένα	 νερά	 κ.ά.),	 να	 προβληματίζονται	 για	 τα	 αίτια,	 να	
αναζητούν	μέτρα	αντιμετώπισης	και	να	ευαισθητοποιούνται	σχετικά.		
Να	 συνειδητοποιούν	 τη	 σημασία	 της	 ανακύκλωσης	 και	 της	 επαναχρησιμοποίησης	 στη	
μείωση	της	ποσότητας	των	απορριμμάτων.		
	
Η	έννοια	του	πολίτη	στο	Πρόγραμμα	Σπουδών	Νηπιαγωγείου	(2011)	
(6	αναφορές/300	σελίδες)	
Η	 αναμόρφωση	 (2011)	 των	Προγραμμάτων	 Σπουδών	Προσχολικής	 Εκπαίδευσης	 προωθεί	
την	 ανάπτυξη	 βασικών	 ικανοτήτων	 που	 ορίζονται	 από	 την	 εθνική	 και	 ευρωπαϊκή	
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στρατηγική.	 Μία	 από	 αυτές	 είναι	 οι	 κοινωνικές	 ικανότητες	 και	 οι	 ικανότητες	 που	
σχετίζονται	με	την	 ιδιότητα	του	πολίτη.	Γι΄αυτό	εντάσσει	για	πρώτη	φορά	την	μαθησιακή	
περιοχή	"Προσωπική	και	κοινωνική	ανάπτυξη".			
Σύμφωνα	 με	 το	 νέο	 πρόγραμμα	 (2011)	 οι	 κοινωνικές	 ικανότητες	 βοηθούν	 τα	 άτομα	 να	
συμμετέχουν	στην	κοινωνική	ζωή,	να	συνεργάζονται,	να	διαχειρίζονται	πιο	αποτελεσματικά	
τις	 συγκρούσεις	 και	 να	 επιλύουν	 τις	 διαφορές	 με	 εποικοδομητικό	 τρόπο,	 να	
διαπραγματεύονται	 τις	 απόψεις	 τους	 και	 να	 χτίζουν	 στέρεες	 σχέσεις.	 Οι	 ικανότητες	 που	
σχετίζονται	 με	 την	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 διευκολύνουν	 τα	 άτομα	 να	 συμμετέχουν	 πλήρως	
στην	 κοινωνική	 ζωή	 και	 αφορά	 σε	 επιμέρους	 ικανότητες	 όπως	 επίδειξη	 αλληλεγγύης,	
ενδιαφέρον	για	κοινωνικά	προβλήματα,	υπευθυνότητα	απέναντι	στον	εαυτό	τους	και	τους	
άλλους,	 έλεγχο	 της	 συμπεριφοράς	 και	 τήρηση	 κανόνων.	 Τα	 	 παιδιά	 ανήκουν	 σε	 μια	
κοινότητα,	 την	 σχολική,	 και	 έχουν	 υποχρεώσεις	 αλλά	 και	 δικαίωμα	 συμμετοχής,	
δημιουργίας	και	διαμόρφωσης	της	μαθησιακής	κουλτούρας.	
Παρακάτω	 παρουσιάζονται	 ορισμένα	 χωρία	 από	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 για	 το	
νηπιαγωγείο	του	2011.	
-Οι	βασικές	ικανότητες	που	προωθεί	το	νέο	πρόγραμμα	σπουδών	ορίζονται	από	την	εθνική	
και	 ευρωπαϊκή	στρατηγική	για	 την	παιδεία	και	 είναι:	 [...]	 οι	 κοινωνικές	 ικανότητες	 και	οι	
ικανότητες	που	σχετίζονται	με	την	ιδιότητα	του	πολίτη.(μέρος	1ο		(2011)	σελ.9).	
-Οι	 ικανότητες	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 διευκολύνουν	 τα	 άτομα	 να	
συμμετέχουν	 πλήρως	 στην	 κοινωνική	 ζωή	 και	 αφορά	 σε	 επιμέρους	 ικανότητες	 όπως	
επίδειξη	 αλληλεγγύης,	 ενδιαφέρον	 για	 κοινωνικά	 προβλήματα,	 υπευθυνότητα	 απέναντι	
στον	 εαυτό	 μου	 και	 στους	 άλλους,	 έλεγχο	 της	 συμπεριφοράς	 και	 τήρηση	 κανόνων.	 (Στο	
ίδιο,	σελ.	18).		
-Οι	 κοινωνικές	 ικανότητες,	 που	 θα	 βοηθήσουν	 τα	 παιδιά	 μελλοντικά	 να	 γίνουν	 ενεργοί	
πολίτες	 και	 να	 λειτουργούν	 ευέλικτα	 στα	 διαφορετικά	 κοινωνικά	 περιβάλλοντα	 που	 θα	
βρεθούν	κατά	τη	διάρκεια	της	ζωής	τους.(μέρος	1ο		(2011)	σελ.	19).	
-Η	 διαμόρφωση	 ενός	 ενεργού	 πολίτη	 προϋποθέτει	 ένα	 άτομο	 που	 λειτουργεί	 αυτόνομα	
αλλά	συγχρόνως	έχει	ανεπτυγμένο	το	αίσθημα	ομαδικότητας.(Μέρος	2,	σελ.	63).	
-Οεπιστημονικός	και	τεχνολογικός	γραμματισμός	των	παιδιών	προωθείται	παράλληλα,	και	
η	ανάπτυξη	σχτικών	δεξιοτήτων	συμβάλλει	με	τη	σειρά	στην	καλλιέργεια	της	ιδιότητας	του	
πολίτη	(Μέρος	2,	σελ.	85).		
-Οι	αυριανοί	πολίτες	μπορούν	να	κερδίσουν	πολλά	από	μια	δημιουργική	συνομιλία	με	το	
παρελθόν.	(Μέρος	2,	σελ.	259).	
	
Η	έννοια	του	πολίτη	στο	Πρόγραμμα	Σπουδών	Νηπιαγωγείου	(αναθεωρημένο	2014)	
(19	αναφορές/334	σελίδες)	
-προτεραιότητες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	της	παγκόσμιας	κοινότητας	όπως	η	δια	βίου	
μάθηση,	 η	 καταπολέμηση	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού	 και	 η	 ανάπτυξη	 «βασικών	
ικανοτήτων»	που	θα	βοηθήσουν	τους	πολίτες	(σελ.5)	
-Οι	 αλλαγές	 που	 συμβαίνουν	 στη	 σύγχρονη	 εποχή	 είναι	 τόσο	 έντονες	 και	 συχνές	 που	
απαιτούν	προσαρμογή	των	προγραμμάτων	σπουδών	της	υποχρεωτικής	εκπαίδευσης	ώστε	
να	μπορούν	να	ανταποκριθούν	αποτελεσματικά	στις	ανάγκες	του	πολίτη	του	21ου	αιώνα	
(σελ.	5)	
-	Η	διαμόρφωση	μιας	υγιούς	προσωπικότητας	κι	ενός	ενεργού	πολίτη	αποτελούν	δυο	από	
τους	βασικούς	στόχους	της	προσχολικής	εκπαίδευσης.	(σελ.7)		
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-Οι	 ικανότητες	 –	 κλειδιά	 που	 προωθεί	 το	 νέο	 πρόγραμμα	 σπουδών	 ορίζονται	 από	 την	
εθνική	και	ευρωπαϊκή	στρατηγική	για	την	παιδεία,	και	είναι:	Οι	κοινωνικές	ικανότητες	και	
οι	ικανότητες	που	σχετίζονται	με	την	ιδιότητα	του	πολίτη.	(σελ.9)		
-Οι	 ικανότητες	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 ιδιότητα	 του	 πολίτη	 διευκολύνουν	 τα	 άτομα	 να	
συμμετέχουν	 πλήρως	 στην	 κοινωνική	 ζωή	 και	 αφορούν	 σε	 επιμέρους	 ικανότητες	 όπως	
έκφραση	 αλληλεγγύης,	 ενδιαφέρον	 για	 κοινωνικά	 προβλήματα,	 υπευθυνότητα	 απέναντι	
στον	εαυτό	μου	και	τους	άλλους,	έλεγχο	της	συμπεριφοράς	και	τήρηση	κανόνων.	(σελ.19)	
-Το	νηπιαγωγείο	καλείται	να	καλλιεργήσει	τις	κοινωνικές	ικανότητες,	που	θα	βοηθήσουν	τα	
παιδιά	μελλοντικά	να	γίνουν	ενεργοί	πολίτες	και	να	λειτουργούν	ευέλικτα	στα	διαφορετικά	
κοινωνικά	περιβάλλοντα	στα	οποία	θα	βρεθούν	κατά	τη	διάρκεια	της	ζωής	τους.	(σελ.	20)	
-Τα	 παιδιά	 προέρχονται	 από	 διαφορετικές	 μορφές	 οικογένειας	 και	 ταυτόχρονα	 είναι	
πολίτες	της	δικής	τους	τοπικής	κοινότητας	και	του	ευρύτερου	κόσμου.	(σελ.23)	
-Η	 διαμόρφωση	 ενός	 ενεργού	 πολίτη	 προϋποθέτει	 ένα	άτομο	 που	 λειτουργεί	αυτόνομα	
αλλά	συγχρόνως	έχει	ανεπτυγμένο	το	αίσθημα	ομαδικότητας.	(σελ.75)	
-Ικανότητες	 όπως	 η	 επίλυση	 προβλήματος,	 η	 επεξεργασία	 δεδομένων,	 η	 ανάλυση	 και	
σύνθεση,	ο	συστηματικός	συλλογισμός,	οι	εκτιμήσεις,	οι	προβλέψεις	και	οι	γενικεύσεις	που	
αναπτύσσονται	και	μέσα	από	μια	κατάλληλη	μαθηματική	εκπαίδευση	θεωρούνται	κρίσιμες	
για	τους	μελλοντικούς	πολίτες	κι	επιδιώκεται	να	αναπτυχθούν	στα	περισσότερα	σύγχρονα	
προγράμματα	σπουδών	των	Μαθηματικών.	(σελ.133)	
-Οι	αυριανοί	πολίτες	μπορούν	να	κερδίσουν	πολλά	από	μια	δημιουργική	συνομιλία	με	το	
παρελθόν	(σελ.172)	
-Ο	επιστημονικός	και	τεχνολογικός	γραμματισμός	των	παιδιών	προωθείται	παράλληλα,	και	
η	 ανάπτυξη	 σχετικών	 ικανοτήτων	 συμβάλλει	 με	 τη	 σειρά	 της	 στην	 καλλιέργεια	 της	
ιδιότητας	του	πολίτη.	(σελ.233)	
-Έτσι	ενισχύεται	η	ανάπτυξη	της	ικανότητας	του	ενεργού	και	υπεύθυνου	πολίτη	σε	τοπικό	
και	 ευρύτερο	 επίπεδο,	 σε	 ένα	 πλαίσιο	 που	 προωθεί	 την	 αειφόρο	 ανάπτυξη	 καθώς	
αναδεικνύονται	οι	συνδέσεις	ανάμεσα	στο	περιβάλλον,	 την	 κοινωνία	 και	 την	οικονομία.	
(σελ.	234)	
-Τα	περιεχόμενα	 και	οι	στόχοι	 του	προγράμματος	 των	Κοινωνικών	Επιστημών	θέτουν	 τη	
βάση	για	την	κατάκτηση	των	γνώσεων	και	την	καλλιέργεια	των	ικανοτήτων,	των	αξιών	και	
των	στάσεων	που	είναι	απαραίτητες	για	να	γίνουν	τα	παιδιά	ενεργοί	και	υπεύθυνοι	πολίτες	
σε	τοπικό,	εθνικό	και	παγκόσμιο	επίπεδο.	(σελ.263)	
-Στο	πλαίσιο	της	μαθησιακής	αυτής	περιοχής	τα	παιδιά	έρχονται	σε	επαφή	με	έννοιες	όπως	
ο	 χώρος	 και	 το	 περιβάλλον,	 ο	 πολιτισμός,	 ο	 χρόνος,	 η	 αλλαγή	 και	 η	 συνέχεια,	 η	
αλληλεπίδραση	ανθρώπου	και	περιβάλλοντος,	ο	πολίτης,	η	ευθύνη	απέναντι	στην	κοινωνία	
και	στο	φυσικό	περιβάλλον,	τα	κοινωνικά,	πολιτικά	και	οικονομικά	συστήματα	(σελ.	263)	
-Ο	ενεργός	και	υπεύθυνος	πολίτης:		
Γνωρίζει	τι	έχει	γίνει	στο	παρελθόν	για	να	είναι	σε	θέση	να	εκτιμήσει	τις	διαφορές	μεταξύ	
των	πολιτισμών	αλλά	και	να	κατανοήσει	σημερινές	καταστάσεις	(Ιστορία)	
Γνωρίζει	πως	το	φυσικό	περιβάλλον	επηρεάζει	τη	ζωή	και	τις	συνήθειες	των	ανθρώπων	και	
κατανοεί	 πως	 οι	 πράξεις	 του	 ανθρώπου	 επηρεάζουν	 το	 περιβάλλον.	Η	 γνώση	 αυτή	 του	
δίνει	 τη	 δυνατότητα	 να	 συμμετέχει	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	 που	 οδηγούν	 στην	 αειφόρο	
ανάπτυξη	(Γεωγραφία	&	Περιβαλλοντικές	Επιστήμες)		
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Γνωρίζει	 και	 κατανοεί	 τις	 έννοιες	 της	 παραγωγής,	 της	 διανομής	 και	 της	 κατανάλωσης	
αγαθών	 και	 υπηρεσιών	 ώστε	 να	 μπορεί	 να	 πάρει	 τις	 κατάλληλες	 προσωπικές	 και	
κοινωνικές	αποφάσεις	(Οικονομία)	
Γνωρίζει	 ότι	 ως	 μέλος	 διαφόρων	 κοινωνικών	 ομάδων	 έχει	 ευθύνες,	 υποχρεώσεις	 και	
δικαιώματα	(	Κοινωνική	και	Πολιτική	Αγωγή)	(σελ.	263)	
-Τα	μικρά	παιδιά	 είναι	πολίτες	 του	 κόσμου	από	 τη	στιγμή	 που	 γεννιούνται.	Η	 ζωή	μέσα	
στην	οικογένεια,	την	πρώτη	και	πιο	σημαντική	μορφή	κοινωνικής	ομάδας	που	γνωρίζουν	τα	
παιδιά	τα	φέρνει	σε	επαφή	με	έννοιες	των	κοινωνικών	επιστημών,	είτε	με	τη	συμβολή	των	
ενηλίκων	είτε	χωρίς	αυτή.	(σελ.264)	
-	Στη	βάση	μιας	δημοκρατικής	συμπεριφοράς	κι	ενός	πολίτη	που	νοιάζεται	για	αυτά	που	
συμβαίνουν	 γύρω	 του	 βρίσκονται	 άτομα	 τα	 οποία,	 μεταξύ	 άλλων,	 «αναγνωρίζουν	 τα	
προσωπικά	 χαρακτηριστικά,	απόψεις	και	επιλογές	 τους»,	«αναγνωρίζουν,	εκφράζουν	και	
διαχειρίζονται	 τα	 συναισθήματα	 τους»,	 έχουν	 «αναπτύξει	 το	 αίσθημα	 του	 ‘ανήκειν’»,	
«ακολουθούν	 κανόνες»,	 «έχουν	 αποκτήσει	 ηθικές	 αξίες»	 και	 «αποδέχονται	 τη	
διαφορετικότητα»	(σελ.	268)	
-	 εντοπίζουν	 ένα	 σημαντικό,	 ιστορικό	 μνημείο	 του	 τόπου	 τους	 και	 συζητάνε	 τι	 μας	
αποκαλύπτει	 για	 το	παρελθόν	 και	 -	 γιατί	οι	πολίτες	 το	διατήρησαν	όλα	αυτά	 τα	 χρόνια.	
(σελ.275)	
-	χρησιμοποιούν	 τη	λέξη	«πολίτης»	όποτε	 τους	δοθεί	η	ευκαιρία	για	να	εξοικειωθούν	 τα	
παιδιά	 με	 το	 πλαίσιο	 μέσα	 στο	 οποίο	 χρησιμοποιείται	 η	 έννοια	 (π.χ.	 οι	 σωστοί	 πολίτες	
νοιάζονται	για	την	καθαριότητα	του	τόπου	τους...»,	«οι	πολίτες	ψηφίζουν	ποιον	θέλουν	να	
τους	κυβερνήσει...,	τηρούν	τους	νόμους...,	συνεργάζονται	μεταξύ	τους...»)	(σελ.299).	
	

Ανάλυση	
Με	βάση	τα	ευρήματα	της	παρούσας	ερευνητικής	μελέτης	διαπιστώνεται	η	παρουσία	
αναφορών	στο	ερευνώμενο	υλικό	με	συχνότητα	(25)	σε	συνολικό	αριθμό	των	σελίδων	προς	
έρευνα	(664).	Με	βάση	τη	λέξη	πολίτης	δεν	υπάρχει	καμία	αναφορά	στο	κείμενο	ΔΕΠΠΣ	
(2003).	Ωστόσο,	περιγραφικά	δίνονται	στόχοι	για	την	καλλιέργεια	του	πολίτη.	Σαφέστατα	
στο	πρόγραμμα	του	Νηπιαγωγείου	(2011)	και	το	αναθεωρημένο	(2014)	γίνεται	ξεκάθαρα	
αναφορά	για	την	καλλιέργεια	της	ιδιότητας	του	πολίτη.		
Ακόμη	 και	 στο	 ΔΕΠΠΣ	 (2003)	 που	 δεν	 γίνεται	 αναφορά	 στον	 πολίτη,	 οι	 αναφορές	
στοχεύουν	 στην	 καλλιέργεια	 του	 ατομικισμού,	 και	 των	 ιδιαίτερων	 χαρακτηριστικών	 του	
παιδιού.	 Το	 ίδιο	 διαπιστώνουμε	 και	 στο	 πρόγραμμα	 του	 Νηπιαγωγείου	 (2011)	 και	 το	
αναθεωρημένο	 (2014),	 στα	 οποία	 οι	 αναφορές	 στοχεύουν	 στην	 καλλιέργεια	 ενός	 πολίτη	
του	 μέλλοντος.	 Με	 μια	 κριτική	 ματιά	 θα	 λέγαμε	 με	 βάση	 τη	 θεωρία	 του	 Freire	 ότι	 στα	
προγράμματα	αυτά	δίνεται	λίγη	σημασία	στο	διάλογο,	στην	ενότητα	της	ομάδας	και	στην	
πραγματική	συμμετοχή	των	παιδιών.	Η	θεωρία	του	Freire	αναφέρεται	στο	πως	τα	παιδιά	
θα	 καταφέρουν	 να	 διαμορφώσουν	 τέτοιες	 συνθήκες	 που	 θα	 βοηθήσουν	 την	 δική	 τους	
ανάπτυξη	και	αυτό	θα	έχει	απώτερο	σκοπό	την	αλλαγή	σε	ευρύτερο	πλαίσιο.	Παρόλο	που	
η	θεωρία	του	Freire	δεν	αναφέρεται	σε	παιδιά	νηπιαγωγείου,	αλλά	με	μια	οπτική	κριτικής	
διάθεσης,	 οφείλουμε	 να	 αναφέρουμε	 ότι	 στα	 προγράμματα	 δεν	 υπάρχει	 η	 πρόθεση	 της	
κριτικής	και	αναστοχαστικής	πλαισίωσης	ούτε	από	τον	εκπαιδευτικό	ούτε	από	τα	παιδιά.	
Καμία	 αναφορά	 για	 την	 καλλιέργεια	 ικανότήτων	 του	 παιδιού	 που	 θα	αμφισβητεί	 και	 θα	
παρακινεί	σε	μια	κατάσταση	νέας	αμφισβήτησης.	
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Συμπεράσματα	-	Προτάσεις	
Στα	 προγράμματα,	 ο	 ενεργητικός	 ρόλος	 και	 δράση	 των	 παιδιών	 υποσκάπτεται,	 διότι	
δηλώνεται	προκαθορισμένη	και	ελεγχόμενη,	μέσα	από	μια	σειρά	συγκεκριμένων	επιλογών.	
Πιο	 αναλυτικά,	 στο	 ΔΕΠΠΣ	 (2003),	 η	 αυτονομία	 των	 παιδιών	 δηλώνεται	 και	 ελέγχεται	
κυρίως	 από	 το	 σχολείο:	 Το	 σχολείο	 θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 μάθει	 στον	 μαθητή	 «πώς	 να	
πράττει»,	 ώστε	 να	 μπορεί	 να	 εφαρμόζει	 στην	 καθημερινή	 του	 ζωή,	 στην	 κοινωνική	 του	
δραστηριότητα	 αλλά	 και	 στην	 επαγγελματική	 του	 ενασχόληση,	 τις	 γνώσεις	 και	 τις	
δεξιότητες	που	αποκτά”	(Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο,	2003,	σ.	3).	Στο	πρόγραμμα	σπουδών	για	
το	Νηπιαγωγείο	 (2011)	 και	 το	 αναθεωρημένο	 (2014),	 οι	 πράξεις	 των	παιδιών	 ελέγχονται	
ρητά.	Τα	παιδιά	εμπλέκονται	σε	διαδικασίες	που	οι	εκπαιδευτικοί	ορίζουν	και	εισάγουν	τα	
παιδιά	σε	αυτές.	Επομένως,	η	δράση	και	η	ενέργεια	των	παιδιών	είναι	καθοδηγούμενη	και	
οριοθετημένη.	
Συγκεκριμένα,	 αναφέρεται:	 τα	 παιδιά	 «υλοποιούν	 διερευνήσεις»	 και	 «χρησιμοποιούν	
σταδιακά	 συστηματικότερους	 τρόπους	 συλλογής,	 επεξεργασίας,	 ανάλυσης	 δεδομένων»	
γιατί	 ο	 «εκπαιδευτικός»	 τους	 «παρακινεί».	 Επίσης,	 ο	 διαμεσολαβητικός	 ρόλος	 του	
εκπαιδευτικού	κατασκευάζεται	ως	αδιαπραγμάτευτο	γεγονός	καθώς	παρουσιάζεται	με	τη	
μορφή	λίστας.		
Για	να	γίνει	κατανοητό	το	δίπολο	αναγνώρισης	των	παιδιών	ως	ενεργητικών	και	αυτόνομων	
υποκειμένων	από	τη	μία	πλευρά	και	από	την	άλλη	ως	ενεργούντων	υπό	την	καθοδήγηση	
των	εκπαιδευτικών,	χρειάζεται	να	το	εντάξουμε	σε	ένα	ηγεμονικό	φιλελεύθερο	πλαίσιο.		
Η	 νεοφιλελεύθερη	 αντίληψη	 βασίζεται	 στην	 αντιφατική	 σύνδεση	 μεταξύ	 ελευθερίας	 και	
ελέγχου.	Η	αντίληψη	αυτή	λειτουργεί	μέσω	της	ελευθερίας,	αλλά	ταυτόχρονα	η	προσωπική	
ελευθερία	είναι	μια	μορφή	ελέγχου	του	ίδιου	του	εαυτού	με	όρους,	όμως,	εξωτερικούς	της	
προσωπικότητας	 (Foucault,	 1994;	 Rose,	 1989).	 Υπό	 αυτή	 την	 έννοια,	 ο	 μαθητής	 είναι	
κυρίως	 ένα	 καθοδηγούμενο	 παιδί,	 το	 οποίο	 διαμορφώνεται	 από	 τις	 νεοφιλελεύθερες	
στρατηγικές	 που	 στοχεύουν	 στην	 καλλιέργεια	 εκείνων	 των	 ικανοτήτων	 για	 την	
αυτορρύθμιση	και	την	αυτο-διαχείρισή	του	(Smith,	2012).		
Διαφαίνεται	λοιπόν,	ο	αυστηρά	οριοθετημένος	τρόπος	αναπαράστασης	της	ικανότητας,	της	
δράσης	 και	 της	 αυτονομίας	 των	 παιδιών	 στο	 πρόγραμμα	 του	 Νηπιαγωγείου	 (2011)	
μετατρέπει	το	«παιχνίδι»	και	τη	«διερεύνηση»	σε	ένα	αποτελεσματικό	μέσο	ελέγχου	των	
παιδιών	από	τους	εκπαιδευτικούς	(Πεχτελίδης	&	Στάμου,	2016).		
Ο	 Freire	θεωρεί	σημαντική	 την	σχέση	δασκάλου	 -	εκπαιδευόμενου	και	αντιμετωπίζει	 τον	
εκπαιδευτή	ως	 το	άτομο	που	διευκολύνει	 την	αναστοχαστική	στάση	 του	μαθητή	και	 την	
μαθησιακή	 του	 πορεία.	 Επίσης,	 ο	 Freire	 δίνει	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	 διαδικασία	 του	
αναστοχασμού	 των	 εμπειριών,	 καθώς	 και	στην	 εναρμόνιση	αναστοχασμού	 και	πράξεων,	
προκειμένου	 το	 άτομο	 να	 προβεί	 σε	 συνειδητοποιημένη	 δράση	 και	 να	 καταστεί	 ενεργό	
υποκείμενο	(Γρόλλιος	&	Τζήκας,	2002).		
Η	 διαμόρφωση	 της	 έννοιας	 του	 πολίτη	 στο	 ΔΕΠΠΣ	 προωθείται	 μέσω	 μιας	 φιλελεύθερης	
διάστασης:	 «ίσες	 ευκαιρίες	 μάθησης»,	 «εξάλειψη	 της	 ξενοφοβίας	 και	 του	 ρατσισμού»,	
«συνεργασία»,	 «δικαιοσύνη»,	 «παγκόσμια	 ειρήνη»,	 «ανθρώπινα	 δικαιώματα».	
Επιπρόσθετα,	γίνεται	σαφές	μέσα	από	τα	προγράμματα	σπουδών	ότι	υπάρχει	συμπόρευση	
με	την	εκπαιδευτική	πολιτική	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
Αυτή	 η	 φιλελεύθερη	 αντίληψη	 συνάδει	 με	 τη	 «ρευστότητα»	 του	 σύγχρονου	 κοινωνικού,	
πολιτικού	 και	 οικονομικού	 περιβάλλοντος,	 το	 οποίο	 απαιτεί	 τη	 «δια	 βίου	 εκπαίδευση»,	
«βιωσιμότητα»,	 «εξειδίκευση»,	 «νέες	 τεχνολογίες»:	Οι	 κοινωνικές,	πολιτικές,	 οικονομικές	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

770	

και	 πολιτισμικές	 συνθήκες	 της	 εποχής	 που	 διανύουμε	 είναι	 ευμετάβλητες	 και	 έχουν	 ως	
κύριο	χαρακτηριστικό	τη	ρευστότητα,	η	οποία	επαυξάνεται	από	τη	ραγδαία	επιστημονική	
και	τεχνολογική	ανάπτυξη	(Πεχτελίδης	&	Στάμου,	2016).		
Στο	πρόγραμμα	του	Νηπιαγωγείου	(2011)	παρεισφρύει	μια	νεοφιλελεύθερη	αντίληψη,	με	
την	οποία	παρουσιάζεται	διαφορετικά	ο	ρόλος	της	εκπαίδευσης,	μέσω	της	αποκλειστικής	
έμφασης	 στην	 οικονομική	 και	 ωφελιμιστική	 διάσταση	 της	 γνώσης:	 π.χ.	 	 «μέσα	 στην	
τελευταία	δεκαετία	που	μεσολάβησε	από	την	εισαγωγή	του	ΔΕΠΠΣ	στα	ελληνικά	σχολεία,	
αλλαγές	όπως,	η	θέσπιση	της	υποχρεωτικής	φοίτησης	στο	νηπιαγωγείο	και	ο	αυξανόμενος	
αριθμός	δίγλωσσων	μαθητών	αλλά	και	προτεραιότητες,	τόσο	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	όσο	
και	 της	 παγκόσμιας	 κοινότητας,	 όπως	 η	 δια	 βίου	 μάθηση,	 η	 αειφόρος	 ανάπτυξη,	 η	
καταπολέμηση	 του	 κοινωνικού	 αποκλεισμού	 και	 της	 φτώχιας	 και	 η	 ανάπτυξη	 «βασικών	
ικανοτήτων»	που	θα	βοηθήσουν	τους	πολίτες	να	ανταπεξέλθουν	στις	προκλήσεις	του	21ου	
αιώνα,	 δημιούργησαν	 την	 ανάγκη	 για	 αναθεώρηση	 και	 βελτίωση	 του	 προηγούμενου	
προγράμματος	σε	διάφορα	κομβικά	 για	 την	οργάνωση	 της	μάθησης	 και	 της	διδασκαλίας	
σημεία»	(Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο,	2011,	σ.	5).		
Τα	αναλυτικά	προγράμματα	σπουδών	που	αναλύθηκαν	αναδεικνύουν	τον	ανταγωνισμό	ως	
αναπόδραστο	 και	 ως	 τον	 μοναδικό	 τρόπο	 ρύθμισης	 και	 οργάνωσης	 των	 κοινωνικών	
σχέσεων	 και	 της	 κοινωνικής	 ζωής.	 Στο	 ΔΕΠΠΣ	 (2003),	 υπάρχει	 ένας	 συγκερασμός	
φιλελεύθερης	αντίληψης	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	τις	 ίσες	εκπαιδευτικές	ευκαιρίες,	
την	ελευθερία	της	σκέψης	και	της	έκφρασης	με	μια	νεοφιλελεύθερη	οπτική	περί	ευελιξίας,	
επιχειρηματικότητας,	 αγοράς,	 προσωπικής	 ευθύνης	 και	 ανταγωνιστικότητας.	 Στο	
πρόγραμμα	 του	 Νηπιαγωγείου	 (2011)	 και	 το	 αναθεωρημένο	 (2014)	 είναι	 περισσότερο	
εστιασμένα	στο	νεοφιλελεύθερο	σχέδιο.		
Η	 παιδοκεντρική	 συμμετοχική	 ιδεολογία	 μπορεί	 να	 μετατραπεί	 σε	 ένα	 αποτελεσματικό	
μέσο	αυτορρύθμισης	του	υποκειμένου,	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	και	τις	επιταγές	του	
νεοφιλελευθερισμού.	Επίσης,	παρατηρείται	στα	προγράμματα,	παραδοσιακές	ψυχολογικές	
ερμηνείες	 της	παιδικής	 ηλικίας	που	 τη	 βλέπουν	αποκλειστικά	ως	 ένα	μεταβατικό	στάδιο	
στη	 ζωή	 ενός	 ανθρώπου	 μέχρι	 να	 γίνει	 ενήλικας	 συνυπάρχουν	 με	 μια	 προσέγγιση	 των	
παιδιών	ως	όντων	με	πλήρη	παρουσία	στο	παρόν,	συμμετέχοντας	στην	κοινωνική	ζωή	με	
τους	δικούς	τους	όρους.		
Προφανώς,	 τα	 παιδιά	 δεν	 αποδέχονται	 παθητικά	 τα	 περιεχόμενα	 των	 αναλυτικών	
προγραμμάτων,	 καθώς	 τα	 επεξεργάζονται	 ενεργητικά	 με	 βάση	 προηγούμενες	 εμπειρίες,	
γνώσεις,	πεποιθήσεις	και	ερεθίσματα.	
Σχετικά	 με	 τα	 προγράμματα	 σπουδών	 για	 το	 νηπιαγωγείο	 παρατηρούμε	 ότι	 για	 αυτή	 τη	
βαθμίδα	 οι	 αλλαγές	 γίνονται	 με	 μεγάλη	 καθυστέρηση	 και	 ενίοτε	 δεν	 γίνονται	 ποτέ.	 Το	
πρόγραμμα	για	το	Νηπιαγωγείο	(2011)	ενώ	εφαρμόστηκε	πιλοτικά,	δεν	εφαρμόστηκε	ποτέ	
εν	 τέλει.	 Ακολούθησε	 η	 αναθεωρημένη	 έκδοση	 (2014)	 η	 οποία	 παραμένει	 σε	 πιλοτικό	
στάδιο	 εφαρμογής.	 Πρέπει	 να	 γίνει	 σαφές,	 ότι	 στον	 σχεδιασμό	 προγραμμάτων	 είναι	
σημαντικό	 η	 ομάδα	 σχεδιασμού	 να	 απαρτίζεται	 από	 εμπειρογνώμονες	 με	 διαφορετικές	
οπτικές,	ώστε	το	αποτέλεσμα	να	μην	είναι	ένα	αντίγραφο	και	συρραφή	άλλων	κειμένων	και	
προγραμμάτων	 σπουδών	 άλλων	 χωρών.	 Δεν	 είναι	 μεμπτό	 να	 εισάγουμε	 πρακτικές	 και	
τεχνικές	που	έχουν	εφαρμοστεί	σε	άλλες	χώρες,	όμως	αυτές	θα	πρέπει	να	διαμορφώνονται	
κατάλληλα	για	το	περιβάλλον	που	προορίζονται	και	θα	λαμβάνουν	υπόψη	τις	ανάγκες	και	
τις	ιδιαιτερότητες	του	σχολείου	που	αναφέρονται.	
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Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 προτείνεται	 ένα	 πρόγραμμα	 που	 οι	 βασικές	 του	 ιδέες	 θα	
διαπνέονται	από	τη	θεωρία	του	Freire	και	θα	προσαρμοστούν	στις	ανάγκες	του	σχολείου	
και	 στις	 ανάγκες	 του	 εκάστοτε	 μαθητή.	 Η	 κριτική	 θεωρία,	 επειδή	 ακριβώς	 έχει	
προσαρμοστικό	 χαρακτήρα,	 χωρίς	 να	 καλουπώνει	 τη	 μάθηση	 και	 τη	 συμπεριφορά	 σε	
νόρμες,	αποδεικνύει	την	αποτελεσματικότητά	της.	
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Τυπικές	και	άτυπες	εκδοχές	της	σχολικής	ιστορίας.	Ο	λόγος	των	
εκπαιδευτικών	στις	σχολικές	γιορτές	μεταπολεμικά	(1949-1974)	

	
	

Μαρία	Στυλιανού	
δ.δ.	στις	Επιστήμες	της	Αγωγής(ΠΤΔΕ	ΑΠΘ),	εκπαιδευτικός	ΠΕ02	στη	ΔΔΕ	

	
	

Περίληψη		
Θέμα	 του	 παρόντος	 άρθρου	 είναι	 ο	 ρόλος	 των	 εκπαιδευτικών	 στη	 διαμεσολάβηση	 και	 αναπαραγωγή	 της	
κυρίαρχης	 εθνικής	 ιστορικής	 αφήγησης	 και	 τη	 σχέση	 της	 τελευταίας	 με	 τη	 σχολική	 ιστορία.	 Η	 ιστορική	
εκπαίδευση	 διαμορφώνει	 εν	 πολλοίς	 την	 ιστορική	 συνείδηση,	 καθώς	 επιχειρεί	 ν’	 αναπαραστήσει	 τον	
συλλογικό	 εαυτό	 στο	 παρελθόν	 με	 ποικίλα	 μέσα,	 όπως	 είναι	 η	 σχολική	 ιστορία,	 η	 λογοτεχνία,	 οι	 σχολικές	
τελετουργίες,	 οι	 προφορικές	 μαρτυρίες,	 οι	 συλλογικότητες	 που	 συγκροτούνται	 γύρω	 από	 τα	 ζητήματα	 της	
μνήμης,	 του	 παρελθόντος	 ή	 της	 παράδοσης.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 αξιοποιούνται	 προφορικές	 μαρτυρίες	
εκπαιδευτικών	 της	 πρωτοβάθμιας	 και	 δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης	 που	 εργάστηκαν	 στην	 περιοχή	 της	
Καβάλας	μεταπολεμικά,	και	κυρίως	κατά	τις	δεκαετίες	του	1960	και	 του	1970	μέχρι	 την	πτώση	της	χούντας	
των	 συνταγματαρχών.	 Στις	 συνεντεύξεις	 αυτές	 εναλλάσσονται	 ποικίλες	 προσεγγίσεις	 που	 κυμαίνονται	 από	
την	επικρότηση	και	αποδοχή	του	επίσημου	πλαισίου	μέχρι	την	κριτική	στάση.		
Επιχειρείται	 να	 διερευνηθεί	 ο	 τρόπος	 που	 ο	 εθνικός	 λόγος	 ως	 πρακτική	 και	 ως	 μέσο	 έκφρασης	 ιδεών,	
αντιλήψεων	και	συναισθημάτων	επηρεάζει	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες,	δηλαδή	ποιος	είναι	ο	αντίκτυπος	
του	 λόγου	 αυτού	 στη	 σκέψη	 και	 στη	 συμπεριφορά	 των	 παιδιών,	 όπως	 την	 αντιλαμβάνονται	 οι	 ίδιοι	 οι	
εκπαιδευτικοί	 που	 οργάνωναν	 τις	 σχολικές	 επετειακές	 εκδηλώσεις.	 Παρουσιάζονται	 τις	 εμπειρίες	 και	 τις	
εκτιμήσεις	 των	εκπαιδευτικών,	οι	οποίες	κινούνται	στο	φάσμα	της	συγκίνησης	και	 της	εθνικής	περηφάνιας,	
ενώ	 απολήγουν	 -σε	 κάποιες	 περιπτώσεις-	 στον	 σκεπτικισμό	 και	 τον	 παιδαγωγικό	 προβληματισμό	 για	 τη	
σκοπιμότητα	των	επετειακών	αυτών	εκδηλώσεων,	στοιχεία	που	υπογραμμίζουν	τον	σύνθετο	χαρακτήρα	της	
διαχείρισης	του	επίσημου	εθνικού	λόγου	από	τους	εκπαιδευτικούς.	
	

Λέξεις-κλειδιά		
Σχολική	 ιστορία,	 επετειακοί	 εορτασμοί,	 πανηγυρικοί	 λόγοι,	 εθνική	 αφήγηση,	 εκπαιδευτικός,	
ελληνοχριστιανισμός	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Η	παρούσα	παρουσίαση	αφορά	τις	τυπικές	και	άτυπες	εκδοχές	της	σχολικής	 ιστορίας	και	
τον	 ρόλο	 των	 εκπαιδευτικών	 στη	 διαμεσολάβησή	 τους,	 καθώς	 αυτές	 αναπαράγουν	 την	
κυρίαρχη	αφήγηση	για	το	εθνικό	παρελθόν.	Εξετάζεται	ο	λόγος	για	την	 ιστορία	μέσα	στο	
σχολείο,	ως	σχολική	ιστορία,	στην	τυπική	του	εκδοχή	και	ως	επετειακός	λόγος,	στην	άτυπη	
μορφή	 του.	 Η	 ιστορική	 εκπαίδευση,	 στο	 πλαίσιο	 της	 υποχρεωτικής	 σχολικής	 φοίτησης,	
διαμορφώνει	 την	 ιστορική	 συνείδηση	 και	 προσδίδει	 υποκειμενικό	 χαρακτήρα	 στην	
ιστορικότητα,	καθώς	επιχειρεί	ν’	αναπαραστήσει	τον	συλλογικό	εαυτό	στο	παρελθόν.	Αυτό	
μπορεί	 να	επιτευχθεί	με	ποικίλα	μέσα,	όπως	είναι	 τα	σχολικά	εγχειρίδια,	 τα	λογοτεχνικά	
κείμενα,	 η	 προφορική	 παράδοση,	 που	 διασώζεται	 και	 εδραιώνεται	 με	 νέους	 όρους	 στο	
παρόν	(Λιάκος,	2011:	238,	Levstic-Barton,	2008:	241-242,	Βούρη,	1992:	9-11).	
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Σχολική	ιστορία	και	σχολικά	εγχειρίδια	
Καθώς	 το	 ενδιαφέρον	 μας	 εστιάζεται	 στη	 μεταπολεμική	 περίοδο	 μέχρι	 και	 τη	
μεταπολίτευση,	ανατρέχουμε	στη	στοχοθεσία	του	Αναλυτικού	Προγράμματος	του	1969,	το	
οποίο	 αναφέρεται	 στην	 ανάγκη	 κατανόησης	 του	 ιστορικού	 ελληνικού	 βίου,	 των	 εθνικών	
διδαγμάτων	 από	 την	 ελληνική	 ιστορία,	 καθώς	 :	 «Η	 οργάνωσις	 και	 δημιουργία	 σχολικής	
ζωής	 προς	 ανάπτυξιν	 υγιών	 εθνικών	 συναισθημάτων,	 ο	 ομαδικός	 εορτασμός	 εθνικών	
εορτών,	 η	 παρακολούθησις	 υπό	 των	 μαθητών	 εθνικών	 μνημοσύνων	 υπέρ	 πεσόντων	 εν	
πολέμω,	 η	 φροντίς	 υπό	 του	 σχολείου	 δια	 τον	 ευπρεπισμόν	 του	 ηρώου,	 συντελούν	 τα	
μέγιστα	εις	τον	εθνικόν	φρονηματισμόν	των	μαθητών».	Με	αυτόν	τον	τρόπο	τα	παιδιά	θα	
αναπτύξουν	εθνική	συνείδηση	(Αβδελά,	1998	:	23-24).	
Η	 ελληνική	 σχολική	 ιστορία	 επηρεάζεται	 από	 τη	 γερμανική	 ρομαντική	 σχολή	 του	 19ου	
αιώνα,	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 το	 έθνος	 είναι	 μια	 οικουμενική,	 «φυσική»	 οντότητα,	
ανεξάρτητη	 από	 τον	 χώρο	 και	 τον	 χρόνο	 και	 κατά	 συνέπεια	 η	 εθνική	 ταυτότητα	 είναι	
αυτονόητη	 –ως	 φυσικώς	 οριζόμενη-	 και	 αναλλοίωτη,	 αποτυπώνοντας	 την	 κοινωνική	
ομοψυχία	(Αβδελά,	1998	:	42).	Ο	θρίαμβος	της	ιστορίας	αποτυπώνεται	–σύμφωνα	με	τον	
γερμανικό	 ιστορικισμό-	 στη	 συνέχεια	 του	 έθνους	 και	 εδραιώνεται	 στο	 όνομα	 των	
προγόνων,	των	εκούσιων	θυσιών	και	των	«μεγάλων	ανδρών»	(Αβδελά,	1998	:	86-87).	Έτσι,	
συγκροτείται	 «η	 επιλεκτική	 μνήμη	 των	 κοινωνιών,	 ομογενοποιείταιη	 ιστορική	 συνείδηση	
των	 υποκειμένων	 υποκαθιστώντας	 την	 εγγενή	 πολυμέρεια	 και	 αντιφατικότητα	 του	
παρελθόντος	 με	 το	 συνεκτικό	 αφήγημα	 του	 εθνοκεντρισμού	 και	 μετατρέποντας	 την	
ασυνέχεια	 του	 ιστορικού	 χρόνου	 σε	 συνεχή	 διαδοχή	 παραδειγματικών	 προτύπων	
μανιχαϊκού	 χαρακτήρα,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 ακυρώνεται	 ο	 κριτικός	 λόγος	 της	 ιστορίας»	
(Κόκκινος,	1998	:	366).	
Αυτή	 η	 αντίληψη	διαπνέει	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια,	 στα	οποία	αναπαράγονται	 στερεότυπα	
για	τον	εθνικό	εαυτό	και	για	τον	εθνικό	άλλο,	το	παρελθόν	εξιδανικεύεται	και	ο	ιστορικός	
χρόνος	 καταργείται	 (Αβδελά,	 1998	 :	 53-56).	 Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 «η	 σχολική	 ιστορία	
κατασκευάζει	 και	 νομιμοποιεί	 ένα	 εθνικό	 παρελθόν	 μέσα	 από	 την	 επιλεκτική	 ανάδειξη	
παραδειγματικών	 μορφών,	 εμβληματικών	 γεγονότων	 και	 στερεοτυπικών	 αναφορών	 που	
ισχυροποιούν	το	στοιχείο	της	αδιάσπαστης	συνέχειας»	(Αβδελά,	1998	:	104).	
Μετά	το	πέρας	του	εμφυλίου	πολέμου,	η	εντατικοποίηση	του	ελέγχου	της	σχολικής	γνώσης	
και	 των	 ιδεολογικών	της	μηνυμάτων	εξηγείται	εύκολα	από	το	πολιτικό	κλίμα	της	εποχής,	
πολωτικό,	 διχαστικό	 στο	 εσωτερικό	 της	 χώρας,	 ψυχροπολεμικό	 στη	 διεθνή	 σκηνή.	
Αποτέλεσμα	ήταν	«η	μεταξική	πολιτική	 (του	κρατικού	μονοπωλίου)	για	το	σχολικό	βιβλίο	
να	 ενσωματωθεί	 λειτουργικά	 και	 χωρίς	 ουσιαστική	 αμφισβήτηση	 στην	 μεταπολεμική	
εκπαιδευτική	 πολιτική».	 Το	 1963	 επιχειρείται	 η	 εκπαιδευτική	 μεταρρύθμιση	 από	 την	
κυβέρνηση	Γ.	Παπανδρέου,	η	οποία	όμως	–και	λόγω	των	πολιτικών	εξελίξεων	του	θέρους	
του	 1965-	 αντιμετωπίστηκε	 με	 καχυποψία	 και	 επιθετικότητα	 στη	 βάση	 ότι	 τα	 σχολικά	
βιβλία	 συστηματικά	 διώκουν	 καθετί	 το	 ελληνικό,	 προπαγανδίζουν	 την	 απόσβεση	 της	
ιστορικής	 μνήμης	 του	 έθνους,	 για	 να	 διευκολυνθεί	 η	 προσχώρηση	 της	 νέας	 γενιάς	 σε	
κοσμοθεωρία	 που	 βρίσκεται	 σε	 αντίθεση	 προς	 την	 ελληνοχριστιανική	 παράδοση.	 Με	
επικεφαλής	της	συντηρητικής	πολεμικής	τη	Φιλοσοφική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	
η	κριτική	επικεντρώθηκε	στο	βιβλίο	της	μεσαιωνικής	ιστορίας	του	Κώστα	Καλοκαιρινού		για	
τη	β΄	γυμνασίου,	 το	οποίο	και	οδηγήθηκε	τελικά	για	πολτοποίηση,	λίγο	μετά	την	έκδοσή	
του	(Καψάλης	–	Χαραλάμπους,	2008	:	117-118,	128-139).		
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Έτσι,	 τερματίστηκε	 άδοξα	 η	 προσπάθεια	 για	 εκσυγχρονισμό	 και	 φιλελευθεροποίηση	 του	
εκπαιδευτικού	 συστήματος,	 για	 να	 δώσει	 τη	 θέση	 του	 σε	 ό,τι	 πιο	 αναχρονιστικό	 και	
απαρχαιωμένο	επέβαλε	η	στρατιωτική	δικτατορία	της	21ης	Απριλίου	1967	(Δημαράς,	τ.	Β΄,	
1990	 :	 296-299).	 Στο	 «Σύνταγμα»	 του	 1968	 επαναλαμβάνεται	 η	 στοχοθεσία	 της	
εκπαίδευσης,	όπως	ακριβώς	είχε	διατυπωθεί	και	στο	Σύνταγμα	του	1952,	σύμφωνα	με	την	
οποία	(άρθρο17.1)	«η	παιδεία	τελεί	υπό	την	ανωτάτην	εποπτείαν	του	Κράτους,	παρέχεται	
δαπάναις	αυτού,	σκοπεί	δε	και	εις	την	ηθικήν	και	πνευματικήν	αγωγήν	και	την	ανάπτυξιν	
της	 εθνικής	 συνειδήσεως	 των	 νέων	 επί	 τη	 βάσει	 των	 αξιών	 του	 ελληνικού	 και	 του	
χριστιανικού	 πολιτισμού»	 (Δημαράς,	 τ.	 Β΄,	 1990	 :	 309-311).	 Το	 έμβλημα	 του	
αναγεννώμενου	φοίνικα	 σε	 κάθε	 σχολικό	 βιβλίο	 που	διανεμόταν	 δωρεάν	στους	μαθητές	
και	 στις	 μαθήτριες	 όλων	 των	 βαθμίδων	 επιβεβαίωνε,	 σε	 συμβολικό	 επίπεδο,	 ότι	 τα	
διδακτικά	βιβλία	«απηλλαγμένα	και	αποκεκαθαρμένα	των	κατά	το	παρελθόν	ψυχοφθόρων	
αντιχριστιανικών,	αντεθνικών	και	αντιγλωσσικών	μιασμάτων	περιέχουν	ήδη	την	αλήθειαν,	
ουχί	την	πλάνην,	είναι	δε	το	περιεχόμενον	αυτών	διατετυπωμένον	εις	την	ασύγκριτον,	την	
άφθορον	Ελληνικήν	γλώσσαν»	(Καψάλης	–	Χαραλάμπους	2008	:	140-141).	
Στη	διαδικασία	της	διάχυσης	της	κυρίαρχης	εθνικής	ιστορικής	αφήγησης,	συνυπολογίζονται	
και	 συνεπιδρούν	 ψυχολογικές	 διεργασίες	 που	 διαμορφώνουν	 την	 εθνική	 ταυτότητα	 :	 η	
αφομοίωση	 και	 η	 εναρμόνιση,	 που	 εξασφαλίζουν	 την	 εντύπωση	 της	 μοναδικότητας,	 η	
αίσθηση	της	απειλής,	συχνά	μη	προσωποποιημένης,	που	λειτουργεί	ως	πρόκληση	για	την	
ομάδα,	αφυπνίζει	 τα	αντανακλαστικά	άμυνας	και	αυτοσυντήρησης,	συσπειρώνει	 τα	μέλη	
της,	 καθώς	 συνδέεται	 με	 αισθήματα	 αποστέρησης,	 αδικίας	 και	 διάκρισης.	 	 Αυτό	 το	
ψυχολογικό	κλίμα	οδηγεί	στην	άρνηση,	η	οποία	με	τη	σειρά	της	απολήγει	σε	αποσιωπήσεις	
και	παραλείψεις	ιστορικών	γεγονότων	στα	σχολικά	εγχειρίδια	(Δραγώνα,	1997	:	79,	81,	84).		
Στην	περίπτωση	της	εθνικής	ομάδας	τα	κριτήρια	διαχωρισμού	μπορεί	να	επινοηθούν	υπό	
την	 κυριαρχία	 «της	 φαντασίωσης	 της	 διατήρησης	 μιας	 ενιαίας,	 ομοιογενούς	 και	
“αμόλυντης”	 από	 άλλους	 κοινότητας».	 Η	 φαντασίωση	 αυτή	 προβάλλεται	 στα	 σχολικά	
βιβλία	και	στον	λόγο	των	εκπαιδευτικών.	Όμως	η	αυτοεξιδανίκευση	και	η	αυτοϋποτίμηση	
είναι	 οι	 δυο	 πλευρές	 του	 ίδιου	 νομίσματος	 και	 στηρίζονται	 στη	 δημιουργία	 και	
αναπαραγωγή	 στερεοτύπων	 με	 ισχυρή	 συμβολική,	 πολιτική	 και	 ιδεολογική	 λειτουργία1	
(Δραγώνα,	1997	:	95,	98-99).	
Η	 διατήρηση	 των	 στερεοτύπων	 τροφοδοτείται	 συστηματικά	 από	 την	 αποσιώπηση	 της	
εσωτερικής	 διαφοροποίησης	 του	 έθνους.	 «Ο	 επίσημος	 σχολικός	 λόγος	 δείχνει	 με	
ανάγλυφο	τρόπο	πόσο	συστηματική	είναι	η	αποσιώπηση	της	εσωτερικής	διαφοροποίησης	
αυτού	 που	 ορίζεται	 ως	 ελληνικό	 έθνος	 ως	 προς	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 συνήθως	 του	
αποδίδονται	 :	 οι	 γλωσσικές,	 θρησκευτικές	 ή	 πολιτισμικές	 μειονότητες	 απουσιάζουν	 από	
την	ύλη	των	βιβλίων,	όπως	και	οι	πολιτισμικές	συνέπειες	της	μακρόχρονης	κοινής	ζωής	και	
ιστορίας	με	άλλους	λαούς	και	άλλα	έθνη	(Κουζέλης,	1997	:	135,	Levstic-Barton,	2008	:	282-
286).	
Οι	 Έλληνες	 εκπαιδευτικοί	 οπωσδήποτε	 επηρεάζονται	 από	 τα	 περιεχόμενα	 της	 ύλης	 που	
διδάσκουν,	δεν	μπορούμε	όμως	να	υποθέσουμε	ότι	συγκροτούν	τις	πεποιθήσεις	τους	για	
τα	έθνη	και	τις	αναπαραστάσεις		τους	για	την	εθνική	τους	ταυτότητα	από	τα	σχολικά	βιβλία	

																																																																				
	
1 Στερεότυπα είναι κοινωνικές αναπαραστάσεις, αντικειµενικοποιηµένες γνωστικές και συναισθηµατικές 
κατασκευές γύρω από τις οµάδες µέσα στον κοινωνικό χώρο, που συναντούν ευρεία αποδοχή, αναδύονται και 
εξαπλώνονται κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες µέσα στον ιστορικό χρόνο. 
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και	 μόνο.	 Επηρεάζονται	 από	 τον	 τρόπο	 διαπαιδαγώγησης	 και	 εκπαίδευσής	 τους,	 σε	
χρονικές	 περιόδους	 δύσκολες,	 από	 το	 οικογενειακό	 και	 ευρύτερο	 κοινωνικό	 περιβάλλον,	
από	αυτό	που	ονομάζουμε	προφορική	παράδοση	ή	 δημόσια	 ιστορία	 και	από	 τον	βαθμό	
προσκόλλησής	τους	σε	αυτά	(Φραγκουδάκη,	1997	:	183-184).		
Η	ιστορία	που	διδάσκεται	στο	ελληνικό	σχολείο	είναι	προσανατολισμένη	στην	καλλιέργεια	
πατριωτικού	 φρονήματος	 και	 στην	 εμπέδωση	 της	 ελληνικής	 διάρκειας,	 χωρίς	 να	
συνυπολογίζει	 ότι	 ο	 πολιτισμός	 είναι	 έννοια	 οικουμενικής	 διάστασης	 και	 ότι	 τα	 ιστορικά	
γεγονότα	ερμηνεύονται	πολύπλευρα	και	πολυπαραγοντικά.	Η	σχολική	ιστορία	υιοθετεί	το	
τρίσημο	σχήμα	της	εθνικής	ιστοριογραφίας,	όπως	διατυπώθηκε	από	τον	Σπ.	Ζαμπέλιο	και	
τον	 Κ.	 Παπαρρηγόπουλο	 και	 αντιμετωπίζει	 το	 έθνος	 ως	 οντότητα	 αιώνια,	 άχρονη	 και	
αμετάβλητη,	 με	 άλλα	 λόγια	 μεταφυσική.	 Αποτέλεσμα,	 η	 «εθνική»	 συνείδηση	 του	 19ου	
αιώνα	να	αποδίδεται	στους	Έλληνες	από	την	εποχή	της	άλωσης	ή	ακόμα	και	από	την	αρχή	
του	 κόσμου»	 (Φραγκουδάκη,	 1997:	 396-397,	 Κόκκινος,	 1998:	 337-339,	 Κ.Θ.	 Δημαράς-
Σβορώνος,	1995	:	153-154).		
Η	 Επιτροπή	 Παιδείας	 της	 περιόδου	 1957-1958	 σημειώνει	 σχετικά	 :	 «Ιδιαίτερα	 πρέπει	 το	
Ελληνικόν	Σχολείον	να	φροντίση	ώστε	να	γίνη	συνειδητή	εις	τους	νέους	η	αρραγής	ενότης	
του	 Έθνους	 κατά	 την	 μακράν	 ιστορικήν	 σταδιοδρομίαν	 του.	 Από	 το	 γεγονός	 τούτο	 της	
“ελληνικής	 διαρκείας”,	 του	 οποίου	 σκόπιμον	 είναι	 εις	 πάσαν	 περίπτωσιν	 να	 εξαίρεται	 η	
έκτασις	 και	 η	 σημασία…».	 Από	 τα	 παραπάνω	 απορρέει	 	 ως	 αναγκαιότητα,	 ότι	 «ο	
“Ελληνισμός”	πρέπει	δια	της	αγωγής	να	γίνη	μέσα	εις	 την	συνείδησιν	 (των	νέων)	 ζωηρόν	
βίωμα.	 Να	 διδαχθούν	 όμως	 ότι	 υπάρχει	 ένας	 αρχαίος,	 ένας	 μεσαιωνικός	 και	 ένας	 νέος	
“Ελληνισμός”,	 διαφοριζόμενος	 με	 ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 εις	 τας	 μεγάλας	 φάσεις	 της	
ιστορικής	ζωής	του,	διατηρών	όμως	κάτω	από	τας	διαφοράς	την	ουσιαστικήν	του	ενότητα,	
την	ψυχήν	του.	Αυτήν	την	ψυχήν	εκφράζουν	τα	αρχαία	ελληνικά	κείμενα	και	μνημεία,	τα	
βυζαντινά	της	μεγάλης	ακμής,	καθώς	και	τα	νεοελληνικά…»	(Δημαράς,	τ.	Β΄,	1990:	231-232)	
(Λιάκος,	2011	:	238-239,	Κόκκινος,	1998	:	349-351,	Κ.Θ.	Δημαράς-Σβορώνος,	1995:	52).	

