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Γιώργος Γρόλλιος, Τάσος Λιάµπας, Περικλής Παυλίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 23, 24, 25 και 26 Ιούνη του 2014. Στην προκήρυξή του, εννιά
µήνες νωρίτερα, τονίζαµε ότι η διεθνής οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κρίση
του καπιταλισµού, καθώς και οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές
πολιτικές, επαναπροσδιορίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση γίνεται
ολοένα και λιγότερο κοινωνικό δικαίωµα, µετατρέπεται σε εµπόρευµα προς πώληση
και συρρικνώνονται τα δηµοκρατικά και κριτικά χαρακτηριστικά της. Συνεπώς, η
κατανόηση των αιτιών της κρίσης, των ειδικών µορφών που αυτή παίρνει σε
διαφορετικές χώρες και οι πολλαπλοί τρόποι µε τους οποίους επηρεάζει την
εκπαίδευση, αποτελούν σηµαντικά ερωτήµατα για εκείνους που δεν περιορίζουν τις
οπτικές και τη δράση τους στον ορίζοντα των νεοφιλελεύθερων, νεοσυντηρητικών
και τεχνοκρατικών δογµάτων. Επιπλέον, υπογραµµίζαµε ότι το κίνηµα της κριτικής
εκπαίδευσης πρέπει να επανεξετάσει τις θέσεις και τις πρακτικές του υπό το φως της
κρίσης, καθώς και τους δρόµους που αυτή ανοίγει για την αµφισβήτηση και την
ανατροπή του καπιταλισµού.
Το 4ο Συνέδριο (τα τρία προηγούµενα είχαν πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία στην
Αθήνα και στην Άγκυρα) αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση,
δηλαδή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ισχυρού διεθνούς κινήµατος κριτικής
εκπαίδευσης. Έγινε ένας χώρος διαλόγου για µάχιµους εκπαιδευτικούς και
ακαδηµαϊκούς, ενός διαλόγου ο οποίος ήταν ελεύθερος, δηµοκρατικός και
παραγωγικός. Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 200 εισηγήσεις που προέρχονταν
από κοντινές χώρες όπως η Τουρκία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Γερµανία, η Αγγλία και
η Ρωσία, αλλά και από µακρινές όπως η Χιλή, η Βραζιλία, οι Η.Π.Α., η Νότια
Αφρική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Τα θέµατα των εισηγήσεων κάλυψαν ένα
i

πολύ µεγάλο εύρος. Η εκπαιδευτική πολιτική, τα κινήµατα στην εκπαίδευση, οι
εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές στα σχολεία, η θεωρία της κριτικής εκπαίδευσης,
η διαπολιτισµική και αντιρατσιστική παιδαγωγική, η φιλοσοφία της παιδείας, τα
αναλυτικά

προγράµµατα,

η

µεθοδολογία

της

εκπαιδευτικής

έρευνας,

η

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, οι γυναίκες και η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, η σχέση των καλών τεχνών και
του θεάτρου µε την εκπαίδευση, ο ρόλος των εκπαιδευτικών περιοδικών στους
κοινωνικοπολιτικούς αγώνες στην εκπαίδευση έγιναν αντικείµενο προβληµατισµού,
αναζήτησης και συζήτησης.
Το παρόν κείµενο που προτάσσουµε στα Πρακτικά του Συνεδρίου των οποίων
αναλάβαµε την επιµέλεια, δεν σκοπεύει να περιγράψει το σύνολο του διαλόγου που
έγινε στα πλαίσιά του. Με δεδοµένο ότι η διατύπωση και η αντιπαράθεση των
απόψεων αποτελεί ένα από τα θεµέλια της ανάπτυξης του κινήµατος της κριτικής
εκπαίδευσης, επιχειρούµε να εµβαθύνουµε σε τρία ζητήµατα που αλληλοσυνδέονται
και απασχόλησαν πολλές από τις εισηγήσεις, ζητήµατα τα οποία αντιλαµβανόµαστε
ως κοµβικά στην παρούσα συγκυρία: α) τον χαρακτήρα και τις συνέπειες της κρίσης,
β) την αντιµετώπιση της νεοφιλελεύθερης-νεοσυντηρητικής επίθεσης από την κριτική
εκπαίδευση και γ) την αναζήτηση χειραφετικών προοπτικών για την εκπαίδευση. Με
αυτό τον τρόπο θεωρούµε ότι συµβάλλουµε µε πιο ουσιαστικό και γόνιµο τρόπο στη
διεύρυνση και την εµβάθυνση του διαλόγου για την ανάπτυξη της κριτικής
εκπαίδευσης, ο οποίος θα συνεχιστεί στο 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο τον Ιούνη του 2015
στην Πολωνία.
Ο χαρακτήρας και οι συνέπειες της κρίσης
Η σύγχρονη οικονοµική κρίση δεν είναι πρωτίστως χρηµατοπιστωτική ή κρίση
χρέους ή κρίση η οποία προκαλείται από την ανεπαρκή ζήτηση ή (σύµφωνα µε µια
πιο απλοϊκή ερµηνεία) κρίση διαφθοράς. Πρωταρχική αιτία της κρίσης είναι η πτώση
του µέσου ποσοστού κέρδους. Με βάση το νόµο της αξίας, η παραγωγή στον
καπιταλισµό θεµελιώνεται στην απόσπαση υπεραξίας από την εργατική δύναµη,
δηλαδή πρόσθετης αξίας από εκείνη που απαιτείται για την αναπαραγωγή της.
Συνεπώς, η (εκµεταλλευτική) σχέση εργασίας-κεφαλαίου προσδιορίζει τη διαδικασία
κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Βασικό πρόβληµα του κεφαλαίου είναι ότι ο
εκσυγχρονισµός των µέσων παραγωγής από τη µια µεριά αυξάνει την
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παραγωγικότητα της εργασίας αλλά, από την άλλη, µειώνει την αξία της εργατικής
δύναµης η οποία, όµως, είναι εκείνη που παράγει υπεραξία σε σχέση µε το σταθερό
κεφάλαιο (εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες κλπ). Αυτή η αντίφαση αποτελεί την αιτία της
πτωτικής τάσης του µέσου ποσοστού κέρδους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
σε σχέση µε τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, στην πρώτη πενταετία του 2000 τα
ποσοστά κέρδους στις Η.Π.Α. ήταν κατά 1/3 µικρότερα, ενώ είχαν ακόµη µεγαλύτερη
πτώση στη Γερµανία και στην Ιαπωνία. Απότοκα της πτώσης του µέσου ποσοστού
κέρδους είναι α) η περαιτέρω συγκεντροποίηση του κεφαλαίου υπό τον έλεγχο µιας
µερίδας του µε σκοπό να αντέξει την πτώση, β) η απαξίωση άλλων µερίδων του, γ)
φαινόµενα υπερσυσσώρευσης (για τα οποία ευθύνονται και η ανεπάρκεια της
ζήτησης από τη µεριά των µισθωτών λόγω της µετατροπής τους σε ανέργους ή της
µείωσης των µισθών τους για να αντισταθµιστεί η πτώση), δ) η ενίσχυση των
οικονοµικών και γεωπολιτικών αντιθέσεων µεταξύ των ιµπεριαλιστικών κρατών και
ε) η µετατόπιση κεφαλαίου στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα (Ρούσης, 2012).
Η νεοφιλελεύθερη – νεοσυντηρητική αναδιάρθρωση, λοιπόν, µπορεί να γίνει
κατανοητή πρωταρχικά ως η απάντηση ισχυρών µερίδων του κεφαλαίου στην
καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας του 1970, πρωταρχική αιτία της οποίας, όπως και
της σηµερινής, ήταν η πτώση του µέσου ποσοστού κέρδους. Πριν από εκείνη την
κρίση, η πλειονότητα των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής
είχε ζήσει τα λεγόµενα «τριάντα ένδοξα χρόνια» (1945-1975) του συνδυασµού της
οικονοµικής ανάπτυξης µε την καθιέρωση του κράτους πρόνοιας. Ήταν ένας
συνδυασµός ο οποίος έθεσε τα υλικά θεµέλια για να εξασφαλιστεί η κοινωνική και
πολιτική συναίνεση που ήταν αναγκαία ώστε οι λαοί αυτών των χωρών να κρατηθούν
µακριά από την επιρροή των ιδεών τις οποίες ενσάρκωνε ο τότε σοσιαλισµός στην
Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα. Όµως, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η
ευφορία της µεταπολεµικής οικονοµικής ανάπτυξης τέθηκε υπό αµφισβήτηση από
κοινωνικά

κινήµατα

στο

εσωτερικό

των

ίδιων

χωρών

και

από

τα

εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αµερική.
Η κοινωνικοπολιτική αµφισβήτηση του καπιταλισµού του τέλους της περιόδου των
τριάντα ένδοξων χρόνων αποτέλεσε βασικό επιχείρηµα που χρησιµοποιήθηκε για να
ενδυναµωθεί και τελικά να επιβληθεί η επιρροή του νεοφιλελευθερισµού στην
πολιτική των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων. Οι µεγάλες αµερικάνικες επιχειρήσεις
και τράπεζες άρχισαν να υποστηρίζουν ενεργητικά τις νεοφιλελεύθερες ιδέες στα
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µέσα της δεκαετίας του 1970 στρέφοντας τη χρηµατοδότησή τους προς ιδεολογικά
οµόλογες δεξαµενές σκέψης, ινστιτούτα, περιοδικά, εφηµερίδες, διανοούµενους,
δηµοσιογράφους και πολιτικούς (Peet, 2010). Μετά την εκλογική επικράτηση της
Margaret Thatcher στη Βρετανία το 1979 και του Ronald Reagan στις Η.Π.Α. το
1980, οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνταγές του νεοφιλελευθερισµού,
έχοντας ήδη εφαρµοστεί από τη στρατιωτική χούντα του Augusto Pinochet ως
αιµατηρό πείραµα στη Χιλή µετά το 1973, εξαπλώθηκαν διεθνώς. Στην εφαρµογή
τους στην Ευρώπη έπαιξαν ενεργητικό ρόλο µε διαφορετικούς τρόπους και σε
διαφορετικούς βαθµούς, εκτός από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις, τα
Σοσιαλδηµοκρατικά, τα Ευρωκοµµουνιστικά και τα Πράσινα κόµµατα (Ροτ &
Παπαδηµητρίου, 2013). Ο νεοφιλελευθερισµός δεν γεννήθηκε ως αποτέλεσµα των
διαθέσεων κάποιων «µαθητευόµενων µάγων» και δεν επικράτησε λόγω του
υποκειµενισµού µιας κάστας πολιτικών «Φρανκεστάιν», αλλά «είναι κάτι πολύ
περισσότερο: είναι έκφραση της δοµικής ανάγκης του κεφαλαίου να απαντήσει στην
πτώση του µέσου ποσοστού κέρδους µέσω της επέκτασής του σε κάθε δραστηριότητα
και σε κάθε τοµέα» (Μπογιόπουλος, 2011, σ.75). Όπως αργότερα παραδέχθηκε ο
Alan Budd, βασικός οικονοµικός σύµβουλος της Thatcher, «οι πολιτικές της
δεκαετίας του 1980 για τη µείωση του πληθωρισµού µέσω της συµπίεσης της
οικονοµίας και των δηµόσιων δαπανών αποτελούσαν το µανδύα του χτυπήµατος των
εργαζοµένων» για να δηµιουργηθεί ένας βιοµηχανικός εφεδρικός στρατός, ώστε να
υποβαθµιστεί η δύναµη της εργασίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους οι καπιταλιστές
(Harvey, 2010).
Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι αν και οι κρίσεις οφείλονται πρωταρχικά στις ενδογενείς
αντιφάσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και, πιο συγκεκριµένα, στην
πτώση του µέσου ποσοστού κέρδους, σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωσή τους παίζει (σε
κάθε συγκυρία) η έκβαση των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων, όπως
φαίνεται από όσα προαναφέρθηκαν µε σύντοµο τρόπο -κάθε κρίση διαµορφώνεται
από αυτές τις συγκρούσεις αλλά και αποτελεί έδαφος διεξαγωγής νέων, πρώτα απ’
όλα για την κατανοµή των συνεπειών της. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε, επίσης µε
σύντοµο τρόπο, σε ορισµένες πλευρές της σύγχρονης καπιταλιστικής κρίσης οι οποίες
σχετίζονται, κυρίως, µε την κατανοµή των συνεπειών της ανάµεσα στις κοινωνικές
τάξεις και ανάµεσα στα κράτη, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Από τη δεκαετία του 1980 και µετά, οι κάθε είδους ανισότητες αυξήθηκαν
κατακόρυφα, γεγονός που αναγνωρίστηκε ακόµα και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο το 2007. Η συµβολή του νεοφιλελευθερισµού στη µεγέθυνση των ανισοτήτων
είναι εµφανής και συνεχίζει να υλοποιείται µε την επίθεση εναντίον κάθε µορφής
προστασίας της εργασίας, µε την υποχώρηση της προοδευτικότητας των φόρων, µε
τη συνεχή πτώση του µεριδίου των µισθών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των
χωρών, µε την αύξηση του χρόνου εργασίας, µε την εξοντωτική εκµετάλλευση των
παράνοµων µεταναστών και µε την αύξηση των κερδών. Για παράδειγµα, το 1976
στις Η.Π.Α. το 1% των πιο πλούσιων εισέπραττε το 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ). Το 2008, το ίδιο ποσοστό πλουσίων του πληθυσµού εισέπραττε το
23,5% του ΑΕΠ της ίδιας χώρας (Κοτζιάς, 2012, Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη, 2010,
Τσαφογιάννης, 2010).
Η τιτλοποίηση, τα δάνεια µε εγγύηση χρεών (CDO) και τα συµβόλαια ανταλλαγής
πιστωτικού κινδύνου (CDS), δηλαδή τα λεγόµενα παράγωγα, αυξήθηκαν υπέρµετρα.
Τα CDS έφτασαν το 2009 στα 636,4 τρις, ποσό δεκαπλάσιο της παγκόσµιας
παραγωγής, ενώ το 2000 ήταν µόνο 100 τρις δολάρια. Το 2010 η αξία των παντός
είδους χρηµατοπιστωτικών παραγώγων έφτασε τα 1020 τρις δολάρια ενώ το
παγκόσµιο

ΑΕΠ ανερχόταν µόλις

σε

62

τρις

δολάρια.

Η

ανεξέλεγκτη

χρηµατοπιστωτική κερδοσκοπία συγκρότησε µια εικονική, χάρτινη οικονοµία των
συναλλαγών στα χρηµατιστήρια αξιών και παραγώγων, στα χρηµατιστήρια
εµπορευµάτων και στις αγορές συναλλάγµατος. Έτσι, η έκρηξη της φούσκας των
ακινήτων στις Η.Π.Α. το 2007 είχε καταστρεπτικές συνέπειες: οι ζηµιές των
αµερικάνικων εταιρειών έφτασαν τα 14,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια, 5,5 εκατοµµύρια
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, κάθε νοικοκυριό έχασε κατά µέσο όρο 5.800
δολάρια, η αξία των ακινήτων από 13 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2006 έπεσε στα
8,8 το 2008, ενώ τα αποταµιευτικά και επενδυτικά στοιχεία των συντάξεων
µειώθηκαν κατά 1,2 τρισεκατοµµύρια, µε αποτέλεσµα η παρούσα κρίση να
συγκρίνεται µε εκείνη του 1929. Μάλιστα, σύµφωνα µε ορισµένους αναλυτές, η
σύγχρονη κρίση είναι βαθύτερη, αφού η πτώση της παγκόσµιας παραγωγής, ιδίως της
βιοµηχανικής, υπερβαίνει την αντίστοιχη της πρώτης φάσης της κρίσης του 1929,
φτάνοντας το 42%, ενώ οι χρηµατιστηριακές απώλειες ανέρχονται στο 50%.
Εκατοµµύρια εργαζοµένων καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες της κατίσχυσης
των νεοφιλελεύθερων δογµάτων, της συνεχούς συρρίκνωσης του προνοιακού και
v

επενδυτικού

ρόλου

του

κράτους,

των

αναρίθµητων

απελευθερώσεων

και

απορυθµίσεων, ενώ οι πραγµατικοί υπεύθυνοι επιβραβεύονται µε τεράστιες
επιδοτήσεις. Έτσι, στην περίοδο της κρίσης, όσοι διαθέτουν πάνω από ένα
εκατοµµύριο δολάρια (υπολογίζονται ότι είναι 11 εκατοµµύρια άτοµα) κατέχουν
ιδιοκτησία 42,7 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, δηλαδή το 1/6.600 του παγκόσµιου
πληθυσµού διαθέτει σχεδόν το 1/10 του παγκόσµιου πλούτου (Αντωνοπούλου, 2008,
Βατικιώτης,

2010,

Βεργόπουλος,

2011,

Κοτζιάς,

2012,

Μελάς,

2011,

Παπακωνσταντίνου, 2013, Τόλιος, 2011).
Η άνοδος του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου συνδυάστηκε µε τη µετακίνηση της
παραγωγής προς την Ασία λόγω της ίδρυσης βιοµηχανικών µονάδων των
πολυεθνικών εταιρειών. Σηµαντικές ποσότητες ευρωπαϊκού, αµερικάνικου και
ιαπωνικού βιοµηχανικού κεφαλαίου µετανάστευσαν σε ασιατικές (κυρίως) χώρες
αναζητώντας φτηνή εργασία και ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Ένδειξη της
οικονοµικής ανόδου της Ασίας, η οποία συνδυάστηκε µε την αύξηση της άνισης
κατανοµής του πλούτου, είναι η µεγέθυνση του αριθµού των εκατοµµυριούχων της
που έφτασαν τα τρία εκατοµµύρια, κατέχοντας περιουσία 9,7 τρισεκατοµµυρίων
δολαρίων

και

ξεπερνώντας

για

πρώτη

φορά

εκείνη

της

Ευρώπης

(9,5

τρισεκατοµµύρια δολάρια). Η πλειονότητα των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και της
Βόρειας Αµερικής µετατράπηκαν σε οικονοµίες µε διογκωµένους τοµείς υπηρεσιών
και εµπορίου (στις Η.Π.Α. πάνω από το 50% του πληθυσµού δεν ασχολείται µε την
παραγωγή αγαθών), δοµικής ανεργίας και κατανάλωσης η οποία στηρίζεται σε
δάνεια. Εξαίρεση αποτελεί η Γερµανία που, έχοντας περιορίσει το κόστος εργασίας,
αντέχει στο διεθνή ανταγωνισµό, παράγοντας ακριβότερα αλλά ποιοτικά προϊόντα
και ελέγχοντας σε µεγάλο βαθµό την ισοτιµία του ευρώ ανάλογα µε τις δικές της
ανάγκες. Αντίθετα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η παραγωγή µειώνεται, αφού τα
προϊόντα τους δεν µπορούν να είναι ανταγωνιστικά έναντι των ποιοτικότερων
γερµανικών ή των φτηνότερων κινεζικών. Επίσης, παρά το ότι το 86% των
γερµανικών πλεονασµάτων προέρχεται από τις εµπορικές ανταλλαγές εντός της
ευρωζώνης, η Γερµανία εµφανίζεται ως βασικός υποστηρικτής της λιτότητας,
οδηγώντας στην ύφεση τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, προτιµώντας να αποθησαυρίζει τα
πλεονάσµατα και επιβάλλοντας την αυξανόµενη απόκλιση αντί της σύγκλισης στη
γηραιά ήπειρο (Αντωνοπούλου, 2008, Βεργόπουλος, 2011, Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη,
2011, Τσαφογιάννης, 2010).
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Στο έδαφος της σύγχρονης οικονοµικής κρίσης, η διαδικασία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης έχει πλέον µετατραπεί σε διαδικασία οικοδόµησης µιας ένωσης χωρών
υπό την πρωτοκαθεδρία της Γερµανίας. Η συνθήκη του Μάαστριχτ, επιβάλλοντας
στις χώρες-µέλη τους ίδιους στόχους, δεν οδήγησε στην υπερεθνική σύγκλιση. Η
οικονοµική

και

νοµισµατική

ενοποίηση,

αναγορεύοντας

σε

δόγµα

την

αντιπληθωριστική πολιτική και την πτώση των επιτοκίων, καθώς και τον περιορισµό
των ελλειµµάτων και του χρέους του δηµοσίου, συνεπάγεται την ονοµαστική και
µόνο, όχι την πραγµατική σύγκλιση των οικονοµιών, αφού η σταθερότητα των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε χώρες µε διαφορετική δοµή οικονοµιών και
διαφορετική ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε απόκλιση των πραγµατικών ισοτιµιών. Για
τα τµήµατα του κεφαλαίου που διέθεταν µειωµένη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς
αγορές, το αντάλλαγµα για να διατηρηθεί η ενότητα του κεφαλαίου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ήταν η λιτότητα δίχως χρονικά όρια. Η Γερµανία δεν επιδιώκει σήµερα να
ενισχύσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχύσει τη δική της
οικονοµία, διολισθαίνοντας σε µια παραλλαγή του παραδοσιακού εθνικισµού.
Ουσιαστικά, χρησιµοποιώντας την κρίση, η κυρίαρχη τάξη της Γερµανίας
αναδιατάσσει τη γεωµετρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθώντας πιο αποφασιστικά
την ιδέα της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων (χαρακτηριστικό είναι ότι οι
µηχανισµοί διαχείρισης της κρίσης -EMSF και EFSF- δεν λειτουργούν όπως οι άλλοι
θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση την τυπική ισοτιµία όλων των κρατώνµελών, αλλά υπό την κυριαρχία εκείνων που έχουν τον υψηλότερο βαθµό
αξιολόγησης

της

πιστοληπτικής

τους

ικανότητας).

Τα

κοινοτικά

όργανα

επιβεβαιώνουν κατά κανόνα προειληµµένες αποφάσεις του γαλλογερµανικού άξονα,
στον οποίο πρωτεύοντα ρόλο παίζει η Γερµανία που επιβάλλει συστηµατικά τους
βασικούς κανόνες της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας. Επιθυµεί να ελέγχει τη
συµµόρφωση των υπόλοιπων χωρών στις δικές της οικονοµικές και πολιτικές
επιλογές, προωθώντας την ελεγχόµενη υποβάθµιση των ελλειµµατικών χωρών της
ευρωπαϊκής περιφέρειας και απειλώντας τες µε το φάσµα της χρεοκοπίας. Με αυτό
τον τρόπο πιέζει τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν το
δρόµο που ακολούθησε η δική της κυρίαρχη τάξη, δηλαδή το δρόµο της ριζικής
µείωσης των µισθών και των συντάξεων, της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης,
της υποβάθµισης της παιδείας και της προώθησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων
απόκτησης δεξιοτήτων (Κοτζιάς, 2012, 2013, Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη, 2011).
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Παράλληλα µε τη διαδικασία µετατροπής των σχέσεων ανάµεσα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκιαγραφήθηκε προηγουµένως, στο εσωτερικό τους η
δηµοκρατία συρρικνώνεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για µια γενική τάση η
οποία αφορά την πλειονότητα των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας
Αµερικής στην περίοδο της νεοφιλελεύθερης-συντηρητικής αναδιάρθρωσης. Βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της τάσης, που ενισχύεται στο έδαφος της σύγχρονης κρίσης,
είναι α) η ριζική µείωση της συµµετοχής των πολιτών τόσο στις κεντρικές πολιτικές
διαδικασίες (κοµµατικές και κοινοβουλευτικές) όσο και σε εκείνες οι οποίες αφορούν
την άσκηση συλλογικών δικαιωµάτων (διαδήλωση, απεργία κλπ), β) η άσκηση
πολιτικής από τεχνοκράτες, ειδικούς της επικοινωνίας και διοικητικά στελέχη, γ) η
αποδυνάµωση της εργατικής τάξης ως παράγοντα άσκησης κοινωνικής επιρροής µε
αποτέλεσµα την απώλεια δικαιωµάτων και κατακτήσεών της, δ) η αποδοχή του
νεοφιλελευθερισµού ως µονόδροµου από το σύνολο των κυβερνητικών κοµµάτων, ε)
η απώλεια της αξιοπιστίας της πολιτικής και η µετατροπή της σε διαχειριστικό έργο
ζ) η υποκατάσταση της στράτευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη από κινήµατα
ταυτότητας και µη κυβερνητικές οργανώσεις και η) η καταστροφή της έννοιας του
«γενικού συµφέροντος» και η εξάπλωση της διαφθοράς (Μπελαντής, 2014).
Η νεοφιλελεύθερη-νεοσυντηρητική επίθεση και η κριτική εκπαίδευση1
Εδώ και τρεις δεκαετίες, όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική
µέχρι την ανώτατη, βρίσκονται στη δίνη της νεοφιλελεύθερης-νεοσυντηρητικής
αναδιάρθρωσης. Εφαρµόζονται νεοφιλελεύθερες πολιτικές και εγχαράσσεται ένα
νεοσυντηρητικό σύστηµα αξιών που υπάγονται στον έλεγχο και την επιρροή των
κυρίαρχων µερίδων της καπιταλιστικής εξουσίας, µε σκοπό να υπηρετηθεί η
µεγέθυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι νεοφιλελεύθερες- νεοσυντηρητικές
πολιτικές ενισχύουν τον ταξικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, καθώς τη µετατρέπουν
σε κοινό εµπόρευµα στη βάση της προσφοράς και της ζήτησης, του κόστους και του
οφέλους. Πλέον, ό,τι συµβαίνει στην εκπαίδευση, από την οργάνωση και τη
λειτουργία της έως το µορφωτικό της αποτέλεσµα, αποτιµάται σε χρήµα.
Οι επιπτώσεις της κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου στον καπιταλισµό
αποτυπώνονται µε σαφήνεια στα χαρακτηριστικά της σχολικής σταδιοδροµίας των
πιο αδύναµων στις επιδόσεις µαθητών, κυρίως γόνων της εργατικής τάξης.
1

Ειδικά στην παρούσα ενότητα επιχειρούµε µια σύνθεση βασικών θέσεων και προβληµατισµών που
παρουσιάζονται σε κείµενα προσκεκληµένων οµιλητών του συνεδρίου.
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Αποτυπώνονται είτε στο ύψος των επιδόσεων και στις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής
ανισότητας που βιώνουν (σχολική διαρροή, σχολική αποτυχία, περιστασιακή
φοίτηση) είτε στην κατ’ αποκλειστικότητα, αυτονόητη επιλογή εκ µέρους τους
χαµηλού κοινωνικού κύρους εκπαιδευτικών διαδροµών (τεχνική εκπαίδευση, κλάδοι
πρώιµης επαγγελµατικής εξειδίκευσης), οι οποίες τους οδηγούν σε χαµηλά
αµειβόµενα και επισφαλή επαγγέλµατα της αγοράς εργασίας.
Ο νεοφιλελευθερισµός στις µέρες µας δεν αρκείται στη µετατροπή των
εκπαιδευοµένων σε «ανθρώπινο κεφάλαιο» αλλά, επιπλέον, αποζητά και τη
µετατροπή κάθε πτυχής της προσωπικότητας σε «πάγιο κεφάλαιο». Επιδιώκει το
σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης να υπόκειται στην εκµετάλλευση της αγοράς,
δηλαδή την καθιστά 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 στην εκµετάλλευση της
ολότητας της υποκειµενικότητας του ατόµου. Αποσκοπούν στην εκµετάλλευση της
«γενικής διάνοιας» που ενυπάρχει σε κάθε άτοµο, η οποία συγκροτείται από τη
διάχυτη κοινωνική γνώση (γλώσσες, κώδικες συµπεριφορών και συµβολικά
συστήµατα) και από τις υποκειµενικές ικανότητες (επικοινωνία, δηµιουργικότητα,
σωµατική, καλλιτεχνική και διανοητική έκφραση, αισθαντικότητα). Το κεφάλαιο
εκµεταλλεύεται κάθε πτυχή της προσωπικότητας του ατόµου και δεν υπάρχει τίποτα
που να συµβαίνει έξω από αυτό, καθώς ενσωµατώνει όλες τις σχέσεις µετατρέποντάς
τες σε εµπόρευµα (Read, 2013). Συνεπώς, η παραγωγή της νεοφιλελεύθερης
υποκειµενικότητας πραγµατοποιείται τόσο εντός της σφαίρας της παραγωγής των
αγαθών όσο και εντός του πλέγµατος των ποικίλων κοινωνικών σχέσεων της
κοινωνικής και πολιτισµικής σφαίρας. Η παραγωγική προσωπικότητα, ως υποχείριο
της αγοράς, διαπλάθεται από το κεφάλαιο το οποίο επεµβαίνει µε τις πολιτικές του
στο σχολείο και στην οικογένεια.
Ειδικότερα, εξετάζοντας την καθηµερινότητα του σχολείου διαπιστώνουµε ότι οι
νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές πολιτικές προωθούν την

επιχειρηµατικοποίησή

του, το συνδέουν άµεσα µε τις ανάγκες της αγοράς, περικόπτουν τις δηµόσιες
δαπάνες και αντικαθιστούν το πρόταγµα της ισότητας µε το κυνήγι της
αποτελεσµατικότητας. Επιβάλλουν τυποποιηµένες µετρήσεις και εθνικά πρότυπα,
µάνατζµεντ και λογοδοσία, µαζί µε το τρίπτυχο αριστεία, επιτυχία και πειθαρχία.
Πριµοδοτούν τον ανταγωνισµό των ιδρυµάτων, καθώς και τον ανταγωνισµό και τον
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ατοµικισµό των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Έτσι, διευρύνουν το µορφωτικό
χάσµα µεταξύ των κυρίαρχων και των εκµεταλλευόµενων και καταπιεζόµενων
κοινωνικών τάξεων και στρωµάτων και «φυσικοποιούν» τις εκπαιδευτικές
ανισότητες. Παράλληλα, υποβαθµίζουν το έργο των εκπαιδευτικών, καθώς
εµπεδώνουν τον διαχωρισµό της σύλληψης από την εκτέλεση της εργασίας στο
σχολείο, καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς εκτελεστικά όργανα και ενοχοποιώντας
τους για τη σχολική αποτυχία.
Οι νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές πολιτικές στην εκπαίδευση δεν είναι απλά ένα
εργαλείο άσκησης εξουσίας στη βάση των κανονιστικών αρχών και των δογµάτων
της ελεύθερης αγοράς, που όπως έχει αποδειχθεί συµβάλλουν στην κοινωνική
αναπαραγωγή υπέρ των κυρίαρχων και ενισχύουν την ανισότητα, αλλά, επιπλέον,
ενισχύουν τον ρόλο του σχολείου ως µηχανισµού πειθαρχικής εξουσίας και ελέγχου.
Συγκεκριµένα, οι συντηρητικές διδακτικές πρακτικές, η ποσοτικοποιηµένη,
πραγµοποιηµένη και κατακερµατισµένη γνώση, τα τεχνοκρατικά δοµηµένα
αναλυτικά προγράµµατα, η µηχανοποίηση και ο αυτοµατισµός της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και η εµµονή στην αποτελεσµατικότητα, η µονοδιάστατη και παθητική
µάθηση, η τεχνολογία των ανταγωνιστικών εξετάσεων, η εργαλειοποίηση των
ικανοτήτων, οι σχέσεις αυθεντίας και ιεραρχίας, η ακαµψία των σχολικών κανόνων
και απαιτήσεων, τελικά το σύνολο της σχολικής κουλτούρας, διαπερνώνται και
ανασυγκροτούνται από αγοραίες λογικές. Οι νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές
πολιτικές επιχειρούν να διαµορφώσουν ολοκληρωτικά, στην παραµικρή λεπτοµέρεια,
την προσωπικότητα των µαθητών και των εκπαιδευτικών, ώστε να αποδέχονται την
προπαγάνδα των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων, κοµβικά σηµεία της οποίας είναι ότι
α) η κατοχή του πλούτου αποτελεί ζήτηµα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας και εκείνοι
που αξίζουν τον κατέχουν δίκαια, γεγονός που θα επιφέρει πρόοδο και ανάπτυξη και,
συνεπώς, τίθεται ως αναγκαιότητα ο έλεγχος και η ιδιοκτησία των δηµόσιων αγαθών
από ιδιώτες και β) ο παραγόµενος πλούτος θα διαχυθεί από πάνω προς τα κάτω και
θα φέρει ασφάλεια, ευηµερία και ευκαιρίες στη µεσαία και την εργατική τάξη.
Με αυτούς τους τρόπους, η εκπαίδευση µετατρέπεται σε πράγµα και γίνεται
τραπεζική µεταβίβαση γνώσης. Απογυµνώνεται από το ανθρωπιστικό της
περιεχόµενο και από την ανάπτυξη ζωντανής σχέσης µε τους µαθητές, καθώς ταυτίζει
το είναι µε το έχειν. Πρόκειται για µια εκπαιδευτική νεκροφιλία που σκοπό έχει να
διαπαιδαγωγηθεί το άτοµο µε βάση τη λογική και τις αξίες της επιχείρησης. Ένα
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σχολείο τέτοιου είδους διαπλάθει τον διαχειρίσιµο άνθρωπο, ο οποίος µαθαίνει να
βρίσκεται σε επαγρύπνηση και υπό συνεχή επιτήρηση, γίνεται κενός από
υποκειµενικότητα και απανθρωπισµένος, υπάκουος και µονίµως έτοιµος να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου.
Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να αντιπαρατεθούν και να δράσουν, έχοντας
κατά νου ότι οι σχέσεις εκπαίδευσης και κοινωνίας δεν είναι σχέσεις µηχανικής
αντιστοιχίας, αλλά διαλεκτικές, ιστορικές και αντιφατικές. Εποµένως, οφείλουν να
κατανοήσουν ότι η αναπαραγωγή της κοινωνικής ιεραρχίας µέσω της εκπαίδευσης
και η διαµόρφωση της προσωπικότητας των µαθητών δεν είναι διαδικασίες που
εκτελούνται αποκλειστικά βάσει των προδιαγραφών των σχολικών προγραµµάτων,
αλλά εµπεριέχουν συγκρούσεις και αντιστάσεις και, επιπλέον, να συνειδητοποιήσουν
ότι η εκπαίδευση στον καπιταλισµό δεν µπορεί να αποτελέσει όργανο ριζικού
κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού.
Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί, αντλώντας έµπνευση και αρχές από την απελευθερωτική
παιδαγωγική του Paulo Freire και από οπτικές της κριτικής παιδαγωγικής που
αξιοποιούν την παράδοση του Μαρξισµού, χωρίς να χάνουν το κουράγιο τους,
χρειάζεται να αγωνιστούν για να διατηρήσει η εκπαίδευση τον δηµόσιο και δωρεάν
χαρακτήρα της, αλλά και να αποκτήσει ένα ολιστικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενο
που συνδυάζει τη θεωρητική µε την πρακτική µάθηση. Να εργαστούν για να
δηµιουργήσουν ή να ενισχύσουν τους δεσµούς τους µε εναλλακτικά εκπαιδευτικά
δίκτυα. Να αναγνωρίσουν την αξία του βιωµένου κόσµου των µαθητών που
προέρχονται από τις εκµεταλλευόµενες και καταπιεζόµενες κοινωνικές τάξεις, να τον
κατανοούν ιστορικά και κοινωνικά και να τον αξιοποιούν στη διδασκαλία τους, η
οποία περιλαµβάνει αλληλένδετα τη θεωρητική γνώση, τη γνώση της πρακτικής και
την κριτική κατανόηση και επεκτείνεται στην εκµάθηση τεχνικών µελέτης, τρόπων
µάθησης και σκέψης, καθώς και στην άσκηση κριτικής στην εξουσία. Οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να αποτελούν καθοδηγητές των µαθητών τους ανοίγοντας
ορίζοντες µόρφωσης, αγώνα και πολιτικής χειραφέτησης.
Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί ως επαναστάτες, χρειάζεται να έχουν επίγνωση της
πλευράς που έχουν επιλέξει ως οργανικοί διανοούµενοι, την πλευρά της εργατικής
τάξης. Και αυτό γίνεται όταν µέσα από τη συνειδητοποίηση των δικών τους
θεµελιωδών κοινωνικών συµφερόντων ως µέρους των στρατηγικών συµφερόντων της
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µισθωτής εργασίας, αγωνίζονται για τη χειραφέτησή της και για τη χειραφέτηση του
συνόλου της κοινωνίας. Όταν στρέφονται στη θεωρία του Marx, εµβαθύνουν στην
υλιστική αντίληψη της ιστορίας και συµβάλλουν ώστε να αναδειχθεί η
ριζοσπαστικότητα της εργατικής δύναµης και να ιδωθεί η εκπαίδευση ως συνειδητή
και σκόπιµη παραγωγική εργασία ανάπτυξης δυνατοτήτων και οικοδόµησης
ανθρώπινων ικανοτήτων µέσα από την κατανόηση των ταξικών συγκρούσεων. Τότε
κάνουν ένα ουσιαστικό και αποφασιστικό βήµα για να αµφισβητηθεί το κυρίαρχο
αφήγηµα για το τέλος της ιστορίας και να συγκροτηθεί η δράση για την ανατροπή του
καπιταλισµού.
Στα πλαίσια της αντι-ηγεµονικής τους παιδαγωγικής, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί ως
οργανικοί διανοούµενοι των καταπιεζόµενων και εκµεταλλευόµενων εξανθρωπίζουν
την παιδαγωγική σχέση, αποκαλύπτουν τον κανονιστικό λόγο του σχολείου ο οποίος
εµπεριέχεται στην κουλτούρα του σχολικού µηχανισµού, δηλαδή στη σχολική γνώση,
στις παιδαγωγικές πρακτικές, στις συµπεριφορές, στις χειρονοµίες, στις σκέψεις,
στους ρητούς και άρρητους κανόνες, στα έθιµα, στις εξουσίες, στο σχεδιασµό του
σχολικού

κτηρίου,

παράγοντας

σχέσεις

κυριαρχίας

και

υπακοής,

σχέσεις

ανταγωνιστικές και ατοµικιστικές, σχολική ανισότητα και εκπαιδευτικό αποκλεισµό.
Έτσι, οι µαθητές διαµορφώνονται διαλεκτικά από κριτικούς εκπαιδευτικούς
διανοούµενους ως επαναστατικά υποκείµενα, όταν οικοδοµούν αφενός την ταξική
τους συνείδηση µέσα από την ανάπτυξη της επίγνωσης για την ταξική τους θέση, τις
κυρίαρχες σχέσεις και ιδέες και, αφετέρου, όταν αποκτούν επίγνωση των ποικίλων
ανταγωνισµών στην καπιταλιστική κοινωνία και των εκφάνσεών τους στη
καθηµερινή ζωή, καθώς και των δυνατοτήτων παρέµβασης και δράσης µε σκοπό τον
ριζικό µετασχηµατισµό των κοινωνικών σχέσεων.
Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί παρεµβαίνουν και δρουν στα συνδικάτα των
εργαζόµενων στην εκπαίδευση και στις οργανώσεις της εργατικής τάξης, στους
γονείς και στους µαθητές, εστιάζοντας στην εκπαίδευση των εκµεταλλευόµενων και
καταπιεζόµενων κοινωνικών τάξεων, τόσο µέσα όσο και έξω από τα σχολεία και τα
πανεπιστήµια, σε ποικίλες σφαίρες της κοινωνικής ζωής και δράσης. Ειδικότερα, οι
κριτικοί εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για να αναιρούν την επιβολή της καπιταλιστικής
εξουσίας, των πατερναλιστικών και ιεραρχικών σχέσεων και αναπτύσσουν την
ιδεολογική κριτική στις πρακτικές που συµβάλλουν στην κοινωνική αναπαραγωγή. Η
ολόπλευρη ανάπτυξη του δυναµικού των µαθητών, το άκουσµα των φωνών τους,
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αλλά και το άκουσµα των φωνών των εκπαιδευτικών που υπερασπίζονται τις
θεµελιώδεις ανάγκες τους, είναι το πρώτο τους µέληµα. Επίσης, ενισχύουν τις σχέσεις
τους µε τις κοινότητες για τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών
αγαθών, όπως και για τη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου µε τη συµµετοχή των
εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών.
Προς αναζήτηση χειραφετικών προοπτικών για την εκπαίδευση
Στις συνθήκες ταξικής διάσπασης της ανθρωπότητας και κυριαρχίας σχέσεων
εκµετάλλευσης του κόσµου της µισθωτής εργασίας από το κεφάλαιο, η αναζήτηση
χειραφετικών προοπτικών για την εκπαίδευση συνιστά οργανικό στοιχείο του
στοχασµού σχετικά µε την προοπτική και τα χαρακτηριστικά της χειραφετηµένης
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σε µια τέτοια κοινωνία, οι άνθρωποι θα µπορέσουν να
οικειοποιηθούν τις αλλοτριωµένες δυνάµεις τους, να καταστήσουν τα επιτεύγµατα
της κοινωνικής εργασίας συλλογικό τους πλούτο και την ελεύθερη ανάπτυξη κάθε
προσωπικότητας προϋπόθεση της ελεύθερης ανάπτυξης όλων.
Η τεράστια σηµασία της εκπαίδευσης για την χειραφέτηση της ανθρωπότητας µπορεί
να αποκαλυφθεί µόνο µετά την κατάργηση των κεφαλαιοκρατικών και ευρύτερα
ταξικών σχέσεων παραγωγής, δηλαδή µόνο σε µια σοσιαλιστική κοινωνία στην οποία
κυριαρχεί η κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και η συλλογική διαχείρισή
τους από τους εργαζόµενους. Με άλλα λόγια, η σηµασία της εκπαίδευσης για τη
θεµελιώδη ανάπτυξη των ανθρώπων, των δηµιουργικών πτυχών και δυνατοτήτων
τους, συνδέεται αποφασιστικά µε την κατάργηση των σχέσεων ιδιοκτησίας που
αναπαράγουν την αλλοτρίωση των εργαζοµένων, καθώς και µε τη διαδικασία, τα
µέσα και το αποτέλεσµα της εργασιακής τους δραστηριότητας. Η εκπαίδευση αποκτά
πρωτόγνωρη σπουδαιότητα για τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας όταν οι
εργαζόµενοι, έχοντας ενώσει τις παραγωγικές δυνάµεις της κοινωνίας, καθίστανται τα
υποκείµενα της διαχείρισης-διεύθυνσής τους.
Ακριβώς αυτή είναι η εξαιρετικής σηµασίας προοπτική, η χειραφέτηση της εργασίας.
Είναι η ριζική αλλαγή της θέσης και του ρόλου των εργαζόµενων στο σύστηµα της
υλικής παραγωγής, που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης- ανάπτυξης της
προσωπικότητάς τους. Αλλαγή που απαιτεί τη ριζική αναβάθµιση της εκπαίδευσής
τους ως σκόπιµης, µεθοδικά οργανωµένης, συστηµατικής και κλιµακούµενης
διαδικασίας µετάδοσης και παραγωγής γνώσεων, διαµόρφωσης ικανοτήτων και
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καλλιέργειας της προσωπικότητας στις ουσιαστικότερες πτυχές της. Η αναγκαιότητα
ριζικής αναβάθµισης της εκπαίδευσης σε µια σοσιαλιστική κοινωνία απορρέει
πρωτίστως από το γεγονός ότι µόνο εξαιρετικά αναπτυγµένοι και συνειδητοποιηµένοι
εργαζόµενοι µπορούν να θέσουν υπό τον συλλογικό έλεγχό τους τις παραγωγικές
δυνάµεις που εµφανίστηκαν στην καπιταλιστική κοινωνία µε την είσοδό της στο
στάδιο

της

βιοµηχανικής

και,

σήµερα

πλέον,

της

επιστηµονικο-τεχνικής

επανάστασης. Όπως σηµείωναν στην εποχή τους οι Μαρξ και Ένγκελς, οι δυνάµεις
αυτές είναι τόσο ισχυρές και πολύπλοκες ώστε «µόνο άτοµα που αναπτύσσονται
ολόπλευρα µπορούν να τις αφοµοιώσουν, δηλαδή µπορούν να τις κάνουν ελεύθερη
δραστηριότητα της ζωής τους» (Μαρξ & Ενγκελς, 1979: 189).
Συνεπώς, η εκπαίδευση της χειραφετηµένης κοινωνίας θα πρέπει να εµπεριέχει το
οργανικό συνταίριασµα της φυσικής κουλτούρας µε την απόκτηση θεµελιωδών
γνώσεων για τη φύση, την τεχνολογία και την κοινωνία, την καλλιέργεια

της

ικανότητας διαλεκτικής σκέψης, την ηθική και αισθητική αγωγή, καθώς και την
ανάπτυξη της φιλοσοφικής µορφής της συνείδησης. Σήµερα, η παραγωγική
δραστηριότητα κατατείνει σε αυτό που ο Μαρξ όριζε ως τάση εξόδου του ανθρώπου
από την άµεση συµµετοχή στις παραγωγικές διαδικασίες µε βάση τις φυσικέςσωµατικές του δυνάµεις, καθώς και την ανάδυση της γενικής διάνοιας, δηλαδή των
γνώσεων και των διανοητικών ικανοτήτων των εργαζόµενων ως

βασικής

παραγωγικής δύναµης (Μαρξ, 1990). Έτσι, η ικανότητα των σύγχρονων εργαζόµενων
να αναλάβουν τη συλλογική διεύθυνση των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας θα
εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την κατοχή επιστηµονικών γνώσεων, τόσο
αυτών που αφορούν στις γενικές επιστηµονικές θεωρίες όσο και εκείνων που
αφορούν στις τεχνολογικές εφαρµογές τους.
Η καθολική και ευρεία εξοικείωση των ανθρώπων µε τα σύγχρονα επιτεύγµατα της
τεχνολογίας αποτελεί προϋπόθεση για να κατανοήσουν τις χειραφετικές δυνατότητες,
αλλά και τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες παραγωγικές δυνάµεις και
να συµµετέχουν στη συλλογική-κοινωνική διαχείρισή τους. Αυτή όµως η εξοικείωση
αποκτά σήµερα περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, παρά άµεσα πρακτικό-εµπειρικό.
Όσον αφορά τη σηµασία της εργασιακής αγωγής µε την έννοια της χειρωνακτικής
δραστηριότητας των νέων για την άσκηση και ανάπτυξη των πρακτικών τους
ικανοτήτων, αυτή, σε συνθήκες διευρυνόµενης διανοητικοποίησης της εργασίας,
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παίρνει αναπόφευκτα τη µορφή της ποικιλόµορφης χειροτεχνικής-καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης.
Εποµένως, η µετατροπή της επιστήµης σε άµεση παραγωγική δύναµη και ο αγώνας
για τη χειραφέτηση της εργασίας µε τη µετατροπή των εργαζοµένων σε αυθεντικούς
διαχειριστές των παραγωγικών δυνάµεων και διαδικασιών της κοινωνίας, µάς
υποχρεώνει να αντιλαµβανόµαστε τη µόρφωση στο σχολείο του µέλλοντος ως
διαδικασία όχι µόνο απόκτησης γνώσεων, αλλά και διαµόρφωσης των θεµελιωδών
διανοητικών ικανοτήτων των ανθρώπων. Παράλληλα βεβαίως, µε την φυσική αγωγή
του σώµατος, όπου η φυσική αγωγή γίνεται αντιληπτή ως φυσική κουλτούρα, δηλαδή
όχι µόνο ως εξάσκηση συγκεκριµένων σωµατικών δυνάµεων, αλλά και ως σφαιρική
βελτίωση της κινητικής δραστηριότητας του σώµατος και της ψυχοφυσιολογικής του
ευεξίας, ως καλλιέργεια ενός συνειδητά ενεργητικού-υγιούς τρόπου ζωής.
Αναφορικά µε το κατεξοχήν διανοητικό µέρος της µόρφωσης, το σχολείο

µιας

χειραφετηµένης κοινωνίας του µέλλοντος, όπως µπορεί κανείς να το αντιληφθεί και
να το προτάξει στις σηµερινές συνθήκες, δεν µπορεί παρά να µορφώνει τη νέα γενιά,
περνώντας από την αυθόρµητη, αισθητήρια, εµπειρική γνώση στην επιστηµονική
θεωρητική σύλληψη του ανθρώπινου κόσµου. Η αυθόρµητη-εµπειρική γνώση του
κόσµου κυριαρχούσε στο µεγαλύτερο µέρος της µέχρι τώρα ιστορικής εξέλιξης της
ανθρωπότητας. Προσφερόταν για κατεξοχήν επιδερµική επίγνωση, εγκλωβισµένη
στη φαινοµενικότητα των πραγµάτων, η οποία δεν επέτρεπε τη µετάβαση των
ανθρώπων από την προσπάθεια προσαρµογής στην περιρρέουσα πραγµατικότητα
στον ριζικό µετασχηµατισµό της. Όµως, η γνώση που συνάδει προς την προοπτική
ανάδειξης των εργαζόµενων σε αυτενεργά συλλογικά υποκείµενα της παραγωγικής
δραστηριότητας και του κοινωνικού µετασχηµατισµού συνίσταται οπωσδήποτε στη
θεωρητική-διαλεκτική σύλληψη των αντικείµενων, στην κατανόηση και εννοιακή
αναπαράσταση των ουσιωδών αλληλεπιδράσεων-αντιφάσεων οι οποίες καθορίζουν
τη γέννηση, διαµόρφωση, εξέλιξη και αλλαγή τους.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η καλλιέργεια της διαλεκτικής-θεωρητικής σκέψης
προϋποθέτει την ικανότητα κατανόησης των νόµων που διέπουν την

ίδια τη

γνωσιακή δραστηριότητα, δηλαδή την ικανότητα αναστοχασµού επί των ιδεώνεννοιών και των διαδικασιών σχηµατισµού τους. Συνακόλουθα, η διδασκαλία µε
διαλεκτικό τρόπο της συσσωρευµένης γνώσης, σε συνάρτηση µε την καλλιέργεια της
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ίδιας της ικανότητας προς διαλεκτική σκέψη, συνδέεται στενά µε τον αναστοχασµό
και τη διδασκαλία του ίδιου του γίγνεσθαι των γνώσεων, της γενικής πορείας της
ανθρωπότητας. Εννοούµε τη µετάβαση από την αφετηριακή, αισθητηριακά
συγκεκριµένη και συνάµα χαώδη-συγκεχυµένη σύλληψη του κόσµου, προς τη
διάκριση διαφορετικών αντικειµένων και την ανάλυση

των πτυχών τους, των

επιµέρους σχέσεών τους και, στη συνέχεια, προς την προσπάθεια σύνθεσης και
εννοιακής αναπαράστασης της ολότητας των διαλεκτικών σχέσεων οι οποίες διέπουν
συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και καθορίζουν την εξέλιξή τους.
Το σχολείο που συνάδει προς µια σοσιαλιστική κοινωνία συντροφικών-αλληλέγγυων
σχέσεων δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στη µετάδοση γνώσεων που αφορούν τα
θεµελιώδη πεδία των επιστηµών της φύσης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Θα
πρέπει να συµβάλλει αποφασιστικά και στην καλλιέργεια της συνείδησης, µε τη
στενή σηµασία της λέξης, δηλαδή µε τη σηµασία της συνειδητοποίησης του εαυτού
ως υποκειµένου στη σχέση του µε τους άλλους ανθρώπους-υποκείµενα. Πρόκειται
για τη συνειδητοποίηση του κοινωνικού δεσµού µε τους άλλους ανθρώπους ως
δεσµού ο οποίος, στο πλαίσιο των ιστορικά αντικειµενικών καθορισµών του,
προϋποθέτει τη σκόπιµη δράση των ανθρώπων για τη διατήρηση και ανάπτυξή του. Η
συνειδητοποίηση του εαυτού ως υποκειµένου αφορά στην καλλιέργεια της ηθικής,
αισθητικής και φιλοσοφικής µορφής της συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτών των µορφών
συνείδησης, οι άνθρωποι καταπιάνονται µε τα ζητήµατα του νοήµατος, των σκοπών
και του ιδεώδους του βίου. Συνειδητοποιούν τις σχέσεις τους µε τους άλλους, τον
κοινωνικό τους δεσµό ως κάτι για το οποίο οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι, δηλαδή ως κάτι
που καθορίζεται όχι µόνο από αντικειµενικούς παράγοντες (από το γενικό χαρακτήρα
της αλληλεπίδρασης ανθρώπων-φύσης, το γενικό επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας
και του πολιτισµού, τις κυρίαρχες σχέσεις ιδιοκτησίας), αλλά και από τη σκόπιµη
δράση τους ως υποκειµένων-φορέων συνείδησης.
Η ηθική, αισθητική και φιλοσοφική µορφή της συνείδησης αναπτύσσεται σε κάθε
άνθρωπο διαµέσου όλου του φάσµατος των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες άµεσα ή
έµµεσα συµµετέχει, διαµέσου όλων των διαδικασιών αφοµοίωσης των παραδόσεων
της ανθρωπότητας στα πεδία της ηθικής, της αισθητικής και της φιλοσοφίας. Το
σχολείο της χειραφετηµένης κοινωνίας µπορεί να συµβάλει στη διαδικασία
καλλιέργειας της συνείδησης στις παραπάνω µορφές της, πρωτίστως διαµέσου της
προσφοράς στους νέους ανθρώπους συγκεκριµένης κοινωνικής-ηθικής εµπειρίας,
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αποτελώντας οργανωµένη κοινότητα µε βάση τις αρχές της συντροφικότητας και της
αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της, αλλά και διαµέσου της διδασκαλίας και γνώσης
των ανθρωπιστικών σπουδών, της τέχνης, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας, οι
οποίες αποτυπώνουν την εξέλιξη της αυτογνωσίας των ανθρώπων, την αλλαγή των
αντιλήψεών τους για το νόηµα και το ιδεώδες του βίου κατά την ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας.
Στο σχολείο µιας χειραφετηµένης κοινωνίας του µέλλοντος, αποφασιστικός
παράγοντας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, πέραν της διασφάλισης των
καλύτερων υλικών συνθηκών για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, θα είναι
οπωσδήποτε η φροντίδα για τη διαρκή και πολύπλευρη ανάπτυξη της συνείδησης και
της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, εφόσον η µόρφωση ως σκόπιµη,
συστηµατική και κλιµακούµενη εκπαιδευτική δραστηριότητα συνδέεται οπωσδήποτε
µε τον ρόλο της διδασκαλίας και το έργο τους. Μόνο εκπαιδευτικοί που
απολαµβάνουν το έργο τους και αναπτύσσονται εντός αυτού (από ηθική, αισθητική
και νοητική σκοπιά) µπορούν πραγµατικά να συµβάλλουν αποφασιστικά στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών.
Το έργο των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικής σηµασίας, διότι είναι αυτό που
επιτρέπει στους µαθητές να γνωρίσουν όλα όσα υπερβαίνουν τα όρια της
καθηµερινής τους εµπειρίας, όλα όσα βρίσκονται πέραν αυτών που οι µαθητές
µπορούν µόνοι τους να αντιληφθούν. Η αναγκαιότητα και σηµασία της διδασκαλίας
συνίσταται στο γεγονός ότι οι επιστηµονικές θεωρητικές γνώσεις, οι καλλιτεχνικές
παραδόσεις και τεχνοτροπίες, οι φιλοσοφικές ιδέες και εν γένει τα συσσωρευµένα
πολιτισµικά επιτεύγµατα της ανθρωπότητας µπορούν να µεταδοθούν στη νέα γενιά
µόνο διαµέσου της οργανωµένης και συστηµατικής παιδαγωγικής σχέσης µε άλλους
ανθρώπους. Εκτός αυτού, το έργο των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο διότι διαµέσου
της δικής τους διανοητικής δραστηριότητας, κατά τη διδασκαλία µαθηµάτων και υπό
την καθοδήγησή τους, οι µαθητές µυούνται στη διαδικασία της ανάλυσης και
κριτικής εξέτασης ιδεών, µαθαίνουν δηλαδή να σκέπτονται δηµιουργικά. Οι
εκπαιδευτικοί διδάσκουν πραγµατικά όταν σκέπτονται και δηµιουργούν καταστάσεις
διανοητικής δραστηριότητας στις οποίες εµπλέκονται οι µαθητές, όταν καλλιεργούν
στους µαθητές κίνητρα και στόχους µόρφωσης, γνωσιακό ενδιαφέρον, όπως και
ευρύτερους σκοπούς και ιδανικά του βίου. Εποµένως, ας µη µας διαφεύγει το γεγονός
ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν όχι µόνο µε τη σκέψη τους αλλά και µε το σύνολο της
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προσωπικότητάς τους, µε τις ηθικές αρχές, τις αισθητικές αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές
κοσµοθεωρίες, τη στάση ζωής και τα ιδανικά που τους διακρίνουν.
Βέβαια, εάν η πλέον κρίσιµη διάσταση της σκέψης αφορά στην κριτική εξέταση της
ανθρώπινης κατάστασης και στην αναζήτηση δυνατοτήτων και προοπτικών
βελτίωσης-χειραφέτησής της, τότε η πιθανότητα εντός των σηµερινών κυρίαρχων
συνθηκών να σταθούν οι εκπαιδευτικοί στο ύψος της κοινωνικής σηµασίας του έργου
τους συνδέεται στενά µε την στράτευσή τους στην υπόθεση του κριτικού
αναστοχασµού, καθώς και στην υπόθεση του θεωρητικού-ιδεολογικού και
πρακτικού-πολιτικού αγώνα για τη χειραφέτηση της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.
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Σχολική αποτυχία των Ροµά: ένα πρόβληµα βαθιά κοινωνικό
Αβραµίδης Χρήστος
Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Η πληθυσµοί Ροµά αποτελούν αναµφίβολα µία από τις κοινωνικές οµάδες µε το
χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο, κάτι που καθρεφτίζεται και συνδέεται άµεσα µε τα µεγάλα
ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Μετά από χρόνια «ειδικών παρεµβάσεων» της πολιτείας,
εκπαιδευτικών και όχι µόνο, τα ποσοστά αποφοίτησης από την υποχρεωτική
εκπαίδευση παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλά. Είναι όµως µονάχα θέµα του τι συµβαίνει
στους τέσσερις τοίχους του σχολείου ή αφορά ένα ευρύτερο πολιτικό πρόβληµα; Μέσα
από την παρούσα εργασία, θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε το φαινόµενο αντλώντας
εµπειρικό υλικό από τα ηµερολόγια που κρατήσαµε στην καθηµερινή διδακτική και
ερευνητική εµπειρία. Έτσι, µέσα από συγκεκριµένα αποσπάσµατα, θα αποδείξουµε ότι η
σχολική αποτυχία των Ροµά οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στα οικονοµικά
προβλήµατα, τον καταµερισµό εργασίας, αλλά και τον µονοπολιτισµικό χαρακτήρα του
Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Επιπλέον θα χρησιµοποιήσουµε την έννοια του πολιτισµικού κεγαλαίου που θα µας
βοηθήσει να αναλύσουµε τα καθηµερινά φαινόµενα «κακής συµπεριφοράς» βίαιων
ενεργειών και άλλων συµπεριφορών.

Λέξεις-κλειδιά: Ροµά, Πρόγραµµα εκπαίδευσης παιδιών Ροµά, Κοινωνικός
Αποκλεισµός, Κριτική Παιδαγωγική, Πολιτισµικό Κεφάλαιο, Καπιταλισµός

Στην σηµερινή πραγµατικότητα όξυνσης της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, βλέπουµε
τις ρατσιστικές επιθέσεις να αυξάνονται και το βιοτικό επίπεδο των πληθυσµών να
πέφτει µε κατακόρυφο τρόπο, κάτι που καθρεφτίζεται στις ζωές πολύ διευρυµένων
κοινωνικών στρωµάτων.
Σε αυτή την κατάσταση που διαµορφώνεται, το ήδη χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο των
Ροµά, που αποτελούν µία πολιτισµική οµάδα η οποία βρίσκεται στο Ελλαδικό έδαφος
για πολλούς αιώνες (Έξαρχος, 1986: 39), πλήττεται ακόµα περισσότερο.
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Ταυτόχρονα όµως µε την πτώση του βιοτικού επιπέδου µεγάλου µέρους της
κοινωνίας, βλέπουµε την επιστροφή των κοινωνικών αγώνων και διεκδικήσεων. Με
λίγα λόγια την επιστροφή της πολιτικής σε στρώµατα που είχαν κρατηθεί µακριά της
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Θα µπορούσαµε να το θέσουµε ως την επιστροφή
της κοινωνίας στον πολιτικό στίβο, µέσα από καθηµερινές µάχες.
Έτσι λοιπόν, παρατηρούµε και την είσοδο των Ροµά στο προσκήνιο µαζί µε
αγωνιζόµενους κλάδους της ελληνικής κοινωνίας.
Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

είναι

ασφαλώς

οι

απεργοί

της

Ελληνικής

Χαλυβουργίας, ανάµεσα στους οποίους υπήρχαν αρκετοί Ροµά.Έτσι, µέσα από αυτόν
τον “παραδοσιακό” για τους Ροµά κλάδο εργασίας (“Καλαιτζήδες”), έδωσαν έναν
πολύ σηµαντικό αγώνα που κράτησε εννιά µήνες και σταµάτησε µόνο όταν κρίθηκε
παράνοµος και παρενέβη η ελληνική αστυνοµία σε ρόλο κατασταλτικού µηχανισµού.
Παρόλα αυτά η θέση τους µε ελάχιστες εξαιρέσεις παραµένει δεινή στον ελληνικό
σχηµατισµό και αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τον αποδιοποµπαίο τράγο. Μία
σχετική αναζήτηση στο ίντερνετ θα φέρει ως αποτελέσµατα, δεκάδες περιπτώσεις
οργανωµένων πογκρόµ εναντίον των τσιγγάνων τα τελευταία χρόνια της κρίσης µε
κύρια αυτά του Αιτωλικού, της Καβάλας και του Νέου Φαλήρου.
Στην Ελλάδα,εκτιµάται ότι διαµένουν 50.000-90.000 Ροµά. Βέβαια, καλό θα ήταν να
λάβουµε υπόψιν την αδυναµία να βρούµε µία πιο πρόσφατη έρευνα από αυτήν του
δηµοσιεύτηκε το 1996 (Έξαρχος, 1996: 51).
Βέβαια, όπως γνωρίζουµε Ροµά δεν βρίσκονται µόνο στην Ελλάδα αλλά είναι
διεσπαρµένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη µε τους εγκατεστηµένους πληθυσµούς να
φτάνουν τα τρεισήµισι έως πεντέµισι εκατοµµύρια κατοίκων. Ο περαιτέρω
αυξανόµενος αποκλεισµός των τσιγγάνων δεν είναι βεβαίως ένα ελληνικό φαινόµενο
αλλά αγγίζει πολλά έθνη κράτη της Ευρώπης µε πολύ χαρακτηριστική περίπτωση
αυτήν της Γαλλίας του Σαρκοζί. Εκεί, η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να απελάσει
τρεις χιλιάδες Ροµά προς την Ρουµανία, παίρνοντας αφορµή από βίαια επεισόδια που
διεξήχθησαν σε κάποια επαρχιακή πόλη από Ροµά πολίτες του Γαλλικού κράτους
µετά από µία αστυνοµική δολοφονία.
Ποικίλα φαινόµενα κρατικού ρατσιστικού µίσους απέναντι στους Ροµά, µπορούµε να
ανιχνεύσουµε επίσης στην Ρουµανία, στην Σλοβακία (όπου υπάρχουν καταγγελίες και
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για αναγκαστικές εκτρώσεις), καθώς και σε µία σειρά ακόµα ευρωπαϊκές χώρες.
Με µία δόση υπερβολής θα µπορούσαµε να πούµε ότι αναβιώνει µε “πολιτισµένο”
τρόπο ο Μεσαίωνας, όταν η Σύνοδος της Ορλεάνης το 1561, διέταξε το κυνήγι των
Ροµά, “µε φωτιά και σίδερο” (Έξαρχος, 1986: 43).
Εποµένως, το ζήτηµα του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά είναι τραγικά επίκαιρο.
Σε αυτό το σηµείο διευκρινίζουµε ότι µε τον όρο κοινωνικό αποκλεισµό εννοούµε µε
βάση τον Τσιάκαλο την “παρεµπόδιση στην απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων
αγαθών” µε βασικά αυτά της παιδείας της υγείας και της εργασίας (Tσιάκαλος, 1998:
56).
Η παρεµπόδηση απορρόφησης ενός από τα παραπάνω αγαθά λειτουργεί ως αιτία
αποκλεισµού των Ροµά και από άλλα αγαθά δηµιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις.
Το κοµµάτι εκείνο που θα επιλέξουµε να εστιάσουµε την µελέτη µας είναι ένας
θεσµός που συνδέεται ή υποτίθεται ότι συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική
κινητικότητα και την κοινωνική ένταξη, δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θα ασχοληθούµε µε αυτή την πτυχή, διότι σε έναν κοινωνικό σχηµατισµό τα
υποκείµενα χρειάζεται να έχουν µία γενική παιδεία βάσης, κοινό παρονοµαστή, όλων
των επιµέρους δραστηριοτήτων και ένα κοινό σύστηµα κωδίκων και συµβόλων.
Χωρίς αυτό το πολιτισµικό σύµπαν, οι σύγχρονοι άνθρωποι τίθενται αυτοµάτως εκτός
της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας, ή στα όρια αυτής. Έτσι, το εκπαιδευτικό
σύστηµα θα λέγαµε ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους διαιώνισης της
συγκεκριµένης κατάστασης των Ροµά.
Βέβαια, το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν αποτελεί κάποιον αποκοµµένο τοµέα από τον
ευρύτερο σχηµατισµό. Κάτι που θα δούµε µέσα από τις σηµειώσεις του ηµερολογίου
είναι ότι οι ιεραρχικά δοµηµένοι τύποι αξιών, κανόνων και δεξιοτήτων που
χαρακτηρίζουν τόσο το εργατικό δυναµικό όσο και τις δυναµικές της ταξικής
αλληλεπίδρασης στον καπιταλισµό καθρεφτίζονται στην κοινωνική δυναµική της
καθηµερινότητας της σχολικής αίθουσας.
Έτσι, ακόµα και η σχολική αποτυχία των Ροµά δεν αποτελεί οπωσδήποτε αποτυχία
για το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα στον βαθµό που και οι «αποτυχηµένοι» του
σχολείου βρίσκουν µια θέση εκµεταλλευόµενου στις αλυσίδες παραγωγής της
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εκάστοτε κοινωνίας (Αλτουσέρ, 1999: 73-95).
Στους Ροµά, η σχολική διαρροή και ο αναλφαβητισµός, διαµορφώνεται περίπου στο
75% στις περιοχές των καταυλισµών στην επαρχία και στο 50% στους καταυλισµούς
των αστικών κέντρων (Ελευθεροτυπία: 2010).
Για να αναφέρουµε ένα παράδειγµα, µπορούµε να παραπέµψουµε τον αναγνώστη στα
στατιστικά στοιχεία του Γυµνασίου ∆ενδροποτάµου, όπου είναι εµφανές το µέγεθος
της σχολικής αποτυχίας. (Χατζηνικολάου: 2007)
Πίνακας 1: Εγγραφή και αποφοίτηση από το Γυµνάσιο ∆ενδροποτάµου
Αγόρια µη Κορίτσια
Ροµά
µη Ροµά
Εγγραφή 20029
8
03
Αποφοίτηση
9
8
2004-05

Αγόρια
Ροµά
16

Κορίτσια Ροµά

0

Σύνολο

12

45

1

18

Πίνακας 2: Απόφοιτοι 3ου και 5ου ∆ηµ Σχολείων Μενεµένης- ∆ενδροποτάµου
2002-03

3ο ∆ηµ
5ο ∆ηµ
Σύνολο

Αγόρια µη Κορίτσια
Ροµά
µη Ροµά
3
5
7
4
10
9

Αγόρια
Ροµά
4
3
7

Κορίτσια
Ροµά
3
3
6

Σύνολο

15
17
32

Πίνακας 3: Εγγραφή και αποφοίτηση από το Γυµνάσιο του ∆ενδροποτάµου

Εγγραφή
2003-04
Αποφοίτηση
2005-06

Αγόρια
µη Ροµά
10
7

Κορίτσια
µη Ροµά
9

Αγόρια
Ροµά
7

9

0

Κορίτσια
Ροµά
6
0

Σύνολο
32
16

Μέσα από την συγκεκριµένη εργασία θα προσπαθήσουµε να δείξουµε ότι η µη
ένταξη των Ροµά στην κοινωνία δεν αφορά αποκλειστικά την κουλτούρα και σε
καµία περίπτωση κάποια βιολογική ροπή όπως υποστηρίζουν εκφάνσεις της
κυρίαρχης ιδεολογίας. Αντιθέτως, έχει να κάνει µε µία σειρά από παράγοντες, και την
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αµοιβαία τους ένωση σε µια ιστορική διαδικασία, παράγοντες που εκφαίνονται και
µέσα στους 4 τοίχους του σχολείου. Η κριτική παιδαγωγική σαν θεωρητικό ρεύµα
µπορεί να βοηθήσει στην διδασκαλία ενώ τα εργαλεία που µας παρέχει µπορούν να
µας βοηθήσουν και στην ανάλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν εντός της
σχολικής τάξης, Μία τέτοια ανάλυση θα προσπαθήσουµε να πραγµατοποιήσουµε
µέσω της παρούσας εργασίας.
Εκτιµούµε ότι η σχολική αποτυχία των Ροµά οφείλεται κατά βάση στους εξής
παράγοντες που σηµειώνει ο Χατζηνικολάου:
1) την γεωγραφική θέση του σχολείου, 2) την αυστηρή οργανωτική δοµή του
σχολείου (αναλυτικά προγράµµατα, διοίκηση), 3) τον µονοπολιτισµικό και
εθνοκεντρικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου, 4) σε συνδυασµό µε το ρόλο των
εκπαιδευτικών που πηγάζουν από αυτόν, 5) καθώς και ένα πλέγµα κοινωνικών και
οικονοµικών παραγόντων (φτώχια, παιδική εργασία, συνθήκες διαβίωσης ελλείψεις
σε βασικές ανάγκες στέγασης, νερού, ηλεκτρικού, ασφάλισης κλπ. (Χατζηνικολάου,
2005). Τα παραπάνω οδηγούν τα παιδιά Ροµά στη µη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εννιάχρονης εκπαίδευσης αφενός και αφετέρου οι ίδιοι αυτοί παράγοντες
αποκλεισµού είναι που θέτουν σε αµφισβήτηση το ιδεολόγηµα του ίσου σχολείου
(Χατζηνικολάου: 2007).
Θα ανατρέξουµε στα εκπαιδευτικά ηµερολόγια που διατηρήθηκαν κατά την διάρκεια
της έρευνας και διδασκαλίας µου στο 64ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης την
χρονιά 2011-2012. Αυτά αφορούν την πρώτη ∆ηµοτικού όπου 4 από τα 11 παιδιά
ήταν Ροµά.
Τα ηµερολόγια είχαν καταγραφεί και κατατεθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος”Εκπαίδευσης Παιδιών Ροµά Κεντρικής Ανατολικής και ∆υτικής Μακεδονίας και
Θράκης”.
Μέσα από τα αποσπάσµατα θα προσπαθήσουµε να τεκµηριώσουµε το πλέγµα
παραγόντων που περιγράφει ο Χατζηνικολάου και από ότι φαίνεται επέδρασε
ιδιαίτερα αρνητικά στην σχολική πορεία των συγκεκριµένων παιδιών Ροµά.
Ας ξεκινήσουµε όµως µε ένα φαινόµενο που παρατηρείται συχνά µέσα στην σχολική
τάξη και σηµειώνεται επανειληµµένα στα ηµερολόγια µε τους µαθητές Ροµά, σε
πολλές περιπτώσεις να µην κάθονται καν στις καρέκλες.
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Όταν οι οικογένειες Ροµά καταφέρουν να ξεπεράσουν όλα τα εµπόδια και έρχονται εν
τέλει στο σχολείο, η στάση τους απέναντι στην µάθηση και γενικότερα στην ρουτίνα
της σχολικής τάξης, διαφέρει από των άλλων παιδιών. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να
υπάρχουν µαζικά φαινόµενα όπως το να µην κάθονται στις καρέκλες της αίθουσας ή
ακόµα ακόµα και να µην µπαίνουν καν στην τάξη.
Αυτό το φαινόµενο είναι κάτι που λανθασµένα αποδίδεται αποκλειστικά στην
κουλτούρα και στους µαθηµένους τρόπους διαβίωσης. Με βάση την κοινή αφήγηση
λοιπόν, οι Ροµά σαν “ατίθασος” λαός αδυνατεί να µείνει σε ένα µέρος και έχει µείνει
στα αναπαραγώµενα στερεότυπα ως ένα σύνολο ανθρώπων που χορεύει, τραγουδάει
και γυρίζει τους δρόµους (Έξαρχος, 1996: 30).
Στην πραγµατικότητα ακόµα και η αδυναµία να καθίσουν πολλά από τα παιδιά των
Ροµά στο σχολείο αναλύεται σε µία σειρά από διαφορετικούς παράγοντες.
Αρχικά, αξιοποιώντας τα µεθοδολογικά εργαλεία του Μπουρντιέ, σηµαντικό ρόλο
στο να µην βρίσκει ενδιαφέρον ένα παιδί µέσα στην σχολική αίθουσα και κατά
συνέπεια να αναπτύσσει αρνητικές στάσεις προς την διαδικασία (όπως αυτή
διεξάγεται) αποτελεί το πολιτισµικό ή συµβολικό κεφάλαιο της οικογένειας του
παιδιού και η µη αξιοποίησή του από το σχολικό σύστηµα (Γρόλλιος και Γούναρη,
2011: 329).
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την αντίληψη, το εκπαιδευτικό σύστηµα προωθεί το
πολιτισµικό κεφάλαιο που είναι συµβεβληµένο µε τις κυρίαρχες οµάδες της εκάστοτε
κοινωνίας.
Η κουλτούρα που µεταβιβάζεται από το σχολείο σχετίζεται µε τις διάφορες
κουλτούρες που υπάρχουν στην κοινωνία αφού επικυρώνει την κουλτούρα των
αρχουσών κοινωνικών τάξεων ενώ απαξιώνει τις κουλτούρες των άλλων οµάδων.
Με τον όρο πολιτισµικό κεφάλαιο εννοούµε τα διαφορετικά σύνολα των γλωσσικών
και πολιτισµικών

ικανοτήτων που τα άτοµα κληρονοµούν µέσω ταξικά

εγκαθιδρυµένων ορίων των οικογενειών τους.
“Ένα παιδί κληρονοµεί από την οικογένειά του εκείνα τα σύνολα σηµασιών, των
ποιοτήτων του στιλ, τους τύπους σκέψης και τα είδη των προδιαθέσεων, που
προσδιορίζουν την κοινωνική αξία και το γόητρο, σύµφωνα µε αυτό που οι
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κυρίαρχες τάξεις θεωρούν ως το πιο πολύτιµο πολιτισµικό κεφάλαιο. Τα σχολεία
παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη νοµιµοποίηση και την αναπαραγωγή του
κυρίαρχου πολιτισµικού κεφαλαίου. Οι µαθητές των οποίων οι οικογένειες έχουν
µόνο µια µικρή σύνδεση µε το κυρίαρχο πολιτισµικό κεφάλαιο βρίσκονται σε
σαφώς µειονεκτική θέση.” (Γούναρη και Γρόλλιος 2010: 329).

Πέραν τούτου, εάν θέλουµε να συνεχίσουµε την ανάλυση σχετικά µε τις αρνητικές
στάσεις προς την υπαρκτή τάξη (πραγµάτων) στο ελληνικό σχολείο θα λέγαµε ότι
αυτή οφείλεται και σε έναν άλλο λόγο τον οποίο εµείς θεωρούµε και τον κυρίαρχο.
Συγκεκριµένα στο παράδειγµα µε τις καρέκλες, ως ένα πολιτισµικό πρότυπο που έχει
(καλώς) καθιερωθεί µέσω του κυρίαρχου πολιτισµού, δυστυχώς σε πολλά σπίτια
Ροµά λόγω οικονοµικών δυσκολιών δεν υπάρχουν ούτε καρέκλες κυρίως λόγω των
διαρκών µετακινήσεων, αλλά και του χαµηλού οικονοµικού κεφαλαίου, δύο όροι που
ασφαλώς συνδέονται και εποµένως είναι δεδοµένο ότι τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει
στο πολιτιστικό πρότυπο να κάθονται. Εποµένως η στάση µέσα στην σχολική
αίθουσα δεν έγκειται µοναδικά στην εδραιωµένη κουλτούρα αλλά σε τελική ανάλυση
στους υλικούς όρους που την αναπαράγουν. ∆ηλαδή στο οικονοµικό κεφάλαιο του
νοικοκυριού του µαθητή.
Τα ονόµατα των τεσσάρων παιδιών για τις ανάγκες της εργασίας θα είναι Ντίνος,
Αιντζάν, Σεάλ, Ελβάν.
Όπως γνωρίζουµε η πλειοψηφία των Εν Ελλάδι Ροµά, µιλάει τη Ροµανί. Η Ροµανί δεν
αξιοποιείται καθόλου από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα οι Ροµά
µαθητές ουσιαστικά να διδάσκονται σε µία ξένη γλώσσα από αυτήν που µιλούν στο
περιβάλλον τους.
Όπως σηµειώνεται στο ηµερολόγιο στις 9-12-2011, δύο µέρες µετά την είσοδό µου
στην τάξη όπου ακόµα είχα τον ρόλο του παρατηρητή:
∆ηλαδή αφού δεν κάνουν που δεν κάνουν τίποτα να τους διαβάσω
εξατοµικευµένα λογοτεχνία και µέσω αυτής να ανοίξω συζητήσεις. Φάνηκε
ότι η Ελβάρ κυρίως έδειξε στοιχεία ενός άλλου χαρακτήρα και απαντούσε
κανονικά. Βέβαια πολλές φορές απαντούσε στα Ροµανί, αλλά µε την βοήθεια
και των υπολοίπων Ροµά καταλάβαινα τι ήθελε να πει.

Σαν να µην έφτανε η αδιαφορία του εκπαιδευτικού συστήµατος πολλές φορές παιδιά
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και γονείς, αποθαρρύνονται από το να µιλούν την διάλεκτό τους. Έτσι την πρώτη
µέρα συναντούµε την εξής σηµείωση
“Συζητήσαµε και πως θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε µε τους γονείς ώστε να
δουλέψουν και αυτοί µε τα παιδιά και µου είπε ότι τους έχει δώσει (του Οµίτ) αρκετές
δραστηριότητες και τους έχει πει να της µιλάν ελληνικά.”
Φαίνεται µε αυτόν τον τρόπο ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού που πηγάζει
συνήθως από τον εθνοκεντρισµό του σχολείου.
Οι

συνθήκες

γίνονται

ακόµα χειρότερες

αν αναλογιστεί

κανείς

ότι

το

µονοπολιτιµσικό πνεύµα του σχολείου συνοδεύεται και από µία ανελαστική
οργανωτική δοµή που επιβάλει διάφορα παράδοξα.
Ένα από αυτά σηµειώνεται πάλι στις 9 ∆εκεµβρίου όπου:
Με µεγάλη µου έκπληξη είδα ότι τα παιδιά κάνουν κανονικά προσευχή. Παρότι ένα
πολύ µικρό µέρος είναι χριστιανοί. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα τσιγγανόπουλα να
κάνουν την προσευχή τους µε µεγάλη ταχύτητα και οι δάσκαλοι προφανώς να κάνουν
τα στραβά µάτια.

Βέβαια οι δάσκαλοι εκτός από δυνάµει µέρος της λύσης αποτελούν µέρος του
προβλήµατος, τόσο µε την αποθάρρυνση των παιδιών και οικογενειών από το να
µιλούν την γλώσσα τους όσο και µε τις χαµηλές προσδοκίες που µπορεί να έχουν
απέναντι στα παιδιά Ροµά, κάτι που δείχνουν µε πολλούς τρόπους και συνεπώς
επηρεάζει και την πρόοδο αυτών. Άλλωστε αυτά αποτελούν κινήσεις που µε βάση τον
Mclaren εντάσσονται στο κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα. (Γούναρη και Γρόλλιος,
2011: 318)
Συγκεκριµένα στο ηµερολόγιο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στις πρώτες µέρες στην
αίθουσα ως παρατηρητής:
Η εικόνα που πήρα από την τάξη είναι ότι αυτή κινείται σε δύο ταχύτητες. Από την
µία έχουµε 7 παιδιά που παρακολουθούν και ακολουθούν το µάθηµα,
αφοµοιώνοντας λίγο πολύ την νέα γνώση και από την άλλη 4 παιδιά τα οποία
πρακτικά , πλέον δεν ασχολούνται.

Ενώ δύο εβδοµάδες µετά, στις 19 ∆εκεµβρίου σε σχέση µε την δασκάλα της τάξης
σηµειώνονται τα εξής: “Επιπλέον ανέφερε ότι η τάξη είναι χαµηλών προσδοκιών
κυρίως λόγω των Ροµά”.
Έτσι λοιπόν, φαινόταν ξεκάθαρα στην τάξη ότι ο µονοπολιτισµικός και
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εθνοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου πυροδοτεί και οξύνει µια σειρά από
προβλήµατα όπως το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα. ∆εν θα µπορούσαµε να
περιγράψουµε το πρόβληµα πιο εύστοχα απ’ ότι έχει καταγραφεί από την
Φραγκουδάκη, η οποία αναφέρει:
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δείχνει τον µονοπολιτισµικό και εθνοκεντρικό
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µέσω και του ότι ΄ενώ µητρική γλώσσα των
παιδιών είναι η Ροµανί ,στο σχολείο δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα διδασκαλίας της
ελληνικής ως δεύτερης. Επίσης άλλοι εθνοκεντρικοί στόχοι των προγραµµάτων
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως έχει καταγραφεί από ερευνητές αποκλείουν
από τη γνώση πολιτισµούς ως κατώτερους και χωρίς ιστορική σηµασία και
κοινωνική συµµετοχή στην πρόοδο της ανθρωπότητας κατατάσσοντας στην ίδια
θέση και τους φορείς αυτών των πολιτισµών, όπως τους Ροµά.” (Χατζηνικολάου:
2007)

Τα παιδιά ΡΟΜΑ όµως, έχουν µία ακόµα ιδιαιτερότητα που τα ξεχωρίζει από άλλες
πολιτισµικές οµάδες που µπορεί να µην οµιλείται η γλώσσα ή διάλεκτός τους στο
σχολείο. Είναι η ταξική θέση των περισσότερων από αυτά και η ανεπαρκής ένταξή
τους στον καταµερισµό εργασίας, κάτι που εκδηλώνεται σε πολλές περιπτώσεις τις
οποίες θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε
Στις 8 ∆εκεµβρίου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
χρειαστήκαµε και άλλες µπογιές που αυτή δεν είχε γιατί είχαν χαλάσει. Έτσι,
ζητήσαµε από τον Γκλέιντι και ενώ ο Πέτρος της έδινε ο Γκλείντι δεν της
έδινε καθώς από ότι έµαθα µετά ίσως του λέει κιόλας η µάνα του να µην της
τους δίνει

Επιπλέον, η ΕΛΒΑΝ ήταν το µόνο παιδί που δεν έλαβε δώρο τα Χριστούγεννα.
Αξιοσηµείωτος είναι ο τρόπος που συνδέεται το συγκεκριµένο γεγονός µε την
αδυναµία της να περιγράψει στα Ελληνικά (αντίθετα από ότι µε τα Ροµανί) µε
αποτέλεσµα να είναι ουσιαστικά η µόνη που δεν διηγήθηκε πως πέρασε τα
Χριστούγεννα σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στα παιδιά, στις 9 Ιανουαρίου.
Αυτή η χαµηλή οικονοµική θέση µπορεί να αποκρυσταλλωνόταν ενίοτε εντός της
τάξης, προκαλώντας αντιδράσεις και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όµως
τα πράγµατα γίνονταν ακόµα χειρότερα όταν αυτή η κατάσταση απέτρετε τους
µαθητές ακόµα να έρθουν στο σχολείο. Σε αυτό το ζήτηµα η ιστορία του Ντίνου της
Αιντζάν και της Ελβάν, µε τις ιδιαιτερότητές της η κάθε µία προσιδιάζουν σε
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οικογενιακό δράµα.
Την οικονοµική κατάσταση της Αιντζάν την πληροφορηθήκαµε στις 19/12 σε µια
συνοµιλία µε τον πατέρα της:
Όταν τον ρωτήσαµε εάν θα έρθει στην γιορτή µαζί µε την κόρη του την Πέµπτη,
µας απάντησε ότι δεν ξέρει καθώς το πρωί της Πέµπτης είχε δικαστήριο για το
εργατικό ατύχηµα που είχε πάθει την περσινή χρονιά. Μάλιστα αυτό τον είχε
αφήσει σε πολύ άσχηµη κατάσταση (νοµίζω για ένα διάστηµα σε καροτσάκι) και
έτσι έχασε και την δουλειά του. Τώρα ζει τα παιδιά του µέσω του ταµείου
ανεργίας και είναι πολύ εµφανές ότι έχει αγωνία για το τι θα γίνει όταν τελειώσει η
χρονική διάρκεια υπαγωγής του στο ταµείο.

Επιβεβαιώνεται εδώ η σηµείωση του Χατζηνικολάου για έλλειψη σε ασφάλιση.
Τα όρια της επιβίωσης όµως έγιναν µε τον καιρό ακόµα πιο ασφυκτικά κάτι που
επηρέασε τελικά την σχολική παρουσία της Αιντζάν. Έτσι, σε µια επίσκεψη στους
γονείς στις 25/01 αναφέρεται:
Στην Αιντζάν µας υποδέχτηκε η Αισσέ που είναι η µαµάς της και µας είπε ότι ο
άντρας της είναι άνεργος και το ταµείο ανεργίας τελειώνει σε κανέναν µήνα. Επίσης,
όσο και αν το προσπάθησα ο άντρας δεν µπορούν να τον πάρουν πίσω και επίσης δεν
φαίνεται να βρίσκει δουλειά. Έτσι µας παρακαλούσε να της βρούµε δουλειά, έστω να
καθαρίζει καµιά σκάλα για να µπορεί να ζήσει. Επιπλέον είπε ότι αν συνεχίσει έτσι
δεν θα της είναι εύκολο να στέλνει τα παιδιά στο σχολείο και µάλλον θα τα
σταµατήσει.

ενώ στις 2/02 και µετά από µία σχετική αραίωση των παρουσιών της Αιντζάν στο
σχολείο:
Η µητέρα τους µου είπε ότι δεν έχουν να φάνε και ότι όταν ερχόµαστε καλό θα ήταν
αντί να τους λέµε “στείλτε το παιδί σχολείο” να τους φέρνουµε κανένα πακέτο
µακαρόνια ή να τους βρούµε καµιά δουλειά, κάτι που θα λύσει και το πρόβληµα του
σχολείου.

Τον Μάιο η κατάσταση µε την Αιντζάν έγινε ακόµα χειρότερη και υπήρχαν φόβοι ότι
θα παρατούσε για πάντα το σχολείο. Συγκεκριµένα στις 14/05 καταγράφεται η εξής
σηµείωση:
µετά το πέρας της µέρας, πήγαµε µε την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό στα
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σπίτια των ΡΟΜ προκειµένου να δούµε τι συµβαίνει και δεν έρχονται. Έτσι, η µαµά
της Αιντζάν µας είπε ότι τα παιδιά της πηγαίνουν κάθε µέρα να πουλάν µπουκάλια µε
νερό στα ΚΤΕΛ λόγω έλλειψης χρηµάτων.

Στην περίπτωση του Ντίνου και της Ελβάν δεν έχουµε να κάνουµε τόσο µε το ζήτηµα
της παιδικής εργασίας που αφορούσε την Αιντζάν, αλλά τις συνθήκες διαβίωσης και
τις ελλείψεις σε βασικές ανάγκες στέγασης και ηλεκτρικού.
Συγκεκριµένα, αυτά τα δύο παιδιά έµεναν σε µισογκρεµισµένα σπίτια τα οποία
έπαιρναν ρεύµα κλέβοντας από την ∆ΕΗ. Εάν ξετυλίξουµε ακόµα πιο πίσω το
κουβάρι, θα δούµε ότι αναγκάστηακαν να κάνουν ρευµατοκλοπή καθώς η περιπέτεια
του ρεύµατος για τον συγκεκριµένο συνοικισµό ξεκινάει κατά την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων οπότε και το Ελληνικό κράτος ήθελε να διώξει τους
ενοχλητικούς Ροµά από την είσοδο της πόλης και τα βλέµµατα των τουριστών και
έτσι τους έκοψε το ρεύµα. Κάτι σαν αυτό που έκανε δηλαδή η χούντα του Βιντέλα
στην Αργεντινή, κρύβοντας τις φτωχογειτονιές µε ένα µεγάλο τείχος. Αυτό όµως είναι
κάτι που ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας.
Συνεχίζοντας, µέσα στον Μάρτιο, η ∆ΕΗ έκοψε εκ νέου το ρεύµα στον συνοικισµό
και αυτό προκάλεσε µια µεγάλη αποσταθεροποίηση στις ζωές των ανθρώπων.
Η οικογένεια της ΕΛΒΑΝ πηγαινοερχόταν στην Ξάνθη, ενώ αντίστοιχα η οικογένεια
του Ντίνου εξέταζε το ενδεχόµενο να µετακοµίσει σε άλλη γειτονιά προκειµένου να
έχει ρεύµα. Άλλωστε τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας έχουν αιµοροφιλία κάτι
που σηµαίνει ότι αν δεν υπάρχει ένα ψυγείο να συντηρεί την ένεση που χρειάζεται, µε
την πρόκληση οποιασδήποτε πληγής,θα µπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή τους.
Θα αξίζε ίσως εδώ να σηµειωθεί ότι βρισκόµαστε στην χώρα που το κυβερνητικό
κόµµα χρωστάει µισό εκατοµµύριο ευρώ στην ∆ΕΗ, αλλά αυτή έκοψε το ρεύµα σε
οφειλέτες µερικών εκατοντάδων ευρώ.
Στις 13 Μαρτίου σηµειώνονται τα εξής:
Μετά από το τέλος, πήγαµε στα σπίτια των παιδιών Ροµά όπου τους έχει κοπεί το
ρεύµα για να διερευνήσουµε τις δυνατότητες επανασύνδεσής του και να
αποτρέψουµε την βίαιη αυτή έξωση.

Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα όπου ο Ντίνος
απουσίαζε συχνά ή και όταν ερχόταν ήταν εµφανής η ανασφάλεια από την πιθανή
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αποχώρηση από το σχολικό περιβάλλον. Τελικά το ρεύµα συνδέθηκε στο σπίτι του
Ντίνου κάτι που δεν έγινε εφικτό και για τα υπόλοιπα σπίτια ένα εκ των οποίων
ήταν και της Ελβάν.
Αυτή η εξέλιξη δεν έλυσε πάντως και όλα τα προβλήµατα αφού, όπως αναφέρεται
στις 14/05:
Κουβέντα έγινε και µε την µαµά του Ντίνου τόσο για την Αινούρ όσο και για τον
Ντίνο, που έλειπε δεύτερη συνεχόµενη µέρα. Ο Ντίνος δεν ερχόταν επειδή δεν είχε
παπούτσια.

Επιπλέον, ιδιαίτερα προς το τέλος της χρονιάς, τόσο ο Ντίνος, όσο και η Αιντζάν,
έλειπαν όλο και περισσότερο επειδή ακολουθούσαν τους γονείς τους και παρείχαν
εργασία σε διάφορες εποχιακές δουλειές, µε τον Ντίνο για παράδειγµα, να πουλάει
µπαλόνια.
Όπως σηµειώνει και ο Έξαρχος οι περισσότεροι Ροµά εργάζονται ως εποχιακοί
εργάτες γης ή ως γυρολόγοι µικρέµποροι, πολλές φορές χωρίς άδεια εργασίας
(Έξαρχος, 1996: 53).
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ένας από τους βασικούς λόγους στους οποίους
αποδίδεται η µη τακτική φοίτηση των Ροµά στο εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι η
µετακίνησή τους από περιοχή σε περιοχή και της “νοµαδικής” τους κουλτούρας
(Έξαρχος, 1996: 53).
Στην πραγµατικότητα, για ακόµη µία φορά δεν πρόκειται για µία κουλτούρα που
δηαµορφώθηκε µετά από ελεύθερη επιλογή και «ίσες ευκαιρίες». Οι Ροµά λόγω της
αδυναµίας ένταξής τους, στον δεδοµένο καταµερισµό, σε εργασίες µε χαρακτήρα
µιας σχετικής ασφάλειας και µονιµότητας, αναγκάζονται να µετακινούνται
προκειµένου να κάνουν επαγγέλµατα περιστασιακού χαρακτήρα, όπως το εµπόριο σε
πολλά διαφορετικά µέρη της Ελλάδας. Έτσι, µη έχοντας µόνιµη στέγη, παίρνουν και
τα παιδιά τους µαζί κάτι που σηµαίνει την τεράστια απώλεια σχολικών ηµερών.
Επιπλέον, σηµαντικός παράγοντας ο οποίος συντείνει στην, κυριολεκτικά, διαιώνιση
αυτής της κατάστασης είναι η ανεπαρκής εγκατάσταση η οποία οξύνει το πρόβληµα
της µη πρόσβασης σε κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα, το οποία έχουν αυτοί που
είναι εντός του κράτους (΄Εξαρχος, 1996: 109).
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Ένα παράδειγµα άµβλυνσης του συγκεκριµένου προβλήµατος αποτελούν ασφαλώς,
οι χώρες της ΕΣΣ∆ οι οποίες µέσω της παροχής δουλειάς και εκπαίδευσης σε όλους
τους ανθρώπους, συνέβαλαν στην κατάσταση κατά την οποία την δεκαετία του 1980
οι πιο µορφωµένοι και εθνολογικά συνειδητοί τσιγγάνοι να κατάγονται από εκεί.
Σηµαντικά βήµατα υπήρξαν και στο ζήτηµα της γλώσσας και του σεβασµού στον
πολιτισµό τους. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τα πρώτα λογοτεχνικά έργα από
τσιγγάνους στη γλώσσα τους και ο πρώτος τους σύλλογος δηµιουργήθηκαν στην
Σοβιετική Ένωση κατά την περίοδο 1925-1930 (Έξαρχος 1996: 56). Επιστρέφοντας
στην καθηµερινότητα της σχολικής τάξης, θα λέγαµε ότι, εάν αποσοβήθηκε η
σχολική διαρροή του Ντίνου και της Αιντζάν, δεν έγινε το ίδιο και µε την Ελβάν που
τελείωσε την χρονιά µε 11 παρουσίες στο σχολείο µε βάση τις σηµειωµένες µέρες
µαθήµατος που υπερέβαιναν τις 90.
Μεγάλη ήταν όµως και η απουσία του Ντίνου και της Αιντζάν που παρά την στενή
βοήθεια την οποία τους παρείχαν ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του
προγράµµατος, λόγω της κατάστασης που αναφέρθηκε, ήρθαν µόλις στα 2/3 των
σχολικών ηµερών, πράγµα που έκανε πολύ δύσκολη την διδασκαλία σε συνδυασµό µε
τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν και πιο πριν.
Στις 14-03 και 29-03 αντίστοιχα σηµειώνεται αναφορικά µε την Ελβάν ότι:
“Με την Ελβάν που ξαναγύρισε προσπάθησα να ζωγραφίσουµε µαζί, αλλά όταν
γυρίζει µετά από µέρες πάντα αρνείται ακόµα και να µας µιλήσει”
“Βέβαια νιώθω ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξαναγίνει πολλές φορές, αλλά είναι
Σισσύφια διότι µόλις πραγµατοποιηθεί αυτό ξανααπουσιάζει από το σχολείο για
µεγάλο χρονικό διάστηµα και έτσι πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή.”

Ενώ στις 15-05 µετά την επιστροφή της Αιντζάν από την δουλειά, στο ηµερολόγιο
αναγράφεται:
Σήµερα επέστρεψε η Αιντζάν και όπως είναι λογικό µετά από τόσες εβδοµάδες
αποχής από το σχολείο αλλά και γενικότερα από περιβάλλον εγγραµµατισµού, δεν
είχε όρεξη για να κάνει τίποτα, δηλαδή αρνιόταν οποιαδήποτε επαφή

Θα ρωτούσε κανείς: είναι µόνο οι παραπάνω όροι που οδηγούν γραµµικά στην
σχολική αποτυχία; Tα υποκείµενα δεν έχουν δυνατότητες επιλογής, δεν µπορούν να
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απελευθερωθούν;
Εδώ υπάρχουν σηµεία στο ηµερολόγιο που δείχνουν κάποιος τρόπους µε τους
οποίους δηµιουργείται αυτό το πλέγµα αποτυχίας. Καταρχήν το υποκείµενο µαθητήςτρια είναι εµφανές ότι δεν βιώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αστάθεια
που συνήθως έρχεται στην ζωή του Η αυτοεικόνα του παιδιού δέχεται µεγάλα
πλήγµατα και πολλές φορές, παρά τις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, όταν οι
παρεµβάσεις φτώχιας της κοινωνικής κατάστασης είναι αρκετά συχνές, το πρόβληµα
είναι δυσεπίλυτο. Μάλιστα, αυτό γίνεται ακόµα χειρότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι
πολλές φορές τα αναφερόµενα προβλήµατα προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις, τόσο
από τους δασκάλους όσο και από ους υπόλοιπους µαθητές. Το επεισόδιο µε τους
µαρκαδόρους, που αναφέρθηκε, είναι χαρακτηριστικό ή το όνειρο του Πέτρου ο
οποίος είπε στις 15-02: “ότι είδε όνειρο ότι µια µεγάλη κότα, έφαγε όλα τα Ροµά της
τάξης...”
Έτσι

λοιπόν,

οι

οικονοµικοί

όροι

µε

έµµεσο

τρόπο

προκαλούσαν

την

αποσταθεροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν όµως κάποιος τρίτος βίωνε
αυτή την αποσταθεροποίηση, είτε ήταν ο Πέτρος είτε οι δάσκαλοι, στον βαθµό που
δεν γνώριζε τα οικονοµικά δεδοµένα και δεν είχε και τα θεωρητικά εργαλεία να τα
συνδέσει, κατηγορούσε άµεσα τους Ροµά.
Πώς µπορεί να νιώθει και πώς µπορεί να αντιδράει ένα παιδί που δεν συµµετέχει σε
εκδροµές επειδή δεν έχει χρήµατα, όπως αυτό που σηµειώνεται στις 3 Απριλίου:
Αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν ήρθαν 3 παιδιά λόγω της έλλειψης χρηµάτων κάτι που
είχαν την περηφάνια να το κρύψουν µάλιστα την προηγούµενη µέρα.

Επιπλέον θα πρέπει να αναρωτηθούµε, ποια µπορεί να είναι η ψυχολογική τους
κατάσταση, όταν µε δυσκολία αντιλαµβάνονται την γλώσσα στην οποία διδάσκονται
και συνεννοούνται στον κοινωνικό τους περίγυρο;
Ασφαλώς αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί από οι µαθητές Ροµά
ανέπτυσσαν µία επιθετικότητα που στρεφόταν ενάντια σε άλλους µαθητές
Συγκεκριµένα, αναφέρεται στις 19-12:
∆ύσκολο είναι επίσης και το να ελέγξει κανείς την συµπεριφορά του Ντίνου όταν
αυτός αποφασίζει ότι δεν θέλει να δουλέψει άλλο. Έτσι σηκώνεται και στην συνέχεια
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έχουµε αψιµαχίες µεταξύ Ντίνου Σεάλ Ελβάν και Αιντζάν µε διαφορετικό κάθε φορά
συνδυασµό.

Πρόκειται για µία σηµείωση που επαναλαµβάνεται στο ηµερολόγιο

καθόλη τη

διάρκεια της χρονιάς κυρίως µε αυτούς τους 4 πρωταγωνιστές, µε υφέσεις και
εντάσεις, συνήθως ανάλογα µε την οικονοµική οικογενειακή κατάσταση.
Πάντως, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες που σίγουρα συντελούσαν στην όλη
επιθετική συµπεριφορά, θα έπρεπε σίγουρα να συµπεριλάβουµε και έναν ακόµα:
όπως έχουν δείξει έρευνες, τα παιδιά των οικογενειών που ασκούν χειρωνακτικές
εργασίες έχουν πολύ µεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν βίαιες και παραβατικές
συµπεριφορές τόσο στο σχολείο αλλά και γενικότερα στην ζωή τους.
Κάποιοι µαθητές της εργατικής τάξης, είτε αντιστέκονται είτε απορρίπτουν τη µελέτη
των βιβλίων και άλλες µορφές γραµµατισµού υιοθετώντας µια ανατρεπτική σχολική
συµπεριφορά και τη λατρεία της έµφασης στη σωµατική ρώµη και της χειρωνακτικής
εργασίας (Γούναρη και Γρόλλιος, 2010: 77).
Συγκεκριµένα µία έρευνα του Willis, δείχνει ότι µια οµάδα αγοριών εκφράζουν
αντίσταση ενάντια στις ταµπέλες, σηµασίες και αξίες του επίσηµου και κρυφού
αναλυτικού προγράµµατος . Ο σηµαντικότερος τρόπος αντίστασης είναι όταν
απορρίπτουν την κυριαρχία της διανοητικής έναντι της χειρωνακτικής εργασίας, ενώ
απορρίπτουν επίσης και την βαθύτερη ιδεολογία ότι ο σεβασµός και η υπακοή
ανταλλάσσονται µε την γνώση και την επιτυχία. Αντιτάσσονται σε αυτή την ιδεολογία
επειδή η αντίπαλη λογική η οποία είναι ενσωµατωµένη στις οικογένειες, στους
χώρους εργασίας και στη ζωή στο δρόµο που συνθέτουν τη δική τους κουλτούρα,
παραπέµπουν σε µια διαφορετική και πιο πειστική πραγµατικότητα (Γούναρη και
Γρόλλιος, 2011: 324).
Έτσι, όπως γράφει, ο Giroux αναφερόµενος στην συγκεκριµένη έρευνα, απορρίπτουν
µε έναν έµµεσο τρόπο την πρωτοκαθεδρία της διανοητικής εργασίας και το έθος της
ατοµικής ιδιοποίησης, αλλά µε αυτό τον τρόπο αποκλείουν οποιαδήποτε δυνατότητα
να επιδιώξουν µια απελευθερωτική σχέση µεταξύ της γνώσης και της διαφωνίας.
Απορρίπτοντας λοιπόν τη διανοητική εργασία υποτιµούν και τη δύναµη της κριτικής
σκέψης σαν µέσο κοινωνικού µετασχηµατισµού (Γούναρη και Γρόλλιος 2011: 324).
Σαν συµπέρασµα, η εµπειρία στο 64ο δηµοτικό σχολείο δείχνει να αναδεικνύει ως
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βασικούς λόγους της εκπαιδευτικής αποτυχίας όχι κάποιες επιλογές που κάνουν οι
Ροµά µε βάση την κουλτούρα τους, αλλά κάποιες επιλογές που κάνουν κρατικοί
φορείς εναντίον των Ροµά. Αυτές οι επιλογές προκαλούν αντίστοιχες συνέπειες και
αντιστάσεις εντός της τάξης. Τα υποκείµενα που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία, δάσκαλοι και µαθητές, θα πρέπει αφενός να είναι πληροφορηµένα για
τους όρους που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και σίγουρα να λαµβάνουν τα
θεωρητικά εργαλεία για να αναλύσουν µε ποιον τρόπο οδηγούµαστε εκεί. Ειδάλλως η
ευθύνη επιρρίπτεται πολλές φορές από άλλους δασκάλους και µαθητές, στους
µαθητές Ροµά και τις οικογένειές τους.
Εν τέλει, η αγνόηση της γλώσσας

τους από το κράτος και οι οικονοµικοί και

κοινωνικοί παράγοντες συντηρούν έναν φαύλο κύκλο. Εντός αυτού του κύκλου, οι
Ροµά στερούνται βασικά δικαιώµατα όπως η εκπαίδευση και η εργασία . Αφού όµως
οι γενεσιουργές αιτίες έρχονται σαν πολιτικές επιλογές εκτός σχολείου, ο τρόπος
επίλυσης φαίνεται να ξεφεύγει από τα όρια της σχολικής τάξης και να αποτελεί
αποτέλεσµα συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών.
Είναι ένα ερώτηµα µε ποιον τρόπο τα υποκείµενα θα µπορέσουν συλλογικά να
επηρεάσουν ή και να αναλάβουν τα ίδια τις πολιτικές επιλογές που θα µπορούσαν να
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους.
Σε αυτό το περίπλοκο ζήτηµα η εκπαίδευση έχει να συµβάλει µέσα από την κριτική
συνειδητοποίηση των υποκειµένων ώστε να κατανοήσουν ποιος ευθύνεται για την
εκµετάλλευσή τους ώστε όλα τα καταπιεζόµενα κοινωνικά στρώµατα να ανιχνεύσουν
από κοινού της δυνατότητες της χειραφέτησής τους εντός και εκτός σχολείου.
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Στοιχεία για το συγγραφέα

Ο Χρήστος Αβραµίδης είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού και εργάζεται τα τελευταία
χρόνια σαν δηµοσιογράφος και Πολιτικός επιστήµονας. Ασχολείται µε θέµατα
επικαιρότητας, Τέχνης, Φιλοσοφίας, Φασισµού και Παιδείας. Γράφει σε διάφορα
θεωρητικά
παρουσιάζει

και δηµοσιογραφικά Μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
την

εβδοµαδιαία

τηλεοπτική

εκποµπή

Zona

Rosa

ενώ
στην

αυτοδιαχειριζόµενη ΕΡΤ. Μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε σαν δάσκαλος και
ερευνητής στο πρόγραµµα Ροµά από όπου και ευαισθητοποιήθηκε πάνω στο θέµα, µε
αποτέλεσµα να το ερευνήσει και στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος
Πολιτικών Επιστηµών που παρακολουθούσε.
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Ένα καινοτόµο διδακτικό σενάριο στη Λογοτεχνία στο πλαίσιο της
παιδαγωγικής της ειρήνης

Αλέφαντος Νικόλαος
Φιλόλογος - Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την ανάγκη προώθησης καινοτόµων διδακτικών
δράσεων, κυρίως αυτών που συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, σε
σηµείο που να είναι εµφανής η υπερβολή προς την κατεύθυνση αυτή. Σκοπός του
παρόντος άρθρου δεν είναι η αµφισβήτηση της χρηστικότητας της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας στη διδακτική πράξη, για την οποία άλλωστε γίνεται λόγος στη διεθνή
βιβλιογραφία. Αντίθετα, πρόθεσή µας είναι η ανάδειξη µιας εναλλακτικής εφαρµογής
της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως την εφαρµόσαµε στη διδακτική πράξη στο
πλαίσιο της οργάνωσης και εκτέλεσης διδακτικού σεναρίου στο µάθηµα της
Λογοτεχνίας της δεύτερης τάξης του Λυκείου.
Το εν λόγω διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 ως µέρος
του σχεδιασµού έρευνας δράσης, την οποία εκπονήσαµε για τη διερεύνηση του βαθµού
στον οποίο η διδασκαλία της λογοτεχνίας µε την οµαδοσυνεργατική διδακτική
προσέγγιση είναι σε θέση να ενισχύσει την επιχειρηµατολογία και τους τρόπους πειθούς
των µαθητών/τριών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου στο µάθηµα της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου αξιοποιήθηκαν πέντε
λογοτεχνικά έργα, τα οποία βρίσκονται στο διδακτικό βιβλίο της δεύτερης τάξης του
Λυκείου. Τα τρία από αυτά είναι πεζά κείµενα και τα δύο ποιήµατα. Το θέµα των
κειµένων αυτών είναι κοινό, καθώς πραγµατεύονται τις σχέσεις των λαών και τις
συνέπειες του πολέµου, οπότε µπορέσαµε να τα εντάξουµε στο πλαίσιο δράσης της
παιδαγωγικής της ειρήνης. Τέλος, για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου
αφιερώθηκαν οκτώ διδακτικές ώρες, κατά τις οποίες αρχικά υλοποιήθηκε η ανάλυση
των κειµένων από τους µαθητές και στη συνέχεια προχωρήσαµε στη διδασκαλία κάθε
κειµένου µε βοηθό την οµάδα, η οποία κάθε φορά παρουσίαζε την εργασία της.
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Το προτεινόµενο διδακτικό σενάριο είναι σύµφωνο µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές
αρχές που συνδέουν τη λογοτεχνία µε την εγγραµµατοσύνη. Άλλωστε, η σχολική
Λογοτεχνία συνιστά ένα «πρόγραµµα- πρόταση ανάγνωσης» που αναβαθµίζει τις
ικανότητες ανάγνωσης από το επίπεδο της στοιχειώδους δεξιότητας σε ένα ανώτερο
επίπεδο κριτικής ικανότητας. Ιδιαίτερα σήµερα η διδασκαλία της Λογοτεχνίας καλείται
µέσα από δραστηριότητες και εµπειρίες ανάγνωσης και γραφής να πείσει τους µαθητές
ότι ο γραπτός λόγος εξακολουθεί να είναι λειτουργικά σηµαντικός και να αποκαλύψει
τη δυνατότητα που έχει να επιδρά στα συναισθήµατα, στη λογική και στη φαντασία
προκαλώντας προβληµατισµό, εξάπτοντας το ενδιαφέρον και προσφέροντας απόλαυση.
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δίνονται στους µαθητές ευκαιρίες ανάγνωσης (Sloan,1991) .

Λέξεις κλειδιά: Οµαδοσυνεργατική µάθηση, κριτικός λογοτεχνικός γραµµατισµός,
ενεργητική µάθηση, κοινότητα αναγνωστών, διαµαθητικές σχέσεις.

Α. Θεωρητικό πλαίσιο
Το διδακτικό σενάριο, το οποίο εκπονήσαµε, βασίστηκε στη νεοκριτική θεωρία για
την ανάλυση της λογοτεχνίας, της οποίας βασική θέση είναι ότι το κείµενο πρέπει να
εξετάζεται µε τη µέθοδο της ενδοκειµενικής ανάλυσης, χωρίς συσχετίσεις µε τα
εξωκειµενικά δεδοµένα που αφορούν την εποχή και τις υποτιθέµενες προθέσεις του
συγγραφέα. Ειδικότερα, µάλιστα, όταν πρόκειται για ανάλυση λογοτεχνικών έργων
στο σχολείο, πρέπει να περιοριζόµαστε στην ενδοκειµενική ανάλυση του λόγου,
προκειµένου οι µαθητές να αναπτύξουν τη δυνατότητα να κατανοούν τα
υπονοούµενα, τις αµφισηµίες, τις εκδηλώσεις, τις υποδηλώσεις και τις αντινοµίες του
λογοτεχνικού λόγου, που είναι ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά της κοινωνικής
πραγµατικότητας, για την οποία το σχολείο πρέπει να προετοιµάζει τους µαθητές του.
Η νεοκριτική θεωρία δεν ταυτίζει το υπόβαθρο του αναγνώστη µε τις ιστορικοβιογραφικές γνώσεις του αναγνώστη για το συγγραφέα, αλλά µε τη διαίσθησή του και
µε τη γενικότερη ευαισθησία του (Τσώλης, 1996).
Η Νέα Κριτική θεωρία ορίζει το λογοτεχνικό έργο ως «αυτόνοµο», «ολοκληρωµένο»,
«συνεχές», «ενοποιηµένο» (Τερζάκης, Φ., 2004). Το κείµενο ως αυτάρκης οργανική
ενότητα αποσπάται από το συγγραφέα και τον αναγνώστη, καθώς οι προθέσεις του
πρώτου και οι αυθαίρετες προσωπικές σηµασίες και συναισθηµατικές αντιδράσεις
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του δεύτερου δε σχετίζονται µε την ερµηνεία και το νόηµά του, το οποίο είναι
δηµόσιο, αντικειµενικό και εγχαράσσεται στην ίδια τη γλώσσα του (Eagleton, 1989).
Από τη νεοκριτική θεωρία, εποµένως, αντλήσαµε τη διδακτική προσέγγιση της
τετραπλής ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειµένου, η οποία αποβλέπει στη διαδοχική
ανάδειξη: 1. της σηµασίας, 2. των συναισθηµάτων, 3. του τόνου και 4. των
προθέσεων του λογοτεχνικού κειµένου (Σπανός, 1996). Η σηµασία, τα συναισθήµατα
και οι προθέσεις του κειµένου έχουν σχέση µε τη στόχευση του προτεινόµενου
διδακτικού

σεναρίου

στον

εµπλουτισµό

των

παραγόµενων

κειµένων

των

µαθητών/τριών σε επίπεδο ιδεών, επιχειρηµάτων και τρόπων πειθούς. Ο τόνος
σχετίζεται µε το ύφος λόγου, έννοια θεµελιώδη στην επικοινωνιακή και
κειµενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου, η οποία επικρατεί στη σύγχρονη
διδακτική της γλώσσας.
Από την άλλη, στην εργασία µας βασιστήκαµε στη θεωρία της πρόσληψης, η οποία
αµφισβητεί µε απόλυτο τρόπο το δόγµα του αυτόνοµου κειµένου, αλλά και της
αυθεντίας του συγγραφέα και στρέφει, για να εξηγήσει την επικοινωνιακή λειτουργία
του κειµένου, την προσοχή της προς τον αναγνώστη, που είναι ο αποδέκτης,
επεξεργαστής, νοηµατοδότης και αποτιµητής του κειµένου. Θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι υπό τον όρο θεωρία της πρόσληψης εντάσσονται τόσο η αισθητική
της πρόσληψης του Jauss όσο και η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης του Iser.
Κοινή τους θέση είναι ότι
το νόηµα του λογοτεχνικού κειµένου δεν καθορίζεται απόλυτα και οριστικά από
το αντικείµενο-κείµενο, αλλά είναι συνάρτηση της πρόσληψης ενός λιγότερο ή
περισσότερο ιστορικά προσδιορισµένου υποκειµένου-αναγνώστη και του
ορίζοντα των προσδοκιών του· ή αλλιώς, κατά την άποψη του Jauss, είναι
συνάρτηση της συσσωρευµένης «αισθητικής εµπειρίας» (ästhetisehe erfahrung)
του εκάστοτε νέου αναγνώστη ή αναγνωστικού κοινού του (Βελουδής, 1992 ).

Ειδικότερα, ο Iser µελετά τη φύση του λογοτεχνικού κειµένου ισχυριζόµενος ότι το
νόηµα δεν περιέχεται στο ίδιο το κείµενο, αλλά µάλλον παράγεται κατά τη διάρκεια
της αναγνωστικής διαδικασίας (Holub, 2004). ∆εν αποτελεί ούτε αµιγώς
υποκειµενικό κατασκεύασµα, αλλά ούτε αµιγώς κειµενικό, καθώς είναι προϊόν της
διάδρασης και των δύο αυτών πόλων. Τα λογοτεχνικά κείµενα επιτρέπουν κάποια
ευρυχωρία αναφορικά µε την πραγµάτωσή τους, καλώντας τον αναγνώστη να γεµίσει
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τα κενά απροσδιοριστίας που υπάρχουν, δίνοντας στον αναγνώστη µ’ αυτόν τον
τρόπο τη δυνατότητα να συµµετάσχει στην παραγωγή νοήµατος.
Η θεωρία της πρόσληψης συµπληρώνει το λεγόµενο «λογοτεχνικό τρίγωνο»
συγγραφέας – κείµενο – αναγνώστης (Ματσαγγούρας, 2001). Με το σκεπτικό,
λοιπόν, ότι το κείµενο είναι ανοιχτό σε ερµηνείες και επερµηνείες, κάνουµε λόγο για
τη διαχρονικότητα των κειµένων και για το «πληθυντικό κείµενο», το κείµενο δηλαδή
που έχει πάντα κάτι διαφορετικό να πει σε διαφορετικούς αναγνώστες και
διαφορετικές εποχές (Τζούµα, 1997). Οδηγούµαστε, δηλαδή, σε µια µορφή
προσέγγισης που µοιάζει µε τη φιλολογική –ερµηνευτική θεωρία, αλλά βλέπει τα
πράγµατα από τη σκοπιά του αναγνώστη και όχι του συγγραφέα. Όπως λοιπόν
κατανοούµε, η Θεωρία της Πρόσληψης εστιάζει την προσοχή της, και όχι τυχαία,
όπως επισηµαίνεται (Fish, 1999), στον αναγνώστη, τον οποίο θεωρεί κυρίαρχο
αποδέκτη ή προσλήπτη, νοηµατοδότη, ερµηνευτή και ανταποκριτή του λογοτεχνικού
κειµένου.
Εποµένως, η θεωρία της πρόσληψης δε δηµιούργησε δική της προσέγγιση, αλλά
προσέφερε την έννοια του αποδέκτη, την οποία πολλά σύγχρονα µοντέλα
διδασκαλίας του γραπτού λόγου ενσωµάτωσαν και την αντιστοίχισαν µε την
προθετικότητα του συγγραφέα. Η προθετικότητα είναι κοµβική έννοια στη σύγχρονη
διδακτική της γλώσσας (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999) και στοιχείο στο οποίο
επιµείναµε κατά την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου.
Αναµφίβολα, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και άλλες λογοτεχνικές θεωρίες. Οι
επιµέρους προσεγγίσεις στο λόγο, τις οποίες αυτές οι θεωρίες προώθησαν, συνέβαλαν
στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για µια συνολικότερη προσέγγιση, που θα
συνεξετάζει και τους τρεις παράγοντες (συγγραφέας, κείµενο, αναγνώστης)
παραγωγής γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 2001). Νεότερη και πιο ολιστική για τη
θεώρηση και διδασκαλία της Λογοτεχνίας θεωρούµε την Κειµενογλωσσολογική
Θεωρία, η οποία έχει επηρεάσει σήµερα και τη διδασκαλία της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Σ’ αυτή κυρίως βασιστήκαµε για την οργάνωση της οµαδοσυνεργατικής
διδακτικής δράσης στο τµήµα Β1 του Πρότυπου Πειραµατικού Γενικού Λυκείου της
Βαρβακείου Σχολής.
Βασική αρχή της κειµενογλωσσολογικής θεωρίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία
δοµισµού, φορµαλισµού, σηµειολογίας και γλωσσολογίας, είναι ότι βασική µονάδα
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ανάλυσης του λόγου είναι το κείµενο και όχι η λέξη ή η πρόταση. Επίσης, σύµφωνα
µ’ αυτή υπάρχουν διακριτά είδη λόγου και οι γλωσσικές µονάδες που απαρτίζουν το
κείµενο είναι σε αντιστοίχηση µε το άµεσο επικοινωνιακό περιβάλλον παραγωγής του
κειµένου, αλλά και µε το ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον, στο οποίο αυτό έχει
δηµιουργηθεί. Με βάση τις παραπάνω αρχές διαµορφώθηκαν οι δείκτες
κειµενικότητας,

όπως

η

συνοχή,

η

συνεκτικότητα,

η

προθετικότητα,

η

αποδεκτικότητα, η καταστασιακότητα, η πληροφορικότητα και η διακειµενικότητα.
Όπως, λοιπόν, διαπιστώνουµε, οι παραπάνω θεωρίες λογοτεχνίας, τις οποίες
αξιοποιήσαµε για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου στη
Λογοτεχνία, έχουν άµεση σχέση µε την επικοινωνιακή - λειτουργική διδασκαλία της
γλώσσας. Αυτή πραγµατοποιείται µε την εµπλοκή των µαθητών/τριών σε
πραγµατικές ή προσοµοιωµένες επικοινωνιακές δραστηριότητες µε στόχους που
αφορούν τους ίδιους. Η γλωσσική διδασκαλία αποβλέπει πλέον στο να εξοικειώσει
τους/τις µαθητές/τριες µε τις ποικίλες, λειτουργικά διαφοροποιηµένες, µορφές
γλώσσας που χρησιµοποιούνται στην κοινωνία, και, µε τον τρόπο αυτό, να τους
καταστήσει επαρκείς οµιλητές και συγγραφείς κειµένων. Το να διδάσκονται οι
µαθητές/τριες πώς να αναπτύσσουν στρατηγικές, για να σκέφτονται και να µαθαίνουν
από τα κείµενα, είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο της κειµενοκεντρικής διδασκαλίας
(Γερονικολού & Κωσταλά, 1998).
Επίσης, το διδακτικό σενάριο είναι σύµφωνο µε την παιδαγωγική του κριτικού
γραµµατισµού, η οποία έρχεται να συµπληρώσει την επικοινωνιακή και
κειµενοκεντρική προσέγγιση του λόγου, προκειµένου αυτή να µη µετατραπεί σε µια
φορµαλιστική θεώρηση της κατανόησης των γραπτών κειµένων και σε µια µηχανική
διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Είναι ανάγκη να αντιµετωπίζουν οι
µαθητές/τριες µε κριτικό τρόπο τα διάφορα κείµενα και να είναι σε θέση να
κατανοούν, να αναλύουν κριτικά, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν ανάλογα µε
την επικοινωνιακή κάθε φορά περίσταση τη γλώσσα και τα νοήµατά της. Στην
περίπτωση της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού η ανάγνωση των κειµένων
ισοδυναµεί µε κριτική αποδόµηση της γλώσσας, των ρητών νοηµάτων και των
υπονοηµάτων τους, καθώς και των πραγµατικοτήτων που αυτά αναπαριστούν. Από
την άλλη, η παραγωγή γραπτού λόγου αποσκοπεί στο να
απαιτήσεις διαφορετικών οριζοµένων πλαισίων επικοινωνίας.
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ανταποκρίνονται στις

Στο πλαίσιο, εποµένως, της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού η κριτική
προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου θεωρείται απαραίτητη, καθώς το έργο τέχνης
αποτελεί µια «κατασκευή» εντός ενός συγκεκριµένου κοινωνικού και ιστορικού
πλαισίου, η οποία ενστερνίζεται µία ορισµένη ιδεολογία, και ως εκ τούτου δε θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια «αθώα» απεικόνιση της πραγµατικότητας (Lye,
1997). Η λογοτεχνία προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης και ανάγνωσης, καθώς σχετίζεται περισσότερο από άλλα πεδία µε ιδέες,
αξίες, στάσεις και ηθικά ερωτήµατα. Επιπλέον, τα κείµενα που

προκαλούν το

ενδιαφέρον και την προσοχή των µαθητών µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη
µιας αλληλεπιδραστικής σχέσης µε τα βιβλία γενικότερα (Carr, 1990).
Ο όρος κριτική ανάγνωση αναφέρεται σε πολλά είδη λόγου και συνήθως σε µη
µυθοπλαστικά κείµενα. Ωστόσο, έχει ισχύ και για τη λογοτεχνία, αν και µε κάπως
διαφορετικούς όρους, αφού το λογοτεχνικό κείµενο δεν είναι πληροφοριακό, αλλά
µυθοπλαστικό και η ανάγνωσή του στοχεύει στην αισθητική καλλιέργεια και
απόλαυση. Για να επιτευχθεί αυτό που ονοµάζουµε «κριτική ανάγνωση», θα πρέπει
να δηµιουργήσουµε µέσα στην τάξη ατµόσφαιρα αναζήτησης και διαισθητικής
σκέψης όπως µας υποδεικνύει ο Bruner (Κολιάδης, 1997). Οι µαθητές θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να ερωτούν, να κάνουν προβλέψεις, να διατυπώνουν υποθέσεις και να
οργανώνουν τις ιδέες που υποστηρίζουν, τις κρίσεις τους. Ως κριτικοί αναγνώστες
είναι ενεργοί αναγνώστες και θεωρούν τους εαυτούς τους ως συµµέτοχους και όχι ως
απλούς αποδέκτες (recipients) του κειµένου. Ρωτούν, απορούν και κρίνουν αυτό που
διαβάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, εφ’ όσον τους δίνονται ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης µε το κείµενο πέρα από το σχήµα: εισαγωγή– αντίδρασηανατροφοδότηση (Smith, 2004).
Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθεί ο στόχος της κριτικής ανάγνωσης, το διδακτικό
σενάριο,

που

σχεδιάσαµε

και

εφαρµόσαµε

στην

πράξη,

βασίζεται

στην

οµαδοσυνεργατική µάθηση. Άλλωστε, ποια στοιχεία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη
στρατηγική ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων, για να έχει θετικά αποτελέσµατα στην
ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών µας; Θα πρέπει κατ’ αρχάς η
στρατηγική αυτή, να βασίζεται σε µια αναζήτηση που θα γίνεται στα πλαίσια της
οµάδας (Lipman, & Sprod, 1995). Όλη η τάξη ή η οµάδα έχει ένα κοινό στόχο: πώς
να λύσει µια προβληµατική κατάσταση, πώς να αντιµετωπίσει ένα φιλοσοφικό
ερώτηµα. Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους µαθητές να σκέφτονται δηµιουργικά και
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κριτικά θέτοντας τις ερωτήσεις που οι ίδιοι οι µαθητές θα ήθελαν να κάνουν στον
εαυτό τους. ∆εν είναι αυτός που παρέχει στην οµάδα ερωτήσεις, αλλά αυτός που
ενθαρρύνει την οµάδα να γίνεται κριτής απόψεων και επιχειρηµάτων.
Θα πρέπει, επίσης, ο δάσκαλος να επιµένει στο να είναι οι µαθητές υπεύθυνοι για τις
ιδέες, που διατυπώνουν, να τις τεκµηριώνουν µε επιχειρήµατα και να έχουν την
τόλµη να τις αναθεωρούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Χρειάζεται, επίσης, να
επισηµαίνει τα σηµαντικά στοιχεία του λογοτεχνικού έργου που είναι δυνατόν να
εγείρουν ερωτήµατα και να προσχεδιάζει ερωτήσεις που θα οδηγήσουν τους µαθητές
σε προβληµατισµό. Αυτός, άλλωστε, είναι ο στόχος των φύλλων εργασίας, τα οποία
δώσαµε στους µαθητές κατά την ανάπτυξη του σεναρίου στη διδακτική πράξη.
Πολλοί θεωρητικοί, µεταξύ των οποίων ο Bruner, οVygotsky, ο Kohlberg, ο Mead, o
Polanyi, και άλλοι, τονίζουν την αξία της συζήτησης και του διαλόγου µέσα στην
τάξη. Σύµφωνα µε τον Mead, (Sprod, 1995) ο βασικός µηχανισµός ο οποίος καθιστά
δυνατή την κοινωνικοποίηση της σκέψης είναι η διαδικασία του διαλόγου. Ο αυτόκαθοδηγούµενος λόγος και, κατά συνέπεια, ο εσωτερικός λόγος και η λεκτική σκέψη
αναπτύσσονται µέσα από το διάλογο. Άλλωστε, «Οι µαθητές µέσα από το κείµενο
συναντούν την ιστορία και µέσα από το διάλογο συναντούν τον κόσµο» (McDonald,
2004). Μ’ αυτό το σκεπτικό στη διδακτική πράξη εφαρµόσαµε την τεχνική του
διαλόγου κατά την ανάλυση των πέντε λογοτεχνικών κειµένων, χρησιµοποιώντας
κάθε φορά από µια οµάδα ως συµβοηθό στη διαδικασία, καθώς συνόψιζε τα
συµπεράσµατα της συζήτησης που είχε προηγηθεί στην ολοµέλεια της τάξης.
Συµπερασµατικά, στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή του προτεινόµενου διδακτικού
σεναρίου στοχεύσαµε στη µετατροπή της τάξης σε κοινότητα κριτικών αναγνωστών,
όπως ορίζουν οι αρχές και η φιλοσοφία της παιδαγωγικής του κριτικού
γραµµατισµού. Επίσης, για αυτό το σκοπό εφαρµόσαµε την τεχνική της
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία, αντίθετα µε το παραδοσιακό σχολείο που
θεωρούσε σηµαντικές τις σχέσεις δασκάλου-µαθητών και παρασιτικές τις σχέσεις
ανάµεσα στους µαθητές, αναγνωρίζει την παιδευτική σηµασία των διαµαθητικών
σχέσεων, τις οποίες θεωρεί µήτρα µάθησης και ανάπτυξης, χωρίς, βεβαίως, να
παραγνωρίζει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα και των δασκαλο-µαθητικών
σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2000).
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Β. Επιδιωκόµενοι στόχοι
1.

Να αποκτήσουν οι µαθητές/τριες τη δυνατότητα ενεργητικής συµµετοχής στη

διαδικασία της γνώσης, ως κοινότητα αναγνωστών και ερµηνευτών.
2.

Να διευρύνουν τον ορίζοντα των εµπειριών και το βάθος της ευαισθησίας

τους, να οξύνουν το γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, να
αναπτύξουν τη φαντασία και την κριτική-ερµηνευτική τους ικανότητα.
3.

Να αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα στις πολυειδείς όψεις και εκδοχές

της και να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήµατα της ατοµικής και της
κοινωνικής ζωής.
4.

Να κατακτήσουν οι µαθητές/τριες τον κριτικό λογοτεχνικό γραµµατισµό.

5.

Να κατανοήσουν τη σηµασία της ειρήνης και τις επιπτώσεις του πολέµου,

ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι σε επίπεδο λαών έχουν περισσότερα
στοιχεία που τους ενώνουν παρά που τους διαχωρίζουν.
6.

Να προωθηθούν οι διαµαθητικές σχέσεις µέσω της οµαδοσυνεργατικής και

ενεργητικής µάθησης.
Αναµφίβολα, οι παραπάνω στόχοι αναδεικνύουν τη συνάφεια του διδακτικού
σεναρίου µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στη Λογοτεχνία. Πιο
συγκεκριµένα, το ΑΠΣ που πρόσφατα διατυπώθηκε για την πρώτη τάξη του Λυκείου
προβλέπει την ανάπτυξη ανάλογων διδακτικών σεναρίων, τα οποία εµπλέκουν τους
µαθητές σε διαµαθητικού τύπου διδακτικές δράσεις, οι οποίες προωθούν την
ενεργητική µάθηση. Πιο συγκεκριµένα, συνάδει µε τους προβλεπόµενους στόχους
της ανάπτυξης της κριτικής και ταυτόχρονα δηµιουργικής σχέσης των µαθητών µε το
σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και της συµβολικής
ενδυνάµωσης της υποκειµενικότητας όλων των µαθητών έτσι ώστε να γίνουν
ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισµού. Επίσης, ως στόχος τίθεται η
αναγνώριση ότι η λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν διαπολιτισµικός τόπος όπου ο
διάλογος ανάµεσα στους πολιτισµούς γίνεται πράξη µέσα από τη µετάφραση, τη
διασκευή και την αέναη επανερµηνεία και όπου η ετερότητα όχι µόνον αναγνωρίζεται
αλλά ενσωµατώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικότητας και της δυναµικής της.
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Γ. Η διαδικασία υλοποίησης:
Πρώτη φάση: 2 διδακτικές ώρες
Σε πρώτη φάση οι µαθητές/τριες του τµήµατος χωρίζονται σε πέντε οµάδες. Κάθε
οµάδα αναλαµβάνει την αισθητική, κειµενογλωσσολογική και κριτική προσέγγιση
ενός λογοτεχνικού κειµένου. Όλα τα κείµενα βρίσκονται στο διδακτικό βιβλίο της
Λογοτεχνίας για τη Β΄ τάξη του Λυκείου, τα τρία µάλιστα από αυτά εντάσσονται σε
αυτά που έχει προγραµµατισθεί να διδαχθούν από τους διδάσκοντες που έχουν
αναλάβει το γνωστικό αντικείµενο για το σχολικό έτος 2013-2014.
Ειδικότερα, στην πρώτη οµάδα δίνεται για επεξεργασία το διήγηµα του Στρατή
Μυριβήλη «Η µυστική παπαρούνα» (σελ. 274-276 του διδακτικού βιβλίου), στη
δεύτερη οµάδα απόσπασµα από το διήγηµα «Το νούµερο 31328» του Ηλία Βενέζη, το
οποίο βρίσκεται στις σελίδες 323-329 του διδακτικού βιβλίου και στην τρίτη οµάδα
απόσπασµα από το διήγηµα «Άνθρωποι του µύθου» του Στέλιου Ξεφλούδα, το οποίο
βρίσκεται στις σελίδες 331-333 του διδακτικού βιβλίου της δεύτερης τάξης του
Λυκείου. Από την άλλη, στην τέταρτη οµάδα δίνεται το ποίηµα «Ελένη» του Γιώργου
Σεφέρη, το οποίο βρίσκεται στις σελίδες 209-213 του διδακτικού βιβλίου και στην
πέµπτη οµάδα το ποίηµα «Τελευταίος Σταθµός» του Γιώργου Σεφέρη, το οποίο
βρίσκεται στις σελίδες 220-224 αντίστοιχα του διδακτικού βιβλίου.
Η πρώτη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο διδακτικές ώρες. Σ’ αυτές οι
µαθητές/τριες των οµάδων εκπονούν τις δραστηριότητες που τους δίνονται στο
Φύλλο εργασίας. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην αποτελεσµατικότερη
αισθητική, κειµενογλωσσολογική και κριτική προσέγγιση και ανάλυση κάθε κειµένου
από αυτά που έχει αναλάβει κάθε οµάδα.
∆εύτερη φάση: 5 διδακτικές ώρες
Στις επόµενες πέντε διδακτικές ώρες προβλέπεται η παρουσίαση των εργασιών των
οµάδων στην ολοµέλεια του τµήµατος. Ειδικότερα, πριν από την παρουσίαση της
εργασίας κάθε οµάδας στην ολοµέλεια του τµήµατος γίνεται από τον διδάσκοντα η
ερµηνευτική ανάγνωση κάθε κειµένου, προκειµένου να επιτευχθεί µια πιο ολιστική
διδασκαλία, ερµηνεία και κατανόηση της λογοτεχνίας. Στόχος του διδακτικού
σεναρίου είναι η µετατροπή της τάξης σε κοινότητα αναγνωστών και ερµηνευτών της
λογοτεχνίας και όχι η απλή παρακολούθηση της εργασίας κάθε οµάδας.
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Μετά την ανάγνωση κάθε λογοτεχνικού κειµένου η οµάδα, η οποία έχει αναλάβει
την ανάλυσή του, λειτουργεί σε κάθε διδακτική ώρα ως συµβοηθός στη διδασκαλία.
Πρόθεσή µας είναι να εµπλέξουµε στη διδασκαλία µε την τεχνική του διαλόγου και
της φθίνουσας καθοδήγησης όλους τους µαθητές της τάξης. Γι’ αυτό το λόγο µετά την
ανάγνωση του εκάστοτε κειµένου γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές σε θέµατα
αισθητικής και νοηµάτων του κειµένου και παράλληλα η οµάδα, που έχει αναλάβει
την επεξεργασία του, ανακοινώνει στην ολοµέλεια τα δικά της πορίσµατα. Η
χωροταξική ρύθµιση της τάξης διατηρείται, καθώς οι µαθητές εξακολουθούν να
κάθονται χωρισµένοι σε οµάδες.
Τρίτη φάση: 1 διδακτική ώρα
Ύστερα από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των εργασιών των οµάδων στην
ολοµέλεια της τάξης θα γίνει αξιολόγηση των µαθητών, ατοµική και οµαδική.
∆. Τα αποτελέσµατα:
Όπως προκύπτει από την εφαρµογή του διδακτικού σεναρίου, την οποία
καταγράψαµε σε ηµερολόγιο, αλλά και από τις απαντήσεις των µαθητών/τριών του
τµήµατος στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, τα αποτελέσµατα
είναι ιδιαίτερα θετικά. Φαίνεται ότι οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου
υλοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό.
Ειδικότερα, κατά τη διδακτική πράξη οι µαθητές συµµετείχαν µε ενδιαφέρον και
ενεργητικό τρόπο στην όλη διαδικασία, συνεργάζονταν χαµηλόφωνα στις οµάδες,
στις οποίες είχαν χωρισθεί και διατύπωναν πολλές απορίες τόσο κατά την ανάγνωση
όσο και κατά την ερµηνεία των κειµένων, τα οποία τους είχαν δοθεί στα φύλλα
εργασίας. Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι µε το διδακτικό σενάριο δίνεται η δυνατότητα
δηµιουργίας µιας κοινότητας αναγνωστών και ερµηνευτών.
Παράλληλα, από τις απαντήσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής
πράξης και από την παρουσίαση των εργασιών των οµάδων αναδεικνύεται το
στοιχείο της κριτικής και ερµηνευτικής ικανότητας, καθώς η σύγκριση των κειµένων
και ο εντοπισµός κοινών θεµάτων ήταν ικανοποιητικά. Επίσης, να σηµειωθεί ότι η
αναζήτηση και καταγραφή συναισθηµάτων βάσει της θεωρίας της πρόσληψης και ο
εντοπισµός στοιχείων ύφους λόγου συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του αισθητικού τους
κριτηρίου. Φαίνεται ότι η αισθητική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειµένων µε
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πυλώνες τη θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης και την κειµενογλωσσολογική
θεωρία συµβάλλει στην ενίσχυση του συναισθήµατος των µαθητών/τριών.
Από την άλλη, το διδακτικό σενάριο, το οποίο εφαρµόσαµε στη λογοτεχνία, βοηθά
τους µαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα την αξία της ειρήνης. Αυτό φαίνεται
από το γεγονός ότι στη διδακτική πράξη, κατά την ερµηνευτική προσέγγιση των
δοθέντων κειµένων, υπήρξαν πολύ εύστοχες τοποθετήσεις αναφορικά µε την πρόθεση
των συγγραφέων των κειµένων να αναδείξουν τα οικονοµικά κυρίως κίνητρα του
πολέµου, τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη ύπαρξη και στις σχέσεις των ανθρώπων,
οι οποίοι στην καθηµερινότητά τους έχουν περισσότερα στοιχεία που τους ενώνουν
παρά τους διαφοροποιούν.
Από το ηµερολόγιο παρατήρησης της διδακτικής δράσης φαίνεται ότι η εµπλοκή των
µαθητών µε τη λογοτεχνία τους προσφέρει τη δυνατότητα, εκτός από την αισθητική
απόλαυση, να προβληµατιστούν σε µεγαλύτερο βάθος για µια θεµατική ενότητα,
όπως είναι η Ειρήνη-Πόλεµος. Οι µαθητές/τριες µε την οµαδοσυνεργατική
διδασκαλία, στην οποία ενεπλάκησαν, ήρθαν σε αµεσότερη επαφή µε ερεθίσµατα που
τα λογοτεχνικά κείµενα προσφέρουν αναφορικά µε τη σηµασία της ειρήνης και τους
λόγους, για τους οποίους οι άνθρωποι και οι λαοί πρέπει να την επιζητούν.
Με τον ίδιο τρόπο διαπιστώνουµε ότι η εµπλοκή των µαθητών/τριών µε τα
λογοτεχνικά κείµενα µέσα από συστηµατικά σχεδιασµένες και οµαδοσυνεργατικής
φύσης διδακτικές δράσεις είναι σε θέση να ενισχύσει την επιχειρηµατολογία τους
στην παραγωγή λόγου σε σχετικό θέµα µε τον προβληµατισµό, που αναπτύσσεται
στα κείµενα, όπως είναι οι συνέπειες του πολέµου. Μάλιστα, εκτός από αισθητική
απόλαυση δίνεται στους/στις µαθητές/τριες η δυνατότητα να προβληµατιστούν σε
µεγαλύτερο βάθος για τις συνέπειες που επιφέρει ο πόλεµος τόσο στο άτοµο όσο και
στην κοινωνία.
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του
διδακτικού σεναρίου στην πράξη προέκυψαν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Από
την παρατήρηση δηλαδή της διδασκαλίας, όπως την καταγράψαµε στο ηµερολόγιο
που κρατήσαµε κατά την ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου, φαίνεται ότι ο
χωρισµός των µαθητών/τριών του τµήµατος σε οµάδες ενισχύει το ενδιαφέρον τους
για το µάθηµα, ιδίως όταν η οµαδοσυνεργατική δράση συνδυασθεί µε το διδακτικό
µοντέλο της φθίνουσας καθοδήγησης και διαλογικής οργάνωσης του µαθήµατος,

28

όπως πράξαµε στο πλαίσιο µιας πιο ολιστικής προσέγγισης των λογοτεχνικών
κειµένων στη διδακτική πράξη.
Επίσης, φάνηκε στην πράξη ότι µε την έµπνευση να χρησιµοποιήσουµε κάθε οµάδα
ως συµβοηθό µας κατά την ανάλυση κάθε λογοτεχνικού κειµένου πετύχαµε την
προσέγγιση σε βάθος κάθε κειµένου σε µια διδακτική ώρα. Καταφέραµε, δηλαδή, να
ολοκληρώσουµε το διδακτικό σενάριο, που προέβλεπε την ανάλυση πέντε
λογοτεχνικών κειµένων, σε επτά συνολικά διδακτικές ώρες, µε αποτέλεσµα η
διδασκαλία να γίνει πιο ευέλικτη, ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική. Τα
συµπεράσµατα αυτά ανοίγουν ένα νέο ερευνητικό πεδίο στον τοµέα της διδακτικής
της Λογοτεχνίας, το οποίο είναι δυνατό να διερευνηθεί περαιτέρω.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το φύλλο εργασίας που δώσαµε στους µαθητές είναι το εξής:
ΟΜΑ∆Α 1η: Μελετήστε το διήγηµα «Η µυστική παπαρούνα» του Στρατή Μυριβήλη,
το οποίο βρίσκεται στις σελίδες 274-276 του διδακτικού σας βιβλίου και απαντήστε
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στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1.

Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργεί ως δέκτες το διήγηµα;

2.

Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε την επιλογή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης;

3.

Ποια τα συναισθήµατα του αφηγητή, όταν αντικρύζει το λουλούδι; Έχει

ανάλογα συναισθήµατα κάποιος που θα δει µια παπαρούνα στο δρόµο ή στη φύση;
Μήπως η κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιτείνει τα συναισθήµατά του;
(∆ιαβάστε και το εισαγωγικό σηµείωµα στη σελίδα 273).
4.

Να σχολιάσετε τη φράση «∆ύο λουλούδια µέσα στο περιβόλι του θανάτου!»

5.

Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε λιτή την αφήγηση; Γιατί; Ποιες επιλογές

ύφους (σε λεξιλόγιο, σύνταξη) δικαιολογούν τον παραπάνω χαρακτηρισµό; Τι
πετυχαίνει µε αυτή την επιλογή ο συγγραφέας;
6.

Για ποιο σκοπό ο συγγραφέας έγραψε το διήγηµα; Ποια η πρόθεσή του;

ΟΜΑ∆Α 2η: Μελετήστε το απόσπασµα από το διήγηµα «Το νούµερο 31328» Ηλία
Βενέζη, το οποίο βρίσκεται στις σελίδες 323-329 του διδακτικού σας βιβλίου και
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1.

Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργεί ως δέκτες το διήγηµα;

2.

Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου

στην αφήγηση;
3.

Να επισηµάνετε χωρία του κειµένου στα οποία ο συγγραφέας τονίζει τα κοινά

σηµεία που υπάρχουν ανάµεσα στους σκλάβους και τους φύλακες.
4.

Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε λιτή την αφήγηση; Γιατί; Ποιες επιλογές

ύφους (σε λεξιλόγιο, σύνταξη) δικαιολογούν τον παραπάνω χαρακτηρισµό; Τι
πετυχαίνει µε αυτή την επιλογή ο συγγραφέας;
5. Για ποιο σκοπό ο συγγραφέας έγραψε το διήγηµα; Ποια η πρόθεσή του;
ΟΜΑ∆Α 3η: Μελετήστε το απόσπασµα από το διήγηµα «Άνθρωποι του µύθου»
του Στέλιου Ξεφλούδα, το οποίο βρίσκεται στις σελίδες 331-333 του διδακτικού σας
βιβλίου και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
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1.

Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργεί ως δέκτες το διήγηµα;

2.

Βρείτε στοιχεία στο κείµενο, τα οποία δηλώνουν ότι πρόκειται για εσωτερικό

µονόλογο. Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε την παραπάνω αφηγηµατική τεχνική;
3.

Αναλύστε τη φράση «Και κανείς δε γνωρίζει το πρόσωπό του, ίσως γιατί

κανείς µας δεν έχει πρόσωπο».
4.

Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε λιτή την αφήγηση; Γιατί; Ποιες επιλογές

ύφους (σε λεξιλόγιο, σύνταξη) δικαιολογούν τον παραπάνω χαρακτηρισµό; Τι
πετυχαίνει µε αυτή την επιλογή ο συγγραφέας;
5.

Ποιες είναι οι σκέψεις του συγγραφέα για τον πόλεµο και σε ποια χωρία του

διηγήµατος τις διατυπώνει;
6.

Για ποιο σκοπό ο συγγραφέας έγραψε το διήγηµα; Ποια η πρόθεσή του;

ΟΜΑ∆Α 4η: Μελετήστε το ποίηµα «Ελένη» του Γιώργου Σεφέρη, το οποίο
βρίσκεται στις σελίδες 209-213 του διδακτικού σας βιβλίου και να απαντήσετε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
1.

Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργεί ως δέκτες το ποίηµα;

2.

Ποια στοιχεία στο ποίηµα µαρτυρούν ότι πρόκειται για εσωτερικό µονόλογο

του Τεύκτρου; Τι πετυχαίνει µε αυτή την αφηγηµατική τεχνική ο ποιητής;
3.

Σε ποια σηµεία του ποιήµατος γίνεται λόγος για τη φρίκη και τις συνέπειες
του πολέµου;

4.

Για ποιο λόγο ο στίχος 50 του ποιήµατος επαναλαµβάνεται και στο τέλος του
ποιήµατος; Μπορείτε να τον σχολιάσετε;

5.

Σε ποιους στίχους φαίνεται το παράπονο του Τεύκτρου;

6.

Ποια η πρόθεση του ποιητή; Για ποιο σκοπό έγραψε το ποίηµα;

ΟΜΑ∆Α 5η: Μελετήστε το ποίηµα «Τελευταίος Σταθµός» του Γιώργου Σεφέρη, το
οποίο βρίσκεται στις σελίδες 220-224 του διδακτικού σας βιβλίου και
να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
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1.

Ποια συναισθήµατα σας γεννά η ανάγνωση του ποιήµατος;

2.

Ποια στοιχεία του ποιητικού κειµένου δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για
ηµερολόγιο;

3.

Σχολιάστε τους στίχους 46-58 εστιάζοντας στις συνέπειες που έχει ο πόλεµος,
σύµφωνα µε την άποψη του ποιητή. Με ποια εκφραστικά µέσα αποτυπώνει τις
σκέψεις του;

4.

Σχολιάστε τους στίχους 82-88 εστιάζοντας στην πρόθεση του ποιητή, στους
λόγους δηλαδή για τους οποίους έγραψε το ποίηµα.

Το φύλλο αξιολόγησης της οµαδοσυνεργατικής δράσης είναι το εξής:
1.

Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι η συγκεκριµένη δράση σε βοήθησε να κατανοήσεις

το λογοτεχνικό κείµενο από πλευράς αισθητικής;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
2.

Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι η διδακτική δράση σε βοήθησε να προσεγγίσεις
θέµατα που αφορούν σχέσεις των λαών και ανθρώπων άλλης εθνικότητας ή
θέµατα σχετικά µε τον πόλεµο και την ειρήνη;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

3.

Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι συνέβαλες στην εργασία της οµάδας σου;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
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Πάρα πολύ
Αιτιολόγησε
την
απάντησή
σου
…………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………
4. Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι συνεργάστηκες µε τους συµµαθητές σου κατά τη
διδακτική δράση;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Αιτιολόγησε
την
απάντησή
σου
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................
5.

Σε ποιο βαθµό παρείχες βοήθεια, όταν σου ζητήθηκε από τα άλλα µέλη της

οµάδας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Αιτιολόγησε
την
απάντησή
σου
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................
6.

Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι βοηθήθηκες από τη διδακτική δράση;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

7.

Ποια κατά τη γνώµη σου οµάδα παρήγαγε το καλύτερο αποτέλεσµα;
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Αιτιολόγησε την απάντησή σου.
Οµάδα1η
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................
Οµάδα2η
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................
Οµάδα3η
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................
Οµάδα4η
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................
Οµάδα5η
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................

Στοιχεία για το συγγραφέα

Νικόλαος Κων/νου Αλέφαντος
Φιλόλογος, ΠΕΟ2
Σχολείο εργασίας: Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής
Τόπος διαµονής: Αθήνα, Καισαριανή, Βουτζά 83
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7232991, 6972812260
alefantos.nikos@gmail.com
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Κινητοποίηση στη συµµετοχή των µαθητών Ροµά

Σεβίλ Αλή
Καθηγήτρια Πληροφορικής

Περίληψη
Η χαµηλή αυτοεκτίµηση και οι πολλαπλές αδυναµίες στη χρήση της ελληνικής γλώσσας
(µουσουλµάνοι και Ροµά, παλιννοστούντες) αποτελούν παράγοντες ενίσχυσης µιας «µη
συµµετοχικής» συµπεριφοράς. Η έρευνα δράσης που πραγµατοποίησα είχε ως αφετηρία
αυτόν τον προβληµατισµό και είχε ως στόχο την ενθάρρυνση και την ανάδειξη της
δηµιουργικότητας των µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις. Η παρέµβαση ήταν πρακτική και
εργαστηριακή. Το πρόγραµµα σπουδών εµπλουτίστηκε µε δραστηριότητες στο µάθηµα
της πληροφορικής και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα λογισµικά για την υλοποίηση των
έργων. Χρησιµοποίησα ερωτηµατολόγια στην αρχή και στο τέλος της παρέµβασης,
ζήτησα από συνάδελφό µου να παρατηρήσει τη διεξαγωγή του µαθήµατός µου και τέλος,
κράτησα ηµερολόγιο πριν και κατά τη διάρκεια της παρέµβασής µου.

Λέξεις Κλειδιά: Ροµά, Έρευνα ∆ράσης, ∆ηµιουργικότητα, Πληροφορική

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα της εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το διάστηµα από Φεβρουάριο έως Ιούνιο
2013, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά στις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,
που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για µια έρευνα δράσης που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2013 στο
πλαίσιο του µαθήµατος πληροφορικής σε ένα σχολείο του Έβρου (Γυµνάσιο
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Σουφλίου) µε µαθητές από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Ο στόχος της
παρέµβασης ήταν να κινητοποιηθούν µαθητές από αδύναµες κοινωνικοοικονοµικά
οµάδες. Η έρευνα δράσης πραγµατοποιήθηκε µε την Α’ τάξη του γυµνασίου και
διήρκησε περίπου 8 βδοµάδες, από τις οποίες περίπου οι 5 ήταν εφαρµογή της
δράσης. Στην εργασία αυτή περιγράφονται αναλυτικά το πλαίσιο δράσης, τα µέσα
που χρησιµοποιήθηκαν, οι παρεµβάσεις και τα αποτελέσµατα.
Το πλαίσιο της έρευνας
Το Γυµνάσιο Σουφλίου στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η παρέµβαση της έρευνας
δράσης είναι ένα ακριτικό σχολείο το οποίο έχει κατά προσέγγιση 230 µε 250
µαθητές και 25 καθηγητές. Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται και το λύκειο της πόλης. Αν
και δεν έχει χαρακτηριστεί ως ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο, εν τούτοις οι µαθητές του
προέρχονται από πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους κοινωνικές οµάδες, ντόπιοι,
παλιννοστούντες, µουσουλµάνοι και Ροµά. Οι µαθητές που φοιτούν στο σχολείο αυτό
κατοικούν σε µικρούς οικισµούς, περισσότερους από 10 στον αριθµό. Μετακινούνται
καθηµερινά, ενώ υπάρχουν κάποιοι µαθητές (µουσουλµάνοι), που φιλοξενούνται
στην εστία του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας εντός των ορίων της πόλης.
Η Α’ τάξη του Γυµνασίου όταν πραγµατοποιήθηκε η παρέµβαση αποτελούνταν
συνολικά από 72 µαθητές, από τους οποίους οι 15 είναι παλιννοστούντες, οι 30 είναι
µουσουλµάνοι, εκ των οποίων είναι Ροµά. Το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας των
µουσουλµάνων µαθητών, ακολούθως και των Ροµά (µουσουλµάνοι στην περίπτωσή
µας), είναι πολύ χαµηλό. Το ίδιο φαινόµενο, σε πιο ήπιο βαθµό, ισχύει και για τους
παλιννοστούντες µαθητές. Όλοι αυτοί οι µαθητές έχουν µητρική γλώσσα διαφορετική
από την ελληνική. Κατά συνέπεια, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν κατά την
παράδοση του µαθήµατος και έχουν χαµηλές επιδόσεις. Ορισµένοι από τους µαθητές
είναι µεγαλύτεροι από τους συµµαθητές τους, καθώς έχουν µείνει στην ίδια τάξη µία
ή περισσότερες φορές. Το γεγονός αυτό τους αποθαρρύνει, µε αποτέλεσµα ένα
ποσοστό µαθητών µας να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος κάθονται µόνον µεταξύ τους και κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος οι
µαθητές αυτοί κάνουν παρέα κυρίως µεταξύ τους και όχι µε παιδιά από άλλες
κοινωνικές οµάδες. Είναι παιδιά µε καλή συµπεριφορά και δε δηµιουργούν φασαρίες.
Μέσα στην τάξη είναι ήσυχοι αλλά δε συµµετέχουν στο µάθηµα. Όταν οι πρώτες
προσπάθειες συµµετοχής στο µάθηµα αποτύχουν, όταν οι βαθµοί στα γραπτά είναι
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πολύ χαµηλοί, όταν βλέπουν ότι δεν καταλαβαίνουν την ορολογία του σχολείου,
εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια. Αυτό συµβαίνει σε όλα τα µαθήµατα σχεδόν, καθώς
το πρόγραµµα σπουδών του γυµνασίου είναι αρκετά θεωρητικό και υπάρχει µεγάλη
έλλειψη σε πρακτικά µαθήµατα. Είναι γεγονός ότι στα πιο πρακτικά µαθήµατα, όπως
καλλιτεχνικά κτλ. υπάρχει έλλειψη ή καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικού
στα σχολεία αυτών των ακριτικών περιοχών. Ακόµα, τα µαθήµατα αυτά, είναι
µονόωρα, δηλαδή διδάσκονται µία ώρα την εβδοµάδα. Είναι λοιπόν, τόσο θεωρητικό
το σχολείο, η δοµή των µαθηµάτων, το ωρολόγιο πρόγραµµα, που δεν επιτρέπει σε
κάποιο µαθητή υπό αυτές τις συνθήκες να επιδείξει άλλου είδους ικανότητες.
Συνέπεια αυτών είναι οι αδύναµοι µαθητές να µην ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο
µάθηµα και να περιµένουν το κουδούνι να χτυπήσει γιατί δεν καταλαβαίνουν τις
παραδόσεις. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου µαθητές που θέλουν να συµµετέχουν
φοβούνται ότι ίσως γίνουν αντικείµενο ειρωνικών σχολίων από τους συµµαθητές
τους. Τα διαλείµµατα στα σχολεία είναι 5λεπτα και 10λεπτα και δεν προσφέρουν την
ικανοποίηση της χαλάρωσης, των παιχνιδιών, ούτε των κοινωνικών σχέσεων. Με
λίγα λόγια, το σχολείο δεν προσφέρει την ευχαρίστηση της µάθησης σε κάποιους
µαθητές και δεν καλλιεργεί την αγάπη προς αυτό. Έτσι, ενώ η µάθηση θα έπρεπε να
είναι µια χαρούµενη και παραγωγική διαδικασία καταλήγει να είναι ένα βασανιστήριο
για τους συγκεκριµένους µαθητές.
Η Πληροφορική στο Γυµνάσιο
Το µάθηµα της Πληροφορικής είναι από τα ευχάριστα µαθήµατα που διδάσκεται µία
ώρα τη βδοµάδα. Στο συγκεκριµένο σχολείο διδάσκεται από δυο καθηγητές. Το
τµήµα χωρίζεται στα δυο, ο ένας έχει τους µισούς και ο άλλος τους άλλους µισούς
µαθητές του τµήµατος. Το µάθηµα γίνεται ταυτόχρονα, συνεπώς το ένα εργαστήριο
πληροφορικής που υπάρχει µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από τον έναν καθηγητή.
Έτσι, κάνουµε µια βδοµάδα θεωρία και µια βδοµάδα εργαστήριο. Είναι γεγονός ότι
σε ένα µονόωρο µάθηµα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να γνωρίσει ο καθηγητής
τους µαθητές. Υπάρχει πολύ άγχος, διότι σε ένα τόσο ευρύ αντικείµενο η µία ώρα δεν
είναι ποτέ αρκετή, ούτε καν για να καλυφθεί η βασική ύλη που προβλέπεται από το
αναλυτικό πρόγραµµα. Πολλές φορές χάνονται µαθήµατα και συνήθως ο αριθµός των
ωρών σε όλη τη χρονιά είναι στην καλύτερη περίπτωση 25. Όταν µεσολαβεί τόσο
µεγάλο διάστηµα µεταξύ των συναντήσεων µε τους µαθητές αµελούνται οι
υποχρεώσεις και χάνεται η συνέχεια του µαθήµατος. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό
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µου να «τρέχει» το µάθηµα και να ζητώ από τους µαθητές να κάνουν πολύ γρήγορα
µια δραστηριότητα για να προλάβουµε να καλύψουµε περισσότερα θέµατα.
Τα τελευταία χρόνια στο µάθηµα της πληροφορικής υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα
ανάµεσα στους µαθητές που έρχονται από τα δηµοτικά σχολεία µε Ενιαίο
Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π.) και στους µαθητές από τα
υπόλοιπα σχολεία. Το µάθηµα Τ.Π.Ε. σε αυτά τα δηµοτικά είναι δυο (2) ώρες τη
βδοµάδα. Κάθε χρόνο έρχονται και θα έρχονται µαθητές µε πολλές γνώσεις στο
µάθηµα πληροφορικής και µπαίνουν στα ίδια τµήµατα µε όλους τους υπόλοιπους
συµµαθητές τους που µπορεί να µην έχουν χρησιµοποιήσει υπολογιστή στη ζωή τους.
Η ύλη του γυµνασίου για το µάθηµα αυτό καλύπτεται από την ύλη των δηµοτικών
σχολείων µε Ε.Α.Ε.Π., ενώ για µαθητές που ακολουθούν πρόγραµµα σπουδών ενός
δηµοτικού σχολείων χωρίς Ε.Α.Ε.Π. έχει να καλύψει µια τεράστια ύλη. Οι µεν
αναγκάζονται να κάνουν πολλά από αυτά που ήδη γνωρίζουν από το δηµοτικό, οι δε
πρέπει να ξεκινήσουν «από το µηδέν». Η εµπειρία µου από τα δηµοτικά µε Ε.Α.Ε.Π.
είναι ότι οι δυο ώρες, µάλιστα καθαρό εργαστηριακό µάθηµα (δεν υπάρχει
σύγγραµµα), προσφέρουν πολλές γνώσεις στους µαθητές. Οποιαδήποτε πληροφορία
σε αυτή την ηλικία απορροφάται πολύ γρήγορα και οι ώρες αυτές του µαθήµατος
Τ.Π.Ε. στο δηµοτικό προσφέρουν πολύ περισσότερη γνώση στους µαθητές σε σχέση
µε το µονόωρο µάθηµα του γυµνασίου.
Το µάθηµα της Πληροφορικής, είναι ένα µάθηµα ελκυστικό για τους περισσότερους
µαθητές. Τους αρέσει να µαθαίνουν για τον υπολογιστή, για το ∆ιαδίκτυο και επειδή
οι περισσότεροι µαθητές ασχολούνται και στον ελεύθερό τους χρόνο, δείχνουν
µεγάλο ενδιαφέρον και συµµετοχή. Στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος
ακολουθούµε την ύλη του αναλυτικού προγράµµατος. Πολύ συχνά για την εµπέδωση
του µαθήµατος χρησιµοποιούµε το εκπαιδευτικό λογισµικό της πληροφορικής, βίντεο
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή παιχνίδια, ασκήσεις, ερωτήµατα, ώστε να
δουλέψουν οι µαθητές σε οµάδες και να κατανοήσουν το µάθηµα. Συνήθως δεν
υπάρχει εργασία για το σπίτι, παρά µόνο κάποια σηµαντικά σηµεία του µαθήµατος.
Με τον τρόπο που πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα, δηλαδή µια βδοµάδα θεωρία και
µια βδοµάδα στο εργαστήριο, υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν θέµατα που τους
ενδιαφέρουν ώστε να λυθούν οι απορίες τους. Στο εργαστηριακό κοµµάτι της
Πληροφορικής έχουµε καθαρά εξάσκηση σε λογισµικό επεξεργασίας εικόνας,
κειµένου, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων, καθώς και χρήση του ∆ιαδικτύου.
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Οι µαθητές κάθονται σε έναν υπολογιστή συνήθως µόνοι τους και υλοποιούν την
εργασία που τους έχει ανατεθεί. Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου πληροφορικής του
σχολείου µας ήταν παλιάς τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε ειδική άδεια
χρήσης του πιο σύγχρονα εξοπλισµένου εργαστηρίου πληροφορικής του λυκείου.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών οι µαθητές
αξιολογούνται µε 2 ωριαίες γραπτές δοκιµασίες τη χρονιά και 2-3 τεστ. Οι βαθµοί
των µουσουλµάνων και των Ροµά µαθητών είναι συνήθως χαµηλότεροι µε µεγάλη
διαφορά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κατ’ εξαίρεση µαθητές που δείχνουν
µεγάλο ενδιαφέρον για το µάθηµα, αλλά έχουν χαµηλό προφίλ και δε συµµετέχουν.
Οι µουσουλµάνοι µαθητές, συµµετέχουν πάντοτε λιγότερο σε σχέση µε τους
χριστιανούς µαθητές και οι Ροµά ακόµη λιγότερο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Στόχοι και υλοποίηση της έρευνας δράσης
Στην έρευνα δράσης που πραγµατοποίησα, αφετηρία αποτέλεσε ο προβληµατισµός
µου σχετικά µε τη συµµετοχή των µαθητών Ροµά στο µάθηµά µου. Θα ήθελα να
συµµετέχουν στο µάθηµά µου, να νιώθουν ασφάλεια και ελευθερία, να συζητούν, να
λένε τις απόψεις τους, όταν κάνουν προσπάθειες

αυτές να φαίνονται και να

συµµετέχουν στο µάθηµα ισάξια µε τους υπόλοιπους συµµαθητές τους. Θα ήθελα η
γλώσσα να µην είναι εµπόδιο στην επικοινωνία. Στο εργαστηριακό κοµµάτι του
µαθήµατος, οι µαθητές αυτοί κάνουν τις δραστηριότητές τους µε πολύ µεγάλη
επιτυχία. Έτσι, η δράση που σχεδίασα ήταν πρακτική και εργαστηριακή, ώστε να
ενισχυθεί η δυνατή πλευρά του µαθήµατος και των µαθητών.
Για πιο ολοκληρωµένη έρευνα χρησιµοποίησα ερωτηµατολόγια στην αρχή και στο
τέλος της παρέµβασης για να προσδιορίσω µε τι θα ήθελαν να ασχοληθούν και για να
εκφράσουν µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης τις εντυπώσεις τους. Ζήτησα από
συνάδελφό µου να παρατηρήσει το µάθηµά µου, για να έχω µια ολοκληρωµένη
εικόνα του εαυτού µου στο µάθηµα. Τέλος, κράτησα ηµερολόγιο λίγο πριν και κατά
τη διάρκεια της παρέµβασής µου.
Στο ηµερολόγιο έγινε µια καταγραφή γενικών παρατηρήσεων που αφορούν το δικό
µου έργο και τον τρόπο που εργάζονται οι µαθητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατός
µου. Με βοήθησε να εστιάσω στο έργο και τον τρόπο εργασίας των µαθητών και να
κρατήσω µια συνολική εικόνα του τρόπου εργασίας τους και των βηµάτων που
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ακολούθησαν για να δηµιουργήσουν τις εργασίες τους. Ξεκίνησα τη συµπλήρωση
ηµερολογίου δυο βδοµάδες πριν ξεκινήσω την παρέµβαση, κατά τη διάρκεια κάποιων
θεωρητικών µαθηµάτων. Στο παράρτηµα υπάρχει µέρος του ηµερολογίου.
Η παρέµβαση ξεκίνησε µε ένα ερωτηµατολόγιο και ολοκληρώθηκε πάλι µε
ερωτηµατολόγιο. Το αρχικό ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε προσωπικές ερωτήσεις,
ερωτήσεις για το σχολείο και τους καθηγητές τους. Προσπάθησα να διαπιστώσω
πόσο αρέσει στους µαθητές το µάθηµά µου, πόσο τους δυσκολεύει, ποια είναι τα
µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα του µαθήµατος και τι θα ήθελαν άλλο να
κάνουν εκτός από αυτά που ήδη έχουµε κάνει. Ζήτησα επίσης, την άποψή τους για το
τί χαρακτηριστικά έχει ο καλός καθηγητής κατά την άποψή τους και τι περιµένουν
από το σχολείο γενικά. Οι απαντήσεις που πήρα είναι ποικίλες µε πολλές
διαφορετικές απόψεις.
Μετά το πέρας της παρέµβασης ζήτησα από τους µαθητές µου να συµπληρώσουν
άλλο ένα ερωτηµατολόγιο, ηλεκτρονικό αυτή τη φορά. Οι ερωτήσεις ήταν για το
περιεχόµενο της παρέµβασης και για το αν και πόσο τους ικανοποίησε.
Παρατήρησα ότι υπήρχε πολύ µεγάλη προθυµία και διάθεση να απαντήσουν όλοι οι
µαθητές στα ερωτηµατολόγια και να εκφράσουν έστω και µε πολύ περιορισµένο
λεξιλόγιο τις ανάγκες τους.
Η ανάλυση των απαντήσεων του πρώτου ερωτηµατολογίου, δηλαδή πριν την
παρέµβαση, για το σύνολο της τάξης και για τους µαθητές Ροµά έτσι όπως
προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων έχουν ως εξής:
•

Στον ελεύθερό τους χρόνο στους µαθητές αρέσει να ασχολούνται µε παιχνίδια,
ποδόσφαιρο, παιχνίδια στον υπολογιστή, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης,
τηλεόραση, βόλτες µε φίλους, κάποιοι είπαν ότι τους αρέσει ο χορός και το
βιβλίο.

•

Τα χόµπι τους είναι ο αθλητισµός, οι βόλτες µε ποδήλατο, η µουσική, η
φωτογραφία, η κοµµωτική και η συλλογή νοµισµάτων.

•

Οι περισσότεροι όταν µεγαλώσουν θα ήθελαν να σπουδάσουν. Οι Ροµά δεν θα
ήθελαν να σπουδάσουν.
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•

Στο σχολείο τους αρέσουν τα διαλείµµατα, οι παρέες και οι πλάκες µε τους
φίλους τους, τους αρέσουν επίσης κάποια µαθήµατα και κάποιες δραστηριότητες.

•

∆εν τους αρέσει που είναι πολύ σύντοµα τα διαλείµµατα, δεν τους αρέσει που οι
καθηγητές τους βάζουν πολλά για µελέτη. Στους Ροµά δεν αρέσουν, επιπλέον, τα
κακοµαθηµένα παιδιά και αυτά που µαλώνουν και δηµιουργούν φασαρίες.

•

Σχεδόν όλοι οι µαθητές έχουν υπολογιστή στο σπίτι. Το 80% των µαθητών έχουν
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Οι περισσότεροι Ροµά έχουν υπολογιστή, αλλά οι
περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

•

Η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσαν ότι τους αρέσει η πληροφορική, ότι θα
ήθελαν να κάνουν περισσότερες ώρες πληροφορική και περισσότερες ώρες στο
εργαστήριο, περισσότερα γύρω από το ∆ιαδίκτυο και πιο προχωρηµένα
αντικείµενα. Οι Ροµά δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ξέρουν περισσότερα για τους
υπολογιστές.

•

Καλός είναι ο καθηγητής που είναι ευγενικός, που δε φωνάζει, που εξηγεί το
µάθηµά του, που λύνει απορίες, που δε βάζει πολλές εργασίες για το σπίτι. Κάνει
δίλεπτα διαλείµµατα κάνοντας κάποιο αστείο και γενικά κάνει ενδιαφέρον
µάθηµα. Για έναν Ροµά ο καλός καθηγητής δε φωνάζει.

•

Η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ καλά στο σχολείο, ότι
οι µαθητές σέβονται και βοηθούν ο ένας τον άλλο και ότι δεν κοροϊδεύουν. Οι
Ροµά είπαν ότι δεν αισθάνονται πολύ καλά στο σχολείο, δυο µαθητές αισθάνονται
ότι τους κοροϊδεύουν. Γενικά, πιστεύουν ότι οι µαθητές δε σέβονται ο ένας τον
άλλο και βοηθούν λίγο.

•

Η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσαν ότι οι καθηγητές τους ενδιαφέρονται γι’
αυτούς. Οι Ροµά είπαν ότι οι καθηγητές τους νοιάζονται λίγο γι’ αυτούς.

•

Γενικά, οι µαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να έχουν ένα σχολείο µε λιγότερες
ώρες µαθηµάτων, µε µεγαλύτερα διαλείµµατα, µε καλές υποδοµές, µε
περισσότερο πράσινο, µε καλύτερους υπολογιστές και υπολογιστή για κάθε
µαθητή. Θέλουν να κάνουν τα µαθήµατα των ειδικοτήτων, που δεν είχαν και να
πάρουν γνώσεις, ώστε να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες. Οµοίως και οι Ροµά.

Φάνηκε ότι υπάρχει η ανάγκη για µεγαλύτερη επικοινωνία. Ήταν εµφανές ότι οι
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µαθητές διέπονται από βασικές αρχές ηθικής και σεβασµού. Νιώθουν την ανάγκη για
ένα σχολείο που να τους επιτρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες και συνεργασίες
χωρίς όµως να είναι ασφυκτικό το πρόγραµµά του. Θέλουν τους καθηγητές τους να
είναι πιο χαλαροί και να περνούν περισσότερο ευχάριστο χρόνο µαζί τους και να
µπορούν να βασίζονται πάνω τους.
Έχοντας κατά νου όλες τις προηγούµενες παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, τις
επόµενες βδοµάδες πραγµατοποιήθηκε η παρέµβαση. Πρότεινα κάποιες θεµατικές
ενότητες στους µαθητές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αποφασίσουν µόνοι τους τη
δραστηριότητα και τη θεµατολογία της εργασίας που θα εκπονούσαν. Εξήγησα τον
τρόπο µε τον οποίο θα εργαστούν και συζητήσαµε για το τελικό προϊόν της
παρέµβασης. Η εργασία αυτή θα καθόριζε ουσιαστικά και το βαθµό του τρίτου
τριµήνου.
Στην Α τάξη, όπου έκανα την παρέµβαση, υπήρχαν 4 τµήµατα (Α1 - Α4). Στα 3
τµήµατα η παρέµβαση αφορούσε τη δηµιουργία Animation ή Cartoon. Για το
Animation χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Stykz, για το Cartoon το πρόγραµµα
Cartoon Story Maker. Είναι και τα δυο ελεύθερα λογισµικά. Όχι µόνο µάθαµε τι είναι
ελεύθερο λογισµικό, αλλά ταυτόχρονα, µάθαµε πως κατεβάζουµε ένα πρόγραµµα και
πως το εγκαθιστούµε. Οµοίως µε το 4ο τµήµα, µόνο που το θέµα µας ήταν
επεξεργασία

εικόνας

και

δηµιουργία

αφίσας

/

πόστερ

/

διαφήµισης.

Χρησιµοποιήθηκε το ελεύθερο λογισµικό επεξεργασίας εικόνας Gimp και
επεξεργαστής κειµένου. Με πολύ µεγάλο άγχος και ζητώντας ώρες από συναδέλφους
κατάφερα να κάνω 4 ώρες παρέµβασης µε το ένα τµήµα από τα 4 τµήµατα και 6 ώρες
παρέµβασης µε τα υπόλοιπα τµήµατα.
Στα τµήµατα που δουλέψαµε το πρόγραµµα Stykz και το πρόγραµµα Cartoon Story
Maker, γενικώς η δουλειά κύλησε οµαλά. Οι µαθητές στο πρώτο µάθηµα της
παρέµβασης εγκατέστησαν τα προγράµµατα, στη συνέχεια τα εξερεύνησαν και είδαν
τις δυνατότητές τους. Ζήτησα να σκεφτούν σενάριο και να αποφασίσουν σε ποιο από
τα δύο προγράµµατα θα ήθελαν να κάνουν την εργασία τους. Στα επόµενα µαθήµατα,
σκοπός ήταν να αναπτύξουν µια ιστορία. Οι µαθητές ήταν ελεύθεροι να
δηµιουργήσουν

και εγώ ήµουν πάντα διαθέσιµη να τους βοηθήσω. Στα πρώτα

µαθήµατα, ο χρόνος πέρασε κυρίως µε δοκιµές. Κάποια παιδιά αποφάσισαν από την
πρώτη στιγµή για το πρόγραµµα εργασίας.. Ήταν ένα ή δύο παιδιά σε κάθε τάξη, που
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είχαν φροντίσει να σκεφτούν εκ των προτέρων για την εργασία και που είχαν έρθει µε
σηµειώσεις στο µάθηµα. Ήταν αρκετοί οι µαθητές (από τους µαθητές µε πολύ καλή
επίδοση) που φρόντισαν να εγκαταστήσουν τα προγράµµατα στο σπίτι τους και να
δουλέψουν την εργασία τους. Από την πλευρά αυτών των µαθητών τα αποτελέσµατα
ήταν εξαιρετικά. Υπήρχαν και οι µαθητές που παρόλο που γνωρίζανε για το χρονικό
περιορισµό που υπήρχε, ήρθαν απροετοίµαστοι στα επόµενα µαθήµατα. Όλοι οι
µαθητές παρέδωσαν εργασίες. Υπήρχε πολύ µεγάλη ποικιλία στις εργασίες των
µαθητών. Κάποιοι µαθητές κάνανε δοκιµές για αρκετό καιρό προσπαθώντας να
αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και το τελικό αποτέλεσµα που παρουσίασαν ήταν
σχετικά φτωχό, γιατί δεν είχαν αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο σε αυτό. Υπήρχαν
µουσουλµάνοι και Ροµά µαθητές που ανήκαν σε αυτή την κατηγορία.
Οι δυσκολίες που είχαν οι µαθητές αφορούσαν θέµατα που έχουν να κάνουν µε την
εµφάνιση κάποιων παραθύρων του προγράµµατος και κάποιες φορές δεν µπορούσαν
να ανοίξουν τα αρχεία του προγράµµατος Stykz, προβλήµατα που δεν εµπόδισαν την
οµαλή ροή της παρέµβασης.
Στο 4ο τµήµα δουλέψαµε επεξεργασία εικόνας και δηµιουργία αφίσας / poster /
διαφήµισης. Αρχικά, η παρέµβαση ξεκίνησε σαν ιδέα να κάνουµε κάποιο βίντεο
χρησιµοποιώντας επεξεργασµένες εικόνες. Ζήτησα από τους µαθητές να κάνουν
επιλογή θέµατος και να φέρουν κάποιες προσωπικές ή οικογενειακές φωτογραφίες
τους (δεν τις έφεραν ποτέ). Αυτό θα ήταν και ένας τρόπος για να γνωριστούν
καλύτερα οι µαθητές µεταξύ τους.

Ξεκινήσαµε µε το πρόγραµµα επεξεργασίας

εικόνας GIMP. Το πρώτο µάθηµα ήταν εισαγωγικό, συγκρίναµε την ζωγραφική µε τα
εργαλεία που µας προσφέρει το νέο πρόγραµµα. Είπαµε τα γενικά χαρακτηριστικά
του προγράµµατος. Κάναµε τις πρώτες µας δοκιµές. Στο δεύτερο µάθηµα,
δοκιµάσαµε ένα παράδειγµα, στο οποίο χρησιµοποιήσαµε στρώσεις. Η µία στρώση
ήταν η αρχική εικόνα, η δεύτερη η ίδια εικόνα σε ασπρόµαυρο. Σβήνοντας κάποια
σηµεία της µιας εικόνας, δηµιουργήσαµε κάποια εφέ στην εικόνα. Τα αποτελέσµατα
ήταν πάρα πολύ καλά. Στα δυο πρώτα µαθήµατα, σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα,
έπρεπε να εξηγώ τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να δίνω οδηγίες για το
πώς πρέπει να γίνουν οι δραστηριότητες. Το πρόγραµµα δεν έδινε τη δυνατότητα
στους µαθητές να το εξερευνήσουν µόνοι τους, όπως στα άλλα δυο προγράµµατα
Stykz και Cartoon Story Maker. ∆ιαπίστωσα ότι το µάθηµα ήταν απαιτητικό για τους
µαθητές, καθώς έπρεπε να µάθουν ένα νέο αντικείµενο. Ήταν επίσης, πολύ
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κουραστικό για µένα γιατί, δεδοµένου του πολύ χαµηλού επιπέδου γλώσσας των
µουσουλµάνων µαθητών, έπρεπε, εκτός από τις οδηγίες που αρχικά είχα δώσει, να
εξηγώ ξανά και να δείχνω κατ’ ιδίαν τις οδηγίες. Στο τρίτο µάθηµα, ασχοληθήκαµε µε
φίλτρα. Ήταν πιο συγκεκριµένο αυτό που έπρεπε να γίνει. Μέσα από µια λίστα
φίλτρων έπρεπε να επιλέξουν κάποια και να τα εφαρµόσουν στις εικόνες που τους
είχα δώσει. Σκοπός ήταν να κάνουν κάποιες δοκιµές και να δουν τα αποτελέσµατα
της χρήσης των φίλτρων στην επεξεργασία εικόνας. Υπήρχε αλληλεπίδραση γιατί
όταν κάποιος εφάρµοζε φίλτρο που τον ικανοποιούσε το µοιραζόταν µε τους
υπόλοιπους στην τάξη. Στο τέλος του µαθήµατος, τα παιδιά είχαν βρει τα φίλτρα που
τους άρεσαν και είχαν δηµιουργήσει πολλές εικόνες µε πολλά διαφορετικά εφέ /
φίλτρα.
Οι µαθητές σε όλο αυτό το διάστηµα δεν είχαν φέρει φωτογραφίες. Αποφάσισα
λοιπόν, αντί της δηµιουργίας βίντεο, να ασχοληθούµε µε δηµιουργία αφίσας / poster /
διαφήµισης. Κάναµε ένα εισαγωγικό µάθηµα, για να δούµε τα χαρακτηριστικά, για να
πάρουµε ιδέες, για να δούµε πως γίνεται µια αφίσα. Χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένου MS Word και τις δυνατότητες που µας προσφέρει. Βασική
απαίτηση ήταν η αφίσα τους να περιέχει µια επεξεργασµένη εικόνα, καθώς είχαµε
µάθει να χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. Στα επόµενα δυο
µαθήµατα οι µαθητές ήταν ελεύθεροι να δηµιουργήσουν την αφίσα τους. Στο σηµείο
αυτό και πάλι υπήρχαν δυσκολίες, γιατί οι γνώσεις τους ήταν σχετικά ελλιπείς όσον
αφορά το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου (στο µάθηµα επεξεργασίας κειµένου
κάναµε µόνο τέσσερα µαθήµατα και ήταν λογικό). Συγκεκριµένα, τους δυσκόλεψε η
εισαγωγή και µορφοποίηση εικόνας. Παρ’ όλα αυτά έκαναν αξιόλογο έργο και
δηµιούργησαν όµορφες αφίσες.
Στο αυτό το τµήµα υπήρχαν αρκετά σηµεία προβληµατισµού. Ήταν το πιο αδύναµο
τµήµα που έχουµε στην Α’ τάξη και το τµήµα εκείνο που έχει τους περισσότερους
Ροµά, δυο µουσουλµάνους που δε γνωρίζουν σχεδόν καθόλου ελληνικά και γενικά
µαθητές µε µέτρια επίδοση. Μόνο ένας µαθητής ασχολήθηκε µε τις δραστηριότητες
που κάναµε. Με λίγα λόγια, η διαδικασία ήταν αρκετά απαιτητική για τους µαθητές
και τα αποτελέσµατα ήταν καλά σε αναλογία µε το επίπεδο των µαθητών. Πιστεύω
ότι αν δεν υπήρχε το θέµα της γλώσσας, θα καταλάβαιναν περισσότερα οι µαθητές
και θα ήταν ακόµη πιο απλή και δηµιουργική η διαδικασία.
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Για την αξιολόγηση των εργασιών χρησιµοποιήθηκαν ρουµπρίκες αξιολόγησης.
Περίπου τρία µαθήµατα πριν την ολοκλήρωση της παρέµβασης οι µαθητές είδαν
αναλυτικά και γραµµένα σε µορφή πίνακα όσα είχαµε εξηγήσει ότι απαιτούνταν να
υπάρχουν στην εργασία. Οι µαθητές δε φάνηκαν να δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία,
ήταν φανερό ότι έβλεπαν για πρώτη φορά κάτι τέτοιο, τους ήταν άγνωστο. Το
εξήγησα µε πολύ απλά λόγια. Μια µαθήτρια µόνο από τα τέσσερα τµήµατα εξέφρασε
την άποψή της λέγοντας ότι της άρεσε πολύ ο τρόπος αξιολόγησης. Παραθέτω τις
ρουµπρίκες αξιολόγησης των τριών ειδών εργασίας στο παράρτηµα.
Οι µαθητές απάντησαν σε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο µετά την ολοκλήρωση της
παρέµβασης. Οι απαντήσεις που δώσανε ήταν:
•

Τους άρεσε η απασχόληση µε καινούργια και διασκεδαστικά προγράµµατα. Μια
µαθήτρια είπε ότι της άρεσε ο τρόπος βαθµολόγησης. Πολλοί είπαν ότι τους
άρεσαν όλα.

•

∆εν τους άρεσε που είχαν πολύ λίγη ώρα στη διάθεσή τους.

•

Όλοι οι µαθητές είπαν ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες, εκτός από τους µαθητές του
4ου τµήµατος (σε ποσοστό 50% περίπου του συνόλου, οι 3 από τους 6
µουσουλµάνους και οι 2 στους 3 Ροµά αυτής της τάξης). Αυτά που τους
δυσκόλεψαν ήταν το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας GIMP, η αποθήκευση και
η πληκτρολόγηση κειµένου.

•

Οι µαθητές είπαν ότι τους άρεσε πολύ η παρέµβαση εκτός από έναν µαθητή Ροµά
(ο οποίος συµµετείχε, είχε ωραίες ιδέες αλλά δεν ασχολείται µε το σχολείο διότι
δουλεύει, έχει µείνει στην ίδια τάξη µια φορά και δυστυχώς φαίνεται πως θα
αφήσει το σχολείο).

Αυτή ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το διάστηµα των εβδοµάδων της
παρέµβασης. Ήθελα να γίνει µια παρέµβαση στην οποία οι µαθητές να
δηµιουργήσουν εργασίες και να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Για να µην
υπάρχουν δυσκολίες από την πλευρά των αδύναµων µαθητών, επέλεξα οι εργασίες να
µην απαιτούν πληκτρολόγηση µεγάλων κειµένων ώστε να αποφύγουµε ορθογραφικά
και γραµµατικά λάθη και να είναι πλούσια σε οπτικά στοιχεία. Επέλεξα τα
συγκεκριµένα προγράµµατα και όχι κάποια εφαρµογή του ∆ιαδικτύου, όχι µόνο για
να αποφύγω τη διαδικασία δηµιουργίας κωδικού, η οποία απαιτεί άδειες από τους
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γονείς των µαθητών, αλλά και επειδή η προηγούµενή µου εµπειρία µού έχει δείξει ότι
χάνεται πολύς χρόνος όταν οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτό. Στην
περίπτωσή µας είχαµε πολλούς µαθητές οι οποίοι θα είχαν δυσκολία σε αυτή τη
διαδικασία.
Συγκρίνοντας τα 4 τµήµατα στα οποία έγινε η παρέµβαση, παρατήρησα ότι το θέµα
που διάλεξα για το 4ο τµήµα ήταν αρκετά απαιτητικό για το επίπεδο των µαθητών.
Ενώ κύλησε οµαλά η παρέµβαση στα υπόλοιπα τµήµατα, εδώ υπήρχαν δυσκολίες. Το
θέµα ήταν ευρύ και συνδυάσαµε επεξεργασία εικόνας και κειµένου. Τα αποτελέσµατα
που πήρα από αυτό το τµήµα ήταν φτωχά αλλά έµαθαν διαδικασίες που θα τους είναι
πολύ χρήσιµες στο µέλλον. Αυτό ήταν το τµήµα µε το οποίο ξεκίνησα την
παρέµβαση. Όταν είδα ότι υπήρχαν δυσκολίες, αποφάσισα µε τα άλλα τµήµατα να
δουλέψω animation και cartoon. Θα µπορούσα να αλλάξω θέµα ή αντί για το
πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας GIMP να χρησιµοποιήσω κάποιο εργαλείο Web 2.0
για επεξεργασία εικόνας (µε εύκολο περιβάλλον και χωρίς απαίτηση δηµιουργίας
λογαριασµού). Ήταν ατυχής έµπνευση να βάλω τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν
ένα τόσο εξειδικευµένο πρόγραµµα. Θα ήταν πολύ χρήσιµο για το µάθηµά µας οι
µαθητές να είχαν προετοιµάσει το θέµα της εργασίας τους. Αν είχαν αφιερώσει λίγο
χρόνο για µελέτη και σχεδιασµό δε θα περνούσε ο χρόνος τους άσκοπα κατά τη
διδακτική ώρα. Οι µαθητές δεν έφεραν φωτογραφίες τους, οπότε δεν ασχολήθηκαν µε
δηµιουργία / επεξεργασία βίντεο, δεν έκαναν εργασία µε προσωπικό χαρακτήρα,
πράγµα που πιθανόν θα ήταν πιο ευχάριστο για τους ίδιους. Ίσως και αυτός ήταν ένας
από τους λόγους για τον οποίο δε διασκέδασαν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης.
Ζήτησα από έναν συνάδελφό µου, το Χ.Μ., που είναι φιλόλογος, να παρακολουθήσει
το µάθηµά µου στο συγκεκριµένο τµήµα. Παραθέτω τις παρατηρήσεις του στο
παράρτηµα. Ο Χ.M. είναι συνάδελφος µε µεγάλη διδακτική πείρα. Έχει ασχοληθεί µε
νέες µεθόδους διδασκαλίας και την εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια και την
εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει µεγάλη ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες της περιοχής µας
και στις δυσκολίες που ζουν οι διαφορετικής καταγωγής

µαθητές µας στην

εκπαίδευση. Την ηµέρα της παρατήρησης συστήθηκε στους µαθητές και τους
πλησίασε δείχνοντας ενδιαφέρον για το έργο τους. Οι µαθητές τον αγάπησαν κατ’
ευθείαν, είχε τον δικό του µοναδικό τρόπο να γίνει δεκτός από την οµάδα. Οι
παρατηρήσεις του Χ.Μ. είναι όλες πολύ εύστοχες. Αντιλήφθηκε το κλίµα και από την
πλευρά των µαθητών, αλλά και από τη δική µου πλευρά. Στις παρατηρήσεις του
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φαίνονται καθαρά οι προβληµατισµοί που είχα κι εγώ, το ότι η µια ώρα τη βδοµάδα
είναι πολύ λίγος χρόνος, το χαµηλό επίπεδο των µαθητών, το γεγονός ότι ήταν
απροετοίµαστοι κτλ.
Τέλος, σε κάθε εργαστηριακό µάθηµα κράτησα ατοµικούς φακέλους µε τις εργασίες
των µαθητών. Σε αυτούς τους φακέλους φαίνεται η εξέλιξη των έργων και η σταδιακή
ανασύνθεσή τους. Οι µαθητές που εργάστηκαν µε το Stykz έκαναν σε κάθε µάθηµα
ένα νέο animation. Υπήρχαν κάποιοι που προσπάθησαν να τελειοποιήσουν αυτά που
είχαν ξεκινήσει, αλλά ήταν λίγοι. Σε αυτό έπαιξε µεγάλο ρόλο το γεγονός ότι το
πρόγραµµα εµφάνισε κάποιο πρόβληµα στην ανάκτηση/άνοιγµα των αρχείων. Οι
περισσότεροι κάνανε δοκιµές χωρίς όµως κάποιο αποτέλεσµα. Οι δυο από τους Ροµά
µαθητές µέχρι τελευταία στιγµή δεν αποφάσισαν τι θα ήθελαν να κάνουν, το
animation που παρέδωσαν ήταν πολύ φτωχό, χωρίς θέµα και χωρίς εξέλιξη. Όσοι
ασχολήθηκαν µε το Cartoon Story Maker για να δηµιουργήσουν στην εργασία τους
µια αυτοτελή ιστορία παρέδωσαν καλές εργασίες. Αυτές ήταν πολύ απλές ιστορίες
που θα τις χαρακτηρίζαµε παιδικές. Οι υπόλοιποι παρέδωσαν εργασίες που δεν είχαν
κάποια εξέλιξη ή που ήταν τόσο σύντοµες που δεν υπήρχε καµία ιστορία. Τέλος, στο
τµήµα που ασχοληθήκαµε µε επεξεργασία εικόνας και δηµιουργία αφίσας, στο πρώτο
µέρος της παρέµβασης - αυτό της επεξεργασίας εικόνας - όλοι οι µαθητές
δηµιούργησαν τις επεξεργασµένες εικόνες σύµφωνα µε τις οδηγίες που τους δόθηκαν.
Στο δεύτερο µέρος, όπου έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και να
δηµιουργήσουν, οι µαθητές, εκτός από έναν, παρέδωσαν εργασίες σε πολύ απλή
µορφή (µια εικόνα, ένας τίτλος).
Αποτίµηση
Συµπερασµατικά, οι µαθητές έδειξαν πολύ µεγάλη χαρά και ενθουσιασµό που για
πρώτη φορά ήταν σε ένα τόσο καλό εργαστήριο πληροφορικής, που σε κάθε µάθηµα
βρίσκονταν στο εργαστήριο και ασχολήθηκαν µε εντελώς διαφορετικά αντικείµενα
από αυτά που είχαµε µέχρι τότε. Ενδιαφέρθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό στην παρέµβαση που έγινε. Ήταν και µαθητές, που έδωσαν µέτριες εργασίες,
είτε γιατί ήρθαν απροετοίµαστοι στο µάθηµα, είτε γιατί δε θεώρησαν σηµαντικό αυτό
που κάναµε. Η παρέµβαση υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Είµαι
ευχαριστηµένη, παρά τα φτωχά αποτελέσµατα που παραδόθηκαν, γιατί µε την
παρέµβαση ήρθα πιο κοντά στους µαθητές µου και το µάθηµα µετατράπηκε σε ένα
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εργαστήριο δηµιουργίας. Κάποια από τα έργα των µαθητών παρουσιάστηκαν στο 3ο
Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής ∆ηµιουργίας στην Αλεξανδρούπολη στις 20 Απριλίου
2013.
Η άποψή µου είναι ότι το σχολείο θα έπρεπε να µη συρρικνώνει τους στόχους του
µόνο στο γνωστικό τοµέα αλλά και στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών.
Θα έπρεπε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών να δίνει µεγάλη βαρύτητα στην
άντληση ευχαρίστησης από τη µάθηση και να σέβεται βασικά στοιχεία της
προσωπικότητας των µαθητών, φαντασία, έµπνευση, δίψα για µάθηση. Θα έπρεπε, ο
διδάσκων να µπορεί να διαφοροποιεί µέρος της διδακτέας ύλης ανάλογα µε τις
ανάγκες των διδασκοµένων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο µε
πολυπολιτισµικό χαρακτήρα είναι να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών
ισορροπώντας µεταξύ του χαµηλού γλωσσικού επιπέδου, της πολιτισµικής /
πολιτιστικής υστέρησης και άλλων προβληµάτων. Η στείρα παράδοση γνώσεων και
πληροφοριών, χωρίς την πρακτική τους εφαρµογή οδηγεί στην ατονία του
ενδιαφέροντος των µαθητών. Επακόλουθο της έλλειψης ενδιαφέροντος είναι η
σχολική αποτυχία, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η περιθωριοποίησή τους, κάτι που
συµβαίνει σε πολλούς µαθητές και κατά συνέπεια και στους Ροµά.
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Παράρτηµα
Ηµερολόγιο
Ένα µέρος από το ηµερολόγιο που κράτησα πριν και κατά τη διάρκεια της
παρέµβασης φαίνεται παρακάτω. Το ένα µέρος αφορά δυο τµήµατα που τα έχω την
ίδια µέρα στο πρόγραµµά µου και έχουν το ίδιο θέµα παρέµβασης Animation ή
Cartoon. Το άλλο απόσπασµα του ηµερολογίου είναι από το τµήµα Α3, όπου η
παρέµβαση ήταν η δηµιουργία αφίσας.
«Ηµεροµηνία: 8/3/2013, Τι Προσέχουµε στο ∆ιαδίκτυο (θεωρία), Α2-Α4
Στο µάθηµα µε θέµα χρησιµοποίησα έναν πρωτότυπο τρόπο διδασκαλίας του
µαθήµατος. Χρησιµοποίησα Παιχνίδι Ρόλων. Συµµετείχαν σχεδόν όλοι οι µαθητές.
Σύµφωνα µε το παιχνίδι, οι µαθητές ήταν νέοι που χρησιµοποιούσαν το ∆ιαδίκτυο και
σε κάθε βήµα δοκίµαζαν κάτι διαφορετικό και βρίσκονταν µπροστά σε νέα διλήµµατα.
Νοµίζω πως πέτυχε, όλοι οι µαθητές κατάλαβαν τι πρέπει να προσέχουν και
συµµετείχαν όλοι ισάξια. Στο Α4 η Ι. δεν ήθελε να συµµετάσχει. Της το πρότεινα
παραπάνω από µια φορά, χωρίς όµως να επιµένω, για να µην τη φέρω σε δύσκολη
θέση. Ήταν παρόλα αυτά χαµογελαστή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Υπήρχε µια
χαλαρότητα σε όλη την τάξη, µπορούσαν να πουν τη γνώµη τους. ∆εν έγινε φασαρία,
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προσέχανε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον όσα ειπώθηκαν. Η γνώµη όλων µέτρησε.
∆οκίµασα το παιχνίδι ρόλων στο Α2 και στο Α4. Στο ένα φάνηκε να επιφέρει καλύτερα
αποτελέσµατα. Οι µαθητές είχαν πολύ ωραίες ιδέες και η απάντηση του ενός,
συµπλήρωνε και εµπλούτιζε την απάντηση του άλλου. Στο δεύτερο τµήµα οι απαντήσεις
των µαθητών ήταν πιο φτωχές. Νοµίζω πως έφταιγε ώρα, διότι στο ένα τµήµα ήταν 1η
και στο άλλο 5η ώρα όταν έγινε το παιχνίδι αυτό.»

«12/4/2013, Stykz (εργαστήριο), Α2
Έδειξα στους µαθητές τη ρουµπρίκα αξιολόγησης και ήταν ελεύθεροι να αναπτύξουν τις
εργασίες τους.
Ο Χ. ξεκινάει τώρα την παρέµβαση, έλειπε στα δυο προηγούµενα µαθήµατα. Του έδειξα
τα δυο προγράµµατα και του εξήγησα τι πρέπει να κάνει.
Ο Γ., ∆., ο Α. ήδη προχώρησαν πολύ και έφτιαξαν φοβερά animation. Έχουν
εγκαταστήσει το Stykz µε το οποίο δουλεύουν και στον υπολογιστή τους.
Η Ι., ο Ε. και η Α. κάνουν δοκιµές, έχουν καταλάβει πως δουλεύει το πρόγραµµα, αλλά
δεν έχουν στόχο.
Η Β. και η Μ. κάνουν cartoon. Η Μ. απροετοίµαστη, η Β. ήρθε µε τις σηµειώσεις της
και έχει εργαστεί και στο σπίτι.»
«1/3/2013 – Παγκόσµιος Ιστός (θεωρία), Α3
Η συµµετοχή των χριστιανών µαθητών µε ερωτήσεις ήταν πολύ έντονη µετά την
ολοκλήρωση της παράδοσης της θεωρίας. Η συµµετοχή των µουσουλµάνων µαθητών
ήταν µηδαµινή, απάντησαν µόνο όταν τους έδωσα το λόγο, σε κάποιες ερωτήσεις.
Γενικά µου κάνανε πολλές ερωτήσεις οι χριστιανοί µαθητές και δεν ασχολήθηκα µε όλη
την οµάδα, αλλά µε τις ερωτήσεις.»
«12/4/2013, WORD – ∆ηµιουργία σχεδίου αφίσας (εργαστήριο), Α3
Πήρα µια ώρα µαθήµατος από έναν συνάδελφο για να µπορέσω να συνεχίσω την
παρέµβαση. Έδειξα στους µαθητές µορφές από αφίσες, συζητήσαµε τι στοιχεία περιέχει,
πως εργαζόµαστε για τη δηµιουργία της και τους έδειξα τη ρουµπρίκα αξιολόγησης. Στη
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συνέχεια κάναµε δοκιµές στο πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Word, όπου παίξαµε
µε τα WordArt, τα πλαίσια κειµένου και περιγράµµατα σελίδας.
Ο Μ1 (µαθητής Ροµά που δουλεύει µετά το σχολείο ως κτηνοτρόφος, έχουν στην
οικογένειά τους πρόβατα) µου τράβηξε την προσοχή µε έναν πολύ καλό τρόπο. Επέλεξε
να κάνει µια αφίσα, που να διαφηµίζει τα πρόβατά του, ώστε να έχει καλύτερες
πωλήσεις. Έψαξε και βρήκε εικόνες και µε τη βοήθειά µου έκανε κάτι που του άρεσε.
Ήταν χαρούµενος και πολύ θετικός στο να κάνει εργασία.
Η ∆. βαριόταν, οι υπόλοιποι έκαναν τις δοκιµές τους και προσπάθησαν να
δηµιουργήσουν αφισούλες. Ο Ν. και ο Μ2 δεν είχαν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν (δεν
καταλαβαίνουν καθόλου ελληνικά), τους τα εξήγησα προσωπικά και έκαναν και αυτοί
κάποιες δοκιµές.
Τα πλαίσια κειµένου τα χρησιµοποίησε µόνο ο Π.»
Ερωτηµατολόγια
Το αρχικό ερωτηµατολόγιο είναι:
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Το τελικό ερωτηµατολόγιο ήταν σε ηλεκτρονική µορφή και βρίσκεται στη
διεύθυνση goo.gl/TVTni. Σε αντίθεση µε το αρχικό ερωτηµατολόγιο ήταν
πολύ πιο λιτό, απλό και αφορούσε κυρίως την παρέµβαση. Παρακάτω
φαίνεται ένα µέρος του.

55

Σηµειώσεις συναδέλφου
Οι σηµειώσεις του συναδέλφου µου που παρακολούθησε το µάθηµά µου είναι:
«Μαθητές/-τριες: 9 (7 αγόρια – 2 κορίτσια)
Ηµεροµηνία: 18 – 4 – 2013
Χώρος: Εργαστήριο Πληροφορικής Λυκείου
- Οι µαθητές κάθονταν κατά παρέες: µουσουλµάνοι, ροµά, κορίτσια
- Ένας µαθητής είχε κάνει προσχέδιο και κατάφερε να ολοκληρώσει το διδακτικό
στόχο (δηµιουργία αφίσας στο Word)
- Οι άλλοι µαθητές δεν είχαν προετοιµάσει κάποιο σχέδιο και έτσι χάθηκε χρόνος
µέχρι να βρουν κάποιο θέµα για την αφίσα τους
- Φάνηκε οι µαθητές να γνωρίζουν το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας που είχαν
διδαχθεί τις προηγούµενες ώρες
- Οι θεµατικές επιλογές των µαθητών για την αφίσα τους ήταν: για τα αγόρια
αυτοκίνητα, κινητά, το χωριό τους, µια κωµική ταινία (τουρκική), για τα κορίτσια
εικόνες µε χαριτωµένα ζώα και όµορφα τοπία
- Φάνηκε να υπάρχει δυσκολία στον χειρισµό βασικών λειτουργιών του Word π.χ.
αντιγραφή – επικόλληση εικόνας. Αντίθετα οι µαθητές γνώριζαν τη διαδικασία
εύρεσης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (µε το google)
- Υπήρχε σχετική συνεργασία και αλληλοβοήθεια µεταξύ των µαθητών που
περιοριζόταν στην παρέα τους (τους διπλανούς τους)
- Πολλές και σχεδόν από όλους οι ερωτήσεις προς τη διδάσκουσα
- Η διδάσκουσα είχε συνεχή κίνηση σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Έδινε οδηγίες
και παρείχε βοήθεια στους µαθητές. Ήταν υποχρεωµένη να στρέφεται σε διάφορες
κατευθύνσεις. Αφιέρωσε χρόνο σε όλα τα παιδιά ανάλογα µε τις δυσκολίες που
αντιµετώπιζε το καθένα
- Αρκετά κουραστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχετίζεται και µε τη µικρή ηλικία
των µαθητών αλλά και µε τη σύνθεση του συγκεκριµένου τµήµατος (µειονοτικοί
µαθητές, Ροµά

γλωσσικά προβλήµατα, φτωχό πολιτιστικό υπόβαθρο κλπ.)
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- Ο χρόνος (µία ώρα την εβδοµάδα και µάλιστα πρώτη) ήταν πολύ ασφυκτικός. Θα
έπρεπε να διατεθεί τουλάχιστον ένα συνεχόµενο δίωρο για να µπορούσε η
εκπαιδευτικός να συντονίσει την οµάδα µε άνεση και να φτάσουν όλοι οι µαθητές
στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε (δηµιουργία αφίσας µε ελεύθερο θέµα)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η διαδικασία ήταν γόνιµη µε ενεργή εµπλοκή των µαθητών
ακόµη και αυτών µε χαµηλό σχολικό προφίλ. Η προσπάθεια της διδάσκουσας να
«πιάσει τόπο» το µονόωρο µάθηµα της πληροφορικής στην Α’ γυµνασίου φαίνεται να
κινητοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών και να παράγεται ουσιαστική γνώση
τεχνολογικών (σε πρώτη φάση) δεξιοτήτων.
Χ.Μ. (Ειδικότητα, Σχολείο)»

57

Ρουµπρίκες αξιολόγησης
Stykz
Αξιολόγηση

Κατηγορία

4

3

2

1

Αριθµός καρέ

Είναι πάνω από 50

Είναι 35-49

Είναι 15-34

Είναι λιγότερα από
15

Οργάνωση

Το Animation είναι
πολύ
καλά
οργανωµένο. Έχει
αρχή, µέση και
τέλος.
Έχουν
χρησιµοποιηθεί
αντικείµενα εκτός
από
τους
χαρακτήρες

Το Animation
είναι
καλά
οργανωµένο.
Έχει αρχή και
τέλος.
Έχουν
χρησιµοποιηθεί
αντικείµενα
εκτός από τους
χαρακτήρες

Το Animation είναι
λίγο οργανωµένο.
Το γεγονός δεν
είναι ξεκάθαρο. ∆εν
έχουν
χρησιµοποιηθεί
αντικείµενα εκτός
από
τους
χαρακτήρες

Το Animation δεν
είναι οργανωµένο.
∆εν
υπάρχει
γεγονός, είναι απλές
εικόνες. ∆εν έχουν
χουν χρησιµοποιηθεί
αντικείµενα εκτός
από
τους
χαρακτήρες

Κίνηση

∆ηµιουργείται
απαλά η εντύπωση
κίνησης
των
αντικειµένων και
χαρακτήρων. Είναι
ξεκάθαρες
οι
κινήσεις
των
χαρακτήρων
και
αυτά που κάνουν

∆ηµιουργείται η
εντύπωση
κίνησης
των
αντικειµένων
και
χαρακτήρων.
Είναι σχετικά
εµφανείς
οι
κινήσεις
των
χαρακτήρων

Είναι
σχετικά
απότοµες
οι
κινήσεις
των
αντικειµένων
και
χαρακτήρων.
Υπάρχει
µια
δυσκολία
στην
κατανόηση

Είναι απότοµες οι
κινήσεις
των
αντικειµένων
και
χαρακτήρων.
∆εν
υπάρχει συνοχή στις
κινήσεις

Αντικείµενα

Έχουν
χρησιµοποιηθεί τα
κατάλληλα
αντικείµενα
στο
Animation
και
έχουν το σωστό
χρώµα

Έχουν
χρησιµοποιηθεί
αντικείµενα
αλλά
χωρίς
καλό σχεδιασµό

Τα
αντικείµενα
έχουν κάποια λάθη
και δεν έχουν το
σωστό χρώµα

Τα αντικείµενα είναι
κακοσχεδιασµένα
και δεν έχουν το
σωστό χρώµα

Το Animation έχει
ιστορία
που
συνεπαίρνει
τον
αναγνώστη.
Ο
δηµιουργός
έχει
χρησιµοποιήσει
πολλή
φαντασία
του

Το Animation
περιέχει κάποια
στοιχεία
που
κρατούν
το
ενδιαφέρον του
αναγνώστη. Ο
δηµιουργός έχει
χρησιµοποιήσει
φαντασία του

Το
Animation
περιέχει
λίγα
δηµιουργικά
στοιχεία.
Ο
δηµιουργός
έχει
προσπαθήσει
να
χρησιµοποιήσει τη
φαντασία του

Το
Animation
περιέχει
ελάχιστα
δηµιουργικά
στοιχεία.
Ο
δηµιουργός
έχει
προσπαθήσει
ελάχιστα
να
χρησιµοποιήσει τη
φαντασία του

Ιστορία
Θέµα

/
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Cartoon Story Maker
Αξιολόγηση

Κατηγορία

4

3

2

1

Τίτλος

Είναι
δηµιουργικός,
προκαλεί
το
ενδιαφέρον, είναι
σχετικό
µε
το
περιεχόµενο

Είναι σχετικός µε
το περιεχόµενο

Υπάρχει τίτλος,
αλλά δεν είναι
σχετικός µε το
θέµα

∆εν
τίτλος

Ορθογραφικά
και Συντακτικά
Λάθη

∆εν υπάρχουν

Είναι 2-4

Είναι 5-10

Είναι πάνω από 10

Οργάνωση

Το Comic είναι
πολύ
καλά
οργανωµένο. Η µια
ιδέα ακολουθεί την
άλλη,
υπάρχει
λογική σειρά

Το Comic είναι
καλά οργανωµένο.
Υπάρχει
ένα
σηµείο που δεν
είναι κατανοητό

Το Comic είναι
λίγο οργανωµένο.
Υπάρχουν σηµεία
που χάνεται η
συνοχή

Το Comic δεν
είναι οργανωµένο.
∆εν
υπάρχει
συνοχή στη ροή
της ιστορίας

Οπτικά
στοιχεία

Οι διάλογοι είναι
τοποθετηµένοι µε
τη
σειρά
που
πρέπει
να
διαβαστούν.
Υπάρχουν λεζάντες
που εξηγούν την
τοποθεσία.
Η
γραµµατοσειρά
είναι ευανάγνωστη
και τα κείµενα
είναι
µέσα
σε
σωστά
πλαίσια,
χωρίς κενά, ούτε
κοµµένες λέξεις

Οι διάλογοι είναι
σχετικά µε τη
σειρά. Υπάρχουν
κάποιες λεζάντες.
Η γραµµατοσειρά
είναι προσεγµένη.

Οι διάλογοι είναι
σχετικά µε τη
σειρά. Υπάρχουν
κάποιες λεζάντες.
Η γραµµατοσειρά
είναι πολύ µικρή
ή το κείµενο δε
χωράει
στο
πλαίσιο.

Οι διάλογοι είναι
µπερδεµένοι. ∆εν
υπάρχουν
λεζάντες.
Η
γραµµατοσειρά
είναι
λίγο
προσεγµένη

Ιστορία / Θέµα

Το Comic έχει
ιστορία
που
συνεπαίρνει
τον
αναγνώστη.
Ο
συγγραφέας
έχει
χρησιµοποιήσει
πολλή
φαντασία
του

Το Comic περιέχει
κάποια
στοιχεία
που κρατούν το
ενδιαφέρον
του
αναγνώστη.
Ο
συγγραφέας έχει
χρησιµοποιήσει
φαντασία του

Το
Comic
περιέχει
λίγα
δηµιουργικά
στοιχεία.
Ο
συγγραφέας έχει
προσπαθήσει να
χρησιµοποιήσει
τη φαντασία του

Το Comic περιέχει
ελάχιστα
δηµιουργικά
στοιχεία.
Ο
συγγραφέας έχει
προσπαθήσει
ελάχιστα
να
χρησιµοποιήσει τη
φαντασία του
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υπάρχει

Poster / Πρόσκληση / ∆ιαφήµιση
Αξιολόγηση

Κατηγορία

4

3

2

1

Είναι δηµιουργικός,
προκαλεί
το
ενδιαφέρον, είναι
σχετικό
µε
το
περιεχόµενο. Είναι
στις
σωστές
αναλογίες

Είναι σχετικός µε
το
περιεχόµενο.
Είναι σε πολύ καλή
αναλογία σε σχέση
µε το υπόλοιπο
έργο

Υπάρχει τίτλος,
αλλά δεν είναι
σχετικός µε το
θέµα. ∆εν είναι σε
αναλογία µε το
υπόλοιπο έργο

∆εν
τίτλος

Ορθογραφικά
και Συντακτικά
Λάθη

∆εν υπάρχουν

Είναι 2-4

Είναι 5-10

Είναι πάνω από 10

Οργάνωση

Τα κείµενα και οι
εικόνες είναι πολύ
σωστά
τοποθετηµένα. Τα
στοιχεία
που
συνθέτουν το έργο
είναι ισορροπηµένα

Τα κείµενα και οι
εικόνες είναι καλά
τοποθετηµένα. Τα
στοιχεία
που
συνθέτουν το έργο
είναι
αρκετά
ισορροπηµένα

Τα κείµενα και οι
εικόνες
είναι
τοποθετηµένα
τυχαία.
Τα
στοιχεία
που
συνθέτουν
το
έργο δεν είναι στη
σειρά

Τα κείµενα και οι
εικόνες
είναι
τοποθετηµένα
χωρίς
καµία
συνοχή

Οπτικά
στοιχεία

Τα χρώµατα του
έργου είναι πολύ
προσεγµένα,
ταιριάζουν απόλυτα
µε το θέµα. Η
γραµµατοσειρά και
το µέγεθος της
γραµµατοσειράς
ταιριάζει µε το
σύνολο
των
στοιχείων

Τα χρώµατα του
έργου
είναι
προσεγµένα,
ταιριάζουν µε το
θέµα.
Η
γραµµατοσειρά και
το µέγεθος της
γραµµατοσειράς
ταιριάζει µε το
σύνολο
των
στοιχείων

Τα χρώµατα του
έργου είναι λίγο
προσεγµένα,
ταιριάζουν λίγο
µε το θέµα. Η
γραµµατοσειρά
και το µέγεθος
της ταιριάζει λίγο
µε το σύνολο των
στοιχείων

Τα χρώµατα του
έργου
δεν
ταιριάζουν
καθόλου µε το
θέµα.
Η
γραµµατοσειρά
και το µέγεθος της
δεν ταιριάζει στο
σύνολο του έργου

Ιστορία / Θέµα

Το
έργο
έχει
εξαιρετικό θέµα. Ο
συγγραφέας
έχει
χρησιµοποιήσει
πολλή
φαντασία
του

Το έργο έχει πολύ
καλό θέµα, κρατά
το ενδιαφέρον του
αναγνώστη.
Ο
συγγραφέας έχει
χρησιµοποιήσει
φαντασία του

Το έργο έχει λίγο
ωραίο θέµα. Ο
συγγραφέας έχει
προσπαθήσει να
χρησιµοποιήσει
τη φαντασία του

Το έργο δεν έχει
ωραίο θέµα. Ο
συγγραφέας έχει
προσπαθήσει
ελάχιστα
να
χρησιµοποιήσει τη
φαντασία του

Τίτλος
Σλόγκαν
Κείµενο

/
/
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υπάρχει

Άλλες παρατηρήσεις
Μια οµάδα µαθητών από το σχολείο µας συµµετείχε στο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής ∆ηµιουργίας, στο οποίο παρουσιάστηκαν κάποια από τα έργα που
δηµιουργήθηκαν κατά την παρέµβαση του προγράµµατος Ροµά. Παρακάτω φαίνεται
η πρόσκληση και το πρόγραµµα του Φεστιβάλ.

Κάποια από τα έργα Stykz είναι ανεβασµένα στο ιστολόγιο του σχολείου µας
στη

διεύθυνση

http://gym-soufl.blogspot.gr/2013/04/animation.html.

Οι

υπόλοιπες εργασίες δεν αναρτήθηκαν στο ∆ιαδίκτυο, λόγω του τύπου του
αρχείου που δεν το επέτρεπε.
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Στοιχεία συγγραφέα
Αλή Σεβίλ, Καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19). Απόφοιτος τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης µε ερευνητικό πεδίο “Σύγχρονα
Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού και ∆ιαδικτυακές Εφαρµογές” του τµήµατος
Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

και

Μηχανικών

Υπολογιστών

∆ηµοκρίτειου

Πανεπιστηµίου Θράκης. Έχει παρακολουθήσει επιµορφώσεις και σεµινάρια µε θέµα
ερευνητικές εργασίες, διαπολιτισµική εκπαίδευση, εκπαίδευση µουσουλµανοπαίδων
και παιδιών Ροµά, περιβαλλοντική αγωγή, συνεργασία εκπαιδευτικών οικογένειας,
ευρωπαϊκά σεµινάρια Comenius και Leonardo da Vinci και πολλές άλλες πάνω στο
αντικείµενο της ειδικότητάς της. Έχει αναλάβει προγράµµατα Αγωγής Υγείας,
Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Ευρωπαϊκά (Comenius, eTwinning). Ασχολείται µε
σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία, επεξεργασία ψηφιακού υλικού και την ασφάλεια στο
∆ιαδίκτυο.
asevil06@hotmail.com
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Αναδεικνύοντας την πολιτιστική βία στο βιβλίο Φυσικής Αγωγής του
Γυµνασίου, µέσα από το πρίσµα της Κριτικής Παιδαγωγικής της
Ειρήνης

Βιργινία Αρβανιτίδου
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής - Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης.

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αποβλέπει αφενός στη διερεύνηση της διαχείρισης της εθνικής
ετερότητας στο πλαίσιο της σχολικής Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιο, όπως
αποτυπώνεται στον λόγο και στο περικείµενο του σχολικού εγχειριδίου του µαθήµατος
και αφετέρου στην ανίχνευση ενδεχόµενων διακρίσεων που εγείρει αυτή η ετερότητα
µέσω µιας συστηµατικής ανάλυσης του εν λόγω βιβλίου και πραγµατοποιείται υπό το
πρίσµα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης.

Λέξεις – κλειδιά: Σχολικά βιβλία Φυσικής Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική της
Ειρήνης, Κριτική Ανάλυση Λόγου, Γραµµατική του Οπτικού Σχεδιασµού, ετερότητα.

Η Παιδαγωγική της Ειρήνης
Η Παιδαγωγική της Ειρήνης συνιστά ειδικό επιστηµονικό κλάδο της Παιδαγωγικής
που βρίσκει τα επιστηµονικά – θεωρητικά του ερείσµατα ανάµεσα στην Επιστήµη της
Αγωγής και στην Έρευνα της Ειρήνης και έχει ως αντικείµενο την έρευνα και τον
σχεδιασµό µιας εκπαίδευσης που θα παρέχει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και
δεσµεύσεις για την οικοδόµηση µιας παγκόσµιας κοινότητας που θα αποδίδει ίση
αξία και πλήρη αξιοπρέπεια σε όλα τα ανθρώπινα πλάσµατα (Reardon, 1982,
Μπονίδης, 2009β, 2013).
Η Κριτική Παιδαγωγικής της Ειρήνης ειδικότερα αποτελεί την κριτική 63

χειραφετητική προσέγγιση της Παιδαγωγικής της Ειρήνης και αντλεί τα θεωρητικά
της ερείσµατα από την Κριτική Έρευνα της Ειρήνης, την Κριτική Παιδαγωγική, την
Κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης και κυρίως τα έργα των κοινωνικών
φιλοσόφων T. Adorno, M. Horkheimer, J. Habermas, αλλά και των H. Marcuse και E.
Fromm (Μπονίδης, 2013).
Η Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης πρεσβεύει ότι η απουσία ειρήνης οφείλεται σε
κοινωνικές αιτίες και το φαινόµενο της επιθετικότητας συνιστά προϊόν της
κοινωνικής και οικονοµικής τάξης και αναλαµβάνει να καταγράψει τις διαφορετικές
µορφές απουσίας της ειρήνης, να αναλύσει τις αιτίες της, να διαγνώσει την
αλληλεξάρτηση των επιµέρους επιπέδων και να συµβάλει στη µεταστροφή της
(Μπονίδης, 2009β, 2013).
Η ειρήνη συνιστά µια ανθρωπιστική και οικουµενική αξία που συνήθως ταυτίζεται µε
την

απουσία

πολέµου

(Κριαράς,

1995, Τεγόπουλος

&

Φυτράκης,

1997,

Μπαµπινιώτης, 1998,
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica
/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%
CE%B7).
Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης αντίποδας της ειρήνης δε θεωρείται ο
πόλεµος, αλλά η βία. Η ορατή φυσική ή ψυχική βλάβη που προξενεί ένας άνθρωπος
σε άλλον και µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στον θάνατο ορίζεται ως άµεση ή
προσωπική βία και δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου (Galtung, 1969)).
Στις δοµές της κοινωνίας, στους θεσµούς και το κοινωνικο-πολιτικο-οικονοµικό
σύστηµα ενυπάρχει η έµµεση ή δοµική βία που είναι «η αιτία της διαφοράς µεταξύ
του δυνάµει και του είναι» και λειτουργεί ως φραγµός στην πραγµάτωση του κάθε
ανθρώπου µε βάση το δυναµικό του (Galtung, 1969: 168).
Η απουσία της άµεσης βίας ορίζεται ως αρνητική ειρήνη ενώ η απουσία της δοµικής
βίας ως θετική ειρήνη. Ωστόσο η βάση κάθε µορφής βίας είναι η πολιτισµική βία.
Πρόκειται για κάθε πλευρά του πολιτισµού, τη συµβολική σφαίρα της ύπαρξής µας, η
οποία παρατίθεται από τη θρησκεία και την ιδεολογία, τη γλώσσα και την τέχνη, τις
εµπειρικές και τις θετικές επιστήµες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αιτιολόγηση ή
τη νοµιµοποίηση της άµεσης ή της δοµικής βίας και απορρέει από τον «βαθύ»
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πολιτισµό δηλαδή τις ιδεολογίες, τις κοσµοθεωρίες, τις αξίες, τις πολιτισµικές
παραδόσεις (Galtung, 1990).
Οριοθετώντας τη σχέση µεταξύ των τριών εκφάνσεων της βίας, η άµεση βία ορίζεται
ως το γεγονός, η δοµική βία ως η διαδικασία και η πολιτισµική βία ως σταθερά, µε
διάρκεια στον χρόνο (Galtung, 1990, 1996, Reardon, 1997, Μπονίδης, 2009β).
Η Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης αντιλαµβάνεται την εκπαιδευτική δράση ως
κοινωνική δράση και το υφιστάµενο σχολείο ως «τον κυριότερο κρατικό µηχανισµό
αναπαραγωγής των άνισων κοινωνικών σχέσεων και ως πεδίο άσκησης των
διαφορετικών µορφών της βίας στις νέες γενιές» και στοχεύει στη γενική
µεταρρύθµιση και τον εκδηµοκρατισµό του σχολείου. Συνιστά έναν «κοινωνικό
νεωτερισµό» η διάχυση του οποίου µπορεί, µεταξύ άλλων, να πραγµατοποιηθεί στην
επιλογή, τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και το ιδεολογικό περιεχόµενο των
παιδαγωγικών πόρων και των αντίστοιχων πρακτικών (Μπονίδης, 2013: 144, 146),
στοιχεία τα οποία σχετίζονται και µε τη σχολική Φυσική Αγωγή.
Τα σχολικά βιβλία Φυσικής Αγωγής
Η βία σε όλες τις µορφές της είναι η έκφραση των άνισων σχέσεων εξουσίας, οι
οποίες παράγονται και αναπαράγονται µεταξύ κοινωνικών τάξεων, φύλων, κυρίαρχων
οµάδων και µειονοτήτων (Fairclough & Wodak, 1997).
Ένα πεδίο αποτύπωσης, επικύρωσης και αναπαραγωγής των σχέσεων εξουσίας είναι
τα σχολικά βιβλία, τα οποία δηλώνουν ιδιαίτερες κατασκευές της πραγµατικότητας
και αντιπροσωπεύουν ευρύτερα ερωτήµατα σχέσεων εξουσίας, συµβάλλοντας στη
συντήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων (Apple, 2001, 2008).
Η έκδοση των πρώτων στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης σχολικών βιβλίων
Φυσικής Αγωγής για τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου αποτέλεσε το
έναυσµα αυτής της έρευνας. Και παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο µάθηµα
χαρακτηρίζεται από τον κινητικό και βιωµατικό χαρακτήρα του, συνεπώς είναι
αναµενόµενο η επίδραση των συγκεκριµένων βιβλίων να είναι µικρότερη απ’ αυτήν
που ασκούν βιβλία άλλων µαθηµάτων, δεν παύουν να αποτελούν παιδαγωγικούς
πόρους που φέρουν ιδεολογία και αξίζει να ερευνηθούν.
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Μεθοδολογία
Τα σύγχρονα σχολικά βιβλία αναγνωρίζονται ως πολυτροπικά1 κείµενα, δηλαδή
κείµενα που περιέχουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και παραγωγής
νοήµατος, όπως εικόνες και ως εκ τούτου απαιτούν µια πολυτροπική προσέγγιση.
Αυτός είναι ο λόγος που συνδύασα δύο ερευνητικά εργαλεία: τη µέθοδο Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου του Fairclough (1989, 1992 / 2002, 1995, 1998) που εστιάζει στο
λεκτικά καθορισµένο κείµενο και τη Γραµµατική του Οπτικού Σχεδιασµού (Kress &
van Leeuwen, 1996, Kress et.al, 1997, Kress & van Leeuwen, 2001, Μπονίδης, 2004,
Μπονίδης, 2009α, Kress & van Leeuwen, 2010), ένα µεθοδολογικό εργαλείο που
ενδείκνυται για την ανάλυση σηµειωτικών πηγών και για την εξέταση της σχέσης
οπτικού και λεκτικού κειµένου.
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου
Οι σχέσεις εξουσίας αφορούν Λόγους (Discourses), οι οποίοι συγκροτούν την
κοινωνία και τον πολιτισµό, αποτελούν µορφές κοινωνικής δράσης και έχουν
ιδεολογικές επιπτώσεις και ιστορικότητα (Fairclough & Wodak, 1997). Κάθε
κοινωνική οµάδα αρθρώνει τον δικό της Λόγο, ωστόσο δεν έχουν όλοι το ίδιο κύρος.
Ένας εξ αυτών είναι κυρίαρχος, καθώς επιτυγχάνει να «φυσικοποιεί» την ιδεολογία
του, δηλαδή να εξασφαλίζει την αποδοχή της και να τη µετατρέπει σε κοινή λογική
(Bakhtin, 1977).
Η γλώσσα ως κατεξοχήν κοινωνικό φαινόµενο άπτεται οποιουδήποτε κοινωνικού ή /
και πολιτικού γεγονότος, επηρεάζεται απ’ αυτό και ταυτόχρονα επηρεάζει την εξέλιξή
του (Σελλά - Μάζη, 1997). Τα γλωσσικά φαινόµενα είναι κοινωνικά φαινόµενα και η
γλώσσα µια µορφή κοινωνικής πρακτικής.
Η ΚΑΛ συνιστά «έναν τύπο αναλυτικής έρευνας Λόγου2 που µελετά κυρίως τον
1

Η πολυτροπικότητα είναι µια µορφή πολιτισµικού προϊόντος στις σύγχρονες δυτικού τύπου

κοινωνίες, η οποία διαµορφώνει τον «πολυτροπικό λόγο». Ο «πολυτροπικός» λόγος
κυριαρχεί στα έντυπα ευρείας χρήσης και - τηρουµένων των αναλογιών - και στον προφορικό
λόγο (Χατζησαββίδης, 2011).
2

Ο Gee (2008) διαχωρίζει την έννοια του λόγου (discourse), η οποία αναφέρεται στη

γλώσσα – εν -

χρήση, από αυτήν του Λόγου (Discourse), η οποία αφορά τον

συνδυασµό γλώσσας - εν - χρήση και άλλων κοινωνικών πρακτικών όπως
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τρόπο µε τον οποίο η κοινωνική εξουσία, η εκµετάλλευση, η κυριαρχία και η
ανισότητα θεσπίζονται, αναπαράγονται και ανθίστανται µέσω των κειµένων και της
οµιλίας µέσα στα πολιτικά και κοινωνικά συγκείµενα» (van Dijk, 2001: 352) και
στοχεύει στη διερεύνηση και αποκάλυψη του τρόπου µε τον οποίο τα γλωσσικά και
επικοινωνιακά φαινόµενα συγκαλύπτουν ή επωάζουν κοινωνικές ανισότητες,
διακρίσεις, ρατσισµό, σεξισµό κ.λπ. (Fairclough, 1993, 1995), δηλαδή τα κοινωνικά
φαινόµενα που, υπό το πρίσµα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης, θεωρούνται
εκφάνσεις της δοµικής βίας (Μπονίδης, 2013). Συνεπώς, η «αποφυσικοποίηση» των
ιδεολογιών και η κατάδειξη των σχέσεων εξουσίας, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της
Κριτικής Ανάλυσης Λόγου.
Το µοντέλο ΚΑΛ του Fairclough αφορά τρία επίπεδα: το κείµενο, τη γλωσσική
πρακτική και την κοινωνική πρακτική συνδυάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη
γλωσσολογική ανάλυση, τη µακρο-κοινωνιολογική παράδοση κοινωνικής πρακτικής
σε σχέση µε τις κοινωνικές δοµές και την ερµηνευτική ή µικρο-κοινωνιολογική
ανάλυση.
1.

Η πρακτική του λόγου (σε µακροεπίπεδο), κατά την οποία αναλύονται οι

διαδικασίες παραγωγής (text production), διανοµής (distribution) και κατανάλωσης
(consumption) του κειµένου και οι κοινωνικοί παράγοντες µέσω των οποίων δύνανται
να συγκροτούνται, να αναπαράγονται και να µετασχηµατίζονται κοινωνικές
ταυτότητες και κοινωνικές σχέσεις, αλλά και συστήµατα γνώσεων και πεποιθήσεων.
Βασικές παράµετροι της ανάλυσης είναι η διακειµενική ανάλυση, η συνοχή και οι
συνθήκες πρακτικών του λόγου µε τις οποίες αναλύει τις κοινωνικές πρακτικές του
κειµένου.
2.

Η κειµενική ανάλυση, κατά την οποία, αναλύονται βάσει δύο διαφορετικών

και συµπληρωµατικών µορφών
α. της γλωσσικής ανάλυσης, όπου εκτός της παραδοσιακής γλωσσολογικής εξέτασης,
αναλύει την κειµενική οργάνωση πέρα από τα όρια της πρότασης και εξετάζει κυρίως
τη συνοχή, την ευγένεια στον λόγο, το ήθος, τη γραµµατική και το λεξιλόγιο – καθώς,
συµπεριφορών, τρόπων σκέψης, ρούχων, φαγητών, εθίµων, προοπτικών µέσα στο
πλαίσιο µιας συγκεκριµένης οµάδας και επιπροσθέτως επισηµαίνει ότι τα άτοµα
µπορεί να είναι µέλη πολλών διαφορετικών κοινοτήτων λόγου.
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όπως υπογραµµίζει ο van Dijk (1997) η επιλογή µια συγκεκριµένης λέξης
ενδεχοµένως εξαρτάται από το είδος του λόγου, ενώ οι λεξιλογικές παραλλαγές
καταδεικνύουν τις διαφορετικές απόψεις των οµιλητών και των οµιλητριών - και
β. της διακειµενικής ανάλυσης, όπου εξετάζει τις οριζόντιες και κάθετες
διακειµενικές σχέσεις, την έκδηλη διακειµενικότητα (manifest intertexruality), η
οποία εµφανίζεται µε τρεις διαφορετικές µορφές: τη διαδοχική (sequential
intertextuality) κατά την οποία εναλλάσσονται διαφορετικοί λόγοι, τη µικτή (mixed
intertextuality) διακειµενικότητα κατά τη οποία συνυπάρχουν και εµπλέκονται
διαφορετικά είδη λόγου και τη συντεταγµένη διακειµενικότητα (embedded
intertextuality) κατά την οποία διαφορετικά είδη λόγου συνυπάρχουν και είναι
διακριτά.
3.

Η κοινωνική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται

α. οι ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές του λόγου που συµβάλλουν στην παραγωγή,
στην αναπαραγωγή και στη µεταβολή των κοινωνικών σχέσεων και
β. οι µορφές ιδεολογίας ως κατασκευές της πραγµατικότητας, του φυσικού κόσµου,
των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών ταυτοτήτων µέσω του λόγου και της
ηγεµονίας, δηλαδή της κυριαρχίας επί του κοινωνικού συνόλου δια της οικονοµίας,
της πολιτικής του πολιτισµού και της ιδεολογίας (Fairclough, 1992 / 2002, Μπονίδης,
2004, Μπονίδης, 2009α).
Ο ρόλος του ίδιου του µελετητή και της ίδιας της µελετήτριας είναι πολύ σηµαντικός
σ’ αυτήν τη διαδικασία, καθώς αν και πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο
αντικειµενικός και αντικειµενική, ωστόσο οφείλει να δηλώσει ρητά την τοποθέτησή
του και την τοποθέτησή της, να πάρει θέση και να συµµετέχει ενεργά προκειµένου να
ξεσκεπάσει και να αποµυθοποιήσει την ηγεµονία µέσω της ανάλυσης που
πραγµατοποιεί (van Dijk, 1997).
Η Γραµµατική του Οπτικού Σχεδιασµού
Η οπτική επικοινωνία έχει τους δικούς της κανόνες και τη δική της γραµµατική και
είναι προϊόν των κοινωνικών και πολιτισµικών πρακτικών που χρησιµοποιείται από
παράγοντες των πολιτισµικών και κοινωνικών δοµών εξουσίας. Η Γραµµατική του
Οπτικού Σχεδιασµού που προτείνουν οι G. Kress και T. van Leeuwen (1996 & 2010 )
ως µέσο ανάλυση της εικόνας στο πλαίσιο της κοινωνικής σηµειωτικής, αποδέχεται
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τις τρεις µεταλειτουργίες που εισάγει ο γλωσσολόγος M. Halliday (1994) στη
Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική: την αναπαραστατική µεταλειτουργία, τη
διαπροσωπική µεταλειτουργία και την κειµενική µεταλειτουργία, οι οποίες
οργανώνουν τα επικοινωνιακά πλάνα της γλώσσας αλλά και των κοινωνικών
συµφραζοµένων και κάθε µια αναφέρεται σε έναν διαφορετικό τρόπο νοήµατος. Πιο
συγκεκριµένα:
Η αναπαραστατική µεταλειτουργία αναφέρεται στη φυσική και βιολογική
πραγµατικότητα και βάσει αυτής αναλύεται η σχέση εξουσίας που δοµείται µεταξύ
των απεικονιζόµενων προσώπων, τόπων και αντικειµένων, µέσω της αφηγηµατικής
αναπαράστασης.
Η διαπροσωπική µεταλειτουργία αναφέρεται στην κοινωνική πραγµατικότητα και
µέσω αυτής αναλύονται οι ειδικές σχέσεις που δηµιουργεί το οπτικό κείµενο ανάµεσα
στους αναπαριστώµενους ανθρώπους, τόπους και αντικείµενα και τους θεατές, καθώς
και στη στάση που υποδεικνύουν στους τελευταίους, έναντι αυτών που
αναπαρίστανται.
Η κειµενική µεταλειτουργία αναφέρεται στη σηµειωτική πραγµατικότητα και βάσει
αυτής αναλύεται η κειµενική δοµή των εικόνων και σελίδων τόσο οριζόντια αριστερά ή δεξιά- όσο και κάθετα –πάνω ή κάτω-, δηλαδή η σύνθεσή τους, η οποία
καθορίζει και το νόηµά τους (Halliday, 1994, Halliday & Martin, 2004, Μπονίδης,
2004).
Το ερευνητικό υλικό
Αντικείµενο της έρευνάς µου αποτέλεσε το σχολικό βιβλίο «Φυσική Αγωγή. Α΄, Β΄, Γ’
Γυµνασίου», το οποίο έχει παραχθεί από επιστηµονική συγγραφική οµάδα υπό την
επιστηµονική εποπτεία του Ι. Θεοδωράκης (Θεοδωράκης, Τζιαµούτρας, Νάτσης,
Κοσµίδου, 2006).
Το βιβλίο περιλαµβάνει έξι κεφάλαια, ανακεφαλαίωση και γλωσσάρι. Στην εισαγωγή
του βιβλίου παρατίθεται σηµείωµα των συγγραφέων προς τους αναγνώστες και τις
αναγνώστριες όπου καταρχάς εκφράζεται ο βασικός στόχος του εγχειριδίου στο
πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, ενώ στη συνέχεια προτείνεται στα
παιδιά συγκεκριµένος τρόπος αξιοποίησής του. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου
αναφέρεται στην ιστορία του αθλητισµού µε έµφαση τους Ολυµπιακούς Αγώνες και
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την ελληνική συνεισφορά στην εξέλιξή του. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα
βασικά γνωστικά αντικείµενα του σχολικού µαθήµατος. Το τρίτο κεφάλαιο
πραγµατεύεται την αξία της δια βίου άσκησης, ενώ στο τέταρτο παρουσιάζονται
βασικές µέθοδοι και πρακτικές βελτίωσης των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών. Το
πέµπτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο σε «ειδικά», όπως χαρακτηρίζονται από τους / τις
συγγραφείς θέµατα του αθλητισµού και πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στην
ορθοσωµία, στους τραυµατισµούς και στις πρώτες βοήθειες, στη φαρµακοδιέγερση,
στη βία στον αθλητισµό, στην ενδεδειγµένη αθλητική συµπεριφορά, καθώς και στην
άσκηση και στον αθλητισµό ατόµων µε αναπηρίες. Το τελευταίο κεφάλαιο στοχεύει
στην ενεργοποίηση των µαθητών και των µαθητριών για την ανάληψη πρωτοβουλιών
για την οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων. Το βιβλίο κλείνει µε µια σύντοµη
ανακεφαλαίωση και ένα γλωσσάρι.
Η εικονογράφηση του βιβλίου είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει έγχρωµα σκίτσα
και φωτογραφίες µε αναπαραστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα, αλλά κυρίως σκιτσαρισµένα στιγµιότυπα αθλητικής κίνησης, µε στόχο
την κατανόηση της τεχνικής συγκεκριµένων θέσεων, κινήσεων και ασκήσεων στο
πλαίσιο των αθληµάτων.
Στο πλαίσιο της έρευνάς µου η ανάλυση του εν λόγω σχολικού βιβλίου Φυσικής
Αγωγής δεν αφορά το σύνολό του. Αντίθετα αναλύονται µόνο κάποια επιλεγµένα
κείµενα, καθώς αυτό προβλέπει η Κριτική Ανάλυση Λόγου. Συγκεκριµένα ο
Fairclough (1992 / 2002) καθιστά σαφές ότι παρά την ενδεχόµενη επιθυµία των
ερευνητών και των ερευνητριών να κωδικοποιήσουν και να αναλύσουν το ερευνητικό
υλικό στο σύνολό του, το µοντέλο που προτείνει αφορά την λεπτοµερειακή ανάλυση
µικρού αριθµού δείγµατος λόγου, τα οποία θα επιλεγούν από τους ερευνητές και τις
ερευνήτριες µε βάση τα ερωτήµατά τους και τα αντίστοιχα κριτήρια που θα θέσουν.
Στόχος της έρευνάς µου είναι η διερεύνηση της διαχείρισης της ετερότητας σε
επίπεδο εθνικής ετερότητας, κατά συνέπεια συνδέεται άµεσα και απορρέει από την
ιδεολογία που φέρει ο λόγος των κειµένων. Γι’ αυτό στο πλαίσιο της ανάλυσής µου
εστιάζω σε κείµενα που εκφράζουν κάποια κοσµοθεωρία σχετικά µε τα εν λόγω
ζητήµατα και αποκλείω εκείνα που έχουν καθαρά πληροφοριακό ή τεχνικό
χαρακτήρα ή δεν εκφράζουν κάποια σχετική ιδεολογία.
Με βάση αυτά τα κριτήρια αναλύω την Εισαγωγή και το πρώτο κατά σειρά κεφάλαιο
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του βιβλίου, ενώ επικουρικό ρόλο στις αναλύσεις µου διαδραµατίζουν τα τρία βιβλία
που εκδόθηκαν για τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς, ένα για κάθε τάξη
του Γυµνασίου και είναι τα εξής:
Το βιβλίο «Φυσική Αγωγή Α΄ Γυµνασίου. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ»

1.

(Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης, Γεροδήµος, 2006)
Το βιβλίο «Φυσική Αγωγή Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ»

2.

(Παπαϊωάννου, Λαπαρίδης, Μιχαλοπούλου, Πυλιανίδης, Ζέτου, Γουλιµάρης,
Καρυπίδης, Μυλώσης, Χριστοδουλίδης, Κούλη, Καλογιάννης, Κωνσταντινίδου,
2008)
Το βιβλίο «Φυσική Αγωγή Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ»

3.

(Παπαϊωάννου, Λαπαρίδης, Σερµπέζης, Μιχαλοπούλου, Πυλιανίδης, Καρυπίδης,
Χριστοδουλίδης, Κούλη, Μυλώσης, Σίσκος, 2009).
Οι αναλύσεις
Το

σχολικό βιβλίο «Φυσική Αγωγή. Α΄, Β΄, Γ’ Γυµνασίου» έχει παραχθεί από

επιστηµονική συγγραφική οµάδα για να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές και τις
µαθήτριες του Γυµνασίου και παράγει πληροφοριακούς και διδακτικούς λόγους που
ενίοτε εξαίρουν το πνεύµα του ολυµπισµού και κατασκευάζουν ελληνοκεντρικές και
αρχαιολατρικές αντιλήψεις. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις προάγεται µια κριτική
θεώρηση και αρθρώνεται ένας ανανεωτικός και δηµοκρατικός λόγος.
Στο περικείµενο περιλαµβάνονται είκοσι δύο εικόνες, σε δεκαοχτώ από τις οποίες
αναπαρίστανται

ανθρώπινες

φιγούρες

από

αγγειογραφίες,

τοιχογραφίες

ή

φωτογραφίες. Οι αναπαριστώµενες µορφές αποδίδονται κατά κανόνα µε µακρινό ή
πολύ µακρινό πλάνο και απουσία βλέµµατος στον θεατή, στοιχεία που, σύµφωνα µε
τους Kress & van Leewuen (2010), υποδηλώνουν µια απρόσωπη επαφή. Ωστόσο η
οριζόντια µετωπική οπτική γωνία λήψης, συνήθως στο ύψος του ανθρώπου και από
µπροστά συνηγορεί αφενός στην εµπλοκή του θεατή στα εικονιζόµενα (Kress & van
Leewuen, 2010) και αφετέρου στην κατασκευή µιας φυσικοποιηµένης και
αντικειµενικής απόδοσης των εικονιζόµενων χωρίς έξωθεν χειρισµό (Σέµογλου,
2005).
Στην εικονογράφηση υπερτερεί η απεικόνιση Ελλήνων και Ελληνίδων, στοιχείο που
σχετίζεται άµεσα µε τη θεµατολογία των επιµέρους θεµατικών πεδίων της ενότητας.
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Ωστόσο, έµφαση στο ελληνικό στοιχείο δίνεται ακόµη και στην εικονογράφηση της
ενότητας που αναφέρεται στους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες, και αυτό
συµβαίνει παρά το γεγονός ότι µέσα από τον λόγο των κειµένων επισηµαίνεται ο
παγκόσµιος χαρακτήρας τους: «Οι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες έχουν πια
παγκόσµια διάσταση, σε αντίθεση µε τον ελληνικό χαρακτήρα των Ολυµπιακών
Αγώνων της αρχαιότητας.». Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ενότητα και σε
σύνολο έξι φωτογραφιών οι πέντε σχετίζονται ευθέως µε την Ελλάδα, καθώς σε
τέσσερις απεικονίζεται η αρχαία Ολυµπία ως τοπίο, ως χώρος επίσκεψης και ως τόπος
τέλεσης της αφής της ολυµπιακής φλόγας και σε µία το Παναθηναϊκό Στάδιο σε
στιγµιότυπο των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896 .
Η επιλογή αυτών των εικόνων δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαία, καθώς συµβάλλει στην
κατασκευή της αντίληψης περί γραµµικής συνέχειας της ιστορίας και κατ’ επέκταση
περί άµεσης σύνδεσης των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων µε τους σύγχρονους.
Συνεκδοχικά επιχειρεί την κατασκευή της αντίληψης περί ελληνικότητας των
σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων και µέσω αυτής την κατασκευή της αντίληψης περί
ανωτερότητας του (αρχαίου) ελληνικού πολιτισµού.
Η λειτουργία των εικόνων είναι γενικά συνδηλωτική προς τα κείµενα και σε κάθε
περίπτωση ενισχύεται από πληροφοριακή λεζάντα, ενώ σε επίπεδο αναπαραστατικής
µεταλειτουργίας καταγράφονται τόσο αµετάβατες ενέργειες όσο και διαφορετικά είδη
µεταβατικών ενεργειών.
Όσον αφορά τη διακειµενικότητα τα κείµενα της ενότητας είναι αυθεντικά
πληροφοριακά κείµενα, τα οποία έχουν παραχθεί από επιστηµονική συγγραφική
οµάδα προκειµένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολικού µαθήµατος της
Φυσικής Αγωγής του Γυµνασίου και τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους µαθητές
και στις µαθήτριες σχετικά µε επιλεγµένα ζητήµατα της Φυσικής Αγωγής και του
Αθλητισµού. Στα εν λόγω κείµενα συχνά εντοπίζονται αφηγηµατικά στοιχεία µε
προφανή στόχο να καταστούν όχι µόνο κατανοητά αλλά και ευχάριστα στο
αναγνωστικό κοινό που απευθύνονται. Με αυτόν τον τρόπο οι συγγραφείς επιχειρούν
να επιβάλουν την κυρίαρχη ανάγνωση και µια συγκεκριµένη θέση υποκειµένου στους
αναγνώστες και στις αναγνώστριες.
Ως προς τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής τα κείµενα εντάσσονται στην ύλη
του σχολικού βιβλίου για τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου, για το
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µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και παρέχουν πληροφορίες αναφορικά µε την ιστορία
του αθλητισµού από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τη βιοµηχανική επανάσταση
µε ιδιαίτερη έµφαση στην ελληνική συνεισφορά, τους αρχαίους και τους σύγχρονους
Ολυµπιακούς αγώνες, την οργάνωση του σύγχρονου αθλητισµού και τη
διαφοροποίηση των βασικών εκφάνσεων της σωµατικής άσκησης: της Φυσικής
Αγωγής, του παιχνιδιού και του αθλητισµού.
Τα κείµενα παρουσιάζουν γλωσσική συνοχή και νοηµατική συνεκτικότητα. Το ύφος
τους είναι γενικά τυπικό µε αφηγηµατικά στοιχεία, κυριαρχεί ο ευθύς λόγος που,
σύµφωνα µε τον Holt (1996) λειτουργεί ως απόδειξη της αλήθειας των όσων λέγονται
και επιτελείται κυρίως η αναφορική - πληροφοριακή λειτουργία της γλώσσας.
Στην εισαγωγή του βιβλίου οι συγγραφείς υιοθετούν κυρίως τον κατευθυντικό λόγο, ο
οποίος εµφανίζεται µε µορφή επιχειρηµατολογίας: «Να απαντήσει στο ερώτηµα γιατί
πρέπει να γυµναζόµαστε στο σχολείο, στις διακοπές, στον ελεύθερο χρόνο µας και
πάνω απ’ όλα όταν τελειώσει το σχολείο για όλη µας τη ζωή», (ρητορικών)
ερωτήσεων: «Γιατί είναι καλή η άσκηση;», αλλά κυρίως οδηγιών, οι οποίες
διατυπώνονται µε συνεχείς προστακτικές: «∆ιαβάστε τα κείµενα, αλλά ταυτόχρονα
µελετήστε τις ασκήσεις και συµπληρώστε τα ερωτηµατολόγια…», «Συζητήστε µε
τους καθηγητές…», «Οργανώστε σχετικές εκδηλώσεις.».
Μέσα από αυτήν την κατευθυντική χρήση της γλώσσας είναι σαφής η πρόθεση των
συγγραφέων να καθοδηγήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες. Έτσι αρθρώνουν ένα
παραδοσιακό παιδαγωγικό λόγο και κατασκευάζουν την αντίληψη των επιστηµόνων αυθεντιών που απευθύνονται σε µαθητές και µαθήτριες των οποίων παραβλέπεται όχι
µόνο η ενδεχόµενη πρότερη γνώση αλλά ακόµη και η κριτική σκέψη και ικανότητα.
Στο πλαίσιο του εισαγωγικού κεφαλαίου µικρή είναι η παρουσία του αναφορικού πληροφοριακού λόγου. Αντίθετα είναι αυτός που κυριαρχεί στα κείµενα του πρώτου
κεφαλαίου: «Η σωµατική άσκηση ήταν το σπουδαιότερο στοιχείο στην εκπαίδευση
των νέων της Σπάρτης.», καθώς ο αναφορικός - αφηγηµατικός λόγος εµφανίζεται µία
µόνο φορά: «Σα νίκησε ο γιος της Πεισίροδος, αυτή πήδησε το περίφραγµα πίσω από
το οποίο βρίσκονταν οι γυµναστές, µε αποτέλεσµα να γυµνωθεί.», ενώ ο αναφορικόςπεριγραφικός λόγος απουσιάζει εντελώς.
Μέσα από αυτήν τη δηλωτική και λογική χρήση της γλώσσας στα κείµενα του
πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου διαφαίνεται η προσπάθειά των παραγωγών τους να
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προσδώσουν

αληθοφάνεια,

επιστηµονικότητα

και

αντικειµενικότητα

στις

παρεχόµενες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να επιβάλουν την
κυρίαρχη ανάγνωση και να κατασκευάσουν αντίστοιχες αντιλήψεις αναφορικά µε τα
υπό εξέταση ζητήµατα καταρχάς παιδαγωγικά, αλλά, όπως θα καταδείξω στη
συνέχεια και σε επίπεδο εθνικής ετερότητας.
Τα παραπάνω ενισχύονται και από την τροπικότητα των κειµένων. Έτσι στην
εισαγωγή υπερισχύει η δεοντική κατηγορία η οποία «σχετίζεται µε τον βαθµό
αναγκαιότητας που εκφράζει ο οµιλητής για την πραγµατοποίηση αυτού που λέει»
(Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2009: 127) και στο συγκεκριµένο κείµενο
δηλώνει: τη βούληση / πρόθεση: «Γράφτηκε για να δώσει πληροφορίες…», «Να
απαντήσει στο ερώτηµα…», «…να ευαισθητοποιήσει τους νέους για την αξία της
άσκησης.», την αναγκαιότητα: «…τις πληροφορίες εκείνες που πρέπει να γνωρίζει
κάποιος για να κατανοήσει την αξία της σωµατικής άσκησης και την αξία του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.» και την προτροπή / προσταγή: «∆ιαβάστε τα
κείµενα… µελετήστε τις ασκήσεις και συµπληρώστε τα ερωτηµατολόγια…». Η
παρουσία της επιστηµικής τροπικότητας είναι περιορισµένη και δηλώνει τη
βεβαιότητα: «Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους µαθητές και τις µαθήτριες του
Γυµνασίου.», την υπόθεση: «Αν γνωρίζουµε τη σηµασία της άσκησης, τότε θα την
αγαπήσουµε πραγµατικά.», την (ρητορική) απορία: «Γιατί είναι καλή η άσκηση;» και
τη δυνατότητα: «Τέλος για όσους επιθυµούν να µάθουν περισσότερα µπορούν να
καταφύγουν στη βιβλιογραφία ή να επισκεφτούν τους δικτυακούς τόπους…».
Στο πρώτο µέρος του εισαγωγικού κεφαλαίου του βιβλίου, όπου παρουσιάζεται ο
βασικός στόχος του, η τροπικότητα πραγµατώνεται µε την κατά κόρον χρήση της
υποτακτικής έγκλισης, ενώ στο δεύτερο τµήµα του, στο οποίο υποδεικνύονται τρόποι
αξιοποίησης του εγχειριδίου, µέσω της προστακτικής έγκλισης. Πολύ µικρότερη είναι
η παρουσία της οριστικής έγκλισης. Επιπροσθέτως εντοπίζεται χρήση των δεικτών:
«να», «για να», των προσωπικών τροπικών ρηµάτων: «γνωρίζει», «γνωρίζουµε»,
«γνωρίζουν», «κατανοήσει», «ευαισθητοποιήσει», «προσφέρει», ενός απρόσωπου
τροπικού ρήµατος: «πρέπει» και µιας απρόσωπης έκφρασης: «είναι φυσικό».
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου κυριαρχεί η επιστηµική τροπικότητα, η οποία
«σχετίζεται µε τον βαθµό της βεβαιότητας που εκφράζει το οµιλητής γι’ αυτό που
λέει» (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2009: 127), στοιχείο που ενισχύει τη
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δηλωτική χρήση της γλώσσας. Στα εξεταζόµενα κείµενα η επιστηµική τροπικότητα
κατά κανόνα δηλώνει τη βεβαιότητα: «Στην Οδύσσεια περιγράφονται αγώνες
‘φιλοξενίας’ µε ψυχαγωγικό χαρακτήρα και χωρίς έπαθλα.», «Η µουσική, ο χορός και
ο αθλητισµός βοηθούσαν να πραγµατωθεί η αρµονική ισορροπία του σώµατος και
του νου.», «Γράµµατα, µουσική και γυµναστική ήταν τα πλέον απαραίτητα στοιχεία
της αγωγής των νέων της Αθήνας.». Επίσης στο πλαίσιο της επιστηµικής
τροπικότητας, αλλά σε µικρότερο βαθµό εκφράζονται: η εικασία: «Φαίνεται ότι τα
πιο αγαπητά αθλήµατα των Σπαρτιατών ήταν η πυγµαχία και το παγκράτιο.», «Όλες
οι πόλεις έδιναν µεγάλη σηµασία στο ιερό, όπως φαίνεται από τις αποστολές που
έστελναν και τους θησαυρούς που ανέγειραν στην περιοχή.», η αντίθεση: «Σε
αντίθεση µε τη Σπάρτη, στην Αθήνα η αγωγή σήµαινε την αρµονική ανάπτυξη
σώµατος και πνεύµατος.», «Η αγωγή απευθύνονταν σ’ όλα τα αγόρια των Αθηναίων
πολιτών αλλά όχι στα κορίτσια και τους δούλους.», «…βοήθησε όσο κανείς
άλλος…», «Αντίθετα η Φυσική Αγωγή και ο αθλητισµός...», η εναντίωση: «Αν και η
εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική ούτε δηµόσια, η πολιτεία επέβλεπε και ρύθµιζε
την καλή λειτουργία των επί µέρους σχολών αγωγής στην Αθήνα.», «…όχι µόνο από
την κυρίως Ελλάδα αλλά και από τα παράλια…», η πιθανότητα: «Η σηµαντικότερη
ίσως τάση στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια…», η δυνατότητα: «Στους αγώνες αυτούς
κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή, µόνο Έλληνες µπορούσαν να λάβουν µέρος.»,
«Λίγο µετά την Οµηρική εποχή, τα προσωπικά κατορθώµατα δεν µπορούσαν να
γίνουν αντιληπτά χωρίς τη συνεισφορά και την αναγνώριση της πόλης του αθλητή»
και η (ρητορική) απορία: «Ποια καλύτερη εικόνα µε παγκόσµιο χαρακτήρα θα
µπορούσε να προσφέρει η Ελλάδα, από το να οργανώσει την πρώτη Παγκόσµια
Ολυµπιακή Λαµπαδηδροµία;».
Η δεοντική τροπικότητα έχει µικρή παρουσία και εκφράζει αποκλειστικά την
πρόθεση: «Η εκπαίδευση των νέων είχε σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν…»,
«Το µεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της ελληνικής αρχαιότητας, ήταν οι Ολυµπιακοί
Αγώνες (Ολύµπια), οι οποίοι τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στον ιερό χώρο της
Ολυµπίας, προς τιµή του πατέρα των θεών ∆ία», «…έδιναν την ευκαιρία στους
έλληνες να θυµηθούν τα κοινά τους χαρακτηριστικά… και να ξεχάσουν για λίγο όσα
τους χώριζαν.», «…έρχονταν να παρακολουθήσουν ή να λάβουν µέρος στους αγώνες
αυτούς.», «…και χρησιµοποίησαν τη σωµατική άσκηση κυρίως για τη στρατιωτική
τους προετοιµασία.».
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Η τροπικότητα των κειµένων του πρώτου κεφαλαίου πραγµατώνεται µε τη χρήση
κυρίως της οριστικής και λιγότερο της υποτακτικής έγκλισης, των δεικτών: «να»,
«για να» και «θα», των τροπικών επιρρηµάτων: «ιδιαίτερα», «πιθανότατα»,
«αξεχώριστα», «ανελλιπώς», «σταδιακά», «καθαρά», «αποκλειστικά», «Συνήθως»,
«Αντίθετα»,

«ψυχολογικά»,

«απλώς»,

«µόνο»,

«Προπάντων»,

«προπαντός»,

«άρρηκτα», των χρονικών επιρρηµάτων: «Αρχικά», «λίγο µετά», «ταυτόχρονα», των
ποσοτικών επιρρηµάτων µε τροπική σηµασία: «µόνον», «αρκετά», «υπερβολικά»,
«περισσότερο» και «λιγότερο», του βεβαιωτικού επιρρήµατος: «βέβαια, του
διστακτικού επιρρήµατος: «ίσως», µιας τροπικής µετοχής: «εκστρατεύοντας», των
εµπρόθετων προσδιορισµών τροπικής σηµασίας: «χωρίς αµφιβολία», «σε αντίθεση»,
«µε δυσπιστία», «µε πάθος», του προσωπικού ρήµατος τροπικής σηµασίας:
«δείχνουν», των απρόσωπων εκφράσεων: «είναι αναγκαίο», «Φαίνεται ότι», επιθέτων
στον υπερθετικό βαθµό: «το σπουδαιότερο», «ένα από τα πιο ζωντανά», «το
µεγαλύτερο», «το κυρίαρχο» και ορισµένων ονοµατοποιήσεων: «… την ενηµέρωση,
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των νέων».
Όσον αφορά τη µεταβατικότητα του εισαγωγικού κεφαλαίου εντοπίζονται σχεσιακοί
και νοητικοί διαδικαστικοί τύποι, οι οποίοι εκφράζονται στο πρώτο τµήµα του
κειµένου µε τριτοπρόσωπο ευθύ λόγο και παθητική σύνταξη: «Γράφτηκε για να
δώσει τις πληροφορίες εκείνες…», ενώ στη συνέχεια µε ευθύ λόγο σε τρίτο πρόσωπο
και ενεργητική σύνταξη:

«Να απαντήσει στο ερώτηµα γιατί πρέπει να

γυµναζόµαστε…». Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν έναν αντικειµενικό χαρακτήρα σε
αυτά που λέγονται (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2009).
Ο λόγος του κειµένου διανθίζεται από τη χρήση σχηµάτων λόγου όπως η
προσωποποίηση και η µεταφορά: «Το βιβλίο έρχεται να εµπλουτίσει το µάθηµα της
Φυσικής Αγωγής.», «Να απαντήσει [το βιβλίο] στο ερώτηµα γιατί πρέπει να
γυµναζόµαστε…», «Τι θα µας προσφέρει η συστηµατική άσκηση αύριο…», ενώ
καταγράφονται ρητορικά ερωτήµατα µέσα από τα οποία οι συγγραφείς επιχειρούν να
ισχυροποιήσουν τα επιχειρήµατά τους: «Γιατί είναι καλή η άσκηση;», καθώς και
κάποιες επαναλήψεις που προσδίδουν έµφαση: «Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους
µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου. Γράφτηκε για να δώσει τις πληροφορίες
εκείνες…». Τα γλωσσικά αυτά στοιχεία είναι συνήθη σε επιχειρηµατολογικά κείµενα,
των οποίων οι παραγωγοί επιχειρούν να επηρεάσουν τους αποδέκτες και τις
αποδέκτριες, µε σκοπό την αλλαγή άποψης και στάσης (Χατζησαββίδης &
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Χατζησαββίδου, 2009) πράγµα που, όπως έχω ήδη επισηµάνει, συµβαίνει και στο
συγκεκριµένο κείµενο.
Όσον αφορά το εξεταζόµενο κεφάλαιο νοηµατικοί και σχεσιακοί διαδικαστικοί τύποι
σε επίπεδο µεταβατικότητας εντοπίζονται καταρχάς στο πρώτο υποκεφάλαιό του,
όπου διατυπώνεται ο βασικός σκοπός και οι επιµέρους στόχοι του και εκφράζονται µε
ενεργητική σύνταξη και κυριολεξία: «Να µάθεις στοιχεία για τους αρχαίους αλλά και
τους σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες.», ωστόσο δεν απουσιάζουν και κάποιες
µεταφορές: «…θα έχεις: Εµπλουτίσει τις γνώσεις σου…», «…θα έχεις: Εικόνα της
εξέλιξης του αθλητισµού στη σύγχρονη εποχή.».
Κυριαρχία σχεσιακών και νοητικών διαδικαστικών τύπων καταγράφεται και σε
κάποια θεωρητικά κείµενα του πρώτου κεφαλαίου, όπου δεν παρατίθενται ιστορικά
γεγονότα αλλά ιδέες, απόψεις, αντιλήψεις ή σχόλια αναφορικά µε τα υπό εξέταση
ζητήµατα: «Μεταξύ των ιδεών που χαρακτήριζαν αυτή την περίοδο ήταν η ενότητα
σώµατος και πνεύµατος, η σχέση φυσικής υγείας και µάθησης, τα οφέλη της
ξεκούρασης και των δραστηριοτήτων αναψυχής για την ανακούφιση από το στρες
των διανοητικών εργασιών και της χειρονακτικής εργασίας.», «Οι σύγχρονοι
Ολυµπιακοί Αγώνες έχουν πια παγκόσµια διάσταση, σε αντίθεση µε τον ελληνικό
χαρακτήρα των Ολυµπιακών Αγώνων της αρχαιότητας.», «Η Ολυµπιακή Παιδεία
‘διδάσκει’ διαχρονικές αξίες µέσα από παιχνίδια, εκδηλώσεις, βιωµατικές
διδασκαλίες και αθλητικές δραστηριότητες….».
Αντίθετα,

στην

πλειονότητα

των

κειµένων

του

κεφαλαίου

σε

επίπεδο

µεταβατικότητας εντοπίζονται διαδικαστικοί τύποι δράσης και γεγονότων, οι οποίοι
συνάδουν µε τον αφηγηµατικό τους χαρακτήρα. Οι τύποι αυτοί εκφράζονται µε
ενεργητική σύνταξη και κυριολεξία σε αόριστο χρόνο και µε το συνοπτικό ποιόν
ενέργειας και αφηγούνται γεγονότα που εξελίσσονται πάνω σε δοµικά σχήµατα
συµβάντων που συνδέονται χρονικά και γι’ αυτό συχνά περιέχουν λέξεις χρονικής
σηµασίας (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2009): «Στα ‘Άθλα επί Πατρόκλω’ της
Ιλιάδας η επικήδεια τελετή του Πατρόκλου περιλαµβάνει αγωνίσµατα, όπως η
αρµατοδροµία, η πυγµαχία, η πάλη, ο δρόµος, η οπλοµαχία, η δισκοβολία, η
τοξοβολία και ο ακοντισµός.», «Οι Σπαρτιάτες και των δυο φύλων γυµνάζονταν
καθηµερινά για να διατηρούν το σώµα τους δυνατό και υγιές.», «Οι κονταροµαχίες
µεταξύ δύο ατόµων ή µεταξύ οµάδων, ήταν οι προσφιλέστερες δραστηριότητες των
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ευγενών.».
Ωστόσο, σηµαντική είναι και η παρουσία του µεταφορικού λόγου που προσδίδει στα
κείµενα ζωντάνια και γλαφυρότητα και επιχειρεί να καταστήσει την αφήγηση πιο
ενδιαφέρουσα: «Μέσα από τα γυµνάσια εκφράζονταν η ελληνικότητα…», «Αντίθετα
οι Ρωµαίοι στάθηκαν διστακτικοί, είδαν µε δυσπιστία την αντίληψη αυτή και
χρησιµοποίησαν

τη

σωµατική

άσκηση

κυρίως

για

τη

στρατιωτική

τους

προετοιµασία.», «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες µετά από µια πορεία περίπου 1200 χρόνων
έπαψαν να υπάρχουν….», «Το 17ο και 18ο αιώνα παρατηρείται στην Ευρώπη µια
πνευµατική κίνηση γνωστή ως διαφωτισµός.», ενώ εντοπίζονται και κάποιες
προσωποποιήσεις: «Ήταν ένας θεσµός που προέβλεπε την αναστολή των
εχθροπραξιών για ένα καθορισµένο διάστηµα….», «Η πατρότητα της ιδέας ανήκει
στο Γάλλο παιδαγωγό Pierre de Coubertin….».
Η γλώσσα των κειµένων είναι γενικά µικροπερίοδη και πραγµατώνεται µέσα από τη
χρήση καταρχάς παρελθοντικών και δευτερευόντως παροντικών χρόνων, στοιχείο
αναµενόµενο και συµβατό µε τον αφηγηµατικό τους χαρακτήρα.
Όσον αφορά το λεξιλόγιό τους φαίνεται να είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο και
στις γνωστικές ικανότητες των νεαρών εφήβων και νεανίδων. Ωστόσο εµπλουτίζεται
από ένα πλήθος από λόγιες λέξεις, εκφράσεις και συµφράσεις, καθώς και
επιστηµονικούς και αθλητικούς όρους: «ευρήµατα», «προσφιλείς δραστηριότητες»:
«ρίψη», «επέκτεινε», «εξελληνισµός», «διανοητικών εργασιών», «κληροδοτήµατα»,
«πιστοποιούν»,

«ανελλιπώς»,

«αρχαϊκή»,

«µητροπολιτική»,

«επικράτηση»,

«Αρµόδιοι»,

«εποπτεία»,

«ανέκκλητες»,

«ιερόσυλοι»,
«αµεροληψία»,

«ορειχάλκινα», «ευ αγωνίζεσθαι», «παρέβησαν», «εκεχειρία», «εχθροπραξιών»,
«ανακωχή»,

«αναστολή»,

«ιεροµηνία»,

«προσπέλαση»,

«πολιτική

πράξη»,

«διπλωµατικές λύσεις», «εθεωρείτο», «αντιληπτά», «συνεισφορά», «άρρηκτα»,
«συλλογικό σώµα», «καρτερία», «θεϊκό µεγαλείο», «ανεξίτηλη δόξα», «ανέγειραν»,
«ενώπιον», «καλλιεργείτο», «το πνεύµα του άθλου», «συναθροισµένο πανελλήνιο»,
«αθέρα», «εκθρέψουν», «καλού καγαθού πολίτη», «συνέρρεαν», «διανόησης»,
γιγαντιαία», «αίγλη», «επισκιάζει», «διεδραµάτισε», «ανάθεση», «δεινή κατάσταση»,
«κοπιώδεις προσπάθειες» «διαφοροποιήσεις», «οικουµενικότητα», «παγκόσµια
διάσταση», «περιφερειακή τέλεση», «υφίσταται», «εµπορευµατοποίηση» «αποδοχής
του διαφορετικού», «αλληλεγγύης», «επιδιώκει», «ανάδειξη», «ευαισθητοποίηση»,
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«δια βίου», «ενσωµατώνει», «πολιτιστικές αξίες», «πνευµατική φύση», «διαχρονικές
αξίες»,

«βιωµατικές

διδασκαλίες»,

«δηµιουργικό

εκπαιδευτικό

περιβάλλον»,

«Απώτερος στόχος», «κοινωνικοποίηση», «διαπροσωπικών σχέσεων» «βιωµατικές
διαδικασίες», «γνωστική ανάπτυξη», «ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια»,
«αρµονική ένταξη στην κοινωνία», «δεξιότητες συνεργασίας», «δεξιότητες ηγεσίας»,
«κοινωνικές αξίες», «ανθρωπιστικές αξίες», «οργανωµένες φυσικές δραστηριότητες»,
«µη οργανωµένες φυσικές δραστηριότητες», «συνεισφέρει», «κοινωνικούς ρόλους».
Αυτός ο πλούτος του λεξιλογίου έχει προφανή στόχο τη βελτίωση και την
αναβάθµιση του λεξιλογικού επιπέδου των µαθητών και µαθητριών και δεν
αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα κατανόησης, τουλάχιστον σε όσους και
όσες εξ αυτών είναι φυσικοί οµιλητές και φυσικές οµιλήτριες της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο ένα µέρος του µαθητικού πληθυσµού αποτελείται από µη γηγενή παιδιά. Το
γεγονός αυτό δηµιουργεί µια µεγάλη ανισότητα, καθώς είναι πιθανόν αυτά να
προσέρχονται στο σχολείο µε έναν «περιορισµένο» γλωσσικό κώδικα σε σύγκριση µε
τα γηγενή που χειρίζονται µια περισσότερο «επεξεργασµένη» µορφή του (Bernstein,
1991). Συνεπώς είναι πιθανό για τους / τις µη γηγενείς να αντιµετωπίσουν σοβαρά
προβλήµατα κατανόησης του λεξιλογίου, το οποίο πέρα από το υψηλό επίπεδο
γνώσης της γλώσσας απαιτεί και γνώση του πολιτισµικού συγκείµενου, καθώς η
γλώσσα ως «κοινωνικό προϊόν» είναι φορέας πολιτισµού» (ΥΠΕΠΘ., 2002).
Είναι νοµίζω σαφές ότι οι συγγραφείς του βιβλίου δεν λαµβάνουν υπόψη τους αυτό
το τµήµα του µαθητικού πληθυσµού, παρά το γεγονός ότι οι στο σχολικό εγχειρίδιο
Φυσική Αγωγή Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ (Παπαϊωάννου κ.ά.,
2009) υπάρχει ρητή αναφορά στη σηµασία της ισότητας στο µάθηµα, µε επίκληση
σχετικού χωρίου του ΦΕΚ σύµφωνα µε το οποίο: «Η ισότητα στην παρεχόµενη
εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους µαθητές και ιδιαίτερα για αυτούς
που ανήκουν σε ‘µειονότητες’, καθώς και για τους µαθητές µε αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προστατεύονται από τον κοινωνικό αποκλεισµό». Με
αυτόν τον τρόπο συµβάλλουν αφενός στην ανισότητα µεταξύ των γηγενών και µη
µαθητών και µαθητριών και αφετέρου στην κατασκευή της ψευδούς αντίληψης περί
καθαρότητας του ελληνικού πληθυσµού και συνεκδοχικά του µαθητικού δυναµικού
της χώρας. Η πρακτική αυτή που αναµφίβολα παραβλέπει τις αρχές της
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, προάγει άνισες σχέσεις εξουσίας µεταξύ γηγενών και
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µη γηγενών και αποτελεί διάκριση σε επίπεδο εθνικής ετερότητας.
Η κεντρική θεµατική δοµή της εισαγωγής εστιάζει στην παρουσίαση του βασικού
στόχου του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής Αγωγής για το Γυµνάσιο, ενώ κάθε κείµενο
του υπό εξέταση κεφαλαίου επικεντρώνεται στη συνοπτική παρουσίαση ζητηµάτων
άσκησης και αθλητισµού σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.
Παρά το γεγονός ότι ο γενικός τίτλος του κεφαλαίου είναι: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ελληνική συνεισφορά. Μάλιστα
στην πλειονότητα των κειµένων παράγονται πληροφοριακοί και διδακτικοί λόγοι που
εξαίρουν το ολυµπιακό πνεύµα, προάγουν τον ελληνοκεντρισµό και την αρχαιολατρία
και κατασκευάζουν εθνοκεντρικές αντιλήψεις και αντίστοιχα υποκείµενα.
Το στοιχείο αυτό συνάδει µε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που βασίζεται σε
παραδοσιακές παιδαγωγικές θεωρίες και λειτουργεί ως ιδανικό περιβάλλον για την
κατασκευή συντηρητικών αντιλήψεων, καθώς προωθεί την ιδέα των εκπαιδευτικών επιστηµόνων/αυθεντιών.
Ενδεικτικά παραθέτω απόσπασµα από το υποκεφάλαιο µε τίτλο: «Οι συµµετέχοντες»,
που αναφέρεται στους αποκλεισµούς που υφίσταντο από τους Ολυµπιακούς αγώνες
της αρχαιότητας συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, µεταξύ των οποίων οι γυναίκες
και οι δούλοι: «Μη Έλληνες (βάρβαροι), γυναίκες και δούλοι καθώς και ιερόσυλοι ή
εγκληµατίες αποκλείονταν από τους αγώνες». Θεωρώ ότι η χρήση του όρου
«βάρβαροι» από τους / τις συγγραφείς, αν µη τι άλλο, συµβάλλει στην κατασκευή
εθνοκεντρικών αντιλήψεων περί ανωτερότητας των Ελλήνων.
Ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό να επισηµάνω ότι εντοπίζονται και κάποια κείµενα στα
οποία προάγεται µια κριτική θεώρηση που διακρίνεται για τον ανανεωτικό και
προοδευτικό της λόγο και εµφανίζεται απαλλαγµένη από την ωραιοποίηση στην
οποία συχνά υποτάσσεται η εθνοκεντρική προσέγγιση της Ιστορίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το υποκεφάλαιο µε τίτλο: «Από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα», το οποίο εστιάζει στην αναφορά κινητικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων αρχαίων λαών όπως οι Σουµέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι
Ινδοί, οι Κινέζοι κ.ά. Η πρακτική αυτή που έρχεται σε αντίθεση µε την πρακτική
αποσιώπησης κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων άλλων λαών πλην το
ελληνικού, την οποία υιοθετούν οι συγγραφείς των βιβλίων του α’ και β’ κύκλου του
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∆ηµοτικού Σχολείου είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς απαγκιστρώνεται από τη στενή
ελληνοκεντρική

προσέγγιση

της

Ιστορίας

του

αθλητισµού,

προωθεί

έναν

δηµοκρατικό λόγο και συµβάλλει στην κατασκευή αντιλήψεων περί ισότητας των
λαών και των πολιτισµών τους.
Αυτού του είδους ο λόγος, αν και έχει µικρή ποσοτική παρουσία, συµβάλλει ποιοτικά
και επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόµους τόσο σε παιδαγωγικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο διαχείρισης της εθνικής ετερότητας.
Σε επίπεδο αφήγησης η πληροφορία παρέχεται µέσα από έναν επιστηµονικό λόγο που
αρθρώνεται άµεσα από τους/ τις παραγωγούς του, στοιχείο που γίνεται ιδιαίτερα
αισθητό στο εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου οι συγγραφείς απευθύνονται ευθέως στο
αναγνωστικό τους κοινό.
Η µορφή ευγένειας που υιοθετείται γενικά είναι επίσηµη και τυπική και στηρίζει έναν
επιστηµονικό λόγο που αρθρώνεται από ειδικούς, οι οποίοι φέρονται ως κατεξοχήν
κάτοχοι της γνώσης και απευθύνεται σε εκπαιδευόµενους και εκπαιδευόµενες των
οποίων η πρότερη γνώση αγνοείται ή παραβλέπεται. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται σε
ένα παραδοσιακό παιδαγωγικό µοντέλο που βασίζεται στη Ρεαλιστική θεωρία της
αγωγής και κατασκευάζει αντιλήψεις περί αυθεντίας διδασκόντων και διδασκουσών.
Εξαίρεση στα παραπάνω φαίνεται να αποτελεί τµήµα του εισαγωγικού κεφαλαίου,
όπου οι συγγραφείς απευθύνονται ευθέως στα παιδιά υιοθετώντας µια ανεπίσηµη και
οικεία µορφή ευγένειας που υποστηρίζεται από φιλικό και άµεσο ύφος: «Φίλοι
µαθητές και µαθήτριες». Αξίζει µάλιστα να επισηµανθεί και η µικρή αλλά όχι
ασήµαντη παρουσία πρωτοπρόσωπου λόγου: «Το σώµα µας είναι φυσικό να το
αγαπούµε, να το γυµνάζουµε, να το φροντίζουµε.» όπου παραγωγοί και καταναλωτές
και καταναλώτριες του κειµένου αντιµετωπίζονται ισότιµα. Με αυτόν τον τρόπο
αρθρώνεται ένας προοδευτικός παιδαγωγικός λόγος και κατασκευάζεται η αντίληψη
περί ισότιµων σχέσεων εξουσίας µεταξύ τους. Μάλιστα τα παιδιά ενθαρρύνονται να
ενεργοποιηθούν, να δράσουν και να ερευνήσουν, πρακτικές που δε συνάδουν µε
παραδοσιακές µορφές αγωγής αλλά µε πραγµατιστικές παιδαγωγικές θεωρίες και
µεθόδους.
Ωστόσο, µια προσεκτικότερη µελέτη του κειµένου αναδεικνύει ότι σε καµιά
περίπτωση τα παιδιά δεν προτρέπονται να θέσουν υπό αµφισβήτηση τα υπό εξέταση
θέµατα, να µελετήσουν, να κρίνουν, να αναρωτηθούν και εντέλει να ορίσουν τη δική
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τους αλήθεια. Αντ’ αυτού καλούνται να ενεργήσουν προκειµένου να «ανακαλύψουν»
µια προαποφασισµένη αλήθεια, αυτήν των συγγραφέων - αυθεντιών: «∆ιαβάστε τα
κείµενα… µελετήστε τις ασκήσεις και συµπληρώστε τα ερωτηµατολόγια…
Συζητήστε µε τους καθηγητές… τα ερωτήµατα και τις ασκήσεις. Οργανώστε σχετικές
εκδηλώσεις.». Στην πραγµατικότητα λοιπόν προωθείται η κυρίαρχη ανάγνωση που
θέτει τα παιδιά σε µια συγκεκριµένη θέση υποκειµένου, της οποίας την ορθότητα δεν
εξετάζω ούτε θέτω υπό αµφισβήτηση αλλά επισηµαίνω την επιβολή: «Το σώµα µας
είναι φυσικό να το αγαπούµε, να το γυµνάζουµε, να το φροντίζουµε. Θα δείτε µέσα
από τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού ότι αξίζει πραγµατικά αυτή η φροντίδα».
Υπό το πρίσµα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι στα περισσότερα από τα κείµενα η κοινωνική
µήτρα του λόγου τους είναι κανονιστική και συµβατική και προωθεί τη συντήρηση
παραδοσιακών µορφών σχέσεων εξουσίας σε παιδαγωγικό επίπεδο, αλλά και σε
επίπεδο εθνικής ετερότητας. Συγκεκριµένα σε παιδαγωγικό επίπεδο προάγονται
παραδοσιακές µορφές αγωγής που στοχεύουν στον εγκυκλοπαιδισµό και τη µετάδοση
γνώσεων από εκπαιδευτικούς - αυθεντίες µέσα από µια δασκαλοκεντρική
προσέγγιση. Οι αντιλήψεις αυτές παραπέµπουν στη Ρεαλιστική θεωρία της αγωγής
και στο νεωτερικό σχολείο του Κοµένιου, αφού οι επιµέρους προσπάθειες να
εναρµονιστούν µε πιο σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις όπως οι πραγµατιστικές
τελικά δεν φαίνεται να τελεσφορούν.
Σε επίπεδο εθνικής ετερότητας αν και επιχειρείται µια µικρή αναφορά σε κινητικές
και σωµατικές δραστηριότητες άλλων λαών και επισηµαίνεται ο αποκλεισµός των
δούλων από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, ωστόσο κατά κανόνα κατασκευάζονται
αντιλήψεις περί ανωτερότητας των Ελλήνων, φυσικοποιείται ο χαρακτηρισµός των
αλλοεθνών ως «βάρβαρων» και υιοθετείται ένα πλούσιο λεξιλόγιο, στο οποίο οι µη
γηγενείς µαθητές και µαθήτριες του Γυµνασίου ενδεχοµένως δεν θα καταφέρουν να
ανταποκριθούν .
Αναφορικά µε την τάξη του λόγου, κατά κανόνα κυριαρχεί τεχνολογικοποίηση, η
οποία παραπέµπει σε διδασκαλία, ωστόσο σε κάποια από τα κείµενα εντοπίζεται
εκδηµοκρατισµός (democratization), µέσα από την προώθηση ανανεωτικών και
προοδευτικών λόγων.
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Με όρους Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης εντοπίζεται τόσο δοµική όσο και
πολιτισµική βία. Η παράβλεψη από τους/ τις συγγραφείς του µη γηγενούς µαθητικού
πληθυσµού στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, έτσι όπως µορφοποιείται από
τις λεξιλογικές τους επιλογές συνιστά δοµική βία σε επίπεδο εθνικής ετερότητας. Ενώ
η έµφαση που δίνεται στη συνεισφορά των Ελλήνων στους σύγχρονους Ολυµπιακούς
αγώνες αποτελεί πολιτισµική βία, καθώς φυσικοποιεί αντιλήψεις περί ανωτερότητας
του ελληνικού πολιτισµού που εδράζεται σε έναν εθνοκεντρικό λόγο, ο οποίος
εκλαµβάνει την Ιστορία ως µια γραµµική πορεία στον χρόνο και εµπεριέχει στοιχεία
αρχαιολατρίας.
Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι γίνεται σαφής η επιχειρηµατολογία µε την
οποία κατασκευάζεται η εθνική ταυτότητα και η εθνική ετερότητα αντίστοιχα µέσα
από τον λόγο και το περικείµενο των εξεταζόµενων σχολικών βιβλίων Φυσικής
Αγωγής

και

καταδεικνύεται

ότι

η

διαχείριση

της

εθνικής

ετερότητας

πραγµατοποιείται σε βάση ανισότητας, σε βάση διάκρισης, που δεν συνάδει µε τις
αρχές της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευση και παραβλέπει τη ρητή αναφορά στη
σηµασία της ισότητας στο µάθηµα, που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο Φυσική
Αγωγή Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ (Παπαϊωάννου κ.ά., 2009), µε
επίκληση σχετικού χωρίου του ΦΕΚ (ΦΕΚ τεύχος Β, αρ. φύλλου 303/13-03-03, σελ.
3735). «Η ισότητα στην παρεχόµενη εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους

τους µαθητές και ιδιαίτερα για αυτούς που ανήκουν σε ‘µειονότητες’… ώστε να
προστατεύονται από τον κοινωνικό αποκλεισµό». Τα εξεταζόµενα εγχειρίδια ασκούν
πολιτισµική βία, η οποία ενδέχεται να συµβάλλει στη νοµιµοποίηση της δοµικής βίας
που ασκεί η σύγχρονη ελληνική κοινωνία στα µη γηγενή µέλη της, στην
ενεργοποίηση νεοφασιστικών οµάδων και στην φυσικοποίηση των πρακτικών τους
και της άµεσης βίας που υφίστανται µη γηγενείς από ένθερµους και φανατικούς
θιασώτες αυτών των ιδεών.
Εν κατακλείδι
Θεωρώ πως έγινε σαφές ότι µέσα από τον λόγο και το περικείµενο του σχολικού
βιβλίου Φυσικής Αγωγής του Γυµνασίου ασκείται πολιτισµική βία, η οποία
συµβάλλει στη φυσικοποίηση και στη νοµιµοποίηση της δοµικής βίας αναφορικά µε
την εθνική ετερότητα.
Καλά κρυµµένη πίσω από συνήθεις και κοινά αποδεκτές ιδέες, απόψεις,
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κοσµοθεωρίες, επιστηµονικούς λόγους, θρησκευτικές πεποιθήσεις, στάσεις ζωής και
πρακτικές η πολιτισµική βία δεν γίνεται αντιληπτή παρά µόνο µέσα από µια
συνειδητή, κοπιώδη και διαρκή προσπάθεια κριτικής συνειδητοποίησης και
χειραφέτησης.
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Κίνητρα και συναισθήµατα µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:
Αλληλεπιδράσεις µε ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης των
µαθητών και των εκπαιδευτικών

Αικατερίνη Βάσιου & Ελένη Ανδρέου
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Περίληψη
Η παρούσα µελέτη υιοθετώντας την ιδέα ότι η ακαδηµαϊκή επίτευξη συσχετίζεται µε
κοινωνικές και συναισθηµατικές διεργασίες που συντελούνται µέσα στο σχολικό
περιβάλλον εξέτασε αν η σχέση των κινήτρων των µαθητών µε το συναίσθηµά τους
διαφοροποιείται από την αλληλεπίδραση µε ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης
των µαθητών και των εκπαιδευτικών, όχι µόνο σε ατοµικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
σχολικής τάξης. Χρησιµοποιήθηκαν πολυεπίπεδες αναλύσεις σε δείγµα 949 µαθητών Β΄
Γυµνασίου και Β΄ Λυκείου, που προέρχονταν από 49 σχολικές τάξεις και 98
εκπαιδευτικών (49 φιλόλογοι και 49 µαθηµατικοί), που δίδασκαν στις συγκεκριµένες
σχολικές τάξεις. Τα αποτελέσµατα των αλληλεπιδράσεων σε ατοµικό επίπεδο έδειξαν
ότι όσο υψηλότερη ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων έχουν οι
µαθητές, τόσο υψηλότερη αρνητική συσχέτιση υπάρχει µεταξύ του προσανατολισµού
των στόχων στην προσέγγιση της επίδοσης και του αρνητικού συναισθήµατος.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο σχολικής τάξης έδειξαν
ότι η θετική σχέση µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων στη µάθηση και του
θετικού συναισθήµατος ήταν ισχυρότερη µεταξύ των µαθητών που είχαν υψηλά επίπεδα
ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων και που ανήκαν σε τάξεις
όπου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα χρήσης των συναισθηµάτων.
Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα έχουν σηµαντικές εφαρµογές στο σχολικό πλαίσιο και
εφιστούν την προσοχή στις παραµέτρους της συναισθηµατικής νοηµοσύνης κατά τη
µελέτη της σχέσης των κινήτρων των µαθητών µε το συναίσθηµά τους.
Λέξεις

κλειδιά:

στόχοι

επίτευξης,

αντίληψη

αυτοαποτελεσµατικότητας,

συναισθηµατική νοηµοσύνη, θετικό και αρνητικό συναίσθηµα.
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Εισαγωγή
Ποια είναι τα κίνητρα των µαθητών, όταν µελετούν τα µαθήµατά τους; Ενώ κάποιοι
µαθητές παρωθούνται στη µελέτη, επειδή αυτή η δραστηριότητα από µόνη της είναι
αξιόλογη, κάποιοι άλλοι µελετούν τα µαθήµατά τους για να πάρουν µεγαλύτερο
βαθµό. ∆εδοµένου ότι το συναίσθηµα των µαθητών µπορεί να επηρεάσει τη
διαδικασία των κινήτρων και τα µαθησιακά αποτελέσµατα (Carver, 2004·
Linnenbrink & Pintrich, 2002· Pintrich, 2003), στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε σε
ποιο βαθµό η ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων
επηρεάζει τη σχέση των κινήτρων µε το θετικό και αρνητικό συναίσθηµά τους.
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ότι η σχολική τάξη µπορεί να επηρεάσει τη
διαδικασία της µάθησης και τα µαθησιακά αποτελέσµατα (Pintrich & Maehr, 2004)
και ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν τον κύριο ρόλο σε αυτήν την προσέγγιση (Brophy,
2008), εξετάστηκε αν η ικανότητα των εκπαιδευτικών να κάνουν χρήση του
συναισθήµατος αλληλεπιδρά µε την ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν τα
συναισθήµατα των άλλων και τελικά επηρεάζει τη σχέση των κινήτρων µε το
συναίσθηµα των µαθητών µέσα στη σχολική τάξη.
Στόχοι επίτευξης και αντίληψη αυτοαποτελεσµατικότητας
Κινητοποίηση (motivation) είναι η διαδικασία κατά την οποία υποκινείται και
υποστηρίζεται µια δραστηριότητα που κατευθύνεται προς ένα στόχο (Schunk,
Pintrich, & Meece, 2002). Στα ελληνικά, σύµφωνα µε το γλωσσάρι που έχει εκδοθεί
από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο όρος έχει καθιερωθεί να αποδίδεται ως
κίνητρα (Ευκλείδη, Κάντας, & Λεονταρή, 2002).
Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τη γένεση και την ανάπτυξη των
κινήτρων ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται µε τη χρονική
σειρά κατά την οποία έχουν εµφανιστεί ή έχουν προτιµηθεί (Berry & Houston, 1993):
α. Θεωρίες προσωπικότητας: είναι αυτές που θεωρούν τα κίνητρα ως χαρακτηριστικό
προσωπικότητας (π.χ. κάποιος χαρακτηρίζεται ως άτοµο µε υψηλό κίνητρο, ενώ
κάποιος άλλος ως άτοµο µε χαµηλό κίνητρο).
β. Γνωστικές θεωρίες: οι θεωρίες αυτές παρουσιάζουν τα κίνητρα ως ένα προϊόν της
γνωστικής εικόνας για τον εαυτό, δηλαδή θεωρούν τα κίνητρα ως µέρος του
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γνωστικού µας συστήµατος και τους αποδίδουν ένα ρόλο στη διαµόρφωση των
απόψεων, των αντιλήψεων κτλ.
γ. Συµπεριφορικές θεωρίες: υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα σχετίζονται κάθε φορά µε
συγκεκριµένες συµπεριφορές και τονίζουν τον προσανατολισµό όχι προς τον εαυτό
αλλά προς τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου έργου.
∆ύο κοινωνικές-γνωστικές θεωρίες των κινήτρων που, σύµφωνα µε τον Bandura
(1986, 1988), εστιάζουν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των χαρακτηριστικών του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και µιας ποικιλίας ατοµικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών και ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαδικασία της µάθησης και της
διδασκαλίας, είναι η θεωρία του προσανατολισµού των στόχων (goals orientation),
και η θεωρία της αντίληψης της αυτοαποτελεσµατικότητας (self efficacy).
Η θεωρία των στόχων επίτευξης (achievement goals) είναι η επικρατέστερη θεωρία
στον τοµέα των κινήτρων των µαθητών. Περιλαµβάνει ατοµικά χαρακτηριστικά των
µαθητών που διαµορφώνουν τα κίνητρα - στη συγκεκριµένη περίπτωση τους στόχους
επίτευξης - καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση
των στόχων επίτευξης των µαθητών, όπως είναι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών στην
τάξη. Το σηµαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί τη θεωρία των στόχων επίτευξης
από τις άλλες θεωρίες κινήτρων είναι ότι δεν επικεντρώνεται µόνο στο βαθµό του
ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι µαθητές σε µια κατάσταση, αλλά στον τρόπο που
οι µαθητές σκέφτονται για τον εαυτό τους, τις ενέργειες και την επίδοσή τους (Kaplan
& Maehr, 2007).
Ο προσανατολισµός των στόχων επίτευξης ορίζει το γιατί και το πώς οι µαθητές
προσπαθούν να επιτύχουν διάφορους στόχους (Kaplan & Maehr, 2007). Πιο
συγκεκριµένα, ως στόχοι επίτευξης ορίζονται οι προθέσεις ή οι σκοποί των µαθητών
σε σχέση µε την επιτυχία τους στο µαθησιακό περιβάλλον. Η υιοθέτηση
διαφορετικών στόχων οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στη
συµπεριφορά και στην επίδοση των µαθητών (Elliot et al., 2005). Οι περισσότεροι
ερευνητές σήµερα διακρίνουν τρία είδη στόχων επίτευξης: στόχους µάθησης (mastery
goals), στόχους προσέγγισης της επίδοσης (performance-approach goals) και
στόχους αποφυγής της επίδοσης (performance-avoidance goals). Η υιοθέτηση των
στόχων µάθησης αναφέρεται στην επικέντρωση της προσοχής του µαθητή προς την
ίδια τη δραστηριότητα και στη θέληση για µάθηση, στον προσανατολισµό προς την
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κατανόηση και στην κατάκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να εκτελεστεί η
δραστηριότητα, ενώ οι στόχοι επίδοσης αναφέρονται στην εµπλοκή του µαθητή σε
µια δραστηριότητα µε σκοπό να επιδείξει την ικανότητά του σε σύγκριση µε αυτήν
των συµµαθητών του (Anderman & Midgley, 2002).
Οι ερευνητές των κινήτρων επίτευξης τους έχουν µελετήσει σε σχέση µε τα
ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα των µαθητών και έχουν βρει ότι ο προσανατολισµός των
στόχων στη µάθηση και σε µικρότερο βαθµό οι στόχοι προσέγγισης της επίδοσης
συνδέονται µε θετικά αποτελέσµατα (Linnenbrink-Garcia et al., 2008), ενώ οι στόχοι
αποφυγής της επίδοσης συνδέονται µε αρνητικά αποτελέσµατα (Elliot & McGregor,
2001).
Η αντίληψη της αυτοαποτελεσµατικότητας (self-efficacy) είναι µια σηµαντική
κοινωνική-γνωστική προσέγγιση για τα κίνητρα στην εκπαίδευση (Bandura, 1986·
Dweck & Leggett, 1988· Weiner, 1986), που προτείνει ότι οι αντιλήψεις των µαθητών
για την ακαδηµαϊκή τους εργασία (για παράδειγµα οι αντιλήψεις για τις ακαδηµαϊκές
τους ικανότητες, οι προσδοκίες τους σε σχέση µε τις εµπειρίες τους από την
απασχόλησή τους µε τα καθήκοντά τους κ.ά.) επηρεάζονται από κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα µηνύµατα από τον εκπαιδευτικό για τη
δυσκολία των καθηκόντων, τις ικανότητες που γίνονται αντιληπτές από τους
συµµαθητές, τις πληροφορίες για τη σηµασία εκµάθησης της ύλης και άλλα
παρόµοια. Από αυτήν την προσέγγιση συνάγεται ότι τα κίνητρα δεν προκύπτουν
αποκλειστικά από τα άτοµα ή από το περιβάλλον. Αντιθέτως, τα κίνητρα αναδύονται
από την αλληλεπίδραση και τη διάδραση ανάµεσα στα άτοµα µέσα στο κοινωνικό
περιβάλλον της σχολικής αίθουσας και του σχολείου.
Οι αντιλήψεις της αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών είναι οι ατοµικές κρίσεις
τους για τις ικανότητές τους να πετύχουν έναν ειδικό στόχο σε σχέση µε ένα ειδικό
κριτήριο (π.χ. η επιτυχία σε ένα τεστ). Όταν οι µαθητές αισθάνονται εµπιστοσύνη ότι
µπορούν να πετύχουν σε ένα καθήκον, τείνουν να επιλέγουν να συµµετάσχουν στο
καθήκον (αν έχουν επιλογή) και να καταβάλουν προσπάθεια σε αυτό. Μαθητές που
αµφιβάλλουν ότι µπορούν να επιτύχουν σε ένα στόχο, τείνουν λιγότερο να επιλέγουν
να εµπλακούν σε αυτόν ή να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια σε αυτόν, ειδικά όταν
αντιµετωπίζουν δυσκολίες ή αρνητική ανατροφοδότηση (Dweck, 2000).
Η αντίληψη της αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών συσχετίζεται και µε τα
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συναισθήµατα

των

µαθητών.

Οι

µαθητές

που

έχουν

υψηλή

αντίληψη

αυτοαποτελεσµατικότητας (θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς) είναι περισσότερο
πιθανό να βιώνουν θετικά συναισθήµατα (Bandura, 1997· Creed, Muller, & Patton,
2003· Lent, et al., 2005). Οι µαθητές που δεν έχουν αυτοπεποίθηση ή θεωρούν τους
εαυτούς τους ανίκανους είναι πιθανό να αποφεύγουν καθήκοντα που θεωρούν ότι
αποτελούν πρόκληση ή είναι δύσκολα, θα σκέφτονται παθητικά, θα αποφεύγουν την
προσπάθεια, θα εγείρουν αρνητικά συναισθήµατα, θα µειώνουν την ποιότητα της
απόδοσης και θα βιώνουν στρες, ενώ αυτοί που έχουν υψηλά επίπεδα
αυτοαποτελεσµατικότητας θα σκέφτονται ενεργά, θα επιλέγουν προκλητικά
καθήκοντα, θα επιµένουν στα καθήκοντά τους για περισσότερο καιρό, θα καταβάλουν
προσπάθεια, θα εγείρουν θετικά συναισθήµατα και θα πετυχαίνουν υψηλή επίδοση
(Bandura, 1993· Bandura & Schunk, 1981· Schunk, 1984).
Το θετικό και το αρνητικό συναίσθηµα
Το θετικό και το αρνητικό συναίσθηµα θεωρούνται οι συναισθηµατικοί παράγοντες
της υποκειµενικής ευηµερίας (well-being), που ορίζεται ως υποκειµενική-γενική
ικανοποίηση και ψυχική υγεία (Lawton, 1984), και συντίθεται τόσο από γνωστικά
όσο και από συναισθηµατικά συστατικά (Diener & Fujita, 1995). Τα συναισθηµατικά
συστατικά διακρίνονται σε δύο διαστάσεις, το θετικό συναίσθηµα (positive affect) και
το αρνητικό συναίσθηµα (negative affect) (Tellegen, 1985· Watson & Clark, 1992). Το
θετικό συναίσθηµα αντανακλά την ύπαρξη θετικών συναισθηµατικών καταστάσεων,
όπως η χαρά, το ενδιαφέρον, ο ενθουσιασµός, η εµπιστοσύνη και η εγρήγορση.
Αντίθετα, το αρνητικό συναίσθηµα περιγράφει την υποκειµενική δυσφορία και
δυσαρέσκεια και αποτελείται από αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις, όπως ο
θυµός, ο φόβος, η θλίψη, η ενοχή, η περιφρόνηση και η αηδία (Watson, Clark, &
Tellegen, 1988).
Το θετικό και το αρνητικό συναίσθηµα συσχετίζονται µε σηµαντικά αποτελέσµατα
της ζωής. Στην επισκόπησή τους σε µακροχρόνιες µελέτες και εµπειρικά δεδοµένα, οι
Lyubomirsky, King, και Diener (2005) έδειξαν ότι οι άνθρωποι που βιώνουν
περισσότερο θετικά συναισθήµατα τείνουν να είναι πετυχηµένοι και να τα
καταφέρνουν σε πολλούς τοµείς της ζωής. Η έρευνα έδειξε ότι η έκφραση θετικών
συναισθηµάτων αποτελεί πηγή ανθρώπινης δύναµης (Isen, 2003), καθώς µπορεί να
βελτιώσει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, να διευκολύνει την ανάκληση
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φυσικών και θετικών πληροφοριών και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων (Estrada et
al., 1994· Isen & Shalker, 1982). Το θετικό συναίσθηµα βοηθάει τα άτοµα να
καταπολεµούν τα αρνητικά συναισθήµατα, να αυξάνουν την ευεξία, να αποκτούν
προσαρµοστικότητα και να προδιαθέτουν τα άτοµα σε σκέψεις, αισθήµατα και
δράσεις που οικοδοµούν στέρεες προσωπικές και κοινωνικές πηγές άντλησης
δυνάµεων (Fredrickson, 1998· 2001· Lyubomirsky, King, & Diener, 2005).
Με βάση τη θεώρηση του θετικού και του αρνητικού συναισθήµατος ως
συναισθηµατικών παραγόντων της υποκειµενικής ευηµερίας (Tellegen, 1985· Watson
& Clark, 1992), οι Watson, Clark, και Tellegen (1988) ανέπτυξαν την κλίµακα
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Η κλίµακα αυτή χρησιµοποιεί έναν
κατάλογο από επίθετα που περιέχει δύο υποκλίµακες, οι οποίες µετρούν θετικά (π.χ.
ενθουσιασµένος/η)

και

αρνητικά

(π.χ.

νευρικός/ή)

συναισθήµατα,

για

να

αξιολογήσουν παροδικές συναισθηµατικές καταστάσεις (π.χ., την παρούσα στιγµή,
σήµερα, τις προηγούµενες ηµέρες), αλλά και πιο σταθερά χαρακτηριστικά (π.χ., τον
περασµένο µήνα, το προηγούµενο έτος, συνήθως) (Watson & Clark, 1997), και έχει
χρησιµοποιηθεί σε µελέτες που διερευνούν την υποκειµενική ευηµερία των µαθητών
(Ayyash-Abdo & Alamuddin, 2007· Ben-Zur, 2003).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη
Οι Salovey και Mayer (1990) ήταν από τους πρώτους που πρότειναν την έννοια της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Emotional Intelligence) για να παρουσιάσουν την
ικανότητα των ανθρώπων να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους. Υπάρχουν δύο
βασικά µοντέλα αναφορικά µε την εννοιολογική προσέγγιση της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης: το µοντέλο των ικανοτήτων των Mayer και Salovey (1997) και τα
µεικτά µοντέλα (Bar-On, 1997a,b).
Υπό αυτήν την οπτική, ο Petrides και οι συνεργάτες του (2007) πρότειναν µια σαφή
εννοιολογική διάκριση µεταξύ δύο τύπων συναισθηµατικής νοηµοσύνης, δηλαδή τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως ικανότητα (ability) και τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη ως χαρακτηριστικό (trait). Ανάλογη διάκριση υπάρχει και στις µεθόδους
που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ορισµένοι
υποστηρίζουν ότι µόνο η αντικειµενική µέτρηση της επίδοσης σε έργα που
αναφέρονται σε συναισθήµατα αποτελεί µια έγκυρη µέτρηση της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). Έτσι, για την αξιολόγηση των
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ικανοτήτων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιούν τη µέθοδο της
αντικειµενικής µέτρησης της επίδοσης. Στόχος τους είναι να ορίσουν ρητά τη
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως ένα πρότυπο νοηµοσύνης (Mayer et al., 2001) και
τονίζουν τη σχέση της µε τη γνωστική ικανότητα, καθώς και µε εκείνες τις διαστάσεις
της προσωπικότητας που έχουν ισχυρό συναισθηµατικό πυρήνα. Αντίθετα, επειδή η
συναισθηµατική

νοηµοσύνη

ως

χαρακτηριστικό

της

προσωπικότητας

είναι

συνδεδεµένη µε τις διαστάσεις της προσωπικότητας, αφού περιλαµβάνει τις διαθέσεις
της συµπεριφοράς και την αυτο-αντίληψη των ικανοτήτων, µετράται µε
ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς (Bar-On, 2000· Petrides & Furnham, 2000), ή µε
αναφορές άλλων (π.χ., γονέων, δασκάλων, προϊσταµένων) για τις ικανότητες και τα
χαρακτηριστικά κάποιου (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 2000).
Η ικανότητα των µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων
Η αναγνώριση των συναισθηµάτων είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει το άτοµο τα
συναισθήµατα των άλλων, µε αποτέλεσµα να αντιλαµβάνεται µε ακρίβεια τι νιώθει ο
καθένας και τι ανάγκες έχει, δίνοντας προσοχή στη γλώσσα, τους ήχους, τις
χειρονοµίες, την εµφάνιση και τη συµπεριφορά (Mayer et al., 2004). Για κάποιους
(π.χ., Buck, 1984), η ακρίβεια στην αντίληψη των συναισθηµάτων των άλλων
αποτελεί τη βασική ικανότητα καταγραφής των συναισθηµατικών ερεθισµάτων του
εαυτού και των άλλων και γι αυτό θεωρείται ότι συγγενεύει και αποτελεί εξέλιξη της
ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας των συναισθηµάτων.
Ειδικότερα, η ικανότητα του ατόµου να αποκωδικοποιήσει τα συναισθήµατα από τις
εκφράσεις του προσώπου είναι θεµελιώδης για την ανθρώπινη κοινωνική
αλληλεπίδραση. Από εξελικτική άποψη, οι εκφράσεις των συναισθηµάτων στο
πρόσωπο του ανθρώπου έχουν αναπτυχθεί για την κοινοποίηση πληροφοριών, που
επιτρέπουν στους δέκτες να εξάγουν συµπεράσµατα για την πνευµατική κατάσταση
του ποµπού (Matsumoto, Keltner, Shiota, O'Sullivan, & Frank, 2008). Επειδή το
πρόσωπο είναι ο κύριος καµβάς που χρησιµοποιείται για να εκφράσει µη λεκτικά
διαφορετικά συναισθήµατα (Ekman, 1965), η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις
εκφράσεις του προσώπου είναι ιδιαίτερα ζωτικής σηµασίας, και, συνεπώς, ένα βασικό
συστατικό της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Η αποκωδικοποίηση των εκφράσεων του προσώπου µε την ταυτόχρονη άµεση
ανίχνευση της προ-λεκτικής φάσης των σηµάτων που εκπέµπει το πρόσωπο,
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θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει µηχανισµούς που επιτρέπουν στο δέκτη να αντιληφθεί
τη συναισθηµατική κατάσταση του ποµπού και να προβλέψει τις µελλοντικές του
ενέργειες (Ekman, 1997· Izard, 1994· Russell et al., 2003). Εποµένως, οι πληροφορίες
που συλλέγονται από τις εκφράσεις του προσώπου προωθούν την αποτελεσµατική
διαπροσωπική συµπεριφορά, η οποία µπορεί να συµβάλει στη µεγιστοποίηση των
κοινωνικών αποτελεσµάτων (McArthur & Baron, 1983).
Η ακρίβεια στη διαδικασία αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων βοηθάει τα
άτοµα να αποκτήσουν σηµαντικές γνώσεις των συναισθηµατικών καταστάσεων των
άλλων, των συµπεριφορών, των στόχων και των ενδιαφερόντων τους (Côté et al.,
2010). Επιπλέον, η ικανότητα ακριβούς αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων
συµβάλλει στη βέλτιστη κοινωνική λειτουργία του ατόµου, καθώς συντελεί στην
καλή προσαρµογή σε ποικίλες κοινωνικές και συναισθηµατικές καταστάσεις
(Brackett et al., 2006· Denham, 2007). Εποµένως, η ικανότητα ενός ατόµου να
αντιληφθεί µε ακρίβεια το συναίσθηµα των άλλων αποτελεί µια σηµαντική ικανότητα
που το βοηθά να διαπραγµατευτεί επιτυχώς µε τους άλλους κατά τη διάρκεια των
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (DeBusk & Austin, 2011).
Τα παιδιά που είναι ικανά να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατα
έχουν περισσότερη εµπειρία στη συναισθηµατική επικοινωνία και είναι σε θέση να
‘‘διαβάσουν’’ τη σκέψη των άλλων (Hughes & Leekam, 2004). Πολλές µελέτες έχουν
τεκµηριώσει µια θετική συσχέτιση µεταξύ της ακαδηµαϊκής επίδοσης και της µη
λεκτικής επικοινωνίας (π.χ., Halberstadt & Hall, 1980) και ειδικότερα µέσω των
εκφράσεων του προσώπου (π.χ., Izard, 1971· Izard, Fine, Schultz, Mostow,
Ackerman, & Youngstrom, 2001· Nowicki & Duke, 1994). Για παράδειγµα, η
µεγαλύτερη ικανότητα στην ερµηνεία των συναισθηµάτων που αποτυπώνονται στο
πρόσωπο σε παιδιά ηλικίας 5 ετών προέβλεψε θετικά κοινωνικά και ακαδηµαϊκά
αποτελέσµατα τέσσερα χρόνια αργότερα (Izard, et al, 2001).
Οι µαθητές που αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα που εκφράζονται από τους
συµµαθητές και τους δασκάλους τους έχουν καλύτερη επίγνωση των κοινωνικών τους
σχέσεων (Nowicki & Carton, 1997) και µπορούν να τροποποιήσουν τη συµπεριφορά
τους και να ανταποκριθούν µε τρόπους που είναι κοινωνικά κατάλληλοι και χρήσιµοι
για την επίτευξη στόχων (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer, AuerbachMajor, & Queenan, 2003· Ekman, 2003), ενώ αντίθετα αυτοί που δυσκολεύονται να
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αντιληφθούν τα συναισθήµατά τους και να τα εκφράσουν στους άλλους είναι συχνά
κοινωνικά αποµονωµένοι (Izard, 1989). Έτσι, η ικανότητα των νέων να
αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα και να επικοινωνούν κατάλληλα συµβάλλει στην
κοινωνική επάρκεια, καθώς και στην ψυχολογική ευεξία και την υγεία τους (Feldman
et al., 1991).
Μαθητές µε υψηλά επίπεδα ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων
έχουν

την

τάση

να

χρησιµοποιούν

πιο

προηγµένες

µορφές

γνωστικών

δραστηριοτήτων στο σχολείο (Rivers, Brackett, Salovey, & Mayer, 2007). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι για αυτούς τους µαθητές η δυνατότητα να αναγνωρίζουν
αποτελεσµατικά τα συναισθήµατα των άλλων, τους καθιστά περισσότερο σε θέση να
βρίσκονται σε ισορροπία µε τα δικά τους συναισθήµατα, προφανώς επειδή
επιδεικνύουν καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων (Salovey, Bedell, Detweiller,
Mayer & 2000· Salovey, Stroud, Woolery, & Epel, 2002). Τέλος, η ικανότητα
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων φαίνεται να έχει µια προφανή επίδραση
στα κίνητρα και στα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα των µαθητών (Brackett et al., 2008·
Izard et al., 2001).
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των εκπαιδευτικών
∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν ένα µεγάλο αριθµό από
συναισθηµατικές απαιτήσεις στο περιβάλλον εργασίας τους, η συναισθηµατική
νοηµοσύνη θεωρείται γνώρισµα των επιτυχηµένων εκπαιδευτικών. Πρόσφατες
µελέτες διερευνούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δική τους
συναισθηµατική νοηµοσύνη, καθώς και τις επιπτώσεις της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης των εκπαιδευτικών στις εργασιακές τους εµπειρίες (Wong & Law, 2002·
Kafetsios & Zampetakis, 2008· Kafetsios & Loumakou, 2007· Kafetsios, Nezlek &
Vassiou, 2011), αλλά τα αποτελέσµατα των ερευνών ποικίλουν ανάλογα µε τα
µοντέλα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ειδικότερα, η χρήση του συναισθήµατος
είναι η ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί τα συναισθήµατα και να τα κατευθύνει
προς εποικοδοµητικές δραστηριότητες και προσωπική επίδοση (Mayer et al, 2000a·
Law et al, 2004· Wong et al, 2004).
Η χρήση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και
της µάθησης µπορεί να επηρεάσει έντονα πολλές πτυχές της σχέσης του
εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του. Σύµφωνα µε την Ergur (2009), πολλά
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προβλήµατα πειθαρχίας αποδίδονται στη στάση των εκπαιδευτικών και στον τρόπο
που προσεγγίζουν τα συναισθήµατα των µαθητών τους. Αντίθετα, ένας εκπαιδευτικός
που δίνει έµφαση στη συναισθηµατική κατάσταση µέσα στη σχολική τάξη θα επιτύχει
τη δηµιουργία ευνοϊκής ατµόσφαιρας για τους εκπαιδευόµενους. Επιπλέον, οι
µαθητές θα είναι πιο πρόθυµοι να εµπλακούν στη µαθησιακή εµπειρία, δεκτικοί να
αναλάβουν προκλήσεις, δηµιουργικοί στις προσπάθειές τους, θα προσεγγίζουν θετικά
τη µάθηση και θα είναι έτοιµοι να συνεργαστούν µε τους συµµαθητές και τους
δασκάλους τους.
Σε µια προσπάθεια να αποδείξουν ότι τα κίνητρα µάθησης µπορούν να επηρεαστούν
από συναισθηµατικές συµπεριφορές των εκπαιδευτικών, ο Lester και οι συνεργάτες
του (2000) χρησιµοποίησαν επαίνους και συναισθηµατικές επιδείξεις για να
αυξήσουν τα κίνητρα των µαθητών σε µία εκπαιδευτική εφαρµογή (Lester et al.
2000), ενώ µερικοί ερευνητές διατύπωσαν την άποψη ότι ακόµα και µη λεκτικά
µηνύµατα από την πλευρά των εκπαιδευτικών µπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση
στα εσωτερικά κίνητρα των µαθητών (Lepper, 1988). Οι Wubbels και Levy (1991)
βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που συµπεριφέρονται µε περισσότερο φιλικό τρόπο και
κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις που συντελούνται µέσα στη σχολική τάξη τείνουν να
ενισχύουν όχι µόνο την επίτευξη των µαθητών αλλά και τις θετικές αντιλήψεις τους
σχετικά µε το µάθηµα.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι µαθητές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
προσαρµοσµένοι στις συναισθηµατικές εκφράσεις των δασκάλων τους (Thomas &
Montgomery 1998), καθώς η έκφραση των συναισθηµάτων των εκπαιδευτικών
µπορεί να επηρεάσει θετικά την κατανόηση των µαθητών, την κατανόηση του
µαθήµατος και τη µάθηση (Hargreaves 2000· Rosiek 2003). Σύµφωνα µε τους Sutton
και Wheatley (2003), παρόλο που συχνά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κρύβουν τα
συναισθήµατά τους, οι µαθητές συχνά τα γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι µε
τους οποίους τα συναισθήµατα µπορούν να κοινοποιηθούν εκούσια ή ακούσια, όπως
εφίδρωση, κοκκίνισµα και γρήγορη αναπνοή (Cacioppo et al., 2000; Planalp, 1999),
αυξοµειώσεις στην ένταση της φωνής και στο ρυθµό της οµιλίας (Johnstone &
Scherer, 2000) ή εκφράσεις-γκριµάτσες του προσώπου που σχετίζονται µε
συναισθήµατα, όπως θυµός, λύπη, χαρά και έκπληξη (Darwin, 1998· Keltner &
Ekman, 2000).
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Εποµένως, οι µαθητές αναγνωρίζουν και επηρεάζονται από τα συναισθήµατα των
δασκάλων τους. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, ως
ηγέτες της τάξης, πιστεύεται ότι επηρεάζουν, είτε άµεσα είτε έµµεσα τη συµπεριφορά
και τα συναισθήµατα των µαθητών τους (Dasborough & Askanasy, 2002· Yukl, 2009).
Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη
είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν θετικά συναισθήµατα στους µαθητές τους, να τους
κάνουν να αισθάνονται πιο άνετα µε τα τεστ, να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο
σχολείο και να επιδεικνύουν µεγαλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, και η έρευνα που
εξετάζει θέµατα ηγεσίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, φαίνεται να υποστηρίζει αυτή την
ιδέα (Sy, Tram, & O'Hara, 2006· Wong & Law, 2002).
Στόχοι της παρούσας έρευνας
1. Να εξεταστεί αν η ικανότητα των µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των
άλλων αλληλεπιδρά µε τους στόχους επίτευξης στα συναισθήµατα των µαθητών σε
ατοµικό επίπεδο.
2. Να εξεταστεί αν η ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων
αλληλεπιδρά

µε

τους

στόχους

επίτευξης

και

την

αντίληψη

της

αυτοαποτελεσµατικότητας στα συναισθήµατα των µαθητών σε επίπεδο σχολικής
τάξης.
3. Να εξεταστεί αν η ικανότητα των µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των
άλλων και η ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων
αλληλεπιδρούν µε τους στόχους επίτευξης στα συναισθήµατα των µαθητών σε
επίπεδο σχολικής τάξης.
Υποθέσεις της παρούσας έρευνας
1. ∆εδοµένου ότι οι επιπτώσεις του προσανατολισµού των στόχων επηρεάζονται από
τα επίπεδα των ικανοτήτων του ατόµου (Dweck & Leggett, 1988· Cury et al., 2006),
αναµένεται ότι οι µαθητές που έχουν υψηλή ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων θα βιώνουν περισσότερο θετικό συναίσθηµα.
2. ∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση του συναισθήµατος (Mayer &
Salovey, 1997) παρέχουν στους µαθητές υποστήριξη και θετική ενίσχυση (Gibson &
Dembo, 1984) αναµένεται ότι θα διευκολύνουν το θετικό συναίσθηµα των µαθητών
τους.
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3. ∆εδοµένου ότι οι µαθητές µε µεγαλύτερη ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων διαπραγµατεύονται επιτυχώς µε τους άλλους κατά τη
διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (DeBusk & Austin, 2011), αναµένεται
ότι οι αλληλεπιδράσεις των ικανοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης µαθητών και
εκπαιδευτικών θα ενισχύουν τη σχέση των στόχων επίτευξης µε το συναίσθηµα των
µαθητών.
Μεθοδολογία
Συµµετέχοντες
Η έρευνα διεξάχθηκε κατά το πρώτο τρίµηνο (για τα γυµνάσια)/πρώτο τετράµηνο (για
τα λύκεια) του σχολικού έτους 2009-2010. Στην έρευνα συµµετείχαν 949 µαθητές Β΄
Γυµνασίου και Β΄ Λυκείου από 49 τµήµατα 20 σχολείων Β/θµιας εκπαίδευσης του Ν.
Πέλλας (45,9% αγόρια και 54,1% κορίτσια) και 98 εκπαιδευτικοί (49 φιλόλογοι και
49 µαθηµατικοί· 30.6% άντρες· Μ.Ο. 41.24· S.D.=6.67), που δίδασκαν στα ίδια
τµήµατα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε και δόθηκε έγκριση από το Υπ.
Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Όργανα µέτρησης
Θετικό και αρνητικό συναίσθηµα µαθητών. Για την αξιολόγηση των θετικών και
αρνητικών συναισθηµάτων των µαθητών χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS· Watson & Clark, 1988· Sideridis,
2005). Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα αποτελείται από δύο
κλίµακες, µε 4 επίθετα η καθεµιά, οι οποίες αξιολογούν: (α) το θετικό συναίσθηµα
και (β) το αρνητικό συναίσθηµα. Για παράδειγµα, «ενθουσιασµένος/η» και
«γεµάτος/η ενέργεια» για το θετικό συναίσθηµα, «απογοητευµένος/η» και
«φοβισµένος/η» για το αρνητικό συναίσθηµα. Οι ερωτήσεις συνοδεύονται από
πεντάβαθµη κλίµακα µε επιλογές που κυµαίνονται από το 1 (καθόλου) έως το 5
(πολύ). Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν a=0,60 για το θετικό και a=0,62 για το αρνητικό
συναίσθηµα.
Ατοµικοί στόχοι επίτευξης των µαθητών. Για την αξιολόγηση των ατοµικών στόχων
επίτευξης των εφήβων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Personal Achievement
Goal Orientations (Midgley, Maehr, Hicks, Roeser, Urdan, Anderman, Kaplan,
Arunkumar & Middleton, 1997· Gonida, Kiosseoglou & Voulala, 2007) από τις
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κλίµακες Patterns of Adaptive Learning Survey (PALS). Το ερωτηµατολόγιο
αποτελείται από τρεις κλίµακες, µε 6 ερωτήσεις η καθεµιά, οι οποίες αξιολογούν: (α)
τον προσανατολισµό προς τη µάθηση, π.χ., «Ένας βασικός λόγος για τον οποίο κάνω
τη σχολική µου εργασία, είναι γιατί µου αρέσει να µαθαίνω καινούργια πράγµατα»,
(β) τον προσανατολισµό προς την προσέγγιση της επίδοσης, π.χ., «Θα αισθανόµουν
πραγµατικά καλά, αν ήµουν ο µόνος/η που θα µπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις
των καθηγητών/τριών µέσα στην τάξη» και (γ) τον προσανατολισµό προς την
αποφυγή της επίδοσης, π.χ., «Ένας από τους βασικούς µου στόχους είναι να
αποφεύγω να δείχνω ότι δεν µπορώ να κάνω τα µαθήµατά µου». Κάθε ερώτηση
συνοδεύεται από µια πεντάβαθµη κλίµακα, µε επιλογές από το 1: δεν ισχύει καθόλου,
ως το 5: ισχύει απόλυτα. Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν: a=0,75 για τον
προσανατολισµό στην προσέγγιση της επίδοσης, a=0,69 για τον προσανατολισµό
στην αποφυγή της επίδοσης και a=0,83 για τον προσανατολισµό στη µάθηση.
Αντίληψη ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών. Για την αξιολόγηση
της αντίληψης της ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και του άγχους εξέτασης
των µαθητών χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια Self-efficacy for learning and
performance και Test anxiety, που προέρχονται από το A manual for the Use of the
Motivation Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) των Pintrich, Smith,
Garcia και McKeachie (1993). Η κλίµακα µεταφράστηκε από τα Αγγλικά στα
Ελληνικά από άτοµα µε άριστη γνώση της Αγγλικής για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας. Για τη µετάφραση της κλίµακας έγινε προσπάθεια διασφάλισης της
εννοιολογικής ισοτιµίας (conceptual equivalence) στις δύο γλώσσες µέσω της
αντίστροφης µετάφρασης (back translation). Η κλίµακα για την ακαδηµαϊκή
αυτοαποτελεσµατικότητα αποτελείται από 8 ερωτήσεις (π.χ., Πιστεύω ότι θα πάρω
καλό βαθµό σε αυτήν την τάξη), οι οποίες αξιολογούν την αντίληψη ακαδηµαϊκής
αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών. Οι ερωτήσεις συνοδεύονται από επτάβαθµη
κλίµακα µε επιλογές που κυµαίνονται από το 1 (δεν ισχύει καθόλου) έως το 7 (ισχύει
απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν a=0,83.
Η ικανότητα των µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων. Για την
αντικειµενική

µέτρηση

της

συναισθηµατικής

νοηµοσύνης

των

µαθητών

χρησιµοποιήθηκε ένα κατάλληλα προσαρµοσµένο για παιδιά τεστ µέτρησης των
ικανοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης, που βασίστηκε στο Ability Emotional
Intelligence Test (MSCEIT version 2.0· Mayer et al., 2002), το οποίο έχει
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µεταφραστεί στα ελληνικά (Kafetsios, 2004· Καφέτσιος & Πετράτου, 2005). Στην
παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε µία δοκιµασία, η δοκιµασία της ικανότητας
αναγνώρισης (αντίληψης) συναισθηµάτων σε πρόσωπα. Οι µαθητές κλήθηκαν να
αναγνωρίσουν 6 διαφορετικά βασικά συναισθήµατα (π.χ., χαρά, λύπη, έκπληξη,
φόβος, αηδία και θυµός), σύµφωνα µε τους Ekman, Friesen & Elsworth’s (1972),
παρατηρώντας φυσικές εκφράσεις του προσώπου τεσσάρων ατόµων (δύο γυναικών
και δύο ανδρών). Οι µαθητές αναγνώρισαν και επέλεξαν από µία λίστα πιθανών
επιλογών ποιο συναίσθηµα ταιριάζει καλύτερα σε κάθε πρόσωπο. Οι σωστές
απαντήσεις αποτιµήθηκαν σε σχέση µε τη συµφωνία τους µε τη γενική οµοφωνία. Η
βαθµολογία για κάθε µαθητή/µαθήτρια προσδιορίστηκε σύµφωνα µε το πόσες σωστές
απαντήσεις έδωσε.
Η ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων Για τη µέτρηση της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Συναισθηµατικής
Νοηµοσύνης Wong Law Emotional Inteligence Scale (WLEIS· Wong & Law, 2002·
Kafetsios & Zampetakis, 2008). Πρόκειται για µια κλίµακα τύπου Likert
αποτελούµενη από 16 ερωτήσεις µε επτάβαθµη διαβάθµιση από το 1 (∆ιαφωνώ
Απόλυτα) ως το 7 (Συµφωνώ Απόλυτα). Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η ικανότητα
χρήσης των συναισθηµάτων (Uses of Emotion· UOE), που αναφέρεται στην
ικανότητα του ατόµου να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα του εαυτού του και των
άλλων για να διευκολύνει την επίδοσή του (π.χ., Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό
µου και µετά βάζω τα δυνατά µου για να τους πετύχω). Η αξιοπιστία της κλίµακας
ήταν a=0,83.
Πολυεπίπεδη ανάλυση των δεδοµένων
Τα δεδοµένα τοποθετήθηκαν σε ένα ενιαίο µοντέλο (nested data structure) µε τους
µαθητές να εµφωλεύονται ανά τάξη/εκπαιδευτικό και να δηµιουργούν ένα
πολυεπίπεδο µοντέλο για κάθε ακαδηµαϊκό αποτέλεσµα (θετικό και αρνητικό
συναίσθηµα, άγχος εξέτασης, βαθµοί). Υπάρχει µια γενική οµοφωνία ότι για την
ανάλυση ανάλογων δεδοµένων ενδείκνυται η χρήση πολυεπίπεδης ανάλυσης
στοιχείων (multilevel random coefficient modeling· MRCM, Nezlek, 2003). Η
ανάλυση αυτή διεξήχθη µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος HLM 6.1 for
Windows.
Για να ελεγχθούν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών στα ακαδηµαϊκά
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αποτελέσµατα των µαθητών, εισήχθη: (1) η διπλή αλληλεπίδραση µεταξύ των στόχων
επίτευξης και της αντίληψης της αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών µε την
ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων τους και (2) η τριπλή
αλληλεπίδραση µεταξύ των στόχων επίτευξης των µαθητών, της ικανότητας των
µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων και της ικανότητας των
εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων τους.
Αποτελέσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πολυεπίπεδων αναλύσεων (multilevel analysis)
στο ατοµικό επίπεδο των µαθητών (Πίνακας 1), η αντικειµενική ικανότητα
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων βρέθηκε ότι µεσολαβεί στις σχέσεις
µεταξύ του προσανατολισµού στη µάθηση και του θετικού συναισθήµατος, καθώς και
στις σχέσεις µεταξύ του προσανατολισµού στην προσέγγιση της επίδοσης και στην
αποφυγή της επίδοσης και του αρνητικού συναισθήµατος. Ειδικότερα, υπάρχει
στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ του προσανατολισµού στη µάθηση και
της ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων στο θετικό συναίσθηµα
(γ10 [προσανατολισµός στη µάθηση X ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των
άλλων ] = 0,46, ΤΑ = 0,18, p < 0,05). Συγκεκριµένα, ο προσανατολισµός στη µάθηση
συσχετίζεται θετικά µε το θετικό συναίσθηµα, όταν οι µαθητές έχουν υψηλότερη
αντικειµενική ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων.
Αναφορικά µε το αρνητικό συναίσθηµα, υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις
µεταξύ του προσανατολισµού στην προσέγγιση της επίδοσης και στην αποφυγή της
επίδοσης από τη µια πλευρά και της ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων
των άλλων από την άλλη πλευρά (γ20 [προσέγγιση της επίδοσης X ικανότητα
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων] = -0,50, ΤΑ = 0,15, p < 0,01 και γ30
[αποφυγή της επίδοσης X ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων] =
0,44, ΤΑ = 0,17, p < 0,05, αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, υπάρχει σηµαντική αρνητική
συσχέτιση ανάµεσα στον προσανατολισµό στην προσέγγιση της επίδοσης και στο
αρνητικό συναίσθηµα, όταν η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των
άλλων είναι υψηλή. Επιπλέον, ο προσανατολισµός στην αποφυγή της επίδοσης
συσχετίζεται θετικά µε το αρνητικό συναίσθηµα, όταν η ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων είναι υψηλή.
Σε επίπεδο σχολικής τάξης, προέκυψε µια σηµαντική αλληλεπίδραση για το αρνητικό
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συναίσθηµα (Πίνακας 2). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η σχέση µεταξύ της αντίληψης της
ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και του αρνητικού συναισθήµατος ήταν πιο
ισχυρή για µαθητές που ανήκαν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν
υψηλότερα

επίπεδα

ικανότητας

χρήσης

των

συναισθηµάτων

(γ21

[αυτοαποτελεσµατικότητα X χρήση των συναισθηµάτων των εκπαιδευτικών] = 0,09, ΤΑ
= 0,03, p < 0,01). Πιο αναλυτικά, η αλληλεπίδραση έδειξε ότι η σχέση µεταξύ της
αντίληψης ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας και αρνητικού συναισθήµατος
ήταν θετική (δηλαδή επιβλαβής) για µαθητές που ανήκαν σε τάξεις όπου οι
εκπαιδευτικοί έχουν υψηλή χρήση των συναισθηµάτων.
Επίσης, βρέθηκε µια σηµαντική τριπλή αλληλεπίδραση (Πίνακας 2) µεταξύ της
αντιληπτής ικανότητας των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων και της
αλληλεπίδρασης µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων στη µάθηση και της
αντικειµενικής ικανότητας των µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των
άλλων για το θετικό συναίσθηµα των µαθητών (γ71 ([προσανατολισµού των στόχων
στη µάθηση X ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων] X χρήση των
συναισθηµάτων των εκπαιδευτικών = 0,48, ΤΑ = 0,23, p < 0,05). Στην πράξη, αυτή η
τριπλή αλληλεπίδραση συνεπάγεται ότι η θετική σχέση µεταξύ του προσανατολισµού
των στόχων στη µάθηση και του θετικού συναισθήµατος ήταν ακόµα ισχυρότερη
µεταξύ των µαθητών που είχαν υψηλά επίπεδα αντικειµενικής ικανότητας
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων και που ανήκαν σε τάξεις όπου οι
εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα χρήσης των συναισθηµάτων.
Επίσης, προέκυψε µια αξιοσηµείωτη τριπλή αλληλεπίδραση (Πίνακας 2) µεταξύ της
αντιληπτής ικανότητας των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων και του
προσανατολισµού των στόχων των µαθητών στην αποφυγή της επίδοσης, σε
αλληλεπίδραση µε την αντικειµενική ικανότητα των µαθητών αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων (γ81 [στόχοι αποφυγής της επίδοσης X ικανότητα
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων] X χρήση των συναισθηµάτων των
εκπαιδευτικών = 0,34, ΤΑ = 0,16, p < 0,05). Η ερµηνεία αυτών των τριπλών
αλληλεπιδράσεων υποθέτει ότι η σχέση µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων
στην αποφυγή της επίδοσης και του αρνητικού συναισθήµατος ήταν θετική (και
εποµένως επιβλαβής) για τους µαθητές που είχαν υψηλή ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων και ανήκαν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν
υψηλά επίπεδα χρήσης των συναισθηµάτων.
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Συζήτηση
Όταν εξετάστηκε η διαµεσολαβητική επίδραση της αντικειµενικής ικανότητας
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων σε ατοµικό επίπεδο, οι συσχετίσεις
µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων στη µάθηση και του θετικού
συναισθήµατος ήταν ισχυρότερες για τους µαθητές που είχαν µεγαλύτερη ικανότητα
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων. Όπως έδειξαν αυτά τα ευρήµατα, η
υιοθέτηση στόχων µάθησης από µαθητές µε υψηλή ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων µπορεί να οδηγεί σε υψηλότερο θετικό συναίσθηµα,
πιθανόν επειδή η συγκεκριµένη συναισθηµατική ικανότητα µπορεί να αναγνωρίσει
θετικά συναισθήµατα στο περιβάλλον για τους στόχους που υιοθετούν οι µαθητές.
Επίσης, η σχέση µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων στην αποφυγή της
επίδοσης και του αρνητικού συναισθήµατος ήταν θετική, όταν οι µαθητές είχαν
υψηλή ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων. Πιθανόν, οι µαθητές
που υιοθετούν στόχους προσανατολισµένους στην αποφυγή της επίδοσης τείνουν
δηλαδή να αποφεύγουν να επιδεικνύουν µια αρνητική δηµόσια εικόνα και συγχρόνως
έχουν υψηλή ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων, είναι πιθανό
να βιώνουν περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα, επειδή είναι σε θέση να
αντιλαµβάνονται αρνητικά συναισθήµατα από το περιβάλλον για τους στόχους που
υιοθετούν.
Από την άλλη πλευρά, η ακριβώς αντίθετη διαµεσολαβητική επίδραση της
αντικειµενικής ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων βρέθηκε για
τον προσανατολισµό των στόχων στην προσέγγιση της επίδοσης. Ειδικότερα, ο
προσανατολισµός των στόχων στην προσέγγιση της επίδοσης συσχετίζεται αρνητικά
µε το αρνητικό συναίσθηµα, όταν οι µαθητές έχουν υψηλή ικανότητα αναγνώρισης
των συναισθηµάτων των άλλων. Ήδη, υπάρχουν κάποια στοιχεία στη βιβλιογραφία
που δείχνουν ότι οι επιδράσεις του προσανατολισµού των στόχων στην προσέγγιση
της επίδοσης εξαρτώνται από τα επίπεδα των ικανοτήτων ενός ατόµου (Dweck &
Leggett, 1988· Cury et al., 2006). Εποµένως, η αρνητική (δηλ., ωφέλιµη) σχέση
µεταξύ του προσανατολισµού των στόχων στην προσέγγιση της επίδοσης και του
αρνητικού συναισθήµατος µεταξύ µαθητών που είχαν υψηλή ικανότητα αναγνώρισης
των συναισθηµάτων των άλλων υποθέτει ότι η ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων παίζει έναν προστατευτικό ρόλο απέναντι στη βίωση
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αρνητικών συναισθηµάτων, όταν οι µαθητές υιοθετούν στόχους προσανατολισµένους
στην προσέγγιση της επίδοσης.
Σε

επίπεδο

σχολικής

τάξης,

αξιοσηµείωτα

αποτελέσµατα

αφορούν

στην

αλληλεπίδραση µεταξύ των κινήτρων των µαθητών, της ικανότητας των µαθητών να
αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων και της ικανότητας των εκπαιδευτικών να
κάνουν χρήση του συναισθήµατος.
Αρχικά, η ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης του συναισθήµατος βρέθηκε ότι
µεσολαβεί στη σχέση µεταξύ της αντίληψης της αυτοαποτελεσµατικότητας των
µαθητών και του αρνητικού τους συναισθήµατος. Φαίνεται, δηλαδή, ότι όσο
υψηλότερη αντίληψη ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας έχουν οι µαθητές, τόσο
περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα βιώνουν, όταν ανήκουν σε τάξεις όπου οι
εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση του συναισθήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι, σε αυτές τις
τάξεις, οι µαθητές µε χαµηλή αντίληψη αυτοαποτελεσµατικότητας βιώνουν λιγότερο
αρνητικό συναίσθηµα σε σχέση µε τους συµµαθητές τους µε υψηλή αντίληψη
αυτοαποτελεσµατικότητας.
Τα ευρήµατα αυτά µπορούν να ερµηνευτούν σε σχέση µε τη βιβλιογραφία για την
ηγεσία γενικότερα και ειδικότερα σε σχέση µε πρόσφατη έρευνα που επικεντρώνεται
στις αντιλήψεις των υφισταµένων για τους υποκρινόµενους ρόλους των
προϊσταµένων τους (display rules· Kafetsios, Nezlek, & Vassilakou, 2012).
∆εδοµένου ότι η αντιληπτή ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης του συναισθήµατος
βρέθηκε να προβλέπει θετικά το αρνητικό συναίσθηµα των µαθητών, είναι πιθανό να
υφίστανται εδώ ορισµένοι απαρατήρητοι υποκρινόµενοι ρόλοι. Συγκεκριµένα, οι
εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση του συναισθήµατος µπορεί να φαίνονται στους
αυτοαποτελεσµατικούς µαθητές ως προσποιητοί και κίβδηλοι (χωρίς κατ’ ανάγκη να
είναι), ενώ αυτοί τους προτιµούν περισσότερο αυθεντικούς και γνήσιους.
Επιπλέον, οι µαθητές που είναι προσανατολισµένοι στη µάθηση βιώνουν
περισσότερο θετικό συναίσθηµα, όταν οι ίδιοι έχουν υψηλά επίπεδα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων και ανήκουν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν
χρήση του συναισθήµατος. Αντίθετα, οι µαθητές που είναι προσανατολισµένοι στην
αποφυγή της επίδοσης βιώνουν περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα, όταν οι ίδιοι
έχουν υψηλά επίπεδα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων και ανήκουν σε
τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση του συναισθήµατος. Φαίνεται, δηλαδή,
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ότι οι τάξεις στις οποίες διδάσκουν εκπαιδευτικοί µε υψηλή χρήση των
συναισθηµάτων έχουν µια θετική επίδραση στις θετικές σχέσεις µεταξύ των στόχων
µάθησης και του θετικού συναισθήµατος, ενώ αντίθετα είναι επιζήµιες για τους
µαθητές

που

παρουσιάζουν

υψηλά

επίπεδα

ικανότητας

αναγνώρισης

των

συναισθηµάτων των άλλων και που υιοθετούν στόχους προσανατολισµένους στην
αποφυγή της επίδοσης.
Αυτό το µοντέλο ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ικανότητας των µαθητών να
αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων και της ικανότητας των εκπαιδευτικών να
κάνουν χρήση του συναισθήµατος. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η ικανότητα των
εκπαιδευτικών που κάνουν χρήση του συναισθήµατος γίνεται αντιληπτή τόσο από
τους µαθητές που προσανατολίζονται στη µάθηση όσο και από αυτούς που
προσανατολίζονται στην αποφυγή της επίδοσης, όταν αυτοί οι µαθητές έχουν υψηλή
ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων. Έτσι, οι µαθητές που είναι
προσανατολισµένοι στη µάθηση θεωρούν ότι αυτή η ικανότητα των εκπαιδευτικών
θα τους βοηθήσει στη διαδικασία της µάθησης και ως εκ τούτου βιώνουν
περισσότερο θετικό συναίσθηµα, ενώ οι µαθητές που είναι προσανατολισµένοι στην
αποφυγή της επίδοσης θεωρούν ότι αυτή η ικανότητα των εκπαιδευτικών θα
αποκαλύψει τη δική τους ανεπάρκεια και ως εκ τούτου βιώνουν περισσότερο
αρνητικό συναίσθηµα.
Συµπεράσµατα
Η παρούσα έρευνα συνέβαλλε στο να κατανοηθεί ότι: α) η ικανότητα των µαθητών
αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων βελτιώνει τη σχέση των κινήτρων και
των ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων τους και β) η αντικειµενική ικανότητα των
µαθητών αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων και η αντιληπτή ικανότητα
των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθηµάτων βελτιώνουν τη σχέση των κινήτρων
και των συναισθηµάτων των µαθητών σε επίπεδο σχολικής τάξης. Εποµένως, µε
βάση τα συγκεκριµένα ευρήµατα, χρειάζεται να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις
συναισθηµατικές διαδικασίες που συντελούνται στη σχολική τάξη µε την ένταξη
πρακτικών ανάπτυξης των συναισθηµατικών ικανοτήτων µαθητών και εκπαιδευτικών
τόσο στα εκπαιδευτικά προγράµµατα σπουδών όσο και στην εκπαίδευση των
υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης είναι σηµαντικά, γιατί καταδεικνύουν την

107

αναγκαιότητα της ένταξης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ανάπτυξης και της
προώθησης της συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης, µέσω της εκµάθησης
συναισθηµατικών ικανοτήτων (π.χ., Izardet al., 2004· Maurer & Brackett, 2004· Zins
et al., 2004). Σε σχολεία στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, εκπονούνται
πολλά προγράµµατα κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης, που έχουν
σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις συναισθηµατικές ικανότητες των µαθητών (π.χ.,
Zeidner, Matthews, & Roberts, 2009· Zins, Bloodworth, Weissberg, & Walberg,
2004), δηλαδή για να βοηθήσουν τους µαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα τα
δικά τους και των άλλων, να διαχειρίζονται και να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους,
και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση (Zins, Payton, Weissberg, & O'Brien, 2007a).
Ανάλογα προγράµµατα ανάπτυξης των ικανοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης θα
µπορούσαν να εφαρµοστούν και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να
αξιοποιούν και αυτοί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συντελούνται µέσα στη
σχολική τάξη προς όφελος των ίδιων αλλά και των µαθητών τους, δεδοµένου ότι η
αύξηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ενός εκπαιδευτικού επηρεάζει σηµαντικά
τη µάθηση του µαθητή µε έναν ισχυρό τρόπο τόσο σε ακαδηµαϊκούς όσο και σε
διαπροσωπικούς τοµείς (Kremenitzer, 2005).
Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει, βέβαια, κάποιους περιορισµούς. Αρχικά, υπάρχουν
µεθοδολογικοί περιορισµοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι η
χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίων αυτοαναφοράς, τα οποία στηρίζονται στις
υποκειµενικές κρίσεις των ατόµων. Επιπλέον, πρόκειται για µια µόνο µελέτη σε ένα
µόνο αντιπροσωπευτικό δείγµα (cross-sectional), σε µια περιορισµένη γεωγραφική
περιοχή της ελληνικής επικράτειας και εποµένως δεν µπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές
συµπέρασµα για την επίδραση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των µαθητών και
συγκεκριµένα της ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων στις
σχέσεις µεταξύ των στόχων επίτευξης και των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων.
∆εύτερον, η εξέταση µιας µόνο ικανότητας της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των
µαθητών, της αντικειµενικής ικανότητας αναγνώρισης των συναισθηµάτων των
άλλων, δεν έλαβε υπόψη τη συνολική γνωστική διαδικασία που σχετίζεται και µε τις
υπόλοιπες ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία
δείχνουν ότι, όχι µόνο η αντικειµενική ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν τα
συναισθήµατα των άλλων, αλλά και η αντιληπτή ικανότητα των εκπαιδευτικών να
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κάνουν χρήση του συναισθήµατος επηρέασαν τις σχέσεις µεταξύ των κινήτρων των
µαθητών και των συναισθηµάτων τους µε έναν περισσότερο ή λιγότερο αναµενόµενο
τρόπο και, εν µέρει, επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της ειδικής παραµέτρου της
συναισθηµατικής ικανότητας που χρησιµοποιήθηκε.
Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα έχουν σηµαντικές εφαρµογές στο σχολικό πλαίσιο και
εφιστούν την προσοχή στις παραµέτρους της συναισθηµατικής νοηµοσύνης κατά τη
µελέτη της σχέσης των κινήτρων των µαθητών µε τα συναισθήµατά τους.
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Πίνακας 1. Συναίσθηµα µαθητών σε ατοµικό επίπεδο, ως αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης των στόχων επίτευξης µε την ικανότητα αναγνώρισης των
συναισθηµάτων των άλλων
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Πίνακας 2. Συναίσθηµα µαθητών σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσµα των
αλληλεπιδράσεων των κινήτρων των µαθητών µε ικανότητες συναισθηµατικής
νοηµοσύνης των ίδιων και των εκπαιδευτικών τους
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(Αποφυγή X Αναγνώριση συν.
µαθητών)

X

Χρήση

-

συν.

εκπαιδευτικών, γ81
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0,34* (0,16)

Στοιχεία για τις συγγραφείς
Βάσιου Αικατερίνη
Εκπαιδευτικός, ∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΠΤ∆Ε Παν/µίου Θεσσαλίας
ekvasiou@uth.gr
Η Αικατερίνη Βάσιου υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη Β/θµια εκπ/ση. Τον Απρίλιο
του 2014 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
στην επιστηµονική περιοχή της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας µε βαθµό Άριστα και το
Νοέµβριο του ίδιου χρόνου πήρε Υποτροφία Αριστείας Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών στο ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, µε αντικείµενο
απασχόλησης τη «Σχολική & Συµβουλευτική Ψυχολογία». Άρθρα της έχουν
δηµοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και εργασίες της έχουν περιληφθεί σε
πρακτικά συνεδρίων.

Ανδρέου Ελένη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΠΤ∆Ε Παν/µίου Θεσσαλίας
elandr@uth.gr
Η Ελένη Ανδρέου πραγµατοποίησε παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα και σπουδές
ψυχολογίας στην Μ. Βρετανία. Έχει ειδικευτεί σε διάφορα θέµατα Παιδαγωγικής και
Συµβουλευτικής Ψυχολογίας και έχει δηµοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε
επιστηµονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Από το 1998 εργάζεται στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όπου το 2010 εκλέχθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και το 2011 Κοσµήτορας της Σχολής
Επιστηµών του Ανθρώπου.
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Η συµβολή της Κριτικής Παιδαγωγικής στην ανάδειξη της
Αναπηρίας ως κοινωνικού και πολιτικού ζητήµατος, µέσα από το
παράδειγµα των βιβλίων της Γλώσσας της Β΄ ∆ηµοτικού

Ελεονώρα Βεργιώτη
δασκάλα-υποψήφια διδάκτωρ

Περίληψη
Στις δυτικές κοινωνίες η αναπηρία συχνά αντιµετωπίζεται µονοδιάστατα, µέσα από
τους παραµορφωτικούς φακούς των ιατρικών αξιολογήσεων και γνωµατεύσεων και της
αντίληψης που αναγνωρίζει την αναπηρία ως ατοµικό πρόβληµα µε καταρχήν
ψυχολογικές και σε δεύτερο επίπεδο, κοινωνικές συνέπειες. ∆ιαµετρικά αντίθετα µε την
κυρίαρχη αντίληψη βρίσκεται η παραδοχή η οποία αντλεί από τα κοινωνικά µοντέλα
αναπηρίας και δέχεται ότι η αναπηρία αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό και πολιτικό
ζήτηµα. Αντλώντας από τα κοινωνικά µοντέλα και µε βάση τις αρχές της κριτικής
Παιδαγωγικής, η παρούσα µελέτη επιχειρεί να «ξαναδιαβάσει» τα βιβλία της Γλώσσας
της Β’ ∆ηµοτικού και να παρουσιάσει τον τρόπο που δοµείται µέσα από αυτά η
κυρίαρχη αντίληψη για την Αναπηρία και τον τρόπο µε τον οποίο αποτυπώνεται και
αναπαράγεται η στερεοτυπική απεικόνιση των αναπήρων. Στόχος της είναι, µέσα από
το παράδειγµα των βιβλίων της Γλώσσας της Β’ ∆ηµοτικού, να υπογραµµίσει την
ανάγκη για µια επίµονη σύνδεση της Κριτικής Παιδαγωγικής µε την Αναπηρία,
προκειµένου να αναδειχτούν και να αµφισβητηθούν αποτελεσµατικά τα ιδεολογικά
θεµέλια που στηρίζουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την αναπηρία και καθιστούν
υποτελή την οµάδα των αναπήρων.

Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, κριτική παιδαγωγική, βιβλία Γλώσσας Β’ ∆ηµοτικού,
κοινωνικό µοντέλο αναπηρίας, στερεότυπα)
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Εισαγωγή
Στις δυτικές κοινωνίες η αναπηρία αντιµετωπίζεται εν πολλοίς µονοδιάστατα, µέσα
από τους παραµορφωτικούς φακούς των ιατρικών αξιολογήσεων και γνωµατεύσεων
και της αντίληψης που αναγνωρίζει την αναπηρία ως ατοµικό πρόβληµα µε καταρχήν
ψυχολογικές και σε δεύτερο επίπεδο, κοινωνικές συνέπειες. Όπως υποστηρίζουν οι
Barnes & Mercer (2011), η αναπηρία θεωρείται ατοµικό ελάττωµα και προσωπική
τραγωδία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους όρους ατοµικής παθολογίας που
επικρατούν στις ιατρικές διαγνώσεις, ενώ συνδέεται µε τα ελλείµµατα, τις
«ανωµαλίες» και τους λειτουργικούς περιορισµούς του ατόµου που φέρει τη βλάβη.
Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν εύλογη ερµηνεία, αλλά και νοµιµοποίηση για την
κοινωνική υποβάθµιση, την εξάρτηση και τη συνεχή επέµβαση στις ζωές των
αναπήρων από τους επαγγελµατίες της υγείας, καταστάσεις µε τις οποίες είναι
καθηµερινά αντιµέτωποι οι ανάπηροι (Oliver&Barnes, 2012).
Η παρούσα ανακοίνωση, αντίθετα από την κυρίαρχη αντίληψη, ακολουθεί την
παραδοχή η οποία αντλεί από τα κοινωνικά µοντέλα αναπηρίας και δέχεται ότι η
αναπηρία αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα. Με βάση αυτή την
παραδοχή, αλλά και µε βάση τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής, επιχειρούµε να
«ξαναδιαβάσουµε» τα βιβλία της Γλώσσας της Β’ ∆ηµοτικού, προκειµένου να
κατανοήσουµε τον τρόπο που δοµείται µέσα από αυτά η κυρίαρχη αντίληψη για την
αναπηρία και τον τρόπο µε τον οποίο αποτυπώνεται και αναπαράγεται η
στερεοτυπική απεικόνιση των αναπήρων. Στόχος της ανακοίνωσης είναι, µέσα από το
παράδειγµα των βιβλίων της Γλώσσας της Β’ ∆ηµοτικού, να υπογραµµίσει την
ανάγκη για µια επίµονη σύνδεση της Κριτικής Παιδαγωγικής µε την Αναπηρία, ώστε
να αναδειχτούν και να αµφισβητηθούν αποτελεσµατικά τα ιδεολογικά θεµέλια που
στηρίζουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την αναπηρία και καθιστούν υποτελή την
οµάδα των αναπήρων.
Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιµο να γίνει µια σύντοµη σκιαγράφηση του εννοιολογικού
πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη της συλλογιστικής µας, ώστε να
αποσαφηνιστεί ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια της αναπηρίας γίνεται κατανοητή και
να ορισθεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται αυτή η εισήγηση.
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της αναπηρίας: ατοµικές/κοινωνικές
Οι επίσηµοι ορισµοί, όπως αυτοί που δηµοσιοποίησε ο Παγκόσµιος Οργανισµός
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Υγείας (Π.Ο.Υ.) το 1980 για την ανεπάρκεια-βλάβη (impairment), την αναπηρία
(disability) και τη µειονεξία (handicap) και προσδιορίζουν ως:
-βλάβη, ανεπάρκεια: κάθε απώλεια ή ανωµαλία ψυχολογικής, «φυσιολογικής» και
ανατοµικής δοµής ή λειτουργίας,
-αναπηρία: τον αντίκτυπο της βλάβης στην καθηµερινή ζωή, την ανικανότητα να
λειτουργήσει κάποιος όπως κάθε «φυσιολογικός» άνθρωπος και
-µειονεξία: την ανικανότητα να διαθέτει κάποιος έναν «φυσιολογικό» κοινωνικό
ρόλο, η οποία προκλήθηκε από την αναπηρία ή τη βλάβη, τοποθετούν την αναπηρία
στο άτοµο, όχι απαραίτητα µε αυστηρά ιατρικούς όρους, αλλά ως χαρακτηριστικό του
ίδιου του ατόµου (Thomas&Woods, 2008, σ. 23).
Στον αντίποδα των ορισµών που θέλουν την αναπηρία εσωτερική υπόθεση του
ατόµου που τη φέρει και οι οποίοι ενισχύουν την αντίληψη περί «φυσιολογικού»
παραβλέποντας την επίδραση του ταξικού, του πολιτισµικού ή του παράγοντα του
φύλου και της εθνικότητας, το αναπηρικό κίνηµα πρότεινε την ακόλουθη ταξινόµηση,
η οποία τοποθετεί ευθέως τα αίτια της αναπηρίας µέσα στην κοινωνία και την
κοινωνική οργάνωση:
● Βλάβη, (impairment): «η απώλεια µέρους ή ολόκληρου άκρου ή η ύπαρξη
ελαττωµατικού άκρου, οργανισµού ή ανατοµίας του σώµατος».
● Αναπηρία(disability): «η δυσπραγία ή ο περιορισµός της δραστηριότητας» που
προκαλείται από τη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση, η οποία λαµβάνει ελάχιστα
υπόψη της τους ανθρώπους που έχουν σωµατικές βλάβες, περιορίζοντάς τους από τις
κοινωνικές δραστηριότητες (Union of Physically Impaired Against Segregation, 1976,
σ.σ. 3-4).
Οι κύριες προσεγγίσεις θα µπορούσαν να ενταχθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: τα
ατοµικά/ιατρικά και τα κοινωνικά µοντέλα ερµηνείας της αναπηρίας.
Ατοµικές/ιατρικές προσεγγίσεις
Το ιατρικό/ατοµικό µοντέλο της αναπηρίας αποτελεί την κυρίαρχη αντίληψη,
σύµφωνα µε την οποία η αναπηρία ερµηνεύεται µε όρους παθολογίας ή απόκλισης,
ως µη φυσιολογική δυσλειτουργία, ατοµικό πρόβληµα και προσωπική τραγωδία.
Τοποθετεί το πρόβληµα εντός του ατόµου, θεωρεί ότι η αναπηρία ανήκει στο άτοµο
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και οι λειτουργικοί περιορισµοί ή οι ψυχολογικές απώλειες προκύπτουν ως λογικό
επακόλουθο του ελλείµµατος του ατόµου (Oliver, 1996, σ. 32). Το µοντέλο αυτό
προσεγγίζει το πρόβληµα από την οπτική της ασθένειας, της διάγνωσης και της
θεραπείας.

Όπως

υποστηρίζει

η

Hiranandani

(2005)

οι

ατοµικές/ιατρικές

προσεγγίσεις εξισώνουν την αναπηρία µε µια επαγγελµατικά διαγνωσµένη
κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από λειτουργικούς περιορισµούς. Αυτή η
αντίληψη υποστηρίζει ως λύση την ιατρική αποκατάσταση και την παροχή συναφών
υπηρεσιών (Barnes & Mercer, 2011). Εκείνο που χρειάζεται να αλλάξει είναι το
άτοµο και όχι η κοινωνία.
Οι βασικές αρχές του ιατρικού-ατοµικού µοντέλου και οι θεωρητικές του
προϋποθέσεις µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
- Η αναπηρία αποτελεί ελάττωµα του ατόµου και εντοπίζεται σε οργανική βάση.
Συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό του ατόµου που προκύπτει από µια αντικειµενικά
αναγνωρισµένη βλάβη του σώµατος ή του µυαλού, ενώ το οδηγεί σε εξάρτηση από
τους σωµατικά ικανούς.
- Αποτελεί µια αντικειµενική κατάσταση η οποία προσφέρεται για αντικειµενικές
µετρήσεις.
- Η αξία του δόγµατος της συγκεκριµένης αιτιολογίας της αναπηρίας είναι
αδιαµφισβήτητη. Η αναπηρία συνιστά γενική βλάβη, η οποία υπόκειται σε µια
καθολικά αποδεκτή ταξινόµηση.
- Είναι καθολικά αποδεκτή ως έλλειµµα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατανόησής της
σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια.
- Η αναπηρία είναι µια κακοτυχία, µια προσωπική τραγωδία, η οποία πρέπει
οπωσδήποτε να θεραπευτεί.
- Αποτελεί προνοµιακό πεδίο της ιδεολογίας της κανονικότητας, σε αντιπαράθεση µε
το µη-κανονικό, το αφύσικο. Η ασθένεια ή η βλάβη ορίζεται ως απόκλιση από τη
φυσιολογική βιολογική λειτουργία.
- Η λογική της αποκατάστασης είναι αδιαµφισβήτητη και έχει ως στόχο την
επιστροφή των αναπήρων σε κατάσταση κανονικότητας, µε στόχο την απόκτηση
κοινωνικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας.
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- Προϋποθέτει ότι οι κανόνες των µη-αναπήρων είναι αναπόφευκτοι.
- ∆έχεται την επιστηµονική ουδετερότητα και αντικειµενικότητα της ιατρικής
επιστήµης.
- Αντιµετωπίζει την οικονοµική παραγωγικότητα των ατόµων ως ουσιώδη πτυχή της
προσωπικότητάς τους.
Ως πρωταρχική λύση στην αναπηρία λοιπόν, προτείνεται η ιατρική επέµβαση και η
αποκατάσταση, ενώ το περιβάλλον εµφανίζεται ως ουδέτερο, αφήνοντας πολύ λίγο
χώρο σε εναλλακτικές ερµηνείες που παίρνουν υπόψη τους τα αίτια της κοινωνικής
υποβάθµισης των ανάπηρων πολιτών, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα για µια
κοινωνική πολιτική που θα επιτρέπει την πλήρη συµµετοχή τους (Barnes&Mercer,
2011 ·Hosking, 2008 ·Rao, 2006 ·Winance, 2007).
Το ιατρικό µοντέλο περιορίζει την αντίληψη του ανθρώπου ως ολότητας είτε άµεσα
είτε έµµεσα, εφόσον το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διάγνωση µέσω ακαδηµαϊκών
ιατρικών γνώσεων, τα άτοµα αντιµετωπίζονται ως ιατρικά περιστατικά που πρέπει να
θεραπευθούν, η κινητική ή νοητική βλάβη θεωρείται η αιτία της αναπηρίας, ενώ
ακολουθούν η ετικετοποίηση, τα στερεότυπα και ο στιγµατισµός και η ανάθεση στους
ειδικούς της λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη ζωή των αναπήρων (Thomas&Woods,
2008).
Επίσης, η πρόσληψη της αναπηρίας ως «προσωπικής τραγωδίας» (Oliver,2009) η
οποία αποτελεί έναν από τους ιδεολογικούς πυλώνες του ατοµικού/ιατρικού
µοντέλου, συντελεί στην εξατοµίκευση των προβληµάτων της αναπηρίας αφήνοντας
στο απυρόβλητο τις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές και τον πολιτισµικό
παράγοντα. Τα προβλήµατα που απορρέουν από αυτή την αντίληψη µπορούν να
διατυπωθούν µε βάση τρεις άξονες:
Το ατοµικό/ιατρικό µοντέλο αποδέχεται το διαχωρισµό των ανθρώπων σε δυο
οµάδες: στην πλειοψηφική, η οποία περιλαµβάνει τους ικανούς και κανονικούς και σε
εκείνη που περιλαµβάνει αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στο ιδανικό πρότυπο, τους
µη-ικανούς, τους αποκλίνοντες, οι οποίοι πρέπει να µείνουν µακριά από τους
πρώτους. Ως αποτέλεσµα, συχνά οι «ανάπηροι» απεικονίζονται στερεοτυπικά στη
λαϊκή κουλτούρα π.χ. ως «θαρραλέοι µαχητές», ως «παθητικοί σακάτηδες», αλλά
πολύ σπάνια ως «κανονικοί» άνθρωποι.
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Η ένταξη των αναπήρων σε κάποια κατηγορία (τυφλοί, µε αναπτυξιακές διαταραχές,
κλπ.) τους προσδίδει µια ετικέτα η οποία τείνει να γίνει το χαρακτηριστικό στοιχείο
του ατόµου. Το άτοµο µετατρέπεται στον «τυφλό», «τον σακάτη» κλπ., ενώ
παραβλέπεται η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης υπόστασής του
Ειδικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, εφόσον η αναπηρία θεωρείται εγγενές
χαρακτηριστικό του ατόµου, η σχολική αποτυχία χρεώνεται στο µειονέκτηµα και την
ανεπάρκεια του µαθητή, ενώ στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν αποδίδεται καµιά ευθύνη
(Christensen, 1996).
Αυτό που γίνεται αποδεκτό από το ατοµικό/ιατρικό µοντέλο αναπηρίας ως
«αποκλίνουσα» διαφορά του ατόµου έχει χρησιµοποιηθεί ιστορικά ως ιδεολογικό
εργαλείο νοµιµοποίησης της κοινωνικής ιεραρχίας που παράγεται και συντηρείται
στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Οι ατοµικές/ιατρικές προσεγγίσεις προϋποθέτουν ότι η
αναπηρία αποτελεί µια βιολογική σταθερά, προφανή στη «φύση», που βρίσκεται έξω
από τα ιστορικά πλαίσια που ορίζουν την κανονικότητα. Έτσι, η ιστορία της
αναπηρίας αντιµετωπίζεται ως άσχετη µε τα παγκόσµια ζητήµατα, µε την εξαίρεση
βέβαια, της κοινωνικής πρόνοιας όπου βρίσκει το προνοµιακό της πεδίο. Σύµφωνα µε
την Erevelles (1996, σ. 521), η οποία ασκεί κριτική από υλιστική µαρξιστική σκοπιά,
η ιδεολογία της αναπηρίας ή της «αποκλίνουσας» διαφοράς χρησιµοποιείται για να
δικαιολογήσει και να νοµιµοποιήσει τον ασύµµετρο καταµερισµό των πόρων. Η
ιδεολογική κατηγορία της αναπηρίας είναι ουσιαστική για την ύπαρξη της
καπιταλιστικής δραστηριότητας, επειδή µπορεί να ρυθµίζει και να ελέγχει την άνιση
κατανοµή του πλεονάσµατος, επικαλούµενη τη βιολογική διαφορά ως «φυσική» αιτία
της ανισότητας και συνεπώς να δικαιολογεί την κοινωνική και οικονοµική ανισότητα
που συντηρεί η κοινωνική ιεραρχία.
Κοινωνικές προσεγγίσεις
Οι θεωρητικές προϋποθέσεις των ατοµικών/ιατρικών προσεγγίσεων -ιδεολογία του
ατοµικισµού, θεωρία της προσωπικής τραγωδίας, ιατρικοποίηση/ αποκατάσταση,
εξάρτηση, κανονικότητα- και οι συνέπειές τους στις ζωές των αναπήρων
αµφισβητήθηκαν έντονα τόσο από τους θεωρητικούς των Σπουδών της Αναπηρίας,
όσο και από τους ακτιβιστές του αναπηρικού κινήµατος, κυρίως στη Μεγάλη
Βρετανία, αλλά µε κάποιες διαφοροποιήσεις και στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας και τις
επικρατούσες αντιλήψεις στον υπόλοιπο δυτικό κόσµο. Αυτοί επεδίωξαν να
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επανατοποθετήσουν την έννοια της αναπηρίας στα κοινωνικά και πολιτικά της
συµφραζόµενα, προκειµένου να ερµηνεύσουν τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις που
δοµούν την εµπειρία της αναπηρίας. Υπό την επίδραση των κοινωνικών κινηµάτων
που εµφανίστηκαν τις δεκαετίες του ’60 και ’70, η αµφισβήτηση του
µισαναπηρισµού1 (disableism), της καταπίεσης και του αποκλεισµού των αναπήρων
οδήγησε σε µια νέα πολιτική για την αναπηρία, η οποία περιλάµβανε ως πνευµατική
της έκφραση το κοινωνικό µοντέλο. Με την επικέντρωσή του στους τρόπους µε τους
οποίους η αναπηρία παράγεται κοινωνικά, το κοινωνικό µοντέλο αναπηρίας κατάφερε
να µετατοπίσει τη συζήτηση από τον βιολογικό παράγοντα και την ιατρική επιστήµη,
στο λόγο για την πολιτική και την ιδιότητα του πολίτη, στρέφοντας το δηµόσιο
βλέµµα από το προσωπικό στο πολιτικό.
Οι βασικές αρχές του κοινωνικού µοντέλου εντοπίζονται στην αναγνώριση των
αναπήρων ως καταπιεσµένης κοινωνικής οµάδας, στο διαχωρισµό της σωµατικής
βλάβης από την καταπίεση που βιώνουν οι ανάπηροι και κυρίως στον ορισµό της
αναπηρίας ως κοινωνικής καταπίεσης και όχι µε βάση το είδος της βλάβης
(Shakespeare & Watson, 2002). Ο διαχωρισµός βλάβης (impairment) και αναπηρίας
(disability), όπου η πρώτη αναφέρεται σε βιολογική δυσλειτουργία, ενώ η δεύτερη
στη διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισµού, αποτελεί θεµελιακή παραδοχή του
κοινωνικού µοντέλου, καθώς έρχεται ευθέως αντιµέτωπη µε τις απλουστευτικές
θεωρητικές προϋποθέσεις των ατοµικών/ιατρικών προσεγγίσεων (Hughes & Paterson,
1997).
Κατά το κοινωνικό µοντέλο αναπηρίας, οι ανάπηροι είναι αδύναµοι να αξιοποιήσουν
όλες τις δυνατότητές τους, εξαιτίας των καταπιεστικών συνθηκών που επιβάλλει η
κοινωνία, η οποία λειτουργεί µε τους όρους του καπιταλισµού, όπου µια ισχυρή
ηγεµονεύουσα τάξη κυριαρχεί, µεταξύ άλλων, και επί της ανίσχυρης οµάδας των
αναπήρων. Στόχευση του κοινωνικού µοντέλου είναι τα ανάπηρα άτοµα να πάψουν
να αποτελούν το αντικείµενο της επέµβασης και να επανατοποθετηθούν ως
υποκείµενα στη δική τους ζωή. Οι ανάπηροι αναγνωρίζονται ως µια ξεχωριστή
κοινωνική οµάδα, που συγκροτείται µε ένα παρόµοιο τρόπο που οι µαύροι και οι
οµοφυλόφιλοι συγκρότησαν τα δικά τους πολιτικά κινήµατα. Συνεπώς, δεν ωφελεί σε
τίποτα ο διαχωρισµός σε διάφορες οµάδες µε βάση το είδος της βλάβης (προβλήµατα
όρασης, κινητικά προβλήµατα, νοητική καθυστέρηση, κλπ.), κάτι που αποτελεί
συνήθη πρακτική των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, των σχολείων και άλλων
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οργανισµών. Αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στη συλλογική εµπειρία της
αναπηρίας (Watson, 2004).
Η αντιπαράθεση του κοινωνικού στο ατοµικό/ιατρικό µοντέλο στηρίζεται σε µια
σειρά δυαδικών αντιθέτων που συγκροτούν δυο θεωρητικές περιοχές µε σαφή όρια,
οι οποίες µπορούν, σύµφωνα µε τον Oliver (1996, σ. 35), να συνοψιστούν στον
παρακάτω πίνακα, µε την επιφύλαξη βέβαια ότι, όπως σε όλους τους πίνακες,
ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης µιας πολυσύνθετης πραγµατικότητας:
ΤΟΑΤΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Θεωρία της προσωπικής τραγωδίας

Θεωρία της κοινωνικής καταπίεσης

Ατοµικό πρόβληµα

Κοινωνικό πρόβληµα

Ατοµική θεραπεία/αποκατάσταση

Κοινωνική δράση/χειραφέτηση

Ιατρικοποίηση

Αυτοεξυπηρέτηση

Κυριαρχία των ειδικών

Ατοµική και κοινωνική ευθύνη

Ειδίκευση

Εµπειρία

Προσαρµογή

Επιβεβαίωση

Ατοµική ταυτότητα

Συλλογική ταυτότητα

Φροντίδα

∆ικαιώµατα

Έλεγχος

Επιλογή

Κοινωνική πολιτική

Πολιτική δράση

Ατοµική προσαρµογή
Κοινωνική αλλαγή
Η συµβολή του κοινωνικού µοντέλου στην υπόθεση της χειραφέτησης των αναπήρων
υπήρξε αναµφισβήτητη, καθώς µετατόπισε το ενδιαφέρον από την αναπηρία στον
άνθρωπο, αντιµετώπισε τον αποκλεισµό των αναπήρων σε ευρύτερα κοινωνικά
πλαίσια, ενώ κατέδειξε και αµφισβήτησε τη θεσµοποιηµένη καταπίεση και διάκριση
ασκώντας ισχυρή επίδραση στο αναπηρικό κίνηµα και στις διεκδικήσεις του. Τα
πολιτικά οφέλη που πρόσφερε ήταν σηµαντικά (Hughes, 2005 ·Thomas&Woods,
2008). Όπως υποστηρίζει η Morris:
το κοινωνικό µοντέλο µας έδωσε τις λέξεις για να περιγράψουµε την ανισότητά µας.
∆ιαχώρισε τους αναπηροποιητικούς φραγµούς από τη βλάβη … και γι αυτό µας έδωσε τη
δυνατότητα να επικεντρωθούµε σε αυτό ακριβώς που µας στερεί τα ανθρώπινα και πολιτικά
µας δικαιώµατα και στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουµε. (Morris, 2000, όπ. αναφ. στο

Barnes&Mercer, 2004, σ.5)
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Από τον αρχικό πυρήνα των υποστηρικτών του κοινωνικού µοντέλου, κάποιοι
παρέµειναν προσηλωµένοι στη θεωρητική τους αφετηρία (π.χ. Finkelstein), ενώ άλλοι
(π.χ. Shakespeare, Watson, Barnes, Hughes, Paterson, Morris, κλπ.), ακολουθώντας
θεωρητικές διαδροµές παράλληλες µε τις πολιτικές εξελίξεις, προσπάθησαν να
διευρύνουν το κοινωνικό µοντέλο, υιοθετώντας πλουραλιστικές αντιλήψεις που τους
οδήγησαν σε µεταδοµιστικές και µεταµοντέρνες προσεγγίσεις της αναπηρίας.
Ανάµεσα στους υπερασπιστές των κοινωνικών προσεγγίσεων της αναπηρίας, λοιπόν,
υπάρχουν εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στις πολιτισµικές αξίες (η αναπηρία
κοινωνική κατασκευή) και αυτοί στην οπτική των οποίων κεντρική θέση έχουν οι
υλικές σχέσεις εξουσίας (η αναπηρία κοινωνική δηµιουργία/επιτέλεση). Οι Barnes και
Thomas (2006, όπ. αναφ στο Καραγιάννη, 2009, σ. 21) αναφέρουν:
Οι κοινωνικές θεωρίες περί κατασκευής εκχωρούν προνόµια στα πολιτισµικά και
γλωσσολογικά φαινόµενα, ενώ οι κοινωνικές υλιστικές θεωρίες περί κοινωνικής επιτέλεσης
δίνουν σηµασία στις ζωές των αναπήρων, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στους φραγµούς των
οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δεδοµένων που δηµιουργούνται στη βάση της
αναπηρίας.

Σύµφωνα µε τον Oliver, τόσο η θεώρηση της αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής,
όσο και ως κοινωνικής επιτέλεσης βρίσκεται πέρα από την κεντρική ιδεολογία του
ατοµικισµού. Η διαφορά ωστόσο, βρίσκεται στο πού τοποθετεί το πρόβληµα η κάθε
θεώρηση. Η κοινωνική κατασκευή εντοπίζει το πρόβληµα στο µυαλό των σωµατικά
ικανών είτε ως ατοµική προκατάληψη, είτε συλλογικά ως εκδήλωση εχθρικών
κοινωνικών συµπεριφορών και θέσπιση κοινωνικών πολιτικών που βασίζονται στην
αντιµετώπιση της αναπηρίας ως τραγωδίας. Η κοινωνική επιτέλεση τοποθετεί το
πρόβληµα στις θεσµοποιηµένες πρακτικές της κοινωνίας (Oliver, 2009, σ. 185).
Πέρα από τις θεωρητικές αντεγκλήσεις που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια του
διαλόγου για την ερµηνεία της αναπηρίας και την αποδοχή ότι µια κοινωνική θεωρία
της αναπηρίας πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις διαστάσεις της αναπηρικής εµπειρίας
-σωµατικές, ψυχολογικές, πολιτισµικές, κοινωνικές, πολιτικές- και όχι να ισχυρίζεται
ότι η αναπηρία είναι ή ιατρικό ή κοινωνικό ζήτηµα (Shakespeare&Watson, 2002),
εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι στόχος του κοινωνικού µοντέλου ήταν
να καταστήσει σαφές πως ο κάθε άνθρωπος που έχει κάποιο σωµατικό ή διανοητικό
πρόβληµα έχει το δικαίωµα σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο διαβίωσης και δικαίωµα να
του φέρονται µε σεβασµό (Barnes&Mercer, 2011). Η αντίληψη που εξέφρασε το
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κοινωνικό µοντέλο απαντούσε στις ανάγκες της εποχής του. Έδωσε µια ισχυρή
ώθηση ενάντια στις θεωρητικές αγκυλώσεις που υπήρχαν, απαραίτητη για να
ξεπεραστεί η αδράνεια, απόρροια της κυριαρχίας του ατοµικού/ιατρικού µοντέλου, η
οποία πιθανόν να µην είχε ξεπεραστεί χωρίς τις υπερβολικές, κάποιες φορές,
διατυπώσεις του κοινωνικού µοντέλου.
Η έρευνα
Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτής της µελέτης κρίθηκε χρήσιµο να
αξιοποιηθεί το ερευνητικό εργαλείο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου, καθώς µε
την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου επιδιώκεται η προσεκτική και µε κοινωνική
ευαισθησία µελέτη του κειµένου σε συνάρτηση µε τα ιστορικά συµφραζόµενα. Οι
εισηγητές της ποιοτικής ανάλυσης υποστηρίζουν ότι η συχνότητα ορισµένων
χαρακτηριστικών του κειµένου δεν σχετίζεται µε τη σηµαντικότητά τους, ότι κάθε
επανάληψη µιας αναφοράς δεν παρουσιάζει το ίδιο βάρος. Επίσης, παραλήψεις ή
αποσιωπήσεις στο κείµενο µπορεί να έχουν σηµαντική βαρύτητα. Η πορεία που
ακολουθείται είναι κυκλική, σε αντίθεση µε την ποσοτική ανάλυση όπου η
ακολουθούµενη πορεία είναι γραµµική (Μπονίδης & Χοντολίδου 1997).
Η ποιοτική ανάλυση επιµένει στην αναγκαιότητα να υπολογιστεί το υπονοούµενο, το
«υποβόσκον» ή «υφέρπον» περιεχόµενο, που το αντιλαµβάνεται µέσω των
«δισταγµών», των αποσιωπητικών, των επαναλήψεων κλπ. (Πάλλα, 1992). Οι Becker
& Lissmann (1973) αναφέρουν ότι η ανάλυση περιεχοµένου δεν αναλύει µόνο το
έκδηλο περιεχόµενο αλλά εξετάζει δυο διαφορετικά επίπεδα του υπό µελέτη υλικού.
Τα θέµατα και τις βασικές ιδέες του κειµένου ως πρωταρχικό περιεχόµενο και τις
πληροφορίες από το ευρύτερο πλαίσιο του κειµένου ως άδηλο, λανθάνον περιεχόµενο
(όπ. αναφ. στο Mayring, 2000).
Καθορισµός και παρουσίαση του υπό έρευνα υλικού
Μελετήθηκαν τα βιβλία διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας για τους µαθητές/
τριες της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, µε τίτλο: Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι
στον κόσµο της γλώσσας, στα οποία περιλαµβάνονται τα τρία τεύχη του Βιβλίου
Μαθητή/τριας και τα δύο τεύχη του Βιβλίου Εργασιών µαθητή/ τριας:
1. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (συγγραφείς), Γανώση, Α.
(εικονογράφηση),
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Γράββαλος, Π. (εξώφυλλο) (2007α), Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι στον κόσµο της
γλώσσας, πρώτο τεύχος, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
2. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (συγγραφείς), Γανώση, Α.
(εικονογράφηση), Γράββαλος, Π. (εξώφυλλο) (2007β), Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι
στον κόσµο της γλώσσας, δεύτερο τεύχος, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
3. Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (συγγραφείς), Γανώση, Α.
(εικονογράφηση), Γράββαλος, Π. (εξώφυλλο) (2007γ), Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι
στον κόσµο της γλώσσας, τρίτο τεύχος, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
4.Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (συγγραφείς), Γανώση, Α.
(εικονογράφηση), Γράββαλος, Π. (εξώφυλλο) (2007δ), Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι
στον κόσµο της γλώσσας, Τετράδιο Εργασιών, πρώτο τεύχος, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
5.Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. (συγγραφείς), Γανώση, Α.
(εικονογράφηση), Γράββαλος, Π. (εξώφυλλο) (2007ε), Γλώσσα Β΄ ∆ηµοτικού, Ταξίδι
στον κόσµο της γλώσσας, Τετράδιο Εργασιών, δεύτερο τεύχος, Αθήνα: ΟΕ∆Β.
Επίσης, από το Εικονογραφηµένο Λεξικό Α’, Β’, Γ’ ∆ηµοτικού. Το Πρώτο µου Λεξικό
(Ευθυµίου, Α., ∆ήµος, Η., Μητσιάκη, Μ., Αντύπα, Ι. Αθήνα, ΟΕ∆Β) µελετήθηκαν τα
λήµµατα ανάπηρος, ανάπηρη, ανάπηρο στη σελίδα 34, κουτσός, κουτσή, κουτσό στη
σελίδα 219 και τυφλός, τυφλή, τυφλό στη σελίδα 472, καθώς αυτά ενδιέφεραν τη
συγκεκριµένη µελέτη.
Ανάλυση συνθηκών κάτω από τις οποίες διαµορφώθηκε το υλικό
Η

έκδοση

και

η

εισαγωγή

στο

σχολείο

των

συγκεκριµένων

βιβλίων

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ευρύτερης εσωτερικής (µη δοµικής) µεταρρύθµισης
στο χώρο της εκπαίδευσης που περιλάµβανε µε χρονολογική διαδοχή:
(α) Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) (Π.Ι., 2000) και το
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.). (Π.Ι., 2002).
(β) Τα Προγράµµατα Σπουδών, σε αντικατάσταση των Αναλυτικών Προγραµµάτων.
(γ) Τα διδακτικά πακέτα, τα οποία περιλαµβάνουν τα διδακτικά βιβλία (µαθητή/
τριας, εκπαιδευτικού), βιβλία ασκήσεων, τα φύλλα αξιολόγησης, το οπτικοακουστικό
υλικό (διαφάνειες, χάρτες, βιντεοταινίες κ.ά.) και το εκπαιδευτικό λογισµικό.
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Οι παραπάνω αλλαγές, οι οποίες χρονικά αγγίζουν την δεκαετία, µε ξεκίνηµα το
1997, αποτελούν έργο κυβερνήσεων δύο διαφορετικών πολιτικών κοµµάτων
(ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέας ∆ηµοκρατίας) και τεσσάρων υπουργών παιδείας (Γεράσιµος
Αρσένης 1996-2000, Πέτρος Ευθυµίου 2000-2004, Μαριέττα Γιαννάκου 2004-2007,
Ευριπίδης Στυλιανίδης 2007). (Γρόσδος, 2008, σ. 103)
Η προκήρυξη για το βιβλίο: «Η γλώσσα για τους µαθητές/ τριες της Β΄ ∆ηµοτικού»
δηµοσιεύτηκε στην υπ. αρ. 4098/21-5-2003 ∆ιακήρυξη του Π.Ι. Οι συγγραφικές
οµάδες κλήθηκαν να καταθέσουν δείγµα γραφής 20-30 σελίδων στο θέµα: «Εισαγωγή
στη γραπτή επικοινωνία». Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν το περιεχόµενο, τη
δοµή-οργάνωση, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα
και αισθητική του εικαστικού µέρους και την τεχνική αρτιότητα (Π.Ι., 2003, σ. 45).
Τη συγγραφή του βιβλίου διεκδίκησαν (σύµφωνα µε την αξιολογική κατάταξη της
τριµελούς οµάδας κριτών, η οποία αποτελείται από την Άννα Παγοροπούλου,
Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον Νικόλαο Κουτσό, Σχολικό
Σύµβουλο και τον Ιωάννη Μπάρτζη, Εκπαιδευτικό), οι: (α) Ανάδοχος εταιρία ο
εκδοτικός οίκος: Ελληνικά Γράµµατα. Συγγραφική οµάδα: Ζωή Γαβριηλίδου, Μαρία
Σφυρόερα και Λουκία Μπεζέ. Βαθµολογία: 81,6 και (β) Ανάδοχος εταιρία ο εκδοτικός
οίκος Μεταίχµιο Εκδοτική. Συγγραφική οµάδα: Ελένη Καραντζόλα, Καλλιόπη
Κύρδη, Τατιάνα Μαρία Σπανέλλη και Θεοδώρα Τσιαγκάνη. Βαθµολογία: 75,1. Η
οµάδα µε την υψηλότερη βαθµολογία ξεκίνησε τη συγγραφή του βιβλίου στο τέλος
του 2003 και η εισαγωγή του στα σχολείο πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά
2007-2008. Υπεύθυνοι του µαθήµατος κατά τη συγγραφή ήταν οι Σύµβουλοι του Π.Ι.
Πέτρος Μπερερής και Χρίστος Παπαρίζος. Η σκιτσογράφος-εικονογράφος Άντα
Γανώση επιλέχθηκε από τη συγγραφική οµάδα από κατάλογο εικονογράφων. Το
εξώφυλλο είναι δηµιουργία του εικαστικού καλλιτέχνη Παναγιώτη Γράββαλου, µε
απευθείας ανάθεση από το Π.Ι. (Γρόσδος,2008, σ.113).
Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού
Το διδακτικό υλικό των γλωσσικών εγχειριδίων για την Β΄ ∆ηµοτικού, το “διδακτικό
πακέτο”, περιλαµβάνει: (α) το Βιβλίο του Μαθητή,(Β.Μ.) (β) το Τετράδιο Εργασιών
του Μαθητή,(Τ.Ε.) (γ) το Βιβλίο ∆ασκάλου (Β.∆.), (δ) το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών
Κειµένων για τις τάξεις Α΄ και Β΄ και (ε) το Λογισµικό γλωσσικών παιχνιδιών για τις
τάξεις Α΄ και Β΄, τα οποία σύµφωνα µε τον Παπαρίζο (2005, σ.40) «επικοινωνούν
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µεταξύ τους ως ένα λειτουργικό σύνολο».
Το Β.Μ. αναπτύσσεται σε τρία τεύχη και το Τ. Ε. σε δύο τεύχη, 80 περίπου σελίδων
το καθένα. Το βιβλίο περιλαµβάνει 24 ενότητες. Στο Β.Μ. κάθε ενότητα περιέχει στην
αρχή της τη διατύπωση στόχων (καλλιέργεια µεταγνωστικών στρατηγικών,
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών/τριών), προοργανωτές, κείµενα και
ερωτήσεις κατανόησης, καθώς και περικείµενο δραστηριότητες/ασκήσεις και σχέδια
δράσης, που οδηγούν το παιδί αφενός να δράσει µε αυτόνοµο τρόπο εκτός τάξης,
αφετέρου να χρησιµοποιήσει µε λειτουργικό τρόπο σε αυθεντικές περιστάσεις
επικοινωνίας ό,τι έχει µάθει στην τάξη, προκειµένου να διεπιδράσει µε τους
συνοµιλητές του -κοινωνική διάσταση της χρήσης της γλώσσας.
Το Τ.Ε. περιέχει ασκήσεις που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εµπεδώσουν όσα
επεξεργάστηκαν στο Β.Μ. (εµπέδωση γραµµατικών κανόνων, παραγωγή προφορικών
και γραπτών κειµένων) και πίνακες αυτοαξιολόγησηςµε τους στόχους της ενότητας,
όπου οι µαθητές καλούνται να σηµειώσουν τι έµαθαν σε αυτήν. Το εικονογραφικό
παρακείµενο αποτελείται από πρωτότυπες εικόνες, ψευδοεικόνες ή τεχνητές εικόνες
(δηµιουργήµατα της εικονογράφου) και πλαίσια-πίνακες (παραστατικές και
εννοιολογικές εικόνες) (Γρόσδος,2008).
Ο συνολικός διαθέσιµος χρόνος διδασκαλίας για το µάθηµα της γλώσσας είναι 261
ώρες και οι συγγραφείς (Γαβριηλίδου κ. συν., 2007στ.) προτείνουν την παρακάτω
κατανοµή: 146 ώρες για τη διδασκαλία του εγχειριδίου της γλώσσας, 36 ώρες για τη
διδασκαλία του Ανθολογίου και 79 ώρες για δραστηριότητες εκτός εγχειριδίου. (σ. 8).
Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα
Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν αφενός να διερευνήσει τον τρόπο που δοµείται η
κυρίαρχη αντίληψη για την Αναπηρία και αφετέρου να εξετάσει αν αποτυπώνεται ή
αναπαράγεται η στερεοτυπική απεικόνιση των αναπήρων µέσα από τα γλωσσικά
εγχειρίδια για τη Β΄ ∆ηµοτικού και ειδικότερα το Βιβλίο του Μαθητή, (Β.Μ.), το
Τετράδιο Εργασιών του Μαθητή, (Τ.Ε.) και το Εικονογραφηµένο Λεξικό Α’, Β’, Γ’
∆ηµοτικού.
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, η µελέτη της βιβλιογραφίας, καθώς και η έρευνα
των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η συγγραφή του υπό µελέτη
υλικού και των χαρακτηριστικών του οδήγησαν στα παρακάτω ερωτήµατα:
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Στη βάση ποιου µοντέλου συγκροτείται η αναπηρία σύµφωνα µε τους συγγραφείς;
Πώς αναγνωρίζεται η αναπηρία, ως κοινωνικό ζήτηµα ή στη βάση των ιατρικών και
ατοµικών προσεγγίσεων;
Καταφέρνουν οι συγγραφείς να αναπαραστήσουν µε τρόπο ρεαλιστικό την αναπηρία,
να µεταφέρουν την αναπηρική εµπειρία, µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια;
Προβάλλεται ένα µέρος του κόσµου που ζει το παιδί, το βοηθούν να ψηλαφίσει την
πραγµατικότητα;
Η λειτουργία των βιβλίων της Γλώσσας ως προς τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις,
στερεότυπα και προκαταλήψεις: ποιες είναι οι αναπαραστάσεις της ανάπηρης
ηρωίδας στα υπό µελέτη βιβλία; Αναπαράγουν ή αποδοµούν στερεότυπα και ποια;
Η ταυτότητα της ανάπηρης ηρωίδας συγκροτείται κύρια ή/και αποκλειστικά στη
βάση της αναπηρίας ή συσχετίζεται και µε άλλες όψεις της ζωής της, όπως η
κοινωνική της τάξη-θέση, το φύλο, η εθνική ταυτότητα, η παιδική ηλικία, κλπ.;
Το εικονογραφικό παρακείµενο προβάλλει ή αποκρύπτει την αναπηρική της
ταυτότητα; Συµβάλλει στην αποκάλυψη υπονοούµενων εννοιών και την ανάπτυξη
κριτικής σκέψης των παιδιών σε σχέση µε την αναπηρία;
Καθορισµός των τεχνικών ανάλυσης – συγκρότηση του συστήµατος κατηγοριών
Για την ανάλυση των δεδοµένων επιλέχθηκε η τεχνική της δόµησης, καθώς, συνιστά
τη βασικότερη τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου. (Μπονίδης, 2004). Η
δόµηση αποτελεί ένα από τα τρία ερευνητικά παραδείγµατα της ποιοτικής ανάλυσης
περιεχοµένου που πρότεινε ο Mayring (1983) (όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σ. 99):
τη «συγκεφαλαίωση», την «εξήγηση» και τη «δόµηση», µε την οποία επιχειρείται η
κατάδειξη συγκεκριµένων πτυχών του υλικού, η τοποθέτηση µιας διατοµής στο υλικό
και η αξιολόγηση του υλικού µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.
Καθορισµός των µονάδων ανάλυσης
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε ως µονάδα ανάλυσης το συνολικό κείµενο, αλλά
και οι ερωτήσεις κατανόησης, οι δραστηριότητες/ασκήσεις, τα σχέδια δράσης και το
εικονογραφικό παρακείµενο, εφόσον ο σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα
βασικά στοιχεία και τα µηνύµατα που το χαρακτηρίζουν. Σύµφωνα µε την Κυριαζή
(1999, σ. 290), η ανάγνωση του συνολικού περιεχοµένου οδηγεί στη µετέπειτα
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κατάταξή του στην κατηγορία που το αντιπροσωπεύει.
Συγκρότηση του συστήµατος κατηγοριών
Το σύστηµα κατηγοριών λοιπόν, βάσει του οποίου έγινε η ανάλυση στην παρούσα
έρευνα είναι το παρακάτω:
Α. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10 Μοντέλο αναπηρίας
11 ατοµικό/ιατρικό µοντέλο
12 κοινωνικό µοντέλο
13 άλλο
Β. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
20. Ο τρόπος απόδοσης της αναπηρίας
21. Ρεαλιστικός
22. Μη ρεαλιστικός
30. Προβλήµατα που προκύπτουν από την αναπηρική συνθήκη
31. Προσπελασιµότητα
32. Εκπαίδευση
33. Ρατσισµός από τον κοινωνικό περίγυρο/αρνητική αντιµετώπιση
34. Θετική αντιµετώπιση
35. ∆εν εµφανίζονται προβλήµατα που να συνδέονται µε την αναπηρία
Γ. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
40. Ο τρόπος απεικόνισης της αναπηρίας
41. Απαλλαγµένος από στερεότυπα
42. Στερεοτυπικός
50. Το είδος της απεικόνισης του χαρακτήρα
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51. Του καλού και υποµονετικού
52. Του ουδέτερου
53. Του βάρους για την οικογένεια του ήρωα
54. Του ατόµου που προκαλεί οίκτο
55.Του περιθωριοποιηµένου
56. Του ατόµου που συµµετέχει και τα καταφέρνει
60. Η θέση της ηρωίδας στο βιβλίο σε σχέση µε τους άλλους ήρωες
61. Βασικός χαρακτήρας
62. ∆ευτερεύων χαρακτήρας
70. Ο ρόλος της
71.Πρότυπος
72.Αδιάφορος
73.Αντι-πρότυπο
80. Η αναπηρία χωρίς στερεοτυπικές αναπαραστάσεις
∆. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΗΣ ΗΡΩΙ∆ΑΣ
90. Συγκρότηση κοινωνικής ταυτότητας
91. Η αναπηρία2ως βασικό στοιχείο συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας
92. Η βλάβη2ως βασικό στοιχείο συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας
93. Συγκρότηση της κοινωνικής ταυτότητας στη βάση άλλων πτυχών της ανθρώπινης
εµπειρίας
Ε. ΕΙΚΟΝΕΣ
100. Προβάλλουν την αναπηρία ρεαλιστικά
101. Αποκρύπτουν/ωραιοποιούν την αναπηρία

138

Καθορισµός τεχνικής της ανάλυσης: πρότυπη δόµηση
Η δόµηση διακρίνεται σε τέσσερα ερευνητικά παραδείγµατα, στη «δόµηση
περιεχοµένου», στην «τυπική δόµηση», στην «πρότυπη δόµηση» και στην
«κλιµακοειδή δόµηση» (Μπονίδης, 2004). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
κρίθηκε σκόπιµο να αξιοποιηθεί το παράδειγµα της πρότυπης δόµησης. Σύµφωνα µε
αυτό το παράδειγµα, επιχειρείται ο εντοπισµός στο υπό µελέτη υλικό των
χαρακτηριστικότερων αναφορών από άποψη σηµασίας και η ακριβής περιγραφή
τους. «Πρότυπα» µπορεί να είναι πρόσωπα, σηµεία και γενικά χαρακτηριστικές
εκφράσεις στο υλικό, που καταγράφονται ως τέτοια βάσει της κατηγοριοποίησης. Πιο
συγκεκριµένα, µετά από την ποιοτική ανάλυση που προηγήθηκε και περιγράφηκε
στις προηγούµενες ενότητες, µελετήθηκαν προσεκτικά τα δελτία που αντιστοιχούσαν
σε

κάθε

(υπο-)κατηγορία

και

ορίστηκαν

οι

αναφορές

που

θεωρήθηκαν

αξιοσηµείωτες, ώστε να χαρακτηριστούν «πρότυπες». Στον χαρακτηρισµό αυτό
λήφθηκαν υπόψη τρία τουλάχιστον κριτήρια τα οποία, σύµφωνα µε τον Μπονίδη
(2004, σ.132) είναι: α) η ιδιαίτερα ακραία διατύπωση, β) το ιδιαίτερο θεωρητικό
ενδιαφέρον και γ) η µεγάλη συχνότητα. Η ανάδειξη των θεµάτων πλαισιώθηκε από
την παράθεση των άµεσων αναφορών, δηλαδή αυτούσιων χωρίων ή εικόνων από τα
υπό µελέτη βιβλία.
Αναλύσεις-ερµηνεία των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα ερευνητικά ερωτήµατα
Μοντέλο αναπηρίας. Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της Γλώσσας της Β’
∆ηµοτικού ως προς τον τρόπο που παρουσιάζει την αναπηρία, διαπιστώνεται σε
πρώτη ανάγνωση µια απόκλιση των αντιλήψεων που εκφράζονται στο Λεξικό σε
σχέση µε τα Βιβλία του Μαθητή (Β.Μ.) και τα Τετράδια Εργασιών (ΤΕ).
Οι συγγραφείς του λεξικού αντλούν από το θεωρητικό εκείνο µοντέλο που θέλει την
αναπηρία ως µια ελλειµµατική κατάσταση την οποία φέρει το άτοµο, όπως φαίνεται
ξεκάθαρα από τον ορισµό που δίνεται στο λεξικό: «ανάπηρος: όταν κάποιος δεν έχει
χέρια ή πόδια ή είναι τυφλός, είναι ανάπηρος. Όταν είσαι ανάπηρος, έχεις αναπηρία»
(Ευθυµίου κ. συν., 2007, σ. 34). Η αναπηρία θεωρείται ατοµικό ελάττωµα και
προσωπική τραγωδία καθώς συνδέεται µε τα ελλείµµατα, τις «ανωµαλίες» και τους
λειτουργικούς περιορισµούς του ατόµου που φέρει τη βλάβη. Ο ορισµός που δίνεται
βρίσκεται στον πυρήνα των ατοµικών/ιατρικών µοντέλων, τα οποία, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, προτείνουν µια µονοδιάστατη σύνδεση της αναπηρίας µε την
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«ελλειµµατική» φυσική κατάσταση του ατόµου και επικεντρώνονται στη σωµατική
βλάβη για την οποία µιλούν είτε µε βιολογικούς/ιατρικούς όρους, είτε θεωρώντας την
ως προσωπική τραγωδία. Η αναπηρία παρουσιάζεται ως µια φυσική κατηγορία και ως
ιατρικό περιστατικό, παρά ως κοινωνικό φαινόµενο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
την ερµηνεία που δίνεται στα λήµµατα κουτσός/ή/ό (όταν κάποιος είναι κουτσός, δεν
περπατάει καλά, γιατί πονάει το πόδι του ή γιατί είναι ανάπηρος, σ. 219) και
τυφλός/ή/ό (Ευθυµίου και συν. 2007, σ. 472), όπου στην πρώτη περίπτωση η
αναπηρία ταυτίζεται µε την απώλεια και τη βλάβη και στη δεύτερη περίπτωση δίνεται
ως συνώνυµο του τυφλού η λέξη στραβός, παραπέµποντας σε στερεοτυπικές
παραδοχές για την αναπηρία οι οποίες βασίζονται στην προκατάληψη.
Οι ορισµοί, ωστόσο, έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία, κυρίως επειδή η
νοηµατοδότηση τόσο των αντικειµένων, όσο και των κοινωνικών ζητηµάτων
προσδιορίζει τη συµπεριφορά των ανθρώπων προς αυτά, µε όρους που απορρέουν
από τις έννοιες που τους έχουν αποδοθεί. Στην περίπτωση που η αναπηρία οριστεί ως
τραγωδία, οι ανάπηροι θα θυµατοποιηθούν και θα αντιµετωπίσουν την αντίστοιχη
µεταχείριση, τόσο στην καθηµερινότητά τους όσο και σε επίπεδο κοινωνικής
πολιτικής. Εάν όµως η αναπηρία οριστεί ως κοινωνική καταπίεση, οι ανάπηροι θα
αντιµετωπιστούν ως καταπιεσµένη κοινωνική οµάδα, αντίληψη που συνεπάγεται
αντίστοιχες κοινωνικές πολιτικές. Η ανάδυση της «πολιτικής των µειονοτήτων»
ανέδειξε την ανάγκη για επαναδιατύπωση του ορισµού των προβληµάτων σε νέα
βάση, έτσι ώστε να αναδειχτούν οι προκαταλήψεις που φέρει η γλώσσα
κατασκευάζοντας σε κάποιο βαθµό το πρόβληµα. Οι οµάδες των διαφόρων
µειονοτήτων αντικατέστησαν τις τελευταίες δεκαετίες την παλιά ορολογία µε
ορισµούς που πρόβαλαν µια θετική εικόνα. Σε ευθυγράµµιση µε αυτήν τη λογική, οι
ανάπηροι µέσα από τα κινήµατά τους αµφισβήτησαν τη χρήση της γλώσσας που ήταν
προσβλητική (σακάτης, κλπ.) ή αποπροσωποποιούσε (ο αποκλίνων, ο τυφλός κλπ.)
(Oliver, 2009 · Oliver&Barnes, 2012).
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ηλικία των
παιδιών στα οποία απευθύνεται το λεξικό δεν
επιτρέπει πολυπλοκότερες ερµηνείες. Ωστόσο,
εξίσου απλά θα µπορούσε να ερµηνευθεί η
Β.Μ., τ.Α’, σελ. 10

αναπηρία µε τρόπο που να καθιστά σαφές ότι

ανάπηρος δεν είναι κάποιος που φέρει ένα σωµατικό έλλειµµα, αλλά «ο άνθρωπος
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χωρίς χέρια ή πόδια», κλπ. που παρεµποδίζεται στη ζωή του εξαιτίας της κοινωνικής
οργάνωσης, εισάγοντας έτσι την αντίληψη της αναπηρίας ως κοινωνικού ζητήµατος.
Πχ. Όταν έναν άνθρωπο τον λυπούνται, τον αποφεύγουν, τον κοροϊδεύουν οι άλλοι
επειδή δεν έχει χέρια ή πόδια ή δεν βλέπει, τον κάνουν ανάπηρο, κλπ. Ή όταν ένας
άνθρωπος κινείται µε αµαξίδιο και δεν υπάρχουν ράµπες στα πεζοδρόµια για να
περάσει, τότε γίνεται ανάπηρος.
Από την άλλη µεριά, η συγγραφική οµάδα των Β.Μ. και Τ.Ε. επέλεξε να επιτελέσει
το πολιτικά ορθό καθήκον της αναφοράς στη διαφορετικότητα, τοποθετώντας στην
οµάδα των σταθερών ηρώων οι οποίοι δρουν σε διαφορετικές επικοινωνιακές
περιστάσεις (Γαβριηλίδου κ. συν., 2007στ., σ. 5) και ένα κορίτσι, τη Γαλήνη, το οποίο
κινείται µε αναπηρικό αµαξίδιο, χωρίς ωστόσο να επιδιώξει καµία περαιτέρω
αναφορά στην αναπηρία. Η αναπηρία της ηρωίδας υπάρχει αυτοτελώς, έξω από κάθε
κοινωνικό ή ιατρικό συµφραζόµενο, ενώ εµφανίζεται ως µια συγκυριακή κατάσταση
η οποία δεν επιδιώκεται να ερµηνευτεί ή να συσχετιστεί ούτε µε ιατρικές
παραµέτρους και πολύ περισσότερο µε τον κοινωνικό παράγοντα.
3.

Η απόσταση την οποία κρατούν οι συγγραφείς των Β.Μ. και των Τ.Ε. από την

ερµηνεία της αναπηρίας τους εµποδίζει να την αναπαραστήσουν µε τρόπο
ρεαλιστικό, να µεταφέρουν την αναπηρική εµπειρία µέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια. Ο τρόπος που προβάλλεται η αναπηρία δεν βοηθά τους/τις µαθητές/τριες
να ψηλαφίσουν την πραγµατικότητα των αναπήρων. Η ανάπηρη ηρωίδα δεν φαίνεται
να συναντά σε καµία περίπτωση εµπόδια που συγκροτούν την αναπηρική συνθήκη. Η
οργάνωση του χώρου, αν και δεν φαίνεται πουθενά να έχει γίνει κάποια σχετική
προσαρµογή, δεν αποτελεί εµπόδιο στην καθηµερινότητα της Γαλήνης. Οι τρέχουσες
κοινωνικές σχέσεις, όπως και το περιβάλλον, φαίνεται ότι αποτελούν την ιδανική
συνθήκη για έναν ανάπηρο άνθρωπο και άρα, κανενός είδους αλλαγή ή παρέµβαση
δεν χρειάζεται. Η προσπελασιµότητα του δοµηµένου χώρου δεν απασχολεί τη
συγγραφική οµάδα. Το παιδί εµφανίζεται να κυκλοφορεί ανεµπόδιστα µε το αµαξίδιο
σε δηµόσιους χώρους οι οποίοι δεν διαθέτουν κεκλιµένα επίπεδα ή οποιαδήποτε άλλη
υποδοµή. Το εύλογο ερώτηµα που συχνά προκαλείται: µα πώς έφτασε η Γαλήνη ως
εδώ χωρίς να πέσει; αιωρείται αναπάντητο. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εικόνα στη
σελ.10, Β.Μ., τ.Α’, όπου η Γαλήνη περιµένει µαζί µε τους φίλους της σε πεζοδρόµιο
χωρίς ράµπα, µπροστά στη διάβαση, προφανώς να περάσει το δρόµο.
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Καµία αναφορά δεν γίνεται
στα βιβλία σε αντιλήψεις,
στάσεις ή συµπεριφορές του
κοινωνικού

περίγυρου

οι

οποίες εκφράζουν ρατσισµό
απέναντι

στην

ανάπηρη

ηρωίδα. Η συµπεριφορά των
γύρω
Β.Μ., τ.Α’, σελ.76

της

είναι

σχεδόν

υποδειγµατική.

Η

Γαλήνη

δεν

σε

καµία

έρχεται

περίπτωση αντιµέτωπη µε τον οίκτο, την περιέργεια, την αδιαφορία ή άλλες στάσεις
ή συµπεριφορές που θα µπορούσαν να της προκαλέσουν αρνητικά συναισθήµατα.
Ωστόσο, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η ηρωίδα δεν εκδηλώνει ούτε
κάποια θετική ανταπόκριση στην αναπηρία. Σε όλα τα εγχειρίδια φαίνεται να τηρείται
µια απόσταση ασφαλείας από το ζήτηµα της αναπηρίας και από ό,τι θα µπορούσε να
παραπέµπει έστω και ως υπόνοια σε αυτό.
Η εκπαίδευση της Γαλήνης προφανώς πραγµατοποιείται σε ιδανικές συνθήκες.
Καµία εικόνα ή κείµενο δεν αξιοποιείται προκειµένου να υποψιάσει τους/τις
µαθητές/τριες για τα προβλήµατα που συνήθως συναντούν τα παιδιά/χρήστες
αµαξιδίου στα σχολεία.
Η απόσταση που τηρείται από το ζήτηµα της αναπηρίας µαρτυρά την ανάγκη των
συγγραφέων να εξωραΐσουν µια δυσάρεστη κατάσταση, καθώς κάποιες φορές
φτάνουν στην απόλυτη, σχεδόν επιδεικτική, αγνόηση ακόµα και του σωµατικού
ελλείµµατος. Αρκετά είναι τα παραδείγµατα των κειµένων ή των ασκήσεων που δεν
παίρνουν υπόψη την αναπηρική ταυτότητα της Γαλήνης. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
α)Στο Β.Μ., τ. Α’, σ. 76διαβάζουµε: «Οι τέσσερις
φίλοι σε ευχαριστούν που τους βοήθησες να λύσουν
τα αινίγµατα. Ξεκίνησαν µόλις βγήκε το φεγγάρι,
ακολούθησαν τα χελιδόνια και περπάτησαν ώσπου
να

λιώσουν

ο

καθένας

δύο

ζευγάρια

παπούτσια…». Η αναπηρία της Γαλήνης δεν
Τ.Ε., τ.Α‘, σελ. 60

φαίνεται να εµπόδισε το ταξίδι των τεσσάρων
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παιδιών. Στο κείµενο δεν υπάρχει αναφορά στη
Γαλήνη, που κινείται µε αµαξίδιο. Είναι κι αυτή
ένα από τα παιδιά που έλιωσαν δυο ζευγάρια
παπούτσια.
β)Τ.Ε., τ. Α’, σ. 60:Στην άσκηση αντιστοίχισης
3. οι µαθητές/τριες καλούνται να ενώσουν κάθε
πινακίδα µε αυτό που αποφασίζουν να κάνουν η
Β.Μ., τ.Α’, σελ. 41

Γαλήνη και ο Λουκάς µόλις τη διαβάσουν. Για

την πινακίδα µε την ένδειξη «ΑΣΑΝΣΕΡ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» τα παιδιά
αποφασίζουν να ανεβούν από τις σκάλες. Αγνοείται επιδεικτικά η αναπηρία. Το
αµαξίδιο προφανώς θεωρείται ως αξεσουάρ το οποίο επιλεκτικά χρησιµοποιείται από
την ηρωίδα κατά το δοκούν. Μπορεί ελεύθερα να επιλέγει κάθε φορά αν θα
χρησιµοποιήσει τη σκάλα εναλλακτικά του
ασανσέρ. Παρόλο που η άσκηση θα
µπορούσε να αποτελέσει έναυσµα για
προβληµατισµό και συζήτηση στην τάξη
σχετικά µε την προσβασιµότητα των
κτιρίων, δεν αξιοποιείται σε αυτή την
κατεύθυνση.
Τ.Ε., τ. Β’, σελ.65

γ)Τ.Ε., τ. Β’, σ. 65:Τα τέσσερα παιδιά της
παρέας απλώνουν ένα λευκό χαρτί στο πάτωµα για να κάνουν µια οµαδική ζωγραφιά.
Αγνοείται και πάλι η αναπηρία. Πώς ζωγραφίζει στο πάτωµα η Γαλήνη; ∆εν
αναφέρεται καµία προσαρµογή της δραστηριότητας, ώστε να µπορεί να συµµετέχει
ανεµπόδιστα και η ανάπηρη ηρωίδα. Προφανώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας,
καθώς η Γαλήνη είναι χρήστρια αµαξιδίου βέβαια, αλλά για κάποιον απροσδιόριστο
λόγο, τίποτα στο περιβάλλον δεν την εµποδίζει να κάνει ό,τι και τα υπόλοιπα παιδιά
που δεν χρησιµοποιούν αµαξίδιο. Συνεπώς, η εύρυθµη λειτουργία της τάξης είναι
δεδοµένη. Το περιβάλλον και η διδασκαλία δεν χρειάζονται καµία προσαρµογή, ώστε
να µη λειτουργούν αναπηροποιητικά για την ηρωίδα.
Αρκετές ακόµα είναι οι περιπτώσεις όπου θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι εικόνες,
οι ασκήσεις ή τα κείµενα των εγχειριδίων, προκειµένου να δώσουν το ερέθισµα για
µια συζήτηση στην τάξη η οποία να εισάγει τα παιδιά σε ζητήµατα της αναπηρίας
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µέσα από την οπτική των κοινωνικών µοντέλων. Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται ούτε µια
φορά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µεταξύ άλλων, αποτελεί το κείµενο και το
απόσπασµα από το παραµύθι του Τζιάνι Ροντάρι: «Παραµύθια από το Τηλέφωνο»,
στη σελίδα 18 του Β.Μ., τ. Α’, τα οποία θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο
για µια συζήτηση για τα ζητήµατα προσβασιµότητας. Κάτι τέτοιο όµως, δεν
προτείνεται µε κάποιο τρόπο από τη συγγραφική οµάδα.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την εικόνα της σ. 41, (τ. Α’, Β.Μ.), στην οποία βλέπουµε τα
παιδιά να επισκέπτονται ένα σουπερµάρκετ. Στη Γαλήνη έχει ανατεθεί το καθήκον
της ανάγνωσης της λίστας µε τα ψώνια, ενώ τα άλλα παιδιά παίρνουν από τα ράφια
αυτά που είχαν σηµειώσει στη λίστα τους. Η εικόνα θα µπορούσε να δώσει µια καλή
ευκαιρία για αναφορά στη δυσκολία που προκαλεί στους χρήστες αµαξιδίου η
συγκεκριµένη τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια.
Ανάµεσα σε αρκετές άλλες, ενδεικτική της απόστασης
που τηρείται από τα ζητήµατα της αναπηρίας είναι και η
εικόνα η οποία παρουσιάζει τη Γαλήνη µπροστά σε έναν
πίνακα ανακοινώσεων να διαβάζει µια ανακοίνωση του
σχολείου της (Β.Μ.,τ .Β’, σ. 16).Η εικόνα θα µπορούσε
να συνοδεύεται από κάποιο, έστω υπαινικτικό, σχόλιο
για τη σωστή τοποθέτηση του πίνακα µε τρόπο που να
Β.Μ.; τ.Β’, σελ.16

καθιστά αναγνώσιµες τις ανακοινώσεις από όλα τα
παιδιά του σχολείου. Ούτε αυτή η ευκαιρία
αξιοποιείται από τη συγγραφική οµάδα.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα όµως της
αντιµετώπισης της αναπηρίας ως µη υπάρχουσας
αποτελεί ο διάλογος στην 6η υποενότητα της 8ης
ενότητας (Β.Μ., σ. 76 τ. Α’). Παρόλο που οι
συγγραφείς προτείνουν στο Βιβλίο του ∆ασκάλου
ότι «ο εκπαιδευτικός µπορεί […] να εκµεταλλευτεί
την ευκαιρία και να συζητήσει µε τα παιδιά για

Β.Μ., σελ. 76 τ.Α’

έννοιες όπως η ισότητα, η ειρήνη, το δικαίωµα στην
εκπαίδευση

κτλ.»

Γαβριηλίδου

κ.

συν.,

2007στ.σελ.28-29), ο προτεινόµενος διάλογος δεν εµπλέκει καθόλου ανάπηρα, παρά
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µόνο παιδιά µε διαφορετική φυλετική προέλευση: «…Παιδιά µαύρα και λευκά, παιδιά
µε µαλλιά ξανθά και καστανά, παιδιά µε
µάτια σκιστά ή αµυγδαλωτά…». Οι
έννοιες όπως

«η ισότητα, […]

το

δικαίωµα στην εκπαίδευση», τις οποίες
Β.Μ. τ.Γ’, σελ. 18

προτείνουν

προς

συγγραφείς

εξ

συζήτηση
αφορµής

οι
του

συγκεκριµένου διαλόγου, µάλλον θεωρείται ότι συνιστούν προβλήµατα µόνο για τα
παιδιά διαφορετικής φυλετικής ταυτότητας, ενώ η κοινωνική κατηγορία των
ανάπηρων παιδιών παραµένει για µια ακόµα φορά άθικτη. Και παρά το γεγονός ότι
στην εικόνα που συνοδεύει τον διάλογο η Γαλήνη απεικονίζεται στο αµαξίδιό της και
θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως ερέθισµα που θα πυροδοτούσε µια συζήτηση στην
τάξη για τα δικαιώµατα και των
ανάπηρων παιδιών, δεν παρατηρούµε
καµία σχετική νύξη.
Πιθανόν η συγγραφική οµάδα να θέλει
να

αποφύγει

τις

αναφορές

στην

αναπηρία για να µην προκαλέσει
συναισθήµατα

οίκτου

στα

παιδιά.

Καταφεύγει λοιπόν σε µία τακτική εξιδανίκευσης της αναπηρίας που φτάνει στα όρια
του εξωπραγµατικού, κλείνοντας τα µάτια στο προφανές. Αποφεύγοντας να υποδείξει
τις αναπηροποιητικές πρακτικές που καθιστούν ανάπηρους τους ανθρώπους µε
κάποιο σωµατικό έλλειµµα, καταλήγει να αγνοεί το ίδιο το σωµατικό έλλειµµα.
Φαίνεται σαν να φοβάται να αγγίξει αυτό που πονάει. Η αντίληψη που θεωρεί ότι η
αυτονόητη απόκριση στην αναπηρία είναι ο οίκτος, συνταυτίζει την αναπηρία µε την
«προσωπική τραγωδία» και βρίσκεται στο επίκεντρο των ατοµικών/ιατρικών
προσεγγίσεων της αναπηρίας. Οι συγγραφείς θέλοντας να παρουσιάσουν την
ανάπηρη ηρωίδα ως ισότιµη µε τα άλλα παιδιά της παρέας, ώστε το ενδιαφέρον των
µαθητών/τριών να µην επικεντρωθεί στη βλάβη, την τοποθετούν στο φάσµα της
«κανονικότητας», την οποία προφανώς αποδέχονται. Η Γαλήνη κινείται αυτόνοµα,
όπως και τα άλλα παιδιά, δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, δεν παρεµποδίζεται η
συµµετοχή της στην κοινωνική ζωή από τίποτα και από κανέναν.
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4.

Καθώς η αναπηρική ταυτότητα της Γαλήνης δεν προβάλλεται µε κανέναν

άλλο τρόπο, πέρα από την απεικόνισή της ως χρήστριας αµαξιδίου, το ρίσκο της
αναπαραγωγής στερεοτύπων αποφεύγεται µε επιτυχία από τη συγγραφική οµάδα.
Η αναπηρία εισάγεται βέβαια στα εγχειρίδια µε την κυρίαρχη αναπαράσταση της
ηρωίδας σε αναπηρικό αµαξίδιο, εικόνα η οποία ταυτίζεται
στερεοτυπικά µε κάθε µορφή αναπηρίας, ωστόσο θα µπορούσε να
υποστηριχθεί ότι η συγκεκριµένη επιλογή εξυπηρετεί την ανάγκη
για

παραστατική

παρουσίαση

της

αναπηρίας,

εύκολα

αναγνωρίσιµης από τους/τις µαθητές/τριες. Εξάλλου, σε πολύ λίγες εικόνες φαίνεται
το αµαξίδιο, ενώ στις περισσότερες η Γαλήνη εµφανίζεται µόνο σε κοντινή ή µεσαίακοντινή απεικόνιση, σε σηµείο που κάποιες φορές να ξεχνά ο/η µαθητής/τρια ότι η
Γαλήνη είναι ανάπηρο παιδί. Επίσης, κανένα από τα κείµενα των βιβλίων δεν
αναφέρεται, ούτε καν υπαινικτικά, στη χρήση του αναπηρικού αµαξιδίου από την
ηρωίδα.
Η απεικόνιση της Γαλήνης ακολουθεί την πεπατηµένη της ουδετερότητας. Ούτε τα
κείµενα, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν διαπραγµατεύονται το ζήτηµα της αναπηρίας,
ούτε οι εικόνες είναι φορτισµένα θετικά ή αρνητικά. Τα µέλη της κοινότητας
αντιµετωπίζουν τη Γαλήνη όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας, χωρίς αναφορές
ή σχόλια για την αναπηρία της. Η αναπηρία, στις λίγες φορές που αποκαλύπτεται
µέσα από την εικονογράφηση, παρουσιάζεται ως µία ακόµα ανθρώπινη κατάσταση.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εικόνα στο Β.Μ. (τ. Γ’, σ. 18), όπου όλη η
παρέα, στο δρόµο για το σχολείο, συζητάει για τα κείµενα που θα βάλουν στην
εφηµερίδα τους. Βλέπουµε τη Γαλήνη στο αµαξίδιο να προχωράει µαζί µε τους
φίλους της.
Η Γαλήνη δεν ανταποκρίνεται στα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που συνήθως
συνδέονται µε την αναπηρία. ∆εν προκαλεί οίκτο, δεν είναι περιθωριοποιηµένη, δεν
είναι η «ηρωίδα της ζωής» που µε υποµονή, επιµονή και θάρρος κατορθώνει το
ακατόρθωτο. Η αναπηρία εµφανίζεται ως συµπτωµατικό και όχι ως κυρίαρχο
χαρακτηριστικό

της.

Το

ενδιαφέρον

επικεντρώνεται

κυρίως

σε

ζητήµατα

καθηµερινότητας. Η ηρωίδα ζει µια συνηθισµένη ζωή, ενώ η αναπηρία της όχι µόνο
δεν εµφανίζεται στερεοτυπικά, αλλά δεν εµφανίζεται καθόλου, πέρα από τις εικόνες
στις οποίες τη βλέπουµε στο αµαξίδιο.

146

Η θέση της στα εγχειρίδια είναι ισότιµη
µε αυτή των άλλων παιδιών της παρέας,
τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Της
δίνεται ρόλος σε όλα τα είδη λόγου και
κειµένων, περιγραφικά, αφηγηµατικά,
επεξηγηµατικά,

επιχειρηµατολογικά,
Τετρ. Εργασιών, τΑ’, σελ. 36

κείµενα που δίνουν οδηγίες, όπως γίνεται
και µε τους άλλους τρεις ήρωες.

Ο ρόλος της δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτόν των
άλλων παιδιών, είναι πρότυπος. Πάντα καλοσυνάτη,
διατηρεί µια ήρεµη έκφραση στο πρόσωπο, η οποία
δεν φανερώνει καµία ιδιαίτερη συναισθηµατική
έξαρση. Είναι καλό παιδί, όπως και οι άλλοι,
καθόλου άτακτη. Είναι ευγενική, καλή µαθήτρια,
Βιβλίο Μαθητή, τ.Β’, σελ.71

διαβάζει

εξωσχολικά

βιβλία

και

διατηρεί

αλληλογραφία µε τον παραδοσιακό τρόπο, παρόλο
που είναι και ψηφιακά ενήµερη. Θα λέγαµε ότι ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις
κοινωνικές νόρµες του «ιδανικού» παιδιού.
Η τήρηση της απόστασης από το ζήτηµα της αναπηρίας σίγουρα εξασφαλίζει την
αποφυγή του ολισθήµατος της αναπαραγωγής στερεοτύπων. Ωστόσο, η τακτική αυτή
δεν βοηθά καθόλου στην αποδόµηση τους, καθώς η συστηµατική προσπάθεια για την
εξάλειψη της άγνοιας, δηλαδή της έλλειψης πληροφοριών ή παροχής λανθασµένων
πληροφοριών οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία
στερεοτύπων (Χαντζή, 2005) παραµένει στο
περιθώριο της µαθησιακής διαδικασίας.
Β.Μ., τ.Β’, σελ.40

5.

Η

συγγραφική

οµάδα

δεν

διαπραγµατεύεται τη συγκρότηση της
ταυτότητας της Γαλήνης ούτε στη βάση
του ελλείµµατος, ούτε στη βάση της
Β.Μ.. τ.Β’, σελ.64

αναπηρίας
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Η

σωµατική

βλάβη

δεν

εµφανίζεται ως βασικό χαρακτηριστικό,
χαρακτηριστικό η αναπηρία δεν φαίνεται να β
βιώνεται από
την ηρωίδα ως εξατοµικευµένη εµπειρία, µάλλον δεν φαίνεται να βιώνεται καθόλου,
ούτε βέβαια υπάρχουν στα εγχειρίδια αναφορές οι οποίες να υποδεικνύουν την
αναπηρία ως προσωπική τραγωδία.
τραγωδία Όµοια, καθώς η αναπηρία δεν εµφανίζεται ως
κύρια ιδιότητα της προσωπικότητας της Γαλήνης, και άρα η κοινωνική της ταυτότητα
δεν συγκροτείται σε αυτή τη βάση, η συγγραφική οµάδα στέκεται αδιάφορα απέναντι
στον αποκλεισµό και την ανισότητα που συνδέεται µε την αναπηρία.
Αφήνοντας στην άκρη την αναπηρία,
αναπηρία η συγγραφική οµάδα δηµιουργεί το χαρακτήρα
της Γαλήνης όµοια µε των υπόλοιπων παιδιών της παρέας. Συσχετίζει την κοινωνική
τους ταυτότητα περισσότερο µε την παιδική ηλικία και µάλλον όπως αυτή γίνεται
κατανοητή ως βιολογικό χαρακτηριστικό,
χαρακτηριστικό παρά µε κάποια άλλη πτυχή της κοινωνικής
τους εµπειρίας. Οι ήρωες και ανάµεσά τους και η Γαλήνη
Γαλήνη, δεν φαίνεται να
διαφοροποιούνται ούτε ως προς την κοινωνική τάξη, το φύλο
φύλο, τη θρησκεία,
θρησκεία τη
νοητική ή τη σωµατική τους κατάσταση. Τα παιδιά είναι όλα ευσυνείδητοι/ες
ευσυνείδητοι
µαθητές/τριες, µέλη κάποιων οικογενειών, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των οποίων
δεν διαφαίνονται.
6.

Ως προς την τοποθέτηση της φιγούρας της ανάπηρης ηρωίδας, το µέγεθος και

την εκφραστικότητά της
της, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι εικόνες δεν
προβάλλουν την αναπηρία ρεαλιστικά,
ρεαλιστικ αλλά αντίθετα επιχειρούν να την αποκρύψουν
ή και κάποτε να την ωραιοποιήσουν
ωραιοποιήσουν. Είναι πολύ λίγες οι φορές που απεικονίζεται
ολόκληρος ο χαρακτήρας, που βλέπουµε δηλαδή τη Γαλήνη στο αναπηρικό αµαξίδιο,
το οποίο λειτουργεί ως η αποκλειστική ένδειξη
της αναπηρίας. Οι περισσότερες απεικονίσεις
είναι µεσαίες, µεσαίες-κοντινές
κοντινές ή πολύ κοντινές,
όπου ο αναγνώστης βλέπει µόνο το πάνω µέρος
του κορµού ή µόνο το κεφάλι της ανάπηρης
ηρωίδας, ενώ το αµαξίδιο µοιάζει να έχει
εξαφανιστεί για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο,
αφήνοντας τον υποψιασµένο αναγνώστη να αναρωτιέται κάποιες φορές πώς είναι
δυνατόν να µην πέφτει η Γαλήνη και επιπλέον, αποδίδοντας και µε αυτόν τον τρόπο
στο αµαξίδιο τη λειτουργία του αξεσουάρ. Χαρακτηριστική µεταξύ άλλων,
άλλων είναι η
εικόνα στο Β.Μ., τ. Β’, σ.
σ 62, όπου η Γαλήνη βρίσκεται πίσω από ένα τραπέζι µαζί
µε τους φίλους της
της, ενώ το µέρος του αµαξιδίου που θα αναλογούσε στη
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συγκεκριµένη απεικόνιση δεν φαίνεται. Όµοια, στη σ. 35, ττ. Α’, του Β.Μ. τη
βλέπουµε να κάθεται αφύσικα άνετα σε ένα κάθισµα χωρίς πλάτη,
πλάτη χωρίς να
ακουµπάει ή να στηρίζεται πουθενά,
πουθενά ίσως σε µια ακόµα προσπάθεια ωραιοποίησης
της αναπηρίας.

Όπως υποστηρίζει και ο Γρόσδος,
Γρόσδος οι εικόνες δεν κινητοποιούν τους µαθητές/τριες
µαθητές
στην κατασκευή νοηµάτων και στην αναζήτηση υπονοούµενων εννοιών (Γρόσδος,
2008, σ. 193). Ειδικότερα στην περίπτωση της απεικόνισης της αναπηρίας,
αναπηρίας η
εικονογράφηση φαίνεται ότι προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε συσχέτιση της
αναπηρίας τόσο µε τις ιατρικές και πολύ περισσότερο, µε τις κοινωνικές της
προεκτάσεις. Αν κάποιες φορές απεικονίζεται η Γαλήνη µε το αµαξίδιό της
προκαλώντας συνειρµούς που µπορεί να συνδέονται µε το σωµατικό έλλειµµα
έλλειµµα, σε
καµία περίπτωση οι εικόνες δεν επιχειρούν να υποψιάσουν τους µαθητές
µαθητές/τριες
τριες για την
κοινωνική πραγµατικότητα των χρηστών αµαξιδίου. Η στάση της απόστασης τηρείται
και εδώ απαρέγκλιτα.
Συµπερασµατικά
Οι συγγραφείς των υπό µελέτη εγχειριδίων αφήνουν το ζήτηµα της αναπηρίας χωρίς
καµία επεξεργασία
επεξεργασία. Το αντιµετωπίζουν περίπου ως ταµπού
ταµπού. Και αυτό οδηγεί
αναπόφευκτα στην υπόθεση ότι θεωρούν την αναπηρία ζήτηµα που εγείρει µόνο
αρνητικές συνδηλώσεις ή κατά δηλώσεις, οι οποίες δεν πρέπει να επηρεάσουν
αρνητικά τα παιδιά
παιδιά. Αποφεύγοντας να αγγίζουν αυτό που θεωρούν ότι «πονάει»,
αφήνουν στο απυρόβλητο τις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές και τον πολιτισµικό
παράγοντα που καθιστούν ανάπηρους τους ανθρώπους µε κάποιες φυσικές διαφορές
και περιορισµούς
περιορισµούς. Ασφαλώς,
Ασφαλώς θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αποφυγή της
αναπαραγωγής στερεοτύπων και συναισθηµατικών φορτίσεων, όπως και η
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προσπάθεια για απόδοση στην ανάπηρη ηρωίδα ισότιµου ρόλου µε αυτόν των άλλων
παιδιών αποτελεί θετική εξέλιξη των αναπαραστάσεων της αναπηρίας. Ωστόσο, αυτό
δεν αρκεί από µόνο του για την ανάδειξη της αναπηρίας ως κοινωνικού και πολιτικού
ζητήµατος, ούτε µπορεί να συµβάλλει στην αποδόµηση ή την άµβλυνση των
στερεοτύπων που τη συνοδεύουν.
Οι αυθεντικές απεικονίσεις που επικεντρώνονται στην παρουσίαση αναπήρων και στη
συµµετοχή τους σε καθηµερινές δραστηριότητες θεωρούνται αναγκαίες από πολλούς
µελετητές. Η Dahl (1993) υποστηρίζει ότι οι ανάπηροι πρέπει να απεικονίζονται σε
ποικίλες καταστάσεις της καθηµερινότητάς τους και της εργασιακής τους ζωής, σε
συνθήκες όπου αναλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων και όχι απαραίτητα
επιδεικνύοντας υπερφυσικές επιδόσεις προκειµένου να επιτύχουν κοινωνικά και
επαγγελµατικά. Το πόσο ρεαλιστική απεικόνιση είναι βέβαια, η δόµηση ενός
ανάπηρου χαρακτήρα ο οποίος ζει µια «φυσιολογική» ζωή, κατά τα µέτρα του µη
ανάπηρου πληθυσµού, είναι ζήτηµα προς διερεύνηση, δεδοµένου ότι εκείνο που
συγκροτεί τα ανάπηρα άτοµα σε κοινωνική οµάδα και το οποίο επικαθορίζει και
µορφοποιεί την αναπηρική τους ταυτότητα είναι ακριβώς το αδιαµφισβήτητο γεγονός
των εµποδίων που αντιµετωπίζουν εξαιτίας του τρόπου οργάνωσης των κοινωνικών
σχέσεων και του πολιτισµικού τοπίου εντός του οποίου κινούνται, πλέον των
εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι υπόλοιπες κοινωνικές οµάδες. Σύµφωνα µε τον
Σκορδίλη (2006), η θετική εικόνα όπως οι ίδιοι οι φορείς των αναπήρων την έχουν
ορίσει, δεν είναι παρά η αληθινή καθηµερινή εικόνα του ενεργού ανθρώπου µε
αναπηρία, ο οποίος διεκδικεί ισότιµη πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώµατα και αγαθά
και αντιπαλεύει τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες που τον παρεµποδίζουν.
Η στερεοτυπική πρόσληψη της αναπηρίας η οποία ιατρικοποιεί, κηδεµονεύει,
ποινικοποιεί και τελικά απο-ανθρωποποιεί τους ανάπηρους µπορεί να ανατραπεί µόνο
εφόσον αναγνωριστεί και διερευνηθεί η συνθετότητα της αναπηρικής εµπειρίας και
της αναπηρικής ταυτότητας. Οι αναπαραστάσεις των αναπήρων πρέπει να παίρνουν
υπόψη τους ότι το γενικό κοινό έχει πολύ περιορισµένη γνώση για τους
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φραγµούς που εµποδίζουν τους ανάπηρους από
την πλήρη κοινωνική συµµετοχή. Οποιαδήποτε αναπαράσταση η οποία δεν
αντανακλά αυτή την εµπειρία είναι, κατά τον Barnes, χονδροειδώς ανακριβής, ενώ
συντελεί στη διάσωση των κοινωνικών φραγµών (Barnes,1992).
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Στην περίπτωση των υπό µελέτη βιβλίων ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Apple (2008,
σ. 163) για τα σχολικά εγχειρίδια, ότι δηλαδή, µπορεί να αναφέρονται και
προοδευτικά στοιχεία, ωστόσο αυτά δεν αναπτύσσονται σε βάθος, µε αποτέλεσµα η
κυριαρχία να διατηρείται µέσω του συµβιβασµού και της διαδικασίας της
«αναφοράς». Αυτή η περιορισµένη και αποµονωµένη αναφορά στοιχείων της
λιγότερο ισχυρής οµάδας δεν προσφέρει οποιαδήποτε ανάπτυξη της εικόνας του
κόσµου όπως φαίνεται από την οπτική γωνία των πιο αδύναµων, στην περίπτωσή µας
των αναπήρων. Η απουσία κοινωνικού προβληµατισµού και ειδικά σχετικά µε τα
ζητήµατα της αναπηρίας που ενδιαφέρουν αυτήν τη µελέτη, αποτελεί ένα από τα
ιδεολογικά χαρακτηριστικά των υπό µελέτη εγχειριδίων. Αυτό όµως συµβάλλει στην
διατήρηση της καταπίεσης των αναπήρων και εδώ βρίσκεται το καθήκον της κριτικής
παιδαγωγικής, να ξύσει το επίχρισµα και να αποκαλύψει ότι η τακτική της
ουδετερότητας έχει σαφές πρόσηµο. Όπως αναφέρει και ο Freire: «όταν νίπτει κανείς
τας χείρας του σε µια σύγκρουση µεταξύ ισχυρών και αδυνάτων, δεν σηµαίνει ότι
µένει ουδέτερος, σηµαίνει ότι παίρνει το µέρος των ισχυρών» (1985, σ.122). Η
κριτική παιδαγωγική, εντάσσοντας στα ενδιαφέροντά της πέρα από τα ζητήµατα
φύλου, φυλής και τάξης και τα ζητήµατα της αναπηρίας, έτσι όπως αυτά
προσεγγίζονται από τα κοινωνικά µοντέλα, θα µπορέσει να αναδείξει τις κοινωνικές
και οικονοµικές σχέσεις, όπως και τον πολιτισµικό παράγοντα που τοποθετούν σε
θέσεις υποτέλειας τα άτοµα µε κάποια βλάβη, καθιστώντας τα ανάπηρα.
Σηµειώσεις
[1]Ακολουθώντας την αντίληψη ότι η γλώσσα επηρεάζει και αντανακλά την
κατανόηση του κοινωνικού κόσµου, αλλά και ότι τα αίτια της αναπηρίας έχουν
κοινωνικές και πολιτικές βάσεις, στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται η ορολογία
ανάπηροι ή ανάπηρα άτοµα (disabled people) και όχι άτοµα µε αναπηρίες (people
with disabilities), καταρχήν επειδή ο δεύτερος όρος προϋποθέτει ότι η αναπηρία είναι
ιδιοκτησία του ατόµου και όχι ιδιότητα της κοινωνίας. Ο όρος αναπηρία αναφέρεται
σε αυτή την περίπτωση σε µια ιατρική συνθήκη. Επίσης, η µονοδιάστατη σύνδεση
της αναπηρίας µε τη βλάβη θέτει στο περιθώριο τις συνέπειες των θεσµικών
διακρίσεων των ανάπηρων ατόµων -φτώχεια, εξάρτηση, κοινωνική αποµόνωση- και
κατ’ επέκταση και την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή. Επιπλέον, η χρήση του όρου
«άτοµα µε αναπηρία» συνιστά καταφανή άρνηση και υπονόµευση της ταυτότητας της
αναπηρίας. Αντίθετα ο όρος «ανάπηρος» ή «ανάπηρα άτοµα» υποδεικνύει και ορίζει
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την ταυτότητα του ατόµου και έχει υιοθετηθεί από το κίνηµα των αναπήρων,
τουλάχιστον στη Βρετανία (Barnes, 1992). Παρόλα αυτά, παραµένει αποδεκτή η θέση
ότι η ανισότητα δεν είναι ζήτηµα «τίτλου», αλλά ουσίας και ότι η αναπηρία
χρειάζεται άλλη προσέγγιση και όχι άλλο ονοµατικό µανδύα. Επίσης, για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν, η µεταφορά των όρων από τα αγγλικά κείµενα ακολουθεί το
µεταφραστικό παράδειγµα του βιβλίου «Αναπηρία και Πολιτική», όπου ο όρος
disablement ερµηνεύεται ως αναπηροποίηση, ο όρος disablism ως µισαναπηρισµός, ο
όρος disablingsociety ως αναπηροποιητική κοινωνία και ο όρος disablingbarriers ως
αναπηροποιητικοί φραγµοί (Καραγιάννη, 2009).
[2]Σύµφωνα µε τους ορισµούς που έδωσε η UPIAS στις λέξεις αναπηρία και βλάβη
και όπως αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος αυτής της µελέτης.
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Περίληψη
Η κρίση που ξέσπασε το 2007 στην Αµερική, άφησε και συνεχίζει να αφήνει το στίγµα
της διεθνώς, επιφέροντας δραµατικές αλλαγές σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η ύφεση, η λιτότητα και οι µειώσεις του προϋπολογισµού έχουν
οδυνηρές

επιπτώσεις

στον

τοµέα

της

εκπαίδευσης,

αναπροσαρµόζοντας

τα

χαρακτηριστικά της κρατικής παιδαγωγικής και διαστρέφοντας το χειραφετητικό ρόλο
που θα όφειλε να έχει. Οι δραµατικές περικοπές των δαπανών για την εκπαίδευση, η
εξαθλίωση των εκπαιδευτικών από µισθολογική άποψη, οι συγχωνεύσεις σχολείων, οι
ελάχιστοι ως µηδενικοί διορισµοί, οι απολύσεις εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, η κατάργηση της µετεκπαίδευσης των δασκάλων, η προπαγάνδα από
κυβερνητικά στελέχη και καθεστωτικά media για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους
είναι µερικά µόνο στοιχεία που καταδεικνύουν το νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των
πολιτικών που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης,
λειαίνοντας το έδαφος για πιο βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα µε τη «συναίνεση» της
κοινωνίας. Με βάση τα παραπάνω τέθηκε ως στόχος της εισήγησης η διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών και των γονέων ενός ειδικού δηµοτικού σχολείου της
επαρχίας, αναφορικά µε τις επιπτώσεις της κρίσης. Το βασικό εργαλείο που
χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των προαναφερθέντων δεδοµένων ήταν ηµιδοµηµένες
συνεντεύξεις, µε στόχο την αναλυτικότερη, ουσιαστικότερη και σε βάθος κατανόηση και
αποκωδικοποίηση των αντιλήψεων των υποκειµένων της έρευνας.
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Λέξεις κλειδιά: κρίση, εκπαιδευτικοί, γονείς, νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Εισαγωγή
Στην περίοδο των «τριάντα ένδοξων χρόνων» µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η
ανωτερότητα του καπιταλισµού θεµελιωνόταν θεωρητικά στο «συνδυασµό της
οικονοµικής ανάπτυξης µε την καθιέρωση κράτους πρόνοιας» (Γρόλλιος, 2012).
Όπως δηλώνει ο Μανιάτης, «η υποτιθέµενη αιωνιότητα του καπιταλισµού βασιζόταν
στην ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται την οικονοµία και να προστατεύει
κοινωνικά τους πολίτες». Σήµερα όµως, βασίζεται στο ακριβώς αντίθετο, «στην
αποτελεσµατικότητα των αγορών, και τα οφέλη που προκύπτουν από την υποχώρηση
του κράτους, τον γενικευµένο ανταγωνισµό, και την έλλειψη βεβαιοτήτων και
προστασίας για µεγάλες κοινωνικές οµάδες» (Μανιάτης, 2009).
Η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας, όπως αυτή
εγκαινιάστηκε από τις αρχές του 1980, ως απάντηση του συστήµατος στην πτώση του
ποσοστού κέρδους και την κρίση της δεκαετίας του 1970, επέβαλε µια συγκεκριµένη
µορφή κοινωνικής και οικονοµικής ρύθµισης (Μανιάτης, 2009). Όπως επισηµαίνει ο
Γρόλλιος, µετά την εκλογική επικράτηση της Margaret Thatcher στη Βρετανία το
1979 και του Ronald Reagan στις Η.Π.Α. το 1980, οι οικονοµικοπολιτικές συνταγές
του νεοφιλελευθερισµού εξαπλώθηκαν διεθνώς (Γρόλλιος, 2012).
Τα ειδοποιά γνωρίσµατα της νεοφιλελεύθερης φάσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης
συνίστανται, σύµφωνα µε το Σταµάτη, στην εµπορευµατοποίηση αγαθών, που µέχρι
πρότινος προσφέρονταν διαµέσου του αναδιανεµητικού ρόλου του κράτους,
χρηµατοδοτούµενα από το δηµόσιο προϋπολογισµό, στη διευρυµένη αναπαραγωγή
των

καπιταλιστικών

σχέσεων

παραγωγής

στην

παγκόσµια

κλίµακα,

στην

ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων και αγαθών, στην αποδέσµευση του
κεφαλαίου από ελεγκτικά πλαίσια και κρατικές ρυθµίσεις και στην παγκοσµιοποίηση
της ανέχειας και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο (Σταµάτης, 2005).
Τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήµατα εκκινούν από µια ατοµιστική προσέγγιση της
αστικής κοινωνίας. Βασίζονται στη θεωρία του σολιψισµού, στην πιο ακραία µορφή
γνωσιολογικού ιδεαλισµού, σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον
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κόσµο εκτός από το υποκείµενο, τον άνθρωπο και τη συνείδησή του. Συνεπώς, «µια
συνολική εικόνα της κοινωνίας είναι αδύνατη, αλλά και δυνητικά ολοκληρωτική». Η
κοινωνία προσδιορίζεται απλά ως συνεύρεση ατόµων µε εγωιστικά συµφέροντα, τα
οποία δε συνδέονται µε κοινά νοήµατα και αξίες. Ως µοναδιαίες υπάρξεις έρχονται σε
επαφή µέσω της αγοράς, επιδιώκοντας το καθένα προσωπικά, οικονοµικά οφέλη, ενώ
απαιτείται απόλυτη ελευθερία στη δράση των οικονοµικών υποκειµένων. Συνεπώς,
για τους ιδαλγούς του νεοφιλελευθερισµού, η αγορά θα πρέπει να αφεθεί παντελώς
ελεύθερη, χωρίς κανονισµούς γενικής ισχύος, χωρίς ρυθµιστικά πλαίσια, χωρίς
κράτος εντέλει. Όπως δηλώνει εµφατικά ο Σταµάτης, «σε αυτή την προπολιτική
εικόνα κοινωνίας ανακαλείται ο φόβος ενός bellum omnium erga omnes, µε τη
διαφορά ότι

µετουσιώνεται σε θετικό όραµα ζωής µέσα σε µια κοινωνία

απεριόριστου ανταγωνισµού». Στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη «περί της ελευθερίας»
λανθάνει

η ελευθερία του

κερδοσκοπείν. Η ελευθερία που

διεκδικεί

ο

νεοφιλελευθερισµός αφορά στην ουσία «σε µια σειρά από ανισωτικές, προνοµιακές
ευχέρειες του πράττειν, συνυφασµένες µε την κατοχή πλούτου από µία κοινωνική
µειοψηφία και το έµπρακτο προνόµιό της να διαφεντεύει τις τύχες όσων παρέχουν σ’
αυτήν εξαρτηµένη εργασία», δηλώνει ο Σταµάτης και υπογραµµίζει ότι «εάν για τη
νεοφιλελεύθερη πίστη ελευθερία χωρίς ιδιοκτησία είναι αδύνατη, κατά λογική
αναγκαιότητα παρέπεται ότι οι στερούµενοι ιδίων πόρων ζωής, δηλαδή πρακτικά η
µεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας στον καπιταλισµό, είναι ανελεύθεροι» (Σταµάτης,
2005:51-54, 57-59).
Σύµφωνα µε την έκθεση "Wealth Report Europe" της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας
Julius Bar, η περιουσία στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς και αδιαλείπτως και την ίδια
στιγµή κατανέµεται ολοένα και πιο άνισα. Σε συνθήκες παρατεταµένης κρίσης, ο
πλούτος αυξάνεται για τους λίγους και «εκλεκτούς», παράλληλα µε τη γιγάντωση της
φτώχειας για τους πολλούς, καθώς «οι Κροίσοι σε όλο τον πλανήτη τρέφονται από
την κρίση». Όπως επισηµαίνει ο Καββαδίας, «την ίδια ώρα που το 1/3 της κοινωνίας
βυθίζεται στη φτώχεια και την εξαθλίωση, στην έκθεση του ∆ΝΤ αναφέρεται
"αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας για τους εξαγωγείς"». Κι ας µη διαφεύγει της
προσοχής µας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στις 10 πρώτες θέσεις του “αναπτυγµένου
κόσµου” µε την πιο άνιση κατανοµή εισοδήµατος». Η κρίση, λοιπόν, γίνεται η
µεγάλη ευκαιρία για την αναδιανοµή του πλούτου (Καββαδίας, 2014).
Το ξέσπασµα της κρίσης πριν από εφτά περίπου χρόνια στην Αµερική και η µορφή µε
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την οποία εκδηλώθηκε, άφησε και συνεχίζει να αφήνει το στίγµα της διεθνώς,
επιφέροντας

δραµατικές

αλλαγές

σε

όλους

τους

τοµείς

της

ανθρώπινης

δραστηριότητας. Εκδηλώθηκε ως κρίση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα των ΗΠΑ το
2007. Ταχύτατα, όµως, επήλθε ο εκτεταµένος συγχρονισµός της σε όλες τις
καπιταλιστικές χώρες. Η σηµερινή κρίση δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία
του οικονοµικού συστήµατος, που καθιερώθηκε εδώ και δύο περίπου αιώνες, αλλά
αποτελεί διαχρονικό και αναπόφευκτο στοιχείο της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η
κρίση στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικονοµική, αλλά ταυτόχρονα είναι κρίση
πολιτική, κρίση βαθιά κοινωνική. Αναπόδραστα, δηµιουργεί µια αλυσίδα συνεπειών,
που φωτίζουν τις εύθραυστες όψεις του οικονοµικού συστήµατος, ενώ ο άµεσος αλλά
και µακροπρόθεσµος αντίκτυπος στην κοινωνική αποδόµηση είναι βαθύς και
επιδεινούµενος. Η ύφεση, η λιτότητα και οι περιορισµοί του προϋπολογισµού έχουν
οδυνηρές επιπτώσεις και στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Με βάση τα ανωτέρω τέθηκε ως στόχος της εισήγησης η κατάθεση προς συζήτηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών και των γονέων ενός ειδικού δηµοτικού σχολείου
της βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών
του συγκεκριµένου σχολείου αναφορικά µε τις επιπτώσεις της κρίσης σε υλικό και
ηθικό επίπεδο και στην ίδια την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και
οι απόψεις των γονέων σχετικά µε τις αλλαγές που προκλήθηκαν στη ζωή τους, σε
συνάρτηση µε τη δυνατότητα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα παιδιά τους.
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Όπως προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Εκπαιδευτικών
(ETUCE) που διεξήχθη µεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου 2012 µε θέµα «Οι
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στον τοµέα της εκπαίδευσης από το 2008 µέχρι
σήµερα», και στην οποία συµµετείχαν 55 συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών
προσχολικής, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 χώρες
εκτός ΕΕ, η εκπαίδευση έχει καταστεί ένα από τα µεγαλύτερα θύµατα της κρίσης.
Ειδικά στις χώρες, που εφαρµόστηκαν οι συνταγές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, οι περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία ανήλθαν στο 55%. Η Ελλάδα
έρχεται 4η πανευρωπαϊκά στις περικοπές κονδυλίων που αφορούν συνολικά στην
εκπαίδευση µε µείωση της τάξης του 20% (προηγούνται η Λετονία, η Ρουµανία και η
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Ουγγαρία), αλλά 1η στις περικοπές µισθών των εκπαιδευτικών µε µείωση που αγγίζει
το 30% και 2η στις περικοπές συντάξεων των εκπαιδευτικών µε µείωση που αγγίζει το
20%. Τα επιδόµατα εξωδιδακτικής απασχόλησης (356 €), διδακτικής προετοιµασίας
(105 €),

γάµου (35 €) και µεταπτυχιακών σπουδών (45 – 75 €), καθώς και η

αποζηµίωση για τη διδασκαλία µαθητών µε αναπηρία (195 €) περικόπηκαν κατά
100%. Η χώρα µας έχει τα πρωτεία µεταξύ των χωρών της ΕΕ και στις συγχωνεύσεις
σχολείων, ενώ έρχεται 4η (µετά την Τουρκία, την Ουκρανία και την Ισπανία) στις
καταργήσεις σχολείων, παρά τις ιδιαιτερότητες που έχει (µεγάλη νησιωτική περιοχή,
ορεινά και αποµακρυσµένα σχολεία). Η έρευνα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
συνδικάτων καταδεικνύει ακόµη την απαξίωση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού
στην εποχή της κρίσης και της εφαρµογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και την
αντίσταση του διδασκαλικού σώµατος στη θυµατοποίηση της εκπαίδευσης.
Τα τελευταία χρόνια, πέραν των συγχωνεύσεων δηµόσιων σχολείων |1| και της
µείωσης του αριθµού των εκπαιδευτικών σ’ αυτά, έχουν αλλάξει δραµατικά και οι
εργασιακές τους σχέσεις. Η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών το 2013 είχε ως
αποτέλεσµα να επωµιστούν µια σειρά εξωεκπαιδευτικών και γραφειοκρατικών
ευθυνών (καθήκοντα γραµµατέα, φύλακα, κ.λπ.). Παράλληλα, οι περισσότεροι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ανέλαβαν υπηρεσία φέτος, προσλήφθηκαν µέσω
ΕΣΠΑ µε διαφορετικά εργασιακά δικαιώµατα από εκείνους που προσλήφθηκαν µέσω
κρατικού προϋπολογισµού, πολλώ δε µάλλον από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς. Οι
συµβάσεις αυτές χιλιάδων αναπληρωτών δεν ανανεώνονται, την ώρα µάλιστα που η
Ελλάδα είναι πρώτη στις παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Από την
άλλη, µια µεγάλη µερίδα δασκάλων εργάζεται σε περισσότερα του ενός σχολεία και
αναγκάζεται να µετακινείται καθηµερινά σε διαφορετικές περιοχές, γεγονός που έχει
αλυσιδωτές συνέπειες στην ψυχοσωµατική υγεία τους, στη διάθεσή τους και στην
ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Ας µη διαφεύγει της προσοχής µας,
άλλωστε, ότι µε τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων, ο αριθµός
µαθητών ανά τµήµα έχει ανέλθει κοντά στους 30. Ο Κάτσικας εκτιµά πως η νέα αυτή
εξέλιξη στο εκπαιδευτικό τοπίο «δεν είναι ευκαιριακή και τυχαία, αλλά έχει σχέδιο
και κατεύθυνση. Είναι µια µορφή “πληρωµένης οδηγίας” µε στόχο τη σταδιακή
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων των µόνιµων εκπαιδευτικών.» (Κάτσικας,
2014α).
Αξιοσηµείωτο είναι ότι µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 152/2013-ΦΕΚ 240/3013 για την
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Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
µε την ποσόστωση µάλιστα επί των κατηγοριών «εξαιρετικός» (81-100), «πολύ
καλός» (61-80), «επαρκής» (31-60), «ελλιπής» (0-30 βαθµοί), στις οποίες θα
κατανεµηθούν οι εκπαιδευτικοί µετά την αξιολόγησή τους, επισφραγίζεται και
νοµιµοποιείται το καθεστώς επισφάλειας και η µείωση των οικονοµικών απολαβών
των εκπαιδευτικών. Ο Κάτσικας υπογραµµίζει ότι:
σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο µισθολόγιο που θα εφαρµόζεται
από 1/1/2015, προβλέπονται αφενός άρση της µονιµότητας µε διετή αξιολόγηση για
το αν θα µείνει κάποιος ή όχι στο ∆ηµόσιο και αφετέρου νέα µείωση του µισθών, ένα
τµήµα των οποίων θα είναι συνάρτηση της αξιολόγησης (Κάτσικας, 2014β).
Οι προαναφερθείσες ραγδαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι –δηλαδή η
δραστική περικοπή των κονδυλίων για την εκπαίδευση, οι συγχωνεύσεις και
καταργήσεις σχολικών µονάδων, η µείωση του αριθµού των εκπαιδευτικών και η
αύξηση του ωραρίου τους, οι µετακινήσεις και η διαθεσιµότητα του εκπαιδευτικού
προσωπικού– δεν µπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη συναισθηµατική και
ψυχολογική διάθεση των εκπαιδευτικών και έχουν δηµιουργήσει ένα κλίµα
επισφάλειας και αβεβαιότητας. Για να ενισχυθούν οι προσπάθειές τους για
µεγαλύτερη αποδοτικότητα, οι δάσκαλοι, εκτός των άλλων, χρειάζονται ηθικά,
θεσµικά και οικονοµικά κίνητρα, όπως, επίσης, και πολιτική και κοινωνική στήριξη
και προοπτική (Κωνσταντίνου, 2013).
Μεθοδολογία έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης

και

των

νεοφιλελεύθερων

και

νεοσυντηρητικών

πολιτικών,

που

εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα κυρίως τα τελευταία χρόνια, στις εργασιακές σχέσεις
των εκπαιδευτικών και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο
συγκεκριµένα, επιθυµούµε να διερευνήσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης στον τρόπο
πρόσληψης και τις οικονοµικές απολαβές των εκπαιδευτικών, καθώς και στη
χρηµατοδότηση του σχολείου. Θεωρώντας ως δεδοµένο ότι οι συνθήκες εργασίας
επηρεάζουν αναπόφευκτα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του εργασιακού
περιβάλλοντος, κρίναµε σκόπιµο να διερευνήσουµε τις συνέπειες της παρούσας
οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας στις σχέσεις µεταξύ των
εκπαιδευτικών και στις σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή του
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σχολείου. Επιπροσθέτως, αποφασίσαµε να διερευνήσουµε τις απόψεις των δασκάλων
σχετικά µε το προεδρικό διάταγµα για την αξιολόγηση της λειτουργίας των σχολικών
µονάδων

και

του

εκπαιδευτικού

έργου.

Παράλληλα,

οφείλουµε

να

µην

παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι οι µαθητές είναι όχι µόνο αποδέκτες της
επαγγελµατικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών αλλά και παράγοντες που την
επηρεάζουν αναπόδραστα και παίζουν σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκειά της. Γι' αυτό
το λόγο αποφασίσαµε να µελετήσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης, όπως αυτές
βιώνονται από τις οικογένειες και τους ίδιους τους µαθητές.
Για την απάντηση στα ερευνητικά µας ερωτήµατα διεξήγαµε µελέτη περίπτωσης σε
ένα δηµοτικό σχολείο ειδικής αγωγής της βόρειας Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό το
ότι, ενώ η γενική εκπαίδευση µπορεί να έχει επηρεαστεί σε µεγαλύτερο βαθµό από
άποψη χρηµατοδότησης ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων, η ειδική αγωγή, έχει
υπονοµευτεί λόγω της επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων. Ο Χρ. Κάτσικας
γράφει επ’ αυτού:
Φέτος διαµορφώθηκε αθέατα και µια νέα κατάσταση µέσα στα σχολεία που
αφορούσε τις σχέσεις εργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς. Με βάση τα επίσηµα
στοιχεία, ο συνολικός αριθµός αναπληρωτών στην πρωτοβάθµια έφτασε φέτος τους
7.948, ενώ σε δοµές της ειδικής αγωγής προσλήφθηκαν 2.981 εκπαιδευτικοί. [...] Στη
συντριπτική τους πλειονότητα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν
φέτος (περίπου 85%) προσλήφθηκαν µέσω ΕΣΠΑ, µε εργασιακά δικαιώµατα
διαφορετικά από εκείνα των συναδέλφων τους που προσλήφθηκαν µε δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισµού και βεβαίως πολύ διαφορετικά από εκείνα των µόνιµων
εκπαιδευτικών (Κάτσικας, 2014α).
Υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν οι έξι εκπαιδευτικοί του ειδικού σχολείου, οι
πέντε εκ των οποίων ήταν γυναίκες, ο διευθυντής και η κοινωνική λειτουργός, που
εργαζόταν σε αυτό. Επιπλέον, στην έρευνα συµµετείχαν και τρεις γονείς µαθητών.
Επιδιώξαµε να έρθουµε σε επαφή µε περισσότερους γονείς, κάτι τέτοιο, όµως, δεν
κατέστη δυνατό καθώς είτε οι γονείς είχαν και οι ίδιοι σοβαρά προβλήµατα υγείας,
ήταν για παράδειγµα και οι ίδιοι ανάπηροι, είτε είχαν µόλις προσληφθεί και δεν ήταν
εφικτό να τους προσεγγίσουµε στο χώρο εργασίας τους. Μεταξύ των γονέων
συµπεριλαµβάνονταν και ακραίες περιπτώσεις, όπως ένας γονέας που βρισκόταν στη
φυλακή για κλοπή, περίπτωση που καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε
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στην αναζήτηση υποκειµένων για συµµετοχή στην έρευνά µας. Ως εργαλείο για τη
συλλογή δεδοµένων αναφορικά µε τα παραπάνω ερωτήµατα χρησιµοποιήθηκε η
ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Όπως αναφέρουν οι Cohen, Manion & Morrison, η
συνέντευξη προσφέρει πληθώρα πλεονεκτηµάτων έναντι των άλλων τεχνικών
συλλογής δεδοµένων, που απορρέουν από την άµεση αλληλεπίδραση που
προϋποθέτει. Πρωταρχικά, εξασφαλίζει µεγαλύτερο «βάθος» στην προσέγγιση των
ερωτηµάτων, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι τα υποκείµενα της έρευνας δίνουν πιο
αναλυτικές απαντήσεις, εφόσον εµπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δίνονται ευκαιρίες για διευκρινιστικές ερωτήσεις
και επεξηγήσεις (2008:453-454).
Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι
διαµορφώθηκαν µε βάση τη σηµασία που θεωρούµε ότι διαθέτουν όσον αφορά στη
διερεύνηση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Ο πρώτος άξονας αφορούσε τις
εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικά µε το
επίπεδο των οικονοµικών τους απολαβών, την πιθανή κατάργηση επιδοµάτων, το
χρόνο καταβολής του µισθού, καθώς και τον τρόπο πρόσληψης και τις προοπτικές για
µονιµοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν, επίσης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
που λαµβάνει το σχολείο και αναφορικά µε τις ανάγκες τις οποίες αυτή δύναται να
καλύψει. Στη συνέχεια, ο δεύτερος άξονας περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικά µε την
ποιότητα του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Ρωτήσαµε τους δασκάλους για τη
δηµιουργικότητα που τους διακρίνει στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα και τη
διάθεσή τους για λήψη πρωτοβουλιών. Σε ένα τρίτο επίπεδο διερευνήσαµε τις
απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις διαδικασίες της αξιολόγησης που θα
εφαρµόζεται πλέον στη δηµόσια εκπαίδευση και για τους σκοπούς που επιδιώκονται
µέσω αυτών των διαδικασιών. Σε αυτό το σηµείο κρίναµε απαραίτητο να ζητήσουµε
τη γνώµη των εκπαιδευτικών σχετικά µε την στάση του κλάδου και του
συνδικαλιστικού του οργάνου, της ∆ΟΕ, όσον αφορά εν προκειµένω την αξιολόγηση,
αλλά και συνολικά την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια
στη χώρα µας. Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορούσε τις σχέσεις των εκπαιδευτικών
µεταξύ τους, αλλά και τις σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών και της ιεραρχίας,
δηλαδή του διευθυντή και των σχολικών συµβούλων σε συνάρτηση µε τις συνέπειες
που επιφέρουν σε αυτές τις σχέσεις οι εξελίξεις στα εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Οι συνεντεύξεις των γονέων, από την άλλη, διαρθρώνονται σε τρεις άξονες. Αρχικά,
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επιδιώξαµε να συγκεντρώσουµε πληροφορίες σχετικά µε το οικονοµικό υπόβαθρο
των οικογενειών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό επηρεάστηκε από την κρίση.
Ρωτήσαµε τους γονείς σχετικά µε την κατάσταση εργασίας ή ανεργίας τους, τις
οικονοµικές απολαβές και τις µεταβολές στα επιδόµατα για τα ανάπηρα παιδιά τους.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ρωτήσαµε τους γονείς αν αντιλαµβάνονται κάποια αλλαγή
αναφορικά µε τη µαθησιακή πορεία των παιδιών τους τα τελευταία χρόνια. Ενώ,
θεωρήσαµε σκόπιµο να συµπεριλάβουµε, ακόµη, έναν τρίτο άξονα για τις σχέσεις
µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και όσων ατόµων εµπλέκονται στην εκπαίδευση
των παιδιών τους.
Αποτελέσµατα
α) Εκπαιδευτικοί
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν 6-12 χρόνια προϋπηρεσίας. Άλλοι από
αυτούς εργάζονται στο συγκεκριµένο σχολείο µόλις τον τελευταίο χρόνο και άλλοι
βρίσκονται σ’ αυτό, εδώ και τουλάχιστον 5-6 χρόνια, δηλαδή προτού φανούν τα
σηµάδια της πρωτοφανούς σε έκταση και βάθος κρίσης που βιώνουµε σήµερα. Τρία
από τα υποκείµενα της έρευνας είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί και πληρώνονται από το
κράτος και άλλα πέντε δουλεύουν ως αναπληρωτές µέσω ΕΣΠΑ. Εκτιµούν ότι τη
σχολική χρονιά 2014-2015 θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ,
γεγονός που θα επηρεάσει και την ίδια τη διδακτική πράξη, µιας και
«η νέα χρονιά θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτέµβρη, αλλά τα προγράµµατα ΕΣΠΑ είναι
7µηνα ή 9µηνα στην καλύτερη των περιπτώσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι οι νέοι
εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στο σχολείο από τα µέσα του
Οκτώβρη κι έπειτα» (συν. 8).
Ξεκινούν, λοιπόν, µε την παραδοχή ότι τα σχολεία θα λειτουργούν τουλάχιστον για
ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα µε λιγότερους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, η
πλειοψηφία όσων εκπαιδευτικών δουλεύουν φέτος µέσω ΕΣΠΑ, τις προηγούµενες
χρονιές πληρωνόταν από τον κρατικό προϋπολογισµό. Όπως ανέφερε µία
εκπαιδευτικός:
«η κρίση µάλλον έχει επηρεάσει περισσότερο τη γενική εκπαίδευση από την άποψη
των συγχωνεύσεων / καταργήσεων σχολείων, αλλά η ειδική αγωγή έχει χτυπηθεί
περισσότερο ως προς τις εργασιακές σχέσεις» (συν. 4).
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Οι -αποκλειστικά πια µέσω ΕΣΠΑ- προσλήψεις δηµιουργούν ένα κλίµα ζόφου και
επισφάλειας στους δασκάλους.
Αναφορικά µε τις µειώσεις στους µισθούς, παρατηρείται µια µείωση της τάξης των
500-600 ευρώ τόσο σε αναπληρωτές, όσο και σε µόνιµους. Άλλωστε, ένα από τα
πρώτα επιδόµατα που καταργήθηκε ήταν αυτό της ειδικής αγωγής. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση µιας εκπαιδευτικού που:
«πριν ξεσπάσει η κρίση εργαζόµουν ως αναπληρώτρια µε 1500 το µήνα. ∆ιορίστηκα
τα πρώτα χρόνια της κρίσης και επειδή κόπηκαν όλα τα επιδόµατα (ειδικής αγωγής,
θέσης, κ.λπ.), έφτασα κάποια στιγµή να παίρνω 460 ευρώ» (συν. 7).
Όσον αφορά στο χρόνο καταβολής των µισθών, οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί
πληρώνονται τακτικά, ανά 15 µέρες. Καθυστερήσεις στην καταβολή του µισθού
σηµειώνονται στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών:
«Πληρωµές µπορεί να γίνουν στις 20 του µηνός, µπορεί και στις 10, µπορεί και να
καθυστερήσουν 2 µήνες. ∆εν υπάρχει επίσηµη ενηµέρωση από την πρωτοβάθµια γι’
αυτό» (συν. 2).
«Όποιος πάει πρώτος στο ΑΤΜ, ενηµερώνει και τους υπόλοιπους µέσω facebook»
(συν. 1).
Οι εκπαιδευτικοί συλλήβδην ισχυρίζονται ότι πιθανότητες για µισθολογική αύξηση
δεν υπάρχουν. Ενώ, προτού ξεσπάσει η κρίση υπήρχαν προοπτικές για ενίσχυση του
µισθού, τώρα τα πράγµατα έχουν αλλάξει δραµατικά.
«Είναι µνηµονιακή υποχρέωση της χώρας», σηµειώνουν, «να µην υπάρξει καµιά
αύξηση στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων ως το 2020 ή έως ότου πέσει το
ποσοστό ανεργίας της χώρας κάτω από το 15% περίπου» (συν. 8).
Το επιχείρηµα του Υπουργείου Παιδείας ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µπορεί
να δώσει τη δυνατότητα µισθολογικής ανέλιξης, αν ανέλθουν βαθµίδα, το
χαρακτηρίζουν σαθρό. Όπως τονίζει εµφατικά µία εκπαιδευτικός, κρίνεται επιτακτική
ανάγκη:
«η κατάργηση των µνηµονίων και η ανατροπή της βάρβαρης, βαθιά αντιλαϊκής
πολιτικής που ασκείται στην κοινωνία και στην εκπαίδευση» (συν. 4).
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Αλλά ούτε και προοπτικές µονιµοποίησής τους βλέπουν στο ορίζοντα οι
αναπληρωτές:
«Ενώ είχε προκηρυχθεί πριν κάποια χρόνια διαγωνισµός ΑΣΕΠ για την ειδική
αγωγή, ακυρώθηκε» (συν. 6), «...το µνηµόνιο προβλέπει πως µέχρι το 2020 δεν
µπορούν να γίνουν διορισµοί στο δηµόσιο» (συν. 2).
Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι ορισµένοι από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
είναι αρνητικοί στο ενδεχόµενο µονιµοποίησής τους, γιατί κάτι τέτοιο θα δυσχεράνει
ακόµη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονοµική τους κατάσταση.
«Για 640 ευρώ κι όπου µε διορίσουν; ∆ε θέλω... Γιατί θα πρέπει να πάω 2 χρόνια ως
δόκιµη και µετά άλλα δύο στην οργανική µου, για να δικαιούµαι µετάθεση. Και θα
θεωρούµαι πρωτοδιοριζόµενη. Με οικογένεια, όµως, αυτή τη στιγµή, εγώ δεν µπορώ
να µετακινηθώ πολύ µακριά από το σπίτι µου» (συν. 1).
Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, αισθάνονται απειλητικά τον κίνδυνο της
απόλυσης, µέσω της αξιολόγησης σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικών που
επιχειρεί να εφαρµόσει το Υπουργείο.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πλέον µε δυσκολία αντεπεξέρχονται στις οικονοµικές
απαιτήσεις. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι παντρεµένοι κι έχουν
δηµιουργήσει τη δική τους οικογένεια· µόνο 2 είναι άγαµοι. Οι σύζυγοι των
υποκειµένων της έρευνας είναι ως επί το πλείστον ιδιωτικοί υπάλληλοι µειωµένης
απασχόλησης ή έχουν υπάρξει άνεργοι για ένα χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να
καταφεύγουν στη βοήθεια των δικών τους γονιών, αφού «τα έξοδά µας τρέχουν» (συν.
1). Με εξαίρεση µία µόνο εκπαιδευτικό που «είµαι παντρεµένη µε στρατιωτικό» και
«δεν έχουµε βιώσει έντονα την κρίση» (συν. 5), οι υπόλοιποι καλύπτουν οριακά τις
καθηµερινές τους ανάγκες.
Αναφορικά µε την αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους τάσσονται κατά
αυτής, καθώς δεν αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής
ζωής. Όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν ότι ο βασικότερος υφέρπων σκοπός του
συγκεκριµένου προεδρικού διατάγµατος είναι η πραγµατοποίηση απολύσεων µε το
ένδυµα µιας υποτιθέµενης αξιοκρατίας, ώστε να µην προκληθούν αντιδράσεις. Οι
εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν πως η αξιολόγηση και συνολικά οι εκπαιδευτικές
µεταρρυθµίσεις των τελευταίων χρόνων υπαγορεύονται από τη γενικότερη
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νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ως εκ τούτου,
δηλώνουν πως στοχεύει στην υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης τόσο µέσω των
απολύσεων των εκπαιδευτικών, που θα κριθούν ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς µετά την
αξιολόγηση, όσο και µέσω των επακόλουθων συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων.
Όπως, µάλιστα, δηλώνουν εµφατικά, η πρόθεση αυτή είναι εµφανής λόγω του εκ των
προτέρων καθορισµού των ποσοστών για τις τέσσερις κατηγορίες εκπαιδευτικών που
θα προκύψουν από την αξιολόγησή τους:
«...Στην ουσία ο σκοπός είναι να κλείσουν σχολεία, να συγχωνευθούν µονάδες, να
απολυθούν εκπαιδευτικοί που θα κριθούν ακατάλληλοι µε ποσοστό µάλιστα επί των
θέσεων, δηλαδή δεν έχει σηµασία αν είσαι καλός ή όχι. Πρέπει να είσαι ο ένας από
τους τέσσερις που θα απολυθεί ή οι δύο που θα περάσουν στη δεύτερη φάση
αξιολόγησης.» (συν. 1),
«Αυτή (ενν. η αξιολόγηση) γίνεται για να απολυθεί κόσµος» (συν. 2),
«Με την ποσόστωση, σε ένα σχολείο µε είκοσι εκπαιδευτικούς, µε το 15% οι τρεις
εκπαιδευτικοί τίθενται εκτός. Άρα όλη αυτή η κατάσταση πρέπει κάπου να χωρέσει»
(συν. 4).
Αρκετοί, επίσης, εκπαιδευτικοί, εντοπίζουν πως η νοµοθετική ρύθµιση για την
αξιολόγηση στοχεύει στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, την υποταγή τους στην
εκπαιδευτική ιεραρχία και τη γραφειοκρατία και την αποδυνάµωση των συνδικάτων
τους, προκειµένου να καταστεί εφικτή οποιαδήποτε παραπέρα αντιεκπαιδευτική
πολιτική:
«Σκοπό έχει να φοβίσει, να χειραγωγήσει τους εκπαιδευτικούς µε απώτερο σκοπό
κάποιοι να φύγουν από τη δηµόσια εκπαίδευση και να λειτουργήσει αυτό το πράγµα
χωρίς να υπάρξει αντίδραση» (συν. 8).
Πολλοί είναι επίσης αυτοί που καταφάσκουν τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει η
συγκεκριµένη διαδικασία της αξιολόγησης για τους µαθητές. Όπως υποστηρίζουν,
εκπαιδευτικοί, που είναι µονίµως υπό καθεστώς επισφάλειας και φόβου για
ενδεχόµενη απόλυση, δε θα µπορούν να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους.
Ορισµένοι, ακόµη, υπογραµµίζουν πως πίσω από το ζήτηµα της αξιολόγησης υπάρχει
σκοπιµότητα αναφορικά µε την απορρόφηση κονδυλίων που προορίζονται για
σεµινάρια και επιµορφώσεις των αξιολογητών.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της και για
το ζήτηµα των κριτηρίων στη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπογραµµίζουν
πρωταρχικά ότι επιδιώκεται να βαθµολογηθούν παράγοντες εγγενώς µη µετρήσιµοι,
όπως το κλίµα στην τάξη και η δηµιουργικότητά τους. Παρατηρείται, επίσης, ότι η
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο και επηρεάζεται από
ποικίλους, σύνθετους και αλληλεξαρτώµενους παράγοντες. Άµεσο επακόλουθο,
εποµένως, θα είναι η µη αντικειµενική βαθµολόγηση και η αξιολόγηση µε βάση
προσωπικά κριτήρια συµπάθειας των αξιολογητών. «Τα κριτήρια δεν είναι αυτά που
πρέπει» (συν. 6), «∆ε γίνεται αντικειµενική αξιολόγηση, αλλά κοιτάµε ποιος τα 'χει
καλά µε ποιον» (συν. 5). Αρνητικά εκλαµβάνεται, ακόµη, από την πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την Ειδική Αγωγή σχετικά
µε την αξιολόγηση:
«Μας λένε ότι θα δοθούν ερωτηµατολόγια και σε µαθητές για να αξιολογήσουν τη
σχέση δασκάλου-µαθητών. Πώς θα το κάνουν αυτό µαθητές µε συγκεκριµένα είδη
αναπηρίας; Για παράδειγµα, µαθητές µε αυτισµό; Απουσιάζει τελείως το κοµµάτι της
ειδικής αγωγής απ' την αξιολόγηση µε την οποία είµαι αντίθετη και ως διαδικασία,
είτε είναι βαθµολογική είτε οτιδήποτε άλλο γιατί θα δηµιουργήσει προβλήµατα όχι
µόνο διοικητικά, αλλά και στο περιεχόµενο της διδακτικής διαδικασίας» (συν. 4).
Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να θεσµοθετηθεί µια
άλλη διαδικασία αξιολόγησης η οποία θα είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα και θα
προέκυπτε "από τα κάτω". Χαρακτηριστικό της, όπως εµφατικά τονίζουν, θα έπρεπε
να είναι η καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το σχολείο, οι µαθητές
και οι οικογένειές τους, προκειµένου να προγραµµατιστούν λύσεις που θα έχουν τόσο
βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην ποιότητα της ζωής
τους.
«Η αξιολόγηση είναι ένα κοµµάτι που θα έπρεπε να υπάρχει υπό άλλες συνθήκες για
να δει ο καθένας πού µπορεί να βελτιωθεί» (συν. 5),
«Πρέπει να γίνει µε σκοπό, όµως, την επιµόρφωση» (συν. 6).
Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δηλώνουν πως οι σχέσεις τους µε τους
συναδέλφους τους, το διευθυντή, αλλά και το σχολικό σύµβουλο παραµένουν σε
καλό επίπεδο παρά την έναρξη των διαδικασιών για την αξιολόγηση. Αυτό συµβαίνει,
όπως ερµηνεύουν οι ίδιοι, καθώς το σχολείο δεν έχει πολυάριθµο προσωπικό, αλλά
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κυρίως επειδή ο διευθυντής τους είναι αλληλέγγυος µε τη στάση και τα αιτήµατά
τους. Η πλειοψηφία, όµως, επισηµαίνει πως, αν προχωρήσει η αξιολόγηση, θα
κατισχύσουν ανταγωνιστικές και επιθετικές σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών, αφού
ο καθένας θα ενδιαφέρεται για το προσωπικό του όφελος, για την προσωπική του
επιτυχία στην κλίµακα αξιολόγησης. ∆ε θα υπάρχει καµία προοπτική συνεργασίας
µεταξύ των εκπαιδευτικών για κάποια κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το σχολείο
έτσι δε θα µπορεί να λειτουργεί αρµονικά και την πίεση που θα δέχονται οι
εκπαιδευτικοί από την ιεραρχία θα την επωµίζονται σε τελική ανάλυση οι µαθητές.
«Πιστεύω ότι οι σχέσεις θα επηρεαστούν σίγουρα στο µέλλον. Από τη στιγµή που θα
διαµορφωθεί ένα πλαίσιο τελείως ατοµικό, θα πάµε σε γενικότερη ατοµική
διαπραγµάτευση σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ζωής. ∆ε θα είναι εύκολη πλέον
η συνεργασία για ένα project, γιατί θα είναι αιτία για ανέλιξη ή αξιολόγηση» (συν. 4).
Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων, επιπλέον, εικάζει πως µεταξύ των
διευθυντών και των δασκάλων θα αναπτυχθούν σχέσεις υποταγής. Με δυσκολία
πλέον θα εκφράζονται τυχόν αντιρρήσεις και γενικότερα δε θα προβάλλεται καµία
αντίσταση σε διευθυντές και συµβούλους προκειµένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκή
µεταχείριση στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δηλώνουν πως
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι µε τη δράση της ∆ΟΕ τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Εµφατικά αναφέρουν πως χρειάζεται πιο οργανωµένη, συστηµατική,
αγωνιστική δράση, καθώς µεµονωµένες και αποσπασµατικές αντιδράσεις από
ορισµένους µόνο συλλόγους εκπαιδευτικών κατά τόπους δεν µπορούν να φέρουν
ουσιώδη αποτελέσµατα. Αυτό που χρειάζεται, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, είναι
µαζική κινητοποίηση µε αλλεπάλληλες δράσεις αφύπνισης του συνόλου των
εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της σχετικά µε τις συνέπειες που
θα επιφέρει η συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται.
«∆εν αρκεί να βγάζει η ∆ΟΕ ένα χαρτί και να το στέλνει στα σχολεία. Χρειάζονται
πιο οργανωµένες δράσεις που να προδιαθέτουν και το συνάδελφο να εµπλακεί» (συν.
1).
Ορισµένοι εκπαιδευτικοί υπογραµµίζουν πως η παρούσα στάση της ∆ΟΕ δεν έρχεται
σε αντίθεση µε τη δράση που ακολουθούσε τα προηγούµενα χρόνια. Πάντα, όπως
λένε, ήταν πίσω από τις ανάγκες του κλάδου, γιατί οι εκπρόσωποι είναι αµφιβόλου
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συνδικαλιστικής ιδεολογίας και δεοντολογίας προσπαθώντας να διατηρούν τις
ισορροπίες µεταξύ εκπαιδευτικών και υπουργείου παιδείας και κυβέρνησης.
Αναφερόµενοι οι εκπαιδευτικοί στη σχέση τους µε τους γονείς των µαθητών του
σχολείου όπου εργάζονται, υποστηρίζουν πως έχει διατηρηθεί σε πολύ καλό επίπεδο.
Αυτό βέβαια οφείλεται στη φύση του σχολείου, καθώς πάντα οι εκπαιδευτικοί
επιχειρούσαν να είναι κοντά στους µαθητές και στις οικογένειές τους. Παρατηρούν,
όµως, πως τα τελευταία χρόνια οι γονείς είναι ιδιαίτερα αλληλέγγυοι µε τους
δασκάλους στον αγώνα τους και στις απεργιακές τους κινητοποιήσεις, καθώς
βιώνουν και οι ίδιοι τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης:
«Οι δάσκαλοι έχουν µια απαλλαγή στα µάτια των γονέων. "Κάνουν ό,τι καλύτερο
µπορούν για τα λεφτά που τους δίνουν", "Τι ήθελες να κάνει η κυρία σου; 500 ευρώ
παίρνει!". Πολλοί γονείς συστρατεύονται µε τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στο τι
προσφέρεις και τι παίρνεις» (συν. 1).
Χαρακτηριστικά, ορισµένοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως πολλοί γονείς στηρίζουν
τους δασκάλους στις απεργιακές τους κινητοποιήσεις, ειδικά αν οι ίδιοι εργάζονται
στον ιδιωτικό τοµέα, οπότε είναι επίφοβο γι' αυτούς να εκφράσουν την αντίδρασή
τους στις πολιτικές που ασκούνται. Αξιοσηµείωτο είναι και το ότι οι απαιτήσεις των
γονέων από τους εκπαιδευτικούς έχουν αποκτήσει πλέον ποιοτικό ενώ ταυτόχρονα
έχουν απολέσει τον ποσοτικό τους χαρακτήρα. Μιλώντας όµως για την κοινωνία
γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι εκλαµβάνουν µια αρνητική στάση
απέναντι στον κλάδο και στις κινητοποιήσεις του ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική
που ασκείται. Επισηµαίνουν ότι η κοινωνία δεν µπόρεσε να αφοµοιώσει αυτή την
κρίση, να δηµιουργήσει αντανακλαστικά και να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της τόσο
γενικά όσο και ειδικά, όσον αφορά στην εκπαίδευση. Επηρεασµένη από την
επιχειρηµατολογία των media η κοινωνία/κοινή γνώµη διεκδικεί πράγµατα που δε θα
βελτιώσουν την εκπαιδευτική ζωή, όπως η επιµήκυνση του διδακτικού έτους:
«Οι γονείς νοιάζονται για το αν οι δάσκαλοι θα πάνε δυο µέρες παραπάνω στο
σχολείο» (συν. 8).
Αντικείµενο διερεύνησης αποτέλεσε, ακόµη, η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στη δυνατότητα αγοράς εκπαιδευτικών υλικών. Οι
εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους διατείνονται ότι η υποχρηµατοδότηση της σχολικής
µονάδας έχει επηρεάσει καταλυτικά τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται σε
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα χρήµατα καλύπτουν τις αυτονόητες και βασικές
ανάγκες της σχολικής µονάδας, δηλαδή τη θέρµανση και την υγιεινή:
«Προσπαθούµε να κάνουµε τα εντελώς εντελώς αυτονόητα, να έχουµε υλικά
καθαριότητας και πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη µοίρα» (συν. 8),
«… µε το σταγονόµετρο το πετρέλαιο.. πού λεφτά για υλικά .. αυτά είναι περιττά
έξοδα» (συν. 6).
Περαιτέρω έξοδα για σχολικές εκδροµές καλύπτονται στην καλύτερη περίπτωση από
χορηγίες, καθώς όπως αναφέρουν, ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων αδυνατεί να
αντεπεξέλθει. Συγκεκριµένα, ένας από τους συνεντευξιαζόµενους δηλώνει:
«Να τα πληρώσει από πού ο σύλλογος γονέων; Το βιοτικό επίπεδο είναι χαµηλό,
ειδικά σ’ αυτό το σχολείο που µπορεί να είναι µετρηµένοι στα δάχτυλα του ενός
χεριού οι µαθητές που έχουν κάποια οικονοµική επιφάνεια» (συν. 7).
Αναφορικά µε την κάλυψη εξόδων για τη χρήση βιβλίων, γραφικής ύλης και άλλων
υλικών, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι δάσκαλοι στην πλειονότητά τους,
δηλώνουν ότι αναγκάζονται να διαθέσουν οι ίδιοι χρήµατα, εφόσον έχουν την
οικονοµική δυνατότητα. Ειδικότερα, επισηµαίνουν:
«Τα έσοδα έχουν µειωθεί και βάζουµε και εµείς από την τσέπη µας. ∆εν είναι εύκολο,
αλλά είναι απαραίτητο» (συν. 6), «Ξεκινούσα κάθε Σεπτέµβρη τη χρονιά µε 200 ευρώ
για να πάρω είτε υλικό για µένα, βιβλία παιδαγωγικά ή οτιδήποτε άλλο, ένα παιχνίδι,
κάρτες µνήµης… φέτος δεν ξόδεψα τίποτα. ∆εν έχω τη δυνατότητα να ξοδέψω
τίποτα. Σε συνδυασµό µε τις απεργίες έχω πάρα πολύ έντονο πρόβληµα να βγάλω τον
µήνα µου» (συν. 4).
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι κατασκευές και οι χειροτεχνίες είναι
προαπαιτούµενα για την εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισµού παιδιών µε αναπηρίες. Συνεπώς, η υλοποίηση τέτοιων
δραστηριοτήτων επαφίεται στην οικονοµική δυνατότητα του καθενός. Ειδικότερα,
µία εκπαιδευτικός δηλώνει:
«Έχουν µειωθεί οι δυνατότητες για να κάνω αυτά που έχω διάθεση. Μπορεί να θέλω
να κάνω µία κατασκευή που θα κοστίσει από άποψη υλικών 30 ευρώ. Αυτό µπορεί να
έχω κάθε καλή διάθεση να το κάνω. ∆εν έχω την οικονοµική δυνατότητα να το κάνω
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ούτε σαν σχολική µονάδα, ούτε σαν άτοµο…. Έχουµε στραφεί τώρα σε µια άλλη
µορφή κατασκευών µε ανακυκλώσιµα υλικά. Ό,τι περισσεύει το φτιάχνουµε […]
γιατί η λεπτή κινητικότητα που εξασκείται και ο οπτικο-κινητικός συντονισµός που
εξασκείται στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, για µας είναι προαπαιτούµενο…. Αν δεν το
κάνεις µέσα απ’ τη χειροτεχνία δε µπορείς να του δίνεις να βιδώνει µια βίδα όλη
µέρα» (συν. 1).
Όπως αναφέρουν, 7 παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, αριθµός που αντιστοιχεί στο
25% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού, δε µπορούν να εξασφαλίζουν το πρωινό
τους. Από τη στιγµή που το σχολείο πασχίζει να καλύψει βασικές βιοτικές ανάγκες
των παιδιών, όπως αυτή της τροφής, τα εκπαιδευτικά υλικά δε λογίζονται πλέον ως
αυτονόητα και έρχονται σε δεύτερη µοίρα.
Αναφορικά µε το αν έχει επηρεαστεί η διάθεση και η δηµιουργικότητα των
εκπαιδευτικών, ως απόρροια της κρίσης, οι περισσότεροι απαντούν καταφατικά,
τονίζοντας ότι η προσωπική αντοχή, η ανάγκη για έκφραση, η ψυχική ικανοποίηση
και η ικανότητα αυτοπραγµάτωσης είναι στοιχεία που δε µένουν ανέπαφα από το
κοινωνικό

κλίµα

και

την

περιρρέουσα

ατµόσφαιρα.

Συγκεκριµένα,

µια

συνεντευξιαζόµενη τονίζει: «Εγώ νοµίζω ότι δε µπορεί κάποιος να µένει εκτός γενικού
κοινωνικού κλίµατος» (συν. 4). Η εργασιακή και κοινωνική ανασφάλεια και το άγχος
της ανεργίας λειτουργούν ανασταλτικά στη διάθεσή τους και στην ανάγκη να είναι
δηµιουργικοί. Παράλληλα, η εικόνα µιας κοινωνίας στην οποία δε διαφαίνονται
προοπτικές αλλαγής, µιας κοινωνίας στατικής και αµετάβλητης που δεν απαντά στην
κρίση, τους απογοητεύει:
«Είµαι και κάποιας ηλικίας και περιµέναµε όλα αυτά τα χρόνια τα πράγµατα να πάνε
προς το καλύτερο και τελικά είναι προς το χειρότερο και η ψυχολογία µας είναι στο
χειρότερο επίπεδο, γενικά η ψυχολογία µου είναι άσχηµη» και παρακάτω «Θεωρώ ότι
η κοινωνία δεν µπόρεσε σ’ αυτήν την κρίση να βγάλει αντανακλαστικά να απαντήσει
ακόµα και στα ζητήµατα του σχολείου, ενώ θα µπορούσε να διεκδικήσει την
καλύτερη λειτουργία του σχολείου ... κι αυτό γιατί θεωρώ ότι έχει δηµιουργηθεί µία
συνείδηση τόσα χρόνια στην κοινωνία, η οποία περιµένει να λυθούνε τα πράγµατα µε
την ανάθεση και όχι µε τη δική της συµµετοχή και τη στήριξη» (συν. 8).
Παρ’ όλα αυτά, δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η διάθεση και η δηµιουργικότητά
τους δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση.
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Οι συνεντευξιαζόµενοι δίνουν έµφαση στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη
σχολική µονάδα δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος και άλλες
ειδικότητες, αναγκαίες σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής.
«Στο σχολείο έχουµε έλλειψη προσωπικού, δεν έχουµε τις βασικές ειδικότητες, οπότε
παλεύουµε να τα κάνουµε όλα λίγο πολύ µόνοι µας» (συν. 5).
Την ίδια στιγµή έχουν µειωθεί δραµατικά τα επιδόµατα αναπηρίας και οι θεραπείες,
γεγονός που έχει άµεσες επιπτώσεις στη µαθησιακή πορεία των παιδιών.
«Μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε κι ένα βοήθηµα αρκετά µεγάλο από το κράτος,
πλήρωνε νοµίζω κάπου 70% της εισφοράς στον ιδιώτη, αλλά τώρα δεν υπάρχει
καθόλου και φυσικά πολλοί γονείς δεν τα πηγαίνουν τα παιδιά τους» (συν. 3).
Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι είναι πολύ µικρός ο αριθµός των γονέων που έχει την
οικονοµική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα για τις θεραπείες του παιδιού του. Η
πλειοψηφία τους βιώνει έντονη οικονοµική δυσπραγία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
είναι και οι ίδιοι άτοµα µε αναπηρίες.
«Πολλοί γονείς είναι µακροχρόνια άνεργοι.[…] Έχουµε γονείς που είναι και οι ίδιοι
ανάπηροι […] Τα προβλήµατά τους είναι πολλά και έχουν µεγαλώσει τώρα µε το
µνηµόνιο» (συν. 8) και «Φορτώνονται το λειψό ρόλο που µπορεί να έχουν απέναντι
στο παιδί κι αυτό δεν µπορούν να το διαχειριστούν» (συν.3).
Οι επιπτώσεις της κρίσης συχνά διαφαίνονται και στη συµπεριφορά των παιδιών. Οι
εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους ισχυρίζονται ότι τα παιδιά εισπράττουν, τόσο σε
υλικό όσο και σε ψυχικό-συναισθηµατικό επίπεδο, τα προβλήµατα που βιώνουν στο
οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που αντανακλάται στη συµπεριφορά τους. Αυτιστικά
παιδιά που αδυνατούν να εκφραστούν, συχνά έχουν βίαια ξεσπάσµατα.
«Υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει και δεν έχουν δυνάµεις, είναι στεναχωρηµένα,
πάρα πολλά παιδιά τα επηρεάζουν οι καβγάδες στο σπίτι .. δεν µπορούν να
παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν συχνά ξεσπάσµατα. Μία
µαθήτρια µου, µου είπε.. "οι γονείς µαλώνουν στο σπίτι… γιατί;.. γιατί δεν έχουµε
λεφτά." Το καταλαβαίνουν αυτό τα παιδιά, ότι κάτι έχει αλλάξει και στις σχέσεις των
γονιών τους και στη ζωή τους» (συν. 4).
Πολλές φορές η στεναχώρια είναι έκδηλη στα πρόσωπά τους και αιτία γι’ αυτό είναι η
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πείνα, η φτώχεια, η ανεργία και οι διαµάχες στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που
τα ίδια εκµυστηρεύονται στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρουν:
«Καταλαβαίνεις και το πότε έχουν µαλώσει για τα λεφτά.. γιατί είναι γνωστό ότι όταν
λείπουν τα λεφτά, λείπει και η χαρά .. αρχίζουνε και τα προβλήµατα … τα παιδιά
όταν έχουν µαλώσει οι γονείς στο σχολείο θα στο δείξουν. […] Τα παιδιά που είναι
µιας τυπικής ανάπτυξης το εκδηλώνουν και σ’ αυτά που φοράνε και στον τρόπο που
µιλάνε και στον τρόπο που φέρονται και σ’ αυτό που θα σου πουν» (συν. 1),
«Πολλές φορές λένε ότι πεινάνε.. να 'ναι καλά δυο φούρνοι που φέρνουν λίγα κάθε
πρωί και τουλάχιστον έχουν να φάνε» (συν. 5),
«Προσπαθούµε µε νύχια και µε δόντια όλοι µαζί να µπορέσουµε να υπάρχει µία
ισορροπία, γιατί οι µαθητές θέλουν γονείς που να είναι λίγο πιο ήρεµοι. ∆ηλαδή αν κι
οι γονείς έχουν έντονα προβλήµατα, αυτό στους µαθητές µας φαίνεται ακόµα πιο
πολύ κι είναι πολύ άσχηµο. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ απ’ την κρίση .. ας πούµε
έχουµε µαθητές που δεν έχουν να πάρουν το πρωινό τους κι έχουµε µπει σε
διαδικασία να ψάχνουµε φούρνους για να µας δίνουνε κάθε µέρα το πρωινό τους για
να τρώνε τα παιδιά .. δεν έχουν δηλαδή να πάρουν το αυτονόητο» (συν. 8).
β) Γονείς
Όπως αναφέρθηκε επιγραµµατικά και στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας, συναντήσαµε
δυσκολία στην προσέγγιση γονέων για συµµετοχή στην έρευνά µας. Τα ακόλουθα
δεδοµένα,

που

συλλέξαµε,

προέκυψαν

από

τις

τρεις

συνεντεύξεις

που

πραγµατοποιήσαµε µε γονείς, καθώς και από τις συνεντεύξεις ορισµένων
εκπαιδευτικών που αναφέρθηκαν στα ζητήµατα των οικογενειών των µαθητών.
Ρωτήσαµε τους γονείς, από τους οποίους πήραµε συνέντευξη, σχετικά µε την
οικονοµική κατάσταση των οικογενειών τους. Και οι τρεις δήλωσαν πως έµειναν
άνεργοι κατά τη διάρκεια του 2014, ενώ στη µία από τις τρεις οικογένειες και οι δύο
γονείς βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, γεγονός που δυσχεραίνει και υποβαθµίζει
το βιοτικό τους επίπεδο.
«Ο άντρας µου είναι άνεργος εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Από τότε που έχασα κι
εγώ τη δουλειά µου η κατάσταση είναι τραγική. Τα βγάζουµε πολύ δύσκολα πέρα. Αν
δε µας βοηθούσαν λίγο οι γονείς µου, θα είχαµε σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης.
Νοικιάζω κιόλας. Με την καλή θέληση της σπιτονοικοκυράς µου. Χρωστάω σχεδόν
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ένα χρόνο ενοίκιο.» (συν. 9).
Επιπλέον, και οι τρεις γονείς επεσήµαναν πως µειώθηκαν δραµατικά τα επιδόµατα
που τους χορηγούνται για τις επισκέψεις σε ειδικούς θεραπευτές ανάλογα µε τις
ανάγκες των παιδιών τους.
«Ενώ πριν την κρίση παίρναµε 75 ευρώ το µήνα, τώρα παίρνουµε 25, ενώ τα
πραγµατικά έξοδα για τις εργοθεραπείες ενός παιδιού είναι 240 ευρώ. Οπότε,
αναγκαστικά έχουµε µειώσει κατά πολύ τις επισκέψεις.» (συν. 11).
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η παραπάνω κατάσταση έχει ιδιαίτερα αρνητικές
συνέπειες στη µαθησιακή πορεία των παιδιών, αλλά και στην εξέλιξη της υγείας τους.
«Τι µπορεί να γίνει όταν από 10 θεραπείες το µήνα, κάνω πλέον τις µισές και αν...»
(συν. 11).
Οι γονείς τόνισαν εµφατικά ότι δυσµενώς επιδρά και η έλλειψη λογοθεραπευτών,
εργοθεραπευτών και άλλων ειδικοτήτων ή και δασκάλων για παράλληλη στήριξη,
απαραίτητων σε ένα ειδικό σχολείο.
«Έχουν µειώσει εξευτελιστικά τα βοηθήµατα από τη µία και από την άλλη δε
φέρνουν ειδικούς στα σχολεία. Λες και τα παιδιά µας είναι παιδιά κατώτερου Θεού.»
(συν. 10).
Όσον αφορά, τέλος, τη σχέση των γονέων µε τους δασκάλους, διαπιστώσαµε ότι,
όπως µας ανέφεραν και οι εκπαιδευτικοί, υπάρχει αµέριστη αλληλεγγύη και
κατανόηση µεταξύ των δύο πλευρών και οι σχέσεις τους διατηρούνται σε πολύ καλό
επίπεδο.
Συµπεράσµατα
Πριν προχωρήσουµε στα συµπεράσµατα, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι έχουµε
επίγνωση πως δεν είναι δυνατή η γενίκευση των δεδοµένων που προκύπτουν από
µελέτες περίπτωσης. «Οι µελέτες περίπτωσης προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το
"πώς είναι να βρίσκεται κανείς" σε µια συγκεκριµένη κατάσταση, να συλλάβουν την
πραγµατικότητα σε πρώτο πλάνο, να παραγάγουν µια "γενική περιγραφή" των
βιωµάτων, των σκέψεων και των συναισθηµάτων των συµµετεχόντων» (Cohen,
Manion & Morrison, 2008:311). Εποµένως, µε τη µελέτη περίπτωσης που διεξήγαµε,
επιχειρούµε να δώσουµε ένα στίγµα αναφορικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα που
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θέσαµε. Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, παρατηρούµε ότι
πολλά από τα χαρακτηριστικά των νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών πολιτικών,
που παραδοσιακά εφαρµόζονται στην εκπαίδευση διεθνώς σε καιρούς κρίσης,
επιστρατεύθηκαν και στην περίπτωση της ελληνικής εκπαίδευσης. Σε οικονοµικό
επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί συλλήβδην είδαν τους µισθούς τους να καταποντίζονται,
ανεξάρτητα από το αν είναι µόνιµοι, ή αναπληρωτές µέσω ΕΣΠΑ, συνθήκη, µάλιστα,
που, από προσωρινή λύση, τείνει να γίνει µόνιµη πρακτική ανάθεσης υπηρεσίας σε
δασκάλους. Παράλληλα, η συγκεκριµένη αξιολόγηση, στην οποία πρέπει να
υποβληθεί το εκπαιδευτικό έργο, είναι ενδεικτική της υποβάθµισης του ρόλου των
εκπαιδευτικών και της ενοχοποίησής τους για τη µαθησιακή πορεία των µαθητών
τους. Για τον παραπάνω λόγο, αλλά και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης
οποιασδήποτε παιδαγωγικής λογικής στο προεδρικό διάταγµα για την αξιολόγηση, η
απόλυτη πλειοψηφία των δασκάλων τηρεί αρνητική στάση απέναντί του. Παράλληλα,
οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως δεν είναι ικανοποιηµένοι από τον τρόπο που το
συνδικαλιστικό τους όργανο, η ∆ΟΕ, χειρίζεται τα τεκταινόµενα. ∆ιαπιστώσαµε,
επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους δε µένουν ανεπηρέαστοι από τις
τρέχουσες συνθήκες όσον αφορά στην προετοιµασία και διεξαγωγή του έργου τους.
∆ηλώνουν πως η διάθεσή τους για εφαρµογή πρωτοβουλιών, καθώς και η
δηµιουργικότητά τους έχουν υπονοµευθεί σε µεγάλο βαθµό. Αναφορικά µε τις
σχέσεις των εκπαιδευτικών εντός του εργασιακού τους χώρου, επισηµάνθηκε ότι δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη φύση και το
δυναµικό του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους, όµως,
υπογράµµισαν ότι εικάζουν πως θα ανακύψουν ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ τους
όσο εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά και
σχέσεις υποταγής µεταξύ των εκπαιδευτικών και της ιεραρχίας. Τονίστηκε
παράλληλα ότι οι σχέσεις µε τους γονείς διατηρούνται σε καλό επίπεδο. Οι γονείς, οι
οποίοι λόγω οικονοµικών δυσχερειών, εξαιτίας ανεργίας ή/και κατάργησης-µείωσης
των επιδοµάτων, αναγκάζονται να µειώσουν σε σηµαντικό βαθµό τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες που παρείχαν πρωτύτερα στα παιδιά τους, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες
τους στους δασκάλους για την όσο γίνεται καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση των
παιδιών τους.
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε πως το εκπαιδευτικό έργο συνιστά
είδος γνωσιακής – διανοητικής εργασίας. Προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της
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ικανότητας για διανοητική εργασία, αποτελεί η εξασφάλιση των βέλτιστων
συνθηκών, ώστε να καλλιεργούνται οι ποικίλες διανοητικές δυνάµεις του ατόµου σε
όλη την καθηµερινότητα του, σε όλες τις πτυχές της ζωής του και σε όλο το εύρος
των κοινωνικών του σχέσεων. Συνεπώς, η εν λόγω ικανότητα είναι συνάρτηση του
συνόλου των στιγµών της κοινωνικής ζωής του ατόµου. στην πλέον ανεπτυγµένη
εκδοχή της, δεν υπάρχει εκτός της ανθρώπινης συνείδησης και συνδέεται άµεσα µε
τους στόχους ζωής του ατόµου, στόχους που τον συνδέουν µε την ανθρωπότητα.
Προϋποθέτει τη συνειδητή αφοσίωση στην ανθρωπότητα και τη συνειδητοποίηση της
θέσης και του ρόλου του ατόµου στην κοινωνία. Στις δεδοµένες κεφαλαιοκρατικές
συνθήκες η παραγωγική δραστηριότητα των εργαζοµένων συντελείται µε την
υποτυπώδη συµµετοχή της συνείδησής τους. Η καπιταλιστική κοινωνία, ως κοινωνία
ανταγωνισµού, εκµετάλλευσης και διακινδύνευσης, θεµελιωµένη στην υπηρέτηση
του ιδιωτικού συµφέροντος, στο βαθµό που βυθίζει εκατοµµύρια εργαζοµένους σε
καταστάσεις αβεβαιότητας, άγχους, επισφάλειας, αποξένωσης και µοναξιάς,
καταστρέφει τη συνείδηση τους και «επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο µε τον οποίο
χαράσσουν τη στρατηγική του βίου τους» (Παυλίδης, 2012:107, 110-111, 228-236).
Το έργο των εκπαιδευτικών:
τροφοδοτείται και επηρεάζεται από όλες τις κοινωνικές – πολιτισµικές εµπειρίες της
προσωπικότητάς τους, από όλους τους κοινωνικούς όρους διαµόρφωσής της. Ως εκ
τούτου, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου καθορίζεται από το κατά πόσο οι
συνθήκες εργασίας και ζωής των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι ευνοϊκές για την
ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωσή τους ως προσωπικοτήτων (Παυλίδης, 2013).
Η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για τη συναισθηµατική, διανοητική και
ηθική καλλιέργεια των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι
γόνιµη και δηµιουργική η εκπαιδευτική διαδικασία και για να µπορούν να ασκούν τον
ρόλο τους, ως εργαζόµενοι «που δε µεταδίδουν απλώς γνώσεις, αλλά συµβάλλουν µε
το σύνολο των διανοητικών τους δυνάµεων και της προσωπικότητάς τους στη
διαµόρφωση των συνειδήσεων και της προσωπικότητας των µαθητών» (Παυλίδης,
2013).
Όπως προαναφέρθηκε, λοιπόν, οι ιδιαιτερότητες του έργου του εκπαιδευτικού είναι
εξέχουσας σηµασίας. Η διδασκαλία είναι µια περίπλοκη εργασιακή διαδικασία,
αρκετά διαφορετική «από εκείνη σε µια γραµµή συναρµολόγησης, στο σπίτι, ή σε ένα
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γραφείο» (Apple, 2008:279). Παρά τις ιδιαιτερότητες αυτές, οι δραµατικές
επιπτώσεις που επέφεραν τα τελευταία χρόνια οι νέες συνθήκες σε παγκόσµιο
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο στα διάφορα επαγγέλµατα, διογκώνονται στην περίπτωση
των δασκάλων. Άµεση συνέπεια αυτών είναι, πέραν των άλλων, ο διαχωρισµός της
σύλληψης από την εκτέλεση –πράγµα που σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος χάνει
ουσιαστικά τον έλεγχο της εργασίας του– και η αποειδίκευση.
Καθώς οι εργαζόµενοι χάνουν τον έλεγχο της εργασίας τους, οι ικανότητες που έχουν
αναπτύξει µε τα χρόνια ατροφούν. Χάνονται αργά, διευκολύνοντας έτσι τη διοίκηση
να ελέγχει, ακόµα περισσότερο, τη δουλειά κάποιου, επειδή οι ικανότητες του
προγραµµατισµού και του ελέγχου από τον ίδιο τον εργαζόµενο δεν είναι πλέον
διαθέσιµες (Apple, 2008:280).
Παρόλη, λοιπόν, τη ρητορική από κυβερνητικά χείλη και ανώτερα στελέχη της
εκπαίδευσης για την ενίσχυση της εξουσίας των εκπαιδευτικών και για την αύξηση
του κύρους τους, για την ανάπτυξη και ενδυνάµωσή τους, εντούτοις η ζωή των
δασκάλων ουδεµία σχέση έχει µε τη ρητορική αυτή, ιδίως σήµερα «που το δίπολο
νεοφιλελευθερισµός –νεοσυντηρητισµός, µε µικρές αναπροσαρµογές, συνεχίζει να
προβάλλεται ως µονόδροµος σε παγκόσµια κλίµακα» (Γρόλλιος & Γούναρη,
2010:52). Στην πραγµατικότητα, αντί να αυξάνεται ολοένα η αυτονοµία των
εκπαιδευτικών, η καθηµερινή ζωή τους στις σχολικές τάξεις όλο και περισσότερο
ελέγχεται και υπόκειται σε διοικητικές λογικές «που επιδιώκουν να σφίξουν τα
λουριά στις διαδικασίες της διδασκαλίας και του αναλυτικού προγράµµατος» (Apple,
2008:276). Καθώς η ανεξαρτησία και ο έλεγχος των εκπαιδευτικών πάνω στην
εργασία µειώνονται, η γνώση και ο έλεγχος των εργασιακών χώρων παραδίδονται στα
χέρια της διοίκησης. «Οι δάσκαλοι επανα-προλεταριοποιούνται στα χέρια των
φανατικών της τεχνολογίας και η εργασία πειθαρχείται, µετατοπίζεται και γίνεται
ανειδίκευτη.» (McLaren, 2010:520). Με το βλέµµα πλέον στραµµένο στην
ιδιωτικοποίηση και αγοραιοποίηση δηµόσιων αγαθών -ένα εκ των οποίων είναι και το
µορφωτικό- ο συγκεντρωτισµός και η τυποποίηση στην εκπαιδευτική θεσµικότητα
κυριαρχούν.
Η συζήτηση για τις αλλαγές που επέφεραν τα νέα δεδοµένα στο έργο των
εκπαιδευτικών δε µπορεί να είναι πλήρης, αν δε γίνει αναφορά σε µια σηµαντική
έννοια, αυτή της εντατικοποίησης. Η εντατικοποίηση είναι ένας απτός τρόπος µε τον
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οποίο έχουν διαβρωθεί οι συνθήκες εργασίας τους και έχει πολλές επιπτώσεις που
«κυµαίνονται από έλλειψη χρόνου για τουαλέτα, για ένα φλιτζάνι καφέ ή χαλάρωση,
µέχρι την πλήρη έλλειψη χρόνου για να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις στον
κλάδο του. Μπορεί να την δούµε πιο καθαρά στη χρόνια αίσθηση της εργασιακής
υπερφόρτωσης που έχει κλιµακωθεί µε τα χρόνια. Όλο και περισσότερα πρέπει να
γίνονται, όλο και λιγότερος χρόνος υπάρχει για να γίνουν. […] Η ποιότητα θυσιάζεται
για την ποσότητα. Το να γίνεται κάτι αντικαθιστά το να γίνεται καλά» (Apple,
2008:286-287).
Βέβαια, δεν έχουµε καµιά αυταπάτη ότι ακόµη και αν εξέλειπαν οι νεοφιλελεύθερες
αναπροσαρµογές της εκπαίδευσης και αν συνεχίζονταν οι παροχές του κράτους
πρόνοιας της κεφαλαιοκρατίας, η εκπαίδευση, εντός των καπιταλιστικών σχέσεων
παραγωγής, δε θα µπορούσε να ασκήσει χειραφετητικό ρόλο και να οδηγήσει από
µόνη της στην κοινωνική αλλαγή. Φρονούµε ότι η εκπαίδευση δεν είναι η µηχανή της
κοινωνικής αλλαγής, ο βασικός θεσµός που διαµορφώνει την κοινωνία, αλλά,
αντίθετα, ότι η πρώτη διαµορφώνεται ανάλογα µε τα συµφέροντα της αστικής τάξης
που επιδιώκει την αναπαραγωγή της ιδεολογίας της. Άλλωστε, «οι ιδέες της
κυρίαρχης τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες», αφού η τάξη που κατέχει τα
µέσα της υλικής παραγωγής, διαθέτει ταυτόχρονα και τα µέσα της πνευµατικής
παραγωγής· στο βαθµό, λοιπόν, που κυριαρχεί ως τάξη, αυτό το κάνει παντού, άρα τα
µέλη της «κυριαρχούν επίσης σα στοχαστές, σαν παραγωγοί ιδεών, και ρυθµίζουν την
παραγωγή και διανοµή των ιδεών της εποχής τους» (Μαρξ & Ένγκελς, 1989:94).
Αλλά και αλλού ο Μαρξ υπογραµµίζει:
Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ’ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη
σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση
ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να περιοριστούν υποχρεωτικά και οι ανώτερες
τάξεις στη λιγοστή εκπαίδευση –του δηµοτικού σχολείου– µια που µονάχα αυτό
συµβιβάζεται µε τις οικονοµικές συνθήκες όχι µόνο των µισθωτών εργατών, αλλά και
των αγροτών; (Μαρξ, 2007:37)
Ακόµη κι όταν σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχεται «δωρεάν» φοίτηση σε ανώτερα
ιδρύµατα «αυτό σηµαίνει στην ουσία µονάχα ότι χορηγούνται στις ανώτερες τάξεις τα
έξοδα εκπαίδευσης από το γενικό φορολογικό κορβανά» (Μαρξ, 2007:37).
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Οπωσδήποτε, όµως, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στην
προώθηση των κοινωνικών αγώνων του κόσµου της εργασίας για τη χειραφέτησή
της. Ας µην ξεχνάµε ότι οι δάσκαλοι είναι αφενός µισθωτοί, άρα βρίσκονται µες στην
κοινωνία και έρχονται σε επαφή µαζί της και αφετέρου µορφωµένοι, άρα µπορούν να
λειτουργήσουν ως διανοούµενοι. Βάσει των παραπάνω, µας βρίσκει σύµφωνους η
εκτίµηση του Παυλίδη ότι µια χειραφετητική παιδεία -σε συνδυασµό µε µια
χειραφετητική ιδεολογία- µπορεί να συµβάλλει στην ανατροπή των κυρίαρχων
κοινωνικών σχέσεων στο βαθµό που εκδηλώνονται ήδη µαζικές προσπάθειες
κοινωνικής χειραφέτησης (Παυλίδης, 2004).
Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί σήµερα «υφίστανται πρακτικές γραφειοκρατικού
ελέγχου, εντατικοποίησης, αλλοτρίωσης και εκµετάλλευσης», ως αποτέλεσµα των
νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων της εκπαίδευσης, συνέπεια των οποίων αποτελεί
«η

µετατροπή

µεγάλου

µέρους

των

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων

σε

τυποποιηµένες, ισχνού διανοητικού και παιδαγωγικού περιεχοµένου και πολύ συχνά
εµπορεύσιµες

υπηρεσίες,

υποταγµένες

σε

χρησιµοθηρικές

ανάγκες

της

κεφαλαιοκρατικής οικονοµίας». Κάτω από το µανδύα του κυρίαρχου λόγου περί
ποιότητας της εκπαίδευσης, στο όνοµα της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας,
πολιτικής,

αναπροσαρµόζονται

µειώνεται

δραστικά

η

τα

χαρακτηριστικά

κρατική

της

χρηµατοδότηση

εκπαιδευτικής
των

δηµόσιων

εκπαιδευτικών συστηµάτων και επιδεινώνεται η θέση των εκπαιδευτικών, «εξαιτίας
πρωτίστως της υπαγωγής µεγάλου µέρους τους σε καθεστώτα εργασιακής
επισφάλειας» και της αποσταθεροποίησης των όρων επιβίωσής τους (Παυλίδης,
2013). Ωστόσο, παρόλο που η εκπαιδευτική θεσµικότητα υποβάλλεται σε
καταστροφικές νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις, οι εκπαιδευτικοί, όπως διαφάνηκε
και µέσα από την παρούσα έρευνα, δε χάνουν παντελώς την ελπίδα τους και εκτιµούν
πως χρειάζεται αισιοδοξία και συλλογικός, οργανωµένος αγώνας. «Αν δεν ελπίζεις, θα
καταρρεύσεις», αναφέρουν. Θεωρούµε ότι είναι αδήριτη ανάγκη οι δάσκαλοι να
αντιπαρατεθούν στην κυρίαρχη ιδεολογία, να προωθήσουν τη συνειδητοποίηση των
µαθητών και να αγωνιστούν, µαζί µε τα υπόλοιπα τµήµατα του κόσµου της εργασίας,
για δηµόσια εκπαίδευση και για µια άλλη κοινωνία· αυτή της χειραφετηµένης
εργασίας, της καθολικής συντροφικότητας και αλληλεγγύης.
Πρέπει να τολµάµε έτσι ώστε να µπορούµε να συνεχίσουµε να διδάσκουµε για πολύ
καιρό υπό συνθήκες που ξέρουµε πολύ καλά: χαµηλός µισθός, έλλειψη σεβασµού,
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και µε τον πανταχού παρόντα κίνδυνο να γίνουµε θύµατα του κυνισµού. Πρέπει να
τολµάµε να µάθουµε πώς να τολµάµε, για να λέµε όχι στη γραφειοκρατικοποίηση του
νου, στην οποία είµαστε εκτεθειµένοι κάθε µέρα. Πρέπει να τολµάµε, για να
µπορούµε να συνεχίσουµε να το κάνουµε ακόµα κι όταν από υλικής άποψης µας
συµφέρει περισσότερο να πάψουµε να τολµάµε (Freire, 2009:66-67).

Σηµειώσεις
|1| Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τη σχολική χρονιά 2014-2015 αναµένεται να
καταργηθούν 15 ∆ηµοτικά σχολεία και να ιδρυθούν µόλις 5 (Κάτσικας, 2014α).
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επικοινωνίας:

“Το Θέατρο των καταπιεσµένων” του Augusto Boal στην υπηρεσία
της Κριτικής Παιδαγωγικής: πιο επίκαιρο από ποτέ.

Γεωργία Γιαλλού & Θωµαή Γκερλεκτσή

Περίληψη
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη γη βιώνουν την επίδραση των καταπιεστικών
καπιταλιστικών δοµών της κοινωνίας, υπό το καθεστώς πλέον και της παγκόσµιας
κοινωνικο-πολιτικής κρίσης. Προβάλλει, λοιπόν, επιτακτικό και καίριο όσο ποτέ, το
αίτηµα για αντίσταση και ενεργό δράση του ατόµου-πολίτη. Αφορµώµενη από τα
παραπάνω, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να τοποθετήσει τη δυναµική
του “Θεάτρου του Καταπιεσµένου” του Αugousto Boal στο κέντρο του στοχασµού της
Κριτικής Παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής πράξης, τόσο µέσα στο σχολείο, αλλά και
στο εύρος της δηµόσιας σφαίρας, όπου πραγµατώνονται και άλλες τυπικές ή άτυπες
µορφές εκπαίδευσης. Επιχειρείται µια διεξοδική ανάλυση της µορφής, του
περιεχόµενου, των στόχων του «Θεάτρου των Καταπιεσµένων» και της δυνάµει
αξιοποίησής του από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική του αξιοποίηση
είναι που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα εδώ. Ως εκ τούτου, θα αποπειραθούµε να
τεκµηριώσουµε τη θεωρητική συγγένεια του Βραζιλιάνου εισηγητή του «Θεάτρου των
Καταπιεσµένων» Augousto Boal µε τον οµοεθνή του θεωρητικό Paulo Freire και κατ’
επέκταση µε το ίδιο το κίνηµα της Κριτικής Παιδαγωγικής και τις αρχές που το διέπουν.
Η άποψη του Freire σχετικά µε την «Αγωγή του καταπιεζόµενου», η οποία πρόταξε την
απελευθέρωση του ανθρώπου µέσω της κριτικής συνειδητοποίησης και της διαλογικής
δράσης, επηρέασε καθοριστικά τόσο τους στόχους της Κριτικής Παιδαγωγικής, όσο και
αυτούς του “Θεάτρου του Καταπιεσµένου”, µε τρόπο που να προκαλεί τον άµεσο και
δυνατό συσχετισµό των δύο. Τολµούµε εποµένως εδώ να ισχυριστούµε, αλλά και µε
αισιοδοξία να ελπίσουµε πως µέσα σε προσφερόµενες συνθήκες, οι δύο προτάσεις
µπορούν

να

αλληλεπιδράσουν

γόνιµα

προς

µια

ριζοσπαστική

κατεύθυνση.

Χαρακτηριστική αναφορά γίνεται στον ρόλο που το «Θέατρο των Καταπιεσµένων»
καλείται να παίξει όχι µόνον στα ιστορικά, εδαφικά και πολιτισµικά πλαίσια που το
γέννησαν -αυτά της Λατινικής Αµερικής της δεκαετίας του 1960- αλλά και στο σύγχρονο
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πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, όπου το υποκείµενο κατατρέχεται ατοµικά και
συλλογικά από ένα σύµπλεγµα καταπιέσεων εσωτερικών, όσο και εξωτερικών, υπό το
βάρος της παγκόσµιας τάξης πραγµάτων. Το θέατρο και το δράµα γενικότερα, αλλά
ακόµη περισσότερο η «µαιευτική» µέθοδος του θεάτρου του Βoal µε τα ιδιαίτερα
«κλειδιά» της, προκρίνει το πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη και κατ’ αναλογία από
τα λόγια στα έργα. Έτσι, το θέατρο ως αδιαµφισβήτητη παιδαγωγική, πολιτική και
καλλιτεχνική αξία, γίνεται δυνάµει επαναστατικό σύνεργο, ικανό να παρεισφρήσει και
να διαπεράσει τους κοινωνικούς θεσµούς και κάποτε να τροποποιήσει ή και να κλονίσει
τις άκαµπτες δοµές και τις παγιώσεις του συστήµατος.

Λέξεις κλειδιά: θέατρο-θέαµα, κριτική θεωρία, κουλτούρα, απελευθερωτική αγωγή,
κριτική παιδαγωγική, καταπιεστής-καταπιεζόµενος, διάλογος, διάδραση, κοινωνικός
µετασχηµατισµός, “spectactor”, κριτικό θέατρο, χειραφέτηση.

Το πεδίο ενδιαφέροντός µας εδώ ορίζεται τόσο σ’ αυτό της παρεχόµενης αγωγής στα
παιδιά µέσα στις κρατούσες κοινωνικές δοµές (οικογένεια, σχολείο, άλλοι
θεσµοθετηµένοι

φορείς

αγωγής)

όσο

και

ευρύτερα

σε

κάθε

πλαίσιο

κοινωνικοποίησης που αφορά νεαρές ή µεγαλύτερες ηλικίες και που µπορεί να
διενεργείται υπό όποια µορφή θέσµισης ή και αυτοθέσµισης. Ο στόχος για τους
µαθητές µας, αλλά και για κάθε άτοµο που εµπλέκεται σε µια διαδικασία αγωγής,
είναι να καταστεί κριτικό έναντι κάθε ιδεολογίας, κάθε πολιτικής της υπακοής ή
ολοκληρωτικής διακυβέρνησης, όπως και έναντι κάθε συµµετοχικότητας που
διενεργείται υπό το πρίσµα µιας ενορχηστρωµένης συναίνεσης (Γούναρη & Γρόλλιος
2010). Η συγκεκριµένη πρόταση για µια βιωµένη «αισθητικά», όσο και
προσανατολισµένη κοινωνικά και πολιτικά εµπειρία αγωγής, δηλαδή ζωής, θα
επιχειρηθεί εδώ σε συνάρτηση µε τη θεωρία της κριτικής παιδαγωγικής (critical
pedagogy), την κοινωνικά απελευθερωτική (liberatory) αγωγή του Paulo Freire, αλλά
ταυτόχρονα και µέσα από τη θεατρική διάσταση που προσφέρει το θέατρο του
καταπιεσµένου (theatre of the oppressed) του Augusto Boal.
∆εχόµενοι την παιδαγωγική φύση του θεάτρου θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο
βιώνονται στη ζωή αλλά και µέσω της θεατρικής πράξης οι διάφορες µορφές
καταπίεσης, όπως

η πειθαρχία, ο έλεγχος, η ποδηγέτηση, η προσαρµογή, η
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καταστολή,

η κυριαρχία και η άσκηση εξουσίας, στην προσπάθεια να

αντιδιαστέλλουµε τα παραπάνω µε τις θεµελιώδεις έννοιες της βιωµένης ελευθερίας
και δηµοκρατίας και τα περιβάλλοντά τους.
Το 1973 ο Boal συµµετείχε στο σχέδιο Alfin, ένα πρόγραµµα καταπολέµησης του
αναλφαβητισµού στο Περού. Η µέθοδος του προγράµµατος, εµπνευσµένη από τον
Βραζιλιάνο παιδαγωγό Paulo Freire, δεν προέβλεπε µόνο την εκµάθηση ανάγνωσης
και γραφής. Οι τέχνες, µεταξύ αυτών και το θέατρο, προσέφεραν τις δικές τους
καλλιτεχνικές γλώσσες στον λαό, προκειµένου να διαβάσει διαλεκτικά τον γεµάτο
αντιφάσεις κόσµο του (Boal 1981). Κατά την περίοδο συµµετοχής του στο Alfin, ο
Boal εµπνέεται από τις αντιλήψεις του Freire για µια απελευθερωτική παιδαγωγική
που επιχειρεί, µέσω της διαλογικής πολιτιστικής δράσης (dialogics), να οδηγήσει
τους

καταπιεσµένους

αυτού

του

κόσµου

στην

κριτική

συνειδητοποίηση

(conscientization) της θέσης τους και στον εξανθρωπισµό (humanization), όχι µόνο
των ίδιων αλλά ακόµη και αυτών των δυναστών τους (Freire 1977).
Η αναζήτηση της συνθήκης για τη δηµιουργία εκπαιδευµένων πολιτών για τη
δηµοκρατία τίθεται πυρηνικά, θεωρώντας την αγωγή ενιαία και ίση για όλους τους
πολίτες, απορρίπτοντας κάθε διάκριση προς επιµέρους κοινωνικές ή άλλες οµάδες,
αλλά και κάθε παραδοχή για µια elite η οποία αργότερα θα αναλάβει τον
καθοδηγητικό ρόλο µέσα στην κοινωνία, έναντι µιας άλλης για τις µάζες, που θα
στοχεύσει στη δηµιουργία υπάκουων διεκπεραιωτών και παθητικών θεατών της
(Γούναρη & Γρόλιος 2010).
Όπως ακριβώς και η φρεϊριανή αγωγή δεν προσφέρει έτοιµες αλήθειες και συνταγές
για τη βελτίωση της υπαρξιακής κατάστασης, έτσι και το θέατρο του καταπιεσµένου
δεν επιβάλλει στον θεατή µια πραγµατικότητα µέσω παραστάσεων αλλά του δίνει τα
“θεατρικά µέσα παραγωγής” για να επιδράσει ο ίδιος στη θεατρική πράξη. Αυτό που
ενδιαφέρει την κριτική και εξανθρωπιστική προσέγγιση είναι πώς η πραγµατικότητα
της ζωής θα βιώνεται στη δυνάµει ολότητα της και όχι απλώς ως εξωτερική θέαση
από κάποιο περιφερειακό σηµείο. Πώς δηλαδή το µήνυµα της αγωγής θα αφορά και
θα συνδιαλέγεται µε ανάγκες του ατόµου εκπορευόµενες από το ίδιο ως προϊόν
ζυµώσεων µε τη βιωµένη πραγµατικότητας. Η σύνδεση του Freire µε τον Boal γίνεται
εµφανής από τους τίτλους των βασικών θεωρητικών τους συγγραµµάτων, την
“Αγωγή του καταπιεζόµενου” (Pedagogy of the oppressed) του πρώτου και το
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“Θέατρο του καταπιεσµένου” (Theatre of the oppressed) του δεύτερου. Η µεταξύ
τους συνάφεια όµως εντοπίζεται στη χρήση κοινών εργαλείων, όπως ο διάλογος και η
διάδραση και πρωτίστως στην κοινή στόχευση: µια λαϊκή παιδαγωγική και ένα λαϊκό
θέατρο. Όχι για τον λαό εν αγνοία του αλλά µε τον λαό. Καµιά ιδέα και λύση δεν
προσφέρεται έτοιµη, διότι σ' αυτή την περίπτωση µιλάµε για φιλανθρωπία. Τίποτα
στη διαδικασία της αγωγής δε συµβαίνει χωρίς την ενεργό συµµετοχή των
διαπαιδαγωγούµενων, όλα συζητούνται και όλα δοκιµάζονται, καθώς για τον Freire,
η σκέψη και η πράξη οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση. Η ελευθερία
δεν µπορεί να χαριστεί ως δώρο, µόνο να κατακτηθεί µετά από πολλή διαλογική
δράση ή µε θεατρικούς όρους, µετά από πολλή πρόβα.
Λαµβάνοντας υπόψη την τεκµηριωµένη επίδραση των θεωρητικών απόψεων του
Freire στη σκέψη τόσο των σπουδαιότερων εκπροσώπων της κριτικής παιδαγωγικής,
Henry Giroux και Peter McLaren (Γούναρη & Γρόλλιος 2010), όσο και στη σκέψη
του Boal, εντοπίζουµε ένα πρώτο σηµείο επαφής, µια κοινή θεωρητική καταβολή,
ανάµεσα στα δύο. Η κριτική παιδαγωγική, επαναδιατύπωσε επιτακτικά, από την
αρχή της συγκρότησής της τη δεκαετία του 1980 στις Η.Π.Α., κάτι που πολλοί
κοινωνικοί επιστήµονες, όπως οι Bowles και Gintis και οι ριζοσπάστες αναθεωρητές
της ιστορίας της εκπαίδευσης µε κυρίαρχο τον Karier,

είχαν καταδείξει στο

παρελθόν: το δηµοκρατικό έλλειµµα που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό σύστηµα και
την κοινωνική ανισότητα που αυτό αναπαράγει, προς όφελος των ανώτερων
κοινωνικών στρωµάτων και των επιχειρηµατικών συµφερόντων (Γρόλλιος 2011).
Παρόλο που στη διάρκεια των χρόνων οι διανοούµενοι της κριτικής εκπαιδευτικής
θεωρίας παρουσίασαν αρκετές διαφοροποιήσεις στις απόψεις, το αντικείµενο µελέτης
και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις τους, το κίνηµα συγκέντρωσε τη σκέψη του στη
σχέση της εκπαίδευσης µε την πολιτιστική αναπαραγωγή, παραγωγή και
ανασυγκρότηση, θέτοντας από προοδευτικούς έως και ρηξικέλευθους στόχους για
την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι κριτικοί διανοητές
επιθυµούν τη συγκρότηση µιας παιδαγωγικής που να αµφισβητεί το status quo και να
«συµβάλλει στο ριζικό κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό µετασχηµατισµό»
(Γούναρη & Γρόλλιος 2010, σελ: 56). Τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις υιοθετεί µετά τα
µέσα

της

δεκαετίας

του

1990

ο

Peter

McLaren,

αποκηρύσσοντας

τον

µεταµοντερνισµό ως εργαλείο ανεπαρκές για την οικοδόµηση ενός στέρεου πλαισίου
στόχευσης της εκπαιδευτικής µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Προκρίνει, όπως
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κάνουν επίσης οι Giroux και Aronowitz, τα γραπτά των Freire και Gramsci ως
ανεξάντλητες πηγές, µε τις οποίες η κριτική παιδαγωγική πρέπει να εξακολουθήσει
να συνδιαλέγεται γόνιµα, προσθέτοντας τον Marx στις πηγές αυτές. Επιχειρεί µια
επιστροφή στις µαρξιστικές ρίζες, προτάσσοντας την επανασύνδεση των κριτικών
σπουδών για την εκπαίδευση µε τον ιστορικό υλισµό. Συµπυκνώνει την πορεία που
µια “κριτική επαναστατική παιδαγωγική” προϋποθέτει, σε τρία βασικά στάδια: στο
πρώτο στάδιο, αποκαλύπτονται µέσω της αγωγής οι προσεγγίσεις και αναλύσεις της
πραγµατικότητας που τα κυρίαρχα επικοινωνιακά κανάλια προβάλλουν ως φυσικές
και αδιαπραγµάτευτες. Σε επόµενο στάδιο, η αγωγή εστιάζει στην ανάπτυξη της
πολιτικής συνείδησης και θέσης του µαθητή ενώ στην τελευταία της πλέον φάση, η
“κριτική

επαναστατική

παιδαγωγική”,

δεσµευµένη

στην

αποδόµηση

του

καπιταλισµού, αναπτύσσει µια φιλοσοφία της πράξης, προσανατολισµένης στον
κοινωνικό µετασχηµατισµό (Γούναρη & Γρόλλιος 2010).
Ας εξετάσουµε τώρα πώς το θέατρο µπορεί να συµπορευθεί µε τον αγώνα που θέτει η
κριτική παιδαγωγική για κοινωνική ανασυγκρότηση και ποια από όλες τις θεατρικές
µορφές διαπαιδαγωγεί µε τρόπο που να αυξάνει την πιθανότητα µιας τέτοιας
συµπόρευσης. Πριν καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα για το ποια είναι αυτή η
ρηξικέλευθη θεατρική µορφή, αξίζει να µελετηθεί το πώς η προϋπάρχουσα θεατρική
παράδοση συνδιαλέγεται µε την κριτική θεωρία.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Η θεωρία για την τραγωδία, όπως αρθρώνεται στην Ποιητική του Αριστοτέλη, έχει εν
πολλοίς καθορίσει τη σύγχρονη θεωρία για το θέαµα. Ο Αριστοτέλης αναγορεύει σε
ύψιστη τέχνη την πολιτική, η οποία συγκεντρώνει για τους σκοπούς τις επιµέρους
τέχνες όπως και αυτή της µιµητικής, δηλαδή της θεατρικής τέχνης. Ο Αριστοτέλης
είναι από τους πρώτους που αναγνωρίζουν τις διαστάσεις της αισθητικής πρόσληψης.
Κατά τον Αριστοτέλη η τραγωδία είναι η ευτυχία του ανθρώπου µέσα από τη µίµηση
των πράξεων της έλλογης ψυχής, όπως αυτές υπαγορεύονται από την αρετή και τη
δικαιοσύνη. Κι εδώ τίθεται αµέσως ένα βασικό ερώτηµα: τι γίνεται στις περιπτώσεις
που τα «ιδανικά» της αρετής και της δικαιοσύνης αναζητούνται έξω από τις
ιδεαλιστικές αρχές και το εύρος της απεύθυνσης που ορίζει η δεδοµένη θεατρικήεικονική πραγµατικότητα; Τότε µήπως ο

αντίκτυπος αυτής της θεωρίας

αποδυναµώνεται και µήπως τελικά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διαµόρφωση
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της συνείδησης του κοινωνικού ατόµου; (Boal 1981) .
Η τραγωδία δράττεται από την εκδήλωση ενός λάθους που εντοπίζεται σε µια
επιλογή του ήρωα και που θα κορυφωθεί µε τη σύγκρουση για να οδηγήσει σε µια
λύση µέσω του φόβου, δηλαδή µέσω της ταύτισης του θεατή µε το ελάττωµα του
προσώπου, για το οποίο και τιµωρείται. Το λάθος αυτό αναγνωρίζεται ως µη χρήσιµο
για τη ζωή ή καλύτερα ως µη χρηστικό, αφού εµπλέκει τον φορέα του και το
περιβάλλον του σε ανεπιθύµητες και οδυνηρές πολλές φορές καταστάσεις. Αυτή η
µονοδιάστατη αντιµετώπιση του λάθους ως άχρηστου, θάβει κάθε λανθάνουσα
δυναµική του που πιθανώς να προκαλούσε ακόµα και την ανατροπή της παγιωµένης
κατάστασης και να οδηγούσε σε νέες κοινωνικές αναµετρήσεις. Έτσι το λάθος
εγκολπώνεται µε επιδέξιο τρόπο από το ορθό ή το χρήσιµο, καταλήγοντας στην
κοινωνική προσαρµογή του ατόµου (Σαρίκας 1984). Το άτοµο-θεατής εποµένως έχει
αχθεί µέσα από παθητική και κανονιστική διευθέτηση της συµπεριφοράς κατόπιν της
έµµεσης υποδείξεως.
Οι µηχανισµοί που η ίδια η τραγωδία επιστρατεύει, το έλεος και ο φόβος
υπαγορεύουν

και

την

αποδοχή

ορισµένων

υπερβατικών

αξιών,

που

θα

συµπαρασύρουν διαδοχικά τον θεατή στην κάθαρση. Έτσι µέσω των παραπάνω
συγκινήσεων η τραγωδία στοχεύει να ενώσει µέσω του ελέους τον θεατή µε το
τραγικό πρόσωπο που υποφέρει από µια µοίρα που δεν του αξίζει, όπως και δια του
φόβου να τον καταστήσει οµοιοπαθή του τραγικού προσώπου και χαρακτηριστικό
φορέα των συνεπειών του ελαττώµατος του δεύτερου. Η ικανότητα για δράση σ’
αυτή την περίπτωση παραµένει εκτός ατόµου.
Έτσι, το πραγµατικό πρόσωπο µέσω της εµπάθειας πρόκειται να εσωτερικεύσει όποια
δράση και συνέπεια προκύπτει από αυτήν και συνεπώς να παραχωρήσει το δικαίωµα
της απόφασης για τη ζωή του στο φανταστικό πρόσωπο. Τότε είναι η στιγµή που
σηµαίνεται και ενεργοποιείται ο διαχωρισµός των δύο κόσµων, του φανταστικού µε
τον πραγµατικό και η ακόλουθη παραχώρηση του δεύτερου στον πρώτο (Boal 1981).
Συµβαίνει αυτό που αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντεµπόρ (1986) στην Κοινωνία του
Θεάµατος:
Το θέαµα παρουσιάζεται ταυτόχρονα σαν η ίδια η κοινωνία, σαν ένα µέρος της κοινωνίας,
και σαν όργανο ενοποίησης. Σαν µέρος αυτής της κοινωνίας είναι σαφώς ο τοµέας που
συγκεντρώνει κάθε βλέµµα και κάθε συνείδηση. Επειδή ακριβώς ο τοµέας είναι
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διαχωρισµένος, αποτελεί τον χώρο του παραπλανηµένου βλέµµατος και της ψευδούς
συνείδησης και η ενοποίηση που πραγµατοποιεί δεν είναι τίποτα άλλο απ’ την επίσηµη
γλώσσα του γενικευµένου διαχωρισµού (Nτεµπόρ 1986 σ. 24).

Για να συνεχίσει πιο κάτω:
Όµως το σχίσµα µέσα σ’ αυτή την ολότητα την ακρωτηριάζει σε τέτοιο βαθµό, ώστε το
θέαµα να φαίνεται σαν σκοπός της. Η γλώσσα του θεάµατος συνίσταται από σηµεία της
άρχουσας παραγωγής που αποτελούν ταυτόχρονα και τον έσχατο σκοπό αυτής της
παραγωγής (Ντεµπόρ 1986, σ. 25-26).

BREGHT
Η θεώρηση του Bertolt Brecht απαντά διαφορετικά για την επενέργεια του θεάτρου
στον θεατή. Μέσα στο επικό, ή διαλεκτικό ή όπως πολύ εύστοχα το χαρακτηρίζει ο
Boal στο µαρξιστικό θέατρο του Brecht αναγνωρίζεται και επιχειρείται η κοινωνική
και επαναστατική λειτουργία του θεάτρου (Boal 1981). Ό άνθρωπος για τον Brecht
συγκροτεί ένα αντιφατικό σύνολο από επιµέρους δυνατότητες και ιδιότητες που
υπογραµµίζουν τις πράξεις του, και που ως τέτοιο µε τη σειρά του εξασφαλίζει την
ενότητα από την οποία εκπορεύεται η κοινωνική πράξη (Πατσαλίδης 2012).
Ο Brecht λοιπόν αντίθετα από τον Αριστοτέλη επιχειρεί να µεταµορφώσει τα
αισθήµατα του ελέους και του φόβου σε επιθυµία για γνώση η οποία µε τη σειρά της
µέσω ορισµένων τεχνικών-αυτών της αποστασιοποίησης, θα ενεργοποιήσει τους
σκοπούς της πράξης (Πατσαλίδης 1997).
Το επικοινωνιακό σχήµα ποµπού-δέκτη εδώ νοηµατοδοτεί µια νέα δυναµική
σηµαίνοντος και σηµαινόµενου. Η πραγµατικότητα µέσα από αυτό το θέατρο
προσεγγίζεται ως µια δυναµικά εξελισσόµενη πορεία που υπόκειται σε διαρκείς
µεταβολές και αλληλοσυµπληρώσεις, ενώ η φύση αντιµετωπίζεται ως ατελής και
ενιαία ιστορικά. Οι αρχές που διέπουν την τεχνική του εστιάζουν στην
αποµυθοποίηση, στον φιλοσοφικό υλισµό, στον πλουραλισµό, στο ενδιαφέρον για
κριτική παρατήρηση -για το πώς και όχι για το τι των πραγµάτων- και στη δοµή του
«ανοιχτού τέλους» (Πατσαλίδης 1997).
Στην περίπτωση του επικού θεάτρου, ο θεατής βιώνει µια αποκαλυπτική και
ανεπανάληπτη εµπειρία που τον οδηγεί σε συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας και
τον προτρέπει σε δράση µέσα στη ζωή –είναι µια προετοιµασία για δράση στη ζωή,
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µε το δικαίωµα της δράσης να παραµένει στο ίδιο το άτοµο, έστω και αν η θεατρική
δράση εκτυλίσσεται από άλλον (Boal 1981).
Ο Brecht δράττεται επίσης από την εκδήλωση του λάθους και των αντιθέσεων που
εκδηλώνονται, µε σκοπό όµως να τα θέσει δοµικά- διαλεκτικά. O αρχικός εντοπισµός
του λάθους γίνεται στη βάση της δοσµένης κοινωνικής πραγµατικότητας και ο
προβληµατισµός γύρω από αυτό στοχεύει στην ενεργή τοποθέτηση του ατόµου
απέναντι σ’ αυτή τη δοµή και µέσω της ανατροπής της στον περαιτέρω κοινωνικό
µετασχηµατισµό της πραγµατικότητας. Επιδιώκεται ο κλονισµός του θεατή µέσω των
τεχνικών της αποστασιοποίησης (του παραξενέµατος, του gestus, τη χρήση πινακίδων
και εµβόλιµων ήχων, την ένδυση και απέκδυση του ρόλου επί σκηνής, τη χρήση
αφηγητή) στην προσπάθεια να µεταδώσει το µήνυµα απαλλαγµένο από κάθε
συγκίνηση. Πυροδοτείται έτσι η διαδικασία συνειδητοποίησης της κοινωνικής θέσης
και δύναµης του παρατηρητή, ο οποίος σταδιακά ωθείται στη

συγκρότηση του

οράµατός του για τον κόσµο όσο και σε αξιώσεις και ριζοσπαστικές αποφάσεις (Boal
1981). Ο θεατής για τον Brecht ιδανικά πρέπει να µπορεί να µετασχηµατίζει τις
οικείες εικόνες σε ανοίκειες αναζητώντας πάντα τις απραγµατοποίητες δυνατότητες
(Πατσαλίδης 2012). Βλέπουµε λοιπόν πώς κάθε θεατρική λειτουργία επηρεάζει µε
συγκεκριµένο τρόπο το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Μιλώντας βέβαια για θέατρο δεν πρέπει να µας διαφεύγει πως ουσιαστικά
αναφερόµαστε στην έννοια του δράµατος. Θέτοντας τώρα την έννοια του δράµατος
στην ετυµολογική της βάση διακρίνουµε αµέσως το συσχετισµό µε την έννοια της
δράσης. Με τον όρο θέατρο, ορίζεται επιπλέον ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιείται
µια δράση, εκτελούµενη από ένα σύνολο δρώντων σωµάτων, τα οποία βρίσκονται σε
κίνηση, µπροστά σε άλλα σώµατα των οποίων η ενεργοποίηση αναµένεται. Οι
επικριτές της έννοιας του θεατή πρεσβεύουν τις ακόλουθες δύο θέσεις: το γεγονός της
θέασης αντίκειται στο γεγονός της γνώσης, καθόσον ο θεατής ερχόµενος στη
θεατρική αίθουσα αγνοεί τα σχετικά µε την παραγωγή του θεάµατος ζητήµατα, όπως
και όποια πραγµατικότητα αυτή περιλαµβάνει. Επιπλέον το γεγονός της παθητικής
θέασης έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της δράσης, καθόσον ο θεατής παραµένει
ακινητοποιηµένος σε ένα ορισµένο σηµείο. Συνεπώς, το άτοµο, παραµένοντας θεατής
κατ’ αυτόν τον τρόπο αποµακρύνεται τόσο από την ικανότητά τού να γνωρίζει, όσο
και της δύναµης να δρα (Ranciere 2009).
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BOAL
Αυτός που θα γεφυρώσει τις παραπάνω αντιφάσεις µε την εµπλοκή του θεατή στη
δραµατική πράξη είναι ο Augusto Boal. ∆ιαθέτοντας την πεποίθηση και την εµπειρία
για τη µετασχηµατιστική δυνατότητα που µπορεί να αναπτυχθεί κάτω από δεδοµένες
θεατρικές συνθήκες, προτείνει ένα είδος θεάτρου µε κοινωνική απεύθυνση, που µέσω
της αµφίδροµης δράσης αποκτά χαρακτήρα ενεργητικό, συµµετοχικό, χειραφετικό,
προκαλώντας τη διασάλευση και την αντιµετάθεση ακόµα και των παγιότερων όρων
του καθιερωµένου θεάτρου, όπως αυτών του ηθοποιού και του θεατή.
Επηρεασµένος από το µπρεχτικό παράδειγµα, αρχικά ο Boal αναγνωρίζει κι αυτός
στον ρόλο του θεάτρου τον φορέα του κοινωνικού µηνύµατος και τη δυνατότητα
δηµιουργίας πολιτικών ατόµων.
Ποιός ήταν όµως ο Augusto Boal και το έργο του και τι επεδίωκε για την ανθρώπινη
συνείδηση και πράξη;
Ο Boal γεννήθηκε το 1931 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου και πέθανε το 2009. Σε
απόσπασµα από το βιβλίο του “Το θέατρο του καταπιεσµένου”, παρουσιάζει ο ίδιος
(1981) πιο εύστοχα από κάθε βιογράφο τον εαυτό του:
Σπούδασα χηµικός µηχανικός. Πήρα διδακτορικό στη χηµεία µε ειδίκευση στα πλαστικά, το
πετρέλαιο. Τέλειωσα αυτές τις σπουδές το 1952, µετά έφυγα στις Ηνωµένες Πολιτείες χάρη
σε µια υποτροφία για ειδίκευση, αλλά ποτέ δε δούλεψα γι' αυτήν. Στο πανεπιστήµιο της
Κολούµπια που έγινα δεκτός, άρχισα να σπουδάζω θέατρο και γύρισα στη Βραζιλία µ' ένα
δίπλωµα που δε µου χρησίµεψε ποτέ και θεατρικές γνώσεις που είχα αποκτήσει χωρίς
δίπλωµα, που αυτές όµως µου χρησίµεψαν. ∆ούλεψα αµέσως µε το θέατρο Αρένα, κι έµεινα
σ' αυτό µέχρι τη σύλληψη µου το 1971. Φυλακίστηκα, βασανίστηκα κι απελευθερώθηκα το
Μάη του 1971. Συνάντησα τη γυναίκα µου στην πατρίδα της, που είναι και λίγο δική µου
πατρίδα, την Αργεντινή κι εκεί έµεινα µέχρι τον Ιούνιο του 1977. ∆ούλεψα στην ουσία σ'
όλες τις χώρες της Λατινικής Αµερικής: στο Περού, στη Χιλή (µέχρι το πραξικόπηµα), στη
Βενεζουέλα, στην Κολοµβία, στο Μεξικό, στον Ισηµερινό...Παντού έδινα εντατικά µαθήµατα
θεάτρου (σελ: 202-203).

Η πορεία του δεν σταµάτησε εκεί, ωστόσο χρειάζονται ήδη κάποιες διευκρινίσεις. Η
θητεία του Boal ως καλλιτεχνικού διευθυντή στο θέατρο Arena του Sao Paolo από το
1956 έως το 1971, οπότε και συνελήφθηκε από το φασιστικό καθεστώς, υπήρξε
παραγωγική, παρά τα εµπόδια που έθεσε η επιβολή των δικτατορικών καθεστώτων
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του 1964 και 1968. Το ανέβασµα κλασικών έργων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας, τα
προσφερόµενα µουσικά θεάµατα, η εισαγωγή νέων ειδών όπως το προλεταριακό και
αστικό δράµα, το βήµα που δόθηκε σε πρωτοεµφανιζόµενους δραµατουργούς, είναι
µερικά µόνο από τα επιτεύγµατα αυτής της θητείας αλλά όχι το ουσιαστικότερο.
Αυτό που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία από όσα πέτυχε ο Boal µε τους συνεργάτες
του στο Arena, είναι ότι ανέτρεψε την κυριαρχούσα αισθητική της βραζιλιάνικης
θεατρικής σκηνής (Babbage 2004). Αυτή η ελιτίστικη αισθητική που προέκυπτε από
το αποκλειστικό ανέβασµα παραστάσεων “ευρωπαϊκών προδιαγραφών”, έφερνε το
κοινό ενώπιον ξενόφερτων έργων, που παίζονταν σε µια ξένη γλώσσα και µε µια
υποκριτική στερηµένη στοιχείων εντοπιότητας. Οι προσπάθειές του επικεντρώθηκαν
στο λαϊκό και αυθεντικά βραζιλιάνικο θέατρο: Έψαχνε τα κατάλληλα αισθητικά
µέσα, “πείραζε” τα κλασικά έργα, ώστε να ανταποκρίνονται στη βραζιλιάνικη
ιδιοσυγκρασία και προωθούσε τη συγγραφή βραζιλιάνικων δραµατικών κειµένων.
Μετά από εµπειρία και πειραµατισµούς χρόνων, η θεατρολογική και σκηνοθετική
λύση που επινόησε και υιοθέτησε για να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές και αισθητικές
επιταγές της εποχής, ήταν το “σύστηµα του joker”. Το “σύστηµα του joker” είναι µια
συγκροτηµένη προσέγγιση για το πως πρέπει να παίζεται το θέατρο (Boal 1981), µια
προσέγγιση µε συγκεκριµένους στόχους και χαρακτηριστικά, για τα οποία θα
µιλήσουµε διεξοδικότερα στη συνέχεια. Παράλληλα µε όλα όσα συνέβαιναν εντός
του Αrena, ο Boal έκανε και θέατρο έξω από το θέατρο µε πειραµατικές οµάδες. O
ίδιος (1981) αναφέρει χαρακτηριστικά:
Πριν από το 1964 η Αρένα πραγµατοποιούσε θέατρο για το λαό. Παίζαµε στους δρόµους,
πάνω στα φορτηγά, µέσα σε τσίρκα, µε τη βοήθεια και την υποστήριξη της αριστερής και
επαρχιακής κυβέρνησης της Β.Α. Βραζιλίας. Είχαµε ακόµη και την υποστήριξη της
αστυνοµίας! Αυτό µέχρι το 1964. Πραξικόπηµα της δεξιάς για να σταµατήσει την κίνηση της
αριστεράς. ∆εύτερο πραξικόπηµα το 1968, που επιβάλλει µια φασιστική κυβέρνηση.
Ανάµεσα στα 1964 και 1968 καταφέρναµε ακόµη να διατηρήσουµε τις δραστηριότητες του
λαϊκού θεάτρου, παρόλο που οι δρόµοι , τα εργοστάσια, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις,
απαγορεύονταν. Όµως µετά το 1968 τίποτα λαϊκό δεν είναι πια δυνατό (σ. 203)

∆ιότι οτιδήποτε γνήσια λαϊκό και όχι λαϊκίστικο, στα φασιστικά καθεστώτα δεν
θεωρείται µόνο αδύνατο αλλά και επικίνδυνο. Έτσι, επικίνδυνος θεωρήθηκε και ο
Boal, µε αποτέλεσµα τη σύλληψη και εξορία του. Η εξορία όµως δεν τον απέτρεψε
από την δράση. Αφού περιηγήθηκε στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αµερικής,
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εξακολούθησε να εξοικειώνει τον λαό µε το θέατρο. Η περιήγηση αυτή σε
συνδυασµό µε την προγενέστερη πορεία του, τον εξόπλισαν µε αρκετή γνώση και
εµπειρία για να συλλάβει το “Θέατρο του καταπιεσµένου” (ΘτΚ), το βασικό
θεωρητικό του σύγγραµµα, που πρωτοεκδίδεται στην Αργεντινή το 1973.
Αυτοεξορίζεται

στο

Παρίσι,

συνεχίζοντας

ακατάπαυστα

τη

θεατρική

του

δραστηριότητα εκεί αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1978 ιδρύει στο
Παρίσι έναν φορέα εφαρµογής και διάδοσης των ιδεών του θεάτρου του
καταπιεσµένου, το “Κέντρο για το Θέατρο του Καταπιεσµένου” (Centre for Theatre
of the Oppressed -CTO-). Τα κοινωνικά και πολιτικά συµφραζόµενα της Ευρώπης,
δεν αφορούσαν -εκείνη την εποχή τουλάχιστον- εξόφθαλµες αδικίες, όπως η χούντα,
ο υποσιτισµός και η παιδική θνησιµότητα, φαινόµενα συνηθισµένα στη Λατινική
Αµερική αλλά πιο ψυχογενείς παράγοντες, όπως για παράδειγµα η σύγκρουση των
πολλαπλών κοινωνικών ρόλων ή η καταπιεσµένη σεξουαλικότητα του ατόµου.
Τέτοιου είδους διαφορές, ωθούν τον Boal σε συνεχή πειραµατισµό µε το θέατρο του
καταπιεσµένου και στην εξέλιξή του σε µια κατεύθυνση που να το καθιστά
λειτουργικό στα νέα πλαίσια. Ο Balme (2012) επισηµαίνει ότι στην προσπάθειά της
να ανταποκριθεί στους εσωστρεφείς, ενδοϋποκειµενικούς τύπους καταπίεσης, η
εργασία του Boal έλαβε µια ψυχοδραµατική, θεραπευτική διάσταση. Το “Ουράνιο
τόξο της επιθυµίας” (Rainbow of desire), µια νέα τεχνική που εισάγεται από τον Boal
κατά την παραµονή του στην Ευρώπη, συνηγορεί µε αυτήν την θέση, καθώς η νέα
τεχνική πραγµατεύεται τις υποκειµενικές εικονικές αναπαραστάσεις του ξεχωριστού
ατόµου. To 1986 εµφανίζεται η ιδανική συγκυρία για την οριστική επιστροφή του
Boal στη Βραζιλία: η πολύχρονη δικτατορία πέφτει το 1985 και ένας ο κυβερνητικός
αξιωµατούχος, ο Darci Ribeiro, προσκαλεί τον παλαίµαχο του θεάτρου να
συµµετάσχει σε ένα φιλολαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Εξαιτίας της συµµετοχής σε
αυτό το πρόγραµµα και της πεποίθησής του, ότι κάποιες φορές η κοινωνική αδικία
ενυπάρχει στον νόµο, ο Boal αρχίζει να αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα Νοµοθετικό
Θέατρο. Η µετέπειτα πολιτική ήττα του Ribeiro όµως κάνει το έδαφος απρόσφορο για
τη δράση του Boal και των συνεργατών του. Το 1989 συγκροτείται ο πυρήνας του
CTO του Ρίο, το οποίο, χωρίς τη στήριξη δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αγωνίζεται
να υπάρξει. Στις εκλογές του 1992 το CTO στηρίζει το Κόµµα των Εργαζοµένων και
ο Boal θέτει υποψηφιότητα για ∆ηµοτικός Σύµβουλος, εκλέγεται το 1993 και
υπηρετεί

ως

το

1997,

κάνοντας

το

όνειρο

του

Νοµοθετικού

Θεάτρου

πραγµατικότητα. Ως το τέλος της ζωής του, δε σταµατά να συγγράφει, να οργανώνει
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φεστιβάλ, να δίνει σεµινάρια και διαλέξεις για το θέατρο του καταπιεσµένου σε όλα
τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη. Η ανακοίνωση του θανάτου του στις δύο Μαϊου
2009 από τον γιο του Julian, αιφνιδίασε τους συνεργάτες του, καθώς στις 18 του ίδιου
µήνα ήταν προγραµµατισµένη η συµµετοχή του στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο για το
Θέατρο του Καταπιεσµένου (Boal 1998).
Ο Boal συγκροτεί την πεποίθηση του για τη χρήση του θεάτρου αντιδρώντας στο
µιµητικό αριστοτελικό θέατρο και τις “κατασταλτικές” συνέπειες της κάθαρσης που
εκείνο επιδιώκει. Εισάγει την έννοια του spect-actor, του ηθοποιού-θεατή ως µια
συνολική λειτουργία και θεατρική οντότητα µε ενεργητικά χαρακτηριστικά στο
σύνολό της, επιδιώκοντας έτσι την απελευθέρωση του θεατή από τον ορισµό του και
το ρόλο του. Ο ίδιος αναφέρει ότι «η διχοτόµηση θεατής – ηθοποιός δεν είναι
έµφυτη», αλλά θυµίζει τους κοινωνικούς διαχωρισµούς όπου οι πιο διαλεχτοί θα είναι
οι ηθοποιοί και οι κατώτεροι οι θεατές, καθώς και ότι ο παραπάνω διαχωρισµός
αποτελεί κατά την εκτίµησή του το πρώτο στοιχείο της καταπίεσης πάνω στο οποίο
σκοντάφτει το θέατρο (Boal 1981).
Σε συνέντευξή του (1998) αναφέρει σχετικά:
Καταπίεση είναι όταν ο ένας από τους δύο συνοµιλητές χάνει τη δύναµή του να µιλάει και
πρέπει µόνο να ακούει. Αυτό που θέλουµε από το Θέατρο των Καταπιεσµένων δεν είναι να
αντιστρέψουµε τους ρόλους καταπιεστή και καταπιεζόµενου, θέλουµε να αποκαταστήσουµε
τον διάλογο, να συναντηθούν οι δύο πλευρές, να µπορούν να µιλούν και να λένε αυτό που
θέλουν και οι δύο, να µπορούν να ανταλλάξουν απόψεις (Βήµα online).

Μέσα στο θέατρο του καταπιεσµένου ο Boal εγκαθιστά τη διάδραση και τον διάλογο
επιδιώκοντας τον επιτόπου αναστοχασµό του ηθοποιού-θεατή και την ανάληψη από
µέρους του της δράσης (Boal 1981). Ο διάλογος προκαλεί τη συνάντηση ανθρώπων
που ονοµάζουν την πραγµατικότητα και δεν αναθέτουν το έργο αυτό σε κάποιους
άλλους να το κάνουν για λογαριασµό τους. Προκρίνεται έτσι η συµµετοχικότητα, η
βίωση και η

διάδραση (Freire 1977). «Πρωταγωνιστής της δραµατικής πράξης ο

θεατής, πρέπει επιτέλους να δοκιµάσει πράξεις, ακόµα και αν κάνει λάθος», τότε
µόνον η δράση αλλάζει και γίνεται αποκαλυπτική, το λάθος εδώ έχει περάσει µέσα
από το βίωµα (Boal 1981, σ. 206).
Ο Boal πιστεύει πως αν αυτή η θεατρική δράση που είναι σε πρώτη φάση
πειραµατική, ασκηθεί κατάλληλα, είναι δυνατό να µετατραπεί σε δράση
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επαναστατική, να συνδεθεί δηλαδή µε αγώνες για την κοινωνική ανασυγκρότηση.
Αποκαλύπτει τον καθαρά πολιτικό χαρακτήρα του θεάτρου, ο οποίος έντεχνα
αποκρύφτηκε από το “καταναγκαστικό σύστηµα του αριστοτελικού θεάτρου” το
οποίο η αστική τάξη επέβαλε στον λαό για να του δεσµεύσει τη φωνή, να του
επιβάλει την ταύτιση και την κάθαρση, να τον κάνει αντικείµενο και όχι ενεργό
φορέα της δράσης. Ήδη από τα πρώτα χρόνια του Arena, γνωρίζει πολύ καλά πως
κάθε κοινό επιζητεί έργα που ανταποκρίνονται στο όραµά του για τον κόσµο, κάτι
που χαρακτηριστικά συµβαίνει στις υποανάπτυκτες χώρες, εκεί που το κοινό
ονειρεύεται το αστικό θέατρο, το οποίο επιδεικνύει έναν άλλο κόσµο µακρινό κι
επιθυµητό. Οι θεατές, έχοντας υποβληθεί σε µια “κουλτούρα της σιωπής”, αγόµενοι
από την αίγλη που τους ασκεί η εγγύτητα µε τους καλλιεργηµένους θεατές, επιζητούν
ξενόφερτες κουλτούρες που πλασάρονται ως υψηλές, αποδεχόµενοι το µήνυµα τους
ως θείο. Ορµώµενος από την αγωνία του σχετικά µε τον σφετερισµό του θεάτρου ως
εργαλείου προπαγάνδας και µέσου επιβολής

από τις κυρίαρχες δοµές ο Boal

επιδιώκει να θέσει το δικό του θέατρο ως µια νέα επικοινωνιακή γλώσσα στους
χώρους των καταπιεσµένων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός υποκειµένου-ηθοποιού,
ικανού να αποτυπώσει το όραµα για τη µετάβαση (Boal 1981).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ
Ο Boal ακολουθεί ένα δοµηµένο σύστηµα εξάσκησης για τους ηθοποιούς-θεατές,
αφού πιστεύει πως το αποτέλεσµα της σκηνικής δράσης πρέπει να είναι από µέρους
τους καλοδουλεµένο, για να καταδείξει µε ενάργεια και σαφήνεια, και ως τέτοιο, να
εγγραφεί στη συνείδηση αυτού που το παρακολουθεί και που αργότερα θα κληθεί ν’
αναλάβει δράση στη ζωή. Το αίτηµα για δράση εδώ δεν θα περνά µέσα από το κανάλι
της κάθαρσης εξουσιοδοτώντας το δραµατικό πρόσωπο να παίξει ή να σκεφτεί για
λογαριασµό του καταπιεσµένου, αλλά θα αποτελεί πρόβα για δράση στη ζωή, πάνω
σε θέµατα δικά του. Στο θέατρο του καταπιεσµένου η “πρόβα για την επανάσταση”
αποτελεί δηλωµένο στόχο. Ενώ δεν αντικαθιστά την αληθινή πράξη, ωστόσο προωθεί
την αποτελεσµατικότητά της, αφού δύναται να διεγείρει το όραµα του θεατή. Εκείνος
µε τη σειρά του θα την προεκτείνει και θα την επιχειρήσει πραγµατικά, δοκιµάζοντας
έτσι τις απελευθερωτικές λύσεις. Απεκδυόµενοι τελικά το µανδύα της καταπίεσης, οι
καταπιεσµένοι θα µπορέσουν να εκφραστούν µε νέες εικόνες, να δηµιουργήσουν νέα
πρότυπα και να βιώσουν πρωτόγνωρες εµπειρίες.
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Ως αφετηριακό σηµείο εξάσκησης για τη δηµιουργία του ηθοποιού – θεατή
αναγνωρίζει το σώµα. Μέσα από µια σειρά ασκήσεων και παιχνιδιών που θα
επιχειρήσει για τον ηθοποιό, ο δεύτερος θα σπάσει τις προϋπάρχουσες µυϊκές δοµές
και αγκυλώσεις, θα διαχειριστεί τη µυϊκή αλλοτρίωση που του έχει επιβληθεί στο
σώµα αρχικά µέσω της εργασίας, θα ανακτήσει τη γνωριµία µαζί του, θα το
επανοικειοποιηθεί και τελικά σε ένα επόµενο στάδιο θα εκφραστεί µέσα από αυτό.
Έτσι επιδιώκει την αποµηχανοποίηση των παγιωµένων εκφράσεων του ατόµου, ώστε
στη συνέχεια εκείνο να είναι ικανό να αναλάβει νέες µηχανοποιήσεις από τους
χαρακτήρες που θα κληθεί να ερµηνεύσει. Το επόµενο στάδιο πλησιάζει στη δράση.
Εδώ οι θεατές µπορούν να παράξουν ιδέες ή κείµενα για δράση, τα οποία θα
αποδοθούν από τους ηθοποιούς.
ΕΙΚΟΝΑ
Σε αυτό το στάδιο περιλαµβάνονται τα είδη του θεάτρου εικόνα (image theatre), κατά
το οποίο στήνεται αρχικά η εικόνα της καταπίεσης, η οποία θα περάσει έπειτα από το
στάδιο της µεταβατικής εικόνας για να καταλήξει στην αποτύπωση της τελικήςιδανικής εικόνας η οποία συνιστά και την όψη της απελευθερωµένης κατάστασης. Η
χρήση λόγου εδώ αποφεύγεται καθώς η αποκλειστική έµφαση δίνεται στην
αποτύπωση της κατάστασης µέσω των σωµατικών εκφράσεων και µε µόνη πιθανή τη
χρήση κάποιων αντικειµένων (Boal 1981).
ΦΟΡΟΥΜ
Άλλη τεχνική που περιλαµβάνεται σε αυτό το στάδιο είναι το θέατρο φόρουµ (forum
theatre). Το φόρουµ συγκροτείται βάσει αυτοσχεδιασµών και µέσω παρεµβάσεων
πάνω σε πιθανές λύσεις που προτείνονται ως εναλλακτικές για την απελευθέρωση
από την καταπιεστική κατάσταση, από τα µέλη του κοινού. Σε αυτή την περίπτωση
όποιο µέλος από το κοινό επιθυµεί µπορεί λέγοντας «στοπ» να ζητήσει τη διακοπή
της δράσης και ακολούθως να εµψυχώσει τις δικές του ιδέες σχετικά µε το θέµα, να
αρθρώσει τις δικές του σκέψεις και όλα αυτά µέσω της θεατρικότητας. Έτσι µέσα σε
αυτό το θεατρικό πλαίσιο θα συζητηθεί το τι είναι δυνατό να επιχειρηθεί ως λύση και
αυτές οι εκδοχές θα προβαριστούν. Η παραπάνω διαδικασία θα βοηθήσει προς τον
κοινωνικό µετασχηµατισµό.
Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής εντάσσεται και το νοµοθετικό θέατρο (legislative
theatre) σύµφωνα µε τη λογική του ότι µια καταπίεση µπορεί να έχει τις ρίζες της
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στην ύπαρξη και εφαρµογή ορισµένων νόµων. Εδώ οι πολίτες θεατές-ηθοποιοί θα
πάρουν θέση και θα επιδιώξουν την αλλαγή ή έστω την αναδιατύπωση κάποιου
νόµου. Σε αυτή την περίπτωση το φόρουµ θυµίζει µια ανοιχτή συνέλευση που
διενεργείται στα πλαίσια µιας αµεσοδηµοκρατικής δοµής (Boal 1998).
ΑΟΡΑΤΟ
Πρόκειται για µια τεχνική που εφαρµόζεται εκτός θεατρικού χώρου, ανάµεσα σε
ανθρώπους που απλά παραβρίσκονται σε κάποιο µέρος, που δεν προϋπάρχουν ή
προσέρχονται εκεί ως θεατές και που αγνοούν αυτό που πρόκειται να συµβεί. Οι
ηθοποιοί παίζουν την κατάσταση της καταπίεσης αφού πρώτα την έχουν
επεξεργαστεί άρτια µέσα από τη στανισλαφσκική θεατρική µέθοδο. Οι θεατές
εµπλέκονται σε µια κατάσταση-διάλογο που διεξάγεται επιτόπου και σχολιάζεται
αυθόρµητα, παίρνουν θέση ή προτείνουν λύσεις. Η ιδιότητα των ηθοποιών δεν
αποκαλύπτεται. Η καταπίεση που αποτυπώνεται και οι πιθανές λύσεις που
προτείνονται προκαλούν τον προβληµατισµό πάνω στην κατάσταση. Το αόρατο
θέατρο γκρεµίζει την τελετουργία (Boal 1981, 2013).
Άλλες τεχνικές που επιχειρούνται σε αυτό στάδιο είναι: το θέατρο φωτοροµάντζο το
οποίο χρησιµοποιεί την επαγωγική µέθοδο για την αποκάλυψη µιας καταπίεσης που
συναντάται ευρύτερα, το θέατρο µύθος που επιχειρεί να αποδοµήσει τις µυθευµένες
πίστεις, η τεχνική του θεάτρου των τελετών και των µασκών που προσπαθεί να
φανερώσει τα τυπικά σύµβολα και στερεότυπα των ανθρωπίνων σχέσεων και
συµπεριφορών, καθώς και τους ρόλους σε κάθε κοινωνία και τέλος, η τεχνική του
θεάτρου εφηµερίδα, που αφορά στη µετατροπή µη θεατρικών µορφών, όπως είναι τα
νέα των εφηµερίδων, σε θεατρικές. Στην περίπτωση του θεάτρου εφηµερίδα, η είδηση
µπορεί να παρουσιάζεται έξω από το αρχικό της πλαίσιο ή µε διάφορες παραλλαγές,
οι οποίες προσπαθούν να κλονίσουν την παγιότητά της (Boal 1981). Αφορµή γι’ αυτή
την τεχνική έχει αποτελέσει το living Newspapers, το οποίο µε τη σειρά του προήλθε
από το κίνηµα του Εργατικού Θεάτρου (Workers’ Theatre) που χρησιµοποιούσε
θεατρικές τεχνικές αναπαράστασης για να παρουσιάσει την επικαιρότητα και να
επιφέρει τον σχολιασµό της (Nicholson 2009).
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Η τεχνική του ουράνιου τόξου της επιθυµίας είναι µια από τις πιο πρόσφατες τεχνικές
που αναδύθηκε µέσα από την έρευνα του Boal πάνω στο ΘτΚ. Έχει τις ρίζες της στην
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τεχνική του θεάτρου εικόνα και στοχεύει στην ανάδειξη των µορφών της ψυχικής
καταπίεσης του ατόµου (Παπακώστα 2011). Εδώ αναπτύσσονται οι ενδοσκοπικές και
υποκειµενικές τεχνικές του ΘτΚ, τις οποίες ο Boal επεξεργάστηκε κυρίως στη
Ευρώπη. Μέσα από τη χρήση εικόνων και την εναλλαγή στην ανάληψη της δράσης,
προσπαθεί να οδηγήσει τον θεατή-ηθοποιό στην ανακάλυψη, συνειδητοποίηση και
ανάδυση του πλέγµατος των συναισθηµάτων

που αφορούν σε µια σχέση ή

κατάσταση την οποία βιώνει ή και υφίσταται. Η τελική εικόνα κι εδώ θα καταφέρει
να φωτίσει πλευρές που νωρίτερα δεν του ήταν διακριτές και συνειδητές (Boal,
2013). Ο ίδιος αναφέρει σε συνέντευξή του πως το να κάνεις θέατρο από αυτό που
έχεις κρυµµένο µέσα στο κεφάλι σου είναι πολύ δύσκολο γιατί τότε δεν είναι
ξεκάθαρο ούτε καν σε σένα. Έτσι λοιπόν γίνεται αναγκαίο να περιδιαβεί κανείς σε
νοητικά του πεδία που συνήθως δεν του είναι ξεκάθαρα, διαδικασία χαρακτηριστικά
περίπλοκη (augoustoboal.blogspot.gr 2009).
ΤΖΟΚΕΡ
Η λειτουργία του τζόκερ εν είδη συντονιστή και όχι πια σκηνοθέτη έρχεται ν’
αποδοµήσει και ν’ ανατρέψει τις στοχευµένες πρακτικές του αριστοτελικού θεάτρου
(όπως µονόλογος, χορός, αφηγητής) οι οποίες εξυπηρετούν την καθοδήγηση του
κοινού προς µια ορισµένη ερµηνευτική γωνία της δραµατικής εξέλιξης. Ο τζόκερ
είναι ένας διαµεσολαβητής του επιτελούµενου γεγονότος που προωθεί και
τροφοδοτεί τη διάδραση ανάµεσα στο δρών πρόσωπο και σε αυτόν που το
παρακολουθεί. Στη σκηνή, λειτουργεί ως συντονιστής του παιχνιδιού ενίοτε και ως
αφηγητής, αξιοποιώντας τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει η παράσταση για
να δηµιουργήσει ένα θέατρο ευέλικτο στις υπηρεσίες περισσότερων ανθρώπων. Το
σύστηµα του τζόκερ επιτρέπει την πολλαπλότητα στο ύφος και το είδος
(εξπρεσιονιστικό, ρεαλιστικό ή και οι συνδυασµοί τους), µέσα στην ίδια παράσταση.
Εδώ οι συγκρούσεις γεννιούνται από την υποδοµή, αποτελώντας προϊόν γνήσιας και
πηγαίας ανάγκης. Η δοµή της παράστασης στο σύστηµα του τζόκερ είναι ορισµένη:
περιλαµβάνει προκείµενα, πληροφορίες και προκαταρκτικές εξηγήσεις, αυτόνοµες
σκηνές, διαλόγους, σχόλια, συζήτηση, προτροπές. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί χωρίζονται
σε δύο χώρους, σε αυτόν του δευτεραγωνιστή που βρίσκεται κοντά στον
πρωταγωνιστή και στον άλλον του ανταγωνιστή που είναι εχθρός του πρωταγωνιστή
(Boal 1981).

199

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

–

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΟΥ

ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ
Η ανάλυση του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας του θεάτρου του καταπιεσµένου
που προηγήθηκε, ήταν ο ένας στόχος αυτής της έρευνας. Ο δεύτερος είναι η
τεκµηρίωση της συγγένειας της µποαλικής θεατρικής µεθόδου µε το ευρύ ρεύµα
θεωρητικής σκέψης και δράσης, που ακούει στον τίτλο κριτική παιδαγωγική. H
κριτική παιδαγωγική χρωστά µεγάλο µέρος της έµπνευσης και του στοχασµού της
στην κριτική θεωρία των διανοητών της Σχολής της Φρανκφούρτης, στις νεοµαρξιστικές αναλύσεις του Gramsci και στην ριζοσπαστική παιδαγωγική του Freire.
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι, παρά την ανοµοιογένεια που εντοπίζεται στις απόψεις των
θεωρητικών της κριτικής εκπαιδευτικής θεωρίας, όλοι συγκλίνουν απαρέγκλιτα στη
διατύπωση ενός λόγου υπέρ των κοινωνικά αδικηµένων και κατά των εκπαιδευτικών
εκείνων µηχανισµών που θεωρούνται υπεύθυνοι για την διαιώνιση αυτής της αδικίας
(McLaren 2010). Ανάµεσα στην κριτική παιδαγωγική και το θέατρο του
καταπιεσµένου υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες, που εκτείνονται από την
προέλευση ως τον προορισµό, δηλαδή από τις κοινές θεωρητικές καταβολές µέχρι και
τους σκοπούς τους, τους οποίους διαπερνά µια διάθεση ανατροπής. Οι οµοιότητες
αυτές, µας επιτρέπουν να αποτολµήσουµε τον όρο “κριτικό θέατρο”.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να κάνουµε µια αναφορά στην κοµβική θέση για τον
στοχασµό και τον προβληµατισµό σχετικά µε την ανταλλαγή του επικοινωνιακού
µηνύµατος και των όσων συµβαίνουν κατά την αµφίδροµη πορεία προς και από τον
δέκτη καθώς επίσης και των ενδεχοµένων του µέσα στο περιβάλλον που θα
συντελεστεί..
Η δυνατότητα των µέσα της θέασης είναι «βεβαιωµένη» και αναγνωρίζεται από τον
επιτυχηµένο της ρόλο ως συνάρτηση πάντα της εµβέλειας του µηνύµατος ή των
εκάστοτε µηνυµάτων που µεταφέρονται και την αναµενόµενη αντανάκλασή τους.
Αυτό όµως που επιθυµούµε να θίξουµε εδώ και που πάντα µένει ανοιχτό στην όποια
διαχείριση είναι η ορισµένη χρήση του µέσου και οι σκοποί στους οποίους τάσσεται.
Το φαινόµενο της θέασης και κυρίως µέσω της εµψυχωµένης εικόνας κυριαρχεί στη
σύγχρονη κοινωνία, απαντάται όµως και διαχρονικά. Για τη σηµερινή εποχή αρκεί να
φέρουµε στο µυαλό µας

ένα πλήθος σχετικών επιλογών, όπως θεαµάτων,
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διαφηµίσεων, ριάλιτι και κάθε είδους τηλεοπτικών εκποµπών, οπτικοποιηµένων
συµβουλών και οδηγιών χρήσης µέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
video games, µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ελάχιστες από την απεριόριστη γκάµα
τους.
Αυτή η δυνατότητα των ψευδοεπιλογών για την ικανοποίηση επινοηµένων αναγκών
φανερώνει τη φθορά των ανθρωπολογικών τύπων που µε τη σειρά τους δίνουν το
έρεισµα στην καπιταλιστική κοινωνία να εξακολουθεί να λειτουργεί µέσα σε ένα
συνεχές σύστηµα αυτοαναφορικότητας (Καστοριάδης, 1993) αποκοµµένο από κάθε
διάσταση της κουλτούρας.
Και προκειµένου να καταλάβουµε καλύτερα τις διαστάσεις της έννοιας παραθέτουµε
τα λόγια του Max Horkheimer σχετικά µε την έννοια της κουλτούρας.
Κουλτούρα είναι το σύνολο των ιδεών, των ηθών, των κανόνων και των καλλιτεχνικών
εκφράσεων που ξεπηδούν από τη «βάση» µιας κοινωνίας, η κληρονοµιά και οι πρακτικές της
νόησης και της τέχνης (Σαρίκας 1984 σ.12).

Ενώ ο Herbert Marcuse επιχειρεί να ορίσει την κουλτούρα ως:
Mια διαδικασία εξανθρωπισµού, που χαρακτηρίζεται από συλλογική προσπάθεια για τη
διατήρηση της ανθρώπινης ζωής, για την κατάπαυση του αγώνα για την ύπαρξη ή,
τουλάχιστον, για τον περιορισµό του µέσα σε ελεγχόµενα όρια, για τη στερέωση µιας
παραγωγικής οργάνωσης της κοινωνίας, για την ανάπτυξη των πνευµατικών ικανοτήτων των
ανθρώπων και για τη µείωση ή ανοµοίωση της επιθετικότητας, της βίας και της αθλιότητας.
(Μαρκούζε 1984 σ. 28)

Ένα κριτικό θέατρο, οφείλει να στέκεται απέναντι στην αµάσητη κατάποση
προϊόντων που η “κοινωνία του θεάµατος” (Society of the spectacle) και η
“βιοµηχανία της µαζικής κουλτούρας” (Popular culture industry) ασύστολα και
αναιδέστατα προσφέρουν. Επίκαιρο και κραυγαλέο παράδειγµα της µετατροπής της
κοινωνίας σε θέαµα αποτελεί το Mundial που διεξάγεται αυτή τη στιγµή στη
Βραζιλία, έχοντας κοστίσει δεκατέσσερις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε εργατικά
ατυχήµατα εξαιτίας των ελλιπών µέτρων προστασίας στα έργα υποδοµής για την
ποδοσφαιρική διοργάνωση. Τα έργα αυτά κόστισαν δισεκατοµµύρια, τα οποία, παρά
τις έντονες διαµαρτυρίες του τοπικού πληθυσµού που καταπνίγηκαν από τις δυνάµεις
καταστολής, στερήθηκε για άλλη µια φορά η παιδεία και η υγεία µίας χώρας µε
τεράστιες κοινωνικές ανισότητες (Ριζοσπάστης 2014, tvxs Ανεξάρτητη ενηµέρωση
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2014). Τελικά, ο ίδιος ο αγώνας κάποιων Βραζιλιάνων να διώξουν από τη χώρα τους
αυτό το ακριβοπληρωµένο θέαµα, επισηµαίνοντας τις καταστροφικές του συνέπειες,
έγινε θέαµα για τον υπόλοιπο κόσµο, θέαµα προκαταρκτικό, πριν το κυρίως θέαµα,
το ποδόσφαιρο, που τελικά όλοι, επικριτές και υποστηρικτές, θα παρακολουθήσουµε.
Αυτή είναι η κατάντια στην οποία περιέρχεται µια κοινωνία, στην οποία πλέον ο
άνθρωπος παρακολουθεί τη ζωή του από την κλειδαρότρυπα και δεν την ελέγχει, τη
βλέπει στο θέατρο, στο σινεµά και στην τηλεόραση σαν σίριαλ χωρίς να έχει πια ούτε
τη δύναµη να πιάσει το τηλεκοντρόλ να την αλλάξει. Την κατάντια αυτή επεσήµαναν
στα γραπτά τους οι θεωρητικοί της “Σχολής της Φρανκφούρτης” (Frankfurt School),
Horkheimer και Adorno (Σαρίκας, 1984), ήδη από το 1947 µε τον εξής τρόπο:
Η κουλτούρα συνέβαλε πάντα στο δαµασµό των επαναστατικών ενστίκτων, όπως και των
βάρβαρων ενστίκτων. Η βιοµηχανία της κουλτούρας κάνει κάτι παραπάνω. Το άτοµο που
είναι εντελώς βαριεστηµένο οφείλει να χρησιµοποιήσει τη βαριεστηµάρα του ως ενέργεια για
την παράδοση του στη συλλογική δύναµη που το κάνει να βαριέται. Οι καταστάσεις που
εξουθενώνουν τον άνθρωπο στην καθηµερινή ζωή τον αναζωογονούν όταν µεταφερθούν
στην οθόνη, γιατί του υπόσχονται ότι θα συνεχίσει τη ζωούλα του. Αρκεί να αντιληφθεί τη
µηδαµινότητα του, να αναγνωρίσει την ήττα του, για να γίνει ένα µε τους άλλους (σ.σ. 105106)

Συνεπώς, ένα κριτικό θέατρο που σε καµία περίπτωση δεν ταυτίζεται µε την
εντυπωσιακή λειτουργία του θεάµατος, όπως και κάθε µορφή τέχνης που θέλει να
διατηρεί την κριτική της ικανότητα, δεν µπορεί να υποτάσσεται στους νόµους της
ελεύθερης αγοράς, που αποθεώνουν την εµπορευµατοποίηση, τη διαφήµιση και τη
θεαµατικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι µορφές εξουσίας που εν γένει αναπτύσσονται στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και
σε µικρότερες κοινωνικές οµάδες επιβάλλονται µέσω µιας σκόπιµα οργανωµένης
ιδεολογικής κορύφωσης, κατά την οποία η πειθαρχία αποτελεί τη συναρµογή µιας
σειράς λειτουργιών από τεχνικές ικανοτήτων, παιχνίδια επικοινωνίας, αλλά και
ποικίλων µικροεξουσιών, κατάσταση της οποίας δε διαφεύγει και η σχολική τάξη. Η
πειθαρχία µπορεί και αυξάνει τη δυνατότητα, τα αποτελέσµατα της οποίας ελέγχει
έπειτα µε συγκεκριµένο τρόπο, δηµιουργώντας νέα δίκτυα πειθαρχίας τα οποία θα
εξακολουθήσουν να τροφοδοτούν τις ταξικές πρακτικές που ρυθµίζουν και
κατανέµουν τα κοινωνικά αγαθά και τις “ελευθερίες του ατόµου”(Foucault 2011). Η
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γενικευµένη εξατοµίκευση και ο στοχευµένος απανθρωπισµός αποτελούν το γόνιµο
έδαφος για τις παραπάνω πρακτικές.
Τα άτοµα των δυτικών κοινωνιών βάλλονται εξίσου από την επέλαση των
καπιταλιστικών επιταγών οι οποίες διενεργούν έναν αόρατο πόλεµο τόσο σε
κοινωνικό όσο και σε ενδοατοµικό επίπεδο. Η µετασχηµατιστική δύναµη του ΘτΚ
λοιπόν δεν αναγνωρίζεται ως αναγκαία µόνον στα περιβάλλοντα που η επιβολή και η
εξουσία σχηµατοποιούνται αδρά υπό τη µορφή καθεστώτων ολοκληρωτισµού.
Στην εποχή και την κοινωνία του αθέµιτου χρηµατοπιστωτικού καπιταλισµού που ο
καταναλωτισµός, η ιδιώτευση, ο περιορισµός του δηµόσιου χώρου και η καθολική
εισβολή των Μ.Μ.Ε. εκτοπίζουν την πραγµατική ζωή, είναι επιτακτική η ανάγκη για
τον άνθρωπο να προβάλει σθεναρή αντίσταση που δε θα περιορίζεται στην
καταγγελία και την µεµψιµοιρία, αλλά θα αναλαµβάνει ενεργητική στάση,
αντεπιτιθέµενη στην κατάσταση επιβολής.
Εντοπίζεται έτσι η ανάγκη για άτοµα κριτικά και αυτεξούσια τόσο ως θεατές, όσο και
ως µαθητές, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, πολιτικά υποκείµενα. Προτείνουµε στα µέσα της
αγωγής το θέατρο του καταπιεσµένου το οποίο µπορεί να λειτουργήσει υπέρ µιας
εξανθρωπίζουσας και χειραφετικής παιδαγωγικής µε αντιµετώπιση που δεν
προσανατολίζεται σε παγιωµένες στάσεις ή ολοκληρωτικές αντιλήψεις, αλλά θα
προκύπτει µέσα από µια αέναη διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας µέσω
επικαιροποιηµένων αλληλεπιδράσεων. Η αγωγή όπως και η τέχνη συνιστά µια
θεµελιώδη επικοινωνιακή σχέση όπως και κάθε άλλη ανθρώπινη διάδραση.
Το νεαρό µέλος της κοινωνίας µέσα από την τριβή του µε τις τεχνικές του ΘτΚ θα
έχει έτσι την ευκαιρία να προβάρει την κατάσταση της ελευθερίας, να την αναπτύξει,
να αναστοχαστεί πάνω σε αυτήν ώστε η γενικότερη αποκατάστασή της να του γίνει
εξαιρετικά αναγκαία.
Ως εκπαιδευτικοί και πάνω απ’ όλα ως πολιτικά υποκείµενα οφείλουµε να
προσφέρουµε στους µαθητές µας, στα νέα παιδιά τα εργαλεία του ΘτΚ ως την
αναγκαία υποδοµή πάνω στην οποία θα δοµηθεί η γνώση, η αυτοεκτίµηση και η
κοινωνική ζωή.
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ
Παρά τις προσπάθειες των υποστηριχτών του τεχνοκρατισµού, του ανταγωνισµού και
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του ακραίου θετικισµού να εξαλείψουν τα εναποµείναντα ίχνη ανθρωπισµού από το
εκπαιδευτικό σύστηµα, η θεατρική αγωγή στην εκπαίδευση, ως διακριτό µάθηµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος (Α.Π.) αλλά και ως µέθοδος διδασκαλίας για όλα τα
µαθήµατα, αποτελεί µια πραγµατικότητα και αναγκαιότητα που δεν µπορεί πλέον να
παραγνωριστεί (Γραµµατάς 2013, Λενακάκης 2013, Παπαδόπουλος, 2010, Sextou,
2002). Το έργο του Boal, ιδίως το θέατρο-εικόνα και το θέατρο-forum, κατέχει
καταξιωµένη θέση στο εκπαιδευτικό δράµα (Γκόβας 2003, Γκόβας, & Ζώνιου 2011,
Παπαδόπουλος 2010).
Σήµερα που ο καπιταλισµός, ασφυκτικότερος από ποτέ, πολεµά την ιστορική µνήµη
εξαίροντας µια γραµµική θεώρηση του χρόνου, εκτοπίζοντας από το δηµόσιο λόγο
κάθε νύξη για ανθρώπινα δικαιώµατα, χειραφέτηση, αυτορρύθµιση και ουτοπία,
σήµερα πιο πολύ από ποτέ, πρέπει να ξαναβρεί το έργο του Boal τις αρχικές,
επαναστατικές του ρίζες και να συστρατευθεί στον αγώνα για την ελευθερία. Ως προς
την παιδαγωγική αξιοποίηση του Boal και της κριτικής παιδαγωγικής, εποµένως,
προτείνουµε:

να

συνδεθούν

οι

παιδαγωγοί

όλων

των

βαθµίδων

µε

τη

ριζοσπαστικότερη από τις κριτικές εκπαιδευτικές θεωρήσεις, ώστε να γκρεµίσουν τα
αόρατα τείχη που υψώνονται ανάµεσα στη σχολική και τη πραγµατική ζωή,
αρνούµενοι τους µύθους της επιστηµονικής ουδετερότητας και του εκπαιδευτικού
ορθολογισµού. Στο νέο αυτό εκπαιδευτικό πλαίσιο, καλούνται να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο οι τέχνες και µεταξύ αυτών, το θέατρο του καταπιεσµένου.
Προτρέπουµε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να το εφαρµόζουν µε ζέση και να
συνδεθούν µε τους διάφορους φορείς που ασχολούνται µε τη διάδοση και εφαρµογή
των ιδεών του παγκοσµίως (Centro de Theatro de Oprimido -CTO-, Gruppo de
Theatro de Oprimido -GTO-, Pedagogy & Theatre of the Oppressed Incorporation P&TO.INC- κ.α.). Μέσω της χρήσης διαλεκτικών µορφών τέχνης, επιθυµούµε η
καλλιτεχνική δηµιουργία να παραγκωνίσει τη στερεοτυπική µίµηση και την µηχανική
αναπαράσταση για χάρη της διερεύνησης και του προβληµατισµού. Προτείνουµε
επίσης τον απεγκλωβισµό του θεάτρου του καταπιεσµένου από τα ασφυκτικά πλαίσια
του θεσµοθετηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος δηµόσιου και ιδιωτικού -που
ηθεληµένα αναπαράγει την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε καταπιεστές και
καταπιεζόµενους- και την έξοδό του στον ευρύτερο δηµόσιο βίο. Προϋπόθεση
επίτευξης των παραπάνω, είναι η συστηµατική καλλιτεχνική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών και η συνεχής καλλιέργεια των οριζόντων τους. Τελειώνοντας,
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επανερχόµαστε στη µεταφορά που προηγήθηκε για την ανθρώπινη ζωή που έχει
µεταβληθεί σε τηλεοπτικό θέαµα και ο άνθρωπος αδυνατεί να πιάσει το τηλεκοντρόλ
για να την αλλάξει. Θέλουµε να παροµοιάσουµε αυτό το τηλεκοντρόλ µε το “θέατρο
του καταπιεσµένου”: µπορεί αρχικά να παίζεις µαζί του αλλά σύντοµα ξαφνιάζεσαι
µε τις δυνατότητες αλλαγής που προσφέρουν τα διάφορα κουµπιά του. Όσο µαθαίνεις
τα κουµπιά και εξοικειώνεσαι µε τη λειτουργία του, το αποτέλεσµα γίνεται όλο και
καλύτερο, όλο και πιο άρτιο. Όταν νιώσεις πια πως το κατέχεις, οφείλεις να το
βγάλεις έξω, να το δείξεις στον φίλο, τον συγγενή, τον γείτονα, τον συνεργάτη και να
παίξετε όλοι µαζί. ∆εν παύει να είναι ένα παιχνίδι αλλά ας µην ξεχνάµε ότι ακόµα και
οι µεγαλύτεροι φιλόσοφοι συνηγορούν στην θεµελιώδη σηµασία του παιχνιδιού ως
θεµελιώδους ανακαλυπτικής διαδικασίας (Λενακάκης 2013).

Βιβλιογραφία
Μεταφρασµένα έργα
Adorno, T. (2000). Αισθητική θεωρία. µτφρ. Λ., Αναγνώστου. Αθήνα: Εκδόσεις:
Αλεξάνδρεια.
Αdorno, T., & Horkheimer, Μ. (1984). Η βιοµηχανία της κουλτούρας: ο ∆ιαφωτισµός
ως εξαπάτηση των µαζών. Στο Ζ. Σαρίκας (επιµ.), Τέχνη και µαζική κουλτούρα.
Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία, 69-121.
Balme, B. C. (2012). Εισαγωγή στις θεατρικές σπουδές. µτφρ. Β., Λιακοπούλου & Ρ.
Κοκκινάκης. Αθήνα: Πλέθρον.
Boal, A. (1981). Το θέατρο του καταπιεσµένου. µτφρ. Ελ. Μπραουδάκη. Αθήνα:
Θεωρία.
Boal, A. (2013). Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και µη ηθοποιούς. µτφρ. Μ.
Παπαδήµα. Θεσσαλονίκη: Σοφία.
Foucault, M. (2011). Επιτήρηση και τιµωρία: Η γέννηση της φυλακής. µτφρ. Τ.
Μπέτζελος. Αθήνα: Πλέθρον.
Freire, P. (1977). Η αγωγή του καταπιεζόµενου. µτφρ. Γ. Κρητικός. Αθήνα: Εκδόσεις
Κέδρος.

205

Freire, P. (1977). Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας. µτφρ. Σ.
Τσάµης. Αθήνα: Καστανιώτη.
Freire, P. (2006). ∆έκα επιστολές προς εκείνους που τολµούν να διδάσκουν. µτφρ. Μ.
Νταµπαράκης. Αθήνα: Επίκεντρο.
Καστοριάδης, Κ. (1993). ‘Η αδυνατότητα µιας αυτόνοµης κοινωνίας’. µτφρ. Μ.
Τσούτσιας. κείµενο από διάλεξη στο Πανεπιστήµιο του Μπουένος Άιρες,
Σεπτέµβριος 1993. Αθήνα: Στάση Εκπίπτοντες.
McLaren, P. (2007). Critical Pedagogy: An Overview. Στο Γ. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος
(επιµ.), Κριτική Παιδαγωγική µια συλλογή κειµένων. Αθήνα: Gutenberg, 279-330.
Ντεµπόρ, Γ. (1986). Η κονωνία του θεάµατος. µτφρ. Π. Τσαχαγέας & Ν. Β. Αλεξίου.
Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος.
Sextou, P. (2002). Drama and theatre in education in Greece: Past achievements,
present demands and future possibilities. Le jeu et le théâtre dans l' éducation en
Grèce: Réussites passées, exigences actuelles et possibilités futures. La enseñanza del
arte dramático y del teatro en Grecia: Los resultados del pasado, los requirimientos
del presente y las posibilidades del futuro. Research in Drama Education, 7 (1), 93101.
Ελληνικά έργα
Γραµµατάς, Θ. (2013). Το θέατρο ως πάµµουσος παιδαγωγία, προκλήσεις και
ζητούµενα της εκπαίδευσης στην εποχή της ύστερη νεωτερικότητας. Πρόγραµµα
ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ - “Το θέατρο ως µορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση
στην εκπαίδευση και την κοινωνία”. Αθήνα, Ελλάδα, 1-9.
Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010). Εισαγωγή. Στο Π. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος
(επιµ.), Κριτική Παιδαγωγική µια συλλογή κειµένων. Αθήνα: Gutenberg, 11-61.
Γρόλλιος,

Γ.

(2011).

Προοδευτική

εκπαίδευση

και

Αναλυτικό

Πρόγραµµα.

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Γκόβας, Ν. (2003). Για ένα δηµιουργικό νεανικό θέατρο. Ασκήσεις παιχνίδια τεχνικές.
Ένα πρακτικό βοήθηµα για εµψυχωτές θεατρικών οµάδων και εκπαιδευτικούς. Αθήνα:
Μεταίχµιο.

206

Γκόβας, Ν. & Ζώνιου, Χ. (2011). Θεατροπαιδαγωγικά Προγράµµατα µε τεχνικές
Θεράτρου Φόρουµ. ∆ιαφυγές… από κάθε εξάρτηση. Μικρές σκηνές καθηµερινής
βίας. Αθήνα: Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση & Όσµωση.
Λενακάκης, Α. (2013). Η µορφοπαιδευτική αξία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην
εκπαίδευση. Θόδωρος Γραµµατάς. ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο:
http://theodoregrammatas.com/2013/05/27/27052013%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE
%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9/
Μπ. Τσ. 2014. Αντίστροφη µέτρηση για το... φαγοπότι των πολυεθνικών.
Ριζοσπάστης, 11850, 31. ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο:
http://www.rizospastis.gr/page.do?id=15273&publDate=24%2F5%2F2014&direction
=1&pageNo=31.
Παπαδόπουλος, Σ. (2010). Παιδαγωγική του θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Παπακώστα, Α. (2011). Το θέατρο των καταπιεσµένων του Augusto Boal: τόπος
αλλαγών κι ανταλλαγών στη ζωή και στην τέχνη. Θόδωρος Γραµµατάς. ∆ιαθέσιµο στο
διαδικτυακό τόπο:
http://theodoregrammatas.com/2011/03/21/2132011-%CF%84%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE
%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-toy-augustoboal%CF%84%CE%BF%CF%80/
Πατσαλίδης, Σ. (1997). (Εν)τάσεις και (δια)στάσεις:Η ελληνική τραγωδία και η θεωρία
του εικοστού αιωνα. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Πατσαλίδης, Σ. (2012). Θέατρο και παγκοσµιοποίηση:Αναζητώντας τη «χαµένη
πραγµατικότηα». Αθήνα: Παπαζήση.

207

ΤΟ ΒΗΜΑ 1998. Αουγκούστο Μποάλ. ∆ιαθέσιµο στον διαδικτυακό τόπο:
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=101365
Tvxs Ανεξάρτητη ενηµέρωση 2014. Παράδοση στο ποδόσφαιρο αλλά και στην
κοινωνική ανισότητα. ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο:
http://tvxs.gr/news/kosmos/paradosi-sto-podosfairo-alla-kai-stin-koinoniki-anisotita.
Ξενόγλωσσα έργα
Augustoboal.blogspot.gr (2009). ‘Interview about rainbow of desire’∆ιαθέσιµο στον
διαδικτυακό τόπο: http://augustoboal.blogspot.gr/2009/12/syle-rainbow-theatre.html
Βabbage, F. (2004). Augusto Boal. London: Routeledge.
Boal, A. (1998). Legislative Theatre: using performance to make politics.(trans. A.
Jackson). London: Routeledge.
Nicholson, H. (2009). Theatre and education. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Ranciere, J. (2009). The emancipated spectator. (trans. G. Eliot). London/Brooklyn:
Verso

Στοιχεία για τις συγγραφείς
Γεωργία Γιαλλού: ∆ασκάλα/καθηγήτρια χορού/ µεταπτυχιακή φοιτήτρια
E-mail: giallougeorgia@yahoo.gr
Είµαι απόφοιτη του Π.Τ.∆.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., απόφοιτη της σχολής χορού της Ραλλούς
Μάνου και έχω λάβει για δύο χρόνια µαθήµατα υποκριτικής στο εργαστήρι του Άκη
∆αβή, ενώ κατά το τρέχον διάστηµα βρίσκοµαι στο 3ο έτος σπουδών του
µεταπτυχιακού προγράµµατος Θέατρο και Εκπαίδευση του Π.Τ.∆.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..
Έχω συµµετάσχει σε πλήθος βιωµατικών σεµιναρίων πάνω σε τεχνικές του
σύγχρονου και κλασικού χορού, αυτοσχεδιασµού και performance σε Ελλάδα και
εξωτερικό, καθώς και θεατρικού παιχνιδιού και Orff στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο.
Είµαι εν ενεργεία δασκάλα στο ∆ηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο από το 2004 και επιπλέον
έχω διδάξει θεατρικό παιχνίδι, ελεύθερη σωµατική έκφραση και τεχνικές σύγχρονου
χορού σε ανήλικα παιδιά, καθώς επίσης τεχνικές σύγχρονου χορού και

208

αυτοσχεδιασµού σε ενήλικες. Επίσης έχω συµµετάσχει σε ερασιτεχνικές παραστάσεις
θεάτρου και χορού, έχω αναλάβει την επιµέλεια κίνησης σε ερασιτεχνικές θεατρικές
παραστάσεις, ενώ η διαδικασία της δραµατουργίας συγκαταλέγεται σε ένα από τα
ενδιαφέροντά µου.

Γκερλεκτσή Θωµαή: Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φοιτήτρια.
E-mail: mimi.gkerl@hotmail.com
Αποφοίτησα τον Ιούνιο του 2012 µε άριστα από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και επί του παρόντος
παρακολουθώ, ως υπότροφος του ΙΚΥ, το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών
“Θέατρο και Εκπαίδευση” του Π.Τ.∆.Ε. Ε.Κ.Π.Α.. Ασχολούµαι συστηµατικά µε το
Θέατρο του Καταπιεσµένου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η µεταπτυχιακή
µου διατριβή φέρει τον τίτλο “Ο Augusto Boal και το Θέατρο του Καταπιεσµένου ως
φορέας αγωγής”. Έχω συµµετάσχει ως απλό µέλος αλλά και ως εµψυχώτρια σε
πολλά εργαστήρια µε θέµα τις τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσµένου.
Πειραµατίζοµαι ευρύτερα πάνω στον συνδυασµό της εκπαίδευσης µε την τέχνη και
ιδιαίτερα το θέατρο. Είµαι µέλος του Πανελλήνιου ∆ικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση.

209

Ο αντι-ηγεµονικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της
απελευθερωτικής εκπαίδευσης

Γιατζίδου Σοφία – ∆εληγκάρη Ολυµπία

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση της ανάπτυξης του αντιηγεµονικού ρόλου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της απελευθερωτικής εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, θα γίνει αναφορά στην έννοια της ηγεµονίας, όπως και στον ρόλο του
εκπαιδευτικού ως «απελευθερωτή», έτσι όπως αναπτύχθηκαν στο έργο των Gramsci
και Freire.
Η εκπαίδευση στην ευρύτερη σηµασία της κατέχει κεντρική θέση στη λειτουργία της
ηγεµονίας, καθώς η διασφάλιση της συναίνεσης προς το συµφέρον των κυρίαρχων
οµάδων µιας κοινωνίας, συντελείται µέσω της εκπαίδευσης των υπόλοιπων ατόµων του
κοινωνικού συνόλου. Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικό θεσµό που όντας ένα
δυναµικό δίκτυο στηρίζει το καπιταλιστικό κράτος και αξιοποιείται ιδιαίτερα σε
κρίσιµες περιόδους. Εποµένως, η εκπαίδευση σε καµία περίπτωση δεν είναι πολιτικά
ουδέτερη, αφού συντελεί µε το δικό της τρόπο στην εδραίωση της υπάρχουσας
ηγεµονίας, εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των κοινωνικών οµάδων που βρίσκονται σε
θέσεις εξουσίας (Mayo, 1994: 127), παγιώνοντας τις ηγεµονικές σχέσεις που
χαρακτηρίζουν την κοινωνία.
Ο Gramsci και ο Freire κατέδειξαν την ανάγκη οι εκπαιδευτές να µπορέσουν να
αποκτήσουν µια βαθύτερη γνώση για τις µάζες, ώστε αυτές µέσω της απελευθερωτικής
εκπαίδευσης να οδηγηθούν στον αυτο-στοχασµό. Αυτό σηµαίνει, ότι οι εκπαιδευτές θα
πρέπει να µην είναι αποκοµµένοι από αυτές, αλλά να συµµετάσχουν επί της ουσίας
στους κοινωνικούς αγώνες και στην καθηµερινή ζωή τους, µέσα από µια συνεχή
ανάληψη δράσης (praxis) ως καθοδηγητές και οργανωτές, συνδέοντας τη θεωρία στην
οποία βασίζονται µε την πράξη (Fischman & McLaren, 2005: 432-433).
Κύρια συστατικά της απελευθερωτικής αγωγής αποτελούν ο προβληµατισµός, ο
διάλογος και ο κριτικός στοχασµός µέσω των οποίων ο µαθητής-καταπιεζόµενος
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ενδυναµώνεται σταδιακά, χειραφετείται και περνά στη συλλογική µετασχηµατιστική
δράση. Βασική προϋπόθεση εφαρµογής της προβληµατίζουσας εκπαίδευσης συνιστά η
άρση της αντίφασης δασκάλου-µαθητή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει ριζικά,
καθώς µετατρέπεται σε αφυπνιστή των καταπιεζόµενων, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει και
διδάσκεται από τους ίδιους τους µαθητές. ∆άσκαλος και µαθητές γίνονται Υποκείµενα
της µαθησιακής διαδικασίας µε στόχο να αποκαλύψουν την πραγµατικότητα στην οποία
ζουν. «Ο ρόλος του προβληµατίζοντος παιδαγωγού είναι να δηµιουργεί, µαζί µε τους
µαθητές, τις συνθήκες στις οποίες η γνώση από το επίπεδοτης δόξας (της απλής
γνώµης) περνά στο στάδιο της αληθινής γνώσης, στο επίπεδο του λόγου» (Freire, 1976:
90).
Σύµφωνα µε τον Freire, η προβληµατίζουσα εκπαίδευση, ως αντίποδας της
«τραπεζικής» αντίληψης της εκπαίδευσης, ενισχύει τον γνήσιο στοχασµό και τη
µεταµορφωτική δράση πάνω στην πραγµατικότητα (Freire, 1976), µε κεντρικό σκοπό
τη διαµόρφωση κριτικής συνείδησης η οποία θα συνδέεται άµεσα µε την πραγµάτωση
της µαχόµενης δηµοκρατίας (Γρόλλιος, 2005). « Όταν η εκπαίδευση αποσκοπεί στον
άνθρωπο ή στην ανθρωπιά, τότε είναι πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της
ελευθερίας και εποµένως µια λειτουργία απόκτησης γνώσεων κι όχι αποστήθισης»
(Freire, 1977: 17). Η αγωγή πρέπει να έχει διάχυτο το ανθρωπιστικό στοιχείο, εφόσον
ως βασικός σκοπός της τίθεται ο εξανθρωπισµός, η χειραφέτηση και η απελευθέρωση
του ατόµου.

Λέξεις-κλειδιά: αντι-ηγεµονικός ρόλος εκπαιδευτικού, απελευθερωτική αγωγή,
Antonio Gramsci, Paulo Freire

Η έννοια της Ηγεµονίας
Εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας της ηγεµονίας
O Gramsci αναγνωρίζει στην έννοια του εποικοδοµήµατος, το οποίο προκύπτει από
το οικονοµικό σύστηµα, δύο πλευρές, την κοινωνία των πολιτών (societá civile) και
την πολιτική κοινωνία (societá politica) (Armstrong 1988: 254). Στην κοινωνία των
πολιτών περιλαµβάνονται θεσµοί και οργανώσεις, όπως η Εκκλησία, η εκπαίδευση, ο
πολιτισµός, ο Τύπος, ενώ η πολιτική κοινωνία αποτελείται από τους κατασταλτικούς
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µηχανισµούς εξουσίας (Νόβα-Καλτσούνη 2010: 104). Η πολιτική κοινωνία, δηλαδή
το κράτος, ασκεί κοινωνικό έλεγχο µέσω του καταναγκασµού ή της κυριαρχίας,
δηλαδή της φυσικής καταστολής. Στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, ασκείται
κοινωνικός έλεγχος µέσω της συναίνεσης, µε την οποία ουσιαστικά εξασφαλίζεται η
νοµιµοποίηση της άρχουσας τάξης και της κυρίαρχης ιδεολογίας. Εποµένως, στην
έννοια της κοινωνίας των πολιτών εµπλέκεται η έννοια της Ηγεµονίας (Armstrong
1988: 254), µέσω της οποίας η κυρίαρχη τάξη διασφαλίζει την επικράτησή της έναντι
των υπολοίπων τάξεων.
Αυτή η διττή διάκριση του εποικοδοµήµατος από τον Gramsci, παραπέµπει στην
ανάλυση του Althusser αναφορικά µε το εποικοδόµηµα (Armstrong 1988: 254), το
οποίο διακρίνεται σε δύο µέρη, στον Κατασταλτικό Κρατικό Μηχανισµό και τους
Ιδεολογικούς Κρατικούς Μηχανισµούς, οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν προς το
συµφέρον του κεφαλαίου (Mayo 2011: 23). Ο κατασταλτικός µηχανισµός του
κράτους αποτελείται από το νοµικό σύστηµα, την αστυνοµία, τις ένοπλες δυνάµεις
και την κυβέρνηση, ενώ ρόλος τους είναι η παρέµβαση µε τη χρήση της βίας για την
προάσπιση των συµφερόντων της άρχουσας τάξης. Ο Althusser υποστηρίζει ότι η
άσκηση βίας δεν επαρκεί, προκειµένου να διατηρήσει η άρχουσα τάξη την εξουσία
της, χωρίς να ασκήσει την ηγεµονία της και στους ιδεολογικούς µηχανισµούς του
κράτους (εκκλησία, οικογένεια, ΜΜΕ, συνδικαλιστικοί φορείς) (Blackledge & Hunt
1994: 218).
Σύµφωνα µε τον Althusser, η εκπαίδευση κατέχει σηµαίνοντα ρόλο µεταξύ των
ιδεολογικών µηχανισµών, καθώς διασφαλίζει τη διαιώνιση της κυρίαρχης ιδεολογίας,
δηλαδή της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης. Αυτό επιτυγχάνεται, όχι τόσο µε τη
µετάδοση αξιών που στηρίζουν αυτήν την ιδεολογία όσο µε τη µύηση των παιδιών σε
ιδεολογικές πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές καθορίζονται από την κυρίαρχη ιδεολογία
και γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά ως φυσικές, αλλά στην πραγµατικότητα
προωθούν συγκεκριµένους τρόπους κατανόησης του κόσµου, που εξυπηρετούν την
άρχουσα τάξη (Brookfield 2001: 15). Για τον Althusser, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
πασιφανώς, διατηρούν και αναπαράγουν τις σχέσεις παραγωγής του καπιταλιστικού
συστήµατος. Αυτό πραγµατώνεται, µέσω της διδασκαλίας δεξιοτήτων που
αντιστοιχούν στο µελλοντικό επάγγελµα του παιδιού και της εκµάθησης
συγκεκριµένων τρόπων συµπεριφοράς, ανάλογα µε τον ρόλο που θα διαδραµατίσει το
παιδί στο οικονοµικό σύστηµα, δηλαδή του κεφαλαιοκράτη ή του εργάτη (Blackledge
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& Hunt 1994: 218, Νόβα - Καλτσούνη 2010: 111). Προκειµένου να επιτευχθεί η εν
λόγω διατήρηση του συστήµατος, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να φανεί ότι
είναι απαλλαγµένο από οποιαδήποτε ιδεολογία και ότι η µάθηση είναι πολιτικά
ουδέτερη, γι’ αυτό η ιδεολογία αποκρύπτει την πραγµατική λειτουργία του σχολείου
(Brookfield 2001: 16).
Η ιδεολογία της άρχουσας τάξης αντικατοπτρίζει τα συµφέροντα αυτής της οµάδας,
ενώ διοχετεύεται στις εξαρτηµένες τάξεις µέσω αγωγών, όπως το σχολείο, που
εξυπηρετούν τη δική της ιδεολογική επιρροή και τη δική της ηγεµονία. Σκοπός αυτής
της ιδεολογίας είναι η διατήρηση µιας κοινής ιδεολογικής ταυτότητας σε όλο το
κοινωνικό σύνολο, το οποίο κατά αυτόν τον τρόπο θα παραµείνει ενοποιηµένο. Ως εκ
τούτου, η ηγεµονία είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυρίαρχη τάξη,
προκειµένου µέσω της ιδεολογίας της να ενοποιηθεί και να διατηρηθεί ενωµένο ένα
κοινωνικό σύνολο, το οποίο στην πραγµατικότητα είναι ανοµοιογενές και
χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Αν για κάποιο λόγο, χαθεί αυτή η συνοχή του
κοινωνικού συνόλου, ξεπροβάλλουν οι αντιθέσεις που το χαρακτηρίζουν και
προκαλείται κρίση στην κυρίαρχη ιδεολογία (Gruppi 1972: 82-84), µε αποτέλεσµα να
χάσει η άρχουσα τάξη τον έλεγχο απέναντι στις υπόλοιπες οµάδες. Έτσι, η ηγεµονία
αντικαθίσταται από τη βία ενεργοποιώντας τους κατασταλτικούς µηχανισµούς του
κράτους (Νόβα-Καλτσούνη 2010: 104) .
Η Ηγεµονία στον Gramsci έχει οριστεί ως «µια κοινωνική κατάσταση, όπου
όλες οι πλευρές της κοινωνικής πραγµατικότητας κυριαρχούνται ή υποστηρίζονται
από µία και µοναδική τάξη». Ωστόσο, ο Mayo προτείνει ότι θα έπρεπε να γίνεται
λόγος για πολλές οµάδες που κυριαρχούν στη σηµερινή εποχή και ασκούν εξουσία µε
ποικίλες µορφές, και όχι για µία και µόνο κοινωνική τάξη (Mayo 1994: 127).
Εποµένως, η Ηγεµονία εµπεριέχει, πρωτίστως, διαδικασίες ιδεολογικής επιρροής,
αφού η άρχουσα τάξη προσπαθεί µέσω της άσκησης αυτής να επιβάλει τη δική της
ιδεολογία, αλλά και ένα σύνολο πρακτικών και προσδοκιών που µέσω αυτών
επιχειρεί να επιτύχει το στόχο της (Mayo 2011: 26).
Η πατρότητα του όρου «Ηγεµονία», βέβαια, δεν αποδίδεται σε καµία περίπτωση στον
Antonio Gramsci. Ο όρος της «ηγεµονίας» έχει χαρακτηριστεί, κατά κύριο λόγο, ως
ένας στρατιωτικός όρος, που εντοπίζεται πρώτη φορά στα κείµενα του Λένιν, το 1905
(Gruppi 1972: 11, Τρικούκης 1985: 60), ενώ αναφέρεται ως «σηµείο επαφής» µεταξύ
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αυτού και του Gramsci (Gruppi 1972: 11). Είναι όρος που έχει εντοπιστεί τόσο στο
Marx όσο και στον Engels, οι οποίοι τον χρησιµοποίησαν, ώστε να καταδείξουν τη
νοµιµοποίηση της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης (Armstrong 1988: 255). Ο Gramsci
τόνισε ότι σε αυτή την περίπτωση δε θα πρέπει να υποτιµάται η σηµασία της
«ψευδούς συνείδησης», που καθοδηγεί την οργάνωση της ζωής των µαζών, κατά
τέτοιον τρόπο, που αντί να υποστηρίζονται τα δικά τους συµφέροντα, υποστηρίζονται
τα συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή της µειονότητας, µέσω, κυρίως, της
συναίνεσης και όχι του καταναγκασµού (Armstrong 1988: 255). Με τον όρο
«ηγεµονία» περιγράφεται, λοιπόν, ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι µαθαίνουν να
αποδέχονται µια άδικη κοινωνική τάξη ως µια φυσική κατάσταση που µπορεί να
λειτουργεί µάλιστα προς το συµφέρον τους (Brookfield 2001: 16), χωρίς αυτό να
αποτελεί την πραγµατικότητα, καθώς ως επί το πλείστον τα δικά τους συµφέροντα
είναι αυτά που πλήττονται.
Παιδαγωγική διάσταση της έννοιας της ηγεµονίας
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, είναι ολοφάνερη η διαδικασία µάθησης που
εµπλέκεται, προκειµένου να κερδηθεί η πολυπόθητη συναίνεση. Οι άνθρωποι, µέσω
της επιρροής που τους ασκείται, «εκπαιδεύονται» να αποδέχονται πεποιθήσεις και
πολιτικές καταστάσεις και συνθήκες ως κοινή αλήθεια, παρόλο που αυτές
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των κυρίαρχων οµάδων λειτουργώντας παράλληλα
ενάντια στα δικά τους συµφέροντα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εάν η ηγεµονία
λειτουργεί µε σωστό τρόπο, τότε το κράτος δε χρησιµοποιεί µέσα καταναγκασµού,
όπως οι αστυνοµικές δυνάµεις, εναντίον αυτών που εξεγείρονται και δε
«συµµορφώνονται», προκειµένου να µην επέλθει κοινωνική αταξία. Το αποτέλεσµα
αυτού είναι οι άνθρωποι να µαθαίνουν να αποδέχονται άδικες καταστάσεις ως
φυσικές και να οικειοποιούνται επικρατούσες πεποιθήσεις, θεωρώντας τες µέρος της
δικής τους κουλτούρας, χωρίς να προβάλουν κανενός είδους αντίστασης (Brookfield
2001: 16-17).
Για τον Gramsci, κάθε ηγεµονική σχέση είναι κατά κύριο λόγο µια παιδαγωγική
σχέση. Η εκπαίδευση στην ευρύτερη σηµασία της κατέχει κεντρική θέση στη
λειτουργία της ηγεµονίας, καθώς η διασφάλιση της συναίνεσης προς το συµφέρον
των κυρίαρχων οµάδων µιας κοινωνίας, συντελείται µέσω της εκπαίδευσης των
υπόλοιπων ατόµων και των οµάδων που αποτελούν το κοινωνικό σύνολο. Ο Gramsci,
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όπως και ο Althusser, αναγνωρίζει ως συντελεστές αυτής της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, τους θεσµούς που απαρτίζουν την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή την
εκπαίδευση, τη θρησκεία, τα ΜΜΕ, στους οποίους στηρίζεται και η εξουσία. Αυτοί οι
θεσµοί στις δυτικές κοινωνίες, αποτελούν ένα δυναµικό δίκτυο που στηρίζει το
καπιταλιστικό κράτος και αξιοποιείται ιδιαίτερα σε κρίσιµες περιόδους. Έναν τέτοιο
κοινωνικό θεσµό αποτελεί το σχολείο, το οποίο δεν είναι πολιτικά ουδέτερο, αφού
συντελεί µε το δικό του τρόπο στην εδραίωση της υπάρχουσας ηγεµονίας,
εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των κοινωνικών οµάδων που βρίσκονται σε θέσεις
εξουσίας, κυρίως της αστικής τάξης (Mayo 1994: 127).
Στα κείµενα του Gramsci αναφορικά µε το κράτος και την κοινωνία των πολιτών,
είναι διάχυτη µια διάθεση κριτικής έναντι των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µια
ανάλυση της πολιτικής της εκπαίδευσης στις δυτικές καπιταλιστικές κοινωνίες. Η
εκπαίδευση, κατά τη γνώµη του, διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην παγίωση της
υπάρχουσας ηγεµονίας και στην εξασφάλιση της συναίνεσης προς το συµφέρον του
κυρίαρχου τρόπου ζωής και παραγωγής, δηλαδή του καπιταλισµού (Mayo 2008: 421).
Η Αντι-ηγεµονική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού
Οι ηγεµονικές σχέσεις είναι τόσο ηθικού και παιδαγωγικού όσο και οικονοµικού
χαρακτήρα. Οι κυρίαρχες τάξεις της κοινωνίας ασκούν δύο µορφές κοινωνικού
ελέγχου, τον καταναγκασµό µέσω της καταστολής του κράτους και της συναίνεσης,
προκειµένου να παγιώσουν την ηγεµονία τους. Ηγούνται και καθοδηγούν τις
παρόµοιες τάξεις, ενώ κυριαρχούν και ασκούν τον ηγεµονικό τους ρόλο σε αυτές που
τους εναντιώνονται. Ο οικονοµικός τοµέας είναι αυτός που θα καθορίσει τη φύση και
το χαρακτήρα των ρυθµίσεων που πρέπει να γίνουν µεταξύ των κυρίαρχων οµάδων
και των τοµέων παραγωγής. Η ιδεολογία και οι ηγεµονικές πρακτικές είναι
ενσωµατωµένες σε όλες τις προεκτάσεις της καθηµερινής ζωής, καθώς και στις
κοινωνικές πρακτικές. Η ιδεολογία είναι συνυφασµένη µε την καπιταλιστική λογική
που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, κάτι το οποίο συµβάλει στην ανάπτυξη
ηγεµονικών σχέσεων και συστηµάτων που αναπτύσσονται σε µια κοινή σύµπραξη
των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων (Fischman & McLaren 2005: 426-427).
O Gramsci έχει αποδώσει στην ηγεµονία έναν εξαιρετικά δυναµικό χαρακτήρα, κάτι
που

σηµαίνει

ότι

επιτρέπεται

η

διαδικασία

διαπραγµάτευσης

και

επαναδιαπραγµάτευσης των ηγεµονικών σχέσεων. Η φύση της είναι ηµιτελής και
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επιλεκτική, ενώ υπάρχουν διάφορες στιγµές που περνά κρίση. Από αυτά συνάγεται,
ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αντί-ηγεµονικής δραστηριότητας και αντιηγεµονικών πρακτικών. Σύµφωνα µε τον Gramsci, ο χώρος για αντι-ηγεµονική δράση
είναι η κοινωνία των πολιτών, η οποία θεωρείται ως τόπος πάλης, κι ας είναι το µέρος
όπου αναπτύσσεται η ηγεµονία. Κατά την άποψή του, το κράτος στηρίζεται από τους
θεσµούς της κοινωνίας των πολιτών και γι’ αυτό το λόγο θα ήταν καλύτερο να µην
αντιµετωπιστεί «µετωπικά» από αυτούς που θέλουν να µετασχηµατίσουν το κράτος
και τις κοινωνικές σχέσεις. Αυτή είναι η φάση του πολιτικού αγώνα που ο Gramsci
ονοµάζει «πόλεµο ελιγµών» (war of manoeuvre) και βασίζεται στην κατά µέτωπο
επίθεση. Θα πρέπει πρώτα να µετασχηµατιστεί το κράτος και οι µηχανισµοί του και
µετά να ακολουθήσει η κατάκτηση της εξουσίας, δηλαδή η εργατική τάξη να
εµπλακεί σε αυτό που ονόµασε ο Gramsci «πόλεµο θέσεων» (war of position) µέσω
της κυριαρχίας στην κουλτούρα, ώστε να αντικαταστήσει την αστική τάξη. Το
προλεταριάτο, σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συνεργαστεί µε άλλες
κοινωνικές οµάδες και κοινωνικούς τοµείς, ώστε να δηµιουργηθεί ένα «ιστορικό
σύνολο» (historic bloc) (Mayo 2008: 421). Ο στόχος του Gramsci ήταν η ανάπτυξη
της ηγεµονίας του προλεταριάτου και όχι απλώς ο µετασχηµατισµός της κοινωνίας
των πολιτών. Υποστήριζε ότι µόνο η εργατική τάξη µπορούσε να αναπτύξει αντιηγεµονική δράση και πρακτικές (Fischman & McLaren 2005: 429).
Εποµένως, η εκπαίδευση ως θεσµός της κοινωνίας των πολιτών και τόπος θεµελίωσης
της ηγεµονίας της αστικής τάξης εξυπηρετεί και ως χώρος για ανάπτυξη αντιηγεµονικής δραστηριότητας. Ο Gramsci υποστήριζε ότι καµία επανάσταση δεν
µπορεί να συµβεί, εάν δεν επέλθει πρώτα αλλαγή στην ταξική συνείδηση (Armstong
1988: 257). Έχει επισηµανθεί πως ένας από τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθεται
στα πλαίσια της ηγεµονίας είναι να µάθουν οι ενήλικοι να αναγνωρίζουν τις
ηγεµονικές σχέσεις και την καταπίεση που βιώνουν ως φυσική κατάσταση. Αυτό που
προσφέρει η µελέτη της σχέσης της ηγεµονίας και της ιδεολογίας είναι η κατανόηση
της συµβολής των ίδιων των ανθρώπων στη διαιώνιση της καταπίεσής τους µε τη
σύµπραξη µε τις κυρίαρχες οµάδες σε σηµείο που το ίδιο το κράτος να µη χρειάζεται
να την επιβάλει (Brookfield 2001: 17). Οι εκπαιδευτικοί δε θα πρέπει να αγνοήσουν
την κυρίαρχη ιδεολογία και κουλτούρα προωθώντας τον κριτικό στοχασµό, ώστε να
µπορέσουν οι µη κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες να µετασχηµατίσουν τις ηγεµονικές
σχέσεις και να αναλάβουν την εξουσία (Borg & Mayo 2006: 131-132). Η µελέτη της
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σχέσης µεταξύ ιδεολογίας και ηγεµονίας προσφέρει γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη
µιας κριτικής θεωρίας (Brookfield 2001: 18).
Συνοψίζοντας, η διατήρηση της ηγεµονίας µέσω του καταναγκασµού και της
συγκατάθεσης που ασκεί το κράτος στις µη κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες αποτελεί
µια µορφή ταξικής πάλης. Τα µέσα, τα οποία χρησιµοποιεί (ή µετέρχεται) το κράτος,
υποδεικνύουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της έννοιας της ηγεµονίας και τη
συσχέτιση των σχέσεων εξουσίας µε αυτόν. Ο δυναµικός χαρακτήρας της συναίνεσης
και του καταναγκασµού, καθώς και των σχέσεων που απορρέουν από την άσκησή
τους, προσφέρουν περιθώρια για την ανάπτυξη αντι-ηγεµονικών πρακτικών και τη
διαπραγµάτευση της ηγεµονίας. Το πιο σηµαντικό είναι ότι οι άνθρωποι δύνανται
µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης να µάθουν να αναγνωρίζουν την εξουσία που τους
ασκείται από την καπιταλιστική ηγεµονία. Η ηγεµονία µπορεί να αντιµετωπιστεί εκεί
όπου αναπτύσσεται, δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών και συγκεκριµένα στο θεσµό
της εκπαίδευσης.
Αυτό που ενδιαφέρει είναι η αλλαγή των σχέσεων εξουσίας και ο κοινωνικός
µετασχηµατισµός. Ο Henry Giroux επικεντρώθηκε στην έννοια της ανάληψης δράσης
(praxis) και των διανοούµενων, οι οποίοι διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στη
διαδικασία της αλλαγής (Fischman & McLaren 2005: 426). Οι Laclau και Mouffe
υποστήριζαν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα χειραφετητικά χαρακτηριστικά της
ηγεµονίας, ενώ το ερώτηµα που αυτή θέτει είναι η δηµιουργία µιας νέας πολιτισµικής
τάξης, ενός «ιστορικού συνόλου» και συνδέεται µε τη φύση της εξουσίας στη
σύγχρονη καπιταλιστική πραγµατικότητα, η οποία διαµορφώνεται µέσα από πολιτικά,
πολιτισµικά, φυλετικά και ιδεολογικά ερωτήµατα (Fischman & McLaren 2005: 430).
Η εκπαίδευση ως απελευθερωτική πράξη
Σύµφωνα µε τον Freire, η παιδεία χαρακτηρίζεται ως «άσκηση ελευθερίας», κι όχι
µεταβίβαση γνώσεων ή πολιτισµού.

Η εκπαίδευση προκειµένου να αποτελέσει

πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας πρέπει να συνιστά µια
λειτουργία απόκτησης γνώσεων, η οποία αποσκοπεί στον ίδιο τον άνθρωπο ή στην
ανθρωπιά (Φρεϊρε, 1977: 17). Παράλληλα, ο Freire επισηµαίνει ότι το καταπιεζόµενο
άτοµο για να καταφέρει να ελευθερωθεί και να χειραφετηθεί οφείλει πρώτα από όλα
να εντοπίσει τις αιτίες που τον οδήγησαν στην κατάσταση της καταπίεσης, δηλαδή σε
οµοιόσταση. Η αγωγή, λοιπόν, κατά το Βραζιλιάνο παιδαγωγό έχει διάχυτο το
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ανθρωπιστικό στοιχείο, βασικός σκοπός της οποίας τίθεται ο εξανθρωπισµός και η
απελευθέρωση του ατόµου (Φρεϊρε 1976, Φρεϊρε, 1977, Ζαρίφης, 2009).
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο στην παιδαγωγική σκέψη του Freire αποτελεί ο
χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Ο Freire πίστευε πως δεν υπάρχει ουδέτερη
εκπαίδευση. Η παιδαγωγική επέµβαση είτε λειτουργεί ως όργανο για να διευκολύνει
την αφοµοίωση της νέας γενιάς µέσα στη λογική του τρέχοντος συστήµατος και στη
προσαρµογή της σε αυτό, είτε γίνεται «άσκηση ελευθερίας» (Φρεϊρε, 1976). Πιο
συγκεκριµένα, στο βιβλίο του «Πολιτιστική ∆ράση για την Κατάκτηση της
Ελευθερίας» (1977: 11) αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ουδέτερη εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση λειτουργεί ή µε στόχο την εξηµέρωση του ανθρώπου ή µε στόχο την
κατάκτηση της ελευθερίας».
Ο Freire στάθηκε πολύ κριτικός απέναντι στη λειτουργία και στο βερµπαλιστικό
καθεστώς της εκπαίδευσης και της «τραπεζικής» αντίληψής της. Σύµφωνα µε την
«τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόµενοι περιορίζονται στο να
δέχονται, να καταχωρούν και να «αποταµιεύουν» τις «καταθέσεις» (γνώσεις) του
εκπαιδευτή τους (Ζαρίφης, 2009: 141). Αυτού του είδους η προσέγγιση της
εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει την άποψη της κενής συνείδησης η οποία πρέπει να
«γεµιστεί» ή να «τραφεί» για να αποκτήσει γνώσεις (Φρεϊρε, 1977: 30). Βασικά
χαρακτηριστικά

της

τραπεζικής

αντίληψης

της

εκπαίδευσης,

τα

οποία

αντικατοπτρίζουν και την καταπιεστική κοινωνία σαν σύνολο αποτελεί η
εξουσιαστική µορφή του εκπαιδευτικού και η παθητική στάση των µαθητών. Ο
δάσκαλος παρουσιάζεται ως παντογνώστης, κύριος κάτοχος της γνώσης και του
ελέγχου της µαθησιακής διαδικασίας, καθώς επιβάλλει την κρίση του, διδάσκει τους
µαθητές, ενώ οι µαθητές διδάσκονται, εφαρµόζει πειθαρχικά µέτρα, ενώ οι µαθητές
υπακούν πειθήνια. Είναι εκείνος που σκέφτεται και οµιλεί, καθορίζει το αντικείµενο
διδασκαλίας, είναι το Υποκείµενο της διαδικασίας ενώ οι µαθητές τα αντικείµενα
αυτής (Φρεϊρε, 1976: 79-80).
Τα χαρακτηριστικά της απελευθερωτικής αγωγής
H απελευθερωτική παιδεία συνίσταται στην οικοδόµηση και στην ανακάλυψη της
γνώσης από κοινού µαθητή και εκπαιδευτικού κι όχι στη µεταβίβαση στείρων
πληροφοριών που δεν καλλιεργούν την ατοµικότητα και τον κριτικό στοχασµό του
µαθητή.

Κύρια

συστατικά

της

απελευθερωτικής
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αγωγής

αποτελούν

ο

προβληµατισµός, ο διάλογος και ο κριτικός στοχασµός µέσω των οποίων ο µαθητήςκαταπιεζόµενος ενδυναµώνεται σταδιακά, χειραφετείται και περνά στη συλλογική
µεταµορφωτική και µετασχηµατιστική δράση. Βασική προϋπόθεση εφαρµογής της
«προβληµατίζουσας» εκπαίδευσης συνιστά η άρση της αντίφασης δασκάλου-µαθητή.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει ριζικά, καθώς µετατρέπεται σε αφυπνιστή των
καταπιεζόµενων, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει και διδάσκεται από τους ίδιους τους
µαθητές. ∆άσκαλος και µαθητές γίνονται Υποκείµενα της µαθησιακής διαδικασίας µε
στόχο να αποκαλύψουν την πραγµατικότητα στην οποία ζουν. Η µάθηση συνιστά µια
διαδικασία ανάπτυξης τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. «Ο ρόλος του
προβληµατίζοντος παιδαγωγού είναι να δηµιουργεί, µαζί µε τους µαθητές, τις
συνθήκες στις οποίες η γνώση από το επίπεδο της δόξας (της απλής γνώµης) περνά
στο στάδιο της αληθινής γνώσης, στο επίπεδο του λόγου» (Φρεϊρε, 1976: 90). Η
«προβληµατίζουσα» εκπαίδευση, στόχος της οποίας αποτελεί η απελευθέρωση του
ατόµου µέσω της καλλιέργειας κι ανάπτυξης της κριτικής του συνείδησης, θέτει την
ανάγκη ανάδυσης της συνείδησης και κριτικής επέµβασης στην πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε τον Freire (1976), η προβληµατίζουσα εκπαίδευση ως αντίποδας της
τραπεζικής αντίληψης της πραγµατικότητας καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα του
µαθητή, ενισχύει τον γνήσιο στοχασµό και τη µεταµορφωτική του δράση πάνω στην
πραγµατικότητα, ώστε να ανταποκριθεί στον εξανθρωπισµό και στην οντολογική
αποστολή του ανθρώπου. Η «προβληµατίζουσα» εκπαίδευση, ως ανθρωπιστική και
απελευθερωτική πράξη, θέτει ως βασικό ερώτηµα την ανάγκη των δυναστευόµενων
για αγώνα για τη χειραφέτησή τους.
Κύριο µέσο διεξαγωγής κι εφαρµογής της «προβληµατίζουσας» εκπαίδευσης
αποτελεί ο διάλογος. Ο διάλογος συνιστά το «θεωρητικό πλαίσιο» του
προβληµατισµού, στο οποίο αναλύονται κριτικά τα γεγονότα που παρουσιάζονται από
το πραγµατικό ή συγκεκριµένο πλαίσιο. Αυτή η ανάλυση συνεπάγεται την άσκηση
της αφαίρεσης µε την οποία προσπαθούµε να κατανοήσουµε αυτήν την
πραγµατικότητα (Φρεϊρε, 1977). Ο διάλογος συνιστά τη συνάντηση µεταξύ
ανθρώπων για την ανακάλυψη και ονοµάτιση της πραγµατικότητας, ενώ αποτελεί ένα
µέσο µε το οποίο οι άνθρωποι αποκτούν νόηµα.
Ο κριτικός και απελευθερωτικός διάλογος, συστατικό στοιχείο της µάθησης,
διεξάγεται όχι για τον καταπιεζόµενο αλλά µαζί µε τον καταπιεζόµενο σε
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οποιοδήποτε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία παράλληλα συνιστά έναν
αγώνα απελευθέρωσης και διαδικασία κριτικής συνειδητοποίησης (Φρεϊρε, 1976).
Μόνο µέσω του συµµετοχικού διαλόγου και του κριτικού στοχασµού επάνω στον
εαυτό, αλλά και στις οργανωτικές και κοινωνικές δοµές θεωρούσε ο Freire ότι µπορεί
να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση στον τρόπο ζωής και εργασίας. Ο διάλογος
µπορεί να βοηθήσει το άτοµο να καταλάβει τη σηµασία της δράσης του για την
ανάγκη κριτικής επέµβασης στην πραγµατικότητα διαµέσου της πράξης του
(Ζαρίφης, 2009).
Η διαδικασία, λοιπόν, ενάντια στον αναλφαβητισµό είναι µια πράξη απόκτησης
γνώσεων κατά την οποία ο µαθητής παίζει τον ρόλο του υποκειµένου που αποκτά
γνώση σε διάλογο µε τον εκπαιδευτικό. Ο διάλογος αντιστοιχεί σε µέσο
χειραφέτησης, καθώς συνιστά µια συνάντηση ανθρώπων µε ενδιάµεσο την
πραγµατικότητα µε στόχο την ανακάλυψη και την ονοµάτισή της. Ο διάλογος είναι
µια συνάντηση, όπου ενωµένες η σκέψη και η δράση των διαλεγόµενων
απευθύνονται στον κόσµο που πρέπει να αλλάξει και να εξανθρωπιστεί, για τον λόγο
αυτό δε µπορεί να αποτελεί απλή κατάθεση ιδεών (Φρεϊρε, 1977). Ο διαλογικός
χαρακτήρας της εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται κι από τον συλλογικό τρόπο επιλογής
του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των µαθητών και στην ανάπτυξη της κριτικής τους συνείδησης.
Βασικό εργαλείο του διαλόγου αποτελεί ο κριτικός στοχασµός, µέσω του οποίου το
άτοµο διερευνά το θεµατικό σύµπαν του, εντοπίζει και προσδιορίζει τα όρια της
ελευθερίας του, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει τις οριακές καταστάσεις της
πραγµατικότητάς του και τις ξεπερνά. Ο κριτικός στοχασµός είναι µια διαρκής
διαδικασία µέσω της οποίας ο καταπιεζόµενος ανακαλύπτει τους µύθους που τον
εξαπατούν και οι οποίοι συµβάλλουν στη συνέχιση της καταπίεσής του (Ζαρίφης,
2009: 156), ενώ τελικός σκοπός του τίθεται η χειραφέτηση του ατόµου.
Πρέπει, λοιπόν, να σηµειωθεί συµπερασµατικά, πως µε τον κριτικό στοχασµό δεν
αρκεί µόνο να επανεξετάσουµε τις εµπειρίες που εξηγούν τις παγιωµένες αντιλήψεις
µας, αλλά και να επαναπροσδιορίσουµε την ύπαρξή µας, όχι µόνο σε σχέση µε τη
γνώση, αλλά και µε τη δράση. Πρόκειται για τον όρο «κλειδί» στην κατανόηση της
συγκεκριµένης διαδικασίας, ο οποίος κατά τον Freire αποτελεί µια πράξη επίγνωσης
(αυτοστοχασµού) που επιτρέπει τη διείσδυση στην καταπιεστική πραγµατικότητα
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(Ζαρίφης, 2009).
Για να εκπληρώσει, ωστόσο, η εκπαίδευση την απελευθερωτική της αποστολή θα
πρέπει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει στον µαθητευόµενο, τον κριτικό
συλλογισµό, να συνδέσει την αξιοποίηση του λόγου, «το να µιλάς τη λέξη», µε τη
µεταµόρφωση της πραγµατικότητας και µε τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτήν την
πραγµατικότητα. Μια τέτοια αντίληψη, θα ωθήσει τους µαθητευόµενους στην
αναγνώριση ενός πολύ µεγαλύτερου δικαιώµατός τους, από το δικαίωµα να ξέρουν
γράµµατα. Θα αναγνωρίσουν πως στο τέλος σαν άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να
διαθέτουν δική τους φωνή (Φρεϊρε, 1977: 38-40).
Ορισµένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε εκπαιδευτική
προσπάθεια απελευθερωτικού χαρακτήρα αποτελούν αρχικά, η σηµασία της
προσωπικής εµπειρίας, αφού ο στοχασµός έγκειται πάνω στην εµπειρία, η οποία
αποτελεί τη βάση της συνειδητοποίησης. Τέλος, η ισότητα αποτελεί, επίσης,
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της οµάδας κατά τη διαδικασία του
κριτικού στοχασµού. Όλοι µπορούν να λένε τη γνώµη τους, ενώ η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης ορισµένων µελών της οµάδας είναι απαραίτητη (Ζαρίφης, 2009:
144-145).
Η έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης (conscientizaçãο) στο έργο του Freire
Κεντρική θέση στο

έργο του Βραζιλιάνου παιδαγωγού

κατέχει ο όρος

«conscientizaçãο». Με τον όρο «conscientizaçãο» εννοείται η διαδικασία εκείνη κατά
την οποία το άτοµο ενδυναµώνεται, χειραφετείται και τελικά απελευθερώνεται από
τις καταπιεστικές δοµές της κοινωνίας. Η «συνειδητοποίηση» αποτελεί µια
διαλεκτική ένωση ανάµεσα στη συνείδηση και στον κόσµο. Πρόκειται για έναν όρο,
τον οποίο χρησιµοποίησε ο Freire (1970), και αφορά στη συνειδητοποίηση, η οποία
γίνεται όµως κατανοητή ως η δύναµη για το µετασχηµατισµό της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Η «conscientizaçãο» συνδέεται πρακτικά µε τη µάθηση, η οποία
στοχεύει στον εντοπισµό των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών αντιφάσεων,
και στη δράση εναντίον των καταπιεστικών στοιχείων της πραγµατικότητας στην
οποία ζούµε. Η «κριτική συνειδητοποίηση» συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία
απόταξης (µέσω της αµφισβήτησης, αποκωδικοποίησης και επαναπροσδιορισµού)
της επιρροής που ασκεί η κυρίαρχη ιδεολογία. Αυτή η απελευθερωτική,
χειραφετητική διαδικασία, η οποία οδηγεί στον µετασχηµατισµό, µπορεί να
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επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης (Ζαρίφης, 2009).
Για τον Freire, η διαµόρφωση κριτικής συνείδησης ήταν ο κεντρικός εκπαιδευτικός
σκοπός κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος, ένας σκοπός ο οποίος συνδεόταν άµεσα
µε την πραγµάτωση της µαχόµενης δηµοκρατίας. Η κριτική συνειδητοποίηση θα ήταν
η κατάληξη µιας διαδικασίας που ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός αποκαλούσε
συνειδητοποίηση (Γρόλλιος, 2005: 77). Γενικά, η συνειδητοποίηση είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε µια απελευθερωτική κίνηση από το κατεστηµένο, ενώ ενισχύει το
άτοµο, το προσανατολίζει σε δράση και χειραφέτηση και το βοηθά να συµµετέχει
ενεργά στην κοινωνική πραγµατικότητα (Ζαρίφης, 2009: 142).
Για τον Freire (1977: 197), η κριτική συνειδητοποίηση αποτελεί το αναγκαίο µέσο
που µε αυτό οι άνθρωποι, µέσω µιας αληθινής πράξης, αφήνουν πίσω την κατάσταση
τους ως αντικείµενα για να αναλάβουν τον ρόλο τους ως ιστορικά Υποκείµενα.
Σύµφωνα µε τον Θεόφραστου Γέρου (Φρεϊρε, 1976: 20), όταν η συνειδητοποίηση
προχωρήσει πέρα από την κατανόηση ενός δεδοµένου και το τοποθετήσει κριτικά
µέσα στο σύστηµα σχέσεων της ολότητας, τότε υπερβαίνει τον εαυτό της, βαθαίνει
και γίνεται κριτική συνειδητοποίηση. Η συνειδητοποίηση γινόταν κατανοητή ως
προσέγγιση µιας οπτικής για τον κόσµο που θεµελιωνόταν στη συλλογική κριτική
των βιωµένων περιστάσεων και στην προσπάθεια για το ξεπέρασµά τους (Γρόλλιος,
2005: 133).
Για την Linda Bimbi (Γρόλλιος, 2005: 133), η συνειδητοποίηση συνδέεται µε την
έννοια της επανάστασης και της πολιτιστικής δράσης, «η συνειδητοποίηση προκύπτει
από ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) µε
τις νέες τεχνικές, µια νέα θέαση του κόσµου γίνεται αντικείµενο µάθησης, θέαση που
περιέχει την κριτική των παρουσών περιστάσεων και µιας σχετιζόµενης µαζί της
προσπάθεια να ξεπεραστούν αυτές οι περιστάσεις και 2) ένα ξεχωριστό άτοµο δεν
συνειδητοποιείται, µόνο του αλλά ως µέρος µιας κοινότητας, η οποία έχει πλήρη
αλληλεγγύη σε σχέση µε µια κοινή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, η βάση της
µεθόδου που έγκειται στο ότι η εκπαίδευση θεωρείται µέρος µιας παγκόσµιας
διαδικασίας επαναστατικού µετασχηµατισµού της κοινωνίας, αποτελεί µια πρόκληση
σε όλες τις προεπαναστατικές καταστάσεις και προτείνει τη δηµιουργία µιας
εξανθρωπίζουσας εκπαιδευτικής δράσης, η οποία θα ενσωµατωθεί σε µια
παιδαγωγική της επανάστασης».
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Ο Freire, λοιπόν, τασσόταν υπέρ µιας εκπαίδευσης, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα
στους ανθρώπους να συλλογίζονται για τους εαυτούς τους, για τις ευθύνες και τον
ρόλο τους στο νέο κλίµα της κουλτούρας, κυρίως να συλλογίζονται για τη δική τους
δύναµη. Μια εκπαίδευση που θα οδηγούσε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν µια
ερευνητική στάση απέναντι στα προβλήµατά τους (Γρόλλιος, 2005: 76).
Η φύση των σχέσεων εκπαιδευτών-εκπαιδευόµενων
Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν οι απόψεις του Gramsci για τις σχέσεις µεταξύ των
διανοούµενων,

δηλαδή

των

εκπαιδευτών

και

των

µαζών,

δηλαδή

των

εκπαιδευόµενων, οι οποίες είναι συνυφασµένες µε τις γενικότερες απόψεις του για το
είδος της εκπαίδευσης που υποστηρίζει µε το ‘Unitarian School’. Η πιο γνωστή
φράση που συναντάται στα περισσότερα κείµενά του είναι άκρως δηλωτική της
διάστασης και σηµασίας που προσδίδει σε αυτήν τη σχέση. «Κάθε δάσκαλος είναι
πάντα µαθητής και κάθε µαθητής δάσκαλος», µια φράση που υποδηλώνει µια
αµοιβαία, διαλεκτική και πάνω από όλα δηµοκρατική σχέση και θυµίζει έντονα τη
φράση του Marx στην Τρίτη Θέση για τον Feuerbach, ότι κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει
να είναι και ο ίδιος εκπαιδευόµενος (Armstrong 1988: 258, Mayo 2008: 427).
Με άλλα λόγια, τόσο οι εργάτες, όσο και οι διανοούµενοι πρέπει να είναι
ταυτοχρόνως και εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, γι’ αυτό το λόγο τον απασχόλησε η
καταπράυνση των ιεραρχικών σχέσεων µεταξύ τους, προκειµένου να δηµιουργηθεί
µία σχέση αµοιβαιότητας. Από τα κείµενά του συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτές µπορεί
να καθοδηγούν και να κατευθύνουν, αλλά θα πρέπει να αφήνουν ανάλογα περιθώρια
καθοδήγησης και στους εκπαιδευόµενους, ώστε να υπάρχει µεταξύ τους επικοινωνία
και αυθεντικός διάλογος. Οι σχέσεις που διαµορφώνονται στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ενηλίκων µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, θα πρέπει να είναι
συµµετοχικές και ριζοσπαστικά δηµοκρατικές. Ενδέχεται ένα µέρος της διαλογικής
διδασκαλίας να είναι πληροφοριακό, καθώς ο διάλογος δε βοηθά πάντα την εργατική
τάξη και κρίνεται απαραίτητη µια µερική µετάδοση γνώσεων (Mayo 1994: 133).
Βέβαια, ο Gramsci δεν υποστηρίζει εδώ σε καµία περίπτωση µια παθητική
διδασκαλία και έναν εκπαιδευτή που αρκείται στην απλή µετάδοση πληροφοριών,
αλλά πιθανώς υπονοεί ότι πρέπει πρώτα να αποκτηθούν βασικά προαπαιτούµενα,
ώστε ο συµµετοχικός διάλογος να έχει ένα πραγµατικό νόηµα για τους ίδιους. Στα
πλαίσια µιας ριζοσπαστικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ο εκπαιδευτής υιοθετεί και
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υπηρετεί ένα συµµετοχικό και διαλογικό τρόπο διδασκαλίας, ακόµα κι αν χρειαστεί
να µεταδώσει ένα µέρος της, προωθώντας πάντα τη δηµοκρατικότητα των σχέσεων
µεταξύ των ίδιων και των εκπαιδευοµένων. Άλλωστε, τόσο οι γνώσεις όσο και οι
θεωρίες που διαθέτουν οι οργανικοί διανοούµενοι, δηλαδή οι εκπαιδευτές, οφείλουν
να λειτουργούν σε ένα συνεχές πλαίσιο αναθεώρησης και τροποποίησης µέσα από τη
διαλεκτική σχέση και την άµεση επαφή τους µε την εργατική τάξη, δηλαδή τους
εκπαιδευόµενους (Mayo 1994: 133). Η προσπάθεια για µια χειραφετητική µάθηση
αποτελεί µια διαδικασία συνεχούς διαπραγµάτευσης και επαναδιαπραγµάτευσης
ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόµενους. Χρησιµοποιούνται στοιχεία της
‘παραδοσιακής εκπαίδευσης’, όπως η πειθαρχία και η αυστηρότητα, µέσω των
οποίων οι καταπιεσµένες τάξεις θα εµπλέκονταν στην αντι-ηγεµονική δράση,
σύµφωνα µε τον Gramsci (Mayo 1999: 139), κάτι που παραπέµπει στη δήλωση του
Freire για έναν εκπαιδευτικό που είναι κατά το ήµισυ παραδοσιακός και συνάµα
δηµοκρατικός (Borg & Mayo 2006: 135).
Συνοψίζοντας, ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει είναι η συνειδητοποίηση του
ρόλου του εκπαιδευτικού και η δράση του ως φιλόσοφου δηµοκράτη (∆ηµητράκος
1984: 59-61). Ο εκπαιδευτικός οφείλει µέσα από την ανάπτυξη µιας πλήρους
συνείδησης και επίγνωσης του «ειδικού» ρόλου που έχει αναλάβει στην κοινωνία, να
δράσει δηµοκρατικά και να δηµιουργήσει µε τους εκπαιδευόµενους ένα κοινό
ιστορικό σύνολο µέσω της ‘φιλοσοφίας της πράξης’ (Mayo 2008: 430), που οδηγεί
στο µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Η εξουσία που αναγκαστικά διαθέτει ο
εκπαιδευτής ως απόρροια του ρόλου του, δε θα πρέπει ποτέ να καταλήξει στον
αυταρχισµό, καθώς σκοπός του είναι η σφυρηλάτηση βαθιά δηµοκρατικών σχέσεων
σε µια διαλογική µαθησιακή διαδικασία, όπου ο εκπαιδευόµενος τοποθετείται στο
κέντρο της ως ενεργός συµµέτοχος. Ο εκπαιδευτής αναλαµβάνει το ρόλο του
διευκολυντή, προκειµένου οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι µέσα από τη ‘φιλοσοφία της
πράξης’ να στοχαστούν κριτικά πάνω στις παραδοσιακές, αρχικές αντιλήψεις που
διαθέτουν για τον κόσµο γύρω τους, προκειµένου να τις µετασχηµατίσουν και να
οικοδοµήσουν µόνοι τους τη γνώση (Mayo 1999: 138· Zanoni 2008: 25, 27). Γι’
αυτόν το µετασχηµατισµό, σηµείο εκκίνησης αποτελεί σίγουρα, κατά τον Gramsci, η
αναγνώριση και η αποδόµηση της «εξαρτώµενης» γνώσης, στην οποία είναι
παγιδευµένες οι καταπιεζόµενες τάξεις (Zanoni 2008: 27).
Η κριτική συνειδητοποίηση που απαιτείται για την αµφισβήτηση των ηγεµονικών
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δοµών κυριαρχίας και εκµετάλλευσης και η ανάληψη δράσης, δεν προκύπτουν µόνο
από τη βαθιά κατανόηση των διαδικασιών καταπίεσης, αλλά από τη δέσµευση στην
πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, στόχος ενός σύγχρονου διανοούµενου είναι να
θέσει ένα τέλος σε όλες τις µορφές εκµετάλλευσης και καταπίεσης και όχι µόνο να τις
καταπολεµά, προκειµένου να µετασχηµατιστεί η κοινωνία. Προαπαιτούµενο αποτελεί
η απόκτηση κατανόησης των ηγεµονικών δοµών που κυριαρχούν σε όλο το φάσµα
της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής. Η προσωπική εµπλοκή στον κόσµο
του καπιταλισµού είναι επιτακτική, αν επιθυµεί να επιτύχει το µετασχηµατισµό του,
καθώς δεν επαρκούν ο αυτο-στοχασµός και η κριτική αυτο-συνειδητοποίηση για την
αντίσταση προς τις καταπιεστικές λειτουργίες της ηγεµονίας (Zanoni 2008: 441-443).
Η εκπαίδευση διαµορφώνει µια επιστηµονική ανθρωπιστική αντίληψη που βρίσκει
την έκφρασή της µε µια πρακτική διαλόγου στην οποία οι δάσκαλοι µαζί µε τους
µαθητές, στην πράξη της ανάλυσης µιας απανθρωποποιητικής πραγµατικότητας, την
καταγγέλλουν, ενώ παράλληλα αναγγέλλουν την µεταµόρφωσή της στο όνοµα της
απελευθέρωσης του ανθρώπου (Φρεϊρε, 1977: 50).
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Η απόπειρα κατασκευής µίας ‘γλώσσας δυνατότητας’ σε ένα
επιµορφωτικό πρόγραµµα µεντόρων για την υποστήριξη µίας
πολιτισµικά

ευαίσθητης

διδασκαλίας

µαθητών

µε

‘υποτελή’

κουλτούρα

Γιώτη Λαµπρίνα & Φλουρής Γιώργος
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης µίας µεθοδολογίας
διαλεκτικής, διαλογικής και κριτικά αναστοχαστικής προσέγγισης του πλαισίου των
παραδοχών που καθοδηγούν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικώνµεντόρων για την εκπαίδευση και µάθηση των µαθητών Ροµά σε ένα διετές πιλοτικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης. Η απόπειρα αυτή απέβλεπε στην ανάπτυξη µίας πολιτισµικά
ευαίσθητης διδασκαλίας που επιχειρεί να κατασκευάσει µία ‘γλώσσα δυνατότητας’, σε
ένα πλαίσιο εξανθρωπίζουσας παιδαγωγικής, που έχει ως επίκεντρο το µαθητή και το
πολιτισµικό κεφάλαιο που αυτός φέρει, αποτρέποντας την αναπαραγωγή των
ασύµµετρων σχέσεων εξουσίας εντός της σχολικής τάξης. Αντιπαλεύοντας τη
φετιχοποιηµένη τεχνοκρατική λογική των προγραµµάτων επιµόρφωσης, επιχειρήσαµε
την αφύπνιση της ‘απονεκρωµένης φαντασίας’ και της ‘νωθρής’ διεκπεραιωτικής αντίδρασης των συµµετεχόντων. Η τελική αποτίµηση του επιµορφωτικού προγράµµατος
αποκάλυψε έναν ουσιαστικό µετασχηµατισµό στις παραδοχές και τις εκπαιδευτικές
πρακτικές των µεντόρων.

Λέξεις – κλειδιά: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ενδοσχολική επιµόρφωση, εκπαίδευση
ενηλίκων, κριτικός λόγος, κριτικός αναστοχασµός, γλώσσα δυνατότητας, µέντορες,
µετασχηµατίζουσα µάθηση, πολιτισµικά ευαίσθητη διδασκαλία, υποκουλτούρα
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Κατά την περίοδο 2010-2013, στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιµορφώσεων που
πραγµατοποιήθηκαν σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες για τις ανάγκες του έργου
«Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» (ΕΣΠΑ 2007-2013) µε ευθύνη του ΕΚΠΑ,
αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό µοντέλο επιµόρφωσης µεντόρων που υλοποιήθηκε σε
τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια του 2011-2013. Το πιλοτικό πρόγραµµα αποσκοπούσε
να ενδυναµώσει το έργο των µεντόρων, το οποίο αφορούσε στην πολύπλευρη
διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τµηµάτων
ενίσχυσης µε µαθητές Ροµά. Το µοντέλο της επιµόρφωσης ήταν εκλεκτικό και
θεµελιώθηκε στις θεωρητικές συµβολές του ρεύµατος της κριτικής παιδαγωγικής
(ΚΠ) και τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης (ΜΜ) για την εκπαίδευση
ενηλίκων και αξιοποιεί σχετικά δεδοµένα από έρευνες, επιµορφωτικά προγράµµατα
και για διαδικασίες δια βίου µάθησης, που έχουν εφαρµοστεί (Γιώτη & Φλουρής,
2013).
Απώτερη επιδίωξη της µεθοδολογίας και του περιεχοµένου του µοντέλου αποτέλεσε
η ανάπτυξη διαλεκτικών, διαλογικών και

κριτικοστοχαστικών, βιωµατικών

διαδικασιών για τη συνειδητοποίηση των παραδοχών που καθοδηγούν τη διδακτική
θεωρία και πρακτική των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ροµά µαθητές µε σκοπό τον
προοπτικό µετασχηµατισµό των αντιφατικών, ασύµµετρων και δυσλειτουργικών
παραδοχών και την συνακόλουθη ανάπτυξη µίας γλώσσας δυνατότητας στο πλαίσιο
µίας πολιτισµικά ευαίσθητης διδασκαλίας. Μία πολιτισµικά ευαίσθητη διδασκαλία
εδραιώνεται στο συγκείµενο µίας εξανθρωπίζουσας παιδαγωγικής που εκτιµά τις
διαφορετικές πολιτισµικές εµπειρίες, το γνωστικό υπόβαθρο και τα βιώµατα του
µαθητή επιδιώκοντας να δηµιουργήσει συνθήκες διδασκαλίας όπου, όχι µόνον
αναγνωρίζεται, αλλά και αξιοποιείται ο διαφορετικός πολιτισµικός τρόπος µάθησης
των µαθητών (Φρέιρε, 1977α & 1977β, Bartolome, 1994, Giroux, 1998, Macedo,
2010, Freire & Macedo, 1987).
Στην παρούσα εισήγηση θα εστιάσουµε κυρίως στη θεωρητική θεµελίωση του
µοντέλου µε βάση τις προσεγγίσεις της κριτικής παιδαγωγικής, η οποία
συγκροτήθηκε, κυρίως, ως επιδίωξη µίας ‘γλώσσας δυνατότητας’, ως µία πλατφόρµα
υποκίνησης και εξώθησης σε κοινωνική αλλαγή κι ως µία πραγµατική εναλλακτική
που προσφέρεται απέναντι στην επικρατούσα εκπαιδευτική αντίληψη. Η θεµελιακή
επιδίωξη της ΚΠ είναι να κατασκευάσει σχολεία και εκπαίδευση που θα γίνουν
φορείς αλλαγής για πιο ισότιµες σχέσεις, όπου θα καλλιεργείται η κριτική
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συνειδητοποίηση και θα ισχυροποιούνται οι φωνές των µαθητών (Giroux, 1988 &
1991, Cho, 2013).
Είναι γεγονός ότι η επιµορφωτική δράση τοποθετήθηκε στο στενά περιοριστικό
πλαίσιο που υπαγορεύεται από τις πολιτικές και το επιβαλλόµενο σκεπτικό των
ευρωπαϊκών προγραµµάτων στην τρέχουσα νεοφιλελεύθερη συγκυρία, όπου ο
εκπαιδευτικός λόγος κυριαρχείται από όρους όπως αποτελεσµατικότητα, λογοδοσία,
ανταγωνισµός και τεστ µε βάση στάνταρντς συνθέτοντας µία πολύπλοκη ‘κουλτούρα
ελέγχου’ (Apple, 2005). Τα επιµορφωτικά προγράµµατα οφείλουν να ανταποκριθούν
στα στάνταρντς αυτά, ειδάλλως, θεωρούνται ανεπαρκή ή ακατάλληλα. Επιπλέον,
εξαιτίας της σαρωτικής κρίσης, η συµµετοχή εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικά
προγράµµατα υποκινείται σχεδόν αµιγώς από εξωτερικά κίνητρα, ενώ συρρικνώνεται
δραµατικά ο ‘χώρος’ για τη συζήτηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
που θα προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης πραγµατικών προβληµάτων (Apple, 2010,
Cho, 2013).
Σε αυτό το ασφυκτικά περιοριστικό θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο αποπειραθήκαµε
να

δοκιµάσουµε

τα

όρια

µίας

εναλλακτικής

δράσης

επιδιώκοντας

να

κατασκευάσουµε µία ‘γλώσσα δυνατότητας’ που θα προσδώσει την προοπτική του
‘κάτι µπορεί να γίνει’.
Η αναγκαιότητα επανα-κατασκευής µίας γλώσσας δυνατότητας στην παρούσα
κρίσ(η)µη συγκυρία
Το επιβαλλόµενο σκεπτικό της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας στην τρέχουσα εποχή της
κρίσης υπονοεί ότι ‘θα ξαναγίνουν όλα όπως πριν’ µε έναν µαγικό τρόπο, καθότι ο
καπιταλισµός έχει αποδείξει ως τώρα ότι ιστορικά έχει µία εξαιρετική ικανότητα να
επαναδηµιουργεί τον εαυτό του. Θεωρεί την κρίση ως µία περιστασιακή φάση, ως µία
αναπόφευκτη περίοδο οδύνης, που θα διαδεχθεί η ευηµερία, κι όχι ως µία κρίση του
καπιταλισµού. Η πολλά υποσχόµενη δυνατότητα ευηµερίας καθηλώνει σε µία
παθητική στάση αναµονής που παλινωδεί σε ένα εκκρεµές αµφιθυµίας µεταξύ
ψευδαίσθησης και διάψευσης η οποία µετατρέπεται σε θυµό και οργή, σε
αλληλοκατηγορίες και αντεγκλήσεις ή σε ηττοπάθεια και απόσυρση (Leban &
McLaren, 2010: 98, Fairclough, 2013: 16).
Η κρίση σταδιακά επιφέρει ολοένα και µεγαλύτερη απώλεια θεµελιακών ανθρώπινων
δικαιωµάτων, όπως της εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας. Η κλιµακούµενη αποστέρηση
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και ο οικονοµικός, κοινωνικός και ψυχολογικός αποκλεισµός ολοένα και
περισσότερων ανθρώπων γίνονται, ωστόσο, αντιληπτά ως ατοµικά κι όχι ως
κοινωνικά προβλήµατα, καθώς η νεοφιλελεύθερη διχοτόµηση αποσυνδέει και αποιστορικοποιεί τη σχέση οικονοµικών φαινοµένων και κοινωνικής πραγµατικότητας,
δηλαδή οικονοµίας και επιπτώσεων των ασκούµενων πολιτικών που τη στηρίζουν
στους ανθρώπους (Hill, 2003, Gounari, 2006: 81). Το ατοµιστικό πλαίσιο, όχι µόνον
υπονοµεύει τη συλλογικότητα, αλλά τελικά αρνείται την ίδια την υποκειµενικότητα
(Pantić & Wubbelsa, 2012). Εσχάτως, «η κρίση, αν όχι µάχη, σε ολόκληρο τον κόσµο
επιδεινώνει τους ήδη αδύναµους δηµοκρατικούς θεσµούς και τις άδικες και
ασύµµετρες σχέσεις εξουσίας που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δηµοκρατίες
αυξάνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών»
(Freire & Macedo, 2013: ix).
Ο νεοφιλελεύθερος ιδεολογικός ιστός κατασκευάζει την αναγκαία ερµηνευτική
προστακτική του κοινού νου που κατανοεί την τρέχουσα πραγµατικότητα ως ένα
παντοδύναµο ‘αναπόφευκτο’, το οποίο αφαιρεί την ουσιαστική δράση από τα
υποκείµενα που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικούς θεσµούς και δηµιουργεί µία
επίπλαστη ενεργητικότητα, µία νωθρή δραστηριοποίηση στην οποία υποφώσκει το
ιδεολόγηµα του ‘τίποτε δεν γίνεται’. Η αβεβαιότητα και η απογοήτευση που
συνοδεύει την έλλειψη προοπτικής και ελπίδας, συχνά δηµιουργεί µία ραθυµία για
ανάληψη δράσης, πολύ δε περισσότερο δεν επαναφέρει στη δηµόσια συζήτηση
εναλλακτικές προτάσεις.
Σε αυτό το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο, και δια µέσου της οπτικής µίας µεταµεταµοντέρνας κριτικής παιδαγωγικής, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε «έναν
διανοητικό χώρο και κίνητρο για την ύπαρξη εναλλακτικών αστερισµών
εκπαιδευτικής

φαντασίας,

γλωσσών,

αναλύσεων,

πρακτικών,

ελπίδων

και

εµπνεύσεων» (Wexler, 2013). Συχνά, η ανάλυση του ‘τι υπάρχει’ οδηγεί στο να
παραµεληθεί το ‘τι θα µπορούσε να υπάρχει’ (Apple, 2002 & 2010). Είναι αναγκαίο,
λοιπόν, να αναζητήσουµε µία γλώσσα που θα δηµιουργήσει νέους τρόπους
επανασύλληψης της παιδαγωγικής και της σχέσης της µε την κοινωνική, πολιτισµική
και πνευµατική ζωή. Να δοµήσουµε νέες σχέσεις που βασίζονται στην κριτική
αναγνώριση τόσο του τι είναι όσο και του τι θα µπορούσε να γίνει η κοινωνία
(Giroux, 1991& 2012). Να δοµήσουµε κοινωνικές σχέσεις που θα βασίζονται στις
έννοιες της ισότητας της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, της µέριµνας, και της
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αλληλεγγύης. Να κατασκευάσουµε µία γλώσσα δυνατότητας που θα επαναφέρει µία
παιδαγωγική της ελπίδας µέσα από ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις (Freire, 1999,
Apple, 2002 & 2010).
Μία τέτοια γλώσσα δυνατότητας και ελπίδας µαζί, θέτει ερωτήµατα για το πώς τα
άτοµα µαθαίνουν, πώς παράγεται η γνώση και πώς οι υποκειµενικές θέσεις
κατασκευάζονται. Στο πλαίσιο αυτό η παιδαγωγική πρακτική αναφέρεται σε µορφές
πολιτισµικής παραγωγής οι οποίες είναι αδιαχώριστα ιστορικές και πολιτικές και
αυτό δεν σχετίζεται µόνον µε τους µαθητές, αλλά εκκινεί πρωτίστως από το πώς οι
εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις από τις οποίες
οµιλούν. Εστιάζει, εποµένως, στο πώς οι εκπαιδευτικοί, θα θέτουν κριτικά ερωτήµατα
τόσο για τους στόχους του σχολείου, όσο και για τον σκοπό και τη σηµασία του τι και
πώς οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν (Freire, 1999 & 2003, Gabbard, Perreault & L´
Esperance, 2003:22, Giroux 2012).
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αποκήρυξη του λόγου της αντικειµενικότητας και την
κατάδειξη της µερικότητας όλων των λόγων, ώστε η σχέση µεταξύ γνώσης και
εξουσίας να είναι πάντα ανοιχτή σε διάλογο και κριτική αυτοεµπλοκή. Προϋποθέτει,
παράλληλα, την κριτική συνειδητοποίηση των πλαισίων αναφοράς και των
παραδοχών που τις διαµορφώνουν και την επανοηµατοδότησή τους από τους
εκπαιδευτικούς εντός των εργασιακών τους πλαισίων (Mezirow, 1991: xiii; Giroux
2012). Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µία νέα
εναλλακτική γλώσσα, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιστορίες των
καταπιεσµένων

ανθρώπων,

δηµιουργώντας

τη

δυνατότητα

να

αναληφθούν

κοινωνικές και εκπαιδευτικές κριτικές δραστηριότητες, που λύνουν πραγµατικά
προβλήµατα, στα πραγµατικά σχολεία, στις πραγµατικές κοινότητες (Giroux, 1991,
Apple, 2002, Mouffe στο Gounari, 2006: 92).
Μία πιο ριζοσπαστική αντίληψη του να δίνεις φωνή σε µαθητές που προέρχονται από
υποτελείς κουλτούρες θα πρέπει να ξεκινάει µε την κριτική προσοχή στη
θεωρητικοποίηση της εµπειρίας (Gabbard, & al., 2003:22, Cho, 2013:1) και στο πώς
οι δάσκαλοι µπορούν να αναπτύξουν αναλύσεις που ενδυναµώνουν τους µαθητές να
γίνουν αναστοχαστικοί δρώντες, καθώς θα µετασχηµατίζουν τους εαυτούς τους και
τις συνθήκες της κοινωνικής τους ύπαρξης (Brookfield, 1999 & 2005, Giroux, 2009).
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Η κατασκευή µίας γλώσσας δυνατότητας αναδεικνύει, στον αντίποδα της κυρίαρχης
ηγεµονικής δράσης, τις αποκεντρωµένες ενότητες οµάδων ή κινηµάτων που
διαφοροποιούνται όχι µόνον ως προς τις διαφορετικές θέσεις, αλλά και γιατί συνάµα
επιζητούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ‘ενοτήτων’ διαµέσου διαφόρων θεσµών, όπως η
εκπαίδευση (Apple, 2002). Η λογική αυτή απορρίπτει τον απολίτικο χαρακτήρα των
κυριάρχων λόγων και τα διαχωριστικά χαρακτηριστικά ορισµένων εκδοχών
πολυπολιτισµικής προσέγγισης, «µέσω της ανάδειξης ζητηµάτων για το πώς
σκεφτόµαστε για την ηθική, […] τη διαφορά, την κουλτούρα αναπτύσσοντας µία
γλώσσα κριτικής για τις κυρίαρχες αφηγήσεις του ρατσισµού, του εθνικισµού και των
τεχνολογιών της εξουσίας στα σχολεία που υποτάσσουν, ‘παιδικοποιούν’ και
καταπιέζουν µαθητές» (Giroux, 1991: 49).
H επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η συµβολή τoυς στην ανάπτυξη µίας
πολιτισµικά ευαίσθητης διδασκαλίας
Στην ατζέντα της σχετικής συζήτησης των προγραµµάτων δια βίου µάθησης και
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών απουσιάζει η ανάλυση για τη συµβολή του
σχολικού θεσµού στον αποκλεισµό των φτωχών, των µειονοτήτων και των άλλων
‘διαφορετικοτήτων’ παιδιών (Gaile, 2003). Οι πραγµατικότητες των δασκάλων της
τάξης τους αποτελούν τα όρια της ‘αλήθειας’ για τις πραγµατικότητες των µαθητών
τους (Freire, 2004). Ωστόσο, έννοιες όπως ‘θεωρίες µάθησης’, ‘ενδυνάµωση των
δασκάλων’, ‘αναστοχαστική δράση’, ‘δάσκαλος ερευνητής’, ‘έρευνα δράσης’
θεωρούνται κατασκευές µίας τεχνικιστικής κουλτούρας περισσότερο, παρά καθολικές
αλήθειες κατάλληλες για την εκπαίδευση. Συγχρόνως, κατασκευάζουν µία
ψευδαίσθηση δύναµης/εξουσίας από την µία πλευρά, γιατί ουσιαστικά ‘απέξω’
καθορίζεται και η ίδια η γνώση για στοχασµό, ενώ από την άλλη γιατί η προτροπή για
στοχασµό αποκλείει τη γνώση των µαθητών και των οικογενειών τους και κατ’
επέκταση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξή τους (Gaile, 2003).
Παράλληλα, η όψιµη υπερθεµάτιση του κριτικού στοχασµού σε επιµορφωτικά
προγράµµατα, συνήθως, παραβλέπει τη δυνατότητα και τα περιθώρια ενός κριτικά
αναστοχαζόµενου και συνειδητοποιηµένου δασκάλου, το γεγονός, δηλαδή, ότι ο
εκπαιδευτικός είναι ο ίδιος καταπιεσµένος ή κυριαρχούµενος µε τρόπους που
αρνούνται τον ορθό λόγο. Η θέση του δασκάλου εντός αυτού του πλαισίου
αναγνωρίζεται

ως

εµπεδωµένη

εντός
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αυτοβιογραφικών

και

πολιτισµικών

περιορισµών (ό.π.). Συνεπώς, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και οι προσπάθειες
µεταρρύθµισής της, αιτούν διαρκή κριτική για το ρόλο της εξουσίας στο να καθορίζει
πώς ο κόσµος αναπαρίσταται και για το πώς αυτή παράγεται και αναπαράγεται
διαµέσου της κυρίαρχης γλώσσας και των ιδεολογιών. Αιτούν, εποµένως, µία διαρκή
ανα-πλαισίωση που σηµαίνει αναγνώριση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών
διαστάσεων

των

δυνατοτήτων

ενσωµάτωσης

ανθρώπων

και

γνώσεων

συµπεριλαµβανοµένων όσων παίζουν ρόλο στην εκπαίδευση/επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών (Brookfield, 2005, Apple, 2010, Kincheloe, 2013).
Ο

προσδιορισµός

του

εκπαιδευτικού

µέσα

από

το

στενή

γλώσσα

του

επαγγελµατισµού δεν προσεγγίζει προσεκτικά το ρόλο του ως ‘πολιτιστικού εργάτη’
που εµπλέκεται στην παραγωγή των ιδεολογιών και των κοινωνικών πρακτικών
(Giroux, 1991, Freire, 1998). Άλλωστε, η περισσότερη εκπαίδευση δεν οδηγεί
απαραίτητα στην καλύτερη ανάγνωση της πραγµατικότητας στο βαθµό που η
‘παιδεία της αποβλάκωσης’ αποσκοπεί στην µετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας
µέσω της εργαλειακής προσέγγισης του γραµµατισµού (Macedo, 2010). Ο
γραµµατισµός αυτός υπονοµεύει την κριτική σκέψη και τη σφαιρική αντίληψη των
γεγονότων ακόµη και στα υψηλότερα επίπεδα γραµµατισµού στο βαθµό που αυτά
αφορούν την ειδίκευση (ό.π.: 455). Μάλιστα, η ειδίκευση πολλές φορές οδηγεί στην
αποδιάρθρωση των γνώσεων του υψηλού επιπέδου γραµµατισµού, δεδοµένου ότι οι
γνώσεις δεν συνυφαίνονται µε την κριτική και συνεκτική αντίληψη του κόσµου.
Εξάλλου, «ο ειδικευµένος ‘γνωρίζει’ πολύ καλά τη δική του µικροσκοπική γωνία του
σύµπαντος, έχει θεµελιώδη άγνοια για όλα τα υπόλοιπα» (Gasset, στο Macedo, 2010).
∆εδοµένων, µάλιστα, των ερεθισµάτων που βοµβαρδίζουν τις αισθήσεις µας στη
σύγχρονη εποχή, η διάβρωση της κριτικής µας σκέψης θεωρείται γρήγορη και
συνοπτική διαδικασία (ό.π.).
Η κριτική παιδαγωγική που τοποθετείται στο σύγχρονο µετα-µεταµοντέρνο ορίζοντα
των κοινωνιών της καπιταλιστικής κρίσης έχει ανάγκη την ανάπτυξη µίας θεωρίας
για τους δασκάλους ως µετασχηµατιστικούς δηµόσιους διανοούµενους, οι οποίοι
καταλαµβάνουν ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές τοποθετήσεις. Ως τέτοιοι
µπορούν να εµπλακούν στην επινόηση γλωσσών για να παρέχουν χώρους για τους
ίδιους τους µαθητές τους, και άλλους αποδέκτες τους, προκειµένου να
επαναστοχαστούν τις εµπειρίες τους, ώστε να κάνουν οργανικές συνδέσεις µε την
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ιστορική παράδοση που τους παρέχει φωνή, ιστορία και µία αίσθηση του ανήκειν
(Giroux, 1988, 1991 & 2012).
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας πολιτισµικά υποτελών οµάδων, κεντρική µέριµνα
αποτελεί η υποστήριξη των µαθητών, ώστε να αναπτύξουν διαπολιτισµική ικανότητα,
τόσο εντός της κουλτούρας στην οποία ζουν µε τις επιµέρους υποκουλτούρες τους,
όσο και εντός, αλλά και ανάµεσα στις διαφορετικές υποκοινότητες και πολιτισµούς
(Banks in Jenks, Lee & Kanlop, 2001: 88). Αυτό προϋποθέτει και εµπεριέχει γνώση
της πολιτισµικής και φυλετικής διαφοράς και άλλων θεµάτων. Προϋποθέτει και
εµπεριέχει την κριτική εξέταση των πεποιθήσεων και των αξιών του εκπαιδευτικού
σχετικά µε την κουλτούρα, τη φυλή και την κοινωνική τάξη και επιπρόσθετα µία
κατανόηση του πώς η γνώση, οι πεποιθήσεις και οι αξίες καθορίζουν τη συµπεριφορά
του αναφορικά µε τις µειονοτικές οµάδες.
Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανήκουν στις κυρίαρχες πολιτισµικά,
φυλετικά και εθνοτικά οµάδες των µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων και
έχουν µικρή διαπολιτισµική εµπειρία. Πολύ περισσότερο, δεν έχουν την ικανότητα
κριτικής διερεύνησης των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών και αντιλήψεων του
αδιαφοροποίητου

αναλυτικού

προγράµµατος

(ΑΠ)

και

της

επικρατούσας

οµογενοποιηµένης διδασκαλίας (Jenks et al., 2001). Επιπλέον, συνήθως, δεν
µελετούν το πολιτισµικό περιεχόµενο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
φροντίζουν περισσότερο για τους/τις µαθητές/τριες των οποίων το πολιτισµικό
υπόβαθρο προσιδιάζει περισσότερο στη σχολική νόρµα εφαρµόζοντας όπως
χαρακτηριστικά

αναφέρει

και

ο

Giroux

(1988:

96)

µία

‘διακοσµητική

διαπολιτισµικότητα’.
Οι Kincheloe και Steinberg (1993) προτείνουν τη ‘µετασυµβατική σκέψη’ σαν έναν
τρόπο σκέψης που εµπεριέχει αυτοανάλυση και ανθρωπιά που µπορεί να υπηρετήσει
σαν ένας διάλογος δύο φωνών που κυµαίνονται ανάµεσα στην αποδοχή και την
κριτική ανάλυση. Η µετασυµβατική σκέψη αποδέχεται την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών ως πολιτισµικό τρόπο λειτουργίας, ενώ ασκεί κριτική τόσο στην
ύπαρξή της όσο και στις κρυφές παραδοχές που την κατασκευάζουν ως τέτοια (Gaile,
2003). Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η πρακτική της
κοινωνικής κριτικής είναι αδιαχώριστη από τη δράση της αυτοκριτικής, καθώς είναι
αµοιβαία σχεσιακές και καταστατικές (Giroux, 2012). Εποµένως, η άσκηση στην
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αυτοδιερεύνηση, την αυτοκριτική και τον αυτο-αναστοχασµό αποτελούν το αναγκαίο
υπόβαθρο για την καλλιέργεια µίας µετασυµβατικής σκέψης.
Η γλώσσα δυνατότητας ως χειραφετητικός εγγραµµατισµός
Η γλώσσα της δυνατότητας στο πλαίσιο µίας πολιτισµικά ευαίσθητης διδασκαλίας
αποσκοπεί στο να καταστήσει ικανούς τους/τις µαθητές/τριες που προέρχονται από
πολιτισµικά υποτελείς κουλτούρες να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις φωνές τους
εντός της πολλαπλότητας των λόγων µε τους οποίους πρέπει να συνδιαλλαγούν
(Freire & Macedo, 2013: 36, Bartolome, 1994). Στην εκπαίδευση, κατεξοχήν,
επικρατεί η µορφή του εργαλειακού εγγραµµατισµού, που για τους φτωχούς έγκειται
στην απόκτηση επαρκών ικανοτήτων και για τους πλούσιους στην απόκτηση
πανεπιστηµιακής

επαγγελµατικής

ειδίκευσης.

Και

στις

δύο

περιπτώσεις

εγγραµµατισµού οι εκπαιδευόµενοι αδυνατούν να ‘διαβάσουν τον κόσµο’, στο βαθµό
που ο εργαλειακός εγγραµµατισµός παρουσιάζει µία διασπασµένη, αποσπασµατική
και κατακερµατισµένη αντίληψη της πραγµατικότητας, µε αποτέλεσµα να µην
κατανοούνται τα αίτια και οι συνδέσεις µεταξύ γεγονότων και εποµένως να υπάρχει
έλλειψη σφαιρικής εικόνας (Freire, 2004, Macedo, 2010, Freire & Macedo, 2013).
Ωστόσο, η ανάγκη ανάπτυξης ενός χειραφετητικού γραµµατισµού, µπορεί να γίνει
εφικτή µέσα από τους ανθρώπους που οραµατίζονται και αποφασίζουν να
µετασχηµατίσουν τη σχολική κουλτούρα, ώστε να ενσωµατώνει µε έναν συµµετοχικό
τρόπο όλους αυτούς τους λόγους που στην παρούσα φάση καταπνίγονται από τον
κυρίαρχο λόγο που δηµιουργεί λειτουργικά εγγράµµατους πολίτες, οι οποίοι θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις/προκλήσεις της σύγχρονης βιοµηχανοποιηµένης
κοινωνίας (Giroux στο Macedo, 2010: 450).
Αυτό γίνεται σαφές στο πεδίο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης από τις σχετικές
έρευνες που γενικά καταδεικνύουν ότι έχει γίνει µικρή σχετικά πρόοδος στην
ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών και ΑΠ που απαντούν στις ανάγκες των
πολιτισµικά, φυλετικά και κοινωνικά ποικίλων τάξεων. Επίσης, δείχνουν ότι οι
περισσότεροι

εκπαιδευτικοί

εφαρµόζουν

κοινές

διδακτικές

πρακτικές

και

αποτυγχάνουν να απευθυνθούν στα διαφοροποιηµένα µαθησιακά στυλ των µαθητών
τους (Jenks et al., 2001:87). Παράλληλα, απουσιάζει µία διαφοροποιηµένη
προσέγγιση του ΑΠ και της διδασκαλίας στο µικροεπίπεδο της τάξης που θα
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λαµβάνει υπόψη της το διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο των υποτελών πολιτισµικά
µαθητών (Φλουρής & Γιώτη, 2013: 165)
Αντιθέτως, ένας χειραφετητικός εγγραµµατισµός όπως υποστηρίζει ο Giroux (1992)
‘διασχίζει τα πολιτισµικά σύνορα’ και αποτελεί προαπαιτούµενο για µία
αποτελεσµατική πολιτειότητα και για τη διασφάλιση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων
των µαθητών που προέρχονται από υποτελείς κουλτούρες µέσα από την καλλιέργεια
µίας

‘γλωσσικής

κριτικής

επίγνωσης’

(Fairclough,

2013:534).

Η

γλώσσα

προσεγγίζεται µέσα από την οπτική του παιδιού και δίχως ενασχόληση µε τις
φορµαλιστικές πτυχές της, αλλά δίνοντας έµφαση στις διαφορετικές έννοιες της
γλώσσας και της κοινωνιογλωσσικής ποικιλίας και στο πώς οι σχέσεις γλώσσας εξουσίας και οι γλωσσικές πρακτικές τίθενται ως περιορισµοί από τους θεσµούς και
όσους φέρουν εξουσία σε αυτούς και τοποθετούνται στις παρεκβατικές συγκροτήσεις
των ταυτοτήτων των µαθητών (535).
Εποµένως, ο εγγραµµατισµός σχετίζεται άµεσα µε τις ζωές των ανθρώπων, ενώ η
γλώσσα του/της κάθε µαθητή/τριας αποτελεί το µέσο για να αναπτύξει µία θετική
αίσθηση αυταξίας (Bartolome, 1994, Φλουρής, 2002, Meek, 2013: vii). Η κριτική
γλωσσική επίγνωση βοηθάει στην αποσαφήνιση τέτοιων διληµµάτων, ενώ παρέχει
στους µαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα προβλήµατα τα οποία δεν
επιλύονται στο σχολείο και τους εµπλέκουν πολυεπίπεδα σε ποικίλους κοινωνικούς
τοµείς (συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης) (Fairclough, 2013:535). Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο η διδασκαλία της ανάγνωσης δεν είναι ζήτηµα άµεσης διδασκαλίας,
δηλαδή να τους πει κάποιος τι πρέπει να κάνουν όταν έρχονται αντιµέτωποι µε ένα
κείµενο γιατί µε αυτόν τον τρόπο οι λέξεις και ο κόσµος παραµένουν αυτά του
δασκάλου.
Ο διάλογος δασκάλου-µαθητή, καθώς διαβάζουν και µοιράζονται κείµενα που έχουν
σηµασία και για τους δύο, επαναπροσδιορίζει τη φύση της ανάγνωσης και της γραφής
και τη σηµασία που αποκτούν τα κείµενα και για τους δύο (Meek, 2013: viii). Ο
εγγραµµατισµός δεν πρέπει να προσπερνά τις παραδοχές και τις αξίες που αφορούν
στη σηµασία και τη χρησιµότητα της εγγραµµατοσύνης, ως µία µηχανική διαδικασία
που δίνει υπερβολική έµφαση στην τεχνική πρόσκτηση αναγνωστικών και γραφικών
δεξιοτήτων. Το ‘διαβάζω τη λέξη και τον κόσµο’ είναι µία µορφή πολιτισµικής
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πολιτικής και ένα πλαίσιο πρακτικών που είτε αποδυναµώνουν είτε ενδυναµώνουν
τους ανθρώπους (Freire & Macedo, 2013: 98).
Εποµένως, οι ιστορίες και οι αφηγήσεις των οµάδων υποκουλτούρας πρέπει να
αποτελούν µέρος του ΑΠ, προκειµένου τα µέλη τους να εµπλακούν σε µάθηση που
έχει προσωπικό νόηµα για τους ίδιους, µέσα από έναν δηµοκρατικό διάλογο µε τους
εκπαιδευτές, να αναπτύξουν προγράµµατα που θα προωθήσουν τον κριτικό
αναστοχασµό και την περιεκτική γνώση. Ένα, όχι τόσο κρυφό ΑΠ δηµιουργείται, που
αντανακλά τις ανισότητες της κοινωνίας οι οποίες υπηρετούνται από το σχολείο,
παρά τις διαπολιτισµικές διακηρύξεις αποδοχής της διαφοράς στη ρητορική των
εκπαιδευτικών πολιτικών (Jenks et al., 2001:94). Παράπλευρα, έµφαση πρέπει να
δίνεται σε µικροπολιτικό επίπεδο, στο κάθε χωριστό σχολείο, στην κατανόηση της
κουλτούρας και στη διευκόλυνση της αλληλοκατανόησης µεταξύ των διαφορετικών
πολιτισµικών και βιογραφικών οπτικών και ταυτόχρονα να καλλιεργείται η
συµµετοχικότητα σε κοινές αποφάσεις και δράσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών για
τη δηµιουργία και θεµελίωση χειραφετητικών πρακτικών (Gabbard, et al. 2003: 27).
Το πιλοτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης µεντόρων στο έργο “Εκπαίδευση παιδιών
Ροµά”
Προβληµατική του πιλοτικού µοντέλου
Κατά την περίοδο 2010-2013 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών δηµοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία
µε µαθητές Ροµά στην περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση
παιδιών Ροµά» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), µε ευθύνη του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η
επιµόρφωση υπό το πρίσµα µίας διαπολιτισµικής οπτικής αποσκοπούσε στην
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ιδιαίτερα
κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού Ροµά. Ο απώτερος
σκοπός ήταν η εξάλειψη των στερεοτύπων που οδηγούν συχνά στην περιθωριοποίηση
και τον κοινωνικό αποκλεισµό των τσιγγάνων µαθητών, καθώς και η εξοικείωση των
εκπαιδευτικών µε την κουλτούρα και τη γλώσσα των µαθητών Ροµά (Φλουρής &
Γιώτη, 2012).
Για το

σκοπό

απευθυνόντουσαν

αυτό
µε

αναπτύχθηκαν τρεις
διαφορετικές

µορφές
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επιµορφωτικές
και

υποδράσεις

περιεχόµενο

στους

που

άµεσα

εµπλεκόµενους φορείς διαµόρφωσης της κουλτούρας της σχολικής κοινότητας:
στελέχη

εκπαίδευσης

(σχολικοί

σύµβουλοι

και

διευθυντές

σχολείων)

και

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Ροµά τόσο σε τάξεις κανονικής φοίτησης όσο και σε
τµήµατα ενίσχυσης.
Το περιεχόµενο του προγράµµατος επιµόρφωσης είχε διαρθρωθεί γύρω από δύο
θεµατικούς άξονες:
•

θεωρητικές

και

πρακτικές

όψεις

της

διαπολιτισµικής

εκπαίδευσης,

ψυχοκοινωνικές ιδιαιτερότητες και θέµατα συµπεριφοράς των τσιγγάνων µαθητών
•

παιδαγωγική και διδακτική µεθοδολογία, µε έµφαση στην αξιοποίηση των

νέων εξελίξεων των επιστηµών της αγωγής, τις νέες τεχνολογίες και τις τέχνες για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Εξαιτίας, της ιδιαιτερότητας του συγκεκριµένου µαθητικού πληθυσµού, το έργο των
εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις τάξεις υποδοχής, τα φροντιστηριακά τµήµατα
και τα τµήµατα ενίσχυσης (στο εξής θα αναφέρονται όλα ως τµήµατα ενίσχυσης ΤΕ)
µε µαθητές Ροµά είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, λόγος για τον οποίο καθίσταται
επιτακτική και η ανάγκη πολύπλευρης και διαρκούς επιµορφωτικής τους στήριξης.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, αναπτύχθηκε ένας ενδελεχής προβληµατισµός
σχετικά µε το πόσο θα ήταν εφικτό να αναπτυχθεί ένα επιµορφωτικό σχήµα ή
µοντέλο που θα µπορούσε να καλλιεργήσει µία κριτική παιδαγωγική προσέγγιση
ενδυναµώνοντας τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναπτύξουν µία γλώσσα δυνατότητας
που θα αξιοποιήσει το πολιτισµικό κεφαλαίο και θα υποστηρίξει έναν χειραφετητικό
εγγραµµατισµό των Ροµά µαθητών στο πλαίσιο µιας πολιτισµικά ευαίσθητης
διδασκαλίας.
Για το λόγο αυτό, και καθώς θα ήταν ανέφικτο να αναπτύξουµε µία τέτοια
επιµορφωτική προσέγγιση για το σύνολο των εκπαιδευτικών του προγράµµατος,
θεωρήσαµε αναγκαία τη σύσταση ενός ‘ενδιάµεσου’ φορέα, που θα λειτουργούσε ως
πολλαπλασιαστής και διαµεσολαβητής τόσο ανάµεσα σε όλους τους άµεσα
εµπλεκόµενους στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί κανονικών τάξεων, σύλλογος
διδασκόντων, διευθυντής, σχολικός σύµβουλος) όσο και µεταξύ των συντελεστών
του έργου (οµάδα επιµόρφωσης και υπεύθυνοι των άλλων δράσεων -συντονιστές,
ψυχολόγοι, κ.ά.-). Το ρόλο αυτό ανέλαβαν επιλεγµένοι µε βάση την εµπειρία τους σε
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σχολεία µε Ροµά µαθητές Μέντορες, το έργο των οποίων, κυρίως, αποσκοπούσε στην
πολύπλευρη διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική συµβουλευτική και υποστήριξη των
εκπαιδευτικών των ΤΕ.
Οι ‘οµότεχνοι µέντορες’ έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως µία σηµαντική
στρατηγική που δυνητικά µπορεί να συµβάλλει στο µετασχηµατισµό και την
προώθηση µίας υποστηρικτικής, διευκολυντικής και ενδυναµωτικής κουλτούρας
καθοδήγησης της εκπαιδευτικής πρακτικής (Φλουρής & Γιώτη, 2012, Cowie &
Wallace, 2000). Ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο και τη συµβολή του Μέντορα στο
πλαίσιο µίας κριτικής µετασχηµατιστικής προοπτικής δόθηκε από το Freire (1997).
Το όλο εγχείρηµα αποτελούσε µία πρωτόλεια προσπάθεια την οποία αποπειραθήκαµε
να υλοποιήσουµε πιλοτικά σε επιλεγµένες σχολικές µονάδες και τµήµατα ενίσχυσης
του νοµού Αττικής, προκειµένου να αποτιµηθούν τα αποτελέσµατά της και στη
συνέχεια να γενικευτεί ως επιµορφωτικό πρόγραµµα και δράση για όλα τα ΤΕ του
έργου.
Σκοπός και στόχοι του πιλοτικού µοντέλου
Ο βασικός σκοπός του πιλοτικού µοντέλου επιµόρφωσης των οµότεχνων µεντόρων
και προϋπόθεση για την απόπειρα ανάπτυξης µίας γλώσσας δυνατότητας ήταν η
θεµελίωση µίας κριτικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µέσω της θεωρητικοποίησης
και ανα-πλαισίωσης της εµπειρίας τους, που σηµαίνει αναγνώριση των ιστορικών,
πολιτικών, κοινωνικών διαστάσεων των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης αντιλήψεων,
γνώσεων, παραδοχών και αναπαραστάσεων για την κουλτούρα και για τους τρόπους
µάθησης και διδασκαλίας Ροµά µαθητών και τη σύνδεσή τους µε τη σχολική
παιδαγωγική. Πιο συγκεκριµένα, επιδιώξαµε στο πλαίσιο της επιµορφωτικής
διαδικασίας:
•

την ανάπτυξη µίας γλώσσας κριτικής των κυρίαρχων αφηγήσεων του

ρατσισµού, του εθνικισµού και των διαφόρων µορφών κατανόησης και ερµηνείας της
µάθησης των υποτελών πολιτισµικά οµάδων.
•

την ανάδειξη κριτικών ερωτηµάτων για το σκοπό και το περιεχόµενο της

διδασκαλίας και της µάθησης των µαθητών Ροµά
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•

την κριτική προσέγγιση των κυρίαρχων εκδοχών της διαπολιτισµικής,

φετιχοποιηµένης τεχνικιστικής εκπαίδευσης και την αµφισβήτηση του εργαλειακού
γραµµατισµού
•

την κριτική θεωρητικοποίηση της εµπειρίας τους και τη σύνδεσή της µε µία

γλώσσα δυνατότητας
•

την προοπτική υιοθέτησης µίας πολιτισµικά ευαίσθητης διδασκαλίας µε την

ανάπτυξη ενός χειραφετητικού εγγραµµατισµού
•

την επικαιροποίηση και εναλλακτική αξιοποίηση και εφαρµογή σύγχρονων

παιδαγωγικών θεωριών, µεθόδων, τεχνικών, µέσων και υλικών
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του προγράµµατος έπρεπε να διασφαλίσουµε
εκείνες τις διαδικασίες και τα µέσα που θα επέτρεπαν την ουσιαστική επικοινωνία και
την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των συµµετεχόντων, προκειµένου να αναδυθούν
τυχόν δυσλειτουργικές ψυχο-πολιτισµικές και εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και
αντιλήψεις του κοινού νου, ώστε να αποδοµηθούν και να επανεκτιµηθούν και
προοδευτικά να επαναδοµηθούν και να επανανοηµατοδοτηθούν σε µία νέα κριτικά
µετασχηµατιστική προοπτική. Για την επιστηµολογία και µεθοδολογία ανάπτυξης του
επιµορφωτικού µας µοντέλου επιλέξαµε, ως καταλληλότερη τη θεωρία της
µετασχηµατίζουσας µάθησης του Mezirow (Mezirow 1991 & 1996, Mezirow & Ass.,
1995 & 2000).
Κοµβικό σηµείο εστίασης του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας υλοποίησης των
επιµορφωτικών συναντήσεων ήταν αφενός, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιερεύνησης
και κριτικού αναστοχασµού πάνω στο πλαίσιο αναφοράς και στις δυσλειτουργικές
παραδοχές (πεποιθήσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις, κλπ) που αφορούν τη µάθηση
των Ροµά µαθητών και αφετέρου, η προβληµατοποίηση και αναζήτηση ρεαλιστικών
διδακτικών προσεγγίσεων προσαρµοσµένων στις πραγµατικές συνθήκες της τάξης
και της ζωής των µαθητών. Εργαλείο εγχειρηµατοποίησης της µεθοδολογίας
αποτέλεσε τόσο ο διάλογος και η διαλεκτική, αναστοχαστική προσέγγιση των
εµπειριών τους, όσο και οι βιωµατικές ασκήσεις και συζητήσεις που έδιναν έµφαση
στην

αλογόκριτη,

αυθόρµητη,

µη-ορθολογική

αναπαραστάσεων.
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έκφραση

βιωµάτων

και

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση ως θεωρητικό πλαίσιο της µεθοδολογίας
υλοποίησης του µοντέλου επιµόρφωσης στο Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των
παιδιών Ροµά»
Για την επιστηµολογική και θεωρητική θεµελίωση της µεθοδολογίας υλοποίησης της
επιµόρφωσης αξιοποιήσαµε τη θεωρία και τη διεργασία του µαθησιακού κύκλου της
«µετασχηµατίζουσας µάθησης» για τη µάθηση των ενηλίκων και συγκεκριµένα για
τις διαδικασίες κατασκευής νοήµατος και τους τρόπους µε τους οποίους η µάθηση
που περιέχει κριτικό στοχασµό µπορεί να επιφέρει µετασχηµατισµούς στο σύστηµα
αντιλήψεων και νοηµατοδότησης των ενηλίκων (Mezirow & Ass., 1995 & 2000).
Μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών αξιοποίησης των αντιφάσεων και των
αποπροσανατολιστικών διληµµάτων που αναδύονται από τους συµµετέχοντες κατά
την επεξεργασία των εµπειριών τους, ως αποτέλεσµα του κριτικού στοχασµού και της
διαλεκτικής συζήτησης, δηµιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για το
µετασχηµατισµό δυσλειτουργικών πεποιθήσεων, θεωριών και εκπαιδευτικών
πρακτικών. Ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί νοηµατοδοτούν και ερµηνεύουν
πληρέστερα την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα εντός της οποίας
λειτουργούν και προοπτικά εµπλουτίζουν και αναδοµούν και ή/και επαναδοµούν την
προσωπική τους θεωρία µε στόχο να εναρµονίζεται µε την εκπαιδευτική τους
πρακτική (Mezirow, 1991, Γιώτη, 2010 & 2012).
Ο Mezirow (1991: xiii) υποστηρίζει «πώς καµιά ανάγκη δεν είναι πιο βαθιά
ανθρώπινη από την ανάγκη να κατανοήσουµε το νόηµα των εµπειριών µας» και για
το λόγο αυτό η µάθηση συνιστά µία διεργασία παραγωγής νοήµατος (making
meaning), κατά την οποία µία πρότερη εµπειρία αξιοποιείται, προκειµένου να δοθεί
µία νέα ή µία αναθεωρηµένη ερµηνεία µιας εµπειρίας που θα κατευθύνει στη
συνέχεια τη µελλοντική κατανόηση, αξιολόγηση και δράση του ατόµου (Mezirow,
1996: 162). Αυτή η διεργασία δηµιουργίας νοήµατος έχει δύο διαστάσεις:
Η πρώτη διάσταση, τα νοηµατικά σχήµατα (meaning schemes), είναι σύνολα προσδοκιών
που προκύπτουν από υποθετικούς συσχετισµούς ή συσχετισµούς αιτίου και αποτελέσµατος...
Η δεύτερη διάσταση, οι νοηµατικοί συσχετισµοί-απόψεις-οπτικές (meaning perspectives),
αποτελούνται

από

ανώτερης

τάξης

σχήµατα,

θεωρίες,

παραδοχές,

πεποιθήσεις,

προσανατολισµούς προς στόχους, αξιολογήσεις και από αυτό που οι γλωσσολόγοι
αποκαλούν ‘δίκτυο επιχειρηµάτων’… (Mezirow & Ass., 1995:1-2).
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Οι νοηµατικοί συσχετισµοί εµπεριέχουν και κριτήρια διαµόρφωσης αξιολογήσεων
και πεποιθήσεων. Στην πλειοψηφία τους υιοθετούνται µέσα από την πολιτισµική
αφοµοίωση και συχνά αποτελούν στερεότυπα που έχουµε εσωτερικεύσει ασυνείδητα,
ως κοινωνικοί δρώντες (γυναίκα-άντρας, γονιός, µάνατζερ, Έλληνας, τσιγγάνος,
κ.ά.). Ωστόσο, µπορεί να γίνουν και συνειδητά αντικείµενο µάθησης, όπου το άτοµο
µπορεί να επανεκτιµήσει τις ψυχο-πολιτισµικές παραδοχές που δηµιουργήθηκαν κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξής του (προσωπικής και επαγγελµατικής) και οι οποίες συχνά
οδήγησαν σε στρέβλωση της πραγµατικότητας. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να
περιλαµβάνουν τρόπους κατανόησης και χρήσης της γνώσης, όπως επίσης και
τρόπους κατανόησης της συναισθηµατικής µας συµπεριφοράς (Mezirow & Ass.,
1995: 127, 129).
Ο µετασχηµατισµός στους συσχετισµούς νοήµατος συµβαίνει είτε όταν έχουµε ένα
«αποπροσανατολιστικό δίληµµα», είτε όταν γίνεται µία σειρά µικρών αλλαγών στα
νοηµατικά σχήµατα που οδηγούν σε µία σηµαντική αντίφαση µεταξύ νοηµατικού
σχήµατος και νοηµατικού συσχετισµού. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της
µετασχηµατιστικής µάθησης είναι ο κριτικός στοχασµός, µέσω του οποίου
αµφισβητούνται οι θεµελιακές µας παραδοχές, οι καθοδηγητικές µας αρχές, οι βάσεις
του συλλογισµού µας. Όπως διατείνεται ο Mezirow και συνεργάτες του (1995), ο
κριτικός στοχασµός συνιστά µία διαδικασία χειραφέτησης, που θα επιτρέψει να
γίνουµε κριτικά ενήµεροι και δε σχετίζεται µε το πώς να πράξουµε, αλλά µε το γιατί,
µε τους λόγους και τις συνέπειες των πράξεών µας.
Ακολουθήσαµε το στάδια του µαθησιακού κύκλου της µετασχηµατιστικής διεργασίας
που περιγράφει ο (Mezirow, 1991: 168-9) και παράλληλα λάβαµε υπόψη όσους
παράγοντες θα βοηθούσαν να αναδειχθεί, και ακολούθως να κατανοηθεί και
ερµηνευτεί η αναντιστοιχία µεταξύ, αφενός των δηλωµένων και συνειδητών
προθέσεων, και αφετέρου των σιωπηρών, ασύµµετρων και συχνά αντιφατικών
παραδοχών και αντιλήψεων σχετικά µε την αναγνώριση, εκτίµηση και αξιοποίηση
του διαφορετικού πολιτισµικού τρόπου µάθησης των Ροµά µαθητών αλλά και
σχετικά µε την προφανή ή άδηλη σχέση εξουσίας - σχολικής γνώσης (Φλουρής, 1995;
Φλουρής & Πασιάς, 2000).
Ο ίδιος ο Mezirow (2000: 29) τονίζει:
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Η επίτευξη µεγαλύτερης αυτονοµίας της σκέψης είναι αποτέλεσµα της µετασχηµατίζουσας
µάθησης […].. µε στόχο να σκέπτεται κάποιος κριτικά επάνω στις παραδοχές να µπορεί να
συµµετέχει ελεύθερα και ολοκληρωµένα σε µια ορθολογική διαλογική συζήτηση µε στόχο να
βρίσκει σε συνεργασία µε άλλους, ερµηνείες και έγκυρες πεποιθήσεις και να µπορεί να
δραστηριοποιείται διεξοδικά µε βάση το αποτέλεσµα αυτής της στοχαστικής µαθησιακής
διεργασίας.

Πολλοί θεωρητικοί στο πλαίσιο αναστοχαστικών προσεγγίσεων δίνουν µεγάλη
έµφαση στην αυτονοµία και τον έλεγχο από την πλευρά του εκπαιδευτικού, καθώς
και στην ικανότητά του να σκέφτεται κριτικά για «προσωπικές σχέσεις,
κοινωνικοπολιτικές συµπεριφορές και διανοητικές κρίσεις/αποφάνσεις» (Brookfield,
1989:291 & 1995).
Ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασιοδότηση αποκτάει ο αναστοχασµός στο πλαίσιο των
κριτικών παιδαγωγικών µοντέλων, εφόσον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπαίδευση/επιµόρφωση εκπαιδευτικών που είναι συνεπείς µε ένα δηµοκρατικό
όραµα. Ο αναστοχασµός µέσα από µία κριτική/µετασχηµατιστική προοπτική µπορεί
να δηµιουργήσει τις συνθήκες ενός κριτικού διαλόγου που προβληµατίζει για τη
βιωµένη εµπειρία των µαθητών στην κοινωνία τους, για τις φυλετικές, εθνικές,
γλωσσικές και πολιτισµικές ταυτότητές τους (Freire, 1997, Mezirow, 2000,
Brookfield, 1989). Εποµένως, οι διαδικασίες ανάπτυξης του κριτικού αναστοχασµού
δεν εξαντλούνται στο πλαίσιο νοηµατοδότησής τους, αλλά συντελούν στην ανάπτυξη
µίας γλώσσας δυνατότητας.
Μεθοδολογία, διαδικασία και φάσεις ανάπτυξης και υλοποίησης του πιλοτικού
µοντέλου
Το πιλοτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης των µεντόρων είχε διάρκεια διετή (2011-2013)
και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012
υλοποιήθηκαν 11 επιµορφωτικά εργαστήρια 4ωρης διάρκειας το καθένα (συνολικά
44 ωρών) που ολοκληρώθηκαν σε δύο φάσεις (α΄ και β΄ φάση). Στην πρώτη φάση,
πραγµατοποιήθηκαν 7 συναντήσεις στις οποίες δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων αυτογνωσίας και κριτικού αναστοχασµού πάνω στη διδακτική-µαθησιακή
διαδικασία και πρακτική και στην ανάδειξη τυχόν αντιφάσεων, αναντιστοιχιών και
αποπροσανατολιστικών

διληµµάτων

των

εκπαιδευτικών.

επιµορφωτικές συναντήσεις δοµήθηκαν σε δύο µέρη:
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Οι

τετράωρες

Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονταν θέµατα για διαλογική αναστοχαστική συζήτηση
που αφορούσαν την ιστορία, τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά, τα ήθη-έθιµα, τις
συνθήκες διαβίωσης, τα κοινά και τις διαφορές µεταξύ των υποοµάδων Ροµά, τις
ρόµικες γλωσσικές διαλέκτους, κλπ. Αξιοποιήθηκε υλικό επικαιρότητας ή µαρτυριών
και ηµερολογίων που εξέθεταν όψεις της ζωής των Ροµά (πχ η συµµετοχή τους στην
ελληνική επανάσταση του 1821, στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στην αντίσταση, η συµβολή
τους στη µουσική παράδοση της χώρας, κλπ), καθώς και υλικό που αφορούσε στην
ύπαρξη µόνον προφορικής κι όχι γραπτής παράδοσης, (όπως τους µύθους για την
καταγωγή, την ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής των Ροµά), αλλά και
στοιχεία από στατιστικές για το βιοτικό επίπεδο για τις κοινότητες των Ροµά στην
Ευρώπη.
Στο δεύτερο µέρος ακολουθήθηκε µια πιο βιωµατική διαδικασία όπου οι
επιµορφούµενοι κατέγραφαν είτε ατοµικά είτε σε οµάδες τις απόψεις τους γύρω από
ένα υποθετικό πρόβληµα ή ζήτηµα, συµπλήρωναν ερωτηµατολόγια στάσεων και
αναπαραστάσεων, κρατούσαν ηµερολόγια παρατηρήσεων, έκαναν βιωµατικές
ασκήσεις αυτογνωσίας και ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού (πχ Τι είδους άνθρωπος
είµαι; Τι είδους εκπαιδευτικός είµαι; Ποιες είναι οι αξίες µου; Κλίµακα
κοινωνικής/πολιτισµικής απόστασης προς συγκεκριµένους λαούς/εθνικότητες/φυλές,
Κίνητρα και εµπόδια µάθησης, Πώς µαθαίνω καλύτερα, Πώς µαθαίνουν οι µαθητές
Ροµά, κλπ), παιχνίδια ρόλων και δραµατοποίηση, το υλικό των οποίων συζητούσαµε
στην ολοµέλεια στην επόµενη συνάντηση.
Στη συνέχεια, κι εφόσον είχε αρχίσει να θεµελιώνεται ένα κλίµα αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, άρχισε µια πιο κριτική συζήτηση που προβληµατοποιούσε και έθετε
ανοιχτά ερωτήµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση και τη συνειδητοποίηση του πλαισίου
των

παραδοχών

(πεποιθήσεων,

αξιών,

αντιλήψεων,

προσωπικών

θεωριών,

στερεοτύπων και προκαταλήψεων) που αναδύονταν σχετικά µε τα υπό συζήτηση
θέµατα, καθώς και µε το προσωπικό βιωµατικό υλικό που προέκυπτε από τις
ασκήσεις. Σταδιακά οι θεµατικές µετατοπιζόντουσαν στο πιο συγκεκριµένο πλαίσιο
τοπικής, σχολικής και ενδοταξιακής κουλτούρας από όπου αντλούσαν τα βιώµατα και
τις αναπαραστάσεις τους για τους Ροµά. Με ανάλογες βιωµατικές και
αναστοχαστικές διαδικασίες προσεγγίσαµε κριτικά τις αντιλήψεις τους για το πώς
µαθαίνουν οι µαθητές Ροµά και το πώς τους διδάσκουν (τι τους εµποδίζει, τι τους
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διευκολύνει, τι µεθοδολογίες και µορφές διδασκαλίας ακολουθούν, τι εκπαιδευτικό
υλικό χρησιµοποιούν).
Συµπεριλάβαµε, ακόµη, θεµατικά περιεχόµενα και δεξιότητες σχετικά µε τη
δυνατότητα ανάπτυξης ενός χειραφετητικού εγγραµµατισµού και την καλλιέργεια της
κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των µαθητών, καθώς και διαφοροποιηµένου
αναλυτικού προγράµµατος και διδασκαλίας στο µικροεπίπεδο της τάξης, αλλά και
σχετικά µε την ανάδειξη και τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του πολιτισµικού
κεφαλαίου

και

του

µαθησιακού

προφίλ των Ροµά µαθητών (βιογραφία,

προϋπάρχουσες γνώσεις, γνωστικές δεξιότητες, µαθησιακό στυλ, προτιµώµενος
τύπος νοηµοσύνης, µαθησιακή ετοιµότητα, ανάγκες και ενδιαφέροντα, κλπ).
Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας προβληµατισµός για την έµφαση που αποδίδεται στις
µεθόδους κι όχι στο καθεαυτό περιεχόµενο των ιδεών και πρακτικών που προωθεί η
διδακτική-µαθησιακή διαδικασία στην τάξη. Ακόµη, επιδιώχθηκε να οικειοποιηθούν
οι µέντορες νέα επιλεγµένα διδακτικά – µαθησιακά παραδείγµατα και εναλλακτικές
εφαρµοσµένες διδακτικές πρακτικές που σχετίζονται µε τις διαπολιτισµικές
πρακτικές, το σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων για το διδακτικό έργο
(‘αρχιτεκτονική’ της διδασκαλίας µε αξιοποίηση των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης
και του µαθησιακού προφίλ, διερευνητική µάθηση, συµµετοχικές – βιωµατικές
τεχνικές διδασκαλίας, βιωµατικά εργαστήρια, διδακτική αξιοποίηση των τεχνών και
άλλων σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας, παραδείγµατα ‘καλών πρακτικών’, κ.ά.).
Επιπρόσθετα, µέσα από την αξιοποίηση ενεργητικών και βιωµατικών µεθοδολογιών
προσεγγίστηκαν και τεχνικές για τη διαχείριση και αντιµετώπιση προβληµάτων της
σχολικής τάξης (κρίσεις, περιστατικά βίας, συγκρούσεις, εκφοβισµός, κλπ).
Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια οι µέντορες να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και να κατανοήσουν βαθύτερα τις συνήθειες, τις αξίες,
τα ήθη, τα έθιµα και γενικότερα την ‘κουλτούρα’ ή ‘υποκουλτούρα’ των Ροµά, ώστε
να διευκολυνθεί η δυνατότητα µετασχηµατισµού στερεότυπων και προκαταλήψεων,
καθώς και δυσλειτουργικών προσωπικών θεωριών και πρακτικών για τη µάθηση και
τη διδασκαλία. Ακόµη, έγινε προσπάθεια προβληµατοποίησης και κριτικής των
υλικών και κοινωνικών όρων και συνθηκών διαβίωσης των Ροµά µαθητών και η
δυνατότητα αναζήτησης ρεαλιστικών λύσεων, νέων ρόλων και σχέσεων στο πλαίσιο
του σχολικού συγκείµενου που θα βασίζονται στις έννοιες της δικαιοσύνης, της
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ισότητας, της µέριµνας και της αλληλεγγύης ώστε να ενδυναµώνουν ποικιλότροπα
τους µαθητές.
Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκαν 4 επιµορφωτικές συναντήσεις ύστερα από την
πάροδο λίγων µηνών, προκειµένου να δηµιουργηθεί η απαραίτητη απόσταση µεταξύ
απόφασης και δράσης, ώστε να λειτουργήσει η διεργασία του κριτικού
αναστοχασµού (Mezirow, 1998). Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν µε τη
µορφή µικροδιδασκαλίας τα σχέδια που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι µέντορες µε βάση την
εµπειρία και τις γνώσεις που απέκτησαν στην πρώτη φάση, σε θεµατική ενότητα και
αντικείµενο της επιλογής τους αξιοποιώντας ή/και δηµιουργώντας εκπαιδευτικό
υλικό και διδακτικές προσεγγίσεις µε βάση την όλη φιλοσοφία του µοντέλου της
επιµόρφωσης. Την κάθε µικροδιδασκαλία ακολουθούσε αυτοαξιολόγηση και
αλληλοαξιολόγηση και η διαδικασία ολοκληρωνόταν µε αναστοχαστική-διαλεκτική
συζήτηση. Παράλληλα, είχε προβλεφθεί και η εξ αποστάσεως υποστήριξη των
επιµορφούµενων, µε επιµορφωτικό υλικό που οργανώθηκε σε ηλεκτρονικά
µαθήµατα, σύµφωνα µε τις θεµατικές ενότητες των αντίστοιχων επιµορφωτικών
συναντήσεων.
Η τρίτη φάση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επόµενης σχολικής χρονιάς 20122013, όπου πραγµατοποιήθηκαν άλλες 7 επιµορφωτικές συναντήσεις διάρκειας 4
ωρών η καθεµία και περιελάµβανε δύο στάδια υλοποίησης:
α) αρχικά τις επισκέψεις των µεντόρων στα Τµήµατα Ενίσχυσης σε σχολεία ευθύνης
τους, για την παρατήρηση της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας και την
αποτύπωση του µαθησιακού προφίλ των Ροµά µαθητών που παρακολουθούσαν το
τµήµα και στη συνέχεια για την παροχή διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής
υποστήριξης και συµβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων αυτών και
β) τις συναντήσεις µε την οµάδα επιµόρφωσης, όπου από κοινού συνδιαµόρφωναν,
µέσα από µία διαλεκτική - αναστοχαστική διαδικασία, το περιεχόµενο, τη µορφή και
τη διαδικασία διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής αναπτυξιακής εποπτείας των
εκπαιδευτικών των ΤΕ, αλλά και συζητούσαν τα τυχόν προβλήµατα και τις
δυσκολίες, καθώς και τρόπους αντιµετώπισής τους.
Σε αυτή την τελευταία φάση υιοθετήθηκε η µορφή της έρευνας δράσης κατά την
οποία

σε

κάθε

συνάντηση

επανασχεδιαζόταν

και

αναδιαµορφωνόταν

η

υποστηρικτική και συµβουλευτική τους παρέµβαση. Στις συναντήσεις αυτές δόθηκε
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έµφαση στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της διαφοροποίησης του ΑΠ και της
διδασκαλίας στο µικροεπίπεδο της τάξης, καθώς και στην αναγνώριση, αποτύπωση
και αξιοποίηση της βιογραφίας, της ιδιαίτερης κουλτούρας και του µαθησιακού
προφίλ των Ροµά µαθητών (βιογραφικά στοιχεία που αφορούν κυρίως στον τρόπο και
τις συνθήκες διαβίωσης, στα χαρακτηριστικά του παιδιού, κλπ, το γνωστικό
υπόβαθρο, µαθησιακή ετοιµότητα, ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας
της Ροµά κοινότητας που ανήκε) µε έµφαση στην ανάπτυξη ενός χειραφετητικού
εγγραµµατισµού.
Η επιµόρφωση γινόταν παράλληλα, υποστηρικτικά και διαµορφωτικά σε σχέση µε το
ασκούµενο έργο των µεντόρων σε εβδοµαδιαία βάση στα ΤΕ, το οποίο υλοποιήθηκε
κατά το διάστηµα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2013. Στο διάστηµα πριν το πέρασµα στην
πράξη, οι µέντορες επισκέφτηκαν αρκετές φορές τις σχολικές µονάδες, γνωρίστηκαν
και συνοµίλησαν µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια και τους δασκάλους του σχολείου.
Ιδιαίτερη µέριµνα έδωσαν στη δηµιουργία καλής σχέσης µε τους εκπαιδευτικούς των
ΤΕ, ενώ τους χορήγησαν ερωτηµατολόγια, τους πήραν συνεντεύξεις και
παρατήρησαν τη διδασκαλία τους. Έπειτα έγινε επεξεργασία και ανάλυση του υλικού
που συγκεντρώθηκε από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση, ενώ αξιοποιήθηκε και
το διαθέσιµο υλικό του Προγράµµατος (οι εκθέσεις των εκπαιδευτικών των ΤΕ της
προηγούµενης σχολικής, το υλικό των οµάδων εστιασµένης συζήτησης µε τους
συντονιστές και τους άλλους συνεργάτες του έργου, καθώς και τα ερωτηµατολόγια
για τη γλωσσική ετοιµότητα και επίπεδο των µαθητών).
Με βάση το υλικό που προέκυψε αποτυπώθηκε το προφίλ του κάθε τµήµατος
ενίσχυσης που είχαν στην εποπτεία τους (µαθησιακό προφίλ µαθητών και διδακτικό
προφίλ εκπαιδευτικού). Ακολούθως, σχεδίασαν και υλοποίησαν µία διαφοροποιηµένη
διδασκαλία την οποία συζήτησαν διεξοδικά µε τους εκπαιδευτικούς των ΤΕ, αλλά και
µε την επιστηµονική οµάδα της επιµόρφωσης και στη συνέχεια σχεδίασαν σε
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των ΤΕ ένα σχέδιο διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας το οποίο και υλοποίησαν οι δεύτεροι.
Μεταξύ των τριών φάσεων διεξάγονταν συναντήσεις µεταξύ της επιµορφωτικής
οµάδας, των υπευθύνων των ∆ράσεων, των συντονιστών και των διαµεσολαβητών
του έργου στις περιοχές όπου υπήρχαν σχολεία ευθύνης των µεντόρων, προκειµένου
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να διαµορφώνεται µία σφαιρική αντίληψη για τους όρους και τις συνθήκες κοινοτικής
και σχολικής ζωής των µαθητών.
Με την ολοκλήρωση του έργου τους στη λήξη της σχολικής χρονιάς ακολούθησε
ένας ανάλογου περιεχοµένου και µεθοδολογίας αναστοχαστικός απολογισµός της
επιµόρφωσης και του έργου τους στο σύνολό τους (µε τη µορφή εστιασµένης
συζήτησης). ∆όθηκε έµφαση ιδιαίτερα, στα συµβάντα εκείνα που ανέδειξαν
αποπροσανατολιστικά διλήµµατα που µετασχηµάτισαν τις αντιλήψεις και τις
πρακτικές τους, καθώς και στη δυνατότητα αναθεώρησης και θεµελίωσης νέων
ρόλων, σχέσεων και ενεργειών στη µαθησιακή διαδικασία και στο σχολικό
συγκείµενο, στη δυνατότητα ή αποτυχία άρσης των εµποδίων που αντιµετώπισαν
στην πειραµατική εφαρµογή του νέου ρόλου τους ως µεντόρων, καθώς και στους
λόγους, που κατά τη δική τους εκτίµηση, το κατέστησαν αυτό εφικτό ή ανέφικτο.
Στις αφηγήσεις των µεντόρων αποτυπώνεται η διεργασία εξέλιξης του µαθησιακού
κύκλου της µετασχηµατίζουσας µάθησης σχεδόν σε όλα του τα στάδια και
διαπιστώνεται σε σηµαντικό βαθµό ο µετασχηµατισµός του πλαισίου των παραδοχών
που υπαγόρευαν τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές τους αναφορικά µε τη
µάθηση και διδασκαλία των Ροµά µαθητών. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε µερικά
αποσπάσµατα από το ογκώδες υλικό που προέκυψε από τις οµάδες εστιασµένης
συζήτησης για την αποτίµηση της κάθε φάσης.
−

Η συνεργασία αυτή µας τράβηξε όλους ως προς την έµπνευση και στο ότι φέραµε στην

τάξη κάτι διαφορετικό κάτι ολοκληρωµένο όχι αποσπασµατικό το οποίο προέκυψε από τη
συνεργασία (Μ1)
−

Η σχέση που αναπτύχθηκε µε τους εκπαιδευτικούς η εµπιστοσύνη και ο σεβασµός,

αποδοχή της δουλειάς τους και οι ισότιµες σχέσεις ήταν κάτι εξαιρετικό… τους δώσαµε
εναλλακτικές λύσεις στη διδασκαλία κι ότι η µάθηση δεν είναι µονόδροµος δεν εκπαιδεύω µε
στάνταρντ τρόπο (Μ2)
−

Η δουλειά που κάναµε εδώ µέσα από την επικοινωνία και το διάλογό µας µε βοήθησε

πάρα πολύ εντάξει και τα άλλα τα έχω διαβάσει όλα και τα έχω αξιοποιήσει αλλά αυτό ήταν
διαφορετικό... Τώρα από άλλη θέση αλλά και βλέποντας τις άλλες συνθήκες δουλεύω µαζί
τους…µε έκανε να δω αλλιώς τη δουλειά µε αυτά τα παιδιά δεν είναι να µάθουν την αλφαβήτα
αλλά να δουν τον κόσµο µε άλλα µάτια για να ξεφύγουν από αυτή τη ζωή (Μ3)
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−

Μόνο µέσα από την παρατήρηση κάποιου και τη συζήτηση µετά µαζί του µπορεί να

αλλάξεις την πρακτική σου. Με τις ερωτήσεις που θα σου κάνει σε βάζει να αναστοχαστείς δεν
µπορείς να το κάνεις µόνος σου (Μ9).
−

Αναθεώρησα βλέποντας τις δυσκολίες επιβίωσης τους… λέω στους εκπαιδευτικούς µην

τα ταλαιπωρείτε αυτά τα παιδιά εδώ σκοπός είναι να τα κοινωνικοποιήσουµε να κάνουν 5
πράγµατα. Βλέποντας ότι αυτά τα παιδιά αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης δεν µπορούµε να
έχουµε τις ίδιες απαιτήσεις…ένα παιδί που ζει µε άλλους σε 15τµ να κάνει ότι κάνει ένα άλλο
παιδί που έχει το δωµάτιό του και το δικό του γραφείο (Μ4)
−

Μπορούσα να εκφράσω τη γνώµη µου, ένιωθα συν-σχεδιαστής και συν-οργανωτής. Το

εφαρµόζω (πια) και εγώ στην περιφέρειά µου τους ζητάω να πουν τη γνώµη τους… Ακούω τις
εµπειρίες των συναδέλφων. Η εµπειρία είναι πολύ µεγάλο πράγµα (Μ5)
−

Έζησα µία συγκλονιστική εµπειρία µε τους Μέντορες …Τα παιδιά ζητούσαν τη

δασκάλα…. Για πρώτη φορά φέτος παρακολούθησαν τις γιορτές και µία µαθήτρια πού ήταν να
παντρευτεί είπε ότι τελικά δεν θα το κάνει φέτος κι ότι θα προσπαθήσει να πάει στο Γυµνάσιο
(Μ6)
−

Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το περιεχόµενο και η διαδικασία το θεωρητικό υπόβαθρο

που έµαθα πέρυσι. ∆εν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά αυτό το βιωµατικό στυλ ήταν
πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία παρά το ότι ήταν κάθε Παρασκευή. Κατάλαβα τόσα
πράγµατα για το τι νόηµα έχουν αυτά που κάνω στην τάξη… (Μ7)
−

Όταν κάναµε το σχεδιασµό αναρωτιόµουν γιατί όλα είναι στη γλώσσα… Ωστόσο

...διαπίστωσα ότι εκεί είναι και οι ανάγκες ουσιαστικά. Μοιραστήκαµε τις εµπειρίες µας µε
τους συναδέλφους και µε βοήθησε πολύ. ∆ιαπίστωσα ότι οι Ροµά αντιµετωπίζουν περισσότερες
δυσκολίες στη γλώσσα (διότι προέρχονται από µια προφορική γλώσσα)αλλά και ότι πρέπει να
διδάσκουµε τη γλώσσα σε αυτά τα παιδιά διαφορετικά (Μ8)
−

Είναι τόσο δύσκολο να τους κρατήσεις το ενδιαφέρον πρέπει να τα κερδίσεις από την

αρχή ειδαλλιώς τα έχασες… Οι διαφοροποιηµένοι τρόποι µάθησης λειτουργούν πολύ καλά
στους µαθητές αυτούς τους κρατάει το ενδιαφέρον, έχει νόηµα γι’ αυτούς κρατιέται η συνοχή
της τάξης και δεν έχεις διαρροές… µένουν γιατί τους αρέσει γιατί παίρνουν κάτι από αυτό (Μ9)
−

Έρχονται στο σχολείο γιατί θέλουν πια γιατί τους αρέσει και γιατί µιλάνε για αυτά που

τους ενδιαφέρουν, βλέπουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν δεν τα κρατάς πια µε την καραµέλα
ή µε το δωράκι,…παίρνουν κάτι άλλο τώρα (Μ7)
−

Ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που µε αντιµετωπίσατε. Μοναδική εµπειρία αυτό που

έζησα µαζί σας. Για εµένα..θα λειτουργείτε ως πρότυπα… εξαιρετική συνεργασία. Βγήκαν πάρα
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πολλά πράγµατα… Κατάφερα να δέσω την εµπειρία µε τη θεωρία. Με βοηθήσατε να δέσω την
εµπειρία µου µε την θεωρία (Μ4).
−

Μέσα στο τµήµα ενίσχυσης ένας µαθητής έρχεται συνειδητά για να µάθει να γράφει και

να διαβάζει και θα µάθει αυτά που του χρειάζονται. Ο δικός µας σκοπός είναι να περάσουµε
αυτή τη θεώρηση που έχουν απέναντι στην εκπαίδευση οι Ροµά, να µην την αντιµετωπίσουµε
εργαλειακά, όχι δηλαδή σχολεία να µαθαίνω να διαβάζω και να γράφω και τίποτε άλλο. Άρα
µέσα σ’ εκείνο το τµήµα ενίσχυσης εµείς βοηθάµε να χρησιµοποιούνται τέτοιες µέθοδοι και
εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, ώστε να γίνει ένα θετικό κλίµα προς το σχολείο, να
γίνει πιο ελκυστικό µήπως και περάσουµε σε ευρύτερη γνώση, για να τα βοηθήσουµε να
αλλάξουν τη ζωή τους (Μ1).

−

Μας δώσατε µαθήµατα ζωής. Αυτό που µας χρειάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για να

µπορέσουµε να υποστηρίξουµε την πράξη µας, τη θέση µας στην τάξη. Αυτό πήρα από εδώ και
φέτος ακόµη περισσότερο. … Και αυτό είναι που κάνει τους συναδέλφους στα ΤΕ να θέλουν τη
βοήθειά µας. Να υποστηρίζουν τη θέση τους στην τάξη να µην µένουν στατικοί. Μας χρειάζεται
η αυτό- υπέρβαση… Και έρχεται η ώρα που κάποτε αλλάζουµε (Μ2).

Σύνοψη
Η απόπειρα κατασκευής µίας γλώσσας δυνατότητας σε ένα συµβατικό επιµορφωτικό
πρόγραµµα µεντόρων για την υποστήριξη µίας πολιτισµικά ευαίσθητης διδασκαλίας
των Ροµά µαθητών αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες κατά την υλοποίησή της
(πολυειδείς αντιστάσεις, διαρροή µεντόρων γιατί δεν είχαν καταβληθεί οι αµοιβές
τους από το έργο, διακοπή και επανέναρξη της λειτουργίας των ΤΕ, δυσκολίες µε το
θεσµικό πλαίσιο, κλπ). Ολοκληρώνοντας και σταχυολογώντας την τελική αποτίµηση
των ίδιων των µεντόρων για την εµπειρία που αποκόµισαν τολµούµε να ισχυριστούµε
ότι ο µετασχηµατισµός των παραδοχών και των εκπαιδευτικών πρακτικών τους ήταν
σηµαντικός, σφαιρικός και ουσιαστικός.
Στο βαθµό που το πιλοτικό πρόγραµµα δεν θα συνεχιστεί, µένει να διαπιστωθεί η
µονιµότητα των µετασχηµατισµών µέσα τόσο από την ατοµική προοπτική του/της
καθενός/µίας όσο και µέσα από τη δυνατότητα συγκρότησης και διατήρησης
αποκεντρωµένων ενοτήτων (δια)-σχολικής συνεργασίας µε κοινό όραµα και δράση.
Πιστεύουµε ότι µία γλώσσα δυνατότητας είναι στενά συνυφασµένη µε µία γλώσσα
δράσης που εµπεριέχει τον κριτικό αναστοχασµό για το τι και πώς δουλεύουν οι
εκπαιδευτικοί ως πολιτιστικοί εργάτες και ως δηµόσιοι διανοούµενοι. Ανεξάρτητα
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από το αν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι, αλλά και ανεξάρτητα από τις
αντιξοότητες, τις πραγµατικά δύσκολες συνθήκες και τους θεσµικούς περιορισµούς
κάτω από τους οποίους διδάσκουν, το όραµα για έναν δικαιότερο κόσµο θα βρίσκει
πάντα τρόπους να υπερβαίνει τα εκάστοτε εµπόδια.
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Ευέλικτες ζώνες στην εργασία, στην κοινωνία, στην εκπαίδευση

Νίκος Γκλαρνέτατζης
Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
41ο ∆.Σ. Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Την περίοδο της ολοκληρωτικής κατίσχυσης του νεοφιλελευθερισµού δύο έννοιες -µε
ξεχωριστή σηµασία για την εκπαίδευση- αναδύθηκαν και εδραιώθηκαν δογµατικά σε
πλανητική κλίµακα: Η «Γνώση» (και η κοινωνία της) και η «Ευελιξία» (στην
παραγωγική διαδικασία). Προς αυτές προσπαθήθηκε να αντιστοιχηθεί η εκπαίδευση
τόσο ως προς το περιεχόµενο, όσο και προς τους στόχους της.
Στην παρούσα εργασία υιοθετούµε την άποψη ότι η γνώση για την κυρίαρχη ιδεολογία
α) είναι ένα εµπόρευµα που έχει κάποια αξία στην αγορά, β) είναι πρακτική, άµεσα
εφαρµόσιµη στη λύση προβληµάτων και γ) γρήγορα γίνεται παρωχηµένη, πρέπει να
ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και δεν είναι εύκολο να επανανακληθεί.
Για την «Ευελιξία» εστιάζουµε κυρίως στις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, µε τη
διάκριση των εργαζοµένων σε τρεις κατηγορίες:
α) τους «πολυλειτουργικούς» εργαζόµενους· µε συνήθως υψηλές απολαβές και σταθερή
εργασία, µε µορφωτικά τους προαπαιτούµενα

την

ανάπτυξη των ικανοτήτων

επικοινωνίας, οργάνωσης επινοητικότητας, φαντασίας και ανασύνθεσης πληροφοριών.
β) τους «ευέλικτα και ελαστικά» απασχολούµενους µε µορφωτικό προαπαιτούµενο την
πρόσκτηση ικανοτήτων διαρκούς επανακατάρτισης.
γ) τους «περιστασιακά» απασχολούµενους µε τα µορφωτικά τους προαπαιτούµενα να
περιορίζονται στις «βασικές» γνώσεις και δεξιότητες.
Σε αντιστοίχιση µε τα παραπάνω οι κυρίαρχες πολιτικές προωθούν την
«αναπροσαρµογή» της εκπαίδευσης καθορίζοντας ως προτεραιότητες:
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α) την πρόσκτηση των «βασικών»
β) την απόκτηση βασικών γνώσεων, την «εκµάθηση της µάθησης» και τη «δια βίου
εκπαίδευση/ κατάρτιση»
γ) την εκπαίδευση στην ανασύνθεση των γνώσεων/ πληροφοριών
Όλα αυτά εντασσόµενα σε ένα πλαίσιο εντατικοποίησης των «εξωτερικών» ελέγχων
«απόδοσης» των σχολείων και «εκπαιδευτικής πειθαρχίας» στο εσωτερικό τους.
Το ίδιο πλαίσιο, καθορίζει και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου διακρίνουµε
τρεις τύπους (τρία επίπεδα) πρόσκτησης της σχολικής γνώσης, που ακολουθούνται
παράλληλα, και µε φανερές τις αδυναµίες παιδαγωγικής/ διδακτικής συνάρθρωσής
τους:
α) Ένα τύπο παραδοσιακού «αλφαβητισµού».
β) Ένα τύπο «συλλογής», που καταλαµβάνει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της
µαθησιακής διαδικασίας, στον οποίο εισάγονται. αποσπασµατικά κάποια στοιχεία
«συγχωνευµένου κώδικα» µε τη µορφή της «διεπιστηµονικότητας».
γ) Ένα τύπο «συγχώνευσης» κυρίως µε την εφαρµογή της «Ευέλικτης Ζώνης». Για αυτή
την τελευταία υποστηρίζουµε ότι παρά την περιορισµένη εφαρµογή της (στο επίπεδο των
«µονάδων χρόνου»), της προσδίδονται χαρακτηριστικά «ρυθµιστικής αρχής» του
συνολικού προγράµµατος.
Προσπαθούµε, λοιπόν, να υποστηρίξουµε ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο κατίσχυσης της
συγκεκριµένης ιδεολογικής ηγεµονίας, οι εφαρµογές «συγχωνευµένου κώδικα», όπως η
«Ευέλικτη Ζώνη» απαιτούν ιδιαίτερα επισταµένη κριτική προσέγγιση από το
ριζοσπαστικό εκπαιδευτικό κίνηµα. Ειδάλλως, στα πλαίσια του συνήθους επιδερµικού
ή/και «ροµαντικού» παιδοκεντρισµού, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους εντατικοποίησης
και εµβάθυνσης του χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως «αναπαραγωγικού µηχανισµού».

Λέξεις κλειδιά: ευέλικτη ζώνη, κοινωνία της γνώσης, ευελιξία, διαθεµατική
αναπροσαρµογή
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Εισαγωγή
Συνοπτικότατη παρουσίαση του κοινωνικού πλαισίου
Στην εργασία προσπαθούµε να διακρίνουµε και να περιγράψουµε πώς η εκπαίδευση
αντιστοιχίζεται στις αλλαγές που επιφέρει η «καπιταλιστική αναδιάρθρωση» τόσο
στο επίπεδο της παραγωγής όσο και σε εκείνο της ιδεολογικής ηγεµονίας. Εστιάζουµε
κυρίως στις αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή της «διαθεµατικότητας», την
πληθωριστική αναφορά στα «πρότζεκτς» και την υπεραξίωση των «καινοτόµων
δράσεων» στο σχολείο και ειδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Ως πεδίο µελέτης
επιλέξαµε την «Ευέλικτη Ζώνη» (ΕΖ) ακριβώς γιατί φαίνεται να συγκεφαλαιώνει όλα
τα χαρακτηριστικά των καινοτοµιών που προαναφέραµε.
Ισχυριζόµαστε ότι το «έδαφος» από το οποίο αναφύονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές
πολιτικές, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, είναι ο «µεταφορντικός τρόπος
παραγωγής». Θεωρούµε ότι πρόκειται για ιδεολογική αφαίρεση, µάλλον, παρά για
απτή -και πολύ περισσότερο- γενικευµένη παραγωγική πραγµατικότητα. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, επειδή συνιστά την κυρίαρχη ιδεολογική προσέγγιση, παράγει
απτά αποτελέσµατα –ιδίως στο επίπεδο του «εποικοδοµήµατος», όπως η εκπαίδευση.
Κύριο, δε, χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης, που διατρέχει όλες τις θεωρήσεις
των ιδεολογικών υπέρµαχών της, είναι ο αναβαθµισµένος ρόλος που επιφυλάσσουν
σε δύο παράγοντες: Αυτόν των πληροφορικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων και
εκείνο της ευελιξίας. Ταυτόχρονα αυτοί οι δύο παράγοντες (γνώση και ευελιξία)
βρίσκονται στον πυρήνα της ρητορικής των εκπαιδευτικών αλλαγών που
προωθούνται, µεταξύ των οποίων και η διαθεµατική προσέγγιση της σχολικής
µάθησης, που αποτελεί και το θέµα της παρούσας εργασίας.
Όσο αφορά στην «γνώση», για την οποία η προαναφερθείσα κυρίαρχη ιδεολογική
προσέγγιση επιφυλάσσει µια εντυπωσιακά πληθωριστική αναφορά, θα αρκεστούµε
εδώ, απλώς στην θέση της Ferreiro (2004), σύµφωνα µε την οποία: «η γνώση για την
οποία µιλάµε, στο πλαίσιο των νέων αυτών εκφράσεων (κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας) έχει τρείς θεµελιώδεις ιδιότητες: α) είναι ένα εµπόρευµα που έχει
κάποια αξία στην αγορά, β) είναι πρακτική, άµεσα εφαρµόσιµη στη λύση
προβληµάτων και γ) γρήγορα γίνεται παρωχηµένη, πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία
χρόνια, όπως και οι υπολογιστές, και δεν είναι εύκολο να επανέλθει µε διαδικασίες
ανάκτησης µέσω ανακύκλωσης». Σαφέστατα, δε,
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η συγγραφέας

κρίνει ότι η

παραπάνω γνώση δεν είναι επιστηµονική γνώση αλλά µια γνώση υποταγµένη στους
νόµους της αγοράς.
Θα σταθούµε, όµως, λίγο περισσότερο στην «ευελιξία», καθότι φαίνεται, ότι συνιστά
το κύριο χαρακτηριστικό της διεξόδου από την κρίση του, που αναζητά ο
καπιταλισµός.

Πρόκειται, βασικά, για την προσπάθεια αντικατάστασης του

«άκαµπτου» φορντικού µοντέλου παραγωγής από ευέλικτες επιχειρήσεις. Για τις
ανάγκες της εργασίας θα εστιάσουµε κυρίως στις αλλαγές που αυτή η παραγωγική
µετατόπιση επιφέρει στην οργάνωση της εργασίας.
Σύµφωνα µε το Μπράχο (1993) για να λειτουργήσει η ευέλικτη επιχείρηση ιδιαίτερη
σηµασία αποκτούν τρεις προτεραιότητες στον τοµέα της οργάνωσης της εργασίας:
- η δυνατότητα της επιχείρησης να µεταβάλλει τον αριθµό των εργαζοµένων ώστε να
ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά του εµπορεύµατος.
-η ευκολία αλλαγής των εργασιακών αντικειµένων των εργαζοµένων σε συνδυασµό
µε τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία ανάλογα και πάλι µε τις επικρατούσες συνθήκες
στην αγορά του προϊόντος.
-η διαφοροποίηση των απολαβών των εργαζοµένων σε ατοµικό επίπεδο, ώστε να
διευκολύνεται η επιχείρηση στην απόλυση ή την πρόσληψη εργαζοµένων, χωρίς
δεσµεύσεις συλλογικών συµβάσεων ή τη λειτουργία των συνδικάτων.
Προκειµένου, όµως,

να υπάρξουν αυτές οι παράµετροι, οι εργαζόµενοι

διαφοροποιούνται σε τρεις κατηγορίες.
α) τους «πολυλειτουργικούς» εργαζόµενους. Πρόκειται για ένα κοινωνικό στρώµα µε
συνήθως υψηλές απολαβές και σταθερή εργασία, που για κάποιους µελετητές
εισχωρεί κάποτε µέχρι και σε διευθυντικές αρµοδιότητες. Μορφωτικά του
προαπαιτούµενα είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης,
επινοητικότητας, φαντασίας και ανασύνθεσης πληροφοριών.
β) τους «ευέλικτα και ελαστικά» απασχολούµενους. Πρόκειται για την πλειοψηφία
των εργατών και υπαλλήλων, που η εργασία τους χαρακτηρίζεται από την ικανότητα
γρήγορης αναπροσαρµογής στο πεδίο του τεχνολογικού εξοπλισµού και των
παραγόµενων προϊόντων και τις απαιτήσεις µεταφοράς τους από τη µια θέση
εργασίας στην άλλη. Μορφωτικό τους προαπαιτούµενο η πρόσκτηση ικανοτήτων
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διαρκούς επανακατάρτισής τους.
γ) τους «περιστασιακά» απασχολούµενους. Βρίσκονται στη µεθόριο εργασίας –
ανεργίας, σε καθεστώς υπερεκµετάλλευσης της εργατικής τους δύναµης. Τα
µορφωτικά τους προαπαιτούµενα περιορίζονται στις «βασικές» γνώσεις και δεξιότητες.
Ταυτόχρονα η εργασιακή διαδικασία αποκτά ένα λιγότερο κατακερµατισµένο/
εξατοµικευµένο χαρακτήρα, δηλαδή προσλαµβάνει κατά περίπτωση όλο και
περισσότερο «οµαδικά» και «πολυλειτουργικά» χαρακτηριστικά. Ενώ

αντίστοιχα

µεταβάλλεται και το περιβάλλον των ανθρώπινων σχέσεων στο εσωτερικό της
επιχείρησης µε το management να τείνει να υιοθετήσει περισσότερο ευέλικτες λύσεις
για τη διαχείριση των τυπικών αλλά και άτυπων (αυτοφυώς αναπτυσσόµενων)
οµάδων και µορφών συνεργασίας µεταξύ του προσωπικού, ενώ αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία η καλλιέργεια της «επιχειρηµατικής συνείδησης» σε όλες τις κατηγορίες
προσωπικού (Harvey, 2007, Μπράχος, 1993, Κάτσικας & Καββαδίας, 1998). Αλλά το
«έθος» σε αυτές τις νέες απαιτήσεις «συµµόρφωσης» του εργαζοµένου, θα πρέπει
κάπου να εγχαραχτεί.
Μακράν σηµαντικότερη θεωρείται η εργασία της πρώτης κατηγορίας, που συνιστά
έτσι τον «κυρίαρχο τύπο» εργαζοµένου στο µεταφορντικό µοντέλο παραγωγής. Αλλά
ως προς το ποσοστό τους επί του συνόλου των εργαζοµένων οι πολυλειτουργικοί
εργαζόµενοι αποτελούν µία καταφανή µειοψηφία. Κάτι στο οποίο συµφωνούν όλοι οι
προαναφερθέντες συγγραφείς

στις κατηγοριοποιήσεις των οποίων ανατρέξαµε

προηγουµένως. Όπως µάλιστα επισηµαίνει η Λυµπεράκη (1990) αναφερόµενη στις
τρεις κατηγορίες εργαζοµένων, υπάρχουν ενδείξεις µάλιστα ότι ενώ η πρώτη
κατηγορία τείνει να µειώνεται αριθµητικά και ποσοστιαία, οι άλλες δυο αντίθετα
τείνουν να πληθαίνουν.
Στο βαθµό, όµως, που αυτό ισχύει εύλογα αναδύεται το ερώτηµα, γιατί τότε το
µοντέλο της «ευέλικτης εξειδίκευσης» παρουσιάζεται ως κυρίαρχη µορφή εργασίας και
ως επιθυµητή κοινωνική εξέλιξη; Για το πρώτο σκέλος του ερωτήµατος θεωρούµε ότι
µια αρκούντως ικανοποιητική απάντηση δίνεται από τον Τσεκούρα (1990), ο οποίος αφού µε µια αναδροµή στα στοιχεία του φορντικού µοντέλου παραγωγής διαπιστώνει
ότι ούτε η τεϋλορική εργασία αποτέλεσε κυρίαρχη διάσταση µε κριτήριο την
ποσοτική της έκταση, καταλήγει:
Άρα αλλιώς πρέπει ν' αποδοθεί η έννοια της κυριαρχίας της τεϋλορικής (και σήµερα της
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ευλύγιστης) εργασίας: µε το κριτήριο ότι αποτελούν, για ορισµένες περιόδους, τον κυρίαρχο
τύπο ή αλλιώς τη “ρυθµιστική αρχή” της οργάνωσης της καπιταλιστικής εργασιακής
διαδικασίας. Μ' αυτή την έννοια προµηθεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά για όλους τους
τύπους της κοινωνικής παραγωγικής εργασίας, άσχετα αν αυτά δεν ολοκληρώνονται, παρά
µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, σε όµοια και αυθεντική τεϋλορική - ή, ευλύγιστη –
εργασία.

Όσο για το δεύτερο σκέλος ακριβώς επειδή ενέχουν το ρόλο της «ρυθµιστικής αρχής»
οι εργαζόµενοι της πρώτης κατηγορίας συµµετέχουν στη συγκρότηση των «νέων
µεσαίων στρωµάτων», των οποίων τα συµφέροντα συναρθρώνονται µε τα «κλασικά»
αντίστοιχα της αστικής τάξης, παράγοντας διαφοροποιηµένες ιδεολογικές εκφάνσεις
και επιβάλλοντας τες ως κυρίαρχες. Μεταξύ αυτών δεσπόζουσα θέση κατέχει η
«µετα- ταξική» «κοινωνία της γνώσης» µε παράγωγο την ιδεολογική «κατασκευή»
της «κοινωνίας των πολιτών», χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αντικατάσταση των
τάξεων από τους «κοινωνικούς εταίρους», των ταξικών ανταγωνισµών από την
κοινωνική συναίνεση/ «συν- υπευθυνότητα» και πεδίο λειτουργίας της η «αγορά». Στο
επίπεδο του κράτους τα παραπάνω αποτυπώνονται στην ελαχιστοποίηση

του

κοινωνικού του χαρακτήρα στο επίπεδο της αποφυγής της «διάρρηξης του
κοινωνικού ιστού» και στο τονισµό του κατασταλτικού «πυρήνα» του.
Η εκπαίδευση της «ευέλικτης» αναπροσαρµογής και της «διαθεµατικής»
αναπαραγωγής.
1. Οι θεωρητικές αφετηρίες
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ουσιαστική τη συνοπτική κατάθεση των θεωρητικών
αφετηριών, από τις οποίες εκκινούµε την προσπάθειά µας να αναλύσουµε και να
κατανοήσουµε τη διασύνδεση ανάµεσα στον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής και
οργάνωσης της εργασίας από τη µια και την κυρίαρχη εκπαίδευση και τους
µηχανισµούς της από την άλλη. Και, φυσικά, το ρόλο του κράτους στη
«νοµιµοποίηση» και την οργάνωση αυτής της διασύνδεσης.
Ευθύς εξαρχής θα θέλαµε να τονίσουµε πως δεν προσποιούµαστε κάποιας µορφής
«ουδετερότητα» για τις απόψεις µας. Η γενικότερη προσέγγισή µας εστιάζεται στο
πώς η εξουσία και η κυριαρχία επιδρούν και διαµορφώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις
στην κοινωνία, στη δουλειά, στην εκπαίδευση. Ειδικά για την τελευταία υιοθετούµε
«επί της αρχής» την προσέγγιση των Bowles & Gintis (1976) σύµφωνα µε την οποία
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το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ο θεσµός που διαιωνίζει τις κοινωνικές σχέσεις, των
οποίων η οικονοµική ζωή καθορίζει τα πρότυπα, µε το να διευκολύνει τη δίχως
προβλήµατα ενσωµάτωση της νεολαίας στο εργατικό δυναµικό.
Για τους δύο συγγραφείς το σχολείο νοµιµοποιεί την ανισότητα οδηγώντας τους
µαθητές του στην αποδοχή της θέσης τους στην ιεραρχία εξουσίας και κύρους της
παραγωγικής διαδικασίας, καλλιεργεί πρότυπα ατοµικής προόδου ταιριαστά στις
σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, που δεσπόζουν στο οικονοµικό πεδίο και τέλος
παράγει πλεόνασµα ειδικευµένων εργαζόµενων ανατροφοδοτώντας έτσι την επιβολή
ελέγχου και πειθαρχίας του εργαζόµενου, καθώς ενδυναµώνει την εξουσία του
εργοδότη στο να προσλαµβάνει και να απολύει. Όµως υπάρχει ένα σηµείο στη
θεώρηση των Bowles & Gintis, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την προσέγγιση αυτής της
εργασίας. Πρόκειται για την αντιστοίχιση ανάµεσα στη διαφοροποίηση των σχέσεων
κυριαρχίας και υποταγής ανά βαθµίδα εκπαίδευσης και τον καταµερισµό εργασίας
στην ιεραρχία της παραγωγής. Έτσι, για τους δύο συγγραφείς η παρεµβατική
καθοδήγηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αντιστοιχεί στην επιστασία των
εργατών. Η εσωτερίκευση των κανόνων και η απουσία συνεχούς ελέγχου, που
χαρακτηρίζει τα κολέγια της ελίτ, αντιστοιχεί στις κοινωνικές σχέσεις στο υψηλότερο
πεδίο εργασίας των µη χειρωνακτών. Οι σχολικές µονάδες που βρίσκονται ανάµεσα
στα δύο αντιστοιχούν στις απαιτήσεις εργασίας των µέσων τεχνικών, υπηρεσιών και
προσωπικού επιστασίας. Όπως θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε αυτή η τάση
διαφοροποίησης µπορεί να αναπαραχθεί και στο εσωτερικό της ίδιας βαθµίδας,
ακόµα και της ίδιας σχολικής τάξης και µάλιστα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που
οι προαναφερθέντες συγγραφείς δεν την αναφέρουν καν.
Αυτό σε καµία περίπτωση δε σηµαίνει ότι γενικότερα υιοθετούµε την προτεραιότητα
των «εσωτερικών» διαδικασιών της εκπαίδευσης |1|. Η επικέντρωσή µας σ΄ αυτές
(αναλυτικά/ διαθεµατικά προγράµµατα, οργάνωση της ύλης και της διδασκαλίας)
οφείλεται στις αναλυτικές ανάγκες προσέγγισης του συγκεκριµένου θέµατος της
εργασίας. Πάντα όµως µε το δεδοµένο ότι καµιά παιδαγωγική πρακτική και διδακτική
δραστηριότητα δεν υπάρχει ούτε λειτουργεί σε κοινωνικό και πολιτικό κενό.
Στην πραγµατικότητα, θεωρείται ότι το αναλυτικό πρόγραµµα, οι αρχές λειτουργίας
των εκπαιδευτικών διαδικασιών, το περιεχόµενο της γνώσης που µεταδίδεται και
τέλος η αξιολόγηση, είναι κρίσιµα σηµεία για την αναπαραγωγή της εξουσίας στο
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σχολείο. Όχι µόνο της πολιτιστικής αλλά και της οικονοµικής κυριαρχίας, καθώς η
µία συνδέεται µε την άλλη (Apple, 1993). Ειδικότερα δε για το αναλυτικό πρόγραµµα
(που θα µας απασχολήσει επισταµένα) ο ίδιος συγγραφέας επανειληµµένα αναφέρει
(Apple, 1983 και 2008), ότι είναι αφελές να θεωρούµε το σχολικό αναλυτικό
πρόγραµµα ως ουδέτερη γνώση. Σε κάθε αναλυτικό πρόγραµµα υπάρχουν κριτήρια
επιλογής της γνώσης ανάλογα µε τις απόψεις της κυρίαρχης εξουσίας και κατά
συνέπεια της ιδεολογίας της, για το τι είναι έγκυρη γνώση, για το ποια αντικείµενα
πρέπει να διδαχθούν, σε ποια έκταση και σε ποιο βαθµό ειδίκευσης. Σύµφωνα µε τον
Αλτουσέρ (1999) αυτή η ιδεολογία (που -όπως και κάθε ιδεολογία- αναπαριστά τη
φανταστική σχέση του ατόµου µε τις πραγµατικές συνθήκες της ύπαρξής του)
επιβάλλεται µέσα από τους Ιδεολογικούς Μηχανισµούς του Κράτους (ΙΜΚ), που όλοι
τους -αναπόδραστα- τείνουν στο ίδιο αποτέλεσµα: στην αναπαραγωγή των σχέσεων
παραγωγής, δηλαδή των σχέσεων καπιταλιστικής εκµετάλλευσης. Θεωρεί δε, ότι ο
ΙΜΚ που κυριαρχεί σήµερα στις ώριµες καπιταλιστικές κοινωνίες είναι ο σχολικός
ΙΜΚ.
Θα κλείσουµε αυτή την παρέκβαση µε µία σύντοµη αναφορά στον Γκράµσι και στην
έννοια της ηγεµονίας, που επεξεργάστηκε, ακριβώς γιατί θεωρούµε πως θα µας
βοηθήσει να καταλάβουµε πώς συγκροτείται η κυρίαρχη ιδεολογία στο επίπεδο της
πολιτικής συγκυρίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Ιταλό διανοούµενο (Γκρούππι, 1977)
η ηγεµονία συνιστά το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της υπεροχής µιας
κοινωνικής οµάδας, και εκδηλώνεται µε δύο τρόπους, σαν κυριαρχία και σαν
πνευµατική και ηθική οδήγηση. Μια κοινωνική οµάδα είναι κυρίαρχη πάνω στις
αντίπαλες οµάδες που επιδιώκει να τις διαλύσει ή να τις υποτάξει και είναι ιθύνουσα
των συγγενικών και σύµµαχων οµάδων. Αυτό γίνεται κατορθωτό µέσω της
«επιβολής» της κυρίαρχης ιδεολογίας:
Σκοπός κάθε κυρίαρχης ιδεολογίας (που όντας κυρίαρχη γίνεται και πίστη και ιδεολογία για
τις πλατιές µάζες, µη συνειδητά βιωµένη σ’ όλες τις προϋποθέσεις και σ’ όλες τις πλευρές
της) είναι να διατηρήσει την ιδεολογική ενότητα σ’ όλο το κοινωνικό σύνολο που ακριβώς
απ’ αυτή την καθορισµένη ιδεολογία στερεώθηκε και ενοποιήθηκε |2|

Όµως «κυριαρχία» και «ιθυνητική επιβολή» δεν ταυτίζονται απόλυτα. Μάλιστα,
κάτω από προϋποθέσεις (σε περιπτώσεις κρίσης), µπορεί να διατηρείται µεν η
«κυριαρχία» αλλά να εξασθενίζει η «ιθυνητική» ικανότητα. Αυτό µπορεί να επιφέρει
αναδιατάξεις στον εσωτερικό συσχετισµό «των συγγενικών και σύµµαχων οµάδων»,
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και πιθανώς αναβάθµιση του ρόλου κάποιας/ων από αυτές –τουλάχιστο στο πεδίο της
συγκρότησης της κυρίαρχης ιδεολογίας και κατά συνέπεια στις αποτυπώσεις της
τελευταίας στο πεδίο της πολιτικής διαχείρισης. Έτσι, ίσως, µπορεί να εξηγηθεί η
µετατόπιση στα µέσα του ΄90 προς το «σοσιαλδηµοκρατικό νεοφιλελευθερισµό», που
επισηµαίνει ο Γρόλλιος (1999). Κατά τον ίδιο τρόπο, ίσως, ερµηνεύεται και η
«ιδεολογική ηγεµονία» των νέων µεσαίων στρωµάτων, που -παρότι όπως είδαµε, δεν
κατέχουν ούτε ελέγχουν καθοριστικά τα µέσα παραγωγής- επιδρούν αποφασιστικά
στη νοηµατοδότηση της «γνώσης» και της «κοινωνίας της» µέσω ιδεολογικών αξιών,
που προκρίνονται στη βάση των συγκεκριµένων οικονοµικών κριτηρίων και
κοινωνικών συµφερόντων αυτών των στρωµάτων (Αλεξίου, 2005β). Ιδεολογική
ηγεµονία που, εντέλει, αποτυπώνεται και στις κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές, που
εξετάζουµε αµέσως παρακάτω.
2. Οι αναγκαιότητες της αναπροσαρµογής
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στις Η.Π.Α. και τη Μ. Βρετανία µε την
άνοδο του Ρήγκαν και της Θάτσερ αντίστοιχα, ήταν φανερή η κατίσχυση του
νεοφιλελευθερισµού σε όλα τα επίπεδα και φυσικά και στην εκπαίδευση. Η
καπιταλιστική

αναδιάρθρωση

διαπεράστηκε

µε

ένα

«τραχύ»

τρόπο

στη

νεοφιλελεύθερη αναπροσαρµογή της εκπαίδευσης |3|, βασισµένη στη γενική
πεποίθηση ότι οι αλλαγές, που θεµελιώνονται στη λειτουργία της αγοράς, είναι το
κλειδί για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων
(Γρόλλιος 1999).
Στην πραγµατικότητα, κάτω από τις νέες µεταρρυθµίσεις βρίσκεται η ανάγκη της
αγοράς για την παραγωγή ενός «νέου προϊόντος» από τα σχολεία, δηλαδή αποφοίτων
έτοιµων για τις µικρές απαιτήσεις γραµµατισµού µιας «computerized» οικονοµίας,
και εργαζοµένων ικανών να προσαρµόζονται εύκολα στις συχνές αλλαγές
επαγγέλµατος, στους χαµηλότερους µισθούς και στην εργασία ρουτίνας σ’ έναν
υπερευέλικτο επιχειρηµατικό κόσµο (Shor,1987). Ανάγκη που εκφράστηκε τελικά µε
την κραυγή «πίσω στα βασικά» (Hasan, 2006). Ως αιτία γι΄ αυτό παρουσιάστηκε η
αναποτελεσµατικότητα του σχολείου του «φορντικού συµβιβασµού» και του κράτους
πρόνοιας µε επικέντρωση στα χαρακτηριστικά που ανάγονταν στο δεύτερο.
Αναποτελεσµατικότητα

που

εκφραζόταν

ως

«παιδαγωγική

χαλάρωση»,

αποτυπωνόταν στην «παραγωγή αξιοπρεπών µετριοτήτων», και οφειλόταν στον

266

προσανατολισµό αυτού του σχολείου προς την «κοινωνική βελτίωση ή και
µεταρρύθµιση» (Drucker, 2000). Η νέα πραγµατικότητα απαιτούσε από το σχολείο και ιδιαίτερα στη στοιχειώδη βαθµίδα- να θέσει όλα τα άλλα στην εξυπηρέτηση της
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων. Κάτι που προϋπόθετε την αυστηρή, πειθαρχηµένη
σταθερή εργασία και πρακτική εξάσκηση, που απαιτεί η συνεχής µάθηση (δηλαδή
κάτι ανάλογο µε την προπόνηση των αθλητών (Drucker, οπ). Όπως θα διαπιστώσουµε
αµέσως παρακάτω, οι δεξιότητες της «εκµάθησης της µάθησης» και η συνεχής «δια
βίου» µάθηση πέρασαν ως αυτούσιοι εκπαιδευτικοί στόχοι

στη µετατόπιση του

«νεοφιλελευθερισµού δεύτερης γενιάς», στον οποίο και αναφερόµαστε στη συνέχεια.
Πριν τα µέσα της δεκαετίας του 1990 αρχίζει να γίνεται ολοένα και περισσότερο
σαφές ότι ο νεοφιλελευθερισµός πρώτης γενιάς, που ταυτίστηκε εν πολλοίς µε τη
σφοδρή και ευρύτατη επίθεση στο «σπάταλο και αναποτελεσµατικό κράτος», είχε
αρχίσει να αµφισβητείται έντονα, κάτω από το βάρος της επιδείνωσης των
οικονοµικών-κοινωνικών δεικτών, που οδηγούσαν σε κίνδυνο ακόµη και τα ελάχιστα
όρια συνοχής των αναπτυγµένων καπιταλιστικών σχηµατισµών στην αµερικάνικη και
την ευρωπαϊκή ήπειρο (Γρόλλιος, 1999). ∆είγµα αυτής της στροφής (που σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να εννοηθεί ως ουσιαστική µεταβολή καθόσον αναπτύσσεται
στο έδαφος των επιτευγµάτων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών πρώτης γενιάς
τροποποιώντας τις προτεραιότητές τους) είναι η «Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση», που
δηµοσιεύεται το 1994. Στο κείµενο αυτό γίνεται µια πρώτη προσπάθεια µετατόπισης
προς µια νέα κατεύθυνση, η οποία συνίσταται στην αξιοποίηση του κράτους για την
κατασκευή ενός µείγµατος πολιτικών, που θα εξασφαλίζει ένα minimum κοινωνικής
συνοχής και ένα maximum οικονοµικοκοινωνικής επάρκειας για τον αµείλικτο διεθνή
ανταγωνισµό. Όσον αφορά στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, ο
∆αφέρµος (2006) υποστηρίζει ότι αυτός (ο αποκλεισµός) παρουσιάζεται στα κείµενα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπου η κοινωνία ταυτίζεται µε την αγορά και ο
αποκλεισµός µε τη διάρρηξη του κοινωνικού δεσµού (Αλεξίου 2008)- ως επιµέρους,
περιφερειακή «δυσλειτουργία» του συστήµατος που µπορεί να ξεπεραστεί µέσω της
υιοθέτησης κάποιων «διορθωτικών» µορφών κοινωνικής πολιτικής (ανακατανοµή
πόρων, επαγγελµατική κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας, προστασία
ευπαθών οµάδων κ.λ.π.), προκειµένου να αποφευχθούν οι επικίνδυνοι κοινωνικοί
κλυδωνισµοί και να παραµείνει αδιατάραχτο το κυρίαρχο status quo.
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Λίγο αργότερα παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική µε τo «Λευκό Βιβλίο (ΛΒ)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση», που περιέχει ένα
φιλόδοξο

στόχο:

τη διαµόρφωση ενός τύπου

«συλλογικού

εργαζόµενου»,

πολυδύναµου και πολυλειτουργικού, ο οποίος µπορεί να προσαρµόζεται στις αλλαγές
των συνθηκών παραγωγής και να εργάζεται σε οµάδες και δίκτυα. Ο στόχος αυτός,
που θεµελιώνεται ως αναγκαίος σε µια ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών
διεργασιών µε βάση τις έννοιες της κοινωνίας της πληροφορίας και της
παγκοσµιοποίησης, θεωρείται ότι µπορεί να επιτευχθεί µέσω της αναδιάρθρωσης των
λειτουργιών των εκπαιδευτικών µηχανισµών µε την απόδοση προτεραιότητας στη
γενική µόρφωση και την «εκµάθηση της µάθησης» στην περιοχή της σχολικής
εκπαίδευσης (Γρόλλιος, ο.π.).
Προσεγγίζοντας ευρύτερα το όλο ζήτηµα η Βελισσαρίου |4| (2005) θεωρεί πως στο
ΛΒ αποτυπώνεται η προσπάθεια επίλυσης της αντίφασης ανάµεσα στην «επιτακτική
ανάγκη της προσαρµογής του ατόµου στις εκάστοτε αλλαγές στην αγορά εργασίας»,
και στο γεγονός (που περιγράφηκε στο Α΄ µέρος) πως «η ανάπτυξη όλων των
ανθρώπινων πόρων» (το νέο συλλογικό υποκείµενο) δεν είναι εύκολη, επειδή η
κοινωνία της πληροφορίας επιφέρει τον αποκλεισµό των πιο ευάλωτων οµάδων. Ο
αποκλεισµός τούς καταδικάζει σε µακροπρόθεσµη ανεργία, αλλά, κυρίως στην
απώλεια του ανήκειν στο κοινωνικό σώµα ως οργανικά µέλη του. Έτσι η «γενική
µόρφωση» και η «συνεχής κατάρτιση» προσφέρονται ως λύσεις στο πιθανό «χάσµα
µεταξύ εκείνων που µπορούν να ερµηνεύουν, εκείνων που µπορούν µόνο να
χρησιµοποιούν, και εκείνων που περιθωριοποιούνται και βασίζονται στην κοινωνική
συµπαράσταση: δηλ., µεταξύ εκείνων που γνωρίζουν και εκείνων που δεν
γνωρίζουν». Καταλήγοντας η συγκεκριµένη συγγράφισσα επισηµαίνει τρία σηµεία
του κειµένου του ΛΒ:
1) Το αντικείµενο-φάντασµα του «χρησιµοποιούν» είναι η τεχνολογία (άρα το αντικείµενο
της γνώσης είναι η διαδικασία), 2) τα υποκείµενα των ρηµάτων δεν αναφέρονται σε
κοινωνικές συλλογικότητες, αλλά σε µεµονωµένα άτοµα και 3) το κράτος πρόνοιας
υπονοείται ως ο σκουπιδοτενεκές της κοινωνίας.

Συνοπτικά οι τρεις µεγάλες τάσεις, που κατά το ΛΒ (1996) καθορίζουν καταλυτικά τη
σύγχρονη

πραγµατικότητα

και

που

επιβάλλουν

την

αναπροσαρµογή

των

εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων θεωρούνται α) η παγκοσµιοποίηση, β) η έλευση της
κοινωνίας της πληροφορίας και γ) η επιτάχυνση της επιστηµονικής και τεχνικής
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επανάστασης. Και οι τρεις αντιγράφονται µε εντυπωσιακή πιστότητα στα
συνοδευτικά κείµενα του νόµου 2525/97, που εισάγει την εκπαιδευτική προσαρµογή
στην ελληνική πραγµατικότητα, υπό τον βαρύγδουπο και ιστορικά φορτισµένο τίτλο
της «εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης» . Έτσι στο κείµενο του ΥΠΕΠΘ «Εκπαίδευση
2000: Για µια Παιδεία ανοιχτών οριζόντων» (1997) |5| «αρχές και στόχοι» γίνεται
αναφορά στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, στην επανάσταση της επικοινωνίας και τη
διεθνοποίηση της παραγωγής, που δηµιουργούν νέες προοπτικές και ευκαιρίες στα
πλαίσια

της

ήδη

υπάρχουσας

“κοινωνίας

των

πληροφοριών”

και

µιας

διαµορφούµενης “κοινωνίας της µάθησης”. Αντίστοιχα στην εισηγητική έκθεση του
νόµου 2525/97 (ΥΠΕΠΘ, 1997) µεταξύ των βασικών στόχων αναφέρεται η ανάπτυξη
στα εκπαιδευόµενα άτοµα των δεξιοτήτων εκείνων που οι συνεχώς µεταβαλλόµενες
συνθήκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ζωής, η διεθνοποίηση της
οικονοµίας και του «πολιτισµού» και η επανάσταση στη χρήση και διάδοση των
πληροφοριών καθιστούν καθηµερινά αναγκαίες.
Ταυτόχρονα στα πλαίσια της «τοµής µέσα στη συνέχεια του νεοφιλελευθερισµού»,
παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη αντιστροφή στις κατηγορίες που προσάπτονται στο
σχολείο του φορντισµού και του κράτους πρόνοιας. Η προσοχή εστιάζεται πλέον στα
χαρακτηριστικά του πρώτου και το σχολείο ενοχοποιείται όχι πια για «χαλάρωση»
αλλά αντίθετα για ανελαστικότητα και ακαµψία. Έτσι θεωρείται πως το σχολείο είναι
δοµηµένο όπως το εργοστάσιο και λειτουργεί µε τη λογική της σταθερότητας της
µαζικής παραγωγής καθιστάµενο έτσι ανίκανο να ακολουθήσει τις ταχύτατες
αλλαγές, που συντελούνται σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
(∆αφέρµος, 1999). Το παραδοσιακό σχολείο χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό,
οµοιοµορφία, ιεραρχικότητα και (γνωσιακή και κοινωνική) αναπαραγωγικότητα
(Ματσαγγούρας, 2001). Πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά του η κριτική
επεκτείνεται και στη διαµόρφωση της ύλης και στις διδακτικές µεθόδους και στο
αναλυτικό πρόγραµµα. Συνοψίζοντας τη ο ίδιος συγγραφέας επισηµαίνει «την
ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό του παραδοσιακού
σχολείου». Στο ίδιο πλαίσιο ο Husen (στον οποίο παραπέµπει ο ∆αφέρµος)
διαπιστώνει πως το («φορντικό») σχολείο είναι πλούσιο σε πληροφορίες, αλλά φτωχό
σε δράση. Ο µαθητές έχουν συνηθίσει στον προγραµµατισµό της δουλειάς τους από
τους εκπαιδευτικούς, µε κάθε λεπτοµέρεια, για κάθε ώρα, κάθε µέρα, κάθε χρόνο. Η
ύλη των µαθηµάτων, που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραµµα, διαιρείται σε
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ενότητες και προετοιµάζεται προσεκτικά από τους εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσµα
αυτής της λεπτοµερειακής ρύθµισης είναι τα σοβαρά προβλήµατα έλλειψης κινήτρων
και πειθαρχίας. (Να επισηµάνουµε εδώ τη σύνδεση πειθαρχίας µε τα «εσωτερικά»
κίνητρα, που θυµίζει την αντίστοιχη αναφορά των Bowles & Gintis στα «κολέγια της
ελίτ» και, που, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, προαπαιτεί µια ιδεολογική ταύτιση
µε τους γενικότερους σκοπούς της παρεχόµενης εκπαίδευσης και αναβαθµίζει τον
έλεγχο κάνοντάς τον διεισδυτικότερο). Η κατακλείδα πάντως του συγκεκριµένου
συγγραφέα για το σχολείο, που τελικά οραµατίζεται, είναι εξαιρετικά κοινότυπη: «Εν
τέλει το σχολείο πρέπει να γίνει ένας θεσµός µέσα στην κοινωνία και να συνδέεται
οργανικά µε τους άλλους θεσµούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα»
(∆αφέρµος, ο.π.).
Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η «ευελιξία» και η «γνώση» ως κυρίαρχα
συστατικά της «µεταφορντικής» κοινωνίας,

δηµιουργούν την ανάγκη µιας

αντίστοιχης «ευελιξίας» στα προγράµµατα και τις µεθόδους του σχολείου. Η
«διαθεµατικότητα», λοιπόν, που αναδύεται ως απάντηση (Ματσαγγούρας, ο.π.),
αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει και σ΄ αυτό το πλαίσιο ιδεολογικής ηγεµονίας
γεννιέται και αυτό αναπαράγει. Κάτι που διαπιστώνεται εξαιρετικά εύκολα από τα
συνοδευτικά κείµενα της εφαρµογής των ∆ΕΠΠΣ στην ελληνική εκπαίδευση, όπως ο
«Πρόλογος» στον «Οδηγό για την εφαρµογή της Ευέλικτης ζώνης», που υπογράφεται
από τον τότε πρόεδρο του ΠΙ και όπου διαβάζουµε:
Είναι αυτονόητο ότι η µεγάλη ρευστότητα της εποχής µας απαιτεί συνεχείς
προσαρµοστικές κινήσεις και πολιτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού µέσα
από την κατάλληλη µαθησιακή διαδικασία (...) και τη βελτιστοποίηση κάθε ποιοτικής
δυνατότητας προκειµένου να καταπολεµηθεί η ανεργία και ο κοινωνικός
αποκλεισµός. Η προσέγγιση τέτοιων στόχων απαιτεί και την καλλιέργεια της
ικανότητας του “µαθαίνω πώς να µαθαίνω”, ώστε να τεθούν οι βάσεις από την
υποχρεωτική εκπαίδευση για τη δια βίου µάθηση. (...) Και αυτή θα είναι η απάντηση
της χώρας µας στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, στην επιδιωκόµενη
σύγχρονη κοινωνία της ποιότητας (Αλαχιώτης, 2001).
Όλα τα ιδεολογήµατα και οι «κατασκευές», στις οποίες έχουµε αναφερθεί,
βρίσκονται εδώ. Και η «ρευστότητα» και η «αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού»
και ο «κίνδυνος διάρρηξης του κοινωνικού ιστού» και η «εκµάθηση της µάθησης»
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και η «δια βίου εκπαίδευση» και προφανώς, η «κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας» |6|. Και για µια ακόµη φορά όλα αυτά θεωρούνται «αυτονόητα».
Πέρα από αυτά, όµως, η γενικότερη προσέγγιση φαίνεται να διατρέχεται από µία
αντίφαση. Όπως επισηµάνθηκε παραπάνω «ο φιλόδοξος στόχος» της εκπαιδευτικής
αναδιάρθρωσης (στην οποία εντάσσεται και η «διαθεµατική προσέγγιση της
γνώσης»)

συνίσταται

στη

ενός

«διαµόρφωση

τύπου

πολυδύναµου

και

πολυλειτουργικού συλλογικού εργαζόµενου». Ταυτόχρονα, όµως, διαπιστώσαµε στην
εισαγωγή (παραπέµποντας και στη Λυµπεράκη), ότι αυτή η κατηγορία εργαζοµένων
είναι µειοψηφική και µάλιστα πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι τείνει να µειώνεται
αριθµητικά και ποσοστιαία, ενώ η δεύτερη αντίθετα τείνει να πληθαίνει». Αυτή η
διαπίστωση

οδηγεί

τη

συγγράφισσα

να

επισηµάνει,

πως

είναι

συνεπώς

αµφισβητήσιµο κατά πόσο η αναβάθµιση των δεξιοτήτων αφορά όλους τους
εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, ή µόνο µέρος αυτών |7| (Λυµπεράκη, 1990).
Προς τι λοιπόν, η γενίκευση ενός µοντέλου, που απευθύνεται στη µειοψηφία και ως
εκ τούτου θα µπορούσε βάσιµα να εκληφθεί ως «σπατάλη πόρων»; Μία πρώτη
απάντηση θα µπορούσε να είναι πως µε τον ίδιο τρόπο που ο «πολυλειτουργικός»
εργαζόµενος συνιστά τον κυρίαρχο τύπο ή αλλιώς τη “ρυθµιστική αρχή” της
οργάνωσης της καπιταλιστικής εργασιακής διαδικασίας µε τον ίδιο τρόπο -κατ’
αντιστοιχία- πρέπει να ερµηνεύσουµε και τους εκπαιδευτικούς προσανατολισµούς,
όπως τη «διαθεµατικότητα». Ως, δηλαδή, γενικές «ρυθµιστικές αρχές», που όµως
στην ολοκληρωµένη τους µορφή δε γενικεύονται, αλλά παραµένουν «µειοψηφικές»
στο επίπεδο της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.
προσπαθήσουµε να
προγράµµατος

αποδείξουµε,

εφαρµόζεται

µια

στο

συντριπτικά

στρεβλή

και

Πράγµατι, όπως θα

µεγαλύτερο µέρος

περιορισµένη

εκδοχή

του
της

«διαθεµατικότητας», η οποία και απευθύνεται εντέλει στην πλειοψηφία των µαθητών.
Αλλά ακόµα και έτσι πρόκειται για µία µετατόπιση από τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας.
Εδώ καταθέτουµε τον ισχυρισµό, που θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε παρακάτω,
ότι αυτή η «στρεβλή» προσέγγιση της διαθεµατικότητας ενέχει εκείνα τα στοιχεία
ευελιξίας, που την αντιστοιχίζουν µε τις -περιορισµένες µεν, αλλά διαφοροποιηµένες
ως προς το φορντικό µοντέλο- µορφωτικές ανάγκες της δεύτερης κατηγορίας
εργαζοµένων, που παρουσιάσαµε στην εισαγωγή.
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Στο προηγούµενο (φορντικό) µοντέλο οι ανάγκες για χαµηλής και µεσαίας
ειδίκευσης προσωπικό καλύπτονταν λίγο – πολύ από το παράλληλο δίκτυο της
τεχνικής εκπαίδευσης. Όπως όµως αναφέρει ο Μηλιός (1994), η «αντίφαση» ανάµεσα
στην

ανάγκη

απόκτησης

της

ευρύτερης

δυνατής

γνώσης

(επαγγελµατική

κινητικότητα - παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων) και στην ανάγκη γρήγορης
προσαρµογής στις απαιτήσεις ενός συγκεκριµένου εργασιακού περιβάλλοντος
οξύνεται µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της µικροηλεκτρονικής και των
αυτοµατισµών. Αν σ΄ αυτά προσθέσουµε και την αντίστοιχη αναδιάρθρωση των
ειδικοτήτων των εργαζοµένων, η τεχνική -επαγγελµατική εκπαίδευση, στην
παραδοσιακή της µορφή, δεν επαρκεί πλέον ως µοναδικό µέσο διαχείρισης της
αντίφασης, που πιο πάνω περιγράψαµε. Ακριβώς γιατί ακόµα κι αυτή υστερεί σε
δυνατότητες ευελιξίας σε σχέση µε τις διαµορφούµενες ανάγκες στην αγορά
εργασίας. Κάτι που είναι γνωστό στους συντάκτες του ΛΒ όταν διατυπώνουν µε
σχεδόν δραµατικό τρόπο πως:
η εφαρµογή περισσότερο ευέλικτων και ανοιχτών συστηµάτων κατάρτισης και η ανάπτυξη
των ικανοτήτων προσαρµογής των ατόµων θα είναι όντως όλο και πιο απαραίτητες
συγχρόνως στις επιχειρήσεις, καθώς και στα ίδια τα άτοµα, µια σηµαντική αναλογία των
οποίων κινδυνεύει να αλλάξει τέσσερις ή πέντε φορές επαγγελµατική δραστηριότητα στη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής.

Στην

πράξη

αυτό

οδηγεί

σύµφωνα

µε

τον

Kαββαδία

(www.alfavita.gr/artra/artro54.html) στην κατάργηση της τεχνικής εκπαίδευσης
(τουλάχιστο ως προς το ουσιαστικό του όρου) και στην προώθηση της στενής
ειδίκευσης και κατάρτισης µε στόχο τη δηµιουργία «απασχολήσιµων» και όχι
ανθρώπων µε πολύπλευρες γνώσεις και κριτική σκέψη, για να µπορούν να
ανταποκριθούν στις άµεσες και συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς για µια ορισµένη
περίοδο. Αυτή, όµως, αχρηστεύεται αργά ή γρήγορα από τις εξελίξεις στην παραγωγή
και οδηγεί σε φαύλο κύκλο: κατάρτιση-«απασχόληση»-ανεργία-επανακατάρτιση. Οι
δεξιότητες, όµως, για τη διαρκή επανακατάρτιση δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν
στο επίπεδο των «συστηµάτων κατάρτισης». Έτσι πεδίο ανάπτυξής τους γίνεται η
υποχρεωτική εκπαίδευση και σ’ αυτές αποσκοπούν τελικά όλες οι εκπαιδευτικές
προτεραιότητες της αναπροσαρµογής του συστήµατος, όπως η «διαθεµατική
προσέγγιση», η «εκµάθηση της µάθησης» και η «δια βίου µάθηση». Και –παρά τη
ρητορική αναγωγή στις «ρυθµιστικές αρχές», που προαναφέραµε- όλες προσφέρονται

272

υποβαθµισµένες (αν όχι υποθηκευµένες) για την πλειοψηφία των µαθητών: Η
«διαθεµατικότητα» ως στρεβλή διεπιστηµονικότητα (όπως θα διαπιστώσουµε
παρακάτω), η «µάθηση» ως δεξιότητα πρόσκτησης γνώσεων µε τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στην εισαγωγή και η «δια βίου µάθηση» ως εξουθενωτικό κυνήγι
πιστοποιήσεων θραυσµατοποιηµένης επανακατάρτισης.
3. Ο «διαθεµατικός» εµπλουτισµός στο πλαίσιο της αναπροσαρµογής
Θα προσπαθήσουµε τώρα να εξετάσουµε τα γενικά χαρακτηριστικά της
εκπαιδευτικής αναπροσαρµογής στο εσωτερικό της οποίας εντάσσεται και η
«διαθεµατική» προσέγγιση της γνώσης. Κάτι που αισθάνεται την ανάγκη να
επισηµάνει ο πρόεδρος του ΠΙ, όταν αναφέρει ότι η ένταξή της στην ελληνική
εκπαίδευση «βρίσκεται σε αρµονία µε τους στόχους του Συµβουλίου Υπουργών
Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης» (Αλαχιώτης, 2001).
Ποιος

είναι,

λοιπόν,

ο

γενικός

εκπαιδευτικός

χαρακτήρας

αυτής

της

αναπροσαρµογής; Από όσα µέχρι τώρα αναφέρθηκαν για τις αναγκαιότητες που
οδήγησαν στον επανασχεδιασµό των βασικών αρχών της εκπαιδευτικής πολιτικής,
µπορούµε κατ΄ αρχάς να τις εντάξουµε (τις αρχές) στη θεωρία της «κοινωνικής
αποτελεσµατικότητας». Σύµφωνα µε τον Φλουρή (1983) η βασική προτεραιότητα σ΄
αυτή τη θεωρία συνίσταται στον καθορισµό των αναγκών της κοινωνίας, που η
εκπαίδευση καλείται να ικανοποιήσει. Ό,τι ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας
ονοµάζεται τελικός στόχος του προγράµµατος. Σ’ αυτό το πλαίσιο η µάθηση γίνεται
αντιληπτή ως αλλαγή της ανθρώπινης συµπεριφοράς µέσα από την ανάπτυξη των
δυνατοτήτων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των κοινωνικών
αναγκών. Η αξιολόγηση, τέλος, στηρίζεται στις παραδεκτές κανονιστικές νόρµες µε
βάση τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα εκτέλεσης των συγκεκριµένων δεξιοτήτων,
που χρειάζεται η κοινωνία.
Αλλά , πώς γίνονται αντιληπτές «οι ανάγκες της κοινωνίας», µέσα στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης «ιδεολογικής ηγεµονίας» (που προαναφέρθηκε νωρίτερα); Μια
πρώτη, αλλά σαφής απάντηση περιέχεται στο ΛΒ (1996) για το οποίο προ πολλού
πλέον «ο καθένας µας έχει πεισθεί για την ανάγκη σχεδιασµού στρατηγικών
εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στην αγορά και απασχόληση:
απόδειξη το τέλος των µεγάλων ιδεολογικών διαφωνιών για τους σκοπούς της
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εκπαίδευσης». Βασική αλλαγή για την οποία «ο καθένας µας είναι πεπεισµένος» είναι
το ξεπέρασµα των «ιδεολογικών και πολιτισµικών φραγµών που χώριζαν την
εκπαίδευση από τις επιχειρήσεις». Είναι, νοµίζουµε, περισσότερο από σαφές: οι
ανάγκες της κοινωνίας ταυτίζονται µε τις ανάγκες της αγοράς και τα εκπαιδευτικά
µέσα για την ικανοποίησή τους θα πρέπει να αναζητηθούν στην απόκτηση των
απαραίτητων για την απασχόληση δεξιοτήτων και τη σύνδεση του σχολείου µε την
επιχείρηση.
Αυτός ο ξεκάθαρος προσανατολισµός προς την «αγορά» ισχυροποιεί ακόµη
περισσότερο την άποψη του Αλεξίου (2005α)

ότι οι γνώσεις της εκπαιδευτικής

αναπροσαρµογής αναφέρονται «στις συγκεκριµένες γνώσεις που αυτή τη στιγµή
ενδεχοµένως χρειάζεται η αγορά, δηλαδή γνώσεις που µπορούν να συσκευαστούν».
Έτσι, λοιπόν, ισχυριζόµαστε, ότι θα πρέπει να γίνουν κατανοητές και οι «γενικές
γνώσεις»,

που

η

απόκτησή

τους

καταγράφεται

ως

προτεραιότητα

του

«µεταφορντικού» σχολείου. Και σ΄ αυτό το πλαίσιο νοηµατοδοτείται και η έτερη
προτεραιότητα των σχεδιαστών αυτού του σχολείου: η «εκµάθηση της µάθησης».
Σύµφωνα µε τους Θεριανό, Κάτσικα & Φατούρου |8| και αυτή η «προτεραιότητα»
γίνεται αντιληπτή στη βάση της εργαλειακής λογικής. Έτσι το ζητούµενο για τη
µορφωτική αντίληψη της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης δεν είναι η σύνθεση των
γνώσεων, η κατανόηση της κοινωνίας και του κόσµου, πολύ περισσότερο δεν είναι η
ανάπτυξη δυνατοτήτων για την αλλαγή της κοινωνίας. Το ζητούµενο στην ανάπτυξη
της

«εκµάθησης

της

µάθησης»,

εντοπίζεται

στην

επιλεκτική

αξιοποίηση

τεµαχισµένων γνώσεων σε συνθήκες εργασίας που αλλάζουν. Μιλάµε για την
εξοικείωση του µαθητή µε δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας, τον
εφοδιασµό του µε ένα «κουτί πρώτων βοηθειών» γεµάτο από βασικές γνώσεις /
δεξιότητες µε τις οποίες θα βγει στην αγορά εργασίας. Για την επίσηµη εκπαιδευτική
ρητορική ικανός για το µέλλον είναι όποιος είναι σε θέση να αναζητήσει µέσα στην
πληµµύρα των πληροφοριών, που πέφτει επάνω του, εκείνη που έχει σηµασία γι’
αυτόν και όποιος µπορεί να υπηρετήσει τις συσκευές τις αναγκαίες για τη δηµιουργία
πληροφοριών.
Και οι τρεις συγγραφείς καταλήγουν µε τη διαπίστωση πως τελικά ο υπερτονισµός
του «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» αποσυνδεδεµένος από το «τι και για ποιο σκοπό
µαθαίνω», αποσπασµένος από τα περιεχόµενα της διδασκαλίας – µάθησης αποτελεί
µια φανερή υποτίµηση της ουσίας της µόρφωσης (Θεριανός, Κάτσικας & Φατούρου,
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ο.π.).
Αλλά και στον τοµέα της αξιολόγησης, θεωρούµε ότι οι εκπαιδευτικές
αναδιαρθρώσεις

προσιδιάζουν

πλήρως

στο

σχολείο

της

«κοινωνικής

αποτελεσµατικότητας», που περιγράψαµε νωρίτερα. Σύµφωνα µε µια «προωθηµένη»
αντίληψη των Γκρο & Μπουρντιέ (1998) οι επιµέρους εξετάσεις πρέπει να
καταργηθούν και να αντικατασταθούν από µια τελική εξέταση που θα αποσκοπεί στο
να µετρηθεί η ικανότητα του µαθητή που αξιοποιεί τις γνώσεις σε ένα περιβάλλον
ολότελα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τις απέκτησε. Στις πειραµατικές
επιστήµες, για παράδειγµα, τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε πρακτικές δοκιµές που θα
επιτρέπουν να αξιολογηθεί η επινοητικότητα, η κριτική και η «πρακτική» αίσθηση
του µαθητή. Ως προς το τι θα ελέγχεται, η σχετική πρόταση των δύο συγγραφέων
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το τι αξιολογείται στο διαγωνισµό PISA, που
σύµφωνα µε τους Θεριανό, Κάτσικα & Φατούρου (ο.π.) εντοπίζεται κυρίως σε
µεθόδους επίλυσης πρακτικών προβληµάτων στα Μαθηµατικά, ενώ στις Φυσικές
επιστήµες όχι στο «γιατί» αλλά στο «πώς» του φαινοµένου. (Αντίστοιχα η Γλώσσα το τρίτο πεδίο εξέτασης του διαγωνισµού- αντιµετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά ως
εργαλείο λειτουργιστικής

επικοινωνίας, πάντα κατά τους συγκεκριµένους

συγγραφείς).
Η κάπως εκτενέστερη επιµονή µας στο συγκεκριµένο παγκόσµιο διαγωνισµό
οφείλεται στο ότι κατά την άποψή µας η ύπαρξη και αναβάθµισή του, καταδεικνύει
ότι δίπλα στις ρητορικές περί διαθεµατικότητας, ανάδειξης των ενδιαφερόντων και
ανάπτυξης της οµαδικότητας και αλληλοβοήθειας των µαθητών (Ματσαγγούρας,
ο.π.), γιγαντώνονται µηχανισµοί αξιολόγησης µε παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα, που
προωθούν τον ανταγωνισµό και την κατηγοριοποίηση όχι µόνο των µεµονωµένων
µαθητών, αλλά ολόκληρων εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων. Και όλα αυτά µε
την αξιολόγηση

τεµαχισµένων κατά γνωστικό

αντικείµενο

γνώσεων,

που

χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να τυποποιηθούν, ποσοτικοποιηθούν και
εντέλει «συσκευαστούν».
Το τεστ του PISA (Program for International Student Assessment, ∆ιεθνές
Πρόγραµµα Μαθητικής Αξιολόγησης) του OOΣA αποτελεί µία διεθνή διαδικασία
αξιολόγησης της «αποδοτικότητας» των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων και
πραγµατοποιείται ανά τριετία. Η χώρα µας έχει λάβει µέρος τις τέσσερις τελευταίες
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φορές µε «απογοητευτικά» -κυρίως για τον Τύπο- αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε το
Θεριανό |9| η εµπλοκή, τα τελευταία χρόνια, διεθνών οργανισµών σε τέτοιου είδους
εξεταστικές δοκιµασίες «ρυµουλκούν» ακόµη και τα λίγα εκπαιδευτικά συστήµατα
που «αντιστέκονται» στις εξετάσεις και τα multiple choice σε αυτόν τον τρόπο
αξιολόγησης. Παράλληλα, νοµιµοποιούν στον κοινό νου ότι «αποτελεσµατικό
σχολείο είναι αυτό που βοηθά καλύτερα τον µαθητή να επιτύχει υψηλές βαθµολογίες
στις εξετάσεις». Έτσι, ένας τρόπος αξιολόγησης του σχολείου που παραπέµπει σε
συγκεκριµένες µορφές οργάνωσης του σχολείου και παροχής συγκεκριµένης γνώσης
διεθνοποιείται και «φαντάζει» ως το εκπαιδευτικό πρότυπο που πρέπει να
ακολουθήσουν όλες οι χώρες (Θεριανός |10|).
Αλλά «ΟΟΣΑ», «αξιολόγηση» και «ελληνική εκπαίδευση» συγκροτούν µια αρκετά
παλιότερη σχέση . Έτσι την περίοδο 1994-1996 συντάσσεται και δηµοσιοποιείται η
έκθεση των εµπειρογνωµόνων του διεθνούς Οργανισµού για την εκπαίδευση στην
Ελλάδα. Εκεί στο κεφάλαιο µε τίτλο «Η βελτίωση της ποιότητας» γράφουν για την
επετηρίδα: «Ο κύριος πόρος στην εκπαίδευση, εκτός από τους ίδιους τους µαθητές,
είναι οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί πρέπει να προσλαµβάνονται και να προάγονται
επιλεκτικά και όχι κατά αρχαιότητα…» και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών:
«Η αξιολόγηση του έργου είναι απαραίτητη, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη
ποιότητα µέσα από την εξωτερική επιτήρηση και την αυτοκριτική». Σε άλλο σηµείο
της έκθεσης αναφέρονται στην αξιολόγηση των µαθητών: «Πρέπει να καθιερωθεί
µέσα στο ίδιο το λύκειο ο ρόλος της αξιολόγησης των σπουδών και της εκτίµησης της
απόδοσης» (ΟΟΣΑ, 1996).
Την αµέσως επόµενη χρονιά ψηφίζεται µες στο κατακαλόκαιρο ο νόµος 2525/97 στον
οποίο προβλέπεται η αξιολόγηση των µαθητών σε εθνικές και νοµαρχιακές εξετάσεις
σε σταθµισµένα «αντικειµενικά» τεστ, εντατικοποιούνται οι εξεταστικές διαδικασίες
στο Λύκειο, θεσµίζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µε βάση την πυραµιδική
δοµή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και ο διορισµός τους µετά από εξετάσεις, καθώς
και ο έλεγχος των επιδόσεων των σχολικών µονάδων. Σύµφωνα µε τους Μπαρτζίδη
& Χοντολίδου (2002), όλα αυτά συνιστούν µία καταφανή προσπάθεια ενδυνάµωσης
του ελεγκτικού µηχανισµού στο χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει την
"ποιότητα" και την "αποτελεσµατικότητα" της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα είναι σαφής
η φιλελεύθερη κατεύθυνση των µέτρων αυτών και, τις περισσότερες φορές, ο λόγος
που τα υποστηρίζει είναι ξεκάθαρα ο λόγος του φιλελευθερισµού. Για το Γρόλλιο
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(2001) αυτός ο συνδυασµός φιλελεύθερης κατεύθυνσης και έντασης του κοινωνικού
και πολιτικού ελέγχου τον οποίο ασκεί η κεντρική κρατική εξουσία στην εκπαίδευση
ανάγεται στη νεοφιλελεύθερη - νεοσυντηρητική λογική που επικράτησε κυρίως στις
αγγλοσαξονικές χώρες κατά τη δεκαετία του 1980. Ενδεικτικό των συνεπειών της
εκπαιδευτικής «µεταρρύθµισης» για τους µαθητές είναι το γεγονός ότι µετά την
πρώτη τριετία εφαρµογής της από τους 120.000 περίπου µαθητές που αποφοίτησαν
από τη Γ' Γυµνασίου, περίπου 68.000 κατάφεραν να πάρουν απολυτήριο Λυκείου,
εκτοξεύοντας

το

ποσοστό

διαρροής

στο

42,69%

(Kαββαδίας,

http:

//

www.alfavita.gr/artra/artro54.html).
4. Η «διαθεµατική» αναπαραγωγή
Σ΄ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εισαγωγή της «διαθεµατικής» προσέγγισης στην
ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, για την εξέταση της οποίας θα στηριχτούµε
σε θεσµικά κείµενα των υπεύθυνων του «έργου» και σε θεωρητικές κριτικές τους,
καθώς (αναλαµβάνουµε το ρίσκο να ισχυριστούµε) δεν υπάρχει ούτε µία µελέτη
κριτικής αποτίµησης της µέχρι τώρα εφαρµογής της, που να βασίζεται σε εµπειρικά
δεδοµένα.
Όσο αφορά στα «τυπικά» χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης «καινοτοµίας»
σύµφωνα µε το ΥΠΕΠΘ, στο νέο πρόγραµµα, η διαθεµατική προσέγγιση υλοποιείται
µέσω α) των «διαθεµατικών δραστηριοτήτων» που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
της διδασκαλίας κάθε θεµατικής ενότητας των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων (οι
«διαθεµατικές δραστηριότητες» διευκολύνονται από την ύπαρξη στα διδακτικά
βιβλία θεµελιωδών εννοιών των διαφόρων επιστηµών οι οποίες µπορούν να
αποτελέσουν

βασικούς

κρίκους

οριζόντιας

διασύνδεσης

των

γνωστικών

αντικειµένων), β) της παράλληλης ή διαδοχικής διδασκαλίας των θεµελιωδών
(«διαθεµατικών») εννοιών γ) των «διαθεµατικών εργασιών» µε διαφορετικά θέµατα
και περιεχόµενο που λειτουργούν συµπληρωµατικά και εναλλακτικά µε τις
«διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται το 10% περίπου του
διδακτικού χρόνου, δ) της συγκρότησης ενιαίων ανεξάρτητων «διαθεµατικών
διδακτικών αντικειµένων/ µαθηµάτων» (π.χ. Μελέτη του Περιβάλλοντος, Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή, Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο) και ε) της ευέλικτης ζώνης,
διάρκειας τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως (και µεγαλύτερης
διάρκειας στις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού) όπου πραγµατοποιούνται διαθεµατικές

277

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας (ΥΠΕΠΘ - ΠΙ, 2002). Το «νέο πρόγραµµα», στο
οποίο αναφέρεται στο κείµενο, είναι προφανώς το ∆ΕΠΠΣ, για στους στόχους του
οποίου διαβάζουµε στο παρακάτω (επίσης θεσµικό) κείµενο «Οδηγός...» |11|: «Το
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), στοχεύει στην
καλύτερη και ισόρροπη κατανοµή της ύλης ανά τάξη, όσο και στην εφικτή
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης» (ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, 2001).
Μια πρώτη αλλά πολύ σηµαντική παρατήρηση στα παραπάνω έχει να κάνει µε το ότι
η διαθεµατική προσέγγιση του πρώτου κειµένου

καταλήγει να γίνει «εφικτή

διαθεµατικότητα» στο δεύτερο. Μια «εφικτότητα», που αποτυπώνεται τόσο στο
«10% περίπου του διδακτικού χρόνου», που προβλέπεται

για τις «διαθεµατικές

εργασίες» στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε θεµατικής ενότητας των επιµέρους
γνωστικών αντικειµένων, όσο και στον περιορισµένο αριθµό ωρών που παρέχεται
από το πρόγραµµα του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου για τις αντίστοιχες ευέλικτες
ζώνες. Στις τρεις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού δίνονται 4 ώρες (σε σύνολο 25 - 28),
στην τετάρτη 3 και στις δύο τελευταίες τάξεις 2 (σε σύνολο 30) εβδοµαδιαίως
(Οδηγίες, ο.π.). Στο Γυµνάσιο δίνονται δύο ώρες. (Σήµερα αυτές οι ώρες έχουν
µειωθεί ακόµη περισσότερο).
Η σηµαντικότητα της παραπάνω παρατήρησης έγκειται στον καθορισµό της σχέσης
ανάµεσα στο παραδοσιακό και ακαδηµαϊκά προσανατολισµένο πρόγραµµα και στην
«διαθεµατική προσέγγισή» του. Όπως επισηµαίνει και ο Ρέππας |12| είναι φανερό ότι
το πρώτο διατηρεί την απόλυτη κυριαρχία του και ποσοτικά από την άποψη του
συνολικού διδακτικού χρόνου αλλά και ποιοτικά, αφού σ΄ αυτό στηρίζεται η απόκτηση
του απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου των µαθητών. Σαφώς εδώ στενεύει και το
πεδίο της όποιας «διαθεµατικότητας», αφού περιορίζεται στη διαχείριση - κατεργασία
της µε τον ακαδηµαϊκό – παραδοσιακό τρόπο αποκτηθείσας σχολικής γνώσης.
Παράλληλα έχουν εγερθεί σοβαρότατες αµφισβητήσεις για το κατά πόσο η έννοια της
«διαθεµατικότητας» -έτσι όπως προσεγγίζεται στο ∆ΕΠΠΣ και τα συνοδευτικά
κείµενα του ΥΠΕΠΘ και του ΠΙ- ανταποκρίνεται στο επιστηµολογικό της
περιεχόµενο. Σηµαντικότατη συµβολή σ΄ αυτό φέρεται να έχει ο Γρόλλιος, γι΄ αυτό
και θα αναφερθούµε λίγο εκτενέστερα στην προσέγγισή του. Ο συγκεκριµένος
συγγραφέας για να τεκµηριώσει ιστορικά τη διάκριση «διαθεµατικότητας» και
«διεπιστηµονικότηας» προσφεύγει στη θεώρηση του Beane (1997), σύµφωνα µε την
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οποία ενώ η διαθεµατική αρχίζει και τελειώνει µε το πρόβληµα και το θέµα, η
διεπιστηµονική αντίθετα (όπως και το µοντέλο των χωριστών µαθηµάτων) αρχίζει και
τελειώνει µε το περιεχόµενο και τις ικανότητες που θεµελιώνονται στα µαθήµατα, γι’
αυτό το λόγο δεν απέχει πολύ από την προσέγγιση που βασίζεται στα χωριστά
µαθήµατα. Αυτά τα διαφορετικά οργανωτικά κέντρα πλαισιώνουν τη γνώση και της
δίνουν διαφορετικό σηµαντικό σκοπό (Γρόλλιος, 2003). Με βάση αυτή τη διάκριση
καταλήγει πως είναι εύκολο να συµπεράνουµε ότι το ∆ΕΠΠΣ δεν είναι διαθεµατικό.
Όχι µόνο γιατί θεµελιώνεται σε χωριστά µαθήµατα αλλά και γιατί η πλειοψηφία των
τρόπων µε τους οποίους οι συγγραφείς του ισχυρίζονται ότι υλοποιείται η
διαθεµατική προσέγγιση είναι ορθό να χαρακτηριστούν διεπιστηµονικοί τρόποι
συσχέτισης της γνώσης. Στη βάση αυτής της κριτικής οι τέσσερις πρώτες
περιπτώσεις, που

στο κείµενο του ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (που προτάχθηκε σ΄ αυτή την

ενότητα) αναφέρονται ως εφαρµογές της διαθεµατικής προσέγγισης, είναι ορθότερο
να καταχωρηθούν ως εφαρµογές µορφών διεπιστηµονικότητας.
Το συµπέρασµα που αναδύεται είναι, ότι για το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του
προγράµµατος η µετατόπιση στην προσέγγιση της ύλης είναι εξαιρετικά
περιορισµένη. Στο βαθµό, λοιπόν που οι «παραδοσιακές» µορφές έχουν κατηγορηθεί
για «πολυκερµατισµό» και «γνωσιακή και κοινωνική αναπαραγωγικότητα» (βλ.
προηγούµενη παραποµπή στον Ματσαγγούρα), είναι προφανές ότι παραπλήσια
αποτελέσµατα πρέπει να αναµένονται και µε την εφαρµογή των νέων προγραµµάτων.
Οι όποιες, µικρές, διαφοροποιήσεις θα πρέπει µάλλον να αναζητηθούν στον τρόπο,
που ο «πολυκερµατισµός» και η «αναπαραγωγικότητα» προωθούνται µέσα από το
∆ΕΠΠΣ, πιθανότατα σε αντιστοίχιση µε τις διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της
εργασίας (όπως θα προσπαθήσουµε εντέλει να αποδείξουµε).
4.1 Ευέλικτη Ζώνη και Αναβαθµισµένη Αναπαραγωγή
Η µόνη, τελικά, από τις καινοτοµίες του ∆ΕΠΠΣ που µπορεί να θεωρηθεί ότι προωθεί
τη διαθεµατική προσέγγιση είναι η ευέλικτη ζώνη. Κάτι στο οποίο συµφωνούν και οι
Γρόλλιος & Λιάµπας, (2001), προσθέτοντας, όµως ότι η εφαρµογή της δεν αλλάζει
ουσιαστικά την προτεραιότητα στα µαθήµατα του ∆ηµοτικού τα οποία από πολλούς
(νεοφιλελεύθερους και συντηρητικούς) αποκαλούνται "βασικά", δηλαδή τη γλώσσα
και στα µαθηµατικά. Αντίθετα, ειδικά στις µικρότερες τάξεις, ενισχύει αυτή την
προτεραιότητα αφαιρώντας αναλογικά µεγάλο αριθµό ωρών αισθητικής αγωγής.
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Πέρα, όµως, από τις εξαιρετικά λίγες ώρες που προβλέπονται για την εφαρµογή της, η
ευέλικτη ζώνη προσλαµβάνει ένα συµπληρωµατικό και δευτερεύοντα ρόλο συνολικά,
ακριβώς γιατί περιορίζεται στο να προσφέρει διαθεµατικές προεκτάσεις στην ήδη
αποκτηθείσα πραγµατολογική γνώση (Ρέππας ο.π.). Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, η
ευέλικτη ζώνη δεν λειτουργεί αφετηριακά για την πρόσληψη των βασικών γνώσεων,
αλλά κατά κύριο λόγο ως επιστέγασµα, δηλαδή, ανασύνθεση αυτής της «ήδη
αποκτηθείσας πραγµατολογικής γνώσης».

Ακόµα, όµως και έτσι -ή, καλύτερα,

ακριβώς επειδή εφαρµόζεται έτσι- και αυτή η «καινοτοµία» δεν είναι άµοιρη
«αναπαραγωγικών» συνεπειών (όπως θα προσπαθήσουµε να καταδείξουµε ευθύς
αµέσως).
Στο σηµείο αυτό θα επισηµάνουµε την εµφάνιση µιας αντίφασης: Όπως έχει
διατυπωθεί από τον Bernstein (1989) η σχετική θέση κύρους (status) ενός
«περιεχοµένου» στο πρόγραµµα καθορίζεται ουσιαστικά από τις χρονικές µονάδες
που του αποδίδονται και τον χαρακτηρισµό του ως υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Σ’
αυτή τη βάση τόσο ο µικρός αριθµός ωρών που προβλέπονται, όσο και ο εν πολλοίς
προαιρετικός |13| χαρακτήρας της ΕΖ την τοποθετούν πολύ χαµηλά στην ιεραρχία του
κύρους στο εσωτερικό του προγράµµατος. Θέση, όµως, που απάδει πλήρως µε τον
όγκο υλικού που έχει εκδοθεί, της διανοητικής εργασίας που έχει απαιτηθεί, του
µελανιού που έχει χυθεί, των σεµιναρίων που έχουν οργανωθεί και τέλος των
χρηµάτων που έχουν διατεθεί (σε εποχές σκληρών περικοπών, ειδικά στην
εκπαίδευση µάλιστα). Πιθανότατα η απάντηση θα µπορούσε να αναζητηθεί στο
ιδιαίτερα σηµαντικό φορτίο προσδοκιών που επενδύονται στην εφαρµογή της.
Σύµφωνα µε τον «Οδηγό...» (ΥΠΕΠΘ–ΠΙ, ο.π.) η ΕΖ επιδιώκεται να επιτελέσει διπλό
σκοπό: «πρώτον, να αντισταθµίσει την ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον
πολυκατακερµατισµό του παραδοσιακού σχολείου και, δεύτερον, να διαποτίσει σιγά
– σιγά µε τις αρχές της και τις πρακτικές της την καθηµερινή διδακτική πράξη». Με
µία διαφορετική διατύπωση θα ισχυριζόµασταν ότι το µοντέλο της ΕΖ ενέχει θέση
«ρυθµιστικής αρχής» (όπως προσεγγίσαµε τον όρο στην εισαγωγή) στη συνολική
«διαθεµατική» προσέγγιση, που µε τη σειρά της συνιστά τον «κυρίαρχο τύπο» στο
συνολικό προσανατολισµό της εκπαιδευτικής αναπροσαρµογής –σε ρητορικό,
τουλάχιστο, επίπεδο.
Εντάσσοντας το όλο ζήτηµα στα γενικά χαρακτηριστικά της αναπροσαρµογής, που
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περιγράψαµε στην αντίστοιχη ενότητα, και εστιάζοντας στο πεδίο της σχολικής τάξης
|14| θα ισχυριζόµασταν ότι οι διακυµάνσεις κύρους

της συγκεκριµένης

«καινοτοµίας» εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη θέση του κάθε µαθητή στην
ιεραρχία της αξιολόγησης της σχολικής του επίδοσης. Στο εξετασιοκεντρικό σχολείο,
που ο κατανεµητικός του ρόλος µέσω της µέτρησης της επίδοσης ενισχύεται (όπως
είδαµε στην προηγούµενη ενότητα), τα «χρώµατα και αρώµατα» (Οδηγός..., οπ) είναι
µόνο για τους µαθητές που έχουν απαλλαγεί από το άχθος του καθηµερινού πολέµου
στη «µεθόριο της σχολικής αποτυχίας» |15| (Καραγιάννη, 2009).
Ακριβώς επειδή (όπως προαναφέρθηκε) η ΕΖ στο υπάρχον σύστηµα συνιστά µια
διαδικασία «ανασύνθεσης της ήδη αποκτηθείσας πραγµατολογικής γνώσης», σ΄ αυτή
τη µαθησιακή διαδικασία αναβαθµισµένου κύρους µπορούν να µετέχουν οι µαθητές
ανάλογα µε το βαθµό που έχουν προσλάβει τις απαραίτητες πραγµατολογικές γνώσεις
µε τον λίγο – πολύ «παραδοσιακό»τρόπο, που αυτές συνεχίζουν να προσφέρονται.
Όµως ακριβώς επειδή σύµφωνα µε τον «Οδηγό...» (ο.π.) η ΕΖ «στηρίζεται στα
ενδιαφέροντα του µαθητή» και υλοποιείται µε «οµαδική εργασία», εντός της οποίας
«ενθαρρύνεται η διαφοροποιηµένη ατοµική έκφραση και δεξιότητα» αναπαράγει σε
ένα ανώτερο επίπεδο το ιδεολόγηµα «των ίσων ευκαιριών τερµατισµού σε µαθητές
που εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες». Όπου εδώ ως «διαφορετικές αφετηρίες»
εννοούνται ακριβώς οι ίδιες που έχουν επισηµανθεί και για το «παραδοσιακό»
σχολείο, αφού, όπως είδαµε οι αρχές και οι µέθοδοι του παραµένουν αναλλοίωτες,
τουλάχιστο στο επίπεδο της πρόσκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Μόνο που εδώ (στην ΕΖ) µέσα από την «οµαδικότητα» και την «αλληλοβοήθεια»
(Οδηγίες, ο.π.) έχουµε –µε ντυρκεµιανή ορολογία -την ενσωµάτωση των ήδη
σχηµατοποιηµένων (ιεραρχικά) διαφορετικών

ικανοτήτων από το επίπεδο της

«µηχανικής αλληλεγγύης» του κλασικού προγράµµατος σε ενός τύπου «οργανική
αλληλεγγύη», που προϋποθέτει ο «ανασυνθετικός» και «συνεργατικός» χαρακτήρας
της ΕΖ. Και όπου, είναι αναµενόµενο, αυτές οι «διαφορετικές ικανότητες» να
αποτυπώνονται σε διαφορετικούς ρόλους και θέσεις κύρους στο εσωτερικό της
οµάδας. Έτσι και οι «προσοντούχοι» µαθητές εθίζονται στην «καθοδήγηση µέσω της
συνεργασίας» και (ίσως σηµαντικότερο) οι µαθητές των «πίσω θρανίων» δεν
«δραπετεύουν»

από

το

σύστηµα

µέσω

του

«αποκλεισµού»

τους,

αλλά

«επανεντάσσονται» σ΄ αυτό, προφανώς µε τους όρους του. Και όλοι µαζί
εξοικειώνονται στο «έθος» της «συν-υπευθυνότητας» κατ΄ αντιστοιχία µε τους
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«κοινωνικούς εταίρους» της «κοινωνίας των πολιτών», ενώ ταυτόχρονα αυτό το
«έθος» επεκτείνεται και στο ρόλο του καθενός στην παραγωγή στα πλαίσια της
οργάνωσης της εργασίας στο «µεταφορντικό» µοντέλο, που περιγράψαµε στην
αντίστοιχη ενότητα. Αναπαράγοντας έτσι πλήρως τη συνολικότερη λειτουργιστική
προσέγγισή του κοινωνικού αποκλεισµού και των προγραµµάτων αντιµετώπισής του,
στο βαθµό που αυτά -σύµφωνα µε τον Αλεξίου (2008)- συνιστούν ένα εγχείρηµα
λειτουργικής ένταξης του πληθυσµού στις παραµέτρους της αστικής-καπιταλιστικής
πραγµατικότητας. Ή για να το πούµε διαφορετικά, παραφράζοντας τον Triandis
(1997):
Η “συν-υπευθυνότητα” ατόµων µε άνισο µαθητικό κύρος, µε µη ταυτισµένες εκπαιδευτικές
προσδοκίες, η “συνεργασία” ατόµων µε πολύ διαφορετικές προσλήψεις του σχολείου και της
θέσης τους σ΄ αυτό και η “οµαδοποίηση” κάτω από συνθήκες αποτυχίας, ανησυχίας ή θλίψης,
µπορεί όλες αυτές να οδηγήσουν σε ένταση της αναπαραγωγικής “εγχάραξης” του
εκπαιδευτικού συστήµατος.

Στο βαθµό που τα παραπάνω ισχύουν, ένας βασικός στόχος της ΕΖ, αυτός της
«εξοικείωσης µε τη συνεργασία και την κατανοµή ρόλων στο πλαίσιο της οµάδας»,
θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε την «εξοικείωση µε τη συνεργασία και την κατανοµή
ρόλων στο πλαίσιο της οργάνωσης της εργασίας στο µεταφορντισµό». (Έστω και αν
υποθέσουµε ότι κάτι τέτοιο δε βρισκόταν στις προθέσεις των σχεδιαστών της ή
µάλλον δεν βρίσκεται στις προθέσεις των εκπαιδευτικών «καλής θέλησης» που
αφορµώντας από έναν παιδοκεντρικό ροµαντισµό «πέφτουν µε τα µούτρα» στα
«καινοτόµα προγράµµατα» µε τον ενθουσιασµό του/της εθελοντή /τριας των ΜΚΟ,
πιστεύοντας ότι προσφέρουν µια «ανακούφιση» από τη µονόχνοτη εκπαιδευτική
πραγµατικότητα και -γιατί όχι- «σώζοντας την εκπαιδευτική ψυχή τους»).
4.1.1. Προσφεύγοντας στον Bernstein
Ο λόγος που κλείνουµε την εργασία µε µια τόσο εκτενή αναφορά στον Bernstein
έγκειται στο ότι αναγνωρίζεται ευρύτατα (σχεδόν χωρίς αµφισβήτηση) η συνεισφορά
του στη θεωρητική εξέταση των Αναλυτικών Προγραµµάτων (ΑΠ) και ιδιαίτερα από
µια σκοπιά που ενδιαφέρει άµεσα την παρούσα εργασία. ∆ηλαδή της προσέγγισης
των ΑΠ ως «ανοιχτών» ή «κλειστών» κωδίκων. Οι όποιες κριτικές επισηµάνσεις µας
στην παρουσίαση, που ακολουθεί, γίνονται σε µια προσπάθεια σύνδεσης της
ανάλυσης του Βρετανού θεωρητικού µε τους ιδιαίτερους στόχους αυτής της εργασίας.
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(Όλα τα αποσπάσµατα σε εισαγωγικά χωρίς άλλη παραποµπή είναι από το Bernstein,
1989). Ειδικότερα εστιάζουµε σε δύο παραµέτρους της ανάλυσης του συγκεκριµένου
συγγραφέα:
1) Στη συσχέτιση εκπαιδευτικών κωδίκων και κοινωνικού ελέγχου.
2) Στην εξέταση των αιτίων µετάβασης από έναν εκπαιδευτικό κώδικα σε έναν άλλο.
Για την κατανόηση της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι αναγκαία δύο θεωρητικά
προαπαιτούµενα, που έχει επεξεργαστεί ο ίδιος ο συγγραφέας σε άλλο σηµείο του
έργου του:
1)

Η διάκριση των αναλυτικών προγραµµάτων σε δύο τύπους: «συλλογής» και

«συγχωνευµένου» (integrated). Εστιάζοντας στη σχέση µεταξύ των περιεχοµένων
ανάλογα µε τη µόνωση µεταξύ τους, ο συγγραφέας θεωρεί πως έχουµε «κλειστή»
σχέση αν το σύνορο µεταξύ των περιεχοµένων είναι ευκρινές και «ανοιχτή» αν το
σύνορο είναι θολό. Στη βάση αυτής της διάκρισης ορίζει δύο τύπους ΑΠ: α)
«συλλογής» όπου τα περιεχόµενα βρίσκονται σε µια «κλειστή» σχέση µεταξύ τους
(εδώ εντάσσεται το «παραδοσιακό» ΑΠ) και β) «συγχωνευµένο» όπου τα περιεχόµενα
βρίσκονται σε µια «ανοιχτή» σχέση µεταξύ τους και δεν ακολουθούν δικούς τους
ξεχωριστούς δρόµους (εδώ εντάσσεται το «∆ιαθεµατικό»).
2)

Η εδραίωση στη βάση της παραπάνω διάκρισης ενός γενικότερου συνόλου

εννοιών: «ταξινόµηση» (classification) και «περιχάραξη» (framing). «Η ταξινόµηση
αναφέρεται στο βαθµό της διαφύλαξης συνόρων µεταξύ των περιεχοµένων». Μ’ αυτή
την έννοια µας «δίνει τη βασική δοµή του συστήµατος µηνυµάτων που συνιστά το
ΑΠ (ως συστήµατος διαίρεσης εργασίας της εκπαιδευτικής γνώσης)». Η έννοια της
«περιχάραξης» χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του συστήµατος µηνυµάτων
που συνιστά η παιδαγωγική (ως το πλαίσιο µέσα στο οποίο η γνώση µεταδίδεται και
προσλαµβάνεται) και αναφέρεται στη συγκεκριµένη παιδαγωγική σχέση µεταξύ
διδάσκοντος και διδασκοµένου. Εποµένως «η περιχάραξη αναφέρεται στο βαθµό
ελέγχου που κατέχουν ο δάσκαλος και ο µαθητής πάνω στην επιλογή, την οργάνωση,
το βηµατισµό και τη χρονική διάταξη της γνώσης που µεταδίδεται και
προσλαµβάνεται στην παιδαγωγική σχέση». Παράλληλα ο συγγραφέας αναφέρεται
και σε µια άλλη µορφή «περιχάραξης» ως συνοριακής σχέσης µεταξύ αυτού που
µπορεί και αυτού που δεν µπορεί να διδαχθεί. «Μπορούµε να θέσουµε το ζήτηµα της
ισχύος του συνόρου, του βαθµού µόνωσης, µεταξύ της καθηµερινής κοινοτικής
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γνώσης του διδάσκοντος και του διδασκοµένου και της εκπαιδευτικής γνώσης». Στο
πλαίσιο της εργασίας µε την έννοια της «περιχάραξης» συνδέονται η ιδεολογική
ηγεµονία και η κοινωνική συναίνεση που αυτή διαµορφώνει, που στο επίπεδο της
εκπαίδευσης αποτυπώνονται µε τις διαδικασίες της αναπαραγωγής και κυρίως µε την
αξιολόγηση και τον έλεγχο της προσαρµογής (διδασκόντων και διδασκοµένων) σ’
αυτές.
Σε σχέση, λοιπόν µε τον κοινωνικό έλεγχο και την κοινωνική τάξη (order) ο
συγγραφέας διαπιστώνει ότι αυτή στους κώδικες συλλογής «απορρέει από την
ιεραρχική φύση των σχέσεων αυθεντίας, από τη συστηµατική διάταξη της
διαφοροποιηµένης γνώσης στο χρόνο και στο χώρο, από µια ρητή, και συνήθως
προβλέψιµη, εξεταστική διαδικασία. Τάξη εσωτερική στο άτοµο δηµιουργείται µέσω
της διαµόρφωσης συγκεκριµένων ταυτοτήτων». Κάτι αντίστοιχο µε την προσέγγιση
των Bowles & Gintis, που προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα Β1). Παρόλα αυτά όµως και
λόγω ακριβώς της ισχυρής «ταξινόµησης», αυτός ο κώδικας «σε επίπεδο αρχών
επιτρέπει πράγµατι στο προσωπικό να πρεσβεύει διαφορετικές ιδεολογίες, διότι οι
συγκρούσεις µπορούν να κρατούνται στο εσωτερικό των διαφόρων µεµονωµένων
ιεραρχιών του». Ταυτόχρονα η ισχυρή «περιχάραξη» και η µόνωση µεταξύ της
κοινοτικής ζωής και της εκπαιδευτικής γνώσης δηµιουργεί περιοχές «ιδιωτικότητας».
Τα πράγµατα γίνονται πιο πολύπλοκα όταν αναφερόµαστε στους «συγχωνευµένους»
κώδικες. Κατ’ αρχάς ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή στο ότι «η ανοικτότητα της
µάθησης στη συγχώνευση µπορεί να παράγει µια κουλτούρα, στην οποία ούτε οι
µαθητές, ούτε το προσωπικό θα έχουν αίσθηση χρόνου, τόπου ή σκοπού». Ίσως εδώ
θα µπορούσαµε να ανιχνεύσουµε µια αντιστοίχιση µε τη «ρευστότητα» των
µεταµοντέρνων θεωρήσεων στην οποία αναφερθήκαµε (βλ. ενότητα Α1).
Σε κάθε περίπτωση για να µπορέσει αυτός ο κώδικας να «λειτουργήσει»
αποτελεσµατικά (εδώ µε την έννοια της «κοινωνικής αποτελεσµατικότητας», που
προαναφέραµε), χρειάζεται σύµφωνα µε το συγγραφέα να ισχύουν τέσσερις
προϋποθέσεις:
α) «Η ηθική βάση των εκπαιδευτικών επιλογών θα πρέπει να είναι µάλλον ρητή από
το αρχικό στάδιο του σχεδιασµού» και για το λόγο αυτό (και άλλους όπως π.χ.
αποδυνάµωση «ταυτότητας») οι συγχωνευµένοι κώδικες «µπορεί να απαιτούν ένα
υψηλό επίπεδο ιδεολογικής συναίνεσης και αυτό µπορεί να επηρεάσει τη στελέχωση
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του προσωπικού». Σε µια τέτοια συναίνεση αναφέρεται και ο Jones (1983, p. 31),
όταν διαπιστώνει ότι ο χαµηλός βαθµός συνειδητοποίησης των υποστηρικτών του
κινήµατος σχετικά µε τον οικονοµικό και πολιτικό ρόλο της εκπαίδευσης στην Αγγλία
ήταν

η

απαραίτητη

προϋπόθεση

για

την

«απο-ριζοσπαστικοποίηση»

της

θεµατολογίας του και την παρουσίασή της ως πλευράς ενός προγράµµατος
εκσυγχρονισµού που άφηνε ανέγγιχτες τις βασικές πλευρές των εκπαιδευτικών
λειτουργιών

(Γρόλλιος,

& Λιάµπας,

2001).

Στο

επίπεδο

της

ελληνικής

πραγµατικότητας, η κατάργηση της επετηρίδας σε συνδυασµό µε τους σχεδιασµούς
περί αποκέντρωσης και εµπλοκής των τοπικών κοινωνιών στη λειτουργία των
σχολείων, µάλλον προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να θεωρηθούν ότι κινούνται.
β) Ενώ «ο κώδικας συλλογής µπορεί να λειτουργήσει και όταν στελεχώνεται από
µέτριους διδάσκοντες, οι συγχωνευµένοι κώδικες απαιτούν πολύ µεγαλύτερες
συνθετικές δυνάµεις, περισσότερη οµοιογένεια και ικανότητα ανοχής και απόλαυσης
της ασάφειας στο επίπεδο της γνώσης και των κοινωνικών σχέσεων».
γ) Επειδή «είναι πολύ πιθανό, επειδή τα κριτήρια αξιολόγησης θα τείνουν να είναι
σχετικά ασθενή, ότι µπορεί να χρειαστεί να συσταθεί ένα σύστηµα επιτροπών
προσωπικού για να δηµιουργηθεί ένα ευαίσθητο σύστηµα ανάδρασης… και κατά
συνέπεια επιτροπές παρακολούθησης και ελέγχου».
Ήδη θεσµοθετούνται στο ελληνικό σχολείο ως επιτροπές «αυτοαξιολόγησης». Και σε κάθε
περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η απαίτηση για γραφειοκρατική συµµόρφωση η οποία
εκφράζεται µε την έγκριση του τριµηνιαίου προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της
ευέλικτης ζώνης από το σχολικό σύµβουλο, συνδέεται µε το αυταρχικό πλαίσιο που διέπει
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (Ν 2525/1997) όπου ο σύµβουλος έχει κυρίαρχο ρόλο,
παρόµοιο µε εκείνον των παλιών επιθεωρητών (Γρόλλιος, & Λιάµπας, 2001).

Επειδή η µορφή αξιολόγησης του κώδικα συλλογής («µια σχετικά αντικειµενική
διαδικασία») είναι µάλλον ακατάλληλη για την περίπτωση του συγχωνευµένου, είναι
πιθανό η αξιολόγηση να παίρνει υπόψη της περισσότερο τις «εσώτερες» ιδιότητες του
διδασκόµενου (προφανώς και του διδάσκοντα). Ή αλλιώς να δοθεί βαρύτητα στη
«σωστή» προδιάθεση. Όµως είναι πιθανότατο «η σωστή προδιάθεση να εκτιµηθεί ως
προς το ταίριασµα ανάµεσα στις προδιαθέσεις του µαθητή (και του δασκάλου, θα
προσθέταµε) και την ισχύουσα ιδεολογία». Εάν αυτό ισχύσει, «ορισµένες νέες
µαθητικές ιδιότητες γίνονται υποψήφιες για απόδοση ετικετών». Επειδή στη
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«συγχώνευση» ένα µεγαλύτερο µέρος του µαθητή / φοιτητή (και δασκάλου) των
σκέψεων, των συναισθηµάτων, των ιδεών του µπορεί να καταστεί δηµόσιο… ένα
µεγαλύτερο µέρος του µαθητή προσφέρεται για έλεγχο». Η συγκεκριµένη διατύπωση
θεωρούµε ότι ενισχύει την άποψη περί ενίσχυσης της αναπαραγωγικής δυνατότητας
στα πλαίσια της εφαρµογής της «διαθεµατικότητας» ειδικά στην ΕΖ (βλ. ενότητες Β
4.1 & 4.1.0.1).
Εξετάζοντας τα αίτια µετάβασης από έναν εκπαιδευτικό κώδικα σε έναν άλλο ο
συγγραφέας αναφέρει ως πρώτο την προσαρµογή και ανταπόκριση στις αλλαγές στη
δοµή της γνώσης. Αυτές συνίστανται ταυτόχρονα «στην αυξανόµενη διαφοροποίηση
της γνώσης στα ανώτερα επίπεδα διανόησης και στη συγχώνευση προηγουµένως
αυτοτελών περιοχών».
Η δεύτερη αιτία που αναφέρεται, ανταποκρίνεται, νοµίζουµε, καλύτερα στις αλλαγές
που συντελούνται σήµερα, όπου «αυξάνει η σηµασία των γενικών αρχών, από τις
οποίες µπορεί να προκύψει µια σειρά διαφορετικών λειτουργιών». Κι αυτό γιατί
«αλλαγές στη διαίρεση της εργασίας δηµιουργούν µια διαφορετική έννοια της
δεξιότητας». Προφανώς προς την κατεύθυνση της ευελιξίας και της ελαστικότητας
όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αποφαίνεται: «Ο εικοστός αιώνας προς το τέλος του
απαιτεί ανθρώπους ελαστικούς αλλά συµµορφωνόµενους». Εύκολα γίνεται αντιληπτό
ότι τα παραπάνω αντανακλώνται (µάλλον ταυτίζονται) στις διακηρύξεις της
κυρίαρχης πολιτικής, που στοχεύουν σε ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις
αλλαγές στον τοµέα της εργασίας. Και η κατεύθυνση αυτών των αλλαγών είναι (όπως
ρητά αναγνωρίζεται σε ΛΒ, «εκπαίδευση 2000»

& εισαγωγική έκθεση του ν.

2525/97, «Οδηγός», Έκθεση του ΟΟΣΑ) η ευελιξία στις µορφές εργασίας και η
ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις. Επίσης ρητά (βλ. στις παραπάνω παραποµπές)
έχει επιλεγεί το σχολείο ως µέσο πολιτικής κοινωνικοποίησης σ’ αυτές τις αλλαγές (σε
ένα συνολικό σύστηµα όπου κυριαρχεί η αντίληψη του «λιγότερου αλλά ισχυρότερουκατασταλτικά- κράτους»). Με τους όρους του Bernstein λιγότερου αλλά ισχυρότερου
«ελέγχου της εξουσίας».
Ο ίδιος άλλωστε (έστω, στην προτελευταία υποσηµείωση του κειµένου) περιγράφει
µε σχεδόν προφητική καθαρότητα και σαφήνεια τη σηµερινή πραγµατικότητα:
Στο κείµενο µελέτης πρότεινα ότι οι συγχωνευµένοι κώδικες στηρίζονται σε µια κλειστή,
ρητή ιδεολογία. Θα έπρεπε να εξυπακούεται ότι αυτός ο κώδικας θα είχε περισσότερες
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πιθανότητες επιτυχούς θεσµοποίησης σε κοινωνίες όπου (1) θα υπήρχαν ισχυροί και
αποτελεσµατικοί περιορισµοί όσον αφορά την ανάπτυξη ενός φάσµατος ιδεολογιών και (2)
όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα θα (επιλεγόταν να ) είναι βασικός θεσµός πολιτικής
κοινωνικοποίησης.

Και καταλήγει µε την παρακάτω διατύπωση, που -θεωρώντας ότι και οι δυο
προϋποθέσεις, που θέτει, ισχύουν απόλυτα ως στόχοι της καπιταλιστικής
αναδιάρθρωσης- την υιοθετούµε ως κατακλείδα του κυρίως µέρους της εργασίας:
«Θα υπέθετα εποµένως ότι σε τέτοιες κοινωνίες οι συγχωνευµένοι κώδικες θα είχαν
ασθενή ταξινόµηση, αλλά οι περιχαράξεις για το διδάσκοντα και το διδασκόµενο θα
ήταν ισχυρές».
Γ. Ανακεφαλαιώνοντας.
1. «Συνοψίζοντας καταλήγουµε»
Στην εργασία προσπαθήσαµε να περιγράψουµε σε αδρές γραµµές τις αλλαγές που
επιφέρει η «καπιταλιστική αναδιάρθρωση» τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και
σε εκείνο της ιδεολογικής ηγεµονίας. Ειδικότερα για το πρώτο εστιάσαµε κυρίως στις
αλλαγές που αφορούν στην οργάνωση της εργασίας, υιοθετώντας τη διάκριση των
εργαζοµένων σε τρεις κατηγορίες:
α) τους «πολυλειτουργικούς» εργαζόµενους. Πρόκειται για ένα κοινωνικό στρώµα µε
συνήθως υψηλές απολαβές και σταθερή εργασία, που για κάποιους µελετητές
εισχωρεί κάποτε µέχρι και σε διευθυντικές αρµοδιότητες. Μορφωτικά του
προαπαιτούµενα είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης
επινοητικότητας, φαντασίας και ανασύνθεσης πληροφοριών.
β) τους «ευέλικτα και ελαστικά» απασχολούµενους. Πρόκειται για την πλειοψηφία
των εργατών και υπαλλήλων, που η εργασία τους χαρακτηρίζεται από την ικανότητα
γρήγορης αναπροσαρµογής στο πεδίο του τεχνολογικού εξοπλισµού και των
παραγόµενων προϊόντων και τις απαιτήσεις µεταφοράς τους από τη µια θέση
εργασίας στην άλλη. Μορφωτικό τους προαπαιτούµενο η πρόσκτηση ικανοτήτων
διαρκούς επανακατάρτισης τους.
γ) τους «περιστασιακά» απασχολούµενους. Βρίσκονται στη µεθόριο εργασίας –
ανεργίας, σε καθεστώς υπερεκµετάλλευσης της εργατικής τους δύναµης. Τα
µορφωτικά τους προαπαιτούµενα περιορίζονται στις «βασικές» γνώσεις και
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δεξιότητες.
Μακράν σηµαντικότερη θεωρείται η εργασία της πρώτης κατηγορίας, που συνιστά
έτσι τον «κυρίαρχο τύπο» εργαζοµένου στο µεταφορντικό µοντέλο παραγωγής. Οι
εργαζόµενοι αυτής της κατηγορίας συµµετέχουν στη συγκρότηση των «νέων µεσαίων
στρωµάτων», των οποίων τα συµφέροντα συναρθρώνονται

µε τα «κλασικά»

αντίστοιχα της αστικής τάξης, στη διαδικασία παραγωγής/ επιβολής των κυρίαρχων
ιδεολογικών «κατασκευών». Μεταξύ των τελευταίων δεσπόζουσα θέση κατέχει η
«µετα-ταξική» «κοινωνία της γνώσης» µε παράγωγο την κοινωνική «κατασκευή» της
«κοινωνίας των πολιτών», χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αντικατάσταση των
ταξικών ανταγωνισµών από την κοινωνική συναίνεση/ «συν- υπευθυνότητα» και πεδίο
λειτουργίας της η «αγορά». Στο επίπεδο του κράτους τα παραπάνω αποτυπώνονται
στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού του χαρακτήρα στο επίπεδο της αποφυγής της
«διάρρηξης του κοινωνικού ιστού» και στον τονισµό του κατασταλτικού «πυρήνα»
του.
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι κυρίαρχες πολιτικές προωθούν την «αναπροσαρµογή» της
εκπαίδευσης προσανατολίζοντάς την προς τις νέες απαιτήσεις της οργάνωσης της
εργασίας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Έτσι ως προτεραιότητες
επιδιώκονται:
α) η πρόσκτηση των «βασικών» (γνώσεων και δεξιοτήτων)
β) η απόκτηση βασικών γνώσεων, η «εκµάθηση της µάθησης» και η «δια βίου
εκπαίδευση/ κατάρτιση»
γ) η εκπαίδευση στη ανασύνθεση των γνώσεων/ πληροφοριών
Όλα αυτά εντασσόµενα σε ένα πλαίσιο εντατικοποίησης των «εξωτερικών» ελέγχων
«απόδοσης» των σχολείων (ακόµα και σε διεθνές επίπεδο) και «εκπαιδευτικής
πειθαρχίας» στο εσωτερικό τους.
Το ίδιο πλαίσιο, προσπαθήσαµε να υποστηρίξουµε ότι, καθορίζει και το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα βασιζόµενοι στη θεσµοθέτηση της αξιολόγησης για τους
εκπαιδευτικούς, την πρόσληψή τους µέσω διαγωνισµού και την εντατικοποίηση των
εξετάσεων αποτίµησης της επίδοσης των µαθητών. Στο επίπεδο του αναλυτικού
προγράµµατος διακρίναµε τρεις τύπους (τρία επίπεδα) πρόσκτησης της σχολικής
γνώσης,

που

ακολουθούνται

παράλληλα,
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και

επισηµάναµε

τις

αδυναµίες

παιδαγωγικής/ διδακτικής συνάρθρωσής τους:
α) Ένα τύπο παραδοσιακού «αλφαβητισµού» (µε τη στενή έννοια).
β) Ένα τύπο «συλλογής» που καταλαµβάνει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της
σχολικής µαθησιακής διαδικασίας και στον οποίο εισάγονται.αποσπασµατικά κάποια
στοιχεία «συγχωνευµένου κώδικα» µε τη µορφή της «διεπιστηµονικότητας».
γ) Ένα τύπο «συγχώνευσης» κυρίως (αν όχι αποκλειστικά) µε την εφαρµογή της
«Ευέλικτης Ζώνης». Για αυτή την τελευταία υποστηρίξαµε ότι παρά την
περιορισµένη εφαρµογή της (στο επίπεδο των «µονάδων χρόνου»), της προσδίδονται
χαρακτηριστικά «ρυθµιστικής αρχής» του συνολικού προγράµµατος (εν προκειµένω
του ∆ΕΠΠΣ).
Επισηµάναµε ότι αυτή η «τριάδα» αντιστοιχεί ουσιαστικά στην «τριάδα» των
επιδιωκόµενων

προτεραιοτήτων

που

προαναφέραµε

και

προσπαθήσαµε

να

αποδείξουµε ότι αµφότερες αντιστοιχίζονται µε τα «µορφωτικά προαπαιτούµενα» της
κάθε κατηγορίας εργαζοµένων, που σε επίπεδο σχηµατικής αναπαράστασης
θεωρήσαµε ότι αυτοί (οι εργαζόµενοι) οµαδοποιούνται στην οργάνωση της εργασίας
στον «µεταφορντισµό».
Παράλληλα υποστηρίξαµε ότι οι τρεις τύποι του προγράµµατος ενέχουν
χαρακτηριστικά ιεραρχικής κλίµακας στην διαδικασία πρόσκτησης της σχολικής
γνώσης. Στηριγµένοι σ΄ αυτή τη διαπίστωση θεωρήσαµε ότι αν και όλοι οι (τύποι)
προσφέρονται ταυτόχρονα σε όλους τους µαθητές δεν µπορούν όλοι να
συµµετάσχουν µε τον ίδιο τρόπο στις ανώτερες βαθµίδες, ακριβώς γιατί
προϋποτίθεται η επιτυχής πρόσληψη των πραγµατολογικών γνώσεων που
προσφέρονται στις κατώτερες. Έχοντας αποτύχει πολλά παιδιά (µε προβλέψιµα τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά τους συνήθως) στο χαµηλότερο επίπεδο, περιορίζονται σε
υποδεέστερους ρόλους στα ανώτερα. Εγχαράσσεται έτσι ένα «έθος» συµµόρφωσης
µε τις ιεραρχηµένες θέσεις στην παραγωγή προς τις οποίες τους κατευθύνει η
«κατανεµητική» διαδικασία του σχολείου, που µε τις µετρήσεις της σχολικής
επίδοσης επικαθορίζει σε ουσιαστικό βαθµό τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.
Προσπαθήσαµε τέλος να υποστηρίξουµε ότι σε συνθήκες κατίσχυσης της
συγκεκριµένης ιδεολογικής ηγεµονίας, που αποτυπώνεται στη συνολική λειτουργία
των εκπαιδευτικών δοµών, οι εφαρµογές «συγχωνευµένου κώδικα», όπως η
«Ευέλικτη Ζώνη» ενέχουν κινδύνους εντατικοποίησης και εµβάθυνσης του
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χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως «αναπαραγωγικού µηχανισµού».
Τέλος, σε σχέση µε τη «γνώση» που στην πρόσκτησή της στοχεύουν όλες οι
προαναφερθείσες διαδικασίες, υιοθετήσαµε την προσέγγιση που θεωρεί ότι στα
πλαίσια της ιδεολογικής ηγεµονίας του ισχύοντος συστήµατος (του καπιταλισµού),
αυτή εννοιολογείται µάλλον ως πρόσβαση σε πληροφορίες µε αξία χρήσης για τους
ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής (και ένα κοµµάτι των διευθυντικών στρωµάτων µε
ταυτισµένα µε αυτούς συµφέροντα) ενώ για τους εργαζόµενους έχουν σχεδόν
µονοδιάστατα ανταλλακτική αξία, που εξαρτάται από τους κοινωνικούς συσχετισµούς
της συγκυρίας του κοινωνικού ανταγωνισµού.
1.1

∆ιευκρινιστικό επιµύθιο

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε , µπροστά στον κίνδυνο παρεξήγησής µας ως «χυδαίων
αναγωγιστών», να επισηµάνουµε ότι σαφώς και αναγνωρίζουµε τις δυνατότητες
παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως των ίδιων των εκπαιδευτικών
(ή και των ίδιων των µαθητών) να επιδράσουν στην κατεύθυνση της
αναδιαµόρφωσης του θεσµικού και της αποδόµησης του ιδεολογικού πλαισίου που
επιβάλλει η εξουσία. Τα όρια, βέβαια αυτής της επίδρασης είναι µια µεγάλη
συζήτηση, που εκφεύγει των ορίων αυτής της εργασίας. Εδώ θα αρκεστούµε µόνο
στο ότι για µας, σε κάθε περίπτωση, το σχολείο παραµένει «πεδίο του κοινωνικού
ανταγωνισµού/ της πάλης των τάξεων».
∆ιευκρινίζουµε, λοιπόν, ότι αυτό που εδώ προσπαθήσαµε να περιγράψουµε και (στο
µέτρο των δυνατοτήτων µας) να αναλύσουµε, είναι τα «δοµικά» χαρακτηριστικά της
κυρίαρχης εκπαιδευτικής «κατασκευής» και να αναδείξουµε τους λόγους που αυτά
επιβάλλονται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης «ιδεολογικής ηγεµονίας». Θεωρούµε
δε, ότι η θεωρητική ανάλυση και η ιστορική «πλαισίωση» αυτής της ηγεµονίας
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδυση ενός κινήµατος αµφισβήτησής της
και για τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων των υποκειµένων ενός τέτοιου
κινήµατος στη σηµερινή συγκυρία του κοινωνικού ανταγωνισµού/ της πάλης των
τάξεων. Εδώ θα αρκεστούµε απλώς στην παράθεση ενός αποσπάσµατος από το Freire
µε το οποίο επιλέγουµε να κλείσουµε την εργασία:
Όλα αυτά πάντως δεν σηµαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που θέλουν και, ακόµα περισσότερο,
είναι προσηλωµένοι στο ριζικό ή επαναστατικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας τους, δεν
µπορούν να κάνουν τίποτα. … (Ίσως) κάτω από ορισµένες ιστορικές περιστάσεις οι
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εκπαιδευτικοί … να αδυνατούν να συµµετάσχουν άµεσα στη µία στην άλλη όψη του
επαναστατικού µετασχηµατισµού της κοινωνίας τους, αλλά αυτό δεν αναιρεί το λιγότερο
ενεργό ρόλο τους …. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας κάνουµε ό,τι είναι ιστορικά εφικτό και
όχι ό,τι θα θέλαµε να κάνουµε. Εποµένως αναγνωρίζουµε την ανάγκη για µια ολοένα
διαυγέστερη κατανόηση των στόχων τους (που είναι πολιτικοί) και για µια κατανόηση των
περιορισµών τους, ώστε όσο είναι δυνατόν, να µπορούν να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τον
πειρασµό της ταλάντευσης µεταξύ (παραλυτικής) απαισιοδοξίας και (επαίσχυντου)
καιροσκοπισµού» (Freire, 1998).

Σηµειώσεις
|1| Οι Γρόλλιος & Λιάµπας (2001)

εξετάζοντας τις τελευταίες εκπαιδευτικές

µεταρρυθµίσεις θεωρούν πως οι αρµόδιοι γι΄ αυτές, έχουν υιοθετήσει µια ορισµένη
αντίληψη σύµφωνα µε την οποία αυτές χωρίζονται σε "εσωτερικές" (που αφορούν το
πρόγραµµα, τα βιβλία, τις µεθόδους, τις µορφές και τα µέσα διδασκαλίας) και
"εξωτερικές" (οι οποίες αναδιαρθρώνουν τις βαθµίδες και τους τύπους της
εκπαίδευσης). Οι πρώτες θεωρούνται (από τους «αρµόδιους») σηµαντικότερες από
τις δεύτερες και, κατά συνέπεια, αποκτούν προτεραιότητα
|2| Η διαφορά ανάµεσα στο Γκράµσι και τον Αλτουσέρ, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την
παιδαγωγική θεωρία, έγκειται στο ότι για τον δεύτερο η συνείδηση συγκροτείται από
την κυρίαρχη ιδεολογία µε ένα µάλλον αναπόδραστο τρόπο, ενώ για τον πρώτο είναι
δυνατό (και επιθυµητό) να επεξεργαστούµε ενσυνείδητα και κριτικά τη δική µας
κοσµοαντίληψη και, εποµένως, να συµµετάσχουµε ενεργά στην ιστορία του κόσµου.
Όπως είναι προφανές, οι δύο θεωρήσεις καθορίζουν διαφορετικά τις προσδοκίες
εκπαιδευτικών και µαθητών σχετικά µε τις χειραφετητικές δυνατότητες παρέµβασής
τους στο αστικό σχολείο. Παρά τις όποιες, όµως, διαφορές τους οι δύο µεγάλοι
διανούµενοι του 20ου αιώνα συµφωνούν στο ότι, αν και η κυρίαρχη αστική ιδεολογία
παριστάνει το σχολείο σαν «ουδέτερο» µηχανισµό, τελικός στόχος του µηχανισµού
αυτού είναι η αναπαραγωγή των σχέσεων καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
|3| Η αντίστοιχη απόπειρα βίαιης επιβολής της στην ελληνική πραγµατικότητα στις
αρχές του ΄90 αποκρούστηκε, αλλά µε τίµηµα έναν ακόµη νεκρό για το εκπαιδευτικό
κίνηµα. Τον καθηγητή Νίκο Τεµπονέρα, που δολοφονήθηκε από παρακρατική
συµµορία µε ευθύνη της (τότε) κυβέρνησης.
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|4| Οι παραποµπές στα εισαγωγικά, που χρησιµοποιεί εδώ, είναι όλες από το ΛΒ
|5| Πρόκειται για µια διαφηµιστική/ προπαγανδιστική έκδοση της κυβέρνησης µε
προφανή στόχο το «πλασάρισµα» της εκπαιδευτικής πολιτικής της στην κοινωνία.
|6| Η αναφορά «στην επιδιωκόµενη σύγχρονη κοινωνία της ποιότητας» µάλλον
προσδίδει µια διάσταση καρικατούρας, καθώς παραπέµπει συνειρµικά σε ένα από τα
ατυχέστερα κλισέ της τότε πρωθυπουργικής ρητορικής.
|7|

Εδώ

δεν

αναφερόµαστε

καν

στις

«µορφωτικές»

απαιτήσεις

της

υπερεκµεταλλευόµενης οµάδας στη µεθόριο απασχόλησης – ανεργίας, που συγκροτεί
την τελευταία κατηγορία. Απαιτήσεις που περιορίζονται στην απόκτηση κάποιων
«βασικών» γνώσεων/ δεξιοτήτων στις οποίες όµως το σχολείο (στο πλαίσιο της
αναπροσαρµογής) απαιτείται επίσης να στρέψει την προσοχή του, ακριβώς γιατί
ακόµη και οι πλέον «ανειδίκευτες» εργασίες προ-απαιτούν από τους εργαζόµενους
το να έχουν εµπεδώσει ένα σύνολο γνώσεων και πρακτικών, που καθιστούν δυνατή
την οµαλή ένταξη τους στο κοινωνικό και επαγγελµατικό τους περιβάλλον (Μηλιός,
1994).
|8| Στο: http://www.paremvaseis.org/2008-05-21-8syn.htm
|9| Στο: www.anasynthesi.gr/keimena/eyretirio/Sxoleio_Therianos.htm
|10| Στο: www.alfavita.gr/artra/artro34.htm
|11| «Οδηγός για την εφαρµογή της Ευέλικτης ζώνης. Βιβλίο για το ∆άσκαλο»
|12| Στο:http://www.alfavita.gr/artra/artro111.html
|13| Για τις παλινωδίες των εγκυκλίων σχετικά µε την υποχρεωτικότητα ή µη της ΕΖ,
ενδεικτική

είναι

η

ανακοίνωση

της

∆ΟΕ

8/9/2005

(www.doe.gr/

Link

«Ανακοινώσεις»)
|14| Από την εµπειρία µας (ελλείψει οργανωµένης έρευνας) θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε και µια σειρά παράγοντες εκτός τάξης, όπως οι φιλοδοξίες του
διευθυντή, οι ανταγωνισµοί του διδακτικού προσωπικού, η αναβάθµιση του
βιογραφικού του σχολικού συµβούλου, που αποτυπώνονται στις συνήθως ανούσιες,
αλλά σχεδόν πάντα ιλουστρασιόν εκθέσεις «της δουλειάς των παιδιών» (που όσο πιο
ιλουστρασιόν τόσο λιγότερο των παιδιών είναι).
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|15| Για τους υπόλοιπους υπάρχουν και τα παραισθησιογόνα των πολύχρωµων
«σκουπιδιών» της «εποχής της πληροφορικής».
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«Οι εξωτερικές αλυσίδες τοποθετήθηκαν απλά µέσα στον άνθρωπο. Οι επιθυµίες και οι
σκέψεις µε τις οποίες τον γεµίζει ο µηχανισµός της κοινωνίας τον αλυσοδένουν πολύ
περισσότερο από όσο οι εξωτερικές αλυσίδες. Αυτό συµβαίνει γιατί ο άνθρωπος µπορεί να
συνειδητοποιεί τις εξωτερικές του αλυσίδες αλλά όχι και τις εσωτερικές, έχοντας έτσι την
ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθερος. Μπορεί να προσπαθήσει να αποτινάξει τις εξωτερικές
αλυσίδες, αλλά πώς µπορεί να απαλλαγεί από τις εσωτερικές όταν δεν γνωρίζει καν ότι
υπάρχουν;» (Fromm, 1992, σ. 7)

Στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης του καπιταλισµού που έχει προκαλέσει µια δίχως
όρια ανθρωπιστική, κοινωνική και πολιτισµική κρίση διεθνώς µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα την Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να ξανασκεφτούµε την κριτική
παιδαγωγική σε επίπεδο θεωρητικό, σε επίπεδο κατευθύνσεων και στόχων, αλλά και
σε σχέση µε τον τρόπο που επαναπροσδιορίζει το ρόλο των εκπαιδευτικών και
επιχειρεί να επηρεάσει τις ζωές των µαθητών. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση έχει
πλήξει µε ιδιαίτερα σκληρό τρόπο όχι µόνο την εκπαίδευση ως θεσµό, αλλά κυρίως
τους ανθρώπους οι οποίοι εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία: από τον
συρρικνούµενο προϋπολογισµό για την παιδεία, τις περικοπές στους µισθούς των
εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις σχολείων, τις απολύσεις και τη διαθεσιµότητα µέχρι
τις υλικές υποδοµές (σχολικά κτίρια, συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη, αναλώσιµα,
πετρέλαιο θέρµανσης), αλλά και την καθηµερινότητα και επιβίωση των οικογενειών
των µαθητών και των εκπαιδευτικών (ανεργία, φτώχεια, υποσιτισµός). Είναι φανερό
ότι η µνηµονιακή κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα µια διαφορετικού τύπου
εκπαίδευση. Η νέα κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής ευθυγραµµίζεται πλήρως
µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και αποσκοπεί στη µηχανοποίηση,

αυτοµατοποίηση και ποσοτικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιβάλλοντας
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ένα νέο καθεστώς καταπίεσης. Η τάση ποσοτικοποίησης και η εµµονή στην
αποτελεσµατικότητα και τα µετρήσιµα µεγέθη κάθε άλλο παρά έχουν ως στόχο να
βελτιωθεί η δηµόσια εκπαίδευση. Το σχολείο, λειτουργώντας όλο και περισσότερο
σαν φυλακή ή σαν εργοστάσιο µετατρέπεται σταδιακά σε µια µορφή νεκρού χρόνου
(Giroux, 2007) όπου δολοφονείται η φαντασία, η δηµιουργικότητα και η ελεύθερη
σκέψη µαθητών και εκπαιδευτικών.
Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο, στο οποίο έχει καταλυθεί κάθε έννοια νοµιµότητας και
συνταγµατικότητας,

µε

επιστροφή σ’ ένα

εργασιακό µεσαίωνα

για τους

εκπαιδευτικούς και σ’ ένα σχολικό µεσαίωνα για τους µαθητές, τι µπορεί να
προσφέρει η κριτική παιδαγωγική;
Υπογραµµίζω µε πολύ σύντοµο τρόπο ότι στα πλαίσια της θεωρίας της κριτικής
παιδαγωγικής θεωρούµε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εγγενώς και εξ’ ορισµού
παρεµβατικός τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο εκπαιδευτικός
δεν είναι ένας ουδέτερος υπάλληλος που µεταδίδει γνώσεις και δεξιότητες
υλοποιώντας το αναλυτικό πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής,
καταρρίπτεται η ιδέα του εκπαιδευτικού ως απόλυτης πηγής γνώσης στη µαθησιακή
διαδικασία. Η διδασκαλία δεν είναι απλή µεταφορά γνώσεων, αλλά δηµιουργία
εκείνων των συνθηκών στις οποίες µπορεί να παραχθεί ή να κατασκευαστεί η γνώση.
Η σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία και τη µάθηση είναι αµφίδροµη και διαµορφώνεται
µε διαλεκτικό τρόπο από εκπαιδευτικούς και µαθητές.
O εκπαιδευτικός είναι ενεργός στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία ασφαλώς δεν
περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας. Η παιδαγωγική, µε την
ευρύτερη έννοια, βρίσκεται παντού και λειτουργεί σε πολλαπλές σφαίρες ανθρώπινης
ζωής και δράσης. Συµπεριλαµβάνει τις πρακτικές λόγου, τις γνώσεις και τις
κουλτούρες που παράγονται και αναπαράγονται µέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Ένας από τους βασικούς στόχους της κριτικής παιδαγωγικής είναι να
δηµιουργήσει τις συνθήκες στις οποίες οι µαθητές, στις επαφές µεταξύ τους, µε τους
εκπαιδευτικούς και µε το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, θα έχουν τη δυνατότητα να
βιώνουν τους εαυτούς τους ως κοινωνικά, ιστορικά, σκεπτόµενα, επικοινωνιακά,
µετασχηµατιστικά, δηµιουργικά όντα.
Εφόσον λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εξ’ ορισµού παρεµβατικός, σε
συνθήκες οξείας οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης αυτός ο ρόλος
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δοκιµάζεται ακόµη περισσότερο, αφού δεν µπορεί να περιοριστεί απλά και µόνο στην
επαγγελµατική του ιδιότητα. Ο εκπαιδευτικός δραστηριοποιείται σε πολλαπλές
σφαίρες, µέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όχι µόνο ως εκπαιδευτικός
αλλά και ως ενεργός συνειδητοποιηµένος πολίτης. Συνεπώς, ο ρόλος του πρέπει να
αναζητηθεί όχι µόνο στην εγγενή φύση των πνευµατικών δραστηριοτήτων που
περιλαµβάνει η εργασία του, αλλά στο σύνολο του συστήµατος σχέσεων, µέσα στις
οποίες αυτές οι δραστηριότητες (και άρα και οι οµάδες εκπαιδευτικών που τις
εκπροσωπούν) τοποθετούνται στο γενικό σύµπλεγµα των κοινωνικών σχέσεων. Ο
χαρακτήρας του σώµατος των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αναζητηθεί στα πεδία
δράσης τους, καθώς και στους τρόπους µε τους οποίους η εκάστοτε ιστορικοκοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα τούς ωθεί σε θέσεις υποκειµενικής δράσης,
τις οποίες επιλέγουν. Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην εποχή τους και κάνουν τις
επιλογές τους µε βάση τα κρίσιµα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα, µε την όξυνση
των αντιθέσεων και την ολοµέτωπη επίθεση στην παιδεία στο σύνολό της, εάν
εξαιρεθεί µια έξαρση συµµετοχής το 2011-2012 που συµβάδιζε µε γενικότερες
κινητοποιήσεις και απεργίες σε διάφορους κλάδους, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε
ότι καταγράφεται συσπείρωση ή αύξηση συµµετοχής και ενεργές παρεµβάσεις από
τους εκπαιδευτικούς (ή το φοιτητικό κίνηµα). Με δεδοµένες την απληστία και την
επιθετικότητα µε τις οποίες εφαρµόζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα για να υλοποιηθεί η καπιταλιστική αναδιάρθρωση, ο φόβος και η
δύναµη χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση της υπακοής και της συναίνεσης. Η
υπακοή και η συναίνεση είναι δυστυχώς ορατές στις τάξεις των εκπαιδευτικών όλων
των βαθµίδων. Οι Έλληνες, µε λίγες εξαιρέσεις (αντιφασιστικά κινήµατα,
αντικαπιταλιστικά αριστερά µέτωπα, οµάδες αλληλεγγύης κ.ο.κ.), έγιναν συνεργοί
στην ίδια τους την απανθρώπιση, επειδή η υπακοή τους έκανε να νιώθουν ασφαλείς
και προστατευµένοι: «η υπακοή µου µε κάνει µέτοχο της εξουσίας που λατρεύω και
γι’ αυτό νιώθω δυνατός. ∆εν µπορώ να κάνω λάθος, αφού αυτή αποφασίζει για µένα»
(Fromm, 1981: 8).
Από τις προηγούµενες σύντοµες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναδύονται οι κεντρικές
έννοιες της εργασίας µου, έννοιες που θεωρώ θεµελιώδεις στην παιδαγωγική: η
ελευθερία, η ανυπακοή και η ελπίδα. Και οι τρεις έννοιες έχουν κεντρική σηµασία για
την ανατροπή της παρούσας νεκροφιλικής πολιτικής των µνηµονιακών κυβερνήσεων

300

–η καλύτερη κατανόησή τους µπορεί να συµβάλει στην προβολή και υλοποίηση νέων
προγραµµάτων ανατροπής µέσα και έξω από το σχολείο. Και οι τρεις έννοιες έχουν
αναλυθεί διεξοδικά από τον κορυφαίο Βραζιλιάνο παιδαγωγό Paulo Freire. Ωστόσο,
είναι πιθανώς λιγότερο γνωστό πόσο βαθιά επηρεασµένος υπήρξε ο Freire από τον
Γερµανό ψυχαναλυτή και κοινωνικό φιλόσοφο Erich Fromm (1900-1980). O Freire
επισκέφθηκε τον Fromm στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Κουεβαρνάκα στο
Μεξικό, σε µια συνάντηση την οποία οργάνωσε ο Ivan Illich. Ο Freire αναφέρει µια
συζήτηση που είχε σε εκείνη τη συνάντηση µε τον Fromm σχετικά µε «τη δυσκολία
των καταπιεζόµενων να τοποθετήσουν τον καταπιεστή έξω από τους ίδιους» (1995:
105). Εδώ βρίσκεται µία από τις κεντρικές συλλήψεις του έργου του Fromm, όπως
εύγλωττα εκφράζεται στο εισαγωγικό απόσπασµα που παρέθεσα το οποίο αναφέρεται
στις εσωτερικές και εξωτερικές αλυσίδες. Ο Freire παραπέµπει στον Fromm όταν
αντιπαραθέτει τη «βιοφιλία», δηλαδή την αγάπη για τη ζωή, µε τη «νεκροφιλία» την
οποία θεωρεί βασική αιτία αποδοχής της καταπίεσης. Σύµφωνα µε τον Freire, οι
καταπιεζόµενοι, για να ξεπεράσουν την καταπιεστική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται, «πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουν κριτικά τις αιτίες της έτσι ώστε
µέσα από τη µετασχηµατιστική δράση, να µπορέσουν να δηµιουργήσουν µια νέα
κατάσταση, µια κατάσταση που να καθιστά δυνατή την αναζήτηση µιας πιο
ολοκληρωµένης ανθρωπιάς» (2003: 47), αλλά συχνά φοβούνται να πάρουν το ρίσκο
που συνδέεται τόσο µε τη δική τους απελευθέρωση όσο και µε το να πείσουν τους
άλλους να το κάνουν, αφού οι ίδιοι φοβούνται την ελευθερία. Ο Freire αναγνωρίζει
ότι αυτό το είδος φόβου περιορίζει τις επιλογές για τους καταπιεζόµενους.
Τόσο ο Erich Fromm όσο και ο Paulo Freire ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της
Ελευθερίας: ο Freire στην Αγωγή του Καταπιεζόµενου και αργότερα στην
Παιδαγωγική της Ελευθερίας και ο Fromm στο σύνολο της εργογραφίας του µε πιο
εκτεταµένες αναφορές και ανάλυση στον Φόβο για την Ελευθερία. Είναι φανερό ότι ο
Freire βασίστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό στη θεωρητική προσέγγιση του Fromm, αν
και δεν το αναγνωρίζει πάντα ούτε κάνει απαραίτητα τις αναφορές που θα έπρεπε στο
έργο του Fromm.
Υπακοή
Αξιοποιώντας το έργο του Erich Fromm θεωρώ ότι το νεοφιλελεύθερο πείραµα που
βιώνουµε από το 2008 στην Ελλάδα, το οποίο γεννάει καταστροφή και θάνατο, είναι
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ένα παράδειγµα «κοινωνικής νεκροφιλίας». Τι εννοώ µ’ αυτό: αναφέροµαι στην ωµή,
οργανωµένη προσπάθεια εκ µέρους του εγχώριου πολιτικού συστήµατος και των
ξένων νεοφιλελεύθερων κέντρων να εφαρµόσουν οικονοµικές πολιτικές που έχουν ως
αποτέλεσµα τη σωµατική, υλική, φυσική, κοινωνική και οικονοµική καταστροφή του
ανθρώπου. Πολιτικές οι οποίες προωθούν το θάνατο, είτε σωµατικό είτε συµβολικό.
Ο στόχος της συνεχιζόµενης νεοφιλελεύθερης επέλασης είναι η φυσική και
συµβολική καταστροφή των πιο ευάλωτων στρωµάτων του πληθυσµού. Επιδιώκει να
θέσει ολόκληρη την κοινωνία σε ηµιθανή κατάσταση ώστε να εφαρµόσει σκληρότατα
µέτρα λιτότητας χωρίς προηγούµενο, που θα αποφέρουν κέρδη για τις κυρίαρχες
κοινωνικές τάξεις διεθνώς.
Η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα έχει µετατρέψει την εκπαίδευση σε «πράγµα», σε
«αντικείµενο» και µέσα από στοχευµένες πολιτικές την απογυµνώνει σιγά-σιγά από
τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, µια εκπαιδευτική
«νεκροφιλία» µε γενικευµένες τάσεις ποσοτικοποίησης, µηχανοποίησης και
αυτοµατισµού που µετατρέπει την εκπαιδευτική διαδικασία σε απλή µετάδοση
γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα «τραπεζικό µοντέλο» εκπαίδευσης, όπως θα το
αποκαλούσε ο Freire. Όλα αυτά, βέβαια, στο όνοµα της ελευθερίας, στο όνοµα της
προόδου και του κυβερνητικού «success story». Πώς γίνεται στο όνοµα της
ελευθερίας να αλυσοδένεται ακόµη περισσότερο ο άνθρωπος; Πως γίνεται να είναι
σκλάβος χωρίς αλυσίδες; «Ο φόβος για την ελευθερία είναι το τραγικό δίληµµα του
καταπιεζόµενου τον οποίο (φόβο) η εκπαίδευση πρέπει να λάβει υπόψη της» απαντά
ο Freire. Χτίζουµε ένα σχολείο µε τυµπανοκρουσίες «αποτελεσµατικότητας» για να
µην ακούγεται ο θόρυβος από τις αλυσίδες που σέρνουµε: αλυσίδες ιδεολογικές, που
σκοτώνουν τη φαντασία, που βλέπουν τους δασκάλους και τους µαθητές σαν
πράγµατα. Και ενώ οι άνθρωποι µετατρέπονται σε πράγµατα, τα πράγµατα µε τη
σειρά τους µετατρέπονται σε ανθρώπους. Τα άψυχα παίρνουν ψυχή και τα έµψυχα
χάνουν την ψυχή τους. Έχουµε µπροστά µας µια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί
εκείνο που ο Fromm αποκαλεί «το έχειν ως τρόπος ύπαρξης», µια κατάσταση για την
οποία ευθύνονται οι σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. Στον τρόπο ύπαρξης µε
βάση το έχειν δεν υπάρχει
ζωντανή σχέση ανάµεσα σε εµένα και σε αυτό που έχω. Αυτό και εγώ έχουµε γίνει πράγµατα,
και εγώ το έχω αυτό επειδή έχω τη δύναµη να το κάνω δικό µου […] Ο τρόπος ύπαρξης του
έχειν δεν καθιερώνεται µε µία ζωντανή, παραγωγική διαδικασία ανάµεσα σε υποκείµενο και
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αντικείµενο· κάνει τα πράγµατα και αντικείµενο και υποκείµενο. Η σχέση αυτή είναι σχέση
θανάτου και όχι ζωής (Fromm, 1976: 77-78).