	
Ιστορικός	λόγος	και	επετειακοί	εορτασμοί	

Ο	λόγος	 των	εκπαιδευτικών	αποτυπώνεται	 και	στους	 επετειακούς	 εορτασμούς,	οι	οποίοι	
αναπαράγουν	 την	 κυρίαρχη	 εθνική	 ιστορική	 αφήγηση	 τόσο	 στο	 σχολικό	 όσο	 και	 στον	
ευρύτερο	δημόσιο	χώρο.	Οι	σχολικές	γιορτές	λειτουργούν	σε	συμβολικό	επίπεδο	αλλά	και	
ως	 μηχανισμοί	 συγκρότησης	 ατομικής	 και	 συλλογικής	 συνείδησης	 καθώς	 και	 κοινωνικού	
ελέγχου,	συμβάλλοντας	στον	σχηματισμό	εθνικής	ταυτότητας	και	στην	ενστάλαξη	βασικών	
κανόνων,	αξιών	και	προτύπων	στους	μαθητές	και	στις	μαθήτριες	(Γκόλια,	2011	:	549-550).		
Ο	 εορτασμός	 των	 επετείων	ανάγεται	 –και	αυτός	με	 τη	σειρά	 του-	στην	παιδαγωγική	 του	
19ου	αιώνα	και	θεωρείται	βασική	μορφή	εθνικής	αγωγής	που	επιβιώνει	στον	20ο	αιώνα.	Οι	
επετειακοί	 εορτασμοί	 στηρίζονται	 στον	 πυρήνα	 της	 εθνικοθρησκευτικής	 ιδεολογίας,	
υπερασπίζονται	την	εθνική	ιστορία,	διαμορφώνουν	την	ιστορική	μνήμη,	τονίζουν	την	αξία	
της	 παράδοσης,	 όμως	 συνιστούν	 επιλεκτικά	 ιστορικά	 σημαίνοντα,	 αποσπασματικά	
θραύσματα	 του	 παρελθόντος.	 Σε	 συνδυασμό	 με	 τα	 σχολικά	 εγχειρίδια	 και	 την	 αφήγηση	
των	 εκπαιδευτικών	 συγκροτούν	 ισχυρές	 εστίες	 παραγωγής	 της	 ιστορικής	 συνείδησης	 και	
της	εθνικής	ταυτότητας	(Γκόλια,	2011:	551).	
Οι	παραπάνω	στόχοι	επιτυγχάνονται	μέσω	της	αφύπνισης	της	φαντασίας	των	παιδιών	που	
δια	 των	 ποικίλων	 αναπαραστάσεων,	 όπως	 οι	 πανηγυρικοί	 λόγοι,	 τα	 τελετουργικά,	 τα	
σύμβολα,	 το	 φορτισμένο	 συναισθηματικά	 ύφος,	 η	 επανάληψη	 του	 ιδεολογικού	 εθνικού	
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στερεοτύπου	από	 τους	 εκπαιδευτικούς,	αναπλαισιώνουν	 την	 επίσημη	σχολική	 γνώση	και	
δημιουργούν	νέες	εμπειρίες	ή	και	πρότυπα	συμπεριφοράς	(Γκόλια,	2011:	552-553).		
Η	 μαζική	 και	 επίσημη	 διάσταση	 των	 εορτασμών	 αυτών,	 η	 ανασύσταση	 του	 ιστορικού	
γεγονότος	ως	μοναδικού	και	ανεπανάληπτου	χωρίς	τα	συμφραζόμενά	του,	η	παρουσίαση	
του	 εθνικού	εαυτού	και	 του	 εθνικού	άλλου,	η	συνθηματολογία	«κεντρίζουν	 τη	φαντασία	
του	 παιδιού,	 τροφοδοτούν	 τον	 συναισθηματικό	 του	 κόσμο	 και	 επηρεάζουν	 τη	
συμπεριφορά	του,	θέτοντας	τις	βάσεις	για	τη	στάση	του	και	τη	σχέση	του	με	το	συλλογικό/	
εθνικό	παρελθόν»	(Γκόλια,	2011:	561-562,	565).	
Οι	 σχολικές	 γιορτές	 οργανώνονται	 βάσει	 σχετικών	 εγκυκλίων	 που	 αναφέρονται	 σε	
υποδείξεις	 και	 συστάσεις	 προς	 τους	 εκπαιδευτικούς,	 καθώς	 και	 σε	 συμβουλές	 και	
προτροπές	 προς	 τη	 νέα	 γενιά,	 στο	 πλαίσιο	 της	 διαμόρφωσης	 και	 διατήρησης	 της	
συλλογικής	 συνείδησης.	 Γίνεται	 αναφορά	 στις	 «ιερές»	 υποχρεώσεις	 των	 εκπαιδευτικών	
προς	την	ιστορία	και	προς	τη	νέα	γενιά,	ενώ	ο	δάσκαλος	καλείται	να	επιδείξει	θάρρος	και	
προσήλωση	 στις	 «αιώνιες	 αξίες	 του	 ελληνοχριστιανικού	 πολιτισμού»,	 ώστε	 να	 φέρει	 σε	
πέρας	την	«υψηλή	του	αποστολή»	(Γκόλια,	2011:	567-568).	
Οι	επετειακοί	λόγοι	των	εκπαιδευτικών	αρχών,	όπως	εντοπίζονται	στις	σχετικές	εγκυκλίους,	
λειτουργούν	 ως	 «ναρκισσιστική	 επιβεβαίωση	 της	 εθνικής	 ιστορίας»	 με	 στόχο	 τη	
συναισθηματική	και	ηθική	μέθεξη	του	ακροατηρίου.	Αξιοποιούν	την	ποιητική	γλώσσα	και	
στοιχεία	 της	 παραδοσιακής	 ρητορικής	 και	 της	 μυθοπλασίας.	 Εκφράζουν	 αξιολογικά	 το	
παρελθόν	ως	αντικείμενο	νοσταλγίας,	αναπαράγουν	στις	ιστορικές	τους	αφηγήσεις	μύθους	
και	 θρύλους	 -δημοφιλείς	 και	 διαδεδομένους-	 και	 απέχουν	ως	 προς	 το	 περιεχόμενό	 τους	
από	τα	πορίσματα	της	ιστορικής	επιστήμης,	καθώς	στόχος	των	εθνικών	σχολικών	γιορτών	
είναι	η	συνοχή	και	η	ομοιογένεια	 του	ακροατηρίου	ως	 τμήματος	 του	εθνικού	όλου.	 Στην	
ουσία,	η	εθνική	γιορτή	 -στο	πλαίσιο	και	με	τη	συνδρομή	του	εκπαιδευτικού	συστήματος-	
οικειοποιείται	το	παρελθόν	και	εντάσσει	το	ιστορικό	γεγονός	στο	παρόν	και	στα	σύγχρονα	
διακυβεύματα	 της	 κοινωνίας,	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	πολιτικής	 εξουσίας	 (Γκόλια,	 2011:	
277-282).		
Το	 ερώτημα	 που	 τίθεται,	 λοιπόν,	 αφορά	 τον	 τρόπο	 και	 τον	 βαθμό	 διαμεσολάβησης	 των	
επίσημων	 εκδοχών	 του	 επετειακού	 λόγου	 μέσω	 των	 πανηγυρικών,	 που	 γράφονται	 και	
εκφωνούνται	από	τους	εκπαιδευτικούς,	δασκάλους	και	καθηγητές,	στα	σχολεία	του	νομού	
Καβάλας	κατά	την	μεταπολεμική/μετεμφυλιακή	περίοδο	(1949-1974).		
Η	 κριτική	 προσέγγιση	 του	 υλικού	 γίνεται	 από	 τη	 σκοπιά	 της	 σύγχρονης	 θεωρητικής	
προβληματικής,	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 διδασκαλία,	 της	 ιστορίας	 σημαίνει	 καταρχάς	
εκμάθηση	 από	 τους	 μαθητές	 και	 τις	 μαθήτριες	 μιας	 ειδικής	 γλώσσας.	 Ο	 ρόλος	 του	
εκπαιδευτικού	συνίσταται	στο	να	αναδεικνύει	σημεία	αναφοράς,	να	αναλύει,	να	ταξινομεί,	
για	 να	 δείξει	 ότι	 η	 ιστορία	 δεν	 είναι	 a	 priori	 δεδομένη,	 αλλά	 ότι	 κατασκευάζεται.	 Η	
αφήγηση	του	παρελθόντος	ορίζεται	από	τις	ανάγκες	κάθε	εποχής,	καθώς	και	τα	ερωτήματα	
που	αυτή	διατυπώνει.	 Την	 ίδια	στιγμή,	 η	 διδασκαλία	 της	 ιστορίας	πρέπει	 να	δίνει	 στους	
μαθητές	και	στις	μαθήτριες	το	αίσθημα	ότι	ανήκουν	σε	μια	κοινότητα,	συμβάλλοντας	«στη	
δημιουργία	πολιτών	ριζωμένων	σε	μια	κοινότητα	μνήμης,	την	οποία	επιλέγουν	ελεύθερα»,	
ορίζοντας	 τη	διπλή,	 επιστημονική	και	μνημονική,	διάσταση	 της	διδασκαλίας	 της	 ιστορίας	
(Noiriel,	2005:	325).	
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Οι	δάσκαλοι	μιλούν	για	τη	σχολική	ιστορία	
Η	περίοδος	που	μας	ενδιαφέρει,	χαρακτηρίζεται	από	τις	προσπάθειες	ανασυγκρότησης	της	
εκπαίδευσης	σε	μια	Ελλάδα	κατεστραμμένη	από	τον	πόλεμο,	την	κατοχή	και	την	εμφύλια	
σύγκρουση	 στη	 διάρκεια	 της	 δεκαετίας	 του	 1940.	 Η	 ανέγερση	 και	 επισκευή	 σχολείων,	 η	
εξασφάλιση	αναλώσιμων	απαραίτητων	για	τη	διδακτική/μαθησιακή	διαδικασία	-ενίοτε	με	
χρήματα	 που	 συγκεντρώνονταν	 από	 εράνους	 στο	 εξωτερικό,	 ΗΠΑ,	 Καναδάς	 κ.α.-	 η	
στελέχωση	των	σχολείων	με	 το	κατάλληλο	εκπαιδευτικό	προσωπικό,	η	αντιμετώπιση	 του	
αναλφαβητισμού	συνιστούν	βασικές	ανάγκες	της	κοινωνίας	και	πρωταρχικούς	στόχους	της	
εκπαιδευτικής	πολιτικής	των	μεταπολεμικών	κυβερνήσεων	(Γρόλλιος,	Τζήκας,	2002:	2).	
Η	σχέση	του	επετειακού	λόγου	και	της	επίσημης	εθνικής	αφήγησης	με	τη	σχολική	ιστορία	
ήταν	 πολύ	 στενή	 και	 σε	 άμεση	 αλληλεπίδραση	 και	 συσχέτιση.	 Σε	 αυτή	 τη	 διαπίστωση	
συγκλίνουν	 οι	 προφορικές	 μαρτυρίες	 των	 εκπαιδευτικών,	 που	 αξιοποιούνται	 στην	
παρούσα	 ανακοίνωση,	 και	 οι	 οποίοι	 εργάστηκαν	 σε	 σχολεία	 πρωτοβάθμιας	 και	
δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης	 στην	 περιοχή	 της	 Καβάλας,	 άλλοι	 επικροτώντας	 και	 άλλοι	
ασκώντας	ηπιότερη	ή	 εντονότερη	κριτική	στον	 επετειακό	λόγο.	 Κυριαρχεί	η	άποψη	ότι	 ο	
λόγος	 των	 εκπαιδευτικών	 ως	 μέρος	 της	 επίσημης	 αφήγησης	 απηχεί	 και	 παρακολουθεί	
άλλοτε	αναλογικά	και	άλλοτε	ενισχυτικά	τον	λόγο	των	βιβλίων	της	σχολικής	ιστορίας.		
Πιο	συγκεκριμένα,	η	αφηγήτρια	Β	σημειώνει	«εφόσον	ήταν	 ιστορική	 γιορτή,	 είχε	μεγάλη	
σχέση	 με	 αυτά	 που	 λέγαμε	 στο	 μάθημα	 της	 ιστορίας»	 και	 ο	 αφηγητής	 Γ	 συμπληρώνει	
«αυτά	 που	 ακούγονταν	 στη	 γιορτή	 είχαν	 σχέση	 με	 την	 ιστορία,	 βεβαίως,	 βεβαίως,	
επιβεβαιώνανε	 και	 εμβαθύνανε	 αυτά	 που	 άκουγαν	 στην	 τάξη	 (τα	 παιδιά).	 Ήταν	
απαραίτητο	αυτό	το	πράμα».	Η	αφηγήτρια	Δ,	αναφερόμενη	στο	Νηπιαγωγείο,	διευκρινίζει	
ότι	«βέβαια,	αυτά	που	ακούγονταν	στη	γιορτή	είχαν	σχέση	με	την	 ιστορία,	 ίσως	όχι	τόσο	
πολύ	όσο	στα	σχολεία,	ίσως	δεν	καταλάβαιναν	κιόλας,	τα	λέγαμε	πάντα	από	πριν	και	πιο	
απλά	στα	παιδιά…».	
Για	 τον	αφηγητή	Λ,	η	διαμεσολάβηση	 του	 ιστορικού	λόγου	στις	σχολικές	 εθνικές	 γιορτές	
είχε	 σαφώς	 διδακτικό	 χαρακτήρα	 και	 συμπλήρωνε	 την	 παρέμβαση	 του	 δασκάλου	 στο	
μάθημα	 της	 ιστορίας	 μέσα	 στη	 σχολική	 τάξη	 :	 «εμμέσως	 διδάσκαμε	 ιστορία	 με	 έναν	
βιωματικό	 τρόπο,	 όχι	 μόνο	 την	 ιστορία	 του	 αλλά	 και	 την	 πίστη	 των	 προγόνων	 του,	 τον	
Ευαγγελισμό	 της	 Θεοτόκου,	 όταν	 κάναμε,	 Άγγελος	 κατέβαινε	 και	 έφερνε	 τον	 κρίνο…	 η	
γιορτή	της	28ης	με	την	Αγία	Σκέπη	αναφερόταν	στον	πανηγυρικό,	πάντα	τονιζόταν	ότι	αυτά	
που	 πετύχαμε	 το	 ’40,	 τα	 πετύχαμε,	 γιατί	 η	 Παναγία	 προστάτευε	 τους	 γονείς	 μας,	 τους	
πολεμιστές,	 τους	 βοηθούσε,	 τους	 έδινε	 κουράγιο,	 τους	 ενδυνάμωνε…».	 Η	 διήγησή	 του	
τονίζει	 την	 τοπική	 διάσταση	 του	 ιστορικού	 γεγονότος,	ως	 αποκατάσταση	 ή	 συμπλήρωση	
της	 επίσημης	 εκδοχής	 των	 σχολικών	 βιβλίων	 :	 «…στη	 βόρεια	 Ελλάδα	 οι	 πρόγονοί	 μας	
πολέμησαν	 τους	 Τούρκους	 και	 μάλιστα	 μειώσαν	 τις	 δυνάμεις	 τους…	 τους	 κουράσανε,	
αλίμονο	αν	πηγαίνανε	ανενόχλητοι	να	πολεμήσουν	στα	Δερβενάκια…».	
Ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 και	 η	 εικόνα	 του	 θρησκευτικού	 και	 του	 εθνικού	 άλλου,	 όπως	
αναδεικνύεται	 στην	 ίδια	 μαρτυρία,	 σε	 αντίστιξη	 με	 την	 εικόνα	 του	 εθνικού	 εαυτού	
«…αναφέρομαι	στον	θάνατο	εβραιόπουλου	που	έπεσε	στην	πρώτη	γραμμή	για	να	σώσει	τη	
μονάδα	του…	και	στα	λεγόμενα	Ιταλών	αιχμαλώτων	“Εσείς	πολεμάτε	για	την	πατρίδα	σας,	
για	 τα	όσια	και	 τα	 ιερά	 της	φυλής	σας,	 για	 κάποιες	αξίες,	 εγώ	γιατί	 να	πολεμήσω;	Εμείς	
πιστέψαμε	 ότι	 θα	 παραδώσετε	 τα	 όπλα.	 Συναντήσαμε	 όμως	 κάποιους	 ανθρώπους	 που	
αγωνίζονται	με	νύχια	και	με	δόντια	για	την	πατρίδα	τους”…»,	η	αποκλειστική	αξιοποίηση	
του	 σχήματος	 της	 αδιάλειπτης	 ιστορικής	 συνέχειας,	 το	 οποίο	 ισχυροποιεί	 το	 κυρίαρχο	
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αφήγημα	της	εθνικής	μας	 ιστοριογραφίας	και	η	παρουσίαση	του	πολέμου	σαν	πανηγύρι,	
με	στόχο	την	ένδοξη	θυσία	«…οι	Ιταλοί	παραδόθηκαν,	όταν	είδαν	τη	λυσσαλέα	αντίσταση	
των	Ελλήνων,	την	ίδια	που	έδειξαν	και	το	’21,	ας	μην	ξεχνάμε	στην	Αράχοβα	ο	Ανδρούτσος	
έστησε	τον	χορό	και	είπε,	εδώ	θα	σταματήσουμε	τους	Τούρκους,	όποιος	θέλει,	ακολουθεί,	
και	 πράγματι	 σταμάτησαν	 4000	 Τούρκους	 με	 τον	 Ομέρ	 Βρυώνη,	 μόλις	 ήτανε	 100-110	
παλικάρια.	Αυτοί	 ξέρανε	ότι	θα	σκοτωθούν	εκεί	στο	χάνι	 της	Γραβιάς,	όμως	μείνανε	εκεί	
και	πολεμήσαν	και	θυσιάστηκαν	για	την	ελευθερία».	
Για	 τον	 αφηγητή	 Θ,	 που	 προέρχεται	 από	 τη	 Μέση	 Εκπαίδευση	 και	 απευθυνόταν	 σε	
εφήβους,	«οι	ομιλίες	είχαν	ως	κύριο	στόχο	(να	τονίσουν)	τη	σημασία	του	γεγονότος	για	το	
οποίο	γινόταν	η	γιορτή	και	επικεντρώνονταν	στη	σημασία	της	συμβολής	του	θέματος	στην	
ιστορική	 διαδρομή	 του	 έθνους	 και	 στον	 θεμελιακό	 ρόλο	 των	 σημαντικών	 εκείνων	
γεγονότων	στη	θεμελίωση	του	νέου	ελληνισμού…	είχαν	και	την	ιστορική	τους	διάσταση,	γι’	
αυτό	και	η	σχέση	τους	γενικότερα	με	το	μάθημα	της	ιστορίας	είναι	δεδομένη…».		
Ανάλογη	 είναι	 και	 η	 τοποθέτηση	 του	 αφηγητή	 Ζ	 πάνω	 στο	 ζήτημα	 της	 σχέσης	 εθνικού	
λόγου	 και	 σχολικής	 ιστορίας,	 με	 επιμέρους	 δευτερεύουσας	 σημασίας	 κριτικές	
παρατηρήσεις	παιδαγωγικού/διδακτικού	περισσότερο	 χαρακτήρα	«αυτά	που	ακούγονταν	
στη	 γιορτή	 είχαν	 μεγάλη	 σχέση	 με	 την	 ιστορία,	 ήταν	 όλα	 ιστορικά	 γεγονότα,	 το	
περιεχόμενο	της	ομιλίας	ήταν	το	ιστορικό	της	ημέρας	που	γιορτάζαμε,	βέβαια	εξαρτιόταν	
από	τον	ομιλητή,	να	είναι	η	ομιλία	για	τα	παιδιά…	να	έχεις	τις	σημειώσεις	σου	και	να	μην	
τα	 διαβάζεις	 από	 μέσα,	 να	 ακολουθείς	 χρονική	 σειρά	 και	 να	 μην	 πηγαίνεις	 μπρος	 πίσω,	
γιατί	 τότε	 τα	 παιδιά	 δεν	 καταλαβαίνουν	 τίποτα,	 μπερδεύονται	 και	 δεν	 μπορούν	 να	
παρακολουθήσουν,	για	να	τους	μείνει	τι,	δηλαδή	ότι	την	28η	εμείς	πολεμούσαμε	με	τους	
Ιταλογερμανούς	 και	 την	 25η	 με	 τους	 Τούρκους.	 Αυτό	 φτάνει,	 γιατί	 οι	 λεπτομέρειες	 δε	
μένουν,	όχι	στην	αίθουσα	αλλά	σε	μεγάλο	ακροατήριο,	στους	πανηγυρικούς	με	250	παιδιά	
και	άλλους	τόσους	γονείς…	το	περιεχόμενο	των	βιβλίων	απίστευτο,	ήταν	πολύ	δύσκολα».	
Άλλοι	εκπαιδευτικοί	εκφράζουν	διαφοροποιημένες	απόψεις	από	την	κυρίαρχη,	βασισμένοι	
όμως	σε	μεταγενέστερες	επιρροές	που	δέχτηκαν,	όπως	η	αφηγήτρια	Η,	η	οποία	δηλώνει	
«…γιατί	έχω	και	μια	άλλη	άποψη,	ότι	δεν	πρέπει	να	εμφυσήσουμε	στα	παιδιά	κάτι	για	τον	
τούρκικο	λαό,	θεωρώ	ότι	ήταν	οι	συγκυρίες	τέτοιες,	οι	ηγεσίες	τέτοιες	και	φτάσανε	όπου	
φτάσανε,	 (δεν	είχαμε)	 τίποτα	να	μοιράσουμε…»	και	σε	μεταγενέστερη	φάση	αναπτύσσει	
κριτικό	προβληματισμό	σε	σχέση	με	τη	σχολική	ιστορία	και	την	κυρίαρχη	αφήγηση,	όμως	
σε	ένα	επίπεδο	κυρίως	ηθικό/αξιολογικό,	και	λιγότερο	ιστοριογραφικό	«…στις	ομιλίες	δεν	
περνούσε	 τόσο	 έντονα	 αυτό	 το	 θέμα	 (των	 αδυναμιών	 των	 Ελλήνων	 και	 των	 ηρώων),	
τονίζονταν	 οι	 δυσκολίες	 που	 περνούσαν	 οι	 Έλληνες	 για	 να	 κάνουν	 κατορθώματα,	 για	 να	
γίνει	κανείς	ήρωας,	όμως	στο	μάθημα	το	καθημερινό	λέγαμε	γι’	αυτά	τα	πράγματα,	για	τις	
αδυναμίες,	 όπως	 κι	 ο	 δάσκαλος	 έπρεπε	 να	 παραδέχεται	 τις	 αδυναμίες	 του,	 δεν	 ήταν	
παντογνώστης…	 έπρεπε	 να	 καταρρεύσει	 αυτός	 ο	 μύθος,	 έπρεπε	 να	 πούμε	 ότι	 οι	 ήρωες	
είχαν	κι	ελαττώματα.	Αυτά	όλα,	μετά	από	κατάλληλες	ερωτήσεις	μπορείς	να	εκμαιεύσεις	
από	τα	παιδιά	τις	αδυναμίες,	τα	ίδια	τα	παιδιά	να	τις	εντοπίσουν	μετά	από	όσα	τους	έχεις	
πει	εσύ».	
Έντονα	 επικριτικός	 απέναντι	 στη	 σχολική	 ιστορία,	 και	 κυρίως	 σε	 ζητήματα	 προβολής	
προτύπων	και	 ιστορικών	ηγετών	ή	ηρώων,	παρουσιάζεται	ο	αφηγητής	Κ	«…εγώ	τελείωσα	
το	 Λύκειο	 και	 δεν	 ήξερα	 τι	 εστί	 Πολυζωίδης,	 τι	 εστί	 Τερτσέτης,	 τι	 εστί	 Σωκράτης,	 τι	
Κολοκοτρώνης,	 δε	 μου	 είπε	 κανείς	 τι	 έκανε	 ο	 Κολοκοτρώνης,	 τι	 έκανε…	 και	 ο	
Καποδίστριας…	τον	καλέσαμε	και	μέσα	σε	δυο	χρόνια	τον	δολοφονήσαμε,	γιατί	ήθελε	να	
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οργανώσει	θεσμικά	ένα	κράτος…»,	όμως	στην	ουσία	προτείνει	διαφοροποιημένα	πρότυπα	
και	τα	εντάσσει	στον	καμβά	της	παραδοσιακής	ιστοριογραφίας,	αξιοποιώντας	την	επίκληση	
στο	 θυμικό	 και	 στο	 ήθος	 του	 δέκτη	 «…είμαι	 περήφανος	 για	 τον	 Κολοκοτρώνη…	 και	 ο	
Όθωνας	 τους	 υποχρέωσε	 να	 του	 διαβάσουν	 τη	 θανατική	 του	 καταδίκη,	 αυτοί	 όμως,	 ο	
Τερτσέτης	και	ο	Πολυζωίδης	αρνήθηκαν,	ήταν	παλικάρια…	ήταν	πρότυπα,	ο	Κολοκοτρώνης	
πολύ	μεγάλο	πρότυπο,	τον	βάλαν	φυλακή,	του	σκοτώσαν	τον	γιο…	Βεβαίως	τα	έλεγα	στους	
μαθητές…»	και	για	την	εικόνα	του	εθνικού	άλλου	«ποτέ	δεν	έλεγα	κουβέντες	στα	παιδιά	
για	 τους	άλλους	 λαούς,	 για	 να	μισήσουν	 τους	άλλους.	Πάντα	μιλούσα	 για	 την	αρετή	 και	
πώς	μπορεί	ο	άνθρωπος	να	γίνει	καλύτερος.	Όλοι	έχουμε	το	καλό	και	το	κακό,	γι’	αυτό	το	
καλό	και	το	κακό	αγωνίστηκε	και	ο	Σωκράτης».	
Κριτική	 στάση	 απέναντι	 στα	 σχολικά	 βιβλία	 ιστορίας	 και	 στη	 σχολική	 αφήγηση	 σε	
συνάρτηση	 με	 τον	 εθνικό	 λόγο	 των	 επετειακών	 εκδηλώσεων	 τηρεί	 ο	 αφηγητής	 Μ	 «το	
βιβλίο	 της	 ιστορίας,	 άσε…	 εκεί	 που	 έχω	 εγώ	 και	 μια	 τρέλα	 με	 την	 ιστορία	 και	 διάβαζα,	
πολλές	 φορές	 αναγκαζόμουνα	 και…	 αυτά	 τα	 πράγματα	 δε	 λέγονται	 (εννοεί	 :	 αυτά	 που	
έγραφαν	 τα	 σχολικά	 βιβλία	 ιστορίας).	 Έβλεπες	 εκεί	 παραποίηση	 όχι	 100%	 αλλά	 1000%!	
Γιατί	 αποκρύβονταν	 όλα	 τα	 πραγματικά	 γεγονότα,	 δεν	 υπήρχε	 τίποτε	 μέσα	 το	 σωστό…	
αυτά	που	ακούγονταν	στη	γιορτή	σχετίζονταν	με	αυτά	που	υπήρχαν	στα	βιβλία	ιστορίας…	
τα	βιβλία	ήταν	πιο	εθνικοπατριωτικά,	ήταν	ας	πούμε	να	τονίσουν	το	εθνικό	φρόνημα,	το	
θρησκευτικό	 συναίσθημα	 των	παιδιών,	 δεν	 είχαν	 όμως	ουσία	 τα	 βιβλία,…	 τα	παιδιά	 δεν	
μπορούσαν	να	ασκήσουν	κριτική	πάνω	στα	βιβλία,	οι	συνάδελφοι	 τα	καταλάβαιναν,	στις	
συζητήσεις	που	κάναμε	ιδιωτικά,	ανοίγαμε	κουβέντα…	και	πολλές	φορές	λέγαν	τι	βλακείες	
είναι	αυτές	που	γράφουν…».	
Η	 θέση	 του	 αφηγητή	 Μ	 ορίζεται	 από	 την	 έντονη	 τάση	 πολιτικοποίησης	 που	 τον	
χαρακτηρίζει	αλλά	και	από	μια	διάθεση	εξιδανίκευσης	πτυχών	της	ιστορίας	και	της	δράσης	
των	Ελλήνων,	δηλαδή,	του	εθνικού	εαυτού	«…ο	κόσμος	ήταν	πολιτικοποιημένος	σφόδρα	το	
1821,	εδώ	επανάσταση	κάναμε	και	οι	Τούρκοι	ακόμα	ήταν	εδώ	και	συντάγματα	ψηφίζαμε	
μέσα	στα	χωράφια	στο	Ναύπλιο	και	στο	Άργος…»	χωρίς	να	παραλείψει	να	στιγματίσει	τον	
ασφυκτικό	έλεγχο	του	εκπαιδευτικού	θεσμού	και	των	εκπαιδευτικών	από	το	καθεστώς	«…η	
εξουσία	ήλεγχε	 τα	πάντα,	ποιος	είσαι,	πού	πας,	 τι	 κάνεις,	με	ποιον	συναναστρέφεσαι,	οι	
φάκελοι	της	αστυνομίας…	δεν	υπήρχε	το	πιστοποιητικό	κοινωνικών	φρονημάτων;	Πλήρης	
έλεγχος…	όλα	συνδέονται,	όλα	είναι	θέμα	παιδείας,	όλα	ξεκινάν	από	τη	σωστή	παιδεία,	η	
πολιτική	κατάσταση	κατευθύνει	εκεί	που	θέλει	την	παιδεία,	αντίστοιχα	επηρεάζει	και	τον	
εορτασμό	των	εθνικών	γιορτών».	Έχει	ενδιαφέρον	η	απόπειρα	να	εντάξει	τον	λόγο	και	τη	
στάση	 των	 εκπαιδευτικών	 μέσα	 στο	 κοινωνικό	 και	 πολιτικό	 πλαίσιο	 της	 μετεμφυλιακής	
περιόδου,	αναζητώντας	τους	παράγοντες	διαμόρφωσης	των	πρακτικών	αυτών.		
Τον	προβληματισμό	της	για	την	ακρίβεια	της	ιστορικής	αφήγησης	και	την	ανεπάρκεια	των	
εκπαιδευτικών	 επισημαίνει	 με	 πιο	 απλό	 και	 σύντομο	 τρόπο	 η	 αφηγήτρια	 Ε	 «μέσα	 στην	
τάξη	τα	λέγαμε	στα	παιδιά	μέρες	πριν,	δεν	ξέρω	κι	αν	τα	λέγαμε	σωστά,	γιατί	μελετώντας	
την	ιστορία	μαθαίνουμε	άλλα	πράγματα	και	άλλα	λέγαμε	στα	παιδιά,	και	αναρωτιόμασταν	
τι	ήταν	αυτά	που	λέγαμε	στα	παιδιά…».	
Η	 συσχέτιση	 του	 λόγου	 των	 εκπαιδευτικών	 με	 τη	 σχολική	 ιστορία	 φορτίζεται	
συναισθηματικά,	 όταν	 εκκινεί	 από	 βιωματικές	 αναφορές	 και	 αποκτά	 έντονα	 προσωπικό	
χαρακτήρα.	 Ειδικότερα,	 η	 αφηγήτρια	 Η	 συνδέει	 στον	 λόγο	 της	 τη	 σχολική	 ιστορία	 με	 τη	
βιωματική	 μνήμη,	 την	 οποία	 μεταφέρει	 από	 τις	 αφηγήσεις	 του	 πατέρα	 της	 «με	
συγκινούσαν	 αυτά	 τα	 πράγματα,	 γιορτές	 και	 παρελάσεις,	 λίγο	 από	 τον	 πατέρα	 μου	 τις	
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ιστορίες	 που	 άκουγα	 από	 το	 ’40,	 για	 την	 αιχμαλωσία,	 για	 τον	 πόλεμο,	 και	 ήμουνα	 λίγο	
ευσυγκίνητη	σ’	αυτά.	Σαν	 ζωντανή	 ιστορία	ήταν	όλα	αυτά	για	μένα	και	 τα	μετέφερα	στα	
παιδιά…».	Ανάλογες	είναι	και	οι	εμπειρίες	του	αφηγητή	Λ,	ο	οποίος	με	φανερή	συγκίνηση	
διηγείται	«θυμάμαι	τον	πατέρα	μου	που	μου	έλεγε	για	τα	πενιχρά	μέσα	που	είχαν…	μέσα	
στα	χιόνια…	πολέμησαν	ως	λέοντες,	ε,	αυτό	το	κουράγιο	πρέπει	να	το	παίρναν	από	κάπου,	
έτσι	 λέω	 γω,	 άλλος	 μπορεί	 να	 πιστεύει	 άλλα	 πράγματα…»,	 ενώ	 ο	 αφηγητής	 Κ	 με	 τρόπο	
παραστατικό	μεταφέρει	προσωπικά	του	βιώματα	από	την	ταραγμένη	δεκαετία	του	’40	«…η	
εμπειρία	 του	 εμφυλίου	 ήταν	 πολύ	 σκληρή,	 διαλύθηκαν	 οικογένειες,	 καταστράφηκαν	
παιδιά,	εμάς	εκεί(στον	Έβρο,	εννοεί)	πήραν	και	εκατοντάδες	παιδιά	στο	παιδομάζωμα	που	
λένε…».		
	

Η	πρόσληψη	του	εθνικού	λόγου	από	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες	
Στη	 συνέχεια,	 θα	 επιχειρήσουμε	 να	 ανιχνεύσουμε	 μέσα	 από	 τις	 μαρτυρίες	 των	
εκπαιδευτικών,	τον	τρόπο	που	ο	εθνικός	λόγος	επηρεάζει	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες.	
Ο	 λόγος	 αυτός	 εξετάζεται	 ως	 πρακτική	 και	 ως	 μέσο	 έκφρασης	 ιδεών,	 αντιλήψεων	 και	
συναισθημάτων,	 τίθεται,	δηλαδή,	 το	ερώτημα	ποιος	είναι	ο	αντίκτυπος	του	λόγου	αυτού	
στη	 σκέψη	 και	 στη	 συμπεριφορά	 των	 παιδιών,	 όπως	 την	 αντιλαμβάνονται	 οι	 ίδιοι	 οι	
εκπαιδευτικοί	που	οργάνωναν	τις	σχολικές	επετειακές	εκδηλώσεις.		
Οι	 εκτιμήσεις	 των	 εκπαιδευτικών	 ως	 προς	 την	 επίδραση,	 ποιοτική	 και	 ποσοτική,	 του	
εθνικού	 λόγου	 στους	 μαθητές	 και	 στις	 μαθήτριες	 τους,	 διαφοροποιούνται.	 Η	 αποτίμηση	
αυτή	 διαβαθμίζεται	 από	 μια	 μετριοπαθή	 αξιολόγηση	 της	 στάσης	 των	 παιδιών	 που	
συνίσταται	 στη	 χαρά,	 τη	 συγκίνηση,	 το	αίσθημα	 του	πατριωτισμού,	 την	 ικανοποίηση	 της	
συμμετοχής,	 προχωρά	 σε	 πιο	 έντονους	 χαρακτηρισμούς,	 έμφορτους	 προσδοκιών	 και	
πόθων	 -ενίοτε	 ευσεβών-	 για	 ολοπρόθυμη	 συμμετοχή,	 περηφάνια,	 συγκίνηση	 και	
εμπέδωση	της	εθνικής	διαπαιδαγώγησης	και	φτάνει	σε	μια	στάση	που	χαρακτηρίζεται	από	
σκεπτικισμό	και	παιδαγωγικό	προβληματισμό	σχετικά	με	τη	σκοπιμότητα	της	πειθαρχίας	ή	
του	αυταρχισμού,	του	τι	πραγματικά	αποκομίζουν	τα	παιδιά	ή	το	ενδεχόμενο	της	ρουτίνας	
και	 του	 μειωμένου	 ενδιαφέροντος	 γι’	 αυτές	 τις	 εκδηλώσεις.	 Ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 η	
παρατήρηση	 ότι	 οι	 στάσεις	 αυτές	 είναι	 δυνατό	 να	 συνυπάρχουν	 στο	 ίδιο	 υποκείμενο,	
στοιχείο	 ενδεικτικό	 ίσως	 του	σύνθετου	 ζητήματος	 της	 διαχείρισης	 του	 επίσημου	 εθνικού	
λόγου	από	τον	εκπαιδευτικό.	
Ξεκινώντας	 από	 την	 αφηγήτρια	 Α,	 μαθαίνουμε	 ότι	 τα	 παιδιά	 «έλεγαν	 το	 ποίημα	 και	 το	
χαιρόντουσαν,	αισθάνονταν	συγκίνηση».	Ανάλογες	είναι	οι	εμπειρίες	της	αφηγήτριας	Β	«το	
κλίμα	 ήταν	 αυτό	 του	 πατριωτισμού,	 χαράς,	 τα	 παιδιά	 χαίρονταν	 με	 τις	 στολές	 που	
φορούσαν…	ο	δάσκαλος	από	το	μπαλκόνι	με	μικρόφωνο	και	μεγάφωνα	και	όλη	η	αυλή	του	
σχολείου,	 ήταν	 και	 πολύ	 μεγάλη,	 ήταν	 γεμάτη	 με	 γονείς,	 μαθητές,	 άλλοι	
παρακολουθούσαν,	άλλοι	όχι».		
Κοινός	τόπος	των	αφηγήσεων	των	εκπαιδευτικών	φαίνεται	να	είναι	η	εκδήλωση	χαράς	των	
μαθητών	 κατά	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στις	 σχολικές	 εθνικές	 γιορτές,	 συναίσθημα	 ακόμη	 πιο	
έκδηλο	στα	παιδιά	του	Νηπιαγωγείου	«3-4	μέρες	κάναμε	προετοιμασία	για	τη	γιορτή	και	
τα	 παιδιά	 έφερναν	 κάποια	 πραγματάκια	 και	 ανταποκρίνονταν,	 ήθελαν	 πάρα	 πολύ,	 το	
χαίρονταν…	 το	 συναίσθημα	 των	παιδιών	 ήταν	 η	 χαρά,	 να	 είναι	 ντυμένα,	 να	 λένε	 μεταξύ	
τους	 ιστοριούλες,	 επηρεάζονταν	 απ’	 όλα	 αυτά»,	 ατμόσφαιρα	 που	 μπορούσε	 να	
«παρασύρει»	 και	 παιδιά	 διαφορετικού	 θρησκευτικού	 δόγματος	 «είχαμε	 και	 ένα	 παιδάκι	
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Γιαχωβάκι,	 που	 οι	 γονείς	 του	 δεν	 ήθελαν	 να	 συμμετέχει,	 όμως	 αυτό	 συμμετείχε	 και	
προσπαθούσε,	παρόλο	που	δεν	μιλούσε	καλά».	
Η	 ανάγκη	 να	 συμμετέχουν	 όλα	 τα	 παιδιά	 στις	 εκδηλώσεις,	 για	 να	 μην	 αισθάνονται	
απομονωμένα,	τονίζεται	από	τον	αφηγητή	Λ	«…φροντίζαμε	να	κατανέμουμε	τα	παιδιά	σε	
όλες	τις	γιορτές,	ώστε	καθένα	να	συμμετέχει	τουλάχιστον	σε	μία	γιορτή	ή	εκδήλωση»,	ενώ	
η	διάσταση	της	ευρύτερης	πολιτιστικής	προσφοράς	των	εκδηλώσεων	αυτών	στα	παιδιά	της	
υπαίθρου,	 τα	 οποία	 δεν	 είχαν	 άλλες	 παρόμοιες	 προσλαμβάνουσες,	 τονίζεται	 από	 τον	
αφηγητή	Μ	«πάντα	τα	παιδιά,	ειδικά	στα	χωριά,	τη	γιορτή	τη	ζουν	πιο	πολύ	απ’	ό,	τι	στις	
πόλεις,	και	αυτό	γιατί	είναι	και	από	τις	μόνες	διασκεδάσεις	που	είχαν	τότε,	για	να	δουν	μια	
θεατρική	παράσταση,	να	ακούσουν	ένα	ποίημα,	ενώ	στις	πόλεις	είχανε	κι	άλλα	πράγματα	
να	 ασχοληθούν…»	 και	 συμπληρώνει	 με	 αρκετό	 ρεαλισμό	 «…συμμετείχαν	 όμως	 με	
ευχαρίστηση,	βέβαια	όχι	συνειδητά,	απλούστατα	θα	χάναν	μάθημα,	θα	ήταν	έτσι	ανέμελοι,	
θα	φεύγαν	από	το	σχολείο	πιο	νωρίς».	
Η	μετριοπάθεια	εναλλασσόταν	με	την	έντονη	συγκίνηση	και	την	ισχυρή	πεποίθηση	από	την	
πλευρά	άλλων	εκπαιδευτικών	ότι	η	εθνική	τους	αποστολή	ήταν	πολύ	σημαντική.		Ιδιαίτερα	
ενθουσιώδης	 παρουσιάζεται	 η	 μαρτυρία	 του	 αφηγητή	 Γ	 «η	 προετοιμασία	 γινόταν	 με	
μεγάλη	 προσοχή	 για	 να	 παρουσιάσουν	 τα	 παιδιά	 κάτι	 καλό,	 για	 να	 είναι	 αξιόλογο	 το	
αποτέλεσμα	και	τα	παιδιά	να	αισθάνονται	ικανοποίηση	και	περηφάνια…	οι	μαθητές	και	οι	
μαθήτριες	συμμετείχαν	ευχαρίστως,	το	θεωρούσαν	μάλιστα	τιμή	τους	και	μέχρι	τώρα	που	
με	 βλέπουν,	 καμαρώνουν	 γι’	 αυτά	 που	 κάναμε…	 το	 κλίμα	 που	 επικρατούσε	 ήταν	 πάρα	
πολύ	 καλό.	 Οι	 μαθητές	 εκτελούσαν	 με	 χαρά	 και	 υπερηφάνεια	 όλες	 τις	 εκδηλώσεις,	
συμμετείχαν	 κι	 αυτοί	 μετά	 χαράς…»	 και	 φαίνεται	 να	 αναγνωρίζει	 –και	 ταυτόχρονα	 να	
εύχεται-	 την	 καθολικότητα	 στην	 αποδοχή	 του	 κλίματος	 που	 δημιουργούσε	 ο	 επίσημος	
εθνικός	λόγος	στην	εκπαίδευση	αλλά	και	ευρύτερα	στην	κοινωνία.		
Ανάλογη	είναι	η	διάθεση	και	του	αφηγητή	Ν,	ο	οποίος	αναφέρει	«οι	μαθηταί	ολοπρόθυμα	
συμμετείχαν,	 αφού	 είχανε	 και	 τον	 πρωταγωνιστικό	 ρόλο,	 στεφάνια,	 καθαρισμός	 και	
στολισμός	του	σχολείου,	είχαμε	τις	επιγραφές	“ζήτω	το	έθνος”	και	άλλες…	φιλοδοξία	και	
των	δασκάλων	και	των	μαθητών	ήταν	να	παρουσιάσουμε	ό,	τι	το	καλύτερο…	τα	παιδιά	το	
χαίρονταν,	επειδή	ήταν	όλα	σε	πρωταγωνιστικό	ρόλο.	Το	κέρδος	τους	ήταν	μεγάλο.	Κυρίως	
με	την	απαθανάτιση	φωτογραφιών».	Ο	συγκεκριμένος	δάσκαλος	επιθυμεί,	όπως	φαίνεται	
από	 τη	 μαρτυρία	 του,	 να	 μείνουν	 στη	 μνήμη	 των	 μαθητών	 και	 των	 μελών	 της	 τοπικής	
κοινωνίας	οι	σχολικές	εκδηλώσεις	και	το	παιδαγωγικό	τους	αποτέλεσμα.	
Ακόμη	 πιο	 ενθουσιώδης	 και	 αισιόδοξη	 για	 την	 επίδραση	 του	 εθνικού	 λόγου	 στα	 παιδιά	
είναι	η	μαρτυρία	του	αφηγητή	Λ	«εκεί	στην	παρέλαση	φαινόταν	ότι	το	παιδί	αισθανόταν	
περήφανο	 για	 την	 Ελλάδα	 με	 τον	 τρόπο	 που	 παρήλαυνε,	 με	 τη	 λεβεντιά	 του,	 την	
κορμοστασιά	 του,	 την	 περπατησιά	 του	 και	 το	 απόγευμα	 γινόταν	 το	 θέατρο…	 και	 στις	
Κορυφές(ορεινό	χωριό	του	νομού)	που	ήμουν,	όλα	τα	παιδιά	είχαν	ποίημα	και	κάναμε	και	
σκετσάκι	 και	 στα	 Λιμενάρια	 (της	 Θάσου)	 πάλι	 το	 ίδιο,	 προετοιμάσαμε	 για	 ένα	 μεγάλο	
θέατρο	 και	 το	 βράδυ	 λαμπαδηφορία	 στους	 δρόμους	 και	 τραγουδούσαμε	 πάντα	 εθνικά	
τραγούδια…	Τα	παιδιά	είχαν	μόνο	αντίρρηση,	όταν	ήταν	υποχρεωμένα	να	υποδυθούν	τον	
Ομέρ	 Βρυώνη,	 κάποιον	 κακό,	 τους	 Τούρκους	 δεν	 τους	 θέλανε,	 δεν	 τους	 θέλανε	 αυτούς	
τους	ρόλους	των	εχθρών…».	Στην	τελευταία	αποστροφή	του	πληροφορητή	είναι	εμφανής	η	
κυρίαρχη	εκδοχή	της	αναπαράστασης	του	εθνικού	άλλου.		
Η	 προθυμία	 των	 μαθητών	 και	 των	 μαθητριών	 να	 συμμετέχουν	 στις	 επετειακές	 σχολικές	
εκδηλώσεις	επισημαίνεται	από	τον	αφηγητή	Λ	«τις	ανέμεναν	οι	μαθητές,	τις	επιδίωκαν	τις	
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γιορτές,	 είχαν	 αρεστεί	 με	 τις	 γιορτές	 που	 τους	 έκανα,	 ιδιαίτατα	 με	 τη	 γιορτή	 της	 25ης	
Μαρτίου.	Το	κλίμα	ήταν	λίαν	ευνοϊκό	για	τους	μαθητές…	η	πρωταγωνίστριά	μου	το	1970	
που	αρρώστησε,	 είχε	 40	πυρετό,	 και	 δεν	μπορέσαμε	 να	παρουσιάσουμε	 το	 θέατρο,	 μου	
έστειλε	μετά	γράμματα	και	μου	έλεγε	δεν	μπορώ	να	το	ξεχάσω,	κύριε,	που	δεν	κάναμε	το	
θέατρο…	Στεναχωριέμαι	ακόμα…».		
Την	επίδραση	της	εθνικής	αφήγησης	στους	μαθητές	και	στις	μαθήτριες	της,	πολλά	χρόνια	
μετά	την	αποφοίτησή	τους	από	το	γυμνάσιο,	επισημαίνει	η	αφηγήτρια	Ι	με	συγκίνηση	«κι	
ένας	μαθητής	μας	από	 τη	 Γραβούνα	ήρθε	 και	 μας	 βρήκε	μετά	από	30	 χρόνια	 “γεια	 σας,	
κυρία!	Ω	πατρίδα	μας	Ελλάδα,	ουρανός	και	γη	σε	ψάλλει…”	Πού	το	θυμάσαι;	Αφού	εσείς	
μας	 το	 μάθατε,	 μου	 λέει.	 Δηλαδή	 απ’	 όσα	 δίδαξα,	 αυτό	 του	 έμεινε…	 Όταν	 κάνουμε	
συναντήσεις	 μαθητών,	 επανειλημμένα	 τα	 παιδιά	 θυμούνται	 αυτά	 που	 κουβεντιάζαμε,	
αυτά	 που	 λέγαμε…»,	 ενώ	 αναφέρει	 για	 τη	 συμμετοχή	 των	 μαθητών	 στις	 εορταστικές	
εκδηλώσεις	«…τις	πιο	πολλές	φορές	συμμετείχαν	όλοι,	όσο	μπορούσαμε	 την	μεταδίδαμε	
τη	συγκίνηση».	
Η	 κριτική	 προσέγγιση	 του	 θέματος	 ποικίλλει	 από	 εκπαιδευτικό	 σε	 εκπαιδευτικό	 και	
διαφοροποιείται	ως	 προς	 τα	 κριτήρια	 και	 την	 ένταση.	Η	αφηγήτρια	 Ε	 αναδεικνύει	 άλλες	
πτυχές	 του	 θέματος,	 οι	 οποίες	 βασίζονται	 στην	 παιδαγωγική	 της	 ευαισθησία	 και	 στην	
ανάγκη	αποσύνδεσης	 των	εορταστικών	εκδηλώσεων	από	την	επιβολή	της	πειθαρχίας	και	
τη	χρήση	αυταρχικών	μεθόδων	για	την	εξασφάλιση	της	τάξης	μεταξύ	των	μαθητών	«…όταν	
ο	εορτασμός	ήταν	τυπικός,	το	παιδί	να	πει	το	ποίημα,	να	κάνει	ένα	λάθος	και	να	γελάσουν	
οι	άλλοι	από	κάτω,	αυτό	ήταν	το	παλιό…	τα	πρώτα	παιδιά	παρακολουθούσαν,	τα	τελευταία	
δεν	άκουγαν,	τα	παιδιά	αυτό	που	θυμούνται…	ότι	ο	δάσκαλος	τα	επανέφερε	στην	τάξη,	το	
άσχημο	ήταν	αυτό,	το	αναγκαστικό,	αυτό	δεν	ήταν	ωραίο	και	δεν	πρόσφερε	στα	παιδιά…».	
Ο	αφηγητής	Ζ	συμπορεύεται	με	την	άποψη	της	αφηγήτριας	Ε,	σημειώνοντας	ότι	«στη	μικτή	
γιορτή	 της	 25ης	 Μαρτίου,	 και	 θρησκευτική,	 δεν	 συμμετείχαν	 τα	 παιδιά	 των	 αιρέσεων	 ή	
άλλων	 θρησκευμάτων,	 π.χ.	 τα	 μουσουλμανάκια...»	 και	 σχετικά	 με	 τον	 παιδαγωγικό	
χαρακτήρα	των	εθνικών	γιορτών	σχολιάζει	 :	«…έπειτα	ήταν	και	ο	Έρβαρτος,	το	αυταρχικό	
σχολείο,	θα	κάνετε	αυτό,	θα	κάνετε	εκείνο,	προσοχή	όλοι,	ανάπαυση,	όρθιοι,	 χωριστά	οι	
τάξεις,	 τα	 παιδιά	 αντιδρούσαν	 αρνητικά	 σε	 αυτό	 το	 πράγμα,	 δεν	 χαλάρωναν	 να	 το	
απολαύσουν».	
Η	 αφηγήτρια	 Η	 εστιάζει	 στο	 περιεχόμενο	 των	 ομιλιών	 σε	 σχέση	 με	 τις	 αντιδράσεις	 των	
μαθητών	 «η	 παράθεση	 ιστορικών	 γεγονότων	 στην	 ιστορική	 ομιλία,	 σε	 τέτοιες	 ομιλίες	 τα	
παιδιά	συνήθως	δεν	καταλάβαιναν	πολλά	πράγματα»,	θεωρώντας	τες	δυσνόητες	για	τους	
μαθητές	και	τις	μαθήτριες.	Ο	αφηγητής	Κ	αντιμετωπίζει	πιο	θετικά	το	ζήτημα	και	εκφράζει	
τον	 προβληματισμό	 του	 για	 επιμέρους	 σημεία	 της	 εθνικής	 αφήγησης,	 που	 ενδέχεται	 να	
δυσκολέψουν	τα	παιδιά	του	δημοτικού	σχολείου	«τα	παιδιά	πάντα	αποκόμιζαν	πράγματα	
από	τις	γιορτές,	πέρα	από	το	ότι	ικανοποιούνται	προσωπικά,	μαθαίνουν	και	πράγματα…	το	
παιδί	δεν	καταλάβαινε	για	τις	θυσίες,	δεν	μπορούσε	ν’	αντιληφθεί	την	έννοια	της	θυσίας,	
όμως	 την	 παλικαριά	 μπορεί,	 αν	 του	 την	 τονίσεις	 και	 του	 την	 εξηγήσεις,	 πιο	 εύκολα	 την	
καταλαβαίνει…	 όταν	 το	 παιδί	 γίνει	 έφηβος,	 τότε	 μπορείς	 να	 κουβεντιάσεις	 καλύτερα…»,	
ενώ	ενδιαφέρον	παρουσιάζει	η	σύγκριση	που	κάνει	μεταξύ	πόλης	και	υπαίθρου	«τα	παιδιά	
της	πέμπτης	και	της	έκτης	μπορούσαν	να	πουν	ωραία	ποιήματα,	και	πιο	πολύ	στις	πόλεις,	
ήταν	καλύτερη	η	επίδοση	σε	σύγκριση	με	τα	χωριά,	που	τα	πράγματα	ήταν	δυσκολότερα».	
Σε	μια	τυπική,	σχεδόν	ουδέτερη	περιγραφή,	ο	αφηγητής	Θ	μεταφέρει	την	κατάσταση	στα	
γυμνάσια	της	πόλης	«όσον	αφορά	τη	συμμετοχή	των	μαθητών	στις	εθνικές	γιορτές…	αυτή	
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ήταν	 αυτονόητη,	 αναλάμβαναν	 πάντοτε	 με	 την	 καθοδήγηση	 κάποιου	 εκπαιδευτικού	
δραστηριότητες	 στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 των	 εκδηλώσεων…	 γινόταν	 πάντοτε	
διακόσμηση…	 στεφάνια,	 συνθήματα,	 για	 να	 γίνει	 εορταστική	 η	 ατμόσφαιρα…	 σ’	 αυτά	
ανέπτυσσαν	δραστηριότητα	τα	παιδιά,	κυρίως	των	μεγαλύτερων	τάξεων…	Το	ενδιαφέρον	
των	παιδιών	για	το	περιεχόμενο	των	επετειακών	ομιλιών	ήταν	μειωμένο,	ιδίως	για	ομιλίες	
που	το	περιεχόμενό	τους	είχε	καταντήσει	περιεχόμενο	ρουτίνας…».	Ωστόσο,	ο	αφηγητής	Θ	
αισθάνεται	την	ανάγκη	να	διευκρινίσει	ότι	«ανάλογο	με	το	θέμα,	τη	δομή	της	ομιλίας	και	
την	 ικανότητα	 του	 ομιλητή	 να	 κεντρίσει	 το	 ενδιαφέρον	 του	 ακροατηρίου,	 ήταν	 και	 το	
όφελος	που	εισέπρατταν	οι	μαθητές.	Βέβαια,	έπαιζε	ρόλο	η	προσωπικότητα	του	ομιλητή».	
	

Συμπεράσματα	
Ο	ρόλος	των	εκπαιδευτικών	στη	διαμεσολάβηση	και	αναπαραγωγή	της	κυρίαρχης	εθνικής	
ιστορικής	 αφήγησης	 είναι	 σημαντικός	 στο	 ελληνικό	 σχολείο,	 ιδίως	 μετά	 το	 πέρας	 του	
εμφυλίου	 πολέμου	 και	 τα	 ταραγμένα	 χρόνια	 της	 προβληματικής	 μετεμφυλιακής	
δημοκρατίας	 και	 της	 στρατιωτικής	 δικτατορίας	 μέχρι	 τη	 μεταπολίτευση.	 Το	 ελληνικό	
σχολείο,	 στο	 κοινωνικοπολιτικό	 αυτό	 πλαίσιο,	 διαμορφώνει	 εν	 πολλοίς	 την	 ιστορική	
συνείδηση,	καθώς	επιχειρεί	ν’	αναπαραστήσει	τον	συλλογικό	εαυτό	στο	παρελθόν.		
Αυτό	 επιτυγχάνεται	 με	 ποικίλα	 μέσα,	 όπως	 η	 διδασκαλία	 της	 σχολικής	 ιστορίας,	 η	
λογοτεχνία,	 οι	 σχολικές	 τελετουργίες,	 γιορτές,	 επέτειοι,	 πανηγυρικοί	 λόγοι,	 παρελάσεις,	
εκδρομές	 και	 έρανοι	 ιστορικού	 περιεχομένου,	 η	 εκμάθηση	 τραγουδιών	 και	 ποιημάτων	
εθνικοθρησκευτικού	 ενδιαφέροντος,	 η	 διοργάνωση	 θεατρικών	 παραστάσεων	 και	
γυμναστικών	επιδείξεων.	Η	ποικιλία	των	μέσων	αυτών	συγκροτούν	τη	συλλογική	μνήμη	της	
σχολικής	και	της	ευρύτερης	κοινότητας.	
Οι	 αναπαραστάσεις	 του	 παρελθόντος	 και	 της	 μνήμης	 των	 εμβληματικών	 ιστορικών	
γεγονότων	 της	 εθνικής	 ιστορίας	 αναπαράγουν	 τον	 κυρίαρχο	 λόγο	 της	 πολιτείας	 και	 τους	
κοινούς	 τόπους	 της	 δημόσιας	 ιστορίας,	 όπως	 καταγράφονται	 στις	 προφορικές	 μαρτυρίες	
των	 εκπαιδευτικών,	 οι	 οποίες	 παρείχαν	 πολύτιμο	 υλικό	 στην	 παρούσα	 ανακοίνωση.	 Στις	
καταγραφές	αυτές,	ωστόσο,	 	 εναλλάσσονται	ποικίλες	προσεγγίσεις	που	 κυμαίνονται	από	
την	 επικρότηση	 και	 αποδοχή	 του	 επίσημου	 πλαισίου	 μέχρι	 την	 ήπια	 έως	 έντονη	 κριτική	
στάση,	 χωρίς	 να	 αλλάζει	 η	 τελική	 αποτίμηση	 ως	 προς	 την	 επιρροή	 που	 άσκησαν	 στους	
μαθητές	και	στις	μαθήτριές	τους,	τουλάχιστον,	όπως	αποτιμάται	από	τους	ίδιους.	Επιρροή	
που	αποτιμάται	ως	σημαντική	από	τους	περισσότερους.	
Φαίνεται	ότι	ο	εθνικός	λόγος	ως	πρακτική	και	ως	μέσο	έκφρασης	 ιδεών,	αντιλήψεων	και	
συναισθημάτων	επηρεάζει	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες,	δηλαδή	ο	αντίκτυπος	του	λόγου	
αυτού	 είναι	 ισχυρός	 και	αποτυπώνεται	 στον	 τρόπο	που	αντιλαμβάνονται	 την	 ιστορία,	 το	
παρελθόν,	τον	εθνικό	εαυτό	και	τον	εθνικό	άλλο,	μέσα	από	τη	σκέψη	και	τη	συμπεριφορά	
τους,	τουλάχιστον	όπως	την	αντιλαμβάνονται	οι	ίδιοι	οι	εκπαιδευτικοί	που	οργάνωναν	τις	
σχολικές	 επετειακές	 εκδηλώσεις	 και	 εκφωνούσαν	 τους	πανηγυρικούς	 λόγους.	Ομιλίες	 με	
ισχυρό	 συναισθηματικό	 φορτίο	 και	 περιεχόμενο,	 το	 οποίο	 αντλούνταν	 από	 τις	 επίσημες	
εγκυκλίους,	 τα	 σχολικά	 βιβλία	 και,	 συμπληρωματικά,	 από	 την	 εθνικοπατριωτική	
βιβλιογραφία,	 που	 προτεινόταν	 από	 το	 ίδιο	 το	 Υπουργείο.	 Περιεχόμενο	 που	 συνίστατο	
στον	εθνοκεντρισμό,	στην	προβολή	του	ηγέτη	και	του	ήρωα,	στην	αποθέωση	του	εθνικού	
εαυτού	 και	 στην	 υποτίμηση	 του	 εθνικού	 άλλου,	 στην	 έννοια	 της	 θυσίας	 και	 της	 θεϊκής	
παρέμβασης	στην	ιστορία.	
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Παρά	την	κοινή	και	στενά	ελεγχόμενη	ιδεολογική	γραμμή,	που	κινούνταν	στο	πλαίσιο	του	
ελληνοχριστιανισμού,		οι	εμπειρίες	και	οι	εκτιμήσεις	των	εκπαιδευτικών	για	την	επίδραση	
του	 σχολικού	 επετειακού	 λόγου	 στα	 παιδιά,	 διαφοροποιούνται,	 καθώς	 κινούνται	 από	 τη	
μετριοπάθεια,	 την	 ικανοποίηση	 της	 συμμετοχής	 ως	 τη	 συγκίνηση,	 το	 αίσθημα	 του	
πατριωτισμού,	την	περηφάνια,	την	προθυμία	για	συμμετοχή,	ενώ	απολήγουν	-σε	κάποιες	
περιπτώσεις-	 στον	 σκεπτικισμό	 και	 τον	 παιδαγωγικό	 προβληματισμό	 για	 τη	 σκοπιμότητα	
των	επετειακών	αυτών	εκδηλώσεων,	στοιχεία	που	υπογραμμίζουν	τον	σύνθετο	χαρακτήρα	
της	αποτίμησης	του	θέματος.		
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Αναπληρώτριες	στην	Ελλάδα	της	οικονομικής	κρίσης	και	
μητρότητα	

	
	

Αναστασία	Τσούνη		
Εκπαιδευτικός	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	Γενικής	και	Ειδικής	Αγωγής	

	
	

Περίληψη	
Στην	ανακοίνωση	πρόκειται	να	παρουσιαστούν	τα	αποτελέσματα		έρευνας,	η	οποία	αφορά	την	εφαρμογή	της	
κοινωνικής	 πολιτικής	 της	 Ελλάδας	 σε	 ένα	 ευρύ	 τμήμα	 γυναικών	 που	 εργάζονται	 στη	 δημόσια	 εκπαίδευση.	
Συμμετέχουν	γυναίκες	από	όλη	την	Ελλάδα,	οι	οποίες	απαντούν	σε	ερωτηματολόγιο	με	ερωτήσεις	κλειστού	
και	ανοιχτού	τύπου.	Τα	ζητήματα	στα	οποία	γίνεται	αναφορά	είναι	η	τεκνοποίηση,	η	περίοδος	της	κύησης	και	
η	μεταγεννητική	 	περίοδος	σε	συνάρτηση	με	 την	 εργασία.	 Στόχος	 της	 έρευνας	είναι	 να	αναδειχθεί	η	σχέση	
μητρότητας	 και	 εργασίας	 στις	 αναπληρώτριες	 εκπαιδευτικούς	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	
Εκπαίδευσης,	μέσα	από	 τη	δική	 τους	ματιά.	Κατά	πόσο	η	σύγχρονη	Ελληνίδα	αναπληρώτρια	εκπαιδευτικός	
στηρίζεται	από	το	ελληνικό	κράτος	στην	προσπάθεια	τεκνοποίησης	και	ανατροφής	των	τέκνων	της;	Ποια	είναι	
τα	 δικαιώματά	 της	 και	 ποια	 προβλήματα	 αναδύονται	 μέσα	 από	 το	 ισχύον	 σύστημα;	 Ποια	 η	 επίδραση	 της	
οικονομικής	κρίσης;	Η	έρευνα,	εκτός	από	την	ανάδειξη	προβλημάτων,	επιδιώκει	να	επισημάνει	και	τρόπους	
με	 τους	 οποίους	 η	 ελληνική	 πολιτεία	 μπορεί	 να	 υποστηρίξει	 τη	 σύγχρονη	 γυναίκα,	 η	 οποία	 επιθυμεί	 να	
συνδυάσει	αρμονικά	την	επαγγελματική	της	απασχόληση	με	το	ρόλο	της	μητέρας.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Μητρότητα,	Αναπληρώτριες,	Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση,	Τεκνοποίηση	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
«Κι	 ένα	 τέταρτο	 μητέρας	 αρκεί	 για	 δέκα	 ζωές	 και	 πάλι	 κάτι	 θα	 περισσέψει	 που	 να	 το	
ανακράξεις	 σε	 στιγμή	 μεγάλου	 κινδύνου».	 Με	 αυτά	 τα	 λόγια	 ο	 Οδυσσέας	 Ελύτης	
αναφέρεται	στη	μητρότητα.		
Ο	ρόλος	 του	γυναικείου	φύλου	άλλαξε	με	πολλούς	 τρόπους	και	η	γυναίκα	εξελίχθηκε	σε	
διάφορους	τομείς	τους	τελευταίους	αιώνες.	Οι	σύγχρονες	αντιλήψεις	αναφέρονται	σαφώς	
στην	 πολυπλοκότητα	 του	 γυναικείου	 ρόλου	 και	 όχι	 στη	 δέσμευση	 της	 γυναίκας	
αποκλειστικά	 ως	 τίκτουσα	 και	 τροφός	 των	 παιδιών	 (Ρήγα,	 1991).	 Παρ’	 όλ’	 αυτά,	 η	
μετάβαση	στη	μητρότητα	σηματοδοτεί	αλλεπάλληλες	αλλαγές	στη	ζωή	μιας	γυναίκας,	που	
προσαρμόζεται	 σε	 ένα	 νέο,	 δύσκολο	 ρόλο	 και	 βιώνει	 έντονα	 τις	 νέες,	 σωματικές,	
ψυχολογικές	 και	 συναισθηματικές	αλλαγές.	Η	 μέλλουσα	μητέρα	αναλαμβάνει	 αυξημένες	
ευθύνες,	 επειδή	οι	συνθήκες	 της	σύγχρονης	κοινωνίας	απαιτούν	 τη	 γυναίκα	εργαζόμενη,	
συνδυάζοντας	αρμονικά	εργασία	και	μητρότητα,	ειδικότερα	την	τελευταία	δεκαετία	με	την	
αισθητή	 παρουσία	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 στη	 χώρα	 μας.	 Η	 ανάγκη	 σταθερού	
εισοδήματος,	αλλά	και	η	δημιουργία	οικογένειας	πρέπει	να	συνυπάρξουν	αρμονικά,	χωρίς	
κάποια	 από	 αυτές	 να	 μπει	 σε	 δεύτερη	 μοίρα.	 Κάτι	 τέτοιο,	 όμως,	 απαιτεί	 τις	 κατάλληλες	
συνθήκες,	το	κατάλληλο	πλαίσιο.	
Ο	Διεθνής	Χάρτης	των	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου	(18/10/1961,	κύρωση	με	Ν.	1426/1984)	
περιλαμβάνει	διατάξεις	προστατευτικές	προς	τη	μητρότητα,	όπως	επίσης	και	το	Σύνταγμα	
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(άρθρο	 21	 παρ.1),	 που	 αναφέρει	 πως	 η	 οικογένεια	 και	 η	 μητρότητα	 τελούν	 υπό	 την	
προστασία	 του	 κράτους	 (άρθρο	 16	 της	 Οικουμενικής	 Διακήρυξης	 των	 Ανθρωπίνων	
Δικαιωμάτων1).	Ο	όρος	«μητρότητα»,	σύμφωνα	με	τον	Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Χάρτη/άρθρο	
27,	 καλύπτει	 την	 περίοδο	 από	 τη	 σύλληψη	 έως	 και	 το	 θηλασμό	 (Περράκη-Ληξουριώτη,	
1990).	 Έτσι,	 λοιπόν,	 αναγνωρίζεται	 ότι	 «έγκυος»	 είναι	 κάθε	 γυναίκα	 που	 βρίσκεται	 σε	
κατάσταση	 κύησης,	 «λεχώνα»	 είναι	αυτή	που	διανύει	 το	στάδιο	μετά	 τον	 τοκετό	 και	 για	
τους	 δύο	 επόμενους	 μήνες,	 ενώ	 «θηλάζουσα»	 (γαλουχούσα),	 είναι	 αυτή	 που	 θηλάζει	
(γαλουχεί)	το	βρέφος	για	χρονικό	διάστημα	μέχρι	ένα	έτος	από	τον	τοκετό,	σύμφωνα	με	το	
άρθρο	 2	 του	 Π.Δ.	 176/97.	 Οι	 ανωτέρω	 ορολογίες	 δεν	 αλλάζουν	 στην	 περίπτωση	 που	 οι	
γυναίκες	είναι	εργαζόμενες	(Καζάκου	κ.α.,	2004).	
Στην	 παρούσα	 έρευνα	 γίνεται	 αναφορά	 στις	 αναπληρώτριες	 εκπαιδευτικούς,	 οι	 οποίες	
βιώνουν	 την	 εμπειρία	 της	 μητρότητας	 και	 καταβάλλεται	 μεγάλη	 προσπάθεια	 από	 την	
πλευρά	τους	να	υπάρξει	το	κατάλληλο	«ταίριασμα»	αυτών	των	δύο,	καθώς	τα	δικαιώματά	
τους	ως	μητέρων	είναι	μετρημένα	στα	δάκτυλα	του	ενός	χεριού.	
	