Και τελικά αν είµαι αυτό που έχω, αν δηλαδή η ταυτότητά µου είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε τα πράγµατα που µου ανήκουν, τι θα είµαι εάν χάσω αυτά που έχω;
Όσο

περισσότερο

αποδίδονται

ανθρώπινες

ιδιότητες

στα

πράγµατα

τόσο

απογυµνώνεται ο άνθρωπος από τη δική του ανθρώπινη υπόσταση. Φαίνεται ότι το
σύστηµα πρέπει να εξαθλιώσει τους ανθρώπους και να τους απανθρωπίσει,
προκειµένου να εξανθρωπίσει άψυχα πράγµατα και στη συνέχεια, ενδεχοµένως να
ξαναδώσει στον άνθρωπο εκ νέου την υπόστασή του, στη νέα κοινωνία της αγοράς.
Εννοούµε, όµως, ένα νέο είδος ανθρώπου που, πλέον, θα έχει στερηθεί κάθε έννοια
υποκειµενικότητας:
Το άτοµο γίνεται ένας αριθµός, µετατρέπει τον εαυτό του σε ένα πράγµα. Αλλά επειδή δεν
υπάρχει κάποια ξεκάθαρη αρχή, επειδή δεν είναι ‘αναγκασµένο’ να υπακούει, το άτοµο έχει
την ψευδαίσθηση ότι ενεργεί αυτοβούλως και ακολουθεί την αρχή της ‘λογικής’. Ποιος
µπορεί να δείξει ανυπακοή στο ‘λογικό’; […] ποιος µπορεί να δείξει ανυπακοή όταν δεν
κατανοεί καν πως υπακούει; (Fromm, 1981: 22).

Η ανάλυση του Fromm για την υπακοή και την ελευθερία µπορεί να χρησιµεύσει ως
σηµαντικό ερµηνευτικό εργαλείο για την απάθεια της πλειονότητας των Ελλήνων
µπροστά στην καταστροφή της ζωής τους.
Το είδος της υπακοής που απαιτείται από τον «πειθαρχηµένο» Ευρωπαϊκό Βορρά
χρειάζεται µια «αυταρχική συνείδηση», δηλαδή, την εσωτερικευµένη φωνή µιας
εξουσίας, την υπακοή σε εξωτερικές σκέψεις και δυνάµεις, µια υπακοή που τείνει να
αποδυναµώσει την «ανθρωπιστική συνείδηση», δηλαδή τη διαισθητική γνώση «γύρω
από το τι είναι ανθρώπινο και τι δεν είναι, την ικανότητα να είµαστε ο εαυτός µας και
να τον αξιολογούµε, τη φωνή που καλεί πίσω στον εαυτό µας και στην ανθρωπιά
µας» (Fromm, 1981: 7). Με άλλα λόγια, απαιτεί από τον ελληνικό λαό να υποκύψει
εκούσια στην καταστροφή του, να χάσει την ικανότητα της ανυπακοής, έτσι ώστε να
µην έχει καν επίγνωση του γεγονότος ότι υπακούει απόλυτα.
Ο Fromm χρησιµοποιεί δύο εύγλωττα παραδείγµατα ανυπακοής, τους µύθους του
Αδάµ και της Εύας και του Προµηθέα. Και τα δύο καταδεικνύουν πως από µια πράξη
ανυπακοής, είτε µε τη Χριστιανική είτε µε τη µυθολογική έννοια, ξεκίνησε η
ανθρώπινη ιστορία. Ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι αναπτύχθηκαν πνευµατικά και
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διανοητικά ακριβώς επειδή ήταν σε θέση να πουν όχι στην εκάστοτε εξουσία.
Συνεπώς, η υποταγή στην εξουσία µπορεί να σηµαίνει µόνο τον πνευµατικό και
διανοητικό θάνατο. Όπως λέει ο Fromm (1981) «Η ανθρώπινη ιστορία άρχισε µε µια
πράξη ανυπακοής και δεν είναι απίθανο ότι θα τερµατιστεί µε µια πράξη υπακοής»
(σ. 1).
Η υπακοή και η ανυπακοή βρίσκονται σε µια διαλεκτική σχέση, όπως δείχνει, για
παράδειγµα, η ιστορία της Αντιγόνης: µέσα από την ανυπακοή της στους
απάνθρωπους νόµους του κράτους, υπάκουσε στους νόµους της ανθρωπότητας. Κάθε
πράξη ανυπακοής περιλαµβάνει µια πράξη υπακοής σε κάτι άλλο. Αυτό το είδος
ανυπακοής, λοιπόν, συνδέεται µε την έννοια της υποκειµενικότητας:
Ένα πρόσωπο µπορεί να ελευθερωθεί µέσω πράξεων ανυπακοής, µαθαίνοντας να λέει όχι
στην εξουσία. Αλλά δεν είναι µόνο η ικανότητα για ανυπακοή προϋπόθεση για την ελευθερία:
η ελευθερία αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την ανυπακοή. Αν φοβάµαι την ελευθερία, δεν
τολµώ να πω «όχι», δεν µπορώ να βρω το θάρρος να είµαι ανυπάκουος. Πράγµατι, η
ελευθερία και η ικανότητα για ανυπακοή είναι αδιαχώριστες· εποµένως, κάθε κοινωνικό,
πολιτικό και θρησκευτικό σύστηµα που διακηρύσσει την ελευθερία, αλλά καταπνίγει την
ανυπακοή, δεν µπορεί να λέει την αλήθεια (Fromm 1981: 9).

Με βάση τα προηγούµενα, γίνεται σαφές ότι η ανυπακοή σηµαίνει διαφορετικά
πράγµατα για το κυρίαρχο σύστηµα και τις ελίτ της εξουσίας και διαφορετικά για το
λαό. Η ανυπακοή απελευθερώνει τον άνθρωπο, ενσαρκώνει το τι σηµαίνει να είσαι
άνθρωπος. Στην κυρίαρχη αφήγηση, στερεί από το πρόσωπο την ανθρώπινη
υπόστασή του και το αυτοµατοποιεί. Από τη µια πλευρά έχουµε την υπακοή σε ένα
άτοµο, θεσµό ή εξουσία (ετερόνοµη υπακοή), που µεταφράζεται σε υποτέλεια:
«υπονοεί την παραίτηση από την αυτονοµία µου και την αποδοχή µιας ξένης
βούλησης ή κρίσης στη θέση της δικής µου» (Fromm, 1981:5). Από την άλλη πλευρά,
η «υπακοή στη δική µου λογική ή πίστη (αυτόνοµη υπακοή), δεν είναι µια πράξη
υποτέλειας, αλλά επιβεβαίωσης» (σ. 5). Ασφαλώς, η ετερόνοµη υπακοή δεν είναι η
ιδανική κατάσταση για την επιβίωση κάθε αυταρχικού συστήµατος, αφού ακόµη και
αν η υπακοή µπορεί να επιβληθεί µε τη δύναµη, υπάρχουν πολλά µειονεκτήµατα σε
αυτή τη µέθοδο, γιατί α) η διαµόρφωση της δύναµης θα µπορούσε να µετατοπιστεί
στα χέρια των πολλών και β) πολλά είδη εργασίας δεν µπορούν να γίνουν κανονικά
εάν πίσω από την υπακοή δεν βρίσκεται τίποτε άλλο εκτός από φόβο. Εποµένως, «η
υπακοή πρέπει να ριζωθεί µέσα στην καρδιά και όχι να επιβληθεί από φόβο. Ο
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άνθρωπος πρέπει να θέλει, ακόµη και να χρειάζεται να υπακούει, αντί απλά και µόνο
να φοβάται να δείξει ανυπακοή» (σ. 10).
Στην περίπτωση της Ελλάδας έχουµε ένα αυταρχικό πολιτικό σύστηµα που
περιλαµβάνει την υπακοή ως ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξής του: αυξηµένη
καταστολή, παρακολούθηση (κάµερες σε δηµόσιους χώρους), µιλιταρισµός και
αυξηµένη αστυνόµευση, άνοδος νεοναζισµού. Τι θα σήµαινε λοιπόν για τον Ελληνικό
λαό να παρακούσει αυτή την παράλογη αρχή;
Γιατί οι άνθρωποι προσκολλώνται στην υποτέλεια και υποκύπτουν όταν θα
µπορούσαν να έχουν επιλέξει την ελευθερία; Ο Fromm (1976) είναι και πάλι
διαφωτιστικός σε αυτό το σηµείο. Υπογραµµίζει ότι οι άνθρωποι δεν προσκολλώνται
στη ζωή όταν αυτή απειλείται. Για παράδειγµα, πολύ συχνά παραµένουν σε πλήρη
αδράνεια µπροστά στην καταστροφή: «ενώ στην ιδιωτική µας ζωή κανείς εκτός από
έναν τρελό δεν θα παρέµενε παθητικός στη θέα µιας απειλής για τη συνολική µας
ύπαρξη, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τις δηµόσιες υποθέσεις δεν κάνουν πρακτικά
τίποτε και εκείνοι που έχουν εµπιστευτεί τη µοίρα τους σε αυτούς συνεχίζουν να µην
κάνουν τίποτε» (σ.10). Παρ’ όλο που σε συνθήκες οξείας κρίσης οι άνθρωποι
αναπτύσσουν συχνά θυµό και οργή, η Arendt (1971) επισηµαίνει πως η οργή δεν είναι
µια αυτόµατη αντίδραση στη µιζέρια και στον πόνο. ∆ηλαδή, η οργή δεν προκύπτει
σε όλες τις απάνθρωπες συνθήκες. Μόνο όπου «υπάρχει λόγος να υποπτευόµαστε ότι
οι συνθήκες θα µπορούσαν να αλλάξουν, αλλά αυτό δεν συµβαίνει, προκύπτει οργή.
Μόνο όταν προσβάλλεται το αίσθηµα της δικαιοσύνης αντιδράµε οργισµένα» (σ. 63).
Στην αναζήτηση του ελληνικού λαού να βρει τη χαµένη του αφήγηση, να «ξανααφηγηθεί» τον εαυτό του µε συλλογικό τρόπο, όπως χαρακτηριστικά λέει η Klein
(2012), η ικανότητα α) να παρακούσει συνειδητά και β) να δώσει περιεχόµενο στην
έννοια της ελπίδας µε ένα πραγµατικό, εφικτό πολιτικό σχέδιο αποτελούν δύο πολύ
σηµαντικά προτάγµατα. Για να παραφράσω τον Fromm, σ’ αυτό το σηµείο της
ελληνικής ιστορίας «η ικανότητα να αµφιβάλλει κανείς, να ασκεί κριτική και να
δείχνει ανυπακοή» ίσως να στέκεται ανάµεσα στο µέλλον της χώρας και στο τέλος
της (1981). Βέβαια, η ανυπακοή πρέπει να διακρίνεται από την εξεγερτικότητα ως
αντίδραση χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό περιεχόµενο. Η ικανότητα να είναι κανείς
ανυπάκουος έγκειται στην ικανότητά του να υπακούει στη συνείδηση και στις αρχές
που έχει επιλέξει.
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Στο σηµείο αυτό θεωρώ αναγκαίο να διατυπώσω µερικές παρατηρήσεις για ορισµένα
προβλήµατα της σύγχρονης κριτικής παιδαγωγικής:
α) Η κριτική παιδαγωγική έχει σε πολλές περιπτώσεις καταντήσει το «αλατοπίπερο»
άλλων επιστηµονικών πεδίων εντός και εκτός παιδαγωγικής. Πολλοί «κάνουν ολίγη»
κριτική παιδαγωγική, επειδή είναι της µόδας, επειδή θεωρείται επαναστατική, επειδή
εξυπηρετεί. Γι’ αυτό αναφέρθηκα προηγουµένως στη διαφορά της εξεγερτικότητας
από την ανυπακοή. Συχνά η κριτική παιδαγωγική χρησιµοποιείται ως επίχρισµα
ψευτοεπαναστατικότητας και εξεγερτικότητας χωρίς να έχει σαφές πολιτικό και
παιδαγωγικό

περιεχόµενο. Λίγοι από

τους αυτο-αποκαλούµενους κριτικούς

παιδαγωγούς έχουν εµβαθύνει µε ειλικρίνεια στο γνωστικό αντικείµενο και την
ιστορικότητα αυτού του θεωρητικού ρεύµατος. Οι περισσότεροι κινούνται
επιφανειακά και οικειοποιούνται µε αυθαίρετο τρόπο τους κεντρικούς της άξονες,
διαστρεβλώνοντας συχνά τόσο το πολιτικό της πρόγραµµα όσο και τους στόχους της.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαία µια µεγαλύτερη επιστηµονική καθαρότητα και
οριοθέτηση, η οποία όχι µόνο θα προστατεύσει την ως τώρα πορεία και ιστορία της
κριτικής παιδαγωγικής, αλλά θα δηµιουργήσει και τις συνθήκες για παραγωγή νέας
θεωρίας στους κόλπους της.
β) Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο του κριτικού παιδαγωγού-αστέρα. Ασφαλώς, το
φαινόµενο αυτό παρατηρείται και σε άλλα γνωστικά πεδία, αλλά θα έλεγε κανείς ότι
στην κριτική παιδαγωγική, µία εξ ορισµού ριζοσπαστική θεωρητική κατεύθυνση, δεν
υπάρχει χώρος για τέτοια φαινόµενα. Εννοώ την κατασκευή µιας συγκεκριµένης
οµάδας κριτικών παιδαγωγών-αστέρων, τα ονόµατα των οποίων βλέπουµε να
παρελαύνουν σε συνέδρια και δηµοσιεύσεις και να γίνονται σε µια νύχτα ειδικοί σε
θέµατα για τα οποία έχουν πλήρη άγνοια. Θα επαναλάβω εκείνο που λέω στις
φοιτήτριες και τους φοιτητές µου κάθε χρόνο: όταν θεοποιείτε τον οποιοδήποτε
ακαδηµαϊκό, φιλόσοφο, θεωρητικό, βρίσκεστε ήδη εκτός κριτικής παιδαγωγικής.
Κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής και οι άνθρωποι αξιολογούνται µε βάση το έργο
τους.
γ) Σε αντίθεση µε αυτό το µοντέλο των κριτικών παιδαγωγών που καταλήγουν να
αναπαράγουν µορφές καταπίεσης, αντιπροτείνω µια µορφή πνευµατικής εργασίας η
οποία εγγυάται όχι µόνο το κριτικό πνεύµα αλλά και την αναγκαία ανεξαρτησία
σκέψης. ∆εν αρκεί να αντι-προτείνει κάποιος έναν κόσµο ελπίδας, δυνατότητας και
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προοπτικής, πρέπει και να τον βιώνει µε το παράδειγµα και τον τρόπο ζωής του. Οι
ακαδηµαϊκοί που υπηρετούν την ανώτατη εκπαίδευση, ως ενεργοί κοινωνικοί φορείς,
έχουν ένα τροµακτικό βάρος κοινωνικής ευθύνης που αναπόφευκτα συνίσταται στη
συνεχή άσκηση κριτικής στη διακυβέρνηση, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις
κοινωνικές δοµές, στην κατασκευή ιεραρχιών γνώσης, στις πρακτικές λόγου και στην
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. Για να σηκώσουν αυτό το βάρος
χρειάζεται να έχουν σπάσει τις εσωτερικές τους αλυσίδες.
H Ελπίδα µέσα στις Πολιτικές της Απελπισίας
Στην τρέχουσα κυριαρχία της πολιτικής της απελπισίας, της κατήφειας και του
αφανισµού στην Ελλάδα, «οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σχεδόν έτοιµοι να
καταγγείλουν την πίστη στη βελτίωση των ανθρώπων ως µη ρεαλιστική» (Fromm,
1973: 484). Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ανάλυση βασίζεται στη θεωρία του Erich
Fromm µπορεί να αποκτήσει νόηµα µόνο όταν περιλαµβάνει µια συζήτηση για την
ελπίδα στην κατεύθυνση ενός σοσιαλιστικού ανθρωπισµού. Ο σοσιαλισµός δεν είναι
ένα αφηρηµένο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό πρόγραµµα, είναι ένα πρόγραµµα
που αφορά τους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια ο σοσιαλισµός πρέπει να είναι
ριζοσπαστικός, αφού το να είσαι ριζοσπάστης σηµαίνει να φτάνεις στη ρίζα και η
«τελική ρίζα» είναι ο άνθρωπος.
Ο Fromm προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ελπίδα, µια έννοια που είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη υποκειµενικότητα, ως:
ικανότητα να απελευθερώνει κανείς τον εαυτό του από οτιδήποτε µοιάζει µε το µοιραίο ιστό
των περιστάσεων που έχει δηµιουργήσει. Είναι η θέση όχι των αισιόδοξων ούτε των
απαισιόδοξων, αλλά των ριζοσπαστών που έχουν λογική πίστη στην ικανότητα του ανθρώπου
να αποφύγει την απόλυτη καταστροφή. Αυτός ο ουµανιστικός ριζοσπαστισµός αναφέρεται
στις ρίζες και κατά συνέπεια στις αιτίες· τείνει να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις αλυσίδες
των ψευδαισθήσεων (Fromm, 1973α: 485).

Αυτό που είναι σηµαντικό και πολύτιµο στην ανάλυση της ελπίδας στον Fromm είναι
ότι δεν την παρουσιάζει σαν µια «χαριτωµένη» έννοια που περιγράφει αόριστα τι
σηµαίνει να σκεφτόµαστε θετικά. Είναι µια οργανική κατασκευή, θεµελιωµένη στις
διαλεκτικές σχέσεις ανάµεσα στο κοινωνικό και το ατοµικό, στις υλικές συνθήκες και
τις κοινωνικές προσδοκίες. Στο έργο του, η ελπίδα αποτελεί ένα παράδοξο. ∆εν είναι
ούτε ένας νυσταγµένος ρεφορµισµός ούτε µια µορφή ψευτο-περιπέτειας. ∆εν είναι
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µια παθητική ελπίδα που υποτάσσεται στις απαγορεύσεις και απλώς περιµένει να της
επιτραπεί να υπάρξει σε µια καλύτερη κατάσταση. ∆εν είναι µια ελπίδα για χρόνο,
ούτε η λατρεία για το µέλλον δεν ζητά παράταση χρόνου για ό,τι πρόκειται να συµβεί
(αυτό θα αποτελούσε ουσιαστικά την αλλοτρίωση της ελπίδας). Η ελπίδα δεν
υφίσταται χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση και η παθητική προσµονή συνιστά µια
µορφή κεκαλυµµένης απελπισίας και ανικανότητας (Fromm, 1973, 1973α, 1976,
1978). Το να έχεις ελπίδα, ισχυρίζεται ο Fromm, σηµαίνει να πάψεις να είσαι
παρατηρητής. Είµαστε µέρος των καταστάσεων που παρατηρούµε, είµαστε
δεσµευµένοι και η πίστη µας έχει τις ρίζες της στη σχέση µας µε την κατάσταση,
«είναι µία µίξη γνώσης και συµµετοχής. Ο οπτιµισµός είναι µια αλλοτριωµένη µορφή
πίστης, ο πεσιµισµός µια αλλοτριωµένη µορφή απελπισίας» (1973α: 483).
Ο Fromm συνεχίζει κάνοντας µια σηµαντική διάκριση µεταξύ οπτιµιστών και
πεσιµιστών που θα µπορούσε να πει κανείς ότι ισχύει στην τρέχουσα κατάσταση στην
Ελλάδα. Οι οπτιµιστές, από τη µια µεριά, είναι οι πιστοί στο δόγµα της συνεχούς
προόδου. Θεωρούν την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση ως ένα αναγκαίο βήµα προς
την πρόοδο και ταυτίζουν τα ανθρώπινα επιτεύγµατα µε τα οικονοµικά επιτεύγµατα,
την ανθρώπινη ελευθερία µε την ελευθερία από τον καταναγκασµό, από το κράτος
και την ελευθερία των αγορών να ρυθµίζονται όπως εκείνες θέλουν. ∆εν ανησυχούν
τόσο για το κοινωνικό κόστος, επειδή «βλέπουν» µια καλύτερη κοινωνία να
αναδύεται από το χάος. ∆εν είναι σε θέση να δουν την υποταγή τους στην ίδια τους
την καταστροφή ως µέρος του «success story».
Από την άλλη µεριά έχουµε τους πεσιµιστές οι οποίοι νοµίζουν πως η µοίρα αυτής
της χώρας και της ανθρωπότητας, γενικά, δεν τους απασχολεί παρά ελάχιστα. ∆εν
αισθάνονται απελπισία επειδή θα επηρέαζε τις άνετες ζωές τους. Γίνονται κυνικοί
ώστε να παραµείνουν γερά κλεισµένοι στην απάθεια και την εσωστρέφειά τους. Ο
Fromm τονίζει ότι «ενώ η απαισιοδοξία τους λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό για να
προστατέψει τους πεσιµιστές από κάθε εσωτερική απαίτηση να κάνουν κάτι µε το να
προβάλλουν την ιδέα πως τίποτε δεν µπορεί να γίνει, οι οπτιµιστές υπερασπίζονται
τους εαυτούς τους ενάντια στην ίδια εσωτερική απαίτηση µε το να πείθουν τους
εαυτούς τους ότι όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση ούτως ή άλλως, οπότε
τίποτε δεν χρειάζεται να γίνει» (1973, 485). Προφανώς, και οι δύο απόψεις είναι
εγγενώς προβληµατικές γιατί, στην ουσία, δεν ωθούν τους ανθρώπους σε
υποκειµενικές τοποθετήσεις µε βάση τις οποίες ενδέχεται να παρέµβουν στην
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τρέχουσα κατάσταση. Η ζοφερή πραγµατικότητα των Ελλήνων και οι τρόποι µε τους
οποίους έχει κατασκευαστεί στο πεδίο του λόγου, τους έχουν εµποδίσει να
σκέφτονται πέρα από τα όρια της επιβαλλόµενης νεοφιλελεύθερης τάξης πραγµάτων.
Η συνεχιζόµενη δυσαρέσκεια, δυστυχία και απελπισία, ως µια γενικευµένη αρνητική
κατάσταση, δεν έχει εµφυσήσει την επιθυµία για νέες κατευθύνσεις, για
αναπροσανατολισµό των ιδεών, για ανανέωση αξιών, για τη λήξη της απανθρώπισης.
Στη διαµόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου και µιας αφήγησης ενάντια στη
νεοφιλελεύθερη νεκροφιλία είναι ανάγκη να προχωρήσουµε πέρα από το δίπολο του
οπτιµισµού και του πεσιµισµού και να θέσουµε στο κέντρο την κριτική και
ριζοσπαστική σκέψη η οποία, όταν συντίθεται µε την πιο πολύτιµη αξία του
ανθρώπου -την αγάπη για τη ζωή- θα αποδώσει καρπούς. Αντί να περιορίζεται στην
αναµόρφωση ή την τροποποίηση της υφιστάµενης κατάστασης, ο άνθρωπος πρέπει
να προσπαθήσει να φανταστεί αυτό που δεν υπάρχει, να το επιθυµήσει και να
εργαστεί σκληρά για να το πραγµατώσει: «Οι ιδέες γίνονται πανίσχυρες µονάχα όταν
είναι ζωντανές. Μια ιδέα που δεν οδηγεί στη δράση, ατοµική και συλλογική,
παραµένει στην καλύτερη περίπτωση µια παράγραφος ή µια υποσηµείωση ενός
βιβλίου» (Φροµ, 1973: 196).
Συµπεράσµατα
Η ανυπακοή µε σαφές πολιτικό περιεχόµενο µπορεί να λειτουργήσει σε πολλά
επίπεδα της δηµόσιας ζωής διότι
δεν είναι πρωταρχικά µια στάση που κατευθύνεται ενάντια σε κάτι, αλλά για κάτι: για τη
δυνατότητα του ανθρώπου να δει, να πει τι βλέπει και να αρνηθεί να πει κάτι που δεν βλέπει.
Για να το επιτύχει αυτό δεν είναι αναγκαίο να γίνει επιθετικός ή εξεγερτικός· χρειάζεται να
έχει τα µάτια του ανοιχτά, να είναι εντελώς ξύπνιος και πρόθυµος να αναλάβει την ευθύνη να
ανοίξει τα µάτια όσων βρίσκονται σε κίνδυνο να πεθάνουν επειδή µισοκοιµούνται (1981: 24).

Είναι σηµαντικό για ένα λαό όχι µόνο να νιώθει έντονα την τραγωδία αλλά και να την
καταλαβαίνει, να εντοπίζει τα αίτιά της και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ότι
υπάρχουν τρόποι να αλλάξει η κατάσταση εάν η ελπίδα αποκτήσει νόηµα,
περιεχόµενο και δράσεις. Όπως σηµειώνει ο Fromm (1973):
να έχεις πίστη σηµαίνει να τολµάς, να σκέφτεσαι το αδιανόητο, όµως να δρας µέσα στα όρια
του ρεαλιστικά δυνατού· […] Αυτή η ελπίδα δεν είναι παθητική και υποµονετική· αντίθετα,
είναι ανυπόµονη και ενεργητική, ψάχνοντας για κάθε πιθανότητα δράσης µέσα στην περιοχή
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των αληθινών πιθανοτήτων (σ. 485).

∆υστυχώς, η κυρίαρχη µνηµονιακή αφήγηση έχει στερήσει αυτό ακριβώς: την
ικανότητα να απορούµε, την ανάγκη να προσπαθούµε να καταλάβουµε. Έχουµε χάσει
την επαναστατική φύση της σκέψης µας. Όπως πολύ σωστά σηµειώνει ο Bertrand
Russell (στο Φροµ, 1981), οι άνθρωποι φοβούνται τη σκέψη περισσότερο απ’ όσο
φοβούνται οτιδήποτε άλλο στον κόσµο -περισσότερο από την καταστροφή, ακόµη
περισσότερο και από το θάνατο:
Η σκέψη είναι ανατρεπτική και επαναστατική, καταστροφική και τροµερή, η σκέψη είναι
ανελέητη µε τα προνόµια, τους καθιερωµένους θεσµούς και τις άνετες συνήθειες. Η σκέψη
είναι αναρχική και άνοµη, αδιάφορη για την εξουσία, απρόσεκτη. Η σκέψη κοιτάζει µέσα στο
πηγάδι της κόλασης και δεν φοβάται τη σοφία των αιώνων. Βλέπει τον άνθρωπο, ένα
αδύναµο µόριο, περιτριγυρισµένο από ασύλληπτα βάθη σιωπής. Ωστόσο, στέκεται µε
περηφάνια, ασυγκίνητος σα να ήταν ο άρχοντας του σύµπαντος. Η σκέψη είναι σπουδαία και
ταχεία και ελεύθερη, το φως του κόσµου και το βασικό µεγαλείο του ανθρώπου.

Θέλω να τελειώσω µε µια φράση του David Harvey από την πρόσφατη οµιλία του
στο πρόσφατο Left Forum στη Νέα Υόρκη, στις αρχές αυτού του Ιούνη (2014). Είπε
λοιπόν ο Harvey: «Όταν κοιτάξεις στον καθρέφτη και δεις ότι έχεις αρχίσει να µοιάζεις
µε αυτό που πολεµάς, σπάσε τον καθρέφτη!”
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Κρίση και κριτικοί εκπαιδευτικοί

Γρόλλιος Γιώργος
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.

Περίληψη
Το κείµενο θεµελιώνεται στην εκτίµηση ότι η σύγχρονη καπιταλιστική κρίση δεν µπορεί
να ξεπεραστεί µέσω κάποιας πολιτικής στροφής προς τις πολιτικές της µεταπολεµικής
οικονοµικής ανάπτυξης, του κράτους πρόνοιας και της ευρείας κοινωνικοπολιτικής
συναίνεσης, µε αποτέλεσµα το δίληµµα σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα να καθίσταται
ταυτόχρονα τραγικά και ελπιδοφόρα επίκαιρο. Με βάση αυτή την εκτίµηση, κεντρικός
στόχος του κειµένου είναι να συµβάλει στον προσδιορισµό από τους κριτικούς
εκπαιδευτικούς ενός συνόλου θέσεων που συγκροτούν µια συγκεκριµένη οπτική για
κρίσιµα ζητήµατα της εκπαίδευσης και µια οµόλογη κατεύθυνση δράσης στην παρούσα
συγκυρία, καθώς και στον προσδιορισµό των βασικών χαρακτηριστικών του τύπου του
σχολείου το οποίο αντιστοιχεί σε µια διαδικασία σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού.

Λέξεις κλειδιά: κρίση, κριτικοί εκπαιδευτικοί, τακτική, στρατηγική

Έχουν περάσει περίπου σαράντα χρόνια από την εκδήλωση της πρώτης σηµαντικής
κρίσης του καπιταλισµού µετά την τριαντάχρονη ευφορία της περιόδου της
µεταπολεµικής οικονοµικής ανάπτυξης, του κράτους πρόνοιας και της ευρείας
κοινωνικοπολιτικής συναίνεσης στη ∆υτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική. Εκείνη
η κρίση σηµατοδότησε τη στροφή των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων προς το
νεοφιλελευθερισµό, το νεοσυντηρητισµό και την έναρξη της ολόπλευρης επίθεσης
των δυνάµεων του κεφαλαίου ενάντια στις δυνάµεις της εργασίας διεθνώς, δηλαδή
την καπιταλιστική αναδιάρθρωση µε τη µορφή του νεοφιλελευθερισµού και του
νεοσυντηρητισµού. Βασικά στοιχεία της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης ήταν και
συνεχίζουν να είναι ο περιορισµός των κοινωνικών και επενδυτικών παρεµβάσεων
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του κράτους, η ισχυροποίηση των µηχανισµών ελέγχου και καταστολής, η
συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, οι αλλαγές στις µορφές
οργάνωσης της παραγωγής και η συγκρότηση και ισχυροποίηση αντιδραστικών
υπερεθνικών περιφερειακών µηχανισµών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Γρόλλιος,
1999).
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα µετά το 2008, το “λαµπρό όραµα” του τέλους της
ιστορίας σκοτεινιάζει µέσα στη νέα βαθειά και δοµική καπιταλιστική κρίση. Ο
ιστορικός χρόνος συµπυκνώνεται, αποκαλύπτοντας ότι η γη της καπιταλιστικής
επαγγελίας δεν είναι παρά η αρένα όπου το κεφάλαιο κατασπαράσσει την εργασία. Οι
υποσχέσεις για κοινωνική ειρήνη, διαρκή οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία µετά
την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά
ρητορική για να κρυφτεί το αδίστακτο πρόσωπο του κοινωνικού πολέµου. Η αύξηση
της ανεργίας θεωρείται φυσιολογική, η λιτότητα για τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις και
η ανασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις προκρίνονται ως απαραίτητες για την
οικονοµική ανταγωνιστικότητα, ενώ ο φόβος πηγαίνει χέρι-χέρι µε τον ατοµικισµό, το
µίσος για τον διπλανό και την υπακοή στον εργοδότη. Η δηµοκρατία ως θεµελιώδης
κοινωνική και πολιτική αξία συρρικνώνεται, αφού οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις
στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς αυταρχικές και ολοκληρωτικές λύσεις για
να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της εξουσίας τους.
Στην εκπαίδευση, τα βασικά στοιχεία των νεοφιλελεύθερων – νεοσυντηρητικών
πολιτικών είναι κυρίως 1) η αµεσότερη υπαγωγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες του
κεφαλαίου, 2) η δραστική περικοπή της κρατικής χρηµατοδότησης στη δηµόσια
εκπαίδευση, 3) η αντικατάσταση της προβληµατικής της ισότητας µε την
προβληµατική της αποτελεσµατικότητας, των τυποποιηµένων µετρήσεων και του
µάνατζµεντ, 4) η έµφαση στη λογοδοσία, στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των
σχολείων και των εκπαιδευτικών, 5) η κυριαρχία της γλώσσας της επιτυχίας, της
αριστείας και της πειθαρχίας, 6) η ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και η εµπέδωση του ατοµικισµού ανάµεσα στους
εκπαιδευτικούς και ανάµεσα στους µαθητές, 7) η επιστροφή στα λεγόµενα βασικά
µαθήµατα (γλώσσα, µαθηµατικά), η καθιέρωση εθνικών προτύπων, η προτεραιότητα
στις δεξιότητες και στην επαγγελµατική εκπαίδευση, 8) η υποβάθµιση του ρόλου των
εκπαιδευτικών και η ενοχοποίησή τους για τις επιδόσεις των µαθητών, η ενίσχυση
του διαχωρισµού της σύλληψης από την εκτέλεση στην εργασία τους και η απώλεια
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ικανοτήτων για τη διδασκαλία και 9) η διεύρυνση του χάσµατος της απόκτησης
µορφωτικού κεφαλαίου µεταξύ των παιδιών των κυρίαρχων και των παιδιών των
λαϊκών κοινωνικών τάξεων.
Η κρίση δεν µπορεί να ξεπεραστεί µέσω κάποιας στροφής προς τις πολιτικές της
µεταπολεµικής οικονοµικής ανάπτυξης, του κράτους πρόνοιας και της ευρείας
κοινωνικοπολιτικής συναίνεσης. Αυτό οφείλεται α) στις σηµαντικότατες αλλαγές που
έχουν συµβεί στις κοινωνίες, εξαιτίας της εφαρµογής των νεοφιλελεύθερων και
νεοσυντηρητικών πολιτικών που προαναφέρθηκαν τα τελευταία σαράντα χρόνια και
β) στο γεγονός ότι η κρίση είναι µακρόχρονη και βαθιά επειδή γεννιέται πρωταρχικά
από την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους λόγω της προοδευτικής
αντικατάστασης ζωντανής εργασίας από αυτοµατοποιηµένη, καθώς και από την
αύξηση του µεριδίου των µη παραγωγικών εργασιών για τις ανάγκες της λειτουργίας
των ιδεολογικών µηχανισµών, τη διαχείριση και τον έλεγχο των µαζών, την
καταστολή και τις προετοιµασίες για πόλεµο (Βατικιώτης, 2010).
Με βάση τα προηγούµενα, διαφαίνονται δύο βασικές κατευθύνσεις για το µέλλον. Η
πρώτη είναι η ανατροπή των µηχανισµών που δηµιούργησαν την κρίση σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Η δεύτερη είναι η συνέχιση της λειτουργίας τους µε τραγικές και
ανυπολόγιστες συνέπειες για τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις, συνέπειες οι οποίες
εκτείνονται από την ένταση της κοινωνικοοικονοµικής, ιδεολογικής και πολιτικής
επίθεσης εναντίον των δικαιωµάτων και των όρων ζωής τους µέχρι την εµπλοκή τους
σε καταστροφικούς πολέµους. Ουσιαστικά, στις µέρες µας το δίληµµα σοσιαλισµός ή
βαρβαρότητα γίνεται ταυτόχρονα τραγικά και ελπιδοφόρα επίκαιρο.
Η τακτική των κριτικών εκπαιδευτικών
Απέναντι στην κρίση και στην καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη και νεοσυντηρητική
αναδιάρθρωση, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να συµφωνήσουν σε ένα
πλαίσιο τακτικής. Με αυτό τον όρο εννοώ ένα σύνολο θέσεων που συγκροτούν µια
συγκεκριµένη οπτική για κρίσιµα ζητήµατα της εκπαίδευσης και µια οµόλογη
κατεύθυνση δράσης στην παρούσα συγκυρία. Θεωρώ ότι η απελευθερωτική
παιδαγωγική του Paulo Freire και πλευρές της κριτικής παιδαγωγικής (την οποία
θεµελίωσαν στις Η.Π.Α. στη δεκαετία του 1980 κυρίως οι Michael Apple, Henry
Giroux, Stanley Aronowitz and Peter McLaren), που έχουν διαµορφωθεί µε τη
συµβολή εννοιών οι οποίες προέρχονται από την παράδοση του Μαρξισµού, µπορούν
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να αξιοποιηθούν ως βάση για τη συγκρότηση αυτού του συνόλου θέσεων. Θα το
παρουσιάσω µε τη µορφή απαντήσεων σε πέντε ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα αναφέρεται στο ρόλο της εκπαίδευσης. Όπως υποστήριζε ο Freire,
οι κριτικοί εκπαιδευτικοί δεν είναι αφελείς για να πιστεύουν στη δύναµη της
επίσηµης εκπαίδευσης να διαµορφώνει, κατά κύριο λόγο, την κοινωνία. Αντίθετα, η
κοινωνία, ανάλογα µε τη δική της δόµηση, διαµορφώνει την εκπαίδευση σε σχέση µε
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα εκείνων που ελέγχουν την εξουσία. Καµιά κοινωνία
δεν οργανώνεται στη βάση του εκπαιδευτικού της συστήµατος, όπως έχει δείξει το
ιστορικό παράδειγµα της δηµιουργίας της αστικής εκπαίδευσης από την αστική τάξη
η οποία ήδη κατείχε την εξουσία (Freire, 1976). Για να γίνει η εκπαίδευση εργαλείο
µετασχηµατισµού θα πρέπει η τάξη που βρίσκεται στην εξουσία να αυτοκτονήσει. Θα
πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία της στην κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της
εποπτείας των σχολείων. Όµως, δεν υπήρξε στην ιστορία περίπτωση τέτοιου είδους
ταξικής αυτοκτονίας. Εποµένως, ο ρόλος της επίσηµης εκπαίδευσης σε µια
εκµεταλλευτική και καταπιεστική κοινωνία είναι η κοινωνική αναπαραγωγή. Ωστόσο,
οι αντιφάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την κοινωνία διαπερνούν τους θεσµούς όπου
πραγµατώνεται η επίσηµη εκπαίδευση. Οι σχέσεις ανάµεσα στην εκπαίδευση και την
κοινωνία δεν είναι µηχανικές, αλλά ιστορικές, διαλεκτικές και αντιφατικές (Freire &
Macedo, 1987, Shor & Freire, 1987, Giroux & McLaren, 1994). Όπως υπογραµµίζει ο
Apple, είναι αναγκαίο να σκεφτόµαστε σχεσιακά, να σκεφτόµαστε τις δοµές και
λειτουργίες, καθώς και τη σχολική γνώση, ως προϊόντα κοινωνικών, πολιτικών και
ιδεολογικών συγκρούσεων, εντός και εκτός της εκπαίδευσης. Η αναπαραγωγή δεν
πραγµατοποιείται µόνο µέσω της παθητικής αποδοχής της κυρίαρχης ιδεολογίας,
αλλά και µέσα από αντιπαράθεση και αντιστάσεις. Κάθε ανάλυση του ρόλου του
σχολείου στην αναπαραγωγή και κάθε αξιολόγηση των διαδικασιών και των
συνεπειών της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι η αναπαραγωγή είναι κάτι
που πραγµατοποιείται δύσκολα, συχνά µε αντιστάσεις (Apple, 1995).
Από την απάντηση που δόθηκε προηγουµένως τόσο για τον αναπαραγωγικό ρόλο της
εκπαίδευσης όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η αναπαραγωγή,
προκύπτει ότι οι κριτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιµοποιούν τους χώρους της
επίσηµης εκπαίδευσης χωρίς να είναι αφελείς, γνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση δεν
είναι όργανο ριζικού κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού. ∆ηλαδή, το γεγονός ότι
το εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του δεν αποτελεί όργανο ριζικού
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κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού δεν σηµαίνει την άρνηση συγκεκριµένων
προσπαθειών στο εσωτερικό του, οι οποίες παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες αλλά δεν
είναι ανώφελες. Ιδιαίτερα στην εποχή της κυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων και
νεοσυντηρητικών πολιτικών που, όπως προαναφέρθηκε, επιχειρούν να υπαγάγουν
πολύ πιο άµεσα την εκπαίδευση στις ανάγκες του κεφαλαίου, το να είναι κάποιος
κριτικός εκπαιδευτικός σηµαίνει να υπερασπίζεται το δηµόσιο χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, να εργάζεται στα δηµόσια σχολεία για την άνοδο της ποιότητας της
διδασκαλίας, για την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και τη σταθερή ανάπτυξή τους,
καθώς και να παρακινεί την κινητοποίηση και την οργάνωση όχι µόνο των
εκπαιδευτικών, αλλά γενικότερα των εργαζοµένων. Αυτό δεν συνεπάγεται, όπως
σηµείωνε ο Freire, ότι οι κριτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να πάψουν να υποστηρίζουν
τη λειτουργία εναλλακτικών εκπαιδευτικών κέντρων για εκείνους που χρειάζονται
βοήθεια στη διεξαγωγή των κοινωνικών αγώνων, στα κινήµατα υπεράσπισης των
πολιτικών δικαιωµάτων και στις οργανώσεις αλληλεγγύης. Όµως, είναι αναγκαίο να
αναγνωριστεί ότι τα δηµόσια περιβάλλοντα είναι εξαιρετικά σηµαντικά για την
παραγωγή παιδαγωγικής αντίστασης. Το ιδανικό θα ήταν να καθιερωθεί η σύνδεση
των δύο προσεγγίσεων, της περισσότερο δοµηµένης και συστηµατικής παρέµβασης
των κριτικών εκπαιδευτικών µέσα στα σχολεία µε την πιο ελεύθερη παρέµβαση σε
εναλλακτικά εκπαιδευτικά κέντρα (Horton & Freire 1990).
Το δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στον σκοπό την παρέµβασης των κριτικών
εκπαιδευτικών στην επίσηµη εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον Freire, από τη σκοπιά της
κυρίαρχης τάξης η κύρια εργασία της εκπαίδευσης είναι να αναπαράγει την κυρίαρχη
ιδεολογία. Αλλά υπάρχει και µια άλλη εργασία, αυτή της εργασίας ενάντια στην
κυρίαρχη ιδεολογία. Η αναπαραγωγική εργασία της κυρίαρχης ιδεολογίας
συνεπάγεται το θάµπωµα της πραγµατικότητας, την παρεµπόδιση της απόκτησης
κριτικής επίγνωσης από τους µαθητές, της κριτικής κατανόησης της πραγµατικότητάς
τους και της σύλληψης των αιτίων της ύπαρξης των γεγονότων. Οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν επίγνωση ότι
είναι αυτοί που είναι εξαιτίας του υπάρχοντος κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος.
Μπορούν να τους δώσουν τη δυνατότητα να στοχαστούν για τους εαυτούς τους, για
τις ευθύνες και το ρόλο τους, κυρίως για τη δική τους δύναµη να συλλογίζονται, να
υιοθετούν µια ερευνητική στάση απέναντι στα προβλήµατά τους. Η εκπαιδευτική
εργασία η οποία αντιτάσσεται στην αναπαραγωγική διαδικασία δεν µπορεί να
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πραγµατωθεί από κάποιους που υποστηρίζουν το status quo. Αυτοί που θέλουν να
αλλάξουν την κοινωνία πρέπει να δρουν µέσα στα σχολεία µε σκοπό να
αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα την οποία αποκρύπτει η κυρίαρχη ιδεολογία,
κυρίως µέσω του αναλυτικού προγράµµατος και των σχολικών εγχειριδίων. Αν,
λοιπόν, η αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας συνεπάγεται την απόκρυψη
σηµαντικών πλευρών της πραγµατικότητας, την παραποίηση σειράς γεγονότων τα
οποία, αν αποκαλύπτονταν θα µπορούσαν να στραφούν ενάντια στα κυρίαρχα
συµφέροντα, τότε, η αποστολή των κριτικών εκπαιδευτικών είναι η αποκάλυψη της
αλήθειας (Freire 1996, 1998a, 1998b, Freire & Macedo, 1987, Shor & Freire, 1987).
Το τρίτο ερώτηµα αναφέρεται στο πώς πρέπει να αντιµετωπίζουν οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί το περιεχόµενο διδασκαλίας της επίσηµης εκπαίδευσης. Η άποψη
σύµφωνα µε την οποία η εκπαιδευτική πρακτική είναι διακριτή από την πολιτική
πρακτική δεν βλέπει την εκπαίδευση ως χώρο όπου ασκούνται πολιτικές και
διεξάγονται πολιτικές συγκρούσεις, ένα χώρο όπου η πάλη των τάξεων διεξάγεται µε
µια µεγάλη ποικιλία µορφών. ∆εν θέτει ερωτήµατα για τους τρόπους παραγωγής της
γνώσης και της επιστήµης, καθώς και για τη σχέση τους µε την παραγωγή και τις
κοινωνικοπολιτικές σχέσεις εξουσίας. Συνεπώς, δεν οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να
αξιοποιούν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης αποκαλύπτοντας την πραγµατικότητα
στους µαθητές τους. Με άλλα λόγια, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί εναντιώνονται στην
άποψη σύµφωνα µε την οποία η εκπαιδευτική πρακτική είναι διακριτή από την
πολιτική πρακτική και διακηρύσσουν ότι η εκπαίδευση δεν έχει µία πολιτική
διάσταση, είναι πολιτική (Tadeu da Silva & McLaren, 1993, Torres, 1998).
Στο πλαίσιο της εφαρµογής των επίσηµων αναλυτικών προγραµµάτων τα οποία κατά
κανόνα θεµελιώνονται στην οπτική της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας που
δυσκολεύει πάρα πολύ την κριτική και δηµιουργική εργασία στο σχολείο, οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προβάλλουν τα κρίσιµα κοινωνικά προβλήµατα στο
επίκεντρο της διδακτικής πράξης. Αυτή η συστηµατική προσπάθεια πρέπει να
συνδυάζεται µε την επιδίωξη να ξεφύγουν από τον κατακερµατισµό της γνώσης σε
µικρά τµήµατα. ∆ηλαδή, πρέπει να αµφισβητούν έµπρακτα τη λογική των στόχων που
περιέχουν τα αναλυτικά προγράµµατα θέτοντας ευρύτερους στόχους οι οποίοι δίνουν
τη δυνατότητα στους µαθητές να συνδέουν το περιεχόµενο και τη δοµή των
µαθηµάτων µε την κοινωνική τους σηµασία, στην κατεύθυνση της κριτικής πολιτικής
συνειδητοποίησής τους (Giroux, 1988).
317

Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην παρούσα συγκυρία, µε δεδοµένο ότι η
κυρίαρχη παιδαγωγική προωθεί ένα ασύνδετο γαλαξία ρηχών γνώσεων ο οποίος δεν
αναπτύσσει τη συνθετική και αναλυτική σκέψη και προωθεί τη λογική της
εργαλειακής χρήσης τους, µε αποτέλεσµα να µη δίνει εφόδια για την ερµηνεία του
φυσικού και κοινωνικού κόσµου. Έτσι, οι µαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν
συνολικά την κοινωνία, την αντιλαµβάνονται µε στατικό – ανιστορικό τρόπο. Οι
κριτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιµετωπίσουν τον κατακερµατισµό και την
πολυδιάσπαση της γνώσης, την άρνηση του ενιαίου χαρακτήρα της. Πρέπει να
προωθήσουν την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση θεµάτων µαζί µε τους µαθητές
τους, χρησιµοποιώντας πορίσµατα διαφορετικών επιστηµονικών περιοχών. Πρέπει να
βοηθήσουν τους µαθητές τους να επιχειρηµατολογούν, να σκέφτονται τόσο σε
αφηρηµένο όσο και σε συγκεκριµένο επίπεδο.
Όπως έγραφε ο Freire, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρωµένες γνώσεις για
το πεδίο της διδασκαλίας τους, να διαθέτουν ευρύτητα γνώσεων για άλλες πλευρές
του κόσµου, να χρησιµοποιούν την εµπειρία τους για να αναπτύσσουν αλλά και για
να αµφισβητούν τη θεωρία, να έχουν τη δύναµη να υποβάλλουν σε κριτική την
εξουσία. Πρέπει να συζητούν τα προβλήµατα της χώρας τους, του κόσµου τους, της
εργασίας, της δηµοκρατίας, δεν πρέπει να φοβούνται την ανάλυση της
πραγµατικότητας. Το περιεχόµενο των αντικειµένων της διδασκαλίας δεν πρέπει να
διδάσκεται χωριστά από το κοινωνικό τους πλαίσιο, χωριστά από την κριτική
συζήτηση σχετικά µε την κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και πολιτισµική
πραγµατικότητα, χωριστά από άλλες µορφές γνώσης και από αξίες που σπάνια
αποτελούν µέρος του αναλυτικού προγράµµατος. Τα παιδιά των λαϊκών κοινωνικών
τάξεων πρέπει να γνωρίζουν τα ίδια µαθηµατικά, την ίδια φυσική και την ίδια
βιολογία µε τα παιδιά από τις «πιο ευτυχισµένες περιοχές» αλλά, ταυτόχρονα, ο
εκπαιδευτικός δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτεί ότι η διδασκαλία οποιουδήποτε
αντικειµένου µπορεί να γίνει ξέχωρα από µια κριτική ανάλυση της λειτουργίας της
κοινωνίας. Όπως ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αγνοεί το περιεχόµενο και απλώς να
συζητά µε τους µαθητές για την πολιτική κατάσταση της χώρας, έτσι δεν πρέπει να
αγνοεί την ιστορία και τις κοινωνικές συνθήκες. Επίσης, η διδασκαλία του
περιεχοµένου πρέπει πάντοτε να συνδέεται µε τη διδασκαλία τρόπων σκέψης και
µελέτης, τρόπων προσέγγισης του αντικειµένου της γνώσης, καθώς και της σηµασίας
της έρευνας για τη γνώση. Το περιεχόµενο δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί από την

318

εξάσκηση του να σκέφτεται κάποιος ορθά. Η διδασκαλία του περιεχοµένου πρέπει να
αποκαλύπτει τις αιτίες των προβληµάτων προκαλώντας τους µαθητές να καταλάβουν
ότι ο κόσµος που παρουσιάζεται σαν δεδοµένος, στην πραγµατικότητα φτιάχνεται
και, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, µπορεί να αλλάξει, να µετασχηµατιστεί (Freire, 1993,
1996, 1998a, 1998c, 1998d, 1999, 2004).
Το τέταρτο ερώτηµα αναφέρεται στο πώς πρέπει να αντιµετωπίζουν οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί τις γνώσεις που φέρνουν στο σχολείο οι µαθητές των λαϊκών
κοινωνικών τάξεων και τις επιστηµονικές γνώσεις. Σύµφωνα µε τον Freire, χωρίς
τους εκπαιδευτικούς και τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις σκέφτονται οι καπιταλιστές και
οι κυρίαρχες ελίτ. Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να σκέφτονται χωρίς τις
λαϊκές τάξεις, αλλά µαζί τους. Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί αµφισβητούν το µύθο της
αµάθειας των λαϊκών τάξεων που καλλιεργούν οι ελίτ, δεν θεωρούν πως ξέρουν τα
πάντα, παρά το γεγονός ότι χάρη στη δική τους συνείδηση βρίσκονται σ’ ένα
διαφορετικό επίπεδο από το επίπεδο της εµπειρικής γνώσης. Τα επίπεδα της λαϊκής
γνώσης δεν είναι δυνατό να εξηγηθούν µεταφυσικά αλλά ιστορικά και κοινωνικά.
Κατά συνέπεια, ακριβώς τα επίπεδα της λιγότερο αυστηρής γνώσης που έχουν
συγκροτηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο πρέπει να αποτελέσουν το σηµείο από το οποίο
θα ξεκινήσει η εργασία µε τους µαθητές. Βέβαια, η στήριξη στην εµπειρική γνώση
των µαθητών δεν συνεπάγεται περιστροφή επ’ αόριστον γύρω απ’ αυτή τη γνώση,
ούτε µυθοποίησή της. Οι εκπαιδευτικές δυσκολίες θα µειώνονταν αν τα σχολεία
έπαιρναν υπόψη τους την κουλτούρα, τη γλώσσα, τη γνώση των λαϊκών τάξεων για
να τις επεξεργαστούν και να τις αξιοποιήσουν στο αναλυτικό πρόγραµµα, ώστε οι
µαθητές να κινηθούν προς την πιο συστηµατική γνώση. Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί
πρέπει να γίνονται περισσότερο επιστηµονικά ικανοί κατανοώντας τη σηµασία της
γνώσης του συγκεκριµένου κόσµου εντός του οποίου οι µαθητές τους ζουν, των
συγκεκριµένων ηθών, προτιµήσεων, πεποιθήσεων, φόβων και επιθυµιών που τους
διαµορφώνουν. Με άλλα λόγια, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αγνοούν και
να απαξιώνουν τη γνώση που προέρχεται από τις βιωµένες εµπειρίες την οποία οι
µαθητές φέρνουν στο σχολείο αλλά µέσω αυτής της γνώσης να οδηγούν τους µαθητές
στην περισσότερο ακριβή – επιστηµονική γνώση (Φρέϊρε, 1976, Freire 1996, 1998c,
1999).
Το πέµπτο ερώτηµα αναφέρεται στο πώς πρέπει να αντιµετωπίζουν οι κριτικοί
εκπαιδευτικοί τις διαφορετικές απόψεις στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα ερώτηµα
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το οποίο είχε συζητηθεί µε ιδιαίτερα έντονο τρόπο στο πλαίσιο του κινήµατος της
προοδευτικής εκπαίδευσης στη δεκαετία του 1930 στις Η.Π.Α., όταν η πιο
ριζοσπαστική πτέρυγα αυτού του κινήµατος υποστήριξε, σε αντίθεση µε τον John
Dewey, την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να καθοδηγήσουν τους µαθητές τους στην
προοπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης (Γρόλλιος, 2011). Σύµφωνα µε τον
Freire, η συνειδητοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση δεν σηµαίνουν άρνηση του
δικαιώµατος του άλλου να διαλέγει, ούτε προσπάθεια επιβολής, σηµαίνουν
προσπάθεια πειθούς. Η κριτική προς την παραδοσιακή εκπαίδευση δεν συνεπάγεται
την άρνηση της ανάγκης οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές να διαβάζουν συνεχώς και
µε σοβαρότητα την κλασική φιλολογία για ένα δοσµένο πεδίο γνώσης, να κατέχουν
τα κείµενα και να δηµιουργούν µια αντίστοιχη διανοητική πειθαρχία. Με όρους
αναλυτικού προγράµµατος, οι κριτικές σπουδές συνδέονται µε τη µελέτη των
κλασσικών σε κάθε πεδίο χωρίς αποκλεισµούς. Για παράδειγµα, στο πεδίο της
κοινωνιολογίας, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή την απόρριψή τους οι µαθητές πρέπει
να µελετούν το Μαρξισµό, το Θετικισµό, το Στρουκτουραλισµό, το Λειτουργισµό
(Freire, 1991, Giroux & McLaren, 1994, Shor & Freire, 1987).
Με άλλα λόγια, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να περιορίζονται στο να
παρουσιάζουν τη δική τους ανάγνωση του κόσµου, κάτι που έχουν την υποχρέωση να
κάνουν αφού το αντίθετο συνιστά µια υποκριτική αποδοχή της ανύπαρκτης
ουδετερότητας της εκπαίδευσης. Πρέπει να αναδεικνύουν το γεγονός ότι υπάρχουν
άλλες αναγνώσεις του κόσµου, διαφορετικές και συχνά ανταγωνιστικές µε τις δικές
τους. Στο σηµείο αυτό, όµως, αξίζει να υπογραµµίσουµε ότι ο Freire εναντιώνεται και
σε µια άλλη µορφή επιβολής,

τη λεγόµενη αντικειµενικότητα και µη–

κατευθυντικότητα, αφού όταν ο εκπαιδευτικός δεν δηµιουργεί τους όρους για να
σκέφτονται κριτικά οι µαθητές, αυτό συνιστά µια συγκαλυµµένη επιβολή των
συνθηκών που είναι υπεύθυνες για το καθεστώς της υποτέλειάς τους. Η άρνηση του
αυταρχισµού δεν συνεπάγεται την κυριαρχία του τυχαίου και της επιτρεπτικότητας
(Freire, 1996). Ο κριτικός εκπαιδευτικός δεν είναι διευκολυντής της µάθησης των
µαθητών, είναι καθοδηγητής τους στο δύσκολο δρόµο της µόρφωσης, του αγώνα και
της κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. ∆ίνει ζωή στη δηµοκρατική λειτουργία
των σχολικών τάξεων, αφού η δηµοκρατική διαπαιδαγώγηση δεν είναι ζήτηµα µόνο
λόγων αλλά και έργων, δηµοκρατική λειτουργία η οποία συνδέεται άρρηκτα µε την
αξιοποίηση των συνεργατικών παιδαγωγικών πρακτικών που, στην παρούσα
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συγκυρία, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε την
ατοµικιστική λογική την οποία καλλιεργεί η κυρίαρχη παιδαγωγική.
Η στρατηγική των κριτικών εκπαιδευτικών
Όλες οι απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα είναι απολύτως αναγκαίο να
ενταχθούν σε µια σαφή στρατηγική στόχευση. Μόνο έτσι το σύνολο των θέσεων που
παρουσιάστηκαν προηγουµένως, συγκροτώντας µια συγκεκριµένη οπτική για κρίσιµα
ζητήµατα της εκπαίδευσης και µια οµόλογη κατεύθυνση δράσης στην παρούσα
συγκυρία, θα µπορέσουν να συµβάλουν σε µια αξιόπιστη απάντηση στις συνέπειες
της

καπιταλιστικής

κρίσης

και

της

νεοφιλελεύθερης

–

νεοσυντηρητικής

αναδιάρθρωσης. ∆ιότι µια τέτοια αξιόπιστη απάντηση δεν αρκεί να αναφέρεται µόνο
στο τι µπορούν και πρέπει να κάνουν σήµερα οι κριτικοί εκπαιδευτικοί, αλλά και να
υποδεικνύει ότι η δράση τους εξυπηρετεί µια ευρύτερη κοινωνικοπολιτική προοπτική
η οποία εµπεριέχει ένα σαφές σχέδιο για το σχολείο. Για να γίνει καλύτερα
κατανοητή αυτή η αναγκαιότητα µε ιστορικούς όρους, είναι απαραίτητη µια
παρένθεση.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, όταν οι ιδέες της επιχειρηµατικότητας, του
ανταγωνισµού, της ατοµικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευταξίας εµφανίζονταν
δικαιωµένες και ακαταµάχητες, βεβαιωµένες από τους νόµους της ιστορίας και
ταιριαστές µε την ανθρώπινη φύση, στο χώρο της κριτικής παιδαγωγικής διαδόθηκε η
λεγόµενη προβληµατική του µεταµοντέρνου. Για λόγους οικονοµίας χώρου του
παρόντος κειµένου δεν είναι δυνατό να αναλυθούν οι µορφές αυτής της
προβληµατικής, καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους επηρέασε την κριτική
παιδαγωγική.
Εκείνο, όµως, που υποστηρίζω είναι ότι οι ποικίλες κατηγοριοποιήσεις της
προβληµατικής του µεταµοντέρνου είχαν ως κεντρικό τους χαρακτηριστικό την
άρνηση των µεγάλων αφηγήσεων, της δυνατότητας ερµηνείας του κόσµου, της
ιστορίας ως επιστήµης, κάθε συλλογικού υποκειµένου ως φορέα ιστορικού σχεδίου
(Γρόλλιος, 1996). Οι ρητορικές πτήσεις στην ποικιλοµορφία και στη διαφορά σε
συνδυασµό µε τη ρήξη µε τη νεωτερικότητα, παρέπεµπαν στην επαγγελία της
ανάδυσης µιας εντελώς νέας κοινωνίας που, ωστόσο, σύντοµα αποδείχτηκε ότι ήταν
ολότελα καπιταλιστική. Σε τελική ανάλυση, η µεταµοντέρνα προβληµατική
κατασκεύαζε µια παραπλανητική εικόνα του κόσµου, η οποία οδηγούσε πολλούς να
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ξεχνούν ή να υποτιµούν τις πραγµατικές κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις, ενώ η
προελαύνουσα καπιταλιστική αναδιάρθρωση διαµόρφωνε την κοινωνία και την
εκπαίδευση.
Η γέννηση της κριτικής παιδαγωγικής στις Η.Π.Α. στην αρχή της δεκαετίας του 1980
ως θεωρητικό εγχείρηµα αξιοποίησης, κυρίως, παιδαγωγικών απόψεων του Freire,
του Gramsci και της αµερικάνικης προοδευτικής εκπαίδευσης, συνδέεται στενά µε
την άνοδο των κοινωνικών κινηµάτων των προηγούµενων δεκαετιών, αλλά και µε τη
δική τους αδυναµία, σε συνδυασµό µε την αδυναµία του εργατικού κινήµατος και της
αµερικάνικης αριστεράς να συγκροτήσουν µια ισχυρή πολιτική δύναµη απέναντι στο
ανερχόµενο κύµα του νεοσυντηρητισµού και του νεοφιλελευθερισµού. Οι κριτικοί
παιδαγωγοί επιχείρησαν να συγκροτήσουν µια απάντηση σε αυτό το κύµα, την οποία
ονόµασαν γλώσσα κριτικής και δυνατότητας, η οποία, παρά τον παιδαγωγικό πλούτο
των αναλύσεων της πρώτης δεκαετίας της, δεν µπόρεσε να συνδυάσει αυτές τις
αναλύσεις

µε

κάποιο

συγκεκριµένο

-στρατηγικού

χαρακτήρα-

περιεχόµενο

κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού. Αυτή η αδυναµία ήταν κρίσιµη για την
περαιτέρω πορεία της. Όταν στο τέλος της δεκαετίας του 1980 η κυριαρχία των
νεοφιλελεύθερων – νεοσυντηρητικών δυνάµεων εµπεδώθηκε στο εσωτερικό των
Ηνωµένων Πολιτειών, τα επαναστατικά κινήµατα διεθνώς βρίσκονταν σε κάµψη και
στο στρατόπεδο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης τα σηµάδια της κρίσης ήταν
οφθαλµοφανή, οι βασικοί εκπρόσωποι της κριτικής παιδαγωγικής υπέκυψαν στον
πειρασµό της νέας διανοητικής µόδας των θεωριών του µεταµοντέρνου η οποία -όχι
τυχαία- βρισκόταν τότε σε άνοδο και περιόρισαν τον πολιτικό τους ορίζοντα σε µια
µάχη για τη δηµοκρατία και τη διαφορετικότητα. Η κριτική του McLaren στην
κατεύθυνση της αξιοποίησης των µεταµοντέρνων θεωριών, στην ενίσχυση της
οποίας, όµως, είχε και ο ίδιος συµβάλει στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990,
σχετίζεται µε το ξέφτισµα της ρητορικής του τέλους της ιστορίας, την εµφάνιση του
κινήµατος ενάντια στην παγκοσµιοποίηση και τη συνέχιση της νεοφιλελεύθερης –
νεοσυντηρητικής καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Η κριτική αυτή, παρά τις
αµφισηµίες της σχετικά µε τη δυνατότητα της αξιοποίησης των µεταµοντέρνων
θεωριών, ανέδειξε, µεταξύ άλλων, τη βασική αδυναµία της κριτικής παιδαγωγικής,
δηλαδή την ασάφεια της κοινωνικοπολιτικής στρατηγικής της (Γούναρη & Γρόλλιος,
2010).
Σήµερα, µε δεδοµένο ότι η µεταµοντέρνα προβληµατική έχει µπει σε τροχιά
322

παρακµής, είναι ολοφάνερο ότι η αντίθεση της κριτικής παιδαγωγικής στη
νεοφιλελεύθερη – νεοσυντηρητική αναδιάρθρωση δεν µπορεί να γονιµοποιηθεί εάν
δεν συνδυάζεται µε την επαγγελία µιας νέας κοινωνίας που δηµιουργεί τις κοινωνικές,
πολιτικές και οικονοµικές δοµές οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να µεταβιβαστεί η
εξουσία πραγµατικά στο λαό. Η πρόθεση για ανατροπή της ισχύουσας κοινωνικής
τάξης πραγµάτων και των µηχανισµών συσσώρευσης του κεφαλαίου επί των οποίων
αυτή θεµελιώνεται, είναι απολύτως αναγκαίο να συνοδεύεται µε τη διατύπωση ενός
οράµατος µιας κοινωνίας όπου η παραγωγή αγαθών δεν θα είναι αυτοσκοπός που
εξυπηρετείται από την επιδίωξη της συσσώρευσης πλούτου και από την αδιαφορία
για τους άλλους, όπου οι σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων δεν θα είναι σχέσεις
κυριαρχίας, αλλά σχέσεις ισότητας και ελευθερίας.
Αυτό, όµως, το κοινωνικό όραµα απαιτεί ένα µεταβατικό πλαίσιο κοινωνικής
οργάνωσης. Μιας κοινωνικής οργάνωσης στην οποία δεν θα κυριαρχούν οι
κοινωνικές τάξεις που αποδείχτηκαν όχι µόνο αναποτελεσµατικές για την
αντιµετώπιση της κρίσης, αλλά είναι ακριβώς η κυριαρχία τους υπεύθυνη για την
κρίση και τις συνέπειές της. Μια τέτοια κοινωνική οργάνωση, δηλαδή µια
σοσιαλιστική κοινωνία, δεν µπορεί παρά να θεµελιώνεται στην κοινωνική –
συλλογική ιδιοκτησία και στο δηµοκρατικό έλεγχο των στρατηγικής σηµασίας
τοµέων της οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος, που θα συνδυάζονται µε
αξιοπρεπείς όρους ζωής, µε την ουσιαστική δηµόσια κοινωνική προστασία και υγεία,
µε την επένδυση στην εκπαίδευση, καθώς και µε τη διασφάλιση των δηµοκρατικών
θεσµών, της ελευθερίας του λόγου, του δικαιώµατος στη διαφορετικότητα, της
προσωπικής ελευθερίας.
Βέβαια, ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός δεν περιορίζεται στα προηγούµενα.
Πρέπει να αλλάξουν ριζικά οι άνθρωποι, πράγµα εξαιρετικά δύσκολο λόγω της
ιδεολογικής κληρονοµιάς αιώνων και συνεπώς ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι
κοµβικής σηµασίας. Η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να είναι παρούσα διαρκώς και
αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσµατικά όργανα τόσο για την προώθηση των
δοµικών αλλαγών όσο και για την προφύλαξη του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού
από τον εκφυλισµό. Η εκπαίδευση που θα απελευθερώσει τις δηµιουργικές δυνάµεις
των λαϊκών κοινωνικών τάξεων δεν µπορεί να έχει ελιτίστικο χαρακτήρα, δεν µπορεί
παρά να είναι λαϊκή και κριτική.
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Το ερώτηµα στην απάντηση του οποίου θα επιχειρήσω να συµβάλω στη συνέχεια,
αναφέρεται στον τύπο του σχολείου της λαϊκής κριτικής εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι
αυτό το σχολείο πρέπει να είναι ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο. Για να
υποστηρίξω αυτή την άποψη, είναι αναγκαίο να υπενθυµίσω ότι η αναπαραγωγική
λειτουργία του σχολείου συντελείται, όχι αποκλειστικά αλλά σε σηµαντικό βαθµό,
µέσω της λειτουργίας του διπλού σχολικού δικτύου, δηλαδή µέσω της λειτουργίας της
τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης παράλληλα µε τη γενική εκπαίδευση. Ο
στόχος του ενιαίου, δηµόσιου, δωρεάν και δωδεκάχρονου σχολείου εναντιώνεται
πρώτα από όλα σε αυτήν ακριβώς τη διπλή λειτουργία, αφού προτείνει µια ενιαία
εκπαιδευτική δοµή ενάντια στο διπλό σχολικό δίκτυο, στη διάκριση γενικής και
τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Όταν θέτουµε ως στόχο ένα ενιαίο σχολείο,
προφανώς εναντιωνόµαστε στη λειτουργία του σηµερινού σχολείου χαράσσοντας ένα
νέο δρόµο ο οποίος επιχειρεί να ανατρέψει τη συµβολή της εκπαίδευσης στην
αναπαραγωγή των καπιταλιστικών παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων.
Επίσης, το ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο σχολείο εναντιώνεται και σε
µια άλλη διάκριση, στη διάκριση της δηµόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο
δηµόσιος χαρακτήρας του εναντιώνεται στην ιδιωτική εκπαίδευση παραπέµποντας
στην κατάργησή της εφόσον το ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο σχολείο θα
είναι ο αποκλειστικός τύπος σχολείου στη νέα κοινωνία. Καθιερώνει ένα νέο ρόλο για
το σχολείο, ένα ρόλο ουσιαστικής κοινωνικής παροχής προς τις λαϊκές κοινωνικές
τάξεις, αφού η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν µε σκοπό την άµβλυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες, βέβαια, δεν εξαφανίζονται µε αυτόµατο τρόπο
µετά την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις.
Επιπλέον, η διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης αυτού του σχολείου, δηλαδή τα
δώδεκα χρόνια, αντιστοιχεί στο δικαίωµα των παιδιών για ουσιαστική µόρφωση, η
οποία είναι φανερό ότι δεν µπορεί να κατακτηθεί παρά σε επαρκές χρονικό διάστηµα.
Με βάση τα προηγούµενα, όλα τα επιµέρους στοιχεία του στόχου του ενιαίου,
δηµόσιου, δωρεάν και δωδεκάχρονου σχολείου εναντιώνονται σε υπαρκτές
λειτουργίες

και

χαρακτηριστικά

του

σύγχρονου

υπαρκτού

σχολείου

στον

καπιταλισµό: το ενιαίο στη διάκριση γενικής και τεχνικής - επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, το δηµόσιο στη διάκριση δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, το
δωρεάν στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών στα παιδιά των
λαϊκών κοινωνικών τάξεων και το δωδεκάχρονο στην υπονόµευση του δικαιώµατος
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για ουσιαστική µόρφωσή τους. Το ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο σχολείο,
είναι προφανές ότι δεν µπορεί παρά να υλοποιηθεί στην ολότητά του σε µια
διαφορετική από την καπιταλιστική κοινωνία. Αυτή η κοινωνία εφόσον δεν ταυτίζεται
µε εκείνη στην οποία η παραγωγή των κοινωνικών αγαθών και η ικανοποίηση των
κοινωνικών

αναγκών

καθορίζεται

από

τους

ελεύθερους

συνεταιρισµένους

παραγωγούς και στην οποία δεν υπάρχει η ανάγκη ξεχωριστής κρατικής δοµής και
συνεπώς ξεχωριστής σχολικής δοµής, δηλαδή δεν ταυτίζεται µε την αταξική
κοινωνία, προφανώς αντιστοιχεί στη σοσιαλιστική. Με άλλα λόγια, το ενιαίο,
δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο σχολείο αντιστοιχεί σε µια µεταβατική µορφή
κοινωνίας που ξεπερνά την καπιταλιστική κοινωνία (η οποία έχει ανατραπεί) και
οδηγείται προς τον στρατηγικό στόχο της αταξικής κοινωνίας, αυτό που αποκαλούµε
κοµµουνισµό.
Ωστόσο, το ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και δωδεκάχρονο σχολείο είναι ένας τύπος
σχολείου, είναι ένας «σκελετός», ο οποίος πρέπει να «γεµίσει» µε περιεχόµενο. Για
να γίνει αυτό, δηλαδή για να προσδιοριστούν οι λειτουργίες και το µορφωτικό
περιεχόµενο της δοµής του ενιαίου, δηµόσιου, δωρεάν και δωδεκάχρονου σχολείου
πρέπει να πάρουµε υπόψη µας ιστορικές εµπειρίες. Η µία ιστορική εµπειρία από
εκείνες που θεωρώ ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι η εµπειρία του σχολείου
που οικοδοµήθηκε µετά την Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, του
ενιαίου σχολείου εργασίας. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται µια µικρή παρένθεση: οι
µπολσεβίκοι εκείνη την εποχή δεν είχαν τις απαραίτητες εµπειρίες που εµείς έχουµε
σήµερα. Η µόνη εµπειρία την οποία µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν όσον αφορά την
εκπαίδευση ήταν η βραχύβια εµπειρία της κοµµούνας του Παρισιού, χρήσιµη αλλά
περιορισµένη. Οι µπολσεβίκοι, όµως, µας προσφέρουν, µε το σχολείο που
οικοδόµησαν τα πρώτα χρόνια µετά την οκτωβριανή επανάσταση, σηµαντικές
πρακτικές τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σήµερα για να προσδιορίσουµε
τις λειτουργίες και το µορφωτικό περιεχόµενο της δοµής του ενιαίου, δηµόσιου,
δωρεάν και δωδεκάχρονου σχολείου.
Πρώτον, µας προσφέρουν µια πρακτική για τη δηµοκρατική διοίκηση του σχολείου,
µια απάντηση στο ερώτηµα πώς διοικείται ένα σχολείο σε ένα µεταβατικό κοινωνικό
καθεστώς, στο σοσιαλισµό. Το ενιαίο σχολείο εργασίας στη Σοβιετική Ένωση
διοικούνταν από όργανα λαϊκού ελέγχου τα οποία είχαν την εποπτεία της λειτουργίας
του, ενώ η διοίκηση στο εσωτερικό του οργανωνόταν µε σχολικά συµβούλια, στα
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οποία συµµετείχαν κατά το ¼ οι µεγάλοι σε ηλικία µαθητές, κατά το ½ οι
εκπαιδευτικοί και κατά το ¼ το προσωπικό του σχολείου. Είναι µια πρακτική για τη
διοίκηση του σχολείου, ριζικά διαφορετική από την αυταρχική, που κατά κανόνα
εφαρµόζεται στον καπιταλισµό. ∆εύτερον, µας προσφέρουν ένα τρόπο σύνδεσης του
σχολείου µε την εργασία. Το ενιαίο σχολείο εργασίας συνδεόταν µε την οικιακή αλλά
πραγµατική εργασία στους βασικούς τοµείς παραγωγής, δηλαδή την εργασία η οποία
είχε κυρίως χαρακτήρα οικοτεχνίας, αλλά ήταν παραγωγική. Με αυτό τον τρόπο, η
εργασία γίνεται ένα βασικό µέσο διαπαιδαγώγησης, πράγµα που αποτελεί βασική
αρχή του σοσιαλιστικού σχολείου. Τρίτον, µας προσφέρουν µια κοινοτική πρακτική
λειτουργίας του σχολείου που χαρακτηρίζεται από ένα σχεδιασµό συµµετοχής όλων
στη σχολική ζωή, στις ποικίλες δραστηριότητες του σχολείου, αλλά και στην εργασία,
η οποία είναι οµαδική χωρίς να συνθλίβει την ατοµική προσωπικότητα. Τέταρτο, µας
προσφέρει το συνδυασµό των πολυτεχνικών γνώσεων µε τις ακαδηµαϊκές γνώσεις,
δηλαδή το συνδυασµό µαθηµάτων µε ακαδηµαϊκό περιεχόµενο µε τις πολυτεχνικές
γνώσεις που ορίζονται ως οι βασικές επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να
κατέχει κάθε άνθρωπος για τους βασικούς κλάδους παραγωγής στη συγκεκριµένη
κοινωνία όπου ζει (Γρόλλιος, 1995).
Η δεύτερη ιστορική εµπειρία είναι αρκετά µεταγενέστερη, στο τέλος της δεκαετίας
του 1980. ∆εν πρόκειται για µια εµπειρία µετασχηµατισµού των λειτουργιών και του
περιεχοµένου του σχολείου στο πλαίσιο ανατροπής της κεντρικής πολιτικής
καπιταλιστικής εξουσίας, αλλά σε συνθήκες µεταβολής των εκλογικών συσχετισµών
δύναµης στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου δήµου. Πρόκειται για το εγχείρηµα στο
οποίο ηγήθηκε ο Freire ως γενικός γραµµατέας για την εκπαίδευση του δήµου του
Sao Paulo, από το 1989 µέχρι το 1992, όταν το Κόµµα των Εργαζοµένων είχε
κερδίσει τις δηµοτικές εκλογές σ’ αυτή την πόλη. Βέβαια, η σηµασία του
εγχειρήµατος έχει ένα ιδιαίτερο βάρος όχι µόνο γιατί ηγήθηκε ο Freire, αλλά και γιατί
το Sao Paulo δεν είναι µια µικρή κοινότητα: τότε είχε πληθυσµό 10 εκατοµµύρια.
Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µετασχηµατισµός της εκπαίδευσης, παρότι
εφαρµόστηκε για τρία µόλις χρόνια στο δήµο του Sao Paulo, κατάφερε να µειώσει τη
σχολική αποτυχία στο 22%, ενώ στο σύνολο της Βραζιλίας, εκείνη την εποχή, η
σχολική αποτυχία έφτανε το 50%. Επίσης, κατάφερε να µειώσει την εγκατάλειψη του
σχολείου από τους µαθητές, στο 5%, δηλαδή σε ένα από τα µικρότερα ποσοστά
διεθνώς και για εκείνη την εποχή και για σήµερα.
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Το βασικό στοιχείο της συγκεκριµένης προσπάθειας του Freire για µετασχηµατισµό
της εκπαίδευσης που µπορούµε να αξιοποιήσουµε για να «γεµίσουµε τον σκελετό»
του στόχου του ενιαίου, δηµόσιου δωρεάν και δωδεκάχρονου σχολείου είναι η
συλλογική κατασκευή του σχολικού προγράµµατος από µαθητές και εκπαιδευτικούς.
∆εν πρόκειται για µια µαθητοκεντρική πρακτική σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές
ασχολούνται µε ό,τι επιθυµούν, αλλά για µια πρακτική µε την οποία το σχολικό
πρόγραµµα θεµελιώνεται στη διερεύνηση του θεµατικού σύµπαντος των µαθητών,
καθώς και της ευρύτερης κοινότητας όπου ανήκει το συγκεκριµένο σχολείο στο οποίο
αυτοί φοιτούν. Συλλογική κατασκευή του σχολικού προγράµµατος από µαθητές και
εκπαιδευτικούς σηµαίνει να ερευνηθούν οι πραγµατικές καταστάσεις που συγκροτούν
την κοινωνική ζωή και το πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές αυτές τις καταστάσεις και,
µε θεµέλιο αυτήν την έρευνα την οποία διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί, να
προσδιορίζονται τα παραγωγικά θέµατα που θα συγκροτήσουν το περιεχόµενο του
σχολικού προγράµµατος (αποκαλούνται παραγωγικά γιατί η µελέτη τους µπορεί να
οδηγήσει στη µελέτη άλλων θεµάτων). Για τις ανάγκες της µελέτης των παραγωγικών
θεµάτων διαµορφώνονται από τους εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας συγκεκριµένα
ερωτήµατα, τα οποία συζητούνται στην τάξη. Οι επιδόσεις των µαθητών δεν
αξιολογούνται µε εξετάσεις, αλλά µε σχέδια δράσης που θεµελιώνονται στη συλλογή
πληροφοριών και στην οργάνωση – εφαρµογή των γνώσεων τις οποίες οι ίδιοι
κατέκτησαν από τη διδασκαλία των παραγωγικών θεµάτων (O’Cadiz et al, 1998).
Τα στοιχεία που ανέφερα από τις δύο εµπειρίες των µετασχηµατισµών στη Ρωσία και
στη Βραζιλία, δεν είναι ασύµβατα µεταξύ τους και µπορούν να αξιοποιηθούν για να
προσδιοριστεί η λειτουργία και το περιεχόµενο του ενιαίου, δηµόσιου, δωρεάν και
δωδεκάχρονου σχολείου. Μάλιστα, εάν συνδυαστούν µε τις θέσεις που συγκροτούν
µια συγκεκριµένη οπτική για κρίσιµα ζητήµατα της εκπαίδευσης και µια οµόλογη
κατεύθυνση δράσης στη σηµερινή συγκυρία οι οποίες αναφέρθηκαν στο πρώτο
κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, µπορούν να σκιαγραφήσουν το σχολείο που
αντιστοιχεί στη µεταβατική σοσιαλιστική κοινωνία η οποία ξεπερνά την
καπιταλιστική κοινωνία (που έχει ανατραπεί) και οδηγείται προς τον στρατηγικό
στόχο της αταξικής (κοµµουνιστικής) κοινωνίας.
Συνοπτικά, λοιπόν, υποστηρίζω ότι η δοµή της σοσιαλιστικής εκπαίδευσης πρέπει να
αποτελείται από τη δίχρονη προσχολική αγωγή, το ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν,
υποχρεωτικό δωδεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά µέχρι την ηλικία των 18 ετών
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και την ενιαία πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Στο ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν,
υποχρεωτικό, δωδεκάχρονο σχολείο φοιτούν ανεξαιρέτως όλα τα παιδιά για να
γνωρίζουν τις επιστηµονικές κατακτήσεις και να αναπτύσσονται γνωστικά, ηθικά,
πνευµατικά και σωµατικά, αµβλύνοντας τις αντιθέσεις ανάµεσα στην ανθρωπιστική
και την τεχνική εκπαίδευση που συνδέονται µε τον καπιταλιστικό καταµερισµό
εργασίας. Πρόκειται για ένα σχολείο λαϊκής και κριτικής εκπαίδευσης στο οποίο η
σχολική διαρροή µηδενίζεται, σχολείο µια νέας υψηλής ποιότητας θεµελιωµένης στην
αλληλεγγύη και στην κριτική συνειδητοποίηση, κέντρο ακτινοβολίας της λαϊκής
κουλτούρας, αλλά και κέντρο έρευνας και παιδαγωγικού στοχασµού.
Το σχολείο της λαϊκής και κριτικής εκπαίδευσης δεν δίνει προτεραιότητα στην
απόκτηση δεξιοτήτων υποβαθµίζοντας τα ακαδηµαϊκά µαθήµατα όπως η Ιστορία, η
Λογοτεχνία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, οι Καλές Τέχνες, η Μουσική. Συνδυάζει
αυτές τις σπουδές µε τις βασικές επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να κατέχει
κάθε άνθρωπος για τους βασικούς κλάδους παραγωγής. Αυτός ο ορίζοντας γνώσεων,
αξιών και ικανοτήτων προσεγγίζεται µέσω της θεµελίωσης του περιεχοµένου της
εκπαίδευσης σε θέµατα που αναδεικνύονται από την έρευνα των σηµαντικών
ζητηµάτων τα οποία απασχολούν τους µαθητές και τις κοινότητες όπου ανήκουν τα
σχολεία. Με άλλα λόγια, το περιεχόµενο της εκπαίδευσης θεµελιώνεται στις βασικές
έννοιες, ιδέες και πρακτικές των µαθητών που προσφέρουν δυνατότητες για τη
συζήτηση ζωτικών θεµάτων σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο, θεµάτων
τα οποία συνδέονται µε τις ακαδηµαϊκές, καθώς και µε τις επιστηµονικές γνώσεις για
τους βασικούς κλάδους παραγωγής. Η µεταρρύθµιση του σχολικού προγράµµατος
γίνεται µε µια δηµοκρατική διαδικασία που αναπτύσσεται συλλογικά από
εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, µέλη των σχολικών συµβουλίων και µε τη συµβολή
των πανεπιστηµίων.
Για τη µελέτη των θεµάτων στο σχολείο της λαϊκής και κριτικής εκπαίδευσης
αξιοποιούνται όλοι οι επιστηµονικοί κλάδοι και χρησιµοποιείται συστηµατικά η
οµαδική εργασία, ενάντια στην παραδοσιακή λογική της µεταφοράς έτοιµων
γνώσεων που οδηγεί στην παθητικοποίηση των µαθητών και στο βερµπαλισµό των
εκπαιδευτικών. Η συνειδητή πειθαρχία καλλιεργείται στη βάση της οµαδικής
εργασίας και της αλληλεγγύης, οι µαθητές δεν αντιµετωπίζονται µε απειλές,
επιπλήξεις και τιµωρίες, αλλά συµµετέχουν συλλογικά στην κατάκτηση της γνώσης.
Τα παιδιά των λαϊκών κοινωνικών τάξεων µαθαίνουν να εκτιµούν το δικό τους
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πολιτισµικό κεφάλαιο και να συµµετέχουν σε διαδικασίες µάθησης οι οποίες
θεµελιώνονται στο δικό τους έθος. Βασική µέθοδος διδασκαλίας είναι ο
καθοδηγητικός διάλογος µε αναγνώριση και κατανόηση των διαφορετικών απόψεων,
αλλά και µε ξεκάθαρη διατύπωση της άποψης του εκπαιδευτικού. Οι επιδόσεις των
µαθητών δεν αξιολογούνται µε εξετάσεις, αλλά µε σχέδια δράσης που θεµελιώνονται
στην οργάνωση – εφαρµογή των γνώσεων τις οποίες οι ίδιοι κατέκτησαν από τη
διδασκαλία. Στο πλαίσιο της εκπόνησης αυτών των σχεδίων δράσης, οι µαθητές και
οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µορφών παραγωγικής εργασίας
που ποικίλλουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους.
Το σχολείο της λαϊκής και κριτικής εκπαίδευσης διοικείται δηµοκρατικά από σχολικά
συµβούλια στα οποία συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί, το λοιπό προσωπικό του
σχολείου και οι µαθητές. Τα διευθυντικά στελέχη εκλέγονται από τα σχολικά
συµβούλια τα οποία είναι υπεύθυνα για το συλλογικό προγραµµατισµό, τη συλλογική
αποτίµηση και τη βελτίωση της σχολικής εργασίας και συνεργάζονται στενά µε
όργανα λαϊκού ελέγχου στο επίπεδο των κοινοτήτων. Η κεντρική πολιτική εξουσία
είναι υποχρεωµένη να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αµοιβές για τους εκπαιδευτικούς,
όπως, βέβαια, και την επαρκή χρηµατοδότηση των σχολείων µε σκοπό την άµβλυνση
των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων, εφαρµόζοντας την αρχή των ίσων
αποτελεσµάτων και όχι των ίσων ευκαιριών. Επίσης, η κεντρική πολιτική εξουσία
είναι υποχρεωµένη να εξασφαλίζει την ετήσια περιοδική επιµόρφωση όλων των
εκπαιδευτικών µε έµφαση στην παιδαγωγική, κοινωνιολογική, φιλοσοφική και
ψυχολογική τους εκπαίδευση η οποία θεµελιώνεται στη σχέση της δικής τους
πρακτικής µε τις διαφορετικές οπτικές για τη διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών
αντικειµένων και στην κριτική ανάλυση του αναλυτικού προγράµµατος.
Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρώ ότι συγκροτούν µια πρόταση η οποία µπορεί να
συµβάλει στην αναγκαία σήµερα συζήτηση για την κριτική εκπαίδευση στην εποχή
της κρίσης. Πρόκειται για µια συζήτηση η οποία είναι δύσκολο να διεξαχθεί, όχι µόνο
γιατί συναντά την αντίδραση της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και των εκφραστών της
κυρίαρχης κρατικής παιδαγωγικής, αλλά και γιατί σε περιόδους επιδείνωσης των
όρων ζωής των εκπαιδευτικών, οι προβληµατισµοί για την αλλαγή της εκπαίδευσης
και της κοινωνίας είναι δύσκολο να επικρατήσουν, αφού η προσοχή πολλών
στρέφεται σε άµεσα ζητήµατα του βίου. Ωστόσο, πρόκειται για µια εντελώς αναγκαία
συζήτηση, αφού, όπως τονίστηκε στην αρχή αυτού του κειµένου, η µοναδική
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εναλλακτική λύση απέναντι στην εξαθλίωση και στη βαρβαρότητα είναι η ανατροπή
του καπιταλιστικού κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος, η οικοδόµηση µιας νέας
σοσιαλιστικής κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης και µιας νέας λαϊκής και κριτικής
εκπαίδευσης.
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Χρησιµοποιώντας την ιστορία της γραφής για την ανάπτυξη του
κριτικού γραµµατισµού στην Α΄ ∆ηµοτικού: Μια διδακτική
παρέµβαση

Χρυσάνθη ∆αλακλή και Αθανάσιος Αϊδίνης
Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης

-

Παιδαγωγικό

Τµήµα

∆ηµοτικής

Εκπαίδευσης

Περίληψη
Η διδασκαλία του γραµµατισµού στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου
επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της ικανότητας αποκωδικοποίησης
που αποτελεί µόνο έναν από τους τέσσερις τύπους γνώσης όταν η ανάγνωση
προσεγγίζεται ως κοινωνική πρακτική (Luke and Freebody, 1997). Οι υπόλοιποι τρεις
τύποι γνώσης που είναι απαραίτητοι για να θεωρηθεί ένα άτοµο πραγµατικά
εγγράµµατο σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο είναι η σηµασία του κειµένου, οι
πραγµατολογικές πρακτικές και οι κριτικές πρακτικές. Οι πρακτικές που σχετίζονται µε
την κατανόηση του κειµένου συνδέονται µε την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να
συνδέει πληροφορίες από το κείµενο αλλά και την προηγούµενη γνώση του ώστε να
οδηγείται σε µία πλήρους νοήµατος ανάγνωση του κειµένου. Οι πραγµατολογικές
πρακτικές επικεντρώνονται στην ανάλυση της γλώσσας που χρησιµοποιείται στο
κείµενο και µε το τι πετυχαίνει πραγµατολογικά στον αληθινό κόσµο. Τέλος οι κριτικές
πρακτικές συνδέονται µε την άποψη ότι τα κείµενα δεν µπορούν να ιδωθούν ως
ουδέτερες µορφές της κοινωνικής πρακτικής καθώς τοποθετούν τον πιθανό αναγνώστη
σε συγκεκριµένες θέσεις και ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί τις
θέσεις στις οποίες τοποθετείται από τον συγγραφέα του κειµένου. Αυτός ο τελευταίος
τύπος γνώσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού αµφισβητείται αν
µπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία του γραµµατισµού στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εφαρµογή του
πλαισίου του κριτικού γραµµατισµού σε ένα τµήµα Α΄ ∆ηµοτικού αποτελούµενο από 24
παιδιά που δούλευαν σε οµάδες. Η συγκεκριµένη τάξη από την αρχή της χρονιάς
δούλευε µε θεµατικές ενότητες και αυθεντικό υλικό που περιελάµβανε µια ποικιλία
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κειµένων χωρίς τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και της Μελέτης. Με
αφορµή την ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Ο Πόλεµος της Ωµεγαβήτας» και µε
βάση τις απορίες και το ενδιαφέρον των παιδιών για τις διάφορες γλώσσες και τη
γραπτή αναπαράστασή τους, προέκυψε η θεµατική ενότητα «Η Ιστορία της Γραφής» µε
έµφαση στην σηµασία που είχε και έχει η επινόηση γραπτών κωδίκων, τόσο για τις
κοινωνίες όσο και για τα άτοµα. 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 στο χρόνο, την αξία
της και τις χρήσεις της σήµερα, την πρόσβαση σε αυτή από όλα τα παιδιά και τις
συνέπειες της απουσίας αυτής της πρόσβασης για την ατοµική αλλά και την κοινωνική
ανάπτυξη.

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός γραµµατισµός, γραµµατισµός στην πρώτη σχολική ηλικία

Εισαγωγή
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.
Η χρήση του όρου γραµµατισµός (literacy) στην ελληνική βιβλιογραφία τα τελευταία
χρόνια σηµατοδοτεί την υιοθέτηση ενός ευρύτερου περιεχοµένου σε αυτό που
παλαιότερα 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
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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 (σ. 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: 21).
Η απλή ανάγνωση των γενικών στόχων που τίθενται σε Αναλυτικά Προγράµµατα
διαφόρων χωρών για τη διδασκαλία της γλώσσας αβίαστα οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι 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
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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 στο γραπτό
λόγο σε σύγκριση µε τον προφορικό.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη δυνατότητα χρήσης πρακτικών
κριτικού γραµµατισµού στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. 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 στις πρώτες τάξεις του
∆ηµοτικού Σχολείου σε µια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτηµα αν ένα τέτοιο
πλαίσιο είναι εφαρµόσιµο. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται µια προσπάθεια
εφαρµογής αυτού του πλαισίου σε ένα τµήµα της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου.
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.α. Σύµφωνα µε τους Luke και Freebody (1997) ο κριτικός
γραµµατισµός

σηµατοδοτεί

µία

«συµµαχία
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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 χειραφέτηση» (σ. 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 στο 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 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
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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, breau, 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. Εκκινώντας από 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 σχέση 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, 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).
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Κριτικός γραµµατισµός στην πρώτη σχολική ηλικία
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 που είναι σηµαντικοί για τη διαδικασία της κατάκτησης του πραγµατικού
γραµµατισµού, την κωδικοποίηση, την πραγµατολογία, τη σηµασιολογία και την
κριτική ή τέσσερις ρόλους για τον αναγνώστη.
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 µία 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
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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 στην τάξη για
διαπραγµάτευση, η απάντηση ερωτήσεων σχετικά µε το ποιον ωφελούν
συγκεκριµένα κείµενα, η αντιπαραβολή και εξέταση πολλών κειµένων µε
αντικρουόµενες απόψεις συµπεριλαµβανοµένων οπτικών και ηλεκτρονικών κειµένων
αλλά και υβριδικών πολυτροπικών κειµένων της καθηµερινής ζωής, η αποδόµηση και
αναδόµηση των κειµένων, η εξέταση των ιστορικών και πολιτισµικών πλαισίων των
λόγων που χρησιµοποιούνται στα κείµενα, η σύγκριση του λεξιλογίου και της
γραµµατικής που χρησιµοποιούνται στα διαφορετικά κείµενα καθώς αυτά
διαβάζονται αντιπαραθετικά, η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο οι αναγνώστες
τοποθετούνται από τις ιδεολογίες των κειµένων κ.α. (Comber, 2013. Janks, 2005.
Vasquez, 2004). Υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα στη βιβλιογραφία για την
εφαρµογή πρακτικών κριτικού γραµµατισµού στην πρώτη σχολική ηλικία.
Η δουλειά της O’Brien (Ο’Brien & Comber, 2000), για παράδειγµα, επικεντρώθηκε
στην αναπαράσταση των αντρών και των γυναικών στις οικογένειες που
παρουσιάζονται στα κείµενα (ως βασιλιάδες, βασίλισσες, πριγκίπισσες, µητέρες,
πατέρες κ.α.). 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. 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.
Η Vasquez (2004) ασχολήθηκε µε θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης επικεντρωµένα
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στη σχολική και οικογενειακή ζωή των µαθητών και των µαθητριών της. Στη δική της
εφαρµογή πρακτικών κριτικού γραµµατισµού τα παιδιά έθεσαν ερωτήµατα σχετικά
µε τον αποκλεισµό ατόµων από γεγονότα και συγκεκριµένα µέρη, για τις
αναπαραστάσεις των αντρών και των γυναικών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα
δικαιώµατα των ανθρώπων για διαφορετικές πολιτισµικές προτιµήσεις και πρακτικές
κ.α. 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.
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
(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. Έτσι, 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.
Πρακτικές κριτικού γραµµατισµού µε βάση την ιστορία της γραφής
Η τάξη (Α΄ ∆ηµοτικού) στην οποία έγινε η διδακτική παρέµβαση αποτελούνταν από
24 παιδιά (12 αγόρια και 12 κορίτσια) από ποικίλα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα, τα
οποία είχαν χωριστεί σε 6 οµάδες των 4, οι οποίες ανά τακτά διαστήµατα
αναδιαµορφώνονταν. Η συγκεκριµένη τάξη από την αρχή της σχολικής χρονιάς
δούλευε µε θεµατικές ενότητες και αυθεντικό υλικό - κυρίως λογοτεχνικά βιβλία αλλά και άλλα είδη κειµένων όπως εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά έντυπα,
αφίσες, προσκλήσεις, κ.ά.- τα οποία αντικατέστησαν τα σχολικά εγχειρίδια της
Γλώσσας και της Μελέτης περιβάλλοντος. Από την αρχή δόθηκε µεγάλη βαρύτητα
στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας µε ενηµέρωση των γονέων και ενεργή
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συµµετοχή τους. Οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ατοµικές και
οµαδικές και βασίζονταν στην προηγούµενη γνώση και εµπειρία των µαθητών και
των µαθητριών. Από το τέλος του Νοέµβρη λειτουργούσε και δανειστική βιβλιοθήκη
στα πλαίσια της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Μια προγραµµατισµένη µέρα της
εβδοµάδας τα παιδιά επέστρεφαν το βιβλίο, το παρουσίαζαν στην τάξη και στη
συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης – συζήτησης,
τα παιδιά εξέφραζαν συναισθήµατα, εντυπώσεις, απόψεις και απορίες.
Με αφορµή την ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Ο Πόλεµος της Ωµεγαβήτας»
του Ε. Τριβιζά και µε βάση τις απορίες και το ενδιαφέρον των παιδιών για τις
διάφορες γλώσσες και τη γραπτή αναπαράστασή τους, προέκυψε η θεµατική ενότητα
«Η Ιστορία της Γραφής» κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου. Το συγκεκριµένο
βιβλίο επιλέχθηκε αρχικά από την εκπαιδευτικό για το χιούµορ και την πρωτοτυπία
του σε συνδυασµό µε τη γνώση των γραµµάτων 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 στο χρόνο,
την αξία της και τις χρήσεις της σήµερα, την πρόσβαση σε αυτή από όλα τα παιδιά
και τις συνέπειες της απουσίας αυτής της πρόσβασης για την ατοµική αλλά και την
κοινωνική ανάπτυξη. Τα υποθέµατα της ενότητας ήταν: α) το βιβλίο «Ο Πόλεµος της
Ωµεγαβήτας» β) γνωριµία µε διάφορους κώδικες µέσα από την εξελικτική πορεία της
γραφής, γ) το βιβλίο ως µέσο µετάδοσης της γνώσης µε τη χρήση του γραπτού λόγου
και δ) το σχολείο ως επίσηµος θεσµός της εκπαίδευσης. Η διάρκεια της θεµατικής
ενότητας ήταν περίπου ένας µήνας.
Οι γενικοί στόχοι της ενότητας ήταν να έρθουν σε επαφή µε τα πρώτα δείγµατα
γραφής των ανθρώπων από διαφορετικές εποχές και πολιτισµούς, να ανακαλύψουν
την πορεία της γραφής µέσα στο χρόνο, να εκτιµήσουν τη γραφή ως µέσο έκφρασης,
δηµιουργίας, επικοινωνίας και αποµνηµόνευσης, να ενηµερωθούν για τα πρώτα υλικά
γραφής: πέτρα, πηλός, πάπυρος, περγαµηνή, κερωµένες πλάκες κ.λ.π και να τα
συγκρίνουν µε τα σύγχρονα, να µάθουν για την ανακάλυψη της τυπογραφίας έτσι
ώστε να εκτιµήσουν και να αγαπήσουν το βιβλίο, να γνωρίσουν τα δικαιώµατα του
«µικρού αναγνώστη», να έρθουν σε επαφή, να εξοικειωθούν, να δηµιουργήσουν και
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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, να
συνεργαστούν τόσο στο πλαίσιο της οµάδας τους όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της
ολοµέλειας και να παράγουν έργο οµαδικό αλλά και ατοµικό.
Ταυτόχρονα, οι γλωσσικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν να ασκηθούν σε ποικίλους
τρόπους γραφής των γραµµάτων µε στόχο τη δηµιουργία του αλφάβητου της τάξης
µας, να κατανοήσουν τις έννοιες φωνήεν και σύµφωνο, να ασκηθούν στην ακουστική
κατανόηση και στην παρατηρητικότητα, να εµπεδώσουν την ονοµασία και τη σωστή
σειρά των γραµµάτων στο αλφάβητο, να ασκηθούν στη Φωνολογική Επίγνωση, να
εντοπίσουν το – ει στην καταλήξεις του β΄ και γ΄ προσώπου των ρηµάτων, να
παράγουν διαφόρων τύπων κείµενα, να ασκηθούν στο διάλογο, να αναπτύσσουν
επιχειρήµατα και να καταλήγουν σε συµπεράσµατα και να δηµιουργήσουν την
οικογένεια της λέξης βιβλίο.
Τα µέσα και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην ενότητα ήταν το λογοτεχνικό
βιβλίο του Ε. Τριβιζά «Ο Πόλεµος της Ωµεγαβήτας», το βιβλίο του Φιλίπ Μπρασέρ
«1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο», 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 την µέθοδο Μπράιγ, τη νοηµατική γλώσσα και την τυπογραφία.
Επίσης χρησιµοποιήθηκε υλικό (αφίσες, κείµενα και videos) από την ιστοσελίδα της
actionaid.
∆ραστηριότητες – ∆ιαδικασία
α) Το βιβλίο «Ο Πόλεµος της Ωµεγαβήτας»
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στα παιδιά, έγινε συλλογική ανάγνωση και ακολούθησε
συζήτηση για το περιεχόµενο του παραµυθιού, τους ήρωες, τον τόπο και το χρόνο που
διαδραµατίζεται, την πλοκή. Το βιβλίο διάβασε η εκπαιδευτικός της τάξης, ενώ
παράλληλα έδειχνε τις εικόνες και το κείµενο, κρατώντας το βιβλίο στραµµένο προς
τα παιδιά και κάνοντας πολύ µικρές παύσεις. Ακολούθησε δραµατοποίηση του
αποσπασµάτων του παραµυθιού από τις οµάδες των µαθητών και των µαθητριών. Η
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δραµατοποίηση γινόταν συνήθως µετά από τη συζήτηση και είχε σκοπό να
απελευθερώσει τις ψυχικές και πνευµατικές δυνάµεις των παιδιών. Ήταν µια
δραστηριότητα που πραγµατικά απολάµβαναν τα παιδιά, έχοντας την ευκαιρία κάθε
παιδί να υποκριθεί έναν ήρωα ως ενεργός συµµέτοχος και παραγωγός λόγου και
κίνησης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του βιβλίου όλα τα παιδιά καταδίκασαν
την αυταρχική συµπεριφορά του Ωµέγα και όπως ήταν φυσικό ταυτίστηκαν µε τα
υπόλοιπα γράµµατα και κυρίως µε το Άλφα. Ωστόσο, µε βάση τις αναφορές που
υπάρχουν στο βιβλίο για τους διάφορους κώδικες όπως τα ιερογλυφικά, τα λατινικά,
τα κινεζικά κ.λ.π. το ενδιαφέρον των παιδιών επικεντρώθηκε στους κώδικες και έτσι
προέκυψαν οι απορίες των παιδιών µε τις ερωτήσεις τους να διαδέχονται η µία την
άλλη.
Η επεξεργασία του βιβλίου περιελάµβανε και οµαδικό φύλλο εργασίας στο οποίο
κάθε οµάδα έπρεπε να διαβάσει και να συζητήσει τις απαντήσεις που θα έδινε.
Κάποιες από τις δραστηριότητες είχαν µόνο µία απάντηση «σωστή» ενώ άλλες έδιναν
τη δυνατότητα πολλών «σωστών» απαντήσεων. Οι δραστηριότητες του φύλλου
εργασίας ήταν: το αλφάβητο σε σωστή σειρά µε κεφαλαία και πεζά, ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής για τις συνήθειες ή τις δραστηριότητες κάθε γράµµατος – ήρωα
του βιβλίου, η σωστή απάντηση των οποίων είχε άµεση σχέση µε το φώνηµα του
γράµµατος

και όχι µε την υπόθεση του βιβλίου (π.χ. Ποια ήταν η αγαπηµένη

συνήθεια του ύψιλον; Α. το τρέξιµο Β. ο ύπνος Γ. η ζωγραφική). Επόµενη
δραστηριότητα του φύλλου εργασίας ήταν προτάσεις απλές (Υ-Ρ-Α) στις οποίες τα
παιδιά έπρεπε να συµπληρώσουν για κάθε σύµφωνο ένα ρήµα και ένα αντικείµενο, µε
την προϋπόθεση ότι το αρχικό γράµµα του ρήµατος είναι το ίδιο µε το σύµφωνο,
εστιάζοντας και στο- ει της κατάληξης του ρήµατος π.χ. Το Βήτα (βουρτσίζει τα
δόντια του). Τέλος από τον παραπάνω κατάλογο των γραµµάτων που ήταν µόνο
σύµφωνα τα παιδιά έπρεπε να εντοπίσουν τα γράµµατα που έλειπαν (έλειπαν όλα τα
φωνήεντα). Η επεξεργασία του βιβλίου ολοκληρώθηκε µε τη διακόσµηση της τάξης
µε το αλφάβητο. Κάθε παιδί ανέλαβε να ζωγραφίσει ένα γράµµα (κεφαλαίο και πεζό)
µε πρότυπο την εικονογράφηση του βιβλίου.
∆όθηκε το πρώτο ατοµικό φύλλο εργασίας, στο οποίο τα παιδιά έπρεπε να σκεφτούν
και να γράψουν για ποιο λόγο γράφουµε και διαβάζουµε και τι προσφέρουν ως
δραστηριότητες στον καθένα και στην καθεµιά. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα είχε
ως σκοπό να ανιχνεύσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε το
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γραπτό λόγο. Τα παιδιά αντιµετώπισαν µε αµηχανία τη συγκεκριµένη δραστηριότητα
και στην πλειοψηφία τους απάντησαν «γιατί έτσι πρέπει» χωρίς να µπορούν να βρουν
άλλο λόγο. Αποφασίστηκε λοιπόν να µείνει το φύλλο εργασίας στην άκρη και να
συµπληρώνεται κατά τη διάρκεια της θεµατικής ενότητας, όποτε προκύπτει κάτι
καινούριο (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Το φύλλο εργασίας στο τέλος της θεµατικής ενότητας.
β) Γνωριµία µε διάφορους κώδικες µέσα από την εξελικτική πορεία της γραφής
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε χάρτης των χωρών της Μεσογείου µε σηµειωµένες τις
περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν οι πρώτοι κώδικες και ακολούθησαν κείµενα για
τις βραχογραφίες, τα ιερογλυφικά, τις Γραµµικές Α και Β, το φοινικικό αλφάβητο και
τέλος το ελληνικό αλφάβητο. Τα παιδιά είχαν επαφή µε χάρτες από προηγούµενες
θεµατικές ενότητες που είχαν γίνει στην τάξη, ωστόσο ήταν απαραίτητο να δοθούν
διευκρινίσεις για την καλύτερη ανάγνωσή του. Τα κείµενα διαβάστηκαν από την
εκπαιδευτικό ενώ κάθε παιδί είχε µπροστά του φωτοτυπηµένο αντίγραφο για να
παρακολουθεί. Τα κείµενα ήταν συνοπτικά και ανταποκρίνονταν στην ηλικία των
παιδιών. Μετά από την ανάγνωση ακολουθούσε συζήτηση και επεξεργασία του
κειµένου µε την ολοµέλεια και στη συνέχεια τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας
ήταν ατοµικά αλλά και οµαδικά. Τα παιδιά κλήθηκαν να αποκρυπτογραφήσουν µια
βραχογραφία παράγοντας κείµενο (εικόνα 2), να γράψουν το όνοµά τους
χρησιµοποιώντας τον κώδικα των ιερογλυφικών (εικόνα 3), να κατασκευάσουν το
δικό τους δίσκο και από τις δύο πλευρές µελετώντας τα σύµβολα του δίσκου της
Φαιστού (εικόνα 4), να βρουν τα φωνήεντα που κρύβονται σε λέξεις που
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παρουσιάζονται µόνο µε σύµφωνα, σκεπτόµενα όπως οι Φοίνικες (εικόνα 5).
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων τα παιδιά συµπλήρωναν το πρώτο
φύλλο εργασίας («γιατί γράφουµε και γιατί διαβάζουµε») µια και µετά από τις
συζητήσεις άρχισαν να ανακαλύπτουν ποικίλους λόγους επινόησης και χρήσης της
γραφής όπως: γράφουµε για να θυµόµαστε, για να διασκεδάσουµε, για να
επικοινωνήσουµε κ.ά. και διαβάζουµε: για να µάθουµε, για να παίξουµε, για να
ταξιδέψουµε κ.ά. Ακολούθησαν τα υλικά της γραφής και η παρουσίασή τους µέσα
από φωτογραφίες και ταινίες από το διαδίκτυο συνδυασµένα µε το επάγγελµα του
γραφέα. Πλαστελίνη, πηλός, µελάνι και χαρτιά χρησιµοποιήθηκαν για να
πειραµατιστούν και να δηµιουργήσουν τα παιδιά.

Εικόνα 2. Η βραχογραφία

Εικόνα 3. Τα ιερογλυφικά

Εικόνα 4. Ο δίσκος της Φαιστού

Εικόνα
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5.

Το

φοινικικό

αλφάβητο
γ) Το βιβλίο ως µέσο µετάδοσης της γνώσης µε τη χρήση του γραπτού λόγου
Ακολούθησε η γνωριµία µε τα βιβλία και τον Γουτεµβέργιο. Τα παιδιά ήρθαν σε
επαφή µε µια µεγάλη ποικιλία βιβλίων (παραµύθια εικονογραφηµένα, µυθιστορήµατα
χωρίς εικόνες, τηλεφωνικούς καταλόγους, εγκυκλοπαίδειες, µαγειρικής, ιστορικά,
κόµικς, λεξικά κ.λ.π.) τα οποία ξεφύλλισαν, παρατήρησαν το δέσιµο, το υλικό των
εξώφυλλων, τις γραµµατοσειρές, τα σηµαδάκια στις λέξεις (πολυτονικό), τα
διακοσµητικά µοτίβα, το είδος και τη χρήση τους. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω
από τα χειρόγραφα βιβλία, τον κόπο και το χρόνο που απαιτούνταν για την
ολοκλήρωσή τους, γεγονός που τα κατέστησε σπάνια και ακριβά. Από τις αντιδράσεις
των παιδιών προέκυψε και η γνωριµία µε την τυπογραφία. Παρακολούθησαν video –
προσοµοίωση µε την πρώτη τυπογραφική µηχανή του Γουτεµβέργιου και
πειραµατίστηκαν κατασκευάζοντας ανάγλυφες σφραγίδες από πλαστελίνη.
Η επόµενη δραστηριότητα αφορούσε τη στάση των παιδιών ως αναγνώστες. Το
χιουµοριστικό κείµενο «τα δικαιώµατα του µικρού αναγνώστη» από το βιβλίο «1001
δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο» έδωσε την αφορµή για να µιλήσουν
ελεύθερα για βιβλία «βαρετά» ή «στενάχωρα» που δεν τους άρεσαν και «ήθελαν να
τα παρατήσουν» (κάτι που δεν τόλµησαν να οµολογήσουν στους µεγάλους) και για
άλλα που τους συγκίνησαν ή τους έκαναν να γελάσουν. Στο φωτοτυπηµένο
αντίγραφο που είχε κάθε οµάδα, διάβασαν τα δικαιώµατα, αναγνώρισαν και
εντόπισαν τα ρήµατα καθώς και την κατάληξη –ει (εικόνα 6), έκαναν τις δικές τους
προτάσεις.
Μια άλλη δραστηριότητα µε την οποία συνήθως κατέληγε µια θεµατική ενότητα ήταν
οι οικογένειες λέξεων ή το σπιτάκι της λέξης. Μέσα στο σπιτάκι γράφονταν όλες οι
λέξεις της ίδιας οικογένειας, ύστερα το έκοβαν και το κολλούσαν στο ευρετήριό τους.
Το ευρετήριο αποτελούσε το προσωπικό τους λεξικό στο οποίο ανέτρεχαν κάθε φορά
που ήθελαν να παράγουν κείµενο και χρειαζόταν βοήθεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτή
την περίπτωση, κατασκεύασαν «το σπιτάκι του βιβλίου» µε λέξεις σύνθετες, µε
πρώτο συνθετικό τη λέξη βιβλίο, εντόπισαν το κοινό θέµα και δηµιούργησαν την
οικογένεια της λέξης βιβλίο.
Ακολούθησε µια µικρή έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σε µέλη της
οικογένειας, φίλους και συγγενείς, για να ανιχνεύσουν το ρόλο του βιβλίου και τις
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αναγνωστικές συνήθειες στο οικείο περιβάλλον τους. Η έρευνα βασίστηκε στο βιβλίο
«1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο» (εικόνα 7) µε κάποιες αλλαγές
από την εκπαιδευτικό. Τα παιδιά έπρεπε να σηµειώσουν το αρχικό γράµµα του
προσώπου που απαντούσε δίπλα από την αντίστοιχη επιλογή. Τα ερωτηµατολόγια
συγκεντρώθηκαν στην τάξη και ακολούθησε συζήτηση µε βάση τις δηµοφιλέστερες
απαντήσεις. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν έτσι
διαµορφωµένο ώστε να επικρατεί το χιούµορ και όχι µια κανονιστική αντίληψη που
να οδηγεί στην επιλογή µιας πολιτικά ορθής απάντησης.

Εικόνα 6. Τα δικαιώµατα του

Εικόνα

7.

Η

έρευνα

«µικρού

αναγνώστη»
Με βάση το γεγονός ότι η γραφή αποτελεί ένα κώδικα επικοινωνίας, τα παιδιά
ασχολήθηκαν και µε δύο άλλους κώδικες επικοινωνίας για άτοµα µε ιδιαιτερότητες:
Τη νοηµατική γλώσσα και τη µέθοδο Μπράιγ. Σύντοµο βιογραφικό κείµενο για τον
Μπράιγ δόθηκε στα παιδιά, το οποίο προσπάθησαν να διαβάσουν µε οµαδική
ανάγνωση. 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 στην καθηµερινή τους
ζωή.
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Στη συνέχεια τα παιδιά δηµιούργησαν τον δικό τους µυστικό κώδικα. Η εργασία ήταν
οµαδική και έπρεπε κάθε οµάδα να δηµιουργήσει τον δικό της κώδικα
αναπαριστώντας κάθε γράµµα του αλφάβητου µε ένα σύµβολο. Στη συζήτηση που
προηγήθηκε τα παιδιά πρότειναν η αναπαράσταση του γράµµατος να σχετίζεται µε το
αρχικό φώνηµα, πχ. µια οµάδα στο Α ζωγράφισε ένα αστέρι, στο Β ένα βιβλίο, κ.λ.π.
Έπειτα η οµάδα έπρεπε να γράψει και να στείλει το µήνυµά της σε άλλη οµάδα η
οποία έπρεπε και να το αποκωδικοποιήσει (εικόνα 8).

.

Εικόνα 8. Ο κώδικας και το µήνυµα
δ) Το σχολείο ως επίσηµος θεσµός της εκπαίδευσης
Στην τελική φάση της ενότητας προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε το ερώτηµα εάν
όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο σχολείο –και εποµένως στην εκπαίδευση. Για τα
παιδιά η απάντηση ήταν αυτονόητη µε βάση τις δικές τους εµπειρίες: «και βέβαια
πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο». 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 και παιδιά από διάφορες χώρες που
αφηγούνται την κατάσταση των σχολείων στη χώρα τους και τους λόγους για τους
οποίους το κάθε ένα δεν φοιτά στο σχολείο δηµιούργησαν ανάµεικτα συναισθήµατα,
έκπληξη, απορία, αγωνία, αµηχανία. Ανάµεσα στα άλλα τα παιδιά στα videoς
αναφέρθηκαν στις επιθυµίες τους αλλά και στα εµπόδια που συναντούν στην
καθηµερινή ζωή εξαιτίας της έλλειψης της εκπαίδευσης. Κάθε οµάδα κατέγραψε τους
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λόγους που δεν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και προέκυψαν οι εξής κατηγορίες :
Φύλο (τα κορίτσια στην Τανζανία µένουν στο σπίτι και βοηθούν στις δουλειές)
Φτώχια (δεν έχουν χρήµατα για να πληρώσουν το σχολείο, τα βιβλία ή οι συνθήκες
είναι άθλιες: δεν υπάρχει πόσιµο νερό και τουαλέτα στα σχολεία)
Εργασία (είναι αναγκασµένα να εργάζονται για να βοηθήσουν τους γονείς τους).
Ασθένεια – αναπηρία (στη χώρα τους δεν υπάρχουν σχολεία για παιδιά µε ειδικές
ανάγκες και έτσι είναι αναγκασµένα να µένουν στο σπίτι)
Κλιµατολογικές και γεωµορφολογικές συνθήκες (πληµµύρες, εκρήξεις ηφαιστείων,
σεισµοί, καταστροφές)
Έλλειψη σχολείων (δεν υπάρχουν σχολεία στην περιοχή τους)
Έλλειψη συγκοινωνίας (το σχολείο είναι πολύ µακριά και δεν υπάρχει συγκοινωνία)
Πόλεµος (η χώρα τους βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση)
Οι χώρες από τις οποίες προέρχονταν τα παιδιά, εντοπίστηκαν στον παγκόσµιο χάρτη
και η συζήτηση στην τάξη επικεντρώθηκε σε κάθε παιδί χωριστά (στη χώρα του, στο
σχολείο του, στο ντύσιµό του, στην επιθυµία και τη λαχτάρα του να διαβάζει, να
γράφει και να λογαριάζει, στα όνειρά του για σπουδές και βελτίωση των συνθηκών
της ζωής του). Ωστόσο, η συζήτηση µεταφέρθηκε και στη χώρα µας όπου στα
ελληνικά σχολεία υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα που σχετίζονται µε την Ειδική Αγωγή
και τελικά έχουν µεγάλη επίπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης που δικαιούνται
να λαµβάνουν τα παιδιά αυτά και µπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισµό τους. Στην
ιστοσελίδα της actionaid τα παιδιά διάβασαν για το δικαίωµα όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση και την υποχρέωση των κρατών για τη λήψη µέτρων.
Επόµενο βήµα ήταν η

δράση. Η εκπαιδευτικός διάβασε στα παιδιά για την

εκστρατεία της actionaid «Παγκόσµια εβδοµάδα δράσης για την Εκπαίδευση» και
εξήγησε ότι µπορούν και τα ίδια να συµµετέχουν σε µια παγκόσµια εκστρατεία όπου
η ίδια δράση γίνεται παράλληλα από µαθητές σε όλο τον κόσµο. Στην εκστρατεία
αυτής της χρονιάς χάρτινες αλυσίδες από παιδάκια θα αποτελούσαν συµβολικά τη
φωνή των παιδιών για τις συναντήσεις µε αρµόδιους φορείς και Υπουργεία για να
γίνει η εκπαίδευση πραγµατικότητα για όλους. Τα παιδιά µε µεγάλο ενθουσιασµό
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δέχτηκαν, κατασκευάζοντας την αλυσίδα µε τους χάρτινους φίλους (εικόνα 10) και
έγραψαν συνθήµατα για τους «µεγάλους των κρατών». Κάθε χάρτινος φίλος
αντιστοιχούσε µε µία υπογραφή. Επιπλέον κάθε παιδί επιθυµούσε να στείλει και ένα
µήνυµα (εικόνα 9) σε κάποιο από τα παιδιά που γνώρισε στις προβολές κι έτσι
έγραψαν µηνύµατα και χάρισαν και ζωγραφιές. Η εκπαιδευτικός ταχυδρόµησε τους
«χάρτινους φίλους» και τα µηνύµατα στην actionaid.

Εικόνα 9: Τα µηνύµατα στα παιδιά

Εικόνα 10: Οι χάρτινοι φίλοι
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Εκτιµήσεις – Συµπεράσµατα
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 προφορικού λόγου, την ανάπτυξη διαλόγου όσο και για τη
διερεύνηση της λειτουργίας της γραπτής γλώσσας.
Η ποικιλία των υλικών και των δραστηριοτήτων έδωσε τη δυνατότητα να εµπλακούν
στη

διαδικασία

της

ανακάλυψης

και

της

εξερεύνησης

έτσι

ώστε

να

συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα γράµµατα και τις συµβάσεις της γραφής.
Επιπλέον, έφερε τα παιδιά σε επαφή µε διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, και
πρόσφερε την ευκαιρία να πειραµατιστούν και να προβληµατιστούν. Ταυτόχρονα,
ενηµερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και αντιµετώπισαν κριτικά κοινωνικά ζητήµατα.
Βελτιώθηκε η συνεργασία µεταξύ τους καθώς πολλές φορές εργάστηκαν για ένα
κοινό σκοπό. Ξέφυγαν από τη ρουτίνα µέσα από ποικιλία κειµένων και
δραστηριοτήτων.
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∆ηµιουργική διδασκαλία και δηµόσιο σχολείο
∆ελιόπουλος Γεώργιος
MSc Φιλόλογος, Γυµνάσιο Περδίκκα

Περίληψη
Στη σηµερινή εποχή το δηµόσιο σχολείο καλείται να προάγει την κριτική και
δηµιουργική σκέψη στους µαθητές, διαµορφώνοντας µελλοντικούς ενεργούς πολίτες, οι
οποίοι θα είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερµηνεύουν και να αναπλάθουν δηµιουργικά
τις γνώσεις και κατ’ επέκταση το κοινωνικό τους γίγνεσθαι. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την καλλιέργεια
της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης και εφαρµόσθηκε στο µάθηµα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας κατά το διδακτικό έτος 20122013.
Η διδασκαλία οργανώθηκε σε τέσσερα στάδια: της µάθησης, της δηµιουργικής γραφής,
της παρουσίασης της γνώσης και της αξιολόγησης. Στο στάδιο της µάθησης, για τη
διδασκαλία των λογοτεχνικών κειµένων επιλέχθηκαν παιδαγωγικές πρακτικές, οι
οποίες προωθούν την ενεργή συµµετοχή των µαθητών, όπως είναι η διαθεµατική
διδασκαλία, η µέθοδος του σχεδίου εργασίας (project), η οµαδοσυνεργατική µέθοδος
και οι ΤΠΕ. Στο στάδιο της δηµιουργικής γραφής οι µαθητές παρήγαγαν τα δικά τους
κείµενα, όπου εξέφρασαν τις ιδέες, τις εµπειρίες και την υποκειµενική τους άποψη ως
προς τα κείµενα που µελέτησαν. Στο στάδιο της παρουσίασης της γνώσης οι µαθητές
παρουσίασαν τις κατακτηµένες γνώσεις και τα προσωπικά τους κείµενα στους
συµµαθητές τους, στους καθηγητές και στην τοπική κοινωνία, ανοίγοντας έναν γόνιµο
διάλογο. Στο στάδιο της αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε µια ποικιλία τεχνικών, ώστε οι
µαθητές να µάθουν να αυτοαξιολογούνται και να αξιολογούν τους συµµαθητές τους και
τον τρόπο διδασκαλίας. Η εφαρµογή του συγκεκριµένου σχεδίου διδασκαλίας
θεωρήθηκε επιτυχηµένη, καθώς τα παιδιά έµαθαν να συνεργάζονται, να κρίνουν και να
αξιολογούν, να προβληµατίζονται πάνω στην υπάρχουσα γνώση, να εκφράζονται, να
παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να συνοµιλούν µε τους άλλους.

Λέξεις – κλειδιά: δηµιουργική και κριτική σκέψη, Νεοελληνική Λογοτεχνία,
διαθεµατικότητα, project, οµαδοσυνεργατική µέθοδος, ΤΠΕ, δηµιουργική γραφή
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Εισαγωγή
Οι κοινωνικές αλλαγές, που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, οδηγούν σε νέους
διδακτικούς στόχους και νέα περιεχόµενα µάθησης. Το σχολείο καλείται πλέον να
αναπτύξει στα παιδιά ένα εύρος δεξιοτήτων, που θα τα επιτρέψει να κινηθούν µε
ευελιξία και δηµιουργικότητα σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον µε
διαρκώς αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. Αυτές οι συνθήκες, λοιπόν,
οδηγούν αναγκαστικά σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις και σε µια νέα παιδαγωγική
«φιλοσοφία», η οποία έχει ως επίκεντρο τον µαθητή και δίνει έµφαση στην
καινοτοµία, τη χρήση των νέων µέσων, στη δηµιουργικότητα, τη φαντασία και την
αισθητική καλλιέργεια. Παράλληλα, αυτή η νέα παιδαγωγική «φιλοσοφία» προσπαθεί
να εδραιώσει στη συνείδηση των παιδιών τις δηµοκρατικές αξίες, τις αρχές της
ισονοµίας, το σεβασµό στο περιβάλλον, την ανθρώπινη αλληλεγγύη και την αποδοχή
της διαφορετικότητας, ενισχύοντας το διερευνητικό και κριτικό πνεύµα.
Το σηµερινό σχολείο, λοιπόν, δεν µπορεί να λειτουργεί µόνο ως ένας παροχέας
γνώσεων προς στείρα αποµνηµόνευση, αλλά οφείλει να προάγει και να καλλιεργεί
την κριτική και δηµιουργική σκέψη µέσω της κριτικής αγωγής στον σύγχρονο
πολιτισµό, διαµορφώνοντας µελλοντικούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα είναι
ανακαλυπτικοί και δηµιουργικοί, ικανοί να επαληθεύουν και να µην αποδέχονται
οτιδήποτε ανεξέταστα (Τριλιανός, 1997).
Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την παρουσίαση µιας διδακτικής πρότασης, η οποία
εφαρµόσθηκε στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου στο 1ο
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2012-2013, µε βασικό
σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης.
∆ηµιουργική και κριτική σκέψη
Πριν προχωρήσουµε, όµως, στην παρουσίαση της διδακτικής πρότασης, πρέπει να
ορίσουµε τι εννοούµε µε τους όρους «δηµιουργική» και «κριτική» σκέψη, καθώς και
την παιδαγωγική αξία αυτών των δύο τρόπων σκέψης.
Η δηµιουργική σκέψη (creative thinking) είναι εκείνη η νοητική ικανότητα, η οποία
σχετίζεται µε την εξερεύνηση ιδεών και πιθανοτήτων, καθώς και µε την παραγωγή
πρωτότυπων ιδεών µέσω της φαντασίας και της διαίσθησης (Μαγνήσαλης, 2003;
Μάνος, 1993, Παρασκευόπουλος, 2004). Με τη δηµιουργική σκέψη οι µαθητές
ενθαρρύνονται στο να αυτενεργούν, να πειραµατίζονται, να καινοτοµούν, να
εκφράζουν τις ιδέες, τη φαντασία και τα συναισθήµατά τους και να ανακαλύπτουν
όλες τις πτυχές της δηµιουργικότητάς τους. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν
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αυτοπεποίθηση και προσωπική ικανοποίηση για την αναγνώριση των δεξιοτήτων
τους. Με την προσωπική ικανοποίηση και την ενεργητική τους συµµετοχή
αναπτύσσονται και τα εσωτερικά κίνητρα για την κατάκτηση της γνώσης.
Παράλληλα, οι µαθητές προσεγγίζουν τα προβλήµατα µε ευαισθησία και προτείνουν
ευρηµατικές και πρωτότυπες λύσεις.
Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι η πραγµατική δηµιουργική σκέψη απαιτεί
απαραίτητα και τη χρήση της κριτικής σκέψης, καθώς αυτοί οι δύο τρόποι σκέψης
αλληλεπιδρούν γόνιµα µεταξύ τους στη διαδικασία της µάθησης (Παπάς, 1985).
Ως κριτική σκέψη (critical thinking) ορίζεται από τους περισσότερους µελετητές
εκείνη η νοητική διαδικασία, κατά την οποία το άτοµο αξιολογεί, επιλέγει,
επεξεργάζεται µεθοδικά και αξιοποιεί τις κατάλληλες πληροφορίες µέσα από
ορθολογικές γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά τρόπο
αντικειµενικό, πειθαρχηµένο και συνεπή (Lipman, 1995, Rusbult, 2006). Με την
κριτική σκέψη οι µαθητές είναι σε θέση να επιλέγουν, να αναλύουν και να
αξιολογούν τις αναγκαίες πληροφορίες για την επίλυση διαφόρων προβληµάτων.
Επιπλέον, µπορούν να δηµιουργούν ερωτήµατα και να αµφισβητούν τον κόσµο γύρω
τους. Συνεπώς, γίνονται µαθητές µε υψηλότερο επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων, ενώ
παράλληλα µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες µιας συνθετικής κριτικής
σκέψης και µιας συνεκτικής αντίληψης της πολυπλοκότητας της πραγµατικότητας,
µέσα στην οποία καλούνται να ζήσουν. Ακόµα, µαθαίνουν να διαχειρίζονται τα
συναισθήµατά τους µε εποικοδοµητικό τρόπο, προσδιορίζοντας το συναίσθηµα και τη
συµπεριφορά που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Μελλοντικά,

γίνονται ενεργοί

πολίτες µε ανεξάρτητη σκέψη, ανοιχτό µυαλό και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη κριτική
ευαισθητοποίηση στα διάφορα ζητήµατα που τους απασχολούν.
∆ηµιουργική/ κριτική διδασκαλία
Η διδασκαλία του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου στο 1ο
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας κατά το διδακτικό έτος 2012-2013 είχε ως κύριο σκοπό να
καλλιεργήσει στους µαθητές µέσα από τη Λογοτεχνία την κριτική και δηµιουργική
σκέψη. Γι’ αυτό τον λόγο, η διδασκαλία διαρθρώθηκε σε τέσσερα στάδια: στο στάδιο
της µάθησης, της δηµιουργικής γραφής, της παρουσίασης της γνώσης και της
αξιολόγησης. Χρονικά, αυτά τα τέσσερα στάδια δεν ήταν πάντα διακριτά µεταξύ τους
ούτε

ακολουθούσαν

αναγκαστικά

το

ένα

µετά

το

άλλο,

αλλά

συχνά

αλληλεπικαλύπτονταν. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι επιµέρους στόχοι που
τέθηκαν σε κάθε στάδιο, οι µέθοδοι και οι προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν αλλά και ο
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τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας κατά το διδακτικό έτος 20122013 λειτούργησε ως Πιλοτικό Γυµνάσιο, συµµετέχοντας στην πιλοτική εφαρµογή
των νέων προγραµµάτων σπουδών, τα οποία στοχεύουν πρώτιστα στην κατανόηση
βασικών εννοιών και στην εφαρµογή γνωστικών στρατηγικών ανάλυσης και
αξιολόγησης των γνώσεων (διαδικαστική γνώση), ενώ προτείνουν διαφοροποιηµένες,
οµαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές (ΥΠ∆ΒΜΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2011α). Συνεπώς, στον καθορισµό των διδακτικών στόχων και των παιδαγωγικών
πρακτικών λήφθηκαν υπόψη και οι οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο για τα νέα
προγράµµατα σπουδών.
1ο στάδιο: µάθηση
Στο πρώτο, λοιπόν, στάδιο, το στάδιο της µάθησης, ο κύριος στόχος ήταν να
µελετήσουν, να συζητήσουν και να προβληµατιστούν οι µαθητές πάνω στα διάφορα
λογοτεχνικά κείµενα σε ένα οµαδοσυνεργατικό πλαίσιο, σεβόµενοι ο ένας τον άλλο,
συµµετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη διδασκαλία, αλλά και προσπαθώντας να
αξιοποιήσουν και να συνδυάσουν κριτικά πληροφορίες από διάφορες πηγές (έντυπες
και ηλεκτρονικές) και από διάφορα µαθήµατα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι µαθητές
έπρεπε να µάθουν να εντοπίζουν και να κατανοούν στο λογοτεχνικό κείµενο βασικές
ιδέες, αξίες, συναισθήµατα, αλλά και λογοτεχνικούς όρους, δοµικά και εκφραστικά
στοιχεία του κειµένου, ώστε να µπορέσουν να κατανοήσουν και να απολαύσουν
καλύτερα ένα λογοτεχνικό κείµενο, ενισχύοντας έτσι περισσότερο τη φιλαναγνωσία
τους. Παράλληλος στόχος ήταν, ακόµη, να διαπιστώσουν οι µαθητές ότι η λογοτεχνία
µπορεί να γίνει ένα δηµιουργικό µέσο έκφρασης και αποτύπωσης προσωπικών ιδεών
και συναισθηµάτων.
Για την επίτευξη, λοιπόν, των παραπάνω διδακτικών στόχων επιλέχθηκαν
διαφοροποιηµένες παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντοµα
παρακάτω, όπως είναι η διαθεµατικότητα, η οµαδοσυνεργατική µέθοδος, η µέθοδος
του σχεδίου εργασίας (project) και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η διαθεµατικότητα στη διδασκαλία συνδυάζει τη µεθοδολογία και την οπτική
διαφορετικών γνωστικών κλάδων, προκειµένου να εξετάσει ένα κεντρικό θέµα
(Jacobs, 1989: 8). Εποµένως, η διαθεµατικότητα σηµαίνει θεµατική ή θεµατοκεντρική
προσέγγιση της γνώσης και κατάργηση των διακριτών µαθηµάτων (Ματσαγγούρας,
2003; Τζάνη, 2004). Από παιδαγωγικής άποψης η διαθεµατικότητα είναι σηµαντική,
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διότι αποσκοπεί στη σφαιρική καλλιέργεια των µαθητών και προάγει δεξιότητες,
όπως τη χρήση ποικίλων πηγών πληροφόρησης, τη δηµιουργική επινόηση και την
κριτική επεξεργασία των πληροφοριών. Παράλληλα, συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο
γνώσεων και δηµιουργεί µια ολιστική αντίληψη της γνώσης (Χατζηµιχαήλ, 2010:
222, Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Κούσουλας, 2004).
Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία υλοποιείται µέσα από την κινητοποίηση µαθητικών
µικρο-οµάδων για τη διεξαγωγή µέρους ή όλων των µαθησιακών δραστηριοτήτων
µέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2000: 16), όπου ο ρόλος
του εκπαιδευτικού είναι συµβουλευτικός και καθοδηγητικός για την καλύτερη
λειτουργία των οµάδων. Πολλοί ερευνητές (∆ερβίσης, 1998, Κογκούλης, 1994,
Ματσαγγούρας,

2000)

έχουν

δείξει

ότι

η

οµαδοσυνεργατική

είναι

µια

αποτελεσµατική µέθοδος διδασκαλίας, καθώς ενθαρρύνει τη συλλογική δράση και
την ενεργό συµµετοχή των ίδιων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, ενώ
παράλληλα καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της
διαλλακτικότητας και της διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Ταυτόχρονα, οι µαθητές, εκφράζοντας την προσωπική δηµιουργικότητά τους µέσα σε
συλλογικές πρακτικές και όχι µεµονωµένα ή ανταγωνιστικά, αναπτύσσουν µεταξύ
τους αισθήµατα συµπάθειας, σεβασµού και αλληλοεκτίµησης, αµβλύνοντας την
ετερογένεια της τάξης.
Τα σχέδια εργασίας (projects) είναι µια µέθοδος οµαδικής διδασκαλίας, η οποία
διαµορφώνεται και υλοποιείται ισότιµα από µαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγεί τους µαθητές στην εκπόνηση των εργασιών τους,
να τους συµβουλεύει, να τους εµψυχώνει και να παρεµβαίνει, όταν υπάρχει κάποιο
πρόβληµα ή µια δυσκολία. Εποµένως, το κέντρο βάρους µετατίθεται από τον
δάσκαλο στους µαθητές (Χρυσαφίδης, 1994, Frey, 1986). Με τα σχέδια εργασίας οι
µαθητές εµπλέκονται ενεργά και υπεύθυνα στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της
διδασκαλίας, ασκούνται στην κριτική αξιοποίηση των πληροφοριών, µαθαίνουν να
αξιολογούν την πορεία και τα αποτελέσµατα της προσωπικής και οµαδικής τους
εργασίας, ενώ παράγουν και πρωτότυπο υλικό, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα
ιδιαίτερα ταλέντα και τις δεξιότητές τους. Ο στόχος στα σχέδια εργασίας δεν είναι
µόνο το τελικό αποτέλεσµα αλλά η υιοθέτηση νέων αξιών, συµπεριφορών και
στάσεων µέσα από την όλη διαδικασία.
Με την αλµατώδη ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια, έχουν
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αλλάξει σηµαντικά η φύση της γνώσης και οι τρόποι απόκτησής της. Ο σύγχρονος
άνθρωπος έχει πλέον πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο ποικίλων πληροφοριών, τις
οποίες δεν µπορεί εύκολα να διαχειριστεί. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι µέσα από τη
γόνιµη αξιοποίηση των ΤΠΕ να καλλιεργηθούν στους µαθητές δεξιότητες, χρήσιµες
για την κοινωνία του µέλλοντος, όπως είναι η αναζήτηση και η συλλογή
πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, η αξιολόγηση της σηµασίας και της αξιοπιστίας
τους, η συνθετική ικανότητα στην επεξεργασία τους, η µεταφορά γνώσεων και
λύσεων µεταξύ διαφορετικών πλαισίων και η καλλιέργεια της συνεργατικής µάθησης
µέσα από τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου (π.χ. ασύγχρονη και
σύγχρονη επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) (Jonassen, 2000, Κόµης, 2004;
Ράπτης & Ράπτη, 2007).
Με βάση λοιπόν την παραπάνω διδακτική µεθοδολογία ως προς τους στόχους και τις
µεθόδους, οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε το πρώτο στάδιο της διδασκαλίας, το
στάδιο της µάθησης. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα Πιλοτικά Γυµνάσια
(ΥΠ∆ΒΜΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β: 78) η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη
Γ΄ Γυµνασίου έπρεπε να οργανωθεί στις εξής τρεις διδακτικές ενότητες, µία για κάθε
τρίµηνο:
1. Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείµενα
2. Άτοµο και κοινωνία
3. Χιούµορ και σάτιρα
Τα κείµενα για κάθε διδακτική ενότητα επιλέχθηκαν σε συνεργασία από τον
εκπαιδευτικό και τους µαθητές. Ορισµένα κείµενα προέρχονταν µέσα από τα σχολικά
ανθολόγια, κάποια ήταν εκτός των σχολικών βιβλίων, ενώ δεν αποκλείστηκαν και
άλλα είδη «κειµένων» εκτός των κλασικών λογοτεχνικών, όπως είναι τα κόµικς, οι
ταινίες ή τα τραγούδια.
Οι µαθητές ήταν χωρισµένοι σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόµων κατά τη
διάρκεια όλης της χρονιάς, ώστε να εργαστούν οµαδικά πάνω στα φύλλα εργασίας
κάθε διδακτικής ενότητας. Όταν ξεκινούσε καθεµία από τις τρεις διδακτικές ενότητες,
οι µαθητές εισάγονταν σύντοµα στο θέµα και τις έννοιες της ενότητας µέσα από µια
σχετική συζήτηση και µε τη βοήθεια ανάλογου εποπτικού υλικού (φωτογραφίες,
βίντεο, κόµικς κ.ά.). Για παράδειγµα, στη διδακτική ενότητα «Στάσεις ζωής σε
ποιητικά κείµενα» η αφόρµηση έγινε µέσα από µια οµιλία του Steve Jobbs στο
Πανεπιστήµιο του Stanford σχετικά µε την πορεία της ζωής του. Μετά από την
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εισαγωγή, οι µαθητές µε τον εκπαιδευτικό διάβαζαν και συζητούσαν τα επιλεγµένα
λογοτεχνικά κείµενα, ώστε να συµπληρώσουν τα οµαδικά φύλλα εργασίας µε τις
σχετικές ερωτήσεις.
Κάθε διδακτική ενότητα περιλάµβανε τρία ή τέσσερα φύλλα εργασίας και σε κάθε
φύλλο εργασίας οι µαθητές µελετούσαν συγκριτικά δύο ή τρία λογοτεχνικά κείµενα.
Μέσα από τη συγκριτική µελέτη σχετικά σύγχρονων κειµένων οι µαθητές καλούνταν
να διαπιστώσουν ότι στην ίδια εποχή εκφράζονται και αποτυπώνονται στη λογοτεχνία
διαφορετικές φιλοσοφίες και στάσεις ζωής από διαφορετικά άτοµα. Για τη
συµπλήρωση των φύλλων εργασίας κάθε οµάδα εργαζόταν ξεχωριστά σε κοινές ή και
διαφορετικές ερωτήσεις, ενώ σε ορισµένα φύλλα εργασίας κάθε οµάδα είχε και
διαφορετικό κείµενο. Οι µαθητές εργάζονταν οµαδικά µε τη βοήθεια του σχολικού
εγχειριδίου «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», του Λεξικού Λογοτεχνικών
όρων, σχολικών εγχειριδίων από άλλα µαθήµατα (Ιστορία, Θρησκευτικά) και
εγκυκλοπαιδειών. Επιπλέον, σε κάθε αίθουσα υπήρχε διαδραστικός πίνακας και
υπολογιστής µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να µπορούν οι µαθητές να
αναζητήσουν πληροφορίες µέσα στη σχολική αίθουσα, να προβάλλουν σχετικό
οπτικοακουστικό υλικό ή να κάνουν παρουσιάσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις
χρησιµοποιήθηκαν και οι δυνατότητες επικοινωνίας του ∆ιαδικτύου (ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, σχολιασµός αναρτήσεων), ώστε τα παιδιά να σχολιάσουν ή να
αποστείλουν τις απόψεις τους σε λογοτέχνες, των οποίων τα κείµενα µελετήσαµε. Σε
όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός είχε περισσότερο καθοδηγητικό και
συµβουλευτικό ρόλο και παρενέβαινε όταν προέκυπτε κάποια δυσκολία στην
αναζήτηση της πληροφορίας ή κάποια απορία.
Οι ερωτήσεις των φύλλων εργασίας είχαν ως πρώτο στόχο να µελετήσουν οι µαθητές
το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο του λογοτέχνη και του κειµένου. Σε αυτό το
σηµείο πολλά στοιχεία αντλήθηκαν από το µάθηµα της Ιστορίας. Επίσης, οι µαθητές
έπρεπε να µελετήσουν τα εκφραστικά και δοµικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών
κειµένων (µέτρο, τρόποι αφήγησης, σχήµατα λόγου, χαρακτηριστικά λογοτεχνικών
ρευµάτων). Τέλος, καλούνταν να συζητήσουν και να συσχετίσουν τις ιδέες και τα
νοήµατα των κειµένων µε το ιστορικό-κοινωνικό τους πλαίσιο, µε τη σηµερινή εποχή
και τα προσωπικά τους βιώµατα. Σε αυτό το σηµείο αντλήθηκαν πολλά στοιχεία από
την Ιστορία, τα Θρησκευτικά και άλλα µαθήµατα.
Μόλις οι οµάδες συµπλήρωναν τα φύλλα εργασίας, κάθε οµάδα παρουσίαζε στην
ολοµέλεια της τάξης τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχε αναλάβει. Ακολουθούσε
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συζήτηση µε σχόλια, επισηµάνσεις και διορθώσεις από τους συµµαθητές και τον
εκπαιδευτικό προς τα µέλη της οµάδας που παρουσίαζε. Σε συνεργασία µε τους
καθηγητές πληροφορικής του σχολείου οι οµάδες ετοίµαζαν και οµαδικές
παρουσιάσεις µε πλούσιο εποπτικό υλικό στο πρόγραµµα Microsoft Powerpoint, για
ορισµένα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας, όπως εκείνα που αφορούσαν το ιστορικό
πλαίσιο, τη ζωή και το έργο του λογοτέχνη.
Εκτός όµως από τα φύλλα εργασίας, κατά τη διάρκεια του τριµήνου κάθε οµάδα
έπρεπε να εκπονήσει και µια οµαδική εργασία, την οποία θα παρέδιδε στο τέλος του
τριµήνου και θα την παρουσίαζε στην ολοµέλεια της τάξης. Προτάθηκαν από τον
εκπαιδευτικό διάφορα θέµατα, τα περισσότερα εκ των οποίων τροποποιήθηκαν µετά
από προτάσεις των ίδιων των µαθητών. Σ’ αυτές τις εργασίες οι µαθητές έπρεπε να
κάνουν είτε µια εκτεταµένη βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική είτε έρευνα για τη
ζωή και το έργο ενός λογοτέχνη είτε να διερευνήσουν την παρουσία ορισµένων ιδεών
και αξιών στη ζωή και την τέχνη. Μια τέτοια οµαδική εργασία τριµήνου είχε ως θέµα:
«Οι ήρωες του χθες και του σήµερα». Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εργασιών
η συνεργασία εκπαιδευτικού και µαθητών ήταν συνεχής, για να δοθούν διευκρινήσεις
ως προς το θέµα, τη βιβλιογραφική αναζήτηση και για να ελεγχθεί η συµµετοχή όλων
των µελών της οµάδας στην πραγµατοποίηση της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης των εργασιών στο τέλος του τριµήνου συζητήθηκαν, σχολιάστηκαν και
επισηµάνθηκαν από µαθητές και εκπαιδευτικό τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία των
εργασιών.
2ο στάδιο: δηµιουργική γραφή
Στο δεύτερο στάδιο, της δηµιουργικής γραφής, οι µαθητές καλούνται να εκφράσουν
τις εµπειρίες και την υποκειµενική τους άποψη απέναντι στις γνώσεις που
κατέκτησαν στο στάδιο της µάθησης µέσα από τα δικά τους «κείµενα». Τα µαθητικά
«κείµενα» µπορεί να είναι ένα λογοτεχνικό κείµενο, µια αφίσα, ένα σκίτσο, ένα
κολάζ, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες προτιµήσεις και δεξιότητες του κάθε µαθητή.
Ένας από τους βασικούς στόχους της δηµιουργικής γραφής είναι η ανάπτυξη της
δηµιουργικότητας των µαθητών. Η δηµιουργική έκφραση των παιδιών είναι µέγα
ζητούµενο της εκπαίδευσης, καθώς κατά γενική οµολογία τα παιδιά αισθάνονται
ολοένα και πιο πιεσµένα και φιµωµένα µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια των τυπικών,
σχολικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, η φαντασία, ο πειραµατισµός και η
εκτόνωση, που συνδέονται µε την πρακτική της δηµιουργικής γραφής, δηµιουργούν
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ένα ευχάριστο κλίµα στην τάξη. Ειδικότερα, στο µάθηµα της λογοτεχνίας οι µαθητές
εκφράζουν τις εµπειρίες και την υποκειµενικότητά τους µέσα από τα δικά τους
κείµενα, «συνοµιλώντας» παράλληλα µε τον γύρω τους κόσµο και µε την
υποκειµενικότητα άλλων συγγραφέων. Επιπλέον, η δηµιουργική γραφή εξοικειώνει
αποτελεσµατικά τα παιδιά µε τα χαρακτηριστικά διαφόρων λογοτεχνικών ειδών και
µε τις συγγραφικές τεχνικές (Καραγιάννης, 2010, Καρακίτσιος, 2012, Παπαρούση
κ.ά., 2009, Σουλιώτης, 2012: 13-14). Μ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δηµιουργεί νέους
και πιο απαιτητικούς αναγνώστες, υπηρετώντας έτσι έναν από τους βασικούς στόχους
του σχολείου, την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.
Για την εφαρµογή της δηµιουργικής γραφής στο µάθηµα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου χρησιµοποιήθηκαν διάφορες ασκήσεις του εγχειριδίου
δηµιουργικής γραφής, το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας της Κύπρου και του Πανεπιστηµίου Φλώρινας (Σουλιώτης, 2012). Μετά
από τη συµπλήρωση και τη συζήτηση των φύλλων εργασίας και µερικές φορές µετά
από µια σύντοµη διδασκαλία ορισµένων βασικών κανόνων συγγραφής των
λογοτεχνικών ειδών, τα παιδιά καλούνταν να γράψουν τα δικά τους λογοτεχνικά έργα
µε αφορµή έναν ήρωα, µια κατάσταση, µια εικόνα, ένα συναίσθηµα ή µια ιδέα µέσα
από τα διδασκόµενα κείµενα των φύλλων εργασίας. Οι ασκήσεις δηµιουργικής
γραφής ήταν πάντα προαιρετικές και όσα παιδιά δεν επιθυµούσαν να γράψουν ένα
δικό τους κείµενο, µπορούσαν να εκφραστούν µε διαφορετικό τρόπο, όπως
οπτικοποιώντας κείµενα των φύλλων εργασίας ή των συµµαθητών τους ή
ζωγραφίζοντας έναν δικό τους πίνακα, εµπνεόµενα από τα διδασκόµενα κείµενα.
Ορισµένες ασκήσεις δηµιουργικής γραφής είχαν ως στόχο την καλύτερη εµπέδωση
κάποιων λογοτεχνικών όρων (µεταφορές, διασκελισµοί, µέτρα) και χαρακτηριστικών
από τα διδασκόµενα λογοτεχνικά είδη. Για παράδειγµα, δόθηκαν στα παιδιά ποιήµατα
χωρίς διασκελισµούς (π.χ. δηµοτικά τραγούδια) και τους ζητήθηκε να τα
ξαναγράψουν µε διασκελισµούς (Σουλιώτης, 2012: 65, άσκ. 138). Επίσης, ζητήθηκε
από τους µαθητές να αναγνωρίσουν το µέτρο πρώτα πάνω στα ονόµατά τους και σε
απλές, καθηµερινές λέξεις, µετά πάνω σε αγαπηµένα τους τραγούδια και τέλος στα
ποιήµατα (Σουλιώτης, 2012: 78, ασκ. 156-159). Έτσι, µπόρεσαν να κατανοήσουν πιο
εύκολα και ευχάριστα τον µηχανισµό αναγνώρισης του µέτρου. Στη διδασκαλία των
σχηµάτων λόγου ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν ολιγόστιχα ποιήµατα (π.χ.
χαϊκού), όπου έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριµένα σχήµατα λόγου (π.χ. µεταφορά,
παροµοίωση) (Σουλιώτης, 2012: 127, ασκ. 285-287). Στον πεζό λόγο και στην
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αναγνώριση του είδους του αφηγητή (δραµατοποιηµένος, µη δραµατοποιηµένος)
βοήθησε ιδιαίτερα η άσκηση αντικατάστασης του προσώπου αφήγησης (Σουλιώτης,
2012: 23, ασκ. 10, 13). Ζητήθηκε, δηλαδή, από τα παιδιά να αντικαταστήσουν την
τριτοπρόσωπη αφήγηση σ’ ένα διήγηµα µε αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο ή και το
αντίστροφο.
Οι περισσότερες, όµως, ασκήσεις δηµιουργικής γραφής είχαν ως στόχο να
εκφραστούν οι µαθητές µε αφορµή το θέµα των διδασκόµενων κειµένων. Από τις πιο
απλές ασκήσεις, που τους ζητήθηκαν, ήταν να γράψουν κάποιο κείµενο σχετικό µε
την πλοκή, τις αξίες, τα κίνητρα και τις συνέπειες των πράξεων των λογοτεχνικών
ηρώων. Για παράδειγµα, δόθηκε στα παιδιά άσκηση να γράψουν την αυτοβιογραφία,
µια σελίδα του προσωπικού ηµερολογίου ή τη βιογραφία ενός λογοτεχνικού ήρωα,
όπως για παράδειγµα µε τον ήρωα στο «Ζητείται ελπίς» του Αντώνη Σαµαράκη
(Καγιαλής κ.ά., 2012: 235-238). Άλλοτε, τα παιδιά έπρεπε να µετατρέψουν την
τριτοπρόσωπη αφήγηση µιας σκηνής σε διάλογο σε πρώτο πρόσωπο ανάµεσα στους
ήρωες (Σουλιώτης, 2012: 43, άσκ. 74), να συνεχίσουν µια ηµιτελή ιστορία, όπως
συνέβη στην «Τέχνη του αγιογράφου» του Κ. Θεοτόκη (Καγιαλής κ.ά., 2012: 131133), να «συνοµιλήσουν» µε τους ήρωες της ιστορίας και µε τον λογοτέχνη,
απευθύνοντας τους µια φανταστική επιστολή ή παίρνοντας τους µια φανταστική
συνέντευξη, όπου εκεί οι µαθητές εξέφραζαν τις απόψεις τους, τις αντιρρήσεις και τις
απορίες τους για τον τρόπο γραφής και τις πράξεις των ηρώων (Σουλιώτης, 2012: 71,
άσκ. 144). Οι συγκεκριµένες ασκήσεις έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να
εκφραστούν, αλλά τα βοήθησαν παράλληλα και να καταλάβουν βαθύτερα τις πράξεις
των ηρώων, τις εκφραστικές επιλογές του συγγραφέα και τις προεκτάσεις του
κειµένου.
Τα χαϊκού και τα τάνκα ήταν επίσης µια εύκολη και διασκεδαστική για τα παιδιά
άσκηση δηµιουργικής έκφρασης. Αφού διδάχθηκαν τον αριθµό των στίχων και των
συλλαβών ανά στίχο, που έπρεπε να έχουν τα συγκεκριµένα ποιήµατα, κλήθηκαν να
αποτυπώσουν σε χαϊκού ή τάνκα κάποια εικόνα ή κάποιο συναίσθηµα, όπως τη λύπη
και την απογοήτευση µε αφορµή τη διδασκαλία ποιήµατος του Καρυωτάκη, τη χαρά
και την αισιοδοξία µε αφορµή τη διδασκαλία ποιήµατος του Ελύτη (Σουλιώτης, 2012:
103, άσκ. 230). Ορισµένα χαϊκού ήταν µάλιστα αποτέλεσµα οµαδικής έµπνευσης
µέσα στην τάξη.
Αφού οι µαθητές ανταποκρίθηκαν στις παραπάνω ασκήσεις, στη συνέχεια τους
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δόθηκαν λίγο πιο πολύπλοκες και δύσκολες ασκήσεις. Τους ζητήθηκε, λοιπόν, να
γράψουν ένα ποίηµα ή ένα πεζό κείµενο, το οποίο θα ξεκινούσε µε µια
χαρακτηριστική φράση από το διδασκόµενο κείµενο. Για παράδειγµα, µετά τη
διδασκαλία του ποιήµατος «Η πόλις» του Κ. Π. Καβάφη τα παιδιά έπρεπε να
γράψουν ένα ποίηµα, το οποίο θα ξεκινούσε µε την αρχική φράση του ποιήµατος
«Είπες, θα πάω σ’ άλλη γη». Ένα τέτοιο ποίηµα είναι και το παρακάτω.
Ζητάω πολλά;
Είπες, θα πάω σ’ άλλη γη,
θα πάω σ’ άλλα µέρη,
µακριά απ’ όλους σας να ζω,
κανείς να µη µε ξέρει,
να βρω γαλήνη και χαρά
και η ζωή να µου γελά,
για να ξεχάσω ό, τι µε πονά.
Ζητάω πολλά;
Β.Π.
Σε άλλες περιπτώσεις και µε αφορµή κάποια φράση του διδασκόµενου κειµένου, τα
παιδιά έπρεπε να γράψουν ένα ποίηµα από κάποιο συγκεκριµένο λογοτεχνικό είδος
(π.χ. σονέτο, ακροστιχίδα, µπαλάντα), αφού φυσικά πρώτα είχαν διδαχθεί τα
χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου λογοτεχνικού είδους. Για παράδειγµα, µετά τη
διδασκαλία του ποιήµατος «Το ψωµί» του Μίλτου Σαχτούρη κι εκµεταλλευόµενοι
την τελική φράση του ποιήµατος «∆ιψάµε για ουρανό», ζητήθηκε από τους µαθητές
να γράψουν µια ακροστιχίδα µε τη λέξη ∆ΙΨΑΜΕ (Σουλιώτης, 2012: 63-64, ασκ.
134-136). Στην ενότητα «Χιούµορ και Σάτιρα» τα παιδιά έπρεπε να γράψουν κάποιο
σατιρικό ποίηµα για το σχολείο, τη σχολική ζωή, τους συµµαθητές τους ή κάποιον
καθηγητή, έχοντας ως πρότυπο τα διδαγµένα σατιρικά κείµενα. Επιπλέον, σε κάποια
φύλλα εργασίας ζητήθηκε από τους µαθητές να εκφράσουν τις αγωνίες και τα
πιστεύω τους σε µη λογοτεχνικές φόρµες, όπως σε συνθήµατα µετά τη διδασκαλία
του αποσπάσµατος «Η διαδήλωση» από την Αργώ του Γ. Θεοτοκά (Καγιαλής κ.ά.,
2012: 198-202) ή σε µικρές αγγελίες µετά τη διδασκαλία του «Ζητείται Ελπίς» του
Αντώνη Σαµαράκη (Καγιαλής κ.ά., 2012: 235-238). Τελικά, αρκετά κείµενα των
παιδιών κατέληξαν από αγγελίες ή συνθήµατα να γίνουν στιχουργήµατα και
ποιήµατα, όπως το παρακάτω.
Μικρές αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κάθε είδους αγάπη,
µητρική, αδερφική, φιλική, πλατωνική.
Όλες µάς είναι πολύτιµες.
Σας ενηµερώνουµε πως η αγάπη σας
366

θα µετρηθεί, θα ζυγιστεί,
για να πληρωθείτε αναλόγως.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πίστη.
Όποιος έχει αρκετή, ας την κοµµατιάσει
σε µικρά κοµµάτια για όλους.
Όλοι την έχουµε ανάγκη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έστω και λίγη αλήθεια.
Αν τη βρεις, ακολούθησέ την.
∆εν ξέρεις πού θα σε βγάλει.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φως,
για να στραφούν
όλα τα βλέµµατα
και τα λουλούδια εκεί.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξίφος,
για να κόψει στα δύο
την αδιαφορία που χάραξε
την εποχή µας.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χέρια,
για να σµιλέψουν
τον κόσµο απ’ την αρχή.
∆.Π.
3 στάδιο: παρουσίαση της γνώσης
ο

Στο τρίτο στάδιο, της παρουσίασης της γνώσης, οι µαθητές καλούνται να
παρουσιάσουν πρώτα µέσα στην τάξη, σε συµµαθητές και εκπαιδευτικό και στη
συνέχεια σε ένα ευρύτερο κοινό, είτε στο υπόλοιπο σχολείο είτε στους γονείς είτε
στην τοπική κοινωνία, τις κατακτηµένες γνώσεις και τα πρωτότυπα «κείµενά» τους,
που προέκυψαν στο στάδιο της δηµιουργικής γραφής.
Μέσα από την παρουσίαση της γνώσης ο βασικός στόχος είναι να µπουν οι µαθητές
στη διαδικασία της προσωπικής τους έκθεσης, ώστε να εκφράσουν δηµοσίως τα
συναισθήµατα και τις απόψεις τους. Η ανατροφοδότηση από τα θετικά ή αρνητικά
σχόλια και τις επισηµάνσεις των θεατών ή των αναγνωστών τους αποτελεί µια
ωφέλιµη διαδικασία για τους ίδιους. Παράλληλα, η δηµοσίευση των «κειµένων» τους
αυξάνει τη διάθεσή τους να εκφραστούν περαιτέρω µέσω της δηµιουργικής γραφής.
Με την παρουσίαση, όµως, η γνώση αποκτά και µια νέα δυναµική, γίνεται κτήµα και
ερέθισµα για σκέψη και δράση µεταξύ και των υπόλοιπων µαθητών, των
εκπαιδευτικών, των γονέων ή και της ευρύτερης κοινωνίας. Το σχολείο µε τα µέσα
που διαθέτει (ανοιχτές εκδηλώσεις, σχολική ιστοσελίδα, τοπικά ΜΜΕ) ανοίγει προς
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την τοπική κοινωνία, συνεργάζεται µε τοπικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς φορείς,
παρουσιάζει το έργο του στην κοινωνία και αναδεικνύει τον ευρύτερο µορφωτικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό του ρόλο. Με αυτό το άνοιγµα το σχολείο µπορεί να
ενεργοποιήσει προς όφελός του υλικούς και ανθρώπινους πόρους της τοπικής
κοινωνίας, ενώ παράλληλα αναβαθµίζεται ο ρόλος του ως πόλου συσπείρωσης του
κοινωνικού ιστού (Κουλαϊδής κ.ά., 2006, Ορφανός κ.ά., 2005).
Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου οι µαθητές παρουσίαζαν
στους συµµαθητές τους αρχικά τα οµαδικά φύλλα εργασίας και τις εργασίες του
τριµήνου κι έπειτα τις λογοτεχνικές και εικαστικές δηµιουργίες τους από τις ασκήσεις
δηµιουργικής γραφής, ώστε αυτά να σχολιαστούν, να συζητηθούν και να
επισηµανθούν τα θετικά και τα αρνητικά τους σηµεία από την ολοµέλεια της τάξης.
Όπως ήταν επόµενο, όλη τη σχολική χρονιά συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες κείµενα
από το σύνολο σχεδόν των µαθητών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, σχεδόν όλοι οι
µαθητές, περισσότερο ή λιγότερο επιµελείς, µε υψηλή ή χαµηλή σχολική επίδοση,
έγραψαν έστω και ένα δικό τους λογοτεχνικό κείµενο. Κάθε εβδοµάδα ένα κείµενο
των παιδιών επιλεγόταν και δηµοσιευόταν στην τοπική εφηµερίδα της Πτολεµαΐδας
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ». Η δηµοσίευση των κειµένων τους χαροποίησε ιδιαίτερα τα παιδιά
και αύξησε τον λογοτεχνικό τους «ανταγωνισµό», καθώς και τη διάθεσή τους να
γράψουν όλο και περισσότερα κείµενα, τα περισσότερα πέραν των ασκήσεων
δηµιουργικής γραφής στο µάθηµα της Λογοτεχνίας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς
τυπώθηκε µια συλλογή λογοτεχνικών κειµένων µε χαρακτηριστικά κείµενα τριάντα
περίπου µαθητών. Μέσα στον Ιούνιο και παρά τον φόρτο των εξετάσεων τέσσερις
καθηγητές και τα παιδιά οργανώσαµε µια ανοικτή προς το κοινό της πόλης
λογοτεχνική εκδήλωση, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Εορδαίας, όπου οι µαθητές
παρουσίασαν στην τοπική κοινωνία τη λογοτεχνική τους παραγωγή.
4ο στάδιο: αξιολόγηση
Αναπόσπαστο κοµµάτι της µαθησιακής διαδικασίας είναι και η αξιολόγηση. Η
αξιολόγηση είναι ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης, µε σκοπό την παρακολούθηση
της πορείας και τη συνεχή βελτίωση όλων των εµπλεκόµενων στη µαθησιακή
διαδικασία. Η αξιολόγηση είναι συνεχής, κατά τη διάρκεια όλων των προηγούµενων
τριών σταδίων αλλά και πολύµορφη ως προς τις τεχνικές της. Η εφαρµογή ποικίλων
τεχνικών αξιολόγησης στοχεύει στο να αποκτούν οι µαθητές αυτογνωσία και
αυτοαντίληψη, αλλά και να επιβραβεύεται και να ανταµείβεται η προσπάθειά τους.
Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί µε την αξιολόγηση αναστοχάζονται πάνω
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στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, κάτι που οδηγεί σε βελτίωση των
διδακτικών πρακτικών (Γεωργούσης, 1999, Κασσωτάκης, 2003, Κωνσταντίνου, 2000,
Παπακωνσταντίνου, 1993).
Εκτός από τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι η προφορική
αξιολόγηση, οι εργασίες στο σπίτι και οι γραπτές εξετάσεις, οι εκπαιδευτικοί µπορούν
να χρησιµοποιήσουν και άλλες µορφές αξιολόγησης για µια ολόπλευρη εκτίµηση της
πορείας της διδασκαλίας και της επίδοσης των µαθητών. Με την απλή ελεύθερη
εµπειρική παρατήρηση αξιολογούνται οι ποιοτικές παράµετροι της καθηµερινής
προσπάθειας και συµπεριφοράς του µαθητή. Η περιγραφική αξιολόγηση παρέχει τη
δυνατότητα για µεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα στην περιγραφή της επίδοσης
του µαθητή. Με το σύστηµα της πολλαπλής βαθµολόγησης λαµβάνονται υπόψη
εκτός από την επίδοση και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η προσπάθεια, η συµµετοχή
στο µάθηµα, η συνεργασία στα πλαίσια της οµάδας, η δηµιουργικότητα κ.ά. Ο
φάκελος εργασιών του µαθητή (portfolio) παρουσιάζει στον ίδιο αλλά και στους
υπόλοιπους εµπλεκοµένους (καθηγητές, γονείς) την εξέλιξη της προσπάθειας και της
επίδοσής του. Με τα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης οι
µαθητές εµπλέκονται ενεργά και κριτικά στη µαθησιακή διαδικασία, ασκούνται στο
να αξιολογούν τεκµηριωµένα την ατοµική και συλλογική τους προσπάθεια, να
εντοπίζουν τις αδυναµίες τους και να τις διορθώνουν, αναπτύσσοντας περισσότερο τα
εσωτερικά κίνητρα µάθησης.
Στο µάθηµα της Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου η αξιολόγηση ήταν συνεχής και
πολύµορφη. Παράλληλα µε την προφορική αξιολόγηση και τις γραπτές εξετάσεις,
επιχειρήθηκε µια πολύπλευρη εκτίµηση της επίδοσης του µαθητή, ώστε να
συνεκτιµηθούν η προσπάθειά του, η δηµιουργικότητα, η κριτική ικανότητα, η
επιµέλεια, η συνέπεια και η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στα πλαίσια της
οµάδας. Με την καθηµερινή εµπειρική παρατήρηση, την πολλαπλή βαθµολόγηση και
µε µια σύντοµη γραπτή περιγραφική αξιολόγηση στο ηµερολόγιο του εκπαιδευτικού
υπήρχε διαθέσιµο ένα συνοπτικό και περιεκτικό κείµενο, το οποίο παρουσίαζε σε
µαθητές, γονείς και στους υπόλοιπους καθηγητές το προφίλ της πορείας κάθε µαθητή
στο µάθηµα της Λογοτεχνίας. Επιπλέον, ο φάκελος µε επιλεγµένες εργασίες
δηµιουργικής γραφής των µαθητών αλλά και τις οµαδικές εργασίες τριµήνου
παρουσίαζε την πορεία της δηµιουργικής τους έκφρασης και της οµαδικής
προσπάθειας.
Οι µαθητές αξιολογούνταν µεταξύ τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς τα
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φύλλα εργασίας, οι εργασίες τριµήνου και τα λογοτεχνικά κείµενα των παιδιών
παρουσιάζονταν, σχολιάζονταν και διορθώνονταν από την ολοµέλεια της τάξης. Με
την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας οι µαθητές συµπλήρωναν και
ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης, ώστε να διαπιστωθούν τα θετικά σηµεία και οι
αδυναµίες κάθε οµάδας και των διδακτικών πρακτικών που χρησιµοποιήθηκαν.
Τέλος, µε την παρουσίαση του έργου τους στην τοπική κοινωνία, οι µαθητές
τόλµησαν να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο κοινό και κατά κάποιο τρόπο αξιολογήθηκαν
από αυτό, καθώς σχολιάστηκαν και κρίθηκαν από τους συµπολίτες τους ως προς τις
λογοτεχνικές τους δηµιουργίες.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς την επιτυχία
και την αποτελεσµατικότητα της διδακτικής πρότασης των τεσσάρων σταδίων.
Καταρχάς, η επίδοση σχεδόν όλων των µαθητών στην προφορική αξιολόγηση και
στις γραπτές εξετάσεις βελτιωνόταν συνεχώς ανά τρίµηνο, κάτι που δείχνει ότι οι
µαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στις διδακτικές µεθόδους που εφαρµόστηκαν και
κατανόησαν τα διδαγµένα κείµενα. Ανάλογη εικόνα εξάγεται και από τη γραπτή
περιγραφική αξιολόγηση των περισσότερων µαθητών. Επίσης, οι φάκελοι εργασιών
έδειξαν µια ολοένα µεγαλύτερη διάθεση για παραγωγή λογοτεχνικών κειµένων από
τους περισσότερους µαθητές. Στα µαθητικά λογοτεχνικά κείµενα αλλά και στις
συζητήσεις µέσα στην τάξη φάνηκε καθαρά ότι τα παιδιά κατανόησαν σε βάθος και
εφάρµοσαν συγγραφικές τεχνικές και λογοτεχνικούς όρους. Από τα φύλλα
αυτοαξιολόγησης, που συµπλήρωναν οι µαθητές, φάνηκε ότι άρεσε σχεδόν σε όλους
που συζητούσαµε για τα λογοτεχνικά κείµενα µέσα στην τάξη, που παρουσίαζαν
στους συµµαθητές τους τα φύλλα εργασίας, τις εργασίες τριµήνου και τα λογοτεχνικά
τους κείµενα, που δηµοσίευαν κείµενά τους στην εφηµερίδα και που στο τέλος της
χρονιάς παρουσίασαν στο κοινό της πόλης τους τη λογοτεχνική τους συλλογή.
Επίσης, οι περισσότεροι µαθητές δήλωσαν ότι συνεργάστηκαν αρµονικά µεταξύ τους
µέσα στην οµάδα και συµπεριφέρθηκαν µε σεβασµό ο ένας απέναντι στον άλλο.
Επίλογος
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η εφαρµογή της διδακτικής πρότασης των τεσσάρων
σταδίων (µάθηση, δηµιουργική γραφή, παρουσίαση της γνώσης, αξιολόγηση) στο
µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου µε τη χρήση συγκεκριµένων
παιδαγωγικών πρακτικών σε κάθε στάδιο, υπηρέτησε ικανοποιητικά τον σκοπό, που
θέσαµε εξαρχής: την καλλιέργεια της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. Οι µαθητές
ασκήθηκαν στο να µελετούν κριτικά ένα κείµενο, να αξιοποιούν τις κατάλληλες
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πληροφορίες από µια γραπτή ή ηλεκτρονική πηγή αλλά και από τη σύγχρονή τους
πραγµατικότητα, ώστε να διατυπώνουν τεκµηριωµένα την άποψή τους πάνω σε ένα
θέµα. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν στο να εκφραστούν δηµιουργικά, αποκτώντας
αυτοπεποίθηση, µεγαλύτερα κίνητρα για µάθηση και ανακαλύπτοντας κρυµµένες
δεξιότητές τους.
Εποµένως, το ελληνικό δηµόσιο σχολείο απέδειξε στη συγκεκριµένη περίπτωση –
όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις – ότι παρά την απαξίωσή του είναι σε θέση
και οφείλει να υιοθετεί δηµιουργικές µορφές διδασκαλίας, οι οποίες προάγουν
συστηµατικά την κριτική και δηµιουργική σκέψη, ανοίγοντας έναν γόνιµο διάλογο µε
την κοινωνία. Εξάλλου, αυτή η ανάγκη αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους στίχους
δύο µαθητών.
Μια µέρα στο σχολείο
Ξυπνάω κι αναρωτιέµαι το γιατί
να κάτσω στο πράσινο θρανίο,
ν’ αντικρίσω το ίδιο βιβλίο
και να µείνω ως τις δύο,
ώστε µια µέρα να πάρω πτυχίο. […]
Ας γυρίσουµε όµως πίσω στο σχολείο.
Ξέρετε, στο ίδιο βαρετό θρανίο.
Έτοιµοι να µας µάθετε τι να σκεφτόµαστε
κι όχι πώς να το σκεφτόµαστε.
Θ.Π
Πάρε µια λέξη
Πάρε µια λέξη
και κάνε παιχνίδι.
Κάτι θα βγει,
δική σου ευθύνη.
Πάρε στο τέλος
χαµόγελο κι ευχή.
Βάλ’ τα στη σειρά
και το ποίηµα θα βγει.
∆.Τ.

Σηµειώσεις
[1] Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για τις
ωραίες στιγµές που ζήσαµε, τον διευθυντή του 1ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας κατά τη σχολική
χρονιά 2012-2013, κ. Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιο για την αµέριστη στήριξή του σε όλη
αυτή την προσπάθεια, τον εκδότη της εφηµερίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ κ. Πουγαρίδη Αντώνη για
το βήµα που παραχώρησε στα παιδιά, την κ. Λαρδούτσου Ειρήνη, κάτοχο του µεταπτυχιακού
τίτλου στη δηµιουργική γραφή, για τις πολύτιµες συµβουλές της, καθώς και τις συναδέλφους
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Αλωπούδη

Ειρήνη,

Καρατζά

Καλλιόπη

και

Χιώτη

Παρασκευή,

µε

τις

οποίες

συνδιοργανώσαµε τη λογοτεχνική εκδήλωση των παιδιών
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Θρησκευτικός λόγος και γραµµατισµός του καταπιεζόµενου

∆ιαµαντής Φώτιος
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεύκων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περίληψη
Στην παρούσα ανακοίνωση θα διερευνήσουµε, µέσα από µία κριτική προσέγγιση, κατά
πόσο ο θρησκευτικός Λόγος και κατ’ επέκταση ο θρησκευτικός γραµµατισµός µπορούν
να συνεισφέρουν σε µία προοπτική αγωγής των καταπιεζόµενων κοινωνικών τάξεων,
στοιχείο που µε τη σειρά του θα καταδείξει το γεγονός πως δεν αρκεί µόνο η κριτική
και η αµφισβήτηση της «εκκλησίας των καταπιεστών», αλλά την ίδια στιγµή -αντ’
αυτής- θα πρέπει να αναδεικνύονται και να προβάλλονται οι δυναµικές που
αναπτύσσονται, όπως και οι δρόµοι που διανοίγονται µέσα από µία «προφητική
εκκλησία», µία «εκκλησία της ελπίδας». Σε αυτή τη διάσταση, είναι πολύ σηµαντικά τα
όσα µας κατέθεσε ο σπουδαίος Βραζιλιάνος παιδαγωγός P. Freire, καθώς υπογράµµιζε
ότι «η προφητική εκκλησία είναι η εκκλησία της ελπίδας, της ελπίδας που υπάρχει µόνο
στο µέλλον, ένα µέλλον που έχουν µόνο οι καταπιεζόµενες τάξεις, καθώς το µέλλον των
κυρίαρχων τάξεων είναι µια καθαρή επανάληψη της παρούσας κατάστασης, του να
είναι καταπιεστές». Σίγουρα, αποτελεί δεδοµένο ότι γι’ αυτήν την «προφητική
εκκλησία» -την «εκκλησία της ελπίδας»- υπάρχουν άφθονα αγιογραφικά τεκµήρια, τα
οποία όχι µόνο τη θεµελιώνουν και την υποστηρίζουν, αλλά, ταυτόχρονα, µέσω της
αλληγορικής προσέγγισής τους, δίνεται η δυνατότητα για µία διαχρονική ανάγνωση και
κριτική προσέγγιση του εκάστοτε παρόντος. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πολιτισµικό
κεφάλαιο µέσω του οποίου η κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι» αποδίδει ισχύ
στα ίδια τα υποκείµενα και έτσι το «θρησκεύεσθαι» ως ειδική πράξη και πρακτική των
υποκειµένων συνδέεται µε την κατανόηση για αλλαγή των υφιστάµενων όρων της ζωής
και του κόσµου. Για κάθε «εκκλησία της ελπίδας» η κοινωνική πραγµατικότητα δεν
µπορεί να αποτελεί το «είναι», αλλά το «να γίνει». µια ολότητα γεµάτη από αντιφάσεις,
που είναι διαρκώς εν εξελίξει και την οποία οραµατίζεται ως έναν κόσµο ανοιχτό στις
διαφορετικές δυνατότητες του µέλλοντος. Έτσι, η ελπίδα δεν θα αποτελεί ονειροπόληση,
αλλά αποδείξιµη ελπίδα που καταστρέφει τόσο το µηδενισµό όσο και τις αφηρηµένες
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ουτοπίες, γιατί είναι η λανθάνουσα πράξη της πραγµατικότητας. µια ανθρωπολογική και
οντολογική δύναµη που συναντά την ανθρώπινη πράξη στην κατεύθυνση µιας
συγκεκριµένης ουτοπίας. Σε αυτή, λοιπόν, τη διάσταση, ο θρησκευτικός Λόγος και
γενικότερα η κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι» -µέσω της πίστης στη
δυνατότητα της θρησκείας στο να λειτουργεί ως µία διαρκής έκφραση διαµαρτυρίας
απέναντι στις ταξικές κοινωνικές συνθήκες- µπορεί να συµβάλλει στη διαπαιδαγώγηση
των θρησκευόµενων υποκειµένων για διαρκή συµµετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και
αλλαγής των υφιστάµενων κοινωνικών συνθηκών, στοιχείο που αποτελεί και τη βασική
υπόθεση εργασίας στην παρούσα ανακοίνωση.

Λέξεις Κλειδιά: θρησκευτικός γραµµατισµός, θρησκευόµενα υποκείµενα, κοινωνικοί
αγώνες

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες, όπως διαπιστώνουµε από τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση -τόσο στη φιλοσοφία όσο και στις κοινωνικές επιστήµες- στη
µελέτη

του

Λόγου

(Discourse),

καθώς

η

ανάδειξη

των

δηµιουργικών

χαρακτηριστικών του ως αποτελεσµατικής κοινωνικής πρακτικής τον καθιστούν ένα
σπουδαίο και ελκυστικό ερευνητικό πεδίο. Πρόκειται για µία στροφή του
επιστηµονικού ενδιαφέροντος, η οποία αναφέρεται στο Λόγο –µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα– που σε αντιδιαστολή µε το λόγο (discourse) που αναπαριστά εννοιολογικά
τη «γλώσσα στη χρήση», αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και
πολιτισµικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαµορφώθηκε, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος
αποκτά µορφοποιητική δύναµη σε σχέση µε την κοινωνική πραγµατικότητα µέσα
στην οποία υποστασιοποιείται (Παπακώστα 2009: 25-29). Ωστόσο, θα πρέπει να
επισηµανθεί πως στις περιπτώσεις που η «γλώσσα στη χρήση» συγχωνεύεται
ολοκληρωτικά µε µη γλωσσικό υλικό για να θεσπιστούν συγκεκριµένες δράσεις και
ταυτότητες, θα ήταν ορθότερο να χρησιµοποιούµε πληθυντικό αριθµό και να
θεωρούµε ότι εµπλέκονται οι Λόγοι. Σε αυτή τη διάσταση, ως Λόγοι θα µπορούσαν
να οριστούν οι διαφορετικοί τρόποι µέσω των οποίων συνενώνονται σε ενιαίο σύνολο
γλωσσικά µε µη γλωσσικά «υλικά», όπως για παράδειγµα διαφορετικοί τρόποι
σκέψης, δράσης, διάδρασης, σχηµατοποίησης αξιών, συναισθηµάτων, πεποιθήσεων,
377

χρησιµοποίησης συµβόλων, εργαλείων και αντικειµένων στους κατάλληλους τόπους
και χρόνους. Έτσι, και ως αποτέλεσµα αυτής της συνένωσης, θεσπίζονται και
αναγνωρίζονται διαφορετικές ταυτότητες και δράσεις, οι οποίες διαµορφώνουν
βεβαιότητες σε σχέση µε τις νοηµατοδοτήσεις µας για τον υλικό κόσµο, τη διανοµή
κοινωνικών αγαθών µε συγκεκριµένο τρόπο, τις ταξινοµήσεις στις εµπειρίες µας των
σηµαινόντων σχέσεων και την προνοµιακή επιβολή συµβολικών συστηµάτων και
τρόπων της γνώσης πάνω σε άλλα (Gee 1999: 13).
Όλοι µας αποτελούµε µέλη πολλών και διαφορετικών Λόγων, οι οποίοι συχνά
επηρεάζουν ο ένας τον άλλον µε θετικό ή αρνητικό τρόπο, και οι οποίοι τροφοδοτούν
συχνά ο ένας τον άλλον, δηµιουργώντας έτσι νέα υβρίδια Λόγου (Gee ό.π.: 6-7). Στη
δική µας περίπτωση, η εστίαση στο θρησκευτικό Λόγο ως ξεχωριστό είδος Λόγου, ως
µέρος του ευρύτερου Λόγου, και κατ’ επέκταση στο θρησκευτικό γραµµατισµό, ως
µέρος/είδος των πολλών και διαφορετικών γραµµατισµών που λαµβάνουν χώρα στο
κοινωνικό «γίγνεσθαι», όσο και αν ακούγεται παράδοξο, προέρχεται από το
ενδιαφέρον µας για την Πράξη. Η στροφή στο Λόγο συµβαίνει ακριβώς γιατί αυτός
εκλαµβάνεται ως µια έκφανση, ως µια ενδιαφέρουσα πτυχή της στροφής στην Πράξη
-της στροφής στις κοινωνικές πρακτικές- µε τις οποίες και µέσα από τις οποίες τα
υποκείµενα συλλαµβάνουν και επικοινωνούν τις ερµηνείες τους για την κοινωνική
τους πραγµατικότητα µε έλλογο τρόπο. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο πάντα της
συµµετοχής των υποκειµένων σε διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές, για τις οποίες
και µέσα από τις οποίες οι έλλογες ερµηνείες τους αποκτούν κοινωνική σηµασία, άρα
και κοινωνική ισχύ. Όµως, ακόµα παραπέρα, επειδή οι κοινωνικές πρακτικές
σχετίζονται όλες σε κάποιο βαθµό µε παιδαγωγικές πρακτικές (Μαρβάκης 2011), άρα
αρθρώνουν και αρθρώνονται µέσα σε και µέσα από συγκεκριµένους παιδαγωγικούς
Λόγους, έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι οι κοινωνικές πρακτικές του Λόγου
διαπαιδαγωγούν/γραµµατίζουν. Έτσι, ακολουθώντας και τη διεθνή βιβλιογραφία,
όπου ο όρος γραµµατισµός (literacy) αποτελεί την ερµηνευτική αφετηρία για µια
ευρύτερη οµάδα κοινωνικών πρακτικών, καταδεικνύεται, και για την Ελλάδα -σε
σχέση µε τις παιδαγωγικές πρακτικές- η αναγκαιότητα υπέρβασης των παραδοσιακών
ορίων του σχολείου ως προνοµιακού ή και αποκλειστικού πεδίου της Παιδαγωγικής,
στοιχείο που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί εδώ και δεκαετίες αυτονόητη
πραγµατικότητα.
Επιπροσθέτως και από τη στιγµή που η θεολογική επιστήµη κατέχει τη δική της
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ξεχωριστή θέση στον επιστηµονικό χώρο, ο θεολογικός Λόγος και κατ’ επέκταση ο
θρησκευτικός γραµµατισµός συνδέεται µε αυτό που συχνά χαρακτηρίζεται ως
επιστηµονικός γραµµατισµός. Ένας επιστηµονικός γραµµατισµός που βρίσκεται στον
πυρήνα των αναζητήσεων και των ζυµώσεων που γίνονται παγκόσµια σε θέµατα
παιδείας και ειδικότερα σε ζητήµατα οργάνωσης εκπαιδευτικών συστηµάτων. Είναι
χαρακτηριστικά τα όσα υπογράµµισε ο καθ. Γ. Τσιάκαλος, ως επικεφαλής της
επιτροπής για τα νέα αναλυτικά προγράµµατα της Κύπρου, µιλώντας στη Σύνοδο των
Υπουργών Παιδείας των χωρών της Ε.Ε. για τη σπουδαιότητα του πολυγραµµατισµού
(multiple literacy), αναφερόµενος στο γεγονός ότι: α) η προώθηση του γραµµατισµού
σήµερα σηµαίνει την επανανακάλυψη του σπουδαίου project της απελευθέρωσης των
ανθρώπων από την άγνοια και την ανωριµότητα και β) οι οικονοµικές προκλήσεις, τα
κοινωνικά προβλήµατα (όπως η φτώχεια και ο ρατσισµός) και οι πολιτικές
στρεβλώσεις (όπως η ανάδειξη ακροδεξιών πολιτικών κοµµάτων και κινήσεων)
µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο από ενεργούς/δρώντες πολίτες, οι οποίοι έχουν ως
κύριο χαρακτηριστικό, αλλά και ως προϋπόθεση, τον πολυγραµµατισµό. Σε
διαφορετική περίπτωση οι άνθρωποι γίνονται θύµατα χειραγώγησης, χάνουν την
αυτονοµία τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους ή όπως αναφέρει ο I. Kant θα
είναι «πολύ εύκολο για τους άλλους να εδραιώσουν τους εαυτούς τους ως κηδεµόνες
αυτών» (Tsiakalos, 2012). Στην ουσία, πρόκειται για εκείνα τα κοινωνικά στρώµατα
για τα οποία ο µεγάλος βραζιλιάνος παιδαγωγός P. Freire θεωρούσε πως η αναίρεση
όλων των πτυχών της καταπιεστικής πραγµατικότητάς τους -αποτελείται από όλο το
φάσµα των οριακών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν την καταπίεση- θα έπρεπε να
αποτελεί την βασική αρχή της διαπαιδαγώγησής τους (Φρέιρε 1977α, 1977β). Σε
αυτήν, λοιπόν, την προοπτική, και µε δεδοµένο το γεγονός πως ο θεολογικός Λόγος
και κατ’ επέκταση ο θρησκευτικός γραµµατισµός που υλοποιείται µέσω αυτού
διαχρονικά αποτελούν σπουδαία κοινωνική πρακτική διαπαιδαγώγησης των
υποκειµένων, θεωρούµε πολύ σηµαντικό το γεγονός της διερεύνησης ζητηµάτων
όπως αυτό της αµφίδροµης µεταφοράς σχολικής γνώσης σε άλλους κοινωνικούς
χώρους ή χρήσης εξωσχολικών γνώσεων και ικανοτήτων που σχετίζονται µε την
κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι» µέσα στο σχολείο και αφετέρου την
αντιµετώπιση γενικότερων θεωρητικών και πολιτικών ζητηµάτων, όπως είναι για
παράδειγµα το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της διαδικασίας της
µάθησης.
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Θρησκευτικός Λόγος και κριτικός γραµµατισµός
Είδαµε και προηγουµένως, πως οι κοινωνικές πρακτικές σχετίζονται άλλες λιγότερο
και άλλες περισσότερο µε παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες αρθρώνουν, αλλά και
αρθρώνονται, µέσα σε και µέσα από συγκεκριµένους παιδαγωγικούς Λόγους.
Ταυτόχρονα, όµως, τόσο οι παιδαγωγικές πρακτικές όσο και οι παιδαγωγικοί Λόγοι
που αρθρώνουν δεν µπορούν να είναι περιορισµένοι µόνο στις «επίσηµες» και
θεσµικά διακριτές µορφές οργάνωσης και έκφρασης των παιδαγωγικών πρακτικών,
αλλά πρέπει να περιλαµβάνουν και όλες τις «ανεπίσηµες» και «διάχυτες» εκφάνσεις
αυτών. Σε αυτή τη βάση, η έννοια της παιδαγωγικής εκλαµβάνεται µε την ευρύτερη
έννοια του γραµµατισµού (literacy), ενώ η προσέγγισή του γίνεται αφενός µέσα από
τις Μελέτες του Νέου Γραµµατισµού (New Literacy Studies) και αφετέρου συνδέεται
µε την έννοια του κριτικού γραµµατισµού του P. Freire. Οι εκπρόσωποι του Νέου
Γραµµατισµού, όπως για παράδειγµα ο B. Street, χρησιµοποιώντας την εθνογραφική
προσέγγιση για τον γραµµατισµό και στηριζόµενοι στη θεωρητική βάση ότι ο
γραµµατισµός δεν είναι απλά µια οµοιόµορφη κατηγορία «τεχνικών δεξιοτήτων»
(«αυτόνοµο µοντέλο») αλλά υπάρχουν πολλαπλοί γραµµατισµοί στις κοινότητες και
ότι αυτές οι πρακτικές του γραµµατισµού εµπεδώνονται κοινωνικά («ιδεολογικό
µοντέλο»), εργάστηκαν προκειµένου να αναδείξουν τη συνθετότητα των τοπικών,
καθηµερινών, κοινοτικών πρακτικών του γραµµατισµού και να εµφανίσουν τα
κυρίαρχα στερεότυπα (Street 2001: 2). Υπογραµµίζοντας την κοινωνική του φύση,
θεωρούν ότι η δυτική άποψη για σχολικό ή ακαδηµαϊκό γραµµατισµό δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένας τύπος µεταξύ πολλών διαφορετικών γραµµατισµών, και έτσι θα
πρέπει να µελετάται στα κοινωνικά, πολιτισµικά, ιστορικά, οικονοµικά και πολιτικά
πλαίσια, τόσο στα σχολεία αλλά και έξω από αυτά (Hull & Schultz 2001: 585).
Απόρροια αυτής της προσέγγισης είναι να θεωρείται πως ο γραµµατισµός σχετίζεται
µε τη γνώση, δηλαδή τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το
λόγο και τη γραφή, τα οποία είναι ριζωµένα σε νοηµατοδοτήσεις της γνώσης, της
ταυτότητας, της ίδιας της ύπαρξης. Υπό αυτή την έννοια, ο γραµµατισµός πάντα έχει
το χαρακτήρα της αµφισβήτησης, τόσο στα νοήµατα όσο και στις πρακτικές του,
καθώς οι ιδιαίτερες εκδοχές αυτού είναι πάντα «ιδεολογικές» και έτσι είναι ριζωµένες
σε µια ιδιαίτερη κοσµοθεωρία που επιθυµεί την κυριαρχία ορισµένων εκδοχών του
γραµµατισµού, περιθωριοποιώντας ταυτόχρονα τους άλλους (Street 2001: 7-8).
Συχνά, παράλληλα µε τις εννοιολογήσεις των εκπροσώπων της κίνησης του Νέου
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Γραµµατισµού και πολλές φορές και µε επικάλυψη στόχων, κινούνται και οι
ερευνητές στο πεδίο του Κριτικού Γραµµατισµού, ο οποίος όµως συνδέεται κυρίως
µε το σχολείο και την παιδαγωγική, παρά µε τις καθηµερινές πρακτικές έξω από
αυτό. Χαρακτηριστικό και των δύο αυτών πεδίων είναι ότι ορίζουν τον γραµµατισµό
σε σχέση µε την εξουσία και την ταυτότητα, αλλά ο δεύτερος έχει ισχυρότερη
εστίαση στην πράξη/δράση, βασιζόµενος στον αναστοχασµό, καθώς επίσης και στην
εκπαίδευση (Hull & Schultz 2001: 587). Κατά την κριτική θεώρηση ο γραµµατισµός
αποτελείται από ένα σύνολο πολιτισµικών πρακτικών και είναι διαποτισµένος από τις
ιεραρχούµενες κοινωνικές νοηµατοδοτήσεις, τις προθέσεις και τις αξίες, οι οποίες
αποτελούν µέρος του ανθρώπινου κοινωνικού και πολιτικού εργαστηρίου (Mosley &
Tucker-Raymond 2007). Και ενώ η θεµελίωσή του βρίσκεται στο µεταρρυθµιστικό
κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης και στις κριτικές θεωρίες της Σχολής της
Φρανκφούρτης, η πολιτική ατζέντα αυτού είναι στενά συνδεδεµένη µε τον P. Freire
(Hull & Schultz 2001: 587). Ο Freire εφαρµόζοντας τις αρχές του κριτικού
γραµµατισµού σε προγράµµατα ενηλίκων θεωρούσε το γραµµατισµό ως πολιτική
πράξη, η οποία στόχευε στην κριτική κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου, δηλαδή
στην «ανάγνωση» της πραγµατικότητας, ενώ η ανάληψη δράσης για τον
µετασχηµατισµό αυτής αποτελούσε βασική του διάσταση (βλ. Freire & Macedo
1987: 111-112). Με άλλα λόγια, ο Freire πίστευε ότι ο γραµµατισµός µπορεί να
συµβάλλει στην κοινωνική ανασυγκρότηση.
Στη βάση, λοιπόν, των προαναφερθέντων και όσον αφορά την περίπτωση του
θρησκευτικού Λόγου και κατ’ επέκταση του θρησκευτικού γραµµατισµού, θα πρέπει
να σηµειώσουµε ότι η κυρίαρχη εκδοχή τον εκλαµβάνει στη λειτουργική του
διάσταση. Κατ’ αυτήν ο γραµµατισµός αναδύεται ως ένα ισχυρό κατασκεύασµα στη
βάση κοινωνικών στόχων και απαιτήσεων που επιβάλλονται στα άτοµα, σε µια
ορισµένη κοινωνία, ώστε να µπορούν να λειτουργούν στο πλαίσιό της, να
συµµετέχουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους (Baynham 2002:
20). Μάλιστα, ο θρησκευτικός γραµµατισµός στη λειτουργική του διάσταση
χρησιµοποιείται και κατ’ αναλογία του πολιτιστικού γραµµατισµού, καθώς
προσδιορίζει το στόχο του λέγοντας πως «είναι να βοηθήσει του πολίτες να
συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ζωή του έθνους και σε
ένα κόσµο στον οποίο η θρησκεία µετράει» (Prothero 2007: 15). Έτσι, ο
θρησκευτικός γραµµατισµός όπως και ο ευρύτερος πολιτισµικός γραµµατισµός,
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θεωρείται ότι στοχεύει στην ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου, ενώ προτάσσει την
αποσύνδεση γραµµατισµού και πολιτικής, καθώς εκτιµά πως πρωταρχικός στόχος της
οικουµενικής παιδείας θα πρέπει να είναι η «ουδέτερη περιγραφή και παρουσίαση
αρχών του πολιτισµού» (Νικολούδης 2010: 226-227). Αντίθετα, η κριτική θεώρηση
της θρησκείας συνδέεται µε τον κριτικό γραµµατισµό, καθώς αναζητά τα προφητικά
στοιχεία της κοινωνικής πρακτικής του «θρησκεύεσθαι», τα οποία σχετίζονται µε το
όραµα της προοπτικής ενός διαφορετικού µέλλοντος για την ανθρωπότητα. Πρόκειται
για τη «λαχτάρα για το Εντελώς Άλλο» ή αλλιώς γι’ αυτό που ο Ε. Bloch αποκαλεί
«Όχι Ακόµα», το οποίο ενώ δεν είναι ορατό ούτε παροντικό, ωστόσο αναζητείται
αδιάκοπα σε τέτοιο βαθµό ως να είναι το ουσιαστικό, αναπόφευκτο χαρακτηριστικό
του ανθρώπινου ορίζοντα (Quarta 2001: 181, Green 1969: 132, Siebert 2005: 58,
2006: 65-66, Ott 2006: 149-150). Σε αυτή, λοιπόν, τη διάσταση, η θρησκεία
θεωρείται πως έχασε τον κοινωνικό σκοπό της στο να αποτελέσει την ενεργή δύναµη
για κοινωνική αλλαγή, επειδή πρόδωσε κάθε κριτική προφητική έννοια της
υπέρβασης και της λαχτάρας για το «εντελώς άλλο» (Ott 2006: 149). Ειδικά στην
περίπτωση του χριστιανισµού επισηµαίνεται το γεγονός πως αυτός εγκατέλειψε την
προφητική και µεσσιανική κριτική της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης και
µετατράπηκε σε µια αφηρηµένη κοινωνική λειτουργία ιδεολογικής νοµιµοποίησης
της καπιταλιστικής κοινωνίας (ό.π.).
Η αρχή της ελπίδας ως βάση κριτικού θρησκευτικού γραµµατισµού
Η Αρχή της Ελπίδας είναι ο τίτλος του µνηµειώδους έργου του Ernst Bloch, το οποίο
µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία εγκυκλοπαίδεια της ανθρώπινης ελπίδας, η οποία
επιχειρεί να καταγράψει το απόθεµα της ουτοπικής σκέψης από τους πρώιµους
Έλληνες φιλοσόφους έως τα µέσα του 20ου αιώνα. Αυτός ο µνηµειώδης θησαυρός
είναι γεµάτος από ίχνη ουτοπίας και ελπίδας στις τέχνες, στην οικονοµία, στη
λογοτεχνία, στη θρησκεία, και σε άλλα πεδία. Ο Bloch σε αυτό του το έργο, κατά
πρώτον σε φιλοσοφικό επίπεδο, εναντιώνεται στη διχοτόµηση ανάµεσα στο
πραγµατικό και το ουτοπικό -γεγονός που συνήθως συµβαίνει- και πάνω απ’ όλα
ενδιαφέρεται για την αλληλοσύνδεση και τον µετασχηµατισµό αυτών των δύο. Έτσι,
η πραγµατικότητα δεν είναι γι’ αυτόν «είναι», αλλά «να γίνει». µια ολότητα γεµάτη
από αντιφάσεις, που είναι διαρκώς «εν εξελίξει» και την οποία οραµατίζεται ως έναν
κόσµο ανοιχτό στις διαφορετικές δυνατότητες του µέλλοντος (Marvakis 2010). O
ορισµός της ελπίδας, όχι µόνο ως ανθρώπινη τάση προς το µέλλον, αλλά ως κύρια
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τάση του «είναι», ως «όχι ακόµα είναι», καθιστά την έννοια της πραγµατικότητας
ανοιχτή, όπου το «είναι» αναφέρεται ως δυνατότητα, ως πείραµα. Η ελπίδα δεν είναι
όνειρο, αλλά αποδείξιµη ελπίδα που καταστρέφει τόσο το µηδενισµό όσο και τις
αφηρηµένες ουτοπίες, γιατί είναι η λανθάνουσα πράξη της πραγµατικότητας. µια
ανθρωπολογική και οντολογική δύναµη που συναντά τη ανθρώπινη πράξη στην
κατεύθυνση µιας συγκεκριµένης ουτοπίας (Romagnoli 2008: 89). Μάλιστα, σε αυτή
την διάσταση, ξανανοίγουν οι πόρτες σε µία µεγάλη ποικιλία δηµιουργηµάτων και
εκφράσεων του ανθρώπινου πολιτισµού και το παρελθόν γίνεται µία ήπειρος που δεν
έχει ανακαλυφθεί ακόµα, γεµάτη από αδρανοποιηµένες εκφράσεις της ανθρώπινης
αισιοδοξίας. Κάτω από αυτό, λοιπόν, το πρίσµα, η θρησκεία θεωρείται ως
κληρονοµιά, την οποία ο Bloch προσπαθεί να ανθρωποποιήσει. Βλέπει σε αυτήν, και
κυρίως στη δυτική θρησκευτική παράδοση, την προοδευτική είσοδο του ανθρώπου
στο προσκήνιο και την εκθρόνιση των θεών, γεγονός που αποτυπώνεται κατά πρώτον
στο θέµα της προµηθεϊκής εξέγερσης, το οποίο στιγµατίζει αυτή την παράδοση και
σηµατοδοτεί τη διαρκώς αυξανόµενη σπουδαιότητα των ανθρώπων-θεµελιωτών των
διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων (Green 1969: 128-130). Είναι ο ίδιος ο
Προµηθέας τον οποίο ο Marx -στον πρόλογο της διδακτορικής του διατριβήςχαρακτηρίζει ως τον «πιο επιφανή άγιο και µάρτυρα του φιλοσοφικού ηµερολογίου»
καθώς η οµολογία του: «µε λίγα λόγια, µισώ όλους τους θεούς», είναι για τη
φιλοσοφία «η δική της οµολογία, ο δικός της αφορισµός ενάντια σ’ όλους τους
ουράνιους και επίγειους θεούς που δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση
σαν την ύψιστη θεότητα» (Marx 1985).
Πέρα, όµως, από τον Προµηθέα, υπάρχει και η µορφή του Μωυσή, για τον οποίο ο
Bloch λέει ότι είναι «χρονολογικά ο πρώτος που εµφανίζεται ως θεµελιωτής
θρησκείας και παραµένει εµφανής µέσα από ανθρώπινους όρους. ένας άνθρωπος».
Ταυτόχρονα «είναι ο πρώτος ηγέτης που οδήγησε το λαό του έξω από τη σκλαβιά»
(Bloch, 1996: 1230). Ο Μωυσής είναι ο θεµελιωτής µιας πίστης που περιστρέφεται
γύρω από µία κύρια αποστολή. στην πραγµατοποίηση µιας χωρίς προηγούµενο
επανάστασης έξω από τη γη του τυράννου. Επιπλέον: είναι ο επαναστάτης ενάντια
στον ίδιο το Θεό, καθώς βρίσκεται σε διένεξη µαζί του εκφράζοντας την αµφιβολία
ότι ο Γιαχβέ θα σώσει το λαό του και επιµένοντας ότι αυτός ο ίδιος και όχι απλά ένας
άγγελος, θα πρέπει να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στη Γη της Υπόσχεσης. Έτσι, ο
Γιαχβέ είναι ο Θεός της Υπεσχηµένης Γης ή αλλιώς δεν είναι καθόλου Θεός (Green
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1969: 130). Όσο γι’ αυτούς που βρίσκονται στη συνέχεια του Μωυσή, υπάρχει η
επιµονή του Ιώβ ότι ο Θεός παραµένει αληθινός στης δικαιοσύνη του. Στον Ιώβ η
έξοδος γίνεται ακόµα πιο ριζοσπαστική. Όχι απλά πλέον ως αναµέτρηση του Γιαχβέ
ενάντια στο ιδεώδες της δικαιοσύνης και στο βασίλειο της δικαιοσύνης, αλλά ως
έξοδος του Γιαχβέ στην άγνωστη Χαναάν, γεγονός που αποτελεί την τηρηθείσα
υπόσχεση (Bloch 1996: 1235). Τέλος, από τον Ιώβ γίνεται το πέρασµα στον
υπεσχηµένο Μεσσία, τον Ιησού, ο οποίος αποτελεί το λογικό τέλος, καθώς
αντιπροσωπεύει όχι µόνο την επανάσταση στη γη αλλά την «αυτό-εισαγωγή» του
ιδρυτή µιας θρησκείας στον ίδιο τον ουρανό (Green 1969: 131).
Οι δύο τελευταίες µορφές -του Ιώβ και του Χριστού- είναι αυτές στις οποίες ο Bloch
ανακαλύπτει τον επαναστατικό ουτοπιανισµό. Ο Χριστός, καθώς υπερβαίνει τα όρια
του ανθρώπου και τις εντολές του Θεού, είναι ταυτόχρονα επαναστάτης και
µάρτυρας. Φέρει τον ύψιστο τίτλο «Υιός του Ανθρώπου» και η υπερβατικότητά του
δεν είναι ένα ζήτηµα του να βρεθείς «πέρα» από τον κόσµο, αλλά µια ανατρεπτική
υπόδειξη του να έρθει ένας νέος κόσµος. Το ίδιο συµβαίνει και µε το βιβλίο του Ιώβ,
στο οποίο η µεγάλη ανατροπή των αξιών αρχίζει µε την ανακάλυψη της δυνατότητας
µέσα στη θρησκευτική σφαίρα ότι ο άνθρωπος µπορεί να είναι καλύτερος και να
συµπεριφερθεί καλύτερα από τον ίδιο του το Θεό (Power 2009: 61-63). Συνεπώς, ο
επαναστατικός ανθρωπισµός του Bloch µπορεί να κινηθεί µόνο µέσω του
χριστιανισµού. Γι’ αυτόν η χριστιανική πίστη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ζει
από την ιστορική πραγµατικότητα του ιδρυτή της. είναι ουσιαστικά η γνώση και η
µίµηση µιας ζωής στη γη και όχι η λατρεία της εικόνας. Αυτή η αληθινή µνήµη
επενεργεί πάνω στους αιώνες. Η µίµηση του Χριστού -παρά τη µεγάλη εσωτερίκευση
και πνευµατοποίηση- ήταν αρχικά µια ιστορική και µόνο ως τέτοια, µια µεταφυσική
εµπειρία (Bloch 1996: 1259).
Ο E. Bloch διακήρυξε πως «όπου υπάρχει ελπίδα εκεί πραγµατικά υπάρχει
θρησκεία», καθώς διέβλεπε σε αυτήν την έκφραση της έντονης επιθυµίας του
ανθρώπου για προβολή στο πέρα και στο µέλλον (E. Bloch 1996: 1203, 2009: 250).
Γι’ αυτόν, η «Βασιλεία του Θεού» και η «µεσσιανική Eλπίδα» ως κορύφωση της
ανθρώπινης θρησκευτικής έκφρασης και ως έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα της
θρησκείας, αξίζουν µια θέση και σε ένα µετα-θρησκευτικό αθεϊσµό. Μάλιστα, µε
θρησκευτικούς όρους, η Βασιλεία -η Πατρίδα της Ταυτότητας όπως προτιµάει να την
αποκαλεί- δεν είναι µόνο µια µεσσιανική έννοια, αλλά επίσης και µια µυστικιστική,
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γεγονός που εξηγεί και τις πρώιµες µελέτες του για τον επαναστάτη Χιλιαστή και
µυστικιστή Thomas Münzer (Green 1969: 134–135). Ο Bloch, καθώς προσδιορίζει
την Πατρίδα της Ταυτότητας, αναφέρει: «αυτό που προσδοκάει ο άνθρωπος
περισσότερο στην Ελπίδα, το ύψιστο αγαθό, αντιπροσωπεύει την περιοχή του τελικού
σκοπού, στην οποία συµµετέχει κάθε αλληλεγγύη που θέτει ως στόχο της τον αγώνα
του ανθρώπου για ελευθερία. Το Όλον, στην έννοια της ταυτοποίησης, είναι το
Απόλυτο αυτού που βασικά θέλουν οι άνθρωποι. Έτσι, αυτή η ταυτότητα βρίσκεται
στο σκοτεινό έδαφος όλων των ονειροπολήσεων, των ελπίδων, των ίδιων των
ουτοπιών, όπως επίσης στο χρυσό έδαφος στο οποίο εφαρµόζονται οι συγκεκριµένες
ουτοπίες. Κάθε στέρεη ονειροπόληση στοχεύει σε αυτό το διπλό έδαφος ως Πατρίδα.
Είναι αυτό που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόµα, η εµπειρία της “Όχι Ακόµα Εµπειρίας”
σε κάθε εµπειρία που προϋπήρξε» (Bloch 1996: 316).
Στη βάση των προαναφερθέντων µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί η επίδραση του E.
Bloch υπήρξε καταλυτική στο χώρο της χριστιανικής θεολογίας. Η υιοθέτηση από
τους χριστιανούς θεολόγους της θέσης του ότι ο µεσσιανισµός και ο µυστικισµός δεν
αποτελούν εναλλακτικές δυνατότητες, αλλά είναι µία συνεχής έκφραση της
θρησκευτικής ελπίδας, έδωσε µια νέα διάσταση στη χριστιανική εσχατολογία, καθώς
η εκ νέου ανακάλυψή της αποτελούσε µία από τις χαρακτηριστικές όψεις της
θεολογίας του 20ου αιώνα (Τζιµπελλίνι 2002: 345). Κάτω από την επίδραση του έργου
του E. Bloch και µε κύριο εκπρόσωπο το J. Moltman, ξεκίνησε µια πολύ γόνιµη
περίοδος στο χώρο της θεολογίας, καθώς προτάχθηκε η θέση ότι στη χριστιανική ζωή
η πίστη έχει την προτεραιότητα, αλλά η ελπίδα το πρωτείο (Moltman 2002: 6).
Μάλιστα, ο ίδιος ο Moltman περιγράφοντας τη συνάντησή του µε το έργο του E.
Bloch και τη φιλοσοφία της ελπίδας, αναρωτιόταν: «Μα γιατί η χριστιανική πίστη
άφησε να της διαφύγει αυτό το ζήτηµα, που έπρεπε να είναι δικό της; Που κατέληξε
στο σηµερινό χριστιανισµό το αρχέγονο πνεύµα της ελπίδας;». Σε αυτή, λοιπόν, την
προοπτική, ο ίδιος δήλωνε ότι: «άρχισα τότε την εργασία µου για τη Θεολογία της
Ελπίδας, και ότι δεν είχα πρόθεση να διαδεχθώ τον Ernst Bloch. Ούτε και να τον
ανταγωνιστώ ήθελα. Είχα κατά νου µάλλον ένα έργο παράλληλο µε τη φιλοσοφία της
ελπίδας στη γραµµή των θεολογικών και θρησκευτικών παραδόσεων» (Τζιµπελλίνι
2002: 357). Η εργασία του Moltman οδήγησε ουσιαστικά σε µία αλλαγή
παραδείγµατος στο θεολογικό χώρο. Είναι πολύ διαφωτιστικά τα όσα καταθέτει ο
R.Bauckham στον πρόλογο του βιβλίου του Moltman «η Θεολογία της Ελπίδας»:
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«Με αυτό η θεολογία του J. Moltman εκτοξεύεται στη διεθνή θεολογική σκηνή και
αρχίζει η ιστορία της βαθιάς επίδρασής της στις χριστιανικές Εκκλησίες παγκοσµίως.
Και άλλοι Γερµανοί θεολόγοι στράφηκαν σε αυτό το θέµα […] µε µία παρόµοια
έµφαση στη χριστιανική ελπίδα, ως ελπίδα για το µέλλον του κόσµου. Αυτό το
ακολούθησαν, µε το δικό τους τρόπο, και κάποιες από τις θεολογίες της
απελευθέρωσης στη Λατινική Αµερική. Επιπλέον, στον κόσµο, έξω από τις
Εκκλησίες, η δεκαετία του 1960 είχε χαρακτηριστεί, όπως ο Moltman το είχε θέσει
αργότερα, ως µία εκτόξευση της ελπίδας προς τα έξω […] ως ένα ανοιχτό µέλλον που
φαινόταν να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε κάθε κοινωνικό πεδίο»
(Bauckham 2002: xi).
Μάλιστα, στη συνέχεια της θεολογίας της Ελπίδας, στο δεύτερο µισό της δεκαετίας
του ’60, και κάτω από την επίδραση αυτής, γεννήθηκε η Πολιτική Θεολογία. Στη
βάση αυτού του περάσµατος, εκτός από το Moltman, βρίσκεται ο J. Baptist Metz, ο
οποίος -και αυτός επηρεασµένος από τον Ε. Bloch- θεώρησε ότι η Εκκλησία και η
Θεολογία πρέπει να έχουν απαραίτητη σχέση µε την ιστορία της ελευθερίας της
ανθρώπινης κοινωνίας, για να µπορέσει αυτή ν’ αποτελέσει το πεπερασµένο θεµέλιο
µιας νέας πολιτικής τάξης. Προχωρώντας, µάλιστα, ακόµα παραπέρα, αναφέρει ότι ο
Χριστός δεν ήταν ένας δάσκαλος κοσµοθεωρίας ούτε ένας κοσµικός ερµηνευτής,
αλλά ένας επαναστάτης που ήταν αντίθετος προς τις υπάρχουσες κοινωνικές
συνθήκες και ο οποίος χρειάζεται άξιους συνεχιστές στην υπηρεσία της κοσµικής
αλλαγής (Νικολαΐδης 1987: 111-116). Αυτή, δε, η κοσµική αλλαγή είναι ακόµα πιο
επιτακτική στην εποχή µας, καθώς «οι συνθήκες, οι οποίες είναι απόλυτα ενάντια στο
Ευαγγέλιο –ο κατακερµατισµός των ανθρώπων, η καταπίεση, ο ρατσισµός–
αποτελούν πρόκληση για τον πυρήνα του µηνύµατός του» και έτσι το κάλεσµα της
πολιτικής θεολογίας «για µία διαµόρφωση του χριστιανικού λόγου κάτω από τις
κατηγορίες της αντίστασης και του µετασχηµατισµού» βρίσκεται στο επίκεντρό της
(Metz 1998: 27). Συνεπώς, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι µέσα σ’ ένα ευρύτερο
πλαίσιο κατανόησης, η Πολιτική Θεολογία αποτελεί µια διάσταση της χριστιανικής
θεολογίας που συγκεκριµενοποιείται σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτιστικά
περιβάλλοντα και η οποία, σε καθένα από αυτά, αποδίδεται και µε διαφορετική
ονοµασία Έτσι, η Θεολογία της Απελευθέρωσης στη Λατινική Αµερική, η Μαύρη
Θεολογία στις ΗΠΑ, η Θεολογία Minjung στην Κορέα, η Φεµινιστική Θεολογία και
άλλες µορφές της θεολογίας, δείχνουν τη γονιµότητα αλλά και την αναγκαιότητα της
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πολιτικής συνείδησης της χριστιανικής θεολογίας (Τζιµπελλίνι 2002: 397).
Κριτικός θρησκευτικός γραµµατισµός και αγωγή του καταπιεζόµενου
Όπως προαναφέρθηκε, η Θεολογία της Ελπίδας και στη συνέχεια η Πολιτική
Θεολογία -ως διασύνδεση αυτής µε την πολιτική πράξη- αποτέλεσε κορυφαία στιγµή
στον 20ο αιώνα, αλλά και αφετηρία για µια αλλαγή παραδείγµατος στο χώρο τόσο της
ακαδηµαϊκής θεολογίας όσο και της λαϊκής θρησκευτικότητας, καθώς προτάχθηκε
πλέον ως ζητούµενο το να µπορούν να εµφανιστούν στο προσκήνιο της ιστορίας και
αυτοί που παρέµεναν στη σιωπή. η «κουλτούρα της σιωπής», όπως χαρακτηριστικά
χαρακτηρίστηκε από τον Βραζιλιάνο παιδαγωγό P. Freire στο έργο του Αγωγή του
Καταπιεζόµενου. Κατ’ αυτόν το σύστηµα των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων
ενσταλάζει στους καταπιεζόµενους µία αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, µε
αποτέλεσµα να αποδέχονται, αλλά και να ενστερνίζονται πολύ πιο εύκολα τις αξίες
και τις νόρµες των κυρίαρχων ελίτ. Αυτήν, όµως, την «άφωνη κουλτούρα» δεν την
επιβάλλουν µόνο εξωτερικοί παράγοντες, γιατί αυτό αυτόµατα θα σήµαινε πως όταν
οι εξωτερικοί παράγοντες θα εξέλειπαν, τότε την ίδια στιγµή θα απελευθερώνονταν
και η φωνή των καταπιεζόµενων. Τουναντίον, πέρα από τους εξωτερικούς
παράγοντες, ενυπάρχει και η εγχάραξη της κυρίαρχης κουλτούρας στους
καταπιεζόµενους, γι’ αυτό χρειάζεται και η κατάλληλη διαπαιδαγώγησή τους, ώστε
να µπορούν να αποκηρύξουν και το «είδωλο του καταπιεστή που έχει θρονιάσει µέσα
τους», καθώς «µε την αποκήρυξη του ειδώλου, ο καταπιεζόµενος αρχίζει να βλέπει
κριτικά την πραγµατικότητα και από τη στιγµή αυτή απελευθερώνεται» (Γέρου
1977: 13). Μια πραγµατικότητα, που στο περιβάλλον της Λατινικής Αµερικής,
αποτέλεσε αφορµή για την ανάδειξη του κορυφαίου ίσως θεολογικού κινήµατος του
20ου αιώνα. της Θεολογίας της Απελευθέρωσης.
Ο P. Freire θεωρήθηκε διεθνώς ως ένας από αυτούς που τον 20ο αιώνα επηρέασαν
καταλυτικά τόσο το χώρο της Θεολογίας της Απελευθέρωσης όσο και αυτόν της
παιδαγωγικής επιστήµης. Είναι γεγονός, ότι το θεωρητικό του έργο και η εφαρµογή
του στην πράξη για περίπου τριάντα χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε
προγράµµατα εκπαίδευσης και καταπολέµησης του αναλφαβητισµού, καθώς
συµµετείχε στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση προγραµµάτων γραµµατισµού και
µετα-γραµµατισµού σε χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Αφρικής (Γρόλλιος
2005: 11). Ενώ, όµως, το παιδαγωγικό του έργο έτυχε πολύ µεγάλης προβολής και
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αναγνώρισης παγκόσµια, λιγότερη προσοχή δόθηκε στη σχέση του αλλά και στη
µεγάλη συµβολή του στο χώρο της χριστιανικής θεολογίας και ειδικότερα στο χώρο
της Θεολογίας της Απελευθέρωσης, αλλά και στην δεκαετή παρουσία του στο
Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, όπου του είχε ανατεθεί το έργο εκπόνησης και
υλοποίησης προγραµµάτων καταπολέµησης αναλφαβητισµού, αλλά και προώθησης
εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και προγραµµάτων εκπαίδευσης σε διάφορες
τριτοκοσµικές περιοχές της γης. Όλα αυτά σε µία εποχή - τέλη της δεκαετίας του ’60στην οποία συντελούνταν έντονες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές,
γεγονός που δηµιούργησε συνθήκες για την εµφάνιση επαναστατικών κινηµάτων και
λαϊκών διεκδικήσεων, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στο να αναπτυχθεί και η κριτική
σκέψη

ευαισθητοποιηµένων

χριστιανών

απέναντι

στις

καταστάσεις

που

διαµορφώνονταν (Houtart 1999: 135). Το αποτέλεσµα αυτής της προβληµατικής ήταν
η Θεολογία της Απελευθέρωσης, η οποία, ως έκφραση ενός µεγάλου κοινωνικού
κινήµατος, κινητοποίησε εκατοµµύρια χριστιανούς στη Λατινική Αµερική, στην
κατεύθυνση µιας συστράτευσης µε την πάλη των φτωχών για χειραφέτηση, ενώ
δέχθηκε τη σφοδρή αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία εν µέρει
κατόρθωσε να την αποδυναµώσει. Ακόµα, όµως, και σήµερα, πολλές από τις εκεί
Εκκλησίες, όπως για παράδειγµα της Βραζιλίας (Berryman 1984: 32-48), συνεχίζουν
να έχουν προχωρηµένες θέσεις σε µια σειρά από ζητήµατα, όπως η καταγγελία της
ασκούµενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η πάλη για την αγροτική µεταρρύθµιση, η
άρνηση αποπληρωµής του εξωτερικού χρέους κ.ά., ενώ εξακολουθεί να επηρεάζει
µερικά από τα πιο σηµαντικά κοινωνικά κινήµατα της Λατινικής Αµερικής, όπως το
κίνηµα των ακτηµόνων στη Βραζιλία, έως αυτά των αυτοχθόνων στο Μεξικό και τον
Ισηµερινό (Λεβί 2001).
Κατά τον

Alfred Hennelly, ο µεγάλος Βραζιλιάνος παιδαγωγός θα πρέπει να

θεωρηθεί ως ένας από τους πιο δηµιουργικούς πρωτοπόρους µιας σύγχρονης
θεολογίας της απελευθέρωσης (Hennelly 1989), καθώς όχι µόνο δεν αρνήθηκε τη
χριστιανική του παιδεία, αλλά -αντιτασσόµενος και κριτικάροντας την «εκκλησία των
καταπιεστών»- πάντοτε υποστήριζε την προφητική «εκκλησία των καταπιεζόµενων»,
για την οποία διακήρυττε πως «είναι η εκκλησία της ελπίδας, της ελπίδας που
υπάρχει µόνο στο µέλλον, ένα µέλλον που έχουν µόνο οι καταπιεζόµενες τάξεις,
καθώς το µέλλον των κυρίαρχων τάξεων είναι µια καθαρή επανάληψη της παρούσας
κατάστασης, του να είναι καταπιεστές» (Gadotti 1994: 4). Στη βάση, λοιπόν, των
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προαναφερθέντων αποτελεί πρόκληση να αναζητηθούν οι έννοιες κλειδιά που µέσα
από µία διαλεκτική σχέση βρέθηκαν να υπηρετούν τόσο τη θεολογική γλώσσα του
περιβάλλοντος του Freire όσο και τις παιδαγωγικές του προτάσεις για µία αγωγή των
καταπιεζόµενων. Σε αυτή µας την αναζήτηση, θα ξεκινήσουµε από την πολύ βασική
έννοια του conscientization/conscientização που αποδόθηκε στην ελληνική γλώσσα
ως «κριτική συνειδητοποίηση» και η οποία αποτυπώνει τη διαλεκτική ένωση
ανάµεσα στη συνείδηση και τον κόσµο. Πρόκειται για µια κοινωνική διαδικασία, µε
την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις -πέρα από υποκειµενισµούς και µηχανιστικούς
αντικειµενισµούς- ως ενσυνείδητα υποκείµενα, «κατορθώνουν να µετασχηµατίσουν
την πραγµατικότητα που επηρεάζει και δίνει µορφή στη ζωή τους» (Γέρου 1977: 11).
Μάλιστα, κατά τον Freire, σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την προοπτική, παίζει η
εισαγωγή ενός νέου θεσµού λαϊκού πολιτισµού, των «πολιτιστικών κύκλων» (Freire
1976: 42). Μέσα στους «πολιτιστικούς κύκλους» και πάντα στη βάση της οµάδας, θα
πρέπει να γίνονται προσπάθειες άλλοτε για να διαλευκανθούν καταστάσεις και
άλλοτε για να αναληφθούν από τους συµµετέχοντες δράσεις ως απόρροια αυτής της
διαλεύκανσης. Ο Freire θεωρούσε πως το ξεπέρασµα της κυριαρχίας της καταπίεσης
συνεπάγεται αναίρεση των πτυχών της καταπιεστικής πραγµατικότητας που
περιορίζει τους καταπιεζόµενους. Ως εκ τούτου, σε µία ενιαία κοινωνία, όπου το
κυρίαρχο θέµα είναι η καταπίεση, η καταπιεστική πραγµατικότητα θα αποτελείται
από όλο το φάσµα των οριακών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν την καταπίεση.
Στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, όπου κατά κύριο είχε εργαστεί, αυτές κυµαίνονταν
από τις κακές συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών πληθυσµών και τους πολύ
χαµηλούς µισθούς των εργατών, έως τις ευρύτερες οριακές καταστάσεις

των

εξαρτηµένων εθνικών οικονοµιών. Ωστόσο, αν και ο τελικός στόχος των
καταπιεζόµενων για τις καταστάσεις αυτές είναι η απελευθέρωση, η προσπάθεια
εκπλήρωσης αυτού του στόχου απαιτεί την άρνηση κάθε µίας από αυτές τις οριακές
καταστάσεις, οι οποίες όλες µαζί µορφοποιούν µια καταπιεστική πραγµατικότητα
(Roberts 2000: 48).
Πέρα, όµως, από την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης, εξίσου σηµαντικό ρόλο
στο έργο του Freire παίζει και η έννοια «της κοινωνίας µε το λαό», για την οποία
θεωρεί ότι αποτελεί χαρακτηριστικό/διακριτό σηµάδι της επαναστατικότητας.
Μάλιστα, πιστώνοντας την πρακτική εφαρµογή αυτής της ιδέας στον Αργεντινό
επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, πιστεύει πως «όσο πιο πολύ µελετάµε το έργο του τόσο
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περισσότερο προσλαµβάνουµε την πεποίθησή του ότι η αληθινή επαναστατικότητα
πρέπει να είναι σε “κοινωνία µε το λαό”» (Schutte 1993: 147). Μια «κοινωνία» στα
πλαίσια της οποίας, τόσο οι ακτιβιστές όσο και τα µέλη της κοινότητας την οποία
υπηρετούν, θα πρέπει να συµπλέκονται και να λειτουργούν ως ένα πνεύµα σε όλες τις
έγνοιες και τις ανάγκες τους. Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η έννοια της
αναγκαίας

«κοινωνίας»

µεταξύ

των

εµπλεκοµένων

στην

υπόθεση

της

διαπαιδαγώγησης του λαού είναι διάχυτη στο έργο του Freire και αποτυπώνεται στη
βάση της δηµιουργίας συνθηκών για έναν διάλογο που θα απαιτεί το θεµελιώδη
σεβασµό για το διαφορετικό, την ποικιλοµορφία και την ετερότητα, στοιχεία που
αποτελούν τη βάση αναφοράς για τη σχετική αυτονοµία ατόµων και οµάδων µέσα σε
µία πολιτική κοινότητα (ό.π.). Η «κοινωνία µε το λαό» -προσβάσιµη µόνο σε
εκείνους που έχουν ουτοπικά οράµατα- αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη
χαρακτηριστικά στην πολιτιστική δράση για την ελευθερία. Μόνο η πράξη στο
πλαίσιο της «κοινωνίας µε το λαό» µεταπλάθει την κριτική συνειδητοποίηση σε
βιώσιµη προοπτική. Η συνάρθρωση των δύο οδηγεί σε εκείνο το βιώσιµο project που
λαβαίνει χώρα σε ένα πρόσωπο µεταξύ άλλων προσώπων, όπου τα πρόσωπα
συνδέονται µέσω της δράσης τους και µέσω του αναστοχασµού τους πάνω στη δράση
τους και πάνω στον κόσµο. Έτσι, οι άνθρωποι πετυχαίνουν εκείνη την κατάσταση
αντιληπτικής σαφήνειας, η οποία αποκαλείται «το µέγιστο της εν δυνάµει κριτικής
συνειδητοποίησης», και η οποία βρίσκεται πέρα από την «πραγµατική κριτική
συνειδητοποίηση» (Bhattacharya 2011: 273).
Αναζητώντας την εκκλησία της ελπίδας
Όπως είδαµε προηγουµένως, έννοιες όπως η «κριτική συνειδητοποίηση», οι
«πολιτιστικοί κύκλοι», η «κοινωνία µε το λαό», αλλά και µια σειρά από άλλες,
χρησιµοποιήθηκαν από τον Freire προκειµένου να οικοδοµήσει τις παιδαγωγικές του
προτάσεις. Αντίστοιχοι, όµως, όροι υιοθετήθηκαν -µέσα από µία διαλεκτική
διαδικασία- και από τους θεολόγους και τους ιερωµένους στις εκκλησίες της
Λατινικής Αµερικής, σε µία προσπάθεια να βοηθήσουν τους πιστούς στις δύσκολες
κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες διαβίωσης τους. Υπήρξε η εκτίµηση
ότι τρία χαρακτηριστικά θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση για τις εκεί εκκλησίες: η
ταύτιση µε το λαό, η κριτική συνειδητοποίηση και ο σχηµατισµός χριστιανικών
κοινοτήτων Βάσης (Hennelly 1989: 71-72). Το πρώτο από αυτά αντιστοιχούσε στην
«κοινωνία µε το λαό» του Freire και αναφέρονταν στο καθήκον των ιερωµένων
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προκειµένου να απεγκλωβιστούν από τη σχέση τους µε την κοινωνική ελίτ και να
προσπαθήσουν να µοιραστούν τη ζωή των λαϊκών τάξεων στις φτωχογειτονιές. Το
δεύτερο χαρακτηριστικό –η κριτική συνειδητοποίηση- είχε τεράστια δυνητική αξία
εξαιτίας του φαινοµένου της αστικοποίησης, καθώς µεγάλες λαϊκές µάζες
ξεριζώθηκαν από την πατρογονική τους κληρονοµιά και τις παραδόσεις τους και µε
αυτόν τον τρόπο έγιναν εύκολα θύµατα της ανοµίας και της επίσηµης και εµπορικής
προπαγάνδας των πόλεων. Έτσι, καθώς οι άνθρωποι διαλογίζονταν για την
κατάστασή

τους

και

αναζητούσαν

δρόµους

αλλαγής

µέσω

της

κριτικής

συνειδητοποίησης, λάµβανε χώρα µία αναπόφευκτη διαδικασία πολιτικοποίησης, η
οποία οδηγούσε στο τρίτο χαρακτηριστικό: στη διαµόρφωση των χριστιανικών
κοινοτήτων Βάσεων (ό.π.: 72).
Ήδη, όµως, από την Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο (1962-65) είχε ξεκινήσει στη Λατινική
Αµερική µία τάση απεγκλωβισµού των ιερωµένων από τις µεγάλες σε αριθµό πιστών
ενορίες των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων προς µία µορφή ποιµαντορικού έργου
που θα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. Από τα µέσα
της δεκαετίας του ’60 το νέο αυτό µοντέλο εµφανίστηκε µε τη µορφή των
χριστιανικών κοινοτήτων βάσης, το οποίο αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο και ένα νέο
µοντέλο εκκλησίας. Οι χριστιανικές κοινότητες βάσης θα µπορούσαν να
προσδιοριστούν ως «µικρές, υπό λαϊκή καθοδήγηση, οµάδες ανθρώπων, κυρίως
φτωχών, που συνδυάζουν δραστηριότητες για την ανύψωση της κοινωνικής τους
συνείδησης, την αλληλοβοήθεια και συχνά την πολιτική δράση για την υπεράσπιση
των δικαιωµάτων τους» (Berryman 1984: 32-48). Η δηµιουργία σε αυτές
συναντήσεων «διαλόγου» µε συζητήσεις γύρω από τη Βίβλο ή µε κάποιο συµβάν από
την οικογενειακή ζωή ή ακόµη µε αφορµή κάποιες ανάγκες της κοινότητας αποτέλεσε
σηµείο εκκίνησης για το «διάλογο». Σε όλη, λοιπόν, αυτή τη δράση αναγνωρίζουµε
την ισχυρή επιρροή της παιδαγωγικής µεθόδου του Freire, του οποίου οι ιδέες βρήκαν
τη µεγαλύτερη απήχηση στη Λατινική Αµερική, µέσα ακριβώς από τη λειτουργία των
χριστιανικών κοινοτήτων βάσης. Έτσι, για τα λαϊκά στρώµατα «η συµµετοχή σ’ αυτές
τις συναντήσεις οδηγούσε βαθµιαία στη δηµιουργία µιας αίσθησης κοινότητας,
καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να γνωρίζονται αναµεταξύ τους, ή ακόµα και να
εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον, κι ίσως και να προχωρούν σε κάποιες περιορισµένες
τοπικές δραστηριότητες» (ό.π.: 35-36).
Η µέθοδος, λοιπόν, της κριτικής συνειδητοποίησης του P. Freire είχε βαθιά επίδραση
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στο χώρο της θεολογίας της απελευθέρωσης στη Λατινική Αµερική, καθώς παρείχε
ένα µοντέλο δράσης το οποίο επηρέασε τους προοδευτικούς κύκλους των εκεί
εκκλησιών. Σε αυτή τη διάσταση, από τη δεκαετία του 1960, χιλιάδες ιερωµένοι
πήγαν να ζήσουν σε φτωχογειτονιές των πόλεων ή σε µικρούς αγροτικούς οικισµούς,
όπου εργάστηκαν µε τους φτωχούς στην βάση των αναγκών τους και οργάνωσαν
χριστιανικές κοινότητες βάσης (Russell, Shannon 1996: 55). Την ίδια, όµως, στιγµή
και το ίδιο το έργο του Freire επηρεάστηκε από τον ευαγγελικό λόγο, καθώς η
χριστιανική έννοια της αγάπης κατείχε κεντρική θέση στην παιδαγωγική του
πρόταση. Εκτιµώντας πως η σχέση ανάµεσα σε καταπιεστή και καταπιεζόµενο έχει
πολυσύνθετο χαρακτήρα και θέλοντας να απαντήσει στο ερώτηµα για το πως θα
πρέπει να είναι µια απελευθερωτική αγωγή, ο Freire θεώρησε πως ένας τέτοιος
αγώνας οφείλει να είναι
µία δράση αγάπης» που θα αντιτίθεται στην έλλειψη αγάπης του καταπιεστή.
Εξάλλου, η δύναµη µέσω της αδυναµίας της αγάπης ήταν και η ουσία του µυστηρίου
της ενσάρκωσης. Έτσι, για τον Freire, «όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, ακριβώς
µέσα στην απάντηση του καταπιεζόµενου προς τη βία του δυνάστη του µπορεί να
βρει κανείς µιαν εκδήλωση αγάπης. Συνειδητά ή υποσυνείδητα η πράξη ανταρσίας
του καταπιεζόµενου […] µπορεί να εγκαινιάσει την αγάπη. Γιατί ενώ η βία του
δυνάστη εµποδίζει τον καταπιεζόµενο να αρτιωθεί σαν άνθρωπος, η απάντηση του
καταπιεζόµενου σ’ αυτή τη βία θεµελιώνεται πάνω στην επιδίωξη του δικαιώµατός
του να είναι άνθρωπος» (Φρέιρε, 1977α: 56).
Στην «Παιδαγωγική της καρδιάς» -ένα βιβλίο που αντιπροσωπεύει µερικά από τα
τελευταία γραπτά του P. Freire- υπογραµµίζεται το γεγονός πως το εργαστήρι της
καταπιεστικής κατάστασης είναι αυτό που γεννάει τη µοιρολατρική κατανόηση του
κόσµου από έναν Θεό που δείχνει παράξενη αγάπη για τα παιδιά του, δοκιµάζοντάς
τα στον πόνο, στις ανάγκες και τη δυστυχία (Freire 2000: 102-103). Η µοιρολατρία,
παραγόµενη µέσα στις ίδιες τις καταπιεστικές καταστάσεις και υπηρετώντας αυτές,
πατρονάρεται από τους καταπιεστές. Η κατανόηση του Θεού ως τιµωρού της
επαναστατικότητας ενάντια στην αδικία και η ευλογία της αποδοχής της παραίτησης
είναι στη φύση της µοιρολατρίας. Η κατάσταση που καλλιεργεί µια τέτοια αντίληψη
του κόσµου και του Θεού δεν προσφέρει σε εκείνους που βυθίζονται σε αυτήν
οποιαδήποτε διέξοδο, εκτός από τη διευθέτηση του δικού τους πόνου. Το ζήτηµα της
απελευθέρωσης και της πρακτικής για την υλοποίησή της δεν καταπολεµείται µε την
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εναντίωση

απέναντι στην επαναστατικότητα των λαϊκών τάξεων, η οποία είναι

δικαίωµα και έκφραση της κουλτούρας τους, αλλά µάλλον µε µία υπέρβαση της
οπτικής ενός Θεού που υπηρετεί τους ισχυρούς, για λογαριασµό ενός Θεού στο
πλευρό εκείνων µε τους οποίους θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η
αγάπη (ό.π.). Ό,τι σηµάδεψε τη λαϊκή θρησκευτικότητα –παραίτηση και εκµηδένισηθα πρέπει να υποκατασταθεί µε µορφές αντίστασης απέναντι στην οργή και τη
διαστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, η υποβολή της πίστης απέναντι σε ένα πεπρωµένο
που θα αντικατοπτρίζει το θέληµα του Θεού θα ανοίξει δρόµους για µια πίστηκινητήριο µοχλό που αγαπά την επαναστατικότητα. Σε αυτήν την προοπτική, η έννοια
της ριζοσπαστικής αγάπης (βλ. Kincheloe 2008: 178-181) θα πρέπει να αποτελεί πέρα από το θεολογικό χώρο- αφετηρία και στα πεδία της κριτικής παιδαγωγικής, της
κριτικής επιστηµολογίας και της πολιτικής, πάντα σε µία κατεύθυνση οικοδόµησης
ενός συναισθηµατικού, επιστηµονικού και ακτιβίστικου προσανατολισµού στην
παγκόσµια κοινότητα, αλλά και αλληλοϋποστήριξης σε όλες τις ευρύτερες
επιστηµονικές και κοινωνικοπολιτικές στοχοθεσίες που οριοθετούνται µε κριτικό
τρόπο.
Συµπεράσµατα
Θρησκευτικός

Λόγος

και

θρησκευτικός

γραµµατισµός

κριτικός
και

θρησκευτικός

γραµµατισµός.

αγωγή

καταπιεζόµενου.

του

κριτικός
τρεις

αλληλοσυνδεόµενες έννοιες, τρία αλληλοσυµπληρούµενα πεδία που διαµορφώνουν
και διαµορφώνονται µέσα σε και µέσα από καταστάσεις και δυναµικές που
συνδέονται µε πολλαπλούς τρόπους µε την κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι».
Μια κοινωνική πρακτική που εκφέρεται και διαχέεται

µέσα από διαφορετικές

εκφάνσεις θρησκευτικού Λόγου, καθώς µορφοποιεί και µορφοποιείται από παραδοχές
και εικόνες όπως είναι αυτές που σχετίζονται µε το θρησκευόµενο υποκείµενο ως
φυσική οντότητα, την κοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις και την πρότυπη κοινωνική
πρακτική. Σε αυτή τη βάση, στη µία πλευρά υπάρχουν οι κυρίαρχες/συµβατικές
εκφάνσεις θρησκευτικού λόγου οι οποίες µέσα από τεχνητά δίπολα επιδιώκουν την
κυριαρχία επί των «πιστών» ως «στρατιωτών». Το ενδιαφέρον τους ή το µη
ενδιαφέρον τους για τη «θρησκευτικότητα» είναι καθόλα εργαλειακό, είναι δηλαδή
αποκλειστικά «µέσο»/«εµπόρευµα» κινητοποίησης των υποκειµένων, ενώ δεν
υπάρχει ενδιαφέρον για τις πραγµατικές τους ανάγκες. Έτσι, αποσιωπάται το πολύ
ουσιαστικό στοιχείο της ανάγκης και πράξης του «θρησκεύεσθαι» για κάποιους
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ανθρώπους. Μία ανάγκη και πράξη που συστηµατικά παραµερίζεται και απαξιώνεται,
καθώς όπως είδαµε οι κυρίαρχες/συµβατικές εκφάνσεις θρησκευτικού Λόγου
ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για τη χρήση των αναγκών των υποκειµένων, µε
στόχο την υποταγή και τη χειραγώγησή τους. Ειδικά σε κάθε περίπτωση «γραµµικής»
και ίσως (δια)τεταγµένης διαµάχης µεταξύ κυρίαρχων/συµβατικών µορφών Λόγου
για τη «θρησκεία» και γύρω από τη «θρησκεία» ζητούµενο και εναλλακτική
προοπτική αποτελεί το γεγονός του να µπορούν να εµφανιστούν στο προσκήνιο και
αυτοί που παραµένουν στη σιωπή και το περιθώριο. Σε αυτή τη διάσταση, η
υπέρβαση της «κουλτούρας της σιωπής» χρειάζεται την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση,
ώστε οι καταπιεζόµενοι να µπορούν να αποκηρύξουν το «είδωλο του καταπιεστή»
που εγχαράχθηκε µέσα τους, καθώς µε την αποκήρυξη του ειδώλου, ο
καταπιεζόµενος αρχίζει να βλέπει την πραγµατικότητα κριτικά, στοιχείο που οδηγεί
στην απελευθέρωσή του. Μία απελευθέρωση, η οποία όχι µόνο δεν αρνείται την
κοινωνική πρακτική του «θρησκεύεσθαι» σε όσα υποκείµενα είναι «πιστοί», αλλά
τουναντίον αποδίδει ισχύ στα ίδια τα υποκείµενα («κινηµατικότητα») και έτσι το
«θρησκεύεσθαι» ως ειδική πράξη και πρακτική των υποκειµένων συνδέεται µε την
κατανόηση για αλλαγή των υφιστάµενων όρων της ζωής και του κόσµου. Είναι αυτό
που ο P. Freire -µέσω της ανάδειξης του κριτικού γραµµατισµού- χαρακτήρισε ως
ανάγνωση/κατανόηση και παρέµβαση στο Λόγο και στον Κόσµο.
Στη συνέχεια των ανωτέρω, αλλά και παραµένοντας στην αναγκαιότητα πρόταξης
των αναγκών και των συναισθηµάτων των υποκειµένων που θρησκεύονται, θα πρέπει
να σηµειώσουµε το γεγονός πως µέσα από ένα αντιφατικό πλέγµα σχέσεων που
διαπερνά όλη την ενιαία δράση και συµπεριφορά του θρησκευόµενου υποκειµένου
και απλώνεται µεταξύ ετεροκαθορισµού και αυτοκαθορισµού, υποκρύπτεται η
παραδοχή πως το πεδίο ελευθερίας της κίνησής του βρίσκεται πάντα ενταγµένο σε
ένα ιστορικά δυναµικό, εξελισσόµενο και ταυτόχρονα αντιφατικό πλαίσιο, στο οποίο
ενυπάρχει

η

διαπραγµάτευση

του

διακυβεύµατος

της

σχέσης

µεταξύ

ετεροκαθορισµού και αυτοκαθορισµού. Σε αυτήν τη βάση, στην µεν περίπτωση των
κυρίαρχων/συµβατικών µορφών θρησκευτικού Λόγου το ζήτηµα της έξωθεν
παρακίνησης συγκεκριµένων ανθρώπων από άλλους ανθρώπους έχει ως τελικό
σηµείο αναφοράς και κατάληξης το µεµονωµένο άτοµο, είτε ως αφετηρία είτε ως
αποδέκτη έξωθεν παρακινήσεων και επιρροών. Στη συνέχεια, η εσωτερίκευση µέσα
από µία ιστορική πορεία των έξωθεν παρακινήσεων και επιρροών µετατρέπεται σε
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πρότυπο κανονικότητας, καθώς θεωρητικοποιείται εκ των υστέρων. Ειδικά στην
περίπτωση της άσκησης εξουσίας κατά την σύγχρονη εποχή της νεωτερικότητας,
αυτή λειτουργεί και επιτυγχάνεται όλο και περισσότερο µε «εσωτερικευµένες
ρυθµίσεις» παρά µε εξωτερικούς εξαναγκασµούς. «εσωτερικευµένες ρυθµίσεις» που
ακόµη µπορούν να βιώνονται και να χρωµατίζουν µε το χρώµα της «ατοµικής
ελευθερίας» την αυτοαντίληψη των υποκειµένων. Το ζήτηµα, όµως, του τι είναι
«άτοµο» και τι «ελευθερία» έχει να κάνει αποκλειστικά και µόνο µε κοινωνικά
κριτήρια. Γι’ αυτό και στις εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως είναι ο κινηµατικός
θρησκευτικός Λόγος, αφετηρία και συνεκτικό στοιχείο αποτελεί η διαλεκτική σχέση
µεταξύ ατόµου και κοινότητας. Τα δρώντα/ενεργά υποκείµενα παρακινούνται στη
δράση τους επειδή αποτελούν µέλη µιας κοινότητας και ως τέτοια έχουν
καλλιεργήσει προσωπικούς «καλούς λόγους» για τη δράση τους. Ωστόσο η
παρώθηση της δράσης των ατόµων-µελών δεν βρίσκεται στην υποτιθέµενη «ψυχή»
της οµάδας, αλλά είναι διάχυτη-κείµενη µέσα στις δοµές της. µέσα στους τρόπους
οργάνωσης της κοινότητας, και άρα είναι διάχυτη-κείµενη µέσα στις σχέσεις των
µελών της κοινότητας, οι οποίες σχέσεις προδιαγράφονται στις δοµές της οµάδας και
πραγµατοποιούνται από τα συγκεκριµένα άτοµα µε τη δράσης τους. Το κυρίαρχο
κοινωνικοπολιτικό σύστηµα µέσα από τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδά του αλλοίωσε
κατά ένα µέρος το ψυχισµό των ανθρώπων διαµορφώνοντας κατά κύριο λόγο έναν
ανθρωπολογικό τύπο κάτοικο του «εγώ» και όχι του «εµείς», της ιδιώτευσης και της
αλλοτρίωσης και όχι ενός ανθρώπου που έχει απέναντι στην κοινωνία την αίσθηση
της ατοµικής ευθύνης. Ο σηµερινός ετερόνοµος άνθρωπος δεν συµµετέχει στη λήψη
των αποφάσεων αλλά υπακούει και εκτελεί εντολές και αφηγήσεις άλλων, γι’ αυτό
και θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ανθρωπολογικό τύπο αυτόνοµου
ανθρώπου που θα µπορεί να αυτοθεσµίζεται µέσα από το δικαίωµα του «συνανήκειν»
και του «συναποφασίζειν», καθώς αυτός είναι ίσως ο µοναδικός τρόπος προαγωγής
της αίσθησης της κοινότητας, στοιχείο που είδαµε να αναδεικνύεται από το σύγχρονο
παράδειγµα των Χριστιανικών Κοινοτήτων Βάσης στη Λατινική Αµερική.
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Η αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής για σκοπούς ανάπτυξης της
κριτικο-στοχαστικής σκέψης στα παιδιά

Ανδριάνα (Άντρη) Ευθυµίου
Εκπαιδευτικός - Θεατροπαιδαγωγός, ∆ιδακτορική φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Warwick,
Η.Β.

Περίληψη
Το παρόν κείµενο καυτηριάζει τις αρχές και τις νόρµες του υφιστάµενου εκπαιδευτικού
συστήµατος, ενώ παράλληλα πραγµατεύεται τη σηµασία της κριτικο-στοχαστικής
σκέψης στα πλαίσια της υγιούς πολιτειότητας και τη συµβολή της θεατρικής αγωγής
στην πραγµάτωση του στόχου αυτού µέσω της ολόπλευρης ανάπτυξης της
προσωπικότητας των παιδιών. Οι αναφορές και οι επεξηγήσεις που ακολουθούν έχουν
ως στόχο να θέσουν ζητήµατα παρά να λύσουν προβλήµατα σχετικά µε την ανάγκη
επαναπροσδιορισµού του ρόλου των µαθητών και των δασκάλων στην εκπαιδευτική
διαδικασία όπως επίσης των τρόπων κοινής δραστηριοποίησής τους µέσω
εναλλακτικών δραστηριοτήτων σ’ ένα ανθρώπινο, ευχάριστο, δηµιουργικό κι
εποικοδοµητικό πλαίσο, όπως αυτό µπορεί να διαµορφωθεί µε την αξιοποίηση
θεατρικών προσεγγίσεων, τεχνικών και συµβάσεων.

Λέξεις-Κλειδιά: σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα, θεατρική αγωγή, κριτικοστοχαστική σκέψη.

“Άκουσα πως τίποτα δεν θέλετε να µάθετε!
Απ’ αυτό βγάζω το συµπέρασµα πως είστε εκατοµµυριούχοι.
Το µέλλον σας είναι σιγουρεµένο το βλέπετε µπροστά σας σ’ άπλετο φως. Οι γονείς σας
το φρόντισαν, τα πόδια σας
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να µη σκοντάψουνε σε πέτρα.
Τίποτα µη µάθεις. Έτσι όπως είσαι
µπορείς να µείνεις.
Κι έτσι και υπάρχουν κι άλλες δυσκολίες,
µιας κι οι καιροί όπως έχω ακούσει είναι ανασφαλείς,
τους ηγέτες σου έχεις, που σου λένε ακριβώς
τι έχεις να κάνεις για να πας καλά.
Σου το έχουν υποδείξει εκείνοι
οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια
και διαθέτουν εγκυρότητα αιώνια
όπως και τις συνταγές εκείνες που πάντα βοηθούν.
Όπου τόσοι πολλοί για σένα υπάρχουν
εσύ δεν χρειάζεται να κουνήσεις ούτε το δαχτυλάκι σου.
φυσικά, αν ήταν αλλιώς,
ε, τότε θα έπρεπε να µάθεις!”
(Μπ. Μπρεχτ, 1930 στον Grzesik, 2005: 134)

Η υποταγή του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος στις επιταγές της αγοράς
Στις µέρες µας τονίζεται, µολονότι στην πράξη παραβλέπεται, ότι οι καλύτερες
επενδύσεις µιας κοινωνίας ή ενός κράτους, είναι οι επενδύσεις στην παιδεία ή όπως
ευστοχώτατα είχε πει ο Αντιφώντας, πρωταρχική αξία για ένα άνθρωπο έχει η παιδεία
µε ό,τι συνεπάγεται ο όρος αυτός: την εκπαίδευση, την αγωγή, τη µόρφωση, και την
κουλτούρα (Diels & Kranz, 2005: 405). Αποτελεί δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση
για την οµαλή ένταξη και την ποιοτική συµβίωση των ανθρώπων στην κοινωνία ως
ενεργών, ελεύθερων κι αυτόνοµων πολιτών, µε κριτική συνείδηση και σκέψη,
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και διευρυµένους ορίζοντες,
χαρακτηριστικά που τους προφυλάσσουν από κάθε είδους προκαταλήψεις,
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οπισθοδροµικές ιδέες, κατηχήσεις και παρωπιδισµούς.
Η εκπαίδευση, ως επιµέρους στοιχείο της παιδείας και ως µέσο καλλιέργειας και
προώθησής της στην κοινωνία µέσ’ από την κατάλληλη αγωγή, αποτελεί σηµαντική
συνθήκη για τη δηµοκρατία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει ο
Κορνήλιος Καστοριάδης (Castoriades, 2001), δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική
δηµοκρατία χωρίς ουσιαστικά εκπαιδευµένους πολίτες, οι οποίοι, µέσω των
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθίστανται δρώντα κριτικά και κοινωνικά
υποκείµενα. Η εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον ίδιο, οφείλει να θέσει ως στόχο την
ανάπτυξη της κριτικής ιδιότητας των µαθητών, τη δηµιουργία νέων µορφών γνώσεων
για σκοπούς διάρρηξης των επιστηµονικών συνόρων, όπως επίσης την καλλιέργεια
της ηθικής και της ισότητας µε την υιοθέτηση του διαλεκτικού µοντέλου µάθησης,
σύµφωνα µε το οποίο δάσκαλοι και µαθητές συνεργάζονται και συνερευνούν,
ανταλλάζουν ιδέες και προβληµατισµούς στα πλαίσια δηµιουργικής αντιπαράθεσης
και ουσιαστικής επικοινωνίας.
Αυτό το είδος εκπαιδευτικών προσεγγίσεων ασπάζονται στις διακηρύξεις τους τα
σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράµµατα πολλών χωρών, παρόλα αυτά, περιορίζονται
στο

φαινοµενικό

επίπεδο,

αφού

στην

πραγµατικότητα

περιλαµβάνουν

µεταρρυθµίσεις, οι οποίες, υπό το δήθεν πρόσχηµα των «επιστηµονικών»
προσεγγίσεων, της «αριστείας» και της αποδοτικότητας, υποτάσσονται στις επιταγές
του κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήµατος. Έτσι, προχωρούν στη συρρίκνωση της
παιδαγωγικής στην εφαρµογή ταξινοµιών και τυποποιηµένων µορφών µάθησης και
διδασκαλίας µε στόχο την αποµνηµόνευση γνώσεων και τεχνικών που αποβλέπουν
στην αύξηση της παραγωγής και του κέρδους στην παγκόσµια αγορά. Για σκοπούς
προώθησης αυτού του πλαισίου, δίνεται έµφαση στις σπουδές που προετοιµάζουν
τους µαθητές για την “επαγγελµατική σταδιοδροµία”, ενώ υποβαθµίζουν,
συρρικνώνουν ή εγκαταλείπουν τη διδασκαλία των ανθρωπιστικών επιστηµών, που
µπορεί να µην επιφέρουν (άµεσα) χρηµατικά κέρδη, αλλά, προετοιµάζουν για την
ενεργό συµµετοχή στην πολιτική ζωή, για την κριτική έρευνα, την αµφισβήτηση και
την αναζήτηση µιας πιο νοηµατοδοτηµένης ζωής (McLaren, 2006; Nussbaum, 2010).
Η Αµερικανίδα φιλόσοφος Martha Nussbaum (2010), στο βιβλίο της “Non for Profit”
επισηµαίνει ότι ο τρόπος µε τον οποίο έχουν διαµορφωθεί τα σύγχρονα εκπαιδευτικά
συστήµατα, όχι µόνο δεν ενθαρρύνει τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς στο να
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λαµβάνουν πρωτοβουλίες και ν’ αµφισβητούν εποικοδοµητικά τη δεδοµένη ύλη προς
µελέτη, αλλά, τοποθετεί το κέντρο του ενδιαφέροντός τους στην παθητική
αποµνηµόνευση ανενεργών γνώσεων, των οποίων η αξιολόγηση θα κρίνει τους
‘καλούς και υπάκουους’ µαθητές και κατ’ επέκταση, τους µελλοντικούς ‘καλούς’
αλλά, όχι ‘ικανούς’ πολίτες. Κι αυτό επειδή, η ανάπτυξη της κριτικο-στοχαστικής |1|
σκέψης παραγκωνίζεται ενώ, δίνεται έµφαση σε αριθµητικά αποτελέσµατα, τα οποία
κατατάσσουν τους µαθητές βάσει της απόδοσής τους στα ‘κύρια’ µαθήµατα και
συγκεκριµένα, της ικανότητάς τους ν’ αποµνηµονεύουν σχετικές µε αυτά γνώσεις. Γι’
αυτό άλλωστε, γίνεται λόγος κυρίως για την κατάταξη των µαθητών µας σε
εγχώριους ή παγκόσµιους διαγωνισµούς, ενώ δε φαίνεται να εκφράζεται ιδιαίτερη
ανησυχία για την επιτυχή καλλιέργεια των ουσιωδών πτυχών της προσωπικότητάς
τους στη βάση των αρχών της ηθικής, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει ο στοχαστής Christopher Lasch «Η

σύγχρονη κοινωνία, αν και κατάφερε να δηµιουργήσει ένα χωρίς προηγούµενο
επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, παρήγαγε ταυτόχρονα νέες µορφές αµάθειας» (1994:
44).
Αυτές τις µορφές αµάθειας προσπάθησε ο Brecht να καυτηριάσει µέσ’ από το
παραπάνω ποίηµα του: “Άκουσα πως τίποτα δεν θέλετε να µάθετε”. Ένα ποίηµα
διαχρονικό, µε ποικίλα µηνύµατα ανάλογα µε το συγκείµενο αναφοράς και
συσχέτισής του, το οποίο, στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα µπορούσε ν’ αξιοποιηθεί
ως µέσο επίκρισης παθητικών συµπεριφορών που αναπαράγει το εκπαιδευτικό
σύστηµα

και

η

ευρύτερη

κοινωνία

πολιτών

(συµπεριλαµβανοµένων

των

εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών). Μια κοινωνία, η οποία, σύµφωνα µε
τον Καστοριάδη (Castoriades, 2001), είναι υποταγµένη στις επιταγές της αγοράς και
των διαφόρων κοινωνικο-πολιτικών συµφερόντων, που, συνήθως, αποβλέπουν στη
χειραγώγηση

των

εκάστοτε

πολιτών

στα

πλαίσια

ειδικά

διαµορφωµένων

πλασµατικών πραγµατικοτήτων που ευνοούν την αποποίηση ευθυνών και την
παθητικότητα ή όπως αλλιώς οι Έλληνες την αποκαλούν, ‘ωχαδερφισµό’.
Σε µια περίοδο κρίσης ανθρώπινων αξιών και κοινωνικών θεσµών, σε συνδυασµό µε
την όξυνση των οικονοµικών προβληµάτων ανά το παγκόσµιο, είναι αβέβαιο κατά
πόσον οι φορείς της οικογένειας και της κοινωνίας προβληµατίζονται µε την
αντίδραση των µαθητών στο ερώτηµα: “Τί κάνατε σήµερα στο σχολείο;”, όταν οι
τελευταίοι απαντούν µ’ ένα ηχηρό “τίποτα”. Πόση σηµασία δίνουµε σ’ αυτήν την
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απάντηση και σε ποιο βαθµό τη θεωρούµε ως δεδοµένη ή αλλιώς, ως φυσική
απάντηση κάποιου παιδιού; Παρά τις επισηµάνσεις της Noddings (2003) για τη
σηµασία του σεβασµού των δικαιωµάτων των παιδιών να συµµετέχουν σε ευχάριστα
κι εποικοδοµητικά πλαίσια µάθησης, οι ενήλικες, όπως ο Ken Robinson (2006)
σχολιάζει, τείνουν να εναποθέτουν τυφλή εµπιστοσύνη στην κοινωνία και το ανάλογα
διαµορφωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, για να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι: “Το
σχολείο καθοδηγεί τα παιδιά “όπως πρέπει”- “Ό,τι χρειάζεται να µάθουν, το
µαθαίνουν”. Συνεπώς, µε τη δική µας συγκατάθεση, αναπαράγουµε πολίτες που
εµπιστεύονται το σύστηµα µε πάθος και δέχονται παθητικά τις βουλές των
“αρµοδίων”. O Ken Robinson (2006), σε σχετική οµιλία του στο TED
(http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution), αναφέρει:
∆ηµιουργήσαµε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα στο µοντέλο των ταχυφαγειών. Υπάρχουν δύο
µοντέλα διασφάλισης ποιότητας στην εστίαση. Το ένα είναι αυτό του γρήγορου φαγητού,
όπου όλα είναι σταθερά. Το άλλο είναι το µοντέλο των Ζάγκα και Μισελίν εστιατορίων όπου
τίποτα δεν είναι σταθερό αλλά είναι προσαρµοσµένο στις περιστάσεις.

Και εµείς,

προτιµήσαµε να ακολουθήσουµε το µοντέλο του γρήγορου φαγητού στην εκπαίδευση. Και
το αποτέλεσµα είναι να φτωχύνει τόσο το πνεύµα µας, όσο και η ενέργειά µας.

Μπροστά σ’ αυτήν τη συνειδητοποίηση, η Nussbaum (2010) κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου και προειδοποιεί ότι, καθώς οι ανθρωπιστικές σπουδές και ιδιαίτερα οι
Τέχνες, εξοπλίζουν τους πολίτες µε δηµοκρατική κριτική συνείδηση, αποτελούν µια
δυνατότητα για τις ικανότητες των µαθητών να σκέφτονται αυτόνοµα και κριτικά, να
εξυψώνονται πάνω από την τοπική τους πραγµατικότητα, να διαχειρίζονται µε
υπευθυνότητα τη ζωή τους, να συµµετέχουν ενεργά στα εκάστοτε τεκταινόµενα στον
κόσµο και να κατανοούν τους εαυτούς τους και τον κόσµο στον οποίο ζουν.
Σύµφωνα µε την ίδια:
µια υγιής δηµοκρατική κοινωνία χρειάζεται δηµιουργικά άτοµα µε ανεξάρτητη σκέψη, τα
οποία µπορούν να αντισταθούν σε κάθε µορφή αυθαίρετης εξουσίας. Για την προετοιµασία
τέτοιου είδους ανθρώπων, χρειαζόµαστε µια µορφή εκπαίδευσης που να ενθαρρύνει τον
ενεργό διάλογο, την κριτική σκέψη και την κοινωνική φαντασία (Nussbaum, 2010: 25).

Η προσέγγιση της Nussbaum (2010) βρίσκεται σε συµφωνία µε αυτή του Peter
McLaren (2010), ο οποίος, στο κείµενο του: “Επαναστατική παιδαγωγική σε µεταεπαναστατικές εποχές”, υπογραµµίζει την επιτακτική ανάγκη για αναδιαµόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος:
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Οποιοδήποτε ίδρυµα θεωρείται άξιο να ονοµάζεται ‘σχολείο’ πρέπει να εκπαιδεύει τους
µαθητές να γίνουν ενεργοί φορείς του κοινωνικού µετασχηµατισµού και της κριτικής
ιδιότητας του πολίτη.

Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή στην ιστορία, οι σχολικές

πρακτικές πρέπει να εξετάσουν τις αντικειµενικές συνθήκες των εργασιακών σχέσεων στον
παγκόσµιο καπιταλισµό. (...) H σηµαντική πρόκληση που έχουµε µπροστά µας είναι να
εκπαιδεύσουµε ένα σύνολο [µαθητών] (...) να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ποια όνειρα και
ποιοι ονειροπόλοι είναι επικίνδυνοι για την ευρύτερη κοινωνία και την ευτυχία τους
(McLaren, 2010: 560).

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι υποστηριχτές της κριτικής παιδαγωγικής όπως ο
Dewey (1916;1933;1934), ο Freire (1974;1998), ο McLaren (2010), ο Giroux (1981),
ο Bourdieu (1977), ο Apple (1979) και ο Καστοριάδης (2001), τονίζουν την ανάγκη
αναδιάρθρωσης του σχολείου και την ανάδυση ενός νέου παιδαγωγικού λόγου που θα
έχει τη µορφή πολιτισµικής πολιτικής, βάσει της οποίας, το σχολείο οφείλει να
λειτουργεί ως πεδίο κοινωνικής ενδυνάµωσης των µαθητών.

Ένας λόγος, που

τοποθετεί σε κεντρική θέση τη διαλεκτική προσέγγιση της γνώσης εκ µέρους των
‘αναµορφωτών διανοούµενων’ και των ενεργών, κριτικά σκεπτόµενων µαθητών. Ως
απώτεροι στόχοι τίθενται η υπευθυνότητα και η ευελιξία που πρέπει να επιδείξουν οι
δάσκαλοι ως φορείς της εκπαίδευσης και ως διευκολυντές γνώσεων και δεξιοτήτων,
όπως επίσης η συνειδητοποίηση ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί µια ουδέτερη
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, αλλά µια συνεχή αναδιαµορφωµένη διεργασία
ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης και άλλων εκλεπτυσµένων δεξιοτήτων
γραµµατισµού βάσει του εκάστοτε συγκειµένου -του κοινωνικού, οικονοµικού,
πολιτικού και πολιτισµικού γίγνεσθαι- που θα καταστήσει τα παιδιά µας υπεύθυνους,
ενεργούς, συνειδητοποιηµένους και στοχαστικούς πολίτες, προετοιµασµένους και
πρόθυµους ν’ αντισταθούν στην κοινωνική αδικία.
Σε µια προσπάθεια προσδιορισµού της σηµασίας και της έννοιας της κριτικοστοχαστικής σκέψης, ο Dewey (1933), στο βιβλίο του “How We Think”, προσεγγίζει
την ικανότητα αυτή ως την
ενεργητική, επίµονη και προσεκτική διερεύνηση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέµενης µορφής
γνώσης υπό το φως των θεµελίων επάνω στα οποία βασίζεται, καθώς και των συνεπειών που
τείνει να επιφέρει (η οποία) περιέχει τη συνειδητή και ηθεληµένη προσπάθεια να εδραιωθεί
µια πεποίθηση επάνω σε στέρεη βάση αποδεικτικών στοιχείων και στη χρήση του ορθού
λόγου (σ. 9).
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Υπό αυτό το πρίσµα οι µαθητές καλούνται να επανεξετάσουν την όποιου είδους ιδέα,
πεποίθηση ή µορφή γνώσης και ν’ αναδηµιουργήσουν την προσωπική τους πορεία και
κοινωνική πραγµατικότητα, µέσ’ από τη συστηµατική διερεύνηση κι αξιολόγηση των
δεδοµένων, τη σχετική υποβολή ερωτηµάτων, τη διαµόρφωση εναλλακτικών
ερµηνειών και την ορθολογική αιτιολόγηση των επιχειρηµάτων τους. Έχοντας ως
επιδίωξη την προώθηση αυτής της προσέγγισης στα πλαίσια ενός δηµοκρατικά
διαµορφωµένου σχολείου, οι µαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία
της ύπαρξής τους στον κόσµο και συγκεκριµένα, τη δυναµική της δράσης και
αλληλεπίδρασής τους για σκοπούς βελτίωσης καταστάσεων που χρήζουν κοινωνικής
αλλαγής (Dewey, 1916).
Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Paulo Freire (1974: 96) προτείνει την υιοθέτηση ενός τύπου
“προβληµατίζουσας παιδείας” ως ανθρωπιστικής και απελευθερωτικής πράξης,
σκοπός της οποίας είναι η ενδυνάµωση όλων των µαθητών και ιδιαίτερα αυτών που
συγκαταλέγονται σε καταπιεσµένες κοινωνικά οµάδες, έτσι ώστε να είναι σε θέση ν’
αντιλαµβάνονται και να εντοπίζουν τις προβληµατικές καταστάσεις και στη συνέχεια,
ν’ αναλαµβάνουν δράση για σκοπούς επίλυσής τους, ανάλογα µε τις εναλλακτικές
που τους επιτρέπει το εκάστοτε κοινωνικό, οικονοµικό, ιστορικό και πολιτιστικό
συγκείµενο. Η προτροπή για την προσέγγιση του αιτήµατος χειραφέτησης
αναδεικνύει την πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς αυτή αποτελεί τµήµα του
αγώνα για έναν δικαιότερο κόσµο -την ενδυνάµωση των ανίσχυρων κοινωνικών
οµάδων και τον µετασχηµατισµό

των υφιστάµενων κοινωνικών ανισοτήτων και

αδικιών (McLaren, 2010: 281). Μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία θα επιτρέψει
στα παιδιά να κατανοήσουν την κοινωνική διάσταση διαφόρων φαινοµένων και θα τα
ενθαρρύνει στο να συµµετάσχουν ενεργά ως φορείς της κοινωνικής αλλαγής.
Η συµβολή της θεατρικής αγωγής στην ανάπτυξη της κριτικο-στοχαστικής
σκέψης
Η θεατρική αγωγή |2|, ως εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης και της καλλιέργειας
των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αποτελεί ένα
πλαίσιο επικοινωνίας, στο οποίο, τα παιδιά ενθαρρύνονται να δρουν, ν’
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε τους δασκάλους τους, ενώ παράλληλα,
ανακαλύπτουν, καθορίζουν, συνθέτουν και διευρύνουν τον κώδικα επικοινωνίας και
τον τρόπο σκέψης τους. Αντί της προετοιµασίας πολιτών που θα λειτουργούν µε
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προκαθορισµένο, µηχανιστικό τρόπο, η θεατρική αγωγή αξιοποιείται για σκοπούς
ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης µέσ’ από την καυτηρίαση ποικίλων κοινωνικών
αξιών, στάσεων και συµπεριφορών, έχοντας ως στόχο τον επαναπροσδιορισµό των
προβληµατικών στοιχείων. Προσφέρει, δηλαδή, στα

παιδιά τη δυνατότητα ν’

αποποιηθούν τους κατεστηµένους τρόπους συµπεριφοράς που τους καθηλώνουν και
τους δεσµεύουν την ελευθερία σκέψης και τη φαντασία και τους βοηθά στο να
έρθουν σ’ επαφή µε τον εσωτερικό τους κι εξωτερικό τους κόσµο, να εντοπίσουν από
µόνα τους την προβληµατική κατάσταση και στη συνέχεια, να σκεφτούν και να
προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αντιµετώπισης κι επίλυσής της (Heathcote and
Bolton, 1995; Wagner, 1999;Winston, 1996).
Βασικοί θεµελιωτές της θεατρικής αγωγής, όπως η O’Neil (1976), ο Boal (1998;
2006; 2009), οι Heathcote και Bolton (1995) ο Neelands (2004;2009) και ο Winston
(1996;2010) υποστηρίζουν ότι η θεατρική αγωγή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ανάπτυξη της κριτικο-στοχαστικής σκέψης και την προώθηση της κοινωνικής
αλλαγής µέσα από την ολική (ψυχοσωµατική) συµµετοχή των παιδιών σε διάφορες
δραστηριότητες και τεχνικές που ενεργοποιούν τη σκέψη και τις αισθήσεις τους,
ενδυναµώνουν την αίσθηση της οµαδικότητας κι ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση
και τη δηµιουργική διοχέτευση της ενέργειάς τους. Το πλεονέκτηµα της θεατρικής
αγωγής ως προς την κατεύθυνση αυτή είναι το γεγονός ότι στηρίζεται σε φανταστικά
πλαίσια, τα οποία όµως, µπορούν να συσχετιστούν µε την πραγµατικότητα. Αυτό
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δραπετεύσουν από τη µονοµέρεια και τη
νοσιαρχική παιδεία, να κατανοήσουν, να κρίνουν και να συγκρίνουν διάφορες
καταστάσεις, να επεξεργαστούν διλήµµατα, αλλά και να σκεφτούν εναλλακτικούς
τρόπους δράσης, γνωρίζοντας ότι δε θα υποστούν τις συνέπειες που θα είχαν στην
πραγµατική ζωή, στα πλαίσια ενός εποικοδοµητικού κριτικού διαλόγου, µε
αντιπαραθέσεις επιχειρηµάτων -παρόλα αυτά- χωρίς έντονους ανταγωνισµούς,
συλλογικά, µέσα σε ένα ασφαλές παιδαγωγικό πλαίσιο, “χωρίς ποινές”, όπου η γνώµη
τους δε γίνεται αντικείµενο αξιολόγησης, κριτικής ή απόρριψης. Ως εκ τούτου, τα
παιδιά µπορούν να βιώσουν µε ασφάλεια τις συνέπειες των πράξεών τους και να
µάθουν µέσα από αυτές.
Η παιδαγωγική που διέπει τη θεατρική αγωγή δηµιουργεί τις προυποθέσεις για τη
δηµιουργία δηµοκρατικής ατµόσφαιρας αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων έχοντας
ως σηµεία αναφοράς την ελευθερία σκέψης, το διάλογο, το σεβασµό και την ισότητα
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κάθε προσώπου και κάθε ιδέας. Σε παράλληλη γραµµή µε το θέατρο, η συµµετοχή
των παιδιών στη θεατρική αγωγή ανάγεται στην ελεύθερη τους βούληση και την
επιθυµία συµβολής τους. Στην περίπτωση που η ανταπόκριση τους είναι θετική, τα
παιδιά επιλέγουν το βαθµό και τον τρόπο της εκάστοτε δράσης τους στις ισότιµες
θέσεις του ηθοποιού, του ενεργού παρατηρητή ή του κριτικού στοχαστή
προσκείµενου προς ένα δηµοκρατικό πλαίσιο βασισµένο στην ‘ισηγορία’, στην
‘ισονοµία’, στην ‘παρρησία’ και στην ‘αυτονοµία’, θεµέλιες αρχές για τη δηµιουργία
δηµοκρατικών κοινοτήτων και την καλλιέργεια της υγιούς και καγαθής πολιτειότητας
(Clifford and Herrmann, 1999; McGrath, 2002; Neelands, 2009).
Το δηµοκρατικό πλαίσιο που διέπει τη θεατρική αγωγή δίνει στα παιδιά την ευκαιρία
να κατανοήσουν την αξία της δηµοκρατίας (δήµος + κράτος) και τη σηµασία
δραστηριοποίησής τους για θέµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο µε γνώµονα
την προάσπιση των αρχών και των αξιών που προωθούν το ‘δηµόσιο καλό’ (Lockyer,
Bernard & Annette, 2003). Όπως ο Neelands (2009) σηµειώνει, σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο
τα παιδιά µαθαίνουν τα όρια της προσωπικής τους ελευθερίας έκφρασης ενώ
ενθαρρύνονται στο να συνεργάζονται, να σέβονται και να δείχνουν ενδιαφέρον για
τους άλλους, όπως επίσης να διατυπώνουν την απόψή τους, χωρίς ντροπή, φόβο ή
εµπάθεια, ακόµα κι αν αυτό που έχουν να δηλώσουν έρχεται σ’ αντιπαράθεση µε τις
απόψεις της πλειοψηφίας. Προφανώς, ιδιαίτερης σηµασίας είναι η αξιοποίηση του
διαλόγου ως µέσου επικοινωνίας κι ως πεδίου προβληµατισµού αφήνοντας στα παιδιά
το περιθώριο να αρθρώσουν το δικό τους λόγο.
Εν µέρει, αυτό υποδεικνύει ότι οι αναµορφωτές διανοούµενοι παίρνουν στα σοβαρά την
ανάγκη να παρέχουν στους µαθητές τις συνθήκες στις οποίες θα µπορέσουν να µιλήσουν, να
γράψουν και να διεκδικήσουν κριτικά τις δικές τους ιστορίες, φωνές και µαθησιακές
εµπειρίες (Aronowitz & Giroux, 1991:180).

Αντίθετα µε το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί εκθρονίζονται
από τη θέση του παντογνώστη κι αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση του
λειτουργήµατός τους ως εµψυχωτές-υποστηριχτές-συνδιερευνητές µε σκοπό την
ενθάρρυνση των παιδιών και την καθοδήγησή τους, όπου χρειάζεται, προκειµένου να
προχωρήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης (Heathcote & Bolton, 1995).
Με στόχο την ανάπτυξη της κριτικο-στοχαστικής σκέψης των παιδιών, οι
εκπαιδευτικοί-εµψυχωτές ως αναµορφωτές διανοούµενοι καλούνται να φέρουν εις
πέρας το σύνθετο έργο τους µε το να είναι ευέλικτοι στη διδασκαλία, να παρατηρούν
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τι βοηθά την οµάδα, να συνενώνουν τα επιτεύγµατα των παιδιών και αντί να είναι
απλοί παρατηρητές ή αξιολογητές, να συµµετέχουν µαζί τους ενεργά (σε συζητήσεις
ή στην υπόδυση ρόλων) προκειµένου να επεκτείνουν την προσπάθεια των παιδιών
και να διευρύνουν την οπτική του εκάστοτε θέµατος µέσ’ από σχόλια ή
διευκρινιστικές ερωτήσεις εντός κι εκτός συµβάσεων ή ρόλων (O’Neil, 1976).
Αναφερόµενοι στο ρόλο των εκπαιδευτικών, οι Winston και Tandy (1998) εξηγούν
πως οφείλουµε
να εισαγάγουµε [τα παιδιά] σε καταστάσεις µέσα από τις οποίες θα είναι σε θέση να
κατανοήσουν τις αξίες της ηθικής ζωής ... να επιδιώξουµε να τους παρέχουµε πλαίσια για την
καλλιέργεια της κρίσης και της δηµιουργικής τους σκέψης (σελ.90). Μπορούµε να το
κάνουµε αυτό σωστά µόνο “αν είναι συνειδητή η επιλογή µας και έχουµε επίγνωση του
ρόλου µας- είµαστε πρόθυµοι να είµαστε δεκτικοί, να τα καταλάβουµε και να τα
δικαιολογήσουµε- και το σηµαντικότερο- να εξετάζουµε το ρόλο µας κριτικά στην πράξητότε, θα προσεγγίζουµε τη διδασκαλία µας αποτελεσµατικά, φυσικά και µε πνευµατική
ακεραιότητα (Winston & Tandy, 1998: 84).

Στην ίδια γραµµή επιχειρηµατολογίας η Μaxine Greene (1978) διατυπώνει τη γνώµη
ότι η ανάπτυξη του κριτικο-στοχαστικού λόγου προυποθέτει την ελευθερία και ότι
µέρος αυτής της συµφωνίας έγκειται στη συνειδητοποίηση ότι η ζωή µας
συσχετίζεται µε τους άλλους και διαµορφώνεται βάσει της αλληλεπίδρασής µας µε
τους άλλους. Σύµφωνα µε την ίδια, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της ικανότητας
να καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται οι άλλοι, να µπαίνουν στη θέση τους µέσω της
υπόδυσης ή της κριτικής εξετάσης κάποιου ρόλου και να συµπάσχουν µαζί τους
ειλικρινά, επιτρέπει στα παιδιά ν’ αναπτύξουν το δηµοκρατικό τους φρόνηµα µε το να
ενδιαφέρονται για τους άλλους και να τους θεωρούν ως επίσης πλήρη ανθρώπινα
όντα και ως ολοκληρωµένες προσωπικότητες µε αξιοπρέπεια και ίσα δικαίωµατα.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως ο Neelands (2004) εξηγεί, η θεατρική αγωγή βοηθά τα
παιδιά να σκεφτούν µε

εναλλακτικούς τρόπους, να εντοπίσουν και

να

συνειδητοποιήσουν διακρίσεις, να υπερβούν προκαταλήψεις, να κρίνουν βάσει
δεδοµένων και κριτηρίων, να συγκρίνουν, να συµφωνήσουν, να διαφωνήσουν και ν’
ανακαλύψουν σταδιακά τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να συνυπάρξουν µε την
ελευθερία και τη διαφορετικότητα των άλλων.
Μέσα από τη θεατρική αγωγή τα παιδιά δεν καλούνται να σκεφτούν µόνο πώς θα
ήταν να είναι ‘κάποιος άλλος’, αλλά µε τους ρόλους που αναλαµβάνουν είναι ο
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‘άλλος’ σ’ ένα ασφαλές πλαίσιο όπου οι αποφάσεις δεν είναι καταλυτικές και
µοιραίες αφού υπάρχει πάντα η δυνατότητα της επιλογής, της δοκιµής και του
επαναπροσδιορισµού (Heathcote & Bolton, 1995a,b; O’Neil, 1976). Σχολιάζοντας τη
δυνατότητα πειραµατισµού στα πλαίσια του µαγικού ‘αν’, ο Peter Brook, αναφέρει:
“Στην καθηµερινή ζωή το ‘αν’ είναι φαντασία, στο θέατρο το ‘αν’ είναι πείραµα.
Στην καθηµερινή ζωή το ‘αν’ είναι µια διαφυγή, στο θέατρο το ‘αν’ είναι η αλήθεια”
(1968: 157). Τα παιδιά, λοιπόν, όχι µόνο µπορούν να επανεξετάσουν τις εµπειρίες
τους και να τις µετασχηµατίσουν, αλλά έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να
καλλιεργήσουν την κριτικο-στοχαστική τους σκέψη µέσα από τη διερεύνηση των
‘υποκειµενικοτήτων’,

των

ιδίων

και

των

συµµαθητών

τους

και

να

επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους ως άλλοι ή να βρουν τον εαυτό τους µέσα
στους άλλους ή µέσω των άλλων (Bolton & Heathcote, 1999; Heathcote and Bolton,
1995; Winston, 1996).

Μέσ’ από τη διαδικασία αυτή της ενσυναίσθησης η

εκπαίδευση και κατ’ επέκταση, η κοινωνία, ενισχύουν τον κοινωνικό και
ανθρωπιστικό τους χαρακτήρα: “Το να µπορείς να µπεις µε τη φαντασία σου στη
θέση του άλλου είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρωπιάς µας. Είναι η ουσία της
συµπόνοιας και η απαρχή της ηθικής” (McEwan, 2005: 3).
Οι ρόλοι που αναλαµβάνουν τα παιδιά στα φανταστικά πλαίσια της θεατρικής αγωγής
χαρακτηρίζονται από πολλαπλά κοινωνιολογικά επίπεδα, η προσέγγιση των οποίων
µέσ’ από εναλλακτικές θεατρικές συµβάσεις προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να
διερευνήσουν καταστάσεις, ζητήµατα και ανθρώπους πέρα των στερεοτυπικών
δεδοµένων που το κοινωνικό σύστηµα δηµιουργεί και προωθεί.

Προς αυτή την

κατεύθυνση αναστοχάζονται στάσεις και συµπεριφορές, των ιδίων, των άλλων αλλά
και άτυπες συµπεριφορές που το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα
δηµιουργεί για ποικίλες συγκυρίες κι επικοινωνιακές περιστάσεις, ανακαλύπτοντας
έτσι µια προέκταση του ίδιου τους του εαυτού. Μια προέκταση που δεν αντανακλά
αποκλειστικά την ενδεχόµενη ταύτιση µε οποιοδήποτε ρόλο αλλά, πρωτίστως, την
κατανόησή του (Emunah, 1994; Landy, 1993).
Ενώ δηλαδή ασκεί τα παιδιά στο να οικοδοµήσουν πίστη στο ρόλο, δεν τα αφήνει να
κυριαρχηθούν από τα συναισθήµατά του.

Έτσι, σε δεδοµένες στιγµές τους ζητά να

αποστασιοποιηθούν απ’ αυτόν και να κρίνουν τις καταστάσεις, τις συµπεριφορές και τις
στάσεις, τις δικές τους και των άλλων (Παπαδόπουλος, 2004: 2).

Σύµφωνα µε την Cecile O’Neil (1976: 21), “οι µεταφορές και οι συµβολισµοί που
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υιοθετούνται στη θεατρική αγωγή αντανακλούν την ελεύθερη, ανατρεπτική κριτική
παιδαγωγική” και προωθούν τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Ένας µετασχηµατισµός
που δεν προωθείται από µονοδιάστατες όψεις της πραγµατικότητας αλλά, µέσω της
συνεχούς διερεύνησης εναλλακτικών ερµηνειών και προσεγγίσεων των σχέσεων που
έχουν οι άνθρωποι µεταξύ τους και µε την κοινωνία στην οποία ζουν. Τα παιδιά δεν
αγγίζουν απλώς ένα ζήτηµα, αλλά, το βιώνουν. Η συµµετοχή τους σε ποικίλα πλαίσια
της θεατρικής αγωγής τους επιτρέπει τη δηµιουργία συνδέσεων µε την πραγµατική
τους ζωή, αφού οτιδήποτε τους περιβάλλει εντοπίζεται, συγκεκριµενοποιείται και
‘ονοµατίζεται’, ενώ οι γνώσεις µορφοποιούνται και νοηµατοδοτούνται από το
συνδυασµό της σκέψης, του αισθήµατος, της κίνησης και του λόγου. Με άλλα λόγια,
η θεατρική αγωγή αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα βιώµατα που φέρουν τα παιδιά
προεκτείνοντας τα µέσω των εµπειριών που δηµιουργούνται εντός του πλαισίου της
(ό.π.).

Όπως επισηµαίνει ο McLaren (2010: 328), “η γνώση είναι συναφής µε την

πραγµατικότητα µόνο όταν έχει ως αφετηρία τις εµπειρίες που φέρνουν µαζί τους οι
µαθητές […], είναι κριτική µόνο όταν καταδεικνύεται ο προβληµατικός χαρακτήρας
των εµπειριών αυτών”.
Μέσω της θεατρικής αγωγής οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παρουσιάσουν ένα
αυτοσχέδιο φανταστικό πλαίσιο ή ένα πλαίσιο βασισµένο σε κάποιο υφιστάµενο µύθο
ή κάποια παραδοσιακή ιστορία ως προβληµατικό, έτσι ώστε τα παιδιά ν’ ασχοληθούν
και να το αναδηµιουργήσουν εκ νέου, αντί απλώς να υπαγορεύονται από κάτι
δεδοµένο. Υπό αυτό το πρίσµα, τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν
διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικές απόψεις στο παιχνίδι του ρόλου και της
προσοµοίωσης, επιτρέποντας να υποδυθούν ρόλους, να διερευνήσουν καταστάσεις,
να καλλιεργήσουν την κριτική τους συνείδηση και σκέψη και να διατυπώσουν τα
πράγµατα µε δικά τους λόγια. Έτσι, πέρα από την εµβάθυνση και την εµπέδωση των
γνωστικών αντικειµένων των αναλυτικών προγραµµάτων, υιοθετείται µια τάση
αφύπνισης των παιδιών αναφορικά µε τη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους και
την ενεργοποίησή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε το άµεσο κοινωνικό και φυσικό
περιβάλλον στο οποίο ζουν (Wagner, 1999; Winston, 1996).
Η [θεατρική αγωγή] δίνοντας έµφαση στη διαδικασία δηµιουργεί τις προυποθέσεις σε ένα
περιβάλλον έντονης αλληλόδρασης να χτίσει η οµάδα τη δική της ιστορία, να τη ζωντανέψει
µέσα από τη δράση, να στοχαστεί πάνω σ’ αυτή και να αξιολογήσει τις ποιότητες της
βιωµένης εµπειρίας της (Παπαδόπουλος, 2007: 29).
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Το περιβάλλον έντονης αλληλόδρασης για σκοπούς καλλιέργειας της κριτικοστοχαστικής σκέψης των παιδιών ενισχύεται ιδιαίτερα από το παιγνιώδες εγγενές
αναπόσπαστο συστατικό της θεατρικής αγωγής. Η παιγνιώδης ατµόσφαιρα που
δηµιουργείται κάθε φορά µε την αξιοποίηση εναλλακτικών θεατρικών θεµατικών,
τεχνικών, συµβάσεων και παιχνιδιών αποτελεί κινητήρια δύναµη προσέλκυσης του
ενδιαφέροντος των παιδιών και κάλεσµα για την ενεργή συµµετοχή τους (Bolton &
Heathcote, 1999; Winston, 2010). Αντίθετα µε τις παραδοσιακές νόρµες µάθησης
βάσει των οποίων τα παιδιά καλούνται να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες, κυρίως
στοχαστικές, καθισµένα για ώρες στις καρέκλες τους, η θεατρική αγωγή προσφέρει
ένα διαδραστικό πεδίο ψυχοσωµατικής και νοητικής ευφορίας όπου µε ευχάριστο κι
εποικοδοµητικό τρόπο µπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια κοινωνικών στάσεων,
αξιών και συµπεριφορών, όπως επίσης ποικίλων άλλων νοητικών, ψυχικών και
σωµατικών δεξιοτήτων.
Σύµφωνα µε τον Bial (2004), η ισχύς της παιγνιώδους ατµόσφαιρας έγκειται στο
γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί φυσική ανάγκη των παιδιών, η ικανοποίηση της
οποίας τους προσφέρει χαρά και διασκέδαση, απελευθερώνει την ενέργεια, τη
φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει την κριτικοστοχαστική σκέψη και την αυτοπεποίθησή τους και τους βοηθά να προσδιορίσουν τις
προσωπικές τους δεξιότητες. Όπως ο Μίλτος Κουντουράς εύστοχα αναφέρει:
“[ε]πιδίωξη του σχολικού θεάτρου είναι η δηµιουργικότητα και αυτοεξέλιξη του παιδιού από
σωµατικής πνευµατικής και ψυχικής απόψεως, η καλλιέργεια της τέχνης που αντανακλά η
ψυχή του παιδιού και τέλος η χαρά του παιχνιδιού, η οποία τείνει από χαρά των αισθήσεων
να γίνει πνεύµα και ιδέα” (Κουντουράς στον ∆ηµαρά, 1985: 156).

Απόρροια της παραπάνω συλλογιστικής είναι ότι στα πλαίσια επαναπροσδιορισµού
της εκπαίδευσης υπό το φως των σύγχρονων συνθηκών, σε µια κοινωνία που αλλάζει
ραγδαία και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ‘συστήµατος’ της
αγοράς, η αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής υπερβαίνει τη συστηµατική
αποµνηµόνευση γνώσεων και τη µονοµερή δόµηση των επιµέρους εκφάνσεων της
συµπεριφοράς των παιδιών, στοχεύοντας στην ολόπλευρη ενδυνάµωσή τους µέσω
της ενεργητικής, ευχάριστης, δηµιουργικής κι αυτοδύναµης συµµετοχής τους σ’
εποικοδοµητικά πλαίσια µάθησης, γεγονός που τους επιτρέπει την αµφισβήτηση
ολόκληρου του αντιληπτικού τους συστήµατος, την αναδηµιουργία της προσωπικής
τους πορείας και την αναδόµηση της κοινωνικής τους πραγµατικότητας.
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Επίλογος
Μπροστά στην ανάγκη προετοιµασίας αυριανών αυτόνοµων πολιτών που θα είναι
ικανοί να λαµβάνουν αποφάσεις, να επιλύουν προβλήµατα, ν’ αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες και να συµµετέχουν ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό
γίγνεσθαι στη κοινωνία τους, η θεατρική αγωγή µπορεί ν’ αποτελέσει ένα δυναµικό
µέσο ενθάρρυνσης της κριτικο-στοχαστικής σκέψης και της αυτοπεποίθησής τους µε
γνώµονα την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής. Όπως άλλωστε τόνισε ο Boal (2009)
στο µήνυµά του για την παγκόσµια ηµέρα θεάτρου, “το να είσαι πολίτης δε σηµαίνει
ότι ζεις σε µια κοινωνία, σηµαίνει ότι την αλλάζεις”. Οι πρωταγωνιστές σ’ αυτήν την
αλλαγή οφείλουν να είναι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Είθε να τους δωθεί η
ευκαιρία και το κίνητρο να δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες, οι οποίοι έχουν τα
απαραίτητα εφόδια προκειµένου να οικοδοµήσουν από µόνοι τους το µέλλον, αντί να
περιµένουν άλλους ν’ αποφασίσουν γι’ αυτούς.

Σηµειώσεις
|1| Είναι µία από τις πολλές ορολογίες που εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Για
λόγους οµοιογένειας της διατύπωσης του όρου στο παρόν κείµενο υιοθετείται η προσέγγιση
της Moon (2008, σελ.129), σύµφωνα µε την οποία, συναφείς όροι, όπως για παράδειγµα,
“κριτικός

στοχασµός”,

“κριτική

σκέψη”

και

“κριτική

συνειδητοποίηση”

αλληλεπικαλύπτονται.
|2| Ο όρος θεατρική αγωγή χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο ως ένας γενικός όρος στον
οποίο εντάσσονται όλες οι παρεµφερείς έννοιες που αναφέρονται στην αγωγή στο θέατρο και
την αγωγή µέσω του θεάτρου (π.χ. εκπαιδευτικό δράµα, δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση,
δραµατοποίηση).
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Εκπαίδευση και δεδοµένα

Ζαγουριανού Μαργαρίτα
∆ασκάλα

Περίληψη
Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

από δραµατικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις οι οποίες

επικαλούνται µια σειρά από στατιστικά δεδοµένα.
Η εργασία έχει ως στόχο να αποδείξει πως η απόλυτη ποσοτικοποίηση της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας είναι αναντίστοιχη µε τους επιδιωκόµενους στόχους και
σκοπούς της παιδείας και τα όµοια στατιστικά ζητούµενα δεν αποφέρουν τα ίδια
αποτελέσµατα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις χώρες.
Η σύγκριση των

στατιστικών δεδοµένων από διαφορετικούς φορείς (UNESCO,

OECD, ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT ) αποδεικνύουν την ανακρίβεια τους. Η παράλειψη
δεδοµένων κρίσιµων ετών ή κριτηρίων δε θεωρείται άσκοπη.
Απαλοιφές µετρήσιµων κριτηρίων προηγούµενων ετών, όπως για παράδειγµα ο
αριθµός σχολείων ανά 1.000 κατοίκους, δε βοηθούν στην ποιοτική αποτίµηση της
παρεχόµενης παιδείας.
Η µη ξεκάθαρη καταγραφή των µετρήσιµων κριτηρίων µε ενιαίο τρόπο και για την
ίδια οµάδα αναφοράς κάθε φορά, συσκοτίζουν και παραπλανούν παρά µετρούν
αντικειµενικά.
Τα επιλεγµένα µετρήσιµα κριτήρια κατακερµατίζουν τη συλλογική και ενιαία διαδικασία
της διδακτικής και εκπαιδευτικής πράξης και στοχεύουν στην υποβάθµισή της.
Η τυποποίηση, ο κατακερµατισµός της διδακτικής ώρας σε πεδία προς αποτίµηση
µέσω της αξιολόγησης |1| η εµµονή στη διδασκαλία των βασικών µαθηµάτων
(ανάγνωση - µαθηµατικά) υποβαθµίζουν την παρεχόµενη παιδεία και την αποσυνδέουν
από το δηµοκρατικό της προσανατολισµό και ρόλο.
Στην εργασία γίνεται µια προσπάθεια ανάδειξης διαφορετικών κριτηρίων.
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Ο αριθµός µαθητών, ο αριθµός σχολικών µονάδων, εγγεγραµµένων ή µη µαθητών ή ο
αριθµός διδακτικού προσωπικού παρέχει ναι µεν πληροφορίες αλλά δεν αποτυπώνει
την πραγµατικότητα µε την ακρίβεια που θα ήταν χρήσιµη για τη βελτίωση των όρων
και των συνθηκών του σχολείου για τους µαθητές.
Τα ερωτηµατολόγια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι σταθερά αναχρονιστικά
και προσανατολισµένα να αποτυπώσουν µια παρωχηµένη πραγµατικότητα για την
Ελλάδα που δε συµβαδίζει µε τις σύγχρονες νοµοθετικές και κοινωνικές αλλαγές.
Η αποτίµηση

κυρίως των υποκειµένων της διδασκαλίας ως µετρήσιµων δεικτών

περισσότερο αποβλέπει σε έναν οικονοµικό απολογισµό και στην περαιτέρω
υποχρηµατοδότηση της παιδείας.
Η διδασκαλία είναι µια ολότητα µη όµοιων ενεργειών, πράξεων, διαπροσωπικών
σχέσεων µε κύρια συστατικά την έρευνα, τον πειραµατισµό, την αναζήτηση, την
αµοιβαία επικοινωνία, την ανακάλυψη, το στοχασµό, τον αναστοχασµό και το διάλογο.
Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η διαρκής µεταλλαγή της και η αναδηµιουργία των
υποκειµένων που λαµβάνουν µέρος σε αυτήν.
Στη βάση αυτής της αντίληψης για τη διδασκαλία,γίνεται προσπάθεια καταγραφής µιας
σειράς κριτηρίων που προσβλέπουν στην ουσιαστικά ποιοτική εµβάθυνσή της και την
αναπαραγωγή της.

Λέξεις κλειδιά: στατιστικά δεδοµένα, υπερεθνικοί οργανισµοί, εκπαιδευτική
πολιτική

Η Εκπαίδευση του 21ο αιώνα
Η εκπαιδευτική πολιτική του 21ο αιώνα χαρακτηρίζεται από µια διαρκή καταγραφή
δεδοµένων

σε µια ογκώδη συστηµατοποίηση από υπερεθνικούς οργανισµούς

(Ινστιτούτο Στατιστικής -Institute for Statistics της (UIS)UNESCO, Eurostat,
Ο.Ο.Σ.Α, Worldbank data, Ευρωπαϊκή Ένωση, IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement), LFS (Labour Force Survey) International
IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), AES (Adult Education
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Survey), και το Flash Eurobarometer, για τη συγκριτική εξέταση του κάθε δείκτη ανά
χώρα.
Στο λήµµα education data υπάρχουν 2.170.000.000 αποτελέσµατα.
Το

Τµήµα

Επιχειρησιακών

Ερευνών

και

Στατιστικής

της

∆ιεύθυνσης

Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο
διέκοψε τη λειτουργία του ουσιαστικά το 2010 καθώς και η Ελληνική Στατιστική
Αρχή είναι οι φορείς στην Ελλάδα που προµηθεύουν στατιστικά δεδοµένα τους
υπερεθνικούς φορείς.
Η συστηµατοποίηση αυτή οδηγεί στην εφαρµογή προειληµµένων αποφάσεων από
τους υπερεθνικούς αυτούς οργανισµούς. Τα κριτήρια που επιλέγονται είναι κυρίως
οικονοµικά.
Η εργασία χωρίς δικαιώµατα είναι ως στόχος πιο «διάφανος»

στις σηµερινές

νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εκπαίδευση σε σύγκριση µε τις παλαιότερες.
ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1995-2014
Οι φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας έχουν ήδη εφαρµοστεί , όπως η
ευρύτερη χρήση των αποκεντρωµένων µισθολογικών διαπραγµατεύσεων, ο
χαµηλότερος κατώτατος µισθός, ενώ οι µειώσεις σε άλλες δαπάνες µη µισθολογικού
χαρακτήρα , επέτρεψαν στην Ελλάδα να επαναπροσδιορίσουµε τους µισθούς και να
ανακτήσει σχεδόν την ανταγωνιστικότητα που έχασε την τελευταία δεκαετία, σε όρους
κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος : από το 2014 , η Ελλάδα προβλέπεται να έχει
σε γενικές γραµµές ανακτήσει την ανταγωνιστική θέση της, εκείνη του 1995, σε σχέση
µε το κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ . Η µισθολογική δαπάνη ανά εργαζόµενο
µειώθηκε κατά 4,2 % το 2012 και προβλέπεται να µειωθεί κατά 7,0 % το 2013 και κατά
1,5 % το 2014 . Συνολικά , το κόστος εργασίας ανά µονάδα µε βάση την πραγµατική
συναλλαγµατική ισοτιµία της Ελλάδας προβλέπεται να µειωθεί κατά 21,6 % µεταξύ
2009 και 2014 . Κοιτάζοντας µπροστά , οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας θα
πρέπει να επικεντρωθούν όχι τόσο στην προσαρµογή των µισθών , αλλά στην αύξηση
της συµβατικής ευελιξίας µε την κατάργηση των εµποδίων της απασχόλησης , όπου
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για βελτιώσεις .Οι προσπάθειες για
τον εκσυγχρονισµό των αγορών προϊόντων και η βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Στην Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επαγγελµατική εκπαίδευση,
όπου θα διευρυνθεί από το 2014-15 σε όλους τους µαθητές της η παροχή εργασίας µε
ελάχιστη ή καθόλου αµοιβή, η επονοµαζόµενη µαθητεία. Οι εξελίξεις αυτές
εντάσσονται στη λεγόµενη διαδικασία της Κοπεγχάγης και του ανακοινωθέντος της
Bruges που επιδιώκει την ευρεία επέκταση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
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τη

δεκαετία 2011-2020 |2|
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η παρουσίαση των αξόνων προτεραιότητας του
ΕΣΠΑ2 στις 25 Απριλίου του 2014
Άξονες Παρέµβασης: Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙ
-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014- ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Η έµµισθη εργασία
εργασία, τα εργασιακά δικαιώµατα και το εργατικό δίκαιο αλώνονται
προετοιµάζοντας το έδαφος για την εργασία των εφήβων υπό την εποπτεία της
εκπαιδευτικής ηγεσίας. Η ηλικιακή οµάδα των 15-29 είναι η οµάδα στόχος για τα
επόµενα έτη.
Για τις ηλικίες 16-65 προβλέπεται η ∆ια βίου Μάθηση (ν.. 3879/10) ως ένα πλαίσιο
προτεραιότητας ευρωπαϊκό και διεθνές που αναγνωρίζει και πιστοποιεί την άτυπη
µάθηση και τη µη τυπική |3| ή συγχέοντας τη µάθηση µε τη δια βίου µαθητεία
µαθητεί και
διαστρεβλώνοντας την εργασία
εργασία.
Το Πλαίσιο ∆ράσης της Belem αποτελεί το πολιτικό κείµενο της Παγκόσµιας
Συνδιάσκεψης CONFINTEA VI για την εκπαίδευση ενηλίκων και η εφαρµογή του
παρακολουθείται από το Ινστιτούτο ∆ιά Βίου Μάθησης (Institute
Institute for Lifelong
Learning – UIL) και την UNESCO |4|.
Ο Ο.Ο.Σ.Α

διεξάγει την έρευνα

PIAAC,

ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό

πρόγραµµα για την αποτίµηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων 16-65
ετών, µία έρευνα PISA για τις ηλικίες άνω των 16. Το PIAAC αποτιµά 4 βασικούς
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στόχους, το γραµµατισµό και τις βασικές συνιστώσες του, τον αριθµητισµό και την
επίλυση προβληµάτων σε τεχνολογικά προηγµένο περιβάλλον.
Αντίστοιχα για τις ηλικίες κάτω των 16, «η παγκοσµιοποίηση και οι υπερεθνικοί
οργανισµοί ρίχνουν τα σχολεία σε ένα κοινό καλούπι, ώστε να συγκρίνουν την
αποτελεσµατικότητά τους», αναφέρει ο MacBeath το 2012 στην εργασία του «Future
Of Teaching Profession».
Ένα κοινό καλούπι που ονοµάζεται PISA και στόχο έχει να αποτιµηθούν οι
δεξιότητες των µαθητών/τριών στα βασικά δηλαδή στα Μαθηµατικά, στις
αναγνωστικές δεξιότητες, στην ξένη γλώσσα, στις Νέες Τεχνολογίες και τις Φυσικές
επιστήµες.
Οι τοµείς αποτίµησης των δύο ερευνητικών εργαλείων PISA και PIAAC
προσοµοιάζουν στις στοχεύσεις τους, αν και στις ηλικίες άνω των 16 δε
συµπεριλαµβάνονται οι φυσικές επιστήµες, η ξένη γλώσσα κι αναφέρεται ως στόχος
ο αριθµητισµός κι όχι τα µαθηµατικά.
Η δια βίου µάθηση των ενηλίκων έχει χαµηλότερους στόχους µάθησης από τους
στόχους των ανήλικων µαθητών.
Και τα δύο ερευνητικά εργαλεία είναι καινούρια κι αξιοποιούνται τα τελευταία
χρόνια από τους υπερεθνικούς οργανισµούς. Οι αποτιµήσεις, οι συγκρίσεις, οι
στατιστικές τους έρευνες χρησιµοποιούν στοιχεία και από τις εθνικές υπηρεσίες των
χωρών.
Η

διδασκαλία και η εκπαίδευση γενικότερα αποµακρύνεται από την ουσιώδη

λειτουργία της και στόχευση και τα κείµενα των υπερεθνικών οργανισµών
προετοιµάζουν το έδαφος για µια νέα κατάσταση. Tα κείµενα αυτά οριοθετούνται
από λεξιλογικούς όρους όπως βασικές δεξιότητες, αποτελεσµατικότητα, πολιτικές
κατάρτισης, απασχολησιµότητα, καλές πρακτικές.
Στο κείµενο του 2011 του ΟΟΣΑ “Strong Performers And Successful Reformers For
Education for Greece“ που καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική της πρώτης 20ετίας
του 21ου αιώνα για την Ελλάδα

επαναλαµβάνονται λέξεις όπως performance

(επίδοση) 241 φορές, development (ανάπτυξη) 128, pisa 96, management 115,
reforms 93, evaluation 216, efficiency (αποτελεσµατικότητα) 128. Αυτές οι λέξεις
αποτυπώνουν µε ενάργεια την εικόνα της κατεύθυνσης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Σε αυτήν την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α και στο κεφάλαιο:
Η πρόκληση για διαρκείς αλλαγές αναφέρεται:
Κατά τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να
αντιµετωπίσουν µια σειρά από αυτά τα θέµατα µέσω των µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο,
όπου οι µεταρρυθµίσεις έχουν εισαχθεί, έχουν συχνά αποτύχει να έχουν ένα
πραγµατικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος
ώστε να παράγουν αποτελέσµατα όσον αφορά τις µεγάλες παγκόσµιες στατιστικές,
για την επίδοση των µαθητών και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Νέοι νόµοι
συχνά έχουν θεσπιστεί αλλά δεν εφαρµόζονται πλήρως. Η σηµερινή κυβέρνηση
αναγνωρίζει, επίσης, το χάσµα µεταξύ των προθέσεων της πολιτικής και της
εφαρµογής της και επιδιώκει την αλλαγή µε πρωτοφανείς τρόπους.
Το 2003 υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό συµβούλιο 5 σηµεία αναφοράς και 15
δείκτες, τα οποία αναδιαµορφώθηκαν το 2007 σε 16 δείκτες αποκλειστικά
ποσοτικούς. Πρόκειται για µετρήσιµα κριτήρια, τα οποία προσανατολίζουν τις
εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές στην επίτευξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών
αποτελεσµάτων στα κράτη-µέλη.
Οι νέοι κεντρικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου αναφορικά µε τους
στόχους της Λισαβόνας είναι οι ακόλουθοι:
η συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση,
η ειδική αγωγή,
η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,
ο γραµµατισµός στην ανάγνωση, στα µαθηµατικά και στις θετικές επιστήµες,
οι γλωσσικές δεξιότητες,
οι δεξιότητες στις ΤΠΕ,
οι δεξιότητες του πολίτη,
οι µεταγνωστικές δεξιότητες,
το ποσοστό αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών,
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ο αριθµός αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης,
η διακρατική κινητικότητα των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση,
η συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση,
οι δεξιότητες των ενηλίκων,
το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού και
η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα που έχει
υιοθετήσει

τους στόχους της Λισαβόνας αναφέρει πως η σχολική αποτυχία και η

µαθητική διαρροή είναι από τα θέµατα προτεραιότητας για την επόµενη δεκαετία.
Θα επικεντρωθούµε λοιπόν στη σχολική αποτυχία και τη µαθητική διαρροή στην
Ελλάδα ως ένα σηµαντικό δείκτη που αποτελεί µέγιστης προτεραιότητας τοµέα
χρηµατοδότησης στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000 -2013
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ

ΜΑΘΗΤΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ

∆ΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗ

∆ΙΑΚΟΠΗΣ

ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ

ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΦΟΙΤΗΣΗ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΥΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2013-14

628.502

2012-13

631.834

5.017

0,79

630.043

1891

2011-12

633.590

3.995

0,63

633.291

299

2010-11

635.780

4.075

0,64

634.048

1732

2009-10

633.406

3.607

0,56

635.935

2.529

632.328

2008-09

635.804

3.101

0,48

637.476

1.672

634.375

2007-08

634.207

3.408

0,53

637.309

3.102

633.901

2006-07

639.083

3.908

639.961

878

636.053
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2005-06

639.685

4.020

643.200

3.515

639.180

2004-05

646.505

4.258

647.543

1.038

643.285

2003-04

655.369

4.150

654.780

589

2002-03

647.642

4.098

648.487

845

2001-02

647.041

4.154

646.331

710

2000-01

641.368

4.233

639.932

1436

Παρατηρώντας τις εγγραφές µαθητών σε 7 σχολικά έτη από τα 13 διαπιστώνουµε ότι
υπήρξε αύξηση αριθµού εγγραφών στη διάρκεια του έτους. Ο αριθµός των
αυξηµένων εγγραφών δεν ξεπερνάει τον αριθµό της διακοπής φοίτησης των µαθητών
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τον προσεγγίζει.
Μέρος των αυξηµένων εγγραφών στη διάρκεια του έτους είναι µετεγγραφές όσων
διέκοψαν τη φοίτηση σε ένα

σχολείο και ξαναεγγράφηκαν σε νέο µιας και το

ερώτηµα αφορά µαθητές ανήλικους που εξαρτώνται από τους γονείς τους που η
φοίτηση τους σε ένα σχολείο εξαρτάται από το που θα βρει εργασία ο γονέας (στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό).
Οι µειώσεις αφορούν πιθανότατα τη µετανάστευση σε άλλες χώρες, ερώτηµα που δε
συµπεριλαµβάνεται στα ερωτηµατολόγια της ΕΛΣΤΑΤ.
Η διακοπή φοίτησης γραφειοκρατικά, προκύπτει αν µαθητής διακόψει τη φοίτηση
και δεν ενηµερώσουν οι γονείς του

για 1 µήνα τη σχολική µονάδα για τη

µετεγγραφή. Είναι όµως συχνό φαινόµενο µαθητές να µετακοµίζουν σε άλλη πόλη ή
χώρα ξαφνικά ή τους καλοκαιρινούς µήνες και το σχολείο υποδοχής να αναζητά τα
απαραίτητα για την εγγραφή τους µετά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων της
ΕΛ.ΣΤΑΤ µε αποτέλεσµα οι συγκεκριµένοι µαθητές να καταγράφονται πως διέκοψαν
τη φοίτηση τους αδικαιολόγητα.
Στο δηµοτικό σχολείο από τα στοιχεία προκύπτει πως η µαθητική διαρροή είναι
ελάχιστη, περίπου 0,6% και στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτός ο δείκτης
αποτυπώνει περισσότερο την εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση παρά τη
µαθητική διαρροή. Επίσης, αποτυπώνει την εξαιρετική σηµασία που δίνει η
οικογένεια στη συµµετοχή του µαθητή στην εκπαίδευση. Αυτό το χαρακτηριστικό
δεν ήταν δεδοµένο στη δεκαετία του 1950 στην Ελλάδα για παράδειγµα ή δεν είναι

425

δεδοµένο για τη Νιγηρία του 2014. Τα δεδοµένα αυτά, κατά τη γνώµη µου, αν
εφαρµοστεί η νέα εκπαιδευτική πολιτική και δεδοµένης της ανόδου της φτώχειας θα
αλλάξουν προς το χειρότερο.
Επίσης καταγράφεται ήδη µια άλλη εικόνα µε το myschool, µιας ηλεκτρονικής
πλατφόρµας µε λάθη σε αλγόριθµους που ήδη έχει κοινοποιηθεί η λανθασµένη
λειτουργία του αλλά όχι σε όλα τα σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί ήδη
καταγράφουν σε µια πλατφόρµα µε δοµικά λάθη. ∆εν ξέρουµε πως θα
χρησιµοποιηθούν στο µέλλον κι αν κοινοποιηθούν αυτά τα αποτελέσµατα.
Τα ερωτηµατολόγια της ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν είναι επικαιροποιηµένα µε τις νέες
νοµοθετικές ρυθµίσεις και δηµιουργούν παρερµηνείες στη συµπλήρωσή τους από
τους εκπαιδευτικούς µε αποτέλεσµα να µην αποτυπώνεται η πραγµατικότητα.
Επίσης δεν είναι προσαρµοσµένα σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης µε ανάλογα
ερωτήµατα µε αποτέλεσµα να µην καταγράφουν τα ποσοτικά δεδοµένα που αφορούν
κάθε βαθµίδα αλλά εξυπηρετούν τα ζητούµενα των παγκόσµιων στατιστικών που
διατυπώνουν παρόµοια ερωτήµατα και σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία).
Το ερωτηµατολόγιο ΣΕ-2 της ΕΛΣΤΑΤ χωρίζεται σε 3 ενότητες:
Γενικά χαρακτηριστικά του σχολείου, διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, µαθητές.
Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν 6 ερωτήµατα:
1.

Οργανικότητα του σχολείου,

2.

Αν λειτουργεί τµήµα ένταξης,

3.

Αριθµός τµηµάτων και ειδικότερα πόσα τµήµατα λειτουργούν πρωί,

4.

Αριθµός ολοήµερων τµηµάτων

5.

Αίθουσες διδασκαλίας

6.

Αίθουσες εργαστηρίων, γυµναστικής, βιβλιοθήκης κ.ά.

Στη δεύτερη ενότητα υπάρχουν 3 υποενότητες για το διδακτικό προσωπικό και 1 για
το βοηθητικό.
•

∆ιδακτικό προσωπικό κατά φύλο, φορέα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) και ειδικότητα
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•

Κατανοµή του διδακτικού προσωπικού κατά φύλο και έτος γέννησης

•

Μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές του διδακτικού προσωπικού

Στην κατηγορία λοιπό προσωπικό καταγράφονται κατά φύλο και καθεστώς
απασχόλησης (πλήρους ή µερικής)

σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,

γραµµατείς, επιστάτες, λογιστές, συνοδοί, µάγειρες καθαρίστριες, οδηγοί, κηπουροί
κ. λ. π.
Στην κατηγορία του Μαθητικού δυναµικού υπάρχουν 6 υποενότητες.
•

Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γέννησης

•

Μαθητές κατά φύλο, τάξη και έτος γέννησης που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη

φοίτηση
•

Μαθητές που παρακολούθησαν τα µαθήµατα µέχρι το τέλος του έτους και

προήχθησαν ή επαναλαµβάνουν την τάξη, κατά φύλο και τάξη
•

Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο και τάξη και ξένη

γλώσσα
•

Μαθητές του τµήµατος ένταξης κατά φύλο και έτος γέννησης

•

Αλλοδαποί µαθητές κατά φύλο και υπηκοότητα µε 3 επιλογές

Α. µαθητές µε υπηκοότητα σε κάποια χώρα από τις 26 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β. µαθητές µε υπηκοότητα σε χώρα εκτός από τις 26 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. µαθητές άγνωστης υπηκοότητας.
Τα στοιχεία ελέγχονται και υποβάλλονται από το διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου
στον καταργηµένο διοικητικά από το 2012, προϊστάµενο του γραφείου πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης όπως αναφέρει το έντυπο και προωθούνται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ακολουθεί διετής επεξεργασία των στοιχείων και δηµοσιοποίησή τους στην επίσηµη
ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής |5|.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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Στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου ΣΕ-2 που αναφέρεται στα

Γενικά

χαρακτηριστικά του σχολείου, αν και συγκεντρώνονται στοιχεία για τον αριθµό των
τµηµάτων, δε δηµοσιοποιούνται.
Στις οδηγίες για τη στατιστική έρευνα στην Ελλάδα

EURO SDMX δοµή

µεταδεδοµένων (ESMS) |6| αναφέρεται το νοµικό πλαίσιο και οι χρήστες αυτών των
στατιστικών ερευνών. Ως κύριος χρήστης αναφέρεται η Eurostat και άλλοι διεθνείς
οργανισµοί (Unesco, O.E.C.D κ.ά.).
Ως µονάδες µέτρησης αναφέρονται οι αριθµοί των σχολικών µονάδων, των µαθητών
και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.
Στην ενότητα έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών αναφέρεται αναλυτικά τι
περιλαµβάνει η Πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε ιδιαίτερη νοµοθετική αναφορά µόνο για
τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στην προσχολική αγωγή. Οι υπόλοιπες αναφορές δεν
παραπέµπουν στη σχετική νοµοθεσία όπως η διάρκεια φοίτησης στο δηµοτικό, η
υποχρεωτικότητα της φοίτησης, η ηλικία της πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο και
στο δηµοτικό, ο ελάχιστος απαραίτητος αριθµός µαθητών για την ίδρυση δηµοτικού
σχολείου.
Ως

προς τον αριθµό µαθητών ανά τµήµα αναφέρεται: «Σε κάθε δάσκαλο, σε

κανονικές περιπτώσεις, πρέπει να αντιστοιχούν 30 µαθητές». Ο σχετικός νόµος όµως
ορίζει σε 25 τους µαθητές που φοιτούν σε κάθε τµήµα (ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α).
Ποιοτικά κρίσιµα στοιχεία έχουν απαλειφθεί, αν και συγκεντρώνονται, όπως ο
αριθµός τµηµάτων, το εκπαιδευτικό προσωπικό πλήρους ωραρίου παρουσιάζεται µαζί
µε το εκπαιδευτικό προσωπικό µειωµένου ωραρίου, οι µήνες απασχόλησης των
αναπληρωτών, οι ώρες που προβλέπονταν στο αναλυτικό πρόγραµµα αλλά δεν έγιναν
ποτέ, πόσο έγκαιρα αναπληρώνονταν οι ασθενείς δάσκαλοι, η αναλογία µαθητών ανά
δάσκαλο µετριέται µε τον ίδιο τρόπο από το 1970, δηλαδή το σύνολο των µαθητών
του σχολείου µε το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του σχολείου δηλαδή µαζί µε
τις ειδικότητες που έχουν προστεθεί πια, το δάσκαλο ένταξης, το δάσκαλο της
παράλληλης στήριξης, το δάσκαλο της τάξης υποδοχής κ.ά.
Επίσης συνυπολογίζονται οι µακροχρόνια ασθενείς ή οι µητέρες δασκάλες που έχουν
λάβει άδεια ανατροφής τέκνου αθροιστικά µε τους αποσπασµένους δάσκαλους που
τους αναπληρώνουν στην αναλογία µαθητών ανά δάσκαλο µε αποτέλεσµα να
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φαίνεται πως αντιστοιχούν περίπου 10 µαθητές ανά διδάσκοντα. Αυτή η αναλογία
δεν αποτυπώνει τον αριθµό µαθητών ανά τµήµα.
Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής το 2010-2011 κατέγραψε το σύνολο του
µαθητικού δυναµικού ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά ∆ήµο της Περιφέρειας
Αττικής |7|.
Σε αυτήν την καταγραφή προκύπτει πως ο µέσος όρος µαθητών/µαθητριών ανά
τµήµα είναι 21 στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, ενώ στα
γυµνάσια ο µέσος όρος είναι 22 µαθητές ανά τµήµα.
Στην ειδική αγωγή |8| καταγράφονται οι τάξεις που λειτούργησαν κατά τα έτη 20082012/13 κι ενώ υπάρχει µια σαφής αύξηση των µαθητών και των αντίστοιχων
τµηµάτων µέχρι το 2011/12, δε λειτούργησαν 152 ειδικές τάξεις το σχολικό έτος
2012-13 κι άρα δε φοίτησαν περίπου 1800 µαθητές. Το περίεργο όµως είναι ο Μ.Ο
µαθητών ανά τµήµα κυµαίνεται στους 11, ενώ το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο
προβλέπει λιγότερους.
Αριθµός
Ειδικών
Τάξεων

Σύνολο

Μ.Ο

µαθητών

Μαθητών

ανά ειδική τάξη

2012-13

1734

20188

11,7

2011-12

1886

21999

11,7

2010-11

1870

20516

11

2009-10

1666

17902

10,7

2008-09

1543

16851

10,9

Μια άλλη παράµετρος είναι τα ολιγοθέσια σχολεία
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2324

2231

2107

2010 1938

1850 1772
1698

2013: ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ 1138 ΜΙΚΡΑ

20
10
Αριθμός μονοθέσιων,
ονοθέσιων, διθέσιων, τριθέσιων και
τετραθέσιων Δημοτικών
Δημοτικ σχολείων (2000-2010)
ΠΗΓΗ:
ΕΛΣΤΑΤ

Η εξέλιξη των µικρών δηµοτικών σχολείων από το

2000 ως το 2013 είναι

απογοητευτική. Καταργήθηκαν 1640 µικρά σχολεία της ελληνικής επαρχίας
επαρχίας, αν και ο
µαθητικός πληθυσµός κυµαινόταν σταθερά πάνω από τις 590.000 και το 2003 έφτασε
στους 606.763 µαθητές και µαθήτριες.
µαθήτριες
Στη διάρκεια αυτών των
ων ετών δεν υπήρξε νέο ρεύµα εσωτερικής µετανάστευσης
προς τα αστικά κέντρα, όµως το 60% των µικρών σχολείων καταργήθηκε µε
ταχύτατους ρυθµούς.
Η καταγραφή αυτή αποδεικνύει πως η πολιτική επιλογή κατάργησης των σχολείων
µε λιγότερους από 100 µαθητές είναι διαρκής στόχος και δε «γεννήθηκε
γεννήθηκε» στα χρόνια
του µνηµονίου.
Ο γονιός της επαρχίας επιβαρύνθηκε µε τα έξοδα µεταφοράς του µαθητή
µαθητή, αφού τα
έξοδα µετακίνησης δεν καλύπτονται πάγια και για όλους τους µήνες λειτουργίας των
σχολείων. Σε κάποιες περιπτώσεις
περιπτώσεις, οικογένειες αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν σε
µεγαλύτερες πόλεις για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο δηµοτικό σχολείο.
σχολείο
Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού από τις µνηµονιακές επιλογές δεν
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καταγράφεται ως ποιοτικό χαρακτηριστικό.
ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 2013
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ

ΠΟΥ ∆ΙΕΚΟΨΑΝ

∆ΙΑΚΟΠΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΣ

ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

2013-14
2012-13

315.563

2011-12

320.375

13.569

2010-11

330.800

13.068

3,9

332.005

2009-10

335.602

12.624

3,7

336.938

2008-09

340.580

13.742

4

341.315

2007-08

342.605

13.730

4

2006-07

342.025

13.942

4

2005-06

334.359

13.783

4,1

334.235

2004-05

335.548

13.690

4

327.578

2003-04

331.059

13.716

4,1

323.333

2002-03

338.355

13.960

4,1

321.869

2001-02

349.397

13.628

3,9

336.150

324.402

341.107
343.765

Στο γυµνάσιο, στο σύνολο των εγγραφών, η διακοπή φοίτησης κυµαίνεται στο 4%.
Το 25% αυτών που διακόπτουν φοιτούν στα νυχτερινά γυµνάσια και είναι
εργαζόµενοι νέοι που δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν. Παρατηρούνται και διαφορές
σε γεωγραφικά διαµερίσµατα. Η Αττική, η Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, η
Θράκη και τελευταία η Κρήτη έχουν τετραψήφιο αριθµό µαθητών που διακόπτουν τη
φοίτηση. Στις υπόλοιπες περιφέρειες η µαθητική διαρροή είναι πολύ µικρότερη.
Επίσης το 70% των 13.000 περίπου µαθητών που σταµατάει το σχολείο, το κάνει
στην Α΄ τάξη. Πολύ µικρότερος αριθµός σταµατάει στη Β΄ και Γ΄ γυµνασίου.
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Η αποτύπωση της µαθητικής διαρροής όπως καταγράφεται δεν αναδεικνύει τα αίτια
που την προκαλούν.
Η εκπαιδευτική πολιτική αν και επικαλείται αυτή τη µαθητική διαρροή ως αφορµή
διορθωτικής παρέµβασης και µεταρρυθµίσεων, δεν αποσκοπεί στη µείωση της αλλά
στην απασχολησιµότητα αυτών των µαθητών

σε ένα εργασιακό περιβάλλον

µεσαιωνικό.
∆ε λαµβάνει υπόψη της τις πολιτισµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες οµάδων
(ροµά, µειονότητες) ώστε να τις εντάξει στο αναλυτικό πρόγραµµα. ∆εν αξιολογεί
καν το αναλυτικό πρόγραµµα.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1971 -1978 ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
UNESCO
Teaching
Gender
staff in
parity
primary.
index for Public
Teaching staff in
net
and
primary. Public
Percentage
Pupilenrolment private.
and private. Full female
teacher
rate.
Full and
and part-time.
teachers.
ratio.
DATA Primary
part-time. Female
Primary
Primary
Greece
1970 ...
...
...
...
29,336
13,898
47
31
1971 1.00
29,33
14,076
48
31
1972 1.00
28,212
13,689
49
32
1973 1.00
29,773
14,3
48
31
1974 1.00
30,458
14,424
47
30
1975 1.00
30,953
14,565
47
30
1976 1.00
32,629
15,59
48
29
1977 1.00
34,664
16,566
48
27
1978 1.00
Table 23: Historical data teaching staff in primary education- unesco.org

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΟΣΑ
Συγκρίνοντας τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα του 2012 και
του 2013 |9| που έχει έτη αναφοράς το 2005 και το 2011 και συγκριτικούς όρους το
µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
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µπορούµε παρά να µπερδευτούµε.
Στην έκθεση για την Εκπαίδευση του 2012 φοιτούσαν στα νηπιαγωγεία το 53% των
µαθητών στην Ελλάδα που ήταν 4 χρονών, ενώ ο Μ.Ο των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν
81%. Στην έκθεση για την Εκπαίδευση του 2013 ο Μ.Ο του ΟΟΣΑ ανεβαίνει στο
84% και στοιχεία για την Ελλάδα δεν καταγράφονται, όπως και για το ποσοστό του
πληθυσµού που ολοκλήρωσε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Στην έκθεση του 2012
αναφερόταν πως το 24% των ηλικιών 25-64 είχε ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Όµως στην ΕΚΠ 2013 αναφέρεται πως το 33% στην Ελλάδα έχει
ολοκληρώσει τις γυµνασιακές του σπουδές και κατατάσσεται 7η στη σειρά
συγκρινόµενη µε 35 χώρες.
Έκπληξη αποτελούν τα στοιχεία για το λύκειο. Στην ΕΚΠ2012 στην Ελλάδα το 2011
έχουν ολοκληρώσει τις λυκειακές του σπουδές το 65% του πληθυσµού των ηλικιών
25-64, όµως στα αντίστοιχα στοιχεία στην ΕΚΠ 2013 µε έτος αναφοράς και πάλι το
2011 έχουν ολοκληρώσει το 41% του πληθυσµού των ηλικιών 25-64.
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το επιχείρηµα των «αιώνιων φοιτητών» φαίνεται να
ανατρέπεται στην ΕΚΠ2012 αφού το 94% των νέων το 2011 αποφοιτά από τα ΑΕΙΤΕΙ και η Ελλάδα κατατάσσεται 3η συγκρινόµενη µε άλλες 27 χώρες. Στις χώρες του
ΟΟΣΑ για το ίδιο έτος αποφοιτά το 84%.
Στην ΕΚΠ 2013 όµως κι αυτό το στοιχείο παρουσιάζεται διαφορετικά για το ίδιο
έτος αναφοράς και τον ίδιο µετρήσιµο δείκτη και οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας στην
Ελλάδα µειώνονται στο 68% από 94% , ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ τα ποσοστά
παραµένουν σχεδόν ίδια.
Στις µέρες µας η στατιστική αποτύπωση τοµέων όπως η εκπαίδευση αποτελεί
εργαλείο χάραξης πολιτικής και σχεδιασµού της αυριανής αγοράς εργασίας.
Οι µετρήσιµοι δείκτες που έχουν επιλεγεί µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
κριτικής όπως επίσης και ποιοι δείκτες θα µπορούσαν να έχουν επιλεγεί και δεν
καταγράφονται ώστε να οδηγούν σε πληρέστερη εικόνα για χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης που ωφελούν το µαθητή/µαθήτρια, φοιτητή/φοιτήτρια.
Ένα άλλο ερώτηµα είναι γιατί διαφέρει η οµάδα των συγκρινόµενων χώρων σε
κάθε δείκτη;

433

Πώς συλλέγονται τα στοιχεία; Η χώρα αναφοράς τι ρόλο έχει σε αυτό το στάδιο;
Πέρα όµως από τα παραπάνω η σύγκριση των παραπάνω εκθέσεων οδηγεί στο
συµπέρασµα πως τα στοιχεία είναι ανακριβή, δεν είναι ίδια και διαφέρουν σηµαντικά
ανάλογα µε το έτος δηµοσιοποίησης της έκθεσης.
Κι εδώ µπαίνει το ερώτηµα κατά πόσο µπορούν να αποτελούν κριτήριο χάραξης
πολιτικής για ένα τόσο σηµαντικό τοµέα όπως την εκπαίδευση;
Από πού αντλείται η νοµιµοποίηση χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώραµέλος;
Σε ποιες πολιτικές οδηγούν τα «νέα» στοιχεία στην έκθεση του 2013 για την
Εκπαίδευση στην Ελλάδα;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι παγκόσµιες στατιστικές στόχο έχουν λοιπόν τη σύγκριση χαµηλών επιδιωκόµενων
εκπαιδευτικών στόχων (επιστροφή στα βασικά) µεταξύ των χωρών και σηµείο
αναφοράς τους είναι αποκλειστικά ποσοτικά µετρήσιµα κριτήρια.
Οι παγκόσµιες στατιστικές µετρούν όµως για παράδειγµα στον τοµέα της γλώσσας,
µια σειρά από τυπικές διαδικασίες ανάγνωσης όπως γραφήµατα, διαφηµίσεις, χάρτες,
έρευνες και αξιολογούν θετικά όχι τις ανεξάρτητες, ευρείες, αυτόνοµες ερµηνείες των
µαθητών αλλά τις προδιαγεγραµµένες από το pisa.
Ο πολιτισµικός παράγοντας είναι ένα εµπόδιο σε αυτές τις παγκόσµιες εκπαιδευτικές
στατιστικές γιατί διαφοροποιεί την τυποποίηση και την οµογενοποίηση των
µετρήσιµων κριτηρίων. Ο πολιτισµικός παράγοντας δίνει ταυτότητα στα υποκείµενα
της γνώσης.
Η συστηµατική συγκέντρωση στατιστικών δεδοµένων προσανατολίζει τη διδασκαλία
και την εκπαιδευτική διαδικασία σε µια οµοιοµορφία τυπολογίας που καλλιεργεί την
έξη σε έναν πανοµοιότυπο τρόπο εργασίας, διδακτικής κατάστασης και σκέψης στα
πλαίσια της τραπεζικής αντίληψης της εκπαίδευσης.
Tα δηµόσια σχολεία µετατρέπονται σε «ζώνες απονεκρωµένης φαντασίας»,
υποβαθµισµένα πλέον σε αντι-δηµόσιους χώρους που θα ασκούν επιθέσεις στην
κριτική σκέψη, την πολιτική παιδεία (πολιτικό γραµµατισµό) και την ιστορική µνήµη
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|10|.
Η γνώση όµως είναι µια κοινωνική λειτουργία έρευνας, πράξης, διαλόγου
επικοινωνίας µεταξύ οµάδων, ενεργών υποκειµένων µε στόχο την αναδηµιουργία, την
εµπειρία, τη δράση. Η διανοητική µαθητεία είναι δικαίωµα κάθε ανθρώπου.

ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2000-2013 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2000/01

2009/10

2012/13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

5624

5426

5164

∆ΗΜΟΤΙΚΑ

5708

5008

4296

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1760

1860

1725

ΛΥΚΕΙΑ

1196

1265

1242

ΥΠΕΠΘ

522

503

499

ΣΥΝΟΛΟ

14810

14062

12926

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2000/01

2012/13

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

5624

5164

-460

∆ΗΜΟΤΙΚΑ

5708

4296

-1.482

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1760

1725

-35

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ
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ΛΥΚΕΙΑ

1196

1242

46

522

499

-23

14810

12926

-1884

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2009/10

2012/13

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

5426

5164

-262

∆ΗΜΟΤΙΚΑ

5008

4296

-712

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1860

1725

-135

ΛΥΚΕΙΑ

1265

1242

-23

503

499

-4

14062

12926

-1136

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ

ΥΠΕΠΘ

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
ΥΠΕΠΘ

ΛΥΚΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1970-71

436

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ
ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Tazmodious Vivax · Boulder, Colorado
Data obsession has become a rampant plague of our society. We are fast making
ourselves and each other into mere statistics one can easily pull up on a portable
device.
I am reminded of a year that I taught 9th grade physical science when I told students I
don't care about the numerical answer to a math problem. In fact most answers are
completely irrelevant and meaningless unless that answer is critical for further
inquiry. I told them I will be grading them on the process; choosing the right formula,
the

set

up,

and

the

correct

units.

Students were dumbfounded and really struggled at first. They, like our society as a
whole, were conditioned to only focus on the answer, the data. They learned to focus
on the answer and not the process just as our society has learned the same with our
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obsession

with

data.

We have become conditioned to believe what the data says without learning anything
that went into producing that information. Obsession with the data alone is actually
allowing us to be easily manipulated because we don't pay mind to the way the data
was collected and how it was used. We only then see what other's want us to see.
· June 14 at 8:35am
http://www.huffingtonpost.com/arnold-dodge/education-policy-todayth_b_5485410.html
Death of Gestalt, the Rise of Data and Why W.E. Deming is Turning Over in His
Grave
Η εµµονή για τα δεδοµένα έχει καταστεί ανεξέλεγκτη µάστιγα της κοινωνίας µας.
Έχουµε ταχύτατα τοποθετήσει τους εαυτούς µας κι ο ένας τον άλλον σε απλές
στατιστικές που κάποιος µπορεί εύκολα να φορτώσει

σε µια φορητή συσκευή.

Θυµήθηκα µια χρονιά που δίδαξα στην 9η τάξη φυσική επιστήµη, κι όταν είπα στους
µαθητές µου να µην ενδιαφέρονται για την αριθµητική απάντηση σε ένα µαθηµατικό
πρόβληµα. Στην πραγµατικότητα οι περισσότερες απαντήσεις είναι εντελώς άσχετες
και χωρίς νόηµα, εκτός αν η απάντηση είναι κρίσιµης σηµασίας για περαιτέρω
έρευνα. Τους είπα ότι θα τους βαθµολογούσα για τη διαδικασία, τη µέθοδό τους, και
να επέλεγαν προσεκτικά

το σωστό τύπο, το στήσιµο, και τις σωστές µονάδες.

Οι µαθητές έµειναν αποσβολωµένοι και πραγµατικά αντέδρασαν αµέσως. Κι αυτοί,
όπως και η κοινωνία µας στο σύνολό της, συνήθισαν να δίνουν έµφαση µόνο στην
απάντηση, τα δεδοµένα. Έµαθαν να επικεντρώνουν στην απάντηση και όχι στη
διαδικασία ακριβώς όπως η κοινωνία µας έχει µάθει να έχει ιδεοληψία µε τα
δεδοµένα.
Έχουµε συνηθίσει να πιστεύουµε όσα αναφέρουν τα δεδοµένα χωρίς να µαθαίνουµε
τίποτα για το πως προέκυψε η παραγωγή αυτών των πληροφοριών. Η εµµονή στα
δεδοµένα

είναι µια κατάσταση µοναδική, που µας επιτρέπει εύκολα να

χειραγωγηθούµε, γιατί εµείς δεν κουράζουµε το µυαλό µας για τον τρόπο µε τον
οποίο συλλέχθηκαν τα όποια δεδοµένα και πώς χρησιµοποιούνται τελικά όλα αυτά.
Περιµένουµε τη συνέχεια, για να δούµε τι άλλο θέλουν αυτοί που τα συλλέγουν να
δούµε και να κάνουµε κτήµα µας τελικά όλοι εµείς.
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«…χωρίς να ξεχνάµε ούτε στιγµή, πως το λαό πρέπει να ανεβάσουµε, γι’ αυτόν πρέπει
να δουλεύουµε, απ ’αυτόν ν’ αντλούµε και σε αυτόν να ξαναγυρίζουµε πάντα. Έτσι
µόνο οι αξίες της ιστορικής µας ζωής µπορούν να γίνουν σπέρµατα και παρορµήµατα
για νέα δηµιουργία και ατοµική και οµαδική».
∆ηµήτρης Γληνός
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|1| http://www.truth-out.org/ opinion/item/18133-when-schools-become-dead-zonesof-the-imagination-a-critical-pedagogy
manifesto#13878873162701&action=collapse_widget&id=3384645
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άτοµο από την επαγγελµατική εµπειρία του. http://diaviou.auth.gr/definitions

|4| Η δια βίου µάθηση στην Ελλάδα / Απολογισµός 2012 της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά
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Χωρίς διάλογο δεν υπάρχει επικοινωνία, και χωρίς επικοινωνία δεν
υπάρχει αληθινή παιδεία.

Ζυγούρη Μαρία
∆ασκάλα, Υποψήφια διδάκτορας στο Π.Τ.∆.Ε.-Α.Π.Θ.

Περίληψη
Ο Freire συνειδητοποιώντας την πολιτική υπόσταση της αγωγής και γνωρίζοντας ότι οι
κάτοχοι της εξουσίας καθορίζουν τους στόχους της αγωγής, τις µεθόδους, τα
προγράµµατα και τη διδασκόµενη ύλη καλεί τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν
τον πολιτικό τους ρόλο και να συµβάλλουν µε τη διδασκαλία τους όχι στην
εσωτερίκευση της κυρίαρχης κουλτούρας από τις κυριαρχούµενες τάξεις και στην
αφοµοίωσή τους, αλλά στην ενδυνάµωσή τους έτσι ώστε να θέτουν σε δοκιµασία την
κυρίαρχη κουλτούρα και µετασχηµατίζοντάς την να µετασχηµατίζουν την ίδια την
κοινωνία. Συνεπώς, ο ρόλος της εκπαίδευσης, κατά τον Freire, είναι η επίτευξη της
οικονοµικής και πολιτικής αλλαγή της κοινωνίας καθώς και η γενικότερη
αναδιαµόρφωση των σχέσεων των πολιτών της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της αγάπης,
της ταπεινότητας, της πίστης, της ελπίδας, της ανεκτικότητας, απαραίτητες αρετές για
να ευδοκιµήσει ο κριτικός, αυθεντικός, διάλογος χωρίς τον οποίο δεν υπάρχει
επικοινωνία, δεν υπάρχει αληθινή παιδεία. Μέσω του διαλόγου καλλιεργείται µια
µορφωτική διαδικασία που απελευθερώνει και ανυψώνει πνευµατικά τον µαθητή/τρια.
Μέσω του διαλόγου ο µαθητής/τρια αποκτά συνείδηση των ιστορικών και κοινωνικών
δυνάµεων που τον επηρεάζουν και τον καθορίζουν, στέκεται κριτικά απέναντι στα
γεγονότα και στα προβλήµατα, όχι µόνο σε διανοητικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο
της δράσης και ανακαλύπτοντας τις αιτίες που προκαλούν την καταπίεσή του
αναλαµβάνει τον απελευθερωτικό του αγώνα. Πώς µπορούµε εµείς αυτόν τον διάλογο
να τον στερήσουµε από τους µαθητές/τριες µας;

Λέξεις κλειδιά: κριτικός διάλογος, απελευθερωτική αγωγή, Paulo Freire
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Σύµφωνα µε τον Freire, η εκπαίδευση είναι µια πολιτική πράξη, δεν είναι µια
ουδέτερη παιδευτική διαδικασία και ως τέτοια πρέπει να ερµηνευτεί από τους
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιώντας τον πολιτικό τους ρόλο είτε θα
διδάσκουν πλέον συνειδητοποιηµένα ώστε η νέα γενιά να αφοµοιώνεται και να
προσαρµόζεται στη λογική του τρέχοντος συστήµατος είτε θα συµβάλλουν στην
ενδυνάµωση των λαϊκών τάξεων ώστε να θέτουν σε δοκιµασία την κυρίαρχη
κουλτούρα, να τη µετασχηµατίζουν, µετασχηµατίζοντας έτσι την ίδια την κοινωνία.
Τονίζει ο Freire (1976) ότι η Αγωγή είναι αδιαχώριστη από την εξουσία και την
ιδεολογία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων. Οι κάτοχοι της εξουσίας καθορίζουν
τους στόχους της αγωγής, τις µεθόδους, τα προγράµµατα και τη διδασκόµενη ύλη
ώστε η παιδαγωγική επέµβαση να λειτουργεί ως όργανο που θα διδάσκει στους
µαθητές να προσαρµόζονται στον κόσµο της καταπίεσης. Χρησιµοποιώντας ως µέσο
τη µεταφορά γνώσεων από τους καταθέτες εκπαιδευτικούς στα ταµιευτήρια µαθητές,
γνώσεων αποσπασµένων από την πραγµατικότητα και ξένων στην υπαρξιακή
εµπειρία των µαθητών, γνώσεων που οι µαθητές τις δέχονται, τις αποτυπώνουν στην
µνήµη

τους

και

τις

επαναλαµβάνουν

υποµονετικά

ελαχιστοποιώντας

ή

εκµηδενίζοντας τη δηµιουργική δύναµή τους και ενισχύοντας την ευκολοπιστία τους,
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των καταπιεστών. Όσο πιο πολύ εργάζονται οι
µαθητές για την αποταµίευση των καταθέσεων που τους εµπιστεύτηκαν αυτοί που
τους θεωρούν αδαείς, τόσο περισσότερο τείνουν να προσαρµόζονται στον κόσµο,
όπως αυτός είναι, και στην αποσπασµατική άποψη της πραγµατικότητας που έχει
κατατεθεί µέσα τους.
Σε αντίθεση µε την τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης, καθήκον της
Παιδαγωγικής, κατά τον Freire (1976), είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πλήρη
εξανθρώπισή του. Να τον καταστήσει ικανό να αναλύει την πραγµατικότητα που
είναι γύρω του. Να αντιµετωπίζει µε κριτική διάθεση τις κοινωνικές, οικονοµικές και
πολιτικές συνθήκες, στοχεύοντας στη µεταβολή των θεσµών αλλά και στο
µετασχηµατισµό της κοινωνίας επιτυγχάνοντας έτσι την πλήρη ελευθέρωσή του και
την απόκτηση της αξιοπρέπειάς του ως ανθρώπινης ύπαρξης.
Για να είναι σε θέση ο καταπιεζόµενος να αναλάβει τον απελευθερωτικό του αγώνα,
οφείλει πριν απ’ όλα να ανακαλύψει, µε κριτικό πνεύµα, τις αιτίες που προκαλούν την
καταπίεσή του. Συνεπώς, από την πλευρά των µαθητών/τριών χρειάζεται µια κριτική
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θεώρηση της πραγµατικότητας µε στόχο να κατανοήσουν τις διαλεκτικές συνδέσεις
που επεξηγούν τη µορφή της πραγµατικότητας. Οι µαθητές είναι το ενεργό
υποκείµενο, υπεύθυνο για τον ατοµικό και κοινωνικό µετασχηµατισµό και πρέπει να
µπορούν να στέκονται κριτικά απέναντι στον εαυτό τους, στον κόσµο και στις
κοινωνικές καταστάσεις. Και στη συνέχεια, ν’ αντιληφθεί την πραγµατικότητα της
καταπίεσης όχι σαν έναν κλειστό κόσµο από τον οποίο δεν υπάρχει διέξοδος, αλλά
σαν µια πεπερασµένη κατάσταση που µπορεί να την αλλάξει. Η συνειδητοποίηση
αυτή θα πρέπει να γίνει η κινητήρια δύναµη για την απελευθερωτική δράση που θα
του επιτρέψει να φθάσει σε έναν πληρέστερο ανθρωπισµό. Έτσι θα επιτευχθεί η
ατοµική απελευθέρωση µέσω της αγωγής, η οποία συνδέεται στενά µε τα στάδια της
κοινωνικής απελευθέρωσης (Freire, 1976).
Όσοι αφιερώνουν τον εαυτό τους στη υπόθεση της απελευθέρωσης θα πρέπει να
εγκαταλείψουν τον παιδαγωγικό σκοπό της αποταµίευσης γνώσεων και να τον
ξαναπροσδιορίσουν µε την τοποθέτηση των προβληµάτων των ανθρώπων στις
σχέσεις τους µε τον κόσµο. Μια εκπαίδευση «που θέτει προβλήµατα», που
ανταποκρίνεται στην ουσία της συνείδησης, υιοθετεί την επικοινωνία (Freire, 1976 :
88).
∆άσκαλοι και µαθητές συγκεντρώνουν την προσοχή τους πάνω στα πραγµατικά
προβλήµατα µε κοινό στόχο τους τον συνδυασµό στοχασµού και δράσης για να
θέσουν σε λειτουργία την κριτική τους συνείδηση. Είναι και οι δύο Υποκείµενα στην
αποκάλυψης της πραγµατικότητας, της κριτικής γνώσης αυτής αλλά και της
αναδηµιουργίας αυτής της γνώσης. Καθώς φτάνουν στη γνώση της πραγµατικότητας
µε την συλλογική στόχαση και δράση, ανακαλύπτουν πως είναι οι ίδιοι οι µόνιµοι
αναδηµιουργοί της. Μ' αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται η υπεύθυνη συµµετοχή των
καταπιεζόµενων στον αγώνα για την απελευθέρωσή τους. Ανακαλύπτουν και
ξαναανακαλύπτουν τη γνώση µέσω της ασίγαστης, ανυπόµονης, συνεχούς, γεµάτης
ελπίδες, αναζήτησης που κάνουν στον κόσµο, µαζί µε τον κόσµο και ο ένας µε τον
άλλον (Freire, 1976).
Η γνήσια απελευθέρωση- η πορεία εξανθρωπισµού- δεν είναι µια νέα "κατάθεση" που
πρέπει να κάνει ο δάσκαλος στις ψυχές των µαθητών του. Η απελευθερωτική παιδεία
είναι µία κατάσταση µάθησης όπου το προς γνώση αντικείµενο µεσολαβεί ανάµεσα
στους παράγοντες της γνώσης-στο δάσκαλο από τη µία πλευρά και στους µαθητές

443

από την άλλη. Κατά συνέπεια, η άσκηση της προβληµατίζουσας εκπαίδευσης απαιτεί
πρώτ’ απ’ όλα την άρση της αντίφασης δασκάλου-µαθητή. ∆ιαφορετικά είναι αδύνατη
η λειτουργία των διαλογικών σχέσεων, που είναι απαραίτητες για να γίνει εφικτή η
συνεργασία των γνωστικών παραγόντων στη σύλληψη του ίδιου προς γνώση
αντικειµένου (Freire, 1976 : 88).
«Ο δάσκαλος δεν είναι πια εκείνος που διδάσκει, αλλά εκείνος που και ο ίδιος
διδάσκεται, στο διάλογο µε τους µαθητές, οι οποίοι µε τη σειρά τους ενώ διδάσκονται
ταυτόχρονα διδάσκουν» (Freire, 1976 : 89). Ο/η εκπαιδευτικός µαζί µε τους/τις
µαθητές/τριες είναι τα υποκείµενα της γνώσης σε αυτή τη διαδικασία µάθησης και
απελευθέρωσης. Ο/η εκπαιδευτικός και ο/η µαθητής/τρια µαθαίνουν µαζί, ο ένας δεν
είναι απλώς φορέας και µεταβιβαστής γνώσεων και ο άλλος άκριτος και παθητικός
δέκτης. Γίνονται από κοινού υπεύθυνοι για µια διαδικασία στην οποία όλοι
αναπτύσσονται. Οι άνθρωποι αλληλοδιδάσκονται, αλληλοσυνδεόµενοι µε τον κόσµο
που τους περιβάλει και µε τα προς γνώση αντικείµενα (Freire, 1976).
Ο προβληµατίζων παιδαγωγός δεν θεωρεί τα προς γνώση αντικείµενα ως ατοµική
ιδιοκτησία του, αλλά ως αντικείµενο από κοινού στοχασµού του ιδίου και των
µαθητών του καθώς οι τελευταίοι παύουν πια να είναι πειθήνιοι ακροατές και
µετατρέπονται σε κριτικούς συνερευνητές σε έναν ισότιµο διάλογο ανταλλαγής
απόψεων, σκέψεων, ερωτηµάτων κ.ο.κ. Εκείνοι που διδάσκουν µαθαίνουν
ταυτόχρονα, καθώς ταπεινοί και ανοιχτοί είναι έτοιµοι να επανεξετάσουν τις απόψεις
τους και να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους. Ακολουθώντας την περιέργεια των
µαθητών/τριών τους έρχονται σε επαφή µε ιδέες και ερωτήµατα που δεν είχαν
προσέξει ποτέ πριν, βιώνοντας στιγµές πλούσιας µάθησης. Ο εκπαιδευτικός που
διδάσκει και "ακούει" τις απορίες των µαθητών/τριών βγαλµένες µέσα από την
αθωότητά τους και την προσωπική τους κρίση µαθαίνει για δεύτερη φορά αυτό που
διδάσκει. Έτσι, ξαναπλάθει διαρκώς τις σκέψεις του µέσα από τις σκέψεις των
µαθητών του (Freire, 2009).
«Μέσω του διαλόγου ο προβληµατίζων παιδαγωγός δηµιουργεί, µαζί µε τους
µαθητές, τις συνθήκες στις οποίες η γνώση από το επίπεδο της δόξας (της απλής
γνώµης) περνά στο στάδιο της αληθινής γνώσης, στο επίπεδο του λόγου» (Freire,
1976:90). Μέσω του διαλόγου, το βασικό συστατικό της επικοινωνίας του δασκάλου
µε τους µαθητές, ο εκπαιδευτικός αντλεί από τους µαθητές και φέρνει προς συζήτηση

444

τα θέµατα και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας που απασχολούν τους µαθητές,
νοµιµοποιώντας έτσι και φέρνοντας στο σχολείο τη γνώση και τη γλώσσα των
µαθητών µε αποτέλεσµα να ενισχύει την περιέργεια και την ενεργητικότητά τους για
την γνώση και τον κόσµο.
Μια αυθεντική παιδεία δεν ασκείται από τον Α για τον Β ή από τον Α περί του Β,
αλλά µάλλον από τον Α µαζί µε τον Β, µε µεσάζοντα την πραγµατικότητα -µιαν
πραγµατικότητα που εντυπωσιάζει και προκαλεί και τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη και
γεννά απόψεις και γνώµες πάνω σ’ αυτήν. Αυτές οι απόψεις, διαποτισµένες από
ανησυχίες, αµφιβολίες, ελπίδες ή και αποθαρρύνσεις, περιλαβαίνουν σηµαντικά
θέµατα πάνω στα οποία µπορεί να καταρτιστεί το προγραµµατικό περιεχόµενο της
παιδείας (Freire, 1976:109) αφετηρία για την οργάνωση του οποίου θα πρέπει να
είναι, σύµφωνα µε το Freire, το παρόν, η υπάρχουσα συγκεκριµένη κατάσταση, που
αντανακλά τους πόθους του λαού.
Ο εκπαιδευτικός µαθαίνει διαµέσου του διαλόγου µαζί µε τους µαθητές την
αντικειµενική κατάστασή τους αλλά και την επίγνωση που έχουν γι αυτήν τους την
κατάσταση, τα διάφορα επίπεδα αντίληψης του εαυτού τους και του κόσµου µέσα
στον οποίο ζουν και χρησιµοποιώντας ορισµένες βασικές αντιφάσεις θέτει την
υπάρχουσα, συγκεκριµένη κατάσταση στους µαθητές ως πρόβληµα που τους
προκαλεί να δώσουν κάποια απάντηση, όχι ακριβώς στο θεωρητικό επίπεδο αλλά στο
επίπεδο της δράσης (Freire, 1976).
«Οι µαθητές καθώς έρχονται όλο και περισσότερο αντιµέτωποι µε προβλήµατα
αναφερόµενα στις σχέσεις τους µέσα στον κόσµο, και µε τον κόσµο, αισθάνονται όλο
και περισσότερο την πρόκληση και το χρέος να δώσουν λύσεις σ’ αυτά τα
προβλήµατα» (Freire, 1976:90). Με αποτέλεσµα να βλέπουν τον κόσµο όχι ως µια
στατική πραγµατικότητα αλλά ως µια πραγµατικότητα που εξελίσσεται και
µεταβάλλεται, αναγνωρίζοντας και τον εαυτό τους ως συνυπεύθυνο σ’ αυτές τις
µεταβολές.
Η διερεύνηση του θεµατικού σύµπαντος του λαού -το σύµπλεγµα των παραγωγικών
θεµάτων- εγκαινιάζει το διάλογο της παιδείας ως άσκηση ελευθερίας. «Η
µεθοδολογία αυτής της διερεύνησης πρέπει να είναι και αυτή διαλογική, να δίνει την
ευκαιρία τόσο για την ανακάλυψη παραγωγικών θεµάτων όσο και για το δυνάµωµα
της συνειδητοποίησης του λαού πάνω σ’ αυτά τα θέµατα» (Freire, 1976: 90). Έτσι ο
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διαλογικός χαρακτήρας της παιδείας ως άσκησης ελευθερίας αρχίζει όταν ο
δάσκαλος-µαθητής αναρωτιέται ποιο θα είναι το θέµα του διαλόγου µε τους µαθητές
–δασκάλους. Συνεπώς για τον προβληµατίζοντα δάσκαλο- µαθητή, η διδακτέα ύλη
είναι η οργανωµένη, συστηµατοποιηµένη και αναπτυγµένη «ανα-παράσταση» στα
άτοµα των πραγµάτων πάνω στα οποία θέλουν να µάθουν περισσότερα (Freire,1976).
Κατά τον Freire, δεν υπάρχουν θέµατα και αξίες για τα οποία δεν µπορεί να µιλήσει
κάποιος και πρέπει να σωπάσει. Μπορούµε να µιλήσουµε για τα πάντα
χρησιµοποιώντας µια γλώσσα ανάλογη µε τις κοινωνικές, πολιτισµικές και ιστορικές
συνθήκες των ανθρώπων µε τους οποίους και προς τους οποίους µιλάµε (Freire,
2009). Ωστόσο η πραγµατικότητα είναι κάπως διαφορετική. Ενώ υψηλές ικανότητες
σκέψης προωθούνται ως απαραίτητες για όλους τους µαθητές/τριες, εντούτοις η
αυθεντική κριτική έρευνα είναι ευρέως αποθαρρυµένη και συνήθως απαγορευµένη σε
πολλά σχολεία και τάξεις (Fine, 1991; Macedo, 1994 όπως αναφέρεται στο Darder,
2002). Γιατί όµως συµβαίνει αυτό;
Πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να υποβάλλονται
οι µικροί, αφελείς και αθώοι µαθητές/τριες σε πολιτικά και ιδεολογικά ζητήµατα ενώ
οι ερωτήσεις τους όταν προκύπτουν και αφορούν θέµατα όπως ο ρατσισµός, η τάξη,
και πολλά άλλα ζητήµατα δύναµης και κοινωνικής προσπάθειας λογοκρίνονται από
τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί δάσκαλοι είναι εκείνοι που φαίνεται να µην βλέπουν
καµία σύνδεση ανάµεσα σε θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης ή οικονοµικής πολιτικής
και στη δουλειά τους. Οι ίδιοι µπορεί να θεωρούν το θέµα τα κοινωνικής δικαιοσύνης
ως πολιτικό διαχωρίζοντας εντελώς τη δουλειά τους από την πολιτική. Υπέρ τους
συνηγορούν και οι απόψεις των παιδικών ψυχολόγων που θεωρούν τα ζητήµατα
ταυτότητας που σχετίζονται µε τον ρατσισµό, την τάξη, το γένος και την ικανότητα
ως µη σηµαντικά και ότι η επικέντρωση σε τέτοια ζητήµατα είναι καταστρεπτική για
το υγιές περιβάλλον των νέων παιδιών (Darder, 2002).
Αυτή η άποψη της παιδικής ηλικίας είναι αρκετά διαδεδοµένη και έχει βοηθήσει να
αποθαρρύνει πολλούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από την
ανάµειξη των µαθητών/τριών τους στις συζητήσεις για τη φυλή και άλλα
"αµφισβητούµενα θέµατα". Αυτή η άρνηση να εξεταστούν τα κρίσιµα ζητήµατα
αποτελεί µια άρνηση από τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν στους µαθητές τους τις
δεξιότητες που χρειάζονται για να διαβάσουν το περιβάλλον τους -που
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διαµορφώνεται από τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα του ρατσισµού και άλλες
µορφές κοινωνικών και οικονοµικών αδικιών (Darder, 2002).
Εν τούτοις, τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει µια σταθερή αύξηση στην έρευνα που
προκαλεί τις κυρίαρχες έννοιες της παραδοσιακής ψυχολογίας των παιδιών. Η έρευνα
δείχνει ότι ο πρόωρος σχηµατισµός ταυτότητας της παιδικής ηλικίας ενηµερώνεται
από τις έννοιες της φυλής και του έθνους (Clark and Clark 1974 στο Darder, 2002),
από τις κοινωνικές συλλήψεις του γένους και από τις έννοιες της κοινωνικής και
οικονοµικής κατηγορίας (Ramsey 1987 στο Darder, 2002).
Σύµφωνα µε τον κριτικό παιδαγωγό Alejandro Segura- Mora, όταν ο εκπαιδευτικός
ενθαρρύνει έναν ανοιχτό διάλογο µε τους µαθητές του, τους βοηθά στην ανάπτυξη
της κριτικής τους σκέψης µέσω της οποίας θα ενδυναµωθούν για να ξεπεράσουν
µορφές εξασθένισης από την αντίσταση. Σε τέτοιους διαλόγους συνήθως οι νέοι
µαθητές συχνά κάνουν σχόλια που πολλοί δάσκαλοι θα προτιµούσαν να αποφύγουν.
∆ιαφορετικά από αυτούς τους δασκάλους, ο Alejandro προσπαθεί ποτέ να µην
αποθαρρύνει τα σχόλια των µαθητών, όσο αρνητικά ή ενοχλητικά µπορεί να είναι
καθώς έχει παρατηρήσει πως οι συζητήσεις που ακολουθούν επηρεάζουν τους νέους
µαθητές µε πολλούς τρόπους. Τα ειλικρινή σχόλια των µαθητών παρέχουν σηµαντικές
στιγµές διδασκαλίας οι οποίες πρέπει να επεκταθούν και όχι να αποθαρρυνθούν (στο
Darder, 2002).
Κατά συνέπεια µένουµε µε µια ερώτηση κλειδί: Πως µπορούµε να ασκήσουµε την
κριτική παιδαγωγική -µια παιδαγωγική απελευθέρωσης, αγάπης και ελπίδας- στη
δουλειά µας µε νεαρούς µαθητές; Πώς θα εισάγουµε τους νεαρούς σπουδαστές στον
κριτικό διάλογο; Ο Alejandro Segura-Mora αναφέρει πως ενώ σχεδιάζει
δραστηριότητες, έχει ανακαλύψει πως οι πιο ενδιαφέροντες διάλογοι έχουν προκύψει
από τις εµπειρίες µάθησης που ξεκινούν από τους µαθητές/τριες του. Στην
πραγµατικότητα, σπάνια γνωρίζει πως θα πραγµατοποιήσει έναν κριτικό διάλογο µε
τους µαθητές του καθώς είναι συνέχεια στο ψάξιµο για χρυσές ευκαιρίες, περιστάσεις
επικοινωνίας, όπου ένας µαθητής µπορεί να πει ή να κάνει κάτι το οποίο αντανακλά
ένα πιστεύω ή µία αξία σχετική µε τα θέµατα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύµφωνα
µε τη Nancy Jean Smith (1995 στο Darder, 2002: 243), «χάνουµε πολλές ευκαιρίες οι
οποίες είναι έντονα πλούσιες στιγµές που µπορεί να διδαχθεί κάτι όταν
αποτυγχάνουµε να ακούσουµε προσεχτικά τις προθέσεις που βρίσκονται πίσω από τις
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σκέψεις των µαθητών ή αποτυγχάνουµε να διαβάσουµε ολόκληρο το περιβάλλον που
το παιδί διαβάζει». Όταν µία στιγµή που µπορεί να διδαχθεί κάτι φτάσει, ο Alejandro
την βλέπει σαν µία εµπειρία που ενδεχοµένως µπορεί να τους µεταµορφώσει όλους
µαζί. Συνεχίζει πως ο ίδιος βρίσκεται συχνά σε θέση όπου πρέπει να κάνει την
επιλογή, είτε να προχωρήσει στην κριτική εξέταση ενός θέµατος που προέκυψε στην
τάξη, υπολογίζοντας το όφελος των µαθητών του, ή να υποκύψει από την πίεση και
να κολλήσει στο ορισµένο από το κράτος πρόγραµµα σπουδών καθώς έχει
παρατηρήσει πως συχνά οι κριτικοί εκπαιδευτικοί είναι περιθωριοποιηµένοι από τους
συναδέλφους τους επειδή αναστατώνουν τη ροή της «επιχείρησης όπως είναι
συνήθως». Εντούτοις ανακάλυψε ότι η θέλησή του να διαχειριστεί δύσκολα ζητήµατα
όταν προκύπτουν µε τους µαθητές του, τον έχει επιφορτίσει µε ένα µεγάλο αίσθηµα
αξιοπρέπειας ως δάσκαλο και ως άνθρωπο. «Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας σχεδόν
πάντα σε ανταµείβει παρόλο που είναι πιο απαιτητικός από το να ακολουθείς ένα
ορισµένο πρόγραµµα σπουδών» (Darder, 2002: 244).
Ο Alejandro αναφέρει ένα παράδειγµα για να εξηγήσει πως εισήγαγε τους µαθητές
του νηπιαγωγείου στον κριτικό διάλογο. Ένας έγχρωµος µαθητής του, ο Ερνέστο, του
εκµυστηρεύτηκε πως έπαιρνε χάπι για να γίνει λευκός, επειδή δεν του αρέσει που
είναι σκουρόχρωµος. Κι αυτό το σχόλιο του παιδιού στάθηκε αφορµή για το δάσκαλο
για να πραγµατοποιήσει µια διδασκαλία βασισµένη στον κριτικό διάλογο. Η γόνιµη
συζήτηση σχετικά µε το χρώµα του δέρµατος και ειδικότερα γιατί θεωρούν τα παιδιά
το σκούρο χρώµα ως άσχηµο ξεκίνησε από ένα βιβλίο σχετικό µ’ αυτό το ζήτηµα που
επέλεξε ο δάσκαλος να παρουσιάσει.
Η συζήτηση οδήγησε στο να αλλάξουν τέσσερις µαθητές τη γνώµη τους αναφορικά
µε την οµορφιά και το χρώµα του δέρµατος ή απλά αυτοί οι µαθητές θέλανε να
ευχαριστήσουν το δάσκαλό τους. Παρόλο που ο Ερνέστο δεν άλλαξε γνώµη, ένα
πράγµα είναι σίγουρο: το βιβλίο και η συζήτηση προκάλεσε κάποιους µαθητές να
κοιτάξουν το ζήτηµα του χρώµατος της επιδερµίδας µε έναν καινούριο τρόπο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η τάξη συνέχισε να ασκείται σε κριτικούς
διαλόγους σχετικά µε τις έννοιες της οµορφιάς και της ασχήµιας. Χρησιµοποιήθηκε
και το βιβλίο «Το ασχηµόπαπο» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν γιατί καθρεφτίζει τον
τρόπο που προβάλλονται οι ρατσιστικές αντιλήψεις σε ιστορίες για παιδιά. Στόχος
του Alejandro ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές ότι µπορούν να διαφωνούν και να
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προκαλούν τέτοιες απόψεις.
Σε τέτοια νεαρή ηλικία, οι απόψεις των µαθητών για τον εαυτό τους έχουν ήδη
µολυνθεί µε την ίδια κουλτούρα του ρατσισµού, της οικονοµικής ανισότητας που
έχουν διαµορφώσει και τις ταυτότητες των γονιών τους και των δασκάλων τους.
Ένα από τα πιο δυνατά µαθήµατα που έχει πάρει ο Alejandro είναι ότι ακόµα και οι
νέοι µαθητές είναι ικανοί να εµβαθύνουν σε ζητήµατα που επηρεάζουν την ταυτότητά
τους και τη ζωή τους. Ο κόσµος των παιδιών κυριαρχείται από τις ίδιες αξίες και
πιστεύω που εξουσιάζουν και τον κόσµο των µεγάλων. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύει ο
Alejandro µε βεβαιότητα ότι η συνεισφορά του Freire στην κριτική παιδαγωγική είναι
µεγάλης αξίας και χρησιµότητας στην εκπαίδευση των νέων µαθητών. Ως κριτικοί
παιδαγωγοί πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το κουράγιο να
διαπραγµατευτούν καίρια ζητήµατα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή όλων των µαθητών
γενικά. Πιστεύει ότι οι νεαροί µαθητές µπορούν να επωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό
όταν ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ανοιχτά -όχι ως το τέλος µιας
διαλογικής διαδικασίας αλλά ως το δυναµικό ξεκίνηµα που θα είναι αναµφισβήτητα
µια πλούσια µαθησιακή και αναπτυξιακή εµπειρία και για το δάσκαλο και για τους
µαθητές. Επιπλέον είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να αναζητά τρόπους για να
αναπτύξει κριτικό διάλογο µε τους γονείς των µαθητών αναφορικά µε τις ασύµµετρες
σχέσεις δύναµης οι οποίες διαµορφώνουν τις ζωές τους αλλά και τον τρόπο που αυτές
επηρεάζουν την διαµόρφωση της ταυτότητας των παιδιών τους (Darder, 2002).
Ποια όµως είναι τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις ενός γόνιµου διαλόγου;
Για να υπάρξει διάλογος, κατά τον Freire (1976) πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η
αγάπη, η ταπεινότητα, η πίστη, η ελπίδα και η κριτική σκέψη. Η πρώτη και
απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει διάλογος είναι η αγάπη για τον άνθρωπο και
για τον κόσµο. Η αγάπη είναι ταυτόχρονα η βάση του διαλόγου και ο ίδιος ο
διάλογος, για το λόγο αυτό αποτελεί η πρέπει να αποτελεί πράξη υπεύθυνων
Υποκειµένων, χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους σχέση κυριαρχίας.
∆ιάλογος χωρίς ταπεινοφροσύνη δεν µπορεί να υπάρξει. Ο διάλογος δεν µπορεί να
είναι µια πράξη αλαζονείας της κυρίαρχης οµάδας και περιφρόνησης της γνώσης. Η
έπαρση και ο διάλογος είναι έννοιες ασύµβατες. ∆εν υπάρχουν σοφοί ή αµαθείς στο
διάλογο, υπάρχουν άνθρωποι που επιχειρούν µαζί να µάθουν όσα δεν ήξεραν µέχρι
τώρα.
449

Η τρίτη βασική αρχή του διαλόγου είναι η πίστη στον άνθρωπο, η πίστη στη
δυνατότητα που έχει να δηµιουργεί και να αναδηµιουργεί τον κόσµο, πίστη στον
προορισµό του να γίνεται πληρέστερος άνθρωπος. Αυτή η δυνατότητα και ο
προορισµός είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων.
Η λογική συνέπεια του διαλόγου, που στηρίζεται στην αγάπη, στην ταπεινοφροσύνη
και στην πίστη, είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη των συνδιαλεγόµενων. Αυτή η
εµπιστοσύνη επιτρέπει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των ανθρώπων στην ονοµάτιση του
κόσµου και τη συνέπεια του λόγου -του έργου τους.
∆ιάλογος χωρίς ελπίδα δεν µπορεί να υπάρξει. Ελπίδα ότι οι άνθρωποι µπορούν να
γίνουν καλύτεροι και πληρέστεροι, όχι όµως µε την απλή αναµονή αλλά µε
προσπάθεια. Η προσδοκία της αλλαγής είναι η κινητήρια δύναµη του διαλόγου,
διαφορετικά είναι απλώς µια γραφειοκρατική διαδικασία.
Αποτέλεσµα της διαλογικής διαδικασίας είναι η κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη που
αντιλαµβάνεται

την

αδιαίρετη

αλληλεγγύη

του

κόσµου,

που

βλέπει

την

πραγµατικότητα ως εξελικτική πορεία, που δεν αποµονώνεται από τη δράση, ούτε
φοβάται τις συνέπειες των πράξεών της. Στόχος για εκείνον που διαθέτει κριτική
σκέψη είναι η αλλαγή, η αναµόρφωση της πραγµατικότητας που θα οδηγήσει στη
συνεχή διαδικασία της εξανθρώπισης των ανθρώπων. Μόνο ο διάλογος που απαιτεί
κριτικό στοχασµό δηµιουργεί αληθινό κριτικό στοχασµό.
Στην 4η επιστολή του ο Freire (2009) "προς εκείνους που τολµούν να διδάσκουν",
κάνει λόγο για τα ουσιαστικά προσόντα των προοδευτικών δασκάλων ώστε να
επιτελούν καλύτερα το έργο τους, που είναι ο αυθεντικός διάλογος που οδηγεί στην
απελευθέρωση.
Οι αρετές που πρέπει να έχει ένας προοδευτικός δάσκαλος είναι η "ταπεινοφροσύνη"
µε την οποία αντιµετωπίζει τους µαθητές/τριες, η αγάπη τόσο για τους µαθητές/τριες
του όσο και για τη διδασκαλία και η ανεκτικότητα. Ο ταπεινός δάσκαλος είναι πάντα
έτοιµος να διδάξει και να διδαχθεί. ∆εν οχυρώνεται στα όρια της δικής του αλήθειας.
Ακούει µε σεβασµό όλους όσους έρχονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από το πνευµατικό
τους επίπεδο. «Η ταπεινοφροσύνη ευδοκιµεί στην αβέβαιη σιγουριά αυτού που
γνωρίζει» (Freire, 2009: 145).
Η αγάπη από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι µαχητική αγάπη και εκδηλώνεται από
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δασκάλους που µάχονται και καταγγέλλουν. Μια αγάπη που προϋποθέτει θάρρος. Το
θάρρος για να εκπληρωθούν τα πολιτικά και παιδαγωγικά όνειρα του προοδευτικού
παιδαγωγού. Καθώς ο προοδευτικός εκπαιδευτικός κάνει πράξη µια εκπαίδευση που
διεγείρει κριτικά τη συνείδηση του µαθητή/ τριας έρχεται αντιµέτωπος µε τους
κοινωνικούς µύθους που επιβάλλονται από την ιδεολογία της κυρίαρχης εξουσίας.
Είναι λογικό να φοβάται, αλλά τιθασεύοντας το φόβο του, από αυτόν γεννιέται το
θάρρος του. Το θάρρος και η αγάπη για τους µαθητές/τριες τον κινητοποιούν να
αγωνιστεί πολιτικά για τη ριζική µεταµόρφωση αυτού του κόσµου.
Άλλη µια αρετή που πρέπει να διακρίνει τον προοδευτικό εκπαιδευτικό είναι η αρετή
της ανεκτικότητας. Μια αρετή που µας διδάσκει πώς να µαθαίνουµε από το
διαφορετικό αλλά και να το σεβόµαστε.
Η λήψη αποφάσεων από τον προοδευτικό εκπαιδευτικό είναι µια συµπεριφορά
απαραίτητη για τη µαθησιακή διαδικασία αλλά ταυτόχρονα µια δύσκολη διαδικασία
καθώς εµπεριέχει συµβιβασµό και προσεκτική αξιολόγηση. Η αποφασιστικότητα
προϋποθέτει αυτοπεποίθηση και σιγουριά που για να υπάρξουν χρειάζεται
επιστηµονική κατάρτιση, πολιτική σαφήνεια και ηθική ακεραιότητα.
Εξίσου σηµαντικό για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική πρακτική µε όλα τα παραπάνω
είναι η απόλαυση της ζωής και η δηµιουργία ενός ευτυχισµένου, χαρούµενου
σχολείου. Και αυτό θα επιτευχθεί µέσα από την καλλιέργεια της φαντασίας στη
σχολική τάξη. Μιας ελεύθερης φαντασίας που βοηθά την περιέργεια και την
επινοητικότητα και εµπλουτίζει την περιπέτεια στη διδασκαλία χωρίς την οποία δεν
υπάρχει η δηµιουργία. Μια φαντασία που οδηγεί σε εφικτά και ανέφικτα όνειρα, αλλά
ταυτόχρονα κινητοποιεί σε έναν αγώνα για την εκπλήρωση αυτών των ονείρων
(Freire, 2009).
Για να µπορέσει ο δηµοκρατικός εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει ιστορία αλλά και να
διαµορφωθεί εκ νέου από αυτήν χρειάζεται να έχει πλήρη γνώση του εαυτού του, της
τάξης του και του χώρου. Για να "διαβάσει" την τάξη του σαν να ήταν κείµενο και να
γνωρίσει τις κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος
των µαθητών/τριών του πρέπει να επιδοθεί µε όλες του τις αισθήσεις στην
παρατήρηση για να οδηγηθεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων, συµπερασµάτων όµως
που δεν θα έχουν το χαρακτήρα του βέβαιου αλλά θα υπόκεινται σε διαρκή ανάλυση
τόσο από τον ίδιο όσο και από τους µαθητές/τριες του. Κάνοντας διάλογο µε τους
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µαθητές/τριες του διορθώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που συνέλεξε
συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην κατανόηση από την τάξη του εαυτού της, η οποία µε
τη σειρά της παράγει νέα γνώση για τον εαυτό της (Freire, 2009).
Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές/τριες σε ένα
σχολείο δηµοκρατικό για µια κοινωνία δηµοκρατική;
Για να αλλάξει η κοινωνία µας χρειαζόµαστε ένα σχολείο όπου οι εκπαιδευτικοί θα
µιλούν στους µαθητές/ τριες και µε τους µαθητές/ τριες, θα τους ακούνε, διδάσκοντάς
τους ταυτόχρονα πώς να ακούνε και οι ίδιοι. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι
µαθητές/τριες έχουν το δικαίωµα του να έχουν φωνή. Για να βιώσουν πλήρως τη
δηµοκρατία τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές/τριες και να βοηθούν να
αναπτυχθεί, πρέπει να µιλούν, να εκφράζουν τη γνώµη τους, να διατυπώνουν τις
σκέψεις τους και να εµπλέκονται στον αγώνα για την υπεράσπιση αυτού του
δικαιώµατος χωρίς όµως να ξεπερνιούνται τα ηθικά όρια χωρίς τα οποία οδηγείται
κάποιος στον παραλογισµό (Freire, 2009).
Η σχέση µας µε τους µαθητές/τριες είναι ένας εν δυνάµει τρόπος για να αλλάξουµε τα
πράγµατα, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. ∆εν απαιτεί µόνο να τους
σεβόµαστε, απαιτεί επίσης να γνωρίζουµε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που
απαρτίζουν τον κόσµο τους καθώς και τις συνθήκες που τους διαµορφώνουν. Μόνο
γνωρίζοντας την πραγµατικότητα που βιώνουν οι µαθητές/τριες µας, αποκτούµε
πρόσβαση στον τρόπο σκέψης τους αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν
(Freire, 2009).
Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί και πρωτύτερα, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν
είναι αρωγός στο πλευρό του µαθητή για τον µετασχηµατισµό της πραγµατικότητας
αλλά αντίθετα συναινεί και συνεργεί στην προσαρµογή του µαθητή. Αυτό το
πετυχαίνει αφήνοντας τους µαθητές έξω από τη µαθησιακή διαδικασία, περιορίζοντάς
τους σε παθητικούς δέκτες και δίνοντάς τους ελάχιστες ευκαιρίες άσκησης αληθινού
διαλόγου. Αντί της κριτικής σκέψης προωθείται η αποµνηµόνευση/ εφαρµογή της
κατακερµατισµένης κατακτηθείσας γνώσης εκθέτοντας τους µαθητές/τριες σε
χαµηλού επιπέδου νοητικές λειτουργίες όπως φαίνεται από την έρευνα των
Ζαγουριανού, κ.ά. (2013) που µελέτησαν τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας των
τριών τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού. Αναλυτικότερα, από την έρευνα προέκυψε
πως οι ασκήσεις- δραστηριότητες που ζητούν από τον µαθητή/τρια να ανακαλέσει
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πληροφορίες ή γνώσεις, να τις κατανοήσει και να τις εφαρµόσει καλύπτουν το
83,48% των ασκήσεων. Συνεπώς, στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της ∆, Ε, και
Στ τάξης κυριαρχούν ασκήσεις – δραστηριότητες που αναπτύσσουν ή καλλιεργούν
νοητικές λειτουργίες που βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας της ταξινοµίας του
Bloom όπως Γνώση- Κατανόηση- Εφαρµογή. Μιας ταξινοµίας που θεωρεί τη γνώση
ως µετρήσιµο αντικείµενο, ακυρώνοντάς την έτσι ως κοινωνικό αγαθό. Ενώ αντίθετα
εξυπηρετεί τον έλεγχο και την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας
αλλά και την κατάταξη των µαθητών/τριών, αποκλείοντας κυρίως τις µη
προνοµιούχες οµάδες καθώς επιλέγει για την πανεπιστηµιακή αγορά και την
οικονοµικά ενεργή κοινωνική τάξη από τους ήδη επιλεγµένους.
Συνεπώς όπως προκύπτει και από την παραπάνω έρευνα, από τα βιβλία της Γλώσσας
του δηµοτικού σχολείου που αποτελούν το επίσηµο βιβλίο που νοµιµοποιεί τη γνώση
και την κουλτούρα της κυρίαρχης πολιτισµικά και ιδεολογικά οµάδας, σπανίζουν
δραστηριότητες που κατά τον Bloom βρίσκονται στην κορυφή της ταξινοµίας και
αναπτύσσουν ή καλλιεργούν νοητικές λειτουργίες όπως η ανάλυση, η σύνθεση και η
αξιολόγηση. ∆ραστηριότητες όπου προσφέρεται η δυνατότητα στο µαθητή να
αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης, εκτίµησης, συσχέτισης και σύνθεσης και
δραστηριότητες όπου του δίνεται η ευκαιρία να παράγει το δικό του προφορικό και
γραπτό κείµενο και να αµφισβητήσει ή να ανακατασκευάσει ιδεολογικά και
κοινωνικά µηνύµατα πάντα αλληλεπιδρώντας µε τους οµοίους του. Συγκεκριµένα, το
ποσοστό των ασκήσεων – δραστηριοτήτων που άπτονται σε αυτές τις κατηγορίες
είναι 16,52% ενώ οι δραστηριότητες που άπτονται στην κατηγορία της
«Αξιολόγησης» αποτελούν µόλις το (3,94%). ∆ραστηριότητες όπου ιδεολογικά και
κοινωνικά µηνύµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα αµφισβήτησης και
ανακατασκευής από τους µαθητές µε την ενεργή και διαµεσολαβητική συµµετοχή
τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κριτική-δηµιουργική τους σκέψη και
ενισχύοντας τον εποικοδοµητικό διάλογο µέσα από την κατάθεση σκέψεων και
συναισθηµάτων σε σχέση µ’ ένα θέµα, ώστε µέσα από ατοµικές και συλλογικές
διαδικασίες να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης τόσο µε τις εµπειρίες τους,
όσο και µε τις καταστάσεις, τις συνθήκες και τα δεδοµένα της καθηµερινής ζωής.
Η διδακτέα ύλη των σχολικών µαθηµάτων οργανώνεται µε βάση το µέσο µαθητή και
περιστρέφεται γύρω από το ιδεατό µοντέλο της αστικής ζωής περιφρονώντας τη ζωή,
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την κουλτούρα και τη γλώσσα των υπόλοιπων µαθητών/τριών. Κατά συνέπεια το
παιδί της µεσοαστικής τάξης βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς έρχεται σε επαφή
από το οικογενειακό του περιβάλλον µε ερεθίσµατα που τον εφοδιάζουν και τον
ενδυναµώνουν για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου.
Πιο συγκεκριµένα, το µάθηµα της Γλώσσας, ένα µάθηµα που καλύπτει εννιά
διδακτικές ώρες στο δηµοτικό σχολείο και αποσκοπεί σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της
δηµιουργικής σκέψης του µαθητή, αποτυγχάνει να φέρει το µαθητή στο προσκήνιο,
ενισχύοντάς τον ή ενθαρρύνοντάς τον να αυξήσει τις συνεισφορές του και
εµπλέκοντάς τον σε ένα γόνιµο διάλογο µέσω του οποίου θα γνωρίσει-κατανοήσει
την πραγµατικότητα, θα την αξιολογήσει και θα την µετασχηµατίσει.
Στο σηµείο αυτό πρέπει όλοι να αναρωτηθούµε: Τι σχολείο οραµατιζόµαστε; Ένα
ευτυχισµένο, χαρούµενο σχολείο, ένα σχολείο περιπέτεια που πάει µπροστά, που δεν
φοβάται να ριψοκινδυνέψει, που απορρίπτει τη στασιµότητα, που σκέφτεται, που
συµµετέχει, που δηµιουργεί, που µιλά, που αγαπά, που φαντάζεται, που αγκαλιάζει µε
πάθος και λέει ναι στη ζωή ή ένα σχολείο που σιωπά, ένα σχολείο που παραιτείται.
Ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί του έχουν παραιτηθεί µοιρολατρικά από τον αγώνα
τους και από την ιστορία. Που έχουν αποκηρύξει την αντιπαράθεση, απαραίτητη
προϋπόθεση της ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης, συντηρώντας έστω και άθελά
τους το υπάρχον στάτους κβο (Freire, 2009).
Αν θέλουµε το σχολείο να γίνει ένα σχολείο κριτικό και απελευθερωτικό, να γίνει µια
µελλοντική επαναστατικότητα, που θα σκοπεύει στη συνολική αλλαγή, πρέπει να µη
δεχόµαστε τίποτα ως "χρηστόν" και αναλλοίωτο και να περάσουµε σταδιακά στην
προβληµατίζουσα κριτική γνώση και σκέψη, µέσα από τον ουσιαστικό διάλογο. Αυτό
δε γίνεται µόνο του. Γίνεται µε πολλή δουλειά και πολλή µεγάλη υπευθυνότητα από
δασκάλους και µαθητές. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεπώς είναι η αγάπη και η
αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο. Όπως τονίζει ο Χέγκελ, πραγµατική αλληλεγγύη
προς τον καταπιεζόµενο σηµαίνει να αγωνίζεσαι στο πλευρό του για την αλλαγή της
αντικειµενικής πραγµατικότητας που τον κατάντησε να είναι ένα ον για κάποιον
άλλον (Freire, 1976).
Για να µπορέσει όµως να λάβει χώρα αυτή η µεταµόρφωση πρέπει ο/η εκπαιδευτικός
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να αξιοποιήσει τις συνεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές. Ο διάλογος, η αλληλεγγύη
και η συνειδητή συλλογική εργασία αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της
παιδαγωγικής σχέσης που είναι αναγκαίο να οικοδοµούν καθηµερινά οι παιδαγωγοί.
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να αντιλαµβάνεται τη δηµοκρατία ως κατευθυντήρια αρχή
η οποία πρέπει να διαπερνά κάθε µορφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Γρόλλιος,
2012).
«Επίσης, πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει ότι η µάθηση δεν µπορεί να
γίνεται κατανοητή ως µια πολιτικά ουδέτερη διαδικασία, ανεξάρτητη από τη
δηµοκρατία, η οποία συνδέεται άµεσα µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία
και την κοινωνική δικαιοσύνη» (Γρόλλιος, 2012). Για να µπορέσει ο εκπαιδευτικός να
συµβάλλει στον εξανθρωπισµό και στην απελευθέρωση των µαθητών του, πρέπει να
συνειδητοποιήσει τον πολιτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να κατανοήσει τον
δικό του ρόλο και συµβολή είτε στη συντήρηση του υπάρχοντος συστήµατος είτε
στην άσκηση µιας προβληµατίζουσας εκπαίδευσης. Μόνο µέσα από την ουσιαστική
µελέτη του ίδιου, τη συζήτηση, το διάλογο και την αυτοµόρφωση θα αποκτήσει γερή
γνώση της πραγµατικότητας και θα κατακτήσει τα θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης που
θα τον οδηγήσουν στην αυτόνοµη σκέψη και στη συνειδητή δράση. Για να αλλάξουµε
τον κόσµο πρέπει πρώτα να τον καταλάβουµε, έλεγε ο Μπρεχτ, εννοώντας πως
πρέπει να τον κατανοήσουµε στην πραγµατική του διάσταση και όχι να τον
διαβάζουµε µέσα από τη φενάκη της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Μόνο έτσι θα µετασχηµατιστεί η κοινωνία από µια κοινωνία που αναπαράγει τις
κοινωνικές ανισότητες σε µια αληθινή δηµοκρατική κοινωνία. Μόνο όταν το
εκπαιδευτικό σύστηµα αλλάξει ριζικά και µετασχηµατιστεί από ένα σύστηµα που
µεταφέρει αποσπασµατικές και κατακερµατισµένες γνώσεις, θεµελιώνοντας την
εξουσία της ισχυρής τάξης, σε έναν δηµοκρατικό θεσµό που απελευθερώνει και
αφυπνίζει. Που ενδυναµώνει τους µαθητές/τριες, ασκώντας την κριτική τους σκέψη
µέσω του διαλόγου και της έρευνας. Που εµπιστεύεται τους µαθητές/τριες
καθιστώντας τους δρώντα Υποκείµενα και όχι παθητικούς δέκτες. Υποκείµενα που
αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον εκπαιδευτικό µε σκοπό την
κατανόηση, ερµηνεία και µετασχηµατισµό της πραγµατικότητας. Σε τέτοιους
µαθητές/τριες θέλουµε να αφήσουµε τον κόσµο, µε την ελπίδα να τον κάνουν
καλύτερο, να τον απελευθερώσουν.
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Συνεπώς θέλουµε ένα σχολείο που δεν θα είναι ταξικό, που δεν θα διαιωνίζει τις
κοινωνικές ανισότητες, που δεν θα αφήνει απ’ έξω το πολιτισµικό κεφάλαιο των µη
κυρίαρχων οµάδων. Θέλουµε µαθητές/τριες που θα γνωρίζουν την κοινωνική τάξη
στην οποία ανήκουν και θα συµµετέχουν αργότερα στους ταξικούς αγώνες και στην
άρση της εκµετάλλευσης του καπιταλιστικού συστήµατος. Για να το επιτύχουµε αυτό
χρειάζεται ο προοδευτικός παιδαγωγός να εφοδιαστεί µε ταπεινοφροσύνη, στοργική
αγάπη, θάρρος, ανοχή, ικανότητα, αποφασιστικότητα, υποµονή- ανυποµονησία,
λεκτική φειδώ καθώς και µαχητικότητα. Μαχητικότητα για να προασπιστεί µαζί µε
τους συναδέλφους του τα δικαιώµατά του για την ελευθερία της γνώµης του, για
ελευθερία στη διδασκαλία, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για ετήσιες
εκπαιδευτικές άδειες µε αµοιβή για επιµόρφωση. «Οτιδήποτε µπορεί να γίνει µε
ικανότητα, αφοσίωση, σαφήνεια, επιµονή, οτιδήποτε ενισχύει τον αγώνα κατά των
δυνάµεων που είναι ενάντια στην αγάπη, κατά των δυνάµεων του εγωισµού και του
κακού, είναι εξίσου σηµαντικά» (Freire, 2009: 170).
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Περίληψη
Στο άρθρο µας εξετάζεται πώς το

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαµορφώνει

κοινωνικά υποκείµενα, που δοµούν την ταυτότητα τους µε βάση εθνικούς και
θρησκευτικούς προσδιορισµούς. Ειδικότερα, προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε την
ιστορικο-θρησκευτική προσέγγιση, όπως αυτή δοµείται και διαµορφώνεται µέσα στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται οι αντιστάσεις σε µια
άλλη µορφή εκπαίδευσης που µε διεθνιστικούς όρους θα συντελούσε στη διαµόρφωση
µιας υποκειµενικότητας, που θα βασιζόταν σε διεθνοποιηµένες αρχές πολιτικής
συνύπαρξης και ορισµού της ταυτότητας των υποκειµένων µε βάση εννοιολογήσεις για
την ένταξη τους σε µια δυναµική κοινότητα πολιτών. Εξετάζεται πώς στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα απορρίπτεται το πλαίσιο ενός ενεργού κοσµοπολιτισµού δηλαδή
δεν περιλαµβάνονται στα γνωστικά αντικείµενα αναφορές στην ιστορία του πολιτισµού
και την εξέλιξη των κοινωνιών δηλαδή δεν είναι στόχος η διεθνοποίηση αξιών στη
βάση διαµόρφωσης µιας ηθικής, που µε πολιτικούς όρους θα ενέτασσε τα υποκείµενα
σε ένα περιβάλλον αντίληψης της ύπαρξης τους σε συνάφεια µε τη ζωή των άλλων. Έτσι
στην έννοια «άλλος» το ελληνικό έθνος κράτος µε το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα
δεν συµπεριλαµβάνει ούτε τις µεταναστευτικές κοινότητες, που διαµορφώνουν µια νέα
κοινωνική πραγµατικότητα και φαίνεται να αδυνατεί να υιοθετήσει αρχές και θέσεις
ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού συστήµατος, που θα φυσικοποιεί και θα νοµιµοποιεί
διαδικασίες στο εκπαιδευτικό µοντέλο, που θα ενισχύουν τη σχηµατοποίηση της
υποκειµενικότητας των νέων µε κοινωνικούς και πολιτικούς όρους, όπου το «είναι»
και το «υπάρχειν» θα θεµελιώνονται σε αρχές αποδοχής των άλλων σε ένα κοινωνικά
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διευρυµένο σύστηµα νοηµατοδότησης της εκπαιδευτικής κουλτούρας.

Λέξεις- κλειδιά: ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, εθνικισµός, διεθνοποίηση αξιών,
εκπαιδευτική κουλτούρα

Η εισροή των µεταναστών ως µια νέα κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστηµα
Από το 1990 η Ελλάδα µέχρι και το 2008 λειτουργούσε ως χώρα υποδοχής
µεταναστών. Με βάση τις ανάγκες του νέου πληθυσµού των µεταναστευτικών
κοινοτήτων θα περίµενε κανείς ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα θα τροποποιούσε αρχές
και θέσεις, προκειµένου να εντάξει άτοµα µε διαφορετική κουλτούρα στο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Ένα ζήτηµα που σχετίζεται και µε την εκπαίδευση των
γηγενών σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, όπου το κοινωνικό υποκείµενο3 είτε
µετανάστης είτε γηγενής έπρεπε να προσαρµοστεί σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης,
ώστε η ένταξη στην εκπαίδευση να είναι µια δηµιουργική περίοδος, όπου οι
διαφορετικές υποκειµενικότητες4 θα συνέκλιναν στη διαµόρφωση µε πολιτικούς
όρους κοινωνικών υποκειµένων, όπου θα εκπληρωνόταν ως ατοµικός προσδιορισµός
η ικανοποίηση των επιδιώξεων των ατόµων και ως συλλογικό κοινωνικό σχέδιο η
αρµονική ένταξη γηγενών και µεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο
περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας.
Η εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται ότι ακολουθώντας τη γενικότερη µεταναστευτική
πολιτική δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της αρµονικής ένταξης των κοινωνικών
υποκειµένων στη νέα πολυπολιτισµική κατάσταση, κάτι που θα συνεπαγόταν ρήξη µε
το στενό εθνικό ορισµό της έννοιας πολίτης για το ελληνικό έθνος- κράτος. Μια
αλλαγή πολιτικής, που θα προωθούσε ένα πρόγραµµα ένταξης των µεταναστών στο
εκπαιδευτικό σύστηµα και ταυτόχρονα αποδοχής τους από τους γηγενείς, προϋπέθετε

3

Βλ. (Ενδεικτικά) Πώς ορίζουν τα ίδια τα υποκείµενα τη κατάσταση που βιώνουν µέσα στην

καθηµερινότητα τους µε αναφορές στα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία ζουν
και δηµιουργούν (Ellis & Flaherty, 1992).
4

Βλ. (Ενδεικτικά) Ορισµό της υποκειµενικότητας, πώς προσδιορίζεται και διαµορφώνεται

µέσα σε µεταµοντέρνες κοινωνίες (Besley & Peters, 2007; Tafarodi, 2013).
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µια αλλαγή-ρήξη σχετικά µε τα δικαιώµατα του πολίτη.
Στην περίπτωση αυτή ο µετανάστης ως κοινωνικό υποκείµενο θα έπρεπε να γίνει
δεκτός ως πολίτης του έθνους- κράτους, εποµένως θα έπρεπε να εφαρµοστεί µια
πολιτική δικαιωµάτων τέτοια ώστε να συµπεριλαµβάνει γηγενείς και µετανάστες σαν
ένα οµοιογενές σύνολο οι οποίοι να αντιπροσωπεύονται στο ελληνικό έθνος -κράτος
µε τους ίδιους όρους. Τελικά, φαίνεται ότι η συντηρητική πολιτική για τους
µετανάστες, µια πολιτική που θεµελιώθηκε σε µια λειτουργική διαχείριση
ακολουθήθηκε και από το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Παρατηρούµε ότι την περίοδο που εξετάζουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα ως προς τα
γνωστικά αντικείµενα δεν άλλαξε το περιεχόµενο και τη µορφή των µαθηµάτων.
Ειδικότερα, τα µαθήµατα που µας απασχολούν, Ιστορία και Θρησκευτικά,
παρέµειναν

στο

αναλυτικό

πρόγραµµα Πρωτοβάθµιας

και ∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης χωρίς να τροποποιηθεί το περιεχόµενο τους. Αν και στις δυο βαθµίδες
φοιτούν παιδιά διαφορετικών µεταναστευτικών κοινοτήτων παρέµεινε το εθνοκεντρικό µοντέλο εκπαίδευσης µε την προβολή της Ελληνικής Ιστορίας και των
Θρησκευτικών µε επικέντρωση στο ορθόδοξο θρησκευτικό δόγµα.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι η διαπολιτισµικότητα που προβλήθηκε ως
σύστηµα συνεκπαίδευσης γηγενών και µεταναστών δεν λειτούργησε στην οργάνωση
του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και στην καθηµερινότητα των κοινωνικών
υποκειµένων ως εκπαιδευόµενων στις τυπικές βαθµίδες εκπαίδευσης. Θεωρητικά,
στην εκπαιδευτική πολιτική προβλήθηκε η διαπολιτισµική εκπαίδευση αλλά στην
πράξη επιλέχθηκε µια επιφανειακή αντιµετώπιση του ζητήµατος µε την επιλεκτική
εφαρµογή της όχι στον κορµό λειτουργίας και οργάνωσης της εκπαίδευσης αλλά σε
µεµονωµένα προγράµµατα διαπολιτισµικής εξοικείωσης. ∆ηλαδή, πρόκειται για
προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο σχολικό περιβάλλον, που προβλήθηκαν
ως εκπαιδευτικές επιλογές ενίσχυσης των κοινωνικών υποκειµένων στη νέα
πολυπολιτισµική κατάσταση, στην ουσία τους όµως επρόκειτο για ασθενή
προγράµµατα συµµετοχικής δράσης µεταναστών και γηγενών, που µοιράζονταν
εµπειρίες στο πλαίσιο ενός προγράµµατος χωρίς να υπάρχει συνέχεια και διαθεµατική
και διεπιστηµονική αλληλεξάρτηση µε τον κύριο κορµό του προγράµµατος
εκπαίδευσης.
Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι επρόκειτο για την εκδήλωση «πανουργίας»
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του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπου ενέταξε µοντέλα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
µε βάση την πολιτική των δικαιωµάτων των µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα
αλλά µε τους δικούς του όρους, ώστε να διαφυλαχτεί ο εθνοκεντρισµός, ο
συντηρητισµός στις αρχές του εκπαιδευτικού συστήµατος για να έχουµε τελικά ένα
µοντέλο εκπαίδευσης, που δεν λαµβάνει υπόψη του τις κοινωνικές και πολιτιστικές
ανάγκες και επιλογές των µεταναστευτικών κοινοτήτων.
Ταυτόχρονα, αποστερεί τους γηγενείς από την εµπειρία της πολυπολιτισµικής
πραγµατικότητας. Μέσα σε αυτό το µοντέλο εκπαίδευσης οι Έλληνες, ως κυρίαρχη
οµάδα αισθάνθηκαν ενισχυµένοι σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που ήταν
αποκλειστικά σχεδιασµένο για τους ίδιους. Τα διαπολιτισµικά προγράµµατα στα
σχολεία τα θεώρησαν ως το διάλλειµα τους, δηλαδή ως χώρο που συναντούσαν τους
«άλλους» χωρίς όµως να κατανοούν την ιδιαιτερότητα άλλων κουλτούρων, χωρίς να
επηρεάζονται ως κοινωνικά υποκείµενα από την συνύπαρξη τους µε τους άλλους.
Αντίθετα, ενισχύθηκε το «εµείς» µιας κυρίαρχης συλλογικότητας παράλληλα µε το
«άλλοι» ως διαφορετικοί- κατώτεροι.
Αποτέλεσµα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής από το 1990 µέχρι και σήµερα είναι
ότι σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, που δοκιµάζεται και το πλαίσιο ηθικής και
ανθρωπισµού στην ελληνική κοινωνία αναπτύσσονται φαινόµενα ξενοφοβίας,
ρατσισµού και αποκλεισµού των «ξένων»5, ζήτηµα που σχετίζεται µε την ευρύτερη
πολιτική για τους µετανάστες αυτή τη περίοδο, που δεν δηµιουργήθηκαν
προϋποθέσεις µέσω µιας εκπαιδευτικής κουλτούρας για την αποδοχή τους, τη
λειτουργική ενσωµάτωση τους, την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους ως πολιτών
του ελληνικού κράτους.
Κοινωνική ταυτότητα και εκπαιδευτικό σύστηµα
Το κοινωνικό υποκείµενο διαµορφώνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µέσα
5

Βλ. (Ενδεικτικά) Συνθήκες όπου και µορφές συµβολικής βίας διαµορφώνουν µια

υποκειµενικότητα των ατόµων που την υφίστανται στην οποία ενσωµατώνεται η έννοια της
κατωτερότητας (Das, Kleinman, Ramphele & Reynolds, 2000).
Βλ. (Ενδεικτικά) Για την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα και ειδική αναφορά στις
απόψεις φοιτητών για το κόµµα της «Χρυσής Αυγής» που εντάσσεται στην άκρα δεξιά και
προβάλλει στο ιδεολογικό του πλαίσιο το ρατσισµό και την ξενοφοβία (Kalerante, 2013).
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σε ένα πλαίσιο εθνοκεντρισµού, που διαπερνά όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, µε
βάση δυο πυλώνες, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Η δοµή και το περιεχόµενο της
Ιστορίας συσχετίζουν την ατοµική ύπαρξη µε τη κοινωνική παρουσία δηλαδή, το
«ατοµικό είναι» µε τη «συλλογική ουσία». Ο εαυτός των ατόµων-µαθητών ορίζεται
µέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το άτοµο σταδιακά από την Προσχολική
έως την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση δηµιουργεί εννοιολογικούς και γλωσσολογικούς
κώδικες µέσα από αναφορές στην εθνική πολιτική συγκρότηση. Η έννοια του έθνους
των εθνικών επιτευγµάτων παρουσιάζεται µέσα στον κειµενικό λόγο των εγχειριδίων,
που διαµορφώνουν ενότητες γεγονότων, προβάλλοντας ρόλους ατόµων, λειτουργίες
συστηµάτων, σχέσεις κρατών, µέσα από µια δοµική αφήγηση της Ιστορίας των
γεγονότων και της εκτύλιξης της ίδιας της πορείας του ελληνικού έθνους.
Η Ιστορία που διδάσκεται στην Πρωτοβάθµια και στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
διαχωρίζεται σε τρεις περιόδους: α) Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, β) Ιστορία του
Βυζαντίου και γ) Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος. Ένα κοινό πλαίσιο ερµηνείας και
προσέγγισης της µε βάση την ανάλυση περιεχοµένου θα αναδείκνυε µια διαδικασία
επικέντρωσης στην Ελληνική Ιστορία, µέσα από µια αφήγηση που καταγράφει είτε
ως µυθοπλασία είτε ως πραγµατικότητα τα έργα των Ελλήνων, ως ιστορικών
δρώντων υποκειµένων, που αφιερώνουν την ατοµικότητα τους σε έναν αγώνα για την
προάσπιση της πατρίδος και την ανάδειξη του µεγαλείου της εντάσσοντας τις
ατοµικές πράξεις σε ένα συλλογικό σχέδιο προβολής του έθνους κράτους των
Ελλήνων και του ελληνικού πολιτισµού.
Το θέµα της επιλογής της ύλης για την Ιστορία συνδέεται µε µία αξιολόγηση
επικεντρωµένη σε ιστορικά πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα σε εθνικό και παγκόσµιο
επίπεδο. Έτσι, θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα περιεχόµενο ως αποτέλεσµα επιλογών
που προσδιορίζουν ένα σώµα πληροφοριών ή καταστάσεων που εκτιµάται ότι θα
πρέπει να καταγραφεί ως ιστορική µνήµη, ενώ αντίθετα ένα άλλο σώµα θα πρέπει να
αποσιωπηθεί, να παραλειφθεί, να ξεχαστεί. Με βάση αυτή την προσέγγιση η Ιστορία
εκφράζει την κυρίαρχη ιδεολογία κάθε περιόδου. Συγκροτεί τις θεσµικές ρυθµίσεις
και κειµενικές εκδοχές των «παραδειγµάτων»6, όπως η ανισότητα και ευρύτερες
ερµηνείες για τον ορισµό του έθνους, διαµορφώνοντας ηγεµονικούς ρόλους, που
6

Bλ. Μια συγκριτική µελέτη των σχολικών εγχειριδίων διαφόρων κρατών για το πώς

γράφεται η Ιστορία. Θέµα της έρευνας είναι το πώς κατασκευάζεται η Ιστορία (Ferro, 2010).
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αποδίδονται και σε συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις (Λιάκος, 2005; Κόκκινος, 2005;
Ανδρέου, 2008). Εποµένως, το θέµα της αλλαγής του περιεχοµένου της Ιστορίας
παραπέµπει σε διαφορετικές εκδοχές ανάγνωσης και ερµηνείας των ιστορικών
γεγονότων µε βάση τα οποία γίνεται µύηση σε ευρύτερα ιδεολογικά συστήµατα.
Οπότε µιλάµε για κατασκευή νοήµατος µε βάση την οποία δοµούνται και κοινωνικές
σχέσεις - ρόλοι και ταυτότητες (Mayer,2004).
Παρατηρούµε ότι αυτό το σύστηµα µελέτης της Ιστορίας δεν διαφοροποιήθηκε ούτε
µε την παρουσία των µεταναστών στα σχολεία. Μετανάστες µαθητές και γηγενείς
µαθητές µέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον περιορισµένων ευκαιριών δεν
µπορούν να έχουν την δυνατότητα διαφορετικών ιστορικών αφηγήσεων. Ιδιαίτερα, οι
µετανάστες µαθητές παρακολουθούν ως θεατές την εκτύλιξη ιστορικών συµβάντων,
που αφορούν µονοµερώς τους Έλληνες σε µια γραφή και δόµηση της Ιστορίας µε
κέντρο την συνύπαρξη διαφορετικών υποκειµένων που κοινό στοιχείο τους έχουν την
εθνική ταυτότητα.
Μέσα σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ο Έλληνας µαθητής αποστερείται
από τη µελέτη µιας διαφορετικής ανάγνωσης της Ιστορίας, που θα του δινόταν η
δυνατότητα να παρακολουθήσει την εκτύλιξη της ιστορίας του πολιτισµού των
ανθρώπων µε µια διεθνιστική οπτική επικοινωνίας των διαφορετικών πολιτισµών,
αναγνώρισης των λαών σε µια εκπαίδευση ειρήνης και ανθρωπισµού. Ταυτόχρονα και
οι µετανάστες µαθητές ως κοινωνικά υποκείµενα αισθάνονται περιθωριοποιηµένοι,
αποκλεισµένοι, καθώς το κυρίαρχο ελληνοκεντρικό µοντέλο τους αποκλείει ως
«άλλους». Η χώρα τους, η κουλτούρα τους, όχι µόνο δεν προβάλλεται αλλά
αποσιωπάται µε µία τακτική, ώστε οι µετανάστες ως «ξένοι» στην ελληνική
κοινότητα

να

στερούνται

ουσιαστικά

του

δικαιώµατος

µιας

πραγµατικής

εκπαίδευσης, που θα προϋπέθετε την αναγνώριση τους ως κοινωνικών και πολιτικών
υποκειµένων.
Και στις δυο οµάδες πληθυσµού, γηγενείς και µεταναστευτικές κοινότητες,
παρατηρούµε ότι διαµορφώνονται περιοριστικά, απορριπτικά σχήµατα, όπου η
υποκειµενικότητα7 δεν εµπεριέχει στοιχεία πολιτικής ηθικής και κοινωνικού

7

Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη σύνδεση υποκειµενικότητας και εκπαίδευσης µε έµφαση στο πώς

διαµορφώνεται η υποκειµενικότητα και πώς λειτουργεί ένα σύστηµα αποδοχών και
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ουµανισµού, διότι µια ατελής εκπαίδευση δεν θεµελιώνει πολιτικές αξίες εστιασµένες
σε κοσµο-πολιτισµικά προτάγµατα, που θα δηµιουργούσαν ένα νέο περιβάλλον στη
διαµόρφωση των κοινωνικών υποκειµένων µέσα σε διευρυµένες συλλογικότητες, που
θα απέρριπταν στενές εθνοκεντρικές προσεγγίσεις.
Παρατηρούµε ότι πρόκειται για επιλογές που θα κατευθύνουν και θα ρυθµίσουν τις
αρχές µιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα καθορίσει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
και ένα µοντέλο

κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης ατόµων µε βάση µια

επιλεγµένη και προσδιορισµένη διδακτική ύλη που καλύπτει συγκεκριµένες
γνωστικές ενότητες.

Πρόκειται για κείµενα στα οποία επαναλαµβάνεται η ίδια

οπτική, µια διαδικασία όπου ο προφορικός λόγος του διδάσκοντα, το γραπτό κείµενο
και η χρήση της τεχνολογίας, δηµιουργούν ένα περιβάλλον διαµόρφωσης εθνικής
συνείδησης.

Μια ανάλυση περιεχοµένου των γενικών στόχων και σκοπών της

εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται στο Σύνταγµα και στις επιµέρους εγκυκλίους8, θα
αναδείκνυε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής που
παρ’ όλες τις επιµέρους διαφοροποιήσεις ως αποτέλεσµα των διαφορετικών
κυβερνήσεων και πολιτικών επιλογών επικεντρώνεται στην έννοια του θρησκευτικού
ήθους και του πολιτικού στόχου για τη διαµόρφωση του Έλληνα πολίτη.
Το θρησκευτικό δόγµα ως έµµεσα επιβαλλόµενο σύστηµα σε αλλόθρησκους
Με µία σηµειολογική ανάλυση9 θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πρωτεύουσα θέση
του µαθήµατος των Θρησκευτικών φαίνεται από την κατάταξή του στο αναλυτικό
πρόγραµµα, και στον έλεγχο ή το αποδεικτικό των επιδόσεων του µαθητού, στην
πρώτη θέση, και µάλιστα µε τον τίτλο του δόγµατος «Ορθόδοξη Χριστιανική
Αγωγή».

Η επικέντρωση στο συγκεκριµένο µάθηµα για την εξυπηρέτηση του

απορρίψεων των επιλογών των ατόµων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Kenedi, 2006; Kwak,
2011).
8

Βλ. (Ενδεικτικά) Το Ελληνικό Σύνταγµα στο αρ. 16 παρ. 2 ορίζει µεταξύ των σκοπών της

παιδείας, η οποία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, και την ανάπτυξη της εθνικής και
θρησκευτικής συνείδησης των Ελληνοπαίδων.
9

Βλ. (Ενδεικτικά) Για ζητήµατα σηµειολογικής ανάλυσης περιεχοµένου, όπου ο συµβολικός

χαρακτήρας µέσω του λόγου ως γλωσσικού σηµείου της εικόνας διαµορφώνει ιδιωµατικές
εκφράσεις ανάλυσης και ερµηνείας (Chafe, 1970; Crow, 2010).
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γενικού εκπαιδευτικού στόχου της διαµόρφωσης του «χρηστού ήθους» συνδέεται και
µε τη γενικότερη πολιτική σύνδεση του ελληνικού κράτους µε την εκκλησία10. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το αρµόδιο Υπουργείο για τη διαµόρφωση και εφαρµογή της
εκπαιδευτικής

πολιτικής

φέρει

ταυτόχρονα

Θρησκευµάτων11, µία επιλογή που υποδηλώνει

και

τον

τίτλο

Υπουργείο

τον καθοριστικό ρόλο της

θρησκευτικής εξουσίας στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μια αναφορά
στην εκπαιδευτική ιστορία θα αναδείκνυε παρεµβάσεις της θρησκευτικής εξουσίας
στο θέµα της µορφής της γλώσσας, της εµφάνισης των µαθητών, της δοµής της ύλης
των βιβλίων, της επιλογής των εκπαιδευτικών. Είναι συνήθης η τακτική αξιολόγησης
νοµοσχεδίων και αντίστοιχης παρέµβασης για τη διαµόρφωση εκπαιδευτικών νόµων.
Ανάλογα µε τις σχέσεις που διαµορφώνει η εκκλησιαστική εξουσία µε την εκάστοτε
κυβέρνηση είναι και η ένταση της παρέµβασης. Σε αυτό το σηµείο δεν θα πρέπει να
γενικεύεται ότι µια συντηρητική κυβέρνηση έχει στενότερες σχέσεις µε τη
θρησκευτική εξουσία από ότι µια προοδευτικότερη ή αριστερότερη κυβέρνηση.
Τέτοιες ερµηνείες φαίνεται µάλλον να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες παρά να
αναδεικνύουν το ειδικό βάρος προσώπων και καταστάσεων στην πολιτική. Αν το ένα
κοµµάτι είναι η αναφορά στο µάθηµα των Θρησκευτικών και το αντίστοιχο
περιεχόµενο, το άλλο που παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η διαµόρφωση
του εκπαιδευτικού χώρου-περιβάλλοντος που ενισχύει µέσω συµβόλων την τυπική
σύνδεση θρησκείας- εκπαίδευσης- µαθητή, δηλαδή το σύνολο των συµβόλων στο
µικρόκοσµο της τάξης, όπως εικόνες, σταυρός και γενικότερα ζωγραφικά µοτίβα ή
κείµενα που παραπέµπουν σε θρησκευτικό περιεχόµενο και αντιπροσωπεύουν την

10

Το σύστηµα σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας στηρίζεται στο άρθρο 13 του Ελληνικού

Συντάγµατος που καθιερώνει τη θρησκευτική ελευθερία την οποία απολαµβάνουν όλοι όσοι
βρίσκονται στην Ελλάδα και στο άρθρο 3, το οποίο όπως και αν ερµηνευτεί µε τη λέξη
θρησκεία γίνεται αναφορά στην Ανατολική Ορθόδοξη Θρησκεία.
Βλ. (Ενδεικτικά) Ειδικότερα θέµατα για το ρόλο της εκκλησίας στην ελληνική πολιτεία και
της ιστορικής προοπτικής των σχέσεων (∆ηµητρακόπουλος 2001; Μανιτάκης 2000)
11

Πρβλ. Με την αλλαγή του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας δεν αλλάζει ο θρησκευτικός

χαρακτήρας. Ειδικότερα, στις 7 Οκτωβρίου 2009 µε την απόφαση 2876/7.10.2009 του
Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
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επιτελεστικότητα (performative). Ταυτόχρονα, περνώντας από το µικρο-επίπεδο της
τάξης στο γενικότερο σχολικό περιβάλλον έχουµε τις τελετουργίες, όπως την
καθηµερινή προσευχή, τον εκκλησιασµό, τον αγιασµό, τις θρησκευτικές αργίες που
άµεσα ταυτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε την αναγνώριση της θρησκείας και
τη νοµιµοποίησή της στην εκπαιδευτική κοινότητα και κύρια στον κόσµο των
µαθητών. Αναφερόµαστε στην κοινωνική λειτουργία του τελετουργικού, όπου
επιδιώκεται να καθιερωθεί ή να νοµιµοποιηθεί ένα αυθαίρετο συµβάν το οποίο όµως
θα παραγνωριστεί ως αυθαίρετο και θα αναγνωριστεί ως νόµιµο. Το µείζον θέµα στις
τελετές είναι η ενοποίηση οµάδων, ταυτόχρονα µε µία διάκριση των άλλων που
παραµένει ένα «κρυφό σύνολο» σε σχέση µε το οποίο προσδιορίζεται η «κυρίαρχη»
οµάδα12.
Παρατηρούµε ότι αγνοείται η υποκειµενικότητα των µεταναστευτικών κοινοτήτων αν
και εντάσσονται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, η παρουσία τους είναι τυπική και
ο φόβος της απόρριψης τους αποτρέπει από το να εκφράσουν τις θρησκευτικές τους
απόψεις. Άλλωστε, γενικότερα το ελληνικό έθνος-κράτος έχει επικεντρωθεί στην
ενίσχυση του ορθόδοξου χριστιανικού δόγµατος και δεν έχει επιτρέψει στους
αλλόθρησκους µουσουλµάνους πολίτες να εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα σε ναούς (τζαµιά).
Το παράδειγµα της πολιτικής των προθέσεων στα Θρησκευτικά και την Ιστορία
Στο σηµείο αυτό θα διερευνήσουµε πρόσφατες απόπειρες µεταρρύθµισης του
εκπαιδευτικού συστήµατος, µια επιβολή αρχών και θέσεων που συνδέονται µε τους
γενικότερους ευρωπαϊκούς στόχους για την οργάνωση κοινωνιών µε έµφαση στα
ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, όπου

το άτοµο εκπαιδεύεται και τα όποια

σύµβολα, θρησκευτικά ή εθνικά, θεωρούνται ότι συνδέονται µε πολιτική ενίσχυσης
των ανισοτήτων, διάκρισης και περιθωριοποίησης των ατόµων.
Με βάση την θρησκευτική ελευθερία13 και το σεβασµό των δικαιωµάτων των
12

Μία γενική αναφορά στο θέµα των τελετών, ως τελετών καθιέρωσης ή νοµιµοποίησης

(Bourdieu, 1999).
13

Ενδεικτικά) Βλ. 1.Συνταγµατική διάταξη «Περί θρησκευτικής ελευθερίας» (αρθ. 13, παρ.

1), « Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».
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µειονοτήτων εκδόθηκε η

εγκύκλιος που απαλλάσσει ετερόδοξους ή άθρησκους

µαθητές από τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Ειδικότερα, για τη
διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, αναλυτικές εγκύκλιοι δίνουν στους
µαθητές το δικαίωµα απαλλαγής. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε βάση τις τελευταίες
εγκυκλίους άρχισε ένας προβληµατισµός και για το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Για πρώτη φορά ίσως, τέθηκαν ζητήµατα για ένα πιο ευέλικτο περιεχόµενο, ώστε το
µάθηµα να µην έχει τη µορφή κατήχησης αλλά να αναφέρεται σε πολιτιστικά και
πολιτικά στοιχεία της ορθοδοξίας, όπως και θέµατα σχετικά µε την προάσπιση του
περιβάλλοντος, της κτίσεως και την ενότητα του σύµπαντος (Κονιδάρης, 2008).
Όπως φαίνεται η οπτική αυτή επικεντρώνεται στη διατήρηση του µαθήµατος των
Θρησκευτικών, ως µαθήµατος που παραπέµπει στη διδασκαλία θεµατογραφίας
σύµφωνης µε το ορθόδοξο χριστιανικό δόγµα. Πρόκειται για µια έντεχνη µορφική
εσωτερική αναδιάρθρωση του περιεχοµένου που ίσως απέβλεπε στην εκτόνωση
αιτηµάτων για την κατάργηση του µαθήµατος.
Παράλληλα τέθηκαν τρία ζητήµατα. Το πρώτο σχετίζεται µε την παραχώρηση
δικαιώµατος επιλογής γνωστικών αντικειµένων από τους εφήβους. Το δεύτερο,
σχετίζεται µε ένα γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων πολιτείας – εκκλησίας. Το τρίτο,
ανοίγει ένα ζήτηµα για το τι θα γίνει αν ένα παρόµοιο πρόβληµα σε σχέση µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα προκύψει µε την εκτίµηση ότι η διδασκόµενη Ιστορία είναι
εθνικιστική και πολλές φορές σε διάφορες ενότητές της προσβάλλει τα δικαιώµατα
των µεταναστευτικών κοινοτήτων.
∆εν θα ασχοληθούµε στο άρθρο µας µε το αν οι µαθητές έκαναν χρήση αυτών των
2. Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (αρθ. 9 )«επιβάλλεται η απαλλαγή των
ετεροθρήσκων µαθητών από την παρακολούθηση του µαθήµατος, χωρίς η απαλλαγή αυτή να
συνοδεύεται από οιαδήποτε επαχθή προϋπόθεση (όπως, π.χ. η απαίτηση αποκάλυψης των
πραγµατικών θρησκευτικών πεποιθήσεων της Ελλάδας».
3.Oικοµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (αρθ. 18) «Κάθε άτοµο έχει το
δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωµα αυτό
περιλαµβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η
ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, µόνος ή
µαζί µε άλλους, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε την διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και µε την
τέλεση θρησκευτικών τελετών»(Χριστόπουλος,1999).
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διατάξεων ή το αν στιγµατίζεται ο µαθητής ο οποίος δεν επιλέγει το συγκεκριµένο
µάθηµα.

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι τα ποσοστά των µαθητών που δεν

παρακολουθούν τα Θρησκευτικά είναι περιορισµένα, ελάχιστα πάνω από τον
προηγούµενο αριθµό των µαθητών που δεν παρακολουθούσαν, διότι δήλωναν ότι
ήταν Καθολικοί ή Ιαχωβάδες14. Θέµα προς διερεύνηση είναι ότι ο µεγάλος αριθµός
των µεταναστών που είναι αλλόθρησκοι, δεν επέλεξαν να διαφοροποιηθούν από την
πλειοψηφία των ορθόδοξων χριστιανών µαθητών. Το ερώτηµα που παραµένει είναι:
σε ποιες δοµές εντάσσονται οι µετανάστες, τι δυνατότητες τους δίνει το σύστηµα να
εκφραστούν ως κοινωνικά υποκείµενα. Μήπως τελικά µία διαφοροποίησή τους θα
δηµιουργούσε ένα ακόµη πεδίο κοινωνικής απόρριψης και περιθωριοποίησης;
Το θέµα της επιλογής φαίνεται να είναι σύνθετο, καθώς η επιλογή του να διαλέξεις
ένα θρησκευτικό δόγµα ή να είσαι αγνωστικιστής, σχετίζεται µε τις κοινωνικές και
εκπαιδευτικές δυνατότητες που δίνει το ίδιο το σύστηµα, ορίζοντας ταυτόχρονα την
υποκειµενικότητα µε πολιτικούς όρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώρες που
υπάρχει έντονη θρησκευτική συνείδηση ο διάλογος επικεντρώθηκε σε ένα σύνολο
διατάξεων για τη διδασκαλία του µαθήµατος, ενώ δεν έγινε ουσιαστική αναφορά στο
περιβάλλον του σχολείου, δηλαδή στα σύµβολα, που από θρησκευτικά σύµβολα
ανάλογα µε την ιδεολογική βαρύτητα προβλήθηκαν ως σύµβολα της πολιτισµικής
παράδοσης, ώστε έντεχνα να αναιρεθεί και η ίδια η νοµοθεσία. Στο σηµείο αυτό είναι
αξιοσηµείωτη η διαδικασία απάλειψης του ιδεολογικού περιεχοµένου των εθνικών
και θρησκευτικών συµβόλων µε µια κατηγοριοποίησή τους στα στοιχεία της
παράδοσης, η οποία αναδεικνύεται σε ενοποιητικό παράγοντα. Θα περίµενε κανείς
ότι η εκπαιδευτική πολιτική τουλάχιστον για τα Θρησκευτικά θα διαµορφωνόταν σε
ένα διαφορετικό πλαίσιο µετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το σοσιαλιστικό
κόµµα, όµως όπως απεδείχθη οι δεσµοί µε την εκκλησιαστική εξουσία είναι
ισχυρότεροι, ώστε η εκπαίδευση να µην αποδεσµεύεται τελικά από τις
εκκλησιαστικές επιταγές παραβαίνοντας συνταγµατικές αρχές και γενικότερες αρχές
για τα δικαιώµατα των πολιτών, όπως εγγράφονται στην παγκοσµιοποιηµένη

14

Αναφερόµαστε σε στοιχεία που προέκυψαν από διερευνητική µελέτη σε σχολεία

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής.

468

κουλτούρα των δικαιωµάτων15.
Ανάλογο είναι και το ζήτηµα του περιεχοµένου των εγχειριδίων για τη διδασκαλία
της Ιστορίας στα σχολεία. Το πρόβληµα δεν είναι νέο, η εκπαιδευτική ιστορία έχει
καταγράψει σειρά µεταρρυθµίσεων ή αναπροσαρµογών που στόχο είχαν να
προβάλλουν, σε διαφορετικές περιόδους, µία µορφή Ιστορίας συνυφασµένη µε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο16. Το εθνικό πρότυπο µε διαφορετική βαρύτητα επηρέαζε και
ρύθµιζε τη συγγραφή της Ιστορίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περίοδοι, όπου
διανοούµενοι µε διαφορετικές σπουδές πρόβαλλαν αιτήµατα για τη συγγραφή
βιβλίων Ιστορίας, όπου θα αναλύεται και η παγκόσµια κατάσταση, έτσι το εθνικό µε
το παγκόσµιο θα αλληλοσχετίζονταν, προκειµένου να εκφράσουν ευρύτερες
ιδεολογικές θέσεις17.
Ως µελέτη περίπτωσης µπορεί να θεωρηθεί η πρόσφατη προσπάθεια συγγραφής της
Ιστορίας της Στ΄ δηµοτικού, όπου επιχειρήθηκε εφαρµογή ενός µοντέλου ανάγνωσης
της Ιστορίας µε απαλοιφή στοιχείων που θα ενίσχυαν διχοτοµικά σχήµατα εχθρώνσυµµάχων18, µέσω και των περιορισµένων αφηγήσεων συµβάντων που θα
15

Με τον όρο παγκοσµιοποιηµένη κουλτούρα αναφερόµαστε σε σύνολο κανόνων που

εµπεριέχουν παγκοσµιοποιηµένες αξίες και δηµιουργούν ένα τυπικό ή άτυπο δίκαιο.
16

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Έρευνα, που διενήργησε το Τµήµα Φιλοσοφίας και

Παιδαγωγικής του Α.Π. Θεσσαλονίκης µε θέµα τις απόψεις των µαθητών σχετικά µε τα
σχολικά βιβλία Ιστορίας και τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας. Στην Έρευνα πήραν µέρος
µαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου, σε τρεις περιοχές του Ν. Θεσσαλίας. Από τα συµπεράσµατα
πρέπει να αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις των µαθητών ότι στα εγχειρίδια Ιστορίας υπάρχουν
ανακρίβειες και ρατσιστικά σχόλια. Το θέµα σχετίζεται µε την παρατήρηση ότι το µάθηµα
εξυπηρετεί προπαγανδιστικούς στόχους, στοχευµένα αποπροσανατολίζει και δηµιουργεί
στρεβλή εικόνα για το παρελθόν και γενικά έκφραση επιφυλαχτικότητας και δυσπιστίας για
τα γεγονότα που παραθέτονται στα βιβλία Ιστορίας. Βλ. Η Έρευνα στο: περ. Νέα Παιδεία, τχ.
Ιούνιος 2010.
17

Πρβλ. Ως αντιπροσωπευτικό βιβλίο αυτής της οπτικής µπορεί να θεωρηθεί το σχολικό

βιβλίο Ιστορίας, που εκδόθηκε στη Γαλλία το 1963 και είχε τίτλο, «ο Σύγχρονος Κόσµος,
Ιστορία και Πολιτισµοί» που απευθυνόταν στην τελευταία τάξη του γαλλικού Λυκείου
(Baille, Braudel & Philippe, 1963).
18

Πρβλ. Προτείνεται ως «Εναλλακτικό Εκπαιδευτικό Υλικό για τη ∆ιδασκαλία της Νεότερης

Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ένα τετράτοµο έργο το οποίο εξέδωσε το
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προκαλούσαν συναισθηµατικές αντιδράσεις. Επρόκειτο για ένα εγχείρηµα, που αν και
δεν έγινε σχολικό εγχειρίδιο, άνοιξε ένα διάλογο για το θέµα της συγγραφής της
Ιστορίας. Το γεγονός ότι στην κυβέρνηση ήταν η συντηρητική παράταξη και οι
αντιδράσεις από το ευρύτερο πολιτικό φάσµα και τις εκκλησιαστικές αρχές ενισχύει
το επιχείρηµα µας για τη συνθετότητα του ζητήµατος που φαίνεται να

µην

ερµηνεύεται µε τις κλασσικές πολιτικές ταυτίσεις και οροθετήσεις.
Προσπαθώντας να περιγράψει κανείς τη σηµερινή κατάσταση διαπιστώνει από τη µία
ένα πάθος για τη συντήρηση του εθνικού παρελθόντος µε ταυτόχρονη προβολή της
έννοιας ελληνικό έθνος-κράτος. Επίσης αναδύεται και µία τάση γραφής της Ιστορίας
µε

βάση

το

cosmopolitan

memory,

ώστε

να

προβληθούν

ενότητες

παγκοσµιοποιηµένου πολιτισµού που να παρουσιάζουν την πρόοδο µέσα σε ένα
µεταβαλλόµενο σύστηµα, όπου άνθρωποι και κοινωνίες διαµορφώνονται και
αναπροσαρµόζονται (Todorov, 2003).

Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για δύο

διαφορετικές εκδοχές συγγραφής της Ιστορίας.
Η πρώτη χαρακτηρίζεται από το πάθος της εθνικής µνήµης, επικεντρώνεται σε
γεγονότα που καθόρισαν την τύχη του ελληνικού κράτους διατηρώντας στη µνήµη
µια διχοτοµική εκδοχή για συµµάχους και εχθρούς. Ως παράδειγµα δεν εµπεριέχει
µόνο την κειµενική εκδοχή της Ιστορίας, ως αναπαραγωγή και προβολή γεγονότων
του παρελθόντος, αλλά εστιάζεται και στο µέλλον συντηρώντας µέσω της µνήµης
πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις. Παρατηρούµε, ως προς το περιεχόµενο ότι το
ένα χαρακτηριστικό είναι η προβολή του έθνους-κράτους, το άλλο είναι η
συντηρητική οπτική απόκρυψης της δράσης των «άλλων» -κατώτερων κοινωνικών
στρωµάτων, γυναικών19, οµάδων µε τη µορφή κοινωνικών κινηµάτων- και
ταυτόχρονα απουσιάζει η διερεύνηση καταστάσεων και η πολυπαραγοντική

αποκαλούµενο και εδρεύον στην Θεσσαλονίκη «Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και τη
Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολικής Ευρώπη» (C.D.R.SE.E.).
19

Βλ. (Ενδεικτικά) Πώς φυσικοποιούνται και νοµιµοποιούνται καταστάσεις ανισότητας µέσα

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε «εγγραφή» της κατωτερότητας στην υποκειµενικότητα των
γυναικών. (Bondi, Avis, Bankey & Bingley, 2002).
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προσέγγιση20. Έτσι ακυρώνεται η διαθεµατικότητα και η διεπιστηµονικότητα, καθώς
φαίνεται να οργανώνεται ένα ιστορικό περιεχόµενο ως ύλη εξαιρετικά περιορισµένο
και κλειστό.
Αν αυτή είναι η «δογµατική» εκδοχή της Ιστορίας, η δεύτερη µορφή Ιστορίας στην
οποία αναφερθήκαµε, η Ιστορία ως ανοιχτές ενότητες σε ένα παγκόσµιο επίπεδο
αλληλοσυσχέτισης -πολιτισµών, ιδεολογιών, πολιτικών συστηµάτων και πολιτώνπροκρίνει µια πολυεπίπεδη διερεύνηση όπου η έννοια του έθνους-κράτους φαίνεται
να υποχωρεί µπροστά σε ένα διευρυµένο επίπεδο ιστορικής µνήµης όπου τελικά το τι
θα επιλεγεί ως ύλη καθορίζεται

από αυτό που θα οριστεί ως σηµαντικό και

αξιοσηµείωτο µέσα από ένα πλήθος πληροφοριών σε ένα διευρυµένο terrain of
memory21. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή και τα ίδια τα άτοµα εµπεριέχονται στα
ιστορικά συµβάντα διαµορφώνοντας δικούς τους όρους ανάλογα µε το πόσο ανοιχτό
είναι το σύστηµα των επιλογών στην καταγραφή αυτής της ιστορικής µνήµης.
Η έννοια του κοσµοπολιτισµού ως πρόταση στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής
πολιτικής
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ειδικά αυτή την περίοδο που επικεντρωνόµαστε στο θέµα
της οικονοµικής κρίσης22, της κρίσης αξιών, της έλλειψη εµπιστοσύνης σε θεσµούς
πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και διοικητικούς, το θέµα της θρησκείας και

20

Πρβλ. Ο Ζιν(2007) στο βιβλίο του για την Ιστορία των ΗΠΑ, αναφέρεται στην ιστορία των

ηττηµένων, στις σφαγές των ιθαγενών, στα κοινωνικά κινήµατα και στους αγώνες των
µαύρων.
21

Πρβλ. Ενδιαφέρουσες εργασίες που πραγµατοποιούνται σε ειδικούς τοµείς για τα ζητήµατα

της συλλογικής µνήµης που δηµιουργούν προβληµατισµούς για τη σχέση Ιστορίας και
συλλογικής µνήµης. ( Halbawchs, 1992; Olick, 2008: 47-58 ; Young, 1997:24 -29; Misztal,
2003; Misztal, 2005).
Πρβλ. Την αντίθεση ανάµεσα στη συλλογική µνήµη σε µια παγκοσµιοποιηµένη πολιτική
εξάλειψης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων (Gupta, 2005).
22

Βλ. (Ενδεικτικά) Για τα αίτια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα και τις συνέπειες

(Dove, 2011; Mitsopoulos & Pelagidis, 2012).
Βλ. (Ενδεικτικά) Γενικότερη για την οικονοµική κρίση (Allen, 2013; Krugman, 2009).
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των εθνικών συµβόλων23 που επανασυνδέεται, προκειµένου να υπερκεράσει το
επιχείρηµα της απαλοιφής θρησκευτικών και εθνικών προσδιορισµών µε βάση το
πρόταγµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή των ευέλικτων µορφών εκπαίδευσης για
την αγορά εργασίας, προκρίνοντας τους δύο παραδοσιακούς πόλους εθνικό και
θρησκευτικό ως αξιακό µοντέλο που θα συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή24. Έτσι
το θέµα µετατοπίζεται σε µία διαµάχη ανάµεσα στη φετιχοποίηση παραδόσεων -όπου
εντάσσονται θρησκευτικά και εθνικά σύµβολα- και στη φετιχοποίηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ειδικά για τους µετανάστες φαίνεται ότι µια διαφορετική ανάγνωση της πρόσφατης
νοµοθεσίας για την παροχή της ιθαγένειας

υπονοεί την αποσύνδεση από τις

παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας των µεταναστών, µε την έµφαση στους κανόνες
του ελληνικού κράτους µε έµµεση απαίτηση νοµιµοφροσύνης προς το ελληνικό
έθνος. Το θέµα των δικαιωµάτων των µεταναστών περιορίζεται στην περιγραφή των
λειτουργικών δοµικών σχέσεων των µεταναστών µε τους θεσµούς25.
Αν λάβουµε υπόψη µας ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν προβλέπεται η
διδασκαλία της γλώσσας των µεταναστευτικών κοινοτήτων, κατανοούµε ότι
οργανώνεται ένα σύστηµα, όπου η έννοια πολίτης εµπεριέχει µία ιστορική συνέχεια
που προσδιορίζεται µε τη διδασκαλία της Ιστορίας, µία ηθική εννοιολόγηση που
ταυτίζει την έννοια ηθικό µε τις θρησκευτικές αξίες του συγκεκριµένου δόγµατος της
ανατολικής ορθόδοξης θρησκείας και όλα αυτά ενταγµένα σε ένα αντίστοιχο

23

Βλ. (Ενδεικτικά) Για την έννοια του εθνικού συµβόλου στην Ιστορία και στη συσχέτιση µε

το έθνος-κράτος µέσα από δυναµικούς προσδιορισµούς, που διαφοροποιούνται µε βάση τις
πολιτικές και πολιτισµικές συγκυρίες (Fuglestad, 2005).
24

Βλ. (Ενδεικτικά) Για τις πολιτικές διαµόρφωσης εθνικής ταυτότητας, που δηµιουργούν

προϋποθέσεις κοινωνικής συνύπαρξης και συνοχής (Uslaner, 2012).
25

Βλ. (Ενδεικτικά) Για την εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε τους µετανάστες,

µε έµφαση στις πολιτικές περιορισµού των δικαιωµάτων, ώστε να

γίνεται λόγος για

οπισθοδροµήσεις και αναντιστοιχίες συγκριτικά µε την ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία
(Ζάχου & Καλεράντε, 2007; Ζάχου & Καλεράντε, 2010; Παύλου, 2004; Συλλογικό έργο,
2007; Χριστόπουλος, 1997).
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γλωσσικό πλαίσιο26 που διαµορφώνει ενοποιητικές κατηγορίες και ταυτόχρονα
αποκλεισµούς µε βάση την ένταξη σε µία κουλτούρα προσδιορισµένη ως αποδεκτή
από το κυρίαρχο εθνικό σώµα. Οι µαθητές από τις µεταναστευτικές κοινότητες
φαίνεται να παρακολουθούν σε ένα προκαθορισµένο σενάριο τους πρωταγωνιστές, το
εθνικό σύνολο.
Το θέµα της ετοιµότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος

να ανταποκριθεί

τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές αρχές για µία ενιαία εκπαίδευση που να απαλείφει
διακρίσεις και να µειώνει τις ανισότητες, προϋποθέτει

µια µετατόπιση του

ενδιαφέροντος από τα υλικά αγαθά στην εξασφάλιση της δηµοκρατικής λειτουργίας
των συστηµάτων, ώστε τα άτοµα να αισθάνονται ασφαλή για να µπορούν να
εκφραστούν και να δηµιουργήσουν, ως κοινωνικά και πολιτικά δρώντα υποκείµενα.
Η επικέντρωση βρίσκεται σε ένα εκπαιδευτικό µοντέλο που θα ενισχύει τη λειτουργία
των δηµοκρατικών θεσµών, θα προάγει τη συνεργασία, δηµιουργώντας ένα
περιβάλλον αποδοχής της διαφορετικότητας (Iglehart, 2006, Iglehart & Welzel,
2003). Εποµένως, η όποια µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σχετίζεται
µε το επίπεδο του οικονοµικού εκσυγχρονισµού (economic modernization) και της
κοινωνικής ευηµερίας (social prosperity). Αυτή την περίοδο η Ελλάδα, ως λιγότερο
αναπτυγµένη οικονοµικά χώρα φαίνεται να δείχνει λιγότερη ανεκτικότητα στους
άλλους. Η µετάβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε ορθολογικοποιηµένες δοµές
που θα αναµορφώσουν το περιεχόµενο της Ιστορίας και θα επανεξετάσουν την
υποχρεωτικότητα ή όχι των Θρησκευτικών µε τα αντίστοιχα σύµβολα προϋποθέτει
την επανεξέταση συστηµάτων και έξω από το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Το περιεχόµενο της διδασκόµενης Ιστορίας επανεξετάζει ρητά ή υπόρρητα το θέµα
της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Με βάση αυτή την οπτική θα
πρέπει να συζητηθεί το θέµα του κοσµοπολιτισµού (Cheah & Robbins, 1996) µε την
έννοια ότι εάν µιλούµε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ευθυγραµµισµένο µε τις αρχές
του κοσµοπολιτισµού, παράγοντες όπως η παγκόσµια δικαιοσύνη (Τan, 2004), η
ισότητα, η απάλειψη ιδεολογικών σχηµάτων -που ενισχύουν την αντιπαλότητα
26

Βλ. (Ενδεικτικά) Για το γλωσσικό κώδικα ως επικοινωνιακό µέσο, που συνδέεται µε την

κουλτούρα ενός κοινωνικού συστήµατος και συµβάλλει στην αναπαραγωγή της εθνικής
ταυτότητας, η οποία περιλαµβάνει ιστορικές παραδόσεις και θρησκευτικά πρότυπα.
(Fishman, 1972; Omoniyi, 2011).
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(Hutchinson, 2005), την εχθρότητα, τη δηµιουργία

κατώτερων κρατών µε

πολιτισµικά ή ευρύτερα κριτήρια (He, 2005)- µελετώνται και διαµορφώνουν ένα
σύνολο κριτηρίων για την ανάγνωση της Ιστορίας και τη διαµόρφωση της ύλης που
θα διδαχθεί.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλεκτική αξιοποίηση αρχών του κοσµοπολιτισµού σε
ένα σύστηµα, όπου η εθνικιστικού τύπου εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να
εντάσσει και ευρύτερες πολιτισµικές αξίες27. Παρατηρείται ότι µια συζήτηση για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι µια διεκπεραιωτική τεχνική διαδικασία εµπλουτισµού
του εκπαιδευτικού προγράµµατος, διότι δεν παραβλέπεται η γενική θεµελίωση του
προγράµµατος σε εθνικές διχαστικές αξίες.

Το παραπάνω σύστηµα φαίνεται να

κερδίζει έδαφος την τελευταία δεκαετία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ως µια
ιδιότυπη πολιτική συγκερασµού του εθνικού µε το παγκόσµιο. Εκφράζει την
αναγκαιότητα σε µια διαδικασία ανατροπών οι εκπαιδευόµενοι να γνωρίζουν
περισσότερα για τους άλλους λαούς, ως πολίτες µιας παγκόσµιας κοινότητας που θα
έπρεπε να είναι έτοιµοι να µοιράζονται αυτή την κοινότητα µε τους πολίτες άλλων
χωρών. Ταυτόχρονα, όµως η πολιτική της προσκόλλησης σε εθνικές παραδόσεις
φαίνεται να ακυρώνει την επιλογή για ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ανάλογη
είναι η παρατήρηση της Νussbaum (1996) για τους µαθητές των ΗΠΑ, ότι εκτός από
την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην Ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση του
έθνους τους θα πρέπει να µαθαίνουν πολύ περισσότερα πράγµατα για την Ιστορία, τα
προβλήµατα και τις αποτυχίες των κρατών. Έτσι θα πρέπει να αναδεικνύονται τα
προβλήµατα του αναλφαβητισµού, της πείνας, των ανισοτήτων, θέµατα οικολογίας
και παγκόσµια ζητήµατα οικονοµίας και πολιτικής28, διότι οι Αµερικανοί, όπως και οι
27

Βλ. (Ενδεικτικά) Για το πώς εφαρµόζεται η έννοια του κοσµοπολιτισµού στην εκπαίδευση

µέσα από την αξιοποίηση στοιχείων, που χωρίς να αναιρούν τη δυναµική του έθνους-κράτους
αποµειώνουν τον εθνοκεντρισµό. (Calhoun, 2007).
28

Η Nussbaum προσπαθεί να ορίσει την κοσµοπολίτικη εκπαίδευση προτείνοντας τέσσερα

επιχειρήµατα: 1. Μέσω της κοσµοπολίτικης εκπαίδευσης µαθαίνουµε περισσότερα για τον
εαυτό µας, 2. Προοδεύουµε λύνοντας προβλήµατα τα οποία απαιτούν διεθνή συνεργασία, 3.
Αναγνωρίζουµε ότι έχουµε ηθικές υποχρεώσεις προς τον υπόλοιπο κόσµο οι οποίες είναι
πραγµατικές και οι οποίες διαφορετικά θα έµεναν άγνωστες, 4. Κατασκευάζουµε ένα συνεπές
και καθαρό σχήµα βασισµένο στις διακρίσεις και ανισότητες που υπάρχουν και τις οποίες
είναι πρόθυµοι να ανατρέψουµε.
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Έλληνες φαίνεται να είναι εγκλωβισµένοι σε ένα στείρο εθνοκεντρισµό.
Στους προβληµατισµούς, που ήδη θέσαµε για τη διαδικασία επαναθεώρησης των
βιβλίων Ιστορίας και Θρησκευτικών, προσπαθήσαµε να σκιαγραφήσουµε την
εκπαιδευτική κατάσταση. Μια διαφορετική πολιτική για την εκπαίδευση θα
εστιαζόταν σε προτάσεις που εµπεριέχουν τη δυνατότητα εξέλιξης του µαθήµατος
των Θρησκευτικών σε Θρησκειολογία29, ως ενηµέρωση για τα δόγµατα µέχρι και την
κατάργησή του ως ενότητας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ταυτόχρονα, η Ιστορία µε το
εθνικό περιεχόµενο και την παραδοσιακή εθνική-θρησκευτική προσέγγιση να µην
έχει θέση σε παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αναιρείται
οποιαδήποτε εννοιολόγηση της εθνικής ταυτότητας, απλά διευρύνονται οι θεµατικές,
ώστε το θέµα της εθνικής µνήµης να συσχετίζεται λειτουργικά µε την παγκόσµια
ιστορία του πολιτισµού, ώστε οι µαθητές ως πολίτες του κόσµου να συµβάλλουν σε
ένα άλλο παράδειγµα πολιτικής και κοινωνικής ουµανιστικής προσέγγισης της
υποκειµενικότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάλογος ή ο προβληµατισµός γενικότερα για τη δοµή και
το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού συστήµατος σχετίζεται µε γενικότερες πολιτικές
θεωρήσεις για την έννοια της «σχολικής επένδυσης» που εµπεριέχεται στην πολιτική
των κυβερνήσεων για την εκπαίδευση. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στη σύνδεση του
σχολείου µε τις έννοιες του ανθρωπίνου κεφαλαίου όπου εµπεριέχεται το περιεχόµενο
των γνώσεων, δεξιοτήτων και απαιτούµενης πειθαρχίας για την ένταξη στην αγορά
εργασίας. Με βάση αυτή την οπτική η κρίση της απασχόλησης30, οι νέες µορφές

29

Με τον όρο «θρησκειολογία» περιγράφεται: α) η Ιστορία των Θρησκευµάτων, β)

Συγκριτική Θρησκειολογία, γ) Φαινοµενολογία της Θρησκείας, δ) Ψυχολογία της Θρησκείας,
ε) Κοινωνιολογία της Θρησκείας και στ) Φιλοσοφία της Θρησκείας.
30

Βλ. (Ενδεικτικά) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (7/10/2013), που αφορούν το 2011,

από τις πέντε περιοχές της Ευρώπης µε την µεγαλύτερη µείωση του ΑΕΠ τη δεκαετία 20002010, οι τέσσερις βρίσκονται στην Ελλάδα (Καστοριά, Ηµαθία, Κορινθία, Βοιωτία).
Ταυτόχρονα, παρατηρείται µείωση του πληθυσµού σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Η
µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στους νέους στην Ευρώπη καταγράφεται στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, όπου στο τέλος του 2011 καταγράφεται ανεργία στο 52,4%.
Στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας επισηµαίνεται ότι υπ’ αριθµόν ένα απειλή για την
παγκόσµια οικονοµία είναι η φτώχια. Συνδέει την ανεργία µε τον κίνδυνο «για πολιτικές και
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εργασίας και το εν γένει οικονοµικό περιβάλλον διαµορφώνουν την ανάγκη επανορισµού της εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικές διαστάσεις, όπου η
ένταξη στην αγορά εργασίας είναι το ζητούµενο και ταυτίζεται µε την αναζήτηση
µιας θέσης στην κοινωνία, όπου η υποκειµενικότητα θα πρέπει να προσδιοριστεί µε
άλλους όρους.
Εποµένως, η µόρφωση των ατόµων εκλαµβάνεται ταυτόχρονα ως ένα οικονοµικό
προαπαιτούµενο ανάπτυξης και ταυτόχρονα επένδυσης στο επίπεδο του κοινωνικού
υποκειµένου. Έτσι, ενότητες µαθηµάτων που δεν έχουν άµεση σχέση µε το
οικονοµικό περιβάλλον και το αντίστοιχο πολυπρισµατικό πολιτιστικό µπορεί να
θεωρηθούν περιττές, καθώς ανατρέπουν τη γενικότερη απαίτηση για τη σύνδεση του
σχολείου µε την αγορά εργασίας και την ένταξη του κοινωνικού υποκειµένου σε
σύνθετους παγκοσµιοποιηµένους πολιτισµικούς τόπους, που προϋποθέτουν επανορισµό της ηθικής πέρα από µεταφυσικούς όρους αλλά και της πολιτικής πέρα από τα
στενά πολιτικά πλαίσια του έθνους-κράτους. Χρησιµοποιώντας τον όρο «ηθική», η
ίδια η σχολική επένδυση γίνεται το σηµείο σύγκρισης για περισσότερες «ηθικές» µε
παράλληλες

ατοµικές,

συλλογικές,

οικονοµικές

και

κοινωνικές

διαστάσεις.

Ειδικότερα αναφερόµαστε στην: α) οικογενειακή ηθική και ατοµική αναγνώριση, β)
παραγωγική ηθική (καινοτοµία, γνώση αγοράς) και γ) δηµοκρατική αξιοκρατική
ηθική που αποδίδει αυξανόµενο ρόλο στο σχολικό ανταγωνισµό (Αskenazy & Cohen,
2009).
Τα δεδοµένα αυτά θέτουν έναν γενικότερο προβληµατισµό για τη µορφή του
εκπαιδευτικού συστήµατος, τις δυνατότητες που δηµιουργούνται ή αναιρούνται για
την ανάπτυξη του κοινωνικού υποκειµένου ως προσωπικότητας αλλά και ως πολίτη.
Ένα γενικότερο θέµα που σχετίζεται µε τις έννοιες της δηµοκρατίας, της δηµιουργίας
θετικών ή αρνητικών στάσεων απέναντι στα γενικότερα διεθνοποιηµένα προβλήµατα
ανισοτήτων, ποιότητας ζωής, τροµοκρατίας, διακρίσεων κ.α. (Ιnglehart & Welzel,
2003).
Συµπεράσµατα
Η έννοια του ήθους παραπέµπει σε µια θρησκευτική εννοιολόγηση, όπου το ηθικό
κοινωνικές αναταραχές που µπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις όποιες δηµοσιονοµικές
προσπάθειες».
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ταυτίζεται µε το θείο, όπως εκφράζεται από την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Η
θρησκευτική παράδοση στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα κράτη, φαίνεται να παίζει
έναν σηµαντικό ρόλο (Iglehart & Baker, 2000) στη διαµόρφωση µιας ταυτότητας σε
αντιπαραβολή

µε

διαφορετικές

κουλτούρες

και

θρησκευτικές

παραδόσεις

(Huntington, 1996).
Παρατηρούµε, ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα παραµένει προσκολληµένο στο
αξιακό σύστηµα, όπως αυτό εκφράζεται µε την εθνική και θρησκευτική διάσταση. Οι
όποιες µεταρρυθµίσεις µπορεί να µετατοπίζουν το βάρος και να επικεντρώνονται σε
ζητήµατα, όπως ο σεβασµός στην προσωπικότητα του άλλου -κυρίως µέσω άλλων
µαθηµάτων, όπως στην Αγωγή του Πολίτη31 - και εκπαιδευτικές επιλογές
ευθυγραµµισµένες µε την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική µε έµφαση στην αγορά,
χωρίς ωστόσο να αναιρείται ο εθνικός και θρησκευτικός χαρακτήρας της
εκπαίδευσης.
Ειδικά για την Ελλάδα η θρησκευτική παράδοση δηµιουργεί ένα περιβάλλον
νοµιµοποίησης του πατριωτισµού, όπου θρησκεία32 και πατρίδα συνδιαµορφώνουν
ένα πλαίσιο αναφοράς που προσδιορίζει την ελληνική κουλτούρα, ταυτόχρονα
διαφοροποιώντας την από τις άλλες. Παράλληλα, νοµιµοποιούνται διακρίσεις,
οριοθετώντας µια «κοινότητα - εµείς» σε αντιδιαστολή µε ένα ευρύτερο
διαφοροποιηµένο χώρο που εντάσσονται οι «άλλοι», κυρίως Τούρκοι και Αλβανοί. Το
θέµα είναι στην πολυπολιτισµική ελληνική κοινωνία ποιος θα είναι ο ρόλος των
µεταναστών µαθητών µέσα σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό µοντέλο. Γίνεται κατανοητό
ότι θέτονται όρια που εµπεριέχουν την έννοια της συµπερίληψης ή του αποκλεισµού
των κοινωνικών υποκειµένων33.

31

Bλ. Ένα προβληµατισµό για την έννοια πολίτης στις µεταµοντέρνες κοινωνίες και το ρόλο

της αγωγής (Canivez,2000).
32

33

Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη θρησκεία ως στοιχείο της εθνικής ταυτότητας (Haynes, 2006).
Το θέµα του ορίου και της έννοιας του «liminality» διερευνάται προκειµένου να

προσδιοριστούν οι διαδικασίες και το µοντέλο που ορίζει το έθνος και ταυτόχρονα εντάσσει ή
αποκλείει άτοµα ή διαφορετικές εθνικές κοινότητες (Bhabha, 1990; Bhabha, 1994; Byrne,
2005).
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Σε µια περίοδο που επανεξετάζονται οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης34,
διαµορφώνεται µία οπτική, που επαναφέρει τον προβληµατισµό για τη δοµική σχέση
των κρατών, για τη θέση ισχύος ή και εξάρτησης αλλά και για ζητήµατα αυτοτελούς
οργάνωσης των κρατών ή αυτονοµίας σε αντιπαραβολή µε

σχήµατα-πολιτικές

ένταξης των κρατών σε διεθνείς οργανισµούς35, µε συνακόλουθη κοινή πολιτική και
κατά συνέπεια περιορισµένη ή µη διαφοροποίηση της ιδιαιτερότητάς τους.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο επανεξέτασης της έννοιας έθνος- κράτος, καθώς ο χώρος και ο
χρόνος που όριζε ένα νοηµατικό πεδίο στο οποίο προσδιοριζόταν το έθνος- κράτος
φαίνεται να αναιρείται µέσα στην ολότητα της διευρυµένης παγκοσµιοποιηµένης
κοινότητας, αποκτά ενδιαφέρον σε πολιτικό επίπεδο ο ορισµός του πολίτη, δηλαδή
τελικά τα στοιχεία εκείνα που ως εννοιολογικοί κώδικες δίνουν περιεχόµενο στην
έννοια. Με παραδοσιακούς όρους θα µπορούσε κάποιος να θέσει απλά την έννοια της
ιστορικής συνέχειας και της γεωγραφικής οριοθέτησης για να ορίσει την έννοια
πολίτης η οποία µε βάση τις προηγούµενες αναφορές θα γινόταν κατανοητή και θα
διαφοροποιούσε άτοµα και κράτη.
Στο σηµείο αυτό, σε µια µεταβατική περίοδο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η
διαµόρφωση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα επαναδιαπραγµατευτεί µε θέσεις
και αιτήµατα, όπως διατυπώνονται στα δύο γενικά πεδία: α) το παγκοσµιοποιηµένο

34

Με τον όρο παγκοσµιοποίηση δίνουµε έµφαση σε θεσµικές ή µη θεσµικές διεργασίες που

δηµιουργούν νέες µορφές και όρια στην πολιτική (Alasuutari, 2000; Appandurai, 1997),
οικονοµική (Fiss & Hirsch, 2005), κοινωνική και πολιτισµική ζωή των νεωτερικών
κοινωνιών. Συνεξετάζεται ο ρόλος των ICTs στη δηµιουργία των διαδικτυακών κοινωνιών
(Castells, 2000;Mills& Blossfeld, 2005). Επιπλέον µέσα από τη διάσταση ή τη συνύπαρξη
του παγκόσµιου µε το τοπικό εξετάζεται ο ρόλος των ατόµων, της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και θέµατα εθνικισµού, πολιτικής αυτονοµίας (Ηeld,1991; McGrew, 1992).
35

Αναφερόµαστε στην επιρροή των διεθνών οργανισµών σε πολιτικές αποφάσεις των

κυβερνήσεων των κρατών – εθνών. Ακόµη και η ίδια η ένταξη των εθνών – κρατών στους
διεθνείς οργανισµούς εκφράζει τη νέα παγκοσµιοποιηµένη πολιτική όπου η δυνατότητα να
παραµείνει κανείς εκτός διεθνών πλαισίων είναι από περιορισµένη έως αδύνατη (Verdier &
Breen, 1999).
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και β) το έθνος-κράτος36.
Εποµένως, το ερώτηµα µε µια άλλη διατύπωση µε την προβολή και του αιτήµατος
του εκσυγχρονισµού που τίθεται από τις πολιτικές αρχές θα µπορούσε να διατυπωθεί
µε τη φράση «πώς ορίζουµε τον πολίτη µέσα στο έθνος-κράτος και πώς µπορούµε να
ορίσουµε την έννοια πολίτης πέρα από το έθνος-κράτος».

Τελικά, µέσα σε

παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες επανέρχεται το ερώτηµα για τη δόµηση της
υποκειµενικότητας, για τα στοιχεία που καθορίζουν την ιδιότητα του πολίτη µέσα από
τα εθνο-τοπία (ethnoscapes), τεχνο-τοπία (technoscapes), ιδεο-τοπία (ideoscapes) και
τα ανοιχτά διευρυµένα «τοπία» (Αppandurai, 1997)37 που κατασκευάζουν µια ρευστή
παγκοσµιοποιηµένη κατάσταση (global ethnoscapes), ένα µεταµοντέρνο µη
συνεκτικό παράδειγµα, στο οποίο διασυνδέονται διαφορετικά πεδία διαµορφώνοντας
µια δυναµική άγνωστη στο παραδοσιακό έθνος-κράτος.
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Κριτική εκπαίδευση και τέχνη

Καρέλα Γεωργία
∆ασκάλα

Περίληψη
Ο κόσµος µας σήµερα κυριαρχείται από µια αυξανόµενη αλλαγή και πολυπλοκότητα και
αυτό έχει ως αποτέλεσµα νέες κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές
πραγµατικότητες να εµφανίζονται στην καθηµερινότητα των ατόµων και να επηρεάζουν
διάφορους τοµείς της ζωής τους, όπως την εκπαίδευση, την κοινωνία και το περιβάλλον
(Τριλιανός, 2002: 43). Η κριτική εκπαίδευση έχει σκοπό να ενεργοποιήσει τους µαθητές
δίνοντάς τους ερεθίσµατα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης έτσι ώστε οι ίδιοι να µάθουν
να στοχάζονται και να διερευνούν σε θέµατα που τους απασχολούν σήµερα ως µαθητές
και αύριο ως κριτικά σκεπτόµενοι πολίτες, µέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν και
δραστηριοποιούνται.
Η αισθητική εµπειρία αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο προκειµένου το παιδί ν’
αναπτυχθεί ολόπλευρα. Για να προσεγγίσουµε αυτόν τον στόχο µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε την τέχνη στο σηµερινό σχολείο έτσι ώστε οι µαθητές να
προσεγγίσουν τη γνώση ακολουθώντας νέες ατραπούς µ’ έναν διαφορετικό και πιο
ενδιαφέροντα τρόπο έτσι ώστε να επιτύχουν αυτήν την ολόπλευρη ανάπτυξή τους.
Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της τέχνης γενικά και η παρατήρηση
έργων τέχνης ειδικά, βοηθάει τα άτοµα να µάθουν πώς να χρησιµοποιούν το µυαλό
τους µ’ έναν καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο, να σκέπτονται πιο σωστά, όχι
µόνο στο γνωστικό τοµέα, αλλά σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής τους ζωής. Η
ενασχόληση µε τα έργα τέχνης οδηγεί µε φυσικότητα σ’ έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Αυτό γίνεται επειδή τα έργα τέχνης απαιτούν τη στοχαστική µατιά του παρατηρητή τους
για να κατορθώσει αυτός ν’ ανακαλύψει τα κρυµµένα νοήµατα και τις ιδέες που
επιδιώκει να µεταφέρει ο καλλιτέχνης και δηµιουργός τους µέσα από το έργο του.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί µια διδακτική προσπάθεια για το ∆ηµοτικό
Σχολείο όπου η τέχνη αποτελεί το βασικό εργαλείο. Το θέµα που µας απασχόλησε ήταν
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το περιβάλλον, αυτό το βασικό συστατικό ζωής που στις µέρες µας κινδυνεύει εξαιτίας
της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης επιχειρήθηκε
η κριτική προσέγγιση του θέµατος και η ευαισθητοποίηση των µαθητών γι’ αυτό.

Λέξεις – κλειδιά: Αισθητική εµπειρία, έργα τέχνης, κριτική σκέψη, στοχαστική
συµπεριφορά

1. Κριτική σκέψη
Για την κριτική σκέψη έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισµοί. Έτσι η κριτική σκέψη
ορίζεται ως η συνειδητή, σκόπιµη, ορθολογική αξιολόγηση ισχυρισµών σύµφωνα µε
σαφώς καθορισµένα πρότυπα απόδειξης (Soccio, 1992: 37 στο Marples, 2002: 138)
και ως η σκέψη που διευκολύνει την κρίση γιατί βασίζεται σε κριτήρια, είναι αυτοδιορθωτική και αντιλαµβάνεται τις διαφορές καταστάσεων (Lipman, 1991: 116 στο
Marples, 2002: 139). Είναι αυτή που συνεπάγεται την αµφισβήτηση των παραδοχών
που βρίσκονται πίσω από τους τρόπους σκέψης και δράσης που στηρίζονται στη
συνήθεια και την ετοιµότητα να σκεφτούµε και να δράσουµε διαφορετικά, µε βάση
αυτήν την κριτική αµφισβήτηση (Brookfield, 1988: 1 στο Marples, 2002: 139).
Από άλλους η κριτική σκέψη ορίζεται ως η σκέψη που χρησιµοποιεί σαφή αξιολογικά
κριτήρια κατά την ανάλυση και την επίλυση προβληµάτων, τη λήψη αποφάσεων και
τη διατύπωση συµπερασµάτων, που απαιτεί η σκόπιµη δράση του ατόµου. Η κριτική
σκέψη είναι η νοητική και συναισθηµατική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά
και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς και µεταγνωστικές
στρατηγικές, µε τη βοήθεια των οποίων το άτοµο επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε
λογικό τρόπο κρατώντας αποστάσεις από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και
προκαταλήψεις, προκειµένου να συνδυάσει τα ετερογενή στοιχεία ώστε να καταλήξει
σε λογικά συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις και πεποιθήσεις (Ματσαγγούρας,
2000: 76-77).
Η κριτική σκέψη είναι σκέψη ευαίσθητη στην ιδιοµορφία και στη µοναδικότητα και
εχθρική απέναντι σε κάθε είδους επιβολή στερεοτύπων. Και εφόσον η επιβολή
στερεοτύπων είναι ο µηχανισµός µέσω του οποίου λειτουργεί η προκατειληµµένη
σκέψη, είναι εχθρική απέναντι σε κάθε δογµατισµό (Lipman, 2006: 243).
486

Το κριτικά σκεπτόµενο άτοµο εξετάζει και αξιολογεί ισχυρισµούς και θεωρίες,
αντιστέκεται στις απόπειρες τρίτων να του επιβάλλουν τις ιδέες τους και συνηθίζει να
αντιµετωπίζει ζητήµατα και καταστάσεις που θεωρούνται απλά ως δυνητικά
προβληµατικά (Marples, 2002: 142).
Κριτική σκέψη σηµαίνει να συνοψίζουµε τις ιδέες που έχουµε παράξει
αποφασίζοντας ποια δράση θα επιλύσει καλύτερα το πρόβληµα ή ποια πεποίθηση για
το εξεταζόµενο ζήτηµα είναι πιο λογική και στη συνέχεια να αξιολογήσουµε ή να
βελτιώσουµε αυτήν τη λύση ή την πεποίθηση (Ruggiero, 2001: 151).
∆οµικά στοιχεία της κριτικής σκέψης αποτελούν οι λογικοί συλλογισµοί, οι
γνωστικές δεξιότητες, το µεταγνωστικό και η συναισθηµατική διάστασή της. Οι
λογικοί συλλογισµοί που λειτουργούν ως τρόποι επεξεργασίας των στοιχείων που
βρίσκονται στη διάθεση του ατόµου προκειµένου να καταλήξει σε τεκµηριωµένα
συµπεράσµατα είναι ο επαγωγικός (από τις µεµονωµένες περιπτώσεις σε
γενικεύσεις), ο απαγωγικός (από τις γενικεύσεις στις µεµονωµένες περιπτώσεις) και ο
αναλογικός συλλογισµός (η χρησιµοποίηση της γνώσης

ενός ήδη γνωστού

συστήµατος προκειµένου το άτοµο να κατανοήσει ένα άγνωστο σύστηµα).
Οι γνωστικές δεξιότητες είναι γνωστικές λειτουργίες που αποτελούν ανεπτυγµένες
γνωστικές τεχνικές επεξεργασίας που χρησιµοποιεί το άτοµο µε ακρίβεια µέσα σε
ποικίλα πλαίσια και περιλαµβάνουν τη συλλογή, την οργάνωση, την ανάλυση και την
υπέρβαση των δεδοµένων. Οι γνωστικές δεξιότητες διακρίνονται σε τέσσερα επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο η µάθηση συνίσταται στη συλλογή πληροφοριών µέσω των
αισθήσεων και της µνήµης. Στο δεύτερο επίπεδο γίνονται αλληλοσυσχετίσεις
δεδοµένων που εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήµα. Στο τρίτο επίπεδο
γίνονται ενδο-συσχετίσεις των δεδοµένων µέσω της ανάλυσης και του επαγωγικού
συλλογισµού και στο τέταρτο επίπεδο το άτοµο χρησιµοποιεί τη γνώση του µε
απαγωγικό τρόπο για να εξηγήσει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει.
Το µεταγνωστικό αφορά στον προσδιορισµό της φύσης του προβλήµατος και στην
ανάλυση των δοµικών του στοιχείων, στο στοχασµό για το τι γνωρίζει και τι αγνοεί
το άτοµο για τη λύση του προβλήµατος, στην κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης για
την επίλυση του προβλήµατος, στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης, στον
έλεγχο των αποτελεσµάτων και στις τυχόν διορθωτικές παρεµβάσεις.
Η συναισθηµατική διάσταση της κριτικής σκέψης αποτελείται από στάσεις και αξίες
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που την κατευθύνουν. Ως γνωστικές στάσεις µπορούµε να αναφέρουµε την
ετοιµότητα επανεξέτασης των θεµάτων, την αναζήτηση εναλλακτικών θεωρήσεων, το
σεβασµό στη διαφορετική άποψη, το πάθος για ακρίβεια και σαφήνεια, την επιµονή
ολοκλήρωσης των δύσκολων έργων, τη γνωστική περιέργεια και την απόρριψη των
στερεοτύπων (Ματσαγγούρας, 2000: 84-104).
Η κριτική σκέψη ως οργανωµένη διαδικασία επεξεργασίας παράγει έννοιες, κρίσεις,
γενικεύσεις, σχήµατα, διαδικασίες, αξίες και στάσεις. Οι έννοιες επιτελούν σηµαντικό
ρόλο στη γνώση και την πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου από τη στιγµή που
δηµιουργούν το πλαίσιο για τη µάθηση νέων εννοιών. Ανάµεσα στις έννοιες
δηµιουργείται ένα πλέγµα σχέσεων µέσω του οποίου το άτοµο ερµηνεύει τα νέα
ερεθίσµατα που λαµβάνει. Οι έννοιες διδάσκονται και είναι ο πρώτος πυρήνας
γνώσης.
Οι κρίσεις εκφράζουν σχέσεις σύνδεσης δύο εννοιών. Σηµαντικό είναι να
πραγµατοποιείται διάκριση µεταξύ αντικειµενικών και υποκειµενικών κρίσεων. Οι
γενικεύσεις ανάγουν το πλήθος των µεµονωµένων περιστατικών στο σχήµα µιας
σχέσης κι έτσι επιτυγχάνεται η ανακεφαλαίωση µεγάλου πλήθους πληροφοριών.
Τα σχήµατα αποτελούν ανώτατου επιπέδου νοητικές κατασκευές µέσω των οποίων
αναδεικνύεται η δοµή των εννοιών και ο τρόπος ένταξής τους σ’ ένα ευρύτερο
πλαίσιο σχέσεων µε άλλες έννοιες µε συναφές περιεχόµενο. Οι διαδικασίες
αναφέρονται στη δράση του ατόµου, στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο επικοινωνεί
και παρεµβαίνει.
Οι αξίες και οι στάσεις είναι προϊόντα της κριτικής σκέψης. Ο όρος «αξία»
χρησιµοποιείται για καθετί προς το οποίο το άτοµο εκφράζει µια καταφατική σχέση
και προσπαθεί να το αποκτήσει. Η στάση είναι η εσωτερική παγιωµένη προδιάθεση
συναισθηµατικής και αξιολογικής κρίσης (Ματσαγγούρας, 2000: 106-117).
Ο ρόλος της κριτικής σκέψης στην επίλυση ενός προβλήµατος είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα επειδή καµία λύση δεν είναι ποτέ τέλεια.
Όσο δηµιουργική κι αν είναι, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Από την άλλη
πλευρά σε πολλές περιπτώσεις οι λύσεις δεν µπορούν να τεθούν σε ισχύ. Πρώτα
πρέπει να εγκριθούν κι από άλλους ((Ruggiero, 2001: 152).
Η κριτική σκέψη έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη ζωή των ανθρώπων γιατί
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χαρακτηρίζεται από τη σχετικότητα προς το εκάστοτε πρόβληµα, την ακρίβεια, τη
σαφήνεια, το βάθος και την έκταση της σκέψης. Είναι ταυτόχρονα νοητική και ηθική
ενέργεια και ευνοεί την ανάπτυξη της ακεραιότητας, της αυτοπειθαρχίας και της
κατανόησης του άλλου. Κατά την υλοποίησή της, το κριτικά σκεπτόµενο άτοµο
αυτοβελτιώνεται σταδιακά αφού αξιολογεί και εξετάζει τον εαυτό του θέτοντας ως
βάση διανοητικά κριτήρια. Σε κάθε ζήτηµα που προκύπτει το ίδιο το άτοµο δίνει
απαντήσεις που αποτελούν προϊόντα περίσκεψης.
Αυτός που σκέφτεται κριτικά έχει αναπτύξει ικανοποιητικά την αφαιρετική σκέψη
που τον βοηθά να δίνει νόηµα στα ερεθίσµατα και να οδηγείται σε συσχετισµούς. Το
κριτικά σκεπτόµενο άτοµο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση και στην ερµηνεία
των δεδοµένων κι όχι στη µετάδοση των πληροφοριών. Στόχος του είναι η αναζήτηση
του γιατί και του πώς των καταστάσεων και βλέπει την πραγµατικότητα από
διαφορετικές οπτικές (Τριλιανός, 2002: 50-51).
Σύµφωνα µε τον Resnik (1987 στο Ράπτη, Ράπτης, 2003: 121) η κριτική σκέψη
οδηγεί σε περισσότερες από µία λύσεις µε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα
της κάθε µίας κι όχι σε µία και µοναδική λύση, συνδέεται µε την εφαρµογή
πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία κάποιες φορές συγκρούονται µεταξύ τους,
προϋποθέτει

αυτο-ρύθµιση

της

διαδικασίας

της

σκέψης

και

συνεπάγεται

αξιοσηµείωτη νοητική εργασία.
Η κριτική σκέψη αποτελεί βασική επιδίωξη της διδακτικής πράξης. Το κριτικά
σκεπτόµενο άτοµο πρέπει να έχει την ικανότητα αποστασιοποίησης από προσωπικές
πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και εξέτασης των πραγµατικών και λογικών
στοιχείων καθώς επίσης και την ικανότητα αναζήτησης των παραδοχών και των
τρόπων θεώρησης των πραγµάτων από διαφορετική οπτική γωνία. Όλα αυτά γίνεται
σαφές ότι αποτελούν στοιχεία που απαιτούν προσπάθεια προκειµένου ν’ αποκτηθούν.
Οι µαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται στο διάλογο, στην αντιπαραβολή των νέων
πληροφοριών µ’ εκείνες που ήδη κατέχουν και είναι συναφείς, στην ανακάλυψη της
γνώσης, στη χρήση της λογικής και κρίνεται αναγκαίο να κάνουν υποθέσεις, να
διασαφηνίζουν έννοιες και να θέτουν υπό κριτική µατιά τα συµπεράσµατά τους.
Σηµαντικό επίσης είναι να γνωρίσουν οι µαθητές πώς να σκέφτονται κι όχι το τι
σκέφτονται και να ασκηθούν στην ενεργητική διαδικασία κριτικής ακρόασης της
άποψης του άλλου.

489

Οι µαθητές δε θα µάθουν να σκέφτονται κριτικά αν το εκπαιδευτικό σύστηµα
λειτουργεί µε τον παραδοσιακό τρόπο. Για να διδάξουν την κριτική σκέψη οι
εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα οι ίδιοι να γίνουν κριτικά σκεπτόµενοι

και να µη

διστάζουν να θέτουν υπό κρίση τις απόψεις τους. Ο κριτικά σκεπτόµενος
εκπαιδευτικός αναγνωρίζει στους µαθητές του το δικαίωµα να θέτουν ερωτήµατα και
ν’ αναζητούν τα αίτια και τους ασκεί στην παρουσίαση λογικών επιχειρηµάτων µε
πειστικό τρόπο και σε αντικειµενική εκτίµηση της αξίας τους. Στην προσπάθειά του
για καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των µαθητών του, θα βοηθούσε τον
εκπαιδευτικό αν ακολουθούσε µια κριτική στάση στη ζωή του διαθέτοντας
στοχαστικότητα, ερευνητικό πνεύµα, επιθυµία για υποβολή ερωτήσεων παρά
απόψεων στους µαθητές, πίστη στη λογική και εκτίµηση στη σαφήνεια (Τριλιανός,
2002: 52-53).
2. Εκπαίδευση και τέχνη
Η τέχνη έχει άµεση σχέση µε την εκπαίδευση όπως έχει υποστηριχτεί από
παιδαγωγούς στο πέρασµα των χρόνων. Πρώτος ο Dewey υποστήριξε ότι η αισθητική
εµπειρία είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την καλλιέργεια της φαντασίας, την
οποία θεωρεί αφενός ως αναπόσπαστο στοιχείο της µαθησιακής διεργασίας και
αφετέρου ως στόχο της διδασκαλίας.
Σύµφωνα µε τις απόψεις που έχεις αναπτύξει, κάθε εµπειρία χρειάζεται το στοιχείο
της φαντασίας και της εφευρετικότητας προκειµένου να γίνει συνειδητή. Οι εµπειρίες
είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του. Για να
γίνουν συνειδητές, πρέπει να ανασυρθούν στο νου νοήµατα που έχουν διαµορφωθεί
από προγενέστερες εµπειρίες. Η φαντασία αποτελεί τη µόνη διέξοδο µέσω της οποίας
τα προϋπάρχοντα αυτά νοήµατα επανέρχονται στο προσκήνιο της συνείδησης.
Μια σηµαντική λειτουργία που επιτελούν τα έργα τέχνης είναι ότι εµπεριέχουν αυτά
τα βαθύτερα και ουσιαστικότερα νοήµατα και αποτελούν τα µέσα για την έκφρασή
τους.

Τα γεγονός αυτό συνιστά την ιδιαιτερότητα και την αξία της αισθητικής

εµπειρίας. Το στοιχείο της φαντασίας κυριαρχεί και το άτοµο αντιλαµβάνεται
νοήµατα και αξίες σε ένα ευρύτερο επίπεδο από ό,τι µέσω των καθηµερινών του
εµπειριών.
Όπως υποστηρίζει ο Dewey, οι τέχνες αποτελούν το πιο αποτελεσµατικό µέσο που
υπάρχει για την επικοινωνία. Έτσι εξηγείται η εµφάνιση κοινών, γενικών παραγόντων
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στις συνειδητές εµπειρίες, ως αποτέλεσµα της επαφής µε τις τέχνες. Οτιδήποτε στον
κόσµο, ανεξάρτητα µε το πόσο προσωπικό θεωρείται από το άτοµο, είναι δυνητικά
κοινό, από τη στιγµή που µπορεί κανείς να έρθει σε αλληλεπίδραση µε αυτό. Όµως,
το καλύτερο µέσο για να διαµορφωθεί µια κοινή συνείδηση είναι τα έργα τέχνης. Το
γεγονός ότι κάποιος έχει επίγνωση των ουσιαστικότερων νοηµάτων, τόσο σε ατοµικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οφείλεται στο ότι καλλιτέχνες όλων των µορφών
τέχνης, τα εξέφρασαν µε ζωντανό και αντιπροσωπευτικό τρόπο µέσω των
δηµιουργιών τους (Dewey, 1980).
Υπέρµαχος της άποψης ότι η αισθητική εµπειρία είναι σηµαντική για την ολόπλευρη
ανάπτυξη του παιδιού είναι και ο Gardner, η συνεισφορά του οποίου είναι
αξιοσηµείωτη. Σύµφωνα µε τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοηµοσύνης που
διατύπωσε (Gardner, 1983), ο άνθρωπος διαθέτει πολλά διαφορετικά είδη
νοηµοσύνης, καθένα από τα οποία είναι λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγµένο. Σε
κάθε είδος νοηµοσύνης αντιστοιχεί ένα σύστηµα συµβόλων που εµπεριέχει
αναπαραστάσεις και νοηµατοδοτήσεις των διάφορων εννοιών, ιδεών και γεγονότων.
Η αισθητική εµπειρία έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει στην πολύπλευρη
ενδυνάµωση της νοηµοσύνης.
Πιο συγκεκριµένα, ο Gardner υποστηρίζει ότι τα σύµβολα της τέχνης έχουν τα δικά
τους χαρακτηριστικά, είναι εκφραστικά, δηλαδή αποδίδουν την πραγµατικότητα, τα
βιώµατα, τα συναισθήµατα του δηµιουργού, έχουν µεταφορική φύση αφού µπορεί
κανείς να τα ερµηνεύσει µε το δικό του µοναδικό τρόπο και είναι ολιστικά, γιατί
καλύπτουν ένα µεγάλο υποσύνολο νοηµάτων (Gardner, 1990).
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο κατανοεί και
εξοικειώνεται µε την τέχνη στις διαφορετικές µορφές της. Το επίπεδο κατανόησης
των διάφορων µορφών τέχνης και η εξοικείωση µε αυτές αναδύεται αργά ως
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του ατόµου µαζί τους, αλλά και των γενικότερων
ερµηνειών του για τη φυσική και κοινωνική ζωή. Οι τέχνες καλό είναι να
χρησιµοποιούνται ως µέσο για την προαγωγή της έκφρασης, της φαντασίας και της
δηµιουργικότητας κι όχι ως διδακτικό αντικείµενο που πρέπει να υλοποιηθεί.
Παρόµοιες είναι και οι απόψεις του Perkins σχετικά µε τον ρόλο της Τέχνης στον
χώρο της εκπαίδευσης. Στο βιβλίο του The Intelligent Eye: Learning to think by
looking at art (1994) παραθέτει ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ της αξιοποίησης της
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τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι η
παρατήρηση έργων τέχνης απαιτεί σκέψη (Perkins, 1994: 4-6). Ο συγκεκριµένος
τρόπος προσέγγισης της τέχνης εξασφαλίζει γερά θεµέλια για τη βελτίωση του
τρόπου σκέψης του ατόµου. Αυτό σηµαίνει ότι µαθαίνει κανείς να χρησιµοποιεί το
µυαλό του καλύτερα και αποδοτικότερα, να σκέφτεται ορθότερα, όχι µόνο στον
γνωστικό τοµέα, αλλά σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Για να επιτευχθεί
αυτό χρειάζεται να δίνει κανείς περισσότερο χρόνο στο νου του να συλλογιστεί και
να σκέφτεται µε πιο διευρυµένο, περιπετειώδη, σαφή και οργανωµένο τρόπο.
Η ενασχόληση µε έργα τέχνης οδηγεί φυσικά στην ορθότερη σκέψη από τη στιγµή
που αυτά προκαλούν, ενθαρρύνουν, αλλά και απαιτούν τη στοχαστική συµπεριφορά
του παρατηρητή, προκειµένου να ανακαλύψει τα νοήµατά τους.
Ο Perkins εµµένει στην άποψη ότι η συνάντηση του ανθρώπου µε την τέχνη δεν
πρέπει να περιορίζεται στην απλή οπτική επαφή, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο
απ’ αυτό. Κάνει λόγο για το ″έξυπνο µάτι″, ένα µάτι το οποίο σε συνεργασία µε το
µυαλό, ερµηνεύει, υπολογίζει και καταλήγει σε λογικά συµπεράσµατα. Πιο
συγκεκριµένα, όταν κοιτάζει κανείς ένα έργο τέχνης, το µάτι και ο νους διατυπώνουν
µια σειρά διαισθητικών συµπερασµάτων γρήγορα και λογικά. Αυτή τη λειτουργία ο
Perkins την ονοµάζει εµπειρική νοηµοσύνη (experiential intelligence) (Perkins, 1994:
13-16). Η εµπειρική νοηµοσύνη συνεισφέρει στη γενικότερη λειτουργία του νου
επαναφέροντας ενστικτωδώς στο προσκήνιο προηγούµενες εµπειρίες του ατόµου.
Έρευνες ψυχολόγων τονίζουν τη σηµασία ύπαρξης µιας πλούσιας συλλογής
εµπειριών, η οποία καθοδηγεί αυτόµατα και αυθόρµητα τη σκέψη. Αυτό το είδος
νοηµοσύνης µπορεί να κάνει αξιοσηµείωτα πράγµατα, όπως το να δώσει νόηµα σε
µια ζωγραφιά, ενσωµατώνοντας άµεσα τις εξωτερικές πληροφορίες στην ήδη
υπάρχουσα γνώση ή να βοηθήσει το άτοµο να ερµηνεύσει ό,τι νιώθει. Ωστόσο, όσο
αποδοτική κι αν είναι, η εµπειρική νοηµοσύνη δεν δύναται από µόνη της να
υποστηρίξει το ″έξυπνο µάτι″.
Το συστατικό που της λείπει είναι η στοχαστική σκέψη (reflective intelligence), που
αποτελεί ένα σύστηµα ελέγχου γι’ αυτήν. Ο Perkins κάνοντας λόγο για τη στοχαστική
σκέψη, εννοεί την ικανότητα αποτελεσµατικής αυτοδιαχείρισης του νου ή αλλιώς τη
µεταγνώση. Η µεταγνώση εµπεριέχει δυο διακριτές λειτουργίες: πρώτον, τη
λειτουργία συνειδητοποίησης και ελέγχου του γνωστικού συστήµατος που δίνει τη
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δυνατότητα στο άτοµο να προγραµµατίζει, να προβλέπει, να κατευθύνει και να
αξιολογεί τις σκέψεις του και, δεύτερον, τη γνώση που έχει το άτοµο για τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί το γνωστικό σύστηµα και οι στρατηγικές που εφαρµόζει για την
επεξεργασία των δεδοµένων (Swartz&Perkins, 1989:15 στο Ματσαγγούρας, 2000:
100). Η στοχαστική διάθεση προάγεται, εκτός των άλλων, και µέσω της βαθύτερης
ανάγνωσης έργων τέχνης.
Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η διαµόρφωση σκεπτόµενων
ανθρώπων. Η παρουσία της τέχνης δηµιουργεί την κατάλληλη ατµόσφαιρα γι′ αυτό
και επηρεάζει άµεσα την εδραίωση συγκεκριµένων συνηθειών σκέψης. Η µελέτη των
έργων τέχνης επιστρατεύει ένα ευρύ φάσµα γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η
οπτική επεξεργασία, η αναλυτική σκέψη, η διατύπωση ερωτήσεων-κλειδιά, ο έλεγχος
υποθέσεων, η επιχειρηµατολογία, καλύπτοντας έτσι ένα µεγάλο πλήθος γνωστικών
στόχων.
Ο Fowler στο βιβλίο του Strong Arts, Strong Schools (1996) τονίζει ότι τα καλύτερα
σχολεία εφαρµόζουν προγράµµατα αξιοποίησης της τέχνης προωθώντας πέντε
τρόπους σκέψης. Έτσι, η βαθιά και ουσιαστική επαφή µε τις τέχνες κάνει το άτοµο να
σκέφτεται πιο ανοιχτά, δηλαδή να είναι δεκτικό σε νέες ιδέες και σε αλλαγές. Η
µελέτη οποιασδήποτε µορφής τέχνης οδηγεί στην ανάπτυξη κριτηρίων αισθητικής.
Αυτή η «αισθητική επίγνωση», όπως την αποκαλεί ο Fowler, σταδιακά µεταφέρεται
και στην υπόλοιπη ζωή διαφοροποιώντας ουσιαστικά την ποιότητά της. Το άτοµο
µαθαίνει πώς να χρησιµοποιεί τις ικανότητές του ώστε να πετυχαίνει τους στόχους
του. Ταυτόχρονα, µαθαίνει πώς να χειρίζεται και την αποτυχία σχετικά µε την
πραγµάτωση των φιλοδοξιών του. Οι τέχνες επίσης προωθούν τη δηµιουργικότητα
του ατόµου. Οι µαθητές καλούνται να χρησιµοποιήσουν τις διανοητικές δεξιότητες
του καλλιτέχνη, να οραµατιστούν, να θέσουν στόχους, να αποφασίσουν µε ποιο
τρόπο θα φτάσουν σε αυτούς, να υπολογίσουν, να αξιολογήσουν, να αναθεωρήσουν
και τέλος, να δηµιουργήσουν. Η απόλαυση και η προσωπική πρόκληση που
ενυπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών και
εγγυώνται την ενεργητική συµµετοχή τους στη διαδικασία της µάθησης. Η αντίληψη
και η επίγνωση του ατόµου αφυπνίζονται και αναπτύσσεται η ικανότητά του να
βλέπει τον κόσµο από διάφορες οπτικές γωνίες λαµβάνοντας απ’ αυτόν περισσότερα
ερεθίσµατα. Κατ′ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η κατανόηση και η οξυδέρκειά του. Η
αξιοποίηση έργων τέχνης από διάφορες χώρες και πολιτισµούς δίνει την ευκαιρία
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στους µαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τόσο τη δική τους κουλτούρα
και πολιτιστική κληρονοµιά όσων και αυτές άλλων εθνών. Τα έργα τέχνης
αντικατοπτρίζουν τις αξίες των ανθρώπων. Συνεπώς, το άτοµο συνειδητοποιεί τις
οµοιότητες, αλλά µαθαίνει να αποδέχεται και να σέβεται και τις διαφορές µεταξύ
αυτού και των άλλων, σε επίπεδο πολιτισµού. Με άλλα λόγια, αρχίζει να σκέφτεται
συλλογικά, πέρα από τα σύνορα του τόπου όπου διαµένει (Fowler, 1996: 9-14).
Οι τέχνες επηρεάζουν τόσο το νου όσο και το πνεύµα. Έχουν τη δύναµη να
επεκτείνουν τη συνείδηση. Εκλεπτύνουν τις αισθήσεις, ερεθίζουν τα συναισθήµατα
και προκαλούν σκέψεις. Αφυπνίζουν την περιέργεια, παρουσιάζουν εναλλακτικές
προοπτικές και ερµηνείες και ενεργοποιούν την προσωπική εµπλοκή. Οι µαθητές
συνειδητοποιούν σιγά - σιγά ότι όσο περισσότερο ασχολούνται µε ένα έργο τέχνης,
τόσο περισσότερο διερευνούν και αναζητούν, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουν και
καταλαβαίνουν. Οι µαθητές συµµετέχουν εκούσια, παρακινούµενοι από εσωτερικά
κίνητρα, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη
διδασκαλία.
Ο Eisner στο βιβλίο του The Arts and the Creation of Mind εξετάζει πώς η Τέχνη
συµβάλλει στην ανάπτυξη του νου και στη διαµόρφωση της σκέψης. Σύµφωνα µε τον
Eisner, οι πιο πολύπλοκες και λεπτές διεργασίες σκέψης πραγµατοποιούνται όταν τα
άτοµα έχουν την ευκαιρία είτε να δηµιουργήσουν ένα έργο τέχνης είτε να το
εξετάσουν προσεκτικά. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει κανείς για να κατανοήσει τα
έργα τέχνης, όπως η παρατήρηση λεπτοµερειών, η αντίληψη φανταστικών
δυνατοτήτων και η ερµηνεία µεταφορικών νοηµάτων απαιτούν πολύπλοκες
γνωστικές µορφές σκέψης.
Η αισθητική εµπειρία είναι µια δυναµική παρά στατική διαδικασία. Εµπεριέχει την
αναγνώριση λεπτών διακρίσεων και περίπλοκων σχέσεων, την αναγνώριση
συµβολικών συστηµάτων και χαρακτήρων µέσα σε αυτά, καθώς και την εξήγηση του
τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι χαρακτήρες και την ερµηνεία έργων τέχνης. Η
ενασχόληση µε την τέχνη συµβάλλει, επιπλέον, στην απόκτηση ή ενίσχυση της
ικανότητας κάποιου να απολαµβάνει την ασάφεια και τη γενικότητα, να εξερευνά ό,τι
είναι αβέβαιο και να ασκεί κριτική απελευθερωµένη από ρυθµιστικούς κανόνες και
διαδικασίες.
Ο Efland επιµένει διατυπώνοντας συγκεκριµένα επιχειρήµατα για το θετικό
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αντίκτυπο που έχει η µεθοδευµένη χρήση της τέχνης στη µαθησιακή διαδικασία. Πιο
συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι η ενασχόληση µε τις διάφορες µορφές τέχνης
συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών, που όλες
µαζί προωθούν τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του µαθητή. Αυτές είναι η
γνωστική ευελιξία, η ερµηνεία της γνώσης, η φαντασία-φαντασιακή σκέψη και τέλος
η αισθητική εµπειρία.
Ο Efland ορίζει ως γνωστική ευελιξία την ικανότητα του ατόµου να αλλάζει
στρατηγικές προσέγγισης ενός θέµατος ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κλάδου στον
οποίο αυτό ανήκει. Ταυτόχρονα, πρόκειται για την ικανότητά του να ενεργοποιεί τα
κατάλληλα µέσα ώστε να ερµηνεύσει ή να κατανοήσει µια κατάσταση. Προκειµένου
να είναι κανείς γνωστικά ευέλικτος χρειάζεται να διαθέτει µια ευρεία γκάµα
στρατηγικών από τις οποίες θα επιλέγει την κατάλληλη, ανάλογα µε την περίσταση.
Η παρατήρηση έργων τέχνης προσφέρει πολλές απ’ αυτές τις στρατηγικές. Μια απ’
αυτές είναι η ικανότητα διατύπωσης ερµηνειών. Η ικανότητα ερµηνείας έργων τέχνης
δεν περιορίζεται σ’ αυτά καθαυτά, αλλά επεκτείνεται και στην ερµηνεία
καταστάσεων της πραγµατικότητας, όπου οι συνθήκες είναι αβέβαιες και ασαφείς.
Η ερµηνεία της γνώσης, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την πρώτη. Κάθε έργο τέχνης
αποτελεί µια έκφραση της οπτικής του δηµιουργού του, δοµηµένη µε τη βοήθεια της
φαντασίας του. Επιπλέον, το περιεχόµενο του κάθε έργου αντανακλά τις ευρύτερες
συνθήκες που το περιβάλλουν, δηλαδή τις κοινωνικές και πολιτισµικές επιρροές και
τις πηγές που αποτέλεσαν κίνητρο δηµιουργίας. Στην προσπάθεια, λοιπόν ερµηνείας
του κάθε έργου τέχνης, το άτοµο διακρίνει το νόηµα σε σχέση µε το κοινωνικό και
πολιτισµικό πλαίσιο που καθρεφτίζεται, αντλώντας γνώσεις από άλλους γνωστικούς
τοµείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηµιουργούνται δεσµοί µεταξύ διαφόρων πεδίων
γνώσης.
Η τρίτη λειτουργία αναφέρεται στο ρόλο της φαντασίας στη διαδικασία της µάθησης.
Κατά τον Efland, η µεταφορά και η αφήγηση, προϊόντα φαντασίας, αποτελούν τη
βάση για µια φαντασιακή σκέψη-λογική, η οποία αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για
την κατανόηση καταστάσεων που δεν είναι αντιληπτές µέσω των αισθήσεων ή δεν
είναι δηµιουργήµατα άµεσης εµπειρίας. Η διαµόρφωση και η χρήση αυτής της
φαντασιακής σκέψης καλλιεργείται και ενισχύεται όταν κανείς εκφράζει την άποψή
του για ένα έργο τέχνης και προσπαθεί να ερµηνεύσει τις πολλαπλές πτυχές του.
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Πέρα, όµως, από την κατανόηση, η φαντασιακή σκέψη προωθεί την ικανότητα του
νου να δηµιουργεί νέες ιδέες µέσα από την ανασύνθεση διάφορων εµπειριών, ιδεών
και συναισθηµάτων.
Τέλος, ο Efland αναφέρεται στην αξία της αισθητικής εµπειρίας για τη διευκόλυνση
και αναβάθµιση της µαθησιακής διαδικασίας. Πέρα από τις επιπτώσεις της στη
γνωστική ανάπτυξη του ατόµου, η αισθητική εµπειρία συµβάλλει και στην
εκλέπτυνση του αισθητικού του κριτηρίου (Efland, 2002: 156-171).
3. Η διδακτική ενότητα µέσω της τέχνης
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια διδακτική προσπάθεια για τη ∆΄ τάξη του
∆ηµοτικού Σχολείου που εντάσσεται στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος
και αφορά τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον λαµβάνοντας προεκτάσεις που
αφορούν τη µόλυνση του περιβάλλοντος.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η εργασία σε οµάδες, η
επεξεργασία έργων τέχνης και η ανάλυση των έργων τέχνης µε το µοντέλο του
Perkins.
Το θέµα που επιλέχτηκε µπορεί να προσεγγιστεί µε βάση το Μοντέλο Ανάλυσης
Έργων Τέχνης του David Perkins. Ο Perkins υποστηρίζει ότι η παρατήρηση έργων
τέχνης απαιτεί σκέψη και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κάνει λόγο για το «έξυπνο
µάτι», αφού αυτό σε συνεργασία µε το µυαλό ερµηνεύει και καταλήγει σε λογικά
συµπεράσµατα (Perkins, 1994: 13). Ο Perkins προτείνει έναν τρόπο προσέγγισης των
έργων τέχνης, ο οποίος βασίζεται σε τέσσερις αρχές και διακρίνεται σε τέσσερα
στάδια αντίστοιχα.
Στο πρώτο στάδιο έχουµε την αρχική παρατήρηση του έργου τέχνης. Στο στάδιο αυτό
ο παρατηρητής θέτει τον εαυτό του σε µια καλή απόσταση από το έργο τέχνης και
εκφράζει τις πρώτες ερωτήσεις του είτε νοερά είτε κρατώντας σηµειώσεις. Στη
συνέχεια στρέφει το βλέµµα του αλλού για λίγο και κατόπιν ξανακοιτάζει το έργο
ανακαλύπτοντας, ίσως, νέα στοιχεία ή ερµηνεύοντας µε διαφορετικό τρόπο κάτι που
είχε δει προηγουµένως (Perkins, 1994: 36-42).
Στο δεύτερο στάδιο η σκέψη γίνεται ανοιχτή και περιπετειώδης. Εδώ επιχειρείται µια
βαθύτερη παρατήρηση, πιο ολοκληρωµένη, µε στόχο όχι την ερµηνεία, αλλά την
αναδηµιουργία των δεδοµένων από µια πιο δηµιουργική οπτική. Ο παρατηρητής
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εντοπίζει µηνύµατα που ίσως θέλει να µεταφέρει ο καλλιτέχνης.
Στο τρίτο στάδιο, η σκέψη γίνεται κριτική και το άτοµο συγκρίνει, εµβαθύνει,
ερµηνεύει και εξηγεί. Εδώ ο παρατηρητής επιστρέφει σε ό,τι του προκάλεσε
ενδιαφέρον ή τον µπέρδεψε κι επιχειρεί να το εξηγήσει. Μπορεί να προβεί σε
διανοητικές αλλαγές και κάνει προσπάθεια να δώσει απαντήσεις και να διατυπώσει
συµπεράσµατα για ερωτήµατα που αναδύθηκαν στις προηγούµενες φάσεις.
Στο τελευταίο στάδιο έχουµε το εκ νέου κοίταγµα της όλης διαδικασίας. Στο στάδιο
αυτό ο παρατηρητής ξαναβλέπει το έργο ολιστικά κι επιδιώκει να δώσει τη δική του
ερµηνεία (Perkins, 1994: 64-65).
Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν να προσεγγίσουν οι µαθητές το θέµα της
προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω της επεξεργασίας των έργων τέχνης, να
αντιληφθούν την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος κι ακόµα να συνειδητοποιήσουν πως ο άνθρωπος µπορεί να αναπτύξει
και θετική σχέση µε το φυσικό περιβάλλον.
Τα έργα τέχνης επιλέχθηκαν προκειµένου να µελετηθεί το συγκεκριµένο θέµα που
αφορά στη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον. Έτσι οι µαθητές παρατήρησαν τα
ακόλουθα έργα τέχνης: τα έργα του Renoir «Η κυρία Μονέ και ο γιος της» και «Σε
κήπους του Λουξεµβούργου», το έργο του Pissarro «Τοπίο στο Pontoise», το έργο του
Rousseau «Βόλτα στο δάσος» και το έργο του Magritte «Οι άθλοι του Αλέξανδρου».
Στο πρώτο στάδιο ζητήθηκε από τους µαθητές να παρατηρήσουν τα έργα τέχνης και
να εκφράσουν τις πρώτες παρατηρήσεις τους. Κατόπιν αποµακρύνθηκαν και
επανήλθαν εκφράζοντας τις πρώτες σκέψεις και τα πρώτα τους ερωτήµατα.
Στο δεύτερο στάδιο ζητήθηκε από τους µαθητές να βρουν «κρυµµένες» ιστορίες πίσω
από τα έργα τέχνης και να εντοπίσουν ό,τι τους προκάλεσε αίσθηση. Επίσης, τους
ζητήθηκε να εκφράσουν το πώς αισθάνονται βλέποντας τα έργα τέχνης και ν’
αναγνωρίσουν τεχνικά στοιχεία αυτών ενώ δόθηκαν και τα πρώτα στοιχεία του κάθε
έργου.
Στο τρίτο στάδιο οι µαθητές επανήλθαν στα στοιχεία που τους εξέπληξαν και
απάντησαν στο ερώτηµα γιατί αυτά χρησιµοποιήθηκαν από το δηµιουργό. Στη
συνέχεια επανήλθαν σ’ αυτό που ενδιέφερε τον καθένα τους και προσπάθησαν ν’
απαντήσουν τα αρχικά τους ερωτήµατα και να εξάγουν τα συµπεράσµατά τους.
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Στο τέταρτο στάδιο ο κάθε µαθητής κλήθηκε να εργαστεί ατοµικά, στην αρχή και
συνθετικά στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη όλη τη µέχρι τότε εµπειρία της
παρατήρησης (Κόκκος & Μέγα, 2007: 17-18, Μέγα, στο Κόκκος & συνεργάτες,
2011: 48-57).
Τα έργα του Renoir, του Pissarro και του Rousseau βοήθησαν τους µαθητές να
προσεγγίσουν την έννοια του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές
συζήτησαν για την αξία του περιβάλλοντος και για την προσφορά του στον άνθρωπο.
Ανάµεσα στ’ άλλα που αναφέρθηκαν ήταν ότι το περιβάλλον αποτελεί πηγή οξυγόνου
για τον άνθρωπο και χώρο ανάπτυξης του ζωικού και φυτικού βασιλείου. Είναι ένα
στοιχείο που συνδέεται άµεσα µε τον άνθρωπο αφού αποτελεί πηγή ζωής. Κάποιοι
µαθητές εδώ τόνισαν ότι ο άνθρωπος δε σέβεται το περιβάλλον αφού το µολύνει ή το
καταστρέφει κι αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε τη γέφυρα για να περάσουµε και να
εξετάσουµε το θέµα της µόλυνσης του περιβάλλοντος.
Ο πίνακας του Magritte στη συνέχεια βοήθησε ώστε να γίνει πιο βαθιά και
ουσιαστική συζήτηση πάνω στο θέµα της καταστροφής και της µόλυνσης του
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Οι µαθητές εστίασαν στο θέµα της ρύπανσης από
πολλαπλές πηγές (άνθρωπος, εργοστάσια, φυτοφάρµακα, µη χρησιµοποίηση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας), των εµπρησµών των δασών για οικοπεδοποίηση,
του αλόγιστου κυνηγιού των ζώων που διαβιούν στο δάσος, της καταστροφής της
χλωρίδας και της πανίδας και της µόλυνσης του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των
αυτοκινήτων και τα φυτοφάρµακα που χρησιµοποιούνται.
Αφού έγιναν αυτές οι διαπιστώσεις επισηµάνθηκε ότι ο άνθρωπος µπορεί ν’
αναπτύξει θετική στάση σε σχέση µε το περιβάλλον και πρότειναν τρόπους
προστασίας του. Ανάµεσα στ’ άλλα που αναφέρθηκαν ήταν η ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης, η ανακύκλωση και η συµµετοχή σε περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Οι µαθητές προσέγγισαν το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω των
συγκεκριµένων πινάκων κριτικά και τόνισαν την ευθύνη που φέρει ο άνθρωπος για τη
συνεχιζόµενη και ανεξέλεγκτη καταστροφή του. ∆ιαπίστωσαν επίσης πως, αν ο
άνθρωπος δε συνειδητοποιήσει έγκαιρα το µέγεθος του προβλήµατος ίσως να είναι
αργά. Μέσω των έργων τέχνης οι µαθητές όρισαν το πρόβληµα µε σαφήνεια και
ακρίβεια, έθεσαν ερωτήµατα και απάντησαν σ’ αυτά, µίλησαν επί συγκεκριµένων
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θεµάτων κι όχι γενικά και αόριστα, εµβάθυναν στις σηµαντικές παραµέτρους του
συγκεκριµένου προβλήµατος, έβγαλαν συµπεράσµατα και αλληλεπίδρασαν µε τους
άλλους.
Επειδή αισθάνθηκαν ότι είναι µέρος ενός συνόλου που αντιµετωπίζει το πρόβληµα
και ο κίνδυνος για µεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ορατός,
ευαισθητοποιήθηκαν ακόµα περισσότερο. Οι µαθητές έγιναν κοινωνοί του
προβλήµατος και αναγνώρισαν και το δικό τους µερίδιο ευθύνης. Έχοντας ως
αφόρµηση αυτό αποφάσισαν να συνεισφέρουν προκειµένου το πρόβληµα που έχει
προκύψει µε τη ρύπανση του περιβάλλοντος να µην πάρει άλλες διαστάσεις.
Η παρατήρηση των έργων τέχνης σίγουρα βοήθησε σ’ αυτό αφού οι µαθητές έβγαλαν
συµπεράσµατα, έκαναν γενικεύσεις και υποθέσεις, προσδιόρισαν όρους και
αποφάσισαν

να

δράσουν. Αυτό

προέκυψε

ως

επιστέγασµα

αντιµετώπισης του θέµατος.

Η κυρία Μονέ και ο γιος της, Pierre-Auguste Renoir
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της

κριτικής

Σε κήπους του Λουξεµβούργου, Pierre-Auguste Renoir

Τοπίο στο Pontoise, Camille Pissarro

Βόλτα στο δάσος, Henri Rousseau
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Οι άθλοι του Αλέξανδρου, Rene Magritte
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Κόκκος, Α. & Μέγα, Γ. (2007). Κριτικός Στοχασµός και Τέχνη στην Εκπαίδευση.
Έρευνα µε τη συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 12, 16-21.
Κόκκος, Αλέξης & συνεργάτες. (2011). Εκπαίδευση µέσα από τις Τέχνες. Αθήνα:
Μεταίχµιο.
Lipman, Matthew (2006). Η σκέψη στην εκπαίδευση. µτφρ. Σαλαµάς Γιώργος. Αθήνα:
Πατάκης.
Marples, Roger (επιµ.). (2003). Οι σκοποί της εκπαίδευσης. µτφρ. Χατζηπαντελή
Παναγιώτα. Αθήνα: Μεταίχµιο.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας, Β΄, Στρατηγικές
∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.
Ράπτη, Α. & Ράπτης, Α. (2003). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δράσης στο
σχολείο και η συµβολή των Νέων Τεχνολογιών: νέα ώθηση σε παλιά αιτήµατα.
Θέµατα στην εκπαίδευση, 2–3, 115-142.
Τριλιανός, Θ. (2002). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα.
Ξενόγλωσση
Dewey, J. (1980). Art as Experience. United States: John Dewey.

501

Efland, A. (2002). Art and Cognition. Integrating the Visual Arts in the Curriculum.
New York: Teachers College, Columbia University.
Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven & London: Yale
University Press.
Fowler, C. (1996). Strong Arts, Strong Schools. New York: Oxford University Press.
Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. Los Angeles: Getty
Education for the Arts.
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art. Los
Angeles: The J. Paul Getty Trust.
Ruggiero, V. R. (2001). The Art of Thinking. A Guide to Critical and Creative
Thought. Adison Wesley Longman.

Στοιχεία για τη συγγραφέα:
Ονοµάζοµαι Καρέλα Γεωργία και είµαι δασκάλα. Εργάζοµαι στο 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέου Ψυχικού. Είµαι κάτοχος MSc στη ∆ιοίκηση Σχολικών Μονάδων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και MSc στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ε.Κ.Π.Α.
∆ιεύθυνση: Αρδηττού 3, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106849216
E-mail: geokar3@yahoo.gr

502

Η «Κριτική Παιδαγωγική» ως ο αδύνατος τύπος της χειραφετικής
εκπαιδευτικής θεώρησης. Τα όρια µιας εξηµερωµένης εναντίωσης.

Κοροµπόκης ∆ηµήτρης
Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, διδάκτορας Τµήµατος Κοινωνιολογίας
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Περίληψη
Στην εργασία µας αυτή ισχυριζόµαστε ότι οι κατευθύνσεις που επικράτησαν στο ρεύµα
της «Κριτικής Παιδαγωγικής» περιορίζουν τη δυνατότητα να συζευχτεί η εκπαίδευση
µε ένα ουσιαστικά χειραφετικό πρόταγµα για την κοινωνία. Αυτό συµβαίνει γιατί οι
παραπάνω κατευθύνσεις δίνοντας έµφαση σε οριζόντιες δοµές ανισότητας (διακρίσεις
αναφορικά µε το φύλο, τη φυλή, τις διαφοροποιηµένες σεξουαλικές πρακτικές κ.α.)
καταλήγουν στην απολυτοποίηση της ετερότητας και της προάσπισης του δικαιώµατος
στη διαφορά ενάντια στους αποκλεισµούς της. Παραβλέπουν έτσι αντιθέσεις που
προκύπτουν από κάθετες δοµές κοινωνικής ανισότητας και από την ταξική διάρθρωση
της κοινωνίας. Σε αντίθεση λοιπόν µε την άποψη για την απώλεια της αξιοπιστίας των
Μεγάλων Αφηγήσεων, θα προτάξουµε την αναγκαιότητα µιας «Μεγάλης Αφήγησης» η
οποία επιµένει στην ολιστική προσέγγιση και στη µεθοδική ανάπτυξη των κατηγοριών
της, ώστε να επιτρέπεται η προσέγγιση των ουσιωδών κοινωνικών σχέσεων που
χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και τις εκπαιδευτικές λειτουργίες στο εσωτερικό
τους.

Λέξεις

κλειδιά:

κριτική

παιδαγωγική,

µεταµοντέρνο/ισµός,

ετερότητα,

µεταµοντερνισµός της αντίστασης, ολιστική προσέγγιση, εκπαίδευση και ανισότητες

Ι. Αντί Εισαγωγής
Είναι σηµαντικό το γεγονός ενός συνεδρίου και µιας σύστοιχης προβληµατικής για το
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ρόλο της κριτικής εκπαίδευσης, καθώς γίνεται σε µια δύσκολη οικονοµική, πολιτική
και ιδεολογική συγκυρία. Μια συγκυρία όπου οι προωθούµενες πολιτικές
εξελίσσονται µε τη µορφή πόλεµου ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, ενώ η ίδια η εκπαίδευση αποδοµείται ως χώρος προώθησης και
κατοχύρωσης δικαιωµάτων για τις ευρύτερες µάζες του πληθυσµού όπως και για την
πλειονότητα των εκπαιδευτικών.
Επισηµαίνουµε, όµως, το εξής παράδοξο: Από τη µια µεριά, στην καρδιά της
κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής βρίσκεται η προσπάθεια να αναδιοργανωθεί η
εκπαίδευση και να εγκιβωτιστεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και της
κεφαλαιακής συσσώρευσης. Από την άλλη, όλα τα σχετικά νοµοθετήµατα και όλες οι
σύγχρονες εκδοχές του κυρίαρχου εκπαιδευτικού λόγου µπορούν και αναφέρονται µε
ευκολία στην ανάγκη ανάπτυξης της «κριτικής» διάστασης των εκπαιδευτικών
λειτουργιών όπως και της «κριτικής σκέψης» των εκπαιδευόµενων.
Σε τι συνίσταται, λοιπόν, σήµερα µια «κριτική εκπαίδευση», ποιοι τη θεραπεύουν,
ποιες οι θεωρητικές της προκείµενες και, κυρίως, ποια η κοινωνική της λειτουργία;
Στην προβληµατική µας θα θεωρήσουµε ως δεδοµένη την πολιτική στόχευση της
κριτικής παιδαγωγικής παράδοσης, ιδίως της τάσης που αντιλαµβάνεται την
εκπαίδευση ως µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας ριζοσπαστικού µετασχηµατισµού
της κοινωνίας. Τάση που εντοπίζεται στο εσωτερικό του ρεύµατος της Κριτικής
Παιδαγωγικής και εκπροσωπείται κυρίως από το έργο του Paulo Freire, αλλά
συνεχίστηκε και µε το έργο των Henry Giroux Peter McLaren, Stanley Aronowitz
κ.α.38
Στην πραγµατικότητα όµως η έννοια της κριτικής παιδαγωγικής και η εξέλιξή της δεν
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ενιαίου και συνεκτικού θεωρητικού
προσδιορισµού, καθώς διαµορφώνονται ως µια πολλαπλότητα θεωρητικών και
πρακτικών κατευθύνσεων. Ορθά, λοιπόν, έχει υποστηριχτεί ότι υπάρχουν τόσες
εκφάνσεις της κριτικής παιδαγωγικής όσοι είναι και οι υποστηρικτές της (McLaren P.,

[38] Για µια παρουσίαση των αναλύσεων, των απόψεων και των διαφοροποιήσεων των
βασικότερων εκπροσώπων της Κριτικής Παιδαγωγικής στα ελληνικά, βλ. Γούναρη Π. –
Γρόλλιος Γ. (επιµ.), Κριτική Παιδαγωγική. Μια συλλογή Κειµένων, Gutenberg, Αθήνα 2010
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2010: 281, 290-291).
Στην εργασία µας θα υποστηρίξουµε ότι η εισροή κεντρικών

θεωρητικών

συντεταγµένων του µεταµοντέρνου παραδείγµατος στις προσεγγίσεις της κριτικής
εκπαιδευτικής παράδοσης αλλά και στο ίδιο το ρεύµα της Κριτικής Παιδαγωγικής
(ΚΠ στο εξής) µετριάζει τη δυναµική της και την οδηγεί σε µια εξηµερωµένη
συνάρθρωση µε τη διαµαρτυρία των «νέων κινηµάτων». Θα ισχυριστούµε ότι αυτό
συµβαίνει καθώς η συνάντησή τους εξελίσσεται υπό την ηγεµονία των
νεοφιλελεύθερων θεωρήσεων που από τη δεκαετία του ’80 και ύστερα υποστηρίζουν
τις αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή και στην οργάνωση της εργασίας προς όφελος του
κεφαλαίου.
Έτσι, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προτάσσουν την κριτική διάσταση
των εκπαιδευτικών διαδικασιών όπως και ο τρόπος πρόσληψης και η αξιοποίησή τους
(και στη χώρας µας) από τον «προοδευτικό, αντι-συστηµικό» εκπαιδευτικό χώρο
περιορίζουν τελικά τη δυνατότητα να συζευχτεί η εκπαίδευση µε την προοπτική ενός
ουσιαστικά χειραφετικού προτάγµατος για την κοινωνία.
Θα επιχειρήσουµε λοιπόν µια συνοπτική αναφορά στο µεταµοντέρνο και στην εξέλιξή
του ανιχνεύοντας τα σηµεία επαφής του µε άλλες θεωρήσεις οι οποίες προσπαθούν να
αρθρωθούν ως κριτική του συστήµατος και να τοποθετηθούν απέναντι στις εντάσεις
που προκαλούνται στο εσωτερικό των σύγχρονων κοινωνιών. Στη συνέχεια θα
ανιχνεύσουµε την επιρροή που το µεταµοντέρνο ασκεί σε βασικούς θεωρητικούς
άξονες της ΚΠ και, στα πλαίσια της οικονοµίας που επιβάλλει η έκταση της εργασίας,
θα επιχειρήσουµε την κριτική αποτίµησή τους και την κατάδειξη των θεωρητικών και
πρακτικών συνεπειών τους. Ιδιαίτερα θα µας απασχολήσει το πώς οι αναδιαρθρώσεις
στο επίπεδο της παραγωγής και των παραγωγικών σχέσεων συνδέονται µε τις κριτικές
θεωρήσεις καθορίζοντας τις ιδεολογικές και τις πολιτικές προτεραιότητες στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Αφετηρία και θεωρητικός κανόνας στην εργασία µας στέκεται η προσέγγιση της
κοινωνικής εξέλιξης και των εκπαιδευτικών λειτουργιών στο εσωτερικό της ως
αποτέλεσµα των κοινωνικών (ταξικών) συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα. Από την
πλευρά αυτή θα επιχειρηθεί και η σκιαγράφηση µιας εναλλακτικής τοποθέτησης
απέναντι στα παραπάνω.
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ΙΙ. Η έννοια του µετα-µοντέρνου και η εξέλιξή της.
Το ρεύµα της ΚΠ αναπτύσσεται στις ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄8039 ως
ένα ρεύµα θεωρητικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών που επιχειρεί,
στον ένα ή τον άλλο βαθµό, να αντιταχθεί στις νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές
πολιτικές που κυριαρχούν και εξελίσσονται τότε στις ίδιες τις ΗΠΑ αλλά και
συνολικότερα στις αναπτυγµένες κοινωνίες της δύσης.
Οι κριτικοί παιδαγωγικοί στην προσπάθειά τους να συντάξουν ένα πρόγραµµα
«ριζοσπαστικής» παιδαγωγικής πράξης διαµορφώνουν την προβληµατική τους κάτω
από την επίδραση του έργου του Ζαν Φρανσουά Λυοτάρ και γενικότερα µέσα από την
αξιοποίηση των βασικών θεωρητικών όρων του «µετα-µοντέρνου» παραδείγµατος
που αναπτύσσεται στην ίδια περίοδο40.
Προσεγγίζοντας την έννοια του µετα-µοντέρνου, θα πρέπει να σηµειώσουµε τη
δυσκολία διατύπωσης ενός σαφούς προσδιορισµού της, καθώς πρόκειται για όρο
[39] Ο Γ. Γρόλλιος θεωρεί ότι η κριτική παιδαγωγική θεµελιώθηκε στις ΗΠΑ στο έργο του
P. Freire (Γρόλλιος, Γ., 2003, σ. 66), ενώ ο όρος χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον H. Giroux
και συνδέθηκε µε την επεξεργασία της θεωρίας της αντίστασης, βλ. και την εισαγωγή στο
Γούναρη Π. – Γρόλλιος Γ. (επιµ.), 2010, σσ. 11-61). Για τη θεωρία της αντίστασης, βλ.
Ράσης Σ., 1988, σσ. 52-63.
[40] Βλ. το κεντρικής σηµασίας για τον προβληµατισµό γύρω από το µετά-µοντέρνο έργο του
J. F. Lyotard, Η Μεταµοντέρνα Κατάσταση, Γνώση, Αθήνα 1993. Επίσης, βλ. Lyotard F.,
«Απάντηση στο ερώτηµα: Τι είναι µεταµοντέρνο;», περ. Λεβιάθαν, τχ.2, 1988,
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:
και του ιδίου, «Να ξαναγράψουµε τη νεοτερικότητα», στο Βέλτσος Γ. (επιµ.), Η ∆ιαµάχη.
Κείµενα για την νεοτερικότητα, Πλέθρον, Αθήνα 1990, σ.σ. 205-219. Επίσης, τα βασικότερα
κείµενα του Λυοτάρ στο: Benjamin A. (ed), The Lyotard Reader, Basil Blackwell, Oxford
1989. Ακόµη, ως µια ενδεικτική αναφορά για το µεταµοντέρνο, βλ.: Harvey D., The
Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford 1989, Lash S., Sociology of Postmodernism,
Routedge, London-New York 1990, Sarup M., An Introductory Guide to Post-structuration
and Postmodernism, The University of Georgia Press, Athens 1993 και Jameson F.,
«Postmodernism, or the Cultural Logic of late Capitalism», New Left Review, τχ. 146, Ιούνιος
–Αύγουστος 1984, σσ. 53-92. Στα ελληνικά: Jameson F., Το µεταµοντέρνο ή η πολιτισµική
λογική του ύστερου καπιταλισµού, Νεφέλη, Αθήνα 1999
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αντιφατικό (Jameson F, 1999: 30, Craib I., 2000: 356)41. Στο εσωτερικό του τέµνονται
αποκλίνουσες απόψεις, διατηρείται ωστόσο ένας γενικός πυρήνας κοινών γενικών
κατευθύνσεων που συνέχουν θεωρητικά όλες τις τάσεις του.
Το µετα-µοντέρνο διατηρεί έντονες επιφυλάξεις απέναντι στην αποδεικτική ισχύ του
ορθού λόγου (του «παγκόσµιου λόγου» κατά Λυοτάρ) ως ενότητας της γλώσσαςσκέψης µε την πραγµατικότητα, όπως και απέναντι στην εγκυρότητα της επιστήµης
και στη σύζευξή τους προς την κατεύθυνση της κοινωνικής χειραφέτησης. Στην
ουσία, το µεταµοντέρνο εκφράζει την εναντίωση απέναντι στις επαγγελίες του
ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και στις αξίες της νεωτερικότητας που χαρακτήριζαν κατά
τους τελευταίους αιώνες την «µοντέρνα κατάσταση» του δυτικού κόσµου, η οποία
και θεωρείται πλέον ξεπερασµένη42. Αντίθετα, οι σύγχρονες κοινωνίες υποστηρίζεται
ότι έχουν εισέλθει στην «µετα-µοντέρνα κατάσταση», που εκλαµβάνεται «…ως ένα
είδος έκρηξης της µοντέρνας επιστήµης, στην οποία ο λόγος και το υποκείµενό του ως πηγή της “ενότητας” και του “όλου ”- ανατινάζονται σε κοµµάτια» (Wellner A.,
1988: 33).
Αµφισβητείται έτσι η δυνατότητα συγκρότησης γενικών κριτηρίων εγκυρότητας της
γνώσης, όπως και η δυνατότητα του ορθού λόγου να συλλάβει όλη την έκταση του
κόσµου και να την εκφράσει µέσα από ένα ολιστικό ερµηνευτικό σχήµα, µια «Μεγάλη
Αφήγηση»43. Κυρίως αµφισβητείται η δυνατότητα να συγκροτηθεί µια τέτοια θεωρία
[41] Οι Ασηµάκη, Κουστουράκης και Καµαριανός, επισηµαίνουν µάλιστα και την ανάγκη
διάκρισης των εννοιών του «µεταµοντερνισµού» και της «µετανεωτερικότητας» (των ιδίων,
2011, σ.σ. 99 120). Εµείς, για την οικονοµία αυτής της εργασίας, δεν είναι δυνατό να
εµπλακούµε σε αυτόν τον προβληµατισµό.
[42] Η νεωτερικότητα εννοείται εδώ ως σύζευξη των (δυτικών) κοινωνιών µε τα προτάγµατα
του ∆ιαφωτισµού και του ορθολογισµού στην προσπάθεια για χειραφέτηση του ανθρώπου
και για την επίτευξη µιας διαρκούς κατάστασης βελτίωσης του κόσµου. Σύστοιχη µε την
έννοια της νεωτερικότητας είναι η πίστη στην ικανότητα της ανθρώπινης νόησης να
συλλαµβάνει τη δυναµική της αντικειµενικής πραγµατικότητας, όπως και η πεποίθηση ότι
µέσω αυτής της σχέσης µπορούν να κατακτηθούν σταθερές αλήθειες που θα συντείνουν σε
µια σταθερή πορεία προόδου προς την χειραφέτηση (βλ. και Hall S.- Gieben B., 3003, σσ.
41-53)
[43] Για τον Λυοτάρ «Μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και το σύγχρονο πολιτισµό, στη
µεταµοντέρνα κοινωνία και στο µεταµοντέρνο πολιτισµό…Η µεγάλη αφήγηση απώλεσε την
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ως σχέδιο ριζικής αλλαγής της κοινωνίας, αντιθετικά δηλαδή προς τον καπιταλισµό44.
Ένα τέτοιο εγχείρηµα χαρακτηρίζεται µάλιστα ως «ολοκληρωτισµός»45, εφόσον το
κοινωνικό υπόβαθρο αυτής της προσπάθειας, δηλαδή «η ταξική πάλη», θεωρείται ότι
αµβλύνθηκε σε τέτοιο βαθµό που κατάντησε «ουτοπία» (Λυοτάρ 1993: 52).
Στην µεταµοντέρνα κατάσταση η φύση της γνώσης επηρεάζεται από την καθοριστική
κυριαρχία της πληροφορίας και τα συστήµατα διάδοσης και επεξεργασίας της. Έτσι,
σηµασία αποκτά η γνώση που µπορεί να µεταφραστεί σε «ποσότητες πληροφόρησης»,
ενώ οι «οι αναπτυγµένες µορφές του λόγου της γνώσης» παραµερίζονται απέναντι
στην ευελιξία επιµέρους (µικρών) αφηγήσεων που εµπεριέχουν µια «πολλαπλότητα
γλωσσικών παιχνιδιών» (Λυοτάρ 1993: 31-32, 66).
Στην πραγµατικότητα, οι µεταµοντέρνες απόψεις αποτελούν επαναφορά θεωρήσεων
που είχαν διατυπωθεί από τα µέσα του 20ου αιώνα (δεκαετίες ’50 –’60), όταν η θεωρία
του «εκσυγχρονισµού» κατέλυε τους δεσµούς της νεωτερικότητας µε την ιστορία του
αξιοπιστία της, όποιος κι αν είναι ο τρόπος ενοποίησης που τις αποδίδεται: θεωρητική
αφήγηση, αφήγηση της χειραφέτησης» (Λυοτάρ, 1993, σ. 99). Οι µεγάλες αφηγήσεις της
νεωτερικότητας απέναντι στις οποίες συγκροτείται ο σκεπτικισµός του µετα-µοντέρνου
παραδείγµατος είναι ουσιαστικά πέντε:
-

Η Μεγάλη Χριστιανική Αφήγηση

-

Η Μεγάλη ∆ιαφωτιστική Αφήγηση

-

Η Μεγάλη Εικασιακή Αφήγηση: συνίσταται στην πραγµατοποίηση της Παγκόσµιας
Ιδέας µέσω της ιστορικής διαλεκτικής του συγκεκριµένου
Η Μεγάλη Καπιταλιστική Αφήγηση

-

Η Μεγάλη Μαρξιστική Αφήγηση (βλ. και Κοστάντσο Πρέβε, 1998, σ. 104).

44

[ ] Ο Λυοτάρ επισηµαίνει ότι «…δεν τίθεται θέµα να προταθεί µια ‘καθαρή’ εναλλακτική
λύση στο σύστηµα: όλοι γνωρίζουµε, στα τέλη αυτής της δεκαετίας του εβδοµήντα, ότι µια
τέτοια λύση θα του µοιάζει» (Λυοτάρ, 1993, σ. 155).
[45] Για τον M. Foucault, που προετοίµασε φιλοσοφικά τις απόψεις του lyotard και αποτελεί
ίσως τον σηµαντικότερο εισηγητή του µεταδοµισµού και της µεταµοντέρνας κατάστασης, η
προσπάθεια «…να ξεφύγουµε από το σύστηµα της σύγχρονης πραγµατικότητας έτσι ώστε να
παραγάγουµε τα ολικά προγράµµατα µιας άλλης κοινωνίας […] έχει οδηγήσει µόνον στην
επαναφορά των πλέον επικίνδυνων παραδόσεων.» Ο Γάλλος φιλόσοφος θα δηλώσει έτσι ότι
προτιµά «…τους µερικούς µετασχηµατισµούς […] από τα προγράµµατα για έναν καινούριο
άνθρωπο που έχουν διατυπώσει τα χειρότερα πολιτικά συστήµατα, καθόλη τη διάρκεια του
εικοστού αιώνα» (Foucault M., 1988, σ.25).
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δυτικού ορθολογισµού (ως διαδικασίας κατά την οποία η πρώτη κατανοούσε τον
εαυτό της µέσα από τον ορίζοντα του ορθού λόγου) και αντιλαµβανόταν τον
εκσυγχρονισµό ως µια αν-ιστορική διαδικασία, ως ένα ουδέτερο πρότυπο ανάπτυξης
όλων των κοινωνιών κατά το παράδειγµα των αναπτυγµένων χωρών. Ο
εκσυγχρονισµός αποδεσµεύεται έτσι από τον εννοιολογικό ορίζοντα του δυτικού
διαφωτισµού και τις κανονιστικές αξιώσεις της νεωτερικότητας46. Αντιθέτως,
εκλαµβάνεται ως σύστηµα µη επιδεχόµενο επιρροές, διαµορφωµένο από την
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και προσανατολισµένο στο να εκτελεί τις
λειτουργίες της οικονοµίας και του κράτους, της τεχνικής και της επιστήµης47.
Μπορούσε λοιπόν να διακηρυχθεί ότι η «ιστορία των ιδεών έκλεισε» και ότι
προσέγγισαν οι ανθρώπινες κοινωνίες την «µετα-ιστορία» τους (Habermas J., χ.χ.: 1618).
Όµως, οι πολιτικές και φιλοσοφικές συντεταγµένες του µεταµοντερνισµού ως λίγο πολύ συγκροτηµένου ρεύµατος πρέπει να αναζητηθούν στη Γαλλία µετά τα γεγονότα
του Μάη του ’68, αλλά και στους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται αρχές του ’70
στις αναπτυγµένες κοινωνίες της ∆ύσης και συγκλίνουν γύρω από δύο άξονες: α) την
αίσθηση ήττας που ακολούθησε τις κινητοποιήσεις της περιόδου και τον συνακόλουθο
[46] Ως αποδέσµευση εδώ εννοούµε την αποµάκρυνση από εκείνες τις δεσµευτικές
κατευθύνσεις της νεωτερικότητας και του διαφωτισµού που εµποδίζουν να εκλαµβάνεται ο
τελευταίος ως η ιδεολογία του ανερχόµενου καπιταλισµού. Αφορά δηλαδή όλες εκείνες τις
δεσµεύσεις που κατέτειναν στο πρόταγµα της ευρύτερης, της οικουµενικής χειραφέτησης του
ανθρώπου και όχι απλά της ανερχόµενης αστικής τάξης (βλ. σχετικά στο Wood Meiksins E.,
1996, σ. 32, όπως αναφέρεται στο Πεχλιβανίδης Τ., 2002, σ. 71).
[47] Κατά τον Λυοτάρ στην παρακµή των µεγάλων αφηγήσεων ανιχνεύεται «…ένα
αποτέλεσµα της ανόδου των τεχνικών και των τεχνολογιών µετά από το δεύτερο παγκόσµιο
πόλεµο, που έριξε το βάρος περισσότερο στα µέσα της δράσης παρά στους σκοπούς της…», βλ.
Λυοτάρ, όπ.π., σ. 99. Από αυτήν την άποψη µπορούν να διαπιστωθούν σαφείς διασυνδέσεις
των θεωρητικών προκείµενων του µεταµοντέρνου παραδείγµατος µε την αµερικάνικη
«Τεχνοκρατία» του µεσοπολέµου αλλά και µε την εξέλιξη του τεχνοκρατισµού γενικότερα.
Έτσι, αντι-διαφωτιστική ιδεολογία και τεχνοκρατισµός αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου
νοµίσµατος στο θεωρητικό αµάλγαµα του µεταµοντερνισµού. Για την εξέλιξη των
τεχνοκρατικών θεωρήσεων στον 20ο αιώνα, τις διασυνδέσεις τους µε θεωρήσεις στο πνεύµα
του µεταµοντερνισµού και τις συνακόλουθες εκπαιδευτικές προτεραιότητες βλ.: Κοροµπόκης
∆., 2008.
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σκεπτικισµό απέναντι στις επαναστατικές ιδέες

και β) τις διαδικασίες της

κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η παγκόσµια
οικονοµική κρίση, διαδικασίες που επέτειναν από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 την
ανεργία και κατέστησαν δύσκολη την αυτοσυντήρηση για µεγάλα τµήµατα του
πληθυσµού.
Αναπτύχθηκαν τότε µια σειρά από θεωρίες που προσέγγισαν την εµφάνιση και την
όξυνση των παραπάνω φαινόµενων και οι οποίες επιχείρησαν να αρθρωθούν ως
κριτική απέναντι στις διαδικασίες της κεφαλαιοκρατικής ανασυγκρότησης και ιδίως
απέναντι στη συντηρητική και νέο-φιλελεύθερη πολιτική που προωθείται την ίδια
περίοδο στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά δυτικές κοινωνίες48.
Οι θεωρίες αυτές, είτε αναφέρονται σε κάποια οικονοµική θεωρία είτε συγκροτούνται
ως µια πολιτισµική περισσότερο θεώρηση, εµφανίζουν -σε παραλληλία µε το
µεταµοντέρνο- τα εξής κοινά: Υποστηρίζουν ότι στο εσωτερικό των σύγχρονων
κοινωνιών έχουν λάβει χώρα ρηξικέλευθες αλλαγές, που σχετικοποιούν τις
ερµηνευτικές δυνατότητες των µεγάλων θεωριών. Κυρίως θεωρούν ότι χάνει την
κεντρικότητά της (ή/και εξαλείφεται πλήρως) η έννοια των κοινωνικών τάξεων, η
οποία και υποκαθίσταται από ελάσσονες κοινωνικές συλλογικότητες ή/και από
ατοµικώς δρώντα υποκείµενα. Σε αυτή τη βάση, υποβαθµίζουν τη σηµασία της
εργασίας και συνεπώς τις σχέσεις µέσα στη σφαίρα της παραγωγής και αποδίδουν

[48] Πρόκειται για τη νέο-φιλελεύθερη αναδιάρθρωση, που µορφοποιείται θεωρητικά εκείνη
την περίοδο από τον F. Hayek ( Hayek F., 1973, 1976 και 1979), ενώ υλοποιείται σε
κυβερνητική πολιτική στα τέλη του ’70 - αρχές ’80 από τις κυβερνήσεις των M. Thatcher και
R. Reagan σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ αντίστοιχα. Για την κατάσταση τότε θεωρείται ότι
ευθύνονται: η συνεχής διόγκωση των δηµόσιων δαπανών, οι προστατευτισµοί του
παρεµβατικού κράτους, η αύξηση της απασχόλησης (ιδίως στο δηµόσιο), που αφαιρούν
πόρους από τον ιδιωτικό τοµέα και αυξάνουν το κόστος εργασίας στο εσωτερικό του. Για
αυτές τις τάσεις και τις προτεινόµενες λύσεις που χαρακτηρίστηκαν ως «συντηρητικός
λαϊκισµός», βλ. Apple M., «Critical introduction: Ideology and the state in Educational
Policy», στο Dale R., 1989, σ.σ. 5 κ.ε. Βλ. Επίσης για τις νεοφιλελεύθερες όψεις της δεξιάς
αντικρατικής ρητορείας: Fine B. – Harris L., 1987, σ.σ. 365-392.
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έµφαση σε σχέσεις εξουσίας και διαιρέσεις µε βάση το φύλο, το γένος, την φυλή49.
Με την προβληµατική του µεταµοντέρνου συνδέονται ιδίως όσες από τις παραπάνω
θεωρήσεις προβάλλουν την αποδόµηση των κοινωνικοοικονοµικών δοµών και των
συλλογικών υποκειµένων και προτάσσουν την προσέγγιση του κοινωνικού µε
πολιτισµικούς όρους. Συναντιούνται επίσης µε θεωρήσεις που, στη βάση αλλαγών στη
σφαίρα της αναπαραγωγής και σε σύστοιχες αναπροσαρµογές στην ιδεολογία και στο
Λόγο, προκρίνουν το «τέλος» της βιοµηχανικής εποχής και της εργασίας
(Μαυρουδέας Σ., 1998: 145-156).
Στη βάση, λοιπόν, της διαπίστωσης διαδικασιών εντός των οποίων εκλαµβάνεται ως
κεντρική η σηµασία της «γνώσης» και της «πληροφορίας», αναδύονται την ίδια
περίοδο προσεγγίσεις οι οποίες προσαρτούν το πρόθεµα «µετά-» στους όρους που
σηµατοδότησαν την έως τότε περίοδο ανάπτυξης των δυτικών κοινωνιών50.
Υποστηρίζεται ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν εισέλθει σε µια νέα κατάσταση όπου
η εργασία προσλαµβάνει τη µορφή της επικοινωνίας, της διάδρασης και της
διαχείρισης της πληροφορίας, στοιχεία που εµπεριέχονται στην ιδιωτική σφαίρα του
ατόµου. Γεγονός που θεωρείται ότι συντελεί στο να µειώνεται διαρκώς η
χειρωνακτική εργασία και να αυξάνονται οι θέσεις εργαζοµένων τύπου white collar
(Bell D., 1982).
Τα ρεύµατα προβληµατισµού που αρθρώνονται γύρω από αυτές τις θέσεις
αµφισβητούν κατά τα επόµενα χρόνια την κυριαρχία της βιοµηχανικής παραγωγής και

[49]

Για τις θεωρίες αυτές και τις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις, βλ. Μαυρουδέας Σ.,

«Κοινωνικές Ανισότητες και Σύγχρονος Καπιταλισµός: Το τέλος των τάξεων; Κριτική
επισκόπηση των θεωριών της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονοµίας», στο Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, 6ο Επιστηµονικό Συνέδριο (27-30/11/1996), Κοινωνικές Ανισότητες και
Κοινωνικός Αποκλεισµός, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1998, σσ. 138-155.
[50] Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο D. Bell αναγγέλλει τη µετάβαση σε µια νέα κοινωνία,
την οποία θα ονοµατίσει ως «µετα-βιοµηχανική κοινωνία» (Bell D., The Coming of Post –
Industrial Society, Basic Books, New York, 1973), αποδίδοντας στην ανάπτυξη της
«πληροφορίας» και στις διαδικασίες διαχείρισής της καθοριστικό ρόλο για την πραγµάτωση
αυτής της µετάβασης. Τον όρο post – industrial society είχε χρησιµοποιήσει νωρίτερα ο A.
Touraine (1971), που επισηµαίνει κι αυτός τη σηµασία της γνώσης και της πληροφορίας (βλ.
και Πεχλιβανίδης Τ., 2002, σ. 61).
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τη βιοµηχανική οργάνωση της εργασίας51, ενώ παράλληλα θα γίνει λόγος για «το
τέλος της κοινωνίας της εργασίας» και θα γραφτεί ο «αποχαιρετισµός» προς το
βιοµηχανικό προλεταριάτο ως συλλογικού κοινωνικού φορέα52. Με την υποχώρηση
της υλικής παραγωγής θεωρείται πλέον πως αποκτά βαρύνουσα σηµασία η παραγωγή
επικοινωνιακών, αισθητικών προϊόντων και πληροφοριών («άυλη» εργασία), ενώ η
κοινωνική δοµή -από τη στιγµή που η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας χάνει τη
δυναµική της- αρθρώνεται γύρω από τις γνώσεις και «µεταϋλιστικά» αγαθά (Αλεξίου
Θ., 2002(α): 153 κ.ε.).
Ως συνέπεια των παραπάνω, αποκτούν σηµασία αξίες που εντοπίζονται στην
κοινωνικo-πολιτισµική σφαίρα, ενώ σχετικοποιείται η διάκριση µεταξύ οικονοµικής
βάσης και κουλτούρας (υπερδοµής) καθώς θεωρείται πως τα πολιτισµικά στοιχεία
αποδεσµεύονται από κοινωνικούς – οικονοµικούς προσδιορισµούς και κυριαρχούν σε
όλη την έκταση της κοινωνικής ζωής (Jameson F., 1999: 92)53. Η υποχώρηση της
εργασίας θα συνδυαστεί τότε και µε τη µείωση της δυνατότητας του φορέα της
(εργατική τάξη) να αντιστέκεται στον καπιταλισµό και η δυνατότητα αντίστασης
εκχωρείται στα νέα κοινωνικά κινήµατα που συγκροτούνται στην κοινωνικοπολιτισµική σφαίρα όπου και θεωρείται ότι παράγονται πλέον οι ανισότητες. Έτσι, οι
κοινωνικές εντάσεις µετατοπίζονται από την παραγωγή και την απόσπαση υπεραξίας
(όπου και αρθρώνονταν έως τότε οι κοινότητες συµφερόντων) προς στην υπεράσπιση
τρόπων ζωής, ταυτοτήτων και της ετερότητας (Αλεξίου Θ, 2002.(β): 67-68).
Από τη στιγµή που η «πληροφορία» και οι σύστοιχες διαδικασίες σύλληψης-απόδοσης
[51] Αυτό είναι και το κεντρικό σηµείο που συνδέει τις κατά τα άλλα διαφοροποιηµένες
τοποθετήσεις διανοητών όπως που παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές, (βλ.
∆εδουσόπουλος Α., 2002, σ. 27 και για πιο αναλυτικά Αλεξίου Θ., 2002, κεφ. ΙΙΙ).
[52] (Βλ. A. Gorz, 1986). Στον ίδιο ανήκει και η φράση «τέλος της κοινωνίας της εργασίας»,
βλ. το βιβλίο του Οι δρόµοι των παραδείσων, Κοµµούνα, Αθήνα 1986, σ. 53 –µετάφραση της
αγγλόφωνης έκδοσης του 1985: Paths to Paradise: On Liberation From Work. Με τον τίτλο
Το Τέλος της εργασίας κυκλοφόρησε και το βιβλίο του J. Rifkin (ελλην. έκδοση Νέα Σύνορα,
1996).
[53] Στην ίδια λογική ο Scott Lass δηλώνει πως το καθεστώς συσσώρευσης µετατρέπεται όλο
και περισσότερο σε καθεστώς σήµανσης, ενώ η ίδια η παραγωγή, οι σχέσεις και τα µέσα
παραγωγής, αποκτούν πολιτισµικό χαρακτήρα (Lash S., 1990, σσ. 37-39).
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νοηµάτων εγκαθίστανται στο κέντρο της δυναµικής της «νέας κατάστασης», αυξάνει η
σηµασία των συµβολικών συστηµάτων –πρωτίστως της γλώσσας. Στις πιο ακραίες
εκδοχές των µετα- θεωρήσεων η πραγµατικότητα προσλαµβάνει τη µορφή
«γλωσσικών ενεργηµάτων» και το ζήτηµα του κοινωνικού δεσµού µετατρέπεται σε
«γλωσσικό παιχνίδι» (Λυοτάρ, 1993: 45, 57). Καθόσον µάλιστα έχουν εκλείψει οι
µεγάλες αφηγήσεις και µαζί τους τα γενικά κριτήρια επαλήθευσης και οι κανονιστικές
αρχές τους54, παρατηρείται µια «πολλαπλότητα» λόγων όπου κανένα είδος λόγου δεν
έχει προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων, µετατρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
ερµηνεία της πραγµατικότητας σε βιογραφικές αφηγήσεις των διαφορετικών
υποκειµένων (Λυοτάρ 1993: 62 κ.ε.).
ΙΙΙ. Το µετα-µοντέρνο και η Κ.Π.
Σηµειώσαµε ότι ο προβληµατισµός του µετα-µοντέρνου αναδύθηκε σε µια εποχή όπου
στις αναπτυγµένες ∆υτικές κοινωνίες εξελίσσονται πολιτικές µε στόχο την υπέρβαση
της κρίσης σε βάρος των δυνάµεων της εργασίας, ενώ από την άλλη µεριά επικρατεί
µια αίσθηση απογοήτευσης και πεσιµισµού.
Το τελευταίο αυτό γεγονός σχετίζεται µε την αδυναµία της αριστεράς να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων55, ιδίως απέναντι

[54] Για τον Λυοτάρ η αυστηρή λογική και οι αρχές του επιστηµονικού λόγου δεν έχουν
κάποια αυξηµένη αρµοδιότητα ρύθµισης, καθώς ο επιστηµονικός λόγος δεν αποτελεί παρά
ένα «γλωσσικό παιχνίδι» ισοδύναµο µε όλα τα άλλα είδη λόγου (Λυοτάρ, 1993, σ. 103).
[55] Αδυναµία που, κατά τη γνώµη µας, σχετίζεται µε τη σειρά της και µε τα ιδεολογικά –
πολιτικά αποτελέσµατα που επιφέρει εκείνη την περίοδο στις χώρες του «υπαρκτού
σοσιαλισµού» αλλά και στις αντιλήψεις της αριστεράς στη ∆ύση η επικράτηση των απόψεων
της Επιστηµονικής Τεχνικής Επανάστασης (ΕΤΕ). Πολύ σύντοµα: πρόκειται για ρεύµα
σκέψης που είχε αρχίσει να διαµορφώνεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 και
οριστικοποιήθηκε από τον Τσεχοσλοβάκο διανοούµενο R. Richta στα τέλη του ’60. Επιχειρεί
να νοµιµοποιήσει από µαρξιστική σκοπιά επιλογές στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισµού»
(µαζική εισαγωγή δυτικής τεχνολογίας) και τη στροφή των Κοµουνιστικών Κοµµάτων της ∆.
Ευρώπης προς ευρύτερες συµµαχίες. Σε παρόµοια κατεύθυνση µε τη µετα- λογική της ∆ύσης,
χαρακτηρίζει την εποχή του ως «µεταβιοµηχανική», µε κύριο χαρακτηριστικό την
«αυτοµατοποίηση» της παραγωγικής διαδικασίας (βλ. Κοροµπόκης ∆., 2008, σ. 133). Στην
ουσία σηµατοδοτούσε τη δυνατότητα του καπιταλισµού, παρά τις προβλέψεις περί
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στην έκρηξη των κινηµάτων και των εργατικών κινητοποιήσεων στο τέλος της
δεκαετίας του ’6056. Το ότι οι πολλαπλές εξεγέρσεις της περιόδου προσελάµβαναν
έναν τοπικό, αποσπασµατικό και απρόβλεπτο χαρακτήρα, µαζί µε την ανάδειξη νέων
πεδίων αντιφάσεων και διεκδικήσεων που δεν οργανώνονταν απευθείας από το πεδίο
της οικονοµίας συνέτειναν στην ενίσχυση των µετα-µοντέρνων θέσεων και στην
υποχώρηση των εργασιοκεντρικών αναπαραστάσεων της κοινωνίας. Ευνοούσαν
ταυτόχρονα την κριτική απέναντι στις θεωρίες που συγκροτούνται γύρω από τις
σχέσεις παραγωγής και τον καταµερισµό της εργασίας. Οι κατευθύνσεις αυτές
υιοθετήθηκαν όχι µόνο από τη δεξιά αλλά και από αριστερούς διανοούµενους που
µέσα από την εναντίωσή τους απέναντι στο σοβιετικό καθεστώς οδηγούνται στην
κριτική του ίδιου του «παραδοσιακού» µαρξισµού (Craib I., 2000: 369-370).
Είδαµε ότι στον πυρήνα πολλών προσεγγίσεων που διατυπώνονται τότε ως
προσπάθεια απάντησης στις εντάσεις της περιόδου αναπτύσσεται µια δυσπιστία
απέναντι σε κάθε ολιστική προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο συναρθρώνεται και η
προβληµατική του ρεύµατος της ΚΠ . Στον κεντρικό πυρήνα αυτής της συνάρθρωσης
θα περιοριστούµε εδώ57.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι κριτικοί παιδαγωγοί θα υιοθετήσουν την
µεταµοντέρνα εναντίωση απέναντι στην τελεολογία της επιστήµης, όπως

και

απέναντι στην υπεράσπιση ενός ενιαίου και λογικού ανθρώπινου υποκειµένου
(Γούναρη – Γρόλλιος, 2010, σ. 25 και Giroux H., 2010(β): 254). Εκφράζουν την ίδια
επιφύλαξη απέναντι στις «γενικές αφαιρέσεις» (µεγάλες αφηγήσεις), που θεωρούν ότι
επικείµενης καταστροφής του, να αναπτύσσει παραπέρα τις παραγωγικές δυνάµεις και
ιδιαίτερα το τεχνικό τους σκέλος.
[56] Οι ιδέες της µετανεωτερικότητας θεωρήθηκαν ως θεωρητική έκφραση της απογοήτευσης
από µεριάς των διανοούµενων της ∆ύσης σε σχέση µε την αποτυχία του σοσιαλιστικού
εγχειρήµατος να υπερβεί τον καπιταλισµό (Callinicos A., 1989, p. 9). Το κίνηµα των
φοιτητών συνδυάζεται εκείνη την περίοδο µε τα κινήµατα ενάντια στην αποικιοκρατία και
τον ιµπεριαλισµό, µε την εναντίωση στον πόλεµο του Βιετνάµ, µε το κίνηµα για τα πολιτικά
δικαιώµατα των µαύρων (για την κοινωνική δυναµική της φοιτητικής διαµαρτυρίας του ’68,
για την κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού κινήµατος και για τη σχέση των τότε γεγονότων
µε τα νέα κοινωνικά κινήµατα, βλ. Αλεξίου Θ. (α), 2002, σ. 338-356).
[57] Για µια πιο αναλυτική παρουσίαση της σχέσης µεταξύ του περιεχοµένου της Κριτικής
Παιδαγωγικής και του µετα-µοντέρνου, βλ. Γρόλλιος Γ.- Κάσκαρης Γ., 1997, σ.σ. 101-118.
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αρνούνται την ύπαρξη του µερικού – τοπικού και συνθλίβουν τη διαφορά κάτω από το
πρόταγµα «καθολικών κατηγοριών». Κατά τον ίδιο επίσης τρόπο µε το µετα-µοντέρνο
θα τις χαρακτηρίσουν «ολοκληρωτικές και τροµοκρατικές» (Giroux H., 1991: 229).
∆εν έχουµε εδώ παρά την επαναδιατύπωση της αποστροφής του Λυοτάρ απέναντι σε
κάθε ολιστικού τύπου προσέγγιση της πραγµατικότητας που οδηγεί σε µια
επιστηµονικά τεκµηριωµένη κοσµοθεωρία: «Μέσα στην επιστήµη δεν υπάρχει γενική
µεταγλώσσα, στην οποία να µπορούν να µετεγγραφούν και να αναπτυχθούν όλες οι
άλλες. Αυτό ακριβώς απαγορεύει την ταύτιση µε το σύστηµα και, εν κατακλείδι, την
τροµοκρατία.» (Λυοτάρ 1993: 150-151).
Φυσικά και ο Λυοτάρ και οι κριτικοί παιδαγωγοί δεν αναφέρονται σε µια αντίθεση
απέναντι σε τροµοκρατικές ενέργειες. Εναντιώνονται απέναντι σε ένα θεωρητικό
σχήµα ολιστικής προσέγγισης της κοινωνικής πραγµατικότητας στην προσπάθεια για
την αλλαγή της. Για τους κριτικούς παιδαγωγούς, όπως και για το µετα-µοντέρνο, οι
επιπτώσεις

από

τις

εξελίξεις

στις

τεχνολογίες

διάδοσης-επεξεργασίας

της

πληροφορίας οδηγούν στην «εποχή της άµεσης πληροφόρησης» όπου η «…ιστορικά
και κοινωνικά κατασκευασµένη φύση του νοήµατος χάνει πλέον τα προνόµια που
όφειλε σε καθολικές αξιώσεις ιστορίας, αλήθειας ή κοινωνικής τάξης» (Giroux H.,
2010(β): 253).
Έτσι, σε µια παρόµοια λογική µε το µετα-µοντέρνο, οι κριτικοί παιδαγωγοί τονίζουν
τη σηµασία του υποκειµενικού παράγοντα και της κουλτούρας, των νοηµάτων που
αποδίδουν τα υποκείµενα στις επιµέρους εµπειρίες τους (Giroux H., 2010(α): 66)
όπως και τη σηµασία της γλώσσας στη µορφοποίηση της υποκειµενικότητας, των
σχέσεων µε τους άλλους αλλά και της ίδιας της πραγµατικότητας (Aronowitz H. –
Giroux H., 1991: 89).
Τη στιγµή µάλιστα που και από τους κριτικούς παιδαγωγούς απορρίπτεται η υπαγωγή
του υποκειµένου σε γενικά χαρακτηριστικά που δεσµεύουν µονοσήµαντα το
κοινωνικό πράττειν (π.χ. εργατική- αστική τάξη), η συγκρότηση των κοινωνικών
υποκειµένων δεν ορίζεται πλέον µε την προνοµιακή αναφορά στην εργασία και στην
παραγωγή. Η παραγωγή «νοήµατος» θεωρείται το ίδιο σηµαντική µε την εργασία στη
διαµόρφωση των ορίων της ανθρώπινης ύπαρξης: «…το πώς συγκροτούµαστε µε
βάση τη γλώσσα δεν είναι λιγότερο σηµαντικό από το πώς κατασκευαζόµαστε ως
υποκείµενα µέσα σε σχέσεις παραγωγής» (Giroux H., 2010(β): 254).
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Η σχετικοποίηση αντικειµενικών (εξωτερικών) παραγόντων όπως η θέση στον
καταµερισµό της εργασίας και η κοινωνική τάξη και η επικέντρωση στην
«υποκειµενική παρέµβαση» (Giroux H., 2010(α): 66) προβάλλουν ως σηµαντικούς
υποκειµενικούς παράγοντες (βιοτικές καταστάσεις και τρόποι ζωής) για την κοινωνική
ένταξη και κατάταξη. Μπορεί λοιπόν να προσεγγιστεί ο κοινωνικός χώρος και η
σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία στη βάση σχέσεων που
προκύπτουν αθροιστικά ανάµεσα σε άτοµα µε διαφορετικούς τρόπους ζωής και
διαφορετικά

πολιτισµικά

περιβάλλοντα

(κοινωνικο-πολιτισµική

σφαίρα),

αναδεικνύοντας τη σηµασία της ετερότητας.
Οι ανισότητες και η καταπίεση θεωρείται τότε ότι προκύπτουν ισοδύναµα στη βάση
των διαφορετικών διαδροµών που επιβάλλουν στις ατοµικές βιογραφίες οι διάφορες
διακρίσεις. Σε αντιστοιχία µε τον λυοταρικό «πληθυντισµό των λόγων», αναδύεται και
στις προσεγγίσεις των κριτικών παιδαγωγών µια «πολλαπλότητα καταπιέσεων»
εδραιωµένη

σε διαφορετικές µορφές κυριαρχίας

(έµφυλη, εθνοτική, φυλετική,

οικονοµική κ.α.), χωρίς κάποια από αυτές να αποκτά ερµηνευτική προτεραιότητα
έναντι των άλλων58. Η κοινωνική τάξη και οι αντιθέσεις που συναρθρώνονται γύρω
της εµφανίζονται τότε ως µία από τις πολλές καταπιέσεις, σχετικοποιώντας την
κεντρικότητά της στην κοινωνική και ιστορική ανάλυση (Wright E. O., 1989: 5-6).
Γύρω από τις παραπάνω καταπιέσεις θα ορίσουν οι κριτικοί παιδαγωγοί και το πεδίο
της ενεργοποίησής τους: καθόσον η «νεωτερική έµφαση» στην ολότητα και στην
καθολική γνώση υποχωρούν, παραδίδουν τη θέση τους σε «µια πιο διεισδυτική
κατανόηση των αποσιωπηµένων και τοπικών ιστοριών, καθώς και σε µια βαθύτερη
αναγνώριση των αγώνων που έχουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και πεδίο.» (Giroux H.,
2010(β): 253). Θα εναντιωθούν έτσι στις θεωρίες που προβάλλουν δοµικούς
περιορισµούς ως την κύρια αιτία των ανισοτήτων και θα προβάλλουν την αξία της
υποκειµενικής παρέµβασης και της «αντίστασης» απέναντι στους κυρίαρχους
µηχανισµούς της κοινωνικής και πολιτισµικής αναπαραγωγής (βλ. Giroux H., 2010(α):
101-120).
[58] Πρόκειται για τη λεγόµενη «θέση της παραλληλίας» κατά την οποία, όπως σηµειώνει ο
C. McCarthy, «…καµιά από τις δυναµικές της κοινωνικής τάξης, της φυλής και του
κοινωνικού φύλου δεν µπορεί να αναχθεί σε κάποια άλλη και η δυναµική της κοινωνικής τάξης
δεν είναι αναγκαία η πρωταρχική.» (βλ. Γούναρη – Γρόλλιος, όπ.π., σ. 18).
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IV. Οι επιπτώσεις µιας «εξηµερωµένης αντίστασης»
Οι κριτικοί παιδαγωγοί θα εντοπίσουν στο µετα-µοντέρνο στοιχεία που θεωρούν ότι
εναντιώνονται στις κυρίαρχες πολιτισµικές ιδεολογίες του ύστερου καπιταλισµού. Η
µετα-µοντερνική έµφαση στην ετερότητα και η ανάλυση του µερικού, η παρέµβαση
και η αντίσταση του υποκειµένου καθίστανται µέσα και από την ένωση µε τα «πιο
ριζοσπαστικά στοιχεία του νεωτερικού λόγου» όπως η έµφαση στις αρχές της
ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης

καθοριστικοί παράγοντες για να

οργανωθεί µια πολιτική της διαφοράς εντός της παράδοσης µιας «ριζοσπαστικής
δηµοκρατίας» (Aronowitz – Giroux, 1991: 185-194 και Giroux H., 2010(β): 264).
Για τους κριτικούς παιδαγωγούς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά µεταφορείς της
κυρίαρχης ιδεολογίας (ούτε οι εκπαιδευόµενοι παθητικοί αποδέκτες). Μπορούν να
λειτουργήσουν ως «πολιτισµικοί εργάτες» (Aronowitz – Giroux, 2010: 160-188) που
συντελούν στην κριτική αντιµετώπιση και στην αµφισβήτηση των κυρίαρχων
αναπαραστάσεων, ώστε να βοηθήσουν τους καταπιεσµένους και αποκλεισµένους
εκπροσώπους του φύλου, της φυλής, του έθνους να αρθρώσουν τη δική τους φωνή. Η
κριτική παιδαγωγική έπρεπε γι’ αυτό να αξιοποιήσει χώρους όπως το σχολείο και τη
δηµιουργία εναλλακτικών παιδαγωγικών πρακτικών για την ενδυνάµωση των
µαθητών προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσής τους από τα κυρίαρχα σχολικά
πρότυπα. Ταυτόχρονα όµως αυτή η δράση πρέπει να θεωρείται µέρος µιας ευρύτερης
δηµόσιας πολιτικής σε χώρους έξω από τα σχολεία, προκειµένου να συνδεθεί µε
όλους τους επιµέρους αγώνες προς το σκοπό του µετασχηµατισµού της κοινωνίας στη
βάση µιας δηµοκρατίας µεγαλύτερης δικαιοσύνης και ισότητας (Γρόλλιος Γ, 2008).
Η καθοριστική συνεισφορά του µετα-µοντέρνου έγκειται στο ότι δηµιουργεί το χώρο
για τις οµάδες εκείνες που ορίζονται εν γένει ως «αποκλεισµένοι άλλοι» να
εκφραστούν, προσφέρει µια γενική έκφραση στα αιτήµατα µιας «ευρείας ποικιλίας
κοινωνικών κινηµάτων» (Giroux H., 2010(β): 262-263).
Πρόκειται για µια οπτική που αντιλαµβάνεται διαταξικά χαρακτηριστικά (τρόποι
ζωής, προτιµήσεις, ιδιαιτερότητες) ως τον καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης
και κατάταξης, ενώ υποβαθµίζονται εξωτερικοί ως προς το άτοµο (αντικειµενικοί)
παράγοντες όπως η τάξη και η θέση στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. Κατά
τον τρόπο αυτό, οι κοινωνικές εντάσεις και τα προβλήµατα δεν εντοπίζονται τόσο στις
δοµικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν µια εργασιοκεντρική προσέγγιση της κοινωνίας.
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Αναζητούνται κυρίως στην κοινωνικο-πολιτισµική σφαίρα, καθώς συγκροτούνται ως
επιµέρους ζητήµατα στη βάση αναγκών που προκύπτουν ασύνδετα µέσα στις
διάφορες «δηµόσιες σφαίρες», οι οποίες και ορίζονται ως «πεδία δυνατότητας» και
ενεργοποίησης της «υποκειµενικής παρέµβασης» και της «αντίστασης».
Παραβλέπονται έτσι οι δοµικές επιρροές στη συγκρότηση του υποκειµένου και η
ανάλυση µετατοπίζεται από το χώρο των κοινωνικών δοµών προς µια σύλληψη της
κοινωνικής πραγµατικότητας µε πολιτισµικούς όρους, ωσάν τα κοινωνικά υποκείµενα
να συγκροτούνται γύρω από τους όρους αυτούς και όχι γύρω από κοινωνικές θέσεις
και ταξικές αντιθέσεις. Μέσα από αυτήν την οπτική κατακερµατίζεται η κεντρική
αντίθεση κεφαλαίου – εργασίας σε επιµέρους συγκρούσεις. Ενώ αναγνωρίζεται στους
«αποκλεισµένους» η δυνατότητα της αντίστασης, αυτή παραµένει ασύνδετη από την
αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δοµής που µορφοποιούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά οµάδων και ατόµων. Αποκτά έτσι η αντίσταση ένα αδύναµο
περιεχόµενο που αποµακρύνεται από ουσιαστικές καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής,
καθώς παραγνωρίζεται το ότι οι ποικίλες διαφορές/ταυτότητες είναι διαφορετικά
τοποθετηµένες στο εσωτερικό της κυρίαρχης δοµής59.

[59] Με την έννοια ότι προτάσσει οριζόντιες – συγκυριακές καταστάσεις παραβλέποντας τις
κάθετες δοµές που τους προσδίδουν νόηµα. Οι διαφορές και η κοινωνική έκπτωση όταν
προσεγγίζονται µε τις έννοιες του φύλου, της εθνότητας, της φυλής κ.τ.λ. δεν µπορούν να
συµβάλλουν στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών των ατόµων παρά µόνο
µέσα από τη σχέση τους µε την κοινωνική τάξη. Έτσι ο τρόπος αντιµετώπισης της ανεργίας
δεν είναι ο ίδιος για όλα τα µέλη του γυναικείου π.χ. φύλου. Για γυναίκες µε κοινωνικό και
µορφωτικό κεφάλαιο µπορεί να σηµαίνει ένα διάλειµµα ή µια προσωρινή κατάσταση προς
την αναζήτηση καλύτερης εργασίας, ενώ για µια εργάτρια να βιώνεται ως δράµα. Μια
εποχιακή ή µερική απασχόληση για µια γυναίκα των µεσαίων αστικών στρωµάτων µπορεί
αποτελεί επιλογή που αφήνει χρόνο και για άλλες ενασχολήσεις, ενώ για πολλές γυναίκες των
λαϊκών στρωµάτων αποτελεί εξαναγκασµένη επιλογή. Έπειτα, η δυνατότητα χειραφέτησης
για κάποιες γυναίκες σηµατοδοτεί την επιδείνωση της θέσης άλλων. Η αποδέσµευση π.χ.
γυναικών των µεσαίων στρωµάτων από τις οικιακές εργασίες σηµαίνει ότι άλλες
αναλαµβάνουν τις εργασίες αυτές, επαναφέροντας παλιούς διαχωρισµούς, όπως ανάµεσα σε
κυρίες και υπηρέτριες. Άλλωστε, δεν υπήρξε ποτέ ούτε πρόκειται να υπάρξει ένας
καπιταλισµός απόλυτης πλήρους απασχόλησης για κανένα φύλο. Σε κάθε περίπτωση, ο
βαθµός έκθεσης σε καταστάσεις έκπτωσης όπως και η δυνατότητα διαχείρισης του
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Υποκαθιστώντας τις δοµικές αλληλεξαρτήσεις µε πολιτισµικούς όρους, τροποποιείται
και η αντίληψη για την κοινωνική δυναµική. Κοινωνικοί πρωταγωνιστές δε
θεωρούνται τα συλλογικά κοινωνικά υποκείµενα που συγκροτούνται γύρω από τις
έννοιες του καταµερισµού της εργασίας (κοινωνικές τάξεις). Ως νέοι φορείς δράσης
προβάλλουν τα «νέα κοινωνικά κινήµατα», οι επιµέρους οµάδες δράσης για το
περιβάλλον, οι πρωτοβουλίες πολιτών, οι φεµινιστικές οργανώσεις και οι ποικίλες
οµάδες εργασίας ενάντια σε φυλετικές και σεξουαλικές διακρίσεις κ.α. (Aronowitz S.,Giroux H., 2010: 187).
Εφόσον το υποκείµενο συµµετέχει σε αυτά ως φορέας µιας ιδιαίτερης πολιτισµικής
ταυτότητας αποδεσµευµένης από συλλογική εµπειρία και δοµικές αναφορές, η όποια
συλλογική µορφή στο εσωτερικό τους απορρέει από την ιδιωτικότητα. ∆εν υπάρχει
δηλαδή η αναφορά σε µια δοµή σαν τη κοινωνική τάξη που θα µπορούσε να
λειτουργήσει ως χώρος συλλογικής άρθρωσης ατόµων µε κοινά βιογραφικά στοιχεία
ενοποιώντας την κοινή εµπειρία σε ενιαία κοινωνική (ταξική) δράση.
Το υποκείµενο καλείται λοιπόν να ενεργοποιηθεί σε έναν κατακερµατισµένο
κοινωνικό ιστό, σε έναν καπιταλισµό χωρίς βιογραφίες τάξεων αλλά έµφορτο από
ατοµικές βιογραφίες και προσωπικές ταυτότητες, όπου οι προβληµατικότητες δεν
συναρθρώνονται και όπου «…η υποδοχή της ιδιαιτερότητας […] καταδικάζει το
φορέα της να ζήσει σε µια απέραντη έρηµο εκατοµµυρίων αποµονωµένων υπάρξεων
που αργοσβήνουν, σηµαίνοντας έτσι […] την απουσία και ενός ίχνους, έστω,
επιθυµίας για το όλο και το ένα.» (Χρύσης Α., 1996: 92). Από τη στιγµή µάλιστα που
η πολιτισµική ταυτότητα και διαφορά νοείται ως µη αναγώγιµη -µε την έννοια ότι
ερµηνεύεται οντολογικά και όχι βάσει της οικονοµικής- κοινωνικής ένταξης του
ατόµου- ο κίνδυνος επαναφυλετικοποίησης του κοινωνικού δεσµού είναι παραπάνω
από ορατός (Αλεξίου, 2002(α): 355).
Με την καταβύθιση της έννοιας της τάξης σε µια αδιάρθρωτη πολλαπλότητα λόγων,
ταυτοτήτων και διαφορών, παρακάµπτονται ερωτήµατα σχετικά µε την ιστορική
κοινωνικού βιογραφικού εξαρτώνται από κοινωνικά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε
µια κοινωνική τάξη και έτσι καθορίζουν δυνατότητες και περιορισµούς. Τα διάφορα
«κινήµατα» δεν συνιστούν, λοιπόν, δυνάµεις ενάντιες του καπιταλισµού, καθώς δε
συνέχονται από κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ταυτότητα. Αποκτούν δυναµική µόνο µέσα από
τη διασταύρωσή τους µε ταξικές σχέσεις (Γουντ Μέικσινς Έ., 1998, σ. 259).
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αιτιότητα. Αρκεί να παρατηρήσουµε και να περιγράψουµε τις εκφάνσεις της
ετερότητας, χωρίς να αναρωτηθούµε για το πώς τοποθετούνται οι διάφορες
ταυτότητες µέσα στην κυρίαρχη κοινωνική δοµή. Στο µεθοδολογικό επίπεδο
προωθούνται τότε µικρο-κοινωνιολογικά προσανατολισµένες προσεγγίσεις και
εργαλεία ανάλυσης που τείνουν να προβάλλουν τις περιγραφές της κοινωνικής δράσης
ως περιγραφές της κοινωνικής δοµής προκρίνοντας την περιγραφή στη θέση της
εξήγησης. Παράλληλα, υπερτονίζεται η σηµασία της εµπειρικής έρευνας έναντι της
θεωρίας, οδηγώντας µε τη σειρά στην έκλειψη της αξίωσης για θεωρητικό εντοπισµό
της αιτιότητας καθώς αυτή εντοπίζεται εµπειρικά και όχι λογικά. Εξαντλούνται λοιπόν
απλά στη άποψη περί της πολυπλοκότητας του κόσµου (Craib I., 2000: 52, 115).
Αποστασιοποιούνται έτσι από τη δυνατότητα µιας ενιαίας θεωρητικής ανασύνθεσης
προς την κατεύθυνση της συνολικότερης κοινωνικής χειραφέτησης.
Η θέση πως η πολλαπλότητα των κυριαρχιών δεν επιτρέπει την προσέγγιση όλης της
κοινωνίας από την άποψη µιας περιοχής της (οικονοµία) συνιστά στην ουσία µια
προσπάθεια απάρνησης της συστηµικής ενότητας του καπιταλισµού, αµφισβήτησης
της ίδιας του της ύπαρξης ως κοινωνικού συστήµατος (Ίγκλετον Τ., 2003: 39), κάτι
που δεν είναι άλλωστε νέο στην ιστορία του καπιταλισµού60. Ο καπιταλισµός
απέφευγε πάντα να ονοµατίζει τον εαυτό του και οι οπτικές των µετα- θεωρήσεων
τοποθετούνται από µια αρκετά βολική ως προς αυτό πλευρά: αποσύρονται από τις
παλιές εντάσεις µιας «βιοµηχανικής» κοινωνίας της «εργασίας» και των τάξεων και
τοποθετούνται σε µια κοινωνία των πολιτισµικών ταυτοτήτων και της διαφοράς, ώστε
η διατήρηση του

καπιταλιστικού

τρόπου

παραγωγής

«…να µασκαρεύεται

προσποιούµενη ότι δεν έχει πια κανένα θεµέλιο…» (Πρέβε Κ., 1998: 103).
Φυσικά και είναι εύκολο να εντοπιστούν σχέσεις καταπίεσης εκτός της οικονοµικής
σφαίρας και το ίδιο εύκολα µπορεί να υποστηριχτεί ότι η τάξη δεν αποτελεί τη
µοναδική αρχή προσέγγισης της ανισότητας. Αυτό όµως δεν λέει τίποτα για την ουσία
του καπιταλισµού. Για να αποφύγουµε ή/και να αρνηθούµε τον επικαθορισµό των
άλλων σφαιρών της ανθρώπινης εµπειρίας από τη συστατική σχέση του καπιταλισµού,
σχέση που εντοπίζεται στην οικονοµική σφαίρα (εκµετάλλευση κατά τη διαδικασία
[60] Η Μ. Γουντ επισηµαίνει ότι ο νέος πλουραλισµός έχει πολλά κοινά µε έναν παλαιότερο
από το πεδίο της συµβατικής πολιτικής επιστήµης και ο οποίος εδράζεται στις θεωρήσεις
σχετικά µε τις οµάδες συµφερόντων (Γουντ Μ. Ε., 1998, σ. 253).
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της παραγωγής), θα έπρεπε να αποδειχτεί ότι οι άλλες σφαίρες δεν εµπεριέχονται
(τουλάχιστον µε σηµαντικό τρόπο) στη λογική του. Στο δικό του δηλαδή σύστηµα
κοινωνικών σχέσεων, στη δυναµική της συσσώρευσης και της αυτό-αξιοποίησης του
κεφαλαίου, στην αναγκαιότητα για επέκταση της κερδοφορίας του σε νέα πεδία και
στην εµπορευµατοποίηση του συνόλου της κοινωνικής ζωής, στην εδραίωση του
ανταγωνισµού κ.τ.λ.
Μπορούµε να διαπιστώσουµε από τα έως τώρα ότι αυτό που συνέχει όλες τις
θεωρήσεις του «µετά-», είναι η έµφαση στη διαφορά και τον πλουραλισµό. Το
ανησυχητικό, σε σχέση µε την προβληµατική µας, είναι ότι στο εσωτερικό τους –
τουλάχιστον της ΚΠ που όπως σηµειώσαµε συγκροτήθηκε µε σαφή πολιτική πρόθεση
να συµβάλλει στον γενικότερο πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό µετασχηµατισµόξεχωρίζει σταδιακά µια συγκεκριµένη τάση: Η υποκατάσταση του αγώνα για
σοσιαλισµό από τη διεκδίκηση µιας πιο περιεκτικής κατηγορίας, της «δηµοκρατίας»,
ώστε να αντιµετωπίζονται ισότιµα όλες οι καταπιέσεις και να µην ευνοείται η
κοινωνική τάξη.
Οι κριτικοί παιδαγωγοί αναζητούν αυτόνοµους κοινωνικούς χώρους (δηµόσιες
σφαίρες), όπου µπορούν να αναζητηθούν εναλλακτικές δυνατότητες στα πλαίσια ενός
ευρύτερου προγραµµατικού πλαισίου κοινωνικο-πολιτικού µετασχηµατισµού. Το
ιδεώδες της «ριζοσπαστικής δηµοκρατίας» που προβάλλουν εντάσσεται µέσα σε ένα
πεδίο πολιτικού αγώνα το οποίο καθορίζεται από τη διαµόρφωση στο σχολείο και στις
διάφορες σφαίρες της δηµόσιας ζωής µιας κουλτούρας αντίθετης προς την κυρίαρχη,
καθώς υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα δεν διαγράφεται απλώς ως αντανάκλαση
ισχυρότερων οικονοµικών δυνάµεων, αλλά θεωρείται πεδίο διεκδίκησης και
«ουτοπικής» δυνατότητας ( Γρόλλιος, 2008).
Η λογική αυτή, που παραπέµπει σε έναν καπιταλισµό χωρισµένο σε στεγανά, θα
οδηγήσει σταδιακά στην ανάδειξη των τάσεων της ΚΠ που πρόβαλλαν ως απάντηση
µια προωθηµένη εκδοχή του Κράτους Πρόνοιας και υιοθετούν πλευρές της
φιλελεύθερης προοδευτικής παράδοσης (Γρόλλιος, 2008, Γούναρη - Γρόλλιος, 2010:
48). Η διαφορά τους µε τα φιλελεύθερα δηµοκρατικά ιδεώδη συνίσταται στην επιµονή
τους σε µια µετα-µοντέρνα σύλληψη της ταυτότητας και της ετερότητας. Στο ότι
εξακολουθούν δηλαδή να απορρίπτουν την «καθολικότητα» του παραδοσιακού
φιλελευθερισµού και τα οµοιόµορφα κριτήρια ισότητας, που θεωρούνται «τυφλά»
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στις διαφορές .
Στην ουσία όµως οι κριτικοί παιδαγωγοί όσο και να αρνούνται τις µεγάλες αφηγήσεις,
παραµένουν έκθετοι στην αντίφαση που διαπερνά όλες τις θεωρήσεις του µεταµοντέρνου: H εµµονή τους σε έννοιες που σε αντίθεση µε τον «αναγωγισµό» του
µαρξισµού προσπαθούν να συµπεριλάβουν ισότιµα τα πάντα, δεν σηµαίνει παρά την
προσχώρηση σε µια σχετικιστική και θεωρητικά αδόµητη γενική θεωρία.
Τα όρια του πλουραλισµού και οι πολιτικές της ταυτότητας αρχίζουν να δοκιµάζονται
όταν στα πλαίσια τους προσπαθούµε να ενθέσουµε ταξικές διαφορές. Η έννοια της
κοινωνικής τάξης εµπεριέχει εξορισµού την ανισότητα και την εκµετάλλευση. Αν
µπορούµε να υποδεχτούµε την διαφορά στις φυλετικές, εθνοτικές, σεξουαλικές
προτιµήσεις, µε ποια έννοια µπορούµε να υποδεχτούµε τη διαφορά που εµπεριέχεται
στην τάξη; Αν η κατάργηση των ταξικών ανισοτήτων εξ’ ορισµού σηµαίνει και το
τέλος του καπιταλισµού, µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο για την κατάργηση των
φυλετικών ή των ταξικών διακρίσεων; (Γουντ Μ. Ε., 1998: 251-252).
Παραµένει λοιπόν ενεργή στο πρόγραµµα της ΚΠ µια αντίφαση: ο σκοπός της
ευρύτερης κοινωνικής αλλαγής συνδυάζεται µε την αποστροφή προς τις µεγάλες
αφηγήσεις. Πώς όµως θα αρθρωθεί ένα σχέδιο ριζικού κοινωνικού µετασχηµατισµού
χωρίς τη συµβολή της αντίστοιχης θεωρίας; Γι’ αυτό και το πολιτικό πρόταγµα της ΚΠ
εξελίσσεται τελικά ως ένα σχέδιο βελτίωσης του συστήµατος συµβατό µε τις
προθέσεις «αριστερών» µεταµοντερνιστών να αναµετρηθούν µε κάθε καταπιεστικό
σύστηµα, εκτός από αυτό που διαπερνά όλα τα άλλα, την «αµετακίνητη δοµή του
κεφαλαίου» (Ίγκλετον Τ., 2003: 53).
Οι απόψεις των κριτικών παιδαγωγών θα δεχτούν κριτική που θα επισηµάνει ότι οι
αγώνες για την κουλτούρα αποτελούν ένα «αδύναµο υποκατάστατο» της πραγµατικής
πολιτικής (Γούναρη –Γρόλλιος, 2010: 32). Κριτική που θεωρούµε σωστή, καθώς πέρα
από τη σηµασία των λόγων και των διαφορών η κοινωνία είναι ταυτόχρονα -και
κυρίως- ένα «υλικό» σύστηµα που διέπεται από αντικειµενικά συµφέροντα. Έτσι, µια
«ριζοσπαστική» πολιτική εδράζεται πρωτίστως σε υλικά διακυβεύµατα, τα οποία και
προσδιορίζονται καλύτερα µέσα από αναλυτικά εργαλεία όπως η τάξη. Ορθά λοιπόν
έχει υποστηριχτεί ότι η ριζοσπαστική δηµοκρατία της ΚΠ παρέµενε µια αόριστη
υπόθεση που καταλήγει σε νεφελώδεις –ουτοπικές διακηρύξεις, εγκλωβισµένη στα
«… πλαίσια των θεσµών και της ιδεολογίας των φιλελεύθερων αστικών δηµοκρατιών
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που ‘αγνοούν’ την ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων… » (Γρόλλιος – Κάσκαρης, 1997:
113).
Μερικές αναγκαίες επισηµάνσεις εδώ. Στο εσωτερικό της ΚΠ αναπτύχθηκαν εκδοχές
µιας «προοδευτικής µεταµοντερνικότητας»
µοντερνισµός

της

αντίστασης)

που

(κριτικός µετα-µοντερνισµός, µετα-

αποστασιοποιούνται

από

τις

καθαρά

µεταµοντέρνες αξιώσεις περί τέλους των ιδεολογιών, των τάξεων και της ιστορίας.
Ιδίως στο έργο του P. Freire αλλά και σε κριτικούς παιδαγωγούς που ακολούθησαν τη
λογική του (Γρόλλιος Γ., 2005: 265-266). Από την άποψη αυτή θεωρείται ότι ο µεταµοντερνισµός όχι µόνο δεν είναι ανταγωνιστικός σε προσπάθειες κοινωνικής
χειραφέτησης, αλλά και ότι µπορεί να συνδυαστεί µε την ταξική ανάλυση και µε την
κατανόηση του «πώς το κεφάλαιο και ο νόµος της αξίας διαµορφώνουν ταυτότητες»
(McLaren όπως αναφέρεται στο Θεριανός Κ., 2014 και McLaren, 2010: 233 κ.ε.)61.
Βέβαια, και ο όρος «προοδευτική µεταµοντερνικότητα» παραµένει θεωρητικά
αδύναµος, καθώς εξακολουθούν να λείπουν οι θεωρητικές επεξεργασίες που θα
αποδείκνυαν τη µετάβαση των σύγχρονων κοινωνιών σε µια «µετα-µοντέρνα»
κατάσταση, ουσιαστικά διαφορετική του καπιταλισµού. Ωστόσο, δεν παύουν οι
προσεγγίσεις στα πλαίσια της «πολλαπλότητας» και της διαφοράς να έχουν τη
σηµασία τους, καθώς αναδεικνύουν την κοινωνική συνθετότητα και τους
δευτερεύοντες παράγοντες που καθορίζουν την ατοµική και οµαδική συµπεριφορά.
Στο βαθµό όµως που συνδυάζονται µε αναφορές στην κοινωνική δοµή και στους
τρόπους µε τους οποίους επηρεάζει τις ανισότητες που παράγονται σε οριζόντιο
επίπεδο.
Έπειτα, το πρόταγµα της «προοδευτικής µεταµοντερνικότητας» (τουλάχιστον στην
φρεϊριανή εκδοχή του) δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό µοντέλο, αλλά και οδηγό
για συγκεκριµένη και συλλογική εκπαιδευτική δράση, όπου άλλωστε και ο γράφων
είχε κάποια συµµετοχή (Βλ. Γρόλλιος Γ.- Καρανταΐδου Ρ.- Κοροµπόκης ∆.- Κοτίνης
Χ.- Λιάµπας Τ., 2003).

Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να αναβάλλονται

συγκεκριµένες δράσεις στο όνοµα µιας µελλοντικής «ωρίµανσης» των συνθηκών.
[61] Ο ίδιος ο McLaren θα αποστασιοποιηθεί σταδιακά από τις µετα-µοντέρνες θεωρήσεις για
να στραφεί ξανά προς τους βασικούς άξονες της µαρξιστικής ανάλυσης. Η στροφή αυτή
ολοκληρώνεται µετά το 2000 και µε σηµείο τοµής το έργο του Che Guevara, Paulo Freire,
and the Pedagogy of Revolution (Βλ. Κάσκαρης Γ., 2008, σσ. 113-133).
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Ούτε βέβαια να παραγνωρίζονται τα όρια τέτοιων δράσεων. Απέχουµε, δηλαδή, από
το να θεωρούµε ότι η εκπαίδευση µπορεί µε την επεξεργασία της γλώσσας και των
βιωµάτων και µε την προσφορά «σωστών» γνώσεων να αλλάξει τον κόσµο,
παραγνωρίζοντας τους περιορισµούς που επιβάλλει η συγκεκριµένη κοινωνική
δόµηση της εργασίας και της κοινωνίας.
Το θέµα όµως είναι τεράστιο και δεν υπάρχει η δυνατότητα να θιγεί εδώ. Θα
σηµειώσουµε κάποιες γενικές θέσεις στο τέλος της εργασίας µας. Εκείνο που µας
ενδιαφέρει να δείξουµε στη συνέχεια είναι το πώς πλευρές κριτικής εκπαιδευτικής
σκέψης προσφέρονται για αξιοποίηση από «αντίπαλες» θέσεις. Κύρια πλευρά αυτής
της αξιοποίησης είναι η εξηµέρωση των προταγµάτων της κριτικής εκπαιδευτικής
παράδοσης και ο εγκλεισµός τους σε µια «ισότητα» µε αναιµικό κοινωνικό
περιεχόµενο. Ουσιαστικά ισοδυναµεί µε την εγκατάλειψη της παιδείας ως µέρους ενός
σχεδίου για την κοινωνική χειραφέτηση.
V. Το µετά- και οι θέσεις του αντιπάλου
Είναι αλήθεια ότι ο λόγος για το µετα-µοντέρνο δεν παρουσιάζεται πια µε την παλιά
του ένταση. Ωστόσο, η αναµέτρηση µαζί του παραµένει επίκαιρη. Όχι µόνο γιατί οι
ιδέες του εµφανίζονται ως κοινοί πλέον τόποι της σύγχρονης πραγµατικότητας
(Παυλίδης, 2008: 139), αλλά και γιατί κεντρικές του θεωρήσεις έχουν µετατοπιστεί
στο εσωτερικό των προσεγγίσεων για την «παγκοσµιοποίηση» και την «κοινωνία της
γνώσης-πληροφορίας», ιδεολογήµατα που συνέχουν όλες τις επίσηµες εκδοχές για τις
κατευθύνσεις που οφείλουν να ακολουθούν πλέον οι εκπαιδευτικές λειτουργίες
(Κοροµπόκης ∆., 2008: 407-408).
Μιλώντας για αυτήν την µετεξέλιξη, δεν πρέπει να αγνοήσουµε τις σύστοιχες αλλαγές
στην οργάνωση της παραγωγής αλλά και στις παραγωγικές δυνάµεις που µπαίνουν σε
κίνηση στα πλαίσια των καπιταλιστικών οικονοµιών. Πρόκειται για τις τάσεις που
σχηµατοποιήθηκαν ως «µεταφορντισµός», ενώ σε ιδεολογικό επίπεδο συντελούν στην
ιδεολογική αναδιάρθρωση του νεοφιλελευθερισµού. Έχει, λοιπόν, σηµασία να
σηµειωθεί το πώς η συνάντηση του µεταµοντέρνου µε την κοινωνική διαµαρτυρία
αξιοποιείται από τη στρατηγική της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, συντελώντας σε
αυτό που ο M. Apple χαρακτήρισε ως ικανότητα των κυρίαρχων οµάδων να
χρησιµοποιούν θέσεις κοινωνικής διαµαρτυρίας προκειµένου να διατηρούν την
ηγεµονία τους (M. Apple, 2010: 611).
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Σηµειώσαµε ότι οι απόψεις του µετα-µοντερνισµού διαµορφώνονται και επικρατούν
σε περιβάλλον οικονοµικής κρίσης. Κρίσης που είχε ως αποτέλεσµα να τεθούν στα
τέλη της δεκαετίας του 1960 υπό αµφισβήτηση οι αρχές της

τεϊλορφορντικής

σύνθεσης (Τ/Φ) που χαρακτήριζαν την οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας και
εξασφάλιζαν κατά την προηγούµενη περίοδο αυξητικές τροχιές ανάπτυξης στις
αναπτυγµένες ∆υτικές κοινωνίες62.
Η εµµένουσα από τότε οικονοµική κρίση, που ουσιαστικά συνιστά δοµική κρίση
υπερσυσσώρευσης63, προκύπτει ως αποτέλεσµα της συνάρθρωσης στη συγκυρία µιας
σειράς παραγόντων: Σχετίζεται καταρχήν µε την όξυνση του ανταγωνισµού ανάµεσα
στις καπιταλιστικές χώρες και την αµφισβήτηση της ιεραρχίας στο διεθνή συσχετισµό
δυνάµεων. Περισσότερο όµως έχει να κάνει µε τις αντιφάσεις στη σφαίρα της
παραγωγής, όπου και εµφανίζονται οι αιτίες κρίσης των τεχνικών και κοινωνικών
σχέσεων του ίδιου του Τ/Φ συστήµατος64. Αντιφάσεις που αυτήν την περίοδο
επιτείνονται από την ένταση της εργατικής διεκδίκησης. Η τελευταία είχε ως
αποτέλεσµα σηµαντικές κατακτήσεις από τη µεριά των εργαζοµένων65, µε τα εργατικά
[62]

Συνοπτικά η τεϊλορφορντική σύνθεση χαρακτηρίζεται από: µαζική παραγωγή

οµοιόµορφων προϊόντων, εκτεταµένη χρήση ηµιειδικευµένης εργασίας, συγκέντρωση της
παραγωγής σε µεγάλα εργοστάσια, αλυσίδα παραγωγής, προσαρµογή του µηχανικού
συστήµατος σε συγκεκριµένου τύπου εργασίες, λεπτοµερής καταµερισµός της εργασίας και
σαφείς διαχωρισµοί σύλληψης - εκτέλεσης, εργασιακή ρουτίνα (βλ. Κοριά Μ., Επιστήµη,
Τεχνική και Κεφάλαιο, Α/συνέχεια, Αθήνα 1985, σ.σ. 100-139).
[63] Για την έννοια της κρίσης υπερσυσσώρευσης βλ. στο Ιωακείµογλου Η. –Μηλιός Γ., «Η
έννοια της κρίσης υπερσυσσώρευσης στο ‘Κεφάλαιο’ του Karl Marx», περ. Θέσεις, τχ. 36
Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1991
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=29
[64] Για µια αναφορά στις αδυναµίες της Τ/Φ οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας
που στη συγκυρία αρθρώνονται σε συνολική κρίση, βλ. Τσεκούρας Θ., «Από τον τεϋλορισµό
στις νέες τεχνολογίες της παραγωγής», περ. Θέσεις, τχ. 29, Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 1989
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=29
[65]

Πρέπει να τονιστεί ότι παράγοντας της εργατικής διεκδίκησης θα αποδειχτεί

καθοριστικός για την όξυνση των αντιφάσεων στο επίπεδο της ίδιας της παραγωγής. Πόσο
µάλλον που οι εργατικοί αγώνες µπλοκάρουν την παραγωγή στα εργοστάσια που αποτέλεσαν
την «ατµοµηχανή» της ανάπτυξης και εφάρµοσαν αποτελεσµατικότερα τις Τ/Φ µεθόδους:
βιοµηχανία χηµικών και αυτοκινήτων, χάλυβα, βαριές µηχανές και ηλεκτρονικά (βλ.
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στρώµατα να εναντιώνονται στην περαιτέρω εντατικοποίηση των όρων εργασίας
(∆εδουσόπουλος Α., 2002: 62-66).
Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, οι κυρίαρχες τάξεις των βιοµηχανικών χωρών θα
ετοιµάσουν τις δικές τους απαντήσεις: ακύρωση ή περιορισµός των παραχωρήσεων
που είχαν γίνει προς τα λαϊκά στρώµατα µε αντίστοιχη τροποποίηση λειτουργικών του
κράτους (συρρίκνωση Κράτους Πρόνοιας) και ιδεολογική νοµιµοποίηση από µια
φιλελεύθερη αντι-κρατική ρητορεία (Σακελλαρόπουλος Σ. – Σωτήρης Π., 2004: 3843).
Μετασχηµατισµοί θα προωθηθούν και στο επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής µε την
επανεξέταση του Τ/Φ µέσα από την ίδια τη λογική και τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Την αιχµή του δόρατος θα αποτελέσει η παραγωγική ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών
(ΝΤ), κίνηση που δεν ήταν ελεύθερη αντιφάσεων. Οι ΝΤ στοχεύουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και την αξία των
καινούριων µέσων παραγωγής. Καθώς µάλιστα η εισαγωγή τους συνοδεύεται και µε
την υποκατάσταση ζωντανής εργασίας, χρησιµοποιούνται από µικρότερη µάζα
εργατών µε αποτέλεσµα την αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου και,
συνεπώς, την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και τη µείωση του
ποσοστού κέρδους66.
Πάντως, η ύπαρξη αντιφάσεων δεν αναστέλλει την αξιοποίηση των ΝΤ. Οδηγεί όµως
στην ανάγκη µιας σειράς αλλαγών στην παραγωγή: Οι χώροι εργασίας
ανασυγκροτούνται µε βάση την αρχή της ευελιξίας και της πολυλειτουργικότητάς
τους. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός επανασχεδιάζεται για την παραγωγή διαφορετικών

Κατσούλης Η., Η υπαγωγή της εκπαίδευσης στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση, Α/συνέχεια,
Αθήνα 1994, σσ. 24-25. Το µπλοκάρισµα των Τ/Φ πρακτικών δεν προκύπτει λοιπόν ως
αποτέλεσµα κάποιας εξάντλησης των «τεχνικών» ορίων ανάπτυξής τους, δεν αποτελεί
δηλαδή την εξάντληση ενός τεχνολογικού παραδείγµατος. Για τέτοιες θεωρήσεις που
στηρίζονται στην υπόθεση της «τεχνικής υπερωρίµανσης» και για µια κριτική τους
προσέγγιση, βλ. Τσεκούρα Θ., «Πόσο παντοδύναµες είναι οι νέες τεχνολογίες;», περ. Θέσεις,
τχ. 32, Ιούλιος- Σεπτέµβριος 1990
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=29
[66] Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά: Ιωακείµογλου – Μηλιός, όπ.π., Σουήζυ Π., Η θεωρία
της καπιταλιστικής ανάπτυξης, Gutenberg, Αθήνα χ.χ., σ.σ. 84 κ.ε.
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προϊόντων. Αλλαγές θα γίνουν και στην οργάνωση της δοµής των επιχειρήσεων και
στις µορφές των διεπιχειρησιακών σχέσεων: ανασύνθεση της µαζικής παραγωγής σε
ευέλικτες γραµµές, κατακερµατισµός της παραγωγής σε µικρότερα τµήµατα µε τη
δηµιουργία ενός συµπλέγµατος µικρότερων µονάδων δικτυωµένων µε σχέσεις
συνεργασίας, υπεργολαβίες κ.α.67.
Με τον ίδιο τρόπο προωθούνται και νέες πρακτικές εργασίας που στηρίζονται στη
συγκρότηση ευέλικτων οµάδων. Εντός τους παραµερίζεται σταδιακά ο Τ/Φ
κατακερµατισµός και ένα µέρος του ελέγχου της παραγωγής µεταφέρεται στην
αρµοδιότητά τους. Τα µέλη τους κατέχουν ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων, ενώ δίνεται
έµφαση στην υπευθυνότητα και στην καινοτοµία. Αυτό θα οδηγήσει στην απλοποίηση
της ιεραρχίας και στην αυτο-οργάνωση των οµάδων που αναλαµβάνουν πλέον
λειτουργίες αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου68. ∆ηµιουργείται έτσι µια νέα
διαστρωµάτωση στο εσωτερικό της βιοµηχανικής εργασίας, που εντείνεται παραπέρα
από τις τάσεις τριτογενοποίησης (επέκταση τοµέων έρευνας, σχεδιασµού, µάρκετινγκ)
και την διεύρυνση της µισθωτής υπαλληλικής εργασίας στα εργοστάσια69.
Παράλληλα, στον τριτογενή τοµέα η ένταση του ανταγωνισµού συντείνει στην
βιοµηχανοποίηση των υπηρεσιών όπου παρατηρείται σταθερή αύξηση των
απασχολούµενων, ιδίως στη διαχείριση συµβολικών συστηµάτων και συστηµάτων

[67] Βλ. Σεφερτζή Έ., «Ευελιξία και στρατηγικές οργάνωσης της παραγωγής», στο Λιοδάκης
Γ. (επιµ.), Κοινωνία, Τεχνολογία & Αναδιάρθρωση της Παραγωγής, Παπαζήσης, Αθήνα 1993,
σ.σ. 215-236.
[68] Βλ. Βλ. Μοσχονάς Α., «Η κοινωνική διάσταση των νέων τεχνολογιών», στο Λιοδάκης Γ.
(επιµ.), σ.σ. 343-344.
[69] Η Λευκή Βίβλος (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα,
Απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον 21ο αιώνα,
COM(93)700, Λουξεµβούργο 1993, σ. 25, µιλά για κατάργηση του διαχωρισµού µεταξύ
β/γενούς και γ/γενούς τοµέα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια διαδικασία διεύρυνσης
της παραγωγικής σφαίρας πέρα από τα όρια της υλικής παραγωγής, για µια διαδικασία
ένταξης στην εργατική τάξη νέων τµηµάτων της εργασίας, στην προσπάθεια του κεφαλαίου
να ξεπεράσει την κρίση υπερσυσσώρευσης, υπάγοντας στον κύκλο αξιοποίησής του τοµείς
της καθηµερινής ζωής που πριν έµεναν εκτός, βλ. και Μηνακάκης Β., «Λευκή Βίβλος» της
ΕΟΚ. Ο Μεσαίωνας του 2000, Στάχυ, Αθήνα 1994, σσ. 71-72.
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πληροφορικής70.
Στα νέα αυτοµατοποιηµένα περιβάλλοντα η εργασία δεν µπορεί να παραµένει
κατακερµατισµένη και ανειδίκευτη στο βαθµό που επέτρεπε η τεϊλορφορντική
σύνθεση. Παρατηρείται έτσι η τάση µετατόπισης τµηµάτων της χειρωνακτικής
εργασίας προς θέσεις του διανοητικού χώρου και αναδεικνύονται τα νέα µεσαία
στρώµατα (µηχανικοί, σχεδιαστές, προγραµµατιστές κ.α.) η εργασία των οποίων έχει
αναβαθµιστεί ενέχοντας στοιχεία δηµιουργίας, φαντασίας, σύνθεσης κ.τ.λ.
Ενισχύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι απόψεις περί µετάβασης σε µια κοινωνία
«άυλης» εργασίας, «γνώσης» και «πληροφοριών», όπου υποχωρούν η υλικότητα των
τάξεων και οι συγκρούσεις γύρω από υλικά διακυβεύµατα71. Στηρίζονται όµως αυτές
οι θεωρήσεις σε µια στατιστική – φαινοµενολογική προσέγγιση, που προβάλλοντας το
στοιχείο της τεχνικής σύνθεσης των παραγωγικών δυνάµεων αποσιωπά τις κοινωνικές
συνθήκες εντός των οποίων παράγονται υπηρεσίες, γνώσεις, πληροφορίες. Συνθήκες
που εξακολουθούν να παραµένουν καπιταλιστικές και η µισθωτή εργασία δοµικό
χαρακτηριστικό τους (Αλεξίου, 2002 (β): 68).
Έπειτα, η αναδιοργάνωση της εργασίας σε συνθήκες «µεταφορντισµού» εµφανίζει και
αντίρροπες τάσεις, προς την κατεύθυνση της κατάτµησης και µηχανοποίησης της ίδιας
της διανοητικής εργασίας. ∆ηµιουργούνται έτσι λίγες θέσεις υψηλής ειδίκευσης, οι
οποίες όµως µπορεί και να αποειδικεύονται µετά από λίγο αυξάνοντας των
ανταγωνισµό ανάµεσα στις διάφορες µορφές της ζωντανής εργασίας. Επίσης, στις
µεγάλες - δυναµικές επιχειρήσεις, όπου κυρίως εντοπίζονται τα νέα ευέλικτα σχήµατα,
εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ακαµψίας µε τις εργασίες ρουτίνας να
παραµένουν, ενώ πολλές εργασίες εξακολουθούν και εκτελούνται χειρωνακτικά. Όταν
λοιπόν εµφανίζεται ο «πολυπράγµων» εργάτης, προϋποθέτει ως λειτουργικό του
αντίστοιχο τον ανειδίκευτο-αποειδικευµένο (στην ίδια ή σε άλλη µονάδα) ενώ οι
[70] Στις χώρες της Ε.Ε. και στις αρχές του 2000 απασχολούνταν στις υπηρεσίες το 68,5%
των µισθωτών, µε το 29% να είναι επιστηµονικό – τεχνικό προσωπικό, ενώ στη βιοµηχανία
το ποσοστό ήταν 29,8% και στον αγροτικό τοµέα µόλις 1,7% (βλ. -Μοσχονάς Α., Τάξεις και
στρώµατα στις σύγχρονες κοινωνίες: Ερµηνευτικές προσεγγίσεις και ειδικές αναφορές,
Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2005, σ.σ. 205-206).
[71] Απόψεις που ενθαρρύνονται από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και από την κατάρρευση
των χωρών «του υπαρκτού σοσιαλισµού».
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όποιες οµάδες πολυειδικευµένων-πολυλειτουργικών εργαζόµενων περιβάλλονται από
νέφη ανειδίκευτης εργασίας72.
Άλλωστε, στην ιστορία του καπιταλισµού κάθε αναδιοργάνωση του καταµερισµού
εργασίας συντελείται πρωτίστως µέσα από την επαναστατικοποίηση των µέσων
παραγωγής και την παραπέρα υπαγωγή της ζωντανής στη νεκρή εργασία. Οι νέες
µορφές οργάνωσης της εργασίας επιβάλλονται λοιπόν υπό την ηγεµονική
πρωτοβουλία του κεφαλαίου και από την ανάγκη του για έλεγχο του συλλογικού
εργάτη, όπως και της αντίστασης των εργαζοµένων. ∆εν πρόκειται δηλαδή για τις
εκδηλώσεις µιας ιδιαίτερης τεχνολογίας, αλλά για το αποτέλεσµα της διαρκούς και
ανεπίλυτης αντίθεσης ανάµεσα στις καπιταλιστικές προτεραιότητες και στις ανάγκες
του κόσµου της εργασίας73.
Οι θεωρήσεις περί κοινωνίας της «γνώσης» και της «πληροφορίας»74 µπορεί λοιπόν
[72] Πιο αναλυτικά για αυτές τις παράλληλες τάσεις, βλ. στο Λιοδάκης Γ. (επιµ.), 1993, ιδίως
Μοσχονάς Α., όπ.π. σσ. 333-335, Σεφερτζή Ε., όπ.π. σσ. 217-232, Λιοδάκης Γ., «The theory
of Economic Regulation and Flexible Specialization, its critique and relevance in case of
Greece», σσ. 484-509. Παράλληλες εξελίξεις στον τοµέα των υπηρεσιών ενισχύουν την τάση
για µετατόπιση της σχέσης διανοητικής/χειρωνακτικής εργασίας προς το χειρωνακτικό πεδίο.
Πρόκειται για την ανάδυση ενός νέφους απασχολήσεων (ταµίες, πωλητές, καθαριότητα, κατ’
οίκον απασχόληση κ.α.) που αµείβονται χαµηλά, δεν απαιτούν υψηλή εκπαίδευση, είναι
προσωρινές και µερικής απασχόλησης και δεν έχουν ή έχουν µικρές πιθανότητες
συνταξιοδοτικής κάλυψης (Κοροµπόκης, 2008, σσ. 411-412).
[73]

Οι «κύκλοι ποιότητας» και άλλες «ευέλικτες» µορφές οργάνωσης της εργασίας

χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις από τη διοίκηση των επιχειρήσεων προκειµένου να
δηµιουργήσουν παράλληλες δοµές συλλογικής διαπραγµάτευσης, υπονοµεύοντας έτσι την
ισχύ των σωµατείων, βλ. Stavroulakis D., «Quality Circles in Greek Business Firms. The
Reproduction of the Japanese and the Western Model», στο Λιοδάκης Γ. (επιµ.), 1993, σ.
276. Επίσης, οι στρατηγικές των δια-εταιρικών συνεργασιών και της µικρής – ευέλικτης
παραγωγής δεν περιορίζουν τους στόχους τους στην καλύτερη διαχείριση και εξοικονόµηση
σταθερού κεφαλαίου. Αποσκοπούν και στην αντιµετώπιση της εργατικής αντίστασης,
επιδίωξη που εξυπηρετείται µε την κατάτµηση των µεγάλων συγκεντρώσεων εργατικής
δύναµης που απαιτούσε η µαζική παραγωγή.
[74]

Οι αντιλήψεις αυτές αρχίζουν από τις αρχές του της δεκαετίας του 1990 να

διατυπώνονται και στα επίσηµα κείµενα της Ε.Ε. Βλ. σχετικά τα δύο «Λευκά Βιβλία» της
Ε.Ε. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα…, 1993, όπ.π. και
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να στηρίζονται στα επιφαινόµενα, αποσιωπούν όµως αυτό που δε φαίνεται: την γενική
τάση υποτίµησης της αξίας της εργατικής δύναµης και την αχρήστευση
«παραδοσιακών -παλιωµένων» δεξιοτήτων της75. Ας µην ξεχνάµε ότι πρόκειται για
εξελίξεις που καθορίζονται από την αδήριτη ανάγκη του κεφαλαίου για µείωση του
κόστους εργασίας. Στόχος που σε συνθήκες υπερσυσσώρευσης οδηγεί στην ανάγκη
για µεγαλύτερη απελευθέρωση ζωντανής εργασίας και επανασύλληψή της µε
δυσµενέστερους όρους.

Γι’ αυτό και η «ευλυγισία» δεν περιορίζεται µέσα στις

επιχειρήσεις. Παράγει αντίστοιχα αποτελέσµατα και στην αγορά της εργασίας: από
ευλύγιστα ωράρια και βάρδιες, µέχρι τη δηµιουργία µιας δυαδικής αγοράς από
εργαζόµενους µε σχετικά µόνιµες συµβάσεις απέναντι στο «ευέλικτο» εργατικό
δυναµικό των υπεργολαβιών και των άτυπων µορφών απασχόλησης. Παράλληλα, η
ευλυγισία µισθών και επιδοµάτων ευνοεί την εξατοµικευµένη πρόσληψη της σχέσης
εργαζόµενου – µισθού και συνεπώς τους διαχωρισµούς µέσα στην εργατική τάξη. Η
ευελιξία της αγοράς γίνεται τότε συνώνυµο της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας
των εργαζοµένων.
Το µετα-µοντέρνο µε την έµφαση στο εφήµερο, την ετερότητα και την πολιτισµική
διαφορά νοµιµοποιεί ιδεολογικά αυτήν ακριβώς την αβεβαιότητα όπου περιέρχεται ο
κόσµος της εργασίας. Σε θεσµικό επίπεδο αυτό εκφράζεται µε την αποδόµηση των
κρατικών κοινωνικών λειτουργιών. Η εστίαση σε «ευάλωτες» οµάδες έρχεται τότε να
καλύψει τα κενά που αφήνει η υποχώρηση της καθολικότητας του Κράτους Πρόνοιας
White Paper on Education and Training. Teaching and Learning. Towards The learning
Society,

COM(95)

590,

1995,

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
[75] Τάση που εξελίσσεται παράλληλα µε την επέκταση της εκµετάλλευσης στο ίδιο το
εσωτερικό του εργαζόµενου δεσµεύοντας και στοιχεία της προσωπικότητάς του (φαντασία,
δηµιουργικότητα κ.α.). Όπως έχει χαρακτηριστικά ειπωθεί οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν
προγράµµατα καταγραφής των γνώσεων και των εµπειριών που έχουν οι εργαζόµενοι στο
κεφάλι τους, «Για να τις κάνουν µόνιµη περιουσία της επιχείρησης ακόµη κι όταν ο
εργαζόµενος αυτός αποχωρήσει» (Μασµανίδης Κ., Παγκοσµιοποίηση, Αποϋλοποίηση και Νέ@
Οικονοµί@, Εξάντας, Αθήνα 2000, σ. 188). Οι όποιες γνώσεις και δεξιότητες στην
«µεταβιοµηχανική εποχή» έχουν για τα άτοµα µόνο ανταλλακτική αξία, καθώς γίνονται
αντικείµενο ανταλλαγής στην αγορά για επιβίωση. Η κινητοποίησή τους γίνεται έτσι υπό
καθεστώς αξιοποίησης του κεφαλαίου, χωρίς τη δυνατότητα ανεξάρτητης αξιοποίησης από το
ίδιο το άτοµο (Αλεξίου, 2002 (α), σσ. 199-200).
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στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν εντός της κάθε εθνικής δοµής οι εντάσεις που
επιφέρουν οι µετασχηµατισµοί στην παραγωγή και η ανάγκη για µεγαλύτερη
δέσµευση ζωντανής εργασίας στην υπόθεση της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Ανασκευάζονται έτσι µέσα από «ειδικές» πολιτικές καταπολέµησης του «κοινωνικού
αποκλεισµού» τα κοινωνικά προβλήµατα ως ζητήµατα διαχείρισης «οµάδων στόχων»
(µετανάστες, ροµά, µονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, εθνοτικές -φυλετικές
µειονότητες κ.α.), όπου το άτοµο συµµετέχει ως άκεντρο υποκείµενο, φορέας µιας
πολιτισµικής ταυτότητας αποδεσµευµένης από συλλογική εµπειρία και δοµικές
αναφορές.

Η περιπτωσιολογία ιδιαίτερων οµάδων των οποίων η σχέση µε τη

συνολική δοµή παραµένει µη αναζητήσιµη και η πολιτισµικοποίηση των
διαφορετικών κοινωνικών καταστάσεων παραβλέπουν το ότι οι αλλαγές στην
οργάνωση της εργασίας συντελούνται υπό την ηγεµονική πρωτοβουλία του κεφαλαίου
σε συνθήκες «µεταφορντισµού» και τη σύστοιχη ανάγκη του για αποδέσµευση και
επανασύλληψη ζωντανής εργασίας. Αποσιωπάται λοιπόν το ότι σε καθεστώς µισθωτής
εργασίας οι εκπτώσεις και οι διαχωρισµοί καθορίζονται ταξικά. Συνεπώς, ακόµα και
αν οι διάφορες ετερότητες αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και
«ενσωµατωθούν», αυτό θα γίνει σε µια καπιταλιστική κοινωνία που την
προσανατολίζουν το κέρδος και η εκµετάλλευση και όπου οι θέσεις των
«ενσωµατωµένων» είναι στην ουσία άνισες (Levitas R., 2004: 222).
Στην πραγµατικότητα, ο καπιταλισµός εξελίσσεται παραµένοντας αδιάφορος απέναντι
στις ιδιαιτερότητες των ατόµων που εκµεταλλεύεται. Αντιθέτως, τείνει στο να
υπονοµεύει διακρίσεις που εκπηγάζουν από αυτές, προκειµένου να εντάξει
περισσότερα άτοµα στο σύστηµα αξιοποίησής του. Από την άλλη, µπορεί να αξιοποιεί
οποιεσδήποτε εξω-οικονοµικές καταπιέσεις είναι ιστορικά διαθέσιµες (Γουντ, 1998,
σσ.259-260). Οι διαφορετικές οµαδώσεις γύρω από την κουλτούρα, την φυλή, την
εθνοτική οµάδα κ.τ.λ. αποτέλεσαν σε καθεστώς διεύρυνσης των καπιταλιστικών
σχέσεων ανά τον κόσµο τη βάση για την ένταξη στο συγκεκριµένο καταµερισµό
εργασίας και στις διαφοροποιηµένες µορφές εκµίσθωσης της εργατικής δύναµης,
εργαλειοποιώντας ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία τους απορρέοντες από την
ταυτότητα διαχωρισµούς προς όφελος των παγκόσµιων φορέων συσσώρευσης
(Αλεξίου, 1998: 79).
Οι πολιτικές ενάντια στον «κοινωνικό αποκλεισµό» αναφέρονται έτσι σε καταστάσεις
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ενσωµάτωσης και αποκλεισµού που ορίζονται εντός της λογικής του συστήµατος.
Αποσκοπούν στην οµαλή κινητοποίηση των διαφόρων οµάδων προς µελλοντικές
καταστάσεις µισθωτής εργασίας και στην ένταξη στη σύνθετη ιεραρχία που
επιβάλλουν η «ευελιξία» των µεταφορντικών µορφών απασχόλησης και τα
διαφορετικά επίπεδα αµοιβής. Εξελίσσονται συνεπώς ως εύκολα αφοµοιώσιµη από το
σύστηµα κριτική, καθώς θα µπορούσαν να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς να
θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή του κατά τον τρόπο που θα έκαναν ταυτότητες
δοµηµένες στη βάση ταξικών σχέσεων.
Τούτο συνεπάγεται καταρχήν την αποκοινωνικοποίηση των ατόµων από µέλη
κοινωνικών τάξεων και την αναζήτηση µορφών οργάνωσης που συνάδουν µε τη
λογική της αγοράς, ο «αποκλεισµός» από την οποία προβάλλεται ως η αιτία των νέων
ανισοτήτων. Στο σηµείο τούτο το νέο εργασιακό ήθος της ελαστικής συσσώρευσης
οφείλει πολλά στις µεταµοντέρνες θεωρήσεις, καθώς η έµφαση στην ετερότητα και
στην πολιτισµική προσέγγιση του κοινωνικού παρεµποδίζει την ανασυγκρότηση της
κοινής εµπειρίας (ανεργία, υποαπασχόληση κ.α.) σε κοινή δράση, ώστε τα άτοµα να
δράσουν ως µέλη µιας κοινωνικής τάξης. Η ανάληψη µάλιστα της διαχείρισης της
ιδιαιτερότητας από το κράτος επιτρέπει τον έλεγχο των ροών της εργατικής δύναµης,
την τµηµατοποίηση και τη διάκρισή της (άνισες συνθήκες εκµίσθωσης). Επιτρέπει
επίσης και τον έλεγχο της εργατικής αντίδρασης αποτρέποντας τη δηµιουργία
κεντρικών µπλοκ αντίστασης και διευκολύνοντας την διοχέτευση των εντάσεων σε
υποσυστήµατα που µπορούν να τις απορροφήσουν76.

[76]

Ιστορικά οι διάφορες εθνικές και πολιτισµικές κοινότητες λειτουργούν ως

κοινωνικοποιητικοί αγωγοί που εφοδιάζουν τα άτοµα µε τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να
κινητοποιούνται προς ένα ιεραρχηµένο κοινωνικά πλαίσιο που προσδιορίζεται και από τη
θέση της κοινότητας στον τµηµατοποιηµένο καταµερισµό εργασίας. Κατά κανόνα οι
διαφορετικές µορφές απασχόλησης και τα διαφοροποιηµένα επίπεδα αµοιβής απαντώνται στο
εσωτερικό αυτών των κοινοτήτων, χωρίς τη µεσολάβηση των οποίων θα εξέλειπε η
δυνατότητα ελεγχόµενης ροής της εργατικής δύναµης και κυρίως θα εξέλειπε η
κοινωνικοποίησή της µέσω στάσεων και δεξιοτήτων που της προσιδιάζουν για την αποδοχή
διαφορετικών επιπέδων εκµίσθωσης (Αλεξίου, 1998, σσ. 79-80). Στο «µετα-βιοµηχανικό»
περιβάλλον η ελαστική - επισφαλής απασχόληση µιας «δευτερεύουσας αγοράς» όπως και η
ανεργία εντοπίζονται κατά κανόνα στο εσωτερικό αυτών των κοινοτήτων και αφορούν
κυρίως γυναίκες, χωρίς αυτό να ορίζει µια κατάσταση «αποκλεισµού» τους από το σύστηµα.
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Ταυτόχρονα, απαιτείται οι υπό ένταξη πληθυσµοί να εµφανίζονται στην αγορά
εργασίας µε ανταγωνιστικές –εµπορεύσιµες δεξιότητες τέτοιες που να ταιριάζουν στις
απαιτήσεις της µεταφορντικής ευέλικτης παραγωγής. Πράγµα που σηµαίνει ότι για να
εξασφαλιστεί η κατάλληλη και συνεχής (επανα)σύλληψη της ανθρώπινης εργασίας, το
κεφάλαιο θα πρέπει να δηµιουργεί έναν κύκλο (ανα)παραγωγής ζωντανής εργασίας σε
διάφορες

µορφές:

ειδικευµένη/ανειδίκευτη,

επιστηµονική/επικοινωνιακή

κ.τ.λ.(Αλεξίου, 2002(α): 168-169).
Σε συνθήκες µεταφορντισµού και νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, τα παραπάνω θα
καθορίσουν και τις αναγκαιότητες σε επίπεδο εκπαιδευτικών λειτουργιών. Η
«εκµάθηση

της

µάθησης»

αναδεικνύεται

τότε

σε

κυρίαρχη

εκπαιδευτική

προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα είδος γενικής µόρφωσης που θα διαµορφώνει τους
νέους (το υπό συγκρότηση µελλοντικό εργατικό δυναµικό) ως πρόθυµους και ικανούς
αποδέκτες κάθε µελλοντικής («δια βίου») επανακατάρτισης, ώστε οι εργαζόµενοι να
είναι ικανοί να «παρακολουθούν» τις αλλαγές των παραγωγικών συστηµάτων και να
αποδέχονται την εργασιακή επισφάλεια που απαιτεί η µεταφορντική οργάνωση της
εργασίας και νοµιµοποιούν οι µετανεωτερικές θέσεις77.
Οι προτεραιότητες αυτές θα εκφραστούν και στα επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου η προβληµατική του «κοινωνικού αποκλεισµού» συνδυάζεται µε την
εκπαιδευτική κατάσταση των «αποκλεισµένων» και την ανάγκη τα µεµονωµένα
Αντιθέτως τα άτοµα αυτά αποτελούν οργανικό µέρος της αγοράς µισθωτής εργασίας στις
καπιταλιστικές κοινωνίες. Αξιοποιούνται για την τροφοδότηση του αναγκαίου «εφεδρικού
στρατού» που θα λειτουργεί ως µοχλός πίεσης και πειθάρχησης της πρωτεύουσας αγοράς.
Ανάµεσα στα ίδια τα µέλη της εργαζόµενης τάξης, που βιώνουν την πραγµατικότητα
ανταγωνιστικά, αναπτύσσονται τότε ανταγωνισµοί και οριζόντιες µορφές αντίδρασης που
παίρνουν το χαρακτήρα bellum omnium contra omnes (µετανάστες εναντίων γηγενών,
ειδικευµένοι απέναντι σε ανειδίκευτους, γυναίκες εναντίον αντρών κ.τ.λ.), συνήθως σε
περιόδους εκτεταµένης απαξίωσης της εργατικής δύναµης. Είναι χαρακτηριστικό από αυτήν
την άποψη το πώς η εργαλειοποίηση της διαχείρισης της πολιτισµικής πολυµορφίας από το
κράτος µπόρεσε στις ΗΠΑ να απορροφήσει την αντίσταση των µαύρων ή να αναστείλει την
ταξική έκφραση των γηγενών και µεταναστών εργατών. Να σηµειωθεί επίσης ότι τα
πολυπολιτισµικά χαρακτηριστικά των διοικητικών λειτουργιών στις ΗΠΑ διόλου δεν
ανέστειλαν τις τάσεις επέκτασης και κλιµάκωσης της κρατικής καταστολής.
[77] Βλ. τις σχετικές θέσεις του Λυοτάρ, 1993, όπ.π., σσ. 122 κ.ε.
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άτοµα να αλλάζουν «τέσσερις ή πέντε φορές επαγγελµατική δραστηριότητα»78. Το
κόστος µάλιστα της διαρκούς επανακατάρτισης δεν αναλαµβάνει πλέον το κράτος,
ούτε οι εργοδότες που θα καταναλώσουν την σε διάφορες µορφές ευκαιριακά
καταρτισµένη εργατική δύναµη, αλλά τα ίδια τα άτοµα.
Παρατηρείται λοιπόν τα τελευταία χρόνια –και στη χώρα µας- η εξάπλωση ενός «αντισυστηµικού» εκπαιδευτικού λόγου σε κάθε εκπαιδευτικό χώρο και σε εκπαιδευτικές
δράσεις που αξιώνουν τον προσδιορισµό του καινοτόµου και του προοδευτικού.
Λόγος που µέσα από την πρόταξη της κριτικής παιδαγωγικής παράδοσης και της
ανάπτυξης της «κριτικής σκέψης» αποζητά να συνδεθεί µε τους προβληµατισµούς και
τις πρακτικές των γυναικείων οργανώσεων, των κινηµάτων για την οικολογία και το
περιβάλλον και των διαφόρων οµάδων δράσης, προκειµένου να υπερασπιστεί τρόπους
ζωής, βιόκοσµους και διυποκειµενικά δίκτυα διασφαλίζοντας δικαιώµατα στη διαφορά
και το σεβασµό στην ετερότητα.
Ο λόγος αυτός εξελίσσεται σε συµβατότητα µε τις θεωρήσεις των διαφοροποιηµένων
πολιτισµικών ταυτοτήτων και του δικαιώµατος στην ετερότητα όπως αναπτύχθηκαν
παραπάνω (βλ. Λιάµπας Α.-Κάσκαρης Ι., 2007). Αρθρώνεται κυρίως από
διανοούµενους και εκπαιδευτικούς, αλλά υιοθετείται γενικότερα από εκπροσώπους
των µεσαίων αστικών στρωµάτων που δεν υφίστανται την ένταση της κοινωνικής τους
κατάστασης και οι οποίοι βρίσκονται, ακόµη, αρκετά µακριά από τη γραµµή της
ανάγκης, ώστε να µπορούν να εργαλειοποιούν τις ανάγκες άλλων ανθρώπων για
αναγνώριση (Αλεξίου Θ., 1998: 67). Τα άτοµα αυτά προστατευµένα µέσα σε µορφές
απασχόλησης που απαιτούν κατανάλωση διανοητικής εργασίας, εκλαµβάνουν το δικό
τους πεδίο δράσης (χρήση γλωσσικών κωδίκων και συµβολικών συστηµάτων) ως τον
καθοριστικό χώρο για τη συγκρότηση των ανθρωπίνων σχέσεων. Αναλαµβάνουν
παράλληλα να διαχειριστούν τις κυρίαρχες παραστάσεις και να τις επιβάλλουν στις
υποτελείς τάξεις µέσω της διαχείρισης πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων.
Η «Χειραφέτηση» του υποκειµένου και η ανάπτυξη της «κριτικής σκέψης» δε
σηµατοδοτούν τότε την αντίσταση απέναντι στις δοµές, αλλά αξιοποιούνται από την
πλευρά του κυρίαρχου εκπαιδευτικού λόγου για την ενεργοποίηση ευρύτερων
τµηµάτων του πληθυσµού ώστε να ενταχτούν αποτελεσµατικά και ως «ευέλικτοι
[78] Λευκό Βιβλίο, Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα…, 1993, όπ.π. σσ.103, 133-135, 146 και
White Paper on Education… όπ.π., σσ. 13-14.
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εργαζόµενοι» στις νέες µορφές απασχόλησης (Μακρή-Μπότσαρη Ε., 2005:. 8-13).
Χωρίς τις παροχές του κράτους πρόνοιας, χωρίς την εξασφάλιση σταθερής εργασίας,
χωρίς συλλογικές αναπαραστάσεις και συλλογικές πρακτικές συναδελφικότητας, οι
εργαζόµενοι αυτοί θα πρέπει διαρκώς µέσα από προγράµµατα «δια βίου» µάθησης και πάντα ατοµικά- να αναπαράγουν τους εαυτούς τους ως «κεφάλαια δεξιοτήτων»
εύκολα καταναλώσιµων.
Καθώς µάλιστα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που σχεδιάζονται και προωθούνται στη
βάση αυτής της λογικής έχουν αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης, εµπλέκουν τους
κρατικούς προϋπολογισµούς και κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα στη διαδικασία
εφαρµογής τους.
Η δυνατότητα της εκπαίδευσης να συµβάλει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από
τις ανισότητες και την καταπίεση τροποποιείται µέσα από αυτές τις πρακτικές, µε την
προβληµατική της κριτικής προοπτικής να µετατοπίζεται όλο και περισσότερο από
την

επιδίωξη

της

κοινωνικής

χειραφέτησης

προς

την

επιδίωξη

της

αποτελεσµατικότερης και χωρίς εντάσεις ένταξη στις δεδοµένες κοινωνικές σχέσεις.
Συνάδοντας

µε

τις

βελτιωµένες

-

«παγκοσµιοποιηµένες»

θεωρήσεις

του

µεταµοντερνισµού, οι απόψεις περί «κριτικής διάστασης» των εκπαιδευτικών
λειτουργιών σε µια κοινωνία «γνώσης» και «πληροφοριών» εξυπηρετούν τότε τις
ανάγκες αναπαραγωγής και αξιοποίησης των κεφαλαιακών σχέσεων σε παγκόσµιο
επίπεδο, σε µια εποχή όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της η ανθρώπινη εργασία
προβάλλεται όχι µόνο ως µη απαραίτητη αλλά και ως εµπόδιο για την ανάπτυξη.
VI. Σηµειώσεις προς την κατεύθυνση µιας εναλλακτικής πρότασης
Πώς εννοείται λοιπόν ο αγώνας για µια εκπαίδευση που υποστηρίζει ευρύτερα
κοινωνικά συµφέροντα και διευκολύνει τις διαδικασίες ενός ριζικού κοινωνικού
µετασχηµατισµού; Εάν αυτός φυσικά παραµένει ο κεντρικός σκοπός της κριτικής
εκπαιδευτικής παρέµβασης.
Έχει παρατηρηθεί ότι η προσπάθεια των κριτικών παιδαγωγών να απαντήσουν στις
νεοσυντηρητικές-νεοφιλελεύθερες πολιτικές είχε ένα µειονέκτηµα: της έλειπε η
συγκεκριµένη άρθρωση µε ένα ευρύτερο πολιτικό υποκείµενο, µε αποτέλεσµα την
αδυναµία της να συνδυάσει βασικές κατευθύνσεις ενός ριζοσπαστικού εκπαιδευτικού
µετασχηµατισµού µε µια σαφή κοινωνικοπολιτική στρατηγική (Γρόλλιος Γ.-Γούναρη
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Π.: 53-54). Θεωρούµε κατά βάση ορθή την παρατήρηση. Πιστεύουµε ωστόσο ότι
πρέπει να συµπληρωθεί αναφορικά µε την κοινωνική σύνθεση, τις προτεραιότητες και
τον τρόπο συνάρθρωσης των µερών αυτού του ευρύτερου πολιτικού υποκειµένου.
Θεωρούµε πως η συγκρότηση ενός τέτοιου πολιτικού υποκειµένου πρέπει να γίνεται
µε πυρήνα τη συλλογικότητα που βρίσκεται (σύµφωνα µε τη διατύπωση του Isaac
Deutscher79) στο κέντρο της κοινωνικής ζωής (εργατική τάξη) και µε συγκροτούσα
αρχή την ενεργοποίηση του ευρύτερου πολιτικού υποκειµένου γύρω από την
εξυπηρέτηση των αναγκών της.
Έτσι, ο αγώνας για κοινωνικό και εκπαιδευτικό µετασχηµατισµό δεν µπορεί να
διαχωριστεί από τη συνολική κατάσταση της εργατικής τάξης και των ευρύτερων
λαϊκών στρωµάτων. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να διαχωριστεί από την
πολιτική δράση που στοχεύει στην άρση των ταξικών διαχωρισµών, ώστε να παύσει η
εργατική να είναι µια εκµεταλλευόµενη τάξη, που ζει στην ανασφάλεια και την
ταπείνωση και υπό τη συνεχή απειλή της ανεργίας. Πρωτίστως συνδέεται µε τη µάχη
ενάντια στις κοινωνικές-µορφωτικές ανισότητες οι οποίες διαµορφώνουν τη θέση που
κατέχει η εκπαίδευση που προετοιµάζει τον κόσµο της «χειρωνακτικής» εργασίας.
Αυτή µπορεί να αναβαθµιστεί µόνο σε µια κοινωνία όπου η τεχνική-εργατική
απασχόληση αυξάνει την αξιοπιστία και το γόητρό της. ∆εν µπορεί έτσι να χωριστεί
από την πάλη για τον περιορισµό της απόστασης των µισθών, την ανύψωση των
εργατικών απολαβών και την εξαφάνιση της ανεργίας.
Επίσης, ο αγώνας αυτός δεν µπορεί παρά να συµπεριλαµβάνει και την προσπάθεια της
απάντησης στις µορφωτικές προτεραιότητες του κεφαλαίου, έτσι όπως αυτές
διαµορφώνονται από τις µεταµοντερνικές προσεγγίσεις για την κοινωνική δυναµική,
την ευέλικτη µόρφωση και τις «προσαρµοστικές» προτροπές τους απέναντι στις
µεταβαλλόµενες ανάγκες της (καπιταλιστικής) οικονοµίας. Από την άποψη µιας
ουσιαστικά χειραφετικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης αποκτά έτσι προτεραιότητα η
προσπάθεια για τη διαµόρφωση µαθητών που θα µπορούν να κατανοούν συνολικά την
κοινωνία και να σχηµατίζουν σαφείς αντιλήψεις για τους γενικούς νόµους που διέπουν
την κίνησή της, ώστε να εναντιώνονται στις κυρίαρχες ιδεολογικές αναπαραστάσεις.
Στις παρούσες συνθήκες αποκτά συνεπώς νόηµα η επιδίωξη µιας καθολικής, ενιαίας,
[79] Βλ. για την παράθεση στο Μ. Γουντ, όπ.π., σ. 257.
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12χρονης, ολόπλευρης - πολυτεχνικής εκπαίδευσης, που θα θέτει ως κεντρικό στόχο
την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευόµενων να καταλαβαίνουν σε τι κόσµο
πρόκειται να ζήσουν, πράγµα που σηµαίνει επιστηµονική και ιστορική κατανόηση του
κόσµου και της κοινωνίας. Σηµαίνει όµως ταυτόχρονα την ανάπτυξη της ικανότητας
να αντιλαµβάνονται υπό ποιες συνθήκες η εναντίωση απέναντι στον κόσµο αυτό
συνιστά ηθική αναγκαιότητα.
Αυτό το σχολείο θα υποδέχεται και θα κρατά όλα τα παιδιά από τα 6 έως τα 18 τους
χρόνια, χωρίς να τα διαχωρίζει σε κατευθύνεις. Παρέχει ενιαία και ολόπλευρη
µόρφωση που απαρτίζεται από πολύµορφες επιστηµονικές γνώσεις οι οποίες
συνδέονται στενά µεταξύ τους, συστηµατοποιηµένες σε µεγάλες ενότητες και οι
οποίες βρίσκουν εφαρµογή στην πρακτική και δοκιµάζονται µέσα από την εµπειρία
των παιδιών. Η τεχνική λοιπόν άσκηση και η επαφή µε τις διαδικασίες της
παραγωγικής εργασίας δεν βρίσκονται έξω από τη λογική του σχολείου αυτού. Από
όλη την έκταση επίσης αυτού του σχολείου δεν απουσιάζουν τα κλασικά γράµµατα, οι
τέχνες, η µουσική, η φιλοσοφία και όλες οι δραστηριότητες που εξυψώνουν την
ανθρώπινη ύπαρξη από τη βιολογική της βάση και διαµορφώνουν τη διακριτή της
ποιότητα.
Φυσικά, τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν απέχουν αστρονοµικά από το να αποτελούν
συγκροτηµένο σχέδιο της προτεινόµενης πολυτεχνικής εκπαίδευσης ή µια ανάλυση
της λειτουργίας της στην κατεύθυνση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού
µετασχηµατισµού. Ούτε βέβαια σηµατοδοτούν µια ουτοπική αντίληψη, που στο όνοµα
του αύριο εγκαταλείπει την υπεράσπιση του σηµερινού δηµόσιου σχολείου και
αρνείται την υποστήριξη των όποιων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων υποστηρίζουν
ευρύτερα λαϊκά συµφέροντα. Καταδεικνύουν όµως τη συνθετότητα του ζητήµατος και
τη σύστοιχη ανάγκη για τη διαµόρφωση ενός σαφούς θεωρητικού πλαισίου που θα την
υποστηρίζει.
Θα υπερασπιστούµε λοιπόν την αναγκαιότητα µιας Μεγάλης Αφήγησης που θα
επανα-γειώνει τη µάχη για την ανθρώπινη χειραφέτηση στο έδαφος του ταξικού
αγώνα και στην υλικότητα των όρων (ανα)παραγωγής της ανθρώπινης ύπαρξης. Η
αφήγηση τούτη θα επιµένει στη µεθοδική ανάπτυξη των κατηγοριών της και στην
πρόταξη ενός εννοιολογικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει τη θεωρητική προσέγγιση
των βασικών κοινωνικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και
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προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες στο εσωτερικό τους. Θα επιµείνουµε έτσι
στην οπτική που συνδέει την όποια κριτική διάσταση στην εκπαίδευση µε τον
ιστορικό υλισµό και τη σύστοιχη πολιτική δράση ως τον αποτελεσµατικότερο τρόπο
για την κατανόηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και την αντιµετώπιση των
συνεπειών τους στην εκπαίδευση.
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Η Ιδιότητα του Πολίτη στην εποχή της κρίσης. Η σηµασία της
Κριτικής Παιδαγωγικής.

Κουτσούρη ΄Αννα
Εκπαιδευτικός-Εµψυχώτρια στην Α/θµια εκπαίδευση.

Περίληψη
Το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών προβάλλει τα τελευταία χρόνια ένα έντονο
ενδιαφέρον για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη και των συγκειµένων της στην
Α/θµια εκπαίδευση µε στόχο τη διαµόρφωση των µελλοντικών πολιτών. Στο πλαίσιο
µιας ερευνητικής προσπάθειας (2013-2014) διερευνήθηκαν οι απόψεις των µαθητών
11-12 ετών ενός τυπικού δηµοτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη σχετικά µε τον τρόπο
που δοµούν την έννοια αυτή. Οι απόψεις τους για αυτό το ζήτηµα διαµορφώνονται µέσα
σε µια περίοδο οικονοµικής, αλλά κυρίως πολιτικής κρίσης. Μέσα σε αυτές τις
συνθήκες ο ρόλος του δασκάλου θεωρείται κρίσιµος. Μέσω ενός σχεδίου εργασίας µε
βάση τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής, οι µαθητές µπόρεσαν να αποκτήσουν µια
αµφίδροµη εµπειρία µάθησης: να ενηµερωθούν για τις διαφορετικές εκδοχές των
πολιτικών εννοιών όπως η δηµοκρατία, η συµµετοχή, ο πολίτης, να γνωρίσουν τα
δικαιώµατά τους, την πρακτική της δηµοκρατίας, να αποκτήσουν γνώση της κοινωνικής
και πολιτικής δράσης. Στο πλαίσιο της

ενεργητικής µάθησης δηµιούργησαν

εκπαιδευτικό υλικό µέσα από τις βιωµατικές δράσεις. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικόςερευνητής αναπτύσσει τη δυνατότητα να κατανοεί τις απόψεις των παιδιών που συχνά
αντικατοπτρίζουν τα στερεότυπα και τις στάσεις που βρίσκονται κυρίως στον κοινωνικό
χώρο των ενηλίκων. Έτσι, κατορθώνει να γίνει φορέας καλών διδακτικών πρακτικών
και παρεµβάσεων µε απώτερο στόχο την προώθηση της ∆ηµοκρατίας στο Σχολείο.

Λέξεις κλειδιά: Ιδιότητα του Πολίτη, απόψεις παιδιών, ποιοτική έρευνα, σχέδιο
εργασίας, Εκπαίδευση για τη ∆ηµοκρατία, Κριτική Παιδαγωγική.
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H ∆ηµοκρατία στην εποχή της Κρίσης.
Η αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων στις µέρες µας συντελείται µε βίαιο τρόπο
(π.χ. µετανάστευση, απώλεια εργασίας, περιστολή δικαιωµάτων, κ.ά.), ώστε ολοένα
και πιο συχνά να χαρακτηρίζεται ως βαρβαρότητα80 αυτό που βιώνουν τα άτοµα στην
καθηµερινότητά τους. Αυτή η βαρβαρότητα φαίνεται αναπόφευκτη, καθώς ορίζεται
από τους κυρίαρχους θεσµούς πληροφόρησης και τον κρατικό λόγο ως µια βαθειά
κρίση που επηρεάζει µε σηµαντικό τρόπο όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, την
οικονοµία, την πολιτική, το κράτος, την εκπαίδευση, την οικογένεια. Οι κρατικοί
φορείς εξουσίας και τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν την εικόνα µιας κοινωνίας που πάσχει σε
όλες τις εκφάνσεις της.
Τα βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν από αυτή τη διαπίστωση είναι ποιος φταίει
για την κρίση και µε ποιο τρόπο η κοινωνία µπορεί να την ξεπεράσει. Η ευθύνη
φαίνεται να βαραίνει ολοένα και περισσότερο το άτοµο, τον πολίτη που κατηγορείται
ότι δεν κατορθώνει να ξεπεράσει τις ατοµικιστικές επιθυµίες του, ταυτισµένες µε την
κατανάλωση, να προσαρµοστεί γρήγορα στις επιταγές των καιρών, να κατανοήσει ότι
πρέπει να αποποιηθεί δικαιωµάτων-«προνοµίων». Ο κεϋνσιανισµός και το παράγωγό
του κράτος πρόνοιας προβάλλεται ως αναχρονιστικό µόρφωµα, σχεδόν επικίνδυνο
για την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών (Ρανσιέρ,
2009). Ακόµη πιο έντονα προβάλλεται η άποψη ότι η δηµοκρατία, γέννηµα της πόλις,
αποτελεί πολιτική µορφή µιας άλλης εποχής και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες του σύγχρονου κόσµου81 (παγκοσµιοποίηση, κοινωνία της γνώσης,
πολυπολιτισµικότητα, κ.ά.).

80

Ο όρος παραπέµπει στον Καστοριάδη (Σοσιαλισµός ή Βαρβαρότητα). Αξιοποιείται πολύ

συχνά τελευταία για να περιγράψει τις απάνθρωπες συνθήκες που διαµορφώνονται µέσα στο
σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα όπως για παράδειγµα στα παρακάτω άρθρα:
Σαµίρ Αµίν: Σήµερα ο καπιταλισµός κινείται προς τη βαρβαρότητα, Αυγή, Κυριακή 26
Οκτωβρίου 2014.
Τσιάκαλος, Γ.,

Πολιτισµός και βαρβαρότητα στις εκλογές θεσµικών οργάνων,

http://www.syllogosperiklis.gr/
81

«Το συµπέρασµα που µας καλούν να συναγάγουµε από τούτα είναι πως η δηµοκρατία

αποτελεί πολιτική µορφή µιας άλλης εποχής που δεν µπορεί να ταιριάσει στη δική µας…»
(Ρανσιέρ, 2009:61).
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Έτσι όµως οι έννοιες δηµοκρατία, πολίτης, συµµετοχή χάνουν τη δυναµική τους,
στρεβλώνονται για να υπηρετήσουν τις νέες συνθήκες. Στα ελληνικά M.M.E. ολοένα
και πιο συχνά δηµόσια πρόσωπα έξω από το χώρο της πολιτικής όπως καλλιτέχνες
και διανοούµενοι δηλώνουν ότι η χώρα ζει µέσα σε ένα πλαίσιο δηµοκρατικής
επίφασης. Αντίστοιχο δηµοκρατικό έλλειµµα αναγνωρίζεται και στις δοµές των
άλλων εθνικών και υπερεθνικών µορφωµάτων της µετανεωτερικής κοινωνίας
(Biesta,2006). Η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία προωθεί τον σχηµατισµό διεθνών
οργανώσεων και υπερεθνικών ενώσεων µε στόχο τη διαχείριση κοινών οικονοµικών,
περιβαλλοντικών ζητηµάτων και της διεθνούς ασφάλειας που όµως «παρουσιάζουν
“µεγάλο δηµοκρατικό έλλειµµα” και διαθέτουν ελάχιστη νοµιµοποίηση στα µάτια
των πολιτών» (Kymlicka, 2005:435).
Σήµερα λοιπόν, ασκείται µια έντονη κριτική γύρω από το ζήτηµα της ∆ηµοκρατίας
(Agaben, 2005). Προβάλλει την άποψη ότι το σύγχρονο πολίτευµα της
Αντιπροσωπευτικής ∆ηµοκρατίας δεν πραγµατώνει τους στόχους που έθεσαν οι
επαναστάσεις του 19ου αιώνα και τις διακηρύξεις του για πραγµατική ισότητα και
ελευθερία (Ρανσιέρ, 2009/Βαdiou, 200582).
Η µεταδηµοκρατία (Crouch, 2006) όπως ονοµάζεται η πολιτική µορφή των
σύγχρονων µετανεωτερικών κοινωνιών, φαίνεται να ορίζει νέες παραµέτρους που
συνθέτουν την έννοια του πολίτη. Η έντονη µετακίνηση πληθυσµών, η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, οι αλλαγές στο δικαιικό πλαίσιο των δυτικών
κρατών τις τελευταίες δεκαετίες διαµορφώνουν ένα έντονο ενδιαφέρον για τους
λόγους (discourses) που διαµορφώνουν την ιδιότητα του πολίτη (citizenship-Isin
&Turner, 2002), τη δηµοκρατία και τα συγκείµενά της.
Η ιδιότητα του πολίτη παραδοσιακά, σήµαινε τη συµµετοχή του κυρίαρχου λαού
στην κρατική διακυβέρνηση. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη δηµοκρατία και τα
συγκείµενά της αλλά συχνά παραπέµπει σε διαφορετικές και πιθανόν αντιφατικές
έννοιες όπως το εθνικό συµφέρον, τα ατοµικά συµφέροντα, η πολιτική αρετή, κ.α.
(Μπάλιας, 2008:305). Ενώ στην εποχή της νεωτερικότητας η εθνικότητα και η
ιδιότητα του πολίτη αποτελούν ταυτόσηµες έννοιες, τα τελευταία χρόνια
82

«Today the word ‘democracy’ is the principal organizer of consensus. It is a word that

supposedly unites the collapse of the socialist States, the putative well-being enjoyed in our
countries and the humanitarian crusades of the West» (Badiou, 2005:78)
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αναγνωρίζεται ο διαχωρισµός ανάµεσα τους. Σήµερα, φαίνεται ότι µε τη δηµιουργία
υπερεθνικών ενώσεων και τη µαζική µετακίνηση πληθυσµών διαµορφώνεται ένα
είδος πολλαπλής ιδιότητας του πολίτη που δε συµµετέχει στην πολιτική κυριαρχίαεξουσία, αλλά στους διάφορους κοινωνικούς θεσµούς οι οποίοι δοµούν την κοινωνία
µέσα στο Κράτος. (Καρακατσάνη, 2004:14-15). Έτσι τα τελευταία χρόνια η έννοια
ολοένα και περισσότερο αποµακρύνεται από τη δυνατότητα άµεσης άσκησης
εξουσίας από τα άτοµα, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται πιο στενά µε την κοινωνία των
πολιτών83 (civil society84), µια έννοια που απαντάται πολύ συχνά στα θεσµικά
κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης85.
Ακόµη, από το ΄90 και έπειτα, στην Ευρώπη προωθείται µε συστηµατικό τρόπο µια
νέα θεώρηση της ιδιότητας του πολίτη, ο κοσµοπολιτισµός (Delanty, 2007:64). Τα
εθνικά και υπερεθνικά θεσµικά όργανα δανείζονται στοιχεία από τα κινήµατα του
αεθνισµού και του διεθνισµού για να προωθήσουν τον «πολίτη του κόσµου» δηλαδή
την ιδιότητα του πολίτη έξω από τα στενά όρια του έθνους-κράτους. Στη ρητορική
των θεσµικών κειµένων ο όρος αναπλαισιώνεται (Bernstein, 1989 & 2000) για τις
ανάγκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και του νεοφιλευθερισµού.
Πέρα από τις αλλαγές στη θεώρηση και τη δυναµική του όρου citizenship που
προωθούνται τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνεται παράλληλα ότι η έννοια
στηρίζεται σε ένα δικαιικό πλαίσιο που σήµερα φαίνεται ότι εξαιρεί όλο και
83

«Σήµερα η οικονοµική κρίση και η κρατική γραφειοκρατία αναγκάζουν το κράτος να

“επιστρέψει” στην κοινωνία δραστηριότητες που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κρατικές
υποθέσεις» (Bobbio, 1998:59). Συνεκτικό στοιχείο της κοινωνίας των πολιτών είναι το
φαντασιακό όλο που συγκροτεί το έθνος ή την εθνικότητα και στις αναπτυγµένες χώρες της
∆ύσης αναπτύσσεται ταυτόχρονα µε τους θεσµούς. Αντίθετα στα Βαλκάνια προηγείται η
ιδεολογία ενώ τα εθνικά πεδία οικονοµικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά-πολιτισµικά είτε δεν
έχουν αναπτυχθεί καθόλου είτε βρίσκονται σε εµβρυακή κατάσταση (Μουζέλης, 2004).
84

Με τον όρο κοινωνία των πολιτών ορίζεται το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που δεν

εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους (το σύνολο των καταναγκαστικών µηχανισµών µέσα
σε ένα οργανωµένο κοινωνικό σύστηµα). Για τον όρο (civil society) βλ. Bobbio, 1998 και
Φότεφ, Γκ., 1996.
85

Κείµενα

της

ευρωπαϊκής

επιτροπής

που

χρησιµοποιούν

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/stakeholders/index_el.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/index_el.htm#top
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τον

όρο

βλ.

περισσότερους ανθρώπους από αυτή. Βιώνουµε ένα πολιτικό σύστηµα στο οποίο η
κατάσταση εξαίρεσης από την ιδιότητα του πολίτη86 (Agamben, 2005), του µη πολίτη
δηλαδή, αυτού που νοείται ως κατάσταση εξαίρεσης στο Νόµω τείνει να γίνει ο
κανόνας. Αξιοποιείται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να συµβαίνουν διαρκώς
αλλαγές στο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο των κρατών που διαµορφώνονται από
αυτήν. Σήµερα αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός των ανθρώπων που δεν τους
αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πολίτη (denizens)87 όπως για παράδειγµα οι non papier
στη Γαλλία ή οι µετανάστες που περνούν στο έδαφος της Ευρώπης από τα ελληνικά
σύνορα και εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της χώρας µε µοιραίες συνέπειες για τη ζωή
τους.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι στην εποχή της κρίσης οι έννοιες της δηµοκρατίας,
του πολίτη, της συµµετοχής, των δικαιωµάτων διαµορφώνονται από τις κυρίαρχες
δοµές εξουσίας και αναπλαισιώνονται µε κύριο γνώµονα τις ανάγκες της
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Όµως φαίνεται ότι προκύπτουν µεγάλες αντιφάσεις
και συγκρούσεις στην εννοιολόγηση των όρων αυτών από τα ίδια τα άτοµα που µέσω
των θεσµών, όπως για παράδειγµα η εκπαίδευση, καλούνται να διαµορφώσουν στα
πλαίσια ενός νέου φαντασιακού88 (υπερεθνικού), το περιεχόµενο της δηµοκρατίας και
του πολίτη.
Ιδιότητα του πολίτη και εκπαίδευση. Το δίπολο.
Ο κυρίαρχος λόγος της ευρωπαϊκής ένωσης και αντίστοιχα του ελληνικού
εκπαιδευτικού θεσµού χρησιµοποίησε τον όρο «πολίτης του κόσµου» στην
προσπάθεια να αλλάξουν οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής (Appriah, 2008) µε
απώτερο σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους πολίτες για την
προσαρµογή τους στις νέες οικονοµικές, κοινωνικές συνθήκες. Οι έντονες
µετακινήσεις πληθυσµών (µετανάστες, πρόσφυγες, κ.ά.) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
τις τελευταίες δεκαετίες καθιστούν τις αρχές των αναλυτικών προγραµµάτων
γρήγορα ξεπερασµένες και υπαγορεύουν την ανάγκη αναµόρφωσης και αλλαγής. Το
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συλλογικό φαντασιακό θα πρέπει να δοµηθεί µε βάση το υπερεθνικό µόρφωµα και
λιγότερο το έθνος-κράτος. Έτσι από τη δεκαετία του ’90 διαµορφώνεται µια
συναίνεση ενδιαφέροντος για την προώθηση σε όλα τα αναλυτικά προγράµµατα των
δυτικών νεωτερικών κρατών της citizenship education ή civic education89 (Vincent &
Desautels, 2008) που περιλαµβάνει την ιδιότητα του πολίτη, την εκπαίδευση για τη
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Βασικός στόχος φαίνεται να είναι η
ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης των µαθητών ώστε να καταστούν «ενεργοί» και
«υπεύθυνοι» πολίτες90
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, που είχε προσπαθήσει να αντιµετωπίσει το ’90 το
ζήτηµα των µεταναστών σχολικής ηλικίας µε το νόµο της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης, από το 2000 και έπειτα, διαµορφώνει τις αρχές του αναλυτικού
προγράµµατος (ΑΠΣ, και ∆ΕΠΠΣ, 2003, 2005) µε βάση τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές
επιταγές (δια βίου µάθηση, ενεργός πολίτης, citizenship) και εκδίδει νέα διδακτικά
εγχειρίδια που βασίζονται σε µεθόδους και στρατηγικές όπως η διαθεµατικότητα, η
διεπιστηµονικότητα, η βιωµατική µάθηση, η οµαδοσυνεργασία, κ.ά. µε στόχο να
καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των µαθητών (γηγενών και µεταναστών).
Στην Ελλάδα το γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (1 ώρα
στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα ) για τις δύο µεγαλύτερες τάξεις (Ε’ και Στ’ )
περιέχει τους στόχους της πολιτειακής/πολιτικής εκπαίδευσης. Η ρητορική του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΠΣ και ∆ΕΠΠΣ) προωθεί σχέδια εργασίας
(project), αξιοποίηση πρότερων εµπειριών των µαθητών, συζητήσεις, ερευνητικές
φόρµες που προτείνονται στις δραστηριότητες των βιβλίων Ε΄ και Στ΄ τάξης µε στόχο
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εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη.
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την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ενσυναίσθησης, την ενεργοποίηση και δράση
των παιδιών91. Στις µικρές τάξεις οι µαθητές πληροφορούνται σε µικρό βαθµό για
ζητήµατα που αφορούν κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα ζωής όπως η οικογένεια, η
γειτονιά, κ.ά. µέσω του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος.
Το αναλυτικό πρόγραµµα φαίνεται επηρεασµένο στη ρητορεία του από τα
παιδαγωγικά ρεύµατα της Νέας Αγωγής και της Κριτικής Παιδαγωγικής.
Όµως τα συγκεκριµένα παιδαγωγικά κινήµατα πρότειναν έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης
της δηµοκρατικής συνείδησης που βασίζεται στην «κοινοτική αντίληψη της ιδιότητας
του πολίτη». Αντιλαµβάνεται τη δηµοκρατία ως τρόπο ζωής, τη συµµετοχή στην
κοινότητα ως τρόπο µάθησης και γνώσης. Στόχος είναι να οικοδοµηθούν εκείνες οι
πολιτισµικές διαδικασίες και αρχές δηµοκρατίας που να προωθούν την προσωπική
ανάπτυξη σε άµεση συνάρτηση µε την συλλογική (Καρακατσάνη, 2004:38-39).
Οι αλλαγές στην Εκπαιδευτική Πολιτική επηρεάζουν την ιδιότητα του πολίτη
Το νεωτερικό πρόταγµα της εκπαίδευσης στα πλαίσια του φιλελευθερισµού
πραγµατώνεται στις νεωτερικές κοινωνίες µέσα στον κρατικό εκπαιδευτικό
µηχανισµό, το Σχολείο και αναγνωρίζεται από τα ίδια τα άτοµα κυρίως ως η βάση για
την κοινωνική κινητικότητα και την κοινωνική ανέλιξή τους (θεωρία των ίσων
ευκαιριών- Kymlicka, 2005:142-195). Σήµερα ωστόσο διαπιστώνεται ότι το Σχολείο
έχει περιορισµένο ρόλο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κινητικότητα. Η κύρια
λειτουργία του είναι πολιτικής τάξης. Είναι ένας µηχανισµός τάξης και πειθαρχίας
(Φραγκούλης & Παπαδιαµαντάκη, 2012:233) και ακριβώς σε αυτό έγκειται και ο
πολιτικός ρόλος του (Σολοµών, 1992).
Τις τελευταίες δεκαετίες, το δικαίωµα στην εκπαίδευση διαµορφώνεται από µια σειρά
σηµαντικές αλλαγές. Ο εκπαιδευτικός θεσµός αντί παραδοσιακά να συνδέεται µε το
κράτος και την πολιτική ολοένα και περισσότερο συνδέεται µε το χώρο της αγοράς
και της οικονοµίας. Έτσι, παρατηρούµε τη µετακίνηση σύνδεσης του θεσµού από το
τοπικό/εθνικό επίπεδο στο παγκόσµιο/υπερεθνικό επίπεδο. Από την άλλη φαίνεται να
αλλάζει ο µηχανισµός εξουσίας και ιεραρχίας στο θεσµό. Από τα συστήµατα «άµεσης
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επιτήρησης» και «εκ των προτέρων ελέγχου», τα οποία βασίζονται για παράδειγµα
στον κεντρικό καθορισµό των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων ή την
επιτήρηση των εξετάσεων περνάµε σε συστήµατα «έµµεσης επιτήρησης» και «εκ των
υστέρων ελέγχου» της εκπαίδευσης, που περιλαµβάνουν και διάφορους ιδεολογικούς
τρόπους παρέµβασης, όπως την πληροφόρηση, την πειθώ, την αξιολόγηση, τη
λογοδοσία (Παπαδιαµαντάκη, 2012:4) .
Σηµαντικές αλλαγές προκύπτουν και στην εννοιολόγηση του συγκεκριµένου
δικαιώµατος. Οι διεθνείς συνθήκες από το ΄90 και έπειτα διαµορφώνουν µια νέα
διάσταση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση. Στα κείµενα εκπαιδευτικής πολιτικής
του ΄70 και του ΄80 ο όρος παιδεία εµφανίζεται από κοινού µε τον όρο εκπαίδευση και
στη συνείδηση των πολλών ταυτίζονται οι έννοιες. Στα νέα θεσµικά κείµενα όπως
στη CIRCA92 , η οποία βασίζεται στο χάρτη δικαιωµάτων93 , οι έννοιες εκπαίδευση
και κατάρτιση εµφανίζονται πλέον µε παρατακτική σύνδεση94 ως ισότιµες. Το
δικαίωµα για εκπαίδευση εκπίπτει στο δικαίωµα για κατάρτιση για τα χαµηλά
κοινωνικά στρώµατα. Αυτό που φαίνεται να ανατέλλει είναι µια εκπαίδευση που
µετατρέπεται σε προϊόν προς πώληση. Οι νόµοι της αγοράς απελευθερώνουν την
παρεχόµενη γνώση από τους παραδοσιακά ‘φυσικούς’ της χώρους (σχολείο,
πανεπιστήµιο).
Αυτό που φαίνεται να προωθείται το ίδιο έντονα µε τις ανάγκες της αγοράς στην
εκπαιδευτική πολιτική των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η ιδιότητα του
πολίτη (citizenship). Οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται ολοένα και περισσότερο από την
πολυπολιτισµικότητα και φαίνεται να προσπαθούν να διαµορφώσουν συνθήκες
ανοχής για τον άλλο µέσα στη βαρβαρότητα που διαµορφώνουν οι όροι του
νεοφιλελευθερισµού. Είναι πραγµατικά αντιφατική µια εκπαιδευτική πολιτική που
από τη µια προετοιµάζει τους πολίτες για την ανταγωνιστική αρένα της ελεύθερης
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οικονοµίας, ενώ από την άλλη εκθειάζει τη δηµοκρατία, την ισότητα, την ελευθερία,
την κριτική σκέψη. Το ίδιο το υπερεθνικό µόρφωµα (Ε.Ε.) όπως διαµορφώνεται
αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα και αντιφάσεις. ∆ηµιουργείται διάσταση µεταξύ
εθνικής και ευρωπαϊκής ιθαγένειας αφού στοιχεία της εθνικής ταυτότητας βρίσκονται
σε αντίθεση µε της ευρωπαϊκής (απαραίτητη για την ένωση µέσω ενός κοινού
ευρωπαϊκού φαντασιακού των πολιτών στα ξέχωρα έθνη-κράτη), µια και οι ιστορικές
καταβολές των κρατών είναι σηµαντικά διάφορες95.
Έτσι, σήµερα, περισσότερο από ποτέ η έννοια της δηµοκρατίας και τα συγκείµενά
της φαίνεται ότι είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Ο λόγος που παράγεται τα τελευταία
χρόνια γύρω από το ζήτηµα προκύπτει όλο και πιο εκλεπτυσµένος, ελιτίστικος
(Biesta, 2006). Οι πολλαπλές εννοιολογήσεις των όρων (δικαίωµα, δηµοκρατία,
πολίτης, συµµετοχή, κ.ά.) στην επιστηµονική βιβλιογραφία και η δηµοκρατική
ρητορεία όπως προβάλλεται κυρίως µέσα από τα κείµενα των αναλυτικών
προγραµµάτων των δυτικών εκπαιδευτικών θεσµών (Biesta, 2008) αποµακρύνουν
τους ανθρώπους από την ουσιαστική άσκηση δηµοκρατίας, δικαιωµάτων και τη
συµµετοχή.
Tα παραπάνω διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο που όπως προαναφέρθηκε στο
εσωτερικό του φαίνεται να προκύπτουν αντιφάσεις. Για παράδειγµα, ενώ ο µαθητικός
πληθυσµός ενηµερώνεται µέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια για τον πολίτη του
κόσµου, ταυτόχρονα παρακολουθεί από τα Μ.Μ.Ε. τον αποκλεισµό από την ιδιότητα
του πολίτη πολλών ανθρώπων καθηµερινά. Έτσι προκύπτουν σηµαντικά ερωτήµατα
που αφορούν τις προσλαµβάνουσες των µαθητών, τους τρόπους διαχείρισης από τα
ίδια τα άτοµα των αντιφάσεων του συστήµατος.
Το βασικό ερώτηµα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο δοµούν την έννοια του πολίτη τα
άτοµα και κυρίως οι µαθητές, µελλοντικοί πολίτες. Η ερευνητική προσπάθεια που
ξεκίνησε το 2010 µε στόχο να απαντήσει στα παραπάνω και να ερµηνεύσει τις
έντονες αλλαγές που συνέβαιναν από το 2000 κυρίως και έπειτα στο χώρο του
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Σχολείου (το δικαίωµα στην εκπαίδευση96 και την ιδιότητα του πολίτη) αναγνώρισε
επίσης ως σηµαντική παράµετρο τη διερεύνηση του γνωστικού περιεχόµενου των
διδακτικών εγχειρίδιων, ιδιαίτερα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Σχολείο
και τη διδακτική τους µεθοδολογία.
Η παρούσα έρευνα
Η έρευνα έχει δύο σκέλη:
Έρευνα Θεωρίας που µέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης έθεσε σαν στόχο την
αποσαφήνιση αλλά και τον ορισµό των βασικών εννοιολογικών εργαλείων της
έρευνας όπως τη δηµοκρατία, τον πολίτη, το δικαίωµα, την εκπαίδευση, τη
συµµετοχή, κ.ά.
Έρευνα δρώντων προσώπων µε στόχο να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών
που εργάζονται στο χώρο του σχολείου αλλά κυρίως των µαθητών, των παιδιών των
δύο τελευταίων τάξεων (Ε΄και Στ΄) που αναγνωρίζονται ως άφωνη οµάδα (Hardman,
1973), µια και δεν προβλέπεται σε αυτή την ηλικία κανένα πλαίσιο που να τους
επιτρέπει να θέσουν αιτήµατα και να διεκδικήσουν αλλαγές για την εκπαίδευσή τους.
Η έρευνα είναι ποιοτική, επιτόπια και εθνογραφική (Σαραφίδου, 2011:13-21) και
επέλεξε να µελετήσει µία τυπική σχολική µονάδα (case study97) για ένα σχολικό έτος
(2013-14) µε κύριο µεθοδολογικό εργαλείο την έρευνα-δράση/action-research
(Altrichter, Poch, Somekh. 2001). Βασίστηκε στη συµµετοχική παρατήρηση
(Participant observation) και τα παρακινηµένα κοινωνικά συµφραζόµενα (motivated
social context-discourses98) (Burr, 2003).
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552

Σχεδιάστηκε το ερευνητικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην τάξη και αξιοποιήθηκε
το εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικού θεσµού µε στόχο να προκληθούν οι
συζητήσεις (focus group interviews) (Morgan et. al., 2005/ Lewis, 1992) που ήθελε η
ερευνήτρια. Επίσης αξιοποιήθηκε η επικαιρότητα, έτσι διερευνήθηκαν οι απόψεις των
παιδιών όπως διαµορφώνονταν στη διάρκεια της χρονιάς µέσα από τα Μ.Μ.Ε., την
οικογένεια, τους συνοµήλικους, τη γειτονιά.
Η έρευνα περιλαµβάνει στάδια όπου το πέρασµα από το ένα στο άλλο προϋποθέτει
την ανατροφοδότηση (feedback) (Sagor, 2011) από τα ίδια τα ερευνητικά υποκείµενα.
Στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά κατασκεύασαν τη γειτονιά τους (project)
µε γνώµονα το δικαίωµα στην εκπαίδευση. Αφού ολοκλήρωσαν την κατασκευή
καλέστηκαν να τοποθετήσουν τους «ξένους» (µακρινούς και κοντινούς) που έρχονται
να ζήσουν εκεί. Τους δόθηκαν φωτογραφίες παιδιών που αντιστοιχούσαν σε
µετανάστες α) από λαούς που κατοικούν στα σύνορα του ελληνικού κράτους
(Αλβανοί, Βούλγαροι, Τούρκοι), β) από λαούς που κατοικούν στην Ευρώπη
(Γερµανοί, Άγγλοι), γ) από λαούς που υπάρχουν µέσα στο σχολείο (Αλβανοί,
Αρµένιοι, Ρώσοι ποντιακής καταγωγής), παιδιά που ανήκουν σε εθνοτικές
µειονότητες όπως οι τσιγγάνοι που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και είναι
έλληνες πολίτες, ελληνόπουλα που άλλαξαν γειτονιά ή πόλη και παιδιά µε ειδικές
ανάγκες (κινητική αναπηρία, σύνδροµο Down).
Το πεδίο της έρευνας:
Ερευνήθηκαν οι απόψεις των µαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού (91 µαθητές),
των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο σχολείο και ένας µικρός αριθµός γονέων.
Ταυτόχρονα τηρήθηκε ηµερολόγιο παρατήρησης της σχολικής καθηµερινότητας.
Το σχολείο είναι 12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο ΕΑΕΠ και έχει διευρυµένο ωράριο (τάση
του θεσµού να επικρατήσει). ∆ιαθέτει Ολοήµερο Πρόγραµµα και τµήµα ένταξης.
Το µαθητικό δυναµικό είναι 263 παιδιά µε ποσοστό περίπου 10% παιδιά µεταναστών.
Το βιοτικό επίπεδο των µαθητών είναι κατά µέσο όρο µικρο-µεσαίο (συνυπάρχουν
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές διαβαθµίσεις-διαφορές)
Τα αποτελέσµατα της έρευνας για τα διδακτικά εγχειρίδια
α) Το ιδεολογικό περιεχόµενο:
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Στην έρευνα θεωρίας που έλαβε χώρα από το 2010 έως και το 2013 διαπιστώνεται ότι
παρόλο που ο εκπαιδευτικός θεσµός έκανε αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα και τα
διδακτικά εγχειρίδια, η θεώρηση του πολίτη όπως προβάλλεται από τα βιβλία Ε΄ και
Στ΄ τάξης δηµοτικού φανερώνει µια συγκεκριµένη στάση, λογική για την ανάπτυξη
της δηµοκρατίας, τη «συµβολαιική» θεώρηση99 της ιδιότητας του πολίτη της
φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας. Προωθεί το σεβασµό στους πολιτικούς θεσµούς,
όµως θεωρούνται δεδοµένοι, ενώ οι προσπάθειες για αλλαγή εξαντλούνται στο
επίπεδο των µεταρρυθµίσεων µέσω αυτών (κυρίως της αντιπροσώπευσης στο
εκλογικό σύστηµα).
Η πληροφόρηση των µαθητών µέσω του µαθήµατος στηρίζεται στη µετάδοση της
µίας «αλήθειας» µέσω συγκεκριµένων γνώσεων µε στόχο την ανάπτυξη της
υπευθυνότητας και την τήρηση κυρίως των υποχρεώσεων από τους µελλοντικούς
πολίτες. Τα διδακτικά εγχειρίδια κατευθύνουν τους µαθητές σε µια συγκεκριµένη ιδέα
του πολίτη που στηρίζεται στον εθελοντισµό. Η έννοια της συλλογικότητας
στηρίζεται στην κοινή ταυτότητα (καθολικότητα) του ανθρωπισµού ενώ δεν
αναγνωρίζονται η αντιπαλότητα και οι διαφορές-συγκρούσεις που προκύπτουν στις
πολιτικές κοινότητες.
Επιπλέον, τα εγχειρίδια δεν θέτουν ζητήµατα ευθύνης των δοµών της εξουσίας,
αντίθετα προβάλλονται οι ευθύνες του ατόµου. Γενικά προωθείται η ατοµικιστική
αντίληψη του πολίτη.
Τα διδακτικά εγχειρίδια δεν συµπεριλαµβάνουν στην ύλη τους τις µαθητικές
διεκδικήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα κοινωνικά κινήµατα και δεν
επιτρέπουν δράσεις για τους µαθητές σε επίπεδο σχολικής µονάδας που να
αµφισβητούν τη δοµή του σχολικού συστήµατος. Για παράδειγµα, ενώ προτείνει
διαδικασίες για τη διεξαγωγή εκλογών µε στόχο την ανάδειξη µαθητικού συµβουλίου,
ο ρόλος του περιορίζεται στην ενηµέρωση. ∆εν επιτρέπει τη συµµετοχή του σε καµιά
99

Στο διδακτικό εγχειρίδιο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού, σ.23,

62, 65. Στη σ. 71 προωθείται η δηµιουργία κατά πλειοψηφία ενός συνόλου κανόνων
συµπεριφοράς µέσα στην τάξη. Συχνά, στην αρχή του σχολικού έτους ή ενός προγράµµατος,
οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν το συµβόλαιο της τάξης από κοινού µε τους µαθητές που
περιέχει τους κανόνες συµπεριφοράς που οφείλουν
πλειοψηφία τους αποδέχεται.
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να υπακούουν όλοι, εφόσον η

λήψη απόφασης από κοινού µε τους εκπαιδευτικούς, στον καθορισµό του
περιεχοµένου της ύλης, του χρόνου, του χώρου ή σε ό, τι άλλο θα µπορούσε να
παραπέµπει στη δοµή του σχολείου. ∆εν υπάρχει δραστηριότητα που να επιτρέπει µια
τέτοια κατεύθυνση.
Οι µαθητές διδάσκονται τις έννοιες της δηµοκρατίας, του πολίτη, της συµµετοχής,
των δικαιωµάτων, αναπλαισιωµένες από τον κρατικό θεσµό. Έτσι έχουν χάσει τη
δυναµική τους. Για παράδειγµα η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ισούται µε τη
δηµοκρατία (η αµεσοδηµοκρατία προβάλλεται ως µόρφωµα της αρχαίας εποχής,
αναντίστοιχο του σύγχρονου πολιτισµού)100, η συµµετοχή µε τον εθελοντισµό, ο
ψηφοφόρος µε τον πολίτη και το δικαίωµα συνοδεύει η υποχρέωση.
Η σχολική αλλά και η ευρύτερη κοινότητα στην οποία τα παιδιά συµµετέχουν
παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε θετικό πρόσηµο101. Η συµµετοχή
των παιδιών θεωρείται δεδοµένη και ολοφάνερη στη δηµοκρατική ρητορεία του
αναλυτικού προγράµµατος102.
β) Το γνωστικό περιεχόµενο:
Το γνωστικό περιεχόµενο όµως αλλάζει αρκετά µε βάση τις σηµαντικές εξελίξεις σε
κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έτσι η
οικογένεια παρουσιάζεται µε ποικίλες µορφές (Κ.Π.Α./Στ΄, σ.10), οι µαθητές
ενηµερώνονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας της, για τη
διεύρυνση των συνόρων του έθνους-κράτους στα πλαίσια της µεγάλης ευρωπαϊκής
αγοράς (Κ.Π.Α./Στ΄:64-72), την πολυπολιτισµική κοινωνία µέσα στην οποία ζουν τα
άτοµα, για τους µετανάστες (Κ.Π.Α./Ε΄:16-17Στ΄:73-75), δίνεται µια περιορισµένη
δυνατότητα να διερευνηθούν τα προβλήµατα των φτωχών και αποκλεισµένων
(Κ.Π.Α./ Στ΄:15, 21, 55-56, και Ε΄: 32), κυρίως µέσω της συζήτησης. Γίνεται
σηµαντική αναφορά στην εθελοντική δράση των πολιτών και σε διεθνείς
οργανισµούς και Μ.Κ.Ο αφού η συµµετοχή ερµηνεύεται ως εθελοντισµός.
(Κ.Π.Α./Στ΄:83-87 και Ε΄:36-43).
γ) Η διδακτική της Κ.Π.Α.
100

∆ιδακτικό εγχειρίδιο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού, σ. 68.

101

∆ιδακτικό εγχειρίδιο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού, σ. 17-22.

102

∆ιδακτικό εγχειρίδιο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού, σ. 71-72.
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Μέσα από τα βιβλία δασκάλου αναπτύσσεται µια νέα λογική όπου η αγωγή δεν
πρέπει να περιορίζεται στο συγκεκριµένο µάθηµα αλλά να διαχέεται στο σύνολο της
σχολικής καθηµερινότητας. Αυτό κρίνεται ότι πραγµατώνεται µε διδακτικές
επισκέψεις και συζητήσεις µε τους ενήλικες (∆.Ε.Π.Π.Σ.:235-242) ώστε να υπάρξει
σύνδεση µε την κοινωνία.
Όµως οι διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές που προτείνονται στο αναλυτικό
πρόγραµµα και στο βιβλίο δασκάλου και παραπέµπουν στην αντι-αυταρχική αγωγή
ουσιαστικά ακυρώνονται κυρίως µέσα από τη βαθµολόγηση και την κατάταξη των
µαθητών σε επίπεδα τυπικής αξιολόγησης αλλά και την αναντιστοιχία ύλης και
διδακτικού χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί καταδεικνύουν το πρόβληµα του διδακτικού
χρόνου (1 ώρα την εβδοµάδα) που δεν επαρκεί για την αξιοποίηση των µεθόδων και
των δράσεων που προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία
(έρευνα δρώντων προσώπων, 2014).
Από την έρευνα στα διδακτικά εγχειρίδια προκύπτει ότι οι µαθητές δε µπορούν να
εκφράσουν κριτική στάση για την ίδια τη σχολική ζωή και µε αυτό τον τρόπο να
συµµετέχουν ουσιαστικά σε δηµοκρατικές διαδικασίες. Αντίστοιχες µελέτες
επιβεβαιώνουν ότι αυτή η διαπίστωση αποτελεί το κύριο ζήτηµα των ευρωπαϊκών
αναλυτικών προγραµµάτων (Vincent & Desautels, 2008).
Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα ερευνητικά δεδοµένα είναι ότι ο
εκπαιδευτικός θεσµός φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις ίδιες τις αντιφάσεις που βιώνει
η ελληνική κοινωνία. Από τη µια εµφανίζεται η κοσµοπολίτικη θεωρία: ο πολίτης
[«ξένος» ή µη]

χαίρει σεβασµού, όλων των δικαιωµάτων σε ένα δηµοκρατικό

περιβάλλον (Γενικές αρχές αναλυτικού προγράµµατος:3-4), ενώ από την άλλη η
αυστηρή σύνδεση του θεσµού µε το έθνος-κράτος (µία θρησκεία, µία ταυτότητα) δεν
µπορεί να ξεπεραστεί (Γενικές αρχές αναλυτικού προγράµµατος: 5). Τα βασικά
δικαιώµατα ανάπτυξης και εξέλιξης (Hodgkin, 1998) των παιδιών των µεταναστών
που ζουν στην Ελλάδα όπως η µητρική γλώσσα, η θρησκεία που συγκροτούν την
ταυτότητα του κάθε µαθητή και η ιστορική µνήµη φαίνεται ότι αποτελούν για το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ζητήµατα ταµπού αφού µέχρι σήµερα αδυνατεί να τα
σεβαστεί και προσφέρει.
Ακόµη διαπιστώνεται ότι η δηµοκρατική ρητορεία του αναλυτικού προγράµµατος
έρχεται σε αντίθεση µε την πραγµατικότητα που βιώνουν οι µαθητές τα τελευταία
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χρόνια. Το curriculum για τα παιδιά είναι οι εµπειρίες τους µέσα και έξω από το
σχολείο και όχι οι ρητορείες του αναλυτικού προγράµµατος (Biesta 2008). Οι βίαιες
αλλαγές στις οποίες υπόκειται η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια (φτώχεια,
ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός) διαµορφώνουν την πολιτική συνείδησή τους, τη
στάση τους απέναντι στα προβλήµατα, τις απόψεις τους για τις διάφορες εθνικές,
εθνοτικές, κοινωνικές οµάδες.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας (δρώντων προσώπων)
α) Κρίση και Οικογένεια
Οι περισσότεροι µαθητές βιώνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά και στο σχολείο.
Η πλειοψηφία των οικογενειών έχει βρεθεί/βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας τα
τελευταία τρία χρόνια (ο ένας ή και οι δύο γονείς) ή έχει αλλάξει χώρο
εργασίας/αντικείµενο τουλάχιστον ο ένας γονέας (εργασιακή υποβάθµιση κυρίως στα
επαγγέλµατα των δικηγόρων, πολιτικών µηχανικών, εργολάβων, κλείσιµο ατοµικών
επιχειρήσεων, καταστηµάτων, κ.ά.).
Η ελληνική οικογένεια αναγκάζεται να µεταποιεί ρούχα, σχολικά είδη, κυρίως η
µητέρα φροντίζει για αυτό και αποτελεί πρωτόγνωρη εµπειρία για αρκετά παιδιά.
Επίσης έχει περιορίσει τις επισκέψεις σε χώρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης.
Σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών µαθητών (της Στ΄ τάξης κυρίως) παρατηρούνται
προσπάθειες για µετανάστευση. Ο πατέρας δοκιµαστικά επιχειρεί να βρει εργασία
στο εξωτερικό µε στόχο σε επόµενο στάδιο να µετακοµίσει όλη η οικογένεια.
Φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνουν αυτές οι προσπάθειες αφού συνήθως µετά από
µερικούς µήνες ο γονέας επιλέγει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Επίσης µερικές οικογένειες µεταναστών (πέντε τη φετινή χρονιά) επιλέγουν να
φύγουν από τη χώρα για να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Ένας ικανός αριθµός οικογενειών, ολοένα αυξανόµενος, φαίνεται να αντιµετωπίζει
σηµαντικό πρόβληµα επιβίωσης. Η οικονοµική στήριξη στην οικογένεια κυρίως
παρέχεται από τις συντάξεις συγγενών (παππούς ή γιαγιά). Ακόµη έχει αναπτυχθεί
από τις µητέρες, σε επίπεδο φιλικών σχέσεων, σχολείου και γειτονιάς, ένα δίκτυο
ανταλλαγής αλλά και δωρεάς ρούχων, παιχνιδιών και άλλων χρηστικών αντικειµένων
που καλύπτουν κυρίως ανάγκες των παιδιών. Οι οικογενειακοί δεσµοί, η
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φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη στηρίζουν αυτές τις οικογένειες προς το παρόν. Ένας
µικρός αριθµός οικογενειών αναζητά φαγητό στα συσσίτια της τοπικής εκκλησίας.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι γονείς που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα µε δυσκολία µιλούν ανοιχτά για αυτό. Φροντίζουν να ενηµερώσουν το
σχολείο όταν προκύπτει σοβαρός λόγος, όπου τηρείται εχεµύθεια γύρω από το θέµα.
Οι γονείς, όταν θέλουν να ενηµερώσουν για το οικονοµικό πρόβληµά τους, αρκετές
φορές σκύβουν το κεφάλι, µιλούν ψιθυριστά για τα προβλήµατα και φαίνεται να
αναπτύσσουν ενοχικές τάσεις επειδή δεν εργάζονται και κυρίως δεν µπορούν να
προσφέρουν όσα θα ήθελαν ή έχουν ανάγκη τα παιδιά τους.
β) Κρίση και σχολείο
Το Σχολείο έχει επηρεαστεί αντίστοιχα από την κρίση σε συνάρτηση µε τον
εκπαιδευτικό θεσµό και µε την οικογένεια.
Τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων για την εκπαίδευση έχουν περιοριστεί
σηµαντικά. Η αλήθεια είναι ότι και πριν από την «κρίση» τα ποσά για την παιδεία δεν
κάλυπταν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών της ελληνικής οικογένειας, ώστε να
παρέχεται πραγµατικά δωρεάν παιδεία στους πολίτες. Το κόστος δράσεων του
σχολείου όπως οι διδακτικές επισκέψεις, τα εποπτικά υλικά για τις γιορτές ή τα
µαθήµατα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της οικογένειας.
Έτσι η ολοένα αυξανόµενη οικονοµική δυσπραγία των οικογενειών επηρεάζει τις
επιλογές του σχολείου. Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν περιοριστεί σηµαντικά.
Βασικό κριτήριο επιλογής είναι το περιορισµένο κόστος, αφού επιβαρύνει τις
οικογένειες. Αναγνωρίζεται έκπτωση διδακτικών στόχων και οφελών για τους
µαθητές έναντι του κόστους των δράσεων.
Μια αλλαγή µε θετικό πρόσηµο είναι ότι έχουν περιοριστεί σηµαντικά οι απαιτήσεις
του σχολείου προς την οικογένεια (εποπτικό υλικό µαθηµάτων, βοηθήµατα µαθητή,
φωτοτυπικό χαρτί).
Το σχολείο πλέον απαιτεί, για κάθε εξωσχολική δράση µε κόστος, δωρεάν εισιτήρια
από οργανισµούς και φορείς. Σε κάποιες περιπτώσεις συγκροτείται ταµείο της τάξης
που

αναλαµβάνει

τα

έξοδα

συγκεκριµένων

µαθητών

που

αδυνατούν

να

ανταποκριθούν ακόµη και στις διδακτικές επισκέψεις µε χαµηλό κόστος (συνήθως 2,5
-4 ευρώ).
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Οι µαθητές φαίνεται ότι συλλέγουν πληροφορίες και εµπειρίες κυρίως από το
οικογενειακό περιβάλλον, τους συνοµήλικους, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τη
γειτονιά και το σχολείο. Από τις συζητήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας (2013-14) τα παιδιά 10-12 ετών παρακολουθούν την επικαιρότητα και
αναπτύσσουν-διαµορφώνουν πολιτικό κριτήριο µε βάση τα παραπάνω. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στην αρχή της χρονιάς ένας ικανός αριθµός µαθητών εξέφραζε την
άποψη ότι οι φασιστικές οµάδες κρούσης ενάντια σε µετανάστες «κάνουν αντίσταση»
στην κυβέρνηση. Μετά την πολιτική δολοφονία του µουσικού Π. Φύσσα103 οι
απόψεις των µαθητών διαφοροποιήθηκαν, οι περισσότεροι καταδίκασαν το γεγονός
και επηρεασµένοι από αυτό αναθεώρησαν104, ένας όµως πολύ µικρός αριθµός επέλεξε
τη σιωπή, έπαψε να εκφράζει άποψη για τα γεγονότα σε όλη τη διάρκεια του
υπόλοιπου σχολικού έτους όπου οι ανακρίσεις και οι δίκες λάµβαναν χώρα.
Οι µαθητές διαµορφώνουν απόψεις και θέσεις συχνά για πολιτικά ζητήµατα όπως για
τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, τους µετανάστες, τα πολιτικά κόµµατα.
Αναφέρουν πολιτικούς όρους όπως τη «δεξιά» και την «αριστερά», τα µνηµόνια, τη
βουλή, το φασισµό, κ.ά. Κατανοούν τα προβλήµατα της οικογένειας και τις αλλαγές
που έχουν επέλθει στην καθηµερινότητά τους, εκφράζουν φόβο, αγανάκτηση, κ.ά.
Παράλληλα διαµορφώνουν αντιλήψεις και στάσεις για οµάδες πληθυσµού όπως οι
τσιγγάνοι «που βρωµάνε», «κλέβουν τα παιδιά», «µας κλέβουν», «όπου πάνε
δηµιουργούν προβλήµατα», οι Τούρκοι «είµαστε από πάντα εχθροί», «µαλώνουµε»,
«θέλουν να µας κάνουν σαν κι αυτούς» [εννοεί στο θρήσκευµα].
γ) Οι απόψεις των µαθητών
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Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από ένα οπαδό της Χρυσής Αυγής στις 18/09/2013. Το

γεγονός αποτέλεσε αφορµή για την περαιτέρω έρευνα για εγκληµατικές ενέργειες και εν τέλει
τη σύλληψη µελών και βουλευτών του συγκεκριµένου πολιτικού κόµµατος. Περισσότερες
πληροφορίες

http://www.ertopen.com/news/ellada/koinwnia/item/25189-enas-chronos-apo-

th-dolofonia-toy-payloy-fyssa
104

Αρκετοί µαθητές, κυρίως αγόρια πριν τη δολοφονία του Π. Φύσσα εξέφραζαν την άποψη

ότι οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής είναι οι µόνοι που εκφράζουν την αντίστασή τους απέναντι
στα µνηµόνια και την κακή πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι πράξεις βίας
των οπαδών-µελών που µερικές φορές προβάλλονταν από τα τηλεοπτικά κανάλια φάνταζαν
στον παιδικό νου δικαιολογηµένα, αναγκαία αλλά και κάποιες φορές ηρωϊκά.
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Οι µαθητές εµφανίζονται προβληµατισµένοι σε ότι αφορά την καθηµερινότητα και
κυρίως το µέλλον τους. Συχνά εκφράζουν άγχος και κάποιες φορές φόβο για το αύριο.
«Εγώ θέλω να µεγαλώσω αλλά και… πώς να το πω … φοβάµαι να µεγαλώσω … όλα
αυτά που λένε οι µεγάλοι, δε ξέρουµε τι θα γίνει µετά [στο µέλλον]».
Φαίνεται να διαµορφώνουν απόψεις που εκφράζουν έντονη απαξίωση του πολιτικού
συστήµατος και να ταυτίζουν κάθε έννοια πολιτικής πράξης µε αυτό. «Καλά, εγώ που
είµαι παιδί κυρία και ντρέποµαι µε αυτά που κάνουν [οι πολιτικοί], αυτοί δε
ντρέπονται;». «Οι πολιτικοί είναι για φτύσιµο … αυτοί τρώνε µε χρυσά κουτάλια και
‘µεις τραβάµε ζόρι». «Θέλουν ξύλο όλοι µέσα στη Βουλή… είναι άχρηστοι».
Συχνά θεωρούν ότι όλοι όσοι εµπλέκονται µε την πολιτική «είναι πουληµένοι»,
«αυτοί µπαίνουν (στη βουλή) για να βολευτούν και εµάς µας ξεζουµίζουν», ότι η
ενασχόληση µε τα «πολιτικά» είναι µάταιη. Άγονται µεταξύ απελπισίας και
ανατρεπτικής αισιοδοξίας «τι να κάνουµε κυρία; τι µπορούµε να κάνουµε εµείς; δεν
έχουµε δύναµη… εµείς είµαστε µικροί… ». «…να τους πετάξουµε στη θάλασσα, χα,
χα, χα… να τους διώξουµε … να τους πούµε δε σας θέλουµε».
Οι απόψεις των µαθητών συχνά εκφράζουν µια έντονη αντιπαλότητα µε την υπόλοιπη
Ευρώπη, κυρίως µε τη Γερµανία. Ακόµη φαίνεται συχνά να πιστεύουν στην
ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισµού και σε µια θεωρία συνοµωσίας ενάντια στο
ελληνικό έθνος-κράτος. «Οι Γερµανοί φταίνε [για την κρίση] … οι Ευρωπαίοι … δε
µας χωνεύουν». «Μας ζηλεύουν … η ελληνική γλώσσα ψηφίστηκε πρώτη …η
καλύτερη στον κόσµο αλλά δε τη βγάλανε… [εννοεί επίσηµα πρώτη]». «Θέλουνε να
µας πάρουν τα πετρέλαια… βρήκανε πολύ … έχουµε παντού και µέσα στη θάλασσα
και τα θέλουνε…».
Τα παραπάνω φαίνεται ότι καθορίζουν ένα κλίµα κυρίως κούρασης απέναντι στους
ξένους που φτάνει στα όρια της ξενοφοβίας. «Να φύγουν οι ξένοι, να πάνε αλλού …
να πάτε αλλού χα, χα, χα [από τη σχετική διαφήµιση]». «Ουφ …, δε γίνεται άλλο…
όλοι εδώ έχουν µαζευτεί, Αλβανοί, Βούλγαροι … µαύροι, άσπροι …Άγγλοι, Γάλλοι,
Πορτογάλοι, χα, χα,χα …αµάν πια…»
Οι αντιφάσεις:
Οι µαθητές, αν και κατηγορούν για τα δεινά της χώρας κυρίως τους Γερµανούς αλλά
και στο σύνολο τους Ευρωπαίους, εντούτοις, τους αναγνωρίζουν ως σηµαντικούς
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ξένους στη γειτονιά που κατασκευάζουν. Έτσι, από όλους τους ξένους που έρχονται
στη γειτονιά αυτούς τοποθετούν πρώτους στο εσωτερικό της, τους παρέχουν ατοµική
στέγη, αρκετά συχνά δίπλα στα δικά τους σπίτια.
Αντίθετα, φαίνεται ότι δυσανασχετούν µε τους µετανάστες από τα Βαλκάνια αλλά
τους τοποθετούν στην πλειοψηφία µέσα στη γειτονιά. Εδώ µάλλον σηµαντικό ρόλο
παίζει το γεγονός ότι σε κάθε τάξη περιλαµβάνονται Αλβανοί, Αρµένιοι ή Ρώσοι
συµµαθητές. Συχνά τοποθετούν κυρίως τους «φτωχούς ξένους» (χώρες του τρίτου
κόσµου και Βαλκάνια, σε «χώρους φιλοξενίας» και επιτρέπουν την πρόσβαση στο
σχολείο συνήθως µέσα από ειδικό πρόγραµµα (γλώσσα, θρησκεία). Επίσης σε
κάποιες περιπτώσεις συνιστούν το να προηγηθεί η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας και κουλτούρας µέσω ειδικού προγράµµατος έξω από το σχολείο και
αργότερα να ενταχθούν στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτό κρίνεται από αρκετούς
µαθητές απαραίτητο στάδιο για την αφοµοίωση.
Οι περισσότεροι µαθητές φαίνεται ότι κατανοούν τις ανάγκες που οδηγούν στη
µετανάστευση, ότι σέβονται το δικαίωµα των ξένων παιδιών στην εκπαίδευση, τη
θρησκεία και τη γλώσσα. Όµως, στην πλειοψηφία επιλέγουν να διδαχθούν τα παιδιά
των µεταναστών ό,τι αφορά τη δική τους, «την άλλη» κουλτούρα, διαχωρισµένα από
το δικό τους σχολικό πρόγραµµα και συχνά έξω από το χώρο του σχολείου (σε
ξενώνα).
Αναπαράγουν µε ευκολία ρητορείες ισότητας όλων των ανθρώπων ωστόσο στην
πλειοψηφία αρνούνται κάθε επαφή µε τους τσιγγάνους. Για την οµάδα αυτή φαίνεται
να διαµορφώνονται τα πιο ισχυρά αρνητικά στερεότυπα και στην πλειοψηφία
ολοκληρωτική απόρριψη από τη γειτονιά. Σε κάποιες οµάδες εργασίας των παιδιών
παρατηρήθηκε να τους πετούν κάτω από τα θρανία τους.
Σε ό,τι αφορά το δικαίωµα στο θρήσκευµα, οι µαθητές δεν προβλέπουν ή επιτρέπουν
τη δηµιουργία ναού άλλης θρησκείας, ενώ σε αρκετές οµάδες σχεδιάζονται
χριστιανικοί ναοί. Πιστεύουν στο σύνολο ότι µέσα στο διαχωρισµένο πρόγραµµα
συνήθως στον ξενώνα που δηµιουργούν για τα παιδιά των µεταναστών θα µπορούν οι
αλλόθρησκοι µαθητές να ασκήσουν το δικαίωµα στη θρησκεία.
Όλες οι οµάδες δέχονται τη συνύπαρξή τους µε τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, αρκετοί
τα υιοθετούν µέσα στα δικά τους σπίτια. Προβάλλουν ιδιαίτερη φροντίδα για αυτά τα
παιδιά «είναι πολύ γλυκό», «το καηµένο» αλλά φαίνεται να µην αναγνωρίζουν τα
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παιδιά αυτά τόσο σε επίπεδο ισοτιµίας, µάλλον περισσότερο σε επίπεδο
φιλανθρωπισµού. Έτσι, παρατηρείται να µαλώνουν ποιος θα κολλήσει τη
φωτογραφία του παιδιού µε ειδικές ανάγκες κοντά στο σπίτι του ή µέσα σε αυτό,
χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους την οικογένεια που συνοδεύει το παιδί µε τις ειδικές
ανάγκες και έχει ανάγκη στέγης στη γειτονιά.
δ) Επικαιρότητα
Στη διάρκεια του σχολικού έτους κρίθηκε σηµαντική η διερεύνηση των απόψεων των
µαθητών γύρω από κάποια θέµατα που προέκυψαν στην επικαιρότητα. Θεωρήθηκαν
συναφή µε το ερευνητικό αντικείµενο αλλά και µε το γνωστικό αντικείµενο της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Ήταν θέµατα για τα οποία οι µαθητές έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβάλλονταν για µεγάλη χρονική διάρκεια από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης
Το ζήτηµα της «µικρής Μαρίας» µιας µικρής τσιγγάνας κινητοποίησε τις αστυνοµικές
και δικαστικές αρχές αλλά και τα Μ.Μ.Ε. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού
(ξανθό µε γαλανά µάτια) σε συνδυασµό µε τη στερεότυπη αντίληψη για την
εξωτερική εµφάνιση των τσιγγάνων οδήγησαν µε βάση την κυρίαρχη φοβική άποψη
για αυτή τη µειονότητα ότι πιθανά έχει κλαπεί από την οικογένεια της. Τελικά
αποδείχθηκε ότι το παιδί ανήκει στη µειονότητα και ότι η µητέρα της, τσιγγάνα η
ίδια, το παρέδωσε µε τη θέλησή της σε µια άλλη οικογένεια οικείων τσιγγάνων λόγω
της δικής της οικονοµικής ανέχειας.
Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διαχέονταν για το ζήτηµα µέσω της τηλεόρασης
φαίνεται να παγίωσαν την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των µαθητών ότι το
παιδί έχει κλαπεί και δεν ανήκει στη µειονότητα. Το στερεότυπο της παραβατικής
συµπεριφοράς των τσιγγάνων «οι τσιγγάνοι κλέβουν παιδιά» αναδύθηκε και
παγιώθηκε τόσο έντονα ώστε, όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, οι µαθητές στην
πλειοψηφία αµφισβήτησαν την πληροφόρηση από την τηλεόραση «οι ειδήσεις λένε
ψέµατα». ∆εν εννοούσαν κυρίως να αποδεχτούν ότι το παιδί ανήκει στη µειονότητα.
Επίσης στην πλειοψηφία εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι πολύ σωστά το παιδί
αποµακρύνθηκε από το θετό οικογενειακό περιβάλλον και δόθηκε στο «Χαµόγελο
του Παιδιού» αν και δεν είχε καταγραφεί αµέλεια από τη θετή οικογένεια. Όταν
αντίστοιχα ρωτήθηκαν, πώς θα αισθάνονταν τα ίδια τα παιδιά, αν αποµακρύνονταν
από το δικό τους οικογενειακό περιβάλλον, δήλωσαν σε απόλυτη πλειοψηφία ότι
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κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τα αποµακρύνει από αυτό, ακόµα και στην περίπτωση
που αποκαλύπτονταν ότι είχαν υιοθετηθεί. Επικράτησε ένας σκεπτικισµός γύρω από
το ζήτηµα αλλά οι στερεοτυπικές απόψεις δε φαίνεται να κλονίστηκαν.
Συµπερασµατικά φαίνεται να επιβεβαιώνεται η άποψη ότι «στην ελληνική
πραγµατικότητα όπου η κοινωνία των πολιτών είναι εξαιρετικά αδύναµη και το
κράτος πρόνοιας σχεδόν ή καθόλου ανεπτυγµένο οι νέοι άνθρωποι διαµορφώνουν µια
σχιζοφρενική τάση» (Μουζέλης, 2004:50) πολιτισµικής ανωτερότητας προς τους
αδύναµους και κατωτερότητας προς τους δυνατούς. Οι µαθητές διαµορφώνουν µια
εξιδανικευµένη εικόνα για τη χώρα (πολιτισµική ανωτερότητα) µέσω του σχολείου,
ταυτόχρονα αποκτούν ένα έντονο αίσθηµα κατωτερότητας απέναντι στη ∆ύση αλλά
και απογοήτευση και αποδοκιµασία για ότι συµβαίνει στη δική τους χώρα. Η
σχιζοφρενική αυτή τάση είναι ιδιαίτερα έντονη σε χώρες όπου η κοινωνία των
πολιτών είναι εξαιρετικά αδύναµη και το κράτος πρόνοιας σχεδόν ή καθόλου
ανεπτυγµένο.
Η σηµασία της Κριτικής Παιδαγωγικής στο σχεδιασµό του project. O ρόλος του
εκπαιδευτικού (agent105).
Βασική αρχή της Κριτικής Παιδαγωγικής αποτελεί η αναγνώριση των ατόµων ως
δρώντα πρόσωπα, που δοµούν το δικό τους νόηµα για τον κόσµο, καθώς µετέχουν και
διαµορφώνουν την κοινωνική πραγµατικότητα. Κύριο εργαλείο προς αυτή την
κατεύθυνση αποτελεί η κριτική σκέψη που «αποτελεί το αναγκαίο µέσο που µ’ αυτό
οι άνθρωποι, µέσω µιας αληθινής πράξης, αφήνουν πίσω την κατάσταση τους ως
αντικειµένων για να αναλάβουν τον ρόλο τους ως Ιστορικά Υποκείµενα» (Φρέιρε,
1974:197). Η κριτική συνείδηση αναγνωρίζεται ως προαπαιτούµενο µιας συλλογικής
πολιτικής διεκδίκησης για µία δηµοκρατική κοινωνία. Κοινός σκοπός αποτελεί το «να
ενδυναµώσουν τους ανίσχυρους και να µετασχηµατίσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές
ανισότητες και αδικίες» (Mc Laren, 2010: 281).
Στο πλαίσιο αυτό, της Κριτικής Παιδαγωγικής, ο ρόλος του ίδιου του εκπαιδευτικού
αποκτά άλλο νόηµα κι ενδιαφέρον. Αναπτύσσει το εύρος των δυνατοτήτων του αφού
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Για τον όρο “agent” σχετικά µε το ρόλο του εκπαιδευτικού στην Κριτική παιδαγωγική βλ.

Giroux, H. A. (1988). Teachers as Intellectuals. Towards a Critical Pedagogy of Learning.
South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
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ταυτόχρονα είναι ερευνητής, καθοδηγητής, συντονιστής που θέτει καθηµερινά σε
«πλάνη και απόδειξη» τις δικές του βεβαιότητες.

O ρόλος του εκπαιδευτικού

«αναµορφωτή διανοούµενου-agent» είναι µέσω της πράξης και όχι της θεωρίας να
καθοδηγήσει τους εκπαιδευόµενους να αναλογιστούν τη θέση τους στον κόσµο και
τις αιτίες που βρίσκονται σε αυτήν. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός υπόκειται στην ίδια
διαδικασία και δεν διαχωρίζεται από τους µαθητές. Οι τελευταίοι τον αναγνωρίζουν
όχι ως µια αυθεντία αλλά µέσα από την ιδιότητα του πολίτη. Πληροφορείται κι ο
ίδιος συνεχώς, ερευνά για να κατανοήσει ό, τι συµβαίνει ή αλλάζει γύρω του.
Αµφισβητεί, αναπτύσσει κριτική σκέψη και κυρίως δρα µε στόχο. Η διαδικασία αυτή
ορίζεται ως πολιτιστική δράση που έχει σαν στόχο την κατάκτηση της ελευθερίας.
«Οι δάσκαλοι θα πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο που παίζει η σχολική εκπαίδευση
στη σύνδεση της γνώσης µε την εξουσία, έτσι ώστε να χρησιµοποιήσουν τον ρόλο
αυτό µε στόχο τη διαµόρφωση κριτικών και ενεργών πολιτών» (Mc Laren, 2010:282).
Κρίνεται σκόπιµο εδώ να αναφερθούν κάποιες από τις δράσεις που έλαβαν χώρα στη
διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου εργασίας, αφού βασική αρχή της Κριτικής
Παιδαγωγικής είναι η θεωρία και η πράξη να συµβαδίζουν και να αλληλεπιδρούν. Οι
δράσεις λοιπόν βασίστηκαν, εµπνεύστηκαν, στηρίχθηκαν στις βασικές αρχές της
Κριτικής Παιδαγωγικής που αναγνωρίζει την εκπαίδευση σε αλληλεπίδραση µε τις
υπόλοιπες κοινωνικές σφαίρες, την πολιτική, την οικονοµική και την πολιτισµική.
Ακόµη κατανοεί ότι η ανάγνωση της κοινωνικής πραγµατικότητας από τα άτοµα
διαµορφώνεται µέσα από πεδία σύγκρουσης, πάλης των κοινωνικών τάξεων.
Στη διάρκεια του σχολικού έτους αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες σε
συνεργασία µε τους µαθητές που έδωσαν τη δυνατότητα να αµφισβητηθεί η επίσηµη
και να παραχθεί νέα γνώση. Στηρίχθηκαν στην έρευνα των αίτιων και των ευθυνών
για ζητήµατα που προέκυπταν είτε από την επικαιρότητα είτε µε αφορµή το διδακτικό
εγχειρίδιο. Έτσι αναγκαστικά µετακινηθήκαµε από την ευθύνη του ατόµου στην
ευθύνη των θεσµών και από το ατοµικό στο συλλογικό.
Ακόµη έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι αντιφάσεις των µαθητών µε απώτερο
σκοπό να γίνουν αποδεκτές και να κατανοηθούν. Τα παραπάνω βοήθησαν στην
προσπάθεια να δηµιουργηθούν κάποιες ρωγµές σε στερεοτυπικές σκέψεις και
συµπεριφορές των παιδιών αλλά και της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας.
Ο τρόπος εργασίας µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου µας επέτρεψε να
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µετακινηθούµε από την ατοµική στη συλλογική προσπάθεια και από το άτοµο στη
συλλογικότητα. Οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε υλικό συλλογικοτήτων που
αναρτούσαν στη γειτονιά ή µοίραζαν το υλικό τους. Κάποια από τα ίδια τα παιδιά
παρατήρησαν ότι δεν περνούσαν πλέον αδιάφορα από τους τοίχους στη γειτονιά αλλά
σταµατούσαν να διαβάσουν το έντυπο υλικό. Άρχισαν να εµπλέκονται σε συζητήσεις
µε τους γονείς και να ερευνούν µαζί κάποιες φορές στοιχεία και πληροφορίες από το
διαδίκτυο. Αρκετοί µαθητές επεσήµαναν ότι παρακολουθούσαν τις ειδήσεις στο σπίτι
τους για να φέρουν στο σχολείο νέα στοιχεία της επικαιρότητας σχετικά µε το
µάθηµα ή τις εργασίες.
Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής και δεν διαµαρτύρονταν για το φόρτο εργασίας όπως σε άλλα µαθήµατα.
Άρχισαν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να φέρνουν στο σχολείο πληροφορίες
και νέο υλικό προς επεξεργασία και συζήτηση.
Οι οµάδες εργασίας των µαθητών λειτούργησαν σταδιακά µε αποτέλεσµα να
επεκταθούν και σε άλλα µαθήµατα. Τα παιδιά από τη µέση της σχολικής χρονιάς και
έπειτα άρχισαν να κάνουν διάλογο µε επιχειρήµατα και σχετικό σεβασµό στους
συνοµιλητές τους, κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην αρχή του σχολικού έτους.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι για κάποια θέµατα, αν και υπήρξε από την αρχή καθολική
συµφωνία στις απόψεις, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα της πώλησης του νερού της
πόλης µας (όλοι ήταν αρνητικοί στην πώληση), µέσα από το παιχνίδι ρόλων έγινε
αντιληπτό ότι κανείς δε µπορούσε να εκφράσει τα επιχειρήµατα των δύο πλευρών,
κυρίως των εταιριών. Αυτό βοήθησε στο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι δεν αρκεί να
εκφράζει κανείς µια άποψη µονολεκτικά (ναι, όχι) αλλά είναι σηµαντικό να έχει
επιχειρήµατα για να υποστηρίξει τις θέσεις του και ακόµη πιο σηµαντικό να γνωρίζει
τα αντεπιχειρήµατα για να µπορεί να τα αντικρούσει.
Ακόµη, η δυνατότητα των µαθητών να εκφράζονται ελεύθερα, για θέµατα που
θεωρούσαν οι ίδιοι σηµαντικά, η δυνατότητα να διαφωνούν (κυρίως µε τις απόψεις
της εκπαιδευτικού αλλά και των συµµαθητών), να αλλάζουν θέση ή άποψη µετά από
διάλογο ή και σύγκρουση106 µέσα στη συλλογικότητα πρόσφεραν τη δυνατότητα

106

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί η αντίδραση µιας µαθήτριας από την Αλβανία που άκουγε

κάποιους συµµαθητές της να σχολιάζουν αρνητικά τους µετανάστες, να επευφηµούν τις
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ώστε η δηµοκρατία και τα συγκείµενά της να γίνουν πράξη και βίωµα. Αυτό πιστεύω
ότι µας έκανε όλους να νιώσουµε πιο κοντά το χώρο του σχολείου, πιο οικείο το
περιβάλλον του και ελπίζω πιο δηµιουργικό. Για παράδειγµα υπήρξαν έντονες
διαφωνίες και συγκρούσεις στην κατασκευή της γειτονιάς από τους µαθητές µε άξονα
τους µορφωτικούς δηµόσιους χώρους.
Στην αρχή τα περισσότερα παιδιά αρκούνταν στο να εκφράσουν την ατοµική τους
επιθυµία για τους χώρους που διαµόρφωναν σταδιακά, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη
κάποιες συλλογικές ή ατοµικές ανάγκες. Έτσι υπήρξαν πολλές διαφωνίες και
συγκρούσεις. Στην εξέλιξη του σχεδίου εργασίας κατόρθωσαν να διαµορφώσουν
οµαδικές προτάσεις, αφού αναγκάζονταν να επιχειρηµατολογούν κάθε φορά που
ήθελαν να προωθήσουν τη δική τους επιθυµία, γεγονός αρκετά εξαντλητικό.
Επίσης, το ζήτηµα της ιθαγένειας που αποτελεί µέρος της ύλης του γνωστικού
αντικειµένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κ.Π.Α. Βιβλίο µαθητή, Ε΄
∆ηµοτικού, σ. 12-15) τροφοδότησε µια σειρά από συζητήσεις µέσα στην τάξη. Το ίδιο
χρονικό διάστηµα συνέπεσε το κάλεσµα πορείας διαµαρτυρίας στην πόλη από
αντιρατσιστικές οµάδες µε αίτηµα την άσκηση του δικαιώµατος στην ελληνική
ιθαγένεια από τα παιδιά µεταναστών που ζουν στη χώρα. Οι αφίσες που είχαν γεµίσει
το κέντρο της γειτονιάς µας, αποτέλεσαν εποπτικό υλικό και τροφοδότησαν την
έρευνα γύρω από το θέµα.
Το διδακτικό εγχειρίδιο προβάλλει ότι η πολιτογράφηση των µεταναστών µετά από
δέκα έτη παραµονής στη χώρα είναι δεδοµένη, εφόσον την αιτηθούν. Όµως τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα οδήγησαν τους µαθητές στο
συµπέρασµα ότι το ζήτηµα της ιθαγένειας βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο
συζητήσεων και νοµικών ρυθµίσεων τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν συγκρουόµενες

επιθέσεις της Χ. Αυγής και να προτρέπουν τους µετανάστες να φύγουν χρησιµοποιώντας
ρατσιστικό χιούµορ. Σηκώθηκε, πήρε το λόγο και άρχισε επιγραµµατικά να εξηγεί τις
συνθήκες ζωής για τις οποίες οι δικοί της γνωστοί και φίλοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα
τους. Ακόµη περιέγραψε τις δυσκολίες που συνάντησε η ίδια για να περάσει τα σύνορα µε
την οικογένειά της. Αν και δεν κράτησε πολύ η οµιλία της, ωστόσο πέτυχε το στόχο της. Στη
συνέχεια κανείς δεν τόλµησε να σχολιάσει κάτι αρνητικό και θα έλεγα ότι οι περισσότεροι
είχαν σκυµµένο το κεφάλι τους καθώς έβγαιναν για διάλειµµα. Η ίδια από εκείνη την ηµέρα
άρχισε να συµµετέχει πιο έντονα στις συζητήσεις και στις εργασίες.
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απόψεις γύρω από αυτό και ένας µεγάλος αριθµός παιδιών µεταναστών το διεκδικεί
έντονα µέχρι σήµερα. Έτσι ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε θα µπορούσαµε να
πούµε το γνωστικό περιεχόµενο του διδακτικού εγχειριδίου.
Μέσα από αντίστοιχες δραστηριότητες δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι
πρότερες εµπειρίες των µαθητών, να διευρυνθεί το εποπτικό υλικό του γνωστικού
αντικειµένου (αφίσες, γραπτό υλικό που δηµοσιοποιήθηκε στη γειτονιά, διαδίκτυο,
κ.ά.) και να εκφραστούν οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι απόψεις των µαθητών µέσα
σε περιβάλλον συνεργασίας και δηµοκρατίας. ∆όθηκε η δυνατότητα στους µαθητές
να συµµετέχουν στην παραγωγή διαλόγου, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη
διαχείριση των συγκρούσεων που κάποιες φορές προέκυψαν στο εσωτερικό των
οµάδων και στην τάξη.
Οι µαθητές µπόρεσαν να πληροφορηθούν σε βάθος και να ενηµερωθούν για ζητήµατα
επικαιρότητας που αφορούν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, να αναπτύξουν την
επιχειρηµατολογία των αντικρουόµενων θέσεων µε στόχο την κατανόηση σε βάθος
των κοινωνικών προβληµάτων όπως το ζήτηµα της µετανάστευσης, της οικολογικής
καταστροφής από το εργοστάσιο χρυσού στη Χαλκιδική, της πώλησης σε ιδιώτες του
νερού της Θεσσαλονίκης, της δολοφονίας του Π. Φύσσα από µέλη της Χρυσής
Αυγής, της µικρής Μαρίας, κ.ά.
Από όλες τις δράσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αυτή που έκριναν τα ίδια τα παιδιά
πιο ευχάριστη και σηµαντική ήταν η κατασκευή της γειτονιάς και των µορφωτικών
χώρων µέσα σε αυτή. Μέσα από τις δράσεις µπόρεσαν να ενηµερωθούν για
διαφορετικά σχολικά συστήµατα, να εκφράσουν τις επιθυµίες τους (πράσινο, χώροι
παιχνιδιού, βιβλιοθήκες, εργαστήρια επιστηµών, πλανητάρια, κ.ά.), να κατανοήσουν
την αφηρηµένη έννοια του µορφωτικού δικαιώµατος µέσα από την πράξη, να
αµφισβητήσουν τις υπάρχουσες δοµές του εκπαιδευτικού θεσµού (πρότειναν
διαφορετικά διδακτικά αντικείµενα, ωρολόγιο πρόγραµµα, χωρισµό τάξεων, τρόπο
πρόσληψης διδακτικού προσωπικού, κ.ά.), να αναγνωρίσουν στον εαυτό τους αλλά
και στον «άλλο» ανάγκες και επιθυµίες που έπρεπε να ικανοποιηθούν στη βάση του
συλλογικού.
Συµπεράσµατα
Το κίνηµα της Κριτικής Παιδαγωγικής αναδύθηκε τον 20ο αι. µε στόχο την
πραγµάτωση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση από τους κοινωνικά αποκλεισµένους.
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Χαρακτηρισµένο από ανισότητα, δηµοκρατικό έλλειµµα αλλά ταυτόχρονα σηµαντικά
κοινωνικά κινήµατα το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής ανέδειξε µια σειρά από
θεωρίες, εκπαιδευτικές πρακτικές, µεθόδους

που εξελίχθηκαν στο πέρασµα του

χρόνου. Οι συνθήκες, όπως διαµορφώνονται τον 21ο αι., την καθιστούν εξαιρετικά
επίκαιρη.
Τα ευρήµατα της έρευνας (θεωρίας & δρώντων προσώπων) που έλαβε χώρα το
σχολικό έτος 2013-2014 αποδεικνύουν ότι υπάρχει χάσµα µεταξύ της εκπαιδευτικής
θεωρίας, έτσι όπως προβάλλεται από το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) και της εκπαιδευτικής πράξης. Η δηµοκρατική ρητορεία των θεσµικών
κειµένων έρχεται σε αντίθεση µε τις εµπειρίες που βιώνουν στην καθηµερινότητά
τους οι µαθητές µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. Η ανεργία των γονέων, η
φτώχεια του συµµαθητή, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία στη γειτονιά, ο κοινωνικός
αποκλεισµός ολοένα και περισσότερων ατόµων στην πόλη, ο φόβος των
εκπαιδευτικών για το µέλλον του Σχολείου, των ίδιων και των µαθητών τους
αποτελούν το curriculum για τα µικρά παιδιά, τους µελλοντικούς πολίτες. Από την
άλλη, οι στρατηγικές και οι µέθοδοι εµπνευσµένες από την Κριτική Παιδαγωγική που
προτείνονται για τη διδασκαλία των µαθηµάτων ακυρώνονται µέσα από τη
βαθµολόγηση, την κατάταξη των µαθητών σε επίπεδα τυπικής αξιολόγησης, την
ασυµφωνία µεταξύ ύλης και διδακτικού χρόνου.
Σε αυτές τις συνθήκες ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σηµαντικός. Με γνώµονα τις
αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής µπορεί να υπερβεί τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού
θεσµού, να µετασχηµατίσει σε συνεργασία µε τους µαθητές του την επίσηµη γνώση.
Στόχο δεν αποτελεί η επικαιροποίηση απλά της γνώσης, αλλά η αλλαγή του
πολιτισµικού και εντέλει πολιτικού πλαισίου της εκπαίδευσης. Έτσι, ώστε να µπορεί
µέσα από την αµφισβήτηση να αναπτυχθούν εκείνες οι πρακτικές µε στόχο να
οικοδοµηθεί η συλλογικότητα, η πόλις, για την προώθηση µιας πραγµατικής και
«σκανδαλώδους» (Ranciere, 2009) δηµοκρατίας. Η Κριτική Παιδαγωγική µπορεί να
συµβάλει στην ένταξη των εννοιών (πολίτης, δηµοκρατία, συµµετοχή, κ.ά.) µέσα στο
πραγµατικό πλαίσιό τους (κοινωνία, οικονοµία, πολιτική), να γεφυρώσει το χάσµα
θεωρίας και πράξης, ώστε να καταστούν οι µαθητές κριτικοί και ενεργοί πολίτες.
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Τοπίο στην Οµίχλη: ∆υο µελέτες περίπτωσης στην εκπαιδευτική
πραγµατικότητα την εποχή της κρίσης

Κοφτερού Αθηνά
∆ιευθύντρια Σχολικής Μονάδας Α/ βάθµιας

Περίληψη
H παρούσα εργασία επιχειρεί να εξερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους τα ΜΜΕ
στην Ελλάδα αναφέρθηκαν σε δύο περιστατικά σχετικά µε τις νεοφιλελεύθερες
µεταρρυθµίσεις στο µεταλλασσόµενο τοπίο του εκπαιδευτικού χώρου, µέσα από τη
µελέτη αρθρογραφίας στις εφηµερίδες και –δευτερογενώς– άλλων ψηφιακών µέσων και
την αντίδραση των εµπλεκοµένων εκπαιδευτικών και υπαλλήλων σε αυτές τις αλλαγές.
Πρώτα εξετάζεται η προαναγγελία απεργίας των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µέσα στις εξετάσεις και µετά η απεργία διοικητικών υπαλλήλων στα
πανεπιστήµια, και τα δύο περιστατικά κατά το έτος 2012-13 ως αντίδραση στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της µείωσης προσωπικού και απολύσεων στον τοµέα της
εκπαίδευσης. Η θεωρητική στήριξη της έρευνας γίνεται µε αναφορές κυρίως στο έργο
του Γκράµσι για την ηγεµονία και τους οργανικούς διανοούµενους καθώς το
παράδειγµα των ΜΜΕ θα εξεταστεί ως προς τη ρητορική του και την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένων στόχων.

Λέξεις κλειδιά:

Απεργία εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική µεταρρύθµιση,

κλειστά

πανεπιστήµια, κινητοποιήσεις, κρίση στην εκπαίδευση, ΜΜΕ-χειραγώγηση.

Η έννοια της ηγεµονίας
Η αναγκαιότητα της αναφοράς στον Γκράµσι, στη συγκεκριµένη εργασία πηγάζει
από τη συµβολή του στην µαρξιστική θεώρηση της έννοιας της ηγεµονίας και στην
κατανόηση της διάρθρωσης των σύγχρονων σχέσεων εξουσίας εντός της
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καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο Α. Γκράµσι συνεχίζοντας την παράδοση της ταξικής
προσέγγισης της ιδεολογίας, είδε στην τελευταία το µέσο δια του οποίου µια τάξη
επιτυγχάνει την ενότητα συνασπισµού διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων
διασφαλίζοντας έτσι την ηγεµονία της µέσα στην κοινωνία.(Γκρούπι, 1977).

Η

γκραµσιανή ηγεµονία αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης του δίπολου εξουσία – ταξική
κυριαρχία καθώς επίσης και της ίδιας της συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνικών
στρωµάτων που πλέον είναι πιο πολύπλοκη απ’ ότι στην εποχή του Μαρξ. Η γέννηση
και η διαµόρφωση της θεωρητικής έννοιας της ηγεµονίας προέκυψε από την ανάγκη
να ερµηνεύσει και να αναλύσει τους µηχανισµούς ταξικής κυριαρχίας στο εσωτερικό
των

κοινωνικών

σχηµατισµών

στους

οποίους

εµφανίζεται

ανεπτυγµένος

καπιταλισµός. Ο Γκράµσι απορρίπτει τον οικονοµικό αυτοµατισµό του Μαρξ, χωρίς
ν’ απαρνείται τους οικονοµικούς όρους, και αναλύει και αξιολογεί το περιεχόµενο
αυτού, το οποίο ο Μαρξ αποκαλεί «µορφές κοινωνικής συνείδησης» ή ιδεολογικές
µορφές. Εννοεί ότι την ηγεµονία στην κοινωνία δεν καθορίζουν πρωταρχικά οι
παραγωγικές δυνάµεις και οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής µε κυριαρχικό στοιχείο
την υλική βάση, δηλαδή την παραγωγή και την αναπαραγωγή της οικονοµικής ζωής
µόνον, όπως ισχυρίζονται ο Μαρξ και ο Έγκελς αλλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της ιδεολογίας κυρίως, που είναι οι νοµικές, πολιτικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές ή
φιλοσοφικές. µορφές που µε µια λέξη θα τις εντάσσαµε στην έννοια της συνείδησης ή
στις πολιτιστικές µορφές και στις δραστηριότητες µιας ανεπτυγµένης πολυεπίπεδης
και πολύπλοκης κοινωνίας πολιτών |1|. Για τον Γκράµσι η λεγόµενη ‘υπερδοµή’ δεν
είναι καθαρή συνέπεια της ‘οικονοµικής δοµής’, αλλά, καθοριζόµενη απ’ αυτήν
ταυτόχρονα την καθορίζει. Όπως και η ηγεµονία είναι επίσης ευρύτερη κατηγορία
απ’ την ιδεολογία, αλλά δεν ανάγεται σ’ αυτήν (Eagleton,1994). «Για τον Ιταλό
στοχαστή του 1916 η κουλτούρα αναδεικνύεται σε κρίσιµη προϋπόθεση για την
πραγµάτωση του σοσιαλιστικού οράµατος. Προϋπόθεση µάλιστα όχι λιγότερο
σηµαντική, ούτε ευκολότερη απ’ αυτήν ακόµη την αλλαγή των όρων ιδιοκτησίας των
µέσων παραγωγής»

(Χρύσης,1992:21). H αδυναµία ωστόσο της ριζοσπαστικής

παράταξης να αναδειχτεί σε ηγεµονική δύναµη προβληµάτισε βαθιά τον Γκράµσι.
Συνειδητοποιεί ότι για να επιτευχτεί το µεγάλο εγχείρηµα χρειάζονταν επιπλέον
δυνάµεις που θα συνέκλιναν σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσω της ίδιας της ιστορίας
της χώρας του η διαπίστωση αυτού του ζητήµατος τον οδηγεί στη λογική του µπλοκ
για την εξουσία, του πολύµορφου µετώπου. Οι όροι της ηγεµονίας που επιζητούσε
ήταν όροι ηθικής και διανοητικής ιδεολογικής υπεροχής.
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Θεωρούσε δηλαδή το

πλέγµα ιδεών που πρότεινε στην κοινωνία υπέρτερο των άλλων εκδοχών και γι αυτό
εδικαιούτο να ηγεµονεύσει θεωρώντας τον αγώνα για ιδεολογική ηγεµονία ως κύριο
συντελεστή ριζικής µεταβολής. Έτσι, προσπαθώντας ο Ιταλός στοχαστής να εξηγήσει
την σταθεροποίηση του καπιταλιστικού συστήµατος προχώρησε πέρα από το πεδίο
της βάσης (οικονοµία , παραγωγικές δυνάµεις και σχέσεις) φτάνοντας στο
εποικοδόµηµα, δηλαδή το σύνολο του πλέγµατος της πολιτικής, της ιδεολογίας, των
αξιών, των ηθών, του πολιτισµού που περικλείει η κοινωνία. Καταλήγει στο
συµπέρασµα

λοιπόν πως οι καπιταλιστές δεν συνιστούν αποκλειστικά και

απαραίτητα µια οικονοµικά ισχυρή, αστική τάξη που επιβάλλεται µέσω της
οικονοµικής βίας και των καπιταλιστικών µηχανισµών του κράτους. Η αστική τάξη
είναι µια ηγεµονική τάξη που καταφέρνει να παρουσιάζει το ταξικό της συµφέρον ως
καθολικό, ως συλλογική βούληση, ως ένα είδος κοινής λογικής που υποστηρίζεται
από την έµπρακτη συναίνεση των µαζών, την εθελούσια υποταγή των αδυνάτων
στους δυνατούς. Η συναίνεση αυτή κατασκευάζεται και η ηγεµονία δεν µπορεί να
νοηθεί έξω από τους µηχανισµούς της οι οποίοι είναι το όχηµα που οδηγεί στην
πραγµάτωσή της και συγκροτούνται στον τρόπο έκφρασής της στα ποικίλα πεδία του
εποικοδοµήµατος. Ο µηχανισµός ηγεµονίας αναπτύσσεται πρωταρχικά στην
παραγωγή εφόσον γίνεται αποδεκτό πως οι παραγωγικές σχέσεις είναι κοινωνικές
σχέσεις. Συνεπώς η διάρθρωση της καπιταλιστικής παραγωγής είναι αυτή που
δηµιουργεί και συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες και δοµές εµποτισµένες µε τη
δυνατότητα αναπαραγωγής της. Κατόπιν, µια ηγεµονική πολιτική, ιδεολογική και
πολιτισµική πρόταση σχηµατοποιείται διαµέσου ενός µηχανισµού ο οποίος
συγκροτείται αναφορικά µε την έκφραση της αστικής τάξης στα ποικίλα πεδία του
εποικοδοµήµατος. Έτσι, ο συσχετισµός δυνάµεων υπέρ µιας συγκεκριµένης τάξης
είναι µια σύνθεση της οικονοµικής και πολιτικής κυριαρχίας αυτής µε αποκορύφωµα
το σηµείο όπου η κυρίαρχη τάξη, το κράτος και η κοινωνία των πολιτών βρίσκονται
σε συνολική σχέση µεταξύ τους. Αυτό οδηγεί στην πλήρη ενοποίηση των
οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών, ιδεολογικών στόχων της κυρίαρχης τάξης.
Σύµφωνα µε τον Γκράµσι λοιπόν, το αστικό κράτος εξουσιάζει θεµελιωµένο στην
φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δηµοκρατία και παρόλο που η κυριαρχία θεµελιώνεται
στις σχέσεις παραγωγής, το κύριο πεδίο ανάπτυξης των ηγεµονικών µηχανισµών του
κεφαλαίου εδράζεται στο σύνολο του πλέγµατος της ζωής, της κοινωνίας σε όλες τις
δοµές, σχέσεις, πρακτικές, θεσµούς, που βρίσκονται στον επονοµαζόµενο ιδιωτικό
χώρο της κοινωνίας των πολιτών, τον χώρο δηλαδή ανάµεσα στο κράτος και την
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οικονοµική βάση.|2| Το αστικό κράτος είναι αποτέλεσµα – δηµιουργία της κυριαρχίας
της αστικής τάξης και οι φορείς που ενεργοποιούν τη λειτουργία τους είναι ο τύπος, η
τέχνη και οι πολιτιστικοί οργανισµοί, τα σωµατεία, τα ινστιτούτα, τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, τα ιδρύµατα ερευνών κτλ Όλα αυτά αντικαθιστούν τις πιο άµεσες και
«σκληρές» κατασταλτικές λειτουργίες του κράτους.
Τα ΜΜΕ για παράδειγµα αναλαµβάνουν συχνά παιδευτικό και διαπλαστικό ρόλο µε
σκοπό να δηµιουργήσουν έναν ολοκληρωµένο πολιτισµό και στάση ζωής για όλη την
κοινωνία ακόµη και για τις οµάδες µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα, εναρµονισµένα µε
τα συµφέροντα, τις επιδιώξεις και τις αξίες της καπιταλιστικής τάξης, µε τρόπο ώστε
να νοούνται από τις υποτελείς τάξεις ως δικές τους. Τα ΜΜΕ ως ένας ιδεολογικός
µηχανισµός, έχουν ένα κεντρικό ρόλο στήριξης των αξιών της τάξης αυτής και της
πρακτικής της διαδικασίας αφού βρίσκονται στο κέντρο παραγωγής και ενίσχυσης
«καταναλωτικών µυαλών» και οµοιόµορφων θεωρήσεων της κοινωνίας γενικότερα
((Hains, 2008). Όπως εξάλλου έχει γίνει εµφανές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης συχνά κατασκευασµένης από µορφές εξουσίας ενδεχοµένως και των ίδιων των ΜΜΕ
- ο φαινοµενικός πλουραλισµός απόψεων κρύβει µια υπόγεια λογοκρισία η οποία
λειτουργεί για να επιβάλλει το ηγεµονικό µοντέλο. H λειτουργία των ΜΜΕ µε στόχο
την προσπάθεια χειραγώγησης του κοινού έχει παγκόσµια να δώσει πολύ καλά
αποτελέσµατα επιτυχίας, ωστόσο η πιο κλασική περίπτωση χειραγώγησης της κοινής
γνώµης µέσα από µια διαδικασία επιλεκτικής εστίασης των ΜΜΕ σε καθεστώς
«κρίσης»

ήταν οι πόλεµοι οι οποίοι είχαν διενεργηθεί από τις ΗΠΑ και η

αιτιολόγησή τους, ξεκινώντας από τον πόλεµο του Βιετνάµ και φτάνοντας στο Ιράκ
όπως έχει τεκµηριώσει ο Τσόµσκι ( Τσόµσκι, 1992).

Ο ίδιος προσδιορίζει δύο

µηχανισµούς σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συντονισµένη εκστρατεία για κάποιο
θέµα. Από τη µια υπάρχει µια «δαιµονοποίηση» κάποιου αντιπάλου και από την άλλη
η

προσπάθεια

«περιθωριοποίησης»

των

αντιδράσεων

για

την

εκστρατεία

δαιµονοποίησης, µετατρέποντας τον στόχο σε κάτι πλήρως αρνητικό, άρα και εύκολο
στόχο [3]. Η περιθωριοποίηση κινείται ανάλογα.-αν κάποιος αµφισβητήσει θα
θεωρηθεί απλά έκφραση µειοψηφίας, αναµενόµενο κ.τ.λ.
Ο ρόλος των ΜΜΕ στην συγκεκριµένη αναφορά θα προσδιοριστεί στα πλαίσια της
ηγεµονικής θεωρίας και των «κοινών αρχών» που προωθούν. Οι κυβερνήσεις του
αστικού κράτους επικοινωνούν τα πεπραγµένα, τις ανάγκες και τους στόχους τους
στις κοινωνικές οµάδες διαµέσου των µέσων που η κάθε µια διαθέτει. ∆εν θεωρείται
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υπερβολή να ειπωθεί πως οτιδήποτε παράγουν θα πρέπει να ειδωθεί ως προϊόν
επεξεργασίας χειραγώγησης. Ο ιδεολογικός ρόλος των µίντια επηρεάζει τον τρόπο µε
τον οποίο οι άνθρωποι είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν ένα κρυφό µήνυµα ενώ
ταυτόχρονα ισχυροποιούν

την ισχύ τους

για ιδεολογικό έλεγχο και ηγεµονία.

Κάποιοι αναλυτές (Hains, 2008) θεωρούν πως τα ΜΜΕ έχουν γίνει η ισχυρότερη
«τάξη» γεµάτη σηµειολογικά και ηγεµονικά σηµάδια. Βρίσκονται στο επίκεντρο του
αγώνα για παραγωγή και διατήρηση καταναλωτικών µυαλών και «κανονικών
θεάσεων της κοινωνίας». Οι σύνθετες όµως πλέον κοινωνίες αποτελούνται από
πολλές οµάδες που διεκδικούν µερίδιο και επιρροή στην εξουσία. Τα συµφέροντά
τους συχνά αλληλοσυγκρούονται. Η εξουσία λοιπόν λαµβάνει υπόψη και
ενσωµατώνει σ’ αυτές τις οµάδες χρησιµοποιώντας ως συνδετικό υλικό τους βασικούς
κανόνες, ένα « κεντρικό σύστηµα αξιών». Στις επηρεασµένες από τον πλουραλισµό
µελέτες για την επίδραση των ΜΜΕ, η συναίνεση για τις αξίες αυτές είχε ληφθεί ως
προϋπόθεση. Θεωρήθηκε από µελετητές ότι το σύστηµα αξιών της πλουραλιστικής
κοινωνίας ήταν αποδεκτό σε τέτοιο βαθµό που να θεωρείται ιερό. Έτσι κι αν ακόµα
υπάρχουν οµάδες ανυπάκουες και ανένταχτες η πορεία τους είναι προδιαγεγραµµένη.
Το κέντρο, στοχεύει , σιγά - σιγά να απορροφήσει τις περιφερειακές κουλτούρες. Εν
τέλει, πολλές θεωρίες και έρευνες καταλήγουν πως τα ΜΜΕ εκφράζουν µια
συναίνεση που έχει ήδη επιτευχθεί [4] (Κοµνηνού, Λυριντζής, 1989). Επιπλέον, τα
ΜΜΕ τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει το πιο διαδοµένο και ισχυρό µέσο που
διαθέτουν οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί για να «επικοινωνήσουν» στην κοινωνία τα
σχέδια και τις αποφάσεις τους «προστατευµένοι» σε κλειστά studios και επιλέγοντας
πολύ συχνά δηµοσιογραφικά επιτελεία, έντυπα και εκποµπές που θα τους δώσουν
τον χώρο και τον χρόνο για αυτό. Ο Παναγιώτου (2011), µελετώντας τα
µεθοδολογικά και θεωρητικά πλαίσια για την ανάλυση των ΜΜΕ, αναφέρει πως ο
Μπάρτ (1972), είχε προσδιορίσει σαν χαρακτηριστικό της ηγεµονικής ιδεολογίας
τους το ότι εκλαµβάνονται θέµατα και ζητήµατα τα οποία είναι προς συζήτηση σαν
αυτονόητα, σχεδόν «φυσικά» και έτσι κατασκευάζεται µια µυθολογία «αυτονόητων.
Αν προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτήν την υπόθεση στα ζητήµατα που
εξετάζουµε, τότε θα δούµε λ.χ. : Απεργία εκπαιδευτικών σε περίοδο εξετάσεων :
Κακό – Άρα - Επιστράτευση – Καλό.

Η καχυποψία λοιπόν απέναντι στα ΜΜΕ,

είναι πλέον µια σταθερή συνισταµένη τόσο της ακαδηµαϊκής έρευνας όσο και της
πολιτικής σκέψης για την δηµοκρατία.
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∆ιανοούµενοι
Ο ρόλος των διανοούµενων σε πεδία που αφορούν την κατασκευή του κοινωνικού
γίγνεσθαι, είναι σηµαντικός για τον Γκράµσι. Ξεκινά από την παραδοχή πως «όλοι
οι άνθρωποι είναι εν δυνάµει διανοούµενοι» έχοντας διανοητικές και ορθολογικές
λειτουργίες. Ωστόσο, η διαφοροποίηση εστιάζεται στο ότι δεν έχουν όλοι τη
δυνατότητα της κοινωνικής διαντίδρασης που έχουν οι διανοούµενοι.

Επιπλέον

προχώρησε στο διαχωρισµό ανάµεσα στους παραδοσιακούς διανοούµενους και στους
οργανικούς. Οι µεν παραδοσιακοί έχουν σχέση αποµόνωσης από την υπόλοιπη
κοινωνία, εξιδανικευµένοι και απόµακροι, συχνά δηλώνοντας

ανένταχτοι στις

συµβατικές νόρµες των κατεστηµένων αντιλήψεων, αντίθετα µε τους οργανικούς που
προέρχονται «οργανικά» από την κοινωνική τάξη που τους γέννησε και εξ αυτού του
λόγου µπορούν να διατυπώσουν µε τη «γλώσσα της κουλτούρας» την πολιτικήπολιτιστική-πνευµατική καθοδήγηση του λαού. Ο Γκράµσι επιφυλάσσει σηµαίνοντα
ρόλο για τους διανοούµενους στο πλαίσιο της κοινωνικής αναπαραγωγής, αναφέρει ο
Λ. Γκρούπι (1972 : 6) αφού πρόκειται για κοινωνική οµάδα που «δεν είναι µόνο
συζητητές, αλλά διευθυντές και οργανωτές», είναι η επίλεκτη οµάδα που θα χτίσει
την ηγεµονία, που

βοηθά στην οικοδόµηση της κοινωνίας, καθιστά δυνατή την

διαιώνιση της ηγεµονίας µέσω των ιδεολογικών µηχανισµών στην περίπτωση που
εξετάζουµε εδώ, µέσω των ΜΜΕ. Οι διανοούµενοι που είναι θετικά προσκείµενοι
στην τρέχουσα τάξη θα εργαστούν πυρετωδώς ώστε να παρουσιάσουν τις ιδέες από
την δική τους σκοπιά, πολύ προσεκτικά και πιεστικά. Αποστολή τους θα είναι να
ενηµερώνουν για τις ιδέες της αστικής τάξης µέσω των ΜΜΕ, αλλά και άλλων
ιδεολογικών, µηχανισµών, όπως της εκκλησίας, του σχολείου και της οικογένειας,
µέσω των οποίων διασφαλίζεται η συναίνεση των καταπιεσµένων τάξεων µε σκοπό
να εξαλειφθεί κάθε αντιπαραθετική πρόταση. Η έννοια της κοινής λογικής, της
επέλασης της εξευγενισµένης προπαγάνδας -ένα από τα σηµαντικά σηµεία της
θεωρίας του ιταλού στοχαστή- φαίνεται να είναι από τους βασικότερους σκοπούς
χρήσης των ΜΜΕ από ισχυρές κοινωνικές οµάδες πάνω στον οποίο θα εδραιωθούν
και οι επιµέρους στόχοι. Ιδιαίτερα σήµερα, µετά την ραγδαία εξάπλωση νέων µορφών
και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής και ψηφιακής µε
κυριότερη το διαδίκτυο, µπορούµε να υποθέσουµε πως αυτό µπορεί να επιτευχτεί
ευκολότερα. Μεγαλοδηµοσιογράφοι των εντύπων µεγάλης κυκλοφορίας αλλά και
καναλιών µε τη µεγαλύτερη ακροαµατικότητα/ τηλεθέαση, πιθανότατα δρουν ως
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οργανικοί διανοούµενοι αναπαράγοντας την ηγεµονική ιδεολογία σε αµφιλεγόµενα
κοινωνικά ζητήµατα, όπως στις περιπτώσεις που εξετάζουµε. Για παράδειγµα, η
επέκταση της ανεργίας, της φτώχειας, της κατάρρευσης εργασιακών δικαιωµάτων,
των κοινωνικών αποκλεισµών, η διάσπαση των κοινωνικών ιστών στην Ευρώπη της
κρίσης, θα µπορούσαν όχι απλά να µη θεωρούνται δεινά από αυτή την οµάδα, αλλά
αντιθέτως, « θετικές προϋποθέσεις», για «εξυγίανση» και «ανταγωνιστικότητα»
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Περίπτωση Πρώτη: Εξαγγελία Απεργίας καθηγητών µέσα στην περίοδο των
εξετάσεων
Ιστορικό : (κατά)
Πρώτη περίπτωση: Το έδαφος της αντιπαράθεσης κυβέρνησης - καθηγητών είχαν
αρχίσει να καλλιεργούν τα ΜΜΕ από τον Σεπτέµβρη του 2013 όταν τα σχολεία της
δευτεροβάθµιας

ξεκινούν το διδακτικό έτος µε απεργιακές κινητοποιήσεις

που

προκήρυξε το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών. Η αρθρογραφία των
εφηµερίδων που αντιτάσσονται στον αγώνα των εκπαιδευτικών προωθούν την τάση
πως «το κλείσιµο των σχολείων θίγει τους µη προνοµιούχους» τονίζοντας πως η
κυβέρνηση

ασκεί

τη

µεταρρύθµιση

µε

όρους

συναίνεσης

και

συµµετοχής

(Μητρόπουλος, ΤΑ ΝΕΑ 13-9-2013). ∆ηµοσιογράφος σε µεγάλη αθηναϊκή εφηµερίδα
µιλά «για άθλιο σχέδιο της ΟΛΜΕ» (Στάγκος, A. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12-9-2013) ενώ η
επίθεση καλά κρατεί,

καταλογίζοντας ένα µεγάλο µέρος του τύπου

στο

συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών « ιδιοτελή συνδικαλισµό» και «υπερβολή»
µια τέτοια κίνηση ( ΤΟ ΕΘΝΟΣ 13-9-2013). Την ίδια ώρα, ξεκάθαρη και µαχητική
θέση κατά της απεργίας παίρνουν ακόµη και πανεπιστηµιακοί καθηγητές
χαρακτηρίζοντας «σπαραξικάρδιες και µελό» τις επιστολές της ΟΛΜΕ στους γονείς
και µαθητές δηλώνοντας χαρακτηριστικά, ότι σπάνια έχει διαβάσει « (…) γραπτά
τόσο άστοχα και

κακογραµµένα

από πολιτικής και ιδεολογικής πλευράς»

χαρακτηρίζοντας την στάση των απεργών «αντιδεοντολογική και ανήθικη» ενώ το
ύφος και την επιχειρηµατολογία τους «επιτοµή της ιδιαίτερης πολιτισµικής
παθογένειας

η οποία υπονοµεύει κάθε προσπάθεια σοβαρού δηµόσιου διαλόγου

Καταλήγοντας πως …είναι απαράδεκτο να εµπλέκουν οι δάσκαλοι τους µαθητές
τους σε φτηνιάρικα συνδικαλιστικά και κοµµατικά παιχνίδια…» ( Γιατρωµανωλάκης,
ΤΟ

ΒΗΜΑ,

12-9-2013).

Χαρακτηριστική
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είναι

επίσης

η

θέση

«µεγαλοδηµοσιογράφου» µεγάλου καναλιού που εξαπολύει δριµύτατη επίθεση µε
άρθρο του σε εφηµερίδα, (Πρετεντέρης, ΤΑ ΝΕΑ, 11-9-2013) στις αποφάσεις των
εκπαιδευτικών υποστηρίζοντας πως οι κυβερνήσεις των µνηµονίων είναι οι νόµιµες
κυβερνήσεις,

οι µόνες αρµόδιες για την άσκηση της επίσηµης πολιτικής, ενώ

πληροφορεί τον κόσµο πως στις απεργιακές κινητοποιήσεις συµµετέχουν κάποιοι
συνδικαλιστές. Εκφράζει ακόµη τη θλίψη του επειδή κλείνουν τα δηµόσια σχολεία ,
τη στιγµή που θα λειτουργούν τα ιδιωτικά και τα φροντιστήρια.
Η απεργία δεν κλιµακώνεται και η σχολική χρονιά ξεκινά µε τους καθηγητές να
υπόσχονται συνέχιση των αγώνων.
Την Άνοιξη του ίδιου έτους η ΟΛΜΕ σε µια ιδιαίτερα φορτισµένη ατµόσφαιρα,
κατεβάζει πρόταση για εκ νέου απεργιακές κινητοποιήσεις. Με την πρόταση για
απεργία µέσα στις εξετάσεις τον Μάιο του 2013, το συνδικαλιστικό όργανο της
οµοσπονδίας καθηγητών επιθυµεί να αντιδράσει στην πιθανότητα αποµάκρυνσης
11.000 αναπληρωτών από την δηµόσια εκπαίδευση και στην κατάργηση 527 θέσεων
εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση την ίδια στιγµή που σύµφωνα µε έρευνα του
Κέντρου Ανάπτυξης

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής

(ΚΑΝΕΠ)

της

ΓΣΣΕ,

που

δηµοσιεύτηκε στις 28-4-2013 (www.kanep-gsee.gr) η αύξηση του ωραρίου θα
οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανεργία.
Στον ψηφιακό κυρίως τύπο, όπου ο καθένας /µια µπορεί πλέον να εκφραστεί ,
εγείρονται ερωτήµατα τα οποία όµως αναπαράγονται από τα πιο ισχυρά µέσα,
όπως: “Μα δεν ντρέπονται οι καθηγητές;” για να συνεχίσει ο επιστολογράφος:
Άνθρωποι που δουλεύουν ελάχιστες ώρες, λιγότερες από κάθε άλλο εργαζόµενο (από
όσους έχουν αποµείνει στη χώρα) θέλουν να τιµωρήσουν τα παιδιά για να µην
ξεκουνηθούν οι ίδιοι. Αναρωτιέται κανείς: Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε θέση να
διδάξουν τα παιδιά µας και να τους µεταλαµπαδεύσουν γνώση αλλά και αίσθηµα
ευθύνης και καθήκοντος; ( Αποτύπωµα & AIXMI 1-5-2013)
Ενώ την ίδια ώρα το υπουργείο δια στόµατος υπουργού Παιδείας διαµηνύει πως:
Το δικαίωµα των νέων να διαγωνιστούν σε περιβάλλον ηρεµίας είναι ιερό, η
απόφαση του ∆Σ της ΟΛΜΕ για απεργία µέσα στις πανελλαδικές δηµιουργεί έντονη
αναταραχή στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου, αδικαιολόγητη
αναστάτωση και θέτει σε οµηρία µαθητές και εκπαιδευτικούς(enet. gr 10-5-2013).
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Οι τίτλοι των ηµερών γράφουν: «Απειλούν τις εισαγωγικές εξετάσεις», «Απεργία
στις εξετάσεις-δεν ντρέπονται οι καθηγητές», ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, (2-5-2013), «Γιατί η
ΟΛΜΕ παίζει ξανά µε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, «Νάρκη της
ΟΛΜΕ στις Πανελλαδικές», ΤΟ ΒΗΜΑ (4-5-2013), «Σύγκρουση µε θύµατα τους
µαθητές» 6 ΜΕΡΕΣ, «Τρόµος για τις Πανελλαδικές» ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, (7-5-2013)
«Αγωνία για 100.000 υποψήφιους», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, (9-5-2013), «Απειλούν να
τινάξουν στον αέρα τις Πανελλαδικές» ΗΜΕΡΗΣΙΑ( 14-5-2013 ) κ.α. Ο κατάλογος
είναι τεράστιος, ατελείωτος αν προσθέσει κανείς και τα ψηφιακά µέσα, και µόνο
ενδεικτικά στα πλαίσια µιας τέτοιας παρουσίασης, επιλέχθηκαν οι πιο κραυγαλέοι και
«ηχηροί» τίτλοι. Τα άρθρα του φιλοκυβερνητικού τύπου χαρακτηρίζονται από
απεύθυνση στο συναίσθηµα, επιλεκτικά παρουσιαζόµενες ειδήσεις ώστε να
παραµείνει το κοινό ανενηµέρωτο ως προς την συνολική εικόνα
εργαζόµενους στην εκπαίδευση,

για τους

προσπάθεια αντικατάστασης θα λέγαµε

της

εξέγερσης µε την ενοχή.
Η υπόθεση καταλήγει µε συνολική ήττα των εκπαιδευτικών αφού το ΥΠΑΙΘ
εξαγγέλλει την επιστράτευση των εκπαιδευτικών και πριν ακόµα µπουν τα σχολεία σε
περίοδο προεξεταστική, τα πρώτα 80.000 φύλλα επιστράτευσης µοιράζονται στους
εκπαιδευτικούς το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου, ενώ όλες οι άδειες αναστέλλονται.
Η απόφαση επιστράτευσης χρεώνεται ως νίκη και ένδειξη αποτελεσµατικότητας στο
κυβερνητικό επιτελείο. Παράλληλα όµως, τα εσωτερικά προβλήµατα και οι
συγκρούσεις µεταξύ των παρατάξεων στους κόλπους της ΟΛΜΕ δεν λείπουν,
αντίθετα οξύνονται συνεχώς σε µια ατµόσφαιρα αυξανόµενα φορτισµένη µέρα µε τη
µέρα, µε τους διαξιφισµούς των παρατάξεων του συνδικαλιστικού οργάνου να δίνουν
άφθονη τροφή στα µέσα, και να ερµηνεύονται ανάλογα µε τους σκοπούς των
«αναλυτών»

–δηµοσιογράφων.

Οι

απεργοί

καθηγητές

τελικά

επιστρέφουν

«αναγκασµένοι», γεγονός ωστόσο που φάνηκε πως ανακούφισε µέλη του κλάδου
που από την αρχή αντιτίθεντο στην πρόταση, αφού µία επιστράτευση και µία
κρινόµενη παράνοµη και καταχρηστική απεργία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για
δράση και απενοχοποιεί, ενώ αντίθετα εξόργισε αυτούς που είχαν δει πίσω από την
απεργία αυτή µια ευκαιρία διαπραγµάτευσης, µια ελπίδα να ακούσει η κυβέρνηση
αλλά και η κοινωνία τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις
διεξάγονται κανονικά την άνοιξη του 2013, εν µέσω αναστεναγµών ανακούφισης
από τα κανάλια και τον τύπο που «τάχτηκαν» να γλιτώσουν τα παιδιά από την
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ταλαιπωρία της καθυστέρησης των εξετάσεων.
Για τα παιδιά αυτά σηµειωτέον, που -όπως τα ίδια αναφέρουν σε πρωινή εκποµπή [5]
θα είναι οι αυριανοί εργαζόµενοι/ες, που θα τους απαγορεύουν την απεργία, αυτοί/ές
για τους/τις οποίους /ες θα υπάρχει η επιστράτευση σε κάθε απόπειρα διεκδίκησης.
Ο τύπος και τα υπόλοιπα µέσα, πιθανότατα είχαν προετοιµάσει το έδαφος για να
γίνει δεκτή η επιστράτευση χωρίς πολλές αντιρρήσεις από την κοινωνία: Ένα πολύ
ισχυρό µέσο που χρησιµοποίησε ήταν εκτός των εκτεταµένων ρεπορτάζ και άρθρων,
που τόνιζαν την αναλγησία και την έλλειψη ντροπής για µια τέτοια απόφαση, και
αυτό των δηµοσκοπήσεων, ανακοινώνοντας αποτελέσµατα που αποτύπωναν την
άρνηση και την «κατακραυγή» της κοινωνίας σε µια τέτοια απόφαση αφού η
δηµοσκόπηση για παράδειγµα της Kapa research που δηµοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ στις
14-5-2013 διαπιστώνει πολύ υψηλά ποσοστά (66,4%) των ερωτηθέντων που δεν
συµφωνούν µε την απόφαση των εκπαιδευτικών ενάντια σε 32,5% αυτών που
επικρούσουν µια τέτοια ενέργεια. Μάλιστα µεγάλο ποσοστό (52,3%) φαίνεται να
συµφωνούν µε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιστράτευση των
εργαζοµένων. Τα ποσοστά αυτά µεταβάλλονται κάπως λίγους µήνες µετά, (15-92013) σε άλλη δηµοσκόπηση που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Πραπολιτικά, σε
53,6% κατά και 41,4% υπέρ της επιλογής για απεργία, αλλά το παιχνίδι φαίνεται να
έχει ήδη κριθεί.
∆εύτερη Περίπτωση : « Αδιέξοδο στα ΑΕΙ λόγω απεργίας διοικητικών
υπαλλήλων»
Όσο για το σίριαλ «αδιέξοδο στα ΑΕΙ», σε αυτό πρωταγωνίστησαν αφενός οι
διοικητικοί υπάλληλοι των ανωτάτων ιδρυµάτων οι οποίοι προχώρησαν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2012-13
εγείροντας αιτήµατα που προστάτευαν το εργασιακό τους πλαίσιο (διότι η κυβέρνηση
αποφάσισε ότι θα φύγουν 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι από 8 ΑΕΙ της χώρας) και
αφετέρου, ο υπουργός παιδείας αλλά και η ίδια η ακαδηµαϊκή κοινότητα µε τα
υψηλόβαθµα στελέχη της, κάποια από τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις
µετέπειτα εξελίξεις κυρίως σε δύο µεγάλα παν/µια της πρωτεύουσας, το ΕΜΠ και το
ΕΚΠΑ.
Επί έξι µήνες περίπου το ελληνικό αλλά και ξένο κοινό, παρακολουθεί «µάχες» στα
κανάλια και τον τύπο ανάµεσα στις τρεις πλευρές που προαναφέρθηκαν
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προσπαθώντας η κάθε µια να κερδίσει τον πόλεµο των εντυπώσεων. ∆εκάδες
«πάνελ» στήνονται καθηµερινά

για «να βοηθήσουν να βρεθεί λύση» ή να

υποβαθµίσουν τα ζητήµατα των εργαζοµένων. Αυτές ήταν κυρίως οι τεχνικές που
χρησιµοποιήθηκαν

εντέχνως

στο «πρόβληµα των πανεπιστηµίων», µε κύρια

θεµατική: «Κλειστά πανεπιστήµια µε οµήρους τους φοιτητές». Η κύρια γραµµή στα
ΜΜΕ είναι πως:
(…) στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από συγκρίσεις και από το ιδεωδώς σωστό, έχουµε ένα
χρεοκοπηµένο κράτος. Πολύ απλά δεν υπάρχουν χρήµατα για να συντηρείται ο δηµόσιος
τοµέας που είχαµε. Θα ήταν λογικό και δίκαιο να εξαιρεθούν τα πανεπιστήµια, µόνο αυτά,
από τις περικοπές;» (ΤΑ ΝΕΑ 12-11-2013)

Επιπλέον η απεύθυνση στο συναίσθηµα ήταν µια τεχνική ευρέως διαδεδοµένη εκείνη
την περίοδο µε απώτερο στόχο ίσως να µην αφήσει κανέναν/ καµία αναγνώστη/τρια
και τηλεθεατή/τρια ασυγκίνητο/η για τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στους χώρους
των µεγαλύτερων πανεπιστηµίων της χώρας.
∆υστυχώς, για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούµε µια οικτρή µειοψηφία
να καταδυναστεύει το πανεπιστήµιο, να κρατά οµήρους χιλιάδες φοιτητές, να καταστρέφει
ερευνητικό έργο, να εξευτελίζει δηµοκρατικά δικαιώµατα και αξίες. ∆εν δίστασαν όσοι την
αποτελούν να εκµεταλλευτούν ανενδοίαστα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ακόµη και τη
λαχτάρα των νεαρών πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών να γνωρίσουν τους
πανεπιστηµιακούς χώρους στους οποίους τόσο µόχθησαν αυτοί και οι οικογένειές τους να
βρεθούν (ATHENS VOICE 31-10-2013)

Ο ακραίος καταγγελτικός λόγος δεν λείπει και παραπέµπει σε:
Συγκλονιστικά στοιχεία για το…. «πώς 80 γιοι και θυγατέρες πανεπιστηµιακών δασκάλων
κρατούν οµήρους 350.000 φοιτητές. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών διόρισαν ή «εξέλεξαν» 44
παιδιά τους, στο Αριστοτέλειο από τους 189, οι 69 είναι συγγενείς, στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου εργάζονται 10 ζευγάρια καθηγητών και στην Ιατρική Σχολή περίπου οι µισοί
έχουν διορίσει εξαδέλφια και ανίψια... (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 25-11-2013)

∆ηµοσιογράφος απευθύνεται στο κοινό µε παροµοιώσεις όπως:
Είναι λογικό να απεργούν π.χ., οι γιατροί ενός νοσοκοµείου και να πετιούνται έξω οι
ασθενείς; Κι όµως αυτό συµβαίνει στο πανεπιστήµιο. Απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι και
πετιούνται έξω οι φοιτητές και οι καθηγητές. ∆εν γίνονται µαθήµατα, δεν γίνονται εξετάσεις,
δεν έχουν εγγραφεί οι πρωτοετείς, δεν µπορούν να εργαστούν και δεν αµείβονται ερευνητές
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σε διεθνή προγράµµατα, δεν µπορούν να πάνε στα γραφεία τους οι καθηγητές (Κιντή, Athens
voice 31-10-2013)

Τα ανεξέλεγκτα εσωτερικά προβλήµατα, οι συνεχείς αυξανόµενες διαφωνίες στη
διαχείριση του αγωνιστικού µέρους που φάνηκε να αντιµετωπίζουν τα πανεπιστήµια
αλλά και ο κλάδος των διοικητικών υπαλλήλων, προβάλλονταν έντονα από τα ΜΜΕ
που επιχαίρουν και ακολουθούν την τεχνική της δηµιουργίας προβληµάτων, πρακτική
που εξαπλώνεται ραγδαία σχεδόν σε όλα τα µέσα. Ζήλος

ενασχόλησης και

καταιγισµός σχολίων επικρατεί [6]. Το συγκεκριµένο θέµα παρουσιάζεται ακόµη και
από το πιο µικρό µέσο ενηµέρωσης, Blog, κ.α. που διαθέτει ο ελληνικός τόπος. Σε
δεκάδες έντυπα και ψηφιακά µέσα, δίνεται βήµα σε µάνες που ωρύονται επειδή τα
παιδιά χάνουν µαθήµατα, σε φοιτητές εγκλωβισµένους, καθηγητές που χάνουν το
κύρος τους, ανυπάκουους πρυτάνεις και υπαλλήλους -που αρνούνται να εφαρµόσουν
τον νόµο, µετά από απόφαση που κρίνει την απεργία παράνοµη- και οργισµένους
εργαζόµενους. Οι γενικεύσεις, και οι «παρεµπιπτόντως» µοµφές και σε άλλους
κλάδους εργαζοµένων δεν αργούν, και το µήνυµα της ισοπέδωσης εξαπολύεται:
«(…) Όπως τα νοσοκοµεία δεν λειτουργούν για τους ασθενείς αλλά για τους
νοσηλευτές τα σχολεία δεν είναι για τα παιδιά αλλά για τους εκπαιδευτικούς, τα
παν/µια ανήκουν στους πρυτάνεις και τους υπαλλήλους όχι στους φοιτητές»
(Πρετεντέρης,

ΤΑ ΝΕΑ 26-9-2013). Γίνονται αδιάλειπτα από τα ΜΜΕ

οι

κατάλληλες ζυµώσεις µε την αντιπαράθεση απόψεων σε πρώτο πλάνο, ακατάπαυστα
σχόλια καταστροφολογίας και προβολή επιλεγµένων στιγµιότυπων ειδήσεων.
Από την άλλη, το οξυµένο πράγµατι κλίµα στους κόλπους των εργαζοµένων, οι
αλλεπάλληλες διαφωνίες και η πράγµατι -εκ του αποτελέσµατος- αδυναµία
διαχείρισης διαφωνιών και διαφορετικών θέσεων των διάφορων παρατάξεων, αλλά
και των ιθυνόντων των πανεπιστηµίων σε δράσεις
εργαζοµένων, δηµιούργησε ένα κλίµα αξεπέραστης

υπέρ των αιτηµάτων των
πόλωσης και αναπόφευκτης

αρνητικής έκθεσης στην κοινωνία, µέσω πάντα των ΜΜΕ
Τα πανεπιστήµια, κερδίζοντας υποσχέσεις και κάποιες υποχωρήσεις για µη απολύσεις
-µετακινήσεις- επανελέγχους φακέλων κ.τ.λ. ανοίγουν οριστικά τον ∆εκέµβρη του
2013, µετρώντας τις πληγές τους,

το ίδιο

ακριβώς κάνει και το συλλογικό

συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων, αφού οι τριβές και οι συγκρούσεις µεταξύ
των παρατάξεων είναι -όπως και στην πρώτη περίπτωση που εξετάσαµε- τόσο
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εµφανείς και έντονες, που φτάνουν σε οριστική ρήξη καθώς το ∆.Σ. δεν αναγνωρίζει
την επιτροπή απεργιακού αγώνα και κρατά σαφείς αποστάσεις από αυτήν
ανακοινώνοντας στις 16-12-2013 πως «όσοι δεν προσέρχονται στην εργασία τους
αναλαµβάνουν και την ευθύνη» ενώ από την µεριά της η απεργιακή επιτροπή
δηλώνει πως «το ∆Σ του συλλόγου είναι έκπτωτο έπειτα από ψηφοφορία που
πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του πανεπιστηµίου».
Είχε και στις δύο περιπτώσεις συντελεστεί και επιτευχτεί

αυτό που ο Γκράµσι

θεωρούσε ως έναν από τους στόχους της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων, δηλαδή η
αποδυνάµωση του εξεγερµένου αντιπάλου µε την ιδεολογική αποδόµηση του όποιου
ριζοσπαστικού δυναµικού του. Και όπως αναφέρει ο Μπελαντής (2008):
Ενώ η πάλη για την ηγεµονία µπορεί να αµφισβητήσει σε βάθος τις κυρίαρχες σχέσεις
εξουσίας σε όλα τα επίπεδα (παραγωγή, ιδεολογία, κοινωνική ηθική και προσωπικές σχέσεις,
εξουσία εντός των ΙΜΚ, (…) η ίδια η τάση αντι-ηγεµονίας παραµένει ηµιτελής και µπορεί να
ανασχεθεί όσο ο αντίπαλος «κατέχει» ένα ενιαίο πλέγµα κατασταλτικής, ιδεολογικής και
διαπλαστικής/συντακτικής εξουσίας.

Το κόστος προσαρµογής σε εποχή κρίσης µάλιστα, είχε επιρριφθεί στον κόσµο της
εργασίας που είχε υπονοµευτεί µε όλα τα µέσα. Το «εκκαθαριστικό» έργο
θεωρήθηκε αναγκαίο για την εξυγιαντική αγωγή µε στόχο την πολυπόθητη
ανάκαµψη.
Η «άλλη πλευρά»
Η άλλη πλευρά βρίσκεται στον αντίποδα χρησιµοποιώντας ως επί το πλείστον τον
πόλεµο των θέσεων [7] ως µέθοδο µετασχηµατισµού της κοινωνίας. Πρώτος στόχος
η δηµιουργία συλλογικοτήτων, που οργανώνουν και

στηρίζουν την «άλλη

κουλτούρα», αυτήν που θα αντιπαρατεθεί σύµφωνα µε τον Ιταλό στοχαστή µε την
αστική ηγεµονία διαµέσου του πολέµου των θέσεων, την ιδεολογική διαπάλη, που θα
οδηγήσει στην συνειδητοποίηση των εργαζόµενων τάξεων. Έτσι ο αντικυβερνητικός
τύπος, τονίζει την µαζικότητα συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις των οργάνων για
την απεργιακή κινητοποίηση των καθηγητών, την υποστήριξη και υπόσχεση σε κοινό
αγώνα µε τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας, θυµίζοντας τα σχέδια περικοπών
απολύσεων και το σφράγισµα σχολείων, φιλοξενώντας ανακοινώσεις αριστερών
κυρίως παρατάξεων, ενώ στις αντίστοιχες επίσηµες ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών,
δηµοσιεύονται οι επιστολές των συλλογικών οργάνων που µοιράζονται µάλιστα και
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στους γονείς των µαθητών/τριων.

Χαρακτηριστικό απόσπασµα των ΑΠΣ

φιλοξενείται και αναπαράγεται από πολλά έντυπα και ψηφιακά µέσα.[8] Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση:
(…) το απεργιακό ποτάµι ξεκίνησε και πίσω δε γυρνά!” και καλεί όλους τους
εκπαιδευτικούς να προσέλθουν µαζικά στις Γενικές Συνελεύσεις που αποµένουν και
συσπειρωµένοι στις απεργιακές επιτροπές, να περιφρουρήσουν τις αποφάσεις των
γενικών συνελεύσεων, να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους..Να
ενηµερώσουµε τους µαθητές µας και τους γονείς τους. Να απλώσουµε χέρι
συντονισµού σε όλους τους αγωνιζόµενους κλάδους, τους εργαζόµενους δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα. Να καλέσουµε όλη την κοινωνία να πλαισιώσει µε τις
προσδοκίες και την οργή της, τον αγώνα ελπίδας που ξεκινάµε αποφασιστικά
συµπληρώνει η ανακοίνωση.
Και κλείνει καλώντας κάθε συνάδελφο, «(…) να πάρει δυναµικά τη θέση του στο
µπλοκ του αγώνα, για µόρφωση, δουλειά., δηµόσια, κοινωνικά αγαθά, ελευθερία»
(enet.gr 6-9-2013). Παράλληλα, εντείνεται η προσπάθεια να συνδεθεί ο χώρος της
εκπαίδευσης µε την κοινωνία, να φανεί µειονεξία του ∆ηµόσιου Σχολείου και µε
ηχηρούς τίτλους όπως «Η κατεδάφιση της Παιδείας», « Παιδεία SOS» (τίτλος
πρωτοσέλιδου ΑΥΓΗ 10 και 11-9-2013), να αφυπνιστούν συνειδήσεις ενώ γίνονται
εκκλήσεις για γενική συµπαράταξη: «(…) Η κοινωνία στο πλευρό των εκπαιδευτικών
(…) Η µη έγκαιρη και ολοκληρωµένη στελέχωση των σχολείων (…) δηµιουργεί
ανυπέρβλητα προβλήµατα στις οικογένειες που στρέφονται όσες έχουν τη δυνατότητα
στην ιδιωτική εκπαίδευση». Ο τύπος που πρόσκειται στο ΚΚΕ - παρόλο που τον
Μάιο ( Ριζοσπάστης 11 και 19-5-2013) φαινόταν να µην συµφωνεί µε την απεργία
µέσα στις εξετάσεις τον Σεπτέµβρη του 2013 (Ριζοσπάστης 10-9-2013 πρωτοσέλιδο)
δεν παύει να τονίζει το θέµα της ταξικής παιδείας που παράγεται σε µία χώρα σε
εποχή κρίσης και να τονίζει πως:
(…) οι αγώνες των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχουν οργάνωση, συµµετοχή των
εκπαιδευτικών, περιεχόµενο που θα στρέφεται στις πραγµατικές αιτίες και στόχους
των αναδιαρθρώσεων, µε ενότητα και συµµαχία µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους,
τους µαθητές. (…) η Παιδεία είναι υπόθεση του λαού και µόνο βάζοντας στο
επίκεντρο τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην Εκπαίδευση µπορεί να δυναµώσει
το κίνηµα των εκπαιδευτικών.
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Για την απεργία των διοικητικών αντίστοιχα αναφορές γίνονται στο να «σπάσει ο
φόβος και η υποταγή και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, όλοι µαζί, µαχητικά,
αποφασιστικά». Και πως «… αυτή η απεργία έδωσε µάθηµα στην κοινωνία για το
πώς πρέπει να αγωνίζεται να διεκδικεί …» ( ΑΥΓΗ 10-12 και 21-12-2013)[9] Στο
κοµµάτι αυτό του τύπου τονίζεται ο αντίκτυπος της κρίσης στον χώρο της
εκπαίδευσης:
(…) Κάθε φοιτητής που ανησυχεί για τις σπουδές του πρέπει να σκεφτεί! Ποιος
ευθύνεται για τα προβλήµατα στις κλειστές σχολές µας; Οι διοικητικοί υπάλληλοι που
απεργούν για το δικαίωµα στη δουλειά ή η κυβέρνηση και η ΕΕ που τους απολύει
µαζί µε τους εργολάβους που καραδοκούν…..; Αν ενδιαφέρεται για τα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών που δεν µπορούν να σπουδάσουν, γιατί γκρεµίζει τη φοιτητική
µέριµνα, πετάει φοιτητές έξω από εστίες, κλείνει λέσχες σίτισης, βάζει δίδακτρα στα
µεταπτυχιακά, φορτώνει το κόστος σπουδών στις πλάτες µας; Η µόνη τους έγνοια
είναι να µη διακόπτονται τα ερευνητικά προγράµµατα και οι business των εταιρειών
µέσα στις σχολές (Κοϊνά , Λ.-ΡΙΖΟΣΠΠΆΣΤΗΣ, 9-11-2013).
Στη φαρέτρα των επιχειρηµάτων που χρησιµοποιούν οι «διανοούµενοι» της άλλης
πλευράς, αυτής που θέλει να ενθαρρύνει τους αγώνες των εργαζοµένων, µπαίνουν οι
έρευνες θεσµικών οργάνων, οι οποίες δηµοσιεύονται µε τίτλους όπως: «Σχολείακάτεργα χωρίς αναπληρωτές» (Λιάτσου, Ο. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,28-42013) και αφού γίνεται η καταγραφή της «άλλης πραγµατικότητας»:
∆ηµόσια εκπαίδευση, 2013: χωρίς αναπληρωτές, χωρίς διορισµούς, µε αύξηση
ωραρίου, µε σφαγιασµένο το µισθό τους, οι καθηγητές παίρνουν θέση µάχης µε όπλο
τους την απεργία. Όπλο που γίνεται ακόµη πιο ισχυρό, παραµονές των πανελλαδικών
εξετάσεων. Την ίδια στιγµή ο υπουργός Παιδείας βγάζει από το συρτάρι του ακόµη
ένα χαρτί: νέες συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα….» τα κονδύλια
για την Παιδεία µειώθηκαν και πάνω από 12.000 εκπαιδευτικοί οδηγούνται στην
ανεργία. Για τους υπόλοιπους, περισσότερη δουλειά... ( ο. π., enet 28-4 2013).
Ανακοινώνονται δηµοσιεύσεις στοιχείων από διάφορες έρευνες που αναδεικνύουν
«κενά» στην πληροφόρηση και ανατρέπουν την επιχειρηµατολογία της άλλης
πλευράς. Όπως λ.χ. του εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ όπου παραθέτονται
πλέον αριθµητικά στοιχεία:
(…) Σύµφωνα µε αποκαλυπτική έρευνα του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ
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(ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ), εάν το ωράριο των εκπαιδευτικών αυξηθεί κατά 2 ώρες την
εβδοµάδα, χάνονται 11.795 θέσεις εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση. Πράγµα
που σηµαίνει ότι οι προσλήψεις σε αναπληρωτές δεν θα µειωθούν κατά 50%, όπως
ήταν ο αρχικός σχεδιασµός του υπουργείου Παιδείας, αλλά θα είναι σχεδόν µηδενικές
(enet 28-4-2013)
Ενώ η επιχειρηµατολογία της άλλης πλευράς περί «τεµπέληδων εκπαιδευτικών»
επιχειρείται να ακυρωθεί , από τα στοιχεία που δηµοσιεύονται σε σχετικό άρθρο του
Χ. Κάτσικα στις 9-5-2013 µε τίτλο «Ψέµατα και συκοφαντίες για τα ωράρια και τις
συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» σε επίσηµη εκπαιδευτική πύλη,(alfa vita
.gr)

το οποίο

αναπαράγεται από δεκάδες µέσα έντυπα και ψηφιακά. Εκεί

αναφέρεται:
(…) Είκοσι πέντε χρόνια µετά την απεργία στις εξετάσεις (7/5–23/6/1988), το
υπουργείο Παιδείας µε τα νέα εξοντωτικά µέτρα για τη σχολική εκπαίδευση και τα
ζωντανά της στοιχεία οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε σύγκρουση. Την ίδια ώρα, τα
φιλικά στην κυβέρνηση µέσα µαζικής ενηµέρωσης εξαπολύουν τόνους ψεµάτων και
συκοφαντιών για τους καθηγητές στην εναγώνια προσπάθειά τους να στρέψουν την
κοινή γνώµη εναντίον τους, ποντάροντας στην ενεργοποίηση του κοινωνικού
αυτοµατισµού και κανιβαλισµού. Το υπουργείο Παιδείας, για να πείσει την κοινή
γνώµη ότι οι εκπαιδευτικοί στη χώρα µας εργάζονται λίγο, διαστρεβλώνει τα στοιχεία
που δίνει στο δίκτυο Ευριδίκη. Το ίδιο συµβαίνει και στα στοιχεία που έχουν δοθεί
στον ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια οι δηµοσιογράφοι της αυλής και της οθόνης
«ανακαλύπτουν» τους µαθητές «που βρίσκονται στην πιο κρίσιµη φάση της ζωής
τους», συµµερίζονται τους γονείς «που αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους», και
τραβώντας το νήµα στα άκρα θυµούνται τους «βολεψάκηδες καθηγητές, τους
τεµπέληδες,….

παρουσιάζοντας

τους

εκπαιδευτικούς

σαν

«κοπανατζήδες»,

«τεµπέληδες της εύφορης κοιλάδας». Και επειδή για το εργασιακό ωράριο των
εκπαιδευτικών είχε χυθεί πολύ µελάνι, καταλήγει πως «το ωράριο εργασίας µπορεί να
φτάνει µέχρι τις 30 ώρες,…. αλλά στην πράξη µπορεί να υπερβαίνει και τις 40 και
περιλαµβάνει ένα πλήθος γραφειοκρατικών εργασιών και καθηκόντων, προκειµένου
να λειτουργήσει το σχολείο! Αν συνυπολογίσουµε και την εργασία στο σπίτι,
….προκύπτει ένας αυξηµένος όγκος ωρών που ξεπερνά, κατά πολύ, το ηµερήσιο
οκτάωρο!
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Παράλληλα η ίδια έρευνα παραθέτει συγκριτικά στοιχεία µε την Ε.Ε. Σύµφωνα
λοιπόν µε τον εκπαιδευτικό Γιώργο Καββαδία, µέλος του Κέντρου Μελέτης και
Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ), ο µέσος όρος διδακτικών ωρών για τους εκπαιδευτικούς
των 25 χωρών από τις 27 της Ε.Ε. για την κατώτερη ∆. Ε είναι 19,1 και για αυτούς
της ανώτερης ∆. Ε. (Λύκειο) είναι 18,4. Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχος
διαχωρισµός, ο µέσος όρος διδασκαλίας είναι 18,5, αντίστοιχος του µέσου όρου της
Ε.Ε. (19,1 και 18,4). Όσον αφορά τους Έλληνες εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι ως
προς τον χρόνο εργασίας συνολικά σε ετήσια βάση στο σχολείο είναι 1.170 ώρες για
το Γυµνάσιο και το Λύκειο, ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1.199 για την κατώτερη
και 1.166 για την ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και για την Ε.Ε./19 είναι
1.133 και 1.108, αντίστοιχα. Ο µέσος όρος των καθαρών εργάσιµων εβδοµάδων για
τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 38,6 εβδοµάδες, ενώ
στην Ελλάδα οι εργάσιµες εβδοµάδες για τους εκπαιδευτικούς είναι 39, λίγο πάνω
από τον µέσο όρο Ε.Ε./27. Αυτό βέβαια που δεν σταµατά να τονίζεται, είναι οι
συνέπειες των ρυθµίσεων που προωθούνται , οι οποίες

«παίζουν» στα

αντικυβερνητικά µέσα:
(…) Οι συνέπειες των αλλαγών αυτών είναι τραγικές καθώς σηµαίνουν µόνιµη έξοδο
10.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αναγκαστικές µετακινήσεις τα επόµενα δύο
χρόνια 10.000-15.000 µόνιµων εκπαιδευτικών, απολύσεις εκπαιδευτικών διαφόρων
ειδικοτήτων που δεν «χωράνε» στους νέους σχεδιασµούς και µείωση κατά 10.000 των
µόνιµων θέσεων εργασίας στη σχολική εκπαίδευση (οργανικών θέσεων) µε ανάλογη
έξοδο των εκπαιδευτικών που περισσεύουν. Όσοι αποµείνουν, θα αναγκαστούν να
εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας, ενώ την ίδια ώρα πάνω τους θα κινείται απειλητικά,
το φάντασµα της αργίας και της διαθεσιµότητας» ( Praxisred BlogSpot, aristeridiexodos. BlogSpot, alfa vita.gr , 12, 13-5-2013).
Στόχος όπως διαπιστώνουµε, παραµένει πάντα η απόδειξη της αποτελεσµατικότητας
των µέτρων, η ανάδειξη των ανακριβών στοιχείων και κενών, καθώς και της
αναξιοπιστίας των δηλώσεων που είχαν προηγηθεί για την παιδεία και δεν ίσχυσαν.
Στο προσκήνιο µπαίνουν ακόµη και µαθητικές ιστοσελίδες και έντυπα, όπου δίνεται
βήµα έκφρασης και χύνεται πολύ µελάνι ακόµη και από τα παιδιά µαθητές/τριες που
τολµούν και παίρνουν θέση. Για παράδειγµα, σε µαθητικό ψηφιακό µέσο
αναγράφεται:
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(…) τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ και της κυβέρνησης. Προσπαθούν να δώσουν το δικό
τους µάθηµα στον λαό, ότι το πρόβληµα της Ελλάδας ήταν οι αγωνιζόµενοι
καθηγητές και για αυτό έπρεπε να επιστρατευθούν, ότι αυτοί είναι που διαλύουν την
παιδεία και τα σχολεία µας επειδή επιλέγουν να απεργήσουν και να αγωνιστούν µέσα
στις πανελλαδικές εξετάσεις (Ανακοίνωση Ανυπόταxτου (blog) Μαθητή για την
απεργία των καθηγητών: (Μάιος 17, 2013)
Πολλές αντικυβερνητικές εφηµερίδες, φέρνουν πάλι στο προσκήνιο το θέµα της
ταξικής παιδείας αναφέροντας χαρακτηριστικά «(…) Η ‘Φιλευσπλαχνία’ των ∆ήµων,
των ΜΚΟ, των ‘κοινωνικών φροντιστηρίων’ δεν µπορεί να διαπεράσει τους
αδήριτους νόµους µιας ταξικής κοινωνίας και µιας ακόµη πιο ταξικής Παιδείας που
ορθώνεται µπροστά µας!...» ( Τσατσούλη, Ριζοσπάστης 11-5-20130).
Παράλληλα, δηµοσιεύονται αποτελέσµατα ερευνών εγχώριων πανεπιστηµίων -που
πρόλαβαν και ασχολήθηκαν µε τα ζητήµατα αυτά- µε σκοπό να φανεί το αποτέλεσµα
µιας ιδεολογικής πάλης, όπως για παράδειγµα η έρευνα φοιτητών του Πανεπιστήµιου
Κρήτης ( Λαζάρου, Χριστοδουλάκη),

η οποία

δείχνει

σύµφωνα µε αυτά που

δήλωσαν οι ίδιοι, ότι ο τρίµηνος αγώνας των διοικητικών: (…) διεύρυνε τους
ορίζοντές τους, επιφέροντας σχέσεις αλληλεγγύης και ψυχική ισορροπία….» και
δηµοσιεύεται στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ στις 13-5-2014. µε τίτλο
«Στην απεργία η συνείδηση ανθίζει σαν λουλούδι». Στην ίδια δηµοσίευση
αναφέρεται:
Η αδυναµία ατοµικής αντιµετώπισης του προβλήµατος, από τη στιγµή που η ατοµική
διεκδίκηση της παραµονής στη θέση αντικειµενικά δεν υπήρχε, οδήγησε τους
εργαζοµένους στο πεδίο της συνδικαλιστικής πάλης, πυκνώνοντας το. Για τους
εργαζοµένους στο Πανεπιστήµιο, η απεργία τούς έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν
τα µάτια τους στην πραγµατικότητα όπως αυτή ήταν. Η διαδικασία αυτή τους γέµιζε
µε ενθουσιασµό, καθώς µέσα από αυτήν την αλλαγή µετασχηµατίζονταν και οι ίδιες
οι σχέσεις τους, καταλήγοντας µάλιστα στο συµπέρασµα ότι είναι παραλογισµός να
µην αντιδρά κάποιος συλλογικά. Από συνάδελφοι έγιναν συναγωνιστές.
Συµπεράσµατα - Συζήτηση
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε πως η έννοια των οργανικών
διανοούµενων λειτούργησε και στις δύο περιπτώσεις επίµονα και εξακολουθητικά,
µε ό, τι µέσα διέθετε η κάθε πλευρά. Επιπλέον, φάνηκε καθαρά αφενός η τροµερή
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επέκταση των ΜΜΕ η οποία οδήγησε σε βερµπαλισµό της πληροφορίας, και σε
ακατάσχετη ‘παραφιλολογία’ παράλληλα όµως υπήρξε και η δυνατότητα να ενταθεί
ο «πόλεµος των θέσεων» όπου δίνονταν η ευκαιρία Θα. µπορούσαµε επίσης να
αναφέρουµε, ότι η αποδοχή της πραγµατικότητας µε όρους της κοινής λογικής όπως
παρουσιάζεται στα ΜΜΕ, δε σηµαίνει βέβαια απόλυτη ταύτιση των ανθρώπων µε τα
συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Η κοινωνικά µειονεκτική θέση δεν µπορεί να µην
εκφραστεί και στην καθηµερινή ζωή. Όπως επισηµαίνει και ο Παυλίδης, (2004), η
κοινωνική µειονεξία εκφράζεται ως µια αυθόρµητη δυσφορία – διαµαρτυρία ενάντια
στην περιρρέουσα πραγµατικότητα, ως µια αυθόρµητη αµφισβήτηση - απόρριψη
αυτής, η ένταση της οποίας είναι ανάλογη του βαθµού δυσκολίας προσαρµογής σ’
αυτήν και

αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την αναζήτηση µιας βαθύτερης

συνειδητοποίησης.
Συνεχής αµφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας, σηµαίνει πρωτίστως αµφισβήτηση
των αυταπατών του κοινού νου και κατανόηση των φενάκων της κυρίαρχης
προπαγάνδας, κριτική θεώρηση της πραγµατικότητας, διείσδυση στην ουσία, στις
εσωτερικές αντιφάσεις των φαινοµένων. Σηµαίνει επίσης την αµφισβήτηση της
καθηµερινής αυθόρµητης ιδεολογίας που γεννάται στους κόλπους των ίδιων των
λαϊκών στρωµάτων Μια τέτοια στάση προϋποθέτει την προσπάθεια αλλαγής του
κόσµου αντί προσαρµογής σ αυτόν, εν τέλει την ανάγκη προσαρµογής της
πραγµατικότητας στα συµφέροντα των ανθρώπων (ο.π.,2004:11).
Στο βαθµό που αυτή η εναλλακτική ιδεολογία εισβάλει στην εκπαιδευτική
θεσµικότητα, είναι πιθανόν αυτή να καταστεί πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης όπως
είδαµε. Για να αναφερθούµε στην ουσία της σύγκρουσης και στις δυο περιπτώσεις
που εξετάσαµε, αυτή έγκειται στην υιοθέτηση ή όχι πρακτικών που αναδιατυπώνουν
τον εκπαιδευτικό χώρο µε βάση τα δεδοµένα της καπιταλιστικής κρίσης που διέρχεται
η Ελλάδα. Η κρίση αυτή µπορεί να θεωρηθεί είτε λόγος για την συντηρητική στροφή
σε περιορισµένα σχήµατα και προοπτικές είτε αφορµή για µια ριζοσπαστική
αναθεώρηση των εκπαιδευτικών κανόνων σε πληθώρα πεδίων. Η αντιπαράθεση των
απόψεων που προαναφέρθηκαν, προσπάθησε να οδηγήσει την κοινή γνώµη σε
απόψεις και στάσεις υπέρ της µιας ή της άλλης πλευράς. Στην πραγµατικότητα, η
χρήση των µιντιακών τεχνικών για τη χειραγώγηση του κοινού, δηµιούργησε ένα
οµιχλώδες τοπίο που δεν κατάφερε να υπερβεί τα αυτονόητα της καθηµερινής
εµπειρικής αντανάκλασης των κυρίαρχων υλικών σχέσεων. Γιατί δεν κατάφεραν
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αυτοί/ες που θα λέγαµε πως έδρασαν ως οργανικοί διανοούµενοι της πλευράς του
αγώνα και της διεκδίκησης να πείσουν για την διασφάλιση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, όπως π.χ. αυτό της απεργίας; Γιατί το τοπίο αντί να ξεκαθαρίσει
θόλωσε περισσότερο; ( Αν κρίνουµε εκ του αποτελέσµατος). Μία πρώτη ερµηνεία
που θα µπορούσε να δοθεί, είναι πως σε µία χώρα σε µακροχρόνια πλέον κατάσταση
κρίσης και ύφεσης, η έννοια του αυτονόητου και της κοινής λογικής λειτούργησε. Σε
µία κοινωνία που οι µισθοί , τα εργασιακά δικαιώµατα και η ασφάλεια και στον
ιδιωτικό τοµέα διανύουν φθίνουσα πορεία, οι εργαζόµενοι/ες άλλων κλάδων, για να
µην αναφέρουµε τους/τις ανέργους, δεν λειτούργησαν συλλογικά δηµιουργώντας
συµµαχίες, αλλά φάνηκε να στέκονται « απέναντι» σε «βολεµένους» εργαζόµενους.
Η µάνα που ανησυχούσε για το εξάµηνο: Αυτονόητο- (Εξάµηνο σε τι είδους παν/µιο;∆εν απαντήθηκε) Ο µαθητής /τρια µε το ψυχολογικό άγχος των πανελληνίων δεν
αντέχει αναβολή: Αυτονόητο ( Και ο τρόπος; Και η διαδικασία; Ποιο σχολείο και
γνώση; µετά την εισαγωγή τι; – ∆εν απαντήθηκαν πειστικά). Αυτό λοιπόν που
συµπεραίνουµε είναι πως πιθανόν υπάρχει ένα κενό ως προς τη

βαθιά

συνειδητοποίηση, και -επί της ουσίας- κριτική στάση έναντι σε ό, τι ειπώθηκε και από
τις δύο πλευρές, καθώς και έλλειµµα

συλλογικότητας έναντι των προσωπικών

συµφερόντων. Να θυµίσουµε πως πλέον υπάρχουν και εργάζονται στο χώρο της
παιδείας λ.χ., εκπαιδευτικοί «πολλών ταχυτήτων». Αναπληρωτές, µόνιµοι, ΕΣΠΑ
κ.τ.λ. µε συχνά συγκρουόµενα συµφέροντα. Από την άλλη καταλήγοντας στο θολό
αυτό τοπίο, δικαιώνεται ίσως και το συµπέρασµα του Μηλιού (2012:3) πως η
κυρίαρχη ιδεολογία είναι

αντιφατική και εµφανίζει διαφορετικές συγκροτήσεις,

περιέχει όµως πάντα ένα στοιχείο κοινοτικής αναφοράς και οργάνωσης, µια απαίτηση
«κοινωνικής οµογενοποίησης», που έχει αναλύσει ο ίδιος ως τάση ολοκληρωτισµού
(Μηλιός, 1993). Επιπλέον ισχυροποιείται

ίσως η

άποψη του Γκράµσι πως οι

εργατικές τάξεις ως αυθύπαρκτες οντότητες αδυνατούν να διεκδικήσουν εξουσία,
ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να θεσπίσουν συµµαχίες και µε άλλες
κοινωνικές οµάδες, να δηµιουργήσουν και να οργανώσουν την δική της τάξη των
διανοουµένων που θα µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο αφενός στην
διαπαιδαγώγηση της κοινωνικής τάξης αφετέρου στον πόλεµο των θέσεων. Η τάση
των ΜΜΕ από την άλλη να κατασκευάζουν αφενός ένα συνολικό θέαµα το οποίο
λειτουργεί ως υποκατάστατο της εµπειρίας, και η ανάγκη τους να διατηρήσουν την
εξουσία και να υπηρετήσουν συµφέροντα αφετέρου, επιτείνει την αναγκαιότητα για
συναισθηµατική αποστασιοποίηση του κοινού, αν επιθυµεί να διατηρήσει την κριτική
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του σκέψη. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, ο Παναγιώτου, σε µια σειρά
ερευνών

που παραθέτει από Αµερικανούς και Ευρωπαίους ερευνητές που

ασχολήθηκαν µε το θέµα, καταλήγει πως αυτή η µελέτη έχει δείξει µια ελπιδοφόρο
διάσταση των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται οι αποδέκτες των
πληροφοριών να µην αποδέχονται παθητικά τα όσα ακούν/βλέπουν αλλά τα
επεξεργάζονται µε βάση το κοινωνικό τους περιβάλλον και τα φίλτρα που έχουν
αναπτύξει.Ακούν βέβαια, αλλά ρωτούν, και φαίνεται συχνά να εµπιστεύονται
οικείους στην τοπική κοινωνία ή άτοµα του περίγυρου για την ερµηνεία των
γεγονότων. Υπάρχει ακόµη και µια πιο πρόσφατη θεωρητική οπτική που τονίζει την
εµπλοκή του κοινού στην ερµηνεία των πληροφοριών η ακόµη στην αρνητική στάση
απέναντι στην χειραγώγηση ή στην άντληση πληροφοριών από το «παθητικό κοινό»,
αυτό που ο Mills (από Παναγιώτου, 2011) ονοµάζει « 2 βαθµίδες στη ροή της
επικοινωνίας». Ωστόσο δεν παύουν πολλοί να υποστηρίζουν πως στην εποχή της
κρίσης, ενώ λ.χ. στην Αµερική πολλαπλασιάζονται συνεχώς και γιγαντώνονται οι
φωνές -ακόµη και συντηρητικών οικονοµολόγων-

που

υποστηρίζουν πως σε

συνθήκες ύφεσης ούτε οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις επιτυγχάνουν, ούτε το κλίµα
εµπιστοσύνης βελτιώνεται, πως δεν µπορεί να προηγηθεί η εξυγίανση της
οικονοµικής ανάκαµψης αλλά ακριβώς το αντίστροφο

και πως έτσι

ουδεµία

φερεγγυότητα εξασφαλίζεται ούτε του δηµόσιου ούτε του ιδιωτικού τοµέα αλλά
υπονοµεύεται η αξιοπιστία αµφότερων, ωστόσο στην Ευρώπη, την αφωνία των
οικονοµολόγων, καλύπτουν η φλυαρία και ο ατεκµηρίωτος δογµατισµός των
πολιτικών

και

των

τηλεπαρουσιαστών

(

Βεργόπουλος,

2014:99).

Στις

αγγλοσαξωνικές κοινωνίες οι αρχές επικεντρώνουν την διαχείριση της κρίσης στην
καταπολέµηση των προϋποθέσεων που τις δηµιούργησαν, ενώ στην Ευρώπη, αντί του
καυτού θέµατος των ελέγχων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα το ζήτηµα µετατίθεται
και επικρατεί η παραπλανητική φιλολογία περί διαθρωτικών αλλαγών που αγγίζουν
και ευαίσθητους τοµείς όπως η παιδεία και η υγεία. Με την ίδια ευκαιρία
ενοχοποιείται κάθε τι που από το παρελθόν έφερε βαρέως η συντήρηση: Το µέγεθος
του δηµόσιου τοµέα, η δηµοσιουπαλληλία, το κοινωνικό κράτος, η

κοινωνική

ασφάλιση. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαδίδεται µε έµφαση η εικόνα του
υπερδιογκωµένου και σπάταλου κράτους µε υπερπληθυσµό στο δηµόσιο τοµέα.
Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ -Government at a Glance 2013
(Βεργόπουλος ο. π., :224) η χώρα µας φέρεται 31η µεταξύ 33 χωρών του ΟΟΣΑ µε
τον µικρότερο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων σε σχέση µε τον οικονοµικά ενεργό
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πληθυσµό. Το ελληνικό ποσοστό ∆ηµοσίων υπαλλήλων ανέρχεται σε 8,5% του
ενεργού πληθυσµού ενώ παραµένει 15,5% στο µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.
Όλα τα δηµοσιογραφικά σχόλια περί επιτακτικής ανάγκης για ρεαλισµό που
προαναφέρθηκαν, αποσιώπησαν εντέχνως πως ρεαλισµός δεν είναι η προσαρµογή
µέσω της διάλυσης της κοινωνίας και της επίθεσης σε τοµείς όπως η εκπαίδευση,
αλλά η προσαρµογή µέσω της δίκαιης κατανοµής των θυσιών σε όλες τις κοινωνικές
τάξεις. Επίσης φάνηκε καθαρά πως η κρίση που ξέσπασε εδώ και καιρό στο χώρο της
παιδείας, αντανακλά την γενικότερη κρίση στην χώρα µας, η οποία δεν αποτελεί
οικονοµικό µόνο πρόβληµα, αλλά πολιτικό. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε πως
το αδιέξοδο δεν είναι

µοιραίο, προκύπτει από πολιτικές και κοσµοθεωρητικές

επιλογές των κυρίαρχων τάξεων και συνεπώς παραµένει συνάρτηση των κοινωνικών
αντιστάσεων που έτσι πυροδοτούνται [10]. Ειδικότερα στο χώρο της παιδείας, η
διαµόρφωση µιας εναλλακτικής παιδαγωγικής πρακτικής που διαφοροποιείται από
την κυρίαρχη παιδαγωγική, τίθεται πλέον ως αναγκαία αλλά και δύσκολη στην
διεξαγωγή της, υποστηρίζουν µελετητές µέσα από τον χώρο της εκπαίδευσης
(Γρόλλιος, 2011) αφού («… οι προβληµατισµοί για την αλλαγή της εκπαίδευσης είναι
δύσκολο να κυριαρχήσουν, ιδιαίτερα σε περιόδους επιδείνωσης των όρων ζωής των
παιδαγωγών, µια και

η προσοχή πολλών στρέφεται σε άµεσα ζητήµατα

επιβίωσης….» ) και δε µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε πως:
Εάν οι αλλαγές στο διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα είναι τόσο σηµαντικές

ώστε η

εναλλακτική λύση απέναντι στον υποβαθµισµένο βίο να είναι η οικοδόµηση µιας νέας
κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, µια τέτοια εναλλακτική δεν µπορεί παρά να περιέχει ως
βάση µια άλλη λογική για την εκπαίδευση, η οποία θα ισχυροποιηθεί µέσω της προώθησης
των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της δηµοκρατίας.

Επιπλέον, θα

προτείναµε να διευρυνθεί περαιτέρω η έρευνα για τον ρόλο που

έπαιξαν τα ΜΜΕ στην έκβαση των παραπάνω ζητηµάτων που εξετάστηκαν, µια και
είναι αδύνατον στα πλαίσια µιας τέτοιας αναφοράς να παρουσιαστεί ο εκπληκτικά
τεράστιος όγκος των πληροφοριών που ειπώθηκαν και γράφτηκαν, αφού µόνο
επιλεκτικά και ενδεικτικά αποσπάσµατα παρουσιάστηκαν για τις δύο αντιτασσόµενες
πλευρές. Ίσως τότε, σε σύγκριση και µε άλλες χώρες πάνω σε αυτά τα πεδία,
αναδειχτεί η σηµαντικότητα του φιλτραρίσµατος της γνώσης που προέρχεται από την
πληθώρα πλέον των µέσων, αλλά και η ευκαιρία για περισσότερο δηµοκρατικό
διάλογο.

594

Σηµειώσεις
1.Στον Γκράµσι, συναντάµε

περισσότερες της µιας εκδοχές για τη διάκριση

«πολιτικής κοινωνίας και «κοινωνίας των πολιτών» και αντίστοιχα περισσότερες της
µιας εκδοχές της ταξικής ηγεµονίας. Ειδικότερα ο ευρωκοµουνισµός επιλέγει την
εκδοχή της πλήρους διάκρισης µεταξύ πολιτικής κοινωνίας και κοινωνίας των
πολιτών. Σύµφωνα µε αυτήν την διάκριση το κράτος ή η πολιτική κοινωνία εµπεριέχει
µόνο καταναγκασµό ή κυριαρχία, ενώ η κοινωνία των πολιτών εµπεριέχει µόνο
ηγεµονία ή διεύθυνση ( Αντερσον, 1985) Οι αντινοµίες στον Γκραµσι, σ. 28-33),
Τορτορέλα, Α, (2005) « Η επικαιρότητα του Γκράµσι στη νέα χιλιετία Αθήνα, εκδ.
«Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σ.13.
2. Αναφέρει ο Γκράµσι σε κείµενό του «Η πρώτη µέθοδος είναι η βία, µε την οποία οι
τσάροι έδειχναν στον ρωσικό λαό το µέγιστο του τι µπορεί και τι δεν µπορεί να
γίνει…. Αλλά υπάρχει και µια άλλη µέθοδος που την έχει αναπτύξει καλύτερα η
βρετανική και η γαλλική µπουρζουαζία…η µέθοδος της απάτης, της κολακείας, των
ωραίων φράσεων….» Βλ. σχετικά και Άντερσον οπ.π. και ∆. Μπελαντής « Το κράτος
και ο νέος ηγεµόνας» rednotebook.gr . Φθινόπωρο 2012.
3.Στην ανάλυση των ΜΜΕ µπορούµε να προσδιορίσουµε 3 βασικά αναλυτικά
µοντέλα: το φιλελεύθερο, το δοµικό µοντέλο της «προπαγάνδας» (ή της διαχείρισης
των ΜΜΕ από µια ελίτ), και το ριζοσπαστικό µοντέλο το οποίο εστιάζει στην
πολιτική, πολιτισµική και οικονοµική λειτουργία των ΜΜΕ στο κοινωνικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε το φιλελεύθερο µοντέλο η «δηµοσιογραφική δεοντολογία» της
παρουσίασης «όλων των απόψεων» αλλά και η ντε φάκτο ύπαρξη διαφορετικών και
συχνά αντικρουόµενων θέσεων από τα ΜΜΕ, δηµιουργεί το πλαίσιο για τον δηµόσιο
διάλογο και την «δηµοκρατική διαµόρφωση της κοινής γνώµης». Αυτή η αντίληψη,
αν και ευκταία για όλα τα αναλυτικά µοντέλα σήµερα, έχει γίνει αντικείµενο κριτικής
από την οπτική της εµπειρικής πραγµατικότητας: κατά πόσο υπάρχει όντως ένα είδος
«ουδέτερης» και «αντικειµενικής» πληροφόρησης και κατά πόσο η ύπαρξη πολλών
ΜΜΕ δηµιουργεί συνθήκες πλουραλισµού –ή αν, στο καθεστώς συγκέντρωσης του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των «µεγάλων» ΜΜΕ, αναπαράγεται µια κυρίαρχη άποψη
µε πολλαπλά Μέσα/φωνές. Βλ. και Ν. Τσόµσκι. Πειρατές και Αυτοκράτορες, παλιοί
και νέοι. Αθήνα: Λιβανη.και Noam Chomsky, Edward Herman. 1988.Manufacturing
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Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon.
4.Βλ. και Λίποβιτς, Θ., (1999) Ζητήµατα πολιτικής ψυχολογίας, Αθήνα, Εξάντας
5. Στην

εκποµπή Πρωινό

ΑΝΤ µε κύριο παρουσιαστή το Γ. Παπαδάκη . βλ

https://www.youtube.com/watch?v=YA9c1U82Bz4
6.Κατά την άποψή µας υπήρξε υπερέκθεση των -σχεδόν πάντα ίδιων- προσώπων
/αντιπροσώπων των εργαζοµένων αλλά και κάποιων πανεπιστηµιακών στα ΜΜΕ,
ενώ η «άλλη πλευρά» εµφανίζονταν µε διαφορετικούς κάθε φορά

βουλευτές,

δηµοσιογράφους κ.τ.λ. µε αποτέλεσµα, -και εδώ θα χρησιµοποιήσουµε έναν
τηλεοπτικό όρο – «να καούν» ίσως ως πρωταγωνιστικές, από την υπερέκθεση -µέσω
των µίντια- ακόµη και προσωπικών τους επιλογών.
7.Για τον πόλεµο των θέσεων, βλ. και Ρούσης, Γ. (2012). Από την κρίση στην
επανάσταση- Πόλεµος θέσεων Αθήνα, Γκοβόστης, και Σκουλάς, Γ. Εννοιολόγηση της
θεωρίας του Γκράµσι για την Ηγεµονία και το Κράτος Τ.57 περίοδος: Οκτώβριος ∆εκέµβριος 1996
8. Σε δεκάδες ιστοσελίδες και blogs – φιλικές ανά παράταξη- όπως αυτές που
αναφέρονται παρακάτω φιλοξενούνταν εννοείται καθηµερινά, οι ανακοινώσεις των
παρατάξεων µετά από κάθε συνέλευση.
9. Η Αυγή και ο Ριζοσπάστης δεν είναι οι µόνες εφηµερίδες που φιλοξενούσαν
σχεδόν καθηµερινά αρθρογραφία για την παιδεία και είχαν ανοίξει ειδικό «Φάκελο
Παιδεία» η πρώτη «Κοινωνία και Παιδεία» η δεύτερη. Σε πολλές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας εκείνης της περιόδου, υπήρχαν ειδικά ένθετα για την παιδεία, όπως στην
Ελευθεροτυπία, στον Αγγελιοφόρο ( ηλεκτρ. µορφή), στο Βήµα, κ.α.
10.Ο Βεργόπουλος (2014, σελ.166), αναφέρει τα συµπεράσµατα των Ατζέµογλου και
Ρόµπινσον, από το ΜΙΤ και το Χάρβαρντ, στο ογκώδες σύγγραµµά τους Γιατί τα
Έθνη αποτυγχάνουν - Η καταγωγή της ισχύος, της ευηµερίας και της φτώχειας (2013),
οι οποίοι καταλήγουν: « Η επιτυχία των εθνών προϋποθέτει ενίσχυση και εµπέδωση
της κοινωνικής συνοχής, σύσταση οικονοµικών και πολιτικών θεσµών που
ενσωµατώνουν και δεν περιθωριοποιούν τους πολίτες» για να τονίσει ο συγγραφέας
πως: «Όταν σήµερα υπονοµεύεται µε όλα τα µέσα ακόµη και η απλή επιβίωση των
εργαζοµένων και των πολιτών, όταν η φτώχεια δεν παύει να συσσωρεύεται στη βάση
και ο πλούτος στην κορυφή, όταν ο 21ος αιώνας αντιγράφει τον 19ο πως είναι δυνατόν
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να προσδοκάται κάτι διαφορετικό από την απεχθή και εκρηκτική οικονοµική και
κοινωνική µιζέρια από την οποία η ανθρωπότητα πίστευε

ότι είχε οριστικά

αποµακρυνθεί;» (ο.π.σελ.166)
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‘Κριτικές’ Προσεγγίσεις στη διδακτική µε τη Χρήση Νέων
Τεχνολογιών στη εκπαιδευτική πράξη
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Νικολιδάκης Συµεών
Φιλόλογος MSc, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

Περίληψη
Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η διδακτική µε την χρήση των ΤΠΕ και επιχειρείται η
αξιολόγηση και κριτική αποτίµηση της σκοπιµότητας χρήσης τους. Αναλυτικότερα,
παρουσιάζονται οι τρόποι χρήσης τους στην ερευνητική διαδικασία και η
αποτελεσµατική

λειτουργία

τους

στο

συνδυαστικό

πλαίσιο

του

αναλυτικού

προγράµµατος. Οι ΤΠΕ µπορούν να συλλειτουργήσουν στη διδακτική πράξη, καθώς
διαµορφώνουν ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, όπου συνδυάζεται η αυτενέργεια µε τη
δοµηµένη µάθηση. Ο ρόλος του διδάσκοντα παραµένει ένα καίριο ζήτηµα εξέτασης,
καθώς ο ρόλος του µεταβάλλεται σε ένα νέο διαφορετικό περιβάλλον µάθησης.
Στοχεύει στην καθοδηγητική ανακάλυψη της γνώσης και όχι στη στείρα διαδικασία
µάθησης. Έρευνες των τελευταίων ετών τονίζουν τη συνεχή αύξηση χρήσης των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επισηµαίνουν όµως ταυτοχρόνως, τους κινδύνους που
ελλοχεύουν, τόσο για τους µαθητές, όσο και για τον εκπαιδευτικό, καθώς αν δεν
χρησιµοποιηθούν σωστά και µε γνώµονα το µέτρο και τη συνέπεια τίθεται ζήτηµα
αποπροσανατολισµού της διδακτικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό θα αποτιµηθεί η χρήση
τους και θα προταθεί µεθοδολογία για την ορθότερη χρήση στη διδακτική πράξη.

Λέξεις Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, διδακτική πράξη, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία,
ενεργητική µάθηση, διαθεµατική προσέγγιση
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1.Εισαγωγή
Σταδιακά από το 1980 αρχίζει η εµφάνιση των νέων τεχνολογιών στην διδακτική
πράξη και ταυτόχρονα ορίζεται ένα νέο σύστηµα εκπαίδευσης µε βάση τα νέα
δεδοµένα των ΤΠΕ. Με την πάροδο του χρόνου εµπλουτίζεται η δυναµική της
µάθησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η εισαγωγή όµως των ΤΠΕ δεν κατάφερε να
φέρει τις επαναστατικές αλλαγές που αναµένονταν. Σήµερα, µε την διάδοση του
διαδικτύου, το ζήτηµα επανέρχεται και τίθενται νέοι στόχοι, που σκοπό έχουν να
επαναπροσδιορίσουν την χρήση των νέων τεχνολογιών και να θέσουν σαφείς
στόχους, µε έµφαση στις ανάγκες των µαθητών (Βοσνιάδου, 2006).
Με τον όρο νέες τεχνολογίες δεν εννοούµε µόνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά
και ότι σχετίζεται µε αυτόν. Αναλυτικότερα, αναφερόµαστε στις ψηφιακές
πλατφόρµες που όλο και γρηγορότερα αναπτύσσονται, τα κοινωνικά δίκτυα, τα
εξειδικευµένα λογισµικά µε την ταυτόχρονη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Στο νέο
αυτό σχολείο ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναπροσαρµόζεται καθώς υιοθετούνται νέες
στάσεις και αντιλήψεις για τη διαµόρφωση ενός σχεδίου µαθήµατος, τη διεξαγωγή
και την αξιολόγηση της διδακτικής πράξης. Εκτός από την αναπροσαρµογή του
εκπαιδευτικού, καίρια σηµασία καταλαµβάνει και η οικειοποίηση του µαθητή, καθώς
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της µαθησιακής διαδικασίας.
2. Οι Νέες Τεχνολογίες και ο ρόλος τους στην µάθηση
Οι νέες τεχνολογίες σήµερα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι στην πρωτοβάθµια, τη
δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τον τρόπο λειτουργίας
του διαδικτύου και εντάσσουν στη διδασκαλία νέες τεχνικές µάθησης που βασίζονται
στο διαδίκτυο και τα εξειδικευµένα λογισµικά. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα
τελευταία χρόνια το υπουργείο παιδείας σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό ινστιτούτο
κατασκευάζουν λογισµικά για τα θεωρητικά και τα θετικά µαθήµατα.
Στο πλαίσιο αυτό σχετίζεται και η δια-βίου εκπαίδευση που έχει άµεση σχέση µε τις
νέες τεχνολογίες, τόσο ως µέσο για τη διάχυση της γνώσης, όσο και ως χώρος
πληροφοριών

και

γνώσεων.

Ειδικότερα,

στην

∆ευτεροβάθµια

εκπαίδευση

παρακολουθούµε την εξέλιξη µιας διαδικασίας διάχυσης και οργάνωσης της γνώσης.
Εκπαιδευτικά πακέτα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους και τους δίνεται η
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε οργανωµένα προγράµµατα γνωσιακών χώρων
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που παρέχονται σε διαφορετικά πανεπιστήµια. Ο τοµέας της έρευνας αλλάζει µορφή
και περιεχόµενο, διότι σε όλες τις βαθµίδες δίνεται η δυνατότητα επαφής των
µαθητών µε τους χώρους προβληµατισµού. Ακόµη, όπως παρατηρείται, στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παγκόσµιων εκπαιδευτικών φορέων είναι η σύνδεση
της δια-βίου εκπαίδευσης µε τις νέες τεχνολογίες, ώστε να δοθούν κίνητρα για
περαιτέρω ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και
στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης και της δια- βίου µάθησης (Καλεράντε &
Τσαντάλη, 2014).
Κύριο µέληµα του εκπαιδευτικού είναι χρήση των ορθών παιδαγωγικών µεθόδων,
ώστε να µπορεί να προσεγγίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους µαθητές και να
τους οδηγήσει στην διαδικασία της ανακάλυψης των γνώσεων. Η

διδακτική

πρακτική που θα ενστερνιστεί ο εκπαιδευτικός για να εκπληρώσει αυτό το δύσβατο
έργο αντανακλά τις προσωπικές του πεποιθήσεις, τις κλίσεις και τις στάσεις
αναφορικά µε την προσέγγιση της µάθησης (Ματσαγγούρας, 2000).
Οι τρόποι και τα µέσα, τα οποία θα αξιοποιήσει για να µεταβιβάσει τις γνώσεις του
στους µαθητές, επιλέγονται ανάλογα µε τις αντιλήψεις και θεωρίες της ψυχολογικής
και παιδαγωγικής έρευνας. Στην αυγή του 21ου αιώνα, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να
χρησιµοποιήσει απαραιτήτως τις ΤΠΕ για την µετάδοση γνώσεων, αλλά και για να
δείξει στους µαθητές το δρόµο της προσωπικής αναζήτησης, εντάσσοντάς τους στην
ουσία της δια – βίου µάθησης .
Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ελλάδα η εκπαιδευτική
πολιτική έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χώρο της
εκπαίδευσης.

Οι

νέες

τεχνολογίες

µπορούν

να

βελτιώσουν

και

να

επαναπροσδιορίσουν τη µαθησιακή διδασκαλία. Συνεπώς, η µάθηση θα γίνεται
ενεργητική, ο µαθητής δεν θα είναι απλά ένας παθητικός δέκτης πληροφοριών, αλλά
θα πειραµατίζεται, θα γίνει ένας «µικρός ερευνητής», θα ανακαλύπτει, δεν θα θεωρεί
την γνώση ως εξαναγκασµό, θα προαχθεί η συνεργασία µαθητών µέσω οµαδικών
εργασιών (Βακαλούδη, 2003).
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η καλή επαφή µε τις νέες τεχνολογίες µπορούν να
συµβάλλουν στη διερεύνηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και εποµένως σε µία
διαδραστική διδασκαλία. Πλέον είναι ξεπερασµένες οι παραδοσιακές µέθοδοι
διδασκαλίας, στις οποίες καίριο ρόλο κατέχει ο µονόλογος του εκπαιδευτικού, ο
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οποίος καταλήγει στην στείρα και άκριτη αποµνηµόνευση. Στόχος της διδασκαλίας
είναι η διαχείριση της γνώσης, η µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας, η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης, η διεργασία της πληροφορίας, η δόµηση των νοηµάτων µέσα από
γεγονότα, η αποδόµηση των πραγµατικών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσσικήεπικοινωνιακή µάθηση και η προσπάθεια διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος.
Η ραγδαία αυτή τεχνολογική πρόοδος συνεπάγεται ταυτόχρονα και αλλαγή στην
καθηµερινότητα των µαθητών, αλλαγή στις κοινωνικές και οικογενειακές δοµές,
καθώς και ανάγκη για παιδαγωγική αξιοποίηση των µέσων στη διδασκαλία. Το
παγκοσµιοποιηµένο κοινωνικό µοντέλο φέρει εξάρτηση των νέων από τον
υπολογιστή, κατάσταση που συνεπάγεται αποξένωση από το σχολείο, που θεωρείται
αναχρονιστικό και µη αποδεκτό από το µέσο µαθητή που θεωρεί τις γνώσεις που
αποκοµίζει από το σχολείο στείρες και παρωχηµένες. Το σύστηµα σήµερα είναι
εξετασιοκεντρικό, οι µαθητές δηλαδή συλλέγουν και θυµούνται πληροφορίες µέχρι το
πέρας των σχολικών εξετάσεων. Έτσι συνδιαµορφώνεται µια αδρανής συσσώρευση
γνώσης που στόχο έχει να εκπληρώσει τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού συστήµατος,
που έχει ως βάση όχι την απόκτηση γνώσεων και εµπειριών, αλλά τη στείρα µάθηση
ποικίλων γνωστικών αντικειµένων. Σε σύγκριση µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα
του εξωτερικού, κυρίως της Αγγλίας και της Γαλλίας, το ελληνικό µοιάζει να υστερεί
κατά πολύ δεδοµένου ότι αποτελείται κατά κανόνα από παραδοσιακά γνωστικά
αντικείµενα και οι καινοτοµίες µοιάζουν λιγοστές, αν όχι ανύπαρκτες (Nikolidakis &
Paraskevas, 2012).
3. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στο σύγχρονο σχολείο
Το σηµερινό ελληνικό σχολείο χρειάζεται να µετατραπεί σε ένα «νέο σχολείο», στο
οποίο ο τρόπος της διδαχής της γνώσης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί εκ νέου, καθώς
και οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα των µαθητών. Θα ενταχθούν έτσι οι µαθητές
σε αυτό το νέο πρότυπο σχολείου µε νέες µορφές διδασκαλίας. Αναµφισβήτητα, ο
νέος εκπαιδευτικός θα αποµακρυνθεί από τις παλαιές τεχνικές διδακτικής και θα
αποτελεί µέρος αυτής της προσέγγισης.
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογικών µέσων και η παροχή δωρεάν συµπληρωµατικών
βοηθηµάτων διδασκαλίας και λογισµικών, σε συνδυασµό µε την χρήση του
διαδραστικού πίνακα και των υπηρεσιών web2, µπορούν να συµβάλλουν καίρια
στην αναζήτηση της γνώσης, αν και διανύουµε µια εποχή οικονοµικής,
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κοινωνικοπολιτικής και ηθικής κρίσης.
Στο σηµείο αυτό θεωρείται σκόπιµο να αναφέρουµε ότι µέσω του διαδικτύου τα
σχολικά εγχειρίδια εµπλουτίζονται µε νέα θεµατολογία, δεδοµένου ότι στο µάθηµα
εισάγονται νέες ενότητες, που µε την κατάλληλη διεπιστηµονική προσέγγιση
µπορούµε να τις εντάξουµε στο γενικότερο κανονιστικό µοντέλο που προάγει τη
γόνιµη σύνδεση της ύλης των µαθηµάτων, έτσι ώστε ο µαθητής να αποκτά µία
σφαιρική εικόνα της µαθησιακής διαδικασίας ως «όλον» και να µην µελετά
αποσπασµατικά κοµµάτια της διδακτέας ύλης ενός µαθήµατος. Ειδικότερα, σήµερα
υπάρχει έντονος προβληµατισµός για τη δια βίου µάθηση, όπου ουσιαστικά οι
σπουδές αποκτούν παρατεταµένη διάρκεια και είναι αναγκαία η σύνδεση της γνώσης
µε την αγορά εργασίας, αλλά και µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή, έτσι ώστε ο
µαθητής και µετέπειτα εργαζόµενος να πάψει να είναι παθητικός δέκτης στείρων
γνώσεων και να µετατραπεί σε ενεργητικό δέκτη που θα αξιοποιεί αποτελεσµατικά
τις γνώσεις και θα παράγει προβληµατισµούς που είναι αναγκαίοι για την συνέχιση
της έρευνας σε επίπεδο εργασίας, αλλά και ατοµικού ενδιαφέροντος. Βασισµένη στο
πρότυπο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να αναπροσαρµόσει τα διδακτικά
αντικείµενα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσιτά στους νέους, να αφουγκράζονται
τους προβληµατισµούς τους και να χρησιµοποιούν κοινά αποδεκτά µέσα, όπως το
διαδίκτυο, για την ορθότερη διαχείριση της σχολικής πράξης.
4. Η ενεργητική µάθηση στο σχολείο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Το σύγχρονο µοντέλο διδασκαλίας εκφράζει µια συγκροτηµένη θεώρηση της
διδασκαλίας και της εκπαίδευσης, που οδηγεί στην επιλογή καθορισµένων µορφών,
τεχνικών και στρατηγικών διδασκαλίας και στον αποκλεισµό άλλων. Το σχολείο αυτό
οφείλει να εξάγει την ενεργητική γνώση. Αναλυτικότερα, ο µαθητής έχει την
υποχρέωση να εγκαταλείψει τον

παθητικό του ρόλο και

µε την συµβολή του

δασκάλου να ενστερνιστεί τις βασικές αρχές της ενεργητικής µάθησης (Βοσνιάδου,
2006). Σ’ αυτό το µοντέλο σχολείου καθοριστικό ρόλο έχουν οι δραστηριότητες, όπως
οι οµαδικές εργασίες, πειράµατα, επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Όση εµπειρία και να έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, ο σχεδιασµός της διδασκαλίας
θεωρείται απαραίτητος. Κατά την διαδικασία της προετοιµασίας και του χρονικού
προγραµµατισµού

των

καθηµερινών

του

διδασκαλιών,

οφείλει

να

θέτει

καθορισµένους και εφικτούς στόχους. Η επιλογή της διδακτικής τεχνικής στηρίζεται
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στο γνωστικό επίπεδο, στις ικανότητες των µαθητών καθώς και στις απαιτήσεις του
αντικειµένου διδασκαλίας (Πετσιµέρη, 2005). Η ποικιλία και η ευελιξία στην
εφαρµογή διδακτικών µεθόδων συντελούν το κριτήριο ποιότητας της διδασκαλίας και
οδηγούν στην υλοποίηση των διδακτικών στόχων. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός έχει την
υποχρέωση να οργανώσει την διδασκαλία του µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι µια
πολυδιάστατη, πολύπλοκη, πολύπλευρη, σκόπιµη και αναγκαία για τον σχέδιο του
µαθήµατος διαδικασία (Χατζηδήµος, 2009).
Ένας επιτυχηµένος και αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός πριν την εκτέλεση της
διδασκαλίας, έχει την υποχρέωση να δυναµώσει το γνωστικό πλαίσιο λαµβάνοντας
απαραίτητα υπ’ όψιν τον ρυθµό µάθησης και τις δεξιότητες τoυ εκάστοτε µαθητή
ξεχωριστά. Σ’ αυτή την ισχυροποίηση του γνωστικού αντικειµένου αναµφισβήτητη
είναι η συµβολή του διαδικτύου καθώς και των τεχνικών εξελίξεων, οι οποίες έχουν
στιγµατίσει έντονα την σφραγίδα τους στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλάζοντας άρδην
τον τρόπο διδασκαλίας και µάθησης. Οι δραστηριότητες που παρέχονται στους
µαθητές συνέχουν στη νοητική, την κοινωνικοσυναισθηµατική και την ψυχοκινητική
τους ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της φαντασίας, η κριτική ικανότητα και η
δηµιουργικότητά

τους

αποτελούν

ένα

ακόµα

στόχο

του

εκπαιδευτικού

(Ντολιοπούλου, 1999; Barnes & Hill, 1983; Clements & Natasi, 1985; Clements
1994; Cuffaro, 1984). Το υλικό αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί, είτε στην αρχή του
µαθήµατος συνδυαστικά µε την ανάγνωση του κειµένου, είτε λίγο πριν την λήξη του
µαθήµατος δίνοντας αφορµή για γόνιµο διάλογο και προβληµατισµό. Οι νέες
τεχνολογίες βοηθούν όλους τους µαθητές, αλλά περισσότερο όσους έχουν
µαθησιακές δυσκολίες, όπως για παράδειγµα η δυσλεξία ή η διάσπαση προσοχής,
αφού ο ήχος και το οπτικό υλικό ελκύουν το ενδιαφέρον και συµβάλλουν στην
συµµετοχή και στην ενεργοποίησή τους στην σχολική τάξη.
Στο επίπεδο µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού διδασκαλίας ο καθηγητής είναι
αναγκαίο να αναπλάσει το περιεχόµενο, τους στόχους και τον τρόπο οργάνωσης της
διδασκαλίας. Αυτό θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα να εισαχθούν τα καινοτόµα
διδακτικά πρότυπα µάθησης χωρίς να παρεµποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και
να καθυστερεί η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα. Στο βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό που πραγµατοποιείται κάθε εξάµηνο, ο
εκπαιδευτικός µπορεί να επανατοποθετήσει την πορεία και την ολοκλήρωση του
διδακτικού υλικού, να αξιολογήσει τις επιδιώξεις του και να εξοικειωθεί µε το
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περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων .
Στον προγραµµατισµό αυτό ο διδάσκων µπορεί να ελέγξει και να ενσωµατώσει
κάποιες διδακτικές ενότητες µέσω του διαδικτύου ή λογισµικών που θα δώσουν την
ευκαιρία στους µαθητές να µυηθούν την µεθοδολογία της έρευνας και της
αναζήτησης πληροφοριών καθώς και να οικειοποιηθεί το περιεχόµενο των γνωστικών
ενοτήτων. Στις ηλεκτρονικές αυτές πλατφόρµες, εκτός από ψηφιοποιηµένο υλικό, θα
αναρτώνται εργασίες µαθητών, οι οποίες θα σχολιάζονται από διδάσκοντες και
διδασκοµένους, µε σκοπό την ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης και την
εξαγωγή νέων ερευνητικών συµπερασµάτων. Για κάθε σχολικό τµήµα εποµένως θα
δηµιουργείται µια συλλογική βάση δεδοµένων για όλα τα µαθήµατα την οποία ο
εκπαιδευτικός θα µπορεί να αναπροσαρµόσει ανά πάσα στιγµή, εισάγοντας νέα
δεδοµένα, τροποποιώντας τα υπάρχοντα και συνδέοντας τη θεωρία µε την πρακτική
εφαρµογή.
Στο πλαίσιο των καινοτοµιών κρίνεται απαραίτητο να τηρηθεί ο σωστός
προγραµµατισµός και το κατάλληλο χρονοδιάστηµα κατά την εκτέλεση της
διδασκαλίας του (Χατζηδήµου, 2009). Ο διδάσκων δεν πρέπει να ξεφύγει από τα
χρονικά πλαίσια που έχει θέσει, αν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της διδασκαλίας
του καταλάβει ότι προέκυψαν κάποιοι παράγοντες που δεν είχε υπολογίσει, οι οποίοι
δυσκολεύουν την έκβαση του µαθήµατος, πρέπει να διαχειριστεί αυτούς τους
παράγοντες µε µεθοδικότητα γιατί αλλιώς θα δυσχεράνουν το έργο του.
Στην πρώτη φάση του µαθήµατος προκειµένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον του
µαθητή για γνώση και µάθηση, η ανθρωπιστική µαθησιακή προσέγγιση προσπαθεί να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να αξιολογήσει τις εµπειρίες, τις ικανότητες και τις
προοπτικές του (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2010). Έτσι, η µάθηση µετατρέπεται σε φυσική
διαδικασία που καθοδηγείται από τους στόχους του µαθητή και πηγάζει µέσα από την
ίδια τη µαθησιακή

δραστηριότητα,

απ’ όπου

ο

µαθητής

προσπαθεί

να

νοηµατοδοτήσει τις εµπειρίες του και να κατακτήσει την γνώση, το νόηµα και την
κατανόηση (Deci & Ryann, 1991; Gardner & Boix-Mansilla, 1994). Με αυτό τον
τρόπο υποστηρίζεται το έργο του παιδαγωγού, καθώς έχοντας ως βάση το προσωπικό
ενδιαφέρον, την έµφυτη περιέργεια και τα κίνητρα του µαθητή, ο εκπαιδευτικός θα
θέσει ως κέντρο της προσπάθειάς του την προαγωγή της ψυχικής του ισορροπίας.
Αυτό θα επιτευχθεί µόνο µε την βελτίωση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης
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και του ρεαλιστικού τρόπου αντιµετώπισης των περιστάσεων από τον µαθητή. Αυτές
οι κατακτήσεις θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς και δηµιουργικής σκέψης
και της ελεύθερης έκφρασης των σκέψεων και των συναισθηµάτων του. Αν όλες οι
πτυχές του εαυτού ισχυροποιηθούν, θα οδηγήσουν στην αύξηση της ικανότητας για
γνώση. Σε αυτό το συµπέρασµα, έχουν καταλήξει έρευνες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι
η προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης αυξάνει τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα
του µαθητή (Matthews, 1991; McCombs & Whisler, 1997; Roebuck et al, 1976·
Swisher et al, 1983).
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να έχει πάντα την
πρωτοβουλία και την προτεραιότητα στο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας και ούτε να
δίνει την εντύπωση ότι είναι αλάνθαστος και αναντικατάστατος. Καλό θα ήταν να
αποφύγει να πείσει τους µαθητές του ότι είναι ο µοναδικός φορέας γνώσης και ότι
µονάχα από εκείνον θα λάβουν τα σωστά εφόδια. Τέτοιες τεχνικές είναι
αντιπαιδαγωγικές και λειτουργούν σε βάρος των µαθητών (Vogel, 1974). Όµως έργο
του εκπαιδευτικού δεν είναι να µονολογεί και να µιλά περισσότερο από τους µαθητές
και να επιθυµούν να ακούν τον διδάσκοντα µόνο όταν παραδίδει µάθηµα. Αυτό θα
µπορούσε να υλοποιηθεί µέσω του διαλόγου, του λεγόµενου σωκρατικού διαλόγου.
Πιο συγκεκριµένα, εκείνου του διαλόγου που οδηγεί τους συµµετέχοντες στον
συλλογισµό, στον προβληµατισµό και τέλος στις ορθές αποφάσεις για ζητήµατα που
είτε τους αφορούν είτε όχι.
5. Η οµαδοσυνεργατική µάθηση και ο ρόλος των Τ.Π.Ε
Η χρήση των Τ.Π.Ε. µπορεί να προάγει καταστάσεις συνεργατικής µάθησης που είναι
αναγκαία στο σύγχρονο σχολείο. Τόσο τα περιβάλλοντα ανοιχτής µάθησης, όσο και
τα συστήµατα καθοδηγούµενης ανακάλυψης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες (Βοσνιάδου, 2006).
Μια οµαδοσυνεργατική δραστηριότητα µπορεί να τονώσει και να εµπλουτίσει τη
µαθησιακή

εµπειρία, να ωθήσει ακόµα και τους συνεσταλµένους

µαθητές να

συµµετέχουν, να δηµιουργήσουν µεταξύ τους σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, όπου
θα ενθαρρύνεται η αυτοπειθαρχία και θα δηµιουργούνται προϋποθέσεις καλύτερης
και πιο εύρυθµης λειτουργίας της σχολικής οµάδας (Μακρίδου et all., 2005).
Το πλεονέκτηµα της οµάδος είναι ακόµη ότι ενδείκνυται για τη χρήση νέων
τεχνολογιών, καθώς οι µαθητές µέσω του διαδικτύου µαθαίνουν να καινοτοµούν, να
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ανταλλάσουν απόψεις και να δηµιουργούν οι ίδιοι µαθησιακούς στόχους, έχοντας
ουσιαστικά περισσότερες πιθανότητες να τους πετύχουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει αρκετές µελέτες για τη δηµιουργία δοµηµένων σχεδίων µαθηµάτων, όπου καίριο
ρόλο θα κατέχει εκτός από τον εκπαιδευτικό και ο µαθητής, µιας και είναι ο
αποδέκτης της διδακτικής πράξης και τελικά ο άµεσα ενδιαφερόµενος για τη
δηµιουργία ενεργού περιβάλλοντος µάθησης. Έτσι συχνό είναι το µοντέλο του
µαθήµατος που εµπλουτίζεται µε νέες τεχνολογίες, χωρίς όµως αυτό να προϋποθέτει
συστηµατική χρήση τους.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συστηµατική χρήση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική πράξη και ο εµπλουτισµός του µαθήµατος µε εξειδικευµένα λογισµικά
ώστε

το

εκπαιδευτικό

πραγµατικότητα

και

διεπιστηµονικότητας

να
και

σενάριο

να

τηρούνται
της

ανταποκρίνεται
οι

σύνδεσης

αρχές
των

της

άµεσα

στη

σχολική

διαθεµατικότητας,

µαθηµάτων

του

της

αναλυτικού

προγράµµατος. Το υπερκείµενο µπορεί να συνδυαστεί µε το διαδραστικό πίνακα και
την παραδοσιακή διδασκαλία και να οδηγήσει στον προβληµατισµό και την
ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης.

Πιο συγκεκριµένα, µετά την ανάληψη

πρωτοβουλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού µπορεί να ακολουθηθεί η
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών για την πρωτοβουλία ώστε
να συνδιαµορφωθεί κοινό πλαίσιο δράσης. Η υλοποίηση αυτών που έχουν
συµφωνηθεί θα είναι έτσι ευκολότερη και οι προστριβές θα ελαχιστοποιηθούν.
Η χρήση του διαδραστικού πίνακα δηµιουργεί µία παραγωγική και συνεργατική
ατµόσφαιρα στην τάξη, καθώς οι µαθητές µαθαίνουν να συµβιώνουν στο σχολικό
γίγνεσθαι και ωθούνται να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
ενταχθούν µε µεγαλύτερη ευκολία στη σχολική οµάδα. Ειδικότερα, οι µαθητές των
ειδικών σχολείων κατορθώνουν και αποκτούν µεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση νέων
τεχνολογιών και αρχίζουν να επικοινωνούν µεταξύ τους µε τη χρήση ειδικών
λογισµικών. Το σχολείο συνδέεται µε τις καθηµερινές ασχολίες και τα παιδιά αυτά
κατορθώνουν να συνδυάσουν τις καθηµερινές δραστηριότητες µε τα δοµηµένα
εκπαιδευτικά λογισµικά του διαδραστικού πίνακα. Στην τάξη διαµορφώνεται ένας
κοινός χώρος εργασίας µε τη χρήση κοινών υλικών και έτσι ενισχύεται ως ένα βαθµό
η συνεργατικότητα. Στις ειδικές τάξεις, όπου αρκετά παιδιά διαθέτουν προβλήµατα
επικοινωνίας και είναι αποµονωµένα, ο διαδραστικός πίνακας µπορεί να τα ωθήσει ως ένα βαθµό- να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ικανότητες και δεξιότητες, να
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αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητα και το σχολείο, όχι ως ένα αυστηρό και
δοµηµένο περιβάλλον, αλλά ως οργανωµένες δράσεις που αποκτούν νόηµα καθώς
βοηθούνται στην καθηµερινότητά τους. Με το διαδραστικό πίνακα, µέσω της
οπτικοποίησης της πληροφορίας, οι µαθητές αποκτούν άλλη προοπτική, καθώς οι
εικόνες ελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους και µπορούν να αποτυπώσουν,
έστω και µηχανικά, περισσότερες πληροφορίες (Thomopoulou, Nikolidakis &
Konstantaros, 2012).
Το πλεονέκτηµα της οµάδος είναι ακόµη ότι ενδείκνυται για τη χρήση νέων
τεχνολογιών, καθώς οι µαθητές, µέσω του διαδικτύου µαθαίνουν να καινοτοµούν, να
ανταλλάσουν απόψεις και να δηµιουργούν οι ίδιοι µαθησιακούς στόχους, έχοντας
ουσιαστικά περισσότερες πιθανότητες να τους πετύχουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει αρκετές µελέτες για τη δηµιουργία δοµηµένων σχεδίων µαθηµάτων, όπου καίριο
ρόλο θα κατέχει εκτός από τον εκπαιδευτικό και ο µαθητής, µιας και είναι ο
αποδέκτης της διδακτικής πράξης και τελικά ο άµεσα ενδιαφερόµενος για τη
δηµιουργία ενεργού περιβάλλοντος µάθησης. Έτσι, συχνό είναι το µοντέλο του
µαθήµατος που εµπλουτίζεται µε νέες τεχνολογίες, χωρίς όµως αυτό να προϋποθέτει
συστηµατική χρήση τους.
6.∆ιδακτικές Πρακτικές και χρήση νέων τεχνολογιών
Στην διδακτική πράξη, ο µαθητής µε την αναζήτηση στο διαδίκτυο, τον εντοπισµό
πληροφοριών και την θέαση, την ερµηνεία αυτών και την αξιολόγησή τους, θα
µπορέσει να θέσει ερωτήµατα πάνω στα θέµατά του. Συνεπώς, θα αποκτήσει
αντικειµενικές γνώσεις σχετικά µε το µάθηµά του και θα καταφέρει να αποκτήσει τη
µεταγνώση, την ενσωµάτωση τεχνικών και όχι την στείρα αποµνηµόνευση γνώσεων.
Αυτή η µεταγνώση επιτυγχάνεται µόνο στην περίπτωση που ο µαθητής συµµετέχει
ενεργά εξασκώντας τις ικανότητες του, µαθαίνοντας µέσα από αυτόν µε τρόπο
διαδραστικό και αλληλεπιδραστικό. Για παράδειγµα, µε την ιστορική µέθοδο της
έρευνας προάγεται η επιλογή της ατοµικής πορείας, η σύνδεση και η σύνθεση
πληροφοριών, το αποτέλεσµα, οι έννοιες του χρόνου και του τόπου. Με την αρωγή
του καθηγητή διαπιστώνονται υποθέσεις, ερωτήµατα και αναλύσεις εννοιών.
Με την τεχνική αυτή οι έφηβοι µαθαίνουν βαθµιαία µέσα από πειραµατισµούς να
διαµορφώνουν ένα έργο µέσα από την συνεργασία, την οργάνωση των δοµών και την
συλλογή στοιχείων του παρόντος και του παρελθόντος. Τα τεκµήρια, η αιτιότητα, η
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ενσυναίσθηση ή συµπαθητική κατανόηση (empathy), η µεταβολή και ο χρόνος
συντελούν τη δοµική βάση της φιλολογικής επιστήµης. Αν δεν κατέχει κάποιος αυτές
τις έννοιες, τότε η µελέτη των φιλολογιών αντικειµένων χάνουν το νόηµά τους ή
αποµακρύνεται από τον σκοπό της. Η ενσυναίσθηση συνδέεται µε την ανάπτυξη µιας
ικανότητας ενσυναισθηµατικής κρίσης, δηλαδή µε τον εντοπισµό τρόπων µε τους
οποίους θα µπορεί κανείς να αξιολογεί πληρέστερα τα προβλήµατα, τις απόψεις και
τις θέσεις των άλλων ανθρώπων. Τέτοιες πρακτικές ενσυναίσθησης στην διδακτική
των φιλολογικών αντικειµένων είναι οι ικανότητες που αναπτύσσει ο µαθητής
προσεγγίζοντας µε τη φαντασία του πτυχές του γίγνεσθαι. Η γνώση, η αντίληψη και η
κρίση συντελούν ουσιώδεις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Η ορθή
προσέγγιση των τεκµηρίων, η κατανόηση, η ερµηνεία, η διασκευή, η ανάλυση, η
σύνθεση, η αµεροληψία και η διάκριση των πληροφοριών. Η διαδικασία

αυτή

συµβάλλει καταλυτικά στην γλωσσική κατάρτιση, µε την συνεχή ανάπτυξη των
γλωσσικών και διανοητικών ικανοτήτων τους. Όλες αυτές τις ικανότητες θα
µπορέσουν να τις χρησιµοποιήσουν σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς τους
(Βακαλούδη, 2000).
Το γεγονός ότι µετατρέπονται από παθητικά όντα σε πρωταγωνιστές, ότι λαµβάνουν
ενεργό µέρος στην διαδικασία του µαθήµατος, στην έρευνα, στην επεξεργασία των
πληροφοριών, αποµακρυνόµενοι από το σχολικό βιβλίο και ερχόµενοι σε επαφή µε
τον κόσµο του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, δίνει στους µαθητές
ικανοποίηση, ευχαρίστηση και εξάπτει την φαντασία. Συνεπώς, ο µαθητής
ευαισθητοποιείται απέναντι στον άνθρωπο, την φύση και στον πολιτισµό,
αναµορφώνεται το πλαίσιο χωρο-χρονικών συντεταγµένων, προωθείται το πνεύµα
συνεργασίας και οµαδικότητας, η διερεύνηση των θεµάτων.
Το µοντέλο του σχολείου, όπως διαµορφώνεται σήµερα είναι µαθητοκεντρικό,
δηλαδή σκοπό έχει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη την δηµιουργικότητα, την
αυτοβουλία και να επιτρέψει στο µαθητή, εκτός από το να κατακτήσει τη γνώση, να
αποκτήσει δεξιότητες, να αναπτύξει τη φαντασία και τις δηµιουργικές του
ικανότητες. Ακόµη καταρρίπτεται το πρότυπο της αυθεντίας και ο εκπαιδευτικός
ενισχύει την ενεργητική µάθηση, καθώς ο ρόλος του είναι βοηθητικός,
συµβουλευτικός, συνεργατικός και καθοδηγητικός. Οφείλει εποµένως να αποφεύγει
την άσκηση κριτικής και να ενθαρρύνει το µαθητή στην αυτοαξιολόγησή του, ώστε
να αισθάνεται ψυχολογική ασφάλεια και ψυχολογική ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός
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οφείλει να διαθέτει γνώσεις ψυχολογίας και δεξιότητες συµβουλευτικής, για να
µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στο ρόλο του και να είναι σε θέση να παραπέµψει
περιστατικά στο σχολικό ψυχολόγο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για τους
παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης
πάνω στην ψυχολογία, µε σκοπό να αποκτήσει γνώσεις που θα τον κάνουν να
εντρυφήσει στην ανθρώπινη επικοινωνία.
Το θέµα της αξιολόγησης και της σκοπιµότητας χρήσης επανέρχεται στο προσκήνιο.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογήσει την πορεία διδασκαλίας, να τροποποιήσει τη
ροή όταν οι οµάδες δεν είναι αποδοτικές και να θέσει ζητήµατα επέκτασης και
διόρθωσης των εργασιών. Για την αξιολόγηση των µαθητών, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα λεγόµενα φύλλα εργασίας. Αναλυτικότερα, οι µαθητές
εργάζονται συνήθως οµαδικά και η εργασία αυτή πραγµατοποιείται πάντα κάτω από
την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Οι οµάδες πρέπει να δηµιουργηθούν µε τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε κάθε οµάδα να λειτουργεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή να
προάγεται µέσα σε κάθε οµάδα η αρµονία και η συνεργασία. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει
να δοθεί στα παιδιά µε ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες, τα οποία σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να µείνουν αποστασιοποιηµένα κατά την διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά ο εκπαιδευτικός να δώσει κίνητρα ώστε τα παιδιά
αυτά να ενθαρρυνθούν και να συµµετάσχουν στην εργασία αυτή. Στην εργασία αυτή
οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν υλικό από τη σχολική βιβλιοθήκη, την δηµοτική
βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο αλλά και από τις εφηµερίδες και τα περιοδικά
(Κασσωτάκης, 1981). Στους χαλεπούς εκπαιδευτικά καιρούς που διάγουµε και µε
γενικότερη, δεδοµένη κρίση στην εκπαίδευση ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η
αποδοτικότητά του αµφισβητούνται.
7.Συµπεράσµατα
Οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως δυναµικό µέσο που δηµιουργεί νέες συνθήκες
στην εκπαιδευτική πράξη. Ιδιαίτερα εµπλουτίζεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον µε
παραστάσεις από ποικίλα γνωστικά πεδία. Ειδικά, το παιδί µε ειδικές ανάγκες
διαµορφώνει κέντρα ενδιαφέροντος τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός
για να διευρύνει τα γνωστικά του πεδία σχηµατοποιώντας προγράµµατα γνωστικών
ενοτήτων κατάλληλα για το επίπεδο τους.
Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τις διαδικασίες µάθησης µε το πολυπληθές υλικό που
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παρέχουν στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ο µαθητής
αυτονοµείται, γιατί ο ίδιος µπορεί να αναζητεί υλικό προβληµατισµού και µάθησης.
Είναι σηµαντικό ότι διαµορφώνεται µια διαδραστική έξη που συµβάλλει στην
κοινωνικοποίησή του και στην εξοικείωση µε αρχές και αξίες που σχετίζονται και µε
την κοινωνική συνύπαρξη, δηλαδή την κοινωνική ενσωµάτωση.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γίνουν αρωγοί σε ένα διττό εκπαιδευτικό στόχο: α. την
απόχτηση γνώσεων και β. την κοινωνική ενσωµάτωση. Συνεπώς απαιτείται
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, στις εκπαιδευτικές
δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, στο διαθέσιµο υλικό για τα παιδιά µε
ειδικές ανάγκες και στον τρόπο αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος είναι,
µετά από την εξοικείωση να ενισχυθεί η δική τους δηµιουργικότητα ώστε άµεσα να
αξιοποιούν και να συνδυάζουν υλικό το οποίο να αναπροσαρµόζουν ανάλογα µε τις
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Οι νέες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να παγιδέψουν εκπαιδευτικούς και µαθητές,
αντίθετα θα πρέπει οι ίδιοι να αναζητούν και να προσαρµόζουν υλικό ώστε να
κατευθύνουν τη ροή και διάχυση των επιθυµητών γνώσεων. Η διαδραστική
λειτουργία θα συµβάλλει στην δηµιουργική συνεργασία και την κοινωνική
συνύπαρξη που από το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα γενικευτεί σε ευρύτερα
κοινωνικά πεδία.
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εποχή της κρίσης: Γλωσσοδιδακτικοί Λόγοι και παιδαγωγικές
πρακτικές στα νέα Προγράµµατα Σπουδών Ελλάδας και Κύπρου
Τριανταφυλλιά Κωστούλη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μάριος Στυλιανού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου

Περίληψη
Το παρόν κείµενο, αξιοποιώντας τα εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, µελετά την
επιχειρούµενη κατά την περίοδο 2009-2011 αλλαγή στη γλωσσική εκπαίδευση σε δύο
πλαίσια, την Ελλάδα και την Κύπρο, µε στόχο να αναδείξει τους γλωσσοδιδακτικούς
Λόγους που νοηµατοδοτούν τα δύο νέα Προγράµµατα Σπουδών καθώς και τις
παιδαγωγικές πρακτικές που έχουν προταθεί (µε τη µορφή σεναρίων ή θεµατικών
ενοτήτων) για τη διδασκαλία της γλώσσας. Σηµαντικές διαφορές καταγράφονται στον
τρόπο που τα δύο πλαίσια προσδιορίζουν τη νέα (για τις γλωσσοδιδακτικές τους
παραδόσεις) έννοια του κριτικού γραµµατισµού και στις πρακτικές που αξιοποιούν για
να σηµατοδοτήσουν τη σχέση λειτουργικού-κριτικού γραµµατισµού. Το ελλαδικό
πλαίσιο εισάγει µια αχνή εικόνα του κριτικού γραµµατισµού που δεν υλοποιεί, µέσα από
σχετικές δραστηριότητες, κεντρικές παραδοχές της κριτικά προσανατολισµένης
γλωσσολογικής

βιβλιογραφίας

και

ως

εκ

τούτου

δεν

επιφέρει

σηµαντικές

διαφοροποιήσεις στην κουλτούρα της σχολικής τάξης, τον τρόπο οργάνωσης της
γλωσσικής διδασκαλίας καθώς και στις κυρίαρχες τα τελευταία χρόνια ταυτότητες
εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών. Οι αλλαγές αυτές είναι περισσότερο ριζοσπαστικές
στο κυπριακό πλαίσιο, οδηγώντας στη διαµόρφωση ενός νέου παραδείγµατος για τη
γλωσσική διδασκαλία, που προτείνει σηµαντικές ανακατατάξεις στον σχολικό χώρο και
χρόνο, ενισχύοντας πρακτικές γραµµατισµού που σηµατοδοτούν την αποδόµηση της
σειριακής οπτικής στη γλωσσική διδασκαλία και συµβάλλουν στη διαµόρφωση νέων
ταυτοτήτων για εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες.

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός γραµµατισµός, προγράµµατα σπουδών, λειτουργικός
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γραµµατισµός, κείµενο ως κοινωνική πρακτική, κειµενικές κοινότητες, ταυτότητες.