Μεθοδολογία	
Στην	 Ελλάδα	 έγιναν	 πολλές	 έρευνες	 για	 τη	 γυναικεία	 εργασία,	 καλύπτοντας	 ένα	 ευρύ	
φάσμα	 των	 κοινωνικών	 επιστημών.	 Μελετήθηκαν	 θέματα	 ισότητας	 σε	 αμοιβές,	
συντάξεις/ασφαλίσεις,	αναδείχθηκε	η	επιρροή	της	οικογένειας	στον	εργασιακό	τομέα	και	
αντιστρόφως,	εξετάστηκε	η	σχέση	της	γυναικείας	εργασίας	με	το	οικονομικό	πλαίσιο	και	τις	
ανάγκες	 του	 ζευγαριού,	 αλλά	 και	 της	 γονιμότητας	 με	 τη	 γυναικεία	 εργασία.	 Επίσης,	 σε	
πολλές	 δημοσιεύσεις	 διαφαίνεται	 η	 σχέση	 της	 γυναικείας	 εργασίας	 με	 τις	 έμφυλες	
διαφορές,	 καθώς	 η	 «αμειβόμενη	 εργασία»	 νοείται	 ως	 «παραγωγική	 απασχόληση»	 και	
πραγματοποιείται	κυρίως	από	άνδρες,	ενώ	για	 τις	γυναίκες	υπάρχει	η	«ευέλικτη	μορφή»	
απασχόλησης.	Η	γυναικεία	απασχόληση	συνδέεται	συχνά	με	τα	γεγονότα	του	κύκλου	ζωής	
και	γονιμότητας,	καθώς	η	εργασία	διακόπτεται	λόγω	γάμου	ή	παιδιών.	Επιπλέον	υπάρχουν	
ερευνητικά	δεδομένα	για	τη	μετανάστευση	(για	λόγους	εύρεσης	εργασίας),	αλλά	και	για	τις	
νέες	τεχνολογίες	(και	το	πώς	ενισχύεται	η	χρήση	τους	από	το	αντρικό	φύλο	και	όχι	από	το	
γυναικείο).	Τέλος,	κάποιες	έρευνες	δείχνουν	ότι	η	εργασιακή	θέση	της	γυναίκας	σχετίζεται	
με	 τη	 θέση	 της	 στην	 οικογένεια	 (μερική	 απασχόληση:	 συνδυασμός	 με	 οικογενειακές	
υποχρεώσεις),	 ενώ	 κάποιες	άλλες	σχετίζονται	 με	 τον	αγροτικό	 τομέα	παραγωγής	 και	 τον	
τουριστικό	 τομέα	 (Νάζου,	 2002).	 Σύμφωνα	 με	 τα	 παραπάνω,	 φαίνεται	 ότι	 δεν	 έχει	 γίνει	
καμία	 έρευνα	 στην	 Ελλάδα,	 η	 οποία	 συσχετίζει	 τον	 εργασιακό	 τομέα	 των	 αναπληρωτών	
εκπαιδευτικών	 με	 τη	 μητρότητα.	 Αυτό	 το	 κενό,	 προσπαθεί	 να	 καλύψει	 η	 παρούσα	
ερευνητική	εργασία,	αναδεικνύοντας	τα	προβλήματα	του	χώρου.	
Η	 έρευνα	 διεξήχθη	 από	 τα	 τέλη	 του	 2017	 (Δεκέμβριος)	 έως	 τις	 αρχές	 του	 2018	
(Φεβρουάριος).	Οι	συμμετέχουσες	ήταν	αναπληρώτριες	εκπαιδευτικοί	Πρωτοβάθμιας	και	
Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 και	 στο	 άθροισμά	 τους	 ήταν	 εκατόν	 πενήντα	 εννέα.	 Το	
δείγμα	 συλλέχθηκε	 με	 απλή	 τυχαία	 δειγματοληψία	 από	 όλη	 την	 Ελλάδα.	 Χορηγήθηκε	
ερωτηματολόγιο	(σε	ηλεκτρονική	μορφή)	και	απαντήθηκαν	τριάντα	μία	ερωτήσεις	(κάποιες	
με	 επιπλέον	 υπό-ερωτήματα),	 εκ	 των	 οποίων	 οι	 δεκαεννέα	 ήταν	 ανοιχτού	 τύπου	 και	 οι	
δώδεκα	 ήταν	 κλειστού	 τύπου.	 Η	 στατιστική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 για	 τις	 ερωτήσεις	
κλειστού	τύπου	έγινε	με	το	Στατιστικό	πακέτο	SPSS	Statistics	22.	
																																																																				
	
1  Βλ. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 
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Αποτελέσματα	
Δημογραφικά	στοιχεία	

Το	πλήθος	των	δασκάλων	που	συμμετείχαν	στην	έρευνα	ήταν	εκατόν	πενήντα	εννέα.	Στην	
Πρωτοβάθμια	Εκπαίδευση	ανήκαν	ενενήντα	(56,6%)	και	στη	Δευτεροβάθμια	ανήκαν	εξήντα	
εννέα	 γυναίκες	 (43,4%).	 Υπήρχαν	 εκατόν	 πενήντα	 πέντε	 έγγαμες	 (97,5%)	 και	 τέσσερις	
διαζευγμένες	 (2,5%).	 Ενενήντα	 τέσσερις	 γυναίκες	 είχαν	 από	 ένα	 παιδί	 (59,1%),	 πενήντα	
οκτώ	είχαν	από	δύο	παιδιά	(36,5%),	τρείς	είχαν	από	τρία	παιδιά	(1,9%),	δύο	γυναίκες	κατά	
τη	 διάρκεια	 της	 έρευνας	βρίσκονταν	σε	 κύηση	 (1,3%)	 και	ακόμη	δύο	 κυοφορούσαν,	 ενώ	
είχαν	ήδη	από	ένα	παιδί	(1,3%).	
Σχετικά	με	 το	επίπεδο	σπουδών	των	εκπαιδευτικών,	πενήντα	δύο	άτομα	είχαν	 το	βασικό	
πτυχίο	 σπουδών	 (32,1%),	 ενενήντα	 τρείς	 ήταν	 κάτοχοι	 μεταπτυχιακού	 τίτλου	 σπουδών	
(58,5%),	μόλις	επτά	δήλωσαν	κάτοχοι	διδακτορικού	 (4,4%),	μία	ήταν	απόφοιτος	Τεχνικού	
Επαγγελματικού	 Εκπαιδευτήριου	 (0,6%),	 πέντε	 ήταν	 απόφοιτες	 Ινστιτούτου	
Επαγγελματικής	Κατάρτισης	 (3,1%),	 μία	ήταν	υποψήφια	διδάκτωρ	 (0,6%),	 ενώ,	 τέλος	μία	
γυναίκα	δήλωσε	κάτοχος	δεύτερου	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού	(0,6%).		
Στο	ηλικιακό	φάσμα	{22-25}	βρέθηκαν	μόλις	δύο	γυναίκες	(1,3%),	στο	ηλικιακό	φάσμα	{26-
30}	 το	 πλήθος	 των	 γυναικών	 ήταν	 είκοσι	 εννέα	 (18,2%),	 στο	 ηλικιακό	 φάσμα	 {31-35}	
ανήκαν	εβδομήντα	γυναίκες	(44%),	στο	ηλικιακό	φάσμα	{36-40}	ήταν	πενήντα	(31,4%),	στο	
ηλικιακό	 φάσμα	 {40-45}	 ανήκαν	 μόλις	 επτά	 γυναίκες	 (4,4%),	 ενώ,	 τέλος,	 στο	 ηλικιακό	
φάσμα	{45	και	άνω}	βρέθηκε	μία	μόνο	γυναίκα	(0,6%).	
Οι	 ηλικίες	 των	 παιδιών	 των	 εκπαιδευτικών	 ήταν	 οι	 εξής:	 δύο	 γυναίκες	 ανέφεραν	 πως	
βρίσκονταν	σε	κύηση	(1,3%),	δύο	γυναίκες	ανέφεραν	πως	βρίσκονταν	σε	κύηση	και	είχαν	
ακόμη	ένα	παιδί	προσχολικής	ηλικίας	 (1,3%),	 τριάντα	πέντε	γυναίκες	δήλωσαν	πως	είχαν	
παιδί	κάτω	των	12	μηνών	(22%),	επτά	γυναίκες	είχαν	παιδί	ενός	έτους	(4,4%),	είκοσι	δύο	
γυναίκες	είχαν	παιδί	δύο	ετών	(13,8%),	δώδεκα	γυναίκες	δήλωσαν	πως	το	παιδί	τους	ήταν	
τριών	ετών	(7,5%),	έξι	γυναίκες	ανέφεραν	πως	το	παιδί	τους	ήταν	τεσσάρων	ετών	(3,8%),	
ενώ	παιδί	ηλικίας	πέντε	ετών	δήλωσαν	πως	είχαν	εννέα	γυναίκες	 (5,7%).	 Επιπλέον,	δέκα	
εκπαιδευτικοί	ανέφεραν	πως	το	παιδί	τους	ήταν	σχολικής	ηλικίας	(6-12	ετών)	(6,3%),	ενώ	
μόλις	τρεις	γυναίκες	ανέφεραν	πως	τα	παιδιά	τους	ήταν	ενήλικα	(1,9%).	Τέλος,	οι	γυναίκες	
που	είχαν	παραπάνω	του	ενός	παιδιού	(προσχολικής	ηλικίας)	ήταν	τριάντα	έξι	(22,6%),	ενώ	
αυτές	που	είχαν	δύο	παιδιά	προσχολικής	και	σχολικής	ηλικίας	ήταν	δεκαπέντε	(9,4%).	
Σχετικά	 με	 την	 προϋπηρεσία	 των	 δασκάλων,	 έξι	 δήλωσαν	 πως	 είχαν	 μόνο	 ένα	 έτος	 που	
εργάζονταν	(3,8%),	δέκα	ανέφεραν	πως	είχαν	τρία	χρόνια	προϋπηρεσίας	(6,3%),	δεκαεπτά	
δήλωσαν	 τέσσερα	 χρόνια	 προϋπηρεσίας	 (10,7%),	 ενώ	 δεκαεννέα	 είχαν	 πέντε	 χρόνια	
προϋπηρεσίας	 (11,9%).	 Επιπλέον,	 οκτώ	 δήλωσαν	 έξι	 χρόνια	 προϋπηρεσίας	 (5,0%),	
δεκαοκτώ	 ανέφεραν	 επτά	 χρόνια	 προϋπηρεσίας	 (11,3%)	 και	 δεκαεπτά	 δήλωσαν	 πως	
εργάζονταν	για	οκτώ	έτη	(10,7%).	Δεκατρείς	δασκάλες	ανέφεραν	πως	η	προϋπηρεσία	τους	
ανέρχεται	στα	εννέα	έτη	 (8,2%),	είκοσι	έξι	δηλώσαν	πως	βρίσκονται	για	δέκα	χρόνια	στα	
σχολεία	 (16,4%),	 ενώ	 έξι	 είχαν	 προϋπηρεσία	 έντεκα	 ετών	 (3,8%).	 Επίσης	 δώδεκα	 χρόνια	
δουλειάς	 δήλωσαν	 πέντε	 εκπαιδευτικοί	 (3,1%),	 ενώ	 δεκατρία	 (2,5%)	 και	 δεκατέσσερα	
χρόνια	 προϋπηρεσίας	 ανέφεραν	 από	 τέσσερις	 αντιστοίχως	 δασκάλες	 (2,5%).	 Τέλος,	
δεκαπέντε	 χρόνια	 «στα	 θρανία»	 δήλωσαν	 πως	 έχουν	 έξι	 εκπαιδευτικοί	 (3,8%).	 Ο	 μέσος	
όρος	εργασιακής	προϋπηρεσίας	ήταν	7,6	διδακτικά	έτη.	
Σχετικά	με	το	επάγγελμα	των	συζύγων	των	εκπαιδευτικών,	οι	μισθωτοί	στο	δημόσιο	τομέα	
ήταν	 πενήντα	 έξι	 (35,2%)	 και	 οι	 μισθωτοί	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 ήταν	 πενήντα	 τέσσερις	



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

789									

(34%).	 Επιπλέον,	 σαράντα	δύο	ήταν	 ελεύθεροι	 επαγγελματίες	 (26,4%)	 και	 επτά	δήλωσαν	
άνεργοι	(4,4%).	
Όσον	αφορά	στις	ειδικότητες	των	γυναικών,	οι	είκοσι	οκτώ	ήταν	(ΠΕ71)	δασκάλες	ειδικής	
αγωγής	(17,6%),	δεκαέξι	(10,1%)	ήταν	δασκάλες	γενικής	αγωγής	(ΠΕ70),	πέντε	(3,1%)	ήταν	
νηπιαγωγοί	 ειδικής	 αγωγής	 (ΠΕ61),	 δύο	 ήταν	 δασκάλες	 γενικής	 αγωγής	 (1,3%)	 με	
προϋπηρεσία	 στην	 ειδική	 αγωγή	 (ΠΕ70.50),	 τρεις	 (1,9%)	 ανήκαν	 σε	 Ειδικό	 Βοηθητικό	
Προσωπικό	 {Λογοθεραπεύτριες}	 (ΠΕ21),	 εννιά	 γυναίκες	 (5,7%)	 ήταν	Μουσικοί	 (ΠΕ16.01),	
πέντε	 ήταν	 Κοινωνικοί	 Λειτουργοί	 (ΠΕ30)	 (3,1%),	 ενώ	 τέσσερις	 ανήκαν	 στον	 κλάδο	 των	
Ψυχολόγων	 (ΠΕ23)	 (2,5%).	Ακόμη,	πέντε	ήταν	Αγγλικής	Γλώσσας	 (ΠΕ06),	πέντε	Θεατρικής	
Αγωγής	 (ΠΕ32)	 και	 πέντε	 ήταν	 Εικαστικοί	 (ΠΕ08),	 κάθε	 κλάδος	 σε	 ποσοστό	 3,1%.	 	 Μία	
γυναίκα	(0,6%)	ήταν	καθηγήτρια	Γερμανικής	Γλώσσας	(ΠΕ07)	και	δύο	ήταν	Φυσικής	Αγωγής	
(1,3%)	 με	 εξειδίκευση	 στην	 Ειδική	 Αγωγή	 (ΠΕ11.50).	 Πέντε	 γυναίκες	 ανήκαν	 στο	 Ειδικό	
Βοηθητικό	 Προσωπικό	 (3,1%),	 ενώ	 μία	 μόνο	 ήταν	 Βρεφοκόμος	 Ειδικής	 Αγωγής	 (ΠΕ	
18.33.50).	 Οι	 νηπιαγωγοί	 γενικής	 αγωγής	 (ΠΕ60)	 ήταν	 δώδεκα	 (7,5%),	 ενώ	 οι	 Φιλόλογοι	
Ειδικής	 Αγωγής	 και	 Εκπαίδευσης	 (ΠΕ	 02.50)	 ήταν	 δεκαπέντε	 (9,4%).	 Την	 ειδικότητα	 των	
Μαθηματικών	(ΠΕ03)	γενικής	αγωγής	είχαν	τέσσερις	γυναίκες	(2,5%),	ενώ	υπήρχε	μια	μόνο	
Μαθηματικός	 Ειδικής	 Αγωγής	 (ΠΕ03.50)	 (0,6%).	 Μία	 γυναίκα	 επιπλέον	 (0,6%)	 ήταν	
απόφοιτος	 Τουριστικών	 Επιχειρήσεων	 (ΠΕ18.35),	 υπήρχαν	 δύο	 Κοινωνιολόγοι	 (1,3%)	
(ΠΕ10),	 τρεις	 Γεωλόγοι	 Ειδικής	 Αγωγής	 (ΠΕ04.05)	 (3,9%),	 ενώ	 οι	 Φιλόλογοι	 (ΠΕ02)	 ήταν	
εννέα	(5,7%).	Επιπλέον	μια	γυναίκα	ήταν	Φιλόλογος	(ΠΕ02)	και	μία	ήταν	Μουσικός	(ΠΕ16)	
(0,6%).	 Ακόμη	 υπήρξε	 μία	 Μηχανολόγος	 (ΠΕ17.02),	 μια	 με	 ειδικότητα	 Θερμοκηπιακών	
Καλλιεργειών-Ανθοκομίας	 Ειδικής	 Αγωγής	 (ΠΕ18.30.50),	 μια	 Τεχνολόγος	 Γεωπόνος	
(ΠΕ18.12)	 και	μια	Κοινωνικής	Εργασίας	Ειδικής	Αγωγής	 (ΠΕ18.09.50),	 έκαστη	με	ποσοστό	
0,6%.	 Επιπροσθέτως,	 υπήρξαν	 τρείς	 Χημικοί	 Ειδικής	 Αγωγής	 (ΠΕ04.02.50)	 (1,9%),	 μία	
Μηχανολόγων	 ΤΕΙ	 (ΠΕ17.06)	 (0,6%),	 δύο	Φυσικής	 (ΠΕ04)	 (1,3%),	 μία	 Βιολόγος	 (ΠΕ04.04)	
(0,6%)	 και	 τέλος,	 δύο	 γυναίκες	 δήλωσαν	 πως	 ήταν	 εκπαιδευτικοί	 Πληροφορικής	 (ΠΕ20)	
(1,3%).	
Σχετικά	με	τη	μόνιμη	κατοικία:	πέντε	 (3,1%)	εκπαιδευτικοί	δήλωσαν	μόνιμοι	κάτοικοι	 της	
Θράκης,	 πενήντα	 έξι	 δήλωσαν	 κάτοικοι	 Μακεδονίας	 (35,2%),	 πέντε	 (3,1%)	 ήταν	 από	
Ήπειρο,	 δεκαεννέα	 από	 Θεσσαλία	 (11,9%),	 πενήντα	 δύο	 δήλωσαν	 κάτοικοι	 Στερεάς	
Ελλάδας	(32,7%),	μόλις	τέσσερις	ήταν	από	Πελοπόννησο	(2,5%),	εννέα	ανέφεραν	ως	τόπο	
κατοικίας	 την	 Κρήτη	 (5,7%),	 επτά,	 τα	 νησιά	 του	 Αιγαίου	 (4,4%)	 και	 τέλος	 μόλις	 δύο	
δήλωσαν	τα	νησιά	του	Ιονίου	(1,3%).	
Σχετικά	με	τον	τόπο	πρόσληψής	τους,	κατά	την	τελευταία	πενταετία	πριν	την	εγκυμοσύνη	
τους,	ενενήντα	επτά	(61%)	ανέφεραν	πως	η	πρόσληψή	τους	ήταν	κοντά	στον	τόπο	μόνιμης	
κατοικίας	τους,	ενώ	εξήντα	δύο	ανέφεραν	πως	η	πρόσληψή	τους	ήταν	μακριά	από	αυτόν	
(39%).	
	

Τεκνοποίηση	και	εργασία	
Η	εργασία	των	αναπληρωτών	έχει	ένα	μεγάλο	βαθμό	δυσκολίας,	καθώς	υπάρχει	τεράστια	
αβεβαιότητα	 κάθε	 χρονιά	 για	 το	 χρόνο	 και	 τον	 τόπο	 πρόσληψης,	 καθώς	 και	 το	 πλαίσιο	
εργασίας.	Φυσικά	εδώ	συγκαταλέγονται	και	όλα	τα	επακόλουθα	μιας	τέτοιας	«νομαδικής»	
ζωής,	 κατά	 την	 οποία	 εγκαταλείπεται	 προσωρινά	 η	μόνιμη	 κατοικία,	 η	 οικογένεια	 και	 οι	
φίλοι	 και	 ο	 αναπληρωτής	 εκπαιδευτικός	 ξενιτεύεται	 για	 κάποιο	 συγκεκριμένο	 χρονικό	
διάστημα.	Εδώ	απαιτείται	ο	ίδιος	να	βρίσκεται	σε	πλήρη	ετοιμότητα,	καθώς	κυριολεκτικά	
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ανά	πάσα	ώρα	και	στιγμή	ανακοινώνονται	οι	προσλήψεις	και	ο	 ίδιος	πρέπει	 να	έχει	όλα	
του	τα	υπάρχοντα	έτοιμα	(ρούχα,	βιβλία,	οικοκυρικά	είδη,	κλπ.)	για	να	φύγει	με	το	πρώτο	
διαθέσιμο	μέσο	μεταφοράς	προς	τον	τόπο	πρόσληψής	του.		
Η	πλειοψηφία	των	εκπαιδευτικών,	λοιπόν,	ανέφερε	πως	η	απόφαση	για	τεκνοποίηση	δεν	
επηρεάστηκε	από	τη	φύση	της	εργασίας	τους.	Ο	αριθμός	αυτών	ανέρχεται	στις	ογδόντα	έξι	
γυναίκες	(54,1%).	Χαρακτηριστικά	είπαν:	«Δεν	επηρέασε,	γιατί	έχει	γίνει	βίωμα	το	να	είμαι	
αναπληρώτρια!»	(Δ65),	«Μάλλον	όχι,	καθώς	έκανα	παιδί	όταν	αισθάνθηκα	έτοιμη.	Φυσικά	
με	αρκετό	άγχος	λόγω	της	εργασιακής	μας	φύσης.	Σκεφτόμουν	το	μετά,	ποιός	θα	προσέχει	
το	μωρό,	πως	θα	μπορέσω	να	διατηρήσω	τη	σειρά	μου	στον	πίνακα,	μη	θέλοντας	να	χάσω	
κάποια	χρονιά	για	λόγους	προϋπηρεσίας»	(Δ1),	«Δεν	με	επηρέασε	καθόλου	το	επάγγελμά	
μου»	 (Δ50),	 «Τέθηκε	 θέμα	 προτεραιοτήτων	 κι	 έτσι	 ασχέτων	 των	 μη	 ευνοϊκών	 συνθηκών	
στην	 εργασία	 μου,	 ήταν	 συνειδητή	 η	 επιλογή	 στην	 απόκτηση	 του	 παιδιού»	 (Δ2).	 Την	
αντίθετη	 άποψη	 εξέφρασαν	 οι	 υπόλοιπες	 εβδομήντα	 τρεις	 (45,9%),	 οι	 οποίες	 ανέφεραν	
πως	 η	 εργασία	 τους	 επηρέασε	 την	 απόφασή	 τους	 για	 τεκνοποίηση.	 Χαρακτηριστικά	
αναφέρθηκαν	τα	εξής:	«Έγινε	με	μεγάλο	φόβο,	λόγω	αβεβαιότητας»	(Δ72),	«Καθυστέρησα	
να	 τεκνοποιήσω,	 γιατί	 δεν	 ήθελα	 να	 μεγαλώνω	 το	 παιδί	 μου	 μακριά	 από	 το	 σπίτι	 μου»	
(Δ65),	 «Ανέβαλλα	 γιατί	 περίμενα	 να	 διοριστώ	 πρώτα»	 (Δ143),	 «Όλα	 ήταν	
προγραμματισμένα	για	να	μπορέσω	να	ανταποκριθώ	στις	δύσκολες	συνθήκες	εργασίας	με	
τόσο	μικρή	άδεια	κύησης	και	λοχείας	 (…)	 (Δ139),	«Επηρεάστηκε	η	χρονική	περίοδος	κατά	
την	 οποία	 ξεκίνησαν	 οι	 προσπάθειες	 σύλληψης.	 Αυτές	 άρχισαν	 τον	 Απρίλιο,	 ώστε	 εάν	
έμενα	άμεσα	έγκυος,	να	μεσολαβούσε	καλοκαίρι	για	να	ανακάμψω	από	πιθανές	ναυτίες»	
(Δ121),	«Βεβαίως,	πρώτον,	λόγω	της	ολιγόμηνης	άδειας	κύησης	και	ανατροφής,	δεύτερον,	
λόγω	 της	 μη	 παροχής	 του	 επιδόματος	 του	 ΟΑΕΔ	 στις	 αναπληρώτριες	 μητέρες,	 τρίτον,	
εξαιτίας	της	αβεβαιότητας	πρόσληψης	στον	τόπο	διαμονής	μου	στη	διάρκεια	της	κύησης»	
(Δ94),	«Το	ανέβαλα	λόγω	της	εργασιακής	φύσης	και	αβεβαιότητας	για	το	αν	θα	δουλεύω	
κάθε	χρόνο»	(Δ61),	«Επηρέασε	πάρα	πολύ.	Αβεβαιότητα	για	την	πορεία	της	εγκυμοσύνης	
και	 την	απώλεια	μορίων	σε	περίπτωση	επαπειλούμενης	 κύησης,	 οικονομική	αβεβαιότητα	
και	οι	 τέσσερις	μόνο	μήνες	άδειας	καθιστούν	αδύνατο	το	ενδεχόμενο	δεύτερου	παιδιού»	
(Δ82),	«Ναι.	Φρόντισα	να	μείνω	έγκυος	καλοκαίρι,	ώστε	να	μη	φύγω	στα	μέσα	της	χρονιάς	
και	να	χρειαστεί	να	επιστρέψω	με	το	μωρό	πολύ	μικρό»	(Δ122).	
Η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 αναπληρωτριών	 περιόρισε	 τις	 επιλογές	 περιοχών	 στη	
δήλωση	 των	αναπληρωτών,	 έτσι	ώστε	 να	είναι	σε	θέση	να	ανταπεξέλθει	στις	απαιτήσεις	
μιας	 ενδεχόμενης	 κύησης.	 Ο	 αριθμός	 τους	 ήταν	 εκατόν	 είκοσι	 δύο	 (76,7%).	 Ενδεικτικά	
είπαν:	«Ναι.	Δήλωσα	μόνο	περιφέρεια	Αττικής,	όπου	μένω	με	το	σύζυγό	και	 την	πατρίδα	
μου,	όπου	βρίσκονται	οι	γονείς	μου	(400	χμ.	μακριά)»	(Δ28),	«Περιόρισα	τις	επιλογές	μου,	
με	την	πιο	κοντινή	απόσταση	στα	90	χμ.»	(Δ90),	«Μετά	την	απόκτηση	τέκνου,	επιλέγω	μόνο	
Αττική,	με	 το	 γνωστό	 τίμημα	 του	αποκλεισμού»	 (Δ65),	«Δήλωσα	μόνο	 τη	μόνιμη	κατοικία	
μου,	γιατί	στην	περίοδο	εγκυμοσύνης	θα	χρειαζόμουν	βοήθεια	από	την	οικογένεια	και	για	
να	είμαι	κοντά	στο	γιατρό»	(Δ33).		
Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 τριάντα	 επτά	 (23,3%)	 γυναίκες	 δεν	 τροποποίησαν	 καθόλου	 τις	
επιλογές	που	δήλωναν	κάθε	χρονιά	σε	περίπτωση	πιθανής	κύησης.	Ενδεικτικά	ανέφεραν:	
«Δεν	περιόρισα	τις	επιλογές	μου,	γιατί	ξεκινώντας	τις	προσπάθειες,	δεν	ξέρεις	πότε	θα	τα	
καταφέρεις.	Επιπλέον	δεν	μπορούσα	να	ρισκάρω	να	μη	με	πάρουν	δηλώνοντας	μόνο	λίγες	
περιοχές,	 καθώς	 τις	 αιτήσεις	 τις	 κάνουμε	 πολύ	 νωρίτερα	 από	 τις	 προσλήψεις.	 Οπότε	
δήλωσα	μέχρι	 500	 χμ	μακριά,	 μόνο	 ηπειρωτική	 Ελλάδα.	Να	μπορώ	 να	πάω	σπίτι	 μου	 με	
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αμάξι,	 χωρίς	 να	εξαρτώμαι	από	καιρικές	συνθήκες,	αεροπλάνα	κλπ.»	 (Δ1),	 «Όχι,	 γιατί	θα	
πήγαινα	 όπου	 και	 αν	 με	 έστελναν»	 (Δ129),	 «Δεν	 περιόρισα	 τις	 περιοχές	 επιλογής	 καθώς	
φοβόμουν	μη	δεν	διοριστώ»	(Δ152).	
	Κατά	την	περίοδο	της	κύησης	σαράντα	μία	εκπαιδευτικοί	δήλωσαν	πως	έμειναν	εκτός	της	
οικογενειακής	εστίας,	μακριά	από	τη	μόνιμη	κατοικία	τους	και	την	οικογένειά	τους	(25,8%)	
και	εκατόν	δεκαοκτώ	ανέφεραν	ότι	εργάστηκαν	στον	τόπο	μόνιμης	κατοικίας	τους	ή	πολύ	
κοντά	σε	αυτόν	και	δεν	χρειάστηκε	να	βρεθούν	εκτός	της	οικογενειακής	εστίας	(74,2%).		
Οι	 γυναίκες	 που	 έμεναν	 στη	 μόνιμη	 κατοικία	 τους	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 κύησής	 τους	
(62,3%)	 ήταν	 ενενήντα	 εννέα.	 Αυτές	 που	 η	 εργασία	 τους	 απείχε	 μέχρι	 100	 χμ.	 από	 τη	
μόνιμη	 κατοικία	 τους	 ήταν	 δεκαοκτώ	 (11,3%),	 εννέα	 εργάζονταν	 έως	 και	 200χμ.	 μακριά	
(5,7%),	αυτές	που	εργάζονταν	έως	και	300χμ.	μακριά	 (5,0%)	ήταν	οκτώ,	όπως	επίσης	και	
αυτές	που	εργάζονταν	έως	και	500χμ.	μακριά	(5,0%).	Απόσταση	έως	και	400	χμ.	δηλώσαν	
μόλις	τρία	άτομα,	όπως	επίσης	και	απόσταση	έως	και	600χμ.	(το	κάθε	ποσοστό	ανέρχεται	
στο	1,9%).	Μία	μόνο	δήλωσε	ότι	η	απόσταση	από	τη	μόνιμη	κατοικία	ήταν	1000	χμ.	(0,6%).	
Τέλος,	δέκα	γυναίκες	εξαναγκάστηκαν	σε	παραίτηση,	για	διάφορους	λόγους	(6,3%).	
Οι	αναπληρώτριες	αναφέρθηκαν	στην	πορεία	 της	κύησης	 τους	κατά	την	πρόσληψή	τους.	
Εξήντα	οκτώ	γυναίκες	 (42,8%)	 είπαν	ότι	 κατά	 την	πρόσληψή	 τους	βρίσκονταν	στο	πρώτο	
τρίμηνο	 εγκυμοσύνης,	 πενήντα	 έξι	 (35,2%)	 στο	 δεύτερο	 τρίμηνο	 και	 δεκαεπτά	 (10,7%)	
βρίσκονταν	στο	 τρίτο	 τρίμηνο.	 Επίσης	 δεκαοκτώ	 γυναίκες	 (11,3%)	ανέφεραν	ότι	 η	 κύησή	
τους	διαπιστώθηκε	στην	πορεία,	λίγο	αργότερα	από	την	πρόσληψή	τους.	
	

Κύηση	και	εργασία	
Τα	 πλαίσια	 εργασίας	 των	 εκπαιδευτικών	 αναφέρονται	 ως	 εξής:	 είκοσι	 εννέα	 δασκάλες	
(18,2%)	 βρίσκονταν	 σε	 γενική	 τάξη	 Δημοτικού	 Σχολείου,	 οκτώ	 εργάζονταν	 μέσω	 του	
θεσμού	 της	 Παράλληλης	 Στήριξης	 σε	 Δημοτικό	 Σχολείο	 (5%),	 δεκατρείς	 βρίσκονταν	 σε	
Τμήμα	Ένταξης	Δημοτικού	Σχολείου	(8,2%)	και	είκοσι	σε	Ειδικό	Δημοτικό	Σχολείο	(12,6%).	
Ακόμη,	 σε	 γενικό	 Νηπιαγωγείο	 βρίσκονταν	 δώδεκα	 δασκάλες	 (7,5%),	 σε	 ειδικό	
Νηπιαγωγείο	 ήταν	 μόλις	 μία	 (0,6%),	 ενώ	 σε	 Παράλληλη	 Στήριξη	 γενικού	 Νηπιαγωγείου	
ήταν	 πέντε	 εκπαιδευτικοί	 (3,1%).	 Επιπλέον,	 σε	 Γυμνάσιο/Λύκειο	 γενικής	 αγωγής	
υπηρετούσαν	 είκοσι	 τρεις	 εκπαιδευτικοί	 (14,5%),	 ενώ	 στην	 αντίστοιχη	 βαθμίδα,	 σε	
Παράλληλη	 Στήριξη	 ήταν	 εννέα	 (5,7%).	 Σε	 Ειδικό	 Γυμνάσιο/Λύκειο	 εργάζονταν	
δεκατέσσερις	εκπαιδευτικοί	(8,8%).	Ακόμη,	δέκα	υπηρετούσαν	ως	ειδικότητες	σε	Δημοτικό	
Σχολείο	 (6,3%)	 ενώ	 σε	 Σχολεία	 Δεύτερης	 Ευκαιρίας	 (ΣΔΕ)	 ήταν	 μόλις	 δύο	 (1,3%).	
Επιπροσθέτως,	 σε	 Τμήμα	 Ένταξης	 γενικού	 Λυκείου/Γυμνασίου	 ήταν	 μόλις	 τρεις	
εκπαιδευτικοί	(1,9%).	Τέλος,	σε	Εργαστήρι	Ειδικής	Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης	(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)	
υπηρετούσαν	 οκτώ	 εκπαιδευτικοί	 (5%)	 και	 σε	 Κέντρο	 Διαφοροδιάγνωσης	 Διάγνωσης	 και	
Υποστήριξης	(ΚΕΔΔΥ)	ήταν	μόλις	δύο	(1,3%).	
Το	 δυναμικό	 του	σχολείου	αναφέρθηκε	ως	 εξής:	 σε	μονοθέσιο	 εργάστηκαν	 εννέα	άτομα	
(5,7%),	σε	διθέσιο	(8,8%)	δεκατέσσερα,	σε	τριθέσιο	ήταν	πέντε	(3,1%),	σε	τετραθέσιο	ήταν	
έξι	 (3,8%),	 σε	 πενταθέσιο	 ήταν	 μια	 εκπαιδευτικός	 (0,6%),	 σε	 εξαθέσιο	 ήταν	 είκοσι	 έξι	
εκπαιδευτικοί	(16,4%),	σε	επταθέσιο	ήταν	μόλις	δύο	(1,3%),	σε	οκταθέσιο	ήταν	μία	(0,6%)	
και	σε	δωδεκαθέσιο	εργάστηκαν	εξήντα	έξι	 (41,5%).	Σε	σχολεία	με	δυναμικό	μεγαλύτερο	
του	 δωδεκαθέσιου	 ανέφεραν	 ότι	 εργάστηκαν	 δεκαεπτά	 εκπαιδευτικοί	 (10,7%),	 σε	
εννιαθέσιο	ήταν	μόνο	μία	(0,6%),	όπως	επίσης	και	σε	δεκαθέσιο	(0,6%).	Επίσης	σε	ΚΕΔΔΥ	
δήλωσαν	δύο	άτομα	(1,3%)	και	σε	πάνω	από	δύο	σχολεία	μετακινούνταν	έξι	εκπαιδευτικοί	
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(3,8%).	Τέλος	δεν	ανέφεραν	το	δυναμικό	του	σχολείου	δύο	εκπαιδευτικοί,	καθώς	δήλωσαν	
ότι	παραιτήθηκαν	(1,3%).	
Οι	αναπληρώτριες	απάντησαν	σε	ερώτηση	σχετική	με	την	πορεία	της	κύησης.	Εκατόν	τρεις	
γυναίκες	 δήλωσαν	 πως	 η	 κύησή	 τους	 ήταν	 ομαλή,	 χωρίς	 ιδιαίτερα	 προβλήματα	 (64,8%),	
ενώ	πενήντα	έξι	γυναίκες	ανέφεραν	πως	η	κύησή	τους	δεν	ήταν	ομαλή	(35,2%).	Εκατόν	μία	
γυναίκες	 είπαν	πως	 είχαν	 επιπλοκές	 (γενικότερα)	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 εγκυμοσύνης	
τους	(63,5%).	Δεκαέξι	μόνο	γυναίκες	δήλωσαν	πως	δεν	είχαν	καμία	επιπλοκή	στην	κύησή	
τους	 (10,1%)	 και	 μία	 αναπληρώτρια	 αρνήθηκε	 να	 απαντήσει	 στην	 ερώτηση	 αυτή	 (0,6%).	
Είκοσι	δύο	γυναίκες	ανέφεραν	επιπλοκές	στο	πρώτο	τρίμηνο	(13,8%),	δεκατρείς	είπαν	πως	
το	 δεύτερο	 τρίμηνο	ήταν	πιο	προβληματικό	 (8,2%),	 πέντε	ανέφεραν	δυσκολίες	 στο	 τρίτο	
τρίμηνο	της	κύησής	τους	(3,1%),	ενώ,	τέλος	μία	δήλωσε	πως	μόνο	το	πρώτο	τρίμηνο	ήταν	
ήρεμο	(0,6%).	
Οι	 αναπληρώτριες	 μίλησαν	 περιληπτικά,	 αλλά	 με	 στοχευμένες	 λεπτομέρειες	 που	
αφορούσαν	στις	επιπλοκές	της	κύησής	τους	(από	τις	πιο	απλές	και	συνηθισμένες	μέχρι	και	
σπάνιες	 περιπτώσεις).	 Δεκαεννέα	 γυναίκες	 δήλωσαν	 πως	 είχαν	 «συσπάσεις»	 (11,9%),	
είκοσι	δύο	«εμετούς»	(13,8%),	εννέα	«αιμορραγίες»	(5,7%),	δύο	ανέφεραν	«υπερέμεση	με	
νοσηλεία	 στο	 νοσοκομείο	 για	 ενυδάτωση»	 (1,3%).	 Μία	 έκανε	 λόγο	 για	 «ανεπάρκεια	
τραχήλου»	 (0,6%),	 τρείς	 είχαν	 «ναυτίες»	 (1,9%),	 ενώ	 τέσσερις	 είχαν	 να	 αντιμετωπίσουν	
«αποκόλληση	πλακούντα»	(2,5%).	Μία	αναπληρώτρια	ανέφερε	ότι	είχε	«ολιγάμνιο»	(0,6%),	
δύο	γυναίκες	«διαβήτη	κύησης»	(1,3%),	ενώ	μία	έκανε	λόγο	για	«σπάνια	αιμολυτική	νόσο»	
(0,6%).	Επιπλέον	δύο	ανέφεραν	«πόνους	στο	στομάχι	και	στη	μέση»	(1,3%),	τρεις	μίλησαν	
για	«εμετούς	και	συσπάσεις»	(1,9%)	και	δύο	ανέφεραν	«εμετούς	και	αιμορραγία»	(1,3%).	
Δύο	 αναπληρώτριες	 προέβησαν	 σε	 «εξωσωματική	 γονιμοποίηση»,	 με	 ό,	 τι	 επακόλουθο	
συνεπάγεται	 μια	 τέτοια	 ιδιαίτερη	 κατάσταση	 (1,3%),	 μια	 γυναίκα	 έκανε	 λόγο	 για	
«αυτοάνοσο	 νόσημα	 θυρεοειδούς»	 (0,6%)	 και	 τρεις	 ανέφεραν	 «κούραση»	 (1,9%).	 Μία	
μίλησε	για	«θρόμβωση»	(0,6%)	και	ακόμη	μία	έκανε	λόγο	για	«συσπάσεις»,	οι	οποίες	την	
ανάγκασαν	να	μείνει	«κλινήρης»	και	επίσης	ανέφερε	τη	«θρομβοφιλία»	(0,6%).	Επιπλέον,	
μία	 αναπληρώτρια	 ανέφερε	 «πρόβλημα	 στον	 τράχηλο-με	 κίνδυνο	 για	 πρόωρο	 τοκετό»	
(0,6%),	 μία	 μίλησε	 για	 «πολυινωματική	 μήτρα»	 χαρακτηρίζοντας	 την	 εγκυμοσύνη	 της	
«επαπειλούμενη»	 και	 μία	 ακόμη	 μίλησε	 για	 «αποκόλληση	 μήτρας»	 (0,6%).	 Ακόμη,	 μία	
εκπαιδευτικός	 ανέφερε	 «πρόβλημα	 στα	 νεφρά»,	 κάτι	 που	 την	 ανάγκασε	 να	 κάνει	 δύο	
επεμβάσεις	 (0,6%)	 και	 μία	 ακόμη	 ανέφερε	 «πρόωρο	 τοκετό,	 λόγω	 αποκόλλησης	
πλακούντα»	(0,6%).	Μία	γυναίκα	ανέφερε	«συσπάσεις	και	αιμορραγία»	(0,6%),	μία	δήλωσε	
ότι	 είχε	 «εμετούς,	 συσπάσεις	 και	 επιπλέον	 ανεπάρκεια	 τραχήλου	 με	 κίνδυνο	 αποβολής»	
(0,6%),	 μία	 ανέφερε	 πως	 υπέφερε	 από	 «χαμηλή	 πίεση	 και	 λιποθυμίες»	 (0,6%),	 ενώ	 μία	
αρνήθηκε	 να	 απαντήσει	 στη	 συγκεκριμένη	 ερώτηση	 (0,6%).	 Ακόμη,	 μία	 δήλωσε	 ότι	 είχε	
«αιμορραγίες	 και	 προεκλαμψία»	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 γέννησε	 πρόωρα	 και	 τέλος	 τέσσερις	
αναπληρώτριες	 έκαναν	 λόγο	 για	 «εμετούς,	 κόπωση	 και	 λιποθυμίες»	 (2,5%).	 Εξήντα	 έξι	
γυναίκες	 δεν	 έκαναν	 κανένα	 λόγο	 για	 κάποια	 σημαντική	 επιπλοκή	 στην	 κύησή	 τους	
(41,5%).	Τέλος,	εβδομήντα	έξι	αναπληρώτριες	δήλωσαν	πως	η	εργασία	τους	επηρεάστηκε	
(47,8%)	από	 τις	 ανωτέρω	 επιπλοκές,	 ενώ	οι	 υπόλοιπες	 ογδόντα	 τρεις	ανέφεραν	πως	δεν	
επηρεάστηκε	(52,2%).	
Ειδικότερα	αναφέρθηκαν	τα	παρακάτω:	«Στο	σχολείο	έκανα	τα	απαραίτητα	(διδασκαλία).	
Ήμουν	 παράλληλη	 στήριξη,	 με	 λειτουργικό	 μαθητή,	 οπότε	 δεν	 έβγαινα	 στα	 διαλείμματα	
μαζί	του	έξω	στην	αυλή	και	έτσι	περιόριζα	τους	κινδύνους	λόγω	κρύου	(βαρύ	χειμώνα),	ή	
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τραυματισμού	 (από	 παιδί,	 μπάλα	 κλπ.)»	 (Δ1),	 «Δε	 μπορούσα	 να	 οδηγώ	 1,5	 ώρα	 για	 να	
φτάσω	στο	 νηπιαγωγείο	που	βρισκόταν	ψηλά	στο	βουνό.	 Και	 δε	 ρίσκαρα	 να	μου	συμβεί	
κάτι	 οδηγώντας	 τρεις	 ώρες	 κάθε	 μέρα»	 (Δ22),	 «Ένιωθα	 καλά	 κυρίως	 όταν	 ήμουν	
ξαπλωμένη.	Δεν	αποδέχτηκα	τη	θέση»	(Δ27),	«Δεν	ήμουν	σε	θέση	να	πάω	για	δουλειά	αλλά	
δεν	είχα	τη	δυνατότητα	να	πάρω	άδεια	επαπειλούμενης	κυήσεως»	(Δ84),	«Η	απόδοση	μου	
δεν	ήταν	αυτή	που	έπρεπε.	Ήμουν	διαρκώς	κουρασμένη»	(Δ87),	«Έπρεπε	να	σταματώ	την	
διδασκαλία	 για	 10-15	 λεπτά	 προκειμένου	 να	 ηρεμήσω»	 (Δ47),	 «Αναγκάστηκα	 να	 κάνω	
χρήση	 όλης	 της	 κανονικής	 και	 αναρρωτικής	 άδειας	 και	 επειδή	 δεν	 έφτασε	 πήγαινα	 στο	
σχολείο	με	αποκόλληση»	(Δ60),	«Έφευγα	από	την	τάξη	για	να	κάνω	εμετό	και	επέστρεφα	
για	 να	 συνεχίσω	 το	 μάθημα»	 (Δ90),	 «Παραιτήθηκα,	 καθώς	 έπρεπε	 να	 νοσηλευτώ	 για	
καιρό»	 (Δ150),	 «Στο	 πρώτο	 τρίμηνο	 ήταν	 πολύ	 δύσκολο	 να	 αντεπεξέρχομαι	 στις	
υποχρεώσεις	μου,	λόγω	της	πρωινής	αδιαθεσίας»	(Δ100),	«Ζαλάδες,	λόγω	υπογλυκαιμίας»	
(Δ39),	 «Οδυνηρή	 η	 μετακίνηση	 και	 η	 παραμονή	 στο	 σχολείο	 κάποιες	 μέρες.	 Περίμενα	 τα	
Χριστούγεννα	για	να	ηρεμήσω»	(Δ66).	
Σε	ερώτηση	που	αφορούσε	την	ύπαρξη	γιατρού	πλησίον	της	εγκύου,	εκατόν	σαράντα	πέντε	
δήλωσαν	πως	υπήρχε	γιατρός	κοντά	τους	(στο	 ίδιο	μέρος	που	κατοικούσαν)	 (91,2%),	ενώ	
πέντε	 γυναίκες	 απάντησαν	 αρνητικά	 (3,1%).	 Μία	 γυναίκα	 δήλωσε	 ό,	 τι	 ο	 πλησιέστερος	
γιατρός	βρίσκονταν	10	χιλιόμετρα	μακριά	(0,6%),	δύο	απάντησαν	ότι	η	απόσταση	ήταν	στα	
20	 χμ.	 (1,3%),	 τρεις	 είπαν	 ότι	 η	 απόσταση	 ήταν	 στα	 30	 χμ.	 (1,9%),	 μία	 δήλωσε	 ότι	 η	
απόσταση	 ήταν	 στα	 40	 χμ.	 (0,6%)	 και	 τέλος	 δύο	 γυναίκες	 ανέφεραν	 ότι	 η	 πλησιέστερη	
απόσταση	για	την	εύρεση	γιατρού	ήταν	στα	60	χμ.	(1,3%).	
Οι	άδειες	των	αναπληρωτών	εκπαιδευτικών	είναι	αρκετά	περιορισμένες	σε	σχέση	με	αυτές	
των	μόνιμων.	Η	κανονική	άδεια	ανέρχεται	στις	 επτά	εργάσιμες	ημέρες	 (Άρθρο	20	παρ.	8	
/Π.Δ.	410/1988),	ενώ	η	συνολική	διάρκεια	της	άδειας	μητρότητας	είναι	119	ημερολογιακές	
ημέρες	(Άρθρο	9,	Ν.	2224/94	ΦΕΚ	112	τ.	Ά	&	άρθρο	11,	Ν.2874/29-12-2000	ΦΕΚ	286	τ.	Ά)	{η	
άδεια	 κύησης	 είναι	 56	 ημέρες	 (8	 εβδομάδες)	 και	 η	 άδεια	 λοχείας	 είναι	 63	 ημέρες	 (9	
εβδομάδες)}.	 Επιπλέον	η	αναρρωτική	άδεια	ανέρχεται	στις	 15	ημέρες	 (Άρθρα	657	&	658	
του	Αστικού	 Κώδικα,	 άρθρο	 11	 του	Ν.	 2874/2000,	 εγκύκλιος	 αρ.79/14-7-1999	 ΙΚΑ	 και	 το	
έγγραφο	 αρ.	 πρωτ.	 Π06/40/29-4-2013	 ΙΚΑ).	 Η	 εξάμηνη	 (6μηνη)	 άδεια	 προστασίας	 της	
μητρότητας	που	προβλέπεται	από	τις	διατάξεις	του	άρθρου	142	του	Ν.3655/2008	αφορά	
σε	 υπαλλήλους	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	 και	 δεν	 εφαρμόζεται	 στις	 αναπληρώτριες	
εκπαιδευτικούς	που	υπηρετούν	σε	σχολεία	της	δημόσιας	εκπαίδευσης.	Περαιτέρω	ημέρες	
άδειας	αναρρωτικής,	δεν	προβλέπονται	και	ουσιαστικά	οι	ίδιες	«τιμωρούνται»	(πέραν	των	
15	 νόμιμων	ημερών)	 με	αφαίρεση	προϋπηρεσίας	 και	 μισθού.	 Εκτός	αυτών,	 προβλέπεται	
τετράμηνη	άδεια	άνευ	αποδοχών	 (Ν.	 4075/2012,	 άρθρο	50	 ,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 το	
άρθρο	 39	 του	 Ν.	 4144/2013	 και	 Φ.	 351.5/43/67822/Δ1	 εγκύκλιο	 του	 ΥΠΕΠΘ),	 η	 οποία	
δύναται	 να	 ληφθεί	 διαδοχικά	 ή	 διακεκομμένα	 (με	 αφαίρεση	 μισθού	 και	 μορίων	
προϋπηρεσίας),	 ενώ	 τέλος,	 το	 μειωμένο	 ωράριο	 (2	 ώρες	 εβδομαδιαίως,	 για	 δύο	
ημερολογιακά	έτη)	παρέχεται	στις	αναπληρώτριες	εκπαιδευτικούς	μετά	τη	γέννα,	μαζί	με	
απαλλαγή	από	τις	υπηρεσίες	της	παρ.	8	του	αρθ.	13	του	Ν.	1566/1985(Ν.3149/2003,	άρθρο	
13,	 παρ.45	 περίπτωση	 γ).	 Εάν	 η	 αναπληρώτρια	 δε	 θέλει	 να	 κάνει	 χρήση	 αυτής,	 η	 άδεια	
μεταφέρεται	στο	σύζυγό	της	(116333/Δ2/22-10-2003,	εγκύκλιος	του	ΥΠΕΠΘ)2.	

																																																																				
	
2 Βλ. https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/246069_odigos-adeion-monimon-kai-anapliroton-ekpaideytikon 
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Σχετικά	με	 τις	άδειες,	 λοιπόν,	που	πήραν	κατά	 τη	διάρκεια	 της	κύησης,	 τριάντα	γυναίκες	
δήλωσαν	πως	έκαναν	χρήση	της	δεκαπενθήμερης	αναρρωτικής	άδειας	(18,9%),	είκοσι	μία	
πήραν	 μόνο	 την	 επταήμερη	 κανονική	 άδεια	 (13,2%),	 ενώ	 τριάντα	 έκαναν	 χρήση	 και	 των	
δύο	ανωτέρω	αδειών	(18,9%).	Σαράντα	τρεις	δεν	χρησιμοποίησαν	καμία	άδεια	(27%),	ενώ	
έξι	 έλαβαν	 λιγότερες	 μέρες	 αναρρωτικής	 από	 τις	 δεκαπέντε	 που	 δικαιούνται	 (3,8%).	
Επίσης,	μία	γυναίκα	εκτός	της	αναρρωτικής,	έλαβε	άδεια	χρόνιου	νοσήματος	με	αποδοχές	
(0,6%),	 δεκατέσσερις	 πήραν	 αναρρωτική,	 κανονική	 και	 επιπλέον	 «αναρρωτική»	 (άνευ	
αποδοχών)	(8,8%),	ενώ	εννιά	ήταν	αυτές	που	πήραν	αναρρωτική,	αλλά	και	άνευ	αποδοχών	
(5,7%).	Εκτός	αυτών	δύο	πήραν	για	κάποιο	χρονικό	διάστημα	άδεια	άνευ	αποδοχών	(1,3%),	
ενώ	τρεις	δήλωσαν	ότι	παραιτήθηκαν	(1,9%).	Συνολικά	δηλαδή	το	55,7%	έκανε	χρήση	της	
αναρρωτικής	 άδειας,	 το	 40,6%	 χρησιμοποίησε	 την	 κανονική	 άδεια	 και	 ένα	 15%	 έκανε	
χρήση	της	άνευ	αποδοχών	(αναρρωτική	πέραν	της	προβλεπόμενης).	
Συνολικά,	 είκοσι	 πέντε	 εκπαιδευτικοί	 (15%)	 πήραν	 επιπλέον	 «αναρρωτική»	 άδεια	 άνευ	
αποδοχών,	 για	 διάφορους	 λόγους.	 Ενδεικτικά	 κάποιες	 από	 τις	 απαντήσεις	 τους,	 μας	
εξηγούν	το	κλίμα:	«Αφού	εξάντλησα	τις	άδειες	που	δικαιούμαι	(αναρρωτική	και	κανονική)	
αναγκάστηκα	να	παραιτηθώ»	(Δ4),	«επέκταση	λοχείας»	(Δ109),	«Λόγω	επικινδυνότητας	της	
κύησης	πήρα	άλλες	45	μέρες	αναρρωτική	χωρίς	αποδοχές»	(Δ132),	«Λίγο	πριν	τη	λήξη	της	
σχολικής	 χρονιάς,	 ενώ	 είχε	 τελειώσει	 η	 άδεια	 λοχείας	 μου,	 έπρεπε	 να	 επιστρέψω	 στο	
σχολείο	με	ένα	νεογέννητο	2	μηνών,	σε	ένα	 ταξίδι	500	χμ,	 και	που	μόλις	είχα	αρχίσει	 να	
θηλάζω	 αποκλειστικά.	 Ήταν	 αδύνατον	 αυτό,	 οπότε	 μου	 χρέωσαν	 μερικές	 μέρες	
αναρρωτικής,	 χωρίς	μόρια/μισθό»	 (Δ1),	«Λόγω	επιπλοκών	που	είχα	έπρεπε	να	μείνω	στο	
κρεβάτι»	(Δ33),	«Λόγω	επικινδυνότητας	δρόμου	Πάτρα-Πύργου»	(Δ50).	
Ειδικότερα,	 οι	 λόγοι	 για	 τους	 οποίους	 λήφθηκε	 η	 επιπλέον	 «αναρρωτική»	 άδεια-άνευ	
αποδοχών-ήταν	οι	παρακάτω:	δεκαπέντε	γυναίκες	είχαν	επιπλοκές	στην	κύηση	(9,3%),	μία	
γυναίκα	λόγω	ιατρικής	επέμβασης	(0,6%),	μία	λόγω	επικινδυνότητας	της	διαδρομής	οικίας-
σχολείου	 (0,6%),	 δύο	 για	 να	 μείνουν	 επιπλέον	 χρόνο	 με	 το	 μωρό	 (1,3%),	 πέντε	 λόγω	
εξάντλησης	 αδειών	 (3,1%),	 μία	 γιατί	 το	 βρέφος	 παρουσίασε	 πρόβλημα	 στη	 σίτιση	 και	 η	
απόσταση	από	τη	μόνιμη	κατοικία	στην	εργασία	ήταν	πάρα	πολύ	μεγάλη	(0,6%).		
Σύμφωνα	 με	 τα	 λεγόμενα	 των	 εκπαιδευτικών	 η	 δύσκολη	 κύηση	 σε	 συνάρτηση	 με	 το	
δύσκολο	εργασιακό	περιβάλλον	εξανάγκασαν	δέκα	από	τις	συμμετέχουσες	της	έρευνας	να	
παραιτηθούν	(6,3%)	τη	σχολική	χρονιά	που	κυοφορούσαν.	Ενδεικτικά	είπαν:	«Αναγκάστηκα	
να	παραιτηθώ»	(Δ4),	«Λόγω	αιμορραγιών	δήλωσα	παραίτηση»	(Δ92),	«Παραιτήθηκα	λόγω	
κλήσης	σε	δυσπρόσιτο	σχολείο.	Ένιωθα	ανασφάλεια»	(Δ45).	
	Στο	σύνολο	 των	απαντήσεων	σχετικά	με	 το	εργασιακό	περιβάλλον	και	 την	αντιμετώπιση	
της	 εγκυμοσύνης	 τους,	 εκατόν	 δώδεκα	 αναπληρώτριες	 δήλωσαν	 πως	 το	 εργασιακό	 τους	
περιβάλλον	ήταν	προστατευτικό	απέναντί	 τους	 (70,4%)	Αναλυτικότερα	 είπαν:	 «Ναι,	 ήταν	
πολύ	προστατευτικό,	φρόντιζαν	όσο	μπορούσαν	να	με	απαλλάξουν	από	όποια	καθήκοντα	
μπορούσαν»	(Δ93),	«Δε	με	άφηναν	να	κάνω	βαριές	δουλειές	ή	να	σκαρφαλώνω»	(Δ97),	«Σε	
περιπτώσεις	 κρίσης,	 με	 προστάτευαν	 σωματικά	 καθώς	 είχαμε	 δύσκολα	 περιστατικά	 στο	
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.»	(Δ100),	«Ήταν,	έτυχα	σε	καλούς	συλλόγους»	(Δ61).	
	Οι	 υπόλοιποι	 (29,6%)	 εκπαιδευτικοί	 ισχυρίστηκαν	 ότι	 δεν	 ήταν	 προστατευτικό	 απέναντί	
τους,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εγκυμοσύνης	 τους.	 Ειδικότερα	 αναφέρθηκαν	 τα	 παρακάτω:	
«Τίποτα	 το	 ιδιαίτερο.	 Δεν	 πήγαινα	 στο	 σχολείο	 στις	 εκδρομές»	 (Δ90),	 «Όχι,	 υπήρχαν	
απόψεις	του	τύπου:	“κι	εμείς	τα	ίδια	και	χειρότερα	τραβήξαμε”»	(Δ94),	«Όχι	σε	όλα.	Την	5η	
ώρα	ήμουν	στο	ένα	σχολείο,	την	6η	σε	άλλο…	Τρέξιμο…»	(Δ85),	«Οι	δύο	διευθυντές	πολύ	
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υποστηρικτικοί,	η	τρίτη	ήταν	απαράδεκτη.	Προσπαθούσε	με	κάθε	τρόπο	να	με	δυσκολεύει	
καθημερινά»	 (Δ79),	 «Όχι.	 Εξωδιδακτικές	 εργασίες,	 μη	 συνεχόμενο	 ωράριο,	 υπεύθυνη	
τμήματος	 και	 ατομικές	 εφημερίες	 σε	 εξαιρετικά	 δύσκολο	 μαθητή,	 με	 βαρύ	 αυτισμό	 και	
νοητική	στέρηση»	 (Δ35),	«Όχι	 ιδιαίτερα.	Ο	διευθυντής	εκπαίδευσης	δε	με	τοποθέτησε	σε	
κοντινότερο	 σχολείο	 όταν	 τον	 ειδοποίησα	 για	 την	 εγκυμοσύνη	 λέγοντας	 μου:	 “Κάνε	
υπομονή	 τελειώνει	 η	 χρονιά”	 (τέλη	 Απριλίου!!)»	 (Δ22),	 «Όχι,	 η	 διευθύντρια	 μου	 έκανε	
bullying»	(Δ40),	«Δέχτηκα	απειλές	απ’	το	διευθυντή	όταν	διορίστηκα	και	πήρα	αμέσως	την	
άδεια,	 πως	 όταν	 επιστρέψω	μετά	 την	 άδεια	 λοχείας	 δε	 θα	 βρω	 την	 θέση	 μου.	 Κάτι	 που	
φυσικά	δεν	συνέβη»	(Δ36),	«Το	σχολικό	περιβάλλον	ήταν	προστατευτικό,	σε	αντίθεση	με	το	
σύλλογο	 γονέων	 που	 προέβησαν	 σε	 διαμαρτυρίες»	 (Δ43),	 «Ο	 διευθυντής	 ήταν	
υποστηρικτικός,	οι	συνάδελφοι	όμως	όχι.	Αναγκαζόμουν	να	κάνω	εφημερία	μέσα	στο	κρύο	
και	ήταν	επικίνδυνα.	Δε	με	βοηθούσαν	σε	τίποτα»	(Δ58),	«Όχι,	μου	έβαζαν	εφημερίες	στην	
αυλή	μέχρι	 και	 την	 τελευταία	μέρα	δουλειάς,	που	ήμουν	στον	8ο	μήνα.	Ήμουν	υπεύθυνη	
τμήματος,	 προκειμένου	 να	απαλλαχθεί	 μια	 μόνιμη	 εκπαιδευτικός!»	 (Δ68),	 «Σε	αδιαθεσία	
που	ένιωσα	και	ειδοποίησα	ότι	δε	μπορώ	να	οδηγήσω	70	χμ.	μόνη	μου,	αντιμετωπίστηκα	
με	 εκνευρισμό	 και	 ελαφρώς	 εκδικητική	 συμπεριφορά	 αργότερα»	 (Δ70),	 «Ο	 Σύλλογος	
Διδασκόντων,	 μόλις	 πήγα	 με	 τον	 καθετήρα	 στο	 σχολείο,	 με	 απάλλαξε	 από	 τα	 μαθήματά	
μου,	για	μία	ή	δυο	εβδομάδες	καθώς	είχαν	έξαρση	οι	ιώσεις»	(Δ110),	«Προστατευτικό,	όχι.	
Ουδέτερο	θα	έλεγα.	Εργαζόμουν	σε	τέσσερα	Δημοτικά	ως	ειδικότητα.	Οδηγούσα	150χμ.	την	
εβδομάδα.	 Από	 τη	 στιγμή	 που	 έμεινα	 έγκυος	 δεν	 επιτρεπόταν	 να	 οδηγήσω,	 οι	 ώρες	 του	
ΚΤΕΛ	δε	βόλευαν	και	δεν	είδα	ούτε	μια	διευκόλυνση	ως	προς	αυτό.	Μόνο	παρακινήθηκα	να	
παραιτηθώ»	(Δ142),	«Μετά	την	αιμορραγία	απαλλάχθηκα	από	τις	εφημερίες»	(Δ128).	
	