1. Εισαγωγή
Το παρόν κείµενο, µέσα από τα εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (εφεξής
ΚΑΛ) και συναφών κλάδων (όπως είναι η Επικοινωνιακή Κοινωνιογλωσσολογία και
η Γλωσσική Ανθρωπολογία) που διερευνούν τη διαλεκτική σχέση γλώσσας και
κοινωνίας, µελετά την επιχειρούµενη κατά την περίοδο 2009-2011 αλλαγή στη
γλωσσική εκπαίδευση σε δύο πλαίσια, την Ελλάδα και την Κύπρο, µε στόχο να
αναδείξει τους γλωσσοδιδακτικούς Λόγους που νοηµατοδοτούν τα νέα Προγράµµατα
Σπουδών (εφεξής ΠΣ) που έχουν εκπονηθεί καθώς και τις παιδαγωγικές πρακτικές
που έχουν προταθεί (µε τη µορφή σεναρίων ή θεµατικών ενοτήτων) για τη
διδασκαλία της γλώσσας.
H Ελλάδα και η Κύπρος σε µια εποχή µε σηµαντικές οικονοµικές ανακατατάξεις (π.χ.
φτωχοποίηση µεγάλου µέρους του πληθυσµού) και νέα πολιτικά δεδοµένα (ως
αποτέλεσµα της ανόδου εθνικιστικών φωνών και κοµµάτων) απάντησαν µε
αναλυτικά προγράµµατα (το 2010 η Κύπρος[1] και το 2011 η Ελλάδα) που εισήγαγαν
στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη γλωσσική διδασκαλία την έννοια του κριτικού
γραµµατισµού. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, να διερευνηθεί ο τρόπος προσδιορισµού
και αξιοποίησης της έννοιας αυτής στα δύο πλαίσια καθώς και το είδος του διαλόγου
που επιχειρείται να εγκατασταθεί µεταξύ των νέων ΠΣ και των κυρίαρχων για πολλά
χρόνια γλωσσοδιδακτικών Λόγων, που είχαν διαµορφώσει ισχυρές παραδόσεις στον
τρόπο προσδιορισµού της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας στις σχολικές
κοινότητες. Οι

παραδόσεις αυτές συνιστούσαν εκφάνσεις µιας κατεξοχήν

µεταβιβαστικής ή αποθηκευτικού τύπου λογικής που εστίαζε στη δοµή της γλώσσας
και σε περιορισµένες εφαρµογές και χρήσεις της (Kostouli, 2002). Στη δεδοµένη
ιστορική περίοδο, δηλαδή από το 2009 και µετά, νέοι Λόγοι εισέρχονται στο
προσκήνιο της κοινωνικής δράσης, προτείνοντας ποικίλες ταυτότητες, τόσο ατοµικές
(που συναρτώνται µε τις αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση) όσο και
συλλογικές (που αναδύθηκαν σταδιακά µέσα από τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης
της εκάστοτε κοινωνίας µε ευρύτερες δοµές και θεσµούς, όπως είναι, π.χ. η
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης). Με ποιο τρόπο τα δύο ΠΣ
αποδέχονται, αξιοποιούν και εν γένει τοποθετούνται απέναντι στη ρευστή αυτή
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κοινωνική πραγµατικότητα; Πώς πριµοδοτούν ή αναπλαισιώνουν τη διαπάλη µεταξύ
παλαιών και νέων Λόγων καθώς και τις εναλλαγές κοινωνικών ταυτοτήτων; Με ποιο
τρόπο το σχολείο (ως κοινότητα ποικίλων νοηµάτων και ταυτοτήτων που τα µέλη της
προτείνουν,

υιοθετούν

ή

απορρίπτουν

µέσα

από

την

καθηµερινή

τους

αλληλεπίδραση) διαλέγεται µε το πλέγµα των νέων και αντιφατικών Λόγων που
νοηµατοδοτούν µέσα από τη σύνθεση ή τη σύγκρουσή τους το ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο;
Η ανάλυση αναδεικνύει τις διαφορετικές πραγµατώσεις µε τις οποίες αναφαίνεται η
έννοια του κριτικού γραµµατισµού (εφεξής ΚΓ) στα δύο συγκείµενα, το ελλαδικό και
το κυπριακό, διερευνά τον βαθµό αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο ΠΣ, τον διάλογο
αυτών µε το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο καθώς και τις συνεπαγωγές
αυτού του διαλόγου στη φύση της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και στο είδος των
ταυτοτήτων που προτείνονται για µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Μια και η έννοια
του ΚΓ δεν µπορεί να κατανοηθεί παρά µόνο σε σχέση µε την κυρίαρχη για αρκετά
χρόνια στην ελλαδική, κυπριακή αλλά και διεθνή εκπαιδευτική πραγµατικότητα
στόχευση της γλωσσικής διδασκαλίας στην έννοια του λειτουργικού γραµµατισµού,
οι βασικές ερωτήσεις που τίθενται έχουν ως εξής:
Πώς προσδιορίζουν τη σχέση λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού τα δύο
ΠΣ;
Τι αλλαγές προτείνουν τόσο ως προς τις παιδαγωγικές πρακτικές (τις
διαδικασίες που σχετίζονται µε την ανάγνωση και τη γραφή, την οµιλία και τη
γραµµατική) όσο και ως προς τις αναδυόµενες από αυτές ταυτότητες
εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών;
Εκκινούµε από τη θέση ότι το κάθε ΠΣ όπως και οι προτεινόµενες γλωσσοδιδακτικές
πρακτικές ως κείµενα (ή ακριβέστερα ως µακροκείµενα) συνιστούν έκφραση της
τοποθέτησης (positioning) (Davies & Harre, 1990) που η οµάδα των συντακτών τους
υιοθετεί απέναντι σε µια πλούσια βιβλιογραφία που προτείνει ποικίλες, και ενίοτε
περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικές, οπτικές για το περιεχόµενο του ΚΓ, τον
προσδιορισµό της σχέσης αυτού µε τις σχολικές διαδικασίες ανάγνωσης, παραγωγής
και κατανόησης κειµένων και, κατ΄ επέκταση, µε τις ισχύουσες πρακτικές για την
καλλιέργεια διαστάσεων του λειτουργικού γραµµατισµού. Η τοποθέτηση αυτή δε
συνιστά προφανώς µια ουδέτερη επιλογή αλλά µια βαθιά πολιτική θέση. Αυτή, µε το
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να προκρίνει συγκεκριµένες στάσεις και οπτικές για το τι είναι γλώσσα, γλωσσική
διδασκαλία και µάθηση, διαµορφώνει συγκεκριµένες µαθησιακές και διδακτικές
ταυτότητες. Πώς µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί, εποµένως, µαθαίνουν να
προσεγγίζουν τη γλώσσα µέσω των δύο ΠΣ; Ως µια στατική δοµή προς εκµάθηση ή
ως µια δυναµική διαδικασία και ως εργαλείο συγκρότησης του κόσµου; Πώς τα
παιδιά συµµετέχουν στις σχολικές πρακτικές και τις δραστηριότητες γραµµατισµού µε ενεργό τρόπο, αξιοποιώντας το γλωσσικό τους δυναµικό ή ως αναπαραγωγοί
προδιαµορφωµένων νοηµάτων και θέσεων; Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η
παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας για να καταστεί δυνατή η κατανόηση του
είδους της συνοµιλίας ή του διαλόγου - µε την µπαχτινιανή οπτική (Bakhtin, 1981) που η κάθε πρόταση αναπτύσσει µε κεντρικές ή περιφερειακές παραδοχές και θέσεις
της βιβλιογραφίας αυτής.
2. Συνδυάζοντας οπτικές και Λόγους για το άτοµο και την κοινωνία:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.1. Το κυρίαρχο παράδειγµα στην ΚΑΛ
Η εννοιολόγηση του κριτικού γραµµατισµού στη διεθνή βιβλιογραφία αντλεί κυρίως
από δύο οπτικές, την Κριτική Ανάλυση Λόγου [εφεξής ΚΑΛ] (που έχει αξιοποιηθεί
για την ανάγνωση και κατανόηση των γλωσσικών και σηµειωτικών τρόπων που τα
κοινωνικά υποκείµενα σε ποικίλα πλαίσια καθώς και σε σχολικές – εξωσχολικές
κοινότητες αξιοποιούν για τη συγκρότηση πρακτικών και οπτικών νοηµατοδότησης
του κόσµου) και την παιδαγωγική του Freire (1970), που έχει αναδυθεί µέσα από την
εκπαίδευση ενηλίκων σε χώρες (π.χ. Βραζιλία) µε στόχο τη χειραφέτηση των ατόµων.
Παρά τον διαφορετικό βαθµό εµβάθυνσής τους σε γλωσσικά ζητήµατα, και στις δύο
κατευθύνσεις η γλωσσική εκπαίδευση ορίζεται ως κοινωνική διαδικασία, ενώ οι
γλωσσοδιδακτικές πρακτικές αξιοποιούνται ως εργαλείο συνειδητοποίησης εκ µέρους
των µαθητών/σπουδαστών των συνθηκών στις οποίες ζουν (και οι οποίες µπορεί να
διαιωνίζουν κοινωνικές ανισότητες) αλλά και ως µέσο σταδιακής υπέρβασης αυτών.
Η παρούσα µελέτη εστιάζει στην ΚΑΛ και στον τρόπο που οι βασικές παραδοχές του
κλάδου αυτού έχουν αξιοποιηθεί από τη γλωσσοδιδακτική βιβλιογραφία για τη
διαµόρφωση πρακτικών µε στόχο την καλλιέργεια του γραµµατισµού (και του
κριτικού γραµµατισµού) στο σχολικό πλαίσιο.
Η ΚΑΛ συνιστά έναν µεθοδολογικά ανοµοιογενή κλάδο που, αξιοποιώντας τα
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εργαλεία κοινωνιολογικών προσεγγίσεων και γλωσσολογικών παραδόσεων (όπως
είναι η Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική [Halliday & Matthiessen, 2004]),
προτείνει ποικίλες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οπτικές για τη µελέτη του τρόπου
συσχέτισης και αλληλεπίδρασης της γλώσσας µε ευρύτερες κοινωνικές δοµές. Παρά
την ποικιλία στα µεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλύσεις, οι επιµέρους εκδοχές της
ΚΑΛ συγκλίνουν σε ένα κοινό πλαίσιο παραδοχών για τη γλώσσα, που ορίζεται ως
κοινωνική πρακτική. H θεώρηση αυτή έρχεται να συµπληρώσει ή και να
αντικαταστήσει (αναλόγως της οπτικής γωνίας που κάποιος/α υιοθετεί, βλ. 4
παρακάτω) τις κυρίαρχες µέχρι τη δεκαετία του ’80 οπτικές για τη γλώσσα ως δοµή
και ως πλαισιωµένη χρήση και είχαν διατυπωθεί από κλάδους, όπως είναι η
Θεωρητική Γλωσσολογία, η Κοινωνιογλωσσολογία, η Πραγµατολογία, η Εθνογραφία
της Επικοινωνίας και η Κειµενογλωσσολογία.
Αν και η ΚΑΛ αναδύθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ σχετικά πιο πρόσφατες είναι
οι

κριτικά

προσανατολισµένες

γλωσσολογικές

µελέτες

στην

αµερικανική

βιβλιογραφία (όπου ωστόσο κυριαρχεί η παράδοση της κριτικής παιδαγωγικής
(Γούναρη & Γρόλλιος, 2010), θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ευρωπαϊκή σχολή δεν
είναι οµοιογενής. ∆ιάκριση µπορεί να γίνει λ.χ. ανάµεσα στη γαλλική εκδοχή της
ΚΑΛ, µε επίκεντρο τις θέσεις του Foucault (1972) και την αγγλική εκδοχή (µε
επίκεντρο τη σχολή του Lancaster (Fairclough, 2010). Οι µεταγενέστερες ερευνητικές
εξελίξεις µε επίκεντρο τα πολυσηµειωτικά κείµενα έχουν διευρύνει σηµαντικά την
αρχική επικέντρωση της ΚΑΛ στη γλώσσα, αναδεικνύοντας τον ρόλο που οι
σηµειωτικές επιλογές, µέσα από τη συνέργειά τους µε γλωσσικούς πόρους, επιτελούν
ως φορείς νοηµάτων και µέσα δόµησης ιδεολογιών.
Θεωρούµε ωστόσο ότι πιο ενδιαφέρουσα είναι η διαφοροποίηση – την οποία και
προτείνουµε – ανάµεσα σε ηγεµονικές παραδόσεις εντός της ΚΑΛ αφενός, δηλαδή σε
κεντρικές και κυρίαρχες προσεγγίσεις που ρυθµίζουν το τι νοείται ως «κριτική
διερεύνηση της γλώσσας», και σε νέες οπτικές, που εµπλουτίζουν τις κυρίαρχες
προτάσεις µε θέσεις, υλικό και µεθοδολογικά εργαλεία από ποικίλους άλλους
κλάδους (βλ. κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες της µάθησης (Rogers, 2004), θεωρία της
∆ραστηριότητας (Leont’ev, 1981), θεωρίες της διαλογικότητας όπως έχουν προταθεί
από τον Μπαχτίν κλπ.) αλλά και κοινωνιολογικές σχολές.
Οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί µέσα από το έργο των van Dijk (1998, 2008),
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Fairclough (2003, 2010) και Wodak (2001) συνιστούν εκφάνσεις αυτού που εφεξής
αποκαλούµε «κυρίαρχο παράδειγµα» στην ευρωπαϊκή σχολή της ΚΑΛ. Το
παράδειγµα αυτό επικεντρώνεται στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι
γλωσσικές επιλογές σε κείµενα που παράγονται από εκπροσώπους των συµβολικών
ως επί το πλείστον ελίτ (δηµοσιογράφοι κλπ.) αναπαράγουν σχέσεις εξουσίας και
ανισότητες, αν και τα µεθοδολογικά εργαλεία που οι εν λόγω ερευνητές
χρησιµοποιούν διαφέρουν σηµαντικά.
Οι παιδαγωγικές συνυποδηλώσεις της ΚΑΛ αντλούν κυρίως από το παράδειγµα αυτό.
Αξιοποιώντας τη ΣΓΛ ως εργαλείο για τη µελέτη κειµένων, οι γλωσσοδιδακτικές
προτάσεις (Comber & Simpson, 2001; Pandya & Avila, 2014) έχουν προσδιορίσει
νέους στόχους για τη γλωσσική διδασκαλία, όπως είναι η καλλιέργεια της κριτικής
και µετασηµειωτικής επίγνωσης, που έρχονται να προστεθούν στους κυρίαρχους
µέχρι τότε στόχους (που αφορούσαν την καλλιέργεια της γλωσσικής, µεταγλωσσικής,
επικοινωνιακής και κειµενικής ικανότητας), αλλά και νέου τύπου σχολικές
διαδικασίες για την κατανόηση των νέων ειδών κειµένου που λειτουργούν στη
σύγχρονη πραγµατικότητα. Η έµφαση επικεντρώνεται κυρίως στη µελέτη των
λεξικογραµµατικών δοµών και των σηµειωτικών πόρων (ενεργητική, παθητική
σύνταξη, λεξιλόγιο, έµφαση ή µετριασµός του δράστη κλπ.) που µπορούν να
αξιοποιηθούν για να δοµήσουν συγκεκριµένους τρόπους αναπαράστασης ενός
θέµατος, να θεµελιώσουν διαπροσωπικές σχέσεις και να οργανώσουν κειµενικά ένα
µήνυµα (προβάλλοντας κάποια στοιχεία έναντι άλλων τόσο µε γλωσσικά όσο και µε
οπτικά µέσα).
Ωστόσο, µια ενδελεχής ανάλυση των παιδαγωγικών προτάσεων που έχουν διατυπωθεί
µε επίκεντρο τη λογική αυτή αναδεικνύει µια στενή και αντίστοιχα µια πιο
διευρυµένη εφαρµογή των σχετικών θέσεων της ΚΑΛ. Το κυρίαρχο παιδαγωγικό
παράδειγµα, που κυρίως επικεντρώνεται στην αναγνωστική διαδικασία (Luke &
Freebody, 1997), χαρακτηρίζεται από τη σειριακή επίτευξη επιµέρους στόχων.
Πρόκειται για µια διαδικασία που απλοποιεί το πλήθος και τη συλλειτουργία των
παραγόντων

που

αξιοποιούνται

από

τους/τις

αναγνώστες/τριες

κατά

τη

διαπραγµάτευση των ρητών και υπόρρητων νοηµάτων ή ιδεολογιών που προβάλλουν
στην κοινωνική πραγµατικότητα µέσα από κειµενικούς τρόπους. Οι διδακτικές αυτές
οπτικές παρουσιάζουν την ιδεολογία µε τη µορφή µιας συγκεκριµένης στοχοθεσίας
που προσδιορίζεται µε σαφήνεια και εκτείνεται µέσα από τη διαδοχικότητα των
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επιλογών ευκρινώς στο σχολικό χρόνο και χώρο, παραπέµποντας σε µια «στεγνή» ή
σχολικού τύπου εκδοχή του κριτικού γραµµατισµού. ∆εν µπορεί παρά να αναρωτηθεί
κανείς για το γεγονός ότι «κριτικά σκεπτόµενα» υποκείµενα διαµορφώνονται σε ένα
κατεξοχήν εξουσιαστικό περιβάλλον µε εποπτεία, πειθαρχία, και έλεγχο (αν θέλουµε
να υιοθετήσουµε τις απόψεις του Φουκώ, (Faucault, 1977) από την αυθεντία. Αυτή
µπορεί να είναι είτε το εγχειρίδιο, που µέσα από τις προτεινόµενες δραστηριότητές
του δοµεί συγκεκριµένους τρόπους τοποθέτησης των κοινωνικών υποκειµένων
απέναντι στα νοήµατα των κειµένων ή ο/η εκπαιδευτικός, που σε τελική ανάλυση
επιλέγει και οργανώνει τις προτεινόµενες από το εγχειρίδιο πρακτικές. Με ποιο τρόπο
εποµένως οι σχέσεις εξουσίας που εγγράφονται µέσα από επιλογές που αφορούν στον
τρόπο οργάνωσης του χώρου, του χρόνου αλλά και των διαδικασιών µάθησης
µπορούν να αναδοµηθούν, συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας πιο διευρυµένης
έννοιας του κριτικού γραµµατισµού;
2.2. Η ΚΑΛ: ∆ιευρυµένες οπτικές
Σε πιο πρόσφατες µελέτες οι κριτικές αναλύσεις επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες
διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην κοινωνία. Η έρευνα καταγράφει και µελετά τις
πρακτικές αναπλαισίωσης ενός Λόγου (π.χ. του Λόγου για τον πόλεµο ή το
περιβάλλον) από άτοµα που δρουν και λειτουργούν σε διαφορετικά πεδία

(βλ.

Hodges, 2011). Το σηµείο εκκίνησης δεν είναι πλέον ένα κείµενο ή η µελέτη του
τρόπου που η γλωσσική ή και

η πολυτροπική µορφή αυτού παραπέµπουν ή

αναπλαισιώνουν στοιχεία του ευρύτερου περικειµένου, αλλά η µελέτη της
διαδικασίας διάχυσης ενός Λόγου (ή των ποικίλων πτυχών ενός Λόγου) στην
κοινωνία και η κατανόηση των στρατηγικών µε τις οποίες ο Λόγος αυτός ενισχύεται
σταδιακά ή ακολουθεί φθίνουσα πορεία µέσα από τη διαπάλη των νοηµατοδοτήσεων
που ποικίλοι κοινωνικοί φορείς προτείνουν σε διαφορετικά πλαίσια.
Αν και η ευρωπαϊκή σχολή δε διερευνά επαρκώς το σχολικό πλαίσιο ως πλαίσιο που
δοµεί ανισότητες και περιορισµούς πρόσβασης των µαθητών/τριών στο σχολικό
γραµµατισµό, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ερευνητές/τριες όπως ο Gee
(1996) και η Rogers (2004) προτείνουν ενδιαφέροντες τρόπους ανάγνωσης πτυχών
της σχολικής πραγµατικότητας και κατανόησης των ανισοτήτων που δοµούνται µέσα
από

την

υλοποίηση

Προσδιορίζοντας

τις

ποικίλων
πρακτικές

καθηµερινών
γραµµατισµού
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διαδραστικών
ως

ιδεολογικές

πρακτικών.
δοµές

που

αναπαράγουν συγκεκριµένες θέσεις υποκειµένων προς τη γνώση και δοµούν
εποµένως

συγκεκριµένες

µαθησιακές

ταυτότητες,

έχει

καταδειχτεί

πώς

συγκεκριµένου τύπου αναγνωστικές πρακτικές (αυτές που δίνουν έµφαση, λ.χ. σε
κατώτερες γλωσσικές µονάδες, όπως στη φωνολογική ενηµερότητα) µπορεί να
συµβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων και στον αποκλεισµό της
πρόσβασης των παιδιών από χαµηλά µορφωτικά στρώµατα σε απαιτητικές δεξιότητες
γραµµατισµού. Οι διαδράσεις αυτές, όπως ο Gee (1996) κατέδειξε, οδηγούν στη
δόµηση συγκεκριµένων εγγράµµατων ταυτοτήτων.
Μια διαφορετική οπτική για τη σχέση κοινωνίας, ιδεολογίας και γλώσσας προτείνεται
από κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που τονίζουν τη διαλογικότητα των µικροκειµένων
µε τα µακροκείµενα (ενδεικτικά Layder, 1994). Αν και οι σχολές που έχουν αναδειχτεί
επικεντρώνονται µέσα από τη διαφορετική τους εστίαση στο µικρο- ή στο
µακροεπίπεδο, οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις παρέχουν ένα ενδιαφέρον πλαίσιο
πόρων προς αξιοποίηση. Έννοιες όπως εξουσία, ηγεµονία, Λόγοι, κοινωνική δοµή,
δηµιουργικότητα, κοινωνική κατασκευή κλπ. συνιστούν ένα δίκτυο διαθέσιµων
πόρων από ποικίλες κοινωνιολογικές σχολές (που πολλές φορές δε συνοµιλούν
ευκρινώς µεταξύ τους) που µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαµόρφωση – αλλά και
για τον αναστοχασµό – παιδαγωγικών πρακτικών µε στόχο µια ευρύτερη σύλληψη
του ΚΓ, που δεν περιορίζεται σε µια γλωσσικού τύπου διαδικασία (σε µια διαδικασία,
δηλαδή, που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης των παιδιών
απέναντι στη γλώσσα αυτή καθαυτή και στις «εγγενείς» ιδεολογικές της σηµασίες)
αλλά εντάσσει τη γλωσσική ανάλυση στο πλαίσιο καλλιέργειας της κριτικής στάσης
των ατόµων απέναντι στον τρόπο που ποικίλοι µακρο-κοινωνιολογικοί παράγοντες,
όπως Λόγοι και σχέσεις εξουσίας, αλληλεπιδρούν και προσδιορίζουν τη δόµηση των
νοηµάτων σε τοπικά συγκείµενα, δηλαδή σε πεδία ή τοµείς κοινωνικής δράσης και
κειµενικές κοινότητες. Η δηµιουργικότητα (agency) αναδύεται σε κεντρική έννοια,
µια και τα κοινωνικά υποκείµενα µέσα από τις επιλογές τους µπορεί να
ευθυγραµµίζονται ή να αµφισβητούν Λόγους και να διαπλέκουν τους διαθέσιµους
πόρους µε ποικίλες αρχιτεκτονικές δοµές.
Με βάση το πλαίσιο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση, µέσα από την κριτική διερεύνηση
των ΠΣ Ελλάδας και Κύπρου καθώς και των γλωσσοδιδακτικών νοηµάτων και
Λόγων που κυριαρχούν στα δύο πλαίσια, επιχειρεί α) να καταδείξει ότι τα δύο ΠΣ
αντλούν από διαφορετικές εκδοχές του κλάδου της ΚΑΛ, προτάσσοντας
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διαφορετικούς στόχους για τη γλωσσική εκπαίδευση και β) να υποστηρίξει ότι οι
σύγχρονες διεπιστηµονικές προσεγγίσεις οδηγούν σε µια πιο αποτελεσµατική
υλοποίηση του ΚΓ στην πράξη. Η διεπιστηµονική αυτή σύλληψη δεν εµπλουτίζει
απλώς τη γλωσσική διδασκαλία µε επιπλέον ύλη που κατατέµνει τις ιδεολογικές
διαστάσεις των γλωσσικών επιλογών ευκρινώς, διατάσσοντας αυτές σε σχολικά
εγχειρίδια ή δοµές. Αντίθετα, συναρτά τον ΚΓ µε την ανάγκη κατανόησης και
αναστοχασµού των διαδικασιών που λειτουργούν σε διάφορες κοινότητες (και στις
σχολικές) για να πριµοδοτήσουν κάποιους Λόγους, καθιστώντας αυτούς κυρίαρχους
τη δεδοµένη στιγµή και στο δεδοµένο κοινωνικό πεδίο. Οι έννοιες της διαλογικότητας
και της αναστοχαστικότητας συνιστούν κοµβικά στοιχεία και βασικούς πόρους που
µπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς στη σχολική κοινότητα ως
µέρος της πολιτικής τους δράσης (µε την ευρύτερη έννοια του όρου). Οι έννοιες
αυτές αναδύονται και συνδιαµορφώνονται παράλληλα µε τις διαδικασίες στις οποίες
εµπλέκονται µε τα µέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς συζητούν κείµενα,
υλοποιούν στόχους γλωσσικούς και διερευνούν νοήµατα και σχέσεις εξουσίας σε
διαφορετικά πεδία της κοινωνικής ζωής και δράσης.
3. Υλικό και Μεθοδολογία
Με ποιο τρόπο µπορεί να µελετήσει κανείς τη σταδιακή διαµόρφωση και υλοποίηση
ενός νέου παραδείγµατος στη γλωσσική διδασκαλία; Υποστηρίζουµε ότι η κατανόηση
µιας γλωσσοδιδακτικής πρότασης, του είδους των στόχων που εισάγει και των
αλλαγών που επιθυµεί να επιφέρει σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορεί παρά να
επιτευχθεί µε µια κριτική εθνογραφική οπτική (Carspecken, 1996) που συνενώνει
κειµενοκεντρικές αναλύσεις µε κοινωνιολογικούς παράγοντες, αναδεικνύοντας τις
διαδικασίες πλαισίωσής τους. Εντάσσοντας στην οπτική αυτή και την µπαχτινιανή
έννοια της διαλογικότητας/διακειµενικότητας, υποστηρίζουµε ότι τα κεντρικά
κείµενα σε µια γλωσσική αλλαγή– όπως το ΠΣ –αποκτούν νόηµα µέσα σε µια
εθνογραφική προσέγγιση που διερευνά τις διαδικασίες διαµόρφωσής τους, αλλά
παρακολουθεί και τις τροχιές αναπλαισίωσης των βασικών θέσεων και παραδοχών
τους. Πέρα ωστόσο από τα βασικά κείµενα, το πλήθος των υποστηρικτικών
πρακτικών που έχουν δοµηθεί στο εκάστοτε πλαίσιο (από επιτροπές, επιµορφωτικές
διαδικασίες, από δίκτυα υποστήριξης του προγράµµατος µέσα από συµβούλους και
µέντορες κλπ.) µε στόχο την κατανόηση των κεντρικών κειµένων και τη διάχυση των
θέσεών τους οφείλουν επίσης να συνυπολογιστούν και ο ρόλος τους στη ζύµωση της
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νέας οπτικής (αλλά και στη διαµόρφωση των τελικών κεντρικών κειµένων) να
αναδειχθεί.
Η ανάλυση στην προκειµένη περίπτωση επικεντρώνεται σε δύο κεντρικά κείµενα,
που είναι τα ΠΣ που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και στις
γλωσσοδιδακτικές τους εφαρµογές, που εµφανίζονται αντίστοιχα µε τη µορφή των
σεναρίων και των θεµατικών ενοτήτων. Τα τελευταία αποτελούν τµήµα του Οδηγού
του Εκπαιδευτικού, ενός συνθετικού µακροκειµένου µε πληροφορίες και οδηγίες
προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην καθηµερινή τους πράξη. Το ΠΣ για το
γλωσσικό µάθηµα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης
στην Κύπρο κατά την περίοδο 2009-2010 είναι ένα κείµενο έκτασης 60 σελίδων, ενώ
το ΠΣ της Ελλάδας για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο ∆ηµοτικό
Σχολείο που εκπονήθηκε το 2011 είναι συνολικής έκτασης 76 σελίδων. Η θεµατική
ενότητα που διερευνάται (που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Οδηγού του
Εκπαιδευτικού, που ωστόσο δεν εισήλθε στα κυπριακά σχολεία[2]) αφορά τις τάξεις
Ε΄-Στ΄ σχολείων της Κύπρου µε τίτλο «Ρατσισµός στη σηµερινή κοινωνία» (σ. 1833), ενώ το διδακτικό σενάριο από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού του ΠΣ της Ελλάδας
αναφέρεται στις τάξεις Ε΄-Στ΄ µε τίτλο «Με ένα ποδήλατο παντού, στην πόλη και
αλλού» (σ. 79-85).
Με στόχο να αναδείξουµε ότι η εισαγωγή ενός παραδείγµατος συνιστά το
αποτέλεσµα µιας σύνθετης διακειµενικής διαδικασίας, εισάγουµε την έννοια του
‘κειµενικού δικτύου’. Το κειµενικό δίκτυο συνιστά µια ευρύτερη µονάδα που µας
επιτρέπει να κατανοήσουµε τις σχέσεις µεταξύ των κειµένων που έχουν διαµορφωθεί
στο εκάστοτε πλαίσιο αλλά και να αναλύσουµε τόσο το δίκτυο των ιδεολογιών (ή των
Λόγων) που τα διάφορα κείµενα προτείνουν µε στόχο να τεκµηριώσουν τη νέα
γλωσσοδιδακτική πρόταση όσο και τον τρόπο διασύνδεσης και µετασχηµατισµού των
Λόγων αυτών στο εσωτερικό του κάθε δικτύου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µονάδα
αυτή αποτυπώνει τη στιγµιαία κωδικοποίηση ή παγίωση νοηµάτων, τα οποία βεβαίως
µπορεί να αναδοµηθούν από µεταγενέστερα κείµενα ή/και να εµπλουτιστούν µε
ποικίλες νέες διακειµενικές συνάψεις
Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, τα δύο ΠΣ νοούνται ως ιδεολογικά κείµενα που µε τις
επιλογές τους – γλωσσικές διατυπώσεις, τρόπους οργάνωσης πληροφοριών,
στρατηγικές αποσιώπησης ή προβολής συγκεκριµένων εννοιών και όρων –
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προβάλλουν συγκεκριµένες ιδεολογίες για τη γλώσσα και τη µάθηση. Οι γλωσσικές
επιλογές λειτουργούν ως ενδείκτες (indexes [βλ. Duranti, 2001]) που απηχούν ή/και
επαναδιατυπώνουν, αφενός, στοιχεία από το ευρύτερο γλωσσολογικό µακροκείµενο
(π.χ. τις ιδεολογίες περί γλώσσας που κυριαρχούν στη γλωσσολογική βιβλιογραφία)
και, αφετέρου, έννοιες που κυριαρχούν στο τοπικό εκπαιδευτικό συγκείµενο (π.χ.
ιδεολογίες για τη διδασκαλία και τη µάθηση που προσδιορίζουν τις πρακτικές της
εκπαιδευτικής κοινότητας στo εκάστοτε συγκείµενο). Το κάθε ΠΣ εποµένως συνιστά
δοµή που καταδεικνύει συγκεκριµένους τρόπους ευθυγράµµισης (alignment) ή
τοποθέτησης (positioning) των συντακτών του απέναντι στην πλούσια βιβλιογραφία
που προσδιορίζει τη σχέση γλώσσας και λειτουργικού-κριτικού γραµµατισµού.
Με βάση τα παραπάνω, η έννοια της αλλαγής, λ.χ., µπορεί να αναδυθεί µέσα από τη
διακειµενική αντιπαράθεση των κειµενικών δικτύων που έχουν εκπονηθεί σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές σε µια κοινωνία. Επιπλέον, συγκρίνοντας τo κάθε νέο
κειµενικό δίκτυο µε προηγούµενα δίκτυα (π.χ. τα δίκτυα που προσδιόριζαν την
κειµενοκεντρική προσέγγιση στο ελλαδικό πλαίσιο) µπορεί να καταδείξει κανείς
ποιες αλλαγές στη γλωσσική εκπαίδευση σηµατοδοτεί το νέο ΠΣ, αν προτείνει ρήξεις
ή αν προωθεί τη σύµπλευση παλιών και νέων πρακτικών. Μέσα από τη µονάδα αυτή
µπορούµε να µελετήσουµε την πυκνότητα διαφορετικών δικτύων αλλά και τους
τρόπους αλληλεπίδρασης του κάθε δικτύου µε άλλα συναφή δίκτυα. Πώς, λ.χ., το
κειµενικό δίκτυο στο κυπριακό πλαίσιο συνδέεται και αλληλεπιδρά µε εκείνο που έχει
δοµηθεί στο ελλαδικό πλαίσιο, µια και τα δύο εστιάζουν στην καλλιέργεια του ΚΓ;
Πώς το ελλαδικό ΠΣ που είναι µεταγενέστερο του κυπριακού τροφοδοτείται από
αυτό και αναπλαισιώνει αρχές και θέσεις του για τη γλώσσα; Υιοθετώντας τη
συγκριτική αυτή διερεύνηση, η παρούσα µελέτη καταδεικνύει πώς διαµορφώνονται οι
τοπικές εκφάνσεις του ΚΓ. Προτείνουν τα δύο ΠΣ µια συνεκτική πρόταση που
εισάγει αλλαγές στη γλωσσική εκπαίδευση και τη σχολική πράξη, δηλαδή αλλαγές
που αποδοµούν αποθηκευτικού τύπου λογικές ή διατυπώνουν προσεγγίσεις που
χαρακτηρίζονται από διγλωσσία ή και ετερογλωσσία;
Η αναπλαισίωση νοηµάτων και ιδεολογιών: Από τη θεωρία στην πράξη
Μια και, όπως υποστηρίξαµε παραπάνω, τα κείµενα αποκτούν νόηµα µέσα σε µια
εθνογραφική διακειµενική οπτική που αναδεικνύει τις διαδικασίες διαµόρφωσής τους,
αλλά παρακολουθεί και τις τροχιές αναπλαισίωσής τους, προφανώς οι αντίστοιχες
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γλωσσοδιδακτικές εφαρµογές, δηλαδή το διδακτικό σενάριο ή η θεµατική ενότητα,
δεν µπορούν να µελετηθούν ανεξάρτητα από το εκάστοτε ΠΣ αλλά ως συστατικά του
κειµενικού δικτύου που έχει διαµορφωθεί στο εκάστοτε συγκείµενο. Μέσα από τη
µονάδα

του

κειµενικού

δικτύου

µπορούµε

να

µελετήσουµε

τις

πιθανές

αναπλαισιώσεις και τους µετασχηµατισµούς αρχών και θέσεων, όπως, λ.χ. τη
µετάβαση από τη θεωρητική παρουσίαση των αρχών που κωδικοποιούνται στο ΠΣ
στα σενάρια, που απηχούν και προκρίνουν συγκεκριµένες επιλογές και τρόπους
διαπλοκής στόχων για τη δόµηση µιας ενότητας. Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι τα
εξής: Η αναπλαισίωση αυτή ενισχύει ή αποδοµεί τις προτεινόµενες από τα ΠΣ θέσεις
για τη γλώσσα αλλά και τη φύση της γλωσσικής διδασκαλίας και µάθησης;
4. Ανάλυση
4.1. Τα ΠΣ
Το ΠΣ για το γλωσσικό µάθηµα στην Κύπρο (εφεξής ΠΣ-Κ) είναι ενιαίο από την
Προδηµοτική έως το Λύκειο και είναι οργανωµένο και δοµηµένο σύµφωνα µε τις
βασικές αρχές του «Αναλυτικού Προγράµµατος για τα ∆ηµόσια Σχολεία της Κύπρου»
(σ. 11). Εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Με επίκεντρο τη δόµηση ενός
δηµοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου[3], οι άξονες αυτοί αφορούν: α) στην
παροχή ενός επαρκούς και συνεκτικού σώµατος γνώσεων και δεξιοτήτων, β) στην
καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συµπεριφορών που απαρτίζουν
τη σύγχρονη δηµοκρατική πολιτότητα και γ) στην καλλιέργεια ιδιοτήτων,
ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα –
ικανότητες κλειδιά. Το ΠΣ της Κύπρου αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια
(Εισαγωγή, ∆οµή Προγράµµατος Σπουδών, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, Αξιολόγηση),
στο οποίο η δόµηση γίνεται σε τρεις βαθµίδες: α) Προδηµοτική Εκπαίδευση και Α΄
∆ηµοτικού, β) Β΄- Στ΄ ∆ηµοτικού και γ) Α΄-Γ΄, Γυµνασίου, Λύκειο. Σε κάθε βαθµίδα,
τόσο για την κατανόηση προφορικών και γραπτών κειµένων όσο και για την
παραγωγή

προφορικών

και

γραπτών

κειµένων

καταγράφονται

δεξιότητες/στρατηγικές που απαρτίζουν τέσσερις διαστάσεις, µέσω των οποίων οι
µαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν και διερευνούν τη γλωσσική χρήση
στο κειµενικό επίπεδο.
Οι επιδιωκόµενες κειµενικές στρατηγικές/δεξιότητες απηχούν µια πολυεπίπεδη
σύλληψη του κειµένου. Το κείµενο µελετάται ως: (α) πλαισιωµένη δοµή (ως ενότητα
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που αποκτά νόηµα ενταγµένη σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο), (β) γλωσσική και
νοηµατική δοµή (ως ενότητα µε συνοχή και νοηµατική συνέχεια που απηχεί
συγκεκριµένες συµβάσεις που στη βιβλιογραφία υποδηλώνονται µε την έννοια του
κειµενικού είδους ή των κειµενικών τύπων), (γ) κοινωνική πράξη (που απηχεί
συγκεκριµένους τρόπους ή οπτικές συγκρότησης ενός θέµατος, διαπραγµάτευσης
κοινωνικών σχέσεων, δόµησης ταυτοτήτων και κυρίαρχων ή µη ιδεολογιών) και (δ)
αντικείµενο αξιολόγησης. Οι διαστάσεις αυτές απηχούν την αναγνώριση από το
εκάστοτε ΠΣ της σταδιακής µετάβασης του γλωσσολογικού ενδιαφέροντος από
µικρότερες µονάδες, όπως είναι η λέξη και η πρόταση προς το κείµενο.
Στο ΠΣ-Κ οι στόχοι που προτείνονται γύρω από τις προαναφερθείσες διαστάσεις
κειµενικής ανάλυσης συντείνουν στην επίτευξη ενός µακρο-στόχου, που είναι η
καλλιέργεια του ΚΓ. Το ΠΣ-Κ αναφέρει σχετικά:
Απώτερος σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η συνδιαµόρφωση των
µαθητών/τριών

σε

κριτικά

υποκείµενα,

σε

άτοµα

που

µπορούν

να

διαπραγµατεύονται κριτικά τον κόσµο τους αλλά και τον κόσµο γενικότερα µέσα
από τα κείµενα που παράγουν ή καλούνται να επεξεργαστούν, µε τελικό σκοπό τη
συγκρότησή τους ως ενεργών πολιτών. Ως κριτικά εγγράµµατο ορίζουµε το άτοµο
που κατανοεί και χειρίζεται επιτυχώς τη γλώσσα στην ιδεολογική της διάσταση.
(σ. 2)

Ένα δεύτερος βασικός στόχος είναι η ενδυνάµωση των ίδιων των υποκειµένων – των
εκπαιδευτικών κυρίως αλλά και των µαθητών/τριών – στο να αποτιµούν τον τρόπο
που η γλώσσα δεσµεύει, ελέγχει αλλά και απελευθερώνει.
Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριες καλούνται τόσο να ασκούν κριτική σε
πρακτικές που ενθαρρύνουν µια στάση περί γνώσης ως κτήµατος λίγων όσο και
να αποτιµούν το πώς οι αναγνωστικές και οι συγγραφικές δραστηριότητες που
οργανώνονται

στις

σχολικές

τάξεις

αναπαράγουν

ή

αναδοµούν

τους

παραδοσιακούς ρόλους του/της εκπαιδευτικού και του/της µαθητή/τριας, δε
διασφαλίζουν την ισότιµη συµµετοχή µαθητών/τριών σε ευκαιρίες µάθησης και
σε µαθησιακές δραστηριότητες που δεν αξιοποιούν τη δηµιουργικότητα των
παιδιών, τη φαντασία τους, το γλωσσικό και πολιτισµικό τους κεφάλαιο. (σ. 5)

Από την άλλη, το ΠΣ-Ε για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και το Γυµνάσιο είναι δοµηµένο µε ένα θεωρητικό µέρος (Εισαγωγή, Σκοποί
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και

Στόχοι,

Περιεχόµενο,

Μεθοδολογία,

Αξιολόγηση)

και

τετράστηλα

(Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα, Βασικά θέµατα - Κειµενικά είδη,
ενδεικτικές δραστηριότητες, Εκπαιδευτικό υλικό) που αποτελούν το βασικό εργαλείο
των εκπαιδευτικών. Βασική επιδίωξη του ΠΣ είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων τόσο για την αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία όσο και για την
κοινωνική ζωή και τη συνδιαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι, µέσα από
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας
και του κριτικού γραµµατισµού.
Πρόκειται για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ποικίλων
γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών και των µαθητριών, µε απώτερο σκοπό οι
µαθητές και οι µαθήτριες να αποκτήσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό
επικοινωνιακής ικανότητας και γλωσσικού-κριτικού γραµµατισµού. (σ. 16)

Το ΠΣ-Ε επιλέγει επίσης ως κεντρική την έννοια του κειµένου, οργανώνοντας τα
επιδιωκόµενα «µαθησιακά αποτελέσµατα» κάτω από τις τέσσερις προαναφερθείσες
κειµενικές διαστάσεις που το ΠΣ-Κ επίσης προτείνει.
Με ποιον τρόπο ωστόσο προσδιορίζεται η γλωσσική διδασκαλία στα δύο ΠΣ; ∆ίνεται
έµφαση στην καλλιέργεια του ΛΓ ή/και του ΚΓ ή στην ισόρροπη ανάπτυξή τους;
Μέσα από µια πρώτη ανάγνωση των στόχων καθίσταται φανερό ότι το ΠΣ-Κ
προτείνει ως κεντρική στη γλωσσική εκπαίδευση την έννοια του ΚΓ, ενώ το ΠΣ-Ε
προτείνει µια διττή στόχευση στη γλωσσική διδασκαλία, την επικοινωνιακή
ικανότητα και το γλωσσικό-κριτικό γραµµατισµό. Όπως θα καταδειχτεί, η πρόκριση
του ενός ή του άλλου µακρο-στόχου αναδεικνύει µια διαφορετική σύλληψη της
κοινωνικής πραγµατικότητας, εντός της οποίας εντάσσονται τα κείµενα και τα
κοινωνικά υποκείµενα, και πριµοδοτεί διαφορετικές ταυτότητες µαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών καθώς και διαφορετικές θεωρίες µάθησης.
Για να αναδειχτούν οι οµοιότητες και διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο τα δύο ΠΣ
τοποθετούνται ή αναπλαισιώνουν τη σχετική βιβλιογραφία και οργανώνουν τις θέσεις
τους για τη γλωσσική διδασκαλία, η παρούσα µελέτη κατέγραψε τα επιµέρους
στοιχεία που το κάθε ΠΣ προτείνει ως συγκροτησιακών της κάθε µιας από τις
τέσσερις διαστάσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι στο ΠΣ-Ε καταγράφονται δεξιότητες σε κάθε
τάξη, ενώ το ΠΣ-Κ διαφοροποιεί τις δεξιότητες σε 3 επίπεδα, προδηµοτική
εκπαίδευση και Α΄ τάξη, Β΄-Στ΄ τάξη και Γυµνάσιο-Λύκειο. Το ΠΣ-Κ φαίνεται να
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αποδοµεί την κυρίαρχη στα ΠΣ προγράµµατα σειριακή λογική ανάπτυξης των
στόχων, που απεικονίζει τη µετάβαση από τις µικρότερες στις µεγαλύτερες γλωσσικές
µονάδες, ενώ το ΠΣ-Ε ακολουθεί την κυρίαρχη σειριακή πρακτική. Η κατανόηση των
δύο διαφορετικών τρόπων οργάνωσης στόχων απαιτεί πλαισίωση στη σχετική
βιβλιογραφία. Στα προηγούµενα αναλυτικά προγράµµατα οι επιµέρους στόχοι και οι
ανά τάξη διαβαθµίσεις τους αναδείκνυαν µέσα από την παραθετική τους λογική µια
συγκεκριµένη σύλληψη της γλώσσας που δέσποζε στη γλωσσολογική επιστήµη και
απηχούσε τη µετάβαση σε σταδιακά πιο σύνθετες µεγαλύτερες µονάδες γλωσσικής
ανάλυσης (από τα φωνήµατα στα µορφήµατα, τις λέξεις και τις προτάσεις). Ωστόσο,
η εισαγωγή του κειµένου συνέβαλε στον ριζικό επαναπροσδιορισµό των σχέσεων
µεταξύ των γλωσσικών µονάδων, προτείνοντας µια διαφορετική λογική. Γίνεται
πλέον λόγος για αναδυόµενη γραµµατική ή για κειµενικές και επικοινωνιακές
στρατηγικές που αναδύονται µέσα από κείµενα ή µέσα από την εµπλοκή των ατόµων
σε εγγράµµατες δραστηριότητες. Η έννοια της δραστηριότητας αποτελεί βασική
µονάδα για τη συνδιαµόρφωση του ατοµικού µέσα από το κοινωνικό. Ποιες είναι οι
συνεπαγωγές των διαφορετικών αυτών όρων στη σχολική πράξη; Πώς η αναδυόµενη
λογική αναδιατάσσει τις παιδαγωγικές πρακτικές;
Αν και η λύση της σειριακής λογικής µπορεί να κατευνάζει πιθανές αντιδράσεις των
µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που έχουν εξοικειωθεί µε συγκεκριµένους
τρόπους προσδιορισµού της γλωσσικής διδασκαλίας, το ζητούµενο είναι να γίνει
κατανοητό κατά πόσο η σειριακή οπτική στην οργάνωση των στόχων της γλωσσικής
διδασκαλίας συνάδει µε τις σχετικές κειµενοκεντρικές απόψεις που διερευνούν τη
σχέση µεταξύ κειµένων, γραµµατικών φαινοµένων, και διαδικασιών της ανάγνωσης
και της γραφής. Η επιλογή του κειµένου ως µονάδας καθιστά αναγκαία τη διάκριση
ανάµεσα σε στόχους και στρατηγικές για την επίτευξή τους. Αν ως βάση
εκλαµβάνεται το κείµενο, τότε αυτό που διαµορφώνεται σταδιακά δεν µπορεί να είναι
οι κειµενικοί στόχοι, που είναι κοινοί σε κάθε κειµενική ολότητα και οφείλουν να
διερευνώνται σε κάθε τάξη (µε την έννοια ότι θέλουµε τα παιδιά να παράγουν
κείµενα που να είναι κατανοητά και κατάλληλα στο εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας),
αλλά οι στρατηγικές και ειδικότερα το εύρος των στρατηγικών που µπορούν οι
µαθητές/τριες να χρησιµοποιήσουν για την κατάκτηση κειµενικών στόχων. Οι
στρατηγικές αυτές µπορεί να διαφέρουν και/ή να εξειδικεύονται σε διαφορετικά
κειµενικά είδη (βλ. για περαιτέρω ανάπτυξη της θέσης αυτής Κωστούλη, 2014).
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4.1.1. Ο διάλογος των δύο ΠΣ
Για να αναδειχθούν περαιτέρω οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο ΠΣ, τα
προσδοκώµενα

µαθησιακά

αποτελέσµατα

ή

οι

δεξιότητες/στρατηγικές

οµαδοποιήθηκαν για σκοπούς σύγκρισης σε τέσσερις κατηγορίες, όπως αυτές
αναφέρονται τόσο στο ΠΣ της Κύπρου (σ. 7) όσο και στο ΠΣ της Ελλάδας (σ. 15). Ο
Πίνακας 1 απηχεί ενδιαφέροντα στοιχεία για το διάλογο µεταξύ των δύο ΠΣ σε σχέση
µε κάθε µια από τις τέσσερις προτεινόµενες διαστάσεις κειµενικής προσέγγισης της
γλώσσας. Καταρχάς, παρατηρούµε µια συσχέτιση µεταξύ των προσδοκώµενων
δεξιοτήτων, γνώσεων και στρατηγικών που καταγράφονται στο ΠΣ της Κύπρου µε τα
προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα που καταγράφονται στο ΠΣ της Ελλάδας.
∆ιαφορές εντοπίζονται στην πυκνότητα των στρατηγικών/δεξιοτήτων ή µαθησιακών
αποτελεσµάτων που συγκροτούν το κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα κειµενικής
ανάλυσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο ΠΣ-Κ καταγράφονται 32 δεξιότητες για
την πρώτη βαθµίδα (Προδηµοτική Εκπαίδευση και Α΄ ∆ηµοτικού) και 38 για τη
δεύτερη (Β΄-Στ΄ ∆ηµοτικού), που αναφέρεται στη σχέση του κειµένου µε το στενό και
ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνίας του. Αντίστοιχα, καταγράφονται 40 επιµέρους
δεξιότητες και στόχοι για την πρώτη βαθµίδα και 41 για τη δεύτερη βαθµίδα που
αναφέρονται στη µελέτη του κειµένου ως γλωσσικής και νοηµατικής δοµής, 28 για
την πρώτη βαθµίδα και 35 για τη δεύτερη βαθµίδα που αφορούν στο κείµενο ως
κοινωνική πράξη και, τέλος, 16 για την πρώτη βαθµίδα και 19 για τη δεύτερη βαθµίδα
που αφορούν στο κείµενο ως αντικείµενο αξιολόγησης. Στο ΠΣ-Κ παρατηρείται µια
ισορροπηµένη έµφαση στις τρεις πρώτες διαστάσεις έναντι των κειµένων, µε µια
κάπως µικρότερη εστίαση στην τέταρτη στάση. Από την άλλη, στο ΠΣ-Ε δεν
παρατηρείται αυτή η ισορροπηµένη έµφαση στις τέσσερις στάσεις έναντι των
κειµένων, παρόλο που στο πρόγραµµα γίνεται αναφορά για αντιµετώπιση των
κειµένων στις τέσσερις αυτές στάσεις. Συγκεκριµένα παρατηρείται µια ιδιαίτερη
έµφαση του ΠΣ-Ε σε δεξιότητες που επικεντρώνονται στη µελέτη του κειµένου ως
γλωσσικής και νοηµατικής δοµής. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η πρόταση για τα
µαθησιακά αποτελέσµατα της ∆΄ τάξης. Στη συγκεκριµένη τάξη καταγράφονται 61
δεξιότητες για τη µελέτη του κειµένου ως γλωσσικής και νοηµατικής δοµής σε σχέση
µε 8 δεξιότητες που αφορούν το πλαίσιο επικοινωνίας, 5 που αφορούν την αξιολόγηση
και µόλις 2 για δεξιότητες που αφορούν το κείµενο ως κοινωνική πράξη.
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Πίνακας 1: Προσδοκώµενες γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές στα ΠΣ
Κύπρου και Ελλάδας
Προσδοκώµενες δεξιότητες, γνώσεις και στρατηγικές που αφορούν το
κείµενο:
1) και πλαίσιο

2) ως γλωσσική και

3)

το

κείµενο

επικοινωνίας

νοηµατική δοµή

κοινωνική πράξη

ως

4) το κείµενο ως
αντικείµενο
αξιολόγησης

A) ΠΣ Κύπρου
Προδη-

32

40

28

16

38

41

35

19

70

81

63

35

µοτική
Α΄ τάξη
Β΄ - Στ΄
τάξη
Σύνολο
Β)

Παρόµοια

ΠΣ

Eλλά-

διατύπω-

δας

ση

Α-

Παρό-

Α-

Παρό-

Α-

διατύπωσ ποίηση

µοια

πλο-

µοια

πλο-

η

διατύ-

ποίη

διατύ-

ποίη

πωση

ση

Παρόµοια

πλοποίησ

Απλο-

η
Προσχο-

πωση

ση

23

11

2

16

4

5

0

0

0

0

0

0

Α΄ τάξη

11

7

0

33

7

2

1

0

1

0

0

0

Β΄ τάξη

10

5

0

30

9

1

5

0

4

3

0

1

Γ΄ τάξη

3

2

0

41

8

0

4

1

0

3

1

0

∆΄ τάξη

8

1

0

61

4

0

2

0

0

5

1

0

Ε΄ τάξη

9

4

2

22

6

3

10

4

1

6

0

0

Στ΄ τάξη

9

6

2

23

8

2

9

3

1

7

0

2

Σύνολο

73

36

6

226

46

13

31

8

7

24

2

3

λική
ηλικία

Η αντιπαραβολή των δύο ΠΣ αναδεικνύει τον βαθµό αλληλεπίδρασης και το είδος
του διαλόγου µεταξύ των δύο ΠΣ. Σε γενικές γραµµές, οι συντάκτες του ΠΣ-Ε
διαλέγονται µε το πλαίσιο των αρχών και στόχων του ΠΣ-Κ υιοθετώντας δύο
στρατηγικές: α) την παρόµοια, λέξη προς λέξη, διατύπωση και β) τη γλωσσική
απλοποίηση στη δήλωση δεξιοτήτων που καταγράφονται στο ΠΣ-Κ. Η ανάλυση της
κατανοµής των στρατηγικών αυτών κατέδειξε ότι η πρώτη στρατηγική αξιοποιήθηκε
κυρίως για να δηλωθούν στρατηγικές/δεξιότητες ΛΓ, ενώ η γλωσσική απλοποίηση
αφορούσε στόχους ΚΓ. Η διερεύνηση αυτή αναδεικνύει ενδιαφέροντα στοιχεία για
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τον τρόπο µε τον οποίο οι σχέσεις ΛΓ και ΚΓ µπορούν να προσδιοριστούν ή και να
αναπλαισιωθούν σε διαφορετικά συγκείµενα.
Ειδικότερα: Οι δεξιότητες που αφορούν τη σχέση του κειµένου µε το στενό και
ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνίας καταγράφουν τη µεγαλύτερη συχνότητα παρόµοιας
διατύπωσης (>50%, εκτός από την ∆΄ τάξη), ενώ εκείνες που αναφέρονται σε µια
ευρύτερη σύλληψη του πλαισίου, όπως αυτό αποδίδεται µέσα από τον όρο της
κειµενικής κοινότητας, δεν υποδηλώνονται στο ελλαδικό ΠΣ. Ενδεικτικά, στο ΠΣ-Ε η
παρόµοια διατύπωση αξιοποιείται για τη δήλωση δεξιοτήτων που αφορούν, µεταξύ
άλλων, στη συνειδητοποίηση του σκοπού ή των σκοπών της ακρόασης κειµένων,
στην κατανόηση του καταστασιακού περιβάλλοντος για να κατανοηθούν δυσνόητα
σηµεία των κειµένων και στη διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων για το είδος του
κειµένου. Λεπτοµερέστερες αναλύσεις για τις τρεις διαστάσεις ακολουθούν. Η
διάσταση,

λόγω περιορισµών έκτασης, δεν µπορεί να διερευνηθεί στο παρόν

κείµενο.
Πρώτη διάσταση: Κείµενο και πλαίσιο επικοινωνίας
Μια πρώτη γενική καταµέτρηση του εύρους και της πυκνότητας των στόχων που
εντάσσονται κάτω από την πρώτη διάσταση καταδεικνύει ότι τα δυο ΠΣ απηχούν µια
διαφορετική λογική για το πλαίσιο επικοινωνίας. Στο ΠΣ-Ε είναι χαρακτηριστική η
µη αναφορά σε συγκεκριµένες έννοιες που το ΠΣ-Κ χρησιµοποιεί για τη δήλωση του
είδους των πλαισίων που προσδιορίζουν τη γλωσσική χρήση, όπως κειµενική
κοινότητα (discourse community) (Swales, 1990) και πεδίο (Bourdieu, 1993). Η ρητή
αναφορά ή η αποσιώπηση αντίστοιχα συνιστούν ενδείκτη της ευθυγράµµισης των
συντακτών των δύο ΠΣ µε διαφορετικές σχολές σκέψης για το είδος των παραγόντων
που διαµορφώνουν τις γλωσσικές χρήσεις. Ποιοι είναι οι περικειµενικοί αυτοί
παράγοντες και ποιες οι συνεπαγωγές τους για τη γλωσσική διδασκαλία; Τι
υποδηλώνει η χρήση των διαφορετικών όρων;
Με επίκεντρο το κείµενο, στη βιβλιογραφία έχουν διαµορφωθεί ποικίλες
προσεγγίσεις για τη σχέση κειµένου και πλαισίου, από τις στενά κειµενοκεντρικές
(που δίνουν έµφαση στην κειµενική δοµή, αναδεικνύοντας πώς τα στοιχεία ενός
κειµένου διαµορφώνονται από περικειµενικούς παράγοντες όπως είναι το φύλο, η
ηλικία, οι σχέσεις των συνοµιλητών κλπ.) µέχρι τις ευρύτερα κειµενοκεντρικές, που
µέσα από τη δυναµική και πολύπλοκη έννοια της πλαισίωσης, αναδεικνύουν τον
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τρόπο που διαφορετικά πλαίσια επενεργούν και συνδιαµορφώνονται παράλληλα µε
τη διαµόρφωση ενός κειµένου. Η ΚΑΛ αποτελεί κατεξοχήν έκφραση της δεύτερης
οπτικής, µια και επικεντρώνεται στη διαλεκτική σχέση ενός κειµένου µε την κοινωνία
αλλά και µε ποικίλα πλαίσια (βλ. Kostouli, 2005 για την έννοια των ποικίλων
πλαισίων που νοηµατοδοτούν τη γλωσσική χρήση και τις κειµενικές επιλογές). Η
έµφαση επικεντρώνεται στο πώς τα κείµενα µέσα από τις γλωσσικές τους επιλογές
απηχούν και επαναπροσδιορίζουν κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. Λόγους) και
συγκροτούν συγκεκριµένες οπτικές νοηµατοδότησης του κόσµου.
Η ΚΑΛ διαφοροποιείται από την Κοινωνιογλωσσολογία ακριβώς ως προς την πιο
διευρυµένη σύλληψη που προωθεί για την έννοια της πλαισίωσης (contextualization).
Ενώ το πλαίσιο είχε αρχικά οριστεί ως ένα σύνολο παραγόντων που περιβάλλει και
διαµορφώνει µε στατικές περικειµενικές συνάψεις τη γλωσσική χρήση, τώρα πλέον
νοείται ως µια δυναµική διαδικασία που αναδύεται και συγκροτείται µαζί µε το
κείµενο µέσα από τις γλωσσικές επιλογές των υποκειµένων. Το φύλο, λ.χ. δεν
συνιστά πλέον εξωγενή µεταβλητή που προσδιορίζει µε συγκεκριµένους τρόπους τη
γλωσσική χρήση (µε παύσεις, δισταγµούς στη γλώσσα των γυναικών κλπ.) αλλά
κοινωνική πρακτική που συγκροτείται µέσα από διάφορους Λόγους (φεµινιστικούς,
πατριαρχικούς κλπ.) που τα υποκείµενα επιλέγουν στα κείµενά τους. Μέσα από τις
γλωσσικές και σηµειωτικές τους επιλογές τα άτοµα δοµούν συγκεκριµένες
αναπαραστάσεις του φύλου και ως εκ τούτου προτείνουν ή αποδέχονται
συγκεκριµένες έµφυλες ταυτότητες. Η γλώσσα σύµφωνα µε τη λογική αυτή ενέχει
συγκροτησιακό ρόλο, µια και µέσα από τα κείµενα που δοµούν, τα υποκείµενα
δηλώνουν πώς τοποθετούνται απέναντι στα πλαίσια ή ακριβέστερα στους Λόγους που
συνθέτουν τα πλαίσια αυτά. Τα ευρύτερα πλαίσια που προτείνονται, όπως η κειµενική
κοινότητα ή το πεδίο ως τοµείς κοινωνικής δράσης συνιστούν πλέον δοµές πόρων και
ιδεολογιών που προτείνουν ή και προκρίνουν επιλογές, χωρίς να προσδιορίζουν µε
στατικό

τρόπο

τη

γλωσσική

χρήση.

Το

στενό

πλαίσιο

(π.χ.

σχέσεις

συνοµιλητών/τριών) δοµείται µέσα από την ενεργοποίηση υπερκείµενων πλαισίων.
Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, η επικοινωνία µέσα από κείµενα, προφορικά και
γραπτά δε συνιστά παρά συνεχή διαδικασία περικειµενοποίησης ή ακριβέστερα
διαπραγµάτευσης των πλαισίων - µε τη διευρυµένη έννοια - που ο κάθε συνοµιλητής
και η κάθε συνοµιλήτρια αξιοποιεί και προτείνει.
Η διάσταση αυτή συνιστά το κοµβικό σηµείο για τον διαχωρισµό του λειτουργικού
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από τον κριτικό γραµµατισµό. Ο ΛΓ µέσα από την καλλιέργεια της γλωσσικής,
επικοινωνιακής και κειµενικής ικανότητας στηρίζεται και προωθεί µια στενή
σύλληψη της γλώσσας ως πλαισιωµένης δοµής, προσδιορίζοντας τη γλωσσική
µάθηση ως διαδικασία κατάκτησης τυποποιηµένων συµβάσεων µεταξύ γλώσσας και
πλαισίου, χωρίς να αναδεικνύει και να αιτιολογεί αποκλίσεις από τις συµβάσεις. Ο
ΚΓ, αναγνωρίζοντας την πολυδύναµη φύση της γλωσσικής πλαισίωσης και
προτάσσοντας τις επιλογές πόρων που οδηγούν στην υβριδικότητα των κειµενικών
ειδών και την ποικιλία ή διαπλοκή ακόµη και αντιτιθέµενων ιδεολογιών σε ένα
κείµενο, επικεντρώνεται στη διαδικασία της περικειµενοποίησης, το πώς οι εν
δυνάµει Λόγοι για ένα θέµα κωδικοποιούνται από συγκεκριµένα υποκείµενα σε
συγκεκριµένα πεδία µε στόχο να επιτύχουν κάποιες λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό,
η ΚΑΛ και ο ΚΓ αναδεικνύουν την ενεργό δράση των υποκειµένων στο να
διαπλέκουν πόρους για να σχεδιάσουν τα δικά τους νοήµατα, τα οποία µπορεί να
αναδοµούνται και αλλάζουν σε κάθε επόµενη διαδικασία κειµενικής χρήσης.
∆εύτερη διάσταση: Ο συγκροτησιακός και πολυλειτουργικός ρόλος των γλωσσικών
στοιχείων
Στις στρατηγικές/δεξιότητες που τα δύο ΠΣ προτείνουν για τη µελέτη του κειµένου ως
γλωσσικής και νοηµατικής δοµής, η παρόµοια διατύπωση αφορά κυρίως στη
διεύρυνση της γραµµατικής ενηµερότητας των παιδιών, στην κατάκτηση ειδικού
λεξιλογίου σε σχέση µε το θέµα και το κειµενικό είδος, στη χρήση πολυτροπικών
στοιχείων για τη στήριξη των πληροφοριών και στη χρήση λεξιλογίου και
γραµµατικής για να δηλωθεί η εναλλαγή από θέµα σε θέµα. Το ΠΣ-Κ συνδέει τη
διάσταση αυτή µε την τρίτη διάσταση, την κατανόηση του ιδεολογικού χαρακτήρα της
γλώσσας, αναδεικνύοντας και θέτοντας ως αντικείµενο διερεύνησης και ως στόχο για
τη γλωσσική διδασκαλία τις λειτουργίες που οι γλωσσικές και άλλες επιλογές
επιτελούν.
Σύµφωνα µε µια βασική αρχή που διέπει όλες τις κριτικά προσανατολισµένες
προσεγγίσεις, τα γλωσσικά στοιχεία και τα σηµειωτικά µέσα, πέρα από κειµενικές
λειτουργίες (τη δήλωση συνοχής, συνεκτικότητας κλπ.), δοµούν κοινωνικά,
διαπροσωπικά νοήµατα και ιδεολογίες. Έννοιες όπως οικειότητα αλληλεγγύη, φιλία
δεν είναι δεδοµένες αλλά δοµούνται κάθε φορά µέσα από τις αλληλεπιδράσεις και τη
χρήση των γλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω

636

αναφορές που το ΠΣ-Κ κάνει στο συγκροτησιακό ρόλο των γλωσσικών επιλογών.
[οι µαθητές/τριες]- εφαρµόζουν και αξιολογούν επιλογές για τη δόµηση της
ταυτότητας του οµιλητή/ της οµιλήτριας, του τρόπου που παρουσιάζεται (ως
ξεκάθαρη, ασαφής σε κάποια ζητήµατα, συνεργατική, κυριαρχική κλπ.)
- αναγνωρίζουν τον τρόπο που οι συνοµιλητές/τριες χρησιµοποιούν τη συνοµιλιακή
εναλλαγή, τις παύσεις, τον επιτονισµό, τις διακοπές, τις επικαλύψεις για να
δηλώσουν σχέσεις εξουσίας
- κατανοούν και αξιοποιούν τρόπους µε τους οποίους οι συνοµιλητές/τριες δοµούν και
διαπραγµατεύονται τη µεταξύ τους οικειότητα ή απόσταση
- κατανοούν και αξιοποιούν τους µηχανισµούς που συνοµιλητές/τριες χρησιµοποιούν
για να δηλώνουν την αλληλεγγύη µεταξύ τους

Η διαλεκτική αυτή σχέση γλώσσας, παραγλωσσικών στοιχείων και νοηµάτων,
µολονότι κεντρική στο ΠΣ-Κ, αποσιωπάται εντελώς από το ΠΣ-Ε. Η ανάδειξη του
πολυλειτουργικού χαρακτήρα των γλωσσικών επιλογών σε προφορικά και γραπτά
κείµενα [4] , µολονότι κυρίαρχη στο ΠΣ-Κ (63 αναφορές), δεν ενσωµατώνεται στο
ΠΣ-Ε.
Τρίτη διάσταση: Το κείµενο ως κοινωνική πρακτική
Αξιοποιώντας τη διάκριση του Φουκώ σε κείµενα (texts) και Λόγους (discourses), η
τρίτη διάσταση στο ΠΣ-Κ απηχεί τη ευρύτερα αποδεκτή πλέον θέση για το κείµενο ως
ετερογλωσσική δοµή που δοµείται µέσα από ποικίλους Λόγους. Η διάσταση αυτή
απηχεί κατά βάση τη σύµπλευση θέµατος και γλώσσας, αφού το θέµα ή το
περιεχόµενο ενός κειµένου δε νοείται πια ως ένα σύνολο ουδέτερων σηµασιολογικών
µονάδων αλλά ως µια δοµή που διαρθρώνεται από το σύνολο Λόγων που το κάθε
άτοµο επιλέγει να κειµενοποιήσει. Η διάσταση αυτή εισάγει στην κειµενική χρήση τον
ρόλο της ιστορίας και της κοινωνίας και προτάσσει τον ενεργό ρόλο των κοινωνικών
υποκειµένων -µέσα από την έννοια της δηµιουργικότητας- στις γλωσσικές επιλογές.
Η στρατηγική που απηχεί τη σχέση των δύο ΠΣ ως προς την τρίτη διάσταση
ανάλυσης και µελέτης της γλώσσας στο επίπεδο του κειµένου είναι αυτή της
απλοποίησης. Οι γλωσσικές εκφράσεις που επιλέγονται στο ΠΣ-Ε για αναφορά στις
στρατηγικές/δεξιότητες και τα µαθησιακά αποτελέσµατα που απηχούν ‘το κείµενο ως
κοινωνική πράξη’ διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες που χρησιµοποιούνται στο ΠΣ637

Κ. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 9 στρατηγικές/δεξιότητες που
καταγράφονται στο ΠΣ-Ε κάτω από τη διάσταση αυτή στην Στ΄ τάξη, οι 3 είναι
παρόµοιας διατύπωσης µε εκείνες που προτείνονται στο ΠΣ-Κ, ενώ µια µόνο
φαίνεται να συνιστά απλοποίηση αντίστοιχων επιλογών του ΠΣ-Κ. Για παράδειγµα,
το ΠΣ-Ε κάνει λόγο για τον εντοπισµό της οπτικής του συγγραφέα ενός κειµένου και
την αξιοποίηση διακειµενικών συνδέσεων, ενώ η διατύπωση στο ΠΣ-Κ έχει πιο
ξεκάθαρο ιδεολογικό χαρακτήρα, µια και συναρτά την οπτική του συγγραφέα µε τον
τρόπο θέασης του κόσµου και τη συγκρότηση νοηµάτων, ενώ οι διακειµενικές
συνδέσεις αφορούν συνδέσεις µε νοήµατα και οπτικές Λόγων. Συνοπτικά, το ΠΣ-Κ
εντάσσει 63 στόχους στην τρίτη διάσταση για τις δύο πρώτες βαθµίδες, ενώ της ΠΣ-Ε
31, από τους οποίους 17 είναι διαφορετικοί στόχοι. Αρκετοί από τους συναφείς µε τη
διάσταση αυτή στόχους στο ΠΣ-Ε χαρακτηρίζονται από γενικότητα, όπως ο στόχος
«να συµµετέχουν σε διάλογο εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών στο πλαίσιο του
κριτικού γραµµατισµού», χωρίς να γίνεται αναφορά όπως γίνεται στο ΠΣ-Κ στον
τρόπο µε τον οποίο ο διάλογος διαµορφώνει την κουλτούρα τη µαθησιακής
κοινότητας αλλά και την αναστοχαστικότητα των υποκειµένων. Η απλοποίηση αυτή
ενέχει σηµαντικές ιδεολογικές συνυποδηλώσεις, µια και δοµεί µια γλωσσοδιδακτική
προσέγγιση που δε συναρτάται µε τις κεντρικές παραδοχές των ποικίλων κριτικά
προσανατολισµένων κλάδων της βιβλιογραφίας.
Εν κατακλείδι, οι στόχοι του ΠΣ-Ε απηχούν µια αχνή εικόνα της κριτικής διάστασης
της γλώσσας, ενώ στο ΠΣ-Κ οι στόχοι ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα που συνδέουν
γλωσσικές, κειµενικές επιλογές και παραγλωσσικά στοιχεία, όπως η ΚΑΛ προτάσσει,
συναρτούν τη γλώσσα αλλά και τις διαδικασίες ανάγνωσης και γραφής µε ποικίλες
µακροκοινωνικές και µικροκοινωνικές οπτικές, όπως πεδία, σχέσεις εξουσίας,
ταυτότητες - έννοιες που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των στόχων.
4.2. Αναπλαισιώνοντας το Πρόγραµµα Σπουδών: Από τη θεωρία στις
παιδαγωγικές πρακτικές
Όπως έχει καταδειχτεί, τα δυο ΠΣ αποδίδουν µε διαφορετικό τρόπο τις σύγχρονες
εξελίξεις στη γλωσσική επιστήµη. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο οι προτεινόµενοι
από τα δύο ΠΣ στόχοι µπορούν να επιλεγούν και να συνδυαστούν από τα υποκείµενα
για να καθορίσουν µια σειρά παιδαγωγικών πρακτικών αποτυπώνεται µε µεγάλη
σαφήνεια στις παιδαγωγικές προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί µε τους όρους
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«συνοικοδόµηση θεµατικών ενοτήτων» και δόµηση «διδακτικών σεναρίων». Η κάθε
παιδαγωγική πρόταση συνιστά επιλογή συγκεκριµένων στόχων και οργάνωσή τους µε
τρόπο που απηχεί, προτάσσει ή προκρίνει συγκεκριµένες στάσεις απέναντι στον
κόσµο και τη γνώση ως σηµαντικές και υποβαθµίζει άλλες. Εναλλακτικά, τα σενάρια
και οι θεµατικές ενότητες συνιστούν µια πολιτική επιλογή, ένα κείµενο που
αποτυπώνει και καταδεικνύει το πώς οι διαθέσιµοι από το ΠΣ πόροι (στόχοι,
µακροδεξιότητες και επιµέρους δεξιότητες) διαπλέκονται, συγκροτώντας µια δοµή
που διαµορφώνει συγκεκριµένες οπτικές για το τι είναι διδασκαλία και µάθηση και
κατά συνέπεια για το ποιες είναι οι αποδεκτές ταυτότητες εκπαιδευτικών και
µαθητών/τριών.
Αν οι γλωσσικές επιλογές είναι ενδείκτες ιδεολογιών, η διαφοροποίηση στην
χρησιµοποιούµενη ορολογία είναι ενδεικτική. Ο όρος «διδακτικό σενάριο» στο ΠΣ-Ε,
που απηχεί το τελικό προϊόν, αφορά τον ένα πόλο, τον/την εκπαιδευτικό που
σχεδιάζει το µάθηµα, χωρίς να γίνεται σαφές σε ποια σηµεία η δοµή αυτή µπορεί να
ανατραπεί. Ο όρος «συνοικοδόµηση ενότητας» που το ΠΣ-Κ χρησιµοποιεί δεν
εµπλέκει απλώς και τους δυο πόλους – µαθητές/τριες και εκπαιδευτικό – στη
διαδικασία επιλογής και συζήτησης ενός θέµατος, αλλά δίνει έµφαση στη δυναµική
διαδικασία επιλογής και οργάνωσης στόχων και στο βαθµό συµµετοχής όλων των
µελών της σχολικής τάξης στη διαµόρφωση και την ανάπτυξη των διαφόρων
δραστηριοτήτων. Το ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Ποια είναι η υπόρρητη
λογική που διατρέχει και προσδίδει νόηµα στις δύο διδακτικές προτάσεις για την
καλλιέργεια του γραµµατισµού;
Με µια πρώτη περιγραφική ανάλυση της ανάπτυξης µιας ενότητας µπορεί να
εντοπίσει κοινές δραστηριότητες, όπως είναι, λ.χ. η έµφαση σε οµαδοκεντρικές
πρακτικές, η ανάγνωση και η σύγκριση κειµένων, η παραγωγή κειµένων από τα
παιδιά και ο επανασχεδιασµός αυτών, η συλλογική επεξεργασία ή επεξεργασία των
κειµένων σε οµάδες κλπ. Αν και ποικίλες παρατηρήσεις µπορούν να διατυπωθούν για
το τι σηµαίνει ανάγνωση, παραγωγή και κατανόηση κειµένων στα δυο πλαίσια, στο
παρόν κείµενο θα τεθεί ένα πιο γενικό πλαίσιο σύγκρισης. Αξιοποιώντας την έννοια
της µακροδοµής – όρου που η Κειµενογλωσσολογία και η Ανάλυση Λόγου
χρησιµοποιούν για την ανασύνθεση του τρόπου οργάνωσης ενός κειµένου –
µελετούµε το σενάριο ή τη θεµατική ενότητα στη µακροδοµική του διάρθρωση. Η
έννοια της µακροδοµής παρέχει τη συνολική θέαση µιας ενότητας, των επιµέρους
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στόχων της καθώς και του τρόπου που οι στόχοι αυτοί διαπλέκονται για να
προκρίνουν συγκεκριµένα σύµπαντα νοηµάτων.
Το σηµείο εκκίνησης συνιστά έναν σηµαντικό τρόπο σύγκρισης µε στόχο τον
εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών στις δύο παιδαγωγικές προτάσεις. Τα σηµείο
εκκίνησης είναι διαφορετικό. Στο ΠΣ-Ε το σενάριο στρέφεται γύρω από την
υλοποίηση ενός γλωσσικού ή επικοινωνιακού στόχου, επιβεβαιώνοντας την
επικέντρωση του ΠΣ-Ε στην επικοινωνιακή ικανότητα ως µια ικανότητα που είναι
ανεξάρτητη από την υλοποίηση του ΚΓ. Έµφαση εξακολουθεί να δίνεται είτε σε
επιµέρους γλωσσικά στοιχεία (π.χ. εγκλίσεις) τα οποία ωστόσο µελετώνται
αποκοµµένα από τη συλλειτουργία τους µε άλλες σχετικές επιλογές. Το Σχήµα 1
απεικονίζει τη µακροδοµή του διδακτικού σεναρίου, το είδος των προτεινόµενων
δραστηριοτήτων και τον τρόπο συσχέτισής τους.
Σχήµα 1: ΠΣ-Ε. Προτεινόµενο διδακτικό σενάριο για τις τάξεις Ε΄- Στ΄
∆ηµοτικού
Γλωσσικός/επικ. στόχος 1

Γλωσσικός/επικ. στόχος 2

Γλωσσικός/επικ. στόχος 3

Επεξεργασία
προτεινόµενων
κειµένων σχετικών µε
τη χρήση ποδηλάτου

∆ηµοσιογραφική
ανταπόκριση

Φύλλο εργασία 1:
Χάραξη πορείας σε
χάρτη και σύνταξη
σχετικής ανακοίνωσης

Γλωσσικός/επικ. στόχος 4

Γλωσσικός/επικ. στόχος 5

Γλωσσικός/επικ. στόχος 6

Φύλλο εργασία 2:
Προφορική περιγραφή
Πανελλαδικής
Ποδηλατοδροµίας

Φύλλο εργασία 3:
Σχεδιασµός
αφισών

Φύλλο εργασία 4:
Επεξεργασία
κειµένου

Η ανάπτυξη του σεναρίου φαίνεται να απηχεί την ισχύουσα στα γλωσσικά εγχειρίδια
του 2006 λογική, µια και η προτεινόµενη µακροδοµή του σεναρίου απαρτίζεται από
δραστηριότητες που υλοποιούν γλωσσικούς και επικοινωνιακούς στόχους από τα τρία
επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης σε σειριακή ακολουθία, µε τους στόχους από την τρίτη
διάσταση (‘το κείµενο ως κοινωνική πρακτική’) να τίθενται εµβόλιµα και
περιθωριακά. ∆εν είναι σαφές στο υπό διερεύνηση σενάριο τι συνιστά καλλιέργεια
της κριτικής διάστασης της γλώσσας.
Το ΠΣ-Κ προτείνει πιθανά δοµικά σχήµατα µε πολλές και εναλλακτικές διόδους που
οι µαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ακολουθήσουν. Όπως φαίνεται στο
Σχήµα 2, η µακροδοµή του αποτελείται από τρία δοµικά συστατικά: την
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‘ενεργοποίηση γνώσης µαθητών/σύνδεση µε την τοπική κοινότητα’, το ‘αναγνωστικό
σύµπαν’ και το ‘συγγραφικό σύµπαν’. Αν και λόγω περιορισµένης έκτασης η
εµβάθυνση στα δοµικά αυτά συστατικά δεν µπορεί να γίνει στο παρόν κείµενο,
µπορεί ωστόσο να σηµειωθεί ότι το κάθε συστατικό στη θεµατική ενότητα που το
ΠΣ-Κ προτείνει διέπεται από έναν γενικό στόχο µε κριτικό προσανατολισµό, ενώ
ποικίλοι στόχοι λειτουργικού γραµµατισµού διαπλέκονται και οδηγούν στον τελικό
αυτό στόχο. Η µακροδοµή της ενότητας που προτείνεται για το θέµα του ρατσισµού
µπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:
Σχήµα 2: ΠΣ-Κ. Ενδοφορική και εξωφορική διάσταση του ΚΓ

Λόγοι περί Ρατσισµού
∆ηµοσιογραφικό πεδίο

Επιστηµονικό πεδίο

- Κείµενα
- Επικοινωνιακές
διαδικασίες

Ενεργοποίηση γνώσης
παραδοχών παιδιών
∆οµικό σχήµα 1

- Κείµενα
- Επικοινωνιακές
διαδικασίες

Αναγνωστικό σύµπαν
∆οµικό σχήµα 2

Συγγραφικό σύµπαν
∆οµικό σχήµα 3

Σχολική κοινότητα
∆ραστηριότητες λειτουργικού και κριτικού γραµµατισµού

Στο ΠΣ-Κ η ενότητα συνοικοδοµείται γύρω από ένα θέµα ή ερευνητικό ερώτηµα που
τα µέλη της σχολικής κοινότητας επιλέγουν και επιθυµούν να διερευνήσουν. Αν και η
βαθύτερη διερεύνηση του πρώτου δοµικού συστατικού ‘ενεργοποίηση της γνώσης
των µαθητών/τριών/σύνδεση µε την τοπική κοινότητα’ απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση
και κατανόηση του τρόπου που το ΠΣ-Κ αναπλαισιώνει τις σχετικές θέσεις του
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Φρέιρε για το ερευνητικό ερώτηµα, αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η
ενεργοποίηση και η καταγραφή της γνώσης των παιδιών και των πληροφοριών που
συνεισφέρουν στην τάξη από τις τοπικές τους κοινότητες δεν έχει τη µορφή
κατάθεσης µιας σειράς ουδέτερων πληροφοριών. Αντίθετα, αυτή αφορά στον
εντοπισµό και την καταγραφή (για περαιτέρω αξιοποίηση) των στερεοτύπων ή των
αδιαµφισβήτητων θέσεων βάσει των οποίων τα παιδιά λειτουργούν. Η µετάβαση στο
το να αντιµετωπίζει κανείς τις γνώσεις του κριτικά αποτελεί µια βασική µαθησιακή
διαδικασία. Το ΠΣ-Κ προτείνει πώς τα παιδιά σε διάφορα σηµεία της ενότητας ή στο
τέλος της διαδικασίας µπορούν να επανατοποθετούνται και να διερευνούν κριτικά τις
αρχικές τους απόψεις.
Η δόµηση της ενότητας και η διερεύνηση του θέµατος µέσα από το ερευνητικό
ερώτηµα, τη γλωσσική του διατύπωση και την εισαγωγή κειµένων διαπλέκει τη
ενδοφορική µε την εξωφορική στάση της σχολικής κοινότητας. Τα άτοµα
ενεργοποιούν και καταθέτουν τις απόψεις τους, διαλέγονται µε την κοινωνία,
µελετούν το πώς η κοινωνία συνοµιλεί ή συγκρούεται για το υπό διερεύνηση θέµα
και πώς συγκεκριµένες οπτικές και τρόποι διάχυσης ενός Λόγου προκρίνονται µέσα
από κείµενα και τις λεξικογραµµατικές τους ή σηµειωτικές τους επιλογές. Με άλλα
λόγια, η αξιοποίηση κειµένων δεν επιβάλλεται αλλά αναδύεται ως απόρροια της
ανάγκης των παιδιών να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που η σχολική κοινότητα
θέτει. Με τον τρόπο αυτό, τα µέλη της οδηγούνται εκτός των πλαισίων της σχολικής
τάξης (εξωφορική στάση) σε µια κριτική διερεύνηση των αναπαραστάσεων που
προωθούνται σε άλλα πεδία, σε εντοπισµό και κατανόηση της συµφωνίας ή της
διαπλοκής των Λόγων που εµπεριέχουν και αποτυπώνουν τα κείµενα που τα παιδιά
φέρουν στη σχολική κοινότητα. Τα πεδία, στην οπτική αυτή, δε νοούνται ως
οµοιογενείς και ήρεµες συναθροίσεις αλλά ως κοινότητες ατόµων, όπου σχέσεις
εξουσίας

µπορεί

να

δηµιουργούν

αντιτιθέµενα

νοήµατα.

Ο

όρος,

λ.χ.

δηµοσιογραφικός λόγος δεν παραπέµπει σε οµοιογένεια επιλογών. Το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στο πώς σε µια εφηµερίδα οι αρθογράφοι µιλούν για ένα θέµα, π.χ. τη
µετανάστευση. Τι Λόγους (ρατσιστικούς, αντιρατσιστικούς, µεικτούς) ενεργοποιούν
και πώς διαρθρώνουν αυτούς στα κείµενά τους µέσα από γλωσσικές και ευρύτερες
σηµειωτικές επιλογές;
Το συγγραφικό σύµπαν εµπεριέχει ποικίλες τροχιές που σχετίζονται µε την παραγωγή
και την αναθεώρηση των κειµένων που τα ίδια τα παιδιά παράγουν. Κατά βάση, µέσα
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από τις διαδικασίες αυτές τα παιδιά κατανοούν την ανάγκη τοποθέτησής τους
απέναντι στα κείµενα και τις οπτικές των συγγραφέων και την ανάγκη χρήσης της
γλώσσας για την ανάδυση της δικής τους φωνής (µε την µπαχτινιανή έννοια του
όρου).
4.3. Η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών µέσα από την έννοια του αναστοχασµού
Όπως έχει ήδη τονιστεί, βασικός στόχος στο ΠΣ-Κ είναι η ενδυνάµωση των
εκπαιδευτικών. Το ΠΣ-Κ µέσα από τη σύνδεση της εξωφορικής µε την ενδοφορική
διάσταση των πρακτικών της κοινότητας παρέχει εργαλεία στους/στις εκπαιδευτικούς
ώστε να διαµορφώσουν νέες ταυτότητες. Σε αντίθεση µε τον/την εκπαιδευτικό που
νοείται ως υλοποιητής/τρια ενός διδακτικού προγράµµατος προδιαγεγραµµένου ως
προς όλα του τα σηµεία, το ΠΣ-Κ ενδιαφέρεται για τη διαµόρφωση εκπαιδευτικών
που, προχωρώντας πέρα από την απλή υλοποίηση δραστηριοτήτων, οδηγούνται και
στην κατανόηση της φύσης της κουλτούρας που συνδηµιουργούν µε τους µαθητές και
τις µαθήτριές τους. Τα µέλη της σχολικής κοινότητας δε διερευνούν απλώς τη
διαπάλη Λόγων και τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται σε πεδία εκτός της
σχολικής τάξης (εξωφορική διάσταση του ΚΓ) αλλά και τις αντίστοιχες διαδικασίες
µέσα στη σχολική τάξη και οι οποίες µπορεί να οδηγούν στην προβολή κάποιων
φωνών και οπτικών ως σηµαντικών ή/και στην υποβάθµιση άλλων (ενδοφορική
διάσταση) – έννοιες που τα ίδια τα µέλη συγκροτούν αλλά µπορούν και να
αποδοµήσουν.

Η

ενδυνάµωση

των

εκπαιδευτικών

συναρτάται

µε

την

αναστοχαστικότητα, την κατάκτηση εργαλείων για την ανάγνωση και κριτική
κατανόηση της πολιτικής διάστασης της κουλτούρας που οικοδοµείται σε µια
κοινότητα αλλά και µε την ανάληψη δράσης για την αποδόµηση της εξουσιαστικής
φύσης των νοηµάτων που µαθητές/τριες και εκπαιδευτικός συνοικοδοµούν.
5. Συµπεράσµατα
Το παρόν κείµενο ανέλαβε, µέσα από τη µελέτη των ΠΣ που έχουν εκπονηθεί σε δύο
πλαίσια, την Ελλάδα και την Κύπρο, να θίξει ζητήµατα τόσο µεθοδολογικά, που
αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να διερευνήσουµε την αλλαγή του
παραδείγµατος

γλωσσικής

διδασκαλίας

σε

µια

χώρα,

όσο

και

θέµατα

γλωσσοδιδακτικά, που αφορούν στην κατανόηση των διαδικασιών µέσω των οποίων
δηµιουργούνται τοπικές εκφάνσεις ή αναπλαισιώσεις ευρύτερα χρησιµοποιούµενων
παιδαγωγικών όρων και πρακτικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε βάση την έννοια του
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κειµενικού δικτύου που προτάθηκε, η παρούσα µελέτη συνιστά ένα κείµενο διευκρινιστικό των θέσεων και των προτεινόµενων από το ΠΣ-Κ πρακτικών – που
µπορεί να προστεθεί στο δίκτυο που διαµορφώνεται από το 2010 στο κυπριακό
εκπαιδευτικό πλαίσιο και σταδιακά εµπλουτίζεται µε στόχο την κατανόηση του νέου
ΠΣ.
Ως προς τη φύση της γλωσσικής εκπαίδευσης. Η ανάλυση κατέδειξε ότι το ΠΣ-Ε και
το ΠΣ-Κ δίνουν έµφαση στον λειτουργικό και τον κριτικό γραµµατισµό, αντίστοιχα,
µε το ΠΣ-Κ ωστόσο να προσδιορίζει τον λειτουργικό γραµµατισµό ως µέσο επίτευξης
του κριτικού. Τι συνέπειες έχει ωστόσο µια τέτοια διαφοροποίηση στη φύση της
µαθησιακής διδασκαλίας; Τι είδους µαθητές/τριες διαµορφώνει η επικέντρωση στο
λειτουργικό γραµµατισµό και ποιες ταυτότητες προωθεί η έµφαση στην καλλιέργεια
του κριτικού γραµµατισµού;
Τα δύο ΠΣ καλούνται να αντιµετωπίσουν και να διδάξουν γλωσσικές δεξιότητες και
επικοινωνιακές στρατηγικές σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
ποικιλότητας και ετερογλωσσίας. Αν µέσω της παγκοσµιοποίησης και της
διαπερατότητας των πλαισίων γίνεται λόγος για ροές (flows) πληροφοριών
(Pennycook, 2007) και µηχανισµούς αναπλαισίωσης νοηµάτων καθώς αυτά
µεταφέρονται και πιθανότατα µεταβάλλονται από το ένα πεδίο στο άλλο, η γλωσσική
πράξη δεν µπορεί να παραµένει στο επίπεδο της διδασκαλίας αναλλοίωτων
κειµενικών δοµών. Σε µια εποχή κατά την οποία τα κείµενα εν λειτουργία είναι
υβριδικά και η επικοινωνία απαιτεί την πλοήγηση των ατόµων σε νέες κοινότητες (οι
οποίες µε τη σειρά τους καθιστούν αναγκαία τη χρήση στρατηγικών για τη δόµηση
και διαπραγµάτευση ποικίλων ταυτοτήτων και σχέσεων µε πολλούς αποδέκτες
αποµακρυσµένους στο χώρο και χρόνο από τον οµιλητή), η περιχαράκωση του
ενδιαφέροντος σε τυποποιηµένες δοµές και ‘καθαρά’ κειµενικά είδη παραπέµπουν
αφενός σε απλές αναγνώσεις της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή και
αποδυναµώνουν αφετέρου την επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών/τριών. Όπως
αναδείχτηκε, µε το να µην αξιοποιεί κεντρικές παραδοχές της ΚΑΛ, το ΠΣ-Ε
φαίνεται να προωθεί αχνές αποτυπώσεις του τι συνιστά κριτική σκέψη.
Αντίθετα, η γλωσσική διδασκαλία στο ΠΣ της Κύπρου, αποδίδοντας στη γλώσσα
ρόλο συγκροτησιακό, και επαναπροσδιορίζοντας το γλωσσικό µάθηµα ως µάθηµα
πολιτισµού, παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις µαθητές/τριες εργαλεία
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για να κατανοήσουν τόσο τη λειτουργία της γλώσσας ως συστήµατος όσο και τη
χρήση αυτής, δηλαδή το πώς αξιοποιούνται οι γλωσσικοί και σηµειωτικοί πόροι από
τα κοινωνικά υποκείµενα σε ποικίλα κοινωνικά πεδία ή κειµενικές κοινότητες για τη
δόµηση συγκεκριµένων νοηµάτων, ή ακόµη και για την αποδοχή κάποιων από αυτά
ως ουδέτερων και φυσιολογικών.
Μέσα από τις διαδικασίες που εισάγει (όπως αυτές της περικειµενοποίησης και του
αναστοχασµού), το ΠΣ-Κ διευρύνει τον ΚΓ πέρα από µια καθαρά κειµενική
διαδικασία που αφορά στην κατανόηση των σαφών ή υπόρρητων νοηµάτων των
κειµένων. Ο ΚΓ ορίζεται ως συνεχής αναστοχαστική διαδικασία που απαιτεί
κατανόηση της πολιτικής διάστασης της µαθησιακής κουλτούρας που διαµορφώνεται
στις σχολικές τάξεις. Το θεµατικό σύµπαν που οικοδοµείται µέσα από αναγνωστικές
και συγγραφικές πρακτικές είναι µια κοινωνική πραγµατικότητα στην οποία µπορεί
να συνυπάρχουν ποικίλες φωνές – οι φωνές των παιδιών, του σχολείου, οι φωνές που
οι ίδιοι οι µαθητές και οι µαθήτριες εισάγουν από την ευρύτερη κοινωνία αλλά και
την τοπική τους κοινότητα. Στόχος είναι ο/η εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να
αναστοχάζεται πώς αυτό το δίκτυο των πρακτικών µπορεί να λειτουργεί έτσι ώστε να
κυριαρχούν κάποιες φορές συγκεκριµένες φωνές ή να υποβαθµίζονται άλλες, να
προωθούνται ανισότητες και να µην ενθαρρύνεται η ισότιµη πρόσβαση όλων των
παιδιών στη γνώση. Στόχος είναι από τη στιγµή που αυτό θα επισηµανθεί ο/η
εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αναδιοργανώσει τις πρακτικές του/της και να
λάβει µέτρα για την αποσόβηση των στοιχείων εκείνων που παρεµποδίζουν την
ισότιµη πρόσβαση των παιδιών στη σχολική γνώση.
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Σηµειώσεις
[1] Το εν λόγω πρόγραµµα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην Κύπρο
συνιστά πρώτη εκδοχή. Στόχος της επιτροπής των ακαδηµαϊκών ήταν, µε βάση τα
στοιχεία που θα ανέκυπταν από την πιλοτική του εφαρµογή, να διαµορφωθεί η τελική
εκδοχή.
[2] Η υπό µελέτη θεµατική ενότητα αποτελεί τµήµα τριών θεµατικών ενοτήτων (για
την Α-Β δηµοτικού, την Γ-∆ και Ε-Στ δηµοτικού) που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της
Συλλογής Πολυτροπικού Υλικού, ενός διδακτικού πόρου που δηµιουργήθηκε από
τους ακαδηµαϊκούς και τη συνεργασία λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Κύπρου, µε στόχο να διευκολύνει, σε µια πρώτη φάση εφαρµογής του ΠΣ-Κ,
εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες στην ανεύρεση κειµένων. Τα κείµενα αυτά
επρόκειτο να λειτουργήσουν σε συνδυασµό µε αντίστοιχο υλικό στην Τράπεζα
Υλικού, µια συνεχώς διευρυνόµενη ηλεκτρονική βάση κειµένων. Η συγκεκριµένη
θεµατική

ενότητα

βρίσκεται

στη

διεύθυνση:

http://www.eled.auth.gr/personnel/kostouli.html,Web page: www.tkostouli.gr
[3] Το ΠΣ-Κ εξειδικεύει τον γενικό στόχο για ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο
σχολείο στη γλωσσική εκπαίδευση. Οι γενικότερες θέσεις για το σχολείο που το ΠΣΚ δέχεται µπορούν συνοπτικά να αναφερθούν ως εξής: Το δηµοκρατικό σχολείο
αναφέρεται στο χτίσιµο ενός σχολείου που, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες,
διευρύνει την έννοια του σχολικού γραµµατισµού, διασφαλίζει την ισότητα
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συµµετοχής των µαθητών/τριών σε ευκαιρίες µάθησης µε τρόπους που αξιοποιούν τη
δηµιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών, σέβεται τις µητρικές γλώσσες και τις
µητρικές γλωσσικές ποικιλίες των παιδιών και αξιοποιεί δηµιουργικά τον γλωσσικό
τους πλούτο. Το ανθρώπινο σχολείο είναι ένα σχολείο που σέβεται την παιδική
ηλικία, που αξιοποιεί και διευρύνει µε ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο τα βιώµατα και
τις εµπειρίες των παιδιών, εισάγοντας παράλληλα πρακτικές που οδηγούν σταδιακά
σε κοινωνικές αλλαγές. Είναι αντικείµενο άλλης έρευνας η εµβάθυνση στις έννοιες
αυτές και στον τρόπο που συσχετίζονται µε τον ΚΓ.
[4] Ο τρόπος που τα δύο ΠΣ ορίζουν την έννοια του προφορικού και γραπτού
κειµένου και το πώς αξιοποιούν τους νέους όρους που εισάγουν δεν µπορεί να γίνει
στα πλαίσια του παρόντος κειµένου.
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Μεγαλώνοντας κριτικά µέσα σε χρώµατα κι αρώµατα

Βασίλειος Κωτούλας, Γεωργία Παλαπέλα, Ευαγγελία Παπαδοπούλου
2η

Περιφέρεια

∆ηµοτικής

Εκπαίδευσης

Καρδίτσας

-

∆ηµοτικό

Σχολείο

Καρδιτσοµαγούλας

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να φέρουµε τα παιδιά του σχολείου µας σε επαφή
µε την καλλιέργεια της γης, οδηγώντας τους παράλληλα σε κριτικές θεωρήσεις που
σχετίζονται µε τις επιλογές τους για το µέλλον τόσο το προσωπικό όσο και της
κοινότητάς τους. ∆ηµιουργήσαµε σχολικό κήπο σε ένα κοµµάτι της σχολικής αυλής
αναπτύσσοντας ενέργειες που αποκατέστησαν την επαφή των παιδιών µε το χώµα και
την καλλιέργειά του. Καλλιεργήσαµε την αίσθηση της αυτονοµίας µέσα από τη
διαδικασία παραγωγής κινούµενοι συλλογικά και καλλιεργώντας γνωστικές δεξιότητες.
Οι µαθητές και οι µαθήτριες των τριών µεγάλων τάξεων καλλιέργησαν συστηµατικά
αρωµατικά φυτά σε χώρο 85 τ.µ.. Η απόφαση για το είδος της καλλιέργειας πάρθηκε
συλλογικά. Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην επιλογή ήταν η διάρκεια ζωής τους
(πολυετή) που δίνει τη δυνατότητα για συνέχεια, ο χρόνος που αναπτύσσεται η
καλλιέργεια και η αντοχή τους. Τα παιδιά κάθε τµήµατος υιοθέτησαν ένα µέρος του
κήπου και εκεί ανέπτυξαν τις ενέργειές τους. Όλες οι ενέργειες καταγράφηκαν ώστε να
δηµιουργηθεί το ηµερολόγιο της καλλιέργειας. Στο κλείσιµο της σχολικής χρονιάς
καλέσαµε τους γονείς του σχολείου και οι µαθητές µας τους ενηµέρωσαν για όλες τις
εργασίες

που

πραγµατοποιήθηκαν.

Η

αξιολόγηση

της

δράσης

µας

που

πραγµατοποιήθηκε µε βάση συνεντεύξεις και κείµενα των παιδιών καθώς επίσης και το
ηµερολόγιο που τηρήθηκε, έδειξαν πως τόσο τα παιδιά όσο και τα ενήλικα µέλη της
τοπικής κοινότητας αγκάλιασαν το εγχείρηµά µας, πως γεφυρώθηκαν οι διαφορές
µεταξύ της κουλτούρας του σχολείου και της κουλτούρας των οικογενειών των παιδιών
και πως οι µαθητές µας αντιµετωπίζουν την πραγµατικότητα µε κριτική µατιά.

Λέξεις κλειδιά: δηµοτικό σχολείο, σχολικός κήπος, διδακτική παρέµβαση, ισχυρός
πολιτικός ρόλος, Freire, ενεργός πολίτης
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Πλαίσιο αναφοράς – Το πρόβληµα
Η δηµιουργία σχολικού κήπου δεν αποτελεί µια νέα πρόταση για την παιδαγωγική. Αν
και στη χώρα µας ο σχολικός κήπος νοµοθετήθηκε στα 1929 (Παναγιωτίδου, 2013)
προτάσεις έχουν κατατεθεί από µεγάλους παιδαγωγούς όπως ο Kerschensteiner και ο
Dewey (Dewey, XX) από τις αρχές του 1900 (Subramaniam, 2002). Οι διδακτικές
αρχές µάλιστα της εµπλοκής των παιδιών στη δηµιουργία του σχολικού κήπου είναι
ως σήµερα επίκαιρες, κατατίθενται µάλιστα προτάσεις υιοθέτησής τους σε διάφορα
µαθησιακά περιβάλλοντα (Mandl, Gruber, Renkl, 1996). Τα τελευταία χρόνια στη
χώρα µας αναπτύσσονται προσπάθειες υποστήριξης της δηµιουργίας σχολικών κήπων
(δράση του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικαίων http://blogs.sch.gr/kpepertoul/ ) έχουν
κατατεθεί µάλιστα προτάσεις για τη διδακτική του εκµετάλλευση (ενδεικτικά
αναφέρουµε Παναγιωτίδου, 2013, Σωτηροπούλου, 2013).
Το δηµοτικό σχολείο που αναπτύχθηκε η δράση που αφορά η παρούσα µελέτη,
βρίσκεται στην Καρδιτσοµαγούλα µια περιοχή που θεωρείται προάστιο της πόλης της
Καρδίτσας. Οι µαθητές / µαθήτριές µας προέρχονται κατά βάση από αγροτικές
οικογένειες η οικονοµία των οποίων στηρίζεται στη συστηµατική και εντατική
καλλιέργεια της γης κατά βάση µε βαµβάκι και µε δηµητριακά. Αν και οι
περισσότεροι / ες κατοικούν σε µονοκατοικίες µε άνετους εξωτερικούς χώρους όπου
υπάρχει και κήπος, δεν είναι εξοικειωµένοι /ες µε το χώµα και τις χρήσεις του κυρίως
από την πλευρά της καλλιέργειας ως ποιότητα ζωής. Οι θεωρήσεις και αντιλήψεις
τους συνδυάζουν την καλλιέργεια της γης µε θεωρήσεις οικονοµικής ανάπτυξης και
άκρατης εκµετάλλευσης, που προφανώς απέκτησαν κάτω από την άµεση επίδραση
του οικογενειακού τους αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Σε συζητήσεις µε τους µαθητές / τις µαθήτριές µας, καταγράψαµε την επιθυµία τους
να µεγαλώσουν, να ζήσουν στην περιοχή και να ασχολούνται µε την καλλιέργεια της
γης. Αν και δεν τις/τους αρέσει – σύµφωνα πάντα µε τις δηλώσεις τους – να είναι
εγκλωβισµένοι σε συγκεκριµένες καλλιέργειες, υποστηρίζουν πως δεν έχουν τη
δυνατότητα επιλογής. Αυτό ακούνε από τους γονείς τους και τον περίγυρό τους, ό,τι
δηλαδή δεν µπορούν να καλλιεργούν διαφορετικά από ό,τι ζητά η αγορά. Έτσι,
ουσιαστικά µαθαίνουν να µην εκφράζουν την άποψή τους για τη διαµόρφωση µιας
πραγµατικότητας που τους περιγράφουν οι άλλοι. Υιοθετούν δηλαδή πολιτικούς
ρόλους ανίσχυρους, ρόλους που επιβάλλονται χωρίς να υπολογίζονται οι απόψεις και
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οι θέσεις των υλοποιητών τους που οδηγούν στην εµπέδωση της παθητικής ανάληψης
ρόλων από το άτοµο χωρίς αυτό να αντιδρά.
Στην τοπική κοινότητα καταγράφουµε επίσης ατοµικισµό και απουσία συνεργασίας.
Οι αγρότες επικοινωνούν κατά βάση αφού έχει δροµολογηθεί η καλλιεργητική
υλοποίηση των αποφάσεών τους, δε συζητούν µεταξύ τους, δεν οργανώνονται
προκειµένου να καλλιεργήσουν κάτι νέο. Πρέπει βέβαια να τονιστεί πως η φύση της
καλλιεργητικής δραστηριότητας είναι τέτοια που απαιτεί αποφάσεις που δεσµεύουν
τον καλλιεργητή για µια περίοδο τουλάχιστον (η περίοδος σποράς είναι συγκεκριµένη
και η απόφαση που θα ληφθεί δεν µπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω). Με δεδοµένο
πως η οικονοµία της οικογένειας εξαρτάται από αυτή τη δραστηριότητα, γίνεται
σαφές πως οι αποφάσεις παίρνονται πιεστικά και κατά βάση υπαγορεύονται από τις
απαιτήσεις της αγοράς. Χρεώνονται προκειµένου να εξοπλιστούν µε µηχανήµατα για
να καλλιεργήσουν τη γη τους ενώ θα µπορούσαν να συνεργαστούν µε κάποιον άλλο
αγρότη για να κάνουν τις εργασίες που πρέπει. Εντατικοποιούν την καλλιέργειά τους
και επιδιώκουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση από αυτή χωρίς να νοιάζονται για το
ευρύτερο περιβάλλον. Η τακτική του ατοµικισµού έχει εµπεδωθεί στην κοινότητα και
πιστεύουµε πως υποβαθµίζει ακόµη περισσότερο τον πολιτικό ρόλο των µελών της.
Αυτές οι διαπιστώσεις αποτέλεσαν για µας πρόκληση και ταυτόχρονα στόχο, να
βοηθήσουµε τους µαθητές µας να αντιληφθούν κριτικά και να συµβάλλουν στην
τροποποίηση αυτών των στερεότυπων. Επιδίωξή µας ήταν η καλλιέργεια της γης να
συναντήσει τα ενδιαφέροντά τους και να συνδυαστεί µε τη βελτίωση των συνθηκών
της ζωής τους αναλαµβάνοντας ενεργούς πολιτικά ρόλους όπως είναι η ανάπτυξη
συλλογικότητας, η συνεργασία, η καταγραφή, η συζήτηση, ο αναστοχασµός των
ενεργειών και η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων αντιµετώπισης των
ασθενειών των φυτών. Υποστηρίζουµε πως η καλλιέργεια της γης θα συνδυαστεί µε
την καλλιέργεια του εαυτού τους, η ανάπτυξη και προστασία των αρωµατικών φυτών
µε την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η συγκοµιδή των καρπών µε την
ανταποδοτική προσφορά τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, η αξιοποίηση
των ιδιοτήτων των βοτάνων µε την αξιοποίηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης
υπόστασης που σέβεται πρώτα και πάνω απ’ όλα τον εαυτό της και κατ’ επέκταση το
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω της.
Οι µαθητές / µαθήτριες του σχολείου µας έδειξαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση
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αυτής της πρότασης, µάλιστα το θεωρούσαν κάτι σχετικά εύκολο που δεν απαιτεί
ιδιαίτερη προσπάθεια από τους ίδιους.
Μεθοδολογία
Η µελέτη µας αφορά έρευνα δράσης (McNiff, Lomax και Whitehead, 1996) που
αναπτύχθηκε στη σχολική µας µονάδα µε απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων της
και σε συνεργασία µε το Σχολικό της Σύµβουλο. Στηρίχτηκε σε εισήγηση
εκπαιδευτικού που ανέδειξε το θέµα τεκµηριώνοντάς το µε αναφορές σε στοιχεία που
αντλήθηκαν από την παρατήρηση και τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τα
παιδιά. Η παρέµβαση αποσκοπούσε στην επαφή των παιδιών µε την καλλιέργεια της
γης και µέσω αυτής, α) στην προσέγγιση των χαρακτηριστικών του κυρίαρχου
επαγγέλµατος των ενηλίκων µελών της κοινότητας, β) στη γεφύρωση του χάσµατος
των γνώσεων και της κουλτούρας που καλλιεργείται στο σχολείο µέσω του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών µε τις γνώσεις και την κουλτούρα των
αγροτικών οικογενειών, γ) στην ανάπτυξη κριτικής και ενεργού στάσης απέναντι σε
όσα συµβαίνουν στην καθηµερινότητα των παιδιών και δ) στην καλλιέργεια
φιλοσοφίας αποδοχής και συνεργασίας µε όλους, δηλαδή πολιτικών συµπεριφορών.
Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της υφιστάµενης κοινωνικής κατάστασης στοχεύσαµε
στη «βελτίωση της ποιότητας της δράσης µέσα σε αυτήν» (Elliott, 1991: 69).
Στο ερώτηµα αν το σχολείο ή η κοινωνία µπορεί να φέρει την κοινωνική αλλαγή,
υποστηρίζουµε πως το σχολείο µπορεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα
ενεργοποιήσουν µια διαδικασία αλλαγής. Η ανάληψη ενεργών και ισχυρών πολιτικών
ρόλων θα χαρακτηρίζουν αυτές τις συνθήκες. Καλυπτόµαστε απόλυτα από την άποψη
του Ken Jones (1983) σύµφωνα µε την οποία «∆εν είναι αδύνατον να ενθαρρύνουµε
µια εκπαίδευση που αντιστέκεται στη συνεχή πίεση της προετοιµασίας των µαθητών για
(λιγότερο ισχυρούς) πολιτικούς ρόλους και η οποία στην πορεία µπορεί να γίνει
ερέθισµα για κριτική στο όποιο σύστηµα έχει τέτοιες απαιτήσεις» (σ.12). Ισχυρός
πολιτικός ρόλος θεωρείται κατά τεκµήριο αυτός που µπορεί να οδηγήσει στη λήψη
αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, που επηρεάζει την πολιτική που ακολουθείται σε
ένα θέµα. Θεωρούµε ωστόσο, πως είναι εφικτό να στηρίξουµε την υιοθέτηση
πρακτικών από το άτοµο στην κατεύθυνση ανατροπής της υποβάθµισης των όρων
διαβίωσής του. Ως τέτοιες, θεωρούµε, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη α)
συλλογικοτήτων σεβόµενοι όλους και µη αποκλείοντας οποιοδήποτε, β) φιλοσοφίας
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αλληλοβοήθειας και κοινής επιδίωξης του στόχου, γ) υποστήριξης επικοινωνίας και
ισότιµων συνεργατικών πρακτικών, δ) υιοθέτησης πρακτικών καλλιέργειας της γης µε
όρους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, ε) επιθυµίας µετάδοσης και σε άλλα
άτοµα έξω από την οµάδα υλοποίησης και στ) ενεργοποίησης για την ανατροπή της
ανεπιθύµητης κατάστασης. Η καλλιέργεια των παραπάνω συµπεριφορών και η
επεξεργασία θεωρήσεων στο πλαίσιο εφαρµογής µάλιστα του επίσηµου Αναλυτικού
Προγράµµατος µπορεί να πάρει το χαρακτήρα ερεθίσµατος άσκησης κριτικής στις
συνθήκες του όποιου συστήµατος έχει την απαίτηση να καλλιεργήσει λιγότερο
ισχυρούς πολιτικούς ρόλους.
Η διεκδίκηση των νέων συνθηκών απαιτεί ενέργειες που µόνο κάτω από ορισµένες
συνθήκες εξελίσσονται σε αγώνες, µε σκοπό να µπει ένα τέλος στις ίδιες τις σχέσεις
κυριαρχίας. Σύµφωνα µε τον Apple (1982), µπορεί να θεωρείται κοινός τόπος η
ύπαρξη του δίπτυχου εξουσία – αντίσταση, ωστόσο οι µορφές αντίστασης αποκτούν
πολιτικό χαρακτήρα µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις. Καθώς απευθυνόµαστε σε
παιδιά, προσδιορίσαµε πως πρέπει να εξασφαλίσουµε τα ακόλουθα προκειµένου να
δηµιουργήσουµε συνθήκες πολιτικού χαρακτήρα: α) η κατανόηση του θέµατος που
µας απασχολεί –µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ύπαρξη προσωπικών εµπειριών,
β) η συλλογικότητα –επιδιώχθηκε στη λογική της κοινής επεξεργασίας και των
κοινών αποφάσεων, γ) η περιθωριοποίηση ατόµων που µπορεί να έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά από τα κυρίαρχα της οµάδας δεν ήταν αποδεκτή και δ) οι δράσεις
είχαν την προοπτική της ενεργού προσωπικής εµπλοκής µε στόχο την ανατροπή της
ανεπιθύµητης κατάστασης.
Προκειµένου να υλοποιήσουµε όλα τα παραπάνω συναντώντας ταυτόχρονα τις
επιθυµίες και τις ανάγκες των µαθητών µας, αποφασίσαµε να καλλιεργήσουµε στην
αυλή του σχολείου αρωµατικά και θεραπευτικά βότανα. Η επιλογή των φυτών αυτών
έγινε γιατί είναι πολυετή και ανθεκτικά, δίνουν τη δυνατότητα συγκοµιδής, µπορούν
να στηρίξουν µελλοντικά διαδικασία τυποποίησής τους και η καλλιέργειά τους δεν
απαιτεί φυτοφάρµακα. Οι χρήσεις τους είναι ευρύτατες και η ιστορία τους πλούσια,
έτσι δίνεται η δυνατότητα να προσεγγιστούν διδακτικά σε διαθεµατικό πλαίσιο.
Οι µαθητές και µαθήτριές µας ενεπλάκησαν ενεργά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
των ενεργειών δηµιουργίας και φροντίδας του κήπου και τη συστηµατική καταγραφή
τους

ώστε να αποτελέσει

ένα εγχειρίδιο
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καλλιεργητικής

δραστηριότητας.

Συνεργάστηκαν µεταξύ τους ισότιµα. Αποδέχτηκαν τους συµµαθητές τους µε την
«κληρονοµιά» τους. Έµαθαν να αποδέχονται τη διαφορετική άποψη και να συζητούν.
Αναζήτησαν πληροφορίες για τα φυτά που καλλιεργήθηκαν, τις συστηµατοποίησαν,
τις ανέλυσαν προκειµένου να οδηγηθούν σε συµπεράσµατα και τις παρουσίασαν στην
ολοµέλεια. Επικοινώνησαν µε ενήλικα µέλη της κοινότητάς τους, ενηµερώθηκαν για
τις ενέργειες που πρέπει να αναπτύξουν και την υπάρχουσα καλλιεργητική
τεχνολογία.
Σε καµιά περίπτωση οι µαθητές και οι µαθήτριές µας δεν αντιµετωπίστηκαν ως
παθητικοί δέκτες. Η φιλοσοφία της διδασκαλίας µας στηρίχτηκε στις θέσεις του Paulo
Freire (1977). Οι «κληρονοµιές» των µαθητών / τριών µας αντιµετωπίστηκαν µε
σεβασµό, ο εκπαιδευτικός ήταν συνοδοιπόρος τους και όχι η αυθεντία που απαιτούσε
την απόλυτη αποδοχή. Οι ρόλοι των εκπαιδευτικών και των µαθητών/τριών στη
διαδικασία ήταν απόλυτα σεβαστοί από όλες/όλους. Κινηθήκαµε προς την ανατροπή
του διδακτικού σχήµατος ο/η εκπαιδευτικός µεταδίδει – ο/η µαθητής/τρια αφοµοιώνει
που παρακάµπτει τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτισµικές διαµεσολαβήσεις. Καµιά
εµπειρία δεν αντιµετωπίστηκε ως ουδέτερη κατασκευή και µε έµφαση υποστηρίχθηκε
η ενεργός εµπλοκή και διαµόρφωση άποψης µε βάση το κοινωνικοπολιτισµικό
περιβάλλον κάθε παιδιού. Οι µαθητές δεν αντιµετωπίστηκαν σαν δοχεία που πρέπει
να γεµίσουν αλλά υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού συνεργάστηκαν,
κατέγραψαν προβληµατισµούς, ερεύνησαν, σύγκριναν, διαµόρφωσαν και διατύπωσαν
απόψεις για θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων, εκπαιδευτικός – εκ των
συγγραφέων της µελέτης – ανέλαβε να καταθέσει την τεχνογνωσία της στο θέµα της
δηµιουργίας του κήπου και να συντονίσει τις ενέργειες που θα αναπτυχθούν.
Ορίστηκε χρόνος ώστε κάθε εβδοµάδα να αναπτύσσεται συνεργασία των
εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών που θα αποτιµά την πορεία των εργασιών και θα
προγραµµατίζει τις παραπέρα ενέργειες.
Οι µαθήτριες και οι µαθητές ενεπλάκησαν στη διαδικασία µετά από εισήγηση των
εκπαιδευτικών τους, γρήγορα ενθουσιάστηκαν και ανέλαβαν ενεργούς ρόλους στη
διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί έδιναν τις κατευθύνσεις, προγραµµάτιζαν και
συντόνιζαν τις ενέργειες που αναπτύχθηκαν. Συµµετείχαν στις συνελεύσεις των
τµηµάτων τους, έπαιρναν το λόγο και ψήφιζαν όπως και οι µαθητές τους.
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Όλες οι ενέργειες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης καταγράφονταν από τις
µαθήτριες και τους µαθητές ως ηµερολόγιο. Τα κείµενα διαβάζονταν στην ολοµέλεια
προκειµένου να διευκρινιστούν θέµατα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια
συνελεύσεων. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης για την αξιολόγηση της δράσης µας εκτός
από τις συνεντεύξεις που είχαµε µε τις µαθήτριες και τους µαθητές που ενεπλάκησαν
και τους γονείς των παιδιών.
Το ηµερολόγιο της δράσης
Σύµφωνα µε τα ηµερολόγια που συµπληρώθηκαν, από τα παιδιά που πήραν µέρος
στην εφαρµογή της δράσης, τα στάδια – φάσεις που καταγράφηκαν, έχουν ως εξής:
1η φάση (16/1/2014):
«Επιλογή του χώρου στον οποίο θα γίνει η καλλιέργεια των βοτάνων»
Στην αρχή του ηµερολογιακού έτους, αποφασίσαµε να καλλιεργήσουµε αρωµατικά
φυτά σε χώρο του σχολείου. Οι µαθητές µε την καθοδήγηση των δασκάλων τους
αναζήτησαν τους χώρους για την υλοποίηση της δηµιουργίας ενός βοτανόκηπου. Οι
απόψεις πολλές και διαφορετικές, συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και µέσα από µια
διαδικασία συνεχών συζητήσεων µαθητές και δάσκαλοι επέλεξαν τελικά το χώρο.
Τα αρωµατικά µας φυτά θα πρέπει να τα βλέπουµε συνέχεια, στο διάλειµµα όταν παίζουµε, ή
από τα παράθυρα της τάξης, θα πρέπει να τα βλέπουν ακόµα και οι γονείς όταν έρχονται να
µας πάρουν από το σχολείο … Θα πρέπει ακόµα να έχουν αρκετό ήλιο για την καλύτερη
ανάπτυξή τους, το έδαφος να είναι µαλακό και ξεκούραστο, να µην έχει πολλές πέτρες και να
υπάρχει εκεί κοντά και νερό για να τα ποτίζουµε (…) (από το ηµερολόγιο καταγραφής των
µαθητών της ∆΄ ∆ηµοτικού, 2014).

Ο κήπος µας τελικά σχεδιάστηκε για

το

µπροστινό µέρος του προαύλιου του

σχολείου, έχει συνολική έκταση 85 τ.µ., είναι σε πρώτη θέα, για να µπορούν να τον
επιβλέπουν οι µαθητές /τριες αλλά και για να οµορφύνει τη ζωή µας µε τα χρώµατα
και τα αρώµατά του. Το χώµα διαθέτει όλα τα στοιχεία που επεσήµαναν οι µαθητές
/τριες, υπάρχει άπλετο ηλιακό φώς ενώ η µη ύπαρξη βρύσης εκεί κοντά λύθηκε
άµεσα µε τη δηµιουργία µιας νέας προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρδευση του
χώρου. Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι ενώ στην αρχή οι εκπαιδευτικοί είχαµε
προτείνει να προστατέψουµε το χώρο µε προστατευτικά κάγκελα, οι µαθητές
αποφάσισαν ότι θα είναι υπεύθυνοι για την προστασία των αρωµατικών φυτών τόσο
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κατά τις ώρες παραµονής τους στο σχολείο όσο και κατά τις απογευµατινές ώρες που
επισκέπτονται για παιχνίδι το σχολείο. Πρέπει να σηµειώσουµε πως δεν είχαµε καµιά
καταστροφή!
2η φάση: (10-11-12/2/2014):
«Κατάλληλη προετοιµασία του εδάφους για το επικείµενο φύτεµα των βοτάνων»
Στα µέσα Φεβρουαρίου, άρχισαν οι προετοιµασίες για το φύτεµα των αρωµατικών
φυτών. Για την ολοκλήρωση των εργασιών προετοιµασίας και διαµόρφωσης του
εδάφους ζητήθηκε οι συνδροµή των γονέων των µαθητών /τριών µας. Όλα όσα είχαµε
επισηµάνει στην προηγούµενη φάση, καταβάλλεται προσπάθεια να διασφαλιστούν σε
ικανοποιητικό βαθµό. Το µεράκι και η δυναµική των µαθητών /τριών δείχνουν τη
διάθεσή τους για τον κήπο.
Ο µπαµπάς του Χρήστου έφερε τη φρέζα για να σκάψει και να αφρατέψει το χώµα του
κήπου. Έβρισκε όµως πολλές µικρές πέτρες τις οποίες έπρεπε να αποµακρύνουµε από τον
κήπο για να είναι έτοιµος για το φύτεµα. Ακόµα µε το όργωµα, βγήκαν στην επιφάνεια
πολλές ρίζες από αγριόχορτα, τα οποία αποµακρύναµε µε τα χέρια µας ώστε να µην
ξαναζωντανέψουν και πνίξουν τα βότανά µας … Τελικά χρειάζεται πολύ δουλειά, τρεις µέρες
τώρα κουραστήκαµε… έχουµε και τα µαθήµατα (…) ( από το ηµερολόγιο των µαθητών της
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 2014).

Η προετοιµασία του εδάφους ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η µελέτη της διαδικασίας
του φυτέµατος των αρωµατικών φυτών. Με τη συνδροµή των δασκάλων τους τα
παιδιά ανέτρεξαν τόσο στο διαδίκτυο όσα και σε βιβλία που δανείστηκαν από τη
βιβλιοθήκη του σχολείου, για να πάρουν πληροφορίες για τα είδη των φυτών που θα
φύτευαν. Σ’ αυτό το σηµείο, αντιπροσωπεία µαθητών /τριών από τις δυο τάξεις
επισκέφτηκαν γεωπονικό κατάστηµα της περιοχής προκειµένου να προµηθευτούν τα
κατάλληλα εργαλεία. Προµηθευτήκαµε φτυάρια, σκαλιστήρια και ποτιστήρια.
3η φάση: (19 – 20 - 21/2/2014):
«Η ώρα του φυτέµατος και του εµπλουτισµού του κήπου µε τα µικρά αρωµατικά φυτά»
Στα τέλη του Φεβρουαρίου και για χρονικό διάστηµα τριών ηµερών, οι µαθητές /
µαθήτριες ασχολήθηκαν µε τη µεταφύτευση των αρωµατικών φυτών που επιλέχτηκαν
στο τέλος της προηγούµενης φάσης. Χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων,
οριοθέτησαν χωροταξικά το κοµµάτι του κήπου που τους άνηκε και κάτω από την
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καθοδήγηση των δασκάλων τους ανέπτυξαν τις εργασίες τους.
Με τα φτυάρια και τα σκαλιστήρια στα χέρια, σκάβαµε µικρές ή µεγαλύτερες λακουβίτσες,
βάζαµε µέσα µε µεγάλη προσοχή το φυτό, το σκεπάζαµε µαλακά µε το αφράτο χώµα και στη
συνέχεια το ποτίζαµε µε το ποτιστήρι µας… Στη συνέχεια περνούσαµε στο φύτεµα του
δεύτερου φυτού που βρίσκονταν ακριβώς πίσω από το προηγούµενο, προσέχοντας να
κρατούµε µια σταθερή απόσταση του ενός από το άλλο … όταν τελειώσαµε ο κήπος µας
έµοιαζε σαν ένα ωραίο χαλί µε όµορφα παραλληλόγραµµα µοτί, σαν ένα κέντηµα …
Επιτέλους τα είχαµε καταφέρει!!! … Τελικά όλα ήταν πανέµορφα (…) (Από τα ηµερολόγια
και των δύο τάξεων, 2014).

Μεγάλη ποικιλία µικρών αρωµατικών φυτών µεταφυτεύτηκαν στον κήπο µας από τα
παιδιά που ανέλαβαν και τη φροντίδα για την ανάπτυξή τους. Φύτεψαν βασιλικό,
µέντα, δίκταµο, µελισσόχορτο, θυµάρι, δεντρολίβανο, ρίγανη, δάφνη, φασκόµηλο,
τανάτσετο, αρώνια, δύσµο, εχινάκια, βότανα για τα οποία θα µάθαιναν αρκετά
πράγµατα µεταφέροντας αυτή τη γνώση στον περίγυρό τους σαν µια νέα στάση ζωής,
µια νέα προοπτική ανάπτυξης. Τα µικρά αρωµατικά φυτά που αξιοποιήθηκαν για τη
µεταφύτευση στο σχολικό µας κήπο προέρχονταν τόσο από τις ίδιες τις οικογένειες
των µαθητών, όσο και από την εκπαιδευτικό που καθοδηγούσε τις ενέργειές µας.
4η φάση: (1- 30/3/2014):
«Συστηµατική φροντίδα και περιποίηση των µικρών φυτών»
Για το επόµενο χρονικό διάστηµα ενός µηνός περίπου, τα παιδιά ασχολήθηκαν
συστηµατικά µε τη φροντίδα των αρωµατικών φυτών. Πότιζαν, σκάλιζαν,
ξεχορτάριαζαν και όπου χρειαζόταν µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών επενέβαιναν
πιο συστηµατικά, διαλέγοντας λύσεις βιολογικά αποδεκτές για να αντιµετωπίσουν
ασθένειες όπως η µελίγκρα ή το κιτρίνισµα των φύλλων.
Παράλληλα ασχολήθηκαν, µέσα στην τάξη, µε την εξεύρεση και συλλογή
πληροφοριών για τον τρόπο καλλιέργειας, τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες
των βοτάνων που καλλιεργούσαν, ιδιότητες που βοηθούν τον άνθρωπο να κάνει τη
ζωή του καλύτερη. Κύρια πηγή πληροφοριών αποτέλεσε το διαδίκτυο, τα βιβλία
βοτανολογίας αλλά και οι γνώσεις της εκπαιδευτικού.
Σήµερα τοποθετήσαµε ταµπέλες µε τα ονόµατα των φυτών στα ανάλογα αυλάκια του
κήπου… Όλοι οι µαθητές έτρεξαν να τα διαβάσουν και συνεχώς µας ρωτούσαν για να µάθουν
περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά … Τα φυτά µας είχαν πλέον όνοµα … ήταν τα παιδιά

658

µας, οι φίλοι µας, η συντροφιά µας (…) (από το ηµερολόγιο της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 2014).

Ολοκληρώνοντας τη φάση αυτή τα παιδιά είδαν τους κόπους τους να ανταµείβονται,
είδαν τα φυτά να µεγαλώνουν και να δίνουν τα φύλλα, τους καρπούς, τα άνθη τους.
Οι µαθητές /τριες υπεύθυνοι /ες για την εξέλιξη αυτών των φυτών, σέβονται την
ανάπτυξή τους, εντάσσουν τη φροντίδα τους στις καθηµερινές τους ενέργειες, σαν
υπεύθυνοι /ες και ενεργοί πολίτες. Η συνέπεια και η υπευθυνότητά τους µας έδειξαν
πως οι ενέργειές µας ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
5η φάση: (2-3-4/4/2014):
«Εφαρµογή και στήριξη µε κατάλληλη τεχνογνωσία»
Στις παραµονές των διακοπών του Πάσχα, οι µαθητές /ριες άρχισαν να ανησυχούν για
την τύχη των φυτών τους, όσα αυτά θα λείπουν από το σχολείο. Στη συνέλευση
αποφασίστηκε να επισκεφτούν το γεωπονικό κατάστηµα της περιοχής και να
συζητήσουν για µια πιο αποτελεσµατική λύση κυρίως για το πότισµα των φυτών, µια
και η θερµοκρασία έχει ανεβεί και χρειάζονται πιο συχνά πότισµα. Η ανταπόκριση
του γεωπόνου ήταν άµεση.
Σήµερα ήρθε στο σχολείο ο κ. ∆ηµήτρης, από το γεωπονικό κατάστηµα, µας εξήγησε για το
αυτόµατο πότισµα και πόσο καλό θα κάνει στα φυτά µας … Ακόµα µας παρουσίασε τον
τρόπο που πρέπει να τοποθετήσουµε τα λάστιχα του ποτίσµατος … Τον βοηθήσαµε κι εµείς
τοποθετώντας στις τρύπες τα ειδικά εξαρτήµατα για το πότισµα µε σταγόνες … Στο
δενδρολίβανο, που δεν θέλει πολύ υγρασία, ρυθµίσαµε τη σταγόνα σε χαµηλό επίπεδο για να
µην πέφτει µεγάλη ποσότητα νερού (...) (από το ηµερολόγιο των µαθητών της ∆΄ ∆ηµοτικού,
2014).

Οι µαθητές ανακουφίστηκαν µε την ολοκλήρωση των εργασιών του αυτόµατου
ποτίσµατος και προγραµµάτισαν το χρονοδιάγραµµα των ποτισµάτων για το χρονικό
διάστηµα που θα έλειπαν από το σχολείο. Όταν µετά το τέλος των διακοπών
επιστρέψαµε, διαπιστώσαµε ότι ο κήπος είχε γίνει ιδιαιτέρα όµορφος, καταπράσινος,
ανθισµένος, προσθέτοντας µια διαφορετική εικόνα στο σχολείο µας και τη ζωή µας.
6η φάση: (1- 15/6/2014):
«Αρώµατα και χρώµατα που κάνουν τη ζωή µας οµορφότερη και καλύτερη»
Στο χρονικό διάστηµα, µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, στους χώρους του
σχολείου, µέσα και έξω, γίνονται συζητήσεις για τις θεραπευτικές ιδιότητες των
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αρωµατικών φυτών, συζητήσεις για τις µεθόδους αποξήρανσης, για τον τρόπο
παραγωγής ελαίων και αρωµάτων, για τη σηµασία που αυτά έχουν για τη ζωή και την
υγεία των ανθρώπων. Λέξεις όπως: βοτανοσυνταγές, βοτανόλαδα, βοτανοροφήµατα
κυριαρχούν στη ζωή των µαθητών, οι οποίοι αναζητούν τρόπους και µεθόδους για την
παρασκευή τους.
Το φασκόµηλο άνθισε, έβγαλε µικρά µωβ άνθη, τα οποία θα µαζέψουµε, θα τα αποξεράνουµε
σ’ ένα σκιερό µέρος, θα τα βάλουµε µέσα σε γυάλινα βαζάκια … για να τα βράζουµε µε νερό,
κάνοντας ροφήµατα που µας ξεδιψούν και µας ηρεµούν … Το θυµάρι και ο δυόσµος
ψήλωσαν και δυνάµωσαν … µαζέψαµε φύλλα για να τα αποξηράνουµε για το χειµώνα ή για
να βάλουµε ωµά στο φαγητό µας … Ήδη τα αρώµατα και οι µυρωδιές τους µας
εντυπωσίασαν και αρχίσαµε να σκεφτόµαστε πόσο νόστιµο και µυρωδάτο θα γίνει το φαγητό
µας (…) (από το ηµερολόγιο των µαθητών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, 2014).

Στο τέλος αυτής της φάσης, που συµπίπτει µε τη λήξη των µαθηµάτων του σχολικού
έτους, προτάθηκε και αναζητήθηκαν εθελοντές µαθητές και µαθήτριες που θα
αναλάβουν τη φροντίδα του βοτανόκηπου κατά το διάστηµα των καλοκαιριών
διακοπών. ∆ιαπιστώσαµε προσφορά από µεγάλο αριθµό µαθητών και µαθητριών, η
οποία αποδεικνύει τη µεγάλη σηµασία που δίνουν οι µαθητές /τριες στη συνέχεια της
ύπαρξης του κήπου που δηµιούργησαν. Εστιάζουν αποκλειστικά στα φυτά που
υιοθέτησαν και αναλαµβάνουν προσωπικά την προστασία τους και κατά το διάστηµα
του καλοκαιριού.
Αξιολόγηση της δράσης
Σκοπός της προσπάθειάς µας ήταν να ενεργοποιήσουµε τους µαθητές και τις
µαθήτριές µας απέναντι σε ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά της καθηµερινότητάς τους,
να δηµιουργήσουµε συνθήκες πλησιάσµατος του σχολείου µε την τοπική κοινωνία
και των παιδιών µε τους γονείς τους, µέσα από τη δηµιουργία ενός βοτανόκηπου.
Εµείς, ως εκπαιδευτικοί, θα τροποποιούσαµε το ρόλο µας και θα πλησιάζαµε τους
µαθητές / τις µαθήτριες και την τοπική κοινότητα µε διάθεση σεβασµού και
συνεργασίας.
∆ιαπιστώσαµε αλλαγή στη στάση των µαθητών / µαθητριών µας απέναντι στα
ενδιαφέροντά τους για την καλλιέργεια της γης. Στο ξεκίνηµα του προγράµµατος, οι
θεωρήσεις τους χαρακτηρίζονταν από στερεότυπα για την καλλιέργεια της γης που
αντανακλούσαν κυρίως θεωρήσεις οικονοµικής ανάπτυξης που εκφράζεται από την
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άκρατη εκµετάλλευση, τη διαρκή αύξηση της παραγωγής µε όποιο κόστος, που δεν
λάµβανε καθόλου υπόψη την οµαλή ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων που
ασχολούνταν µ’ αυτή. Αδιαφορούσαν για τις επιπτώσεις ασύδοτης χρήσης
φυτοφαρµάκων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία τους. Αδιαφορούσαν ή δεν
είχαν καµιά ενηµέρωση για καλλιέργειες διαφορετικές από µία ή δύο που έτυχε να
έχουν ακούσει και που απέφεραν οικονοµικό όφελος.
∆εν υποστηρίζουµε πως καταφέραµε σε ένα εξάµηνο να τροποποιήσουµε τις
αντιλήψεις και τις στάσεις των παιδιών απέναντι στην καλλιέργεια της γης, ωστόσο,
δηµιουργήσαµε τις συνθήκες ώστε να δούνε µε διαφορετική µατιά την κατάσταση της
οικογένειας και της κοινότητας στην οποία ζουν, πιο βαθιά, κάτω από την
επιφανειακή της όψη. Με την έννοια αυτή που θέτει και ο Shor (1992: 129), η
παρέµβασή µας δεν περιορίζεται στην επαφή µε τη φύση, δεν είναι απλά µια
βιωµατική δράση που οµορφαίνει το σχολικό περιβάλλον, είναι διδασκαλία για
κριτική σκέψη και στάση. Οι µαθητές /τριές µας έγιναν πρεσβευτές και άγγελοι του
µηνύµατος της δράσης µας στην τοπική κοινότητα. Συζήτησαν µε τους γονείς τους
αλλά και µε άλλα ενήλικα µέλη της κοινότητάς τους θέµατα που σχετίζονται µε τον
κήπο και τις ενέργειές τους. Ενεργοποιήθηκαν και ενεργοποίησαν και άλλα µέλη της
τοπικής κοινότητας, που µε χαρά προσέφεραν χρόνο, γνώσεις και εργαλεία για να
γίνει πιο όµορφος ο κήπος µας. Πρέπει να τονίσουµε πως οι ενήλικοι αγρότες έγιναν
εξαιρετικοί δάσκαλοι όταν στάθηκαν δίπλα στα παιδιά στο χώρο του σχολείου!
Οι µαθητές /τριές µας εκφράστηκαν µε ιδιαίτερα θετικά λόγια για το εγχείρηµα του
κήπου. Από τάξη σε τάξη διακρίνουµε διαφορετικές τοποθετήσεις που σχετίζονται µε
την κουλτούρα του εκπαιδευτικού και τη δυναµική που αναπτύχθηκε στο τµήµα. Στα
κείµενά τους κατέγραψαν τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατά τους. Από τη χαρά και
το θαυµασµό για το έργο, που κατέθεσαν οι µαθητές / µαθήτριες της τετάρτης τάξης
(«Όταν βλέπω τον κήπο χαίροµαι γιατί τον φροντίζουµε και αισθάνοµαι πολύ ωραία
που το κάναµε αυτό», «Αυτός ο κήπος είναι το στολίδι του σχολείου µας», «Νιώθω
υπερήφανος και αγαπώ πολύ αυτό τον κήπο») περάσαµε στη χρηστικότητα και τις
επαγγελµατικές ευκαιρίες των απόψεων των µαθητών / µαθητριών της πέµπτης τάξης
(«Θα ήθελα να φτιάξω ένα µεγάλο κήπο… όπως στο δηµοτικό…», «Το πιο σηµαντικό
από όλα όµως είναι ότι θα έχω εµπειρία µε τον κήπο, κάτι που µπορεί να µε βοηθήσει
να βρω δουλειά», «Θα κάνω οικογένεια θα συνεχίσω να καλλιεργώ βότανα στον κήπο
µου… θα µαγειρεύω µε τα βιολογικά φυτά µου… θα τα βάζω σε µικρά βαζάκια για να
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φροντίζω τη δική µου υγεία αλλά και της οικογένειάς µου», «Εννοείται πως θα µάθω
και στη µητέρα µου να φυτεύει αρωµατικά βότανα») και στις πραγµατικές θεωρήσεις
των µαθητών / µαθητριών της έκτης τάξης για την καθηµερινότητά τους στο σχολείο
και στη ζωή («Πιστεύω πως ο κήπος έγινε για να ενωθούνε τα παιδιά µε τη φύση… για
να µάθουν πως είναι ικανοί και για άλλα πράγµατα», «Φυτεύοντας, ποτίζοντας,
σκαλίζοντας ήταν το πιο όµορφο, το πιο ωραίο µάθηµα», «Κάποιοι έλεγαν πως όταν
βγαίναµε έξω χάναµε µάθηµα, αυτό όµως ήταν λάθος γιατί όταν βγαίναµε έξω, κάναµε
δυο πράγµατα ταυτοχρόνως, το πρώτο ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου και το
δεύτερο, µαθαίναµε καινούρια πράγµατα, διασκεδάζαµε, δεν ήµαστε κλεισµένοι µέσα
στην τάξη…», «Θα πρέπει να µη ρίχνουµε λιπάσµατα γιατί αυτά πάνε στα υπόγεια νερά
και έχουµε µόλυνση»).
Η ωριµότητα και η διαφορά στη σκέψη βλέπουµε πως ακολουθεί την πορεία από την
εστίαση στα εξωτερικά αποτελέσµατα όπως η βελτίωση της εικόνας του σχολείου
που έδειξαν τα µικρότερα παιδιά, στα χαρακτηριστικά της ζωής και της
πραγµατικότητας που έδειξαν τα µεγαλύτερα. Αντίστοιχες απόψεις καταγράψαµε και
στις ανοιχτές συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα τµήµατα. Τα παιδιά των
µεγαλύτερων τάξεων έθεσαν ερωτήµατα για τις δυνατότητες που έχει ένας γεωργός
να διαφοροποιηθεί από την παραγωγή των προϊόντων που ζητά η αγορά και η
συζήτηση οδηγήθηκε στην τυποποίηση και διάθεση της παραγωγής. Η ιδέα να
επιχειρήσουµε τις παραπάνω ενέργειες στο σχολείο έγινε δεκτή από όλους και θα
αναπτυχθεί την επόµενη σχολική χρονιά.
Η σύνδεση της διδασκαλίας µε την καλλιέργεια και τυποποίηση ήταν ένα άλλο θέµα
που κατατέθηκε στις τελικές συζητήσεις. Οι µαθητές και µαθήτριές µας εκδήλωσαν
την επιθυµία να περιλαµβάνονται τέτοιες βιωµατικές δράσεις στο εβδοµαδιαίο τους
πρόγραµµα, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό χαρακτηριστικά επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο. Η πρότασή τους είναι σε
συµφωνία µε προτάσεις για το σχολείο εργασίας που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν
και που σήµερα θα χαρακτηρίζονταν εξαιρετικά επίκαιρες. Πιστεύουµε πως θα έχει
ενδιαφέρον η σύγκριση των απόψεών τους µε απόψεις παιδιών που δεν έχουν
εµπλακεί σε τέτοιες δράσεις και που δεν έχουν εµπειρίες γεωργικής καλλιέργειας.
Τα ενήλικα µέλη της τοπικής κοινότητας – αγρότες κατά κύριο λόγο – ένιωσαν
ικανοποίηση που το σχολείο δίδαξε αντικείµενα σχετικά µε το επάγγελµά τους, πως οι
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γνώσεις τους έχουν αξία. Η εκπαιδευτική καθηµερινότητα των παιδιών στο σχολείο
ήρθε πιο κοντά στην επαγγελµατική καθηµερινότητα της τοπικής κοινότητας και της
έδωσε χαρακτηριστικά που τη βελτίωσαν. Η διαδικασία καταγραφής από τα παιδιά
των ενεργειών που έγινε ως ηµερολόγιο, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των
ενεργειών σε µια καλλιέργεια και λειτουργεί ως οδηγός για µελλοντικές εφαρµογές. Η
πρακτική αυτή που εφαρµόστηκε από τους µαθητές / τις µαθήτριες έδειξε στους
ενήλικες αγρότες τη χρησιµότητά της ώστε στις µελλοντικές εφαρµογές να
αποφεύγονται τα σφάλµατα.
Η άποψη των γονέων για το εγχείρηµα του σχολικού κήπου ήταν θετική. Μας
ενίσχυσαν όπου τους χρειαστήκαµε, συζήτησαν µε τα παιδιά τους µε ισότιµους όρους
και έγιναν πολύ καλοί δάσκαλοι όταν ανέλαβαν αυτό το ρόλο. Συµµετείχαν στις
εκδηλώσεις παρουσίασης των ενεργειών µας και µας ενίσχυσαν µε ιδιαίτερα θερµό
χειροκρότηµα και θετικές κρίσεις.
Στο εκπαιδευτικό κοµµάτι πρέπει να αναφέρουµε πως η υλοποίηση του κήπου
χρειάζεται χρόνο που δεν µπορεί να βρεθεί παρά από άλλα µαθήµατα. Απαιτείται
ευελιξία ώστε όταν διατίθεται χρόνος από κάποιο µάθηµα να αναπληρώνεται
βρίσκοντας τις ανάλογες διαθεµατικές συνδέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να το καλύψει. Μπορεί να φαίνεται πως χάνεται µάθηµα, ωστόσο οι
ώρες που διατίθενται στον κήπο και στη συνέλευση λειτουργούν ανταποδοτικά καθώς
οι µαθητές γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι αναλαµβάνοντας ρόλους, µαθαίνουν να
σέβονται πρόσωπα και διαδικασίες και ανακαλύπτουν τη λειτουργία της δύναµης της
φύσης. Τα παιδιά συµµετέχουν στα µαθήµατα µε µεγαλύτερη ωριµότητα και διάθεση
καθώς νιώθουν πως το σχολείο τους/τις σέβεται.
Ο κήπος µε τα αρωµατικά φυτά και βότανα αποτέλεσε για όλους µας µια ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα πρόκληση. Τα παιδιά τον νιώθουν σαν το µεγάλο τους έργο, τον
σχεδίασαν, τον δηµιούργησαν, τον ανέπτυξαν και τον συνέδεσαν µε την
καθηµερινότητά τους. Τον προστάτεψαν και παρά το γεγονός πως βρίσκεται στο χώρο
που παίζουν δε σηµειώθηκε καµιά καταστροφή. Παράλληλα έθεσαν τις βάσεις για
την επόµενη χρονιά, όπου εκτός από την καλλιέργεια θα αναπτύξουµε και τον τρόπο
συλλογής και αποξήρανσης των αρωµατικών φυτών, την τυποποίησή τους καθώς και
τη διάθεσή τους.
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Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη: Το παιδαγωγικό αξίωµα του
Μίλτου

Κουντουρά

και

οι

παιδαγωγικές

και

καλλιτεχνικές

διαστάσεις του στην αγωγή και παιδεία των παιδιών και νέων
σήµερα

Αντώνης Λενακάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Στέλιος Τσιπούρας
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Το µελέτηµα διερευνά τις θεωρητικές προϋποθέσεις και το εφαρµοσµένο έργο του
εµπνευσµένου παιδαγωγού και συγγραφέα Μίλτου Κουντουρά και εστιάζεται στο
παιδαγωγικό/χειραφετικό αξίωµά του για την Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη.
Η ιδέα για µια Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη είναι για τον εµπνευστή της «η αιώνια
ανάταση προς έκφραση της ανθρώπινης ψυχικής και υλικής δυναµικότητας», αφού η
Τέχνη είναι ανάγκη της ζωής αναπόφευκτη ·είναι αιώνια ανάταση, δράση, αιώνια
δηµιουργία αλλά και απόλαυση αυτής της δηµιουργικής ανάτασης. Οι ιδέες και οι
πράξεις του σηµαντικού δασκάλου Κουντουρά για τη σπουδαιότητα όλων των µορφών
καλλιτεχνικής έκφρασης (θέατρο, µουσική, εικαστικά, λογοτεχνία) στην εκπαίδευση
παραµένουν επίκαιρες, καθιστώντας τον ίδιο µια από τις πιο σηµαντικές
προσωπικότητες της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος θεωρούσε την Τέχνη - και
ιδιαιτέρως το θέατρο ως σηµείο συνάντησης όλων των Τεχνών - «ένα πραγµατικό
µαγνητικό πεδίο και τόπο συγκινήσεων για κάθε άνθρωπο». Τόσο οι απόψεις του για τη
σπουδαιότητα της Τέχνης όσο και οι συναφείς µεθοδολογικές και διδακτικές
επισηµάνσεις που συνοδεύουν τα βαθυστόχαστα θεωρητικά κείµενά του, συνιστούν ένα
στέρεο και επίκαιρο εκπαιδευτικό µοντέλο σύγχρονης διδακτικής (όχι µόνο της Τέχνης).
Προϋπόθεση κάθε επιτυχηµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης (ειδικότερα: µέσω Τέχνης
και στην Τέχνη) είναι, σύµφωνα µε τον Κουντουρά, η παροχή της απόλυτης ελευθερίας -
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ως του µοναδικού προσοδοφόρου πεδίου άσκησης της αρετής - και το φυσικό ξύπνηµα
του ενδιαφέροντος σε κάθε µαθήτρια και σε κάθε µαθητή, ενώ ύψιστος στόχος της
αγωγής

οφείλει

να

είναι

η

χειραφέτηση

του

ατόµου.

Κατευθυντικοί

και

µονοαισθητηριακοί διδακτικοί χειρισµοί δηµιουργούν «ετεροκίνητα, άβουλα και
δουλόφρονα νευρόσπαστα». Ο Κουντουράς σχεδιάζει και κάνει πράξη το Σχολείο
∆ηµιουργίας, στο οποίο κυριαρχούν η αυτόβουλη δράση, σωµατική και πνευµατική,
αλλά και η έκφραση και καλλιέργεια των δηµιουργικών δυνάµεων, προς όφελος
πρωτίστως του ίδιου του ατόµου και έµµεσα του κοινωνικού συνόλου.
Το µεθοδολογικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας αφορά έρευνα αφενός στις πηγές ειδικά σε εκείνα τα έργα του Κουντουρά που δεν έχουν δει ακόµη το φως της
δηµοσιότητας - αφετέρου στη σύγχρονη βιβλιογραφία για τη ∆ιδακτική της Τέχνης. Η
ίδια εισήγηση αναδεικνύει την επικαιρότητα των απόψεων και του σύνολου έργου του
πρωτοπόρου µελετητή, συγγραφέα και δασκάλου Μίλτου Κουντουρά, όχι µόνο στην
εκπαίδευση στην Τέχνη και διά µέσου της Τέχνης αλλά και ευρύτερα σε µια χειραφετική
εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών και νέων σήµερα.

Λέξεις κλειδιά: Μίλτος Κουντουράς, Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη, ∆ιδακτική
Τεχνών, Σχολείο ∆ηµιουργίας, ∆ηµιουργικότητα, Χειραφέτηση

Εισαγωγικά
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο των Τεχνών στην εκπαίδευση και της
καλλιτεχνικής παιδείας διαχρονικά, το θεωρητικό και εφαρµοσµένο έργο του Μίλτου
Κουντουρά αποτελεί σταθµό στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Η
συµβολή του στην εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών αλλά και στην επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών έχει κατά καιρούς αναδειχτεί και συζητηθεί από πολλούς
ερευνητές και φορείς εκπαίδευσης καταξιώνοντάς τον ως έναν από τους
σηµαντικότερους παιδαγωγούς στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης.
Το παρόν µελέτηµα εστιάζει στο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό έργο του Μίλτου
Κουντουρά και αναδεικνύει µέσω πρωτογενών πηγών από το προσωπικό του
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αρχείο107 το παιδαγωγικό του αξίωµα για την Αγωγή προς την ιδέα της δηµιουργούσας
Τέχνης.
Θεωρητικές προϋποθέσεις του παιδαγωγικού αξιώµατος
Η Αγωγή προς την ιδέα της δηµιουργούσας Τέχνης ήταν πρωτίστως καρπός της
καλλιτεχνικής φύσης του ίδιου του Κουντουρά και αποτέλεσµα της δηµιουργικής
σύνθεσης των σπουδών του, της αρχής του Πινδάρου γέννοιο οίος έσσι µαθών και του
περιεχοµένου που προσέδιδε ο Κουντουράς στις έννοιες «σχολείο», «ζωή»,
«εργασία», «Τέχνη» και «µόρφωση».
Σπουδές
Από τη µελέτη µας αποδεικνύεται ότι η παιδαγωγική σκέψη του Μίλτου Κουντουρά
επηρεάζεται από τα προοδευτικά, κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά, ψυχοπαιδαγωγικά και
ευρύτερα επιστηµονικά ρεύµατα των αρχών του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών του στη Γερµανία ευτύχησε να έχει ως καθηγητές σηµαντικές
προσωπικότητες, οι οποίες υπήρξαν από τους βασικούς εισηγητές της Νέας Αγωγής
(Kerschensteiner, Spranger, Fischer κ.ά). Ο ίδιος ήρθε ακόµη σε επαφή µε αρκετούς
από τους πρωτεργάτες του κινήµατος της νεολαίας και τους ιδρυτές των
Landerziehungesheime

(Εξοχικά

Εκπαιδευτήρια),

συγχρωτίστηκε

µε

τους

ριζοσπάστες µεταρρυθµιστές του Αµβούργου (Karsen, Kawerau, Östreich κ.ά) και
παρακολούθησε τους θεµελιωτές της µορφολογικής ψυχολογίας Köhler και
Wertheimer. Γνώρισε εκ του σύνεγγυς το σύστηµα της Μ. Montessori και του B. Otto.
Ενηµερώθηκε για τα ρωσικά σχέδια εκπαίδευσης, το Daltonplan, τα εκπαιδευτικά
συστήµατα των Claparède, Decroly και Dewey. Ήταν θιασώτης της κίνησης της
καλλιτεχνικής αγωγής, του ροµαντικού κινήµατος και γνώστης των καινοτόµων
παιδαγωγικών προσεγγίσεων της εποχής του. Συγχρόνως παρακολουθούσε τα
πορίσµατα της ψυχαναλυτικής ψυχολογίας και της βιολογίας.
107 Οι παραποµπές που δίνονται στο εξής και αφορούν το πρωτογενές υλικό που
δανειστήκαµε, ταξινοµήσαµε και αριθµήσαµε στο πλαίσιο άλλης µελέτης µας (βλ.
Τσιπούρας, 2001) δίνονται µε την εξής µορφή: Φάκελος, αριθµός φακέλου, σελίδα, r
(εµπρόσθια όψη σελίδας) ή v (οπίσθια όψη σελίδας). Στην παρούσα εργασία αξιοποιούµε το
έργο εκείνο του Κουντουρά που αφορά τις απόψεις του για την Αγωγή προς δηµιουργούσα
Τέχνη, και µε την έννοια αυτή, παραθέτουµε στη βιβλιογραφία µας στο τέλος µόνο τους
σχετικούς φακέλους µε τους τίτλους τους.
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Υπήρξε ένας πολύπλευρος, εµπνευσµένος παιδαγωγός και ταλαντούχος δάσκαλος.
Τίποτε δεν δανείζεται αυτούσια108, έλεγε. Τα ρήµατα που παραπέµπουν στο
θεωρητικό και εφαρµοσµένο έργο του είναι: προσαρµόζω, τροποποιώ, συνάπτω,
συνδυάζω, συνθέτω, πρωτοτυπώ. Τα πάντα φιλτράρονται από το καλλιτεχνικό του
ένστικτο και µπολιάζονται από την ιδεολογία του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού.
Επιλεκτικά και εκλεκτικά αποµυζεί ό,τι του φαίνεται ότι µπορεί µε κατάλληλη
προσαρµογή να εναρµονισθεί και να εφαρµοσθεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Και
αφήνει ως κληρονοµιά ένα πολύπλευρο, πολυποίκιλο, πρωτότυπο και πρωτόγνωρο σε
σύνθεση και έµπνευση εκπαιδευτικό έργο, µε κύριο παιδαγωγικό αξίωµα την «ιδέα
προς δηµιουργούσα Τέχνη»109.
Γέννοιο οίος έσσι110
Στο ρητό του Πινδάρου «Γέννοιο οίος έσσι» αναγνωρίζει την αποστολή του
ανθρώπου: το «ατοµικό εγώ» να αυτοαναπτυχθεί στην «ανώτερη δυνατή
τελειότητα»111. Αυτό θεωρεί ο Κουντουράς το ουσιώδες συστατικό της µορφωτικής
διαδικασίας112. Με το ρητό αυτό αναδεικνύει τη σύγχρονη ατοµική και ανθρωπιστική
κατεύθυνση της αγωγής, την οποία είχε ενστερνισθεί από τον Paul Geheeb στο
Odenwaldschule113, ο οποίος αναφερόταν συχνά και στο ρητό του Πινδάρου και στο
δίστιχο του Goethe: «Κανένας δεν είναι όµοιος µε τον άλλον, όµως είναι όµοιος ο
καθένας µε τον Ύψιστο! Πώς γίνεται αυτό; Καθένας είναι τέλειος µέσα του!»114.
108 Πρβλ. Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 4: «Θα έρθουν άνθρωποι από την Ευρώπη
και θα σας δώσουν δογµατικά παιδαγωγικά συστήµατα πουλώντας σας σοφία. Μην τους
πιστεύετε τυφλά. Πρώτα, ότι λεν, είναι ψέµα της ζωής τους. Στέκεται έξω από τον
πραγµατικό εαυτό τους, δεύτερο είναι συστήµατα µε προϋποθέσεις ξένες µε τις δικές
µας…Το δικό σας σύστηµα ας είναι: κανένα σύστηµα, ας είναι η ζωή, ας είναι το αιώνιο
ρέµα. Εσείς θα δηµιουργήσετε, αρκεί να γίνετε όργανα της Ζωής».
109 Φάκελος 46 (139r), 10/3/1925.
110 Ρητό του Πινδάρου, δεύτερος Πυθιόνικος, Ε3, στίχος 11.
111 Φάκελος 5 (202v), 1929, Φάκελος 11 (114v) και Φάκελος 31 (68v), 1/12/1928.
112 Φάκελος 31 (68v), 1/12/1928.
113 Προσωπικό Σηµείωµα, αριθ. 3 και Κουντουράς, 1985, σελ. οβ΄.
114 Βλ. Badry, 1979: 162-163.
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Παρά τις φαινοµενικές µεταβολές και τροποποιήσεις µερικών επιδιώξεων της
αγωγής, για τον Κουντουρά παραµένει η

«ανθρωποπλασία»115 ως ο κύριος,

πρωταρχικός, διαχρονικός, ταυτόσηµος µε τον ανώτατο σκοπό του πολιτισµού
σκοπός της αγωγής· η εξέλιξη του ανθρώπου σε άνθρωπο, η ψυχοπνευµατική
καλλιέργεια, η εξευγένιση ήθους, η ανάταση, η απολύτρωση116. Αυτός όµως ο γενικός
σκοπός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο σε ατοµικό επίπεδο, επειδή κανένας
ανθρώπινος οργανισµός, δηµιούργηµα της φύσης, δεν µοιάζει µε άλλον και δεν
διαθέτει το ίδιο µορφωτικό υπόστρωµα117.
Στη φράση του Πινδάρου αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του κάθε µαθητή, η
αποδοχή και η αγάπη προς το πρόσωπό του, η ενεργητική παιδαγωγική προσπάθεια
του εγώ και του δασκάλου για την ανέλιξή του προς αρµονική προσωπικότητα ικανή
να προαγάγει το ανθρώπινο γένος118.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, ως γενικός σκοπός της αγωγής προβάλλεται η
µόρφωση προσωπικότητας προς όφελος του συνόλου. Γι’ αυτό πίστευε ότι η αγωγή
οφείλει να αναπροσαρµόσει µέθοδο και φιλοσοφία, έτσι ώστε και την «ατοµική
ιδιοσυστασία» του µαθητή να υπηρετήσει και την κοινωνική προκοπή. Ζητούµενο της
αγωγής θεωρεί την εξατοµίκευση της διδασκαλίας µε στόχους την αρµονική
ανάπτυξη και εξισορροπηµένη εξέλιξη όλου του δυναµικού του παιδιού119, την
ελευθερία κινήσεως που συνοδεύεται µε ορισµένες αξίες και κατευθύνσεις (γιατί,
προς πού, σε τι)120, την ενεργητική µάθηση, τη δηµιουργική εργασία, τη δηµοκρατική
και αλτρουιστική ατµόσφαιρα, την αγάπη που σηµαίνει τη δύναµη να βλέπεις τη
δηµιουργία στο παιδί και να θυσιάζεσαι γι’ αυτή121, την κοινωνική συνείδηση και την
115 Βλ. και Ράπτης, 1974: 22.
116 Φάκελος 16 (40v).
117 Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8, 4/5/1926.
118 Πρβλ. Φάκελος 2 (53r): «Αγωγή είναι η σκόπιµη καθοδήγηση της ερχόµενης γενεάς από
την προηγούµενη για τη δηµιουργία προσωπικοτήτων ικανών να προαγάγουν το ανθρώπινο
γένος».
119 Φάκελος 44 (19r). Βλ. και Ξηροτύρης, 1960: 48.
120 Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 9, σελ. 165
121 Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8, σελ. 9, 7/5/1926.
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αγωγή βουλήσεως122.
Η καλλιτεχνική φύση του Κουντουρά
Ο διευθυντής του ∆ιδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης ήταν πρωτίστως παιδαγωγόςκαλλιτέχνης. Και ως καλλιτέχνης είχε µέσα του εµπεδωµένο το νόηµα της Τέχνης. Ο
ίδιος αναζητούσε τη φόρµα της ζωής στη συνολική φόρµα123.
Αυτή δεν έβρισκε ποτέ. Με τα σηµερινά δεδοµένα του παρουσιαζόταν σαν όραµα
τέτοια. Με τ’ αυριανά αλλιώτικη. Όλα ήταν Τέχνη για αυτόν. Μια νέα γραµµή που
του παρουσίαζε η ζωή ή το ίδιο του το έργο, έφερνε νέους συνδυασµούς που
απαιτούσαν νέες αλλαγές, ακόµα σε εκείνο που ο ίδιος είχε κάµει124.
Η ζωή του δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας «αιώνιος σελαγισµός χρωµάτων»125.
∆ιαρκώς κυνηγούσε, µέσα από την οπτική του «Ηρακλείτειου γίγνεσθαι» και του
«Παρµενίδειου είναι», ένα όνειρο: «Τη µορφή µιας Ανθρωπότητας γεµάτης δράσης
και οµορφιάς»126. «Έτσι βρισκόταν σε αιώνια κίνηση, πάλη, νιότη, ζωή»127.
Οι παραπάνω ανησυχίες διέτρεχαν και το παιδαγωγικό του έργο. Μέσω των
εκπαιδευτικών του παρεµβάσεων επεδίωκε τη µόρφωση της νέας γενιάς προς την
«αιώνια νεότητα»128, το «επικινδύνως ζειν»· προς µια άοκνη προσπάθεια σύλληψης στιγµιαία εφικτής- της ραγδαία εναλλασσόµενης και αδιαλείπτως µεταµορφούµενης
συνολικής µορφής, µε την ενεργό συµµετοχή και διαµόρφωση του εγώ, ενίοτε και του
αντικειµένου129. Ο ίδιος οµολογεί: «∆εν δίνω καλούπι που θα µεταβληθεί αύριο.
122 Φάκελος 2 (53r).
123 Φάκελος 16 (50v).
124 Φάκελος 16 (51r).
125 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 146.
126 Φάκελος 16 (51r).
127 Όπ.π.
128 Φάκελος 16 (50v).
129 Φάκελος 16 (23r): «Για να κατανοήσουµε ένα έργο ή ένα αντικείµενο πρέπει ή να
διαµορφώσουµε τον εαυτό µας προς το αντικείµενο αυτό (π.χ. καταλαβαίνουµε τον Παλαµά
αφού προετοιµαστούµε) ή το αντικείµενο πρέπει να λάβει την ανάλογη προς τη δεκτικότητά
µας µορφή. Παραδείγµατα: Για τα έργα της Τέχνης ή µορφωνόµαστε προς αυτά π.χ. µουσική,
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∆ίνω γενικές γραµµές και ψυχή που θα δροσολατεί πάντα»130.
Η έννοια «ζωή»
Η καλλιτεχνική-ποιητική, δηµιουργική φύση του Κουντουρά, τού προσέδιδε ένα
διαφορετικό πεδίο οράσεως131 και µια ζωντάνια να πλάσει ο ίδιος µια ζωή.
Η φανταστική µου αυτή οπτασία, που ήταν απόρροια της ιδιοσυγκρασίας µου, της
ανατροφής µου, της πείρας και των σπουδών µου, αυτή ήταν η µεγάλη και ακλόνητη
πίστη µου, όπου ήταν παντοτινά αγκυροβοληµένη και ακλόνητη για πάντα η βούλησή
µου… Αυτή η βούληση, ήταν της ανθρώπινης ζωής, που ορµά προς παντοτινό
ξετύλιγµα και ανάταση και οδηγεί επιτέλους στην απολύτρωση132.
Η έννοια «εργασία»
Πιστεύει στη µόρφωση διά της εργασίας (Kerschensteiner). Θεωρούσε την εργασία
ως τον σηµαντικότερο παράγοντα διαµόρφωσης της βούλησης και µέσω αυτής του
χαρακτήρα.
Πρεσβεύει ότι µε την εργασία ολοκληρώνεται ο άνθρωπος (Kerschensteiner).
∆ίνει κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενο στην εργασία. «Πρέπει αιωνίως να
επικρατεί στο παιδί η ιδέα ότι εργάζεται ως απαραίτητο µέλος της Κοινότητας»133 και
προς όφελός της.
Η εργασία οφείλει να είναι ανάλογη µε την ιδιοσυγκρασία, τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντα του καθενός134, ούτως ώστε να µην στραγγαλιστεί η ατοµικότητα του
παιδιού (Πρωταγόρας, Kerschensteiner, Spranger).

ζωγραφική κτλ. ή αναγκάζουµε αυτά να λάβουν τη φόρµα µας, δηλ. σήµερα µας αρέσουν
άλλοι τεχνίτες και αύριο άλλοι».
130 Φάκελος 43(20v).
131 Βλ. Κουκούλας, 1998.
132 Φάκελος 16 (40v).
133 Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8, σελ. 43.
134 Όπ.π.
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Υιοθετεί την ηθική περί της εργασίας, µια άποψη του Fichte: «∆εν είναι ο ζήλος που
δηµιουργεί τις πράξεις, αλλά οι πράξεις που δηµιουργούν έναν έντιµο κόσµο»135.
Η έννοια «Τέχνη»
Ο Κουντουράς, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το νόηµα που ο ίδιος προσέδιδε στην
Τέχνη, διευκρινίζει:
Τέχνη όµως για µας δεν ήταν απλώς µάθηση και δεξιοτεχνία, όπως µάθηση δεν ήταν
απλώς αποµνηµόνευση και απόχτηση ενός ποσού γνώσεων, καθώς επίσης ηθική δεν
ήταν άσκηση της βούλησης για την επιτέλεση καλών πράξεων, καταπώς ήθελε η
παλιά παιδαγωγική. Τέχνη δεν ήταν απλώς επιτυχία από µέρους του παιδιού
εκτέλεσης, πάνω σε γνωστούς τύπους, όσο τέλειοι κι αναγνωρισµένοι κι αν ήσαν,
µορφών ή τόνων ή λογοτεχνηµάτων που να προκαλούν ευάρεστα σχόλια των θεατών
και των επισκεπτών του Σχολειού µας. Κι ακόµα Τέχνη δεν ήταν επιπόλαιη κι
αποθαυµαστική, ή έστω και βαθύτερη µονάχα απόλαυση έργων Τέχνης, οσοδήποτε
µεγάλα κι οσοδήποτε ελκυστικά κι αν ήσαν αυτά. Γιατί η αντίληψη αυτή της Τέχνης
σχετικά µε την αγωγή του νέου σχολειού, περιέχει πολύ λίγο από το µορφωτικό
στοιχείο, συγκρινόµενο µ’ εκείνο που εγώ επιζητούσα. Είναι στείρα και δρα παθητικά
η Τέχνη αυτή πάνω στο παιδί, γιατί είναι απονεκρωτική των δυνάµεων της ψυχής του
παιδιού, [είναι] µίµηση προτύπων µεγάλων που περιέχουν µέσα τους καταπιεστική
αυθεντία, ή παθητικό νερούλιασµα και τεµπέλιασµα της ψυχής, που παραδίνεται
αδρανής σ’ ένα είδος θρησκευτικής καταληψίας136.
Από τους σηµαντικούς καλλιτέχνες πίστευε ότι θα πρέπει να αντλούµε «την ουσία και
τη δροσιά τους και όχι τη δεσµεύουσα µορφή»137 που δεσµεύει την ψυχή και τον
οίστρο της δηµιουργίας. ∆ιδασκαλία πάνω σε παραδοµένα έργα Τέχνης αποτελεί µια
στείρα ενασχόληση, που ασκεί βλαβερή και επιζήµια επίδραση πάνω στον
αυθορµητισµό και τη φαντασία του παιδιού, ενώ παράλληλα στραγγαλίζει την
ελεύθερη ατοµική του δηµιουργία,

135 Όπ.π.: «Nicht der Ehrgeiz schafft die Taten, sondern die Taten schaffen eine Welt wo
man Ehre haben kann».
136 Κουντουράς, 1985, τόµος Α΄: 134.
137 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 102, Βερολίνο 14/4/1925.
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ώστε αγνή (αλλά και πλούσια) να τραβήξει το µεγάλο και αληθινό δρόµο της
ανάτασης138. Άνοιγµα δρόµων κι αν ακόµη είναι µικροί και ταραγµένοι είναι
προτιµότεροι από το στραβό διάβα πάνω σε χιλιοπατηµένους139.
Κεντρική ιδέα στη συγκρότηση του νοήµατος και της ουσίας του δρόµου της Τέχνης
ήταν για τον Κουντουρά η ενέργεια και η δράση140, η ατοµική αιώνια δηµιουργία141,
πλαισιωµένη µε τις ιδιότητες-αρετές της ελευθερίας, της αυτενέργειας, της πίστης
στον εαυτό µας, της ειλικρίνειας, της αλήθειας, της απλοϊκότητας142.
«Εργάσου και δηµιούργησε σύµφωνα µε τις ιδιότητες και τις ικανότητες το δικό σου
έργο, αργά και διακαώς, φυσικά και χωρίς µιµήσεις ή παρά τις ικανότητες και τη
φύση σου»143. Με τις προϋποθέσεις αυτές, η ατοµική δηµιουργία «θα έχει αλήθεια,
ζωντάνια, πρωτοτυπία και θα είναι προαγωγός της ζωής, προς νέους, άγνωστους και
µεγάλους δρόµους»144.
Ο Κουντουράς αρνείται την αντιπαλότητα νου (Σολωµός) και αισθήµατος (Μόντης)
ως προς την προτεραιότητα του ενός ή του άλλου στη σύλληψη ενός καλλιτεχνικού
έργου, ισχυριζόµενος ότι για την παραγωγή ενός έργου Τέχνης προαπαιτείται η
αρµονική συνύπαρξη και του λογικού και του «νεφελώδους δονουµένου κόσµου»
(αισθήµατος)145 σε µια ανθρώπινα επιτυγχανόµενη σελαγίζουσα, ισόρροπη, στιγµιαία

138 Όπ.π., σελ. 40, 5/3/1925. Πρβλ. και ορισµό ανάτασης στο Φάκελο Στοχασµοί.
139 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 102, Βερολίνο, 14/4/1925.
140 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 51, 7/3/1925 και όπ.π., σελ. 37, 4/3/1925.
141 Όπ.π., σελ. 51, 7/3/1925 και σελ. 37, 4/3/1925: «Τέχνη δεν είναι contemplation
(διαλογισµός), παθητική και στείρα ενατένιση. Τέχνη είναι δράση και αιώνια δηµιουργία».
142 Όπ.π., σελ. 51-52, 7/3/1925.
143 Όπ.π., σελ. 40, 5/3/1925.
144 Όπ.π., σελ. 51, 7/3/1925.
145 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 136-140, 26/10/1925.
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ενότητα146, στην οποία φθάνουν σε µια στιγµή-εποχή, ύστερα από έναν έντονο
αγώνα147.
Τέχνη είναι το αβίαστο και φυσιολογικό και αληθινό και αιώνιο δηµιούργηµα του
ανθρώπου, προϊόν αναγκαίο και ανάλογο µε την αρµονική εκδήλωση των δυνάµεών
του και θεϊκός δείκτης κάθε φορά του σωστού δρόµου του. Είναι η αβίαστη και
φυσιολογική τάση προς αυτοπραγµάτωση του Εγώ του ανθρώπου, οι ιδέες του
Πλάτωνα148 ή η Εντελέχεια του Αριστοτέλη. Αυτό περίπου εννοούσαµε όταν λέγαµε
«το νόηµα της Τέχνης» και µε το νόηµα αυτό προσπαθούσαµε να διαποτίσουµε όλη
τη ζωή, πνευµατική, ηθική, κοινωνική, σωµατική, του Σχολειού µας149.
Η ιδέα του Κουντουρά για την Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη ταυτιζόταν µε την
έννοια της µόρφωσης (βλ. παρακάτω). Η ανάπτυξη των ψυχικών και πνευµατικών
ικανοτήτων των µαθητών προϋποθέτει διαδικασίες που εξασφαλίζει η ίδια η
καλλιτεχνική δράση.
Την Τέχνη τη θέλαµε, όπως και την εργασία και όλη τη ζωή, έκφραση της ζωής του
παιδιού και ξετύλιγµα των ψυχικών και πνευµατικών του δυνάµεων προς µια µορφή
που σε εξωτερικές εικόνες θα επρόβαλε γραφικά τη δικιά του, την ατοµική ψυχή,
διαρκώς τελειοποιούµενη. Κ’ εδώ πια το νόηµα της Τέχνης εκάλυπτε το νόηµα της
µόρφωσης150.
Η έννοια «µόρφωση»
Σε ολόκληρο το αρχείο που είχαµε στη διάθεσή µας, τρεις φορές επιχειρείται από τον
146 Όπ.π., σελ. 141-142. Βλ. επίσης όπ.π., σελ. 346, 6/4/1926, σελ. 181, 11/12/1925 και σελ.
474, 17/4/1926.
147 Όπ.π., σελ. 428, 11/4/1926.
148 Πρβλ. και Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 601, 3/8/1926: «Και όπως κάθε άνθρωπος και κάθε
εποχή κτλ. έχουν τη δική τους ιδανική φόρµα (που µόνο µε την Τέχνη µπορεί να αποδοθεί,
έτσι και ο Άνθρωπος έχει τη δική του αιώνια φόρµα (τις αιώνιες γραµµές). Είναι η ιδανική
ανθρώπινη φόρµα προς την οποία τείνει ο άνθρωπος, είναι ο κόσµος των ιδεών του
Πλάτωνος. Οι φόρµες».
149 Κουντουράς, 1985, τόµος Α΄: 134.
150 Φάκελος 5 (204v).
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Κουντουρά ο ορισµός της έννοιας της µόρφωσης.
α. Μόρφωση151 είναι η απαλλαγή από τις παντός είδους επιρροές στο ζήσιµο, το
φρόνηµα και το πραχτικό φέρσιµο µιας αυτοεξελισσόµενης ψυχής σύµφωνα µε το
νόµο της αντικειµενικά αξιόλογης γι’ αυτή Μορφής152.
β. Μόρφωση είναι η διαµόρφωση του παιδιού προς µια διαρκώς ξετυλιγόµενη
προσωπικότητα µε βάση τις ατοµικές δυνάµεις και δεξιότητές του, προς µια άγνωστη
ακόµα σήµερα, αλλά αρµονική µε τις αυριανές συνθήκες της ζωής προσωπικότητα153.
γ. Μόρφωσις: η επί τη βάσει των παραδεδοµένων αξιών (διά της µελέτης τούτων:
αρχαία ελληνικά-λαϊκή παράδοσις: νέα ελληνικά, ιστορία) και διά παροχής και
ενθουσιώδους αποδοχής της σηµερινής τάσεως της ανθρωπότητας (πρακτικά
µαθήµατα, νέα επιστήµη, ανακαλύψεις) ελευθέρα ανάπτυξις του ατόµου (σχολική
ζωή) προς έφεσιν διαρκούς εξελίξεως154.
Και στους τρεις ορισµούς, η έννοια της µόρφωσης ορίζεται από τον Κουντουρά ως
µια δυναµική και εξελισσόµενη διαδικασία. Η επιλογή του αυτή βρίσκεται σε διάλογο
µε το σύνολο θεωρητικό και κυρίως εφαρµοσµένο έργο του για τις συνεπαγόµενες
διδακτικές αποφάσεις του εκπαιδευτικού. Ο ίδιος γνώριζε και έκανε πράξη στο
∆ιδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης το όραµα ενός σχολείου αγωγής και όχι ενός
σχολείου γνώσης, όπου το «ξύπνηµα όλων των νεαρών στοιχείων, υλικών και
πνευµατικών» θα λάµβανε χώρα σε ένα περιβάλλον εργασίας, χαράς και
δηµιουργικότητας155.
Η έννοια «σχολείο»
Την έννοια «σχολείο» την προσέγγιζε ο Κουντουράς από οικονοµικής, κοινωνικής
και αισθητικής πλευράς. Η τριπλή αυτή οπτική αναδεικνύει το σχολείο έναν τόπο
µόρφωσης, καλλιέργειας, γνώσης, αγωγής και παιδείας. Ο ίδιος εξηγεί: «Στο πρώτο

151 Για την έννοια της µόρφωσης, βλ. περισσότερα στο Τσιπούρας, 2001: 114-116.
152 Φάκελος 2 (71r), 11/10/1927.
153 Φάκελος 23 (187r), 1930.
154 Φάκελος 38 (27r), 1931-32.
155 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 190.
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περιέχεται πολύ το ζώο, το ζωώδες, στο δεύτερο ο άνθρωπος και στο τρίτο η
ελευθερία, η τάση προς τον υπεράνθρωπο, προς το θείο, προς την ιδέα της Τέχνης»156.
Εκτός από τις παραπάνω θέσεις του Κουντουρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι παρακάτω απόψεις του για την ιδέα της Αγωγής προς δηµιουργούσα Τέχνη, οι
οποίες συνοψίζονται στα εξής:
•

Η ανατροφή του παιδιού σύµφωνα «µε την ιδέα προς δηµιουργία και Τέχνη

[είναι] κείνο που απαιτεί η αιώνια ουσία της Ζωής»157.
•

Η φύση του παιδιού είναι καλλιτεχνική και η ιδέα προς Τέχνη ενυπάρχει στη

ζωή του158.
•

Η φύση έχει περιβάλει µε καλλιτεχνικό χαρακτήρα το παιδί επειδή επιζητεί,

«έχει την τάση να µορφωθεί ο τέλειος άνθρωπος»159, η αρµονική προσωπικότητα160.
Ανάλογη είναι και η θέση του Dessoir «Η Τέχνη προσφέρει τις Erregungen
(διεγέρσεις-ερεθίσµατα) που η ψυχή από τη φύση της επιθυµεί»161.
•

Η αγωγή η σύµφωνη µε την ιδέα προς Τέχνη προσιδιάζει στην ψυχοσύνθεση

του Έλληνα162 και εποµένως «οφείλουµε ν’ αφεθούµε στη φύση µας που της είναι
αναγκαίο να ξαναγίνει απολλώνειο τραγούδι»163.
•

Είναι απαραίτητη για την κατηγορηµατικά επιζητούµενη πλέον αγωγή του

αισθήµατος και της ψυχής164.

156 Όπ.π., σελ. 235, 20/5/1925.
157 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 123, 9/7/1925.
158 Φάκελος 43 (17r) και Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 157.
159 Φάκελος 43 (17r).
160 Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8, σελ. 15.
161 Όπ.π., αριθ. 3, σελ. 9 (Dessoir, Äesthetik).
162 Πρβλ. Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 81, 16/3/1925: «Αν εξετάσουµε βαθειά την
ελληνική ψυχή αυτό θα δούµε: την τάση προς την ιδέα της Τέχνης, την καλλιτεχνική µορφή».
163 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 42, 3/3/1925.
164 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 56, 8/3/1925.
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•

Η επίδρασή της «είναι η ισχυρότερη επίδραση που µπορεί να υποστεί ο

άνθρωπος από απόψεως αγωγής»165.
•

Ως ιδέα είναι καταληπτή από όλους166.

Στο εξής παραθέτουµε ένα άρθρο του Κουντουρά χωρίς τίτλο, το οποίο θεωρούµε
πως συνοψίζει το θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο της ιδέας του για την Αγωγή
προς δηµιουργούσα Τέχνη.
Όπως ο Πεσταλότσι αποκαλύπτει, η εξωτερική θεωρία, ο εξωτερικός κόσµος δεν
είναι για µας ένα παθητικό συσσώρευµα υλικού, αλλά ένας κόσµος που τότε µόνο
ζωντανά µπορούµε να τον δεχθούµε µέσα µας, όταν οι ψυχικές µας δυνάµεις µε µια
ορισµένη µέθοδο οικειοποιηθούν τον κόσµο αυτόν. Αλλά το σηµερινό σχολειό δεν
έχει τίποτε ενστερνισθεί από τέτοια αποκάλυψη. Τον εξωτερικόν κόσµον δίνει στο
παιδί παθητικά, όπως π.χ. σ’ έν’ άψυχο κιβώτιο τοποθετούµε βιβλία. Όσο κι αν
ταχτοποιήσεις µέσα στο άδειο αυτό κιβώτιο τα βιβλία, αυτό δε θα πάψει άψυχο να
είναι. Καταδικάζουµε το παιδί να χάσει κάθε ζωτικότητα και ατοµικότητα και κατόπι
σιγά σιγά του επιφορτίζουµε τα ξένα πράγµατα τυραννικά και παρά την φυσική
επιθυµία του, µάλιστα παρά την αποστροφή του. Φυσικά έτσι η πνευµατική µόρφωσή
του είναι κάτι αφύσικο που ή πρέπει να το απορρίψει ή αναγκαζόµενο µε το ζόρι να
το δεχθεί πρέπει κατ’ ανάγκη να σκοτώσει την ψυχή, τη ζωτικότητα, την ατοµικότητά
του. Έτσι η µόρφωση είναι κάτι εναντίον της φύσεως του ανθρώπου. Αλλ’ όµως στη
φύση του ανθρώπου έγκειται η µόρφωση, η εξέλιξη, το κέρδος του νέου, η ανάταση.
Αλλά πρέπει το νέο να γίνεται σύµφωνα µε τη φύση του παιδιού. Η Αγωγή προς
Τέχνη στηρίζεται ακριβώς στο σύστηµα αυτό»167.
Αγωγή προς την ιδέα της Τέχνης
Η έκφραση αυτή σηµαίνει αγωγή προς ελεύθερη αυτενεργούσα δηµιουργία και
µόρφωση. «Ανάγνωσις εγνωσµένων» είναι πεδόκλωµα168 της ζωής169 , υποστήριζε ο
165 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 207, 8/2/1925.
166 Φάκελος 46 (160v).
167 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. (201r-202v).
168 [sic]. ∆έσιµο των ποδιών όπως στα άτακτα άλογα.
169 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 79, 13/3/1925.
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Κουντουράς. Οι προϋποθέσεις για την ευδοκίµηση µιας τέτοιας Αγωγής
καταγράφονται από τον ίδιο µε ριζοσπαστικό τρόπο: αλλαγή της φιλοσοφίας και των
µεθόδων της παλιάς αγωγής και δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την
ανάπτυξη νέων αγαθών πολιτισµού, τα οποία η «δηµιουργική λαχτάρα» της κάθε
εποχής εµπνέει170. Η φυσική και υποσυνείδητη τάση του ανθρώπου τον ωθεί προς ένα
µεγάλο προορισµό, προς σύλληψη του υψηλού. Ζωή άλλωστε σηµαίνει κίνηση,
δηµιουργία προς ανάταση. Μια επιτυχηµένη αγωγή πρέπει αυτόν το φυσικό δρόµο να
ακολουθεί, την Αγωγή προς την «ιδέα της δηµιουργούσας Τέχνης»171.
Το σχολείο εποµένως οφείλει να µετατραπεί σε µια «δηµοκρατία εργασίας»172 και το
πνεύµα του να αναζητά, µαζί µε την κίνηση και την εργασία, και τη χαρούµενη
δηµιουργική παραγωγή, οσοδήποτε παιδική κι αν παρουσιάζεται173, απεµπολώντας
την αντίληψη της εργασίας ως δουλειάς-δουλείας ή ως επαγγέλµατος174.
Η γενική ιδέα πρέπει να είναι τούτη: Ενέργεια, δράση, ατοµικότητα, ελευθερία,
ειλικρίνεια, αλήθεια, αφέλεια, απλοϊκότητα – Τέχνη. Αυτενέργεια, πίστη στον εαυτό
µας. Κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε κύκλος, κάθε οµάδα, κάθε χωριό, κάθε χώρα κτλ.
Θα έχει τη δική της, ατοµική της δηµιουργία. Αυτή θα προέρχεται από την καθαρή
πηγή της βαθύτατης ψυχής, θ’ αναβλύζει σαν ξαφνικό τραγούδι από τα έγκατα µιας
υπερπληρωµένης καρδιάς. Αυτό θα είναι η αρχή. Ο νους κατόπι θα ταχτοποιεί, θα
οργανώνει, θα δίνει το τελευταίο λούστρο στο έργο, στο δηµιούργηµα. Όχι, εκ των
έξω προς τα µέσα, αλλά από την ενδόµυχη φύση µας προ την έξω ζωή. Όχι σκότωµα
και καταδίκη σε βουβαµάρα και µαρασµό της ψυχής µας από µια από τα έξω µας
ερχόµενη µίµηση -αλλά δηµιουργία- οποιαδήποτε και οσηδήποτε στην αρχή! – της
ψυχής µας, του είναι µας και κατόπι µερεµέτισµα και λουστράρισµα της ατοµικής
µας αυτής µε τις ήδη γνωστές µέθοδες. Έτσι η δηµιουργία µας θα έχει αλήθεια,

170 Όπ.π., σελ. 75, 15/3/1925.
171 Όπ.π., σελ. 79, 13/3/1925.
172 Πρβλ. Φάκελος 44 (228v): «Το ∆ιδασκαλείο ήταν µια δηµοκρατία εργασίας. Αλλά
εργασίας όχι σαν επάγγελµα ή δουλική, αλλά χαρούµενη δηµιουργίας. Ακόµα και την αυλή
που καθάριζαν, εστέκονταν και την έβλεπαν σαν έργο Τέχνης».
173 Φάκελος 4 (39r).
174 Φάκελος 44 (228v).
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ζωντάνια, πρωτοτυπία και θα είναι προαγωγός της ζωής προς νέους άγνωστους και
µεγάλους δρόµους… Έτσι θα είναι οι εκθέσεις, έτσι όλη η άλλη ενέργεια του παιδιού,
έτσι θα είναι και για κάθε ηλικία οι ανάλογες δηµιουργίες. Ο ήδη πολιτισµός, τα ήδη
γνωστά θα είναι υπηρετικά της ζωής µας και θα παίρνουµε µόνο ότι συµφωνεί µε του
καθενός µας τη ζωική έκφραση – κι όχι υποταγή της φύσης µας σ’ έναν
παραστρατισµένο πολιτισµό! Αυτό είναι αµαρτία εναντίον της Φύσης. Το πρώτο είναι
παραγωγή της Ζωής σε νέους δρόµους άγνωστούς µας και υψηλούς, είναι ο δρόµος
προς την Τέχνη175.
Σύµφωνα µε το προηγούµενο σκεπτικό, η εργασία στο σχολείο επαναπροσδιορίζεται
µε νέα περιεχόµενα. Εργασία είναι όχι δουλεία, παθητική υποχρεωτική ενέργεια,
αλλά αυτόβουλη δράση, σωµατική και πνευµατική, για την επίτευξη ενός σκοπού που
εξυπηρετεί όχι µόνο το κοινωνικό υποκείµενο αλλά και την κοινωνία στο σύνολό
της176.
Η νέα γενιά θα εργάζεται σε ένα καθαρό και ελεύθερο ψυχικά περιβάλλον177, όπου
αβίαστα θα δηµιουργεί τη δική της νέα µορφή. «Η παλιά γενεά πρέπει να δίνει στη
νέα, όχι µορφή, αλλά ζωτικότητα, σαν το δέντρο στον καλό σπόρο του»178. «Άνοιγµα
δρόµων κι αν ακόµη είναι µικροί και ταραγµένοι είναι προτιµότεροι από το στραβό
διάβα πάνω σε χιλιοπατηµένους»179.
Η ιδέα προς Τέχνη είναι για τον Κουντουρά «η αιώνια ανάταση προς έκφραση της
ανθρώπινης ψυχικής και υλικής δυναµικότητας»180. Υπό αυτή την έννοια έρχεται και
µπολιάζει την Παιδαγωγική µε µια νέα µεθοδολογία: µε την Αγωγή προς την ιδέα της

175 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 51-52, 7/3/1925.
176 Φάκελος 44 (35r).
177 Πρβλ. Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 140, 26/10/1925: «Το παιδί αποµάκρυνέ το από την
πρώτη αυτή κατάπνιξη του αισθήµατός του από ένα τυραννικό περιβάλλον και ανάθρεψέ το
µακριά στο καθαρό και ελεύθερο ψυχικό περιβάλλον βοηθώντας το έτσι προς ανθρώπινη
δηµιουργία προς την ιδέα της Τέχνης».
178 Όπ.π., σελ. 602, 3/8/1926.
179 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 102, Βερολίνο, 14/4/1925.
180 Όπ.π., σελ. 31.
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Τέχνης, της δηµιουργούσας Τέχνης181. Η πρόταση αυτή αφορµάται, χωρίς να
δεσµεύεται182, από τα όσα κέρδισε η ανθρωπότητα «ανά τους αιώνας» και στηρίζεται
«στις αγνές εσωτερικές αληθινές δηµιουργικές δυνάµεις της ψυχής». Η εργασία θα
γίνεται για την ιδέα της αιώνιας εξέλιξης της δηµιουργίας προς τελειοποίηση.
Το παιδί δε θα µαθαίνει απλώς µια Τέχνη. Αλλά θα ασκείται προς ατοµική ή συνολική
δηµιουργία. Μια διαρκής εξέλιξη προς ανάταση θα είναι κάθε εργασία εκεί, είτε
πνευµατική είτε χειρωνακτική. Βάση θα είναι η ελεύθερη δηµιουργία, η ατοµική ή
συνολική έκφραση, και η εξέλιξη προς τελειοποίηση και ανάταση της έκφρασης
αυτής. Όχι καλούπι ή δείγµα προς µίµηση και κατόρθωση ενός προτύπου ήδη
γνωστού. Αλλά ελεύθερη δηµιουργία κάτι αγνώστου που υπάρχει µόνο µέσα στην
ψυχή κάθε παιδιού. Το σχολειό θα είναι µέθοδος προς δηµιουργία183. Γι’ αυτό και το
αποκαλεί Σχολείο ∆ηµιουργίας184.
Η ιδέα προς Τέχνη σηµαίνει για τον Κουντουρά ένα µικτό συνδυαστικό σχήµα:
«ιδεαλισµός σε µια ρεαλιστική εµφάνιση»185. «Είναι αυτενέργεια, αυτοεξέλιξη,

181 Φάκελος 20 (126v), 28/11/1929. Πρακτικογράφος Σµαρώ Κουµανίδου (Παραδόσεις
Παιδαγωγικής Μίλτος Κουντουράς).
182 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου,σελ. 66, 13/3/1925.
183 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 375, 1/8/1925. Πρβλ. και Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ.
102, 14/4/1925: «Έτσι και τα µεγάλα πνεύµατα επέδρασαν τυραννικά πάνω στην
Ανθρωπότητα. Μια έκφρασή τους θα µπορούσαν κι αλλιώς να τη διατύπωναν, την παίρνουµε
σαν αγιότητα και την επαναλαµβάνουµε τυφλά σε τέτοιο βαθµό. Ώστε δεσµεύουµε την
ελευθερία και την άνεση της σκέψης της Ανθρωπότητας. Η Ανθρωπότητα σήµερα θα
εκινείτο σε πλατύτερους και πιο ελεύθερους ορίζοντας αν έλειπε η τυραννία αυτή των
µεγάλων. Ή καλύτερα: θα ήταν πιο ελεύθερη αν σύµφωνα µε µια νέα αγωγή (η Αγωγή προς
Τέχνη) οι Μεγάλοι µας έδιναν την ουσία και τη δροσιά τους και όχι τη δεσµεύουσα µορφή
που µας καταντά συχνά άψυχα νευρόσπαστα και τραγικά θύµατα, όταν επαναστατεί η φύση
και θραύει τα δεσµά».
184 Φάκελος 11 (24v) και (42v) και Φάκελος 44 (110v) και (129r).
185 Φάκελος 43 (17r). Πρβλ. και Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. (123r-124v), 9/7/1925:
«αλλά µια που ανατρέφουµε αγωνιστές γιατί να τους διδάξουµε πράµατα που η ουσία της
Ζωής τα αρνείται πια; Γιατί να τους κάνουµε αγωνιστές προς επιβολή των γνωστών αξιών
της παλιάς Ζωής (που η ουσία της ζωής ως παλιές πια φόρµες τις απορρίπτει) και µην
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δηµιουργικότητα, θρησκευτικότητα, εντελέχεια»186.
Αγωγή προς Τέχνη σηµαίνει για τον Κουντουρά µια διαρκή ταλάντευση και εξέλιξη
προς µια ισορροπία και αρµονία187, ενώ ανάταση προς Τέχνη σηµαίνει έναν διαρκή
αγώνα προς υπερανθρωπισµό188.
Στην ανάταση προς καλυτέρευση, που είναι έµφυτη στον άνθρωπο και στη φύση,
ενυπάρχει η µεγάλη απόλαυση, η µόνη ανταµοιβή και ικανοποίηση. Αυτή δηµιουργεί
την αιώνια δράση και εξέλιξη. Αποκρυσταλλώµατα και σταθµοί τέτοιας ανατάσεως
είναι τα έργα τέχνης, και δηµιουργός τους είναι η ιδέα της Τέχνης, η οµορφιά που
τροφοδοτεί τη ζωή του ανθρώπου189. Η Τέχνη είναι ανάγκη της ζωής αναπόφευκτη.
Είναι αιώνια ανάταση, δράση, αιώνια δηµιουργία και απόλαυση της δηµιουργικής
ανάτασης190. Είναι αιώνια χαρά προς δηµιουργία νέων191.
Ο Κουντουράς θεωρούσε πως σε κάθε µορφωτικό τοµέα υπάρχει ένα όριο που δεν
επιτρέπεται να το υπερβούµε. Αυτό για τον πνευµατικό τοµέα είναι το µέτρο, το
αφελές, το µη βεβιασµένο και δύστοκο. Πέρα από τα σύνορα της αρµονίας δεν είναι
Τέχνη. Έτσι συµβαίνει και στο σώµα έτσι και στην ηθική. Το ζητούµενο δεν πρέπει να
είναι ούτε η παραγωγή σπουδαίων έργων Τέχνης ούτε η απλή απόλαυση192, αλλά το
«ζήσιµο µέσα στο νόηµα της Τέχνης»193. Για να υλοποιηθεί όµως αυτός ο
ετοιµάσουµε ανθρώπους προς δηµιουργία των νέων (αγνώστων!) µορφών της µέλλουσας
Ζωής; Ας ετοιµάσουµε δηµιουργούς νέων και όχι αγωνιστές προς επικράτηση των ωραίων
αλλά περασµένων για πάντα πια µορφών της Ζωής».
186 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. (201r-202v).
187 Πρβλ. την άποψη του Lipps ότι «Η αρµονία και ισορροπία δυνάµεων προκαλεί την
οµορφιά» στο Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 3, σελ. 21 και
όπ.π., αριθ. 8, σελ. 25.
188 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 42-43, 18/3/1925.
189 Φάκελος 46 (167r).
190 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 37, 4/3/1925.
191 Όπ.π., σελ. 31.
192 Φάκελος 16 (20v).
193 Όπ.π. και Φάκελος 11 (26v).
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προσανατολισµός της «τάσης προς Αγωγή»194 θα πρέπει να τηρούνται οι εξής δύο
προϋποθέσεις:
•

Το παιδί να κινείται σε ένα περιβάλλον, αδέσµευτο από την τυραννική

επίδραση των παλιών αξιών και τους ισχύοντας παθητικούς-µνηµονικούς τύπους195,
το οποίο ευνοεί το ελεύθερο και αβίαστο ξετύλιγµα των σωµατικών, πνευµατικών και
ηθικών του δυνάµεων. Η ελευθερία είναι προϋπόθεση για την άσκηση της αρετής. Το
καλό δεν µπορεί να πηγάζει από τον κενό έπαινο, τον φόβο ή την τιµωρία, αλλά από
µια σειρά πρακτικών σκέψεων196.
•

Να επιδιώκεται το παιδί να δηµιουργεί από µόνο του, κινούµενο από

εσωτερικά κίνητρα και κατά το µέτρο των δυνατοτήτων του197 σε όλη «την έχταση
των διαφόρων τεχνών»198 και να παράγει έργα τέλεια ηθικά και υλικά199. Μοναδική

194 Φάκελος 16 (20v).
195 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 155.
196 Φάκελος 16 (33r): «Στην κοινωνία µας αυτή το πρώτο και κύριο που ήθελα να
επικρατήσει ως αρχή υπέρτατη και βασική αφετηρία για κάθε εργασία και κάθε σχέση
αναµεταξύ µας ήταν η ελεύθερη εξάσκηση της αρετής. Το καλό για το καλό, όχι από το
φόβο, που θα οδηγούσε σε ανελευθερία και φαρισαϊσµό και θα διέστρεφε τους χαρακτήρες
µας, αλλά από επίγνωση αυτού του καλού, ως του µόνου αγαθού και του µόνου ωφέλιµου και
για τα άτοµα και για την οµαδική µας ζωή. Το καλό για το καλό, το ηθικό για το ηθικό κτλ.
∆εν το έλεγα µ’ έναν τρόπο και µια σκέψη ανάλογη µε κείνη που επαναλαµβάνει κάπως
δογµατικά και άβαθα: η Τέχνη για την Τέχνη, µα από επίγνωση και εµβάθυνση στο νόηµα
της φράσης αυτής. Το καλό το ήθελα δηλαδή στην κοινωνίας µας όχι για τον έπαινο κεινού
που θα το έκαµνε, όχι για το φόβο τιµωρίας του κακού, αλλά γιατί µια σειρά πραχτικών
σκέψεων µάς οδηγούσε στην παραδοχή του. Γιατί χωρίς αυτό δε θα µπορούσε ούτε σήµερα
να βασταχτεί η µικρή µας κοινωνία κι ούτε µεθαύριο η µεγάλη κοινωνία που τα παιδιά αυτά
θα την απάρτιζαν. Κ’ ευτυχώς αυτό το έβλεπαν καθηµερινά στις σχέσεις µας και την εργασία
µας».
197 Φάκελος 16 (20v).
198 Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου, σελ. 14.
199 Φάκελος 11 (26v).

684

υποχρέωση της ιδέας προς δηµιουργούσα Τέχνη είναι ο «αποτελειωµός της κάθε
εργασίας» που αναλαµβάνει το παιδί200.
Με την Αγωγή προς δηµιουργούσα Τέχνη, η εκπαίδευση επαναπροσδιορίζεται και
τοποθετείται σε καλλιτεχνική βάση. Τα πάντα εµποτίζονται µε το νόηµα της Τέχνης.
«Μια καλλιτεχνική συνείδηση και αρµονία βασιλεύει παντού»201. Η καλλιτεχνική
δηµιουργία-µόρφωση εξακτινώνεται και αναδεικνύεται σε κάθε πτυχή της σχολικής
ζωής202. Επειδή η Τέχνη θεωρείται ανώτερη µορφή πολιτισµού203, µόνο η αγωγή που
έχει εγκιβωτισµένη την ιδέα προς Τέχνη είναι σε θέση να καταστήσει τα πολιτισµικά
αγαθά της κοινωνίας προσιτά και αφοµοιώσιµα. Μόνο µε αυτή τη διδακτική
προσέγγιση µπορεί να γίνει το παιδί ικανό να συλλάβει από µόνο του τη σηµασία των
πολιτισµικών αγαθών, να τα αξιολογήσει και να είναι σε θέση να συνδιαµορφώσει
την περαιτέρω εξέλιξή τους204.
Επίλογος
Η ιδέα της Αγωγής προς δηµιουργούσα Τέχνη του Μίλτου Κουντουρά αλλά και
ολόκληρο το παιδαγωγικό του έργο είναι διαχρονικής αξίας και πρωτοτυπίας. Σε
άλλη µας εργασία205 διερευνήσαµε τη θέση των καλλιτεχνικών µαθηµάτων (θέατρο,
µουσική, εικαστικά, χορός) στο πρόγραµµα του ∆ιδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης
και αναδείξαµε τον πλούτο των προτάσεών του στο Σχολείο ∆ηµιουργίας, όπου ο ίδιος
ήταν ∆ιευθυντής κατά τα έτη 1927-1930: Αυτόβουλη δράση, σωµατική και
πνευµατική, έκφραση και καλλιέργεια των δηµιουργικών δυνάµεων διέτρεχαν κάθε
διδακτικό σχεδιασµό. Το Σχολείο ∆ηµιουργίας που οραµατίστηκε και έκανε πράξη
και οι συναφείς θεωρητικές απόψεις που µας κληροδότησε µέσω των κειµένων του
εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και επιστηµονικά έγκυρες. Σύγχρονες µελέτες
200 Φάκελος 3 (122v).
201 Φάκελος 3 (34v), 27/12/1924.
202 Φάκελος 44 (244v).
203 Φάκελος Στοχασµοί, σελ. 438, 13/4/1926.
204 Φάκελος 44 (43r) και (55r). Στη θέση του αυτή είναι καταφανέστατη η επίδραση του
Eduard Spranger: Βλ. Schulz, 1984: 84. Βλ. επίσης και Βιβλιάριο Σηµειώσεων
Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8, σελ. 15.
205 Βλ. Λενακάκης & Τσιπούρας, 2014.
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επισηµαίνουν τη διασύνδεση και τον δυναµικό διάλογο των τεχνών µε την κοινωνική
πραγµατικότητα, ενώ τονίζουν την αξία των εµπλουτισµένων µε Τέχνη εκπαιδευτικών
µεθόδων και τεχνικών206. Η πρόταση «διά των τεχνών» αφορά τις πτυχές (ψυχή και
σώµα, έναντι της νόησης µόνο) που κατά κανόνα παραµελούνται ακόµη και σήµερα
στην τυπική εκπαιδευτική δοµή207. Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία είναι µια
αναγκαιότητα την οποία υπαγορεύει, άλλωστε, και η διαφορετικότητα του κάθε
ατόµου, την οποία οφείλει η εκπαίδευση όχι µόνο να τη διερευνήσει και να σεβαστεί,
αλλά και να την αναδείξει ως δικαίωµα του καθενός. Η εκπαίδευση ως καλλιτεχνικό
γεγονός και πολιτική δραστηριότητα208

209

οφείλει να εξασφαλίζει ευκαιρίες

συνειδητοποίησης, κριτικού (ανα)στοχασµού, αυτόβουλης δράσης και έκφρασης των
µαθητών/τριών του. Το έργο του Μίλτου Κουντουρά αποτελεί µια παρακαταθήκη όχι
µόνο για µια εκπαίδευση στην Τέχνη και διά µέσου της Τέχνης αλλά και ευρύτερα για
µια χειραφετική εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών και νέων σήµερα.

Βιβλιογραφία
Α. Αρχείο του Μίλτου Κουντουρά
•

Φάκελος 2: Γενική Παιδαγωγική - Βούληση

•

Φάκελος 3: ∆ιάφορες σηµειώσεις οι οποίες βρίσκονταν µέσα σε ένα κουτί

ανακατεµένες µε πολλά µικροαντικείµενα νοικοκυριού
•

Φάκελος 4: Συγκεντρώσεις Πέµπτης

•

Φάκελος 5: Οι βασικές αρχές, η οργάνωση και η ζωή του ∆ιδασκαλείου

Θηλέων Θεσσαλονίκης
•

Φάκελος 11: Παιδαγωγική

•

Φάκελος 16: Ο ∆ρόµος του ∆ηµιουργού

206 Πρβλ. Ardouin, 2000, Sharp & Le Métais, 2000, Taggart, Whitby & Sharp, 2004.
207 Βλ. Robinson, 1999.
208 Βλ. τις απόψεις των εισηγητών της Παιδαγωγικής του Καταπιεσµένου και του Θεάτρου
του Καταπιεσµένου, Paulo Freire (2006) και Augusto Boal (1981) αντίστοιχα, οι οποίες
βρίσκονται σε διάλογο µε τις θέσεις του Μίλτου Κουντουρά.
209 Βλ. ενδεικτικά: Κουντουράς, 1976, 1985, 1991, 2003, Αιολικά Γράµµατα, 1974,
Πανταζής, 1984, Γραµµατάς, 2004, Καράµηνας, 2005.
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•

Φάκελος 20: Πρακτικά Παραδόσεων Γενικής Παιδαγωγικής, Στ΄ τάξης 1929-

30 (Πρακτικογράφος Σµαρώ Κουµανίδου)
•

Φάκελος 23: Εκδροµή στη Φλώρινα

•

Φάκελος 31: Πρακτικά Γενικής Παιδαγωγικής Στ΄ τάξης 1928-29

•

Φάκελος 38: Πρόγραµµα Γυµνασίου

•

Φάκελος 43: Σκέψεις και µαθήµατα

•

Φάκελος 44: ∆ιδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927)

•

Φάκελος 46: Σηµειώµατα για το ∆ιδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης

•

Φάκελος Εποχή του ∆ασκάλου

•

Φάκελος Στοχασµοί

•

Βιβλιάριο Σηµειώσεων Πανεπιστηµιακών Παραδόσεων, αριθ. 8

•

Προσωπικό Σηµείωµα, αριθ. 3

Β. Αφιερώµατα-µελέτες στο έργο του Μίλτου Κουντουρά
Αιολικά Γράµµατα, τ. 24, 1974 [Αφιέρωµα στον πρωτοπόρο παιδαγωγό-ποιητή Μίλτο
Κουντουρά].
Γραµµατάς, Θ. (2004). Το Θέατρο ως µέσο αγωγής και παιδείας. Το παιδαγωγικό
όραµα του Μίλτου Κουντουρά. Στο Θ. Γραµµατάς, Το θέατρο στο σχολείο. Μέθοδοι
διδασκαλίας και εφαρµογής, Αθήνα: Ατραπός, σελ. 147-165.
Καράµηνας, Ι. (2005). Ο παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς. Αθήνα: Ατραπός
Κουντουράς, Μ. (1976). ∆ιδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930. Τιµητική
Προσφορά των µαθητριών του. Αθήνα: Gutenberg.
Κουντουράς, Μ. (1985). Κλείστε τα σχολειά (Εκπαιδευτικά Άπαντα, επιµ.-σχολ. Α.
∆ηµαράς), τόµ. Α΄ και Β΄. Αθήνα: Γνώση.
Κουντουράς, Μ. (1991). Εκατό χρόνια από τη γέννησή του (επιµ. Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., Χρίστος Τσολάκης). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Κουντουράς, Μ. (2003). Ένας οραµατιστής παιδαγωγός και ανιδιοτελής δάσκαλος.
Πρακτικά Ηµερίδας 29 Μαΐου 2002 (επιµ. Α. Τριλιανός & Ι. Καράµηνας). Αθήνα:
Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ & Ατραπός.
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Η επιστροφή της σχολικής ιστορίας στα µαύρα δάση του εθνικισµού:
Μια (ακόµα) κριτική για το βιβλίο ιστορίας της Στ΄ δηµοτικού

∆ηµήτρης Μαριόλης
∆άσκαλος - υποψήφιος διδάκτορας του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Περίληψη
Στην παρούσα ανακοίνωση, διαπιστώνουµε ότι το εγχειρίδιο ιστορίας Στ΄ δηµοτικού,
της συγγραφικής οµάδας Κολιόπουλου, παραβιάζει το ήδη συντηρητικό ΑΠΣ –
∆ΕΠΠΣ ιστορίας για να εµπεδώσει µια υπερσυντηρητική εκδοχή σχολικής ιστορίας
και επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας υποπίπτει σε µεθοδολογικά λάθη.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ισχυριζόµαστε ότι αποτελεί άµεση ανάγκη η
απόσυρση του συγκεκριµένου εγχειριδίου το οποίο κάθε άλλο παρά υπηρετεί τους
στόχους καλλιέργειας και ανάπτυξης ιστορικής κριτικής σκέψης, εννοιολογικής
µάθησης και συνείδησης του ιστορικού χρόνου.

Λέξεις – κλειδιά : σχολική ιστορία, σχολικά εγχειρίδια, αναλυτικά προγράµµατα

Στις 13 Φλεβάρη 2012, επί υπουργίας ∆ιαµαντοπούλου, το Υπουργείο Παιδείας
(Yπουργική απόφαση 15099 /Γ1/13 -02- 2012), εγκρίνει την εκτύπωση «του εν
χρήσει διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας Στ΄ ∆ηµοτικού, Στα Νεότερα Χρόνια»,
δηλαδή του παλιού βιβλίου ιστορίας (Ακτύπης κ.α., 1990). Στην ίδια υπουργική
απόφαση γίνεται αναφορά σε έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αρ.πρωτ.
6647/18-10-2011), µε θέµα «Απάντηση σχετικά µε το νέο διδακτικό πακέτο Ιστορίας
της Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού», σύµφωνα µε το οποίο «πρόκειται να γίνουν
διορθώσεις και βελτιώσεις στο νέο διδακτικό πακέτο Ιστορίας της Στ΄ τάξης του
∆ηµοτικού», δηλαδή στο εγχειρίδιο που γράφτηκε από συγγραφική οµάδα µε
επικεφαλής τον Ι. Κολιόπουλο (Καλλιανιώτης κ.α., 2012). Με δυο λόγια, η υπουργική
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απόφαση λέει ότι το βιβλίο της οµάδας Κολιόπουλου δεν εγκρίνεται γιατί πρέπει να
διορθωθεί και να βελτιωθεί. Την υπουργική απόφαση υπογράφει η υφυπουργός
παιδείας κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Στις 30 Απρίλη 2012, έξι µόλις ηµέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, επί υπουργίας
Μπαµπινιώτη, το Υπουργείο Παιδείας (Yπουργική απόφαση 48493 /Γ1/30 -042012), ακυρώνει την προηγούµενη υπουργική απόφαση, αποσύρει το εν χρήσει
διδακτικό βιβλίο και εγκρίνει την εκτύπωση του νέου διδακτικού πακέτου ιστορίας
της συγγραφικής οµάδας Κολιόπουλου για το επόµενο σχολικό έτος 2012-2013. Σε
αυτή την υπουργική απόφαση – την οποία υπογράφει και πάλι η κυρία
Χριστοφιλοπούλου – δε γίνεται καµιά αναφορά στο έγγραφο του ΠΙ ούτε σε
«διορθώσεις» και «βελτιώσεις» που πρέπει να γίνουν στο εγχειρίδιο Κολιόπουλου.
Αντίθετα, στο δελτίο τύπου που εκδίδεται από το υπουργείο για το συγκεκριµένο
ζήτηµα, περιλαµβάνεται µια φράση που πέρασε απαρατήρητη τότε από πολλούς,
αλλά όχι από µας :
Με δεδοµένο ότι έχουν δηµοσιευθεί τα προγράµµατα σπουδών για όλα τα γνωστικά
αντικείµενα δηµοτικού και γυµνασίου, εκτός από αυτό της Ιστορίας, ο Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Καθηγητής Γ. Μπαµπινιώτης και η Υφυπουργός κ.
Εύη Χριστοφιλοπούλου αποφάσισαν από κοινού την εκτύπωση και τη διανοµή του νέου
βιβλίου προκειµένου να βρίσκεται εγκαίρως στα σχολεία.

Όµως τα προγράµµατα σπουδών στα οποία αναφέρεται το δελτίο τύπου είναι
συµπληρωµατικά

προς

τα

ισχύοντα

ΑΠΣ

–

∆ΕΠΠΣ

(βλ.

http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php). Εκείνο που µπορούµε να πούµε µε απόλυτη
βεβαιότητα, είναι ότι τα ΑΠΣ – ∆ΕΠΠΣ ∆ηµοτικού - Γυµνασίου (ΦΕΚ 303, τεχ.Β13/03/2003) διατηρούν την ισχύ τους στο ακέραιο µέχρι την έκδοση νέων αναλυτικών
προγραµµάτων -οι δύσπιστοι µπορούν να διαπιστώσουν άλλωστε ότι τα ΑΠΣ της
ιστορίας της Στ΄ δηµοτικού έχουν αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα, µαζί µε την
ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου από το υπουργείο. Εποµένως οι στόχοι και οι θεµατικές
ενότητες που θέτουν είναι (ή θα έπρεπε να είναι) απολύτως δεσµευτικές για τους
συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων.
Και κάπου εδώ γεννάται εύλογα το ερώτηµα: είναι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο
ιστορίας συνεπές µε τους στόχους, τις θεµατικές ενότητες και τις ενδεικτικές
δραστηριότητες που θέτει το ΑΠΣ – ∆ΕΠΠΣ ιστορίας της Στ΄ ∆ηµοτικού ή µήπως η
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συγκεκριµένη διατύπωση του δελτίου τύπου του υπουργείου επιχειρεί να «θολώσει τα
νερά», δηλαδή, να δικαιολογήσει προκαταβολικά

τις αναντιστοιχίες και

ασυµβατότητες εγχειριδίου και ΑΠΣ – ∆ΕΠΠΣ και να προετοιµάσει το έδαφος για
µια υπερσυντηρητική στροφή στα προγράµµατα σπουδών της ιστορίας ;
Στην παρούσα ανακοίνωση :
-

Συγκρίνουµε τις θεµατικές ενότητες του ΑΠΣ µε τις αντίστοιχες ενότητες

του εγχειριδίου.
-

Εξετάζουµε κατά πόσο αυτές οι παρεκκλίσεις από το ΑΠΣ – ∆ΕΠΠΣ

επηρεάζουν τον αφηγηµατικό άξονα και εποµένως διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την
προσπάθεια των µαθητών να αποκτήσουν συνείδηση του ιστορικού χρόνου.
-

Σχολιάζουµε τη χρήση και την εξήγηση ιστορικών εννοιών και όρων και

το βαθµό που το εγχειρίδιο ευνοεί την εννοιολογική µάθηση.
-

Ανιχνεύουµε τους οδοδείκτες της συντηρητικής στροφής για τη σχολική

ιστορία που επιχειρεί η συγγραφική οµάδα µε το συγκεκριµένο εγχειρίδιο.
-

Επιχειρούµε να διατυπώσουµε κάποιες προτάσεις για µια άλλη προοπτική

για τη σχολική ιστορία.
Α. Αναντιστοιχίες και ασυµβατότητες ΑΠΣ και εγχειριδίου
Οι ώρες που αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου των ΑΠΣ (θα έπρεπε να)
αντιστοιχούν στον αριθµό ενοτήτων του βιβλίου, αφού σε κάθε ενότητα αντιστοιχεί
µια διδακτική ώρα.
ΑΠΣ – ∆ΕΠΠΣ

Βιβλίο

Εισαγωγή: Η Ευρώπη στα νεότερα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους
Νεότερους Χρόνους

χρόνια

Οι

γεωγραφικές

τυπογραφία,
Θρησκευτική

η

ανακαλύψεις,

η 1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική

Αναγέννηση,

η Μεταρρύθµιση

Μεταρρύθµιση,

ο

∆ιαφωτισµός και η Γαλλική Επανάσταση

2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο
∆ιαφωτισµό
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ως πλαίσιο για την ένταξη της ελληνικής
ιστορίας στα ευρωπαϊκά συµφραζόµενα

3.

Η Αµερικανική

και

η

Γαλλική

Επανάσταση

(4 ώρες)
(3 ενότητες)

Οι Έλληνες κάτω από την οθωµανική και

Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία

τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)
Η Οθωµανική αυτοκρατορία, η δύναµη

Η

κατάκτηση

της

ελληνικής

Χερσονήσου

και οι αδυναµίες της
Ελληνικές

1.

περιοχές

υπό

λατινική

κυριαρχία

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
3. Η θρησκευτική και η πολιτική

Οι Οθωµανοί κατακτητές παραχωρούν
«προνόµια» στους ραγιάδες

οργάνωση των Ελλήνων
4. Οι Κλέφτες και οι Αρµατολοί

Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής των 5. Η οικονοµική ζωή
Ελλήνων

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των

Οι ελληνικές κοινότητες και η οργάνωσή Παραδουνάβιων Ηγεµονιών
τους

7. Οι δάσκαλοι του Γένους

Η οικονοµική ζωή και τα επαγγέλµατα
στα χρόνια της τουρκοκρατίας

8.

Ο

Ρήγας

Βελεστινλής

Αδαµάντιος Κοραής

Η καθηµερινή ζωή των υπόδουλων

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήµατα

Ελλήνων
10. Οι αγώνες των Σουλιωτών
Οι Έλληνες εκφράζουν τους καηµούς και
τις ελπίδες τους
Η πνευµατική ζωή στα χρόνια της
τουρκοκρατίας
Οι

κλέφτες,

(10 ενότητες)
οι

αρµατολοί

και

και

ο
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κλεφτοπόλεµος
Σούλι, Μάνη και Σφακιά
Εξεγέρσεις των Ελλήνων
Ο Ρήγας και το Βαλκανικό του όραµα
(10 ώρες )

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Η Μεγάλη Επανάσταση

Η Φιλική Εταιρεία προετοιµάζει τον 1. Η Φιλική Εταιρεία
Αγώνα

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

Επανάσταση στη Μολδοβλαχία
4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και η
5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

εξάπλωσή της στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι πρώτες επιτυχίες και η εδραίωση του 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη
Θεσσαλία και τη Μακεδονία
Αγώνα
Οι Έλληνες προσπαθούν να οργανωθούν 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς
πολιτικά

8. Οι αγώνες του Κανάρη

Οι εµφύλιοι πόλεµοι

9.

Η

εκστρατεία

του

∆ράµαλη

-

Η στάση των δυνάµεων της Ευρώπης ∆ερβενάκια
απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση

10 . 0 Μάρκος Μπότσαρης

Οι Φιλέλληνες στηρίζουν ηθικά και υλικά 11 . 0 Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο - ο
τον Αγώνα
Παπαφλέσσας
Ο σουλτάνος εξασφαλίζει τη βοήθεια του 12.
Η
δεύτερη
πολιορκία
του
Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου κατά των Μεσολογγίου - ο ∆ιονύσιος Σολωµός
Ελλήνων
13.Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
Ο Ιµπραήµ έρχεται µε ισχυρές δυνάµεις
στην Πελοπόννησο

14 . Ο Φιλελληνισµός
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Η δεύτερη πολιορκία και η Έξοδος του 15.
Μεσολογγίου

Η

παρέµβαση

∆υνάµεων

Ο αγώνας του Καραϊσκάκη για τη
σωτηρία της επανάστασης στην Αττική

και

η

των

Μεγάλων

Ναυµαχία

του

Ναβαρίνου
16.Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική

Οι µεγάλες δυνάµεις παρεµβαίνουν: Η
ναυµαχία στο Ναβαρίνο

οργάνωση του Αγώνα
17 . Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο
του

Ο Καποδίστριας εκλέγεται Κυβερνήτης

18. Το τέλος της Επανάστασης και η

(14 ώρες )

ελληνική ανεξαρτησία
(18 ενότητες)
Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

Η περίοδος της βασιλείας του ΄Οθωνα

1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης

Η καθηµερινή ζωή των Ελλήνων στα
πρώτα χρόνια µετά την απελευθέρωση

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο

Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ και η
επικράτηση του κοινοβουλευτισµού

Χερσόνησο

Επαναστατικά

κινήµατα

στη

Μακεδονία και την Κρήτη
4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου

ελληνικό

κράτος

αντιµετωπίζει

οικονοµικά και εθνικά προβλήµατα στα
τέλη του 19

Χαρίλαος Τρικούπης
3.

Το «Ανατολικό Ζήτηµα» στη Βαλκανική

Το

Κωλέττης

ου

αιώνα
5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος,

αιώνα. Ο άτυχος πόλεµος ακµαία ελληνικά κέντρα
του 1897 και οι εξεγέρσεις στην Κρήτη.
6. Η κρίση στα Βαλκάνια
Ο Μακεδονικός Αγώνας
Το κίνηµα των Νεότουρκων (1908) και
το κίνηµα στο Γουδί (1909) αλλάζουν το
πολιτικό σκηνικό
Η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή
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στο ελληνικό κράτος κατά το 19 αιώνα
(7 ώρες )

(6 ενότητες)

ο

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

Η Ελλάδα κατά τον 20 αιώνα

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι, µια µεγάλη 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του
1897 στον Μακεδονικό Αγώνα
ελληνική επιτυχία
2. Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση

Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

Βενιζέλου
Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος,
3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι

κέντρα ακµαίου Ελληνισµού

Ο µικρασιατικός πόλεµος καταλήγει σε 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο
ήττα των Ελλήνων

5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η

Η εποχή του Μεσοπολέµου στην Ελλάδα

Καταστροφή

Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

6. Ο Μεσοπόλεµος

Η Κατοχή και η Αντίσταση. Ο εµφύλιος 7. Το Αλβανικό Έπος
πόλεµος

8. Η γερµανική επίθεση και ο Β'

Η Ελλάδα στα µεταπολεµικά χρόνια

Παγκόσµιος Πόλεµος

Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας 9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για
την ελευθερία (1941 -1949)
και η αποκατάσταση της δηµοκρατίας
10. Η µεταπολεµική ανασυγκρότηση της

Το Κυπριακό Ζήτηµα

Ελλάδας (1950 - 1974)
Η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

11. Το Κυπριακό ζήτηµα

Η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή 12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της
πορεία
στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα
(15 ώρες)

(12 ενότητες)
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Η σύγκριση λοιπόν των θεµατικών ενοτήτων ΑΠΣ και εγχειριδίου οδηγεί στα εξής
συµπεράσµατα :
1.

Στα τέσσερα από τα πέντε κεφάλαια, παρατηρείται σαφής αναντιστοιχία

ανάµεσα στο ΑΠΣ και το εγχειρίδιο. Το κλειδί για αυτή την αναντιστοιχία είναι το
κεφάλαιο της ελληνικής επανάστασης.
Ποιες αναντιστοιχίες/ασυµβατότητες παρατηρούµε σε αυτό το κεφάλαιο :
-

Το ΑΠΣ προβλέπει 14 ώρες ενώ το εγχειρίδιο περιλαµβάνει 18 ενότητες.

-

Στο εγχειρίδιο εµφανίζονται δυο τουλάχιστον εντελώς αναντίστοιχες ενότητες

από εκείνες των ΑΠΣ µε τίτλο, «Οι αγώνες του Κανάρη» και «Ο Μάρκος
Μπότσαρης» που παραπέµπουν ευθέως στις αντίστοιχες ενότητες των αναλυτικών
προγραµµάτων του …1957 και όχι του 2003. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ενότητες από
το αναλυτικό πρόγραµµα του 1957 : «Οι κατά θάλασσαν αγώνες. Καταστροφή της
Χίου. Κωνσταντίνος Κανάρης. Εκστρατεία και καταστροφή του ∆ράµαλη. Η
επανάστασις εις την ∆υτικήν Ελλάδα. Η εν Πέτα µάχη. Πρώτη πολιορκία του
Μεσολλογίου. Μάρκος Μπότσαρης» (Β.∆., ΦΕΚ 14, τεχ. Α΄, Αρ. φ. 14, 30/1/1957,
σελ. 87).
-

Η ενότητα «Η επανάσταση στην Πελοπόννησο και η εξάπλωσή της στην

υπόλοιπη Ελλάδα» που προβλέπεται στο ΑΠΣ, αναλύεται σε τέσσερις ενότητες µε
τίτλους αντίστοιχα, «Η επανάσταση στην Πελοπόννησο», «Η επανάσταση στη
Στερεά Ελλάδα», «Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου», «Η επανάσταση στην
Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία». Όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω, η
επιστροφή στην ηρωολατρεία σε συνδυασµό µε το γεωγραφικό κατακερµατισµό της
αφήγησης δηµιουργούν προβλήµατα που η συγγραφική οµάδα αδυνατεί να
διαχειριστεί µε αποτέλεσµα ο αφηγηµατικός άξονας να «σπάει» σε γεωγραφικά
διαµερίσµατα και να επιµερίζεται σε βιογραφίες ηρώων δηµιουργώντας ένα µάλλον
χαοτικό αποτέλεσµα.
-

∆ιαπιστώνεται διαφορετική δοµή της σειράς των ενοτήτων στο ΑΠΣ από

εκείνη που υπάρχει στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του µαθητή. Οι ενότητες «Οι Έλληνες
προσπαθούν να οργανωθούν πολιτικά» και «Οι εµφύλιοι πόλεµοι» του ΑΠΣ,
µετατοπίζονται έξω από την αφήγηση της επανάστασης, και περιορίζονται σε µια
ενότητα µε τίτλο «Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα». Οι
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εµφύλιοι, περιορίζονται σε ένα παράθεµα στη σ. 116, όχι ως αποτέλεσµα των
κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων - αφού άλλωστε η πολιτική οργάνωση
των επαναστατών δεν έχει ακόµα παρουσιαστεί - αλλά ως αντιπαράθεση προσωπικών
βλέψεων για την εξουσία αφού τα αίτιά τους αποδίδονται σε «προσωπικά
συµφέροντα, τοπικές διενέξεις και µικροψυχίες». Να θυµίσουµε µόνο ότι οι εµφύλιοι
αποδίδονταν από την εθνικόφρονη σχολική ιστορία στη «φιλαρχία» και τη «διχόνοια»
που αποτελούν «προαιώνια ελαττώµατα της ελληνικής φυλής».
2. Αναφέρουµε επίσης ενδεικτικά αναντιστοιχίες και ασυµβατότητες από τα υπόλοιπα
κεφάλαια :
-

Η ενότητα «Οι ελληνικές κοινότητες και η οργάνωσή τους» που προβλέπεται

στο ΑΠΣ, περιορίζεται σε µια παράγραφο στην ενότητα «Η θρησκευτική και η
πολιτική οργάνωση των Ελλήνων» του εγχειριδίου.
-

Η ενότητα «Η περίοδος της στρατιωτικής δικτατορίας και η αποκατάσταση

της δηµοκρατίας» που προβλέπεται στο ΑΠΣ, στριµώχνεται σε µια παράγραφο στην
ενότητα «Η µεταπολεµική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 - 1974)».
-

Οι ενότητες «Η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον

19ο αιώνα» και «Η πνευµατική και η καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα κατά τον 20ό
αιώνα» που προβλέπονται στα ΑΠΣ, περιορίζονται σε σύντοµες αναφορές σε εντελώς
άσχετες ενότητες όπου απαριθµούνται εν είδη τηλεφωνικού καταλόγου κάποια
ονόµατα λογοτεχνών και καλλιτεχνών.
-

Οι δυο ενότητες των ΑΠΣ «Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο» και «Η

Κατοχή και η Αντίσταση. Ο εµφύλιος πόλεµος» των ΑΠΣ, αναλύονται στο εγχειρίδιο
σε τρεις ενότητες που φέρουν τίτλους µε εντελώς διαφορετική, υπερσυντηρητική
νοηµατοδότηση : «Το Αλβανικό Έπος», «Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος
Πόλεµος» και «Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)».
Ιδιαίτερα ο τίτλος της ενότητας για τον εµφύλιο, παραπέµπει ευθέως σε ανοιχτά
αντικοµµουνιστικές αναφορές.
Β. Τα κουλουβάχατα της ιστορίας
Αυτές οι αναντιστοιχίες που διαπιστώσαµε, ως αποτέλεσµα της υπερσυντηρητικής
στροφής που επιχειρείται, δηµιουργούν σοβαρά µεθοδολογικά προβλήµατα που
εντοπίζονται κυρίως στην αδυναµία της συγγραφικής οµάδας να συγκροτήσει ένα
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αφηγηµατικό άξονα. Οι µαθητές καλούνται να επεξεργαστούν ένα ατελείωτο
κατάλογο από ονόµατα, γεγονότα, χρονολογίες, ηµεροµηνίες, τοποθεσίες, ηρωικά
κατορθώµατα, µέσα από µια δαιδαλώδη διαδροµή, µε τις ενότητες να δοµούνται είτε
γεωγραφικά (π.χ. Πελοπόννησος, Στερεά, νησιά, Ήπειρος, κλπ.) είτε µε βάση
πρόσωπα (π.χ. Κανάρης, Καραϊσκάκης, κλπ.). Μοιραία, κάθε αίσθηση ιστορικής
αφήγησης και συνέχειας χάνεται µέσα σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι από επαναλήψεις,
διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου γεγονότος, συνεχή άλµατα µπρος και πίσω στον
αφηγηµατικό άξονα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε :
-

Στη σ. 33 µαθαίνουµε ότι οι Φαναριώτες ήταν «µια νέα άρχουσα τάξη»

που σχηµατίστηκε «γύρω από το Πατριαρχείο» και «από το 17ο αιώνα ανέπτυξε
σηµαντικό εθνικό ρόλο σε τοµείς όπως η εκπαίδευση». Στη σ.37 αναλύεται εκ νέου ο
ρόλος των Φαναριωτών ως να µην έχει γίνει καµιά αναφορά µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Εδώ συναντάµε µια λίγο διαφορετική εκδοχή : «Οι Φαναριώτες αποτελούσαν µία
άλλη ηγετική οµάδα των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (…) όπως
και οι ιεράρχες, ήταν απόλυτα εξαρτηµένοι από τις διαθέσεις του κάθε Σουλτάνου».
Παρ’ ότι λοιπόν ήταν απόλυτα εξαρτηµένοι από το Σουλτάνο ανέπτυξαν όπως είδαµε
στη σ.33 εθνικό ρόλο και µάλιστα από το 17ο κιόλας αιώνα.
-

Στη σ. 67, στην ενότητα «Οι αγώνες των Σουλιωτών», πληροφορούµαστε

µεταξύ άλλων ότι οι Σουλιώτες αφού υπηρέτησαν διαδοχικά τους Ρώσους, τους
Γάλλους και τους Τούρκους, το 1822 «έµειναν αβοήθητοι» (από ποιους;) και
«εγκατέλειψαν οριστικά το Σούλι». Ωστόσο, στη σ. 95 και ενώ έχουν προηγηθεί
ενότητες που παρουσιάζουν τα γεγονότα έως και το 1824, στην ενότητα για την
επανάσταση στην Ήπειρο, οι Σουλιώτες …επανέρχονται και πολεµούν ξανά στη µάχη
του Πέτα: «η βαριά ήττα έκανε τους Σουλιώτες να συνθηκολογήσουν το Σεπτέµβριο
του 1822, εγκαταλείποντας οριστικά το Σούλι». Για µία ακόµα φορά…
-

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Τρικούπης κηρύσσει την πτώχευση του 1893 στη

σελίδα 155, αλλά και στη σελίδα 163, όπου αντίστοιχα έχουµε δυο διαφορετικές
αναλυτικές εκδοχές αφήγησης της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και της πρωθυπουργίας
Τρικούπη. Ανάµεσά τους παρεµβάλλεται µια ενότητα για τα επαναστατικά κινήµατα
στη Μακεδονία και την Κρήτη όπου γίνεται σύντοµη αναφορά στο Συνέδριο του
Βερολίνου (σ.159) προφανώς για να προετοιµαστούν οι µαθητές για µια ακόµα,
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αναλυτικότερη αναφορά στο ίδιο συνέδριο στη σ. 170 στην ενότητα «Η κρίση στα
Βαλκάνια».
-

Κατά τον ίδιο τρόπο, σε ένα διαρκές ζάπινγκ επαναλαµβάνεται η ίδια

αναφορά στην επιλογή του Κολοκοτρώνη για την πολιορκία της Τρίπολης (σ.83 και
σ.99), εµφανίζονται σε ολοσέλιδη φωτογραφία ο Όθωνας και η Αµαλία να
«κατευθύνουν τις επαναστατικές ενέργειες των Ελλήνων» στη σ. 158 παρ’ ότι έχουν
εγκαταλείψει τη χώρα ήδη από την προηγούµενη ενότητα (σ.155), ενώ, για να
ολοκληρωθεί η πλήρης αποδόµηση της αφήγησης, ανάµεσα στην ενότητα «Η άλωση
της Τριπολιτσάς» και την ενότητα «Η εκστρατεία του ∆ράµαλη-∆ερβενάκια»
παρεµβάλλεται µια ενότητα µε τη βιογραφία του Κανάρη (σ. 102/103) που ξεκινάει
από το 1821 και φτάνει µέχρι την ανάδειξή του σε πρωθυπουργό της χώρας !
Μας είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι αυτές οι παλινωδίες πέρασαν απαρατήρητες
από τη συγγραφική οµάδα. Ως ένα βαθµό µάλιστα θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς
ότι υπονοµεύουν και το στόχο της ανάπλασης ενός νέου συνεκτικού και ελκτικού,
υπερσυντηρητικού εθνικού αφηγήµατος. Ή µήπως ο στόχος τελικά δεν ήταν αυτός;
Πράγµατι, στο εισαγωγικό κείµενο οι συγγραφείς µας πληροφορούν ότι στόχος τους
είναι να µιλήσουν «για πρόσωπα και γεγονότα, µεγάλες µάχες και καταστροφικούς
πολέµους µα και για τα ειρηνικά έργα των ανθρώπων». Ο σύγχρονος εθνικιστικός
φρονηµατισµός δεν προϋποθέτει απαραίτητα καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και
συνείδησης του ιστορικού χρόνου και, εποµένως, σηµασία για την ώρα φαίνεται να
έχει η συντηρητική παρέκκλιση από το ΑΠΣ. Τέλος, οι ελάχιστες σελίδες που
καταλαµβάνουν οι αναφορές σε αυτά τα «ειρηνικά έργα» µπορούν να µας οδηγήσουν
σε ασφαλή συµπεράσµατα για την προσφορά του εγχειριδίου σε µια παιδαγωγική της
ειρήνης.
Γ. Εννοιολογικά και άλλα σφάλµατα
Στις κριτικές που έχουν δηµοσιευθεί, έχουν επισηµανθεί µια σειρά από εννοιολογικά
σφάλµατα, παραφθαρτικές πληροφορίες, εσκεµµένες παραποιήσεις εννοιών και όρων
που προδίδουν τα πολιτικά φρονήµατα των συντακτών, την αδυναµία τους να
µετασχηµατίσουν την ιστορική γνώση σε σχολική ιστορία και το συντηρητικό αλλά
και αντιπαιδαγωγικό φρονηµατιστικό χαρακτήρα του εγχειριδίου. Περιοριζόµαστε να
επισηµάνουµε πέντε από αυτά :
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-

Στη σ.18, στο γλωσσάρι, µαθαίνουµε ότι καπιταλισµός είναι το

«οικονοµικό σύστηµα που βασίζεται στην ανεµπόδιστη λειτουργία της αγοράς, χωρίς
την παρέµβαση του κράτους». Έχει επισηµανθεί εύστοχα (Σάµιος, 2012) ότι
πρόκειται για τον ορισµό του νεοφιλελευθερισµού και όχι του καπιταλισµού.
-

Στη σ. 21, στο γλωσσάρι, µαθαίνουµε ότι «ακραίοι ριζοσπάστες» είναι οι

Ιακωβίνοι, δηλαδή, «οι οπαδοί της Γαλλικής Επανάστασης που αρνούνταν κάθε
συµβιβασµό µε το βασιλιά». Πιο πάνω, στην αφήγηση, αναφέρεται ότι «η εξουσία
πέρασε

στα

χέρια

ακραίων

ριζοσπαστών

οι

οποίοι

επέβαλαν

καθεστώς

τροµοκρατίας».
-

Στη σ. 183, ενηµερωνόµαστε ότι επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου

«ρυθµίστηκαν εργατικά ζητήµατα, όπως η ίδρυση συνεταιρισµών, η καθιέρωση
αργιών και το ωράριο εργασίας». ∆υο σειρές πιο κάτω, στο γλωσσάρι, µαθαίνουµε
ευτυχώς ότι οι συνεταιρισµοί είναι «ενώσεις αγροτών για την καλύτερη διαχείριση
της αγροτικής παραγωγής», εποµένως, η ίδρυση συνεταιρισµών δεν µπορεί να είναι
«εργατικό ζήτηµα». Μάλλον για την ίδρυση συνδικάτων θα όφειλε να µιλήσει εδώ η
συγγραφική οµάδα όσο και αν αυτό θα της ήταν δυσάρεστο. Να σηµειώσουµε εδώ ότι
ο πρώτος νόµος περί επαγγελµατικών σωµατείων, ο ν.281, ψηφίστηκε το 1914.
-

Στη σ. 209, στο γλωσσάρι, ως ολοκαύτωµα ορίζεται «η εξόντωση µεγάλου

αριθµού ανθρώπων». Ορισµός άστοχος και ανεπαρκέστατος όπως καταδεικνύει και ο
Παληκίδης σε σχετικό κείµενό του (Παληκίδης, 2013: 75 - 127)
-

Στη σελ.232, στο παράθεµα «Μια µατιά στο παρελθόν», ορίζεται ως

Ψυχρός Πόλεµος, «η περίοδος από τον τερµατισµό του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και
έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (…) Ήταν η εποχή όπου οι δυο συνασπισµοί, µε
επικεφαλής τις ΗΠΑ και τις ΕΣΣ∆ αντίστοιχα, καθόρισαν τις παγκόσµιες εξελίξεις.
Ωστόσο, η κατάσταση σήµερα έχει διαφοροποιηθεί. Η κατάρρευση των παραπάνω
συνασπισµών, µε συµβολικό δείγµα την πτώση του Τοίχους του Βερολίνου (βλ. φωτό
επάνω), δηµιούργησε νέα δεδοµένα». Επιλέξαµε να παραθέσουµε µεγάλο µέρος του
αποσπάσµατος διατηρώντας στο ακέραιο την ορθογραφία του. Ακριβώς επάνω από
το κείµενο υπάρχουν όντως τρεις µικροσκοπικές φωτογραφίες. Στη µια διακρίνουµε
κάποιες κοπέλες ανάµεσα σε µπλε µπαλόνια, στη δεύτερη το σύµβολο του ευρώ και
στην τρίτη µια αφίσα µε τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο «ενότητα
στην πολυµορφία». Τείχος (ή Τοίχος αν προτιµάτε) του Βερολίνου δεν είχαµε την
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τύχη να διακρίνουµε παρ’ ότι χρησιµοποιήσαµε και µεγεθυντικό φακό. Όπως βέβαια
έχει επισηµανθεί (∆ηµητρόπουλος, Στόγιας & Χόπλαρου, 2014), το συγκεκριµένο
παράθεµα, ούτε λίγο ούτε πολύ µας πληροφορεί ότι µαζί µε το Σύµφωνο της
Βαρσοβίας διαλύθηκε και το ΝΑΤΟ !
∆. Οι οδοδείκτες της συντηρητικής στροφής
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δε συνιστά αυτό
ακριβώς που θα επιθυµούσε να γράψει η οµάδα Κολιόπουλου. Αποτελεί περισσότερο
ένα ενδιάµεσο βήµα, µια άµεση λύση για το εθνικιστικό ρεύµα που στη συγκεκριµένη
συγκυρία έχει την ηγεµονία και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια,
οι συγγραφείς δεν τήρησαν τις κατευθύνσεις των ΑΠΣ, τις χρησιµοποίησαν για να
νοµιµοποιήσουν τις δικές τους επιλογές και όπως είδαµε τις παραβίασαν όπου
έκριναν απαραίτητο. Επίσης, όταν έφτασαν στα δύσκολα (π.χ. εµφύλιος) αντέγραψαν
ολόκληρες παραγράφους από το παλιό βιβλίο ώστε να αποφύγουν τυχόν κριτικές.
Ωστόσο, η οµάδα Κολιόπουλου έχει ήδη τοποθετήσει οδοδείκτες προς την
κατεύθυνση που θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί η σχολική ιστορία. ∆εν θα µας
εντυπωσιάσει

εάν

διαπιστώσουµε

ότι

τα

επόµενα

προγράµµατα

σπουδών

ενσωµατώνουν αυτές τις επιλογές και ανοίγουν το δρόµο προς ακόµα πιο
υπερσυντηρητικές επιλογές για τη σχολική ιστορία.
Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι οδοδείκτες ;
-

Στο ίδιο εισαγωγικό κείµενο, οι συγγραφείς µας δίνουν το κλειδί για την

κατανόηση του ιδεολογικού τους προσανατολισµού. Μας ενηµερώνουν ότι θα
αναφερθούν στις «ιστορικές ελληνικές χώρες», δηλαδή, «τις περιοχές που αποτελούν
την ελληνική χερσόνησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, τη Μικρά
Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη καθώς και την Κύπρο. Αυτές ήταν οι
περιοχές όπου άκµασε ανέκαθεν ο ελληνικός πολιτισµός και όπου κατοικούσαν
Έλληνες». Οριοθετούν έτσι, ένα ζωτικό εθνικό χώρο, µε απροσδιόριστα σύνορα προς
βορρά αλλά και προς ανατολάς, νοµιµοποιούν «δίκαιες» εθνικές διεκδικήσεις,
υποθάλπουν νέους αλυτρωτισµούς. Ο υπαινιγµός είναι σαφής: το έθνος ως φυσικό,
προαιώνιο, διιστορικό σώµα, διεκδικεί δικαιωµατικά την κρατική του υπόσταση στα
πλαίσια των φυσικών προαιώνιων συνόρων του. Άλλωστε, η φράση «άκµασε
ανέκαθεν ο ελληνικός πολιτισµός» συµπυκνώνει ολόκληρη τη µεταφυσική/ροµαντική
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αντίληψη για τα έθνη ως φυσικά διιστορικά σώµατα η ύπαρξη των οποίων χάνεται
στα βάθη των αιώνων. Εδώ έχει την αφετηρία της η Μεγάλη Ιδέα που διαπερνά ως
έννοια και ως πυξίδα τις σελίδες του εγχειριδίου από το παράθεµα µε τη γνωστή
οµιλία του Κωλέττη (σ. 152) έως το αντίστοιχο παράθεµα µε την οµιλία Καραµανλή
για τη νέα Μεγάλη Ιδέα του έθνους, δηλαδή την ένταξη στην Ενωµένη Ευρώπη (σ.
232).
-

Εδώ όµως εµφανίζεται και ένας γεωγραφικός όρος µάλλον καινοφανής: η

«ελληνική χερσόνησος». Ο όρος αυτός, επανεµφανίζεται στην αντίστοιχη ενότητα «Η
κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου» (σ.28/29), όπου επαναλαµβάνεται τέσσερις
φορές καθώς ως γνωστόν η επανάληψις είναι µήτηρ της µάθησης. Ποια είναι όµως
αυτή η «ελληνική χερσόνησος» ; Συµπίπτει ή όχι µε τη χερσόνησο του Αίµου και εάν
όχι που τελειώνουν τα βόρεια σύνορά της; Στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της Γεωγραφίας
της Στ΄ ∆ηµοτικού βεβαίως, δεν υπάρχει «ελληνική χερσόνησος», αντίθετα,
αναφέρονται οι τρεις χερσόνησοι της νότιας Ευρώπης: η ιβηρική, η ιταλική και η
βαλκανική. Πιθανόν η ελληνική χερσόνησος, ως πολιτικός και όχι βέβαια
γεωγραφικός όρος να αποτελεί ένα εφεύρηµα για να συγκαλυφθούν οι αναχρονισµοί
της συγγραφικής οµάδας. Να ερµηνευθεί δηλαδή, η κατάκτηση της «ελληνικής
χερσονήσου» από τους Οθωµανούς ως κατάκτηση ενός ελληνικού έθνους – κράτους
που εµφανίζεται αδιάλειπτα µαχόµενο από την πρώτη µέχρι την τελευταία στιγµή. Με
πλήρη συνείδηση της εθνικής του ταυτότητας και της ιστορικής του αποστολής
εποµένως, αντιστέκεται, οργανώνεται και εξεγείρεται µε όρους έθνους – κράτους που
βρίσκεται υπό κατοχή. Έχουµε το στοιχείο του εθνικού τόπου (ιστορικές ελληνικές
χώρες) ο οποίος ως όφειλε δεν παραδόθηκε αµαχητί αλλά και της προϋπάρχουσας
δοµής που παραπέµπει στα νεωτερικά έθνη - κράτη: πολιτική, θρησκευτική και
πνευµατική ηγεσία, συγκροτηµένος στρατός και στόλος έστω σε λανθάνουσα µορφή,
οικονοµικές δυνάµεις. Αυτή ακριβώς ήταν και η ανάγνωση της οθωµανικής
κυριαρχίας στα σχολικά εγχειρίδια της εθνικοφροσύνης στις µετεµφυλιακές
δεκαετίες. Σε αυτό το ιστορικό σχήµα, η Γαλλική Επανάσταση, τα επαναστατικά
κύµατα που διαπερνούσαν όλη την υφήλιο, από το Μπολιβάρ µέχρι το Γαριβάλδη, η
διαµόρφωση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων, δεν έχουν
καµιά σηµασία και δεν αποτελούν ερµηνευτικό εργαλείο ούτε για τη γέννηση και την
ανάπτυξη του ελληνικού επαναστατικού κινήµατος ούτε για τη συγκρότηση της
Φιλικής Εταιρείας ούτε για την άνθιση του φιλελληνικού ρεύµατος.
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-

Η απουσία κοινωνικών εργαλείων ανάλυσης και η υπερσυντηρητική

νοηµατοδότηση του έθνους οδηγεί αναπόφευκτα σε αντιφάσεις καθώς οι συγγραφείς
επιδιώκουν να ορίσουν εθνικό ρόλο και πρόσηµο για κάθε κοινωνική οµάδα από τους
πρώτους κιόλας αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
παρατηρούµε διφορούµενες έως και αντιφατικές αναφορές για τον εθνικό ρόλο των
Φαναριωτών και της εκκλησίας. Αντίστοιχα, οι κλέφτες ορίζονται ως «ένοπλοι
Έλληνες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» µε βασικό χαρακτηριστικό την
«εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους και γενικά για την εξουσία». Η σχολική
ιστορία, επιστρέφοντας στα παραδοσιακά ιστορικά σχήµατα, διαµορφώνει µια
ροµαντική εικόνα για τους κλέφτες και τους αρµατολούς – όπου καθοριστικό ρόλο
παίζει η πρωταγωνιστική θέση τους στα γεγονότα της Επανάστασης – και προβάλλει
αυτή την εικόνα στον παρελθόντα χρόνο των πρώτων αιώνων της οθωµανικής
κατάκτησης. Όµως η µετατροπή των κλεφτών σε αρµατολούς προκαλεί
πονοκεφάλους στους σχολικούς ιστοριογράφους. Πως είναι δυνατόν οι ανυπότακτοι
κλέφτες να προσκυνάνε και να µετατρέπονται σε αρµατολούς τροφοδοτώντας µε
ένοπλο δυναµικό τους κατακτητικούς µηχανισµούς τήρησης της τάξης; Η πλήρης
απουσία κοινωνικής ανάλυσης οδηγεί τους συγγραφείς από αντίφαση σε αντίφαση.
Έτσι,

αρµατολοί

είναι

οι

«ένοπλοι

Έλληνες»,

«πρώην

κλέφτες»

που

χρησιµοποιούνται από την οθωµανική εξουσία για «να αποκαταστήσουν την
ασφάλεια στην ύπαιθρο» αλλά παρ’ όλα αυτά «συνεργάζονται συνήθως µε τους
κλέφτες» και αργότερα «προσχωρούν στις τάξεις των κλεφτών». Στο πρόσωπο του
Έλληνα ένοπλου εναλλάσσεται εποµένως, ο παροδικός ρόλος του αρµατολού µε
εκείνο του κλέφτη, σε κάθε περίπτωση µε κοινό εθνικό παρανοµαστή.
-

Η ρωσική επανάσταση εξορίζεται από το κύριο σώµα της αφήγησης σε

µια ουδέτερη αναφορά στη σελίδα 192. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες δυο αναφορές στα
κείµενα αφήγησης που νοηµατοδοτούν σαφώς αρνητικά το γεγονός, στη σ. 195 όπου
οι σοβιετικοί «υποστηρίζουν τον Κεµάλ» και στη σ. 201, όπου αναφέρονται οι
πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη Σοβιετική Ένωση στην οποία «είχαν επικρατήσει οι
µπολσεβίκοι». Αντίθετα, στο παλιό βιβλίο, η ρωσική επανάσταση εντάσσεται στο
κυρίως κείµενο (σ.207), ενώ στην ενότητα για το µεσοπόλεµο (σ.229) αναφέρεται ότι
«οι λαοί, επηρεασµένοι από τις ιδέες της ρωσικής επανάστασης για ισότητα και
δικαιοσύνη, διεκδικούσαν περισσότερα δικαιώµατα».
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-

Ο Μεταξάς, όπως αναφέρεται στη σ. 201, «διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε

δικτατορία». Υπάρχει µια ακόµα αρνητική αναφορά στο πρόσωπό του που αφορά τις
διώξεις των πολιτικών του αντιπάλων (σ.201). Από εκεί και µετά, χαρακτηρίζεται
«έµπειρος στρατιωτικός», αναφέρονται δυο φορές οι προσπάθειές του για την
πολεµική προετοιµασία της χώρας, µια συνοπτική (σ.201) και µια αναλυτική (σ. 203),
επαινείται η διπλωµατική του τακτική, ενώ, στις πηγές, περιλαµβάνεται κείµενο του
Γ. Θεοτοκά για το πρωινό της 28ης Οκτώβρη που µεταξύ άλλων περιγράφει «πλήθη
νέων µε στολές της ΕΟΝ (…) κρατούν εικόνες του βασιλιά, του Μεταξά». Εδώ
οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι µεγάλο µέρος των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας Στ΄
δηµοτικού του 1950 αλλά και του 1956 (τότε ίσχυε ο θεσµός του πολλαπλού
εγχειριδίου), είτε αποσιωπούσαν είτε αναφέρονταν εντελώς επιγραµµατικά στο
Μεταξά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το ΟΧΙ δεν πιστωνόταν στο δικτάτορα αλλά στο
Γεώργιο Β΄. Η αγιογράφηση και η ιστορική δικαίωση του Μεταξά εµπεδώθηκε
πλήρως µόνο στα σχολικά εγχειρίδια της επταετίας και από τότε επαναλαµβάνεται
ευλαβικά στις σελίδες της σχολικής ιστορίας έως και σήµερα, σε πείσµα των
ιστορικών δεδοµένων αλλά και της πλούσιας αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας που
τεκµηριώνουν µια εντελώς διαφορετική ανάγνωση για το ρόλο του.
-

Καµιά αναφορά δεν γίνεται στο εγχειρίδιο για τους συνεργάτες των

Γερµανών κατακτητών, τους δοσίλογους και τους ταγµατασφαλίτες (σύντοµη
αναφορά υπήρχε στο παλιό βιβλίο, σ. 255). Πιθανόν η συγγραφική οµάδα να
αισθάνεται την ίδια αµηχανία µε τους σχολικούς ιστοριογράφους της πρώτης
µετεµφυλιακής δεκαετίας. Και εκείνοι αποσιωπούσαν πλήρως το φαινόµενο της
συνεργασίας µε τον κατακτητή – διαφορετικά θα έπρεπε να εξηγήσουν τι απέγινε όλο
αυτό το πλήθος των συνεργατών/προδοτών.
-

Καµιά αναφορά επίσης δεν γίνεται στο δηµοψήφισµα του 1974 που έκρινε

τη µορφή του πολιτεύµατος το οποίο µέχρι και σήµερα έχει αυτή η χώρα (αναλυτική
αναφορά υπήρχε στο παλιό βιβλίο, σ. 255). Προφανώς η ήττα της βασιλικής
παράταξης, η αλλαγή πολιτεύµατος και η οριστική αποµάκρυνση των Γλύξµπουργκ
από τη χώρα µετά από έναν ολόκληρο αιώνα αποτελεί µια ασήµαντη λεπτοµέρεια για
την οµάδα Κολιόπουλου. Να προσθέσουµε εδώ ότι η εκτροπή, η αποστασία και η
πολιτική κρίση του 1965 δεν χρεώνεται από το εγχειρίδιο στο παλάτι και τις ωµές
παρεµβάσεις του, αλλά στο Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος «∆ιαφώνησε µε το
βασιλιά Κωνσταντίνο και αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1965 (…) Μετά την
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παραίτηση Παπανδρέου, η Ελλάδα αντιµετώπισε πολιτική κρίση» (σ.219). Έτσι
απλά.
-

Οι πολιτικές συµπάθειες της συγγραφικής οµάδας δύσκολα κρύβονται.

Από τους πολιτικούς της µεταπολεµικής περιόδου, καταγράφουµε συνολικά (στα
κείµενα αφήγησης, τις εικόνες και τα παραθέµατα), τρεις αναφορές στο Γεώργιο
Παπανδρέου, δυο στον Ανδρέα Παπανδρέου, µια στο Μητσοτάκη, µια στο
Στεφανόπουλο και επτά (7) στον Κωνσταντίνο Καραµανλή ! Οι ηγέτες της αριστεράς,
Φλωράκης και Κύρκος, µόλις και µετά βίας στριµώχνονται σε µια φωτογραφία για
την οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα, χωρίς να αναφέρονται ονοµαστικά.
Στο ξέφωτο : µια άλλη προοπτική για τη σχολική ιστορία
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας συνιστούν ένα προϊόν πολιτικά και κοινωνικά
διαµορφωµένο. Η σχέση τους µε το παρελθόν και εποµένως το περιεχόµενό τους,
µεταβάλλεται σε κάθε πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Σήµερα, ένας νέος
εθνικισµός ανατέλλει στον ορίζοντα της σχολικής ιστορίας. Αντλεί τη δυναµική του
από την ανάγκη της ακροδεξιάς να προσεγγίσει το παρελθόν µε τους όρους και τις
πολιτικές σκοπιµότητες του παρόντος, δανείζεται τα στερεότυπα και τα συστατικά
του στοιχεία από τη δεξαµενή εθνικοφροσύνης, ιδεολογηµάτων και εθνικών µύθων
που διαµορφώθηκε σε ολόκληρη τη διαδροµή του 20ου αιώνα εντός και εκτός των
εκπαιδευτικών µηχανισµών. Σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή ανάγνωσης του
παρελθόντος, κινητήριες δυνάµεις της ιστορίας είναι οι ισχυρές προσωπικότητες, οι
ήρωες, οι βασιλείς και οι πρωθυπουργοί και όχι οι λαοί και οι κοινωνικές τάξεις.
Ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ο ταξικός
ανταγωνισµός οξύνεται, για την ακµάζουσα ακροδεξιά αποτελεί προτεραιότητα η
επιστροφή της σχολικής ιστορίας στα µαύρα δάση του εθνικισµού, η προσέγγιση του
παρελθόντος µε µοναδικό εργαλείο το έθνος – το έθνος όχι ως προϊόν της
νεωτερικότητας αλλά ως προαιώνιο και ανιστορικό υποκείµενο. Σε αυτή την εκδοχή
σχολικής ιστορίας, δεν έχουν καµιά θέση ο καηµός της µάνας πάνω από το
σκοτωµένο γιο το Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη, ο πόνος του πρόσφυγα, του
ξεριζωµένου, του µετανάστη, οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού που στοίχειωναν
για δεκαετίες το ελληνικό ραδιόφωνο, ο ρατσισµός και η εκµετάλλευση που
αντιµετώπισαν οι πρόσφυγες µικρασιάτες από τους ντόπιους, η ίδρυση των
συνδικάτων και το εργατικό κίνηµα, ο ιδρώτας του εργάτη που σήκωνε τις οικοδοµές
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στη δεκαετία του ’50 και του ’60 και καµιά φορά ξήλωνε και τα πεζοδρόµια της
Οµόνοιας, τα βαριά πατήµατα του αντάρτη στις ράχες της Ρούµελης, τα αυθαίρετα
στο Πέραµα, το ρεµπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Όλα αυτά κι άλλα πολλά, σαν να µην
πέρασαν, σαν να µην άγγιξαν, σαν να µη συνέβησαν ποτέ σ’ αυτά εδώ τα χώµατα,
ανήκουν στα απόβλητα ή το πολύ, στο περιθώριό της επίσηµης σχολικής ιστορίας που
αποστειρωµένη από κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, ιδεολογικό κατασκεύασµα και
εργαλείο εθνικιστικού φρονηµατισµού, απροσπέλαστη και ανιαρή σαν λίστα
παρενεργειών σε φαρµακευτική συνταγή, φιλοδοξεί να κατηχήσει νέες γενιές κατ’
εικόναν και οµοίωσιν, άβουλες και πειθήνιες, έτοιµες να ζήσουν και να πεθάνουν για
µια νέα «µεγάλη ιδέα».
Από πολλές πλευρές ακούστηκε η ανάγκη για ένα νέο σχολικό βιβλίο ιστορίας καθώς
το παλιό χρησιµοποιούνταν επί 23 συναπτά έτη. Ωστόσο νεότερο δε σηµαίνει
απαραίτητα και καλύτερο. Και οι δυο απόπειρες για ένα νέο εγχειρίδιο, της οµάδας
Ρεπούση

και

της

οµάδας

Κολιόπουλου,

κατέληξαν

σε

βιβλία

σαφώς

συντηρητικότερα, µε άφθονα λάθη και -το πιο εντυπωσιακό- µε περισσότερα
µεθοδολογικά προβλήµατα από το παλιό βιβλίο σχολικό ιστορίας! Είναι έντονη η
αδυναµία των κυρίαρχων κύκλων να παράγουν ένα επίσηµο και ηγεµονικό ιστορικό
λόγο, µια νέα ελκτική αφήγηση που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες τους και
ταυτόχρονα να έχει αποδοχή, να πείθει και να εµπνέει. Η αναζήτηση αυτής της νέας
ισορροπίας ανάµεσα στους ασφυκτικούς περιορισµούς της εθνικής µυθολογίας και τις
πιεστικές απαιτήσεις ενός ευρωκεντρικού κοσµοπολιτισµού είναι µια διαδικασία
βαθιά πολιτική και συγκρουσιακή. Είναι από αυτή την άποψη ενδεικτική των
προτεραιοτήτων των πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου παιδείας, η πλήρης
αδιαφορία τους στο ζήτηµα άλλων εµφανώς ακατάλληλων εγχειριδίων (π.χ. των
µαθηµατικών της Ε΄ ∆ηµοτικού), αφού επί επτά συναπτά έτη, κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε για την απόσυρση και αντικατάστασή τους µε άλλα λειτουργικότερα.
Από µια άποψη, η άµεση απόσυρση του παρόντος σχολικού βιβλίου και η επιστροφή
στο προηγούµενο έστω παλιό, έστω 25 ετών και µε σαφή συντηρητικό
προσανατολισµό, θα ήταν αναµφίβολα ένα προσωρινό µέτρο ανακούφισης – και αυτό
το συµπέρασµα βέβαια αναδεικνύει και το µέτρο αποτυχίας των συγγραφικών
οµάδων. Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται κατά τη γνώµη µας, είναι µια βαθιά τοµή. Η
σχολική ιστορία πρέπει να βγει οριστικά στο ξέφωτο, µακριά από τα µαύρα δάση της
εθνικιστικής µυθολογίας αλλά και από το νέο µεταµοντέρνο ευρωκεντρικό
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φρονηµατισµό. Να προσεγγίσει την έννοια του έθνους µε κοινωνικούς και πολιτικούς
όρους, αλλά κυρίως, να θέσει στο κέντρο της τον άνθρωπο και τα προβλήµατά του,
τους αγώνες του, τη συλλογική του δράση, τα πάθη του και τα λάθη του. Απέναντι
στη µυθοπλασία του εθνικισµού και τον µεταµοντέρνο θρυµµατισµένο καθρέφτη, να
αντιπαραθέσουµε την πλήρη ιστορία, δηλαδή, την ιστορία «ως ένα αδιαίρετο ιστό
στον οποίο όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες (…) υλικές και πολιτισµικές δυνάµεις
κει σχέσεις παραγωγής (…) είναι αλληλοσυνδεόµενες και ερµηνεύουν την ανθρώπινη
εξέλιξη» (Hobsbawm, 2005).
Ακόµη, η σχολική ιστορία, οφείλει να είναι συναρπαστική, απευθύνεται σε παιδιά,
πρέπει να κερδίσει το ενδιαφέρον τους, να ξυπνήσει τον ενθουσιασµό και την
περιέργειά τους, να καλλιεργήσει το κριτικό τους πνεύµα, να δώσει µια πρώτη
εµπειρία έρευνας.
Σε θεσµικό επίπεδο, τα παραπάνω σηµαίνουν (µεταξύ άλλων) νέα προγράµµατα
σπουδών και σχολικά εγχειρίδια, προοδευτική στροφή στην ιστορική/παιδαγωγική
µόρφωση

και

επιµόρφωση

των

εκπαιδευτικών,

παραγωγή

αντίστοιχου

διδακτικού/ιστορικού λογισµικού. Ανακατανοµή της ύλης του µαθήµατος της
ιστορίας, άµεσα στα πλαίσια των εννιά χρόνων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
στρατηγικά στα πλαίσια του δωδεκάχρονου ενιαίου σχολείου. Η κατανοµή του
τρίσηµου σχήµατος του Παπαρρηγόπουλου (αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ιστορία
σε ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη) αντιστοιχούσε στις εποχές όπου το µεγαλύτερο µέρος του
µαθητικού πληθυσµού εγκατέλειπε το σχολείο και όφειλε µε βάση τα προτάγµατα του
εθνικισµού των αρχών του 20ου αιώνα, να έχει διαµορφώσει από αυτή την ηλικία µια
υπερσυντηρητική εθνική ταυτότητα. Σήµερα, έχουµε µια εντελώς διαφορετική
σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα και βεβαίως διαµετρικά αντίθετες στοχεύσεις.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο θεσµικό
επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωµα αλλά και επιστηµονική ευθύνη και
παιδαγωγική υποχρέωση να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να
υπηρετήσουν την ανάγκη των µαθητών τους για την καλλιέργεια ιστορικής
συνείδησης και κριτικής σκέψης. Το σχολικό βιβλίο δεν είναι ευαγγέλιο, ούτε οι
εκπαιδευτικοί άβουλοι, ανεύθυνοι και µοιραίοι µεταδότες αντιδραστικών αντιλήψεων
και αντιπαιδαγωγικών µεθόδων. Συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγµα
παλιότερα οι συστηµατικές επισκέψεις τµηµάτων της Στ΄ τάξης στα γραφεία της
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Εθνικής Αντίστασης στο Κερατσίνι και διδασκαλίες µαζί µε τους πρωταγωνιστές της
µάχης της Ηλεκτρικής στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας, αποτελούν βεβαίως θετικά
δείγµατα προσέγγισης του παρελθόντος.
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Νέο πιλοτικό Πρόγραµµα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας &
κριτικός γραµµατισµός

Μαρία Μπούµπουρα
Εκπαιδευτικός ∆/νση Α΄/θµιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στη ευρύτερη θεµατική της Αξιολόγησης Προγραµµάτων
Σπουδών και ασχολείται µε τη µελέτη, ανάλυση και ερµηνεία του περιεχοµένου του
«Γενικού Μέρους» του κειµένου του Νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών (Π.Σ.)
της Νεοελληνικής Γλώσσας της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσµα της
Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραµµατισµού. Στην παιδαγωγική του Κριτικού
Γραµµατισµού γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν οι κοινωνικές πρακτικές που
κατασκευάζουν ένα κείµενο, διότι ο γραµµατισµός δεν µπορεί να αποσπαστεί από τη
συνολική κοινωνική πρακτική, δεν µπορεί να θεωρηθεί ξεκοµµένος από τις ιστορικές
συνθήκες (Gee, 2006: 43). Η απόκτηση του γραµµατισµού από τους/τις µαθητές/τριες
αποτελεί τη βασικότερη επιδίωξη της γλωσσικής εκπαίδευσης, ενώ οι πρακτικές
γραµµατισµού που πραγµατώνονται µέσα στη διδασκαλία, το µέσο για την επίτευξη του
στόχου αυτού. Η ενασχόληση µε το γραµµατισµό στην παρούσα εργασία απορρέει
κυρίως από το γεγονός ότι ο γραµµατισµός δε συνιστά απλά ένα γλωσσολογικό ή
αποκλειστικά παιδαγωγικό ή µεθοδολογικό ζήτηµα, είναι «πρόβληµα» πολιτικό”
(Freire, 1976).

Λέξεις κλειδιά: λειτουργικός & κριτικός γραµµατισµός, αναλυτικό πρόγραµµα,
εκπαιδευτική πολιτική – µεταρρύθµιση, γλωσσοδιδακτικές θεωρίες

Εισαγωγή
Τελευταία, η έρευνα στα Α.Π. έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι µόνο των θεωρητικών
της εκπαίδευσης αλλά και των εκπαιδευτικών που καλούνται να το υλοποιήσουν στις
711

τάξεις τους. Τα οφέλη από σχετικές ερευνητικές απόπειρες έχουν αποδειχθεί
έµπρακτα τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και για τη σχολική ζωή, διότι
παρέχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν προσεκτικά οι παιδαγωγικές µέθοδοι και
αξίες και να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν οι παιδαγωγικές πρακτικές, µε
απώτερο στόχο τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των µαθητών και την
ανάπτυξη της εκπαίδευσης γενικότερα.
Το 2011 δηµοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων το Νέο
Πιλοτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Π.Σ.) της Νεοελληνικής Γλώσσας της Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης.
Το Νέο Πιλοτικό Π.Σ. όπως ρητά υποστηρίζει, ασπάζεται τις αρχές του Κριτικού
Γραµµατισµού. Ο κριτικός γραµµατισµός (Critical Literacy) στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση

των

πολιτών

στις

λειτουργίες

των

κυρίαρχων

µορφών

γραµµατισµού µέσω της κοινωνικής ενδυνάµωσης και της κριτικής γλωσσικής
επίγνωσης. Ως εκ τούτου βασική θέση του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί η άποψη
ότι ο γραµµατισµός είναι µια κοινωνική και πολιτισµική κατασκευή, όπου οι
λειτουργίες και οι χρήσεις του δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Στον κριτικό γραµµατισµό
στόχος της εκπαίδευσης είναι να καθιστά δυνατή τη συµµετοχή στην παραγωγή της
γνώσης, µέσα από την ανάπτυξη σε όλους τους µαθητές της ικανότητας να
στοχάζονται, να ερευνούν, να αναλύουν και να αµφισβητούν. (Hasan, 2006: 176177). Ως προς αυτό το σκοπό η εκπαίδευση θα πρέπει να δηµιουργεί πολίτες που να
είναι σε θέση να κατανοούν τον κόσµο αλλά και να παρεµβαίνουν στην κοινωνία και
να τη διαµορφώνουν. Ο κριτικός γραµµατισµός συνεπάγεται απαραίτητα τη δράση
στη ζώνη της γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής (Baynham 2002: 13).
Συνεπώς ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα (Α.Π.) που υποστηρίζει την εν λόγω
γλωσσοδιδακτική θεωρία πρέπει να ιδωθεί ως ένα µεθοδολογικό πρόβληµα, του
οποίου η ανάπτυξη να συµβάλει στον κριτικό µετασχηµατισµό των ατόµων και της
κοινωνίας (Pinar, 1991). Ακόµα είναι ανάγκη να εστιάζει σε ποιοτικές όψεις της
σχολικής ζωής (Giroux, 2010) αλλά και στο περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων και
των σχολικών πρακτικών, στο κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα και στην εργασία των
εκπαιδευτικών (Aronowitz & Giroux, 2010α, 2010β). Το αναλυτικό πρόγραµµα υπό
το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού πρέπει να υποστηρίζει διαδικασίες
αξιοποίησης της ετερότητας των µαθητών/τριών ως πηγή και βάση για την
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κατασκευή νοήµατος (Κατσαρού, 2011). Ακόµα να δείχνει εµπιστοσύνη στο
παιδαγωγικό ζεύγος, εξουσιοδοτώντας το να αναλάβει αυτόνοµη δράση και να
αναπτύξει µέσα από την δυναµική αλληλεπίδραση των ατόµων της οµάδας το ίδιο το
Α.Π. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η µάθηση θεωρείται διαδικασία συγκρότησης
νοήµατος, µε την οποία το άτοµο αναδιαµορφώνει συνεχώς τον εαυτό του.
Με την παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί το συνολικό ιδεολογικό
και παιδαγωγικό αµάγαλµα που συγκροτείται µε το νέο Π.Σ. και να µελετηθούν σε
βάθος οι αρχές του σε σχέση µε τη διδασκαλία της γλώσσας και τον κριτικό
γραµµατισµό. Κατά αυτόν τον τρόπο επιλέγεται να αναλυθεί το κείµενο του Π.Σ. της
γλώσσας, να ανιχνευτούν τα στοιχεία που συγκροτούν και διαµορφώνουν το λόγο
του, να αναλυθούν οι βασικές θεωρητικές αρχές που ακολουθεί το Π.Σ., να εξεταστεί
το είδος του και να διαπιστωθεί αν προωθείται ο κριτικός γραµµατισµός όπως ρητά
δηλώνεται στο κείµενο του Α.Π. ή αν αποτελεί ρητορική.
Ειδικότερα, αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη φύση και
το περιεχόµενο του Α.Π., τον τρόπο που προσεγγίζει τη διδασκαλία και τους ρόλους
που αναθέτει σε δάσκαλους και µαθητές. Απασχολούν βασικά τα εξής ερωτήµατα:
1.

Από ποιες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες, πέραν του κριτικού

γραµµατισµού,

φαίνεται να είναι επηρεασµένο το Π.Σ. και γιατί;
2.

Ποιες είναι οι προτάσεις του Π.Σ. για τη διδασκαλία της γλώσσας;

3.

Υπάρχουν εσωτερικές αντιφάσεις στο λόγο του Π.Σ., ποιες είναι και γιατί

συµβαίνει αυτό;
Ορίζοντας τον Γραµµατισµό
Όπως αναφέρει η Hasan το πρόβληµα µε τον όρο “γραµµατισµός” είναι η πολυφωνία
των ορισµών από τη µία και η σηµατοδότηση διαφορετικών πραγµάτων σε
διαφορετικές γενιές ή και σε άτοµα της ίδιας γενιάς από την άλλη (Hasan, 2006: 134).
Αντί της λειτουργικής διάστασης του γραµµατισµού αντιπροτείνεται από το
Αυστραλιανό Συµβούλιο για το Γραµµατισµό Ενηλίκων (1990) ο εξής ορισµός
σύµφωνα µε τον οποίο o γραµµατισµός αναφέρεται στην ακρόαση, την οµιλία, την
ανάγνωση, τη γραφή και την κριτική σκέψη. Περιλαµβάνει την πολιτισµική γνώση
που καθιστά ικανό έναν οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει και να
χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις.
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Στόχος είναι ένας ενεργητικός γραµµατισµός, που θα 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: 19).
Ο δεύτερος ορισµός εκτός από τη λειτουργική προσθέτει και την κριτική διάσταση,
ωθώντας το άτοµο να σκέφτεται και να αµφισβητεί.
Ο γραµµατισµός, ως κοινωνική πρακτική που δεν είναι στατική και σταθερή (κάθε
εποχή καθορίζει διαφορετικά τον γραµµατισµό), επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά σε
σχέση µε το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνει χώρα
(Χατζησαββίδης, 2010). Πλέον, ο όρος γραµµατισµός δεν ταυτίζεται µε τον
αλφαβητισµό (ικανότητα ανάγνωσης και γραφής) (Gee, 2006: 15) και δε σηµαίνει
µόνο ικανότητα να χρησιµοποιεί κάποιος αποτελεσµατικά το λόγο. Αντίθετα, ο
γραµµατισµός σήµερα αποτελεί έναν κοινωνικό θεσµό, που συνδυάζει πολλαπλές
πολιτισµικές, κοινωνικές και γνωστικές πλευρές και ορίζεται ως η ικανότητα του
ατόµου να κατανοεί, να ερµηνεύει και να αντιµετωπίζει κριτικά τους διάφορους
τύπους λόγου, να είναι σε θέση να χειρίζεται τη γλώσσα σε σχέση µε την περίσταση
επικοινωνίας και να ελέγχει τη ζωή και τον κόσµο γύρω του δια του λόγου (Baynham,
2002).
Είδη Γραµµατισµού: Λειτουργικός & Κριτικός γραµµατισµός
Οι µελέτες γύρω από την καλλιέργεια του γραµµατισµού διαφοροποιούνται στη βάση
δύο διαφορετικών κατευθύνσεων µέσα από τις οποίες προσεγγίζεται αυτός.
Οι δύο κύριες τάσεις που εµφανίζονται στην εκπαίδευση του γραµµατισµού είναι ο
λειτουργικός και ο κριτικός γραµµατισµός. Ο λειτουργικός γραµµατισµός αναφέρεται
στις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτοµα για να λειτουργούν
αποτελεσµατικά σε µια δεδοµένη κοινωνία, να συµµετέχουν και να επιτύχουν
προσωπικούς και κοινωνικούς στόχους καθώς και να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις της σηµερινής αγοράς εργασίας (Katsarou, 2009a, Μητσικοπούλου,
2001). Στο πλαίσιο του λειτουργικού γραµµατισµού σχεδιάζονται εκπαιδευτικά
προγράµµατα που περιλαµβάνουν διάφορα είδη γραµµατισµών (π.χ. γλωσσικός
γραµµατισµός,

µαθηµατικός

γραµµατισµός,

κοινωνικός

γραµµατισµός,

περιβαλλοντικός γραµµατισµός κτλ.) και αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες
συνθήκες επικοινωνίας, προσδιορίζεται η ύλη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που
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θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι (Αρχάκης, 2005: 40).
Στο λειτουργικό γραµµατισµό, οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς είναι δοµηµένα
τα κειµενικά είδη, που στοχεύουν, ποια στάδια χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη και
ποια είναι η αλληλουχία αυτών των σταδίων και φυσικά ποιες είναι οι
λεξικογραµµατικές δοµές που τυπικά απαντούν στα διάφορα στάδια. Για την επίτευξη
αυτού η διδασκαλία πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της επίγνωσης των
µαθητών ως προς τι είναι για παράδειγµα αφήγηση, τι περιγραφή, χωρίς να αµελεί
τους άλλους σηµειωτικούς τρόπους και την πολυτροπικότητα των κειµένων. Στη
βάση αυτή µπορούν να ανατεθούν εργασίες στους µαθητές όπως να γράψουν µια
ιστορία, να περιγράψουν ένα αντικείµενο, να εκθέσουν τις απόψεις τους για ένα
συγκεκριµένο θέµα ή ακόµα να κάνουν περίληψη (παραγωγή λόγου στο πλαίσιο
συγκεκριµένων κοινωνικών περιστάσεων). Απώτερος στόχος είναι οι µαθητές/τριες
αφού εξοικειωθούν µε τις ιδιότητες των κειµενικών ειδών, να µπορούν να παράξουν
συγκεκριµένα κειµενικά είδη, επιτυγχάνοντας µακροπρόθεσµα στο εκπαιδευτικό
σύστηµα. Στα παραπάνω όµως, συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστεί η
γλωσσική διδασκαλία στην αναπαραγωγή από τους µαθητές συγκεκριµένων
µοντέλων λόγου, µε αποτέλεσµα να µη χρησιµοποιούν ούτε την κριτική σκέψη ούτε
τη δηµιουργική φαντασία και τελικά να κάνουν ακριβώς ό,τι έχουν κάνει άλλοι στην
κοινωνία, αναπαράγοντας έτσι τις κοινωνικές σχέσεις και το σύστηµα (Hasan, 2006:
162-165).
Ο κριτικός γραµµατισµός έχει ως βασικά στοιχεία την κριτική σκέψη και την
κοινωνική δράση και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες
των κυρίαρχων µορφών γραµµατισµού µέσω της κοινωνικής ενδυνάµωσης και της
κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Βασική θέση του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί η
άποψη ότι ο γραµµατισµός είναι µια κοινωνική και πολιτισµική κατασκευή, που οι
λειτουργίες και οι χρήσεις του δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Ένα κείµενο είναι µια
κατασκευή όπου οι έννοιές του κρύβουν µια ιδεολογία και συµµετέχουν στην
παραγωγή, αναπαραγωγή και διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος. Επισηµαίνεται
λοιπόν, η ιδεολογική πλευρά της γλώσσας συνδεδεµένη µε µορφές κοινωνικής
εξουσίας. Στην περίπτωση του κριτικού γραµµατισµού δίδεται έµφαση στην επίτευξη
κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όµως δεν αντιµετωπίζονται ως δεδοµένοι αλλά
υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (∆ενδρινού,
2001· Katsarou, 2009· Μητσικοπούλου, 2001). Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να είναι
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ικανοί να χειρίζονται τις άρρητες ιδεολογικές φορτίσεις που συνοδεύουν συχνά τις
γλωσσικές εκφορές (Αρχάκης, 2005: 40).
Στον κριτικό γραµµατισµό στόχος της εκπαίδευσης είναι να καθιστά δυνατή τη
συµµετοχή στην παραγωγή της γνώσης, µέσα από την ανάπτυξη σε όλους τους
µαθητές της ικανότητας να στοχάζονται, να ερευνούν, να αναλύουν και να
αµφισβητούν. Οι µαθητές/τριες δε µένουν µόνο στο στάδιο να αναλύουν τη δοµή των
κειµενικών ειδών αλλά περνούν σε ένα επόµενο, στο οποίο αναζητούν άλλους λόγους
που συνυπάρχουν σε ένα κείµενο και που σχετίζονται µε ιδεολογικές θέσεις και
λειτουργίες θεσµών. Οι µαθητές/τριες µαθαίνουν πώς να αποδοµούν ένα λόγο και να
αποκαλύπτουν τις σχέσεις ισχύος, καθώς επίσης να αναζητούν ποιες φωνές
απουσιάζουν και γιατί. Ακολούθως, στην παραγωγή λόγου ενδιαφέρει πώς γράφεται
ένα κείµενο, η ορολογία που χρησιµοποιείται και οι κρυφοί συµµετέχοντες σ’ αυτό
(Hasan, 2006: 176-177).
Στον κριτικό γραµµατισµό ο λόγος ορίζεται ως ένα συστηµατικά οργανωµένο σύνολο
δηλώσεων µέσω των οποίων εκφράζονται τα νοήµατα και οι αξίες ενός θεσµού,
παρέχοντας παράλληλα περιορισµούς, καθορίζοντας και περιγράφοντας τι µπορεί να
ειπωθεί και τι όχι (Kress, 1985: 7). Σ΄ ένα τέτοιο πλαίσιο βλέπουµε το λόγο σε
συνάρτηση µ’ όλες τις άλλες κοινωνικές πρακτικές και τον προσεγγίζουµε ως
διαδικασία που εξελίσσεται στον κοινωνικό χώρο και καθορίζεται από τις ευρύτερες
κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες παραγωγής του. Άλλωστε µόνο αν
κατανοήσουµε το λόγο ως λόγο θα αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα (Hasan, 2006:
183).
Η εκπαίδευση σύµφωνα µε τον κριτικό γραµµατισµό θα πρέπει να δηµιουργεί πολίτες
που να είναι σε θέση να κατανοούν τον κόσµο αλλά και να παρεµβαίνουν στην
κοινωνία και να τη διαµορφώνουν. Προς αυτό το σκοπό η µεθοδολογία της
διδασκαλίας της γλώσσας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: επικοινωνία, κείµενο και
κοινωνία, έτσι ώστε οι µαθητές/τριες εκτός από την κριτική διερεύνηση των λόγων να
µπαίνουν σε διαδικασία διαπραγµάτευσης και αναστοχασµού (Χατζησαββίδης, 2010).
Το υπό έρευνα υλικό & τα τυπικά χαρακτηριστικά
Το νέο πιλοτικό Π.Σ. είναι έργο που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών, στους
Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη» µε κωδικό MIS 295450 και
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ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραµµάτων Σπουδών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό
«Εργαλεία

∆ιδακτικών

Προσεγγίσεων»

µε

ευθύνη

του

Π.Ι.

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php).
Το νέο Π.Σ. είναι µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια ανανέωσης της γλωσσικής
διδασκαλίας µε κύριο γνώµονα την κριτική προσέγγιση της διδασκαλίας και του
γραµµατισµού. Ουσιαστικά αποτελεί αντιµεταρρύθµιση της προηγούµενης, καθώς η
τελευταία (του 2003) δεν προσέφερε, κατά τους συντάκτες, κανένα «στοιχείο
κριτικής διερεύνησης των γλωσσικών µορφωµάτων, ως φορέων στάσεων,
ιδεολογιών, αξιών και ως µηχανισµών διαµόρφωσης κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτισµικών συνθηκών» (Π.Σ., 2011: 7). Το νέο Π.Σ. είναι απόρροια των
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο µας
και στη δηµιουργία του συνέβαλε η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την υιοθέτηση
ενός νέου, κριτικά προσανατολισµένου, τρόπου διδασκαλίας της γλώσσας στην
Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Έτσι, συνάµα µε την ανάγκη για ενσωµάτωση του
κριτικού στοιχείου στη διδασκαλία της γλώσσας, εκπονήθηκε Π.Σ. που να καλύπτει
τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες (µετανάστευση, µειονότητες, νέες µορφές
έκφρασης & επικοινωνίας, ανάπτυξη της τεχνολογίας, αποτυχία των ελλήνων
µαθητών στο διαγωνισµό PISA) και να υιοθετεί νέες προτάσεις για τη διδασκαλία της
γλώσσας.
Το νέο πιλοτικό Π.Σ. ως κείµενο εκπαιδευτικής πολιτικής αναπτύσσεται σε 20
σελίδες και επιµερίζεται σε δύο ενότητες: 1) τα γενικά στοιχεία σελ. 2-6 και 2) «Η
Νέα Ελληνική Γλώσσα» σελ. 7- 20 που περιλαµβάνει την εισαγωγή, τους σκοπούς
και τους στόχους, το περιεχόµενο, τη µεθοδολογία, και την αξιολόγηση. Ο τρόπος
που παρουσιάζεται η ύλη του κειµένου του προγράµµατος, αντικατοπτρίζει την
παραδοσιακή µορφή των Α.Π. σε µορφή Curriculum (Westphalen, 1982: 79). Κάθε
ενότητα έχει αρίθµηση (1., 2.) και οι τίτλοι αυτών είναι γραµµένοι µε κεφαλαία
τονισµένα ή έντονα γράµµατα. Κάθε υποενότητα χωρίζεται µε αρίθµηση (2.1., 2.2.,
2.3.…) και οι υπότιτλοι είναι γραµµένοι µε µικρούς ελληνικούς χαρακτήρες και
έντονη γραµµατοσειρά σε οµοιόµορφο µέγεθος µε το υπόλοιπο κείµενο. Οι τίτλοι και
υπότιτλοι διαχωρίζονται µε κενό µιας σειράς. Οι ενότητες έχουν σαφή νοηµατική
διαφοροποίηση µεταξύ τους και ο γενικός τους τίτλος περιγράφει µε ακρίβεια το
περιεχόµενό τους (Σκοποί και Στόχοι, Περιεχόµενο…).
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Πιο συγκεκριµένα, το νέο Π.Σ. όπως προαναγγέλθηκε το 2011 από το Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει τη µορφή Curriculum
(Westphalen, 1982: 79), εφόσον επιµερίζει την ύλη του σε: α) στόχους, β)
περιεχόµενο, γ) µεθοδολογία και δ) αξιολόγηση. Πρόκειται δηλαδή, για ένα
παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης της ύλης που θυµίζει εν ολίγοις τα νεωτερικά τύπου
προγράµµατα σπουδών, τα οποία αντιµετωπίζουν τη διδασκαλία µε όρους
εφαρµοσµένης επιστήµης. Έτσι, το κείµενο έχει τη φυσιογνωµία ενός στοχοθετικού
Α.Π., το οποίο περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία της διδασκαλίας, ως στοιχεία
που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των στόχων (Φρυδάκη, 2009: 115). Οι
στόχοι και η µεθοδολογία καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου
περίπου 4 σελίδες το κάθε µέρος (βλ. παράρτηµα σελ. 7-12 & 15-19 αντίστοιχα),
ακολουθεί το περιεχόµενο που εκτείνεται σε τρεις σελίδες (βλ. παράρτηµα σελ. 1215) και τέλος, η αξιολόγηση που παρουσιάζεται σε δύο σελίδες (βλ. παράρτηµα σελ.
19-20).
Μειωµένη σε έκταση (µιάµιση σελίδα) στο κείµενο έχει η ενότητα της αξιολόγησης,
(συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες ενότητες: στόχοι, περιεχόµενο, µεθοδολογία), η οποία
αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο µέρος του Π.Σ. για τη

Ν.Ε. γλώσσα στην

Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Παρόλα αυτά δηλώνεται εξαρχής ο ουσιαστικός της ρόλος
στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ως µια διαδικασία κυρίως αναστοχαστική τόσο για τους
µαθητές όσο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αναστοχαστική διότι, λειτουργεί ως:
«µέσο άντλησης πληροφοριών για την αναδιαµόρφωση της διδασκαλίας, των
διδακτικών και παιδαγωγικών επιλογών και του προγράµµατος της τάξης» (Π.Σ.,
2011: 19), παύοντας µε αυτό τον τρόπο «να ταυτίζεται αυστηρά µε τον έλεγχο του
βαθµού κατοχής γνώσεων από το µαθητικό κοινό» (Π.Σ., 2011: 19).
Η αξιολόγηση όπως παρουσιάζεται στο Π.Σ. αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
διαστάσεις την εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία µπορεί «να γίνεται σε διάφορες
φάσεις» (Π.Σ., 2011: 19) και µέσα από την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση της
ανατροφοδότησης

του

εκπαιδευτικού

έργου

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/).
Η µεθοδολογία της Έρευνας
Στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία θεωρήθηκε ενδεδειγµένη η Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχοµένου (Μπονίδης, 2004), διότι ως µέθοδος δίνει στον ερευνητή ένα στέρεο
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υπόβαθρο για την ανάλυση ενός κειµένου, βοηθώντας τον να µην του διαφύγουν
σηµαντικές παράµετρες και πληροφορίες.
Το µεικτό (παραγωγικό-επαγωγικό) σύστηµα κατηγοριών, που προέκυψε και
χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα του νέου Πιλοτικού Π.Σ. της γλώσσας είναι το
ακόλουθο:
Άξονας Ι: Αναλυτικό Πρόγραµµα
10 Μορφή και περιεχόµενο του Α.Π.
11 Α.Π. Οµογενοποιηµένο ≠ ∆ιαφοροποιηµένο Α.Π.
12 Α.Π. Στοχοθετικό ≠ Α.Π. ∆ιαδικαστικό
13 Α.Π. Προϊόν ≠ Α.Π. Πράξις
14 ∆ιεπιστηµονικό / ∆ιαθεµατικό Α.Π. ≠ Α.Π. ∆ιακριτών µαθηµάτων
15 Α.Π. ως θεσµικό κείµενο
16 Α.Π. ως πολιτικό κείµενο
Άξονας ΙΙ: Γλώσσα
20 Η Γλώσσα ως σύστηµα
21 ∆οµικά στοιχεία της Γλώσσας: Γραµµατική & Συντακτικό
22 Λεξιλόγιο
30 Η Γλώσσα ως επικοινωνία
31 Η Γλώσσα ως φυσική / αυθεντική επικοινωνία
32 Η Γλώσσα ως ψηφιακή επικοινωνία
40 Η Γλώσσα ως σκέψη
41 Η Γλώσσα ως δηµιουργία και φαντασία
50 Η Γλώσσα ως κοινωνική πρακτική
51 Η Γλώσσα ως κείµενο
52 Η Γλώσσα ως προϊόν κοινωνικοπολιτισµικών, οικονοµικών,
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πολιτικών και

επικοινωνιακών αλλαγών
53 Η γλώσσα ως προϊόν σχέσεων εξουσίας και παράγοντας που διαµορφώνει την
κοινωνική πραγµατικότητα
54 Η Γλώσσα ως σύστηµα διαπραγµάτευσης κοινωνικών ταυτοτήτων
55 Η Γλώσσα ως ιδεολογία
Άξονας ΙΙΙ: Γραµµατισµός
60 ∆ιαδικασίες Γραµµατισµού
61 ∆ιαφοροποιηµένη Παιδαγωγική
62 Βιωµατική Μάθηση
63 ∆ιαχείριση της σχέσης χρόνου – ύλης
64 ∆ιερευνητική µάθηση
65 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών
66 ∆ηµιουργική & Κριτική Σκέψη
67 ∆ιαφοροποιηµένη Αξιολόγηση
70 Αποτελέσµατα Γραµµατισµού
71 Επικοινωνιακές δεξιότητες
72 Στοχαστική κρίση
73 Γνώσεις
74 Πολυγλωσσία
75 Ο µαθητής ως κριτικός αναγνώστης
76 Ο µαθητής ως κριτικός συγγραφέας
77 Ο µαθητής ως µικρός ερευνητής
78 Μαθητής ως αυριανός πολίτης της χώρας του και του κόσµου
Στη δεύτερη φάση ακολούθησε η ανάλυση σε µακρο-επίπεδο, δηλαδή βάσει του
συστήµατος (υπό-)κατηγοριών, επιχειρήθηκε µε το παράδειγµα της δόµησης
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περιεχοµένου η περιγραφή του σχετικού µε τη θεµατική της έρευνας περιεχοµένου
των λόγων του κειµένου του Α.Π., µε την πρακτική της παράφρασης κατά
υποκατηγορία και κατά βασική κατηγορία.
Στην τρίτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε ανάλυση σε µικροεπίπεδο, καθώς από το σύνολο των παραθεµάτων που παραφράστηκαν, επιλέχθηκαν
τα πρότυπα, τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα. Πρόκειται για αναφορές µε
µεγάλη συχνότητα, µε ιδιαίτερα ακραία διατύπωση και µε ενδιαφέροντα µηνύµατα.
Τα σηµαντικότερα πρότυπα παρατίθενται µε το µέγιστο δυνατό συγκείµενό τους,
τουλάχιστον ένα σε κάθε βασική κατηγορία, µε στόχο να τεκµηριώσουν κατά πρώτο
λόγο τις παραφράσεις και κατά δεύτερο λόγο να παραχωρήσουν τη δυνατότητα
εναλλακτικής ή κριτικής ανάγνωσης στο µελετητή του µετα-κειµένου (Μπονίδης,
2004: 119-138). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε ανάλυση σε µικρο-επίπεδο, όπου οι
χαρακτηριστικότερες ή τα πρότυπα αναλύθηκαν µε βάση την τυπική δόµηση, «µέσω
της οποίας, καθώς ερευνώνται συγκεκριµένες τυπικές όψεις της δόµησης, αναλύεται
η εσωτερική δοµή του λόγου» (Μπονίδης, 2004: 134). Τέλος, επιχειρήθηκε, σε
κάποιο βαθµό, η ερµηνεία - µε την ερµηνευτική µέθοδο - των δεδοµένων κατά
κατηγορία.
∆ιαπιστώσεις
1.

Αναφορικά µε το Α.Π. προκύπτουν τα εξής:

Το νέο Π.Σ. δεν είναι απόσταγµα της αξιολόγησης του προηγούµενου Π.Σ. για τη
γλώσσα ούτε καν η συνέχισή του, οπότε για την εκπαιδευτική και µαθητική
κοινότητα δεν υφίσταται µια φυσική µετάβαση από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. σε
αυτό. Η απουσία µιας αδιάσπαστης ακολουθίας στα ελληνικά Π.Σ. δηµιουργεί
ασυνέχεια στη διδακτική των µαθηµάτων και δυσκολία προσαρµογής στο διδακτικό
προσωπικό και τη µαθητιώσα νεολαία. Συγχρόνως, η συγκρότηση των Π.Σ. χωρίς την
ουσιαστική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών, λειτουργεί αποκαρδιωτικά ως
προς τη διάθεση για αξιοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης στο τοµέα των Α.Π. από
τους εκπαιδευτικούς, ενώ από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου
Παιδείας επιβεβαιώνεται περίτρανα η επιπόλαιη αντιµετώπιση των Π.Σ. Η υποτίµηση
του δασκάλου µέσα από την καθήλωσή του σε ρόλο εφαρµοστή του Α.Π. µε
µειωµένη επίδραση σ’ αυτό και οι γενικότερες περιορισµένες δυνατότητες µε την
στέρηση της αυτονοµίας και τη µη προώθηση της εξέλιξης της επαγγελµατικής του
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ταυτότητας, κάθε άλλο παρά επιτιµητικό είναι για το νέο Π.Σ. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν,
ότι πρόκειται για ένα καθοδηγητικό κείµενο µε τάση για οµοιοµορφία στην
εκπαίδευση παρά την προσπάθειά του να αυτοπροσδιορίζεται ως κείµενο
παιδαγωγικά διαφοροποιηµένο. Η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος περιορίζει
την ευελιξία του εκπαιδευτικού, την επίδρασή του στα προγράµµατα και τη
δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των µαθητών του. ∆εν
µπορεί να αµφισβητηθεί, ότι είναι ένα έτοιµο προϊόν προς κατανάλωση δεσµευτικού
χαρακτήρα.
Ωστόσο, για να καταφέρει να διατηρήσει το κύρος του ως επίσηµο θεσµικό κείµενο,
αυτοπαρουσιάζεται ως ένα σώµα συµβουλών και προτάσεων προς τον εκπαιδευτικό
που ήρθε πραγµατικά για να µείνει. Στις είκοσι δύο σελίδες της έκτασής του
περιγράφονται όλα τα στάδια της διδακτικής διαδικασίας, τεκµηριώνονται οι επιλογές
µε τρόπο που δεν µπορεί κανείς εύκολα να το αµφισβητήσει. Είναι µε λίγα λόγια ένα
κείµενο που ο ρόλος της ύπαρξής του είναι αυτονόητος. Επιπλέον, παρουσιάζεται
απογυµνωµένο από πολιτικές επιλογές, ενώ τελικά αυτονοµιµοποιείται χωρίς να έχει
την απαραίτητη επιστηµονική εγκυρότητα. Αυτοπαρουσιάζεται δηλαδή, ως ένα
κείµενο πολιτικά αθώο, αρνούµενο να αναφέρει τους συγκεκριµένους ρόλους που
θέλει να παίξουν µαθητής και εκπαιδευτικός που δεν είναι άλλοι από το να υπηρετούν
ευλαβικά τον κρατικό µηχανισµό ή καλύτερα τις πολιτικές και ιδεολογικές
κατευθύνσεις που στηρίζουν την κρατική πολιτική εξουσία και όλα αυτά
καλυπτόµενα από τον πορφυρό µανδύα της διαµόρφωσης κριτικής εκπαίδευσης
(Giroux, 2010: 63-70). Η κυριαρχία του κειµένου πάνω στον εκπαιδευτικό και κατά
συνέπεια στο µαθητή φαίνεται, αν και ησύχως, µέσα από το λόγο του κείµενου, ο
οποίος ενέχει στοιχεία κατευθυντικού λόγου και ορίζει επί της ουσίας αρµοδιότητες
σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, δείχνοντας υπόρρητα ποιος τελικά αποφασίζει.
•

Ανάπτυξη εθνικού-ενιαίου Α.Π.

Το νέο Α.Π. σηµατοδοτεί την αποδοχή του ως βασικού καθοδηγητικού πλαισίου
υψηλού κύρους, είναι το κυρίαρχο εργαλείο που κινητοποιεί το µαθητή και το
δάσκαλο, οδηγώντας τους στη γνώση. Αυτοπαρουσιάζεται ως µια οντότητα που
µπορεί να έχει νοητικές ιδιότητες, πραξιακές ικανότητες, να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες και να κάνει επιλογές. Ως κύριο υποκείµενο δράσης θέτει το πλαίσιο,
σκιαγραφεί τις διαδικασίες µάθησης, προσδιορίζει τις κατευθύνσεις, περιγράφει τη
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µεθοδολογία και κατασκευάζει την εικόνα του µαθητή - αυριανού πολίτη που θέλει
να φτιάξει.
Η απουσία συµµετοχής εκπαιδευτικών & µαθητών κατά τη διαδικασία συγκρότησης
του Π.Σ., τους καθιστά παθητικούς αποδέκτες. Μάλιστα οι αρµοδιότητες σε
εκπαιδευτικούς & µαθητές ορίζονται µε τρόπο υπόρρητο καλύπτοντας επιδέξια τα
σηµεία κατευθυντικού λόγου.
Οδηγεί στην περιθωριοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και στη µη προώθηση
της εξέλιξης και επαγγελµατικοποίησης. Ο εκπαιδευτικός, αντί να αντιµετωπίζεται ως
αναστοχαζόµενος επαγγελµατίας, αντιµετωπίζεται ως καταναλωτής επιστηµονικών
θεωριών και ο µοναδικός ρόλος που του αποδίδεται είναι εκείνος του διεκπεραιωτή ή
του διευκολυντή.
Είναι συνυφασµένη µε ένα κοινό περιεχόµενο µόρφωσης για όλους, γεγονός που δεν
προάγει τη µοναδικότητα και τη διαφορετικότητα αλλά την τάση για οµοιογένεια και
την εκπλήρωση συγκεκριµένων στόχων.
•

Είδος & Μορφή Α.Π.

Στο κείµενο επικρατούν ταυτόχρονα «κλασικές» και «προοδευτικές» αρχές για τη
διδασκαλία, τη µάθηση και την αξιολόγηση. Συµπυκνώνει λόγους τόσο από
στοχοκεντρικά (περιγραφή µε σαφήνεια των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από
τις οποίες απορρέει η επιλογή περιεχοµένων και οι µέθοδοι διδασκαλίας και
αξιολόγησης) όσο και από διαδικαστικά µοντέλα προγραµµάτων σπουδών (η έµφαση
στις διαδικασίες κυριαρχεί στην ενότητα της αξιολόγησης). Το στοιχείο της
διακειµενικότητας επικρατεί στις θέσεις του κειµένου, οι οποίες σε πολλά σηµεία
χαρακτηρίζονται αντιφατικές, καθότι σε αυτές συµφύονται λόγοι από διαφορετικούς
επιστηµονικούς κλάδους, ενώ άλλες φορές οι θέσεις διαµορφώνονται από επίσηµους
λόγους εκπαιδευτικής πολιτικής (και κυρίως της Ευρωπαϊκής) ή είναι µεταφορά
ιδεών από Α.Π. του παρελθόντος. Οι ευρωπαϊκές επιδιώξεις έχουν ενσωµατωθεί στο
κείµενο, ενώ έχει φυσικοποιηθεί το αναπόφευκτο της ύπαρξής τους.
Έχει συνταχθεί στα πρότυπα των Α.Π. της νεωτερικότητας, όπου η σχολική γνώση
οργανώνεται σε αυτοτελή και ανεξάρτητα διδασκόµενα µαθήµατα, µέσα από τη
στεγανοποίηση των γνωστικών αντικειµένων διαιωνίζεται η επίσηµη διάκριση των
µαθηµάτων, µε αποτέλεσµα να συντηρείται η αυθεντία των συντακτών του Α.Π.,
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αφαιρώντας από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα ανάπτυξης προγράµµατος µε
βάση το µαθητικό πληθυσµό που έχουν µπροστά τους.
Ο συνταγογραφικός λόγος δηµιουργεί συγκεχυµένες-αδιευκρίνιστες έννοιες που
επιδέχονται πλήθος ερµηνειών. Η απουσία επεξηγήσεων & βιβλιογραφικών
παραποµπών, ενισχύει τη διαδικασία κατανάλωσής του. Ένα ακόµη στοιχείο που µας
απασχόλησε κατά την ανάλυση του κειµένου σχετίζεται µε το ότι οι θέσεις που
υιοθετούνται

στο

νέο

πρόγραµµα

δεν

τεκµηριώνονται

βιβλιογραφικά,

παρουσιάζονται συνοπτικά και έχουν επιγραµµατικό χαρακτήρα. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η θεωρία του κριτικού γραµµατισµού, πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το
πρόγραµµα του Π.Σ., σύµφωνα µε τους συντάκτες, περιγράφεται µόλις σε έξι σειρές:
Για όλους τους παραπάνω λόγους το Π.Σ. που ακολουθεί είναι ένα πρόγραµµα που
στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού, σύµφωνα µε τον οποίο κάθε πολιτισµικό
προϊόν (και στην περίπτωσή µας η γλώσσα και η λογοτεχνία), προσεγγίζεται µαθησιακά ως
ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσµα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι
οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι –και πρέπει να είναι–
διερευνήσιµες και ερµηνεύσιµες (Π.Σ., 2011: 5).

Το γεγονός της δηµοσιογραφικής παρουσίασης σηµαντικών παιδαγωγικών εννοιών
και γλωσσοδιδακτικών θεωριών και η συναφής απουσία βιβλιογραφικών πηγών, δεν
πείθει για την επιστηµονική εγκυρότητα του κειµένου, ενισχύοντας την εύκολη
«κατανάλωση» του κειµένου από τους αποδέκτες του. Ωστόσο, το κείµενο για να
πείσει για την εγκυρότητά του κάνει επίκληση στα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα
(«Το µεθοδολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται το Π.Σ. αποτελεί έναν
συνδυασµό των σύγχρονων γλωσσοπαιδαγωγικών απόψεων, οι οποίες βάζουν στο
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον µαθητή και τη µαθήτρια» (Π.Σ., 2011: 15),
τα οποία επίσης δεν τεκµηριώνει.
Κλείνοντας, συνειδητοποιήσαµε ότι µέσα στο Π.Σ. δεν διαπραγµατεύεται η έννοια
του πολιτικού, ενώ πρόκειται για ξεκάθαρα πολιτικό κείµενο ούτε αντιµετωπίζεται η
γνώση από την ιδεολογική της πλευρά. Παράλληλα δεν γνωστοποιούνται σηµαντικές
πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του Α.Π. ως κειµένου.
•

Στόχοι

Υπάρχει εµµονή στην κατάκτηση γνωστικών στόχων, µειωµένο ενδιαφέρον για την
ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και γενικότερα
724

του ατόµου, ως κοινωνικό όν.
Η δόµηση του προγράµµατος (στην πλειονότητά του) µε βάση συγκεκριµένους
διδακτικούς στόχους, αντιστοιχούν στη µεταβολή συγκεκριµένων υποδιαιρέσεων της
συµπεριφοράς των µαθητών, αναιρώντας την όποια τάση ανοιχτότητας στους
στόχους.
Χαρακτηρίζεται από µία εργαλειακή τεχνοκρατική αντιµετώπιση του ατόµου, έχει
ωφελιµιστική

χροιά

και

αποτελεσµατικότητας.

βασίζεται

Έµφαση

στα

στις

έννοιες

επιδιωκόµενα

της

αποδοτικότητας

µαθησιακά

και

αποτελέσµατα

(συµπεριφοριστικά µοντέλα µάθησης), προσήλωση στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού
ιδεώδους και στην επιθυµία για βελτίωση της επίδοσης των ελλήνων µαθητών σε
διεθνείς διαγωνισµούς όπως ο PISA. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη µελλοντική ένταξη
των ατόµων στην αγορά εργασίας.
•

Περιεχόµενο

Οι παραδοχές του κειµένου προβάλλονται επιγραµµατικά «είναι ένα πρόγραµµα που
στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού» (Π.Σ., 2011: 5) σαν αυτονόητες,
χωρίς καµία τεκµηρίωση. Το κείµενο παρουσιάζεται ως τεκµηριωµένη εκπαιδευτική
θεωρία.
Η έννοια της διαθεµατικότητας έχει περιθωριοποιηθεί όπως έχει αλλοιωθεί και το
περιεχόµενο της Ευέλικτης Ζώνης.
∆εν

υπάρχει

ένδειξη

αξιοποίησης

των

όποιων

διδακτικών

πράξεων

και

δραστηριοτήτων για την προαγωγή της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε την κοινωνία.
∆ιαστρεβλωµένη η έννοια της χειραφέτησης εκπαιδευτικού & µαθητή.
Οι µεγαλύτερες αντιφάσεις του κειµένου του Π.Σ. βρίσκονται µεταξύ στόχων και
µεθοδολογίας. Αυτό συµβαίνει, διότι η πλήρης υλοποίηση σκοπών και στόχων δεν
είναι πάντα εφικτή, πολύ περισσότερο όµως, γιατί η θεωρία µε την πράξη
αλληλοαναιρούνται.
2.

Ως προς την αντιµετώπιση της Γλώσσας φάνηκε ότι:

Λανθάνουν διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές θεωρίες, ανάλογα τις επιδιώξεις και τους
στόχους του προγράµµατος, το βάρος άλλοτε πέφτει σε προτάσεις επικοινωνιακής ή
κειµενοκεντρικής φύσεως και άλλοτε αγγίζει τον κριτικό γραµµατισµό & τους
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πολυγραµµατισµούς. Κυρίαρχα όµως διδασκαλία της γλώσσας σηµαίνει διδασκαλία
κειµένου.
Το βασικότερο έλλειµµα που παρατηρείται, αφορά κυρίως στη µετάβαση από την
αντιµετώπιση της γλώσσας ως κοινωνικής διαδικασίας στην αντιµετώπισή της ως
κοινωνικής πρακτικής, µε αποτέλεσµα στη διδακτική πράξη τα πράγµατα να είναι
θολά ή να παραµένουν σχεδόν ίδια.
Η γνώση της γλώσσας σηµαίνει την κατανόησή της ως σύστηµα διαπραγµάτευσης
κοινωνικών ταυτοτήτων, εναλλακτικών νοηµάτων και µέσο εξεύρεσης των
ιδεολογικών φορτίσεων των κειµένων σε επίπεδο ρητορείας. Έτσι, ενώ θεωρητικά
προωθείται η γλώσσα ως προϊόν σχέσεων εξουσίας, παράγοντας που διαµορφώνει την
κοινωνική πραγµατικότητα και τις κοινωνικές ταυτότητες, τελικά αγνοείται ή
υπονοµεύεται συνειδητά τη στιγµή της υλοποίησης (δηλαδή στο µέρος της
µεθοδολογίας).
3.

Ως προς το βαθµό στον οποίο καλλιεργεί τον Κριτικό Γραµµατισµό,

διαπιστώθηκαν τα εξής:
Ο διεπιστηµονικός θεωρητικός προβληµατισµός, ο οποίος σχετίζεται µε τους
γραµµατισµούς, έχει επηρεάσει τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος,
περισσότερο σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής και λιγότερο σε επίπεδο διδακτικής
πρακτικής. Έτσι, το κείµενο φαίνεται να ταλαντεύεται ανάµεσα στο λειτουργικό και
στον κριτικό γραµµατισµό. Σε επίπεδο ρητορικής το Π.Σ. στην πλειονότητά του είναι
χτισµένο πάνω στις αρχές του κριτικού γραµµατισµού, τις οποίες αναπτύσσει σε όλο
το εύρος του κειµένου, µε µεγαλύτερη έµφαση όµως στο κεφάλαιο των στόχων. Αυτό
αρχικά δείχνει τις προθέσεις των συντακτών του προγράµµατος και το όραµα του
νέου εγχειρήµατος. Εντούτοις, οι αρχές που το διέπουν δε σηµαίνει ότι
επιτυγχάνονται µε τον ίδιο τρόπο και στο υπόλοιπο σώµα του κειµένου.
Υπερτερούν θέσεις που αντανακλούν απόψεις κριτικού γραµµατισµού, παράλληλα
όµως µε αυτές συνυπάρχουν και στοιχεία λειτουργικού γραµµατισµού, γεγονός που
αποδεικνύει ότι στο Α.Π. συχνά συµφύονται λόγοι (Discourses) που επηρεάζονται
από τη διαµορφωθείσα παράδοση και τον αναλλοίωτο τύπο του σχολείου που έχει
εδραιωθεί στη χώρα µας, συνέπεια της απουσίας ουσιαστικής ανανέωσης και
αξιολόγησης των προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα τη συντήρηση παλιότερων
διδακτικών προτάσεων.
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Συµπέρασµα
Πρακτικά αποδυναµώνεται η προσπάθεια προώθησης του κριτικού γραµµατισµού,
διότι η διδασκαλία της γλώσσας συνεχίζει να γίνεται από το υπάρχον διδακτικό
εγχειρίδιο, το οποίο ασπάζεται διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές θεωρίες και έχει
σαφώς µια πιο κειµενοκεντρική-επικοινωνιακή οπτική. Η συνθήκη αυτή σε
συνδυασµό µε τις ήδη διαµορφωµένες διδακτικές ταυτότητες των εκπαιδευτικών
(διαµορφωµένες στη λογική και τη δοµή των υπαρχουσών ή παλαιότερων βιβλίων)
και τους υπάρχοντες Λόγους, δυσχεραίνει την προσπάθεια του Π.Ι. και της πολιτείας
για αλλαγή της θεώρησης της διδασκαλίας της γλώσσας. Έτσι, η προσπάθεια για
κριτικό γραµµατισµό πιθανόν να παραπαίει µέσα στη σύγχυση που δηµιουργούν οι
διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές θεωρίες που εµπεριέχονται τόσο στο λόγο του Π.Σ.
όσο και στο λόγο των εγχειρίδιων.
Το νέο πιλοτικό Π.Σ. της γλώσσας, αν και έχει κάνει µια σηµαντική προσπάθεια ως
προς την προσέγγιση του κριτικού γραµµατισµού και την απόδοση του νοήµατός του,
εντούτοις δεν καταφέρνει να πετύχει εξολοκλήρου τον αρχικό του στόχο, διότι έχει
συνταχτεί στα πρότυπα ενός νεωτερικού άξονα, αφήνοντας τα µετανεωτερικά
στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη κριτικού γραµµατισµού εκτός.
Συζήτηση
Η διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας του νέου πιλοτικού Π.Σ. ήταν µια προσπάθεια
κατανόησης, ανάλυσης και ερµηνείας του µε στόχο να προβληθεί και να αναδειχθεί
το θέµα στις βασικές διαστάσεις του. Όµως, κλείνοντας την έρευνα θεωρούµε ότι
είναι σηµαντικό να µη µείνουµε µόνο στα πορίσµατα των αναλύσεων και στην εικόνα
του προγράµµατος αλλά να προχωρήσουµε ένα βήµα πιο πέρα, στη διατύπωση
παρεµβατικών προτάσεων. Έτσι, θεωρούµε ότι για τη γεφύρωση του χάσµατος
µεταξύ θεωρίας και πράξης του Α.Π., η αναµόρφωση, η σύνταξη και η δηµιουργία
των Α.Π. θα πρέπει να είναι µια συνεχή ερευνητική διαδικασία µεταξύ µαθητών,
δασκάλων και επιστηµονικής κοινότητας. Επίσης, η διαδικασία ανάπτυξης Α.Π. δε θα
πρέπει να αφήνει ανεπηρέαστη την τοπική κοινότητα, έτσι ώστε να προσαρµόζεται
και να αναµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
εκάστοτε σχολικής πραγµατικότητας. Μία ακόµα προϋπόθεση για ένα έργο τόσο
σηµαντικό όσο το Α.Π., είναι η παρουσία και η αξιοποίηση ερευνητών
εξειδικευµένων σε θέµατα αναλυτικού προγράµµατος που να υποστηρίζουν το έργο
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των εκπαιδευτικών, να τους εξοικειώσουν µε τη µελέτη της πρακτικής τους, µε λίγα
λόγια να λειτουργούν υποβοηθητικά και ανατροφοδοτικά, ενθαρρύνοντας τις
προσπάθειές τους και ωθώντας τους σε αναστοχασµό (Stenhouse, 2003: 206-207).
Γενικότερα, ένας εποικοδοµητικός σχεδιασµός του Α.Π. και της διδασκαλίας
εξαρτάται από την εξέλιξη µορφών συνεργατικής έρευνας εκ µέρους των
εκπαιδευτικών και της θεώρησής τους ως διανοούµενων αλλά και από την
αξιοποίηση όλων εκείνων των µορφών γνώσης, αξιών και ικανοτήτων που θέτουν ως
στόχο το έργο της εκπαίδευσης των µαθητών για να γίνουν ενεργοί και κριτικοί
πολίτες, ικανοί διανοητικά, πρόθυµοι να ασκήσουν µορφές πολιτικού θάρρους που
απαιτείται στον αγώνα για µια ζωή γεµάτη νόηµα.
Ως κατακλείδα των προτάσεων θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η έρευνα του Α.Π.
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά µε ενεργές µορφές κοινοτικής ζωής και να
επαναπροσδιοριστεί η σχέση ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη. Συνεπώς, τα
ερευνητικά προγράµµατα, αν και ακούγεται ουτοπικό, πρέπει να οργανώνονται από
σχέδια δράσης διαφορετικών φορέων, των οποίων η θεωρία παρέχει διεισδυτικές
διαπιστώσεις από ένα διαφορετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αναπτύσσονται σχέδια
δράσης µε συµµέτοχους το σχολείο, το πανεπιστήµιο, τις οµάδες της γειτονιάς, τα
εργατικά σωµατεία και άλλους φορείς που θέλουν να συνεισφέρουν στη σχολική ζωή
(Aronowitz & Giroux, 2010: 192-195).
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Το ‘αειφόρο’ µέλλον του νεοφιλελευθερισµού: Μια κριτική ανάλυση
του

«Οδηγού

Ανάπτυξης

∆ιαθεµατικών

∆ραστηριοτήτων

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Νικόλαος Νικήσιανης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
∆ηµήτριος Χατζηκώστας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Βασικός στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση και ανάδειξη του
ιδεολογικού προσανατολισµού που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η βασική υπόθεση την οποία επιδιώκουµε να µελετήσουµε,
αφορά το κατά πόσο η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία καθορίζει τους στόχους και
το περιεχόµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε δεδοµένο ότι η τελευταία είχε
ξεκινήσει ως ένα ριζοσπαστικό εγχείρηµα αλλαγής του σχολείου και της κοινωνίας.
Προκειµένου να διερευνήσουµε τη βασική µας υπόθεση, µελετήσαµε τον Οδηγό
Ανάπτυξης ∆ιαθεµατικών ∆ραστηριοτήτων

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

που

εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2009. Για την ανάλυση του εν λόγω
εγχειριδίου επιλέξαµε ένα συνδυαστικό µεθοδολογικό εργαλείο µε στοιχεία από την
Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου και την Κριτική Ανάλυση Λόγου, το οποίο συµβάλλει
στη σφαιρικότερη και πληρέστερη ανάδειξη των ιδεολογικών συντεταγµένων εντός των
οποίων κινούνται τα σχολικά εγχειρίδια. Από την ανάλυση προέκυψε ως βασικό
κειµενικό θέµα του Οδηγού η αειφορία και το «αειφόρο µέλλον», στην προώθηση του
οποίου καλούνται να συµβάλλουν -σύµφωνα µε τον Οδηγό- οι εκπαιδευτικοί και οι
µαθητές. Πρόκειται για µια διεθνή τάση µετατόπισης από την περιβαλλοντική
εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις επιταγές της
έκθεσης Brundtland. Όπως καταλήγουµε στα συµπεράσµατα της εργασίας, η οπτική
αυτή της αειφορίας που ακολουθείται από τον Οδηγό ανάγει το πρόβληµα της
περιβαλλοντικής κρίσης σε ποσοτικό, καθώς µετατοπίζεται το ενδιαφέρον από το τι
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παράγεται, µε ποιο σκοπό και µέσα από ποιες κοινωνικές σχέσεις, στο πόσο παράγεται
και κυρίως στο πόσο καταναλώνεται. Έτσι καταλήγει η ιδέα της αειφορίας να µεταφέρει
τη συζήτηση για την οικονοµία από τη σφαίρα των παραγωγικών σχέσεων σε αυτήν της
κατανάλωσης και η αειφόρος ανάπτυξη να καταλήγει απλώς να αναπαράγει τη
φιλελεύθερη αστική ιδεολογία και να χρησιµοποιείται ως άλλοθι για τη διαιώνιση των
κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων.

Λέξεις- Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αειφορία, Εκπαίδευση για την
αειφορία, βιοποικιλότητα, ιδεολογία, Κριτική Ανάλυση Λόγου.

Εισαγωγή
Βασικός στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση και ανάδειξη του
ιδεολογικού

προσανατολισµού

που

επικρατεί

τα

τελευταία

χρόνια

στην

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
εµφανίστηκε κατά τις δεκαετίες του 1960-1970 κυρίως ως αποτέλεσµα του
προβληµατισµού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής καθώς και της
ανάπτυξης

του

οικολογικού

κινήµατος

και

της

«πράσινης

ιδεολογίας»

(Παπαδηµητρίου, 1998). ∆εν επιβλήθηκε αλλά αναπτύχθηκε κυρίως µε πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικών και µη κρατικών φορέων σε όλο τον κόσµο. Ως σηµείο τοµής µέσα
στη συνέχεια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεωρούµε τη µετάβαση από το
µοντέλο «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον» σε αυτό της «Εκπαίδευσης για την
Αειφορία» (Rest, 2002, Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007).
Η έννοια της αειφορίας κυριαρχεί σταδιακά στον οικολογικό λόγο από τα µέσα της
δεκαετίας του 1970, εκφράζοντας την ανάγκη για ένα συµβιβασµό ανάµεσα στις
αντιφατικές τάσεις για διατήρηση του περιβάλλοντος και για συνέχιση της
κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης. Όπως υποστηρίζει η Winter (2007: 350 και εξής), η
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
παρουσιάζεται ως ιδεολογικά και αξιακά ουδέτερη, ως ένας καθολικά αποδεκτός
στόχος για τον οποίο όλοι οφείλουµε να εργαστούµε. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
αποσιωπάται ο ιδεολογικοπολιτικός προσανατολισµός της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, να επικρατεί ένας σχετικισµός σύµφωνα µε τον οποίο ο καθένας
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µπορεί να ερµηνεύσει όπως θέλει το στόχο της αειφορίας και τελικά τα προγράµµατα
αυτά να αποτυγχάνουν σε σχέση µε τους διακηρυγµένους στόχους τους.
Εξετάζοντας όµως σε µεγαλύτερο βάθος τη συγκεκριµένη έννοια, µπορούµε να πούµε
πως βασική παραδοχή της αειφορίας είναι ότι η φύση µπορεί να παραµείνει, παρά τις
‘ανθρωπογενείς’ παρεµβάσεις, εν πολλοίς σταθερή και ισορροπηµένη. Με αυτή την
έννοια, η ιδεολογία της αειφορίας αποτελεί µία σύγχρονη παραλλαγή της ιδεολογίας
της φυσικής αρµονίας. Η µεταφυσική αντίληψη µίας σταθερής, αυτορρυθµιζόµενης,
αρµονικής, ισορροπηµένης και ιεραρχηµένης φυσικής ενότητας αποτελεί µία
πανάρχαια ιδέα, πίσω από την οποία κρύβονταν πάντα αντίστοιχες ιδέες για την επιθυµητή- ενότητα της κοινωνίας (Marshall, 2002). Αυτή η ιδεολογία της αρµονίας
καθόριζε για αιώνες την κυρίαρχη αντίληψη για τη φύση, τόσο στο φιλοσοφικό όσο
και στο επιστηµονικό (ή ορθότερα προ-επιστηµονικό) πεδίο. Η προδαρβινική Φυσική
Ιστορία, υπήρξε πρώτα από όλα µία προσπάθεια για µία συστηµατική καταγραφή
όλων των φυσικών φαινόµενων, από τα ορυκτά και το κλίµα, ως τα ζώα και τα φυτά·
τα αντικείµενα αυτά, θεωρούµενα πάντα ως σταθερά προϊόντα της Θεϊκής
∆ηµιουργίας, υπάγονταν µέσω της καταγραφής αυτής σε µία αυστηρή τάξη και
ιεραρχία, η οποία και αποτύπωνε τη –θεϊκά ορισµένη- αρµονία του Κόσµου (Worster
1985, Deléage 1992). Αυτή η θρησκευτικής έµπνευσης ‘Μεγάλη Αλυσίδα της
Ύπαρξης’ καθηλώνει όλο τον Κόσµο, µαζί µε τον ‘άνθρωπο’ και τα έργα του, σε µία
στατική εικόνα, η οποία υπηρετεί την κυρίαρχη -και σε µεγάλο βαθµό θρησκευτικήιδεολογία της εποχής (Foster 2000, Μποτετζάγιας 2010).
Σε αυτό το πλαίσιο, η αλληλεξάρτηση των διαφόρων µορφών ζωής είναι που
επιτρέπει και τη συνύπαρξη τόσων πολλών ειδών, αφού οι συνήθειες ή τα προϊόντα
ενός είδους, προσφέρουν τα αναγκαία µέσα για την ύπαρξη των υπολοίπων· «η φύση
είναι ένας µεγάλος οικονοµολόγος», καταλήγει χαρακτηριστικά από τον 18ο αιώνα,
ένας από τους πρωτοπόρους της Φυσικής Ιστορίας, ο Gilbert White. Η ‘οικονοµία της
φύσης’, όπως διαγράφεται παραπάνω, αποτέλεσε την κεντρική έννοια της Φυσικής
Ιστορίας· αυτό το όνοµα θα δώσει και ο Λινναίος στο κεντρικό του έργο, ενώ από τη
φράση αυτή θα σχηµατίσει αργότερα ο Haeckel τον νεολογισµό οικο-λογία. Σε αυτό
το πλαίσιο, κάθε είδος έχει µία σταθερή θέση στον καταµερισµό των διαφόρων
λειτουργιών ή εργασιών στη φύση, υπηρετώντας από τη θέση αυτή τα υπόλοιπα είδη
και τελικά την οικονοµία όλης της Πλάσης. Το ‘κοινό συµφέρον’ διαπερνά συνεπώς
όλη τη φύση, συνδέοντας όλα τα δηµιουργήµατα, πέρα από τους όποιους
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ανταγωνισµούς, µέσα στη ‘µεγάλη αλυσίδα της ύπαρξης’. Τελικά, όπως
ανακεφαλαιώνει ο Deléage (1992, σ.30), «ορυκτά, φυτά, ζώα και άνθρωποι ζουν σε
µια αρµονία θεληµένη από το ∆ηµιουργό».
Οι έννοιες της οικονοµίας, του καταµερισµού, και η εργαλειακή αντίληψη της φύσης,
συνέδεαν ήδη την προδαρβινική Φυσική Ιστορία µε την αστική Πολιτική Οικονοµία
της εποχής και γενικότερα την κυρίαρχη αστική ιδεολογία. Η τάση αυτή θα γίνεται
ακόµα πιο ξεκάθαρη όσο, στον αντίποδα της αρκαδικής φύσης, αρχίζει να
αναπτύσσεται η αντίθετη αναπαράσταση µίας φύσης βίαιης και ανταγωνιστικής, όπου
κάθε οργανισµός µάχεται ενάντια στους άλλους για να κρατηθεί στη ζωή, µια
αναπαράσταση που συνδέθηκε µε τις ιδέες του Άγγλου φιλελεύθερου φιλόσοφου
Thomas Hobbes, ο οποίος είδε στη µη-εκπολιτισµένη φύση έναν πόλεµο όλων
εναντίον όλων (Άκο, 1991). Τα άτοµα ή τα ξεχωριστά είδη εµφανίζονται εδώ να
επιδιώκουν το µέγιστο ατοµικό συµφέρον, ανταγωνιζόµενα γύρω από τους
περιορισµένους φυσικούς πόρους. Μέσα από αυτό τον ανταγωνισµό ωστόσο, κάθε
πληθυσµός περιορίζεται πάλι σε µία συγκεκριµένη θέση και σχετική αφθονία ή
πληθυσµό. Ο ανταγωνισµός λειτουργεί έτσι εδώ ως µηχανισµός ισορροπίας, δηλαδή
ως το φυσικό ανάλογο της ‘αόρατης χείρας’ της αγοράς κατά τον Adam Smith,
εξασφαλίζοντας πάλι τη συνολική σταθερότητα της φύσης. Με µία φράση,
παραλλαγές της οποίας θα συναντήσουµε συχνά και αργότερα, στην καθ’ εαυτό
ιστορία της οικολογίας, η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος εξασφαλίζει έτσι τη
συνολική αρµονία και ευηµερία, υπηρετώντας τελικά το κοινό συµφέρον όλων των
µελών, πάνω από τις όποιες αντιθέσεις. Πρόκειται εδώ για την προβολή στη φύση του
κεντρικού φιλελεύθερου δόγµατος για το ‘φυσικό’ και αναγκαίο ρόλο του ατοµικού
συµφέροντος, του ανταγωνισµού και της αγοράς.
Η ιδέα της αρµονίας, υποστηρίζουµε, αποτελεί έτσι ένα σηµαντικό κόµβο της
κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας. Ωστόσο, από πολύ νωρίς έγινε σαφές ότι η φυσική
αρµονία και ισορροπία πρέπει να συµβιβαστεί µε τη διαρκώς ογκούµενη κοινωνική
παραγωγή. Στην κατεύθυνση αυτή επιστρατεύτηκε η έννοια των φυσικών ορίων.
Πρωτοπόρος εδώ υπήρξε ο αστός φιλόσοφος και οικονοµολόγος Robert Thomas
Malthus. Η βασική θεωρία του Malthus είναι λίγο-πολύ γνωστή: παραγνωρίζοντας
όλες τις κοινωνικές σχέσεις που καθορίζουν το µέγεθος ενός πληθυσµού, ο Malthus
θεωρεί ως µόνη αιτία της τάσης του για αύξηση την ‘ανάγκη’ των ατόµων να
αναπαράγονται. Συµπεραίνει έτσι αυτόµατα ότι κάθε πληθυσµός τείνει να αυξάνεται
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µε εκθετικό ρυθµό, οδηγώντας σε εξάντληση τα αναγκαία µέσα για την ύπαρξή του.
Η εξάντληση των πόρων λειτουργεί εκ των υστέρων ως ένα µηχανισµός ελέγχου του
πληθυσµού, µέσα από κάποια αναπόφευκτα ιστορικά γεγονότα (λιµοί, ασθένειες,
πόλεµοι κοκ). Συνεπώς, για το Malthus, υπερπληθυσµός στην πράξη δεν µπορεί να
υπάρξει ποτέ, καθώς οι πληθυσµοί περιορίζονται στα φυσικά τους όρια χάρη ακριβώς
σε αυτούς τους αναγκαίους µηχανισµούς «βίας και φτώχειας», όπως ο ίδιος τους
αποκαλεί. Με αυτό τον τρόπο, ο Malthus επιδιώκει να δικαιολογήσει όχι µόνο γιατί
δεν µπορούµε, αλλά ακόµα περισσότερο γιατί δεν πρέπει να επιδιώκουµε τον
περιορισµό της φτώχειας, µέσα από κοινωνικές παροχές ή αυξήσεις των µισθών,
καθώς σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα του υπερπληθυσµού απλά θα
αναπαραγόταν διευρυµένο.
Ο αποσταγµένος αυτός ταξικός απολογητισµός αποτελεί το ρητό στόχο των
µαλθουσιανών επιχειρηµάτων. Το έργο του Malthus ξεκίνησε ως ένα καθαρό πολιτικό
διάβηµα ενάντια στον ουτοπικό σοσιαλισµό της εποχής του και γενικότερα τις
προσδοκίες που γέννησε η Γαλλική Επανάσταση στις τάξεις των εργαζοµένων. Ο
ρητός σκοπός του ήταν να αποδείξει ότι η φτώχεια είναι το αποτέλεσµα φυσικών
νόµων «απολύτως ανεξάρτητων από κάθε ανθρώπινη ρύθµιση», όπως αναφέρει ο
ίδιος, καθώς καµία διαφορετική διανοµή δεν µπορεί να λύσει την αναγκαία
αναντιστοιχία µεταξύ µέσων και αναγκών. Όπως χαρακτηριστικά συνοψίζει ο ίδιος,
«το βασικό επιχείρηµα αυτού του ∆οκίµιου είναι µόνο να αποδείξει την αναγκαιότητα
µίας τάξης ιδιοκτητών και µίας τάξης εργατών».
Πέρα όµως από τον ιδεολογικό και απολογητικό αυτό χαρακτήρα –ή ακριβέστερα
εξαιτίας του- η πληθυσµιακή θεωρία του Malthus εύκολα αποδεικνύεται αντιφατική
και τελικά λανθασµένη. Πολύ συνοπτικά (αναλυτικότερα βλ. Harvey 1974, 1996 &
Foster 2000), ο Malthus δεν βασίζει την επιχειρηµατολογία σε κάποια απόλυτα όρια
στην ικανότητα της γης να παράγει τροφή (όρια τα οποία θα ήταν άλλωστε τόσο
µελλοντικά και υποθετικά που δεν θα του παρείχαν κανένα πρακτικό επιχείρηµα στην
ιδεολογική πάλη του παρόντος), αλλά στην περιορισµένη παραγωγική ικανότητα της
ανθρώπινης κοινωνίας. Τα όρια του, µε άλλα λόγια, είναι από την αρχή µάλλον
κοινωνικά, παρά φυσικά. Ο Malthus λοιπόν δέχεται ότι η διαθέσιµη τροφή µπορεί να
αυξάνει, αλλά υποστηρίζει παραδόξως ότι η αύξηση αυτή ακολουθεί υποχρεωτικά
έναν αριθµητικό ρυθµό, σε αντίθεση µε την εκθετική αύξηση του πληθυσµού. Έτσι, ο
πυρήνας της µαλθουσιανής επιχειρηµατολογίας είναι η υποτιθέµενη απόκλιση µεταξύ
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του εκθετικού ρυθµού αύξησης ενός πληθυσµού και του αριθµητικού ρυθµού
αύξησης των διαθέσιµων πόρων, απόκλιση που δεν αποδεικνύεται ούτε θεωρητικά,
ούτε εµπειρικά. Όταν µάλιστα τα δεδοµένα από τις αποικίες του Νέου Κόσµου
υπέδειξαν ότι ο ρυθµός αύξησης των πόρων µπορεί κάλλιστα να είναι επίσης
εκθετικός, ο Malthus αναγκάστηκε να καταφύγει τελικά στην επίκληση κάποιων
υποθετικών και άγνωστων απόλυτων φυσικών ορίων.
Υλικό- Μέθοδος
Προκειµένου να διερευνήσουµε τη βασική µας υπόθεση, µελετήσαµε τον Οδηγό
Ανάπτυξης ∆ιαθεµατικών ∆ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2009. Ο συγκεκριµένος Οδηγός
αποσκοπεί στην επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πάνω σε θέµατα Οικολογίας, την ίδια στιγµή που
προτείνει δραστηριότητες και σχέδια εργασίας για την υλοποίησή τους στην τάξη.
Στην εργασία µας ακολουθούµε την προσέγγιση που προτείνουν οι Παγκουρέλια &
Παπαδοπούλου (2009) για την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων και η οποία
περιλαµβάνει ένα συνδυασµό της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου και της
Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Επιλέξαµε αυτή τη συνδυαστική προσέγγιση, επειδή,
όπως υποστηρίζουν και οι παραπάνω συγγραφείς, αποδεικνύεται πως η συνδυαστική
χρήση ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων στην ανάλυση σχολικών εγχειριδίων, από
τη µια αυξάνει τα πλεονεκτήµατα της κάθε µεθόδου, από την άλλη προφυλάσσει τους
ερευνητές τόσο από τον κίνδυνο της υπερ- απλούστευσης και της υπερ-γενίκευσης
που ενέχει η διακριτή χρήση της Ανάλυσης Περιεχοµένου, όσο και από αυτόν της
υπερ-ανάλυσης που ενέχει µε τη σειρά της η Κριτική Ανάλυση Λόγου από µόνη της.
Στη συνδυαστική αυτή προσέγγιση, ακολουθείται η ερευνητική διαδικασία βηµάτων
που προτείνεται από την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου.
Η

Ποιοτική Ανάλυση

Περιεχοµένου

συνιστά

ένα

µεθοδολογικό

εργαλείο

συστηµατικής ανάλυσης ποιοτικού υλικού, που έρχεται να καλύψει τα κενά της
αποκλειστικά Ποσοτικής Ανάλυσης που κυριαρχούσε στο πλαίσιο του θετικιστικού
παραδείγµατος (Μπονίδης, 2004), χωρίς όµως να αποποιείται των πλεονεκτηµάτων
της. Πρόκειται εποµένως για µια ποιοτική-ποσοτική µέθοδο (Παγκουρέλια &
Παπαδοπούλου,

2009),

η

οποία

περιλαµβάνει

τα

παρακάτω

ερευνητικά

παραδείγµατα: α) τη συγκεφαλαίωση, µέσω της οποίας επιχειρείται η ανάδειξη των
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κεντρικών µηνυµάτων του ερευνώµενου υλικού, η οποία προκύπτει από µια
αφαιρετική διαδικασία, β) την εξήγηση, η οποία σκοπό έχει να διευρύνει την
κατανόηση πάνω σε αµφίσηµα σηµεία του κειµένου αξιοποιώντας µε κατάλληλο
τρόπο το συγκείµενο και γ) τη δόµηση, η οποία οδηγεί στην εισχώρηση σε βάθος στο
ερευνώµενο υλικό και στην τελική του αξιολόγηση (Μπονίδης, 2004).
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου, µε τη σειρά της, αποτελεί ένα εγχείρηµα, µε ρίζες στην
Κριτική Σχολή που ως κύριο στόχο έχει να διερευνήσει τα γλωσσικά και
εξωγλωσσικά µέσα µε τα οποία νοµιµοποιούνται, αναπαράγονται αλλά και
αµφισβητούνται µέσω του λόγου και των κειµένων οι σχέσεις εξουσίας, κυριαρχίας
και ανισότητας. Πιο συγκεκριµένα, οι κριτικοί αναλυτές λόγου εξετάζουν τις δοµές,
τις στρατηγικές και τις ιδιότητες εκείνες του λόγου που εµπλέκονται στη διαδικασία
νοµιµοποίησης και αναπαραγωγής της άσκησης εξουσίας εκ µέρους των οµάδων και
των θεσµών που έχουν πρόσβαση στην εξουσία (Van Dijk, 1993). Τα βασικά
αξιώµατα που διέπουν την Κριτική Ανάλυση Λόγου, όπως αυτά παρατίθενται από
τους Fairclough & Wodak (1997) είναι τα εξής:
•

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου ασχολείται πρωτίστως µε σύνθετα κοινωνικά

προβλήµατα και υπό αυτό το πρίσµα ερευνά τα κείµενα, στηριγµένη στις γενικές
αρχές της κοινωνιογλωσσολογίας
•

Ο λόγος δεν είναι «κοινωνικά ουδέτερος», αλλά αντίθετα αντανακλά και

διαµορφώνει συγκεκριµένες σχέσεις δύναµης και εξουσίας
•

Ο λόγος συγκροτεί την κοινωνία και την κουλτούρα

•

Ο λόγος παράγει και αναπαράγει ιδεολογία

•

Ο λόγος είναι ιστορικά προσδιορισµένος

•

Οι σχέσεις ανάµεσα στο κείµενο και την κοινωνία είναι διαµεσολαβηµένες

•

Η ανάλυση λόγου είναι ερµηνευτική και επεξηγηµατική

•

Ο λόγος είναι µια µορφή κοινωνικής πρακτικής

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Κριτική Ανάλυση λόγου αποτελεί ένα παράδειγµα
κριτικού γραµµατισµού µε κύρια αποστολή της την αποφυσικοποίηση και ανάδειξη
της ιδεολογίας µέσα στο κείµενο, καθώς και την ενδυνάµωση των αδικηµένων
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κοινωνικών οµάδων στην κατεύθυνση της δράσης για την κοινωνική δικαιοσύνη
(Μπονίδης, 2004).
Ο συνδυασµός των δύο ερευνητικών αυτών εργαλείων, µας προσφέρει τα
πλεονεκτήµατα από τη µια της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου που είναι ο
συστηµατικός της χαρακτήρας, η δόµησή της σε συγκεκριµένα βήµατα και η χρήση
της οικείας διαδικασίας της κατηγοριοποίησης του υλικού. Από την άλλη, η Κριτική
Ανάλυση Λόγου, έχει τη δυνατότητα να αναδείξει µηνύµατα που δεν δηλώνονται
ρητά, να αποκαλύψει το «λανθάνον περιεχόµενο» ενός κειµένου και να εισχωρήσει σε
µεγαλύτερο βάθος στην ανάλυση του υλικού, συνδέοντας το λόγο µε το κοινωνικό
συγκείµενο εντός του οποίου αυτός παράχθηκε. Ειδικότερα στην περίπτωση της
συγκεκριµένης εργασίας που έχει ως στόχο της να ανιχνεύσει στοιχεία ιδεολογίας
µέσα σε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, η συµπληρωµατική χρήση της Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιµη (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου,
2009).
Τα κειµενικά θέµατα τα οποία αναδείχθηκαν µέσα από την ανάλυση του Οδηγού και
τα οποία συνιστούν τις κατηγορίες και υποκατηγορίες της ανάλυσής µας είναι τα
ακόλουθα:
•

Η αξία της φύσης

o

Εγγενής αξία

o

Αξία χρήσης

•

Τι στέκεται απέναντι σε αυτήν την φύση;

•

Τα αίτια και οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθµισης

o

Αίτια που σχετίζονται µε την παραγωγή, την τεχνολογία και την επιστήµη

o

Αίτια που σχετίζονται µε την κατανάλωση και τις ατοµικές στάσεις

o

Αίτια που σχετίζονται µε πληθυσµιακές µεταβολές (αύξηση/ συγκέντρωση

πληθυσµού)
o

Επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία

o

Επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής

o

Επιπτώσεις στην παραγωγή και την οικονοµία

•

Η προοπτική της αειφορίας
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Αποτελέσµατα ανάλυσης
Η αξία της φύσης
Ήδη από τον ορισµό που δίνει ο Οδηγός για το περιβάλλον στην εισαγωγή µπορούµε
να ξεχωρίσουµε δύο κριτήρια µε βάση τα οποία αποτιµάται και η αξία των φυσικών
αγαθών: Το περιβάλλον ως «σύνολο στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και
επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία», καθώς και το περιβάλλον ως φυσικός πόρος
εν ανεπαρκεία. Αυτό το δίπολο υπάρχει σε όλα τα κεφάλαια του Οδηγού που
αναφέρονται σε φυσικά αγαθά (νερό, έδαφος, δάση) και αξίες (βιοποικιλότητα).
Έτσι, για παράδειγµα, το νερό αναφέρεται ως «πηγή ζωής για όλον τον πλανήτη»,
αλλά και «ως ζωτικής σηµασίας αγαθό για την επιβίωση και την ανάπτυξη του
ανθρώπου», ενώ τονίζεται και η σηµασία των υγροτόπων ως τόπων που συµβάλλουν
στην οικονοµική, αισθητική και πολιτιστική ανάπτυξη (µε έµφαση στο πρώτο). Το
έδαφος, παρουσιάζεται ως «χώρος που ζει ένας ολόκληρος κόσµος», αλλά και ως
πηγή µεταλλευµάτων, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. Με
τη σειρά τους τα δάση, αναφέρονται από τη µια πλευρά ως «καταφύγιο ζωής πλήθους
φυτών και για πολλούς οργανισµούς» και ως «φυσική τράπεζα γονιδίων φυτών και
ζώων», αλλά από την άλλη και ως ένας «ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε τεράστια
οικονοµική σηµασία» που «παράγει πολύτιµα προϊόντα» (σελ. 46), όπως το ξύλο, το
ρετσίνι, το χώµα, τα άγρια φρούτα, τα φαρµακευτικά φυτά, κλπ και ο οποίος
«προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δηµιουργίας, άθλησης και ψυχαγωγίας» (σελ.
44).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο για τη βιοποικιλότητα, η οποία
κατανοείται από τους συγγραφείς του Οδηγού ως ένα µετρήσιµο µέγεθος, που
συνήθως «µετριέται µε βάση την αφθονία των ειδών» (σελ. 50). Στην υποενότητα που
αφορά την αξία της βιοποικιλότητας, το δίπολο που καταγράψαµε παραπάνω,
αναφέρεται ρητά από τους συγγραφείς ως ύπαρξη δύο διαφορετικών προσεγγίσεων,
παραπέµποντας στα ρεύµατα της «ρηχής» και «βαθιάς οικολογίας». Έτσι, αναφέρουν,
ότι στην πρώτη προσέγγιση, η αξία της βιοποικιλότητας «έχει σχέση µε την άµεση ή
έµµεση χρηστική ή αγοραστική αξία», ενώ στη δεύτερη προσέγγιση «θεωρείται
σηµαντική, ανεξάρτητα από το αν οργανισµοί ή παράγωγά τους χρησιµοποιούνται για
κάποιο οικονοµικό σκοπό».
Τι στέκεται απέναντι σε αυτήν την φύση;
739

Απέναντι σε αυτήν την φύση που από τη µια βρίσκεται σε ισορροπία και από την
άλλη συνιστά έναν πεπερασµένο πόρο, τοποθετούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες
µε προεξέχουσα τη βιοµηχανική δραστηριότητα, αλλά κυρίως τοποθετείται ο
«άνθρωπος» (8 αναφορές) ως µια υπερ- ιστορική και οµοιογενής οντότητα, χωρίς
εσωτερικές αντιθέσεις. Η χρήση αυτού του λεκτικού σχήµατος της συνεκδοχής
εξειδίκευσης (ή συλλογικού ενικού) από τους συγγραφείς, έρχεται να προσδώσει
συνολικά στο ανθρώπινο γένος την ιδιότητα της αντίθεσης απέναντι στη φύση,
ρυθµίζοντας στο επίπεδο του λόγου την απόδοση ευθυνών σε επιµέρους υποοµάδες.
Πρόκειται για ένα λεκτικό σχήµα που µπορεί να ενταχθεί σε µια στρατηγική
αποσιώπησης, η οποία σύµφωνα µε την Κριτική Ανάλυση Λόγου λειτουργεί
απολογητικά προς την κυρίαρχη τάξη. Έτσι, για παράδειγµα, ο «πρωτόγονος
άνθρωπος» ενοχοποιείται για την εξαφάνιση των θηλαστικών, στον «άνθρωπο της
Αγροτικής Επανάστασης» εντοπίζονται οι ρίζες των σηµερινών περιβαλλοντικών
προβληµάτων, ο «άνθρωπος της Βιοµηχανικής Επανάστασης» έδρασε «ενάντια στη
φύση», ενώ και ο «σύγχρονος άνθρωπος», «καταναλώνει 20% περισσότερους πόρους
από αυτούς που είναι διαθέσιµοι».
Τα αίτια και οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθµισης
Ποιες όµως δραστηριότητες αυτού του «ανθρώπου» στρέφονται σύµφωνα µε τον
Οδηγό ενάντια στη φύση και συµβάλλουν στην περιβαλλοντική υποβάθµιση; Από
ποσοτικής άποψης, κυριαρχούν οι αναφορές στις ατοµικές στάσεις που έχουν
υιοθετήσει κάποιοι άνθρωποι και κυρίως στην καταναλωτική τους συµπεριφορά
(υπερκατανάλωση ενέργειας, φυσικών πόρων, υλικών- 6 αναφορές). ∆εν λείπουν
βέβαια και οι αναφορές σε άλλες στάσεις και συµπεριφορές του «ανθρώπου» που
συµβάλλουν στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος, όπως η απληστία, η χρήση του
αυτοκινήτου αλλά και η αντίδραση τοπικών κοινωνιών στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην
περιοχή τους. Ο «άνθρωπος» όµως προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω και
της ίδιας της αναπαραγωγής του, καθώς υπάρχουν τέσσερις αναφορές στην αύξηση
του παγκόσµιου πληθυσµού (αναφέρεται ως υπερπληθυσµός αλλά και ως
«πληθυσµιακή έκρηξη»), ενώ επίσης υπάρχει και µια αναφορά στην τάση
συγκέντρωσης του πληθυσµού στα αστικά κέντρα. Στο κείµενο του Οδηγού βέβαια,
αποδίδονται ευθύνες και στο επίπεδο της παραγωγής (τέσσερις αναφορές), εντύπωση
όµως προκαλεί η χρήση της παθητικής φωνής χωρίς µάλιστα την παρουσία ποιητικού
αιτίου

(π.χ.

«η

βιοµηχανική

παραγωγή»
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αυξήθηκε»,

«η

λίµνη

Κάρλα

αποξηράνθηκε»), η οποία λειτουργεί και αυτή σε µια στρατηγική αποσιώπησης. Το
ενδιαφέρον των συγγραφέων εστιάζεται περισσότερο στην ποσοτική αύξηση της
παραγωγής (αγροτικής και βιοµηχανικής), ενώ υπάρχει µία µόνο αναφορά που θα
µπορούσε να υπονοήσει κριτική στις σχέσεις παραγωγής και αφορά την
«υπερεκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων στο βωµό του κέρδους». Τέλος, υπάρχει
µια µόνο αναφορά και στο θεσµικό πλαίσιο, η οποία αφορά την απουσία δασολογίου
και δασικών χαρτών, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την καταπάτηση δασικών
εκτάσεων.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, αυτές εντοπίζονται
κυρίως στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων (15 αναφορές) π.χ. «ο
άνθρωπος εκτίθεται στις υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων», «η ρύπανση του
εδάφους επηρεάζει την ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία του ανθρώπου», κοκ.
Παράλληλα, υπάρχουν και τέσσερις αναφορές στις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης στην οικονοµία και την παραγωγή π.χ. «η οικονοµία ζηµιώνεται» (από
την ερηµοποίηση), «100.000 άνθρωποι έχασαν τις καλλιέργειές τους» (από τις
πυρκαγιές του 2007), κοκ. Τέλος, υπάρχουν και 5 αναφορές στις επιπτώσεις που έχει
η περιβαλλοντική υποβάθµιση στην ίδια την ισορροπία της φύσης π.χ. «αν χαθεί (σ’
ένα είδος µένει µόνο το κενό του. Αποτελεί έναν ‘σύνδεσµο’ σε ένα πολύπλοκο
οικοδόµηµα, τυχόν απώλεια του οποίου δεν αποκλείεται να οδηγήσει στην
κατάρρευση όλου

του

οικοδοµήµατος»,

η

«ρύπανση της

θάλασσας

από

πετρελαιοκηλίδες επηρεάζει αρνητικά το θαλάσσιο οικοσύστηµα», κοκ.
Η προοπτική της αειφορίας
Τη λύση στο πρόβληµα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης καλείται να δώσει και πάλι
«ο σύγχρονος άνθρωπος» (και πάλι συνεκδοχή εξειδίκευσης), υιοθετώντας στάσεις
και συµπεριφορές που συµβάλλον στην οικοδόµηση «ενός αειφόρου µέλλοντος»,
στην προώθηση δηλαδή, της αειφόρου ανάπτυξης. Η τελευταία, ήδη στο πρώτο
κεφάλαιο του Οδηγού ορίζεται ως «η ανάπτυξη που βασίζεται στην ορθολογική
χρήση των φυσικών πόρων ώστε να µην διακυβεύεται η δυνατότητα χρήσης τους από
τις επόµενες γενιές» (σελ. 11). Σύµφωνα µε αυτήν την αντίληψη, ο άνθρωπος οφείλει
να αλλάξει συνήθειες για να προλάβει την ολοσχερή καταστροφή του περιβάλλοντος,
δικαιούται όµως να κάνει λελογισµένη χρήση των φυσικών πόρων και να ρυπαίνει
λίγο το περιβάλλον, αρκεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στις επόµενες
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γενιές («φύση- κεφάλαιο»).
Οι στάσεις που καλείται να υιοθετήσει και αυτές που εντάσσονται στην «καλλιέργεια
της ατοµικής και της κοινωνικής ευθύνης, της αυτοπειθαρχίας και της ανάληψης
δράσης για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα» είναι: η εξοικονόµηση
ενέργειας, η χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς, η ανακύκλωση των
απορριµµάτων, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (σελ. 31), η
διενέργεια µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από κάθε µεγάλο έργο (σελ.
41), η αειφορική διαχείριση των δασών (ήπια υλοτοµία, ήπια βόσκηση -σελ 46-48), η
ανάπτυξη συνείδησης οικονοµίας, η βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας και της
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων (σελ. 61), η µείωση του όγκου

των

απορριµµάτων και η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των υλικών (σελ. 65), ο
περιορισµός της κατανάλωσης (σελ. 67), η ίδρυση προστατευόµενων περιοχών (σελ.
69) και εν τέλει η αειφόρος κατανάλωση, η οποία συνίσταται στην «υπεύθυνη χρήση
αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, η
οποία παράλληλα σέβεται το περιβάλλον και την κοινωνία» (σελ. 76).
Συζήτηση- Συµπεράσµατα
Η κυρίαρχη αντίληψη για την αειφορία, στην οποία βασίζεται και η οπτική του
Οδηγού, βασίζεται στον αρχικό ορισµό της επιτροπής Brundtland για την "αειφόρο
ανάπτυξη", σύµφωνα µε τον οποίο: "Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των
µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες." Ο ορισµός αυτός
αναπαράγει

το

αρχετυπικό,

ανθρωπολογικό

ιδεολογικό

σχήµα

του

Homo

oeconomicus, ή του Ανθρώπου-µε-Ανάγκες (Αλτουσέρ 2003): από τη µία πλευρά, µία
αιώνια, ανιστορική φύση η οποία λειτουργεί ως ένα αντικειµενικό, εξωτερικό και
τελικά αναλλοίωτο υλικό υπόβαθρο της ανθρώπινης δραστηριότητας· από την άλλη,
ορθώνεται ένας εξίσου αιώνιος και ανιστορικός ‘Άνθρωπος’ – Υποκείµενο, ο οποίος
έχει πάντα κάποιες ήδη προδιαγραµµένες ανάγκες και αναζητά στη ‘Φύση’, µέσα από
την εργασία του, τα µέσα για την ικανοποίησή τους.
Το σχήµα αυτό καθόρισε την αστική Πολιτική Οικονοµία από τη γέννησή της.
Κριτικάροντάς την, στην εκδοχή που ανάπτυξε ένας γερµανός οικονοµολόγος, ο
Άντολφ Βάγκνερ, ο Μαρξ (Marx 1996) τονίζει:
‘Άνθρωπος’; Αν η κατηγορία ‘άνθρωπος’ εννοείται εδώ, τότε αυτός δεν έχει, γενικά,
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‘καµία’ ανάγκη; αν είναι ο άνθρωπος που αντιµετωπίζει τη φύση ως άτοµο, τότε
πρέπει να γίνει αντιληπτός ως ένα αποµονωµένο ζώο; αν είναι ο άνθρωπος που
βρίσκεται σε οποιαδήποτε µορφή της κοινωνίας (…) τότε ο συγκεκριµένος
χαρακτήρας του κοινωνικού ανθρώπου πρέπει να προηγηθεί ως το σηµείο της
αφετηρίας, δηλ. ο συγκεκριµένος χαρακτήρας της υπαρκτής κοινότητας στην οποία
ζει, αφού η παραγωγή εδώ, ή διαδικασία της εξασφάλισης της ζωής, έχει ήδη κάποιο
κοινωνικό χαρακτήρα.
Αυτός ο συγκεκριµένος, κοινωνικός και ιστορικός χαρακτήρας της παραγωγής και
ακόµα περισσότερο, ο ειδικός της σκοπός, δηλαδή η παραγωγή και η υφαρπαγή της
υπεραξίας, είναι που αποκρύπτεται από τον παραπάνω ορισµό (Μαρξ 1996).
Εξάλλου, για να λειτουργεί το ιδεολογικό σχήµα της αειφορίας, η φύση διαχωρίζεται
σε ένα αρχικό, παραγωγικό κεφάλαιο, το οποίο αναπαράγεται από µόνο του αέναα,
και σε ένα υπερπροϊόν ή αντίστοιχα µία υπεραξία. Για να µπορέσει µάλιστα να
επιτελεστεί αυτός ο διαχωρισµός, τα φυσικά αυτά αποθέµατα ή στοιχεία θα πρέπει να
ποσοτικοποιηθούν και να µετρηθούν µε έναν καθολικό τρόπο· καθώς όµως, οι
φυσικοί όροι, οι αξίες χρήσεις ή οι εσωτερικές ποιότητες αποτελούν µη συγκρίσιµα
ποσοτικά δεδοµένα, µόνο η χρηµατική αξία µπορεί να προσφέρει ένα κοινό, καθολικό
παρονοµαστή.

Έτσι, στον πυρήνα της αειφόρου ανάπτυξης βρίσκεται πάντα η

οικονοµική αποτίµηση του θεωρούµενου φυσικού κεφαλαίου· η θεωρούµενη
«οικονοµία της φύσης περιγράφεται µεταφορικά µε τους όρους της οικονοµίας των
ανθρώπων». Αναλύοντας το περιεχόµενου του «Οδηγού», είδαµε ότι η κοµβική αυτή
µεταφορά

αναπαράγεται

µε

δύο

φαινοµενικά

αντιθετικούς,

αλλά

αλληλοσυµπληρούµενους τρόπους: αφενός, η φύση γίνεται αντιληπτή ως αναγκαίος
φυσικός πόρος εν ανεπαρκεία, αναγκαίος για τη συνέχιση της κοινωνικής (και
κεφαλαιοκρατικής) παραγωγής· αφετέρου, ως µία γενική αξία, η οποία αποτυπώνεται
στη συνέχεια στα επιµέρους στοιχεία της.
Βασικό παράδειγµα είναι εδώ η έννοια της βιοποικιλότητας· ένα µονοσήµαντο
µέγεθος, όπως είναι οι δείκτες της βιοποικιλότητας, καλούνται να ενσωµατώσουν µία
άπειρη σειρά φυσικών, υλικών ποιοτήτων, ώστε να αποτυπώσουν µε έναν απλό
αριθµό τη φυσική αξία, για λόγους σύγκρισης, αξιολόγησης και µέτρησης του
βαθµού της ανθρωπογενούς διαταραχής. Η παραλληλία µε το ρόλο που παίζει η
ανταλλακτική αξία στο πλαίσιο της κεφαλαιοκρατικής αγοράς είναι προφανής. Τόσο
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λοιπόν πίσω από την αντίληψη της φύσης ως πόρου, όσο και πίσω από την αντίληψη
της φύσης ως αυταξίας, µπορούµε να ανιχνεύσουµε τις ίδιες αστικές κοµβικές
ιδεολογικές έννοιες (Νικήσιανης 2012).
Σε αυτό το πλαίσιο, τα οικολογικά -και άρα και κοινωνικά- ζητήµατα, δηλαδή οι
επιπτώσεις, οι µέθοδοι, οι σκοποί και οι σχέσεις του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής,
γίνονται αντιληπτά µόνο από τη ποσοτική τους πλευρά: το θέµα δεν είναι τί
παράγεται, πώς, µε ποιες σχέσεις, µέσα από ποιες διαδικασίες, για ποιο σκοπό, κάτω
από ποιον έλεγχο, αλλά µόνο το πόσο παράγεται, και για την ακρίβεια το πόσο
καταναλώνεται (Biggins 1976). Οι ευθύνες εύκολα µεταφέρονται έτσι από τη
συγκεκριµένη κοινωνική τάξη που ελέγχει την παραγωγή, σε µία αφηρηµένη τάξη
‘καταναλωτών’, ή ακόµα περισσότερο σε µία ιδεολογία ‘καταναλωτισµού’.
Αφετέρου, τα όρια και οι αντιφάσεις των κοινωνικών σχέσεων, τα όρια δηλαδή του
κεφαλαίου ως µία συγκεκριµένη, ιστορική σχέση παραγωγής, µεταφέρονται και
προβάλλονται πάνω στη φύση, για να µετατραπούν έτσι σε αντικειµενικές αντιθέσεις
ανάµεσα στις διαφορετικές ιδιότητες των φυσικών οικοσυστηµάτων, όπως συµβαίνει
για παράδειγµα µε την υποτιθέµενη αντίθεση µεταξύ της παραγωγικότητας και της
ποικιλότητας. Όπως σχολιάζει ήδη ο Μαρξ (1989: 460-462), κριτικάροντας µε
δριµύτητα τον Μάλθους, «τα ενύπαρκτα και ιστορικά µεταβαλλόµενα όρια της
ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας τα µετατρέπει σε εξωτερικούς φραγµούς·
και τα εξωτερικά εµπόδια της φυσικής αναπαραγωγής σε ενύπαρκτα όρια ή φυσικούς
νόµους της αναπαραγωγής».
Προφανώς, η ιδεολογία αυτή δεν µπορεί να είναι κοινωνικά ουδέτερη. Πολλές φορές
µάλιστα, όταν οι ίδιοι οι οικολόγοι προσπαθούν να αντλήσουν άµεσα πολιτικά
συµπεράσµατα από αυτό που αντιλαµβάνονται ως επιστήµη τους, ο απολογητισµός
της αυθόρµητης ιδεολογίας τους έρχεται στην επιφάνεια. Ο Garret Hardin για
παράδειγµα, βασικός εισηγητής των οικολογικών θεωριών της οικοθέσης και του
ανταγωνιστικού αποκλεισµού (Hardin 1960), σε ένα διάσηµο άρθρο του 1968 µε
τίτλο Η τραγωδία των δηµόσιων αγαθών, καταλήγει ότι ένας εύλογος τρόπος για την
προστασία των φυσικών πόρων από την αλόγιστη σπατάλη είναι η ιδιωτικοποίηση, η
κεφαλαιοποίηση και η κυκλοφορία τους στην αγορά, ώστε το κόστος από τη χρήση
τους να περνά στην τιµή των προϊόντων (Hardin 1968). Οι πρωτοποριακές ιδέες του
θα αναπτυχθούν αργότερα από τη σχολή των ‘Πράσινων Οικονοµικών’, για να
πάρουν τελικά σάρκα και οστά µε τη συνθήκη του Κιότο. Τον επόµενο χρόνο, στην
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κεντρική οµιλία του σε ένα από τα καθοριστικά οικολογικά συνέδρια της δεκαετίας, ο
Hardin γίνεται ακόµα πιο σαφής: «δεν µπορούµε να νικήσουµε την πείνα µε
περισσότερο φαγητό», θα υποστηρίξει, σε µία κατά λέξη ηχώ των µαλθουσιανών
επιχειρηµάτων (Hardin 1969).
Καθίσταται λοιπόν κατανοητό γιατί βασικές έννοιες, θεωρίες και επιχειρήµατα της
οικολογίας, όπως οι έννοιες των φυσικών ορίων, της φέρουσας ικανότητας, του
υπερπληθυσµού, της αειφορίας, της φυσικής ισορροπίας, της βιοποικιλότητας και της
ενδογενούς αξίας της, της διατήρησης κοκ υιοθετούνται εύκολα από την κυρίαρχη
πολιτική και οικονοµική τάξη. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η έκθεση-ορόσηµο
για την ανάπτυξη της οικολογικής ιδεολογίας που δηµοσιεύθηκε το 1972 µε το
χαρακτηριστικό τίτλο Όρια στην Ανάπτυξη, από τη Λέσχη της Ρώµης, ένα ισχυρό,
παγκόσµιο

think

tank,

αποτελούµενο

από

κυβερνητικούς

αξιωµατούχους,

γραφειοκράτες, επιχειρηµατίες, επιστήµονες και οικονοµολόγους, που έχει ως σκοπό
την ιδεολογική και πολιτική προετοιµασία της κυρίαρχης τάξης απέναντι στις ‘νέες
προκλήσεις’ (βλ. http://www.clubofrome.org).
Το κείµενο αυτό ανακεφαλαιώνει την επιχειρηµατολογία που έχουν αναπτύξει
επιστήµονες οικολόγοι από τη δεκαετία ήδη του 1950, απέναντι στην αλόγιστη
κατανάλωση των φυσικών πόρων, την καταστροφή των οικοσυστηµάτων, τη
ρύπανση και -κυρίως- τον ανθρώπινο υπερπληθυσµό. Η έκθεση µάλιστα προσπαθεί
να αποδείξει µαθηµατικά ότι αν η ανθρωπότητα συνεχίσει µε τους τότε ρυθµούς
πληθυσµιακής και οικονοµικής µεγέθυνσης, οι παραγωγικοί πόροι θα έχουν
καταρρεύσει µέχρι το 2025, οδηγώντας σε οικονοµική καταστροφή και απότοµη
µείωση του πληθυσµού. Αν θέλουµε να αποφύγουµε λοιπόν µία τέτοια τραγωδία και
να οδηγηθούµε σταδιακά σε µία ισορροπηµένη και ειρηνική κοινωνία, καταλήγει, η
οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να σεβαστεί τα όρια που θέτει το φυσικό περιβάλλον και
να περιοριστεί ανάλογα, ή ακόµα και να αναστραφεί.
Σε αυτές τις πρώιµες σκέψεις, µπορούµε να διαβάσουµε την αγωνία της κυρίαρχης
τάξης να συµβιβάσει την κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη, τη διευρυµένη δηλαδή
αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου, µε τη διατήρηση της φύσης, ένας
συµβιβασµός τόσο αναγκαίος, όσο και αντιφατικός. Η αναπαραγωγή των κοινωνικών
µέσων συντήρησης και παραγωγής γίνεται τόσο µέσα σε καθορισµένες κοινωνικές
σχέσεις όσο και µέσα από καθορισµένες υλικές µορφές. Με άλλα λόγια, το συνολικό
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προϊόν που παράγει η κοινωνική παραγωγή, ο γενικός µετασχηµατισµός που
προκαλεί στη φύση, οφείλει να παίρνει τέτοιες υλικές µορφές που να επιτρέπουν τη
συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίες, που να επιτρέπουν δηλαδή κάθε ξεχωριστή
εργασιακή διαδικασία να βρίσκει στη φύση και στην αγορά τα αναγκαία εκείνα µέσα
παραγωγής και µε την κατάλληλη εκείνη υλική µορφή ώστε να µπορεί να συνεχιστεί
απρόσκοπτα, όχι µόνο στην ίδια, αλλά µάλλον σε διευρυµένη κλίµακα (Νικήσιανης
2004).
Στο βαθµό που η παραγωγή και οι µετασχηµατισµοί που προκαλεί στη φύση δεν είναι
σχεδιασµένη συνολικά έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση και να εξασφαλίζεται
η οµαλή αναπαραγωγή, στο βαθµό δηλαδή που ο σκοπός της κοινωνικής παραγωγής
είναι το ατοµικό κέρδος και όχι η συλλογική ευµάρεια, η συνθήκη αυτή δεν είναι
καθόλου εξασφαλισµένη· στην πραγµατικότητα, οι υλικοί όροι αναπαράγονται σαφώς
υποβαθµισµένοι. Η υποβάθµιση αυτή µάλιστα είναι η έκφραση της οικολογικής
κρίσης στο εσωτερικό της παραγωγής και η άµεση συνέπειά της είναι η τάση πτώσης
του ποσοστού κέρδους -από εδώ, η οικολογική κρίση συνδέεται µε την οικονοµική.
Έτσι, η διευρυµένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, δηλαδή η ανάπτυξη, έρχεται σε
αναπόφευκτη αντίφαση µε τη διατήρηση µιας κατάλληλης υλικής βάσης για την
εξασφάλιση της συνέχειας αυτής ακριβώς της ανάπτυξης. Απέναντι σε αυτή την
πραγµατικότητα, το ιδεολόγηµα της αειφόρου ανάπτυξης µοιάζει να ζητά το αδύνατο,
την εξασφάλιση δηλαδή µιας συνεχώς διευρυνόµενης παραγωγής που να διατηρεί
ταυτόχρονα αέναα σταθερή την υλική της βάση. Η αειφόρος ανάπτυξη αναδεικνύεται
έτσι ως η ουτοπία ενός καπιταλισµού χωρίς αντιφάσεις και χωρίς κρίσεις, ως η
οικολογική εκδοχή δηλαδή του τέλους της ιστορίας.
Τελικά, αν ο στόχος της αειφορίας είναι να συµβιβάσει ή ακόµα και να ταυτίσει τους
σκοπούς της διατήρησης µε αυτούς της ανάπτυξης, αυτό γίνεται κατά κανόνα κάτω
από το πλαίσιο που ορίζουν η κυρίαρχη ιδεολογία και τελικά οι κυρίαρχες
παραγωγικές σχέσεις, οι οποίες και θεωρούνται ως το αυτονόητο, αδιαµφισβήτητο,
ανιστορικό πλαίσιο της ανθρώπινης παραγωγής· όπως τονίζει συνεχώς και ο Harvey
(1974), «η άποψη ότι η κεφαλαιοκρατική συσσώρευση (οικονοµική ανάπτυξη) είναι
θεµελιώδης για την ανθρώπινη πρόοδο ποτέ δεν αµφισβητείται». Έτσι, µέσω
ιδεολογικών εννοιών όπως αυτή της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες διεκδικούν το
στάτους αυτονόητων, πανανθρώπινων στόχων (όπως αναφέρει πάλι ο Harvey, «κανείς
δεν µπορεί να είναι υπέρ της µη-αειφορίας»), το ιδεολογικό/επιστηµονικό πεδίο της
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Οικολογίας ενοποιείται µε άλλες, εξωτερικές πολιτικές και ιδεολογίες, στο ευρύτερο
πάντα ενοποιητικό πλαίσιο της κυρίαρχης, αστικής ιδεολογίας. Τελικά, η έννοια της
αειφορίας λειτουργεί στο εσωτερικό της οικολογίας ως ένα ιδεολογικό σηµείο
διαρραφής, ως ένας κόµβος δηλαδή που δίνει νόηµα σε όλα τα άλλα ελεύθερα
σηµαίνοντα και ταυτόχρονα ως ένας κόµβος συνάρθρωσης της οικολογίας µε την
κυρίαρχη αστική ιδεολογία.
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Οι ποικίλες οπτικές της µάχης στους Αιγός Ποταµούς. Μια
οµαδοσυνεργατική δραστηριότητα στα Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου

Αικατερίνη Νικολοπούλου
Καθηγήτρια ΠΕΟ2 (Φιλόλογος)

Περίληψη
Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» πολλών µαθητών,
ιδιαίτερα κατά τη µετάβασή τους από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, διότι από τη µελέτη
µικρών αποσπασµάτων περνούν στην Ά Λυκείου σε ολοκληρωµένα αρχαία ιστορικά
έργα. Το γεγονός αυτό ,το βάρος της «ύλης» και το άγχος της µετάφρασης τόσων
σελίδων καθιστούν για πολλούς µαθητές το µάθηµα απροσπέλαστο. Παρόλα αυτά, τα
νέα προγράµµατα σπουδών που εκπονήθηκαν το 2011 στοχεύουν σε µια νέα διάσταση
διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών, η
οποία θα διευκολύνει την πραγµάτευση ενός θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των πληροφοριών, τη συνεργατική
µάθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών µέσα στην οµάδα, καθώς και τον
πειραµατισµό στο γράψιµο και την παραστατικότητα στην παρουσίαση.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την αρχή της διαθεµατικότητας (αρχαία ελληνικά –
νεοελληνική γλώσσα) επιχειρούνται να συγκεραστούν δηµιουργικά και κριτικά στην
παρούσα οµαδοσυνεργατική δραστηριότητα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τους
µαθητές του Α2 τµήµατος ,στο ΓΕΛ Ραφήνας κατά το σχολικό έτος 2013-2014.
Στο διδακτικό δίωρο που προβλέφθηκε οι µαθητές δούλεψαν οµαδικά, έφτιαξαν αφενός
τρία άρθρα που καταδείκνυαν τη διαφορετική οπτική γωνία της µάχης στους Αιγός
Ποταµούς (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες ,Πέρσες) και αφετέρου δύο επιστολές(του Αλκιβιάδη
και των στρατηγών). Καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, η διδάσκουσα κρατούσε
ηµερολόγιο παρατήρησης των οµάδων και στο τέλος ακολούθησε αξιολόγηση γραπτή
από τους µαθητές µέσω µίας ανώνυµης φόρµας αξιολόγησης και µία τελική
ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης από τους ίδιους τους µαθητές είναι εντυπωσιακά.
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Όλοι οι µαθητές δήλωσαν ότι συνεργάστηκαν πολύ µε την οµάδα τους.To µεγαλύτερο
ποσοστό των παιδιών ανέφερε ότι ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες µέσα στις οµάδες και
θεώρησε ότι η δραστηριότητα βοήθησε πάρα πολύ στην κατανόηση των ιστορικών
γεγονότων. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι µαθητές βγήκαν ικανοποιηµένοι από την
αίθουσα, το κείµενο αποδοµήθηκε και αναδοµήθηκε κριτικά και επετεύχθη όχι µόνο µια
πληρέστερη κατανόηση των γεγονότων της εποχής , µα και µια καλύτερη ερµηνεία της
σύγχρονης πραγµατικότητας

Λέξεις – κλειδιά: Κριτικός γραµµατισµός, ∆ιαθεµατικότητα, Οµαδοσυνεργατική
δραστηριότητα, Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου, Ξενοφώντας, Ελληνικά, βιβλίο 2,
κεφ.1, παρ.16-32, κεφ.2,παρ.1-4

1. Ο κριτικός γραµµατισµός ως παιδαγωγική τάση
Ο γραµµατισµός αποτελεί ένα σχετικά νέο όρο στο ελληνικό λεξιλόγιο και, ενώ
περιλαµβάνει την έννοια του αλφαβητισµού, είναι ευρύτερος από αυτόν. Πρόκειται
για µετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική
γλώσσα ως εγγραµµατοσύνη1και ο οποίος δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για
ανάγνωση και γραφή. Η έννοια «γραµµατισµός» αφορά τη δυνατότητα του ατόµου να
λειτουργεί αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας,
χρησιµοποιώντας κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης µη
γλωσσικά κείµενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες κλπ.).
Το ερώτηµα σχετικά µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν
αναπτύξει τα µέλη µιας κοινωνίας για να θεωρηθούν εγγράµµατα –άτοµα δηλαδή που
έχουν κατακτήσει ένα «βασικό», έστω, επίπεδο γραµµατισµού σύµφωνα µε τις
εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις– δεν είναι διόλου απλό. Εξάλλου, η απάντηση στο
ερώτηµα αυτό µπορεί να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και σίγουρα αλλάζει από
τη µια ιστορική στιγµή στην άλλη, εφόσον συνεχώς αλλάζουν οι συνιστώσες της
επικοινωνίας. Είναι γεγονός πάντως ότι ο γραµµατισµός αποτελεί βασικό κριτήριο
για κοινωνική καταξίωση και ότι η έλλειψή του –και ειδικότερα ο αναλφαβητισµός–
αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στιγµατισµού. Αυτό είναι βεβαίως φυσικό, αφού η
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ικανότητα για ανάγνωση και γραφή υπήρξε διαχρονικά στενά συνδεδεµένη µε
κοινωνικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη και η οικονοµική ευρωστία.
Ο γραµµατισµός έχει διάφορες µορφές, καθώς από τους ειδικούς έχει γίνει κατά
καιρούς λόγος για κοινωνικό, σχολικό, λειτουργικό, κριτικό γραµµατισµό κ.α. Ειδικά
η έννοια του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί σήµερα αντικείµενο συζήτησης και η
αναγκαιότητα της κριτικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από το ανερχόµενο σήµερα
κύµα απολυταρχισµού σε όλο τον κόσµο. Από τις νέες πολιτικές συνθήκες που
απειλούν να ακυρώσουν κάθε υπόσχεση δηµοκρατίας στον 21ο αιώνα. Σήµερα
αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δηµοκρατία χωρίς ουσιαστικά
εκπαιδευµένους πολίτες. Η εκπαίδευση αποτελεί την πλέον σηµαντική συνθήκη για
την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Είναι πρωταρχικό στοιχείο της πολιτικής, γιατί
παρέχει τη γνώση και τις δεξιότητες µέσω των οποίων τα άτοµα καθίστανται δρώντα
κοινωνικά υποκείµενα2. Και η νεολαία συµβολίζει την ευθύνη της κοινωνίας προς το
µέλλον. Την ευθύνη της συµµετοχής σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές µας και
της µη εκχώρησης της δηµόσιας σφαίρας στους «επαγγελµατίες πολιτικούς»3.
Ο κριτικός γραµµατισµός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις
λειτουργίες των κυρίαρχων µορφών γραµµατισµού, καθώς και στην ανάπτυξη
κριτικής σκέψης απέναντί τους. Επισηµαίνεται η ιδεολογική4 πλευρά των πρακτικών
γραµµατισµού και υποστηρίζεται ότι, όπως όλες οι χρήσεις της γλώσσας, έτσι και οι
µορφές του γραµµατισµού διαµορφώνουν αλλά και διαµορφώνονται µέσα από
ιδεολογικές θέσεις συνδεδεµένες µε µορφές κοινωνικής εξουσίας. Όπως και στην
περίπτωση του λειτουργικού γραµµατισµού, δίνεται και εδώ έµφαση στην επίτευξη
κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όµως δεν αντιµετωπίζονται ως δεδοµένοι, αλλά
υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ωστόσο, το σηµερινό σχολείο -παρά τις επιµέρους βελτιώσεις του- απέχει πολύ από
την εικόνα αυτή και έχει αποτύχει να προετοιµάσει επαρκώς τους µαθητές του για τις
συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις µιας εξελιγµένης τεχνολογικά οικονοµίας.
Αποτυγχάνει, κυρίως, να προετοιµάσει τους µαθητές του να σκέφτονται κριτικά και
δηµιουργικά, όσον αφορά την ανάπτυξη εκλεπτυσµένων δεξιοτήτων γραµµατισµού,
προκειµένου να κάνουν οι τελευταίοι αποτελεσµατικές επιλογές στην εργασία, την
πολιτική, την κουλτούρα, την οικονοµία, τις προσωπικές σχέσεις. Στο σηµερινό
σχολείο πλεονάζει ακόµη η εισήγηση των εκπαιδευτικών, η επανάληψη, η
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αποµνηµόνευση

των

µαθητών.

Οι

τελευταίοι

ελάχιστα

ενθαρρύνονται

να

αµφισβητούν εποικοδοµητικά αυτά που λέγονται µέσα στις τάξεις, µε αποτέλεσµα να
µην αποκτούν πραγµατική γνώση. Οι µαθητές µαθαίνουν το «τι», σπάνια το «πώς»
και το «γιατί». Το αποτέλεσµα: η δηµιουργία άκριτων και εύκολα χειραγωγούµενων
ανθρώπων. Από το σχολείο απουσιάζει συχνά ο κριτικός γραµµατισµός που θα
ενισχύσει τους µαθητές όχι µόνο να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους, αλλά και να
αποκτήσουν το θάρρος που χρειάζονται για να αλλάξουν την κοινωνική τάξη
πραγµάτων όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η παιδαγωγική µας έχει συρρικνωθεί στην
εφαρµογή ταξινοµιών που υποτάσσουν τη γνώση σε µορφές µεθοδολογικής
αναζήτησης, ενώ οι διδακτικές θεωρίες γίνονται όλο και πιο τεχνικές και
τυποποιηµένες προς όφελος της αποδοτικότητας, της διαχείρισης και του ελέγχου
ιδιαίτερων µορφών γνώσης.
Για τους παραπάνω λόγους ο κριτικός γραµµατισµός πρέπει να γίνει ένας από τους
βασικότερους στόχους της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, ειδικά σε
αυτή του Λυκείου, στην οποία φοιτούν µαθητές/τριες που έχουν ηλικιακά
διαµορφώσει κριτική σκέψη. Η κριτική ανάγνωση είναι απόρροια της κριτικής
σκέψης5. Αρχίζει από την προσωκρατική εποχή και διασώζεται στους επόµενους
αιώνες ως εναλλακτική διδακτική πρόταση. Στον αιώνα µας τέθηκε επιτακτικά ως
αίτηµα της Νέας Αγωγής, κυρίως µε τις εργασίες του J. Dewey. Μετά τη δεκαετία του
1960 θεωρήθηκε η βάση της αντιαυταρχικής αγωγής και της παιδοκεντρικής
διδασκαλίας, τροφοδοτώντας νέες προσδοκίες για προώθηση της γνώσης µε
ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και χειραφέτηση του νέου ανθρώπου.
Στόχος του κριτικού γραµµατισµού δεν είναι µόνο η ανάπτυξη της ικανότητας που
επιτρέπει στους/στις µαθητές/-τριες να χειρίζονται διάφορα είδη και τύπους λόγου,
αλλά η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης για τη γλώσσα, η συνειδητοποίηση
της δυναµικής των νοηµάτων των διαφόρων τύπων λόγου, τα οποία κατασκευάζονται
µέσω της γλώσσας, και η κατανόηση των µεθόδων µε τις οποίες κατασκευάζεται η
γνώση, και ειδικότερα η σχολική γνώση. Ο κριτικός γραµµατισµός αφορά στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών απέναντι στις γλωσσικές χρήσεις,
τους τρόπους µε τους οποίους κάθε γλωσσική χρήση εγγράφει και αντανακλά
κοινωνικές πρακτικές, αλλά και πώς µέσω της διαφοροποίησης της γλωσσικής
χρήσης αυτές οι κοινωνικές πρακτικές µπορούν εξίσου να διαφοροποιηθούν6.
Θεµελιακή, λοιπόν, αρχή της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι ότι τα
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κείµενα αποτελούν κοινωνικές δράσεις που, µέσω των διαφοροποιηµένων ανά
περίσταση γλωσσικών υλικών τους και των εν γένει δοµικών στοιχείων τους,
κατασκευάζουν, κατ’ επιλογή και συνειδητά, ποικίλες οπτικές του κόσµου και
πραγµατικότητες, κοινωνικές ταυτότητες, ρόλους, αξίες, σχέσεις. Η αρχή αυτή
προϋποθέτει επαρκή επίγνωση της «εξουσίας της γλώσσας» αλλά και της «γλώσσας
της εξουσίας». Οι σχετικές µε τον κριτικό γραµµατισµό πρακτικές είναι
αναγνωστικές και συγγραφικές και εξυπηρετούν την ανάγκη αποδόµησης και αναδόµησης κειµένων.
Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού εντάσσεται η
αναµόρφωση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αναµόρφωση που
αποτυπώνεται στο πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
της πρώτης τάξης του Λυκείου, που εκπονήθηκε το 2011. Σ’ αυτό ορίζεται ότι µε
βάση τη λογική του γραµµατισµού πρέπει να αναζητηθεί µια νέα διάσταση
διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του µαθήµατος, η οποία θα διευκολύνει:
▪ την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών
▪ την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των δεδοµένων που
συλλέγονται
▪ τη χρήση πολυτροπικών κειµένων και ποικίλων σηµειωτικών πόρων
▪ την πραγµάτευση ενός θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνίες
▪ τον πειραµατισµό κατά το γράψιµο και την παραστατικότητα στην παρουσίαση
▪ τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της οµάδας7
Χρειάζεται, ακόµα, να κατανοηθεί ότι «διαβάζω κριτικά» σηµαίνει «τοποθετούµαστε
κριτικά έναντι των πληροφοριών-ιδεών ενός κειµένου, λαµβάνοντας υπόψη τον
σκοπό, τον τρόπο και τα µέσα πραγµάτωσής του, ποια συµφέροντα εξυπηρετεί, τα
νοήµατα

και

τις

εναλλακτικές

προοπτικές

των

νοηµάτων

του

και

τις

αντιπαραβάλλουµε µε αυτές άλλων κειµένων που λειτουργούν διαφορετικά».
«Γράφω κριτικά» σηµαίνει ότι «συνοικοδοµούµε ποικίλα “πράγµατα” και νοήµατα,
µέσα από ανοµοιογενείς και διαφορετικές κάθε φορά χρήσεις του λόγου και
µετασχηµατίζουµε οπτικές του κόσµου που αναδεικνύονται και από άλλα κείµενα,
επενδύοντας ρητά στο πώς µπορεί να κατασκευάζονται οι οπτικές αυτές». Η
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διαδικασία της κριτικής ανάγνωσης είναι περισσότερο προφανής και, ως εκ τούτου,
λιγότερο «προβληµατική» από τη διαδικασία της κριτικής γραφής, αν και το ίδιο
δυναµική.
Αν λάβουµε υπόψη µας τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, επισηµάνσεις και διδακτικές
προσεγγίσεις

–

προτάσεις,

µπορούµε

να

αντιληφθούµε

ότι

η

εφαρµογή

οµαδοσυνεργατικών µεθόδων µάθησης είναι αναγκαία κατά τη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών στην πρώτη τάξη του Λυκείου, όχι µόνο ως συνέχεια των
πρακτικών που εφαρµόζονται στο Γυµνάσιο, αλλά και διότι συµβάλλουν στην
ανάπτυξη

της

κριτικής

ικανότητας

των

µαθητών/τριών.

Επίσης,

µε

την

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνεται η δυνατότητα αµεσότερης ερµηνευτικής
προσέγγισης ενός κειµένου και αναγωγής του στη σηµερινή πραγµατικότητα,
κοινωνική και πολιτική, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δε διαφέρει. Με τη
συνεργατική µέθοδο οι µαθητές/τριες µπορούν να αντιληφθούν πιο άµεσα τα κίνητρα
της ανθρώπινης δράσης, να επιχειρήσουν µια πιο πολυπρισµατική προσέγγιση της
πραγµατικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει στη διαµόρφωση πιο ώριµης πολιτικής
συνείδησης, προκειµένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν πιο ορθολογικά τη «ζώσα
πραγµατικότητα» της εποχής τους.
2. Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις αναφορικά µε την αξία
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση. Πιστεύουµε ότι οι τρεις λόγοι
τους οποίους παραθέτει ο Ι.Θ.Κακριδής για το ενδιαφέρον των αρχαίων ελληνικών
είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιροι:
Πρώτ’ απ’ όλα γιατί είµαστε Έλληνες: από τον καιρό του Οµήρου ως σήµερα έχουν περάσει
2700 χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν, οι Έλληνες βρεθήκαµε συχνά στο απόγειο της
δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλη µιας καταστροφής ανεπανόρθωτης· νικήσαµε και νικηθήκαµε
αµέτρητες φορές· δοκιµάσαµε επιδροµές και σκλαβιές· αλλάξαµε θρησκεία· στους
τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήµη µετασχηµάτισε βασικά τη µορφή της ζωής µας· και
όµως κρατηθήκαµε Έλληνες, µε την ίδια γλώσσα -φυσικά εξελιγµένη-, µε τα ίδια ιδανικά,
τον ίδιο σε πολλά χαρακτήρα και µε ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισµού κληρονοµηµένα
από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευµατικό τοµέα, κανένας λαός δεν µπορεί να
προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του –δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό.
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Έπειτα, γιατί είµαστε κι εµείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολιτισµός στηρίζεται
στον αρχαίο ελληνικό, µε συνδετικό κρίκο τον ρωµαϊκό. Με τους άλλους ευρωπαίους µας
δένει βέβαια και ο χριστιανισµός, όσο και να µας χωρίζουν ορισµένα δόγµατα. Μα και ο
χριστιανισµός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα µε την ελληνική σκέψη, για να µπορέσει ν’
απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Τα αρχαία ελληνικά, όπως και όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, µπορούν να έχουν
θέση σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, αρκεί να µετατεθεί το κέντρο βάρους της
διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργητική-κριτική µάθηση, από την
παθητική αποµνηµόνευση γνώσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσµατική
διαχείριση της γνώσης. Η εφαρµογή ενός αντίστοιχου µοντέλου γραµµατισµού στο
µάθηµα των ΑΕ συνεπάγεται την ενθάρρυνση ποικίλων παραµέτρων: τη συνεξέταση
σηµείων της ΑΕ µε τη ΝΕ γλώσσα, τη δηµιουργική σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου
κόσµου, τη µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας και την πολύπλευρη ευαισθητοποίηση
του µαθητή ως προς το γνωστικό αντικείµενο.
Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών, χρειάζεται η αναζήτηση εκ µέρους του διδάσκοντος καινοτόµων
διδακτικών δράσεων. Μόνο µε ανάλογες διδακτικές πρακτικές είναι εφικτή τόσο η
σύνδεση του αρχαίου και του σύγχρονου κόσµου όσο και η ευαισθητοποίηση του/της
µαθητή/τριας προς το γνωστικό αντικείµενο. Από την άλλη, η ενεργοποίηση του
ενδιαφέροντος είναι ο κινητήριος µοχλός που θα δώσει την ώθηση στην κριτική
ανάγνωση των αρχαίων ελληνικών κειµένων, την αναζήτηση των κινήτρων δράσης
των ανθρώπων, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα γεγονότα, και στη σύγκριση µε τα
αντίστοιχα κίνητρα δράσης των ανθρώπων της εποχής µας, ειδικά όσων κατέχουν
θέσεις εξουσίας ή σε µια δεδοµένη στιγµή διαθέτουν την ισχύ.
Η σύγκριση αυτού του είδους οδηγεί αναµφίβολα στην καλύτερη και πιο
εµπεριστατωµένη

κατανόηση

τόσο

της

αρχαίας

όσο

και

της

σηµερινής

πραγµατικότητας. Υπό αυτό το πρίσµα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών αποκτά
ιδιαίτερη διδακτική βαρύτητα και συµβάλλει τα µέγιστα στην παιδαγωγική του
κριτικού γραµµατισµού. Για αυτό η χρήση οµαδοσυνεργατικών µοντέλων
διδασκαλίας στην αρχαία ελληνική προσφέρει, εκτός από κοινωνικές δεξιότητες,
όπως η κοινωνικοποίηση, τη δυνατότητα κριτικής αφύπνισης των µαθητών/τριών.
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Το οµαδοσυνεργατικό διδακτικό µοντέλο στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών για
την πρώτη τάξη του Λυκείου, το οποίο προτείνουµε, αφορά τα Ελληνικά του
Ξενοφώντα, βιβλίο 2, κεφ1 παρ.16-32 και κεφ.2, παρ 1-4. Είναι σύµφωνο µε τη
διδακτέα ύλη στο αντίστοιχο µάθηµα και µε τους στόχους που θέτει το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο αποτελεί τον οδηγό για τη διδασκαλία του
µαθήµατος. Το προτεινόµενο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο έχει λάβει υπόψη του τους
διδακτικούς στόχους και επιδιωκόµενους γραµµατισµούς. Παράλληλα, είναι
σύµφωνο µε το γνωστικό µοντέλο του Bloom, το οποίο δίνει τη δυνατότητα
αξιολόγησης της λογικής, συνακολουθητικής, αναλυτικής και συγκλίνουσας σκέψης
και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο, τόσο στα χέρια του ειδικού σχεδιαστή των
αναλυτικών προγραµµάτων, όσο και στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα
οργανώσει το περιεχόµενο του µαθήµατος, θα βάλει στόχους και θα αξιολογήσει την
επίτευξή τους.8 Κατά τον προγραµµατισµό του Bloom σε ότι αφορά τη στοχοθεσία ο
εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει ποιες πληροφορίες θα αποτελέσουν το
περιεχόµενο της διδασκαλίας του (γνώση), να επιλέξει τρόπους που θα βοηθήσουν
στη διευκόλυνση και την αξιολόγηση της κατανόησης του περιεχοµένου (κατανόηση)
και θα προσφέρουν ευκαιρίες εφαρµογής της γενικής γνώσης σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις (εφαρµογή). Η στοχοθεσία πρέπει να συµπεριλάβει αναλύσεις και
κατηγοριοποιήσεις των στοιχείων και των σχέσεων του περιεχοµένου της
διδασκαλίας (ανάλυση), παραγωγή προσωπικών εκθέσεων και προτάσεων (σύνθεση)
και τέλος, κρίσεις για τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόµενο του µαθήµατος
(αξιολόγηση).9
Το διδακτικό µοντέλο που εφαρµόσαµε στην πράξη µε τις αρχές της συνεργατικής
µάθησης έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τόσο σε επίπεδο στόχων όσο και σε
επίπεδο διαδικασίας. Εκτός από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των
µαθητών/τριών κατά τη διδακτική πράξη προσφέρει τη δυνατότητα της γνώσης, της
κατανόησης, της εφαρµογής, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης.
Ειδικά η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται µε την κριτική αφύπνιση του/της
µαθητή/τριας και την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής
πραγµατικότητας σε βαθµό που να προωθούνται οι στόχοι της παιδαγωγικής του
κριτικού γραµµατισµού.
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3. Η διαδικασία
Μετά την ανάλυση των παραγράφων 16-32 και 1-4, όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο
πρόγραµµα και στο ΑΠΣ, σε δύο διδακτικές ώρες εφαρµόστηκε η ακόλουθη
διαδικασία:
- Οι µαθητές/τριες της τάξης χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες. Η κάθε οµάδα πάντως
φροντίζουµε να είναι ετερογενής και µεικτή, προκειµένου µέσω της διάδρασης, της
ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανατροφοδότησης της οµάδας να επιτυγχάνονται οι
αρχές της εξατοµικευµένης µάθησης. Επιπλέον, τους ζητείται να δοθεί όνοµα στην
οµάδα τους, γεγονός που αποτελεί το συνεκτικό κρίκο για κάθε οµάδα
- Σε κάθε οµάδα δόθηκε η εξής εργασία:
ΟΜΑ∆Α Α:
Φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφοι των Αθηναίων. Γράψτε ένα άρθρο όπου θα
αναφέρεστε στην ήττα στους Αιγός ποταµούς, καθώς και στις αντιδράσεις των
συµπολιτών σας στην ανακοίνωση της είδησης από την Πάραλο.
ΟΜΑ∆Α Β:
Φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφοι των Σπαρτιατών. Γράψτε ένα άρθρο όπου θα
αναφέρεστε στη νίκη στους Αιγός ποταµούς και στα µελλοντικά σχέδια για την
ηττηµένη Αθήνα.
ΟΜΑ∆Α Γ:
Φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφοι των Περσών. Γράψτε ένα άρθρο όπου θα
αναφέρεστε στη ναυµαχία στους Αιγός ποταµούς, στο αποτέλεσµά της, καθώς και
στις µελλοντικές κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά των Περσών για
να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.
(Σηµείωση: Κάθε άρθρο φέρει τίτλο και απαντά σε βασικά ερωτήµατα, όπως ποιος, τι
πού, πώς, γιατί…)
ΟΜΑ∆Α ∆:
Φανταστείτε ότι είστε ο Αλκιβιάδης. Γράψτε µια επιστολή στους Αθηναίους
στρατηγούς εκθέτοντας τους προβληµατισµούς σας για τις θέσεις τους στους Αιγός
ποταµούς.
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ΟΜΑ∆Α Ε:
Φανταστείτε ότι είστε οι Αθηναίοι στρατηγοί που λάβατε την επιστολή του
Αλκιβιάδη. Γράψτε την απάντηση που θα έδωσαν µε επιστολή τους σ’ εκείνον .
(Σηµείωση: Κάθε επιστολή φέρει προσφώνηση, αποφώνηση και οφείλει να έχει ύφος
ανάλογο µε την περίσταση π.χ. οικείο, επίσηµο, καυστικό…)
Πορεία διδασκαλίας:
Οι µαθητές, καθισµένοι σε οµάδες, µελετούν την εργασία που τους ανατέθηκε στο
φύλλο εργασίας και τους δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος (µία διδακτική ώρα),
προκειµένου να συζητήσουν, να µελετήσουν το ήδη διδαγµένο πρωτότυπο κείµενο,
να το δουν από ορισµένη οπτική γωνία µε την αρχή της ενσυναίσθησης και να
παραγάγουν δηµιουργικά το δικό τους έργο. Ο ρόλος του διδάσκοντα στο σηµείο
αυτό είναι καθοδηγητικός και συµβουλευτικός, όπου χρειάζεται, προκειµένου να
επιτευχθεί η παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας των µαθητών.
Στη συνέχεια, αφιερώνεται η δεύτερη διδακτική ώρα στην παρουσίαση των εργασιών
µε τη σειρά των οµάδων (Α,Β,Γ,∆,Ε), µια και µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η
νοηµατική συνέχεια σύµφωνα µε τη σειρά των γεγονότων που περιγράφονται στο
σχολικό εγχειρίδιο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε µισή ώρα περίπου, οπότε
ο υπόλοιπος διδακτικός χρόνος (15 λεπτά) αφιερώνεται στην αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση των οµάδων µε ανώνυµο φύλλο αξιολόγησης (βλ. Παράρτηµα 2) ,
καθώς και σε µια γενική ανασκόπηση και θεώρηση από την διδάσκουσα, η οποία
κρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας ηµερολόγιο παρατήρησης.
Η οµάδα Α είδε το αποτέλεσµα της µάχης από την πλευρά των ηττηµένων Αθηναίων,
η οµάδα Β από την πλευρά των νικητών Σπαρτιατών, η οµάδα Γ από την πλευρά των
Περσών παρατηρητών, η ∆ από την πλευρά του Αλκιβιάδη και η Ε από την πλευρά
των Αθηναίων στρατηγών.
Οι µαθητές, αν και δεν είναι εξοικειωµένοι µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, µια και
βρισκόµαστε στην αρχή της χρονιάς, χωρίζονται εύκολα σε οµάδες. Ακόµη και οι πιο
δειλοί και ντροπαλοί αποκτούν συγκεκριµένο ρόλο στην οµάδα τους. Συνεπώς,
επιτυγχάνονται και οι παιδαγωγικές αρχές της ίσης αντιµετώπισης και της
συµµετοχικότητας όλων των εµπλεκοµένων.
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Η παρουσίαση των άρθρων και επιστολών γίνεται στο κέντρο της αίθουσας και η
διδάσκουσα στο σηµείο αυτό παρακολουθεί -σηµειώνοντας- σιωπηλά από κάποιο
σηµείο στο βάθος της αίθουσας, ώστε να δοθεί ο κεντρικός ρόλος και σηµειολογικά
στους µαθητές. Κατά τη διάρκεια της «οµιλίας» της κάθε οµάδας, οι υπόλοιπες
παρακολουθούν προσεκτικά και στο τέλος χειροκροτούν την οµάδα που ολοκληρώνει
την αποστολή της. Η διδάσκουσα συντονίζει στο σηµείο αυτό τη σειρά εµφάνισης
των οµάδων και επιβραβεύει λεκτικά την καθεµιά που τελειώνει.
Aξιολόγηση
Μετά το πέρας των αποστολών, τα παιδιά κάθονται όλα στις θέσεις τους στις οµάδες
και η διδάσκουσα πηγαίνοντας στο κέντρο της αίθουσας τα προσκαλεί σε µία
αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των οµάδων γραπτά µέσω ανώνυµων
ερωτηµατολογίων: οι µαθητές καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα
της οµάδας, το επίπεδο συνεργασίας όλων των µελών, το επίπεδο κατανόησης του
κειµένου, την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι παρατηρήσεις των µαθητών είναι πολύ
εύστοχες: «Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα», «Ανάπτυξη προσωπικής άποψης»,
«Ευχάριστη αλλαγή», «Καλή συνεργασία», «Κατάλαβα καλύτερα τα γεγονότα»,
αλλά και «Κάποιοι δε βοήθησαν όσο θα έπρεπε», «Ήµουν το µόνο κορίτσι της
οµάδας». Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης που
έχουν καταβάλει. Μάλιστα, διατυπώνουν την άποψη πως µε αυτό τον τρόπο κάνουν
µια πιο αποτελεσµατική επανάληψη στα κύρια γεγονότα που έχουν διδαχτεί και τα
κατανοούν πολύ περισσότερο, εφόσον δεν εµπλέκονται οι δυσκολίες του αρχαίου
κειµένου, της γραµµατικής, του συντακτικού. Τέλος, δε διστάζουν να ανακηρύξουν
και νικήτρια οµάδα, την οµάδα Γ. Με τον τρόπο αυτό, όχι µόνο επιτυγχάνεται η
κριτική και δηµιουργική προσέγγιση του αρχαίου κειµένου, µα και η όξυνση της
κριτικής τους σκέψης όσον αφορά στην επιλογή του υλικού, στην απόδοση των
γεγονότων υπό ορισµένη οπτική γωνία και στην αυτό- και ετερο-αξιολόγησή τους.
Τέλος, η διδάσκουσα επιχειρεί µια συνολική ανασκόπηση στο έργο των οµάδων,
επιβραβεύει και ανατροφοδοτεί τις οµάδες αναφέροντας τόσο τα θετικά όσο και
τυχόν αρνητικά σηµεία που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας και της
«εκτέλεσης»: καλό συνεργατικό κλίµα, πληρότητα περιεχοµένου, κατάλληλη
υφολογική

προσέγγιση ή αντιθέτως αστοχία/ παράλειψη σηµαντικών σηµείων,

δυσχερής συνεργασία της οµάδας.
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Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Συµπερασµατικά, το εγχείρηµα, όπως άλλωστε φάνηκε, στέφθηκε από απόλυτη
επιτυχία, εφόσον µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό επετεύχθησαν όλοι οι
διδακτικοί στόχοι, δηλαδή η γνώση φιλτραρισµένη από την κριτική µατιά των
παιδιών. Τέλος, θεωρούµε ότι η ενεργός εµπλοκή των µαθητών οδήγησε όχι µόνο
στην ενεργητική πρόσκτηση της γνώσης, αλλά και στην αφοµοίωση και οικειοποίησή
της, γεγονός που στις µέρες µας -και όχι µόνο- αποτελεί ζητούµενο του εκάστοτε
εκπαιδευτικού συστήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ:
ΟΜΑ∆Α Α:
31/8/404 π.Χ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
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Ήταν ξηµερώµατα της 11ης Αυγούστου, όταν τα πλοία µας αποβιβάστηκαν στη
Σηστό, µε σκοπό τον ανεφοδιασµό. Κι ενώ οι στρατιώτες µας έτρωγαν και
ξεκουράζονταν, ήρθαν αντιµέτωποι µε τα ύπουλα σχέδια του Λυσάνδρου και τα πλοία
του πλησίασαν απειλητικά την ακτή. Ο στρατηγός Κόνων προσπάθησε να ανατρέψει
την προβλεπόµενη καταστροφή, δίνοντας σήµα στους ναύτες να τρέξουν στα πλοία.
Η προσπάθειά του όµως, απέτυχε, καθώς οι ναύτες ήταν διασκορπισµένοι σε όλη τη
χερσόνησο. Αµέσως, οι στρατηγοί και οι στρατιώτες µας υποπτεύθηκαν πως τα
σπαρτιατικά πλοία παρακολουθούσαν τις κινήσεις µας τις τελευταίες 4 µέρες, γι’ αυτό
και κρατούσαν στάση αναµονής.
Πολλοί µιλούν για προδοσία από το στρατηγό Αδείµαντο. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι ο Αδείµαντος ήταν o µόνος Αθηναίος που δεν σφαγιάσθηκε από τους
Σπαρτιάτες. Από την ώρα που έφτασε στην πόλη µας το ιερό µας πλοίο, η Πάραλος,
µε τα νέα, θρήνος έχει απλωθεί παντού από την απρόσµενη και άδική ήττα µας και
έντονος φόβος για το µέλλον… Τι θα γίνει από τώρα και στο εξής;;;
Οι Αθηναίοι Ερευνητές
ΟΜΑ∆Α Β
Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!!!
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Αθήνα η συντριπτική της ήττα και πολλοί
µιλούν για προδοσία του Αδείµαντου. Ο στρατηγός µας, ο Λύσανδρος, µε την
πανέξυπνη τακτική του να κατασκοπεύσει και να κουράσει το εχθρικό στράτευµα µε
τη στάση αναµονής του, κατόρθωσε να κάνει το στρατό των εχθρών µας να µας
περιφρονήσει και να µας υποτιµήσει, µε αποτέλεσµα να πέσουν οι άµυνές τους και να
γίνουν πιο ευάλωτοι.
Επίσης, ο Λύσανδρος έδειξε την ανωτερότητά του αφήνοντας όλους τους συµµάχους
των Αθηναίων ελεύθερους και τιµωρώντας µόνο τους Αθηναίους για τις παρανοµίες
τους και για όσα απαράδεκτα είχαν ψηφίσει να κάνουν, αν επικρατούσαν στη
ναυµαχία.
Ο στρατηγός µας δηλώνει ευτυχισµένος και περήφανος για το στόλο µας που
κατάφερε, χωρίς µεγάλη ναυτική εµπειρία, να κερδίσει έναν τόσο δυνατό στόλο. Στο
άµεσο µέλλον, µας είπε, θα επιβάλλουµε το δικό µας καθεστώς παντού, µε σκοπό την
αύξηση της δύναµής µας.
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Τα νέα της Σπάρτης
ΟΜΑ∆Α Γ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΣ Ο

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α!!!
Ύστερα από 27 χρόνια αιµατηρών συγκρούσεων τερµατίστηκε ο εµφύλιος πόλεµος
µεταξύ των Ελλήνων στους Αιγός ποταµούς. Οι Σπαρτιάτες ακολουθώντας την
έξυπνη τακτική του στρατηγού τους Λυσάνδρου συνέτριψαν το στόλο των Αθηναίων.
Οι Λακεδαιµόνιοι πέτυχαν αυτή τη νίκη ύστερα από τη γενναιόδωρη παροχή
χρηµάτων από τον ένδοξο Βασιλιά µας! Χάρη στην πολύτιµή βοήθειά µας, µπόρεσαν
να φτιάξουν στόλο και να αναπτύξουν αξιόλογη πολεµική δράση στο Αιγαίο. Επί 4
µέρες οι Σπαρτιάτες κατασκόπευαν τις κινήσεις των Αθηναίων, µε αποτέλεσµα να
βρουν απροετοίµαστους τους Αθηναίους και να καταλάβουν 171 πλοία στην ξηρά και
να αιχµαλωτίσουν χιλιάδες αντιπάλους, τους οποίους ψήφισαν να εκτελέσουν.
Τώρα, µετά την επικράτηση των Σπαρτιατών, εµείς, το περσικό έθνος, πρέπει να
βρισκόµαστε σε επιφυλακή, ώστε να διατηρήσουµε τον έλεγχο στην Ελλάδα, µέσω
των υποχρεωµένων σε µας Λακεδαιµονίων.
Ζήτω ο Μεγάλος Βασιλιάς!
Περσογράφοι
ΟΜΑ∆Α ∆
Αθηναίοι,
Παρατήρησα από τον πύργο µου στη Σηστό πως έχετε αγκυροβολήσει στους Αιγός
Ποταµούς. Από την εµπειρία µου, µπορώ να σας πληροφορήσω πως το σηµείο αυτό
δεν είναι κατάλληλο για ναυµαχία.
Πρώτον, βρίσκεστε µακριά από λιµάνι και πόλη και γι’ αυτό αναγκάζεστε να
πηγαίνετε στη Σηστό που απέχει πολλά στάδια από τους Αιγός Ποταµούς,
προκειµένου να προµηθευτείτε τα απαραίτητα εφόδια.
Οι µετακινήσεις σας από και προς τη Σηστό έχουν ως συνέπεια να κουράζεστε και να
χάνετε την οργάνωσή σας. Έτσι, γίνεστε ευάλωτοι και εύκολος στόχος για τους
αντιπάλους σας.
764

Για όλους αυτούς τους λόγους και ως πρώην στρατηγός σας, σας συµβουλεύω να
µετακινηθείτε στη Σηστό, διότι είναι µια πόλη πλούσια σε τρόφιµα και µέσα σε
λιµάνι. Εκεί θα ναυµαχήσετε, όποτε ΕΣΕΙΣ το αποφασίσετε.
Ως πρώην στρατηγός σας, ευελπιστώ να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις συµβουλές
µου, προκειµένου να αυξήσετε τις πιθανότητες νίκης σας στη ναυµαχία. Ο πρώην
στρατηγός σας,
Αλκιβιάδης
ΟΜΑ∆Α Ε
Πρώην στρατηγέ Αλκιβιάδη,
Πλέον η γνώµη σου δε µετράει καθόλου και σε διατάζουµε να µην ανακατεύεσαι σε
οτιδήποτε έχει σχέση µε τη ναυµαχία.
Ως εξόριστος στρατηγός και προδότης, η γνώµη σου δεν είναι αποδεκτή και πλέον
εµείς είµαστε οι στρατηγοί και οι υπεύθυνοι για τη ναυµαχία.
Οι Αθηναίοι στρατηγοί
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΝΩΝΥΜΑ)
1.Πόσο καλά συνεργάστηκαν τα µέλη της οµάδας σας;
Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

2.Κατά πόσο σας βοήθησε η οµαδοσυνεργατική αυτή δραστηριότητα να αναλάβετε
πρωτοβουλίες µέσα στην οµάδα σας;
Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

3.Κατά πόσο σας βοήθησε να καταλάβετε τα γεγονότα του κειµένου;
Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

4.Ποια οµάδα θεωρείτε ότι παρουσίασε το καλύτερο αποτέλεσµα και γιατί;
Η οµάδα Α, γιατί………………………………………………………………
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Η οµάδα Β, γιατί………………………………………………………………
Η οµάδα Γ, γιατί………………………………………………………………
Η οµάδα ∆, γιατί………………………………………………………………
Η οµάδα Ε ,γιατί………………………………………………………………
5.Ως δραστηριότητα σας άρεσε
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

6.Σε ποια οµάδα ανήκατε;
Οµάδα Α Οµάδα Β

Οµάδα Γ

Οµάδα ∆ Οµάδα Ε

7.Σηµειώστε τυχόν παρατηρήσεις σας, µειονεκτήµατα και τρόπους βελτίωσης
……………………………………………………………………………………

Στοιχεία για τη συγγραφέα
Νικοπούλου Αικατερίνη
Πτυχίο Φιλολογίας –κατεύθυνση Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ,1998
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων, ΕΑΠ,
2012
Καθηγήτρια στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση από το 2006 (Β΄Αθήνας, Αρκαδία Α΄
Ανατολικής Αττικής, Γυµνάσιο Αναβρύτων µε πενταετή θητεία από 1/9/ 2014.)
Εισηγήσεις σε συνέδρια: Ο κριτικός γραµµατισµός στη σχολική πράξη, ∆ράµα 2013
Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις, Κόρινθος 2013, Αριστεία και Χάρισµα, Αθήνα
2014 Critical Literacy in the era of crisis, Θεσσαλονίκη 2014
e-mail: katerina.n@lycos.com / nikoloaikg@gmail.com
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Εκπαιδευτικοί

στόχοι

και

ολιγοθέσια

σχολεία: Απόψεις

και

αντιλήψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία

Αντωνία Νίκου
Εκπαιδευτικός Α/θµιας Εκπαίδευσης

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη αναφορά για την ύπαρξη σηµαντικών προβληµάτων
και ελλείψεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γεγονός που οδηγεί σε προβληµατισµό
σχετικά µε την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης στους µαθητές όλων των τύπων
σχολείων. Ενώ µέχρι το 1994 τα ολιγοθέσια σχολεία αποτελούσαν την πλειοψηφία των
σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Παπασταµάτης, 1998, Μπρούζος, 2002) ο
αριθµός τους συρρικνώνεται συνεχώς και η περαιτέρω παρουσία τους καθίσταται
αµφίβολη. Στις περισσότερες χώρες τα ολιγοθέσια σχολεία αποτελούν ένα από τα πλέον
παραµεληµένα στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς οι εκπαιδευτικές αρχές,
κεντρικές αλλά και τοπικές, κατά κανόνα δεν αναγνωρίζουν ούτε την ιδιαίτερη σηµασία
και το ρόλο των σχολείων αυτών, ούτε την ανάγκη διαφοροποίησης και προσαρµογής
στις ιδιαιτερότητές τους των προβλεπόµενων από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα
ολιγοθέσια σχολεία, ευρισκόµενα σε χαµηλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον, έχουν
να αντιπαλέψουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήµατα. Είναι γεγονός ότι, ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα των σχολείων αυτών είναι το κτιριακό και το οικονοµικό. Η
γεωγραφική αποµόνωση επιφέρει σαν αποτέλεσµα και την αδυναµία της συνεργασίας
του µικρού σχολείου µε άλλες σχολικές µονάδες. Το σχολείο στο χωριό ήταν το ιδεώδες
σχολείο, επειδή αποτελούσε φυσικό τµήµα του κοινωνικού περιβάλλοντος και ήταν
κέντρο κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης. Αποτελούσε και αποτελεί ακόµη,
σηµαντικό παράγοντα διατήρησης και ανάπτυξης της παράδοσης και της κουλτούρας
του λαού. Ωστόσο η βιβλιογραφική διερεύνηση αλλά και η εµπειρική προσέγγιση οδηγεί
στη γενικότερη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την «ανεπάρκεια»
των Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων. Η γενικότερη εκτίµηση είναι ότι τα Ολιγοθέσια
∆ηµοτικά Σχολεία έχουν τη δυναµική να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση. Χρειάζονται,
ωστόσο, ενίσχυση και δηµιουργία µιας σύγχρονης προοπτικής, η οποία για να
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επιτευχθεί απαιτείται αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής
(Φύκαρης, 2002).
Προβάλλει η ανάγκη για επικέντρωση της έρευνας κυρίως στα θέµατα που αφορούν τις
υποδοµές, τις τεχνολογίες, την διοίκηση και ηγεσία του ολιγοθέσιου σχολείου, το
δάσκαλο, την εκπαίδευση και κατάρτισή του, τις συνθήκες εργασίας του και τη στάση
του απέναντι στο ολιγοθέσιο σχολείο και όχι στο δίληµµα «διατήρηση ή συγχώνευση
των µικρών σχολείων» προκειµένου να ενισχυθούν τα δεδοµένα για µια πιο
εµπεριστατωµένη ανάλυση και µελέτη του σηµαντικού αυτού θέµατος. Σκοπός της
παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα
της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε ολιγοθέσια σχολεία. Η συλλογή των δεδοµένων της
έρευνάς µας πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου,
το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς δώδεκα (12) ολιγοθέσιων σχολείων (διευθυντές,
δασκάλους και ειδικότητες) χωριών της Ρόδου. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει
σαράντα δύο (42) ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν µετά από επισταµένη µελέτη της
βιβλιογραφίας.

Λέξεις κλειδιά: ολιγοθέσια σχολεία, συγχώνευση σχολείων, ποιότητα εκπαίδευσης,
δείκτες ποιότητας εκπαίδευσης, αποτελεσµατικότητα ολιγοθέσιων σχολείων

Εισαγωγή
Όλα αυτά τα χρόνια είναι γεγονός ότι η πολιτεία δεν έπαψε να αναγνωρίζει τη
σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, και είχε πάντοτε την πρόθεση
να εξασφαλίζει αφενός την πρόσβαση σε κάθε πολίτη, σε κάθε σηµείο της
επικράτειας, και αφετέρου να οργανώνει και να συστηµατοποιεί τη φοίτηση όπου
παρουσιάζονταν προβλήµατα στην αποδοτικότητα του σχολείου. Σε όλες τις
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις το σχολείο είναι ο κυρίαρχος παράγοντας της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης που οφείλει να προσαρµόζεται σε µια
διαρκώς µεταβαλλόµενη κοινωνία, ενώ οι δαπάνες για την παιδεία αποτελούν
παραγωγική επένδυση και προϋπόθεση για την ευηµερία και την ισχυροποίηση της
κοινωνικής συνοχής, µε ειδικά προγράµµατα, µε µεθοδευµένη ενισχυτική διδασκαλία.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την παροχή εκπαίδευσης
υψηλών προδιαγραφών δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε τις δυσκολίες και τα
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προβλήµατα που εµφανίζονται σταδιακά, όσο περισσότερο µειώνεται η οργανικότητα
ενός σχολείου. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόβληµα, στις αγροτικές και νησιωτικές
κυρίως περιοχές, είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί ριζικά, αν δε σταµατήσει ο ρυθµός
ερήµωσης και υποβάθµισης των µικρών σχολείων (∆αρβούδης, 1994).
Ολιγοθέσιο δηµοτικό σχολείο
Είναι δεδοµένο ότι η πολιτεία θεωρεί ως κανονικό τύπο σχολείου το πολυθέσιο, πάνω
σ’ αυτόν νοµοθετεί, εκπαιδεύει, φτιάχνει αναλυτικό πρόγραµµα, προσδοκεί. Ο
δεύτερος τύπος, τα ολιγοθέσια, αν και αφορούν ακόµα µεγάλο µέρος του µαθητικού
πληθυσµού, τα αντιµετωπίζει ως υποδεέστερα του πρώτου, ενώ θα έπρεπε να
ασχοληθεί και να τον αναγάγει ως ισότιµο, αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο τύπο,
περιµένοντας να του προσπορίσει θετικά και ισάξια αποτελέσµατα.
Το φαινόµενο των ολιγοθέσιων σχολείων δεν είναι µόνο ελληνικό αλλά παγκόσµιο.
Ολιγοθέσια, ακόµη και µονοθέσια σχολεία συναντούµε και σε χώρες µε µεγάλη
τεχνολογικά πρόοδο, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Σουηδία, η Σκωτία, η
Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ελβετία, η
Αυστρία, η Β. Ιρλανδία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Κατά τον προηγούµενο
αιώνα το ολιγοθέσιο σχολείο ήταν ο κυρίαρχος τύπος σχολείου σε όλες σχεδόν τις
χώρες του κόσµου, µε την εξέλιξη όµως του πολιτισµού και τη δηµογραφική
διαφοροποίηση στις εξελιγµένες χώρες τα τελευταία πενήντα χρόνια περιορίστηκε
σηµαντικά (Σαΐτης, 2000). Κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική σχετικά µε τη
µόρφωση των παιδιών των κατοίκων αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών
Τα ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία έχουν χαρακτηριστεί ως σχολεία της υπαίθρου, διότι
κατά βάση βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου το ολιγοθέσιο δηµοτικό
σχολείο είναι υποχρεωµένο να λειτουργεί και να προσαρµόζεται στο πλαίσιο των
φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλληλεξαρτήσεων και να αποτελεί οργανικό
στοιχείο της κοινοτικής ζωής και δραστηριότητας (Μπενέκου, 1989), προσφέροντας
στις κοινότητές τους µια «κοινωνική» και «συµβολική» λειτουργία. Η «κοινωνική»
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των µελών της κοινότητας. Η
«συµβολική» εστιάζεται στο ότι το σχολείο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
ίδρυµα της κοινότητας, διαµορφώνει ένα αίσθηµα ταύτισης µε την κοινότητα και
αποτελεί στοιχείο ενδυνάµωσης του «αισθήµατος της κοινότητας» (Bell &
Singsworth, 1987). Σε πολλές περιπτώσεις η ζωή του ολιγοθέσιου και η τοπική
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κοινότητα είναι άµεσα συνυφασµένες. Συχνά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε γονείς,
αλλά και σε άλλα µέλη της κοινότητας, που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή
εµπειρία, να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση των µαθητών των
ολιγοθέσιων (Newton & Wright, 1987).
Ο Φύκαρης (2002) επιχειρεί έναν πλήρη ορισµό προκειµένου να αποσαφηνιστεί τι
ακριβώς εννοείται µε τον όρο, ο οποίος διαµορφώθηκε από το συνδυασµό των
βασικών παραµέτρων διαφόρων ορισµών από την ελληνική και την ξένη
βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε αυτόν:
«Ολιγοθέσιο δηµοτικό σχολείο ορίζεται το σχολείο εκείνο, στο οποίο υπηρετούν από
ένας ως τρεις εκπαιδευτικοί µε διδακτικά καθήκοντα πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι
διδάσκουν τα διδακτικά αντικείµενα τουλάχιστον δύο διαφορετικών τάξεων και
υπάρχει συνύπαρξη και συνδιδασκαλία δύο τουλάχιστον διαφορετικών ηλικιακών
βαθµίδων, εποµένως και τάξεων, µέσα στην ίδια σχολική αίθουσα» (Φύκαρης, 2002).
Σύµφωνα µε το νόµο 1566/ 85 η οργανικότητα των δηµοτικών σχολείων
προσδιορίζεται από την αναλογία είκοσι πέντε (25) µαθητών προς ένα δάσκαλο για
τα µονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) µαθητών προς ένα (1)
δάσκαλο, ως εξής:
Μαθητές

∆άσκαλοι Οργανικότητα

10- 25

1

Μονοθέσιο

26-50

2

∆ιθέσιο

51-90

3

Τριθέσιο

91-120

4

Τετραθέσιο

121-150

5

Πενταθέσιο

151-180

6

Εξαθέσιο

181-210

7

Επταθέσιο

211-240

8

Οκταθέσιο

241-270

9

Εννεαθέσιο

770

271-300

10

∆εκαθέσιο

301-330

11

Ενδεκαθέσιο

331-360

12

∆ωδεκαθέσιο
Πίνακας 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών µπορεί να µειώνεται ο αριθµός των µαθητών που αναλογεί σε κάθε
οργανική θέση δασκάλου. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το
επιβάλλουν είναι δυνατή η ίδρυση µονοθέσιων δηµοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως
του αριθµού των µαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν.
Ιστορική αναδροµή
Η ύπαρξη µονοθέσιων και ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων δεν είναι µόνο ελληνικό
φαινόµενο. Ο Μπρούζος (2002) αναφέρεται σε µια σειρά ερευνών που εκπονήθηκαν
από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 διεθνώς µε σκοπό τη διερεύνηση πιθανών
πλεονεκτηµάτων των µικρής κλίµακας σχολείων µε βασικά ερωτήµατα: α. αν
υφίστανται πλεονεκτήµατα, β. ποια η αποτελεσµατικότητα των µικρών σχολείων και
γ. ποιοι µαθητές αποκοµίζουν οφέλη από τα µικρά σχολεία. Επισηµαίνει, µάλιστα,
στις έρευνες αυτές µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος στη διερεύνηση της σχολικής
επίδοσης. Η «διεθνής έρευνα αποφάνθηκε ότι οι µαθητές πολυηλικιακών τάξεων
έχουν τουλάχιστον εξίσου καλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και, ενδεχοµένως
υπερτερούν των συµµαθητών τους σε παραδοσιακές τάξεις στο επίπεδο της
κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης» (Μπρούζος, 2002, Καψάλης, 2003,
Παπασταµάτης, 2004). Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, ο Μπρούζος
χαρακτηρίζει ελλιπή έως και ανύπαρκτη την ερευνητική αντιµετώπιση του θέµατος
αποκαλώντας µεταφορικά το θέµα αυτό ως το «φτωχό συγγενή» της παιδαγωγικής
βιβλιογραφίας και έρευνας (1999). Όπως αναφέρει, η πλειονότητα των εργασιών στη
χώρα µας έχει εκπονηθεί από εκπαιδευτικούς, σπάνια από παιδαγωγούς επιστήµονες
και µέσα από αντιπαράθεση πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων καταλήγει
συνήθως στη συγκριτική υπεροχή των πολυθέσιων σχολείων. Τονίζει την ανάγκη να
διερευνηθούν συστηµατικά στην ελληνική πραγµατικότητα σε πανελλήνια κλίµακα
κάποιες µεταβλητές που έχουν διερευνηθεί παγκοσµίως. Επιχειρεί να διερευνήσει τις
στάσεις και αντιλήψεις των ελλήνων δασκάλων που αφορούν τη λειτουργία και την
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αναγκαιότητα ύπαρξης των µονοθέσιων και ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων στην
Ελλάδα. Καταλήγει στην άποψη πως είναι παράδοξο το γεγονός ότι σε αστικές
περιοχές άλλων χωρών δηµιουργούν µικρά σχολεία µέσα σε µεγάλα συστήνοντας
πολυηλικιακές τάξεις και ενθαρρύνοντας τη συνεργατική µάθηση, ενώ στην Ελλάδα
επιχειρείται το κλείσιµο των σχολείων αυτών. Σε σχέση µε την επίδοση των µαθητών
στην ερευνητική µελέτη του Φύκαρη (2002) µε θέµα: «Τα ολιγοθέσια δηµοτικά
σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση», στόχος της οποίας είναι η διερεύνηση του
ζητήµατος της αποτελεσµατικότητας των ολιγοθέσιων σχολείων σε σύγκριση µε τα
πολυθέσια, καταλήγει µεταξύ άλλων σε δύο κύρια πορίσµατα: α. ότι δεν υπάρχουν
διαφορές στις σχολικές επιδόσεις ανάµεσα στους µαθητές των ολιγοθέσιων και των
πολυθέσιων δηµοτικών σχολείων και β. ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι θετικά
διακείµενοι προς τον τύπο του ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου. Κατά τις περασµένες
δεκαετίες αριθµητικά τα ολιγοθέσια σχολεία είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη
µετάδοση της γνώσης. Για παράδειγµα το σχολικό έτος 1995-1996 το 56,8 των
δηµόσιων δηµοτικών σχολείων και το 60,9 των ιδιωτικών σχολείων ήταν ολιγοθέσια
(Μπρούζος, 2002), ενώ το 2003-2004 το ποσοστό που αντιπροσώπευαν επί του
συνόλου των δηµοτικών σχολείων ήταν 39,7% (Κουλαΐδης, 2005). Σήµερα
αντιπροσωπεύουν περίπου το 25,5 του συνόλου των δηµοτικών σχολείων (ΥΠΕΠΘ
2009-2010). Παρά τη σηµαντική µείωσή τους κατά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο
εξακολουθούν να αποτελούν µία σηµαντική µερίδα στο σύνολο των δηµοτικών
σχολείων κι αυτό εξηγείται από το ότι η πλειοψηφία τους βρίσκεται στα πολλά µικρά
νησάκια και χωριά καθώς και αποµονωµένους οικισµούς που διαθέτει κατά κόρον η
χώρα µας. Η αξιόλογη αριθµητική τους παρουσία όµως δε σηµαίνει και µια ανάλογα
αξιόλογη από άποψη ποσότητας και συστηµατικότητας επεξεργασία των εµπειριών
και των δεδοµένων λειτουργίας τους. Οι εµπειρικές µελέτες αλλά και οι
βιβλιογραφικές εργασίες σχετικά µε το θέµα αυτό είναι περιορισµένες και συνήθως
εξαντλούνται στη θεώρηση ορισµένων µόνο πτυχών του ολιγοθέσιου σχολείου. Από
αυτές όµως αντλούµε πολλές και αξιόλογες πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση,
τη λειτουργία, το πολιτιστικό περιβάλλον, τα οικονοµικά θέµατα, τις δυνατότητες και
τις αδυναµίες του ολιγοθέσιου σχολείου και µάλιστα µέσα από τη διεισδυτική µατιά
«ανθρώπων της πράξης» (Μπρούζος, 1999). Επίσης µε τη µελέτη τους
προσδιορίζουµε πτυχές που χρήζουν διερεύνησης, δηλαδή νέες κατευθύνσεις για την
έρευνά µας.
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Ο Παπασταµάτης (1998:12) γράφει για «πτωχεία της ελληνικής βιβλιογραφίας µε
αντικείµενο τα ολιγοθέσια σχολεία». Ο ίδιος στη µελέτη του (1998) παρουσιάζει τις
δύο διαφορετικές απόψεις (πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα) και για τους δύο τύπους
σχολείου και τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών τους. Εξετάζει τα βασικά
επιχειρήµατα των οπαδών της κατάργησης των ολιγοθέσιων σχολείων και στη
συνέχεια αναπτύσσει τρόπους βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα σχολεία
της υπαίθρου. Αναπτύσσει τη σηµασία και διατυπώνει προτάσεις για την καλή
εµφάνιση του σχολικού διδακτηρίου και τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας στα
συµπλέγµατα τάξεων. Αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραµµα και στην ανάγκη
χρήσης του στα πλαίσια του τοπικού περιβάλλοντος, τονίζει την ανάγκη της καλής
συνεργασίας µε τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα, δίνει τα γνωρίσµατα του
καλού δασκάλου και διατυπώνει συµπεράσµατα σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την
αποτελεσµατική λειτουργία των µικρών σχολείων. Ο Χαρίτος (2008) αναφέρεται στα
λειτουργικά προβλήµατα και τις δυσκολίες των ολιγοθέσιων σχολείων καθώς και στα
πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη λειτουργία τους, καταδεικνύοντας την ανάγκη
για αξιοπρεπή λειτουργία των µικρών σχολείων «για λόγους εθνικούς, ιστορικόκοινωνικούς, δηµογραφικούς και παιδαγωγικούς» (σελ 23). Οι Καούρης (1993),
Μαρκάτος (1997), Κόκκος (2000), Ξανθόπουλος (2001), Νταγιάκης (2003), Γιάννος
(2005), Κακλαµάνης (2005), Μερκούρης (2005), Παππάς (2007) επιχειρούν να
δώσουν µε τα άρθρα τους µια ρεαλιστική εικόνα των σχολείων της υπαίθρου.
Εκθέτουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, τις συνθήκες εργασίας και
µάθησης σε αυτά και κάνουν προτάσεις αποτελεσµατικότερης λειτουργίας αυτών.
Κάτι αντίστοιχο παρουσιάζεται και στα πρακτικά του 11ου Πανελληνίου
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών στη Λάρνακα (1997) όπου
εκτίθενται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του ολιγοθέσιου σχολείου,
εξετάζονται συγκεκριµένα θέµατα π.χ. διδακτήριο, υλικοτεχνική υποδοµή, µέθοδοι
διδασκαλίας, δραστηριότητες µαθητών κ.ά. τόσο για τα ολιγοθέσια σχολεία όσο και
για τα σχολικά κέντρα και διατυπώνονται προτάσεις για την αναδιοργάνωση των
µικρών σχολείων που πρέπει να διατηρηθούν όπου είναι δύσκολη η συγχώνευση.
Ο Πυργιωτάκης (1992) µέσα από την ερευνητική µελέτη του προσεγγίζει τις
συνθήκες εργασίας των ελλήνων δασκάλων. Αναφέρει ότι στα θέµατα εκπαίδευσης,
εκπόνησης βιβλίων και διδακτικού υλικού υπάρχουν, εκτός από τους κοινούς, και
άλλοι παρεµποδιστικοί παράγοντες στα µονοθέσια και ολιγοθέσια σχολεία, γεγονός
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που δεν έχει ληφθεί υπόψη από τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Έτσι κέντρο αναφοράς
γίνεται ο τύπος του εξαθέσιου σχολείου, ενώ µαθητές και δάσκαλοι των άλλων
σχολείων «πιέζονται και συµπιέζονται από κάθε άποψη για να προσαρµοστούν στα
βιβλία, τις µορφές και τα µέσα διδασκαλίας του εξαθέσιου. Έτσι το εξαθέσιο
εξελίχτηκε βαθµιαία σε κλίνη του προκρούστη» (Πυργιωτάκης 1992:150). Η Saiti
(2004, 2004) τονίζει τη στρατηγική σηµασία της σωστής επιλογής προσωπικού για τη
στελέχωση των σχολείων της υπαίθρου. Η αξιοκρατική επιλογή αυτών καθώς και ένα
συστηµατικό σχέδιο προσαρµογής τους στο σχολικό περιβάλλον στα πλαίσια της
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων προτείνονται ως θέµατα που οφείλει να επεξεργαστεί η
πολιτεία προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά τα µικρά σχολεία. Οι ολοένα
αυξανόµενες ανάγκες αυτών των σχολείων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για
ιδιαίτερα καταρτισµένους δασκάλους. Ένα προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για όσους πρόκειται να υπηρετήσουν σε τέτοια σχολεία αλλά και η
συνεχής, ποιοτική και προσαρµοσµένη στις ανάγκες εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας σε αυτά αποτελούν αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατικότητά τους. Η
ερευνήτρια τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής εµπειρικών ερευνών στο πεδίο των
ολιγοθέσιων σχολείων, ώστε να γίνει βαθύτερη µελέτη του θέµατος και να
διατυπωθούν ουσιαστικές προτάσεις. Ο Μπρούζος (1999) επιχειρεί µε βάση τη διεθνή
εµπειρία αλλά και την ελληνική κοινωνική, εκπαιδευτική και γεωπολιτική
πραγµατικότητα τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία
των ολιγοθέσιων σχολείων, αποβλέποντας στην άρση του εκπαιδευτικού και
επαγγελµατικού αποκλεισµού που υφίστανται µαθητές και εκπαιδευτικοί µικρών
σχολείων και στη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των
ολιγοθέσιων σχολείων.
Ο Παπασταµάτης (2004) επιχειρεί να διερευνήσει τις ενδεχόµενες διαφορές ως προς
µια πλευρά της συναισθηµατικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της προσωπικότητας,
την αυτοαντίληψη, των παιδιών των ολιγοθέσιων και πολυθέσιων σχολείων και
οδηγείται στο συµπέρασµα ότι όπως προκύπτει τουλάχιστον από το συγκεκριµένο
δείγµα το ολιγοθέσιο σχολείο δεν επηρεάζει αρνητικά την αυτοαντίληψη των
παιδιών. Επίσης διατυπώνει µια σειρά από προτάσεις για την ευέλικτη προσέγγιση
του προβλήµατος της βελτίωσης της αυτοαντίληψης. Ο Φύκαρης (2005) διερευνά
κατά πόσο ο ιδιαίτερος τρόπος διδασκαλίας των ολιγοθέσιων σχολείων, δηλαδή η
συνδιδασκαλία, µπορεί να αποτελεί πρόβληµα διδακτικής αποτελεσµατικότητας. Η
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ανάλυση στην οποία προβαίνει καταλήγει στα εξής: η συνδιδασκαλία µαθητών
διαφορετικών ηλικιών εµπεριέχει τις δυνατότητες για µια αποτελεσµατική
διδασκαλία. Για να έχει όµως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ως στρατηγική
διδασκαλίας, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά την
προσωπικότητα και τον τρόπο δουλειάς του εκπαιδευτικού. Εποµένως απαιτείται
κατάλληλη

εκπαίδευση

για

τους

εκπαιδευτικούς,

προκειµένου

να

είναι

αποτελεσµατικοί κατά την εργασία τους σε αυτό τον ιδιαίτερο τύπο σχολείου. Ο
∆ουρούκας (2008), παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του ολιγοθέσιου
σχολείου και την από µέρους του αδυναµία εκπλήρωσης της βασικής αρχής της
δηµοκρατικής κοινωνίας αλλά και επιταγής του ελληνικού Συντάγµατος για παροχή
ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης σε όλους, προτείνει την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στην παραπάνω κατεύθυνση. Επιπλέον αναφέρει συγκεκριµένους
τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας, εκπαιδευτικά προγράµµατα αλλά και
δραστηριότητες που οδηγούν στην άρση κάθε έλλειψης που ευθύνεται για την
εκπαιδευτική ανισότητα.
Η αποτελεσµατικότητα των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων
Στη διεθνή αλλά και στην περιορισµένη, για το ζήτηµα των ολιγοθέσιων δηµοτικών
σχολείων, ελληνική βιβλιογραφία ένα από τα κρισιµότερα ερωτήµατα που
προβάλλουν για το

συγκεκριµένο σχολικό

τύπο αφορά το επίπεδο της

αποτελεσµατικότητας των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων. Η έννοια, ωστόσο,
«αποτελεσµατικότητα» είναι µία έννοια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη. Τα σχολεία,
όπως και άλλες οργανώσεις, λειτουργούν σε ένα σύνθετο περιβάλλον µε πολλαπλά
εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η περίπτωση, µάλιστα, του σχολείου
υπερβαίνει τα τυπικά χαρακτηριστικά µιας οργάνωσης (επίτευξη στόχων, τελικό
αποτέλεσµα). Το σχολείο παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, γενική παιδεία και
εξειδίκευση, διαµορφώνει αντιλήψεις και αξίες. Είναι ένας θεσµός που υπηρετεί
κοινωνικούς και ατοµικούς στόχους (Παπαναούµ, 1995).
Στην έννοια της «αποτελεσµατικότητας» του σχολείου αρχικά χρησιµοποιήθηκε ως
κριτήριο η επίτευξη βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, γιατί περιόριζε τους στόχους
του σχολείου µόνο σε εκείνους που µπορούν να µετρηθούν. Στην πορεία όµως έγινε
αποδεκτή µία πολύπλευρη προσέγγιση επίτευξης στόχων για τον καθορισµό της
σχολικής επιτυχίας. Η προσέγγιση αυτή τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή και
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στους κοινωνικούς, συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, καθώς επίσης και
να ληφθούν υπόψη, στη µέτρηση των γνωστικών στόχων, δείκτες που αφορούν την
ικανότητα λύσης προβληµάτων και κριτικής σκέψης, ενώ παράλληλα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν και άλλα κριτήρια αποτελεσµατικότητας, πέραν από τις επιδράσεις
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους µαθητές και αφορούν το σύνολο του σχολείου
ως οργάνωση (Παπαναούµ, 1995).
Βιβλιογραφικά διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές προκειµένου να εντοπίσουν τους
παράγοντες, που καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσµατικό χρησιµοποίησαν ποικιλία
µεθοδολογικών

προσεγγίσεων

και

διερεύνησαν

τις

εξής

παραµέτρους:

α)

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, β) διδακτικές δραστηριότητες, γ) διαπροσωπική
σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικού- µαθητή, δ) υλικοτεχνική υποδοµή και ε) το
κοινωνικοψυχολογικό πλαίσιο του σχολείου (Ματσαγγούρας, 1989). Στα πορίσµατα
των ερευνών αυτών αναγνωρίστηκαν οι βασικοί οργανωτικοί-δοµικοί παράγοντες,
που καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσµατικό. Κατά τους Purkey και Smith οι
παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
Α) Ο τρόπος διοίκησης του σχολείου και το επίπεδο αυτονοµίας που δίνεται στο
διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό.
Β) Το επίπεδο ελέγχου της διδασκαλίας από το διευθυντή του σχολείου ή τους
προϊσταµένους και τους σχολικούς συµβούλους.
Γ) Η σταθερότητα των σχέσεων και της συνοχής των εκπαιδευτικών.
∆) Η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, όπως τίθενται στο επίσηµο Αναλυτικό
Πρόγραµµα.
Ε) Η συσχέτιση των διδακτικών στόχων που θέτει ο κάθε εκπαιδευτικός και των
διδακτικών στόχων του προγράµµατος διδασκαλίας του σχολείου.
ΣΤ) Η συνεργασία και η ενηµέρωση των γονέων.
Ζ) Η ενθάρρυνση των µαθητών για αναγνώριση και αποδοχή κοινών αξιών.
Η) Η σωστή διαχείριση του διδακτικού χρόνου.
Θ) Η υποστήριξη του σχολείου από την τοπική κοινότητα αλλά και η προώθηση της
συνεργασίας αυτής από το ίδιο το σχολείο (Cohn & Rossmiller, 1989).
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Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών, επίσης, συγκλίνουν στην άποψη ότι η επίδοση
των µαθητών είναι υψηλότερη στα σχολεία και τις τάξεις, όπου υπάρχει ένας σαφής
προσανατολισµός

επίτευξης

διδακτικών

στόχων,

κατάλληλα

δοµηµένες

δραστηριότητες µάθησης και τελικά µια προσδοκία για υψηλή επίδοση από τους
µαθητές. Η επίδοση των µαθητών είναι καλύτερη, όταν το διδακτικό προσωπικό του
σχολείου συµφωνεί, γενικά, στους σκοπούς και τους στόχους και ενθαρρύνει τους
µαθητές να τους επιτύχουν (Cohn & Rossmiller, 1989).
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι στο ερώτηµα «τι καθιστά ένα σχολείο
αποτελεσµατικό;», οι απαντήσεις ποικίλουν και η έννοια «αποτελεσµατικότητα»
ορίζεται µε τα κριτήρια που κάθε φορά χρησιµοποιούνται. Στη διευρυµένη αυτή
συζήτηση της αποτελεσµατικότητας του σχολείου εντάσσεται και η συζήτηση, που
αφορά τα ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία και ο βαθµός στον οποίο τα σχολεία αυτά
υστερούν ή υπερτερούν έναντι των πολυθέσιων δηµοτικών σχολείων. Η συζήτηση
επικεντρώνεται κυρίως στην ποιότητα αλλά και την αποτελεσµατικότητα -κυρίως µε
την έννοια της σχολικής επίδοσης των µαθητών- της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο
σχολικό τύπο του ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου, δηµιουργώντας αντιπαρατιθέµενα
επιχειρήµατα και κατ’ επέκταση υποστηρικτές και επικριτές. Οι µεν πρώτοι
αναφέρονται στην προσωπική ατµόσφαιρα, που δηµιουργείται στα ολιγοθέσια, όπως
επίσης και στο ρόλο που διαδραµατίζουν στις µικρές αγροτικές κοινότητες,
επιµένοντας στη διατήρησή τους και προωθώντας την ύπαρξή τους. Από την άλλη
πλευρά, οι επικριτές επισηµαίνουν το υψηλό κόστος λειτουργίας τους και ότι
προσφέρουν ένα περιορισµένο πρόγραµµα µαθηµάτων και δραστηριοτήτων
(Meighan, 1991). Η αντιπαράθεση για την κατάργηση ή τη διατήρηση των
ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων ενισχύεται από το γεγονός ότι συχνά η έννοια της
ποιότητας της εκπαίδευσης ορίζεται διαφορετικά αλλά, επίσης, ανάλογα µε τα
κριτήρια που κάθε φορά χρησιµοποιούνται (Bell & Singsworth, 1987).
Η διερεύνηση της «αποτελεσµατικότητας» των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων,
έγινε αντικείµενο βαθύτερου προβληµατισµού και µια σειρά ερευνών στο διεθνή
χώρο υλοποιήθηκαν, προκειµένου να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα.
Σύµφωνα µε ευρήµατα ερευνών, που διενεργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 19201965 η σχολική επίδοση των µαθητών σε µικρά σχολεία ήταν χαµηλότερη από την
επίδοση των µαθητών σε πολυθέσια (Παπασταµάτης, 1996). Με βάση τα ευρήµατα
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αυτά οι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η
λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος βρίσκεται στην κατάργηση των µικρών
δηµοτικών σχολείων και στη συγχώνευσή τους σε σχολικά κέντρα. Η λογική της
συνένωσης των µικρών σχολείων βασίζεται στην ιδέα της «οικονοµίας κλίµακας»
(Economy of Scale) που γεννήθηκε κατά τη βιοµηχανική εποχή στο τέλος του 19ου
αιώνα. Η «Οικονοµία Κλίµακας» εδράζεται στην αντίληψη ότι, όταν αυξάνεται η
παραγωγή, µειώνεται το µέσο κόστος της επιχείρησης. Η αντίληψη αυτή
µεταφέρθηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά
συστήµατα στήριξαν τις οργανωτικές δοµές τους στην παραδοχή ότι η εκπαίδευση
µπορεί να υλοποιήσει την αποστολή της χρησιµοποιώντας και τεχνικές που
υιοθετούνται στη βιοµηχανία (Fanning, 1995).
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η κατάργηση των µικρών δηµοτικών σχολείων και η
συγχώνευσή τους σε σχολικά κέντρα όχι µόνο δε συνέβαλε στην αντιµετώπιση της
υποτιθέµενης χαµηλότερης επίδοσης των εν λόγω µαθητών, αλλά παράλληλα
προκάλεσε αρνητικές επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι
τα ευρήµατα των ερευνών της εν λόγω περιόδου δεν ήταν αξιόπιστα, εξαιτίας
µεθοδολογικών σφαλµάτων. Κατά τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ µεγέθους
σχολείου

και

σχολικής

επίδοσης

δε

λήφθηκαν

υπόψη

η

επίδραση

του

κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και άλλων παραµέτρων (Παπασταµάτης, 1996,
Holey, 1989). Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε την αφορµή να στρέψουν οι ερευνητές
την προσοχή τους, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και εξής, στη διερεύνηση
πιθανών πλεονεκτηµάτων των µικρής κλίµακας σχολείων. Τα βασικά ερωτήµατα των
νέων ερευνών ήταν: Υφίστανται τέτοιου είδους πλεονεκτήµατα; Ποια είναι η
αποτελεσµατικότητα των µικρών σχολείων; Ποιοι µαθητές αποκοµίζουν οφέλη από
τα µικρά σχολεία; Η έρευνα έχει αρχίσει να απαντά σε µερικά από τα παραπάνω
ερωτήµατα. Τα ευρήµατα των σηµαντικότερων ερευνών παρουσιάζονται συνοπτικά
στη συνέχεια. Για την πληρέστερη κατανόηση των ευρηµάτων των νεότερων
µελετών, θεωρούµε απαραίτητο να παρουσιάσουµε προηγουµένως τα αποτελέσµατα
προγενέστερων ερευνών.
Τα ευρήµατα της περιόδου 1924- 1974 παρουσιάζονται συνοπτικά σε µία µελέτη
(Stemnock, 1974). Περίπου 120 µελέτες της σχετικής περιόδου εστίασαν την
προσοχή τους στην εξειδίκευση του διδακτικού προσωπικού, στο κόστος των
σχολείων, στο στιλ διδασκαλίας και στα σχολικά προγράµµατα, µεταβλητές που
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συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Οι µελέτες
αυτές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να αυξηθεί το µέγεθος των
σχολείων. Αλλά και άλλες µελέτες που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε άλλες
µεταβλητές κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα. Ένας µικρός αριθµός µελετών αυτής
της περιόδου εξέτασε την επίδραση του σχολικού µεγέθους στη σχολική επίδοση των
µαθητών. Η πλειονότητα αυτών των ερευνών διαπίστωσε ότι η διαφορά στην επίδοση
µαθητών µικρών και µεγάλων σχολείων είναι µικρή έως ασήµαντη. Παρόλα αυτά, οι
µελετητές δεν πρότειναν την αύξηση του µεγέθους των σχολείων.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1960 µετατοπίστηκε το ενδιαφέρον των ερευνητών στην
διερεύνηση της σχολικής επίδοσης των µαθητών στα µικρά σχολεία. Επίσης,
εξετάστηκε κατά πόσο το καλό σχολικό κλίµα και οι καθοδηγητικές ικανότητες των
εκπαιδευτικών µπορούν να ευδοκιµήσουν ευκολότερα στα µικρά σχολεία από ό,τι
στα µεγάλα (Friedkin & Necochea, 1988). Οι µελέτες αυτές χρησιµοποίησαν
στατιστικές µεθόδους, προκειµένου να προσδιορίσουν επακριβώς τη συνεισφορά του
µεγέθους του σχολείου στην επίδοση των µαθητών. Έτσι, σε αντίθεση µε τις µελέτες
της προηγούµενης περιόδου, έλαβαν υπόψη το κοινωνικό-οικονοµικό στρώµα των
µαθητών. Ο έλεγχος αυτής της µεταβλητής είναι σηµαντικός, επειδή η
κοινωνικοοικονοµική προέλευση των µαθητών επιδρά καταλυτικά και στις σχολικές
επιδόσεις τους. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών τείνουν να καταδείξουν τη
θετική επίδραση των µικρών σχολείων στην επίδοση των µαθητών (Eberts, Kehoe &
Stone, 1984). Από άλλες µελέτες που εξέτασαν το σχολικό κλίµα και τις ικανότητες
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τα µικρά σχολεία, διαφάνηκε ότι
ευνοούνται τα µικρά σχολεία (Stockard & Mayberry, 1986).
Άλλη έρευνα (Friedkin & Necochea, 1988) απέδειξε το πώς επιδρούν στη σχολική
επίδοση των µαθητών η µαθητική δύναµη του σχολείου και το µέγεθος της περιοχής
σε συνάρτηση µε το κοινωνικό - οικονοµικό στρώµα. Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν
ότι σε σχολεία περιοχών µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο το µεγάλο µέγεθος
των σχολείων θα επιδρούσε αρνητικά στην επίδοση των µαθητών, ενώ σε σχολεία
περιοχών µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο θα επιδρούσε θετικά. Οι υποθέσεις
αυτές επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήµατα της έρευνας. Ωστόσο, φάνηκε ότι η αρνητική
επίδραση

του

µεγάλου

µεγέθους

σε

σχολεία

και

περιοχές

µε

χαµηλό

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ήταν ισχυρότερη από τη θετική επίδραση σε σχολεία
και περιοχές µε υψηλό κοινωνικό- επίπεδο. Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν ότι τα
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µικρά σχολεία ευνοούν τους κοινωνικά αδικηµένους µαθητές, καθώς επίσης ότι τα
οφέλη των κοινωνικά προνοµιούχων µαθητών είναι µικρότερα από ό,τι φαντάζονταν
οι υποστηρικτές τους στα µεγάλα σχολεία.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε
εδραιώθηκαν τα µικρά σχολεία ως περισσότερο παραγωγικά και αποτελεσµατικά σε
σύγκριση µε τα µεγάλα, άρχισε µία νέα περίοδος διεξαγωγής ερευνών (Raywid,
1999). Αυτές οι έρευνες, που αναφέρονται σε ένα µεγάλο αριθµό µαθητών, σχολείων
και περιοχών, επιβεβαιώνουν ότι οι µαθητές στα µικρά σχολεία:
•

Μαθαίνουν καλύτερα (Lee & Smith, 1995)

•

Αποφοιτούν γρηγορότερα (McMullan, Sipe & Wolf, 1994)

•

Είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι µε το σχολείο και το εγκαταλείπουν

λιγότερο παρά στα µεγαλύτερα σχολεία (Pittman & Haughwout, 1987)
•

Συµπεριφέρονται καλύτερα (Stockard & Mayberry, 1992)

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους κοινωνικά αδικηµένους µαθητές οι
οποίοι αποκοµίζουν από τα µικρά σχολεία πολύ σηµαντικά οφέλη. Οι έρευνες αυτές
δηµιούργησαν µία εντυπωσιακή εικόνα για τα µικρά σχολεία και έδωσαν το έναυσµα
για την εκπόνηση εκτεταµένων επισκοπήσεων αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα των
µικρών σχολείων (Cotton, 1993 & 1996, Veenman, 1995, Gladden, 1998). Σε γενικές
γραµµές, αυτές οι επισκοπήσεις επισηµαίνουν ότι σπάνια µπορεί να βρει κανείς
εµπειρική υποστήριξη για την υπεροχή του µεγάλου σχολείου. Ακόµη και εκείνες οι
µελέτες που αναφέρουν θετικές επιδράσεις των µεγάλων σχολείων σε κάποιους
µαθητές (Friedkin & Necochea, 1988, Howley, 1995), εντοπίζουν πλεονεκτήµατα
ήσσονος σηµασίας έναντι των πολλών και σηµαντικών µειονεκτηµάτων για την
πλειονότητα των µαθητών. (Gladden, 1998).
Προκειµένου να γίνει κατανοητή η επίδραση των µικρών σχολείων στη σχολική ζωή,
ακολουθεί µία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων συµπερασµάτων των
σχετικών ερευνών. Ο Veenman (1995) σε µία επισκόπηση ανέλυσε συστηµατικά τα
ευρήµατα 56 ερευνών από διαφορετικές χώρες . Αντικείµενο αυτών ήταν οι
επιδράσεις των «συµπλεγµάτων τάξεων» (multigrade classes) και των µικτών
ηλικιακά τάξεων (πολυηλικιακών τάξεων multi-ages classes) τόσο στην επίδοση σε
βασικά µαθήµατα όσο και στο µη γνωστικό τοµέα, όπως στα κίνητρα, στην
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αυτοαντίληψη, στη στάση απέναντι στο σχολείο και στην προσωπική και κοινωνική
προσαρµογή. Τα βασικά ευρήµατα της επισκόπησης αυτής µπορούν να συνοψιστούν
ως εξής: Η σχολική επίδοση των µαθητών που φοιτούν σε συµπλέγµατα τάξεων ή σε
πολυηλικιακές τάξεις δε διαφοροποιείται από την επίδοση µαθητών σε παραδοσιακές
τάξεις. Στο µη γνωστικό τοµέα, η διδασκαλία σε συµπλέγµατα τάξεων ή σε πολύηλικιακές τάξεις φαίνεται να συγκεντρώνει λίγα πλεονεκτήµατα. Επίσης, από την
ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας δεν προέκυψε κάποια σηµαντική διαφορά
ανάµεσα στις παραπάνω µορφές οµαδοποίησης των τάξεων αναφορικά µε τις
επιδράσεις τους στη σχολική επίδοση των µαθητών και στην κοινωνικοσυναισθηµατική τους ανάπτυξη. Συνοψίζοντας ο Veenman επισηµαίνει ότι γονείς,
εκπαιδευτικοί και διοίκηση της εκπαίδευσης δε χρειάζεται να ανησυχούν για τις
σχολικές επιδόσεις και την κοινωνικο- συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών που
παρακολουθούν µαθήµατα σε συµπλέγµατα τάξεων ή σε πολύ- ηλικιακές τάξεις.
Καταλήγοντας ο Veenman θεωρεί ότι οι µαθητές των εν λόγω τάξεων, µολονότι
φαίνεται

ότι

εµφανίζουν

µικρό

προβάδισµα

στον

τοµέα

της

κοινωνικο-

συναισθηµατικής ανάπτυξης, δεν είναι ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι σε όλους τους
τοµείς από τους µαθητές των παραδοσιακών τάξεων.
Τις επιπτώσεις της πολυηλικιακής οµαδοποίησης των τάξεων εξέτασε και η Cotton
(1993) σε επισκόπηση 46 σχετικών µελετών. ∆ιαπίστωσε ότι για τη σχολική επίδοση,
ορισµένες έρευνες συνηγορούν υπέρ των πολυηλικιακά οµαδοποιηµένων τάξεων.
Ωστόσο η πλειονότητα των ερευνών της ανασκόπησης δε διαπιστώνει σηµαντικές
διαφορές στη σχολική επίδοση των µαθητών που φοιτούν στις δυο µορφές
οµαδοποίησης τάξεων.
Το ζήτηµα της κατάργησης ή της διατήρησης των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων
απασχόλησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο στην Ελλάδα η βιβλιογραφική
κάλυψη του θέµατος των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων, είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Έχει όµως
αναπτυχθεί έντονη παιδαγωγική συζήτηση σχετικά µε τη βιωσιµότητα των
ολιγοθέσιων σχολείων. Σύµφωνα, µάλιστα, µε σχετικά πρόσφατες εκθέσεις των
σχολικών συµβούλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία
πρέπει να συµπτυχθούν άµεσα σε πολυθέσια σχολεία, «…, διότι αρχίζουν να
διαφαίνονται έντονα στοιχεία ανισότητας ευκαιριών µεταξύ των δύο αυτών σχολικών
τύπων» (ΥΠΕΠΘ).
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Την προσπάθεια συγχώνευσης των ολιγοθέσιων σε πολυθέσια προωθεί και η
πολιτεία, η οποία στο νόµο πλαίσιο της εκπαίδευσης που αναφέρθηκε και παραπάνω,
Ν. 1566/1985 παρέχει τα µέσα για την εξάλειψη των όποιων δυσκολιών, ώστε να
γίνει πράξη η συγχώνευση των ολιγοθέσιων σε πολυθέσια.
Έχοντας ως βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και µε δεδοµένο ότι το 60%, περίπου, των
ελληνικών δηµοτικών σχολείων είναι ολιγοθέσια, κρίθηκε σκόπιµη η εµπειρική
διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και της προοπτικής των ολιγοθέσιων
δηµοτικών σχολείων στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να δοθεί µία
κατά το δυνατόν αρτιότερα τεκµηριωµένη άποψη για τις βασικές παραµέτρους των
σύγχρονων ελληνικών ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων, αλλά και των δυνατοτήτων
για µελλοντική προοπτική τους.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη δοµή και λειτουργία του σχολείου στα
ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία
Ο όρος «εκπαιδευτικό σύστηµα» µας παραπέµπει σε ένα «οργανωµένο σύστηµα
εκπαίδευσης µε σαφώς καθορισµένους σκοπούς» (Σαΐτη, 2008) ή σε ένα σύνολο
στοιχείων συνδεδεµένων µεταξύ τους µέσω σχέσεων αλληλεπίδρασης, καθένα από τα
οποία επιτελεί το δικό του έργο, αλλά και όλα µαζί συλλειτουργούν για την επίτευξη
του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.
Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ένα ανοιχτό σύστηµα, καθώς συµµετέχει σε µια
διαδικασία αλληλεπίδρασης µε το εξωτερικό περιβάλλον (Kast et. al. 1972, Ζαβλανός
1998, Σαΐτη 2000, Σαΐτης 2007). Κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
δοµή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι κατά τη Σαΐτη (2000) οι
εξής: α) οικονοµικοί (π.χ. επίδραση κονδυλίων πολιτείας στη λειτουργία των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων) β) κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες (π.χ. επίπεδο
πνευµατικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος παιδιών) γ) πολιτικοοικονοµικοί
παράγοντες (π.χ. αλλαγές στην εκπαίδευση που σχετίζονται µε τα βιβλία, τη διδακτέα
ύλη, τους διορισµούς κλπ) και δ) τεχνολογικοί παράγοντες (π.χ. ριζική αναδιάρθρωση
της υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου). Από τα παραπάνω εύκολα οδηγείται
κανείς στο συµπέρασµα πως µια αδιάκοπη και αµφίδροµη σχέση «δούναι και λαβείν»
διαδραµατίζεται µεταξύ εκπαιδευτικού συστήµατος και περιβάλλοντος. Αυτό
σηµαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις µεταβολές
που συµβαίνουν στο περιβάλλον και να αναπροσαρµόζεται στην κατεύθυνση αυτών.
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Ένα από τα πιο συνήθη και καίρια και ευρισκόµενα σε εξέλιξη ζητήµατα όσον αφορά
τα ολιγοθέσια σχολεία είναι αυτό της αποτελεσµατικότητάς τους. Κάτι τέτοιο είναι
αναµενόµενο για κάθε τύπο σχολείου, αν αναλογιστεί κανείς πόσο σπουδαίες αλλαγές
έχουν συντελεστεί στην κοινωνία τα τελευταία πενήντα χρόνια και ποια η σηµασία
αυτού του γεγονότος στον επαναπροσδιορισµό της αποστολής του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Ιδιαίτερα κρίσιµο όµως προβάλλει το ερώτηµα στην περίπτωση των
ολιγοθέσιων σχολείων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που τα
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα σχολεία και καθιστούν δυσχερέστερο το έργο τους.
Όπως προκύπτει από τη µελέτη της βιβλιογραφίας η έννοια «αποτελεσµατικότητα»
είναι πολυσύνθετη και η αποσαφήνιση του όρου πολυδιάστατο πρόβληµα (Σαΐτης,
1997). Στο πέρασµα του χρόνου διαφοροποιούνται τόσο τα κριτήρια και οι στόχοι
όσο και τα µοντέλα εξέτασής της. Κατά το Θεριανό (2006), παρά το τεράστιο αριθµό
ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας δεν έχουν προκύψει συµπεράσµατα
επιστηµονικώς ασφαλή, κοινώς αποδεκτά και αξιοποιήσιµα στην καθηµερινή σχολική
πραγµατικότητα. Η έρευνα χρησιµοποιεί ποικίλους δείκτες ως κριτήρια, καθώς
γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν διάφορες διαστάσεις της επίδρασης του σχολείου
στην προσωπικότητα του µαθητή. Συνηθέστερο κριτήριο όµως είναι οι σχολικές
επιδόσεις, καθώς είναι η καταλληλότερη µεταβλητή για εµπειρική διερεύνηση
(Καψάλης, 2005).
Μια από τις σηµαντικότερες ενδείξεις αποτελεσµατικότητας φαίνεται να είναι η
συνύπαρξη ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών για όλους
(Lezotte 1992, Καψάλης, 2005). Πολλές έρευνες ανέδειξαν τους παράγοντες της
οργάνωσης και διεύθυνσης του σχολείου, της σχολικής διδασκαλίας, των καλών
διαπροσωπικών σχέσεων, των υψηλών προσδοκιών για όλους τους µαθητές, της
αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των µαθητών και των προσφερόµενων
προγραµµάτων, κ.ά. ως καθοριστικούς για τη διάκριση των σχολείων σε
αποτελεσµατικά και µη αποτελεσµατικά.
Έρευνα
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός: Να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης σε ολιγοθέσια σχολεία.
Επιµέρους στόχοι:
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•

Να εκτιµηθεί η επάρκεια ως προς τις υποδοµές και τους πόρους στα

ολιγοθέσια σχολεία.
•

Να εκτιµηθεί η επάρκεια ως προς το εξοπλισµό και τη χρησιµότητα σε ΤΠΕ

στα ολιγοθέσια σχολεία.
•

Να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και οργάνωσης στα

ολιγοθέσια σχολεία.
•

Να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας στα ολιγοθέσια σχολεία.

∆ιαδικασία και µέσα συλλογής δεδοµένων
Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνάς µας πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του
2012 µε τη µέθοδο του ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου, το οποίο δόθηκε σε
εκπαιδευτικούς δώδεκα (12) ολιγοθέσιων σχολείων (διευθυντές, δασκάλους και
ειδικότητες) χωριών της Ρόδου.
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει σαράντα δύο (42) ερωτήσεις, οι οποίες
κατηγοριοποιήθηκαν απαρτίζοντας έξι κατηγορίες, τις εξής:
1.

Προσωπικό προφίλ εκπαιδευτικού

2.

Υποδοµές/ Πόροι

3.

Χρήση ΤΠΕ

4.

∆ιοίκηση/ Οργάνωση

5.

∆ιδασκαλία

6.

Αξιολόγηση της ποιότητας στα ολιγοθέσια σχολεία

Το δείγµα
Στη συγκεκριµένη έρευνα ο πληθυσµός αναφοράς ήταν οι εκπαιδευτικοί των
ολιγοθέσιων σχολείων των χωριών της Ρόδου και συγκεκριµένα των 2/θέσιων,
3/θέσιων και 4/θέσιων. Το σύνολο των ολιγοθέσιων σχολείων στη Ρόδο που ανήκουν
στις παραπάνω κατηγορίες είναι 12 και είναι τα δηµοτικά σχολεία των περιοχών:
Απόλλωνα, Αρχίπολη, ∆αµατριά, ∆ιµυλιά, Θεολόγος, Καλαβάρδα, Κρητηνία,
Μαλώνα, Πυλώνας, Σάλακος, Φάνες, Ψίνθος.
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Εργαλεία στατιστικής ανάλυσης- στατιστικές τεχνικές
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 45 ερωτηµατολόγια, τα οποία αξιοποιήθηκαν µε το
πρόγραµµα SPSS έκδοση 19.
Συµπεράσµατα
Τα ολιγοθέσια σχολεία, ευρισκόµενα σε χαµηλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον,
έχουν να αντιπαλέψουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήµατα. Είναι γεγονός ότι ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα των σχολείων αυτών είναι το κτιριακό και το οικονοµικό.
Είναι αντιοικονοµικό να προσφερθεί κατάλληλο κτίριο, που εκτός από τις
απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας θα διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα
φυσικής αγωγής, αίθουσα αισθητικής αγωγής, αίθουσα φυσικών, κλπ για να
χρησιµοποιούνται από ένα µικρό αριθµό µαθητών, για λίγες ώρες την εβδοµάδα.
Αντίθετα, σε ένα πολυθέσιο σχολείο οι εγκαταστάσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται
συνέχεια, επειδή θα το χρησιµοποιούν πολυπληθέστεροι µαθητές. Επίσης,
ισχυρίζονται ότι εκτός από τα τεράστια οικονοµικά ποσά που απαιτούνται για την
κατασκευή και συντήρηση πολλών τέτοιων διασκορπισµένων διδακτηρίων,
απαιτούνται σηµαντικές δαπάνες για να εφοδιαστούν τα µικρά σχολεία µε εποπτικά
µέσα, βιβλία και κάθε άλλου είδους εξοπλισµό, που θα χρησιµοποιείται και πάλι από
ένα µικρό αριθµό παιδιών, όταν στο πολυθέσιο σχολείο ο εξοπλισµός αυτός θα
ικανοποιούσε τις µαθησιακές ανάγκες δεκάδων παιδιών. Όπως προαναφέραµε ένα
από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των µικρών σχολείων είναι το κτιριακό. Τα
προβλήµατα που παρουσιάζουν τα κτίρια των µικρών σχολείων, είναι η παλαιότητα,
η κακοκατασκευή, η έλλειψη αισθητικής και η εικόνα εγκατάλειψης που επιδρούν
αρνητικά τόσο στα παιδιά, όσο και στο δάσκαλο. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις,
ιδιαίτερα σε αυτά τα κτίρια που είναι κληροδοτήµατα ή χτίστηκαν από οµογενείς του
εξωτερικού. Η εικόνα αυτή όµως συνδέεται άµεσα και επηρεάζει το κλίµα της
σχολικής τάξης. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της υλικοτεχνικής υποδοµής των
σχολείων έχουν πραγµατοποιηθεί µεγάλα άλµατα. Όµως στα ολιγοθέσια σχολεία που
φθίνουν καθηµερινά, είναι ορατές οι σηµαντικές ελλείψεις σε χώρους όπως αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια Φυσικής-Χηµείας, εργαστήρια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και κυρίως σε βιβλιοθήκες. Αν στο πολυθέσιο ∆ηµοτικό σχολείο όλα τα
παραπάνω είναι αναγκαία και χρήσιµα, στο ολιγοθέσιο σχολείο είναι ο στυλοβάτης
του έργου του εκπαιδευτικού και της προσπάθειας του µαθητή να καλύψει την
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απουσία βοήθειας από το σπίτι. Η καλή υλικοτεχνική υποδοµή ενός ολιγοθεσίου
σχολείου θα βοηθήσει το µαθητή, ιδιαίτερα µε τη βιβλιοθήκη και τη χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, να καλύψει το πολιτιστικό έλλειµµα της οικογένειας,
που τον φέρνει σε άνιση θέση έναντι των αυριανών συµµαθητών του στο Γυµνάσιο,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αυτοεκτίµησή του και την διαµόρφωση της
προσωπικότητάς του. Ο ρυθµός εργασίας του δασκάλου στα σχολεία αυτά
παρεµποδίζεται από την ανεπάρκεια χρηµάτων και εποπτικών µέσων που δυσκολεύει
σηµαντικά το έργο του δασκάλου και τον αποθαρρύνει από το να χρησιµοποιεί
σύγχρονες µορφές διδασκαλίας, επειδή πολλές από αυτές προϋποθέτουν τη χρήση
εποπτικών µέσων και ειδικά µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, όπως τηλεόρασης,
βίντεο, ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ. Όλα αυτά είναι ευκολότερο να υπάρξουν στα
µεγάλα σχολεία παρά στα µικρά. Αλλά ακόµη κι αν υπάρχουν εποπτικά µέσα στα
µικρά αυτά σχολεία, η χρήση τους απαιτεί εξειδικευµένους δασκάλους. Έτσι είναι
πολύ πιθανόν ο δάσκαλος του µικρού σχολείου να αδυνατεί να τα χρησιµοποιήσει.
Εξάλλου η χρήση εποπτικών µέσων απαιτεί αρκετό χρόνο, κάτι, που, όπως έχουµε
αναφέρει, δεν προσφέρεται από τις συνθήκες λειτουργίας στα µικρά σχολεία. Στον
οικονοµικό τοµέα τώρα, κάθε σχολείο όσους µαθητές κι αν έχει, χρειάζεται κάποιες
δαπάνες για τη συντήρηση του κτιρίου, τη θέρµανση και καθαριότητα και για την
αγορά και χρήση εποπτικών µέσων και άλλων ειδών εξοπλισµού. Όταν όλες αυτές οι
δαπάνες πραγµατοποιούνται για λίγους µαθητές, τότε είναι φυσικό η λειτουργία του
µικρού σχολείου να είναι δαπανηρή. Αλλά και το γεγονός ότι η αναλογία µαθητώνδασκάλου στα µικρά σχολεία είναι µικρή, καθιστά τα σχολεία αυτά ακόµη
περισσότερο δαπανηρά.
Προβλήµατα που κύρια οφείλονται στην ίδια τη φύση των σχολείων αυτών, όπως
είναι η ύπαρξη ελάχιστου διδακτικού χρόνου και η συνδιδασκαλία των µαθηµάτων σε
κύκλους, που διαταράσσουν ανά διετία τη χρονική αλληλουχία. Με το να διδάσκει ο
δάσκαλος του µικρού σχολείου σε πολλές τάξεις, έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεση
του από το δάσκαλο του πολυθέσιου σχολείου. Η συγκριτική αντιπαράθεση των
ωρών διδασκαλίας κατά εβδοµάδα, καθώς και για ολόκληρο το διδακτικό έτος, δίνει
µεγάλη διαφορά µεταξύ µονοθέσιου και εξαθέσιου δηµοτικού σχολείου στις
διδακτικές ώρες. Έτσι, ενώ στην πρώτη τάξη ο δάσκαλος του µονοθεσίου σχολείου
αφιερώνει 6 ώρες την εβδοµάδα, ο δάσκαλος του εξαθεσίου αφιερώνει 25. Παρόµοια
διαφορά υπάρχει και µεταξύ των άλλων τάξεων. Η διδακτέα ύλη και τα βιβλία του
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δασκάλου είναι τα ίδια για όλους τους τύπους των δηµοτικών σχολείων. Εν τούτοις,
είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρει ένας δάσκαλος να διδάξει σε έξι τάξεις την ύλη
που θα διδάξουν έξι δάσκαλοι στις αντίστοιχες έξι τάξεις ενός εξαθέσιου σχολείου.
Εποµένως, το φάσµα του χρόνου φαίνεται εφιαλτικό και ασφυκτικό για το δάσκαλο
του µικρού σχολείου, ο οποίος δε βλέπει να έχει περιθώρια χρόνου για άνετη και
µεθοδική διδασκαλία. Αυτό εξαναγκάζει το δάσκαλο να περιορίζεται στην προσφορά
του νέου µαθήµατος και να µειώνει σηµαντικά τις υπόλοιπες δραστηριότητες της
διδασκαλίας. Συνεπώς, η άµεση διδασκαλία του δασκάλου για κατανόηση του
µαθήµατος από τους µαθητές είναι πολύ περιορισµένη.
Το αναλυτικό πρόγραµµα των ολιγοθέσιων σχολείων είναι το ίδιο µε αυτό των
πολυθέσιων. Ωστόσο, λόγω του περιορισµένου χρόνου που έχει στη διάθεσή του ο
δάσκαλος, η διδακτέα ύλη διδάσκεται µε πολύ γρήγορο ρυθµό, µε κίνδυνο τα παιδιά
να αδυνατούν να κατανοήσουν και να εµβαθύνουν στο περιεχόµενο. Ως αντίρροπο
αυτής της αδυναµίας έχουν καθιερωθεί οι σιωπηρές εργασίες που αποσκοπούν στη
συµπλήρωση των κενών και στην εµπέδωση της διδασκαλίας. Το ζήτηµα του
ωρολογίου προγράµµατος, είναι βασικός παράγοντας της λειτουργίας των
ολιγοθέσιων σχολείων, αλλά έτσι όπως έχει διευθετηθεί, συγκαταλέγεται στα
µειονεκτήµατα των µικρών σχολείων και είναι ένας από τους παράγοντες που
χρήζουν επανεξέτασης και βελτίωσης.
Θα ήταν χρήσιµο να διατυπώσουµε και κάποιες σκέψεις σχετικά µε το
παραπρόγραµµα ή άτυπο πρόγραµµα, του µικρού σχολείου, που ενσωµατώνεται στη
σύγχρονη

έννοια

του

επίσηµου

αναλυτικού

προγράµµατος

(Γκότοβος,

Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου, 1986). Ωστόσο ο όρος εµπεριέχει ασάφεια
σχετικά µε το νόηµα και την επίδραση στους µηχανισµούς της σχολικής ζωής για
αυτό στη βιβλιογραφία εµφανίζεται µε πληθώρα παραλλαγών. Η ύπαρξη και
λειτουργία του άτυπου προγράµµατος διαµορφώνεται από την κουλτούρα, το
ιδιαίτερο κλίµα και τις διδακτικές πρακτικές όχι µόνον της κάθε σχολικής µονάδας
αλλά και της κάθε τάξης και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος του
σχολείου και επιδρά στην εν γένει µαθησιακή διαδικασία. Για τους λόγους αυτούς
κρίνουµε σκόπιµη τη σύντοµη αναφορά στη λειτουργία του ανεπίσηµου αναλυτικού
προγράµµατος στα σχολεία της υπαίθρου. Παράγοντες που θέτουν σε λειτουργία το
ανεπίσηµο πρόγραµµα είναι η πειθαρχία, οι σχέσεις δασκάλων, γονέων, µαθητών, η
διαµόρφωση του χώρου του σχολικού περιβάλλοντος, η συµµετοχή σε προγράµµατα
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κάθε είδους, το ήθος, οι αξίες, οι αντιλήψεις κ.ά. Λεπτοµερής αποσαφήνιση των
στοιχείων που συνθέτουν το άτυπο αναλυτικό πρόγραµµα δεν µπορεί να γίνει µε
σκοπό την τροποποίηση και τον προγραµµατισµό των στόχων όπως συµβαίνει µε το
επίσηµο

αναλυτικό

πρόγραµµα.

Εφόσον

όµως

τα

αποτελέσµατα

του

παραπρογράµµατος σχετίζονται µε σηµαντικές πλευρές της σχολικής ζωής και
ασκούν ασυνείδητες επιδράσεις που εσωτερικεύονται από τους µαθητές είναι
αναγκαία η µελέτη τους για την κατά περίπτωση ευνοϊκή διαχείριση της σχολικής
πράξης.
Η Πολιτεία αντιλαµβανόµενη τα τελευταία χρόνια την ανισότητα των παρεχόµενων
εκπαιδευτικών ευκαιριών στα Ελληνόπουλα, προχώρησε στην ίδρυση ολοήµερων
τµηµάτων και στα ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. Με τα Ολοήµερα σχολεία, που
άρχισαν να λειτουργούν στην πατρίδα µας από το σχολικό έτος 1998- 99, γίνεται
προσπάθεια αντιστάθµισης των παραγόντων που οδηγούν σε εκπαιδευτικές
ανισότητες µε τη δυνατότητα παροχής στηρικτικής µαθησιακής διδασκαλίας στην
Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηµατικά. Ειδικά για τα Ολοήµερα ολιγοθέσια ∆ηµοτικά
Σχολεία δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εξοικειωθούν µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, να έρθουν σε επαφή µε µια ξένη γλώσσα και να νιώσουν τη χαρά της
δηµιουργικής απασχόλησης µέσω της Εικαστικής Αγωγής, της Μουσικής, της
Θεατρικής Αγωγής, του Χορού και του Αθλητισµού. Όµως τα Ολοήµερα ολιγοθέσια
∆ηµοτικά Σχολεία, που τόσα µπορούν να προσφέρουν στην άµβλυνση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες στη στελέχωσή τους
µε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η χαµηλή ωριαία αποζηµίωση και κυρίως η απουσία
κάλυψης των οδοιπορικών τους εξόδων οδηγούν πολλούς εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
µακράν αυτών των Ολοήµερων σχολείων. Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των
προβληµάτων

και

τον

περιορισµό

των

εκπαιδευτικών

ανισοτήτων,

που

παρατηρούνται στα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία, όπου κατά τον καθηγητή
Αθανάσιο Παπά « µπαίνει a priori το πρόβληµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε
σχέση µε τα αστικά κέντρα», έχει χρέος η Πολιτεία να συνεχίσει τις προσπάθειες, που
γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια, για την ίδρυση πολυθεσίων ∆ηµοτικών Σχολείων,
εκεί που οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν, µε παράλληλη κατάργηση των
ολιγοθέσιων σχολείων.
Η ανισότητα των παρεχόµενων ευκαιριών στο χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
έχει να κάνει και µε την απουσία δασκάλων ειδικότητας. Το 2006 το Υπουργείο
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Παιδείας προχώρησε στην εισαγωγή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας
(Γαλλικής και Γερµανικής) σε όλα τα πολυθέσια δηµοτικά σχολεία (6/θέσια και άνω)
συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Την
ίδια περίοδο οι µαθητές των ολιγοθέσιων στερούνται της δυνατότητας εκµάθησης
έστω και µίας ξένης γλώσσας, όταν κυρίως αυτοί δεν έχουν πρόσβαση λόγω
αντικειµενικών συνθηκών (µικρά ορεινά χωριά, ακριτικά νησιά, οικονοµική στέρηση
γονέων), ούτε σε κάποιο φορέα ιδιωτικό (φροντιστήριο ξένων γλωσσών). Τα
αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής σε βάρος των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων
γίνονται εµφανέστατα όταν αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν την φοίτησή τους στο
γυµνάσιο. Εκεί θα νιώσουν έντονα τις εκπαιδευτικές ανισότητες στο µάθηµα της
ξένης γλώσσας βλέποντας τους συµµαθητές τους που προέρχονται από πολυθέσια
∆ηµοτικά Σχολεία να γνωρίζουν ικανοποιητικά 2 ξένες γλώσσες. Η απουσία
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (γυµναστών και µουσικών) χαρακτηρίζει την εκπαίδευση
των µαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων. Ο δάσκαλος κάτω από την ασφυκτική πίεση
του χρόνου προσπαθεί να ανταποκριθεί µόνος του και σε αυτό το καθήκον. Οι
δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να προετοιµάζονται για διπλό ρόλο:
το ρόλο του δασκάλου της τάξης και του δασκάλου της ειδικότητας. Παρόµοιες είναι
και οι απόψεις του Πυργιωτάκη, ο οποίος φρονεί ότι οι δάσκαλοι πρέπει να
προετοιµάζονται όχι µόνο για το ρόλο του δασκάλου της τάξης που διδάσκει όλα τα
µαθήµατα χωρίς καµία ειδίκευση, αλλά και για το ρόλο του δασκάλου µε ειδικότητα
(Πυργιωτάκης, 1992). Είναι αποδεκτό, ότι η γνώση του αντικειµένου είναι
σηµαντικός παράγοντας στη διδακτική διαδικασία. Εκτός από την ειδίκευση των
δασκάλων τάξεως σε κάποιο µάθηµα, απαιτείται και ειδίκευση δασκάλων για
συµπλέγµατα τάξεων. Αν και τα ολιγοθέσια σχολεία αποτελούν ένα µεγάλο αριθµό
της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, ωστόσο τα Παιδαγωγικά Τµήµατα,
ελάχιστα ενδιαφέρονται για το θέµα αυτό. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για
διδασκαλία στα µικρά σχολεία, πρέπει να συµπεριληφθεί στα αναλυτικά
προγράµµατα των Παιδαγωγικών Τµηµάτων συστηµατικά και µεθοδικά και όχι
πρόχειρα και αποσπασµατικά. Θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για διδασκαλία µε
µικρό αριθµό µαθητών, σύντοµη διάρκεια χρόνου και αξιοποίηση των µεγαλύτερων
µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία των µικρότερων. Να προετοιµάζονται ακόµη,
για πολλαπλές διδασκαλίες, για εξατοµικευµένη διδασκαλία, για κατανοµή του
χρόνου των µαθηµάτων, για οµαδοποίηση και χρήση µεθόδων που είναι κατάλληλες
για παιδιά διαφορετικών τάξεων (Φραγκουδάκη, 1993).
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Ένας άλλος τοµέας που πρέπει να δοθεί προσοχή ή µάλλον να εστιαστεί το
ενδιαφέρον της Πολιτείας, είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των
µικρών σχολείων. Βασικοί λόγοι που επιβάλλουν την επιµόρφωση είναι:
Α) Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις εκσυγχρονίζονται συνεχώς και έτσι ο δάσκαλος
χρειάζεται να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του και τις διδακτικές του ικανότητες.
Β) Το περιεχόµενο της διδασκαλίας µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς, επειδή η
επιστήµη σε κάθε περιοχή εισάγει νέα γνώση και βελτιώνει την υπάρχουσα. Συνεπώς,
η επιµόρφωση είναι αναγκαία ως µηχανισµός εκσυγχρονισµού των γνώσεων των
εκπαιδευτικών.
Γ) Η εκπαίδευση των φοιτητών πολύ περισσότερο στο παρελθόν, στις Παιδαγωγικές
Ακαδηµίες, αλλά και στα Π.Τ.∆.Ε. σήµερα, παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις, µερικές
µάλιστα βασικές,
∆) Είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις συνεχώς
µεταβαλλόµενες κοινωνικές εξελίξεις,
Ε) Όσο βελτιώνονται οι µέθοδοι διδασκαλίας τόσο δυσκολότερο γίνεται το έργο των
εκπαιδευτικών, καθώς απαιτείται ένα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων της ψυχολογίας
του µαθητή, του κοινωνικού περιβάλλοντος, της διδακτέας ύλης αλλά και πραγµατική
αγάπη για το επάγγελµα, και
ΣΤ) Είναι ακόµη απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση,
επειδή έχει αποδειχτεί ότι και οι πιο καλοσχεδιασµένες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις
απέτυχαν, εφόσον οι δάσκαλοι δεν είχαν κατάλληλα επιµορφωθεί για το σκοπό αυτό.
∆υστυχώς όµως, η επαγγελµατική πρακτική µε την οποία αντιµετωπίζεται ο
δάσκαλος µέχρι σήµερα, δηλαδή να τοποθετείται νέος και άπειρος σε ένα
αποµονωµένο σχολείο, χωρίς να του προσφέρεται καµιά ουσιαστική επιµόρφωση
ούτε καθοδήγηση, δεν τον ενθαρρύνει στο να ανανεώσει τις γνώσεις του, να
εκσυγχρονίσει τις παιδαγωγικές του ιδέες και τον τρόπο διδασκαλίας του. Κι αυτό
προσµετράται στα µειονεκτήµατα των ολιγοθέσιων σχολείων, που µε άλλο χειρισµό
από τους θεσµοθετηµένους φορείς, θα µπορούσε το αποτέλεσµα να ήταν
διαφορετικό. Ας προσπαθήσουµε µε τους διάφορους θεσµούς αντισταθµιστικής
παιδαγωγικής να αµβλύνουµε αυτές τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Ανισότητες που
µπορούν να καταργηθούν µόνο στο βαθµό που καταργούνται οι εξωσχολικές,
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κοινωνικές και πολιτισµικές ανισότητες.
Ένα επίσης πρόβληµα του µικρού σχολείου, είναι και αυτό της γεωγραφικής
αποµόνωσης και αφορά όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη µαθησιακή
διαδικασία: Το δάσκαλο, τους µαθητές αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο, τους γονείς
δηλαδή και την ευρύτερη κοινότητα. Οι δάσκαλοι επιφυλάσσονται να διοριστούν σε
µικρά χωριά και ειδικά σε αυτά που είναι αποµονωµένα, επειδή νιώθουν κοινωνικά
και επαγγελµατικά αποµονωµένοι. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δε βρίσκουν σύγχρονη κατοικία και η µετάβασή τους σε
άλλα χωριά ή πόλεις είναι δύσκολη. Από πλευράς επαγγελµατικής µπορεί να ειπωθεί
ότι ο δάσκαλος του αποµακρυσµένου χωριού δεν είναι εύκολο να συναναστραφεί µε
τους συναδέλφους του και να συµµετέχει σε σεµινάρια και σε άλλες επιµορφωτικές
συναντήσεις ή να τον επισκέπτεται συχνά ο σχολικός σύµβουλος. Ένας τέτοιος
δάσκαλος ίσως να οδηγηθεί στη ρουτίνα της καθηµερινής διδασκαλίας και να µη
φροντίζει να εκσυγχρονιστεί. Έτσι οι µαθητές θα έχουν εκπαίδευση περισσότερο
κατάλληλη για το παρελθόν παρά για το παρόν ή το µέλλον. Ο δάσκαλος
αισθανόµενος κοινωνική και επαγγελµατική αποµόνωση ζει µε την ελπίδα της
µετάθεσης του σε ένα πλεονεκτικότερο σχολείο. Όσο µικρότερο και αποµονωµένο
είναι το σχολείο, τόσο λιγότερο επιθυµούν να παραµείνουν οι δάσκαλοι σε αυτό. Για
αυτό στα µονοθέσια σχολεία έχουµε συνήθως κάθε χρόνο αλλαγή δασκάλου και σε
αρκετές περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Παπασταµάτης,
1998). Εκτός από τον εκπαιδευτικό όµως, η γεωγραφική αποµόνωση έχει αντίκτυπο
και στους µαθητές, αλλά και στους γονείς και τον κοινωνικό περίγυρο, µε κύρια
συµπτώµατα την έλλειψη παραστάσεων, την ανάπτυξη τοπικιστικού πνεύµατος,
συµπλεγµάτων κατωτερότητας, κ.ά., που έχουν δυσµενή επίδραση στη δουλειά του
δασκάλου αλλά και στην περαιτέρω πορεία των µαθητών.
Η γεωγραφική αποµόνωση επιφέρει σαν αποτέλεσµα και την αδυναµία της
συνεργασίας του µικρού σχολείου µε άλλες σχολικές µονάδες. Η µετακίνηση των
παιδιών, ιδιαίτερα του ∆ηµοτικού Σχολείου λόγω της µικρής τους ηλικίας, είναι πολύ
δύσκολη και απαιτεί συγκεκριµένη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόµο. Στην
ήδη προβληµατική διαδικασία, αν προστεθούν και οι εγγενείς αδυναµίες των µικρών
σχολείων, που έχουν να κάνουν µε την απόσταση, την επικινδυνότητα λόγω καιρικών
συνθηκών και τη γεωγραφική αποµόνωση, καθιστούν τη δυνατότητα αυτή αδύνατη
και λόγο κενό περιεχοµένου. Η όλη προσπάθεια περιορίζεται στη συνδιοργάνωση
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κάποιας κοινής εκδροµής ή διδακτικής επίσκεψης και τίποτα παραπάνω.

Σαν

αντίποδα της δραστηριότητας αυτής θα βλέπαµε τη µετακίνηση δασκάλων ή
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, που θεσµικά είναι πιο εύκολο και µε µειωµένο τον
παράγοντα των ευθυνών, αλλά στη χώρα µας ούτε και αυτή η λύση έχει γίνει εφικτή
στα µικρά σχολεία. Έτσι παρατηρούµε ότι στα µικρά σχολεία λόγω των ειδικών
συνθηκών λειτουργίας τους, είναι δύσκολο να εφαρµοστούν εναλλακτικές µορφές
διδασκαλίας ή καινοτόµες προσπάθειες που θα έδιναν πιθανές διεξόδους και λύσεις
αποδεκτές στη σωστή αποδοτική και βιώσιµη λειτουργία τους.
Το σχολείο στο χωριό ήταν το ιδεώδες σχολείο, επειδή αποτελούσε φυσικό τµήµα του
κοινωνικού περιβάλλοντος και ήταν κέντρο κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης.
Αποτελούσε και αποτελεί ακόµη, σηµαντικό παράγοντα διατήρησης και ανάπτυξης
της παράδοσης και της κουλτούρας του λαού. Είναι δύσκολο να διανοούµασταν
χωριό χωρίς σχολείο. Το µεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι
του χωριού για το σχολείο τους, οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι
οι περισσότεροι απ’ αυτούς υπήρξαν µαθητές του σχολείου και έτσι το σχολείο είναι
µέρος της ζωής τους. Ο δεύτερος είναι ότι τα άτοµα πάντοτε βρίσκουν πως είναι
ευκολότερο να ταυτιστούν µε τα µικρά ιδρύµατα, στα οποία η συµµετοχή τους όσο
µικρή κι αν είναι, παρατηρείται και εκτιµάται από τους άλλους. Ο τρίτος οφείλεται
στο γεγονός ότι τα παιδιά είναι γνωστά σε όλους τους κατοίκους του χωριού και
εποµένως, είναι φυσικό να ενδιαφέρονται για αυτά και το σχολείο τους. Το
ενδιαφέρον αυτό είναι ζωτικό για τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των γονέων και
δίνει την αίσθηση της συνέχειας της ζωής. Βλέπουµε ότι η πολιτιστική αποµόνωση
αποτελεί και αυτή σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει το θέµα των ολιγοθέσιων
σχολείων και αποτελεί βασικό επιχείρηµα για τη δηµιουργία των σχολικών κέντρων.
Η βιβλιογραφική διερεύνηση αλλά και η εµπειρική προσέγγιση οδηγεί στη
γενικότερη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την «ανεπάρκεια» των
Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων. Η γενικότερη εκτίµηση είναι ότι τα Ολιγοθέσια
∆ηµοτικά Σχολεία έχουν τη δυναµική να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση.
Χρειάζονται, ωστόσο, ενίσχυση και δηµιουργία µιας σύγχρονης προοπτικής, η οποία
για να επιτευχθεί απαιτείται αλλαγή της αντίληψης των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής
πολιτικής (Φύκαρης, 2002).
Το ελληνικό Ολιγοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο δείχνει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις
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σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να
συµβάλουν ουσιαστικά η κατάλληλη βασική εκπαίδευση των δασκάλων για
διδασκαλία σε Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία µε τη δηµιουργία ειδικής κατεύθυνσης
στα τµήµατα αυτά, συνδυαστικά µε τη συνεχή και συστηµατική επιµόρφωση των
εργαζοµένων δασκάλων στα Ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. Επιπλέον πρέπει να
τονισθεί η ανάγκη επέκτασης της έρευνας για τη διερεύνηση και άλλων παραµέτρων
που αφορούν το συγκεκριµένο σχολικό τύπο, κυρίως όµως απαιτείται η αλλαγή
αντίληψης που προωθεί ως µόνη και ενδεδειγµένη λύση την κατάργηση των σχολείων
αυτών, προς χάριν µιας «πολυθέσιας ∆ηµοτικής εκπαίδευσης» για την ανωτερότητα ή
την αποτελεσµατικότητα της οποίας δύσκολα κανείς µπορεί να αποφανθεί.
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Περίληψη
Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τελειώσει τις βασικές τους
σπουδές και καλούνται να διδάξουν, κατά τη διαµόρφωση διδακτικών πρακτικών και
ενεργειών τους στηρίζονται πολύ περισσότερο στις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις
τους για τη διδασκαλία, που προέρχονται περισσότερο από τη δική τους σχολική
εµπειρία, παρά εφαρµόζουν γνώσεις και πρακτικές που διδάχτηκαν στα χρόνια της
ακαδηµαϊκής τους εκπαίδευσης (Roggers, 1999). Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός
ότι η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε «κλειστού» τύπου αναλυτικά προγράµµατα
που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς-εφαρµοστές τυποποιηµένων πρακτικών και όχι
εκπαιδευτικούς συνδηµιουργούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για ν’ αλλάξει αυτή η αντίληψη, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να
συνδέεται µε την επιδίωξη τόσο να αποκτήσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί την
ικανότητα να κατανοούν τους εκπαιδευτικούς θεσµούς και τις διαδικασίες, αλλά
ταυτόχρονα και µε την ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού στοχασµού τους γι αυτούς
τους θεσµούς και τις διαδικασίες, για να µην αντιµετωπίζονται ως δεδοµένοι και
ουδέτεροι. Σηµαντική επίσης είναι και η απόκτηση ερευνητικών ικανοτήτων για την
κατανόηση της εκπαιδευτικής πράξης και την ανάπτυξη του στοχασµού, ως βάση για τη
συνεχή βελτίωση και αλλαγή σ’ όλη την εκπαιδευτική τους σταδιοδροµία (ΑνδρούσουΑυγητίδου, 2013).
Σηµαντικός στις παραπάνω επιδιώξεις κρίνεται ο ρόλος των έµπειρων εκπαιδευτικών,
που µέχρι το 2012 αποσπούσε το Υπ. Παιδείας στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, και
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λειτουργούσαν ως η γέφυρα που συνδέει την παιδαγωγική θεωρία µε την οποία
έρχονται σε επαφή οι φοιτητές/τριες στα µαθήµατα, µε την εκπαιδευτική πράξη στην
οποία καλούνται να την εφαρµόσουν.
Στη συγκεκριµένη ανακοίνωση θα παρουσιαστεί ένα τέτοιο παράδειγµα, όταν
φοιτήτριες κλήθηκαν να διδάξουν την ενότητα του διδακτικού εγχειριδίου της Στ΄ τάξης
µε τίτλο Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα. Θα παρουσιαστεί η αλληλεπίδραση της
αποσπασµένης εκπαιδευτικού και των φοιτητριών κατά τη διαδικασία προετοιµασίας
της διδασκαλίας και ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε ως προς το περιεχόµενο της
ενότητας. Πώς αυτή η αλληλεπίδραση οδήγησε στην αλλαγή της οπτικής από την πλευρά
των φοιτητριών, όταν προσεγγίζοντας κριτικά το περιεχόµενο, το διαµόρφωσαν έτσι
ώστε να περιλαµβάνονται και να φωτίζονται και πλευρές που το αναλυτικό πρόγραµµα
και κατ’ επέκταση οι συγγραφείς του διδακτικού εγχειριδίου αποσιώπησαν.

Λέξεις κλειδιά: πρακτική άσκηση, κριτικός στοχασµός, κριτική παιδαγωγική

Εισαγωγή
Η Πρακτική Άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για
την απόκτηση κάποιου είδους σχολικής εµπειρίας, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της αρχικής τους εκπαίδευσης και γι’ αυτό στα Προγράµµατα Σπουδών των
Παιδαγωγικών Τµηµάτων καταλαµβάνει έναν ιδιαίτερο χώρο και είναι υποχρεωτική,
αφού αποτελεί προαπαιτούµενο για την απόκτηση του πτυχίου τους. Μέσα από την
Πρακτική Άσκηση επιχειρείται η µεγαλύτερη δυνατή σύνδεση των φοιτητών/τριών µε
την εκπαιδευτική διαδικασία και η εξοικείωσή τους µε τους εκπαιδευτικούς θεσµούς
και τις διαδικασίες που θα κληθούν ως µέλλοντες εκπαιδευτικοί να αντιµετωπίσουν.
Παρά την υποχρεωτικότητα και την γενικότερη στόχευση της εξοικείωσης µε τη
σχολική πραγµατικότητα, που λίγο πολύ είναι κοινή σε όλα τα Παιδαγωγικά
Τµήµατα, κάθε Παιδαγωγικό Τµήµα µπορεί να προσδίδει και διαφορετικό
προσανατολισµό στο είδος, την οργάνωση και τον σκοπό της Πρακτικής Άσκησης,
ανάλογα τόσο µε τις αντικειµενικές δυνατότητες που έχει στην επάρκεια διδακτικού
προσωπικού, όσο (και σηµαντικότερο) και µε τη φιλοσοφία του Προγράµµατος
Σπουδών και την ιδιαίτερη επιστηµονική φυσιογνωµία του. Στην παρούσα
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ανακοίνωση, θα επικεντρώσουµε στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του
ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ, αφού γίνει µια παρουσίαση των κυριότερων µοντέλων πρακτικής
άσκησης που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία και η
επιστηµονική φυσιογνωµία του συγκεκριµένου τµήµατος και πώς από αυτή
προκύπτει και το µοντέλο του/της εκπαιδευτικού που επιδιώκεται µέσω της
πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών, καθώς επίσης και ο σηµαντικός ρόλος των
αποσπασµένων εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί
ένα διδακτικό παράδειγµα από την πρακτική άσκηση µιας οµάδας φοιτητριών που
δείχνει αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης, όπου επιδιώκεται να
µπολιαστούν οι µέλλοντες/ουσες εκπαιδευτικοί µε τις αρχές της Κριτικής
Παιδαγωγικής και να δουν τον ρόλο τους στη σχολική τάξη ως κριτικού στοχαστή
εκπαιδευτικού που διαρκώς θέτει ερωτήµατα τόσο για το ρόλο και το έργο του όσο
και για τον ρόλο της εκπαίδευσης αποκαλύπτοντας και αµφισβητώντας την
αναπαραγωγή της κυρίαρχης αντίληψης.
Μοντέλα Πρακτικής ΄Ασκησης
Τα µοντέλα που για χρόνια έχουν επικρατήσει στην εκπαίδευση των υποψήφιων
εκπαιδευτικών θα µπορούσαν να ενταχθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες και κάθε µια
απ’ αυτές φανερώνει και το είδος του/της εκπαιδευτικού στον/στην οποίο/α
αποσκοπεί. Το µοντέλο της µαθητείας υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική συγκρότηση
προκύπτει από την παρατήρηση έµπειρων εκπαιδευτικών στην πράξη, την ανάληψη
εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές και την αλληλεπίδραση µε άλλους
εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Η πρακτική άσκηση διεκδικεί µεγάλο µέρος της
προετοιµασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών και στηρίζεται σε παρατηρήσεις και
διδασκαλίες στο χώρο της εκπαίδευσης µε την καθοδήγηση έµπειρων εκπαιδευτικώνκαι πολύ λιγότερο στην παρακολούθηση ακαδηµαϊκών µαθηµάτων στο Πανεπιστήµιο
(Αυγητίδου, 2007). Μια τέτοια προσέγγιση στην προετοιµασία των υποψηφίων
εκπαιδευτικών υπονοεί ότι η γνώση που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός είναι
κυρίως διαδικαστική και πραγµατιστική, προκύπτει ως αποτέλεσµα κοινής λογικής
και συλλογικής εµπειρίας και αποκτάται διαισθητικά (Ματσαγγούρας, 1998: 385).
Όµως η εµπειρία που αποκτάται µέσα από την πράξη, χωρίς θεωρητική θεµελίωση σε
σχετικές

παιδαγωγικές

και

διδακτικές

θεωρίες

και

έρευνες,

οδηγεί

τους

εκπαιδευτικούς σε µίµηση συµπεριφορών και ενεργειών που βασίζονται στην
ανάµνηση δικών τους δασκάλων ή αποτελούν αυτοσχέδιες στρατηγικές επιβίωσης
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(Λιακοπούλου, 2012).
Το συµπεριφοριστικό µοντέλο δεξιοτήτων, που καθιστά αναγκαία την οριοθέτηση
µιας σειράς δεξιοτήτων και την αντίστοιχη εκµάθηση και εκγύµναση των υποψηφίων
εκπαιδευτικών σ’ αυτές, αφού λειτουργούν ως στρατηγικές για την αντιµετώπιση
καθηµερινών καταστάσεων κατά την εκπαιδευτική πράξη (Αυγητίδου, 1997: 102). Το
µοντέλο δεξιοτήτων έχει συνδεθεί µε τη «λογική των συνταγών» και της θεώρησης
του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς και της εκπαιδευτικής πράξης, ως στατικών και
τυποποιηµένων διαδικασιών (Παπαναούµ, 1994). Η διδασκαλία προσεγγίζεται ως
τεχνική διαχείρισης προβληµάτων και οι εκπαιδευτικοί ως τεχνικοί διεκπεραιωτές
ενός έτοιµου σώµατος ύλης (Νικολούδης, 2013). Ένας εκπαιδευτικός µε τέτοιου
είδους γνώσεις καλείται να εκπληρώσει ένα ρόλο τεχνοκράτη-εκτελεστικού φορέα
που κατέχει την «τεχνολογία της διδασκαλίας» και επικεντρώνεται σ’ αυτήν
(Ματσαγγούρας, 1998: 308). Η έµφαση στην τεχνική της διδασκαλίας και όχι στην
ανάλυση και ερµηνεία του παιδαγωγικού έργου, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κάθε
φορά

πολιτικά,

ιδεολογικά

και

θεωρητικά

πλαίσια,

συµβάλλει

στην

«προλεταριοποίηση» του εκπαιδευτικού, τον περιορισµό, δηλαδή, του εκπαιδευτικού
σε απλό εφαρµοστή και διεκπεραιωτή εντολών που προέρχονται από ειδικούς και
γραφειοκράτες έξω από το χώρο του σχολείου (Giroux, 1988). Οι δύο παραπάνω
θεωρήσεις συνδέονται και µε την ύπαρξη ενός «κλειστού» αναλυτικού προγράµµατος
(Γρόλλιος,

1999) που

αναζητά εκπαιδευτικούς

εφαρµοστές

τυποποιηµένων

προγραµµάτων. Αυτό το µοντέλο εκπαιδευτικού προωθείται και στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, στα πλαίσια µιας κρατικής παιδαγωγικής (Γρόλλιος, 2012),
αφού οι σκοποί οι επιδιώξεις και οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι
προκαθορισµένοι από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα εγχειρίδια που τα υλοποιούν
και η υπευθυνότητα του/της εκπαιδευτικού περιορίζεται στην κατά γράµµα εκτέλεσή
τους.
Τα τελευταία χρόνια, στη διεθνή συζήτηση, οι επιδιώξεις της αρχικής εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών έχουν αλλάξει. Το µοντέλο του στοχαζόµενου επαγγελµατία
εκπαιδευτικού φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Η απόκτηση ερευνητικών, στοχαστικών
και συνεργατικών ικανοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτικών αποτελεί ζητούµενο
και επιδίωξη των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών (Zeichner, 2005,

, 2007).

Σύµφωνα µ’ αυτό το µοντέλο, στόχος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι όχι
µόνο να τους εξοπλίσει µε την αναγκαία θεωρητική υποδοµή για να κατανοούν και να
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αναλύουν τα δεδοµένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και να τους εµπλέξει σε
επαγγελµατικές δραστηριότητες που τους βοηθούν να αναπτύξουν την στοχαστική
τους κρίση, τις διερευνητικές τους δεξιότητες, την ικανότητα να διαλέγονται, να
συνθέτουν, να συνεργάζονται και να συµµετέχουν σε συλλογικές δράσεις. Ως στόχος
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σήµερα θεωρείται η δηµιουργία στοχαζόµενων
επαγγελµατιών, οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική συνθήκη µε
στόχο την ισότιµη ανάπτυξη όλων των µαθητών (Schnellert κ.ά., 2008).
Σηµαντικό όµως είναι να ορίσουµε τι θεωρείται ως στοχασµός. Ο στοχασµός ως
διερευνητική και αυτο-διερευνητική διαδικασία αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή
θέµατα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο διεθνή χώρο (Copeland et al. 1993:
347). Έχει τις ρίζες της στο κίνηµα της

«προοδευτικής εκπαίδευσης» και πιο

συγκεκριµένα στις ιδέες του Dewey σύµφωνα µε τον οποίο η στοχαστική δράση
προκύπτει από «την ενεργό, συνεχή και εστιασµένη διερεύνηση κάθε πεποίθησης ή
µορφής γνώσης υπό το φως των αντιλήψεων που την υποστηρίζουν» (Dewey, 1933:
9) αντιτιθέµενη στην συνηθισµένη και αυτονόητη καθηµερινή πράξη, αυτή που
καλείται ρουτίνα, και βασίζεται σε στερεότυπα και ασυνείδητες εδραιωµένες
αντιλήψεις (Τσάφος, 2012). Βασιζόµενος στην άποψη ότι τα χαρακτηριστικά του
στοχαζόµενου εκπαιδευτικού είναι το ανοικτό πνεύµα, η υπευθυνότητα και ο
ενθουσιασµός, ο Dewey όρισε τη στοχαστική πράξη ως µια συνειδητή επαγγελµατική
πράξη, που σε αλληλεπίδραση µε τον στοχασµό οδηγεί σε αναµόρφωση της πράξης
(Τσάφος, 2012). Το περιεχόµενο της έννοιας του στοχασµού στην εκπαιδευτική
έρευνα µεταβάλλεται διαρκώς και οι µελετητές διαφοροποιούνται µε τον τρόπο που
οριοθετούν την αφετηρία, τα επίπεδα, το περιεχόµενο, τη διαδικασία, το χρόνο του
στοχασµού (Λιακοπούλου, 2013). Ο στοχασµός µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο
κατανόησης του ‘εαυτού’, αναγνώρισης των γνώσεων, των αξιών και των
αντιλήψεων που διαθέτει ο κάθε εκπαιδευτικός, καθώς και ένα µέσο ελέγχου και
προώθησης της προσωπικής ανάπτυξης (Λιακοπούλου, 2013). Οι Eryaman και
Riedler (2009: 212, όπως αναφέρονται στο Νικολούδης, 2013) διακρίνουν τύπους
«στοχαστικής διδασκαλίας» που περιορίζονται στα ατοµικά νοητικά σχήµατα του
εκπαιδευτικού, µια πραγµατικότητα που στοιχειοθετείται από τις αστραπιαίες
αντιδράσεις του, τις µετα-γνωστικές επισκοπήσεις, τις διορθωτικές παρεµβάσεις και
τις τελικές εκτιµήσεις, ώστε να αναπαραχθεί ο µορφωτικός κύκλος της εκπαίδευσης.
Στο σύνολο αυτών των εκδοχών, η «στοχαστική διδασκαλία» προσεγγίζεται σαν
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κατηγορία ατοµικής δράσης, µία εσωτερική περιοχή της ικανότητας του
εκπαιδευτικού και όχι ως ένα κοινωνικό-πολιτικό πρόβληµα.
Υπάρχει όµως και η προοπτική του κριτικού στοχασµού, που προχωράει πέρα από
την ανάλυση τεχνικών θεµάτων της διδασκαλίας και επικεντρώνεται σε ερωτήµατα
αναφορικά µε την επίδραση των διδακτικών επιλογών στη διασφάλιση κοινωνικής
δικαιοσύνης και ισότητας. Σηµαντικά στη διεύρυνση αυτής της εναλλακτικής
προοπτικής συνέβαλε το έργο του Kenneth Zeichner, ο οποίος έθεσε ως βασικό άξονα
ενός προοπτικού κριτικού στοχασµού τη συσχέτιση της εκπαιδευτικής δράσης µε το
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο και τις ποικίλες παραµέτρους
που το συγκροτούν (Τσάφος, 2012). Η στοχαστική ανάλυση της εκπαιδευτικής
πράξης, επιτρέπει να συσχετιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο µε τη θεωρητική
γνώση όσο και µε το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο (Smith &
Lovat, 2003·Zeichner & Liston, 1987). Η κοινωνικοπολιτισµική πλαισίωση βοηθά
τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν την πολιτική διάσταση τόσο της εκπαίδευσης
ως θεσµού όσο και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ανδρούσου &
Αυγητίδου, 2013). Παρ’ όλα αυτά όµως, εκείνο που επιχειρεί η παιδαγωγική
παράδοση του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης, πάνω στην οποία εδράζεται
το µοντέλο του στοχαζόµενου επαγγελµατία εκπαιδευτικού, είναι ένα είδος
συγκερασµού της πραγµατιστικής γνώσης µε την ιδέα της δηµοκρατίας, θεωρώντας
την εκπαίδευση στο αστικό σχολείο ως µέσο επίτευξης ενός µοντέλου κοινωνικής
ισότητας, κι όχι πεδίο αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων (Νικολούδης, 2013,
Γρόλλιος 2011). Στην ουσία δηλαδή η «προοδευτική» διδακτική πρόταση αδυνατεί να
καταστήσει σαφείς τους τρόπους µε τους οποίους η εξουσία διαπλέκεται µε την
κουλτούρα και τη µάθηση (McLaren, 2006: 41).
Θεωρώντας σηµαντική την καλλιέργεια της έννοιας του κριτικού στοχασµού στην
εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, σε µια προσπάθεια να τη συνδέσουµε µε
το κίνηµα της κριτικής παιδαγωγικής επιχειρούµε να την ορίσουµε ως την ικανότητα
των υποψηφίων εκπαιδευτικών να σκεφτούν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο
και το πλαίσιο στο οποίο αυτό συµβαίνει, σε µία προσπάθεια αναγνώρισης,
επανεξέτασης και κριτικής των αντιλήψεων και των πρακτικών, τόσο των δικών τους
µε στόχο την αλλαγή τους όσο και των πρακτικών και αντιλήψεων που οι επίσηµοι
θεσµοί και τα επίσηµα κείµενα (αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά εγχειρίδια, κτλ.)
προωθούν. Κι όλα αυτά µε στόχο να φωτίσουν κι άλλες πλευρές και οπτικές της
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πραγµατικότητας αποφεύγοντας την αναπαραγωγή και παρουσίαση της κυρίαρχης
οπτικής ως της µοναδικής. Έτσι οι εκπαιδευτικοί, εργαζόµενοι ως διανοούµενοι της
κοινωνικής αλλαγής, θα µπορούν να διαπαιδαγωγήσουν σκεπτόµενους και ενεργούς
πολίτες (Giroux, 1988).
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ
Ο χαρακτήρας του στοχασµού που θα δοθεί στην πρακτική άσκηση των
φοιτητών/τριών έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό και µε τον προσανατολισµό του και
την επιστηµονική φυσιογνωµία του Παιδαγωγικού τµήµατος. Η παρούσα ανακοίνωση
αφορά στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ και θα εστιάσει
στη φιλοσοφία και την επιστηµονική φυσιογνωµία του συγκεκριµένου τµήµατος,
όπως αυτή παρουσιάζεται στο εισαγωγικό σηµείωµα του προγράµµατος Σπουδών και
πώς αυτές οι φιλοσοφικές και επιστηµονικές αρχές του διαχέονται και προσδίδουν
ιδιαίτερο χαρακτήρα και στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του.
Στο εισαγωγικό κείµενο του προγράµµατος σπουδών, που ορίζει και το στίγµα του,
αναφέρει:
Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαµόρφωση
δασκάλων/σσών µε δηµοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική
και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων. Επιδιώκει τη διαµόρφωση
δασκάλων/ισσών που αντιµετωπίζουν µε θετικό πνεύµα τον µετασχηµατισµό της
εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις
αρχές της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. ∆ασκάλων/σσών
που σέβονται τον πλουραλισµό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην
εκπαίδευση. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και µπορούν να
χρησιµοποιούν

στην

καθηµερινή

τους

εργασία

τις

παιδαγωγικές,

ψυχολογικές,

κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη
διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχόµενο
και στις µεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειµένου. ∆ασκάλων/σσών οι οποίοι/ες
έχουν µια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την έννοια του σεβασµού και της
κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισµών, καθώς και µε την έννοια της
διαρκούς ενεργητικής παρέµβασης στα κοινά.

Το µοντέλο του/της εκπαιδευτικού που αναδύεται µέσα από το παραπάνω κείµενο,
που παρουσιάζει τον προσανατολισµό, τη φιλοσοφία και τις επιστηµονικές επιδιώξεις
του συγκεκριµένου τµήµατος, θα λέγαµε ότι είναι κοντά στο µοντέλο του κριτικά
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στοχαζόµενου εκπαιδευτικού και µάλιστα µε τον τρόπο που τον ορίζει ο Giroux
(1988) του εκπαιδευτικού ως διανοούµενου της κοινωνικής αλλαγής.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Πρόγραµµα Σπουδών, η πρακτική άσκηση είναι
υποχρεωτική και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και γι’ αυτό το λόγο καλύπτει σχεδόν
αποκλειστικά ένα εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών. Στη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης, οι φοιτητές/τριες, προετοιµάζονται για διδασκαλίες, παρακολουθούν
διδασκαλίες και διδάσκουν σε ∆ηµοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να
σηµειώσουµε ότι πριν απ’ το εξάµηνο της πρακτικής άσκησης έχουν προηγηθεί τόσο
παρακολουθήσεις όσο και διδασκαλίες των φοιτητών/τριών και σε επιµέρους
µαθήµατα. Επίσης από το 2009 και µετά στο Γ΄|1| ή ∆΄ εξάµηνο έχει καθιερωθεί
πρακτική άσκηση ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες να εξοικειώνονται, µέσω
παρακολούθησης διδασκαλιών και εκπόνησης σχετικών εργασιών, µε τη διδακτική
πράξη σε πρώτη φάση.
Η σύνδεση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της πρακτικής άσκησης µε
τα υποχρεωτικά µαθήµατα που προαναφέρθηκαν και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της
απορρέουν από τη βασική θέση του Τµήµατος για την αναγκαιότητα της γόνιµης
σύνδεσης µεταξύ θεωρίας και πράξης. Στην πρώτη φάση (Γ ή ∆ εξάµηνο) οι φοιτητές
και φοιτήτριες εξοικειώνονται µε τη λειτουργία των σχολείων ενώ, παράλληλα,
διδάσκονται βασικές θεωρίες µάθησης και εφαρµογές τους στη διδασκαλία, Αυτό έχει
ως σκοπό οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν εκείνες τις γνώσεις που
χρειάζονται, προκειµένου να κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου και τους
διάφορους παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν το σχεδιασµό και συµβάλλουν στη
διεξαγωγή της διδασκαλίας, ώστε να παίρνουν συνειδητές παιδαγωγικές αποφάσεις
και να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά µέσα για το σχεδιασµό και την αξιολόγηση
της διδασκαλίας τους. Στη δεύτερη φάση (Ζ ή Η εξάµηνο), οι φοιτητές και φοιτήτριες
διδάσκονται τις θέσεις (ως προς τους σκοπούς, το περιεχόµενο, τις µεθόδους, τις
µορφές και τα µέσα διδασκαλίας) πέντε ρευµάτων παιδαγωγικής σκέψης και όψεις
του ζητήµατος της αξιολόγησης (θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγική λειτουργία,
κριτήρια, µορφές, τεχνικές, αποτελέσµατα), ενώ, παράλληλα, παρακολουθούν,
διδάσκουν σε σχολεία του νοµού Θεσσαλονίκης και εκπονούν σχετικές εργασίες.
Η πρακτική άσκηση

των φοιτητών/τριών σε

σχολεία του

πολεοδοµικού

συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης λαµβάνει χώρα σε τέσσερις φάσεις, µε την
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ταυτόχρονη παρακολούθηση του µαθήµατος «Προετοιµασία, ∆ιεξαγωγή και
Αξιολόγηση ∆ιδασκαλίας Ι & ΙΙ» για τρία τρίωρα την εβδοµάδα. Την πρώτη
εβδοµάδα οι φοιτητές/τριες χωρισµένοι/ες σε οµάδες των πέντε ατόµων
παρακολουθούν τη διδασκαλία σε συγκεκριµένες τάξεις συγκεκριµένων σχολείων, µε
τα οποία από πριν έχει γίνει συνεννόηση. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
κρατούν σηµειώσεις στα πλαίσια µιας ηµιδοµηµένης µη συµµετοχικής παρατήρησης.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας αφιερώνεται ένα διδακτικό τρίωρο όπου γίνεται
αναλυτική συζήτηση γύρω από την παρατήρηση και όπου οι φοιτητές/τριες έχουν τη
δυνατότητα να συνδέσουν τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης παρατήρησης τόσο
µε αυτά των υπολοίπων τάξεων όσο και, το πιο σηµαντικό, µε την παιδαγωγική
θεωρία. Το ίδιο συµβαίνει στο τέλος κάθε φάσης της πρακτικής, εκπαιδεύοντας έτσι
τους/τις φοιτητές/τριες σε αναστοχαστικές πρακτικές, αφού εκ των πραγµάτων
καλούνται να αποτιµήσουν τις διδακτικές πρακτικές που ανέπτυξαν και να τις
συνδέσουν µε συγκεκριµένες κάθε φορά παιδαγωγικές θεωρίες. Στη δεύτερη φάση
καλούνται να διδάξουν οι ίδιοι/ες για τέσσερις µέρες στην τάξη που πριν
παρατήρησαν, µε βάση το τεχνοκρατικό µοντέλο που είναι και το κυρίαρχο στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Καλούνται δηλαδή να διδάξουν µια ενότητα από τα
υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια, σε όλα τα µαθήµατα και να επιτύχουν τους στόχους
που η συγκεκριµένη ενότητα θέτει. Ταυτόχρονα το απόγευµα στο τµήµα διδάσκονται
την αντίστοιχη εκπαιδευτική θεωρία. Στο τέλος της εβδοµάδας ακολουθεί πάλι ένα
τρίωρο αναλυτικής συζήτησης στην πανεπιστηµιακή αίθουσα διδασκαλίας µε τον
διδάσκοντα, έτσι όπως περιγράφηκε παραπάνω, µε στόχο να συνδέσουν τη δική τους
πρακτική πλέον µε την εκπαιδευτική θεωρία, αλλά και να προσεγγίσουν κριτικά και
µέσα από τη µικρή εµπειρία τους την εν λόγω θεωρία.
Στην τρίτη φάση καλούνται πάλι να διδάξουν αλλά αυτή τη φορά µε
οµαδοσυνεργατική µορφή διδασκαλίας και δυνατότητα αλλαγής περιεχοµένου της
ενότητας. Κρατώντας δηλαδή τη θεµατική της ενότητας θα πρέπει οι ίδιοι/ες να
διαµορφώσουν τη διδασκαλία τους µε περιεχόµενα που κρίνουν κατάλληλα και να
θέσουν στόχους που να συνάδουν τόσο µε τη µορφή της διδασκαλίας που καλούνται
να εφαρµόσουν, όσο και µε τα περιεχόµενα που επιλέγουν. Ταυτόχρονα στην
πανεπιστηµιακή αίθουσα τα απογεύµατα διδάσκονται την θεωρία της προοδευτικής
εκπαίδευσης του John Dewey και των επιγόνων του. Στο τέλος της εβδοµάδας
ακολουθεί η καθιερωµένη αναλυτική συζήτηση και η σύνδεση της πρακτικής τους µε
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τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική θεωρία. Τέλος, στην τέταρτη φάση καλούνται να
φέρουν σε πέρας ένα project διάρκειας περίπου 25-28 ωρών, το θέµα του οποίου
προκύπτει µετά από διερευνητική συζήτηση µε τους/τις µαθητές/τριες της τάξης τους
και ανίχνευση µέσα από τη συζήτηση των ενδιαφερόντων τους. Ακολουθεί στο τέλος
της εβδοµάδας η αναλυτική συζήτηση και η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Μετά το
πέρας της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές/τριες καλούνται να εκπονήσουν
ατοµική επιστηµονική εργασία όπου θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους συνδέοντάς την και µε τις αντίστοιχες επιστηµονικές
θεωρίες.
Ο ρόλος των αποσπασµένων εκπαιδευτικών
Στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης όπως περιγράφηκε παραπάνω, καίριος
κρίνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από τη δηµόσια εκπαίδευση να
παίξουν το ρόλο των αρωγών των φοιτητών/τριών στη διαδικασία της πρακτικής τους
άσκησης. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία το υπουργείο καλεί να κάνουν αίτηση
όσοι/ες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε συγκεκριµένο Παιδαγωγικό
τµήµα. Ο κατάλογος όσων κατέθεσαν αίτηση κοινοποιείται από την οικεία ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης στο ∆.Σ. του Παιδαγωγικού τµήµατος κι αυτό µε τη σειρά του επιλέγει
από τον κατάλογο τους/τις εκπαιδευτικούς που θεωρεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
και µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου τµήµατος. Η
απόσπαση είναι ετήσια µε δυνατότητα ανανέωσης. Όλα αυτά βέβαια ίσχυαν και
εφαρµόζονταν µέχρι τη σχολική χρονιά 2012- 2013. Από τη σχολική χρονιά 20132014 το υπουργείο αυθαίρετα και χωρίς να δώσει καµιά δηµόσια εξήγηση αποφάσισε
να µην αποσπάσει εκπαιδευτικούς για τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών/τριών
στα Παιδαγωγικά τµήµατα ή να αποσπάσει σε κάποια µόνο και σε άλλα όχι,
υποβαθµίζοντας έτσι την πρακτική άσκηση και υποβιβάζοντάς την σε µια
διεκπεραιωτική διαδικασία, αφού εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο ο διδάσκων του
συγκεκριµένου µαθήµατος να µπορεί να διδάσκει τις παιδαγωγικές θεωρίες τρία
τρίωρα την εβδοµάδα και να προετοιµάζει ταυτόχρονα 40-50 οµάδες φοιτητών/τριών
για κάθε διδασκαλία.
Ο ρόλος των αποσπασµένων εκπαιδευτικών είναι κοµβικός στην διεξαγωγή της
πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Λειτουργούν ως η γέφυρα που ενώνει την
εκπαιδευτική θεωρία µε την εκπαιδευτική πράξη. Σ’ ένα πρώτο διεκπεραιωτικό
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στάδιο αυτοί/ες αναλαµβάνουν, αφού ζητήσουν από

τους/τις φοιτητές/τριες να

χωριστούν σε οµάδες των πέντε ατόµων, να κατατάξουν αυτές τις οµάδες στα
συνεργαζόµενα σχολεία. Σε κάθε σχολείο αντιστοιχούν περίπου 6-7 οµάδες και
ένας/µια αποσπασµένος/η εκπαιδευτικός |2|. Στη συνέχεια αναλαµβάνουν την επαφή
µε τα σχολεία της πρακτικής άσκησης και τη συνεννόηση µε τους/τις εκπαιδευτικούς
των σχολείων για το χρόνο, τη µορφή και το σκοπό της πρακτικής άσκησης.
∆ιαµεσολαβούν µεταξύ εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών, έχοντας την εµπειρία των
εκπαιδευτικών διαδικασιών και µιλώντας τη «γλώσσα του σχολείου», ανοίγοντας έτσι
το δρόµο για την οµαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και την ένταξη των
φοιτητών/τριών στο χώρο του σχολείου. Είναι µαζί µε τις οµάδες των φοιτητών/τριών
στο σχολείο σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οργανώνοντας τις οµάδες
και φροντίζοντας να λειτουργούν όλα απρόσκοπτα για να µη διαταράσσεται η
σχολική ζωή από την πολυπληθή παρουσία τους.
Ο βασικός ρόλος τους όµως είναι η προετοιµασία της διεξαγωγής των διδασκαλιών
των φοιτητών/τριών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Για να υπάρχει
ουσιαστική συσχέτιση της θεωρίας µε την πράξη, παρακολουθούν και οι
αποσπασµένοι/ες εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία στην πανεπιστηµιακή αίθουσα για τρία
τρίωρα την εβδοµάδα. Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης είναι έτσι οργανωµένο
ώστε να µεσολαβούν από µια έως δυο εβδοµάδες (ανάλογα µε το διαθέσιµο
εκπαιδευτικό χρόνο) µεταξύ των διδασκαλιών για να προλαβαίνουν όλες οι οµάδες να
προετοιµάζονται ουσιαστικά. Η διαδικασία της προετοιµασίας είναι, κατ’ οµολογία
των ίδιων των φοιτητών/τριών, εξαιρετικά επίπονη και απαιτητική. Οι συναντήσεις µε
την κάθε οµάδα (πέντε ατόµων) είναι συνήθως από δυο έως τέσσερις σε κάθε φάση
της πρακτικής άσκησης, διάρκειας περίπου τριών ωρών η καθεµιά. Σ’ αυτές τις
συναντήσεις γίνεται ουσιαστική σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας µε την
εκπαιδευτική πράξη, αφού θα πρέπει αναλυτικά να παρουσιάσουν τι θα κάνουν κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας τους και να τεκµηριώσουν θεωρητικά (ανάλογα µε το
µοντέλο διδασκαλίας που πρέπει να εφαρµόσουν) τις επιλογές τους. Σηµαντικό
επίσης είναι να ανατρέξουν στις επιµέρους διδακτικές των µαθηµάτων που
διδάχτηκαν τα προηγούµενα χρόνια και να συνδέσουν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις
µε τη διδακτική πράξη, συνδέοντας παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές
προσεγγίσεις. Εδώ ο ρόλος των αποσπασµένων δεν είναι εξεταστικός αλλά
καθοδηγητικός, προσπαθώντας µέσα από ερωτήσεις, διάλογο και συγκεκριµένα
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διδακτικά παραδείγµατα να φωτίσουν «σκοτεινά σηµεία», αλλά και να µην
επιτρέψουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων και διδακτικών «συνταγών» που πολύ
εύκολα αναδύονται από την εµπειρία των φοιτητών/τριών ως µαθητές/τριες. Στην
αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών - φοιτητών/τριών πλανάται ένα διαρκές «γιατί;»
πράγµα που σιγά - σιγά τους οδηγεί στο να θέτουν κι από µόνοι/ες τους ερωτήµατα
στον εαυτό τους.
Αφού γίνει η προετοιµασία για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, επόµενο στάδιο είναι η
εφαρµογή στην πράξη. Και σ’ αυτή τη φάση ο/η αποσπασµένος/η εκπαιδευτικός είναι
στο σχολείο και παρακολουθεί µέρος των διδασκαλιών των φοιτητών/τριών. Εδώ
είναι ένα κρίσιµο σηµείο, γιατί ήδη από πριν θα πρέπει να έχει δοµηθεί µια τέτοια
σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών που να µην αισθάνονται
ελεγχόµενοι/ες και άρα να νιώθουν απειλούµενοι/ες στη συγκεκριµένη φάση. Από
πριν έχει καταστεί σαφές ότι δεν αξιολογείται η διδασκαλία τους αυτή καθαυτή και τα
αποτελέσµατά της και ούτε ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να αξιολογούν. Η
αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά δύσκολα καταφέρνουν να µην αγχωθούν, αλλά
τελικά οι περισσότεροι/ες καταφέρνουν να το ξεπεράσουν και να λειτουργούν στην
τάξη µε σχετική άνεση. Η παρακολούθηση των διδασκαλιών δίνει αφορµές για
ανατροφοδότηση µε τις οµάδες και την ανάπτυξη αναστοχαστικών διαδικασιών.
Στο τέλος της κάθε φάσης της πρακτικής άσκησης γίνεται µια συνάντηση όλων των
οµάδων του σχολείου µε τον/την αποσπασµένο/η, και είναι σηµαντικό ότι εκεί
υπάρχει αλληλεπίδραση φοιτητών/τριών που δίδαξαν σε διαφορετικές τάξεις,
αποκτώντας έτσι µια συνολικότερη εικόνα της εκπαιδευτικής πράξης σε όλες τις
τάξεις, µέσω της βιωµένης εµπειρίας των συµφοιτητών/τριών τους. Επίσης είναι
σηµαντικό για την βαθύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής θεωρίας να δουν ότι οι
επισηµάνσεις και οι προβληµατισµοί είναι κοινοί για όλες τις τάξεις.
Αλλάζοντας το περιεχόµενο µιας διδακτικής ενότητας
Όπως προαναφέρθηκε κάθε φάση της πρακτικής άσκησης συµβαδίζει και µε την
αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία που διδάσκεται παράλληλα στην πανεπιστηµιακή
αίθουσα. Το διδακτικό παράδειγµα που θα παρουσιάσουµε στην παρούσα
ανακοίνωση αφορά τη δεύτερη φάση της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές/τριες
έχοντας πλέον εξοικειωθεί µε τη σχολική τάξη και τα επίσηµα εκπαιδευτικά κείµενα
και περιεχόµενα (αναλυτικά προγράµµατα και σχολικά εγχειρίδια), καθώς και µε το
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τεχνοκρατικό διδακτικό µοντέλο που εφαρµόζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα, καλούνται να προετοιµάσουν µια εβδοµάδα διδασκαλιών αλλάζοντας τη
µορφή και το περιεχόµενο διδασκαλίας. Η µορφή που κυριαρχεί στις τάξεις συνήθως
είναι η δασκαλοκεντρική ή µια µικτή κατάσταση όπου κατά περίπτωση οι
µαθητές/τριες καλούνται σε κάποιες επιµέρους δραστηριότητες να λειτουργήσουν και
οµαδοσυνεργατικά. Η µορφή τώρα θα πρέπει να είναι οµαδοσυνεργατική και
καλούνται ταυτόχρονα να αλλάξουν και τα περιεχόµενα για να συνάδουν µε τη
µορφή, αλλά και, το σηµαντικότερο, για να µπουν στη διαδικασία να κρίνουν και την
«επίσηµη γνώση» (Apple, 2008).
Άλλωστε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν τα
κυριότερα µέσα µε τα οποία τα Αναλυτικά Προγράµµατα µεταφράζονται σε εκπαιδευτική
πράξη, αφού αυτά επιλέγουν και δοµούν κατάλληλα την ύλη της διδασκαλίας, έτσι ώστε να
αποτελούν την ορατή πλευρά του αθέατου αναλυτικού προγράµµατος µέσα στη σχολική τάξη

(Καψάλης, Α. Χαραλάµπους, ∆. 1995:153).
Χαρακτηριστική για το ρόλο που παίζουν τα διδακτικά εγχειρίδια στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι η αναφορά του υπεύθυνου των αναλυτικών προγραµµάτων του
γλωσσικού µαθήµατος και των αντίστοιχων γλωσσικών εγχειριδίων Χ. Παπαρίζου,
όταν απευθυνόµενος στους σχολικούς συµβούλους σε επιµορφωτική συνάντηση για
τα νέα σχολικά εγχειρίδια αναφέρει: «τα βιβλία είναι κατασκευασµένα µε τρόπο που
ο κάθε δάσκαλος να µπορεί να τα χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά, χωρίς να είναι
απαραίτητη κάποια θεωρητική κατάρτιση, πράγµα που ως ένα βαθµό απαιτείται από
το Σχολικό σύµβουλο» (Παπαρίζος, 2005:35).
Σε αντίθεση µε ότι προτείνεται παραπάνω από τον δηµιουργό των αναλυτικών
προγραµµάτων της γλώσσας, εκείνο που καλλιεργείται στην πρακτική άσκηση είναι
ότι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να µπαίνουν στη διαδικασία να προβληµατίζονται
σχετικά µε τον καθορισµό της σχολικής γνώσης και να θέτουν υπό αµφισβήτηση την
αντικειµενικότητά της, όχι µόνο ως προς το περιεχόµενο, αλλά και ως προς το αξιακό
της φορτίο (Τσιάµη, 2013).
Η ενότητα που καλούνταν οι φοιτήτριες να διδάξουν, αλλάζοντας το περιεχόµενο της
και τη µορφή διδασκαλίας, είχε τον τίτλο «Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα». Τα
κείµενα του βιβλίου ήταν το ποίηµα του Ναζίµ Χικµέτ «Χτίστες» ως εισαγωγικό στην
ενότητα κείµενο, στη συνέχεια δυο συνεντεύξεις (όχι αυθεντικές αλλά για τις ανάγκες

814

της ενότητας. Αναφέρει στο τέλος ότι τις πήρε κάποιο από τα µέλη της συγγραφικής
οµάδας). Στην πρώτη συνέντευξη ο κυρ-Μανόλης από την Αντίπαρο µιλάει για τις
ασχολίες των κατοίκων τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 και τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούσαν τότε. Γίνονται κάποιες νύξεις για εργασιακή
εκµετάλλευση και κοινωνικές διαφοροποιήσεις εκείνης της εποχής στο νησί µεταξύ
αυτών που είχαν δικά τους κτήµατα και εκείνων που δούλευαν ως εργάτες γης σ’
αυτά τα κτήµατα, χωρίς όµως να επεκτείνεται παραπέρα και σε κάθε περίπτωση αυτές
τοποθετούνται στο µακρινό παρελθόν. Στη δεύτερη συνέντευξη ένας δεκαοχτάχρονος
από το ίδιο νησί περιγράφει τις δυσκολίες του να ζεις σε µικρό νησί και τις δύσκολες
συνθήκες κάτω από τις οποίες πάνε καθηµερινά στο σχολείο (Λύκειο) που δεν
υπάρχει στο νησί. Μιλά επίσης για τα όνειρά του, τα οποία δεν περιλαµβάνουν
πανεπιστηµιακές σπουδές, όπως ξεκαθαρίζει στο τέλος, ενώ δηλώνει ότι θα ήθελε να
γίνει λιµενικός και να µείνει στο νησί του. Το συµπέρασµα που αβίαστα βγαίνει από
τις δυο συνεντεύξεις είναι ότι οι συνθήκες ζωής µε τα χρόνια βελτιώθηκαν αλλά παρ’
όλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες πάλι, άλλου είδους όµως, που έχουν να κάνουν
περισσότερο µε το ιδιαίτερο του τόπου, µικρό νησί, και τις δυσκολίες στην
πρόσβαση. Στην επόµενη υποενότητα το κείµενο έχει τον τίτλο «Επιστήµη µε άρωµα
γυναίκας» όπου παρουσιάζει δυο γυναίκες επιστήµονες µια Γαλλίδα και µια Τυνήσια
να µιλάνε για τις δυσκολίες που συνάντησαν εξαιτίας του φύλου τους στην εξέλιξή
τους. Εδώ βλέπουµε να παρουσιάζει τη Γαλλίδα επιστήµονα χωρίς να αντιµετωπίζει
καµιά δυσκολία σε αντίθεση µε την Τυνήσια που παρουσιάζει τις δυσκολίες των
γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν µε την επιστήµη στη χώρα της αλλά και σε
άλλες χώρες του «τρίτου» κόσµου και τον πρωτοπόρο ρόλο που καλούνται να
παίξουν. Το κείµενο είναι αυθεντικό από το περιοδικό «Κ» της εφηµερίδας
Καθηµερινή, αλλά διασκευασµένο από τη συγγραφική οµάδα. Συνεχίζει στην ίδια
ενότητα µε ένα απόσπασµα από τη Φρουτοπία όταν ο διευθυντής της εφηµερίδας
«Τρέχα γύρευε» στέλνει «διακοπές» τον Πίκο Απίκο στη Φρουτοπία να εξετάσει τι
έκαναν τα φρούτα στους µανάβηδες. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι ο διευθυντής
προσπαθεί να γλιτώσει τα έξοδα της αποστολής του δηµοσιογράφου. Η ενότητα
κλείνει µε ένα άρθρο περιοδικού (πάλι διασκευασµένο) µε τίτλο «Επαγγέλµατα µε
προοπτική» όπου παρουσιάζει τα επαγγέλµατα: υπεύθυνος ξενοδοχειακής διοίκησης
και τροφοδοσίας, τεχνικός Η/Υ, ηχολήπτης και γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης
εντύπου. Επίσης στο Τ.Ε. παρουσιάζονται έµµεσα, µέσα από γραµµατικοσυντακτικές
δραστηριότητες τα επαγγέλµατα του διακοσµητή, της τηλεφωνήτριας, της
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φαρµακοποιού. Εκεί επίσης υπάρχει ως δραστηριότητα λεξιλογίου (παράγωγες λέξεις
της λέξης έργο) ένα κείµενο που αναφέρεται σε γενική απεργία. Στις διδακτικές
οδηγίες στο βιβλίο του δασκάλου οι κύριοι στόχοι που αναφέρονται είναι
γραµµατικοσυντακτικοί χωρίς να γίνεται καµιά αναφορά στο περιεχόµενο των
κειµένων. Αν δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός ακολουθήσει κατά γράµµα τις οδηγίες, τα
κείµενα θα τα χρησιµοποιήσει ως αφορµή για να εξετάσει γραµµατικοσυντακτικά
φαινόµενα και διαφορετικά κειµενικά είδη, µ’ έναν στατικό φορµαλιστικό τρόπο,
µένοντας στο επίπεδο του αναγνωριστικού γραµµατισµού (Hasan, 2006). Κρίνοντας
το περιεχόµενο της ενότητας και ξεκινώντας από τον τίτλο της παρατηρούµε ότι
επιλέγει την αναφορά στην έννοια επάγγελµα ως ατοµικό µέσο βιοπορισµού αντί της
έννοιας της εργασίας ως παράγοντα της συλλογικής παραγωγικής διαδικασίας.
Αναµενόµενη συνέπεια η αντικατάσταση όλης της κοινωνικής σύγκρουσης γύρω από
την εργασία από µια µικροαστική ηθική περί «επαγγελµατικής συνέπειας» πράγµα
που θα µπορούσαµε να πούµε ότι αντανακλά και την κυρίαρχη αντίληψη στην
ελληνική κοινωνία προ κρίσης, µε εξαίρεση το ποίηµα «Χτίστες» του Ναζίµ Χικµέτ,
που κατά την άποψή µας αντιστοιχεί µ’ αυτό που

ο Apple (2008:162-163)

υποστηρίζει για τα σχολικά εγχειρίδια, στα οποία αναφέρονται και προοδευτικά
στοιχεία τα οποία όµως δεν αναπτύσσονται σε βάθος µε αποτέλεσµα η κυριαρχία να
διατηρείται µέσω του συµβιβασµού και της διαδικασίας της «αναφοράς», µε
περιορισµένα και αποµονωµένα στοιχεία της ιστορίας και της κουλτούρας των
λιγότερο ισχυρών οµάδων. Οι αναφορές στο σήµερα αφορούν επαγγέλµατα του
τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) και ιδιαίτερα στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, πράγµα
που συναντούµε και σε διδακτικά εγχειρίδια άλλων τάξεων (Αϊδίνης & Γρόλλιος,
2007-2008).
Στην προετοιµασία της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τέθηκε εξ’ αρχής στις φοιτήτριες
το πλαίσιο πάνω στο οποίο έπρεπε να εργαστούν. Το θέµα προσφερόταν να
συνδυαστεί και µε την επέτειο της Πρωτοµαγιάς που συνέπιπτε µε την εβδοµάδα της
διδασκαλίας. Το πρώτο που έπρεπε να γίνει ήταν να µελετήσουν την ενότητα έτσι
όπως την παρουσίαζε το διδακτικό βιβλίο για να προσδιορίσουν τον ιδεολογικό
προσανατολισµό της. ∆εν ήταν εύκολη διαδικασία και χρειάστηκε αρκετός χρόνος και
συναντήσεις για να µπορέσουν όλες στην οµάδα να κατανοήσουν και να
προσδιορίσουν την εικόνα που δίνεται για την εργασία µέσα από τα κείµενα της
ενότητας. Είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε ότι µέχρι το τέλος δεν ήταν ίδιος ο
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βαθµός κατανόησης απ’ όλες τις φοιτήτριες, πράγµα που βγήκε και κατά την πορεία
των διδασκαλιών τους, αφού δεν είχαν τη δυνατότητα της εµβάθυνσης και της
επέκτασης των θεµάτων που επέλεξαν να διαπραγµατευτούν µε τα παιδιά.
Ο σχεδιασµός στον οποίο τελικά κατέληξε η οµάδα των φοιτητριών δεν περιείχε
κανένα από τα κείµενα του βιβλίου, και οι στόχοι τους αποφασίστηκε να µην είναι
µόνο λεξικογραµµατικοί. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η παρέµβαση έλαβε χώρα
το 2012, τρία χρόνια πλέον από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης και η κοινωνία
βίωνε ήδη έντονα τις συνέπειες της. Αυτές οι συνέπειες (ανεργία, φτώχεια και µια
νέου τύπου µετανάστευση των γηγενών προς τη Γερµανία κυρίως) µεταφέρονταν και
µέσα στη σχολική τάξη από τα προσωπικά βιώµατα των µαθητών/τριών. Το υπ’
αριθµόν ένα πρόβληµα που προέκυπτε από τα σχόλιά τους µε κάθε αφορµή ήταν η
ανεργία οικείων προσώπων τους, καθώς και η οικονοµική στενότητα. Έπρεπε λοιπόν
να το λάβουν υπόψη αυτό και να προσπαθήσουν µέσα από τις διδακτικές τους
επιλογές να δώσουν στα παιδιά µια πιο συνολική εικόνα για την οικονοµική κρίση
που θα συµπεριλαµβάνει και τα προσωπικά τους βιώµατα, αλλά θα τα εντάσσει σ’
ένα γενικότερο πλαίσιο. Επίσης ήταν σηµαντικό τόσο για τις φοιτήτριες όσο και για
τους µαθητές/τριες να δώσουν και µια ιστορική διάσταση σ’ όλο αυτό που βίωναν για
να καταλάβουν ότι δεν αφορούσε µόνο την Ελλάδα, που διεθνώς τότε
παρουσιάζονταν από τον κυρίαρχο διεθνή τύπο µε τα µελανότερα χρώµατα,
αποκρύπτοντας ότι αιτία είναι η παγκόσµια καπιταλιστική κρίση και η Ελλάδα η
χώρα που επιλέχθηκε ως το εξιλαστήριο θύµα της και ταυτόχρονα το πειραµατόζωο
των ακραίων νεοφιλελεύθερων επιλογών στο εργαστήρι των ενδοκαπιταλιστικών
ανταγωνισµών. Η διαδικασία της προετοιµασίας της διδασκαλίας εποµένως είχε διττό
στόχο. Τη συνειδητοποίηση των φοιτητριών και την κατανόηση της γενικότερης
κατάστασης από τις ίδιες για να µπορέσουν στη συνέχεια να διδάξουν και µε τον
αντίστοιχο τρόπο. Προτάθηκε µια πληθώρα κειµένων µέσα από τα οποία θα επέλεγαν
τα κατάλληλα για τις διδασκαλίες τους. Είχαν στη διάθεσή τους γύρω στα τέσσερα
διδακτικά δίωρα για να επεξεργαστούν το θέµα. Επιλέχθηκαν κείµενα |3| που
µιλούσαν για την κρίση του 1930 στην Αµερική και τους αγώνες των εργαζοµένων
εκεί, και συγκεκριµένα Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική, ταυτόχρονα µε κείµενα
του σήµερα για να συγκρίνουν τα παιδιά και να κατανοήσουν την οµοιότητα των
καταστάσεων, συνδέοντας τα και µε την Πρωτοµαγιά και τους αγώνες των
εργαζοµένων τότε και τώρα. Ο σχεδιασµός περιλάµβανε επεξεργασία και σχολιασµό
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κειµένων, παιχνίδια ρόλων από τους µαθητές/τριες, δηµιουργία αφισών που να
καλούσαν στον εορτασµό της εργατικής πρωτοµαγιάς. Επίσης, αφού το βιβλίο έθιγε
και το γυναικείο ζήτηµα, παρουσιάζοντας τη θέση της γυναίκας ισότιµη στην Ευρώπη
και µόνο σε χώρες του τρίτου κόσµου να έχουν ακόµα προβλήµατα, επιλέχθηκαν
κείµενα που παρουσίαζαν τη θέση και τα δικαιώµατα των γυναικών στην Ελλάδα τον
τελευταίο αιώνα και τους αγώνες για τη διεκδίκησή τους. Εντυπωσιακή ήταν η
έκπληξη τόσο των φοιτητριών όσο και των µαθητών/τριών όταν διάβασαν πως οι
γυναίκες στην Ελλάδα απόκτησαν την αναγνώριση της ιδιότητας του πολίτη και το
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι µόλις το 1956. ∆όθηκαν επίσης διαγράµµατα
µε τα διαρκώς αυξανόµενα ποσοστά της ανεργίας το τελευταίο τρίµηνο του 2011,
όπου και η αύξησή της κάθε µήνα ήταν εντυπωσιακή καθώς και η διαπίστωση ότι η
ανεργία χτυπάει κυρίως τις γυναίκες και τους νέους. Για την κατασκευή αφίσας και
µικρών πανό οι φοιτήτριες έφεραν στην τάξη αφίσες που καλούσαν στην απεργιακή
συγκέντρωση της Πρωτοµαγιάς που χρησιµοποιήθηκαν και ως υλικό για τη βοήθεια
των παιδιών στην εργασία τους. Στόχος ήταν τα παιδιά να δηµιουργήσουν αφίσες για
να αποδώσουν επαρκώς το κλίµα της εποχής. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν στα παιδιά
εικόνες από διαδηλώσεις και πορείες τόσο από την Αµερική του 1930 όσο και από
απεργίες και διαµαρτυρίες από την Ελλάδα του 2012. Επίσης, δόθηκε το τραγούδι
“which side are you on?” καθώς και η µετάφρασή του στα ελληνικά που αποτέλεσε
τραγούδι ορόσηµο στους αγώνες του 1930.
Η ανταπόκριση των µαθητών/τριών στη διαφορετική προσέγγιση, στην αρχή
εκδηλώθηκε µε αµηχανία από τη µεριά τους. Ήταν φανερό ότι έβγαιναν από το
καθιερωµένο τους πλαίσιο τόσο ως προς τη µορφή διδασκαλίας όσο και ως προς το
είδος των προς επεξεργασία κειµένων. Ήταν ήδη Στ΄ τάξη και είχαν εθιστεί σ’ έναν
διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, αλλά και σ’ ένα περισσότερο αδιάφορο και
διεκπεραιωτικό τρόπο προσέγγισης των κειµένων. Σταδιακά όµως άρχισαν να
ανοίγονται και να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία εκφέροντας άποψη,
σχολιάζοντας και συνδέοντας τα δικά τους βιώµατα µε τα κείµενα που
επεξεργάζονταν. Το ίδιο ίσχυε και για τις φοιτήτριες. Η διαδικασία βοήθησε και τις
ίδιες να δουν διαφορετικά το ρόλο τους µέσα στην τάξη και να σπάσουν στερεότυπα
που είχαν µέχρι τότε στο µυαλό τους για το ρόλο του εκπαιδευτικού και από την
κυρίαρχη µυθολογία ότι οι χώροι της εκπαίδευσης πρέπει να είναι αµόλυντοι από την
πολιτική (Γρόλλιος, 2012), πράγµα που επί της ουσίας σηµαίνει την αναπαραγωγή της
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µιας και µοναδικής πολιτικής αντίληψης, της κυρίαρχης.

Συµπεράσµατα
Παρουσιάστηκε παραπάνω ένα διδακτικό παράδειγµα για το πώς µπορεί ο/η
εκπαιδευτικός αλλάζοντας το περιεχόµενο και τη µορφή της διδασκαλίας να δώσει
µια διαφορετική διάσταση στη γλωσσική διδασκαλία, δίνοντας τις αφορµές και τη
δυνατότητα να εκφραστούν τα βιώµατα των µαθητών/τριών αλλά και να
προχωρήσουν ένα βήµα παραπέρα, συνδέοντας το µερικό (βίωµα) µε το συνολικό
(κοινωνική κατάσταση) και εντάσσοντάς το εκεί να το αντιµετωπίσουν και µε µια
άλλη οπτική. Άλλωστε η στροφή προς την υποκειµενική εµπειρία, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει µια καθολική, κριτική διάσταση, καθώς η τοποθέτηση του
συγκεκριµένου στο γενικό του πλαίσιο είναι που επιτρέπει την κριτική θέαση της
πραγµατικότητας (Shor, 1992).
Ιδιαίτερα σήµερα που η ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση, µε όχηµα την οικονοµική
κρίση, σαρώνει όλες τις κατακτήσεις του εικοστού αιώνα. Η κρίση έχει αλλάξει το
τοπίο γύρω µας και αυτό έχει άµεσες συνέπειες στη ζωή όλων µας άρα και των
µαθητών/τριών. Η κριτική συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών, σε οποιαδήποτε
βαθµίδα, είναι αναγκαία για να φέρνουν µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τον
«πραγµατικό» κόσµο, να τον διερευνούν και να τον αναλύουν µαζί µε τους/τις
µαθητές/τριές τους. Είναι εποµένως σηµαντικό και οι µέλλοντες/ουσες εκπαιδευτικοί
να προσανατολίζονται και να εκπαιδεύονται σε πρακτικές διδασκαλίας που θα τους
βοηθάνε να πηγαίνουν πέρα από το ρόλο του διεκπεραιωτή που τους επιφυλάσσει η
επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική. Να ερευνούν, να στοχάζονται, να αναλύουν να
κρίνουν και να αµφισβητούν ως µια µορφή αντίστασης, µπολιάζοντας µε το µικρόβιο
της αµφισβήτησης και τους/τις µαθητές/τριές τους.
Σηµειώσεις:
|1| Η αναφορά σε δυο εξάµηνα γίνεται γιατί, λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών/τριών του
τµήµατος και του µικρού αριθµού διδασκόντων καθώς και αποσπασµένων εκπαιδευτικών
(για όσο υπήρχαν), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χωρίζονται αλφαβητικά σε δυο οµάδες (Α-Κ
και Λ-Ω) και το µάθηµα προσφέρεται για την κάθε οµάδα σε ορισµένο εξάµηνο. Στην ουσία
δηλαδή το µάθηµα διδάσκεται σε δυο εξάµηνα µε διαφορετικούς φοιτητές/τριες κάθε φορά.
|2| Ο αριθµός των οµάδων που αντιστοιχεί σε κάθε αποσπασµένο ποικίλει ανάλογα µε τον
αριθµό των αποσπασµένων στο Τµήµα, ο οποίος ποικίλει ανάλογα µε τις «διαθέσεις» του
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εκάστοτε Υπουργού Παιδείας. Σε καµιά περίπτωση πάντως δεν αντιστοιχούσαν λιγότερες
από έξι οµάδες και κάποιες χρονιές άγγιζαν και τις δέκα.
|3| Κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν: 1. Αντιρατσιστικό Ηµερολόγιο του ∆ικτύου Κοινωνικής
Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών (2011). Αποσπάσµατα από επιστολές που
δηµοσιεύτηκαν στη στήλη «Ελεύθερο Βήµα» του Εθνικού Κήρυκα. 2. Αφίσες και
προκηρύξεις που καλούσαν στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς του 2012.
3. Παπάζογλου, Θ.( 1996) Ένα δάκρυ για τον Μπάρµπα-Τζίµη Η γλώσσα µου Ε΄∆ηµοτικού
ΟΕ∆Β 4. Στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα το τελευταίο τρίµηνο του 2011 (επίσηµα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). 5. Αβδελλά, Ε. & Ψαρρά,Α. ( 1985). Ο φεµινισµός στην Ελλάδα του
µεσοπολέµου (Αποσπάσµατα)
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Παράρτηµα 1
Μαρτυρία 1: «Εργάζοµαι σε εστιατόριο επί 12 και 13 ώρες ηµερησίως 7 ηµέρες την
εβδοµάδα. Αφότου ήρθε η κρίση, ο µισθός µου περικόπηκε 3 φορές. Ο αρχικός µου
µισθός ήταν 22 δολάρια. Το πρώτο ψαλίδι τον έκανε 18, κατόπιν έγινε 16 και τώρα
τελευταία έγινε 12 την εβδοµάδα. Είµαι ένα Κυπριωτάκι και δουλεύω σαν σκλάβος σε
ένα ελληνικό ρεστοράν. ∆ουλεύω 13 ώρες για 12 δολάρια. Το αφεντικό µου δεν µου
επιτρέπει να τρώω φρέσκο ψωµί, ούτε να τρώω 3 φορές την ηµέρα…»

Μαρτυρία 2: «Μερικοί από τους Έλληνες µπιζνεσµεν έχουν ξεφύγει από τα όρια του
ανθρωπισµού.
Το αφεντικό µου άνοιξε και τρίτο ρεστοράν, διότι πληρώνει 10 δολάρια την εβδοµάδα
τους πιατάδες για 7 µέρες και 12 ώρες την ηµέρα.
Ο Έλληνας ιδιοκτήτης είναι πολύ τσιγκούνης αφού κάνει ακόµη χρυσές δουλειές
εντούτοις όµως έχει Έλληνες ναυτικούς εργάτες και τους έχει ως σκλάβους, ιδίως τους
πιατάδες, τους οποίους πληρώνει 12,5 δολάρια την εβδοµάδα για 12-13 ώρες σκληρή
δουλειά και αφού δεν τους τροφοδοτεί καλώς, τους απαγορεύει, επίσης, να πιούνε ένα
ποτήρι γάλα»

Αποσπάσµατα από επιστολές
που δηµοσιεύτηκαν στη στήλη «Ελεύθερο Βήµα» του Εθνικού Κήρυκα
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(διασκευή)
Αφήγηση µιας ηλικιωµένης Ελληνοαµερικανίδας: «Ήταν η Ύφεση που τα άλλαξε όλα…
Ελπίζω να µη χρειαστεί κανείς να περάσει κάτι τέτοιο, ποτέ ξανά. Για τους
περισσότερους από εµάς που ήµασταν φτωχοί, η Ύφεση ήταν σαν αυτήν την καταραµένη
την αρθρίτιδα που έχω. Κανείς δε εντυπωσιάστηκε από αυτήν, γιατί δεν ήρθε εντελώς
ξαφνικά, όπως µία καρδιακή προσβολή. Ήρθε αργά-αργά και πάντα ήλπιζες ότι θα
φύγει. Πονούσες αφόρητα και υπέφερες σιωπηλά γιατί ήσουν εγκλωβισµένος και δεν
µπορούσες να ξεφύγεις»

1 ευρώ = 1, 32 δολάρια ΗΠΑ (περίπου)
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ΕΝΑ ∆ΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΖΙΜΗ
Η αλήθεια πως ήταν ο µεγαλύτερος της παρέας. Κάποιοι µας κάτω από τα είκοσι
είκοσι. Κάποιοι πιο
πάνω. Αυτός σαρανταδυό!
δυό! Από σεβασµό κι
αγάπη τον εφωνάζαµε µπάρµπα
µπάρµπα, κι από
ασυλλογισιά!

Εγώ

τότε

νόµιζα

πως

χρειαζόταν τρεις αιώνες να φτάσω τα
σαρανταδυό, που µου φαινότανε πολλά, πάρα
πολλά χρόνια. Το ίδιο θα νοµίζανε κι οι άλλοι
και κάναµε µπάρµπα το ∆ηµήτρη τον
Ντεµίρη, πριν την ώρα του, κι ας µας έλεγε
στην αρχή «µα γιατί δε µε φωνάζετε σκέτα
Τζίµη ή ∆ηµήτρη...;»
Βέβαια, εξόν την ηλικία του
του, ήταν κι ο
παλιότερος στην Αµερική. Εµείς οι άλλοι
φρεσκοφερµένοι. Μυρίζαµε θυµάρι ακόµα, ξενάκια! Ξενάκια, και τόσο θέλαµε κάποιον, κάτι
σαν πατέρα, σαν µεγάλο αδερφό,
αδερφό σαν θείο, και υιοθετήσαµε για κάτι τέτοιο τον µπάρµπαΤζίµη, γιατί τον αγαπούσαµε. Όλοι µας τον αγαπούσαµε. Μα εγώ τον αγαπούσα απ' όλους πιο
πολύ!
Ήταν γιατί µου φαινόταν ήρωας ο µπαρµπα-Τζίµης, που ήρθε στην Αµερική
µερική το χρόνο που εγώ
γεννήθηκα, κι όταν εγώ άρχισα να λέω ντα-ντα-ντα και µα-µα-µα, αυτός άρχισε να µιλάει τ’
αγγλικά και τώρα όποια λέξη ήθελες, την ήξερε! Κι ακόµα σπουδαιότερο κι ηρωικό µου
φαινότανε που στον πόλεµο -στον πρώτο µεγάλο πόλεµο- αυτός ήταν
ταν µε τον αµερικάνικο
στρατό και λαβώθηκε στη Γαλλία και πήρε και παράσηµα. Είδα και φωτογραφίες του µε στολή
αξιωµατικού και γαλόνια. Κι ήταν κι αµερικανός πολίτης και ψήφιζε ο µπαρµπα
µπαρµπα-Τζίµης, σαν
ήτανε να βγάλουν πρόεδρο της Αµερικής, ψήφιζε! Όλ' αυτά µου φαινόντανε τόσο σπουδαία
τότε, τόσο ηρωικά.
«Μπαρµπα-Τζίµη, το ξέρεις πως ακόµα δε µας είπες την ιστορία, πώς τα πήρες τα γαλόνια και
τα παράσηµα, τότε που λαβώθηκες στη Γαλλία, στη Φλάντρα; Νιώθω τέτοια περηφάνια για
σένα, µια τέτοια περηφάνια!....))
Με κάρφωσε µε τη µατιά του
του. «Νίτσα, παιδί µου, εγώ δεν είµαι της ηλικίας σου και. δε νιώθω
περηφάνια. Γιατί κατάλαβα πως ο πόλεµος δε λύνει κανένα πρόβληµα, και σαν τελειώνει,
τελειώνει µαζί
µε τη φοβερή καταστροφή και την ορφάνια, αφήνει και το σπόρο για νέο πόλεµο
πόλεµο, µεγαλύτερο
απ' τον προηγούµενο. Ναι, δε νιώθω και τόση περηφάνια για κείνα τα παράσηµα µου, µα έκαµα
κι εγώ κάτι στη ζωή µου...»

825

Και νοµίσαµε πως θα 'ταν
ταν καµιά ιστορία ηρωική για παλέµατα µε µπούφαλους και φίδια δέκα
πήχες, εκεί στα δάση του Όρεγκον που έκοβε ξυλεία τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αµερική,
είτε µε φάλαινες και µέδουσες στους πάγους της Αλάσκας, όπου δούλεψε ένα χρόνο µε τα
ψαράδικα ο µπαρµπα-Τζίµης.
Τζίµης.
Πες µας, µπαρµπα-Τζίµη,
Τζίµη πες µας αυτή την ιστορία σου!...»
«…Κι ήταν µετά που γυρίσαµε απ' τον πόλεµο. Η κατάσταση άσκηµη, όπως πάντα µετά από
κάθε πόλεµο. Έπιασα δουλειά δεύτερος µάγειρας.
Την εποχή εκείνη στα ρέστοραν και τα ξενοδοχεία δουλεύαµε δώδεκα ώρες την ηµέρα,
ηµέρα κι εφτά
µέρες τη βδοµάδα. Αν δε δούλεψες στην Αµερική, µέσα σε κουζίνα, δώδεκα
α ώρες την ηµέρα κι
εφτά µέρες τη βδοµάδα, τότε τι θα πει κόλαση δεν έχεις ιδέα. Φεύγει πάνωθέ σου κάθε ζωή και
νιώθεις φορτίο το κορµί σου
σου. Και σαν σκολάσεις, πού να κοιµηθείς απ' τα ταραγµένα Ίΐύρα.
Ακούς ακόµα το σερβιτόρο να ξεφωνίζει τις παραγγελίες, µαλώνεις µε τον πιατά,
πιατά το σαλατά,
τον παραµάγερα
παραµάγερα! Οι πελάτες
στέλνουν πίσω τις παραγγελίες
— πολύ ωµή η µπριζόλα
µπριζόλα, πολύ
ξεροψηµένο το µπιφτέκι!
µπιφτέκι - και,
προτού

ξεκουραστείς,

στριγγλίζει το ξυπνητήρι
ξυπνητήρι!
Όταν κάποιος δικός µας, που
δούλευε αυτός σ'
σ αµερικάνικο
ρέστοραν
στοραν µονάχα οχτώ ώρες
την ηµέρα κι έξι µέρες τη βδοµάδα κι έπαιρνε µισθό µεγαλύτερο απ' το δικό µας
µας, σκορπάει ένα
ευαγγέλιο!
-∆ε µας τα δώσανε, παλέψαµε και τα πήραµε! Να οργανωθείτε κι εσείς στα γρεκικά µαγαζιά και
ν' απαιτήσετε να δουλεύετε σαν άνθρωποι!
Τότες εγώ -αρχές του είκοσι
είκοσι- δούλευα σ' εκείνο το µεγάλο ρέστοραν, αντίκρυ στο δηµαρχείο,
που το 'χε ένας συγχωριανός µου
µου. ∆ε δέχτηκε µήτε να το ακούσει.
-Είστε στα καλά σας; Οχτάωρο κι έξι µέρες τη βδοµάδα και µισθό µεγαλύτερο!... Μα δε θα ’στε
καλά!
Αποφασίσαµε ν' απεργήσουµε.
απεργήσουµε Μεσηµέρι αρχίσαµε. Και πάνω στη µεγάλη φούρια,
φούρια που πέφτανε
απ' το δηµαρχείο οι υπάλληλο
υπάλληλο: κι ήταν κάργα το µαγαζί -δώδεκα και τέταρτο ακριβώςακριβώς µαγέροι,
πιατάδες, σερβιτόροι, σαλατάδες,
σαλατάδες τηγανάδες, πετάµε όλοι τις ποδιές!
-Αµάν, βρε παιδιά!... να µε καταστρέψετε γυρεύετε, εµένα, το συµπατριώτη σας
σας, που σας έδωσα
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δουλειά να ζήσετε; Βρε ∆ηµήτρη, καίγονται τα κρέατα! Αµαρτία µεγάλη, ∆ηµήτρη!...
-Κι εγώ που καίγοµαι πάνω απ' τις σκάρες και τα τηγάνια, δώδεκα ώρες την ηµέρα, δεν είναι
αµαρτία, αφεντικό;
Υπόγραψε αµέσως. Μια ώρα µονάχα βάσταξε η απεργία στο µαγαζί αυτό. Και γίναµε φίλοι
ύστερα και µας έλεγε πως τα κέρδη του δεν πέσανε κι ας δουλεύαµε λιγότερες ώρες κι ας
πλήρωνε και µεγαλύτερα µισθά τώρα, κι απορούσε
Μα βέβαια. Τώρα αναπαυόντανε τα κορµιά µας και δουλεύαµε και µε κέφι, µε καρδιά, και
βγάζαµε περσότερη και καλύτερη δουλειά.
Όµως ήταν και µαγαζιά που δε δέχτηκαν τα αιτήµατα, και βάσταξε σε µερικά εφτά µήνες η
απεργία!
Να βρίσκεσαι σ' απεργία εφτά µήνες δεν είναι εύκολο...! Όσοι δουλεύαµε σε µαγαζιά που
υπόγραψαν, συντηρούσαµε τους απεργούς κι είχαµε και περισσευάµενη ώρα να 'µαστε δίπλα
τους να τους δίνουµε θάρρος, µα είχαν πια χάσει το ηθικό τους κι ήταν έτοιµοι να υποταχτούν,
όταν σκεφτήκαµε ν' αποταθούµε στην πελατεία και σοφιστήκαµε να πάρουµε ένα πουλάρι, να το
φορτώσουµε δυο πελώριες ταµπέλες µε γράµµατα ένα µπόι µεγάλα, αγγλικά, που έλεγαν: Η
ΜΑΝΑ ΜΟΥ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ 8 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ». ΜΑ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ
∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ 12. Το πήραµε απ' το καπίστρι και πήγαµε µπρος σ’ εκείνο το µεγάλο, το
αριστοκρατικό ρέσταραν, στο Μάρκετ στρητ, και κόβαµε βόλτες µπρος στην πόρτα. Αν
υπόγραφε αυτό, τότε θα υπογράφανε και τ' άλλα µαγαζιά, τα µικρά και θα κερδιζόταν η απεργία.
Ήταν το πιο κεντρικό σηµείο της πόλης! Σε λίγο µαζεύτηκε µεγάλο πλήθος. Πελάτης δεν µπαίνει
στο µαγαζί.
Κι ο ρεστοραντιέρης βλέπει από µέσα κατατροµαγµένος και καταλαβαίνει πως για να διαλυθεί
το πλήθος πρέπει να υπογράψει!
Υπόγραψε κι ακολούθησαν και τα µικρά αµέσως και γιορτάστηκε η νίκη µας µεγαλόπρεπα, µα
γω δεν πήρα µέρος, γιατί βρισκόµουν στο νοσοκοµείο. Με παραφύλαξαν και µε σακάτεψαν στο
ξύλο, επειδή εγώ µίλησα και κατάφερα τον σέριφ να δώσει άδεια να περιφέρουµε το πουλάρι
στο Μάρκετ στρητ, και ξεκούµπωσε το πουκάµισο του και µας έδειξε ο µπαρµπα-Τζίµης µια
ουλή στο σβέρκο του µε περηφάνια! «Να, τότε πήρα κι αυτό εδώ» και θαρρείς πως µας έδειχνε
κάνα παράσηµο!
Νίτσα, παιδί µου, νιώθω περηφάνια γιατί, όταν το κάλεσε η στιγµή, έκανα το χρέος µου
απέναντι στους συναδέλφους µου και βοήθησα να γίνει ευκολότερη και καλύτερη η ζωή µας, κι
αυτό είναι σα να 'βαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο χτίσιµο καλύτερης κοινωνίας...! Αν χάναµε τότε

827

εκείνη την απεργία, ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα περνούσαν όσο να ξαναβρούµε κουράγιο να
ξαναπολεµήσουµε για τα δίκια µας..! Και γίναµε και παράδειγµα! Αµέσως σηκώθηκαν κι
απαιτούσαν οχτάωρο και στ' άλλα µέρη της Αµερικής οι γρεκοί µαγεροσερβιτόροι! Στο Λος
Άντζελες, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη...! Κι έτσι τώρα έχουµε καιρό να λιαστούµε κι εµείς µια
φορά τη βδοµάδα και να δούµε και τις οµορφιές της φύσης. Έχουµε κι ώρα, και το έξοδο, για
ένα κονσέρτο, ένα θέατρο, κι ένα βιβλίο, ένα περιοδικό...! Κι όλ' αυτά δίνουν χαρά στον
άνθρωπο, και τον κάνουν και καλύτερο, και καλυτερεύει η κοινωνία, καλυτερεύει η ζωή...!
Έχουµε τώρα και µια πεντάρα παραπάνου να στείλουµε στους δικούς µας, κι έχουµε και
περισσότερη ώρα για ένα γράµµα στη µάνα µας που το καρτερεί να χαρεί κι αυτή!.. Και
ωφελήθηκες και συ, Νίτσα! Πού θα βρίσκαµε καιρό να σε πηγαίναµε να δεις τους κάµπους και
τ' ακρογιάλια της Καλιφόρνιας άµα δουλεύαµε ακόµα όπως κείνο τον καιρό... Κατάλαβες,
Νίτσα, γιατί νιώθω περηφάνια για ό,τι έκαµα τότε...;»
Κατάλαβα, κατάλαβα, είπα, αλλά µέσα µου έλεγα, «κοτζάµ αξιωµατικός κι έκατσε και τόνε
δείρανε και το λέει και δίχως ντροπή!» Μα να τον αντάµωνα σήµερα θα του 'λεγα: «Ναι
µπαρµπα-Τζιµη, καταλαβαίνω τώρα, καταλαβαίνω, και είµαι πολύ υπερήφανη που κάποτε σε
γνώρισα» έτσι θα του 'λεγα!
Μα µπορεί και να µη ζει τώρα, µπορεί να ' κλείσε πια τα µάτια του τα θλιµµένα...! Και θα τόνε
βάλανε στης ξένης, γης την αγκαλιά, άκλαυτο κι αµοιρολόγητο, όπως τόσους άκλαυτους κι
αµοιρολόγητους σκέπασε τούτο το χώµα της ξενιτιάς...!
Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη
(διασκευή)

Βrother, can you spare a dime?

Αδερφέ, περισσεύει µια δεκάρα;

They used to tell me I was building a dream Μου ‘λεγαν πως έχτιζα ένα όνειρο
Και εγώ ακολούθησα το πλήθος

And so I followed the mob

When there was earth to plow or guns to Όταν υπήρχε γη να οργώσω, όταν
υπήρχαν όπλα να κρατήσω, έπιανα

bear

αµέσως τη δουλειά.

I was always there, right on the job.

They used to tell me I was building a dream

Μου ‘λεγαν πως έχτιζα ένα όνειρο
για την ειρήνη και τη δόξα

With peace and glory ahead
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Και τώρα Γιατί να στέκοµαι στη

Why should I be standing in line

γραµµή

Just waiting for bread?

να περιµένω για ψωµί;
Once I built a railroad, I made it run
Κάποτε έχτιζα το σιδηρόδροµο, τον

Made it race against time

έβαλα να τρέχει
Once I built a railroad, now it's done.
Να τρέχει ενάντια στο χρόνο
Brother, can you spare a dime?
Κάποτε έχτιζα το σιδηρόδροµο, τώρα
Once I built a tower to the sun

είναι έτοιµος.

Brick and rivet and lime

Αδερφέ, περισσεύει µια δεκάρα;

Once I built a tower, now it's done.

Κάποτε έχτισα έναν πύργο µέχρι τον

Brother, can you spare a dime?

ήλιο
Τούβλο και πριτσίνι και ασβέστη
Κάποτε έχτισα έναν πύργο, τώρα είναι

Once in khaki suits

έτοιµος.
Gee, we looked swell
Αδερφέ, περισσεύει µια δεκάρα;
Full of that Yankee Doodle Dum
Half a million boots went slogging through
hell

Κάποτε µε χακί στολές,

And I was the kid with the drum!

ω, δείχναµε γεµάτοι περηφάνια

Say don't you remember, they called me Al

Σφυρίζοντας το Yunkee Doodle,

It was Al all the time.

Μισό εκατοµµύριο αρβύλες βάδισαν
στην κόλαση

Say don't you remember, I'm your pal!
Και ήµουν εγώ το παιδί που χτυπούσε
Buddy, can you spare a dime?

το τύµπανο!
Πες µου, δεν θυµάσαι που µε ’λεγαν
Αλ
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Ήµουν πάντα ο Αλ
Πώς δεν θυµάσαι; Ήµουν φίλος!
Αδερφέ, περισσεύει µια δεκάρα;
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
1.

Νοέµβριος 2011

Τα γραφήµατα που παρουσιάζουµε δείχνουν (από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά):
α) την αναλογία ανέργων – εργαζοµένων και οικονοµικά µη ενεργών ατόµων στην
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Ελλάδα κατά το µήνα Νοέµβριο. Το 20,9% των ανέργων είναι το υψηλότερο ποσοστό
των τελευταίων ετών.
β) το ποσοστό των ανέργων στους άντρες: 18,3% (σχεδόν 1 στους 5) και στις
γυναίκες: 24,5%· σχεδόν 1 στις 4 γυναίκες είναι άνεργη.
γ) το ποσοστό ανεργίας στις διάφορες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας (χάρτης
της Ελλάδας) για το Νοέµβριο του 2011. Όσο πιο κόκκινο/σκούρο κόκκινο είναι το
χρώµα της διοίκησης τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Υψηλότερο
ποσοστό για το Νοέµβριο έχει η αποκεντρωµένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µε
23,8%. Χαµηλότερο ποσοστό έχει το Αιγαίο µε 11,6%.
δ) τον αριθµό των ανέργων κατά το µήνα Νοέµβριο την τελευταία εξαετία (φέτος
είναι ο υψηλότερος).
ε) το ποσοστό των ανέργων ανάλογα µε την ηλικιακή τους οµάδα· φτάνει το 48%
(σχεδόν 1 στους 2) για άτοµα 15-24 ετών και 27,8% (πάνω από 1 στους 4) για άτοµα
25-34 ετών.

2.

Οκτώβριος 2011
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Τα γραφήµατα που παρουσιάζουµε δείχνουν (από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά):
α) την αναλογία ανέργων – εργαζοµένων και οικονοµικά µη ενεργών ατόµων στην
Ελλάδα κατά το µήνα Οκτώβριο. Το 18,2% των ανέργων είναι το υψηλότερο
ποσοστό των τελευταίων ετών για το µήνα Οκτώβριο.
β) το ποσοστό των ανέργων στους άντρες: 15,9% και στις γυναίκες: 21,3%· πάνω από
1 στις 5 γυναίκες είναι άνεργη.
γ) το ποσοστό ανεργίας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας (χάρτης της Ελλάδας)
για τον Οκτώβριο του 2011· όσο πιο κόκκινο/σκούρο κόκκινο είναι το χρώµα της
περιφέρειας τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Υψηλότερο ποσοστό για τον
Οκτώβριο έχει η Στερεά Ελλάδα µε 23,3%. Χαµηλότερο ποσοστό έχουν τα Ιόνια
Νησιά µε 9,1%.
δ) τον αριθµό των ανέργων κατά το µήνα Οκτώβριο την τελευταία εξαετία (φέτος
είναι ο υψηλότερος)
ε) το ποσοστό των ανέργων ανάλογα µε την ηλικιακή τους οµάδα· φτάνει το 45,5%
(σχεδόν 1 στους 2) για άτοµα 15-24 ετών και 25,3% (πάνω από 1 στους 4) για άτοµα
25-34 ετών.

3. Σεπτέµβριος 2011
Τα γραφήµατα που παρουσιάζουµε δείχνουν (από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά):
α) την αναλογία ανέργων – εργαζοµένων και οικονοµικά µη ενεργών ατόµων στην
Ελλάδα κατά το µήνα Σεπτέµβριο. Το 17,5% των ανέργων είναι το υψηλότερο
ποσοστό των τελευταίων ετών. Είναι πάντως µειωµένο σε σχέση µε αυτό του
Αυγούστου (18,4%).
β) το ποσοστό των ανέργων στους άντρες: 14,5% και στις γυναίκες: 21%· πάνω από 1
στις 5 γυναίκες είναι άνεργη.
γ) το ποσοστό ανεργίας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας (χάρτης της Ελλάδας)
για το Σεπτέµβριο του 2011· όσο πιο κόκκινο/σκούρο κόκκινο είναι το χρώµα της
περιφέρειας τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Υψηλότερο ποσοστό για το
Σεπτέµβριο έχει η ∆υτική Μακεδονία µε 24,2%. Χαµηλότερο ποσοστό έχουν τα Ιόνια
Νησιά µε 6,9%.
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δ) τον αριθµό των ανέργων κατά το µήνα Σεπτέµβριο την τελευταία εξαετία (φέτος
είναι ο υψηλότερος).
ε) το ποσοστό των ανέργων ανάλογα µε την ηλικιακή τους οµάδα· φτάνει το 46,4%
(σχεδόν 1 στους 2) για άτοµα 15-24 ετών και 24,5% (σχεδόν 1 στους 4) για άτοµα 2534 ετών.

Στοιχεία συγγραφέων
Ξεφτέρη Ελένη: Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε µεταπτυχιακό
δίπλωµα στις Επιστήµες της Αγωγής στον τοµέα της διδακτικής της Γλώσσας και
υποψήφια διδάκτορας του ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ στον ίδιο τοµέα.
email: exefteri@eled.auth.gr
Χανουµίδου Μαρία: Πτυχιούχος του ΠΤ∆Ε-ΑΠΘ.
email: maria.chan.gr@gmail.com
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Εγκαταλείποντας το σχολείο για µια κακοπληρωµένη δουλειά: Οι
αιτίες της αυξανόµενης µαθητικής διαρροής στο Εσπερινό ΓυµνάσιοΛύκειο Κω κατά την εποχή του ∆.Ν.Τ.

Σωτήρης Γ. Παλάσκας
Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο Κω

Περίληψη
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί από διάφορες πηγές, µια από τις πλέον δυσάρεστες
συνέπειες του φαινοµένου που συνηθίσαµε να αποκαλούµε ‘κρίση’ είναι η ραγδαία
αύξηση της µαθητικής διαρροής. Το Εσπερινό Σχολείο, σχολικός τύπος που παρέχει µια
δεύτερη ευκαιρία στους ήδη εργαζόµενους µαθητές, έχει εξίσου, αν όχι περισσότερο,
πληγεί από αυτό το φαινόµενο. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι, µελετώντας την
περίπτωση του Εσπερινού Γυµνασίου-Λυκείου Κω, να διερευνήσει τους λόγους για τους
οποίους τα τελευταία χρόνια οι µαθητές και οι µαθήτριες διακόπτουν µαζικά τη φοίτησή
τους. Χρησιµοποιώντας ένα ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, πραγµατοποιήθηκαν δέκα
συνεντεύξεις µαθητών και µαθητριών που εγκατέλειψαν το σχολείο κατά την τελευταία
διετία.

Συµπληρωµατικά,

πραγµατοποιήθηκε µία επιπλέον

ελεύθερη

οµαδική

συνέντευξη πέντε µαθητών και µαθητριών που εξακολουθούν να φοιτούν, παρά τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ραγδαία αύξηση της
µαθητικής διαρροής είναι αποτέλεσµα της γενικότερης απορρύθµισης του κοινωνικού
οικοδοµήµατος τα τελευταία χρόνια και όχι µόνο της στενά οικονοµικής παραµέτρου
της εφαρµοζόµενης πολιτικής. Από τις απαντήσεις των ερωτώµενων γίνεται σαφές ότι,
περισσότερο κι από την οικονοµική δυσκολία, ο παράγων που δεν τους επιτρέπει να
συνεχίσουν τη φοίτησή τους είναι η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, που τους έχει
καταστήσει έρµαια της εργοδοτικής ασυδοσίας και ανήµπορους να εξασφαλίσουν έστω
κι αυτές τις λίγες βραδινές ώρες που απαιτούνται για την παρουσία τους στο σχολείο.
Συµπληρωµατικά λειτουργεί η ταυτόχρονη επιδείνωση των συνθηκών της σχολικής
ζωής, συνέπεια της ίδιας πολιτικής προς την κατεύθυνση της υποβάθµισης και εντέλει
συρρίκνωσης της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρά τα εµφανή αισθήµατα
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απογοήτευσης και απόγνωσης, ένα ελπιδοφόρο µήνυµα προκύπτει από τις απαντήσεις
των µαθητών/ριών: η εκπαίδευση διατηρεί την υψηλή της θέση στο σύστηµα αξιών τους
και όλοι/ες τους εκφράζουν την ευχή να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τις σπουδές
τους, «όταν αλλάξουν τα πράγµατα».

Λέξεις-κλειδιά: Μαθητική ∆ιαρροή, Εσπερινή Εκπαίδευση, Μελέτη Περίπτωσης

Εισαγωγή: Οι σιωπηλές µάζες της Ιστορίας
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτής της έρευνας, δεν έπαψε να
µε απασχολεί µια σκέψη, προϊόν προφανώς της –έως τώρα– ερευνητικής µου
ενασχόλησης µε τον χώρο της ιστορίας της εκπαίδευσης. Ένα σηµαντικό πρόβληµα
που αντιµετωπίζουν οι ιστορικοί είναι ότι δεν µπορούν να είναι ποτέ σίγουροι για τις
απόψεις που έχουν οι λεγόµενες ‘σιωπηλές µάζες’ της ιστορίας. Μελετούµε τις
θέσεις, τις στάσεις και τις ερµηνείες που δίνουν στα γεγονότα τα µέλη µιας
µειοψηφούσας ‘εγγράµµατης ελίτ’, µέλη της οποίας είµαστε –αν προσαρµόσουµε τον
όρο στη σύγχρονη πραγµατικότητα– όσοι συµµετέχουµε σε αυτό το συνέδριο, µόνον
υποθέσεις όµως µπορούµε να κάνουµε για το πώς βιώνει το πρόβληµα που εµείς
συζητάµε η µεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία που µαζί µε µας συγκροτεί την εκπαιδευτική
κοινότητα, οι µαθητές µας. Έχοντας λοιπόν στο νου µου όχι µόνο τον αναγνώστη του
παρόντος αλλά και τον ιστορικό του µέλλοντος, αποφάσισα να αφιερώσω τον χρόνο
και τον χώρο που µου αναλογεί για να µεταφέρω, µε την ελάχιστη δυνατή δική µου
παρέµβαση, τη φωνή κάποιων από τα µέλη αυτής της ‘σιωπηλής µάζας’.
Αφετηρία – Σκοπός της έρευνας
Όπως έχει κατ’ επανάληψη επισηµανθεί τα τελευταία χρόνια (ενδεικτικά: Μανόλη
2011, Γκάτσιος 2012, Οικονοµάκη 2012, Παπαδοπούλου 2012, Στεφανάκου 2013),
µια από τις πλέον δυσάρεστες συνέπειες του φαινοµένου που συνηθίσαµε να
αποκαλούµε ‘κρίση’ είναι η ραγδαία αύξηση της µαθητικής διαρροής (για τη σχολική
διαρροή στην Ελλάδα κατά την προ-∆.Ν.Τ. περίοδο, βλ. ενδεικτικά: Βουϊδάσκης
1996, Παπαθεοφίλου & Βοσνιάδου 1998, Παλαιοκρασάς, Ρουσέας & Βρετάκου
2001, Ρουσέας & Βρετάκου 2006, Αλιµήσης κ.ά. 2007, Λαδά 2012). Η ερµηνεία που
συνήθως δίνεται είναι ότι οι µαθητές, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που
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αντιµετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το
σχολείο για να εργαστούν. Τι συµβαίνει όµως στην περίπτωση των Εσπερινών
Σχολείων, οι µαθητές των οποίων είναι ούτως ή άλλως εργαζόµενοι, η δε διαρροή
µαθητικού πληθυσµού σε αυτά κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι εξίσου
µεγάλη, αν όχι µεγαλύτερη (πρβλ. Καραβίδας 2013);
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Εσπερινού Γυµνασίου-Λυκείου Κω, στο
οποίο υπηρετώ. Όπως φαίνεται καθαρά στον ακόλουθο πίνακα, η διαρροή του
µαθητικού πληθυσµού κατά τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια. Ενώ το 2008-2009 οι
εγγεγραµµένοι µαθητές/ριες έφτασαν τους 192, οι 132 από τους οποίους συνέχισαν
να φοιτούν έως το τέλος του σχολικού έτους, οι αντίστοιχοι αριθµοί το 2013-2014
είναι µόλις 108 και 72.
σχ. έτος

γράφτηκαν

ολοκλήρωσαν

2008-09

192

132

2009-10

184

130

2010-11

154

109

2011-12
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124

2012-13

142
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2013-14

108

72
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0

Πίνακας 1. Η µαθητική διαρροή στο Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο Κω (2008-2014)
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Σκοπός της παρούσας εισήγησης λοιπόν είναι, µελετώντας την περίπτωση του
συγκεκριµένου σχολείου, να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους τα τελευταία
χρόνια οι µαθητές και οι µαθήτριες του Εσπερινού Σχολείου διακόπτουν µαζικά τη
φοίτησή τους.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η έρευνα εντάσσεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής (βλ.
ενδεικτικά: Journal for Critical Education Policy Studies 2001-2014, Γούναρη &
Γρόλλιος 2010, Νικολακάκη 2011, MacLaren & Farahmandpur 2013). Για την
εσπερινή εκπαίδευση στην Ελλάδα ειδικότερα, µπορεί κανείς να ανατρέξει ενδεικτικά
στα: Ρίζου 2004, Γαλίτης 2011. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή,
κρίνεται σκόπιµο να µη γίνει εκτενέστερη αναφορά στο θεωρητική πλαίσιο.
Η µέθοδος της έρευνας
Η έρευνα είναι µια µελέτη περίπτωσης. Ως η πλέον κατάλληλη για τους σκοπούς της
κρίθηκε

η µέθοδος

των συνεντεύξεων µε ηµι-δοµηµένο ερωτηµατολόγιο.

Πραγµατοποιήθηκαν λοιπόν δέκα συνεντεύξεις µαθητών και µαθητριών που
εγκατέλειψαν

το

πραγµατοποιήθηκε

σχολείο
µία

κατά

επιπλέον

την

τελευταία

ελεύθερη

διετία.

οµαδική

Συµπληρωµατικά,

συνέντευξη

µε

πέντε

µαθητές/µαθήτριες που συνεχίζουν τη φοίτησή τους, παρά τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν. Οι συνεντεύξεις έγιναν κατά το διάστηµα Φεβρουάριος-Ιούνιος
2014. Τα αποτελέσµατα προσεγγίστηκαν µε τη µέθοδο της κριτικής ερµηνευτικής
ανάλυσης (Κυριαζή 1999: 99-148, Cohen, Manion & Morrison 2000: 267-292,
Βάµβουκας 2002: 229-246, Ιωσηφίδης 2008: 11-125, Θεριανός 2010: 699-717).
Το ερωτηµατολόγιο
Το ερωτηµατολόγιο που αποτέλεσε τη βάση των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων
περιλαµβάνει πέντε βασικούς θεµατικούς άξονες - ερωτήσεις:
1. Ατοµικά στοιχεία: Όνοµα - Ηλικία - Οικογενειακή κατάσταση - Επαγγελµατική
απασχόληση.
2. Πριν γραφτείς στο Εσπερινό, πότε ήταν η τελευταία χρονιά που ήσουν
µαθητής/ρια; Σε ποια τάξη; Γιατί εγκατέλειψες το σχολείο τότε;
3. Πότε ξεκίνησε η φοίτησή σου στο Εσπερινό; Σε ποια τάξη; Ποιο ήταν το κίνητρο;
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Πόσα χρόνια φοίτησες; Ποιες ήταν οι εµπειρίες σου;
4. Για ποιους λόγους εγκατέλειψες το Εσπερινό;
5. Θα ήθελες κάποια στιγµή να συνεχίσεις; Υπό ποιες προϋποθέσεις;
Κεντρικό άξονα της ελεύθερης συνέντευξης, από την άλλη, αποτέλεσε το ερώτηµα
«πώς καταφέρνετε να συνδυάζετε τη δουλειά και το σχολείο».
Η ταυτότητα του δείγµατος
Από το σύνολο των µαθητών και µαθητριών που εγκατέλειψαν το σχολείο κατά την
τελευταία διετία, επιλέχθηκαν δέκα, µε προσοχή ώστε το δείγµα να είναι όσο το
δυνατόν αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή
κατάσταση, την επαγγελµατική απασχόληση και την τάξη διακοπής της φοίτησης. Η
οµαδική συνέντευξη, από την άλλη, έγινε µεταξύ των µαθητών της Β΄ Λυκείου, της
τάξης µε το µεγαλύτερο ποσοστό διαρροής κατά το σχολικό έτος 2013-14 (οι 7 από
τους 14 εγγραφέντες –ποσοστό 50%– εγκατέλειψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς).
Αναλυτικά τα στοιχεία των µαθητών/ριών του δείγµατος παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2, στο Παράρτηµα.
Τα αποτελέσµατα
1. Ατοµικά στοιχεία
Οικογένεια
α) Οι µαθητές/ριες που εγκαταλείπουν το σχολείο πολύ συχνά προέρχονται από
οικογένειες που αντιµετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβληµα: ανεργία γονέων, απουσία
γονέα (κατά κανόνα του πατέρα), πρόβληµα υγείας γονέα (βλ. Πίνακα 2). Το
πρόβληµα αυτό σε συνδυασµό µε την απουσία κοινωνικής πρόνοιας έχει ως
αποτέλεσµα η οικογένεια να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα διαρκώς διογκούµενα
έξοδα της επιβίωσης – αν πρόκειται για αλλοδαπούς, ειδικότερα, τα έξοδα αυτά είναι
ακόµα περισσότερα.
Αθανασία (19): Έχω άλλα πέντε αδέρφια, µικρότερα. Είµαι η µεγαλύτερη εγώ. Η
µητέρα µου ζει εδώ στην Κω, ο πατέρας µου ζει στην Αθήνα. Τα δύο µικρά, που είναι
9 χρονώ και 7, πάνε εδώ δηµοτικό, τα υπόλοιπα το ’χουν σταµατήσει. Η Αφροδίτη, η
αδερφή µου, στην πρώτη λυκείου από απουσίες. Και τα υπόλοιπα δηλαδή έτσι, από
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απουσίες µείνανε. Τώρα του χρόνου θα συνεχίσουν.
Φρίντα (21): Τον Οκτώβρη οι γονείς µου πληρώσανε δέκα χιλιάρικα στο χέρι.
Επειδή κι η µητέρα µου τώρα δεν δουλεύει, ο πατέρας µου µεν δουλεύει αλλά τα
ένσηµα δεν τα ’χει όλα και πάλι τα λεφτά που παίρνει είναι πολύ λίγα. ∆ουλεύει σε
οικοδοµή και δεν έχει πλέον, ή άµα βρεις κάτι είναι πολύ λίγα τα χρήµατα. Και πρέπει
να ’χει και για τα παιδιά του, για µας, να µας µεγαλώσει, και για το σπίτι και για τα
χαρτιά, να πληρώσουµε. […] Εγώ, σήµερα κιόλας, πλήρωσα 250 ευρώ για τα χαρτιά
µου, γιατί αγοράζω τα ένσηµα, γιατί δεν έχω ένσηµα. Και κάθε µήνα πρέπει να δίνω,
είναι 1.300 ευρώ για µία χρονιά. […] Έπαιρνα µισθό 30 ευρώ όταν δούλευα. Και τότε
τα περισσότερα τα χρήµατα ήταν πάλι για τα ένσηµα. ∆ηλαδή δούλευα µόνο και µόνο
για να µπορώ να αγοράσω ένσηµα. ∆ουλεύεις όχι για να φας, δουλεύεις για να
µπορείς να µείνεις στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα, για µένα προσωπικά που δεν
είµαι από ’δω. Αυτό δε γίνεται, δεν πάει άλλο. ∆ηλαδή άµα δουλεύει µόνο ένας
άνθρωπος στο σπίτι… Και γι’ αυτό και το σχολείο το θεώρησα εντελώς µάταιο και το
άφησα, γιατί εννοείται πιο σηµαντική είναι η οικογένεια, ώστε να µπορώ να βοηθήσω
εγώ. Η αδερφή µου παντρεύτηκε, είναι µια χαρά τώρα, η µαµά µου δεν µπορεί να
δουλέψει γιατί έχει πρόβληµα µε το πόδι της, οπότε εγώ κι ο πατέρας µου πρέπει να
σώσουµε την οικογένεια. Όλα αυτά µαζί, δεν µπορώ να έχω και να πηγαίνω σχολείο.
[…] Είχαµε πληρώσει κάποια χρήµατα, για να µπορέσουµε να πάρουµε ταυτότητα
ελληνική αλλά αυτό τελικά σταµάτησε και δεν ξέρουµε ακόµα. Οπότε, µέχρι να βγει,
πρέπει να πληρώνουµε, για να µπορούµε να µείνουµε στην Ελλάδα. […] Όταν ήµουν
πεντέµισι ήρθαµε. Από τα έξι µου είµαι εδώ, στην Κω. Και τα τελευταία δυο-τρία
χρόνια είναι οι πιο δύσκολες χρονιές. Εντάξει, εγώ είµαι ακόµα καλά, υπάρχουν άλλοι
που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση.
β) Υπάρχει, ωστόσο, και µια άλλη κατηγορία µαθητών, οι οποίοι προέρχονται από
οικογένειες οι οποίες δεν αντιµετωπίζουν κανένα από τα προαναφερθέντα
προβλήµατα. Ζουν και µε τους δύο γονείς τους, και οι δύο γονείς τους είναι
εργαζόµενοι, δεν έχουν πρόβληµα υγείας, δεν είναι µετανάστες. Όµως κατά το
τελευταίο χρονικό διάστηµα οι οικογένειές τους υπόκεινται σε µια ραγδαία
διαδικασία προλεταριοποίησης.
Κώστας (18): Η µάνα µου είναι λογίστρια. Ο πατέρας µου είναι στα λεωφορεία, στην
ΚΕΑΣ. Αλλά κι αυτοί… έτσι. Της µάνας µου της χρωστάει πέντε χιλιάρικα [ο
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εργοδότης]… Ο πατέρας µου παίρνει 900 ευρώ από 1.500, ξέρω ’γω πόσα έπαιρνε…
Χρωστάµε αρκετά. ∆άνεια. Και δεν υπάρχει ισορροπία.
Εργασία
Όλοι σχεδόν οι µαθητές του δείγµατος δουλεύουν από µικρή ηλικία κι έχουν ήδη
κάνει πολλές και διαφορετικές δουλειές. Τα κατάφερναν, ωστόσο, έως τώρα να
συνδυάζουν τη δουλειά µε το σχολείο. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα όµως οι
συνθήκες εργασίας τους συνεχώς επιδεινώνονται. Οι περισσότεροι περιγράφουν
συνθήκες εργασίας εξευτελιστικές και στυγνή εκµετάλλευση από τον εργοδότη.
Κώστας (18): [Ερ. Πού δουλεύεις;] Οικοδοµή, 25 ευρώ, µε ένσηµα. ∆εν πληρώνοµαι
καλά, δουλεύω σκληρά, κάθε µέρα. ∆ε µας πληρώνει, αργεί, ενώ έχει λεφτά. ∆ηλαδή
τώρα, ας πούµε, µου χρωστάει 600 ευρώ, είναι δυο-τρεις µήνες. […] Έχω κάνει
πολλές δουλειές. Όσο καιρό είµαι στο σχολείο δουλεύω. Οικοδοµή, ξυλουργείο,
ξενοδοχείο… Πολλές δουλειές. […] Από µικρός είµαι στα χωράφια, σερβιτόρος,
ηλεκτρολόγος… ∆εν έχω πρόβληµα µε τη δουλειά. Να µη χρεώνω τους γονείς µου,
κατάλαβες;
Θέµις (27): Η οικογενειακή µου κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο µπαµπάς
ψαράς. Η µαµά ήτανε καθαρίστρια, βέβαια µε τα χρόνια σταµάτησε κι εκείνη. Εγώ
εργαζόµουνα στην αρχή σε πάγκο µε σφουγγάρια, µετά ακολούθησα τον κλάδο της
σεκιούριτι. Βγάλαµε ένα χαρτί κι από ’κει, µέχρι που δυσκολέψανε κι από ’κει τα
πράγµατα και δεν βρίσκουµε ούτε από ’κει δουλειά. Βέβαια έχω κάνει κι άλλες
δουλειές. Έχω καθαρίσει σπίτια, λάντζα, τηγάνια, σερβίρισµα… Πολλά πιάνουν τα
χέρια µου. Αλλά δουλειά πουθενά. ∆εν υπάρχει τίποτα απ’ αυτά. Τώρα δυστυχώς δε
δουλεύω. Είχα µια δουλειά αλλά δεν έγινε σωστά αυτό που έπρεπε κι αναγκάστηκα
να τα παρατήσω. […] ∆ούλευα σ’ ένα ξενοδοχείο στο Μαρµάρι, το καλοκαίρι ως
καµαριέρα και µετά του πρότεινα τη δουλειά, εγώ προσωπικά, σεκιούριτι, να του
φυλάω το ξενοδοχείο το χειµώνα. Εντάξει, αυτοί παίρνουνε… ο µισθός του
σεκιούριτι κανονικά είναι 700-800 ευρώ, µπορεί και παραπάνω, αναλόγως και το
πόστο. Αλλά… εντάξει. Εγώ του ζήτησα πολύ λιγότερα. Του ζήτησα ίσα-ίσα να
πληρώνω το ενοίκιό µου, τρία κατοστάρικα. Παίχτηκαν όµως άλλα σκηνικά από ’κει,
καθόλου καλά, και δε µου άρεσε. Και αναγκαστικά έπρεπε να φύγω. ∆ηλαδή άµα…
εφόσον δεν µε πληρώνεις, κάποια στιγµή θα σου ζητήσω τα λεφτά. Κι όταν εγώ σου
λέω «ξέρεις κάτι, δεν διευκολύνοµαι να πηγαινοέρχοµαι µε δικά µου έξοδα, πρέπει να
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µου στείλεις το µισθό µου έστω», η απάντησή του ήταν να πάω µε τα πόδια. […]
Σταµάτησα πριν τα Χριστούγεννα. Και µάλιστα αναγκάστηκα να παρατήσω και το
σπίτι που είχα, που ενοικίαζα πάνω στο Πυλί, ώστε να είµαι και κοντά στο σχολείο
µου και κοντά στη δουλειά µου, γιατί όπως γνωρίζετε το πατρικό µου είναι εδώ, στην
Καρδάµαινα. Και γύρισα πίσω. Και αναγκαστικά παράτησα και το σχολείο.
Αθανασία (19): ∆ουλεύω στην Αντιµάχεια, µαζί µε τη µητέρα µου, σ’ ένα µαγαζί,
σαν καφενείο είναι, σερβιτόρα. Η µητέρα µου φτιάχνει καφέδες, βάζει ποτά, εγώ
σερβίρω. Είναι… δεν είναι κάτι, εντάξει, σηµαντικό µεροκάµατο, είναι 20 ευρώ.
Αλλά στην εποχή που ζούµε και τα 20 ευρώ είναι υπέρ-αρκετά. […] Έχω ξεκινήσει
εδώ και τρεις εβδοµάδες περίπου. Τώρα βλέπουµε, για καλοκαίρι ψάχνω σε
ξενοδοχεία… Θα δούµε, µακάρι. Ψάχνω δηλαδή για περισσότερο µισθό, σίγουρα.
[Ερ.: Τι ώρες δουλεύεις;] Πάω γύρω στις έξι το απόγευµα κι ό,τι ώρα φύγουµε. Γι’
αυτό σταµάτησα και το σχολείο. Ό,τι ώρα φύγει ο τελευταίος πελάτης φεύγουµε. Θα
πάει και τρεις η ώρα, τρεισήµισι… [Ερ.: Τρεις η ώρα; Τι καφενείο είν’ αυτό;] Ε,
καφενείο… εντάξει. Ας πούµε ότι γίνεται και σαν µπαράκι το βράδυ. Εντάξει,
έρχονται… δεν έχει νεολαία κι αυτά, είναι δηλαδή µεγάλης ηλικίας κάπως ανθρώποι.
Είναι ένα πολύ µικρό µαγαζάκι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, είναι κάπως περίεργα,
έτσι… Οι πελάτες δηλαδή είναι λίγο κάπως. Βέβαια εκεί το αφεντικό που είναι, είναι
γυναίκα, είναι κι αυτή περίεργη. ∆ηλαδή θα σου πει «α, πήγαινε κάτσε µε τον
πελάτη». Θα σε κεράσει ο πελάτης ένα ποτό και πρέπει να πας να κάτσεις µε τον
πελάτη, αναγκαστικά. Αλλά το καλό είναι ότι, εντάξει, το ποτό που µας κερνάνε,
ξέρω ‘γω εµένα και τη µάνα µου άµα µας κεράσουν ένα ποτό, εκείνη θα µας το
πληρώσει ένα ευρώ. Ενώ κάνει πέντε, εκείνη θα κρατήσει τα τέσσερα, εµείς το ένα
ευρώ. Εντάξει, άµα έχει κανένα τιπς, άµα έχουµε τίποτα τυχερά… Την πρώτη φορά
µού λέει ξέρω ’γω εκεί, το αφεντικό, η Μαρία, µου λέει «Σούλα» λέει «πήγαινε
κάτσε» λέει «σ’ εκείνη την παρέα». Λέω «δεν τους ξέρω, τι να πάω να κάτσω, έτσι;».
Μου λέει «έτσι είναι» λέει «σ’ αυτή τη δουλειά, πρέπει να πιάνεις» λέει «επαφές µε
τους πελάτες». Εντάξει, πάω ξέρω ’γω, µε κερνάν ένα ποτό, κάθοµαι… Ε, «από πού
είσαι» µου λέγανε, «πόσο χρονώ είσαι» και τέτοια. Εντάξει, υπάρχουνε και… οι
χαζοµάρες… [Ερ. ∆ηλαδή;] Ε, το ότι θα σου πούνε «δώσε µου το τηλέφωνό σου» ή
«να βγούµε» ξέρω ’γω… και παραπάνω χαζοµάρες… Εντάξει, είναι δύσκολο. Πρέπει
να έχεις γερό στοµάχι, πάρα πολύ.
2. Πριν γραφτείς στο Εσπερινό, πότε ήταν η τελευταία χρονιά που ήσουν
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µαθητής/ρια; Σε ποια τάξη; Γιατί εγκατέλειψες το σχολείο τότε;
Εγκατέλειψαν

το

πρωινό

σχολείο

για

διάφορους

λόγους,

οικογενειακούς,

οικονοµικούς ή άλλους – οι νεότεροι µε την προοπτική να συνεχίσουν αµέσως µετά
στο Εσπερινό. Η εγκατάλειψη του Εσπερινού όµως, που σηµαίνει οριστική
εγκατάλειψη του σχολείου, είναι αυτή που, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, τους
στοιχίζει περισσότερο.
Αθανασία (19): ∆εν µ’ άρεσε το πρωινό καθόλου, είναι πολύ δύσκολο, δεν µπορώ.
Εντάξει, ήµουνα καλή µαθήτρια αλλά δεν µπορούσα… Είµαι άνθρωπος που
αγχώνεται πάρα πολύ και, αν µια άσκηση δεν µπορούσα να την κάνω, µου ερχότανε
λιποθυµία, µ’ έπιανε κρίση… Και γι’ αυτό. Θα το είχα βγάλει το σχολείο τώρα αλλά
παλιά, όταν ξεκίνησα το λύκειο, το είχα σταµατήσει για δυο χρόνια, για το λόγο αυτό,
ότι δεν µπορούσα, δεν το άντεχα, αγχωνόµουνα πάρα πολύ. Πολύ πίεση. [Ερ. Εδώ δεν
έχει πίεση δηλαδή] Όχι, όχι, καµία σχέση. […] ∆εν µου πολυαρέσει βέβαια αυτό, ότι
δεν µας βάζουν ούτε µια άσκηση για το σπίτι, να διαβάσουµε κάτι κι αυτά.
Βούλα (20): Αναγκάστηκα δευτέρα λυκείου, που πήγαινα στο πρωινό, να σταµατήσω
και το σχολείο, γιατί είχαµε κάποια πολύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Σταµάτησα το σχολείο για να εργαστώ κι από ’κει και πέρα, την επόµενη χρονιά ήρθα
πάνω στο Εσπερινό, το Σεπτέµβριο του ’12. […] Η αδερφή µου είχε ήδη το πρώτο
της παιδί. Η µητέρα µου έχει κάποιο µεγάλο ποσοστό αναπηρίας. ∆εν µπορούσε να
εργαστεί καµία από τις δύο κι έπρεπε να εργαστώ εγώ. Έπρεπε να θρέψω και τη
µητέρα µου µαζί. Αναγκαστικά δεν µπορούσα να είµαι στο σχολείο το πρωί και να
δουλεύω µετά, το απόγευµα. Με παρότρυνση της οικογένειας να σταµατήσω, να
εργαστώ και να πάω στο νυχτερινό, πείστηκα κι εγώ και σταµάτησα, λίγο µετά τα
µέσα της χρονιάς. Κι εκεί ξεκίνησε η κατηφόρα µου.
Γιώργος (34): Τελείωσα το Γυµνάσιο το ’95. Εντωµεταξύ, καλοκαίρια πριν
ασχολιόµουνα µε τη δουλειά µε τον πατέρα µου, δηλαδή µε έπαιρνε στη δουλειά και
µ’ άρεσε, κι όταν τελείωσα το Γυµνάσιο, µου λέει «θα συνεχίσεις στο Λύκειο ή θα
’ρθεις στη δουλειά;». Λέω «θα ’ρθω στη δουλειά». Μου λέει «σίγουρα;». Του λέω
«σίγουρα». […] Γιατί µ’ άρεσε η δουλειά. Και δε µ’ άρεσε το σχολείο, δεν ήθελα το
σχολείο, βαριόµουνα. Με τα µυαλά τα τότε το εγκατέλειψα. Με τα σηµερινά δεν θα
το εγκατέλειπα. Θα µπορούσε άλλα τρία χρόνια η τέχνη να περιµένει, να τελείωνα
και το λύκειο τότε.
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Σέβη (39): Έως την πρώτη λυκείου ήµουνα αριστούχα. ∆ευτέρα λυκείου έπρεπε να
µοιράσω τη ζωή µου σε δύο δουλειές και το σχολείο, που σήµαινε πάρα πολύ λίγες
ώρες ύπνου. Ζω µόνη µου από τότε. Ήµουν 17, γιατί έχασα κι ένα χρόνο από το
σχολείο όταν ήρθα από το εξωτερικό, από την Αυστραλία. Αγαπούσα όµως και το
σχολείο και δεν ήθελα να τ’ αφήσω. […] Αλλά δεν τα κατάφερα, έµεινα. Έµεινα στην
ίδια τάξη στο γενικό λύκειο και µετά προσπάθησα στο τεχνικό λύκειο. Εκεί δεν
κατάφερα καν να βγάλω τη χρονιά. Έπεσα ξερή απ’ την κούραση. Και σταµάτησα
εκεί. […] Πάντα το αγαπούσα το σχολείο και πάντα ήθελα να το τελειώσω και να
σπουδάσω. Αλλά δεν µου ’ρθαν βολικά τα πράγµατα, δεν υπήρχε και βοήθεια από
πουθενά. Αναγκαστικά το να πας σχολείο σήµαινε και ιδιαίτερα µαθήµατα ή
φροντιστήριο. […] Οπότε τι να έκανα; Να δούλευα, να πήγαινα φροντιστήριο, να
πήγαινα σχολείο, δεν έχει τόσες ώρες η ηµέρα… […] ∆ώδεκα χρονών έφυγα από την
Αυστραλία. Τελείωσα εκεί το δηµοτικό µε υποτροφία. Θα πήγαινα µε τα ελληνικά
δεδοµένα ανά δύο τάξεις. Θα πήγαινα µετά δευτέρα γυµνασίου και πρώτη λυκείου
και τρίτη λυκείου. Ναι, µη µε βλέπεις τώρα ζαχαροπλαστείο και πωλήτρια. Έχω πολύ
µυαλό. Είχα 100% σε κάθε µάθηµα.
3. Πότε ξεκίνησε η φοίτησή σου στο Εσπερινό; Σε ποια τάξη; Ποιο ήταν το
κίνητρο; Πόσα χρόνια φοίτησες; Ποιες ήταν οι εµπειρίες σου;
Οι µαθητές/ριες του δείγµατος έχουν φοιτήσει από ένα έως αρκετά χρόνια στο
Εσπερινό. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι έχουν υψηλή εκτίµηση για την αξία
της µόρφωσης. Η ανάγκη για το ‘χαρτί’ ως µέσο εξεύρεσης δουλειάς ή
επαγγελµατικής ανόδου εµφανίζεται ως δευτερεύουσα.
Βούλα (20): Σταµάτησα το σχολείο για να εργαστώ κι από ’κει και πέρα, την επόµενη
χρονιά ήρθα πάνω στο Εσπερινό […]. Πίστευα ότι, εφόσον είχα περάσει όλο αυτό το
δύσκολο διάστηµα, ότι πάνω εκεί θα έβρισκα µια ευκαιρία ώστε να υλοποιήσω τους
στόχους µου, µια δεύτερη βοήθεια να καταφέρω να κάνω κάτι στη ζωή µου, να γίνω
διαφορετική από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς µου.
Ως θετικές εµπειρίες από τη φοίτησή τους στο σχολείο καταγράφονται οι ακόλουθες:
Καλύτερες, σε σύγκριση µε το πρωινό σχολείο, σχέσεις µε τους καθηγητές.
Περισσότερη διάθεση κατανόησης των προβληµάτων των µαθητών.
Περισσότερη διάθεση αποδοχής µαθητών µε αποκλίνουσα συµπεριφορά.
845

Λιγότερη πίεση.
Κυριάκος (18): Στο σχολείο, στο πρωινό, σου βάζουνε στο µυαλό, προσπαθούν να
σου βάλουν πράγµατα που έχουν σχέση µε τα βιβλία. Στο νυχτερινό προσπαθούν να
σου βάλουν πράγµατα που έχουν σχέση µε τη ζωή. Σου µιλάνε πιο ανοιχτά· οι
καθηγητές. Είναι ωραίο που δεν απαιτούν πολλά αλλά εµένα µε βοηθούσαν πολύ,
χωρίς να απαιτήσουν. Στο ηµερήσιο δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον το µάθηµα. […] Οι
ώρες του νυχτερινού είναι πολύ πιο ευχάριστες. Οι καθηγητές καταλαβαίνουνε και
βοηθάνε. Αλλά δυστυχώς προηγείται η δουλειά. [Ερ. ∆υστυχώς ε;] Ε ναι. Προηγείται
η δουλειά. Άµα δεν έχεις λεφτά, τι να το κάνεις το σχολείο.
Αθανασία (19): Μαθηµατικά δηλαδή που εγώ δεν ήξερα γρι, µε το που ήρθα εδώ
έπιασα όλο το νόηµα των µαθηµατικών. ∆εν ξέρω, είναι το ότι δεν φοβόµουνα να
σηκωθώ στον πίνακα… Ενώ πάνω στην Αθήνα δεν τολµούσα να σηκωθώ στον
πίνακα, ειδικά στα µαθηµατικά. Ήτανε καθηγητές πάρα πολύ αυστηροί, πάρα πολύ
αυστηροί. Πήγαινα πρώτα σε γενικό λύκειο, στην Αµφιάλη. Ε, µετά πήγα στο ΕΠΑΛ,
λίγο αλλιώς τα πράγµατα, λίγο πιο εύκολα αλλά και πάλι δεν το τολµούσα. Αλλά από
τότε που ήρθα εδώ ήµουν κάθε µέρα στον πίνακα κι έτσι καταλάβαινα κι εγώ. […]
Είναι πολύ ωραία στο νυχτερινό. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που το σταµάτησα.
Θέµις (27): Εγώ σκυλί µαύρο, τσαµπουκάς, φασαρία… ∆ηλαδή αν προκύψει κάποια
φασαρία θα χωθώ. ∆εν τα έκανα όµως. Από ’κει και έπειτα δηλαδή, στο βαθµό που µε
ξέρετε εσείς καµία σχέση. ∆ηλαδή ήµουνα πολύ χειρότερη. Κι όµως, το σχολείο µ’
έκανε ν’ αλλάξω χαρακτήρα, µ’ έκανε να καλµάρω κάπως. Μ’ έκανε να µου αρέσει,
να θέλω να πηγαίνω, να ξυπνάω το πρωί και να λέω «άντε, πότε θα περάσει η ώρα να
πάµε σχολείο».
Κάποιες από τις προαναφερθείσες θετικές παραµέτρους, ωστόσο, παρουσιάζονται
από άλλους µαθητές ως αρνητικές. Πιο συγκεκριµένα, ως αρνητικές εµπειρίες
καταγράφονται οι εξής:
Το σχολείο δεν διαφέρει στην ουσία από το πρωινό. Αδυνατεί να βρει λύσεις
στα προβλήµατα των µαθητών και να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητές τους αλλά
και στις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Βούλα (20): Θα έπρεπε να βοηθάνε, να σε ρωτάνε για το πρόβληµά σου, να µην
κάθονται σ’ ένα γραφείο και να περιµένουν να πας να τους πεις «µ’ ενοχλεί αυτό».
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Είναι ένα διαφορετικό σχολείο απ’ όλα τα υπόλοιπα αλλά κατάντησε να είναι σαν όλα
τα υπόλοιπα τα πρωινά. ∆ηλαδή βλέπεις ένα µάτσο βόδια σ’ ένα µαντρί, ν’
ακολουθούν ένα βοσκό.
Θανάσης (29): ∆ε βοηθάει και το σχολείο. Η σεζόν είναι µέχρι τέλη Οκτωβρίου, που
τελειώνει η σεζόν, η καλοκαιρινή. Είµαστε τουριστικό µέρος, δουλεύουµε σε
ξενοδοχεία οι περισσότεροι και δεν γίνεται να παίρνουµε απουσίες. Το εσπερινό
δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει αυτούς που δουλεύουν. ∆εν τους βοηθάει καθόλου.
Ούτε το κράτος ούτε και το εσπερινό το ίδιο. Κι αν ο εργοδότης σου σου πει «θα
δουλεύεις απόγευµα», δεν υπάρχει η δυνατότητα το σχολείο να σε διευκολύνει, ούτε
το κράτος. Αυτό είναι το πρόβληµα. ∆εν είµαστε το ίδιο µε το πρωινό.
Η συνύπαρξη µαθητών που εργάζονται σκληρά και αντιµετωπίζουν συνειδητά
το σχολείο ως µια δεύτερη ευκαιρία µε µαθητές µε παραβατική συµπεριφορά, µικρής
κατά κανόνα ηλικίας, οι οποίοι βρέθηκαν στο νυχτερινό επειδή ήταν ανεπιθύµητοι
στα πρωινά σχολεία.
Βούλα (20): Θεωρώ ότι είναι λίγο ακραίο κανονικά παιδιά, που ζουν µε µόχθο, δεν
στηρίζονται κάπου, µεγάλοι άνθρωποι, που έχουν τις οικογένειές τους, τις δουλειές
τους, τις επιχειρήσεις τους, τα βάσανά τους, να βρίσκονται σ’ ένα χώρο µαζί µε άτοµα
που είναι όπου τους πάει ο άνεµος, µε την έννοια ότι το µόνο που θα τους νοιάξει
είναι να πάρουν τα ναρκωτικά τους, να κάνουν τα τσιγαριλίκια τους, να κάνουν τις
βλακείες τους να περάσει η ώρα. Ουσιαστικά σα να σου κόβουν το δικαίωµα της
εκπαίδευσης σιγά-σιγά. ∆ηλαδή, αν έχεις αυτά τα άτοµα στην ίδια τάξη µε σένα, όταν
τον άλλο τον νοιάζει πώς θα κάνει φασαρία να περάσει η ώρα, να πετιέται όλη την
ώρα και να κάνει βλακείες, έχει φύγει όλο το µάθηµα, για τη βλακεία στο κεφάλι του.
Ναι αλλά εγώ δε σου φταίω σε τίποτα. Εσένα θα πρέπει να σε διώξουνε. Το νυχτερινό
είναι φτιαγµένο για να δίνει δεύτερες ευκαιρίες ανεξαρτήτου ηλικίας σε ανθρώπους.
[…] Θα έπρεπε να είναι πιο ελεγχόµενα στο είδος των µαθητών που µπαίνουνε και
στην ποιότητα των µαθητών.
Γιώργος (34): Ωραίο είναι το νυχτερινό, πολύ ωραίο. Το κλίµα είναι ζεστό, φιλικό, οι
καθηγητές ανέχονται πάρα πολλά, µακάρι να υπήρχε και η ίδια ανταπόκριση από
τους µαθητές, από όλους όµως τους µαθητές. Τότε το νυχτερινό δεν θα ’τανε άντε να
πάµε να κάνουµε την αλητεία µας, το κοµµάτι µας κι αυτά και να φύγουµε. Θα ’τανε
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καλύτερο κι απ’ το πρωινό, έστω και µ’ αυτά τα λίγα […] Θα ’δινε πολλά
περισσότερα, τουλάχιστον στις ηλικίες που απευθύνεται.
Ανεπάρκεια µερίδας καθηγητών.
Σέβη (39): Εγώ ήρθα προκατειληµµένη ότι θέλω τόσο πολύ να πάω που τα ’βλεπα
όλα ωραία. Αλλά, αν θέλω να ’µαι αντικειµενική, δεν ήτανε τόσο καλά. […] Υπήρχαν
καθηγητές που δεν απέδιδαν. […] Και αυτό έκανε µεγάλη αντίθεση, γιατί υπήρχαν
καθηγητές που είχαν πολύ µεγάλη διάθεση να διδάξουν. Οπότε ήταν τα δύο άκρα, δεν
ήταν κάτι στη µέση. Το καταλάβαινα κάθε µέρα. Ερχόταν ο ένας «παιδιά, να
µάθουµε, να το κάνουµε έτσι», να ρωτήσει, για να µπορεί να βάλει το µαθητή µε τον
τρόπο του να συµµετέχει στο µάθηµα και µετά ερχόταν ο άλλος καθηγητής, έγραφε
κάτι στον πίνακα, «το καταλάβατε; ε, να σας το εξηγήσω µωρέ, εντάξει»,
χαµηλόφωνα, γιατί µάλλον ήταν κουρασµένος. ∆εν καταλαβαίναµε τίποτα,
µιλούσαµε µεταξύ µας, δεν υπήρχε διάθεση, µέχρι εκεί.
Σειρά αρνητικών αλλαγών στη σχολική ζωή τα τελευταία δύο χρόνια, ως
αποτέλεσµα της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής: απουσία καθηγητών και βιβλίων,
αναθέσεις µαθηµάτων σε καθηγητές άλλης ειδικότητας, αδυναµία ανάληψης
οποιασδήποτε δραστηριότητας εκτός του αυστηρού σχολικού προγράµµατος (θα
πρόσθετα: λόγω έλλειψης χρόνου τόσο των µαθητών, όσο και των καθηγητών, το
ωράριο των οποίων αυξήθηκε, η γραφειοκρατική-εξωδιδακτική τους εργασία
πολλαπλασιάστηκε και ο εκτός σχολείου ελεύθερος χρόνος τους, λόγω της κάθετης
πτώσης των αποδοχών τους, συρρικνώθηκε).
Θέµις (27): Εγώ µέχρι και πρόπερσι είχα τρελό ενδιαφέρον για το σχολείο µου. Μετά
αλλάξαν όλα, πήραν την κάτω βόλτα. Και το σχολείο µας και εµείς; Πώς να το
εξηγήσω, δεν µπορώ. […] Θέλω να έρθω στο σχολείο αλλά υπό αυτές τις συνθήκες
δεν µπορώ. Έχω τόσα προβλήµατα έξω στη ζωή, δεν µπορώ να τα ’χω και µέσα στο
σχολείο. […] Πέρσι, µέχρι και το Φεβρουάριο δεν είχαµε καθηγητές, δεν είχαµε
µαθήµατα και στο τσακ τους κρατούσα να µην κάνουµε κατάληψη, γιατί είµαστε
νυχτερινό, δεν έχουµε την άνεση να κάνουµε τέτοια πράγµατα. […] [Φέτος] Απ’ τις
αρχές θυµάµαι ότι ερχόντουσαν καθηγητές και φεύγανε. Έχουνε έρθει τρεις
καθηγητές κι έχουνε φύγει. Όπως ήρθε η κυρία […] που έφυγε. Μας έκανε πόσες
φορές µάθηµα, πολύ καλή στο µάθηµά της, τη θέλαµε και τελικά την πήγε αλλού, το
σύστηµα, οι θέσεις, αυτοί τέλος πάντων που φτιάχνουνε τις θέσεις. Την πήγε αλλού,
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ενώ εµείς είχαµε την ανάγκη της. […] Ο κύριος […] είναι φυσικός-χηµικός, δεν
κολλάει πουθενά µε τη Βιολογία. Ο άνθρωπος παίρνει το βιβλίο και διαβάζει µέσα
από το βιβλίο. ∆εν το ’χει διδαχθεί δηλαδή, για να µας το κάνει. Αυτό είναι το
πρόβληµα, το ένα. […] Εγώ είµαι περήφανη για το σχολείο µου. Έχω κάνει πολλά
πράγµατα µε το σχολείο µου, πολλές δραστηριότητες, που δεν είχανε σχέση µε τα
µαθήµατα. […] Θέατρα, παίζαµε θέατρα, κάναµε εκδηλώσεις, γινόντουσαν γλέντια,
εκδροµές… […] Εγώ το αγαπάω το σχολείο, γι’ αυτό έχω τέτοιο παράπονο. Γιατί
αυτά που είχα παλιά δεν τα έχω τώρα.
Σέβη (39): Και τα βιβλία, και τα βιβλία βεβαίως, αυτό πρέπει να το πω.
Μοιραζόµασταν τα βιβλία. ∆ε φτάνανε. Οπότε έλεγα στη διπλανή µου «εγώ θα πάρω
αυτό το βιβλίο κι εσύ θα πάρεις το άλλο και στο επόµενο µάθηµα θα το
ανταλλάξουµε». Κάπως έτσι λειτουργούσαµε. Καλό ε; Συνεργασία.
Γενικότερα, σχολικό περιβάλλον κάθε άλλο παρά ελκυστικό για τους µαθητές.
Κώστας (18): Καλά ήταν στο νυχτερινό. Μια χαρά. Αλλά τώρα, από την προσωπική
µου εµπειρία, το σχολείο δεν… δεν µου µαθαίνει κάτι για µένα τέλος πάντων, που θα
µε βοηθήσει στο µέλλον. […] Μάθε µου το τι γίνεται τώρα, γενικότερα στην
κοινωνία, το πώς να συµπεριφερθώ έξω στον κόσµο, πώς να βγω έξω, πώς να πάω να
µιλήσω για δουλειά, πώς να πάω να µιλήσω στον άλλο… Αυτό δε µου το µαθαίνει το
σχολείο. [Ερ. Αν δηλαδή ήταν διαφορετικά τα µαθήµατα πιθανόν να µην είχες φύγει
από το σχολείο;] Εννοείται. Άµα κάτι σε ελκύει, σ’ αρέσει, δε θα τ’ αφήσεις. Κι οι πιο
πολλοί πάνε στο σχολείο, πίστεψέ µε, µε το ζόρι. […] Ο άλλος µπαίνει µέσα στο
µάθηµα, σου γράφει στον πίνακα εκεί τα µαθηµατικά ξέρω ’γω και µάθε τα. […] Εγώ
χάνω το χρόνο µου προσωπικά εκεί. Θα προτιµούσα να µην πάω σχολείο και να πάω
να γνωρίσω έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος µπορεί να µου πει πράµατα που
να µε κάνουν να νιώσω πολύ καλύτερα. Και ισχύει αυτό. Γιατί µου ’χει τύχει να µην
πάω σχολείο και να πάω κάπου αλλού και να πω «πω πω ρε φίλε, αυτή η µέρα ήταν η
καλύτερη µέρα της ζωής µου».
4. Για ποιους λόγους εγκατέλειψες το Εσπερινό;
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, η εγκατάλειψη του σχολείου είναι το
αποτέλεσµα ενός συνδυασµού διαφορετικών αλλά ευδιάκριτων παραγόντων. Η
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, η οικονοµική δυσκολία και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, κάποιο έκτακτο προσωπικό πρόβληµα (οικογενειακό, πρόβληµα υγείας)
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συνθέτουν ένα πλέγµα ανυπέρβλητων εµποδίων που φράζει το δρόµο προς τη
µάθηση. Οι µαθητές-εργαζόµενοι αισθάνονται ανήµποροι απέναντι στις αυθαιρεσίες
της εργοδοσίας και παντελώς απροστάτευτοι σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
όπου όλα βρίσκονται υπό κατάρρευση, βιώνοντας αισθήµατα έντονης σωµατικής και
ψυχικής κόπωσης, ακόµα και απελπισίας.
Κώστας (18): ∆εν έχω πρόβληµα µε τη δουλειά. Να µη χρεώνω τους γονείς µου,
κατάλαβες; Αλλά τώρα είναι… ψυχική κούραση πιο πολύ. Γιατί, παίρνω λεφτά απ’ τη
µάνα µου και δε µ’ αρέσει, τώρα που δουλεύω. Και δεν µε πληρώνει [ο εργοδότης] κι
ό,τι παίρνω απ’ τη µάνα µου, µετά µε πληρώνει και της τα δίνω, καπάκι, κι είµαι πάλι
άφραγκος. Κι όλο αυτό είναι πολύ κουραστικό. […] ∆ουλεύω 7:00 µε 3:00 αλλά
κουράζοµαι πάρα πολύ, έτσι; Οικοδοµή, κουράζοµαι πάρα πολύ κι όταν κουράζεσαι
πάρα πολύ και βλέπεις ότι παίρνεις 25 ευρώ… Ειλικρινά περνάν οι µέρες, ξέρω ’γω
περνάν 20 µέρες, 30 µέρες και βλέπεις πόσο βγαίνει στο σύνολο από τα 25 ευρώ και
λες όχι ρε γαµώτο, τρώω τόσο µεγάλη κούραση, τρέχω όλη µέρα και θα πηγαίνω και
στο σχολείο µε την ψυχολογία ό,τι να ’ναι; Και ξενερώνεις. Λες δεν πάει. Καλύτερα
να δουλέψω σε µπαρ το βράδυ.
Κυριάκος (18): Στην αρχή µε βόλευε, το σχολείο µε τη δουλειά. Ήταν άλλες ώρες.
Μετά µ’ αλλάξαν ωράριο. Στην αρχή πήγαινα 7:00 η ώρα το πρωί κι έφευγα 3:00. Και
είχα τέσσερις ώρες περιθώριο, να πάω σπίτι να ξεκουραστώ λίγο, να φάω, να κάνω
ένα µπάνιο, µετά να ’ρθω στο σχολείο. […] Με το που µ’ αλλάξαν ωράριο στη
δουλειά, µε ’κάναν 9:00-5:00, […] σχολούσα 5:00, ερχόµουνα σπίτι, να φάω, να
κάνω ένα µπάνιο, να πάρω το λεωφορείο 6:30 η ώρα. […] Και δεν µπορούσα να
κάνω τίποτα εκτός από δουλειά και σχολείο. Κι επειδή είναι δύσκολο τώρα ν’
αφήσεις τη δουλειά, […] αποφάσισα να αφήσω το σχολείο. [Ερ.: ∆εν µπορούσες να
κάνεις κάτι για το ωράριο; Ήταν υποχρεωτικό ν’ αλλάξεις;] Ήθελα να τους µιλήσω
αλλά απ’ την άλλη δεν θέλω να τους λέω «θέλω αυτό να κάνω, γιατί θέλω να πάω
εκεί, στο σχολείο» [Ερ. Γιατί;] Γιατί δεν θέλω να µιλάω γενικά στη δουλειά, να
ζητάω, να απαιτώ και τα λοιπά. [Ερ. Για ποιο λόγο;] Γιατί καµιά φορά κι απ’ τη
δουλειά το βλέπουν αλλιώς. [Ερ. ∆ηλαδή;] Γίνονται πολλά στη δουλειά. ∆ηλαδή, άµα
ζητήσεις… Καµιά φορά δηλαδή βλέπω που ζητάνε πράµατα, ν’ αλλάξουν µ’ έναν
άλλο ωράριο κι αυτά, τις Κυριακές που δεν δουλεύουµε τούς φωνάζουν για να
καθαρίζουν το µαγαζί. Και παίρνουν αυτούς τους συγκεκριµένους που ζητάνε
πράµατα. Σα να τους λένε «εµείς σε βοηθήσαµε, θέλουµε να µας βοηθήσεις κι εσύ».
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[…] Και συνήθως µας φωνάζουν 9:00 και τελειώνουµε 7:00 το απόγευµα. Και χάνεις
την Κυριακή σου. Για µένα η Κυριακή είναι το παν. Κι έτσι, για να µην µπαίνω κι
εγώ σ’ αυτή τη διαδικασία, να µπαίνω στο γραφείο να τους λέω «θέλω να πάω
σχολείο, µη µε βάλετε βράδυ, αλλάξτε τον άλλον» και τα λοιπά, σταµάτησα το
σχολείο. [Ερ. ∆εν το ξέρανε δηλαδή ότι πας σχολείο;] Το ξέρανε ότι πάω σχολείο.
[…] Εντάξει, από τη στιγµή που µ’ αλλάξαν ωράριο, ενώ ξέρανε ότι πάω σχολείο, δεν
µπορώ εγώ να τους πω «γιατί µε αλλάξατε». Το ξέρανε ότι πάω σχολείο και µ’
αλλάξανε. Τέλος.
Βούλα (20): Γράφτηκα στην τρίτη λυκείου του νυχτερινού. Πέρασα την τάξη, µε
χαµηλό βαθµό, γιατί ουσιαστικά δεν είχα χρόνο να διαβάζω. Κι όταν ήρθε η σειρά
µου να πάω στην τετάρτη λυκείου, την τελευταία τάξη, για να τελειώσω, να πάρω το
απολυτήριό µου, έτυχαν στην προσωπική µου ζωή όλα τα στραβά και τα ευτράπελα,
είτε οικονοµικά είτε οικογενειακά… Κι έτσι, µετά από όλα αυτά, οικονοµικές
δυσκολίες, µε σπίτια, να ψάχνω να βρω σπίτι να µείνω, να µην µπορώ να
ανταπεξέλθω στα οικονοµικά µου, να πληρώσω τις υποχρεώσεις µου, να ζητάς
βοήθεια από τρίτους, έλειπα κι από το σχολείο, δεν µπορούσα ν’ ανεβαίνω, γιατί µου
’χανε τύχει όλα µαζί, κι έτσι έµεινα στην ίδια τάξη, από απουσίες. […] Φέτος στην
αρχή ήταν καλά τα πράγµατα. […] Λίγο πριν τις γιορτές λέω άντε κι εγώ ν’ αρχίσω να
διαβάζω, για να µπούνε και οι βαθµοί του τετραµήνου, να στρωθώ, να κάνω ό,τι
µπορέσω, να πάρω τους πρώτους βαθµούς, να ’χω µια καλή βάση για το δεύτερο
τετράµηνο. Ναι αλλά όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει, έτσι δε λένε;
Πού να φανταστώ ότι πάλι θα έµενα χωρίς σπίτι, πάλι θα έψαχνα λεφτά για ενοίκιο,
πάλι θα είχα πρόβληµα µε τη δουλειά µου… Και επίσης, προπαραµονή πρωτοχρονιάς
έσπασα το πόδι µου. [Ερ. Με τη δουλειά τι πρόβληµα είχες;] Μου έδινε πολλά ρεπό,
µου έλεγε έλα να δουλέψεις σήµερα τετράωρο ή σήµερα πάρε τόσα, αύριο µην πάρεις
τόσα, πάρε το µισό µεροκάµατο ή σήµερα δε θα σε πληρώσω και θα στα δώσω
αύριο… Και µέσα σ’ όλα αυτά έσπασα το πόδι µου. Περνάει η εβδοµάδα για να
’ρθούµε σχολείο, λέω πώς θ’ ανέβω στο σχολείο. Στη δουλειά δεν είχα άλλη επιλογή,
δεν είχα κάποιον να µου δώσει λεφτά για να πληρώσω το ενοίκιό µου, κι
αναγκαστικά ήµουν εδώ πέρα µε τις πατερίτσες… Εντωµεταξύ, εκεί βλέπεις και από
την άλλη πλευρά την ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων. ∆ηλαδή, όταν είσαι σ’ ένα
νοσοκοµείο και τους λες «χρειάζοµαι δικαιολογητικό, για το νυχτερινό σχολείο, ότι
δεν µπορώ ν’ ανέβω πάνω, γιατί είµαι µε τις πατερίτσες και φοβάµαι» και σου λένε
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«δεν µπορούµε να σου δώσουµε, γιατί δεν υπάρχει έστω µία µέρα νοσηλείας»…
∆ηλαδή, θα έπρεπε να κοιµηθώ ένα βράδυ στο νοσοκοµείο, να πληρώσω 78 ευρώ, για
να µου βγάλουνε δικαιολογητικό. Και µου λένε «το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι
να πας στο ΙΚΑ», που ο κάθε γιατρός για να σου βγάλει δικαιολογητικό στο ΙΚΑ
παίρνει από 10 ως 25 ευρώ, ανάλογα το γιατρό. Ανέβηκα λοιπόν στο ΙΚΑ, έψαχνα
γιατρούς, δεν είχε γιατρούς, […] τα πράγµατα ήτανε σε µια κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης. ∆ηλαδή όλα γύρω µου ήτανε µετέωρα. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να
επανέλθω. Πώς θ’ ανέβω εγώ πάνω; Πώς θα µπω στο λεωφορείο, πώς θ’ ανεβαίνω τα
σκαλιά, πώς θα πάω τουαλέτα, κι αν πάθεις τίποτα, κι αν γλιστρήσεις; Είναι όλα αυτά
που σκέφτεσαι και αγχώνεσαι. Και λες αϊ στο διάολο, δεν θα πάω. Γιατί ούτε έχεις και
τα χρήµατα να πληρώσεις δυο-τρεις διαφορετικούς γιατρούς. Κι εκεί καταλαβαίνεις
ότι δεν έχεις καµία ελπίδα και καµία βοήθεια σ’ αυτή την κοινωνία· την τωρινή, την
κατεστραµµένη.
Γκεν (22): Ήρθα, έβγαλα την πρώτη γυµνασίου αλλά µετά, στη δευτέρα, δεν τα
κατάφερα, γιατί είχα κάνει απουσίες πολλές, επειδή δούλευα, στο ξενοδοχείο.
Χρειαζόµουνα τη δουλειά. Μετά, όταν έκλεισε το ξενοδοχείο, ήρθα πάνω και έµαθα
ότι έχω πάρα πολλές απουσίες και δεν µε παίρνει να κάνω ούτε µία αλλά εγώ έπρεπε
να κάνω απουσίες, γιατί µετά είχα την άλλη τη δουλειά, ανοίγαν ένα τσιπουράδικο
και βοηθούσα εκεί τον άνθρωπο, κι έτσι δεν ξανάρθα. […] Αν ήταν άλλες ώρες η
δουλειά θα συνέχιζα. ∆ηλαδή, έκανα προπονήσεις, πολεµικές τέχνες, δεν µπορούσα
να συνδυάσω τα ωράρια για το σχολείο και για τις προπονήσεις, άφησα τις
προπονήσεις κι ερχόµουνα σχολείο. Αν µπορούσα να κάνω το ίδιο και για τη δουλειά,
θα το ’κανα, αλλά… ∆εν µπορούσα να βρω άλλη δουλειά, πού να βρεις, µε το ζόρι
βρήκαµε µία. Τώρα. Παλιά δεν ήταν τόσο δύσκολα.
Θέµις (27): Σταµάτησα λόγω του ότι είχα µερικά θεµατάκια, όσο αφορά τη δουλειά.
∆ηλαδή, έπιανα δουλειά απ’ τις έξι το απόγευµα και τελείωνα στις έξι το πρωί. Στο
ξενοδοχείο, που ήµουνα σεκιούριτι. Και αναγκάστηκα να βάζω άλλον στη θέση µου,
για να µπορώ να έρχοµαι στο σχολείο. Τον Γιώργο δηλαδή [τον φίλο της]. Κι αυτό
ήτανε τελείως µεταξύ µας, δεν το ήξερε ούτε το αφεντικό. Φαντάσου τώρα ότι το
αφεντικό έβλεπε στην κάµερα ότι η εµφάνιση της Θέµης είν’ αυτή, όχι του Γιώργου.
[…] Κάποια στιγµή το έµαθε κι αυτό το αφεντικό µου, γιατί ήξερε ότι πήγαινα και
σχολείο. Τον ενηµέρωσα, δεν άντεχα άλλο να κρύβοµαι. Μετά όµως γινόντουσαν
κάποιες εργασίες στο ξενοδοχείο κι έπρεπε να είµαι απίκο, εκεί. […] Και έτσι, το
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άφησα το σχολείο. Και µ’ αυτές τις προοπτικές κιόλας, εφόσον δεν µπορούσα να έχω
το µυαλό… Ε δεν γίνεται και τα δύο δύσκολα, κάτι πρέπει να είναι πιο εύκολο.
Είµαστε δύσκολα στη ζωή µας, δουλεύουµε, προσπαθούµε να ανταπεξέλθουµε,
ειδικά της τελευταίας τάξης άτοµα όπως εγώ, που δεν έχουµε τίποτα. ∆εν έχω κάποια
βοήθεια, κάποια ευχέρεια κινήσεων να πω «θα κλέψω αυτές τις τρεις ώρες να πάω
σχολείο». Όλα απ’ τα χέρια µου περνάνε. ∆εν µπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Αναγκαστικά έπρεπε να τ’ αφήσω. […] Η Ελλάδα πλέον έχει καταστραφεί. Κι έτσι τι
να πρωτοκοιτάξουνε; Την παιδεία; Τις συντάξεις; Τους µισθούς; Ποιος θα µας δώσει
σηµασία εµάς; Και ειδικά εµείς που είµαστε νυχτερινό. Στην ουσία γι’ αυτούς δεν
αξίζουµε. Έτσι το παίρνουν οι περισσότεροι και σου λένε «είναι χάσιµο χρόνου». […]
Μακάρι να πήγαινε καλά το σχολείο, όπως ήτανε παλιά, όπως το γνώρισα εγώ το
σχολείο και δε θα το παρατούσα. Ό,τι πρόβληµα και να ’χα. Έχω περάσει πολλές
δυσκολίες κι όµως το σχολείο µου δεν το ’χα αφήσει. Ήµουνα εκεί, στο σχολείο µου.
Τώρα πλέον δεν υπάρχει, δεν µπορείς να το πεις σχολείο.
Γιώργος (34): Και µια φορά µάλιστα µε βρήκε στο δρόµο η κυρία Σ. και µου λέει
«έλα βρε, εσείς είσαστε νέοι τώρα, αντέχετε». ∆εν είναι το θέµα η αντοχή. Το θέµα
είναι ότι εγώ, προσωπικά, δεν µπορώ να κάνω πολλά πράγµατα ταυτόχρονα και να
’µαι σ’ όλα εντάξει. ∆εν µπορώ, αγχώνοµαι, είναι ο χαρακτήρας µου τέτοιος και δεν
µπορώ, αρρωσταίνω. Και δεν είµαι ο τύπος που θα ’ρθει στο σχολείο και θα πω «δε
βαριέσαι, πάµε να βγάλουµε δευτέρα, τρίτη, τετάρτη λυκείου κι ας µη µάθουµε και
τίποτα, ας πάρουµε το χαρτί µε δέκα ξέρω ’γω». ∆εν ήταν το θέµα µου οι βαθµοί,
προς Θεού. Το θέµα µου ήτανε να µου µείνει και κάτι. Να µη στεναχωριέµαι που θα
’ρθω αδιάβαστος, να µη στεναχωριέµαι που θα µου βάλει ένας καθηγητής µια
εργασία και να µην µπορώ να την κάνω. Κι επειδή δεν µπορούσα ν’ ανταπεξέλθω µ’
αυτά τα δεδοµένα σ’ αυτά που ζητάει το σχολείο, που δε ζητάει πάρα πολλά αλλά για
µένα είναι πολλά, γι’ αυτό εγκατέλειψα. […] Όταν ανοίγει η τουριστική σεζόν, αυτές
οι ώρες εκεί πέρα για µένα είναι πρόβληµα. Σήµερα έφυγα από τις εφτά το πρωί και
ήρθα στο µαγαζί εφτά παρά δέκα. Έξω ήµουν, γυρνούσα. Τοποθέτηση, µέτρα,
µερεµέτια, το ένα, το άλλο, ξανά εδώ, ξανά από ’κει… […] Παλιά ερχόντουσαν γιατί
τους αρκούσε κι ένα χαρτί γυµνασίου. Μετά ζητούσαν κι ένα χαρτί λυκείου. Τώρα, µε
τα σηµερινά δεδοµένα και µ’ αυτά που ζητάνε, ο άλλος λίγο απογοητεύεται. Σου λέει
τώρα «άντε να πάρω και το χαρτί του λυκείου, κι όλα τ’ άλλα που τα ζητάνε; πού θα
τα βρω;». Ειδικά τώρα οι µακρινοί –Αντιµάχεια, Καρδάµαινα, Κέφαλο− σου λέει θα
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πάω, τέσσερα χρόνια από την πρώτη λυκείου… Το λεωφορείο είναι καθυστέρηση.
Αυτοί θέλουν δύο ώρες. ∆ηλαδή το τρίωρο εµάς στο σχολείο, αυτονών γίνεται πέντε
ώρες. Και δεν είναι πέντε. Μερικές φορές περιµένουνε και το λεωφορείο. Αυτοί που
ερχόντουσαν µε δικό τους µέσο, από κάποια στιγµή και µετά άρχισαν να σκέφτονται
τα καύσιµα…
Σέβη (39): Προτίµησα αυτή τη δουλειά γιατί είναι πιο καλές οι απολαβές. Και
βεβαίως είναι ικανοποιητικός ο µισθός µου λόγω του ότι είµαι εγώ ευέλικτη. Ο
εργοδότης µου µπορεί να µε βάλει ό,τι ώρα θέλει και τον βολεύει. Τώρα δουλεύω ως
τις 7:00, µε µιάµιση ώρα κενό το µεσηµέρι, από τις 7:00 το πρωί. Όµως αυτό δεν
είναι για όλο το χρόνο. Τον επόµενο µήνα, το Μάρτιο, µε την ανακαίνιση που θα γίνει
στο συγκεκριµένο µαγαζί, θα πρέπει ν’ αρχίσω να σχολάω κατά τις 8:00-9:00 κι όσο
πλησιάζει το καλοκαίρι θα σχολάω 10:00-11:00, θα φτάσουµε και στις 1:00 και στις
2:00 και µετά, όσο πλησιάζει ο χειµώνας, λιγότερες ώρες και πιο νωρίς θα κλείνουµε.
[…] Η δουλειά έρχεται πάντα πρώτη. ∆εν έχω κανέναν να µε βοηθήσει οικονοµικά,
να µπορέσω τα απαραίτητα, στέγη, τα προς το ζην, δεν έχω καµία βοήθεια, είµαι µόνη
µου.
Γιάννης (43): ∆ουλειά κι όλες οι υποχρεώσεις και µετά νυχτερινό, έχει τρέξιµο
µεγάλο. Τρία χρόνια άφηνα άλλες δουλειές πίσω και µετά µε παίρναν από κάτω.
Τώρα τρέχω ακόµα και δεν προλαβαίνω. Τώρα αλλάξαν και τα πράµατα πάνω στη
δουλειά… Τώρα λιγοστεύουν τα άτοµα, άλλες απαιτήσεις που έχουνε, τα ωράρια…
Αλλάζουν ωράρια. ∆ηλαδή δουλεύεις 9:00-5:00 τώρα, 10:00-6:00 –πρώτα ήταν 7:003:00− και δεν προλαβαίνεις. Αλλάζουν γιατί τα καράβια αργούνε, αργούν να έρθουν
τα εµπορεύµατα… Γίνεται µπάχαλο τώρα. ∆ε θα µπορούσα να συνεχίσω, πού να
προλάβω; Να φύγω, να πάω στη δουλειά, µετά να σχολάσω, να πάω στα ζώα µου και
µετά να ’ρθω απάνω; Θα ’ρχόµουνα 8:00 η ώρα. Έχω κάτι κατσίκια. Πρώτα είχα
λίγα. Τώρα τ’ αυξάνω σιγά-σιγά, ενώ τότε δεν µπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί δεν
προλάβαινα… Η οικογένεια αυξήθηκε, τρία παιδιά… Το δεύτερο ήταν µικρό όταν
είχα έρθει και στον άλλο ήταν έγκυος. Η οικογένεια µεγαλώνει, οι απαιτήσεις
αυξάνονται, άµα είσαι ένας να τρέχεις, πρέπει να τρέξεις παραπάνω για να προλάβεις,
για να µπορείς να καλύψεις τις υποχρεώσεις. Άµα υπολογίσεις τρία παιδιά, συν τα
έξοδα που κάνεις παραπάνω για ν’ ανεβαίνεις απάνω… ∆εν είναι µόνο οι ώρες, είναι
οι βενζίνες είναι κι άλλα έξοδα, που, αν παίρνεις ένα µισθό και σου κόβουνε και
κάποια λεφτά, είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα. Μας κόψανε γύρω στα 250 ευρώ το
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µήνα περίπου. 1.100 παίρναµε. Αλλάξανε τα ωράρια, πολλά αλλάξανε. Τώρα µπορεί
να σε απολύσει ανά πάσα στιγµή και να πάρει κάποιον άλλο µε πεντάωρο ή οχτάωρο
µε λιγότερα λεφτά. ∆εν υπάρχει αυτό, πώς ήτανε παλιά, άµεση αποζηµίωση και
τέτοια. Σε διώχνει, σου δίνει κάποια λίγα λεφτά, ένα ποσοστό, δεν θυµάµαι πόσο, και
σε διώχνει. Ό,τι ώρα θέλει. ∆εν έχει όπως ήτανε παλιά, που δεν µπορούσαν να σε
διώξουν. Τώρα σε διώχνουνε. Μια αναφορά να γίνει, δυο, σε διώχνουνε. […] Πολλοί
έχουνε σταµατήσει, από µόνοι τους. Γιατί βρήκαν αλλού δουλειά… Φεύγουνε. Έχουν
µειωθεί. Εκεί που είχαµε 60 άτοµα, τώρα είµαστε 30. Στην αποθήκη ήµασταν
τέσσερα άτοµα και τώρα είµαι ένας. Εγώ κι ένας µανάβης, δυο. […] Αφού είχαµε
άλλα έξοδα, δεν µπορούσα να συνεχίσω. Ήτανε δύσκολο. Αφού δυσκολεύουν τα
πράγµατα έξω, δυσκολεύοµαι κι εγώ, δεν µπορώ να προχωρήσω. Αν δηλαδή τα
πράγµατα πηγαίνανε όπως πηγαίνανε πρώτα, δεν είχα πρόβληµα.
Καθώς δεν υπάρχει πλέον κανένα πλαίσιο προστασίας του εργαζόµενου, πολύ δε
περισσότερο του εργαζόµενου-µαθητή, το αν θα συνεχίσουν ή όχι το σχολείο
επαφίεται στην καλοσύνη του εργοδότη.
Ειρήνη (24): Εγώ βοηθάω τον άντρα µου στα ζώα. Τώρα, σε λίγο καιρό, θα κάνουµε
και τυριά… Πρώτα που δούλευα σ’ ένα µαγαζί -τώρα έχει κλείσει- µε βοηθήσανε τ’
αφεντικά µου. ∆ηλαδή πήγαινα από τις 9:00 η ώρα µέχρι τις 4:00 κι ήταν µαζί µου –
ότι, ξέρεις, πήγαινε σχολείο, σε κάθε κίνηση ήταν µαζί µου. Όταν είχα χρόνο κι αυτά,
έφτιαχνα τα µαθήµατα, ας πούµε. Έφερνα τα βιβλία µου στη δουλειά και µετά, όταν
σχολούσα, καθόµουνα εκεί µισή ώρα, µια ώρα, και µε βοηθούσαν στα µαθήµατα.
Ήταν µαζί µου. Ήταν πολύ καλά αφεντικά.
Θανάσης (29): ∆ουλεύω σεκιούριτι στο αεροδρόµιο. Οι βάρδιες είναι κυλιόµενες,
συνήθως. ∆ουλεύουµε οχτάωρο. Υπάρχουνε βάρδιες πρωινές, απογευµατινές και
νυχτερινές. Εγώ τα καταφέρνω να έρχοµαι στο σχολείο, γιατί συζήτησα µε τον
προϊστάµενό µου και µου έδωσε το ελεύθερο να δουλεύω πρωί και βράδυ −από τις
10:00 µέχρι τις 6:00 το πρωί− ώστε τα απογεύµατα να έρχοµαι στο σχολείο. Εάν ο
εργοδότης σου σε βοηθήσει να φτιάξεις το ωράριό σου, για να µπορείς να πηγαίνεις
στο σχολείο, καλώς. Αλλιώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα. Και οι περισσότεροι
εργοδότες δεν τους ενδιαφέρει αν εσύ θες να έρχεσαι στο σχολείο. Σου λέει «Θες τη
δουλειά; Παρ’ τη. ∆ε τη θες; Φύγε».
Κι όσοι καταφέρνουν να συνεχίσουν, το κάνουν µε µεγάλο προσωπικό κόστος και
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υπό τη συνεχή απειλή ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν.
Κική (43): [κάνει την ίδια δουλειά µε τον Θανάση] Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ
τώρα, ας πούµε, έχω νύχτα. Είναι θέµα του εργοδότη. Γιατί εγώ πρέπει να ’µαι τώρα
εκεί 9:30 η ώρα, για να γίνει η αλλαγή της βάρδιας. Θα πάω δέκα παρά. Είναι η
ανοχή του εργοδότη. Σε µας υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί είναι κυλιόµενες οι
βάρδιες και είµαστε πάρα πολλά άτοµα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να σε βάλει σε
βάρδιες που σε βολεύουν. […] Στο εξωτερικό αν δηλώσεις να πας για επιµόρφωση,
σου βγάζουνε βάσει νόµου να σχολάς νωρίτερα, για να ξεκουράζεσαι. Κι εδώ πέρα
παλεύεις. Παλεύεις. Κι εγώ τώρα αυτή τη χάρη που µου κάνει την πληρώνω αλλιώς.
Ξέρει. Ή θα κάτσω παραπάνω άλλες φορές ή θ’ αλλάξει τις βάρδιες ή θα πρέπει να
κάνω κάτι έξτρα. Είναι υποχρέωση. Όσο και να ’ναι, υποχρεώνοµαι. Γιατί πρέπει να
µπω σε µια διαδικασία να υποχρεώνοµαι; Για ποιο λόγο; Αναγκαστικά πρέπει να
µπεις σ’ αυτή τη διαδικασία. […] Χώρια το άλλο, ότι φτάσαν οι µισθοί έτσι – πράγµα
το οποίο το σκέφτοµαι κι εγώ, ότι λέω το καλοκαίρι θα πάω να βρω µια έξτρα
δουλειά, να συµπληρώνω κάποιες ώρες, γιατί είναι ζόρικα. Λοιπόν, άιντε τώρα εκεί
πέρα, τι γίνεται; Τι θα γίνει αν εγώ συνεχίσω να δουλεύω πρωινό ωράριο αλλά θα
πρέπει να καβαντζώσω κι ένα τετράωρο έξτρα δουλειά, κάπου αλλού, για να
συµπληρώσω το εισόδηµα; Άντε κι εκεί µετά τι κάνουµε; Εκεί θα πρέπει να
σταµατήσω και εγώ. Γιατί είναι δύσκολο. Τώρα, ας πούµε, ΟΚ, µε βοηθάνε οι γονείς
µου, καλώς. Αλλά δεν µπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. […] Γιατί πλέον ο µισθός ο
ένας δεν φτάνει. ∆εν φτάνει. Και είναι πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό
κάνουν. ∆ουλεύουν δυο δουλειές.
Αντωνία (21): Εγώ τώρα ψάχνω δουλειά. Ό,τι να ’ναι, πρωινές ώρες να ’ναι, για να
µπορέσω να συνεχίσω το σχολείο, να το τελειώσω. Αλλά, άµα δεν βρω, θα πάω
απόγευµα και θα παρατήσω το σχολείο, γιατί δεν έχω επιλογή. ∆εν µπορείς να ζεις µε
τα 5 ευρώ των γονιών σου µια ζωή. Ψάχνω, ρωτάω, δεξιά-αριστερά, περιµένω
απάντηση. Σύντοµα θα ξέρω αν θα ξεκινήσω σ’ ένα µαγαζί τον Απρίλη. Κι άµα
ξεκινήσω, λογικά για εξετάσεις δεν θα είµαι εδώ, γιατί είναι απόγευµα η δουλειά
αλλά είναι λεφτά που χρειάζοµαι και θέλω να δουλέψω εκεί πέρα. […] Γι’ αυτό και
πέρσι δεν µπορούσα να βρω µια σταθερή δουλειά, ήµουν δεξιά κι αριστερά, επειδή
ήτανε να ξεκινήσω τον Απρίλη, σ’ ένα ξενοδοχείο, αλλά είπα όχι, γιατί έχω το
σχολείο και δε µπορώ, και µετά έβρισκα ό,τι να ’ναι. Μέσα σ’ ένα καλοκαίρι πέρσι
τέσσερις δουλειές έκανα. Ξεκινούσα κάπου, σταµατούσα, ξεκινούσα, σταµατούσα.
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Και τώρα να δούµε φέτος τι θα γίνει.
5. Θα ήθελες κάποια στιγµή να συνεχίσεις; Υπό ποιες προϋποθέσεις;
Όλοι ανεξαιρέτως οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα εκφράζουν την επιθυµία
να συνεχίσουν και να τελειώσουν το σχολείο – οι περισσότεροι και να συνεχίσουν
περαιτέρω τις σπουδές τους. Αναγνωρίζουν όµως ότι: α) δεν έχουν την οικονοµική
δυνατότητα να το κάνουν, β) οι σπουδές πιθανότατα δεν θα τους εξασφαλίσουν
καλύτερη επαγγελµατική προοπτική. Η επιθυµία για συνέχιση των σπουδών
σκοντάφτει σε µία βασική προϋπόθεση: «αν αλλάξουν τα πράγµατα» – µε τους
περισσότερους να πιστεύουν ότι τα πράγµατα δεν πρόκειται να αλλάξουν, στο ορατό
µέλλον τουλάχιστον. Την προοπτική να µην τελειώσουν το σχολείο την
αντιµετωπίζουν ως βασικό πλήγµα για την αυτοεκτίµησή τους. ∆εν µπορεί παρά να
σχολιάσει κανείς σ’ αυτό το σηµείο ότι οι άνθρωποι µε χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι η
ιδανική κατηγορία εργαζοµένων στο σύγχρονο σκλαβοπάζαρο της ‘αγοράς’ – δεν
έχουν απαιτήσεις, σκύβουν το κεφάλι και δεν διαµαρτύρονται.
Κώστας (18): Πριν τρεις µήνες, τώρα, το άφησα [το σχολείο] γιατί είχα χαµηλούς
βαθµούς, γιατί δεν θα µπορούσα να γράψω 14.000 µόρια, εννοείται, έτσι όπως
ήµουνα τέλος πάντων, και µε την ψυχολογία και µε το κλίµα… Την άφησα τη µία
χρονιά για να µην πληρώσω µετά ιδιαίτερα, ώστε, άµα αλλάξουν τα πράµατα, […] να
µπορέσω να διαβάσω αυτή τη χρονιά, να περάσω Ψυχολογία. Άµα κάποια στιγµή
αλλάξουν τα πράµατα, που δεν πρόκειται, τι ν’ αλλάξει; Μόνο αν το βάλω µέσα µου
και πω «θα κάτσω να διαβάσω, για να γίνω ψυχολόγος».
Κυριάκος (18): Καµιά φορά που ακούω και βλέπω… κι απ’ τη δουλειά πολλά παιδιά
που έχουν σπουδάσει κι έχουν χαλάσει πόσα λεφτά, δε λέω, έχουν εµπειρίες που
σπουδάσανε, αλλά τι να το κάνεις που σπούδασες και χάλασες πολλά λεφτά και
δουλεύεις στο Καρφούρ […]. [Ερ. Έχεις συναδέλφους εκεί δηλαδή µε πτυχία
πανεπιστηµίου;] Όλοι. Έχει βρεφοκόµο, έχει νηπιαγωγό, έχει αρχιτέκτονα… [Ερ. Και
κάνουν την ίδια δουλειά µε σένα;] Ναι. Κουβαλάνε πράµατα. [Ερ. ∆ε σκέφτεσαι
δηλαδή να τελειώσεις το σχολείο και να σπουδάσεις παραπέρα]. Να τελειώσεις το
σχολείο και να βγάλεις µια σχολή που θα σου µάθει τέχνη, έχει περάσει από το µυαλό
µου. […] Εµένα µ’ αρέσουνε από ζαχαροπλάστης, που έκανα στο φούρνο, που
βοηθούσα κι έβλεπα και µ’ άρεσε, µέχρι και µηχανικός. […] Το πανεπιστήµιο είναι
για άλλα πράµατα. Άµα σε τροφοδοτούν, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, να έχεις
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µέλλον. Γιατί το βλέπω κι από την οικογένειά µου, που όσοι σπουδάσαν γίναν
δικηγόροι και γιατροί, τα ξαδέρφια µου. Αλλά και πάλι στην Ελλάδα δεν έχεις
µέλλον. Φύγαν έξω. Κάναν αίτηση στο εξωτερικό και τους δεχτήκανε. Γιατροί. Στη
Γερµανία. Είναι πολύ καλοί οι µισθοί, τα νοίκια είναι λίγο ακριβά αλλά η ζωή είναι
φτηνή […]. Εγώ Νοέµβρη, ήρθε το χαρτί, πάω φαντάρος. […] Λόγω που είµαστε τρία
παιδιά κι είµαι ο µεγαλύτερος, πάω έξι µήνες. […] Αλλά δεν µε συµφέρει, θα το
αλλάξω, θα το κάνω εννιάµηνο. Γιατί µια δουλειά, εκτός από τις τέχνες, που µ’ αρέσει
[…] είναι να µπω στην ασφάλεια. Άµα κάνεις στρατό ειδικές δυνάµεις, σου δίνουν
πάρα πολλά µόρια. Ή, κι αν δεν περάσω στην ασφάλεια, περνάω όλες αυτές τις
σχολές που περνάς µε ειδικές δυνάµεις. Πυροσβέστης, δασοφύλακας, ασφάλεια,
λιµενικό. Γιατί, άµα κάνεις εξάµηνο, δεν µπορείς να πας ειδικές δυνάµεις.
Αθανασία (19): Θέλω να το συνεχίσω, οπωσδήποτε. Τώρα, δεν ξέρω µε τη δουλειά τι
θα γίνει. Αυτή τη δουλειά την έχω προσωρινά, µέχρι να βρω κάτι άλλο. Σε ξενοδοχείο
εντάξει, είναι πρωινές ώρες. Και πέρσι που δούλευα σε ξενοδοχείο µε θέλαν από τις
8:00 το πρωί µέχρι τις 6:00 το απόγευµα. ∆ηλαδή µπορούσα κι ερχόµουνα στο
σχολείο. […] Σίγουρα θα το συνεχίσω. ∆ε θέλω να βρω άλλη δουλειά απογευµατινή.
[Ερ. Γιατί θέλεις να το συνεχίσεις το σχολείο; Για ποιους λόγους;] Και για να
ικανοποιήσω εγώ το στόχο µου, ότι έχω βγάλει το σχολείο… ∆ε θέλω αύριο-µεθαύριο
να λέω ότι δεν έχω βγάλει το Λύκειο. Και γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τα
παρατήσω. ∆ηλαδή είµαι καλή µαθήτρια, µπορώ να τα καταφέρω. Και για να βρω και
µια δουλειά.
Βούλα (20): Και λες ΟΚ, θα παρατήσω τη µάθηση, να προσπαθήσω ν’ ανταπεξέλθω,
γιατί η εποχή που ζούµε είναι τρισάθλια, τρισάθλια όµως. Και λες θ’ αφήσω αυτό το
πράγµα, που αν βρω ευκαιρία στη ζωή µου, µπορεί σ’ ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε
χρόνια, να ξαναπάω να βγάλω, στη δικιά µου περίπτωση, την τελευταία την τάξη. Και
µετά σκέφτεσαι και λες κι αν τα επόµενα χρόνια είναι ακόµη χειρότερα και δεν
µπορείς να τελειώσεις, να το βγάλεις; […] Έχω την ελπίδα ότι θα πάω στο σχολείο,
δεν θα µου τύχουν όλα στραβά, δεν θα ’χω βιοτικές αντιξοότητες, θα µπορέσω έστω
παράλληλα να δουλεύω και να πηγαίνω σχολείο. […] Και θα βγάλω το απολυτήριό
µου. ∆εν έχει σηµασία που πλέον λένε ότι είναι ένα χαρτί, που θα το βάλεις πάνω
στον τοίχο και θα το ’χεις να το κοιτάς. Είναι η προσωπική ικανοποίηση. […] Θα
ήθελα να γινόταν ένα θαύµα και να είχα µια άλφα οικονοµική άνεση, για να µπορέσω
να πάρω το απολυτήριο και να δηλώσω σε µια σχολή, δηλαδή θα ήθελα να γίνω
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ζαχαροπλάστης.
Φρίντα (21): Θέλω να το συνεχίσω, να το πάρω το απολυτήριο, γιατί θα µου
χρειαστεί. Κι αν µπορώ θα έχω και τη δουλειά και το σχολείο. Αλλά θα συνεχίσω, το
’χω πάρει απόφαση. Να ’χω δουλειά το πρωί, για να µπορώ να συνεχίσω το σχολείο.
[…] Τι θα κάνω; Μια ζωή θα δουλεύω σε καφετέριες;
Γκεν (22): Θα έρθω του χρόνου. […] Άµα µπορέσω, θα βγάλω και το γυµνάσιο και
το λύκειο. Ή θα πάω σε µία σχολή, τουριστικά, να γίνω κι εγώ µετρ [γελάει].
Θέµις (27): Εγώ δεν θέλω να το αφήσω εδώ, θέλω να δώσω και Πανελλήνιες. Θα
φτάσω τριάντα χρονών αλλά θα τις περάσω.
Γιώργος (34): Θα ’θελα κάποια στιγµή να ’ρθω, να ξανάρθω µάλλον, για να το
τελειώσω το λύκειο, αλλά µε τις δικές µου προϋποθέσεις το βλέπω χλωµό. […] Άµα
δροµολογήσουν τα πράµατα και µπορώ ν’ αφιερώσω το χρόνο που πρέπει ν’
αφιερώσω στο σχολείο… […] Μπορεί να φέρω έναν άνθρωπο και τρεις ώρες να µε
καλύψει κάνοντας αυτά που θα ’κανα εγώ εδώ. Μπορεί η γυναίκα µου να απολυθεί
από τη δουλειά και να ’ρθει να αναλάβει εδώ το γραφείο. [Ερ. Τι δουλειά κάνει;]
Στην τράπεζα, την Πειραιώς. Αν αναλάβει η γυναίκα µου το κοµµάτι εδώ του
γραφείου, που είναι γι’ αυτήν εύκολο, άµα έχω ακόµα έναν άνθρωπο που µπορεί να
βοηθήσει κάνοντας το κατασκευαστικό κοµµάτι, έστω και κάτι, τρεις ώρες δεν είναι
τίποτα να φύγω εγώ από ’δω, θα µε καλύψουν. Αλλά τώρα αφού όλα περιµένουν από
µένα, δεν µπορώ.
Σέβη (39): Σαν τρελή. Σαν τρελή. Κάποιες φορές σκέφτοµαι και συζητάω µε τους
φίλους µου να κερδίσω το τζόκερ. ∆ύο πράγµατα θέλω να κάνω. Να φύγω, για λίγο
βέβαια, στο εξωτερικό, για να φτιάξω την υγεία µου, να επανέλθω και να συνεχίσω το
σχολείο. Αν είχα µια τέτοια τύχη, θα σπούδαζα κιόλας το όνειρό µου. Ψυχολογία.
Παιδοψυχολογία. Και πιο συγκεκριµένα παιδοψυχολογία για κακοποιηµένα παιδιά.
Αυτός θα ’ταν ο στόχος µου, αν είχα τη δυνατότητα. […] Αν είχα ένα σταθερό
εισόδηµα, µία δουλειά η οποία θα µου επέτρεπε να το συνεχίσω το σχολείο, […] θα
’ρχόµουνα και την επόµενη στιγµή.
Γιάννης (43): Μόλις διορθωθούν τα πράµατα… Αλλά δεν µπορείς να πεις κάτι και να
ξέρεις. Εδώ, σήµερα λες έτσι και συνέχεια αλλάζουνε, τους νόµους και τα πάντα…
Πού να προχωρήσεις, να κάνεις τίποτα; Μόλις διορθωθούν και µπορέσω, θα το
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συνεχίσω.
Θανάσης (29): Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θέλουν να ’ρθουν στο εσπερινό και δεν
µπορούν; Λόγω δουλειάς; Και λεν «πας στο εσπερινό, µπράβο σου κι εγώ θα ήθελα»
αλλά είναι η δουλειά τους έτσι; ∆εν µπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσµος θέλει να
’ρθει να µορφωθεί. Και κόσµος που έχει οικογένειες, που προσπαθεί, που κάνει
διάφορες δουλειές… Είναι κρίµα. Πραγµατικά είναι κρίµα.
Συµπέρασµα
Απαντώντας λοιπόν στο ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή αυτής της έρευνας, µπορεί
κανείς να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η ραγδαία αύξηση της µαθητικής διαρροής
είναι αποτέλεσµα της γενικότερης απορρύθµισης του κοινωνικού οικοδοµήµατος τα
τελευταία χρόνια και όχι µόνο της στενά οικονοµικής παραµέτρου της
εφαρµοζόµενης πολιτικής. Από τις απαντήσεις των ερωτώµενων γίνεται σαφές ότι,
περισσότερο κι από την οικονοµική δυσκολία, ο παράγων που δεν τους επιτρέπει να
συνεχίσουν τη φοίτησή τους είναι η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, που τους
έχει καταστήσει έρµαια της εργοδοτικής

ασυδοσίας και

ανήµπορους να

εξασφαλίσουν έστω κι αυτές τις λίγες βραδινές ώρες που απαιτούνται για την
παρουσία τους στο σχολείο. Συµπληρωµατικά λειτουργεί η ταυτόχρονη επιδείνωση
των συνθηκών της σχολικής ζωής, συνέπεια της ίδιας πολιτικής προς την κατεύθυνση
της υποβάθµισης και εντέλει συρρίκνωσης της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Η
µόνη λύση εποµένως δεν µπορεί παρά να είναι η συνολική, ριζική ανατροπή αυτής
της πολιτικής στην κοινωνία. Γιατί ένα πολιτικό-οικονοµικό σύστηµα που στην
πραγµατικότητα στερεί το δικαίωµα στην εκπαίδευση από ένα ολοένα και
µεγαλύτερο µέρος του κοινωνικού συνόλου έχει ήδη οµολογήσει τη χρεοκοπία του.
Υστερόγραφο
Οι τελευταίες αυτές γραµµές της εισήγησης γράφονται τον Οκτώβριο του 2014. Για
το νέο σχολικό έτος, 2014-15, γράφτηκαν στο σχολείο 101 µαθητές και µαθήτριες.
Από τους δέκα µαθητές/ριες που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα, µόνον ο Γκεν
και η Θέµις επέστρεψαν στο σχολείο. Από τους πέντε µαθητές/ριες της Β΄ Λυκείου
που είχαν καταφέρει να µην εγκαταλείψουν πέρσι, φέτος συνεχίζουν οι τρεις: η
Αντωνία, ο Βαγγέλης και η Κική. Οι υπόλοιποι δεν τα κατάφεραν.
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Παράρτηµα
Α. Μαθητές που εγκατέλειψαν
Οικογενειακή κατάσταση
Όνοµα

Κυριάκ
ος

Κώστας

Αθανασ
ία

Ηλικ
ία

18

18

19

Επαγγελµατι
κή
απασχόληση

µένει

πατέρας

µητέρα

αδέρφια

µε
τους
γονείς
του

ιδιοκτήτη
ς
καφετέρι
ας

δεν
δουλεύει

δύο (15
& 17) µαθητές

µε
τους
γονείς
του

οδηγός
λεωφορεί
ου

λογίστρι
α

ένας
αδερφός
(7)

οικοδόµος

σερβιτόρ
α

η
µεγαλύτε
ρη
από
έξι
αδέρφια µόνον τα
δύο

σερβιτόρα

µε τη
µητέρ
α και
τα
πέντε
αδέρφ
ια της

σε
ψυχιατρεί
ο
στην
Αθήνα
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υπάλληλος
σούπερµάρκετ

Τάξη κατά την
οποία εγκατέλειψε
το σχολείο
πρωινό

εσπεριν
ό

Α΄

Γ΄

Λυκείου

Λυκείου

β΄

∆΄

Γυµνασί
ου

Λυκείου

Α΄

Β΄

Λυκείου

Λυκείου

µικρότερ
α (7 & 9)
πηγαίνου
ν σχολείο

Βούλα

Φρίντα

Γκεν

Θέµις

20

21

22

27

Γιώργο
ς

34

Σέβη

39

Γιάννης

43

µόνη
της

µε
τους
γονείς
της

µε τη
µητέρ
α και
τον
αδερφ
ό του

µε
τους
γονείς
της

δεν
αναφέρθ
ηκε

µεγάλο
ποσοστό
αναπηρί
ας

µία
αδερφή,
µεγαλύτε
ρη,
απόφοιτη
του
Εσπερινο
ύ

οικοδόµο
ς

δεν
δουλεύει
(πρόβλη
µα
υγείας)

µια
αδερφή
(24)
&
ένας
αδερφός
(18)

µαγείρισ
σα
σε
ταβέρνα

ένας
αδερφός
(17)
µαθητής
σε
πρωινό &
βοηθός
µάγειρα

δεν
δουλεύει

µία
αδερφή
(20)
εγκατάλει
ψε επίσης
φέτος το
Εσπερινό

απών

ψαράς

υπάλληλος
καφέ-σνακµπαρ

Β΄

∆΄

Λυκείου

Λυκείου

γ΄
άνεργη

βοηθός
σερβιτόρου
σε ξενοδοχείο

Λυκείου

α΄

β΄

Γυµνασί
ου

Γυµνασί
ου

β΄
άνεργη

Α΄

Γυµνασί
ου

Γυµνασί
ου

Β΄
Λυκείου

ελεύθερος
επαγγελµατία
ς (τέντες)

γ΄
Γυµνασί
ου

Λυκείου

µόνη
της

πωλήτρια
(ζαχαροπλαστ
είο)

Β΄

Γ΄

Λυκείου

Λυκείου

α΄

γ΄

έγγαµος - τρία παιδιά (4, 6, 8)

υπάλληλος
σούπερµάρκετ
(αποθηκάριος
)

Γυµνασί
ου

Γυµνασί
ου

έγγαµος - ένα παιδί (16 µηνών)

Β. Μαθητές που συνεχίζουν (Β΄ Λυκείου)
Αντωνία (21), Βαγγέλης (24), Ειρήνη (24), Θανάσης (29), Κική (43)
Πίνακας 2. Ταυτότητα του δείγµατος
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Α΄

Κοινωνικός κινηµατογράφος – λέσχη. Περίπτωση έρευνας δράσης
στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης από την οπτική
της Κριτικής Παιδαγωγικής.

Παπαδόπουλος ∆ηµήτρης
Εκπαιδευτικός - Υποψήφιος ∆ιδάκτορας στο Τµήµα Κινηµατογράφου της Σχολής
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ

Περίληψη
Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση καθηλώνει πλήθος οικογενειών στην ανέχεια, την
ανεργία και κατά συνέπεια στον κοινωνικό αποκλεισµό. Η δηµόσια εκπαίδευση
συνεχώς υποβαθµίζεται. Η ιδέα του «κοινωνικού κινηµατογράφου» γεννήθηκε µέσα σε
αυτό το πλαίσιο, στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Στο παρόν άρθρο
εξετάζεται η συγκεκριµένη δράση από την οπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής. O
«κοινωνικός κινηµατογράφος» συνδέεται µε τις έννοιες της δηµόσιας σφαίρας, του
σχολείου ως «κοινωνικού χώρου» καθώς και «των δραστηριοτήτων µετά το σχολείο».
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς δόθηκε ερωτηµατολόγιο στους γονείς και τους µαθητές
–τριες προκειµένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα της δράσης. Τα αποτελέσµατα
αναλύθηκαν µε το στατιστικό πρόγραµµα επεξεργασίας δεδοµένων (SPSS). Μέρος των
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται και συζητούνται στο παρόν άρθρο.

Λέξεις κλειδιά: Κριτική Παιδαγωγική, Κοινωνικός κινηµατογράφος (Social Cinema
Club), Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός Μετασχηµατισµός, After School Activities,
∆ηµόσια Σφαίρα (public sphere), κοινωνικός χώρος, έρευνα δράσης

Οικονοµική κρίση και ελληνικό σχολείο
Η οικονοµική κρίση έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Η
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πλειοψηφία των οικογενειών γνωρίζει µια βίαιη µείωση του βιοτικού επιπέδου. Η
αντανάκλαση αυτών των παραγόντων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι
έντονη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η ελλιπής χρηµατοδότηση της παιδείας
(µείωση των εσόδων που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,
περιορισµός στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων κλπ)
σε συνδυασµό µε την όξυνση των κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων των
οικογενειών έχει

δηµιουργήσει

το υπόβαθρο

για ανάπτυξη πρωτόγνωρων

προβληµάτων και καταστάσεων στο ελληνικό σχολείο (υποσιτισµός µαθητών,
αύξηση φαινόµενων σχολική βίας, υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής κλπ.). Στην
Ελλάδα το ποσοστό της εγκατάλειψης του σχολείου ανέρχεται στις 11.4%
ποσοστιαίες µονάδες και είναι λίγο πιο κάτω από τον µέσο όρο των 28 κρατών που
διαµορφώνεται στο 12.7% (Έκθεση Παρατηρητηρίου για την εκπαίδευση και τη
κατάρτιση, 2013· Συνήγορος του παιδιού, 2012).
Ανάµεσα στις προτάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης - στην έρευνα των εφήβων
συµβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και
οικονοµικής κρίσης στη ζωή των µαθητών - είναι και η δηµιουργία εκδηλώσεων
µαθητών – εκπαιδευτικών, δωρεάν δραστηριοτήτων στο σχολείο κλπ. Μέσα στις
συνθήκες που διαµορφώνονται στο ελληνικό σχολείο, όπως περιγράφονται στο
παραπάνω πλαίσιο, δηµιουργήθηκε η ιδέα του κοινωνικού κινηµατογράφου στα µέσα
Οκτωβρίου 2013.
Κοινωνικός

κινηµατογράφος

–

κινηµατογράφος

αλληλεγγύης

(πλαίσιο

δηµιουργίας του)
Η περίπτωση του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης αποτελείται από 106 µαθητές/
τριες. ∆ηµογραφικά στη περιοχή του σχολείου κατοικεί σηµαντικός αριθµός
µεταναστών κυρίως δεύτερης γενιάς. Η οικονοµική κρίση φαίνεται να επηρεάζει σε
σηµαντικό βαθµό τη ζωή των µελών της σχολικής κοινότητας. Τα προβλήµατα είναι
ορατά, ιδιαίτερα οξυµένα και πολύ-επίπεδα. Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών µε
τους γονείς βοηθά στο να αναδεικνύονται πολλά από τα προβλήµατα που βιώνουν οι
οικογένειες. Σε συζητήσεις µε συναδέλφους, παρατηρούµε ότι οι αναφορές σε
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα από τις οικογένειες των µαθητών, συνέχεια
αυξάνονται. Οι δυνατότητες του σχολείου για παρέµβαση στις δύσκολες οικονοµικές
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κα κοινωνικές συνθήκες είναι περιορισµένες. Στο σχολείο τα δύο τελευταία χρόνια
λειτουργεί συσσίτιο για τους µαθητές, µετά από πρωτοβουλία της διεύθυνσης του
σχολείου, των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων,
προκειµένου να περιοριστούν τα φαινόµενα υποσιτισµού µαθητών που είχαν
παρατηρηθεί.
Κοµβικό σηµείο για τη δηµιουργία του κοινωνικού κινηµατογράφου αποτέλεσε η
συζήτηση µε µητέρα µαθήτριας της οποίας η κόρη είχε µια σηµαντική αλλαγή στη
συµπεριφορά της στο σχολείο. Κλήθηκε στο σχολείο προκειµένου να ενηµερωθεί και
να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι οι
οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια της µαθήτριας ήταν πάρα πολύ
δύσκολες, γεγονός που είχε άµεσο αντίκτυπο στη συµπεριφορά της και στη διάθεσή
της. Μεταξύ άλλων ειπώθηκε:
•

«Μας κόψανε το ρεύµα»

•

«Είναι µέρες που δεν υπάρχει φαγητό»

•

«Μου λέει η µικρή να πάρουµε κάτι να τρώµε και να κάνουµε βόλτες στο

δρόµο και ούτε αυτό µπορώ να το κάνω»
•

«∆εν έχουµε χρήµατα ούτε για σοκολάτα»

•

«Με την οικονοµική κρίση χάσαµε τις δουλειές µας»

•

«Για τρόφιµα εξυπηρετούµαστε κυρίως από το κοινωνικό παντοπωλείο».

Η αρχική σκέψη είχε δύο άξονες:
α) πώς θα µπορούσε να βοηθηθούν και να ενδυναµωθούν µαθητές και γονείς µέσα
από δηµιουργικές δραστηριότητες και συµµετοχή σε εκδηλώσεις της σχολικής
κοινότητας εκτός του διδακτικού ωραρίου (after school activities).
β) πώς το σχολείο θα µπορούσε να παρέµβει – πέρα από το συσσίτιο – ώστε να
επηρεάσει µε θετικό τρόπο τις ζωές όλων όσων εµπλέκονται στην τοπική σχολική
κοινότητα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας κοινωνικός χώρος όπου δύναται να
συναντώνται και να αλληλεπιδρούν όλα τα µέλη της.
Οι στόχοι
Το πρώτο βήµα, ήταν η συζήτηση µε τη διεύθυνση του σχολείου. Ο διευθυντής ήταν
καταρχήν πολύ θετικός και υποστηρικτικός.
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Οι αρχικοί στόχοι ήταν:
•

Να δηµιουργηθεί µέσω του κινηµατογράφου µια κοινότητα παιδιών,

εκπαιδευτικών και γονέων. Να αναπτυχθούν συλλογικότητες και να καλλιεργηθεί η
έννοια της αυτό – οργάνωσης στο δηµόσιο σχολείο - χώρο.
•

Να δηµιουργηθεί ένας κοινωνικός χώρος µέσα στον οποίο θα µπορούν αν

αναπτυχθούν συνεργασίες, ανταλλαγή απόψεων. Να αναπτυχθούν οι κοινωνικές
σχέσεις παιδιών και ενηλίκων
•

Να έρθει το σχολείο σε άµεση επαφή µε την τοπική κοινωνία

•

Να γίνει πιο ουσιώδης η πολιτιστική προσφορά του σχολείου προς την τοπική

κοινωνία
•

Να δηµιουργηθεί ένα πνεύµα αλληλεγγύης. Να υπάρξει επαφή µε κινήµατα

αλληλεγγύης. Το σχολείο µέσω του κινηµατογράφου να κάνει - στο µέτρο του
εφικτού - στοχευµένες κοινωνικές παρεµβάσεις (οικονοµική βοήθεια, τρόφιµα ρούχα,
βιβλία κλπ) σε οικογένειες µε αναγνωρισµένα οικονοµικά προβλήµατα. Στόχος ήταν
να εφαρµοστεί µια ανταλλακτικού – χαριστικού τύπου πρακτική.
•

Να έρθουν παιδιά και ενήλικες σε πιο «βαθιά» επαφή µε την τέχνη του

κινηµατογράφου
•

Να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικών προβληµατισµών.

Να υπάρχει αναστοχασµός πάνω σε πανανθρώπινες αξίες (µετανάστευση ρατσισµός, ανεργία, ειρήνη – πόλεµος, φιλία, σχέσεις µε γονείς και συνοµήλικους
κλπ.). Μέσω της συζήτησης και της επεξεργασίας των ταινιών να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις ενδυνάµωσης των οµάδων αυτών.
•

Να δουν παιδιά και ενήλικες διάφορες οπτικές στα παραπάνω ζητήµατα και

µέσω της κατάλληλης επεξεργασίας να γίνει ένα βήµα προς την κριτική
συνειδητοποίηση και τον οπτικό εγγραµατισµό και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της
κριτικής ικανότητας
Στο επόµενο βήµα πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων
σχετικά µε τη δηµιουργία του κοινωνικού κινηµατογράφου. Υπήρξε θετική
ανταπόκριση από την πλειοψηφία των παρευρισκοµένων. Εκφράστηκαν ανησυχίες
σχετικά µε την χρηµατοδότηση των ταινιών (κάλυψη κόστους), παραχώρηση του
χώρου του σχολείου (σχετική αδειοδότηση), και ανταπόκριση γονέων και µαθητών
στο εγχείρηµα. Οι ταινίες προήλθαν κυρίως από την ταινιοθήκη του ΝΕΑΝΙΚΟΥ
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ΠΛΑΝΟΥ. Πιθανοί αποδέκτες θα ήταν οι µαθητές, -τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί του
σχολείου µας και των γύρω σχολείων. Στην προώθηση της ιδέας συνέβαλλε το τµήµα
δηµοσίων σχέσεων του ∆ήµου και η ∆ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης.
Οι βασικοί άξονες συµµετοχής των παιδιών ήταν σε εθελοντική βάση να:
•

Ταξινοµούν τους θεατές

•

Μοιράζουν το έντυπο υλικό

•

Κάνουν αφίσες για τις ταινίες

•

Παρουσιάζουν τις ταινίες

•

Επεξεργάζονται τις ταινίες µετά την προβολή τους µε βάση τους 4 άξονες

(Κριτικός κινηµατογραφικός αλφαβητισµός, Αναπαράσταση, Γλώσσα, Παραγωγή)
•

Οργανώνουν την ανταλλακτική βιβλιοθήκη (βιβλιοθηκάριοι)

Μετά από λίγες µέρες έγινε συνάντηση µε τους γονείς των µαθητών της τάξης ∆’
τάξης και παρουσίαση και ανάλυση του εγχειρήµατος. Με ποιο τρόπο θα γίνει,
γενικοί στόχοι, συµµετοχή των παιδιών και των γονέων. Συζητήθηκε για το ποια είναι
η πιο κατάλληλη µέρα. Σχεδόν οµόφωνα, επιλέχτηκε το Σάββατο απόγευµα. Η
ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα θετική από µέρους των γονέων.
Στο επόµενο βήµα υποβλήθηκε το αίτηµα στη σχολική επιτροπή από τον διευθυντή
του σχολείου, σχετικά µε την παραχώρηση του κτιρίου απογεύµατα για την
πραγµατοποίηση των κινηµατογραφικών προβολών και λίγες µέρες αργότερα το
αίτηµα εγκρίθηκε.
Στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, µεταξύ άλλων θεµάτων
συζητήθηκε το θέµα του «κοινωνικού κινηµατογράφου». Παρουσιάστηκαν στους
συναδέλφους οι πτυχές του θέµατος (σκοποί, στόχοι, τρόποι υλοποίησης, πρακτικά
ζητήµατα, αποδέκτες, τυχόν δυσκολίες). Τονίσθηκε ότι η συµµετοχή τους και η
παρουσία τους είναι προαιρετική, ωστόσο θα ήταν ιδιαίτερα θετικό γεγονός αν
ήθελαν να συµµετέχουν και να εµπλακούν στο εγχείρηµα µε οποιοδήποτε τρόπο. Οι
συνάδελφοι γενικά φάνηκε ότι ανταποκρίθηκαν θετικά. Ωστόσο εξέφρασαν κάποιους
προβληµατισµούς σχετικά α) µε την καθολική συµµετοχή των µαθητών του σχολείου
(σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο θα εµπλακούν οι µαθητές των άλλων – πλην της
δική µου – τάξης του σχολείου) β) τέθηκε το ζήτηµα, να ενταχθεί το όλο εγχείρηµα
και σαν πολιτιστικό πρόγραµµα του σχολείου, στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι
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εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν και κάποιο κίνητρο και κάποια υπηρεσιακή αξιοποίηση.
Καταλήξαµε να ξεκινήσει το εγχείρηµα το Σάββατο 21–12– 2013, πιλοτικά µε την
προβολή µιας χριστουγεννιάτικης ταινίας και στη συνέχεια να επανεξετάσουµε στο
πλαίσιο της ανατροφοδότησής µας και πιθανόν να επαναπροσδιορίσουµε τους
στόχους µας και τις θέσεις µας.
Μέχρι τα µέσα Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν 8 προβολές ταινιών. Οι προβολές γινόταν
κάθε 15 ηµέρες, Παρασκευή ή Σάββατο απόγευµα. Προβλήθηκαν οι εξής ταινίες
1.

Μια Ιστορία για τον Αϊ Βασίλη

2.

Αζούρ και Αζµάρ

3.

Το σκυλί που σταµάτησε τον πόλεµο

4.

Άλµατα

5.

Το Καναρινί Ποδήλατο

6.

Τα ∆ελφινάκια του Αµβρακικού

7.

Σαν Αστέρια στη Γη

8.

Ο Μεγάλος ∆ικτάτωρ

Στάλθηκε δελτίο τύπου προς όλα τα media και το τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του
∆ήµου Νεάπολης – Συκεών. Επίσης έγινε µια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε
το ∆ίκτυο Αλληλεγγύης το οποίο υποσχέθηκε κάθε δυνατή στήριξη και έµπρακτη
βοήθεια. Μάλιστα έκανε δωρεά προς το σχολείο ένα κλιµατιστικό για τη θέρµανση
του χώρου που θα γινόταν οι προβολές.
Τις ταινίες παρακολούθησαν κατά µέσο όρο 50 µε 60 µαθητές και γονείς του
σχολείου σε κάθε προβολή. Υπήρξαν και περιπτώσεις γονέων, µαθητών και
εκπαιδευτικών που ανήκαν στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Η ανταπόκριση γενικά
κρίθηκε θετική.
Τα εγχείρηµα του κοινωνικού κινηµατογράφου αντλεί τις θεωρητικές παραδοχές τόσο
από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών όσο και των πολιτισµικών σπουδών.
Συνδέονται και τροφοδοτούν τους γενικούς στόχους που προαναφέρθηκαν, δηλαδή:
α) πώς θα µπορούσε να βοηθηθούν και να ενδυναµωθούν µαθητές και γονείς µέσα
από δηµιουργικές δραστηριότητες και συµµετοχή σε εκδηλώσεις της σχολικής
κοινότητας εκτός του διδακτικού ωραρίου (after school activities), β) πώς το σχολείο
θα µπορούσε να παρέµβει ώστε να επηρεάσει µε θετικό τρόπο τις ζωές όλων όσων
εµπλέκονται στην τοπική σχολική κοινότητα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας
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κοινωνικός χώρος όπου δύναται να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν όλα τα µέλη
της
Κοινωνικός κινηµατογράφος και δραστηριότητες µετά το σχολείο
Η σπουδαιότητα του χρόνου των παιδιών µετά το σχολείο έχει επισηµανθεί σε µια
σειρά από µελέτες

(Bryant, 1989˙ Carpenter, Huston, & Spera,1989˙ Larson &

Richards, 1989˙ Medrich, Roizen, Rubin, & Buckley,1982˙ Miller, 1995˙ Pettit, Laird,
Bates, & Dodge, 1997 cited in Posner & Vandell,1999). Στο χρόνο αυτό τα παιδιά
µπορούν να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να κάνουν τις εργασίες του σχολείου, να
συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να ακούσουν µουσική, να ψυχαγωγηθούν
ή απλά να χαλαρώσουν. Η ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από
τις

εµπειρίες

και

τις

δραστηριότητες

σε

διαφορετικά

περιβάλλοντα.

Οι

δραστηριότητες των παιδιών σε ένα πλαίσιο το οποίο επηρεάζει τα παιδιά, επηρεάζει
και επηρεάζεται από τις δραστηριότητες και εµπειρίες σε άλλα πλαίσια στα οποία
συµµετέχει (Posner & Vandell,1999)
Σύµφωνα µε τους Scarr και McCartney (1983), τα παιδιά από τη µέση παιδική ηλικία,
επιλέγουν ενεργά τα περιβάλλοντα µε βάση συγκεκριµένα ενδιαφέροντά τους και τις
δεξιότητές τους. Οι εµπειρίες τους µέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορεί να ενισχύσουν ή
να κατευθύνουν µε διαφορετικό τρόπο την αναπτυξιακή τους πορεία.
Προηγούµενες εθνογραφικές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά δηµοτικού σχολείου µε
χαµηλό εισόδηµα τα οποία έχουν περισσότερες κοινωνικές συνδέσεις – σχέσεις κατά
τη διάρκεια των ωρών µετά το σχολείο, είναι καλύτερα προσαρµοσµένα από εκείνα
που δεν έχουν (Posner & Vandell,1999)
Άλλες µελέτες, έχουν δείξει ότι η συµµετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες που δε
σχετίζονται µε το αναλυτικό πρόγραµµα, σχετίζονται µε το σχολική επιτυχία και την
ακαδηµαϊκή επίδοση (Cooper, Valentine, Nye, & Lindsey, 1999˙ Gerber, 1996˙
Jordan, 2000˙ Mahoney & Cairns, 1997 cited. In Cosden, et al., 2004). Οι µελέτες
αυτές συνήθως έχουν αξιολογήσει τη συµµετοχή σε µη-ακαδηµαϊκές δραστηριότητες
(αθλητικές, συµµετοχή σε λέσχες, δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις τέχνες) οι
περισσότερες από τις οποίες συµβαίνουν µετά τις ώρες του σχολείου. Ιδιαίτερη
σηµασία φαίνεται να έχει ότι οι µαθητές που διατρέχουν κίνδυνο για σχολική
αποτυχία φαίνεται να επωφελούνται ακόµη περισσότερο από τη συµµετοχή σε
εξωσχολικές δραστηριότητες από ό,τι τα παιδιά που έχουν καλές επιδόσεις. Οι
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περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι η συµµετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες
έχουν µια έµµεση επίπτωση στη σχολική επιτυχία αυξάνοντας τις επαφές και τις
διασυνδέσεις µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας, συµβάλλοντας έτσι στην
ενδυνάµωση των µαθητών, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αυτοεκτίµησή τους και
αναπτύσσονται

θετικά

κοινωνικά

δίκτυα.

Οι

δοµηµένες

µη

ακαδηµαϊκές

δραστηριότητες µετά το σχολείο θα πρέπει να ενισχύσουν την εµπλοκή των µαθητών
στο σχολείο, ενώ θα πρέπει να τους αφήνουν χρόνο ώστε να πραγµατοποιούν τις
σχολικές τους εργασίες (Cosden, et al., 2004).
Τα παιδιά όσο αναπτύσσονται ηλικιακά αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο για
την ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων. Επίσης, όσο µεγαλώνουν τα ίδια τα
παιδιά (µεταξύ 3ης και 5ης τάξης) αποφασίζουν να µειώσουν το χρόνο των
ακαδηµαϊκών τους δραστηριοτήτων και να αυξήσουν το χρόνο που ασχολούνται µε
την τέχνη και τον αθλητισµό (Posner & Vandell,1999) .
Σύµφωνα µε άλλη έρευνα τα προγράµµατα µετά το σχολείο µπορούν να παρέχουν
στα παιδιά µε χαµηλό εισόδηµα εµπειρίες παρόµοιες µε τις εµπειρίες των παιδιών της
µεσαίας τάξης, τα οποία έχουν ευκολότερα πρόσβαση σε δραστηριότητες όπως ο
χορός, η µουσική, η τέχνη, ο αθλητισµός µε προπονητή και τα ιδιαίτερα µαθήµατα.
Χωρίς αυτά τα προγράµµατα είναι πολύ δύσκολο για τα περισσότερα παιδιά µε
χαµηλό εισόδηµα να έρθουν σε επαφή µε τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες
συνήθως θεωρούνται πολυτέλεια από τους γονείς (Posner & Vandell,1999).
Σε άλλη έρευνα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γονική συµµετοχή στις εξωσχολικές
δραστηριότητες έχει και συµβολική σηµασία για τους ίδιους τους µαθητές.
Συγκεκριµένα θεωρούν ότι εφόσον συµµετέχουν και οι ενήλικες τότε αυτές οι
δραστηριότητες είναι σηµαντικές και για τη σχολική τους επίδοση (Morrison et
al,2000).
Συµπερασµατικά κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες:
α) παρέχουν ευκαιρίες για την συµµετοχή γονέων
β)

Υποστηρίζουν τα ταλέντα των µαθητών στο πλαίσιο των µη ακαδηµαϊκών

δραστηριοτήτων
γ) Οι µαθητές συνδέονται θετικά µε ισότιµες αλληλεπιδραστικές οµάδες µέσω
δραστηριοτήτων που έχουν ως αφετηρία το σχολείο
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δ) Μπορεί να παρακινήσουν τους µαθητές να επιτύχουν
ε) Μπορεί να βοηθήσουν τις οικογένειες στις οποίες οι γονείς εργάζονται.
Κοινωνικός κινηµατογράφος και ∆ηµόσια Σφαίρα – Το σχολείο ως κοινωνικός
χώρος
Καθοριστική και πρωταρχικής σηµασίας σε ότι αφορά τη θεωρητική τεκµηρίωση του
όλου εγχειρήµατος, είναι ή έννοια της δηµόσιας σφαίρας και πώς αυτή µπορεί να
συσχετισθεί µε το σχολείο ως δηµόσιο – κοινωνικό χώρο.
Η δηµόσια σφαίρα (public sphere) είναι ό ‘χώρος’ που υπάρχει σε µια κοινωνία εκτός
της ιδιωτικής ζωής και των θεσµών. Στο χώρο αυτό υπάρχει η δυνατότητα για
δηµόσια συναναστροφή και διάλογο που οδηγούν στη διαµόρφωση της κοινής
γνώµης. Τα ΜΜΕ (ανάµεσα σε αυτά και το σινεµά) αποτελούν βασικό θεσµό της
δηµόσιας σφαίρας και µπορούν να την επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά
(McQuail, 2003).
Ο Habermas πιστεύει στη δυνατότητα αντίστασης της κοινωνίας των πολιτών µέσα
από τη συγκρότηση της δηµόσιας σφαίρας. Πρόκειται για ένα γενικό κοινωνικό χώρο
µέσα στον οποίο εντάσσεται κάθε τι που στην πράξη ή φαινοµενικά αφορά όλα τα
µέλη της κοινωνίας (McQuail, 2003).
Επίσης ο Curran (2007) επισηµαίνει ότι η µελέτη του Habermas για τη δηµόσια
σφαίρα µας προσφέρει ένα ελκυστικό όραµα για το ρόλο των µέσων σε µια
δηµοκρατική κοινωνία. Μας επιτρέπει να φανταστούµε τη δηµόσια σφαίρα, ως µια
ουδέτερη ζώνη που παρέχει ευρεία πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική µε το
δηµόσιο αγαθό, στην οποία ο διάλογος είναι αχειραγώγητος ενώ όσοι συµµετέχουν
στο δηµόσιο διάλογο συµµετέχουν ισότιµα. Στους κόλπους αυτής της δηµόσιας
σφαίρας, οι άνθρωποι συλλογικά µπορούν να παρέµβουν και να συνδιαµορφώσουν
τις πολιτικές αποφάσεις. Τα ΜΜΕ διευκολύνουν αυτή τη διεργασία παρέχοντας ένα
βήµα δηµόσιου διαλόγου και δίνουν τη δυνατότητα σε µεµονωµένους πολίτες να
παρέµβουν συλλογικά µε τη µορφή της κοινής γνώµης (Curran, 2007).
Κοινωνικός κινηµατογράφος και Κριτική Παιδαγωγική
Σε ότι αφορά τη σύνδεση του κοινωνικού κινηµατογράφου µε την Κριτική
Παιδαγωγική επισηµαίνεται ότι βασική παραδοχή της αποτελεί η άποψη ότι η
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εκπαίδευση πρέπει να προσεγγίζεται σε σχέση µε τις αλληλεπιδράσεις της, δηλαδή,
µε τις υπόλοιπες κοινωνικές σφαίρες, την πολιτική, την οικονοµική και την
πολιτισµική. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Κριτική Παιδαγωγική είναι µία
παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, που έχει ως στόχο να αυξήσει την κριτική
συνείδηση των ατόµων, αποβλέποντας στη χειραφέτησή τους και τον κοινωνικό
µετασχηµατισµό.
Το πιο ουσιαστικό, όµως, που θεωρούµε ότι αναδεικνύεται […] είναι η ανάγκη
συνειδητοποίησης του σύνθετου χαρακτήρα ενός εγχειρήµατος συγκρότησης µιας
παιδαγωγικής η οποία αµφισβητεί την υπάρχουσα κοινωνική τάξη πραγµάτων και
θέτει ως κεντρικό σκοπό της να συµβάλλει στο ριζικό κοινωνικό, πολιτικό και
εκπαιδευτικό µετασχηµατισµό (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010, σ. 56).
Σε όλα τα κείµενά της, είναι έκδηλη η πολιτική στόχευση, ενώ η κριτική συνείδηση
θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να διαµορφωθεί µια συλλογική πολιτική
διεκδίκηση κι ένας στόχος - όραµα για µία δηµοκρατική κοινωνία. Ένα κοινό σηµείο
µεταξύ της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Κριτικής Έρευνας ∆ράσης είναι η
επιθυµία για αλλαγή της υφιστάµενης κοινωνικής κατάστασης, προϋπόθεση της
οποίας θεωρείται η ενδυνάµωση και χειραφέτηση των ατόµων. Τα στοιχεία αυτά
θεωρούνται

απαραίτητα

µετασχηµατισµός

που

προκειµένου
οδηγεί

σε

µια

να

πραγµατοποιηθεί

δηµοκρατική

ο

κοινωνία

κοινωνικός
µε

βασικό

χαρακτηριστικό την ισότητα. Η Κριτική Παιδαγωγική είναι φανερό ότι αποτελείται
από διάφορα ρεύµατα, στα οποία όµως συνυπάρχει ένας κοινός σκοπός: «να
ενδυναµώσουν τους ανίσχυρους και να µετασχηµατίσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές
ανισότητες και αδικίες» (McLaren, 2010, σ. 281). Στόχος είναι µέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία οι µαθητές να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τις
κοινωνικές διαστάσεις των φαινοµένων και να κατακτήσουν την απαραίτητη για την
κοινωνική αλλαγή, επιχειρηµατολογία και τόλµη. «Τα σχολεία πρέπει να γίνουν τόποι
για την παραγωγή τόσο κριτικής γνώσης όσο και κοινωνικοπολιτικής δράσης.
Οποιοδήποτε ίδρυµα θεωρείται άξιο να ονοµάζεται ‘σχολείο’ πρέπει να εκπαιδεύει
τους µαθητές να γίνουν ενεργοί φορείς του κοινωνικού µετασχηµατισµού και της
κριτικής ιδιότητας του πολίτη» (Mc Laren, 2010, σ. 560).
Σύµφωνα µε την Κριτική Έρευνα ∆ράσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιληφθούν
ότι «η αλήθεια και η δράση είναι κοινωνικά δοµηµένα και ιστορικά ενσωµατωµένα
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φαινόµενα»» (Carr & Kemmis, 2002, σ.241), και κατά συνέπεια θα πρέπει να
καλλιεργήσουν µία τέτοια ανάγνωση των κοινωνικών φαινοµένων και της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
πραγµατικότητας Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, τα προτεινόµενα
µέσα, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι
αποκοµµένα από το ευρύτε
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαραίτητο να
διερευνάται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική έρευνα, έτσι ώστε να κατανοηθεί η
εκπαιδευτική πολιτική
πολιτική, αλλά και οι επιλογές των υποκειµένων.
Αποτελέσµατα έρευνας
Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε µαθητές και γονείς
ονείς του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου µετά το τέλος των προβολών για το σχολικό έτος 2013-2014
χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Το
δείγµα αποτελείται από 67 µαθητές από τη Β’ έως την ΣΤ’ τάξη του σχολείου και 40
γονείς και εκπαιδευτικούς. Στους µαθητές το 53,7% είναι αγόρια και το 48,3% είναι
κορίτσια, Στους γονείς τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22,5% και 77,5% γεγονός που
δείχνει ότι συνήθως οι µητέρες είναι αυτές που έρχονται περισσότερο σε επαφή µε τη
σχολική κοινότητα.
Σε ένα ποσοστό 18,1% οι µητέρες των µαθητών κατάγονται από άλλη χώρα (κυρίως
από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους
πατέρες είναι 13,6% (πίνακας
πίνακας 1).

Χώρα καταγωγής
18,
18,1%
20
15

13,6%

10
Χώρα καταγωγής

5
0
Παιδιά με μητέρα
από άλλη χώρα

Παιδιά με πατέρα
από άλλη χώρα
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Πίνακας 1
Από τα παιδιά το 7,6% είναι µετανάστες πρώτης γενιάς. Το 19,7% µιλάνε στο σπίτι
δύο γλώσσες ενώ το 7,6% µιλά µόνο τη µητρική γλώσσα (Πίνακας
Πίνακας 2).

Διγλωσσία - Μητρική γλώσσα
19,7%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

7,6%
%

Διγλωσσία - μητρική γλώσσα
Παιδιά Παιδιά που
δίγλωσσα
μιλάνε
στο σπίτι μόνο τη
μητρική
γλώσσα
στο σπίτι

Πίνακας 2
Το 43,6% των γονέων έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ το 38,5% είναι απόφοιτοι Λυκείου.
Άνεργοι είναι οι ενήλικες σε ποσοστό 18,8%, ποσοστό που ενδεχοµένως είναι
υψηλότερο εφόσον το 20% δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση.
ερώτηση Το ποσοστό
βρίσκεται κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό ανεργίας (27,8%) σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Για την ηλικιακή οµάδα 35 – 44 το ποσοστό είναι 23.8%.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας
στην Ευρώπη (Ελευθεροτυπία
Ελευθεροτυπία, 2014).
Η πλειοψηφία των παιδιών βλέπει ταινίες στο σπίτι (54,7%). Τον κινηµατογράφο
επισκέπτονται περίπου 1 στα 10 παιδιά (10.9%) ενώ περίπου
ου ίδιο ποσοστό βλέπει
αποκλειστικά ταινίες στον κινηµατογράφο του σχολείου (9,4%) (πίνακα
πίνακα 3). Η θέαση
ταινιών φαίνεται να αποτελεί κυρίως οικογενειακή υπόθεση (65,6%). Το 17,9% των
µαθητών δεν έχει παρακολουθήσει καµία ταινία στον κοινωνικό κινηµατογράφο
(πίνακας 4) ενώ το ίδιο ποσοστό παρακολούθησε 7 – 8 ταινίες (σχεδόν
σχεδόν όλες).
όλες
Οι ενήλικες πηγαίνουν στον κινηµατογράφο σε ποσοστό 15% ενώ το 10% βλέπει
ταινίες αποκλειστικά στον κινηµατογράφο του σχολείου (πίνακας
πίνακας 3). Το 55%
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παρακολούθησε από 1 έως 4 ταινίες στον κοινωνικό κινηµατογράφο, ενώ το 20% δεν
παρακολούθησε καµία ταινία (πίνακας 4) εξαιτίας κυρίως άλλων υποχρεώσεων τις
ώρες των προβολών ή έλλειψης ελεύθερου χρόνου όπως φαίνεται από τις επιλογές
τους στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου

Βλέπω ταινίες αποκλειστικά στον
κοινωνικό κινηματογράφο
10%
10,00%
9,90%
9,80%
9,70%
9,60%
9,50%
9,40%
9,30%
9,20%
9,10%

Βλέπω ταινίες αποκλειστικά
στον κοινωνικό
κινηματογράφο

9,40%

Μαθητές

Ενήλικες

Πίνακας 3

Δεν παρακολούθησα καμία ταινία στον
κοινωνικό κινηματογράφο
20%
20,00%
19,50%
19,00%
18,50%

Δεν παρακολούθησα καμία
ταινία στον κοινωνικό
κινηματογράφο

17,90%

18,00%
17,50%
17,00%
16,50%
Μαθητές

Ενήλικες

Πίνακας 4
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Στην ερώτηση σε ότι αφορά τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους τα παιδιά
παρακολούθησαν ταινίες στον κινηµατογράφο του σχολείου
σχολείου, το 48,3% απάντησε
γενικά ότι του αρέσει να βλέπει ταινίες ενώ το 37,9% ότι του αρέσει η ιδέα του
κινηµατογράφου στο σχολείο
σχολείο. Το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι οι ταινίες αποτελούν
παράγοντα µάθησης
µάθησης. Το 20,7% πιστεύει ότι γνωρίζει καλύτερα τον κόσµο µέσα από
τις ταινίες και παίρνει γνώσεις (πίνακας 5).
Στην ίδια ερώτηση
ερώτηση, πρώτη επιλογή για τους γονείς είναι ότι τους αρέσει η δηµιουργία
του κινηµατογράφου στο σχολείο (64,5%). Ένα ποσοστό 37,5% θεωρεί ότι ο
κινηµατογράφος δηµιουργεί περιέργεια και µας κινητοποιεί σε διάφορα θέµατα και
ότι θέλει να συµµετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου, των παιδιών του και της
γειτονιάς του (πίνακας 5).

9,40%
15,50%
21,90%

Δεν χρειαζόταν να πληρώσω
Καλό για την τοπική κοινωνία

0

Συμμετέχω στις δραστηριότητες

37,50%

13,80%
12,50%
8,60%

Θέαση με γονείς/παδιά

18,80%
19%
12,50%
12,10%

Συζήτηση στα πλαίσια των…
Συναντώ την παρέα μου
Δημιουργεί περιέργεια

37,50%

10,30%

Δίνει γνώσεις

20,70%

Γνωρίζω πολιτισμούς

34,40%

13,80%

Βλέπω τον κόσμο

34,40%

20,70%

Μαθαίνω

31,30%
37,90%

Κινηματογράφος στο σχολείο

37,90%
25,80%

Μου αρέσει
0,00%

20,00%
Ενήλικες

40,00%

64,50%
48,30%
60,00%

Μαθητές

Πίνακας 5
Στην ερώτηση για το τι πιστεύουν ότι κέρδισαν παιδιά και γονείς από τη συµµετοχή
τους στον κοινωνικό κινηµατογράφο,
κινηµατογράφο η πλειοψηφία των µαθητώνν (63,80%) δηλώνει
ότι πέρασε ευχάριστα και έµαθε (48,30%), συνάντησε την παρέα του και είδε ταινίες
που δεν είχε συνηθίσει να βλέπει (39.70%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι η πρώτη επιλογή
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80,00%

των γονέων - µε µεγάλη διαφορά - είναι η επαφή τους µε την τοπική κοινωνία
(71,90%). Επίσης θεωρεί ότι ήταν καλό που είδε ταινίες που δεν είχε συνηθίσει να
βλέπει και είχε την ευκαιρία να τις συζητήσει µε τα παιδιά του (37,50%) (πίνακας
(
6).
80,00%
70,00%

71,90%
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60,00%
50,00% 39,70%
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37,50%34,40%
40,00%
30,00%
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37,50%
25% 24,10%
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0,00%

Μαθητές
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Πίνακας 6
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα στις ερωτήσεις κλειστού
ού τύπου φαίνεται να
σχετίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε τις αρχικές υποθέσεις και στόχους
στόχους:
•

Υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή

•

10% βλέπει ταινίες αποκλειστικά στον κοινωνικό κινηµατογράφο

•

Αρέσει η ιδέα του κοινωνικού κινηµατογράφου

•

Είναι παράγοντας µάθησης
µ

•

Συµµετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου

•

Βοηθά στην επαφή µε την τοπική κοινωνία

•

Βοηθά στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων τόσο µεταξύ των οµάδων

συνοµηλίκων όσο και µεταξύ παιδιών και ενηλίκων
•

Ψυχαγωγεί

•

Επαφή µε άλλους πολιτισµούς και αναπαραστάσεις

Αποτελέσµατα – ανοιχτές ερωτήσεις
Σε ανοιχτή ερώτηση προς τους γονείς σχετικά µε τους λόγους που παρότρυναν τα
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παιδιά τους να συµµετέχουν στην παρακολούθηση ταινιών στον κινηµατογράφο του
σχολείου οι γονείς αναπτύσσουν ένα ρεπερτόριο επιχειρηµατολογίας – απαντήσεων,
το οποίο συγκλίνει σε πολλές περιπτώσεις και µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:
Α) Η θέαση ήταν ένα γεγονός που έφερνε κοντά παιδιά και γονείς
Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω παραθέµατα:
•

∆εν είχα ξαναπάει σε κινηµατογράφο µε τα παιδιά µου

•

Ήµασταν όλοι µια παρέα

•

Ο πρώτος λόγος είναι ότι µου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα των δασκάλων όπως και

η χαρά που είδα στα παιδιά µου, διότι υπάρχει έτσι δέσιµο ανάµεσα σε όλους µας
Β) Η συµµετοχή σε οµάδες συνοµηλίκων – παρέες - κοινωνικοποίηση
•

Για να περνά περισσότερο χρόνο µε τους συµµαθητές του

•

Μαθαίνουν να είναι κοινωνικοί

•

Μαθαίνουν να δουλεύουν σαν οµάδα

•

Συναναστροφή µε µαθητές

•

Οµαλή κοινωνικοποίηση

•

Οµαδικότητα

•

Για να βλέπουν ταινίες τα παιδιά µου µε παιδιά της ηλικία τους

Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες σχετίζονται µε τις κοινωνικές σχέσεις τόσο µεταξύ
οµάδων συνοµηλίκων όσο και µεταξύ παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες συχνά είναι
άνισες. Όπως θα δούµε παρακάτω, οι κοινωνικές σχέσεις είναι εξίσου σηµαντικές και
για τα παιδιά.
Οι φιλίες έχουν ένα σύνθετο ρόλο και έχουν µεγάλη σηµασία για την
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών (Hartup, 1989). Οι Pellegrini και
Blatchford (2000, όπ. αναφ. στο Αναγνωστάκη, 2008) µελέτησαν τη σηµασία της
θετικής συµβολής των φιλικών σχέσεων των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου και
συνόψισαν τα ευρήµατά τους στις εξής γενικές κατηγορίες: α) Απόκτηση κοινωνικών
δεξιοτήτων

β)

Πηγή

πληροφοριών.

Γνωστική

ανάπτυξη

των

παιδιών

γ)

Συναισθηµατική υποστήριξη δ) Προσαρµογή στο σχολείο ε) Μελλοντικές σχέσεις. Οι
φιλικές σχέσεις των παιδιών προσφέρουν τις βάσεις και λειτουργούν ως πρότυπο για
µελλοντικές σχέσεις. Η Μπίµπου (2010) αναγνωρίζει στις κοινωνικές σχέσεις των
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παιδιών πρακτικές αποκλεισµού και περιθωριοποίησης. Η ίδια (2008), αναφερόµενη
στο σχολικό πλαίσιο, κάνει λόγο για τον αποκλεισµό από τις κοινωνικές σχέσεις του
σχολείου, υποκειµένων (µαθητών) που θεωρητικά αποκλίνουν εξαιτίας της
διαφορετικότητάς τους. Στη νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, η παιδική
ηλικία γίνεται αντιληπτή ως µέρος της κοινωνικής δοµής που επηρεάζει και
επηρεάζεται από τις κοινωνικές σχέσεις στις οποίες συµµετέχει (James, Jenks, &
Prout, 1998). Είναι σηµαντικό για το πλαίσιο του κοινωνικού κινηµατογράφου να
αναγνωρίσει αυτές τις πρακτικές αποκλεισµού και να προσπαθήσει να τις αµβλύνει
µέσω της ισότιµης συµµετοχής και της ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων
Γ) Η θέαση µπορεί να είναι µια εµπειρία που ευνοεί το µοίρασµα συναισθηµάτων
•

Όµορφο να µοιραζόµαστε συναισθήµατα

•

Τη χαρά που παίρνει το παιδί που βρίσκεται µε φίλους

•

Συναναστροφή µε µαθητές

•

Έβαζε τα παιδιά σε σκέψεις τις οποίες συζητούσαν µεταξύ τους την επόµενη

µέρα
∆) Το σχολείο δεν πρέπει να προσφέρει µόνο τις τυπικές µορφές µάθησης
•

Για να συµµετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες

•

Για να ξαναβρεθούν στο χώρο του σχολείου αποσυνδέοντάς τον από µαθήµατα

•

Γιατί το σχολείο δεν πρέπει να το βλέπουν και να το νιώθουν µόνο σαν χώρο

µαθηµάτων
•

Για να προβληµατιστούν σε κοινωνικά θέµατα

•

∆ηµιουργία εντυπώσεων που ανοίγει τον πνευµατικό ορίζοντα

•

Πνευµατική ανάταση µέσω εικόνας – ήχου του σινεµά

•

Για να καταλάβουν ότι το σχολείο δεν προσφέρει µόνο γνώση αλλά και

ψυχαγωγία
Οι γονείς και τα παιδιά φαίνεται να θέλουν να οικειοποιηθούν το χώρο του σχολείου
µε ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισµένο (χώρος του ανήκειν). Σύµφωνα µε τη
ψυχολογία η αντίληψη του ατόµου για την ταυτότητά του χαρακτηρίζεται από δύο
στοιχεία: την αίσθηση του ανήκειν και την αίσθηση του διαφέρειν. Ωστόσο, στην
ενήλικη ζωή "το ανήκειν" είναι απόρροια της ανάγκης για συνεχή διατήρηση και
βελτίωση της κοινωνικής θέσης του ατόµου που οδηγεί στην οργάνωση υποοµάδων
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µέσα στην κοινωνία. Τα άτοµα αναζητούν την οµάδα που φαντάζει ως η πλέον
ισχυρή, αξιόπιστη, συµβατή µε τις ανάγκες τους και που θα τους προσδώσει κύρος,
κοινωνική υπεροχή, θα συµβάλλει στη θετική αυτο-αξιολόγησή τους και θα τονώσει
το αίσθηµα της ασφάλειας.
Ε) Ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου – το σχολείο ως κοινωνικός χώρος
•

Γιατί ήταν µια έξοδος που εγώ δεν θα µπορούσα να του την προσφέρω

•

Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση για µεγάλα κοινωνικά ζητήµατα

•

Είναι µια κοινωνική εκδήλωση για τα παιδιά

•

Βρίσκω σηµαντικό να γίνονται τέτοια πράγµατα στο σχολείο

•

Ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τα παιδιά σε κρίσιµα θέµατα

•

Γιατί θεωρώ ότι κάποια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση λόγω οικονοµικών στον

κινηµατογράφο και ήταν µια καλή ευκαιρία µέσα από τις ταινίες να συζητήσουµε για
διάφορα θέµατα
Τα παιδιά ρωτήθηκαν σχετικά µε τον εάν νοµίζουν ότι οι ταινίες τους βοήθησαν να
καταλάβουν καλύτερα τα προβλήµατα για τα οποία συζητούσαν οι ταινίες
(µετανάστευση, διαφορετικότητα, αλληλεγγύη, ειρήνη – πόλεµος, φασισµός κλπ).
Ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν συγκεκριµένα παραδείγµατα. Το ρεπερτόριο των
παιδιών (όπως και των ενηλίκων) είχε και αυτό απόψεις που συνέκλιναν σε κάποιες
θεµατικές κατηγοριοποιήσεις.
Α) Τα παιδιά συζητάνε για τον κοινωνικό αποκλεισµό
Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω παραθέµατα
•

Στις ταινίες «Σαν αστέρια στη γη» και «Καναρινί ποδήλατο» δεν µπορούσα να

καταλάβω γιατί φέρονται έτσι οι άνθρωποι. Μετά από αυτές τις ταινίες κατάλαβα ότι το
κάνουν γιατί φοβούνται και νιώθουν µοναξιά
•

Στην ταινία «Άλµατα» κατάλαβα το να είσαι µετανάστης είναι δύσκολο πράγµα

•

Το να είσαι µετανάστης είναι πολύ χάλια γιατί µπορεί να χάσεις πολλούς

•

Κατάλαβα ότι ο φασισµός είναι ένα κακό πράγµα γιατί δεν σε θέλει κανείς

•

Στο «Καναρινί ποδήλατο» κατάλαβα πώς νιώθει ο άνθρωπος όταν τον

κοροϊδεύουν και για αυτό δεν πρέπει να κοροϊδεύουµε όταν κάποιος δεν ξέρει καλά να
διαβάζει
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•

Στην ταινία «Καναρινί ποδήλατο» κατάλαβα ότι πρέπει να κάνουµε παρέα και

παιδιά που δεν είναι πολύ καλά στα µαθήµατα
•

Στην ταινία «Αζούρ και Αζµάρ» κατάλαβα ότι το να είσαι µετανάστης είναι

πολύ δύσκολο
•

Κατάλαβα πως είναι να είσαι µετανάστης

•

Ναι γιατί δεν τα έχω ζήσει και δεν τα ξέρω. Στην ταινία τα «Άλµατα» ότι το να

είσαι µετανάστης είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο
•

Κατάλαβα πως είναι να είσαι µετανάστης και από ξένη χώρα και να έρχεσαι σε

ένα καινούριο σχολείο και δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύεις τον άλλον
Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για τον τρόπο που τα παιδιά
κατανοούν τον κοινωνικό αποκλεισµό και απουσία αναφορών για ορισµούς του
κοινωνικού αποκλεισµού από τα ίδια τα παιδιά. Παιδιά και ενήλικες φαίνεται να
αντλούν τις αναφορές τους από κοινά ρεπερτόρια, που χρησιµοποιούνται ευρέως στο
γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο όσο και στο ειδικότερο σχολικό πλαίσιο. Τα παιδιά
συχνά συγχέουν τον κοινωνικό αποκλεισµό στην παιδική ηλικία µε τις γενικές
ερµηνείες περί κοινωνικού αποκλεισµού, πιθανότατα λόγω των σχέσεών τους µε τους
ενήλικες και τη χρησιµοποίηση κοινών τόπων. Ο κοινωνικός αποκλεισµός συνήθως
δοµείται στο λόγο των παιδιών ως µια διαδικασία η οποία προκαλείται από µερίδα
ανθρώπων µε στόχο κάποιους άλλους. Οι ταινίες φαίνεται ότι κινητοποίησαν τα
παιδιά και δηµιούργησαν προβληµατισµούς γύρω από την έννοια του κοινωνικού
αποκλεισµού. Η κατανόηση και η συνειδητοποίηση της έννοιας µπορεί να ευνοήσει
την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, την κριτική συνειδητοποίηση και συνεπώς την
ενδυνάµωση η οποία µε τη σειρά της µπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές χειραφέτησης.
Β) Τα παιδιά συζητάνε για τις κοινωνικές σχέσεις
•

Στην ταινία «Αζούρ και Αζµάρ» κατάλαβα ότι η φιλία είναι σηµαντική

•

Στην ταινία «Σαν Αστέρια στη γη» κατάλαβα πως είναι να έχεις πρόβληµα και

οι άλλοι να µην το καταλαβαίνουν
Σύµφωνα µε την Hartup (1989), τα παιδιά κατά βάση χτίζουν την κοινωνική τους
ταυτότητα καθώς και κοινωνικοποιούνται στη βάση δύο ειδών σχέσεων:
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•

Τις κάθετες ή ασύµµετρες. Είναι οι σχέσεις µεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Στις

σχέσεις αυτές ο ενήλικας έχει τη δύναµη – εξουσία και καλείται να προστατεύσει το
παιδί.
•

Τις οριζόντιες ή παράλληλες. Είναι οι σχέσεις µεταξύ συνοµηλίκων όπου οι

εµπλεκόµενοι έχουν την ίδια κοινωνική δύναµη
Οι οριζόντιες σχέσεις είναι αυτές που δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να αποκτήσει
ιδιότητες και δεξιότητες που δεν µπορούν να εκπληρωθούν από τις ασύµµετρες
σχέσεις, εξαιτίας του ότι οι σχέσεις στην οικογένεια δεν είναι σχέσεις ισότητας
(Schaffer, 1996).
Η Κριτική Παιδαγωγική δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο πλέγµα των κοινωνικών
σχέσεων, κυρίως των άνισων, και στον τρόπο που αυτές δοµούνται και
αναπαράγονται ιστορικά, εντός κι εκτός σχολικής αίθουσας, θεωρεί κι εκείνη ότι η
εκπαίδευση θα πρέπει να προσεγγίζεται ως κοινωνικό και παράλληλα πολιτισµικό
φαινόµενο µε πολιτικό χαρακτήρα. «Η σχολική εκπαίδευση πρέπει πάντα να
αναλύεται ως πολιτισµική και ιστορική διαδικασία, κατά την οποία ορισµένες
κοινωνικές οµάδες τοποθετούνται σε ασύµµετρες σχέσεις εξουσίας στη βάση
συγκεκριµένων φυλετικών, ταξικών και έµφυλων οµαδοποιήσεων» (Mc Laren, 2010,
σελ. 285).
Γ) Τα παιδιά συζητάνε για πανανθρώπινες αξίες (πόλεµος –ειρήνη, φασισµός)
•

Κατάλαβα ότι πόλεµος δεν είναι καλός

•

Με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα τι ήταν ο φασισµός

•

Στην ταινία «ο Μεγάλος ∆ικτάτωρ» έµαθα ότι ο πόλεµος δεν είναι καλός, µόνο

η ειρήνη
•

Με βοήθησαν να καταλάβω την ειρήνη, τον πόλεµο, τον φασισµό γιατί το

έδειχναν όλες οι ταινίες σαν να ήταν αληθινά
•

Με βοήθησαν πολύ να καταλάβω πως δεν πρέπει να είσαι ναζιστής. Στην ταινία

το Σκυλί που σταµάτησε τον πόλεµο κατάλαβα ότι δεν πρέπει να πολεµάµε και πρέπει
να είµαστε όλοι αγαπηµένοι
Στα πλαίσια της κριτικής παιδαγωγικής και των πολιτικών ταυτότητας, νεότερες
προσεγγίσεις κάνουν λόγο για την αξιοποίηση της θεωρίας της δηµόσιας σφαίρας
στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ (η θέαση ταινιών αποτελεί τµήµα της εκπαίδευσης µε/και
στα ΜΜΕ). Το γεγονός αυτό, µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές που ασχολούνται µε
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τα µέσα, να εκπαιδευτούν σε θέµατα ταυτότητας (ιδιότητας του πολίτη, ιθαγένειας,
εθνότητας) και να ενδυναµώσουν τη φωνή τους. Μέσα από τη θέαση των ταινιών οι
µαθητές αναγνωρίζουν και συζητάνε δηµόσια αναπαραστάσεις και όψεις του κόσµου
που συνδέονται µε κοινωνικά προβλήµατα.
Αυτό µε τη σειρά του, θα µπορούσε να οδηγήσει στην εµφάνιση µιας καλύτερης
δηµόσιας σφαίρας µε ενδυναµωµένους και συµµετοχικούς πολίτες, οι οποίοι µπορούν
να συζητούν κριτικά, σηµαντικά ζητήµατα. ∆ιάχυτη στη θεωρία αυτή είναι ή επιρροή
της θεωρίας της ηγεµονίας του Gramsci. Ο Masterman επισηµαίνει, ότι οι θεωρίες της
δηµόσιας σφαίρας και της ηγεµονίας είναι πάρα πολύ σηµαντικές για την εκπαίδευση
στα ΜΜΕ, γιατί συµπεριλαµβάνουν µέσα στα πλαίσια των ορισµών τους τόσο τα
ΜΜΕ όσο και τα εκπαιδευτικά συστήµατα, ως σηµαντικές θέσεις του αγώνα κατά της
ηγεµονίας (Masterman, 1996, p. 30).
Συµπερασµατικά
Σύµφωνα µε τον Freire (1974), ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να θεωρεί τους
εκπαιδευόµενους «άδεια δοχεία» που πρέπει να «γεµίσουν» µε γνώση αλλά αντίθετα
ως φορείς δράσης, που έχουν συγκεκριµένες απόψεις για τον κόσµο ζώντας σε
συγκεκριµένες συνθήκες.
Η κριτική παιδαγωγική επισηµαίνει ότι η πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης
εµπεριέχεται στο ρόλο των δασκάλων, καθώς εκείνοι πρέπει να διαµορφώνουν
κριτικά σκεπτόµενους µαθητές, και κατά συνέπεια ο ρόλος τους µπορεί να είναι
καθοριστικός σε ότι αφορά την κοινωνική τους ενδυνάµωση. Οι προβληµατισµοί που
θα θέσουν στα παιδιά, οι σχέσεις που θα αναπτύξουν µαζί τους, αλλά και η
επικοινωνία µε τους γονείς είναι µερικά από τα παραδείγµατα που δείχνουν το
πολυεπίπεδο έργο των εκπαιδευτικών, που καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση
και να λαµβάνουν θέση και δράση για όσα συµβαίνουν γύρω τους. Ο κοινωνικός
κινηµατογράφος φαίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας να συνδέεται µε τις
παραπάνω βασικές παραδοχές της κριτικής παιδαγωγικής.
Η συµµετοχικότητα, ο ενεργός ρόλος, ο διάλογος, η κριτική σκέψη και ο
αναστοχασµός είναι τα απαραίτητα εφόδια του χειραφετηµένου και ενδυναµωµένου
ατόµου, εκπαιδευτικού ή µαθητή. Και µόνο τέτοια άτοµα είναι σε θέση να
επενεργήσουν στην κοινωνική πραγµατικότητα, επιφέροντας την όποια αλλαγή. Οι
διανοούµενοι και οι δάσκαλοι είναι κοινωνικοί λειτουργοί που πρέπει να αγωνιστούν
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για να κρατήσουν ζωντανή τη δηµοκρατική κουλτούρα, εκπαιδεύοντας τα άτοµα. Ο
πολιτισµός και οι πολιτισµικές σπουδές δύναται να προάγουν τη δηµοκρατία
προβάλλοντας εικόνες µιας πιο ίσης και δίκαιης κοινωνίας ή παρέχοντας ενισχυµένες
αναπαραστάσεις των νέων, των γυναικών, των διαφορετικών εθνοτήτων, και άλλων
καταπιεσµένων οµάδων και ταυτοτήτων. Η κουλτούρα των MME µπορεί να παρέχει
χρήσιµη ηθική παιδεία, κριτική γνώση και δυνατές εικόνες, οι οποίες µπορούν να
βοηθήσουν να παραχθούν πιο πληροφορηµένες, µορφωµένες και ενεργές απόψεις και
σκέψεις (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010• Giroux, 1994• Kellner, 2001)
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι:
Τα σχολεία δεν θα αλλάξουν την κοινωνία, αλλά µπορούµε να δηµιουργήσουµε µέσα
σε αυτά θύλακες αντίστασης που παρέχουν παιδαγωγικά πρότυπα για νέες µορφές
µάθησης και κοινωνικών σχέσεων - µορφές οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σε άλλες σφαίρες, πιο άµεσα εµπλεκόµενες στον αγώνα για µια νέα ηθική και άποψη
κοινωνικής δικαιοσύνης (Giroux, 2010, σ.120).
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Γλωσσική διδασκαλία και κριτική σκέψη: Μια κριτική προσέγγιση
στο βιβλίο της Γλώσσας ∆΄ ∆ηµοτικού

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
∆. Σ. Σκινέ - Φουρνέ Ν. Χανίων

Περίληψη
Από το 2006 εισήχθησαν σταδιακά στα ελληνικά σχολεία τα νέα βιβλία, των οποίων η
συγγραφή βασίστηκε στα νέα ∆ιαθεµατικά Ενιαία Πλαίσια Προγραµµάτων Σπουδών Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ) του 2003. Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ
της ελληνικής γλώσσας για το δηµοτικό σχολείο, η αξιολόγηση του προγράµµατος είναι
αρµοδιότητα της πολιτείας και ενός στενού κύκλου ειδικών, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι
αρµόδιοι µόνο για την αξιολόγηση των µαθητών/τριών τους. Με τον τρόπο αυτό, ο
ρόλος

των

εκπαιδευτικών

περιορίζεται

στην

εφαρµογή

προκαθορισµένων

εκπαιδευτικών πακέτων και στην αξιολόγηση των µαθητών/τριών τους, ως προς την
επίτευξη επίσης προκαθορισµένων στόχων. ∆εδοµένου ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό και αυστηρή καθοδήγηση της σχολικής
ζωής -ιδιαίτερα της διδακτικής πράξης- που επιτυγχάνεται διαµέσου του ΑΠ και των
σχολικών βιβλίων, υιοθετώντας την οπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής σχετικά µε το
ρόλο των εκπαιδευτικών, υποστηρίζουµε ότι τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και
τα σχολικά βιβλία δεν µπορούν παρά ν’ αποτελούν κείµενα που υπόκεινται στην κριτική
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών
αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που διατυπώνεται στο
∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Ωστόσο, οι παράγοντες που καθορίζουν το εκπαιδευτικό έργο είναι αυτοί
που επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν στην πράξη τη βασική αυτή επιδίωξη. Στην παρούσα
εργασία διερευνάται η συµβολή των σχολικών βιβλίων της Γλώσσας στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών του ελληνικού σχολείου και του τρόπου µε τον
οποίο ευνοούν ή παρεµποδίζουν την ανάπτυξη αυτή, µε το ενδιαφέρον να
επικεντρώνεται στην ανάλυση τόσο του περιεχοµένου του σχολικού βιβλίου της
Γλώσσας για την ∆΄ ∆ηµοτικού όσο και στο είδος των πρακτικών που αναπτύσσονται µε
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βάση τις δραστηριότητες που αυτό προτείνει, καθώς και στη σύνδεσή τους
(περιεχοµένου και δραστηριοτήτων) µε την κριτική σκέψη.

Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, γλωσσική διδασκαλία, βιβλία Γλώσσας, Κριτική
Παιδαγωγική

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από το 2006 εισήχθησαν σταδιακά στα ελληνικά σχολεία τα νέα βιβλία, των οποίων
η συγγραφή βασίστηκε στα νέα ∆ιαθεµατικά Ενιαία Πλαίσια Προγραµµάτων
Σπουδών - Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ).
Στο ∆ΕΠΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το ∆ηµοτικό Σχολείο διατυπώνεται η εξής
ενδιαφέρουσα άποψη:
Στην προκειµένη περίπτωση δεν κρίνεται σκόπιµη η ανάλυση της αξιολόγησης του
προγράµµατος, η οποία είναι έργο της Πολιτείας και αφορά στενό κύκλο ειδικών και
αρµοδίων, παρά µόνο η αξιολόγηση του µαθητή, η οποία είναι έργο της καθηµερινής
εργασίας του δασκάλου (2003, σ. 45).
Με βάση την παραπάνω τοποθέτηση, σύµφωνα µε τους συντάκτες των ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ,
οι εκπαιδευτικοί δεν είναι «ειδικοί» και «αρµόδιοι» για το παιδαγωγικό έργο που
συντελείται στο σχολείο, αλλά ειδικοί σ’ ένα συγκεκριµένο κοµµάτι του, δηλαδή στην
εφαρµογή προκαθορισµένων εκπαιδευτικών πακέτων και στην αξιολόγηση των
µαθητών/τριών τους, ως προς την επίτευξη επίσης προκαθορισµένων στόχων.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής για το ρόλο του εκπαιδευτικού τοποθετείται το
ρεύµα της Κριτικής Παιδαγωγικής. Η έµφαση, απλώς, στην τεχνική της διδασκαλίας
και όχι στην ανάλυση και ερµηνεία του παιδαγωγικού έργου, σύµφωνα µε
συγκεκριµένα κάθε φορά πολιτικά, ιδεολογικά και θεωρητικά πλαίσια, συµβάλλει
στην «προλεταριοποίηση» του εκπαιδευτικού, τον περιορισµό, δηλαδή, του
εκπαιδευτικού σε απλό εφαρµοστή και διεκπεραιωτή εντολών που προέρχονται από
ειδικούς και γραφειοκράτες έξω από το χώρο του σχολείου (Giroux, 1988). Η Κριτική
Παιδαγωγική αντιλαµβάνεται τη διδασκαλία ως βαθιά πολιτική δραστηριότητα και
αποσκοπεί στην ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών ώστε να
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µπορούν να κατανοήσουν τις πτυχές της σχολικής και κοινωνικής πραγµατικότητας,
τις σχέσεις και τις αντιφάσεις που τις διέπουν και να δράσουν για το µετασχηµατισµό
τους. Εποµένως, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και τα σχολικά βιβλία δεν
µπορούν παρά ν’ αποτελούν κείµενα που υπόκεινται στην κριτική της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Υιοθετώντας τη θεωρία της Κριτικής Παιδαγωγικής, ξεκινούµε από τη βασική
παραδοχή ότι το σχολείο διαµορφώνεται και λειτουργεί µέσα σε συγκεκριµένα
κοινωνικοπολιτικά πλαίσια, ιστορικά προσδιορισµένα. Η κυρίαρχη ιδεολογία
µετουσιώνεται σε πράξη διαµέσου συγκεκριµένων περιεχοµένων, πρακτικών και
µέσων

που

πριµοδοτούνται

εκπαιδευόµενους.

Το

ελληνικό

ή/και

επιβάλλονται

εκπαιδευτικό

σε

εκπαιδευτικούς

και

σύστηµα

χαρακτηρίζεται

από

συγκεντρωτισµό και ασφυκτική καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ζωής και ιδιαίτερα
της διδασκαλίας, µέσω του ΑΠ και των σχολικών βιβλίων. Η κοµβική σηµασία των
βιβλίων απορρέει από το ρόλο τους στην καθηµερινότητα του σχολείου, καθώς
αποτελούν τα κυριότερα µέσα µε τα οποία τα αναλυτικά προγράµµατα µεταφράζονται
σε εκπαιδευτική πράξη. Αυτά επιλέγουν και δοµούν κατάλληλα την ύλη της
διδασκαλίας, έτσι ώστε να αποτελούν την ορατή πλευρά του αθέατου αναλυτικού
προγράµµατος µέσα στη σχολική τάξη (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995: 153). Οι
γνώσεις όµως που επιλέγονται ως άξιες να διδαχθούν και αυτές που αποκλείονται όσο
και οι πρακτικές που προκρίνονται έναντι άλλων και στις οποίες εµπλέκονται οι
µαθητές/τριες απηχούν και ταυτόχρονα υλοποιούν συγκεκριµένες αντιλήψεις για τη
γνώση, τη µάθηση και το ρόλο της εκπαίδευσης, αποσκοπούν στη δηµιουργία
συγκεκριµένου τύπου υποκειµένων της γνώσης και αναπαράγουν ή αµφισβητούν τις
υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας µέσα στον εκπαιδευτικό θεσµό και την κοινωνία.
Η διαµόρφωση κριτικά σκεπτόµενων υποκειµένων, ικανών να κατανοούν την
πραγµατικότητα και ν’ αναλαµβάνουν δράση για την αλλαγή άνισων και
καταπιεστικών κοινωνικών σχέσεων και θεσµών αποτελεί προτεραιότητα για την
Κριτική Παιδαγωγική. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών και η
διαµόρφωση ενεργών, κριτικά σκεπτόµενων υποκειµένων αποτελεί -θεωρητικά
τουλάχιστον- έναν από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που διατυπώνονται
στο ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ. Ωστόσο, οι παράγοντες που καθορίζουν το εκπαιδευτικό έργο
είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν στην πράξη τη βασική αυτή επιδίωξη.
∆εν έχει νόηµα η συζήτηση για την κριτική σκέψη ως σκοπού της διδασκαλίας, αν
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δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο για το ρόλο και τους σκοπούς της
εκπαίδευσης καθώς και τα περιεχόµενα και τις πρακτικές µέσω των οποίων
πραγµατώνονται.
Σύµφωνα µε τον Φρέιρε (Φρέιρε, 1977), η µέθοδος υλοποίησης ενός σχεδίου δεν
µπορεί να διαχωρίζεται από το περιεχόµενο και τους αντικειµενικούς σκοπούς του
σαν να ήταν οι µέθοδοι ουδέτερες διαδικασίες. Τα σχολικά βιβλία και πιο ειδικά τα
σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας που εδώ µας ενδιαφέρουν, ως βασικοί φορείς
υλοποίησης του ΑΠ µέσα στη σχολική τάξη, αποσκοπούν στην εφαρµογή
συγκεκριµένων επιλογών, πράγµα που πετυχαίνουν τόσο µέσω των κειµένων όσο και
των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν. Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις πρακτικές που εµπλέκουν τους/τις µαθητές/τριες µέσω των
δραστηριοτήτων που συνοδεύουν τα κείµενα. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται ο
τρόπος µε τον οποίο οι δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας ∆΄
∆ηµοτικού ευνοούν ή παρεµποδίζουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
µαθητών/τριών του ελληνικού σχολείου.
2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Είναι σχεδόν κανόνας η αναφορά πολλών επίσηµων κειµένων εκπαιδευτικής
πολιτικής στην ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών. Στη
Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση (European Commission, 1995, σ. 12), µε έµφαση
τονίζεται ότι «το σχολείο πρέπει όχι µόνο να επιτρέπει τις κριτικές ικανότητες
µαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να αναπτύσσονται, αλλά πρέπει και να ενθαρρύνει
την ανάπτυξή τους». Παρόµοια, στο ∆ΕΠΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το
∆ηµοτικό Σχολείο (ΥΠΕΠΘ, 2003, σ. 1), στους σκοπούς της γλωσσικής διδασκαλίας,
γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι «η γλώσσα είναι µέσο προαγωγής της διανόησης και
ειδικά της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης».
Ωστόσο, παρά τη συνεχή επίκληση στην αναγκαιότητα της καλλιέργειας της κριτικής
σκέψης των µαθητών/τριών, η πραγµατικότητα στις σχολικές τάξεις φαίνεται αρκετά
διαφορετική και τ’ αποτελέσµατα σ’ αυτόν τον τοµέα πενιχρά:
Η κατηγορία που φαίνεται να βαραίνει σήµερα τα σχολεία είναι πως η γνώση που
παρέχεται στους µαθητές είναι ανεπαρκής αλλά το χειρότερο είναι πως οι υπάρχουσες
γνώσεις που µεταβιβάζονται περνούν µέσα από µια διαδικασία που σίγουρα δεν
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επικαλείται την κριτική και τη φαντασία των µαθητών (Costello, 2000, σ. 102-103).
Το παράδοξο της διάστασης που εµφανίζεται ανάµεσα στις επιδιώξεις και τ’
αποτελέσµατα αίρεται

στο βαθµό που απορρίπτουµε την αντίληψη περί

ουδετερότητας της εκπαίδευσης και της γνώσης. Έτσι, έχει σηµασία πώς
προσδιορίζουµε την έννοια της κριτικής σκέψης, όπως επίσης και η αντίληψη που
έχουµε για τους σκοπούς και το ρόλο εν γένει της εκπαίδευσης. «Η εκπαίδευση είναι
ταυτόχρονα πράξη απόκτησης της γνώσης και πράξη πολιτική. Γι’ αυτό δεν υπάρχει
ουδέτερη παιδαγωγική», υποστηρίζει ο Paulo Freire µιλώντας µε τον Ira Shor για την
αγωγή της απελευθέρωσης (Shor, 1987: 13). Η κριτική σκέψη, λοιπόν, που
επικαλείται η Λευκή Βίβλος (όπου η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της αγοράς
ταυτίζονται µε τους σκοπούς της εκπαίδευσης) νοείται απλώς ως ικανότητα
διαχείρισης

πληροφοριών

από

ευέλικτους

εργαζόµενους

στην

εποχή

της

νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης (Θεριανός, 2007).
Αντίθετα, για τους κριτικούς παιδαγωγούς το ζητούµενο είναι η κριτική
συνειδητοποίηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων που συντελείται µε τη σύνθεση
των γνώσεων, την κατανόηση της κοινωνίας και του κόσµου, πολύ δε περισσότερο
την ανάπτυξη δυνατοτήτων για την αλλαγή της κοινωνίας (Θεριανός, 2007), καθώς η
εκπαίδευση νοείται ως όχηµα απελευθέρωσης του ανθρώπου. Πρόκειται για µια
κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, για µάθηση µε σκοπό τον
κοινωνικό ανασχηµατισµό (Shor, 1987). Η πράξη δηλαδή της απόκτησης της γνώσης
εµπεριέχει µε διαλεκτικό τρόπο το συλλογισµό και τη δράση. Μιλώντας ο Freire
(Φρέιρε, 1977: 38) για την εκµάθηση ανάγνωσης και γραφής από αναλφάβητους
ενηλίκους, αναφέρει χαρακτηριστικά:
Η εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής θα έπρεπε να είναι για τους ανθρώπους
µια ευκαιρία να µάθουν τι σηµαίνει στην πραγµατικότητα η χρησιµοποίηση του
λόγου, τ ο ν α µ ι λ ά ς τ η λ έ ξ η: µια ανθρώπινη πράξη που συνεπάγεται
συλλογισµό και δράση.
Η κριτική σκέψη και το «να βοηθήσουµε τους/τις µαθητές/τριες µας να σκέφτονται
κριτικά» είναι κεντρικό ζητούµενο και στο παιδαγωγικό ρεύµα της Κριτικής Σκέψης.
Στο σηµείο αυτό, όµως, θα πρέπει να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα στα δύο ρεύµατα
(Critical Pedagogy - Critical Thinking). Παρά το κοινό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία
κριτικά σκεπτόµενων υποκειµένων, υπάρχουν βασικές διαφορές ανάµεσά τους. Η
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Κριτική Παιδαγωγική διατυπώνει ρητά τον απελευθερωτικό σκοπό της εκπαίδευσης.
∆ε διερευνά πεποιθήσεις και αξίες απλώς ως προτάσεις αληθείς ή ψευδείς στο
περιεχόµενό τους, αλλά ως συστήµατα πεποιθήσεων και αξιών που επηρεάζουν τις
δοµές εξουσίας µέσα στην κοινωνία. Το ενδιαφέρον της στρέφεται στην κοινωνική
αδικία και στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να µετασχηµατιστούν άνισοι,
αντιδηµοκρατικοί και καταπιεστικοί θεσµοί (ανάµεσά τους η εκπαίδευση) και
κοινωνικές σχέσεις (Burbules & Berk, 1999). Η Κριτική Παιδαγωγική, δηλαδή,
αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση και η διδασκαλία εµπεριέχουν την κρίσιµη πράξη της
παρέµβασης στον κόσµο και την κατανόηση ότι η ζωή των ανθρώπων δεν είναι
προκαθορισµένη. Σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η ανάδυση κριτικών
υποκειµένων, τα οποία αµφισβητούν και διαπραγµατεύονται τις σχέσεις µεταξύ
θεωρίας και πράξης, κριτικής ανάλυσης και κοινής λογικής, µάθησης και κοινωνικής
αλλαγής (Giroux, 2007).
Το Κίνηµα της Κριτικής Σκέψης, από την άλλη πλευρά, είναι προσδεδεµένο στην
ιδέα της λογικής ως πρωταρχικού σκοπού της εκπαίδευσης. ∆εν εστιάζει το
ενδιαφέρον του στο κοινωνικό, αλλά στο ατοµικό. Η κριτική σκέψη είναι το
αποτέλεσµα δεξιοτήτων και διαθέσεων. Το άτοµο που µπορεί και θέλει να εφαρµόζει
τους κανόνες της λογικής σε όλες τις πλευρές της ζωής του µπορεί να είναι ένα άτοµο
ελεύθερο (Siegel, 1988). ∆ιακρίνει κανείς την (όχι ρητά διατυπωµένη) αντίληψη της
ουδετερότητας της επιστήµης κι εποµένως της αποσύνδεσης της ιδεολογίας και του
κοινωνικού απ’ ό, τι διδάσκεται και µαθαίνεται στο σχολείο, πράγµα που, όπως ήδη
έχουµε δει, έρχεται σε αντίθεση µε ό, τι πρεσβεύει η Κριτική Παιδαγωγική.
Οπωσδήποτε, η κριτική σκέψη προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες: ταξινόµηση,
σύγκριση,

πρόβλεψη,

συσχέτιση

αιτίου-αιτιατού,

εξαγωγή

συµπερασµάτων,

δηµιουργία νέων ιδεών, επίλυση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων, διάκριση ανάµεσα
σε αναγκαία και ικανή συνθήκη, αποφυγή της γενίκευσης από µη επαρκή δεδοµένα,
εντοπισµός και διατύπωση του ζητούµενου, επαγωγικός-παραγωγικός συλλογισµός,
αξιολόγηση της αξιοπιστίας των δεδοµένων κτλ. (McGuinness, 1999, Siegel, 1988).
Ωστόσο, είναι η κριτική σκέψη ένα άθροισµα δεξιοτήτων που, αν τις αποκτήσει ο
µαθητής, µπορεί να µετατραπεί σ’ έναν κριτικά σκεπτόµενο άνθρωπο; Όχι, απαντούν
πολλοί ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε την έννοια της κριτικής σκέψης και τον
τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να διδάξουµε τους µαθητές και τις µαθήτριές µας να
σκέφτονται κριτικά. Σύµφωνα µε αυτούς, η κριτική σκέψη δεν είναι απλώς το
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άθροισµα γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά πρωτίστως η διάθεση να χρησιµοποιούµε
αυτές τις δεξιότητες σε όλο το φάσµα της ζωής µας (Siegel, 1988, Paul, 1994,
Costello, 2000).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του Paul (1994), η θεώρηση δηλαδή της
κριτικής σκέψης εντός ενός πεδίου διαλόγου ανάµεσα σε αντιτιθέµενες προοπτικές
(κοσµοθεωρίες), όπου οι εµπλεκόµενοι στέκονται µε ευαισθησία απέναντι στα
στοιχεία (ατοµικά και κοινωνικά) που συγκροτούν την προσωπική τους θεώρηση του
κόσµου και προσπαθούν να τα υπερβούν, επιτρέποντας την είσοδο διαφορετικών από
τη δική τους οπτικών. Με αυτό τον τρόπο, ο Paul περιλαµβάνει στον ίδιο τον ορισµό
της κριτικής σκέψης κοινωνικά συµφραζόµενα και παράγοντες στους οποίους δίνουν
έµφαση οι κριτικοί παιδαγωγοί. Ωστόσο, δε συνδέει το όλο ζήτηµα µε τον κοινωνικό
µετασχηµατισµό.
Ποια είναι όµως τα στοιχεία της διδακτικής πράξης που υποβοηθούν την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης; Ο Φρέιρε (1977: 87) ορθά ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατός ο
διαχωρισµός της µεθόδου υλοποίησης ενός σχεδίου από το περιεχόµενο και τους
αντικειµενικούς σκοπούς του, «σαν να ήταν οι µέθοδοι ουδέτερες διαδικασίες και
εξίσου ταιριαστές για απελευθέρωση ή κυριαρχία». Κατά την ίδια έννοια δεν
µπορούµε να φανταστούµε ότι η απλή µετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα από πανοµοιότυπα διδακτικά
περιεχόµενα και διαδικασίες.
Έτσι, λοιπόν, οι κριτικοί παιδαγωγοί θεωρούν ως προϋπόθεση τη δηµιουργία εκείνου
του πλαισίου διδασκαλίας, στο οποίο οι µαθητές/τριες θα νιώθουν ελεύθεροι/ες να
θέτουν ερωτήµατα, την αναστροφή δηλαδή του σχολικού περιβάλλοντος από χώρο
απαντήσεων σε προκαθορισµένες ερωτήσεις σε χώρο προβληµατισµού και
αναζήτησης απαντήσεων σε ερωτήµατα. Η µάθηση, για τους κριτικούς παιδαγωγούς,
δεν περιορίζεται στην εκµάθηση πληροφοριών και δεξιοτήτων, αλλά θεωρείται
ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία από κοινού εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι
φωτίζουν την πραγµατικότητα και οικοδοµούν τη γνώση. Το µαθησιακό περιβάλλον
αποτελεί πολύπλοκο σύστηµα εξαρτώµενο από πολλούς αλληλένδετους παράγοντες.
Κοµβικό σηµείο της κριτικής προσέγγισης αποτελεί το ζήτηµα των σχέσεων εξουσίας
στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο τι θα ειπωθεί, από ποιον και µε ποιο τρόπο οι
µαθητές έχουν λόγο. Το µαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει χώρος
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εµπιστοσύνης και διαλόγου (Φρέιρε, 1977, Shor, 1987, Shor, 1992).
Ο διάλογος είναι κεντρική έννοια της Κριτικής Παιδαγωγικής. Ο Ira Shor (1992)
βλέπει το διάλογο ως µαθητοκεντρική και ταυτόχρονα κατευθυνόµενη από τον
εκπαιδευτικό διαδικασία που σκοπό έχει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και
δηµοκρατικής συµµετοχής, ενώ ο Freire (Shor, 1987: 3-4) ισχυρίζεται ότι ο διάλογος
ανήκει στη φύση των ανθρώπινων όντων και ότι «σφραγίζει την πράξη της µάθησης,
η οποία δεν είναι ποτέ ατοµική υπόθεση, παρά την ατοµική διάσταση που µπορεί να
έχει». Για να γίνει ο διάλογος µια µέθοδος αληθινής γνώσης, «τα υποκείµενα της
γνώσης πρέπει να προσεγγίσουν επιστηµονικά την πραγµατικότητα και ν’
αναζητήσουν τους διαλεκτικούς συνδέσµους που εξηγούν τη µορφή της» (Φρέιρε,
1977: 47).
Σηµαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η αναφορά σε ζητήµατα που αφορούν την
πραγµατικότητα της ζωής των ίδιων των παιδιών. Ο Freire (Φρέιρε, 1977), µάλιστα,
στηρίζει την κατάρτιση του προγράµµατος για τον αλφαβητισµό ενηλίκων σ’ αυτή τη
λογική, προτείνοντας τα «παραγωγικά θέµατα» που αποτελούν κωδικοποιηµένες
αναπαραστάσεις προβληµατικών καταστάσεων από τη ζωή των εκπαιδευοµένων: «Οι
µαθητές αντί να πληροφορούνται για κείνο ή το άλλο γεγονός, αναλύουν πλευρές της
δικής τους υπαρξιακής εµπειρίας που αναπαριστώνται µε την κωδικοποίηση»
(Φρέιρε, 1977: 42). Ο Shor, (1992) από την πλευρά του, δουλεύοντας στις δοµές της
τυπικής εκπαίδευσης, προτείνει τρεις τύπους θεµάτων που αντιστοιχούν στους «τρεις
δρόµους για την κριτική σκέψη», όπως τους ονοµάζει. Ο πρώτος από αυτούς είναι τα
παραγωγικά θέµατα, δηλαδή αναλυτικό πρόγραµµα µε περιεχόµενα και γλώσσα από
την καθηµερινή ζωή των παιδιών. Η στροφή αυτή προς την υποκειµενική εµπειρία,
όπως τονίζει ο ίδιος παιδαγωγός (Shor, 1987, Shor, 1992) θα πρέπει να συµπεριλάβει
µια καθολική, κριτική διάσταση, καθώς η τοποθέτηση του συγκεκριµένου στο γενικό
του πλαίσιο είναι που επιτρέπει την κριτική θέαση της πραγµατικότητας.
Τη σηµασία της λεκτικής επικοινωνίας, έστω κι αν το σηµασιολογικό της φορτίο δεν
ταυτίζεται µε το διάλογο της Κριτικής Παιδαγωγικής, αναγνωρίζουν και οι
εκπρόσωποι του Κινήµατος της Κριτικής Σκέψης (McGuinness, 1999, Costello,
2000). ∆ίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευκαιρίες που προσφέρονται στα παιδιά να
µιλούν σε µία ποικιλία περιστάσεων και πλαισίων, στη διαπραγµάτευση θεµάτων µε
τρόπο που να διαπερνά τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (Paul et al, 1986, Paul,
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1993), καθώς και στη µεγιστοποίηση της µεταφοράς της γνώσης εκτός του πλαισίου
στο οποίο έχει αποκτηθεί (McGuinness, 1999). Με άλλα λόγια, το ζητούµενο εδώ
είναι η υπέρβαση της απλής συσσώρευσης πληροφοριών (που στερούνται τη
δυνατότητα χρήσης όσο παραµένουν απλές πληροφορίες) και η µετάβαση στη γνώση,
γνώση που µπορεί ν’ αποτελέσει συστατικό στοιχείο της σκέψης.
3. ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τα σχολικά βιβλία συνιστούν µέρος της υλοποίησης συγκεκριµένων κάθε φορά
προγραµµάτων που περιλαµβάνουν θεωρητικές παραδοχές, διδακτικούς σκοπούς,
αρχές και µεθοδολογίες και συνεπώς εκφράζουν -ρητά ή άρρητα- κάποια
συγκεκριµένη αντίληψη για το γραµµατισµό, επηρεάζοντας τις διαδικασίες
οικοδόµησης της γνώσης και το είδος της γνώσης µέσα στις σχολικές τάξεις προς
συγκεκριµένη κατεύθυνση. Σύµφωνα µε την Κωστούλη (2012: 1-3):
Η εισαγωγή του όρου γραµµατισµός σε συνάρτηση µε τα πορίσµατα νέων
επιστηµονικών κλάδων, όπως οι Νέες Σπουδές Γραµµατισµού (New Literacy Studies)
ανέδειξε τον ιδεολογικό χαρακτήρα της γλώσσας, η οποία πλέον εκλαµβάνεται ως το
εργαλείο για τη δόµηση της κοινωνικής πραγµατικότητας. Στο πλαίσιο της γλωσσικής
διδασκαλίας, αποκτούν µεγάλη σηµασία, εκτός από τα κείµενα τα οποία
επεξεργάζονται ή παράγουν οι µαθητές/τριες, οι διαδικασίες που αναπτύσσονται
γύρω από αυτά. Η έµφαση στην ιδεολογική διάσταση της γλωσσικής χρήσης έφερε
στο προσκήνιο µια πιο σύνθετη, ιδεολογικά προσανατολισµένη, θεώρηση των
εννοιών «προφορικός-γραπτός λόγος» (ως φορείς νοηµάτων και ιδεολογιών), ενώ,
επιπλέον κατέδειξε την ανάγκη µελέτης της ιδεολογικής διάστασης των διαδικασιών
που τα άτοµα ακολουθούν για την κατανόηση, την επεξεργασία και την παραγωγή
ποικίλων ειδών κειµένου. Μέσα από την ανάδειξη της πλαισιωµένης φύσης του
γραµµατισµού αναδεικνύεται η σηµασία τόσο των χρησιµοποιούµενων κειµένων όσο
και των πρακτικών που αναπτύσσονται γύρω από αυτά για την ανάδυση
συγκεκριµένου τύπου εγγράµµατων υποκειµένων (δηλαδή υποκείµενα που είτε
αναπαράγουν νοήµατα και ακολουθούν δοσµένες γραµµές είτε διερευνούν, ασκούν
κριτική και αντιστέκονται σε επιβαλλόµενα νοήµατα, π.χ. αυτά που προτείνονται από
τα σχολικά εγχειρίδια).
Τα νέα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας άρχισαν να διδάσκονται στο ελληνικό
δηµοτικό σχολείο από τη σχολική χρονιά 2006-2007. Στον εκπαιδευτικό περιοδικό
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τύπο, στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου και στα εκπαιδευτικά συνέδρια
έχουν δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί άρθρα και µελέτες όπου αναπτύσσεται κριτική
για τα συγκεκριµένα βιβλία. Η κριτική αυτή αναδεικνύει είτε ζητήµατα ιδεολογίας
και αξιών που εκφράζονται µέσω του περιεχοµένου των νέων σχολικών βιβλίων
(Αϊδίνης και Γρόλλιος, 2007, Ευαγγελίδης, 2009) είτε ζητήµατα που σχετίζονται µε
τη συνέπεια στην υλοποίηση των θέσεων και παραδοχών του ΑΠ (Μοσχονάς, 2006;
Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2007α, 2007β, Ντίνας & Βακάλη, 2007, Μιχάλης, 2007,
Φτερνιάτη, 2007, Ντίνας, Ξανθόπουλος & Κυρίδης, 2009).
Η δεύτερη οµάδα µελετητών, µε εξαίρεση το Μοσχονά (2006), η οποία επικεντρώνει
την έρευνά της στις καινοτοµίες των νέων σχολικών βιβλίων της Γλώσσας και τη
συνάφειά τους µε το ∆ΕΠΠΣ, είτε δε διαπιστώνει προβλήµατα είτε διαπιστώνει ατελή
«µετάφραση» του ΑΠ-∆ΕΠΠΣ στην υλοποίησή του διαµέσου των σχολικών
εγχειριδίων. Αντίθετα, οι µελέτες που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε ζητήµατα
ιδεολογίας και αξιών (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007, Ευαγγελίδης, 2009), καταλήγουν
στο συµπέρασµα ότι τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια παρουσιάζουν µια οµοιογενή,
ανιστορική εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ αποκρύπτουν κοινωνικές εντάσεις
και αίτια που αφορούν την πραγµατικότητα της κοινωνικής ζωής. ∆ιατυπώνουν
επίσης σοβαρές ενστάσεις για το διαθεµατικό χαρακτήρα των νέων βιβλίων
(Μοσχονάς, 2006, Γρόλλιος & Αϊδίνης, 2007,).
Οι Γρόλλιος και Αϊδίνης (2007), εξετάζοντας µαζί µε το περιεχόµενο και τις
πρακτικές που το βιβλίο της Γλώσσας για την Γ΄ ∆ηµοτικού προτείνει µέσω των
δραστηριοτήτων του, υποστηρίζουν ότι το πρόβληµα δεν έγκειται στην ατελή
εφαρµογή του ΑΠ-∆ΕΠΠΣ, αλλά, αντίθετα, στη συνεπή υλοποίησή του, παρά τις
επιµέρους διαφορές που µπορεί να εµφανίζει η κάθε συγγραφική οµάδα. Εξάλλου, τα
ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεµελιώδη νόµο
1566/85, περιλαµβάνουν: σαφώς διατυπωµένους, κατά µάθηµα, σκοπούς, διδακτέα
ύλη, και ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη µέθοδο και τα µέσα διδασκαλίας, ενώ τα
διδακτικά βιβλία για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύµφωνα
µε τα αναλυτικά προγράµµατα. Αυτά τα λόγια φανερώνουν ότι τα κεντρικά
ελεγχόµενα και επιβαλλόµενα αναλυτικά προγράµµατα στην Ελλάδα επιδιώκουν να
προσδιορίζουν στενά τη διδακτική πράξη, ειδικά αν προστεθεί ότι σε σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας προσδιορίζεται ο διδακτικός χρόνος που
αντιστοιχεί σε κάθε µάθηµα (Ευαγγελίδης, 2009).
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Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συµβολή του νέου βιβλίου για τη διδασκαλία
της γλώσσας στην ∆΄ ∆ηµοτικού στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών.
Από την προσωπική εµπειρία που έχω αποκοµίσει διδάσκοντας το συγκεκριµένο
βιβλίο δεν µπορώ παρά να συµφωνήσω µε τα συµπεράσµατα των Αϊδίνη και
Γρόλλιου (2007: 51) σε σχέση µε το περιεχόµενο του αντίστοιχου βιβλίου για την Γ΄
τάξη: Τα παιδιά έρχονται σ’ επαφή µε µια οµοιογενή ελληνική κοινωνία, της οποίας η
οµοιογένεια δεν διαταράσσεται ούτε από αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις των
κοινωνικών τάξεων ούτε από τη σηµαντική προσέλευση µεταναστών από άλλες
χώρες. Πρέπει να δείχνουµε σεβασµό και ανοχή στη διαφορετικότητα, αλλά αυτή η
διαφορετικότητα δε φαίνεται να αποτελεί συγκεκριµένη πραγµατικότητα, ακόµη κι αν
σε µία τάξη η παρουσία αλλοδαπών µαθητών/τριών είναι αισθητή. Τα προβλήµατα
φτώχειας και αποκλεισµού εµφανίζονται µόνο ως προβλήµατα τριτοκοσµικών χωρών.
Το µόνο σύγχρονο ζήτηµα που προβληµατίζει είναι η οικολογική καταστροφή. Τι
µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτά τα προβλήµατα; Στην ουσία, προωθείται η
ευαισθησία, η φιλανθρωπία και οι «καλές» πρακτικές, χωρίς ωστόσο να τίθενται υπό
διερώτηση τα αίτια που γεννούν τα προβλήµατα. Χωρίς εποµένως να δίνεται η
δυνατότητα αµφισβήτησης και διάθεσης αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης.
Ένα τέτοιο περιεχόµενο κειµένων παρουσιάζει τελικά την εικόνα ενός κόσµου
αιώνιου και αµετάβλητου ως φυσικού δεδοµένου, την εικόνα µιας πλασµατικής
αρµονίας, αποκοµµένης από την ιστορική πραγµατικότητα, που δύσκολα θα
υποστήριζε κάποιος ότι συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των
παιδιών. Τι γίνεται, όµως µε τις διαδικασίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτά τα
κείµενα, όπως προτείνονται µέσω των δραστηριοτήτων του βιβλίου; Τι ευκαιρίες
διαλόγου δηµιουργούν για τα παιδιά; Σε ποιο βαθµό επιτρέπουν τη διερεύνηση
θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µε την πραγµατικότητα της ζωής των
µαθητών/τριών; Ενισχύουν την ερευνητική διάθεση και ικανότητά τους; Απαιτούν
συγκεκριµένες απαντήσεις ή αφήνουν χώρο για τη δηµιουργία εναλλακτικών
προσεγγίσεων; Επικεντρώνονται µόνο στη µετάδοση γνώσεων ή αποσκοπούν και
στην καλλιέργεια άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων; Αυτά είναι τα ερωτήµατα που
µας απασχολούν εδώ, έχοντας οπωσδήποτε υπόψη ότι η διδακτική πράξη δεν είναι
µονοδιάστατη κι ότι το σχολικό βιβλίο, παρά την κυρίαρχη θέση που κατέχει στη
διδασκαλία, δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει το είδος, τη µορφή, την
ποιότητα και την έκταση των αλληλεπιδράσεων που δοµούνται σε κάθε κοινότητα.
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το γλωσσικό εγχειρίδιο της Γλώσσας που χρησιµοποιείται µέσα στην τάξη
αποτελείται από το Βιβλίο του Μαθητή (ΒΜ) και το Τετράδιο Εργασιών (ΤΕ). Το
περιεχόµενό τους χωρίζεται σε 16 θεµατικές ενότητες, από τις οποίες οι 4 είναι
αφιερωµένες στις θρησκευτικές και εθνικές επετείους (Χριστούγεννα, Πάσχα, 28η
Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου). Κάθε ενότητα περιλαµβάνει 4 έως 5 υποενότητες, οι
οποίες περιλαµβάνουν ένα κείµενο στην αρχή τους και έναν αριθµό δραστηριοτήτων.
Έγινε καταγραφή των δραστηριοτήτων κατά ενότητα και υποενότητα και, στη
συνέχεια, κατηγοριοποίησή τους µε σκοπό την περιγραφή τους βάσει ορισµένων
κριτηρίων, ώστε να µπορεί να γίνει αντιληπτό ποιες δεξιότητες και ικανότητες των
παιδιών καλλιεργούνται µ’ αυτές. Σε κάθε δραστηριότητα αποδόθηκε ένας κωδικός.
Τα δύο πρώτα γράµµατα δείχνουν αν η δραστηριότητα βρίσκεται στο Βιβλίο του
Μαθητή ή στο Τετράδιο Εργασιών. Ο αριθµός που ακολουθεί υποδηλώνει την
ενότητα, ο επόµενος αριθµός την υποενότητα και ο τρίτος αριθµός την αρίθµηση των
δραστηριοτήτων. Επειδή ορισµένες από αυτές αποτελούνται από στάδια στα οποία
αντιστοιχούν διαφορετικοί στόχοι, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που έγινε,
προστέθηκε µια επιπλέον αρίθµηση µε τα πρώτα γράµµατα της αλφαβήτου. Έτσι, για
παράδειγµα, ο κωδικός ΒΜ111α δηλώνει το πρώτο βήµα της πρώτης δραστηριότητας
που βρίσκεται στο ΒΜ, στην πρώτη ενότητα και στην πρώτη υποενότητα. Η εργασία
της κατηγοριοποίησης περιορίστηκε στις ενότητες 1, 2, 4 και 5, γιατί, όπως φάνηκε
στην ανάλυση των δεδοµένων, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά από ενότητα σε
ενότητα. Εποµένως, θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό το δείγµα των τεσσάρων
ενοτήτων. Η ενότητα 3 παραλείφθηκε, επειδή ανήκει στην ειδική κατηγορία των
επετειακών. Αναφέρεται συγκεκριµένα στην 28η Οκτωβρίου.
Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες έχουν σήµανση µε ειδικά σύµβολα στο ΒΜ,
δεν ακολουθήσαµε την ταξινόµηση που προκύπτει από αυτά, γιατί δεν υπάρχει η
αντίστοιχη σήµανση στο ΤΕ και, κυρίως, δε βοηθά στη διερεύνηση του ερωτήµατός
µας. Εξάλλου, όπως επισηµαίνουν και οι Αϊδίνης - Γρόλλιος (2007: 49) στη µελέτη
τους για το αντίστοιχο βιβλίο της Γ΄ τάξης, η κατηγοριοποίηση των συγγραφέων δεν
είναι θεωρητικά ορθή. ∆ιακρίνουν, για παράδειγµα, τις οµαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες από τις υπόλοιπες, αγνοώντας ότι πρόκειται για µορφή διδασκαλίας
και ότι µία οµαδική δραστηριότητα µπορεί ταυτόχρονα να αποσκοπεί στην παραγωγή
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γραπτού λόγου ή στη διδασκαλία γραµµατικού φαινοµένου. Τα κριτήρια ταξινόµησης
των δραστηριοτήτων που ακολουθούν οι Ντίνας & Βακάλη (2007) διερευνούν τη
συνάφεια µε τους στόχους του ΑΠ κι εποµένως δεν εξυπηρετούν το σκοπό της
παρούσας εργασίας, όπου αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η δηµιουργία µιας
πολυπαραµετρικής «ταυτότητας» της κάθε δραστηριότητας, έτσι ώστε να µπορέσουν
να διαφανούν οι πρακτικές στις οποίες εµπλέκει τους/τις µαθητές/τριες και ο βαθµός
στον οποίο αυτές οι πρακτικές υποβοηθούν ή όχι την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Έτσι, τα κριτήρια ταξινόµησης διαµορφώνονται µε βάση ορισµένα θεωρητικά
δεδοµένα που αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, τη συζήτηση για την κριτική σκέψη. Είναι
ευνόητο ότι δεν υπάρχει 1:1 αντιστοιχία ανάµεσα στις κατηγορίες και τις
δραστηριότητες, καθώς κάθε δραστηριότητα καλύπτει περισσότερα από ένα κριτήρια.
Τα νέα βιβλία, καθώς βασίζονται στις παραδοχές και κατευθύνσεις του ΑΠ-∆ΕΠΠΣ,
υιοθετούν το τεχνοκρατικό µοντέλο, όπου κεντρική θέση κατέχει η έννοια της
αποτελεσµατικότητας, η οποία µεταφράζεται στην επίτευξη µετρήσιµων στόχων.
Παρά την αντίθεση της Κριτικής Παιδαγωγικής στο εν λόγω µοντέλο, θεωρούµε ότι
έχει σηµασία να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιείται στο
συγκεκριµένο βιβλίο. Σύµφωνα µε την ταξινοµία των Bloom και Krathwohl (2000),
οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας ταξινοµούνται σε τρία µεγάλα µέρη, το
γνωστικό, το συναισθηµατικό και τον ψυχοκινητικό τοµέα. Στο γνωστικό τοµέα,
ορίζονται έξι υποκατηγορίες: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, Ανάλυση, Σύνθεση και
Αξιολόγηση.

Ενδιαφέρον

στην

παρούσα

εργασία

παρουσιάζει

κυρίως

ο

συναισθηµατικός τοµέας που, σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της συγκεκριµένης
ταξινοµίας, «περιλαµβάνει στόχους, οι οποίοι περιγράφουν αλλαγές ενδιαφερόντων,
στάσεων και αξιών, περιγράφουν επίσης την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την
ικανότητα προσαρµογής» (Bloom & Krathwohl, 2000, 27). Το ενδιαφέρον επίσης
επικεντρώνεται στη συχνότητα παρουσίας των τριών τελευταίων υποκατηγοριών του
γνωστικού τοµέα, καθώς σχετίζονται µε ανώτερες νοητικές διεργασίες, οι οποίες
περιλαµβάνουν την ικανότητα του συσχετισµού επιµέρους στοιχείων, την ικανότητα
προσδιορισµού της σχέσης αιτίου, αιτιατού, τη διαµόρφωση και διατύπωση κρίσεων
κτλ. Στην παρούσα µελέτη, σε σχέση µε την πρώτη γενική κατηγοριοποίηση στα τρία
µεγάλα µέρη εκπαιδευτικών στόχων, χρησιµοποιήθηκαν τρεις τοµείς κάπως
τροποποιηµένοι, εξαιτίας της πολύ µικρής παρουσίας δραστηριοτήτων που
αντιστοιχούν πρωτίστως σε συναισθηµατικούς ή ψυχοκινητικούς στόχους. Έτσι,
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προκρίθηκαν τελικά οι εξής τρεις κατηγορίες: Γνωστικός τοµέας, Συναισθηµατικός
ή/και ψυχοκινητικός, Γνωστικός τοµέας + συναισθηµατικός ή/και ψυχοκινητικός
(δηλ. δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε γνωστικούς στόχους, αλλά ταυτόχρονα
είναι εµφανείς σ’ αυτές και συναισθηµατικοί ή/και ψυχοκινητικοί στόχοι). Τέλος, θα
πρέπει να επισηµάνουµε ότι η κατάταξη σε κάποιον από τους τοµείς ή τις
υποκατηγορίες στόχων δεν παραβλέπει ότι πολλές δραστηριότητες εξυπηρετούν
ταυτόχρονα διαφορετικούς και διαφορετικές εξ αυτών. Ωστόσο, κάποιος τοµέας και
υποκατηγορία συνήθως είναι κυρίαρχος/η και µε βάση αυτή την κυριαρχία έγινε η
τελική κατηγοριοποίηση.
Για µια περαιτέρω εξειδίκευση της περιγραφής, διερευνήθηκε το είδος του γνωστικού
στόχου ως προς το τι διδάσκεται. Το δεδοµένο υλικό των δραστηριοτήτων οδήγησε σε
δύο βασικές κατηγορίες, τη διδασκαλία της γραµµατικής (µορφολογία, σύνταξη,
σηµασιολογία) και τη διδασκαλία της γραµµατικής κειµένου, δηλαδή των δοµικών
χαρακτηριστικών και των γλωσσικών στοιχείων των υπό διδασκαλία κειµενικών
ειδών.
Έχοντας υπόψη τη σηµασία που αποδίδουν γλωσσολόγοι και παιδαγωγοί στις
ευκαιρίες προφορικής λεκτικής επικοινωνίας για τη γλωσσική ανάπτυξη των
µαθητών/τριών καθώς και τη σηµασία του διαλόγου για την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης των µαθητών (Φρέιρε, 1977, Shor, 1992, Paul, 1994), µας απασχόλησε ο
τρόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων (γραπτή, προφορική, ζωγραφική). Εδώ
χρειάζεται να διευκρινίσουµε ότι γραπτές θεωρήθηκαν όλες οι δραστηριότητες στις
οποίες ο/η µαθητής/τρια απαιτείται να κρατάει µολύβι, ακόµη κι αν πρόκειται να
συµπληρώσει ένα γράµµα ή ένα απλό τικ (√). Για το λόγο αυτό, στις γραπτές
δραστηριότητες έγινε µία επιπλέον διάκριση, µε σκοπό να προσδιοριστεί ο αριθµός
αυτών που αποσκοπούν στην παραγωγή αυθεντικών προσωπικών κειµένων των
παιδιών, ανεξαρτήτως µεγέθους.
Οι αρχές της Νέας Αγωγής αλλά και η Γνωστική Ψυχολογία, τονίζουν την ενεργητική
φύση της µάθησης και κατά συνέπεια τη σηµασία της µαθητικής ενεργοποίησης και
της διερευνητικής προσέγγισης για τη µάθηση. Εποµένως, µας απασχόλησε το κατά
πόσο οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου,
καθώς οι πρώτες φαίνεται να απαιτούν και ταυτόχρονα να καλλιεργούν τις
περισσότερο σύνθετες νοητικές διεργασίες των παιδιών και το αν προτρέπουν τα
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παιδιά σε κάποιο είδος έρευνας (στο διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες, στο φυσικό, σχολικό,
οικογενειακό ή ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον).
Η µορφή διδασκαλίας, ατοµική, σε ζευγάρια, οµαδική, επίσης αποτελεί κριτήριο
κατάταξης και περιγραφής. Tα ερευνητικά πορίσµατα συµφωνούν ότι ο οµαδικός
τρόπος εργασίας ευνοεί την καλλιέργεια και ανάπτυξη σύνθετων ικανοτήτων
(αναγνώριση και αποδοχή της «άλλης οπτικής», επίλυση διαφωνιών και
συγκρούσεων, σύνθεση συµπληρωµατικών ή/και διαφορετικών συνεισφορών,
διάκριση,

υποκειµενικού-αντικειµενικού,

ανάλυση-αξιολόγηση-επιλογή

µεταξύ

αλληλοσυγκρουόµενων ιδεών, πληροφοριών και στάσεων κτλ.) και αναπτύσσει σε
µεγαλύτερο βαθµό το κριτικό πνεύµα και την αυτονοµία των συνεργαζόµενων
µαθητών (Ματσαγγούρας, 2001, Baudrit, 2007).
Ένα επόµενο κριτήριο αποτελεί η επίκληση της προσωπικής εµπειρίας των παιδιών,
γιατί διευκολύνει την αποκατάσταση του χάσµατος ανάµεσα στην παρεχόµενη γνώση
και την προσωπική αντίληψη που έχει το παιδί για την πραγµατικότητα, την απόδοση
νοήµατος στη µαθησιακή προσπάθεια που το ίδιο καταβάλλει και την υπέρβαση της
αποσπασµατικότητας των πληροφοριών µε τη δηµιουργία ευρύτερων σχηµάτων που
διευκολύνουν την κατανόηση της πραγµατικότητας. Η ενασχόληση µε θέµατα που
αφορούν τη ζωή των παιδιών αποτελεί κίνητρο συµµετοχής τους στη µαθησιακή
διαδικασία, επιτρέπει την αποστασιοποίησή τους από την προγενέστερη προσωπική
τους εµπειρία και προσφέρει τη δυνατότητα να στοχαστούν πάνω σ’ αυτήν (Shor,
1987).
Οι ίδιοι περίπου λόγοι επιβάλλουν και τη χρήση του κριτηρίου της διαθεµατικότητας.
Μάλιστα, µπορούµε να πούµε ότι η διαθεµατική προσέγγιση, υπό προϋποθέσεις,
µπορεί να συµβάλει µε καθοριστικό τρόπο στην οικειοποίηση από τους µαθητές και
τις µαθήτριες των εργαλείων που η επιστήµη διαθέτει για τη σύλληψη της
πραγµατικότητας και την αποκάλυψη των στοιχείων και των σχέσεων µεταξύ τους
που τη διέπουν. Εποµένως, ο διαθεµατικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων κρίνεται
αρχικά θετικός για το θέµα που µας ενδιαφέρει, για την καλλιέργεια δηλαδή της
κριτικής ικανότητας των παιδιών. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η
διαθεµατική προσέγγιση που έχουν εισάγει τα νέα ∆ΕΠΠΣ αποτελεί, σύµφωνα µε την
κριτική που έχει ασκηθεί σ’ αυτά (αλλά και σύµφωνα µε την εµπειρία που διαθέτουµε
οι εκπαιδευτικοί από την εκπαιδευτική πράξη), µια συρρικνωµένη και στρεβλή
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εκδοχή της διαθεµατικότητας, καθώς η οργάνωση του νέου προγράµµατος δεν
θεµελιώνεται σε θέµατα αλλά στην κατάκτηση περιεχοµένων και ικανοτήτων που
προβλέπει η διδασκαλία των ξεχωριστών µαθηµάτων, ενώ περιορίζεται απλά στη
διεπιστηµονική συσχέτιση της γνώσης και τη διάχυση ορισµένων διαθεµατικών
εννοιών σε απολύτως διακριτά µαθήµατα (Γρόλλιος, 2003). Επιπρόσθετα, ο
προσανατολισµός στη διαθεµατικότητα, όπως ορίζεται στα ισχύοντα ∆ΕΠΠΣ δεν
είναι ιδεολογικά ουδέτερος, εφόσον καθορίζει ποιες είναι οι διαθεµατικές έννοιες που
συνιστούν τους άξονες της διαθεµατικής διδασκαλίας, αποκλείοντας άλλες
(Θεριανός, 2007). Η χρήση του κριτηρίου της διαθεµατικότητας, λοιπόν, γίνεται µε
αυτές τις επιφυλάξεις. Για την κατάταξη µιας δραστηριότητας ως διαθεµατικής δεν
αρκεί µόνο το περιεχόµενό της, αλλά, κυρίως, τι καλούνται τα παιδιά να πράξουν στο
πλαίσιό της. Στο βαθµό που ο στόχος είναι αποκλειστικά γλωσσικός η δραστηριότητα
δεν χαρακτηρίζεται ως διαθεµατική. Για παράδειγµα, στη σελ. 21 του ΒΜ, η
δραστηριότητα 3 ζητά από τα παιδιά να ξαναγράψουν τη δεύτερη παράγραφο του
κειµένου που έχει προηγηθεί σχετικά µε το σχολείο του µέλλοντος. Πρόκειται, όµως,
για µια απλή αντιγραφή του κειµένου, όπου τα παιδιά πρέπει να επικεντρωθούν στη
µετατροπή των ρηµάτων του από τον ενεστώτα στον εξακολουθητικό µέλλοντα.
Παρόµοια, στη σελ. 41 του ίδιου βιβλίου, η δραστηριότητα 3, ενώ περιλαµβάνει
πληροφορίες για το παλιό επάγγελµα του νερουλά, είναι µια τυπική γραµµατική
άσκηση µορφολογίας, όπου πρέπει να συµπληρωθούν στο σωστό αριθµό και πτώση
ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα µελέτη έχει το κριτήριο της παρουσίας
ή απουσίας ερωτήσεων που απαιτούν από τους/τις µαθητές/τριες την εξαγωγή
συµπερασµάτων από δεδοµένα, την αποκάλυψη σχέσεων αιτίου-αιτιατού, την
πρόβλεψη µε βάση δεδοµένα και συµπεράσµατα, τη δηµιουργία πρωτότυπων
σεναρίων, ερµηνειών κτλ. Έτσι, δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά µε
φράσεις όπως «πώς κρίνετε…», «ποιες είναι οι συνέπειες…», «τι θα γινόταν αν…»
κτλ. κατατάσσονται στην κατηγορία «δηµιουργική/κριτική σκέψη».
Συνεπώς, τα κριτήρια κατάταξης και περιγραφής των δραστηριοτήτων του υπό
µελέτη βιβλίου της Γλώσσας και τα αντίστοιχα επίπεδα διαµορφώνονται ως εξής:
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•

Τοµείς εκπαιδευτικών στόχων, σύµφωνα µε την ταξινοµία Bloom: Γνωστικός,

συναισθηµατικός / ψυχοκινητικός τοµέας, γνωστικός + συναισθηµατικός /
ψυχοκινητικός.
•

Υποκατηγορίες γνωστικών στόχων, σύµφωνα µε την ίδια ταξινοµία: Γνώση,

κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση.
•

Αντικείµενο γλωσσικής διδασκαλίας: Γραµµατική, γραµµατική κειµένου.

•

Τρόπος

διεξαγωγής

της

δραστηριότητας:

Γραπτός,

προφορικός,

γραπτός/ζωγραφικός.
•

∆ραµατοποίηση: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

•

Παραγωγή γραπτού κειµένου: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

•

Τύπος ερωτήσεων: Ανοιχτός, κλειστός.

•

Μορφή διδασκαλίας: Ατοµική, Οµαδική, ζεύγη.

•

Επίκληση της εµπειρίας των παιδιών: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

•

∆ιαθεµατικότητα: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

•

Έρευνα: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

•

Κριτική/δηµιουργική σκέψη: ΝΑΙ, ΟΧΙ.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων και την επεξεργασία
των δεδοµένων προκύπτουν τα εξής:
Οι τέσσερις υπό ανάλυση ενότητες έχουν 185 συνολικά δραστηριότητες, οι οποίες
κατανέµονται, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Κατανοµή δραστηριοτήτων στις υπό ανάλυση ενότητες
Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Υ1

5

4

7

6

Υ2

5

8

5

6

Υ3

4

4

7

8

Υ4

5

4

4

5

Υ5

7

8

Σύνολο ΒΜ

26

28

23

25

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών
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Υ1

3

3

6

4

Υ2

3

4

4

3

Υ3

3

2

2

4

Υ4

3

1

3

1

Υ5

5

4

ΕΓ

6

7

6

6

Σύνολο ΤΕ

23

21

21

18

Σύνολο ΒΜ-ΤΕ

49

49

44

43

Σύνολο δραστηριοτήτων:

185

Ως προς τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη για να
περιγραφούν οι δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Συντριπτική αποδεικνύεται η ατοµική µορφή διδασκαλίας (γράφηµα 1), καθώς µόλις
το 6% περίπου απαιτεί οµαδική εργασία ή εργασία σε ζευγάρια.
3,92 1,96

Ατομική
Ομαδική
Ζευγάρια
94,12

Γράφηµα 1: Κατανοµή δραστηριοτήτων/µορφή διδασκαλίας
Σαφής είναι επίσης η προτεραιότητα που δίνεται στον γραπτό τρόπο διεξαγωγής τους.
Πιο συγκεκριµένα, 139 είναι γραπτές (75,14%), 43 προφορικές (23,24%) και 3
γραπτές-ζωγραφικές (1,62%) σε σύνολο 185 δραστηριοτήτων (γράφηµα 2). Από τις
139 γραπτές δραστηριότητες µόνο οι 29 (20,86% των γραπτών ή 15,68% του
συνόλου των δραστηριοτήτων) απαιτούν από τα παιδιά την παραγωγή αυθεντικού
γραπτού κειµένου, είτε µικρού είτε µεγαλύτερου µεγέθους και µε διαφορετικούς
βαθµούς καθοδήγησης. ∆ραµατοποίηση απαιτείται µόνο σε 2 δραστηριότητες.
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3
43

29

γραπτές
προφορικές

139

γραπτέςζωγραφικές

Γράφηµα 2: Κατανοµή δραστηριοτήτων ανάλογα µε τον τρόπο διεξαγωγής τους
Το ίδιο συµβαίνει µε τις δραστηριότητες κλειστού τύπου, οι οποίες ανέρχονται στις
123 από τις 185 (γράφηµα 3).

33,51

κλειστού τύπου
ανοιχτού τύπου
66,49

Γράφηµα 3: Κατανοµή δραστηριοτήτων ανάλογα µε τον τύπο των ερωτήσεων
Οι ασκήσεις που αποσκοπούν στη διδασκαλία της γραµµατικής είναι 95 ή το 51,35%
του συνόλου των δραστηριοτήτων. Αυτό που ίσως παρουσιάζει µεγαλύτερο
ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν στο σύνολό τους αντιστοιχούν ταυτόχρονα στην
υποκατηγορία γνωστικών στόχων «εφαρµογή» και στις ασκήσεις «κλειστού τύπου»
(γράφηµα 4).
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Γράφηµα 4: Κατανοµή δραστηριοτήτων γραµµατικής ως προς την υποκατηγορία
γνωστικού στόχου και τον τύπο (κλειστός/ανοιχτός).
Η επίκληση στην εµπειρία των παιδιών γίνεται σε 16 από τις 185 συνολικά
δραστηριότητες. Ερευνητικές µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 5 από αυτές, καθώς τα
παιδιά προτρέπονται σε κάποιο είδος έρευνας (στο διαδίκτυο, στο οικογενειακό και
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον ή στους φορείς της περιοχής τους). Οι
δραστηριότητες

που

παρουσιάζουν

στοιχεία

διαθεµατικότητας

ή

έστω

διεπιστηµονικότητας είναι 40. Στο γράφηµα 5 αποτυπώνεται ο αριθµός των
αντίστοιχων δραστηριοτήτων ανά ενότητα και στο σύνολο των τεσσάρων ενοτήτων.
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Γράφηµα 5: Κατανοµή ερευνητικών και διαθεµατικών δραστηριοτήτων ανά ενότητα
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Ερωτήσεις που κινητοποιούν τη δηµιουργική σκέψη των παιδιών καταγράφονται
µόνον 7.
Στο

γράφηµα

6

παρουσιάζεται

η

γενική

κατηγοριοποίηση

γνωστικοί/

συναισθηµατικοί/ ψυχοκινητικοί στόχοι. Στη συνέχεια, γίνεται η ανάλυση των
δεδοµένων ως προς τις υποκατηγορίες των γνωστικών στόχων ανά ενότητα και στο
σύνολο των τεσσάρων ενοτήτων (γράφηµα 7). Στα γραφήµατα γίνεται ολοφάνερη η
πρωτοκαθεδρία των γνωστικών στόχων, καθώς µόλις 6 δραστηριότητες αντιστοιχούν
σε συναισθηµατικούς στόχους, ενώ 26 από το σύνολο των 179 µε γνωστικό στόχο
έχουν εµφανώς και συναισθηµατικούς ή/και ψυχοκινητικούς. Στο σύνολο τώρα των
179 δραστηριοτήτων µε γνωστικούς στόχους, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι η
κυριαρχία των λεγόµενων «χαµηλού επιπέδου» υποκατηγοριών, δηλαδή των στόχων
γνώσης, κατανόησης, εφαρµογής, µε προεξάρχουσα την τελευταία. Τα γραφήµατα
παρουσιάζουν την κατανοµή των δραστηριοτήτων στο σύνολό τους, δηλαδή
αθροιστικά, όπως αυτές εµφανίζονται στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο
Εργασιών µαζί. Ωστόσο, στην ανάλυση που έγινε χωριστά για τα δύο βιβλία, φάνηκε
ότι οι δραστηριότητες κατανόησης ήταν εµφανώς περισσότερες στο Βιβλίο του
Μαθητή σε σχέση µε το Τετράδιο Εργασιών, χωρίς όµως το γεγονός αυτό ν’ αλλάζει
τη γενική εικόνα.

6
26

γνωστικοί
γνωστικοί + Σ ή/και Ψ
συναισθηματικοί

153

Γράφηµα 6: Κατανοµή δραστηριοτήτων κατά κατηγορία στόχων (ταξινοµία Bloom)
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Γράφηµα 7: Κατανοµή δραστηριοτήτων κατά υποκατηγορία γνωστικών στόχων
(ταξινοµία Bloom)
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων,
αναδεικνύεται πρωτίστως ο µονοµερής προσανατολισµός σε δραστηριότητες που
αφορούν στο γνωστικό τοµέα και ιδιαίτερα στις τρεις πρώτες υποκατηγορίες του, µε
κυρίαρχη την υποκατηγορία της εφαρµογής. Κατά συνέπεια, απουσιάζει εµφατικά ο
συναισθηµατικός τοµέας από τους διδακτικούς στόχους, όπως και οι υποκατηγορίες
της ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης που απαιτούν συνθετότερες νοητικές
διεργασίες.
∆εδοµένου ότι µε την ίδια µονοµέρεια υπερτερούν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι
δραστηριότητες διδασκαλίας των γραµµατικών φαινοµένων -µε τον παραδοσιακό ως
επί το πλείστον τρόπο, ο γραπτός έναντι του προφορικού λόγου και ο ατοµικός
τρόπος εργασίας των παιδιών -ευρήµατα που συµφωνούν µε αντίστοιχα άλλων
ερευνητών (Μοσχονάς, 2006, Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007, Μιχάλης, 2007, Ντίνας &
Βακάλη, 2007, Ντίνας & Ξανθόπουλος, 2007)- µπορούµε να καταλήξουµε στο
συµπέρασµα ότι, παρά την ποικιλία των κειµενικών ειδών και τύπων και το µεγάλο
αριθµό δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο ΒΜ και το ΤΕ, η γλωσσική
διδασκαλία καταλήγει στον παραδοσιακό φορµαλισµό που έχει υποστεί επαρκή
κριτική σε σχέση µε τ’ αποτελέσµατά του.
Η κυριαρχία των ερωτήσεων κλειστού τύπου αντιστοιχεί σε αυτό που ο Dewey
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(1910) ήδη από το 1910 αποκαλούσε «getting the answer». Πρόκειται για
κατευθυνόµενη διδασκαλία που αναγκάζει το παιδί, αντί να προσεγγίζει µε
διερευνητική αφοσίωση το υπό διαπραγµάτευση θέµα, να προσπαθεί να
προσαρµοστεί σ’ αυτό που η εκάστοτε δραστηριότητα απαιτεί.
Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η επιµονή στις γραπτές δραστηριότητες, παρά την
ανάδειξη της σηµασίας των ευκαιριών λεκτικής επικοινωνίας και διαλόγου τόσο για
την απόκτηση γλωσσικής ικανότητας όσο και για την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης. Υποδηλώνει µια προσκόλληση στο γραπτό λόγο (του σχολείου και των
σχολικών βιβλίων), ως ιεραρχικά ανώτερο του προφορικού. Γράφει για το θέµα αυτό
ο Costello (2000: 1-2):
Ωστόσο, η προκατάληψη απέναντι στον προφορικό λόγο εξακολουθεί να ασκεί
επιρροή σε πολλές πλευρές. Η πιο συχνή εκδήλωση αυτής της τάσης είναι το γεγονός
ότι πολλοί γονείς τείνουν να εξισώνουν την ακαδηµαϊκή πρόοδο µε «ό,τι υπάρχει στα
βιβλία». Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι δάσκαλοι συχνά δίνουν αδικαιολόγητη
έµφαση σε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν γράψιµο, µε την πεποίθηση ότι
τέτοιου είδους εργασίες παρέχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για το ότι κάτι
αξιόλογο έχει λάβει χώρα στη σχολική τάξη.
Μπορούµε άνετα να προσθέσουµε ότι και οι µαθητές και οι µαθήτριές µας στην
πλειοψηφία τους διακατέχονται από µια ανάλογη άποψη.
Είναι

εντυπωσιακό

και

απογοητευτικό

ταυτόχρονα

το

γεγονός

ότι

η

πολυδιαφηµισµένη διαθεµατικότητα, ακόµη και υπό τη συρρικνωµένη της εκδοχή,
πολύ λίγο περιλαµβάνεται στο γλωσσικό µάθηµα της ∆΄ ∆ηµοτικού. Η οργάνωση
εποµένως της διδακτέας ύλης σε θεµατικές ενότητες αρχίζει και τελειώνει εδώ. ∆εν
προχωρά σχεδόν καθόλου στην οριζόντια προσέγγιση των θεµάτων, µη λαµβάνοντας
υπόψη ότι «Τα πιο σηµαντικά και προβληµατικά θέµατα απαιτούν διαλεκτική σκέψη
που διαπερνά και υπερβαίνει κάθε επιµέρους γνωστικό αντικείµενο» (Paul, 1993, σ.
363). Η σύνθεση των αποσπασµατικών πληροφοριών και των επιµέρους γνώσεων δεν
υποβοηθείται από τις δραστηριότητες που προτείνει το βιβλίο.
Σε καµιά περίπτωση δεν µπορούµε να µιλήσουµε για επιλογή των θεµάτων του
βιβλίου της Γλώσσας µε τρόπο που ν’ ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα της ζωής
των µαθητών/τριών. Έγινε ήδη αναφορά στην ανιστορική και στατική εικόνα που
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παρουσιάζουν τα κείµενα του βιβλίου. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων επιβεβαιώνει
απλά την απουσία µέριµνας για την αξιοποίηση της καθηµερινότητας, της
κουλτούρας και της γλώσσας των παιδιών στη γλωσσική διδασκαλία. Εξάλλου, κάτι
τέτοιο θα απαιτούσε όχι απλά διαφορετικού είδους σχολικό βιβλίο, αλλά διαφορετικό
πρόγραµµα για τη γλωσσική διδασκαλία.
Η οµαδική εργασία εµφανίζεται εντελώς περιθωριακά. Ένα προνοµιακό πεδίο,
λοιπόν, για την αντιπαράθεση, τη σύνθεση, την εξοικείωση µε διαφορετικές οπτικές,
την

οµαλότερη

ένταξη

περιθωριοποιηµένων

µαθητών/τριών,

την

ανάπτυξη

προφορικής επικοινωνίας και διαλόγου απουσιάζει καταφανώς από τις προτάσεις του
σχολικού βιβλίου.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις περιγράφουν ένα µαθησιακό περιβάλλον που απέχει
δραµατικά από αυτό που περιγράφει η McGuinness (1999) ως επιθυµητό για την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών: Ένα περιβάλλον όπου γίνεται αποδεκτό
ότι η γνώση και οι εναλλακτικές στρατηγικές της σκέψης είναι κοινωνικές
κατασκευές που δοµούνται στη σχολική τάξη όχι µόνο µέσω της τυπικής διδασκαλίας
του/της εκπαιδευτικού, αλλά µέσα από πρακτικές δραστηριότητες, διάλογο,
αναστοχασµό και συζήτηση µε τους συνοµηλίκους και τους ενηλίκους. Σ’ ένα τέτοιο
περιβάλλον σχεδιάζονται δραστηριότητες που επιτρέπουν την ενεργητική συµµετοχή
των παιδιών, τη διερεύνηση καινοφανών προβληµάτων και καταστάσεων, τη
δηµιουργία µη προκαθορισµένου νοήµατος, τη διατύπωση κρίσεων, την παραγωγή
εναλλακτικών λύσεων, τις συζητήσεις, τα ερωτήµατα, τις προβλέψεις, τις
αντιπαραθέσεις, τον αναστοχασµό πάνω στις στρατηγικές που τα ίδια έχουν
υιοθετήσει κι εφαρµόσει.
Εάν αυτό που µας ενδιαφέρει είναι «η κουλτούρα των νοηµάτων και των ιδεολογιών
που δοµείται µέσα από τα χρησιµοποιούµενα κείµενα ή τις πρακτικές που
αναπτύσσονται γύρω από αυτά» (Κωστούλη, 2012: 3), θα πρέπει να παρατηρήσουµε
ότι οι διαδικασίες που κυριαρχούν σε συνδυασµό µε αυτές που απουσιάζουν
διαµορφώνουν µια µονοµερή αντίληψη για τη γνώση, καθώς τα παιδιά ως επί το
πλείστον καλούνται να δώσουν µία και µοναδική απάντηση, συνήθως ελάχιστου έως
µικρού µεγέθους. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µια ιδέα για τη γνώση ως
δεδοµένη, προϋπάρχουσα και σταθερή αλήθεια και ταυτόχρονα αποκλείεται η
δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύεται ο ρόλος που
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αναλαµβάνουν οι µαθητές/τριες ως καταναλωτές της γνώσης που αλλού και από
άλλους έχει παραχθεί. Αναπαράγεται και διατηρείται έτσι η διχοτοµία ανάµεσα στη
µάθηση της υπάρχουσας γνώσης και την παραγωγή της γνώσης (Shor, 1987: 9).
Ενισχύεται συγκεκριµένος τύπος εγγράµµατων υποκειµένων, αυτών δηλαδή που
αναπαράγουν µια προκαθορισµένη γνώση και υπακούουν σε δοσµένες γραµµές και
νόρµες. Πρόκειται µάλιστα για µια διαδικασία που όλοι και όλες ξέρουµε ότι µετρά
πολλές απώλειες, ιδιαίτερα µαθητών/τριών από τα λαϊκά στρώµατα. Τα σχολικά
βιβλία ως ο κύριος φορέας υλοποίησης του ΑΠ παρέχουν ένα απολύτως οµοιόµορφο
περιεχόµενο και τρόπο διδασκαλίας σε µαθητικό πληθυσµό µε τεράστιες διαφορές,
όχι απλά από περιοχή σε περιοχή, αλλά µέσα στο ίδιο σχολείο και στην ίδια τάξη.
Είναι σαφές ότι αυτού του είδους οι πρακτικές δεν ευνοούν την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης των παιδιών. Αυτό που µάλλον διασφαλίζουν είναι η αναπαραγωγή
των ανισοτήτων. ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή αυτό που πολύ εύστοχα έχει διατυπώσει ο
Bourdieu (Φραγκουδάκη, 1985: 374) ότι δεν υπάρχει πιο άνισο σχολείο από αυτό που
αντιµετωπίζει άνισους µαθητές µε τον ίδιο τρόπο:
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Βελτίωση των διαµαθητικών κοινωνικών σχέσεων σε µια τάξη µε
πολυπολιτισµική

σύνθεση.

Μια

διαπολιτισµική

εκπαιδευτική

παρέµβαση µε τη µορφή έρευνας δράσης

Παπαδοπούλου Βασιλική
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
Γεωργίτη Μαρία
Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Η οικονοµική κρίση στις µέρες µας οξύνει φαινόµενα ρατσισµού και κοινωνικού
αποκλεισµού καθιστώντας ακόµη πιο αναγκαία την προάσπιση των θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη διασφάλιση και προαγωγή της κοινωνικής συνοχής
σε όλα τα επίπεδα. Ένα τέτοιο επίπεδο είναι και αυτό της εκπαίδευσης γενικά, και της
σχολικής τάξης ειδικότερα, στην οποία συχνά ο ρατσισµός οδηγεί στην κοινωνική
αποµόνωση, την περιθωριοποίηση αλλά και τη θυµατοποίηση του εκάστοτε «άλλου».
Εποµένως πρώτιστο µέληµα του κριτικά στοχαζόµενου εκπαιδευτικού θα πρέπει να
είναι η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µεταξύ των µαθητών, η
καταπολέµηση του ρατσισµού και γενικότερα η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής της
τάξης του.
H εκπαιδευτική παρέµβαση µε τη µορφή της έρευνας δράσης που πραγµατοποιήσαµε
και παρουσιάζουµε είχε ως σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής της σχολικής
τάξης, την άρση των προκαταλήψεων και την αναβάθµιση της κοινωνικής θέσης
ορισµένων µαθητών µε διαφορετική εθνοπολιτισµική προέλευση µέσω µιας
µεσοπρόθεσµης εκπαιδευτικής παρέµβασης. Βασική
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης,

υπόθεσή

µας ήταν πως

η

του σεβασµού και εντέλει της

αποδοχής του διαφορετικού µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την εµπλοκή των µαθητών
σε συνεργατικές διαδικασίες µάθησης µε στοχευµένα περιεχόµενα. .
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Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισµός, ένταξη, διαπολιτισµική εκπαίδευση,
συνεργατική µάθηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, διαµαθητικές σχέσεις, έρευνα
δράσης.

Εισαγωγή
Την τελευταία 25ετία στη χώρα µας

παρατηρήθηκε µια θεαµατική αλλαγή της

ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας ως αποτέλεσµα διεθνών και ευρωπαϊκών
γεωπολιτικών εξελίξεων που έδωσαν νέα ώθηση στα µεταναστευτικά ρεύµατα και
κατέστησαν τη χώρα µας

από χώρα αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής

µεταναστών. Η ελληνική κοινωνία µετατράπηκε σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία,
και το δραµατικά και εξακολουθητικά επίκαιρο διακύβευµά της -όπως άλλωστε και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- είναι αν «θα διατηρήσουν αλώβητους τους δηµοκρατικούς
θεσµούς τους ή, αντίθετα, θα καταφύγουν σε µέτρα διακρίσεων εις βάρος ανθρώπων
διαφορετικής καταγωγής -επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη
αντιδηµοκρατικών

κινηµάτων και την ενίσχυση αυταρχικών και απάνθρωπων

ιδεολογιών» (Τσιάκαλος, 2000: 28). Η δηµογραφική αυτή αλλαγή αυτή είχε τον
αντίκτυπό της και στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα: η σύνθεση του µαθητικού
δυναµικού άλλαξε, η εθνική και γλωσσική οµοιογένεια παραχώρησε τη θέση της σε
µια γλωσσική και εθνική ποικιλοµορφία.(Νικολάου, 2000).
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όµως, πολλοί µαθητές µε διαφορετικό εθνοπολιτισµικό
υπόβαθρο έρχονται αντιµέτωποι µε το φάσµα της σχολικής αποτυχίας και της
σχολικής διαρροής (όπ.π,: 21). Για τη σχολική αποτυχία των µαθητών µε διαφορετική
εθνοπολιτισµική

προέλευση

ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό οι περιορισµένες

ευκαιρίες για θετική αλληλεπίδραση

και συµµετοχή στη σχολική κοινότητα, η

αδυναµία των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές,
αλλά και η ύπαρξη γνωστικών στόχων στο Αναλυτικό Πρόγραµµα που δεν
ανταποκρίνονται «στην πραγµατικότητα, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του
ανθρώπινου δυναµικού κάθε τάξης» (Τσιρώνης, 2008: 130). Πιο συγκεκριµένα στο
βαθµό που το διδακτικό περιβάλλον αποθαρρύνει τη συµµετοχή τους και δεν παίρνει
υπόψη του τις δυνατότητές τους,

οι µαθητές αυτοί αισθάνονται ότι η σχολική

919

πρόοδος είναι µια κατάσταση που δεν µπορεί να τους αφορά

και για αυτό

παραιτούνται και αποτυγχάνουν (Cummins, 2005: 114-115). Η

αποτυχία των

µαθητών αυτών σε σχέση κάθε φορά µε τις νόρµες συµπεριφοράς και επίδοσης που
θεσµοθετεί το σχολείο,

οδηγεί στη σχολική διαρροή και

στη συνέχεια στον

κοινωνικό αποκλεισµό τους, αφού η αδυναµία των παιδιών αυτών να επωφεληθούν
του δηµόσιου αγαθού της εκπαίδευσης προδικάζει για αυτά ένα ζοφερό κοινωνικό
µέλλον, αυτό του κοινωνικού αποκλεισµού (Κογκίδου κ.ά., 1997).
Η αναστροφή αυτής της κατάστασης προϋποθέτει ένα σχολείο που σέβεται το
γλωσσικό

και πολιτισµικό κεφάλαιο όλων των µαθητών του και ενθαρρύνει τη

συµµετοχή τους στη σχολική ζωή και κοινότητα χωρίς να παθολογικοποιεί τους
«διαφορετικούς» µαθητές, «καθιστώντας τους αποδιοποµπαίους τράγους για την
αποτυχία των σχολείων και της κοινωνίας» (Cummins, όπ.π.: 13). Ειδικότερα είναι
σηµαντικό το µαθησιακό περιβάλλον να ενθαρρύνει τις θετικές αλληλεπιδράσεις
µεταξύ των µελών των διαφορετικών κοινωνικοπολιτισµικών οµάδων. Άλλωστε
σύµφωνα µε τον Cummins (όπ.π.: 277) στον πυρήνα κάθε επιτυχηµένης σχολικής
πρακτικής, παιδαγωγικής και διδακτικής βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες
µε τη σειρά τους ξεπερνούν τους τοίχους του σχολείου και αποβαίνουν καθοριστικές
για το πώς θα αντιλαµβάνονται την κοινωνία οι µαθητές, όταν αποφοιτήσουν από το
σχολείο. Σε αυτό εποµένως το πλαίσιο, της διαµόρφωσης δηλαδή ενός κατάλληλου
παιδαγωγικά και διδακτικά περιβάλλοντος για τους µαθητές µε διαφορετική
προέλευση

είναι σηµαντικές οι κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των µαθητών της

σχολικής τάξης.
Οι κοινωνικές σχέσεις των µαθητών δεν είναι δεδοµένες. ∆εν είναι σίγουρο ότι
κάποιο παιδί θα γίνει αποδεκτό από τους συνοµηλίκους του, όπως συµβαίνει µε το
οικογενειακό του περιβάλλον. Την αποδοχή την κερδίζει µέσα από αξιολόγηση της
συµπεριφοράς του, και εφόσον αυτή επιτυγχάνεται, οι µαθητές νιώθουν ευχαρίστηση
όταν βρίσκονται στο περιβάλλον της σχολικής τάξης Στη συνέχεια η ικανοποίηση από
τη συµµετοχή στην συγκεκριµένη τάξη έχει άµεση επίδραση στην απόδοση, αλλά και
γενικότερα στην ψυχική ισορροπία κάθε παιδιού. Αντίθετα, η απόρριψη προκαλεί
επιθετικότητα και στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης δηµιουργείται ένας
φαύλος κύκλος: η απόρριψη προκαλεί επιθετικότητα και η επιθετικότητα µε την
σειρά της προκαλεί παραπέρα απόρριψη. Βέβαια, εκτός από την επιθετικότητα αιτία
για την απόρριψη και την κοινωνική αποµόνωση των µαθητών µπορεί να είναι και η
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ενοχλητική συµπεριφορά και ιδιαίτερα σε µικρές ηλικίες συχνά αποτιµάται πολύ
αρνητικά η αταξία και η παρακώλυση του µαθήµατος (Μπίκος 2009).
Για τους µαθητές ειδικά µε διαφορετική εθνοπολιτισµική προέλευση η ανάπτυξη
κοινωνικών σχέσεων µέσα στη σχολική τάξη µε τους συµµαθητές τους δεν είναι µια
εύκολη υπόθεση: η µη επαρκής κατανόηση και χρήση της γλώσσας, οι επακόλουθες
χαµηλές σχολικές επιδόσεις, οι αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον, στην εργασία και
στον τόπο διαµονής των γονιών τους και των ίδιων, αποτελούν αγχογόνες
καταστάσεις που εµποδίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, και οδηγούν συχνά στην
κοινωνική αποµόνωση (Μπίκος 2008: 95). Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί
και η αµυντική στάση των πολιτισµικά διαφερόντων µαθητών που πάνω στην
προσπάθεια προσαρµογής τους, υιοθετούν µια στάση επίδειξης προκειµένου να
τραβήξουν πάνω τους την προσοχή ή να δηλώσουν την παρουσία τους και κατά
συνέπεια δηµιουργείται ένα άσχηµο κλίµα στην τάξη και κακές κοινωνικές σχέσεις
µεταξύ των συµµαθητών (όπ.π.: 97).
Ιδιαίτερα σηµαντικός σε αυτό το πλαίσιο είναι ο ρόλος τους εκπαιδευτικού. Οι
εκπαιδευτικοί οφείλουν να εγκαταλείψουν πρακτικές του παρελθόντος και να
δραστηριοποιηθούν µε στόχο τη διαµόρφωση ενός σχολικού κλίµατος που να
υποστηρίζει όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, ώστε να κατακτούν
τη µάθηση µέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών

σχέσεων που αναπτύσσονται και

βελτιώνονται διαρκώς. Σκοπός τους είναι να διαµορφώσουν µια γνήσια µαθησιακή
κοινότητα και να λειτουργήσουν ως ενορχηστρωτές θετικών αλληλεπιδράσεων
ανάµεσα στους µαθητές τους σε ένα πλαίσιο, όπου η συνεργασία θα είναι εκείνος ο
παράγοντας για την προσωπική αλλά και ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του καθενός (Hollins
2006: 280).
Πιο συγκεκριµένα, προκειµένου να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι σχέσεις όλων
των εµπλεκοµένων µέσα στο πλαίσιο µια πολυπολιτισµικής τάξης, και να
οικοδοµηθούν σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας, είναι σηµαντικό να
διασφαλιστεί η λεγόµενη διαπολιτισµική πορεία και να ακολουθηθούν ορισµένα
σηµαντικά βήµατα τα οποία θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής (Νικολάου
2005: 241-244, Νικολάου 2011: 3):
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Γνωριµία µε τον Άλλο :Η προσωπική άποψη για τον εκάστοτε άλλο και η
αλληλεπίδραση µαζί του

οδηγεί στην άρση των προκαταλήψεων και των

στερεοτύπων και στη διαµόρφωση πιο αντικειµενικής εικόνας.
Απόκτηση
όκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Είναι η επιθυµητή απόληξη της
αλληλογνωριµίας, παρόλο που δεν µπορεί εκ των πρότερων να διασφαλιστεί.
αλληλογνωριµίας
διασφαλιστεί
Επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερης διαπολιτισµικής επικοινωνίας µε όλες
τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της χρήσης διαφορετικού
ορετικού γλωσσικού κώδικα.
∆υνατότητα συνεργασίας ανάµεσα στα άτοµα που συνθέτουν την τάξη, το
σχολείο, την κοινωνία στο σύνολό της.

Η διαπολιτισµική πορεία (Νικολάου2005: 242)

Τέλος, σε συνθήκες πολυπολιτισµικότητας του σχολείου είναι απαραίτητη κυρίως από
τους εκπαιδευτικούς
εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους µαθητές η ανάπτυξη της διαπολιτισµικής
δεξιότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα επίπεδο αποτελεσµατικής επικοινωνίας.
επικοινωνίας Η
«διαπολιτισµική δεξιότητα (ή
ή επάρκεια) αναφέρεται στην ικανότητα για κατάλληλη
συµπεριφορά και αποτελεσµατική επικοινωνία σε συνθήκες διαπολιτισµικής
αλληλεπίδρασης» µε σκοπό πέρα από την κατανόηση, το «άνοιγµα»
άνοιγµα» και την αποδοχή
ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισµικό πλαίσιο (Παπαδοπούλου
2008, σ.61). Το «άνοιγµα
άνοιγµα» αυτό όντως αποτελεί πρόκληση για τη διαπολιτισµική
εκπαίδευση,

καθώς ρηγµατώνει εκείνο το επίπεδο συγκρότησης της συλλογικής

ταυτότητας που προωθεί τον αποκλεισµό του «άλλου» και στη βάση αυτού του
αποκλεισµού νοµιµοποιεί την άσκηση εξουσίας πάνω στον ξένο (Γκόβαρης 2001:
27).
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2.Η έρευνα
Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρητικών παραδοχών εφαρµόστηκε µια εκπαιδευτική
παρέµβαση µε τη µορφή έρευνας δράσης, στο διάστηµα µεταξύ Μαρτίου και Μαΐου
2013, σε ένα 12/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης στο οποίο
φοιτούσε ένας µικρός αριθµός αλλοδαπών µαθητών (19 σε σύνολο 275).
Ως µεθοδολογία έρευνας προκρίθηκε η έρευνα δράσης, καθώς συνιστά ένα εργαλείο
που προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εξετάζουν ένα πρόβληµα
(όπως αυτό της γλωσσικής και πολιτισµικής ετερογένειας των µαθητών) στις
πραγµατικές του συνθήκες αλλά και την ευκαιρία να εµπλακούν σε διαδικασίες
αναστοχασµού

(∆ηµητριάδου&

Ευσταθίου,

2009).

Επιστηµολογικά

εξάλλου

θεµελιώνεται στην άρση της διάκρισης µεταξύ ερευνητή και µάχιµου εκπαιδευτικού,
προωθώντας έτσι µια διαφορετική νοηµατοδότηση του επαγγελµατικού ρόλου του
εκπαιδευτικού. Μία νοηµατοδότηση η οποία απορρίπτοντας το µοντέλο του
εκπαιδευτικού ως απλού εντολοδόχου προκρίνει τον ρόλο του ως κριτικά
αναστοχαζόµενου επαγγελµατία (Ξωχέλλης 2005, Schoen 1986).
Η παρέµβαση εφαρµόστηκε σε ένα τµήµα της ∆' δηµοτικού στο οποίο φοιτούσαν 21
µαθητές, µεταξύ των οποίων και δύο µαθητές Ροµά από την Αλβανία. Η εγγραφή
τους στο σχολείο πραγµατοποιήθηκε στα µέσα περίπου της Β' ∆ηµοτικού, ωστόσο,
ακόµα δεν είχαν γίνει αποδεκτοί από τους συµµαθητές τους. Από την πρώτη µέρα της
φοίτησής τους θεωρήθηκαν ως «παρείσακτοι» και «εισβολείς», και κανείς δεν ήθελε
να τους πλησιάσει ή να κάνει παρέα µαζί τους. Παράλληλα, από την πρώτη στιγµή
υπήρξαν έντονες αντιδράσεις των γονιών των υπολοίπων µαθητών/µαθητριών, οι
οποίοι διαµαρτύρονταν έντονα στην διεύθυνση του σχολείου επικαλούµενοι τον
κίνδυνο που διέτρεχαν τα παιδιά τους λόγω του ελλιπούς εµβολιασµού και της κακής
ατοµικής φροντίδας των µαθητών Ροµά. Κατά συνέπεια οι δύο µαθητές
περιθωριοποιήθηκαν και αποκλείστηκαν από την οµάδα της τάξης, κανένας
συµµαθητής ή συµµαθήτριά τους δεν ήθελε να καθίσει πλάι τους,

και όταν ο

δάσκαλος προσπαθούσε να τους εντάξει έστω και σε οµάδα των δύο ατόµων δεχόταν
έντονες αντιδράσεις τόσο από τα παιδιά, όσο και από τους γονείς τους.
Στην προσπάθειά του να τους εντάξει µε κάποιο τρόπο στην τάξη, κατέφυγε στη λύση
της εβδοµαδιαίας κλήρωσης προκειµένου να βρίσκονται διπλανοί/ές για τους δύο
µαθητές Ροµά. Αυτό φάνηκε να κατευνάζει τα πνεύµατα,
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καθώς

οι υπόλοιποι

µαθητές/µαθήτριες σταδιακά άρχισαν να δέχονται αδιαµαρτύρητα το αποτέλεσµα της
κλήρωσης, κάνοντας όµως υποµονή µέχρι να περάσει η εβδοµάδα και να αναδειχτούν
οι επόµενοι/ες «άτυχοι/ες». Αυτή η περιθωριοποίηση των δύο µαθητών Ροµά,
επηρέαζε

την

συµπεριφορά

και

την

στάση

τους

απέναντι

στους

συµµαθητές/συµµαθήτριές τους, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.
Ήταν πολλές οι φορές που, προσπαθώντας να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
στην οµάδα της τάξης, προκαλούσαν λεκτικά ή σωµατικά όποιον ή όποια επέλεγαν
κάθε φορά, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η καθηµερινή ζωή στο σχολείο τόσο για
τους ίδιους όσο και για τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και για τον εκπαιδευτικό. Όπως ο
ίδιος παραδέχτηκε κάποια στιγµή έφτασε σε απόγνωση, άρχισε να παραιτείται από
την προσπάθεια και θεώρησε πως το µόνο που είχε να κάνει ήταν να παραδεχτεί πως
πολύ απλά «έτσι έχουν τα πράγµατα». Όλη αυτή η κατάσταση όπως περιγράφτηκε
παραπάνω αποτέλεσε πρόκληση και πηγή έµπνευσης για τον σχεδιασµό των
δραστηριοτήτων και την διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Ο δάσκαλος της
τάξης δέχτηκε να συνεργαστεί και καθώς δεν ήταν δυνατή η παρουσία των ίδιων των
ερευνητριών στην τάξη, συµφώνησε να εφαρµόσει ο ίδιος όλα τα βήµατα της
παρέµβασης καταγράφοντας κάθε φορά τις παρατηρήσεις του σε ένα ηµερολόγιο, το
οποίο παραδόθηκε µετά το τέλος της.
2.1 Ο σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση που µπορεί να έχει στη συνοχή
µιας τάξης και στην ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
µαθητών της µια ειδικά σχεδιασµένη εκπαιδευτική παρέµβαση, η οποία να διέπεται
από τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα µε την συγκεκριµένη
εκπαιδευτική παρέµβαση επιδιώχθηκε:
•

Η αύξηση της συνοχής της συγκεκριµένης τάξης.

•

Η άρση των ρατσιστικών στερεοτύπων που κυριαρχούσαν σε αυτήν.

•

Η

βελτίωση της κοινωνικής θέσης των δυο Ροµά µαθητών αλβανικής

καταγωγής.
2.2 Η υπόθεση
Η υπόθεση στην οποία στηρίχτηκε είναι ότι η εκπαιδευτική παρέµβαση που
αντανακλά τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης προωθώντας
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την

ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το σεβασµό στο διαφορετικό και την αποδόµηση του
εθνικιστικού τρόπου σκέψης, σε συνδυασµό µε την εµπλοκή των µαθητών σε
συνεργατικές διαδικασίες µάθησης, επενεργούν θετικά στην αποδοχή των µαθητών
διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής και ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση
ανάµεσα στους µαθητές της τάξης.
2.3 Τα µεθοδολογικά εργαλεία
2.3.1 Τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων
∆ύο κοινωνιογράµµατα, ένα πριν και ένα µετά το τέλος της παρέµβασης στα
οποία οι µαθητές/τριες καλούνταν να δώσουν µία και µοναδική απάντηση στα
ερωτήµατα:
1.

Με ποιον/ποια συµµαθητή/συµµαθήτριά σου θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο

θρανίο; και
Με ποιον/ποια συµµαθητή/συµµαθήτριά σου δεν θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο

2.
θρανίο;

Μία συνέντευξη µε τον δάσκαλο της τάξης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο
τέλος Μαΐου, αµέσως µετά το τέλος της παρέµβασης.
Η γραπτή αποτύπωση των εντυπώσεων των παιδιών από την εµπειρία και την
συµµετοχή τους στις οµαδικές δραστηριότητες της παρέµβασης. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε δύο φορές: τη µία µετά το τέλος των
παρεµβάσεων, και την άλλη µε την έναρξη της καινούριας σχολικής χρονιάς.
Το ηµερολόγιο που τηρούσε ο δάσκαλος της τάξης κατά την διάρκεια
εφαρµογής των δραστηριοτήτων, στο οποίο επεσήµαινε τις δυσκολίες και τα εµπόδια
που συναντούσε σε κάθε δραστηριότητα και κατέγραφε τις παρατηρήσεις και τις
εντυπώσεις του σχετικά µε: τον βαθµό επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων, τη
στάση των µαθητών/µαθητριών, αλλά και την δική του.
2.3.2 Τα εργαλεία παρέµβασης
Στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εµπνευσµένες από το «Compasito
–Μικρή Πυξίδα» (Flowers, 2012) τροποποιηµένες και διαφοροποιηµένες για την
συγκεκριµένη παρέµβαση.
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Πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισµένες στις αρχές της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και εµπνευσµένες από το βιβλίο: Τριλίβα, Σ.,
Αναγνωστοπούλου, T. & Χατζηνικολάου, Σ. (2008). Ούτε καλύτερος, ούτε
χειρότερος… απλά διαφορετικός. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας ∆αρδανός
Το Compasito-Μικρή Πυξίδα που χρησιµοποιήθηκε µεταξύ άλλων ως πηγή άντλησης
υλικού και ιδεών για τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, µεταφράστηκε στα
ελληνικά πρόσφατα και δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα για την χρήση και την
εφαρµογή των δραστηριοτήτων του σε τάξεις ελληνικών σχολείων. Το Compasito
αποτελεί έκδοση του Συµβουλίου της Ευρώπης, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα
θεµάτων και είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα για
παιδιά ηλικίας µέχρι δεκατριών χρονών (Flowers 2012: 7). Πιο συγκεκριµένα το
Compasito (Flowers όπ.π.: 13) ακολουθεί µη τυπικές εκπαιδευτικές µεθόδους
βασισµένες στην ενεργό συµµετοχή και τις προσωπικές εµπειρίες των παιδιών. Η
συµµετοχή και η συνεργασία των παιδιών βοηθά στη δηµιουργία οµαδικής συνοχής
και στη µείωση των προκαταλήψεων ανάµεσα στα µέλη των διαφόρων οµάδων.
Επεκτείνει την κατανόηση πολύπλοκων εννοιών, βελτιώνει τις δεξιότητες επίλυσης
προβληµάτων και διευκολύνει τη δηµιουργικότητα και πρακτικότητα, και όλα αυτά
αποτελούν σηµαντικούς στόχους της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
2.4 Ο σχεδιασµός και η επιλογή των δραστηριοτήτων που εφαρµόστηκαν
Πέρα από την στοχοθεσία, κριτήρια επιλογής και τροποποίησης των δραστηριοτήτων
αποτέλεσαν: ο χρόνος που µπορούσε να διαθέσει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της
Ευέλικτης Ζώνης (ένα δίωρο την εβδοµάδα) καθώς και το αναπτυξιακό επίπεδο των
παιδιών. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά της ηλικίας των 8-10 χρόνων παρουσιάζουν τα
εξής χαρακτηριστικά (όπ.π.,σ.50): έχουν απεριόριστη σωµατική ενέργεια και ανάγκη
να κινούνται ελεύθερα στον χώρο. Όσον αφορά την γνωστική και συναισθηµατική
τους ανάπτυξη, τους αρέσει να µαθαίνουν καινούρια πράγµατα, χωρίς απαραίτητα να
εµβαθύνουν, συνειδητοποιούν περισσότερο τις διαφορές και τις ανισότητες µεταξύ
άλλων, απολαµβάνουν να επιλύουν προβλήµατα και να συµµετέχουν σε παιχνίδια
ερωτήσεων και απαντήσεων και απογοητεύονται όταν η δουλειά τους δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Τέλος, σχετικά µε την κοινωνική τους
ανάπτυξη πρέπει να σηµειωθεί ότι απολαµβάνουν την ανεξαρτησία τους, αλλά
χρειάζονται ακόµα υποστήριξη. Τους αρέσει να συζητούν µε τους συνοµηλίκους τους,
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να ανήκουν σε µια οµάδα και καταφέρνουν καλύτερα πια να συνεργάζονται. Ωστόσο,
κάποιες φορές µπορεί να γίνουν πολύ επικριτικά µε τους εαυτούς τους, αλλά και µε
τους άλλους.
Στον δάσκαλο προτάθηκαν και ενσωµατώθηκαν διάφορα µέσα και τεχνικές
παρουσίασης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων (ιστορίες, οπτικοακουστικό
υλικό, µελέτη σεναρίων, κατευθυνόµενος διάλογος), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
σε όλα τα παιδιά να εκφραστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ποικιλία αυτή
έδωσε και στον εκπαιδευτικό µια «εργαλειοθήκη» για να µπορεί να κατευθύνει τις
δραστηριότητες ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες στην τάξη.
Οι δραστηριότητες είναι βασισµένες πάνω στις αρχές της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης, οι οποίες σύµφωνα µε τον Ηelmut Essinger είναι οι εξής τέσσερις
(Κεσίδου 2008: 27-28 ):
1.

Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy). Είναι σηµαντικό να µάθουµε να

κατανοούµε τους άλλους, να αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατά τους µέσα από τη δική
τους µατιά και σε τελευταία ανάλυση να αναπτύξουµε αισθήµατα συµπάθειας για
αυτούς.
2.

Εκπαίδευση για αλληλεγγύη . Είναι εξίσου σηµαντικό να αναπτύξουµε µια

συλλογική συνείδηση, η οποία θα υπερβαίνει τα τεχνητά όρια εθνικών κρατών και
άλλων κοινωνικών και πολιτικών κατηγοριών και θα «στρατεύεται» στην κατάργηση
της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας, όπου κι αν συντελείται αυτή.
3.

Εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό. Η καλλιέργεια του σεβασµού

απέναντι στην πολιτισµική ετερότητα είναι µια ακόµη βασική διάσταση. Αυτό µπορεί
να επιτευχθεί όταν υπερβούµε την περιχαράκωση στο δικό µας πολιτισµό και
αντιµετωπίσουµε τους άλλους πολιτισµούς µε µια διάθεση «ανοικτότητας» και
προσέγγισης
4.

Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Αυτό µπορεί να

επιτευχθεί µέσα από τη συνειδητοποίηση και στη συνέχεια την εξάλειψη

των

εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, που δυσχεραίνουν τη συνάντηση και τη
συνοµιλία µε τον εκάστοτε εθνικά «Άλλο».
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Σε µια προσπάθεια οµαδοποίησης των δραστηριοτήτων θα µπορούσε να ειπωθεί πως
αυτές χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
∆ραστηριότητες που έχουν σαν σκοπό να δηµιουργήσουν ένα θετικό κλίµα
µεταξύ των παιδιών.
∆ραστηριότητες που εξερευνούν τους µηχανισµούς (στερεότυπα και
προκαταλήψεις) που βρίσκονται πίσω από καταστάσεις διακρίσεων και αποκλεισµού
.
∆ραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη δράση για κοινωνικές αλλαγές
βασισµένες στις αξίες της ισότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας.
∆ραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Σε κάθε δραστηριότητα και προς διευκόλυνση του δασκάλου παρουσιάστηκαν
αναλυτικά οι στόχοι, η προβλεπόµενη διάρκεια, τα µέσα και τα υλικά που µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν και δόθηκε µια λεπτοµερής περιγραφή σχετικά µε τον τρόπο
διεξαγωγής της. Επιπλέον, στο τέλος κάθε δραστηριότητας συµπεριλήφθηκαν
ενδεικτικά ερωτήµατα που µπορούσαν να συζητηθούν και να αναπτυχθούν στο
πλαίσιο του αναστοχασµού και της αξιολόγησης. Πραγµατοποιήθηκαν 10
δραστηριότητες στο διάστηµα 10 εβδοµάδων µε συνολική διάρκεια 20 διδακτικές
ώρες.
2.5 Μερικές απαραίτητες διευκρινίσεις
2.5.1 Η επιλογή της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου διδασκαλίας κατά την
εφαρµογή των δραστηριοτήτων
Σύµφωνα µε τους Καψάλη & Νηµά (2008: 156-158) τα ερευνητικά δεδοµένα
αποδεικνύουν ότι σε σύγκριση µε άλλα µοντέλα, η συνεργατική µάθηση προάγει τις
δηµοκρατικές διαδικασίες και συµβάλλει στην άρση των στερεοτύπων που υπάρχουν
ανάµεσα σε διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές ή πολιτισµικές οµάδες. Μάλιστα οι
µελέτες αυτές δείχνουν ότι µετά από εµπειρίες συνεργατικής µάθησης σε πολιτισµικά
ανοµοιογενείς οµάδες και «ανεξάρτητα από το περιεχόµενο αυτών των εµπειριών
µάθησης» οι κοινωνικές σχέσεις βελτιώνονται όχι µόνο βραχυπρόθεσµα. όσο
κρατούν δηλαδή αυτές οι εµπειρίες αλλά µακροπρόθεσµα (Kagan 1986, Slavin 1983,
1990 στο Coelho 2007: 363).
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Επίσης, το πλαίσιο των οµαδοσυνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας είναι το πιο
κατάλληλο για την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και της θετικής αυτοεικόνας των
µαθητών µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα ευνοεί και
ενδυναµώνει τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών κυρίως όσων έχουν χαµηλές επιδόσεις
µε τους υπόλοιπους, καλούς και µέτριους µαθητές (Νικολάου, 2005: 320). Για να
κινητοποιήσουν όλα τα παιδιά, ο Βanks συστήνει να υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί µια
«δίκαιη παιδαγωγική» που αποτελείται από «τεχνικές και µεθόδους διδασκαλίας που
διευκολύνουν τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα παιδιών από ποικίλες φυλετικές και
εθνικές οµάδες και από όλες τις κοινωνικές οµάδες» (Βanks 1993: 27).
Το να εφαρµόσουν τη συνεργατική µάθηση είναι µία από τις πιο σηµαντικές αλλαγές
που µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να προωθήσουν θετικές
διοµαδικές σχέσεις και σχολική επιτυχία για όλα τα παιδιά σε τάξεις µε πολιτισµική
ποικιλία. Σύµφωνα µε το Νικολάου:
η επιλογή της µεθόδου , και δη των οµαδοσυνεργατικής έµπνευσης

µοντέλων

υποδηλώνει προσήλωση στις αξίες της δηµοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. ….Μα, πάνω από όλα είναι αναγνώριση του σχολείου της ένταξης, του
σχολείου για όλους, ως προϋπόθεσης για µία εκπαίδευση που θα διασφαλίζει
ευκαιρίες και δυνατότητες για µάθηση σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως των
βιολογικών ή κοινωνικών τους αφετηριών (Νικολάου 2005: 316).
2.5.2 Η επιλογή

της

Ευέλικτης Ζώνης ως του πλαισίου εφαρµογής της

παρέµβασης :
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση ανήκει στις ενδεικτικές θεµατικές περιοχές που
θα µπορούσε να επιλέξει ο δάσκαλος στο πλαίσιο της (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου
2011: 64)
Η Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί ένα µέσο καλύτερης προσέγγισης µιας άλλης,
γενικά αποδεκτής και προσδοκώµενης αντίληψης για το σχολείο
Στην Ευέλικτη Ζώνη αναµένεται να αναπτυχθούν οι αναγκαίες γνώσεις και
πληροφορίες που δεν µπορούν να ενταχθούν στην τυπική διδασκαλία και δεν χωρούν
στο κανονικό σχολικό πρόγραµµα. Σ’ αυτή την κατηγορία των γνώσεων ανήκει και η
γνώση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώµατα η απουσία της οποίας σύµφωνα µε τον
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Joseph Varughese (Flowers, 2012: 8) επέτρεψε στην ξενοφοβία και τον ρατσισµό να
εισχωρήσουν στις συµπεριφορές των παιδιών.
2.5.3 Πως χρησιµοποιήθηκε το κοινωνιοµετρικό τεστ
Το κοινωνιοµετρικό τεστ εφαρµόστηκε δύο φορές. Την πρώτη φορά στις αρχές
Μαρτίου, πριν την έναρξη δηλαδή της παρέµβασης και την δεύτερη φορά στις αρχές
Ιουνίου αµέσως µετά την εφαρµογή και της τελευταίας δραστηριότητας. Επιλέχθηκαν
οι εξής ερωτήσεις :
Με ποιον/ποια συµµαθητή/συµµαθήτριά σου θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο
θρανίο;
Με ποιον/ποια συµµαθητή/συµµαθήτριά σου δεν θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο
θρανίο;
∆εν ζητήθηκε από τα παιδιά να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους για δύο κυρίως
λόγους: Πρώτον γιατί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αυτό που ενδιέφερε ήταν η
αποτύπωση των κοινωνικών σχέσεων των µαθητών της τάξης και η έκταση της
απόρριψης των δύο µαθητών Ροµά και δεύτερον, γιατί µέσα από την διαδικασία
αιτιολόγησης των προτιµήσεων και απορρίψεών τους υπήρχε πιθανότητα να
δυσκολευτούν τα παιδιά και να χαθεί ο αυθορµητισµός ή η ειλικρίνεια των
απαντήσεών τους. Επιπλέον τους ζητήθηκε µία και µοναδική απάντηση τόσο για τις
προτιµήσεις, όσο και για τις απορρίψεις τους προκειµένου να είναι πιο ξεκάθαρες και
ευδιάκριτες οι επιλογές τους, ενώ παράλληλα δεν έγινε ούτε διαχωρισµός των δύο
φύλων.
Το τεστ εφαρµόστηκε και τις δύο φορές από τον δάσκαλο της τάξης καθώς λόγω
αντικειµενικών δυσκολιών δεν ήταν εφικτή η φυσική παρουσία των ερευνητριών. Την
πρώτη φορά µε αφορµή τις συνηθισµένες αντιδράσεις των παιδιών που
δυσανασχετούσαν να µοιραστούν το ίδιο θρανίο µε κάποιον από τους δύο µαθητές
Ροµά, παρουσίασε το τεστ στα παιδιά και τους ζήτησε να απαντήσουν προκειµένου
να γνωρίσει ο ίδιος τις προτιµήσεις ή τις απορρίψεις του καθενός. Έτσι δεν
επηρεάστηκε ο αυθορµητισµός των παιδιών και δεν έχασε το τεστ σε φυσικότητα. Τη
δεύτερη φορά ήταν πιο εύκολη η διαδικασία και τα παιδιά γνώριζαν τι έπρεπε να
κάνουν και γιατί.
Πριν από την εφαρµογή του πρώτου τεστ ο δάσκαλος εξήγησε στα παιδιά ότι οι
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απαντήσεις τους δεν θα γνωστοποιούνταν σε κανέναν, τους ζήτησε να απαντήσουν µε
ειλικρίνεια και µε βάση τις δικές τους επιθυµίες και χωρίς να επηρεάζονται από τις
απαντήσεις των διπλανών τους και τους διευκρίνισε πως στα στοιχεία έπρεπε να
συµπληρώσουν µόνο τα µικρά τους ονόµατα και όχι τα επίθετα.
Πριν τις δραστηριότητες

Οι δύο µαθητές Ροµά, ΧΡΗ και ΤΖΕ δεν δέχτηκαν καµία θετική επιλογή, ενώ
αντίθετα εισέπραξαν τις περισσότερες αρνητικές επιλογές µε έξι ψήφους ο καθένας..
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως τρία ακόµα αγόρια: ο ΛΟΥ, ο ΧΑΡ και o
ΤΑΣ δεν απέσπασαν καµία θετική επιλογή,

ένα

στοιχείο που µπορεί να

χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης προκειµένου να ενισχυθούν και
αυτοί οι µαθητές.
Μετά τις δραστηριότητες
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Οι δύο Ροµά µαθητές απέσπασαν λιγότερες αρνητικές ψήφους συγκριτικά µε το
πρώτο κοινωνιοµετρικό τεστ (4 ο ΧΡΗ αντί για 6 και 3 ο ΤΖΕ αντί για 6) και έπαψαν
να είναι οι λιγότερο δηµοφιλείς της τάξης τους. Τις περισσότερες αρνητικές ψήφους
(συνολικά 11) απέσπασε ο ζωηρότερος µαθητής της τάξης ο ΤΑΣ οποίος όπως
προέκυψε από τις δηλώσεις των παιδιών δηµιούργησε και τα περισσότερα
προβλήµατα κατά τη διάρκεια εφαρµογής των δραστηριοτήτων.
2.6 Η προοπτική του εκπαιδευτικού: οι εντυπώσεις και η στάση του µετά το
τέλος της παρέµβασης
Κατά την διεξαγωγή της έρευνας ο εκπαιδευτικός συνεργάστηκε µε τις ερευνήτριες
και εφάρµοσε όλες τις δραστηριότητες που του δόθηκαν. Στο τέλος κάθε
δραστηριότητας κατέγραφε τις παρατηρήσεις του και µετά το τέλος της παρέµβασης,
στις αρχές Ιουνίου, απάντησε σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που του τέθηκαν
προκειµένου να αποτυπωθούν οι εντυπώσεις του από την συµµετοχή στην διαδικασία
και να διαπιστωθεί, αν άλλαξε κάτι στην παθητική στάση που κι ο ίδιος παραδέχτηκε
πως είχε µέχρι τώρα. Συνοπτικά αυτό που παρατηρήθηκε είναι πως ο δάσκαλος:
∆ιαπίστωσε πως οι γκρίνιες και οι διαµαρτυρίες µπορούν να ξεπεραστούν και
πως είναι εφικτή η οµαδική εργασία στο πλαίσιο της τάξης του. «…Αρχικά υπήρχαν
κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά την σύνθεση των οµάδων. Ήθελαν όλοι να είναι µε
τους φίλους τους και υπήρχαν γκρίνιες και διαµαρτυρίες όταν δεν συνέβαινε αυτό. Στη
συνέχεια όµως το ξεπερνούσαν.»
Παρατήρησε πως η πλειοψηφία των παιδιών συνεργάστηκε χωρίς δυσκολία
µε τους δύο Ροµά µαθητές «.. ο ΧΡΗ και ο ΤΖΕ ήταν πολύ πρόθυµοι, χαρούµενοι και
συνεργάσιµοι και πάντα δέχονταν να κάνουν όσα τους έλεγαν οι συµµαθητές τους».
Εντόπισε τις δυσκολίες των µαθητών του και προβληµατίστηκε γι’ αυτές:
«∆υσκολεύονταν να µοιράσουν µεταξύ τους τις εργασίες και δεν µπορούσαν να
αποφασίσουν ποιος θα κάνει τι.»
Συµπέρανε πως τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην τάξη δηµιούργησε η
συµπεριφορά του ΤΑΣ, ο οποίος αντιµετώπισε την διαδικασία σαν παιχνίδι και δεν
συνεργάστηκε σοβαρά και υπεύθυνα µε τους συµµαθητές του «…

υπάρχουν

περισσότεροι µαθητές που δυσανασχετούν και περιθωριοποιούν τον ΤΑΣ, ο οποίος ήταν
και είναι ο πιο ζωηρός από όλους στην τάξη.»
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Φάνηκε να αφήνει στην άκρη την παθητική στάση που είχε έως τώρα,
συνειδητοποίησε την ανάγκη εφαρµογής οργανωµένων οµαδικών δραστηριοτήτων
και δήλωσε χαρακτηριστικά: « Μετά τις δραστηριότητες ίσως και να άλλαξαν λίγο τα
πράγµατα και πιστεύω πως ίσως και να καταφέρουµε από εδώ και πέρα να δουλέψουµε
οµαδικά σε συστηµατική βάση…»
Στο σηµείο αυτό φαίνεται κατά τη γνώµη µας ξεκάθαρα µια αλλαγή στη στάση του
δασκάλου απέναντι στην εφαρµογή συστηµατικών οµαδικών δραστηριοτήτων και
στην υιοθέτηση συνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας. Επιπλέον µια διαπίστωση του
δασκάλου ήταν πως:
«…πέρα από τις προκαταλήψεις που εµφανώς έχουν κάποια παιδιά και οι οικογένειές
τους και πέρα από το θέµα της καθαριότητας του ΧΡΗ και του ΤΖΕ, ένας επιπλέον
λόγος που περιθωριοποιούνται από τους συµµαθητές τους είναι η σχολική τους
επίδοση και οι µεγάλες δυσκολίες και οι αδυναµίες τους στην έκφραση, τη γραφή και
την ορθογραφία. Αν οι τελευταίες δεν είναι και τόσο εµφανείς, πιστεύω ότι θα είναι
ένα σηµαντικό βήµα».
Ενώ µέχρι τώρα εστίαζε στην συµπεριφορά του ΧΡΗ και του ΤΖΕ και στις
προκαταλήψεις των υπόλοιπων παιδιών, µετά την αποτελεσµατική ένταξή τους σε
οµάδες εργασίας, ο δάσκαλος προβληµατίστηκε και άρχισε να σκέφτεται τις
δυσκολίες τους στο µαθησιακό κοµµάτι καθώς και τις συνέπειες που µπορεί να έχουν
αυτές στην αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίµηση και την αποδοχή τους από την οµάδα
των συµµαθητών/συµµαθητριών τους. Ο προβληµατισµός αυτός µπορεί να
αποτελέσει το έναυσµα για την εφαρµογή µιας διαφοροποιηµένης διδασκαλίας που
θα ανταποκρίνεται στις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών Ροµά.
Σε αυτό το σηµείο φαίνεται η δυναµική που έχει η έρευνα δράσης ως µία µορφή
αναστοχαστικής

διερεύνησης,

στην

οποία

οι

εκπαιδευτικοί

εµπλέκονται

αποσκοπώντας στο να κατανοήσουν τις πρακτικές τους, αλλά και να τις βελτιώσουν
στη βάση κοινωνικών και παιδαγωγικών προταγµάτων (Κατσαρού & Τσάφος
2003:16) όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση το πρόταγµα της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας.
2.7 Η προοπτική των µαθητών και µαθητριών
Στις αρχές Ιουνίου 2013 αποτύπωσαν γραπτά τις εντυπώσεις από την εµπειρία τους
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µε βάση την ερώτηση:
•

Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει, όταν εργάζεσαι οµαδικά µαζί µε τους

συµµαθητές/ συµµαθήτριές σου στην τάξη;
Επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία στις αρχές Οκτωβρίου 2013, καθώς δεν κατανόησαν
όλοι οι µαθητές/τριες το ερώτηµα., ενώ παράλληλα, θεωρήθηκε χρήσιµο να εξεταστεί
ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους µετά από την µεσολάβηση ενός χρονικού διαστήµατος
πέντε περίπου µηνών, κι αν αυτά που ένιωσαν ή εισέπραξαν είχαν διάρκεια.
Αυτή τη φορά το ερώτηµα ήταν διαφορετικά διατυπωµένο:
Προσπάθησε να φέρεις στο µυαλό σου τις φορές που συνεργάστηκες µε τα µέλη
της οµάδας σου για να δουλέψετε µαζί πάνω σε µία εργασία ή δραστηριότητα του
σχολείου.
Σου άρεσε αυτός ο τρόπος δουλειάς ή όχι και γιατί;
Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετώπισες;
Και τις δύο φορές η πλειονότητα των παιδιών φάνηκε να ένιωσε µεγάλη ικανοποίηση
από τη συµµετοχή στις οµαδικές δραστηριότητες: «µου άρεσε ο τρόπος δουλειάς της
οµάδας γιατί όλοι µας κάναµε κάτι, πέρασα πολύ ωραία γιατί γελούσαµε συνέχεια και
περνούσαµε ωραίες στιγµές µεταξύ µας». Ως µεγαλύτερη δυσκολία της εργασίας σε
οµάδες

αναφέρθηκε η συνεργασία, η συνεννόηση και ο δίκαιος καταµερισµός

εργασιών «όταν συνεργαζόµασταν δεν µπορούσαµε να βρούµε πώς να κάνουµε την
άσκηση, ποιος θα βάψει, µε τι θα βάψει και πώς θα σχηµατίσει µια ζωγραφιά». Ως
επιπλέον δυσκολίες αναφέρθηκαν η φασαρία, οι φωνές και η ενοχλητική
συµπεριφορά κάποιων παιδιών: «µια δυσκολία ήταν ότι ένα παιδί ο ΤΑΣ ήταν πολύ
άτακτος κι αντί να κάνουµε κάτι τρώγαµε τον χρόνο µας να το φωνάζουµε.»
3.

Περιορισµοί της έρευνας
Τα

συγκεκριµένα

συµπεράσµατα

περιορίζονται

χωροχρονικά

στη

συγκεκριµένη τάξη στην οποία εφαρµόστηκε η παρέµβαση. Ωστόσο, θα ήταν πολύ
σηµαντικό να αποβεί η παρούσα εργασία χρήσιµη στην ανάδειξη θεµάτων βελτίωσης
των κοινωνικών σχέσεων των µαθητών µέσα στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής
τάξης.
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Ο εκπαιδευτικός που εφάρµοσε την παρέµβαση έχοντας περίπου 20 χρόνια
υπηρεσίας στην εκπαίδευση, και χωρίς ο ίδιος να έχει καλλιεργηθεί µε συνεργατικό
πνεύµα δυσκολευόταν αρχικά στην εφαρµογή των συνεργατικών προσεγγίσεων που
του προτάθηκαν. Συγχρόνως, βρέθηκε σε δύσκολη θέση έχοντας να επιτελέσει για
πρώτη φορά στην επαγγελµατική του πορεία έναν διπλό ρόλο: του δασκάλου και του
ερευνητή (Μπούµπουρα 2010: 45).
Κατά την εφαρµογή του κοινωνιοµετρικού τεστ οι µαθητές καλούνταν να
δώσουν µία και µοναδική απάντηση στην κοινωνιοµετρική ερώτηση και να ψηφίσουν
µόνο έναν συµµαθητή τους θετικά και έναν αρνητικά. Αρχικά θεωρήθηκε πως αυτό
θα διευκόλυνε τα συµπεράσµατα της έρευνας καθώς οι επιλογές των παιδιών θα ήταν
πιο ξεκάθαρες. Αυτό που προέκυψε όµως είναι πως µάλλον θα ήταν πιο χρήσιµο αν
τα παιδιά είχαν περισσότερες από µία επιλογές. Τα συµπεράσµατα σχετικά µε τις
κοινωνικές σχέσεις που υπάρχουν στην τάξη θα ήταν πιο ασφαλή καθώς τα στοιχεία
θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικά.
4.

Ακροτελεύτιες παρατηρήσεις

Όπως προκύπτει από όσα προαναφέρθηκαν, πέρα από κάποιες µικρές δυσκολίες οι
µαθητές/τριες κατάφεραν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, ενώ οι όποιες
συγκρούσεις και διαφωνίες παρουσιάζονταν είχαν το στοιχείο του διαλόγου και οι
αποφάσεις παίρνονταν µε δηµοκρατικές διαδικασίες από το σύνολο της οµάδας.
Επιπλέον, τα παιδιά στην πλειοψηφία τους, φάνηκαν να διασκεδάζουν από την
συµµετοχή στις οµαδικές δραστηριότητες και δήλωσαν πως θα ήθελαν να
επαναληφθούν. Το σηµαντικότερο µάλιστα είναι πως αυτή τους η επιθυµία
διατηρήθηκε και µέχρι τον Οκτώβριο, πέντε µήνες µετά την ολοκλήρωσης της
παρέµβασης. Κατά συνέπεια η πλειονότητα των παιδιών έλαβε ικανοποίηση από τη
συµµετοχή

στις

οµαδικές

δραστηριότητες,

αντιλήφθηκε

την

αξία

της

αποτελεσµατικής συνεργασίας, απέρριψε τον ζωηρότερο της τάξης ως αυτόν που
συνεργάστηκε λιγότερο και ανακάλυψε πως οι δύο περιθωριοποιηµένοι µαθητές
µπορούν να γίνουν µέλη των οµάδων τους χωρίς πρόβληµα.
Εποµένως µπορεί να ειπωθεί πως η αρχική υπόθεση που ήταν πως «η καλλιέργεια
ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, αλληλοσεβασµού κι αποδοχής στο διαφορετικό,
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από συνεργατικές διαδικασίες µάθησης µε στοχευµένα
περιεχόµενα» επιβεβαιώθηκε. Έτσι η συγκεκριµένη εκπαιδευτική παρέµβαση µε τη
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µορφή της έρευνας δράσης,

και έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο δεύτερο

κοινωνιόγραµµα, έδωσε την ευκαιρία για προβληµατισµό και αναστοχασµό και
ανέδειξε δύο κατά τη γνώµη µας σηµαντικά θέµατα:
1.

Στη ρευστή και ευµετάβολη πραγµατικότητα της σχολικής τάξης, οι όποιες

παρεµβάσεις για να είναι αποτελεσµατικές οφείλουν σταθερά να εκπορεύονται από
τις ίδιες αρχές -στη συγκεκριµένη περίπτωση της αρχές της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης- και να οργανώνονται µε συνέπεια και συνέχεια στη διάρκεια του όλου
του σχολικού χρόνου.
2.

Μέσα στην τυπική οµάδα της σχολικής τάξης, οι άτυπες οµάδες που µπορεί να

προκύψουν ακόµη και από τις οργανωµένες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις αναπτύσσουν
τη δική τους δυναµική, επιβραβεύοντας τα µέλη που υπηρετούν τον κοινό σκοπό και
τιµωρώντας όσους τον υποσκάπτουν. Το ποιος είναι κάθε φορά µέσα στην οµάδα και
ποιος αποκλείεται από αυτήν δεν σχετίζεται µόνο µε το κριτήριο συγκρότησής της,
αλλά και µε τη συµπεριφορά που θα επιδείξει κάποιος στο πλαίσιο της, συµπεριφορά
που θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της ή το αντίθετο. Αυτό σηµαίνει πως ο
εκπαιδευτικός έχει τη διακριτική ευχέρεια µέσα από τις παρεµβάσεις του να δείξει
πως ο «άλλος» στο επίπεδο της τυπικής δοµής της τάξης, µπορεί να γίνει ο «δικός
µας» στην οµάδα της µουσικής ή των αθλοπαιδιών ή ακόµη και των συνεργατικών
µαθησιακών δραστηριοτήτων.
Ο αναστοχασµός του εκπαιδευτικού που εφάρµοσε την εκπαιδευτική παρέµβαση
έδειξε φανερά πως ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους οι
εκπαιδευτικοί, εξαρτάται από το πώς αντιλαµβάνονται οι ίδιοι το ρόλο τους, τον
εαυτό τους και τη λειτουργία ενός σχολείου για όλους. Και ανέδειξε και µία ακόµη
διάσταση: ότι πριν από όλα και πάνω από όλα το κρίσιµο ερώτηµα που θα πρέπει να
θέσει καθένας από εµάς στο χώρο της εκπαίδευσης και να απαντήσει, είναι αν θα
συµπαραταχθεί στον αγώνα για τη συγκρότηση µιας κοινωνίας της γνώσης, της
αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης (Σούλης 2002).
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Αναλυτικά προγράµµατα στην ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση:
Περιορισµοί και δυνατότητες

Παπαοικονόµου Βασιλική
Αναπληρώτρια δασκάλα

Περίληψη
Η εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης τα σύγχρονα ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών (ΑΠΣ) και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
(∆ΕΠΠΣ) που ισχύουν για το δηµοτικό σχολείο, τα οποία υλοποιήθηκαν από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την περίοδο 2001-2003.
Πιο συγκεκριµένα τα ΑΠΣ και το ∆ΕΠΠΣ εξετάζονται ως προς το σκοπό που επιδιώκει
ο συντάκτης, την αντίληψη που υιοθετείται σχετικά µε τη γνώση, τις διαδικασίες
µάθησης, την αξιολόγηση, τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό το παιδί και ο
ρόλος του/της εκπαιδευτικού, καθώς και η µεταξύ τους σχέση. Επίσης µελετούνται οι
κοινωνικές οµάδες που εξυπηρετούνται, οι µορφές διδασκαλίας και το σύστηµα αξιών
που προωθείται ρητά ή άρρητα µέσα από τα ΑΠΣ και το ∆ΕΠΠΣ. Βασιζόµενοι στα
παραπάνω βγαίνουν αβίαστα συµπεράσµατα σχετικά µε τον προσανατολισµό και τις
θεωρίες των αναλυτικών προγραµµάτων στις οποίες αυτά παραπέµπουν.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα σηµεία, των ΑΠΣ και του ∆ΕΠΠΣ αλλά και των
διδακτικών πακέτων, που φαίνεται να συνάδουν ή να είναι επηρεασµένα από την
Θεωρία της Κοινωνικής Αναδόµησης, τον Χειραφετητικό Προσανατολισµό, την
Προοδευτική Εκπαίδευση και την Κριτική Παιδαγωγική. Η εργασία υποστηρίζει την
αναγκαιότητα αξιοποίησης αυτών των στοιχείων στη σύγχρονη εποχή της κρίσης, χωρίς
να παραβλέπει, βέβαια, τα προβλήµατα και τα εµπόδια που µπορεί να συναντήσει
ένας/µία εκπαιδευτικός σε αυτό το εγχείρηµα. Τέλος, κάνει προτάσεις για άµβλυνση ή
ακόµα και υπέρβαση αυτών των δυσκολιών, υπογραµµίζει τις δυνατότητες, συστήνει τη
µέγιστη αξιοποίηση και τη δηµιουργία ευκαιριών για ενασχόληση µε κοινωνικά
ζητήµατα.
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Λέξεις κλειδιά: Ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση, Θεωρίες Αναλυτικών Προγραµµάτων, Προοδευτική Εκπαίδευση,
Κριτική Παιδαγωγική

Προσανατολισµοί και Θεωρίες Αναλυτικών Προγραµµάτων
Οι απαντήσεις σχετικά µε το τι είναι Αναλυτικό Πρόγραµµα (ΑΠ) και το τι αυτό
πρέπει να περιλαµβάνει, εξαρτάται από τη φιλοσοφία και την πολιτικοκοινωνική
ιδεολογία που υιοθετεί ο καθένας, όπως επίσης και από την αντίληψη που έχει για το
τι είναι µάθηση και διδασκαλία και γενικά για το ποια πρέπει να είναι η αποστολή του
σχολείου. Το ΑΠ κάθε χώρας αντανακλά τις παραδοσιακές αξίες, την κοινωνική
ιδεολογία που υπάρχει σε αυτή καθώς και το βαθµό οργάνωσης και της οικονοµικής
της ανάπτυξης.
Οι προσανατολισµοί, σύµφωνα µε τον Eisner (1985), είναι διαφορετικοί τρόποι για να
δει κανείς το ΑΠ. Σύµφωνα µε τον ίδιο υπάρχουν πέντε διαφορετικοί
προσανατολισµοί ΑΠ. Ο Ακαδηµαϊκός Ορθολογισµός δίνει έµφαση στα γνωστικά
αντικείµενα και στον τρόπο σκέψης που πηγάζει από αυτά. Σκοπός είναι να µάθουν
τα παιδιά τις βασικές έννοιες και την οργάνωσή τους, δηλαδή µε άλλα λόγια, να
χτίσουν τη δοµή των γνωστικών περιοχών, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη
ορθολογικού νου. Από την άλλη µεριά, βασικό χαρακτηριστικό ενός ΑΠ
προσανατολισµένου στις Γνωστικές ∆ιαδικασίες, είναι η αξία που δίνεται όχι µόνο
στη γνώση, αλλά και στον τρόπο σκέψης των µαθητών/τριών, µε έµφαση στις
ευκαιρίες για τη διερεύνηση, την ανακάλυψη ή την κατασκευή της γνώσης. Βασικό
χαρακτηριστικό της Κοινωνικής Προσαρµογής είναι ότι δίνεται αποκλειστική
προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και, εποµένως, το
περιεχόµενο του ΑΠ πρέπει να αποτελείται από γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες
διευκολύνουν τη διαδικασία ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Το ΑΠ που
προσανατολίζεται στην

Κοινωνική Αναδόµηση είναι εστιασµένο σε διαδικασίες

συλλογικής προσπάθειας που θα οδηγήσει στην αλλαγή της υπάρχουσας κοινωνίας.
Το περιεχόµενο και οι µέθοδοι του ΑΠ σχετίζονται µε τις υπάρχουσες καταστάσεις
και προβλήµατα της κοινωνίας ή µε αυτές τις καταστάσεις που θα επιθυµούσαν οι
µαθητές να υπάρχουν. Το ΑΠ που έχει ως προσανατολισµό την Αυτοπραγµάτωση,
είναι εστιασµένο στην ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του κάθε ατόµου και
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την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Τέλος, ο προσανατολισµός Τεχνοκρατισµού/
Τεχνολογίας εστιάζει σε διαδικασίες που οδηγούν στη µετάδοση γνώσεων και
δεξιοτήτων µε αποτελεσµατικό τρόπο. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού µπορεί να
παροµοιασθεί µε έναν µάνατζερ. Σύµφωνα µε αυτόν τον προσανατολισµό, οι ειδικοί
επιλέγουν στόχους, υλικό, δραστηριότητες και µεθόδους, και τέλος, αξιολογούν την
επίτευξη των αρχικών στόχων που έθεσαν.
Ο Schiro (1978) ασχολήθηκε µε τις θεωρίες των ΑΠ, τις οποίες ταξινόµησε σε
τέσσερις κατηγορίες. Σύµφωνα µε την Ακαδηµαϊκή Θεωρία το ΑΠ έχει ως
αντικείµενο µελέτης τις ακαδηµαϊκές γνώσεις των ξεχωριστών επιστηµονικών
κλάδων. Σκοπός του συντάκτη είναι να προωθήσει τα παιδιά στον κόσµο των
γνώσεων, να εξασφαλίσει τη συντήρηση και την επιβίωση του επιστηµονικού κλάδου
που αντιπροσωπεύει. Ο δάσκαλος θεωρείται αυθεντία και µε τη µορφή διάλεξης
µεταλαµπαδεύει τις γνώσεις στους/στις µαθητές/τριες, που παίζουν έναν παθητικό
ρόλο. Στη Θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσµατικότητας, το περιεχόµενο αφορά
δραστηριότητες για την ανάπτυξη χρήσιµων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως
µάνατζερ εκτελώντας µια προγραµµατισµένη διδασκαλία. Το παιδί εκλαµβάνεται ως
ένα «ακατέργαστο υλικό» που θα µετασχηµατιστεί σιγά σιγά σε «τελικό προϊόν», ένα
προϊόν που θα διαθέτει τέλεια αναπτυγµένες ικανότητες συµπεριφοράς, για να είναι
χρήσιµο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσει. Οι συντάκτες του ΑΠ που ακολουθούν
τη Θεωρία της Μελέτης του Παιδιού, ενδιαφέρονται άµεσα για το παιδί και τις
έµφυτες ικανότητές του. ∆ε δίνουν την προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας ή
στους ακαδηµαϊκούς κλάδους, αλλά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του ίδιου του
παιδιού. Θεωρούν ότι το παιδί έχει µέσα του έµφυτες ικανότητες για ανάπτυξη, τις
οποίες οι εκπαίδευση πρέπει να δραστηριοποιήσει. Οι συντάκτες του ΑΠ που
ακολουθούν τη Θεωρία της Κοινωνικής Αναδόµησης, βλέπουν τη δηµιουργία του
προγράµµατος µέσα από µια κοινωνική προοπτική. Ως προς το περιεχόµενο
διαπραγµατεύεται κοινωνικά θέµατα και έχει ως στόχο να διαµορφώσει πολίτες που
θα καταλαβαίνουν τη φύση της κοινωνίας τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συλλάβουν
το όραµα µιας καλύτερης κοινωνίας και να δραστηριοποιηθούν κατόπιν για να
κάνουν το όραµα αυτό πραγµατικότητα.
Η Shirley Grundy (1987), βασισµένη στη θεωρία του Habermas περί «γνωστικών
ενδιαφερόντων» (τεχνικών, πρακτικών και χειραφετητικών), προτείνει τρεις βασικούς
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προσανατολισµούς του ΑΠ.