Η	περίοδος	μετά	τη	γέννα	
Αναφορικά	με	τη	γέννα	και	τη	μετέπειτα	περίοδο,	εκατόν	τριάντα	πέντε	γυναίκες	δήλωσαν	
πως	η	γέννα	ήταν	ομαλή,	χωρίς	κανένα	δυσάρεστο	ή	δύσκολο	επακόλουθο	(84,9%).	Είκοσι	
γυναίκες	ανέφεραν	ότι	η	γέννα	είχε	περαιτέρω	προβλήματα,	είτε	για	 τις	 ίδιες	είτε	για	 το	
βρέφος	 (12,6%),	 ενώ	 τέσσερις	 από	 αυτές	 δεν	 απάντησαν,	 καθώς	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 της	
έρευνας	βρίσκονταν	σε	κύηση	(2,5%).	Αναλυτικότερα:	«Έγινε	καισαρική	λόγω	κεχρωσμένου	
μηκωνίου,	 κάτι	που	σήμαινε	επίπονη	ανάρρωση,	αλλά	δεν	υπήρξαν	επιπλέον	δυσκολίες»	
(Δ22),	 «Παραμονή	 του	 βρέφους	 σε	 Μονάδα	 Εντατικής	 Νοσηλείας	 Νεογνών	 (ΜΕΝΝ),	
χρειάστηκε	να	πάρω	παραπάνω	άδεια	 (…)»	 (Δ154),	«Νοσηλεύτηκα	για	ένα	μήνα»	 (Δ149),	
«Υπέρταση	στα	μέσα	 του	 8ου	 και	 παραμονή	στη	ΜΕΝΝ	 για	 12	 μέρες	 λόγω	ανωριμότητας	
των	 πνευμόνων»	 (Δ132),	 «Το	 βρέφος	 παρέμεινε	 στη	ΜΕΝΝ	 για	 μια	 εβδομάδα	 και	 έκανε	
αναγωγές	 επί	 9	μήνες.	Λόγω	θηλασμού	δεν	 έπαιρνε	 ειδικό	 γάλα»	 (Δ70),	 «Επιπλοκή	μετά	
την	 γέννα	με	 την	 τομή	 της	 καισαρικής.	Μέχρι	 και	 σήμερα	 κάνω	αλλαγές	 και	 έχω	ανοιχτή	
πληγή.	Έχω	πάρει	δυο	φορές	αντιβίωση	με	ό,	τι	αυτό	συνεπάγεται	για	τις	δυσκολίες	με	το	
θηλασμό»	 (Δ39),	 «Έγινε	 πρόκληση	 για	 ιατρικούς	 λόγους	 και	 το	 μωρό	 παρουσίασε	
ταχύπνοια.	 Παρέμεινε	 στη	 ΜΕΝΝ	 για	 δυο	 εβδομάδες	 και	 δεν	 μπόρεσα	 να	 θηλάσω	
αποκλειστικά.	 Ταλαιπωρήθηκα	 για	 δύο	 μήνες	 με	 θήλαστρα.	 Μετά	 άρχισα	 να	 θηλάζω	
αποκλειστικά,	 αλλά	 μέχρι	 να	 στρώσει	 η	 (υπέρ)παραγωγή	 που	 είχα	 πέρασε	 άλλος	 ένας	
μήνας.	Δε	θα	μπορούσα	να	επιστρέψω	με	αυτές	 τις	συνθήκες	στην	εργασία	μου	σε	 τόσο	
σύντομο	 χρονικό	 διάστημα»	 (Δ1),	 «Γέννησα	 πρόωρα.	 Η	 επιστροφή	 στο	 σπίτι	 ήταν	 πολύ	
δύσκολη.	Κατάφερα	με	πολύ	κόπο	να	θηλάσω	για	δύο	χρόνια»	(Δ15).	
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Ο	νόμος	δίνει	το	δικαίωμα	στις	αναπληρώτριες	να	κάνουν	χρήση	μιας	«τετράμηνης	άδειας-
άνευ	αποδοχών»	μετά	τη	γέννα.	Κατά	τη	λήψη	αυτής	της	άδειας,	η	οποία	μπορεί	να	ληφθεί	
συνεχόμενα	 ή	 διακεκομμένα,	 οι	 γυναίκες	 δεν	 πληρώνονται	 και	 δεν	 παίρνουν	 μόρια	
προϋπηρεσίας.	 Οι	 τέσσερις	 αναπληρώτριες	 που	 ήταν	 σε	 κύηση	 κατά	 τη	 διεξαγωγή	 της	
έρευνας	(2,5%)	δήλωσαν	ότι	θέλουν	να	λάβουν	αυτή	την	άδεια	μετά	τη	γέννα.	Ενδεικτικά	
αναφέρθηκαν	τα	εξής:	«Δε	γνωρίζω	αν	θα	κάνω	χρήση.	Αυτό	θα	γίνει	μόνο	σε	περίπτωση	
επιπλοκής	στον	τοκετό	ή	κάποιου	προβλήματος	στο	παιδί,	αν	και	θέλω	να	θηλάζω	και	να	
μείνω	με	το	παιδί	μου	τουλάχιστον	μέχρι	τους	6	μήνες,	η	“άνευ	αποδοχών”	μου	στερεί	την	
προσμέτρηση	 των	 μορίων	 και	 η	 θυσία	 που	 έκανα	 τόσα	 χρόνια	 τρέχοντας	 στα	 νησιά	 και	
μαζεύοντας	μόρια	δε	θέλω	να	χαθεί	παρά	το	σημαντικό	αυτό	γεγονός	στη	ζωή	μου»	(Δ100).	
Mία	 αναπληρώτρια	 είπε	 ότι	 θα	 κάνει	 χρήση	 αυτής	 σε	 μεταγενέστερο	 χρόνο	 (0,6%).	
Επιπλέον	 δεκατρείς	 έκαναν	 χρήση	 της	 άδειας	 για	 να	 μείνουν	 περισσότερο	 χρόνο	 με	 το	
μωρό	 (8,2%).	 Όπως	 οι	 ίδιες	 ανέφεραν:	 «Την	 πήρα,	 καθώς	 δεν	 είχα	 πού	 να	 αφήσω	 το	
νεογέννητο.	 Επίσης	 επιλέγω	 τον	 αποκλειστικό	 θηλασμό»	 (Δ69),	 «Την	 πήρα	 στο	 δεύτερο	
παιδί	μου,	για	να	μείνω	περισσότερο	καιρό	μαζί	του.	Στο	πρώτο	παιδί	δεν	ενημερώθηκα	ότι	
υπάρχει	 τέτοια	 άδεια»	 (Δ81),	 «Χρησιμοποίησα	 τον	 ένα	 μήνα	 καθώς	 το	 παιδί	 έπινε	 γάλα	
κάθε	 μια	 ώρα	 και	 τα	 ξενύχτια	 ήταν	 “άγρια”.	 Μας	 είχαν	 πει	 πως	 η	 άδεια	 είναι	 με	
προϋπηρεσία	για	να	μας	“την	φέρουν”	μετά	και	να	πέσουμε	στον	πίνακα.	Εγώ	ευτυχώς	εγώ	
έχασα	 μόνο	 ένα	 μόριο,	 αλλά	 άλλη	 δασκάλα-φίλη	 μου	 έπεσε	 στον	 πίνακα	 300	 θέσεις!»	
(Δ110),	 «Ναι,	 για	 να	 μη	 διακοπεί	 αναίτια	 ο	 θηλασμός	 (σχολείο	 σε	 μακρινή	 απόσταση-3	
ώρες	 ημερησίως	 περίπου,	 αδυναμία	 διαλειμμάτων	 για	 αντλήσεις,	 άρνηση	 του	 μωρού	 να	
τραφεί	 με	 οτιδήποτε	 πέρα	 από	 το	 στήθος)»	 (Δ22),	 «Απαραίτητη	 λόγω	 του	 ότι	
πηγαινοερχόμουν	 καθημερινά	 σε	 άλλο	 νομό	 και	 σύνολο	 τέσσερα	 σχολεία.	 Εκτός	
προγράμματος,	το	παιδί,	το	φαγητό,	ο	ύπνος,	κλπ»	(Δ50).		
Οι	 υπόλοιπες	 εκατόν	 σαράντα	 μία	 εκπαιδευτικοί	 δεν	 τη	 χρησιμοποίησαν	 (84,6%).	
Ειδικότερα,	 δεκατέσσερις	 γυναίκες	 δεν	 την	 πήραν	 για	 οικονομικούς	 λόγους	 (8,8%),	
δεκατρείς	 για	 λόγους	 προϋπηρεσίας	 (8,2%),	 δέκα	 και	 για	 τους	 δύο	 παραπάνω	 λόγους	
(6,3%),	 είκοσι	 επτά	δεν	έκαναν	 χρήση	αυτής	 για	άλλους	λόγους	 (17%),	 ενώ	οι	υπόλοιπες	
εβδομήντα	 επτά	 δε	 διευκρίνισαν	 τους	 λόγους	 μη	 λήψης	 αυτής	 (48,4%).	 Αναφέρονται	 τα	
εξής:	 «Όχι,	 για	 λόγους	 προϋπηρεσίας.	 Πηγαινοερχόμουν	 καθημερινά	 στο	 σχολείο	 με	 το	
μωρό	2.5	μηνών	γιατί	το	θήλαζα»	(Δ87),	«Όχι,	μετά	την	άδεια	λοχείας	τελείωνε	η	σχολική	
χρονιά,	 οπότε	 είχα	 ένα	 καλοκαίρι	 μπροστά	 μου	 και	 κάποιους	 μήνες	 ακόμη	 μέχρι	 την	
επόμενη	πρόσληψή	μου	(…).	Πιθανολογούσα	να	την	πάρω	αλλά	δεν	θα	το	κάνω,	καθώς	η	
μητέρα	μου	με	βοηθάει»	(Δ1),	«Γέννησα	κατά	τη	διάρκεια	της	σχολικής	χρονιάς	αλλά	δεν	
την	 πήρα.	 Επέλεξα	 για	 οικονομικούς	 λόγους	 να	 δουλέψω	 και	 να	 βρω	 μια	 γυναίκα	 να	
κρατάει	το	μωρό.	Αλλά	το	μετανιώνω.	Θα	ήταν	καλύτερα	να	είχα	μείνει	μαζί	με	το	μωρό»	
(Δ16),	«Όχι,	γιατί	δεν	μοριοδοτείται.	Έτσι	θα	έχανα	τη	σειρά	μου	και	δε	θα	ξαναδούλευα»	
(Δ45),	«Όχι,	γιατί	θα	έχανα	πρωτίστως	προϋπηρεσία	και	δευτερευόντως	τους	μισθούς	μου»	
(Δ51).	
Η	 άδεια	 λοχείας	 τελειώνει	 στις	 εξήντα	 τρεις	 ημέρες	 μετά	 τη	 γέννα.	 Κατόπιν	 οι	
αναπληρώτριες	 υποχρεώνονται	 να	 επιστρέψουν	 στο	 σχολείο.	 Έτσι	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	
προνοήσει	 για	 τον	 φροντιστή	 του	 νεογέννητου.	 Ενενήντα	 εννέα	 μητέρες	 δήλωσαν	 ότι	 οι	
παππούδες	 βοήθησαν	 αυτή	 την	 περίοδο	 (62,3%),	 είκοσι	 δύο	 ανέφεραν	 τη	 σημαντική	
βοήθεια	 του	συζύγου	 (13,8%),	 δεκαεννέα	προσέλαβαν	 κοπέλα	 για	φύλαξη	 (11,9%),	 τρεις	
μητέρες	 έστειλαν	 τα	 νεογέννητά	 τους	 σε	 βρεφικό	 σταθμό	 (1,9%),	 πέντε	 είχαν	 τους	
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παππούδες	 αλλά	 και	 κάποια	 κοπέλα-επικουρικά	 (3,1%),	 ενώ	 ακόμη	 πέντε	 είχαν	 τους	
παππούδες	και	κάποιο	βρεφικό	σταθμό	(3,1%).	Τέλος,	έξι	μητέρες	ανέφεραν	πως	δεν	είχαν	
βοήθεια	από	 κανέναν	 (3,8%).	 Συγκεκριμένα:	 «Ο	άντρας	μου	 έκανε	 χρήση	 της	 εννιάμηνης	
άδειας	 ανατροφής»	 (Δ11),	 «Με	 μεγάλη	 δυσκολία	 βοήθησαν	 οι	 συγγενείς»	 (Δ55),	 «Ο	
σύζυγος	 πήγαινε	 μετά	 το	 μεσημέρι	 για	 δουλειά.	 Γιαγιά	 δεν	 υπήρχε	 και	 τα	 λεφτά	 δεν	
έφταναν	για	νταντά»	(Δ90),	Οι	παππούδες	βρίσκονται	πολύ	μακριά,	δεν	υπάρχει	βοήθεια	
από	 την	 οικογένεια	 	 και	 καταφύγαμε	 στη	 λύση	 της	 babysitter,	 με	 μεγάλο	 οικονομικό	
κόστος»	 (Δ117),	 «»Παππούδες:	φροντίδα	 και	 οικονομία»	 (Δ97),	 «Ευτυχώς	ήρθε	η	μητέρα	
μου	από	μακριά	 (500χμ.)	 (…).	Δεν	θα	ήθελα	να	βάλω	 το	παιδί	σε	βρεφικό	σταθμό,	 λόγω	
ιώσεων,	κλπ.»	(Δ1),	«Ναι,	έχω	τη	μητέρα	μου	μαζί	σε	όποια	πόλη	κι	αν	με	στείλουν»	(Δ12),	
«Οι	παππούδες	 (μετακόμισαν	μαζί	μου	στο	νησί	για	να	προσέχουν	 το	μωρό-2	μηνών)	και	
τώρα	 πάλι	 ο	 σύζυγος	 και	 οι	 παππούδες»(Δ156),	 «Ο	 σύζυγος	 δούλευε	 (έπειτα	 από	
συνεννόηση)	 μόνο	 απογευματινό	 ωράριο,	 ώστε	 να	 κρατάει	 το	 μωρό	 τις	 πρωινές	 ώρες»	
(Δ141),	«Δεν	υπήρχαν	κοντά	γιαγιάδες	γι’	αυτό	έμεινα	εκτός	εργασίας	για	ένα	χρόνο»(Δ46).	
	Σχετικά	με	 την	 εργασία	 των	αναπληρωτριών	 την	 επόμενη	σχολική	 χρονιά	από	αυτή	που	
γέννησαν	 και	 τον	 περιορισμό	 των	 επιλογών	 στα	 μέρη	 που	 δηλώνουν,	 σαράντα	 επτά	
μητέρες	 ανέφεραν	 περιορισμό	 στις	 επιλογές	 (29,6%),	 εκατόν	 έξι	 ανέφεραν	 ότι	 δεν	
περιόρισαν	τις	επιλογές	τους	(66,6%),	ενώ	έξι	είπαν	ότι	δεν	γνωρίζουν	ακόμη	τι	θα	κάνουν	
(3,8%).		
Επιπλέον,	σχετικά	με	το	ερώτημα	αν	εργάστηκαν	ή	αν	θέλουν	να	εργαστούν	την	επόμενη	
χρονιά,	αναφέρθηκαν	τα	εξής:	εκατόν	είκοσι	πέντε	είπαν	ότι	εργάστηκαν	κανονικά	(78,6%),	
είκοσι	ανέφεραν	ότι	δεν	εργάστηκαν	καθόλου	(12,6%),	δώδεκα	δήλωσαν	ότι	σκοπεύουν	να	
εργαστούν	 (7,5%),	 ενώ	 δύο	 ανέφεραν	 ότι	 δε	 γνωρίζουν	 ακόμη	 τι	 θα	 κάνουν	 (1,3%).	
Σαράντα	τέσσερις	εργάστηκαν	την	επόμενη	χρονιά	μετά	τη	γέννα	για	λόγους	προϋπηρεσίας	
(27,7%),	τριάντα	πέντε	ανέφεραν	λόγους	οικονομικούς	(22%),	τριάντα	εννέα	δήλωσαν	και	
τους	δύο	παραπάνω	λόγους	(24,5%),	δέκα-λόγω	των	περιορισμένων	περιοχών	που	έβαλαν-
εργάστηκαν	στη	μέση	της	χρονιάς	 (6,3%),	 ενώ	επτά	δε	δούλεψαν,	καθώς	περιόρισαν	στο	
ελάχιστο	 τις	 επιλογές	 τους	 (4,4,%).	 Επτά	 εκπαιδευτικοί	 δεν	 εργάστηκαν	 την	 επόμενη	
χρονιά,	καθώς	επέλεξαν	συνειδητά	να	μείνουν	σπίτι	και	να	μεγαλώσουν	το	μωρό	για	τον	
πρώτο	χρόνο	(4,4%),	ενώ	τρεις	δεν	εργάστηκαν	για	άλλους	λόγους	(1,9%).	Τέλος,	δεκατρείς	
εκπαιδευτικοί	δήλωσαν	ότι	σκοπεύουν	να	εργαστούν	την	επόμενη	χρονιά	(8,2%).		
Πιο	συγκεκριμένα	αναφέρθηκαν	τα	εξής:	«Εργάστηκα	για	οικονομικούς	λόγους	αλλά	ήταν	
πολύ	δύσκολο,	το	μυαλό	μου	ήταν	συνέχεια	στο	μωρό»	(Δ16),	«Εργάστηκα	μακριά	από	το	
σπίτι	μου,	με	τη	βοήθεια	της	μητέρας	μου	και	την	κατανόηση	του	συζύγου,	που	στερήθηκε	
το	παιδί	του	στην	πιο	τρυφερή	του	ηλικία»	(Δ68),	«Δούλεψα	με	πολύ	κούραση	(σωματική	
και	ψυχική).	Η	απόσταση	από	τα	Αίγιο	μέχρι	το	Μεσολόγγι,	όπου	εργαζόμουν	είναι	70	χμ.»	
(Δ89),	 «Δούλεψα	 ως	 αναπληρώτρια	 μειωμένου	 ωραρίου.	 Είχα	 περισσότερο	 χρόνο	 με	 το	
μωρό	αν	και	η	διαδρομή	«σπίτι	-	σχολείο»	ήταν	3	ώρες»	(Δ90),	«Η	επιλογή	για	εμένα	είναι	
μόνο	μια:	εργασία»	(Δ108),	«Την	επόμενη	χρονιά	περιόρισα	τις	επιλογές	μου	και	τελικά	δεν	
εργάστηκα.	 Το	 μωρό	 θήλαζε	 αποκλειστικά	 και	 δεν	 “έπιανε”	 μπουκάλι.	 Αν	 δούλευα	 πολύ	
μακριά	 θα	 έμενε	 πάρα	 πολλές	 ώρες	 νηστικό»	 (Δ101),	 «Εργάζομαι	 κανονικά,	 αλλά	 σε	
διπλανή	 πόλη.	 Είναι	 40	 χμ.	 Το	 έχω,	 βέβαια,	 μετανιώσει	 εν	 μέρει,	 καθώς	 χρειάζομαι	
περισσότερο	χρόνο	με	το	μωρό»	(Δ125),	«Εργάζομαι	κανονικά.	Ο	λόγος	που	αποφάσισα	να	
συνεχίσω	και	να	αφήσω	το	μωρό	μου	να	μεγαλώνει	με	μια	άγνωστη	γυναίκα	είναι	μόνο	η	
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προϋπηρεσία.	Θα	είχα	μεγάλη	πτώση	στον	πίνακα	και	πιθανή	ανεργία	τα	επόμενα	χρόνια»	
(Δ117),	«Κανονικά,	με	πολλές	θυσίες	για	να	μη	χάσω	προϋπηρεσία»	(Δ139).	
Ο	 Παγκόσμιος	Οργανισμός	 Υγείας	 (Π.Ο.Υ.)	 συστήνει	 αποκλειστικό	 θηλασμό	 του	 βρέφους	
για	 τουλάχιστον	 έξι	 μήνες,	 έως	 το	 λιγότερο	 δύο	 έτη,	 θεωρώντας	 τον	 «κλειδί	 για	 τη	
μελλοντική	υγεία	του	παιδιού».3		
Οι	 αναπληρώτριες	 ερωτήθηκαν	 αν	 θήλασαν	 αποκλειστικά	 ή	 όχι	 και	 αν	 συνέχισαν	 την	
έκθλιψη	γάλακτος	μέσα	στο	σχολικό	πλαίσιο,	καθώς	η	επιστροφή	στην	εργασία	τους	έγινε	
δύο	 περίπου	 μήνες	 μετά	 τη	 γέννα.	 Ογδόντα	 πέντε	 μητέρες	 επέλεξαν	 να	 κάνουν	
αποκλειστικό	 θηλασμό	 στα	 βρέφη	 τους	 (53,5%),	 τριάντα	 τέσσερις	 χορήγησαν	 φόρμουλα	
(21,4%),	 τριάντα	 τέσσερις	 έκαναν	μικτή	 διατροφή	 (μητρικό	 γάλα	 και	φόρμουλα)	 (21,4%),	
ενώ	 τέλος,	 έξι	 δήλωσαν	 ότι	 όταν	 θα	 επιστρέψουν	 στην	 εργασία	 τους	 θα	 κάνουν	 μικτή	
διατροφή	στο	βρέφος	(3,8%).		
Ειδικότερα	αναφέρθηκαν	τα	εξής:	«Αποκλειστικός	θηλασμός	με	αντλήσεις	σε	αίθουσα	Η/Υ	
και	 πλήρη	 υποστήριξη	 από	 το	 σχολικό	 πλαίσιο»	 (Δ34),	 «Υπήρξε	 μεγάλη	 υποστήριξη,	 μου	
έφερναν	το	μωρό	και	θήλαζα	στο	γραφείο	του	νηπιαγωγείου»	(Δ124),	«Με	τη	νέα	χρονιά	δε	
δούλεψα,	καθώς	περιόρισα	τις	επιλογές	μου.	Έπρεπε	να	επιλέξω	“δουλειά	ή	να	ταΐσω	το	
μωρό”,	καθώς	δεν	“έπιανε”	μπουκάλι.	Έπεσα	30	θέσεις	στον	πίνακα	και	φέτος	ξενιτεύτηκα	
με	το	μωρό	μαζί	και	έγκυος,	αλλιώς	δε	θα	ξαναδούλευα»	(Δ101),	«Θήλασα	αποκλειστικά.	
Αντλούσα	 στο	 σχολείο	 και	 έφερνε	 ο	 άντρας	 μου	 το	 παιδί	 στα	 διαλείμματα	 για	 να	 το	
θηλάσω,	 καθώς	 όσο	 έβγαζα	 δεν	 έφτανε»	 (Δ10),	 «Η	 έκθλιψη	 γινόταν	 στο	 γυμναστήριο»	
(Δ25),	 «Καμία	 υποστήριξη	 από	 το	 σχολείο.	 Η	 έκθλιψη	 συνέβαινε	 σε	 οποιαδήποτε	 τάξη	
τύχαινε	να	βρίσκομαι.	Κινδύνεψα	να	χάσω	το	μάτι	μου	από	έρπητα,	λόγω	εξάντλησης	από	
τις	 υποχρεώσεις	 του	 σχολείου,	 το	 θηλασμό	 και	 την	 έκθλιψη»	 (Δ28),	 «Θήλασα	 μέχρι	 1,5	
έτους,	 με	 μεγάλη	 δυσκολία.	 Πάλευα	 με	 το	 θήλαστρο	 για	 να	 έχει	 το	 μωρό	 γάλα»	 (Δ16),	
«Αποκλειστικός	 θηλασμός.	 Η	 άντληση	 γινόταν	 σε	 τυχαία	 μέρη	 στα	 διαλείμματα,	 με	 πολύ	
άγχος	μήπως	εισβάλλει	κάποιος,	καθώς	δεν	υπήρχε	διαθέσιμη	αίθουσα.	Δέχθηκα	ειρωνικά	
σχόλια	 από	 το	 σχολικό	 πλαίσιο»	 (Δ18),	 «Στο	 σχολείο	 δεν	 υπάρχει	 καν	 τουαλέτα	 για	 τους	
δασκάλους.	 Προβληματίζομαι	 ιδιαίτερα,	 για	 το	 πού	 θα	 αντλώ»	 (Δ33),	 «Βγάζω	 γάλα	 στο	
αυτοκίνητο,	 καθώς	 δεν	 υπάρχει	 διαθέσιμη	 αίθουσα»	 (Δ44),	 «Θηλάζω	 αποκλειστικά.	
Καθόλου	υποστήριξη	από	το	σχολείο.	Αντλώ	στα	κενά	μου	μέσα	σε	μια	αποθηκούλα	που	
δεν	κλειδώνει	και	γύρω-γύρω	έχει	τζάμια»	(Δ125),	«Θήλαζα	αποκλειστικά	αξιοποιώντας	τα	
δύο	συνεχόμενα	 κενά	μου,	που	 έτρεχα	σπίτι	 (Πειραιάς-	Νέα	 Σμύρνη).	 Επίσης,	 δύο	φορές	
την	εβδομάδα	μου	έφερναν	οι	γονείς	μου	το	μωρό	στο	σχολείο	και	θήλαζα	στο	αυτοκίνητο»	
(Δ111),	«Έκανα	έκθλιψη	γάλακτος	στο	γραφείο	της	υποδιευθύντριας	μετά	από	παράκληση.	
Η	 διευθύντρια	 είχε	 προτείνει	 την	 τουαλέτα!»	 (Δ65),	 «Θηλασμός	 με	 πολύ	 ξενύχτι	 και	
θήλαστρο	στο	αυτοκίνητο,	γιατί	η	διευθύντρια	μόνο	που	δε	με	λιθοβόλησε	όταν	έμαθε	ότι	
θηλάζω.	 “Δεν	 υπάρχει	 χώρος	 στο	 σχολείο	 για	 άντληση.	 Κάτσε	 σπίτι	 σου	 αν	 θέλεις	 να	
θηλάσεις!”,	 μου	 είπε»	 (Δ66),	 «	 (…)	 γυρνούσα	 ριψοκινδυνεύοντας	 τη	 ζωή	 μου	 οδηγώντας	
πάνω	 από	 τα	 όρια	 ταχύτητας»	 (Δ47),	 «Είχα	 αλλεπάλληλες	 μαστίτιδες	 γιατί	 η	
αποσυμφόρηση	μπορεί	να	γίνει	μόνο	στην	τουαλέτα,	η	οποία	φέτος	δεν	έχει	ούτε	βρύση»	
(Δ52),	«(…)	στα	κενά	μου	θήλαζα	στο	αυτοκίνητο»	(Δ46).	
Επιπλέον	 οι	 γυναίκες	 εκπαιδευτικοί	 ερωτήθηκαν	 αν	 υπήρξε	 πρόβλημα	 στο	 θηλασμό	 του	
βρέφους	και	από	τις	απαντήσεις	τους	φάνηκε	ότι	είκοσι	επτά	μητέρες,	όντως,	συνάντησαν	
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πρόβλημα	 στο	 μητρικό	 θηλασμό	 (17%),	 εν	 αντιθέσει	 με	 το	 83%	 (εκατόν	 τριάντα	 δύο	
μητέρες),	το	οποίο	δήλωσε	ότι	δεν	είχε	κάποιο	πρόβλημα.	
Οι	 μητέρες	 αναπληρώτριες,	 από	 την	 περίοδο	 επιστροφής	 στο	 σχολείο	 (μετά	 την	 άδεια	
λοχείας),	δικαιούνται	μειωμένο	ωράριο	κατά	δύο	ώρες	την	εβδομάδα,	μέχρις	ότου	το	παιδί	
να	 γίνει	 δύο	 ετών.	 Υπάρχει	 βέβαια	 η	 δυνατότητα,	 η	 γυναίκα	 να	 μη	 χρησιμοποιήσει	 το	
μειωμένο	ωράριο	και	την	άδεια	να	τη	λάβει	ο	σύζυγος.	Ενενήντα	εννέα	γυναίκες,	ανέφεραν	
ότι	έκαναν	χρήση	του	μειωμένου	ωραρίου	(62,3%),	πενήντα	πέντε	ανέφεραν	ότι	δεν	έχουν	
κάνει	χρήση	αυτής	της	διευκόλυνσης	(34,6%),	ενώ	πέντε	είπαν	ότι	δεν	έχουν	κάνει	προς	το	
παρόν	χρήση	αυτής	της	διευκόλυνσης	(3,1%).		
Οι	ανωτέρω	ληφθείσες	διευκολύνσεις,	σε	ογδόντα	οκτώ	περιπτώσεις	γυναικών	φάνηκε	ότι	
τηρήθηκαν	από	το	σχολικό	πλαίσιο	(55,3%),	ενώ	σε	δεκατρείς	περιπτώσεις	δεν	τηρήθηκαν	
(8,2%).	Παραθέτονται	 κάποιες	απαντήσεις:	 «Ο	διευθυντής	προσπάθησε	να	με	αποτρέψει	
και	δεν	τηρούνταν	[το	μειωμένο	ωράριο]	σε	εκδρομές/εκδηλώσεις»	(Δ47),	«Δεν	τηρήθηκε,	
μου	ανέθεσαν	παρανόμως	τρεις	ώρες	επιπλέον	και	η	Διεύθυνση	μετά	από	καταγγελία	μου	
δεν	έκανε	τίποτα	απολύτως»	(Δ66),	«Το	πήρα	[μειωμένο	ωράριο]	μετά	από	6	μήνες,	αφού	
πριν	κανείς	δε	με	είχε	ενημερώσει	ότι	το	δικαιούμαι»	(Δ81),	«Ναι,	αλλά	το	πρόγραμμα	είχε	
ενδιάμεσα	 κενά,	 οπότε	 ήταν	 άχρηστο.	 Η	 δικαιολογία	 του	 διευθυντή	 ήταν	 ότι	 το	 σχολείο	
είναι	μεγάλο	και	όλοι	 έχουμε	κενά»	 (Δ106),	«Διεκδίκησα	 το	πλαίσιο,	δεν	μου	χαρίστηκε»	
(Δ110).	
Τέλος	οι	εκπαιδευτικοί	κλήθηκαν	να	απαντήσουν	σε	ερώτηση	ανοιχτού	τύπου,	μέσα	στην	
οποία	 είχαν	 την	 ελευθερία	 να	 αναφέρουν	 οτιδήποτε	 σχετίζεται	 με	 το	 θεσμό	 των	
αναπληρωτών	και	τη	μητρότητα,	που	οι	ίδιες	θεωρούσαν	ότι	πρέπει	να	ακουστεί.		
Αναφέρθηκαν	τα	παρακάτω:	«Ίδια	δικαιώματα	με	τις	μόνιμες»	(Δ159),	«Χορήγηση	γονικής	
άδειας,	 όταν	 τα	 παιδιά	 χρήζουν	 ιατρικής	 φροντίδας	 (ειδικά	 όταν	 μητέρα	 και	 παιδιά	
βρίσκονται	 εκτός	 οικογενειακής	 εστίας)»	 (Δ156),	 «Το	 εργασιακό	 μας	 καθεστώς	
αντιμετωπίζει	 τις	 μελλοντικές	 μητέρες	 αναπληρώτριες	 ως	 μητέρες	 δεύτερης	 κατηγορίας	
που	δεν	έχουν	δικαίωμα	να	χαρούν	την	ανατροφή	του	παιδιού	τους	ή	ακόμα	δεν	έχουν	τη	
δυνατότητα	 να	 μείνουν	 με	 το	 παιδί	 τους	 στο	 σπίτι,	 όταν	 αυτό	 είναι	 άρρωστο-όπως	
προβλέπεται	για	τους	μόνιμους.	Θα	έπρεπε	να	υπάρχει	μεγαλύτερη	ευελιξία	όπως	γίνεται	
σε	οποιοδήποτε	άλλο	καθεστώς	εργασίας	(δημόσιο	ή	ιδιωτικό).	Έστω,	αυτή	η	4μηνη	άδεια	
άνευ	 αποδοχών	 που	 δικαιούμαστε	 να	 μην	 μας	 στερούσε	 την	 προσμέτρηση	 της	
προϋπηρεσίας.	Με	 την	 αυξανόμενη	 υπογεννητικότητα	 θα	 έπρεπε	 να	 δοθούν	 κίνητρα	 για	
τεκνοποίηση»	(Δ155),	«Σεβασμός	στη	μητρότητα.	Να	μην	είναι	στο	χέρι	λίγων	συναδέλφων	
να	 διατηρείς	 την	αξιοπρέπειά	 σου	 και	 την	 υγεία	 σου»	 (Δ28),	 «Είμαστε	 μητέρες	 δεύτερης	
κατηγορίας.	 Απαιτείται	 το	 ελάχιστο	 εξάμηνο	 για	 τη	 διατήρηση	 του	 μητρικού	 θηλασμού»	
(Δ34),	 «Απαράδεκτο	 στο	 2017	 να	 τρέχω	 στο	 κενό	 μου,	 να	 βγάζω	 γάλα	 στο	 αμάξι,	 ενώ	
μόνιμες	κάθονται	εννέα	μήνες»	(Δ44),	«Απαράδεκτο	να	έχουμε	ίδιες	υποχρεώσεις	αλλά	όχι	
ίδια	 δικαιώματα	 με	 τους	 μόνιμους	 συναδέλφους	 μας,	 όταν	 πλέον	 καλύπτουμε	 πάγιες	
ανάγκες»	 (Δ60),	 «Ουγκάντα	 είμαστε!	 Ντροπή	 να	 μας	 τιμωρούν	 επειδή	 γεννήσαμε.	 Ας	
δίνουν	μόνο	τα	μόρια	προϋπηρεσίας	στην	τετράμηνη	άδεια	ανατροφής,	αν	δε	μπορούν	να	
μας	πληρώνουν.	Ας	σεβαστούν	το	δικαίωμα	των	παιδιών	μας	στον	αποκλειστικό	θηλασμό»	
(Δ66),	 «Δεν	 είμαι	 σε	 θέση	 να	 κάνω	 και	 άλλο	 παιδί,	 παρόλο	 που	 το	 ήθελα»	 (Δ71),	
«Κατάπτυστη	υποβάθμιση	της	μητρότητας»	(Δ82),	«Να	έχουμε	δικαίωμα	να	μεγαλώνουμε	
τα	 παιδιά	 μας	 και	 να	 μην	 αναγκαζόμαστε	 να	 τα	 αφήνουμε	 νεογέννητα»	 (Δ117),	 «Μας	
στερούν	 το	 δικαίωμα	 του	 θηλασμού»	 (Δ151),	 «Μεσαιωνικό!»	 (Δ145),	 «Απάνθρωπος	 ο	
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χωρισμός	μητέρας-βρέφους	στους	δύο	μήνες»	(Δ137),	«Εξάμηνη	άδεια	ανατροφής	τέκνου,	
όπως	σε	όλα	τα	σύγχρονα	κράτη!	Έτσι	διασφαλίζεται	ο	ομαλός	θηλασμός	και	εδραιώνονται	
οι	 συνεκτικοί	 δεσμοί	 μητέρας-βρέφους,	 που	 ενισχύουν	 την	 ψυχοκοινωνική/νοητική	
ανάπτυξη	 του	 βρέφους!	 Επίσης,	 καταβολή	 βασικού	 επιδόματος	 μητρότητας	 καθ’	 όλη	 τη	
διάρκεια	 της	 άδειας,	 όπως	 γίνεται	 και	 σε	 άλλα	 κράτη,	 όπου	 ο	 γονέας	 πληρώνεται	
τουλάχιστον	 το	 1/3	 του	 μισθού	 που	 θα	 λάμβανε	 αν	 εργαζόταν	 κανονικά!»	 (Δ130),	
«Εγκληματικό	η	πολιτεία	να	μη	μας	χορηγεί	επαπειλούμενη	άδεια.	Το	μειωμένο	ωράριο	δεν	
έχει	 αξία	 αν	 δεν	 έχεις	 πού	 να	 αφήσεις	 το	 παιδί	 και	 με	 το	 κόστος	 πληρωμής	 ενός	 ξένου	
ανθρώπου	 (…)	 πέρα	 από	 την	 προϋπηρεσία	 για	 ποιον	 άλλο	 λόγο	 δουλεύουμε;»	 (Δ101),	
«Απαράδεκτο	 να	 μην	 παίρνουμε	 ταμείο	 ανεργίας,	 αφού	 τα	 ένσημα	 του	 4μηνου	
κύησης/λοχείας	 δεν	 προσμετρούνται»	 (Δ108),	 «Φέτος	 προσλήφθηκα	 πάλι	 στην	 Κρήτη.	
Πήγα	με	τον	ενός	έτους	γιο	μου.	Βλέποντας	το	μωρό	δεν	μου	νοίκιαζαν	σπίτι.	Άντεξα	δέκα	
μέρες	οικονομικά	και	ψυχολογικά	και	τελικά	παραιτήθηκα»	(Δ76),	«Δικαίωμα	σε	άδεια	με	
αποδοχές	 για	 ευνόητους	 λόγους.	Δεν	 είμαστε	 εργαζόμενοι	Β’	 κατηγορίας,	 ούτε	 τα	παιδιά	
μας	κατώτερου	Θεού	να	στερούνται	τη	μαμά	τους	από	2	μηνών!	Το	άγχος	που	πέρασα	δεν	
θα	 το	 ξεχάσω	ποτέ...!»	 (Δ88),	 «Κάθε	μανούλα	να	 είναι	 τουλάχιστον	 τον	πρώτο	 χρόνο	 της	
ζωής	του	μωρού	μαζί	του.	Διαπίστωσα	ότι	όταν	επέστρεψα	στη	δουλειά	μου,	δεν	ήμουν	το	
ίδιο	αποδοτική	με	πριν.	Σκεφτόμουν	συνέχεια	το	μωρό»	(Δ15).	
	

Συμπεράσματα	
Η	 παρούσα	 έρευνα	 μας	 δείχνει	 την	 επικρατούσα	 κατάσταση	 στον	 κλάδο	 των	
αναπληρωτριών	 μητέρων	 τα	 τελευταία	 χρόνια.	 Γίνεται	 αναφορά	 σε	 γυναίκες	 που	 έχουν	
επιλέξει	ένα	επάγγελμα-λειτούργημα,	προσπαθώντας	να	βιοποριστούν	σε	μια	Ελλάδα	που	
ταλαιπωρείται	από	την	οικονομική	κρίση,	αλλά	και	να	ισορροπήσουν	ανάμεσα	στη	σωστή	
τέλεση	της	εργασίας	τους	και	στο	να	προσαρμοστούν	όσο	καλύτερα	μπορούν	στο	νέο	ρόλο	
της	ζωής	τους,	μέσα	από	τη	μητρότητα.		
Από	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 βλέπουμε	 πως	 λίγο	 παραπάνω	 από	 τις	 μισές	
αναπληρώτριες	 φάνηκαν	 να	 μένουν	 ανεπηρέαστες	 κατά	 τη	 λήψη	 απόφασης	 τους	 στη	
δήλωση	των	περιοχών	για	την	πρόσληψη	της	επόμενης	χρονιάς,	ακόμη	και	σε	περίπτωση	
εγκυμοσύνης.	 Η	 φύση	 της	 εργασίας	 των	 αναπληρωτών	 φαίνεται	 να	 έχει	 γίνει	 δεύτερη	
φύση	 στις	 αναπληρώτριες,	 οι	 οποίες	 έμαθαν	 να	 προσαρμόζονται	 στο	 συγκεκριμένο	
εργασιακό	 πλαίσιο	 και	 να	 ζουν	 με	 αυτό.	 Επιπλέον	 η	 ανθρώπινη	 φύση	 δεν	 μπορεί	 να	
προγραμματιστεί,	 καθώς	 ένα	 παιδί	 έρχεται	 στον	 κόσμο	 όταν	 υπάρξουν	 οι	 κατάλληλες	
συνθήκες	και	προϋποθέσεις.	Από	 την	άλλη	πλευρά	 (στο	υπόλοιπο	45,9%)	η	αβεβαιότητα	
ύπαρξης	 εργασίας	 σε	 μελλοντικό	 χρόνο	 και	 η	 έλλειψη	 βοήθειας	 (γενικότερα)	 επηρέασε	
αυτή	 την	 απόφαση	 σε	 μεγάλο	 βαθμό.	 Οι	 περισσότερες	 δασκάλες	 (76,7%)	 κατά	 τη	
δρομολόγηση	μιας	ενδεχόμενης	κύησης	δήλωσαν	μόνο	τον	 τόπο	μόνιμης	κατοικίας	 τους,	
έτσι	 ώστε	 να	 βρίσκονται	 κοντά	 στην	 οικογένειά	 τους,	 στο	 γιατρό	 τους	 και	 να	 μην	
ταλαιπωρηθούν	σε	μια	ενδεχόμενη	μετακόμιση,	μακριά	από	την	οικογενειακή	τους	εστία.		
Οι	 περισσότερες	 δασκάλες	 (76,7%)	 κατά	 τη	 δρομολόγηση	 μιας	 ενδεχόμενης	 κύησης	
δήλωσαν	τον	τόπο	μόνιμης	κατοικίας	τους,	έτσι	ώστε	να	βρίσκονται	κοντά	στην	οικογένειά	
τους,	στο	γιατρό	τους	και	να	μην	ταλαιπωρηθούν	σε	μια	ενδεχόμενη	μετακόμιση,	μακριά	
από	την	οικογενειακή	τους	εστία.	Από	το	παραπάνω	ποσοστό	τελικά	το	74,2%	εργάστηκε	
στη	μόνιμη	κατοικία	του,	κατά	τη	διάρκεια	της	κύησης.	Στις	περισσότερες	γυναίκες	(64,8%)	
η	 κύηση	 ήταν	 ομαλή,	 ενώ	 στο	 35,2%	 όχι,	 καθώς	 υπήρξαν	 επιπλοκές	 από	 τις	 πιο	 απλές	
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(πρωινές	 αδιαθεσίες,	 κλπ.)	 έως	 και	 πολύ	 σοβαρές	 καταστάσεις	 (κίνδυνος	 πρόωρου	
τοκετού,	κλπ.)	οι	οποίες	όμως	δυσχέραιναν	τόσο	τη	μετάβαση	στην	εργασία,	όσο	και	την	
ίδια	 την	 εργασία.	 Ένα	 αρκετά	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 γυναικών	 (47,8%)	 ανέφερε	 ότι	 η	
εργασία	 τους	 επηρεάστηκε	 από	αυτές	 τις	 επιπλοκές.	 Κυρίως	 αναφέρθηκαν	 οι	 σωματικές	
ενοχλήσεις,	 η	 μειωμένη	 απόδοση	 στην	 εργασία,	 αλλά	 και	 ο	 φόβος	 για	 το	 παιδί	 (να	 μη	
συμβεί	κάτι	άσχημο).	Οι	άδειες	είναι	πραγματικά	ελάχιστες	ως	προς	το	να	βοηθήσουν	την	
αναπληρώτρια	 μέλλουσα	 μητέρα,	 η	 οποία	 έχει	 πραγματικά	 πρόβλημα	 στην	 εγκυμοσύνη	
της	 και	 οι	 ίδιες	 αναγκάζονται	 να	 εξαντλήσουν	 όλες	 τους	 τις	 άδειες,	 αλλά	 και	 να	
χρησιμοποιήσουν	την	ανοχή	των	συναδέλφων/διευθυντών,	όσο	οι	ίδιοι	προτίθενται	να	τις	
βοηθήσουν,	καθώς	το	ισχύον	σύστημα	δεν	έχει	καμία	ανοχή	ως	προς	τις	άδειες.	Φαίνεται	
ότι	το	55,7%	έκανε	χρήση	της	αναρρωτικής	άδειας,	το	40,6%	πήρε	κανονική	άδεια,	ενώ	το	
15,5%	χρησιμοποίησε	άνευ	αποδοχών	(επιπλέον	ημέρες	αναρρωτικής).	
Το	 εργασιακό	 περιβάλλον	 φάνηκε	 να	 είναι	 προστατευτικό	 απέναντι	 στις	 περισσότερες	
μέλλουσες	 μητέρες	 (70,4%),	 αλλά	 στο	 29,6%	 φάνηκε	 να	 δυσχεραίνει	 την	 ήδη	 δύσκολη	
κατάσταση	 της	 κύησης.	 Συναδελφικές	 «διενέξεις»	 καλά	 κρυμμένες	 πίσω	 από	
διαιωνιζόμενες	κλισέ	φράσεις,	χωρίς	να	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	ο	ανθρώπινος	παράγοντας,	η	
λογική	 ή	 το	 συναίσθημα,	 έφεραν	 σε	 δύσκολη	 θέση	 κάποιες	 αναπληρώτριες,	 που	
προσπαθούσαν	να	κάνουν	όσο	πιο	καλά	μπορούσαν	την	εργασία	τους,	αλλά	η	κατάστασή	
τους-μια	κατάσταση	φυσιολογική	για	κάθε	γυναίκα-δεν	τους	το	επέτρεπε,	με	αποτέλεσμα	
να	φτάνει	σε	σημείο	να	κινδυνεύει	σε	κάποιες	περιπτώσεις	η	σωματική	ακεραιότητα	τόσο	
της	 κυοφορούσας,	 όσο	 και	 του	 εμβρύου,	 για	 να	 «καταλαγιάσει»	 η	 όχι	 και	 τόσο	 φιλική	
συμπεριφορά	 των	 συναδέλφων.	 Σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 μάλιστα	 η	άσχημη	συμπεριφορά	
προερχόταν	από	το	γυναικείο	φύλο,	το	οποίο	παρότι	είχε	περάσει	από	τη	θέση	των	νεαρών	
συναδέλφων	που	ήταν	σε	κυοφορία,	εν	τούτοις	δεν	έδειχναν	καμία	διάθεση	συμπάθειας	
και	 υποστήριξης.	 Το	 αντίθετο	 μάλιστα.	 Θα	 ήταν	 πολύ	 σημαντική	 η	 συμπαράσταση	 τους,	
καθώς	η	διάθεση	της	μητέρας	επηρεάζει	σημαντικά	την	ευημερία	του	εμβρύου,	καθώς	το	
έμβρυο	νιώθει	τα	συναισθήματα	της	μητέρας	του,	συλλαμβάνοντας	τις	σκέψεις	της	μέσα	
από	τα	ίδια	του	τα	κύτταρα	και	επηρεάζεται	από	αυτά.	Έρευνες	στο	χώρο	της	ψυχολογίας	
δείχνουν	ότι	φυσικές	και	ψυχικές	ελλείψεις	της	μητέρας	επηρεάζουν	αρνητικά	τη	συνολική	
ανάπτυξη	 του	 εμβρύου,	 πρωτίστως	 τη	 διάπλαση	 του	 εγκεφάλου	 του,	 καθώς	 και	 το	
αμυντικό,	το	κεντρικό	νευρικό	και	το	ενδοκρινικό	του	σύστημα	(Μαρή,	2004).	
Η	συντριπτική	πλειοψηφία	 των	αναπληρωτριών	δεν	 χρησιμοποίησε	 την	 τετράμηνη	άδεια	
άνευ	αποδοχών	(84,6%),	καθώς	το	«πάγωμα»	του	μισθού	και	της	προϋπηρεσίας	αποτέλεσε	
ανασταλτικό	 παράγοντα	 για	 αυτό.	 Για	 την	 υποστήριξη	 των	 νέων	 μητέρων	 φάνηκε	
σημαντική	η	οικογενειακή	βοήθεια	 των	παππούδων	 (συνολικά	68,5%),	οι	οποίοι	μάλιστα	
σε	αρκετές	περιπτώσεις	δε	διστάζουν	να	μετακομίσουν	με	την	κόρη	και	το	εγγόνι	τους,	στο	
μέρος	που	έχει	γίνει	η	πρόσληψη,	για	να	βοηθήσουν	στο	μεγάλωμα	του	νέου	μέλους	της	
οικογένειας.	 Το	 31,5%	 που	 δεν	 είχε	 καμία	 βοήθεια	 από	 την	 οικογένεια	 και	 αναγκαστικά	
έστειλε	 το	 μωρό	 σε	 βρεφικό	 σταθμό	 ή	 προσέλαβε	 μια	 κοπέλα	 για	 τη	 φύλαξή	 του,	
προσθέτοντας	ένα	ακόμη	αρκετά	σημαντικό	οικονομικό	βάρος	στην	τσέπη	τους.		
Επειδή	 το	σύστημα	πρόσληψης	 των	αναπληρωτών	έχει	συσταθεί	με	 τέτοιο	 τρόπο,	ούτως	
ώστε	 να	 μη	 δίνει	 δικαιώματα	 στις	 νέες	 μητέρες,	 αλλά	 να	 τις	 «προειδοποιεί»	 με	
παραγκωνισμό	 από	 την	 εργασία	 τους,	 σε	 περίπτωση	 «καθυστέρησης»	 πρόσληψης,	 (εάν	
υπάρξει	περιορισμός	στις	περιοχές	δήλωσης),	η	συντριπτική	πλειοψηφία	(66,6%)	ανέφερε	
ότι	 δεν	 θα	 υπάρξει	 από	 την	 πλευρά	 τους	 περιορισμός	 περιοχών	 στην	 επόμενη	 δήλωση.	
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Παρ’	όλο	που	η	παραμονή	της	μητέρας	με	το	βρέφος	το	πρώτο	έτος	της	ζωής	του,	που	είναι	
πλήρως	εξαρτώμενο	από	αυτή,	είναι	καίριας	σημασίας	για	τη	σωματική,	συναισθηματική,	
ψυχολογική	 ανάπτυξή	 του,	 εν	 τούτοις	 μόνο	 το	 4,4%	 των	 αναπληρωτριών	 αποφάσισε	
συνειδητά	να	μην	εργαστεί	και	να	βρίσκεται	με	το	μωρό	για	αυτό	το	διάστημα.	Το	12,6%	
δεν	 εργάστηκε	 καθόλου	 (ή	 προσελήφθη	 αργότερα),	 καθώς	 για	 οικογενειακούς	 λόγους	
περιόρισε	 τις	 επιλογές	 του,	 αλλά	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 (78,6%)	 αναγκάστηκε	 για	
οικονομικούς	λόγους	και	προϋπηρεσίας,	να	εργαστεί,	έστω	και	μακριά.		
Ο	 Παγκόσμιος	 Οργανισμός	 Υγείας	 (Π.	 Ο.	 Υ.)	 συστήνει	 τον	 αποκλειστικό	 θηλασμό	 (μόνο	
μητρικό	 γάλα)	 τουλάχιστον	 για	 τους	 έξι	 πρώτους	 μήνες	 της	 ζωής	 του	 βρέφους,	
χαρακτηρίζοντάς	 τον	 «κρίσιμο»,	 για	 την	 επίτευξη	 της	 μέγιστης	 ανάπτυξης,	 εξέλιξης	 και	
υγείας	 του	 βρέφους.	 Μέσω	 αυτού	 αποφεύγεται	 η	 βρεφική	 θνησιμότητα,	 προσφέρεται	
συναισθηματική	 κάλυψη	 και	 δίνεται	 ώθηση	 στην	 ψυχοκινητική	 ανάπτυξη	 του	 βρέφους	
μέσω	της	επαφής.	Ο	μητρικός	θηλασμός	προτείνεται	ότι	θα	πρέπει	να	συνεχίζεται	μέχρι	τα	
δύο	 πρώτα	 χρόνια,	 χωρίς	 να	 συστήνεται	 ανώτερο	 όριο	 αποθηλασμού.	 Το	 μητρικό	 γάλα	
περιέχει	αντισώματα	που	προστατεύουν	τα	νεογνά	από	κοινές	παιδικές	αρρώστιες,	όπως	η	
πνευμονία,	 ή	 η	 διάρροια	 και	 βοηθάει	 στο	 να	 μικρύνει	 η	 διάρκεια	 της	 ανάρρωσης	 των	
άρρωστων	παιδιών.4	
	Επιπλέον,	ενήλικες	που	θήλασαν	ως	βρέφη	είναι	λιγότερο	πιθανό	να	γίνουν	υπέρβαροι	ή	
παχύσαρκοι,5	να	αποκτήσουν	διαβήτη	τύπου	ΙΙ,	να	έχουν	αλλεργίες	ή	άσθμα	(Oddy,	2017),	
ενώ	 φαίνεται	 πως	 βελτιώνει	 τη	 νοημοσύνη	 τους,	 τη	 σχολική	 φοίτηση	 και	 σχετίζεται	 με	
υψηλότερα	 εισοδήματα	 στην	 ενήλικη	 ζωή	 τους.6	Αντίστοιχα	 τα	 οφέλη	 και	 για	 τη	 μητέρα	
είναι	 τεράστια,	 καθώς	 μειώνεται	 η	 πιθανότητα	 εμφάνισης	 καρκίνου	 του	 μαστού	 και	 του	
ενδομητρίου7,	προστατεύεται	από	 την	οστεοπόρωση	και	 εμφανίζεται	μικρότερο	ποσοστό	
αναιμίας.8	
Πολλές	μητέρες	επιστρέφοντας	πολύ	σύντομα	στην	εργασία	τους	εγκαταλείπουν	μερικώς	ή	
ολικώς	το	μητρικό	θηλασμό,	καθώς	αυτός	δεν	προβλέπεται	κατά	τη	διάρκεια	της	εργασίας,	
ή	 δεν	 υπάρχει	 κάποιο	 μέρος	 για	 έκθλιψη/σωστή	 αποθήκευση	 του	 γάλακτος.	 Οι	 μητέρες	
χρειάζονται	 ένα	 ασφαλές,	 καθαρό	 και	 με	 ιδιωτικότητα	 μέρος	 στην	 εργασία	 τους,	 για	 να	
μπορούν	 να	 συνεχίζουν	 το	 θηλασμό.	 Οι	 κατάλληλες	 εργασιακές	 συνθήκες	 (άδεια	
μητρότητας,	 μερική	 απασχόληση,	 παιδικές	 εγκαταστάσεις,	 εγκαταστάσεις	 για	
έκθλιψη/αποθήκευση	γάλακτος,	διαλείμματα	για	θηλασμό)	μπορούν	να	βοηθήσουν.		
Μόνο	το	53,5%	των	αναπληρωτριών	έκανε	αποκλειστικό	θηλασμό,	εκθλίβοντας	γάλα	στο	
σχολικό	 πλαίσιο	 (σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 με	 τεράστιες	 δυσκολίες),	 καθώς	 οι	 υπόλοιπες	
αναγκάστηκαν	να	δώσουν	φόρμουλα	(21,4%)	ή	να	κάνουν	μικτή	διατροφή	(21,4%),	επειδή	
δεν	υπήρχε	υποστήριξη	από	το	εργασιακό	πλαίσιο.	Δόθηκαν	οι	παρακάτω	εξηγήσεις:	μικρά	
διαλείμματα	 που	 δεν	 επαρκούν	 για	 μια	 «σωστή»	 έκθλιψη,	 μεγάλη	 απόσταση	 οικίας-
εργασίας,	 η	 ίδια	 η	 εργασία/αρμοδιότητες/υπηρεσίες	 και	 η	 έλλειψη	 σωστού	 χώρου	 με	
σωστές	 συνθήκες	 υγιεινής.	 Το	 παρήγορο	 είναι	 ότι	 πολλές	 από	 αυτές	 τις	 νέες	 μητέρες	
δήλωσαν	 πως	 προσπαθούν	 πάρα	 πολύ	 να	 μην	 εγκαταλείψουν	 το	 θηλασμό,	 καθώς	
																																																																				
	
4 Βλ. https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/en/ 
5  Βλ. https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Breastfed-Babies-Less-Likely-to-Have-
Obesity.aspx 
6 Βλ. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding). 
7 Βλ. http://www.tensteps.org/benefits-of-breastfeeding-for-the-mother.shtml 
8 Βλ. http://www.thilasmos.gr/2018/02/05/thilasmos-ta-ofeli-gia-ti-mitera-kai-to-moro/ 
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γνωρίζουν	 τα	 τεράστια	 οφέλη	 του.	 Στο	 άρθρο	 3.1.β.	 του	 σχεδίου	 νόμου	 του	 Υπουργείου	
Υγείας	με	τίτλο	«Ίδρυση	Παρατηρητηρίου	Άνοιας,	βελτίωση	περιγεννητικής	φροντίδας	και	
ρυθμίσεις	 λοιπών	 θεμάτων	 υπουργείου	 υγείας»,	 το	 οποίο	 δημοσιεύτηκε	 το	 2014,	
αναφέρεται	το	εξής:	«Οι	εργαζόμενες	θηλάζουσες	μητέρες	στο	δημόσιο	και	ιδιωτικό	τομέα	
μπορούν	 να	αντλούν	με	 έκθλιψη	και	 να	αποθηκεύουν	 το	μητρικό	 γάλα	 κατά	 τη	διάρκεια	
του	ωραρίου	εργασίας	τους	και	εντός	του	χώρου	που	ορίζεται	από	το	φορέα	εργασίας	τους	
και	ο	οποίος	ονομάζεται	χώρος	θηλασμού	στην	εργασία».9	Τέσσερα	χρόνια	αργότερα,	δεν	
αναφέρθηκε	από	καμία	αναπληρώτρια	ότι	η	παραπάνω	απόφαση	έχει	ισχύ	εμπράκτως.		
Επιπλέον,	για	τη	χρήση	του	μειωμένου	ωραρίου,	οι	περισσότερες	θέλησαν	να	λάβουν	αυτή	
τη	 διευκόλυνση	 (62,5%),	 αλλά	 μόνο	 στο	 55,3%	 τηρήθηκε.	 Φαίνεται	 πως	 σε	 ένα	 σχολικό	
πλαίσιο,	 όπου	 οι	 εργαζόμενοι	 έχουν	 να	 κάνουν	 με	 έμψυχο	 υλικό	 και	 με	 πολλές	
αρμοδιότητες	 και	 υποχρεώσεις,	 η	 διευκόλυνση	 του	 μειωμένου	 ωραρίου	 (2	 ώρες	 την	
εβδομάδα)	που	δικαιωματικά	έχει	λάβει	μια	νέα	μητέρα	και	είναι	πολύ	σημαντική	για	την	
ίδια	και	 το	βρέφος	 (έστω	και	αυτή	η	μηδαμινή	χρονική	μείωση)	πολλές	φορές	μπορεί	να	
καταστρατηγείται	 για	 σωρεία	 λόγων.	 Το	 36,5%	 δεν	 έκανε	 συνειδητά	 χρήση	 αυτής	 της	
διευκόλυνσης,	καθώς	ο	σύζυγος	έχει	τη	δυνατότητα	να	τη	λάβει	και	να	απουσιάσει	από	την	
εργασία	του	για	εννέα	συνεχόμενους	μήνες.		
Τέλος,	οι	μητέρες	αναπληρώτριες	δίνοντάς	μας	τη	φωνή	τους,	θέλησαν	να	γνωστοποιήσουν	
την	 κατάσταση	 που	 βιώνουν	 για	 πάνω	 από	 μια	 δεκαετία	 τώρα,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
κύησής	 τους	 και	 ενώ	 καλύπτουν	 πάγιες	 θέσεις	 εργασίας,	 ελάχιστα	 δικαιώματα	
απολαμβάνουν	 σε	 σχέση	 με	 τις	 μόνιμες	 εκπαιδευτικούς.	 Διεκδικούν	 ίσα	 δικαιώματα	 με	
αυτές,	 χορήγηση	 επαπειλούμενης	άδειας	 κύησης,	 δικαίωμα	στον	αποκλειστικό	θηλασμό,	
προσμέτρηση-έστω-προϋπηρεσίας	 στην	 άδεια	 άνευ	 αποδοχών.	 Απευθύνουν	 επίσης	
έκκληση	 στο	 υπουργείο,	 να	 λαμβάνει	 υπ’	 όψιν	 τις	 νέες	 μητέρες	 και	 να	 γίνει	 κάποια	
ρύθμιση	 για	 αυτές,	 έτσι	 ώστε	 να	 μην	 ξενιτεύονται	 με	 το	 βρέφος,	 καθότι	 χωρίζεται	 η	
οικογένεια	 στα	 δύο,	 να	 υπάρχουν	 άδειες	 ασθενείας	 τέκνων	 για	 τις	 ίδιες	 και	 τέλος	 να	
προστατεύεται	η	μητρότητα	εμπράκτως.10		
Ευελπιστούμε	η	προσπάθεια	της	παρούσης	έρευνας	να	δώσει	μία	εικόνα	της	κατάστασης	
που	 βιώνει	 αυτός	 ο	 κλάδος	 της	 δημόσιας	 εκπαίδευσης-σχετικά	 με	 τη	 μητρότητα-	 και	 να	
αρχίσουν	να	γίνονται	βήματα	για	την	υποστήριξή	του,	ούτως	ώστε	να	δοθεί	κάποια	στιγμή,	
η	δικαιωματική	προσοχή	που	του	αξίζει.	
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Κριτικοί	[πολυ]γραμματισμοί	σε	αλλοδαπούς	μετανάστες	
κρατούμενους	στις	φυλακές	Διαβατών:		
Το	κλειδί	της	πόρτας	για	τον	“έξω”	κόσμο	

	
	
	

Γλυκερία	Φίστα	
Εκπαιδευτικός	–	Υποψήφια	διδάκτωρ	Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.	
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Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια,	Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.	

Ευαγγελία	Φίστα	
Επίκουρος	Καθηγήτρια,	Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.	

	
	

«Για	μένα	το	σχολείο	στη	φυλακή	είναι	ώρα	ελευθερίας,	όπως	είναι	έξω»	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ζ.	(μαθητής)	

	
	
	

Περίληψη	
Στόχος	 της	παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	παρουσιάσει	 ένα	παρέμβλητο	πρόγραμμα	γραμματισμού,	 το	οποίο	
υλοποιήθηκε	στο	πλαίσιο	επιμορφωτικού	πιλοτικού	προγράμματος	σε	αλλοδαπούς	μετανάστες	κρατούμενους	
στις	 φυλακές	 Διαβατών,	 εδραζόμενου	 στη	 σύζευξη	 των	 θεωρητικών	 παραδόσεων	 της	 απελευθερωτικής	
παιδαγωγικής	του	Freire	(1985,	1996)	και	της	μετασχηματιστικής	παιδαγωγικής	των	πολυγραμματισμών	(New	
London	 Group,	 1996,	 Kalantzis	 &	 Cope,	 1999).	 Στο	 πρόγραμμa	 συμμετείχαν,	 με	 τακτική	 φοίτηση,	 οκτώ	
αλλοδαποί	ενήλικες	μαθητές	οι	μητρικές	γλώσσες	των	οποίων	ήταν	η	αραβική	και	τα	Ουρντού,	η	ηλικία	τους	
κυμαινόταν	 από	 25	 έως	 35	 ετών,	 ενώ	 παρακολούθησαν	 το	 Α1	 επίπεδο	 γλωσσομάθειας.	 Η	 συγκεκριμένη	
εργασία	 αφορά	 στα	 πολυτροπικά	 κείμενα	 τα	 οποία	 παρήγαγαν	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές,	 καθώς	 και	 στις	
βιωματικές	 προφορικές	 και	 γραπτές	 μαρτυρίες	 τους	 που	 προέκυψαν	 μετά	 την	 εμπλοκή	 τους	 στην	 κριτική	
διερεύνηση	 παραγωγικών	 θεμάτων	 που	 συγκροτούσαν	 το	 θεματικό	 σύμπαν	 της	 συγκεκριμένης	 σχολικής	
κοινότητας.	 Η	 ποιοτική	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου	 των	 κειμένων	 και	 των	 συνομιλιακών	 διεπιδράσεων	
καταδεικνύει	 ότι	 οι	 μαθητές,	 ως	 ‘σχεδιαστές’	 νοημάτων,	 αποκαλύπτουν	 και	 επικοινωνούν	 πτυχές,	 ρητές	 ή	
υπόρρητες,	 των	 πολιτικο-κοινωνικών	 θεμάτων	 της	 σύγχρονης	 παγκοσμιοποιημένης	 πραγματικότητας	 και	
προβαίνουν,	με	την	σύζευξη	και	την	αποδοχή	των	ποικίλων	γλωσσών	και	των	πολύμορφων	πολιτισμών	τους,	
στην	 κριτική	 και	 συγκριτική	 μελέτη	 των	 αλλότροπων	 θεάσεων	 του	 κόσμου,	 καθώς	 και	 στον	 εκούσιο	
αναστοχασμό	 και	 μετασχηματισμό	 αυτών	 των	 θεάσεων.	 Τα	 ευρήματα	 αυτά,	 στο	 συνεχώς	 μεταβαλλόμενο	
πολυφυλετικό,	 πολυγλωσσικό	 και	 πολυπολιτισμικό	 κόσμο,	 υποδηλώνουν	 την	 αναγκαιότητα	 υιοθέτησης	 της	
διευρυμένης	 αντίληψης	 περί	 γραμματισμού	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης	 των	 έγκλειστων	 στις	 φυλακές,	
προκειμένου	αυτές	οι	περιθωριοποιημένες/αποκλεισμένες	ομάδες	να	είναι	σε	θέση	να	[ξανα]διαμορφώσουν	
την	ιστορία	τους	με	την	«επάνοδο	στην	ελευθερία»,	με	την	«επάνοδο	στη	ζωή»	και	να	[ξανα]συμμετάσχουν	
ως	ισότιμοι/ισόνομοι	πολίτες	σε	μια	δημοκρατική	κοινωνία.		
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Εισαγωγή	
Στο	 σύγχρονο	 διεθνοποιημένο	 τοπίο	 η	 [μετα]κίνηση	 ολοένα	 και	 πιο	 πολυφυλετικών	 και	
πολύμορφων	 οικονομικά,	 γλωσσικά	 και	 πολιτισμικά	 πληθυσμιακών	 ομάδων	 προς	 τις	
λεγόμενες	ανεπτυγμένες	χώρες	του	δυτικού	κόσμου	οδήγησε	στον	κοινωνικό	αποκλεισμό	
και	 την	 περιθωριοποίησή	 τους	 σε	 ελεύθερη	 και	 ημι-ελεύθερη	 κατάσταση	 και,	 στη	
συνέχεια,	τον	εγκλεισμό	σε	μια	φυλακή,	με	αποτέλεσμα	ο	γραμματισμός	των	κρατουμένων	
να	ανάγεται	σε	ένα	από	τα	μείζονα	πολιτικο-κοινωνικά	ζητήματα.	
Εκκινώντας	 από	 την	 παραδοχή	 ότι	 η	 ‘πραγματικότητα/προδηλότητα’	 της	 φυλακής	
βασίζεται	 στην	 απλή	 μορφή	 που	 έχει	 η	 ‘στέρηση	 της	 ελευθερίας’,	 αγαθό	 που	 ανήκει	
ομοιότροπα	 σε	 όλους	 και	 το	 οποίο	 ο	 καθένας	 το	 νιώθει	 ‘καθολικό’	 και	 ‘αμετάλαχτο’	
(Φουκώ,	1976:	 305),	 η	φυλακή	ως	 χώρος	 και	ως	θεσμός,	παγιδεύει	σε	 ένα	φαύλο	κύκλο	
ομάδες	 µε	 συγκεκριμένη	 ταξική	 προέλευση 1 ,	 αφήνοντας	 αναμφίβολα	 και	 άδηλα	 τα	
περιθώρια	διαφυγής,	ενώ	ταυτόχρονα	υπαγορεύει	τη	μη	εγγυημένη	κοινωνική	επανένταξη	
των	έγκλειστων	ατόμων.	Συνεπώς,	η	στέρηση	της	ελευθερίας	οδηγεί	τις	ομάδες	αυτές	στον	
κοινωνικό	 αποκλεισμό	 με	 την	 παρεμπόδιση	 της	 πρόσβασης	 και	 της	 απορρόφησης	 του	
δημόσιου	 και	 κοινωνικού	 πλούτου	 και	 των	 κοινωνικών	 και	 δημόσιων	 αγαθών	 όπως	 η	
εκπαίδευση,	που	αποτελεί	ένα	από	τα	βασικότερα	δημόσια	αγαθά	(Τσιάκαλος,	1998:	58).	
Σαφής	και	άμεση	είναι	η	σχέση	μεταξύ	κοινωνικού	αποκλεισμού	και	εκπαίδευσης,	καθώς	η	
ύπαρξη	του	πρώτου	οδηγεί	στην	έλλειψη	της	δεύτερης	και	η	έλλειψη	της	δεύτερης	οδηγεί	
σταθερά	 στην	 διολίσθηση	 στον	 πρώτο	 (Τρέσσου,	 1999).	 Έτσι,	 ένα	 βασικό	 θέμα	 που	
απασχολεί	 τη	 δικαιοσύνη	 είναι	 τα	 έντονα	 εκπαιδευτικά	 προβλήματα,	 καθώς	 στην	
πλειονότητά	 τους,	 οι	 κρατούμενοι,	 λόγω	 εγκλεισμού	 και	 όχι	 μόνο,	 αδυνατούν	 να	
παρακολουθήσουν	 το	 σχολείο,	 διακόπτουν	 τη	 φοίτησή	 τους	 και	 στερούνται	 τα	 βασικά	
εκπαιδευτικά	 και	 επαγγελματικά	 τους	 δικαιώματα	 για	 την	 ομαλή	 ένταξή	 τους	 στην	
κοινωνία	(ό.π.	242).		
Υπό	 αυτό	 το	 πρίσμα,	 η	 πρόσβαση	 αυτών	 των	 πολύμορφων	 μετακινούμενων	 και	 τελικά	
έγκλειστων	 ομάδων	 σε	 πρακτικές	 γραμματισμού	 στο	 σημερινό	 και	 μεταβαλλόμενο	
εκπαιδευτικό	 περιβάλλον	 μπορεί	 να	 σηματοδοτήσει	 την	 απαρχή	 του	 ‘εξανθρωπισμού’,	
τους,	δηλαδή,	αυτό	που	ο	Freire	ονομάζει	 ‘πράξη’	που	εμπεριέχει	τα	δομικά	στοιχεία	της	
δράσης	 και	 του	 στοχασμού	 των	 ανθρώπων	 πάνω	 στην	 πραγματικότητα	 με	 στόχο	 τον	
μετασχηματισμό	 της	 (Freire,	 1996:	 60).	 H	 παραδοχή	 της	 αναγνώρισης	 της	 κοινωνικο-
πολιτικής	 διάστασης	 του	 γραμματισμού	 που	 αφορά	 στη	 διερεύνηση	 πραγματικών	
προβλημάτων	 που	 βιώνουν	 οι	 ενήλικες	 κρατούμενοι	 και	 τα	 οποία	 διαμορφώνουν	 την	
υπαρξιακή	τους	κατάσταση	στο	κοινωνικό	γίγνεσθαι,	μπορεί,	 να	συμβάλει	στην	ανάδειξη	
του	πλέγματος	 της	αλληλεπίδρασης	 των	πολύπλοκων	και	πολυεπίπεδων	βιόκοσμών	 τους	
και	των	κοινωνικο-πολιτισμικών	και	πολιτικών	διαδικασιών	που	τους	διαμόρφωσαν	(Freire,	
1970,	1996,	New	London	Group,	1996).		
Ως	εκ	τούτου,	σε	πολύμορφες	κοινότητες	που	βιώνουν	την	κουλτούρα	της	σιωπής	και	της	
πειθαρχίας	 καθώς	 και	 τον	 τεχνητό	 μετασχηματισμό2	της	 ταυτότητάς	 τους	 (Φουκώ,	 2011:	
																																																																				
	
1	Οι	 ‘φυσικοί	 πελάτες’	 των	 	 ευρωπαϊκών	φυλακών,	 προέρχονται	 	 σήμερα,	 από	 τα	 στρώματα	 της	 εργατικής	
τάξης	 ειδικότερα	 από	 τους	 νέους	 λαϊκών	 οικογενειών	 αφρικανικής	 καταγωγής	 	 και	 ευρύτερα	 από	 τους	
λεγόμενους	μη	δυτικούς	μετανάστες	‘δεύτερης	γενιάς’	και	τα	άτομα	της	μαύρης	φυλής	(Wacquant,	2002:	137,	
όπως	αναφέρεται	στο	Τρέσσου,	1999).	
2 	Αναφέρεται	 και	 ως	 μηχανισμός	 μεταμόρφωσης	 σε	 προηγούμενη	 έκδοση	 του	 βιβλίου,	 Επιτήρηση	 και	
Τιμωρία.	Η	Γέννηση	της	φυλακής	(Φουκώ,	1989:	305).	
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263),	 η	 διεύρυνση	 της	 έννοιας	 του	 γραμματισμού	 αφορά	 στην	 ενεργό	 αναγνώριση	 των	
διαφορετικοτήτων,	όπως	αυτών	της	κοινότητας	των	ενηλίκων	έγκλειστων	μεταναστών	και	
προσφύγων,	καθώς	οι	διαφορετικότητες	αυτές	γίνονται	αντικείμενο	διαπραγμάτευσης	με	
τέτοιο	 τρόπο,	 ώστε	 να	 συμπληρώνουν	 η	 μία	 την	 άλλη	 και	 να	 μην	 εκλαμβάνονται	 ως	
απόδειξη	 ενός	 οδυνηρού	 κατακερματισμού	 του	 κοινωνικού	 ιστού	 (New	 London	 Group,	
1996,	Mc	Laren,	2010).	Παράλληλα,	αυτή	η	ευρύτερη	έννοια	του	γραμματισμού	μπορεί	να	
αποτελέσει	 την	 απαρχή	 της	 διαδικασίας	 της	 κριτικής	 ‘ανάγνωσης’	 του	 κόσμου,	
συνιστώντας	 τον	 ακρογωνιαίο	 λίθο	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 κριτικής	 συνειδητοποίησης	 της	
μεταβαλλόμενης	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 και	 της	 δυνατότητας	 μετασχηματισμού	 της	
προσωπικής	και	της	κοινωνικής	 ιστορίας	μέσα	από	τη	διαδικασία	της	διαλεκτικής	σκέψης	
και	δράσης	(New	London	Group,	1996,	Cope	&	Kalantzis,	1995,	Freire,	1977).		
	

Θεωρητικές	Προσεγγίσεις			
Επανεννοιοδοτώντας	το	γραμματισμό	στο	πλαίσιο	της	μετασχηματιστικής	παιδαγωγικής	

των	πολυγραμματισμών	
Ο	γραμματισμός,	στο	συνεχώς	εξελισσόμενο	τοπίο	της	παγκόσμιας	κοινωνικο-πολιτισμικής,	
οικονομικής,	 πολιτικής	 αλλαγής	 και	 της	 τεχνολογικής	 επανάστασης,	 απομακρύνεται	 από	
την	αποδοχή	των	καθολικών	γενικεύσεων	της	αυτόνομης	προσέγγισης	του	γραμματισμού,	
που	 παραμένει	 επικεντρωμένος	 σε	 κανονιστικές	 μονογλωσσικές,	 μονοεθνικές/	
μονοπολιτισμικές	 μορφές	 της	 γλώσσας	 και	 ο	 οποίος	 εδράζεται	 σε	 μια	 περισσότερο	 ή	
λιγότερο	αυταρχικού	είδους	παιδαγωγική	(Street,	1984,	Searle,	1993,	New	London	Group,	
1996).	Οι	νέες	προκλήσεις	που	τίθενται	ως	απόρροια	των	διαπολιτισμικών/διαγλωσσικών	
πλευρών	παραγωγής	νοήματος	και	των	πολυτροπικών	διασυνδέσεων	που	δημιουργούνται	
μεταξύ	 του	 γλωσσικού	 και	 άλλων	 σημειωτικών	 κωδίκων	 οδηγούν	 	 στον	
επαναπροσδιορισμό	του	σημαινόμενου	του	γραμματισμού	ως	Πολυγραμματισμών		 	 (New	
London	Group,	1996,	Kalantzis	&	Cope,	1999).		
Η	ιδέα	των	Πολυγραμματισμών	με	την	αποδοχή	του	πλουραλισμού,	όπου	η	πολιτισμική	και	
γλωσσική	πολυμορφία	αποτελούν	έναν	κοινωνικό	πόρο	για	τον	σχηματισμό	νέων	πολιτικών	
χώρων	και	νέων	αντιλήψεων	για	την	ιδιότητα	του	πολίτη	(New	London	Group,	1996,	Cope	&	
Kalantzis,	2009),	αναδεικνύει	την	αναγκαιότητα	προσέγγισης	και	σύνθεσης	ποικιλίας	ειδών	
κειμένου	που	έχουν	σχέση	με	 τις	 τεχνολογίες	 της	πληροφορίας	και	 επικοινωνίας	και	 των	
πολυμέσων,	 αλλά	 και	 την	 αναγκαιότητα	 της	 διαπραγμάτευσης	 «πολλαπλών	 λόγων	 περί	
ταυτότητας	και	πολλαπλών	λόγων	περί	αναγνώρισης»	που	παράγονται	σε	πολύγλωσσα	και	
πολυπολιτισμικά	κοινωνικά	περιβάλλοντα	(Κalantzis	&	Cope,	1999:	686).	Η	διεύρυνση	της	
αντίληψης	 περί	 γραμματισμού	 εντός	 του	 πλαισίου	 των	 Πολυγραμματισμών,	 η	 οποία	
πραγματεύεται	 την	 ανάδυση	 νέων	 κοινωνικο-πολιτισμικών	 και	 πολιτικο-οικονομικών	
σχημάτων	 και	 συνθηκών,	 περιλαμβάνει	 την	 εμπλοκή	 με	 κείμενα	 οπτικής,	 ακουστικής,	
ψηφιακής	 και	 πολυτροπικής	 μορφής	 (Coiro,	 Knobel,	 Lankshear	 &	 Leu,	 2008),	 όπου	 η	
δημιουργία	 νοήματος	 πραγματώνεται	 με	 τρόπους	 που	 είναι	 όλο	 και	 περισσότερο	
πολυμορφικοί,	απαιτώντας	οι	γλωσσικές	πηγές	νοήματος	να	αλληλοεπιδρούν	και	να	συν-
λειτουργούν	 με	 οπτικούς,	 ηχητικούς,	 χειρονομικούς	 και	 χωροαντιληπτικούς	 κώδικες	
επικοινωνίας.	Υπό	αυτό	το	πρίσμα,	η	προσέγγιση	πολυτροπικών	κειμένων	προϋποθέτει	την	
ανάπτυξη	 ενός	 σύνθετου	 και	 όχι	 αθροιστικού	 πλέγματος	 δεξιοτήτων	 κριτικού	
πολυτροπικού	 γραμματισμού	 (Παπαδημητρίου	 2010:	 20),	 σύμφωνα	 με	 τον	 οποίο	 οι	
μαθητευόμενοι	νοούνται	ως	μία	κοινότητα	θεατών/αναγνωστών	οι	οποίοι	–	μέσα	από	το	
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‘διάλογο’	με	 τα	πολυμορφικά	κείμενα	και	με	διάμεσο	τις	παροχές	 του	κάθε	σημειωτικού	
τρόπου	 καθίστανται	 ικανοί	 να	 εντοπίζουν,	 όχι	 μόνο	 τα	 επιφανειακά	 νοήματα,	 τα	 οποία	
είναι	 εύκολα	 αναγνωρίσιμα,	 αλλά	 και	 τα	 υφέρποντα	 νοήματα	 τα	 οποία	 απηχούν	
εκδοχές/θεάσεις	 της	πραγματικότητας	που	σχετίζονται	με	 τη	γνώση	του	κόσμου	έξω	από	
την	σχολική	αίθουσα.		
Αυτό	σημαίνει	ότι	το	ενδιαφέρον	μετατοπίζεται	πλέον	από	την	επιφανειακή	κατανόηση	του	
‘κειμένου’	στην	κριτική	αμφισβήτηση	του	ιδεολογικού	του	περιεχομένου	με	έμφαση	στον	
εμπρόθετο	 χαρακτήρα	 των	σημειωτικών	 επιλογών	 του	δημιουργού	 και	 στην	υποβολή	σε	
διαρκή	 κριτική	 ανάλυση	 των	 κοινωνικών	 και	 πολιτικών	 συμφερόντων	 σε	 σχέση	 με	 τις	
κοινωνικές	 επιπτώσεις	 της	 δύναμης	 και	 της	 κυριαρχίας	 (Baynham,	 1995,	 Duffelmeyer	 &	
Ellertson,	 2006).	 Κατά	 συνέπεια,	 η	 κριτική	 πλαισίωση	 εντός	 μιας	 παιδαγωγικής	 των	
πολυγραμματισμών	ενέχει	την	ανάπτυξη	εναλλακτικών	θέσεων	και	πρακτικών	ανάγνωσης	
για	 την	 αμφισβήτηση	 και	 την	 κριτική	 κειμένων,	 σε	 σχέση	 με	 τους	 συνδεόμενους	
κοινωνικούς	 σχηματισμούς	 τους	 και	 τις	 πολιτισμικά	 συγκεκριμένες	 παραδοχές	 (Cope	 &	
Kalantzis,	 2000b).	 Η	 επανανοηματοδότηση	 του	 τρόπου	 ‘ανάγνωσης’	 των	 ‘κειμένων’	 θέτει	
στο	 επίκεντρο	 τον	 κριτικό	 γραμματισμό	ως	 πολιτική,	 πολιτισμική	 και	 γλωσσική	 πρακτική	
που	 συνεπάγεται	 την	 κατανόηση	 του	 τρόπου	 με	 τον	 οποίο	 τα	 κείμενα	 και	 οι	 δομές	 των	
λόγων,	 αποτελώντας	 το	 κύριο	 μέσο	 του	 κοινωνικού	 μετασχηματισμού	 και	 της	
αναδιαμόρφωσης	 της	 εξουσίας,	 μπορούν	 να	 χειραγωγήσουν,	 να	
αντικατοπτρίσουν/αναπαραστήσουν	 και	 να	 αλλάξουν	 τον	 κόσμο	 (Luke,	 2012),	 καθώς	 τα	
κείμενα	εκλαμβάνονται	ως	χώροι	όπου	παράγεται	ή	αναπαράγεται	η	κυρίαρχη	κουλτούρα	
(Kamler,	1994,	Knobel	&	Healy,	1998,	Macken-Horarik,	1996).		
Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 ανάγνωση	 ή	 η	 γραφή	 δεν	 ορίζονται	 ως	 μια	 γνωστική	 διεργασία	
κωδικοποίησης	 ή	 αποκωδικοποίησης,	 δηλαδή	 δεξιότητες	 αυτόνομες,	 τεχνικές,	 ουδέτερες	
και	 καθολικές	 (Searle,	 1993),	 αλλά	 ως	 πολλαπλές	 δυνατότητες	 ‘ανάγνωσης’	 ή	 ‘γραφής’	
κειμένων	συγκεκριμένου	τύπου	με	συγκεκριμένο	τρόπο.	Η	θεώρηση	αυτή	της	ανάγνωσης	
και	της	γραφής	υποστηρίζει	ότι	τα	άτομα,	ως	αναγνώστες	και	συγγραφείς,	αλληλοεπιδρούν	
κοινωνικά	με	αυτά,	προβάλλοντας	στάσεις,	πεποιθήσεις,	αντιλήψεις	και	αξίες	αναφορικά	
με	τα	κείμενα	αυτά,	προσδίδοντας	στην	ανάγνωση	και	στη	γραφή	κοινωνικο-πολιτι[σμι]κές	
διαστάσεις	και	αναδεικνύοντας	την	πολυπλοκότητα	των	πτυχών	και	την	πολλαπλότητα	των	
γραμματισμών	(Gee,	1996,	Gee,1996a).		
Η	πολλαπλότητα	αυτή	των	γραμματισμών,	απορρίπτει	την	‘αφομοιωτική’3	παιδαγωγική	του	
σχολείου	 όπως	 και	 τις	 ασαφείς	 αντιλήψεις	 για	 ‘εκλεκτικές	 παιδαγωγικές’	 [eclectic	
pedagogies]	(Mills,	2005),	δεν	αντανακλά	τη	σύνδεση	ενός	γραμματισμού	με	μια	κουλτούρα	
(Street,	2001,	Smith	&	Elkins,	2012),	δεν	εδράζεται	στην	απόκτηση	ενός	ουδέτερου	συνόλου	
τεχνικών	 δεξιοτήτων,	 ούτε	 παραμένει	 σταθερή	 ανεξάρτητα	 από	 τους	 πολιτισμικούς	
σκοπούς	 για	 τους	 οποίους	 χρησιμοποιούνται	 τα	 κειμενικά	 σχέδια.	 Με	 εναλλακτικές	
διαδρομές	και	συγκρίσιμα	σημεία	αναφοράς	στη	μάθηση,	η	πολλαπλότητα	αυτή	βρίσκεται	
στο	 επίκεντρο	 της	 μετασχηματιστικής	 παιδαγωγικής	 των	 πολυγραμματισμών,	 η	 οποία	
εκλαμβάνει	 τη	 μάθηση	 ως	 μία	 διαδικασία	 προσωπικής	 αναδημιουργίας	 και	 βασίζεται,	
αφενός	 μεν	 σε	 μία	 ρεαλιστική	 άποψη	 της	 σύγχρονης	 κοινωνίας,	 αφετέρου	 δε	 σε	 μία	
απελευθερωτική	 οπτική	 των	 πιθανών	 δυνατοτήτων	 βελτίωσης	 του	 μέλλοντος	 μέσω	 της	
αντιμετώπισης	 της	 φτώχειας,	 της	 υποβάθμισης	 του	 περιβάλλοντος,	 της	 πολιτισμικής	
																																																																				
	
3	Βλέπε,	Dewey,	J.	(1900),	The	school	and	society.		
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διαφοράς	 και	 του	 νοήματος	 της	 ύπαρξης.	 Από	 αυτή	 την	 άποψη,	 συνδέεται	 με	 τον	
σχεδιασμό	της	μάθησης	που	χρησιμοποιείται	στην	κοινωνία	εκτός	του	σχολείου	(Lankshear	
&	Knobel,	2003,	Kalantzis	&	Cope,	2004,	2005),	καθώς	η	ανάπτυξη	του	γραμματισμού	δεν	
περιορίζεται	στο	σχολικό	πλαίσιο,	αλλά	και	σε	οποιαδήποτε	άλλη	περίσταση	προφορικής	ή	
γραπτής	επικοινωνίας,	συνεργασίας	και	διεπίδρασης	με	άλλους	συμμετέχοντες.	Εντούτοις,	
δεν	θα	μπορούσε	 να	παραβλεφθεί	 το	 γεγονός	ότι	 η	 κοινωνική	στροφή	στο	 γραμματισμό	
προκάλεσε	 κάποιο	 σκεπτικισμό	 ως	 προς	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 μπορεί	 πραγματικά	 να	
αποκαλύψει	τις	ιεραρχίες	και	τις	σχέσεις	εξουσίας	(Gee	2000),	με	αφορμή	τις	επιφυλάξεις	
που	εκφράστηκαν	σχετικά	με	το	ότι	η	κοινωνική	στροφή	χρησιμοποιείται	επίσης	από	τον	
νέο	καπιταλισμό	για	τη	δημιουργία	αποδοτικών	και,	επομένως,	παραγωγικών	κοινοτήτων	
πρακτικής.	 Στον	 αντίποδα,	 αναμφισβήτητα,	 θα	 μπορούσε	 να	 ισχυριστεί	 κανείς	 ότι	 το	
μοντέλο	του	κοινωνικού	γραμματισμού	εξακολουθεί	να	είναι	εκείνο	που	παράσχει	πολλά	
παραδείγματα	 αυθεντικής	 εμπλοκής/συμμετοχής	 από	 ομάδες	 με	 λιγότερη	 εξουσία	 και	
εμπειρικές	πρακτικές	όπου	μια	εναλλακτική	προσέγγιση	γραμματισμού	άλλαξε	ή	βελτίωσε	
τη	 ζωή	 των	 ανθρώπων	 ((Vasudevan	 et	 al.,	 2014,	 όπως	 αναφέρεται	 στο	 Ioannidou	 et	 al.,	
2018).	
Έχοντας	ως	βάση,	 λοιπόν,	 το	 διαπολιτισμικό	 και	 διατροπικό	 χαρακτήρα	 της	 επικοινωνίας	
που	προωθεί	την	ευρύτερη	πρόσβαση	των	μαθητών	σε	μια	ισχυρή	διαδικασία	μάθησης	σε	
έναν	 κόσμο,	 όπου	 μια	 πληθώρα	 ανθρώπινων	 διαφορών,	 όπως	 η	 φυλή,	 το	 φύλο,	 η	
σεξουαλική	 ταυτότητα,	 η	 κουλτούρα,	 η	 θρησκεία	 κ.τ.λ.,	 δημιουργούν	 μια	 ποικιλομορφία	
που	γίνεται	ολοένα	και	πιο	κρίσιμη,	η	αποσιώπηση	της	διαφοράς	και	η	μη	αντιμετώπισή	
της	 στις	 σύγχρονες	 πλουραλιστικές	 κοινωνίες	 σημαίνει	 τον	 αποκλεισμό	 εκείνων	 που	 δεν	
πειθαρχούν	στην	ομοιογένεια	των	κυρίαρχων	δομών/κανόνων	(Kalantzis,	2006).	
	

Η	απελευθερωτική	αγωγή	ως	πράξη	ελευθερίας	
Στον	 παγκόσμιο	 πολιτισμό	 του	 διεθνικού	 κόσμου,	 ο	 οποίος	 δεν	 συνδέεται	 πάντα	 με	 την	
κοινωνική	 δικαιοσύνη	 για	 ίσες	 ευκαιρίες	 για	 όλους,	 η	 διεύρυνση	 της	 έννοιας	 του	
γραμματισμού	αντανακλά	τις	θεωρητικές	αντιλήψεις	και	πρακτικές	παραδοχές	του	Freire.	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Freire,	 η	 απελευθερωτική	 αγωγή	 στην	 εκπαίδευση	 ενηλίκων,	 οι	 οποίοι	
υφίστανται	και	βιώνουν	την	κουλτούρα	της	σιωπής,	με	αποτέλεσμα	να	μην	συμμετέχουν	
στο	 ιστορικό	γίγνεσθαι	ως	ενεργά	μέλη,	καθίσταται	θεμέλιος	λίθος	για	μια	βαθύτερη	και	
κριτική	συνειδητοποίηση	της	κοινωνικοπολιτικής	πραγματικότητας	με	απώτερο	στόχο	τον	
ριζικό	μετασχηματισμό	της	(Freire,1996,	1977α).	
Από	 τη	 στιγμή,	 λοιπόν,	 που	 ο	 γραμματισμός	 αναγνωρίζεται	 ως	 ένα	 ισχυρό	 εργαλείο	 για	
επίγνωση	των	κοινωνικών	ανισοτήτων,	 για	αντίσταση	σε	ποικίλες	μορφές	ανισότητας	και	
καταπίεσης	(Κουτσογιάννης,	2017:	230),	ο	Freire,	όσον	αφορά	στην	εκπαίδευση	ενηλίκων,	
οριοθετεί	το	γραμματισμό	ως	χειραφετική	και	πολιτική	πράξη,	με	στόχο	να	αποτελέσει	μια	
πράξη	 κριτικής	 γνώσης	 της	 κοινωνικής	 πραγματικότητας	 και	 συνειδητοποίησης	 της	
δυνατότητας	μετασχηματισμού	της	(Γρόλλιος,	2005).		
Η	ανάδειξη	 της	κοινωνικής	και	πολιτικής	διάστασης	 του	γραμματισμού,	ενδυναμώνει	 την	
κριτική	συνειδητοποίηση	για	τη	συνολική	αντίληψη	της	πραγματικότητας	μέσω	της	γνώσης	
των	 συναρθρώσεων	 και	 αλληλοσυσχετίσεων	 των	 δομών	 της	 και	 προβαίνει	 στην	
αποκάλυψη	 των	 ρητών	 ή	 υπόρρητων	 δομών	 και	 σχέσεων	 της	 πραγματικότητας	 (Freire,	
1985α),	αναδύοντας	 την	παιδαγωγική	αντίληψη	 της	προβληματίζουσας	εκπαίδευσης	που	
προσδιορίζεται	από	την	τοποθέτηση	των	ανθρώπων	στις	σχέσεις	τους	με	τον	κόσμο	(Freire,	
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1977:	88).	Λειτουργώντας,	λοιπόν,	η	απελευθερωτική	παιδαγωγική	ως	άσκηση	ελευθερίας	
και	 όχι	 ως	 άσκηση	 καταπίεσης,	 συνενώνει	 σε	 μια	 διαλεκτική	 σχέση	 το	 στοχασμό	 και	 τη	
δράση	που	αποτελεί	μια	γνωστική	διαδικασία	όχι	στατική	και	προκαθορισμένη,	αλλά	μια	
διαδικασία	 η	 οποία	 εξετάζει	 και	 επανεξετάζει,	 διερευνά,	 αποκαλύπτει	 και	 επαν-
ανακαλύπτει	τις	σχέσεις	των	ανθρώπων	με	τον	κόσμο	εμπλέκοντας	την	κοσμοαντίληψη	και	
τις	 εμπειρίες	 των	 ενηλίκων	 μαθητών	 (Λιάμπας,	 2009:	 14-15).	 Η	 θεώρηση	αυτή,	 δίνοντας	
έμφαση	 στη	 διαδικασία	 της	 μάθησης	 η	 οποία	 διαμορφώνεται	 και	 επηρεάζεται	 από	
συγκεκριμένες	 μορφές	 προθετικότητας,	 ιδεολογικές	 παραμορφώσεις	 και	 διϋποκειμενικές	
νόρμες	της	πολιτικής	και	κοινωνικής	πραγματικότητας,	αναγνωρίζει	την	πολιτική	διάσταση	
της	 γνώσης	 και	 αποκαλύπτει	 σε	 αυτούς	 που	 μαθαίνουν	 τους	 τρόπους	 διανομής	 του	
οικονομικού	και	πολιτισμικού	κεφαλαίου	ενδυναμώνοντάς	τους	να	δώσουν	νόημα	στο	δικό	
τους	βιωμένο	κόσμο	(Γρόλλιος,	2005).		
Η	 άσκηση,	 επομένως,	 της	 προβληματίζουσας	 εκπαίδευσης	 προσδίδει	 μια	άλλη	 διάσταση	
στο	 γραμματισμό	 και	 στο	 μεταγραμματισμό	 των	 ενηλίκων,	 καθώς	 αποκτά	 πολιτική	 και	
κοινωνική	διάσταση	με	 την	 επικέντρωση	 του	 ενδιαφέροντός	 της	στη	σύζευξη	 της	σχέσης	
σκέψης,	γλώσσας	και	κοινωνικού	πλαισίου	και	όχι	απλά	στην	εκμάθηση	της	ανάγνωσης	και	
της	γραφής	ως	μιας	μηχανιστικής	διαδικασίας,	όπως	η	επανάληψη	συλλαβών	και	λέξεων	
(Freire,	 1985:21-22).	 Κατά	 συνέπεια,	 ως	 βασική	 απαίτηση	 της	 απελευθερωτικής	 αγωγής	
στην	εκπαίδευση	ενηλίκων	καθίσταται	η	άρση	της	αντίφασης	δασκάλου-μαθητή,	καθώς	ο	
δάσκαλος	 παύει	 να	 είναι	 το	 υποκείμενο	 της	 διαδικασίας	 της	 γνώσης	 και	 οι	 ενήλικες	
μαθητές	απλά	αντικείμενα,	των	οποίων	η	δράση	περιορίζεται	στην	παθητική	αποδοχή	και	
αποταμίευση	 των	 καταθέσεων	 του	 δασκάλου.	 Η	 ανάδυση	 της	 νέας	 αυτής	 σχέσης	
θεμελιώνει	 τον	 απελευθερωτικό	 διάλογο	 όχι	 ως	 μια	 απλή	 τεχνική,	 μία	 τεχνική	
χειραγώγησης,	αλλά	ως	κάτι	που	αποτελεί	συστατικό	στοιχείο	 της	 ίδιας	 της	 ιστορίας	 των	
ανθρώπινων	όντων,	καθώς	ο	διάλογος	πρέπει	να	συνιστά	μέρος	της	ιστορικής	διαδικασίας	
μέσω	 της	 οποίας	 οι	 άνθρωποι	 επικοινωνούν	 με	 την	 κριτική	 σκέψη	 (Freire,	 1977).	
Επιπρόσθετα,	 η	 πραγμάτωση	 αυτού	 του	 απελευθερωτικού	 διαλόγου	 απαιτεί	 από	 τον	
εκπαιδευτικό	 και	 τους	 μαθητές	 να	 λειτουργήσουν	ως	 συν-ερευνητές	 για	 την	αποκάλυψη	
της	 πραγματικότητας	 μέσω	 της	 κριτικής	 προσέγγισης	 και	 ανάλυσής	 της	 εκεί	 όπου	 οι	
κυρίαρχες	 πολιτικές	 και	 κοινωνικές	 δομές	 επιβάλλουν	 την	 πολιτικοοικονομική	 και	
πολιτισμική	 περιθωριοποίηση.	 Υπό	 αυτή	 την	 έννοια,	 ο	 διάλογος	 συνιστά	 αναπόσπαστο	
μέρος	 της	 διαλεκτικής	 παιδαγωγικής	 που	 ενδυναμώνει	 τις	 εκπαιδευτικές	 πρακτικές	 και	
αποτελεί	ευθύνη	του	δασκάλου	μέσω	μιας	μαθητοκεντρικής,	δημοκρατικής	συμμετοχικής	
και	διαλογικής	διαδικασίας	να	μεταμορφώσει	τη	μονόδρομη	εξουσία	του,	να	περιορίσει	τη	
δική	του	φωνή	και	να	ωθήσει	τους	ενήλικες	μαθητές	να	συν-οικοδομήσουν	το	μαθησιακό	
πρόγραμμα	 με	 τις	 δικές	 τους	 γνώσεις	 και	 εμπειρίες,	 αλλά	 και	 με	 τη	 δική	 τους	 γλώσσα	
(Gadotti,	1994,	Shor	&	Freire,	1987,	Shor,	1987,	1992).		
Ως	εκ	τούτου,	στην	εκπαιδευτική	πράξη	ο	διάλογος	που	αναδύεται	με	κριτικό	στοχασμό	και	
κριτική	 συνείδηση,	 στηρίζεται	 σε	 μια	 συμμετοχική	 και	 δημοκρατική	 διαδικασία,	 η	 οποία	
εδράζεται	 στην	 αλληλεπίδραση	 του	 δασκάλου-μαθητή	 και	 των	 μαθητών-δασκάλων	 με	
στόχο	 τη	 γνώση	 της	 πραγματικότητας	ως	 προβλήματος.	 Η	 τοποθέτηση	 προβλημάτων,	 τα	
οποία	 αναδύονται	 από	 την	 κοινωνική	 πραγματικότητα,	 ενοποιεί	 τις	 εμπειρίες	 και	 τις	
συνθήκες	ζωής	των	μαθητών	με	το	θεωρητικό	περιεχόμενο	της	γνώσης,	δίνοντας	έμφαση	
στην	 ενότητα	 μεταξύ	 της	 πρακτικής	 και	 της	 θεωρίας	 σε	 μια	 εκπαίδευση	 που	
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προσανατολίζεται	προς	την	απελευθέρωση	του	ατόμου	(Freire,	1985:	7-10,	Shor,	1992:	35-
44,	Spring,	1994:	159-162).		
Η	κριτική	συσχέτιση	της	τοποθέτησης	των	προβλημάτων	με	τη	γλώσσα,	τις	αντιλήψεις	και	
τις	 διαφορετικές	 κουλτούρες	 των	 μαθητών,	 καθιστά	 τους	 ενήλικες	 μαθητές	 συν-
διαμορφωτές	 και	 συμμετέχοντες	 σε	 ένα	 πρόγραμμα	 γραμματισμού,	 το	 οποίο	
προσανατολίζεται	 στην	 αμφισβήτηση	 της	 εξουσίας	 συγκεκριμένων	 ομάδων	 τόσο	 στο	
σχολείο	όσο	και	στην	κοινωνία	και	εκτυλίσσεται	μέσα	από	τη	συνάντηση	των	πολλαπλών	
πολιτισμών	 και	 των	 διαφορετικών	 κοινωνικών	 ομάδων	 αναφορικά	 με	 τις	 έννοιες	 της	
ισότητας	 και	 της	 δημοκρατίας	 στο	 κοινωνικό	 γίγνεσθαι.	 Αυτή	 η	 παιδαγωγική	 διαδικασία	
αποτελεί	 το	 θεμέλιο	 πάνω	 στο	 οποίο	 οι	 δάσκαλοι	 που	 χρησιμοποιούν	 το	 διάλογο	
αποκαλύπτουν	 τα	 ολοένα	 βαθύτερα	 επίπεδα	 της	 θεματικής	 έρευνας.	 Τα	 θέματα	 που	
προκύπτουν	 από	 την	 απελευθερωτική	 προσέγγιση	 του	 διαλόγου	 αναδύουν	 και	
αναδεικνύουν	 τις	 απόψεις,	 τις	 γνώμες,	 τις	 αξίες,	 τις	 αμφιβολίες,	 τις	 ανησυχίες,	 τους	
φόβους,	τις	ελπίδες	και	τις	προσδοκίες	των	ενηλίκων	μαθητών	για	το	κοινωνικό	γίγνεσθαι,	
καθώς	 οι	 ενήλικες	 μαθητές	 ως	 ανθρώπινα	 όντα	 φθάνουν	 στην	 τάξη	 με	 διαφορετικές	
κουλτούρες,	με	τη	δική	τους	γλώσσα,	τα	δικά	τους	ενδιαφέροντα,	τα	δικά	τους	αισθήματα,	
τις	 δικές	 τους	 εμπειρίες	 και	 αντιλήψεις.	 Η	 συνάρθρωση,	 δηλαδή,	 των	 προσωπικών	 και	
υποκειμενικών	 καταστάσεων	που	βιώνουν	οι	 ενήλικες	μαθητές	 και	αναδεικνύονται	μέσα	
από	μια	διαλεκτική	και	διαλογική	διαδικασία	συγκροτούν	το	μαθησιακό	περιεχόμενο	της	
κοινότητας	 γραμματισμού.	 Το	 περιεχόμενο	 αυτό	 τίθεται	 ως	 πρόβλημα	 υπό	 διερεύνηση,	
ενέχοντας	 τη	 δυνατότητα	 της	 αμφισβήτησης	 των	 αξιών	 και	 των	 σχέσεων	 της	 κυρίαρχης	
κουλτούρας,	 που	 για	 τη	 διαφύλαξη	 και	 διατήρηση	 του	 αμετάβλητου	 χαρακτήρα	 της	
αφαιρεί	από	τους	μαθητές	τη	γλωσσική,	την	ιστορική	και	την	πολιτισμική	τους	ταυτότητα	
μέσω	της	οποίας	οι	μαθητές	μπορούν	να	αποκαλύψουν	πτυχές	της	πραγματικότητας	που	
εκφράζουν	την	πολιτική	και	την	ιδεολογία	του	κοινωνικού	κατεστημένου.		
Με	 τη	 διαδικασία	 αυτή,	 οριοθετούνται	 τα	 παραγωγικά	 θέματα,	 με	 τη	 σύζευξη	 της	
μαθητικής	 κουλτούρας	 που	 εκφράζει	 τις	 πραγματικές	 καταστάσεις	 καθώς	 και	 τα	
προβλήματα	 των	 ενηλίκων	 μαθητών	 με	 την	 ευρύτερη	 κοινωνική	 πραγματικότητα,	 που	
αποτελούν	το	σημείο	εκκίνησης	της	διαδικασίας	της	κριτικής	‘ανάγνωσης’	του	κόσμου	και	
συνιστούν	 τη	 βάση	 για	 την	 ανάπτυξη	 κριτικής	 σκέψης	 και	 κατανόησης	 της	 διαλεκτικής	
αλληλεπίδρασης	 της	 προσωπικής	 εμπειρίας	 με	 την	 ευρύτερη	 πραγματικότητα.	 Κατά	 τον	
Freire	 (1977),	 τα	 παραγωγικά	 θέματα	 αντικατοπτρίζουν	 πραγματικές	 καταστάσεις	 και	
προβλήματα	 των	 μαθητών	 και	 δεν	 είναι	 ποτέ	 απομονωμένα,	 ανεξάρτητα,	 ασύνδετα	 ή	
στατικά,	 αλλά	 παραπέμπουν	 σε	 άλλα	 θέματα	 που	 βρίσκονται	 σε	 μια	 διαλεκτική	
αλληλεπίδραση,	αντίφαση	ή	και	αντίθεση	μεταξύ	τους	καθώς	εκφράζουν	και	αποτυπώνουν	
την	πραγματικότητα.	Το	σύμπλεγμα	αυτών	των	ιστορικών	θεμάτων	αποτελεί	εκείνο	που	ο	
βραζιλιάνος	 παιδαγωγός	 ονομάζει	 θεματικό	 σύμπαν	 της	 εκάστοτε	 κοινότητας	
γραμματισμού,	 καθώς	 η	 διερεύνησή	 του	 μέσω	 του	 απελευθερωτικού	 διαλόγου	 οδηγεί	
στην	 κριτική	 και	 δυναμική	 σύλληψη	 του	 κόσμου	 με	 την	 απομυθοποίηση	 και	 την	
αποκάλυψη	της	πραγματικότητας.		
Η	απελευθερωτική	αγωγή,	συνεπώς,	στην	εκπαίδευση	ενηλίκων	λειτουργώντας	ως	πράξη	
ελευθερίας	αναπτύσσει,	μέσω	της	κριτικής	συνειδητοποίησης,	την	ικανότητα	των	ενηλίκων	
να	αντιληφθούν	 τον	 τρόπο	με	 τον	οποίο	υπάρχουν	στον	κόσμο.	Η	πραγμάτωση,	δηλαδή,	
της	κοινωνικής	διάστασης	της	σκέψης-γνώσης	στρέφει	τους	ενήλικες	μαθητές	στη	σύλληψη	
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του	 κοινωνικού	 γίγνεσθαι	 όχι	 ως	 στατικού,	 αλλά	 ως	 διαρκώς	 εξελισσόμενου	 και	
μεταβαλλόμενου,	μετατρέποντας	τους	ίδιους	σε	ενεργά	συμμετέχοντες	της	ιστορίας.		
	

Η	φυλακή	ως	χώρος	κοινωνικού	μετασχηματισμού,	κοινωνικής	αλλαγής		
και	δικαιοσύνης	

Στις	 εγγράμματες	 δυτικές	 κοινωνίες	 η	 φυλακή,	 ως	 κοινωνικός	 θεσμός,	 εμφανίζει	 τα	
υψηλότερα	επίπεδα	αναλφαβητισμού.	Αρκετοί	μελετητές	υποστηρίζουν,	ότι	στις	ΗΠΑ,	για	
παράδειγμα,	 τα	υψηλά	επίπεδα	αναλφαβητισμού	στο	χώρο	της	φυλακής	είναι	η	μυστική	
‘ντροπή’	 της	Αμερικής	 (Newman,	 Lewis	&	Beverstock,	1993).	Επιπρόσθετα,	μελέτες	έχουν	
δείξει	 ότι	 πολλές	 από	 τις	 εκπαιδευτικές	 ιστορίες	 των	 κρατουμένων	 αναδεικνύουν	 την	
εκπαιδευτική	 ανεπάρκεια	 (Newman,	 Lewis	 &	 Beverstock,	 1993)	 και	 τις	 φτωχές	 σχολικές	
εμπειρίες	με	πρακτικές	μάθησης	και	διδασκαλίας	που	ήταν	εντελώς	ξένες	στον	τρόπο	ζωής	
και	 το	 βιόκοσμό	 τους.	 Εθνογραφική	μελέτη	μεταξύ	 κρατουμένων,	 την	 οποία	διεξήγαγε	ο	
Wilson	(2004),	αποκάλυψε	ότι	πολλοί	από	τους	κρατούμενους	είχαν	«αρνητικές	εμπειρίες	
σχολικής	εκπαίδευσης,	λίγα	προσόντα	και	ένα	δυσανάλογο	εύρος	μαθησιακών	δυσκολιών»		
από	ό,	τι	ο	υπόλοιπος	πληθυσμός	(Ioannidou	et	al.,	2018).	
Σύμφωνα	 με	 τον	 Κλεάνθους	 (2014),	 για	 πολλούς	 κρατούμενους	 με	 κακή	 προηγούμενη	
εμπειρία	 με	 την	 εκπαίδευση	 και	 το	 γραμματισμό,	 η	 εκπαίδευση	 στη	 φυλακή	 μπορεί	 να	
εκληφθεί	ως	μια	ευκαιρία	για	επανεμπλοκή	με	κείμενα	και	μετατόπιση/αλλαγή	κινήτρων.	
Παρομοίως,	μελέτες	της	Davis	 	και	των	συνεργατών	της	(Davis	et	al.,	2013)	τεκμηριώνουν	
ότι	 ο	 γραμματισμός	 κρατουμένων	 μειώνει	 τα	 επίπεδα	 υποτροπής,	 ιδίως	 μεταξύ	 των	
ανηλίκων.	 Παράλληλα,	 ο	 Vacca	 (2004)	 υποστηρίζει	 ότι	 οι	 φυλακισμένοι	 που	
παρακολουθούν	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 ενώ	 είναι	 φυλακισμένοι,	 είναι	 λιγότερο	
πιθανό	να	επιστρέψουν	στη	φυλακή	μετά	την	απελευθέρωσή	τους	(Ioannidou	et	al.,	2018).	
Παρόλα	 αυτά,	 ιδιαίτερη	 σημασία	 φαίνεται	 να	 έχει	 το	 είδος	 του	 εκπαιδευτικού	
προγράμματος	που	προσφέρεται	στο	 ίδρυμα.	Όπως	υποστηρίζουν	οι	Newman,	 Lewis	 και	
Beverstock	(1993),	το	στοιχείο	που	μπορεί	να	κάνει	τη	διαφορά	δεν	είναι	ο	γραμματισμός,	
αλλά	 το	 είδος	 του	 γραμματισμού.	 Σε	 μια	 ανασκόπηση	 αναφορικά	 με	 το	 είδος	 της	
εκπαίδευσης	 που	 προωθείται	 στις	 φυλακές,	 κατέστη	 εμφανές	 ότι	 το	 κυρίαρχο	 μοντέλο	
είναι	 το	 λεγόμενο	 «διορθωτικό	 μοντέλο»	 (Davis	 et	 al.,	 2013),	 το	 οποίο,	 από	 πολλές	
απόψεις,	 διαθέτει	 παρόμοια	 χαρακτηριστικά	 με	 το	 αυτόνομο	 μοντέλο	 γραμματισμού	
(Ioannidou	et	al.,	2018).	
Ωστόσο,	 αρκετοί	 είναι	 οι	 μελετητές	 που	 επισημαίνουν	 την	 ανάγκη	 για	 μια	 ευρεία	
προσέγγιση	 του	 γραμματισμού	 στη	 φυλακή	 (Clark,	 2016),	 με	 συνδυασμό	 κοινωνικών	
δεξιοτήτων,	 καλλιτεχνικής	 ανάπτυξης	 (Vacca,	 2004)	 και	 εκπαιδευτικής	 τεχνολογίας	
(Newman,	 Lewis	 &	 Beverstock,	 1993).	 Επιπλέον,	 υπογραμμίζεται	 η	 αναγκαιότητα	
ανάπτυξης	 του	 γραμματισμού	 σε	 νοηματοδοτούμενα	 πλαίσια	 (Newman,	 Lewis	 &	
Beverstock,	 1993,	 Vacca,	 2004).	 Αυτή	 η	 αναγνώριση	 είναι	 ιδιαίτερα	 σημαντική	 καθώς	
μετακινεί	 την	 ανάπτυξη	 του	 γραμματισμού	 από	 παραδοσιακά	 μοντέλα	 διδασκαλίας	 της	
γλώσσας,	επικεντρώνοντας	στις	ανάγκες	των	μαθητών	και	στα	προσωπικά	τους	προφίλ.	Ως	
εκ	τούτου,	η	προσέγγιση	του	γραμματισμού	στη	φυλακή	προϋποθέτει	την	υιοθέτηση	μιας	
ιδεολογικής	 αντίληψης	 [περί	 γραμματισμού]	 η	 οποία,	 μεταξύ	 άλλων,	 ενστερνίζεται	 την	
κοινωνική,	 πολιτισμική	 και	 πολιτική	 πλευρά	 της	 ζωής,	 την	 ετερογένεια	 και	 τη	
διαφορετικότητα,	την	κοινωνική	και	πολιτισμική	δύναμη	των	κειμένων,	την	κατανόηση	ότι	
για	 να	 αποκτήσουν	 οι	 άνθρωποι	 μια	 θέση	 μέσα	 στο	 κοινωνικό	 γίγνεσθαι	 χρειάζεται	 να	
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είναι	 ικανοί	 να	 διαχειρίζονται	 τους	 κανόνες	 και	 τις	 λειτουργίες	 των	 κειμένων	 και	 της	
γλώσσας,	την	αντίληψη	ότι	η	‘φωνή’	κάθε	ατόμου	αξίζει	να	ακουστεί,	όπως	και	την	ιδέα	ότι	
μέσω	 της	 εκπροσώπησης	 και	 της	 κοινωνικής	 δράσης	 οι	 άνθρωποι	 μπορούν	 να	
διεκδικήσουν	μια	καλύτερη	θέση	στον	κόσμο.	
	

Σκοπός	και	ερευνητικά	ερωτήματα	
Στόχος	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 η	 παρουσίαση	 ενός	 παρέμβλητου	 προγράμματος	
γραμματισμού	 σε	 αλλοδαπούς	 μετανάστες	 κρατούμενους	 στις	 φυλακές	 Διαβατών.	
Απώτερος	 σκοπός	 του	 προγράμματος,	 το	 οποίο	 θεωρητικά	 εδραζόταν	 στην	
Απελευθερωτική	Αγωγή	του	Freire	και	 τους	κριτικούς	 [κοινωνικούς]	Πολυγραμματισμούς,	
ήταν	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 να	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	 συναφείς	 χρήσεις	 της	 γλώσσας	
(προφορικού	 λόγου,	 γραπτού	 λόγου	 και	 άλλων	 πολυ-καναλικών/διατροπικών	 μορφών	
επικοινωνίας),	 αλλά	 και	 να	αποκτήσουν	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες,	ώστε	 να	 ενισχύσουν	 την	
αυτογνωσία	 πάνω	 στις	 ίδιες	 τις	 συνθήκες/καταστάσεις	 της	 ύπαρξής	 τους,	 καθώς	 και	 να	
ενδυναμώσουν	την	κοινωνική-κριτική	αντίληψη	της	καθολικής	πραγματικότητας.	
Η	έρευνά	μας	στη	συγκεκριμένη	πολύμορφη-πολυφυλετική,	πολύγλωσση,	πολυπολιτισμική	
κοινότητα	 γραμματισμού	 στο	 ιδιαίτερο	 ολοπαγές	 περιβάλλον	 των	 φυλακών	
επικεντρώνεται	 στα	 ακόλουθα	 ερωτήματα:	 (α)	 Πώς	 η	 διερεύνηση	 	 επίκαιρων	 και	
παραγωγικών	 θεμάτων,	 που	 άπτονται	 των	 πολυεπίπεδων	 βιόκοσμων	 των	 κρατουμένων	
μαθητών,	 μπορεί	 να	 συμβάλει	 στην	 ανάδυση	 των	 ‘φωνών’	 τους	 	 στη	 συγκεκριμένη	
πολύμορφη	 κοινότητα	που	 κινείται	 στο	αθέατο	περιθώριο	 του	 κοινωνικού	 γίγνεσθαι;	 (β)	
Πώς	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές,	 ως	 ‘αναγνώστες/θεατές-συγγραφείς’,	 ερμηνεύουν	 τις	
διασημειωτικές	 συνεργίες	 των	 διάφορων	 τρόπων	 	 που	 εμπλέκονται	 στη	 συνάρθρωση	
νοημάτων	 σε	 πολυκαναλικές	 πηγές;	 (γ)	 Πώς	 οι	 κοινωνικο-πολιτικές	 και	 πολιτισμικές	
διαστάσεις	 που	 ενέχουν	οι	 πολυκαναλικές	πηγές	 νοήματος	συμβάλλουν	στην	 κριτική	 και	
συγκριτική	μελέτη	 των	αλλότροπων	θεάσεων	 του	κόσμου	από	 την	πλευρά	 των	μαθητών,	
καθώς	και	στον	εκούσιο	αναστοχασμό	τους	για	τον	μετασχηματισμό	αυτών	των	θεάσεων;	
Tα	 ερωτήματα	 της	 έρευνας	 εδράζονται	 στην	 παραδοχή	 ότι	 οι	 κρατούμενοι	 ενήλικες	
μαθητές	 με	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στο	 παρέμβλητο	 αυτό	 πρόγραμμα	 γραμματισμού	 θα	
[ξανα]αποκτήσουν	 ‘φωνή’,	 θα	 ενδυναμώσουν	 τις	 ταυτότητές	 τους,	 προσωπικές	 και	
κοινωνικές	και	θα	νοηματοδοτήσουν	τα	κοινωνικά	θέματα	τα	οποία	εμπλέκονται	με	τους	
πολυεπίπεδους	βιόκοσμούς	τους	σε	μια	διαλεκτική	σχέση	με	το	κοινωνικό	γίγνεσθαι	που	
θα	 τους	 επιτρέψει	 να	 κατανοήσουν	 και	 να	 αμφισβητήσουν	 τις	 ρητές	 και	 υφέρπουσες	
ιδεολογίες	 των	 κειμένων,	 προκειμένου	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 [ξανα]διαμορφώσουν	 την	
ιστορία	 τους	 με	 την	 «επάνοδο	 στην	 ελευθερία»,	 με	 την	 «επάνοδο	 στη	 ζωή»	 και	 να	
[ξανα]συμμετάσχουν	ως	ισότιμοι/ισόνομοι	πολίτες	σε	μια	δημοκρατική	κοινωνία.	
	

Μεθοδολογία	
Η	κοινότητα	της	τάξης	των	κρατούμενων	μαθητών		

Στη	 διδακτική	 πρακτική	 συμμετείχαν,	 με	 τακτική	 φοίτηση,	 οκτώ	 μαθητές.	 Οι	 χώρες	
προέλευσής	τους	ήταν	το	Πακιστάν	(τέσσερις	μαθητές),	η	Αλγερία	(ένας	μαθητής),	η	Συρία	
(δύο	μαθητές)	και	η	Παλαιστίνη	(ένας	μαθητής).	Οι	μητρικές	γλώσσες	των	μαθητών	ήταν	η	
αραβική	γλώσσα,	τα	Ουρντού,	και	τα	Φαρσί.	Η	ηλικία	τους	κυμαινόταν	περίπου	από	25	έως	
35	 ετών.	 Οι	 αλλοδαποί	 κρατούμενοι	 μαθητές	 ήταν	 απόφοιτοι	 δημοτικού	 σχολείου	 των	
χωρών	καταγωγής	τους	και	παρακολούθησαν	το	Α1	επίπεδο	γλωσσομάθειας	της	Ελληνικής	
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ως	δεύτερης.	Η	έρευνα	υλοποιήθηκε	από	τον	Μάιο	μέχρι	τον	Δεκέμβριο	2017	στο	πλαίσιο	
ενός	 παρέμβλητου	 προγράμματος	 γραμματισμού,	 τμήμα	 ευρύτερου	 επιμορφωτικού	
πιλοτικού	 προγράμματος	 σε	 αλλοδαπούς	 μετανάστες	 κρατούμενους	 στις	 φυλακές	
Διαβατών	από	 το	Κέντρο	Ελληνικής	 Γλώσσας	 (ΚΕΓ)	με	στόχο	 την	εκμάθηση	 της	 ελληνικής	
γλώσσας	 και	 την	 πιστοποίησή	 της,	 μέσω	 του	 ευρωπαϊκού	 συστήματος	 πιστοποίησης	 της	
ελληνομάθειας	που	εφαρμόζει	το	ΚΕΓ.	Συνολικά	πραγματοποιήθηκαν	22	συναντήσεις	των	3	
διδακτικών	 ωρών.	 Τα	 μαθήματα	 γίνονταν	 δύο	 φορές	 την	 εβδομάδα	 και	 προσφέρθηκαν	
κατά	την	εφαρμογή	του	συγκεκριμένου	πιλοτικού	επιμορφωτικού	προγράμματος	από	τρεις	
εκπαιδευτικούς	με	εθελοντική	συμμετοχή4.		
Κατά	τη	μαθησιακή	διαδικασία	αξιοποιήθηκε	με	πολλαπλούς	τρόπους	ο	ρόλος	του	μέντορα	
τον	οποίο	ανέλαβε	ένας	έγκλειστος	μαθητής	που	φοιτούσε	στο	Σχολείο	Δεύτερης	Ευκαιρίας	
στη	συγκεκριμένη	φυλακή.	Ο	μαθητής-μέντορας	αναλαμβάνοντας	τον	ρόλο	του	διερμηνέα	
διευκόλυνε	την	αρχική	επικοινωνία	των	εκπαιδευτικών	με	τους	μαθητές	και	στη	συνέχεια	
συμμετείχε	υποστηρικτικά	στην	εξέλιξη	της	μαθησιακής	διαδικασίας.		

	
Μέθοδοι	και	Εργαλεία	άντλησης	δεδομένων	

Στην	παρούσα	έρευνα	για	τη	συλλογή	των	δεδομένων	αξιοποιήθηκαν	η	παρατήρηση	και	η	
τήρηση	ημερολογίου	από	την	εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.	
Η	 παρατήρηση,	 ως	 μέσο	 άντλησης	 δεδομένων,	 πραγματοποιείται	 από	 τον	 ίδιο	 τον	
ερευνητή,	ο	οποίος	παρακολουθεί	το	φαινόμενο	που	μελετάται	και	καταγράφει	όλες	τις	
πληροφορίες	που	προκύπτουν	από	αυτήν	την	παρακολούθηση	(Καραγεώργος,	2002:	165).	
Στη	 συγκεκριμένη	 έρευνα,	 η	 εκπαιδευτικός-ερευνήτρια	 δρούσε	 ταυτόχρονα	 ως	
παρατηρήτρια	προσπαθώντας	 κατά	 τη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 να	 καταγράφει	 συνοπτικά	
και	κωδικοποιημένα	τα	γεγονότα	γραμματισμού.	
Τα	 δεδομένα	 από	 την	 παρατήρηση	 δίνουν	 την	 ευκαιρία	 στον	 ερευνητή	 να	 συλλέξει	
«ζωντανά»	 δεδομένα	 από	 πραγματικές	 καταστάσεις.	 Έτσι,	 ο	 ερευνητής	 μπορεί	 να	
ανακαλύψει	μέσω	της	παρατήρησης	στοιχεία	για	τους	συμμετέχοντες	για	τα	οποία	οι	ίδιοι	
δε	 θα	 μιλούσαν	 ελεύθερα	 (Cohen	 et	 al.,	 2008:	 513).	 Παράλληλα,	 τα	 δεδομένα	 που	
προέκυπταν	από	τη	διεξαγωγή	της	παρατήρησης	ήταν	ιδιαίτερα	χρήσιμα	για	τη	συγγραφή	
του	ημερολογίου,	 τον	αναστοχασμό,	 το	σχεδιασμό,	 την	οργάνωση	και	 την	υλοποίηση	 της	
διδακτικής	παρέμβασης.				
Ειδικότερα,	 οι	 ημερολογιακές	 καταγραφές	 αποτέλεσαν	 ένα	 είδος	 αυτο-χορηγούμενου	
ερωτηματολογίου	(Robson,	2010:	306)	το	οποίο	συνόδευσε	όλη	την	ερευνητική	διαδικασία	
(Αltrichter	et	al.,	1993:	10),	αποτυπώνοντας	την	εξέλιξη	και	τις	σκέψεις	για	δύο	παράλληλες	
μορφές	μάθησης:	για	τις	γνώσεις	που	αποκτώνται	για	τις	υπό	μελέτη	πρακτικές,	αλλά	και	
για	τις	γνώσεις	που	αποκτώνται	για	τη	διαδικασία	μελέτης	των	πρακτικών	αυτών	(Kemmis	&	
Mc	Taggart,	1992	στο	Cohen	et	al.,	2008:	391).		
Τα	 ημερολόγια	 χρησίμευσαν	 επίσης,	 ως	 μέσο	 αναστοχασμού	 και	 αμφισβήτησης	 των	
εκπαιδευτικών	 πρακτικών	 που	 αξιοποιήθηκαν	 στη	 διδακτική	 παρέμβαση.	 Η	 τήρηση	
ημερολογίου	 εξασφαλίζει	 ότι	 η	 συλλογή	 δεδομένων	 δε	 θα	 είναι	 αποκομμένη	 από	 τον	
στοχασμό	και	την	ανάλυση	(Αltrichter	et	al.,	1993:	12).	Ο	στοχασμός	και	η	αναθεώρηση	των	
εκπαιδευτικών	πρακτικών	αποτέλεσε	τμήμα	της	όλης	ερευνητικής	διαδικασίας.	