Στον Τεχνικό ή Τεχνοκρατικό Προσανατολισµό η

σκοποθεσία, ο σχεδιασµός και η αξιολόγηση του ΑΠ πραγµατοποιείται από µια
εξουσία εκτός σχολείου, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι µαθητές και οι διδάσκοντες.
Ο/Η εκπαιδευτικός απλά εφαρµόζει το πρόγραµµα χωρίς να προβαίνει σε αλλαγές.
Το περιεχόµενο αφορά τη γνώση που υπάρχει έξω από την τάξη, κατέχεται από
ειδικούς και «τεµαχίζεται» σε ενότητες και υποενότητες. Στον Πρακτικό
Προσανατολισµό η σκοποθεσία, ο σχεδιασµός και η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από
τον διδάσκοντα, ο οποίος όµως λαµβάνει υπόψη του και τις ιδέες των µαθητών/τριών.
Το περιεχόµενο αφορά τη γνώση που κατασκευάζεται µέσα στην τάξη µέσω των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων ατόµων και µεταξύ ατόµων και υλικών. Ο
διδάσκων είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που διενεργούνται στην
τάξη του και µπορεί επίσης να αποφασίσει για το πότε και το πώς των αλλαγών που
θα χρειαστεί να κάνει. Τέλος, Στον Χειραφετητικό Προσανατολισµό η σκοποθεσία, ο
σχεδιασµός και η αξιολόγηση γίνεται συλλογικά από όλη την τάξη, δηλαδή από τον
διδάσκοντα και τους µαθητές. Το περιεχόµενο αφορά τη γνώση που δίνει τη
δυνατότητα για την κριτική των ιδεολογικών δυνάµεων που εµποδίζουν την
κοινωνική κατασκευή της γνώσης. Ο/Η εκπαιδευτικός από κοινού µε τους µαθητές
µπορούν να προτείνουν αλλαγές στο πρόγραµµα.
Το Σύγχρονο Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, σε καµίας χώρας τα ΑΠ δεν εφαρµόζεται
αποκλειστικά

µια

µόνο

θεωρία

από

αυτές

που

αναφέρθηκαν.

Συνήθως

χρησιµοποιούνται στοιχεία από όλες τις θεωρίες µε έµφαση σε κάποια από αυτές.
Στην Ελλάδα τα ΑΠ τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης είναι κυρίως, όσον αφορά την εσωτερική δοµή και οργάνωση του
περιεχοµένου τους, σπειροειδούς µορφής. Αυτό αναφέρεται στο Γενικό Μέρος του
∆ΕΠΠΣ [1]:
Η ύλη διατάσσεται σε ενότητες κατά τάξη, είτε κλιµακωτά είτε σε επάλληλους κύκλους, µε
ενιαία θεώρηση. Η σπειροειδής διάταξη της ύλης από τάξη σε τάξη και από βαθµίδα σε
βαθµίδα περιγράφεται µε σαφήνεια, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι περιττές
επαναλήψεις (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 9)

και
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Για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσιο) -που ο µαθητής βρίσκεται σε ηλικία κατά την
οποία αναπτύσσεται η αφαιρετική σκέψη- θεωρείται αναγκαία η µελέτη

αυτοτελών

γνωστικών αντικειµένων, η οποία διευκολύνεται από τη σπειροειδή ανάπτυξη της διδακτέας
ύλης (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 7).

Ως προς τη δυνατότητα παρέµβασης του διδάσκοντος, όπως παραδέχεται και ο
Αλαχιώτης Σ., Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αλαχιώτης, 2002β) τα ΑΠ
«στη χώρα µας είναι κλειστού τύπου, ως αποτέλεσµα και του εξεταστικού µας
συστήµατος, διαµορφώνονται δηλαδή κεντρικά.» (Χατζηγεωργίου, 1999).
Οι συντάκτες των ΑΠ και του ∆ΕΠΠΣ ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν να ξεφύγουν από
το γνωσιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο Εισαγωγικό Σηµείωµα ο Πρόεδρος
του ΠΙ γράφει: «Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν µπορεί πια να πορεύεται
στις

συντεταγµένες

του

παραδοσιακού

γνωσιοκεντρικού

σχολείου,

της

αποσπασµατικότητας και της παθητικής απόκτησης των γνώσεων» (Αλαχιώτης,
2002α: 1). Στο Γενικό Μέρος του ∆ΕΠΠΣ αναφέρεται ότι:
Η γενική παιδεία θα πρέπει να συµβάλλει όχι στη συσσώρευση και αποµνηµόνευση έτοιµων
γνώσεων […]. Το περιεχόµενο κάθε διδακτικού αντικειµένου δεν µπορεί να ταυτίζεται µε το
περιεχόµενο της αντίστοιχης επιστήµης […]. ∆εν δίνεται έµφαση σε εξειδικευµένες και
λεπτοµερειακές γνώσεις […]. Ο µαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και
γνώσεις. […] Με την εφαρµογή διαθεµατικών προσεγγίσεων περιορίζεται o γνωσιοκεντρικός
προσανατολισµός της διδασκαλίας. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 9-10)

Αν και γίνεται µια, κατά τη γνώµη µου τεχνητή, προσπάθεια από τους συντάκτες για
διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων [2]
Προς τούτο απαιτείται η κατά το δυνατόν οριζόντια διασύνδεση των Α.Π.Σ. των επιµέρους
γνωστικών αντικειµένων. […] πρέπει να αναζητηθούν, στο µέτρο του εφικτού, µέσα από τα
Α.Π.Σ. και τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και οι συσχετίσεις εκείνες που έχουν τα
εξεταζόµενα θέµατα των αυτοτελών µαθηµάτων στο πεδίο των επιστηµών. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ,
2002: 5-6)

παρόλ’ αυτά η διδασκαλία εξακολουθεί να γίνεται κατά συγκεκριµένα και χωριστά το
ένα από το άλλο µαθήµατα «Το µοντέλο που κυριαρχεί στο εκπαιδευτικό µας
σύστηµα βασίζεται κυρίως στην αυτοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών
αντικειµένων.» (ό.π., σ.5).
Επιπλέον διαφαίνεται ότι, παρά τις αναγγελίες, στόχος του ΑΠ είναι η µετάδοση
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επιστηµονικών γνώσεων και κυρίως η κατάκτηση των βασικών εννοιών και η
οργάνωσή τους, δηλαδή µε άλλα λόγια, να χτίσουν οι µαθητές τη δοµή των
γνωστικών περιοχών.
Σύµφωνα µε τους συντάκτες η γενική παιδεία θα πρέπει να συµβάλλει «στην
ευρύτερη εξοικείωση µε βασικά στοιχεία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων»
(ό.π., σ.3). Και συνεχίζουν γράφοντας πως κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης «είναι
η οικοδόµηση βασικών εννοιών και αρχών» και πως «θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα
ώστε να διασφαλίζεται η εσωτερική συνοχή και προοδευτική ανάπτυξη των διαφόρων
εννοιών.» (ό.π., σ.7). Επίσης παρακάτω υπογραµµίζεται ότι η ευελιξία του ∆ΕΠΠΣ
των γνωστικών αντικειµένων «ενισχύει την ανάγκη υιοθέτησης κριτηρίων επιλογής
των γνωστικών στοιχείων που θα πρέπει να αφοµοιώνει ο µαθητής από κάθε
διδακτικό αντικείµενο» (ό.π., σ.8). Ως ενδεικτικές δραστηριότητες, προτείνονται
δραστηριότητες «που διευκολύνουν την προώθηση των στόχων του συγκεκριµένου
διδακτικού αντικειµένου, µε την κατανόηση και επεξεργασία βασικών εννοιών της
αντίστοιχης επιστήµης.» (ό.π., σ.10)
Και στις τρεις κατηγορίες στόχων, όπως περιγράφονται αναλυτικά από τους
συντάκτες του ΑΠ, φαίνεται να εµπεριέχονται στόχοι που σχετίζονται µε ιδιότητες
ενός «µικρού επιστήµονα»
i) Οι γνωστικοί στόχοι αναφέρονται στην απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων και
στην καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων, που είναι αναγκαίες για την επεξεργασία των
πληροφοριακών δεδοµένων. Αναλυτικότερα, οι ικανότητες αυτές αναφέρονται στην
αναζήτηση και την αναγνώριση δεδοµένων, την ταξινόµησή τους, τη διατύπωση υποθέσεων,
την ανάλυση, την ερµηνεία, την εξαγωγή συµπερασµάτων κ.λπ. […]
ii) Οι συναισθηµατικοί στόχοι αναφέρονται στην ανάπτυξη του συναισθηµατικού κόσµου του
µαθητή, καθώς και στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντός του για την επιστηµονική
γνώση.[…]
iii) Οι ψυχοκινητικοί στόχοι αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του µαθητή,
όπως το να κάνει µετρήσεις, να εκτελεί πειράµατα µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες, να
χρησιµοποιεί όργανα, να κατασκευάζει και να χειρίζεται συσκευές, να σχεδιάζει χάρτες που
περιέχουν συγκεκριµένα στοιχεία / γεγονότα […] (ό.π. σ.9)

Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια, στις προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις,
πρακτικές που δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει δυνατή η
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«ανακάλυψη» της γνώσης είναι οι «διαδικασίες παρατήρησης, σύγκρισης,
µετρήσεων, ταξινόµησης, διερεύνησης, προβλέψεων, εύρεσης χρονικών σχέσεων,
σύγκρισης

γεγονότων,

επίλυσης

προβληµάτων,

διατύπωσης

επαγωγικών

ή

παραγωγικών συλλογισµών, καταιγισµού ιδεών, κ.λπ. Ειδικά για τις Φυσικές
Επιστήµες το πείραµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της µεθοδολογίας τους.» (ό.π.
σ.11)
Η αξιολόγηση των µαθητών και των µαθητριών «βασίζεται κυρίως στην εκτίµηση της
επίδοσής µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους
µάθησης» και «αφορά τις αποκτηθείσες γνώσεις». Οι τεχνικές αξιολόγησης
«στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσµατος». (ό.π., σ.12)
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερή η επιρροή των συντακτών από τον
Ακαδηµαϊκό Ορθολογισµό του Eisner και την Ακαδηµαϊκή Θεωρία του Schiro. Κάθε
διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο µάθηµα/ επιστηµονικό κλάδο (π.χ.
µαθηµατικά, ιστορία, γεωγραφία, κλπ.), ανάµεσα στους σκοπούς του ΑΠ αναφέρεται
συχνά η απόκτηση γνώσεων αλλά και των βασικών εννοιών κάθε γνωστικής
περιοχής. Τα αποτελέσµατά του ΑΠ είναι µετρήσιµα.
Στην Ακαδηµαϊκή Θεωρία ο δάσκαλος θεωρείται αυθεντία, επιπλέον ο µαθητής παίζει
έναν παθητικό ρόλο στη διδασκαλία, η οποία γίνεται κυρίως µε τη µορφή διάλεξης.
Αν και οι συντάκτες του ΑΠ υποστηρίζουν έναν πολύ διαφορετικό ρόλο του µαθητή,
του δάσκαλου και της µορφής διδασκαλίας (τον οποίο θα αναλύσουµε στη συνέχεια),
στην πραγµατικότητα της σχολικής τάξης η µορφή και η ποσότητα της «ύλης» των
σχολικών εγχειριδίων, σε συνδυασµό µε τον καθορισµένο διδακτικό χρόνο καθιστά
τον εκπαιδευτικό δέσµιο της µετωπικής διδασκαλίας και µεταλαµπαδευτή των
επιστηµονικών γνώσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, ο σχεδιασµός του ΑΠ της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δε
βασίζεται αποκλειστικά σε µία Θεωρία, ούτε έχει µονάχα έναν προσανατολισµό.
Αντίθετα, πέρα από τα στοιχεία της Ακαδηµαϊκής Θεωρίας και του Ακαδηµαϊκού
Ορθολογισµού, είναι ξεκάθαρο πως το ΑΠ έχει σαφή χαρακτηριστικά από την
Κοινωνική

Προσαρµογή

του

Eisner

και

τη

θεωρία

της

Κοινωνικής

Αποτελεσµατικότητας.
Έτσι, το ΑΠ σε άλλα σηµεία, φαίνεται να προσανατολίζεται στις ανάγκες της

947

κοινωνίας «Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να οδηγεί στη διαµόρφωση ενός
εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναµική των
καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής µας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2) και
υποστηρίζεται ξεκάθαρα ότι «οι κοινωνικές ανάγκες προσδιορίζουν κατά βάση το
περιεχόµενο της σχολικής εκπαίδευσης.» (ό.π., σ.4).
Ένας από τους στόχος του ΑΠ είναι η εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας. Σύµφωνα
µε τον πρόεδρο του ΠΙ ρόλος του σχολείου είναι «να συµβάλλει στην αρµονική
ένταξη του µαθητή στην κοινωνία» (Αλαχιώτης, 2002α: 1). Το ίδιο υποστηρίζουν και
στην εισαγωγή τους οι συντάκτες του ΑΠ «Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναµφισβήτητα
αποτελεί βασικό θεσµό που συµβάλλει […] στην αρµονική ένταξή του (µαθητή) στην
κοινωνία. Καθίσταται ωστόσο επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσµατικά οι
µαθησιακές

και

κοινωνικοποιητικές

λειτουργίες

του

σχολείου.»

και

επαναλαµβάνονται στη συνέχεια γράφοντας πως θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν
«δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και
την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών» προσθέτοντας ότι ανάλογος είναι και ο
προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η διαφύλαξη […] της κοινωνικής
συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό µελλοντικό
σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2).
Επίσης στις Γενικές Αρχές του ∆ΕΠΠΣ και των επιµέρους ΑΠΣ οι συντάκτες
συνδέουν την ιδέα της ελευθερίας µε την υπευθυνότητα και τη συµβολή της «στην
εύρυθµη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος» (ό.π. σ.5).
Το παιδί αντιµετωπίζεται σαν «υλικό» που βρίσκεται σε ένα προπαρασκευαστικό
στάδιο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα «προϊόν» ικανό να προσαρµοστεί επιτυχώς
στους υπάρχοντες µηχανισµούς. Ο πρόεδρος του ΠΙ υποστηρίζει ότι στην εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση «θα δοµηθεί η προσωπικότητα των νέων µας, θα
δροµολογηθεί η διαµόρφωσή τους σε µελλοντικούς ευαισθητοποιηµένους και
ενεργούς πολίτες και θα εµπεδωθεί η αντίληψη της αναγκαίας, στην εποχή µας, δια
βίου µάθησης.» (Αλαχιώτης, 2002α: 1). Και κλείνει το εισαγωγικό σηµείωµα
γράφοντας στην τελευταία παράγραφο ότι «Μέσα λοιπόν από το προτεινόµενο
∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. επιδιώκουµε και ελπίζουµε ότι ο µαθητής θα ‘εφοδιαστεί’
µε τον κατάλληλο ‘µορφωτικό µανδύα’ για να αντιµετωπίζει επιτυχέστερα τις
‘µπόρες της ζωής’» (ό.π. σ.2). Στο κεφάλαιο 2. Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης
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αναφέρονται ως στόχοι για τον/την µαθητή/τρια
να εξασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθούν
το κάθε άτοµο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξειδίκευση, όπως υπαγορεύουν οι
εξελίξεις του παρόντος και οι προοπτικές του µέλλοντος.[…] (η) διαµόρφωση της εθνικής και
πολιτισµικής ταυτότητας του µαθητή-αυριανού πολίτη. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 3-4)

Οι συντάκτες του ΑΠ δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας των
µαθητών, ως αυριανών ενεργών πολιτών.
[…] να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και
απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον.[…] Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στη
διαµόρφωση του ατόµου γίνεται πιο κρίσιµος σε περιόδους ραγδαίων µεταβολών. Κατά
συνέπεια, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του ατόµου, οι οποίες σχετίζονται µε τη
διατήρηση και την ανάπτυξη της φυσικής και ψυχικής του υγείας, πρέπει να αποτελούν
βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας κάθε µαθητή, ώστε αργότερα ως ενήλικας, να είναι
υπεύθυνος για την ποιότητα τόσο της δικής του ζωής όσο και αυτής του κοινωνικού συνόλου
στο οποίο εντάσσεται. (ό.π., σ.3-4)

Από την παράθεση κάποιων αποσπασµάτων έχει γίνει ήδη αντιληπτό ότι το ΑΠ δεν
επικεντρώνεται µόνο στη µετάδοση γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών, προετοιµάζοντας τους µαθητές
να ακολουθήσουν µια γεµάτη δραστηριότητα ζωή και να γίνουν χρήσιµα µέλη της
υπάρχουσας κοινωνίας.
Σύµφωνα µε τους συντάκτες του ΑΠ είναι αναγκαίο να προωθηθεί «η δηµιουργία
συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου ανανέωσης
γνώσεων και δεξιοτήτων», «η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική
προσέγγιση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας».
Συνεχίζουν γράφοντας ότι γενικές αρχές της εκπαίδευσης είναι «η καλλιέργεια των
δεξιοτήτων του µαθητή», «η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας», «να καλλιεργεί την ικανότητα έκφρασης των
σκέψεων και των απόψεων, µε την ανάπτυξη πνευµατικών, κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων», «να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών, να τις
χρησιµοποιεί και να τις αξιοποιεί µε επάρκεια». (ό.π. σ.2-3).
Η επιδίωξη µιας ζωής γεµάτη δραστηριότητα και η σύνδεση του σχολείου µε την
αγορά εργασίας φαίνεται ξεκάθαρα στο παρακάτω απόσπασµα:
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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. Μ’ αυτόν τον
τρόπο, και µε την προϋπόθεση ότι θα τεθούν νέες βάσεις για µια πιο ουσιαστική σύνδεση της
σχολικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. (ό.π., σ.3)

Η ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων του µαθητή επαναλαµβάνεται πολλές φορές σε
όλο το κείµενο. «Η κατάσταση αυτή απαιτεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
δεξιοτήτων επικοινωνίας...» (ό.π., σ.4). Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ΕΠΠΣ «Η
διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων θα πρέπει να οργανώνεται έτσι
ώστε να εξυπηρετεί την επίτευξη στόχων που αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριµένων
δεξιοτήτων / ικανοτήτων.» (ό.π., σ.7) και υποστηρίζουν ότι η ∆ιαθεµατική
Προσέγγιση «δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο
γνώσεων και δεξιοτήτων» (ό.π., σ.10). Οι σπουδαιότερες δεξιότητες που κρίνεται
απαραίτητο να προωθούνται µέσα από τη διδασκαλία όλων των γνωστικών
αντικειµένων είναι:
α) η δεξιότητα της επικοινωνίας (οµιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηµατολογία,
διάλογος, κτλ.),
β) η δεξιότητα της αποτελεσµατικής χρήσης των αριθµών και των µαθηµατικών εννοιών
στην καθηµερινή ζωή,
γ) η δεξιότητα / ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και
επικοινωνίας µε στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση
πληροφοριών και αφετέρου την προστασία από την «πληροφοριακή ρύπανση»,
δ) η δεξιότητα συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές εργασίες,
ε) η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών,
στ) η ικανότητα της επίλυσης προβληµάτων µέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων
δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασµού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής
παρέµβασης,
ζ) η ικανότητα ορθολογικών επιλογών, σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο,
η) η ικανότητα διαχείρισης πόρων (φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών κ.ά.),
θ) η ικανότητα της δηµιουργικής επινόησης,
ι) η ικανότητα «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης» και η δηµιουργία τέχνης και
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ια) η αξιοποίηση γνώσεων και η υιοθέτηση αξιών κατάλληλων για τη διαµόρφωση
προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων. (ό.π., σ.7)

Η ανάγκη για µαθητές µε αναπτυγµένες δεξιότητες και γνώσεις προκειµένου να
ικανοποιήσουν κοινωνικές και ατοµικές ανάγκες φαίνεται παρακάτω:
Οι ειδικοί σκοποί εκφράζουν γενικά τα επιδιωκόµενα από την εκπαιδευτική διαδικασία
αποτελέσµατα, κατά βαθµίδα σχολικής εκπαίδευσης και αναφέρονται στις γνώσεις, στάσεις
και αξίες τις οποίες οι µαθητές πρέπει να κατέχουν για να ικανοποιούν τις προσωπικές αλλά
και τις κοινωνικές ανάγκες τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι σκοποί προβάλλονται στη διάσταση
ολοκλήρωσης του ατόµου µε την ανάπτυξη κριτικού, αναλυτικού, συνθετικού και
δηµιουργικού πνεύµατος και διάθεσης για ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο δεύτερος άξονας, στον οποίο είναι ταξινοµηµένοι οι στόχοι, «αφορά τις κοινωνικές
δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο µαθητής στο πλαίσιο οµαδικών εργασιών,
καθώς και τις ικανότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης σκέψεων,
απόψεων, πληροφοριών κ.λπ.»
Πέρα από το περιεχόµενο των στόχων, µε το οποίο ασχοληθήκαµε µέχρι εδώ, θα
πρέπει να εξετάσουµε από ποιους θέτονται και µε ποιο τρόπο.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι στόχοι είναι προκαθορισµένοι και θέτονται από
µια οµάδα ειδικών που έχει ορίσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε βάση το
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ). Στο ΑΠ δεν εξετάζεται ο προσανατολισµός της
εκπαίδευσης. Αυτό που ενδιαφέρει τους συντάκτες είναι η µετάδοση γνώσεων, οι
οποίες θεωρούνται ουδέτερες, και η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης, που
επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευτικοί τηρούν τις οδηγίες του ΑΠ και ακολουθούν
πιστά τα σχολικά εγχειρίδια αφού «η αποτελεσµατικότερη λειτουργία (της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης) αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα» (Αλαχιώτης, 2002α: 1),
Οι συντάκτες αναφέρονται γενικά σε µια ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη
εκπαίδευση, τα επιδιωκόµενα χαρακτηριστικά της οποίας θεωρούνται κοινώς
αποδεκτά.
«Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, και µε γνώµονα την αναγκαιότητα ανάπτυξης της ποιότητας της
εκπαίδευσης, πρέπει να ενταχθεί και το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις κατάλληλες
προσαρµογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο ποιοτικό, περισσότερο δυναµικό,
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περισσότερο αποτελεσµατικό.» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2).

Στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία συµβάλλει, σύµφωνα µε τους συντάκτες, η
χρήση των νέων τεχνολογιών και η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για
διερεύνηση και ανακάλυψη: «Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα, προϊόντα των
τεχνολογιών

πληροφορικής,

συµβάλλουν

στην

αποτελεσµατικότητα

της

διδασκαλίας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002, σ.4), «Για να είναι βέβαια αποδοτική η διδασκαλία
απαιτεί πρακτικές που δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει δυνατή η
‘ανακάλυψη’» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 11).
Οι συντάκτες είναι αυτοί που ορίζουν τους στόχους, το περιεχόµενο, τους τρόπους
διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός υποβαθµίζεται σε
διεκπεραιωτή µάνατζερ που εφαρµόζει τις οδηγίες των ειδικών. Μάλιστα είναι
σηµαντική για τους συντάκτες η αποδοτικότητα του µαθητή, δηλαδή να
προσλαµβάνει την ύλη στο ορισµένο από αυτούς χρονικό διάστηµα «Η ύλη είναι
τόση, όση να µπορεί να αφοµοιώσει ο µαθητής στο διατιθέµενο διδακτικό χρόνο.»
(ό.π., σ.9). Από τους συντάκτες του ΑΠ έχουν καθοριστεί ακόµα και οι ώρες που
µπορεί να αφιερώσει ο/η εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία κάθε γνωστικού
αντικειµένου και κάθε υποενότητας.
στ) Ώρες διδασκαλίας
Στα Α.Π.Σ. προβλέπεται ο χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί για τη διδασκαλία κάθε
συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας, ανάλογα µε τον όγκο των γνωστικών στοιχείων, τη
βαρύτητα των θεµάτων και το βαθµό δυσκολίας στην κατανόησή τους. Η κατανοµή του
χρόνου είναι σύµµετρη προς τις διατιθέµενες από το Ωρολόγιο Πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας
και αποτελεί πρόσθετο βοηθητικό στοιχείο τόσο για τον εκπαιδευτικό στον ετήσιο
προγραµµατισµό και την οργάνωση της διδασκαλίας όσο και για τους συγγραφείς των
αντίστοιχων σχολικών βιβλίων στον τρόπο οργάνωσης των περιεχοµένων τους. (ό.π., σ.9).

Τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας (στόχοι) διατυπώνονται µε όρους συµπεριφοράς,
που είναι παρατηρήσιµα και µετρήσιµα. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι γραµµένα µε
βάση την ταξινοµία του Bloom [3], η οποία βασίζεται στην ψυχολογική θεωρία του
µπιχεβιορισµού και την εφαρµογή του τεϊλορισµού στην εκπαίδευση. Έτσι, οι στόχοι
πρέπει να εκφράζονται µε όρους συµπεριφοράς και να εκδηλώνονται για να µπορεί να
µετρηθεί και να αξιολογηθεί η επιτυχία τους:
Οι στόχοι αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των
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περιεχοµένων των διδακτικών αντικειµένων αλλά και των διαδικασιών ελέγχου της επίτευξης
των εκπαιδευτικών σκοπών. Οι στόχοι πρέπει να είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια, ώστε να
µην αφήνουν περιθώρια για παρερµηνείες ή λανθασµένες προσεγγίσεις. Οι στόχοι αυτοί, για
λόγους µεθοδολογικούς, επιµερίζονται σε τρεις οµάδες, παρά το γεγονός ότι συχνά είναι
δύσκολη η οριοθέτηση του πεδίου κάθε µιας. Με βάση αυτή τη διευκρίνιση, οι στόχοι
χωρίζονται σε i) γνωστικούς, ii) συναισθηµατικούς και iii) ψυχοκινητικούς. (ό.π., σ.9).

Η αλλαγή της συµπεριφοράς των µαθητών/τριών, σύµφωνα και µε τη θεωρία του
µπιχεβιορισµού, επιτυγχάνεται µέσα από τις κατάλληλες εµπειρίες που βασίζονται
στη σχέση ερεθίσµατος-αντίδρασης. «Η προσωπικότητα ενός ατόµου δοµείται […]
από εµπειρίες. […] Για να γίνει λοιπόν η µετάβαση από ένα γνωστικό επίπεδο σε
άλλο υψηλότερο, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές, µε τη βοήθεια
κατάλληλων ερεθισµάτων» (ό.π., σ.10).
Οι σκοποί αναλύονται σε ειδικούς στόχους που ταξινοµούνται και η ύλη
κατακερµατίζεται σε µικρές ενότητες και υποενότητες προκειµένου να είναι πιο
εύληπτες από τους µαθητές. «Οι ειδικοί σκοποί κάθε γνωστικού αντικειµένου θα
πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους γενικότερους σκοπούς του εκπαιδευτικού
συστήµατος, τους οποίους πρέπει να αναδεικνύουν.» (ό.π., σ.8).
Από

τα

ανωτέρω

γίνεται

ολοφάνερη

η

σύνδεση

την

Κοινωνικής

Αποτελεσµατικότητας µε τον Τεχνοκρατικό προσανατολισµό του Eisner. Επίσης το
ΑΠ έχει καθαρά τεχνικό/τεχνοκρατικό προσανατολισµό (Shirley Grundy) και
βασίζεται στα Τεχνικά Ενδιαφέροντα, σύµφωνα µε τη θεωρία του Habermas για τα
«γνωστικά

ενδιαφέροντα»,

αφού

οι

σκοποί

και

ο

σχεδιασµός

του ΑΠ

πραγµατοποιείται από µια εξουσία εκτός σχολείου. Η γνώση κατέχεται από ειδικούς
και τεµαχίζεται σε ενότητες και υποενότητες. Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για την
εφαρµογή του προγράµµατος και η αξιολόγηση αφορά το κατά πόσο επιτεύχθηκαν
αποτελεσµατικά οι στόχοι των συντακτών.
Λίγες είναι οι αναφορές στο ΑΠ που σχετίζονται µε τον προσανατολισµό της
Αυτοπραγµάτωσης του Eisner και της θεωρίας της Μελέτης του Παιδιού του Schiro.
Οι συντάκτες θεωρούν ότι το σχολείο πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντα του
παιδιού και να έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Ο πρόεδρος του ΠΙ
αναφέρει χαρακτηριστικά πως το σχολείο «πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό,
βιωµατικό και δηµιουργικό µε όλους τους συντελεστές του (διδάσκοντες και
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διδασκοµένους) συµµέτοχους, χώρος µάθησης, χαράς και ζωής και όχι µόνο
στερεότυπης διδασκαλίας.» (Αλαχιώτης, 2002α: 1). Οι συντάκτες γράφουν πως το
σχολείο «πρέπει να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των
συναισθηµατικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του µαθητή.» (ΥΠΕΠΘΠΙ, 2002, σ.2)

και πως πρέπει να προωθηθεί «η εξασφάλιση συνθηκών που

επιτρέπουν στο µαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητά του» (ό.π., σ.2). Βασική
αρχή της εκπαίδευσης είναι «η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
µαθητή» (ό.π., σ.2), «Σκοπός της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλλει
στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε […] να έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες» (ό.π., σ.5),

«η ανάδειξη των

ενδιαφερόντων του (µαθητή)» (ό.π., σ.3), και συνεχίζουν γράφοντας πως σε αυτή την
κατεύθυνση συµβάλλει και η γενική παιδεία «Η γενική παιδεία πρέπει να συµβάλλει
στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων κάθε
µαθητή» (ό.π., σ.3), «Ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα
πρέπει να λειτουργεί µε τρόπο που να ευνοείται η ανάδειξη των ενδιαφερόντων κάθε
µαθητή και η ενθάρρυνση των κλίσεών του.» (ό.π., σ.3).
Εκτός από τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών πρέπει, σύµφωνα µε το ΑΠ,
να λαµβάνονται υπόψη η ηλικία, η πρότερη γνώση και οι δυνατότητες κάθε παιδιού,
«θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η αντιληπτική ικανότητα των µαθητών, η ηλικία
τους, ο βαθµός δυσκολίας των διδασκόµενων αντικειµένων, καθώς και οι ιδιαίτερες
συνθήκες τόσο του σχολείου όσο και της χώρας µας.» (ό.π., σ.8).
«Η ολοκλήρωση της γνώσης δεν είναι δυνατή αν δεν συµβάλλει και η πρότερη
γνώση» (ό.π., σ.10).

«Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των µαθητών και ο ατοµικός τρόπος και ρυθµός µάθησης.» (ό.π.,
σ.12). Επίσης θεωρείται πως οι νέες τεχνολογίες µπορούν να βοηθήσουν στην
προώθηση της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. «Οι νέες τεχνολογίες […] µπορούν να
αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία για την […] προαγωγή της εξατοµικευµένης
εκπαίδευσης» (ό.π., σ.4).
Ακόµη προβάλλεται η αξία της µάθησης µέσω της ανακάλυψης και της αυτόνοµης
µάθησης.
Η µάθηση µέσω της ανακάλυψης είναι µια συντονισµένη επεξεργασία πληροφοριών που
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συµβάλλει στην οργάνωση λογικών σχηµάτων και προτάσεων και καλλιεργεί την ικανότητα
του ατόµου να αναζητά και να επινοεί λύσεις σε προβλήµατα, να ανακαλύπτει ιδιότητες, να
αξιολογεί συµπεριφορές και να διακρίνει σχέσεις. (ό.π., σ.10).

Ο/Η δάσκαλος/δασκάλα µέσα σε αυτό το πλαίσιο παίζει το ρόλο του διαµεσολαβητή
«ο εκπαιδευτικός είναι µεσολαβητής στην αυτόνοµη µάθηση, την οποία οι µαθητές
αποκτούν µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους σε σχετικές δραστηριότητες.»
(ό.π.,σ.10). Μια τέτοια προσέγγιση βασίζεται στη βιωµατική µάθηση «Η επαφή µε το
περιβάλλον συµβάλλει στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης» (ό.π., σ.11). Στις
παραδοχές της διδακτικής µεθοδολογίας τονίζεται πως η διδασκαλία «θα πρέπει να
είναι µια διαδικασία ευχάριστη για το µαθητή και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται σ’ ένα
πλαίσιο αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραµατισµού και συµφιλίωσης µε το ενδεχόµενο
του λάθους.» (ό.π., σ.10).
Ακόµη, σε ελάχιστα σηµεία, φαίνεται οι συντάκτες του ΑΠ να ενδιαφέρονται για τη
βελτίωση του τρόπου σκέψης του µαθητή και για την δηµιουργία δικιάς του άποψης
για τον κόσµο. Αυτά µας παραπέµπουν στον προσανατολισµό, που σύµφωνα µε τον
Eisner, αφορούν τις Γνωστικές ∆ιαδικασίες «Ο µαθητής θα πρέπει να µάθει στο
σχολείο κυρίως ‘πώς να µαθαίνει’, ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και δηµιουργικά
την παρεχόµενη γνώση.» (ό.π., σ.3). Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι η ολιστική
αντίληψη της γνώσης επιτρέπει στον µαθητή:
να διαµορφώνει προσωπική άποψη για θέµατα των επιστηµών […]. Με τον τρόπο αυτό, ο
µαθητής µπορεί να διαµορφώσει το δικό του κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοθεωρία, τη δική
του άποψη για τον κόσµο που πρέπει να γνωρίσει, να αγαπήσει και να ζήσει.

Η διαµόρφωση προσωπικής εικόνας για τον κόσµο αναφέρεται και από τον πρόεδρο
του ΠΙ στην τελευταία φράση, µε την οποία κλείνει το εισαγωγικό σηµείωµα:
Μέσα λοιπόν από το προτεινόµενο ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ επιδιώκουµε […] να αντιµετωπίζει (ο
µαθητής) επιτυχέστερα τις «µπόρες της ζωής», διαµορφώνοντας ο ίδιος το δικό του
κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοαντίληψη για τον κόσµο που θα ζήσει και πρέπει να
αγαπήσει, τη δική του προσέγγιση στο πάντα ζητούµενο ευ ζην (Αλαχιώτης, 2002α: 2).

Παρά τις διατυπώσεις για προσαρµογή του περιεχοµένου στις ανάγκες και στις
δυνατότητες του κάθε µαθητή, την ανάδειξη των κλίσεων και των τρόπων σκέψης
του, τον ενεργητικό ρόλο του µαθητή και τη διαµόρφωση δικιάς του
κοσµοαντίληψης, η δοµή των σχολικών εγχειριδίων, οι προκαθορισµένοι στόχοι, τα
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αυστηρά καθορισµένα χρονικά περιθώρια και το προκατασκευασµένο υλικό αναιρούν
στην ουσία τις παραπάνω επιδιώξεις.
Η µέχρι τώρα εξέταση του ΑΠ µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι συντάκτες του είναι
επηρεασµένοι από τις πιο συντηρητικές θεωρίες που αφορούν τα ΑΠ. Βλέπουµε να
κυριαρχεί η θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσµατικότητας/Προσαρµογής και να
συµπληρώνεται από την Ακαδηµαϊκή Θεωρία/ τον Ακαδηµαϊκό Ορθολογισµό. ∆ε
λείπουν βέβαια και οι αναφορές για έναν πιο µαθητοκεντρικό ρόλο του ΑΠ, που θα
έλεγε κανείς ότι παραπέµπουν στη Θεωρία της Μελέτης του Παιδιού, τις Γνωστικές
∆ιαδικασίες και την Αυτοπραγµάτωση. ∆υστυχώς όµως, έρχονται σε σύγκρουση και
αναιρούνται, τόσο από τις συντηρητικές θεωρίες που κυριαρχούν όσο και από την
υλοποίηση του ΑΠ µέσα από τα διδακτικά πακέτα και το ωρολόγιο πρόγραµµα.
Προοδευτικά Στοιχεία του Αναλυτικού Προγράµµατος
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όµως οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να αξιοποιήσουµε
τα στοιχεία του νέου ΑΠ που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο προοδευτικά,
δηλαδή αυτά που σχετίζονται µε την µεταρρυθµιστική οπτική του John Dewey, τη
µέθοδο project του Kilpatrick, την οπτική της Κοινωνικής Ανασυγκρότησης και την
Κριτική Παιδαγωγική.
Ενδιαφέροντα και Κλίσεις των Παιδιών
Όπως αναφέρθηκε και σε διάφορα αποσπάσµατα παραπάνω, οι συντάκτες του ΑΠ
υποστηρίζουν την ανάδειξη των ενδιαφερόντων του κάθε µαθητή. Ενδεικτική είναι η
παρακάτω φράση «Ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα
πρέπει να λειτουργεί µε τρόπο που να ευνοείται η ανάδειξη των ενδιαφερόντων κάθε
µαθητή και η ενθάρρυνση των κλίσεών του.» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 3)
Οι υποστηρικτές της προοδευτικής εκπαίδευσης πίστευαν ότι ο άνθρωπος δε
γεννιέται tabula rasa αλλά µε συγκεκριµένα ενδιαφέροντα, που πρέπει να
ικανοποιηθούν για να µπορέσει το άτοµο να συντηρήσει και να αναπτύξει τον εαυτό
του. Το αναλυτικό πρόγραµµα του Dewey θεµελιωνόταν στις θεωρούµενες ως
φυσικές προδιαθέσεις του παιδιού που, σύµφωνα µε τον ίδιο, ήταν οι εξής τέσσερις:
α) η κοινωνική προδιάθεση, β) η προδιάθεση για κατασκευές, γ) η προδιάθεση της
ανακάλυψης και του πειραµατισµού και δ) η προδιάθεση της έκφρασης. Ο Dewey
γράφει «Πιστεύω ότι τα ενδιαφέροντα είναι τα σηµάδια µιας δύναµης που
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αναπτύσσεται. Πιστεύω ότι εκπροσωπούν τις ικανότητες που εκκολάπτονται. Έτσι, η
σταθερή και προσεκτική παρατήρηση των ενδιαφερόντων του παιδιού έχει µοναδική
σπουδαιότητα για τον παιδαγωγό».
Και ο Paulo Freire έδωσε έµφαση στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων αλλά µέσα
από έναν περισσότερο πολιτισµικό – λαϊκό µαθητοκεντρισµό. Ο Freire δεν
αντιλαµβάνεται το παιδί ως ένα σύνολο φυσικών προδιαθέσεων, αλλά θεωρούσε ότι
το περιεχόµενο του προγράµµατος πρέπει να βασίζεται κυρίως στις αντιλήψεις των
εκπαιδευόµενων για την κοινωνική πραγµατικότητα.
Προϋπάρχουσες Εµπειρίες και Σύνδεση µε την Καθηµερινή Ζωή
Ο Kilpatrick τόνισε τη σηµασία σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τη ζωή των παιδιών,
έτσι και το project δηµιουργεί µια «γέφυρα µεταξύ σχολείου και ζωής» και παίρνει
αφορµή από τα βιώµατα των παιδιών. Οι προοδευτικοί, όπως γράφει ο Herman
Rohrs, θεωρούν πως «Εκπαίδευση είναι κάτι που αφορά τον άνθρωπο σαν ολότητα
και που πρέπει επίσης να καθορίζει τη συµπεριφορά του. Γι’ αυτό διαµορφώνονται τα
σχολεία της προοδευτικής εκπαίδευσης σαν µια µορφή ζωής, όπου τα παιδιά και οι
νέοι δοκιµάζονται στην καθηµερινή πράξη». Ο Dewey έλεγε πως:
Οι απαρχές κάθε µάθησης, όποια και αν είναι τούτη, πρέπει να µπολιάζονται πάνω στην
πείρα που έχουν ήδη τα παιδιά και η πείρα τούτη πλουτισµένη από τις αναπτυγµένες µε την
άσκηση ικανότητες πρέπει µε τη σειρά της να χρησιµεύει σαν ξεκίνηµα στην κατοπινή
διδασκαλία. […] το πρώτο σηµείο ενός καλού προγράµµατος και το πρώτο

χαρακτηριστικό που καθορίζει ένας έγκυρος σκοπός, είναι το ότι το πρόγραµµα αυτό
και ο σκοπός σχετίζονται µε την προσωπική εµπειρία του παιδιού, από την οποία
πηγάζουν. Το δεύτερο σηµείο είναι το ότι ενεργώντας µε το πρόγραµµα αυτό, αποκτά
το παιδί µια καθαρότερη έννοια του εσωτερικού περιεχοµένου της πείρας του […]
Ο Dewey θεωρούσε επίσης ότι το σχολείο είναι µια µικρογραφία της κοινωνίας, µια
εµβρυακή κοινότητα. Απορρίπτει τους στόχους που απορρέουν από κάποιες αυθεντίες
ή από το κοινωνικό περιβάλλον και δε συνάδουν προς την εµπειρία των παιδιών.
Αντίθετα εστιάζει στην καλλιέργεια της ικανότητας του ατόµου να βρίσκει τις
απαραίτητες λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην καθηµερινή ζωή.
Οι εκπρόσωποι της Κοινωνικής Αναδόµησης προτείνουν την ενασχόληση µε
υπάρχουσες καταστάσεις της κοινωνίας. Πηγή της γνώσης είναι το παρελθόν, το
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παρόν και το µέλλον της κοινωνίας, όπως αυτά ερµηνεύονται από τον συντάκτη αλλά
και από το ίδιο το παιδί.
Ο Freire χρησιµοποιούσε ως αφετηρία για το σχεδιασµό του αναλυτικού
προγράµµατος την εµπειρική γνώση των εκπαιδευόµενων και της κοινότητας στην
οποία µετείχαν (διερεύνηση θεµατικού σύµπαντος), το παραγωγικό θέµα αφορούσε
πάντα µια οικεία κατάσταση που βίωναν οι εκπαιδευόµενοι στην κοινωνική τους ζωή.
Στόχος ήταν η σύνδεση της κοινωνικής εµπειρίας µε την επιστηµονική γνώση, µε
απώτερο σκοπό την κριτική συνειδητοποίηση και τον ριζικό µετασχηµατισµό της
κοινωνίας.
Ολόπλευρη Ανάπτυξη Προσωπικοτήτων
Σκοπός της εκπαίδευσης σύµφωνα µε το ΑΠ είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη
προσωπικοτήτων. «Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του µαθητή» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2):
Σκοπός της Πρωτοβάθµιας […] εκπαίδευσης είναι να συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική
και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε,
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά (ό.π., σ.5)

Στόχος της Προοδευτικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τον Dewey, είναι η διάπλαση,
στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού σχολείου, αυτόνοµων κι ολοκληρωµένων
προσωπικοτήτων µε ορθολογική παραγωγική σκέψη και δηµοκρατική συνείδηση.
Σύµφωνα µε τη θεωρία της Κοινωνικής Αναδόµησης σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο
ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικοτήτων, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από την κριτική
ερµηνεία και αναδόµηση της κοινωνίας.
Ο Freire ισχυρίζεται ότι η εκπαίδευση πρέπει να συµβάλλει όχι στην απανθρώπιση,
που οφείλεται στην καταπίεση, αλλά στην εξανθρώπιση, δηλαδή να δίνει στον
άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει ολοκληρωµένος άνθρωπος.
Η απανθρώπιση χαρακτηρίζει όχι µόνο εκείνους από τους οποίους µόνο αφαιρέθηκε η
ανθρωπιά, αλλά και εκείνους (αν και µε διαφορετικό τρόπο) που την έχουν αφαιρέσει. Είναι
µια πραγµατική διαστρέβλωση, µια διαστροφή του προορισµού του ανθρώπου που είναι
ένας: να γίνει άρτιος άνθρωπος. (Freire, 2009: 40)
Για να υπερνικήσουν οι άνθρωποι την κατάσταση καταπίεσης οφείλουν πριν απ’ όλα να
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ανακαλύψουν, µε κριτικό πνεύµα, τις αιτίες που την προκαλούν, ώστε να µπορέσουν, µε τη
µεταµορφωτική δράση τους, να δηµιουργήσουν µια νέα κατάσταση, που θα τους επιτρέψει να
φτάσουν σ’ έναν πληρέστερο ανθρωπισµό. (ό.π., σ.44)

Κοινωνική Αλλαγή
Το ΑΠ κάνει λόγο για την ανάγκη της εκπαίδευσης να συµβάλλει στην αντιµετώπιση
των κοινωνικών προβληµάτων: «τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) θα
συµβάλλουν, µεταξύ των άλλων, και στην αντιµετώπιση της ανεργίας, του
κοινωνικού αποκλεισµού και κάθε µορφής κοινωνικής παθογένειας.» (ό.π., σ.3). «Γι’
αυτό πρέπει να ελαχιστοποιηθεί αφενός το πιθανό ενδεχόµενο της επιβολής ενός
µονοδιάστατου πολιτισµικού µοντέλου και αφετέρου η ενίσχυση φαινοµένων
ξενοφοβίας και ρατσισµού.» (ό.π., σ.2).
Βέβαια πρέπει να υπογραµµιστεί σε αυτό το σηµείο ότι πουθενά δεν αναφέρεται η
γενεσιουργός δύναµη αυτών των προβληµάτων, που κατά τη γνώµη µου οφείλονται
στο υπάρχον καπιταλιστικό σύστηµα και τις αναπόφευκτες στρεβλώσεις που αυτό
γεννά. Το µόνο παράδειγµα που αναφέρεται είναι η υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος που επηρεάζεται από την παγκοσµιοποίηση «…µε στόχο την
ακύρωση κάθε κερδοσκοπικής προσπάθειας που θέτει σε µακροπρόθεσµο κίνδυνο το
φυσικό περιβάλλον το οποίο σαφώς επηρεάζεται από τον παρονοµαστή της
ανεξέλεγκτης παγκοσµιοποίησης.» (ό.π., σ.4). Ούτε, βέβαια, συστήνεται µια ριζική
ανατροπή της δοµής της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον µέσα από το
κείµενο διαφαίνεται η αντίληψη πως το εκπαιδευτικό σύστηµα θα συµβάλλει στην
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών
και δυνατοτήτων µάθησης.
Η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας […] εµπεριέχει και τον
κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό, η διασφάλιση
δυνατότητας πρόσβασης όλων στην πληροφορία και τη γνώση επιβάλλει την αναγκαιότητα
παροχής ίσων ευκαιριών µάθησης (ό.π., σ.2).
Η παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης αποτελεί βασική αρχή της
δηµοκρατικής κοινωνίας, ώστε το εκπαιδευτικό σύστηµα να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στη διαδικασία άµβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων (ό.π., σ.3).

Ο Dewey θεωρεί πως στο βαθµό που ο µαθητής µαθαίνει στο σχολείο να λύνει
διάφορα προβλήµατα θα έχει στο µέλλον την ικανότητα να αντιµετωπίζει επιτυχώς τα
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προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα. ∆ιεύρυνε το περιεχόµενο του προγράµµατος
έτσι ώστε να αναφέρεται και στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων στην
κατεύθυνση της οικοδόµησης ενός νέου πολιτισµού. Τασσόταν υπέρ µιας ριζικής
µεταρρύθµισης των οικονοµικών δοµών των ΗΠΑ και της επέκτασης της
δηµοκρατίας σε κάθε τοµέα του πολιτισµού, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη –
διάχυση της επιστηµονικής σκέψης και το σχεδιασµένο συντονισµό της βιοµηχανικής
ανάπτυξης. Ο αµερικανός φιλελεύθερος παιδαγωγός και πραγµατιστής φιλόσοφος δεν
υπερβαίνει τα όρια των µεταρρυθµίσεων οι οποίες συγκλίνουν στην οικοδόµηση µιας
κοινωνίας της αρµονίας, της οικονοµικής σταθερότητας και µεγέθυνσης, δηλαδή µιας
κοινωνίας όπου οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις δε θα είχαν θέση, µιας
«οργανικής» κοινωνίας. Με βάση τους παραπάνω πολιτικούς σκοπούς εκπαιδευτικός
σκοπός του ΑΠ σύµφωνα µε τον Dewey είναι η προσαρµογή στις υπάρχουσες
κοινωνικές λειτουργίες και η συµβολή των ατόµων στη µεταρρύθµιση του
κοινωνικοοικονοµικού και πολιτικού καθεστώτος.
Σύµφωνα µε την οπτική της Κοινωνικής Ανασυγκρότησης:
Η εκπαίδευση, µέσω ενός αναλυτικού προγράµµατος που θα ήταν προσανατολισµένο στη
µελέτη κοινωνικών προβληµάτων, όπως η διαφθορά και η βία των πόλεων, οι ανισότητες
ανάµεσα στις φυλές και ανάµεσα στο κοινωνικά φύλα, καθώς και η κατάχρηση των
προνοµίων και της εξουσίας, θα έπρεπε να διαπαιδαγωγήσει µια νέα γενιά η οποία θα
µπορούσε να τα λύσει. Έτσι θα γινόταν η θεµελιώδης κινητήρια δύναµη της προόδου και της
ανάπτυξης του πολιτισµού. (Γρόλλιος, 2011: 156)

Η οπτική αυτής της θεωρίας αµφισβητούσε το ρόλο των µεγάλων επιχειρηµατιών και
τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος και πρόβαλλε την απελευθέρωση από
την καταπίεση, τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την εξυπηρέτηση των
λαϊκών µαζών από το σύστηµα παραγωγής και διανοµής. Μπορεί να διεύρυνε τα όρια
της κοινωνικής µεταρρύθµισης που πρότεινε η προοδευτική εκπαίδευση, δεν
ξεπερνούσε όµως τα πλαίσια αυτού του κινήµατος µέσα στο οποίο είχε δηµιουργηθεί.
Ο Freire υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη, αφού από τη φύση της
δίνει κατευθύνσεις. Εποµένως ούτε ο δάσκαλος είναι ουδέτερος, αντίθετα παίρνει
σαφή θέση για τα κοινωνικά θέµατα και προσπαθεί να πείσει τους µαθητές για την
ορθότητα των απόψεών του. Εκπαιδευτικός σκοπός του ριζοσπάστη παιδαγωγού ήταν
η διαµόρφωση κριτικής συνείδησης για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού, τον
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ριζικό κοινωνικοπολιτικό µετασχηµατισµό µε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Ο ίδιος
υποστηρίζει ότι «ένας µόνο δρόµος υπάρχει: η αλλαγή της συγκεκριµένης
πραγµατικότητας που γεννά η καταπίεση» (Freire, 2009, σ.48). Η προβληµατίζουσα
εκπαίδευση που προτείνει ο Freire «στηρίζεται πάνω στη δηµιουργικότητα και
δυναµώνει την αληθινή σκέψη και δράση πάνω στην πραγµατικότητα, και έτσι
ανταποκρίνεται στον προορισµό των ανθρώπων, ως όντων που τότε µόνο είναι
αυθεντικά όταν επιδίδονται στην έρευνα και στη δηµιουργική αλλαγή» (Freire, 2009,
σ.94)
Αξίες και Ηθική
Οι συντάκτες του ΑΠ φαίνεται να υποστηρίζουν την άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει
να βασίζεται σε αξίες όπως η δηµοκρατία, η ειρήνη, η ελευθερία, ο σεβασµός και ότι
µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων µε στόχο την
βελτίωση της κοινωνίας: «Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαµορφώνει
συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας.» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2) «Η πρόταση
αυτή απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών του ατόµου και των κοινωνικών
οµάδων, γεγονός που επιβάλλει, µε τη σειρά του, επαναπροσδιορισµό του
συστήµατος αξιών που έχουµε υιοθετήσει µέχρι σήµερα ως άτοµα και ως κοινωνίες.»
(ό.π., σ.4). Μια από τις σηµαντικότερες δεξιότητες που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν
οι συντάκτες του ΑΠ είναι «ια) η αξιοποίηση γνώσεων και υιοθέτηση αξιών
κατάλληλων για τη διαµόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων.» (ό.π.,
σ.7).
Ο Dewey έβλεπε µε σκεπτικισµό την ηθική αγωγή που εξαντλούνταν στην κατήχηση
και τη διδασκαλία. Φρονούσε ότι η ηθικότητα δεν καλλιεργείται µε µαθήµατα ηθικής,
διότι συµβαίνει αρκετές φορές οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό, αλλά να
πράττουν το κακό. Για τον Dewey, κάθε τι που συνδέεται µε τις κοινωνικές σχέσεις
έχει ηθική διάσταση: «τα ήθη είναι τόσο πλατιά όσο οι πράξεις που αφορούν τις
σχέσεις µας µε τους άλλους». Για να καλλιεργηθεί η ηθικότητα αυτό που χρειάζεται
δεν είναι η ηθικολογία αλλά η εµπειρία σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους, µέσα σε
συγκεκριµένες πρακτικές δραστηριότητες. ∆ιότι οι εµπειρίες είναι αυτές που
διαµορφώνουν το χαρακτήρα του ατόµου. «Ηθική γνώση είναι ό,τι µαθαίνεται και
χρησιµοποιείται σε µια σκόπιµη δραστηριότητα, στην οποία εµπλέκεται η
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συνεργασία µε άλλους…∆ιότι οικοδοµεί ένα κοινωνικό ενδιαφέρον και καλλιεργεί τη
διάνοια η οποία χρειάζεται για να κάνει αυτό το ενδιαφέρον αποτελεσµατικό στην
πράξη.» Κάθε γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται στο σχολείο, η παιδεία στο
σύνολό της, µπορούν να θεωρηθούν ως ηθική αγωγή από τη στιγµή που αναπτύσσουν
την ικανότητα της αποτελεσµατικής συµµετοχής στην κοινωνική ζωή. Και µάλιστα
µια ικανότητα διαρκούς προσαρµογής-αναπροσαρµογής στις κοινωνικές συνθήκες,
δια της οποίας συντελείται η ανάπτυξη του ατόµου και του συνόλου.
Ο Freire υποστηρίζει ότι η « γραµµατοσύνη » είναι µια ποιότητα συνείδησης και όχι
απλώς κατάκτηση µιας ηθικά ουδέτερης τεχνικής. Και η πιο ασήµαντη άποψη της
γλώσσας, που είναι ο ισχυρότερος µεσολαβητής της συνείδησης, έχει µικρή ή µεγάλη
ηθική αξία. «Όλες οι λέξεις ή καλύπτουν ή αποκαλύπτουν κάτι. ∆εν υπάρχουν λέξεις
ουδέτερες. ∆ιδάσκοντας τούς ανθρώπους ανάγνωση ή γραφή, κάνεις µια πράξη και η
πράξη αυτή καθεαυτή δεν είναι χωρίς συνέπειες.» (Freire, 2009: 18). Ο δάσκαλος
κάνει ηθικές επιλογές και αντιστέκεται στην απανθρωποίηση της αντικειµενικής
πραγµατικότητας και µαζί µε τους µαθητές του αγωνίζεται για την ηθική βελτίωση
της κοινωνίας. Ο Giroux, ως εκπρόσωπος της Κριτικής Παιδαγωγικής υποστηρίζει
ότι:
µπορούµε να δηµιουργήσουµε µέσα σε αυτά (στα σχολεία) θύλακες αντίστασης που
παρέχουν παιδαγωγικά πρότυπα για νέες µορφές µάθησης και κοινωνικών σχέσεων - µορφές
οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες σφαίρες, πιο άµεσα εµπλεκόµενες στον
αγώνα για µια νέα ηθική και άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης (Giroux, 2010: 120).

Ελεύθερη Έκφραση και ∆ηµιουργικότητα
Το ΑΠ υποστηρίζει ότι «Το σχολείο θα πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, βιωµατικό
και δηµιουργικό […] χώρος µάθησης, χαράς και ζωής και όχι µόνο στερεοτυπικής
διδασκαλίας.». Επίσης ότι θα πρέπει να προωθεί την «αγάπη για την ελευθερία και
την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της δηµιουργικότητας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002:5)
την «ικανότητα δηµιουργικής επινόησης» και «ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης»
αλλά και τη «δηµιουργία τέχνης» (ό.π., σ.7).
Ο Dewey διατυπώνει την άποψη ότι:
Αν η µόρφωση δεν είναι ένα επιφανειακό λούστρο, µια επένδυση µαονιού πάνω σε πρόστυχο ξύλο, είναι
σίγουρα η αύξηση της φαντασίας σε προσαρµοστικότητα, σε βλέψεις, σε κατανόηση […].
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[…] Ύστερα έρχεται η έφεση για δουλειά, για δηµιουργία. Αυτή η παρόρµηση του παιδιού για το έργο
βρίσκει στην αρχή την έκφραση της στο παιχνίδι, στην κίνηση, στη χειρονοµία, στις φαντασιώσεις.
Αργότερα συγκεκριµενοποιείται και ζητά διέξοδο στη µορφοποίηση διαφόρων υλών σε χειροπιαστά
σχήµατα µε αδιάσπαστη συνοχή.»

και συνεχίζει λέγοντας
Μια ακόµη χαρακτηριστική παρόρµηση των παιδιών, η αγάπη για το ωραίο, για την τέχνη, βγαίνει από
την τάση τους για επικοινωνία και για δηµιουργία. Είναι σαν να λέµε ο εξευγενισµός, η ολοκληρωµένη
τους έκφραση. ∆ώστε στο παιδί επάρκεια, πληρότητα κι ελευθερία, δώστε του κάποιο κοινωνικό κίνητρο,
µια έκφραση, και θα έχετε ένα έργο τέχνης.

Ο Munch χαρακτηρίζει το Σχολείο Εργασίας «σχολείο, που µε τις ψυχολογικές του
µεθόδους και µε την καλλιτεχνική του λειτουργία, αναπτύσσει προοδευτικές
δυνάµεις» και οι µαθητές «θα τείνουν διαρκώς να τελειοποιηθούν σαν δηµιουργικοί
άνθρωποι µε τη δική τους δύναµη». Σύµφωνα µε τον Herman Rohrs «Η
δηµιουργικότητα, […] δεν είναι θεωρία αλλά µια πολλαπλή µορφή δράσης, που
βρίσκει την έκφραση της µε την ελεύθερη δηµιουργία στη σχολική ζωή και
αντανακλάται στη σχολική κοινότητα».
Ο Freire εκφράζει τη άποψη πως η φαντασία έχει µια περισσότερο χειραφετική
διάσταση,

αφού

µας

επιτρέπει

να

υπερβαίνουµε

την

αντιµετώπιση

της

πραγµατικότητας ως στατικής και αναλλοίωτης, να συλλαµβάνουµε τον κόσµο από
εναλλακτικές όψεις και να σχεδιάζουµε πιθανές εναλλακτικές καταστάσεις. Ο ίδιος
επικρίνει την πολιτιστική εισβολή, ως χαρακτηριστικό της αντιδιαλογικής δράσης,
κατά την οποία «οι εισβολείς εισβάλλουν στην πολιτιστική σφαίρα µιας άλλης
οµάδας και, αδιαφορώντας για το δυναµικό αυτής της οµάδας, επιβάλλουν τη δική
τους κοσµοαντίληψη στα θύµατα της εισβολής τους και ανακόπτουν τη
δηµιουργικότητά τους χαλιναγωγώντας την έκφρασή τους» (Freire, 2009: 187). Ο
Freire διαχωρίζει τη δραστηριότητα των ζώων από αυτή των ανθρώπων και τη
συνδέει µε τον µετασχηµατισµό της πραγµατικότητας. Οι άνθρωποι:
που µε την επενέργειά τους πάνω στον κόσµο δηµιουργούν την περιοχή της κουλτούρας και
της ιστορίας- είναι ότι µόνον οι τελευταίοι είναι όντα της πράξης. Μόνο οι άνθρωποι είναι
πράξη- η πράξη που, όπως ο στοχασµός και η δράση που αληθινά µετασχηµατίζουν την
πραγµατικότητα, είναι η πηγή της γνώσης και της δηµιουργίας. Η δραστηριότητα του ζώου,
που διεξάγεται δίχως µια πράξη, δεν είναι δηµιουργική. Η µετασχηµατίζουσα δραστηριότητα
του ανθρώπου είναι δηµιουργική. Ακριβώς ως µετασχηµατίζοντα και δηµιουργικά όντα οι
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άνθρωποι, στις διαρκείς σχέσεις τους µε την πραγµατικότητα, παράγουν όχι µόνο υλικά
αγαθά-χειροπιαστά αντικείµενα -αλλά και κοινωνικούς θεσµούς, ιδέες και έννοιες. Μέσα από
τη συνεχή πράξη, οι άνθρωποι ταυτόχρονα δηµιουργούν ιστορία και γίνονται ιστορικάκοινωνικά όντα. (Freire, 2009: 119).

∆ιάλογος και ∆ράση
Όσον αφορά τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις, εκτός από τη διερεύνηση και
ανακάλυψη, τις επισκέψεις στο περιβάλλον, τις επιδείξεις µε τη χρήση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και την αφήγηση, προτείνεται επίσης η
iv) Συζήτηση-διάλογος δασκάλου µε τους µαθητές ή συζήτηση σε οµάδες: Με τη συζήτηση
δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να προβληµατίζεται, να αξιολογεί, να συµπεραίνει και να
διατυπώνει τις απόψεις του µέσα από διαδικασίες διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Η εµπλοκή
του µαθητή στη συζήτηση και η ενεργός συµµετοχή του σ’ αυτήν επιτυγχάνεται µε
κατάλληλες ερωτήσεις προβληµατισµού, που είναι σκόπιµο να σχεδιάζονται πριν από την
πραγµατοποίηση της διδασκαλίας. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 11).

Οι παιδαγωγοί της προοδευτικής εκπαίδευσης δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη
έκφρασης των παιδιών προφορικά, µέσα από την οµιλία και τον διάλογο. Ο John
Dewey στο έργο του το «Σχολείο και η κοινωνία» γράφει «Το ορµέµφυτο της οµιλίας
συνιστά την απλούστερη µορφή της κοινωνικής έκφρασης του παιδιού. Είναι για τούτο ένα
σπουδαίο, το σπουδαιότερο ίσως διδακτικό µέσο.» Η γλώσσα για τον Dewey είναι ένα
µέσο έκφρασης της σκέψης και γι’ αυτό πρέπει να προσφέρονται φυσικά κίνητρα στα
παιδιά για να µιλήσουν. Ο Munch, από διάλεξή του στη Λειψία, λέει ότι τα παιδιά
«έχουν δικαίωµα να είναι µέσα στο σχολείο µικρά φλύαρα ανθρωπάκια.». Στη µέθοδο
project του Kilpatrick τα παιδιά, αφού γίνει µια πρόταση, θα πρέπει να εκφράσουν τις
απόψεις τους σχετικά µε την πρόταση και να ανταλλάξουν ιδέες.
Σηµαντική είναι η αντίληψη του Freire για την παιδαγωγική διαδικασία ως
αλληλεπίδραση, εξόχως διαλογικού χαρακτήρα, µεταξύ υποκειµένων. Ο ίδιος στο
έργο του «Για µια απελευθερωτική αγωγή» γράφει «Χωρίς διάλογο δεν υπάρχει
επικοινωνία και χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει αληθινή παιδεία».
Ενεργή Συµµετοχή Μαθητών - Εκπαιδευτικών και ∆ηµοκρατία
Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στο ΑΠ προτείνεται η ενεργή συµµετοχή
τόσο των µαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών «…µε όλους τους συντελεστές του
(διδάσκοντες και διδασκοµένους) συµµέτοχους» (Αλαχιώτης, 2002α, σ.1). Ιδιαίτερη
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µνεία γίνεται και για τη δηµοκρατία:
Το δηµοκρατικό πολίτευµα επίσης µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε ορισµένες διαδικασίες, που επενεργούν ως ρυθµιστικοί παράγοντες, µε τη
συµβολή των οποίων συντίθενται διαφορετικές απόψεις, αποτρέπονται βίαιες συγκρούσεις
και, µέσω αυτών, τελικά προωθείται το κοινό συµφέρον (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 6).

Η ενεργή συµµετοχή και δράση των παιδιών ήταν βασική αρχή πολλών εκπροσώπων
της προοδευτικής εκπαίδευσης. Το project βασίζεται αποκλειστικά στη συµµετοχή
των παιδιών στην εκπαιδευτική πράξη. Ο Dewey, οµοίως, θέλει τους µαθητές να
συµµετέχουν ενεργά, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ανταλλάσουν εµπειρίες. Στο
έργο του «Το παιδαγωγικό µου πιστεύω» γράφει «Πιστεύω ότι κατά την εξέλιξη της
παιδικής φύσης η ενεργητική όψη προηγείται της παθητικής». Ο ενεργητικός ρόλος
των µαθητών γίνεται καλύτερα κατανοητός εάν αναλογιστούµε το κοινωνικό ιδεώδες
της ∆ηµοκρατίας που επικαλείται ο Dewey. Σκοπός της παιδείας, σύµφωνα µε τον
ίδιο, είναι η δηµιουργία δηµοκρατικών πολιτών, που θα συµµετέχουν στη
διαµόρφωση της κοινωνίας και στη συνεχή ανάπτυξή της, η δηµιουργία δυναµικών
και αυτόνοµων ατόµων που θα µπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες που
παρουσιάζει η ζωή και να εκµεταλλευτούν µε τέχνη και περίσκεψη όλες τις
αντιφάσεις της κοινωνίας.
Ο Freire, από την άλλη, δεν περιορίζεται στην απλή συµµετοχή των παιδιών στη
µάθηση, αλλά κάνει ένα βήµα παραπέρα προτείνοντας τη συλλογική συµµετοχή όλων
των υποκειµένων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκπαίδευση στη
διαδικασία του σχεδιασµού του αναλυτικού προγράµµατος. Ο Freire θέλει τους
δασκάλους και τους µαθητές ενεργητικούς και δραστήριους, να επενεργούν πάνω
στην πραγµατικότητα και να γίνονται δηµιουργοί της ιστορίας, µε την εκπαιδευτική
τους πράξη να συµµετέχουν στον αγώνα για µια πιο δίκαιη, ελεύθερη και
δηµοκρατική κοινωνία.
Κριτική Σκέψη
Το ΑΠ δίνει επίσης έµφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
«Έτσι ο µαθητής θα προσεγγίσει κριτικά τόσο την ‘κοινωνία της πληροφορίας’ όσο
και την ‘κοινωνία της γνώσης’» (ό.π., σ.4). Μία από τις ικανότητες που θεωρούνται
σηµαντικές από τους συντάκτες του ΑΠ είναι «ε) η ικανότητα κριτικής επεξεργασίας
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πληροφοριών, αξιών, παραδοχών (ό.π., σ.7)». «Ο τρίτος άξονας (των στόχων) αφορά
την ανάπτυξη ευαισθησίας, προβληµατισµού και ικανότητας κριτικής αντιµετώπισης
των επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) των εφαρµογών της επιστήµης και της
τέχνης στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.» (ό.π., σ.9).
Κριτήριο για την επιλογή της διδασκόµενης ύλης που περιέχεται στα ΑΠΣ είναι «η
έµφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών, συλλογικής προσπάθειας,
και απόκτησης γενικής παιδείας.» (ό.π., σ.9).
Ο Kilpatrick υποστηρίζει ότι «ο δάσκαλος θα πρέπει να αρχίζει την αγωγή των
παιδιών για την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας [..]». Γνωρίσµατα της
µεθόδου project είναι η κριτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρωτοβουλία και
η κριτική του όλου χειρισµού του θέµατος καθώς και των αποτελεσµάτων που
παράγονται στο τέλος. Σύµφωνα µε τον Dewey αυτό που µπορεί να πετύχει η
εκπαίδευση και στο οποίο θα έπρεπε να περιοριστεί είναι η κριτική εξάσκηση
κοινωνικών ικανοτήτων και η εξοικείωση µε το κοινωνικό πρόβληµα. Όπως γράφει ο
ίδιος, θα πρέπει να «επιτρέψουµε πρώτα στο παιδί να εκφράσει την παρόρµηση του και στη
συνέχεια, να το βοηθήσουµε µε την κριτική, µε ερωτήσεις και µε προτάσεις να
συνειδητοποιήσει τι έκανε και τι µένει να κάνει». Ο ίδιος πιστεύοντας στην εξελικτική
ανασυγκρότηση της κοινωνίας, ισχυρίζεται ότι:
Η µονοπώληση των αναγκών και η αναρχία του σηµερινού ανταγωνισµού στην «οικονοµία
του µεγάλου κέρδους» µπορούν να εκλείψουν µόνο µε δηµιουργική κριτική και
ανασυγκρότηση, µε χτίσιµο επάνω στις γερές βάσεις της εργασίας των αιώνων και µε
συνεργασία επάνω σε ειρηνικά, οικονοµικά και πολιτικά σχέδια.

Έτσι φαίνεται ότι και για τον Dewey είναι σηµαντική η καλλιέργεια κριτικής σκέψης
προκειµένου οι µαθητές να προσαρµοστούν και στη συνέχεια να προβούν σε
προσπάθειες για την αλλαγή της κοινωνίας γι’ αυτό και η παιδαγωγική του ενέργεια
προχωρεί προς διπλή κατεύθυνση: προς την «κριτική», µε την οποία αντικρίζει την
παρούσα πραγµατικότητα στις ασυµφωνίες, διχογνωµίες και ελαττώµατα που
παρουσιάζει, και προς τη «δηµιουργική θεώρηση», µε την οποία ζητεί ν’ ανεύρει τις
νέες δυνάµεις πού δουλεύουν στα σπλάχνα της κοινωνίας και τα νέα χνάρια πού
διαφαίνονται και πού θα µπορούσαν µια µέρα ν' αναµορφώσουν την κοινωνία. Η
αντίληψη του Dewey περί κοινωνικής αλλαγής περιορίζεται στο χαρακτήρα της
µεταρρύθµισης – βελτίωσης της υπάρχουσας κοινωνίας και όχι της επαναστατικής
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ανατροπής της, όπως προτείνει ο Freire.
Κεντρική θέση στο έργο του κορυφαίου παιδαγωγού Paolo Freire κατέχει η
παιδαγωγική διάσταση της σχέσης µεταξύ κριτικής σκέψης και κοινωνικής
χειραφέτησης. Ο Freire καταφάσκει στην παιδεία που καλλιεργεί την κριτική
συνειδητοποίηση του καταπιεζόµενου και, ως εκ τούτου, υπηρετεί την υπόθεση της
απελευθέρωσής του. Ως κριτική συνειδητοποίηση ο ίδιος εννοεί την ανακάλυψη των
τρόπων, των µηχανισµών, αλλαγής του κόσµου:
Τη στιγµή που κάποιος αποκαλύπτει την κοινωνική πραγµατικότητα µέσα στη διαδικασία της
κριτικής συνειδητοποίησης, πρέπει να αντιλαµβάνεται τον πραγµατικό κόσµο όχι ως κάτι που
απλώς υπάρχει, αλλά ως και κάτι που πρόκειται να υπάρξει, κάτι που γίνεται. …η κριτική
συνειδητοποίηση

δεν

µπορεί

να

σταµατήσει

στο

στάδιο

της

αποκάλυψης

της

πραγµατικότητας. Γίνεται αυθεντική, όταν βιώνουµε την αποκάλυψη του πραγµατικού
κόσµου ως δυναµική και διαλεκτική ενότητα µε τον έµπρακτο µετασχηµατισµό της
πραγµατικότητας. (Freire, 1985)

Όπως γράφει και ο Περικλής Παυλίδης «Με άλλα λόγια, η αυθεντική παιδεία είναι
οργανικά ενταγµένη στην προσπάθεια αλλαγής του κόσµου, στη διαδικασία
δηµιουργίας της ιστορίας» (Παυλίδης, 2003: 102). «Η παιδεία που αποβλέπει στην
απελευθέρωση προσπαθεί να γράψει την ιστορία-όχι απλώς να την αποδεχθεί ή να
την διαβάσει.» (Freire, 1985: 99)
Συλλογικότητα και Συνεργασία
Απαραίτητη θεωρείται από τους συντάκτες η καλή συνεργασία των µαθητών και η
καλλιέργεια της συλλογικότητας. «Θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν: στ. Η
ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας και συλλογικότητας.» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 2), «Η
γενική παιδεία πρέπει επίσης: iv) να καθιστά τους µαθητές ικανούς να συνεργάζονται
µε άλλα άτοµα για την επίτευξη κοινών στόχων αλλά και να ενεργούν υπεύθυνα.»
(ό.π., σ.3), «Απαραίτητη είναι επίσης η ανάπτυξη της ικανότητας κάθε ατόµου να
συνεργάζεται σε οµάδες και να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την
επίτευξη συλλογικών στόχων.» (ό.π., σ.4). ∆εξιότητες και ικανότητες που πρέπει να
προωθηθούν είναι «δ) η δεξιότητα συνεργασίας µε άλλα άτοµα σε οµαδικές
εργασίες» (ό.π., σ.7). Μία από τις προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι οι
vi) Οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας: Η δυναµική που αναπτύσσει η µαθητική µικροοµάδα µπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί είτε ως πλαίσιο συλλογικής επεξεργασίας των
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δεδοµένων είτε ως πλαίσιο στήριξης στην πορεία προς την ατοµική µάθηση. Οι
οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας
(projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεµατικού
χαρακτήρα. (ό.π., σ.11).

Τη συλλογικότητα των µαθητών και την οµαδική εργασία έχουν υποστηρίξει στο
έργο τους τόσο ο Dewey και ο Kilpatrick, εισηγητής της µεθόδου project, αλλά και ο
Paulo Freire που υποστηρίζει ότι οι µαθητές φτάνουν στην πραγµατική γνώση της
κοινωνικής πραγµατικότητας µέσα από τον συλλογικό στοχασµό και τη συλλογική
δράση. «Καθώς φτάνουν σε τούτη τη γνώση της πραγµατικότητας µε τη συλλογική
στόχαση και δράση, ανακαλύπτουν πώς είναι οι ίδιοι οι µόνιµοι αναδηµιουργοί της.»
(Freire, 2009: 73)
Πεδίο Αξιοποίησης των Προοδευτικών Στοιχείων
Ευέλικτη Ζώνη
Η εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ.) στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι µια αξιόλογη
καινοτοµία του Π.Ι. που θα λέγαµε ότι ενσωµατώνει, αν και αποσπασµατικά [4],
χαρακτηριστικά της προοδευτικής εκπαίδευσης που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
από τους εκπαιδευτικούς δηµιουργικά και να συµβάλλουν στη διαθεµατική
προσέγγιση ζητηµάτων, στην ανάδειξη και ενασχόληση µε τα πραγµατικά
ενδιαφέροντα των µαθητών, στην καλλιέργεια της κριτικής συνειδητοποίησης και την
παραγωγή κοινωνικών αποτελεσµάτων.
Σύµφωνα µε τους συντάκτες οι εργασίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της
Ε.Ζ.
στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθµιση του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου, προάγουν
τη συλλογική προσπάθεια και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δραστηριοποιούν τους
µαθητές και, παράλληλα, επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να ενεργεί πρωτοβουλιακά και µε
ευελιξία, για να εκσυγχρονίζει και να επικαιροποιεί το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της
διδασκαλίας του. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 8).

Αρχικά, η πρώτη παρατήρηση που θα µπορούσε να γίνει σχετικά µε την Ε.Ζ. είναι ο
περιορισµένος αριθµός ωρών που ορίζονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα, οι οποίες
µάλιστα µειώνονται καθώς προχωράµε σε µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού. Κάτι
τέτοιο βέβαια φανερώνει την αντίληψη του Π.Ι. πως οι αποσπασµατικές γνώσεις και
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απαραίτητες δεξιότητες κάθε επιστηµονικού κλάδου είναι µεγαλύτερης βαρύτητας,
ιδιαίτερα για τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας.
Όσον αφορά την επιλογή του θέµατος µε το οποίο θα ασχοληθεί η τάξη είναι
σηµαντικό ότι αποφασίζει ο δάσκαλος από κοινού µε τους µαθητές βασιζόµενοι στα
ενδιαφέροντα των παιδιών και στα καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην
καθηµερινότητά τους. Παρόλα αυτά το Π.Ι. χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σχετική
έρευνα προτείνει ένα πολυθεµατικό βιβλίο και προκαθορισµένες δραστηριότητες για
την Ε.Ζ. µε θέµατα όπως η Ολυµπιακή Παιδεία και η Κυκλοφοριακή Αγωγή. Επίσης
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Π.Ι. οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εφαρµόσουν
υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράµµατα π.χ. Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά κ.α. Ας
επισηµάνουµε βέβαια ότι σε καµία από τις παραπάνω θεµατικές δε θίγονται
σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές/τριες και οι
οικογένειές τους, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή της οικονοµικής κρίσης.
Αν και οι συντάκτες θέλουν έναν εκπαιδευτικό αυτόνοµο που να ενεργεί
πρωτοβουλιακά, κάτι τέτοιο υποβαθµίζεται όταν του ζητείται να εκπληρώσει έναν
γραφειοκρατικό ρόλο, το να προγραµµατίσει τις δράσεις της Ε.Ζ. και να τις δώσει
προς έγκριση στον σύµβουλο προκειµένου να τις εγκρίνει.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα προοδευτικά στοιχεία της Ε.Ζ. είναι
αποσπασµατικά, και µάλιστα σε ένα στενό πλαίσιο εσωτερικής µεταρρύθµισης, µε
στόχο την νοµιµοποίηση της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την προώθηση –
κυρίως – της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας. Βέβαια αυτός δεν είναι λόγος για την
απόρριψη των προοδευτικών στοιχείων της Ε.Ζ., ούτε την υποβίβασή της σε ώρα
χαλάρωσης ή ύλης που δεν πρόλαβαν οι εκπαιδευτικοί να παραδώσουν.
Αντιθέτως οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να κάνουν µια µικρή έρευνα για να
διαπιστώσουν ενδιαφέροντα των µαθητών καθώς και προβλήµατα που απασχολούν
τα παιδιά στην καθηµερινή τους ζωή, και να επιλέξουν µαζί µε τους µαθητές τους την
ενασχόλησή τους µε κάποια από αυτά. Είναι επίσης σηµαντικό τις δραστηριότητες να
τις οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικοί και µαθητές. Η εργασία µπορεί να
εκτελείται από µεικτές οµάδες σε ένα πλαίσιο ευχάριστης διάθεσης και συνεργασίας.
Η µελέτη τους θα πρέπει να είναι πραγµατικά διαθεµατική. ∆ηλαδή να εξετάσουν το
θέµα από όλες τις πλευρές προκειµένου να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη
αντίληψη, να έχουν µια διεπιστηµονική προσέγγιση µε στόχο τη γνώση και την
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ανάπτυξη δεξιοτήτων κάθε επιστηµονικού κλάδου. Η βαθύτερη κατανόηση είναι
προϋπόθεση για να οδηγηθούν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε µια κριτική
συνειδητοποίηση και αµφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας και της υπάρχουσας
κοινωνικής δοµής αλλά και στον ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης και
της κοινωνίας.
Το Ολοήµερο
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση για τα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία (Αριθ. Φ.
50/226/143572/Γ1), δύο είναι οι βασικοί στόχοι του ολοήµερου σχολείου «α) η
εµπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι µαθητές στο πρωινό
πρόγραµµα και β) ο εµπλουτισµός του πρωινού προγράµµατος µε επιπλέον διδακτικά
αντικείµενα.» (ΥΠΕΠΘ, 2002)
Ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να περιορίζει το ρόλο του στην ικανοποίηση του
πρώτου στόχου, αλλά να αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει το ολοήµερο σχολείο,
όπως αναφέρονται και στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας µε θέµα τη
«Λειτουργία των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»
(Αρ.Πρωτ.Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014/ΥΠΑΙΘ), για άµβλυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων, παροχή υποστηρικτικής βοήθειας, ιδιαίτερα στους µη προνοµιούχους
µαθητές, την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των γονέων και των τοπικών
κοινωνιών µε στόχο το “άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία”, ενίσχυση της
πολιτιστικής παιδεία των µαθητών, την ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής
επικοινωνίας, την ανάπτυξη της φαντασιακής-συµβολικής ικανότητας των µαθητών.
Το υπουργείο υποστηρίζει ότι ο θεσµός του Ολοήµερου, εκσυγχρονίζει το δηµόσιο
σχολείο, το κάνει να ανταποκρίνεται και να προσαρµόζεται στις σηµερινές κι
αυριανές κοινωνικο-πολιτιστικές και οικονοµικές ανάγκες της χώρας. Ο ριζοσπάστης
εκπαιδευτικός οφείλει να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα αµφισβητώντας την
κυρίαρχη ιδεολογία και αµβλύνοντας τη συµβολή της εκπαίδευσης στην
αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας. Έτσι, λοιπόν, είναι µείζονος σηµασίας, οι
εκπαιδευτικοί να εφαρµόζουν προοδευτικές αρχές και µεθόδους, να τις εντάσσουν
στο ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, δηλαδή σε
ένα σχέδιο που υπερβαίνει τη µεταρρύθµισή τους.
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Συµπέρασµα
Το σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραµµα στην ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
φαίνεται να είναι επηρεασµένο από τις πιο συντηρητικές θεωρίες για τα ΑΠ.
Βλέπουµε

να

κυριαρχεί

η

θεωρία

της

Κοινωνικής Αποτελεσµατικότητας/

Προσαρµογής και να συµπληρώνεται από την Ακαδηµαϊκή Θεωρία/ τον Ακαδηµαϊκό
Ορθολογισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνονται κάποιες αναφορές και σε έναν πιο
µαθητοκεντρικό ρόλο του ΑΠ, που θα έλεγε κανείς ότι παραπέµπουν στη Θεωρία της
Μελέτης του Παιδιού, τις Γνωστικές ∆ιαδικασίες και την Αυτοπραγµάτωση.
∆υστυχώς όµως, έρχονται σε σύγκρουση και αναιρούνται, τόσο από τις συντηρητικές
θεωρίες που κυριαρχούν όσο και από την υλοποίηση του ΑΠ µέσα από τα διδακτικά
πακέτα και το ωρολόγιο πρόγραµµα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όµως οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να αξιοποιήσουµε
τα στοιχεία του ΑΠ που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο προοδευτικά,
δηλαδή αυτά που σχετίζονται µε την µεταρρυθµιστική οπτική του John Dewey, τη
µέθοδο project του Kilpatrick, την οπτική της Κοινωνικής Ανασυγκρότησης και την
Κριτική Παιδαγωγική. Τέτοια στοιχεία είναι το ενδιαφέρον για τις κλίσεις των
µαθητών/τριών, το να λαµβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες
των παιδιών, όπως επίσης και να πραγµατοποιείται η σύνδεση των όσων διδάσκονται
στο σχολείο µε την καθηµερινή ζωή. Η εκπαίδευση, όπως αναφέρεται και από τους
συντάκτες, πρέπει να έχει ως σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των προσωπικοτήτων
και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψεις. Ένα άλλο στοιχείο, είναι η συµβολή της
εκπαίδευσης στη διαµόρφωση ηθικών στάσεων και συµπεριφορών και δηµοκρατικών
αξιών µέσα από τη δηµιουργική έκφραση και την ενεργή συµµετοχή των
µαθητών/τριών και των δασκάλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το πιο
σηµαντικό στοιχείο που µπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι η
συµµετοχή µαζί µε τους µαθητές σε πρακτικές διαλόγου και συλλογικής δράσης µε
στόχο το ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.
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Εκπαίδευση

Ενηλίκων:

Για

µια

παιδαγωγική

ενάντια

στην

παιδαγωγική της κρίσης

Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης Έβρου

Περίληψη
Η παιδαγωγική της κρίσης µας ασκεί καθηµερινά στον αυταρχισµό, τον φόβο, την
συρρίκνωση της χώρας και των ζωών µας. Υπάρχει αναγκαιότητα να αναπτύξουµε
µορφές δηµοκρατικής εκπαιδευτικής παρέµβασης που θα συναιρούν το ατοµικό µε το
συλλογικό, την αίθουσα διδασκαλίας µε την κοινωνία και τον κόσµο. Να υιοθετήσουµε
τρόπους δράσης που όχι µόνο αντιστέκονται στην νεοφιλελεύθερη λαίλαπα αλλά
διαµορφώνουν την πραγµατικότητα µε εναλλακτικές παραγωγικές και πολιτισµικές
µορφές και σχέσεις. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται (και) πρωτοβουλίες σαν τις
εκπαιδευτικές διεργασίες των ενηλίκων στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου
Αλεξανδρούπολης που λαµβάνουν χώρα την τελευταία τριετία, την εκπαίδευση των
εκπαιδευτών, την δηµιουργία συλλόγου εκπαιδευτών, τον προσανατολισµό σε
εκπαιδευτικούς συνεταιρισµούς, την δηµιουργία της οργάνωσης δάσκαλοι χωρίς
σύνορα.

Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική της κρίσης, ριζοσπάστες παιδαγωγοί, δηµοκρατικές
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, σύλλογος εκπαιδευτών, εκπαιδευτικοί συνεταιρισµοί,
δάσκαλοι χωρίς σύνορα.

Εισαγωγή
Τ΄ αστέρι του βοριά
Θα φέρει ξαστεριά
µα πριν φανεί µέσα στο πέλαγο πανί
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θα γίνω κύµα και φωτιά
να σ’ αγκαλιάσω ξενιτειά
Κι εσύ χαµένη µου Πατρίδα µακρινή \
θα γίνεις χάδι και πληγή
σαν ξηµερώσει σ’ άλλη γη
Τώρα πετώ για της ζωής το πανηγύρι,
Τώρα πετώ για της χαράς µου τη γιορτή
Φεγγάρια µου παλιά
καινούρια µου πουλιά
διώχτε τον ήλιο και τη µέρα απ’ το βουνό
για να µε δείτε να περνώ
σαν αστραπή στον ουρανό.
(http://www.youtube.com/watch?v=Qd5Fk-4FCmM)
«Τ’ αστέρι του βοριά» γράφτηκε απ’ τον ποιητή Νίκο Γκάτσο και µελοποιήθηκε από
τον Μάνο Χατζιδάκι το 1963, για τις ανάγκες της αυτοβιογραφικής ταινίας του Ελία
Καζάν «Αµέρικα – Αµέρικα», που αναφέρεται στην µετανάστευση των ελλήνων στα
1900 περίπου.
Το τραγούδι όµως, επί της ουσίας, µάλλον διατρέχει τα τελευταία εκατό χρόνια της
δικής µας (εθνικής) µοναξιάς, και φτάνει µέχρι τις µέρες µας. Μετανάστες ή σε µια
άλλου είδους ανάγνωση πρόσφυγες µονίµως οι έλληνες, ναυαγοί σε µια χώρα που δεν
κατάφερε ποτέ της να ολοκληρωθεί, ίσως και λόγω «της συνωµοσίας της ιστορίας µε
την γεωγραφία» όπως λέει ο Μπρωντέλ, όχι φυσικά για την Ελλάδα µόνο, αλλά για
την Μεσογειακή πραγµατικότητα.
Το πράγµα µας έχει µπολιάσει σε τέτοιο βαθµό ώστε να µπορεί να πει κανείς ότι είναι
δευτέρα φύσις µας. ∆εν είναι τυχαίο ότι δεν ξεκινάει γλέντι στην Ήπειρο, δίχως να
τραγουδήσουν µοιρολόι για τους ξενιτεµένους. Ίσως και να µην υπάρχει έλληνας που
να µην συνδέεται, ως συγγενής ή φίλος, µε κάποιον στα ξένα. Η µετανάστευση
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εξάλλου, διαµόρφωσε και το σηµερινό προφίλ, την οικιστική ταυτότητα της χώρας.
Έτσι, που θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η σύγχρονη ελληνική πόλη δεν
συγκροτείται ιστορικά όπως η Ευρωπαϊκή, µέσω της ανάπτυξης της µανιφακτούρας
και της βιοµηχανίας, αλλά από πρόσφυγες/µετανάστες.
Η εικόνα, στις κύριες συνιστώσες της, συντίθεται από: το ενάµιση εκατοµµύριο
πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν στα 1922 απ’ την Ιωνική γη. Τους έλληνες
πρόσφυγες/µετανάστες της ελληνικής περιφέρειας, µετά το 1950, πολλοί εκ των
οποίων

έτρεξαν

στις

πόλεις

για

να

σωθούν,

κατατρεγµένοι

από

το

µετεµφυλιοπολεµικό κλίµα ή την φτώχεια της ελληνικής περιφέρειας. Τα κύµατα
ξενιτειάς µετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο, όταν ξαναπήραµε τα τραίνα του ξεριζωµού,
παρότι νικητές, για να υπηρετήσουµε ως εργάτες τους νικηµένους. Το ξενίτεµα δεν
σταµάτησε ίσως ποτέ, περιορίστηκε όµως είναι αλήθεια, δυόµιση µε τρεις δεκαετίες
πριν από την «κρίση», γιατί από το 2010 ξαναφούντωσε πάλι, παίρνοντας τον
χαρακτήρα διωγµού για χιλιάδες νέους έλληνες πτυχιούχους, αλλά και τιµωρίας για
την ίδια την χώρα. Αν κανείς θέλει να ψηλαφήσει το µέγεθος της τρέχουσας
καταστροφής ίσως πρέπει να δει στο youtube ένα βίντεο που έφτιαξαν µαθητές
Λυκείου κι έχει τον τίτλο, «Μαµά µην κλαις θα τα λέµε στο skype» (Don’t cry mom,
we’ll talk on skype).
Η παιδαγωγική της σχέσης
Κάθε σχέση είναι παιδαγωγική. Έχει τις παιδαγωγικές διαστάσεις της, αν δεν είναι
κιόλας εξ ολοκλήρου διαπαιδαγωγητική. ∆ιαµορφώνει τους όρους και τα όρια εντός
των οποίων τα πρόσωπα σκέφτονται, αισθάνονται και λειτουργούν, ακόµη κι όταν
προτίθενται ή δρουν για να την υπερβούν ή να την ανατρέψουν.
Οι σχέσεις όµως, (δια) προσωπικές ή συλλογικές, όπως και η πράξη εξάλλου, έχουν
ιστορικότητα, δηλαδή ιστορικό και πολιτισµικό υπόβαθρο. Εκκινούν απ’ αυτό και
εντάσσονται στο πλαίσιό του ακόµη κι όταν το αµφισβητούν ή στρέφονται/κινούνται
εναντίον του για να το αλλάξουν.
Αυτή η ιστορική και πολιτισµική πραγµατικότητα, δηλαδή ο τρόπος/οι που
παράγουµε ή καταναλώνουµε, ψυχαγωγούµαστε ή αποµονωνόµαστε, είναι το
κατεξοχήν πλαίσιο/εργαλείο που επηρεάζει, διαµορφώνει, εντάσσει και εν τέλει
(εκ)παιδεύει τις σκέψεις και τις δράσεις µας. Μας καθορίζει σε τέτοιο βαθµό ώστε
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ολόκληρο το είναι µας, η οντότητά µας, γίνεται παιδαγωγικό µέσον, µέχρι του
σηµείου που εµείς οι ίδιοι, ο κοινωνικός µας εαυτός/χαρακτήρας, να παιδεύει τον
άλλον, αυτόν που αποτελείται από τις ιδιαίτερες, προσωπικές κλίσεις και τα ταλέντα
µας, έτσι που, µε κάποιον τρόπο, να συµβάλλουµε κι εµείς, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό,
στην αναπαραγωγή της.
Αυτή η φαινοµενικά απλή και ίσως και αδόκιµη ως προς την περιγραφή, σύνθετη
όµως και περίπλοκη ως προς την συγκρότηση και λειτουργία της κοινωνική
διεργασία, αποτελεί µάλλον την αφετηρία και το υπόβαθρο γι’ αυτό που ο Γκράµσι
(1973) αποκαλεί ηγεµονία, ο Φρέιρε (1977α) εµφώλευση του δυνάστη µέσα στο
υποκείµενο και ο Μαρκούζε (1971) «εναγώγηση», η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη
πολιτικής και ιδεολογικής υπεροχής σε κάθε κοινωνικό θεσµό, σχέση ή λειτουργία
µέσω των οποίων οι κρατούντες παράγουν και αναπαράγουν την εξουσία και τις
θέσεις ισχύος τους. Σχέσεις, που δεν είναι στατικές ή µη εξελίξιµες, αλλά δυναµικές
και πολλαπλώς καθοριζόµενες - συµπεριλαµβάνουσες και πράξεις αµφισβήτησης ή
αντίστασης, όπως και σχέδια ή δράσεις ανατροπής τους, και από τις οποίες δεν
εξαιρείται, φυσικά, ο κατ’ εξοχήν θεσµός της παιδαγωγικής η εκπαίδευση.
Αυτή η λειτουργία είναι παρούσα, διαµορφώνει τους όρους και τους κανόνες του
παιχνιδιού και την περίοδο που διανύουµε, που λεξικογραφικά θα περάσει στην
ιστορία ως εποχή κρίσης. Η κρίση φυσικά δεν είναι αποτέλεσµα παρθενογένεσης.
Κάθε κρίση, η περιγραφή, αποτύπωση, κατανόηση και ερµηνεία της πρέπει µάλλον
να αναχθεί στις ιστορικές της διαστάσεις. Στις συνθήκες που την εξέθρεψαν και την
δηµιούργησαν και από τις οποίες αντλεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την
φυσιογνωµία και την ταυτότητά της. Κι αυτοί πρέπει να είναι, επίσης, οι δικοί µας
λογαριασµοί µε την ιστορία, που δεν είναι όµως του παρόντος, αφού έχουµε πόλεµο,
ή αλλιώς, υφιστάµεθα γενοκτονία.
Ισχύουν φυσικά, λαµβάνουν χώρα και εδώ, εκτεταµένα και εντατικά, αυτά που
περιγράφουν οι κριτικοί παιδαγωγοί ανά τον κόσµο (Apple, 2010. Apple & Lois Weis,
2010. Aronowitz, 2010. Aronowitz & Giroux, 2010a. Aronowitz & Giroux, 2010b.
Giroux, 2010. Macedo, 2010. McLaren, 2010). Απορρύθµιση, αποϊδεολογικοποίηση
της πολιτικής και της κοινωνιολογίας, διάλυση του κοινωνικού κράτους,
ιδιωτικοποιήσεις,

κατακερµατισµός

των

κοινωνικών

υποκειµένων,

αποπροσωποποίηση των ανθρώπων. Με όχηµα την «ηγεµονία» του λόγου και των
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έργων µιας πολύ καλά επεξεργασµένης νεοφιλελεύθερης στρατηγικής, διαλύεται
καθηµερινά, όλο και περισσότερο, ο κοινωνικός ιστός και σώµα, που, υπό το κράτος
ενός βιώµατος «σοκ και δέους», έχει µουδιάσει, φοβάται, παραλύει, είναι ανίκανο,
τουλάχιστον συγκυριακά, ν’ αντιδράσει συλλογικά, συστηµατικά και εκτεταµένα.
Όµως η αγριότητα της επίθεσης που δέχεται η χώρα στα τέσσερα χρόνια των
µνηµονίων είναι πρωτοφανής. ∆εν είναι µόνο η φτώχεια, η πίκρα, η ανεργία, ο πόνος,
η µιζέρια,

η

κατάθλιψη,

οι

αυτοκτονίες,

οι

θάνατοι,

οι

αρρώστιες,

η

υπογεννητικότητα, η επανεµφάνιση της ελονοσίας, η διάλυση των κοινωνικών
θεσµών και δικτύων, η µαζική εξορία των νέων, η διάλυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου. Το νεοφιλελεύθερο εργαστήρι που έχει αναλάβει τα ηνία της εξουσίας της
χώρας υπονοµεύει την ίδια την ύπαρξή της, απειλεί την υπόστασή της (∆ελαστίκ,
2013. Κασιµάτης, 2013. Κατρούγκαλος, 2013. Κωνσταντακόπουλος, 2013. Ξυδάκης,
2013. Olympia, 2014. Σιδέρης, 2013).
Κι όλα αυτά,

συγκεκαλυµµένα υπό την λειτουργία µιας αριστοτεχνικά

κατασκευασµένης γλώσσας, που διαστρέφει την πραγµατικότητα, απειλεί τον τρόπο
σκέψης µας, µας κάνει να εσωτερικεύουµε ως προσωπική και συλλογική ευθύνη την
ίδια

µας

την

προσανατολισµού

πτώση:
και

Σωτηρία,

µοντέλου,

Αναδιάρθρωση,

Αξιοποίηση,

Αλλαγή

Ανάπτυξη,

οικονοµικού

Εκδηµοκρατισµός,

Ευκαιρία, Ανασυγκρότηση, Νέα Ελλάδα (Κάτσικας, 2014. Ξυδάκης, 2013. Πολίτης &
Εξάρχου, 2013. Πουλακιδάκος, 2013. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011. Σουλτάνης,
2013).
Η παιδαγωγική της κρίσης
Η κρίση που διέρχεται η ελληνική κοινωνία έχει πολλές διαστάσεις, µία εκ των
οποίων είναι παιδαγωγική, στον βαθµό που οι πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές,
επιπτώσεις, ο τρόπος που λαµβάνονται οι αποφάσεις, που ασκείται η διοίκηση, που
αντιµετωπίζονται και λειτουργούν οι άνθρωποι έχει πρωτίστως παιδαγωγικό
χαρακτήρα. Οι άνθρωποι παιδαγωγούνται, ασκούνται καθηµερινά στον αυταρχισµό,
τον ρόλο του υπηκόου, την εξατοµίκευση, τον φόβο, την φτώχεια, την παραµόρφωση
της σκέψης τους, την συρρίκνωση της χώρας και των ζωών τους, την «κουλτούρα της
σιωπής».
Οι ριζοσπάστες παιδαγωγοί, αντιµέτωποι όχι µόνο µε την κρατική παιδαγωγική (αφού
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και αυτή είναι εκδήλωση στην εκπαίδευση της γενικότερης παιδαγωγικής της κρίσης)
αλλά µε την ίδια την πραγµατικότητα και την παιδαγωγική της, θα πρέπει να
αναζητήσουν νέες µορφές οργάνωσης και νέους τρόπους έκφρασης ως µέσα για µια
παιδαγωγική που θα βοηθά τους ανθρώπους, και τους ίδιους τους παιδαγωγούς, να
ασκούνται στην ελευθερία (Γρόλλιος, 2012).
Η στρατηγική αυτή, των ριζοσπαστών παιδαγωγών, δεν µπορεί να είναι επαρκής ή
αποτελεσµατική αν εξαντληθεί στις τάξεις, ή τους εκπαιδευτικούς φορείς. Είναι
φυσικά αναγκαία και πολύ µεγάλης σηµασίας η καθηµερινή σύνδεση των
αντικειµένων διδασκαλίας µε την πραγµατικότητα και τις διαστάσεις της κρίσης, την
δηµοκρατία στην διδακτική πρακτική, τον διάλογο, την αλληλεγγύη, την ανάδυση
µιας εκπαιδευτικής πράξης που στηρίζεται στην έρευνα και τον πειραµατισµό,
πράγµατα έτσι κι αλλιώς δύσκολα και για την πριν από την κρίση περίοδο.

Η

στρατηγική αυτή όµως για να ολοκληρωθεί είναι επιτακτικά αναγκαίο να
ολοκληρωθεί µέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων που αναγορεύουν τους
εκπαιδευτικούς σε υποκείµενα που προσπαθούν να υπερασπιστούν και να
διαµορφώσουν τις ζωές τους και κατά προέκταση και την κοινωνία, πράγµατα που µε
την σειρά τους και µε τον τρόπο τους θα διευκολύνουν και θα υποστηρίξουν και τις
καθηµερινές

ριζοσπαστικές

δηµοκρατικές

διδακτικές

πρακτικές

στις

τάξεις

(Γρόλλιος, 2012).
Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι επιτακτικό να µην αναλωθούν/περιοριστούν σε λόγια ή
έργα που εξαντλούνται σε αρνήσεις (συγκεκριµένων πολιτικών) ή σε απλή
υπεράσπιση των κατακτήσεων (προφανώς και πρέπει να υπερασπιστούµε τον
δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης ή το δικαίωµα στην υγεία και την περίθαλψη).
Θα πρέπει να αναζητούν και να διαµορφώνουν στην πράξη το πλαίσιο για την
ανάδυση νέων οραµάτων, ελπίδων, σχέσεων, πρακτικών, που θα διαµορφώνουν και
µιαν νέα αντίληψη για τον χώρο, τον χρόνο, τις ανθρώπινες σχέσεις (Φρέιρε, 1977β).
Η κρατική παιδαγωγική στην εκπαίδευση των ενηλίκων
Ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι κατακερµατισµένος µε ευκαιριακού και
αποσπασµατικού τύπου και χαρακτήρα σχέσεις, ενώ οι πρωτοβουλίες ή οι µορφές
οργάνωσης των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο µπορούν να
χαρακτηριστούν από περιορισµένες έως ανύπαρκτες. Γι αυτό εξάλλου ο χώρος
κυριαρχείται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις επίσηµες/κρατικές πολιτικές, που ο
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λόγος/πρακτική τους έχει, εκτός των άλλων, και έναν χαρακτήρα πολιτισµικής
ηγεµονίας και υπεροχής που συχνά ενσωµατώνει αφοπλίζοντας εναλλακτικούς
τρόπους παιδαγωγικής θεώρησης και δράσης.
Η υφιστάµενη κατάσταση στον χώρο, πολύ πριν από την κρίση, δηµιουργεί συνεχώς
συνθήκες αναµονής, µεταβατικού, ανεπάρκειας, προσαρµογής και παραµόρφωσης ως
προς την ένταξη των σχεδιασµών ή των επιλογών, στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Η
έλλειψη ενός σχεδίου (για την εκπαίδευση ενηλίκων) που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της χώρας (Λευθεριώτου, 2006) επιτείνει τα προβλήµατα και περιορίζει τις
επιλογές. Πολύ συχνά, αν όχι πάντα, οι επιλογές που γίνονται σχεδιάζονται µε βάση
το αν θα χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στην βάση των
αναγκών των πολιτών, της κοινωνίας. Πράγµατα που κάνουν ακόµη πιο επιτακτικές
τις ανάγκες της χώρας για την ανάπτυξη εναλλακτικών δηµοκρατικών στρατηγικών.
Όπως επισηµαίνει για παράδειγµα ο Βεργίδης (2004, στο Λευθεριώτου, 2006):
η υπερβολική προσπάθεια προσαρµογής της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αγορά και η
εξάρτησή της από την κοινοτική χρηµατοδότηση σε συνδυασµό µε την
εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίησή της έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητά
της (π.χ. µείωση δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται στις προτεραιότητες του ΕΚΤ,
επικαλύψεις και προστριβές µεταξύ φορέων, αλλοτρίωση εκπαιδευτών).
Στην ίδια µάλλον άποψη συγκλίνει και ο Κουλαουζίδης (2009), που θεωρεί ότι την
δεκαετία του 1990 «η λαϊκή επιµόρφωση (ή αλλιώς η γενική εκπαίδευση ενηλίκων)
περνάει από το προσκήνιο στο παρασκήνιο», ως απόρροια του διεθνούς (ΟΟΣΑ) και
Ευρωπαϊκού τεχνικοοικονοµικού προσανατολισµού και της κατάρτισης ως βασικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη δράσεων στον χώρο των ενηλίκων (σ.18).
Κατά την γνώµη µου, η υφιστάµενη αυτή σχέση της εγχώριας πολιτικής και όχι
µόνον, περιόρισε ή µάλλον εξέτρεψε και τον ούτως ή άλλως φθίνοντα κοινωνικό
ριζοσπαστισµό που παρατηρείται την εποχή εκείνη στην χώρα, γεγονός που
συνέβαλλε µε την σειρά του στην ηγεµονία των κυρίαρχων πολιτικών επιλογών της
(νεοφιλελεύθερης) «νέας τάξης» (για την κυριαρχία του ιδιωτικού σε βάρος του
δηµοσίου, την συρρίκνωση του προνοιακού κράτους, την «ηθική της αγοράς»).
Αν επιχειρούσαµε να συνοψίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά της επίσηµης
(κρατικής) πολιτικής στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα λέγαµε ότι:
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Επιβάλλει λογικές κατάρτισης και όχι εκπαίδευσης, µε προτεραιότητες την κυριαρχία
του ιδιωτικού σε βάρος του δηµοσίου, την διασφάλιση της πολιτικής της ευλυγισίας
(flexibility) όπως διαµορφώνεται από τις Ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες για ισόβια
κατάρτιση (4 ή 5 φορές στην ζωή µας θα είµαστε άνεργοι, οπότε πρέπει να
επανακαταρτιζόµαστε),
Εµµένει στην πολιτική της ανάπτυξης προγραµµάτων (µε βάση τις Ευρωπαϊκές
χρηµατοδοτήσεις, λόγου χάρη του ΕΣΠΑ) και όχι θεσµών. Π.χ. λειτουργία Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων την δεκαετία του 2000, ως πρόγραµµα, ενώ το 2013
λειτουργούν Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης, πάλι ως πρόγραµµα (που θα σταµατήσουν
το 2015). Στρατηγική που µάλλον ενσαρκώνει την άποψη του «βλέποντας και
κάνοντας», ή αλλιώς του «τι χρηµατοδοτείται σήµερα, αυτό θα εφαρµόσω»…
Ταύτιση σε µεγάλο βαθµό του λόγου των εθνικών φορέων µε τον λόγο που αφορά
στα προγράµµατα κατάρτισης. Ο ίδιος λόγος εξάλλου, ως ενδοκοµµατική
εκπαίδευση, κυριαρχούσε και στο ΠΑΣΟΚ πριν από την κατάρρευσή του
(Κρουστάλλη, 2005). Κύρια στοιχεία αυτού του λόγου είναι: α) η επιµονή σε
θεωρητικούς όπως ο Mezirow (2007), που σύµφωνα µε τον Jarvis (2004)
ψυχολογικοποιεί και εξατοµικεύει την διεργασία, και, από την άλλη µεριά, ενώ
αναγνωρίζει στα λόγια την σηµαντικότητα στοχαστών όπως ο Freire, θεωρεί ότι
µπορούν να συνεισφέρουν στην τριτοκοσµική πραγµατικότητα και όχι στην ελληνική
ή την ευρωπαϊκή (βλ. Κόκκος, 2005α. Κόκκος, 2005β), β) η κριτική του
δασκαλοκεντρισµού και η ενθάρρυνση ενεργητικών πρακτικών και τεχνικών, τα
οποία όµως, καθώς εντάσσονται σε προγράµµατα που σχεδιάζονται ερήµην των
εκπαιδευοµένων, αφοπλίζουν επί της ουσίας τους εκπαιδευόµενους και αναπαράγουν
τον δασκαλοκεντρισµό και γ) την εµµονή ως προς την προτεραιότητα των
ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την δια βίου µάθηση σε ζητήµατα
«πιστοποίησης» των εκπαιδευτών, που, η µεν Thomson (2005), την χαρακτηρίζει έτσι
κι

αλλιώς

υπερβολική

ως

ενασχόληση

κατά

την

ώρα

που

παραβλέπονται/παραµελούνται πρωτεύοντα ζητήµατα αρχών και ουσίας

που

«συνδέονται µε την φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων», ο δε Jarvis (2004) την
συνδέει µε το γεγονός ότι σε πολλά προγράµµατα κυριαρχεί η έµφαση στις τεχνικές
και τις µεθόδους και όχι η εµβάθυνση στις ιδιαιτερότητες της µαθησιακής διεργασίας
των ενηλίκων, πράγµατα που, κατά την γνώµη µου, σχετίζονται µε τις λογικές της
αγοράς που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στον χώρο, τις ευρωπαϊκές
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προτεραιότητες, την ιδιωτικοποίηση του χώρου, την κυριαρχία της «κατάρτισης».
Έλλειψη χρηµατοδοτήσεων και διάθεσης ενθάρρυνσης ανάπτυξης εναλλακτικών
στρατηγικών και έρευνας. Σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν κατά την
γνώµη µου και οι χρονοβόρες διαδικασίες και διεργασίες που απαιτούνται µάλλον
πριν από την υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος: ανίχνευση αναγκών των
εκπαιδευοµένων,

διάλογος

εκπαιδευτικών

συντελεστών,

συµµετοχή

και

διαπραγµάτευση των εµπλεκοµένων κλπ. Πράγµατα που µε την λογική του
‘µάρκετινγκ’ και του ‘µάνατζµεντ’ της αγοράς που έχει εισβάλλει στον χώρο
θεωρούνται χάσιµο χρόνου και κατά προέκταση κέρδους.
Η εκπαίδευση εκπαιδευτών, που για την Λευθεριώτου (2010, σ285) «αποτελεί
διαρκές ζητούµενο», υλοποιείται κατά τρόπο που (σύµφωνα και µε όσα
περιγράφηκαν προηγουµένως), προσεγγίζει την φιλοσοφία της πιτσαρίας και του
ταχυφαγείου (fast food) και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην εξέλιξη της εκπαίδευσης
των ενηλίκων στην Ελλάδα, µε προεξάρχουσες την ταύτιση της εκπαίδευσης µε την
κατάρτιση, το αβαντάρισµα του ιδιωτικού σε βάρος του δηµοσίου, την εξοικείωση µε
µια

πρακτική

αντιαναπτυξιακού

εκσυγχρονισµού,

την

καλλιέργεια

του

καταναλωτισµού σε βάρος της δηµιουργικότητας, την αποϊδεολογικοποίηση του
«χώρου» και, εν τέλει, την προετοιµασία/προσαρµογή της κοινωνίας σε
λογικές/πρακτικές που διευκολύνουν την «επέλαση των βαρβάρων».
Συνέπειες των παραπάνω: Ενώ ο χώρος διαθέτει πρόσωπα που θα µπορούσαν εν
δυνάµει να αποτελέσουν υποκείµενα για πολιτικές πρωτοβουλίες και εναλλακτικά
παιδαγωγικά κινήµατα, ο ασφυκτικός κρατικοïδιωτικός εναγκαλισµός και η ηγεµονία
µάλλον µιας εξατοµικευτικής ιδεολογίας και ενός λόγου και µιας πράξης που µάλλον
αποϊδεολογικοποιεί/αποπολιτικοποιεί την εκπαίδευση οδηγούν στην εξάντληση των
διεκδικήσεων σε ζητήµατα επαγγελµατισµού ή κατάρτισης και την εκπαιδευτική
πράξη σε ζητήµατα που εύκολα ενσωµατώνονται στο κυρίαρχο πολιτικά ηγεµονικό
συνασπισµό εξουσίας.

Πράγµατα που ευνοούν την προλεταριοποίηση των

εκπαιδευτών και τον παροπλισµό τους (αφού αντιµετωπίζονται µονίµως ως
εφεδρεία), ιδιαίτερα όταν, όπως αυτήν την περίοδο, η τακτική του ‘διαίρει και
βασίλευε’

που

κυριαρχεί

σε

ένα

τοπίο

που

µαστίζεται

από

ανεργία/υποαπασχόληση/ετεροαπασχόληση και άρα δυσκολία επιβίωσης, υποθάλπει
ολοένα και περισσότερο ανταγωνισµούς µεταξύ των εκπαιδευτών (οριζόντια βία)
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που µέσα σ’ αυτό το αλισβερίσι χάνουν πάνω απ’ όλα την ευκαιρία κοινωνώντας να
ολοκληρωθούν ως υποκείµενα.
Έτσι, στον χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης
µορφών αντίστασης και δράσης, ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών θεώρησης και
πρακτικών, διαµόρφωσης (µε νέους όρους) της πραγµατικότητας.
Ριζοσπαστικοποίηση της παιδαγωγικής: µια αναγκαιότητα
Η πραγµατικότητα, η ζωή, οι σχέσεις των ανθρώπων µε τον κόσµο και µεταξύ τους,
δεν περιλαµβάνουν και δεν αποτελούνται µόνο από ένα πράγµα, κι ούτε
περιορίζονται µόνο σε έναν τοµέα. Είναι οι σχέσεις µε την φύση, µε την κοινωνική
πραγµατικότητα, µε ό,τι αφορά στην ζωή και στην καθηµερινότητά µας: το πού
ζούµε, τι παράγουµε, τι σχέσεις έχουµε, πώς µετακινούµαστε, τι και πώς
καταναλώνουµε, πώς διασκεδάζουµε, τι στόχους και τι αποτελέσµατα έχουµε σε ό,τι
κι αν κάνουµε. Και δεν είναι µόνο αυτό. Κάθε ένας από αυτούς τους τοµείς, από αυτά
τα πράγµατα, επηρεάζει και τους υπόλοιπους και επηρεάζεται απ’ αυτούς.
Γι αυτό και η εκπαίδευση, κάθε εκπαιδευτική απόπειρα θα πρέπει να λαµβάνει υπ’
όψιν της το γενικότερο πλαίσιο, το πού εντάσσεται, τόσο πριν όσο και κατά την
διάρκεια της δράσης, αλλά και το τι θα προκύψει µετά απ’ αυτήν. Όπως και το ότι
καµιά εκπαιδευτική δράση ή πρωτοβουλία δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική αν
δεν προτίθεται, ως σχέδιο και ως δράση, να µεταβάλλει και τις γενεσιουργές αιτίες
που προκαλούν τις ανάγκες για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις κι αν δεν
µεταβάλλει τις σχέσεις που προκαλούν τις συγκεκριµένες ανάγκες στους
εκπαιδευόµενους. Οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται δεν είναι µόνο ένα πράγµα.
Οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη τους είναι απόρροια προσώπων στις πολλαπλές
σχέσεις τους µε τον εαυτό τους, τους άλλους και µε τον κόσµο (Φρέιρε, 1978. Φρέιρε,
2006).
Πώς µπορείς για παράδειγµα να εκπαιδεύσεις µια οµάδα αγροτών σε ένα αντικείµενο,
αν το περιορίσεις στις διαστάσεις του εκπαιδευτικού αντικειµένου, παρακάµπτοντας
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το τι παράγει η χώρα ή ο τόπος και το πώς
εντάσσονται στο διεθνές επίπεδο, τον κατακερµατισµένο εθνικό/κοινωνικό ιστό και
χώρο, την τοπική παραγωγική και επί της ουσίας πολιτισµική ιστορία, το ποιοι θα
παράγουν και το τι σχέσεις θα έχουν µεταξύ τους; Πώς µπορείς να αγνοήσεις τις
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ανάγκες σύνδεσης του αγροτικού εκπαιδευτικού αντικειµένου µε τις άλλες διαστάσεις
του – λόγου χάρη τις νοµικές, οικονοµικές, κοινωνιολογικές, περιβαλλοντικές,
τεχνολογικές, καταναλωτικές, ψυχολογικές κ.ά; Και πώς µπορείς να παρακάµψεις τις
ανάγκες των εκπαιδευόµενων προσώπων περιορίζοντάς τες στις επαγγελµατικές τους
διαστάσεις; ∆εν είναι άνθρωποι; ∆εν είναι πολίτες; ∆εν πρέπει αυτή η τρισυπόστατη
σύνθεση να είναι και η βάση από την οποία εκκινεί και επάνω στην οποία
συγκροτείται και συντίθεται η εκπαιδευτική δράση/παρέµβαση;
Πώς µπορείς να εκπαιδεύσεις σε ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο κάποιους/ες που τους
έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύµα αν περιορίσεις την εκπαίδευση στις διαστάσεις του
αντικειµένου (π.χ εκπαίδευση στον τουρισµό); ∆εν θα πρέπει η εκπαίδευση να
συνδέεται µε το συγκεκριµένο γεγονός (ότι δηλαδή τους έχουν κόψει το ρεύµα); Ή
µήπως η εκπαίδευση πρέπει να αγνοεί τις ζωές των ανθρώπων; ∆εν θα πρέπει η
εκπαίδευση αυτή να βοηθά/υποστηρίζει τους συγκεκριµένους ανθρώπους; Και πώς θα
γίνει αυτό αν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι δεν τους υποστηρίζει ώστε: 1) Να
συνειδητοποιήσουν ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την κατάστασή τους. Ότι δεν είναι
αποτέλεσµα της προσωπικής τους ανεπάρκειας. 2) Να συνειδητοποιήσουν ότι η
παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσµα ενός πλαισίου που πρέπει ν’ αλλάξει. 3) Να
διερευνήσουν τρόπους διεξόδου και 4) Να αναζητήσουν νέους τρόπους προσωπικής
παρέµβασης και συλλογικής δράσης.
Πώς µπορείς να εκπαιδεύσεις έναν δηµόσιο/δηµοτικό υπάλληλο/λειτουργό σ’ ένα
αντικείµενο (π.χ. βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ή εκπλήρωση των καθηκόντων
του) όταν η εκπαίδευση αγνοεί ή παρακάµπτει τις σχέσεις ιδιωτικού και δηµοσίου,
τον ρόλο της εξουσίας, τις κοινωνικές σχέσεις, το µοντέλο διοίκησης (εντός και εκτός
του φορέα), τον ρόλο των ανθρώπων που εντάσσονται στον συγκεκριµένο φορέα, το
αν καταφέρνουν να επιβιώσουν στις δεδοµένες συνθήκες, τους φόβους και τις
αγωνίες τους, τις ανάγκες, τις επιθυµίες, τα όνειρα, τα συναισθήµατα, τις ζωές τους;
Και πώς γίνεται ακόµη κι αν περιληφθούν όλα αυτά στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα να
είναι αποτελεσµατικά, αν δεν τεθούν στην εκπαιδευτική ατζέντα ως προβλήµατα που
δεν

επιδέχονται

µονοσήµαντες/προκαθορισµένες

λύσεις

και

τα

οποία

οι

εκπαιδευόµενοι µαζί µε τον εκπαιδευτή θα ψηλαφήσουν, ανιχνεύσουν, διερευνήσουν,
σκεφτούν κριτικά, συζητήσουν, ώστε να ανακαλύψουν τόσο την συνάφειά τους µε
τους ίδιους και τον κόσµο, όσο και τους τρόπους µε τους οποίους οι ίδιοι ως
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υποκείµενα θα αναλάβουν, αφού συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της δικής
τους παρέµβασης, την ευθύνη να δράσουν;
Και ποιος αποφασίζει ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι ανάγκες, τα προγράµµατα, οι
πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των ανθρώπων/πολιτών; Ή για να το θέσουµε
αλλιώς, µπορεί κάποιος που είναι υπεύθυνος για την σηµερινή/υπάρχουσα κατάσταση
που παιδαγωγεί τους πολίτες στην αβεβαιότητα, την αδυναµία, την αµφιβολία, την
µοναξιά και το άγχος να διαµορφώσει άλλου είδους εκπαιδευτικές προτάσεις και
πρωτοβουλίες και επί της ουσίας δηµοκρατική εκπαίδευση; Μπορείς αν επιβάλλεις
στους ανθρώπους την υπακοή και την υποταγή να εγγυηθείς την απελευθέρωσή τους
από αυτές; Μπορείς αν περιθωριοποιείς και εξαθλιώνεις, αν επιβάλλεις συνθήκες
απανθρωπιάς και εξόντωσης, να διαµορφώσεις παιδαγωγικές σχέσεις που
καλλιεργούν κλίµα ενότητας και ανθρωπιάς, που υποστηρίζουν τους ανθρώπους στην
προσπάθειά τους να υψωθούν, να γίνουν κάτι περισσότερο, να ολοκληρωθούν;
Σ’ αυτά τα ερωτήµατα µάλλον καλούνται σήµερα να απαντήσουν οι παιδαγωγοί. Σ’
αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο να διαµορφώσουν τις πρωτοβουλίες και τις
παρεµβάσεις τους, τις προτάσεις και τις δράσεις τους. Και σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει
µάλλον να αναζητήσουν νέους τρόπους οργάνωσης των επιθυµιών και των
επιδιώξεών τους και υπεράσπισης µιας εκπαίδευσης που κοινωνεί στην ανθρωπιά και
την ελευθερία.
Η εκπαίδευση των ενηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (τριετία 2012 – 2014)
Μια από τις παρεµβάσεις τέτοιου είδους (εναλλακτική θεώρηση και δράση) που
σίγουρα λαµβάνουν χώρα, ξεδιπλώνονται σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα, εκφράζοντας τις αγωνίες/επιθυµίες/όνειρα εκπαιδευτών ή
ενασχολούµενων µε τον χώρο, είναι και αυτή που θα περιγράψω παρακάτω, η οποία
έλαβε χώρα τα τρεισήµισι τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη.
Μετά το κλείσιµο της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιµόρφωσης Έβρου
(Νοµαρχιακός φορέας που λειτουργούσε µε εθνικές χρηµατοδοτήσεις από την
δεκαετία του 1980) τέλη του 2010 στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης «Καλλικράτη» και
την ενσωµάτωσή της στον ∆ήµο Αλεξανδρούπολης, υπήρξε ένα θεσµικό και
οικονοµικό κενό. ∆εν υπήρχε νοµικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραµµάτων και
άρα δεν µπορούσαν να δικαιολογηθούν δαπάνες, ενώ η ετήσια χρηµατοδότηση της
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Νοµαρχιακής Επιτροπής από τον κρατικό κορβανά που υποτίθεται ότι θα
ακολουθούσε την ενσωµάτωση της υπηρεσίας στον ∆ήµο, καταργήθηκε. Τα
πράγµατα, φυσικά, ήσαν τραγικά, και µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούσαν στην
ασφυξία, στην συρρίκνωση των προσπαθειών και στον θάνατο του χώρου, πράγµα
που έγινε σχεδόν παντού στην επικράτεια, αφού οι ∆ήµοι, και να ήθελαν, πρώτον δεν
µπορούσαν (έλλειψη νοµικού πλαισίου) και δεύτερο τα οικονοµικά τους ήταν σε
άθλια κατάσταση (έχασαν σχεδόν το 60 τοις εκατό του προϋπολογισµού τους κατά
την µνηµονιακή περίοδο). Από τους τρεις εργαζόµενους στην Νοµαρχιακή Επιτροπή
εξάλλου, έµεινα µόνον εγώ στο εγχείρηµα, υπό το πρόσχηµα ίσως της διευθέτησης
των αρχείων (που έπρεπε να διατηρηθούν), αλλά ήταν ζήτηµα χρόνου το κλείσιµο και
η µετακίνησή µου σε άλλη δηµοτική υπηρεσία.
Τότε ήταν, υπό την πίεση των καταστάσεων, που σκεφτήκαµε εκείνο το άρθρο του
κανονισµού (1985/άρθρο 20, παράγραφος 7) της καταργηθείσας Νοµαρχιακής
Επιτροπής Λαϊκής Επιµόρφωσης που µιλούσε για την χρησιµοποίηση εθελοντών
εκπαιδευτών, πράγµα που παλιά κάναµε σε ειδικές περιστάσεις. Ο λόγος, ιδιαίτερα
όταν είναι περιγραφικός, φυσικά, δεν µπορεί να αναπαραστήσει ή να µεταφέρει τις
ωδίνες που προκύπτουν σε κάθε ανάλογο εγχείρηµα. Που σ’ αυτήν την περίπτωση
περιλάµβαναν και εσωτερικές συγκρούσεις. Από την µια, το να κάνουµε την δουλειά
µας και να ανταποκριθούµε και στις κοινωνικές ανάγκες που εκ των υστέρων
επιβεβαιώθηκε ότι ήταν τεράστιες λόγω της κρίσης, και από την άλλη οι αναστολές
για την χρησιµοποίηση εθελοντών, που στην συγκεκριµένη περίοδο κρίσης
χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε όλη την επικράτεια για να καλύψουν την
ανεπάρκεια και τις ολιγωρίες του κράτους µε όρους και συνθήκες εκµετάλλευσης και
ανθρωποφαγίας –οι ενοχές µου γι’ αυτό το τελευταίο δεν έχουν καταλαγιάσει ακόµη
και σήµερα. Τελικά βρέθηκαν κάποια πράγµατα, επιλέχθηκαν κάποιες παράµετροι
που αντιστάθµιζαν/-ίζουν νοµίζω σε κάποιο βαθµό την προσφορά των εθελοντών,
όπως: α) η συνεχής (καθηµερινή) υποστήριξή τους στην προσπάθειά τους να
συγκροτηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, όχι µόνο στον δικό µας χώρο, αλλά και όταν
ασχολούνταν παράλληλα ή σε άλλες χρονικές περιόδους σε άλλους εκπαιδευτικούς
φορείς (π.χ. Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής κατάρτισης,
κ.ά), πράγµα που λειτούργησε τελικά ως σχέση, σε µεγάλο βαθµό αλληλεγγύης,
υπερβαίνοντας εν τέλει τις γνωστές συντεταγµένες της προσφοράς και της ζήτησης,
και β) η εκπαίδευση/επιµόρφωση των (εθελοντών) εκπαιδευτών εθελοντικά, ως
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αντίδωρο στην προσφορά τους, πράγµα που ίσως και να ακούγεται ελαφρύ, δεν είναι
όµως, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι µε τις ιδιωτικοποιήσεις και την προσέγγιση του
θέµατος αποκλειστικά µε όρους αγοράς (αφού δεν υπήρξαν αντίστοιχες κρατικές
εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών την συγκεκριµένη περίοδο) κάθε εκπαιδευτής/τρια έπρεπε
να ξοδέψει/καταβάλλει από 250 έως (και πάνω από) 750 ευρώ για την εκπαίδευσή
του, ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα επέλεγε.
Έτσι προέκυψε το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, που
τέθηκε ουσιαστικά σε λειτουργία την 1/1/2012, κάλυψε σχεδόν όλη την γκάµα των
αντικειµένων

εκπαίδευσης

(ελληνική

γλώσσα,

ξένες

γλώσσες,

βιολογικές

καλλιέργειες – αγροτικά, οικονοµικά, κοινωνιολογικά, τέχνες, κ.ά), διαθέτει αυτήν
την στιγµή πάνω από 150 εθελοντές εκπαιδευτές, και που, αν συνυπολογίσουµε και
την προγραµµατική συµφωνία που κάναµε µε το Υπουργείο Παιδείας για την
συνλειτουργία και άλλων αντίστοιχων προγραµµάτων εκπαίδευσης για ενηλίκους,
έχουµε υλοποιήσει µέχρι στιγµής περισσότερα από 340 και εκτιµάται ότι µέχρι το
τέλος της χρονιάς θα έχουµε ξεπεράσει τα 400 προγράµµατα, η µεγάλη πλειοψηφία
των οποίων (250) καλύπτεται από την δράση των εθελοντών. Πρέπει να σηµειωθεί
εξάλλου ότι τα περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα διαµορφώθηκαν/επιλέχθηκαν
ως εκπαιδευτικά αντικείµενα σύµφωνα µε τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες µε βάση
τις προτάσεις των πολιτών, ενώ εκτιµάµε ότι µέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν
συµµετάσχει συνολικά σ’ αυτά περισσότεροι από 8000 ενήλικοι κάθε ηλικίας. ∆εν
ξέρω αν έχει δίκιο µια συνάδελφός µου εδώ και τριάντα χρόνια στον χώρο της
εκπαίδευσης ενηλίκων και της λαϊκής επιµόρφωσης, όταν λέει ότι πρόκειται για ένα
‘εθελοντικό εκπαιδευτικό κίνηµα’, σίγουρα όµως διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη κάτι τέτοιου, παρά τις αδυναµίες που ενέχει το εγχείρηµα.
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Μια από τις αδυναµίες του εγχειρήµατος στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης είναι να
συνδέσουµε ολοκληρωµένα και επί της ουσίας τα αντικείµενα διδασκαλίας µε την
πραγµατικότητα, κατά τρόπο που θα βοηθάει τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν και
την αναγκαιότητα κοινωνικής δράσης ώστε να την αλλάξουν, να την µεταβάλλουν.
Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε το εγχείρηµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε
τα προγράµµατα ‘Γερµανικής Γλώσσας’ που δηµιουργήθηκαν µετά από προτάσεις
και ως ένα βαθµό «πιέσεις» πολιτών (νέων πτυχιούχων και άλλων) υπό το ενδεχόµενο

988

της µετανάστευσής τους στην Γερµανία, να ανοίξουν κύκλους συζητήσεων που θα
τους υποστηρίξουν σε µια προσπάθεια συνειδητοποίησης των συνθηκών που τους
εξαναγκάζουν σ’ αυτό και στην αναγκαιότητα της ανάληψης δράσεων ώστε να
µεταβάλλουν αυτές τις συνθήκες.
Τις αδυναµίες αυτές, που υπάρχουν και λόγω νοοτροπίας, και λόγω του
περιορισµένου χρόνου των εθελοντών εκπαιδευτών, και κυρίως, από έλλειψη
προσωπικού

που

θα

υποστηρίξει

τους

εκπαιδευτές

ώστε

να

αναλάβουν

αποτελεσµατικά την ευθύνη ενός τέτοιου εγχειρήµατος, προσπαθήσαµε/ούµε να τις
υπερβούµε κυρίως µε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Μέχρι σήµερα κάναµε τρία
εισαγωγικά προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας 200 ωρών (4 µήνες),
και ένα πρόγραµµα µετα-εισαγωγικό («προχωρηµένο») της ίδιας διάρκειας σε ώρες
αλλά µεγαλυτέρου εύρους σε ηµέρες (8 µήνες). Τα εισαγωγικά προγράµµατα έγιναν
µε ρυθµό ένα ανά έτος, ενώ το µετα-εισαγωγικό έγινε πέρσι (2013) και ένα
σχεδιάζεται τώρα ώστε να ξεκινήσει µετά το Φθινόπωρο (πέµπτο πρόγραµµα). Μέχρι
σήµερα συµµετείχαν συνολικά 101 εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτές στα τρία εισαγωγικά
προγράµµατα, ενώ οι 28 εξ αυτών συµµετείχαν και στο µετα-εισαγωγικό πρόγραµµα.
Και τα 4 προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πού έγιναν µε την µεθοδολογία της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν ως βάση την Φρεϊριανή «πράξη», σε µια
επανανάγνωση και προσαρµογή της στα δεδοµένα του χώρου και των ανθρώπων της,
όπως και τις απόψεις του Γκράµσι (στο Νούτσος, 1988: 15) για την διαµόρφωση ενός
πολιτισµικού κλίµατος («πολιτισµικοκοινωνική ενότητα») µεταξύ του εκπαιδευτή και
των εκπαιδευοµένων, τόσο κατά την διάρκεια του προγράµµατος όσο και µετά απ’
αυτό. Η µεθοδολογία των προγραµµάτων αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σ’ ένα
πρόγραµµα που έγινε πριν από αυτά στην Κοµοτηνή (2011) στο πλαίσιο
προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου
Μάθησης

(Ινστιτούτο

έρευνας/πειραµατισµού
δασκαλοκεντρικών

∆ιαρκούς
εκ

µέρους

συνθηκών

και

Εκπαίδευσης
µου

για

εφαρµογής

Ενηλίκων)

την
ενός

ως

δυνατότητα

διεργασία
άρσης

εναλλακτικού

των

σχεδίου

εκπαίδευσης ενηλίκων που υπερβαίνει κατά την εξέλιξή του και την αντίφαση
δασκάλου – µαθητή, ώστε και ο πρώτος, στην πράξη και µέσα από διαµορφωµένο
πλαίσιο να γίνεται µαθητής του µαθητή του. Το µεταεισαγωγικό πρόγραµµα είναι και
το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής µου (που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη)
στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
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Θεσσαλονίκης.
Εισαγωγικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Το εισαγωγικό πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών περιλαµβάνει 5 δια ζώσης
συναντήσεις, 20 – 21 θέµατα συζήτησης στο moodle, 4 οµαδικές εργασίες και
εκπόνηση µικροδιδασκαλιών.
Η ατζέντα διδασκαλίας διαµορφώνεται ως εξής: α) Έρευνα του Θεµατικού
Σύµπαντος των µαθητών, που προκύπτει από άτυπη καταγραφή των απόψεών τους
κατά την καθηµερινή σχέση στους χώρους διδασκαλίας, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, και
σε παρατήρηση, από ανάλυση περιεχοµένου των απόψεών τους κατά το πρώτο
δεκαήµερο περίπου από την στιγµή που αρχίζει η εκπαίδευση, όπως και από
προτάσεις για θέµατα συζήτησης που υποβάλλονται από τους ίδιους τους
εκπαιδευτές. β) ∆ιατύπωση των θεµάτων ώστε να καλύπτουν όλη την εκπαιδευτική
ατζέντα (εκπαίδευση, αναλυτικό πρόγραµµα, µάθηση, γνώση, εκπαιδευόµενοι,
παιδαγωγική, εκπαιδευτής) και κατά τρόπο που να µην επιδέχεται µονοσήµαντες
απαντήσεις, δηλαδή τίθενται ως προβλήµατα που επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις
και ερµηνείες, γ) Σε κάθε θέµα υπάρχουν δύο υπεύθυνοι εκπαιδευτές από τους
εκπαιδευόµενους για την διεξαγωγή της συζήτησης (µε αυτοπροτάσεις των
εκπαιδευοµένων), υπάρχει µίνιµουµ τοποθετήσεων για κάθε συµµετέχοντα, χωρίς να
εξαιρείται και ο εκπαιδευτής του προγράµµατος, πέρα από την ευθύνη που έχει
συνολικά για την εξέλιξη του προγράµµατος, δ) Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις αφορούν
στην εκπόνηση τεσσάρων οµαδικών εργασιών (που την καθεµιά τους την γνωρίζουν
10 τουλάχιστον µέρες πριν από την συνάντηση ώστε να δουλευτεί πριν από την
συνάντηση κατά τρόπο που στην συνάντηση να γίνεται συζήτηση µε βάση τις
απόψεις των οµάδων), όπως επίσης και θέµατα που προκύπτουν εν τω µεταξύ από
την εξέλιξη του προγράµµατος, προτάσεις των εκπαιδευοµένων,

θέµατα που

βοηθούν την εκπαιδευτική οµάδα να αναπτύξει την δυναµική της, ή θέµατα που
εµπλουτίζουν την εκπαιδευτική ατζέντα και που δεν µπορούν να υλοποιηθούν από
απόσταση (π.χ. θεατροποίηση, κ.ά), ε) Κάθε ένα από τα 20 περίπου θέµατα
συζήτησης από απόσταση είναι κύριο θέµα συζήτησης για µια εβδοµάδα (δυο θέµατα
ανά εβδοµάδα συνήθως), και οι συµµετέχοντες µπορούν να επανέρχονται συνεχώς σ’
αυτό καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος στον βαθµό που θέλουν να
συµπληρώσουν ή να αναιρέσουν/τροποποιήσουν κάποια από τις παρεµβάσεις τους,
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ενώ οι παρεµβάσεις γίνονται συνεχώς επί 24ώρου βάσεως, στ) Το εκπαιδευτικό υλικό
αφορά σε δυο τµήµατα, το ένα είναι επίσηµο υλικό της κρατικής παιδαγωγικής που
δίνεται σε αντίστοιχα προγράµµατα, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να έχουν γνώση και δια
της κριτικής προσέγγισης να µπορούν και να το υπερβούν, όπως και από κείµενα που
κατατίθενται κατά την διάρκεια της συζήτησης τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από
τους εκπαιδευόµενους, ως αποτέλεσµα διερεύνησης, για τον εµπλουτισµό της
συζήτησης και για την υποστήριξή της, ζ) Η ατζέντα των µικροδιδασκαλιών, που
είναι ατοµικές, διαµορφώνεται µε βάση

τα αντικείµενα διδασκαλίας κάθε

εκπαιδευόµενου εκπαιδευτή, µε συζήτηση/διαπραγµάτευση µε τον εκπαιδευτή του
προγράµµατος σε 1-3 προσωπικές συναντήσεις.
Μετα – εισαγωγικό πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
Το µετα – εισαγωγικό πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στηρίζεται στην ίδια
περίπου συλλογιστική και µεθοδολογία µε το ‘Εισαγωγικό’, έχει όµως και διαφορές
σε σχέση µ’ αυτό, καθώς: α) Η Έρευνα του Θεµατικού Σύµπαντος γίνεται µε
περισσότερους τρόπους, δηλαδή τους προηγούµενους συν την ανάλυση περιεχοµένου
του υλικού του Εισαγωγικού προγράµµατος (κυρίως των καταγεγραµµένων
συζητήσεων), συνεντεύξεις των εκπαιδευοµένων εκπαιδευτών και ερωτηµατολόγια
και επίσης την ανάλυση του περιεχοµένου τους, β) Οι οµάδες των εκπαιδευοµένων
χτίζονται µε βάση την ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, οι οποίες αφού
συζητούν/διερευνούν για τα στοιχεία εκείνα κάθε ειδικότητας που θα µπορούσαν ως
λέξεις κλειδιά να βοηθήσουν και τους εκπαιδευτές των άλλων ειδικοτήτων,
διαλέγονται και µε τις άλλες οµάδες ειδικότητας σχετικά µε το αντικείµενό τους,
πράγµα που επιτρέπει και στις ίδιες τις οµάδες ειδικότητας να επιλέξουν/προτείνουν
θέµατα ή κατηγορίες επάνω στις οποίες µπορούµε (πέραν της έρευνας του θεµατικού
σύµπαντος να βασιστούµε) ώστε να διατυπωθούν τα θέµατα ως προβλήµατα, γ) Το
εκπαιδευτικό υλικό στηρίζεται σε 4-5 κείµενα που καταθέτει ο εκπαιδευτής στο
πλαίσιο της συζήτησης (και πάλι φυσικά διανθίζεται µε υλικό που καταθέτουν και οι
εκπαιδευόµενοι) και δ) Οι µικροδιδασκαλίες, πραγµατοποιούνται ως συνδιδασκαλίες
µε προσανατολισµό την υλοποίησή τους σε πραγµατικές συνθήκες (δηλαδή σε
κανονικές οµάδες εκπαιδευοµένων).
Η µεγαλύτερη διαφορά όµως σε σχέση µε το Εισαγωγικό Πρόγραµµα είναι ότι όλα
αυτά εντάσσονται σε µια άµεση σύνδεση (όλων των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα
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στο πρόγραµµα) µε το κοινωνικό πλαίσιο (την πραγµατικότητα), της οποίας το
βασικό χαρακτηριστικό είναι η «Κρίση» (Οικονοµική, Κοινωνική, Πολιτική και
Πολιτισµική). Χαρακτηριστικό παράδειγµα που επιβεβαιώνει αυτό είναι και το
αποτέλεσµα που προέκυψε από την απόφαση όλων των εµπλεκοµένων στο
πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευτή) για την ίδρυση συλλόγου
εκπαιδευτών.
Οι παρεµβάσεις αυτές, όσο αναγκαίες ή σηµαντικές και αν είναι, δεν επαρκούν ίσως
από µόνες τους, αν δεν εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο που συνδέει την τάξη µε την
κοινωνία και το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι µε την πραγµατικότητα, όπως και αν δεν
συνδέονται µε διεργασίες έρευνας και πειραµατισµού, ανάδυσης διδακτικών
πρακτικών που συνδέουν την δηµοκρατία µε την διδακτική πρακτική, την
αλληλεγγύη και τον διάλογο ως µέσα εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης και όχι µόνο
(Φρέιρε, 1990. Φρέιρε, 1996. Φρέιρε, 1997).
Από την άλλη µεριά, οι παρεµβάσεις αυτές, ακόµη κι όταν φέρνουν τον κόσµο στην
τάξη, µένουν ανολοκλήρωτες αν ο εκπαιδευτικός δεν µετέχει σε δραστηριότητες έξω
από το εκπαιδευτικό ίδρυµα, αν δεν παρεµβαίνει στην ίδια την πραγµατικότητα για να
την αλλάξει, να την εξανθρωπίσει. Οι παρεµβάσεις του εξάλλου στον κόσµο θα είναι
αποδυναµωµένες, και ίσως και αφοµοιώσιµες από το σύστηµα, αν στερούνται
σχεδίου όπως και αν είναι προσωπικές, εξατοµικευµένες, αν ο εκπαιδευτικός δεν
κοινωνεί µε τα άλλα υποκείµενα για να διαµορφώσει τις συνθήκες και τα πράγµατα
(Φρέιρε, 1993. Φρέιρε, 1998. Φρέιρε, 2004. Φρέιρε, 2005).
Από την εκπαιδευτική αίθουσα στον κόσµο: πρωτοβουλίες και δράσεις
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, της συλλογικής δράσης στην κοινωνία και τον
κόσµο, και εκκινώντας από την βασική επιδίωξη για µια ‘ενότητα επιστήµης και
ζωής’ (Λιάµπας & Κάσκαρης, 2007), µπορούν να ενταχθούν και τα εξής:
Α. ∆ηµιουργία Τοπικών ή Περιφερειακών Συλλόγων Εκπαιδευτών. Τέτοιος
σύλλογος δηµιουργείται αυτήν την περίοδο στην Αλεξανδρούπολη και αποσκοπεί σε
συνθήκες διαµόρφωσης κλίµατος και συνθηκών δηµοκρατίας, υπεράσπισης των
αδικηµένων, συνεργασίας µε τα κοινωνικά κινήµατα.
Ο Σύλλογος προέκυψε ως ανάγκη µέσα από τους διαλόγους που έλαβαν χώρα στο
πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δευτέρου επιπέδου (µετα-εισαγωγικό) όπως
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ανέφερα προηγούµενα, και αποσκοπεί στην σύνδεση και το χτίσιµο σχέσεων µεταξύ
των εκπαιδευτών, στην διαµόρφωση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων µας, στην
παρέµβασή µας στην κοινωνία κατά τρόπο που συµβάλλει στον εξανθρωπισµό της
και διαµέσου αυτής στην ολοκλήρωσή µας ως επαγγελµατιών, πολιτών, ανθρώπων.
Οι βασικές αρχές του συλλόγου άλλωστε αποτελούν συµπύκνωση απόψεων που
εκφράστηκαν και συζητήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης.
Η διαδικασία συγκρότησης του συλλόγου ήταν η εξής: Στην τελευταία συνάντηση
του προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών φτιάξαµε µια οµάδα/επιτροπή µε την
συµµετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε εκπαιδευτική υπο(οµάδα) που συµµετείχε στο
πρόγραµµα, η οποία, µαζί µ’ εµένα (ως εκπαιδευτής), είναι επταµελής (Ιούνιος 2013).
Από τον Σεπτέµβριο µέχρι τέλη Ιανουαρίου βρεθήκαµε (ως επιτροπή) τέσσερις
φορές, ενώ η ευθύνη για την ατζέντα κάθε συνάντησης ήταν κυλιόµενη µεταξύ των
συµµετεχόντων στην

επιτροπή.

Μετά

από

κάθε

συνάντηση ενηµερώναµε

ηλεκτρονικά την µεγάλη οµάδα για τα τεκταινόµενα, και ζητούσαµε τον εµπλουτισµό
των απόψεων ή την τροποποίησή τους. Τέλη Ιανουαρίου βρεθήκαµε όλοι µαζί (γενική
συνέλευση), είχαν ήδη διαµορφωθεί οι άξονες του συλλόγου και ήταν ενηµερωµένοι
όλοι/ες γι’ αυτούς, και τους επικυρώσαµε, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα δυο
εκπαιδευτές (η µία είναι νοµικός) να διερευνήσουν και να αποτυπώσουν το σχέδιο για
το καταστατικό του συλλόγου, να συντάξουν δηλαδή στην βάση της δεοντολογίας και
των κανόνων του νοµικού πλαισίου τα άρθρα που θα διέπουν τις αρχές και τον τρόπο
λειτουργίας του συλλόγου. Σ’ αυτήν την φάση βρισκόµαστε τώρα, ενώ η επόµενη
φάση αµέσως µετά το καλοκαίρι θα έλθει το Καταστατικό στην επιτροπή και εν
συνεχεία στην Γενική Συνέλευση. Εκτιµώ ότι µέχρι το τέλος του Φθινοπώρου θα
έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες και ο σύλλογος θα έχει πλέον και τυπικά ύπαρξη
και οντότητα.
Οι βασικές αρχές (κύριοι άξονες) που επικυρώθηκαν από την Γενική Συνέλευση και
οι οποίες αποτελούν τον σκοπό και τους στόχους του Συλλόγου, είναι οι παρακάτω:
Οι επιστήµες και η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερες. Μπορούν να συµβάλλουν στην
δηµοκρατική ανάπτυξη µιας κοινωνίας ή στην αποδιάρθρωσή της, στον έλεγχο και
την υποταγή των ανθρώπων ή στην απελευθέρωσή τους. Γι’ αυτό και οι βασικές
αρχές του Συλλόγου µας αφορούν στα εξής:
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•

Υπεράσπιση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν είναι εµπόρευµα,

δεν µπορεί να αντιγράφει τις µεθόδους της βιοµηχανίας ή της αγοράς.
•

Ανάπτυξη και διασφάλιση διεργασιών που ευνοούν στην κοινωνία συνθήκες

ελευθερίας, διαλόγου, δηµοκρατίας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης.
•

Υπεράσπιση

των

αδικηµένων.

Ανάδειξη

εναλλακτικών

µοντέλων

ριζοσπαστικής δηµοκρατικής κουλτούρας.
•

Σύνδεση µε κοινωνικά κινήµατα.

•

Οικοδόµηση µιας κοινότητας (στο πλαίσιο του συλλόγου) που στηρίζεται στις

κοινές εµπειρίες και στην ανάληψη δράσης.
•

Ανάπτυξη µιας Κριτικής Παιδαγωγικής που συνδυάζει την κριτική µε την

ελπίδα, αµφισβητεί την παιδαγωγική του µονολόγου/της µετάδοσης/της επιβολής και
δίνει έµφαση στην παραγωγή της γνώσης (όχι στην κατανάλωσή της), συµβάλλει
στον εξανθρωπισµό του κόσµου, βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν ολόπλευρα
τις δυνατότητές τους.
•

Κριτική Παιδαγωγική: να στηριζόµαστε στην έρευνα και τον πειραµατισµό,

να διατυπώνουµε κρίσεις, να συναποφασίζουµε, να δοκιµάζουµε επιλογές, να
αλλάζουµε ό,τι εµποδίζει µια διεργασία κοινωνικής/προσωπικής ολοκλήρωσης, ότι
δεν συµβάλλει στην ελευθερία, την δηµοκρατία, την ισότητα, την κοινωνική
δικαιοσύνη.
•

∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων και ανάληψη πρωτοβουλιών νέων µορφών

οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων (π.χ. κοινωνικής οικονοµίας – συνεταιρισµών)
και ενδυνάµωσης της κοινότητας.
•

∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση

των µονίµων συµπράξεων µε φορείς.
•

Ανάπτυξη και

διασφάλιση δράσεων που

συµβάλλουν στην άµεση

δηµοκρατία, τόσο εντός του συλλόγου (σύστηµα διοίκησης) όσο και έξω από αυτόν.
Στο πλαίσιο του σχεδιασµού των δράσεων του συλλόγου, που φιλοδοξεί να
συµπεριλάβει όλους/ες τους/τις εκπαιδευτές/τριες της ευρύτερη περιοχής, ήδη έχουν
ενταχθεί, ως συνέχεια των προηγούµενων και στην προσπάθεια ολοκλήρωσής µας ως
εκπαιδευτών/τριών, τρία προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα επόµενα
χρόνια: α) ένα πρόγραµµα µε έµφαση στην δηµιουργία, στην εστίαση δηλαδή στην
οµαδική δηµιουργική εργασία, που δεν θα έχει άµεση σύνδεση µε την εκπαιδευτική
ατζέντα, β) ένα πρόγραµµα µε θέµα: «εκπαίδευση και πολιτισµός», και γ) ένα
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πρόγραµµα µε θέµα: «γλώσσα και εκπαίδευση, γλώσσα και κοινωνία/κόσµος».
Για λόγους ιστορίας αναφέρω ότι είναι υπό κατασκευή η ιστοσελίδα του Συλλόγου
(www.ekpedeftes.gr), ήδη όµως λειτουργεί στο πλαίσιό της moodle για τις ανάγκες
του Εισαγωγικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που υλοποιείται αυτήν
την περίοδο από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, µε την
συµµετοχή 32 νέων εκπαιδευτών/τριών.
Β. ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικών Συνεταιρισµών. Οι συνεταιρισµοί ως θεσµοί/φορείς
κοινωνικής οργάνωσης συναιρούν το ιδιωτικό µε το δηµόσιο, την αντίσταση µε την
δηµιουργική πρόταση, την αµφισβήτηση µε την εναλλακτική πολιτική λειτουργία.
Ιδιαιτέρως, αν δοµούνται µε βάση τόσο παραγωγικούς όσο και καταναλωτικούς
στόχους και δραστηριότητες.
Παρόλο που ο Henry Giroux έχει µάλλον δίκιο όταν ρεαλιστικά θέτει ζήτηµα
υπεράσπισης του New Deal (βλ. Γρόλλιος, 2009), δηλαδή του προνοιακού
κοινωνικού κράτους αντί του τιµωρητικού, και σίγουρα είναι και δική µας
προτεραιότητα (όπως φαίνεται και από τις αρχές/άξονες του συλλόγου εκπαιδευτών η
υπεράσπιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, υγείας, κλπ), είναι ίσως αναγκαίο να
στραφούµε σε πρωτοβουλίες αλληλέγγυας/κοινωνικής οικονοµίας και παραγωγικού
µετασχηµατισµού της χώρας. Πρέπει να κάνουµε συλλογικά, αυτό που δεν πρόκειται
να κάνουν ιδιώτες ή το κράτος, που, επί της ουσίας, έχει αναλάβει ρόλο
απορρύθµισης. Έτσι κι αλλιώς όµως, για να µην ξεχνιόµαστε, δεκαετίες τώρα, το
δηµόσιο και το συλλογικό ενοχοποιήθηκαν συστηµατικά, αποτέλεσαν πεδίο
απόδοσης των ευθυνών, από µια ιδιωτεύουσα πολιτική λειτουργία, που εκτός των
άλλων, απέκρυψε τον ρόλο µιας µεταπρατικής, κρατικοδίαιτης και εθνικά ανεύθυνης
οικονοµικής τάξης, που καρπώθηκε συστηµατικά την υπεραξία από την ελλείπουσα ή
ελλειµµατική λειτουργία του δηµοσίου (Πατλακίδης,2010).
Τρεις ιδιαίτεροι λόγοι, εκτός των άλλων, µάλλον συνηγορούν σ’ αυτό, στην επιλογή
δηλαδή της αλληλέγγυας, κοινωνικής οικονοµίας :
Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχουν αυτήν την στιγµή ενάµιση εκατοµµύριο άνεργοι
στην χώρα. Τα ποσοστά που προκύπτουν είναι 27 – 28% από τον ΟΟΣΑ και το BBC,
33% από την Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, ενώ η Citygroup προβλέπει
40% για το 2015. Είναι αµφίβολο, ακόµη κι αν αποφασιστεί να δροµολογηθεί µια
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άλλου είδους πορεία στην χώρα, ότι θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα σε λογικά
χρονικά πλαίσια.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτών είναι άνεργοι,
ετεροαπασχολούµενοι ή υποαπασχολούµενοι (ποσοστό µάλλον µεγαλύτερο του
90%). Τα ετήσια εισοδήµατά τους, ακόµα και όταν καταφέρνουν να βρουν κάποια
εποχιακή απασχόληση, δύσκολα ξεπερνούν τις 2000 – 3000 ευρώ. Αν δεν υπήρχαν
ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί στην χώρα θα είχαµε µάλλον εκρηκτικά φαινόµενα και
καταστάσεις.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι η ιστορία είναι µάλλον µε το µέρος µας. Από την
συγκρότηση της δηµοκρατικής ελληνικής πόλης στην αρχαιότητα, το αλληλέγγυον
του βυζαντινού ελληνισµού, τα ελευθεροχώρια της τουρκοκρατίας, και µέχρι την
σύγχρονη εποχή, το Κοινόν, ως Κοινότητα ή ως Συνεταιρισµός ή άλλως, αποτελεί
στοιχείο οικονοµικής λειτουργίας αλλά και διοίκησης, και επί της ουσίας συστατικό
επιβίωσης του έθνους µας. Για παράδειγµα, σε σχέση µε την σύγχρονη µορφή του
συνεταιρισµού, µπορούµε να αναφέρουµε τις αιγαιοπελαγίτικες ναυτικές συντροφιές
ή την Κοινή Συντροφιά (συνεταιρισµό) των Αµπελακίων, που προϋπάρχουν των
πιονέρων της Ρότσντεηλ (Rochdale)… Η παράδοσή µας σ’ αυτόν τον τοµέα είναι
τόσο µεγάλη ώστε δικαίως να µπορεί να πει κανείς ότι έχει διαµορφώσει ως κυρίαρχο
συστατικό το ιστορικό (συλλογικό) συνειδητό αλλά και ασυνείδητό µας…
Πρέπει να πούµε σ’ αυτό το σηµείο ότι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις σχετικά µε το να
µην κάνουµε σύλλογο εκπαιδευτών αλλά συνεταιρισµό. Ανασταλτικοί παράγοντες γι’
αυτό ήταν οι περιορισµένες πληροφορίες µας για αντίστοιχες πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες που υπάρχουν στον εκπαιδευτικό χώρο (ίσως και στην πράξη να είναι
λίγες), όπως και ο φόβος εξαιτίας του γεγονότος ότι σε παγκόσµιο επίπεδο οι
συνεταιρισµοί που έχουν επιβιώσει ασχολούνται µε πολλά αντικείµενα, αλλά και
γιατί, υπάρχουν θεσµικά κενά στην σχετική νοµοθεσία. Ίσως απαιτείται η λειτουργία
ενός ∆ΙΚΤΥΟΥ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, που θα πληροφορεί και
θα υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Μπορεί να είναι και ένα ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (αφορά σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης),
στον βαθµό που άλλωστε οι εκπαιδευτές ενηλίκων σ’ ένα µεγάλο µέρος τους, λόγω
ειδικότητας (φιλόλογοι, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, µαθηµατικοί, κλπ), συνδέονται
εν δυνάµει και µε άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης (εξ ανάγκης σε ένα µεγάλο ποσοστό
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στρέφονται στην εκπαίδευση ενηλίκων). Γι’ αυτό εξάλλου, ένας από τους κύριους
άξονες/στόχους στο πλαίσιο του συλλόγου εκπαιδευτών είναι και η «διερεύνηση των
δυνατοτήτων και ανάληψη πρωτοβουλιών νέων µορφών οικονοµικών και κοινωνικών
σχέσεων (π.χ. κοινωνικής οικονοµίας – συνεταιρισµών) και ενδυνάµωσης της
κοινότητας».
Σ’ αυτό το τελευταίο εξ άλλου, την περίοδο αυτήν, και µεταξύ ιδρυτικών µελών του
συλλόγου, γίνονται κάποιες συζητήσεις για την αναγκαιότητα κάποιων πραγµάτων,
για την διαµόρφωση κάποιων προτάσεων. ∆εν είναι αποφάσεις δηλαδή αυτά που θα
αναφέρω. Είναι σκέψεις και προβληµατισµοί, ζυµώσεις, που κάποια στιγµή θα τεθούν
και επίσηµα στην ατζέντα συζήτησης. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε:
•

Σχεδιασµό σεµιναρίου για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονοµία (για τα µέλη

του συλλόγου, και όχι µόνο).
•

∆ηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για αντίστοιχα κοινωνικά/εκπαιδευτικά

εγχειρήµατα, στην χώρα αλλά και διεθνώς. Σύνδεση µε την λειτουργία ερευνητικών
οµάδων του συλλόγου (ανά ειδικότητα) ώστε να καταγράψουµε αυτές τις εµπειρίες.
∆ιάλογος για τις σηµαντικότερες από αυτές.
•

∆ηµιουργία Οµάδας που θα διερευνήσει συστηµατικά την τοπική πολιτισµική

ιστορία (π.χ. Θράκη) αναφορικά µε τις σχέσεις αλληλεγγύης και τους θεσµούς εντός
των οποίων αναπτύχθηκαν, ώστε να δούµε τις µορφές και τους τρόπους λειτουργίας
του αλληλέγγυου/συλλογικού που είναι πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, όχι φυσικά
για να το αντιγράψουµε.
•

∆ιερεύνηση των τοµέων που µπορεί να περιλαµβάνει ένας τέτοιος

συνεταιρισµός, στον βαθµό που οι ανάγκες των εκπαιδευτών είναι πολλαπλές:
εργασία, περίθαλψη/πρόνοια, εξασφάλιση κοινωνικών αγαθών – φαγητό/στέγη/ φως/
νερό, προµήθεια φτηνών υλών/υπηρεσιών/µέσων. ∆ηλαδή συνδυασµός παραγωγικών
και καταναλωτικών δραστηριοτήτων.
•

Μελέτη και αναζήτηση τρόπων σύνδεσης µε άλλους αντίστοιχους φορείς και

κινήµατα, είτε για να κοινωνήσουµε στην εµπειρία τους είτε για να υποστηρίξουµε
κάποιους εξ αυτών. Για το τελευταίο τώρα, το πώς εµείς µπορούµε να
υποστηρίξουµε: όπως στήριξαν οι φοιτητές το Κίνηµα των περίπου 170 ανακτηµένων
εργοστασίων στην Αργεντινή, όταν οι εργάτες δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν
ζητήµατα διοίκησης, οικονοµίας, κλπ. Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτές είναι διαφόρων

997

ειδικοτήτων: γεωπόνοι, οικονοµολόγοι, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, πληροφορικάριοι,
βιοκαλλιεργητές, κ.ά.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήµατα σε τέτοιου είδους εγχειρήµατα. Πρέπει να
ξεπεράσουµε τα εσκαµµένα, αυτό που υπάρχει, αυτό που γνωρίζουµε. Το µεγαλύτερο
όµως πρόβληµα για εµάς, ίσως είναι να πείσουµε τον εαυτό µας. Ότι δεν είµαστε
µόνο επαγγελµατίες, αλλά άνθρωποι και πολίτες. Στην πράξη φυσικά. Να
κατακτήσουµε την ίδια µας την ιστορία, να συνειδητοποιήσουµε όλα εκείνα, τα
µεγάλα και τα µικρά, πρωτίστως παιδαγωγικά, που κίνησαν τον κόσµο κάθε
συντροφίας, ναυτικής, παραγωγικής ή καταναλωτικής. Να γίνουµε ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, σε
µια προσπάθεια και σ’ έναν αγώνα, όπως λέει ο Φρέιρε (1998), για να υπάρξουµε, να
είµαστε ζωντανοί, όχι απλώς να ζούµε. Κι αυτό προϋποθέτει να µετασχηµατιστούµε
εµείς οι ίδιοι. Πράγµα που µόνο µε διάλογο και κοινή δράση µπορεί να επιτευχθεί…
Γ. ∆ηµιουργία της οργάνωσης ∆άσκαλοι Χωρίς Σύνορα, η οποία µπορεί να
δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τοµείς, µε έµφαση σ’ αυτούς που αφορούν στον
εξαναγκασµό των ανθρώπων να ζουν στην ανέχεια, τον φόβο, το κοινωνικό
περιθώριο.
Σ΄ αυτούς τους νέους τρόπους αναζήτησης, υποστήριξης και οργάνωσης, που
ανέφερα πριν, εντάσσονται και οι σκέψεις και συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα
αυτήν την περίοδο για την ίδρυση ενός φορέα, των «∆ασκάλων χωρίς Σύνορα».
Γιατί όµως ‘δάσκαλοι’ και γιατί ‘χωρίς σύνορα’;
Ως προς το πρώτο, δηλαδή το ‘γιατί δάσκαλοι’. Επειδή ιστορικά, οι δάσκαλοι έπαιξαν
σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της πορείας και της ταυτότητάς µας ως λαού και
ως έθνους. ∆εν θα υπήρχε αρχαιοελληνική δηµοκρατία χωρίς τους δασκάλους, που
επαναθεµελίωσαν τον λόγο των ανθρώπων, την σκέψη και την δράση τους. Από την
εποχή που οι Ίωνες στοχαστές, και πάνω απ’ όλα δάσκαλοι, εισέβαλαν δια της
αµφιβολίας, µ’ ένα γιατί, στην ιστορία ως υποκείµενα, διαµορφώνοντας µε την πράξη
τους τον σεβασµό για την αναζήτηση, την ποικιλία και τον πλουραλισµό, το νήµα της
ιστορίας διαµορφώθηκε και από τις αµέτρητες σχολές που άνθισαν συναιρώντας τα
λόγια µε τα έργα. Πώς θα µπορούσε να σταθεί η δηµοκρατία αν ο λόγος δεν
συνετίθετο από διαφορετικές εκδοχές των ιδίων µύθων (π.χ. του Ορέστη), αν δεν
κοινωνούσε διαλεκτικά µε τους πολίτες; Πώς θα µπορούσαν οι άνθρωποι να
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ολοκληρωθούν ως πολίτες αν δεν βίωναν στην καθηµερινότητά τους τις
αντιπαραθέσεις του Πρωταγόρα και του Πλάτωνα; Και τι δηµοκρατία θα είχαν αν δεν
µετείχαν στις αγοραίες συζητήσεις των δασκάλων για το «από πού ερχόµαστε, ποιοι
είµαστε και πού πάµε;». Πώς θα µπορούσε αλήθεια ο Ευρωπαϊκός ουµανισµός να
διαµορφωθεί και να υπάρξει αν ο αναγεννησιακός λόγος δεν γονιµοποιούνταν από
έλληνες/βυζαντινούς δασκάλους; Πώς θα ήταν για παράδειγµα τα αναγεννησιακά και
κατά προέκταση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πράγµατα αν απουσίαζαν από την ιστορική
σκηνή δάσκαλοι όπως ο Χαλκοκονδύλης, ο Αργυρόπουλος, ο Λάσκαρις, ο
Μουσούρος, ο Έπαρχος, ο Ερµώνυµος, ο Κάλλιστος, ο Χρυσολωράς;
Ως προς το δεύτερο τώρα, το γιατί ‘χωρίς σύνορα’. Γιατί η δηµοκρατία δεν γνωρίζει
όρια ή σύνορα. Η δηµοκρατία ως πράξη συντίθεται από διαφορετικές εκδοχές ή
απόψεις, από διαφορετικές αφηγήσεις του λόγου στην αγορά, στην κοινωνία της µε
τους πολίτες. Στον οποίο λόγο, πάνω απ’ όλα, κυριαρχεί η ευδαιµονία των πολιτών.
Γιατί επίσης, η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι είναι ανάγκη να υπερβεί τις
τάξεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, και να αγκαλιάσει κάθε πλευρά της ζωής, κάθε
άνθρωπο στην προσπάθειά του να υπάρξει, όχι απλώς να ζει, να γίνει δηλαδή κάτι
περισσότερο, να ολοκληρωθεί. Γιατί, τέλος, η εκπαίδευση είναι ανάγκη να υπερβαίνει
τα όρια και τα σύνορα, εσωτερικά και εξωτερικά, που καθηλώνουν τους ανθρώπους,
τους αποτρέπουν από τους δρόµους που µπορούν να ολοκληρωθούν ως άνθρωποι και
ως πολίτες, τους µεταβάλλουν σε σκιές του εαυτού τους, τους εξαναγκάζουν στην
φτώχεια, την ανέχεια, τον φόβο, το κοινωνικό περιθώριο. Θα πρέπει ίσως να
ξεκαθαριστεί ότι το ‘χωρίς σύνορα’ απέχει µακράν από τα κελεύσµατα του
νεοφιλελευθερισµού και της ‘αγοράς’ για την κατάργηση των συνόρων και την
ενοποίηση της αγοράς και κατά προέκταση και από την ηθική τους. Ίσα – ίσα
σηµαίνει το αντίθετο. Οι άνθρωποι δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται ως καταναλωτές.
Έχουν θέλω και ευαισθησίες, συναισθήµατα και σκέψεις, επιθυµίες και οράµατα.
Όπως και ταυτότητες, που διαµορφώθηκαν ιστορικά στο πλαίσιο της ένταξής τους σ’
έναν τόπο, λαό, έθνος. Τις οποίες θα πρέπει, ως πρώτιστο δικαίωµα, να µπορούν να
υπερασπιστούν.

Πράγµατα που πρέπει να

αποτελούν αφετηρία/βάση σε κάθε

εκπαιδευτική προσπάθεια και απόπειρα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν κάποιοι άξονες που αποτελούν αυτήν την περίοδο σκέψεις
για δράσεις µιας τέτοιας οργάνωσης, ενός τέτοιου φορέα είναι:
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α) Εκπαίδευση στην γλώσσα µας, την ελληνική γλώσσα. Ξοδέψαµε πάρα πολλά
χρόνια για να µάθουµε τις γλώσσες των άλλων. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ελληνόπουλων µιλά µια ξένη γλώσσα, ενώ η πλειοψηφία τους δυο. ∆εν θα
σταµατήσουµε να µαθαίνουµε τις άλλες, δεν ξεχνούµε ότι ο κορυφαίος της
πεζογραφίας µας (ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης) έχει σφραγίσει και µεταφραστικώς
την εθνική µας κουλτούρα, αλλά ήλθε καιρός να ασχοληθούµε και µε την δική µας,
και επί της ουσίας να την αποκαταστήσουµε. Όχι µόνο γιατί, όπως έλεγε ο
Βιτγκενστάϊν τα όρια της γλώσσας µου είναι τα όρια του κόσµου µου, ή ο Πλάτων ότι
η γλώσσα και η σκέψη ταυτίζονται, ή ο ∆ιονύσιος Σολωµός (ο εθνικός µας ποιητής)
που δεν είχε άλλο στο νου του, «πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Γιατί, επίσης, όπως
έλεγε ο Γκράµσι η γλώσσα δεν είναι απλός φορέας επικοινωνίας, κωδικοποιεί κι
αποκρυσταλλώνει την σκέψη, την κουλτούρα, την ταυτότητα, την συνείδηση ενός
λαού. Αλλά και γιατί, όπως λέει ο Κούντερα (1981), «ο αγώνας του ανθρώπου
ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της µνήµης ενάντια στην λήθη».
Το θέµα εξάλλου είναι επιτακτικό για µας σήµερα όχι µόνο γιατί όπως επισηµαίνουν
κάποιοι στοχαστές η καθηµερινή µας γλώσσα έχει φτωχύνει σε σύγκριση µε την
γλώσσα του Μακρυγιάννη, ο οποίος, όντας «αγράµµατος», κοινωνώντας στις
παραδόσεις του πολιτισµού της εποχής του µιλούσε συντριπτικά περισσότερες λέξεις
απ’ όσες ο σηµερινός νεοέλληνας. Γιατί πρωτίστως σήµερα, η «γλώσσα του
καταπιεστή» αλλοιώνει και διαστρέφει τις έννοιες και τα πράγµατα. ∆ιαµορφώνει τον
λόγο του κατά τρόπο που, όπως έλεγε ο Όργουελ (1978), στενεύει την σκέψη. Την
παραµορφώνει και την παραχαράσσει. Πρεσβεύει την «γλωσσοκάθαρση». Λέξεις
όπως δηµοκρατία, ελευθερία, πολίτης χάνουν το βάρος της ανθρωπιάς και του
ιστορικού τους νοήµατος. Κι εµείς πρέπει να τις υπερασπιστούµε. Και να τις
ξαναφέρουµε στο προσκήνιο στις αληθινές και επί της ουσίας οικουµενικές τους
διαστάσεις. Κι η αλήθεια στην ελληνική γλώσσα αποτελείται από το στερητικό α- και
την λήθη, που σηµαίνει όχι στην λησµονιά. Γι’ αυτό πρέπει να µάθουµε την γλώσσα
µας. Να κάνουµε δηλαδή ό,τι κι ο Μακρυγιάννης (χχ), που λέει ότι έµαθε γράµµατα
στα γεράµατα για να µπορεί να γράφει στο χαρτί γιατί τον έπνιγε το δίκιο. Για να
µπορούµε όπως αυτός να «πολεµούµε ως λιοντάρια και να οδηγούµε ως φιλόσοφοι».
Έχουµε το προνόµιο να µιλάµε την γλώσσα του Οµήρου, όπως έχουν πει οι
νοµπελίστες ποιητές µας Σεφέρης και Ελύτης. Σ΄ αυτό πρέπει να ξαναγυρίσουµε, από
τότε µέχρι τώρα, αυτού πρέπει να κάνουµε χρήση, κι αυτό πρέπει να κοινωνήσουµε
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στις σχέσεις µας µε τους άλλους, εντός και εκτός. Είναι ηθικό χρέος µας. Όχι µε
εργαλειακή λογική, φυσικά. Αν για την ολοκλήρωσή µας ως κοινωνία και ως πολίτες
επιβάλλεται να γνωρίζουµε τον Όµηρο, τον Ηράκλειτο, τον Πρωταγόρα, τον
Πλάτωνα, τον Επίκουρο, τον Ψελλό, τον Γρηγόριο Παλαµά, τον Μακρυγιάννη, τον
Παπαδιαµάντη και τον Ροΐδη, θα πρέπει να µπορούµε και να τους διαβάζουµε στο
πρωτότυπο, κι όχι µόνο για την λογοτεχνική αξία τους. Για να κατανοήσουµε τις
συνθήκες, την σκέψη, τον πολιτικό/φιλοσοφικό στοχασµό και το πολιτισµικό έθος
που γέννησαν τις λέξεις, για να ονοµατίσουν τον κόσµο, της πραγµατικότητας και
των ονείρων τους. Ίσως εξάλλου, η γνώση της γλώσσας µας να βάλει τέρµα και στην
διαµερισµατοποίηση της ιστορίας µας.
β) Εκπαιδευτική ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για τους
κατατρεγµένους. Οι απόκληροι, οι καταφρονηµένοι, οι αποκλεισµένοι, οι άνεργοι, οι
ευπαθείς οµάδες, θα πρέπει, είναι ζήτηµα ηθικό, να αποκτήσουν όχι µόνο το δικαίωµα
µέσω της εκπαίδευσης να σπάσουν την «κουλτούρα της σιωπής» και της αποµόνωσής
τους, να µιλήσουν, να αφηγηθούν την δική τους εκδοχή για τον κόσµο, τον δικό τους
και τον άλλο, αλλά και το δικαίωµα να διεκδικήσουν την αλλαγή του, τον
εξανθρωπισµό του. Οι δράσεις, µπορούν να αφορούν τόσο σε µεµονωµένα πρόσωπα
όσο και σε οµάδες ή κοινότητες.
γ) Εκπαιδευτική ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων
που αφορούν σε εναλλακτικές κοινωνικές µορφές οργάνωσης. Έµφαση σε
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις που αφορούν στην κοινωνική
οικονοµία, τον κοινοτισµό, το αλληλέγγυον, κατά τρόπο που βοηθά στον
µετασχηµατισµό της κοινωνίας, τόσο παραγωγικά, όσο και καταναλωτικά.
Εκπαιδευτική ενίσχυση δράσεων που ευνοούν διεργασίες για να περάσουµε ‘από την
γνώµη στον λόγο’ κι από την ‘σκέψη στην δράση’ (Φρέιρε, 1977α. Φρέιρε, 1977β).
Αυτή η τελευταία µορφή δράσης εξάλλου, των ‘∆ασκάλων Χωρίς Σύνορα’ παρότι
εκκινεί από τον χώρο της εκπαίδευσης των ενηλίκων, µπορεί ίσως µέσω επιλογών και
πρωτοβουλιών

να

ενοποιήσει

και

τον

κατακερµατισµένο

ιστό

των

εργαζοµένων/παιδαγωγών στην εκπαίδευση, των δασκάλων/καθηγητών/εκπαιδευτών,
όρος ίσως απαραίτητος όχι µόνο για την αντίστασή µας στην επέλαση της
νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, αλλά και για την άρθρωση εναλλακτικών τρόπων και
µεθόδων εκπαιδευτικής και κοινωνικής οργάνωσης.
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Επίλογος
Η ζωή δεν είναι κείµενο. Από εκεί ίσως πρέπει να ξεκινά κάθε εκπαιδευτικός,
δάσκαλος/καθηγητής/εκπαιδευτής, απ’ αυτήν την αφετηρία. Κι εκεί πάνω πρέπει να
µετράει τα λόγια και τα έργα του. Να την «µετρήσει» και να «µετρηθεί». Σκοπός της
ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, διαχρονικά, ήταν ένας ανθρώπινος κόσµος. Σήµερα δεν
απειλείται µόνο αυτός, αλλά η ίδια µας η ύπαρξη. Κι εµείς πρέπει να (αντι)δράσουµε.
«Η αγανάκτηση δεν αρκεί» (Ινγκράο, 2011). Χρειάζεται να κάνουµε περισσότερα.
Όχι ευκαιριακά ή σπασµωδικά. Απαιτείται σχέδιο και πρόταση/προτάσεις,
συστηµατική µελέτη κι επεξεργασία αυτού που βλέπουµε, που βιώνουµε, που
υποβιβάζει την ζωή, τους ανθρώπους. ∆ιάλογος και συνεννόηση. Ο καθένας ή η
καθεµιά µας µόνος/η δεν µπορεί. Το εγχείρηµα που απαιτείται είναι µεγάλο. Ο
αντίπαλος ικανός, συγκροτηµένος, καλά διαβασµένος και µε επεξεργασµένο σχέδιο,
µε κοινωνική συναίνεση σε παραµορφωµένες εικόνες και αυτοκαταστροφικές
(κοινωνικές) επιλογές. Σε κάποιο βαθµό έχει αντιστρέψει τα οράµατά µας, τα έχει
υιοθετήσει, αφοπλίζοντάς µας. Είναι χρέος να τα (επανα)διεκδικήσουµε. Γιατί είναι
δικά µας. Όνειρα και αγώνες γενεών. Και πρέπει να έχουµε το θάρρος να το
τολµήσουµε. Αλλιώς θα δώσουµε λόγο για την ολιγωρία µας στους αγέννητους και
τους νεκρούς, όπως λέει κι ο ποιητής. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουµε και τον φόβο, και
την θλίψη, και την σιωπή, και την αδράνεια. Αυτοί εκφράζουν την βαρβαρότητα, που
εξισώνει την δηµοκρατία µε την αγορά και το κέρδος. Εµείς έχουµε την ιστορία και
προπάντων το δίκιο µε το µέρος µας. Τους αγώνες χιλιάδων ετών για τον
εξανθρωπισµό µας, για προσωπική, κοινωνική και εθνική ολοκλήρωση. Είναι
σηµαντικό να το θυµόµαστε. Και ίσως, πάνω απ’ όλα, παραφράζοντας τον ποιητή,
«Άξιον Εστί», να µην λησµονάµε την χώρα µας.
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Εθνική γλώσσα και µειονότητες. Κριτικές παρατηρήσεις

Έφη Παυλίδου
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διατυπώσει ορισµένες κριτικές παρατηρήσεις όσον
αφορά τον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό κράτος αξιοποίησε το σχολείο για τον
εξελληνισµό των «ξενόφωνων» πληθυσµών του, για την καλλιέργεια ή/και επιβολή της
ελληνικής εθνικής ταυτότητας στις µειονότητες, µε προεξάρχον στοιχείο την εθνική
γλώσσα. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στην αντιφατική εκπαιδευτική πολιτική που
εφάρµοσε απέναντι στους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας και τους Μουσουλµάνους της
∆υτικής Θράκης, την περίοδο 1912 –1940, µία πολιτική που, εν µέρει, ήταν απότοκη
των επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής του έναντι της Σερβίας και της Βουλγαρίας
από τη µία πλευρά και της Τουρκίας από την άλλη.

Λέξεις

κλειδιά:

εθνική

ταυτότητα,

εκπαίδευση,

γλώσσα,

σλαβόφωνοι,

µουσουλµάνοι.

Το ελληνικό κράτος µε τους Βαλκανικούς πολέµους και µε τη συµµετοχή του στον Α΄
Παγκόσµιο πόλεµο πέτυχε να αυξήσει την εδαφική του επικράτεια και τον πληθυσµό
του µε την προσάρτηση των Νέων Χωρών, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Παράλληλα όµως κλήθηκε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της αφοµοίωσης ή
ενσωµάτωσης

των

ξενόφωνων

πολιτών

του:

Σλαβόφωνων,

Βλαχόφωνων,

Αλβανόφωνων, Μουσουλµάνων, Εβραίων. Η ξενοφωνία αυτή ηχούσε την περίοδο
εκείνη ως επικίνδυνη «παραφωνία», διότι έβλαπτε την εικόνα της εθνικής
οµοιογένειας που προέβαλλε ο ελληνικός εθνικισµός. Ιδιαίτερα µάλιστα στις
περιπτώσεις εκείνες που η ξενοφωνία των κατοίκων συνδεόταν µε αµφίβολη εθνική
συνείδηση ή πολύ περισσότερο συνδεόταν µε τη συνείδηση πως ανήκαν σε
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διαφορετικές από την ελληνική εθνικές κοινότητες. Κατ’ επέκταση η ύπαρξη
ελληνικού έθνους στις εν λόγω πολυεθνικές περιοχές της άλλοτε Οθωµανικής
αυτοκρατορίας αµφισβητούταν όχι µόνο από γειτονικούς εθνικισµούς (βουλγαρικό,
σερβικό, τουρκικό), αλλά και από πολίτες του ελληνικού κράτους που υποτίθεται πως
ανήκαν στο ελληνικό έθνος.
Συνεπώς η «παραγωγή εθνικών υποκειµένων» ήταν επιτακτική ανάγκη για τον
ελληνικό εθνικισµό, που έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύει τη νοµιµότητα του
ελληνικού εθνικού κράτους εντός και εκτός της επικράτειάς του και πέραν πάσης
αµφιβολίας. Άλλωστε η διαµόρφωση εθνικών υποκειµένων αποτελεί βασική πάντα
παράµετρο της ιδεολογίας του εθνικισµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η
διαπίστωση του

Μάσιµο ντ’ Αζέλιο (γαµπρός του Μαντσότι, µέλος των

Φιλελευθέρων) στην πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου του ενοποιηµένου
ιταλικού κράτους: «Κάναµε την Ιταλία, τώρα πρέπει να κάνουµε και Ιταλούς!»
(Hobsbawn &Ranger, 1983: 267).
Το ίδιο λοιπόν έπρεπε να κάνει και ο ελληνικός εθνικισµός: να δηµιουργήσει Έλληνες
στις αµφισβητούµενες περιοχές των Νέων Χωρών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η
κατάλληλη εκπαίδευση των ξενόφωνων προκρίθηκε ως ο πλέον πρόσφορος και
αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος, µέσω της εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας και της διαµόρφωσης ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Ο ρόλος
των δασκάλων αναβαπτίστηκε σε αυτόν του «αποστόλου της εθνικής ιδέας».
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη γλώσσα, πρωτίστως γιατί προσδιορίζει την εθνική
ταυτότητα του πληθυσµού, κατοχυρώνει την αυτοτελή εθνική του υπόσταση και
καταδεικνύει τη µοναδικότητα του έθνους και τη συνέχειά του στο χρόνο. Σαφώς
στην επιδίωξη επιβολής ενιαίας εθνικής γλώσσας συνέδραµαν δευτερευόντως και
λόγοι διοικητικοί: η ανάγκη καθιέρωσης κοινού επικοινωνιακού κώδικα για την
οµαλή λειτουργία της διοίκησης.
Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε το ελληνικό κράτος απέναντι στις
µειονότητες δε χαρακτηρίστηκε ούτε από ένα ενιαίο σύνολο συγκροτηµένων αρχών
ούτε από συνέπεια ή χρονική συνέχεια.
Αρχικά, όσον αφορά τους µουσουλµάνους, υπήρχαν διεθνείς συνθήκες που
κατοχύρωναν τα εκπαιδευτικά τους δικαιώµατα, όπως: η Σύµβαση των Αθηνών (1η
Νοεµβρίου 1913) (ΓΑΚ, ΚΥ, ΥΕ∆Ε, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, φ. 229,
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14.11.1913· Τσιτσελίκης, 1996: 274), η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920)
(∆ιβάνη, 1999: 63) και τέλος η Συνθήκη της Λοζάννης (24 Ιουλίου 1923). Η
µουσουλµανική ήταν η µοναδική αναγνωρισµένη µειονότητα στην ελληνική
επικράτεια και το ελληνικό κράτος επιδίωκε να προβάλλει διεθνώς ότι σέβεται τις
ελευθερίες της και τα εκπαιδευτικά της δικαιώµατα (Γκλαβίνας, 2008). Η υιοθέτηση
µιας τέτοιας στάσης επιβαλλόταν και από την επεκτατική εξωτερική πολιτική που
είχε χαράξει, διεκδικώντας, ιδιαίτερα µετά το 1919, τις περιοχές της Θράκης και της
Μ. Ασίας, όπου όµως διαβιούσαν συµπαγείς µουσουλµανικοί πληθυσµοί. Ενώ, µετά
τη µικρασιατική καταστροφή (1922), η σφοδρή επιθυµία να διατηρηθεί το
Οικουµενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και να διασωθεί το ελληνικό
στοιχείο της Πόλης και των νησιών Ίµβρου και Τενέδου σαφώς επηρέασε την
εκπαιδευτική πολιτική

που εφαρµόστηκε για τη µουσουλµανική µειονότητα και

έθεσε το ελληνικό κράτος σε κατάσταση οµηρίας απέναντι στο τουρκικό και σε
δυσχερή διαπραγµατευτική θέση.
Καταρχάς η ελληνική πολιτεία αντιµετώπισε de facto τη µειονότητα ως τουρκική,
χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσίαζε, χαρίζοντας τους
Ποµάκους

και

τους

Ροµά

στον

τουρκικό

εθνικισµό,

ενώ

στη

διαµάχη

παλαιοµουσουλµάνων και κεµαλικών ευνόησε εν τέλει τους τελευταίους.
Σε γενικές γραµµές το ελληνικό κράτος, ακόµα και κατά την περίοδο της δικτατορίας
του Μεταξά (1936-1940), επέδειξε ανοχή και ελαστικότητα απέναντι στη
µουσουλµανική µειονότητα, εν συγκρίσει της πολιτικής που εφάρµοσε έναντι των
Σλαβόφωνων (Αγγελής, 2006: 164): οι µουσουλµάνοι διέθεταν τα δικά τους σχολεία,
η διδασκαλία γινόταν κυρίως στην τουρκική γλώσσα, δεν σηµειώθηκαν βίαια
επεισόδια εξελληνισµού, αντιθέτως οι ελληνικές αρχές επέδειξαν χαλαρότητα έως και
αδιαφορία για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από εκείνους. Ουσιαστικά το
ελληνικό κράτος δεν επιδίωξε να τους ενσωµατώσει στον ελληνικό εθνικό κορµό,
αλλά τους αντιµετώπισε ως περιθωριακή οµάδα του πολιτικού συστήµατος. Εξάλλου,
η εκπαίδευση των µουσουλµάνων στην τουρκική γλώσσα δεν προκαλούσε τους
ίδιους εθνικούς φόβους, όπως µια ενδεχόµενη διδασκαλία των Σλαβόφωνων σε
σλαβική γλώσσα (Κωστόπουλος, 2002: 75-128).
Το ∆εκέµβριο του 1914 η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε το νόµο 568 («περί
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης εν Οθωµανικοίς και Ισραηλιτικοίς σχολείοις των
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νέων χωρών», ΦΕΚ 15/12 Ιανουαρίου 1915), µε τον οποίο καθιστούσε υποχρεωτική
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα µουσουλµανικά σχολεία. Προβλεπόταν
ακόµη ο διορισµός δασκάλων για την εκµάθηση της ελληνικής, τη µισθοδοσία των
οποίων θα αναλάµβανε το ελληνικό κράτος. Όµως, το 1916 όχι µόνο δεν είχε ακόµα
εφαρµοστεί ο νόµος, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε και την αναβολή της
εφαρµογής του, αφού έκρινε πως δεν ήταν «απολύτως επείγουσα» και επιπλέον
συνδεόταν άµεσα µε την πολιτική που θα ακολουθούσε το τουρκικό κράτος για τα
ελληνικά σχολεία.
Η διαπίστωση της ελλιπούς διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επαναλαµβάνεται
κατά τα επόµενα χρόνια στις εκθέσεις των επιθεωρητών της εκπαίδευσης και των
γενικών διοικητών της Θράκης. Σύµφωνα µε έκθεση του Στυλιανόπουλου,
επικεφαλής του Γραφείου Μειονοτήτων, (ΜΜΑΕΒ/173/53, 11.10.1929: 40), το 1928
υπήρχαν µόνο 20 δάσκαλοι στα 241 σχολεία, από τους οποίους µόνο οι 9
µισθοδοτούνταν από το δηµόσιο. Στην πλειοψηφία τους δεν ήταν κατάλληλοι να
διδάξουν, αλλά δεν τους δόθηκαν και οι απαιτούµενες οδηγίες ούτε πρόγραµµα
σπουδών ούτε έγινε συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος. Η µέθοδος
διδασκαλίας της ελληνικής ήταν ακατάλληλη, ενώ τα αλφαβητάρια και τα
αναγνωστικά βιβλία που διένειµε η Γενική ∆ιοίκηση Θράκης ήταν στην
καθαρεύουσα. Ευθύνες επιρρίπτονταν στην Γενική ∆ιοίκηση, διότι θεωρούσε πως η
άγνοια της ελληνικής γλώσσας από τους µουσουλµάνους θα τούς κρατούσε στην
αµάθεια και στην αποµόνωση κι ως εκ τούτου θα τούς καθιστούσε αντικείµενο προς
εκµετάλλευση από τους Έλληνες. Συνέπεια της παραµέλησης της ελληνικής γλώσσας
ήταν η δηµιουργία χάσµατος ανάµεσα στους δύο κόσµους, η περιθωριοποίηση των
µουσουλµάνων και οι συναπτόµενες µε αυτήν δυσχέρειες στη σχέση της µε τις
διοικητικές αρχές (ΜΜΑΕΒ/173/4, 15.01.1930: 20).
Τελικά το 1930 αποφασίσθηκε η ελληνική γλώσσα να εισαχθεί σταδιακά σε όλα τα
µουσουλµανικά σχολεία. Την ίδια χρονιά διδάχθηκε σε 28 από τα 305 σχολεία, χωρίς
όµως και πάλι να είναι υποχρεωτική (Τσιούµης, 1994: 170).
Τέλος, αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος επέτρεψε στους
µουσουλµάνους δασκάλους να γράφουν στη Γενική ∆ιοίκηση στα τουρκικά και δεν
απαίτησε να έχουν ελληνικές σφραγίδες τη στιγµή που ο ίδιος ο επιθεωρητής των
µουσουλµανικών σχολείων είχε ελληνοτουρκική (ΜΜΑΕΒ/173/53, 11.10.1929: 27).
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Αντίθετη ακριβώς ήταν η στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους
Σλαβόφωνους Μακεδόνες, των οποίων η ξενοφωνία σε συνδυασµό µε το πολιτικό
κλίµα της εποχής εκείνης στα Βαλκάνια θεωρήθηκε επικίνδυνη για την εθνική
ασφάλεια. Στην περίπτωση αυτή όχι µόνο δεν παρατηρήθηκε ανοχή και
ελαστικότητα, αντιθέτως, από το πρώτο κιόλας διάστηµα της ένταξής τους
εκφράστηκε δυσφορία για τη σλαβοφωνία τους, δυσφορία που στα επόµενα χρόνια
θα οδηγήσει σταδιακά σε σειρά αυταρχικών και βίαιων µέτρων. Στην περίπτωσή
τους, βασική επιδίωξη του ελληνικού κράτους ήταν η εθνική και γλωσσική
αφοµοίωσή τους.
Το κυριότερο µειονέκτηµα για τους Σλαβόφωνους ήταν η έλλειψη κάποιας συνθήκης
που θα τους αναγνώριζε ως µειονότητα και θα κατοχύρωνε τα εκπαιδευτικά τους
δικαιώµατα. Επιπλέον, ήταν αντικείµενο διεκδίκησης από γειτονικούς εθνικισµούς, το
σερβικό και κυρίως το βουλγαρικό, γεγονός που ενίσχυε την εθνική ανασφάλεια των
Ελλήνων. Επίσης, η ανταλλαγή των πληθυσµών µε τη Βουλγαρία, µετά τη Συνθήκη
του Νεϊγύ (27 Νοεµβρίου 1919), έδωσε το έρεισµα στον ελληνικό εθνικισµό να
υποστηρίξει ότι οι εναποµείναντες πληθυσµοί ήταν ελληνικοί. Οι µόνες περιπτώσεις
αναγνώρισης σλαβικής µειονότητας ήταν δύο: πρώτον, το Πρωτόκολλο Πολίτη –
Καλφώφ που υπογράφτηκε το φθινόπωρο του 1924 και αναγνώρισε την ύπαρξη
βουλγαρικής µειονότητας στην ελληνική επικράτεια, αλλά µετά την αναίρεση της
ελληνικής υπογραφής δεν εφαρµόστηκε και

δεύτερο, η απόπειρα, το 1926, της

κυβέρνησης Πάγκαλου να αναγνωρίσει «σερβική µειονότητα» στη Μακεδονία ως
αντιπερισπασµό στις βουλγαρικές αξιώσεις, η οποία επίσης δεν ευοδώθηκε.
Η επίσηµη θέση της Ελλάδας ήταν ότι οι σλαβόφωνοι πληθυσµοί ήταν ποσοτικά
ασήµαντοι, µιλούσαν ένα ακαθόριστο σλαβικό ιδίωµα και είχαν ελληνική εθνική
συνείδηση. Κατά συνέπεια, δεν αναγνωρίζονταν µειονοτικά δικαιώµατα γι’ αυτούς,
όπως ξεχωριστή εκπαίδευση και διδασκαλία στη µητρική τους γλώσσα. Το µόνο
εκπαιδευτικό δικαίωµα που τους παραχωρήθηκε για λίγο ήταν η διδασκαλία βάσει
του Abecedar (Κωστόπουλος, 2008: 88-111· Μιχαηλίδης, 1996: 329-343), το οποίο
ήταν ένα αλφαβητάριο για σλαβόφωνους µαθητές του δηµοτικού, γραµµένο µε
λατινικούς χαρακτήρες. Επρόκειτο για ένα αναγνωστικό που προσπαθούσε να
αποτυπώσει γραπτώς την προφορική διάλεκτο των ντόπιων Σλαβόφωνων της
Μακεδονίας. Σύµφωνα µε την επίσηµη ελληνική άποψη το τοπικό σλαβικό ιδίωµα
ήταν µια ρευστή και εύπλαστη διάλεκτος, µίγµα κυρίως της βουλγαρικής και της
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σερβοκροατικής, αλλά και µε στοιχεία όλων των βαλκανικών γλωσσών. Ως εκ τούτου
το αλφαβητάριο αυτό αποτύπωνε τη θέση της ελληνικής πολιτείας για έλλειψη
πολιτισµικής και γλωσσικής οµοιογένειας µεταξύ των Σλαβόφωνων. Εποµένως το
ελληνικό κράτος ενώ αρνούταν να αντιµετωπίσει το σύνολο των Σλαβόφωνων
Μακεδόνων ως Βουλγάρων ή ως Σέρβων και αναγνώριζε τις πολιτισµικές και
γλωσσικές διαφοροποιήσεις τους, την ίδια στιγµή αρνούταν να κάνει το ίδιο για τους
Ποµάκους και τους Ροµά στη Θράκη.
Στην πολιτική γλωσσικού εξελληνισµού που εφάρµοσε στους Σλαβόφωνους βασική
επιδίωξη ήταν όχι µόνο η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από εκείνους, αλλά πολύ
περισσότερο η εξάλειψη της ξενοφωνίας τους. Σ’ αυτό θεωρήθηκε ότι θα συνέβαλαν
διάφορα µέτρα, µε προεξάρχον την αξιοποίηση του σχολικού µηχανισµού,
επιδιώκοντας αρχικά την «ήπια αφοµοίωσή τους». Έτσι προτάθηκε η ίδρυση
νηπιαγωγείων, σχολείων, οικοτροφείων, νυχτερινών σχολών, η διαµόρφωση
κατάλληλης µεθόδου διδασκαλίας της ελληνικής για τους ξενόφωνους, η επιµήκυνση
του χρόνου παραµονής των µαθητών στο ελληνικό σχολείο, η παροχή κινήτρων, ο
εξελληνισµός των µητέρων, η συµµετοχή των παιδιών στις οργανώσεις των
προσκόπων κ.α.
Η ίδια όµως η σλαβοµακεδονική γλώσσα αντιµετωπίστηκε από τις επίσηµες
ελληνικές αρχές, από λειτουργούς της εκπαίδευσης και από το τύπο της εποχής ως
«βάρβαρη διάλεκτος», ως «καρκίνωµα για την Ελλάδα» ή «[ιδίωµα] του αίσχους»,
ενώ η ελληνική γλώσσα ήταν «η γλώσσα του Χριστού» και ήταν «θέληµά του να
µιλούνε όλοι εδώ τη γλώσσα του» (Κωστόπουλος, 2008: 87, 118).
Η γλωσσική αφοµοίωση λοιπόν των Σλαβόφωνων έπρεπε να επιβληθεί, γιατί όπως
χαρακτηριστικά υποστήριζε σε διαλέξεις του ο δάσκαλος Στέργιος Τριανταφυλλίδης,
η γλωσσική αφοµοίωση θα ήταν τιµή για τους ξενόφωνους Έλληνες, αφού δε θα
δινόταν λαβή για προσβολή του εθνικού τους φρονήµατος και δε θα παρεξηγούνταν
από ξένους, οι οποίοι έκριναν από τη γλώσσα το εθνικό φρόνηµα. (Κωστόπουλος,
2008: 85).
Με τη δικτατορία του Μεταξά αντικαταστάθηκε, µε σκληρό και βίαιο τρόπο, η
πολιτική της «ήπιας αφοµοίωσης» που είχε εφαρµοστεί ως τότε µε ένα πλήθος
περιορισµών και απαγορεύσεων ως προς τη γλώσσα, τα ονόµατα, τα τοπωνύµια και
τη δηµόσια ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η επίσηµη απαγόρευση της
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σλαβοφωνίας το 1938 (Κωστόπουλος, 2008: 162-163). Όσοι δε µαθητές
εξακολουθούσαν ακόµα να µιλούν το σλαβικό ιδίωµα υποβάλλονταν σε σωµατική βία
(ξυλοδαρµό). Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή ενός δασκάλου δηµοτικού σχολείου
της Φλώρινας:
«Μετά τη διαταγή της απαγόρευσης που ήρθε [..], τα δέρναµε τα παιδιά, για να µιλάνε
ελληνικά […] δεν µπορούσανε να µιλάνε ελληνικά, ξέρανε τη γλώσσα τους µεταξύ τους. Και
σκαρφιστήκαµε τότε µε πρωτοβουλία […] συναδέλφου […]:
-Θα βρούµε […] ένα καρφί, θα το πάρει το καρφί το παιδί […] και θα προσπαθεί µε κάθε
τρόπο να το δώσει, όποιον θα ακούσει να µιλάει βουλγάρικα, λοιπόν τσαπ, παρ’ το καρφί
[…]. Και ο άλλος ύστερα τσαπ στον άλλονε και ο άλλος στον άλλονε.
[…] Τελείωσε η προσευχή και τώρα πρέπει να αρχίσουν να µπουν τα παιδιά µέσα στην τάξη.
Λοιπόν, ποιος έχει το καρφί; […]
-Εγωωωώ, κύριε.
-Έλα δω, έλα δω […] Άνοιξ’ το χέρι. Γιατί µιλούσες βουλγάρικα; Χραπ, µε τη [βέργα]. Χραπ,
χραπ» (Αγγελής, 2006: 160).

Εν κατακλείδι, το ελληνικό κράτος ενώ επισήµως και θεωρητικώς αναγνώριζε την
ανάγκη σχεδιασµού καλύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής και για τη µουσουλµανική
µειονότητα και για τους Σλαβόφωνους Μακεδόνες, επιφύλαξε στους µεν πρώτους την
αποµόνωση και την περιθωριοποίηση παρά την ισότιµη ένταξη, στους δε δεύτερους την
καταστολή και την πλήρη αφοµοίωση.
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Η συµβολή της Κριτικής Παιδαγωγικής στην θεµελίωση του
Αειφόρου Σχολείου – θεωρητική τεκµηρίωση
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Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Περίληψη
Η σηµασία της µελέτης της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και της
Κοινωνικά Κριτικής Προσέγγισης στην εκπαίδευση προκύπτει από τον προβληµατισµό
για το κατά πόσο ένα σχολείο που δεν υιοθετεί τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής
µπορεί να θεωρηθεί ως αειφόρο.
Το αειφόρο σχολείο βασίζεται στις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης, της φροντίδας, της
ενεργής εµπλοκής των µαθητών και της συνεργασίας, της αειφόρου µάθησης και της
ολιστικής προσέγγισης. Σύµφωνα µε την τελευταία, ο χώρος του σχολείου, η κοινότητα,
το αναλυτικό πρόγραµµα και η τεχνολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο στο «ευ ζειν» των
µαθητών και της φροντίδας του περιβάλλοντος (Goodfellow & Andrew-Power, 2007;
Wilkinson, 2008). Από την άλλη µεριά, οι αρχές του κοινωνικά κριτικού σχολείου είναι
η κριτική σκέψη, ακολουθούµενη από τις δεξιότητες της ερµηνείας, της ανάλυσης
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καταστάσεων, της αξιολόγησης αλλά και της εξαγωγής συµπερασµάτων στην ανάπτυξη
της κριτικής συνειδητότητας των µαθητών. Το σχολείο συνιστά κοινότητα µάθησης
συνεργατικού χαρακτήρα, διαπραγµάτευσης και κριτικού αναστοχασµού. Η κοινωνικά
κριτική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έρχονται µέσα από συλλογικές δράσεις
(Kemmis,Cole & Suggett, 1983). Συγκεκριµένα, την κριτική παιδαγωγική χαρακτηρίζει
η διδακτική µέθοδος της έρευνας-δράσης, η οποία χρησιµοποιεί τη δράση των µαθητών
ως µέθοδο έρευνας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανότητας δράσης (Τσεβρένη, 2008;
Jensen & Schnack, 2006). Παράλληλα, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία, η στοχαστικό-κριτική σκέψη ερευνά σφαιρικά ένα
κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτηµα και η ανάπτυξή της κρίνεται απαραίτητη για τους
ενεργούς πολίτες µε στόχο την συλλογική δράση.
∆ιαπιστώνουµε ότι οι δυο προσεγγίσεις, µοιράζονται κοινές αρχές. Αυτές είναι η
συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική πράξη, ο κριτικός στοχασµός, η
συνεχής διαπραγµάτευση και η δέσµευση για δράση. Βασική κοινή αρχή αποτελεί το
άνοιγµα του σχολείου προς την κοινότητα µε σκοπό την αντιµετώπιση των κοινωνικώνπεριβαλλοντικών προβληµάτων µε ολιστικό τρόπο. ∆εν περιορίζονται στην διαχείριση
των παρόντων προβληµάτων αλλά αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανότητας για δια βίου
µάθηση.

Οι

δυο

προσεγγίσεις

δίνουν

έµφαση

σε

όµοια

χαρακτηριστικά,

διαµορφώνοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το κοινωνικά κριτικό σχολείο αποβλέπει
στην καλλιέργεια ικανότητας για δράση και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού των
µαθητών µε απώτερο στόχο τη συµβολή τους στη βελτίωση των κοινωνικών δρωµένων.
Το αειφόρο σχολείο δίνει περισσότερη έµφαση στην επίλυση των περιβαλλοντικών
προβληµάτων, στα οποία όµως ύψιστη σηµασία κατέχουν τα σύγχρονα κοινωνικά
προβλήµατα. Για τη θεµελίωση, λοιπόν, ενός αειφόρου σχολείου απαιτείται η υιοθέτηση
κοινωνικά κριτικής σκέψης στην εκπαιδευτική πράξη, εφόσον οι θεωρητικές αρχές της
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία υιοθετούν τις αρχές της κοινωνικά
κριτικής προσέγγισης.

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτική παιδαγωγική, Αειφόρο σχολείο, Κριτική περιβαλλοντική
εκπαίδευση
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Εισαγωγή
Η σηµασία της συνεξέτασης της εκπαίδευσης για την αειφορία µε την κοινωνικά
κριτική προσέγγιση έγκειται στην ιδιαίτερη σηµασία που δίνεται τα τελευταία χρόνια
στην κριτική σκέψη καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία κατευθύνει το σχολείο και την
κοινότητα σε ένα βιώσιµο και αειφορικό τρόπο ζωής ενώ, παράλληλα, το κοινωνικά
κριτικό σχολείο ενδυναµώνει τους µαθητές να δράσουν για την βελτίωση της
κοινωνίας. Εκτός αυτών, στο χώρο της παιδαγωγικής, οι προσωπικές θεωρίες του
εκπαιδευτικού αναλύονται όλο και περισσότερο καθώς ο ίδιος θεωρείται πλέον ως
αναστοχαστής της πραγµατικότητας την οποία εξετάζει κριτικά. Αυτήν ακριβώς τη
θέση κατέχει ο εκπαιδευτικός και στις δύο υπό εξέταση προσεγγίσεις παράλληλα µε
την ενεργή εµπλοκή και συνεργασία των µαθητών που θεωρείται δεδοµένη. Σε ένα
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι όπου η

διεπιστηµονικότητα, η διαθεµατικότητα και η

συνεργασία αναδεικνύουν όλο και περισσότερο την σηµασία της αλληλεπίδρασης και
της κριτικής σκέψης, το αειφόρο και το κοινωνικά κριτικό σχολείο προσφέρουν δύο
παραδείγµατα για το πώς µπορούν να εφαρµοστούν αυτά τα στοιχεία στην πράξη.
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Αρχές αειφόρου σχολείου
Σύµφωνα µε επίσηµα κείµενα των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου και τις
Αυστραλίας, το αειφόρο σχολείο θα πρέπει να διέπεται από µια σειρά αρχών. Μια
από τις πρώτες αρχές είναι η αρχή της αειφορικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία,
στόχος των αειφόρων σχολείων, είναι η διαµόρφωση ανθρώπων που βρίσκουν λύσεις
βελτίωσης της ποιότητας ζωής, χωρίς να συσσωρεύουν προβλήµατα για το µέλλον. Οι
δραστηριότητες

σε

ένα

αειφόρο

σχολείο

δεν

αποτελούν

αποσπασµατικές

προσπάθειες, αλλά δράσεις κατόπιν βαθιά ριζωµένων αντιλήψεων προς την βιώσιµη
ανάπτυξη. Άλλη αρχή είναι ότι το σχολείο θα πρέπει να αποτελεί µοντέλο-πρότυπο
αειφόρων πρακτικών για την κοινότητα. Επιδιώκεται τα αειφόρα σχολεία να
αποτελούν µοντέλα-πρότυπα εφαρµογής των πρακτικών του αειφορικού τρόπου ζωής
τα οποία θα µιµείται ολόκληρη η κοινωνία (Goodfellow & Andrew-Power, 2007).
Μια αρχή χαρακτηριστική του αειφόρου σχολείου είναι η αρχή της φροντίδας.
Επιβάλλεται να φροντίζουµε τον εαυτό µας, τους άλλους και το περιβάλλον (πχ. µέσω
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εξοικονόµησης ενέργειας και νερού, κοµποστοποίησης, συστήµατος µετακίνησης,
µέσω διαφόρων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν άνθρωποι καθηµερινά κ.τ.λ.)
(Goodfellow & Andrew-Power, 2007). Επίσης, τα παιδιά θα πρέπει να εξασκούνται
σε αειφορικές πρακτικές. Η τοπική κοινότητα, κυβερνητικές και µη κυβερνητικές
οργανώσεις θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στα σχολεία, ώστε αυτά να
αναπτύσσουν δικούς τους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές (DCSF, 2009).
Μια περαιτέρω σηµαντική αρχή είναι αυτή της συνεργασίας σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και µεταξύ σχολείου και γονέων. Τα σχολεία θα πρέπει να συµµετέχουν σε
προγράµµατα της κοινότητας ώστε να δηµιουργήσουν µαζί µια βιώσιµη κοινότητα.
(π.χ. το σχολείο µπορεί να

συµµετέχει σε πρόγραµµα µείωσης κατανάλωσης

άνθρακα µε την µετακίνηση από και προς το σχολείο µε εναλλακτικούς τρόπους)
(DCSF, 2009). Ακόµα, κυβερνητική οδηγία µε τον τίτλο ‘every child matters’
αποτελεί ένα ακόµα άξονα του αειφόρου σχολείου και σηµαίνει ότι κάθε παιδί έχει
δικαίωµα να ζήσει σε µια βιώσιµη κοινωνία (Every Child Matters, 2003).
Η αειφόρος µάθηση είναι µια από τις βασικότερες αρχές του αειφόρου σχολείου. Το
αειφόρο σχολείο στοχεύει στο να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις, δεξιότητες και
εφόδια και µάλιστα υπερτονίζεται η απόκτηση της κριτικής σκέψης, ώστε να είναι
έτοιµοι στο µέλλον να µπορούν να αντιµετωπίζουν τα

προβλήµατα που θα

προκύπτουν. Σύµφωνα µε την αρχή της αειφόρου µάθησης, τα εφόδια που θα
αποκτήσουν οι µαθητές θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων και στο
µέλλον (Wilkinson, 2008).
Μια άλλη αρχή είναι η ολιστική προσέγγιση. Σε ένα αειφόρο σχολείο επίκεντρο είναι
το ευ ζειν των µαθητών και η φροντίδα του σχολικού περιβάλλοντος µέσα από
τέσσερις παραµέτρους. Πρώτη παράµετρος είναι ο χώρος του σχολείου (Campus), ο
οποίος λειτουργεί έτσι ώστε να µην βλάπτει το περιβάλλον. Η κατασκευή του κτιρίου
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην προκαλούνται εύκολα φθορές, να µην
χρειάζεται συχνά επισκευές και οι αίθουσες του σχολείου να είναι ευέλικτες. Ακόµα,
επιβάλλεται να υπάρχει επαρκής εξωτερικός χώρος και ισορροπία κοινόχρηστων και
προσωπικών χώρων. ∆εύτερη παράµετρος είναι η κοινότητα (Community). Τα
σχολεία χρησιµοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας µε την κοινότητα για να
ενηµερώνουν για τις πρακτικές τους. Ο τρίτος παράγοντας είναι το αναλυτικό
πρόγραµµα (Curriculum), η εφαρµογή και το περιεχόµενο του οποίου καλλιεργούν
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στα παιδιά γνώσεις, αξίες και δεξιότητες προς έναν αειφορικό τρόπο ζωής. Το
αναλυτικό πρόγραµµα, επίσηµο και ανεπίσηµο, µε έµφαση στην εξατοµικευµένη
µάθηση και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε τα παιδιά
να είναι ενήµερα για περιβαλλοντικά θέµατα και να επηρεάσουν την κοινότητα προς
µια φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται γύρω από
περιβαλλοντικά προβλήµατα, χαίρονται την µάθηση σχετικά µε αυτά, αλλά
προπαντός δεσµεύονται για την αντιµετώπισή τους. Τέλος, η τέταρτη παράµετρος
είναι η τεχνολογία, όπου

απαιτείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού της

τεχνολογίας, ώστε αυτή να εξυπηρετεί την ανάπτυξη και άσκηση αειφορικών
πρακτικών και διάδοση αυτών. Οι παραπάνω παράµετροι µας οδηγούν στο να
θεωρήσουµε την προσέγγιση της µάθησης σε ένα αειφόρο σχολείο ως ολιστική
(Wilkinson, 2008).
Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι το αειφόρο σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται σε
µία τεχνολογική προσέγγιση κατά την οποία θα εναρµονίζεται µόνο µε τις αρχές της
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, αλλά να αντλεί από τις θεωρητικές προδιαγραφές της
κοινωνικά κριτικής προσέγγισης. Η εκπαίδευση σε ένα αειφόρο σχολείο σχετίζεται
άµεσα µε την ενεργό εµπλοκή των µαθητών πάνω στη διερεύνηση και κριτική
αποτίµηση πραγµατικών κοινωνικών καταστάσεων. Τίποτα δεν είναι ορισµένο από
πριν και επιβαλλόµενο από εξωτερικούς παράγοντες καθώς το περιεχόµενο της
µάθησης και το είδος της αξιολόγησης αποτελούν αντικείµενα συνεχούς
διαπραγµάτευσης από όλους τους εµπλεκόµενους στη σχολική κοινότητα. Η
διαλεκτική αυτή συνεχίζεται και πέρα από τα στενά όρια της σχολικής τάξης στη
δηµιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και αµοιβαίας αποδοχής όλων
των καθηγητών και των µαθητών (Μπαζίγου, 2010).
Πιο αναλυτικά στο αειφόρο σχολείο ο εκπαιδευτικός είναι αναστοχαστής και
διανοούµενος στο βαθµό που, σύµφωνα µε τον Giroux, επεξεργάζεται και στέκεται
κριτικά απέναντι στην εµπειρία του. Το «τί» διδάσκεται αναφέρεται κυρίως σε τοπικά
κοινωνικά ζητήµατα και πλαίσια δράσης, ενώ ισάξια σηµασία έχει και το ήθος που
καλλιεργείται µέσα στην τάξη δηλαδή αυτό του εν δυνάµει ενεργού πολίτη που δρα,
αγωνίζεται και διεκδικεί. Οι σχέσεις µεταξύ των καθηγητών και των µαθητών
αποβλέπουν σε µια «συλλογική επανακοινωνικοποίηση» όπου η σχολική κοινότητα
είναι το παράδειγµα για την αλλαγή και εγκαθίδρυση νέου ήθους και οργάνωσης για
όλη την κοινωνία (Μπαζίγου, 2010).
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Ειδικότερα για τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των καθηγητών, θεωρείται ότι η
διαµόρφωσή τους οφείλεται σε µια ιδεολογία κοινωνικής και επαγγελµατικής
αποµόνωσης όπου ο κάθε καθηγητής πρέπει να διεκπεραιώσει αποφάσεις που έχουν
ληφθεί από ανώτερα κλιµάκια. Ο όρος «διδακτική κουλτούρα» αναδεικνύει την
κρισιµότητα των αξιών, πεποιθήσεων και συνηθειών που διέπουν τους δασκάλους και
στην οποία µυούνται από τον πρώτο χρόνο εµπειρίας τους. Οι αξίες αυτές αφορούν
στην ατοµικότητα του εκπαιδευτικού και στην αποµόνωση της τάξης ενώ οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί διακατέχονται από φόβο και επιφύλαξη για την κριτική των
συναδέλφων τους (Μπαζίγου, 2010).
Αντίθετα σε όλα αυτά, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
η συνεργασία µεταξύ των καθηγητών ορίζεται σε θεσµικό επίπεδο ως πολύ
σηµαντική. Ειδικά για την εφαρµογή περιβαλλοντικών προγραµµάτων και δη στα
ΚΠΕ «όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται για το σχεδιασµό, την προετοιµασία και
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων καθώς και το
σχεδιασµό, την προετοιµασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των άλλων
δράσεων» (ΥΕΠΘ, 2006: 9). Ωστόσο, σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα αν και
θεσµοθετηµένη, η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών εξακολουθεί να είναι
επιφανειακή, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για µετασχηµατισµό ολόκληρου
του σχολείου σε µανθάνουσα κοινότητα και την δυναµική ανάπτυξή του µε την
έννοια του αειφόρου σχολείου (Μπαζίγου, 2010).
Aν θέλουµε πραγµατικά αειφόρα σχολεία, τότε πρέπει να πάρουµε πιο δραστικά
µέτρα ως προς την εκπαίδευση για το περιβάλλον (environmentalism) και για την
εκπαίδευση για την ενεργή συµµετοχή στην κοινωνία των πολιτών. Για να το
πετύχουµε αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουµε µια πιο κριτική προσέγγιση στην
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στα σχολεία (Huckle, 2010).
Το αειφόρο σχολείο στην πράξη
Το Εθνικό Πλαίσιο του Ηνωµένου Βασιλείου για τα αειφόρα σχολεία περιγράφει
οχτώ ενότητες ή “πύλες” (doorways) ως προς το περιεχόµενο που θα πρέπει να
διαπραγµατεύονται τα αειφόρα σχολεία. Αυτές οι ενότητες αφορούν στη διατροφή,
στην µετακίνηση και το κυκλοφοριακό σύστηµα, στα κτίρια, στο τοπικό βιοτικό
επίπεδο, στην ενέργεια και το νερό, στην κατανάλωση και την σπατάλη, στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και στην παγκόσµια διάσταση των προβληµάτων (DCSF,
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2009). Όσον αφορά στην επεξεργασία των ενοτήτων, αυτές αναλύονται σε σχέση µε
τις τέσσερις προαναφερθείσες παραµέτρους. Για παράδειγµα, αν ασχοληθούµε µε το
πρόβληµα της έλλειψης νερού θα πρέπει να σκεφτούµε: πώς πρέπει να διαµορφωθεί
το αναλυτικό πρόγραµµα σε σχέση µε το νερό, ποια πρέπει να είναι η υποδοµή του
σχολικού κτιρίου ώστε να γίνει εξοικονόµηση νερού, πώς θα ενηµερωθεί η κοινότητα
και πώς αυτή θα εφαρµόσει τις πρακτικές (DCSF, 2009). Εκτός αυτών, η τοπική
αυτοδιοίκηση κατέχει έναν κυρίαρχο ρόλο στην διαµόρφωση των αειφόρων
σχολείων, εφαρµόζοντας τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Yπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης συνεργαζόµενες µε κυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις,
βοηθάνε τα τοπικά σχολεία να αποκτήσουν τις δικές τους στρατηγικές ώστε να γίνουν
αειφόρα, σε σχέση µε τις οχτώ θεµατικές πύλες. Για παράδειγµα, οι υπεύθυνοι
ενέργειας και νερού της τοπικής αυτοδιοίκησης βοηθάνε στα αντίστοιχα θέµατα
(DCSF, 2009).
Η ποιότητα ενός σχολικού κτιρίου έχει σηµαντική επίδραση τόσο σε έναν αειφορικό
τρόπο ζωής όσο και στην αειφόρο µάθηση. Επειδή είναι δύσκολο να προβλεφτεί πώς
θα είναι η µάθηση σε 10 ή 20 χρόνια, το εσωτερικό των σχολείων θα πρέπει να είναι
ευέλικτο και προσαρµόσιµο στις µελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για να είναι
προσανατολισµένη η λειτουργία του κτιρίου προς έναν αειφορικό τρόπο ζωής
απαιτείται η λειτουργία του κτιρίου να έχει την ελάχιστη δυσµενή περιβαλλοντική
επίδραση, να γίνεται επιµόρφωση του προσωπικού σχετικά µε θέµατα διαχείρισης
ενέργειας, νερού, σκουπιδιών κτλ., να υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής πρακτικών
εξοικονόµησης ενέργειας, χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, πρακτικές
εξοικονόµησης νερού, παραγωγή ελάχιστων σκουπιδιών και ανακύκλωση. Επιπλέον,
τα υλικά του δεν πρέπει να βλάπτουν το περιβάλλον, να προέρχονται από τοπικές
πηγές και να είναι ανανεώσιµα ή ξαναχρησιµοποιηµένα. Το σχολικό κτίριο έχει
πράσινους χώρους και σέβεται την τοπική βιοποικιλότητα ενώ δίνει περιθώρια για
µάθηση µέσω της ευελιξίας του χώρου που συνεπάγεται και ευελιξία στον τρόπο
εργασίας προωθώντας τη µάθηση µέσα και έξω από τις αίθουσες. Τέλος, πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής όλων των εµπλεκοµένων στις αποφάσεις που
αφορούν την καταλληλότητα της υποδοµής των κτιρίων των αειφόρων σχολείων
(Wilkinson, 2008).
Πιο αναλυτικά για την εφαρµογή αυτών των χαρακτηριστικών και τη δηµιουργία
ενός αειφόρου σχολείου, πρέπει να πραγµατοποιηθούν ορισµένα βήµατα. Αρχικά,
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πρέπει να συγκροτηθεί µία περιβαλλοντική επιτροπή. Σε ένα αειφόρο σχολείο οι
δραστηριότητες αποφασίζονται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Στην
περιβαλλοντική επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν: διευθυντής, δάσκαλοι, προσωπικό,
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, γονείς και µαθητές. Στόχος είναι η αειφορία να γίνει
µέρος της σχολικής κουλτούρας, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι οι συµµετέχοντες του
σχολείου να δεσµευτούν µε αυτήν την αλλαγή του ώστε να µην υπάρχει αντίδραση
(Gough, 2005).
Σε ένα επόµενο στάδιο διεξάγεται περιβαλλοντική έρευνα του σχολικού χώρου. Στο
αειφόρο σχολείο, η έννοια της αειφορίας δεν µεταδίδεται παθητικά στους µαθητές,
αλλά τα παιδιά εξερευνούν τι σηµαίνει. Έπειτα, διαµορφώνεται ένα σχέδιο δράσης
στο οποίο οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι πχ.
προθεσµίες για την βελτίωση της απόδοσης του σχολείου σε συγκεκριµένο ζήτηµα,
όπως η εξοικονόµηση ενέργειας. Παράλληλα, η περιβαλλοντική επιτροπή
παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου δράσης µε τακτικές συναντήσεις των µελών
ενώ γίνεται ενηµέρωση και εµπλοκή της σχολικής κοινότητας. Μέχρι πρόσφατα στο
εξωτερικό ήταν µεµονωµένα τα άτοµα στο σχολείο που υιοθετούσαν αειφορικές
συµπεριφορές, ενώ σήµερα παρατηρείται η εµπλοκή ολόκληρης της σχολικής
κοινότητας προς µια τέτοια κατεύθυνση, αλλά και η πληροφόρησή της για τα
αποτελέσµατα των δράσεων (Gough, 2005).
Τέλος, γίνεται η σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Τα θέµατα που
επιλέγονται και που εµπεριέχονται στο πρόγραµµα, θα πρέπει να ενδιαφέρουν τα
παιδιά έτσι ώστε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και η βιώσιµη ανάπτυξη να
αποτελούν εφαλτήριο για να ασχοληθούν µε άλλες πηγές µάθησης και µε διεθνή
θέµατα. Για την συνεχή βελτίωση του προγράµµατος απαιτείται µέτρηση, αξιολόγηση
και ανατροφοδότηση. Η αυτοαξιολόγηση του κάθε σχολείου κατά Ofested γίνεται
σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια: απόψεις µαθητών και γονιών, κατορθώµατα και
πρότυπα, προσωπική ανάπτυξη και ευ ζειν, ποιότητα παροχών, ηγεσία και
µάνατζµεντ (Gough, 2005).
Κριτική Παιδαγωγική
Αρχές κοινωνικά κριτικού σχολείου
Η κριτική σκέψη είναι µια λειτουργία νοητική και συναισθηµατική, που στοχεύει
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στην εξαγωγή συµπερασµάτων µέσα από µια διαδικασία, κατά την οποία το παιδί
επεξεργάζεται λογικά και αξιολογεί τις πληροφορίες, τις αντιλήψεις και
προκαταλήψεις τις δικές του και των άλλων. Το κριτικά σκεπτόµενο άτοµο επιλέγει
συγκεκριµένες κάθε φορά, λογικούς συλλογισµούς, γνωστικές και µεταγνωστικές
δεξιότητες. Μερικές από αυτές τις δεξιότητες είναι η δεξιότητα ερµηνείας που
σηµαίνει την νοηµατοδότηση καταστάσεων, η δεξιότητα ανάλυσης καταστάσεων και
σχέσεων, επιχειρηµάτων, η δεξιότητα της αξιολόγησης που σηµαίνει την εκτίµηση
της αξιοπιστίας επιχειρηµάτων, αντιλήψεων, εµπειριών κ.ά. (∆ηµητρίου, 2009). Μια
άλλη ανάλογη δεξιότητα είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων που είναι µια συνθετική
διαδικασία των όσων προέκυψαν από την εφαρµογή των παραπάνω δεξιοτήτων.
Τέλος, το κριτικά σκεπτόµενο άτοµο είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να µπορεί να
αντιληφθεί τον τρόπο που σκέφτεται και να µπορεί να το εκφράσει και να το εξηγήσει
σε άλλους (αυτό-εξήγηση, µεταγνώση) και επίσης, να µπορεί να αλλάζει ο ίδιος µε
σκοπό να βελτιώνεται στον τρόπο και το περιεχόµενο της σκέψης του (αυτόβελτίωση). Για να σκεφτεί ένα άτοµο κριτικά είναι απαραίτητο να θέλει να το κάνει,
ώστε να αποµακρύνει κάθε προκατάληψη και εγωκεντρική τάση που τον
παρεµποδίζει να σκεφτεί αµερόληπτα (∆ηµητρίου, 2009).
Η εκτίµηση των στοιχείων που λαµβάνουµε υπόψη µας για την αντιµετώπιση ενός
περιβαλλοντικού προβλήµατος αν γίνεται µε κριτικό τρόπο, τότε συµβάλλει στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, στη λήψη δράσης και τον µετασχηµατισµό
των καθηµερινών πρακτικών αλλά και τελικά ολόκληρης την κοινωνίας µέσα από την
ανάπτυξη δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη που συνδιαµορφώνει την µελλοντική
πραγµατικότητα (∆ηµητρίου, 2009).
Ο Φρέιρε απέβλεπε σε µια εκπαίδευση που θα απελευθέρωνε τους πολιτικά
καταπιεζόµενους βοηθώντας τους να συνειδητοποιούν την εκάστοτε πολιτική
κατάσταση. Εισήγαγε τον όρο κριτική συνειδητοποίηση (conscientization) που
σηµαίνει ότι ο µαθητής αναπτύσσοντας κριτική συνειδητότητα (critical awareness)
µαθαίνει να αντιλαµβάνεται τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αντιθέσεις και
να αντιδρά εναντίον του καταπιεστικού κατεστηµένου. Η κριτική συνειδητοποίηση
είναι το πρώτο βήµα που οδηγεί στην ‘πράξη’ που είναι µια συνεχόµενη
αναστοχαστική προσέγγιση στην δράση. Η πράξη (praxis) είναι µια σειρά κυκλικών
δραστηριοτήτων: θεωρίας, εφαρµογής, αξιολόγησης, αναστοχασµού και πάλι θεωρίας
και οδηγεί στον κοινωνικό µετασχηµατισµό, αν γίνει σε συλλογικό επίπεδο (Freire,
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1970). Τα κεντρικά σηµεία µιας εκπαίδευσης προς την κριτική συνειδητοποίηση είναι
η σχέση συνεργασίας που θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευόµενου, καθώς και η συµβολή της επίλυσης πραγµατικών προβληµάτων από
τους ίδιους τους µαθητές. Γενικά, ο τύπος εκπαίδευσης που προτείνει διαπνέεται από
ένα επαναστατικό αντικαπιταλιστικό ιδεώδες (Ράπτης, 2000).
Ο Ίλιτς υποστήριζε την κατάργηση των σχολείων και συνακολούθως, µια κοινωνία
χωρίς σχολεία, διότι θεωρούσε ότι ενισχύει τις ανισότητες και αποτελεί µέσο
χειραγώγησης των πολιτών από την πολιτεία που έχει την εξουσία. Υποστήριζε µια
µορφή εκπαίδευσης που να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και θα δίνει την
δυνατότητα για την ελεύθερη ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των πολιτών (Ράπτης,
2000).
Σύµφωνα µε τον Kemmis, το σχολείο καθρεφτίζει το υπάρχον κοινωνικό σύστηµα, το
θεωρεί δεδοµένο και το αναπαράγει. Αυτό καθιστά το σχολείο αποκοµµένο από την
κοινωνία.

Στην

αντίθετη

κατεύθυνση

βρίσκεται

ο

κοινωνικά

κριτικός

προσανατολισµός του σχολείου ο οποίος δίνει έµφαση σε κοινωνικά ζητήµατα και
υποστηρίζει ότι µόνο µε συλλογικές προσπάθειες µπορεί να προκληθεί κοινωνική
αλλαγή µε µαθητές οι οποίοι στην ενήλικη ζωή τους θα ανταποκριθούν σε αυτή την
αλλαγή µε αυτοπεποίθηση. Πρωταρχικό σηµείο είναι το πώς θα ετοιµάσουµε τους
νέους για την ενήλικη ζωή σε µια κοινωνία µε κοινωνικά και οικονοµικά
προβλήµατα. Πρέπει να αναδείξουµε καινούργιες εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές,
καθώς και νέες οργανωτικές δοµές (Kemmis, 1983).
Πιο αναλυτικά, για να γίνουν τα σχολεία κοινωνικά κριτικά θα πρέπει να εµπλακεί η
κοινότητα, να αλλάξουν τα σχολικά προγράµµατα, να υπάρχει κριτική αξιολόγηση
του σχολείου και ελεγχόµενη πρόοδος. Υπάρχουν τρία είδη προσανατολισµού για
αλλαγή: ο κοινωνικά κριτικός προσανατολισµός, ο απελευθερωτικός-προοδευτικός
προσανατολισµός και ο επαγγελµατικός νεοκλασικός προσανατολισµός (Kemmis,
1983).
Ενώ το σχολείο αγωνίζεται για αλλαγή µπορεί να βρεθεί στη µέση ενός πεδίου µάχης
από ανθρώπους της κοινότητας οι οποίοι δεν συµφωνούν µε την αλλαγή. Τα
προβλήµατα της µεταβατικής εκπαίδευσης αφορούν την ανεργία, τεχνολογικές
αλλαγές, αλλαγές στη δοµή εργασίας και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η αξία της
εκπαίδευσης είναι να κάνει τους µαθητές να µη θεωρήσουν δεδοµένες κάποιες
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καταστάσεις που υπάρχουν στο κοινωνικό σύστηµα και να µην τις αποδεχτούν, αλλά
να µπορούν να επεξεργάζονται κριτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά
θέµατα. Πρέπει οι µαθητές να καταλαβαίνουν ποια είναι η σχέση σχολείου-κοινωνίας
(Kemmis, 1983).
Ειδικότερα για τις αρχές που διέπουν ένα κοινωνικά κριτικό σχολείο, αυτές είναι οι
αρχές του σχολείου ως κοινότητας µάθησης, του συνεργατικού χαρακτήρα, της
διαπραγµάτευσης και του κριτικού αναστοχασµού. Οι εν λόγω αρχές παρέχουν τον
τρόπο λειτουργίας του κοινωνικά κριτικού σχολείου σε επίπεδο τάξης, προγράµµατος,
σχολείου, κοινότητας και σχολείου-κοινότητας (Kemmis, 1983).
Μία περαιτέρω αρχή είναι αυτή της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία διέπει το
πρόγραµµα του σχολείου. Για να γίνει η κοινωνία πιο δίκαιη τότε πρέπει το
πρόγραµµα του σχολείου να αλλάξει ώστε να ταιριάζει και να συµβιβάζεται µε µία
δίκαιη κοινωνία. Αν πάρουµε την κοινωνία ως δεδοµένη τότε αρνούµαστε την κριτική
φύση αυτής της προσέγγισης και το σχολείο µεταβάλλεται σε πεδίο εξάσκησης,
παραγωγής και κατανάλωσης της γνώσης. Κατ’ επέκταση οι µαθητές απλά
εκπαιδεύονται ώστε να συµµετέχουν στις δοσµένες δοµές της κοινωνίας και δεν
αγωνίζονται για να τις αλλάξουν (Kemmis, 1983).
Ειδικότερα, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις στις οποίες η θέση της κοινωνίας και της
γνώσης είναι διαφορετικά οριοθετηµένη. Οι εκπαιδευτικές αρχές είναι και κοινωνικές
αρχές. ∆ιαφορετικές οµάδες ανθρώπων προτιµούν διαφορετικές αρχές και αυτή η
επιλογή τους επηρεάζεται από το τι θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι εκπαίδευση και για ποιο
σκοπό. Στην επαγγελµατική νεοκλασική κατεύθυνση, η κοινωνία θεωρείται
ιεραρχηµένη, προετοιµάζει τους µαθητές για εργασία και βασίζεται στο τι είναι
χρήσιµο να µαθαίνουµε (δεξιότητες και πειθαρχία). Η απελευθερωτική κατεύθυνση
προετοιµάζει τους µαθητές για τη ζωή και όχι για την εργασία και αναγνωρίζει την
αναγκαιότητα για αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης. Βλέπει το παιδί σαν
ολοκληρωµένη οντότητα και το εκπαιδεύει µέσα σε δηµοκρατικές διαδικασίες. Τέλος,
η κοινωνικά κριτική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έρχονται µέσα από
συλλογικές δράσεις. Η εκπαίδευση πρέπει να εµπλέκει τους µαθητές µε την κοινωνία
και όχι απλώς να τους προετοιµάζει γι’ αυτήν. Εµπλέκει στη διδασκαλία κοινωνικά
ζητήµατα και παρέχει εµπειρία στους µαθητές, συµµετοχή σε αυτά, κριτική
επεξεργασία, διαπραγµάτευση και οργάνωση για δράση. Ο κριτικός στοχασµός δεν
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αναπτύσσεται µόνο σε ατοµικό επίπεδο αλλά σε οµάδες. Προσπαθεί να εξηγήσει την
υπάρχουσα κατάσταση µέσα από το πρίσµα της ιστορίας, βλέπει τη γνώση και τη
δράση µαζί σαν µια ολότητα, απαιτεί συµµετοχή του σχολείου στη ζωή της
κοινότητας (αλληλεπίδραση των δύο) και προάγει την κριτική επεξεργασία των
κοινωνικών προβληµάτων καθώς και των δράσεων µαθητών και δασκάλων (Kemmis,
1983).
Η κοινωνικά κριτική κατεύθυνση δεσµεύεται για τη βελτίωση της κοινωνίας. Τα
παραπάνω αποτελούν συστατικά µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Το κοινωνικά κριτικό
σχολείο θεωρεί τον εαυτό του ως κοινότητα µέσα σε µια κοινότητα, ανοιχτό προς
αυτήν. Η εκπαιδευτική του προσέγγιση είναι η ατοµική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα
και της κοινωνίας. Επιδιώκει ατοµική ενδοσκόπηση του κάθε µέλους της κοινότητας
και σε κοινωνικό επίπεδο επιδιώκει την ανάπτυξη µιας κοινής γλώσσας και µιας
κοινής δράσης. Παράλληλα επιχειρείται κοινή δράση, κοινή γλώσσα, συµµετοχικές
διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και επικοινωνία. Η αλληλεπίδραση επεκτείνεται
και σε επίπεδο συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, καθώς το σχολείο παίζει ζωτικό
ρόλο στη ζωή της κοινότητας (Kemmis, 1983).
Ο

Luke

έχει

αναφερθεί

στον

εννοιολογικό

δυισµό

που

έχει

εδραιωθεί

διαµορφώνοντας ένα χάσµα µεταξύ φύσης, οικονοµίας και κοινωνίας. Η πρόταξη των
επιστηµονικών και τεχνολογικών διαστάσεων του περιβάλλοντος και η υποβάθµιση
των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών διαστάσεών του, διαµορφώνει το έδαφος
για την υποστήριξη της πεποίθησης ότι µόνο οι «ειδικοί» έχουν το δικαίωµα να
λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε το περιβάλλον.
Στερείται έτσι από τους πολίτες η δυνατότητα να συµµετέχουν στη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Η συµµετοχή είναι το κλειδί για τη δηµιουργία ενός
εναλλακτικού οράµατος για το µέλλον, βασισµένο στις ανθρώπινες και οικολογικές
αξίες. Η κριτική εκπαίδευση, η ενδυνάµωση των κοινωνικών οµάδων και η
συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων οδηγούν προς αυτή την
κατεύθυνση (Τσεβρένη, 2008).
Σύµφωνα µε τον Jensen (2004), ο επιστηµονικός ιµπεριαλισµός που χαρακτηρίζει τον
πολιτισµό µας έχει επηρεάσει και την ΠΕ, ενώ ο Huckle (1999) µιλάει για τη
ρεφορµιστική και τεχνοκρατική διάστασή της. Ο Robottom (1987) δίνει έµφαση στην
επικράτηση της τεχνοκρατικής διάστασης της ΠΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από µία
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πίστη στην αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήµατος µέσα από την επιστήµη. Οι
Jensen και Schnack (2006) σηµειώνουν, ότι εξαιτίας της έµφασης που δίνεται στην
επιστηµονική γνώση, οι µαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις αιτίες
των προβληµάτων και δεν αποκτούν την ικανότητα για δράση. Ο Hart (1995)
σηµειώνει την ανάγκη για µια ριζοσπαστική κοινωνική έρευνα µε τα παιδιά όπου τα
ίδια θα εκπαιδεύονται στο να λαµβάνουν µεγαλύτερη ευθύνη στη δηµιουργία
κοινωνιών διαφορετικών από αυτές που παρέλαβαν.
Τα παιδιά µπορούν µε τις ιδέες τους να συµβάλλουν στο σχεδιασµό της κοινότητας
στην οποία ζουν και η συµµετοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν
κοινωνικά δίκαιο σχεδιασµό. Από τη µέση παιδική ηλικία, είναι ικανά να
αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να τις εκφράζουν, είναι οξυδερκείς παρατηρητές
και αναλυτές του περιβάλλοντός τους. Τα οφέλη που προκύπτουν δεν αφορούν µόνο
τα παιδιά, διότι αν οι τοπικές αρχές δείξουν απροθυµία στο να λάβουν υπόψη τους τις
ιδέες των παιδιών, τότε χάνουν σηµαντικές πληροφορίες. Η συµµετοχή των παιδιών
συµβάλλει στην αλλαγή κατεύθυνσης προς περισσότερο οικολογικές και αλληλέγγυες
κοινωνίες και αποτελεί προϋπόθεση για κοινωνική δικαιοσύνη (Τσεβρένη, 2008).
Το κοινωνικά κριτικό σχολείο στην πράξη
Μετά την βιοµηχανική επανάσταση όπου αυξήθηκε και η ανάγκη για εκπαίδευση,
αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις της βιοµηχανικής πλέον κοινωνίας για ανάλογη
εκπαίδευση. Έτσι η εκπαίδευση πήρε οικονοµικό-τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Υπάρχει
λοιπόν, σύνδεση σχολείου και αγοράς έτσι ώστε αυτό να µπορεί να ανταποκριθεί στις
επιταγές της (Kemmis, 1983).
Παρόλα αυτά δεν θα έπρεπε να υποβιβάζεται η γνώση και η εκπαίδευση στο επίπεδο
της πληροφορίας. Αυτού του είδους η γνώση βοηθά τους µαθητές να λειτουργήσουν
µόνο σε συγκεκριµένα πλαίσια, που επιβάλλουν κοινωνικές, οικονοµικές και
πολιτικές καταστάσεις. Η γνώση πρέπει να κατακτάται ολιστικά, σφαιρικά κατόπιν
κριτικής επεξεργασίας των δρώµενων και των σχέσεων τους µε το περιβάλλον στο
οποίο αναπτύσσονται. Στην ουσία, οι γνώσεις που αποκτούµε µέσα στο σχολείο
πρέπει να είναι χρήσιµες για τη ζωή µας έξω από αυτό, στην κοινωνία. Οι τεχνητές
συνθήκες στο σχολείο δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ζωή, αποκόβοντας έτσι
το σχολείο από την κοινωνία. Απαιτείται η διαµόρφωση ευέλικτων προγραµµάτων
που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές αλλαγές (Kemmis, 1983).
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Μία κοινωνικά κριτική τάξη παράγει γνώση µέσα από την πράξη (working
knowledge) την οποία χαρακτηρίζει η αλληλεπίδραση του αντικειµένου µε το άτοµο
σε µια ιστορική πολιτιστική και κοινωνική βάση. Προσανατολίζει τους µαθητές σε
µια πιο συνεργατική µορφή µάθησης και αναπτύσσει σχέσεις µε την κοινότητα σε µια
βάση κριτική και αυτοκριτική. Η κοινωνικά κριτική κατεύθυνση έχει κοινά στοιχεία
µε την απελευθερωτική, αλλά η πρώτη επεκτείνεται και στο κοινωνικό πλαίσιο. Κάνει
τους µαθητές να κατανοήσουν πώς η δύναµή τους χρησιµοποιείται στην κοινωνία
όσον αφορά οικονοµικά, κοινωνικά και οικολογικά ζητήµατα (Kemmis, 1983).
Η κριτική παιδαγωγική αναφέρεται αποβλέπει στην καλλιέργεια της κριτικής
συνειδητοποίησης των µαθητών σχετικά µε καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. Η
κριτική παιδαγωγική δεν αφορά µόνο στην προσωπική απελευθέρωση µέσω της
κριτικής συνειδητοποίησης αλλά και στην απελευθέρωση της κοινωνίας µέσω του
συλλογικού πολιτικού αγώνα που έχει ως σκοπό τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας
σε µια πιο δηµοκρατική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει ο ρόλος του δασκάλου
και ο ρόλος του µαθητή. Ο δάσκαλος δεν είναι πια η αυθεντία και ο παντογνώστης
και το παιδί ο παθητικός δέκτης των γνώσεων που του µεταδίδει ο δάσκαλος. Πλέον,
ο µαθητής οικοδοµεί την γνώση του και ο δάσκαλος συντονίζει τις προσπάθειες του
και τον διευκολύνει. Με άλλα λόγια, η κριτική παιδαγωγική εγκαταλείπει την
τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης (banking concept of education), κατά την οποία
το παιδί είναι η τράπεζα και ο δάσκαλος ο καταθέτης και στρέφεται προς την
προσέγγιση του κονστρουκτιβισµού. Έτσι, ο δάσκαλος πλέον δεν δίνει διαλέξεις και
οι µαθητές δεν αποστηθίζουν την γνώση. Η διαλεκτική µέθοδος, δηλαδή, ο διάλογος
µεταξύ και µαθητών-µαθητών και µαθητών-εκπαιδευτικού αλλά και η έρευνα- δράση
είναι διδακτικοί µέθοδοι που χαρακτηρίζουν την κριτική παιδαγωγική (Freire, 1970).
Η διαλεκτική µέθοδος (dialogical method) έρχεται σε αντίθεση µε την τραπεζική
αντίληψη που ο δάσκαλος είναι ο παντογνώστης και τα παιδιά µαθαίνουν από αυτόν,
καθώς µε την διαλογική µέθοδο όλοι µπορεί να παίρνουν το ρόλο του δασκάλου και
να εκπέµπουν γνώση καθώς και όλοι, ακόµα κι ο δάσκαλος µπορεί να µαθαίνει από
τους άλλους. Έτσι, η διαλεκτική µέθοδος αντιτίθεται στην ιεραρχική σχέση δασκάλου
µαθητή αφού όλοι εκλαµβάνονται ως ισότιµοι (Shor & Freire, 1987). Μια άλλη
πρακτική που αντιτίθεται στην τραπεζική αντίληψη είναι η στρατηγική της επίλυσης
προβληµάτων κυρίως µέσω του διαλόγου. Μαθητές και δάσκαλος είναι συνερευνητές
και κανείς δεν διδάσκει κανέναν αλλά όλοι είναι µαθαίνουν µόνοι τους (Shor, 1993).
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Άλλη διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται στην κριτική παιδαγωγική είναι η
έρευνα- δράσης που εµφανίστηκε ως εναλλακτική διαδικασία επιστηµονικής έρευνας,
στα τέλη της δεκαετίας του 1930 µε εµπνευστή τον Lewin, οποίος διαµόρφωσε τη
µεθοδολογία αυτή από την έρευνα που διεξήγαγε πάνω στις φυλετικές διακρίσεις σε
χώρους εργασίας. Η έρευνα δράσης
«είναι απλά µια µορφή αυτοκριτικής έρευνας που κάνουν όσοι συµµετέχουν σε κοινωνικές
καταστάσεις µε σκοπό να βελτιώσουν την ορθολογικότητα και τη δικαιοσύνη των δικών τους
πρακτικών, την κατανόηση αυτών των πρακτικών και τις περιστάσεις στις οποίες
λειτουργούν οι πρακτικές αυτές» Carr & Kemmis 1997: 215).

Πρόκειται για µία µέθοδο, η οποία ξεκινά από τα καθηµερινά προβλήµατα των
περιθωριοποιηµένων

κοινωνικών

οµάδων

και

µε

µέσο

το

διάλογο,

τη

συµµετοχικότητα και τη συνεργασία, οι υποκείµενοι στην έρευνα συµµετέχουν
ενεργά ως συντελεστές αλλαγής και βελτίωσης της ζωής τους στο περιβάλλον στο
οποίο ζουν. Η έρευνα δράσης περιλαµβάνει δοκιµή των ιδεών στην πράξη και
εµπλουτισµό της γνώσης. Η διάσταση της χειραφέτησης που την χαρακτηρίζει,
θεωρεί τα υποκείµενα της έρευνας αυτόνοµους και υπεύθυνους φορείς που
συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία των δικών τους συνθηκών ζωής (Τσεβρένη,
2008). Τέλος, η έρευνα δράσης διεξάγεται ως µία αναστοχαστική διαδικασία µε
τέσσερις φάσεις: το σχεδιασµό, τη δράση, την παρατήρηση και το στοχασµό
(Kemmis & McTaggart 1988). Η ερευνητική διαδικασία, στηριζόµενη στην έρευνα
δράσης είναι µία ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά να επαναπροσδιορίσουν την πορεία της, µε βάση τις ανάγκες τους. (Τσεβρένη,
2008).
Μια κοινωνικά κριτική τάξη είναι αυτή όπου οι µαθητές µεταξύ τους αλλά και σε
σχέση µε τους δασκάλους δεσµεύονται ως προς µια αµοιβαία αναγνώριση και
σεβασµό, καθώς και για την ανάπτυξη των στόχων που τίθενται. Αυτά που µαθαίνουν
οι µαθητές είναι πράγµατα που καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της
κοινότητας. Η αξιολόγηση είναι µη ανταγωνιστική, η διδασκαλία γίνεται µε
συνύπαρξη ίδιων ή διαφορετικών ηλικιών, υπάρχουν τάξεις διαφορετικών
ικανοτήτων, projects και εργασία σε οµάδες. Παρατηρούνται ακόµη, συµµετοχικές
διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, οι µαθητές συµµετέχουν σε θέµατα διοίκησης του
σχολείου, το πρόγραµµα είναι διαµορφωµένο από το ίδιο το σχολείο, γίνεται σχολική
αναθεώρηση και βελτιωτικές δραστηριότητες βασισµένες στην έρευνα και στη
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δράση. Παρόµοια, σε επίπεδο σχολείου-κοινότητας, το κοινωνικά κριτικό σχολείο
διαθέτει µηχανισµούς για συµµετοχή της κοινότητας στο πρόγραµµα και στη
διοίκηση του σχολείου και συµµετοχή του σχολείου σε δραστηριότητες της
κοινότητας που αφορούν θέµατα υγείας, ανεργίας και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Επίσης, το σχολείο λειτουργεί ως πεδίο έρευνας για τους τοπικούς µηχανισµούς
(Kemmis, 1983).
Εποµένως, το να είναι ένα σχολείο κοινωνικά κριτικό δεν ακολουθεί µία πατέντα
αλλά αναλύει την πρόοδό του κριτικά και αυτό είναι που διαµορφώνει τις αρχές του.
Είναι µία κοινότητα έρευνας. Χρησιµοποιεί τη δράση ως µέθοδο έρευνας και
ακολουθεί τη συνεργατική έρευνα για να βελτιώσει τις πρακτικές του. Το σηµείο
εκκίνησης εξαρτάται από το ίδιο το σχολείο ανάλογα µε το ποιες είναι οι ανάγκες του.
Αρχικά µπορεί να ξεκινήσει µε την πρωτοβουλία µιας µικρής οµάδας και οι
υπόλοιποι να ακολουθήσουν (βλ. σχήµα 1). Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
µηχανισµοί ώστε να συµµετέχει η ευρύτερη κοινότητα ως µία ευρύτερη µαθησιακή
κοινότητα.

Μεµονωµένα
άτοµα
Λιγότερο αειφορικές
πρακτικές

Αειφορία

Λιγότερο αειφορικές
πρακτικές

Αειφορία

Σχήµα 1: πηγή: (Gough, 2005, σ. 342)
Ένας από τους στόχους είναι η ενίσχυση της ικανότητας δράσης των µαθητών σε
σχέση µε περιβαλλοντικά θέµατα. Οι λύσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων θα
πρέπει να δίνονται και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο ενώ δεν
επαρκούν οι λύσεις που έχουν σχέση µε ποσοτικές, αλλά µε ποιοτικές αλλαγές.
Επιπλέον, δεν είναι σωστό να δηµιουργούµε άγχος στα παιδιά για το µέλλον του
περιβάλλοντος, αλλά να συζητάµε πάνω σ’ αυτό. Οι µαθητές πρέπει να µάθουν να
είναι ενεργοί πολίτες σε µία δηµοκρατική κοινωνία και ο στόχος είναι να εξεταστούν
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε µακροπρόθεσµη βάση (Jensen & Schnack, 2006).
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Ένα σχολείο δεν κατευθύνεται προς την πράσινη ανάπτυξη απλά εξοικονοµώντας
ενέργεια, νερό κτλ. αλλά κατευθύνεται µε βάση το τι µαθαίνουν οι µαθητές σε τέτοιες
δραστηριότητες και τι αποφάσεις παίρνουν. Πρόκειται στην ουσία για εκπαίδευση για
τη δηµοκρατία. Στη δηµοκρατία οι συµµετέχοντες αποφασίζουν για τους εαυτούς
τους, πότε και σε τι θα εµπλακούν. Η αγωνιστικότητα έχει σχέση µε την ικανότητα,
τη θέληση και την κατάρτιση των συµµετεχόντων σε µια δηµοκρατία. Οι δράσεις, οι
οποίες πρέπει να είναι σκόπιµες, θα πρέπει να κατανοούνται σε σχέση µε τα κίνητρα
και όχι ως µηχανισµοί και αιτίες. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε την
απελευθερωτική αγωγή ως κριτική παιδαγωγική και να µειώσουµε την εξάσκηση και
την απλή εφαρµογή πρακτικών µηχανισµών (Jensen & Schnack, 2006).
Η συµµετοχή των παιδιών στην τοπική κοινωνία πρέπει να αποτελεί θεµελιώδες
ζήτηµα της ΠΕ, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές και
γνωστικές τους δεξιότητες και καλλιεργεί την αίσθηση της σύνδεσής τους µε τους
άλλους ανθρώπους και τη φύση. Μαθαίνουν να ασκούν επιρροή στο περιβάλλον τους
και µπορούν να αναπτύξουν µεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης του περιβάλλοντός
τους. Επίσης, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, την αισθητική τους,
συνειδητοποιούν τις κοινωνικές διαφορές, αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες
και την ικανότητα να σχεδιάζουν και να πραγµατοποιούν αλλαγές, εµπλέκονται σε
συµµετοχικές διαδικασίες και αποφεύγουν την αποξένωση (Τσεβρένη, 2008).
Ο Jensen (2002) έχει αναδείξει το µοντέλο ανάπτυξης ικανότητας δράσης µέσα από
εκπαιδευτικά προγράµµατα ΠΕ, µε βάση τέσσερις διαστάσεις: τη γνώση/επίγνωση, τη
δέσµευση, το όραµα και τις εµπειρίες δράσης. Η γνώση/επίγνωση αφορά την κριτική
διερεύνηση ενός προβλήµατος, των αιτιών του και των δυνατοτήτων επίλυσής του. Η
δέσµευση αφορά την ενθάρρυνση και τη στήριξη της διάθεσης των µαθητών για
δράση. Το όραµα αφορά τις ιδέες και τις αντιλήψεις των παιδιών για τη ζωή τους στο
µέλλον και οι εµπειρίες δράσης αφορούν το κοµµάτι της δράσης. Υποστηρίζει ότι η
παραδοσιακή ΠΕ µπορεί να τοποθετηθεί στον άξονα της πρώτης διάστασης η οποία
αφορά τη γνώση για τις συνέπειες των περιβαλλοντικών προβληµάτων, ενώ σε µία
προσανατολισµένη προς τη δράση ΠΕ θα πρέπει να υπάρχει µία ισοκατανοµή στους
τέσσερις άξονες.
Η µετάβαση των παιδιών από την άρνηση για δράση στη θέληση για δράση έχει
τεκµηριωθεί µε το µοντέλο δράσης. Το µοντέλο αυτό περιγράφει την πορεία που

1032

πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά για να κατακτήσουν µία γνώση διαφορετική από
την επιστηµονική που τα παιδιά δέχονται στο σχολείο στο πλαίσιο της ΠΕ.
Προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση από τα ίδια τα παιδιά του αποκλεισµού τους και
την ενεργοποίησή τους. Αρχικά, τα παιδιά συνειδητοποιούν τον αποκλεισµό τους
µέσα από µία διαδικασία έκφρασης βιωµάτων και συναισθηµάτων µεταξύ τους,
κατανοούν καλύτερα τις ιδέες τους και τις θεµελιώνουν και διαµορφώνουν ένα κοινό
πλαίσιο ιδεών. Σε δεύτερο στάδιο, η στήριξη των ενεργειών σε µία βάση
συλλογικότητας και η απόκτηση ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη, αλλά και η
απόκτηση αυτοπεποίθησης αποτελούν τη βάση για θέληση για δράση (Τσεβρένη,
2008).
Το σχολείο αυτό δεν αποτελεί ένα µηχανισµό αλλαγής, αλλά ένα µέρος όπου οι
µαθητές µπορούν να αναπτύξουν κοινωνική ζωή µέσα από σκόπιµη συνειδητή δράση.
∆εν αποδέχεται τις κοινωνικές επαγγελµατικές οικονοµικές και πολιτικές δοµές
καθώς αναγνωρίζει ότι αυτές πρέπει να κατανοηθούν κριτικά στο πλαίσιο µιας
γενικότερης κοινωνικής φιλοσοφίας. Το κοινωνικά κριτικό σχολείο διαµορφώνει το
πρόγραµµα

µέσα

από

µία

διαδικασία

διαπραγµάτευσης

ανάµεσα

στους

εµπλεκόµενους (Kemmis, 1983).
Επιπλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του κοινωνικά κριτικού σχολείου είναι αυτό της
διαπραγµάτευσης των διαφορετικών απόψεων ώσπου να βρεθεί µία κοινή. Παρά το
ότι µπορούν να προκύψουν δυσκολίες και εµπόδια, διαφορετικά ενδιαφέροντα
αναγνωρίζονται και τοποθετούνται σε ένα κοινό πλαίσιο. Η διαπραγµάτευση µπορεί
να προκύψει και στο πρόγραµµα: τι θα διδαχθεί και µε ποιο τρόπο. Ένα κοινωνικά
κριτικό πρόγραµµα είναι αυτό όπου το κοινό σηµείο συµφωνίας δασκάλων και
µαθητών επιτυγχάνεται σε µία βάση κριτικής προσέγγισης. Η κάθε δράση είναι
αποτέλεσµα κριτικής επεξεργασίας. Το κοινωνικά κριτικό σχολείο είναι µία
κοινότητα που ανιχνεύει πάντα το γιατί συµβαίνουν κάποια πράγµατα και τι είναι
αυτό που µπορεί να µας κάνει µη κριτικούς και αδρανείς (Kemmis, 1983).
Εν τέλει το κοινωνικά κριτικό σχολείο βοηθά τους µαθητές να διαµορφώσουν την
κοινωνία στην οποία θέλουν να ζήσουν και οι δάσκαλοι εκπαιδεύουν τους µαθητές
τους µέσα από µια ιστορική και πολιτιστική σκοπιά. Τους εισάγουν σε
δραστηριότητες οι οποίες κάνουν τους µαθητές να θελήσουν να χτίσουν µια πιο
δηµοκρατική κοινωνία, τους εθίζει να διαπραγµατεύονται αποστολές και στόχους και
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τους βοηθά να παράγουν γνώση µέσα από την αλληλεπίδραση (δράσεις στην
κοινότητα). Αυτές οι διαδικασίες βοηθούν τα παιδιά να µάθουν µέσα από άµεσες
εµπειρίες-βιώµατα (Kemmis, 1983).
Συµπεράσµατα- Συζήτηση
Μελετώντας τα δύο σχολεία παρατηρούµε ότι συµφωνούν ως προς το στοιχείο της
συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων στη µάθηση αλλά και του σχολείου µε την
κοινότητα καθώς και στην µη επιβολή του περιεχοµένου της µάθησης εκ των άνω. Ο
κριτικός στοχασµός και η συνεχής διαπραγµάτευση κατέχει καίρια θέση και στις δύο
προσεγγίσεις ενώ η ενεργοποίηση, η δράση και οι εµπειρίες των µαθητών αποτελούν
το βασικότερο συστατικό για την παραγωγή της γνώσης. Ο κριτικός στοχασµός
εφαρµόζεται στη βάση της εµπειρίας για το πώς κατανοούµε τον κόσµο στην
καθηµερινότητα. Η ολιστική προσέγγιση και η κριτική στάση απέναντι σε όλες τις
κοινωνικές παραµέτρους οδηγούν φυσικά στην εµπλοκή και των λοιπών κοινωνικών
φορέων και µη κυβερνητικών οργανισµών µε στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας. Και
στις δύο προσεγγίσεις δηλαδή, το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινότητα και δεν
περιορίζεται µόνο στην παραγωγή γνώσης για την γνώση αλλά επεκτείνεται στη
δηµιουργία των συνθηκών για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών
προβληµάτων. Τόσο ο µαθητής του αειφόρου σχολείου, ο οποίος εκπαιδεύεται ώστε
να είναι ικανός να δίνει λύσεις στα προβλήµατα που θα προκύπτουν στο µέλλον, όσο
και ο µαθητής του κοινωνικά κριτικού σχολείου, ο οποίος είναι ικανός να
επεξεργάζεται κριτικά τα ζητήµατα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, δεν
περιορίζονται µόνο στην επίλυση των τωρινών προβληµάτων, αλλά θα έχουν
αναπτύξει δεξιότητες που τους προσφέρουν δια βίου ικανότητα για µάθηση, δηλαδή
αειφόρο µάθηση. Τέλος, µερικά ακόµα κοινά σηµεία και των δυο σχολείων είναι ο µη
γνωσιοκεντρικός αλλά ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης των περιβαλλοντικών και
κοινωνικών προβληµάτων, η δέσµευση για δράση και η ενασχόληση µε την
παγκοσµιότητα των εκάστοτε ζητηµάτων.
Παρά το γεγονός ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν πολλές οµοιότητες, διατηρούν ένα
διαφορετικό χαρακτήρα ως προς τί είναι προτεραιότητα και που δίνεται η έµφαση. Στο
κοινωνικά κριτικό σχολείο, ο πυρήνας της προσέγγισης είναι η ενδυνάµωση της
ικανότητας για δράση των µαθητών ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες που θα
οδηγήσουν µε την δράση και την κριτική τους συνειδητοποίηση σε µια κοινωνική
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αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, στο αειφόρο σχολείο, η έµφαση δίνεται στα
περιβαλλοντικά προβλήµατα στα οποία όµως εµπλέκονται και συνεξετάζονται κριτικά
τα εκάστοτε κοινωνικά φαινόµενα. Επίσης, το κοινωνικά κριτικό σχολείο εστιάζει
στην ανάλυση των δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των µαθητών
όπως η εξαγωγή συµπερασµάτων και η λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα αναλύει
ιδιαίτερα τον τρόπο θέασης της κοινωνίας. Είναι αρχή του κοινωνικά

κριτικού

σχολείου, να αντιληφθούν οι µαθητές την κοινωνία µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης
και δηµοκρατίας και να την αναλύσουν και να την ανασυνθέσουν σε µια πιο δίκαιη
κοινωνία ανθρώπων. Στο αειφόρο σχολείο, υποστηρίζεται η ίδια ανάγκη για κριτική
αποτίµηση της υπάρχουσας κοινωνίας αλλά περιορίζεται στην κριτική και ολιστική
ανάλυση όλων των αιτιών και σε δράση που δεν πιθανόν να µην οδηγεί άµεσα σε
κοινωνική αλλαγή αλλά στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Ο σκοπός
στο αειφόρο σχολείο, είναι η συµβίωση των µαθητών ενός σχολείου και των
συµπολιτών µίας κοινότητας µε τρόπο που δεν θα ζηµιώνει το µέλλον και τις
δυνατότητες των επόµενων γενεών. Μακροπρόθεσµα και οι δύο προσεγγίσεις
οδηγούν σε µια πιο δίκαιη κοινωνία αλλά η εστίαση της κάθε µιας είναι διαφορετική.
Συµπερασµατικά, το αειφόρο σχολείο συναντάει και συµπορεύεται µε την κοινωνικά
κριτική προσέγγιση. Η κριτική προσέγγιση σχετίζεται µε την κριτική σκέψη των
ανθρώπων σε απόψεις και διαδικασίες σχετικές µε την εξουσία και τον έλεγχο εκ των
άνω, που θα πρέπει να οδηγεί σε µια κοινωνική αλλαγή για το καλό όλων. Παρόµοια,
στο αειφόρο σχολείο, τονίζεται η κριτική σκέψη στην πορεία µιας αειφορικής
ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά των δύο προσεγγίσεων είναι παρεµφερή και στην
ουσία οι διαφορές τους έγκεινται στο διαφορετικό βαθµό έµφασης που δίνουν σε κάθε
χαρακτηριστικό καθώς και στον απώτερο στόχο τους. Εξάλλου, η εκπαίδευση για την
αειφορία αντλεί θεωρητικές παραδοχές από την κοινωνικά κριτική προσέγγιση
προσθέτοντας επιπλέον το στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης.
Η διαφορά µεταξύ ενός αειφόρου σχολείου και ενός κοινωνικά κριτικού σχολείου,
είναι ότι, στη ουσία, το πρώτο αποτελεί θεσµό, ενώ το δεύτερο προσέγγιση. Μπορεί
να µην είναι εύκολο να µετατρέψουµε τα σχολεία σε αειφόρα, µπορούµε όµως να τα
µετατρέψουµε σε κοινωνικά κριτικά σχολεία και µέσα από αυτήν την προσέγγιση να
επιτύχουµε τους σκοπούς ενός αειφόρου σχολείου, αφού ένα αειφόρο σχολείο είναι
ουσιαστικά ένα κοινωνικά κριτικό σχολείο. Μπορούµε να θεωρήσουµε τη δηµιουργία
κοινωνικά κριτικών σχολείων ως πρόδροµο και ως θεµέλιο της δηµιουργίας αειφόρων
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σχολείων µακροπρόθεσµα. Αυτό µπορούµε να το επιτύχουµε µε την εφαρµογή της
κριτικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία που αποτελεί σηµείο
σύγκλισης της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και
την Αειφορία. Σε µια κριτική Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία η
µάθηση είναι αποτέλεσµα ατοµικών και συλλογικών αλληλεπιδράσεων µε το
περιβάλλον, της κριτικής αντιµετώπισης του και της δράσης για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων, αφού αυτή βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την εκάστοτε
περιβαλλοντική και κοινωνική πραγµατικότητα (Φλογαΐτη, 2006). ∆ιαπιστώνουµε
ότι οι αρχές του κοινωνικά κριτικού σχολείου µπορούν να εµποτίσουν την
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία και να εξυπηρετήσουν τις
επιδιώξεις της, αφού η φιλοσοφία που συνδέει την αειφόρο προσέγγιση µε την
κοινωνικά κριτική είναι αυτή της συµµετοχής, της συνεργασίας και της
διαπραγµάτευσης.
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Σχολική ηγεσία µε σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη: Αναζητώντας
την προοπτική της ελπίδας

Ροδω Πυροβολάκη
Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Η θεωρητική θεµελίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και η περιγραφή της
φυσιογνωµίας του προσανατολισµένου προς αυτήν σχολικού ηγέτη, σε κοµβικά σηµεία
της διεθνούς βιβλιογραφίας, αποτέλεσαν τη λυδία λίθο, προκειµένου να διαπιστωθεί,
µέσα από αυτήν την πολλαπλή µελέτη περίπτωσης, το εάν και µε ποιους τρόπους
υποθάλπεται ή υποδαυλίζεται το αγαθό της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία, στο
πλαίσιο του πλέον αµφιλεγόµενου ελληνικού αστικού κοινωνικού ιστού, την Αθήνα, υπό
το κράτος της οικονοµικής κατάρρευσης και της απειλής της παγκοσµιοποίησης. Η
διαπίστωση, όπως προέκυψε από το συνδυαστικό µοντέλο της ανάλυσης περιεχοµένου
και της κριτικής ανάλυσης λόγου, οτι η στάση της σχολικής ηγεσίας είναι εγκλωβισµένη
στο σιδηρούν κιγκλίδωµα της γραφειοκρατικής και συστηµικής λογικής, και ότι ο
διάλογος στα δύο γυµνάσια της µελέτης, σπανίως βαδίζει σε παρακαµπτηρίους της
πεπατηµένης της καθεστηκυίας ιδεολογίας, απαρεγκλίτως οδηγεί στη διάπραξη άµεσης
ή έµµεσης κοινωνικής αδικίας, εναντίον της διαφορετικότητας και της καθολικής
χειραφέτησης του µελλοντικού πολίτη. Η κριτική παιδαγωγική του Freire και η ιδανική
ορθολογική κατάσταση του Habermas ενώνουν τις δυνάµεις τους, προκειµένου να
δοθεί µια νέα προοπτική εξόδου από την κρίση, προβάλλοντας την αξίωση για την
ανασυγκρότηση των επικοινωνιακών δοµών της δηµόσιας σφαίρας του βιόκοσµου,
παρέχοντας το γενετικό υλικό για τον οντολογικό προσδιορισµό του ανεξερεύνητου,
συµπαγούς όρου «σχολική ηγεσία µε σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη».

Λέξεις Κλειδιά: σχολική ηγεσία, κοινωνική δικαιοσύνη, κριτική παιδαγωγική,
ιδανική επικοινωνιακή κατάσταση, βιόκοσµος, αποικιοποίηση, κρίση, νοµιµοποίηση,
χειραφέτηση.
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Πρόλογος
Αυτό που µε ανησυχεί περισσότερο είναι η σκανδαλώδης κοινωνική αδικία, η οποία θα
υποχρεώσει τις πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες να επωµισθούν το βάρος να πληρώσουν την
αποτυχία της διεθνούς αγοράς µε το σκληρό νόµισµα της καθηµερινής τους ύπαρξης. Σε
παγκόσµιο επίπεδο, το πεπρωµένο αυτό ταλανίζει τις οικονοµικά ασθενέστερες χώρες.

Ο J. Habermas (2009) δεν περιέγραψε µια στατική εικόνα. Το σύστηµα αναπτύχθηκε
στις ρωγµές του βιόκοσµου των πολιτών (Παπαδάκης, 2003), δηµιουργώντας
περεταίρω διάβρωση στη σύστασή του, εφόσον περιορίζει τις ζωτικές λειτουργίες της
διαβούλευσης, του συντονισµού, της επικοινωνίας, της συναίνεσης (Habermas, 1987:
153-197). Παράλληλα, ο βιόκοσµος, ανταποδίδει στο σύστηµα το ισχυρό πλήγµα της
απο-νοµιµοποίησης, παρασύροντάς το στην ορµητική καταβαράθρωση, την κρίση, η
οποία θέτει υπό αµφισβήτηση την κυριαρχία των υποκειµένων (Habermas, 1984:
134) και συνεπάγεται την απώλεια ταυτότητας, την αποξένωση, την παραίτηση, την
αποκινητροποίηση (ibid: 142), τους φόβους που εξέφρασε ο P. Freire (2004), για το
µέλλον της ανθρωπότητας. Ο θάνατος των ονείρων συνοδεύεται από την
αποπροβληµατοποίηση και την ηθική του κέρδους, αποστερώντας την ανθρωπότητα
ένα από τα πρωταρχικά της χαρακτηριστικά: το όραµα για ένα καλύτερο µέλλον
(Freire, 2004: 104-110).
Ωστόσο, µέσα στο ζόφο της κρίσης ο Habermas (2009) άρθρωσε την ελπίδα:
Ελπίδα µου είναι ότι η νεοφιλελεύθερη ατζέντα δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή ως
ονοµαστική αξία. Το συνολικό πρόγραµµα υποταγής του βιόκοσµου στις επιταγές της αγοράς
θα πρέπει να υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο. (Habermas, 2009)

Στη συµβολή της κριτικής προοπτικής µιας καλύτερης κοινωνίας ως µέτρο σύγκρισης
µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα (Habermas, 1987: 113), και της ευθύνης για την
επανα-προβληµατοποίηση και σχηµατοποίηση του µέλλοντος (Freire, 2004), η ελπίδα
του Habermas (2009), ενώνεται µε την ελπίδα του Freire ως οντολογική ανάγκη
(1995: 8-9), προσδίδοντας νέα προοπτική στη συνολική θεώρηση της σχολικής
ηγεσίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής, µέσα από το διάλογο ως επαναστατική
πράξη αντίστασης.
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Στόχοι της Μελέτης
Η εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο κοινωνικοπολιτικό
εκµαγείο

της

τρέχουσας

Ελληνικής

πραγµατικότητας

και

ο

οντολογικός

προσδιορισµός του συµπαγούς όρου «σχολική ηγεσία µε σκοπό την κοινωνική
δικαιοσύνη», ο οποίος διανύει την παιδική του ηλικία στη διεθνή βιβλιογραφία
(Bogotch, Schoorman & Miron, 2008. Jean-Marie et al, 2009) αποτέλεσαν το κέντρο
ενδιαφέροντος της µελέτης αυτής.
Το αίτηµα για κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση προσδιορίσθηκε εκ νέου στη
συγκυρία της ανάγερσης του «Νέου Σχολείου», υπό το κράτος της οικονοµικής
κατάρρευσης, των κοινωνικοοικονοµικών ανακατατάξεων οι οποίες επίκεινται στην
ήδη µεταβαίνουσα από την οµοιοµορφία στην ποικιλότητα ελληνική κοινωνία, της
παγκοσµιοποίησης και του φαύλου κύκλου αναπαραγωγής ανισοτήτων.
Στην µελέτη αυτή επιχειρήθηκε α) η διαλεύκανση των απόψεων των διευθυντών
σχετικά µε την οντολογία της κοινωνικής δικαιοσύνης και οι αντιλήψεις τους σχετικά
µε το ρόλο τον οποίον καλούνται να διαδραµατίσουν β) η αυτοψία και ερµηνεία των
τρόπων, άµεσων και έµµεσων, µε τους οποίους η σχολική ηγεσία ενισχύει ή
καταστέλλει την κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο.
Συγκεκριµένα ετέθησαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα:
1.

Πώς αντιλαµβάνονται την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης οι διευθυντές

στα Γυµνάσια της Αθήνας;
2.

Πώς αντιλαµβάνονται το ρόλο τους για την προάσπιση της κοινωνικής

δικαιοσύνης οι διευθυντές στα Γυµνάσια της Αθήνας;
3.

Εάν και πώς προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη οι διευθυντές στα Γυµνάσια

της Αθήνας, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο;
4.

Εάν και πώς καταστρατηγούν την κοινωνική δικαιοσύνη οι διευθυντές στα

Γυµνάσια της Αθήνας, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο;
Η ερευνητική στρατηγική της πολλαπλής µελέτης περίπτωσης (Yin, 2003α, b),
επέτρεψε την αποκάλυψη συσχετισµών, τον προσδιορισµό νοηµάτων, την εξαγωγή
συµπερασµάτων και την οικοδόµηση θεωρίας (Patton & Appelbaum, 2003: 67).
Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µέσω συνεντεύξεων από τους ∆ιευθυντές δύο
σχολείων και της παρατήρησης των συνεδριάσεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του
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κάθε σχολείου. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων εµπλουτίσθηκαν µε την τεχνική της
βινιέτας, την παρουσίαση µιας υποθετικής ιστορίας, η οποία άπτεται του υπό µελέτη
φαινοµένου (Finch, 1987: 105).
Το συνδυαστικό ερµηνευτικό µοντέλο της ανάλυσης περιεχοµένου (Cassel & Symon,
1994). µε την κριτική ανάλυση του ρητού υπόρρητου και άρρητου περιεχοµένου
.

(Blommaert, 2005 Fairclough, 1989 & 1993) του λόγου των υπό µελέτη ∆ιευθυντών
και των Συλλόγων ∆ιδασκόντων, διευκόλυνε την ανάλυση του φαινοµένου της
κοινωνικής δικαιοσύνης µε ένταση και βάθος και την ανίχνευση των αθέατων
πλευρών της κοινωνικής αδικίας.
Η ιδεολογική ταυτότητα και οι παραδοχές της µελέτης.
∆εδοµένου ότι το θέµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, αναπόφευκτα φέρει ιδεολογικό
φορτίο, (Shoho, κ. συν. 2005), στη µελέτη αυτήν, ιδεολογική σηµαία αποτέλεσε η
κριτική θεωρία, η οποία, ακροβατεί ανάµεσα στο Γαλλικό ∆ιαφωτισµό, µε
προσήλωση προς την κάθαρση της κοινωνίας από την καταπίεση και το Γερµανικό
Ιδεαλισµό, ο οποίος προσδίδει την απελευθερωτική προοπτική από την καταπίεση,
στην οποία οδηγεί η ανελαστική λογική του συστήµατος (Shalin, 1992: 252).
Η κριτική θεώρηση στη µελέτη αυτή άντλησε έµπνευση από τη δηµοκρατική
ριζοσπαστική παιδαγωγική (Freire, 1972), η οποία θεωρήθηκε υπό το πρίσµα της
θεωρίας της ιδανικής ορθολογικής κατάστασης (Habermas, 1984 & 1987). Η
αµφίπλευρη παραδοχή των δύο προσεγγίσεων, ότι η δηµοκρατία δύναται να
λειτουργεί σε ένα ευρύτερο κεφαλαιοκρατικό πλαίσιο, ως γέφυρα ζεύξης του
επαναστατικού µαρξισµού και του αναθεωρητικού φιλελευθερισµού (Morrow &
Torres, 2002), απάλλαξε την ταυτότητα της έρευνας από την προσκόλληση στην
εργατική επανάσταση, τη διαταξική πάλη και την εµµονή σε εναλλακτικούς
σοσιαλιστικούς δογµατισµούς (McLaren, 2000), επιτρέποντας την περεταίρω
ανάπτυξη και διεύρυνση του τρίπτυχου του Dewey (1930 {1916}), «φιλοσοφίαεκπαίδευση-δηµοκρατία». Το παρατηρητήριο της έρευνας εγκαταστάθηκε στη
δηµόσια σφαίρα του βιόκοσµου του σχολείου, ως σηµείο αναφοράς και πλαίσιο
συζήτησης, υπό την καθοδηγητική πεποίθηση ότι η επιδίωξη για την εύρυθµη
οργανική του λειτουργία συνιστά µονόδροµο προς την αναζήτηση της δηµοκρατίας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης (Morrow & Torres, 2002: 47).
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Η

θεµελίωση

της

ανθρώπινης

σκέψης

και

δράσης

στις

διϋποκειµενικές

επικοινωνιακές σχέσεις και την αµοιβαία αναγνώριση αποτελεί κοµβικό σηµείο της
καλλιέργειας της κριτικής συνείδησης στον Freire όπως και στον Habermas (Morrow
& Torres, 2002: 3).
Ο βιόκοσµος συνίσταται στην πολιτιστική, την κοινωνική και την προσωπική
ταυτότητα των υποκειµένων και αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίσσεται η
διϋποκειµενική επικοινωνία, πράξη αλληλεπιδραστική, (Habermas, 1987: 125) µε
σκοπό την πολιτισµική ανταλλαγή ιδεών, την κοινωνική ενσωµάτωση και την
κοινωνικοποίηση (Habermas, 1996: 518) προκειµένου να επέλθει η συναίνεση (ibid:
387).
Η κοινωνική δικαιοσύνη διεκδικεί σαφείς δεσµούς αίµατος µε τη «βαθιά
δηµοκρατία» εφόσον και οι δύο επικεντρώνονται στα ατοµικά δικαιώµατα και το
δηµόσιο συµφέρον (Furman & Shields, 2005: 126).
Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εγκαθίδρυση και διατήρηση της δηµοκρατίας
στο σύγχρονο κόσµο αποτελεί η ιδανική ορθολογική επικοινωνιακή πράξη, η οποία
λαµβάνει χώρα στη δηµόσια σφαίρα του βιόκοσµου, είτε σε διαπροσωπική κλίµακα,
υπό την µορφή καθηµερινών, λεκτικών αναµετρήσεων, είτε σε ευρύτερη, υπό τη
µορφή της δηµόσιας διαβούλευσης, µε σκοπό τη συναίνεση, µεταξύ των µελών της
κοινωνίας. Η δηµοκρατία επιτυγχάνει τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και της
δηµόσιας βούλησης µέσω της ορθής δηµόσιας επικοινωνιακής συµµετοχής και,
ακολούθως, την ανάγει σε ρυθµιστικό-διοικητικό σύστηµα, το οποίο εξυπηρετεί την
υλική αναπαραγωγή του βιόκοσµου και χαίρει της νοµιµοποίησής του από τους
πολίτες, υπό την έννοια της καθολικής αποδοχής (Habermas, 1984, 1987, 1989
&1996).
Η κλιµακούµενη διαπλοκή µεταξύ της οικονοµίας και της πολιτείας, εντός του
παγκόσµιου

κεφαλαιοκρατικού

συστήµατος,

η

επεκτατική

ορµή

της

γραφειοκρατικοποίησης, η τεχνοκρατική φύση των πολιτικών αποφάσεων κατακλύζει
το βιόκοσµο από ποσοτικές αξίες (πλούτο και δύναµη), επεκτείνεται και εγκαθίσταται
σε αυτόν, τον αποικιοποιεί, (Habermas, 1984: 12), καταλαµβάνοντας και, τελικά,
εκµηδενίζοντας το ζωτικό χώρο των ποιοτικών αξιών της (των λογικών
επιχειρηµάτων και της συναίνεσης), οι οποίες, αναπτύσσονται σε ιδανικές συνθήκες,
µέσω του διαλόγου. Ωστόσο, η παράκαµψη των διαλεκτικών σταδίων της ιδανικής

1044

επικοινωνιακής πράξης, θέτουν υπό αµφισβήτηση τη νοµιµοποίηση του συστήµατος
από τους πολίτες, γεγονός το οποίο επιφέρει την κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η
σύγχρονη κοινωνία (Habermas, 1984 & 1987).
Στο πλαίσιο της θεωρίας της ιδανικής ορθολογικής πράξης, ο πολίτης, έχοντας
επίγνωση της διχοτοµίας µεταξύ του συστήµατος και του βιόκοσµου, περιέρχεται σε
µια αφυπνιστική συνειδησιακή κατάσταση µέσω του ισότιµου διαλόγου, της λογικής
διαπραγµάτευσης και της αλληλεγγύης, η οποία ανάγεται σε πράξη αντίστασης,
θέτοντας ως στόχο να δαµάσει την κεφαλαιοκρατική οικονοµία και την πολιτεία οι
οποίες µαστίζουν το βιόκοσµό του (Habermas, 1987: 363). Στο σηµείο, αυτό η
στοχοθεσία της θεωρίας της ιδανικής ορθολογικής πράξης τέµνεται µε εκείνη της
κριτικής παιδαγωγικής.
Η πάταξη της κοινωνικής αδικίας, η απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταπίεση
συντελείται µέσω της «πράξης», πρωτίστως µέσω της έγερσης της κριτικής
συνείδησης, την κατανόηση των καταπιεστικών δοµών και συνθηκών (Freire, 1972:
15), και, στη συνέχεια, µέσω της δράσης µε σκοπό την ανατροπή τους (ibid: 29).
Ως πράξη πολιτική, η εκπαίδευση αποσκοπεί είτε στην κυριαρχία, είτε στην
απελευθέρωση του ανθρώπου, κατά συνέπεια, όταν διατείνεται ότι λαµβάνει
ουδέτερη θέση, απλώς συνεπικουρεί στην επικράτηση του ισχυρότερου (Freire, 1994:
189).
Η κυριαρχία επί των µελλοντικών πολιτών επιτυγχάνεται µε την επιβολή του
«τραπεζικού» τρόπου µάθησης, τη µεταβίβαση περιγραφικών, προκαθορισµένων
γνώσεων, καθιστώντας τους άβουλα παθητικά αντικείµενα, θυρίδες, στις οποίες το
σχολείο καταθέτει τα αποθέµατά του, καταστέλλοντας την κριτική τους σκέψη και
καταδικάζοντάς τους να ζήσουν σε έναν κόσµο, στον οποίο δεν µπορούν να
επιδράσουν (Freire, 1972: 44).
Στην πορεία προς τη γνώση, οι µαθητές, µέσω του αναστοχασµού και της
καλλιέργειας της κριτικής συνείδησης, ενσυνείδητα προσκρούουν στην κυριαρχία, η
οποία ορθώνεται ως φραγµός στη χειραφέτησή τους, αναλαµβάνοντας δράση,
προκειµένου να αποδοµήσουν τους µηχανισµούς καταπίεσης και να αναδοµήσουν
την κοινωνία (Freire & Macedo, 1995: 383. Freire & Shor, 1987: 13).
Κατά συνέπεια, το δικαίωµα για δωρεάν ισότιµη µόρφωση, συνδέεται, πρωτίστως µε
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την αναγκαιότητα ανάπτυξης της κοινωνικοπολιτικής ενηµερότητας των µελλοντικών
πολιτών, ως εργαλείο κριτικής αντιµετώπισης των παγιωµένων και συχνά
συγκεκαλυµµένων µορφών καταπίεσης και αναπαραγωγής των κοινωνικών
ανισοτήτων και, µόνον δευτερευόντως, συνδέεται µε τις αυξηµένες απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας (Adams, Bell, & Griffin, 1997. Freire, 1972 . Freire & Macebo, 1995.
Marshall, 2004).
Αν και η κριτική ιδεολογική προσέγγιση επιτρέπει τη σκιαγράφηση ενός συστήµατος
αδιαπραγµάτευτων αρχών, όπως εκείνων της διαφάνειας, του διαλόγου, της ισότητας,
της διερεύνησης, το οποίο διέπει το δηµοκρατικό τρόπο ζωής και το οποίο είναι
εφαρµόσιµο από την αίθουσα διδασκαλίας έως τα υψηλότερα κλιµάκια της κεντρικής
εκπαιδευτικής πολιτικής (Kincheloe & McLaren, 2000), το ενδιαφέρον στην έρευνα
αυτή προσηλώθηκε στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, αναγνωρίζοντας τη δυναµική
της για την ανάπτυξη βιώσιµων εκπαιδευτικών αλλαγών (Fullan, 2001. Hargreaves,
2001).
Οι έως τώρα αδροµερείς ιδεολογικές τοποθετήσεις υπαινίσσονται το πλήγµα το οποίο
καταφέρεται εναντίον της παγιωµένης θεώρησης των σχολικών οργανισµών ως
αδρανές, οριοθετηµένο και απρόσωπο σύµπλεγµα, υποσύστηµα, έρµαιο στη δίνη της
διαπλοκής πολιτείας- οικονοµίας, εφόσον η άκριτη διαχείριση και διατήρηση
πρακτικών οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη και διαιώνιση των κοινωνικών
ανισοτήτων στα σχολεία, την υπαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο ωφελιµιστικό
σύστηµα, την αποικιοποίηση του σχολείου, προφητεύει µια µελλοντική κοινωνία
πολιτών επιρρεπών στη χειραγώγηση (Freire 1972 & 1998

.

Habermas, 1984 &

1987).
Η αφετηριακή παραδοχή σχετικά µε τη δυναµική της σχολικής µονάδας συντάσσεται
µε την εισήγηση για ένα µαθητοκεντρικό σχολείο, υπό την αιγίδα των αρχών του
εποικοδοµητισµού, το οποίο συνεπάγεται την ισότιµη διαλεκτική αλληλεπίδραση και
την αναστοχαστική δράση όλων των µετόχων στη σχολική διαδικασία (Barth, 2001.
Gardner,1999. Lambert, 2003. Shapiro, 2003).
Κατά συνέπεια αναγνωρίσθηκε η δυνατότητα της σχετικής αυτονοµίας και της
άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της σχολικής µονάδας,
εντός της στενωπού της συγκεντρωτικής ελληνικής εκπαίδευσης, ως προς τον τρόπο
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υποδοχής και εφαρµογής των αποφάσεων της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (Μαυρογιώργος, 1999), και ως προς την
εφαρµογή του «λανθάνοντος προγράµµατος σπουδών», όπως αυτό εφαρµόζεται
στους διαδρόµους, στο προαύλιο, στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες, στο σύλλογο
διδασκόντων (McKenzie et al, 2008).
Στην έρευνα αυτή θεωρήθηκαν a priori δεδοµένες οι «αγαθές προθέσεις» του
διευθυντή και των εκπαιδευτικών, ισχυρισµός προσυπογεγραµµένος από την
εκπαιδευτική µας εµπειρία, και τη γνώση του χώρου και της ατµόσφαιρας του
σχολείου, συνεπώς το ερευνητικό ενδιαφέρον εστίασε στην κριτική θεώρηση του
αντίκτυπου, τον οποίον έχουν οι κατευθυνόµενες από αγαθές προθέσεις καθηµερινές
.

σχολικές πρακτικές (Applebaum, 2001 Shields, 2003).
Θεωρητικό Πλαίσιο
Η Κοινωνική ∆ικαιοσύνη στην Εκπαίδευση
Υποτάσσοντας την έννοια του δικαίου κάτω από τη µαθηµατική έννοια του ίσου
(Κούτρας, 1995), ύψιστη επιδίωξη ενός κράτους αποτελεί η ορθή κατανοµή των
αγαθών, µε κριτήριο την αξία του κάθε πολίτη (Αριστοτέλης, Περί αρετών και
κακιών, 1250-12).
Ωστόσο, επισηµαίνεται η σχετικότητα της έννοιας του κριτηρίου της αξίας, η οποία
ποικίλει ανάλογα µε τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, ενώ στο
δηµοκρατικό πολίτευµα η ελευθερία και η ισότητα αποτελούν αξίες, ο πλούτος και η
αρετή συνιστούν αξίες στο ολιγαρχικό και το αριστοκρατικό πολίτευµα αντίστοιχα
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 1131 a, 27-29).
Η εκδοχή της κοινωνικής δικαιοσύνης ως παροχή αξιωµάτων και οικονοµικών
χορηγήσεων στους πολίτες επί τη βάσει του κατ' αξίαν ίσου και της γεωµετρικής
αναλογίας (Κούτρας, 1995), αναφέρεται στον Αριστοτέλη ως προς τη διανεµητική
της διάσταση.
Η αντίληψη της αναλογικής ισότητας, σαφώς ολιγαρχική, συµπίπτει µε την καντιανή
ατοµικιστική εµµονή (Rawls, 1999), σύµφωνα µε την οποία οι πολίτες, ως
καταναλωτές, νέµονται τα κοινωνικά αγαθά, τα οποία εκλαµβάνονται ως µετρήσιµα
ιδιοκτησιακά και εµπορευµατικά στοιχεία (Young, 1990: 25), υπάγοντας την
κοινωνική δικαιοσύνη στο κεφαλαιοκρατικό σύστηµα και στην ελεύθερη αγορά,
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επιδιώκοντας την αναγωγή των όρων της κεφαλαιοκρατίας σε κοινό τόπο, ο οποίος
δεσπόζει και αντανακλάται στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (Apple, 2001: 195).
Ωστόσο, η ανωτέρω αντίληψη περί δικαιοσύνης δεν µπορεί παρά να είναι ελλιπής,
παραβλέποντας τις συνθήκες, τις δοµές και τους συσχετισµούς, υπό το καθεστώς των
οποίων λαµβάνει χώρα η διανοµή του πλούτου, της ισχύος και των δικαιωµάτων, και,
οι οποίες καθορίζουν την τάξη των πραγµάτων, τους γραπτούς και άγραφους νόµους,
οι οποίοι διέπουν τη συµπεριφορά των ατόµων µεταξύ τους στο µακρο- κοινωνικό
επίπεδο των θεσµών και στο µικρο-κοινωνικό των διαπροσωπικών σχέσεων (Fraser,
.

.

1997: 15 Gewirtz, 1998: 470-471 Young, 1990: 27).
Η προσάρτηση της διάστασης των κοινωνικών συσχετισµών στη συνολική θεώρηση
της κοινωνικής δικαιοσύνης, καταδεικνύει την άνιση διανοµή ως το αποτέλεσµα των
ασύµµετρων κοινωνικών σχέσεων ισχύος (Gewirtz, 1998: 477), προβάλλοντας το
επιχείρηµα

της

αναδιανοµής,

της

αναγνώρισης

και

της

κατάλυσης

των

.

κατασταλτικών θεσµών αυτοπροσδιορισµού (Fraser, 1997: 2-3 Young, 1990: 37).
Η αριστοτελική αντίληψη περί διορθωτικής δικαιοσύνης, (Αριστοτέλης, Ηθικά
Νικοµάχεια, 1131 b: 30 - 32), προκειµένου να αποκατασταθεί η αδικία,
επαναφέροντας την προτέρα κατάσταση και αποζηµιώνοντας τον - µέσω συµβάσεων
ή µέσω άµεσης άσκησης βίας - αδικηθέντα, συγκλίνει µε το αίτηµα για αναδιανοµή
.

πλούτου και ισχύος και στην εκπαίδευση (Lynch & Baker, 2005. Fraser, 1997 Fraser
.

& Honneth, 2003 Sturman, 1997).
Ωστόσο, η αναδιανοµή πόρων µε τους απλοϊκούς, δανεισµένους από τη φιλελεύθερη
φιλοσοφία, όρους της χρηµατοδότησης και της εκχώρησης ίσων δικαιωµάτων και
προνοµίων, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εγκαθίδρυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αναζήτηση της οµοιοµορφίας,
στο όνοµα της ισονοµίας, παραγνωρίζει τη δυναµική και τη συνθετότητα της
ανθρώπινης ταυτότητας, την ακινητοποιεί σε στερεότυπα, αγνοώντας τους έµµεσους
τρόπους µε τους οποίους ποικίλες οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις επιµένουν να
.

.

υποσκελίζουν ολόκληρες κοινωνικές οµάδες (Applebaum, 2001 Fraser, 1997 Fraser
.

& Honneth, 2003 Habermas, 2009).
Κατά συνέπεια, µε γνώµονα την κοινωνική δικαιοσύνη, η αναδιανοµή υλικών πόρων
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νοηµατοδοτείται µόνον συνοδευόµενη από τον επαναπροσδιορισµό της ατοµικής
διαφορετικότητας πέρα από την ανοχή (Fraser, 1997), στην αποδοχή, το σεβασµό, την
.

ανάδειξη και αξιοποίησή της (Fraser, 1997: 14. Gewirtz, 1998: 476 Lynch & Baker,
2005: 132-133).
Η αποδοχή της διαφορετικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως µια αναίµακτη, οµαλή διαδικασία προσάρτησης υπηρεσιών και
προγραµµάτων, µε σκοπό την ενσωµάτωση των συνήθως περιθωριοποιηµένων
στοιχείων (Goldfarb & Grinberg, 2002: 170). Η ατέρµονη έκθεση της κοινωνικής
δικαιοσύνης στην κριτική και την αναθεώρηση, ως ένας διηνεκής αγώνας να
ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του εκάστοτε πλαισίου (Bogotch, 2002:
153), προϋποθέτει όχι µόνον τη σύλληψή της ως διαδικασία αποδοµητική, ανοικτή σε
ριζοσπαστικές αναµορφώσεις (Griffiths, 2003: 55), πάλη εναντίον των κοινωνικών
διακρίσεων, της αδικίας, της προκατάληψης (Touchton & Acker- Hocevar, 2001: 5),
αλλά και την ενεργό εµπλοκή και ανάληψη πρωτοβουλιών, σε προσωπικό και
συλλογικό επίπεδο, προκειµένου να διαρρηχθούν τα στεγανά - θεσµοί, σχέσεις,
πολιτικές - αναπαραγωγής και διαιώνισης των κοινωνικών ανισοτήτων (Giroux, 2006,
.

σελ. 60 Goldfarb & Grinberg, 2002: 162).
Η ανάληψη δράσης εναντίον της καταπίεσης προϋποθέτει τη συνθήκη της
αµοιβαιότητας και της ισότητας µεταξύ των µελών µιας κοινότητας, προκειµένου να
προάγουν το κοινό συµφέρον (Gewirtz, 1998: 473). Η αµοιβαιότητα και η ισότητα
συνεπάγονται διαδικασίες αλληλεπιδραστικές, (Gewirtz, 1998: 447), παρέχοντας το
θεωρητικό θεµέλιο για την οικοδόµηση σχολικών οργανισµών, προσανατολισµένων
στο να διευρύνουν την αντίληψη όλων των µαθητών για τους διαφορετικούς τρόπους
ύπαρξης (Kumashiro, 2002: 42), να παρέχουν παιδεία η οποία αµφισβητεί την
πριµοδότηση των προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων, να εγείρουν την κριτική
επίγνωση για την ύπαρξη καταπιεστικών δοµών και ιδεολογιών και, περεταίρω, να
παρέχουν τις στρατηγικές για την ανατροπή τους (ibid: 45). Ιδιαίτερα στα
δηµοκρατικά πολιτεύµατα, όπου έχει επιβληθεί ως κυρίαρχη η ιδεολογία του
∆υτικοευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού περί ισονοµίας, οι κοινωνικές ασυµµετρίες
υφέρπουν και οφείλουν να αναζητηθούν περισσότερο ως αποχρώσες ενδείξεις στις
λεπτές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων, παρά στο θεσµικό πλαίσιο, ως αδιάσειστες
αποδείξεις (Ball, 2003).
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Το γεγονός αυτό αναθέτει στο χώρο της εκπαίδευσης, ειδικότερα το σχολείο -το πεδίο
των καθηµερινών φραστικών ανταλλαγών, αναµετρήσεων και κοινωνικής πρακτικήςµια σειρά επεµβάσεων χειρουργικής ακρίβειας, προκειµένου να διασφαλισθεί η
κοινωνική δικαιοσύνη. Οι επικρατούσες απόψεις, οι αξίες και τα πρότυπα τα οποία
καλλιεργεί το σχολείο θα πρέπει να υποστούν ενδελεχή κριτική ανάλυση,
«προκειµένου να διαφανούν οι σκοπιµότητες τις οποίες προωθούν οι αγαθές του
προθέσεις» (Applebaum, 2001: 55).
Σχολική ηγεσία και διοίκηση
H νέα αντίληψη για τη σχολική ηγεσία, όπως απορρέει από την αναγωγή της
σχολικής µονάδας σε εποικοδοµητική και µαθητοκεντρική κοινότητα µάθησης
συνεπάγεται την καλλιέργεια της σχολικής κουλτούρας, τη διάρρηξη παραδοσιακών
στεγανών και την κατάρριψη µύθων, την ενεργό συµµετοχή και τις εµπρόθετες
ενέργειες (Lambert, et al, 1995 Lambert, 2003).
.

Η διαµόρφωση βιώσιµων κοινοτήτων µάθησης παραχωρεί προτεραιότητα στην
ανθρώπινη ανάπτυξη, µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους του ηγετικού ρόλου από την
αποτελεσµατική διαχείριση του κατεστηµένου στην αναζήτηση της βελτίωσης µέσω
της µετασχηµατιστικής δύναµης των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων (Hallinger,
2003). Υπό την έννοια αυτή, η σχολική ηγεσία παύει να είναι αγκιστρωµένη σε
γραφειοκρατικές δοµές και προσανατολισµένη σε διαχειριστικές πρακτικές
.

.

(Hallinger, 2003 Κουτούζης, 1999 Shields, 2003 & 2009), καταρρίπτοντας το
ιεραρχικό, συναλλακτικό πρότυπο σχολικής ηγεσίας (transactional), βάσει του
οποίου, ο διευθυντής αναλαµβάνει τη συµπεριφοριστική διαχείριση ενός συστήµατος
ανταµοιβών και ποινών, ως αντάλλαγµα της επιθυµητής και αποδεκτής, ή µη,
.

συµπεριφοράς των υπαλλήλων του (Bass & Avolio, 1994 Burns, 1978).
Αναδύεται η ανάγκη ενός ηγετικού µοντέλου προσανατολισµένου προς το στόχο της
συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης, (transforming), το οποίο συνίσταται τόσο σε
δοµές και διαδικασίες όσο και στη δηµιουργία κοινού οράµατος, και στην υιοθέτηση
συµµετοχικών επικοινωνιακών πρακτικών (Burns, 1978).
Αναγκαία συνθήκη για την εφαρµογή του συνεργατικού µοντέλου είναι να
διαπνέονται όλοι οι συµµετέχοντες στη σχολική διαδικασία από κουλτούρα
.

.

συνεργατικότητας (Fullan, 1999 & 2001 Μαυρογιώργος, 1999 Shapiro, 2003), µια
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κοινή ιδεολογική εκπαιδευτική πλατφόρµα, η οποία ενσωµατώνει τις πεποιθήσεις του
σχολείου για τους στόχους, τις µεθόδους και το κλίµα και καθορίζει τη γραµµή
πλεύσης του (Sergiovanni, 1994).
Η θεωρία του µετασχηµατιστικού σχολικού ηγέτη (transformational/ transformative),
µονοπώλησε τη σχετική βιβλιογραφία τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (Hallinger, 2003
.

Shields,

2010)

ανάγοντας

το

πρότυπό

του

σε

µοχλό

βελτίωσης

της

αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας (Leithwood & Jantzi, 2005), ωστόσο,
ανιχνεύονται διαφοροποιήσεις ως προς τις θεµελιώδεις αρχές, τις ηθικές αξίες, τις
διαδικασίες και τους τρόπους χρήσης ισχύος µεταξύ των ποικίλων αναφορών στο
µοντέλο αυτό (Shields, 2009 & 2010).
H

Shields

(2003

&

2010),

χρησιµοποίησε

τον

όρο

µετασχηµατιστικός

(transformational), προκειµένου να περιγράψει τον ηγέτη, ο οποίος επιδεικνύει
προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης της σχολικής µονάδας της οποίας ηγείται και,
αντίστοιχα, τον οµόρριζο χαρακτηρισµό transformative για το σχολικό ηγέτη ο οποίος
εκκινεί από ζητήµατα ισότητας, ισχύος και δικαιοσύνης. Ο όρος αυτός αποδόθηκε ως
«ανατρεπτικός», στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, δεδοµένου ότι η κριτική του
υπόσταση (Anderson, 2004

.

Dantley, 2003

.

.

Tillman, 2005

Weiner, 2003)

υπαινίσσεται την αποδόµηση του υπάρχοντος κοινωνικού συστήµατος και την
προοπτική για µια καλύτερη κοινωνία (Shields, 2009).
Η σύνοψη του ρόλου του µετασχηµατιστικού ηγέτη (transformational) ως: ο σχολικός
ηγέτης δίνει κατευθύνσεις, ο σχολικός ηγέτης συµβάλλει στην ανθρώπινη ανάπτυξη,
ο σχολικός ηγέτης σχεδιαγραφεί τη σχολική µονάδα και ο σχολικός ηγέτης
διαχειρίζεται το πρόγραµµα σπουδών (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999),
οριοθετεί το βεληνεκές των παρεµβατικών ενεργειών του εντός του σχολείου
(Shields, 2003, 2009 & 2010).
Κύρια επιδίωξη του µετασχηµατιστικού ηγέτη είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες
ποικίλων και περίπλοκων συστηµάτων, να επέµβει δυναµικά στα προβλήµατα του
οργανισµού, να συµβάλει στην αλλαγή, αποδίδοντας αξία και σεβασµό στον
ανθρώπινο παράγοντα, σε µια πορεία κατά την οποία ακροβατεί ανάµεσα στην
ηγεσία και τη διαχείριση των επιταγών της κεντρικής πολιτικής (Day, κ. συν. 2001
Leithwood, κ. συν. 1999).
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.

Υπό το κράτος πολιτικών, πολιτειακών και κοινωνικών πιέσεων, ο ηγέτης έρχεται
αντιµέτωπος µε το δίληµµα «να πράξει σωστά ή να πράξει το σωστό;» (Sergiovanni,
1992). Εκείνος ο οποίος χαρακτηρίζεται από ηθική ακεραιότητα, συµπεριλαµβάνει
στα αξιολογικά του κριτήρια τη φροντίδα, τη δικαιοσύνη και την κριτική (Starratt,
1994), προκειµένου να αντιµετωπίσει το δίλληµα αυτό.
Η προσήλωση στις ανωτέρω αρχές, αναπόφευκτα οδηγούν τη σχολική ηγεσία προς
ανατρεπτικές για το κοινωνικό κατεστηµένο αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες
κινούνται σε πεδία δράσης τα οποία υπερβαίνουν τα όρια της σχολικής µονάδας,
εντός των οποίων περιορίζεται η µετασχηµατιστική λογική, αποδεχόµενη τη
µοιρολατρική άποψη της συµβολής του σχολείου στην κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών, ανάγουν το σχολείο σε διαφοροποιητική µεταβλητή της κοινωνικής
αλλαγής και άπτονται της έννοιας της σχολικής ηγεσίας µε σκοπό την κοινωνική
δικαιοσύνη (Shields, 2003, 2009 & 2010).
Σχολική Ηγεσία µε σκοπό την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη
Η έννοια της σχολικής ηγεσίας µε σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη είναι σύστοιχη µε
την έννοια του ανατρεπτικού ηγέτη και ταυτίζεται µε την κριτική και την υπόσχεση
για µια καλύτερη κοινωνία (Shields, 2003, 2009 & 2010).
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πεδίο της σχολικής ηγεσίας για κοινωνική
.

δικαιοσύνη (Brown, 2004. Capper, κ. συν. 2006 Larson & Murtadha, 2002. Lee &
McKerrow 2005. Marshall & Oliva, 2006. McKenzie, κ. συν. 2008. Pounder, Reitzug
& Young 2002. Shields, 2003 & 2009. Theoharis, 2004 & 2008), δεν εξασφαλίζει έναν
ευδιάκριτο ορισµό του συµπαγούς όρου, ωστόσο, η εννοιολογική οριοθέτηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση προκρίνει το ρόλο του σχολικού ηγέτη ως
τον πλέον νευραλγικό για την προώθηση, τη διαµόρφωση και διατήρηση ισότιµων
και χειραφετητικών συνθηκών µάθησης στο σχολείο (Pounder: 2002: 272),
σκιαγραφώντας έναν ανατρεπτικό διανοούµενο ηγέτη, ο οποίος διακρίνεται για την
δράση του, τη µελέτη και τον αναστοχασµό (Giroux, 2003).
Ο σχολικός ηγέτης, ο οποίος προσανατολίζεται προς την κοινωνική δικαιοσύνη
υιοθετεί στάση κριτική και όχι ενδοτική, καλλιεργεί την αλληλεγγύη κι όχι τον
ανταγωνισµό, τη δηµοκρατία και όχι τη γραφειοκρατία, την πολυφωνία και όχι την
αποσιώπηση, τη συµπερίληψη και όχι τον αποκλεισµό, την απελευθέρωση και όχι την

1052

κυριαρχία, τη δράση για αλλαγή και όχι την απραξία (Lee & McKerrow 2005: 1-2).
Ο Paulo Freire (1972: 78) διατύπωσε την ανάγκη για σχολικούς ηγέτες οι οποίοι
υιοθετούν κριτική στάση, προσηλωµένους στην κοινωνική δικαιοσύνη, προκειµένου
να καταστρατηγήσουν τις ιεραρχικές και ελεγκτικές δοµές, οι οποίες ευδοκιµούν σε
κλίµα στρεβλών σχέσεων, και οι οποίοι, στηριζόµενοι στις αρχές του διαλόγου, την
ειλικρινή λεκτική διάδραση και την απρόσκοπτη συζήτηση (Freire, 1998), υιοθετούν
πρακτικές και πολιτικές, πρωταρχικές για τη δηµιουργία συνθηκών ελευθερίας, ίσων
ευκαιριών και δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες, εφόσον αυτοί, µέσω της παιδείας,
καθίστανται

ικανοί

να

αναπτύξουν,

να

συµµετάσχουν

σε

µια

ελεύθερη,

πολυπολιτισµική, πολυφωνική και δηµοκρατική µελλοντική κοινωνία (Larson &
Murtadha, 2002).
Η σχολική ηγεσία, µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της σχολικής διαδικασίας από
τις υψηλές επιδόσεις και την προσκόλληση στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, το
οποίο κατευθύνεται από την αγορά εργασίας, στα ανθρωπιστικά ιδεώδη για παιδεία
και κοινωνική δικαιοσύνη, ανακηρύσσεται σε κύριο παράγοντα ανάπτυξης των
ατοµικών δυνατοτήτων και εξασφάλισης των ανάλογων ευκαιριών (Larson &
Murtadha, 2002).
Καθίσταται σαφές ότι ο ηθικός σχολικός ηγέτης ο οποίος προσανατολίζεται προς την
κοινωνική δικαιοσύνη γίνεται αναγνωρίσιµος από των αέναη επιδίωξή του να
υπηρετήσει τα συµφέροντα των µαθητών (Shapiro & Stefkovich, 2001: 23), και,
διαθέτοντας ηθική ενηµερότητα, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο γνώσεων,
ευαισθησιών, αρετών και δεξιοτήτων (Walker, Chen &Qian, 2008: 380), προβαίνει σε
µια σειρά εµπρόθετων παρεµβάσεων οι οποίες προϋποθέτουν την ηθική χρήση της
ισχύος του (Bogotch, 2002), µε στόχο την ανατροπή του κυρίαρχου παραδείγµατος,
τασσόµενος υπέρ της ενίσχυσης των πληττόµενων οµάδων.
Η ανωτέρω σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του σχολικού ηγέτη, οριοθετεί το
πλαίσιο δράσης του σε τρεις άξονες: α) τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων όλων
ανεξαιρέτως των µαθητών του σχολείου του (Furman & Gruenewald, 2004. Larson &
.

Murtadha, 2002. McKenzie et al, 2008 Skrla κ. συν. 2003), β) την έγερση της
κριτικής

συνείδησης,

προκειµένου

να

διοχετεύσει

στην

κοινωνία

κριτικά

ενσυνείδητους πολίτες και στην αγορά εργασίας κριτικά ενσυνείδητους λειτουργούς
.

(McKenzie κ. συν. 2008 Shields, 2004. Theoharis, 2004) και ως επακόλουθο των δύο
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προηγουµένων, γ) τη δηµιουργία κλίµατος συµπερίληψης για τους µαθητές οι οποίοι
συνήθως απειλούνται από σχολικό και, κατά συνέπεια, κοινωνικό αποκλεισµό
(Carlisle, Jackson, & George, 2006. McKenzie et al, 2008. Theoharis, 2004).
Εύλογα, προκειµένου να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους, ο σχολικός ηγέτης είναι
προετοιµασµένος να διαχειρισθεί αναταράξεις οι οποίες, αναπόφευκτα θα προκύψουν
από τη µετωπική σύγκρουση µε την κυρίαρχη ιδεολογία, την καθεστηκυία τάξη και
τους παγιωµένους θεσµούς, τους συντελεστές της παραγωγής και αναπαραγωγής της
κοινωνικής καταπίεσης.
Ο ρόλος του ως σχολικός ηγέτης µε ηθικό στόχο και ενεργό δράση προς την
κοινωνική δικαιοσύνη, ενέχει τη διαχείριση µιας σειράς αντιστάσεων α) την
αντίσταση

προς

την

παραδοσιακή

περιθωριοποίηση

ορισµένων

ευάλωτων

κοινωνικών οµάδων, β) την αντίσταση την οποία προβάλουν οι λοιποί σχολικοί
παράγοντες προς την υλοποίηση των στόχων του µε σκοπό την κοινωνική
δικαιοσύνη, γ) την αντίσταση ή ανθεκτικότητα την οποία αναπτύσσει ο ίδιος ως
αµυντικό µηχανισµό εναντίον των δυσκολιών του ρόλου του (Theoharis, 2004: 4).
Εν κατακλείδι, ο εκπαιδευτικός ο οποίος αναλαµβάνει τα ηνία της σχολικής ηγεσίας
α) έχει επίγνωση της έννοιας και της σηµασίας της κοινωνικής δικαιοσύνης, β) έχει
υιοθετήσει τη στρατηγική της κριτικής υποδοχής και ανάλυσης των εκάστοτε
πρακτικών και πολιτικών και γ) έχει αναπτύξει την ικανότητα ανίχνευσης και
αποσόβησης της κοινωνικής αδικίας, προβάλλοντας εναλλακτικές προτάσεις
συνάδουσες µε το ζητούµενο της κοινωνικής δικαιοσύνης (Pounder, et al, 2002),
προκειµένου να την υπερασπισθεί και να την εδραιώσει στο σχολείο.
Η εποχή της κρίσης
(Η παρούσα συγκυρία)
H

παραδοχή

ότι

η

κοινωνική

δικαιοσύνη

κοινωνικοπολιτισµικό κενό (Bogotch, 2002

.

δεν

γίνεται

αντιληπτή

σε

Bogotch, et al, 2008), κατέστησε

αναγκαία στο σηµείο αυτό την απεικόνιση του εκπαιδευτικού και ευρύτερου
κοινωνικού πλαισίου, ως µια ψηλάφηση των καταπιεστικών δοµών και των
µηχανισµών αναπαραγωγής ανισοτήτων, τους οποίους καλείται να αναγνωρίσει και
να διαχειρισθεί η σχολική ηγεσία.
Η διαπίστωση του συγκεντρωτικού και δυσκίνητου, δεσµευτικού χαρακτήρα του
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διοικητικού πλαισίου του δηµόσιου σχολείου, συγκυριακά, αποτέλεσε κρατική
οµολογία από την πλευρά της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και όχι προϊόν δικής µας
στοιχειοθέτησης, (ΥΠ∆ΜΘ, Απρίλιος, 2011)
Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών
Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, εµπρόθετη πολιτική πράξη (Freire & Shor, 1987),
συνταγογραφείται από την κεντρική πολιτική, ως οριοθέτηση του πλαισίου δράσης
των υποκειµένων, προκειµένου να διασφαλισθεί η µεταβίβαση έγκυρης σχολικής
γνώσης και, περεταίρω, συνίσταται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές και
στον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών, ως ρυθµιστικό πλαίσιο διασφάλισης της
κοινωνικής ακινητοποίησης (Bernstein, 1996). Η κριτική θεώρηση του ισχύοντος
ΑΠΣ, συνέπεσε µε την κριτική επάνω στην οποία θεµελιώθηκε η ανάγκη για την
ίδρυση του «νέου σχολείου», («Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής», Μάρτιος, 2010).
Αποτυπώνεται το «τραπεζικό πνεύµα» του ΑΠΣ, η στατική αντίληψη της µάθησης
και της γνώσης, η παρεµπόδιση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης (Freire, 1972),
αφήνοντας να διαφανεί η κρατική βούληση ως προς τη διαµόρφωση της συνείδησης
των εκκολαπτόµενων πολιτών (Freire & Shor, 1987).
Το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση µε την εκπαίδευση
Ειδικότερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η στρατηγική επιλογή να αποτελέσει η
εκπαίδευση το βασικό όχηµα για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας στην κορυφή της
ανταγωνιστικότητας οδήγησε σε σηµαντικές ανακατατάξεις και αλλαγές στο χώρο των
εκπαιδευτικών συστηµάτων (Παπαδάκης, 2003).
Η περίοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί µηχανισµοί χρησιµοποιούνταν
κατεξοχήν για να «κατευναστούν» οι κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις ως αντισταθµιστικό
µέτρο πολιτικής παρέρχεται σταδιακά, και στο προσκήνιο αναδύεται µια πιο νεοφιλελεύθερη
αντίληψη, η οποία προσδίδει στην εκπαίδευση περισσότερο τεχνικό και εργαλειακό ρόλο.
Αναµφίβολα, οι πιέσεις που δέχεται η εκπαιδευτική πολιτική είναι τεράστιες, µε συνέπεια να
προωθούνται µεταρρυθµιστικές προσαρµογές που στοχεύουν στο να υπαχθούν οι «εκροές»
του

εκπαιδευτικού

συστήµατος

στην

κυριαρχία

των

αναγκών

της

αγοράς

εργασίας.(Φωτόπουλος, 2010: 195)

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της εκπαίδευσης φαίνεται να βάλει την ελληνική
κοινωνία πανταχόθεν:
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(...) οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση διογκώνονται και εντείνονται πλήττοντας
ευθέως τόσο τα παραδοσιακά αδύναµα κοινωνικά στρώµατα όσο και τους νέους πτυχιούχους,
τα διπλώµατα των οποίων δεν θυµίζουν σε τίποτα την ισχύ που είχαν στο παρελθόν
(Φωτόπουλος, 2010: 194-195).

Περεταίρω, στην ίδια µελέτη, στατιστικά τεκµηριωµένα συµπεράσµατα, (Μητράκος
& Τσακλόγλου, 2010: 168), υποδεικνύουν το χώρο της εκπαίδευσης ως τον πλέον
καθοριστικό για την απαλοιφή των ανισοτήτων σε όλο το κοινωνικό φάσµα, και όχι
σε στοχευµένες πληθυσµιακές οµάδες. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση µε την
εισβολή της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης στην εκπαιδευτική στοχοθεσία,
µετατοπίζει το κέντρο βάρους της απελευθερωτικής χειραφετητικής παιδαγωγικής
από τη διαταξική πάλη (Φραγκουδάκη, 1985), σε καθολική αντίσταση εναντίον της
ηγεµονίας του παγκόσµιου κεφαλαιοκρατικού συστήµατος (Freire, 2004

.

Giroux,

2006).
Οι κοινωνικές ανισότητες δεν πλήττουν πλέον µόνον τις παραδοσιακές οµάδες
(Φραγκουδάκη, 1985), αλλά διευρύνονται οµοιοστατικά στο σύνολο του πληθυσµού,
δεν ανιχνεύονται µόνον στον αποκλεισµό και στην αποστέρηση δικαιωµάτων, αλλά
στους τρόπους εφαρµογής (ή επιβολής) της ισότητας (Gerwirtz, 1998).
Η αναζήτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης ταυτίζεται µε την κινητοποίηση εναντίον
της διαιώνισης της αναπαραγωγής συνειδήσεων οι οποίες είναι πεπεισµένες ότι η
ύπαρξή τους εξαρτάται από το κεφαλαιοκρατικό σύστηµα, παρέχοντας µια
εναλλακτική προοπτική (Lebowitz, 2004). Η προοπτική αυτή ανθίσταται στη
νεοφιλελεύθερη νοοτροπία της κίνησης της εκπαίδευσης µε την καύσιµο ύλη του
ελευθέρου ανταγωνισµού, της αγοράς, της ιδιωτικοποίησης (Apple, 2001), εναντίον
της πολιτικής νοοτροπίας η οποία θέτει το δηµόσιο βίο στη διάθεση της αγοράς
(Giroux, 2006), κινούµενη µετωπικά εναντίον της «προδιαγεγραµµένης περιµέτρου
της µεταβιοµηχανικής κοσµοπολιτικής συνθήκης και του πολίτη της» (Habermas,
1996: 705, όπ. αναφ. στο Παπαδάκης, 2003). Αυτές είναι οι απειλές της κοινωνικής
δικαιοσύνης στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικοοικονοµικό πλαίσιο και εναντίον
αυτών ελέγξαµε εάν στρέφεται η σχολική ηγεσία, προκειµένου να της αποδοθεί ο
χαρακτηρισµός της κοινωνικά δίκαιης.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από το συνδυασµό της ανάλυσης περιεχοµένου και της
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κριτικής ανάλυσης λόγου, των ευρηµάτων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις
συνεντεύξεις των διευθυντών και στην ανακεφαλαίωση της παρατήρησης της
συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου (Παράρτηµα I &II).
1ο Ερευνητικό ερώτηµα:
Πώς αντιλαµβάνονται την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης οι διευθυντές στα
Γυµνάσια της Αθήνας;
Τα συνδυαστικά αποτελέσµατα της ανάλυσης περιεχοµένου και της κριτικής
ανάλυσης λόγου αποκάλυψαν την ταύτιση απόψεων των δύο διευθυντών (Α, Β),
αναφορικά µε το περιεχόµενο της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης, ως «η
κατοχύρωση ίσων ευκαιριών µόρφωσης και ίσης µεταχείρισης σε όλους ανεξαιρέτως
τους µαθητές». Η άποψη αυτή παραπέµπει στην αριστοτελική αντίληψη της κρατικής
ισοκατανοµής των δηµόσιων αγαθών στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα (Αριστοτέλης,
Περί αρετών και κακιών, 1250-12).
Περεταίρω, και οι δύο διευθυντές, εµµέσως πλην σαφώς, διαπίστωσαν και
διατύπωσαν την άποψη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση δεν
διασφαλίζεται µε το ευνόητο δικαίωµα στη δηµόσια δωρεάν παιδεία. Η αναγκαιότητα
«άµβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων» (∆ιευθυντής Α), και «εξισορρόπησης ή
εξοµάλυνσης των κοινωνικών διαφορών» (∆ιευθυντής Β), µέσω της παιδείας,
προϋποθέτει την παραδοχή ότι η διαφορετική κοινωνική αφετηρία συχνά αποτελεί
συνέπεια της διαφορετικής εξέλιξης του κάθε µαθητή και υπαινίσσεται τη διορθωτική
διάσταση της δικαιοσύνης, όπως συνέλαβε την έννοια ο Αριστοτέλης (Αριστοτέλης,
Ηθικά Νικοµάχεια, 1131 b 30 – 32) και η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία (Rawls, 1999).
Ωστόσο, αν και η ίση κατανοµή πόρων, η αγάπη, η φροντίδα και η αλληλεγγύη για
µαθητές και εκπαιδευτικούς και το δικαίωµα στην ικανοποίηση µέσω της εργασίας
και της µάθησης, ανιχνεύθηκαν συχνά στις προσεγγίσεις των διευθυντών, τόσο η
ανάλυση περιεχοµένου όσο και η κριτική ανάλυση λόγου, δεν ιχνηλάτησαν τους
άξονες της αναγνώρισης της διαφορετικότητας του κάθε µαθητή και τη συµβολή του
σχολείου στον περιορισµό των ανισοτήτων στις σχέσεις ισχύος (Lynch & Baker,
2005).
Αντιθέτως, η διατύπωση του ∆ιευθυντή Α ότι «το σχολείο δεν λειτουργεί σε
κοινωνικό κενό» σε συνάρτηση µε την αναφορά του στην «οµοιοµορφία ως κοινό
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σηµείο αναφοράς για τη διασφάλιση της πειθαρχίας, της συνέπειας, της συνέχειας και
της αλληλεγγύης», η επισήµανση από την πλευρά του ∆ιευθυντή Β της
αναγκαιότητας «να κατανοεί ο µαθητής το χώρο και τις απαιτήσεις και να
συµµορφώνεται, ακόµη κι αν χρειασθεί να τεθούν σε ισχύ πολύ αυστηρά µέτρα» προς
την κατεύθυνση αυτή, συνεπάγεται διττή άγνοια (ηθεληµένη ή µη): την άγνοια της
συνθετότητας και της δυναµικής της ανθρώπινης ταυτότητας και την άγνοια περί της
κυριαρχίας καταπιεστικών δοµών και ιδεολογιών οι οποίες είτε καταλύουν είτε
περιθωριοποιούν και, τελικά, αποβάλουν κάθε διαφοροποιηµένη έκφανση της
ανθρώπινης ταυτότητας (Fraser, 1997).
Η άµεση οµολογία του ∆ιευθυντή Α ότι «παραµένουµε στις διαπιστώσεις» περί
κοινωνικής αδικίας, «χωρίς να επιδιώκουµε την ουσιαστική βελτίωση» και η
µεταφορική περιγραφή του κοινωνικού χώρου από τον ∆ιευθυντή Β ως «λύκοι και
πρόβατα» κατέδειξαν την απουσία προβληµατισµού σχετικά µε τους µηχανισµούς
υποταγής των µαθητών στο κοινωνικό τους πεπρωµένο, την παράκαµψη των
συσχετισµών, υπό το καθεστώς των οποίων λαµβάνει χώρα η διανοµή του πόρων, της
ισχύος και των δικαιωµάτων, και οι οποίοι καθορίζουν την τάξη των πραγµάτων
(Gewirtz, 1998). Η άγνοια της συµβολής των συσχετισµών αποτέλεσε ικανή συνθήκη
εγκλωβισµού των αντιλήψεών τους στο απλό γραµµικό σχήµα της φιλελεύθερης
αναλογικής ισότητας (Rawls, 1999), εντός των ορίων του οποίου κατέστη δυνατή η
κοινωνική κινητικότητα «των αγροτόπαιδων» των προηγούµενων δεκαετιών, «τα
οποία εξελίχθηκαν σε επιστήµονες» (∆ιευθυντής Α), δεδοµένου ότι η ανέλιξη είτε σε
κοινωνικό είτε σε γνωστικό επίπεδο αποτελεί «προσωπική επιλογή» (∆ιευθυντής Β).
Αναπόφευκτα, η στάση άγνοιας ως προς την αξία της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας και
ως προς τις κατασταλτικές δοµές οι οποίες την εκµηδενίζουν, θέτει υπό αµφισβήτηση
τις λοιπές, συγκλίνουσες προς την κοινωνική δικαιοσύνη (Lynch & Baker, 2005),
διακηρυχθείσες θέσεις των διευθυντών περί ισότιµης κατανοµής πόρων, αγάπης,
φροντίδας, αλληλεγγύης και το δικαίωµα της ευχαρίστησης µέσω της µάθησης,
δεδοµένου ότι δεν συνοδεύονται από τον επαναπροσδιορισµό της ατοµικότητας πέρα
από την ανοχή στην αποδοχή, το σεβασµό, την ανάδειξη και αξιοποίησή της (Lynch
& Baker, 2005: 132-133 . Fraser, 1997: 14).
Η στάση και η συµπεριφορά την οποία τήρησαν οι δύο ∆ιευθυντές κατά τις
συνεδριάσεις του Συλλόγου ∆ιδασκόντων των δύο σχολείων (Σύλλογος Α &
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Σύλλογος Β), αποτέλεσε τεκµήριο της προαναφερθείσας άγνοιας, όπως αποτυπώθηκε
στην παρουσίαση των επόµενων ερευνητικών ερωτηµάτων.
2ο Ερευνητικό ερώτηµα:
Πώς αντιλαµβάνονται το ρόλο τους για την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης οι
διευθυντές στα Γυµνάσια της Αθήνας;
Οι δύο ∆ιευθυντές απάντησαν στην ερώτηση αυτή χρησιµοποιώντας διαφορετικούς
εκφραστικούς πόρους, ωστόσο συγκλίνοντας στην άποψη ότι ο ρόλος του ∆ιευθυντή
ενός Γυµνασίου της Αθήνας διαθέτει ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης προσωπικής
πρωτοβουλίας για την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο ∆ιευθυντής Α δεν διατύπωσε ευθέως την ανωτέρω άποψη. Ωστόσο, η κριτική
ανάλυση λόγου, κατά τη διατύπωση της απάντησης στο ερώτηµα, αποκάλυψε ότι η
χρήση τρίτου ενικού προσώπου, αόριστων αντωνυµιών ως υποκείµενα και δυνητικών
χρόνων υιοθετήθηκε, προκειµένου να διασαφήσει, µε έµµεσο τρόπο, ότι ο ρόλος του
στο σχολείο είναι καθαρά συστηµικός και οι απαντήσεις του αφορούν υποθετικές
καταστάσεις, στις οποίες ο διευθυντής θα επιτελούσε πιο ουσιαστικό ρόλο: «θα
µπορούσε κάποιος να εισηγηθεί τη δηµιουργία τάξεων ένταξης για τους αλλοδαπούς
µαθητές», «η ανάδειξη των ταλέντων κάποιων παιδιών θα βελτίωνε όλη τους την
σχολική εικόνα». Η εντύπωση της αποδοχής του συστηµικού του ρόλου περεταίρω
ενισχύθηκε από την αναφορά του σε εγκυκλίους και νόµους σχετικά µε τους τρόπους
υποδοχής και αντιµετώπισης µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, αλλοδαπών οι
οποίοι δεν έχουν διδαχθεί την Ελληνική γλώσσα .
Ο ∆ιευθυντής Β ανέπτυξε τη στρατηγική της ευθείας αποποίησης οποιασδήποτε
ευθύνης του ως προς την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο του
οποίου ηγείται: «∆εν µπορούµε να κάνουµε και πολλά», «η πολιτική ηγεσία άφησε
αυτά τα παιδιά στη µοίρα τους», «κατάντησε το σχολείο πάρκινγκ», «στο τέλος
βρίσκεις το µπελά σου», διαποτίζοντας το λόγο του µε λέξεις (δεν µπορούµε, µοίρα,
κατάντησε, µπελάς) οι οποίες φέρουν σαφές αρνητικό φορτίο, προκειµένου να
υποδηλώσουν την πικρία του για την έλλειψη δικαιοδοσίας και υποδοµών,
προκειµένου να αναλάβει προσωπική πρωτοβουλία.
Κατά την ανάπτυξη της απάντησης στο ερευνητικό ερώτηµα 2 και οι δύο ∆ιευθυντές
αναφέρθηκαν σε δύο διακριτoύς ρόλους: του επαγγελµατία και του λειτουργού,
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γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την εντύπωση ότι οι ρόλοι αυτοί θεωρούνται
ασύµβατοι, κατά την άσκηση του διευθυντικού καθήκοντος: Ο «επαγγελµατίας» είναι
λέξη δηλωτική του ανθρώπου ο οποίος κάνει ψυχρά τη δουλειά του, ενώ ο
«λειτουργός» προσφέρει κοινωνικά ωφέλιµη εργασία (Μπαµπινιώτης, 1998).
Η διάκριση παραπέµπει στη διαφοροποίηση µεταξύ του συναλλακτικού και του
µετασχηµατιστικού προτύπου (Leithwood κ. συν. 1999). Η κρίσιµη απόφαση της
επιλογής της συµµόρφωσης ή της ανάπτυξης µηχανισµών αντίστασης στην κυρίαρχη
ιδεολογία, την καθεστηκυία τάξη και τους παγιωµένους θεσµούς-τους συντελεστές
της παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνικής καταπίεσης, αποτελεί την ειδοποιό
διαφορά

µεταξύ

των

δύο

προτύπων

διευθυντικής

συµπεριφοράς,

του

µετασχηµατιστικού και του ανατρεπτικού (Shields, 2003), του καλού και του
κοινωνικά δίκαιου σχολικού ηγέτη (Theoharis, 2004).
Οι εµπρόθετες παρεµβάσεις στις οποίες προβαίνει ο διευθυντής, ο οποίος
προσανατολίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη (Bogotch, 2002), υπερβαίνουν τα όρια
της άκριτης υποδοχής και άψογης εκτέλεσης των αποφάσεων της κεντρικής
πολιτικής, δεδοµένου ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν ικανοποιείται µε την απλή
προσάρτηση υπηρεσιών και προγραµµάτων, «ενισχυτική διδασκαλία» «τάξεις
υποδοχής» (∆ιευθυντής Α), «προσωπική παρακολούθηση των αδύνατων µαθητών»
(∆ιευθυντής Β), µε σκοπό την ενσωµάτωση των συνήθως περιθωριοποιηµένων
στοιχείων (Goldfarb & Grinberg, 2002). Η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης
στο σχολείο συνεπάγεται την ηθική χρήση ισχύος του διευθυντή προς την
κατεύθυνση αυτή (Bogotch, 2002), γεγονός το οποίο, αναπόφευκτα, θα επιφέρει
αναταράξεις και συγκρούσεις µε το θεσµικό κατεστηµένο (Goldfarb & Grinberg,
2002).
Από τα ανωτέρω καθίσταται απόλυτα σαφές ότι ο όγκος του κρατικού
συγκεντρωτισµού, ο οποίος διέτρεχε όλες τις εκφάνσεις του εκπαιδευτικού
συστήµατος, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας αυτής, αποτέλεσε
τροχοπέδη στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και δράσης από την πλευρά των
διευθυντών, οι οποίοι, αποτασσόµενοι την έννοια της «ισχύος» του ρόλου τους,
επέλεξαν τη λεωφόρο της συµµόρφωσης, ως διεκπεραιωτές της κεντρικής
εκπαιδευτικής πολιτικής, δεδοµένου ότι η συµµόρφωση αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα
στις αντιλήψεις και των δύο, όπως διαφάνηκε από τα αποτελέσµατα στο ερώτηµα 1.
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Η υποταγή τους στο συστηµικό τους ρόλο, ενδεχοµένως, ερµηνεύει την απουσία της
διάστασης της ενεργού εµπλοκής και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, σε προσωπικό και
συλλογικό επίπεδο και της αποδοχής και αξιοποίησης των ατοµικών ιδιαιτεροτήτων,
κατά την ανάπτυξη του ερωτήµατος 1.
Κοινή αναφορά αποτέλεσε η έλλειψη χρηµάτων η οποία είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την ακινητοποίησή τους. Συγκεκριµένα, ο ∆ιευθυντής Α, αναφέρθηκε
στην ενισχυτική διδασκαλία «δεν διαθέτουν πια κονδύλια για ενισχυτική», χωρίς
καµία αναφορά στην αναποτελεσµατικότητα και περιορισµένη ζήτηση της
ενισχυτικής διδασκαλίας κατά την περίοδο εφαρµογής της, συµπεριφορά η οποία
αποκάλυψε την άκριτη υποδοχή της κρατικής πολιτικής. Ο ∆ιευθυντής Β,
αναφερόµενος στο ρόλο τον οποίο θα µπορούσε να διαδραµατίσει ως προς την
προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στο σχολείο απάντησε «χρειάζονται
υποδοµές και λεφτά», υπαινισσόµενος ότι το δεδοµένο γεγονός ότι αυτά δεν
υπάρχουν αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση εµπλοκής του στην προάσπιση της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
3ο Ερευνητικό ερώτηµα:
Εάν και πώς προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη οι διευθυντές στα Γυµνάσια της
Αθήνας, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο;
Οι ∆ιευθυντές και των δύο σχολείων απάντησαν ότι θα αναλάµβαναν προσωπική
δράση στην περίπτωση του Γιάννη ή Τατιάν της βινιέτας, προκειµένου να συµβάλουν
στην οµαλή ένταξή του στο σχολείο. Η συνεργασία µε την οικογένεια, η
ενθαρρυντική συζήτηση µε τον µαθητή, η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών οι
οποίοι διδάσκουν στο τµήµα του, ο εντοπισµός των ταλέντων του και η ανάδειξή
τους, αποτέλεσαν στρατηγικές συµπερίληψης, ενδεικτικές των εµπρόθετων
παρεµβάσεων και της ηθικής χρήσης της ισχύος του σχολικού ηγέτη (Bogotch, 2002),
και του πλαισίου δράσης του (Carlisle, et al, 2006 . McKenzie et al, 2008 . Theoharis,
2004).
Οι στρατηγικές αυτές συµπερίληψης δεν εξαντλήθηκαν µόνο στην υποθετική
περίπτωση της βινιέτας. Κατά την απάντηση της ερώτησης 5 της συνέντευξης, ο
∆ιευθυντής Α, αναφέρθηκε στις πρακτικές οµαλής ένταξης και ενίσχυσης της
µαθήτριας η οποία στη Γ΄ Γυµνασίου δεν γνώριζε και δεν είχε διδαχθεί ποτέ την
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Ελληνική γλώσσα. Ευθυγραµµισµένος µε το πνεύµα συµπερίληψης, ο ∆ιευθυντής Β,
κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου επεσήµανε το γεγονός ότι όσο το δυνατό
περισσότεροι µαθητές θα ήταν «σκόπιµο» να εµπλέκονται στις σχολικές γιορτές,
χωρίς να αποκλείονται εκείνοι µε ιδιαίτερα χαµηλές επιδόσεις ή µε αποκλίνουσα
συµπεριφορά.
Περεταίρω, η επισήµανση, από την πλευρά του ∆ιευθυντή Α, των θετικών
αποτελεσµάτων, ως έµµεση παρακίνηση των υπόλοιπων µελών του συλλόγου, της
πρωτοβουλίας της εκπαιδευτικού να προσφέρει ενισχυµένη, µεθοδευµένη βοήθεια
στη µαθήτρια η οποία δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, η επιµελής χρήση των
περίπλοκων ονοµάτων αλλοδαπών µαθητών και η αποφυγή εκφοράς της εθνικής τους
προέλευσης (π.χ. «ο Αλβανός»), η διατύπωση του ∆ιευθυντή Β ότι η ηµερήσια
εκδροµή στο τέλος του σχολικού έτους «επιβάλλεται» να έχει το χαµηλότερο δυνατόν
κόστος, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων
µαθητών, η ισοκατανοµή του χρόνου συζήτησης σε όλες ανεξαιρέτως τις
προβληµατικές

περιπτώσεις

µαθητών,

οι

οποίες

αναφέρθηκαν

από

τους

εκπαιδευτικούς και των δύο Συλλόγων, η τεταµένη προσοχή και ενεργός συµµετοχή
των ∆ιευθυντών Α και Β κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων µεταξύ των
εκπαιδευτικών, η προθυµία για προσωπική εµπλοκή τους για την αντιµετώπιση των
περιπτώσεων αυτών, αποτέλεσαν πρακτικές πολιτικά ορθές, και ταυτόχρονα, πράξεις
έµµεσης προάσπισης της κοινωνικής δικαιοσύνης (Carlisle, et. al, 2006. Furman &
Gruenewald, 2004. Furman & Shields, 2005. Grant & Sleeter, 2007. Larson &
Murtadha, 2002. McKenzie et al, 2008. Skrla et al, 2003), συνάδουσες µε τις
αντιλήψεις των δύο διευθυντών περί ισοκατανοµής και εξοµάλυνσης συνθηκών
(ερευνητικό ερώτηµα 1).
4ο Ερευνητικό ερώτηµα:
Εάν και πώς καταστρατηγούν την κοινωνική δικαιοσύνη οι διευθυντές στα Γυµνάσια
της Αθήνας, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο;
Η «αναγνώριση», την οποία επεσήµαναν και οι δύο ∆ιευθυντές ότι επιζητούσε ο
Τατιάν ή Γιάννης της βινιέτας δεν αποδόθηκε στην εθνική του προέλευση, στην
εναγώνια, ηχηρή διεκδίκηση της ταυτότητάς του, την αποτυχία του σχολείου να κάνει
αποδεκτή την διαφορετικότητα του ονόµατός του, και της γλώσσας του
οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η συστηµατική αποφυγή της αναζήτησης των
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αιτίων της συµπεριφοράς του Τατιάν στις κοινωνικές ασυµµετρίες, οι οποίες
καθορίζονται από τη συχνή προκατάληψη εναντίον της αναδυόµενης εργατικής τάξης
αλλοδαπών στις γειτονιές του αστικού κέντρου και διαχέονται στο σχολικό
περιβάλλον (Lynch & Baker, 2005 . Dantley & Tillman, 2006), η συναντίληψη για την
αναγκαιότητα της οµοιοµορφίας στο όνοµα της ένταξης, η παράκαµψη της δυναµικής
ανάδειξης της ατοµικότητας, στο όνοµα της ισονοµίας στο δηµόσιο σχολείο (Lynch &
Baker, 2005

.

Fraser, 1997) θέτοντας στο απυρόβλητο τη σχολική υπαιτιότητα και

καταλογίζοντας τη συµπεριφορά του Τατιάν στην οικογενειακή παθολογία (Bernstein
1996) κατέδειξαν την έλλειψη ικανότητας ανίχνευσης και αποφυγής της κοινωνικής
αδικίας, (Pounder, et al, 2002) και ως συνεπακόλουθο αυτής, την απουσία αντίστασης
προς τους µηχανισµούς αναπαραγωγής της κοινωνικής αδικίας (Theoharis, 2004).
Το ζητούµενο, αναφορικά µε τον Τατιάν υπήρξε η συµµόρφωσή του προς τις επιταγές
του σχολείου, όχι η αναζήτηση των δοµών εκείνων οι οποίες ωθούν το µικρό Τατιάν
προς την αντίδραση, η αναφορά στο πρόγραµµα σπουδών το οποίο πιθανόν δεν
αγγίζει τα ενδιαφέροντά του και όλα εκείνα τα οποία γίνονται τροχοπέδη στη χαρά
και την ικανοποίηση από τη σχολική διαδικασία, κατά τη σύγχρονη δηµόσια
οµολογία της κεντρικής πολιτικής (ΥΠ∆ΜΘ, 2010).
Το αντικείµενο το οποίο µονοπώλησε τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις των δύο
Συλλόγων, περιορίσθηκε στον εντοπισµό περιπτώσεων µαθητών µε αποκλίνουσα
συµπεριφορά, όταν αυτή διαταράσσει την τάξη µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και
εξαντλήθηκαν στους τρόπους συµµόρφωσης αυτών. Οι συχνοί αφορισµοί των
εκπαιδευτικών. «ο Χ είναι ενοχλεί το µάθηµα λόγω της φύσης του» (εκπαιδευτικός,
Σύλλογος Α), «η Ψ φέρεται έτσι λόγω οικογενειακών προβληµάτων» (εκπαιδευτικός,
Σύλλογος Β), επιµελώς τοποθετώντας τα αίτια κάθε σε κάποιο χώρο εκτός του
σχολικού (αλβανός, αλλοδαπός, παιδί χωρισµένων γονιών, η µητέρα του δουλεύει σε
ταβέρνα και λείπει όλο το βράδυ), χωρίς τις ανάλογες αποδείξεις, η παντελής απουσία
αναφοράς στο ενδεχόµενο ύπαρξης εκπαιδευτικών δοµών οι οποίες πιθανόν να
προκάλεσαν τέτοιου είδους συµπεριφορές (Power & Gewirtz, 2001), δεν προκάλεσε
την αντίρρηση ή αντίδραση κανενός από τους δύο ∆ιευθυντές (Shields, 2004), αν και
οι ίδιοι απέφυγαν να προβούν στην εκφορά τέτοιου είδους αξιολογικών κρίσεων.
Παροµοίως, στο πλαίσιο της πολιτικά ορθής χρονικής ισοκατανοµής και ελευθερίας
του λόγου, οι ∆ιευθυντές επέδειξαν ανοχή σε καταδικαστικές προκαταλήψεις όπως
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«δεν έχω απαιτήσεις από αυτόν (τον µαθητή), απλώς να µάθει να συµπληρώνει µια
αίτηση», (εκπαιδευτικός, Σύλλογος Α), «δεν τον φοβάµαι, ο πατέρας του είναι
σιδεράς και θα δουλέψει εκεί» (εκπαιδευτικός, Σύλλογος Β) προάγοντας την
κοινωνική αδικία µε έµµεσο τρόπο (Lee & McKerrow 2005), αποτυγχάνοντας να
προσανατολίσουν τις προαναφερθείσες πρακτικές συµπερίληψης (9.3), προς την
παροχή παιδείας η οποία αµφισβητεί την πριµοδότηση των παραδοσιακά
προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων, να εγείρουν την κριτική επίγνωση για την ύπαρξη
καταπιεστικών δοµών και ιδεολογιών, και την ανάπτυξη στρατηγικών για την
.

ανατροπή τους (Applebaum, 2001 Kumashiro, 2002).
Η ενεργός εµπλοκή και ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως σκιαγραφήθηκε µέσα από τις
απαντήσεις στην 5η ερώτηση της συνέντευξης δεν κινήθηκε σε εµπρόθετες ενέργειες,
εναντίον της κυρίαρχης ιδεολογίας της συµµόρφωσης (Appelbaum, 2001), και
αποκαλύπτουν την έλλειψη αµοιβαιότητας και ισοτιµίας (Gerwirtz, 1998) «έδωσα το
τηλέφωνο του συµβουλευτικού σταθµού στη µητέρα του», (∆ιευθυντής Α), «κάλεσα
τον πατέρα του και του είπα ότι ενοχλεί όλα τα παιδιά» (∆ιευθυντής Β).
Επιπλέον, απέτυχαν να κινηθούν προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης
των επιδόσεων όλων ανεξαιρέτως των µαθητών του σχολείου τους (Furman &
.

Gruenewald, 2004. Larson & Murtadha, 2002. McKenzie et al, 2008 Skrla et al,
2003), εξαντλούµενοι σε πρακτικές όπως «ζήτησα από το Σύλλογο να δείξει επιείκεια
γιατί δουλεύει σε φούρνο από τις 3.00 έως τις 7.00 το πρωί» (∆ιευθυντής Α), «ας την
περάσουµε, µήπως και πάει σε καµιά σχολή του ΟΕΑ∆» (∆ιευθυντής Β), βάσει των
οποίων αναπαράγονται και διαιωνίζονται οι κοινωνικές ανισότητες (Goldfarb &
Grinberg, 2002 .Touchton & Acker- Hocevar, 2001).
Άρρητες εκδοχές της κοινωνικής αδικίας
Οι ανωτέρω αναφορές στις ρητές και υπόρρητες εκδοχές της κοινωνικής αδικίας στα
σχολεία, όπως κατέδειξε η κριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων, περεταίρω
ενισχύθηκε από τις άρρητες, τις κειµενικές σιωπές, οι οποίες, αν και δεν
σχολιάσθηκαν κατά την ανάλυση των επιµέρους ερευνητικών ερωτηµάτων, εφόσον
δεν αποτυπώθηκαν στα εργαλεία συλλογής δεδοµένων, ωστόσο εµπίπτουν τόσο στην
ανάλυση περιεχοµένου, όσο και στην κριτική ανάλυση λόγου (Huckin, 2004) και
θεωρήθηκαν ως τήρηση ουδέτερης στάσης, η οποία νοµοτελειακά ενισχύει τις
κυρίαρχες δοµές (Freire, 1994: 189).
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Συγκεκριµένα, παρά τις πλείστες όσες αναφορές στην περιρρέουσα κρίση, µε
οικονοµικούς, ωφελιµιστικούς όρους, όπως αναφέρθηκαν κατά την απάντηση των
ερωτηµάτων 1, 2, 3, & 4, η συζήτηση περί κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ανοικτού τύπου ερωτήσεων της συνέντευξης,
εξαντλήθηκε στους δυσπροσάρµοστους και ανυπάκουους µαθητές, µη αποκοµίζοντας
κάποιο στοιχείο, αποδεικτικό ή ενδεικτικό, από την πλευρά των διευθυντών, σχετικά
µε την καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω της χειραφέτησης και της
ενδυνάµωσης, ως εγγύηση για την ανάπτυξη και τη µελλοντική εξέλιξη, στους
υπόλοιπους, και κατ’ αναλογίαν περισσότερους, µαθητές (Freire 1972

.

Giroux,

2006).
Παροµοίως, απουσία συναφών αναφορών παρατηρήθηκε κατά την παιδαγωγική
συνεδρίαση των δύο συλλόγων, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι µαθητές οι οποίοι δεν
δηµιουργούσαν προβλήµατα, και, κατά τεκµήριο, ακολουθούσαν την επιβεβληµένη
οµοιοµορφία του σχολείου, δεν αποτέλεσαν το αντικείµενο ενδιαφέροντος, παρά την
ηχηρή, σύγχρονη οµολογία του ΥΠ∆ΜΘ (2010 & 2011), παρέχοντας την υποταγή
τους ως παρακαταθήκη για τη µελλοντική τους προδιαγεγραµµένη πορεία στη
µονοµερή πραγµατικότητα που τους προσφέρεται και στην οποία δεν µπορούν να
.

επέµβουν (Freire, 1972: 53 Habermas, 1996: 705).
Το γεγονός αυτό, καταµαρτυρεί την απουσία της κριτικής προσέγγισης του ρόλου
τους, η οποία θεµελιώθηκε στην αδυναµία από την πλευρά των ∆ιευθυντών να
αναγνωρίσουν τις καταπιεστικές δοµές και τους στόχους εναντίον των οποίων αυτές
καταφέρονται, και, προφανώς, συνδέεται µε τις αντιλήψεις τους περί ισοκατανοµής
των πόρων, περί της πολιτικής ευθύνης για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης,
περί της αδυναµίας του σχολείου να επιδράσει στην κοινωνική ροπή (Brown, 2004.
.

Capper, κ. συν. 2006 Larson & Murtadha, 2002. Lee & McKerrow 2005. Marshall &
Oliva, 2006. McKenzie et al, 2008. Pounder et al, 2002. Shields, 2003 & 2009.
Theoharis, 2004 & 2008).
Το συµπέρασµα ότι οι κειµενικές σιωπές έβριθαν εύγλωττων αναφορών στους
περισσότερους µαθητές, στο σύνολο του κοινωνικού ιστού και τη µελλοντική
κοινωνική πορεία (Huckin, 2004) και η συνεκδοχή ότι το σχολείο µε τη στάση σιωπής
συντάχθηκε µε την κυρίαρχη ιδεολογία (Freire, 1994) σε συνδυασµό µε την έκφραση
«ακάµατος εργάτης» (εκπαιδευτικός, σύλλογος Α), η οποία χρησιµοποιήθηκε προς

1065

έκφραση ικανοποίησης για την επίδοση µιας µαθήτριας, ο συνδυασµός των λέξεων
«κάµατος» και «εργάτης» ο οποίος σαφώς παραπέµπει στην υποτέλεια της
ατοµικότητας στην οικονοµική βιοµηχανία, στο παρόν συγκειµενικό της πλαίσιο,
προλέγει µια µελλοντική στρατιά, αποτελούµενη από τα πιο φωτεινά µυαλά της
γενιάς, «ακάµατων εργατών», ταγµένων στην υπηρεσία του συστήµατος.
Αποτυπώνοντας την ίδια νοοτροπία, ο ∆ιευθυντής β παραδέχθηκε τη νοµοτέλεια: «το
σύστηµα είναι σύστηµα, ή πας µε τα νερά του ή σε τρώει», ενώ στο σύλλογο Β
ακούστηκε πολλές φορές η έκφραση «καλό και συνεσταλµένο παιδί», ως όρος
συµπαγής, έννοιες ταυτόσηµες, το οποίο ενισχύει τον ισχυρισµό ότι το σχολείο
επιδιώκει να επιβάλλει την οµοιοµορφία, τη συστολή και τη συµµόρφωση.
Οι δύο διευθυντές, ως υποκείµενα της συνέντευξης και ως προεδρεύοντες της
συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, έθεσαν εκτός συζήτησης τα αµφιλεγόµενα
αποτελέσµατα τα οποία επιφέρει η παγιωµένη τακτική της συµµόρφωσης, τη
συνευθύνη του σχολικού θεσµού στην αναπαραγωγή του κοινωνικού αδιεξόδου
(Applebaum, 2001

.

Giroux, 2006) θεωρώντας τον εαυτό τους ως το φορέα του

εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο δεν µπορούσαν να θέσουν υπό αµφισβήτηση,
ασχέτως εάν το επικροτούσαν ή όχι. Τα ευρήµατα υπέδειξαν τη δεύτερη περίπτωση
ως υπερισχύουσα: «κάποια παιδιά δεν έχουν ευκαιρίες» (∆ιευθυντής Α), «αυτά τα
παιδιά έρχονται στο σχολείο ουρανοκατέβατα» (∆ιευθυντής Β), προφανώς λόγω της
έλλειψης της πεποίθησης ότι το σχολείο είναι εκείνο το οποίο µπορεί να επιφέρει την
αλλαγή. Η κριτική ανάλυση λόγου αποκάλυψε την πιθανή απορία των διευθυντών µε
την αισιόδοξη προοπτική της ελπίδας, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις προς απάντησή
µας: «τι µπορεί να κάνει το σχολείο για την κρίση, είναι θύµα της» (∆ιευθυντής Α),
«πώς να δώσει ελπίδα όταν δεν έχει ελπίδα» (∆ιευθυντής Β), σύµφωνα µε την κριτική
.

παιδαγωγική προσέγγιση (Freire, 1994 Giroux, 1998).
Συµπερασµατικά, τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά και των δύο διευθυντών
επέτρεψαν την κατηγοριοποίησή τους ως «καλός» σχολικός ηγέτης, ο οποίος
θεωρητικά κινείται µεταξύ συναλλακτικών και µετασχηµατιστικών πρακτικών
(Shields, 2003), προβαίνοντας σε µικρές, σιωπηλές νοθείες, προκειµένου να
αποτρέψει τη διαρροή. ωστόσο η στάση τους απέχει από εκείνη του σχολικού ηγέτη
του προσηλωµένου προς την κοινωνική δικαιοσύνη (Shields, 2004 & 2010
Theoharis, 2004: 13-14).
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.

Συζήτηση
Η διαπίστωση ότι η στάση της σχολικής ηγεσίας στα δύο γυµνάσια της µελέτης, είναι
εγκλωβισµένη στο σιδηρούν κιγκλίδωµα της γραφειοκρατικής και συστηµικής
λογικής και η συνακόλουθη παρατήρηση ότι ο διάλογος στα σχολεία σπανίως βαδίζει
σε παρακαµπτηρίους της πεπατηµένης οδού της καθεστηκυίας ιδεολογίας, αποτελεί
γεγονός το οποίο απαρεγκλίτως οδηγεί στη διάπραξη άµεσης ή έµµεσης κοινωνικής
αδικίας, εναντίον της διαφορετικότητας και της καθολικής χειραφέτησης του
µελλοντικού πολίτη, βαθαίνοντας την κρίση µεταξύ θεσµών και πολιτών και,
συνεπώς, µεταξύ σχολείου και µαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείου, διευθυντών και
διοικητικών αρχών.
Οι ρητές, υπόρρητες και άρρητες εκδοχές της κοινωνικής αδικίας εντοπίσθηκαν σε
όλο το φάσµα των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής, στις οποίες προσηλώθηκε η
παρούσα µελέτη. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές διακατέχονται από αντιλήψεις,
αναφορικά µε την κοινωνική δικαιοσύνη, και προβαίνουν σε αντίστοιχες πρακτικές,
οι οποίες είναι ασύµβατες µε το θεωρητικό πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής,
προσάπτοντάς τους την υποταγή στο συστηµικό τους ρόλο. Ωστόσο δεν ανιχνεύθηκε
η νοµιµοποίηση του συστήµατος από την πλευρά τους.
Η συµπτωµατολογία αυτή, έστρεψε τη διαγνωστική δραστηριότητα προς την
ανίχνευση

στοιχείων

εµπορευµατοποίησης

ή

γραφειοκρατικοποίησης

της

επικοινωνιακής πράξης, τα οποία συνεπάγονται την παθολογική κατάσταση της
αποικιοποίησης του βιόκοσµου του σχολείου από τις κεφαλαιοκρατικές δυνάµεις
(Habermas, 1987: 318) και το συνακόλουθο µίασµα της ορθολογικής επικοινωνιακής
πράξης, η οποία εδράζεται στο βιόκοσµο και, σε ιδανικές συνθήκες, συµβαδίζει µε
την

κοινωνική

εξέλιξη

και

τον

αυτοπροσδιορισµό,

προκρινόµενη

ως

αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης (Habermas, 1984: 74).
Η αδιαµαρτύρητη αποδοχή της κοινωνικής παθογένειας, από την πλευρά των
∆ιευθυντών, ο ασπασµός στο ιδεώδες της συµµόρφωσης προς χάριν της συνεργασίας,
η εστίαση της µέριµνας αποκλειστικά στην επαγγελµατική αποκατάσταση των
µαθητών, η εξάντληση των εκδηλώσεων αλληλεγγύης στη συγκάλυψη της
ανεπάρκειας της επίδοσης, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσκτηση τίτλων
σπουδών, η συστηµατική αποφυγή µνείας στην ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα ενός
µέρους των µαθητών, δεδοµένου ότι αυτοί θεωρούνται ίσοι σύµφωνα µε το
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πολιτειακό δηµοκρατικό κατεστηµένο, η επίκληση της οικονοµικής ανέχειας ως
ανασταλτικού παράγοντα για τη λήψη δραστικών αποφάσεων, η απόδοση της
σχολικής δυσπραγίας σε δοµικές ελλείψεις, η προσκόλληση στη συστηµική διάσταση
του ρόλου τους και η συνακόλουθη αποποίηση ευθυνών, εντάχθηκαν εντός της
συµπτωµατολογίας της αποικιοποίησης του βιόκοσµου από το σύστηµα (Habermas,
1987: 350), αποτελώντας αποδείξεις ότι η σχολική ζωή, όπως εκφράζεται από τη
στάση των διευθυντών, κινείται στη σφαίρα της εργαλειακής λογικής. Υπό το κράτος
αυτής, η ανθρώπινη επικοινωνία αναρριχάται σε συστηµικά στηρίγµατα και τα άτοµα
και οι οµάδες ετεροπροσδιορίζονται και εκφράζονται µε τους ποσοτικούς όρους της
πολιτείας ή της οικονοµίας (ο.π., σ. 356).
Η ανωτέρω διάγνωση σχετικά µε την παθολογία της δηµόσιας σφαίρας του
βιόκοσµου του σχολείου, η οποία άγεται από τη σκόπιµη αποδυναµωτική ορµή του
συστήµατος, δηµιουργώντας µεταστάσεις στη νοούµενη ως λίκνο της χειραφέτησης,
επικοινωνιακή διαβουλευτική αυτονοµία, προοιωνίζει µια µελλοντική κοινωνία
πολιτών (µάλλον πελατών), ρέπουσα προς την πλήρη υποταγή της στην ηγεµονία της
κεφαλαιοκρατίας (Habermas, 1987: 153-197).
Η πάσχουσα δηµόσια σφαίρα του βιόκοσµου υποχωρεί ασθµαίνουσα, αφήνοντας το
συστηµικό πεδίο, το οποίο αναγορεύεται σε κοιτίδα της κοινωνικής αδικίας,
ελεύθερο.
Τα συµπτώµατα της κρίσης ανιχνεύθηκαν στη συµπεριφορά και των δύο διευθυντών
και του µεγαλύτερου µέρους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν την παραίτησή
τους ρητά ή άρρητα.
Τελικά, η δηµόσια σφαίρα του βιόκοσµου είναι κλινικά νεκρή; Υπάρχει ελπίδα;
Για τον Freire, η ελπίδα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η ελπίδα βρίσκεται στην καταπολέµηση της κρίσης. Η απραξία συνεπάγεται την
περεταίρω βάθυνσή της. Το σχολείο δεν µπορεί να παραµείνει ουδέτερο. Η
ανθρώπινη ενδυνάµωση και χειραφέτηση, µέσω του διαλόγου, εντός ιδανικών
επικοινωνιακών συνθηκών, αν και ουτοπικός στόχος, αφενός συνεπάγεται τη λήξη
του εφησυχασµού και τη διηνεκή ροπή προς το ιδανικό, και, αφετέρου, την έγερση
συναγερµού σχετικά µε τις επιπτώσεις της στρεβλής ή ελλιπούς επικοινωνίας µεταξύ
των µελών της σχολικής κοινότητας (Morrow & Torres, 2002: 51).
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Στην προοπτική αυτή της ελπίδας βρίσκουν φιλόξενη σκέπη οι σύγχρονες θεωρίες
περί σχολικής ηγεσίας και διοίκησης:
Η αντίσταση εναντίον των ασύµµετρων απειλών µέσω του ισότιµου διαλόγου, η
ώθηση προς την ιδανική επικοινωνία, καταλύουν εξ’ ορισµού τη δυνατότητα ύπαρξης
οποιασδήποτε κάθετης ιεραρχίας (Freire, 1973: 46,

Habermas, 1984: 101) ή

σκοπιµότητας, η οποία ενέχεται στο στρατηγικό λόγο (Habermas, 1984: 81) και
ταυτίζονται µε το συνεργατικό µοντέλο διοίκησης της σχολικής µονάδας, το οποίο
στηρίζεται στη συναίνεση µέσα από τον εποικοδοµητικό διάλογο, και όχι στη θέση
του ανωτέρου, όπως στο τυπικό µοντέλο διοίκησης (Bush, 2003: 65-67, Freire, 2004:
63).
Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική (Μαυρογιώργος, 1999), όπου υπάγεται η από
κοινού στοχοθεσία και η εσωτερική αξιολόγηση (Κουτούζης, 2008), και, τελικά, η
σχετική αυτονοµία της σχολικής µονάδας, πραγµατώνονται µέσα από την έρευνα
δράσης, χειραφετητική εκπαιδευτική πρακτική, αναπόσπαστη από κάθε κριτική
προσέγγιση (Kemmis, 2001: 100).
Το κοινό όραµα, γενεσιουργός δύναµη του συνεργατικού σχολείου, για την προώθηση
του οποίου καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος ο σχολικός ηγέτης (Barth, 2001)
νοηµατοδοτείται µόνον µέσα από την ελπίδα και την πεποίθηση της αλλαγής (Freire,
.

1972 Habermas, 1987).
Η συνεργατική σχολική κουλτούρα, η συναίνεση και η οριζόντια δικτύωση, µε κύριο
ενορχηστρωτή τον διευθυντή του σχολείου (Lambert, 1995

.

Sergiovanni, 1994

.

Shapiro, 2003), όχι µόνον βρίσκουν κατάλυµα στο βιόκοσµο του σχολείου, έννοια
σύµφυτη µε την ισότητα, τους κοινούς στόχους και τη συµπερίληψη (Habermas,
1989: 36) αλλά αποτελούν conditio sine qua non (Habermas, 1987: 125).
Η έως τώρα συζήτηση επιτρέπει την επαναδιαπραγµάτευση της ιδέας του «νέου
σχολείου».
Οι θεωρητικοί ισχυρισµοί της παρούσας µελέτης συνέπεσαν µε το περιεχόµενο του
κειµένου προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, το οποίο αναφέρεται στη διοίκηση του «νέου»
σχολείου, (ΥΠ∆ΜΘ, Απρίλιος, 2011), όπου προφανώς περιγράφονται διοικητικές
διαδικασίες σύννοµες προς τις επιστηµονικές αρχές του εποικοδοµητικού σχολείου
και της συνεργατικής διοίκησης. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις µας προέκυψαν ως προς
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τους τρόπους εφαρµογής των ανωτέρω (Dryzek, 1995: 108-110

.

White, 1995: 12).

Το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στους τρόπους, ενδεχοµένως εντάσσεται στη
συνοµωσιολογία του Habermas για τη χειραγώγηση του άκριτου αναγνώστη (1989:
169 & 247), µέσω της κειµενικής σιωπής, µε στόχο το όφελος του συντάκτη ή την
εξαπάτηση του αποδέκτη (Huckin, 2004). Μια διαφορετική πιθανή εξήγηση, εκείνη
της κειµενικής σιωπής ως δεδοµένη παραδοχή, (Huckin, 2004), είναι ότι οι τρόποι
εφαρµογής είναι οι ευνόητοι και παραδοσιακοί, οι οποίοι συνίστανται στην «τήρηση
των νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών», θεµατοφύλακας των
οποίων χρίζεται ο διευθυντής, σκιάζοντας τη δηµόσια σφαίρα του βιόκοσµου µε την
απειλή της γραφειοκρατίας και της τεχνοκρατίας, κλίνοντας προς τη λογική της
υπαγόρευσης, προκειµένου να διασφαλισθεί η οµοιοµορφία (Freire, 1972),
επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισµό ότι η πολιτεία δεν ξέρει ακριβώς αυτό το οποίο
διαδραµατίζεται σε κάθε σχολείο, ωστόσο µπορεί να το καθορίσει (Freire & Shor,
1987), εξασφαλίζοντας το προνόµιο του πανοπτισµού (Μαυρογιώργος, 2002),
συρρικνώνοντας τη δηµόσια σφαίρα του σχολείου (Giroux, 1998), και διαψεύδοντας
τους ισχυρισµούς ότι τίποτα δεν επιβάλλεται «από πάνω ή απ’ έξω».
Καθίσταται πλέον οφθαλµοφανές ότι ο κρατικός παρεµβατισµός επιτίθεται, από την
πλευρά του συστήµατος, µε στόχο την περεταίρω εξάπλωση στον ήδη
αποικιοποιηµένο βιόκοσµο του σχολείου, σφετεριζόµενος τη δηµόσια σφαίρα του
διαδικτύου, και δηµιουργώντας την αυταπάτη της συµµετοχής (Habermas, 1989:
194).
Η καµπή είναι κρίσιµη: Η αυτονοµία της σχολικής µονάδας, ιστορικά έχει οδηγήσει
στην ιδιωτικοποίηση και τον ανταγωνισµό (Giroux, 1998

.

Hargreaves, 2007). Στο

πλαίσιο της περικοπής της δαπάνης για την παιδεία και της υποχρέωσης της σχολικής
ηγεσίας για δηµόσια λογοδοσία η αυτόνοµη σχολική µονάδα καταλήγει στην ιδιωτική
χρηµατοδότηση, την υπαγωγή του σχολείου στην κυριαρχία της αγοράς (Giroux,
1998) στην τροµακτική συνειρµική εικόνα την οποία δηµιουργεί το λογοπαίγνιο του
Giroux (2003) µεταξύ των αγγλικών λέξεων «school leader» και «corporate
cheerleader», ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε τη συστηµική νοοτροπία της σχολικής
ηγεσίας, η οποία ανάγει την πολιτική επιταγή σε θέσφατο, όπως διαγνώσαµε στη
µελέτη αυτή.
Η εκχώρηση βαθµών αυτονοµίας στη σχολική µονάδα και ότι αυτό συνεπάγεται,
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όπως η άνωθεν επιβολή του στρατηγικού σχεδιασµού και της εσωτερικής
αξιολόγησης (Κουτούζης, 2008), καθίσταται σχήµα οξύµωρον, δεδοµένου ότι, ως
ταυτόσηµη µε τη συλλογική κριτική υποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής
(Μαυρογιώργος, 1999), δεν νοείται ετεροκαθοριζόµενη από εργαλειακές εντολές,
αλλά άρρηκτα δεµένη µε τους διεκδικητικούς αγώνες εναντίον της συστηµικής
κυριαρχίας (Habermas, 1984: 74).
Προκειµένου να καταστούν βιώσιµες οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες από την
πλευρά της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να αλλάξουν την πορεία τους
άρδην (το «πρέπει» χρησιµοποιείται όπως στην Φραγκουδάκη, εκφράζοντας
αναγκαιότητα και προτροπή ταυτόχρονα (1985: 207), εφόσον χρειάζονται τη
νοµιµοποιητική

συνηγορία

του

βιόκοσµου,

το

κατεξοχήν

πεδίο

όπου

συλλαµβάνονται. Η νοµιµοποίηση δεν αναφέρεται στην ποσοτική αποδοχή
σχηµατοποιηµένων προτάσεων, προκύπτει µέσα από τη συνδιάσκεψη (Habermas,
1989: 446). Η κεντρική πολιτική εξουσία καλείται να τις συντονίσει και όχι να τις
καθορίσει, στην αντίθετη περίπτωση έρχεται αντιµέτωπη µε την κρίση η οποία οδηγεί
στην παραίτηση, την απαξίωση (Habermas, 1984: 142), τη ρητορική των θεσµών
(Μαυρογιώργος, 1999) και την αποτυχία (∆ηµαράς & Βασιλού-Παπαγεωργίου,
2008), εξολοθρεύοντας οποιαδήποτε περίπτωση συναίνεσης, ως προϋπόθεση της
αποτελεσµατικότητας (Κουτούζης, 1999).
Ανακεφαλαιώνοντας
προσανατολισµό

της

την

ανωτέρω

σχολικής

θεωρητική

ηγεσίας

προς

συζήτηση
την

σχετικά

κοινωνική

µε

τον

δικαιοσύνη,

συµπεραίνουµε ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του «νέου σχολείου», η
κοινωνική δικαιοσύνη δεν νοείται ως συνιστόν στοιχείο της «νέας αρχιτεκτονικής
δοµής του συστήµατος», αλλά ως κινητήριος δύναµη, πηγή έµπνευσης και
οραµατισµού σχετικά µε τη συµβολή της «Νέας ∆ιοίκησης» προς τη δηµιουργία µιας
νέας τάξης πραγµάτων (Sergiovanni, 2000).
Συµπέρασµα
Αντλώντας από τις διαπιστώσεις µέσω των αποτελεσµάτων και της θεωρητικής
συζήτησης, ο ορισµός της σχολικής ηγεσίας µε σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη
(Pounder et al, 2002) εµπλουτίσθηκε, συγκεκριµενοποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε
ως εξής:

1071

Ο εκπαιδευτικός ο οποίος αναλαµβάνει τα ηνία του «νέου σχολείου» α) Έχει
επίγνωση ότι η κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο έχει αντίκτυπο στη µελλοντική
κοινωνία, δεν ικανοποιείται µε την απλή ισοκατανοµή προνοµίων, δεν εξαντλείται
στην ίση µεταχείριση, δεν συνταγογραφείται µε εγκυκλίους, δεν νοείται χωρίς
διάλογο, δεν απευθύνεται σε συγκεκριµένη οµάδα µαθητών, δεν είναι δεδοµένη για
κανέναν µαθητή, βηµατοδοτείται από όραµα και προσδοκία, επιδιώκεται µε σθένος
και επιµονή, αλλά ποτέ δεν επιτυγχάνεται στην ιδανική της µορφή β) ∆ιέπεται από
την αρχή ότι η πολιτική βούληση δεν είναι θέσφατο, αντίθετα, βρίσκεται υπό το
καθεστώς της οικονοµικής κυριαρχίας καθιστώντας το σχολείο εργοστάσιο µαζικής
παραγωγής του πρότυπου του πολίτη ο οποίος αναλαµβάνει το καθήκον του
φροντιστηριακού πελάτη από νωρίς. Η άκριτη συµµόρφωση στις προσταγές της
πολιτικής εξουσίας, ενέχει τον κίνδυνο διάπραξης εγκληµάτων εναντίον των µαθητών
και της κοινωνίας του µέλλοντος και ριζικοποιεί την κρίση σε όλα τα επίπεδα της
ζωής. Η τήρηση στάσης ουδετερότητας, δεν ανακόπτει την ιλιγγιώδη πορεία της, η
αντίσταση σε αυτήν αποτελεί αναγκαιότητα και χρέος. Άλλωστε, το παραδοσιακό
σχολείο γιορτάζει πλήθος αντιστάσεων κατά ιµπεριαλιστικών και αντιδηµοκρατικών
ασύµµετρων απειλών στο παρελθόν, εµβληµατοποιώντας φράσεις όπως το «όχι»
ενάντια στον «κατακτητή» και τη «σκλαβιά», των οποίων το παράδειγµα οφείλει να
ακολουθεί, χρησιµοποιώντας κριτήρια και εκφραστικούς πόρους οι οποίοι
συνοδοιπορούν µε τη σύγχρονη εποχή γ) Γνωρίζει ότι η κοινωνική αδικία δεν είναι
πρόδηλη, υιοθετεί υποχθόνιους τρόπους διείσδυσης, οι οποίοι, συχνά εντοπίζονται
στις παραδοσιακές πρακτικές της «κατά µέτωπον» µεταβίβασης γνώσης, στην
οµοιοµορφία του σχολικού προγράµµατος, σε κοινότυπες εκφράσεις της καθηµερινής
σχολικής ζωής και στην αποσιώπηση και συγκάλυψη των δυσλειτουργιών του
συστήµατος. Για την αποκατάστασή της προβαίνει, µε κοινή συναίνεση, στη λήψη
αποφάσεων, αµυντικών και επιθετικών, για την οξυγόνωση του ζωτικού χώρου του
σχολείου και την ανάπτυξη της φυγόκεντρου δύναµης, η οποία θα εκτοξεύσει την
κοινωνική δικαιοσύνη από την καρδιά της εκπαίδευσης, το σχολείο, προς το ευρύτερο
εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία, µέσω της ελεύθερης επικοινωνιακής
επαναστατικής πράξης της διαβούλευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αποµαγνητοφώνηση Συνεντεύξεων
Συνέντευξη του διευθυντή Α
1.

Τι σηµαίνει, κατά την γνώµη σας «κοινωνική δικαιοσύνη;
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Κοινωνική δικαιοσύνη είναι η παροχή ίσης εκπαίδευσης σε όλους τους µαθητές. Ειδικά
τώρα που ο κοινωνικός ιστός διαλύεται, να έχουν όλοι οι µαθητές τις ίδιες ευκαιρίες,
τις ίδιες δυνατότητες για την άµβλυνση της διαφοράς που µπορεί να υπάρχει.
2.

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι µπορείτε να συµβάλλετε εσείς, ως

διευθυντής, στην ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτό το σχολείο;
Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν ευκαιρίες να βελτιωθούν. Οι αλλοδαποί έρχονται στο
γυµνάσιο χωρίς να έχουν διδαχτεί ποτέ τη γλώσσα. Υπήρχαν παλιότερα τµήµατα
ένταξης, τους συγκέντρωναν κάπου και ήταν καλύτερα γι αυτούς. Εκείνο που
προβλέπεται σύµφωνα µε την εγκύκλιο είναι να προβιβάζονται µε µέσο όρο 8 και να
µην εξετάζονται στα γλωσσικά µαθήµατα τον πρώτο χρόνο φοίτησης.
Τώρα εδώ δεν διαθέτουν κονδύλια για ενισχυτική και δείχνουν άλλες προτεραιότητες.
Χρήµατα, όπως ξέρουµε δεν υπάρχουν.
Να κάνουµε εµείς εδώ κάτι; Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως µένουµε στις
διαπιστώσεις και δεν κάνουµε τίποτα. Εξαρτάται, είναι το λειτούργηµα του
εκπαιδευτικού και το επάγγελµα. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι αναδείκνυε τα
ταλέντα ενός παιδιού, να δει τι είναι αυτό που µπορεί να κάνει, να το προβάλει, να
µαζεύονταν όλοι οι καθηγητές της τάξης και να ακολουθούσαν µια κοινή γραµµή αλλά
χρόνος δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει όραµα.
3.

Πού νοµίζετε ότι οφείλεται η συµπεριφορά του µαθητή;(βινιέτα)

Ο µαθητής αυτός ζητά να διακριθεί, να γίνει αποδεκτός ανάµεσα στους συµµαθητές
του. ∆είχνει να έχει κάποια θετικά στοιχεία τα οποία θέλει να τα εκµεταλλευθεί µε
πολλή επιδεξιότητα.
4.

(3.1)

Αν

εξαιρούσαµε

κάποια

ψυχοπαθολογία,

τι

προκαλεί

τη

συµπεριφορά του. Είναι κάτι που τον ενοχλεί στο σχολείο;
Σαφώς δείχνει την κόντρα του µε τους καθηγητές. Θέλει να πάρει τα παιδιά µε το µέρος
του. Στο ισοζύγιο όµως της κόντρας αυτής, κάποια στιγµή θα χάσει. ∆εν θα γίνεται
αποδεκτός από την κοινωνία.
5.

(3.2) Αν λέγαµε ότι η µάθηση πρέπει να οικοδοµείται µε βάση τα

ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες του µαθητή, µε τη διαµεσολάβηση του
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εκπαιδευτικού, πιστεύετε ότι ο Τατιάν θα προσαρµοζόταν καλύτερα στο κλίµα
του σχολείου και στα µαθήµατά του;
Ναι είναι ο κονστρουκτιβισµός. Μπορεί, αλλά αυτό χρειάζεται εξατοµικευµένη
παρακολούθηση. ∆εν µπορεί ποτέ να γίνει στα πλαίσια ενός δηµόσιου σχολείου. Εδώ
υπάρχουν τόσα παιδιά. Πώς να ασχοληθείς µε το καθένα ξεχωριστά; Τους
περισσότερους καθηγητές τους στέλνουν και σε άλλο σχολείο για να συµπληρώσουν το
ωράριό τους. Τους βλέπουµε µόνον µια ή δύο φορές την εβδοµάδα. Εγώ θα έλεγα οτι, η
γνώση κατασκευάζεται όταν υπάρχουν και τα υλικά. Γιατί κάποια παιδιά τα
καταφέρνουν µια χαρά και τώρα; Γιατί έχουν διάθεση να εργασθούν. Αν βλέπεις
διάθεση από την πλευρά τους, είναι ενθαρρυντικό, να προσπαθήσουν και οι καθηγητές
και εγώ που έχω περισσότερο χρόνο.
6.

(3.3) Το γεγονός ότι είναι αλλοδαπός, πώς τον επηρεάζει; Προέρχεται από

µια οικογένεια που στο σπίτι του δεν µιλούν ελληνικά.
Το σχολείο δεν κάνει διακρίσεις. Είναι και θέµα επιλογής. Άλλωστε, οι Αλβανοί που
έχουµε εµείς εδώ στο σχολείο δείχνουν µεταξύ τους µεγάλη αλληλεγγύη, κάνουν παρέα
στα διαλλείµατα, αν δεν έρθει εκδροµή ο ένας δεν έρχεται και ο άλλος. Αυτούς δεν τους
φοβάµαι. Κάτι θα βρουν να κάνουν.
7.

(4) Σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε, εάν έπρεπε να αντιµετωπίσετε την

περίπτωση αυτήν στο σχολείο σας;
Πρώτα-πρώτα θα τον καλούσα να κάνω µια συζήτηση µαζί του να δω τι είναι αυτό που
τον ενοχλεί στο µάθηµα. Θα µάζευα τους καθηγητές της τάξης να ανταλλάξουµε
απόψεις και να βρούµε µια κοινή γραµµή αντιµετώπισης. Πιστεύω πολύ στο διάλογο
και τη συνεργασία. Και τη συνεργασία µε το σπίτι. Θα καλούσα τους γονείς του να τους
εξηγήσω ότι θα πρέπει να τον προσέξουν στο σπίτι. Κάτι τον ενοχλεί στο σπίτι και το
µεταφέρει στο σχολείο.
8.

(4.1) Οι γονείς του, σύµφωνα µε το σενάριο δεν µιλούν καλά ελληνικά

Ναι, ενδεχοµένως χρειάζεται περισσότερη βοήθεια αυτό το παιδί. Θα µε στεναχωρούσε
πολύ να το αφήσω έτσι. Μπορεί να έδινα στον πατέρα του το τηλέφωνο του
συµβουλευτικού σταθµού νέων. Οι ίδιο οι γονείς δουλεύουν όλη τη µέρα και τα παιδιά
βρίσκουν ευκαιρία και γυρνάνε απ ’δω κι από κει. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί µαζί
του.
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Έπειτα, εµείς εδώ κάτι θα κάναµε. ∆εν µπορεί, κάτι θα του αρέσει. Τα κοµπιούτερ ας
πούµε.
9.

(4.2) Το ενδεχόµενο ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στην κουλτούρα

του και τις εµπειρίες του πώς το βλέπετε;
Αφού ζει και µεγαλώνει εδώ, θα πρέπει να συµµορφωθεί για να ενταχθεί. Είναι παιδιά
αλλοδαποί που έχουν ενταχθεί µια χαρά και πάνε και καλά στα µαθήµατα. Υπάρχουν
παιδιά που συµµετέχουν σε όλες τις σχολικές γιορτές.
10.

(4.3) Άρα το ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο διατείνεται ότι θα

καταργήσει το ΥΠ∆ΜΘ, νοµίζετε ότι µπορεί να αποδώσει για όλους τους
µαθητές;
∆εν νοµίζω ότι η οµοιοµορφία είναι κάτι κακό. ΄Ισα-ίσα δηµιουργεί το κατάλληλο
κλίµα για υποστήριξη. Η οµοιοµορφία εξασφαλίζει την πειθαρχία, τη συνέπεια και τη
συνέχεια. Την αλληλεγγύη. Παρέχει εγγύηση ότι κάποιος µπορεί να επιβιώσει.
11.

(4.4) Είναι το ίδιο πρόγραµµα το οποίο εφαρµοζόταν και στη γενιά µας.

Ποια ήταν τα αποτελέσµατά του στην κοινωνία;
Εγώ, στην… (πόλη στα περίχωρα της Αθήνας), που πήγαινα σχολείο, τα περισσότερα
παιδιά προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες. Πολλοί από αυτούς σπούδασαν και
εξελίχθηκαν κοινωνικά. ∆εν εµπόδισε το σχολείο την κοινωνική µας ανέλιξη.
12.

(4.5) Και η σηµερινή κρίση;

Το σχολείο δεν λειτουργεί σε κοινωνικό κενό. Φυσικά υπάρχει ο αντίκτυπος και εδώ.
Το βλέπεις σε όλους µας. Καθηγητές και µαθητές.
13.

(4.6) Μήπως αν λειτουργούσε διαφορετικά το δικό µας σχολείο

αποφεύγαµε τη σηµερινή κρίση;
Τι µπορεί να κάνει το σχολείο για την κρίση. Είναι και αυτό θύµα της. Εµείς έχουµε
αξίες. Την κρίση τη δηµιούργησαν τα µεγάλα συµφέροντα. Τώρα που λόγω οικονοµικής
δυσπραγίας περιορίζουν και τις δαπάνες για την παιδεία, τα πράγµατα θα πάνε ακόµα
χειρότερα.
14.

(5) Παρακαλώ να αναφέρετε περιπτώσεις που το σχολείο ανέλαβε δράση

για την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Το σχολείο ενδιαφέρεται για όλα τα παιδιά. όχι µόνον τους αλλοδαπούς. Υπάρχουν
παιδιά που δεν κοινωνικοποιούνται. Νοµίζω οτι και αυτά χρειάζονται προσοχή.
Έχουµε έναν µαθητή ο οποίος αρνείται να έρθει στο σχολείο. Και µάλιστα είναι και
καλός µαθητής. Η µητέρα τα βγάζει πέρα µόνη της και τώρα έµεινε και άνεργη. Έρχεται
συνέχεια και κλαίει. Το παιδί µπορεί και να χάσει τη χρονιά του από τις απουσίες. Τον
πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι τον περιµένουµε. Έδωσα και το τηλέφωνο του
συµβουλευτικού σταθµού νέων στη µητέρα του. ∆εν µπορούµε να επέµβουµε
περισσότερο. Εδώ φαίνεται να υπάρχουν οικογενειακά προβλήµατα.
Μια άλλη περίπτωση είναι δύο αδέλφια από τη Μολδαβία που ήρθαν φέτος. ∆εν
γνώριζαν τη γλώσσα καθόλου. Το κορίτσι το βάλαµε στη Γ΄ Γυµνασίου σε τµήµα που
φοιτά και µια άλλη Μολδαβή, για να της µεταφράζει. Αυτό το κορίτσι τα πάει πολύ
καλά. Η φιλόλογος του τµήµατος ασχολήθηκε πολύ µαζί της. Της έκανε εξατοµικευµένη
διδασκαλία, της έφερε βιβλία. Τώρα µπορεί και συνεννοείται µια χαρά. Άλλωστε για τα
παιδιά αυτά η βάση στα νέα ελληνικά και τα αρχαία είναι το 8. Θα πάρει το απολυτήριο
του γυµνασίου και θα συνεχίσει. Ο αδελφός της πάλι είναι άλλη περίπτωση. Αυτός δε
θέλει να συνεργασθεί. ∆εν κοινωνικοποιείται κιόλας. Κάθεται µόνος του και δεν κάνει
παρέα µε κανέναν. Τώρα τελευταία άρχισε και γίνεται και επιθετικός µε τα άλλα παιδιά.
Αν µείνει στην ίδια τάξη σίγουρα θα τα παρατήσει. Αν µπορέσει να γράψει κάτι (στις
εξετάσεις) να τον περάσουµε στη Β Γυµνασίου.
15.

(5.1)Ποια αποτελέσµατα προσδοκάτε από τη στάση αυτήν;

Αν καταφέρει να βγάλει το γυµνάσιο, κάπως θα τακτοποιηθεί. ∆ιαφορετικά δεν θα
µπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία. Μια άλλη περίπτωση είναι ένας αλλοδαπός, από
την Αλβανία. Αυτός είναι χρόνια στην Ελλάδα και είναι ήδη αρκετά µεγαλύτερος από
τους συµµαθητές του. Έχει ήδη χάσει µια χρονιά και τώρα δουλεύει σε φούρνο. Πάει
στις 3.00 το πρωί και σχολάει την ώρα που αρχίζει το σχολείο. Όλη τη µέρα νυστάζει.
Το ανέφερα στο σύλλογο και ζήτησα αν γίνεται να δείξουµε µια επιείκεια µε το παιδί
αυτό. Για να έχει το απολυτήριο του γυµνασίου.
16.

(5.2)Το παιδί αυτό µένει αγράµµατο. Πώς νοµίζετε ότι συνεισφέρετε στην

κοινωνική δικαιοσύνη. ∆εν είναι η µόρφωση το ζητούµενο του σχολείου;
Το σχολείο οφείλει να εξασφαλίζει και την ψυχική ηρεµία των µαθητών και να παρέχει
και καθοδήγηση για τη ζωή τους. Αν µείνει χωρίς απολυτήριο γυµνασίου τα πράγµατα
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θα είναι πιο σκληρά γι αυτόν. Είναι καλό παιδί και δεν δηµιουργεί προβλήµατα µε τη
συµπεριφορά του. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι τυπικά και ουσιαστικά µέτρα. Εγώ
αναφέροµαι στα τυπικά. Ουσιαστικά ίσως µια συζήτηση µαζί του θα βοηθούσε. ∆εν
µπορώ να κάνω κάτι για την οικονοµική κατάσταση της οικογένειά του όµως.
17.

(5.3) Πώς θα βοηθήσει το «νέο σχολείο» την κοινωνική δικαιοσύνη;

Υποτίθεται ότι στην περιφέρεια θα κανονίζουν το αναλυτικό πρόγραµµα και µε βάση τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας θα προσθέτουν κάποια µαθήµατα. Νοµίζω ότι είναι
χρήσιµο, να παίρνουν τα παιδιά κάποια επαγγελµατικά προσόντα ήδη από το γυµνάσιο,
αλλά το βλέπω δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Όπως τόσες και τόσες εξαγγελίες
άλλωστε. Θα δούµε.

Συνέντευξη του διευθυντή Β
1.

Τι σηµαίνει, κατά την γνώµη σας «κοινωνική δικαιοσύνη»;

Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα η τροφή, η υγεία σε
όλους ανεξαιρέτως. Στο σχολείο βέβαια πρέπει να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και να
προβλέπεται η εξισορρόπηση, η εξοµάλυνση για να πετύχουν όλοι υψηλά πρότυπα.
2.

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι µπορείτε να συµβάλλετε εσείς, ως

διευθυντής, στην ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτό το σχολείο;
Μόνο του το σχολείο δεν µπορεί να κάνει και πολλά. Αυτές είναι εντολές από πάνω.
Τώρα που σταµάτησε η χρηµατοδότηση δεν ξέρω πώς θα αγοράσουµε χαρτί εκτύπωσης
για τις εξετάσεις. Και µην νοµίζεις ότι µπορείς να κάνεις πολλά πράγµατα. Αυτά τα
παιδιά που υστερούν τα άφησαν στη µοίρα τους. Οι γονείς δουλεύουν όλη την ηµέρα και
είναι ήσυχοι οτι τα παιδιά τους είναι στο σχολείο. Κατάντησε το σχολείο πάρκιγκ. Και
να θέλεις να κάνεις κάτι, µε ποιες προϋποθέσεις; Ποιες υποδοµές; Το εργαστήριο
πληροφορικής λειτουργεί µε παµπάλαια µηχανήµατα. Άσε που στο τέλος βρίσκεις και
τον µπελά σου. Εκεί δεν µπορείς παρά να κάνεις τη δουλεία σου. Είσαι επαγγελµατίας.
∆εν µπορείς να τα βάλεις µε το σύστηµα. Αυτός που θέλει να προοδεύσει στο τέλος θα
τη βρει την άκρη και το σχολείο θα είναι κοντά του να τον βοηθήσει. Μπορείς να πεις
οτι ασκείς λειτούργηµα. Οτι βοήθησες κάποιον που το ήθελε να ξελασπώσει. Όποιος
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µένει πίσω έχει χαθεί. Επειδή µιλάµε για κοινωνική δικαιοσύνη εκεί έξω δεν υπάρχει.
Είναι λύκοι και πρόβατα. ή τρως ή σε τρώνε .Τόσοι πτυχιούχοι είναι άνεργοι.
3.

Πού νοµίζετε ότι οφείλεται η συµπεριφορά του µαθητή;(βινιέτα)

Ο Τατιάν ζητάει την αναγνώριση. Μάλιστα επέλεξε την άκοπη µέθοδο. Αν µιλάει
συνέχεια τραβάει την προσοχή. Είναι σηµαντικό στοιχείο αυτό που γράφεις ότι είναι
αλλοδαπός. Αυτό για µένα σηµαίνει οτι προσπαθεί να ενταχθεί στο σύνολο και παίζει το
παιχνίδι µόνος του.
4.

Σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε, εάν έπρεπε να αντιµετωπίσετε την

περίπτωση αυτήν στο σχολείο σας;
Αυτά τα παιδιά έρχονται στο σχολείο ουρανοκατέβατα. ∆εν υπάρχουν µηχανισµοί
ένταξης. Με ενδιαφέρει πρώτα η ένταξη και µετά η επίδοση. Τι επίδοση να περιµένεις
αν δεν ξέρει τη γλώσσα. Αυτός πρέπει πρώτα να µάθει να κατανοεί το χώρο στον οποίο
βρίσκεται και τις απαιτήσεις του.
5.

(4.1) Ας δούµε την περίπτωση του Τατιάν. Γνωρίζει τη γλώσσα, αν και

δεν είναι η µητρική του, είναι αλλοδαπός και διακόπτει συνέχεια το µάθηµα.
Επειδή, όπως σου είπα η κοινωνία έχει γίνει ζούγκλα, εγώ είµαι υπέρ µιας
επανάστασης. Να αναπτύξεις δηλαδή µια πολεµική απέναντί του µε ειρηνική επένδυση.
Να πάρεις σκληρά µέτρα για την πειθαρχία του. Τον προστατεύεις έτσι. Προσπαθείς να
τον φέρεις στα κοινώς αποδεκτά πρότυπα. Αυτό θα φέρει και την οικονοµική
εξοµάλυνση.
6.

(4.2)Το γεγονός ότι µένει πίσω στα µαθήµατα, πως το αντιµετωπίζετε;

Κανονικά αυτόν πρέπει να τον πιάσεις από την αρχή. Να δεις το επίπεδο που µπορεί να
δουλέψει και να τον ανεβάζεις σιγά-σιγά. Όσο µπορεί. Αυτό δεν µπορεί να γίνει εδώ.
Θα είναι εις βάρος των άλλων µαθητών. Στο δηµόσιο σχολείο είναι όλοι ίσοι. ∆εν
χρειάζεται να είναι η θέση αυτών των παιδιών διακριτή. Μόνο που φροντίζεις µε
διακριτικότητα να αναδείξεις και κάτι καλό, κάποια κλίση που έχουν αυτά τα παιδιά.
Το σχολείο πρέπει να είναι φιλόξενο. Αν δουν και οι υπόλοιποι ότι είναι σε κάτι καλός,
τον αντικρίζουν µε άλλο µάτι, τον ανέχονται. Σε αυτήν την ηλικία του κάνει πιο καλό να
έρχεται παρά να γυρνάει στους δρόµους.
7. (4.3)Είναι αρκετό να τον ανέχονται; Χωρίς να τον αποδέχονται;
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Τώρα µε δυσκολεύεις. Στο δηµόσιο σχολείο η ανοχή επιβάλλεται. Ότι επιβάλλεται δεν
δηµιουργεί συνείδηση. Αυτό όµως εξασφαλίζει µια ελάχιστη συνθήκη για τα παιδιά που
είναι ενός κατώτερου θεού. Σιγά-σιγά βρίσκουν το δρόµο τους. Αν είναι εργατικοί δεν
χάνονται. Να δούµε κάτι δικούς µας τεµπέληδες που τα έχουν όλα πώς θα επιβιώσουν.
8.

(5) Παρακαλώ να αναφέρετε περιπτώσεις που το σχολείο ανέλαβε δράση

για την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Μια µαθήτρια που η µητέρα της πέθανε από χρήση ναρκωτικών, ο πατέρας της ζει
αλλού, και αυτή µεγαλώνει µε τον παππού της και τη γιαγιά της. Ούτε βιβλία δε φέρνει
στο σχολείο. Πέρυσι που κανονικά θα έπρεπε να µείνει στην ίδια τάξη, πρότεινα στους
συναδέλφους να τη βοηθήσουµε να τελειώσει το γυµνάσιο, µήπως και πάει σε καµιά
σχολή του ΟΑΕ∆. Έτσι παραπέµφθηκε σε κάποια µαθήµατα για το Σεπτέµβριο. Αν
έµενε αυτό το παιδί θα το χάναµε. Τώρα τουλάχιστον παρακολουθεί. ∆εν βελτιώθηκε η
επίδοσή της, αλλά τουλάχιστον δεν κάνει τόσες απουσίες.
9.

(5.1) Ποια αποτελέσµατα προσδοκάτε από τη στάση αυτήν;

Αυτό το παιδί είναι υψηλού κινδύνου να τα παρατήσει. Τι κέρδος θα έχει η κοινωνία
και το ίδιο; Καλύτερα, να ξέρει οτι κάπου ανήκει. Αν την αφήναµε δε θα συνέχιζε το
σχολείο. Ας πάρει ένα χαρτί και θα ωριµάσει κιόλας, θα τα δει αλλιώς τα πράγµατα. Θα
καταλάβει ότι κάτι πρέπει ν κάνει για να επιβιώσει.
10.

(5.2) Κοινωνική δικαιοσύνη τελικά είναι να διευκολύνει το σχολείο την

πρόσκτηση τίτλων σπουδών;
Αυτό µπορούµε να κάνουµε. Όχι. Το σχολείο είναι να δώσει γνώση, Αφού δεν πέτυχε
την παιδεία, γιατί να πετύχει τη γνώση; ∆ίνουµε και µια ώθηση σε κάποια παιδιά, αντί
να τα σπρώξουµε προς τα κάτω δεν είναι κακό.
Ένας άλλος µαθητής πετάγεται σηκώνεται από τη θέση του την ώρα του µαθήµατος και
ενοχλεί συνέχεια. Αυτός δεν είναι αλλοδαπός σαν το παράδειγµα. Είναι Έλληνας.
Κάλεσα τον πατέρα του πολλές φορές και τον ενηµέρωσα οτι ενοχλεί όλα τα παιδιά. Τι
άλλο µπορώ να κάνω; Αν έρχεται από το σπίτι χωρίς αρχές; Καλύτερα να τελειώσει και
να φύγει παρά να τον κρατάµε εδώ.
11.

(5.3)Μήπως αυτό είναι συγκάλυψη της ανικανότητας του συστήµατος να

αναδείξει τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού;
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Το σύστηµα είναι σύστηµα. ∆εν µπορείς να το πειράξεις. Ή πας µε τα νερά του ή σε
τρώει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά σήµερα. Η επιβίωση στις µέρες µας δεν
είναι δεδοµένη για κανέναν. ∆ε βλέπεις πού φτάσαµε και δεν ξέρουµε αν θα πάρουµε
σύνταξη; ∆εν υπάρχουν σήµερα δεδοµένα. Τα κεκτηµένα χάνονται.
12.

(5.4)Μήπως µπορεί το σχολείο να αναζωπυρώσει την ελπίδα;

Αυτό είναι θεωρία. ∆εν γίνεται. Πώς να δώσει ελπίδα, όταν δεν έχει ελπίδα, όταν δεν
υπάρχει καµία πρόνοια από πάνω; Θα υπαγόµαστε στην περιφέρεια και οι περιφέρειες
ισχυρίζονται ότι δεν έχουν λεφτά. Η γραφειοκρατία µας έχει τσακίσει. Όταν
µεταφερθούν οι ευθύνες των γραφείων στους διευθυντές, τα πράγµατα θα γίνουν
χειρότερα. Γίναµε γραµµατείς, πληροφορικοί, λογιστές, µόνον εκπαιδευτικοί δεν
είµαστε.
13.

Αυτό θα είναι το «νέο σχολείο»; Και τα εχέγγυα για κοινωνική

δικαιοσύνη;
Τώρα θα έρθουν οι µάνατζερ. Η κοινωνική δικαιοσύνη πάει περίπατο. Τουλάχιστον
εµείς σπρώχναµε και κανένα παιδί να πάρει ένα χαρτί. Αφού δεν υπάρχει κοινωνική
δικαιοσύνη στην κοινωνία πως µπορεί να υπάρξει στο σχολείο; Παιδί της κοινωνίας
δεν είναι το σχολείο;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ανακεφαλαίωση της παρατήρησης της συνεδρίασης του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
Σύλλογος Α.
Μέρος Α: Γενική Περιγραφή.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου
Α, στις 9 Μαρτίου, 2011, ως θεσµική «παιδαγωγική συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων
Β΄ τριµήνου. Η θεµατολογία, ως είθισται, περιλαµβάνει θέµατα συµπεριφοράς και
επίδοσης των µαθητών κατά τη διάρκεια του Β τριµήνου και άλλα τρέχοντα
εκπαιδευτικά θέµατα. Η συνολική χρονική διάρκεια ήταν περίπου 1 ώρα και τριάντα
λεπτά, µε προεδρεύοντα τον διευθυντή (∆ιευθυντής Α) και παρόντες 22 από τους 29
συνολικά υπηρετούντες στο σχολείο και 7 απόντες οι οποίοι εκείνη την ηµέρα
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βρίσκονταν σε άλλο σχολείο, όπου συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.
Το κλίµα της συνεδρίασης χαρακτηρίσθηκε ως αµφιλεγόµενο. Συγκεκριµένα ένας
πυρήνας εκπαιδευτικών (6) ήταν επικεντρωµένοι στη διαδικασία και συµµετείχαν στις
συζητήσεις, τις οποίες διηύθυνε ο διευθυντής, χωρίς να χάσει τον έλεγχο της συζήτησης
ούτε µία φορά. Από τους υπόλοιπους 14 οι περισσότεροι παρέµειναν σιωπηλοί,
απαντώντας µόνο όταν τους απηύθυνε ερώτηση ο ∆ιευθυντής. Ωστόσο δεν έλειψαν και
οι περιπτώσεις οι οποίοι συζητούσαν συνέχεια χαµηλόφωνα µεταξύ τους,(2),ένας βγήκε
έξω όταν χτύπησε το κινητό του, έβγαλε το κεφάλι από την πόρτα όταν ήρθε η ώρα να
σχολιάσει το τµήµα για το οποίο ήταν υπεύθυνος και µπήκε µόνον προς το τέλος της
συνεδρίασης, ενώ 3 διάβαζαν εφηµερίδα ή διεκπεραίωναν γραφική εργασία, 2
περιπτώσεις κοιτούσαν συνεχώς το ρολόι, αντάλλασσαν µατιές µεταξύ τους και ένας εκ
των δύο παρενέβη και διέκοψε µια συζήτηση λέγοντας «καλά πρέπει να το
αποφασίσουµε αυτό τώρα;» Όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν µε προθυµία και
συγκρότηση όταν ρωτήθηκαν από τον διευθυντή για την επίδοση ή τη συµπεριφορά
κάποιου τµήµατος, ή κάποιας µεµονωµένης περίπτωσης µαθητή. Η συνεδρίαση
διεξήχθη σε πνεύµα συγκατάβασης, αν και σε κάποιες διαφωνίες οξύνθηκε ο τόνος.
30 συνολικά λεπτά αφιερώθηκαν στον προγραµµατισµό των εκδροµών για το επόµενο
χρονικό διάστηµα. Αξίζει να σηµειωθεί η διένεξη µεταξύ δύο εκπαιδευτικών για την
επικείµενη εκδροµή στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς διατύπωσε την αντίρρησή του να
αναλαµβάνει το σχολείο εκδροµές στις οποίες δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
οικονοµικά κάποια παιδιά, µάλιστα σε εποχή κρίσης, και υποστήριξε ότι είναι άδικο για
τα υπόλοιπα και περισσότερα να παραµένουν στο σχολείο και να κάνουν µάθηµα. Το
αντεπιχείρηµα ήταν ότι η εκδροµή ήταν στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράµµατος
και, συνεπώς, αφορούσε µόνον τους συµµετέχοντες µαθητές, οι οποίοι τύγχανε να έχουν
την οικονοµική δυνατότητα συµµετοχής τους. Το θέµα παρέµεινε εκκρεµές, προκειµένου
να γίνει διερεύνηση των προθέσεων συµµετοχής των µαθητών.
Πριν την έναρξη του χαρακτηρισµού των τµηµάτων, ο ∆ιευθυντής απευθύνθηκε στον
εκπαιδευτικό ο οποίος συνήθως διοργανώνει τις σχολικές γιορτές, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να οργανώσει τη γυρτή της 25ης Μαρτίου. Στη συνέχεια
πρόσθεσε ότι πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι στις εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν όλο και πιο πολλοί µαθητές και ότι δεν αποτελεί
προνόµιο µόνον των καλών µαθητών.
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Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής άρχισε αναφέρει τα τµήµατα, ξεκινώντας από το Α1 και να
απευθύνει το λόγο στον υπεύθυνο του τµήµατος, σχετικά µε τη φοίτηση (απουσίες) και
στη συνέχεια στο/στη φιλόλογο, το/τη µαθηµατικό και ανέφερε δειγµατοληπτικά κάποια
άλλα µαθήµατα (διαφορετικά κάθε φορά) ή έδινε το λόγο σε κάποιον ο οποίος
επιθυµούσε να τοποθετηθεί.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσίασαν εκφραστική ποικιλία. Οι περισσότεροι
εκφράσθηκαν µε συντοµία, αποδίδοντας µονολεκτικούς χαρακτηρισµούς όπως «καλό
τµήµα, καλή συµπεριφορά» ή «δεν έχω παράπονο εκτός από τις γνωστές περιπτώσεις».
Κάποιοι άλλοι αποτύπωσαν τη συγκριτική εικόνα σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο,
π.χ. «βελτιώθηκαν», «παρέµειναν στάσιµοι» και τέλος, υπήρξαν δύο περιπτώσεις οι
οποίοι παρείχαν ποσοτικά στοιχεία «4 κάτω από τη βάση, 6 στη βάση, 5 γύρω στο 1415 και οι υπόλοιποι πιο πάνω». Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν µε µεγάλη επιµέλεια
στις επιδόσεις των µαθητών στο υποχρεωτικό γραπτό διαγώνισµα του β΄ τριµήνου. Στην
πραγµατικότητα αποτέλεσε το σηµείο αναφοράς της αξιολόγησής τους. Τις περισσότερες
φορές τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνόδευε ο σχολιασµός κάποιου από τον
πυρήνα των 6, εκφράζοντας συµφωνία, διαφωνία ή και έκπληξη. Ο ∆ιευθυντής άκουγε
όλους τους εκπαιδευτικούς µε τεταµένη προσοχή, διατηρώντας οπτική επαφή µαζί τους,
έστρεφε το κεφάλι προς τον εκάστοτε οµιλούντα, δεν έδειξε ποτέ δυσαρέσκεια για την
παρεµβολή κάποιου, δεν εξέφρασε ποτέ αξιολογική κρίση για κάποιον µαθητή ή κάποιο
τµήµα, ωστόσο παρείχε πληροφοριακό υλικό για ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει, για τις
οποίες δεν είχαν ενηµερωθεί οι εκπαιδευτικοί, π.χ. «περιµένουµε να φέρει
πιστοποιητικό δυσλεξίας», «έχουν ενηµερωθεί οι γονείς του». Ο χαρακτηρισµός των
τµηµάτων καταγράφηκε στο βιβλίο πράξεων του σχολείου. Καθόλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης το ενδιαφέρον µονοπώλησαν κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις µαθητών,
οι οποίοι προβληµάτιζαν (κάποιον από τον πυρήνα των 6), κυρίως ως προς τη
συµπεριφορά, µε αποσπασµατικές µόνο αναφορές στις επιδόσεις. Μεµονωµένες
περιπτώσεις άριστης επίδοσης ή εξέχουσας συµπεριφοράς αναφέρθηκαν πολύ
σπανιότερα. (2 περιπτώσεις). Το σύνολο των µεµονωµένων περιπτώσεων αναφέρεται
αναλυτικά στο επόµενο µέρος.

Μέρος Β: Αναλυτική Περιγραφή Αντιµετώπισης Προβληµατικής ΕπίδοσηςΣυµπεριφοράς
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Επεισόδιο α. Τµήµα Α2.
Το θέµα ετέθη από τη φιλόλογο του τµήµατος και αφορούσε το µαθητή Χ, αλβανικής
καταγωγής. ∆εν αναφέρθηκε η ίδια στην καταγωγή του, µόνο στο όνοµά του:
1η εκπ.: «∆εν παρακολουθεί, πετάγεται συνέχεια και κάνει χαζοµάρες. Χθες, έκρυψε το
χέρι του στη µπλούζα και έκανε τον κουλό στα φανάρια. Μάλιστα καµάρωνε για αυτό.
Το θεωρούσε κατόρθωµα. ∆εν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις από αυτόν. ∆εν τον βοηθάει
και το µυαλό του. Το γραπτό του δεν είναι καθόλου συγκροτηµένο. Αλλά µια αίτηση
πρέπει να µάθει να τη συµπληρώνει. Ήρθε η µητέρα του να δικαιολογήσει κάποιες
απουσίες και της είπα ότι πρέπει να τον δει ειδικός ∆εν φταίει αυτός που δεν µπορεί να
συµµορφωθεί όπως όλη η τάξη. Είναι η φύση του αυτή».
2η εκπ: «Αυτό που λες είναι αφοριστικό, σχετικά µε το µυαλό και τη φύση του παιδιού.
Περίµενε πρώτα τη διάγνωση. Την είδα κι εγώ τη µητέρα του. Αφού η κοπέλα δεν ήξερε
καθόλου ελληνικά. Αµφιβάλλω αν κατάλαβε γιατί της έδωσες αυτό το τηλέφωνο. Πώς
να έχει οργάνωση το γραπτό του, όταν τον περισσότερο χρόνο µιλάει Αλβανικά;»
3ος εκπ: «Μην το ψάχνετε. Η µητέρα του δουλεύει σε ταβέρνα και λείπει όλο το βράδυ.
Τον βλέπω συνέχεια στο internet cafe .Όλα από το σπίτι ξεκινούν».
∆ιευθ.: «Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο και θα καλέσω τη µητέρα του. Να δούµε. Τι
γίνεται µε αυτό το παιδί; Θα την ενηµερώσω ότι έτσι όπως πάει θα χάσει τη χρονιά
του».
Λήξη
Επεισόδιο β. Τµήµα Α2.
Το θέµα ετέθη από τον ∆ιευθυντή
∆ιευθ.: «Είναι και ο….. (δύσκολο όνοµα και επίθετο από χώρα της Ανατολικής
Ευρώπης) στο τµήµα αυτό. Αυτόν πως τον βλέπετε; Θα τα καταφέρει να περάσει
φέτος;»
1η εκπ.: «Γιατί έχει την απαίτηση να περάσει. Αυτός δεν έχει ανοίξει το στόµα του µέχρι
τώρα»
∆ιευθ.: «Η αδελφή του τα έχει καταφέρει µια χαρά. Βέβαια πρέπει να πούµε οτι η
κα…….(φιλόλογος του τµήµατος) τη βοήθησε πολύ. Της έφερε βιβλία και της έκανε
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µάθηµα.»
1η εκπ.: «Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησα κι εγώ στην αρχή µε τον µικρό. Αλλά
αυτός δεν ήθελε. Αρνείται να επικοινωνήσει.»
∆ιευθ.: «Το θέµα είναι ότι αν µείνει, δεν θα ξαναέλθει στο σχολείο. Είναι ήδη
µεγαλύτερος από τα άλλα παιδιά. Η µητέρα του είπε ότι στην πατρίδα του ήταν ηγετικός
τύπος. Τώρα τελευταία έχει γίνει και επιθετικός.»
2η εκπ.: «Αν τον περάσουµε πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει τµήµα. Σε αυτό το τµήµα
είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις που δεν προλαβαίνουµε να ασχοληθούµε µαζί του.»
3η εκπ.: (διακόπτοντας)«Τώρα θα το πούµε αυτό;» Εδώ δεν ξέρουµε αν θα περάσει».
Λήξη
Επεισόδιο γ. Τµήµα Γ3.
1η εκπ.: «έχω µεγάλο πρόβληµα µε το τµήµα αυτό. Γίνεται χαµός. Μπαίνω µέσα και
κράζουν. Μέχρι που τους είπα ότι δεν τους θέλω για µαθητές. ∆εν µου έχει ξανασυµβεί
αυτό.
2η εκπ.: «Εγώ διάλεξα να τους κάνω Αναγνωστάκη (νεοελληνική λογοτεχνία). ∆εν
κατάλαβε κανένας τίποτα.»
3η εκπ.: «Η µόνη εκεί µέσα που αξίζει είναι η …….(µε στόµφο) Ακάµατος εργάτης
(επανάληψη) Ακάµατος εργάτης.
4η εκπ.: «Εµένα µε ανησυχεί αυτό το παιδί. ∆εν κάνει παρέα µε κανέναν στα
διαλείµµατα. Κρύβεται πίσω από µια κολώνα και δεν µιλάει ούτε σε εµένα το πρωί. ∆εν
λέει µια καληµέρα.»
Γενική Συµφωνία
Λήξη
Σύλλογος Β.
Μέρος Α: Γενική Περιγραφή.
Η συνεδρίαση του συλλόγου Β ακολούθησε πολύ πιο συνοπτικές διαδικασίες από
εκείνες του συλλόγου Α. Πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων
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του σχολείου Α, στις 11 Μαρτίου, 2011, ως θεσµική «παιδαγωγική συνεδρίαση
συλλόγου διδασκόντων Β΄ τριµήνου. Η θεµατολογία, ως είθισται, περιλαµβάνει θέµατα
συµπεριφοράς και επίδοσης των µαθητών κατά τη διάρκεια του Β τριµήνου και άλλα
τρέχοντα εκπαιδευτικά θέµατα. Η συνολική χρονική διάρκεια ήταν περίπου 45 λεπτά,(11.45). Θα πρέπει να σηµειωθεί οτι ο ∆ιευθυντής Β είχε κληθεί την ηµέρα εκείνη την
ηµέρα να αντικαταστήσει τον Προϊστάµενο του Γραφείου, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να
αναβάλουν τη συνεδρίαση, εφόσον πολλοί εκπαιδευτικοί αντιδρούσαν και τα χρονικά
περιθώρια ήταν περιορισµένα. Ο ∆ιευθυντής Β έφθασε καθυστερηµένος και 2
εκπαιδευτικοί του δήλωσαν ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν στις 1.45, λόγω
οικογενειακών υποχρεώσεων.
Υπήρχε µια κόλλα αναφοράς, η οποία κυκλοφορούσε µεταξύ των εκπαιδευτικών, από
χέρι σε χέρι, επάνω στην οποία σηµείωναν το χαρακτηρισµό για κάθε τµήµα, στο οποίο
δίδασκαν. Συγκεκριµένα τους είχε δοθεί µια κλίµακα αξιολόγησης (Likert),
Προβληµατικό, Μέτριο, Καλό, Πολύ Καλό, Άριστο. Υπήρχε χωριστή στήλη για επίδοση
και χωριστή για συµπεριφορά, προκειµένου να καταγραφούν στο βιβλίο πράξεων του
σχολείου.
Ο ∆ιευθυντής, αν και πιεσµένος, φάνηκε ευδιάθετος, ζήτησε συγνώµη για την
καθυστέρηση, επιβεβαίωσε ότι έχουν ενηµερώσει όλοι την έντυπη κατάσταση
χαρακτηρισµού των τµηµάτων και υπενθύµισε στους υπεύθυνους των τµηµάτων να του
παραδώσουν µια συνοπτική κατάσταση των απουσιών όλου του τριµήνου. Έριξε στις
καταστάσεις αυτές µια µατιά και κάθε φορά που έβλεπε αυξηµένο αριθµό απουσιών,
ρωτούσε τον υπεύθυνο αν έχει ενηµερώσει εγγράφως την οικογένεια του µαθητή για τις
απουσίες. Επέµενε ότι εάν είχαν ενηµερωθεί εγγράφως οι γονείς (µέσω επιστολής,
όπως προβλέπει ο νόµος), το σχολείο θα ήταν καλυµµένο, σε περίπτωση υπέρβασης του
ορίου απουσιών. «Φέτος δεν πρόκειται να σβήσω ούτε µια απουσία», τόνισε,
χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τη νοµική καταδίκη ολόκληρου του συλλόγου
διδασκόντων σε Επαγγελµατικό Λύκειο της Β. Ελλάδας. «Κι αυτοί καλό πήγαν να
κάνουν και βρήκαν το µπελά τους.» Άκουσε µε ενδιαφέρον τους εκπαιδευτικούς να
αναφέρονται στους λόγους για τους οποίους κάποιοι είχαν αυξηµένες απουσίες.
Συγκεκριµένα όταν άκουσε ότι ένας µαθητής είχε συγκεντρώσει τις απουσίες του από
αλλεπάλληλες ωριαίες αποβολές, τόνισε οτι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
ενηµερώνεται και το ανάλογο έντυπο ποινολογίου, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Στη
συνέχεια,

στράφηκε

προς

µια

οµάδα
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εκπαιδευτικών

και

δήλωσε:

«Στην

πραγµατικότητα, κάποιοι χαίρονται όταν τους βγάζουµε έξω. Πάνε στη µπασκέτα και
παίζουν.» Η διαδικασία αυτή διήρκεσε 15 λεπτά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ηµερήσια εκδροµή που προγραµµάτιζε το σχολείο για το
τέλος Απριλίου. «Η τιµή που έδωσαν από το τουριστικό γραφείο ήταν απαράδεκτη. ∆εν
µπορεί στην εκδροµή του ∆ηµόσιου σχολείου να θέλει ένα παιδί 25 ευρώ, µόνο για τη
µετακίνηση. Επιβάλλεται να είναι σε προσιτή τιµή. Με την κρίση ειδικά. Θα χαλάσει
άλλα τόσα εκεί. ∆ύο αδέρφια θέλουν 100 ευρώ. Να βρούµε άλλο πρακτορείο ή άλλον
προορισµό.» Το ζήτηµα έληξε µετά από πεντάλεπτη βιαστική συζήτηση, εφόσον ανέθεσε
σε µια εκπαιδευτικό να βρει εναλλακτικές προτάσεις σε χαµηλότερη τιµή.
Στη συνέχεια ο διευθυντής έστρεψε τη συζήτηση στην επίδοση και συµπεριφορά των
µαθητών. Το κλίµα της συνεδρίασης χαρακτηρίσθηκε ως αδιάφορο/συγκαταβατικό. Οι
περισσότεροι

εκπαιδευτικοί βρίσκονταν υπ’ ατµόν, δεδοµένου φυσικά ότι η κύρια

εργασία τους, κατά το νόµο, ο χαρακτηρισµός των τµηµάτων, είχε ήδη ολοκληρωθεί στο
έντυπο. Τρεις εκπαιδευτικοί µίλησαν στο τηλέφωνο.
Στην αρχή της φάσης αυτής ο ∆ιευθυντής ρώτησε ένα κάποιος θα ήθελε να αναφερθεί
σε κάποια συγκεκριµένη περίπτωση. Γύρισε το βλέµµα στην αίθουσα, ενθαρρυντικά,
απευθυνόµενος σιωπηρά σε όλους. ∆εδοµένου ότι δεν ζήτησε κανένας από τους
εκπαιδευτικούς το λόγο, παρατήρησε: «Τα λύσαµε όλα;». Στη συνέχεια, αναφερόµενος
σε περιπτώσεις µαθητών, προκάλεσε τη συζήτηση, όπως περιγράφεται στο Β΄ µέρος.

Μέρος Β: Αναλυτική Περιγραφή Αντιµετώπισης Προβληµατικής ΕπίδοσηςΣυµπεριφοράς
Επεισόδιο α. Τµήµα Γ2.
∆ιευθ.: «Πώς τα πάει ο….. (µαθητής ο οποίος γράφτηκε στα µέσα της χρονιάς, µετά
από αποµάκρυνσή του από το σχολικό περιβάλλον γειτονικού σχολείου);»
1η εκπ.: «Όσες φορές τον έχω δει κοιµάται στην τάξη. Τουλάχιστον δεν ενοχλεί»
∆ιευθ.: «∆ιαβάζει καθόλου;»
2η εκπ.: «Ούτε τα βιβλία του δεν φέρνει. Στην αρχή τα ζητούσε µε επιµονή και επειδή
δεν είχαµε εδώ στο σχολείο του αγόρασα. Τώρα δεν το φέρνει καθόλου»
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∆ιευθ.: «Αν δείτε να κάνει τίποτα βλακείες µην τον βγάλετε έξω, στείλτε τον σε εµένα
Θα τον κάνω άνθρωπο εγώ.»
3ος εκπ.: «Αν καταφέρει και πάρει το απολυτήριο, µετά δεν τον φοβάµαι. Ο πατέρας του
είναι σιδεράς και θα δουλέψει εκεί. Ε τι να γίνει; ∆εν του κόβει καθόλου. Όχι όµως να
κάνει και φασαρία. Πώς θα τον βοηθήσουµε κι εµείς;»
Λήξη
Επεισόδιο β. Γενικά.
∆ιευθ.: «Πώς τα είδατε τα πράγµατα κ….; Απέδωσε η µέθοδος

της χαµηλής

βαθµολογίας που βάλατε στο πρώτο τρίµηνο;», απευθυνόµενος στην εκπαιδευτικό η
οποία είχε χρησιµοποιήσει ασυνήθιστα χαµηλή βαθµολογία.
1η εκπ.: «Ναι, πήγαν αρκετοί από αυτούς πολύ καλύτερα. ∆υο τρεις είναι αυτοί που
δηµιουργούν προβλήµατα. ∆εν έχω παράπονο από τους άλλους. Ο…. είναι καλό και
συνεσταλµένο παιδί, και η…… είναι καλό και συνεσταλµένο παιδί και ο…..ακόµα κι
αυτός σιγά-σιγά συµµορφώνεται.»
Λήξη

Επεισόδιο γ. Α1.
1η εκπ.: «Εκείνη που δεν πάει καθόλου καλά είναι η …. Από το Α1»
2η εκπ.: «Α! Αυτή είναι παιδί χωρισµένων γονιών;»
3η εκπ.: «Ξέρεις τι θράσος είχε; Ήρθε και µου είπε εµένα κυρία δεν µου αρέσουν όλα
τα µαθήµατα και θα διαλέγω αυτά που θα διαβάζω και αυτά που δεν θα διαβάζω. Αλλά
τι περιµένεις;»
∆ιευθ.: «Καλά που το λες, θα πάρω αύριο κιόλας τη µητέρα της να έρθει εδώ να
συζητήσουµε. Θα της τα πω, για να κανονίσει την πορεία της»
Λήξη
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Η οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης: Ο ρόλος του δασκάλου
την περίοδο της µεγάλης ύφεσης, θέσεις και προοπτικές

Σαββίδου Ιωάννα
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, υποψήφια διδάκτωρ του Π.Τ.∆.Ε.–
Α.Π.Θ.

Περίληψη

Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που βίωσε η Αµερική στα τέλη της δεκαετίας του
1920 θεωρείται, όχι άδικα, µια από τις δυσκολότερες περιόδους της Αµερικάνικης
ιστορίας. Η ύφεση επηρέασε σε µεγάλο βαθµό και τα σχολεία και αφύπνισε µέρος του
εκπαιδευτικού προσωπικού, που εξαιτίας του γενικότερου εφησυχασµού της δεκαετίας
του 1920 επικεντρωνόταν, κυρίως, σε µαθητοκεντρικές πρακτικές, αδυνατώντας να
αποδώσει στο σχολείο τον κοινωνικό του ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η οπτική
της κοινωνικής ανασυγκρότησης ,η

οποία επέδειξε ιδιαίτερη πίστη στο ρόλο της

επιστήµης και στο ιδεώδες της δηµοκρατίας για την επίτευξη θετικής αλλαγής στην
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Στην οπτική αυτή για το αναλυτικό πρόγραµµα, που
αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1930, εντάσσονται προοδευτικοί εκπαιδευτικοί όπως
οι William H. Kilpatrick, John Childs, Jessie Newlon και κυρίως οι George S. Counts
και Harold O. Rugg. Βασικός προβληµατισµός της οµάδας αυτής ήταν ο τρόπος µε τον
οποίο θα µπορούσε η εκπαίδευση να οδηγήσει στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας.
Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία απέδιδαν στους εκπαιδευτικούς. Οι παιδαγωγοί
αυτοί αντιµετώπιζαν τους εκπαιδευτικούς ως υπολογίσιµη κοινωνική δύναµη που θα
µπορούσαν µε τη δράση τους, τόσο µέσα στο σχολείο αλλά και στην ευρύτερη
κοινότητα, να συµβάλλουν στον µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Οι θέσεις και οι
προβληµατισµοί που ανέπτυξαν σχετικά µε τον ρόλο του εκπαιδευτικού αποτελούν
διαχρονικά ζητήµατα συζήτησης και αντιπαράθεσης στους εκπαιδευτικούς κύκλους.
Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουµε η δηµόσια συζήτηση για τη σηµασία του ρόλου
του δασκάλου τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία αποκτάει
ιδιαίτερη αξία. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι, αφού αναφερθούµε σε βασικές
θέσεις ορισµένων παιδαγωγών, από εκείνους που ανήκαν στην ριζοσπαστική πτέρυγα
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της προοδευτικής εκπαίδευσης, σχετικά µε τον ρόλο του δασκάλου, να εξετάσουµε τη
σηµασία των θέσεων αυτών στην παρούσα κοινωνικο-οικονοµική συγκυρία.