																																																																				
	
4	Το	ΚΕΓ	ανέλαβε	εντελώς	αφιλοκερδώς	την	ανάπτυξη	και	εφαρμογή	του	συγκεκριμένου	επιμορφωτικού	
προγράμματος	γραμματισμού.		
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Ερευνητικό	Υλικό	
Υλικό	 της	 έρευνας	 αποτέλεσαν	 οι	 βιωματικές	 προφορικές	 και	 γραπτές	 μαρτυρίες	 των	
κρατούμενων	 αλλοδαπών	 μαθητών,	 καθώς	 και	 τα	 παραγόμενα	 πολυτροπικά	 κείμενα	 που	
συνέθεσαν	 οι	 ίδιοι	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 δύο,	 εκ	 των	 τεσσάρων,	 θεματικών	 κύκλων	 της	
διδακτικής	παρέμβασης,	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	που	συγκροτούσαν	
το	θεματικό	σύμπαν	της	συγκεκριμένης	σχολικής	κοινότητας.	

	
Μεθοδολογικός	σχεδιασμός	

Η	συγκεκριμένη	μελέτη	συνιστά	έρευνα	παρέμβασης,	εφόσον	για	τις	ανάγκες	της	
σχεδιάστηκε,	οργανώθηκε	και	υλοποιήθηκε	διδακτική	παρέμβαση,	στο	πλαίσιο	
παρέμβλητου	προγράμματος	γραμματισμού	σε	αλλοδαπούς	μετανάστες	κρατούμενους	
στις	φυλακές	Διαβατών.	
Η	 υλοποίηση	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 εντάσσεται	 εντός	 του	 πλαισίου	 της	 έρευνας	
δράσης,	 δεδομένου	ότι	πρόκειται	 για	μια	 ερευνητική	διαδικασία	στην	οποία	υλοποιείται	
δράση	 των	 συμμετεχόντων	 με	 στόχο	 τη	 βελτίωση	 των	 πρακτικών	 τους.	 Σύμφωνα	 με	 τον	
Robson	(2010:	255),	ο	σκοπός	της	έγκειται	στο	να	επηρεάσει	ή	να	μεταβάλει	κάποια	όψη	
αυτού	 που	 αποτελεί	 το	 επίκεντρο	 της	 έρευνας.	 Με	 αυτή	 την	 έννοια,	 πρόκειται	 για	 μια	
πολιτική	 διεργασία,	 καθώς	 αποβλέπει	 στη	 δράση	 των	 ατόμων	 με	 σκοπό	 την	 επίτευξη	
αλλαγών	που	θα	επηρεάσουν	και	άλλους	 (Κemmis	&	McTaggart,	1991:	22-25	στο	Cohen,	
Manion	&	Morrison,	2008:	391).	Η	βελτίωση	και	η	εμπλοκή	αποτελούν	δύο	χαρακτηριστικά	
στοιχεία	της	συγκεκριμένης	ερευνητικής	μεθόδου.		
Ακόμη,	στην	περίπτωση	της	έρευνας	δράσης,	όπως	και	στη	συγκεκριμένη,	ο	εκπαιδευτικός	
έχει	 ταυτόχρονα	 τη	 διττή	 ιδιότητα	 του	 διδάσκοντα	 και	 του	 ερευνητή,	 με	 σκοπό	 την	
επίτευξη	 αλλαγής	 και	 βελτίωσης	 (Κατσαρού	 &	 Τσάφος,	 2003:	 17).	 Η	 άμεση	 σύνδεση	
ανάμεσα	 στη	 θεωρία	 και	 την	 πράξη	 είναι	 χαρακτηριστικό	 στοιχείο	 της	 έρευνας	 δράσης,	
καθώς	η	μία	τροφοδοτεί	την	άλλη	και	το	αντίστροφο	(Αυγητίδου,	2011).		
Επίσης,	η	ανάπτυξή	της	έρευνας	σε	διαρκείς	κύκλους	σχεδιασμού,	δράσης	(υλοποίησης	του	
σχεδιασμού),	 συστηματικής	 παρατήρησης	 και	 στοχασμού	 αποτελεί	 ένα	 άλλο	
χαρακτηριστικό	 στοιχείο	 της	 έρευνας	 δράσης,	 το	 οποίο	 και	 λήφθηκε	 υπόψη	 στη	
συγκεκριμένη	 έρευνα	 (Cohen	 et	 al.,	 2008).	 Η	 εναλλαγή	 αυτών	 των	 σταδίων	
πραγματοποιήθηκε	 κυκλικά	 και	 όχι	 γραμμικά	 με	 την	 έννοια	 ότι	 υπήρχε	 διαρκής	
αναστοχασμός,	 επαναπροσδιορισμός	 του	 σχεδίου	 και	 νέα	 στρατηγική	 δράσης,	
επιπρόσθετη	κριτική	παρέμβαση	και	εκ	νέου	αναστοχασμός	σε	κάθε	φάση	της	μαθησιακής	
διαδικασίας	 (Carr	 &	 Kemmis,	 1997).	 Η	 αναστοχαστικότητα	 ως	 κεντρικό	 συστατικό	 της	
έρευνας	δράσης	αποσκοπεί	στη	χειραφέτηση	(Hall,	1996:	29	στο	Cohen	et	al.,	2008:	407),	η	
οποία	 έχει	 ως	 διττό	 στόχο	 την	 αποκάλυψη	 της	 λειτουργίας	 της	 εξουσίας	 και	 την	
πραγμάτωση	κοινωνικής	δικαιοσύνης	(Carr	&	Kemmis,	1997).	
Για	 την	 ανάλυση	 των	 παραγόμενων	 κειμένων	 των	 κρατούμενων	 ενήλικων	 μαθητών	
χρησιμοποιήθηκε	 η	 ποιοτική	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου.	 Αναλυτικότερα,	 η	 ποιοτική	
ανάλυση	[του]	περιεχομένου	των	παραγόμενων	[γραπτών	και	προφορικών]	κειμένων	των	
μαθητών,	 εστιάστηκε	 στην	 κριτική	 διερεύνηση	 της	 χρήσης	 και	 της	 εμπλοκής	 πολλαπλών		
σημειωτικών	 πόρων,	 στη	 	 νοηματοδότηση	 του	 προβλήματος	 της	 μετανάστευσης	 και	 της	
λειτουργίας	 του	θεσμού	 του	σχολείου	στη	φυλακή,	 προκειμένου	οι	 μαθητές	 να	προβούν	
στην	κριτική	διερεύνηση	των	αλλότροπων	θεάσεων	της	κοινωνικής	πραγματικότητας,	όπως	
και	στον	εκούσιο	αναστοχασμό	και	μετασχηματισμό	αυτών	των	θεάσεων.	
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Σχεδιασμός	και	οργάνωση	του	[παρέμβλητου]	προγράμματος	γραμματισμού	
Το	 πρόγραμμα	 γραμματισμού	 το	 οποίο	 υλοποιήθηκε	 στο	 Γενικό	 Κατάστημα	 Κράτησης	
Θεσσαλονίκης	 (Διαβατών),	 στο	 πλαίσιο	 του	 οποίου	 και	 εντάσσεται	 η	 παρούσα	 μελέτη,	
διαρθρώνεται	 σε	 τέσσερις	 θεματικούς	 κύκλους:	 (α)	 «Μια	 μέρα	 στη	 φυλακή»,	 (β)	
«Ταυτότητες»,	(γ)	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	(δ)	«Μετανάστευση».	Η	επιλογή	αυτών	των	
θεματικών	 κύκλων	 στηρίχτηκε	 στη	 διερεύνηση	 του	 θεματικού	 σύμπαντος,	 όπως	 αυτό	
καταγράφηκε	στην	έρευνα	του	Γρόλλιου	και	των	συνεργατών	του	(2002),	δεδομένου	ότι	και	
οι	 ενήλικες	 κρατούμενοι	 μαθητές	 συγκροτούν	 μια	 υποτελή	 ομάδα	 με	 ορισμένα	 κοινά	
χαρακτηριστικά	με	αυτήν	των	ενηλίκων	μεταναστών	μαθητών.	Η	παρούσα	εργασία,	όπως	
προαναφέρθηκε,	εστιάζει	σε	δύο	από	τους	τέσσερις	θεματικούς	κύκλους	«Το	σχολείο	στη	
φυλακή»	 και	 «Μετανάστευση»	 οι	 οποίες	 αντλήθηκαν	 από	 το	 θεματικό	 σύμπαν	 των	
ενηλίκων	 μαθητών,	 και	 οι	 οποίες	 σχετίζονταν	 με	 την	 καθημερινή	 τους	 ζωή,	 ήταν	
φορτισμένες	 με	 ελπίδες,	 ματαιώσεις,	 προσδοκίες	 και	 ενείχαν	 δυνατότητες	 σύνδεσης	 με	
ευρύτερα	κοινωνικο-πολιτικά	και	διαπολιτισμικά	προβλήματα.	Στόχος	ήταν	οι	κρατούμενοι	
μαθητές	 με	 τις	 ‘φωνές’	 τους	 να	 αναδείξουν	 τους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 οι	 ίδιοι	
συλλαμβάνουν	και	κατανοούν	τις	οριακές	καταστάσεις	και	συγκρούσεις	που	βιώνουν	στο	
ολοπαγές	περιβάλλον	 της	φυλακής	όχι	ως	μια	μη	αναστρέψιμη	κατάσταση,	αλλά	ως	ένα	
παραγωγικό	 πόρο	 για	 τη	 γνώση	 της	 πραγματικότητας	 που	 ενέχει	 τη	 δυνατότητα	 της	
παρέμβασης	 και	 του	 μετασχηματισμού.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 τα	 πολύπλοκα	 σχήματα	 των	
διαφορών	 και	 των	διαφορετικοτήτων	 των	 ‘ένοχων’	 κοινωνικά	 και	ποινικά	βιόκοσμων	 της	
έγκλειστης	 αυτής	 κοινότητας	 γραμματισμού	 τέθηκαν	ως	 πρόβλημα	 κριτικής	 διερεύνησης	
των	 σχέσεων	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	 κοινωνίας	 όχι	 ως	 επιβαλλόμενες	 καθολικές	 και	
μηχανιστικές,	αλλά	ως	ιστορικές,	διαλεκτικές	και	αντιφατικές..	
	

Υλικό	των	θεματικών	κύκλων	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	
Ως	υλικό	για	το	θεματικό	κύκλο	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	αξιοποιήθηκε	η	γραπτή	
βιωματική	μαρτυρία	του	μαθητή-μέντορα	«Τι	είναι	για	μένα	το	σχολείο	στη	φυλακή»,	ώστε	
να	δοθεί	βήμα	στη	φωνή	ενός	μαθητή	κρατούμενου,	ενώ	για	το	θεματικό	κύκλο	της	
«Μετανάστευσης»	αξιοποιήθηκε	ένα	πολυμεσικό	κείμενο	της	ActionAid	με	τίτλο,	«Μια	
ιστορία	που	θα	σε	εκπλήξει»	(https://www.youtube.com/watch?v=JN_TygoVXic).		
	

Διάρθρωση	των	θεματικών	κύκλων	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	
Οι	θεματικοί	κύκλοι	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	ολοκληρώθηκαν	σε	10	
διδακτικές	ώρες	και	διαρθρώθηκαν	σε	τρεις	φάσεις.		
Η	πρώτη	φάση	αφορούσε	στη	διαμόρφωση	μιας	εναλλακτικής	παιδαγωγικής	πρότασης	η	
οποία	 θα	 λάμβανε	 υπόψη	 παραμέτρους	 και	 διαστάσεις	 που	 συντελούν	 στη	 δημιουργία	
ενός	 ευνοϊκού	 και	 δημιουργικού	 περιβάλλοντος	 γραμματισμού.	 Με	 την	 υιοθέτηση	 της	
διαλογικής	 διαδικασίας	 όχι	 ως	 μιας	 τεχνικής	 χειραγώγησης,	 αλλά	 ως	 μέρους	 κριτικής	
διερεύνησης	της	ίδιας	της	ζωής	τους	και,	κατ’	επέκταση,	του	κοινωνικού	γίγνεσθαι	(Freire,	
1970),	θεμελιώθηκε	στην	συγκεκριμένη	κοινότητα	γραμματισμού	ένα	κλίμα	εμπιστοσύνης	
και	αμοιβαίου	σεβασμού	της	εκπαιδευτικού-ερευνήτριας	και	των	μαθητών.	Αναλυτικότερα,	
η	εκπαιδευτικός-ερευνήτρια,	με	δεδομένη	την	περίπλοκη	ποικιλία	των	απαιτήσεων	ως	προς	
τον	γραμματισμό	 των	ενηλίκων	κρατούμενων	μαθητών	και	 τη	δυνητική	πολυμορφία	 τους	
στο	 συγκεκριμένο	 πολύγλωσσο	 και	 ολοπαγές	 περιβάλλον,	 απορρίπτοντας	 την	
«αποταμιευτική	 λογική»	 της	 παραδοσιακής	 εκπαίδευσης,	 υιοθέτησε	 κοινωνικές	 και	
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κριτικές	 πρακτικές	 που	 θα	 συντελούσαν	 στη	 δημιουργία	 συνεργατικών	 και	 διαλογικών	
σχέσεων	 και	 διεπιδράσεων	 στην	 συγκεκριμένη	 κοινότητα	 γραμματισμού.	 Οι	
προαναφερθείσες	 διαδικασίες	 είχαν	 ως	 απώτερο	 στόχο	 οι	 ίδιοι	 οι	 μαθητές	 να	 προβούν	
στην	 ανάδειξη	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 της	 ζωή	 τους	 που	 βιώνουν	 στο	 «ολοκληρωμένο	 και	
αυστηρό	 ίδρυμα»	 της	φυλακής	ως	«ανθρώπινες	μηχανές	με	σιωπηρή	ακρίβεια»	 (Φουκώ,	
2011:	266,	&	276),	να	αποκαλύψουν	και	να	επικοινωνήσουν	τις	εμπειρίες,	 τις	αντιλήψεις	
και	 τις	 προσδοκίες	 τους	 από	 την	 χώρα	 τους	 πριν	 τη	 μετανάστευσή	 τους	 στην	 Ελλάδα.	
Αποτέλεσμα	 αυτής	 της	 διαδραστικής	 προσέγγισης	 ήταν	 η	 καλλιέργεια	 μιας	
ενσυναισθητικής	επικοινωνίας,	που	βασίστηκε	στο	σεβασμό	του	ιδιωτικού	βιόκοσμου	και	
του	πολιτισμικού	κεφαλαίου	των	αλλοδαπών	κρατούμενων	μαθητών	καθώς	δάσκαλος	και	
μαθητές,	 από	 κοινού	 υπεύθυνοι	 για	 τη	 μαθησιακή	 διαδικασία,	 υιοθέτησαν	 την	 έδραση	
μιας	 διαλογικής,	 προβληματίζουσας	 και	 εξανθρωπίζουσας	 παιδαγωγικής,	 με	 στόχο	 οι	
κρατούμενοι	μαθητές	να	λειτουργήσουν	ως	συν-ερευνητές	και	συν-δηµιουργοί	της	γνώσης	
με	 την	 αξιοποίηση	 και	 την	 αποδοχή	 των	 ποικίλων	 γλωσσών	 και	 των	 πολύμορφων	
πολιτισμών	 τους	 σε	 προφορικό	 και	 σε	 γραπτό	 λόγο.	 Απότοκο	 αυτών	 των	 παιδαγωγικών	
πρακτικών	 ήταν	 από	 κοινού	 καθορισμός	 των	 παραγωγικών	 θεμάτων,	 εκπαιδευτικού-
ερευνήτριας	 και	 κρατουμένων	 μαθητών,	 τα	 οποία	 χαρακτηρίζονταν	 από	 μια	
αλληλοσύνδεση/αλληλοδιείσδυση	 με	 πολλαπλές	 όψεις	 του	 βιόκοσμου	 των	 μαθητών	 και	
της	 πραγματικότητας,	 με	 στόχο	 να	 θεμελιωθεί	 μια	 εναλλακτική	 δυνατότητα	 κριτικής	
κατανόησης	της	οριακής	κατάστασης	που	προσδίδει	η	φυλακή	με	έναν	πάγιο	τρόπο	στην	
καθημερινή	ζωή	τους,	ώστε	να	μπορέσουν	να	ενισχύσουν	την	αντίληψη	και	την	κατανόηση	
της	 υπαρξιακής	 τους	 διάστασης,	 δηλαδή	 της	 πραγματικότητας	 και	 να	 οδηγηθούν	 στον	
κριτικό	 στοχασμό	 και	 αναστοχασμό	 για	 την	 ίδια	 τη	 ζωή	 τους	 και	 για	 τον	 κόσμο	 (Φουκώ,	
2011,	Freire,	1970).		
Κατά	τη	δεύτερη	φάση,	σχεδιάστηκε	η	διδασκαλία	των	παραγωγικών	θεμάτων	«Το	σχολείο	
στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	τα	οποία,	όπως	ήδη	αναφέρθηκε,	επιλέχτηκαν	από	το	
θεματικό	σύμπαν	των	μαθητών.		
Αρχικά,	 για	 το	 παραγωγικό	 θέμα	 «Το	 σχολείο	 στη	 φυλακή»	 αξιοποιήσαμε	 κείμενο	 του	
μαθητή-μέντορα,	«Τι	είναι	για	μένα	το	σχολείο	στη	φυλακή»,	με	τη	σύμφωνη	γνώμη	του,	
που	 συνέθεσε	 στο	 κελί	 του	 μετά	 τις	 διαλογικές	 διαδικασίες	 που	 αφορούσαν	 στη	
διερεύνηση	 του	 θεματικού	 σύμπαντος	 της	 συγκεκριμένης	 κοινότητας	 γραμματισμού.	 Το	
κείμενο	δόθηκε	στους	μαθητές	σε	δύο	έντυπες	εκδοχές,	το	ένα	κείμενο	ήταν	το	αυθεντικό	
κείμενο	του	συγγραφέα-μαθητή	και	 το	άλλο	κείμενο	μεταγράφτηκε	στον	υπολογιστή	από	
την	 εκπαιδευτικό.	 Αυτή	 η	 πρακτική	 της	 παρουσίασης	 του	 υπό	 μελέτη	 κειμένου	 είχε	 ως	
στόχο	να	ενσωματώσει	σταδιακά	στη	μαθησιακή	διαδικασία	τα	νέα	μέσα	παραγωγής	του	
γραπτού	 λόγου,	 με	 σκοπό	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 να	 αντιληφθούν	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 των	
ικανοτήτων	 επικοινωνίας	 στηρίζεται	 στη	 χρήση	 και	 διασύνδεση	 των	 νέων	 πολυτροπικών	
πληροφοριακών	και	επικοινωνιακών	διόδων	(Kalantzis,	&	Cope,	2009:	33).		
Στην	 μετέπειτα	 εξέλιξη	 της	 διδακτικής	 διαδικασίας	 έγιναν	 πολλαπλές	 ‘αναγνώσεις’	 της	
έντυπης	γραπτής	βιωματικής	εμπειρίας	με	 τη	σύμπραξη	 της	εκπαιδευτικού,	αλλά	και	 του	
μαθητή-μέντορα	 με	 στόχο	 η	 πρακτική	 αυτή	 να	 ωθήσει	 τους	 κρατούμενους	 μαθητές	 να	
επικοινωνήσουν	 στην	 κοινότητα	 γραμματισμού	 το	 ‘διάλογό’	 τους	 με	 το	 συγκεκριμένο	
κείμενο,	το	συγκεκριμένο	συγγραφέα	και	τα	συγκεκριμένα	συμφραζόμενα.	Αναλυτικότερα,	
η	 πρακτική	 των	 πολλαπλών	 αναγνώσεων	 του	 έντυπου	 αυθεντικού	 κειμένου,	 που	
αντανακλά	 τη	 διεύρυνση	 της	 έννοιας	 της	 ανάγνωσης	 ως	 κοινωνικά	 τοποθετημένης	
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πρακτικής,	 είχε	ως	 στόχο	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 της	 εν	 λόγω	πολύγλωσσης	 κοινότητας	
γραμματισμού	να	αναπτύξουν	τον	προφορικό	λόγο	για	να	διαπραγματευτούν	όχι	μόνο	τη	
γλωσσική	 οργάνωση	 του	 κειμένου,	 αλλά	 και	 να	 καταθέσουν	 τις	 απόψεις	 τους	 για	 το	
συγκεκριμένο	θέμα	τόσο	στο	επίσημο	πλαίσιο	όσο	και	στη	βιωμένη	πραγματικότητα,	ώστε	
να	 αναδείξουν	 τη	 δική	 τους	 κοσμοαντίληψη	 για	 κοινωνικο-πολιτισμικά	 θέματα	 που	
αποτελούν	 μέρος	 του	 διαδραστικού	 πλαισίου	 μεταξύ	 ατόμου	 και	 κοινωνίας	 (Baynham,	
2000:	 230-232,	McLaren,	 2010:	 291).	Φέρνοντας,	 λοιπόν,	 στο	 προσκήνιο	 τις	 «φωνές	 των	
μαθητών»	 (Bakhtin,	 1981),	 με	 την	 εξέταση	 πραγματικών	 περιπτώσεων	 ανάγνωσης	 μέσα	
στην	τάξη	(Baker,	1991,	όπως	αναφέρεται	στο	Baynham,	2000:	236),	ζητήθηκε	από	αυτούς	
να	προβάλουν	και	να	αποτυπώσουν	τις	πολιτισμικές	προϋποθέσεις	και	ερμηνείες,	που	θα	
απαιτούνταν	για	 την	κατανόηση	του	κειμένου,	ώστε	να	μπορέσουν	να	νοηματοδοτήσουν	
το	κείμενο	μέσα	από	τις	‘αναγνώσεις’	του	κόσμου.		
Στη	συνέχεια,	με	την	πρακτική	του	καταιγισμού	των	ιδεών-ιδεοθύελλας,	ζητήθηκε	από	τους	
μαθητές,	κάνοντας	χρήση	τόσο	της	μητρικής	τους	γλώσσας	όσο	και	της	ελληνικής	γλώσσας,	
μέσα	 από	 μια	 συλλογική/διαδραστική	 διαδικασία	 να	 νοηματοδοτήσουν,	 αρχικά,	
προφορικά	 το	 υπό	 μελέτη	 θέμα	 «Το	 σχολείο	 στη	 φυλακή»	 και	 ακολούθως,	 να	
παράγουν/συνθέσουν	έντυπο	οπτικοποιημένο	κείμενο	 (δενδροδιάγραμμα).	 Στόχος	αυτών	
των	 πρακτικών	 ήταν	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 να	 αποκαλύψουν	 τις	 προσωπικές	 τους	
εμπειρίες,	αντιλήψεις	καθώς	και	τις	κοινωνικο-πολιτισμικές	και	 ιδεολογικές	κατευθύνσεις	
τους,	 που	 συγκροτούν	 τον	 πολύπλοκο	 και	 πολύμορφο	 βιόκοσμό	 τους,	ώστε	 αφού	 αυτές	
αποτελέσουν	 αντικείμενο	 της	 διαλογικής	 διαδικασίας,	 να	 ευνοήσουν	 τις	 διαδικασίες	 της	
κριτικής	προσέγγισης	του	συγκεκριμένου	θέματος	στο	ευρύτερο	κοινωνικο-πολιτισμικό	και	
πολιτικό	πλαίσιο.	Επιπρόσθετα,	αυτές	οι	πρακτικές	γραμματισμού	θα	συνέβαλαν	ώστε	οι	
μαθητές	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 συνειδητοποιήσουν	 ως	 ενεργοί	 συμμετέχοντες	 την	
«αλληλεπίδραση	και	αλληλοσύνδεση	των	ατόμων	με	το	κοινωνικό	σύμπαν»	καθώς	«άνδρες	
και	 γυναίκες	 δεν	 είναι	 θεμελιωδώς	 ελεύθεροι	 και	 κατοικούν	 σε	 έναν	 κόσμο	 γεμάτο	 από	
αντιφάσεις	 και	 ασυμμετρίες	 εξουσίας	 και	 προνομίων»	 (McLaren,	 2010:	 291)	 που	 επιδρά	
καταλυτικά	 στην	 καθημερινή	 ζωή	 των	 ατόμων	 που	 ανήκουν	 σε	 υποτελείς,	
περιθωριοποιημένες	και	κοινωνικά	αποκλεισμένες	ομάδες.		
Κατά	 την	 εξέλιξη	 της	 μαθησιακής	 διαδικασίας,	 στη	 δεύτερη	 φάση,	 ενσωματώθηκε	 το	
επόμενο	 θέμα	 του	 παρέμβλητου	 προγράμματος	 γραμματισμού	 που	 αφορούσε	 στο	
παραγωγικό	 θέμα	 της	 «Μετανάστευσης»,	 το	 οποίο	 είχε	 ως	 σημείο	 εκκίνησης	 τα	 νέα	
επικοινωνιακά	και	μαθησιακά	περιβάλλοντα,	όπως	αυτό	της	πολυμεσικής	πηγής	νοήματος	
(video),	 με	 στόχο	 οι	 μαθητές,	 με	 μια	 διαφοροποιημένη	 εμπλοκή	 στη	 μάθηση,	 να	
συμμετάσχουν	 στη	 δημιουργία	 μη	 γραμμικών	 προγραμμάτων	 σπουδών,	 που	 θα	 είναι	
ευαίσθητα	 στο	 σεβασμό	 της	 διαφοράς	 και	 στην	 αποδοχή	 και	 την	 πρόσβαση	 στην	
ποικιλομορφία	(Kalantzis,	&	Cope,	2009:	58-59).		
Αναλυτικότερα,	η	διερεύνηση	 του	παραγωγικού	θέματος	«Μετανάστευση»	στηρίχτηκε	σε	
πολυμεσικό	κείμενο	(βίντεο)	της	ActionAid	με	τίτλο,	«Μια	ιστορία	που	θα	σε	εκπλήξει»	το	
οποίο	 αναφέρεται	 στη	 φυγή	 μιας	 Ελληνίδας	 από	 τη	 Σμύρνη	 το	 1922,	 η	 οποία	 μετά	 τη	
Μικρασιατική	Καταστροφή	φτάνει	με	μια	βάρκα	στην	Λέσβο	καταγράφοντας	στην	αφήγησή	
της	 τις	 εμπειρίες	 της,	 τους	 φόβους	 και	 τις	 αγωνίες	 αυτής	 της	 φυγής.	 Από	 την	ActionAid	
κλήθηκε	 μια	 ομάδα	 προσφύγων	 να	 διαβάσει	 την	 ιστορία	 της	 ηρωίδας	 με	 στόχο	 να	
αποκαλύψουν	οι	συμμετέχοντες	πρόσφυγες	σε	ποιον	ανήκει	το	κείμενο	αυτό.		
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Αρχικά,	η	ανάγνωση	της	μεταγραφής	του	κειμένου	της	πολυμεσικής	πηγής,	η	οποία	δόθηκε	
στους	 μαθητές	 σε	 έντυπη	 μορφή	 μόνο	 με	 τα	 λεκτικά	 της	 στοιχεία,	 είχε	 ως	 στόχο	 οι	
μαθητές,	μέσα	από	τους	πολυεπίπεδους	βιόκοσμούς	τους	και	τις	πολύπλοκες	ανθρώπινες	
ταυτότητες,	να	αποκαλύψουν	ποιος	θα	μπορούσε	να	είναι	ο	συγγραφέας	του	κειμένου.	Στη	
συνέχεια,	η	προβολή	του	βίντεο,	λόγω	της	μη	πρόσβασης	στον	Παγκόσμιο	 Ιστό	στο	χώρο	
της	 φυλακής,	 αντικαταστάθηκε	 με	 παγωμένες	 εικόνες	 που	 συγκροτούσαν	 όλο	 το	
περιεχόμενο	 της	 εν	 λόγω	 πολυμεσικής	 πηγής.	 Οι	 εικόνες	 προβλήθηκαν	 χωρίς	 το	 γραπτό	
λόγο,	με	στόχο	οι	μαθητές	με	την	ανάγνωση/θέαση	αυτών	των	εικόνων	να	αναδείξουν,	με	
προφορικά	 κείμενα,	 τη	 συν-λειτουργία	 των	 ποικίλων	 σημειωτικών	 τρόπων	 στην	
οικοδόμηση	 νοήματος,	ώστε	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 κατανοήσουν	 τις	 συναφείς	 χρήσεις	 της	
γλώσσας,	 προφορικού	 και	 γραπτού	 λόγου	 καθώς	 και	 των	 άλλων	 πολυ-
καναλικών/διατροπικών	 μορφών	 επικοινωνίας.	 Επίσης,	 η	 πρακτική	 αυτή	 της	
ανάγνωσης/θέασης	των	παγωμένων	εικόνων	της	πολυμεσικής	πηγής	είχε,	επιπρόσθετα,	ως	
στόχο	με	την	κατανόηση	της	συν-επίδρασης	των	πολλαπλών	τροπικοτήτων,	οι	κρατούμενοι	
μαθητές	να	αποκτήσουν	δεξιότητες	προφορικής	επικοινωνίας	νοημάτων	μέσα	από	τις	δικές	
τους	 ‘φωνές’,	 ώστε	 να	 αναδείξουν/επικοινωνήσουν	 στη	 συγκεκριμένη	 κοινότητα	
γραμματισμού	 τα	 ρητά	 ή	 υπόρρητα	 νοήματα	 του	 υπό	 μελέτη	 θέματος	 της	
«Μετανάστευσης»	σε	διασύνδεση	με	τις	ηγεμονικές	κοινωνικές	δομές	και	τις	ρυθμιστικές	
δυνάμεις	της	πολιτικής	ιδεολογίας.		
Τέλος,	κατά	την	τρίτη	φάση	του	προγράμματος	γραμματισμού,	μετά	τις	προαναφερθείσες	
κριτικές	 και	 κοινωνικές	 πρακτικές	 που	 αφορούσαν	 στην	 ανάγνωση/θέαση	 των	 κειμένων,	
δόθηκε	 ‘φωνή’	 στους	 μαθητές	 με	 στόχο	 να	 ακουστούν	 οι	 εμπειρίες	 τους	 και	 να	
ερμηνευτούν	 σε	 κοινωνικο-πολιτισμικά	 συμφραζόμενα,	 προκειμένου	 οι	 μαθητές	 να	
συνθέσουν	 αυτόνομα	 και	 συνεργατικά	 προφορικά	 βιωματικά	 κείμενα-μαρτυρίες	 και	
πολυτροπικά	[γραπτά]	κείμενα.	Έτσι,	οι	κρατούμενοι	μαθητές,	μετά	την	κριτική	διερεύνηση	
των	παραγωγικών	 θεμάτων,	 τον	 αναστοχασμό	 και	 τον	 μετασχηματισμό	 των	προσωπικών	
θέσεων/αντιλήψεων,	 καλούνταν	 να	 νοηματοδοτήσουν	 τα	 υπό	 μελέτη	 θέματα	 όχι	 ως	
ατομικά	 και	 αποπολιτικοποιημένα	 θέματα,	 αλλά	 ως	 ιστορικά	 και	 διαχρονικά	 κοινωνικο-
πολιτικά	ζητήματα.	
	

Ανάλυση	[παραγόμενου]	υλικού	μαθητών	κρατουμένων	
Στην	ενότητα	που	ακολουθεί	παρουσιάζεται	η	ποιοτική	ανάλυση	[του]	περιεχομένου	των	
παραγόμενων	 προφορικών	 και	 γραπτών	 πολυτροπικών	 κειμένων	 των	 μαθητών	
κρατουμένων,	τα	οποία	προέκυψαν	κατά	τη	διάρκεια	των	θεματικών	κύκλων	«Το	σχολείο	
στη	φυλακή»	και	«	Μετανάστευση».		
	
	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»:	Οι	ενήλικες	κρατούμενοι	μαθητές	ως	κριτικοί	‘αναγνώστες’	

κειμένου	μαθητή-μέντορα	
Όσον	αφορά	στη	νοηματοδότηση	του	παραγωγικού	θέματος	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»,	ο	
μαθητής-μέντορας	διάβασε	το	κείμενό	του	στην	ελληνική	γλώσσα,	ενώ	έδινε	επεξηγήσεις	
στους	 μαθητές	 στην	 αραβική	 γλώσσα	 και	 στα	Ουρντού	 για	 την	 κατανόηση	 του	 κειμένου	
από	όλους	τους	μαθητές.	Στην	εικόνα	1	παρατίθεται	το	αυθεντικό	κείμενο	του	μαθητή.	
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Εικόνα	1.	Βιωματική	γραπτή	μαρτυρία	μαθητή-μέντορα	
	

Στη	 συνέχεια,	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές,	 με	 τις	 πολλαπλές	 αναγνώσεις	 της	 βιωματικής	
μαρτυρίας,	 όπως	 αυτή	 παρουσιάζεται	 στην	 εικόνα	 2,	 και	 με	 τη	 σύμμειξη	 της	 ελληνικής	
γλώσσας	 και	 των	 μητρικών	 γλωσσών	 τους,	 προκειμένου	 να	 διερευνήσουν	 και	 να	
νοηματοδοτήσουν	 το	 υπό	 εξέταση	 θέμα,	 αναδεικνύουν	 στα	 προφορικά	 κείμενα	 που	
παρήγαγαν	 τις	 προσωπικές	 αντιλήψεις	 και	 την	 κοινωνική	 θεώρηση	 του	μαθητή-μέντορα,	
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αλλά	παράλληλα,	εμπλέκουν	με	τις	δικές	τους	 ‘φωνές’,	τις	εμπειρίες	και	τις	απόψεις	τους	
για	το	θεσμό	του	σχολείου	στη	φυλακή.	Αρχικά,	τα	συναισθήματα	και	οι	κοινωνικές	σχέσεις	
όπως	 της	 αλληλεγγύης,	 της	 αλληλεπίδρασης	 και	 της	 συνεργασίας,	 εκφράζονται	 από	 το	
μαθητή	 συγγραφέα	 ως	 ατομικές	 εκδοχές	 της	 ταυτότητάς	 του	 και	 στη	 συνέχεια,	
αναδεικνύονται	από	τους	κρατούμενους	μαθητές	ως	κοινωνικά	καθήκοντα	και	κοινωνικές	
υποχρεώσεις	 που	 αφορούν	 στους	 ενεργούς	 πολίτες.	 Με	 την	 ανάπτυξη	 ενός	 κύκλου	
διαλόγου	οι	 κρατούμενοι	μαθητές	υπογραμμίζουν	στο	συγκεκριμένο	κείμενο	 τη	διαφορά	
της	 σχέσης	 ανάμεσα	 στο	 χρόνο	 καταστολής	 και	 καθυπόταξης	 που	 βιώνουν	 στις	
δραστηριότητες	 της	φυλακής	και	 του	 ‘ανθρώπινου’	 χρόνου	που	βιώνουν	στο	σχολείο	 της	
φυλακής.	 Επιπρόσθετα,	 οι	 μαθητές	 επισημαίνουν	στο	αφήγημα	 του	μαθητή-μέντορα	 την	
υιοθέτηση	 και	 την	 αξιοποίηση	 στην	 πράξη	 κοινωνικών	 και	 ιδεολογικών	 πρακτικών	 όπως	
αυτή	του	κοινωνικού	εθελοντισμού	(εικόνα	2).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικόνα	2.	Διερευνητική	κριτική	προσέγγιση	κειμένου.	Κύκλος	διαλόγου:	αξιοποίηση	των	

μητρικών	γλωσσών	των	μαθητών	
	
Με	την	εξέλιξη	της	μαθησιακής	διαδικασίας,	οι	κρατούμενοι	μαθητές,	κάνοντας	χρήση	του	
προφορικού	 και	 γραπτού	 λόγου	 τόσο	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 όσο	 και	 στη	 μητρική	 τους,	
αποκαλύπτουν	 τις	 πολλαπλές	 ταυτότητες,	 τις	 διαφορετικές	 κουλτούρες	 αλλά	 και	 τις	
ιδεολογικές	αντιλήψεις/πεποιθήσεις	τους	αναφορικά	με	το	παραγωγικό	θέμα	«Το	σχολείο	
στη	φυλακή».	Έτσι,	με	την	πρακτική	του	Καταιγισμού	Ιδεών,	προβαίνουν	σε	μια	συλλογική	
διαδραστική	και	κριτική	διαδικασία	νοηματοδότησης	του	υπό	εξέταση	κοινωνικού	θέματος	
αναδεικνύοντάς	 το	 ως	 ένα	 πολύπτυχο	 κοινωνικό	 ζήτημα	 το	 οποίο	 συγκροτείται	 από	

Έρχομαι	στο	σχολείο,	γιατί	θέλω	
να	βοηθάω	τα	παιδιά	που	δεν	
ξέρουν	την	ελληνική	γλώσσα.	
Όπως	και	εγώ	όταν	ξεκίνησα	
δυσκολευόμουν	να	γράφω	και	
να	διαβάζω	τα	ελληνικά	και	τότε	
με	στήριξαν	τα	παιδιά	που	ήδη	
ήξεραν	και	με	στήριξαν	να	μάθω.	
Έτσι	και	εγώ	με	τη	σειρά	μου	

θέλω	να	μάθω	περισσότερα	και	
όσο	μπορώ	βοηθάω	τα	παιδιά	
για	να	μάθουν	να	γράφουν,	να	
μιλάνε	και	να	διαβάζουν	τη	

γλώσσα.	
Μου	αρέσει	που	μεταδίδω	αυτά	
που	ξέρω	στα	παιδιά	που	δεν	
γνωρίζουν	και	περνάω	την	ώρα	
μου	όμορφα	και	καλά	και	είμαι	
πολύ	ευχαριστημένος	που	είμαι	
μαζί	με	τα	παιδιά	και	μαζί	με	
καλούς	καθηγητές	που	μας	

Ανάδειξη	προσωπικών	και	
κοινωνικών	θεμάτων		

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Αλληλεγγύη	
Αλληλεπίδρασ

η	
Κοινωνική	

[Συνεργατική]	

Μετασχηματισμός	του	
χρόνου	[χρόνος	
καταστολής/	

Αναγνώριση	
κοινωνικών	και	
ιδεολογικών	
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προσωπικές	 θεωρήσεις	 και	 οπτικές	 σε	 συνάρτηση	 με	 τα	 εκάστοτε	 κοινωνικο-πολιτισμικά	
συμφραζόμενα.	 Συγκεκριμένα,	 δύο	 μαθητές	 θεωρούν	 το	 σχολείο	 στη	 φυλακή	 ως	 χώρο	
σύζευξης	 των	διάφορων	γλωσσών	και	 των	διαφορετικών	πολιτισμών,	επικοινωνώντας	 τις	
θέσεις	 τους	 προφορικά	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 και	 γραπτά	 στη	 μητρική	 τους.	 Αυτή	 η	
πρακτική	ενθάρρυνε	την	συν-οικοδόμηση	κλίματος	εμπιστοσύνης	και	έτσι	δύο	κρατούμενοι	
μαθητές,	 προσεγγίζοντας	 βαθύτερα	 την	 έννοια	 του	 σχολείου	 σε	 σχέση	 με	 αυτή	 της	
φυλακής,	 ως	 βιωμένης	 πραγματικότητας,	 προσομοιάζουν	 το	 σχολείο	 της	 φυλακής	 ως	
παράθυρο	στον	 κόσμο	 και	ως	ώρα	 ελευθερίας	 αναδεικνύοντας	 έμμεσα	 τη	 διάσταση	 του	
χώρου	 και	 του	 χρόνου	 της	 φυλακής,	 ο	 οποίος	 κατέχει	 με	 μια	 εξαναγκαστική	 και	
κωδικωποιημένη	 πειθαρχία	 ολόκληρη	 την	 ανθρώπινη	 υπόστασή	 τους.	 Επίσης,	 κάποιοι	
μαθητές	 προσεγγίζοντας	 το	 υπό	 εξέταση	 θέμα	 αναδεικνύουν	 το	 σχολείο	 στη	φυλακή	ως	
χώρο	 όπου	 μπορούν	 να	 αναπτυχθούν	 ‘ελεύθερα’,	 τόσο	 ατομικά	 όσο	 και	 διαδραστικά	 τα	
συναισθήματα	 της	 χαράς,	 της	 αγάπης	 και	 της	 φιλίας,	 όχι	 ως	 αποτέλεσμα	 της	
σωφρονιστικής	 πειθαρχίας,	 αλλά	ως	 αξίες	 που	 θα	 ξανα-νοηματοδοτήσουν	 τον	 βιόκοσμό	
τους.	 Συνεχίζοντας	 τον	 κύκλο	 διαλόγου,	 ένας	 μαθητής	 προσδιορίζει	 το	 σχολείο	ως	 χώρο	
γνώσης	 αναφέροντας	 ότι	 στο	 σχολείο	 μαθαίνουμε	 πολλά	 και	 προχωρά	 σε	 μια	 κριτική	
προσέγγιση	 του	 υπό	 εξέταση	 θέματος	 συνδέοντας	 το	 σχολείο	 στη	 φυλακή	 με	 τον	
μετασχηματισμό	 της	 θεώρησης	 και	 της	 επανα-νοηματοδότησης	 της	 ίδιας	 του	 της	 ζωής	
(εικόνα	3)	λέγοντας	ότι	το	σχολείο	στη	φυλακή	είναι	φως,	είναι	ψυχή,	δίνει	ζωή.	
	

	
	
Εικόνα	 3.	 Καταιγισμός	 Ιδεών-Ιδεοθύελλα.	 Συλλογική/διαδραστική	 διαδικασία	
νοηματοδότησης	του	θέματος		
	
	
Στο	 ίδιο	πνεύμα,	τρεις	μαθητές	ως	αυτόνομοι	και	κριτικοί	συγγραφείς	προχωρούν	σε	μια	
ευρύτερη	προσέγγιση	 του	συγκεκριμένου	θέματος	 χρησιμοποιώντας	στα	 γραπτά	 κείμενά	
τους	τη	μητρική	τους	γλώσσα	για	να	επικοινωνήσουν,	όπως	οι	ίδιοι	δήλωσαν,	«καλύτερα»	
τη	 βιωμένη	 πραγματικότητα	 αναφορικά	 με	 το	 σχολείο	 τόσο	 στη	 χώρα	 τους	 όσο	 και	 στη	
χώρα	υποδοχής	στην	Ελλάδα,	ενώ	τα	μεταφράζουν	προφορικά	στην	ελληνική	γλώσσα	με	τη	
βοήθεια	 του	 μέντορα.	 Διά	 μέσω,	 λοιπόν,	 των	 πολλαπλών	 μεταβληθέντων	 και	
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μεταβαλλόμενων	 βιόκοσμών	 τους,	 αναδεικνύουν	 τη	 σημασία	 του	 γραμματισμού	 που	
προσδιόρισε	και	ίσως	καθόρισε	τη	ζωή	τους	ιδιαίτερα	στο	δρόμο	της	μετανάστευσης	που	
ακολούθησαν	αναζητώντας	και	προσδοκώντας	ένα	καλύτερο	μέλλον.	Η	ποιοτική	ανάλυση	
[του]	περιεχομένου	ανέδειξε	 ότι	 ένας	από	 τους	συγκεκριμένους	μαθητές	προσεγγίζοντας	
κριτικά	το	θέμα	δηλώνει	την	απουσία	δομών	για	την	εκμάθηση	της	ελληνικής	γλώσσας	και	
αναφέρεται	 στις	 δυσκολίες	 που	 επιφέρει	 η	 άγνοιά	 της,	 ενώ,	 αντίθετα,	 θεωρεί	 πολύ	
σημαντική	 «ευκαιρία»	 να	μάθει	 την	 ελληνική	 γλώσσα	στη	φυλακή.	 Επιπρόσθετα,	 ό	 ίδιος	
μαθητής	με	την	‘ανάγνωση	του	κόσμου’	προσεγγίζει	το	σχολείο	όχι	μόνο	ως	χώρο	γνώσης,	
αλλά	ως	κοινωνικό	χώρο	δημιουργίας	σχέσεων	με	την	επανα-τοποθέτηση	της	κοινωνικού	
«καθήκοντος»	της	αλληλεγγύης	και	του	εθελοντισμού	(εικόνα	4).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικόνα	4.	Γραπτό	κείμενο	στη	μητρική	γλώσσα	μαθητή:	Το	σχολείο	ως	κοινωνικός	χώρος	

Ένας	άλλος	μαθητής	προβαίνει	σε	μια	βαθύτερη	και	πιο	κριτική	κατανόηση	των	πτυχών	που	
ενέχει	ο	 γραμματισμός	στον	επαναπροσδιορισμό	και	 τη	συνειδητοποίηση	 της	 ταυτότητάς	
του	 στο	 περιβάλλον	 της	 φυλακής	 καθώς,	 αρχικά,	 ονομάζει	 το	 σχολείο	 «ώρα	 ελευθερίας	
όπως	είναι	έξω»	και	στη	συνέχεια	αναφέρεται	στις	προσδοκίες	 της	μελλοντικής	 του	 ζωής	
στην	ελεύθερη	κοινωνία,	θεωρώντας	το	σχολείο	ως	γέφυρα	με	τον	έξω	κόσμο	και	μάλιστα	
με	την	επανασύνδεση	με	την	οικογένειά	του	(εικόνα	5).		
	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Μετάφραση	κειμένου	
	

Εμείς	 στη	 φυλακή	 βρήκαμε	 πολύ	 καλά	 την	
ευκαιρία	για	σχολείο	με	ελληνική	γλώσσα.	Δεν	
μπορούσα	να	μάθω	ελληνικά	έξω.																			Οι	
δάσκαλοι	και	ο	αδελφός	Ρ…	[με	την	έννοια	της	
αλληλεγγύης]	με	βοήθησαν.	Ευχαριστούμε.		
	
	

Κριτική	προσέγγιση	στην	
απουσία	δομών	

εκπαίδευσης	στη	χώρα	
υποδοχής	

	

Ανάδειξη	των	δυσκολιών	
της	άγνοιας	της	γλώσσας	
	

Ανάδειξη	της	δημιουργίας	
σχέσεων	με	θεμέλιο	την	

αλληλεγγύη	
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Εικόνα	5.	Γραπτό	κείμενο	στη	μητρική	γλώσσα	μαθητή:	Το	σχολείο	ώρα	ελευθερίας	
	
	
Τέλος,	ένας	μαθητής	χρησιμοποιώντας	τη	μητρική	του	γλώσσα,	τα	φαρσί,	αναδεικνύει	στο	
γραπτό	 του	 κείμενο	 τη	βιωματική	μαρτυρία	 της	διάδρασης	 του	σχολείου	 και	 της	 ένταξής	
του	 στον	 κοινωνικό	 ιστό.	 Ο	 μαθητής	 ως	 συγγραφέας	 προβάλλει	 στο	 κείμενό	 του	 το	
χαιρετισμό	«Ειρήνη	σε	σας!»		που	αποτυπώνει	την	πολιτισμική	του	κουλτούρα.	Ακολούθως,	
ο	μαθητής,	εμβαθύνοντας	στο	υπό	εξέταση	θέμα	«Το	σχολείο	στη	φυλακή»	και	βιώνοντας	
το	κλίμα	εμπιστοσύνης	και	αλληλοσεβασμού	της	συγκεκριμένης	κοινότητας	γραμματισμού,	
επικοινωνεί	πολύπλοκες	βιωματικές	καταστάσεις,	τόσο	από	την	πατρίδα	του	όσο	και	από	

	

	
	

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Θέλω	να	πάω	σχολείο	να	ξέρω	
ελληνικά	πολύ	καλά,	γιατί	η	
γυναίκα	μου	και	το	παιδί	μου	με	
περιμένουν	έξω.	Γιατί	θέλω	να	
τους	δω	γρήγορα.	Ευχαριστώ	
όλους	
	

Βαθύτερη	και	κριτική	
κατανόηση	των	πτυχών	που	
ενέχει	ο	γραμματισμός	στον	
επαναπροσδιορισμό	της		
ταυτότητάς	του	στο	

περιβάλλον	της	φυλακής		
[ώρα	ελευθερίας	όπως	
είναι	έξω]	και	στις	

προσδοκίες	της	μελλοντικής	
του	ζωής	στην	ελεύθερη	

κοινωνία	 
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τη	χώρα	υποδοχής,	με	κεντρικό	άξονα	τη	σχέση	που	αναπτύσσεται	μεταξύ	της	φυλακής	και	
της	εγκατάλειψης	της	εκπαίδευσης	(εικόνα	6).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικόνα	6.	Γραπτό	κείμενο	στη	μητρική	γλώσσα	μαθητή:	Το	σχολείο	ως	χώρος	διάδρασης	και	

[επαν]ένταξης	
	

«Μετανάστευση»:	Οι	ενήλικες	κρατούμενοι	μαθητές	ως	κριτικοί	‘αναγνώστες’	
πολυκαναλικής	πηγής	

Στη	 συνέχεια,	 παρουσιάζεται	 η	 ποιοτική	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου	 των	 παραγόμενων	
προφορικών	 κειμένων	 των	 μαθητών	 τα	 οποία	 προέκυψαν	 από	 την	 ‘ανάγνωση/θέαση’	
πολυμεσικής	 πηγής	 για	 τη	 νοηματοδότηση	 του	 παραγωγικού	 κοινωνικού	 θέματος	 της	
«Μετανάστευσης»	 που	 υλοποιήθηκε	 κατά	 τη	 δεύτερη	 και	 τρίτη	 φάση	 του	 παρέμβλητου	
προγράμματος	γραμματισμού	στην	συγκεκριμένη	κοινότητα.		

	
	

	
	
Ειρήνη	σε	σας!		(χαιρετισμός)	
Το	όνομά	μου	είναι	Α.	Ά,.	είμαι	στην	
Ελλάδα	τα	τελευταία	δυο		χρόνια.	
Πριν	έρθω	ήμουν	στην	φυλακή	και	
πριν	από	όλα	αυτά	δεν	
ήξερα		καθόλου	ελληνικά,	ενώ	τώρα	
μιλάω	και	γράφω	ελληνικά.	Πήγα	
σχολείο	για		4	χρόνια	στο	
Πακιστάν...	
	
	

Μετάφραση	κειμένου	
	Εκμάθηση	της	ελληνικής	

γλώσσας	στο	σχολείο	της	
φυλακής	

	
	

Εκπαίδευση	πριν	τη	
μετανάστευση	

	
	

Ανάδειξη	των	συνεπειών	της	
εγκατάλειψης	σχολείου	στην	

πατρίδα	του		–		
φυλακή	

	

Μετανάστευση	στην	Ελλάδα	–	
άγνοια	της	ελληνικής	γλώσσας	-	

απουσία	δομών	ένταξης	–	φυλακή	
	

	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

826	

‘Διάλογος’	των	μαθητών	με	τη	μεταγραμμένη	εκδοχή	του	γραπτού	λόγου	της	
πολυκαναλικής	πηγής:	Η	ανάγνωση	ως	κοινωνικά	τοποθετημένη	πρακτική	

Αρχικά,	οι	μαθητές	προέβησαν,	με	τον	 ίδιο	τρόπο	όπως	οι	πρόσφυγες	που	κλήθηκαν	από	
την	ActionAid,	 σε	 πολλαπλές	 αναγνώσεις	 του	 μεταγραμμένου	 κειμένου	 της	 πολυμεσικής	
πηγής,	οι	οποίες	εδράστηκαν	στην	εμπλοκή	των	γλωσσικών	ερμηνευτικών	γνώσεων	και	της	
‘ανάγνωσης’	του	κόσμου	(εικόνα	7).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Εικόνα	7.	Μεταγραμμένη	εκδοχή	πολυκαναλικής	πηγής	
	
Στα	προφορικά	τους	κείμενα,	που	προέκυψαν	από	τις	‘αναγνώσεις’	του	έντυπου	κειμένου,	
οι	κρατούμενοι	μαθητές	προβαίνουν	σε	υποθέσεις	για	την	ταυτότητα	του	συγγραφέα	που	
αναδύονται	 μέσα	 από	 τους	 πολυεπίπεδους	 βιόκοσμούς	 τους.	 Έτσι,	 οι	 μαθητές	
υποστηρίζουν	 ότι	 ο	 συγγραφέας	 του	 κειμένου	 είναι	 «ένας	 μετανάστης»	 ή	 «ένας	
πρόσφυγας»,	αναδεικνύοντας	παράλληλα	τη	διασύνδεση	του	κειμένου	με	τις	πολύπλοκες	
βιωμένες	 πραγματικότητες	 του	 δικού	 τους	 κόσμου.	 Οι	 μαθητές,	 αιτιολογώντας	 τις	
υποθέσεις	 τους	 αναφορικά	 με	 το	 ‘ποιος’,	 ‘τι’,	 ‘πώς’	 και	 ‘γιατί’	 έγραψε	 το	 κείμενο,	
προσεγγίζουν	 κριτικά	 το	 περιεχόμενο	 του	 κειμένου	 και	 αναδεικνύουν	 τη	 σχέση	 του	
πολέμου	 με	 το	 κοινωνικο-πολιτικό	 θέμα	 των	 μεταναστών/προσφύγων,	 όπως	
χαρακτηριστικά	αποτυπώνεται	στα	προφορικά	τους	κείμενα.	«Μετανάστες	και	πρόσφυγες	
που	 φύγανε	από	 τη	 χώρα	 τους,	 γιατί	 	 φοβούνται»,	 «Μπορεί	 να	 είναι	 από	 τη	 Συρία,	 την	
Αλγερία.	Στα	χωριά	ήταν	δύσκολα	με	τον	πόλεμο	…	πολύ»	και	«Είναι	από	 	 το	 Ιράκ.	 	Ξέρω	
από	πόλεμο,	όταν	είναι	αλήθεια,	δεν	είναι	εύκολο».	Παράλληλα,	με	την	κριτική	ανάγνωση	
του	κειμένου	οι	μαθητές,	χαρτογραφούν	τη	γεωπολιτική	θέση	του	πολέμου	στις	χώρες	της	
Ασίας,	 και	 της	 Αφρικής	 (Συρία,	 Αλγερία.,	 Ιράκ,	 Παλαιστίνη)	 ως	 σημείου	 εκκίνησης	 της	
μετανάστευσης	 και	 της	 προσφυγιάς,	 προβάλλουν	 τις	 αρνητικές	 εναλλαγές	 του	
συναισθηματικού	τους	κόσμου	λόγω	των	συνεπειών	του	πολέμου	και	της	μετανάστευσης,	

Διαβάζουμε	μια	ιστορία	
	 Πριν	το	πόλεμο	ήμασταν	αγαπημένοι.	
	 Ήταν	όμορφα	εκεί	που	μέναμε.		
	 Η	φύση	τα	χωριά	οι	πόλεις…	
	 Μετά	καταστράφηκαν	όλα.	
	 Φοβόμασταν	συνέχεια.	
	 Για	τη	ζωή	μας,	για	τη	ζωή	των	αγαπημένων	μας.	
	 Είδα	με	τα	μάτια	μου	μέλη	της	οικογένειάς	μου	να	
χάνονται.	
	 Και	αποφασίσαμε	να	φύγουμε.	
	 Μαζέψαμε	ό,τι	μπορούσαμε	και	τα	βάλαμε	στον	
ώμο.	
	 Θυμάμαι	να	φεύγουμε	και	να	βλέπω	πίσω	μας	
φλόγες.	
	 Φτάσαμε	στη	θάλασσα.	

Ήμασταν	πολλοί,	κάποιοι	από	μακρινά	χωριά,	
κάποιοι	άλλοι		γείτονες.	

	 Στριμωχτήκαμε	σε	μια	βάρκα.	
	 Κάποιοι	αναγκάστηκαν	να	κολυμπήσουν.	
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«Ένας	 μετανάστης	 που	 μπορεί	 τώρα	 να	 αγαπάει	 τους	 ανθρώπους»	 και	 αναδεικνύουν	 τη	
βασική	 ανάγκη	 των	 ανθρώπων	 για	 επιβίωση	 και	 για	 ένα	 καλύτερο	 και	 ειρηνικό	 μέλλον,	
«μπορεί	 να	 είναι	 από	 την	 Παλαιστίνη,	 από	 χωριά	 που	 έχουν	 πίσω	 πόλεμο,	 ψάχνει	 μια	
καινούρια	ζωή,	κάτι	άσπρο»	(εικόνα	8).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Εικόνα	8.	Ανάδειξη	του	θέματος	της	«Μετανάστευσης»	διά	μέσω	των	πολλαπλών	

βιόκοσμων	των	μαθητών:	Προφορικά	σχόλια	
	
	

‘Διάλογος’	των	μαθητών	με	την	οπτική	αφήγηση	της	πολυκαναλικής	πηγής:	Οι	
κρατούμενοι	μαθητές	νοηματοδοτούν	το	κοινωνικό	θέμα	της	«Μετανάτευσης»	ως	

κριτικοί	‘αναγνώστες’	
Η	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου	 των	 παραγόμενων	 προφορικών	 κειμένων	 από	 τους	
μαθητές,	 με	 την	 ενσωμάτωση	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 των	 παγωμένων	 εικόνων	 της	
πολυμεσικής	 πηγής,	 είχε	 ως	 στόχο	 να	 διερευνήσει	 τη	 συν-λειτουργία	 της	 προφορικής	
επικοινωνίας	των	αλλοδαπών	κρατούμενων	μαθητών	με	ποικίλους	σημειωτικούς	τρόπους	
για	την	οικοδόμηση	νοήματος.		
Αρχικά,	οι	μαθητές	με	την	‘ανάγνωση’/‘διάλογο’	των	παγωμένων	εικόνων	της	πολυμεσικής	
πηγής,	χωρίς	το	λεκτικό	κείμενο,	αναδεικνύουν,	με	τη	διαπλοκή	των	δικών	τους	ταυτοτήτων	
με	 αυτές	 των	 μεταναστών/προσφύγων,	 που	 συμμετείχαν	ως	 αναγνώστες	 και	 δημιουργοί	
νοήματος	 στην	 αφηγηματική	 πλοκή	 της	 πολυμεσικής	 πηγής,	 τη	 διασυνδετότητα	 των	
διαφορετικών	 σημειωτικών	 κωδίκων	 για	 την	 [κριτική]	 προσέγγιση	 του	 νοήματος.	 Οι	

Ένας	μετανάστης	
Ένας	πρόσφυγας	
Μετανάστες	και	πρόσφυγες	που	
φύγανε	από	τη	χώρα	τους,	γιατί		
φοβούνται…	
Μπορεί	να	είναι	από	τη	Συρία,	την	
Αλγερία.	Στα	χωριά	ήταν	δύσκολα	με	
τον	πόλεμο	…	πολύ…	
Είναι	από		το	Ιράκ.			Ξέρω	από	πόλεμο,	
όταν	είναι	αλήθεια,	δεν	είναι	εύκολο	
Ένας	μετανάστης	που	μπορεί	τώρα	να	
αγαπάει	τους	ανθρώπους	…	
Μπορεί	να	είναι	από	την	Παλαιστίνη.	
Από	χωριά	που	έχουν	πίσω	πόλεμο,	
ψάχνει	μια	καινούρια	ζωή,	κάτι	
άσπρο…	

Ταυτότητα	συγγραφέα	
	

Συνέπειες	του		πολέμου	στην	
καθημερινή	ζωή	των	

προσφύγων	
	

Σχέση	του	πολέμου	και	του	
κοινωνικο-πολιτικού	

θέματος	της	μετανάστευσης	
	

Εναλλαγές	συναισθηματικού	
κόσμου	

	

Αγώνας	για	επιβίωση	και	
προσδοκίες	για	το	μέλλον		
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μαθητές	ως	κριτικοί	αναγνώστες/θεατές/αναλυτές	προβάλλουν	κοινά	πολιτισμικά	σύμβολα	
«Φοράει	μαντήλα…	είναι	από	εμάς»,	επισημαίνουν	κοινά	εθνοτικά	χαρακτηριστικά	«Είναι	
από	 τη	 Συρία,	 γιατί	 έχει	 τα	 χρώματα	 του	 προσώπου»	 και	 αξιοποιώντας	 το	 βλέμμα,	 τις	
εκφράσεις	 του	 προσώπου,	 την	 κίνηση	 του	 σώματος	 επικοινωνούν	 στην	 κοινότητα	
γραμματισμού	 τη	 συναισθηματική	 και	 ψυχολογική	 κατάσταση	 των	 προσφύγων	 που	
εκφράζει	 την	πολυπλοκότητα	των	βιόκοσμων	αυτών	των	ανθρώπων	που	υποχρεωτικά	και	
αναγκαστικά	ακολουθούν	το	δρόμο	της	μετανάστευσης	(εικόνα	9).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικόνα	9.	[Κριτiκή]	‘ανάγνωση’	παγωμένων	εικόνων:	Διασυνδετότητα	[προφορικού]	λόγου-

εικόνας	 	
Στη	συνέχεια,	οι	μαθητές	προχώρησαν	στην	ανάγνωση/θέαση	των	παγωμένων	εικόνων	που	
συμπεριελάμβαναν	 και	 το	 λεκτικό	 κείμενο	 της	 πολυμεσικής	 πηγής	 και	 οι	 οποίες	
παρουσιάζονται	στην	εικόνα	10.		
	
	
	
	
	

	
	

Διασυνδετότητα	διαφορετικών	
σημειωτικών	κωδίκων	για	τη	
διαπραγμάτευση	νοήματος	

	

Διαπλοκή	των	ταυτοτήτων	των	
κρατούμενων	μαθητών	με	αυτές	των	

προσφύγων/μεταναστών	τους	
πολυεπίπεδους	βιόκοσμους	των	

μεταναστών/προσφύγων	
	

Ανάδειξη	πολιτισμικών	συμβόλων	
και	φυλετικών	χαρακτηριστικών	
	
	

Σκιαγράφηση	της	
συναισθηματικής	κατάστασης	
των	προσφύγων/μεταναστών	
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Εικόνα	10.	[Κριτική]	‘ανάγνωση’	διατροπικού	νοήματος	
	
	
Στα	 προφορικά	 κείμενα	 που	 παρήγαγαν	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές,	 ακολουθώντας	 την	
εξέλιξη	του	κειμένου	«Μια	ιστορία	που	θα	σας	εκπλήξει»,	αναδεικνύουν	με	τις	δικές	τους	
‘φωνές’,	αρχικά,	τις	πολιτισμικές	πτυχές	της	προσωπικής	και	οικογενειακής	τους	ζωής	στην	
πατρίδα	 τους	 πριν	 από	 τον	 πόλεμο	 και	 τη	 μετανάστευση,	 όπως	 χαρακτηριστικά	
.αποτυπώνεται	στο	παρακάτω	προφορικό	κείμενο	ενός	μαθητή	«Πριν	από	τον	πόλεμο	στο	
χωριό	 μας	 ήταν	ωραία.	Μαζευόμασταν	 όλοι	 μαζί	 στην	αυλή	 κάτω	από	 την	αχλαδιά».	Στη	
συνέχεια,	 καταγράφουν	 τη	μεγάλη	αλλαγή	και	ανατροπή	 της	 ζωής	 τους	«Στη	 Συρία	 τώρα	
έχει	 πόλεμο.	 Πρώτα	 ήταν	 αλλιώς!»,	 προβαίνουν	 στην	 κριτική	 νοηματοδότηση	 των	
επιπτώσεων	του	πολέμου	στην	καθημερινή	τους	ζωή,	προβάλλοντας	και	αιτιολογώντας	τη	
μεγάλη	απόφαση	της	φυγής	από	τη	χώρα	τους	«Είχαμε	το	φόβο	και	φύγαμε.	Γιατί	πρώτα	
είναι	η	ζωή,	μετράει	(σε)….μπορείς	να	[τα]	κάνεις	[όλα]»	(εικόνα	11α).		
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Εικόνα	11α.	‘Φωνές’	των	μαθητών:	Πτυχές	της	ζωής	τους	στην	πατρίδα	τους	
	
	
Συνεχίζοντας,	 ορισμένοι	 μαθητές	 προβάλλουν	 το	 δικό	 τους	 ‘ταξίδι’	 στη	 θάλασσα,	 που	
αποτυπώνει	μέσω	βιωματικών	περιγραφών,	το	ανθρώπινο	δράμα	που	ζουν	οι	πρόσφυγες	
και	 οι	 μετανάστες	 στους	 ‘δρόμους’	 της	 θάλασσας.	 Ένας	 μαθητής	 με	 τη	 ‘δική	 του	 φωνή’	
παρουσιάζει	το	ευρύτερο	αυτό	ανθρώπινο	και	κοινωνικό	πρόβλημα	ως	εξής,	«Δεν	είχα	δει	
θάλασσα.	Η	θάλασσα,	…	ούτε	πίσω	ούτε	μπρος,	ήταν	κάτι	καινούριο».	Ένας	άλλος	μαθητής	
προσθέτει	 στον	 κύκλο	 του	 διαλόγου,	 που	 συναρθρώνει	 μια	 νέα	 αφήγηση,	 ένα	 νέο	
προφορικό	 κείμενο,	 συναισθηματικά	 φορτισμένο,	 που	 προκύπτει	 από	 την	
‘πολυαισθητηριακή’	 νοηματοδότηση	 του	 πολυτροπικού	 κειμένου	 και	 τη	 διασημειωτική	
διασύνδεση	 των	σημειωτικών	συστημάτων	«Αυτό	αγγίζει	 την	ψυχή	μου.	Περνάνε	όλες	 οι	
εικόνες,	 περνάνε	 μπροστά	 μου,	 είναι	 δύσκολο,	 πονάει	 η	 ψυχή	 μου.	 Θυμάμαι	 που	 ήμουν	
μαζί	με	τη	γυναίκα	μου	στη	βάρκα	την	κρατούσα	…	και	τώρα	δύσκολα	είμαι	εδώ	θέλω	να	
φύγω	 από	 δω».	 Ο	 συγκεκριμένος	 μαθητής,	 μέσω	 αυτών	 των	 λεκτικών	 εικόνων,	 που	
σηματοδοτούν	 την	 τραγικότητα	 του	 ταξιδιού	 των	 μεταναστών/προσφύγων	 στη	 θάλασσα,	
αναδεικνύει	 το	 κοινωνικο-πολιτικό	 πρόβλημα	 του	 εγκλεισμού	 σε	 φυλακές	 που	
αντιμετωπίζουν	 πρόσφυγες	 και	 μετανάστες	 ως	 περιθωριοποιημένες/αποκλεισμένες	
ομάδες	στις	χώρες	υποδοχής	(εικόνα	11β).	
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Εικόνα	11β.	‘Φωνές’	των	μαθητών:	Οι	δρόμοι	της	θάλασσας	
	
Επίσης,	 δύο	 άλλοι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 στα	 προφορικά	 τους	 κείμενα	 με	 βιωματικές	
μαρτυρίες,	 αναδεικνύοντας	 σύγχρονα	 θέματα/προβλήματα	 της	 παγκόσμιας	 και	
διαπλανητικής	πολιτικής	περιγράφουν	τα	έντονα	συναισθήματα	του	φόβου	και	της	αγωνίας	
για	την	 ίδια	τη	 ζωή	τους	και	αποτυπώνουν	τις	ανυπέρβλητες	δυσκολίες	των	 ‘δρόμων’	της	
μετανάστευσης	 και	 της	 προσφυγιάς,	 που	 αναγκαστικά	 επιλέγουν	 αυτές	 οι	 πληθυσμιακές	
ομάδες	«Είχα	το	φόβο	του	θανάτου,	πλαστικές	βάρκες	πολλά…	άτομα,	λες	δεν	θα	προλάβω.	
Γιατί	 δε	 μπορείς	 να	 τα	 βγάλεις	 πέρα	 με	 τη	 θάλασσα»	 και	 «Ζορίζει	 η	 θάλασσα,	 γιατί	 η	
θάλασσα	δεν	είναι	εύκολη.	Με	μια	τρύπα,	χάνεις	τη	ζωή».		
Συνεχίζοντας,	 την	 ποιοτική	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου	 των	 προφορικών	 παραγόμενων	
κειμένων,	 διαπιστώνεται	 ότι	 οι	 κρατούμενοι	 πρόσφυγες/μετανάστες	 μαθητές	 με	 την	
βιωματική	και	κριτική	ανάγνωση	του	κόσμου	αναδεικνύουν	τις	ρητές	ή	υπόρρητες	πολιτικο-
οικονομικές	πρακτικές	της	αντιμετώπισης	του	μεταναστευτικού	προβλήματος	στη	σύγχρονη	
παγκοσμιοποιημένη	πραγματικότητα	 καθώς	αναφέρουν	ότι	«Στο	 τέλος,	άμα	φτάσεις,	 δεν	
έχει	φόβο	…	ήρεμα	[υπάρχει	ειρήνη]	και	έχει	βοήθεια[οικονομική]».	Κλείνοντας	την	εξέλιξη	
της	μαθησιακής	διαδικασίας,	το	προφορικό	κείμενο	ενός	μαθητή	αναδεικνύει	ότι	αν	και	με	
τη	μετανάστευση	οι	άνθρωποι	βιώνουν	την	απώλεια	της	προσωπικής	και	κοινωνικής	τους	
ύπαρξης,	 η	 μετανάστευση	δεν	παύει	 να	αποτελεί	 ένα	 ιστορικό	 και	 διαχρονικό	 κοινωνικό	
φαινόμενο,	ένα	ταξίδι	για	να	φτάσεις	σε	έναν	άλλο	διαφορετικό,	ελπιδοφόρο	και	ειρηνικό	
κόσμο	όπου	θα	σου	δοθεί	η	δυνατότητα	να	συμμετάσχεις	σε	μια	ισόνομη	και	δημοκρατική	
κοινωνία	«Είσαι	μακριά	από	 τον	πόλεμο,	αλλά	μπορείς	 να	 χάσεις	πολλά.	Να	είσαι	μόνος,	
αλλά	να	έχεις	ελπίδα	για	ζωή»	(εικόνα11γ).	
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Ζορίζει	η	θάλασσα,	γιατί	η	θάλασσα	
δεν	είναι	εύκολη.
Με	μια	τρύπα,	χάνεις	τη	ζωή.	

Είχα	το	φόβο	του	θανάτου,	πλαστικές	
βάρκες	πολλά						άτομα,	λες	δεν	θα	
προλάβω.	
Γιατί	δε	μπορείς	να	τα	βγάλεις	πέρα	
με	τη	θάλασσα.

Βιωματικές	μαρτυρίες	και	αποτύπωση	των	
προβλημάτων	των	΄δρόμων΄		της	μετανάστευσης	

Αποτύπωση	των	συναισθημάτων	[φόβος]	σε	
κοινωνικά	συμφραζόμενα

Στο	τέλος,	άμα	φτάσεις,	δεν	έχει	φόβο	
…	ήρεμα,		έχει	βοήθεια.

Είσαι	μακριά	από	τον	πόλεμο,	αλλά	
μπορείς	να	χάσεις	πολλά.
Να	είσαι	μόνος,	αλλά	να	έχεις	ελπίδα	
για	ζωή.

Αποκάλυψη	ρητών	ή	υπόρρητων πτυχών	των	
πολιτικο-κοινωνικών	θεμάτων	της	σύγχρονης	

παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας

Κριτική	συνειδητοποίηση	των	προβλημάτων	της	
μελλοντικής	ζωής	

Αποδοχή	της	ελπίδας	για	μια	καινούρια	ζωή		

	
	

Εικόνα	11γ.	‘Φωνές’	των	μαθητών:	Η	‘Οδύσσεια’	των	δρόμων	της	
μετανάστευσης/προσφυγιάς	

	
Απότοκο	 αυτής	 της	 κριτικής	 προσέγγισης	 του	 παραγωγικού	 θέματος	 της	 μετανάστευσης	
ήταν	οι	μαθητές	να	συναρθρώσουν	 τη	δική	 τους	 ιστορία,	 το	δικό	 τους	 ταξίδι	με	 τις	δικές	
τους	φωνές	όπως	παρουσιάζεται	στην	εικόνα	12.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Εικόνα	12.	Δύο	παράλληλες	ιστορίες	
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Συνοψίζοντας,	οι	μαθητές	ως	παραγωγοί	προφορικών	κειμένων	και	συγγραφείς,	ανέδειξαν	
μέσω	των	πολύπλοκων	βιόκοσμών	τους	τις	ρητές	ή	και	υπόρρητες	πτυχές	των	υπό	μελέτη	
δύο	 παραγωγικών	 θεμάτων	 που	 αφορούσαν	 στο	 «Σχολείο	 στη	 φυλακή»	 και	 στη	
«Μετανάστευση»	 ως	 αλληλένδετα	 με	 την	 παρούσα	 βιωμένη	 πραγματικότητα,	 αυτή	 της	
φυλακής.	Για	αυτά	τα	κοινωνικο-πολιτικά	ζητήματα	οι	μαθητές	επικοινώνησαν	τόσο	με	τα	
γραπτά	 τους	 κείμενα	 όσο	 και	 με	 τις	 συνομιλιακές	 διεπιδράσεις	 τις	 προσωπικές	 τους	
εμπειρίες,	 αντιλήψεις	 και	απόψεις	 καθώς	 και	 τον	 κριτικό	μετασχηματισμό	πρωθύστερων	
θέσεων,	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	διαφύγουν	από	την	κουλτούρα	της	σιωπής	και	να	είναι	
ικανοί	 με	 την	 κριτική	 συνειδητοποίηση	 της	 παρούσας	 και	 της	 μελλοντικής	 τους	 ζωής	 να	
ξανα-δημιουργήσουν	τους	εαυτούς	τους	ως	ενεργά	συμμετέχοντες	πολίτες	στον	κοινωνικό	
μετασχηματισμό	ενός	δίκαιου	ισόνομου	και	με	δημοκρατικές	αξίες	κόσμου.	
	

Συμπεράσματα	
Η	 ποιοτική	 ανάλυση	 [του]	 περιεχομένου	 των	 βιωματικών	 προφορικών	 και	 γραπτών	
μαρτυριών	 καθώς	 και	 των	 πολυτροπικών	 κειμένων	 τα	 οποία	 παρήγαγαν	 οι	 ενήλικες	
κρατούμενοι	 μαθητές	 με	 την	 εμπλοκή	 τους	 στην	 κριτική	 διερεύνηση	 παραγωγικών	
θεμάτων	 που	 συγκροτούσαν	 το	 θεματικό	 σύμπαν	 τους	 εδράστηκε	 στη	 σύζευξη	 των	
θεωρητικών	 αρχών	 της	 απελευθερωτικής	 παιδαγωγικής	 του	 Freire	 (1985,	 1996)	 και	 της	
μετασχηματιστικής	 παιδαγωγικής	 των	 πολυγραμματισμών	 (New	 London	 Group,	 1996,	
Kalantzis	&	Cope,	1999).	
Οι	 ενήλικες	 μαθητές	 με	 την	 τοποθέτηση	 των	 παραγωγικών	 κοινωνικών	 θεμάτων	 «Το	
σχολείο	στη	φυλακή»	και	«Μετανάστευση»	ως	προβλημάτων,	τα	αναδεικνύουν	ως	θέματα	
τα	οποία	εκπηγάζουν	και	διαμορφώνονται	από	τις	κοινωνικο-πολιτικές,	οικονομικές	δομές	
και	τις	γεωπολιτικές	επιρροές	και	εντάσεις	της	παγκόσμιας	και	διαπλανητικής	πολιτικής.	Η	
κριτική	 αυτή	 προσέγγιση	 των	 προαναφερθέντων	 παραγωγικών	 θεμάτων,	 από	 τους	
κρατούμενους	 αλλοδαπούς	 μαθητές	 ως	 μέλη	 διαφορετικών	 επιμέρους	 κοινοτήτων	 και	
πολυεπίπεδων	 ταυτοτήτων,	 εδράζεται	 στην	 εμπλοκή	 των	 πολύπλοκων	 ιδιωτικών	 τους	
κόσμων	 με	 τις	 κοινωνικο-πολιτικές	 και	 οικονομικές	 πρακτικές	 της	 παγκοσμιοποίησης.	 Οι	
μαθητές	 αναστοχαζόμενοι	 τη	 ζωή	 τους	 σε	 ποικίλες	 χωροχρονικές	 και	 κοινωνικές	
περιστάσεις	πριν	 την	μετανάστευση,	πριν	 την	 ‘οδύσσεια’	 του	δρόμου	της	μετανάστευσης	
και	της	προσφυγιάς,	καθώς	και	πριν	από	το	ίσως	απρόβλεπτο	τέλος	αυτού	του	ταξιδιού	στο	
χώρο	 της	 φυλακής	 και	 χάνοντας	 το	 νέο	 προορισμό	 με	 την	 ελπίδα	 ενός	 καλύτερου	
μέλλοντος,	 προβάλλουν	 τις	 κοινωνικές,	 οικονομικές	 και	 πολιτικές	 πραγματικότητες	 ενός	
ραγδαία	 μεταβαλλόμενου	 κόσμου	 και	 αναδεικνύουν	 τις	 πολλαπλές,	 ρητές	 ή	 υπόρρητες,	
πτυχές	της	παγκοσμιοποίησης.		
Συγκεκριμένα,	 η	 υλοποίηση	 της	 διδακτικής	 παρέμβασης	 είχε	ως	 αποτέλεσμα	 οι	 ενήλικες	
κρατούμενοι	μαθητές	ως	αναγνώστες	και	συγγραφείς:		
(α)	 Να	 αποκτήσουν	 σταδιακά,	 δια	 μέσω	 της	 μεταφοράς	 των	 γλωσσικών	
εμπειριών/μαρτυριών	 τους	 στην	 κοινότητα	 γραμματισμού,	 δεξιότητες	 χρήσης	 της	
[ελληνικής]	 γλώσσας	 όχι	 μόνο	 για	 αποτελεσματική	 επικοινωνία,	 αλλά	 και	 για	 τη	
συνειδητοποίηση	των	ρόλων	που	αυτή	ενέχει	τόσο	για	τη	διαχείριση	της	προσωπικής	τους	
ζωής	σε	συγκεκριμένα	συμφραζόμενα	όσο	και	στη	διαμόρφωση	του	κοινωνικού	γίγνεσθαι.	
(β)	Να	αποκαλύπτουν	ως	 ‘αναγνώστες/θεατές’	τη	συνεπίδραση	πολλαπλών	τροπικοτήτων	
προκειμένου	 ως	 ‘σχεδιαστές’	 νοημάτων	 να	 επικοινωνήσουν	 πτυχές,	 ρητές	 ή	 υπόρρητες,	
των	πολιτικο-κοινωνικών	θεμάτων	 της	 σύγχρονης	παγκοσμιοποιημένης	πραγματικότητας.	
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Συγκεκριμένα,	 οι	 μαθητές,	 αντλώντας	 από	 την	 ανάγνωση	 του	 δικού	 τους	 βιόκοσμου,	ως	
κριτικοί	‘αναγνώστες’/‘αναλυτές’	νοηματοδοτούν	το	θέμα	της	μετανάστευσης,	συνδέουν	τα	
ατομικά	 τους	 προβλήματα	 με	 ευρύτερες	 πραγματικότητες	 της	 παγκοσμιοποίησης	 και	
ερμηνεύουν	κριτικά	το	παρελθόν	τους,	το	παρόν	και	το	κοινωνικό	μέλλον	τους.		
(γ)	 Να	 προβαίνουν	 ως	 κριτικοί	 ‘μετασχηματιστές’	 με	 τη	 σύζευξη	 και	 την	 αποδοχή	 των	
ποικίλων	γλωσσών	και	 των	πολύμορφων	πολιτισμών	 τους	στην	συγκεκριμένη	μαθησιακή	
κοινότητα,	 στην	 κριτική	 και	 συγκριτική	 μελέτη	 των	 αλλότροπων	 θεάσεων	 του	 κόσμου	
καθώς	και	στον	εκούσιο	αναστοχασμό	και	μετασχηματισμό	αυτών	των	θεάσεων.	
Υπό	 αυτό	 το	 πρίσμα,	 η	 υιοθέτηση	 της	 διευρυμένης	 αντίληψης	 περί	 γραμματισμού	 στο	
χώρο	 της	 εκπαίδευσης	 των	έγκλειστων	στις	φυλακές	 καθίσταται	αναγκαία,	 καθώς	με	 την	
εκχώρηση	 και	 τον	 σεβασμό	 των	 ‘γλωσσικών	 ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων’	 των	 γηγενών	
πληθυσμών	 και	 των	 μειονοτήτων	 (Skutnabb-Kangas,	 (2002),	 οι	 κρατούμενοι	 μαθητές	 ως	
κριτικοί	ανα-στοχαστές	επικοινώνησαν	τα	θέματα	της	Εκπαίδευσης	και	της	Μετανάστευσης	
ως	ένα	σύνθετο	πλέγμα	συναρθρώσεων	των	κοινωνικο-πολιτικών	προβλημάτων.	Δρώντας,	
λοιπόν,	ως	‘ενεργοί’	πολίτες	‘εντός’	του	σωφρονιστικού	δικτύου	που	λειτουργεί	στη	βάση	
συστημάτων	ένταξης,	κατανομής,	επιτήρησης	και	παρακολούθησης	(Foucault,	2011:	349),	
συμμετείχαν	 σε	 μια	 μαθησιακή	 διαδικασία	 απελευθερωτικής	 παιδαγωγικής	 που	
υποστηρίζει	 την	 ελεύθερη	 σκέψη	 και	 δράση,	 προκειμένου	 αυτές	 οι	
περιθωριοποιημένες/αποκλεισμένες	ομάδες	να	είναι	σε	θέση	να	[ξανα]διαμορφώσουν	την	
ιστορία	 τους	 με	 την	 «επάνοδο	 στην	 ελευθερία»,	 με	 την	 «επάνοδο	 στη	 ζωή»	 και	 να	
[ξανα]συμμετάσχουν	ως	ισότιμοι/ισόνομοι	πολίτες	σε	μια	δημοκρατική	κοινωνία.		
Υπό	 αυτό	 το	 πρίσμα,	 μπορούμε	 να	 υποστηρίξουμε	 ότι	 ο	 γραμματισμός	 των	 έγκλειστων	
ενήλικων	αλλοδαπών	μαθητών	πρέπει	να	δώσει	χώρο	στις	δικές	τους	φωνές,	στη	δική	τους	
οπτική,	 να	 προσεγγίσει	 και	 να	 ‘διαβάσει’	 το	 βιόκοσμό	 τους	 μέσα	 από	 την	 απόκτηση	
γνώσεων	 και	 δεξιοτήτων,	 ώστε	 να	 ενισχύσουν	 την	 αυτογνωσία	 πάνω	 στις	 ίδιες	 τις	
συνθήκες/καταστάσεις	 της	 ύπαρξής	 τους	 καθώς	 και	 να	 ενδυναμώσουν	 την	 κοινωνική-
κριτική	αντίληψη	της	καθολικής	πραγματικότητας.	
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Η	εκπαίδευση	μέσα	από	τα	μάτια	του	Erich	Fromm	
	
	

Παρασκευή	Φωτάκη	
Μεταπτυχιακή	φοιτήτρια	του	Π.Τ.Δ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	

Χριστίνα-Αγαθή	Χατζηκωνσταντινίδου	
Απόφοιτη	του	Π.Τ.Δ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	

	
	

Περίληψη	
Στη	σύγχρονη	καπιταλιστική	κοινωνία,	όπου	επίκεντρο	παύει	πλέον	να	είναι	ο	άνθρωπος	και	η	ανάπτυξή	του	
αλλά	 το	 κέρδος	 και	 η	 ύλη,	 κυριαρχεί	 εκείνο	 που	 ο	 Fromm	 αποκαλεί	 «το	 έχειν	 ως	 τρόπος	 ύπαρξης».	 Η	
ταυτότητα	του	ανθρώπου	κατασκευάζεται	και	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένη	με	το	τι	έχει	στην	κατοχή	του	και	
όσο	 πιο	 πολλά	 έχει	 τόσο	 πιο	 πολλά	 είναι.	 Ο	 προβληματισμός	 μας,	 λοιπόν,	 πηγάζει	 από	 το	 θεμελιώδες	
ερώτημα:	«Και	τελικά	αν	είμαι	αυτό	που	έχω,	τι	θα	είμαι	αν	χάσω	αυτό	που	έχω;».	Σκοπός,	επομένως,	αυτής	
της	εισήγησης	είναι	να	προσδιορίσουμε	τις	θέσεις	και	την	οπτική	του	Γερμανού	ψυχαναλυτή	και	κοινωνικού	
φιλοσόφου,	 Erich	 Fromm,	 σχετικά	 με	 τη	 δομή	 της	 κοινωνίας	 αλλά	 και	 τους	 εσωτερικούς	 και	 εξωτερικούς	
μηχανισμούς	 της,	που	εγκλωβίζουν	 τον	άνθρωπο	σε	αυτό	 το	 τρόπο	 ζωής	και	σε	αυτή	 την	αντίληψη	για	 τον	
εαυτό	 του,	 σε	 ατομικό	 και	 κοινωνικό	 επίπεδο.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 βασικό	 ερευνητικό	 ερώτημα	 αποτελεί	 το	
«Ποιος	είναι,	κατά	τον	Erich	Fromm,	ο	ρόλος	της	εκπαίδευσης	στη	διαμόρφωση	της	ταυτότητας	των	ατόμων	
στις	 δεδομένες	 κοινωνικοπολιτικές	 συνθήκες	 μιας	 “ασθενούς”	 κοινωνίας;».	 Η	 μεθοδολογία	 που	
ακολουθήσαμε	 είναι	 η	 βιβλιογραφική	 επισκόπηση	 των	 έργων	 του	 ιδίου,	 με	 κύριο	 γνώμονα	 την	 άντληση	
στοιχείων	όχι	μόνο	για	την	ίδια	την	εκπαίδευση	και	το	ρόλο	της	αλλά	και	για	την	«ανατομία»	της	κοινωνίας	
που,	όπως	αποδεικνύει	ο	Fromm,	αλλοτρίωσε	τον	άνθρωπο.	Εν	κατακλείδι,	το	συγγραφικό	του	έργο	συνιστά,	
θα	λέγαμε,	στο	σύνολό	του	ένα	αφυπνιστικό	ανάγνωσμα	για	τον	αγώνα	της	απελευθέρωσης	του	ανθρώπου	
από	 τα	αόρατα	δεσμά	 της	 κοινωνίας,	 από	 τα	 δεσμά	 της	 «κοινής	 λογικής»	 και	 του	 «φυσιολογικού»,	 από	 το	
φόβο	για	την	ίδια	την	ελευθερία.	Έναν	αγώνα	στον	οποίο,	ασπαζόμενοι	τα	λεγόμενα	του	Marx,	οι	προλετάριοι	
δεν	έχουν	να	χάσουν	τίποτα	παρά	μόνο	τις	αλυσίδες	τους.	

	
Λέξεις-κλειδιά	

Erich	Fromm,	εκπαίδευση,	καπιταλιστική	κοινωνία,	«έχειν»	και	«είναι»,	ελευθερία	
	
	
	
	

Εισαγωγή	
Στη	σύγχρονη	καπιταλιστική	κοινωνία,	όπου	επίκεντρο	παύει	πλέον	να	είναι	ο	άνθρωπος	
και	η	ανάπτυξή	του,	αλλά	το	κέρδος	και	η	ύλη,	κυριαρχεί	εκείνο	που	αποκαλεί	ο	Fromm	το	
«έχειν	ως	τρόπος	ύπαρξης».	Η	ταυτότητα	του	ανθρώπου	κατασκευάζεται	και	είναι	άρρηκτα	
συνδεδεμένη	με	το	τι	έχει	στην	κατοχή	του	και	όσο	πιο	πολλά	έχει	κάποιος,	τόσο	πιο	πολλά	
είναι.	 Ο	 προβληματισμός	 μας,	 λοιπόν,	 πηγάζει	 από	 το	 θεμελιώδες	 ερώτημα:	 «Τελικά	 αν	
είμαι	 αυτό	 που	 έχω,	 τι	 θα	 είμαι	 αν	 χάσω	 αυτό	 που	 έχω;».	 Οι	 απόψεις	 του	 για	 την	
εκπαίδευση	δεν	είναι	διατυπωμένες	και	ολοκληρωμένες	σε	κάποιο	συγγραφικό	του	έργο,	
αλλά	ενυπάρχουν	και	διατυπώνονται	άμεσα	ή	έμμεσα	στις	γενικότερες	θέσεις	του	για	την	
κοινωνική	 δομή	 και	 τον	 μηχανισμό	 της.	 Η	 εκπαίδευση	 διαπλάθει	 ανθρώπους	 που	
λειτουργούν	όπως	οι	μηχανές	και	δημιουργεί	μηχανές	που	λειτουργούν	σαν	άνθρωποι.		
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Ανάλυση	του	θέματος	της	εκπαίδευσης-	Σύνδεση	με	την	κοινωνία	
Ο	 Erich	 Fromm	 υπήρξε	 υπέρμαχος	 της	μαρξιστικής	σκέψης,	 στην	 οποία	 πάντως	 άσκησε	
κριτική,	κυρίως	στην	πρακτική	της	εφαρμογή,	γιατί	είχε	υποτιμήσει	την	πολυπλοκότητα	των	
ανθρώπινων	παθών	και	τη	σημασία	του	ψυχολογικού	παράγοντα.	Προσπάθησε,	επίσης,	να	
την	 ενώσει	 με	 τη	 Φροϋδική	 σκέψη,	 να	 συνδυάσει	 δηλαδή	 την	 ψυχανάλυση	 με	 τον	
ουμανιστικό	μαρξισμό.	Παράλληλα,	όμως,	επέκρινε	τον	Φρόιντ	γιατί	υπογραμμίζοντας	τις	
βιολογικές	εξαρτήσεις	και	 το	αμετάβλητο	της	ανθρώπινης	φύσης	δεν	μπόρεσε	να	φτάσει	
σε	μια	ορθή	ερμηνεία	των	ιστορικών	και	κοινωνικών	φαινομένων.		
Στο	πλαίσιο	της	οικονομικής	κρίσης	του	καπιταλισμού	και	των	νεοφιλελεύθερων	πολιτικών	
που	 δαμάζουν	 την	 Ελλάδα	 του	 σήμερα,	 η	 εκπαίδευση	 πλήττεται	 ολοσχερώς	 και	
μετατρέπεται	 σε	 μια	 ποσοτικοποιημένη	 και	 μηχανοποιημένη	 διαδικασία.	 Ένα	 διδακτήριο	
στεγνού	 ατομικισμού,	 στυγνού	ωφελιμισμού	 και	ωχαδερφισμού,	 που	 κατακρεουργεί	 την	
ανθρώπινη	 προσωπικότητα.	 Η	 εκπαίδευση	 απογυμνώνεται	 από	 τον	 ανθρωπιστικό	 της	
χαρακτήρα	και	γίνεται	μια	διαδικασία	απλής	μετάδοσης	στείρων	γνώσεων	και	δεξιοτήτων,	
ένα	«τραπεζικό	μοντέλο»	εκπαίδευσης,	όπως	θα	το	αποκαλούσε	ο	Freire.	Αυτού	του	είδους	
η	 εκπαίδευση,	 που	 αποτελεί	 εγχείρημα	 των	 νεοφιλελεύθερων	 κυβερνήσεων,	 γίνεται	 στο	
όνομα	της	ελευθερίας.	Μια	ελευθερία	που	αντί	να	απελευθερώνει	τους	ανθρώπους,	τους	
αλυσοδένει.	Στη		νέα,	πλούσια,	δημοκρατική	και	μοντέρνα	κοινωνία	ο	άνθρωπος	απέκτησε	
περισσότερη	 ελευθερία,	 αλλά	 δεν	 έγινε	 περισσότερο	 ευτυχισμένος.	 Σε	 μια	 κοινωνία	
γεμάτη	 υλικά	 αγαθά,	 αναπτύχθηκε	 η	 λογική	 του,	 που	 τον	 γέμισε	 με	 αισθήματα	
μηδαμινότητας,	 μοναξιάς	 και	 άγχους.	 Τα	 παραπάνω	 συναισθήματα	 του	 ατόμου	 σε	
συνδυασμό	 με	 τις	 σκέψεις	 και	 τις	 επιθυμίες	 που	 προκαλούνται	 από	 το	 μηχανισμό	 της	
κοινωνίας,	 τον	 εγκλωβίζουν	 ψυχολογικά,	 δημιουργώντας	 του	 εσωτερικές	 αλυσίδες,	 που	
τον	 δεσμεύουν	 περισσότερο	 από	 τις	 εξωτερικές	 αλυσίδες.	 Αυτό	 συμβαίνει	 διότι	 ο	
άνθρωπος	 μπορεί	 να	 συνειδητοποιεί	 την	 ύπαρξη	 των	 εξωτερικών	 αλλά	 όχι	 των	
εσωτερικών,	με	αποτέλεσμα	να	έχει	την	ψευδαίσθηση	ότι	είναι	ελεύθερος.	Επρόκειτο	για	
ιδεολογικές	 αλυσίδες,	 που	 καταστρέφουν	 κάθε	 είδος	 κριτικής	 σκέψης,	 τους	
απανθρωποποιούν	και	τους	μετατρέπουν	σε	άβουλα	όντα,	γρανάζια	για	τη	λειτουργία	και	
τη	 διατήρηση	 του	 υπάρχοντος	 συστήματος.	 Επομένως,	 οι	 άνθρωποι	 γίνονται	 άψυχα	
πράγματα	και	τα	πράγματα	με	τη	σειρά	τους	παίρνουν	ψυχή.	
Σύμφωνα	 με	 τα	 παραπάνω	 αλλά	 και	 αξιοποιώντας	 τα	 λεγόμενα	 του	 Fromm,	 αυτό	 που	
επικρατεί	 στις	 μέρες	 μας	 είναι	 «το	 έχειν	 ως	 τρόπος	 ύπαρξης»	 (Φρομ,	 1978a).	 Ο	
συγγραφέας	 εντοπίζει	 δύο	 θεμελιωδώς	 αντιθετικούς	 προσανατολισμούς	 της	 ανθρώπινης	
ύπαρξης	«έχω	και	 είναι».	Η	 ταυτότητα	 του	ανθρώπου	κατασκευάζεται	 και	 είναι	άρρηκτα	
συνδεδεμένη	με	το	τι	έχει	στην	κατοχή	του	και	όσο	πιο	πολλά	έχει	τόσο	πιο	πολλά	είναι.	Αν	
τα	 χάσει	όμως	 τι	θα	είναι;	Κατά	συνέπεια,	ο	 νέος	 τύπος	ανθρώπου,	 και	πόσο	μάλλον	αν	
επικεντρωθούμε	 στην	 εκπαίδευση,	 ο	 νέος	 τύπος	 δασκάλου	 είναι	 ένας	 «ανειδίκευτος	
εκπαιδευτικός».	Παρέχοντάς	του	έτοιμα	σχέδια	διδασκαλίας,	παίρνουν	την	γνώση	από	τον	
ίδιο	και	τον	καθιστούν	απλό	εκτελεστή	δεξιοτήτων	δίχως	θεωρητικές	γνώσεις,	κρίση,	ιδέες,	
κουλτούρα,	με	απώτερο	σκοπό	τον	καλύτερο	έλεγχο	και	την	αξιολόγηση.		
Για	τη	μορφή	αυτή	του	εκπαιδευτικού	συστήματος,	ευθύνεται	η	μορφή	της	παιδείας	που	
γίνεται	 αντιληπτή	 ως	 απαραίτητη.	 Παρέχεται	 στους	 μαθητές	 ένα	 τεράστιο	 φάσμα	 από	
πληροφορίες,	 το	οποίο	όσο	μεγαλώνει	η	βαθμίδα	 της	εκπαίδευσης,	μεγαλώνει	 και	αυτό.	
Αυξάνεται,	δηλαδή,	η	ποσότητα	των	πληροφοριών	που	καλείται	ο	μαθητής	να	αποκτήσει	
και	 να	 κατέχει,	 σε	 πλήρη	 αντιστοιχία	 φυσικά	 με	 την	 ποσότητα	 των	 υλικών	 αγαθών	 που	
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επιθυμεί	να	κατέχει	στην	ενήλικη	ζωή	του.		Μέσα	σε	αυτό	το	κλίμα,	το	σχολείο	έρχεται	να	
αξιολογήσει	στο	τέλος-	ή	και	κατά	τη	διάρκεια	ακόμα-	του	σχολικού	έτους	πόσες	και	ποιες	
γνώσεις	κατέκτησε	και	έχει	ο	μαθητής.	Δεν	δίνεται	σημασία	στο	τι	είναι	ο	μαθητής,	στο	πώς	
οι	 γνώσεις	 τον	 διαμορφώνουν	 σαν	 άτομο.	 Σκοπός	 του	 σχολείου	 είναι,	 όπως	 υποστηρίζει	
χαρακτηριστικά	ο	Fromm,	«να	δώσει	συγκεκριμένο	ποσό	πολιτιστικής	περιουσίας»	(Φρομ,	
1978a).	
Ένα	παράδειγμα	της	διαφοράς	ανάμεσα	στους	τρόπους	ζωής	με	βάση	το	έχει	και	με	βάση	
το	 είναι,	 είναι	η	άσκηση	 της	 εξουσίας	 (Φρομ,	1978a).	 Το	 κρίσιμο	σημείο	βρίσκεται,	 κατά	
τον	Fromm,	στο	να	κατανοηθεί	μία	βασική	διαφορά-	η	διαφορά	του	να	έχει	κανείς	εξουσία	
και	 του	 να	 είναι	 εξουσία.	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο,	 έγκειται	 η	 διαφορά	 της	 λογικής	 και	 της	
παράλογης	 εξουσίας.	 Η	 πρώτη	 έχει	 ως	 σκοπό	 την	 ανάπτυξη	 του	 ατόμου	 και	 είναι	
απαραίτητη,	όπως	για	παράδειγμα	η	εξουσία	που	ασκούν	οι	γονείς	στα	παιδιά	τους	για	να	
τα	προστατεύσουν.	Η	δεύτερη	έχει	ως	σκοπό	την	εκμετάλλευση	για	προσωπικό	συμφέρον.	
Ακριβέστερα,	 η	 λογική	 εξουσία	 βασίζεται	 στην	 ικανότητα	 και	 βοηθάει	 τον	 άνθρωπο	 ν’	
αναπτυχθεί,	 ενώ	 η	 παράλογη	 εξουσία	 βασίζεται	 στη	 δύναμη	 και	 χρησιμεύει	 στην	
εκμετάλλευση	του	ανθρώπου	που	έχει	υποτάξει.	Η	εξουσία	με	βάση	το	είναι,	δε	βασίζεται	
μόνο	στην	 ικανότητα	 του	ατόμου	να	εκπληρώνει	ορισμένες	κοινωνικές	λειτουργίες,	αλλά	
και	 στην	 ίδια	 την	 ουσία	 μιας	 προσωπικότητας,	 που	 έχει	 πετύχει	 ένα	 μεγάλο	 βαθμό	
ανάπτυξης	και	ολοκλήρωσης.	Αυτά	τα	άτομα	ακτινοβολούν	εξουσία	και	δε	χρειάζεται	καν	
να	 δώσουν	 διαταγές,	 να	 απειλήσουν,	 να	 δωροδοκήσουν	 (Φρομ,	 1973).	 Είναι	 άτομα	 με	
βαθιά	ανάπτυξη	που	δείχνουν	με	την	ύπαρξή	τους	—και	όχι	μόνο	με	τα	λόγια	ή	τις	πράξεις	
τους—	αυτό	 που	 μπορούν	 να	 γίνουν	 όλοι	 οι	 άνθρωποι.	 Όσον	 αφορά	 τη	 σχέση	 εξουσίας	
δασκάλου-μαθητή.	Λογική	εξουσία	μεταξύ	δασκάλου	και	μαθητή	υπάρχει,	όταν	ο	σκοπός	
και	 των	 δύο	 τείνει	 προς	 την	 ίδια	 κατεύθυνση,	 στην	 ανάπτυξη	 δηλαδή	 του	 μαθητή.	 Τα	
συμφέροντά	τους	δεν	είναι	ανταγωνιστικά.	Η	ανωτερότητα,	σε	αυτήν	την	περίπτωση,	του	
δασκάλου	είναι	όρος	για	τη	βοήθεια	ενός	προσώπου.	Η	εξουσία,	βέβαια,	και	η	ισχύς	είναι	
αντιστρόφως	 ανάλογη	 με	 την	 επιτυχία.	 Όσο	 περισσότερα	 μαθαίνει	 ο	 μαθητής,	 τόσο	
μικρότερη	 γίνεται	 η	 απόσταση	 μεταξύ	 δασκάλου-μαθητή	 και,	 άρα,	 τόσο	 μειώνεται	 η	
εξουσία	 του.	 Η	 λογική	 εξουσία	 υπάρχει	 με	 σκοπό	 την	 αυτοδιάλυσή	 της.	 Η	 σχέση	 των	
υποκειμένων	 διαπνέεται	 από	 ειλικρίνεια,	 θαυμασμό	 και	 αγάπη	 και	 προσφορά.	Μόνο	 σε	
μια	 ιδανική	 σχέση,	 όμως,	 υπάρχει	 αυτή	 η	 έλλειψη	 αντικρουόμενων	 συμφερόντων.	 Η	
αντίσταση	των	ατόμων	στη	σύγχρονη	κοινωνία	έχει	μειωθεί.	Και	αυτό	συμβαίνει	επειδή	η	
εξουσία	είναι	ανώνυμη	και	ο	μηχανισμός	που	την	εδραιώνει	είναι	ο	κομφορμισμός.	Το	να	
είσαι	 διαφορετικός	 είναι	 ελάττωμα.	 Τα	 άτομα	 μοιάζουν	 μεταξύ	 τους.	 	 Η	 ατομικότητα	
χάνεται	και	το	αλλοτριωμένο	άτομο	είναι	αυτό	που	φοβάται	να	μείνει	μόνο	του,	που	δεν	
πιστεύει	 στον	 εαυτό	 του,	 που	 νιώθει	 ανασφάλεια	 αν	 δεν	 ανήκει	 σε	 κάποια	 ομάδα.	 Η	
κοινωνική	 προσαρμογή	 μετριέται	 με	 το	 πόσα	 σε	 αριθμό	 άτομα	 κάποιο	 παιδί	
συναναστρέφεται	 και	 έρχεται	 σε	 επαφή	 και	 από	 το	 πόσο	 λίγο	 μένει	 μόνο	 του.	 Το	
εκπαιδευτικό	 πρόβλημα	 περιστρέφεται	 ακριβώς	 γύρω	 από	 αυτήν	 την	 διαφορά.	 Τόσο	 οι	
γονείς,	 όσο	 και	 οι	 δάσκαλοι	 πρέπει	 να	 στηρίζουν	 την	 εξουσία	 τους	 μόνο	 στη	 βάση	 του	
είναι.	Τα	παιδιά	έχουν	πραγματικά	ανάγκη	για	μια	τέτοια	εξουσία	και	θα	τη	δέχονταν	με	
μεγάλη	 προθυμία.	 Το	 παιδί	 επαναστατεί	 στην	 πίεση,	 στην	 αυταρχικότητα,	 στην	
εγκατάλειψη	ή	στην	υπερβολή,	ειδικά	όταν	αυτά	προέρχονται	από	άτομα	που	δεν	έχουν	
περάσει	από	αυτά	τα	στάδια	με	την	ανάλογη	προσπάθεια	(Φρομ,	1973).	
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Όσοι	κατέχουν	την	εξουσία	και	επωφελούνται	από	αυτήν,	προσπαθούν	να	εμποδίσουν	την	
κριτική	σκέψη	των	ανθρώπων	που	την	υποκινούν	και	να	αμβλύνουν	το	μέτρο	αντίστασης	
που	προβάλλουν.	Οι	άνθρωποι	 εξαρτώνται	από	 τους	άλλους	και	αυτό	 τους	κάνει	 να	μην	
πιστεύουν	 στον	 εαυτό	 τους	 και	 στην	 αντίληψή	 τους.	 Οι	 μέθοδοι	 που	 καταστρέφουν	 την	
κρίση,	 καθιστούν	 τα	 άτομα	 έτοιμα	 για	 να	 κλείσουν	 τα	 μάτια	 μπροστά	 στην	
πραγματικότητα,	 αποκοιμίζουν	 το	 μυαλό	 και	 τη	 συνείδηση	 και	 πείθουν	 γι’	 αυτό	 που	
συμφέρει	 να	 γίνεται	 αντιληπτό.	 Η	 εκπαίδευση,	 επομένως,	 μέσα	 από	 το	 πρόσωπο	 του	
δασκάλου,	είναι	ένας	από	τους	θεσμούς	που	καλείται	να	τοποθετηθεί	απέναντι	σε	αυτά	τα	
ζητήματα.	 Επηρεάζει	 την	 ιδεολογία	 των	 μελλοντικών	 πολιτών,	 κοινωνικοποιεί,	 ενώ	
ταυτόχρονα	κανονικοποιεί	και	νομιμοποιεί.	Ο	ρόλος	του	δασκάλου	και	η	δράση	του	είναι	
καθοριστικός	παράγοντας	υπό	αυτήν	την	έννοια	(Φρομ,	1973).	
Η	ερώτηση	που	προκύπτει	σύμφωνα	με	την	λογική	του	έχειν	και	του	είναι	για	τη	φύση	της	
γνώσης	είναι	η	εξής:	Έχω	γνώσεις	ή	γνωρίζω;	Γνώση	σημαίνει	να	περνάει	κανείς	κάτω	από	
την	επιφάνεια,	να	εμβαθύνει,	να	εντοπίζει	και	να	αναγνωρίζει	τις	αιτιακές	σχέσεις	για	αυτά	
που	συμβαίνουν	στην	πραγματικότητα.	 	Η	γνώση	περιέχει	την	κριτική	σκέψη,	τη	διάλυση	
και	απόρριψη	των	ψευδαισθήσεων	που	γεννά	η	εποχή	και	η	δομή	της	κοινωνίας.	Από	την	
άλλη	πλευρά	 το	 έχω	γνώσεις	αναφέρεται	στις	πληροφορίες	που	κάνει	 κανείς	 κτήμα	 του,	
ώστε	να	τις	χρησιμοποιεί.	Έτσι,	με	βάση	το	είναι,	γνώση	σημαίνει	να	γνωρίζεις	όλο	και	πιο	
βαθιά,	όλο	και	πιο	εμπεριστατωμένα.	Με	βάση	το	έχειν,	η	γνώση	μετριέται	σε	ποσότητα	
των	πληροφοριών	που	κάποιος	έχει	κάνει	κτήμα	του	(Φρομ,	1978a).		
Δυστυχώς,	 το	 σχολείο	 ανέκαθεν	 εκπαίδευε	 και	 εκπαιδεύει	 τα	 παιδιά	 κατά	 τέτοιο	 τρόπο,	
ώστε	 να	 λειτουργούν	 στη	 βάση	 του	 έχειν.	 	 Όπως	 προαναφέρθηκε,	 όσο	 περισσότερες	
γνώσεις	αποκτήσει	ένα	άτομο,	τόσο	αυξάνονται	οι	πιθανότητες	αυτές	να	μετατραπούν	σε	
υλικά	 αγαθά	 ή	 κοινωνικό	 κύρος,	 όταν	 ενηλικιωθεί	 (αρχή	 της	 αντιστοιχίας).	 Οι	 γνώσεις	
βεβαίως	 είναι	 υποδουλωμένες	 στις	 αρχές	 της	 αποδοτικότητας,	 της	 ιεραρχίας	 και	 του	
ελέγχου.	 Το	 σχολείο,	 προσφέρει	 στους	 μαθητές	 δύο	 «πακέτα»	 γνώσεων.	 Αρχικά,	 	 ένα	
γενικότερο	 «πακέτο»	 με	 τεράστιο	 πλήθος	 πληροφοριών,	 που	 τους	 παρέχει	 την	
ψευδαίσθηση	ότι	έχουν	αγγίξει	μέχρι	ένα	βαθμό	όλα	τα	είδη	και	 τις	μορφές	γνώσεις	και	
έχουν	επιλέξει	να	εντρυφήσουν	σε	αυτό	στο	οποίο	έχουν	κλίση.	Σε	δεύτερο	στάδιο,	 τους	
παρέχει	ένα	συγκεκριμένο	σύνολο	από	γνώσεις	 (θεωρητικές	ή	πρακτικές),	που	πρέπει	να	
αφομοιώσουν,	ώστε	 να	 μπορούν	 να	 δουλέψουν	 σωστά	 χρησιμοποιώντας	 το.	Φυσικά,	 το	
είδος	 των	 πληροφοριών	 και	 η	 επιστήμη	 στην	 οποία	 αυτές	 αντιστοιχούν	 ανά	 εποχές	
ιεραρχούνται	και	αξιολογούνται	ως	ανώτερες	ή	κατώτερες,	θέτοντας	και	τα	άτομα	που	τις	
κατέχουν	 σε	 αντίστοιχη	 θέση	 στην	 κοινωνική	 ιεραρχία.	 Εδώ	 έγκειται	 και	 ο	 λειτουργικός	
ρόλος	 του	 σχολείου.	 Προετοιμάζει	 τα	 άτομα	 για	 την	 ένταξή	 τους	 στην	 κοινωνία,	
κοινωνικοποιώντας	και	νομιμοποιώντας.	Εδώ,	όμως,	βρίσκεται	και	το	σημείο	που	υστερεί.	
Παίρνοντας	την	κατεύθυνση	αυτή,	το	σχολείο	μαθαίνει	στα	παιδιά	να	αντιλαμβάνονται	την	
γνώση	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 να	 λειτουργούν	 σε	 όλη	 τη	 μετέπειτα	 ζωή	 τους	 με	 αυτή	 τη	
λογική	 πορεία	 και	 να	 μην	 καταφέρνουν	 τελικά	 να	 συνειδητοποιήσουν	 την	 πραγματική	
υπόσταση	της	γνώσης	και	,	κατά	συνέπεια,	να	μην	φτάνουν	ποτέ	στην	απελευθέρωσή	τους.	
Απεναντίας,	θα	έπρεπε	να	πλαταίνει	τη	γνώση,	να	διευρύνει	ορίζοντες,	να	εμβαθύνει	στην	
προσωπικότητα	 και	 στη	 γνώση	 του	 εαυτού,	 να	 δίνει	 ερεθίσματα	 για	 την	 κατανόηση	 της	
ανθρώπινης	 φύσης.	 Να	 μαθαίνει	 στα	 άτομα	 να	 διεισδύουν	 στην	 βαθύτερη	 ουσία	 των	
πραγμάτων	(Φρομ,	1974).	
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Ο	 Fromm	 επηρεασμένος,	 βέβαια,	 από	 τον	 τομέα	 της	 ψυχολογίας,	 όπως	 προειπώθηκε,	
ασχολήθηκε	 ιδιαίτερα	 και	 με	 την	 έννοια	 της	 ψυχικής	 υγείας	 (Φρομ,	 1973).	 Όπως	
διατύπωσε	 ο	 ίδιος,	 η	 ψυχική	 υγεία	 απορρέει	 από	 την	 προσαρμογή	 της	 κοινωνίας	 στις	
ανάγκες	του	ατόμου	και	όχι	το	αντίστροφο.	Η	ψυχική	υγεία,	η	οποία	απαιτεί	την	αντίληψη	
του	 εαυτού	 ως	 φορέα	 δυνάμεων	 και	 υποκείμενο	 των	 πράξεων	 του,	 ως	 δημιουργού,	 ως	
ικανού	για	αγάπη,	είναι	η	εκδήλωση	του	σωστού	τρόπου	ζωής.	Ποιος	είναι,	όμως,	ο	σωστός	
τρόπος	ζωής;	Είναι	αυτός	που	στη	βάση	του	βρίσκεται	το	«είναι»	και	όχι	το	«έχειν».	Που	
απαιτεί	 από	 το	 άτομο	 να	 αντιλαμβάνεται	 τον	 εαυτό	 του	 ως	 φορέα	 δυνάμεων,	 ως	
Υποκείμενο	 των	 πράξεών	 του,	 να	 διαμορφώνεται	 με	 κύριες	 προϋποθέσεις	 την	
ανεξαρτησία,	την	ελευθερία	και	την	κριτική	λογική,	να	έχει	την	αίσθηση	της	ενότητας	και	
της	αλληλεγγύης	και	φυσικά	να	μην	καθορίζεται	από	αυτά	που	έχει	στην	κατοχή	του.	Κατά	
συνέπεια,	 το	«είναι»	βρίσκεται	στο	εδώ	και	στο	τώρα	και	ο	χρόνος	δεν	είναι	η	διάσταση	
που	το	κυβερνά,	γεγονός	που	έρχεται	σε	μεγάλη	αντίθεση	με	τη	σύγχρονη	καπιταλιστική	
κοινωνία,	 όπου	 ο	 χρόνος	 κυριαρχεί	 σε	 όλες	 τις	 πτυχές	 της	 ανθρώπινης	 ζωής,	 με	
αποτέλεσμα	οι	άνθρωποι	να	είναι	δέσμιοι	στη	φυλακή	του.	
Έπειτα	 συνεχίζουμε	 με	 μία	 ακόμη	 καίρια	 έννοια,	 την	 έννοια	 της	 υπακοής.	 Ένα	 είδος	
υπακοής	που	επιβάλλεται	από	την	εξουσία	και	οδηγεί	στην	ανθρώπινη	καταστροφή,	καθώς	
ο	άνθρωπος	υποκύπτει	εκούσια,	χωρίς	να	έχει	την	αντίληψη	ότι	υπακούει	άκριτα.	Ο	Fromm	
αξιοποιώντας	 ως	 παραδείγματα	 τους	 μύθους	 του	 Αδάμ	 και	 της	 Εύας	 και	 του	 Προμηθέα	
επιθυμεί	να	υπογραμμίσει	την	ύψιστη	θέση	της	ανυπακοής	στην	 ιστορική	εξέλιξη	 (Φρομ,	
1971).	Όπως	ο	ίδιος	αναφέρει,	«η	ανθρώπινη	ιστορία	άρχισε	με	μία	πράξη	ανυπακοής	και	
δεν	 είναι	 απίθανο	 ότι	 θα	 τερματιστεί	 με	 μια	 πράξη	 υπακοής».	 Στη	 φράση	 αυτή	 είναι	
σκόπιμο	να	σταθούμε	στις	έννοιες,	υπακοή	και	ανυπακοή,	και	στις	ερμηνείες	που	δίνει	ο	
ίδιος	 ο	 συγγραφέας.	 Όσον	 αφορά,	 αρχικά,	 την	 ανυπακοή.	 Η	 ανυπακοή	 οδηγεί	 στην	
απελευθέρωση	 και	 ανθρωποποίηση,	 δηλαδή	 να	 γίνει	 ο	 άνθρωπος	 «πραγματικός»	
άνθρωπος.	 Απαραίτητη	 προϋπόθεση	 της	 ανυπακοής	 είναι	 η	 ελευθερία.	 Ωστόσο,	 κάθε	
πράξη	 ανυπακοής	 σε	 κάτι,	 συνεπάγεται	 μια	 πράξη	 υπακοής	 σε	 κάτι	 άλλο.	 Συνεχίζουμε,	
λοιπόν,	με	την	έννοια	της	υπακοής,	η	οποία	διακρίνεται	σε	δύο	είδη.	Στο	πρώτο	είδος,	η	
υπακοή	 επιβάλλεται	 από	 την	 εξουσία.	 Ο	 άνθρωπος	 υπακούει	 εκούσια,	 χωρίς	 να	 το	
αντιλαμβάνεται,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 χαλιναγωγείται	 και	 να	 υφίσταται	 τον	 πνευματικό	
θάνατο.	Η	υπακοή,	επομένως,	στο	είδος	αυτό	ταυτίζεται	με	την	υποτέλεια.	Απεναντίας,	το	
δεύτερο	 είδος	 πραγματεύεται	 μια	 υπακοή	 στην	 προσωπική	 βούληση	 και	 λογική	 του	
εκάστοτε.	 Είναι	 φανερό	 πως	 στην	 περίπτωση	 αυτή	 η	 υπακοή	 δεν	 είναι	 αρνητικά	
φορτισμένη	αλλά	ταυτίζεται	με	την	ίδια	την	ελευθερία.	Η	διαφορά	μεταξύ	των	δύο	εννοιών	
είναι	φανερή	στον	τρόπο	ύπαρξης	και	εφαρμογής	τους.	Εντούτοις,	ο	Fromm	διατύπωσε	τη	
θέση	 ότι	 ο	 σύγχρονος	 άνθρωπος	 επιχειρεί	 να	 ξεφύγει	 από	 την	 ελευθερία	 θέτοντας	 τον	
εαυτό	του	σε	αυταρχικές	σχέσεις	εξάρτησης,	καθιστώντας	τη	διαδικασία	καταστροφική	και	
διαρθρωτική.	 Γιατί	 λοιπόν	 οι	 άνθρωποι	 επιλέγουν	 την	 έννοια	 της	 υποτέλειας;	 Ο	 ίδιος	 ο	
συγγραφέας	το	αιτιολογεί	αναφέροντας	πως	ο	άνθρωπος	μπροστά	σε	μια	«καταστροφή»	
παραμένει	σε	μια	κατάσταση	αδράνειας.	Θα	μπορούσαμε	να	συσχετίσουμε	τη	στάση	αυτή	
με	το	ρόλο	της	απλής	μετάδοσης	γνώσεων	και	δεξιοτήτων	που	διαδραματίζει	η	εκπαίδευση	
στην	καπιταλιστική	κοινωνία,	διαμορφώνοντας	τις	εσωτερικές	αλυσίδες	των	ανθρώπων,	τις	
οποίες	αδυνατούν	να	αναγνωρίσουν	(Φρομ,	1971).	Πιο	συγκεκριμένα,	η	διαπαιδαγώγηση,	
τόσο	 από	 την	 οικογένεια	 σε	 αρχικό	 στάδιο,	 όσο	 και	 από	 το	 σχολείο	 μετέπειτα,	 έχει	 ως	
στόχο	της	να	σπάσει	τη	θέληση	των	ατόμων,	να	αλλάξει	τις	πηγαίες	επιθυμίες	του	και	να	
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του	δημιουργήσει	νέες	και,	μάλιστα,	χωρίς	να	το	καταλάβει.	Το	παιδί	ήδη	από	τη	βρεφική	
ηλικία	 πιέζεται	 να	 εγκαταλείψει	 την	 ελεύθερη	 και	 αυθόρμητη	 έκφρασή	 του	 και	 να	
υιοθετήσει	συμπεριφορές,	σκέψεις	και	συναισθήματα,	όπως	αυτά	που	καθορίζονται	από	
την	 κοινωνία.	 Αυτή	 η	 διαδικασία	 κρίνεται	 τόσο	 επιτυχής	 που	 το	 άτομο	 καταλήγει	 να	
πιστεύει	 πως	 ενεργεί	 και	 δρα	 σύμφωνα	 με	 την	 ελεύθερη	 βούλησή	 του,	 ενώ	 στην	
πραγματικότητα	διαμορφώνεται	 και	 χαλιναγωγείται.	 Το	παιδί,	 κατά	συνέπεια,	προβάλλει	
αντίσταση	σε	κάθε	μορφή	και	είδος	απαγόρευσης,	είτε	αυτό	εκφράζεται	με	επιθετικότητα	
είτε	με	παθητικότητα.	
Σε	κρίσιμες	εποχές	όπου	οι	άνθρωποι	έχουν	χάσει	σχεδόν	ολόκληρη	την	πίστη	τους	για	ένα	
καλύτερο	μέλλον,	έχει	ιδιαίτερη	σημασία	η	ανάλυση	του	Fromm	για	την	έννοια	της	ελπίδας	
(Φρομ,	1978b).	Η	ανάλυση	της	έννοιας	για	να	αποκτήσει	νόημα	γίνεται	υπό	το	πρίσμα	του	
σοσιαλιστικού	ανθρωπισμού	(Γούναρη,	2015).	Προσεγγίζει	την	ελπίδα,	όχι	απλώς	σαν	μια	
θετική	 σκέψη,	 αλλά	 σαν	 μια	 ριζοσπαστική	 κατάσταση,	 με	 επίκεντρο	 τον	 άνθρωπο	 και	
σκοπό	την	αποτίναξη	των	αλυσίδων	που	τον	εγκλωβίζουν	και	τον	καθηλώνουν.	Αυτό	που	
είναι	αξιοπρόσεχτο,	είναι	το	γεγονός	πως	δεν	χαρακτηρίζει	την	ελπίδα	σαν	μια	γενικότερη	
θετική	 σκέψη	 αλλά	 σαν	 μια	 οργανική	 κατασκευή.	 Η	 ελπίδα	 όμως	 δεν	 συνάδει	 με	 την	
παθητικότητα	και	την	ανθρώπινη	απουσία.	Για	τον	Fromm,	το	να	έχεις	ελπίδα	σημαίνει	να	
πάψεις	πια	να	είσαι	ένας	απλός	παρατηρητής	και	παθητικός	δέκτης.	Αλλά	απαιτεί	γνώσεις	
και	δράση.	Δράση	ατομική	και	συλλογική	που	να	έχει	στόχο	όχι	μόνο	την	τροποποίηση	και	
βελτίωση	της	υφιστάμενης	κατάστασης	αλλά	και	στην	ανατροπή	της.	
Επιπρόσθετα,	 ο	 Fromm	 κάνει	 μια	 διάκριση	 μεταξύ	 οπτιμιστών	 και	
πεσιμιστών.	Από	τη	μία	πλευρά	οι	οπτιμιστές	είναι	πιστοί	στην	πρόοδο	και	την	ανάπτυξη	
και	 κατά	 συνέπεια	 οποιαδήποτε	 κρίση	 δαμάζει	 την	 κοινωνία	 την	 αντιμετωπίζουν	 σαν	
αναγκαία	 με	 την	 προοπτική	 ότι	 θα	 ανακύψει	 μια	 «καλύτερη	 κοινωνία».	 Από	 την	 άλλη	
πλευρά,	 οι	 πεσιμιστές	 δεν	 τους	 απασχολεί	 η	 πορεία	 της	 χώρας	 τους	 και	 παραμένουν	
απαθείς.	Η	ελπίδα	στο	μέλλον	βρίσκεται	στη	νέα	γενιά,	στα	νέα	παιδιά,	η	οποία	φαίνεται	
να	απομακρύνεται	από	 τον	 τρόπο	 ζωής	με	βάση	 το	 έχειν.	Οι	 νέοι	άνθρωποι	 «ψάχνουν».	
Επαναστατούν,	ακόμα	και	χωρίς	συγκέντρωση	και	σοβαρό	σκοπό,	έναντι	στο	κατεστημένο	
που	διαφθείρει	τους	ανθρώπους.	Αφιερώνουν	τον	χρόνο	τους	για	να	εμπλουτίσουν	το	είναι	
τους,	για	να	πάνε	ταξίδια,	για	να	γνωρίσουν	μέρη,	για	να	δουν	ανθρώπους	που	αγαπούν.	
Ακόμα	 και	 χωρίς	 να	 το	 έχουν	 συνειδητοποιήσει,	 ψάχνουν	 έναν	 δρόμο	 διαφορετικό,	
ψάχνουν	τον	εαυτό	τους.	Το	σημαντικότερο	δε	όλων,	είναι	ειλικρινείς	προς	τον	εαυτό	τους	
και	προς	τους	άλλους.		Απορρίπτουν	τη	θέση	«είμαι	ό,τι	έχω»,	αλλά	ψάχνουν	τη	βαθύτερη	
ουσία	το	«εγώ	είμαι	εγώ»	(Φρομ,	1978b).		
Το	 κρίσιμο	 στοιχείο	 σε	 κάθε	 κοινωνία	 είναι	 η	 ενότητα	 που	 καλλιεργεί	 και	 η	 αλληλεγγύη	
ανάμεσα	 στα	 μέλη	 της.	 Το	 είδος	 αυτής	 της	 ενότητας	 πάντοτε	 καθορίζεται	 από	 τις	
κοινωνικοοικονομικές	 συνθήκες	 και	 δομές.	 Κάθε	 άνθρωπος	 έχει	 και	 τις	 δύο	 τάσεις	 μέσα	
του-	 την	 απόκτηση	 υλικών	 αγαθών	 για	 επιβίωση	 και	 το	 δόσιμο	 για	 την	 αποφυγή	 της	
απομόνωσης.	 Δύο	 αντίρροπες	 τάσεις	 που	 το	 είδος	 της	 κάθε	 κοινωνίας	 αναπτύσσει	
αντίστοιχα	 περισσότερο.	 Η	 κοινωνικοοικονομική	 δομή	 πλάθει	 τον	 κοινωνικό	 χαρακτήρα	
των	 ατόμων,	 έτσι	 ώστε	 να	 θέλουν	 να	 δράσουν	 όπως	 πρέπει.	 Στην	 παγκοσμιοποιημένη	
κοινωνία	εμφανίζεται	στα	άτομα	και	ο	αγοραστικός	χαρακτήρας	(Φρομ,	1978a).	Το	άτομο	
αντιλαμβάνεται	τον	εαυτό	του	ως	εμπόρευμα,	μετρά	την	αξία	του	ως	αξία	ανταλλαγής.	Στη	
συνέχεια,	γίνεται	πωλητής	του	εαυτού	του	στην	αγορά	εργασίας.	Η	ευτυχία	του	εξαρτάται	
από	το	πόσο	καλό	«πακέτο»	αποτελεί	και	πόσο	καλά	ξέρει	να	πουλάει	τον	εαυτό	του.	Τα	
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άτομα	έχουν	διαμορφωθεί,	δηλαδή,	έτσι	μέσα	από	χρόνια	διαπαιδαγώγησης	ώστε	να	είναι	
«όπως	τους	επιθυμούν»,	να	ικανοποιούν	και	να	δουλεύουν	όσο	το	δυνατό	καλύτερα.	Δεν	
αναζητούν	γιατί	συμβαίνει	αυτό,	δεν	προβάλλουν	ερωτήματα,	δεν	σκέφτονται	κριτικά,	δεν	
αμφισβητούν.	 Έχουν	 εσωτερικεύσει	 τον	 τρόπο	 που	 λειτουργεί	 αυτή	 η	 κοινωνία,	 η	 οποία	
είναι	 νομιμοποιημένη	στην	αντίληψή	τους	και	προσπαθούν	μόνο	να	βρουν	 τη	θέση	 τους	
μέσα	σε	αυτήν	ώστε	αυτή	να	συνεχίζει	να	υπάρχει	και	να	λειτουργεί	ομαλά.		
Μολαταύτα,	 αυτή	 η	 έμφαση	 στη	 μονομέρεια	 στην	 εγκεφαλική	 κατευθυνόμενη	 σκέψη	
συνεπάγεται	 την	 ατροφία	 και	 την	 υστέρηση	 σε	 συναισθηματική	 ζωή.	 Η	 τελευταία	 δεν	
ωριμάζει	ποτέ,	αφού	όλη	η	προσοχή	δίνεται	στην	αποδοτικότητα	και	στην	αύξηση	της	ως	
στόχος	από	το	άτομο.	Συνέπεια	αυτών,	είναι	ο	αγοραστικός	χαρακτήρας	να	μην	εξοικειώνει	
το	 άτομο	 σε	 ό,	 τι	 αφορά	 τους	 συναισθηματικούς	 τομείς	 και	 τα	 συναισθηματικά	
προβλήματα	 και	 το	 άτομο	 να	 μπορεί	 να	 χειραγωγηθεί	 ακόμα	 ευκολότερα	 με	 τη	 χρήση	
συναισθηματισμών	και	επικλήσεις	σε	αυτό	το	τομέα	(Φρομ,	1978a).	Στο	ερώτημα	αν	είναι	
δυνατή	μια	χαρακτηρολογική	αλλαγή	σε	μεγάλο	εύρος	ανθρώπων,	ο	Fromm	απαντάει	ότι	
για	 να	 ξεκινήσει	 αυτή	 η	 αλλαγή	 πρέπει	 να	 αναγνωρίζει	 κανείς	 την	 προβληματική	
κατάσταση,	την	πηγή	της	δυστυχίας	και	τρόπους	για	να	την	ξεπεράσει	αλλάζοντας	όλη	του	
την	 μέχρι	 τώρα	 πρακτική,	 τόσο	 σε	 ατομικό	 επίπεδο	 όσο	 και	 σε	 κοινωνικό.	 «Πρέπει	 να	
σταματήσεις,	αν	θέλεις	να	αλλάξεις	κατεύθυνση».	Τα	χαρακτηριστικά	του	νέου	ανθρώπου	
είναι	η	εγκατάλειψη	της	λογικής	 του	έχειν,	ασφάλεια	και	εμπιστοσύνη	στο	είναι,	ανάγκη	
για	 σχέσεις,	 ανάγκη	 για	 μια	 ολοκληρωμένη	 παρουσία,	 μείωση	 της	 απληστίας	 και	 των	
αυταπατών,	αίσθηση	ενότητας	και	ελευθερία	ανάπτυξης	του	εαυτού,	να	γίνουμε	ο	εαυτός	
μας.	
Στο	 σημείο	 αυτό	 είναι	 σκόπιμο	 να	 απομονώσουμε	 ορισμένες	 θέσεις	 του	 Fromm	 για	 το	
εκπαιδευτικό	σύστημα.	Το	σχολείο	οφείλει	να	διαμορφώσει	το	«νέο»	άνθρωπο.	Με	κύρια	
χαρακτηριστικά	 την	 κριτική	 συνειδητοποίηση,	 την	 ελπίδα,	 την	 ενεργητικότητα	 και	
συμμετοχή	 και	 την	 αλληλεγγύη.	 Να	 συνδυάσει	 τις	 ανθρωπιστικές	 επιστήμες	 με	 την	
παραγωγική	 εργασία,	 με	 σκοπό	 τη	 δημιουργία	 «τέλειων»	 ανθρώπων	 και	 όχι	 την	
αποτελεσματικότητα	και	την	αποδοτικότητα.	Πάντα,	όμως,	πρέπει	να	λαμβάνουμε	υπόψιν	
ποιους	τύπους	χαρακτήρων	και	προσωπικοτήτων	θέλουμε	να	διαπλάσουμε	(Φρομ,	1977a).	
Επιθυμούμε	ενεργούς	και	συνειδητοποιημένους	πολίτες	ή	άβουλα	όντα	στο	ρόλο	μηχανών	
παραγωγής;	 (Φρομ,	 1975).	 Κατά	 τον	 Fromm,	 η	 λύση	 είναι	 η	 πίστη	 στα	 υπάρχοντα	
χιλιοειπωμένα	 ιδανικά.	 Το	 έργο	 της	 εκπαίδευσης	 έγκειται	 στο	 να	 μεταδώσει	 αυτά	 τα	
ιδανικά.	 Είναι,	 όμως,	 κατάλληλο	 το	 υπάρχον	 εκπαιδευτικό	 σύστημα;	 (Φρομ,	 1973).	
Θεωρούμε	 πως	 δεν	 είναι	 καθώς	 φροντίζει	 να	 μεταδώσει	 εκείνες	 τις	 γνώσεις	 που	 είναι	
χρήσιμες	και	απαραίτητες	για	την	παραγωγή	του	βιομηχανικού	πολιτισμού.	Άρα,	ο	σκοπός	
του	 δεν	 είναι	 η	 πολύπλευρη	 ανάπτυξη	 των	 ατόμων	 αλλά	 η	 ένταξή	 τους	 στον	 κοινωνικό	
μηχανισμό,	της	«ασθενούς»	κοινωνίας,	για	τη	λειτουργία	και	τη	συντήρησή	του.	Το	παιδί	
δεν	είναι,	ούτε	θεωρείται	πλέον,	άγραφο	χαρτί.	Είναι	ένα	ολοκληρωμένο	ον	με	περιέργεια,	
φαντασία	 και	 ευαισθησία.	 Στην	 εποχή	 που	 ζούμε,	 υπάρχει	 μια	 τεχνολογική	 αξιοκρατική	
αρχή	που	υποστηρίζει	ότι	«θα	πρέπει	να	κάνουμε	ό,τι	είναι	τεχνικά	δυνατό	να	γίνει».Όμως,	
αν	αυτό	εφαρμοστεί	στην	πράξη,	τότε	όλοι	οι	ηθικοί	κανόνες	έχουν	χρεοκοπήσει.	Πρέπει	
να	κάνουμε	ότι	είναι	τεχνικά	δυνατό	να	κάνουμε,	και	εφόσον	αυτό	συνεπάγεται	ανάπτυξη,	
ζωντάνια,	ολοκλήρωση	και	αλήθεια	για	κάθε	άνθρωπο	του	κόσμου	αυτού	(Φρομ,	1975).		
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Συμπεράσματα	
Οι	απόψεις	του	Erich	Fromm	διαφαίνονται	σε	όλο	το	συγγραφικό	του	έργο	και	θα	μπορούσε	να	
ειπωθεί	πως	είναι	 και	αρκετά	επίκαιρες	 λόγω	 των	προβλημάτων	που	μαστίζουν	 την	Ελλάδα	 του	
σήμερα.	Όταν	αναφερόμαστε	σε	προβλήματα	εννοούμε	την	«κατασκευασμένη»	οικονομική	κρίση	
και	συνάμα	την	κρίση	αξιών	που	πλήττει	τη	χώρα	μας.	Οι	συνθήκες	αυτές	οδηγούν	την	εκπαίδευση	
σε	 έναν	 εκπαιδευτικό	 μεσαίωνα.	 Σε	 μια	 τέτοια	 κατάσταση	 καθίσταται	 αναγκαία	 η	 ύπαρξη	 του	
σχολείου,	 του	 δασκάλου	 αλλά	 και	 της	 διδασκαλίας.	 Ποια	 όμως	 πρέπει	 να	 είναι	 η	 φύση	 των	
παραπάνω;	
Αρχικά,	είναι	σκόπιμο	να	επισημανθεί	ένας	ορισμός	για	την	παιδεία	γενικότερα.	Παιδεία	σημαίνει	
προσπάθεια	 για	 μετάδοση	 στους	 νέους	 της	 καλύτερης	 κληρονομιάς	 των	 ανθρώπων,	
δηλαδή	 όλων	 εκείνων	 των	αξιών,	 των	 ιδεών,	 των	 γνώσεων	που	 θα	αξιοποιηθούν	 και	 θα	
γίνουν	 πραγματικότητα	 για	 όλα	 τα	 υποκείμενα	 που	 εμπλέκονται	 στην	 εκπαιδευτική	
διαδικασία	 (Φρομ,	 1977b).	 Ο	 δάσκαλος	 οφείλει	 γνωσιακά	 να	 βρίσκεται	 στο	 επίπεδο	 των	
επιστημονικών	γνώσεων.	Με	απλά	λόγια,	η	γνώση	να	είναι	πέρα	από	την	εμπειρία	αλλά	να	είναι	
επιστημονική,	δηλαδή	μια	γνώση	των	βαθύτερων	αιτιακών	σχέσεων.	 	Ο	εκπαιδευτικός	πρέπει	να	
κατέχει	τα	πολιτισμικά	επιτεύγματα	του	παγκόσμιου	πολιτισμού	της	ανθρωπότητας.		
Σκοπός	 είναι	 η	 καθοδήγηση	 της	 νέας	 γενιάς	 σε	 επίπεδα	 γνώσης	 που	 δεν	 κατακτιούνται	
αισθητηριακά.	Η	διδασκαλία,	που	πρόκειται	για	μια	οργανωμένη,	συστηματική	και	κλιμακούμενη	
εκπαιδευτική	διαδικασία,	δεν	πρέπει	να	αγνοεί	τις	εμπειρίες	του	παιδιού.	Πρέπει	να	πραγματοποιεί	
την	 ανάβαση	 από	 την	 αισθητηριακή-εμπειρική	 αντίληψη	 της	 πραγματικότητας,	 στην	 εννοιακή	
αναπαράστασή	της,	στην	αφομοίωση	του	συστήματος	εννοιών.	Κάθε	μάθημα	πρέπει	να	είναι	ένα	
σχολείο	κουλτούρας	εννοιών.	Η	διδασκαλία	συμβάλει	στη	διαμόρφωση	των	βέλτιστων	κινήτρων,	
του	βέλτιστου	μορφωσιακού	ενδιαφέροντος	για	τη	ζωή,	δηλαδή	μετουσιώνει	το	τι	θέλουν	από	τη	
ζωή.	Επιπλέον,	συμβάλει	στη	διαμόρφωση	της	συνείδησης	και	της	προσωπικότητας	του	ατόμου	με	
αξίες,	 ιδανικά,	 ήθη,	 στάσεις	 ζωής,	 πρότυπα.	 Ο	 εκπαιδευτικός	 διδάσκει	 διαμέσου	 της	
προσωπικότητας	 του,	 η	 οποία	 πρέπει	 να	 είναι	 ανεπτυγμένη.	 Η	 προσωπικότητα	 του	 δασκάλου	
αναπτύσσεται	 κάθε	 λεπτό.	 Δεν	 υπάρχει	 διαχωρισμός	 ελεύθερου	 χρόνου	 και	 εργασίας.	 Όλες	 οι	
στιγμές	 της	 κοινωνικής	 ζωής	 που	 είναι	 ευεργετικές	 για	 την	 προσωπικότητα,	 συμβάλλουν	 	 στην	
ποιότητα	 του	 εκπαιδευτικού	 έργου.	 Το	 έργο	 αυτό	 δεν	 μπορεί	 να	 μετρηθεί	 γιατί	 διαχέεται	 στον	
ευρύτερο	 κοινωνικό	 βίο	 και	 εκδηλώνεται	 μελλοντικά.	 Η	 αύξηση	 του	 χρόνου	 εργασίας	 από	 τις	
πολιτικές	 της	 κυβέρνησης	 και	 ο	 εξαναγκασμός	 δεν	 αυξάνει	 την	 παραγωγικότητα,	 διότι	 δεν	 είναι	
μετρήσιμη,	όπως	η	χειρωνακτική	εργασία.	Κανένας	εξαναγκασμός,	κανένα	καθεστώς	εκμετάλλευσης	
δεν	μπορεί	να	αυξήσει	τη	δημιουργικότητα,	αφού	η	τελευταία	συνάδει	με	τη	γνωσιακή	απόλαυση	
του	 δημιουργού,	 τη	 συναισθηματική	 και	 επικοινωνιακή	 απόλαυση.	 Μόνο	 ο	 δάσκαλος	 που	
συγκρούεται	 και	 σκέφτεται	 με	 την	 έννοια	 της	 σύγκρουσης	 στο	 υπάρχον	 σχολείο	 μπορεί	 να	
ανακαλύψει	αυτές	τις	πτυχές	του	έργου	του.	Πρώτιστη	ανάγκη	είναι	οι	αγώνες	να	εισέλθουν	μέσα	
στην	εκπαίδευση	αλλά	να	εκφράζονται	με	όρους	παιδαγωγικούς.	Ο	αγώνας	επιβάλλεται	να	γίνει	
μέσα	στο	σχολείο	και	να	είναι	συλλογικός.	Είναι	φανερό	πως	η	εκπαίδευση	έχει	πολιτικό	χαρακτήρα	
και	μπορεί	ως	ένα	βαθμό	να	συμβάλλει	στην	αλλαγή	της	κοινωνίας	και	γιατί	όχι	και	στην	ανατροπή	
της.	 Δεν	 μπορούμε	 να	 κάνουμε	 πίσω,	 μπορούμε	 μόνο	 να	 προχωρήσουμε	 μπροστά.	 Ο	
άνθρωπος	 πρέπει	 πια	 να	 απελευθερωθεί	 από	 τα	 αόρατα	 δεσμά	 της	 κοινωνίας	 και	 της	
κοινής	λογικής	και	κυρίως	από	το	φόβο	για	την	ίδια	του	την	ελευθερία.	
Οι	 παραπάνω	 αναφορές	 εμπίπτουν	 σε	 αυτό	 που	 αποκαλούμε	 Κριτική	 Παιδαγωγική.	
Πρόκειται	για	έναν	παιδαγωγικό	λόγο	που	συμπυκνώνει	την	κριτική	και	τη	δυνατότητα	να	
θέτει	 διαρκώς	 σε	 αναστοχασμό	 τις	 αφετηρίες	 της.	 Έχει	 ως	 στόχο	 να	 μορφώσει	 τους	
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εκπαιδευτικούς	 ως	 εργάτες	 πολιτισμού	 και	 μόρφωσης	 και	 τους	 μαθητές	 ως	 κριτικά	
σκεπτόμενους	και	ενεργούς	πολίτες.	Ώστε,	και	οι	δύο	από	κοινού	να	δημιουργούν	το	παρόν	
και	το	μέλλον	τους	με	ισότητα,	δικαιοσύνη,	κοινωνική	αλληλεγγύη	και	δημοκρατία	και	να	
πολεμούν	γι’	αυτά.	
	
	

Βιβλιογραφία	
Γούναρη,	Π.	(2015).	Για	μια	κριτική	παιδαγωγική	της	ανυπακοής.	Στο	Γ.	Γρόλλιος,	Α.	Λιάμπας	&	Π.	

Παυλίδης	 (Επιμ.),	 4ο	 Διεθνές	 Συνέδριο	 Κριτικής	 Εκπαίδευσης.	 Η	 Κριτική	 Εκπαίδευση	 στην	
Εποχή	της	Κρίσης,	23-26	Ιουνίου	2014	(σσ.	298-311).	Θεσσαλονίκη.	

Φρομ,	Ε.	(1971).	Ο	Φόβος	μπροστά	στην	Ελευθερία.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1973).	Η	υγιής	κοινωνία.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1974).	Ο	άνθρωπος	για	τον	εαυτό	του.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1975).	Η	κρίση	της	ψυχανάλυσης.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1977a).	Θα	επικρατήσει	ο	Άνθρωπος;.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1977b).	Πέρα	από	τα	δεσμά	της	αυταπάτης.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	Ε.	(1978a).	Να	έχεις	ή	να	είσαι;.	Αθήνα:	Μπουκουμάνης.	
Φρομ,	 Ε.	 (1978b).	 Η	 επανάσταση	 της	 ελπίδας.	 Αθήνα:	 Μπουκουμάνης



1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση				
για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

	

Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
	

847									

Προοδευτική	Εκπαίδευση	και	Κριτική	Παιδαγωγική	στις	
καπιταλιστικές	κοινωνίες	

	
	

Αντριανή	Χριστοδούλου		
Υποψήφια	Διδακτόρισσα	Α.Π.Θ.	

Υπουργείο	Παιδείας	και	Πολιτισμού	Κύπρου	
	

	
…Με	δυο	λόγια,	είναι	αδύνατο	να	διδάξουμε	χωρίς	να	επεξεργαστούμε,	να	εφεύρουμε	και	

να	σκεφτούμε	σε	βάθος	την	ικανότητα	να	αγαπάμε.		
Paulo	Freire	

	
	
	

Περίληψη		
Είναι	 γενικά	 αποδεκτό	 ότι	 όπως	 αναφέρει	 και	 ο	 Dewey	 (Houssaye,	 J.,	 2000)	 το	 σχολείο	 ήταν	 πάντα	 ένας	
κοινωνικός	 θεσμός.	 Στη	 σημερινή	 κοινωνία	 που	 ζούμε,	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	ως	 κοινωνία	 της	 γνώσης,	 η	
εκπαίδευση	διαδραματίζει	σημαντικό	ρόλο	σε	πολλές	πτυχές	της	ζωής	των	ανθρώπων,	αφού	διαμορφώνει	το	
κοινωνικό	πεπρωμένο	των	ανθρώπων	και	τους	πείθει	για	αυτό.			
Στην	 Κύπρο,	 η	 ανάγκη	 για	 εκσυγχρονισμό	 του	 εκπαιδευτικού	 συστήματος	 οδήγησε	 την	 πολιτεία	 στην	
απόφαση	 να	 προχωρήσει	 σε	 μια	 ευρεία	 εκπαιδευτική	 μεταρρύθμιση,	 με	 την	 αλλαγή	 των	 Αναλυτικών	
Προγραμμάτων,	η	οποία	ανατράπηκε	με	την	αλλαγή	κυβέρνησης	το	2013.	Μελετώντας	κανείς	τα	ΝΑΠ	(2011)	
διαπιστώνει		την	προσπάθεια	ενσωμάτωσης	σε	αυτά		στοιχείων	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής,	παρά	το	γεγονός	
ότι	 βασικές	 αρχές	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 αναιρούνται	 από	 την	 εφαρμογή	 τους	 σε	 μια	 καπιταλιστική	
νεοφιλελεύθερη	 κοινωνία.	 	 Σήμερα	 συνεχίζεται	 η	 εφαρμογή	 τους	 σε	 σχετικά	 «ουδέτερα»	 θέματα	 όπως	
Μαθηματικά,	 Φυσικές	 Επιστήμες,	 Ξένες	 Γλώσσες.	 Στο	 γλωσσικό	 μάθημα	 και	 στο	 μάθημα	 της	 Ιστορίας	 οι	
προσπάθειες	βελτίωσης	και	αλλαγής	έχουν	διακοπεί.			
Οι	 αρχές	 της	 αγοράς,	 στο	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 στο	 οποίο	 αναπτύσσονται	 σήμερα	 οι	 κοινωνίες,	 δεν	 θα	
μπορούσαν	παρά	να	εισβάλουν	και	στο	χώρο	της	εκπαίδευσης	διαμορφώνοντας	ένα	σχολείο	που	εξυπηρετεί	
(ανάμεσα	σε	άλλα)	τις	ανάγκες	της,	αφού	«στην	πραγματικότητα,	δεν	είναι	η	εκπαίδευση	που	διαμορφώνει	
την	κοινωνία	με	συγκεκριμένες	προδιαγραφές,	αλλά	η	κοινωνία	η	ίδια	σχηματίζει	τον	εαυτό	της	 	με	τα	δικά	
της	 πρότυπα	 και	 διαμορφώνει	 την	 εκπαίδευση	 για	 να	 συμμορφώνεται	 με	 τις	 αξίες	 που	 την	 συντηρούν»	
(Freire,	1985,	σ.170).	
Ο	Dewey	υποστηρίζει	ότι	το	άτομο	δεν	μπορεί	να	αποκλειστεί	από	την	κοινωνία	αλλά	ούτε	η	κοινωνία	από	το	
άτομο,	 ενώ	 αναφέρεται	 σε	 ένα	 «κοινωνικό	 άτομο»	 (Μυλωνάκου-Κεκέ,	 2003).	 Στο	 σημερινό	 κοινωνικό	
συγκείμενο,	 όπου	η	 εφαρμογή	αρχών	 της	Κριτική	Παιδαγωγικής	ανατρέπεται	από	πολιτικές	 και	πολιτικούς,	
και	 δεν	 αφήνονται	 τα	 άτομα	 να	 γίνουν	 ενεργά	 και	 χειραφετημένα	 αναλαμβάνοντας	 δράσεις	 που	 θα	
οδηγήσουν	σε	κοινωνικές	αλλαγές,	θα	μπορούσε	ίσως	η	εφαρμογή	αρχών	της	Προοδευτικής	Εκπαίδευσης	να	
συμβάλει	 στη	 βελτίωση	 	 της	 υφιστάμενης	 κατάστασης;	 Στην	 πιο	 κάτω	 εργασία,	 γίνεται	 προσπάθεια	 να	
διερευνηθεί	 αν	 είναι	 εφικτή	 η	 εφαρμογή	 της	 Προοδευτικής	 Εκπαίδευσης	 στο	 σημερινό	 εκπαιδευτικό	
γίγνεσθαι	 και	 αν	 αυτή	 η	 εφαρμογή	 θα	 μπορούσε	 να	 οδηγήσει	 προοδευτικά	 στην	 αναγέννηση	 του	
εκπαιδευτικού	συστήματος	και	στην	ολοκληρωμένη	εφαρμογή	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	και	Εκπαίδευσης.	
	

Λέξεις-κλειδιά	
Προοδευτική	Εκπαίδευση,	Κριτική	Παιδαγωγική	και	Εκπαίδευση,		εκπαιδευτική	πολιτική,	σύγχρονες	
εφαρμογές	της	Προοδευτικής	Εκπαίδευσης.	
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Εισαγωγή	
Είναι	γενικά	αποδεκτό	ότι	όπως	αναφέρει	και	ο	Dewey	(Houssaye,	J.,	2000)	το	σχολείο	ήταν	
πάντα	ένας	κοινωνικός	θεσμός.	Στη	σημερινή	κοινωνία	που	ζούμε,	η	οποία	χαρακτηρίζεται	
ως	 κοινωνία	 της	 γνώσης,	 η	 εκπαίδευση	διαδραματίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 σε	 πολλές	 πτυχές	
της	ζωής	των	ανθρώπων,	αφού	διαμορφώνει	το	κοινωνικό	πεπρωμένο	των	ανθρώπων	και	
τους	πείθει	για	αυτό.			
Οι	 αρχές	 της	 αγοράς,	 στο	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 στο	 οποίο	 αναπτύσσονται	 σήμερα	 οι	
κοινωνίες,	 δεν	 θα	 μπορούσαν	 παρά	 να	 εισβάλουν	 και	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης	
διαμορφώνοντας	 ένα	 σχολείο	 που	 εξυπηρετεί	 (ανάμεσα	 σε	 άλλα)	 τις	 ανάγκες	 της,	 αφού	
«στην	 πραγματικότητα,	 δεν	 είναι	 η	 εκπαίδευση	 που	 διαμορφώνει	 την	 κοινωνία	 με	
συγκεκριμένες	προδιαγραφές,	αλλά	η	κοινωνία	η	ίδια	σχηματίζει	τον	εαυτό	της		με	τα	δικά	
της	πρότυπα	και	διαμορφώνει	την	εκπαίδευση	για	να	συμμορφώνεται	με	τις	αξίες	που	την	
συντηρούν»	(Freire,	1985,	σ.170).	
	Η	πολιτική	 των	 «ίσων	 ευκαιριών»	μετατίθεται	 σε	μια	πολιτική	μείωσης	 του	 κόστους	 και	
αύξησης	της	αποτελεσματικότητας	(Ματθαίου,	2001),	ενώ	η	αυτονόμηση	των	σχολείων	η	
οποία	 επιδιώκεται	 και	 εφαρμόζεται	 σε	 πολλά	 ευρωπαϊκά	 κράτη,	 όπως	 επισημαίνει	 ο	
Θεριανός	 (2005),	 υπονοεί	 την	 ύπαρξη	 και	 εξωτερικού	 ελέγχου,	 αφού	 το	 κάθε	 σχολείο	
αξιολογείται	για	την	πιστή	εφαρμογή	του	αναλυτικού	προγράμματος	και	για	τις	επιδόσεις	
του.	
Ο	Dewey	υποστηρίζει	ότι	το	άτομο	δεν	μπορεί	να	αποκλειστεί	από	την	κοινωνία	αλλά	ούτε	
η	κοινωνία	από	το	άτομο,	ενώ	αναφέρεται	σε	ένα	«κοινωνικό	άτομο»	(Μυλωνάκου-Κεκέ,	
2003).	 Στο	 σημερινό	 κοινωνικό	 συγκείμενο,	 όπου	 η	 εφαρμογή	 αρχών	 της	 Κριτική	
Παιδαγωγικής	ανατρέπεται	από	πολιτικές	και	πολιτικούς,	και	δεν	αφήνονται	τα	άτομα	να	
γίνουν	 ενεργά	 και	 χειραφετημένα	 αναλαμβάνοντας	 δράσεις	 που	 θα	 οδηγήσουν	 σε	
κοινωνικές	αλλαγές,	θα	μπορούσε	ίσως	η	εφαρμογή	αρχών	της	Προοδευτικής	Εκπαίδευσης	
να	 συμβάλει	 στη	 βελτίωση	 	 της	 υφιστάμενης	 κατάστασης;	 Αν	 δεν	 είναι	 δυνατή	 η	 άμεση	
κοινωνική	 ανατροπή,	 τότε	 ποιο	 είναι	 το	 παιδαγωγικό	 ζητούμενο;	 Είναι	 επιθυμητό	 και	
εφικτό		να	υπάρξει		εκπαίδευση	η	οποία	μπορεί	να	οδηγήσει	το	άτομο	στην	αυτονομία	και	
τον	κριτικό	ορθολογισμό	ταυτόχρονα;		Μπορεί	να	υπάρξει	ένα	σχολείο	όπου	σκοπό	θα	έχει	
να	 δημιουργήσει	 ένα	 δημοκρατικό	 πολίτη,	 ο	 οποίος	 θα	 χαρακτηρίζεται	 τόσο	 από	
φιλελεύθερα,	όσο	και	από	κοινοτιστικά	χαρακτηριστικά;		
	

Προοδευτική	Εκπαίδευση	
Ως	μέρος	της	ευρύτερης	ανάγκης	για	κοινωνικοπολιτικούς	μετασχηματισμούς	κατά	το		19ο	

αι.	 και	 το	 πρώτο	 μισό	 του	 20ού	 αι.,	 εμφανίζεται	 στις	 Η.Π.Α.	 η	 ανάγκη	 για	 αλλαγή	 και	
μεταρρυθμίσεις,	η	οποία	εκφράζεται	μέσω	ενός	κινήματος		το	οποίο	ευρύτερα	ονομάζεται	
Προοδευτικό,	ενώ	η		οικονομική	κρίση	του	1893,	διαμορφώνει	στις	Η.Π.Α.	μια	νέα	μεσαία	
κοινωνική	τάξη,	που	διαμέσου	του	προοδευτικού	κινήματος	ζητά	μεγαλύτερη	συνεισφορά	
του	 κράτους	 για	 την	 ευημερία	 των	 πολιτών.	 Η	 Προοδευτική	 Εκπαίδευση	 ως	 ιδέα,	
αποτέλεσε	αρχικά	μέρος	του	ευρύτερου	αυτού	κινήματος	(Cremin,	L.,	1964).		
Κύριες	έννοιες	της	Προοδευτικής	Εκπαίδευσης	ήταν:	

• Η	«Μάθηση	με	την	πράξη»	(Learning	by	doing)	
• Η«Άσκησητηςσκέψηςμέσωτηςέκφρασηςκαιεξάσκησητηςέκφρασηςμέσωτηςσκέψης»	

(Training	in	thought	through	expression,	and	training	in	expression	through	thought)	
(Röhrs,	1990)	
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Τον	 Απρίλη	 του	 1919	 ιδρύεται	 η	 Εταιρεία	 Προοδευτικής	 	 Εκπαίδευσης	 (Ε.Π.Ε.),	 με	
πρωτεργάτη	τον	Cobb	και	με	εκφραστικό	όργανο	το	περιοδικό	της.	(	Röhrs,	1990).	H	Ε.Π.Ε.	
κατά	 την	 ίδρυσή	 της	 καθορίζει	 τις	 πιο	 κάτω	 αρχές:	 «	 1.	 Ελευθερία	 για	 μια	 φυσιολογική	
ανάπτυξη	2.	Το	ενδιαφέρον,	κίνητρο	για	κάθε	δραστηριότητα,	3.	Ο	δάσκαλος	καθοδηγητής	
και	όχι	ειδικός	στα	προβλήματα	και	τις	ασκήσεις,	4.	Επιστημονική	εξέταση	της	ανάπτυξης	
του	 παιδιού,	 5.	 Μεγαλύτερη	 προσοχή	 όλων	 των	 επιδράσεων	 πάνω	 στη	 σωματική	 του	
ανάπτυξη,	6.	Συνεργασία	μεταξύ	σχολείου	και	γονέων	για	την	αντιμετώπιση	των	δυσκολιών	
του	 παιδιού,	 7.Το	 προοδευτικό	 σχολείο,	 τελικός	 στόχος	 της	 εξέλιξης	 της	 παιδαγωγικής.»	
(Röhrs,	1990,	σελ.	16-17).		Το	1932	η	Ε.Π.Ε.	ενώνεται	με	τον	Σύνδεσμο	Νέας	Εκπαίδευσης	,	
μετά	από	πρωτοβουλία	των	Rugg	και	Carson	Ryan.	
Κανείς	δεν	μπορεί	να	ισχυριστεί	πως	όλοι	οι	εκφραστές	της	Π.Ε.	είχαν	τις	ίδιες	απόψεις	και	
ιδέες,	ενώ	αρκετές	φορές	διαφωνούσαν	μεταξύ	τους.		Είναι	ίσως	δυνατόν	να	αναφερθούμε	
σε	μια	εξελικτική	διαδικασία,	η	οποία	εκφράζεται	αρχικά	από	τον	Rousseau,	επηρεάζεται	
από	 την	εξελικτική	ψυχολογία	 	 και	φτάνει	μέχρι	 τους	 εκπροσώπους	 της	όπως	οι	 	 Parker,	
Dewey	 και	 Kilpatrick.	 Όψεις	 της	 Π.Ε.	 απαντούμε	 σε	 διάφορα	 σχολεία	 και	 προγράμματα	
όπως	τα	πιο	κάτω:	

# Στο	 School	 of	 Organic	 Education	 της	 M.	 Johnson	 στην	 Αλαμπάμα,	 το	 οποίο	
προωθούσε	 την	 ελεύθερη	 ανάπτυξη	 των	 παιδιών	 ανάλογα	 με	 τις	 ατομικές	 τους	
ικανότητες	(Dewey	and	Dewey,	1915).	

# Στο	 Cook	 Country	 Normal	 School	 το	 οποίο	 διηύθυνε	 ο	 συνταγματάρχης	 Francis	
Parker	(	ο	οποίος	επηρέασε	σε	μεγάλο	βαθμό	τον	Dewey)	και	έθετε	ως	κέντρο	του	
Αναλυτικού	Προγράμματος	το	παιδί.	

# Τα	 Σχολεία	 του	 Winnetka	 	 στο	 Σικάγο	 που	 από	 το	 1919	 διηύθυνε	 ο	 Carleton	
Washburne.	 Ο	Washburne	 υποστήριζε	 την	 ενεργή	 συμμετοχή	 των	 δασκάλων	 στη	
μαθησιακή	διαδικασία	και	διαμόρφωσε	ένα	ημερήσιο	πρόγραμμα	για	τα	παιδιά	το	
οποίο	καταμεριζόταν	σε	εξατομικευμένη	εργασία		και	σε	ομαδικές	και	δημιουργικές	
εργασίες	(Γρόλλιος,	2011).	

# Το	σύστημα	Dalton	της	Helen	Parkhurst,	που	ως	παιδαγωγικό	μοντέλο	 	αποφεύγει	
την	 κατά	 μέτωπο	 διδασκαλία	 και	 	 προτείνει	 τη	 δημιουργία	 «γωνιών	 εργασίας».	
Σύμφωνα	με	το	σύστημα	Dalton	ταυτόχρονα	μπορούν	να	ενεργούν	στον	ίδιο	χώρο	
παιδιά	διαφορετικών	ηλικιών	και	ο/η	δάσκαλος/δασκάλα	να	βοηθά	ξεχωριστά	κάθε	
ομάδα	ή	κάθε	παιδί.	(	Lynch,	1928)	

# Το	Σχολείο	Παιχνιδιού	(Play	School)	του	C.	Pratt.	Σύμφωνα	με	τον	Pratt,	το	παιχνίδι	
αποτελεί	αρχέγονη	μορφή	δραστηριότητας	και	είναι	απαραίτητο	για	την	εξέλιξη	του	
παιδιού	 και	 για	 την	 αλληλεπίδρασή	 του	 με	 το	 περιβάλλον.	 Ταυτόχρονα	 αποτελεί	
εργαλείο	μάθησης.	(Pratt,	1948)	

	
Κορυφαίος	 εκπρόσωπος	 της	 Π.Ε.	 θεωρείται	 ο	 John	 Dewey,	 αν	 και	 ο	 ίδιος	 θεωρούσε	 τον	
συνταγματάρχη	 Parker	 ως	 πατέρα	 του	 κινήματος	 της	 Π.Ε..	 O	 Dewey	 ήταν	 αυτός	 που	
αναφέρθηκε	 σε	 παιδοκεντρικά	 σχολεία,	 αφού	 υποστήριξε	 πως	 οι	 δάσκαλοι	 μέχρι	 τότε	
δίδασκαν	 αντικείμενα	 αντί	 παιδιά.	 Στο	 βιβλίο	 του	 «The	 School	 and	 Society»	 αναφέρει	
παραλλάσσοντας	 τον	 Κοπέρνικο,	 πως	 	 το	 παιδί	 γίνεται	 ο	 ήλιος	 γύρω	 από	 τον	 οποίο	
στρέφεται	 η	 εφαρμογή	 της	 αγωγής.	 Ταυτόχρονα	 θεωρεί	 απαραίτητη	 την	 αλληλεπίδραση	
σχολείου	και	ζωής,	ενώ	το	σχολείο	που	προτείνει	δεν	είναι	αποκομμένο	από	την	κοινωνία.	
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Είναι	ένα	ζωντανό	σχολείο	μέσα	στο	οποίο	το	παιδί	έρχεται	σε	επαφή	με	τα	προβλήματα,	το	
οποίο	 «μετατρέπεται	 σε	 σπέρμα	 για	 την	 κοινωνική	 ζωή	 (embryonic	 community	 life)»	
(Dewey,	1913).		Τίποτα	δεν	προσφέρεται	χωρίς	εξέταση	στα	παιδιά.	Η	πειραματική	μέθοδος	
είναι	 αυτή	 που	 θα	 οδηγήσει	 στη	 μάθηση	 και	 θα	 διαμορφώσει	 ελεύθερα	 μυαλά	 (Dewey,	
1982).	
Σε	αυτό	το	σχολείο,	το	οποίο	λειτουργεί	ως	μια	μικρή	κοινότητα,	το	παιδί	έρχεται	σε	επαφή	
καθημερινά	με	τις	δημοκρατικές	έννοιες.	Η	δημοκρατία	ως	η	πιο	βασική	ανθρώπινη	αρετή	
η	οποία	διαμορφώνεται	από	τους	συμμετέχοντες	σε	αυτή,	συνδέει	το	σχολείο	με	τη	ζωή.	
Επιπρόσθετα,	 	 η	 εκπαίδευση	 είναι	 η	 βασική	 μέθοδος	 της	 κοινωνικής	 προόδου	 και	 της	
κοινωνικής	 μεταρρύθμισης,	 η	 οποία	 θα	 επιτευχθεί	 σε	 ένα	 δημοκρατικό	 περιβάλλον.	 Τις	
απόψεις	 του	ο	Dewey	 τις	 εφάρμοσε	πρακτικά	στο	Εργαστηριακό	 Σχολείο	 του	 Σικάγο,	 του	
οποίου	ανέλαβε	τη	διεύθυνση	τον	Ιανουάριο	του	1896.	
Σημαντικό	 ρόλο	 στην	 εξέλιξη	 της	 Προοδευτικής	 Εκπαίδευσης,	 διαδραμάτισε	 και	 ο	 W.H.	
Killpatrick,	 ο	 οποίος	 χαρακτηρίζεται	 από	 πολλούς	 και	 ως	 ο	 δάσκαλος	 του	 παιδαγωγικού	
προοδευτισμού	 (Röhrs,	 Tenenbaum,	 Brickman&Lehrer	 κ.α.).	 O	 Killpatrick,	 επηρεασμένος	
από	τις	παιδαγωγικές	θεωρίες	του	Dewey,	παρουσιάζει	για	πρώτη	φορά	στο	έργο	του	«	The	
Project	Method»	(1918)	μια	νέα	για	την	εποχή	παιδαγωγική	μέθοδο,	στην	οποία	προτείνει	
ουσιαστικά	στους	μαθητές	να	ανακαλύπτουν	λύσεις	σε	προβλήματα,	μαθαίνοντας	από	την	
πορεία	 αυτή.	 	 «Μαθαίνουμε	 ό,τι	 εφαρμόζουμε.	 Δεν	 μαθαίνουμε	 ότι	 δεν	 εφαρμόζουμε»,	
αναφέρει	ο	ίδιος	στο	έργο	του	«How	we	learn»	(σελ.6).	Βασικές	αρχές	είναι	ο	βιωματικός	
χαρακτήρας,	η	αυτενέργεια	του	παιδιού	και	η	συνεργασία		ανάμεσα	στα	παιδιά	και	στους	
εκπαιδευτικούς.	(Helm	&	Katz,	2002).	
Οι	 προυπάρχουσες	 εμπειρίες	 του	 παιδιού	 δεν	 μηδενίζονται.	 Αντίθετα	 ο/η	 παιδαγωγός	
ξεκινά	 από	 αυτές,	 τις	 επιθυμίες	 και	 τις	 γνώσεις	 του,	 ώστε	 να	 δημιουργήσουν	 μαζί	 μια	
περίσταση	μάθησης.	Το	άτομο	ολοκληρώνεται	μέσα	από	την	πορεία	αυτή.	
	Όπως	και	ο	Dewey,	θεωρεί	ότι	η	αγωγή	πρέπει	να	συνδέεται	με	τη	ζωή,	ώστε	να	μπορεί	το	
παιδί	να	αντιμετωπίσει	το	κοινωνικό	περιβάλλον.	Το	Project	αποτελεί	τη	σύνδεση	σχολείου	
και	ζωής.	Θεωρεί	επίσης	ότι	το	σχολείο	μπορεί	να	συμβάλει	στην	εκδημοκρατικοποίηση	της	
κοινωνίας.	 Για	 να	υπάρξει	 όμως	δημοκρατία,	 θα	πρέπει	 τα	παιδιά	 να	 εξασκούνται	στους	
δημοκρατικούς	 τρόπους	όχι	μόνο	στο	σχολείο,	αλλά	και	στο	σπίτι	 και	στην	κοινότητα.	Σε	
ένα	σχολείο	στο	οποίο	βιώνεται	η	δημοκρατία,	σε	συνεργασία	με	τη	συμβολή	των	άλλων	
μερών,		θα	κατακτηθεί	κατά	τον	Killpatrick	το	Ευ	Ζην,	που	είναι	το	υπέρτατο	αγαθό	και	το	
θεμέλια	 της	 δημοκρατικής	 συμπεριφοράς,	 η	 οποία	 δεν	 περιορίζεται	 στο	 δικαίωμα	 της	
ψήφου	και	του	συστήματος	της	πλειοψηφίας.	
	

Κριτική	Παιδαγωγική	
Η	 ανάγκη	 για	 πρόοδο	 και	 αλλαγή	 στην	 κοινωνία	 και	 συνεπώς	 στην	 εκπαίδευση,	 δεν	
παρουσιάστηκε	 μόνο	 στην	 αμερικανικό	 χώρο.	 Το	 1923	 ιδρύεται	 η	 «	 Σχολή	 της	
Φρανκφούρτης»	 η	 οποία	 διατυπώνει	 την	 Κριτική	 Θεωρία	 μέσω	 της	 οποίας	 εξετάζεται	
κριτικά	η	κοινωνία	την	από	τη	θέση	των	καταπιεσμένων.	Η	Κριτική	Θεωρία,	η	οποία	είναι	
Νεο-Μαρξιστική	 Θεωρία,	 αναζητεί	 τις	 γενεσιουργικές	 των	 κοινωνικών	 γεγονότων.	
Στηρίζεται	στην	ερμηνεία	των	θεωριών	του	Μαρξ,	ο	οποίος	επισήμανε	την	οικονομική	βάση	
κάθε	κοινωνίας	ενώ	έθετε	την	ανάγκη	ύπαρξης	της	ταξικής	πάλης	για	κοινωνικές	αλλαγές.	
Κατά	 την	 πρώτη	 φάση	 της	 η	 Κριτική	 Θεωρία,	 με	 κύριο	 εκπρόσωπο	 τον	 Horkheimer,	
αμφισβήτησε	 	 τη	 δυνατότητα	 της	 εργατικής	 τάξης	 να	απαλλαχτεί	 από	 την	 εκμετάλλευση	
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(Πέτρου,	2012).	Από	την	άλλη	εξέτασε	την	κοινωνία	από	την	πλευρά	των	πιο	αδύνατων	και	
καταπιεζομένων,	ενώ	όπως	αναφέρει		ο	Μπουγάς	(2002)	στόχευε	στο	να	φέρει	στο	φως	τις	
αντινομίες	 της,	 ώστε	 να	 γίνει	 ευκολότερη	 η	 ανατροπή	 και	 η	 κοινωνία	 να	 καταστεί	
δικαιότερη.		
Από	 την	 πρώτη	 αυτή	 φάση	 της,	 που	 η	 θεωρία	 συνδυάζει	 την	 μαρξιστική	 ανάλυση	 των	
κοινωνικών	σχέσεων	με	την	φροϋδική	ψυχανάλυση	(Πέτρου,	2011),	στα	τέλη	της	δεκαετίας	
του	 ’30	 η	 κριτική	 θεωρία	 περνά	 σε	 μια	 νέα	φάση	 κατά	 την	 οποία	 ασκείται	 κριτική	 στον	
εργαλειακό	λόγο	ενώ	ο	Horkheimer	υποστηρίζει	ότι	το	προλεταριάτο	όχι	μόνο	δεν	μπορεί	
αλλά	 ούτε	 κι	 επιθυμεί	 να	 ανατρέψει	 τον	 καπιταλισμό	 (Πέτρου,	 2012).	 Πολύ	 σημαντική	
κρίνεται	αυτή	την	περίοδο	και	η	συμβολή	Marcuse	ο	οποίος	αποκάλυψε	τον	τρόπο	με	τον	
οποίο	η	εκπαίδευση	και	τα	ΜΜΕ	επεμβαίνουν	στον	τρόπο	σκέψης	και	συμπεριφοράς	των	
ατόμων,	 παράγοντας	 μονοδιάστατους	 ανθρώπους.	 Η	 επιρροή	 αυτή	 σήμερα	 όχι	 μόνο	
έπαψε	να	ισχύει,	αλλά	ίσως	έγινε	ισχυρότερη,	αφού	η	πολιτιστική	βιομηχανία	και	τα	ΜΜΕ	
μέσω	 των	 νέων	 τεχνολογιών,	 είναι	 σε	 καθημερινή	 και	 άμεση	 επαφή	 με	 τα	 άτομα	
ενισχύοντας	τη	διαμόρφωση	μυαλών	κινούμενων	από	τους	μοχλούς	τους.	
Βασισμένες	στην	Κριτική	Θεωρία,	εμφανίζονται	λίγα	χρόνια	αργότερα	οι	ιδέες	της	Κριτικής	
Παιδαγωγικής,	με	βασικό	εκφραστή	τους	τον	Paulo	Freire,	βραζιλιάνο	παιδαγωγό.	Ο	Freire	
εισηγείται	ότι	η	εκπαίδευση	θα	πρέπει	να	ξεφύγει	από	την	«τραπεζική»	της	αντίληψη,	και	
να	οδηγεί	τα	άτομα	στην	χειραφέτηση	και	την	ελπίδα.		
Σύμφωνα	 με	 τον	 Giroux	 (1997)	 η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 έχει	 στόχο	 να	 αναπτύξει	 μια	
παιδαγωγική	 που	 ξεπερνά	 τον	 οπτιμισμό	 της	 νεομαρξιστικής	 θεωρίας.	 Επιπρόσθετα	 ο	
McLaren	 (2010)	 αναφέρει	 ότι	 η	 Κριτική	 Παιδαγωγική,	 παρέχει	 κατεύθυνση	 σ’	 όσους	
βρίσκονται	στο	χώρο	της	εκπαίδευσης	και	ακόμα	ελπίζουν.	
	

Εκπαιδευτική	Πολιτική	
Αναμφίβολα	 η	 εκπαίδευση	 διαδραμάτιζε	 και	 διαδραματίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 σε	 πολλές	
πτυχές	της	ζωής	των	ανθρώπων.	Ο	Giroux	(1997)	φανερώνει	τις	απαραίτητες	σχέσεις	που	
θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 παιδαγωγική	 και	 πολιτική.	 Η	 εκπαίδευση	 υποστηρίζει,	 μπορεί	 να	
καταστεί	η	βάση	για	δημιουργία	χειραφετημένων	πολιτών,	που	θα	μπορούν	να	ελέγχουν	οι	
ίδιοι	 τη	 ζωή	 τους	 και	 να	 έχουν	 ταυτόχρονα	 δικαίωμα	 να	 παρέμβουν	 στην	 παρεχόμενη	
γνώση.	 Αυτή	 είναι	 και	 η	 ουσία	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής.	 Χωρίς	 ανάπτυξη	 της	 κριτικής	
σκέψης	 τα	άτομα	συνεχίζουν	 να	είναι	πειθήνια	όργανα	 της	όποιας	 εξουσίας.	Οι	μαθητές	
πρέπει	 να	καταφέρουν	να	αναπτύξουν	δεξιότητες	ώστε	να	μπορέσουν	να	έχουν	πολιτική	
φωνή	και	άποψη.	Μια	τέτοια	κριτική	παιδαγωγική,	καλείται	ο	εκπαιδευτικός	να	εφαρμόζει	
σύμφωνα	 με	 τον	 Giroux,	 πετυχαίνοντας	 τη	 συνειδητοποίηση	 της	 τάξης	 των	 πραγμάτων	
επιτυγχάνοντας	ένα	από	τους	βασικούς	σκοπούς	της	Κριτικής	Παιδαγωγικής	που	δεν	είναι	
άλλος	 από	 το	 να	 καταφέρουν	 τα	 άτομα	 να	 χειραφετηθούν	 συμβάλλοντας	 στην	
ανασυγκρότηση	της	κοινωνίας.		
Στην	 Κύπρο,	 η	 ανάγκη	 για	 εκσυγχρονισμό	 του	 εκπαιδευτικού	 συστήματος	 οδήγησε	 την	
πολιτεία	στην	απόφαση	να	προχωρήσει	σε	μια	ευρεία	εκπαιδευτική	μεταρρύθμιση,	με	την	
αλλαγή	των	Αναλυτικών	Προγραμμάτων,	η	οποία	ανατράπηκε	με	την	αλλαγή	κυβέρνησης	
το	2013.	Μελετώντας	κανείς	τα	ΝΑΠ	(2011)	διαπιστώνει		την	προσπάθεια	ενσωμάτωσης	σε	
αυτά	 	 στοιχείων	 της	 Κριτικής	Παιδαγωγικής	 και	 της	Προοδευτικής	 Εκπαίδευσης,	 παρά	 το	
γεγονός	ότι	βασικές	αρχές	τους	αναιρούνται	από	την	εφαρμογή	τους	σε	μια	καπιταλιστική	
νεοφιλελεύθερη	 κοινωνία.	 Οι	 βασικοί	 άξονες	 των	 ΝΑΠ	 (2011)	 αφορούσαν:	 α)	 την	



																																	1ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κριτικής	Εκπαίδευσης	
Η	Κριτική	Εκπαίδευση		

για	το	σχολείο	των	κοινωνικών	αλλαγών	
						Θεσσαλονίκη,	20-22	Απριλίου	2018	

	

																																																																																		Γ.	Κατσιαμπούρα,	Τ.	Λιάμπας,	Π.	Παυλίδης	(επιμ.),	
	Πρακτικά	1ου	Πανελλήνιου	Συνέδριου	Κριτικής	Εκπαίδευσης					

		

852	

προσφορά	 στους	 μαθητές	 ενός	 συνεκτικού	 και	 επαρκούς	 σώματος	 γνώσεων,	 β)	 την	
καλλιέργεια	 αξιών,	 υιοθέτηση	 στάσεων	 και	 επίδειξη	 συμπεριφορών,	 που	 απαρτίζουν	 τη	
σύγχρονη	 πολιτότητα	 και	 γ)	 την	 καλλιέργεια	 ιδιοτήτων,	 ικανοτήτων,	 δεξιοτήτων	 που	
απαιτούνται	από	την	κοινωνία	του	21ου	αιώνα	-	ικανότητες	κλειδιά	(	Υπουργείο	Παιδείας	
και	Πολιτισμού,	2011	).	Ο	πρώτος	στόχος	όπως	αναλύεται	στα	Ν.Α.Π.,	μεταθέτει	τις	γνώσεις	
από	 το	 κυνήγι	 της	 ολοκλήρωσης	 ύλης,	 όπως	 τα	 Α.Π.	 του	 1994,	 στην	 απόκτηση	 ενός	
σώματος	 γνώσεων,	 σκοπός	 που	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 	 προοδευτικός.	 Σήμερα	
συνεχίζεται	η	εφαρμογή	τους	σε	σχετικά	«ουδέτερα»	θέματα	όπως	Μαθηματικά,	Φυσικές	
Επιστήμες,	 Ξένες	 Γλώσσες.	 Στο	 γλωσσικό	 μάθημα	 και	 στο	 μάθημα	 της	 Ιστορίας	 οι	
προσπάθειες	 βελτίωσης	 και	 αλλαγής	 έχουν	 «βάναυσα»	 διακοπεί	 ,	 αναιρώντας	 πολυετή	
εργασία	που	έγινε	από	ομάδες	πανεπιστημιακών	και	μάχιμων	εκπαιδευτικών.		
Οι	 αρχές	 της	 αγοράς,	 στο	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 στο	 οποίο	 αναπτύσσονται	 σήμερα	 οι	
κοινωνίες,	 δεν	 θα	 μπορούσαν	 παρά	 να	 εισβάλουν	 και	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης	
διαμορφώνοντας	 ένα	 σχολείο	 που	 εξυπηρετεί	 (ανάμεσα	 σε	 άλλα)	 τις	 ανάγκες	 της,	 αφού	
«στην	 πραγματικότητα,	 δεν	 είναι	 η	 εκπαίδευση	 που	 διαμορφώνει	 την	 κοινωνία	 με	
συγκεκριμένες	προδιαγραφές,	αλλά	η	κοινωνία	η	ίδια	σχηματίζει	τον	εαυτό	της		με	τα	δικά	
της	πρότυπα	και	διαμορφώνει	την	εκπαίδευση	για	να	συμμορφώνεται	με	τις	αξίες	που	την	
συντηρούν»	 (Freire,	 1985,	 σ.170).	 Η	 δημιουργία	 εξεταστικοκεντρικών	 εκπαιδευτικών	
συστημάτων	βοηθούν	στην	επιβολή	του	ελέγχου	του	καπιταλισμού	σε	όλες	τις	εκφάνσεις	
τη	 ζωής,	 ακόμη	 και	 στο	 σχολείο.	 Οι	 εξετάσεις	 από	 μόνες	 τους,	 αναιρούν	 τις	 όποιες	
προσπάθειες	 αλλαγής,	 ενώ	 όπως	 αναφέρουν	 οι	 Κάτσικας	 &	 Θεριανός	 (2008)	 είναι	 «…	 ο	
ορατός	 μηχανισμός	 μέσω	 του	 οποίου	 κυρίως	 επιτελείται	 η	 επιλεκτική	 λειτουργία	 του	
σχολείου…»	(σελ.	248).	
Η	 πολιτική	 των	 «ίσων	 ευκαιριών»	 μετατίθεται	 σε	 μια	 πολιτική	 μείωσης	 του	 κόστους	 και	
αύξησης	της	αποτελεσματικότητας	(Ματθαίου,	2001),	ενώ	η	αυτονόμηση	των	σχολείων	η	
οποία	 επιδιώκεται	 και	 εφαρμόζεται	 σε	 πολλά	 ευρωπαϊκά	 κράτη,	 όπως	 επισημαίνει	 ο	
Θεριανός	 (2005),	 υπονοεί	 την	 ύπαρξη	 και	 εξωτερικού	 ελέγχου,	 αφού	 το	 κάθε	 σχολείο	
αξιολογείται	για	την	πιστή	εφαρμογή	του	αναλυτικού	προγράμματος	και	για	τις	επιδόσεις	
του.	 Πώς	 μπορούμε	 να	 μιλάμε	 για	 ίσες	 ευκαιρίες	 στα	 καπιταλιστικά	 συστήματα	 της	
οικονομίας;	 Πώς	 μπορεί	 ένα	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 να	 εξαλείψει	 τις	 ανισότητες	 που	
κουβαλούν	μαζί	τους	τα	παιδιά	πριν	από	τη	γέννησή	τους;	Έχει	τη	δύναμη	το	σχολείο	να	το	
κάνει;	
	

Συμπεράσματα	
Ο	Dewey	υποστηρίζει	ότι	το	άτομο	δεν	μπορεί	να	αποκλειστεί	από	την	κοινωνία	αλλά	ούτε	
η	κοινωνία	από	το	άτομο,	ενώ	αναφέρεται	σε	ένα	«κοινωνικό	άτομο»	(Μυλωνάκου-Κεκέ,	
2003).	 Στο	 σημερινό	 κοινωνικό	 συγκείμενο,	 όπου	 η	 εφαρμογή	 αρχών	 της	 Κριτική	
Παιδαγωγικής	ανατρέπεται	από	πολιτικές	και	πολιτικούς,	και	δεν	αφήνονται	τα	άτομα	να	
γίνουν	 ενεργά	 και	 χειραφετημένα	 αναλαμβάνοντας	 δράσεις	 που	 θα	 οδηγήσουν	 σε	
κοινωνικές	 ανατροπές,	 θα	 μπορούσε	 ίσως	 η	 εφαρμογή	 αρχών	 της	 Προοδευτικής	
Εκπαίδευσης	 να	 συμβάλει	 στη	 βελτίωση	 	 της	 υφιστάμενης	 κατάστασης	 αν	 δεχτούμε	 ότι	
μπορούμε	 να	 την	 κάνουμε	 καλύτερη	 για	 τα	 άτομα	 που	 αποτελούν	 τις	 κοινωνίες,	 τη	
Δημοκρατία;	 Είναι	 επιθυμητό	 και	 εφικτό	 	 να	 υπάρξει	 	 εκπαίδευση	 η	 οποία	 μπορεί	 να	
οδηγήσει	το	άτομο	στην	αυτονομία	και	τον	κριτικό	ορθολογισμό	ταυτόχρονα;	 	Μπορεί	να	
υπάρξει	 ένα	 σχολείο	 όπου	 σκοπό	 θα	 έχει	 να	 δημιουργήσει	 ένα	 δημοκρατικό	 πολίτη,	 ο	
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οποίος	 θα	 χαρακτηρίζεται	 τόσο	 από	 φιλελεύθερα,	 όσο	 και	 από	 κοινοτιστικά	
χαρακτηριστικά;	 Αν	 δεν	 είναι	 δυνατή	 η	 άμεση	 κοινωνική	 ανατροπή	 η	 οποία	 μπορεί	 να	
επιτευχθεί	 μέσω	 της	 εφαρμογής	 της	 Κριτικής	 Παιδαγωγικής	 και	 Εκπαίδευσης,	 τότε	 ποιο	
είναι	το	παιδαγωγικό	ζητούμενο;	Μήπως		η	εφαρμογή	της	Προοδευτικής	Εκπαίδευσης,	θα	
μπορούσε	 να	 είναι	 μια	 προσωρινή	 απάντηση	 για	 το	 σήμερα,	 ώστε	 να	 γίνει	 το	 βήμα	
περάσματος	στην	Κριτική	Παιδαγωγική;	
Οι	εκπαιδευτικοί	ίσως	να	μην	μπορούν	να	αλλάξουν	από	μόνοι	τους	τον	κόσμο	και	ίσως	μια	
κοινωνική	ανατροπή	ή	μια	αταξική	 κοινωνία	 να	φαντάζει	ως	 ουτοπία,	 μπορούν	όμως	 να	
βοηθήσουν	ώστε	οι	πολίτες	του	αύριο	αφού	γνωρίσουν	τον	εαυτό	τους,	να	μπορέσουν	να	
ανακαλύψουν	 τη	 γενεαλογία	 των	 κυρίαρχων	 ιδεών	 και	 σχέσεων	 δύναμης	 που	 τους	
περιβάλλουν,	ώστε	 να	μπορέσουν	οι	 ίδιοι	 να	οδηγηθούν	σε	δράσεις	αντίσταση	αλλά	και	
αλλαγής.		
Σημαντικό	ρόλο	μπορεί	 να	διαδραματίσει	 το	κρυφό	αναλυτικό	πρόγραμμα	και	οι	 ίδιοι	οι	
εκπαιδευτικοί	 ως	 προσωπικότητες	 οι	 οποίες	 δρουν	 σε	 αυτό	 το	 κρυφό	 αναλυτικό.	 Οι	
εκπαιδευτικοί	θα	πρέπει	να	προκαλέσουν	τους	μαθητές	τους	όχι	μόνο	να	αντιληφθούν	τα	
γνωστικά	αντικείμενα	των	Α.Π.	αλλά	να	δράσουν	κριτικά	μέσα	και	έξω	από	το	σχολείο.	Για	
να	 συμβεί	 αυτό,	 θα	 πρέπει	 πρώτα	 οι	 ίδιοι	 οι	 εκπαιδευτικοί	 να	 μην	 είναι	 άβουλα	
πειθαρχημένα	 άτομα,	 αλλά	 να	 γίνουν	 κριτικά	 σκεπτόμενοι	 για	 ό,τι	 τους	 δίνεται	 να	
διδάξουν.	 Θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 διερωτούνται	 πώς	 επηρεάζουν	 τους	 μαθητές	 τους	 στο	
όνομα	 της	 εκπαίδευσης	 και	 της	 εκάστοτε	 εκπαιδευτικής	πολιτικής	 και	 να	προκαλούν	 την	
αμφισβήτηση	και	τη	δράση.	
Δυστυχώς	σήμερα	η	 επιβολή	δύναμης	 και	 η	άσκηση	 εξουσίας	δε	συμβαίνει	 μόνο	 τοπικά	
ενώ	επιβάλλεται	μέσω	της	παγκοσμιοποιημένης	κοινωνίας	όχι	μόνο	από	την	κυριαρχία	των	
νέων	τεχνολογιών	αλλά	κυρίως	μέσω	οικονομικών	εξαναγκασμών.	Εντούτοις	η	αντίσταση	
και	η	αμφισβήτηση	για	να	λειτουργήσουν,	θα	πρέπει	να	αρχίσουν	σε	τοπικό	επίπεδο	με	την	
ταυτόχρονη	 επίγνωση	 των	 δομικών	 στοιχείων	 της	 δύναμης	 (Φουκώ,	 1976),	 ώστε	 οι	
άνθρωποι	 να	 μπορούν	 να	 δράσουν	 ανάλογα.	 Στο	 τοπικό	 αυτό	 επίπεδο	 ρόλο	 έχουν	 να	
διαδραματίσουν	και	οι	εκπαιδευτικοί.		
Όπως	υποστηρίζει	και	ο	Freire	(2006),	η	λύση	δεν	είναι	η	μοιρολατρική	παραίτηση.	Ακόμα	
και	 αν	 δεχτούμε	 ότι	 οι	 άνθρωποι	 θα	 ζουν	 πάντοτε	 σε	 ένα	 καπιταλιστικό	 σύστημα	 όπου	
υπάρχουν	 κυρίαρχοι	 και	 κυριαρχούμενοι,	 η	 παραίτηση	 θα	 οδηγούσε	 στην	 εξαθλίωση.	 Η	
εκπαίδευση	δεν	μπορεί	να	είναι	ουδέτερη	ανάμεσα	στο	κοινωνικό	γίγνεσθαι.	Η	ελπίδα	για	
ένα	 καλύτερο	 κόσμο	 δε	 θα	 πρέπει	 να	 φαντάζει	 ουτοπία	 και	 η	 Κριτική	 Παιδαγωγική	 θα	
μπορούσε	 να	 είναι	 το	 όραμα	 και	 το	 όνειρο,	 με	 τα	 όποια	 πιθανά	 προβλήματα,	 το	 οποίο	
μπορεί	να	βοηθήσει	εκπαιδευτικούς	και	μαθητές	στη	διατήρηση	αυτής		της	ελπίδας.	
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