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Ανασυγκρότηση, Ρόλος ∆ασκάλου, Οικονοµική Κρίση

Η κατάρρευση του χρηµατιστηρίου στις 29 Οκτωβρίου του 1929 δηµιούργησε µια
οικονοµική και κοινωνική ύφεση άνευ προηγουµένου και προκάλεσε ντόµινο
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ. Οι συνέπειες της
µεγάλης ύφεσης έπληξαν κατά κύριο λόγο την εργατική τάξη. Στη διάρκεια του 1931
σε πολλές περιπτώσεις είχαµε περικοπές µισθών. Η ανεργία κάλπαζε, οι άνεργοι µέσα
σε λίγους µήνες από 429.000 έγιναν 4.600.000 και το 1930 ανέβηκαν στα 7.800.000.
Τον Οκτώβρη του 1932 ήταν 11.600.000 και το 1933 έφτασαν τα 14.000.000. Η
απελπισία και η αβεβαιότητα για το µέλλον είχαν καταβάλλει τους κατοίκους της
χώρας. Τον Αύγουστο του 1932, 200.000 παιδιά έψαχναν για τροφή στους δρόµους,
ενώ σύµφωνα µε δήλωση του ίδιου του Ρεπουµπλικάνου προέδρου Herbert Hoover
10.000.000 παιδιά υπέφεραν από έλλειψη τροφής. Το 1933, 40.000.000 άνθρωποι
ζούσαν χωρίς κανένα εισόδηµα. Η καθηµερινότητα των περισσότερων ανθρώπων είχε
αλλάξει ριζικά και δραµατικά. Η ύφεση είχε θέσει σε αµφισβήτηση πολλά από εκείνα
που µέχρι τότε θεωρούνταν δεδοµένα, οδηγώντας σε καταστάσεις ντροπής και
αµηχανίας, κυρίως µέλη της αστικής τάξης. Και ενώ υπήρχαν εκείνοι που
κατηγορούσαν το σύστηµα για την κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί, οι
περισσότεροι έστρεφαν τις κατηγορίες στους καπιταλιστές και όχι στη δοµή του
συστήµατος.
Η ύφεση επηρέασε σε µεγάλο βαθµό και τα δηµόσια σχολεία. Η έννοια της
αποτελεσµατικότητας στην εκπαίδευση, η οποία είχε δεσπόζουσα θέση στα
εκπαιδευτικά πράγµατα των προηγούµενων δύο δεκαετιών και κοµβική σηµασία στην
πολιτική του Hoover, φαίνεται ότι επικρατούσε και στα πρώτα χρόνια της µεγάλης
ύφεσης. Οι συνέπειες της µεγάλης ύφεσης στον εκπαιδευτικό κόσµο άρχισαν να
γίνονται ορατές στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ιδιαίτερα από το 1932 και έπειτα
διευρύνθηκαν ακόµα περισσότερο οι ανισότητες ανάµεσα στα σχολεία των πόλεων
και της περιφέρειας. Εκεί τα δηµόσια σχολεία βρίσκονταν σε απελπιστική
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κατάσταση, µε περικοπές στους µισθούς των δασκάλων αλλά και στις προµήθειες των
σχολείων µέχρι τη σµίκρυνση της σχολικής χρονιάς, όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο,
ή ακόµα και το κλείσιµο των σχολείων. Ταυτόχρονα, στα σχολεία που λειτουργούσαν,
ήταν σύνηθες το φαινόµενο τα παιδιά µιας οικογένειας, τους χειµερινούς µήνες, να
παρακολουθούν εκ περιτροπής τα µαθήµατα εξαιτίας της αδυναµίας ένδυσης. Τα
σχολεία σε όλες τις πολιτείες αναγκάστηκαν να µειώσουν τους προϋπολογισµούς
τους, να περικόψουν σε µεγάλο βαθµό τους µισθούς των δασκάλων, να αυξήσουν τον
αριθµό των µαθητών ανά τάξη και να µειώσουν ορισµένες «πολυτέλειες» όπως η
διδασκαλία της µουσικής, τα καλοκαιρινά σχολεία, οι παιδικές χαρές. Μάλιστα, οι
εκπτώσεις

στην

ποιότητα

της

εκπαίδευσης

προς

όφελος

του

κέρδους

νοµιµοποιούνταν από έρευνες της εποχής που συµπέραναν, παραδείγµατος χάρη, ότι
ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη δεν επηρέαζε την εκπαιδευτική διαδικασία.
Πιο συγκεκριµένα, στο Μίσιγκαν οι µισθοί των εκπαιδευτικών µειώθηκαν από 10
έως 40%. Στο Ντιτρόιτ έκλεισαν κατά το ήµισυ οι υπηρεσίες των βραδινών σχολείων,
αυξήθηκε ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη και περιορίστηκαν τα ελεύθερα
καλοκαιρινά σχολεία. Στην Ιντιανάπολη καταργήθηκε το τµήµα της αναθεώρησης του
αναλυτικού προγράµµατος, τα νυχτερινά και τα καλοκαιρινά σχολεία. Ογδόντα πέντε
τις εκατό των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
πολιτείας της Αλαµπάµα είχαν κλείσει έως τον Απρίλη του 1933 και τα υπόλοιπα
υπολειτουργούσαν. Τη διετία 1931-1933 οι δάσκαλοι στο Σικάγο πληρώθηκαν µόνο
για τέσσερις µήνες και η πληρωµή τους γινόταν µε την παροχή ∆ικαιωµάτων Αγοράς
Μετοχών που ήταν εξοφλητέα σε αξία όχι µεγαλύτερη από ενενήντα σεντς ανά
δολάριο. Τον Απρίλιο του 1932 πεντακόσιοι µαθητές έκαναν πορεία στο κέντρο του
Σικάγο κατευθυνόµενοι στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ζητώντας να
τους παρέχεται τροφή στο σχολείο. Στη Τζόρτζια, οι δάσκαλοι στις αγροτικές
περιοχές ήταν απλήρωτοι για µήνες. Έντεκα χιλιάδες δάσκαλοι απολύθηκαν στην
Νέα Υόρκη. Τον Απρίλη του 1933 η εφηµερίδα New York Times δηµοσίευσε την
είδηση της αυτοκτονίας ενός σαραντατετράχρονου δασκάλου, ο οποίος ήταν
απλήρωτος για οχτώ µήνες. Ίσως όµως το πιο τροµακτικό στους εκπαιδευτικούς
κύκλους-και όχι µόνο- ήταν ο φόβος και η ανησυχία για το µέλλον (Burbank,1971·
Counts, 1930· Langdon,1933· Tyack et all, 1984· Zinn,2005· Γρόλλιος, 2011).
Στην ιστορική αυτή συγκυρία αναδύθηκε µέσα από τους κόλπους της προοδευτικής
εκπαίδευσης η οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης για το αναλυτικό πρόγραµµα..
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Στην οπτική αυτή για το αναλυτικό πρόγραµµα,

εντάσσονται προοδευτικοί

εκπαιδευτικοί όπως οι William H. Kilpatrick, John Childs, Jessie Newlon και κυρίως
οι George S. Counts και Harold O. Rugg. Βασικό µέληµα της οµάδας αυτής ήταν να
φέρουν στο προσκήνιο και στη δηµόσια συζήτηση το ζήτηµα του ιδεολογικού
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τον ρόλο που θα µπορούσε και θα έπρεπε να παίξει
στο µετασχηµατισµό της κοινωνίας και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των
πολιτών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, λοιπόν, οι υπέρµαχοι της οπτικής της κοινωνικής
ανασυγκρότησης υποστήριζαν ότι η επίτευξη του δηµοκρατικού ιδεώδους µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από την ουσιαστική και σκόπιµη συσχέτιση του
σχολείου µε τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Οι
εκπαιδευτικοί που στις ακραίες καταστάσεις, που βίωνε η αµερικάνικη κοινωνία δεν
θα µπορούσαν όσο αποτελεσµατικοί και αν ήταν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές, θα
έπρεπε σκόπιµα να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και εκτός του σχολείου
ζητώντας τη συνδροµή και της υπόλοιπης εργατικής τάξης. Οι θιασώτες της
κοινωνικής ανασυγκρότησης πρέσβευαν ότι όπως τα εκπαιδευτικά προβλήµατα δεν
µπορούσαν να διαχωριστούν από τα οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα, έτσι και η
δράση των εκπαιδευτικών δεν θα µπορούσε να περιοριστεί µόνο µέσα στη σχολική
τάξη (Ponder,2006· Watkins,2006·). Για αυτούς οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούσαν να
αποφύγουν τις πολιτικές τους ευθύνες αλλά αντίθετα η στράτευσή τους µε τις
δυνάµεις εκείνες που αποτελούσαν µια δηµιουργική δύναµη για την αναγέννηση της
αµερικάνικης κοινωνίας ήταν απαραίτητη (Newlon,1939).
Την περίοδο εκείνη οι βασικοί εκπρόσωποι της κοινωνικής ανασυγκρότησης
αντιµετώπιζαν τον πολυπληθή εκπαιδευτικό κλάδο ως σηµαντική πολιτική και
κοινωνική δύναµη. Θεωρούσαν ότι οι δάσκαλοι όφειλαν στην πολιτικοοικονοµική
συγκυρία της µεγάλης ύφεσης να επιδιώξουν τη συµµετοχή τους στην επιλογή του
περιεχοµένου της εκπαίδευσης και στον τρόπο διοίκησής της, παύοντας µε αυτόν τον
τρόπο να αποτελούν εκτελεστικά όργανα άνωθεν οδηγιών. Ταυτόχρονα προέτρεπαν
τους εκπαιδευτικούς να µην περιµένουν είτε από το θεό είτε από τους πολιτικούς την
επίλυση των εκπαιδευτικών προβληµάτων και των ζητηµάτων που απασχολούν τον
κλάδο τους (µειώσεις µισθών, απολύσεις κ.α.), αλλά αντίθετα να αναλάβουν οι ίδιοικαι σε σχέση µε τη δύναµη που απορρέει από τη µαζικότητα του κλάδου- δράση για
τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούσαν στα σχολεία (Editorial Board, 1935a).
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Πιο συγκεκριµένα, ο Newlon θεωρούσε ότι οι δάσκαλοι θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να
κατανοήσουν πλήρως τα προβλήµατα της κοινωνίας στην οποία ζούσαν και να
µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τους κοινωνικούς συσχετισµούς. Προκειµένου να
υπερασπιστούν τις δηµοκρατικές αρχές και ιδεώδη όφειλαν µέσα στην σχολική τάξη
να επιδιώκουν τη συνεχή έρευνα και ενασχόληση µε ποικιλία ζητηµάτων,
αποτάσσοντας το µύθο της ουδετερότητας και επιδιώκοντας τη δηµιουργία µιας
καλύτερης κοινωνίας. Ο ίδιος περιγράφει το επάγγελµα του δασκάλου ως µια
δηµιουργική δύναµη της κοινωνίας, καθώς εξαιτίας της περιπλοκότητάς του δεν είναι
εύκολο να ελεγχθεί εξ’ ολοκλήρου από εξωγενείς παράγοντες. Ως εκ τούτου οι
εκπαιδευτικοί που το επιθυµούσαν,
περιθώρια

µπορούσαν να βρουν -έστω και ελάχιστα-

δράσης. Βασική προϋπόθεση ήταν ο εκπαιδευτικός να αποδεχτεί τις

ευθύνες που του αναλογούν, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, και να συµµετέχει στην
αναµόρφωση της κοινωνίας (Newlon,1935). Σε άρθρο του τέσσερα χρόνια αργότερα
ο παιδαγωγός επιστρέφει στο ίδιο περίπου θέµα εκφράζοντας την απορία
«Ωριµάζουµε Πολιτικά;». Αφού αναφέρεται στην ύπαρξη τεσσάρων κατηγοριών
εκπαιδευτικών |1| καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αµερικάνικη εκπαίδευση έχει
κατεξοχήν πολιτικό χαρακτήρα και υποστηρίζει ότι:
οι δάσκαλοι και τα στελέχη της εκπαίδευσης αντιλαµβάνονται σήµερα [µια δεκαετία µετά το
κραχ και πριν από µια ακόµα δοµική κρίση, θα συµπληρώναµε εµείς] ότι τα εκπαιδευτικά
προβλήµατα δεν µπορούν να διαχωριστούν από τα οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα,
είτε πρόκειται σε σχέση µε την κατασκευή του αναλυτικού προγράµµατος είτε σε σχέση µε
την οικονοµική υποστήριξη, τον έλεγχο και τη διοίκηση (1939:263).

Η µερική πολιτική ωρίµανση που ο ίδιος διαπιστώνει οφείλεται στην πεποίθηση
πλέον των εκπαιδευτικών ότι η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη και ότι αναπόφευκτα
και πάντα γίνονται επιλογές υπέρ ή κατά µιας κοινωνικής τάξης. Υποστηρίζει ότι οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να στρατευτούν µε τις δυνάµεις εκείνες που στοχεύουν στην
αναγέννηση της δηµοκρατίας και στην ανασυγκρότηση της αµερικάνικης κοινωνίας.
Αναφορικά µε την προάσπιση της ελευθερίας της διδακτικής πράξης απαραίτητη
κρινόταν η εγκαθίδρυση ενός ενοποιηµένου οργανισµού δασκάλων που εκτός των
άλλων θα φρόντιζε να ενηµερώσει την κοινή γνώµη για τη σηµασία της επίθεσης που
δεχόταν η εκπαιδευτική κοινότητα και θα προάσπιζε το δηµοκρατικό χαρακτήρα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Newlon,1931).
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Ο Kilpatrick (1932) υποστήριζε ότι έπρεπε να γίνει το επάγγελµα του παιδαγωγού «ο
υπεύθυνος φύλακας συνειδητής και στοχευόµενης εκπαίδευσης για την κοινωνία» (p.
46). Ήταν απαραίτητο εποµένως οι εκπαιδευτικοί να είναι «κοινωνικά σκεπτόµενοι
και κοινωνικά διαθέσιµοι» (p. 47) , να έχουν βαθιά γνώση των κοινωνικών
προβληµάτων αλλά και την επιθυµία για τη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας.
Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαίος ο αναστοχασµός τόσο πάνω στην εκπαιδευτική
τους θεωρία όσο και στην εκπαιδευτική πράξη, στοιχεία που θα έπρεπε να
λειτουργούν συµπληρωµατικά το ένα µε το άλλο και όχι αντιθετικά. Όπως
υποστήριζε οι εκπαιδευτικοί ως πολίτες θα έπρεπε να ασχολούνται µε τα δηµόσια
ζητήµατα και µέσα από την ακεραιότητα της σκέψης και την κριτική µατιά στα
πράγµατα να υιοθετήσουν µια συγκεκριµένη φιλοσοφία, που εκ των πραγµάτων θα
επηρέαζε και τη συνολική εκπαιδευτική τους στάση (Kilpatrick, 1932) .
Ο Brameld επιχειρώντας µια µαρξιστική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας του
σχολείου θεωρούσε ότι οι δάσκαλοι που συνηγορούσαν υπέρ της εγκαθίδρυσης µιας
νέας τάξης πραµάτων θα έπρεπε να στηρίζονται στην λογική και στην εις βάθος
ανάλυση των πραγµατικών γεγονότων και όχι των ψευδαισθήσεων που παράγει το
σύστηµα. Για το λόγο αυτό θεωρούσε ότι ο δάσκαλος όφειλε να αναπτύξει πρώτα απ’
όλα ο ίδιος ταξική συνείδηση και κατόπιν αφού αποτινάξει την φαινοµενική
ουδετερότητα του ρόλου του να προσπαθήσει να συµβάλλει στην αποδοχή µιας
συγκεκριµένης κοινωνικής θεωρίας (Brameld, 1935).
Για τον Rugg, ο οποίος την περίοδο εκείνη είχε ολοκληρώσει µια σειρά βιβλίων
διδασκαλίας των κοινωνικών επιστηµών για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, ήταν απαραίτητο oι δάσκαλοι µέσα στη σχολική τάξη να φέρνουν τα
παιδιά σε επαφή µε τα σύγχρονα προβλήµατα, οδηγώντας σταδιακά τους µαθητές στη
µελέτη της κοινωνίας, παρουσιάζοντας το ιστορικό συνεχές και εµφυσώντας τους το
όραµα για τη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, οι
εκπαιδευτικοί κατείχαν, σύµφωνα µε τον παιδαγωγό, στρατηγική θέση στην
ανασυγκρότηση της κοινωνίας και όφειλαν να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα γύρω από
την πραγµατικότητα που βίωναν οι άνθρωποι µε τέτοιο τρόπο ώστε η συναίνεση στην
εφαρµογή της δηµοκρατικής διαδικασίας να είναι γνήσια καθώς θα προέκυπτε από
κριτικά σκεπτόµενα άτοµα. Στη συγκεκριµένη συγκυρία οι δάσκαλοι έπρεπε να
πάρουν θέση, καθώς η ουδετερότητα ουσιαστικά συνηγορούσε υπέρ του συστήµατος.
Ως εκ τούτου έκρινε απαραίτητο να προστατεύεται το δικαίωµα των δασκάλων να
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µπορούν να εκφράζουν την άποψή τους στη συζήτηση µέσα στη σχολική τάξη, ένα
δικαίωµα που έπρεπε να εξασφαλίζεται και σε όλα τα παιδιά (Rugg,1936a·
Rugg,1936b).
Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί ως άνθρωποι του πνεύµατος µπορούσαν να
συµβουλέψουν εκείνους που ηγούντο των πολιτικών διαδικασιών προκειµένου να
µεταλαµπαδεύσουν και σε άλλους τις γνώσεις που είχαν αποκοµίσει από τη µελέτη
της κοινωνίας. Οι ίδιοι ως ευφυείς και ενηµερωµένοι πολίτες θα έπρεπε να
συµµετέχουν στην κριτική και ανασυγκρότηση της κοινωνίας. Το σπουδαιότερο έργο
τους ήταν η µόρφωση της νέας γενιάς, η οποία εκπαιδευοµένη µε τα ιδανικά της νέας
εκπαίδευσης θα µπορούσε να συναινέσει µε γνήσιο τρόπο στην οικοδόµηση της νέας
τάξης πραγµάτων (Rugg,1936a). Ήταν απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί εποµένως αφενός
να συµµερίζονται ένα νέο όραµα για την κοινωνία και αφετέρου, ταυτόχρονα, να
έχουν

το κουράγιο να το υπερασπιστούν. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση (ή

µετεκπαίδευση) που παρεχόταν στους δασκάλους θα έπρεπε µέσα από κατάλληλα
υλικά να τους βοηθά να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας, της
ψυχολογικής σκέψης, τον τρόπο και τη σηµασία του σχεδιασµού του αναλυτικού
προγράµµατος και την αναγκαιότητα για καλλιτεχνική δηµιουργία µέσα από την
ενασχόληση µε αντίστοιχες δηµιουργικές δραστηριότητες (Rugg,1933).
Εκείνος όµως που αναµφισβήτητα πίστευε στη σηµασία και τη σπουδαιότητα του
ρόλου του δασκάλου ως καθοδηγητικό όργανο για την εξέλιξη της κοινωνίας ήταν ο
Counts. O παιδαγωγός πρέσβευε ότι οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν, εφόσον
απαλλαχτούν από την εκπροσώπηση των συµφερόντων κάποιας κοινωνικής τάξης και
από τη ψυχολογία του σκλάβου, να «γεµίσουν» µέσα από οργανωµένες προσπάθειες
το κενό ηγεσίας που θεωρούσε ότι υπήρχε εκείνη την εποχή στην Αµερική.
Βασική προϋπόθεση ήταν να έχει ο δάσκαλος την κατάλληλη εκπαίδευση που θα τον
βοηθήσει να αναπτυχθεί πνευµατικά αλλά και να συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό του
ρόλο. Ισχυριζόταν ότι θα έπρεπε να θεσµοθετηθεί ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για
τους δασκάλους που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της όλο ραγδαία
εξελισσόµενης εποχής και θα έδινε έµφαση στον πολιτισµό και στη σύνδεση του
σχολείου µε τους άλλους κοινωνικούς οργανισµούς. Μέσα στην τάξη υποστήριζε ότι
ο εκπαιδευτικός δεν έπρεπε να είναι αµερόληπτος και να αποφεύγει να εκφράζει την
άποψη του, ούτε όµως να προσπαθεί να διαποτίσει µε το όραµά του τους µαθητές στα
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πλαίσια µιας αποταµιευτικής λογικής. Ο διαποτισµός που πρέσβευε δεν ταυτιζόταν µε
την παραποίηση ή την παράλειψη των γεγονότων από το δάσκαλο προκειµένου να
οδηγήσει τους µαθητές να ενστερνιστούν την άποψή του. Ήταν αντίθετα η
εκπαιδευτική πρακτική σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτικός παρουσίαζε όλα τα
γεγονότα και

όλες τις οπτικές στους µαθητές, δίνοντάς τους την ελευθερία και

έχοντάς τους ήδη εφοδιάσει µε τη στοχαστική σκέψη, ώστε να µπορέσουν να τα
κατανοήσουν, να τα κρίνουν και να τα αξιολογήσουν .
Παράλληλα υποστήριζε ότι οι δάσκαλοι θα έπρεπε να έχουν το κουράγιο σκόπιµα να
αναζητούν την ανάληψη ηγετικών ρόλων στο όνοµα της δηµιουργίας µιας πιο δίκαιης
δηµοκρατικής κοινωνίας. Ευθύνη των δασκάλων ήταν µέσα από την διεύρυνση του
αναλυτικού προγράµµατος να επηρεάσουν τις συµπεριφορές και τα ιδανικά της νέας
γενιά προς όφελος του κοινού καλού, προστατεύοντας και επεκτείνοντας τα
ενδιαφέροντα των ανθρώπων (Counts,1932/1992· Γρόλλιος, 2011).
Το πιο δύσκολο και σηµαντικό εκπαιδευτικό καθήκον για τους δασκάλους, σύµφωνα
µε τον Counts ήταν η παροχή ενός συγκεκριµένου οράµατος, να βοηθήσουν, δηλαδή,
τους µαθητές να βρουν τη θέση τους µέσα σε µια δηµοκρατική και δίκαιη κοινωνία,
απελευθερώνοντάς τους από τη συνεχή µάχη για υλική επιτυχία. Έτσι ο Counts έκανε
έκκληση στους δασκάλους, τους οποίους αποκαλούσε «φύλακες της παιδικής ηλικίας,
φορείς πολιτισµού και δηλωµένους υπηρέτες των ανθρώπων», να µην παραµένουν
σιωπηλοί και αµέτοχοι στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Αντίθετα, χρέος των δασκάλων
ήταν να προσδιορίσουν

µε σαφήνεια τη θέση τους όχι µόνο σε σχέση µε την

εκπαίδευση αλλά και µε την ευρύτερη κοινότητα. Οι δάσκαλοι -όχι ο καθένας
χωριστά αλλά στα πλαίσια µιας καλά συντονισµένης και οργανωµένης κίνησηςόφειλαν να επιδιώξουν συνειδητά τη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας προς
όφελος των πολλών. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι έτοιµοι να αναλάβουν την
κοινωνική τους ευθύνη µέσα από καλά καθορισµένες και οργανωµένες οµάδες,
ενώνοντας τη δύναµή τους και τη φωνή τους µε τις µάζες , συµµετέχοντας στη ζωή
της κοινότητας και περιορίζοντας έτσι το χάσµα ανάµεσα στην κοινωνία και το
σχολείο (Γρόλλιος, 2011· Gutek, 1970· Counts, 1932· Counts 1938· PEA,1933). H
ανάληψη ηγετικού ρόλου από την οµάδα των δασκάλων δεν γινόταν στο πλαίσιο της
εκπλήρωσης ιδιοτελών σκοπών αλλά ήταν αποτέλεσµα της θέσης που κατείχαν και
της επιρροής που µπορούσαν να ασκήσουν µέσα από αυτή σε σχέση µε άλλους
εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τον παιδαγωγό βασική έγνοια των δασκάλων έπρεπε να
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είναι η ευηµερία των παιδιών και της κοινωνίας (Counts, 1938).
Χρέος των δασκάλων προκειµένου να επιτύχουν το στόχο τους ήταν να προωθήσουν
τη συζήτηση γύρω από το ρόλο του σχολείου και να αναδείξουν τα εκπαιδευτικά
προβλήµατα ως προβλήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, κερδίζοντας την υποστήριξη
της κοινής γνώµης. Οι δάσκαλοι όφειλαν να επιδείξουν ένα επιπλέον ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη διαιώνιση της δηµοκρατικής παράδοσης. Όπως είχε αποδειχτεί
ιστορικά, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν ανάµεσα στα πρώτα θύµατα των µοντέρνων
δικτατοριών. Η ελεύθερη σκέψη και έρευνα αποτελούν απειλή στα πλαίσια
αντιδηµοκρατικών καθεστώτων και όσοι έχουν επωµιστεί την ευθύνη της διανοητικής
ανάπτυξης των επόµενων γενεών έρχονται αντιµέτωποι µε αυστηρούς και ανήθικους
ελέγχους, που αφενός αποδυναµώνουν τον παιδαγωγικό ρόλο τους και αφετέρου
υπονοµεύουν την προσωπικότητά τους. Για να διασφαλίσουν όµως την ελευθερία του
επαγγέλµατος σε περιόδους -φαινοµενικής- δηµοκρατίας, ο Counts θεωρούσε ότι
ήταν απαραίτητη η δηµιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού οργανισµού που θα
περιλάµβανε δασκάλους όλων των βαθµίδων από όλες τις πολιτείες της Αµερικής.
Υποστήριζε ότι ο κατακερµατισµός της δύναµης των δασκάλων µε τη δηµιουργία
διαφορετικών οργανισµών ουσιαστικά αποδυνάµωνε την αντιπροσώπευσή τους
έναντι αντιδραστικών φωνών που επιχειρούσαν να επιβάλουν τις απόψεις τους
(Counts,1934).
Μέλη της οµάδας των κοινωνικών ανασυγκροτιστών προχώρησαν τον Οκτώβρη του
1934 στην

έκδοση του µηνιαίου περιοδικού Social Frontier. Στις σελίδες του

περιοδικού, το οποίο αντιµετωπιζόταν από τους εκδότες του ως µέσο ανάπτυξης
κοινωνικής συνείδησης στον εκπαιδευτικό κόσµο, γινόταν µια ανοιχτή συζήτηση σε
σχέση µε τον ρόλο που είχαν και θα έπρεπε να έχουν οι δάσκαλοι σε ένα
εκπαιδευτικό σύστηµα που επιδιώκει να συµβάλλει στην ανασυγκρότηση της
κοινωνίας. Για την εκδοτική οµάδα (1935b) οι δάσκαλοι ήταν ανέτοιµοι πνευµατικά
και κοινωνικά για να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούσαν στη
συγκεκριµένη συγκυρία. Μέσα από τη συζήτηση εποµένως ήλπιζαν ότι θα
µπορούσαν να δηµιουργήσουν νέες οπτικές για την επίλυση παλιών και νέων
προβληµάτων, αντιµετωπίζοντας την εκπαίδευση ως µια επαναστατική πράξη, που
αποµακρύνει τον φόβο από τους ανθρώπους, οξύνοντάς τους τη σκέψη και την κρίση
(1935c). Στο άρθρο της εκδοτικής οµάδας 1,105,921 (1935a), αριθµός που
αναφέρεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας, οι συντάκτες του περιοδικού
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αναγνώριζαν στον πολυπληθή εκπαιδευτικό κλάδο µια πολιτική και κοινωνική
δύναµη, που εν δυνάµει θα µπορούσε να επηρεάσει δραστικά τα πολιτικά πράγµατα
της χώρας.
Ταυτόχρονα απέρριπταν την παντοδυναµία του δασκάλου αλλά και την εργαλειακή,
µηχανιστική και απρόσωπη ιδιότητά του όπως αυτή προσδιοριζόταν, σύµφωνα µε
τους συντάκτες του άρθρου, από τους συντηρητικούς, τους δογµατικούς ριζοσπάστες
και τους φιλελεύθερους. Αντιπαρέθεταν στα παραπάνω την δική τους φιλελεύθερη
ριζοσπαστική άποψη ότι οι δάσκαλοι όφειλαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα
εκπαιδευτικά πράγµατα, εκφράζοντας την άποψή τους για το περιεχόµενο που
καλούνται να διδάξουν και συµµετέχοντας ποικιλοτρόπως στις αποφάσεις που
αφορούν τον τρόπο διοίκησης της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα µέσα στο άρθρο
αναφέρεται:
οι Social Frontiers είναι της άποψης ότι η συνετή και θαρραλέα χρήση της εξουσίας αυτής
στην προώθηση των συµφερόντων της εκπαίδευσης και της προστασίας των πολιτικών και
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών είναι µια ευθύνη που δεν µπορούν
πλέον να διαφύγουν (p. 5) .

Παίρνοντας λοιπόν ως δεδοµένο ότι

η ∆ηµόσια Εκπαίδευση

δεν πρέπει να

καταρρεύσει στο όνοµα της όποιας οικονοµικής κρίσης και ότι η ίδια δεν αποτελεί το
πρόβληµα αλλά αντίθετα µέσα από αυτή φανερώνονται µε τον πιο σκληρό τρόπο τα
γενικότερα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της εποχής, των οποίων µπορεί να
αποτελέσει

λύση, δηµιουργώντας µορφωµένα και κριτικά σκεπτόµενα άτοµα,

οφείλουµε και σήµερα να επαναπροσδιορίσουµε τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Με
αφετηρία πολλές από τις απόψεις των κοινωνικών ανασυγκροτιστών αλλά και
µεταγενέστερων ριζοσπαστών παιδαγωγών θεωρούµε ότι ιδιαίτερα στις µέρες µας ο
ρόλος των δασκάλων είναι διττός, καθώς δεν περιορίζεται µόνο στη σχολικές
αίθουσες αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία.
Αν και η οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης αποκοµµένη από τις σύγχρονες
ριζοσπαστικές θεωρίες δεν θα µπορούσε να αποτελέσει µια ουσιαστική πρόταση για
την εκπαίδευση στην παρούσα συγκυρία, ωστόσο πολλά από τα ζητήµατα και τους
προβληµατισµούς που έθεσε για τον ρόλο του εκπαιδευτικού είναι εξίσου επίκαιρα
και σήµερα, όπου η ουσιαστική µετεκπαίδευση των δασκάλων έχει καταργηθεί, η
«τροµοκρατία» στα εργασιακά δικαιώµατα και η οικονοµική ανασφάλεια
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αναπτύσσονται µε γοργό ρυθµό, η διαίρεση των εκπαιδευτικών σε συνδικάτα
διαφορετικών βαθµίδων έχει αποδειχτεί µάταιη και ανεπαρκής και στα σχολεία από
την µία έχουµε τη συρρίκνωση του παιδαγωγικού ρόλου του δασκάλου και από την
άλλη την εντατικοποίηση της διδασκαλίας κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη της
αξιολόγησης.
Μέσα στη σχολική τάξη, εποµένως, η ανάδειξη των σύγχρονων προβληµάτων και της
µήτρας που τα γέννησε αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει η
εκπαίδευση να παίξει βασικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.
Προβλήµατα όπως η κατανοµή του εισοδήµατος, η σχέση των πραγµατικών µισθών
µε την αξία του παραγόµενου προϊόντος, η σχέση του χρέους µε την παραγωγή, οι
φυλετικές προκαταλήψεις, οι πολιτιστικές σχέσεις, η σχέση της παραγωγικής
ικανότητας µε την αντίστοιχη καταναλωτική ικανότητα, η τεχνολογική ανεργία, ο
ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης µένουν
συνειδητά εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διδασκαλία, εποµένως, οι
εκπαιδευτικοί

µέσα από ενότητες µαθηµάτων -και όχι από χωριστά γνωστικά

αντικείµενα που κατακερµατίζουν τη γνώση και περιορίζουν τον εκπαιδευτικό- αλλά
και την παρουσίαση αντικρουόµενων πτυχών των υπό επεξεργασία ζητηµάτων
µπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές να ασκηθούν στον επιστηµονικό τρόπο
σκέψης και να ασκήσουµε την κριτική τους ικανότητα ώστε να µη γίνονται θύµατα
εκµετάλλευσης και χειραγώγησης. Μέσα από την αµφιβολία, την δοκιµαστική
ερµηνεία, την ανάλυση προβληµατικών καταστάσεων και το διάλογο πάνω σε αυτά
µπορούµε να οδηγήσουµε τους µαθητές µας στις απαραίτητες γενικεύσεις που θα
τους βοηθήσουν να αντιληφθούν πληρέστερα την πραγµατικότητα που βιώνουν.
Μέσα από δραστηριότητες που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή µε την τοπική κοινωνία,
τοπικούς συλλόγους και φορείς µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια σχέση
αλληλεξάρτησης ανάµεσα στη µάθηση και στα ζητήµατα της κοινωνίας.
Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις «τέχνες» µπορούµε να φέρουµε τα παιδιά
σε επαφή µε ένα µεγάλο εύρος πληροφοριών και τεχνικών, «εκµεταλλευόµενοι» τις
κλίσεις, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των µαθητών µας.
Ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση σε αυτή τη διαδικασία. Ένα είδους
διαλόγου που όµως θα ενισχύει την κριτική σκέψη και θα στοχεύει στη παρουσίαση
επιχειρηµάτων από όλους τους εµπλεκόµενους, ένα είδος δηλαδή κριτικού διαλόγου
πάνω σε κοινωνικά ζητήµατα, δια µέσου του οποίου όπως υποστηρίζει µε θέρµη ο
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Freire «προσπαθούµε να τα αποσαφηνίσουµε, να τα αποκαλύψουµε, να εξετάσουµε
τις αιτίες της ύπαρξης τους, να τα δούµε µέσα στο ιστορικό και κοινωνικό του
πλαίσιο» (Freire & Shor, 1987:13). Η µετατροπή των τάξεων σε οµάδες κριτικού
διαλόγου αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της ολόπλευρης αναζήτησης γύρω από
ένα θέµα αλλά ταυτόχρονα βοηθάει την ανάπτυξη απαραίτητων χαρακτηριστικών για
την υλοποίηση µιας γνήσιας διαλογικής διαδικασίας στα πλαίσια της ευρύτερης
κοινωνίας. Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να διστάζει να εκφράζει
την άποψη του, αντίθετα για να είναι γνήσιος και ειλικρινής ο διάλογος προϋποθέτει
την ανάπτυξη ενός κλίµατος αµοιβαίου σεβασµού και ελευθερίας, όπου τόσο οι
µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να εκφράζουν την άποψη τους, όχι µε
στόχο να πείσουν αλλά να συµµετέχουν σε µια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και
συνδιαµόρφωσης εννοιών.
Για να προασπίσουν το δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί τόσο
µέσα στους συλλόγους διδασκόντων αλλά και στην ευρύτερη δηµόσια συζήτηση
οφείλουν να παίρνουν θέση, την οποία και να υποστηρίζουν και µε τις πράξεις τους.
Η άγνοια και η αδιαφορία δεν αποτελούν προσόντα του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα
στην παρούσα ιστορική στιγµή. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η σωστή και
συστηµατική ενηµέρωση της κοινωνίας σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά προβλήµατα και
τις διεκδικήσεις του κλάδου, ενώ απαραίτητη είναι και η συµµετοχή σε καλά
οργανωµένες κινήσεις που αποσκοπούν στη διαµόρφωση ενός κοινού µετώπου
αντιµετώπισης κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων.
Η εκπαίδευση όµως προφανώς δεν µπορεί από µόνη της να τροποποιήσει πόσο
µάλλον να αλλάξει τους κοινωνικούς και οικονοµικούς συσχετισµούς. Μπορεί µόνο
επικουρικά να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκπαίδευση -όσο ριζοσπαστική
κι αν είναι- δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις κοινωνικές διαµάχες. Η στάση του
εκπαιδευτικού σε αυτές τις διαµάχες και εν γένει στα κοινωνικά ζητήµατα αποτελεί
το δεύτερο σηµαντικό θέµα συζήτησης. Ως πολίτης ο εκπαιδευτικός -και όχι µόνοοφείλει να ενδιαφέρεται και να συµµετέχει στη διαµόρφωση της κοινωνίας στην
οποία ζει, όχι ως παρατηρητής αλλά µε την πεποίθηση ότι µε τις ενέργειές τους
υπερασπίζεται το «κοινό» καλό -το οποίο ενίοτε µπορεί να συγκρούεται µε το δικό
του.
Ωστόσο

η

περιορισµένη

επίδραση

που
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είχαν

οι

ιδέες

των

κοινωνικών

ανασυγκροτιστών στους κόλπους των εκπαιδευτικών αλλά και η πραγµατικότητα που
βιώνουµε µέσα στα σχολεία, φέρνει στην επιφάνεια µια σειρά από ζητήµατα και
προαπαιτούµενα που θα έπρεπε να λαµβάνουµε υπόψη µας πριν από κάθε συζήτηση
που αφορά τον κοινωνικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Πρώτα απ’ όλοι οι εµπλεκόµενοι
µε την εκπαίδευση στο σύνολό τους δεν αποτελούν µια οµοιόµορφη «τάξη», είναι
άτοµα µε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, πιστεύω και συµφέροντα. Έτσι και
µέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι τα όσα συµβαίνουν
γύρω µας δεν τους αφορούν σε τέτοιο βαθµό ώστε να συµµετέχουν ενεργά στην
αντιµετώπισή τους και ότι σε τελική ανάλυση οι ίδιοι θα καταφέρουν µε κάποιο
«µαγικό» τρόπο να διασωθούν από την επικειµένη καταστροφή. Επιπλέον δεν είναι
λίγοι οι εκπαιδευτικοί που συµµερίζονται την άποψη ότι τα «δυσάρεστα» και
αµφιλεγόµενα θέµατα πρέπει να µένουν εκτός τάξης, καθώς θεωρούν ότι οι µαθητές
µας είναι πολύ µικροί για να έρθουν σε επαφή µε κοινωνικά προβλήµατα και
ζητήµατα, τα οποία ούτως ή άλλως όµως αντιµετωπίζουν έµµεσα ή άµεσα στην
καθηµερινή τους ζωή. Ταυτόχρονα η οικονοµική αβεβαιότητα, η κοινωνική απαξίωση
των εκπαιδευτικών µαζί µε την απουσία ουσιαστικής µετεκπαίδευσης σε ζητήµατα
εκπαιδευτικής πολιτικής και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης αφοπλίζουν τους
εκπαιδευτικούς µέσα στην τάξη. Ενώ ο ανταγωνισµός, η έλλειψη ταξικής και
συλλογικής συνείδησης, αποθαρρύνουν τους περισσότερους από τη συµµετοχή σε
κοινωνικές δράσεις και φορείς.
Εποµένως, σε κάθε περίπτωση η επίλυση των προβληµάτων, πόσο µάλλον η
ανάληψη ηγετικής ευθύνης προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτεί πάνω απ’ όλα και
πρώτα απ’ όλα την κατανόηση των προβληµάτων τις κοινωνίας σε όλες τις πλευρές
τους και τη διάθεση επίλυσής τους µέσα από συγκεκριµένες διεκδικήσεις και
προτάσεις. Ταυτόχρονα, εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση του
ιδεολογικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η αποτίναξη της ουδετερότητας, που πάντα
λειτουργεί υπέρ του δυνατού, και η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση µπορεί να
µετατραπεί από έναν µηχανισµό του κράτους που καταστέλλει τη δηµιουργικότητα
και τη σκέψη των µαθητών σε ένα δηµιουργικό και ταυτόχρονα κοινωνικά
προσανατολισµένο φορέα που µπορεί µέσα από οργανωµένες προσπάθειες και στη
βάση ενός κοινού οράµατος να λειτουργήσει θετικά στη διαµόρφωση ενός κλίµατος
αλλαγής.
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Σηµειώσεις
|1| Σύµφωνα µε τον Newlon (1939) υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί εκείνοι α) που θεωρούν ότι
το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µην θίγουν «πολιτικά» ζητήµατα µέσα στην τάξη,
β) που µολονότι αναγνωρίζουν την ανάγκη για κριτική ενασχόληση στο σχολείο µε
κοινωνικά ζητήµατα παράλληλα όµως θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα έπρεπε να
στρατεύονται µε πολιτικές δυνάµεις, γ) που έχοντας γοητευτεί από αριστερές ιδέες
παρερµηνεύουν τον Μαρξ και υιοθετούν άκριτα κοµουνιστικές µεθόδους µέσα και έξω από
τη σχολική τάξη και δ) αναφέρεται σε

µαχόµενους εκπαιδευτικούς της τάξης που

επιδιώκουν την ανάληψη ηγετικού ρόλου µέσα και έξω από αυτήν προασπίζοντας µε αυτό
τον τρόπο τη δηµόσια εκπαίδευση.
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Σχολικοί πειραµατισµοί στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η
παιδαγωγική του Paulo Freire

Χριστίνα Σαββουλίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Η εν λόγω ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει συγκριτικά την παιδαγωγική
φιλοσοφία του Βραζιλιάνου ανθρωπιστή Paulo Freire και το σχολικό πειραµατισµό του
Αµερικανού παιδαγωγού Theodore Sizer για τα Ουσιώδη Σχολεία στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής. (Η.Π.Α.) Μέσα από αυτήν τη διερεύνηση αναδεικνύονται
διαφοροποιήσεις αλλά και παράλληλες πορείες όσον αφορά το Αναλυτικό Πρόγραµµα
που, ωστόσο, όλες συγκροτούνται σε µια κοινή βάση: τη ρήξη των δύο διανοητών µε το
τεχνοκρατικό µοντέλο εκπαίδευσης που αποδυναµώνει, αν δεν εκµηδενίζει, τις κριτικές
και δηµιουργικές ικανότητες των εκπαιδευοµένων. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη των
προτάσεων των δύο µελετητών τροφοδοτεί την ευρύτερη συζήτηση για έναν
εναλλακτικό σχεδιασµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων µε δυνατότητες γόνιµης
προσαρµογής και εφαρµογής των -πλέον συζητηµένων διεθνώς- παιδαγωγικών
θεωριών και πρακτικών τους.

Λέξεις-Κλειδιά:

∆ηµόσιο

σχολείο,

µεταρρύθµιση,

Αναλυτικό

Πρόγραµµα,

ενοποίηση, Πράξη, δηµοκρατία.

Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Paulo Freire
Το έργο του Freire χωρίζεται σε τρεις περιόδους µε βασικό σηµείο αναφοράς την
δεκαεξάχρονη εξορία την οποία υπέστη από το στρατιωτικό καθεστώς του 1964 µε
την κατηγορία του φορέα ανατρεπτικών ιδεών. Στη χρονική περίοδο πριν την εξορία
παρατηρούνται αντιφατικά στοιχεία στο έργο του. Ο Χριστιανός ανθρωπιστής
επηρεάζεται µεν από την φιλελεύθερη κληρονοµιά του Νέου Σχολείου µε πολιτικό
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σκοπό του προγράµµατος γραµµατισµού του την εδραίωση µιας µαχόµενης
δηµοκρατίας σε εύρος και βάθος εντός του αστικού πολιτεύµατος, γεγονός που
έρχεται δε σε αντιδιαστολή µε το ριζοσπαστικό στοιχείο της εµπλοκής των λαϊκών
κοινωνικών στρωµάτων στην εκπαίδευση. Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό σκοπό του
προγράµµατος, αυτός είναι αποσυνδεµένος από τη βαθιά αλλαγή των κοινωνικών
δοµών και σε καµιά περίπτωση δε συσχετίζεται µε κοινωνικοπολιτικούς αγώνες και
διαµάχες. O σχεδιασµός του προγράµµατος στηρίζεται στις ιδέες και στις πρακτικές
των εκπαιδευοµένων, συνδέεται µε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά στοιχεία της
καθηµερινότητάς τους, γεγονός που συνυπάρχει, ωστόσο, αντιθετικά µε το
µηχανιστικό τριµερές σχήµα της συνειδητοποίησης που χρησιµοποιεί ο Βραζιλιάνος
παιδαγωγός. Επίσης, ενώ το πρόγραµµα αλφαβητισµού του Freire συγκροτείται στη
βάση της έρευνας του «σύµπαντος ελάχιστου λεξιλογίου» των συµµετεχόντων, αυτό δε
συνάδει µε τον τρόπο που οι ερευνητές κατανοούν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων,
καθώς και µε το ότι οι τελευταίοι δε συµµετέχουν στην ερευνητική διαδικασία
(Γρόλλιος, 2005b, 238-239). Κατά τη διάρκεια των χρόνων της εξορίας (1964-1980)
η σκέψη του Βραζιλιάνου παιδαγωγού ριζοσπαστικοποιείται και εξελίσσεται.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτό φαίνεται να διαδραµατίζει η σύντοµη φυλάκισή του που,
ωστόσο, είναι αρκετή για την ριζοσπαστική στροφή του Freire:
Όταν βρισκόµουν σ’ ένα κουτί ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά µήκος και εξήντα
εκατοστά πλάτος (…) για να ελευθερωθώ από αυτόν τον «φάκελο» χρειαζόµουν κάτι
περισσότερο από τη συνείδησή µου, αυτό είναι το βασικό ζήτηµα στο οποίο πρέπει να
δώσουµε έµφαση (Jeria, 1986, 44-46, στο: Γρόλλιος, 2005b, 90).

Το πολιτικό άλµα του επισφραγίζεται µε τη συγγραφή του βιβλίου «Η Aγωγή του
Καταπιεζόµενου» (εφεξής Αγωγή) στο οποίο περιγράφει, µεταξύ άλλων, τον τύπο
εκπαίδευσης που θα πραγµατώσει το όραµα της χειραφέτησης και της
απελευθέρωσης των καταπιεσµένων ανθρώπων. Σε αυτό το σηµείο, ο Freire δεν έχει
σίγουρα στο µυαλό του την ισχύουσα δηµόσια εκπαίδευση που βασίζεται στο
µοντέλο διανοµής και κατανάλωσης µιας «πακεταρισµένης γνώσης»210 (Araujo &
210

Βλ. σχετικά Jean P. Sartre «Μια θεµελιώδης ιδέα της φαινοµενολογίας του Husserl: Η

προθετικότητα», Situations I, 1947, σχετικά µε τη «χωνευτική» ή «θρεπτική» έννοια της παιδείας,
κατά την οποία ο διδάσκων αντιλαµβάνεται τη γνώση σαν τροφή που θα δώσει στους µαθητές για να
τους κάνει πιο δυνατούς.
Επίσης, βλ. Theodore R. Seizer, Horace’s compromise: The dilemma of the American high school (New

1117

Macedo, 1998, 116). Αυτού του είδους η αποταµιευτική λογική της παιδείας
υποστηρίζει τα συµφέροντα µιας κυρίαρχης µειοψηφίας και παιδαγωγικά κρίνεται
άνευρη και αφηγηµατική, µιας και χαρακτηρίζεται από παπαγαλισµό, διαλέξεις,
λεξιλόγιο που εντυπωσιάζει αλλά δε µετασχηµατίζει την πραγµατικότητα. Όσον
αφορά την τελευταία, παρουσιάζεται από το δάσκαλο ως αµετακίνητη, προβλέψιµη,
αποξενωµένη από τις εµπειρίες των µαθητών και µυθοποιηµένη, µε αποσιώπηση των
γεγονότων εκείνων που ερµηνεύουν την υπαρξιακή προέλευση των ανθρώπων µέσα
στο χρόνο (Φρέιρε, 1977,77, 80, 93, Araujo & Macedo, ό.π., 67). Η εν λόγω
τραπεζική παιδεία ακολουθεί µια µονόπλευρη

πορεία από την πλευρά του

διδάσκοντα προς τους µαθητές, µε τον πρώτο να κατέχει αδιαµφισβήτητη ισχύ,
απόλυτη γνώση και κουλτούρα και να τροφοδοτεί το νου των µαθητών µε µια
προεπιλεγµένη ύλη. Οι διδασκόµενοι γίνονται αντιληπτοί ως υποµονετικά και
παθητικά αντικείµενα που προσαρµόζονται στην κρίση του δασκάλου και στα
πειθαρχικά του µέτρα (Φρέιρε, ό.π.,79-80).

Η διαχειριστική λογική που

προαναφέρεται εφαρµόζεται σε «γραφειοκρατικά» σχολεία όπου ευδοκιµεί η
παράλυση της φαντασίας, της περιέργειας, της κριτικής σκέψης των παιδιών (Freire,
2009,127) και η δόµηση της γνώσης έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Αυτά
συνοψίζονται στην κατάτµηση και σειροθέτησή της, στη συµβατική παρουσίασή της,
στην ποσοτική πιστοποίησή της, στην αντικειµενική εικόνα της, ανεξάρτητη από την
ανθρώπινη προέλευσή της, στην κατηγοριοποίησή της σε διάφορα επίπεδα κύρους ή
γοήτρου

(Wake, 1979, 16, στο: Aronowitz & Giroux, 1986, στο: Γούναρη &

Γρόλλιος, 2010, 168).
Σε πλήρη αντιδιαστολή µε τα παραπάνω, ο Βραζιλάνος ανθρωπιστής προτάσσει τη
δική του θέαση για τη γνώση. Με επιρροές από φιλοσοφικά ρεύµατα όπως ο
υπαρξισµός, αλλά κυρίως η φαινοµενολογία και ο µαρξισµός, θεωρεί πως η γνώση
πηγάζει από την περισυλλογή ενεργών ατόµων πάνω σε πράξεις στην προσπάθειά
τους να µεταβάλλουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Συνεπώς, η γνώση
είναι άρρηκτα δεµένη µε την κοινωνική δράση και έχει ως σκοπό το σπάσιµο της
σιωπής στην οποία καταφεύγουν συχνά τα καταπιεσµένα άτοµα έχοντας
εσωτερικεύσει συναισθήµατα κατωτερότητας, µοιρολατρίας και ηττοπάθειας.
York: Mariner Books (2004) [1984]), 80, για την κατάσταση στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση
των Η.Π.Α. που συνοψίζεται σε µια ακαδηµαϊκή υπεραγορά όπου µαθαίνουµε-«αγοράζουµε» τη
γνώση µε έναν οργανωµένο και προβλέψιµο τρόπο, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα.
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Σύµφωνα µε τον Freire, (ό.π.,161) η διαδικασία παραγωγής της γνώσης είναι αέναη
και εξελισσόµενη, η ίδια η γνώση προέρχεται από τη βιωµένη πραγµατικότητα,
καθιστά τα άτοµα δηµιουργούς κουλτούρας και ιστορίας και δεν µπορεί ποτέ να έρθει
σε πέρας, θέση που οδηγεί σε µια «αναπτυξιακή, διαλεκτική και δυναµική»
προσέγγιση της πραγµατικότητας (Matthews, 1980, 82-92 στο: Γρόλλιος, ό.π., 136137). ∆εν µπορεί, επίσης, να είναι ποτέ αποστασιοποιηµένη η γνώση από ιδεολογίες
καθώς είναι δεµένη µε τις ανθρώπινες προθέσεις και τους κανόνες ούτε και να
ταυτίζεται µόνο µε τα αποτελέσµατα στη βάση προκαθορισµένων στόχων. Αντίθετα,
σύµφωνα µε µια ριζοσπαστική γνωστική αντίληψη, πρέπει να δίνεται έµφαση στη
διαδικασία και τους τρόπους µάθησης και συγκρότησης νοήµατος (Giroux,1981,
130-133 στο: Γρόλλιος, ό.π., 137-138).
Η κριτική γνώση (ή συνείδηση) αποκτιέται όταν ο δάσκαλος διαµορφώνει, µαζί µε
τους µαθητές, έτσι «τις συνθήκες που η γνώση µεταβαίνει από το επίπεδο της απλής
γνώµης (δόξας) στο επίπεδο της αληθινής γνώσης (λόγος)». Αυτό µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε µια µορφή εκπαίδευσης που θεµελιώνεται στη διατύπωση
προβληµάτων και ερωτηµάτων συνδεδεµένων µε τις υπαρξιακές εµπειρίες των
εκπαιδευοµένων. Η προβληµατίζουσα παιδεία στοχεύει όχι στην προσαρµογή των
καταπιεσµένων µέσα στις γραφειοκρατικές και απολυταρχικές δοµές, αλλά στη
ριζική αλλαγή αυτών των δοµών. Ως εκ τούτου, τα άτοµα υπάρχουν για τον εαυτό
τους, παρεµβαίνουν κριτικά ως ενσυνείδητα, ιστορικά, ατελή όντα και εκπληρώνουν
την οντολογική αποστολή τους, δηλαδή ολοκληρώνονται και εξανθρωπίζονται. Στη
χειραφετητική παιδεία η κατάσταση του καταπιεζόµενου δεν παρουσιάζεται ως µη
αναστρέψιµη αλλά ως προσωρινά περιοριστική-οριακή211 -ως ένα πρόβληµα που το
άτοµο αισθάνεται την πρόκληση και το χρέος να το κατανοήσει και να το επιλύσει
ακριβώς διότι αφορά τις σχέσεις του µέσα στον κόσµο και µαζί µε τον κόσµο. Η
απάντησή του στην πρόκληση δηµιουργεί νέες προκλήσεις που συνοδεύονται από
νέες βαθύτερες και πιο κριτικές κατανοήσεις (Φρέιρε, ό.π., 81-82, 90, 93-95).

211

Για τις οριακές καταστάσεις βλ. Πάουλο Φρέιρε, Η αγωγή του καταπιεζόµενου (Μτφρ. Γιάννης

Κρητικός) (Αθήνα: Κέδρος-Ράππα, 1977), 117, 134.

Εννοούνται εκείνες οι αντικειµενικές

πραγµατικές καταστάσεις που περιορίζουν τα άτοµα. Ο τρόπος που αυτά θα τις αντιληφθούν, ως
αµετακίνητο εµπόδιο ή ως ευκαιρία για άρνηση και ξεπέρασµα, θα προσδιορίσει τη φύση του θέµατος
και του καθήκοντός τους στη διαδικασία της θεµατικής διερεύνησης, πυρήνα του φρεϊρεριανού Α.Π.
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Η απελευθερωτική παιδεία δε νοείται χωρίς την επικοινωνία, η οποία µε τη σειρά της
δεν υπάρχει χωρίς το διάλογο (Araujo & Macedo,ό.π., 84). Ο τελευταίος αποτελεί το
σηµείο τοµής της σκέψης και της δράσης των διαλεγοµένων για έναν κόσµο που
πρέπει να αλλάξει. Ο διάλογος δεν είναι επιλογή των ατόµων αλλά µια «υπαρξιακή
αναγκαιότητα», ένα µέσο για τη σηµασιοδότησή τους, µια πράξη δηµιουργίας.
Προαπαιτούµενα για το διαλογικό χαρακτήρα της παιδείας που προτείνει ο Freire
είναι η αληθινή αγάπη για τον ίδιο τον κόσµο και τα µέλη του. Αυτή η αγάπη δε
θεµελιώνεται τόσο στα συναισθήµατα, όσο στη γενναιότητα και την ελευθερία. Ο
διάλογος προϋποθέτει, ακόµα, την ταπεινότητα των συµµετεχόντων, την πίστη στο
δυναµικό τους ακόµη και στις στιγµές αδυναµίας τους, την ελπίδα που σε συνδυασµό
µε τη δράση θα φέρει ένα ανθρωπινότερο µέλλον. Ένας διάλογος µε τα παραπάνω
χαρακτηριστικά γεννά την εµπιστοσύνη ανάµεσα στα µέλη του η οποία ενισχύεται
κάθε φορά από τους πραγµατικούς σκοπούς των διαλεγοµένων και την συνέπεια
ανάµεσα στα λόγια και τις πράξεις τους (Φρέιρε, ό.π., 95, 103-107).
Η έρευνα είναι ένα ακόµα θεµελιώδες συστατικό της φρεϊρεριανής αντίληψης για την
παιδεία: «Έξω από την έρευνα και την πράξη οι άνθρωποι δεν µπορούν να γίνουν
σωστοί.». Άλλωστε, «η γνώση γεννιέται µόνο µε την ανακάλυψη και την ανακάλυψη
εκ νέου» κι αυτή πραγµατώνεται µέσω της συνεχούς και ελπιδοφόρας έρευνας που οι
άνθρωποι διεξάγουν µέσα στην κοινωνία, µαζί µε την κοινωνία και ο ένας µε τον
άλλο. Η κριτική έρευνα επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις δασκάλων και µαθητών οι
οποίοι στοχάζονται ταυτόχρονα την υποκειµενικότητά τους και τον κόσµο, χωρίς να
διαχωρίζουν αυτόν τον στοχασµό από τη δράση. Ο δάσκαλος παρουσιάζει όχι την
ύλη, αλλά το υλικό στους µαθητές για να το επεξεργαστούν και να το κατανοήσουν,
αναθεωρώντας και ο ίδιος τις απόψεις του, την ώρα που οι εκπαιδευόµενοι
διατυπώνουν τις δικές τους (Φρέιρε, ό.π., 78, 89-90, 93-95).
Κατά το Freire, άλλωστε, διδασκαλία και µάθηση αλληλοεξαρτώνται, µιας και οι
δάσκαλοι, µε ανοιχτό και ταπεινό πνεύµα, µαθαίνουν ακολουθώντας την περιέργεια
των µαθητών τους, µια περιέργεια που συγκεντρώνει έννοιες και ερωτήσεις που δεν
είχαν προσέξει οι ίδιοι πριν. Ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός αναφέρει χαρακτηριστικά
σχετικά µε το ζήτηµα των ερωτήσεων και της περιέργειας των παιδιών:
…ο απολυταρχισµός που διατρέχει τις εκπαιδευτικές µας εµπειρίες αναστέλλει, αν δεν
καταστέλλει, την ικανότητά µας να ρωτάµε. Σε ένα απολυταρχικό περιβάλλον, η πρόκληση
που εµπεριέχεται στην ερώτηση τείνει να θεωρείται ως απειλή προς την εξουσία… Μια από
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τις αρχές που η Elza κι εγώ θέσαµε στους εαυτούς µας για τις σχέσεις µας µε τα παιδιά µας
ήταν να µην αρνηθούµε ποτέ να απαντήσουµε στις ερωτήσεις τους. Με οποιονδήποτε κι αν
ήµασταν, θα διακόπταµε τη συζήτησή µας για να δώσουµε προσοχή στην περιέργειά
τους…Η εντύπωση που έχω είναι ότι σε τελική ανάλυση ο απολυταρχικός παιδαγωγός
φοβάται πιο πολύ την απάντηση παρά την ερώτηση…(Araujo & Macedo, 1998, 223)

Επανερχόµενος στη διδασκαλία και τη µάθηση, από το παιδί της πρωτοσχολικής
ηλικίας µέχρι και τον φοιτητή-υποψήφιο δάσκαλο, ο Freire τονίζει τη σηµασία της
µελέτης η οποία από µόνη της συνιστά πράξη αναδηµιουργίας, µια δυναµική εµπειρία
γύρω από την κατανόηση και τον εντοπισµό σχέσεων µε άλλα αντικείµενα. Μια
βασική άσκηση που πρέπει να γίνεται στην ανάγνωση και τη γραφή είναι να
µεταβαίνει το άτοµο από την «αισθητηριακή εµπειρία» της καθηµερινότητας, στη
«γενίκευση» του αφηρηµένου κόσµου των ιδεών που λειτουργεί µέσω της σχολικής
γλώσσας και τέλος στο απτό και στο συγκεκριµένο. Η µελέτη υπαγορεύει τη
διανοητική πειθαρχία, στην κατάκτηση της οποίας οι δάσκαλοι είναι αρωγοί, αφού
είναι χρέος των ίδιων των µαθητών να αυτοπειθαρχηθούν. Ο δάσκαλος στα πλαίσια
ανάγνωσης της τάξης του δεν πρέπει να φοβάται την εκδήλωση συναισθηµάτων ή
επιθυµιών του, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν αναγνωρίζει διαχωρισµό ανάµεσα
στην ευαισθησία και τη διανοητική δραστηριότητα (Freire, ό.π., 97-98, 100102,107,187, 251).
Η µεταρρύθµιση του Freire στο επίσηµο δίκτυο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Η τρίτη περίοδος της ζωής και του έργου του Freire (1980-1989) σηµατοδοτείται από
την επιστροφή του στην πατρίδα, τη συµµετοχή του για πρώτη φορά σε ένα νέο
πολιτικό κόµµα και την ανάληψη µιας µεταρρύθµισης (1989-1991), από τη θέση του
Γραµµατέα του ∆ήµου για την Εκπαίδευση, µέσα στην επίσηµη εκπαιδευτική δοµή
του Σάο Πάουλο. Η δεκαετία του 1980 αποτελεί και για την Βραζιλία πεδίο άσκησης
νεοσυντηρητικών πολιτικών όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της σχολικής
εκπαίδευσης, την οργάνωση του Αναλυτικού Προγράµµατος γύρω από τα υψηλά
πρότυπα ακόµα και για τους µαθητές που δεν ανήκουν στις προνοµιακές κοινωνικά
τάξεις (Arnove et al, 1996, 140 στο: Γρόλλιος, ό.π., 196-197). Συγκεκριµένα, οι
συνθήκες για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι απογοητευτικές, όσον αφορά την
εγγραφή, την προαγωγή και την παραµονή των µαθητών, το εργασιακό πλαίσιο των
εκπαιδευτικών και την υλικοτεχνική υποδοµή των σχολικών µονάδων (Γρόλλιος,
ό.π., 199). Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Βραζιλιάνος ιδεολόγος
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εκφράζεται υπέρ της κοινωνικής ενσωµάτωσης των πρωτοβάθµιων σχολείων για τον
εκδηµοκρατισµό της Βραζιλίας, της διαµόρφωσης εκπαιδευτικών σκοπών από
συλλόγους γονέων, µαθητών και σχολικά συµβούλια που συνδέουν την κριτική
συνείδηση µε τη µαζική οργάνωση (Cadotti, 1994, 9 στο: Γρόλλιος, ό.π., 55).
Ως εκ τούτου, το όραµα του Freire για µια δηµόσια λαϊκή και απελευθερωτική
εκπαίδευση µεταφράζεται στη δηµιουργία σχολείων τα οποία:
•

Είναι προσιτά στο σύνολο των µαθητών και εµπλέκουν όλους, όχι µόνο τους

εκπαιδευτικούς, σε δοκιµαστικά εγχειρήµατα µε νέους τύπους µάθησης, διδασκαλίας,
συµµετοχής, εργασίας, παιχνιδιού, γιορτής.
•

Είναι πεδία έρευνας, στοχασµού µε πρωτότυπες λύσεις από µια συλλογική

οπτική γωνία.
•

∆ιοικούνται δηµοκρατικά από µαθητές, γονείς, κοινωνικά κινήµατα,

εκπαιδευτικούς, διευθυντές, στελέχη της εκπαίδευσης (Γρόλλιος, ό.π., 200 -201).
•

Καλλιεργούν δηµοκρατικές αξίες, όπως την προδιάθεση ακρόασης των

άλλων, την προδιάθεση απέναντι στην ανοχή, το σεβασµό στις πλειοψηφικές
αποφάσεις και στις δηµόσιες υποθέσεις, την προδιάθεση της αµφισβήτησης, της
κριτικής και της επιχειρηµατολογίας. Σχολεία που συµβάλλουν στη δηµιουργία
υπεύθυνων πολιτών οι οποίοι είναι τόσο απαραίτητοι για τη γέννηση της
δηµοκρατίας. Άλλωστε, µια δηµοκρατική εκπαίδευση δεν υφίσταται χωρίς να είναι
εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.
•

Χαρακτηρίζονται από αποτελεσµατικότητα, χαρά, περιπέτεια, ρίσκο,

δηµιουργία, πάθος για τη ζωή (Freire, ό.π., 135, 199, 201-202, 255).
Τα παραπάνω συνεπάγονται την:
•

Συµµετοχή των λιγότερο προνοµιούχων κοινωνικών οµάδων σε διαδικασίες

συνειδητού στοχασµού, αυτοκριτικής και οµαδικής δράσης.
•

Κριτική κατάκτηση της ανάγνωσης, της γραφής, των µαθηµατικών και των

τεχνολογικών αρχών από µέρους του λαού και όχι µιας κοινωνικής ελίτ.
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•

Λαϊκή πρόσβαση στις µεθόδους παραγωγής και διάδοσης της µάθησης, όπως

είναι η διερεύνηση, ο διάλογος, η τεκµηρίωση σε επιχειρήµατα, η χρήση των πιο
εναλλακτικών µορφών έκφρασης, επικοινωνίας και τέχνης (Γρόλλιος, ό.π., 199-201).
Το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα του Βραζιλιάνου παιδαγωγού είναι εθελοντικό
ξεκινώντας µε 10 πιλοτικά σχολεία το 1991, φτάνοντας τα 100 µέσα σε ένα χρόνο και
συνολικά τα 650 στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε θετικά
αποτελέσµατα που οδηγούν στην αύξηση των µαθητών και στη µείωση της σχολικής
αποτυχίας και διαρροής. Στόχος της µεταρρύθµισης αποτελεί η αναµόρφωση του
Αναλυτικού Προγράµµατος., η οποία θεµελιώνεται στο ∆ιεπιστηµονικό Σχέδιο
Εργασίας (Interdisciplinary Project) που µε τη σειρά του βασίζεται στα παραγωγικά
θέµατα (Γρόλλιος, ό.π., 203, 208). Οι φάσεις σχεδιασµού του περιλαµβάνουν:
1) Ουσιαστική

παρατήρηση

και

απροκατάληπτη

διερεύνηση

της

τοπικής

πραγµατικότητας από τους δασκάλους µε ποικίλους τρόπους (παρατηρήσεις,
συνεντεύξεις, ανεπίσηµες συζητήσεις µε µαθητές, γονείς, κατοίκους, επισκοπήσεις)
στοχεύοντας στην επιλογή των σηµαντικών -κοινωνικά, πολιτισµικά και πολιτικάκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν το συλλογικό λόγο της κοινότητας και
συναρθρώνουν τον βιωµένο κόσµο των µαθητών. Με κύριο άξονα τις ουσιώδεις
αυτές καταστάσεις, οι δάσκαλοι συνεργάζονται σε οµάδες αποσκοπώντας στη
δηµιουργία ενός διαφορετικού παραγωγικού θέµατος για κάθε εξάµηνο. Η προτίµηση
στο συγκεκριµένο θέµα γίνεται µε κριτήριο την ιδιαιτερότητα της σχολικής και
τοπικής κοινότητας και την επικαιρότητα.
2)

Συγκρότηση οµάδων από ειδικούς διαφόρων επιστηµονικών τοµέων τριών

πανεπιστηµίων για το άνοιγµα διαλόγου µε τα σχολεία. Συνεισφορά τους στη µελέτη
του παραγωγικού θέµατος όχι µε τη λογική της µείωσης των αυστηρών ορίων
ανάµεσα στις γνωστικές περιοχές αλλά µε κριτική στάση ως προς την παραγωγή της
γνώσης και τη συµβολή της στην αναπαραγωγή των σχέσεων εργασίας είτε στη
δηµιουργία νέας γνώσης και στον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Για κάθε θεµατικό
πεδίο διαµορφώνεται ένας κατάλογος παραγωγικών ερωτηµάτων που συµβάλλει στην
ανάδειξη αντίστοιχων προβληµάτων προς διερεύνηση.
3)

Αξιολόγηση του προγράµµατος µε οµαδικά ή ατοµικά σχέδια εργασίας από

τους δασκάλους για τους µαθητές τα οποία είναι κατάλληλα για την εφαρµογή της
γνώσης που έχει κατασκευαστεί. Τα projects, που είναι σχεδιασµένα στη βάση των

1123

τριών φάσεων του προγράµµατος που περιγράφουµε, συνεπάγονται περισσότερο
χρόνο από το συνηθισµένο και µια ποικιλία δηµιουργικών και ερευνητικών µεθόδων,
πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο (Γρόλλιος, ό.π., 202-208, 211).
Σχολικοί Πειραµατισµοί στις Η.Π.Α.: Η περίπτωση των Ουσιωδών Σχολείων
Οι ιδέες του Paulo Freire διαδίδονται παγκοσµίως και αποτελούν σηµείο αναφοράς
για πολλούς σχολικούς πειραµατισµούς εκτός Βραζιλίας, όπως για παράδειγµα στη
Σκωτία, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Kirkwood-Kirkwood, 1989, στο Γρόλλιος,
ό.π., 167). Στα πλαίσια της παρούσης ανακοίνωσης αντικείµενο διερεύνησης
αποτελεί η παιδαγωγική φιλοσοφία του Βραζιλιάνου διανοητή για το σχεδιασµό
Αναλυτικών Προγραµµάτων τα χρόνια της εξορίας, πάνω στην οποία θεµελιώνεται
ουσιαστικά και η µεταρρύθµιση του 1989 στο Σάο Πάουλο, συγκριτικά µε το σχολικό
πειραµατισµό που ίδρυσε ο Theodore Sizer (1932-2009). Ο ίδιος αναδεικνύεται ως
ένας από τους µεγαλύτερους προοδευτικούς µεταρρυθµιστές του 20ού αιώνα στο
χώρο της αµερικανικής εκπαίδευσης, µε διδακτική εµπειρία στα δευτεροβάθµια
σχολεία αλλά και λαµπρή ακαδηµαϊκή καριέρα ως κοσµήτορας στην Παιδαγωγική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Harvard και ως πρόεδρος του παιδαγωγικού τµήµατος του
Πανεπιστηµίου

Brown

στo

Providence

του

Ροντ

Άιλαντ

http://www.essentialschools.org/items/27212. Αυτό το πανεπιστήµιο αποτελεί την
µήτρα που γεννά τον Συνασπισµό για τα Ουσιώδη Σχολεία (εφεξής Συνασπισµό), ως
απάντηση σε δύο ειδών κριτικές που διατυπώνονται για τη δηµόσια εκπαίδευση στις
Η.Π.Α. Οι πρώτες επικεντρώνονται στην αδυναµία των σχολείων να προετοιµάσουν
ικανοποιητικά το µαθητικό δυναµικό για τις απαιτήσεις µιας τεχνολογικής οικονοµίας
που συνεχώς αλλάζουν, ενώ οι δεύτερες στην ανεπαρκή προετοιµασία των µαθητών πάντα µε ευθύνη των σχολείων- να στοχάζονται µε κριτικό και δηµιουργικό τρόπο,
212

Βλ. Stanley Aronowitz & Henry Giroux «Η ∆ιδασκαλία και ο Ρόλος του Αναµορφωτή

∆ιανοούµενου», υποσηµείωση στο Παναγιώτα Γούναρη & Γιώργος Γρόλλιος (Επιµ.),

Κριτική

Παιδαγωγική. Μια Συλλογή Κειµένων. (Μτφρ. Κώστας Θεριανός) (Αθήνα: Gutenberg, 2010), 160-161,
σχετικά µε την αναφορά στην ανάλυση του Sizer (1984) ως µία από τις ελάχιστες που λαµβάνει υπόψη
του το ρόλο των εκπαιδευτικών, βλ. William Pinar et.al., Understanding Curriculum. An Introduction
to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. (New York: Peter Lang, 1995),
672, σχετικά µε το Συνασπισµό για τα Ουσιώδη Σχολεία ως το πιο γνωστό, ίσως, παράδειγµα που δε
συνδέεται

µε

συντηρητικές

πολιτικές,

βλ.http://www.21stcenturyschools.com/Philosophical_Foundations.htm για την αναφορά στον Sizer ως
έναν από τους παιδαγωγούς που εργάζονται στην κατεύθυνση υποστήριξης της Κριτικής Θεωρίας.
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στην ανάπτυξη, δηλαδή, καίριων δεξιοτήτων εγγραµµατοσύνης όσον αφορά την
αιτιολόγηση και την αποτελεσµατικότητα των επιλογών στα επίπεδα της εργασίας,
της πολιτικής, των προσωπικών σχέσεων, της οικονοµίας (Aronowitz & Giroux,
1986, στο Γούναρη & Γρόλλιος, ό.π., 160-161).
Ο Συνασπισµός του Sizer, µε δώδεκα σχολεία αρχικά που σήµερα ξεπερνούν τα
εξακόσια, δηµιουργείται το 1984 έπειτα από µια πενταετή έρευνα που διεξάγει ο ίδιος
µε τους συνεργάτες του στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η οποία, ακολουθώντας τη
διάκριση των επιστηµών στα πανεπιστήµια, έχει χάσει την απλότητα και το βάθος της
συγγενούς πρωτοβάθµιας (Cushman, 2010). Στα ερευνητικά χνάρια των Goodman,
Coleman, Silberman τις δεκαετίες 1960 και 1970, ο Αµερικανός µελετητής καταλήγει
σε εξίσου αποθαρρυντικά, αν όχι χειρότερα, αποτελέσµατα όσον αφορά:
•

Την έµφαση στη γεγονοτολογική γνώση που εύκολα µπορεί να αξιολογηθεί

ποσοτικά.
Την επιφανειακή και κατακερµατισµένη µάθηση εξαιτίας των πολλών,

•

ασύνδετων γνωστικών αντικειµένων, τις λίγες ευκαιρίες για ουσιαστικό διάλογο
µεταξύ µαθητών- δασκάλων και συστηµατικής πρόκλησης της σκέψης των πρώτων.
•

Το άγχος για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, το ανταγωνιστικό κλίµα που

επικρατεί και διαµορφώνει αντίστοιχα τις συµπεριφορές µαθητών, εκπαιδευτικών,
γονέων.
Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να ενοχλείται από τα παραπάνω όσο τηρείται το σχολικό
εθιµοτυπικό, δηλαδή οι µαθητές βρίσκονται στο µάθηµά τους την ώρα που πρέπει, δε
δηµιουργούν προβλήµατα µε τη συµπεριφορά τους και επιβλέπονται µε ασφάλεια
(Sizer, 2004, [1984], 56, 80 -83).
Ο Sizer αναφέρει χαρακτηριστικά:
…Ανεξάρτητα από τα τυπικά τους προσόντα, εκπαιδευτικοί χωρίς κρίση σκοντάφτουν. Η
κρίση είναι η καρδιά της διδασκαλίας. Παρ’ όλα αυτά οι Αµερικανοί υποτιµούµε την τέχνη
της διδασκαλίας. Της συµπεριφερόµαστε µηχανιστικά. Περιµένουµε να µάθουµε πώς να
διδάξουµε κλάσµατα, σαν να χρειαζόµασταν µόνο µια στερεότυπη διαδικασία για να το
πετύχουµε, έναν τρόπο για να «µπούµε στην πρίζα». Μιλάµε για «παράδοση υπηρεσιών»
στους µαθητές µας µέσω των «διδακτικών στρατηγικών»: Τα µεταφορικά µας σχήµατα
αναδύονται από τον εργοστασιακό χώρο και εκδίδονται από στρατιωτικό εγχειρίδιο. Η

1125

εκπαίδευση, προφανώς, είναι κάτι που κάνει κάποιος σε κάποιον άλλο. Παραδόξως, ενώ
ξέρουµε ότι δεν µαθαίνουµε πολύ καλά µε αυτόν τον τρόπο, ούτε και επιθυµούµε πολύ να
έχουµε κάποιου άλλου τον ορισµό για «υπηρεσία» προς «παράδοση» σε εµάς, δεχόµαστε
αυτά τα µεταφορικά σχήµατα για το σύνολο των παιδιών µας. Υποτιµούµε, έτσι, το
µυστήριο, την πρόκληση και τη συνθετότητα της µάθησης και ως αποτέλεσµα λειτουργούµε
σχολεία που είναι υπερβολικά σπάταλα (σ.3) …Με δεδοµένες τις εξαιρετικές αλλαγές στην
αµερικανική κοινωνία και διανόηση κατά τις περασµένες δεκαετίες και την αξιοσηµείωτη
ποικιλότητα των αµερικανικών κοινοτήτων, οι οµοιότητες µεταξύ των σκοπών, των δοµών
και των διαδικασιών των αµερικανικών λυκείων είναι συναρπαστικές… µια σηµαντική
διαφορά υπήρξε: η κοινωνική τάξη των µαθητών… έτσι µπορούσα µε κάποια δικαιολόγηση
να πω στους διευθυντές των σχολείων: Πες µου για τα εισοδήµατα των οικογενειών των
µαθητών σου και θα σου περιγράψω το σχολείο σου (ο.π., σ.6).

Στο ίδιο πνεύµα µε τον Freire, o Sizer θεωρεί πως πρέπει να προσδοκάται από τους
εκπαιδευόµενους να µαθαίνουν περισσότερο, ενώ διδάσκονται λιγότερο. Σ’ αυτό το
σηµείο είναι κρίσιµη η προσωπική τους εµπλοκή µε τη µάθηση. Το υπερβολικό
«δόσιµο» από τους ενήλικες-δασκάλους θρέφει τη νοητική πειθάρχηση των µαθητών
η οποία είναι ένα φαινόµενο που εξαπλώνεται στην αµερικανική σχολική εκπαίδευση.
Βέβαια, είναι πάντα πιο εύκολο για έναν µαθητή να κάνει ό,τι του πουν, χωρίς να έχει
την αγωνία της λήψης µιας απόφασης ή της αναβολής της και στην περίπτωση µη
ικανοποιητικού αποτελέσµατος, η ευθύνη δεν ανήκει στον ίδιο. Το άτοµο υπό διαρκή
επίβλεψη, ωστόσο, ίσως να µη µάθει ποτέ την αυτοπειθαρχία που θα χρειαστεί στο
µέλλον.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο Αµερικανός παιδαγωγός στην ιδιότητα του
«πεινασµένου» µαθητή που θέλει να µάθει, δε φοβάται να θέσει ερωτήσεις και να
αναζητήσει το γιατί, να καταπιαστεί µε τα δύσκολα προβλήµατα, να ψάξει. Αυτός ο
τύπος µαθητή δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε τις υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις και
την επιβράβευση από την κοινωνία ή τουλάχιστον από την ακαδηµαϊκή κοινότητα
αλλά µε έναν δηµιουργικό σκεπτικισµό και µια κριτική διαίσθηση να διακρίνει το
ανακριβές, το επίπλαστο και το µάταιο. Πάνω απ’ όλα ο «πεινασµένος» µαθητής είναι
ενεργός, προσπαθεί να βρει νέα αλήθεια, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και εργάζεται
στην κατεύθυνση να διδάξει τον εαυτό του. Κατά τον Sizer, τα περισσότερα δηµόσια
σχολεία

δε

διαθέτουν

τα

χαρακτηριστικά

για

να

αναδείξουν

τέτοιους

εκπαιδευόµενους µιας και είναι χώροι φαινοµενικής ηρεµίας και τάξης αλλά κυρίως
διανοητικής ανίας. Συνεπώς, δεν κεντρίζουν τη σκέψη των µαθητών οι οποίοι
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φαίνεται να βελτιώνονται στην αποστήθιση, µε την ικανότητά τους, ωστόσο, για
κριτική σκέψη να φθίνει συνεχώς. Σύµφωνα µε τον Αµερικανό παιδαγωγό, η υψηλή
αυτοεκτίµηση, τα ισχυρά κίνητρα µάθησης, οι ξεκάθαροι µακροπρόθεσµοι
ακαδηµαϊκοί στόχοι και η επίγνωση των µαθητών για την ευθύνη της µάθησής τους
είναι τα συστατικά για να αξιοποιηθεί το δυναµικό τους (Sizer, ό.π., 34, 43-44, 53-54,
56, 58, 65, 67-68).
Σχολεία όπως τα Ουσιώδη αναγνωρίζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα ίσως ως το πιο
καίριο στοιχείο γύρω από το οποίο περιστρέφεται η δράση µαθητών και δασκάλων
στα σχολεία, κάθε συνάντηση ανάµεσα σε αυτούς και την τοπική κοινότητα, καθετί
που συνθέτει την κατανόηση και καθετί που την παρουσιάζει. Υπό αυτό το πρίσµα,
σχολικό πρόγραµµα αποτελούν, πέρα από το περιεχόµενο γνώσης και την επιλογή
των εγχειριδίων, οι καθηµερινές αποφάσεις που επηρεάζουν την οργάνωση και την
κουλτούρα του σχολείου, µέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα (Cushman, 1996).
Σχετικά µε το ουσιώδες περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος στον
Συνασπισµό, δίνεται προτεραιότητα στο γλωσσικό, αριθµητικό γραµµατισµό και την
αγωγή του πολίτη. Ο γλωσσικός γραµµατισµός συνεπάγεται καθαρή σκέψη και είναι
κάτι παραπάνω από απλή αποκωδικοποίηση λέξεων. Συνιστά την ικανότητα
κατανόησης των ιδεών και των επιχειρηµάτων που τίθενται στη σύγχρονη πολιτική
και κοινωνική ζωή, σε βαθµό που επιτρέπει στο άτοµο να κάνει χρήση τους. Ο
γλωσσικός γραµµατισµός, επίσης, περιλαµβάνει την ικανότητα του πολίτη να
παρουσιάζει τα επιχειρήµατα προφορικά και γραπτά, ώστε να µπορεί να συµµετέχει
πλήρως σε µια δηµοκρατία. Ο µαθηµατικός γραµµατισµός, από την πλευρά του,
συνίσταται στην ικανότητα κατανόησης των εννοιών, των σχέσεων και της λογικής
που εµπεριέχεται στη µαθηµατική σκέψη καθώς και χρήσης των αριθµών, δεξιότητες
απαραίτητες για τη διατύπωση κρίσεων από τα µέλη µιας σύγχρονης κοινωνίας. Η
αγωγή του πολίτη, τέλος, αποτελεί τη βάση µιας δηµοκρατίας µε όρους συναίνεσης
που σέβεται τις διαδικασίες της, τους κανόνες και τα καθήκοντα των ατόµων, έτσι
όπως καθορίζονται από το Σύνταγµα. Οι παραπάνω τρεις αξιώσεις του γραµµατισµού
παρέχουν το στοιχειώδες πλαίσιο για µια υπεύθυνη διακυβέρνηση και καθώς µια
δηµοκρατικά ευνοµούµενη πολιτεία δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς αυτές, είναι
λογικό να επιµένει στην πλήρη κατάκτησή τους από τους εκπαιδευόµενους, όσο πιο
νωρίς γίνεται, εξασφαλίζοντας τα µέσα γι’ αυτό. Ο Sizer θεωρεί αναπόσπαστο µέρος
του σχολικού προγράµµατος την ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως είναι
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η ανάγνωση, η γραφή, η οµιλία, η ακρόαση, η µέτρηση, η εκτίµηση, ο υπολογισµός,
η παρατήρηση, η ανάλυση, η εφαρµογή και η αιτιολόγηση. Αυτές οι δεξιότητες θα
πρέπει να διαπερνούν ξεκάθαρα όλες τις γνωστικές περιοχές και να επανεξετάζονται
συνεχώς µέσα από τη διαδικασία της καθοδήγησης (coaching), δηλαδή του συνεχούς
σχολιασµού και της ανατροφοδότησης των µαθητικών εργασιών. Κατά τον
Αµερικανό παιδαγωγό, κρίσιµο είναι και το θέµα της επιλογής µέσα από µια πληθώρα
γνώσεων που κατακλύζει τα σχολεία. Πέρα από τα θεµελιώδη επίπεδα γλωσσικού,
αριθµητικού γραµµατισµού και αγωγής του πολίτη πρέπει να ακολουθούνται στο
µέγιστο δυνατό οι προτιµήσεις των µαθητών και των οικογενειών τους, των
δασκάλων. Ακόµη, η προσφερόµενη γνώση πρέπει να συνδέεται µε τις εµπειρίες των
εκπαιδευοµένων, να καταλήγει σε έναν σηµαντικό προορισµό που είναι χρήσιµος και
ενδιαφέρων κατά την ώρα της µάθησης αλλά και στο ευρύτερο µέλλον, να είναι
παραγωγική και να οδηγεί σε νέα και περισσότερη. Εκτός από την ανάπτυξη
διανοητικών ικανοτήτων και την απόκτηση γνώσης, ο Sizer θεωρεί ως τρίτη
σηµαντική σφαίρα της µάθησης την κατανόηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στην
ικανότητα διάκρισης και κρίσης.213 Η κατανόηση επικαλύπτει τις άλλες δύο σφαίρες
µιας και αποτελεί προαπαιτούµενο γι’ αυτές και περισσότερο προκαλείται παρά
µαθαίνεται. ∆ιαµορφώνεται µέσα από τη διατύπωση ερωτήσεων προς τον εαυτό µας
και από τους δασκάλους. Η διατύπωση ερωτήσεων είναι πολύ πιο δύσκολη µορφή
παιδαγωγικής για τους εκπαιδευτικούς από ότι το σύστηµα καθοδήγησης και διάλεξης
διότι είναι λιγότερο προβλέψιµη. Οι αίθουσες που ευνοούν την άσκηση
καθοδηγητικής και µέσω ερωτηµάτων παιδαγωγικής πρέπει να είναι ολιγοµελείς,
αλλιώς µετατρέπουν τους µαθητές σε ακροατήριο. Απαιτείται δηλαδή ένας
σεµιναριακός κύκλος λιγότερων από είκοσι µαθητών που ευνοεί την αλληλεπίδραση
µε τον διδάσκοντα στο ρόλο του συµµετέχοντα, του ηγέτη αλλά σε καµιά περίπτωση
της πηγής των απαντήσεων. Κι ενώ η εκπαίδευση για διανοητικούς σκοπούς είναι
προφανής, η εκπαίδευση για τη διαµόρφωση χαρακτήρα είναι αναπόφευκτη αν και
συχνά παρατηρείται µια ασυνέπεια µεταξύ των επίσηµα δηλωµένων σκοπών του
Αναλυτικού Προγράµµατος όπως αυτών «της αυτοπραγµάτωσης, της πνευµατικής και
φυσικής ανάπτυξης των ηθικών αξιών» και τη σχολική πρακτική. Αξίες όπως η
γενναιοδωρία, η ανεκτικότητα, η αξιοπρέπεια, πρέπει να προέρχονται από τις
Σχετικά µε τη διάκριση της µάθησης σε α) ανάπτυξη διανοητικών ικανοτήτων β) απόκτηση γνώσης
και γ) κατανόηση, ο Sizer ακολουθεί το σχήµα του Mortimer Adler στο Paideia Proposal: An
Educational Manifesto (First ed.) (New York, NY: Collier Books-MacMillan Publishing Company,
1982)
213
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πεποιθήσεις του µαθητή και σε καµία περίπτωση να επιβάλλονται (Sizer, ό.π., 80-84,
86, 99-106, 110-113, 116-119, 123, 125).
Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η διαφορετική αντίληψη των Ουσιωδών
Σχολείων όσον αφορά την οργάνωση του Αναλυτικού Προγράµµατος στη βάση της
ενοποίησης (integration) που συχνά αποδίδεται µε όρους, όπως διεπιστηµονικότητα
(interdisciplinarity/transdisciplinarity), πολυεπιστηµονικότητα (multidisciplinarity),
συγχώνευση (fusion), δικτύωση (networked-webbed curricula). Ο σχεδιασµός του
σχολικού προγράµµατος γίνεται από οµάδες εκπαιδευτικών και συνεχείς συζητήσεις
µεταξύ τους για τον τρόπο µάθησης των παιδιών και βελτίωσης των εκπαιδευτικών
πρακτικών. Αυτό που προέχει είναι να κατανοήσουν οι διδάσκοντες, πέρα από τις
επιστήµες και τις αδιευθέτητες επικαλύψεις τους, τις δεξιότητες οµαδικής δουλειάς
που βοηθούν τα άτοµα να µάθουν να κάνουν διασυνδέσεις ανάµεσα στις
επιστηµονικές περιοχές.

Η αληθινή ενοποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος

ξεκινά όταν οι εκπαιδευτικοί συµφωνήσουν να το οργανώσουν γύρω από την
ολοκληρωµένη κατάκτηση ικανοτήτων σκέψης µέσα από την ουσιαστική εξερεύνηση
του περιεχοµένου. Ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις γνωστικές περιοχές δεν είναι
απαραίτητα µια χρονική περίοδος ή ένα θέµα αλλά η έµφαση σε σχετιζόµενες έννοιες
και τεχνικές µέσω των προβληµάτων που αναδύονται (Cushman, 1993, 1996). Η
αντικατάσταση των µαθηµάτων από ευρύτερες ενότητες εξυπηρετεί πολλούς λόγους.
Ο πρώτος σχετίζεται µε την αλλαγή της άποψης που έχουν οι µαθητές, κυρίως στα
λύκεια, για τη «θρυµµατισµένη» γνώση η οποία τους δηµιουργεί σύγχυση. Ο
δεύτερος λόγος εξυπηρετεί την εκµάθηση δεξιοτήτων η οποία παρεµποδίζεται από
την αυστηρή εξειδίκευση. Τρίτον, οι λίγες και λογικά ερµηνευόµενες γνωστικές
περιοχές που διδάσκονται σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα µειώνουν τα προβλήµατα
του Αναλυτικού Προγράµµατος και των εξωφρενικών ρυθµών της σχολικής µέρας
(Sizer, ό.π., 131-134).
Ο Συνασπισµός λειτουργεί µε βάση δέκα κοινές αρχές, δίνοντας, ωστόσο, περιθώρια
προσαρµογής στην ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής µονάδας και τοπικής κοινωνίας,
καθώς τα µεγαλόπνοα σχέδια σε ευρύτερο επίπεδο προτυποποιούν τη διδασκαλία,
κρίνονται αναποτελεσµατικά και δε βοηθούν το σύνολο των µαθητών (Sizer, ό.π.,
115). Οι αρχές συνοψίζονται στα ακόλουθα:
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Έµφαση σε έναν κεντρικό διανοητικό σκοπό των σχολείων και στην ανάπτυξη

1)

συνηθειών ώστε να µάθουν οι µαθητές να χρησιµοποιούν το µυαλό τους σωστά214. Τα
σχολεία πρέπει να επικεντρώνονται στο µαθητή, κατευθύνοντας την κοινωνική,
συναισθηµατική και ακαδηµαϊκή του πρόοδο.
«Το λίγο είναι το περισσότερο». O ακαδηµαϊκός σκοπός των σχολείων πρέπει

2)

να είναι απλός ώστε κάθε µαθητής να κατέχει έναν περιορισµένο αριθµό ουσιωδών
δεξιοτήτων και γνωστικών περιοχών. Οι αποφάσεις για το Αναλυτικό Πρόγραµµα
πρέπει να καθοδηγούνται από το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων, τις κατάλληλες
αναπτυξιακά πρακτικές και τον σκοπό της ολοκληρωµένης γνώσης και επίδοσής
τους. Μαθητές όλων των ηλικιών πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες να ανακαλύψουν
και να οικοδοµήσουν νόηµα µέσα από τις δικές τους εµπειρίες.
Οι σκοποί των σχολείων ισχύουν για όλους τους µαθητές, ενώ τα µέσα για την

3)

επίτευξή τους ποικίλλουν. Οι δάσκαλοι που γνωρίζουν καλά τους µαθητές τους
µπορούν να εξατοµικεύσουν τη διδασκαλία χωρίς να περιορίσουν τις προσδοκίες
τους για κανένα µαθητή. Οι καλές νοητικές συνήθειες είναι απαραίτητες για όλους.
Η διδασκαλία και η µάθηση πρέπει να προσωποποιούνται στο µέγιστο δυνατό

4)

βαθµό. Για να αξιοποιηθεί αυτή η προσωποποίηση, οι αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες
των µαθηµάτων, τη διαχείριση χρόνου µαθητών και δασκάλων, την επιλογή των
διδακτικών

υλικών

και

συγκεκριµένων

παιδαγωγικών

στρατηγικών

πρέπει

ανεπιφύλακτα να βρίσκονται στην ευχέρεια του διευθυντή και του διδακτικού
προσωπικού.
Ο µαθητής θεωρείται εργαζόµενος και ο δάσκαλος δεν παραδίδει διδακτικές

5)

υπηρεσίες. Αντίθετα, προγυµνάζει και καθοδηγεί τους µαθητές έτσι ώστε αυτοί να

214

Βλ. Deborah W. Meier, The Power of Their Ideas: Lessons for America from a Small School in

Harlem (Boston: Beacon, 1995) σχετικά µε τα πέντε ουσιώδη ερωτήµατα που ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη υγιών διανοητικών συνηθειών. Αυτά είναι:
1.

Πώς γνωρίζουµε αυτά που γνωρίζουµε; (ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ)

2.

Ποιανού ιδέες είναι αυτές, πώς και γιατί παρουσιάζονται έτσι; Ενέχουν
προκαταλήψεις; (ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ)

3.

Πώς συσχετίζεται το γεγονός µε άλλα στοιχεία; Ποιες είναι οι προεκτάσεις του;
(∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ)

4.

Τι θα συνέβαινε εάν…; (ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

5.

Και λοιπόν; Γιατί έχει σηµασία; Ποιος ενδιαφέρεται; (ΣΗΜΑΣΙΑ)

1130

κατανοήσουν πώς µαθαίνουν, να αυτοδιδαχθούν και να αλληλοδιδαχθούν ως µέλη
µιας µαθησιακής κοινότητας.
6)

Η διδασκαλία και η µάθηση πρέπει να τεκµηριώνονται και να αξιολογούνται

µε εργαλεία που βασίζονται στην επίδοση των µαθητών πάνω σε πραγµατικά
καθήκοντα. Πολλαπλές µορφές τεκµηρίων, από τη συνεχιζόµενη παρατήρηση του
µαθητή µέχρι την ολοκλήρωση συγκεκριµένων σχεδίων εργασίας, πρέπει να
χρησιµοποιούνται ώστε να κατανοούνται καλύτερα οι δυνάµεις και οι ανάγκες του
και να σχεδιάζεται περαιτέρω βοήθεια. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες
να παρουσιάζουν την πραγµατογνωµοσύνη τους µπροστά στην οικογένεια και την
κοινότητα. Το δίπλωµα απονέµεται όταν κερδίζεται, σε µια επιτυχηµένη επίδειξη της
εφαρµοσµένης γνώσης, την «Έκθεση» (Exhibition). Έτσι, το πρόγραµµα του
σχολείου διαµορφώνεται όχι µε αυστηρή ηλικιακή διαβάθµιση, ούτε µε «κερδισµένες
µονάδες» ανάλογα µε το χρόνο µέσα στην τάξη.
7)

Οι οικογένειες πρέπει να αποτελούν ζωτικά µέλη της σχολικής κοινότητας. Η

στενή συνεργασία µεταξύ σπιτιού και σχολείου αποφέρει σεβασµό και κατανόηση.
Αντίστοιχα, ο τόνος του σχολείου θα πρέπει συνειδητά και ξεκάθαρα να τονίζει αξίες
ήρεµης προσδοκίας, εµπιστοσύνης, αξιοπρέπειας.
8)

Ο διευθυντής και οι δάσκαλοι πρέπει να αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους

πρώτα ως φορείς γενικής παιδείας και κατά δεύτερον εξειδίκευσης. Το διδακτικό
προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει πολλαπλές υποχρεώσεις και µια αίσθηση
δέσµευσης σε όλο το σχολείο.
9)

Οι τελικοί διοικητικοί και οικονοµικοί στόχοι πρέπει να περιλαµβάνουν

σηµαντικό χρόνο για συλλογικό σχεδιασµό από τους δασκάλους, ανταγωνιστικούς
µισθούς για το προσωπικό και ένα τελικό κόστος ανά µαθητή που να µην ξεπερνά το
αντίστοιχο στα παραδοσιακά σχολεία περισσότερο από 10%.

Για αυτήν την

επίτευξη, τα διοικητικά πλάνα ίσως πρέπει να δείξουν τη σταδιακή µείωση ή
εξάλειψη κάποιων υπηρεσιών που τώρα παρέχονται σε µαθητές πολλών συµβατικών
σχολείων.
10)

Τα σχολεία πρέπει να επιδεικνύουν αντιρατσιστικές πολιτικές, δηµοκρατικές

πρακτικές που εµπεριέχουν όλους όσους άµεσα επηρεάζονται. Οφείλουν να τιµούν
την ποικιλότητα και να χτίζουν πάνω στη δύναµη των κοινοτήτων τους,
αµφισβητώντας σκόπιµα και φανερά όλες τις µορφές ανισότητας (Sizer, 1996,157159).
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Την ίδια στιγµή οι άνθρωποι του Συνασπισµού συνειδητοποιούν πως αν πρόκειται οι
µαθητές να µάθουν να σκέφτονται, η προηγούµενη σχολική τους εκπαίδευση θα
πρέπει να χτίσει µια βάση γι’ αυτό (Cushman, 2010). Στα µέσα του 1990, οι δέκα
αρχές του Συνασπισµού βρίσκουν µεγάλη απήχηση σε πολλά δηµοτικά σχολεία.
Άλλωστε, «(…) το να κοιτάς µόνο τα λύκεια είναι διαστρεβλωτικό. Οι µαθητές
έρχονται από κάπου -σπίτι, δηµοτικά και γυµνάσια- και πάνε κάπου -στην εργασία,
στο κολέγιο, σε µια ανεξάρτητη ζωή» (Sizer, 2004, [1984], 5).
Σήµερα, περίπου

το 20% των σχολείων που συνεργάζονται µε τo δίκτυο των

Ουσιωδών Σχολείων είναι πρωτοβάθµια µε το νούµερο να αυξάνει. Παρά το γεγονός
ότι στη βασική εκπαίδευση αναγνωρίζονται πολλά θετικά στοιχεία, όπως είναι η
επαφή των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές και τις οικογένειές τους και η ενασχόληση
µε λίγα αλλά ουσιαστικά projects στα οποία ασκούνται καίριες δεξιότητες
(ανάγνωση,

γραφή,

επίλυση

προβληµάτων,

καλλιτεχνική

δηµιουργία),

οι

εµπλεκόµενοι στα δηµοτικά σχολεία αρχίζουν να ανησυχούν εξίσου για τα ζητήµατα
των γυµνασίων και λυκείων. Καθώς η συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για την
εκπαίδευση εντείνεται, γίνεται ολοένα και πιο σαφές πως τα µικρότερα παιδιά δεν
παύουν να υποφέρουν το ίδιο µε τα µεγαλύτερα: α) από τις χαµηλές προσδοκίες της
κοινωνίας όσον αφορά την ορθότητα της σκέψης τους και β) από ένα Αναλυτικό
Πρόγραµµα που υποστηρίζει συγκεκριµένους τρόπους γνώσης σε βάρος άλλων. Από
τις µικρές ήδη τάξεις, αρχίζει η κατηγοριοποίηση των παιδιών σε αυτά που φαίνεται
να διαγράφουν ένα λαµπρό µέλλον και σε αυτά που προορίζονται για εργασίες
χαµηλού κύρους. Ένα σύνολο εθνικών, πολιτειακών και περιφερειακών αποφάσεων
απαξιώνει το δικαίωµα της σχολικής κοινότητας να αποφασίζει για το τι και πώς θα
διδάξει τα µέλη της. Οι µαθητές καλούνται να δώσουν προτυποποιηµένες εξετάσεις
σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό και οι µεθοδολογίες που ακολουθούνται στην τάξη
αναγκάζουν το δάσκαλο να µεταφέρει τη γνώση στα υποταγµένα µαθητικά µυαλά. Εν
τω µεταξύ, οικονοµικές και κοινωνικές πιέσεις δυσκολεύουν τις οικογένειες να
βοηθήσουν

τα

παιδιά

τους

να µάθουν. ∆ιαπιστώνεται

έλλειψη

επαρκώς

επιµορφούµενων δασκάλων στις µεγάλες αστικές περιφέρειες και λίγα συστήµατα
είναι πρόθυµα να εξαγοράσουν το χρόνο που απαιτείται, προκειµένου οι
εκπαιδευτικοί να στοχαστούν πάνω στις πρακτικές τους. Συν τοις άλλοις, όλο και
περισσότεροι µαθητές µε ειδικές ανάγκες, προβλήµατα φτώχειας και ζητήµατα
διγλωσσίας, εντάσσονται στις γενικές τάξεις. Με συνείδηση όλων αυτών των
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δυσκολιών, οι δάσκαλοι στα Ουσιώδη Σχολεία καλούνται να πραγµατοποιήσουν το
ρητό του Συνασπισµού ότι όλα τα παιδιά µπορούν να µάθουν (Cushman, ό.π.).
Το ζητούµενο στα Ουσιώδη δηµοτικά σχολεία είναι: α) η ενεργή συµµετοχή των
παιδιών στη µάθησή τους και β) η προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος στις
µαθησιακές ανάγκες τους. Το πρόγραµµα επικεντρώνεται χαρακτηριστικά γύρω από
τη γλώσσα -όχι µόνο την ανάγνωση, τη γραφή, την οµιλία, την ακρόαση αλλά και τη
γλώσσα των αριθµών, τις χωρικές σχέσεις, το στοχασµό για τα προβλήµατα, την
έκφραση µέσα από τις Τέχνες. Η έµφαση σε αυτές τις µορφές γλώσσας προσφέρει
συνοχή και ενότητα σε όλες τις βαθµίδες σχετικά µε το τι θα µπορούσαν οι µαθητές
να κάνουν. Για µεγαλύτερη ακόµη συνοχή, πολλά σχολεία καταπιάνονται µε οµαδικά
projects στη βάση θεµάτων και ερωτηµάτων που συνενώνουν πολλές διαφορετικές
γνωστικές περιοχές. Τα projects, πέρα από την καλλιέργεια σηµαντικών δεξιοτήτων,
θέτουν τις βάσεις για τη µεταγνώση που θα συνεχιστεί και στις επόµενες τάξεις.
Επίσης, προσφέρουν ένα πλαίσιο για την εφαρµογή των γνωστικών ικανοτήτων και
την

ανάπτυξη

πρωτοβουλιών,

συνηθειών

έρευνας,

συνεργατικότητας.

Ένα

παράδειγµα ενοποίησης Αναλυτικού Προγράµµατος προσφέρει το πρωτοβάθµιο
Σχολείο της Γης στη Νέα Υόρκη µε σκοπό να κατευθύνει το ενδιαφέρον και την
περιέργεια των παιδιών σε κάθε ηλικία και να τα θέσει σε πιο σύνθετη βάση, µε
δεδοµένο ότι οι ερωτήσεις τους διαφοροποιούνται και η ικανότητά τους για
κατανόηση αλλάζει. Το

πρόγραµµα αρθρώνεται γύρω από θέµατα κοινωνικών

σπουδών διάρκειας δύο ετών που σχετίζονται άµεσα µε το περιβάλλον των παιδιών
και την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων. Μέσα από τη βαθιά διερεύνηση ενός θέµατος
σε όλο το φάσµα του προγράµµατος, οι µαθητές εξασκούνται σε δεξιότητες. Αντί για
µια συγκεχυµένη και κατακερµατισµένη σειρά µαθηµάτων στην οποία η κάθε
βαθµίδα είναι αποσυνδεµένη από τις άλλες, το πρόγραµµα του συγκεκριµένου
σχολείου υποβάλλει την εργασία των µαθητών σε µια σταθερή εξέλιξη όπως
ακολούθως:
Προνήπια - Νήπια: Ο κόσµος του παιδιού που περιλαµβάνει τις θεµατικές ενότητες:
«Εγώ στη σχολική αίθουσα», «εγώ στο σχολείο», «εγώ στη γειτονιά».
Α’-Β’ τάξη: Το παιδί στην πόλη. Τα παιδιά µπορούν να διερευνήσουν παιδικές χαρές,
γέφυρες, εργοστάσια, ζωολογικούς κήπους, αγορές, κατοικίες.
Γ’-∆’ τάξη: Ιστορική διερεύνηση του νησιού Manhattan, του γηγενή λαού Lenape και
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της αποικίας του Νέου Άµστερνταµ.
Ε’-ΣΤ’ τάξη: Ελευθερία και ∆ικαιοσύνη στην Αµερική. Τα παιδιά διερευνούν την
αποικιακή περίοδο, τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων, την εποχή της Ανασυγκρότησης
και των δικαιωµάτων του Πολίτη ή τη µετανάστευση από άλλα έθνη (Cushman, ό.π.).
Τι έχουµε διδαχτεί έπειτα από τρεις δεκαετίες ζωής των Ουσιωδών Σχολείων; Η
ερώτηση δεν µπορεί να απαντηθεί εύκολα καθώς αυτά τα σχολεία δεν ξεκινούν µε
την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου µε αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά, αλλά
επεξεργάζονται το δικό τους τοπικό µοντέλο µε την προοπτική ενός καλύτερου
σχολείου µέσα σε ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτών ιδεών του Συνασπισµού. Αξίζει,
ωστόσο, να αναφερθούµε σε κάποιες παρατηρήσεις-ευρήµατα όπως καταγράφονται
από τον ιδρυτή του.
1.

Το άλµα από την παραδοσιακή σχολική πρακτική σε µια µεταρρύθµιση

που βασίζεται στην κοινή λογική είναι ηρωικό για τους περισσότερους Αµερικανούς.
2.

Η έµφαση που αποδίδουν τα Ουσιώδη Σχολεία σε συγκεκριµένα στοιχεία

και οι Εκθέσεις τους είναι ιδιαίτερης σηµασίας.
3.

Αν οι µαθητές πρόκειται να καταλάβουν σε βάθος, «το λίγο είναι το

περισσότερο».
4.

Οι

µαθητές

πρέπει

να κάνουν τη

δουλειά.

Μαθαίνουµε

όταν

εµπλεκόµαστε, όσο πιο έντονα, τόσο καλύτερα.
5.

Τα µέρη όπου αναπτύσσονται ανθρώπινες σχέσεις είναι καίριας σηµασίας.

6.

Οι ενήλικες πρέπει να εµπνέουν εµπιστοσύνη και να παρουσιάζουν

ενδιαφέρον.
7.

Πρέπει να γίνεται εξάσκηση σε µια στοργική αυστηρότητα και σε µια

αυστηρή φροντίδα.
8.

Ο έλεγχος, η αυτονοµία και η επιλογή είναι ουσιώδη µεταρρυθµιστικά

συστατικά.
9.

Το να επιχειρείς πολύ λίγα είναι συνταγή αποτυχίας.

10.

Η καλλιέργεια των καλών σχολικών συνηθειών πρέπει να ξεκινά όσο πιο

νωρίς γίνεται.
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11.

Πρέπει να αναθεωρηθεί ουσιαστικά η σχέση ανάµεσα στην κορυφή και τη

βάση της εκπαιδευτικής ιεραρχίας.
12.

Οι οµάδες των σχολείων λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά από ότι τα

άτοµα των σχολείων.
13.

Πρέπει να σεβόµαστε τον αργό ρυθµό των µεταρρυθµίσεων.

(Seizer, 1996, 80-106)
Paulo Freire και Theodore Sizer: Μια συγ(κριτική) αποτίµηση
Η σύνθετη φύση και η καθολικότητα της σκέψης του Freire (Gadotti, 1993) δεν
µπορεί παρά να άσκησαν επίδραση στη σχολική µεταρρύθµιση του Sizer, γεγονός που
είναι εµφανές στις πιο βασικές διαστάσεις του εγχειρήµατος. Μια ολοκληρωµένη
συγ(κριτική) αποτίµηση, ωστόσο, αυτών των δύο πρωτοποριακών δασκάλων του
20ού αιώνα οφείλει να ξεκινήσει από τις διαφοροποιήσεις τους, στη συγκεκριµένη
περίπτωση όσον αφορά τον πολιτικό και εκπαιδευτικό σκοπό του προγράµµατος που
εφάρµοσαν. Σχετικά µε τον πρώτο, ο Freire αποβλέπει στον ριζικό κοινωνικοπολιτικό
µετασχηµατισµό, δηλαδή στη βαθιά αλλαγή κοινωνικών σχέσεων και δοµών,
(Γρόλλιος, ό.π., 271-272) ενώ ο Sizer σε µια «συναινετική δηµοκρατική
διακυβέρνηση, µε σεβασµό για τις διαδικασίες της και αποδοχή των περιορισµών και
των υποχρεώσεων του πολίτη» (Sizer, 2004, [1984], 86) σηµείο όπου φαίνεται η
επιρροή

του

φιλελεύθερου

µεταρρυθµιστή215.

παιδαγωγού

John

Dewey

στον

Αµερικανό

Σύµφωνα µε τον πραγµατιστή φιλόσοφο τα όρια των

µεταρρυθµίσεων τίθενται για να µην υπερβαίνονται και οι τελευταίες συντελούν στην
κοινωνική ηρεµία και οικονοµική ανάπτυξη απ’ όπου απουσιάζουν οι διαµάχες και οι
αµφισβητήσεις (Γρόλλιος, ό.π., 271).
Με σηµείο αναφοράς τους προαναφερθέντες πολιτικούς σκοπούς,

εκπαιδευτικός

σκοπός του προγράµµατος για τον Freire αποτελεί η διαµόρφωση κριτικής
συνείδησης (Γρόλλιος, ό.π.) µέσω της «προβληµατοποίησης», δηλαδή της
τοποθέτησης προβληµάτων. Αυτή φέρνει τα άτοµα σε επαφή µε την κοινωνική
πραγµατικότητα και ένα πλήθος ζητηµάτων της, όπως είναι η κατάσταση των
Για την επιρροή που άσκησε ο John Dewey στις ιδέες του Freire πριν την εξορία του αλλά και στο
σχολικό πειραµατισµό του Sizer κατά την µεταπολεµική εποχή στις Η.Π.Α, βλ. Γιώργος Γρόλλιος, Ο
Paulo Freire και το Αναλυτικό Πρόγραµµα (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005), 79, 238-239 και 276
αντίστοιχα

215
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αστέγων, των αναλφάβητων, των θυµάτων κάθε είδους εκµετάλλευσης, που δεν
επιδέχονται απλές λύσεις, µε απώτερο στόχο την ενδυνάµωση των πολιτών και τον
κοινωνικό µετασχηµατισµό. H «προβληµατοποίηση» είναι άρρηκτα δεµένη µε τη
διαµάχη, η οποία κατά τον ριζοσπάστη παιδαγωγό, γεννά τη συνείδηση και είναι
παιδαγωγικά αξιοποιήσιµη στα πλαίσια του διαλόγου (Γρόλλιος κ.ά., 2002, xxvi ,
Gadotti, 1994, 80-81, 94-95, 132 στο: Γρόλλιος κ.ά., ό.π., xxvi-xxvii). Η διατύπωση
προβληµάτων, τέλος, διευκολύνει τον εντοπισµό αντιφάσεων σε ιδεολογικό επίπεδο
και στην καθηµερινή πρακτική, αποτελεί µια διαδικασία κριτικής και στοχασµού και
έρχεται σε αντίθεση µε τη λογική της επίλυσης προβληµάτων η οποία, κατά τον
Βραζιλιάνο οραµατιστή, συνοψίζει τη σύνθετη εµπειρία του ατόµου σε εµπόδια που
µπορούν απλά να ξεπεραστούν (Γρόλλιος κ.ά., ό.π., xxvi). Σε αυτήν τη λογική
επίλυσης προβληµάτων προσανατολίζεται το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Sizer µε
σαφείς επιρροές και πάλι από τον Dewey. Σύµφωνα µε το πολιτικό πλαίσιο του
προγράµµατος του Αµερικανού µεταρρυθµιστή, ως εκπαιδευτικός σκοπός τίθεται η
προσαρµογή στις ισχύουσες κοινωνικές δοµές και η συνεισφορά των πολιτών σε
ήπιες αλλαγές της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής τάξης πραγµάτων
(Γρόλλιος, ό.π., 271).
Όσον αφορά τα κοινά σηµεία των Freire και Seizer, ορµώµενοι από την πεποίθησή
τους ότι:
•

η πραγµατικότητα αποτελεί αντικείµενο γνώσης,

•

η σκέψη είναι πρακτικά εφαρµόσιµη,

•

η γνώση είναι αέναη, χρήσιµη, παραγωγική, παρουσιάζεται πολυτροπικά και

πολυαισθητηριακά από τους µαθητές και έξω από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας,
•

η µάθηση είναι πλαισιωµένη, σύνθετη και µυστηριώδης,

οι δύο παιδαγωγοί εναντιώνονται µε έµπρακτο τρόπο, µέσω των µεταρρυθµιστικών
εγχειρηµάτων τους, στο γραφειοκρατικό µοντέλο εκπαίδευσης των χωρών τους που
το θεωρούν άδικο κοινωνικά και ανώφελο παιδαγωγικά. Αδιαπραγµάτευτο όραµά
τους και συνεχής αγώνας τους αποτελεί ένα δηµόσιο σχολείο ποιότητας για όλους
τους µαθητές µε κοινή πρότασή τους την οργανωτική αναθεώρηση του Αναλυτικού
Προγράµµατος. Από την τεχνοκρατική λογική των ξεχωριστών µαθηµάτων που
αναπαριστούν τις διάφορες επιστήµες και οδηγούν σε µια προσωρινή γνώση χωρίς
σηµασία για τους µαθητές, οι δύο µεταρρυθµιστές αντιπροτείνουν µια -
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διεπιστηµονική- ενοποίηση του σχολικού προγράµµατος216. Η τελευταία προσεγγίζει
τη µάθηση µε ολιστικό τρόπο φέρνοντάς την σε επαφή µε τις ανάγκες και τα
προβλήµατα των εκπαιδευοµένων καθώς και µε το πολιτισµικό περιβάλλον όπου
αυτοί ενεργούν (Henson, 2001,142 στο: Τσάφος, 2014, 149). ∆ιαµορφώνονται έτσι
πολυδιάστατες θεµατικές στις οποίες η γνώση αποκτά προσωπικό νόηµα για τον κάθε
µαθητή (Ματσαγγούρας, 2004, 59 στο: Τσάφος, ό.π.) δεδοµένης της πολυπλοκότητας
των συνθηκών στο επίπεδο της σχολικής µονάδας και τάξης οι οποίες αποτελούν
αντικείµενο διερεύνησης τόσο της ακαδηµαϊκής όσο και της εκπαιδευτικής
κοινότητας (Τσάφος, ό.π., 148).
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να κάνουµε µνεία στη συνεισφορά του James Beane σχετικά
µε τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος.
Όσον αφορά την προσέγγιση των διακριτών µαθηµάτων, οδηγεί εσφαλµένα στην
εντύπωση ότι η επιλεκτική αναπαράσταση των επιστηµονικών κλάδων έτσι όπως
αντικατοπτρίζεται στα γνωστικά αντικείµενα είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης και όχι
το µέσο. Με άλλα λόγια, ότι οι εκπαιδευόµενοι οφείλουν να «συλλέγουν» γεγονότα
και έννοιες αντί να µάθουν πώς αυτά τα αποσυνδεµένα στοιχεία από κάθε γνωστική
περιοχή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ευρύτερους σκοπούς που συνδέονται µε
την πραγµατική ζωή. Στη συνέχεια, έρευνες έχουν καταδείξει, µε σπουδαιότερη την
Οχτάχρονη Μελέτη στις αρχές του 20ού αιώνα, πως οι µαθητές αποδίδουν εξίσου
καλά, αν όχι καλύτερα, στα παραδοσιακά σχήµατα του σχολείου όταν το Αναλυτικό
Πρόγραµµα είναι ενοποιηµένο. Επιπροσθέτως, τα µεµονωµένα µαθήµατα και τα
επιστηµονικά πεδία που αναπαριστούν, εκπροσωπούν µέλη µιας ακαδηµαϊκής οµάδας
µε συγκεκριµένους σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι η προώθηση της ιδέας πως η
«καλή ζωή» και η γνώση που έχει αξία συνίστανται σε µια διανοητική δραστηριότητα
µέσα σε στενά προσδιορισµένες επιστηµονικές περιοχές, αποκλείοντας την
κουλτούρα όσων βρίσκονται έξω από το προστατευµένο περιβάλλον της
πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η συγκεκριµένη περιοριστική αντίληψη αποτελεί
Στο σηµείο αυτό οι όροι interdisciplinarity και transdisciplinarity χρησιµοποιούνται σχεδόν
ταυτόσηµα, παρά τις εννοιολογικές τους διαφορές, για να εκφράσουν την ενιαία σχολική γνώση «που
διευκολύνει το µαθητή να καθιερώσει σχέσεις στον κόσµο και στον εαυτό του, µια ολιστική προσέγγιση
µετασχηµατισµού της δικής του κατάστασης που συναντάει κάποιες στιγµές στη ζωή του» Βλ. σχετικά
Moacir Gadotti, Complexity and Universal Dimension of Paulo Freire’s Thinking. USM/WACC
International Conference, Communication and Development in a Postmodern Era: Re-Evaluating the
Freirean Legacy (Penang, Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 6-9 December 1993), 9. Για τη
διάκριση των όρων διαθεµατικότητα και διεπιστηµονικότητα, βλ. επίσης Βασίλης Τσάφος, Αναλυτικό
Πρόγραµµα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισµοί. Αναζητώντας νέες σταθερές
σε έναν αβέβαιο κόσµο (Αθήνα: Μεταίχµιο: 2014), 148-149
216
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κατάλοιπο του µοντέλου σχεδιασµού για το Αναλυτικό Πρόγραµµα «από την κορυφή
προς τα κάτω» που ιστορικά αποδεικνύεται δυσλειτουργικό για τη ζωή των
ανθρώπων στα σχολεία. Τέλος, η προσέγγιση των ασύνδετων µαθηµάτων,
κληροδότηµα

του

δυτικού

κλασσικού

ανθρωπισµού

που

αποδέχεται

µια

«τεµαχισµένη» θέαση του κόσµου, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
µαθητές. Κι αυτό διότι µοιάζει σαν να ρωτούν στην καθηµερινή τους ζωή όταν
έρχονται αντιµέτωποι µε ένα πρόβληµα ή µια µπερδεµένη κατάσταση ποιο µέρος
τους αφορά τα µαθηµατικά και ποιο την φυσική ή τις τέχνες για να το επιλύσουν.
Στον αντίποδα της προσέγγισης των ξεχωριστών µαθηµάτων, ο Beane τοποθετεί την
ενοποίηση του σχολικού προγράµµατος που έχει τις ρίζες της σε µια άποψη για τη
µάθηση ως συνεχή ενσωµάτωση της νέας γνώσης ώστε να βαθύνει και να διευρυνθεί
η κατανόηση των ατόµων για τον εαυτό τους και τον κόσµο. Στη σχολική πρακτική, η
ενοποίηση υπερβαίνει τα γνωστικά αντικείµενα και µεταφράζεται στην οργάνωση
θεµάτων που θα οδηγήσουν στις µαθησιακές εµπειρίες, θεµάτων που πηγάζουν από
πραγµατικά προβλήµατα, προσωπικής και κοινωνικής φύσης, όπως είναι η διαµάχη, η
ζωή στο µέλλον, κουλτούρες και ταυτότητες, εργασία, χρήµατα και καριέρες, το
περιβάλλον. Τα θέµατα παρέχουν το πλαίσιο και το κίνητρο, δίνουν ζωή και νόηµα
στη γνώση, η οποία έτσι είναι πιο πιθανό να γίνει αντικείµενο µάθησης. Ο
προσδιορισµός αυτών των θεµάτων γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και σε πιο
εξελιγµένες περιπτώσεις σε συνεργασία µε τους µαθητές, απορρίπτοντας τα
προτυποποιηµένα «πακέτα» µε τις λεπτοµερείς οδηγίες που καταπατούν την
αυτενέργεια και την κριτική δεινότητα των εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασµός ενός
ενοποιηµένου προγράµµατος σπουδών καταλήγει στη δηµιουργία σχεδίων εργασίας ή
δραστηριοτήτων που κατευθύνουν το θέµα και τα σχετιζόµενα µε αυτό ζητήµατα,
χωρίς να γίνονται προσπάθειες να προσδιοριστεί η συνεισφορά της κάθε
επιστηµονικής περιοχής στο θέµα. Οι επιστήµες έχουν σηµασία µόνο όσο θεωρούνται
πηγές από όπου αντλείται γνώση στο πλαίσιο του θέµατος και των δραστηριοτήτων.
Σχετικά µε το ρόλο των εκπαιδευτικών στο ενοποιηµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα,
αυτοί εργάζονται πάνω στα θέµατα ως κάτοχοι γενικής παιδείας κατά πρώτο λόγο και
δευτερευόντως ως ειδικοί σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Beane, 1995, 618-620),
θέση που αποτελεί κοινό τόπο και στο έργο των Freire και Seizer.
Επανερχόµενοι στις παιδαγωγικές αντιλήψεις των δύο µεταρρυθµιστών, αυτοί
αποδέχονται το γλωσσικό, αριθµητικό γραµµατισµό και την πολιτική αγωγή ως
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στοιχειώδεις αξιώσεις στο σχολικό πρόγραµµα τις οποίες πρέπει να εγείρει κάθε
εκπαιδευόµενος για µια πιο δίκαιη κοινωνία. Αντιστέκονται, επίσης, σε δυϊσµούς
όπως: θεωρία - πράξη, στοχασµός - δράση, άτοµο - κοινωνία, θεωρώντας ότι όλα
βρίσκονται σε µια διαλεκτική σχέση και σε µια συνεχή αλληλεξάρτηση. Στην ίδια
λογική, υπερασπίζονται την καλλιέργεια διανοητικών ικανοτήτων για όλους τους
µαθητές, ως βάση για το δηµοκρατικό χαρακτήρα του δηµόσιου σχολείου, χωρίς,
ωστόσο, να διαχωρίζουν τον τρόπο σκέψης από την κοινωνική, πολιτική, ηθική και
συναισθηµατική

του

διάσταση.

Η

κατανόηση

του

τρόπου

σκέψης

των

εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τους δύο µελετητές, καθιστά τους διδάσκοντες
συµµέτοχους παρατηρητές των συνθηκών ζωής των πρώτων, της γλώσσας τους και
του εξωσχολικού πλαισίου µάθησής τους. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν καλά και αγαπούν
τους µαθητές τους χωρίς, ωστόσο, συνεχές «κανάκεµα» αλλά µε απαιτήσεις από
αυτούς.
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γνωστικό

πεδίο

των

Αναλυτικών

‘Γλώσσες

δυνατότητας’217

στο

ελληνικό

σχολείο:

η

περίπτωση

της

φιλαναγνωσίας

Σταγιά Πεφκούλα
∆ασκάλα - διδάκτορας ΠΤ.∆.Ε. - ΑΠΘ

Περίληψη
Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών, η φιλαναγνωσία αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες καινοτόµες δράσεις στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, έχοντας ως
κύριους στόχους την ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα δηµιουργικής σχέσης των
µαθητών µε το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και τη
συµβολική ενδυνάµωση της υποκειµενικότητάς τους έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες
και παραγωγοί πολιτισµού. Οι στόχοι αυτοί καθιστούν τη φιλαναγνωσία προνοµιακό
πεδίο κριτικής παιδαγωγικής δράσης στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο, αναδεικνύοντάς
την, κατά το αίτηµα των Aronowitz και Giroux (2010), σε ιδανικό τόπο προετοιµασίας
για την ανάπτυξη µιας δηµοκρατικής δηµόσιας ζωής, µια «δηµόσια σφαίρα αφιερωµένη
σε µορφές ατοµικής και κοινωνικής ενδυνάµωσης».

Λέξεις κλειδιά: Κριτική Παιδαγωγική, Γλώσσα δυνατότητας, Φιλαναγνωσία,
εξουσία, γνώση

Εισαγωγή
Ένα από τα ερωτήµατα που τέθηκαν στον Dave Hill στην εναρκτήρια οµιλία αυτού
του συνεδρίου είναι πως είναι δύσκολο να βρεθεί χρόνος στο σηµερινό σχολείο για
κριτική παιδαγωγική δράση, καθώς τα αναλυτικά προγράµµατα είναι πολύ πιεστικά
και η ύλη που πρέπει να καλυφθεί πολύ µεγάλη. Η απάντηση ήταν πως η κριτική
παιδαγωγική παρέχει τα εργαλεία για αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας, όσο µικρής κι αν
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είναι, που µπορεί να παρουσιασθεί εντός των επίσηµων εκπαιδευτικών συµβάσεων. Ο
Giroux (1997: 107) έχει προτρέψει τους παιδαγωγούς να καταπιάνονται ξανά και
ξανά µε εκείνες τις περιοχές

του αναλυτικού προγράµµατος που θεωρούν ότι

εµπεριέχουν δηµοκρατικές δυνατότητες. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει
µία τέτοια πτυχή του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα, όπου είναι δυνατόν να βρει πρόσφορο έδαφος και να αναπτυχθεί µια
«γλώσσα δυνατότητας».
Ιστορικές καταβολές
Οι θεωρητικές και πρακτικές ορίζουσες για µια γλώσσα δυνατότητας στο σύγχρονο
σχολείο τέθηκαν ήδη από το κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης, κυρίως µέσω της
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Dewey. Στο πλαίσιο αυτό η γλώσσα δυνατότητας
ορίζεται ως µια παρέµβαση εκπαιδευτική που προσεγγίζει τη σχέση ανάµεσα στην
εξουσία και τη γνώση µε ένα θετικό και, ταυτόχρονα, κριτικό τρόπο (Γρόλλιος,
2013).

Η φιλοσοφική – επιστηµολογική αυτή θεώρηση αναδιαµορφώθηκε και

αποτέλεσε τις βάσεις της κριτικής παιδαγωγικής µέσω του θεωρητικού έργου, αλλά
και της ριζοσπαστικής εκπαιδευτικής πρακτικής του Αντόνιο Γκράµσι και του
Πάουλο Φρέιρε. Τόσο ο Γκράµσι όσο και ο Φρέιρε, του οποίου το όνοµα «κατέστη
συνώνυµο µε την ίδια την έννοια και την πρακτική της κριτικής παιδαγωγικής»
(Giroux, 1993: 77) ώστε να θεωρείται «ο αρχικός φιλόσοφός της» (McLaren, 1999),
ανέδειξαν την κρισιµότητα της σχέσης µεταξύ των κυρίαρχων κοινωνικο-πολιτικών
σχέσεων και των σχέσεων εξουσίας µέσα και έξω από το σχολείο. Ταυτόχρονα
ανέπτυξαν µια φιλοσοφία και µια πρακτική σκοπεύοντας όχι µόνο να ενδυναµώσουν
το άτοµο, αλλά και να µετασχηµατίσουν την κοινωνία, κατανοώντας την εκπαίδευση
ως ριζοσπαστικό σχέδιο δράσης για την οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική
αλλαγή.
Η καθοδηγητική εκπαιδευτική αρχή και των τριών διανοητών ήταν η διαλεκτική
ανάµεσα στην εκπαίδευση ως µετάδοση πολιτισµικών αξιών και γνώσης, από τη µια
µεριά, και στη νέα γνώση που παράγεται από τις δηµιουργικές δραστηριότητες των
ίδιων των ανθρώπων, από την άλλη (Γρόλλιος, 2013).
Οι Aronowitz και Giroux αξιοποίησαν αυτή την παράδοση θεµελιώνοντας τις
βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής πάνω στην κεντρική ιδέα ότι τα σχολεία
είναι δηµόσιες σφαίρες (Aronowitz and Giroux, 1985) αφιερωµένες σε µορφές
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ατοµικής και κοινωνικής ενδυνάµωσης, όπου

πραγµατώνεται η ατοµική και

κοινωνική χειραφέτηση218 εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων. Πρόκειται για ένα
παιδαγωγικό ρεύµα που προσβλέπει στην ανάληψη συλλογικής δράσης µέσα και έξω
από το σχολείο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας προς δηµοκρατικότερα και
δικαιότερα συστήµατα (Carr & Kemmis, 1997 ; Bertrand, 1999).
Εννοιολογική αποσαφήνιση
Η «γλώσσα δυνατότητας» είναι ένα σύνολο από εργαλεία (θεωρητικά, µεθοδολογικά,
διδακτικά, µαθησιακά) που έχουν στη διάθεσή τους ή που κατασκευάζουν οι
εκπαιδευτικοί, αλλά και ο ίδιος ο χώρος και ο χρόνος που αφιερώνουν εντός του
επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος στην καθηµερινή τους πρακτική στα σχολεία,
προκειµένου να εντοπίσουν και να αλλάξουν τις καταπιεστικές κοινωνικοοικονοµικές
και πολιτικές δοµές. Είναι µια κοσµοθεωρία, µια εκπαιδευτική φιλοσοφία, µια
προσέγγιση και µια καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική που επιτακτικά και επίµονα
θέτει τους όρους και διαµορφώνει τις συνθήκες

για τη µεταστροφή

των

καταπιεστικών δοµών και των άνισων σχέσεων εξουσίας, τη δηµοκρατικοποίησή τους
και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κατά τον Giroux (1988) η γλώσσα δυνατότητας ξεκινά από τη στιγµή που µπορούµε
να οραµατιστούµε µια εναλλακτική πραγµατικότητα για την εκπαίδευση και
επιχειρούµε να την πραγµατοποιήσουµε µε τον κριτικό (ανα)στοχασµό µέσα στην
ίδια την εκπαιδευτική πράξη. Λειτουργώντας σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί
δεν ενδιαφέρονται απλά να µειώσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες στο σχολείο αλλά
να αλλάξουν τις συνθήκες που τις δηµιουργούν και τις συντηρούν και οι οποίες
βρίσκονται έξω από το σχολείο. Η γλώσσα δυνατότητας είναι µια πρακτική που
βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση µε τις κυρίαρχες παραδόσεις του σχολείου και τις
αντιδηµοκρατικές τάσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών αλλά και µε αυτούς που
ευνοούνται από τη διατήρηση της ανισότητας και της ιεραρχικής εξουσίας τόσο στις
δοµές της εκπαίδευσης όσο και έξω απ’ αυτήν. Ο αγώνας ενάντια στο ρατσισµό, την
αδικία, τη συγκεντρωτική εξουσία, τη φτώχεια και άλλες µορφές ανισότητας,
επεκτείνεται και έξω από το σχολείο στην κοινωνία.
218

Είναι ένας αγώνας που

Ο Φρέιρε (1974: 54) περιγράφει τη διαδικασία της χειραφέτησης ως εξής: «Στο πρώτο στάδιο, οι

καταπιεζόµενοι ξεσκεπάζουν τον κόσµο της καταπίεσης και µε τη δράση τους αναλαµβάνουν να τον
αλλάξουν».
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εµπνέεται και καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής, οι
οποίες µπορούν να συνοψιστούν στα εξής τέσσερα σηµεία:
1) µια διευρυµένη έννοια του πολιτικού, 2) µια προσπάθεια να συνδεθούν οι γλώσσες
της κριτικής µε εκείνες της δυνατότητας, 3) έναν λόγο ο οποίος

βλέπει τους

δασκάλους ως δηµόσιους διανοούµενους και 4) µια επαναδιατύπωση της σχέσης
ανάµεσα στη θεωρία και την πρακτική (Aronowitz & Giroux, 2010: 191).
Οι βασικές αυτές αρχές συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας δηµιουργικής, κριτικής και
στοχαστικής σχέσης µε τον κόσµο των ιδεών, επενδύουν σε πρακτικές ατοµικής και
κοινωνικής ενδυνάµωσης και διαµορφώνουν τις αναγκαίες συνθήκες

για

εναλλακτικές κοινωνικές πρακτικές και για συµµετοχή στον αγώνα για την ανάπτυξη
µιας δηµοκρατικής δηµόσιας ζωής. Συνεπώς η γλώσσα δυνατότητας δεν είναι µόνο
µια γλώσσα κριτικής αλλά και µια γλώσσα ελπίδας (McLaren, 2010).
Τρόποι, µέσα, περιεχόµενα και διαδικασίες
Η γλώσσα δυνατότητας δεν είναι από τα πριν ορισµένη και οριοθετηµένη, αλλά µια
διαρκής δηµοκρατική εµπειρία που χτίζεται µέσα από συνεχείς προσπάθειες,
αντιθέσεις και συγκρούσεις, προκειµένου να οδηγηθεί στην επίτευξη του στόχου της
δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ασκούµενοι σε µια τέτοια γλώσσα όλοι οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική
διαδικασία µαθαίνουν να είναι κριτικοί αναγνώστες της πραγµατικότητας. Κάθε φορά
που αντιµετωπίζουν µια άποψη ή µια γνώση ενθαρρύνονται να θέτουν ερωτήµατα
όπως: Ποιος το είπε αυτό; Γιατί το είπε; Γιατί θα πρέπει να τον πιστέψουµε; Ποιος θα
κερδίσει αν το πιστέψουµε αυτό και ενεργήσουµε ανάλογα; Με αυτό τον τρόπο
βαθµιαία αποβάλλουν τον παθητικό ρόλο του καταναλωτή της γνώσης και αποκτούν
έναν πιο ενεργητικό ρόλο σε σχέση µε τη γνώση, ως δηµιουργοί νοήµατος.
Αναπτύσσοντας µια γλώσσα δυνατότητας, οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν χώρο και
βρίσκουν χρόνο στην καθηµερινή τους πρακτική και εντός του επίσηµου αναλυτικού
προγράµµατος για τη µελέτη ευρείας κλίµακας κοινωνικών προβληµάτων.

Στο

πλαίσιο αυτό έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές
παρεµβάσεις, που βασίζονται στη δική τους αντίληψη για το ποιες είναι οι
καταλληλότερες συνθήκες, τα καταλληλότερα µέσα και γνωστικά αντικείµενα για τις
ανάγκες των µαθητών τους. Όπως το έθεσε ο Φρέιρε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
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έχουν µια διαφορετική αντίληψη της παιδείας και µια διαφορετική πρακτική (Freire,
1986), να καθορίζουν τους στόχους τους και να µάθουν πώς να τους πετυχαίνουν
ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες όπου ζουν (Freire, 1985: 89). Όταν
συνδέσουµε το δηµοκρατικό δικαίωµα των εκπαιδευτικών να έχουν τον έλεγχο της
εργασίας τους µε την υποχρέωσή τους να επεκτείνουν και να βαθύνουν το
δηµοκρατικό τρόπο ζωής των ίδιων και των µαθητών τους, βλέπουµε τη δυνατότητα
οι δηµοκρατικές αξίες να γίνουν η συνεκτική βάση στην οποία πραγµατικά θα
στηρίζεται η σχολική ζωή και

αυτή ακριβώς είναι και η βαθύτερη ουσία της

«γλώσσας δυνατότητας».
Οποιοδήποτε ίδρυµα θεωρείται άξιο να ονοµάζεται ‘σχολείο’ πρέπει να εκπαιδεύει
τους µαθητές να γίνουν ενεργοί φορείς του κοινωνικού µετασχηµατισµού και της
κριτικής ιδιότητας του πολίτη. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή στην ιστορία, οι
σχολικές πρακτικές πρέπει να εξετάσουν τις αντικειµενικές συνθήκες των
εργασιακών σχέσεων στον παγκόσµιο καπιταλισµό. Αυτό είναι ένα επείγον καθήκον,
γιατί η σηµαντική πρόκληση µπροστά µας είναι να εκπαιδεύσουµε ένα σύνολο
πολιτών, ικανών να υπερνικήσουν τη συστηµατική εκµετάλλευση τόσο πολλών
πληθυσµών του κόσµου. Τα σχολεία πρέπει να εφοδιάζουν τους µαθητές µε µια
γλώσσα κριτικής και µε µια γλώσσα ελπίδας (McLaren, 2010: 560).
Η διαδικασία αυτή που προσιδιάζει στην έννοια της «πυκνής δηµοκρατίας» (Apple,
2001: 23) προϋποθέτει βαθιά αφοσίωση στα δηµοκρατικά ιδεώδη, µια αφοσίωση που
µετουσιώνεται τελικά σε δηµοκρατικούς τρόπους ζωής και δουλειάς. Αυτός ο τρόπος
δουλειάς ξεκινά και οργανώνεται γύρω από το ερώτηµα: «Πώς µπορούν τα σχολεία
να

εκφράσουν

και

αποτελεσµατικότητά

να

διαδώσουν

του

βασίζεται

την
στο

ιδέα
βαθµό

της
της

δηµοκρατίας;»
δέσµευσης

και
και

η
της

αποφασιστικότητας των δασκάλων να καταστήσουν τις τάξεις τους κέντρα
δηµοκρατικών πρακτικών και να καταλύσουν τα σύνορα ανάµεσα στην κοινωνία και
το σχολείο. Πολύ δε µάλλον που τα σύνορα αυτά είναι τεχνητά και κατασκευασµένα,
αφού στην πραγµατικότητα τα σχολεία και οι σχολικές τάξεις επηρεάζονται βαθιά
από τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές δυνάµεις, οι οποίες καθορίζουν π.χ. αν τα
σχολεία χρηµατοδοτούνται επαρκώς ή όχι ή αν οι µαθητές και οι οικογένειές τους
βιώνουν τη φτώχεια, την ανεργία, το ρατσισµό ή τον κοινωνικό αποκλεισµό,
πράγµατα που έχουν µεγάλο αντίκτυπο στην καθηµερινή σχολική ζωή. Και είναι
αυτός ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να αναπτύξουν
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µια γλώσσα δυνατότητας στο σχολείο. Μέσα από συγκεκριµένες µορφές σχολικής και
κοινωνικής δράσης να δηµιουργήσουν µέσα και έξω απ’ το σχολείο µια στάση
κριτικής θεώρησης της τρέχουσας κοινωνικής πραγµατικότητας και να εµπνεύσουν
στους µαθητές και στην ευρύτερη κοινωνία που αυτοί ανήκουν το όραµα µιας
καλύτερης κοινωνίας έτσι ώστε να συντελεστεί ο κοινωνικός µετασχηµατισµός. Η
προσπάθειά τους επικεντρώνεται στο να ενθαρρύνονται τα παιδιά να σκέφτονται
βαθιά τον κόσµο και να αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιµετωπίζουν κριτικά την
κοινωνία καθώς και τον ρόλο τους µέσα σ’ αυτήν. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
επιτυγχάνεται µέσα από την προβληµατοποίηση όλων των γνωστικών αντικειµένων,
ώστε να γίνεται αντιληπτή η υπάρχουσα γνώση ως ιστορικό προϊόν επενδυµένο µε τις
αξίες αυτών που την ανέπτυξαν. Αυτός είναι και ο λόγος που η ιστορική προοπτική
αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα και κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης κάθε γλώσσας
δυνατότητας.
Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται µόνο στο να αντιληφθούν οι εµπλεκόµενοι στη
µαθησιακή διαδικασία τη θέση τους µέσα στην κοινωνία και τους λόγους για τους
οποίους βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση, αλλά και να δράσουν, να πάρουν αποφάσεις για
τη ζωή τους, επανακτώντας τον έλεγχό της. Όπως το θέτει ο Giroux (1981), η κριτική
συνειδητοποίηση, δυνατή µόνο µέσα σε διαδικασίες διαλεκτικής, λειτουργεί έτσι
ώστε να βοηθάει τα άτοµα να αναλύουν τον κόσµο µέσα στον οποίο ζουν, να
συνειδητοποιούν ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που στέκονται εµπόδια στην
προσπάθεια αλλαγής του κόσµου και, τέλος, να αγωνίζονται συλλογικά για την
αντιµετώπιση αυτών των παραγόντων και τη µεταστροφή τους. Για όλους αυτούς
τους λόγους κάθε γλώσσα δυνατότητας είναι ταυτόχρονα και µια γλώσσα ελπίδας.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκουν χώρο και χρόνο στην καθηµερινή τους εργασία στο
σχολείο για µια γλώσσα δυνατότητας είναι βαθιά αφοσιωµένοι στο δηµοκρατικό
ιδεώδες και σε µια δηµοκρατία την οποία βιώνουν όχι ως θεωρητικό στοχασµό, αλλά
ως κοινωνική κριτική που µπορεί να οδηγήσει σε µετασχηµατισµό των κοινωνικών,
θεσµικών και πολιτικών δοµών µόνο µέσα από τη δηµοκρατική πράξη. Όπως έχει
επισηµάνει ο Freire (1986), για να καταστεί ένα σχολείο δηµοκρατικό µαθησιακό
κέντρο είναι ανάγκη να υπερνικηθεί η διχοτοµία µεταξύ πρακτικής και θεωρίας. Η
προσπάθεια αυτή καθοδηγείται από δύο πολύ βασικές αρχές που έχει επανειληµµένα
θέσει η κριτική παιδαγωγική: α) η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη διαδικασία και β) η
εκπαίδευση είναι πολιτική πράξη. Η πεποίθηση αυτή πηγάζει από την ίδια τη
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λειτουργία της εκπαίδευσης να παρέχει στα άτοµα, τόσο µε το φανερό όσο και µε το
κρυφό αναλυτικό της πρόγραµµα, τα µέσα και τα εργαλεία για να καταστούν δρώντα
(ή παθητικά) υποκείµενα, παίρνοντας τον έλεγχο ( ή όχι) των αποφάσεων που
καθορίζουν τη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η θεωρία συνδέεται
αναπόσπαστα µε πολιτικές, πολιτισµικές και εκπαιδευτικές πρακτικές στην
καθηµερινή δουλειά του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί που εµπλέκονται σε µια γλώσσα δυνατότητας, λαµβάνουν σοβαρά
υπόψη τις δύο αυτές αρχές γι’ αυτό προβαίνουν διαρκώς σε µια κριτική ανάλυση του
ίδιου τους του ρόλου και των πρακτικών τους µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναστοχάζονται συχνά πάνω στην ιδεολογία τους, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους,
τη γενικότερη φιλοσοφία που έχουν για το τι σηµαίνει να είναι κανείς πολίτης µιας
δηµοκρατικής κοινωνίας. Αναλύουν τη σχέση τους µε την ευρύτερη κοινωνία και
αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως κοινωνικό παράγοντα αφοσιωµένο στην
κοινωνική δικαιοσύνη. Εξετάζουν συχνά τις πρακτικές τους ώστε να µη γίνονται οι
ίδιοι όργανα των καταπιεστών, των σχέσεων εξουσίας και των συµφερόντων τους.
∆εν περιορίζονται στο να εντοπίζουν τις δυνάµεις αναπαραγωγής των σχέσεων
εξουσίας, αλλά προωθούν πρακτικές που ενδυναµώνουν τις δυνατότητες ανατροπής
τους. Με τον τρόπο αυτό ενδυναµώνουν ταυτόχρονα και τον εαυτό τους
επανακτώντας τον έλεγχο των συνθηκών της δουλειάς τους.
Και ωστόσο είναι συχνό το ερώτηµα για το πώς προωθείται µια γλώσσα δυνατότητας
και τι δυνατότητες επιτυχίας µπορεί να έχει σε µια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από
προνόµια και διακρίσεις και όπου κάποιες οµάδες ανθρώπων ασκούν εξουσία σε
κάποιες άλλες οι οποίες –κυρίως µέσω του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος–
ασκούνται στην υποταγή (Schwartz, 1986). Ποιο µπορεί να είναι το περιεχόµενό της
και ποιοι οι τρόποι, τα µέσα και οι διαδικασίες για την εγκαθίδρυση και προώθησή
της στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική;
Προκειµένου να είναι πρακτικά αξιοποιήσιµη ως έννοια µια γλώσσα δυνατότητας
είναι ανάγκη να θεµελιώνεται: α) στους τρόπους και τις µορφές κατανάλωσης και
παραγωγής της γνώσης219, β) στην κουλτούρα και το πολιτισµικό κεφάλαιο των ίδιων
των µαθητών και αυτό που φέρνουν µαζί τους στο σχολείο και γ) σε µια αίσθηση της
219

«Η γνώση είναι πάντοτε µια ιδεολογική κατασκευή η οποία συνδέεται µε συγκεκριµένα συµφέροντα

και κοινωνικές σχέσεις» (McLaren, 2010: 312).
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ιστορίας (Giroux, Aronowitz, Apple, 1988).
Το περιεχόµενό της βασίζεται στην ίδια την κουλτούρα που φέρνουν µαζί τους στο
σχολείο οι µαθητές, παίρνοντας στα σοβαρά τη γλώσσα, τις προσωπικές ιστορίες και
εµπειρίες τους. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι τοµείς της γνώσης που προσεγγίζει
µια γλώσσα δυνατότητας δεν είναι αποκλειστικά οι κατηγορίες υψηλής κουλτούρας,
τις οποίες τα παιδιά θα πρέπει να απορροφήσουν και να συσσωρεύσουν, αλλά
γνωστικά αντικείµενα και πεδία προβληµατισµού που σχετίζονται µε την καθηµερινή
τους ζωή, προέρχονται από την ίδια τους την κουλτούρα και αποτελούν πηγές σκέψης
και πληροφόρησης, που µπορούν να συσχετισθούν µε τα καθηµερινά προβλήµατα της
ζωής τους. Γνωστικά αντικείµενα µιας κριτικής παιδαγωγικής δράσης µπορεί να είναι
τα δηµοφιλή κείµενα της µαζικής κουλτούρας, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκποµπές, ταινίες, αλλά και περιοδικά και βιβλία για παιδιά και νέους (Giroux, 1994).
Και ωστόσο θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε ότι η κυρίαρχη γνώση δεν έχει θέση σε
µια τέτοια παιδαγωγική διαδικασία. Καµιά µορφή γνώσης δεν µπαίνει στο περιθώριο.
Αυτό που αλλάζει είναι η τοποθέτηση που έχει κανείς απέναντι σε οποιαδήποτε
µορφή γνώσης είτε πρόκειται π.χ. για την υψηλή είτε για τη µαζική κουλτούρα. Αυτό
που ενδιαφέρει είναι να τίθενται επί της γνώσης ερωτήµατα όπως: Πώς οργανώνεται;
Πώς παρουσιάζεται; Τι παραδοχές κάνει; Τι αποκρύπτει; Τι βρίσκεται πίσω από τις
γραµµές; Η ουδετεροποίηση της γνώσης και η παθητική στάση απέναντί της
αντικαθίσταται από την τοποθέτησή της εντός πλαισίου και την προβληµατοποίησή
της. Ο ίδιος ο Φρέιρε κάνει διάκριση ανάµεσα στις µεθόδους αγωγής που λύνουν
προβλήµατα ή θέτουν προβλήµατα και πιστεύει πως δεν υπάρχει τίποτε που να µην
µπορεί να παρουσιαστεί µε προβληµατίζοντα τρόπο. Με όρους του Shor (1985) θα
λέγαµε πως η προβληµατίζουσα προσέγγιση της κυρίαρχης γνώσης είναι ένας τρόπος
να εξετάζονται οι οικείες καταστάσεις µε «ανοίκειο» τρόπο.
Το έργο του δασκάλου είναι να παρουσιάζει το γνωστικό αντικείµενο σαν πρόβληµα,
του οποίου το περιεχόµενο διαµεσολαβεί και όχι να αγορεύει πάνω σ’ αυτό, να το
προσφέρει για αποδοχή ή να το παραδίνει σα να ήταν κάτι ήδη καµωµένο,
συγκροτηµένο, ολοκληρωµένο και τελειωµένο (Conolly, 1985).
∆εύτερον, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και η διαθεµατική προσέγγιση
βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας, αλλά δε γίνονται αντιληπτές απλώς
ως αποτελεσµατικές τεχνικές µάθησης, αλλά ως πραγµατικές ασκήσεις δηµοκρατίας.
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Σύµφωνα

µε

τον

Connolly

(1985),

«η

διαθεµατική

διερεύνηση

και

η

προβληµατίζουσα αγωγή δεν µπορούν να ξεχωριστούν, είναι απλώς διαφορετικές
όψεις της ίδιας διαδικασίας», ενώ ο Shor (1985) εµφατικά τονίζει πως «η πρακτική
της δηµοκρατίας στη σπουδή είναι η σπουδή της δηµοκρατίας στην πράξη». Aυτού
του τύπου η προσέγγιση απαιτεί την ενεργοποίηση µιας διαλεκτικής σχέσης µε το
προς γνώση αντικείµενο, η οποία ταυτίζεται «µε την υψηλότερη λειτουργία της
σκέψης –µια ευρετική δραστηριότητα της συνείδησης» (Freire, 1985: 85).

Η

συνείδηση γίνεται συλλογική µέσα από τη συνεργατική µάθηση και την προώθηση
και επίλυση καθηµερινών και πραγµατικών προβληµάτων όλων των εµπλεκόµενων
στην εκπαιδευτική διαδικασία µελών. Στη συνέχεια η πλαισιωµένη αυτή γνώση –
συνείδηση απλώνεται µε επάλληλους κύκλους στα προβλήµατα της κοινότητας και
στους αγώνες διαφόρων καταπιεσµένων οµάδων που επιζητούν την κοινωνική
δικαιοσύνη. Έτσι επιτυγχάνεται η αποστασιοποίηση από την καθηµερινότητα και ο
εντοπισµός των δυνάµεων που τη διαµορφώνουν, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται
πρακτικές που ενδυναµώνουν τις δυνατότητες ανατροπής τους.
Οι µαθητές παρακινούνται να εξετάζουν κριτικά τις καταστάσεις και πέρα από τα
στενά όρια της γειτονιάς τους και της άµεσης καθηµερινότητάς τους, ώστε να
αντιληφθούν την πραγµατικότητα στην πιο γενικευµένη της µορφή και να εντοπίσουν
τις δυνάµεις εκείνες, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, ιστορικές µέσα
στις οποίες ζουν και οι ίδιοι.
Το κριτικό µήνυµα εδώ είναι ότι µόλις οι µαθητές µάθουν να προσεγγίζουν µε µια
προβληµατίζουσα προοπτική τις καθηµερινές τους εµπειρίες, χρησιµοποιώντας το
ίδιο τους το πολιτισµικό κεφάλαιο, µπορούν στη συνέχεια να αποστασιοποιηθούν από
την προσωπική σφαίρα και να επιχειρήσουν ένα άλµα προς πιο αφαιρετικές
θεωρητικές νοηµατοδοτήσεις και πολιτισµικές κωδικοποιήσεις» (Giroux, 1984).
Τρίτον, το περιεχόµενο και η διαδικασία µιας γλώσσας δυνατότητας πρέπει να
γίνονται αντιληπτά ως ενιαία και αδιαίρετα στοιχεία. Όπως έχει επισηµάνει ο Giroux
«το να διαχωρίζουµε το περιεχόµενο από τη διαδικασία όχι µόνο αποτελεί µια αδέξια
παιδαγωγική υπεραπλούστευση, αλλά συµβάλλει και στην αναπαραγωγή της
κοινωνικής διαίρεσης της εργασίας, γεγονός που στέκεται εµπόδιο στη ριζοσπαστική
δράση» (Giroux, 1984).
Η κριτική επιστηµολογική πρακτική εξετάζει όχι µόνο το περιεχόµενο της γνώσης
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αλλά και τη µέθοδο παραγωγής της. Προσπαθεί να δει πώς οι ιδεολογικές κατασκευές
έχουν κωδικοποιηθεί µέσα στη γνώση, πως µέσα σε αυτή συµπυκνώνονται οι σχέσεις
κυριαρχίας και καταπίεσης που υπάρχουν στην κοινωνία. Πώς οι κατηγορίες που
κυριαρχούν στην καθηµερινή µας ζωή επιδρούν και αποκρυσταλλώνονται στην
παραγωγή της γνώσης220.
Σε µια γλώσσα δυνατότητας η κριτική παιδαγωγική δράση πραγµατώνεται σε τρεις
στιγµές:
1.

κυρίαρχα συστήµατα, λόγοι και αναπαραστάσεις αναγνωρίζονται και

αµφισβητείται η φυσικότητά τους,
2.

οι µαθητές και µαθήτριες εµπλέκονται στην ανάλυση πολιτικών συστηµάτων,

ιδεολογιών και ιστοριών, αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές τοποθετήσεις και τις
υπερασπίζονται απέναντι σε άλλες, και
3.

αναπτύσσονται και δοκιµάζονται πρακτικές µετασχηµατισµού του κοινωνικού

σύµπαντος
Τέταρτον, η έννοια – κλειδί και η κινητήριος δύναµη αυτής της µορφής δράσης είναι
ο διάλογος: «Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από τον κριτικό διάλογο» (Apple, 2001:
314). Ο διάλογος που αποτελεί και την πεµπτουσία της φρεϊριανής πρακτικής221,
γίνεται αντιληπτός ως η κατεξοχήν δηµοκρατική διαδικασία που αναπτύσσεται σε
όλα τα επίπεδα: µεταξύ θεωρίας και πρακτικής, σχολείου και κοινωνίας, των
εκπαιδευτικών µεταξύ τους, των εκπαιδευτικών µε τα υπόλοιπα µέλη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και µε την τοπική κοινότητα, τις εγγύτερες και
ευρύτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές δοµές και τα ευρύτερα κοινωνικά
κινήµατα. Ο διάλογος ωστόσο µέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά το µέσο που µπορεί να οδηγήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέλη στην κριτική
συνειδητοποίηση και δράση που χαρακτηρίζει τους πολίτες µιας αληθινής
δηµοκρατίας.
Η γλώσσα δυνατότητας και η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα
Είναι αλήθεια πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν να αντιµετωπίσουν ένα ασφυκτικό
αναλυτικό πρόγραµµα, ενώ ελάχιστα περιθώρια έχουν ως προς τον έλεγχο του
220

Bannerji, 1995, όπως παρατίθεται στο McLaren, 2006.
«Η αντιµέθοδος της παιδαγωγικής µας αναγκάζει να δούµε το διάλογο ως µια µορφή κοινωνικής
πράξης, ώστε η από κοινού συµµετοχή στις εµπειρίες να διαποτίζεται από στοχασµό και πολιτική δράση»
(Freire, 2006: 53).

221
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περιεχοµένου και των εγχειριδίων. Ωστόσο τα όχι και τόσο νέα πια ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ
και κυρίως η Ευέλικτη Ζώνη και τα Καινοτόµα Προγράµµατα αφήνουν πολλά
περιθώρια για δράση σύµφωνα µε τη φιλοσοφία και τις αρχές της κριτικής
παιδαγωγικής. Τα διαθεµατικά σχέδια δράσης που εκκινούν από τα ενδιαφέροντα των
µαθητών, η διαπραγµάτευση σηµαντικών ζητηµάτων που απασχολούν τους ίδιους
ή/και ευρύτερες οµάδες και η σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία είναι
πραγµατοποιήσιµες δυνατότητες. Οπωσδήποτε απαιτούν περισσότερη δουλειά από
τους εκπαιδευτικούς, δεδοµένων και των φτωχών µέσων και υλικοτεχνικών
υποδοµών στο ελληνικό σχολείο, αλλά είναι σηµαντικό να αναλαµβάνονται και να
µην ακολουθείται η συνήθης πρακτική της επιλογής τυποποιηµένων σχεδίων
εργασίας πάνω σε ανούσια θέµατα που σχετίζονται ελάχιστα έως και καθόλου µε τα
ενδιαφέροντα και τους προβληµατισµούς των µαθητών ή τα φλέγοντα κοινωνικά
ζητήµατα που άπτονται της βιωµένης τους πραγµατικότητας.
Είναι µια δυνατότητα υπαρκτή και εφικτή που επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς
να είναι συνεπείς στις αρχές τους και να λειτουργούν µέσα στο σύστηµα χωρίς να
κάνουν εκπτώσεις στα δηµοκρατικά και παιδαγωγικά τους οράµατα και ιδεώδη.
Ωστόσο υπό τις παρούσες συνθήκες της κρίσης, της κατακόρυφης αύξησης της
φτώχειας, της ανεργίας και της εξαθλίωσης είναι και µια δυνατότητα επιτακτική.
Κάποιοι θα µπορούσαν να πουν πως όλα αυτά δεν είναι παρά µια ουτοπία, αλλά
ακόµη κι αν τη δεχτούµε ως τέτοια, δεν παύει να είναι «µια γοητευτική πρόκληση
ενάντια στην ανισότητα και τις αυταρχικές µεθόδους» (Shor, 1987). Άλλωστε ως
ουτοπία την αντιλαµβάνεται και ο Giroux (1997: 223, 252), µια ουτοπία όµως του
επικείµενου, καθώς εµπεριέχει τη διαµόρφωση νέων πολιτισµικών εργαλείων που
βαθαίνουν και διευρύνουν τη δυνατότητα για µια αληθινά δηµοκρατική δηµόσια ζωή.
H περίπτωση της φιλαναγνωσίας
Τα νέα προγράµµατα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική
εκπαίδευση φιλοδοξούν να αποτελέσουν «ένα βήµα προς την κατεύθυνση της
αλλαγής της σχέσης µε το βιβλίο, της σχέσης τελικά µε την ίδια τη γνώση»222.
Επιπροσθέτως και πάντα σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών223, η
Βλ. Πρόγραµµα Σπουδών για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ό.π.,
σελ. 4.
223
Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, της αρχαίας
222

ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση, σσ. 25-26.
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φιλαναγνωσία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καινοτόµες δράσεις στο
σύγχρονο ελληνικό σχολείο, έχοντας ως κύριους στόχους την ανάπτυξη της κριτικής
και ταυτόχρονα δηµιουργικής σχέσης των µαθητών µε το σύγχρονο κοινωνικό και
πολιτισµικό

περιβάλλον,

καθώς

και

τη

συµβολική

ενδυνάµωση

της

υποκειµενικότητάς τους έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και παραγωγοί
πολιτισµού224. Οι στόχοι αυτοί, βρισκόµενοι σε πλήρη εναρµόνιση µε τις βασικές
αρχές της κριτικής παιδαγωγικής, καθιστούν τη φιλαναγνωσία προνοµιακό πεδίο
κριτικής παιδαγωγικής δράσης στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο, αναδεικνύοντάς την,
κατά το αίτηµα των Aronowitz και Giroux (2010), σε µια «δηµόσια σφαίρα
αφιερωµένη σε µορφές ατοµικής και κοινωνικής ενδυνάµωσης» και σε ένα ιδανικό
τόπο προετοιµασίας για την ανάπτυξη µιας δηµοκρατικής δηµόσιας ζωής.
Μια πρόταση κριτικής φιλαναγνωσίας
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουµε µια «γλώσσα δυνατότητας» που
αναπτύσσεται εντός του επίσηµου προγράµµατος για τη φιλαναγνωσία. Εκκινά από
την προβληµατοποίηση του ρόλου των βιβλίων στο σύγχρονο κόσµο και πολιτισµό
και θέτει στο επίκεντρο της διαπραγµάτευσης τις διαδικασίες παραγωγής και
κατανάλωσης της γνώσης καθώς και τις σχέσεις ανάµεσα στην εξουσία και τη
γνώση225. Ταυτοχρόνως παρέχει στους µαθητές και µαθήτριες τα εργαλεία τόσο για
να προσεγγίσουν τη γνώση ως πρόβληµα και ν’ αναπτύξουν µια δηµιουργική, κριτική
και στοχαστική σχέση µε τον κόσµο των ιδεών όσο και για να διαµορφώσουν τις
συνθήκες εκείνες που είναι αναγκαίες για εναλλακτικές κοινωνικές πρακτικές και ένα
πρακτικό όραµα για το µέλλον (Aronowitz και Giroux, 2010: 181, McLaren, 2010).
Άλλωστε η σχέση ανάµεσα στην κουλτούρα, την εξουσία και την πολιτική αποτέλεσε
ένα από τα κεντρικά θεωρητικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της κριτικής
παιδαγωγικής, ιδιαιτέρως του Giroux, ο οποίος τα συσχέτισε µε τη χρησιµοποίηση
του όρου δηµόσια παιδαγωγική (Γρόλλιος, 2009).
Το προτεινόµενο σχέδιο εργασίας -παράδειγµα µιας γλώσσας δυνατότηταςυλοποιήθηκε µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας

Βλ. Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (2011), Πρόγραµµα Σπουδών για
τη
∆ιδασκαλία
της
Λογοτεχνίας
στην
Υποχρεωτική
Εκπαίδευση,
στο
http://digitalschool.minedu.gov.gr, σελ. 4.
225
«Οι δάσκαλοι θα πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο που παίζει η σχολική εκπαίδευση στη σύνδεση της
γνώσης µε την εξουσία, έτσι ώστε να χρησιµοποιήσουν το ρόλο αυτό µε στόχο τη διαµόρφωση κριτικών
και ενεργών πολιτών.» (McLaren, 2010: 282)
224

1153

Μηχανιώνας κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 µε δύο τµήµατα της ∆΄ τάξης (∆2
και ∆3) και ένα τµήµα της Ε΄ (Ε2). Αφορµή για την πραγµατοποίησή του υπήρξε η
δράση της φιλαναγνωσίας που δροµολογήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου υπό
τον τίτλο «Καινοτόµες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των µαθητών». Τα
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατά του οδήγησαν σε µια πιο γενικευµένη εφαρµογή του
κατά τα επόµενα δύο σχολικά έτη εµπλέκοντας περισσότερα τµήµατα του σχολείου
ώστε να καλλιεργηθεί µια κουλτούρα φιλαναγνωσίας και κριτικής προσέγγισης της
γνώσης στο σχολείο.
Το κυρίως ζητούµενο της παρέµβασης ήταν να καταστήσουν οι µαθητές και οι
µαθήτριες, βασισµένοι στο δικό τους πολιτισµικό κεφάλαιο αλλά και σε µια αίσθηση
της ιστορίας (Apple, 2010: 22), την καθηµερινή τους εµπειρία και σχέση µε το βιβλίο
προβληµατική, ώστε να αρθρώσουν στη συνέχεια όχι µόνο µια γλώσσα κριτικής,
αλλά και µια γλώσσα ελπίδας.
Ειδικότερα τέθηκαν οι στόχοι:
1.

της συνειδητοποίησης και προβληµατοποίησης του ρόλου των βιβλίων στο

σύγχρονο κόσµο και πολιτισµό
2.

της συνειδητοποίησης και προβληµατοποίησης του ρόλου των βιβλίων στην

παιδική κουλτούρα και την καθηµερινή ζωή των παιδιών
3.

της ανάπτυξης εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης ως πρόβληµα και

της ανάπτυξης µιας δηµιουργικής, κριτικής και στοχαστικής σχέσης µε τον κόσµο
των ιδεών
4.

της συνειδητοποίησης του ρόλου των βιβλίων ως φορέων ιδεών,

5.

της κατανόησης των διαδικασιών παραγωγής και κατανάλωσης της γνώσης

6.

της κατανόησης των σχέσεων ανάµεσα στην εξουσία και τη γνώση

7.

της ανάπτυξης εργαλείων για τη διαµόρφωση των συνθηκών εκείνων που

είναι αναγκαίες για εναλλακτικές κοινωνικές πρακτικές και ένα πρακτικό όραµα για
το µέλλον
Κατ’ αναλογία µε τις τρεις στιγµές της κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης, η
παρέµβαση αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις:
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α) Ο ρόλος των βιβλίων στην αποθησαύριση και διάσωση της ανθρώπινης γνώσης
και σοφίας στο πέρασµα των αιώνων
β) Τα βιβλία ως φορείς ιδεών – σχέσεις εξουσίας µε τη γνώση
γ) Παραγωγή και κατανάλωση της γνώσης
Και τις τρεις στιγµές – φάσεις του σχεδίου διαπερνά ο διαρκής στόχος της
προσέγγισης των βιβλίων ως µέσων ψυχαγωγίας και αισθητικής απόλαυσης.
Πρώτη φάση: Τα βιβλία ως θησαυροί της ανθρώπινης σοφίας και γνώσης
Προκαταρκτικές ενέργειες:
Στην αρχή της χρονιάς και προκειµένου να γίνει γνωστή η έναρξη του προγράµµατος
της φιλαναγνωσίας σε όλα τα παιδιά του σχολείου, παρουσιάσθηκαν και
αναγνώσθηκαν πολλά βιβλία από τη σχολική µας βιβλιοθήκη σε διάφορα τµήµατα,
από την πρώτη µέχρι την πέµπτη τάξη. Κατά το στάδιο αυτό έγινε και η τελική
επιλογή των βιβλίων για την προώθηση των στόχων της κριτικής φιλαναγνωσίας. Η
επιλογή έγινε µε βάση δύο κριτήρια:
α) την αντιπροσωπευτικότητα των βιβλίων σε σχέση µε τους στόχους που τέθηκαν
και,
β) την ανταπόκριση των παιδιών σ’ αυτά
Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα τµήµατα ∆2, ∆3 και Ε2 για να τρέξουν το πρόγραµµα,
ενώ τα τµήµατα ∆1 και Ε1 θα λειτουργούσαν ως οµάδες ελέγχου. Η επιλογή των
τµηµάτων δεν έγινε µε κάποια συγκεκριµένα κριτήρια, αλλά µε βάση της ανάγκες της
σχολικής µονάδας για συµπλήρωση ωρών.
Εφαρµογή:
Ως κεντρικό ανάγνωσµα αυτής της φάσης επιλέγεται το βιβλίο της Winter, Jeanette
(2005), Η Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας (Εκδόσεις Παπαδόπουλος)226.
«Η εισβολή στο Ιράκ έφτασε µέχρι τη Βασόρα στις 6 Απριλίου του 2003. Με τη
βοήθεια φίλων και γειτόνων, η Αλία Μοχάµεντ Μπέικερ, υπεύθυνη βιβλιοθηκάριος
στην κεντρική βιβλιοθήκη της Βασόρας, κατάφερε να διασώσει το εβδοµήντα τοις
Ελεύθερο
και
στο
διαδίκτυο,
στη
http://www.picturebooks.gr/newadmin/books/pdfs/vivliothikarios_basoras.pdf
226
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διεύθυνση:

εκατό των βιβλίων της βιβλιοθήκης, προτού αυτή παραδοθεί στις φλόγες εννέα µέρες
αργότερα.
Τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν στον κόσµο από τη δηµοσιογράφο της εφηµερίδας New
York Times, Σέιλα Κ. Ντιούαν, η οποία έµαθε για την Αλία και τη βιβλιοθήκη κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής της στο εστιατόριο «Χαµντάν» του Ανίς Μοχάµεντ, το
καλύτερο εστιατόριο στη Βασόρα, που βρισκόταν δίπλα στη βιβλιοθήκη. Η
διερµηνέας της Σέιλα είπε ότι ο Ανίς είχε µια απίστευτη ιστορία να διηγηθεί, που
αφορούσε τον πόλεµο, κι έτσι η Σέιλα συνάντησε τον Ανίς. Η Αλία, που συµµετείχε
στη συζήτηση, µοιράστηκε µαζί τους αυτή την καταπληκτική ιστορία. Τώρα είναι
αποφασισµένη να δει και πάλι τη βιβλιοθήκη να λειτουργεί».
Από το σηµείωµα της συγγραφέως
Το πρώτο πράγµα που δηλώνουν τα παιδιά µετά την ανάγνωση αυτής της αληθινής
ιστορίας, είναι πως άλλαξε ξαφνικά ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτονται και νιώθουν
για τα βιβλία. ∆ιαπιστώνουν µε έκπληξη πως, ενώ τα βιβλία ήταν γι’ αυτά ένα
καθηµερινό ευτελές αντικείµενο χωρίς µεγάλη σηµασία που υπάρχει παντού γύρω
τους σαν κάτι το απολύτως αυτονόητο, υπάρχουν άνθρωποι στον κόσµο που θα
έδιναν και τη ζωή τους για να τα προστατέψουν από την καταστροφή. Κατανοούν
πως τα βιβλία, είναι πολύτιµα. Κατανοούν επίσης τους λόγους για τους οποίους είναι
πολύτιµα. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν αυτή τη διαπίστωση εξαρτώνται από
τις θέσεις, τις ερωτήσεις και τις διαθέσεις του κάθε τµήµατος ξεχωριστά.
Περιλαµβάνουν δραµατοποίηση, ζωγραφική αναπαράσταση και επαναφήγηση της
ιστορίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες (τα παιδιά συνήθως προτιµούν την
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, µιλώντας από τη θέση της ηρωίδας του βιβλίου). Μια πολύ
σηµαντική δραστηριότητα είναι να δώσουν τα παιδιά ένα τέλος στην ιστορία καθώς
αυτή τελειώνει µε την Αλία να οραµατίζεται την ηµέρα που ο πόλεµος θα τελειώσει
και θα χτιστεί µια καινούρια βιβλιοθήκη. Τα παιδιά σκέφτονται τρόπους για να
βοηθήσουν να γίνει το όνειρο της Αλία πραγµατικότητα και χαίρονται όταν τελικά
µαθαίνουν ότι το ίδιο ακριβώς έκαναν και πολλοί άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο,
όταν έµαθαν αυτή την ιστορία, κι έτσι σήµερα η Βασόρα έχει µια πολύ όµορφη και
σύγχρονη βιβλιοθήκη. Ακόµη πολλά παιδιά ήθελαν να επικοινωνήσουν µε τη
συγγραφέα του βιβλίου ή ακόµα και µε την ίδια την Αλία, την ηρωίδα αυτής της
πραγµατικής ιστορίας.
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Εκείνο όµως που συνέβη σε όλα τα τµήµατα που ήρθαν σε επαφή µε το βιβλίο ήταν
ότι τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυµία να γνωρίσουν από κοντά το χώρο της σχολικής
βιβλιοθήκης και να γίνουν οι προστάτες της. Το ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αυτής
της φάσης είναι πως, όταν τα παιδιά επισκέπτονται τη σχολική βιβλιοθήκη για να
δανειστούν βιβλία, έχουν εντελώς διαφορετική συµπεριφορά από εκείνα της οµάδας
ελέγχου. Μπαίνουν εκστασιασµένα στο χώρο, δείχνουν µεγάλο θαυµασµό και
σεβασµό για τα βιβλία και είναι πολύ τρυφερά µαζί τους κάτι που δε συµβαίνει µε τα
παιδιά της οµάδας ελέγχου.
∆εύτερη φάση: Τα βιβλία ως φορείς ιδεών – σχέσεις εξουσίας µε τη γνώση
Η φάση αυτή συµπίπτει χρονικά µε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και αποτελεί
µέρος της διαπραγµάτευσης των θεµάτων του φασισµού και των απολυταρχικών
καθεστώτων.

Ξεκινά µε βιωµατικό τρόπο ή κατά τον Piaget µε µια γνωστική

σύγκρουση (σε σχέση µε την προηγούµενη φάση). Τα παιδιά καλούνται να
παρατηρήσουν και να περιγράψουν την εικόνα µε το κάψιµο των βιβλίων στη
ναζιστική Γερµανία το Μάιο του 1933. Στην αρχή δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό
που καίγεται, αν και αντιλαµβάνονται γρήγορα τον τόπο και το χρόνο (από το γεγονός
ότι η φωτογραφία είναι ασπρόµαυρη και από τον χαρακτηριστικό ναζιστικό
χαιρετισµό). Μένουν έκπληκτα και είναι πολύ µπερδεµένα και θυµωµένα, όταν µε
προσεκτικότερη παρατήρηση αντιλαµβάνονται ότι πρόκειται για βιβλία. Ταυτόχρονα
µε τη συζήτηση που διεξάγεται µε µεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά και
περιστρέφεται γύρω από το ποιοι και γιατί καίνε τα βιβλία και για τι είδους βιβλία
πρόκειται, παρουσιάζονται στα παιδιά οι δηλώσεις ενός συγγραφέα του οποίου τα
βιβλία συµπεριλαµβάνονται σε αυτά που καίγονται και ο ίδιος είναι εκεί και
παρακολουθεί.
Ο Έριχ Κέστνερ, συγγραφέας πολλών γνωστών παιδικών βιβλίων και τιµηµένος µε
το ∆ιεθνές Βραβείο Άντερσεν:
«Βρισκόµουν µπροστά από το Πανεπιστήµιο, ανάµεσα σε φοιτητές, το άνθος του έθνους
µας, µε ναζιστικές στολές, και έβλεπα τα βιβλία µας να γίνονται παρανάλωµα του
πυρός»227
∆ίνεται στα παιδιά ως προαιρετικό ανάγνωσµα το βιβλίο του Κέστνερ «Η τάξη που
227

http://www.buecherverbrennung.com/
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πετάει»228 (Εκδόσεις Ψυχογιός, 1989) για να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα
σχετικά µε τους λόγους που οδήγησαν τα βιβλία του στην πυρά.
Παράλληλα διαβάζεται µέσα στην τάξη το σχετικό απόσπασµα από «Το καπλάνι της
βιτρίνας» της Άλκης Ζέη µε το κάψιµο των βιβλίων στην πλατεία όπου έχουν
οδηγηθεί τα παιδιά από όλα τα σχολεία για να παρακολουθήσουν (σε αυτά
συµπεριλαµβάνονται και τα βιβλία µε τους αρχαίους του παππού των ηρωίδων).
Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται τα παιδιά συνειδητοποιούν πολύ καλά
τόσο το ρόλο των βιβλίων ως φορέων ιδεών όσο και τη σχέσης της εξουσίας µε τη
γνώση και µαθαίνουν να θέτουν ερωτήσεις: Ποιος αποφάσισε και µε ποια κριτήρια
ποια βιβλία θα καούν; Γιατί; Γιατί καίγονται τα βιβλία των αρχαίων; Ποιες ιδέες
µπορεί να συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτά; Γιατί αυτές οι ιδέες θεωρήθηκαν
επικίνδυνες; Είναι επικίνδυνες για όλους; Για τη δηµοκρατία υπάρχουν επικίνδυνες
ιδέες; Ποιες µπορεί να είναι αυτές;
Στη συνέχεια και µε αφορµή την ευθύνη για τη σχολική γιορτή της επετείου του
Πολυτεχνείου ασχοληθήκαµε µε Τα µαγικά µαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά (1998,
Εκδόσεις

Πατάκη).

Καθώς

καυτηριάζονται

µε

χιούµορ

οι

τακτικές

των

απολυταρχικών καθεστώτων, η βία και οι αυθαιρεσίες τους (παρακολούθηση των
πολιτών, παραβίαση των δικαιωµάτων τους, απαγορεύσεις και φόροι), η βασική ιδέα
του βιβλίου γίνεται αµέσως εµφανής στα παιδιά. Το κείµενο έχει µια τέτοια
παιδαγωγική δυναµική και το µήνυµα µιλάει τόσο δυνατά από µόνο του ώστε κάθε
διδακτισµός είναι περιττός. Αβίαστα έγινε από τα παιδιά η σύνδεση της καύσης των
µαξιλαριών µε την καύση των βιβλίων. Το ίδιο αβίαστα έγινε και η σύνδεση των
γεγονότων που περιγράφονται µε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου (η υπόθεση
δραµατοποιήθηκε και παίχτηκε από τα παιδιά στην επίσηµη γιορτή του σχολείου για
την επέτειο του Πολυτεχνείου). Ακόµα πιο έντονα έγινε η συνδεσή του µε τη
σηµερινή Ελλάδα της κρίσης, της διαφθοράς της εξουσίας, της παραβίασης των
δικαιωµάτων, της υπερφορολόγησης, του άγχους που βιώνουν τα παιδιά βλέποντας τα
Ο Έριχ Κέστνερ, ο σηµαντικότερος γερµανός συγγραφέας παιδικών βιβλίων (Λουίζα και Λότη, Ο
Αιµίλιος και οι ντετέκτιβ), περιγράφει µια χριστουγεννιάτικη ιστορία σε ένα οικοτροφείο αρρένων,
όπου η ανθρωπιά και η σκληρότητα, το χιούµορ και η συγκίνηση, η περιπέτεια και η παράδοση
συνυπάρχουν µε έναν υποδειγµατικό, για παιδικό βιβλίο, τρόπο. Στο φόντο η οικονοµική κρίση, η
ανέχεια και η ανεργία των τελευταίων χρόνων της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης (το βιβλίο
πρωτοεκδόθηκε το 1933, την χρονιά της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία), και σε πρώτο πλάνο η
τρυφερότητα, ο ανθρωπισµός και η αισιοδοξία ενός συγγραφέα, που ποτέ δεν χάιδεψε τα αυτιά των
µικρών αναγνωστών του. Πηγή: Τατιάνα Λιάνη: 10 υπέροχα (και δοκιµασµένα) χριστουγεννιάτικα
παιδικά βιβλία! http://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/44909 (24/12/2013).
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προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς τους, της καταθλιπτικής αίσθησης που
νιώθουν να τα περικυκλώνει και, εντέλει, της αφαίρεσης του δικαιώµατός τους να
ονειρεύονται.
Το βιβλίο αυτό είναι η αφορµή για να προστεθεί στον µέχρι τώρα προβληµατισµό της
κριτικής συνειδητοποίησης η κρισιµότητα της ανάληψης δράσης για την µεταστροφή
των καταπιεστικών δοµών.
Τρίτη φάση: Παραγωγή και κατανάλωση της γνώσης
Κατά την τρίτη φάση µας ενδιαφέρουν οι τρόποι µε τους οποίους γίνεται η παραγωγή
και η διακίνηση της γνώσης. Για το σκοπό αυτό επιλέγουµε ένα βιβλίο µε τις
συγγραφείς του οποίου είναι δυνατόν να επικοινωνήσουµε και να θέσουµε τις
ερωτήσεις µας. Επιλέγεται το βιβλίο των Μητακίδου, Σούλα και Τρέσσου, Ευαγγελία
(2010). Η Μαίρη Πινέζα. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
Είναι ένα βιβλίο µε µέγεθος 35Χ45, που συνοδεύεται από έναν οδηγό προς τους
εκπαιδευτικούς

ο

οποίος

βρίσκεται

αναρτηµένος

στον

ιστότοπο

www.kaleidoscope.gr. Το βιβλίο -όπως αναφέρει ο οδηγός που το συνοδεύει- είναι
µια ιστορία διαρκούς περιπλάνησης µιας πινέζας, της

Μαίρης, που µπορεί

να

«διαβαστεί» και ως µια ανθρώπινη ιστορία. Οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον, στις
συνήθειες και στις συνθήκες ζωής της πινέζας, όπου εµπεριέχεται και ο παράγοντας
της κοινωνικής τάξης, γίνονται αφορµή για να συζητηθούν οι ανατροπές, οι συχνές
µεταβολές και προσαρµογές µας σε νέες καταστάσεις, η απρόβλεπτη συχνά εξέλιξη
και η ρευστότητα της ζωής µας. Οι πραγµατικότητες που βιώνουν παιδιά και ενήλικες
σε συνθήκες ζωής και περιβάλλοντα απρόβλεπτα, συχνά συναρπαστικά, αλλά πάντως
διαφορετικά από αυτά που θεωρούµε αυτονόητα ή δεδοµένα τονίζονται ιδιαίτερα από
την επαναλαµβανόµενη φράση – κλειδί «Έτσι νόµιζε…» που αιχµαλωτίζει το
ενδιαφέρον των παιδιών και τα γοητεύει. Το βιβλίο γίνεται αφορµή για ενθουσιώδεις
συζητήσεις σχετικά µε τη βασική ιδέα του βιβλίου και µια µεγάλη αλήθεια για την
ανθρώπινη ύπαρξη –το απρόβλεπτο της ζωής µας, ένα θέµα που συνήθως
προορίζεται, όπως και τα ίδια τα παιδιά σηµειώνουν, για µεγάλους. Ταυτόχρονα,
µέσα από τη συζήτηση θίγονται και ζητήµατα που σχετίζονται µε την κοινωνικοοικονοµική

προέλευση των ανθρώπων και πώς αυτή επηρεάζει, συχνά µε

καθοριστικό τρόπο, τη ζωή τους: άλλα µέρη επισκέπτεται η πινέζα όταν βρίσκεται
στο παπούτσι του γιατρού και άλλα όταν βρίσκεται στο παπούτσι του κηπουρού.
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Ένα µεγάλο ατού του βιβλίου είναι ότι αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόµενα, δίνοντας
έτσι µια σπάνια δυνατότητα στη φαντασία των παιδιών, κάτι στο οποίο συµβάλλει
σηµαντικά και η εκπληκτική εικονογράφηση του Απόστολου Βέττα. Τα παιδιά
συνεχίζουν την ιστορία, η οποία ουσιαστικά δεν έχει τέλος, εµπλουτίζοντας τη ζωή
της πινέζας µε νέες απρόβλεπτες περιπέτειες ή ακόµη φαντάζονται πώς θα ήταν η
εξέλιξη της ιστορίας της, αν δεν είχε βρεθεί στο παπούτσι του γιατρού, αλλά στα
παπούτσια άλλων ανθρώπων. Και εκεί έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και
κατά τα επόµενα χρόνια όπου έγινε η επεξεργασία του βιβλίου και µε άλλες τάξεις,
σχετικά µε τους αντιπροσωπευτικούς κόσµους των ανθρώπων, πού θα µπορούσε να
πάει η πινέζα αν είχε µπει στο παπούτσι τους και πού όχι. Τα µεγάλα σύγχρονα
κοινωνικά ζητήµατα και προβλήµατα που αγγίζουν την καθηµερινότητα των παιδιών
αναδύονται και διαπραγµατεύονται. Σε µία πρώτη τάξη όπου δουλεύαµε το τέλος της
ιστορίας µε όλη την τάξη, τα παιδιά αποφάσισαν πως η πινέζα µπήκε στο παπούτσι
της κόρης του γιατρού, αλλά όταν τα παπούτσια πάλιωσαν η γυναίκα του γιατρού τα
άφησε δίπλα στον κάδο των σκουπιδιών για να τα πάρει ένα πολύ φτωχό παιδάκι που
µένει εδώ στη γειτονιά. Και γιατί δεν τα έδωσε η µαµά σε αυτό το παιδάκι, αλλά τα
άφησε δίπλα στον κάδο; Για να µην νιώσει το παιδάκι άσχηµα. Είναι καλύτερα έτσι.
Θα πάει το βράδυ που δεν θα βλέπει κανένας και θα τα πάρει.
Το µεγάλο µέγεθος του βιβλίου βοήθησε σηµαντικά αυτή τη διαδικασία, καθώς το
βιβλίο άλλαζε συνεχώς θέσεις σε θρανία και στο πάτωµα ή στον πίνακα που
χρησίµευε ως αναλόγιο και ήταν σχεδόν πάντα ορατό απ’ όλους. Ο δηµιουργικός
αυτός οίστρος έγινε ακόµη πιο ενθουσιώδης, όταν τα παιδιά ενηµερώθηκαν ότι έχει
απευθυνθεί πρόσκληση στις συγγραφείς να επισκεφθούν το σχολείο. Το
σηµαντικότερο, για τους στόχους του προγράµµατος, είναι ότι τα παιδιά µετουσίωσαν
τις ιστορίες τους σε βιβλία µε εικονογράφηση και βιβλιοδεσία προκειµένου να τα
προσφέρουν ως δώρο στις δύο επισκέπτριές µας. Ακόµη ετοίµασαν µια ατέλειωτη
λίστα από ερωτήσεις, µε τις οποίες βοµβάρδισαν τις δύο συγγραφείς, ερωτήσεις που
σχετίζονταν τόσο µε το περιεχόµενο του βιβλίου (π.χ. πώς σας ήρθε η ιδέα να
γράψετε για µια πινέζα;), όσο και µε τη διαδικασία συγγραφής και έκδοσης ενός
βιβλίου. Η επίσκεψη έλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα και αποτέλεσε µεγάλη πηγή χαράς
και ενθουσιασµού για τα παιδιά, πολύ δε περισσότερο που η ανταπόκριση των
συγγραφέων ήταν ένθερµη.
Με αφορµή τα ερωτήµατα των παιδιών στις συγγραφείς της Πινέζας, ακολούθησε µια
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ενότητα µε ακριβώς αυτό το θέµα, δηλαδή τις διαδικασίες συγγραφής και έκδοσης
ενός βιβλίου.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό τα βιβλία:
1)

Βαλάσης, ∆ιονύσης (1985). Μια περιπέτεια χωρίς τέλος: Η ιστορία της γραφής

και του βιβλίου. Αθήνα: Κέδρος
«Τώρα ξέρετε πια πώς ένα βιβλίο είναι ένα πραγµατικό θαύµα. Θαύµα του
ανθρώπινου µυαλού και των χεριών, της επιδεξιότητας και της φαντασίας. Κάθε
βιβλίο, και το πιο µικρό παραµύθι, είναι µια ολόκληρη περιπέτεια, από τη µοναξιά
του συγγραφέα ως τα χέρια σας»
Από τον επίλογο του βιβλίου
2)

Karen, Brookfield (1997). Ιστορία της Γραφής. Αθήνα: Ερευνητές

Το βιβλίο περιέχει υπέροχες εικόνες και σύντοµες πληροφορίες από διάφορα είδη
βιβλίων που δηµιουργήθηκαν στο πέρασµα των αιώνων και που φυλάσσονται σήµερα
σε µουσεία ή βιβλιοθήκες.
Επίλογος
Η καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα όσο αυστηρά και αν είναι προκαθορισµένη
παρέχει πάντα ευκαιρίες για κριτική παιδαγωγική δράση και για γλώσσες
δυνατότητας που είναι ταυτόχρονα γλώσσες κριτικής και γλώσσες ελπίδας. Το
παραπάνω σχέδιο εργασίας είναι µια γλώσσα δυνατότητας που δεν είναι
αποκρυσταλλωµένη και οριστική αλλά βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγµάτευση και
είναι ανοιχτό στις αλλαγές ανάλογα µε την οµάδα των µαθητών, το χρόνο ή τα
επείγοντα κοινωνικά ζητήµατα που απασχολούν τη σχολική ή την τοπική κοινότητα
ή ακόµη και την ευρύτερη κοινωνία. Για το λόγο αυτό δεν είναι παράδειγµα για
αντιγραφή αλλά αφορµή για δηµιουργική κριτική δράση µε οποιαδήποτε αφορµή και
µε στόχο την κριτική συνειδητοποίηση της σχέσης της γνώσης και των ιδεών µε την
εξουσία και την ανάληψη δράσης για τη µεταστροφή αυτής της σχέσης επί τω
δικαιότερω.
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Η Κριτική Παιδαγωγική στην εκµάθηση και διδασκαλία των Ξένων
Γλωσσών στους ενήλικες. Μια µελέτη για την εφαρµογή της
Μετασχηµατίζουσας Μάθησης του Mezirow στην εκµάθηση και
διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.

Χρυσούλα Τοσουνίδου
Ελεωνόρα Πασσαλίδου

Εισαγωγή
Η εκµάθηση µια δεύτερης ή ξένης γλώσσας (second or foreign language) |1| αποτελεί
µια ξεχωριστή διαδικασία που προϋποθέτει την διαρκή χρήση και βελτίωση του
µαθητή σε αυτήν. Η αναζήτηση των κατάλληλων προσεγγίσεων διδασκαλίας της
ξένης γλώσσας για τα διάφορα µαθησιακά περιβάλλοντα αλλά και τα διάφορα
χαρακτηριστικά των µαθητών (όπως η ηλικία), αποτελεί αντικείµενο συνεχούς
έρευνας. Οι µαθητές, και ιδίως οι ενήλικοι µαθητές, χρειάζεται να αποκτήσουν
µαθησιακές δεξιότητες αλλά κυρίως να είναι ικανοί να εσωτερικοποιήσουν την
αποκτηθείσα γνώση. Στην ανάγκη ικανοποίησης των ατοµικών αναγκών (αλλά και
της κοινωνίας) για εκµάθηση ξένων γλωσσών αλλά και για την προετοιµασία των
µαθητών για αυτόνοµη, κριτική και αναστοχαστική σκέψη, χρειάζεται να
αναζητήσουµε τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί µια πολύπλευρη
εκπαιδευτική πρακτική η οποία αντλεί τη θεωρητική της βάση τόσο από τις
κοινωνικές επιστήµες όσο και από την επιστήµη της γλωσσολογίας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ευρέος φάσµατος µεθοδολογικών πρακτικών και
στρατηγικών διδασκαλίας «στην υπηρεσία» της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης
γλώσσας (TESOL:Teaching English to Speakers of Other Languages). Η Αγγλική
γλώσσα θεωρείται παγκόσµια γλώσσα (ELF: English as Lingua Franca) και σύµφωνα
µε τον Parell, ο σκοπός της διδασκαλίας της πρέπει να µεταβεί από το πλαίσιο του
«µαθαίνω για τη γλώσσα» στο «µαθαίνω τη γλώσσα για να την χρησιµοποιώ στην
διαπολιτισµική επικοινωνία» (2009:37). Ωστόσο, οι επικρατέστερες και πιο
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καθιερωµένες προσεγγίσεις διδασκαλίας της προσδίδουν µια ηγεµονική δοµή,
υπεύθυνη για την εµφάνιση ενός γλωσσολογικού ιµπεριαλισµού στη διδασκαλία της
Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στη γλωσσολογική δοµή (γραµµατική, συντακτικό,
λεξιλόγιο -κυρίως µέσω στείρας αποµνηµόνευσης) επικρατεί της εµβάθυνσης στον
πολιτισµό, την ανάπτυξη διαπολιτισµικής γνώσης και επικοινωνίας και τον
αναστοχασµό πάνω στις πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης, απαραίτητα εφόδια για
έναν ενήλικα µαθητή. Λόγω αυτών των διαφόρων προσεγγίσεων και πρακτικών στη
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας (ELT), σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
παρουσιαστεί η Κριτική Παιδαγωγική, κυρίως µε την παρουσίαση της Θεωρίας της
Μετασχηµατίζουσας µάθησης του Mezirow, στην διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης
γλώσσας σε ενηλίκους µαθητές αλλά και η εφαρµογή της στην εκπαίδευση των
καθηγητών.

Συγκεκριµένα,

στο

πρώτο

κεφάλαιο

θα

σκιαγραφηθούν

τα

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων και θα συζητηθεί κατά πόσο αυτά
διατηρούνται ή χάνονται κατά τη διαδικασία εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας. Στο
δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η Κριτική Παιδαγωγική στα πλαίσια της
διδασκαλίας και εκµάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, θα γίνει µια αναφορά
στις θεωρήσεις για την µάθηση µέσω του κριτικού στοχασµού και θα παρουσιαστεί
το µοντέλο του Mezirow. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα δούµε αν µπορεί να εφαρµοστεί
αυτό το µοντέλο στα πλαίσια της ESL και ποια είναι τα αποτελέσµατα του.
1.1 Τα Χαρακτηριστικά των Ενήλικων Εκπαιδευοµένων στην Εκµάθηση της
Αγγλικής Γλώσσας.
Σύµφωνα µε τις Florez & Burt, οι ενήλικοι µπαίνουν στη διαδικασία να µάθουν µια
ξένη γλώσσα, (και στην προκειµένη περίπτωση την Αγγλική), τη στιγµή που θα τη
θεωρήσουν ως «εργαλείο» το οποίο θα τους βοηθήσει να ικανοποιήσουν τις ατοµικές
τους ανάγκες, επιθυµίες και στόχους. Στοχεύουν στο να µάθουν την γλώσσα, να την
εξασκούν και να την χρησιµοποιούν στον γραπτό και προφορικό λόγο. Το
ανδραγωγικό µοντέλο του Knowles το οποίο παρουσιάζει τον ενήλικα ως πρακτικό,
µε στόχους και αυτοκατευθυνόµενο εκπαιδευόµενο, είναι αντιπροσωπευτικό και για
τον ενήλικα εκπαιδευόµενο στις ξένες γλώσσες. Μαθαίνει πιο εύκολα αν το
περιεχόµενο, οι δραστηριότητες και οι προσεγγίσεις διδασκαλίας άπτονται των
ενδιαφερόντων του και του επιτρέπουν να αναδείξει τη γνώση και τις ικανότητές του
(2001:1). Οι Shank & Terrill τονίζουν πως είναι σηµαντικό οι δάσκαλοι της Αγγλικής
γλώσσας να στοχαστούν πάνω στο πώς τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Knowles
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φιλτράρονται µέσω του πολιτισµού, της γλώσσας και της εµπειρίας του
εκπαιδευοµένου (Shank & Terrill,1995 στο Florez & Burt, 2001:1). Σε αυτό το
σηµείο θα µπορούσαµε να πούµε πως διακρίνεται µια διαφορά µεταξύ των
χαρακτηριστικών των ενηλίκων που εκπαιδεύονται πάνω σε τοµείς που γίνεται
χρήση της µητρικής τους γλώσσας (L1) και σε αυτά των ενηλίκων που εκπαιδεύονται
για την απόκτηση µιας δεύτερης γλώσσας (L2). Θα µπορούσαµε να φέρουµε ως
παράδειγµα το γεγονός ότι ένας ενήλικας που µαθαίνει αγγλικά ως ξένη γλώσσα
(στην οποία χρησιµοποιούνται σύγχρονες επικοινωνιακές προσεγγίσεις διδασκαλίας),
µπορεί να παρουσιάσει διστακτικότητα στο να είναι

ο ίδιος υπεύθυνος για την

µάθησή του αν στο περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύτηκε ως τότε έννοιες όπως
µαθητοκεντρική τάξη, στοχοθέτηση, οµαδική διδασκαλία, επικοινωνιακές µέθοδοι
δεν είναι γνώριµες σε αυτόν. Σηµαντικό να προστεθεί είναι το γεγονός ότι σύµφωνα
µε την Deveci, πολλοί ενήλικοι νιώθουν άγχος σχετικά µε την εκµάθηση µιας ξένης
γλώσσας καθώς πιστεύουν πως αυτή η διαδικασία θα πρέπει καλύτερα να λαµβάνει
χώρα στην παιδική ηλικία. Αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά κατά τη διαδικασία
µάθησης της γλώσσας (2007:20).
Επίσης, όπως εύλογα επισηµαίνει ο Ullman, η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας
προϋποθέτει την εκµάθηση νέων τρόπων σκέψης και έκφρασης καθώς ο πολιτισµός
και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Αυτή όµως η διαδικασία
µπορεί να επιφέρει έντονη πίεση στον εκπαιδευόµενο ο οποίος έχει αναπτύξει την
ιδέα του εαυτού του και έχει αυτοπροσδιοριστεί στο περιβάλλον της µητρικής του
γλώσσας. Πιθανών δεν θα νιώθει αυτοπεποίθηση ή άνεση να εµπλακεί σε
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν θέµατα για τα οποία ναι µεν ενδιαφέρεται αλλά
στη δική του «γλώσσα-πολιτισµό» θεωρούνται taboo. Συµπτώµατα όπως σύγχυση και
δυσκολίας αποδοχής του νέου πολιτισµού µπορεί να αποτελέσουν κάποια από τα
χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόµενου σε µια ξένη γλώσσα (Ullman, 1997 στο
Florez & Burt, 2001:3).
2.1 Κριτική Παιδαγωγική και εκπαίδευση ενηλίκων - το πλαίσιο της εκµάθησης
και διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Η Κριτική Παιδαγωγική είναι µια προσέγγιση στη διδασκαλία και το πρόγραµµα
σπουδών, επηρεασµένη από την κριτική κοινωνική θεωρία, η οποία «... προσπαθεί να
κατανοήσει και να αξιολογήσει

το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της
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σχολικής εκπαίδευσης και να αναπτύξει παιδαγωγικές πρακτικές που αποσκοπούν όχι
µόνο στο να αλλάξουν τη φύση της εκπαίδευσης, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία»
(Pennycook, 1990 στο Crookes & Lehner 1998: 319-320). Η Κριτική Παιδαγωγική,
σύµφωνα µε τους Noroozisiam & Soozandehfar, είναι ένα ζήτηµα το οποίο χαίρει
µεγάλης προσοχής από τους καθηγητές αγγλικής γλώσσας. ∆ηµιουργήθηκε στα έργα,
τη σκέψη και την παιδαγωγική πρακτική του Antonio Gramsci, µαζί µε τα έργα των
στοχαστών της Σχολής της Φρανκφούρτης, αλλά στην πραγµατικότητα έγινε εξ
ολοκλήρου αναγνωρίσιµη στα γραπτά του Paulo Freire, του Πατέρα της Κριτικής
Παιδαγωγικής, ιδίως µε το έργο η «Παιδαγωγική των Καταπιεσµένων» (1972). Ο Ira
Shor, (προαναφερθείσα στην Pennycook, 1999) χαρακτηρίζει την Κριτική
Παιδαγωγική ως: «συνήθειες της σκέψης, ανάγνωση,

γραφή και οµιλία που

πηγαίνουν πιο βαθιά από την πρώτη έννοια, την πρώτη εντύπωση, τους κυρίαρχους
µύθους, τις επίσηµες δοξασίες, τα παραδοσιακά κλισέ, την παραδεδοµένη σοφία και
απόψεις, ώστε να κατανοήσουν (οι µαθητές) το βαθύ νόηµα, τις αιτίες, το κοινωνικό
πλαίσιο, την ιδεολογία και την προσωπικές περιστάσεις της κάθε δράσης, γεγονότος,
αντικειµένου, διαδικασίας, οργάνωσης, εµπειρίας, του κείµενου, του αντικείµενου,
της πολιτικής, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (Pennycook, 1999 στο Noroozisiam &
Soozandehfar, 2011:1240). Σύµφωνα µε τους Noroozisiam & Soozandehfar,
ουσιαστικά ο Shor µιλάει για τον µετασχηµατισµό του τι ήταν µέχρι σήµερα
αποδεκτό ως αδιαµφισβήτητη αλήθεια (2011:1240).
Για τους Crookes & Lehner, βασική διάκριση γίνεται ανάµεσα σε δύο τύπους
εκπαίδευσης: την τραπεζική εκπαίδευση στην οποία

ο δάσκαλος προσπαθεί να

µεταφέρει απλά τη γνώση του στους µαθητές και στη µετασχηµατιστική εκπαίδευση
(δηλαδή, η αληθινή κριτική παιδαγωγική) η οποία είναι αυτό που αναπτύσσεται στην
εκπαίδευση

µέσω του διαλόγου µεταξύ δασκάλου και µαθητή, σχετικά µε

πραγµατικά προβλήµατα για τους µαθητές, µε την πρόθεση να ενθαρρύνει και να
υποστηρίζει ενεργά την πολιτική και προσωπική ανάπτυξη των µαθητών, δεδοµένης
της ιστορίας του προγράµµατος σπουδών, µε την ισχυρή προσήλωσή του στη γλώσσα
και όχι στην εκπαίδευση, τις ηθικές και φιλοσοφικές βάσεις για την ανάπτυξη των εν
δυνάµει εκπαιδευτικών. Αυτό, σε συνδυασµό µε το κυρίαρχο ήθος στις κοινωνικές
επιστήµες και τις δυτικές χώρες, στο τελευταίο µέρος αυτού του αιώνα κατέστησε
δυνατό έναν τεχνοκρατικό και ατοµικιστικό προσανατολισµό της διδασκαλίας και της
µάθησης, καθώς και µια τάση να µην βρίσκεται η ανάπτυξη της ηθικής φιλοσοφίας
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του εκπαιδευτικού στο επίκεντρο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
Αντιθέτως, η Κριτική Παιδαγωγική ξεκινά µε «τη βασική παραδοχή ότι η ανθρώπινη
αποστολή είναι να αναλάβει δράση η οποία θα αλλάξει τον κόσµο και θα βελτιώσει
τις συνθήκες ζωής (Crawford, 1978, στο Crookes & Lehner, 1998: 320). Σύµφωνα µε
την Alberta, η γενική τάση σήµερα στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
αντικατοπτρίζει µια µετάβαση από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές µεθόδους, οι
οποίες βασίζονται στην αποµνηµόνευση, σε εφαρµογές διαφόρων και νέων
προσεγγίσεων διδασκαλίας. Οι πιο παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας στη δεύτερη
γλώσσα οι οποίες µάλιστα αντικατοπτρίζουν µια συµπεριφοριστική σκέψη για την
εκπαίδευση ήταν οι εξής: Grammar Translation Method, Audio-Lingual Method,
Direct Method, Comprehension Approaches κ.α. (2009:23). Η έννοια του «κριτικού»,
όπως σηµειώνουν οι Hawkins & Norton, είναι ιδιαίτερα εµφανής για τους καθηγητές
ξένων γλωσσών καθώς όπως έχουµε δει η γλώσσα, ο πολιτισµός και η ταυτότητα
είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών είναι
συχνά οι πρώτες ανθρώπινες επαφές που έχουν οι νεοεισερχόµενοι (σε περίπτωση
διδασκαλίας σε µετανάστες και πρόσφυγες), έχουν στην κοινότητα γλώσσας-στόχου,
και λειτουργούν ως µεσολαβητές για την ένταξη των µαθητών στο νέο περιβάλλον.
∆ιαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή των απόψεων των αντιλήψεων
των εκπαιδευόµενων για το νέο τους περιβάλλον (2009: 2).
Η Κριτική Παιδαγωγική ως µέθοδος στην διδασκαλία της αγγλικής λαµβάνει ως
κοινό στόχο την ταυτόχρονη ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων σε
συνδυασµό µε την ικανότητα εφαρµογής τους στην ανάπτυξη µιας κριτικής
ευαισθητοποίησης του κόσµου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι Crookes & Lehner
οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι η Κριτική Παιδαγωγική θα πρέπει να θεωρηθεί ως
µια κοινωνική και εκπαιδευτική διαδικασία και όχι µια παιδαγωγική µέθοδος. ∆ίνεται
περισσότερη έµφαση στο πώς η γλώσσα µπορεί να επηρεάσει την προσωπική και
κοινωνική αλλαγή από το πώς πρέπει να διδάξουµε τη γλώσσα πιο αποτελεσµατικά ή
µε ποιούς τρόπους να ενθαρρύνουµε απλώς την κριτική σκέψη από την πλευρά του
δασκάλου και των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί όµως θα πρέπει να βιώσουν πρώτα οι
ίδιοι την διαδικασία πριν την προωθήσουν στους µαθητές τους (1998: 327). Η
Κριτική Παιδαγωγική, όπως συµπληρώνουν οι Noroozisiam & Soozandehfar, στο
σύνολό της, απορρίπτει µια «γενική προσέγγιση». Τα άτοµα έχουν διαφορετικές
ταυτότητες και πρέπει όλοι να εκτιµηθούν και να βρουν µια θέση στην κοινωνία. Οι
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κριτικοί θεωρητικοί πιστεύουν ότι τα προγράµµατα ενηλίκων δεν πρέπει να
περιορίζονται µόνο στη διδασκαλία ειδικών δεξιοτήτων γραµµατισµού, αλλά θα
πρέπει να προσδιορίζουν τη διδασκαλία µέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικού ακτιβισµού
και κοινωνικού µετασχηµατισµού. Σε µια τέτοια δηµοκρατική ρύθµιση, οι µαθητές
είναι σε θέση να επιτύχουν µια δύναµη να αναλύουν τη δική τους θέση στην
κοινωνία, κριτικά, κάνοντας χρήση των δεξιοτήτων γραµµατισµού τους. Με αυτό τον
τρόπο, προγράµµατα διδασκαλίας των αγγλικών για ενήλικες που βασίζονται στην
Κριτική Παιδαγωγική θα είναι πολύ διαφορετικά από τα γενικά προγράµµατα καθώς
οι µαθητές θα δηµιουργούν τη γνώση και θα την επεκτείνουν από την τάξη στην
κοινωνία (1240-1242).
Μία από τις πιο εκτεταµένες παρουσιάσεις µε αυτές τις ιδέες διδασκαλίας είναι αυτή
του Crawford η οποία παρέχει τη βάση για την ένδειξη των αποτελεσµάτων
εφαρµογής της Κριτικής Παιδαγωγικής στον τοµέα των ξένων γλωσσών (Crawford,
1978 στο Crookes & Lehner, 1998: 320-321):
α) ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, παρουσιάζοντας
στους µαθητές µια προβληµατική κατάσταση έτσι ώστε να την αντιληφθούν, να την
αξιολογήσουν και να δράσουν πάνω σε αυτήν
β) το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών προέρχεται από την κατάσταση της
ζωής των εκπαιδευοµένων
γ) ο διάλογος αποτελεί το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
δ) η οργάνωση του προγράµµατος σπουδών αναγνωρίζει την τάξη ως κοινωνική
οντότητα
ε) οι µαθητές παράγουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό
στ) ο σχεδιασµός του µαθήµατος γίνεται µε βάση την οργάνωση παραγωγικών
θεµάτων και οργάνωση υλικού διδασκαλίας που να σχετίζεται µε αυτά τα θέµατα
ζ) ο δάσκαλος µεταβιβάζει τις ιδέες, εµπειρίες, απόψεις του µέσω του διαλόγου
η) ο ρόλος του δασκάλου είναι να θέτει προβλήµατα προς λύση
θ) οι µαθητές έχουν το δικαίωµα και την εξουσία για λήψη αποφάσεων
ι) υπάρχει ισοτιµία µεταξύ δασκάλου και µαθητών
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Η Κριτική Παιδαγωγική λοιπόν, πάνω

στον τοµέα εκπαίδευσης στις γλώσσες,

απαιτεί, σύµφωνα µε τις Norton & Toohey, σύνδεση µε τον κοινωνικό
µετασχηµατισµό, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Στόχοι όπως µετασχηµατιστική
πρακτική, ενδυνάµωση, χειραφέτηση των µαθητών είναι σύµφωνα µε τους Hawkins
& Norton, πρωτεύοντες για ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της αγγλικής στους ενήλικες
βασισµένο στην Κριτική Παιδαγωγική (2009:1). Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουν
νέες πόρτες γνώσης και κατανόησης που θα ωθήσουν τους συµµετέχοντες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στον αναστοχασµό και την πράξη για αλλαγή (2004: 15).
2.2 Κριτική Παιδαγωγική και εκπαίδευση ενηλίκων - ο κριτικός στοχασµός στην
µάθηση των ενηλίκων (αναδροµή στα επιστηµολογικά ερείσµατα των µελετητών
της τελευταίας 20ετίας) |2|
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά
µε το πώς τελικά µαθαίνουν οι ενήλικοι. Σύµφωνα µε τον Ζαρίφη, η πλειονότητα των
µελετητών, κυρίως αυτών που είναι επηρεασµένοι από την Σχολή της Φρανκφούρτης,
τόνισε τη σηµασία του κριτικού στοχασµού (critical reflection) κατά τη διαδικασία
της µάθησης των ενηλίκων η οποία είναι κατά βάση εµπειρική καθώς εξαρτάται από
τα βιώµατα και τις εµπειρίες των ενηλίκων. Με τον όρο «κριτικός στοχασµός» ή
«αναστοχασµός» αναφερόµαστε «σε εκείνη την εξατοµικευµένη (δια)νοητική
διαδικασία κατά την οποία ανακαλούµε µια εµπειρία, την επεξεργαζόµαστε και την
αξιολογούµε» (2009: 11). Μέσω του στοχασµού, ο ενήλικας µπορεί να αντιληφθεί και
να αναπτύξει τις µαθησιακές του ανάγκες µε στόχο την ατοµική του ανάπτυξη κα
βελτίωση. Συµβάλλει στην αυτογνωσία, την αφύπνιση, την ενδυνάµωση και την
αναθεώρηση των κοινωνικοπολιτισµικών κατεστηµένων (Ζαρίφης, 2009: 12-14).
Ο John Dewey (1993) είναι ο πρώτος από τους πιο σηµαντικούς διανοητές που
χρησιµοποίησε τον όρο «στοχασµός». Περιγράφοντας τον τρόπο µε τον οποίο ένα
άτοµο µαθαίνει από τα βιώµατά του, προσεγγίζει την έννοια του στοχασµού την
οποία ορίζει ως «ενεργό, επίµονη και προσεκτική θεώρηση κάθε πεποίθησης ή
υποτιθέµενης γνώσης […]» (Dewey, 1938 στο Παπακωνσταντίνου, 2011: 3). Η Tate
συµπληρώνει πως σύµφωνα µε τον Dewey, ο αναστοχασµός απαιτεί συνεχή
αξιολόγηση των αντιλήψεων, ερµηνειών και υποθέσεων που έχουµε σχηµατίσει για
πληροφορίες και γεγονότα (2011: 2). Για τον Dewey, σύµφωνα µε τον Ζαρίφη, ο
στοχασµός είναι «ο διανοητικός τρόπος αντιµετώπισης ενός θέµατος, µιας ιδέας ή
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ενός σκοπού, µε στόχο την κατανόηση ή την αποδοχή του ή την τοποθέτηση του στο
«σωστό» (για το στοχαζόµενο άτοµο) πλαίσιο (2009: 51).
Όπως επισηµαίνει ο Ζαρίφης, στο ίδιο πλαίσιο περίπου µε τον Dewey θα κινηθεί
αργότερα και ο Kolb οι οποίος θα προσεγγίσει τη µάθηση ως µια ολιστική διαδικασία
η οποία προϋποθέτει την ενοποίηση της σκέψης, της αίσθησης, της αντίληψης και της
συµπεριφοράς όπου ο στοχασµός αποτελεί σηµαντικό µέρος αυτής της διαδικασίας
(2009: 59).
Ο Jarvis, θα λέγαµε ότι δίνει µια άλλη διάσταση στη µάθηση των ενηλίκων καθώς
πιστεύει πως κινητήρια δύναµή της είναι η µη συµφωνία των εµπειριών µε το
εκάστοτε κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον. Τονίζει την ανάγκη να είναι όλοι οι
εκπαιδευόµενοι ενήλικοι ελεύθεροι να αναστοχάζονται πάνω στις εµπειρίες τους
(2004: 67-82).
Για τον Paulo Freire, όπως σηµειώνει ο Ζαρίφης, η µάθηση των ενηλίκων θα πρέπει
να στοχεύει στη συνειδητοποίηση (conscientizacao) των αντιφάσεων που υπάρχουν
σε κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, προκειµένου να δράσει
για να ελευθερωθεί από αυτές. Αυτό θα γίνει µέσω του κριτικού στοχασµού µε τη
βοήθεια του οποίου θα επαναπροσδιοριστούν οι παγιωµένες αντιλήψεις µας και θα
επαναπροσδιοριστεί η ύπαρξή µας ( κύκλος της συνειδητοποίησης) (2009: 137-147).
Ο Freire, όπως παρατηρεί ο Jarvis, ανέπτυξε µια κοινωνική θεωρία µάθησης, αν και
στην πραγµατικότητα µια κοινωνική θεωρία της µάθησης, δίνοντας στην προσέγγισή
του µια περισσότερο πολιτική χροιά. Έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στον εξανθρωπισµό
των εκπαιδευοµένων και τόνισε την ανάγκη για ελεύθερο αναστοχασµό πάνω στις
εµπειρίες και τις δράσεις τους (praxis) µε στόχο την κοινωνική αλλαγή (2004: 118123).
Σύµφωνα µε την παραπάνω σύντοµη αναφορά σε κάποιους από τους πιο σηµαντικούς
στοχαστές, διαπιστώνουµε ότι θεωρείται «ζωτικής» σηµασίας ο κριτικός στοχασµός
των ενήλικων εκπαιδευοµένων πάνω στις εµπειρίες τους προκειµένου να οδηγηθούν
στη µάθηση.
2.3

Κριτική

Παιδαγωγική

και

εκπαίδευση

ενηλίκων

-

η

θεωρία

της

Μετασχηµατίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow.
Όπως είδαµε παραπάνω, πολλοί µελετητές τόνισαν πως στην "καρδιά" κάθε µάθησης
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υπάρχει η προσπάθεια νοηµατοδότησης στην εµπειρία µέσω του κριτικού στοχασµού.
Η Tate παρατηρεί ότι η προσέγγιση του Mezirow, µοιράζεται κάποια κοινά στοιχεία
µε τον Freire καθώς και οι δύο τονίζουν πως η γνώση δεν βρίσκεται απλά εκεί έξω
και περιµένει να τη βρούµε, αλλά δοµείται µέσω της ερµηνείας των εµπειριών. Ο
Freire δίνει παρόλα αυτά µεγαλύτερη έµφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή
ενώ ο Mezirow στην λογική σκέψη, τον ορθολογισµό και τον αναστοχασµό. Ο
Mezirow υποστήριξε αυτήν την αντίληψη

περισσότερο από κάθε άλλον,

επισηµαίνοντας πως «η µάθηση σηµαίνει να δηµιουργεί κανείς νοήµατα, να βρίσκει
τα "κλειδιά", να καταλαβαίνει την εµπειρία του µια διεργασία τόσο φυσική στους
ενήλικους όσο και η αναπνοή» (Mezirow, 1981).
Σύµφωνα µε τον Κόκκο, το έργο του Jack Mezirow αποτελεί το επίκεντρο των
συζητήσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία χρόνια: µε τα πρώιµα άρθρα
του (1981, 1985) και κυρίως µε τα πρώτα βιβλία του (1990, 1991) έθεσε τη βάση µιας
κριτικής θεωρίας για την ενήλικη µάθηση και εκπαίδευση την οποία αργότερα όρισε
ως «θεωρία Μετασχηµατίζουσας Μάθησης» |3| (2006:3). «Η προσέγγισή του
αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση
ενηλίκων» (Jarvis, 2004:135). Η θεωρία αυτή έχει επηρεαστεί βαθιά τόσο από το
έργο του John Dewey αλλά την Κριτική Θεωρία της Σχολή της Φραγκφούρτης |4| και
ιδιαίτερα από τον Habermas |5| µε τον οποίο συµφωνεί πως υπάρχουν τρεις διακριτοί
αλλά συσχετιζόµενοι τοµείς µάθησης (learning domains): το τεχνικό (technical), το
πρακτικό (practical) και το χειραφετητικό (emancipatory) το οποίο θα αποτελέσει και
τη βάση της θεωρίας του (Mezirow, 1981: 4, Ζαρίφης, 2009: 63).
Ο Mezirow, ορίζει ότι η µετασχηµατίζουσα µάθηση «αναφέρεται στη διεργασία κατά
την οποία µετασχηµατίζουµε δεδοµένα πλαίσια αναφοράς (νοητικές συνήθειες,
νοηµατοδοτικές προοπτικές, νοηµατικά σύνολα) έτσι ώστε αυτά να γίνουν πιο
περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοιχτά, στοχαστικά και συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή,
προκειµένου να παράγουν πεποιθήσεις και απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο
αληθινές ή πιο ικανές να δικαιολογήσουν αυτές τις παραδοχές και µε στόχο να
ληφθούν αποφάσεις για δράση θεµελιωµένες στη νέα αντίληψη που προκύπτει»
(Mezirow, 2007 στο Παπακωνσταντίνου, 2011: 5). Όπως αναφέρει ο Ζαρίφης, για τον
Mezirow η µετασχηµατιστική µάθηση επέρχεται µέσω της ανάκλησης, της ανάλυσης
και της αξιολόγησης της εµπειρίας και «περιλαµβάνει διαδικασίες όπως ανάκληση
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στη µνήµη, εκλογίκευση, αναδιοργάνωση, συσχετισµό, νοηµατοδότηση και τέλος,
κριτικό στοχασµό» (2009:35). Όλοι οι άνθρωποι, έχουν µια προοπτική µε βάση την
οποία προσεγγίζουν τον εαυτό τους, τους άλλους, τις εµπειρίες τους και τα γεγονότα.
Για τη δόµηση του µοντέλου του έθεσε ως κύρια προϋπόθεση αυτές τις διαφορετικές
ατοµικές οπτικές (perspectives) της πραγµατικότητας.
διαπιστώνει ο

Mezirow, επηρεάζεται από

Η προοπτική αυτή, όπως

δοµές, κανόνες, κριτήρια, κώδικες,

σχήµατα, καθιερωµένες αξίες και νόρµες του εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικού
περιβάλλοντος και καθορίζει τον τρόπο σκέψης, συµπεριφοράς και δράσης µας
(2008: 26-27). Βασική, εποµένως, αρχή στην οποία στηρίζεται το µοντέλο της
µετασχηµατιστικής µάθησης, είναι ο µετασχηµατισµός των οπτικών, δηλαδή, του
τρόπου µε τον οποίο οι ενήλικες ερµηνεύουν, νοηµατοδοτούν και αναδοµούν τις
εµπειρίες (Ζαρίφης, 2009: 34-35, Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006: 33). Μέσω του
κριτικού στοχασµού (η οποία αποτελεί µια ex post facto διαδικασία) όπως σηµειώνει
ο Mezirow, γίνεται η αναθεώρηση αυτών των απόψεων, συµπεριφορών και πράξεών
µας η οποία θα οδηγήσει στον επαναπροσδιορισµό της ερµηνείας των εµπειριών µας.
Όταν ο ενήλικας, ως αποτέλεσµα µιας µαθησιακής διαδικασίας µετασχηµατίσει τις
οπτικές του σηµαίνει ότι έχει χειραφετηθεί από τις αντιλήψεις, συµπεριφορές,
συναισθήµατα, αξίες και νόρµες, οι οποίες επιδρούσαν καταπιεστικά και περιοριστικά
στην ανάπτυξή του (2008: 26-27). Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ο
µετασχηµατισµός των οπτικών είναι µια χειραφετητική διαδικασία, η οποία οδηγεί σε
µετασχηµατιστική µάθηση. Ο µετασχηµατισµός προοπτικής µέχρι η δράση να
ακολουθήσει την σκέψη και το άτοµο να ξεκινήσει να ζει µε βάση την καινούρια
προοπτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Mezirow καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο
µετασχηµατισµός προοπτικής µιας εµπειρίας είναι αυτή ακριβώς η χειραφετητική
διαδικασία µέσω της οποίας, µε τη βοήθεια του κριτικού στοχασµού, αξιολογούµε τις
αντιλήψεις µας και είµαστε ικανοί να δούµε πιο καθαρά τον εαυτό µας και την σχέση
του µε τους άλλους (Mezirow, 1978 στο Ζαρίφης, 2009: 66).
Ο Mezirow έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην διαδικασία του κριτικού στοχασµού ο
οποίος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη µάθηση των ενηλίκων και πρεσβεύει ότι
διέρχεται από επτά διαφορετικά στάδια τα οποία όµως ενεργοποιούνται συνήθως
κατά την ενήλικη ζωή (1981: 12-13). Τα στάδια αυτά χαρακτηρίζονται από ικανότητα
για :
1) στοχασµό: επίγνωση συγκεκριµένων αντιλήψεων, νοήµατος, συµπεριφορών,
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2) συναισθηµατικό στοχασµό: συνείδηση των συναισθηµάτων του ατόµου σχετικά µε
το πώς σκέφτεται, συµπεριφέρεται, δρα
3) διαφοροποιητικό στοχασµό: αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του τρόπου
αντίληψης, συµπεριφοράς, δράσης
4) αξιολογικό στοχασµό: επίγνωση και συνειδητοποίηση της αξίας των κρίσεων για
την αντίληψη, συµπεριφορά, δράση µας
5) εννοιολογικό στοχασµό: έλεγχος του βαθµού επάρκειας των κρίσεων
6) ψυχικό στοχασµό: αναγνώριση της συνήθειας να κρίνουµε στη βάση ανεπαρκών
πληροφοριών
7) θεωρητικό στοχασµό: επίγνωση της επάρκειας ή µη παραδεδοµένων οπτικών.
Σύµφωνα µε τον Jarvis, ο Mezirow θεωρεί πως αυτό το επίπεδο στοχασµού είναι το
πιο κρίσιµο για το µετασχηµατισµό προοπτικής (2004: 134).
Ο Mezirow, όπως αναφέρουν οι Κοντάκος & Γκόβαρης, παραδέχτηκε ότι η µάθηση
δεν έχει απαραίτητα µετασχηµατιστικό χαρακτήρα και δεν στοχεύει πάντα στην
ανάπτυξη της ικανότητας του κριτικού αναστοχασµού (Mezirow, 1991 στο Κοντάκος
& Γκόβαρης, 2006: 34-35).
Από την έρευνα που διοργάνωσε στις αρχές του 1970 µε συµµετέχοντες γυναίκες
που επαναεισήχθηκαν στο πανεπιστήµιο, ο Mezirow έφθασε στο συµπέρασµα ότι ο
µετασχηµατισµός προοπτικής ξεκινά από ένα αποπροσανατολιστικό δίληµµα
(disorienting dilemma) το οποίο θέτει υπό αµφισβήτηση τις µέχρι τότε
παραδεδοµένες αντιλήψεις και ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις (1981: 7, 2008: 28):|6|
1. Προσδιορισµός µιας προβληµατικής κατάστασης.
2. Αυτο-διεύρυνση των συναισθηµάτων φόβου, θυµού, ενοχής, ντροπής.
3. Κριτική εξέταση των παραδοχών που συνδέονται µε την προβληµατική
κατάσταση.
4. Αναγνωρίζεται ότι όλα τα µέλη της οµάδας συµφωνούν για συνεχιστεί ο
µετασχηµατισµός.
5. ∆ιευρύνονται νέες επιλογές ρόλων, σχέσεων και ενεργειών.
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6. ∆ιαµορφώνεται ένα σχέδιο δράσης.
7. Αποκτάται η γνώση και οι δεξιότητες για την εφαρµογή των νέων σχεδίων.
8. Πιλοτική δοκιµή των νέων ρόλων.
9. ∆οµούνται οι ικανότητες και η αυτοπεποίθηση που σχετίζονται µε τους νέους
ρόλους και σχέσεις
10. Η ενσωµάτωση των παραπάνω στη ζωή των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τις
συνθήκες που ορίζει η νέα προοπτική του καθενός.
Σύµφωνα µε τον Erickson, o Mezirow θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν
και οι 10 φάσεις σε κάθε µετασχηµατίζουσα µάθηση (Mezirow, 2002 στο Erickson,
2007: 71).
3.1

Εφαρµόζοντας τον

µετασχηµατισµό προοπτικής του Mezirow στην

διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες µαθητές
Σύµφωνα µε την Kerka, o λόγος που τα τελευταία χρόνια η µετασχηµατίζουσα
µάθηση του Mezirow είναι «δηµοφιλής» στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής
ως ξένης γλώσσας, έγκειται στην ίδια τη φύση της εκµάθησης της ξένης γλώσσας.
Αυτό συµβαίνει γιατί η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας συχνά αποτελεί µια διαδικασία
σύγχυσης καθώς η πολιτισµική ταυτότητα και η επικοινωνία είναι συνυφασµένες στη
γλώσσα. Το άγχος που νιώθουν οι εκπαιδευόµενοι, υποστηρίζει ο Foster συνδέεται µε
την ανοµοιότητα µεταξύ του αληθινού εγώ και του περιορισµένου εγώ που
αποκαλύπτεται στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας (Foster, 1997 στο Kerka, 2005:3).
Η Kerka θεωρεί πως αυτό αποτελεί ένα αποπροσανατολιστικό δίληµµα (disorienting
dilemma) το οποίο όπως έχουµε δει αποτελεί το πρώτο βήµα για τον µετασχηµατισµό
προοπτικής ο οποίος αν επιτευχθεί θα συµβάλλει όχι µόνο στην απόκτηση των
τεχνικών δεξιοτήτων στη γλώσσα αλλά και εν δυνάµει στην απελευθερωτική
ικανότητα να σκέφτεται και να λειτουργεί σε ένα άλλο πολιτισµικό περιβάλλον
(2005: 3).
Η Μετασχηµατιστική Μάθηση, όπως είδαµε, αναφέρεται στο να δηµιουργήσει
τέτοιες καταστάσεις µάθησης οι οποίες θα δίνουν την δυνατότητα στους
εκπαιδευόµενους να εξετάσουν κριτικά τις αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις τους κατά
τη διάρκεια απόκτησης της νέας γνώσης. Η King διεξήγαγε µια έρευνα το 2000 για να
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διερευνήσει τα αποτελέσµατα εφαρµογής της µετασχηµατίζουσας µάθησης στα
πλαίσια της εκµάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Μαθήµατα αγγλικών που
σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις αρχές της µετασχηµατίζουσας µάθησης κατορθώνουν
να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να βελτιώσουν τις γλωσσολογικές τους
δεξιότητες και να αναπτύξουν νέες προοπτικές σε διάφορα επίπεδα. Σύµφωνα µε την
King, ο µετασχηµατισµός προοπτικής προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο
µπορούµε να εξετάσουµε την µαθησιακή εµπειρία των ενηλίκων που µαθαίνουν την
αγγλική ως ξένη γλώσσα. Αυτό το πλαίσιο υπογραµµίζει µια διαδικασία κριτικού
στοχασµού και αυτοαξιολόγησης που οδηγεί σε προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή.
Στη έρευνα συµµετείχαν 208 ενήλικοι µαθητές της αγγλικής γλώσσας και το 70%
αυτών δήλωσαν ότι βίωσαν µετασχηµατισµό προοπτικής κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους στη γλώσσα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανάλυση των δεδοµένων
που συλλέχθηκαν από ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις στους συµµετέχοντες, οι
µαθησιακές εµπειρίες της πλειοψηφίας των συµµετεχόντων (του 70%) ταυτίζονται µε
τα στάδια από τα οποία διέρχεται ο µετασχηµατισµός προοπτικής σύµφωνα µε τη
θεωρία του Mezirow. Επιπλέον, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι «αναδύθηκαν»
κυρίως 3 θεµατικές µετασχηµατισµού προοπτικής στους συµµετέχοντες:
1. Η εκµάθηση της γλώσσας: Όταν οι ενήλικοι άρχισαν να παρακολουθούν τα
µαθήµατα αγγλικής γλώσσας, οι ιδέες τους για την εκµάθηση των αγγλικών σταδιακά
άρχισαν να αλλάζουν. Κάποιοι από αυτούς την θεώρησαν πιο εύκολη ή και πιο
ευχάριστη από ότι περίµεναν και άλλοι διαπίστωσαν σχέσεις οµοιότητας ή µη µεταξύ
της µητρικής τους γλώσσας και των αγγλικών. Αυτό δηλώνει ότι ενώ οι ενήλικες
µπήκαν αρχικά στο πρόγραµµα µε προκατειληµµένες ιδέες και αντιλήψεις, µπόρεσαν
να τις αξιολογήσουν, να τις επαναπροσδιορίσουν και τέλος να τις αλλάξουν.
2. Πολιτισµικός µετασχηµατισµός: οι συµµετέχοντες πριν µπουν στο πρόγραµµα
εκµάθησης αγγλικών που σχεδιάστηκε όπως είπαµε σύµφωνα µε το µοντέλο του
Mezirow, είχαν προκαθορισµένες απόψεις για τους άλλους πολιτισµούς και θρησκείες
αλλά µέσω της αυτοαξιολόγησης και τον κριτικό στοχασµό µπόρεσαν να
µετασχηµατίσουν την προοπτική τους. Οι συµµετέχοντες απέκτησαν κοινωνική και
πολιτισµική γνώση και εκτίµησαν περισσότερο τους διαφορετικούς πολιτισµούς. Στο
πεδίο της µετασχηµατιστικής πολιτικής η διαπολιτισµική γνώση είναι µια σηµαντική
ανακάλυψη και αυτού του είδους τα µαθήµατα αγγλικών ήταν αποτελεσµατικά προς
αυτήν την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά, είπαν κάποιοι από αυτούς:
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«Πλέον µπορώ να προσδιορίζω τη θέση µου µέσα στην κοινωνία την οποία ζω. Μέσω
της εκµάθησης των αγγλικών βλέπω τον πολιτισµό τους µε άλλον τρόπο».
«Μερικές φορές οι απόψεις και οι ιδέες µας είναι λανθασµένες. Μετά τη συζήτηση
στην τάξη καταλάβαµε ότι ήταν λάθος […]».
«Έχω γίνει πιο αντικειµενικό άτοµο µέσω των µαθηµάτων αγγλικής. Πιστεύω ότι
κάθε θρησκεία, κάθε πολιτισµός, έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης και είναι καλός
όπως και ο δικός µου».
3. προσωπικός µετασχηµατισµός: οι συµµετέχοντες ανέφεραν αύξηση στην
αυτοπεποίθησή τους καθώς και ενδυνάµωση καθώς µάθαιναν την νέα γλώσσα και τον
πολιτισµό της. Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης τους επηρέασε θετικά στη σχέση
τους µε τους άλλους αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο αυτοπροσδιορίζονταν:
«Τώρα µπορώ και καταλαβαίνω τις ειδήσεις στην TV, µπορώ να πηγαίνω σε άλλα
µέρη, να µιλάω µε άλλους ανθρώπους. Νιώθω πολύ διαφορετικά σε σχέση µε πριν».
Οι ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα µαθήµατα ήταν

µεταξύ άλλων οι

συζητήσεις µέσα στην τάξη, οι εκθέσεις ιδεών, το διάβασµα βιβλίων και άρθρων, τα
projects, η τήρηση ηµερολογίου, τα παιχνίδια ρόλων.
Σύµφωνα µε την ανάλυση των δεδοµένων, η συζητήσεις µέσα στην τάξη ήταν ο
παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε τα µέγιστα στο µετασχηµατισµό της προοπτικής
των συµµετεχόντων. Ακολουθούν η συγγραφή εκθέσεων ιδεών, το διάβασµα βιβλίων
και οι δραστηριότητες στην τάξη οι οποίες άνοιξαν νέους δρόµους προσδιορισµού
του εαυτού τους και του κόσµου. Επίσης, σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις των
συµµετεχόντων, η επίδραση του εκπαιδευτή -δασκάλου αγγλικών- είχε πολύ
σηµαντικό και επικουρικό ρόλο στη διαδικασία του µετασχηµατισµού προοπτικής
τους (2000: 69-89). Πώς όµως θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι καθηγητές αγγλικών
προκειµένου να µπορούν να σταθούν άξια σε αυτόν τον ρόλο;
3.2 Εφαρµόζοντας τον

µετασχηµατισµός προοπτικής

του Mezirow στην

εκπαίδευση των καθηγητών της αγγλικής γλώσσας.
Σύµφωνα µε την Καρκαλέτση, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σηµαντικό µέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και γι αυτό θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα
θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πέρα από
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την κατοχή επιστηµονικών γνώσεων, σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας και
παιδαγωγικής γνώσης θα πρέπει να στοχάζεται κριτικά σε όλα τα πλαίσια του
εκπαιδευτικού του έργου (2010: 203).
Σύµφωνα µε την Shin, δεν αρκεί απλά να διδάξει ο καθηγητής των αγγλικών τη δοµή
της γλώσσας ή έστω και κάποια ψήγµατα πολιτισµικής πληροφόρησης (2004:70).
∆υστυχώς, όπως παρατηρεί ο Phillipson, τα περισσότερα προγράµµατα σπουδών
εκπαίδευσης καθηγητών αγγλικής γλώσσας

εστιάζουν στη γλωσσολογική,

ψυχολογική και λίγο στην παιδαγωγική κατάρτιση των εν δυνάµει καθηγητών.
∆ίνεται µικρή προσοχή στις θεωρίες πολιτισµικής ή διαπολιτισµικής επικοινωνίας,
την πολιτική ή την οικονοµία της γλώσσας (Phillipson 1992 στο Shin 2004).
Όπως παρατηρεί ο Seidlhofer, (οι εν δυνάµει) καθηγητές αγγλικών χρειάζεται να
κατανοήσουν τη σηµασία της πρωτοφανούς εξάπλωσης της γλώσσας και των
περίπλοκων αποφάσεων που θα κληθούν να πάρουν κατά το έργο τους. Ενώ στο
πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας της γλώσσας µπορούσε κανείς να
επαναπαυτεί στις υπάρχουσες νόρµες και αντιλήψεις, αυτές οι σταθερές έχουν τεθεί
υπό αµφισβήτηση µε την αναγνώριση του ρόλου της αγγλικής ως παγκόσµιας
γλώσσας. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας περνά σε µια
µεταµοντέρνα φάση στην οποία οι παλιές θεωρίες απορρίπτονται και δίνουν τη θέση
τους σε νέες. Η εκπαίδευση των καθηγητών αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να τους
ωθεί να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στα πλαίσια της διδασκαλίας τους και να τα
προσαρµόζουν. Αυτού του είδους η εκπαίδευση θα αναδείξει τη σχέση µεταξύ
γλώσσας και ταυτότητας και θα τονίσει τη σηµασία κοινωνικοψυχολογικών
παραµέτρων στην διαπολιτισµική κοινωνία (Seidlhofer, 2004 στο Sifakis, 2007). Για
να το κατορθώσει όµως αυτό η εκπαίδευση των καθηγητών αγγλικής γλώσσας, θα
πρέπει να χτίσει πάνω στην αλλαγή των κοσµοθεωριών και αντιλήψεων των εν
δυνάµει καθηγητών.

Η λύση για τον Phillipson είναι να ακολουθηθεί η

µετασχηµατιστική µέθοδος προκειµένου οι εν δυνάµει καθηγητές να αρχίσουν να
σκέφτονται διαφορετικά (να µετασχηµατίσουν την προοπτική τους) πάνω σε
ζητήµατα όπως: πολιτισµικές ταυτότητες και διαπολιτισµική επικοινωνία για να
αλλάξουν την εγκατεστηµένη ιµπεριαλιστική και ηγεµονική τακτική που διέπει τα
προγράµµατα σπουδών και την παιδαγωγική φιλοσοφία της διδασκαλίας της αγγλικής
ως ξένης γλώσσας (Phillipson, 1992 στο Sifakis, 2007).
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Ο Sifakis πιστεύει πως ένας δάσκαλος της αγγλικής γλώσσας για ενήλικες µπορεί να
κερδίσει πολλά εφαρµόζοντας την µετασχηµατιστική µάθηση του Mezirow στην
εκπαίδευση των ενήλικων µαθητών του. Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που θα
επιφέρει η εφαρµογή της µετασχηµατιστικής µάθησης του Mezirow στην εκπαίδευση
των καθηγητών αγγλικής γλώσσας, θα είναι πολλές. Μέσω της ενσωµάτωσης του
µοντέλου του Mezirow, οι εν δυνάµει καθηγητές θα µπουν στη διαδικασία να
συνειδητοποιήσουν, αξιολογήσουν και να αλλάξουν τις αντιλήψεις τους πάνω στην
επιστήµη τους ( Johnson, 2006 στο Sifakis, 2009). ∆εν θα τους βοηθήσει µόνο να
εντρυφήσουν ολοκληρωτικά πάνω στα ζητήµατα της γλώσσας αλλά θα τους δώσει
την ευκαιρία να ενδυναµωθούν ως γνώστες και χρήστες της αγγλικής γλώσσας αλλά
και ως παιδαγωγοί καθώς το να γνωρίζει κανείς την ύλη που θα διδάξει δεν αποτελεί
εγγύηση ότι θα διδαχθεί και σωστά. Η διαδικασία συνειδητοποίησης, αξιολόγησης
και επαναξιολόγησης της διδακτικής πρακτικής [µέσω του κριτικού στοχασµού] θα
οδηγήσει σε πιο αποτελεσµατική εκπαίδευση και κοινωνική αλλαγή (Elliott
1991,Greenwood & Levin, 1998 στο Sifakis, 2007). Ο σκοπός εφαρµογής, για τον
Sifakis, ενός τέτοιου µοντέλου στην εκπαίδευση των καθηγητών αγγλικής δεν θα έχει
ως στόχο απαραίτητα οι εκπαιδευόµενοι δάσκαλοι να αλλάξουν πλήρως και αµέσως
την αντίληψή τους για την αγγλική γλώσσα και τον ρόλο τους ως επαγγελµατίες µέσα
σε αυτό το πεδίο. Ο στόχος είναι να έχουν την ευκαιρία να στοχαστούν κριτικά πάνω
στις µέχρι τότε αντιλήψεις, συµπεριφορές και πρακτικές τους (2009: 348-349).
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι είναι σηµαντικό
για τον δάσκαλο των αγγλικών να στοχάζεται κριτικά πάνω στα διάφορα θέµατα που
προκύπτουν, συσχετίζοντάς τα µε τις εµπειρίες, αντιλήψεις και τα εκάστοτε διδακτικά
πλαίσια.
Συζήτηση
Καθώς ο αριθµός των ενήλικων µαθητών αυξάνεται συνεχώς δραµατικά, σύµφωνα µε
πρόσφατες έρευνες, η κάλυψη των ξεχωριστών αναγκών κάθε µαθητή και η παροχή
µιας ποιοτικής εκπαίδευσης γι αυτούς θα πρέπει να αποτελούν καίριους στόχος πρώτα
των προγραµµάτων εκπαίδευσης των καθηγητών και µετά των ίδιων των καθηγητών.
Ο δάσκαλος της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι ικανός να εξετάζει κριτικά
πρώτα τις δικές του γλωσσικές εµπειρίες έτσι ώστε µέσω του αναστοχασµού να
µπορεί να αµφισβητεί, να αναπροσαρµόζει, να κρίνει και να αξιολογεί τις πρακτικές
του και µετά να ωθήσει τους µαθητές του προς την κατεύθυνση του κριτικού
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στοχασµού και της αλλαγής. Αυτές οι διδακτικές πρακτικές θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο κατάλληλες στο εκάστοτε µαθησιακό περιβάλλον και για τις εκάστοτε
ανάγκες των µαθητών. Η εφαρµογή της Κριτικής Παιδαγωγικής λοιπόν στην
διδασκαλία και εκµάθηση των αγγλικών ως ξένης γλώσσας, µπορεί να σταθεί άριστος
αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια γιατί κάθε γλώσσα :
αντανακλά µια µοναδική κοσµοθεωρία και πολιτισµικό υπόβαθρο µειώνοντας τον τρόπο
µέσω του οποίου µια γλωσσική κοινότητα έλυσε τα επικοινωνιακά της προβλήµατα µε τον
κόσµο κι έχει σχηµατίσει την σκέψη, την φιλοσοφική και αντιληπτική της ικανότητα για τον
κόσµο στον οποίο κάθε γλώσσα είναι το µέσο έκφρασης της πολιτισµικής κληρονοµιάς των
ανθρώπων και παραµένει µια αντανάκλαση αυτού του πολιτισµού ακόµη και όταν αυτός ο
πολιτισµός παρακµάζει και διαλύεται υπό την επιρροή ενός διαφορετικού, δυνατού και
συνήθως µητροπολιτικού πολιτισµού (Wurm, 2001 στο Parell, 2009: 38)

Σηµειώσεις
|1| Σύµφωνα µε την Osborn, η διδασκαλία

της γλώσσας που δεν αποτελεί την

επίσηµη γλώσσα του κράτους, περιγράφεται δόκιµα µε τον όρο «δεύτερη γλώσσα»,
«µοντέρνα γλώσσα», «ξένη γλώσσα» (2000:1)
|2| Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται επιλεκτική αναφορά, για τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας,

σε κάποιους από τους πιο σηµαντικούς στοχαστές των τελευταίων

δεκαετιών, χωρίς να θεωρηθεί όµως ελάσσονος σηµασίας το έργο άλλων διανοητών
όπως οι Carr & Kemmis, , Maxime Greene, Schon, Kenny, Boud, Gagne, Rogers κ.α.
|3| Μεταφράζεται και ως « Μετασχηµατιστική Μάθηση» (Ζαρίφης, 2009:35)
|4| Η Κριτική Θεωρία, σύµφωνα µε τον Κόκκο, εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι
ενήλικοι µπορούν να εισέλθουν σε µια διεργασία χειραφέτησης σκεπτόµενοι κριτικά
πάνω στις κατεστηµένες ιδεολογίες, συµπεριφορές και πρακτικές που τους έχουν
εµφυτευτεί από το κοινωνικοπολιτισµικό τους περιβάλλον (2006:3).
|5| Σύµφωνα µε τον Ζαρίφη από τα έργα του: “Toward a Rational Society” (1970),
“Knowledge and Human Interest” (1971), “Legitimation Crisis” (1976), “The Theory
of Communicative Action” (1984).
|6|

1. A disorientating dilemma.
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2. Self-examination with feelings of shame, fear, guilt or anger.
3. A critical assessment of assumptions.
4. Recognition that one’s discontent and the process of transformation are
shared.
5. Exploration of options for new roles, relationships and actions.
6. Planning a course of action.
7. Acquiring knowledge and skills for implementing one’s plans.
8. Provisional trying of new roles.
9. Building self-confidence and competence in new roles and relationships.
10. Reintegration into one’s life on the basis of conditions dictated by one’s
new perspective.
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Ανάπτυξη αναγνωστικής κατανόησης πληροφοριακών κειµένων σε
παιδιά Ε’ δηµοτικού: Mια διδακτική παρέµβαση

Τσιρονίκου Γλυκερία
∆ασκάλα Α/ βαθµιας Εκπαίδευσης

Περίληψη
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε µελέτη περίπτωσης µε στοιχεία έρευνας δράσης229 που
πραγµατοποιήθηκε σε ένα συγκεκριµένο τµήµα µαθητών Ε’ τάξης σε σχολείο της
∆υτικής Θεσσαλονίκης.
Η διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης είναι µια πρόταση που
αναφέρεται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ως τρόπος ανάπτυξης της αναγνωστικής
κατανόησης των παιδιών και η παρούσα έρευνα αποτέλεσε προσπάθεια διερεύνησής
της. Αρχικά λοιπόν µετρήθηκε η κατανόηση των µαθητών αφενός για να διαπιστωθεί το
επίπεδό της και αφετέρου για να γίνει ο σχεδιασµός της διδασκαλίας της βάσει των
αναγκών τους. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία των στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης και στο τελικό στάδιο της έρευνας µετρήθηκε πάλι η
κατανόηση των µαθητών για να διαπιστωθούν τα αποτελέσµατα της παρέµβασης.
Στο άρθρο αυτό δίνεται βαρύτητα στο κοµµάτι της παρέµβασης και στα αποτελέσµατά
της, µε απώτερο στόχο να αποτελέσει αυτή διδακτική πρόταση για τις τάξεις του
δηµοτικού.

Λέξεις κλειδιά: Γραµµατισµός, κριτικός γραµµατισµός, αναγνωστική κατανόηση,
στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης.

229

Κατά τους Altricher, Posh, Somekh ( 2001: 22-23) η έρευνα δράσης «είναι η µελέτη µιας
κοινωνικής κατάστασης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης στα πλαίσια αυτής της
κατάστασης [… ] είναι η βούληση των εκπαιδευτικών να βελτιώνουν την ποιότητα διδασκαλίας και
της µάθησης, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές
στα σχολεία».
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Εισαγωγή: Η πραγµατικότητα ως ανάγνωση κειµένου
Η αναγνωστική κατανόηση -θέµα µε εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές
διαστάσεις- σήµερα, στην εποχή της κρίσης των δυτικών κοινωνιών, της
Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών, αποτελεί

απαραίτητο εφόδιο του

εγγράµµατου ατόµου. Οι γρήγορες µάλιστα τεχνολογικές εξελίξεις υπό το βάρος της
νέας οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής πραγµατικότητας κατά την οποία τα
άτοµα καλούνται να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν συνεχώς τα
«κείµενα» γύρω τους, δηµιουργούν νέες απαιτήσεις, για τις οποίες θα πρέπει το άτοµο
να είναι κατάλληλα προετοιµασµένο, έτσι ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει
επικοινωνιακά και κριτικά σε ό,τι αφορά την ανάγνωση, κατανόηση, ανάλυση και
παραγωγή νέων τύπων κειµένου.
Η σηµασία µάλιστα της αναγνωστικής κατανόησης στο προαναφερθέν πλαίσιο
αναφοράς µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα αν ερµηνευτεί ιδιαίτερα:
ως µία διαδικασία κατά την οποία το άτοµο βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση
διερεύνησης, δηλαδή θέτει ερωτήσεις, κάνει προβλέψεις, κρίνει, αµφισβητεί,
σχηµατοποιεί απαντήσεις, οδηγείται σε λύσεις,
ως µια πράξη ενεργή, δηµιουργική και όχι παθητική ή µονοδιάστατα δεκτική,
ως µια πρακτική κατανόησης και ερµηνείας των καλώς ή κακώς κειµένων της
κοινωνικής πραγµατικότητας,
ως το υποβοηθητικό µέσο για τη λήψη των σωστών αποφάσεων,
ως µια διαµορφωµένη τάση ζωής εν γένει για δράση και αντίδραση σε κάθε
είδους κείµενο.
Μια δηµοκρατική κοινωνία χρειάζεται κριτικά σκεπτόµενα άτοµα που γνωρίζουν
καλά τη γλώσσα τους και µπορούν να διαβάζουν χωρίς δυσκολίες. Ειδικά, αν
δεχτούµε ως λογικό ότι τα πάντα γύρω µας είναι ένα κείµενο, η δυνατότητα
ανάγνωσής του και ο κριτικός µετασχηµατισµός του από το άτοµο αποτελεί πηγή
ελεύθερης ύπαρξης και συνύπαρξης µέσα στην κοινωνία. Άλλωστε κατά την
Κωστούλη (2006) η αναγνωστική κατανόηση πηγάζει «εκ των άνω προς τα κάτω,
δηλαδή από τον κόσµο προς το κείµενο» και κατά τον Freire «η ανάγνωση του
κόσµου προηγείται πάντοτε της ανάγνωσης της λέξης» (Baynham, 2002: 25), δηλαδή

1189

µπορούµε να αποκωδικοποιούµε και να ερµηνεύουµε τον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο
που αποκωδικοποιούµε και ερµηνεύουµε ένα γραπτό κείµενο. Συνεπώς, αν οι
µαθητές µας από µικρή ηλικία µάθουν συνειδητά να κατανοούν και να βλέπουν πίσω
από αυτό που διαβάζουν, µπορούν να διαµορφώνουν κριτική στάση προκειµένου να
ερµηνεύσουν τα καλώς ή κακώς κείµενα της κοινωνίας και κατ’ επέκταση τον κόσµο.
Εδώ λοιπόν το πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού έρχεται να ενισχύσει το ρόλο των
εκπαιδευτικών και των µαθητών προς µια τέτοια κατεύθυνση, µε στόχο να προσφέρει
κατά τον Baynham (2002:19) ένα επίπεδο κριτικής συνειδητότητας, τόσο γλωσσικής
όσο και κοινωνικής. Γενικά, είναι σηµαντικό να καλλιεργούµε τάσεις συνείδησης
στους µαθητές µας, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο τους καθιστούµε αυτοµάτως πιο
ενεργούς στη µαθησιακή διαδικασία (νιώθουν ότι λαµβάνουν µέρος σε αυτή,
µαθαίνουν πιο εύκολα µε στόχους και ενδιαφέρον), η οποία παγιώνεται σε στάση
ζωής πέραν του σχολικού γραµµατισµού. Όχηµα προς αυτήν την αλλαγή µπορεί να
αποτελέσει η αναγνωστική κατανόηση ειδικά αν ενέχει «κριτικές» ή «αντιστασιακές»
πρακτικές, δηλαδή αν κατά τον Baynham (2002: 252-253) το άτοµο όταν διαβάζει
αναρωτιέται τα εξής:
−

Από πού προέρχεται το κείµενο;

−

Τι προσπαθεί να κάνει σε µένα;

−

Θα το αποδεχτώ και θα δουλέψω µε αυτό;

−

Θα το απορρίψω;

−

Θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ σε τροποποιηµένη βάση;

Οι προβληµατισµοί
Οι βαθύτεροι προβληµατισµοί, οι οποίοι αποτέλεσαν την αφόρµηση για την έρευνα,
είναι δύο. Πρώτον, πόσο κατανοούν τα παιδιά το κείµενο, ώστε να συντελεστεί στη
συνέχεια κι όλη η παραπάνω µεταγνωστική διαδικασία. ∆εύτερον, κατά πόσο µπορεί
µια οργανωµένη διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης να βοηθήσει τη σκέψη τους
προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προβληµατισµοί αυτοί πέραν των εµπειρικών
παρατηρήσεων και εκτιµήσεων της εκπαιδευτικού στηρίχτηκαν και σε ερευνητικά
δεδοµένα.
Έτσι, όσον αφορά τον πρώτο προβληµατισµό, κατά τους Conroldi, Oakhill, (1996,
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σελ. xi- xii), Johnston (2008), Dewitz P. & Dewitz P.K. (2003), από έρευνες που
έχουν κάνει, το πιο βασικό

πρόβληµα ανάγνωσης είναι αυτό της αναγνωστικής

κατανόησης. ∆άσκαλοι σε όλο τον κόσµο έρχονται αντιµέτωποι µε το φαινόµενο
µαθητές να διαβάζουν και να µην κατανοούν αυτό που διαβάζουν. Και στα ελληνικά
δεδοµένα όµως οι προβλέψεις δεν είναι αισιόδοξες. Κατά τους Χατζηαθανασίου
(2007), Χατζηαθανασίου & Αϊδίνη (2006), Αϊδίνη (2003), µαθητές µικρών και
µεγάλων τάξεων σε αφηγηµατικά και µη κείµενα, αν και µπορούν να αναγνωρίζουν
γρήγορα και σωστά τις λέξεις, υπολείπονται σηµαντικά της ικανότητας κατανόησης
ενός κειµένου.
Όσον αφορά το δεύτερο προβληµατισµό, κατά τους Van Den Bos, Brand- Gruwel &
Aarnoutse (1998), Block, Gambrell & Pressley (2002), Bimmel & Van Schooten
(2004), Garner & Bochna (2004), Paris & Paris (2007), µια οργανωµένη διδασκαλία
που έχει τη µορφή παροχής στρατηγικών στους µαθητές

αποτελεί ένα

εποικοδοµητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κατανόησης. Για τα δεδοµένα του
ελληνικού σχολείου ο προβληµατισµός εδώ εντείνεται, διότι στα ελληνικά ΑΠΣ∆ΕΠΠΣ σαφής διατύπωση οργανωµένης διδασκαλίας αναγνωστικής κατανόησης δεν
προτείνεται. Έτσι όπως είναι δοµηµένα, δίνεται κυρίως έµφαση στη διαδικασία του
µηχανισµού της αποκωδικοποίησης, κυρίως για τις µικρές τάξεις, και υπάρχει απλώς
η διατύπωση του στόχου για κατανόηση σε κάθε τάξη του ∆ηµοτικού. Επίσης
προτείνονται στον/ στην εκπαιδευτικό δραστηριότητες κατανόησης όπως: απόδοση
νοήµατος κειµένου µε λίγα λόγια, ερωτήσεις κατανόησης, εντοπισµός του θέµατος
του κειµένου και των µερών του, συνοπτική απόδοση του περιεχοµένου, ανάπλαση
µακροσκελούς κειµένου µε τη βοήθεια σηµειώσεων που κρατήθηκαν κατά την
ανάγνωσή του, διατύπωση σχολιασµού και απόψεων για το περιεχόµενο, εντοπισµός
και αξιολόγηση των επιχειρηµάτων του συγγραφέα και διάκριση πράξεων, απόψεων,
αξιών κ.α. (ΑΠΣ- ∆ΠΠΣ, 2003).
Οι παραπάνω προβληµατισµοί γεννούν µε τη σειρά τους ερωτήµατα που συνδέονται
µε το πρόβληµα της αναγνωστικής κατανόησης και των ελληνικών ΑΠΣ - ∆ΕΠΠΣ.
Τα ερωτήµατα αυτά είναι:
−

πόσο ενδιαφέρον προκαλούν τα κείµενα των σχολικών εγχειριδίων στα

παιδιά;
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−

πόσο καλά είναι ενηµερωµένοι οι εκπαιδευτικοί για τους στόχους κατανόησης

των Προγραµµάτων;
−

τι µπορούν να κάνουν γι’ αυτούς τους στόχους στο λιγοστό χρόνο που έχουν

για να τελειώσουν αρκετή ύλη;
−

πόσο εύκολο είναι βάσει των παραπάνω, οι δραστηριότητες κατανόησης που

θα εφαρµόσει στην τάξη ο κάθε εκπαιδευτικός, να τον παγιδεύσουν και να
καταλήξουν στο τρίπτυχο: Ερώτηση- Απάντηση- Αξιολόγηση, χωρίς να αφήνουν τα
περιθώρια στους µαθητές να σκεφτούν και «πίσω» από το κείµενο230.
Παράµετροι της έρευνας
Ερωτήσεις/ υποθέσεις
Τα βασικά ερωτήµατα που προέκυψαν για την παρούσα έρευνα είναι κατά πόσο
υπάρχει αναγνωστική κατανόηση των πληροφοριακών κειµένων (µε θεµατολογία
µέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των µαθητών) στα παιδιά της Ε’ ∆ηµοτικού
συγκεκριµένης τάξης και αν αυτή δεν υπάρχει, κατά πόσο µια διδασκαλία
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης µπορεί να την ενισχύσει.
Από τα δύο παραπάνω ερωτήµατα:
1.

Υποθέσαµε, βάσει ερευνών, ότι οι µαθητές θα παρουσιάσουν ελλιπή

αναγνωστική κατανόηση, µέτρηση της οποίας έγινε πριν την παρέµβαση, για να
διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η έλλειψή της, αλλά και ο βαθµός αυτής στην περίπτωση που
θα υπήρχε.
2.

Κυρίαρχο κειµενικό είδος στο ∆ηµοτικό είναι το αφηγηµατικό έναντι του

πληροφοριακού. Υποθέσαµε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν θα είναι εξοικειωµένα σ’ αυτό
το κειµενικό είδος και η αναγνωστική κατανόησή τους δε θα είναι ικανοποιητική.

Είναι αυτό που αναφέρει και ο Freire «δυστυχώς αυτό που γίνεται σήµερα στα σχολεία τελευταία
είναι να παραµένουν οι µαθητές παθητικοί µπροστά στο κείµενο. Οι ασκήσεις κατανόησης του
κειµένου τείνουν να είναι σχεδόν προφορικά αντίτυπα του κειµένου. Τα παιδιά µαθαίνουν από νωρίς
ότι η φαντασία τους δεν χρειάζεται […] δεν καλούνται ούτε να ξαναζήσουν µε τη φαντασία τους την
ιστορία που έλεγε το βιβλίο ούτε να κάνουν κτήµα τους σταδιακά το νόηµα του κειµένου […] Τίποτε,
ή σχεδόν τίποτε, δε γίνεται για να αφυπνιστεί και να κρατηθεί ζωντανή η περιέργεια των παιδιών, η
συνειδητά κριτική σκέψη τους, που είναι τόσο απαραίτητη για τη δηµιουργική ανάγνωση […] Αυτή η
περιέργεια που πρέπει ο δάσκαλος να κεντρίσει στο µαθητή, συµβάλλει αποφασιστικά στη σύλληψη
του περιεχοµένου του κειµένου. Πράγµα που µε τη σειρά του είναι θεµελιώδες για τη δηµιουργία
νοήµατος του κειµένου (Freire, 2006: 127).
230
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3.

Υποθέσαµε ότι µια διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης θα

την αναπτύξει-βελτιώσει σε ότι αφορά τουλάχιστον τα πληροφοριακά κείµενα.
Πληροφοριακά κείµενα
Στην έρευνα αυτή επιλέχθηκε το πληροφοριακό κειµενικό είδος για τέσσερις λόγους:
πρώτον, διότι κυρίαρχο είδος στο ∆ηµοτικό Σχολείο στο µάθηµα της Γλώσσας είναι
το αφηγηµατικό (Χατζηαθανασίου, 2007: 5). Τα κείµενα ανήκουν στις κατηγορίες του
Αφηγηµατικού και Κατευθυντικού Λόγου, µε τον πρώτο να υπερισχύει του δεύτερου,
αν βέβαια συµπεριλάβουµε και τα αφηγηµατικά κείµενα του Ανθολογίου, αλλά και
τις υποχρεωτικές ώρες Φιλαναγνωσίας. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο και για
ακαδηµαϊκούς λόγους να διερευνηθεί η ικανότητα κατανόησης µη αφηγηµατικών
κειµένων. ∆εύτερον, τα πληροφοριακά κείµενα είναι πολύ διαφορετικά από τα
λογοτεχνικά και στην οργάνωση των πληροφοριών και στη δοµή τους και µάλιστα
µπορεί να είναι οργανωµένα µε ποικιλία τρόπων. Είναι λοιπόν πιο δύσκολα στην
κατανόηση από έναν νέο αναγνώστη, γι’ αυτό και οι στρατηγικές αναγνωστικής
κατανόησης που µπορούµε να διδάξουµε είναι πολύ σηµαντικές στο είδος αυτό.
Μάλιστα, κατά τους McGee, Meyer, Bradt, Bluth & Taylo (Block, Gambrell &
Pressley, 2002: 9), τα πληροφοριακά κείµενα δυσκολεύουν τους µαθητές στην
κατανόηση και δεν είναι σίγουρο ότι, αν τα εκθέσουµε από νωρίς σε ποσότητα
αφηγηµατικών κειµένων, θα βελτιωθεί και η κατανόησή τους σ’ αυτό το είδος.
Τρίτον, κατά τους Smith & Snowball (Blackowicz & Ogle, 2008) από έρευνες που
έκαναν αναδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των αναγνωσµάτων µας είναι κυρίως
πληροφοριακής φύσης, άρα οι µαθητές καθώς µεγαλώνουν είναι ολοένα και πιο
εκτεθειµένοι σε πληροφοριακά αναγνώσµατα, οπότε καλό θα ήταν να είναι πιο
εξοικειωµένοι µε το είδος. Τέταρτον, τα πληροφοριακά κείµενα γενικά αρέσουν
στους µαθητές, γεγονός που µπορεί να βοηθήσει στη γενικότερη ενίσχυση του
ενδιαφέροντός τους για ανάγνωση και άρα να έχουµε µετέπειτα και καλύτερα
αποτελέσµατα στην κατανόηση.
Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης
Τα αγγλόφωνα ερευνητικά δεδοµένα για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στα παιδιά
του ∆ηµοτικού Σχολείου έδειχναν ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι και τα περισσότερα
αναλυτικά προγράµµατα έδιναν πολύ λίγη προσοχή στην ανάπτυξη και τη διδασκαλία
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των στρατηγικών231 αναγνωστικής κατανόησης. Κατά τον Duffy (Block, Gambrell &
Pressley, 2002, σελ. xiii- xiv), παλιότερα και πιο συγκεκριµένα το 1974, κυριαρχούσε
η άποψη ότι η κατανόηση ενός κειµένου ήταν θέµα νοηµοσύνης. Αν οι µαθητές ήταν
έξυπνοι, τότε µπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν και άρα να κατανοήσουν αυτό που
διάβαζαν. Μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που ισχυρίζονταν ότι δεν χρειάζεται σε καµία
περίπτωση να σχεδιαστεί διδασκαλία για την κατανόηση.
Κατά τους Block, Gambrell & Pressley (2002, σελ xv-xx), σε έρευνα του 1998
διαπιστώθηκε ότι ήταν πολλοί οι µαθητές που δεν είχαν εξασκηθεί σε γνωστικές και
µεταγνωστικές διαδικασίες καθώς και στον τρόπο να αντιµετωπίζουν ένα κείµενο µε
ανεξαρτησία. Άλλωστε ένα τυπικό µάθηµα διδασκαλίας περιλαµβάνει συνήθως
ερωτήσεις του διδάσκοντα προς τους µαθητές, µε στόχο τη διερεύνηση αν αυτοί
έχουν καταλάβει το κείµενο. ∆εν εξηγεί όµως, ούτε µοντελοποιεί, ούτε δηλώνει στους
µαθητές πώς πρέπει να κατανοήσουν.
Αυτή η έλλειψη διδασκαλίας της κατανόησης, κατά τους Block, Gambrell & Pressley
υφίσταται, γιατί είναι µεγάλη η πρόκληση να τη διδάσκει κανείς, έτσι στο βιβλίο τους
Improving Comprehension Instruction (2002) οι συγγραφείς αυτοί προσπαθούν να
γεφυρώσουν το υπάρχον χάσµα µε τις προτάσεις τους πιστεύοντας ότι το χτίσιµο του
ανεξάρτητου αναγνώστη απαιτεί διδασκαλία και µάλιστα αρκετή. Άλλωστε, η
αναγνωστική κατανόηση σηµαίνει κάτι περισσότερο από το να είµαστε σε θέση να
απαντάµε αποτελεσµατικά σε ερωτήσεις που προκύπτουν από το κείµενο. Μετά
λοιπόν την διατύπωση µιας σειράς θεωριών, όπως του Goodman (Block, Gambrell &
Pressley, 2002, σελ xiii-xx) και τη θεωρία των Pearson & Aderson, άρχισε ένας
µεγάλος αριθµός ερευνών µε στόχο να προσδιοριστεί, εάν συγκεκριµένη διδασκαλία
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης θα έφερνε κάποιο σηµαντικό αποτέλεσµα
και αν ναι, σε τι έκταση θα συνέβαινε αυτό (Aarnoutse & Schellings, 2003).
Έτσι, η διδασκαλία τους στο ∆ηµοτικό είναι ένα θέµα που στην διεθνή βιβλιογραφία
µελετάται διεξοδικά κυρίως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Οι σπουδαιότεροι
εκπρόσωποι είναι οι Duke, Pearson, Pressley, Allighton, Taylor µε κυριότερο όλων
Η στρατηγική εδώ νοείται ως µια νοητική διαδικασία κατά την οποία ο αναγνώστης προσπαθεί να
φτάσει έναν στόχο, ο οποίος είναι η κατανόηση, αλλά αυτό που κατά τον Van Dijk (1983: 61-107)
είναι σηµαντικό στον ορισµό των στρατηγικών είναι όχι ο στόχος, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο θα
φτάσουµε στο στόχο. Ο τρόπος θα πρέπει να είναι και ο καλύτερος δυνατός. Ο ορισµός δηλαδή των
στρατηγικών περιλαµβάνει το στόχο, µια διαδοχή νοητικών διαδικασιών ή βηµάτων, περιλαµβάνει στη
συνέχεια τη συνειδητή, σκόπιµη και ελεγχόµενη συµπεριφορά και ανθρώπινη δράση ως προς τον
στόχο, έτσι ώστε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτός να επιτευχθεί.
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τον Michel Pressley, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κατανόηση µπορεί να διδαχθεί.
Ακολουθεί ένα πλήθος ερευνών, κύριος στόχος των οποίων είναι να διερευνήσουν
πώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι στρατηγικές κατανόησης, ώστε µε ειδικές
γνωστικές διαδικασίες οι µαθητές να κατανοούν αρχικά τα κείµενα που διαβάζουν. Αν
συµβεί αυτό, στη συνέχεια θα µάθουν να εφαρµόζουν τις ίδιες διαδικασίες που
διδάχθηκαν (ανεξάρτητα και αυτοµατοποιηµένα) µε τελικό αποτέλεσµα την
κατανόηση οποιουδήποτε κειµένου διαπραγµατεύονται.
Πιο συγκεκριµένα, κατά τους Van Den Bos, Brand- Gruwel & Aarnoutse (1998), η
σηµασία της διδασκαλίας γνωστικών διαδικασιών και στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης είναι µεγάλη. Στην έρευνα που έκαναν επικεντρώθηκαν κυρίως σε παιδιά
µε αναγνωστικές δυσκολίες από ειδικά σχολεία, και προσπάθησαν να βρουν, εάν
τέσσερις στρατηγικές κατανόησης (προβληµατισµός/ διερώτηση πάνω στο κείµενο,
περίληψη, πρόβλεψη και αποσαφήνιση) στο πλαίσιο άµεσης (direct instruction) και
αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας (reciprocal teaching) βοηθούν στην επεξεργασία
των κειµένων.

Τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, γιατί βελτιώθηκε

αρκετά όχι µόνο η κατανόηση στο γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο.
Μία ακόµα πιο σύγχρονη έρευνα, των Bimmel & Van Schooten (2004), έγινε στο
πλαίσιο των εξής τεσσάρων αναγνωστικών στρατηγικών: α) γρήγορη µατιά του
κειµένου (προβλέψεις από τον τίτλο, τις εικόνες, τις πρώτες σειρές των παραγράφων),
β) ανάγνωση της αρχικής και της κατακλείδας πρότασης κάθε παραγράφου, γ)
υπογράµµιση των σηµαντικότερων κοµµατιών του κειµένου και δ) σύνδεση λέξεων
(ανεύρεση λέξεων, σηµαντικών για τη νοηµατική δοµή του κειµένου, που βοηθούν
στο σχηµατισµό λογικών συµπερασµάτων για το νόηµα του κειµένου). Η έρευνα
έδειξε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα, όταν διδάσκονται συγκεκριµένες
συµπεριφορές, ειδικά αυτές που άπτονται των µεταγνωστικών ικανοτήτων.
Οι Garner & Bochna (2004), στο επιστηµονικό τους άρθρο «Transfer of a Listening
Comprehension Strategy to Independent Reading in First Grade Students» ερευνούν
µιαν άλλη στρατηγική κατανόησης, τη γραµµατική των ιστοριών, η οποία
εφαρµόστηκε αρχικά στον προφορικό λόγο και κατ’ επέκταση στον γραπτό. Ο
προβληµατισµός τους πάνω στο θέµα προέκυψε από τις έρευνες των Marshall και
Hayew & Kelly (Garner & Bochna, 2004: 69), σύµφωνα µε τους οποίους, οι µαθητές
της Α΄τάξης είναι ενήµεροι για τις κοινές πρακτικές ανάγνωσης των ιστοριών και
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µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή τη γνώση για να ενισχύσουν την κατανόηση.
Κατά τους συγγραφείς όµως, ακόµη και αν υπάρχει αυτή η µεταγλωσσική ικανότητα,
δεν είναι σίγουρο ότι µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση και ανάκληση των
ιστοριών, γι’ αυτό ακριβώς µια στοχευµένη διδασκαλία στους µαθητές των πρώτων
τάξεων του ∆ηµοτικού είναι απαραίτητη. Τελικά, συµπέραναν ότι η γνώση που
προκύπτει από τη διδασκαλία στρατηγικών όπως: επανάληψη της παρουσίασης του
κειµένου, σαφής εξήγηση, µοντελοποίηση και διερώτηση του κειµένου, βοηθά τους
αρχάριους αναγνώστες να µεταφέρουν τη γνώση αυτή και σε κάθε άλλο ανεξάρτητο
ανάγνωσµα αφηγηµατικού κειµένου.
Η έρευνα των Paris & Paris (2007) σε µαθητές Α΄ ∆ηµοτικού, οι οποίοι επίσης
διδάχθηκαν µε άµεση διδασκαλία τα βασικά στοιχεία της γραµµατικής ιστοριών ως
στρατηγική αναγνωστικής κατανόησης, απέδειξε επίσης ότι υπήρχαν θετικά
αποτελέσµατα και σε µαθητές µε προβλήµατα στην αποκωδικοποίηση.
Τέλος, η Stahl (2004) στο άρθρο της Proof, practice, and promise: Comprehension
Strategy Instruction in the primary grades, συγκεντρώνει πορίσµατα ερευνών, που
δείχνουν τη θετική επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών στην αναγνωστική
κατανόηση. Σύµφωνα λοιπόν µ’ αυτά τα πορίσµατα, η διδασκαλία της φωνολογικής
ενηµερότητας και της αποκωδικοποίησης δεν αρκούν, εάν θέλουµε οι µαθητές µας να
είναι ικανοί να διαβάζουν και ταυτόχρονα να κατανοούν και παράλληλα να είναι
«ευαισθητοποιηµένοι» στα διάφορα κειµενικά είδη. Οι στρατηγικές κατανόησης κατά
τη συγγραφέα µπορούν να είναι σηµαντικές για έναν αναγνώστη, επειδή έχουν τη
δυναµική να παρέχουν πρόσβαση στην προϋπάρχουσα γνώση και στην αναγνωστική
εµπειρία. Μαθητές που εµπλέκονται ενεργά σ’ ένα περιβάλλον στρατηγικών
κατανόησης είναι πιο πιθανό να ανακαλέσουν και να καταλάβουν τα περισσότερα
από αυτά που διαβάζουν. Επίσης οι µαθητές αυτοί συνηθίζουν στη χρήση των
στρατηγικών, τις εσωτερικοποιούν κατά κάποιον τρόπο και µπορούν να τις
µεταφέρουν σε οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσµα, σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
γραµµατισµού.
Ιστορικό και Θεωρητικό πλαίσιο
Από το 1990 κι έπειτα η διδασκαλία της ανάγνωσης στα αµερικανικά αναλυτικά
προγράµµατα επικεντρώνονταν κυρίως στη διδασκαλία στρατηγικών και ικανοτήτων
αποκωδικοποίησης. Ένας από τους κύριους λόγους της κατεύθυνσης αυτής ήταν η
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πεποίθηση αρκετών ερευνητών ότι η αναγνώριση των λέξεων είναι η βασική
λειτουργία της διαδικασίας της κατανόησης.
Κατά τον Pressley όµως, παράλληλα µε την παραπάνω διδασκαλία ικανοτήτων (1998,
σελ.199), το διάστηµα µεταξύ 1970 και 1980 αρχίζει ένα νέο ενδιαφέρον στο πεδίο
της ανάγνωσης: δίνεται πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στη σηµασία της διδασκαλίας των
στρατηγικών στο ∆ηµοτικό και έτσι οι περισσότερες έρευνες στηρίζονται πάνω σ’
αυτό το πεδίο. Πρώτη ξεκίνησε µία έρευνα πεδίου η Doloress Durkin (1978- 1979)
(Pressley, 1998, σελ.200) σε µαθητές της Γ΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, στους οποίους
διερεύνησε την κατανόηση στην παρακολούθηση αφενός µιας διάλεξης και αφετέρου
µιας διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης. Τα αποτελέσµατα της δεύτερης
παρακολούθησης υπερείχαν κατά πολύ της πρώτης, πράγµα που δηµιούργησε
περαιτέρω πνευµατική ανησυχία στους ερευνητές για την ανεύρεση τρόπων που θα
ενισχύουν την κατανόηση των παιδιών.
Ο Pressley στο βιβλίο του Reading Instruction that Works, the Case for Balanced
Teaching (1998, σελ. 200- 205), δίνει τους ιστορικούς λόγους, οι οποίοι
παρουσιάζονται κυρίως κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. Σύµφωνα µε αυτούς µία
τέτοια διδασκαλία αρχίζει να γίνεται αναγκαιότητα στην αµερικανική σχολική
πραγµατικότητα, λόγω της εµφάνισης νέων θεωριών πάνω στο πεδίο της µάθησης. Οι
θεωρίες που εµφανίζονται είναι:
1.

Η Θεωρία του σχηµατισµού γνωστικών εικόνων από τον αναγνώστη

2.

Η Θεωρία της παρακολούθησης της δοµής των κειµενικών ειδών π.χ. η

γραµµατική των ιστοριών για τα αφηγηµατικά κείµενα
3.

Η Θεωρία των γνωστικών σχηµάτων

4.

Η Θεωρία της µεταγνώσης

5.

Η Θεωρία της Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης του Vygotsky

6.

Η Θεωρία της αλληλεπίδρασης κειµένου- αναγνώστη από την Louise

Rosenblatt,
Ποιες όµως είναι οι στρατηγικές της αναγνωστικής κατανόησης και γιατί να τις
διδάξουµε στο σχολείο;
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Προσδιορίζοντας τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης και τη διδασκαλίας
τους
Οι αναγνωστικές στρατηγικές είναι ένα σύνολο γνωστικών δραστηριοτήτων που
χρησιµοποιεί ο αναγνώστης πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση του
κειµένου, προκείµενου αυτό να κατανοηθεί πιο αποτελεσµατικά και να αναδειχθούν
και να επιλυθούν προβλήµατα που προκύπτουν κατά την αναγνωστική διαδικασία. Οι
διαδικασίες αυτές εφαρµόζονται λίγο ως πολύ σκοπίµως και συνειδητά και
προσαρµόζονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αναγνώστη και του κειµένου. Οι
στρατηγικές δεν αποτελούν µέρος των στόχων της αναγνωστικής διαδικασίας, αλλά
τα µέσα για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής. Από ένα σηµείο και µετά οι διαδικασίες
αυτές αφοµοιώνονται και, αν οι αναγνώστες τις εφαρµόζουν ασυνείδητα και
αποτελεσµατικά, τότε πια µπορούµε να µιλάµε και για ικανότητες οι οποίες
λειτουργούν σχεδόν αυτόµατα.
Όταν λοιπόν οι επιδέξιοι αναγνώστες εφαρµόσουν τις διάφορες αναγνωστικές
στρατηγικές πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ανάγνωση του κειµένου, µπορούν
αρχικά να προσδιορίσουν το στόχο, δηλαδή τι ακριβώς θέλουν να αποκοµίσουν από
το ανάγνωσµα. Στη συνέχεια χρησιµοποιούν τον τίτλο για να προσδιορίσουν το θέµα
του κείµενου και έπειτα ενεργοποιούν την προηγούµενη γνώση τους. ∆ιαβάζουν το
κείµενο και προσδιορίζουν το κειµενικό είδος προσαρµόζοντας ανάλογα την
αναγνωστική τους συµπεριφορά. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σχηµατίζουν
συνδέσεις ανάµεσα σε λέξεις και προτάσεις, χρησιµοποιούν τα στοιχεία της δοµής
και της οργάνωσης του κειµένου, εξάγουν πληροφορίες από τις προτάσεις και τις
παραγράφους και προσδιορίζουν τις κύριες νοηµατικές του ιδέες. Χαρακτηριστικός
είναι ο παρακάτω πίνακας που συνοψίζει τις στρατηγικές της αναγνωστικής
κατανόησης που µπορούµε να διδάξουµε στους µαθητές µας.
Στρατηγικές Αναγνωστικής Κατανόησης

1.
Πριν την ανάγνωση

Κοιτώ τον τίτλο, τις επικεφαλίδες και τα κεφάλαια

(προεπισκόπηση κειµένου)

2.

Προσδιορίζω το κειµενικό είδος και ανατρέχω στα

χαρακτηριστικά του (προεπισκόπηση κειµένου)

3.

∆ιαβάζω την πρώτη και τελευταία παράγραφο του κειµένου

4.

∆ηµιουργώ νοηµατικές συνδέσεις µεταξύ των πληροφοριών
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που παίρνω από τα παραπάνω, κάνω προβλέψεις

5.

Ενεργοποιώ την προϋπάρχουσα γνώση: κάνω λίστα για το

ό,τι ήδη γνωρίζω

6.

Ορίζω το στόχο της ανάγνωσης: τι ακριβώς θέλω να

αποκοµίσω από το κείµενο, κάνω λίστα.

1.
Κατά τη διάρκεια
της ανάγνωσης

∆ιαβάζω γρήγορα κάθε παράγραφο. Ξαναδιαβάζω και

επικεντρώνοµαι στις σηµαντικές ιδέες του κειµένου. Ενεργοποιώ κι
εδώ προϋπάρχουσες γνώσεις

2.

Σχηµατίζω νοητικές αναπαραστάσεις του κειµένου στο µυαλό

µου. Ενεργοποιώ κι εδώ προϋπάρχουσες γνώσεις

3.

Παρακολούθηση την κατανόησης µε τη χρήση

σχεδιαγραµµάτων, χαρτών του κειµένου

4.

Προβληµατίζοµαι, θέτω ερωτήσεις που διευκολύνουν τη

διαδικασία νοηµατοδότησης. Για παράδειγµα σ’ ένα αφηγηµατικό
κείµενο κάνω ερωτήσεις του τύπου: Ποιος; Τι; Πού; Πότε; Γιατί;
Πώς; ∆ηλαδή ερωτήσεις για τη γραµµατική της ιστορίας.

Μετά την
ανάγνωση

5.

Έλεγχος του νοήµατος: Βγάζει νόηµα αυτό που διαβάζω;

1.

Ξαναδιαβάζω το κείµενο

2.

Κάνω νοηµατικές συνδέσεις µεταξύ των πληροφοριών που

µου δίνει.

3.

Κάνω περίληψή των σηµαντικότερων ιδεών του κειµένου

4.

Κάνω προσωπικές εκτιµήσεις και κριτική στο ανάγνωσµα

5.

Χρήση κι άλλων σχετικών πηγών προκειµένου να

διασταυρώσουµε πληροφορίες, ώστε η κατανόησή µας να αποκτήσει
πιο ολοκληρωµένη άποψη.

6.

Έλεγχος του αρχικού στόχου: έχει επιτευχθεί; Απαντήθηκαν

οι ερωτήσεις που θέσαµε; Ήταν η παρουσίαση του συγγραφέα ικανή
για την επίτευξη του δικού µου στόχου;

Όµως κατά τους Guthrie, Wigfield & Perencevich (2004: 274- 306), δεν αρκεί να
κάνουµε µόνο την παρουσίαση των στρατηγικών της αναγνωστικής κατανόησης,
αλλά θα πρέπει να δίνουµε παράλληλα και τα χαρακτηριστικά του αναγνώστη
(qualities of strategic reader), ο οποίος πρόκειται να τις εφαρµόσει. Τα τρία αυτά
χαρακτηριστικά είναι: η ικανότητα (competence), η επίγνωση (awareness) και η αυτό1199

διάθεση για ανάγνωση και χρήση των στρατηγικών κατανόησης (self- initiation).
Ακολουθεί µία σύντοµη ανάλυση των τριών αυτών στοιχειών.
−

Ικανότητα: ο µαθητής, έχοντας καλή γνώση των στρατηγικών αναγνωστικής

κατανόησης, θέτει στον εαυτό του ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και
µπορεί να τις απαντήσει σε καθορισµένο χρόνο. Χρησιµοποιεί τις στρατηγικές
αποτελεσµατικά µε σκοπό να εµβαθύνει τις γνώσεις του. Για να ολοκληρωθεί όµως η
διαδικασία απαιτείται η συνειδητή χρήση κάθε στρατηγικής στην κατάλληλη
περίσταση σε συνδυασµό µε το κίνητρο του.
−

Επίγνωση: ο µαθητής ξέρει πότε και πώς να εφαρµόσει τις στρατηγικές, ενώ

διαβάζει, διότι γνωρίζει πως η χρήση τους είναι αποτελεσµατικό εργαλείο ως προς
την κατανόηση και µπορεί ο ίδιος να οργανώνει αυτή τη διαδικασία.
−

Αυτοδιάθεση: ο µαθητής επιλέγει να χρησιµοποιήσει τη στρατηγική συχνά

και στις κατάλληλες περιστάσεις. Κάνει οργανωµένες και ηθεληµένες επιλογές για
την εφαρµογή µίας κατάλληλης και αποτελεσµατικής στρατηγικής στην κατάλληλη
χρονική στιγµή της ανάγνωσης. Είναι πολύ σηµαντικό σ’ αυτή την πτυχή της
αναγνωστικής διαδικασίας ο µαθητής να έχει προσδιορισµένους τους στόχους της
ανάγνωσης και τις διαθέσεις του.

Μεθοδολογία
•

∆είγµα έρευνας

Στην έρευνα συµµετείχαν 14 µαθητές και µαθήτριες (6 κορίτσια και 8 αγόρια) ενός
τµήµατος της Ε’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης.
•

Υλικό ερευνητικής εργασίας

Έγινε επιλογή συνολικά 16 πληροφοριακών κειµένων, τα οποία στην πλειοψηφία
τους ήταν πολυτροπικά:
•

3 χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη φάση της έρευνας, δηλαδή κατά τη

διερεύνηση της αναγνωστικής κατανόησης,
•

10 χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης και

•

3 στην τρίτη φάση της έρευνας, στις τελικές µετρήσεις της κατανόησης.
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Έγινε προσπάθεια τα κείµενα να επιλεγούν µε βάση τα εξής κριτήρια: 1) το θεµατικό
τους περιεχόµενο να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των µαθητών (η
εκπαιδευτικός διερεύνησε αυτό το ζήτηµα πριν ξεκινήσει η έρευνα και διαπίστωσε
πώς κατάλληλες ήταν οι θεµατικές: Φύση και Περιβάλλον, Ιστορικά και Κοινωνικά
Ζητήµατα) 2) την πολυτροπικότητά232 των κειµένων 3) την αντιστοιχία των κειµένων
µε αυτά που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια της Ε’ τάξης ως προς τη
συντακτική δοµή, την έκταση και το λεξιλόγιο 4) τη διακειµενικότητα233 (τα κείµενα
επιλέχθηκαν έτσι, ώστε το ένα να αποτελεί σχεδόν συνέχεια του άλλου, κυρίως ως
προς το περιεχόµενο ή τον τύπο). ∆ιότι κάθε κείµενο υπάρχει σε σχέση µε άλλα και
στην πραγµατικότητα χρωστά την ύπαρξή του περισσότερο σε άλλα κείµενα παρά
στους συγγραφείς του, ενώ παράλληλα οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να τα
µορφοποιήσουν µε πολλούς τρόπους ανάλογα µε τις εµπειρίες τους.
•

Μέτρηση κατανόησης

Στην πρώτη και τρίτη φάση της έρευνας, η κατανόηση των κειµένων διερευνήθηκε µε
τη µορφή ερωτήσεων πάνω στο κείµενο, ατοµικά σε κάθε µαθητή. Οι ερωτήσεις που
συνόδευαν τα κείµενα χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: ερωτήσεις των οποίων οι
απαντήσεις προέκυπταν άµεσα από το κείµενο (στο εξής πληροφοριακές) και
ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις προέκυπταν συµπερασµατικά, βάσει των

Κατά τον Χαραλαµπόπουλο (2006), χαρακτηρίζονται από πολυτροπικότητα κείµενα µε συνδυασµό
περισσοτέρων του ενός σηµειωτικών τρόπων: γλωσσικού οπτικού, ηχητικού κτλ., οι οποίοι
λειτουργούν συµπληρωµατικά για τη δηµιουργία και µετάδοση του µηνύµατος. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα τέτοιων κειµένων αποτελούν τα εξής: κείµενα –οδηγίες για τη χρήση συσκευών
(συνδυάζουν τον γλωσσικό –γραπτό κείµενο- και τον οπτικό –εικόνες, σχεδιαγράµµατα), µία
τηλεοπτική διαφήµιση (συνδυάζει τον γλωσσικό, τον οπτικό και τον ηχητικό τρόπο). Σε ένα τέτοιο
πολυτροπικό κείµενο η γλώσσα, η εικόνα και ο ήχος λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τέτοιο τρόπο,
ώστε δεν µπορεί κανείς να κατανοήσει συνολικά το κείµενο, αν περιοριστεί στην ανάγνωση µόνο του
γλωσσικού του µέρους.
233
Κατά την Κωστούλη (2001: 319-320), «είναι γενικώς αποδεκτό στη σύγχρονη έρευνα ότι η
καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου των µαθητών/-τριων πραγµατώνεται µέσα από τη
συµµετοχή των παιδιών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην παραγωγή και
επεξεργασία ποικίλων ειδών κειµένου. […] Όλα τα προγράµµατα αναγνωρίζουν ως ιδιαίτερα
σηµαντική και, ως εκ τούτου, προσπαθούν να προωθήσουν τη διασύνδεση της ανάγνωσης µε τη
γραφή/ παραγωγή κειµένων. Η συσχέτιση αυτή έχει αναδειχθεί κυρίως στα επικοινωνιακά και
κειµενοκεντρικά προγράµµατα καλλιέργειας της Εγγραµµατοσύνης, όπου ένα σύνολο δραστηριοτήτων
οικοδοµείται (µέσα από οµαδική ή ατοµική συνεργασία) και διαρθρώνεται ως εξής:
Ανάγνωση κειµένων παρόµοιων ως προς το περιεχόµενο ή τύπο κειµένου,
Παραγωγή ενός πρώτου κειµένου από τα παιδιά,
Αξιολόγηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας του κειµένου µέσα από σχόλια των παιδιών.
∆ηµιουργία µιας δεύτερης, τρίτης εκδοχής µέχρι το εν λόγω κείµενο να γίνει αποδεκτό.
[…]το σύνολο των επικοινωνιακών αυτών πλαισίων, που µπορεί να διαπλέκονται δηµιουργώντας
άλλοτε µια χαλαρή και άλλοτε µια ισχυρά οργανωµένη ενότητα, συνθέτει αυτό που αποκαλούµε
«διακειµενική ιστορία» στο µάθηµα της γλώσσας».
232
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πληροφοριών του κειµένου (στο εξής συµπερασµατικές234). Και για τα έξι κείµενα
(µετρήσεις πριν καιι µετά) οι ερωτήσεις ήταν συνολικά 8: 4 πληροφοριακές και 4
συµπερασµατικές. Οι ερωτήσεις επιλέχτηκαν κυρίως βάσει του νοηµατικού
περιεχοµένου

του

κειµένου
κειµένου,

της

οργάνωσης

των

πληροφοριών

του,

της

πολυτροπικότητας του,
του της χρήσης κειµενικών σηµατοδοτών, και της προϋπάρχουσας
γνώσης των µαθητών πάνω στο κείµενο ή σε συγκεκριµένες πληροφορίες
ροφορίες του.
Πίνακας αποτελεσµάτων Α΄ Μέτρησης

•

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
39%
35%

38%
34%

15%

13% 13%

Α' Κείμενο, Α' Μέτρησης
Επαρκής (3)

33%

13%

Β' Κείμενο, Α' Μέτρησης

Μερικώς Επαρκής (2)

11% 10%

Γ' Κείμενο, Α' Μέτρησης

Μερικώς Ανεπαρκής (1)

Ανεπαρκής (0)

Συµπερασµατικά για τις πρώτες µετρήσεις έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η
αναγνωστική κατανόηση του τµήµατος για τα τρία πρώτα κείµενα ήταν σε µα µέτρια
κατάσταση. Μόνο στο τρίτο κείµενο οι µαθητές καταφέρνουν να
α πάνε αρκετά καλά.

1.

234

Αξιολόγηση (µέτρηση) της αναγνωστικής κατανόησης
Όταν επιχειρούµε να αξιολογήσουµε την κατανόηση ενός κειµένου (ή κατά τον Πόρποδα (2002) ενός
συνόλου δοµηµένων γλωσσικών πληροφοριών
πληροφοριών), πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι στην πραγµατικότητα
προσπαθούµε να αξιολογήσουµε µια εσωτερική υποκειµενική διαδικασία
διαδικασία, η οποία δεν µπορεί να
εξωτερικευτεί άµεσα, αλλά εκδηλώνεται µόνο µέσω της µνηµονικής λειτουργίας
ιτουργίας από την οποία,
βέβαια, είναι δύσκολο να διαχωριστεί.
διαχωριστεί Ίσως αυτός είναι και ο βασικός λόγος της δυσκολίας που
υπάρχει για την ακριβή και αντικειµενική αξιολόγηση της κατανόησης.
Βέβαια µέχρι τώρα έχουν προταθεί διάφοροι µέθοδοι για την αξιολόγησή της µε πιο γνωστή ίσως
εκείνη κατά την οποία ο αναγνώστης εκφράζει (προφορικά ή γραπτά) την υποκειµενική άποψη και
κρίση του γι’ αυτό που κατανόησε.
κατανόησε Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την
αξιολόγηση της κατανόησης, µε τη διενέργειά της επιδιώκεται να αξιολογηθεί αφενός µεν ο τρόπος µε
τον οποίο ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται τις σηµασιολογικές πληροφορίες του κειµένου
κειµένου, αφετέρου δε ο
βαθµός συσχέτισης των πληροφοριών αυτών µ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο γνωστικών δοµών (Πόρποδας,
2002, σελ. 466), γι’ αυτό και τα είδη των ερωτήσεων στην έρευνα αυτή είναι χωρισµένα στις
πληροφοριακές και τις συµπερασµατικές
συµπερασµατικές.
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Μία ακόµη σηµαντική παρατήρηση από τα δεδοµένα που συνέλλεξε η εκπαιδευτικός
είναι, πως ανάµεσα στις δύο κατηγορίες ερωτήσεων, τις πληροφοριακές και τις
συµπερασµατικές, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν καλύτερα στις πληροφοριακές
ερωτήσεις. Αυτές φαίνεται να µην προκαλούν σύγχυση στους µαθητές, αρκεί βέβαια,
να µην απαιτούν συνδυασµό πληροφοριών, είτε κειµενικών είτε εικονικών,
γραφικών, πολυτροπικών δηλαδή γενικότερα.
Έτσι έγινε η υπόθεση ότι στο συγκεκριµένο τµήµα ίσως είναι χρήσιµο να σχεδιαστεί
µια παρέµβαση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, η οποία θα βοηθούσε τους
µαθητές να συνειδητοποιήσουν κάποια βασικά βήµατα που πρέπει να γίνουν πριν,
κατά και µετά την ανάγνωση. Ψήγµατα των στοιχείων αυτών φάνηκαν να υπάρχουν
στους συγκεκριµένους µαθητές, άλλωστε και η αναγνωστική τους κατανόηση δε
φάνηκε να παρουσιάζει πολύ χαµηλά ποσοστά, άρα η παρέµβαση που έπρεπε να
σχεδιαστεί, θα έπρεπε να έχει χαρακτήρα κυρίως ενισχυτικό ως προς αυτήν.
•

Περιγραφή ∆ιαδικασίας Παρέµβασης

Ο Pressley είναι, όπως προαναφέρθηκε, από τους κυριότερους µελετητές της
διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης και των στρατηγικών της. Μαζί µε τις
Block, Gambrell (2002, σελ. 35) ισχυρίζονται ότι η καλή διδασκαλία της είναι η πιο
δυναµική πρακτική για την ανάπτυξη επιδέξιων αναγνωστών που µπορούν να
αποτρέπουν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής
διαδικασίας.
Οι απώτεροι σκοποί της διδασκαλίας στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης είναι
να προάγουµε την ικανότητα του αναγνώστη να κατανοεί ό,τι διαβάζει και αφού γίνει
αυτό, να µπορεί παράλληλα να µαθαίνει από το κείµενο. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως
αναγκαίο να γίνεται από το ∆ηµοτικό -από τις πρώτες κιόλας τάξεις- στο τέλος του
οποίου τα παιδιά θα πρέπει να µπορούν αυτό που διαβάζουν να το κατανοούν κιόλας.
Η ικανότητα αυτή θα τους καταστήσει κριτικά σκεπτόµενα άτοµα, που µπορούν όχι
µόνο να ελέγχουν την πληθώρα κειµένων από τα οποία κατακλυζόµαστε σήµερα,
αλλά και να ελέγχουν και την πραγµατικότητα γύρω τους παίρνοντας ενεργά µέρος σε
αυτή.
Η καλύτερη µέθοδος που µας βοηθά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι, και
κατά τον Pressley (1998), αυτή της Εξισορροπηµένης ∆ιδασκαλίας (Balanced
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Teaching). Αυτό που ουσιαστικά εξισορροπείται είναι τα δύο µοντέλα γλωσσικής
διδασκαλίας, η Ολική Προσέγγιση (Whole Language Approach) και το µοντέλο που
βασίζεται στην εκµάθηση των απαραίτητων για την κατάκτηση του γραµµατισµού
ικανοτήτων (π.χ. αποκωδικοποίηση, φωνολογική ενηµερότητα κ.α.)

(Skills -

Emphasis Model). Κατά τον Pressley θα πρέπει να γίνεται η διδασκαλία των
απαραίτητων για την ανάγνωση και γραφή ικανοτήτων, όµως θα πρέπει να γίνεται και
πρακτική εφαρµογή τους σε αυθεντικά κείµενα και σε αυθεντικές περιστάσεις
επικοινωνίας, µε συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους, αλλά και µε τη συνεργασία
µαθητών- δασκάλου, ώστε

να µη χάνεται το ενδιαφέρον για το µάθηµα. Έτσι

εισάγονται λοιπόν και τα δύο διευκολυντικά διδακτικά εργαλεία. Το πρώτο είναι η
αµοιβαία διδασκαλία (Reciprocal Teaching) που ενέχει τη διδασκαλία στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης στο πλαίσιο της ανάγνωσης σε οµάδες. Οι µαθητές
κάνουν προβλέψεις, συζητούν για τους προβληµατισµούς που τους δηµιουργεί ένα
ανάγνωσµα, αναφέρουν τις νοητικές εικόνες που σχηµατίζουν στο µυαλό τους κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης, επιδιώκουν τη συζήτηση, έτσι ώστε να διευκρινιστούν τα
δύσκολα σηµεία του κειµένου, δηµιουργούν τα συµπεράσµατά τους και
χρησιµοποιούν την ικανότητά τους να κάνουν περίληψη του κειµένου που διάβασαν,
ξεχωρίζοντας τα πιο σηµαντικά σηµεία του.
Το δεύτερο εργαλείο είναι η αλληλεπιδραστική διδασκαλία (Transactional strategies
instruction), που ενέχει την αλληλεπίδραση κειµένου και αναγνώστη. Πρόκειται
ουσιαστικά για τις ερµηνείες που δοµούµε καθώς σκεφτόµαστε το κείµενο, για τις
αντιδράσεις από την αλληλεπίδραση δασκάλου και µαθητών από αυτό, αλλά και για
την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, καθώς συζητούν για το κείµενο.
Η παραπάνω µέθοδος διδασκαλίας και τα περαιτέρω χαρακτηριστικά της βέβαια,
κατά τους Guthrie, Wigfield & Perencevich (2004: 87), δεν µπορούν να γίνονται στο
κενό. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος θα πρέπει να διευκρινίζεται εξ
αρχής στους µαθητές και µάλιστα η διδασκαλία των στρατηγικών θα πρέπει να
γίνεται στο κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι διερευνητικό (inquiry
context ή αλλιώς researched based framework). Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε στην
πολύπλοκη δραστηριότητα του σχηµατισµού ενός στόχου/ ερώτησης από τον µαθητή
και στην προσπάθεια αναζήτησης απαντήσεων/ λύσεων. Η παραπάνω διεργασία
µπορεί να εφαρµοστεί επιπλέον σε µία ποικιλία βιβλίων και πηγών. Ακόµη, ο/η
εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύξει ένα πλαίσιο ανάγνωσης εµπλουτισµένο µε
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κίνητρα γι’ αυτή, διότι τα κίνητρα και η θέληση κινητοποιούν το µαθητή να
συµπεριφέρεται ως ώριµος αναγνώστης. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στην βαθύτερη
κατανόηση άρα και στη γνώση.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όµως, σ’ αυτό το πλαίσιο διδασκαλίας θα πρέπει να έχει
επιπλέον χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχήν ο ίδιος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την
κατανόηση ως ενεργή ανάγνωση και περαιτέρω ως ενεργή πρόβλεψη, διερώτηση,
φαντασία, έρευνα διευκρινίσεων, ικανότητα περίληψης και ερµηνείας. Ο στόχος του
µε τη διδασκαλία των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης θα πρέπει να είναι η
ανάληψη πρωτοβουλιών από τους µαθητές στην ανάγνωση καθώς και η
ενεργοποίηση της κριτικής τους. Η συµµετοχή του εκπαιδευτικού στην ανάγνωση
κρίνεται απαραίτητη, γιατί έτσι δηµιουργούνται και οι κατάλληλες συνθήκες για έναν
αυθεντικό διάλογο και όχι για το απαρχαιωµένο τρίπτυχο: ερώτηση, απάντηση,
αξιολόγηση (I-R-E: Initiation, Response, Evaluation), που συναντάµε συχνά στις
σχολικές τάξεις και στα αναλυτικά προγράµµατα.
Όσον αφορά τώρα το κοµµάτι της διδασκαλίας των στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης,

που

αποτελούν

ουσιαστικά

ένα

µέρος

της

εξισορροπηµένης

διδασκαλίας, κατά τους Roehler & Duffy (Gambrell, Morrow, Neuman & Pressley,
1999: 92-94), αυτή θα πρέπει να γίνεται µε τα εξής βήµατα:
Παρουσίαση και εξήγηση των στρατηγικών από τον/την εκπαιδευτικό στους
µαθητές,
Γνωστική µοντελοποίηση της χρήσης των στρατηγικών από τον/την
εκπαιδευτικό,
Παροχή ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση των µαθητών στις στρατηγικές
πάνω σε αυθεντικά κείµενα (πειραµατισµός µε κάθε είδος κειµένου) και αυθεντικές
περιστάσεις επικοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει τον εξοπλισµό της τάξης µε βιβλιοθήκη,
πλούσια σε βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες, που θα είναι αρκετά ελκυστικά για
τους µαθητές.
Οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται µεγαλόφωνα (thinking aloud processes) από
µαθητές και τον/ την εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος και η ευκαιρία
αναστοχασµού των µαθητών πάνω στη χρήση των στρατηγικών.
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Η βοήθεια του εκπαιδευτικού σιγά- σιγά µειώνεται καθώς οι µαθητές γίνονται
όλο και πιο ανεξάρτητοι και ώριµοι αναγνώστες.
Ακολουθούν παρακάτω τα βήµατα µιας τέτοιας διαδικασίας:
Στάδιο 1ο ∆ιδασκαλία καθοδηγούµενη από τον εκπαιδευτικό. Η τάξη είναι οργανωµένη σε
µία µεγάλη οµάδα. ∆ιδάσκουµε µία στρατηγική κάθε φορά, χρησιµοποιώντας κείµενο εύκολο
ή κείµενο µε µικρές προκλήσεις.
Βήµατα που ακολουθούνται:
Επεξήγηση της στρατηγικής που θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο µάθηµα και πώς αυτή
συνδέεται µε το στόχο της τάξης.
Προσδιορισµός της στρατηγικής χρησιµοποιώντας την think aloud και read aloud τεχνική,
δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει δυνατά και εκφράζει τη σκέψη του, έτσι ώστε να
γνωρίσουν οι µαθητές τη διαδικασία, για να µπορέσουν αργότερα να την κάνουν και οι ίδιοι.
Καθοδήγηση των µαθητών στην εφαρµογή της στρατηγικής σε επόµενο σηµείο του κειµένου
που διαβάζουν δυνατά. Στο υποστάδιο αυτό έχουν την υποστήριξή του/της εκπαιδευτικού και
την στενή του/της παρακολούθηση.
Πρακτική εξάσκηση από τους µαθητές στην στρατηγική που υποδείχθηκε σ’ ένα µέρος του
κειµένου χωρίς παροχή βοήθειας. Η εφαρµογή µπορεί να γίνει δυοµαδικά ή οµαδικά.
Αναστοχασµός (think aloud) των µαθητών πάνω στη στρατηγική που µόλις γνώρισαν και
εφάρµοσαν: µε ποιόν τρόπο µπορώ να την εφαρµόσω µόνος µου;
Στάδιο 2ο Καθοδηγούµενη εφαρµογή από τον εκπαιδευτικό - µοντελοποίηση. Οι µαθητές
εφαρµόζουν τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης µε την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού, οργανωµένοι σε οµάδες (περίπου των 6 ατόµων), και χρησιµοποιούν τα
αναγνωστικά κέντρα και τις αναγνωστικές πρακτικές (student facilitate comprehension
centers and routines). Στο στάδιο αυτό δέχονται βοήθεια, άλλοτε λιγότερη και άλλοτε
περισσότερη, και χρησιµοποιούν µια µεγάλη ποικιλία κειµενικών ειδών κλιµακούµενης
δυσκολίας. Βήµατα:
Επανάληψη των ήδη διδαγµένων στρατηγικών και επικέντρωση στη στρατηγική της ηµέρας.
Καθοδήγηση των µαθητών στην εφαρµογή της στρατηγικής της ηµέρας, όπως και στο
προηγούµενο στάδιο. Παρακινούνται να δοµήσουν και να µοιραστούν µε τους υπόλοιπους τα
νοήµατα του κειµένου. Σταδιακά η βοήθεια του/ της εκπαιδευτικού θα πρέπει να φθίνει,
ενθαρρύνοντας όµως τις συζητήσεις µεταξύ των µαθητών.
Πρακτική εφαρµογή της στρατηγικής από οµάδες µαθητών ή ατοµικά ο καθένας. Ο/η
εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τις συζητήσεις.
Ανάγνωση ξανά, επανάληψη των όσων έχουν λεχθεί και αναστοχασµός. Ωθούµε τους
µαθητές για δεύτερη φορά να διαβάσουν το κείµενο, ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση
απόψεων σχετικά µε το τι διάβασαν, πώς το διάβασαν, πώς το κατανόησαν, µε ποια
στρατηγική και πώς τη χρησιµοποίησαν.
Οι µαθητές διευκολύνονται από τα:
Κέντρα κατανόησης (comprehension centers)235 που είναι ανεξάρτητες δραστηριότητες, οι

Κέντρο της τέχνης, κέντρο του θεάτρου, κέντρο της δηµιουργίας λέξεων, κέντρο της διήγησης
ιστοριών, κέντρο της δηµιουργίας βιβλίων, κέντρο διδασκαλίας, κέντρο του λεξιλογίου, κέντρο

235
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οποίες παρέχουν ευκαιρίες στην πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης και επιτρέπουν την ισχυροποίησή τους και τις
Ρουτίνες κατανόησης (comprehension routines) που είναι διαδικασίες οι οποίες ενισχύουν τις
συνήθειες της σκέψης και προάγουν την αναγνωστική κατανόηση.
Στάδιο 3ο Ο/η εκπαιδευτικός διευκολύνει τον αναστοχασµό της τάξης που είναι
οργανωµένη σε µία µεγάλη οµάδα και διευκολύνει τη σκοποθεσία. Οι µαθητές
αναστοχάζονται ουσιαστικά πάνω στην διαδικασία εφαρµογής των στρατηγικών, µοιράζονται
εµπειρίες και θέτουν από κοινού νέους στόχους. Βήµατα:
Εκπαιδευτικός και µαθητές µοιράζονται τις πρακτικές εφαρµογές των στρατηγικών από το
δεύτερο στάδιο.
Αναστοχάζονται πάνω στην ικανότητα του να µπορούν να χρησιµοποιούν µία στρατηγική
αναγνωστικής κατανόησης.
Θέτουν νέους στόχους ή επεκτείνουν τους ήδη υπάρχοντες.
Η Αξιολόγηση γίνεται χρησιµοποιώντας αυθεντικές µετρήσεις σε όλα τα παραπάνω στάδια.
Πριν τον προσδιορισµό των στόχων µας για τη διδασκαλία που θα ακολουθήσουµε, θα πρέπει
να αξιολογήσουµε τους µαθητές µας. Θα πρέπει να ξέρουµε τι µπορούν να διαβάσουν, πώς το
διαβάζουν και να γνωρίσουµε τι ανάγκες έχουν. Αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι που
µας βοηθά να ξεκινήσουµε το σχεδιασµό της διδασκαλίας µας, αλλά και κατά τη διάρκεια
αυτής, να µπορούµε να την αναπροσαρµόζουµε στις ανάγκες των µαθητών µας.

•

Στρατηγικές που χρησιµοποιήθηκαν

Τελικά κατά τη διάρκεια της παρέµβασης χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω
στρατηγικές:

Στρατηγικές Αναγνωστική Κατανόησης
Previewing

Προετοιµασία πριν την ανάγνωση του κειµένου, αναζήτηση της
ταυτότητάς του και διερεύνηση των σηµατοδοτών του. Προεπισκόπηση του
κειµένου.

Visualizing

Οπτικοποίηση κειµένου (νοητική διαδικασία).

Monitoring

Έλεγχος ανά πάσα στιγµή της διαδικασίας και της αναγνωστικής
κατανόησης κι ό,τι µας προκαλεί σύγχυση κάνουµε προσπάθεια να το
διαλευκάνουµε.

γραφής, κέντρο ποίησης, κέντρο ακρόασης ιστοριών, κέντρο προφορικού λόγου (McLaughlin, 2003,
30-38).
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Self-

∆ηµιουργία ερωτήσεων / στόχων της ανάγνωσης. Αυτή η διαδικασία βέβαια

Questioning

µπορεί να γίνει και κατά την ανάγνωση. Νέες ερωτήσεις/ στόχοι µπορεί να
δηµιουργηθούν, οι οποίοι θα απαντηθούν από το κείµενο ή θα χρειαστεί να
ανατρέξουµε σε άλλο.

Making

Γίνεται έλεγχος της δοµής του κειµένου και γίνονται οι απαραίτητες

Connections

νοηµατικές διασυνδέσεις. Εδώ υπάγεται και η διαδικασία της ενεργοποίησης
της προϋπάρχουσας γνώσης. Γίνονται νοηµατικές συνδέσεις στο ίδιο το
κείµενο αλλά και σε άλλα στο πλαίσιο της διακειµενικότητας.

Knowing how

Προσδιορίζονται οι έννοιες.

words work
Summarizing

Συνοψίζονται οι έννοιες και ουσιαστικά οικοδοµείται η γνώση.

Evaluating

Εκτίµηση του αν έχει πραγµατοποιηθεί ο στόχος της ανάγνωσης ή όχι. Άρα
ουσιαστικά αυτό που αξιολογείται έµµεσα είναι η αναγνωστική κατανόηση.

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί πως η παρέµβαση που σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε
δεν είναι µεταφορά ενός µοντέλου διδασκαλίας στα ελληνικά δεδοµένα, αλλά µια
σύνθεση των παραπάνω βιβλιογραφικών δεδοµένων και ένας συνδυασµός διαφόρων
µορφών διδασκαλίας, όπως η κειµενοκεντρική µε τη χρήση διάφορων κειµενικών
ειδών και µε κεντρικό της στόχο τη διερεύνηση του κατά πόσο µια διδασκαλία
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης µπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των
µαθητών.
Αποτελέσµατα
•

Αποτελέσµατα παρέµβασης

Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης απαντούν στα παρακάτω ερωτήµατα ή αλλιώς
κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία αξιολογήθηκε αυτή:
•

Ποιος ήταν ο χαρακτήρας και ο στόχος του κάθε κειµένου στην παρέµβαση;
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•

Με ποιον τρόπο οικοδοµήθηκε η γνώση των στρατηγικών αναγνωστικής

κατανόησης από τους µαθητές;
•

Πώς αντιµετώπισαν/ αντέδρασαν στη διαδικασία σε κάθε κείµενο;

•

Ποιες αναφορές διαπραγµάτευσης χρησιµοποίησε η εκπαιδευτικός κατά τη

διάρκεια της παρέµβασης;
•

Ποιες αναφορές διαπραγµάτευσης χρησιµοποίησαν οι µαθητές κατά τη

διάρκεια της παρέµβασης;
•

Ποια η ποσοτική σχέση των αναφορών ανάµεσα στην εκπαιδευτικό και τους

µαθητές;
•

Ποιος ήταν ο τρόπος αξιοποίησης των στρατηγικών στα επόµενα κείµενα από

τους µαθητές;
Στο παρόν άρθρο σχολιάζεται µόνο η τελευταία παράµετρος δηλαδή πώς αξιοποίησαν
οι µαθητές τις στρατηγικές κατά τη διάρκεια της παρέµβασης, διότι αυτή είναι και η
πιο ενδεικτική για εφαρµογή στη σχολική τάξη.
Στα κείµενα λοιπόν 1,2,3 έγινε άµεση διδασκαλία των στρατηγικών από την
εκπαιδευτικό. Οι µαθητές δηλαδή δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία χρήσης στρατηγικών,
ενώ από το κείµενο 4 αρχίζουν να συνηθίζουν τη χρήση των στρατηγικών και στα
κείµενα 5,6,7,8 αρχίζουν πια να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες ως προς τη χρήση τους.
∆υστυχώς στο 9 λόγω δυσκολίας του κειµένου, η παρέµβαση γυρνά στην άµεση
διδασκαλία από την εκπαιδευτικό. Τέλος, στο κείµενο 10 οι µαθητές χρησιµοποιούν
από µόνοι τους και µε το δικό τους τρόπο τις στρατηγικές που µοντελοποιήθηκαν στα
τρία πρώτα κείµενα. Άρα, το κείµενο αυτό είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό ως προς
το πώς έπρεπε να κυλήσει η διαδικασία της παρέµβασης. Συνεπώς, συνειδητοποιούµε
πως µια τέτοια διαδικασία χρειάζεται αρκετό χρόνο και αρκετή τριβή µε τα κείµενα
προκειµένου οι µαθητές να ανεξαρτητοποιηθούν.
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•

Αποτελέσµατα Β΄ µέτρησης
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11%

27%

14% 16%
7%
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Α' Κείμενο, Β' Μέτρησης
Επαρκής (3)

Β' Κείμενο, Β' Μέτρησης

Μερικώς Επαρκής (2)

Γ' Κείμενο, Β' Μέτρησης

Μερικώς Ανεπαρκής (1)

Ανεπαρκής (0)

Από τις δεύτερες µετρήσεις
ήσεις συµπεραίνουµε ότι η αναγνωστική κατανόηση του
τµήµατος στα δύο πρώτα κείµενα είναι πολύ καλή, αφού το ποσοστό επιτυχίας
έφτασε στο πρώτο το 54% και στο δεύτερο το 52%. Μόνο στο τρίτο κείµενο οι
µαθητές δεν καταφέρνουν να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα
ατα ως προς τις
επαρκείς απαντήσεις. Άρα,
Άρα η κατανόηση των παιδιών κατά τη δεύτερη µέτρηση
µπορεί να κριθεί ως καλή και µάλιστα καλύτερη από ότι κατά την πρώτη
πρώτη.
Κατά την επεξεργασία των τριών αυτών κειµένων, φάνηκε ότι οι µαθητές πήγαν
αρκετά καλά στις πληροφοριακές
ροφοριακές ερωτήσεις, ειδικά όταν αυτές προέκυπταν άµεσα
από το κείµενο µε εύκολο τρόπο και δίχως να απαιτούν συνδυασµό πληροφοριών,
πληροφοριών
είτε κειµενικών είτε εικονικών
εικονικών/ γραφικών, πολυτροπικών γενικότερα.
γενικότερα Όταν όµως
απαιτούσαν συνδυασµό, τα αποτελέσµατα ήταν χαµηλότερα.
ηλότερα Όσον αφορά τώρα τις
συµπερασµατικές ερωτήσεις
ερωτήσεις, εµφανώς τα αποτελέσµατά ήταν πολύ χαµηλότερα σε
σχέση µε τις πληροφοριακές,
πληροφοριακές ακόµη και στα δύο πρώτα κείµενα των οποίων η
κατανόηση ήταν πολύ καλή
καλή. Οι µαθητές, στην περίπτωση αυτή φάνηκε να µην έχουν
εξοικειωθεί µε ερωτήσεις που απαιτούν ενεργοποίηση της κριτικής τους σκέψης και
συνδυασµό πληροφοριών από το κείµενο και την προϋπάρχουσα γνώση
γνώση.
Όσον αφορά τώρα τις επιδόσεις των µαθητών σε κάθε κείµενο και τη βελτίωσή τους,
βάσει των σωστών απαντήσεων που έδιναν σε κάθε ερώτηση επί του κειµένου,
προκύπτουν δύο µεγάλες οµαδοποιήσεις αποτελεσµάτων:
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Μαθητές που κατάφεραν να βελτιώσουν την αναγνωστική τους κατανόηση
και άρα η παρέµβαση φάνηκε να επιφέρει τα ελάχιστα θετικά αποτελέσµατα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 7 από τους 14 των µαθητών, οι οποίοι παρουσίασαν
και το έξης προφίλ: από τους 7 οι 5 είχαν καλές επιδόσεις πριν την παρέµβαση και
κατάφεραν να τη βελτιώσουν ακόµη περισσότερο και οι υπόλοιποι 2, ενώ είχαν
αρκετά χαµηλές επιδόσεις πριν την παρέµβαση, µετά έφεραν πολύ καλύτερα
αποτέλεσµα. Άρα συνειδητοποιούµε πως ανεξαρτήτως των αρχικών επιδόσεων
(καλών ή χαµηλών) τα µισά παιδιά µέσω της παρέµβασης κατάφεραν να ενισχύσουν
την αναγνωστική τους κατανόηση.
Μαθητές που κράτησαν σταθερή την αναγνωστική τους κατανόηση και η
παρέµβαση φάνηκε να µην έχει ιδιαίτερα ενισχυτικά αποτελέσµατα.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει το υπόλοιπο µισό των µαθητών, οι οποίοι παρουσίασαν
και το εξής προφίλ:
Από τους 7 ο 1 είχε πολύ χαµηλή κατανόηση λόγω όµως και µαθησιακών δυσκολιών,
οπότε η παρέµβαση δεν φάνηκε να τον βοηθά κάπου. Αυτό δεν κρίνεται
ανησυχητικό, διότι το παιδί έχρηζε άλλης παρέµβασης.
Από τους 7 οι 3 είχαν χαµηλή κατανόηση και συνέχισαν σ’ αυτό το ρυθµό χωρίς
ιδιαίτερες βελτιώσεις, οι 2 από τους 7 που είχαν µέτρια κατανόηση πριν την
παρέµβαση, συνέχισαν στις ίδιες µέτριες επιδόσεις και τέλος, από τους 7 ο 1 είχε
πολύ καλή κατανόηση και συνέχισε να έχει τα ίδια επίπεδα,

απλώς από τις

απαντήσεις που έδινε φάνηκε να έχει πιο οργανωµένη και συγκροτηµένη πια τη
σκέψη του.
Συµπεράσµατα
Πριν εξαχθεί οποιοδήποτε συµπέρασµα, είναι δόκιµο να σηµειωθεί, κατά την
εκπαιδευτικό, πως κανένα από τα αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα δεν µπορεί να
κριθεί ως απόλυτο και αντικειµενικό. Άλλωστε, στο µέρος της Μεθοδολογίας έχει
ήδη σηµειωθεί η δυσκολία της αντικειµενικής µέτρησης της αναγνωστικής
κατανόησης.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνας, βάσει της πρώτης υπόθεσης, οι µαθητές
θα παρουσίαζαν ελλιπή αναγνωστική κατανόηση. Πράγµατι, στις αρχικές µετρήσεις η
αναγνωστική τους κατανόηση ήταν µέτρια προς χαµηλή. Το συµπέρασµα αυτό
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συγκλίνει και µε τις έρευνες των Αϊδίνη (2003), Αϊδίνη – Χατζηαθανασίου (2006) και
του Χατζηαθανασίου (2007), στις οποίες φάνηκε επίσης ότι οι µαθητές µικρών, αλλά
και µεγάλων τάξεων, ενώ είναι σε φάση να αναγνωρίζουν εύκολα και σωστά τις
λέξεις ενός έργου κατανόησης, υπολείπονται σηµαντικά της ικανότητας κατανόησης.
Σηµαντική είναι και η παρατήρηση πως οι µαθητές δυσκολεύονται στην εξαγωγή
συµπερασµάτων από ένα κείµενο - σηµαντικός παράγοντας αναγνωστικής
κατανόησης (Πόρποδας, 2002: 466) - αφού τα ποσοστά επιτυχίας που έφεραν στις
συµπερασµατικές ερωτήσεις ήταν χαµηλότερα σε σχέση µε τα ποσοστά στις
πληροφοριακές.
Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, σχετικά µε τα πληροφοριακά κείµενα και τη µη
εξοικείωση των µαθητών µε αυτά, από τα µέτρια ποσοστά των πρώτων
συµπεραίνουµε δεύτερον, ότι οι µαθητές παρουσίασαν χαµηλή ανταπόκριση στο
κειµενικό αυτό είδος. Αυτή τη διαπίστωση έρχεται να συµπληρώσει και η
διαπραγµάτευση πληροφοριακών κειµένων κατά την παρέµβαση, όπου οι µαθητές
φάνηκε να µη γνωρίζουν αρκετά, σχετικά µε τη δοµή και τον τρόπο οργάνωσης των
πληροφοριών τους. Η παρατήρηση αυτή είναι σύµφωνη και µε τους McGee, Meyer,
Bradt, Bluth & Taylo (Block, Gambrell & Pressley, 2002: 9), κατά τους οποίους τα
πληροφοριακά κείµενα δυσκολεύουν τους µαθητές στην κατανόηση και δεν είναι
σίγουρο ότι αν τους εκθέσουµε από νωρίς σε ποσότητα αφηγηµατικών κειµένων θα
βελτιωθεί και η κατανόησή τους .
Σχετικά τώρα µε τη σύντοµη ανασκόπηση των ελληνικών ΑΠΣ- ∆ΕΠΠΣ, το τρίτο
συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως δεν προβλέπεται σαφώς διατυπωµένη
διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης και ίσως να είναι αυτός ένας πιθανός λόγος
των χαµηλών ποσοστών της. Έτσι, κρίθηκε σηµαντικό να διερευνηθεί κατά πόσο µια
διδασκαλία των συγκεκριµένων στρατηγικών αυτής, θα µπορούσε να βελτιώσει τα
µέτρια επίπεδα της κατανόησης του τµήµατος αυτού και κατά πόσο τελικά αυτή θα
µπορούσε να αποτελέσει µια διδακτική πρόταση για το µέλλον. Στην τρίτη λοιπόν
υπόθεση της έρευνας, ότι δηλαδή
κατανόησης

µπορεί

να

τη

η διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής

βελτιώσει,

όπως

τουλάχιστον

παρουσιάζεται

βιβλιογραφικά, στηρίχτηκε και σχεδιάστηκε η παρέµβαση σύµφωνα µε τις ανάγκες
των µαθητών.
Η παρέµβαση αυτή κρίθηκε σε δύο άξονες: πρώτον στον τρόπο που αυτή εξελίχθηκε
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και κύλησε µέσα στην τάξη. Εδώ µελετήθηκαν: ο χαρακτήρας και στόχος κάθε
κειµένου, ο τρόπος οικοδόµησης της γνώσης από τους µαθητές, η αντίδρασή τους
απέναντι στην παρέµβαση, η συµµετοχή τους και ο ρόλος της εκπαιδευτικού, και ο
τρόπος αξιοποίησης της γνώσης από τους µαθητές. Και δεύτερον όσον αφορά τα
αποτελέσµατα που επέφερε αυτή στην αναγνωστική κατανόηση.
Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, σχετικά µε το χαρακτήρα των κειµένων, το
αποτέλεσµα που προέκυψε είναι ότι τα περισσότερα από αυτά λειτούργησαν ως
πιλοτικά κείµενα. ∆ηλαδή, λόγω του περιορισµού στο χρόνο, µόνο στα 2 περίπου από
τα 10 κείµενα της παρέµβασης οι µαθητές φάνηκαν να είναι εξοικειωµένοι µε τη
διαδικασία και µπόρεσαν µόνοι τους να εφαρµόσουν τις στρατηγικές που
µοντελοποίησε η εκπαιδευτικός αρχικά. Από την παρατήρηση αυτή προκύπτει το
τέταρτο συµπέρασµα της έρευνας, ότι δηλαδή µια τέτοια διδασκαλία και διαδικασία
θέλει χρόνο, αφενός για να γίνει κατανοητή από τους µαθητές και αφετέρου για να τη
συνηθίσουν και να την εφαρµόζουν πια σε κάθε κείµενο.
Οι µαθητές οικοδόµησαν τη γνώση των στρατηγικών, µέσω της µοντελοποίησης της
σκέψης της εκπαιδευτικού πάνω στο χαρακτήρα της κάθε στρατηγικής και στον
τρόπο χρήσης τους. Από τη στιγµή, που έστω και στα δυο τελευταία κείµενα της
παρέµβασης οι µαθητές µπόρεσαν να αναλάβουν µόνοι τους την πρωτοβουλία για τη
χρήση των στρατηγικών, συµπεραίνουµε, πέµπτον, πως αυτή η µέθοδος της
µοντελοποίησης και συνεχούς επανάληψης από την πλευρά του/της εκπαιδευτικού
είναι αρκετά αποδοτική.
Σηµαντική κρίνεται και η θετική ανταπόκριση των µαθητών στη διαπραγµάτευση των
κειµένων ως προς τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα. Φάνηκε να µη χάνουν το
ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία, ενώ παράλληλα η παρέµβαση τους βοήθησε
επίσης να γίνουν πιο παρατηρητικοί στις εικονικές πληροφορίες του κειµένου, όµως
αυτό παρατηρήθηκε κυρίως σε όσους είχαν ήδη διαµορφωµένες στρατηγικές ως προς
την κατανόηση και καλές επιδόσεις στα µαθήµατα. Αυτό που δυσκόλεψε στις
ερωτήσεις, είτε επρόκειτο για πληροφοριακές είτε για συµπερασµατικές, ήταν ο
συνδυασµός των πληροφοριών και ειδικά, όταν η ερώτηση απαιτούσε συνδυασµό
εικονικών και γραπτών πληροφοριών. Η παρατηρητικότητά τους στο κείµενο
συνολικά µπορούµε να πούµε ότι αυξήθηκε, έµαθαν να οργανώνουν καλύτερα την
ανάγνωσή τους, ωστόσο αυτό που φάνηκε να µην έχουν πετύχει αρκετά, ήταν η
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εξαγωγή συµπερασµάτων.
Τέλος, όσον αφορά την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και το συνδυασµό
της µε πληροφορίες του κειµένου, αυτό έδειξε να δυσκολεύει επίσης τους µαθητές.
Ασυνείδητα φάνηκε να τις ενεργοποιούν, ωστόσο να µην καταφέρνουν να τις
συνδυάσουν στο κάθε κείµενο και να τις αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά. Αυτό
παρατηρήθηκε ήδη στην πρώτη µέτρηση, αλλά το πιο ανησυχητικό ήταν ότι
παρουσιάστηκε και στη δεύτερη, ειδικά µετά την παρέµβαση. Άρα, έγινε αντιληπτό
εδώ ότι η παρέµβαση απαιτούσε περισσότερη ενίσχυση.
Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο άξονα αξιολόγησης της παρέµβασης, τα
αποτελέσµατα δηλαδή που επέφερε στην κατανόηση των µαθητών, για το πρώτο
κείµενο µπορούµε να πούµε

ότι έχουµε αρκετά καλή κατανόηση, στο δεύτερο

επίσης, στο τρίτο όµως τα ποσοστά αποτυχίας είναι ανησυχητικά, ίσως λόγω των
λιγοστών ερεθισµάτων που δέχτηκαν τα παιδιά σε ιστορικά πληροφοριακά κείµενα
κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. Άρα, µπορούµε να κρίνουµε την κατανόηση της
δεύτερης µέτρησης καλή και µάλιστα καλύτερη από την πρώτη µέτρηση. Από τα 14
παιδιά τα 7 παρουσίασαν βελτίωση της κατανόησής τους στις δεύτερες µετρήσεις.
Άρα συµπεραίνουµε, έκτον, πως η παρέµβαση αυτή µπορεί να αποφέρει έστω και τα
ελάχιστα αποτελέσµατα.
Τώρα, όσον αφορά αυτό που ίσως βοήθησε κυρίως τους µαθητές να πάνε σχετικά
καλύτερα στα δεύτερα κείµενα, τα οποία θεωρήθηκαν εκ των προτέρων από την
ερευνήτρια πιο δύσκολα, είναι η εξοικείωση των µαθητών µε τα πληροφοριακά
κείµενα και τη δοµή των άρθρων, που µπορεί κανείς να συναντήσει σε εφηµερίδες/
περιοδικά ή και επιστηµονικά βιβλία. Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει από τα
αποτελέσµατα των δεύτερων µετρήσεων, όπου το τελευταίο κείµενο (ιστορικού
περιεχοµένου) είχε τα χαµηλότερα αποτελέσµατα, αφού κείµενα ιστορικά
δουλεύτηκαν πολύ λίγο µε τους µαθητές στην τάξη. Στην παρέµβαση δηλαδή έγινε
επεξεργασία ενός µόνο κειµένου µε κάποιες ιστορικές πληροφορίες, ενώ το τρίτο
κείµενο των δεύτερων µετρήσεων είχε ξεκάθαρα ιστορικό χαρακτήρα. Τα δύο πρώτα
κείµενα ήταν αρκετά αποτελεσµατικά ως προς την κατανόηση κι αυτό που φαίνεται
να βοήθησε ήταν η πληθώρα οικολογικών/ περιβαλλοντικών κειµένων και
κοινωνικών ζητηµάτων που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. Ένα άλλο
στοιχείο που πιθανόν βοήθησε τα παιδιά στην κατανόηση, ήταν ότι µε τη
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συγκεκριµένη παρέµβαση κατάφεραν, έστω και λίγο να οργανώσουν στο µυαλό τους
τον τρόπο µε τον οποίο είναι καλό να προσεγγίζουν ένα κείµενο.
Τέλος, το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει –το οποίο συµφωνεί και µε τις έρευνες
των Bimmel & Van Schooten (2004), Stahl (2004), Pressley, Block, Gambrell (2002),
Guthrie, Wigfield & Perencevich (2004: 87), McLaughlin (2003) - είναι πως η
διδασκαλία στρατηγικών µπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσµατα στο να κατανοούν
οι µαθητές. Όµως όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης, το
συµπέρασµα που προκύπτει εδώ είναι πως η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι πολύ
καλά οργανωµένη και σχεδιασµένη, να υπάρχει αρκετός διδακτικός χρόνος, τα
κείµενα να διαλέγονται µε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια, να διαπλέκονται µεταξύ
τους και να είναι σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών, ώστε να κυλά η
διαδικασία πιο αποτελεσµατικά µε τη συµµετοχή όλων και όχι µόνον αυτών που
έχουν αναπτυγµένες στρατηγικές κατανόησης και καλές επιδόσεις. Μια τέτοια
διδασκαλία λοιπόν απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια (η συγκεκριµένη παρέµβαση
έγινε υπό πίεση χρόνου λόγω του ότι η εκπαιδευτικός, ως αναπληρώτρια, ανέλαβε την
τάξη πριν τα Χριστούγεννα και η έρευνα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος
του σχολικού έτους).
∆ιδακτική πρόταση- συνδυασµός κριτικού γραµµατισµού
Η Βοσνιάδου (2001) στο κείµενό της «Πώς µαθαίνουν οι µαθητές», περιγράφει τις 12
ψυχολογικές αρχές που ανακεφαλαιώνουν ορισµένα από τα σηµαντικά πορίσµατα της
τρέχουσας έρευνας για την µάθηση και αφορούν την εκπαίδευση. Οι αρχές αυτές
είναι:
1.

Η ενεργός συµµετοχή

2.

Η κοινωνική αλληλεπίδραση

3.

Οι δραστηριότητες που έχουν νόηµα

4.

Η σύνδεση των νέων πληροφοριών µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις

5.

Η χρήση στρατηγικών

6.

Η ανάπτυξη αυτορύθµισης και αναστοχασµού

7.

Η αναδόµηση της προϋπάρχουσας γνώσης
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8.

Ο στόχος είναι η κατανόηση και όχι η αποµνηµόνευση

9.

Η βοήθεια για να µάθουν οι µαθητές να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους

10.

Η διάθεση χρόνου για εξάσκηση

11.

Οι αναπτυξιακές και ατοµικές διαφορές

12.

Η καλλιέργεια της µάθησης µε κίνητρα

Σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές µπορεί να διαµορφωθεί µια δυναµική που µπορεί να
αλλάξει το σχολείο από δασκαλοκεντρικό σε πιο µαθητοκεντρικό και να το συνδέσει
µε τις πραγµατικές συνθήκες ζωής, εστιάζοντας στην καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης και όχι στην αποµνηµόνευση.
Αν µάλιστα εµβαθύνουµε στο κείµενο ανάλυσής236 των δώδεκα αρχών και τις
συγκρίνουµε µε την παραπάνω µορφή διδασκαλίας στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης, θα διαπιστώσουµε πόσο χρήσιµη είναι ως εργαλείο ενίσχυσης της
κατανόησης των µαθητών, ειδικά αν γίνουν τα παρακάτω βήµατα:
•

Πολύ καλή γνώση του αντικειµένου και οργάνωση/ σχεδίαση από τον/ την

εκπαιδευτικό.
•

Αρκετός διδακτικός χρόνος. Προτείνεται δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός να

γνωρίζει ότι µπορεί να έχει την τάξη του για µια συνεχόµενη διετία.
•

Η επιλογή των κειµένων να γίνει µε επιστηµονικά κριτήρια διακειµενικότητας

& κειµενοκεντρικής προσέγγισης.
•

∆ιερεύνηση του µαθητικού δυναµικού και συνεχής έλεγχος της κατανόησης.

Π.χ. «η θέση στόχων» ( σελ. 4) όπως είναι αυτός της ανάγνωσης που πάντα προϋπάρχει αποτελεί
δηλαδή το κίνητρο της ανάγνωσης, είναι µια γνωστική δραστηριότητα που ενισχύει την ενεργό
συµµετοχή του µαθητή άρα και την καλύτερη οδό προς τη µάθηση. Ή µια άλλη άποψη της Βοσνιάδου
στο κείµενο της που ενισχύει τη σηµασία της παροχής στρατηγικών στους µαθητές είναι: «όταν τα
παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, χρειάζονται βοήθεια από τους δασκάλους ώστε να αναπτύξουν
κατάλληλες στρατηγικές για τη λύση µαθηµατικών προβληµάτων, την κατανόηση κειµένων, τη µελέτη
του φυσικού κόσµου, της συνεργατικής µάθησης κλπ. Η έρευνα δείχνει ότι µπορούν να προκύψουν
σηµαντικά οφέλη αν οι εκπαιδευτικοί κάνουν συστηµατικές προσπάθειες να διδάξουν στρατηγικές
µάθησης στα παιδιά» (σελ. 8).
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•

Οµαδοσυνεργατική διάταξη, εργασίες σε οµάδες των δύο, των τεσσάρων και

της ολοµέλειας τάξης. Αυτό άλλωστε προτείνεται και βιβλιογραφικά (McLaughlin,
2003 & Pressley 1998), παρ’ όλο που δεν έγινε στην παρούσα εργασία. Οι µαθητές
εδώ ήταν οργανωµένοι σε µια µεγάλη οµάδα και ίσως οι συζητήσεις σε µικρότερες
οµάδες να έδιναν φωνή και περισσότερες ευκαιρίες έκφρασης σε λιγότερο δυναµικά
παιδιά και µε χαµηλές επιδόσεις ή µαθησιακές δυσκολίες.
•

Επέκταση ανάγνωσης των κειµένων πίσω από τα κείµενα. ∆ηλαδή, εφόσον

ενισχυθεί η κατανόηση των µαθητών στο τέλος κάθε κειµένου µπορούν να
αξιοποιηθούν και οι προεκτάσεις των αντιστασιακών αναγνώσεων.
Ο/η εκπαιδευτικός, για να µη βγει τελείως εκτός πλαισίου ΑΠΣ- ∆ΕΠΠΣ, θα
µπορούσε στο τέλος κάθε γλωσσικής ενότητας να δουλεύει κατ’ αυτόν τον τρόπο
κείµενα πάνω στη θεµατική της ενότητας, χωρίς να επιφέρει ιδιαίτερες αλλαγές στη
ροή του προγράµµατος. Οι διαδικασίες αυτές µε το χρόνο αφοµοιώνονται και
διαµορφώνονται ως στάσεις εν γένει και βοηθούν τους µαθητές να διαβάζουν και να
κρίνουν τα κείµενα γύρω τους.
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Στάσεις

Ελλήνων

αναπληρωτών

και

µόνιµων

εκπαιδευτικών

Α/βάθµιας εκπαίδευσης στο θέµα της οικονοµικής κρίσης

Τσούνη Αναστασία
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Παπάζης Φίλιππος
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Περίληψη
Οι αλλαγές που βιώνει η Ελλάδα την τελευταία εξαετία είναι κάτι πρωτόγνωρο για τις
νέες γενιές. Η οικονοµική κρίση έχει ως αποτελέσµατα κρίση αξιών και αρχών, κρίση
ευαισθησίας και συνειδητοποίησης, κρίση πολιτικής σκέψης, αλλά πάνω απ’ όλα κρίση
εµπιστοσύνης στους θεσµούς. Ένας από αυτούς είναι και η εκπαίδευση, η οποία
υπονοµεύεται εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η κρίση της εκπαίδευσης
αποπροσανατολίζει

τους

δασκάλους,

καθώς

υπονοµεύει

τις

βιοτικές

τους

προτεραιότητες, τις επιθυµίες τους, τον τρόπο σκέψης και ενεργειών τους. Το σχολείο
είναι ένας θεσµός που σύµφωνα µε τις επίσηµες διακηρύξεις θα έπρεπε να αναδεικνύει
πολίτες µορφωµένους, υπεύθυνους, σκεπτόµενους, µε ευαισθησίες, ιδανικά και αρχές.
Όµως, οι δάσκαλοι φθείρονται µέσα στην προσπάθεια αντιµετώπισης όλων των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν. Στην παρούσα έρευνα 40 αναπληρωτές και 40 µόνιµοι
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), απαντούν σε ερωτηµατολόγιο, το
οποίο αφορά στην οικονοµική κρίση και κατά πόσο αυτή έχει επηρεάσει την ποιότητα
της ζωής και της εργασίας τους.

Λέξεις Κλειδιά: Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Οικονοµική Κρίση, Αναπληρωτές,
Μόνιµοι.
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Εισαγωγή
Το 2008, σχεδόν οκτώ δεκαετίες µετά το ξέσπασµα της µεγάλης ύφεσης και του
οικονοµικού κραχ, εµφανίστηκε µια νέα οικονοµική κρίση, η οποία ξεκινώντας από
τις Η.Π.Α. εξαπλώθηκε στα αναπτυγµένα κράτη τόσο στο χρηµατοπιστωτικό όσο και
στον παραγωγικό τοµέα. Έξι χρόνια αργότερα οι άνθρωποι σε πολλές χώρες είναι
ακόµη σε µεγάλο βαθµό επηρεασµένοι από αυτή, καθώς η µείωση στους µισθούς και
στην παγκόσµια παραγωγή µε την ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας δείχνουν ότι
αυτή η κρίση έχει µεγάλη διάρκεια και βάθος.
Πολλά είναι τα κράτη που έχουν δεχτεί πλήγµατα, καθώς η φτώχεια και η ανεργία
µεγεθύνονται, ενώ παράλληλα υπάρχει συρρίκνωση των δαπανών για την πρόνοια,
την υγεία και την εκπαίδευση. Η τελευταία, σύµφωνα µε τις επίσηµες διακηρύξεις,
είναι ένα σηµαντικό µέσο για τη δηµιουργία ελεύθερων πολιτών µε γνώσεις και
ικανότητες, στις οποίες συγκαταλέγονται η κριτική ικανότητα, η δηµιουργικότητα, η
φαντασία, η αυτοεκτίµηση, η επικοινωνία, ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης και η
συνεργασία.
Καθώς λοιπόν η εκπαίδευση είναι ένας τοµέας, ο οποίος έχει επηρεαστεί άµεσα και
σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική κρίση, στην παρούσα έρευνα γίνεται αναφορά
στους εκπαιδευτικούς και στο πώς οι ίδιοι έχουν επηρεαστεί από αυτή σε προσωπικό
και σε επαγγελµατικό επίπεδο.
Μεθοδολογία
Ανάµεσα στις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αφορούν στην
εκπαίδευση και την οικονοµική κρίση ξεχωρίζει η έρευνα της UNESCO (2011), η
οποία εξέτασε αν και µε ποιο τρόπο η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τις συνθήκες
διδασκαλίας και µάθησης δασκάλων και µαθητών κατά την περίοδο 2007-2010,
καθώς επίσης και µε ποιο τρόπο τα νοικοκυριά δασκάλων και µαθητών ανταπεξήλθαν
στις αλλαγές που η κρίση επέφερε. Στα αποτελέσµατα της έρευνας αναφέρθηκαν
οικονοµικές δυσκολίες του εκπαιδευτικού προσωπικού (το οποίο φαίνεται πως
αναλάµβανε εργασίες εκτός του σχολικού δικτύου για την ενίσχυση του µισθού του),
όπως επίσης και των µαθητών, σε ποσοστό περισσότερο του 60%.
Η Kalyva (2013) ερεύνησε τα επίπεδα του εργασιακού στρες που πηγάζουν από την
οικονοµική κρίση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ∆ιαπιστώθηκε πως
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αυτοί ανέφεραν χαµηλά επίπεδα στρες, πιθανότατα λόγω της προσαρµογής τους στις
αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Η Koltsida (2012) διερεύνησε την
ευηµερία στην περίοδο της κρίσης ανάµεσα σε τέσσερις χώρες. Από τα ευρήµατα
φάνηκε πως η Ελλάδα παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στον οικονοµικό
όσο και στον ψυχολογικό τοµέα.
Επίσης, έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων
(2012) µελέτησε τις γενικότερες επιπτώσεις της κρίσης στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, στην πλειονότητα των χωρών που έλαβαν
µέρος έχουν γίνει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης ως
αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, δηλαδή µεγάλες περικοπές δαπανών, αύξηση
των ιδιωτικοποιήσεων της εκπαίδευσης από το 2008, απολύσεις εκπαιδευτικών,
συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
Επιπλέον έρευνα της Οµάδας Εφήβων Συµβούλων (2012) πάνω στον αντίκτυπο της
κρίσης στους µαθητές, έδειξε ότι οι µαθητές σε εφηβική και προ-εφηβική ηλικία
κατανοούν πολύ καλά τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην προσωπική τους
ζωή, στην οικογένεια και στο σχολείο, έχοντας πλήρη συναίσθηση του τι συµβαίνει
στη χώρα τους. Τέλος, το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της Οµοσπονδίας
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης [Ο.Λ.Μ.Ε.] (2012) ερεύνησε τις οικονοµικές
απολαβές των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για το έτος 2011-2012. Σύµφωνα µε την έρευνα η Ελλάδα
είναι µια από τις λίγες χώρες στις οποίες έγινε µείωση µισθών σε αυτή την κατηγορία
των εκπαιδευτικών.
Η παρούσα εργασία έχει ως κεντρικό σκοπό της να εξετάσει την επιρροή της
οικονοµικής κρίσης σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο σε αναπληρωτές1 (Τσούνη,
2013) και µόνιµους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), οι
οποίοι εργάζονται µε πλήρες ωράριο. Οι υποθέσεις της έρευνας είναι δύο: α) η
οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά τους µόνιµους και αναπληρωτές
δασκάλους (ΠΕ70) σε προσωπικό επίπεδο και β) υπάρχει σηµαντική επιρροή της
κρίσης στην εργασία των δασκάλων, η ποιότητα της οποίας υποβαθµίζεται εξαιτίας
της.
Η παρούσα έρευνα ουσιαστικά πραγµατοποιήθηκε σε δύο µέρη: το πρώτο µέρος που
αφορά στους αναπληρωτές έγινε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Λίγους
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µήνες αργότερα, στα µέσα της σχολικής χρονιάς 2013-2014 διεξήχθη το δεύτερο
µέρος της έρευνας που αφορά στους µόνιµους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια έγινε
η σύγκριση και ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων των δύο µερών. Οι συµµετέχοντες
ήταν ογδόντα εκπαιδευτικοί: σαράντα αναπληρωτές και σαράντα µόνιµοι. Το δείγµα
συλλέχθηκε από όλη την Ελλάδα µε απλή τυχαία δειγµατοληψία και οι δάσκαλοι
απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο το οποίο περιείχε 21 ερωτήσεις (κλειστού και
ανοιχτού τύπου) για τους αναπληρωτές και 23 ερωτήσεις (κλειστού και ανοιχτού
τύπου) για τους µόνιµους. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το
Στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 22.
Αποτελέσµατα
∆ηµογραφικά στοιχεία
Στο δείγµα των δασκάλων οι άντρες αναπληρωτές ήταν εννιά και οι µόνιµοι δέκα, µε
συνολικό ποσοστό 23,75%. Στις γυναίκες οι αναπληρώτριες ήταν τριάντα µία, ενώ οι
µόνιµες ήταν τριάντα, µε συνολικό ποσοστό 76,25%. Στο ηλικιακό φάσµα {22-25}
δεν υπήρχε κανένας µόνιµος, ενώ οι αναπληρωτές ήταν είκοσι, ποσοστό 25%. Στο
ηλικιακό φάσµα {26-30} οι µόνιµοι ήταν είκοσι, ενώ οι αναπληρωτές 12, µε συνολικό
ποσοστό 41,25%. Στο ηλικιακό φάσµα {31-34} οι µόνιµοι ήταν έξι και οι
αναπληρωτές τέσσερις, µε ποσοστό 12,5%. Στο ηλικιακό φάσµα {35-40} οι µόνιµοι
ήταν τρεις, ενώ οι αναπληρωτές τέσσερις, µε συνολικό ποσοστό 8,75%. Τέλος, στο
ηλικιακό φάσµα {41 και άνω}οι µόνιµοι ήταν δέκα, ενώ δεν υπήρχε αναπληρωτής και
το ποσοστό τους ήταν 12,5%.
Όσον αφορά στο επίπεδο των σπουδών των εκπαιδευτικών το 76,25% (30 µόνιµοι και
31 αναπληρωτές) κατείχε µόνο το βασικό πτυχίο. Πέντε (5) από αυτούς (2 µόνιµοι
και 3 αναπληρωτές) είχαν δεύτερο πτυχίο από Τεχνολογικό Επαγγελµατικό Ίδρυµα
(Τ.Ε.Ι.), δηλαδή ποσοστό 6,25%. ∆εκατρείς εκπαιδευτικοί (16,25%) κατείχαν
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (7 µόνιµοι και 6 αναπληρωτές), ενώ µόλις ένας µόνιµος
από το σύνολο των δασκάλων κατείχε διδακτορικό τίτλο σπουδών (1,25%).
Η πλειοψηφία των µόνιµων εκπαιδευτικών είχε 6-10 χρόνια προϋπηρεσίας (26 άτοµα
µε ποσοστό 65%). ∆ύο είχαν εργασιακή εµπειρία από 0 έως 5 έτη (5%), τρεις από 11
έως 15 έτη (7,5%), τέσσερις είχαν εργαστεί από 16 έως 20 έτη (10%), δύο από 21 έως
25 έτη (5%) και τέλος τρεις είχαν προϋπηρεσία από 26 έως 30 χρόνια (7,5%).
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Όσον αφορά στους αναπληρωτές, οι περισσότεροι είχαν εργαστεί 2-4 έτη. Πιο
αναλυτικά: ένας είχε εργαστεί λιγότερο από ένα χρόνο ως εκπαιδευτικός (2,5%), δύο
είχαν προϋπηρεσία ενός έτους (5%), επτά είχαν προϋπηρεσία δύο ετών (17,5%),
δεκαπέντε είχαν εργαστεί για τρία χρόνια (37,5%), εννιά για τέσσερα έτη (22,5%),
τρεις για πέντε έτη (22,5%), δύο εργάστηκαν για έξι έτη (5%), ενώ, τέλος, µόνο ένας
αναπληρωτής δούλεψε για οκτώ έτη (2,5%).
Επιρροή της κρίσης στους υλικούς όρους διαβίωσης
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν επηρεαστεί οι υλικοί όροι
διαβίωσής τους από την κρίση από αρκετά έως και πάρα πολύ. Ειδικότερα: ελάχιστα
έχουν επηρεαστεί τρία άτοµα (ένας µόνιµος και δύο αναπληρωτές), µε συνολικό
ποσοστό 3,75%, δεκαέξι άτοµα ανέφεραν πως η κρίση έχει επηρεάσει τη ζωή τους
αρκετά, µε συνολικό ποσοστό 20% (εννέα µόνιµοι και επτά αναπληρωτές), είκοσι
επτά άτοµα δήλωσαν πως επηρεάστηκαν πολύ (δεκαπέντε µόνιµοι και δεκαεννέα
αναπληρωτές), µε συνολικό ποσοστό 42,5% και τέλος πάρα πολύ ανέφεραν πως έχουν
επηρεαστεί δεκαπέντε µόνιµοι και δώδεκα αναπληρωτές, µε συνολικό ποσοστό
33,75%.
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει την οικονοµική
τους κατάσταση προς το χειρότερο, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και αυτό
συµβαίνει σε ποσοστό 67,5%. Αναλυτικότερα: δέκα µόνιµοι και έντεκα αναπληρωτές
δήλωσαν πως η οικονοµική τους κατάσταση χειροτέρεψε πολύ σε σύγκριση µε την
περσινή χρονιά (26,25%). ∆εκαπέντε µόνιµοι και δεκαοκτώ αναπληρωτές δήλωσαν
πως έχει χειροτερέψει λίγο (41,25%). Έντεκα µόνιµοι και έξι αναπληρωτές είπαν πως
έχει παραµείνει ίδια (21,25%), ενώ τέσσερις µόνιµοι και πέντε αναπληρωτές (11,25%)
ανέφεραν πως έχει βελτιωθεί λίγο.
Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν περικόψει έξοδα και το
ποσοστό των δασκάλων αυτών είναι εξαιρετικά υψηλό. Είκοσι ένας µόνιµοι και
τριάντα ένας αναπληρωτές (65%) δήλωσαν ότι έχουν περικόψει πάρα πολύ τα έξοδά
τους. ∆εκατέσσερις µόνιµοι και έξι αναπληρωτές (25%) δήλωσαν πως τα έξοδά τους
έχουν περικοπεί κατά πολύ, πέντε µόνιµοι και ένας αναπληρωτής (7,5%) ανέφεραν
πως έχουν περικόψει αρκετά τα έξοδά τους, ενώ µόνο δύο αναπληρωτές (2,5%)
υποστήριξαν πως δεν έχουν περικόψει καθόλου τα έξοδά τους.
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Ειδικότερα, από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων µε φθίνουσα σειρά κατάταξης,
µπορεί κανείς να δει πως το 76,25% (38 µόνιµοι και 23 αναπληρωτές) έχουν
περικόψει πλέον τη διασκέδαση (συµπεριλαµβανοµένων των ταξιδιών, των εκδροµών
και των διακοπών). Ενδεικτικά αναφέρεται πως: «κόπηκαν οι εκδροµές και τα ταξίδια
αναψυχής» (∆άσκαλος Αναπληρωτής-∆Α8), «υπάρχουν λιγότεροι έξοδοι» (∆Α5), δεν
υπάρχουν «χρήµατα για διασκέδαση» (∆Α25). Επιπλέον 33 µόνιµοι και 22
αναπληρωτές (68,75% ) δήλωσαν πως πλέον δεν αγοράζουν καινούρια είδη υπόδησης
και ένδυσης, αλλά µόνο «τα απολύτως αναγκαία» (∆Α14). Εννέα µόνιµοι και έξι
αναπληρωτές (18,75%) ανέφεραν πως έχουν µειώσει κατά πολύ τα προσωπικά τους
έξοδα µε αγορές, όπως για παράδειγµα καλλυντικά ή τα χρήµατα που δίνουν κάθε
µήνα για κάποιο χόµπι. Κάποιοι εκπαιδευτικοί (5 µόνιµοι και 8 αναπληρωτές) σε
σύνολο 16,25% δήλωσαν πως έχουν περικόψει τις εξόδους για φαγητό, ενώ άλλοι (9
µόνιµοι και 4 αναπληρωτές), σε συνολικό ποσοστό 16,25% ανέφεραν πως δεν
αγοράζουν δώρα για ονοµαστικές εορτές, γενέθλια και κοινωνικές εκδηλώσεις,
λέγοντας πως για τους ίδιους ή τους συγγενείς τους «δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς
διαφόρων πραγµάτων και πως αυτά έχουν περιοριστεί σε αντικείµενα χαµηλότερης
ποιότητας και αξίας» (∆Μ2).
Επιπρόσθετα,

έντεκα

εκπαιδευτικοί-µόνιµοι

(13,75%)

δήλωσαν

ότι

έχουν

υποβαθµίσει την ποιότητα των τροφίµων που αγοράζουν και καταναλώνουν,
αναφέροντας ότι είτε πλέον κάνουν «οικονοµικότερες αγορές από το σούπερ µάρκετ»
(∆36) είτε έχουν µειώσει «τα είδη του φαγητού» (∆27). Το γεγονός ότι κανένας
αναπληρωτής δεν ανέφερε πως έχει υποβαθµίσει την ποιότητα του φαγητού του,
πιθανότατα ερµηνεύεται από το γεγονός ότι είναι σύνηθες στις ελληνικές οικογένειες
οι γονείς των παιδιών, ακόµη και αυτών που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και
εργάζονται, να ενδιαφέρονται για αυτά, στέλνοντάς τους διάφορα τοπικά ποιοτικά
προϊόντα και φροντίζοντάς τα, περίπου όπως γινόταν πριν φύγουν από το πατρικό
σπίτι.
Εννέα εκπαιδευτικοί (4 µόνιµοι και 5 αναπληρωτές, ποσοστό 11,25%), δήλωσαν πως
έχουν µειώσει τις µετακινήσεις τους, λόγω αύξησης της τιµής της βενζίνης τα
τελευταία χρόνια. Αναφέρουν πως: «κόπηκαν τα µακρινά ταξίδια» (∆Μ28), «κόπηκαν
τα πάντα, ακόµη και η βενζίνη» (∆Μ30) και πως «δεν πηγαίνουµε στον τόπο
καταγωγής µας πλέον» (∆Μ 2). ∆ύο µόνιµοι (2,5%) είπαν πως έκαναν «έκπτωση»
στην ποιότητα της κατοικίας τους, δηλώνοντας πως µετακινήθηκαν σε σπίτι µε
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χαµηλότερο ενοίκιο και χαµηλότερη ποιότητα/παροχές, καθώς ήταν δύσκολο γι’
αυτούς να συντηρούν το σπίτι στο οποίο ζούσαν µέχρι πρόσφατα, ενώ τέλος, δύο
αναπληρωτές (2,5%) ανέφεραν πως έχουν κάνει περικοπές στα έξοδα ενοικίου, είτε
µετακοµίζοντας πίσω στο πατρικό τους σπίτι, είτε σε κάποιο άλλο σπίτι µε
χαµηλότερο ενοίκιο.
Επιρροή της κρίσης σε προσωπικό επίπεδο
Αναφορικά µε την επιρροή της οικονοµικής κρίσης στους εκπαιδευτικούς και
ειδικότερα στο προσωπικό επίπεδο, το 20% (5 µόνιµοι και 11 αναπληρωτές) δήλωσε
ότι επηρεάστηκε ελάχιστα, το 13,75% (6 µόνιµοι και 5 αναπληρωτές) είπε πως
επηρεάστηκε αρκετά, το 30% (12 µόνιµοι και 12 αναπληρωτές) ανέφερε πως έχει
επηρεαστεί πολύ, ενώ τέλος το 36,25% δήλωσε πως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ.
Αναλυτικότερα, τριάντα πέντε εκπαιδευτικοί (17 µόνιµοι και 18 αναπληρωτές), σε
ποσοστό 43,75% δήλωσαν πως βρίσκονται πλέον σε συναισθηµατική ανασφάλεια και
διακατέχονται από άγχος και δεκαεπτά εκπαιδευτικοί (8 µόνιµοι και 9 αναπληρωτές),
δηλαδή ποσοστό 21,25%, ανέφεραν πως υπάρχει πλέον µεγάλη δυσκολία στις σχέσεις
µε τους ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντός τους (προσωπικές, φιλικές και
οικογενειακές). Το 20% υποστηρίζει ότι δεν διασκεδάζει πλέον όπως παλαιότερα (7
µόνιµοι και 9 αναπληρωτές) και το 12,5% δηλώνει πως υπάρχει πλέον κακή διάθεση
(1 µόνιµος και 9 αναπληρωτές). Τέσσερις µόνιµοι ανέφεραν ότι έχουν αποµονωθεί
από τον κοινωνικό περίγυρο (5%) και άλλοι τέσσερις είπαν ότι είναι δυστυχισµένοι
(5%). Επιπλέον τρεις µόνιµοι ανέφεραν πως υποφέρουν από προβλήµατα ύπνου και
έχουν µειωµένη όρεξη για εργασία (3,75%), δύο µόνιµοι, δηλαδή ποσοστό 2,5%,
δήλωσαν πως έχει υποβαθµιστεί το βιοτικό τους επίπεδο (αναφέροντας πολύ άσχηµες
συνθήκες διαβίωσης και διατροφής), ενώ τέλος δύο αναπληρωτές ανέφεραν ότι ο
τόπος διαµονής τους γίνεται πλέον βάσει οικονοµικών κριτηρίων και αναγκάζονται να
επιστρέψουν στην πατρική τους στέγη (2,5%).
Ενδεικτικά παραθέτονται κάποιες από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε
τα παραπάνω. Υπάρχει: «άγχος και αβεβαιότητα για το µέλλον, συνεπώς επηρεάζεται
η ψυχολογία η δική µου και των ανθρώπων µου» (∆Μ9), «µιζέρια και έλλειψη
διάθεσης» (∆Μ4), «κακή ψυχολογική κατάσταση» (∆Μ6), «ένταση στη σχέση µου»
(∆Μ19), «περισσότερη αποµόνωση, άγχος, συναισθηµατικές ανασφάλειες» (∆Μ28),
«καθηµερινή νευρικότητα» (∆Μ40), «ψυχολογική πίεση» (∆Μ10), «απαισιοδοξία,
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µιζέρια, δεν µπορείς να κάνεις σχέδια για το µέλλον» (∆Μ25), «αίσθηµα
ανασφάλειας πως δεν θα είµαι συνεπής στις υποχρεώσεις µου» (∆Μ33), «αδιέξοδα
στην προσωπική ζωή µε αποτέλεσµα αυτό να οδηγεί σε στασιµότητα, αναβολή
προσωπικών επιδιώξεων και στόχων, απαισιοδοξία για το µέλλον, προβληµατισµός
και ανασφάλεια, αναβολή σπουδών και ονείρων, γκρίνια και µιζέρια µεταξύ των
συναδέλφων, έντονη σκέψη ακόµη και για το παραµικρό έξοδο, αδυναµία φυγής από
µια συγκατοίκηση, καθώς δεν µπορώ να το υποστηρίξω µόνη» (∆Μ17). Επιπλέον
«δεν υπάρχουν όνειρα για το αύριο» (∆Μ7), «δεν µπορώ να κάνω αυτά που θέλω στη
ζωή µου για να είµαι ευτυχής» (∆Μ35), «έχω κλειστεί στον εαυτό µου» (∆Μ31),
«αναγκάστηκα ως εκπαιδευτικός να φύγω στο εξωτερικό. Εδώ που είµαι ξυπνάω στις
05:00 το πρωί και γυρνάω στις 16:00 το απόγευµα. Ποια προσωπική ζωή;» (∆Μ26),
«αϋπνία, µελαγχολία, αποξένωση, νευρικότητα» (∆Μ20), «αισθάνοµαι πως αν
πεθάνει η µητέρα µου θα µείνω στο δρόµο» (∆Μ22).
Περαιτέρω, οι αναπληρωτές δίνουν πληροφορίες για προσωπικές αλλαγές, λέγοντας
πως: «άλλαξαν οι προτεραιότητες µου, για παράδειγµα αν θα κάνω άµεσα οικογένεια
ή παιδί. Οι επιλογές µου στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µου έχουν γίνει πιο
επιλεκτικές, έχουν άµεση συνάρτηση µε τα οικονοµικά µου και έχουν αλλάξει οι
συνήθειες και οι επιλογές µου στον τρόπο ψυχαγωγίας και συνεύρεσης µε τους
φίλους µου, όπως για παράδειγµα η συχνότητα και οι επιλογές µας στη διασκέδαση»
(∆Α8), «η ανεργία του φίλου µου µας εµποδίζει να µείνουµε µαζί» (∆Α3), «σε µια
σχέση από απόσταση υπάρχει γκρίνια, όταν οι συναντήσεις γίνονται σπανιότερες,
λόγω έλλειψης χρηµάτων και όταν κάθε µήνα µετράς το ευρώ, µέχρι να πληρωθείς
ξανά, δηµιουργούνται νεύρα και κακή διάθεση, τα οποία κάποιος πάντα πληρώνει»
(∆Α13), «η παρατεταµένη ανεργία, η οποία µου προκαλεί ψυχολογικές µεταπτώσεις
δηµιουργεί συγκρούσεις µε το οικογενειακό περιβάλλον και αµφισβήτηση για τα
πάντα» (∆Α28), «υπάρχει στρες και ένταση στην οικογένεια» (∆Α24), «λόγω της
δουλειάς µας οι περισσότεροι βιώνουµε την απόσταση και δεν υπάρχουν χρήµατα για
τα ταξίδια προς τα αγαπηµένα µας πρόσωπα» (∆Α30), «τα χρήµατα που λαµβάνω
κάθε µήνα είναι ίσα-ίσα για τις ανάγκες τις δικές µου (νοίκι, λογαριασµοί, φαγητό). Η
σχέση χρειάζεται περισσότερα έξοδα και το θέµα της απόστασης είναι πολύ
σηµαντικό επίσης, ειδικά για έναν αναπληρωτή» (∆Α33), «δεν µπορώ να επιλέξω
πλέον τόπο διαµονής παρά µόνο µε βάση τα οικονοµικά κριτήρια, δεν µπορώ να
ταξιδέψω και αυτό µε στεναχωρεί απίστευτα γιατί τα ταξίδια για µένα είναι ανάσα
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ζωής. ∆εν µπορώ να δηµιουργήσω µακροχρόνιους δεσµούς αφού είµαι µε µια
βαλίτσα στο χέρι διαρκώς» (∆Α38).
Οικονοµική στήριξη από την οικογένεια
Είκοσι ένας αναπληρωτές και δεκαεννιά µόνιµοι δήλωσαν στο ερωτηµατολόγιο πως
δέχονται υποστήριξη (οποιασδήποτε µορφής) από την οικογένειά τους. Το ποσοστό
τους ανέρχεται στο 50%. Ειδικότερα, δεκαπέντε µόνιµοι και δεκαπέντε αναπληρωτές
(37,5%) υποστήριξαν πως δεν δέχονται οικονοµική βοήθεια από την οικογένειά τους.
Ένας µόνιµος και ένας αναπληρωτής (2,5%) ανέφεραν πως όχι µόνο δεν
υποστηρίζονται από τις οικογένειές τους, αλλά οι ίδιοι είναι αυτοί που προσπαθούν
να τις συντηρήσουν οικονοµικά.
Οκτώ εκπαιδευτικοί (πέντε µόνιµοι και τρεις αναπληρωτές), σε ποσοστό 10%,
ανέφεραν πως δέχονται µέχρι και εκατό (100) ευρώ το µήνα, επτά εκπαιδευτικοί
(τέσσερις µόνιµοι και τρεις αναπληρωτές), σε συνολικό ποσοστό 8,75%, δήλωσαν
πως δέχονται µέχρι και διακόσια (200) ευρώ µηνιαίως, δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί
(δέκα µόνιµοι και τρεις αναπληρωτές), σε συνολικό ποσοστό 16,25%, είπαν πως
δέχονται µέχρι και τριακόσια (300) ευρώ το µήνα, δύο εκπαιδευτικοί (ένας µόνιµος
και ένας αναπληρωτής), σε συνολικό ποσοστό 2,5%, ανέφεραν πως δέχονται µέχρι
και τετρακόσια (400) ευρώ µηνιαίως, ενώ τέλος, τέσσερις εκπαιδευτικοί (ένας
µόνιµος και τρεις αναπληρωτές), σε συνολικό ποσοστό 5%, ανέφεραν πως δέχονται
µέχρι και πεντακόσια (500) ευρώ µηνιαίως. Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι δεν δέχονται χρήµατα στον τραπεζικό λογαριασµό τους από τους γονείς τους,
όπως οι προηγούµενοι, αλλά δέχονται βοήθεια µε διαφορετική µορφή. Ειδικότερα: έξι
µόνιµοι και τέσσερις αναπληρωτές (12,5%) δίνουν τους λογαριασµούς κοινής
ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ) στις οικογένειές τους, οι οποίες επιβαρύνονται µε την
πληρωµή τους. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν πως οι οικογένειές τους πληρώνουν κάποια
έκτακτα έξοδα (3 µόνιµοι και 5 αναπληρωτές, σε ποσοστό 10%), ενώ τέλος,
υπάρχουν κάποιοι που δέχονται υλικά αγαθά (6 µόνιµοι και 2 αναπληρωτές, σε
ποσοστό 10%).
Πιο συγκεκριµένα δηλώνουν: «δέχοµαι κυρίως βοήθεια για τις πρώτες µέρες στο νέο
τόπο εργασίας, διαµονή και µεταφορικά» (∆Α3), «συνήθως η αρχή είναι δύσκολη
µετά την πρόσληψη όπου ο αναπληρωτής χρειάζεται 1000 ευρώ περίπου από την
οικογένεια ή από δικά του χρήµατα, µέχρι να πληρωθεί µετά από ένα µήνα περίπου.
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Είναι απαραίτητο δυστυχώς οι γονείς να έχουν κάθε φορά 1000 ευρώ στην άκρη για
τη στιγµή της πρόσληψης. Μόνο αυτά είναι τα χρήµατα µου για αρχή και από εκεί
και πέρα δε θέλω να επιβαρύνω τους γονείς» (∆Α27), «πληρώνουν κάποιους από τους
λογαριασµούς µου» (∆Α10), «πληρώνουν την ασφάλεια και το σέρβις του
αυτοκινήτου και µου δίνουν κάποιες φορές χαρτζιλίκι. Το καλοκαίρι φυσικά µε
ενισχύουν οικονοµικά» (∆Α17), «η βοήθεια που δέχοµαι είναι σε ψώνια, αγορές
πραγµάτων για το σπίτι, ή περιστασιακά µου στέλνουν 100 ευρώ, άλλοτε 50 ευρώ (...)
ανάλογα τις δυσκολίες που θα προκύψουν, δεν είναι κάποια µόνιµη οικονοµική
βοήθεια» (∆Α25), «δεν µε στηρίζουν οικονοµικά, αλλά µε υλικά αγαθά» (∆Α33).
Ακόµη, από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
απαντήσεις: «µου παρέχουν υλική βοήθεια, όπως ψώνια από το σούπερ µάρκετ»
(∆Μ4), «χορήγηση φαγητού τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα ή αγορά
προϊόντων κυρίως για το παιδί. Σηµαντικό βοήθηµα για µια οικογένεια» (∆Μ7),
«καλύπτουν κάποια έξοδα που παλιότερα πλήρωνα µε τα επιδόµατα γιορτών (για
παράδειγµα 400 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλεια αυτοκινήτου),
καθώς και έκτακτα έξοδα που µπορεί να προκύψουν, όπως η µετακόµιση που έκανα
λόγω µετάθεσης ή αυξηµένους λογαριασµούς κοινοχρήστων το χειµώνα (100-200
ευρώ)» (∆Μ17), «µου πληρώνουν όλους τους λογαριασµούς» (∆Μ29), «µας
προµηθεύουν από τον κήπο τους είδη µαναβικής και αυγά» (∆Μ 25).
Περιοχές εργασίας των εκπαιδευτικών
Η πρόσληψη των

αναπληρωτών εκπαιδευτικών που

γίνεται

κάθε

χρόνο

ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση της αίτησης/δήλωσης περιοχών από τους ίδιους,
τους καλοκαιρινούς µήνες στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Όταν
εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων η εγκύκλιος των
αναπληρωτών

και

ωροµισθίων

για

την

κατάρτιση

των

ενιαίων

πινάκων

εκπαιδευτικών, τότε αυτοί πρέπει να δηλώσουν κατά σειρά προτεραιότητας µια σειρά
περιοχών (από 1 µέχρι 30), στις οποίες επιθυµούν να προσληφθούν. Οι ωροµίσθιοι
έχουν το δικαίωµα εργασίας από 9 έως 15 ώρες την εβδοµάδα, ενώ όλοι οι
εκπαιδευτικοί µπορούν να δηλώσουν ότι επιθυµούν να προσληφθούν σε οποιαδήποτε
περιοχή της Ελλάδος.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως έχει επηρεαστεί η κρίση τους στη
συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσής τους. Οι τριάντα δύο από τους σαράντα
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εκπαιδευτικούς (80% επί του συνόλου των αναπληρωτών) το δηλώνουν ξεκάθαρα.
Επιπλέον το 60% αναφέρει πως οι επιλογές στη δήλωση/αίτησή έχουν µειωθεί
αισθητά, καθώς ενώ τα προηγούµενα χρόνια δήλωναν περιοχές σε όλη την Ελλάδα,
πλέον µε τις περικοπές των µισθών και τη διατήρηση όλων των εξόδων στα ίδια
επίπεδα µε πριν, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους υποχρεώσεις. Οι
είκοσι τρεις στους σαράντα (57%) αναφέρουν πως πλέον δηλώνουν µόνο µέρη κοντά
στη µόνιµή τους κατοικία, έτσι ώστε να µην επιβαρύνονται µε ένα επιπλέον ενοίκιο,
καθώς και µε µεγάλα έξοδα µετακίνησης. Από την άλλη, τέσσερις από τους σαράντα
(10%) επισηµαίνουν ότι δηλώνουν µέρη µε µικρή ζήτηση και µικρό κόστος
διαβίωσης, έτσι ώστε να µπορούν να εργαστούν και να συντηρούν τον εαυτό τους
αξιοπρεπώς, ενώ τέλος, εννιά από το σύνολο (22,5%) υποστηρίζουν ότι µε το να
δηλώνουν µέρη σε όλη την Ελλάδα, αυξάνουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας,
έστω και εάν αυτό συνεπάγεται ότι δέχονται στήριξη από τις οικογένειές τους.
Πιο συγκεκριµένα αναφέρουν: «δηλώνω µόνο µέρη κοντά στο σπίτι µου» (∆Α3), «δε
δηλώνω πλέον όλη την Ελλάδα» (∆Α6), «δηλώνω κυρίως µέρη µε µικρή ζήτηση για
να έχω σίγουρα δουλειά και τα οποία επιπλέον έχουν µειωµένο κόστος διαβίωσης. Θα
έλεγα πως στο φόβο της ανεργίας περισσότερο αποµακρύνοµαι παρά πλησιάζω στο
µέρος της µόνιµης κατοικίας µου» (∆Α27), «δε νοµίζω ότι θα καταφέρω να αγοράσω
αυτοκίνητο µε το µισθό µου, οπότε δυσκολεύοµαι να δηλώσω µακρινές περιοχές και
νησιά, αν και θα το ήθελα (ποιος θα µου κουβαλήσει τα πράγµατα;)» (∆Α18), «Λόγω
οικογένειας, πρέπει να είµαι µαζί µε τη σύζυγό µου και το παιδί µου. Άρα δηλώνω
περιορισµένες περιοχές» (∆Α11), «προτιµώ να είµαι κοντά στο πατρικό µου σπίτι,
όπου αν δεν µε πάρουν στη δουλειά κάπου κοντά, θα δουλεύω σε άλλα µαγαζιά, όπως
για παράδειγµα σε καφετέριες κ.α. » (∆Α20), «δηλώνω πάντα πρώτες τις περιοχές
κοντά στην µόνιµη κατοικία µου, αλλά δηλώνω και το λεγόµενο "κουτάκι", διότι
προτιµώ να πάω οπουδήποτε να δουλέψω τώρα που δεν έχω οικογένεια από το να
κάθοµαι άνεργη στο σπίτι µου» (∆Α32), «δηλώνω τις γύρω περιοχές-κοντά στο σπίτι
µου- µε αποτέλεσµα να µη µε καλούν στην αρχή της χρονιάς, αλλά µερικές φορές
Ιανουάριο. Έτσι δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω επίδοµα ανεργίας» (∆Α29),
«επιλέγω πλέον περιοχές στις οποίες υπάρχει κάποιο σπίτι δικό µας ή περιοχές µε
χαµηλά ενοίκια. Επίσης περιοχές στις οποίες έχω φίλους ή γνωστούς µε την
προοπτική πως αν έρθω σε οικονοµική δυσχέρεια να µπορώ να βασιστώ κάπου»
(∆Α36), «ούτως η άλλως εµείς οι αναπληρωτές που είµαστε από Μακεδονία σχεδόν
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πάντα ξενιτευόµαστε, γιατί από τη Μακεδονία µέχρι τη Θεσσαλία δεν υπάρχουν
πολλές κενές θέσεις. Εποµένως, παρόλο που οι πρώτες µου επιλογές είναι οι κοντινές
στην κατοικία µου, η τύχη µου είναι κοντά στην Αθήνα, Πελοπόννησο ή σε κάποιο
νησί... Για το λόγο αυτό δηλώνω πάντα τα περισσότερα µέρη της Ελλάδας για να
ξέρω ότι θα δουλέψω» (∆Α33), «δηλώνω µέρη στα οποία το κόστος ζωής θα είναι
χαµηλό» (∆Α17).
Όσον αφορά στην άλλη κατηγορία των εκπαιδευτικών, το «καθεστώς» είναι αρκετά
διαφορετικό, καθώς οι ίδιοι είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και συνήθως ο τόπος
διορισµού είναι µακριά από τη µόνιµη κατοικία τους. Ο χρόνος παραµονής στον τόπο
του πρώτου διορισµού ήταν κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια το 2010, ενώ από το 2013 ο
χρόνος αυτός µειώθηκε στον ένα και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα για
αποσπάσεις και µεταθέσεις. Από τις απαντήσεις των µόνιµων εκπαιδευτικών
πληροφορούµαστε πως οι είκοσι από τους σαράντα (50%) υπηρετούν σε σχολείο της
περιφέρειας της µόνιµης κατοικίας τους, οι επτά (17,5%) υπηρετούν σε κοντινό νοµό
της µόνιµης κατοικίας τους (µέχρι και 100 χιλιόµετρα) και οι δεκατρείς (32,5%)
υπηρετούν σε µακρινό νοµό από τη µόνιµη κατοικία τους (µέχρι και 200 χιλιόµετρα).
Επιπροσθέτως οι δεκαεπτά (42,5%) ζήτησαν απόσπαση ή µετάθεση για λόγους
οικονοµικούς (έντεκα δάσκαλοι/27,5%), οικογενειακούς (οκτώ δάσκαλοι/20%) και
προσωπικούς (έξι δάσκαλοι/15%). Πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν διπλές απαντήσεις
σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες.
Ενδεικτικά αναφέρουµε: «για να είµαι κοντά στη µόνιµή µου κατοικία, στον
αρραβωνιαστικό µου και στους φίλους µου» (∆Μ2), «διότι είµαστε ζευγάρι
εκπαιδευτικών και αυτή τη χρονική περίοδο χρησιµοποιούµε δύο αυτοκίνητα για τη
µετακίνηση στον τόπο εργασίας µας (διαφορετικός τόπος) που σηµαίνει πολλά έξοδα.
Επιπλέον λόγω των παιδιών, τα οποία συνεπάγονται υποχρεώσεις και ειδικότερα η
κατάσταση υγείας του τέκνου µας (κατάσταση, η οποία δεν δικαιολογεί κατά
προτεραιότητα µετάθεση)» (∆Μ13), «για καθαρά οικονοµικούς λόγους» (∆Μ34),
«για να µειώσω τα έξοδα διαµονής και µετακινήσεων» (∆Μ1), «για να είµαι πιο
κοντά σε κάποιο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα του ενδιαφέροντός µου» (∆Μ24).
Οι αναπληρωτές κατά την πρόσληψή τους από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή µέσω προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) πρέπει να παρουσιαστούν µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό
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περιθώριο στις κατά τόπους Πρωτοβάθµιες ∆ιευθύνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας
τους. Σύµφωνα, όµως, µε την παράγραφο 17 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011
ΦΕΚ118Α ισχύει το εξής:
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά
την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόµενο σχολικό έτος, εφόσον δεν
αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ηµερών από την
ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο, οι εκπαιδευτικοί υφίστανται την
«τιµωρία» της ανεργίας, επειδή δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τα καθήκοντά τους καθένας για τους δικούς του λόγους. Κάτι τέτοιο όµως έχει πολύ σηµαντικές
συνέπειες στη ζωή τους (προσωπική και επαγγελµατική), καθώς στερούνται του
δικαιώµατος διδασκαλίας, εργασίας και αµοιβής για δύο διδακτικά έτη. Ο µοναδικός
τρόπος για να µην συµβεί το παραπάνω, είναι ο κάθε ένας να περιορίσει τις περιοχές
που δηλώνει για την πρόσληψή του, έτσι ώστε να µπορεί να ελέγξει καλύτερα τον
τόπο στον οποίο θα εργαστεί, όπως προαναφέρθηκε. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν άτοµα
που δηλώνουν µέρη σε όλη την Ελλάδα, µα όταν έρχεται η στιγµή της τοποθέτησής
τους, οι συνθήκες εργασίας και διαµονής/διαβίωσης είναι τόσο δύσκολες, που
αναγκάζονται σε παραίτηση. Έτσι λοιπόν παρόλο που κανένας από τους
συµµετέχοντες αναπληρωτές της έρευνάς µας δεν αρνήθηκε ποτέ θέση αναπληρωτή,
εν τούτοις είκοσι δύο άτοµα (55%) γνώριζαν κάποιο συνάδελφο, ο οποίος είχε
αρνηθεί θέση αναπληρωτή για οικονοµικούς λόγους.
Όσον αφορά στους µόνιµους, αυτοί έχουν το δικαίωµα να κάνουν αίτηση για
απόσπαση (για το τρέχον σχολικό έτος) ή µετάθεση, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά
στον τόπο συµφερόντων τους (µόνιµη κατοικία, οικογένεια). ∆εκαοκτώ άτοµα -από
το σύνολο των µόνιµων εκπαιδευτικών- (45%) υποστήριξαν ότι γνωρίζουν κάποιο
συνάδελφο ο οποίος έλαβε άδεια άνευ αποδοχών, για λόγους οικονοµικούς (35%),
οικογενειακούς (25%), ψυχολογικούς (2,5%) και υγείας (2,5%).
Σύµφωνα µε τους ίδιους, κάποιοι από τους λόγους είναι οι εξής: «για να είναι µαζί µε
την οικογένειά τους, να γεννήσουν κάποιο παιδί, να παρακολουθήσουν κάποιο
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Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών» (∆Μ2), «για να βρίσκεται στο ίδιο σπίτι µε το
σύζυγό της» (∆Μ4), «για ψυχολογικά αίτια (…) η κοπέλα βίωνε µελαγχολία,
κατάθλιψη, γιατί είναι µακριά από την οικογένειά της» (∆Μ7), «διότι τα έξοδα
διαβίωσης σε τόπο κατοικίας επικουρικά µε τα έξοδα µετακίνησης, υπερκάλυπταν το
µισθό που έπαιρναν το µήνα» (∆Μ13), «µητέρα σε µονογονεϊκή οικογένεια µε
τετράχρονο παιδί, που ταυτόχρονα εκπονούσε τη διδακτορική της διατριβή, δεν πήρε
απόσπαση στην πόλη της από το νησί της άγονης γραµµής, όπου ήταν η οργανική
της» (∆Μ17), «µετακινούνταν πάνω από 60 χιλιόµετρα την ηµέρα και για τα µικρά
παιδιά τους πλήρωναν γυναίκα να τους τα φυλάει» (∆Μ26), «δεν επαρκούσε ο µισθός
για να συντηρούν δύο σπίτια, το ένα όπου βρισκόταν ο/η σύζυγος και το άλλο οι
ίδιοι» (∆Μ35).
Επιρροή της κρίσης στην εργασία
Η κρίση δεν άφησε ανέπαφη την απόδοση στον χώρο εργασίας. Σύµφωνα µε τους
εκπαιδευτικούς, υπάρχει ένα ποσοστό 27,5% µε δεκατέσσερις αναπληρωτές και οκτώ
µόνιµους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κρίση δεν επηρέασε καθόλου την απόδοση
στην εργασία τους. Το υπόλοιπο 72,5 % διαπιστώνει ότι η οικονοµική κρίση έχει
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την απόδοση στην εργασία τους µε ποικίλους
τρόπους.
Το 46,25% (17 αναπληρωτές και 20 µόνιµοι) θεωρεί πως υπάρχει αρνητική επιρροή.
Αναφέρουν την ύπαρξη κακής διάθεσης, τη µείωση του ενδιαφέροντος για την
εργασία στο σχολείο, τη µείωση του ενθουσιασµού και των κινήτρων, καθώς
βρίσκονται σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το µέλλον και όλη αυτή η κατάσταση
οδηγεί σε απόγνωση. Οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι στενοχωριούνται επειδή βρίσκονται
µακριά από τις οικογένειές τους και ανησυχούν για την οικονοµική τους κατάσταση, η
οποία δεν βρίσκεται σε καλό επίπεδο.
Το 17,5% (4 αναπληρωτές και 10 µόνιµοι) αναφέρει ότι η κρίση έχει κάνει αισθητή
την παρουσία της στον εργασιακό χώρο και η επιρροή της είναι αρνητική, καθώς
υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικών υποδοµών. Σε αυτό το σηµείο και σχετικά µε το µικρό
ποσοστό

των

εκπαιδευτικών

που

αναφέρονται

στις

παραπάνω

ελλείψεις,

σηµειώνουµε πως θα πρέπει να αξιολογηθεί και υπό την οπτική του γεγονότος ότι τα
τελευταία έξι χρόνια πολλοί είναι οι γονείς που συνεισφέρουν από το προσωπικό τους
απόθεµα υποστηρίζοντας το σχολείο οικονοµικά, έτσι ώστε να καλυφθούν δαπάνες,
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τις οποίες η πολιτεία δεν καλύπτει. Η έκταση του παραπάνω φαινοµένου δεν είναι
εύκολο να υπολογιστεί και για αυτό το λόγο στα µάτια των εκπαιδευτικών
πιθανότατα να γίνεται λιγότερο αισθητό.
∆ύο από τους αναπληρωτές και τρεις µόνιµοι (6,25%) υποστηρίζουν ότι η κρίση έχει
θετική επιρροή στην εργασία τους γιατί τους έχει κάνει να δουλεύουν περισσότερο,
ενώ δύο είναι οι αναπληρωτές (2,5%) που θεωρούν αρνητική την επιρροή της αφού
επειδή δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, έχουν στραφεί στην
αναζήτηση δεύτερης εργασίας.
Πιο συγκεκριµένα, οι δάσκαλοι αναφέρουν τα παρακάτω: «∆εν έχει επηρεαστεί
καθόλου η απόδοση. Το αντίθετο θα µπορούσα να πω» (∆Α2), «δεν έχει επηρεαστεί η
απόδοση, παρά µόνο η ψυχολογία µου» (∆Μ3), «δεν επηρεάστηκε! Ίσα-ίσα πολλοί
από εµάς κληθήκαµε να κάνουµε και δουλειές που ούτε φανταζόµασταν» (∆Α39),
«Έχει επηρεαστεί η απόδοση στην εργασία µου, διότι µε τις περικοπές που έχουν
γίνει -οι οποίες ανέρχονται περίπου στο 40% επί του µισθού που έπαιρνα πριν από
την οικονοµική κρίση- αναγκάζοµαι να µη δίνω όλο µου το βάρος στην εργασία µου
και να αναζητάω και αλλού διεξόδους, που θα µε βοηθήσουν στη ζωή µου. ∆εν
παίρνω δουλειά για το σπίτι και ό,τι µπορώ το κάνω µέσα στο ωράριο εργασίας µου,
έτσι ώστε να µην επιβαρύνω άλλο την προσωπική µου ζωή» (∆Α1), «Κυρίως έχει
επηρεάσει τις σχέσεις µου µε το σύλλογο διδασκόντων και τις διευθύνσεις των
σχολείων. Επικρατεί ανασφαλές κλίµα και κλίµα φόβου, το οποίο δεν ενισχύει πάντα
την εµπιστοσύνη και τη συνεργασία, τουλάχιστον στο βαθµό που εύχοµαι και
επιθυµώ» (∆Α5), «δεν έχω την ίδια όρεξη για δουλειά, όπως πριν» (∆Α10),
«Ναι...υπάρχει πίεση και ανασφάλεια σε σχέση µε όσα ακούγονται καθηµερινά (…)
ανησυχώ για το µέλλον και για το αν θα δουλεύω του χρόνου» (∆Α12), «Ναι, διότι η
ψυχική µας ισορροπία κινδυνεύει. Η διάθεσή µας για διδασκαλία είναι µειωµένη
ειδικά όταν γνωρίζεις πως αυτό που κάνεις ενδεχοµένως να µην έχει αντίκρισµα και
κάποια µελλοντική προοπτική» (∆Α14).
Επίσης συνεχίζουν λέγοντας πως «κάποιες “δύσκολα” οικονοµικά µέρες δεν µπορείς
να είσαι καλοδιάθετος κι όσο κι αν προσπαθείς να είσαι σωστός στη δουλειά σου,
ακόµη κι αν το καταφέρεις, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο δάσκαλος “κάτι έχει”…»
(∆Α21), «φυσικά και έχει επηρεαστεί, καθώς άλλες σκέψεις για εµάς και την
οικογένειά µας, κυρίως οικονοµικές, απορροφούν πολλές φορές µέρος της ενέργειάς
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µας» (∆Α24), «υπάρχει µειωµένη αυτοεκτίµηση, λιγότερη διάθεση, έντονο αίσθηµα
ανασφάλειας» (∆Α27), «δεν µπορώ να συµβάλλω στο υλικό της τάξης και
αναγκάζοµαι να κάνω και δεύτερη δουλειά, µετά από αίτηση στην Πρωτοβάθµια»
(∆Α29), «έχει επηρεαστεί σε τεράστιο βαθµό. Κάθε φορά που σκέφτοµαι να δώσω
στα παιδιά µε διαφορετικούς τρόπους τη γνώση, σκέφτοµαι το κατά πόσο θα µου
κοστίσει αυτό, αφού πλέον τα σχολεία δεν διαθέτουν χρήµατα, ούτε καν για τα
βασικά χαρτικά είδη. Επίσης έχει τύχει άπειρες φορές να σκέφτοµαι ακόµα και την
ώρα του µαθήµατος τις οικονοµικές µου υποχρεώσεις και να νοιώθω τεράστιο άγχος»
(∆Α33), «µε άλλο κέφι µπαίνεις να κάνεις µάθηµα όταν ξέρεις ότι σου αναγνωρίζεται
η δουλειά σου χρηµατικά» (∆Α38), «Πιστεύω πως δεν έχει επηρεαστεί πολύ. Ωστόσο
υπάρχουν πράγµατα που θα ήθελα να κάνω, αλλά λόγω της έλλειψης υλικών (που
απαιτούν χρήµατα) και υποδοµών στο σχολείο δεν µπορώ» (∆Α35), «ναι, έχει
µειωθεί το ενδιαφέρον για τη δουλειά. Έχω απογοητευτεί µε τις συνθήκες
διδασκαλίας. Το σχολείο δεν έχει υλικά για χειροτεχνίες, φωτοτυπίες κ.α.» (∆Α22).
Όσον αφορά στους µόνιµους, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, αναφέρουν: «Ναι,
αισθάνοµαι κουρασµένη, πως δεν µπορώ να ανταπεξέλθω στην εργασία µου, έχω
κακή διάθεση και δεν πηγαίνω µε όρεξη στη δουλειά. Στο χώρο εργασίας µου υπάρχει
ένα κλίµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, µιζέριας, χωρίς πολλές υλικοτεχνικές
υποδοµές και µεγάλη γκρίνια και αυτό είναι φυσιολογικό να µε επηρεάζει αρνητικά»
(∆Μ2), «Ναι. Η διάθεση για εργασία κινδυνεύει να µειωθεί λόγω της οικονοµικής
δυσχέρειας. Οι συζητήσεις µεταξύ των συναδέλφων αφορούν σε µεγάλο βαθµό
οικονοµικά θέµατα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις βαρύ κλίµα,
που µεταφέρεται στην αίθουσα» (∆Μ3), «Όχι ιδιαίτερα, όσον αφορά τη δική µου
προσωπική δουλειά. Επηρεάζεται από την κακή οικονοµική κατάσταση των σχολείων
(έλλειψη υλικοτεχνικών υποδοµών, κ.α.)» (∆Μ6), «Αρκετά και πιο πολύ επειδή
βλέπουµε στα µάτια των µαθητών µας την απόγνωση των οικογενειών τους.
Κυριαρχεί η απόγνωση» (∆Μ16), «Ναι, από τη µια επειδή το σχολείο δε διαθέτει
χρήµατα για να αγοράσουµε αυτά που πρέπει και από την άλλη εγώ, ως
εκπαιδευτικός, δεν αγοράζω τα πράγµατα που αγόραζα για να κάνω όπως θα ήθελα το
µάθηµά µου..» (∆Μ19), «γίνεται µε λιγότερη όρεξη, γιατί τα καθηµερινά προβλήµατα
δυσκολεύουν την ελευθερία στη σκέψη και τη δηµιουργικότητα στην εργασία»
(∆Μ22), «Πάρα πολύ επηρεάστηκε. Τι δουλειά να κάνουµε άµα σκεφτόµαστε τους
λογαριασµούς που έρχονται και τα έξοδα των παιδιών να µεγαλώνουν;» (∆Μ28),
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«Ναι, γιατί το σχολείο παρέχει λιγότερα µέσα για την εργασία µου στην τάξη. ∆εν
παρέχει χαρτί, υλικά για τα πειράµατα, υλικά για το στολισµό των αιθουσών. Ό,τι
χαλάει δεν αντικαθίσταται» (∆Μ38).
Επιπλέον, δηλώνουν: «ναι, έχω περισσότερη συνείδηση του λειτουργήµατός µου,
προβληµατίζοµαι πιο έντονα για την κοινωνία και το µεταφέρω στους µαθητές µου,
κουβαλάω περισσότερο θυµό για την εκάστοτε κυβέρνηση/ εξουσία και τους
χειρισµούς της, βλέπω τη µαταιότητα στην κάθε κίνηση, προσπαθώ να κάνω τους
µαθητές µου να σκέφτονται µε ακόµα περισσότερη κριτική µατιά στα γεγονότα και
σίγουρα όχι, δεν έχει µειωθεί ή όρεξή µου να διδάσκω κυρίως γιατί το συναδελφικό
µου περιβάλλον είναι ευχάριστο» (∆Μ33), «όχι, δεν επηρεάστηκε. Η δουλειά µου
είναι λειτούργηµα» (∆Μ17), «∆εν επηρεάστηκε, γιατί η προσωπική και άµεση σχέση
µε τα παιδιά είναι πέρα και πάνω από κάθε οικονοµική κρίση» (∆40).
Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Στην επαγγελµατική εξέλιξη και επιµόρφωση των µόνιµων εκπαιδευτικών σηµαντική
θεωρούνταν η µετεκπαίδευση µέχρι πριν λίγα χρόνια. Εδώ κρίνεται σκόπιµο να γίνει
µια σύντοµη αναφορά στη σηµασία του όρου µετεκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα ο
όρος αυτός αναφέρεται στα ∆ιδασκαλεία, τα οποία νοούνται ως χώρος
µετεκπαίδευσης των εν ενεργεία δασκάλων. Τα ∆ιδασκαλεία εντάχθηκαν από το 1995
στα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µε το νόµο 2327 και σε όλη την
επικράτεια της Ελλάδος λειτούργησαν έξι: στην Αθήνα («Γρηγόριος Μαρασλής»),
στη Θεσσαλονίκη («∆ηµήτρης Γληνός»), στα Ιωάννινα, στην Πάτρα («Ευάγγελος
Παπανούτσος»), στο Ρέθυµνο («Μαρία Αµαριώτου») και στη Ρόδο («Αλέξανδρος
∆ελµούζος»). Στόχος τους ήταν να µετεκπαιδευτεί, να βελτιωθεί, να εξειδικευτεί και
γίνει πιο αποδοτικό το προσωπικό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Γρόλλιος, 2007).
Η επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών γινόταν µεταξύ µόνιµων εκπαιδευτικών µε
προϋπηρεσία από 5-25 έτη, κατόπιν εξετάσεων, ενώ υπήρχαν δύο κατευθύνσεις
(γενική και ειδική αγωγή). Η παρακολούθηση ήταν δωρεάν και οι δάσκαλοι που
φοιτούσαν σε αυτά έπαιρναν απόσπαση δύο ετών. Η λειτουργία τους όµως,
σταµάτησε κατόπιν απόφασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, µετά την ψήφιση του
µνηµονίου -η τελευταία χρονιά που δέχτηκαν δασκάλους ήταν το 2008.
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Η µετεκπαίδευση µετά το 1995 ήταν στην πραγµατικότητα µια διαδικασία
επιµόρφωσης µεγάλης χρονικής διάρκειας (24 µήνες), η οποία θεωρείται σηµαντικό
προσόν για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και δεν σχετίζεται µε τις βραχύχρονες
επιµορφώσεις που διενεργούνται από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ή από τους σχολικούς συµβούλους. Στις συνθήκες της κρίσης, θελήσαµε
να διερευνήσουµε τις ευκαιρίες που δίνονται για τέτοιου είδους επιµορφωτικές
πρακτικές, καθώς και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές. Οι µόνιµοι
εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν θα επιθυµούσαν να πραγµατοποιήσουν κάποια
µετεκπαίδευση τα τελευταία τρία χρόνια. Το 25% (10 άτοµα) δεν θα ήθελε να
πραγµατοποιήσει κάποια µετεκπαίδευση, το 25% (10 άτοµα) είχε ήδη αποφοιτήσει
από το ∆ιδασκαλείο, οπότε δεν θεώρησε απαραίτητο να λάβει επιπλέον µέρος σε κάτι
ανάλογο, το 32,5% (13 άτοµα) θα επιθυµούσε να κάνει µετεκπαίδευση για να
αποκτήσει επιπλέον γνώσεις και για να γίνει καλύτερο στην εργασία του, το 12,5% (5
άτοµα) θα ήθελε να µετεκπαιδευτεί για επαγγελµατική εξέλιξη, ενώ το 5% (2 άτοµα)
δήλωσε θετική πρόθεση εξαιτίας της επερχόµενης αξιολόγησης.
Από τη στιγµή που διεκόπη η λειτουργία του µοναδικού θεσµού µετεκπαίδευσης των
µόνιµων δασκάλων (∆ιδασκαλεία), οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να στραφούν σε
άλλες διεξόδους επιµόρφωσης. Από το 2010 και µετά το 20% των µόνιµων
εκπαιδευτικών (8 άτοµα) δεν έκανε καµία επιµόρφωση για λόγους: α) µη λειτουργίας
των ∆ιδασκαλείων, β) οικονοµικούς, γ) τοποθεσίας, δ) χρονικών περιορισµών. Το
30% (12 άτοµα) παρακολούθησε ποικίλα σεµινάρια και ηµερίδες διαφόρων
θεµατολογιών, όπως διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, διαχείρισης κρίσεων µέσα στη
σχολική τάξη, παραβατικότητας, διδασκαλίας γνωστικών αντικειµένων (ιστορία,
λογοτεχνία, φυσικές επιστήµες, µαθηµατικά), το 35% (14 άτοµα) παρακολούθησε
επιµορφώσεις Τεχνολογίας Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Α’ & Β’ επιπέδου,
ενώ 4 άτοµα (10%) παρακολουθούσαν ήδη κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών και, τέλος, δύο άτοµα (5%) εκπονούσαν τη διδακτορική τους διατριβή.
Στις απαντήσεις τους οι δάσκαλοι αναφέρθηκαν στα Περιφερειακά Κέντρα
Επιµόρφωσης (ΠΕΚ), τα οποία «έχουν σταµατήσει πλέον για εµάς και γίνονται µόνο
για αναπληρωτές -σε εισαγωγικά επίπεδα» (∆Μ2, ∆Μ3). «Παρακολουθώ µόνο τα
σεµινάρια που γίνονται στο µέρος που δουλεύω. ∆εν υπάρχει, προς το παρόν, η
οικονοµική δυνατότητα για µεταπτυχιακό και τα µεταπτυχιακά που προσφέρονται στο
νησί δε θα βοηθούσαν καθόλου τη δουλειά µου, διότι δεν είναι σχετικά» (∆Μ7),
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«ολιγοήµερα επιµορφωτικά σεµινάρια µε διάφορα θέµατα εκτός σχολικού ωραρίου,
ηµερήσιες/ ολιγόωρες ενδοσχολικές επιµορφώσεις» (∆Μ17), «παρακολουθώ διάφορα
σεµινάρια. Οι επιµορφώσεις ή είναι µε κληρώσεις (όπως για παράδειγµα αυτή του Β`
επίπεδου ΤΠΕ) και δεν κληρώνοµαι επί σειρά ετών, είτε απαιτούν χρήµατα που δεν
έχω (όπως το Ανοικτό Πανεπιστήµιο)» (∆Μ28), «∆υστυχώς όχι! Επειδή εργάζοµαι σε
νησί, σπάνια γίνονται κάποιες επιµορφώσεις τις οποίες θα µπορούσαµε να
παρακολουθήσουµε κάπου κοντά µας! Είµαστε αναγκασµένοι να τρέχουµε στην
Αθήνα, µε όλα τα έξοδα δικά µας» (∆Μ39). Είναι φανερό ότι υπάρχουν προθέσεις
στους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν σε επαγγελµατικό επίπεδο, µε όποιο τρόπο
µπορεί ο καθένας να βρει: είτε µε σπουδές ανωτέρου επιπέδου, είτε µε µικρότερης
διάρκειας σεµινάρια, επιµορφώσεις και ηµερίδες. Επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις
γνώσεις τους πάνω στο αντικείµενο σπουδών τους και αυτή η διαδικασία φαίνεται να
διαρκεί δια βίου.
Συµπεράσµατα
Η πρώτη µας ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται µέσα από τα αποτελέσµατα της
έρευνας, καθώς αυτά δείχνουν ξεκάθαρα πως η οικονοµική κρίση του 2008 έχει
επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο (γενικά) τους δασκάλους στο σύνολό τους, κατά
96,25%. Η προσωπική τους ζωή φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την κρίση σε
µεγάλο βαθµό κατά 66,25%, καθώς οι ίδιοι αναφέρουν πως έχουν πλέον αποµονωθεί,
έχουν κακή διάθεση, µεγάλη δυσκολία στις σχέσεις τους και βιώνουν άσχηµα
συναισθήµατα. Το 46,25% αναγνωρίζει πως υπάρχει επίδραση στην απόδοση της
εργασίας και αυτή εκδηλώνεται µέσα από την άσχηµη διάθεση που καθηµερινά
έχουν, από την ανασφάλεια για το µέλλον, την ανησυχία τους, την αβεβαιότητα και
την έλλειψη σχολικών υποδοµών.
Επιπλέον, σε οικονοµικό επίπεδο αναγνωρίζεται ότι η οικονοµική κατάσταση των
δασκάλων έχει χειροτερέψει σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο κατά 67,5% και
βλέπουµε τους εκπαιδευτικούς να προβαίνουν σε περικοπές εξόδων κατά 90%. Το
50% υπογραµµίζει ότι δέχεται οικονοµική βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα, σε
διάφορες µορφές. Επιπρόσθετα, οι µόνιµοι δάσκαλοι ζήτησαν απόσπαση ή µετάθεση
σε ποσοστό 43,5%, κυρίως για οικονοµικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ πλέον
οι αναπληρωτές δηλώνουν σχολεία κοντά στη µόνιµή τους κατοικία, καθώς το 80%
αυτών δεν µπορεί να ανταπεξέλθει οικονοµικά στις απαιτήσεις της νέας τους ζωής,
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µετά την πρόσληψή τους.
Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επίσης επιβεβαιώνεται, καθώς οι δάσκαλοι, στο
σύνολό τους, αναγνωρίζουν την υποβάθµιση της ποιότητας της εργασίας τους, η
οποία οφείλεται στην αποδοχή του µνηµονίου, στις κυβερνητικές αποφάσεις, στις
περικοπές σε όλους τους τοµείς, στις µισθολογικές µειώσεις, στην ανεργία, στο κλίµα
της εργασιακής αβεβαιότητας και στις οικογενειακές και οικονοµικές δυσχέρειες που
ο κάθε ένας από αυτούς βιώνει.
Μπορεί κανείς να διακρίνει πως σε γενικές γραµµές τα αποτελέσµατα των µόνιµων
και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κυµαίνονται στα ίδια πάνω-κάτω επίπεδα, µε
ελάχιστες διαφορές σε κάποιους τοµείς. Η επιρροή στο προσωπικό επίπεδο
(γενικότερα) είναι η ίδια και στις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών. Στην
προσωπική τους ζωή ειδικότερα, οι αναπληρωτές δείχνουν να είναι σε λίγο χειρότερη
µοίρα σε σχέση µε τους µόνιµους. Στον οικονοµικό τοµέα οι αναπληρωτές δάσκαλοι
φαίνεται να βρίσκονται σε χειρότερη µοίρα, καθώς τα οικονοµικά τους δεν
βρίσκονται σε κάποιο σταθερό επίπεδο, όπως αυτό των µονίµων. Εν τούτοις, όµως, οι
µόνιµοι είναι αυτοί που κάνουν τις περισσότερες περικοπές εξόδων, καθώς οι
υποχρεώσεις (µε σύζυγο και παιδιά) είναι περισσότερες και επιπλέον οι αναπληρωτές
δηλώνουν πως υπάρχει φροντίδα από τους γονείς τους (σε µεγαλύτερο ποσοστό από
τους µόνιµους).
Όσον αφορά στη διάθεση για εργασία, αλλά και στην απόδοση στην εργασία, αυτές
κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα και για τις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών. Η
αβεβαιότητα για το µέλλον και οι ελλείψεις σε σχολικές υποδοµές, σε συνδυασµό µε
τις οικονοµικές δυσχέρειες που περνάνε καθηµερινά, τους επηρεάζουν σε µεγάλο
βαθµό.

Σηµειώσεις
1

Η έρευνα που αφορά στους αναπληρωτές, διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2012-

2013. ∆ιήρκησε τέσσερις εβδοµάδες και πήραν µέρος σαράντα (40) αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι συµµετέχοντες απάντησαν σε είκοσι
(20) ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, ενώ η επιλογή του δείγµατος έγινε µε
απλή τυχαία δειγµατοληψία. Τα περισσότερα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής
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συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των µόνιµων εκπαιδευτικών, η οποία
διεξήχθη λίγους µήνες αργότερα. Η έρευνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ανακοινώθηκε στο «1st International Conference on Reimagining School», στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας/ Θεσσαλονίκη, στις 28-29 Ιουνίου 2013.
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Πρακτικές διαπραγµάτευσης πολυσηµειωτικών πηγών δηµιουργίας
νοήµατος

σε

πολυπολιτισµικές

τάξεις

ενηλίκων:

Κριτική

παιδαγωγική προσέγγιση

Γλυκερία Φίστα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Έφη Παπαδηµητρίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Ευαγγελία Φίστα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των πρακτικών µέσω των οποίων οι
ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες προερχόµενοι από διαπολιτισµικά περιβάλλοντα
διαπραγµατεύονται µε κριτικό τρόπο πολυσηµειωτικές πηγές νοήµατος µε σκοπό την
ανάδειξη ρητών ή υπόρρητων ιδεολογικών και πολιτισµικών θεάσεων του κοινωνικού
γίγνεσθαι και ενεργοποιούν γνωστικές και συναισθηµατικές δυνάµεις για την
κατανόηση της ίδιας της ζωής τους και της κοινωνίας.
Στην έρευνα συµµετείχαν επτά ενήλικες µετανάστες µαθητές, δύο άνδρες και πέντε
γυναίκες, οι οποίοι παρακολουθούσαν το Γ΄ επίπεδο γλωσσοµάθειας της ελληνικής ως
δεύτερης στο Σχολείο Αλληλεγγύης «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». Η συλλογή των δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε

µέσω

βιντεοσκοπηµένων

ατοµικών/οµαδικών

συνεντεύξεων

ηµιδοµηµένου τύπου, οι οποίες βασίζονταν τόσο σε οπτικο-ακουστικό υλικό (video) όσο
και σε πολυτροπικό υλικό έντυπης µορφής. Η ανάλυση των δεδοµένων καταδεικνύει
ότι, οι ενήλικες µετανάστες κατανοούν, ερµηνεύουν, αναλύουν και αµφισβητούν µε
κριτικό τρόπο το πολιτισµικό ή ιδεολογικό περιεχόµενο των πολυσηµειωτικών πηγών
και ενδυναµώνουν την κριτική στάση τους απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
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Λέξεις

κλειδιά:

πολυσηµειωτικές

πηγές

νοήµατος,

κριτικός

πολυτροπικός

γραµµατισµός, διαπολιτισµικά περιβάλλοντα µάθησης, κριτική παιδαγωγική.

Εισαγωγή
Η διεύρυνση της έννοιας του γραµµατισµού ώστε να εµπεριέχει, από τη µια πλευρά,
τη διαπραγµάτευση µιας πολλαπλότητας καναλιών και µέσων επικοινωνίας και, από
την άλλη, την αυξανόµενη πολιτισµική και γλωσσική ετερογένεια των κοινωνιών ανά
τον κόσµο, καθιστά ζητήµατα όπως η τοπική διαφορετικότητα και η δυνατότητα
παγκόσµιας διασύνδεσης ως ιδιαζόντως κρίσιµα για τα προγράµµατα σπουδών
(γλωσσικού)

γραµµατισµού,

ο

σχεδιασµός

των

οποίων

παύει

πλέον

να

πραγµατοποιείται βάσει ενός µονόγλωσσου ήθους, καταλύοντας, µε αυτό τον τρόπο,
τα υποτιθέµενα σταθερά όρια γύρω από τη γλώσσα και τους γλωσσικούς τύπους λόγω
της µόνιµης συν-παρουσίας διαφόρων γλωσσών στον ίδιο γεωγραφικό και κοινωνικό
χώρο (Kress, 2000 New London Group, 1996).
Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές, αφενός µεν στους τρόπους
µεταφοράς του ‘παγκοσµιοποιηµένου’ οικονοµικού κεφαλαίου, αφετέρου δε στους
(σηµειωτικούς) τρόπους µεταφοράς πληροφοριών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στους
διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής – εξαιτίας της στροφής σε ολοένα και πιο
οπτικές µορφές αναπαράστασης του νοήµατος οι οποίες τείνουν να συν-υπάρχουν µε
τη γλώσσα, είτε ως γραπτός είτε ως προφορικός λόγος, στο νεοαναδυόµενο
σηµειωτικό τοπίο – θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και στο χώρο της εκπαίδευσης
των ενηλίκων µεταναστών. Από τη στιγµή που η ‘ανάγνωση’ του κειµένου
συνεπάγεται κατανόηση της γλωσσικής και, ταυτόχρονα, της οπτικής ή όποιας άλλης
εκφοράς του λόγου, η γλωσσική εκπαίδευση των ενηλίκων µεταναστών θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα άτοµα στη σηµερινή και αυριανή κοινωνία δεν
‘αποκτούν’ τις σταθερές ή στατικές πηγές ενός µόνο σηµειωτικού συστήµατος
προκειµένου να προσαρµοστούν στο σύστηµα αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να
αντιµετωπίσει τους µετανάστες µαθητές/τριες ως άτοµα που µετέχουν στο κοινωνικό
γίγνεσθαι λειτουργώντας δηµιουργικά για να ανανεώσουν και να µετασχηµατίσουν
τις κοινωνικές πρακτικές, ούτως ώστε να έχουν ενεργή, ισόνοµη και ισότιµη
συµµετοχή σε µια δηµοκρατική, ηθική και δηµιουργική κοινωνία χωρίς κοινωνικούς
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αποκλεισµούς.
Εννοιολογικό πλαίσιο: Από την παιδαγωγική του γραµµατισµού στην
παιδαγωγική των κριτικών πολυγραµµατισµών
Η πολλαπλότητα των καναλιών επικοινωνίας και η αυξανόµενη πολιτισµική και
γλωσσική ποικιλία του σύγχρονου κόσµου, απαιτούν µια νέα προσέγγιση στην
παιδαγωγική του γραµµατισµού (literacy pedagogy). Η πολυτροπική αναπαράσταση
του νοήµατος, η οποία είναι συµφυής µε τους νέους τύπους κειµένων που σχετίζονται
µε τις τεχνολογίες των πολυµέσων και των πληροφοριών, καθιστά αναγκαία τη
διαρκή επανασύλληψη της έννοιας του γραµµατισµού, σηµατοδοτώντας το πέρασµα
στο τοπίο των πολυγραµµατισµών (Unsworth, 2008). Ως απότοκο, οι πολλαπλοί
γραµµατισµοί

θέτουν

στο

προσκήνιο

την

κριτική

διαπραγµάτευση

της

πολλαπλότητας των ‘λόγων’ που οι σύγχρονες µορφές επικοινωνίας προβάλλουν
συναρτώντας, παράλληλα, την έννοια του γραµµατισµού µε ποικίλα κοινωνικά
πλαίσια και πολιτισµικές νόρµες (Wyatt-Smith & Elkins, 2008۟ Street, 2001۟ Kress,
1997). Υπό αυτή την έννοια, δηµιουργείται η ανάγκη ενσωµάτωσης στη σύγχρονη
γλωσσική διδασκαλία κειµένων που εµπεριέχουν διαφορετικούς σηµειωτικούς
πόρους µε στόχο την κατανόηση των ποικίλων κοινωνικών και πολιτισµικών
νοηµάτων που αυτά ενέχουν. Η υιοθέτηση µιας πολυτροπικής σηµειωτικής
προσέγγισης της αναπαράστασης του νοήµατος και, κατ’ επέκταση, του
γραµµατισµού αποκαλύπτει τις δυνατότητες όλων των τρόπων που εµπλέκονται στη
δηµιουργία

νοήµατος

και

οικοδοµεί

την

έννοια

των

πολυγραµµατισµών

(multiliteracies) (Unsworth, 2006, 2008). Ο όρος πολυγραµµατισµοί υπερβαίνει τους
περιορισµούς των παραδοσιακών προσεγγίσεων και δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι
τρόποι διαπραγµάτευσης των πολλαπλών γλωσσικών και πολιτισµικών διαφορών της
κοινωνίας µας, βρίσκονται στο επίκεντρο των πρακτικών της εργασίας, του δηµόσιου
και ιδιωτικού βίου των µαθητών/τριών (New London Group, 1996).
Ειδικότερα, οι Kalantzis και Cope (2002) υποστηρίζουν ότι οι πολυγραµµατισµοί
είναι µια προσέγγιση όπου κυριαρχεί η έµφαση στην τριβή των µαθητών/τριών µε
κείµενα και είδη λόγου από ένα ευρύ φάσµα µέσων και πολιτισµικών πηγών, ώστε να
αναπτύξουν µια κριτική µεταγλώσσα για να κατανοούν την κοινωνική και
πολιτισµική δύναµη αυτών των κειµένων, καθώς και των συναφών κοινωνικών
πρακτικών.
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Σύµφωνα µε τον Κress (2012), το νόηµα στα πολυτροπικά κείµενα συν-οικοδοµείται
µε πολλούς τρόπους και οικοδοµείται διαφορετικά σε κάθε τρόπο που
χρησιµοποιούµε. Αυτή η θεωρητική αρχή συντείνει στην αποδοχή ότι σε ένα
πολυτροπικό κείµενο όλοι οι τρόποι διαπλέκονται ταυτόχρονα στην οικοδόµηση
νοηµάτων σε συγκεκριµένα κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια. Ως συνέπεια, η
διδασκαλία του γραµµατισµού καθορίζεται από πρακτικές που απαιτούν περισσότερο
πολύπλοκες διαδικασίες αποκωδικοποίησης των νοηµάτων, οι οποίες εδράζονται
τόσο στην απο-δόµηση του ‘λόγου’ των επιµέρους σηµειωτικών πόρων που
εµπλέκονται στο σχεδιασµό ενός πολυτροπικού κειµένου όσο και στην ανα-δόµηση
και την κατανόησή τους ως συνεκτικής ενότητας (Παπαδηµητρίου, 2010).
Χαρακτηριστικά, ο Unsworth (2008) υποστηρίζει ότι η προσωπική, κοινωνική,
πολιτειακή, πολιτική και επαγγελµατική εµπλοκή των ανθρώπων σε περιβάλλοντα
πολυγραµµατισµών επηρεάζεται από τη γνώση που θα αποκτήσουν όσον αφορά στον
τρόπο µε τον οποίο συν-οικοδοµείται το νόηµα από τους ποικίλους σηµειωτικούς
πόρους στα πολυτροπικά κείµενα. Αυτή η γνώση δεν περιορίζεται στην απλή χρήση
των διαφορετικών σηµειωτικών πόρων ξεχωριστά και ενιαία, αλλά επεκτείνεται στη
µετασηµειωτική γνώση που απαιτεί µια µεταγλώσσα για να µιλήσουν οι
µαθητές/τριες για τη γλώσσα, τις εικόνες, τον ήχο και τις διασηµειωτικές τους
συνέργιες στη δηµιουργία νοήµατος.
Υπό αυτό το πρίσµα, ο Callow (2003) συνδέει την έννοια των πολυγραµµατισµών µε
την κριτική και κοινωνική διάσταση του γραµµατισµού. Η συνειδητοποίηση µέσω
της γλώσσας του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο γραµµατισµός ως κοινωνική
πρακτική επικεντρώνεται τόσο στην επίγνωση της γλωσσικής οργάνωσης του
γραπτού κειµένου όσο και στην ανάγνωση του κοινωνικού κόσµου µέσα από κριτικές
και όχι απλές αναγνώσεις (Baynham, 2000 Fairclough, 1996). Η θεώρηση της
γλώσσας ως κοινωνικής πρακτικής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο κριτικής σκέψης για
την αµφισβήτηση των κοινωνικών στόχων, των συµφερόντων, των θεσµών και των
ιδεολογιών που υπηρετούνται µέσω αυτής (Fairclough, 1996, 2002). Η ιδεολογική
διάσταση του γραµµατισµού και η σύνδεσή του µε την κοινωνία – σε αντιδιαστολή µε
τη θεώρησή του ως ‘προϊόντος’ ή/και ‘διαδικασίας’ – συνδέεται άρρηκτα µε την
ανάδειξη των ρητών ή υπόρρητων ιδεολογικών θέσεων των κειµένων, καθώς και την
ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης ως προς τους κοινωνικούς στόχους και τα
συµφέροντα που υπηρετούνται και αναπαράγονται µέσω αυτών (Baynhan, 2000).
1246

Η σύνδεση της έννοιας των πολυγραµµατισµών µε την κριτική και κοινωνική
διάσταση του γραµµατισµού εδράζεται ιδιαίτερα στην αναγνώριση της δυναµικής
φύσης της σύγχρονης επικοινωνίας, της σηµασίας της κατανόησης, αλλά και της
κριτικής των εννοιών και της ιδεολογίας των πολυτροπικών κειµένων, καθώς αυτά
απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιλήψεις και διαφορετικούς τρόπους σκέψης
(Kress & Leeuwen, 2010۟ Unsworth, 2006). Μια τέτοια θεώρηση θέτει ως
προϋπόθεση την αλλαγή του τρόπου ‘ανάγνωσης’ των ‘κειµένων’. 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

των

(πολυτροπικών) κειµένων και στην υποβολή σε διαρκή κριτική ανάλυση των
κοινωνικών και πολιτικών συµφερόντων σε σχέση µε τις κοινωνικές επιπτώσεις της
δύναµης και της κυριαρχίας (Baynham, 1995۟۟ Duffelmeyer & Ellertson, 2006)
Κριτική Παιδαγωγική
Η ανάδειξη της πολιτικής και κοινωνικής έννοιας του γραµµατισµού µέσα από την
κριτική συνειδητοποίηση της καθηµερινότητας και της θέσης του καθενός στην
κοινωνία συνιστά µια από τις βασικές αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής (Freire,
1996, 1984,1998 Shor, 1987, 1992). Η κριτική αυτή επίγνωση στηρίζεται στη
διερεύνηση της κουλτούρας και της γλώσσας των µαθητών/τριών καθώς και στην
υιοθέτηση µαθησιακών πρακτικών µε βάση τον κριτικό διάλογο και σκέψη. Η
σύνδεση της ανάγνωσης της λέξης µε την ανάγνωση του κόσµου οδηγεί στην
αµφισβήτηση των πολιτισµικών ή ιδεολογικών θεάσεων του κόσµου και καθιστά
δυνατή την εκ νέου ανάγνωση των ιστορικών ή πολιτισµικών προβληµάτων της
καθηµερινής

και

κοινωνικής

πραγµατικότητας

µε

στόχο

τον

κοινωνικό

µετασχηµατισµό. Στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, οι µαθητές/τριες δεν
αντιµετωπίζονται ως ανεπαρκείς, στερούµενοι κουλτούρας και γλώσσας, και οι οποίοι
έχουν την ανάγκη να «γεµίσουν» µε την επίσηµη γνώση της κυρίαρχης τάξης.
Σύµφωνα µε τον Freire (1997), ο γραµµατισµός, ο οποίος υφίσταται µέσα ή έξω από
θεσµικά πλαίσια, για να ξεπεράσει αυτή την «αποταµιευτική λογική» της
παραδοσιακής εκπαίδευσης, οφείλει να εδραστεί στο πολιτισµικό κεφάλαιο των
µαθητών/τριών. ∆ιερευνά και αξιοποιεί το λόγο των µαθητών/τριών, τη ζωή της
κοινότητας, τις εµπειρίες και τις αντιλήψεις των µαθητών/τριών για τα κοινωνικά,
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ιστορικά

ή

πολιτισµικά

προβλήµατα

της

καθηµερινής

και

κοινωνικής

πραγµατικότητας µε στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δράσης µέσω
διαλογικών, συµµετοχικών και συνεργατικών πρακτικών (Shor, 1992 Γρόλλιος, κ.ά.,
2002). Η µάθηση στηρίζεται σε διαλογικές, συµµετοχικές και συνεργατικές
πρακτικές. Με βάση αυτή την οπτική, ο γραµµατισµός αντιτίθεται στους µηχανισµούς
που συντηρούν την ανισότητα, ενδιαφέρεται για τα δικαιώµατα, τη φωνή και τις
δυνατότητες των οµάδων που δεν ανήκουν στην ελίτ της κοινωνίας και προάγουν την
κριτική σκέψη για την ισότιµη πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
(Freire, 1973 Shor, 1992 Shor & Freire, 1987).
Στη διδακτική διαδικασία ο Freire (1998α) αναγνωρίζει ως εξίσου σηµαντικές τη
γραπτή και την προφορική γλώσσα για µια κριτική κατανόηση του κειµένου και του
πλαισίου στο οποίο αυτό εντάσσεται. Η εµπλοκή των µαθητών/τριών σε κριτικές
πρακτικές κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και της παραγωγής των κειµένων τους
δίνει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται την κοινωνική πλοκή στην οποία
συγκροτούνται και επανασυγκροτούνται η γλώσσα, η επικοινωνία και η παραγωγή
της γνώσης. Κατά συνέπεια, η γλωσσική συνειδητότητα, όπως και η κριτική και
κοινωνική γνώση της γλώσσας, παρέχουν στο µαθητή/τρια τη δυνατότητα να
ερµηνεύει, να παρεµβαίνει και να µετασχηµατίζει την πραγµατικότητα. Οι πρακτικές
αυτές, που απορρέουν από την προσέγγιση του γραµµατισµού στο πλαίσιο της
κριτικής παιδαγωγικής, προωθούν την κριτική προοπτική της γνώσης και της
κοινωνίας µέσα από µια δηµοκρατική µαθησιακή διαδικασία και συνδέονται άµεσα
µε τις πρακτικές του κριτικού πολυτροπικού γραµµατισµού. Η πρόσβαση, εποµένως,
των ενηλίκων µεταναστών µαθητών/τριών σε αντίστοιχου τύπου γνώση και
πρακτικές καθίσταται όλο και πιο επιτακτική στις σύγχρονες γλωσσικά και
πολιτισµικά ετερογενείς κοινωνίες, οι οποίες οργανώνονται και αναπτύσσονται τόσο
κοινωνικά

όσο

και

οικονοµικο-πολιτικά

σύµφωνα

µε

τις

επιταγές

της

παγκοσµιοποίησης.
Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα
Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις πρακτικές κριτικής διαπραγµάτευσης
πολυσηµειωτικών πηγών νοήµατος από ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες σε
διαπολιτισµικά περιβάλλοντα µάθησης, µε απώτερο στόχο την αµφισβήτηση και το
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µετασχηµατισµό

των

πολιτικο-ιδεολογικών

και

πολιτισµικών

θεάσεων

του

κοινωνικού γίγνεσθαι που αυτές απηχούν.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία επιχειρήθηκε να απαντηθούν µέσω της παρούσας
µελέτης συνοψίζονται στα εξής: (α) Πώς οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες αποδοµούν το ‘λόγο’ των διάφορων σηµειωτικών συστηµάτων που εµπλέκονται στη
(συν)άρθρωση νοηµάτων σε πολυσηµειωτικές/πολυτροπικές πηγές/κείµενα; (β) Πώς
οι ενήλικες µετανάστες κατανοούν, επεξεργάζονται, ερµηνεύουν και ανασυνθέτουν/
αναδοµούν τις διασηµειωτικές συνέργιες των τρόπων που συµµετέχουν στην
οικοδόµηση νοήµατος σε πολυσηµειωτικά/πολυτροπικά κείµενα; (γ) Εκκινώντας από
τη θέση ότι τα κείµενα λειτουργούν ως φορείς ιδεολογίας, πώς εµπλέκουν τους
ενήλικες µαθητές/τριες σε µια διαδικασία µετασχηµατισµού των πολιτικοιδεολογικών νοηµάτων που αυτά απηχούν; (δ) Πώς οι κοινωνικο-πολιτισµικές και
κριτικές διαστάσεις που ενέχουν οι πολυσηµειωτικές/πολυτροπικές πηγές νοήµατος
συµβάλλουν στην κριτική συνειδητοποίηση των ενήλικων µαθητών/τριών για το
κοινωνικό γίγνεσθαι;
Tα ερωτήµατα της έρευνας βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ενήλικες µετανάστες θα
είναι

σε

θέση,

µέσα

από

την

κοινωνική

και

κριτική

διαπραγµάτευση

πολυσηµειωτικών πηγών νοήµατος, να αποκτήσουν, αφενός επίγνωση της
συνάρθρωσης των τρόπων που εµπλέκονται στην οικοδόµηση διατροπικών
νοηµάτων, και αφετέρου να αναπτύξουν δεξιότητες για την ανάλυση και
αµφισβήτηση των πολιτικο-ιδεολογικών αντιλήψεων που προβάλλονται µέσω των
πηγών/κειµένων.
Μεθοδολογία
Συµµετέχοντες
Στην έρευνα συµµετείχαν επτά ενήλικες µετανάστες, 2 άνδρες και 5 γυναίκες. Οι
µετανάστες µαθητές/τριες προέρχονταν από την Αλβανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία
και τη Fyrom. Οι µαθητές/τριες ήταν απόφοιτοι Λυκείων ή Πανεπιστηµίων των
χωρών προέλευσής

τους

και

παρακολουθούσαν το

Β2

και

Γ1

επίπεδο

γλωσσοµάθειας. Η ηλικία τους κυµαινόταν από 25 έως 50 ετών. Η έρευνα
υλοποιήθηκε κατά τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2013 στο
σχολείο αλληλεγγύης «Οδυσσέας». Το σχολείο «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ιδρύθηκε το 1998 στη
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Θεσσαλονίκη και στηρίζεται στην οργανωτική και λειτουργική αυτοτέλειά του.
Βασικός σκοπός του σχολείου είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε
µετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες, όχι µόνο ως εφόδιο και µέσο
προσαρµογής στην κοινωνική πραγµατικότητα, αλλά ως κριτικό εργαλείο σκέψης για
την αντιµετώπιση ρατσιστικών και εθνικιστικών πρακτικών, τη διεκδίκηση
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων και την ανάδειξη της κοινωνικής
αλληλεγγύης και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα µαθήµατα της
ελληνικής

γλώσσας

προσφέρονται

ανιδιοτελώς

από

εκπαιδευτικούς

και

φοιτητές/τριες. Για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο συγκεκριµένο σχολείο
αξιοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και ερευνητές η θεωρία της παιδαγωγικής του
Freire καθώς και η ενδυναµωτική και κριτική παιδαγωγική του Shor. Σήµερα, το
σχολείο «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας απευθύνεται σε
ένα ευρύ φάσµα µεταναστών προσφύγων και παλιννοστούντων µε διαφορετικό
κοινωνικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο (Γρόλλιος κ.ά., 2002,۟ Φίστα, 2008).
∆εδοµένα/Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων
Η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι µετανάστες µαθητές/τριες προσεγγίζουν
και διαπραγµατεύονται πολυσηµειωτικές πηγές νοήµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω
βιντεοσκοπηµένων ατοµικών ή οµαδικών συνεντεύξεων ηµιδοµηµένου τύπου. Υλικό
των συνεντεύξεων αποτέλεσαν α) οπτικο-ακουστικό υλικό (video) και β) πολυτροπικό
κείµενο από το ∆ιαδίκτυο σε έντυπη µορφή το οποίο αφορούσε στη θεµατική
ενότητα, «Οικονοµική κρίση-Λιτότητα». Η επιλογή της συγκεκριµένης θεµατικής
ενότητας βασίστηκε στο γεγονός ότι είχε άµεση σχέση µε την προσωπική και τη
δηµόσια ζωή των µαθητών/τριών, ώστε να αναπτύξουν την κριτική γνώση σχετικά µε
την κοινωνία, την εξουσία, την ανισότητα και την κοινωνική αλλαγή.
Σχεδιασµός της έρευνας
Η συνολική ερευνητική µελέτη διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. Στη φάση του
προελέγχου, στη φάση υλοποίησης των διδακτικών παρεµβάσεων και στη φάση του
µετα-ελέγχου.

Ειδικότερα,

η

φάση

του

προελέγχου,

περιελάµβανε

ένα

ερωτηµατολόγιο, το οποίο δόθηκε στους ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες του
σχολείου «Οδυσσέας» το Νοέµβριο του 2011. Το ερωτηµατολόγιο είχε ως στόχο: (α)
να καταγράψει τα δηµογραφικά στοιχεία, το µορφωτικό επίπεδο και την εργασιακή
κατάσταση των µαθητών/τριών, (β) να ανιχνεύσει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
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(ταυτότητα) και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων µεταναστών και (γ) να διερευνήσει
τους λόγους και τις πρακτικές εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και
επιπλέον να επιχειρήσει να αναδείξει τη σηµασία της κοινωνικής διάστασης της
γλώσσας για τους ενήλικες µαθητές. Η δεύτερη φάση η οποία αφορούσε στο
σχεδιασµό και στη διεξαγωγή των διδακτικών παρεµβάσεων, υλοποιήθηκε κατά τα
έτη 2011-2013 στο Β΄ και Γ΄ επίπεδο γλωσσοµάθειας. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν
εννέα διδακτικές παρεµβάσεις µε την εξής θεµατολογία: Γυναίκα και Εργασία,
Κλιµατική Αλλαγή, ∆ιαφορετικότητα και Ρατσισµός, Ταυτότητα, Παιδική Εργασία,
Εγκατάλειψη Σπουδών, Θεσσαλονίκη: η πόλη µας, Οι γλώσσες του κόσµου, Ανεργία. Οι
διδακτικές παρεµβάσεις διήρκησαν από τέσσερα έως επτά δίωρα ανάλογα µε τις
ανάγκες της κάθε θεµατικής ενότητας. Η φάση του µετα-ελέγχου περιελάµβανε τις
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά την ολοκλήρωση των
προαναφερθέντων διδακτικών παρεµβάσεων.
Κατά τη διεξαγωγή των βιντεοσυνεντεύξεων υιοθετήθηκαν πρακτικές που
συνετέλεσαν στη δηµιουργία συνεργατικών σχέσεων µεταξύ της εκπαιδευτικού και
των µαθητών/τριών, αλλά και διαλογικών σχέσεων και διεπιδράσεων τόσο µεταξύ
µαθητών/τριών και εκπαιδευτικού όσο και µε τα πολυσηµειωτικά/πολυτροπικά
κείµενα. Η οργάνωση των ερωτηµάτων των ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων
διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάµβανε ερωτήµατα τα οποία
αφορούσαν στις απόψεις των µαθητών/τριών για τη σηµασία της εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Η δεύτερη ενότητα απαρτιζόταν από ερωτήµατα τα
οποία στόχευαν στην ανάδειξη των πρακτικών διαπραγµάτευσης νοήµατος
πολυσηµειωτικών πηγών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κριτική προσέγγιση των
ενηλίκων µεταναστών σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέµα. Τέλος, η τρίτη ενότητα
περιείχε ερωτήµατα που αναδείκνυαν τις πρακτικές γραµµατισµού των µεταναστών
µαθητών/τριών όσον αφορά στην οικοδόµηση των δικών τους διατροπικών
νοηµάτων.
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από την ποιοτική
ανάλυση των ερωτηµάτων της δεύτερης ενότητας. Αναλυτικότερα, τα ερωτήµατα της
δεύτερης ενότητας εστιάστηκαν αρχικά σε πρακτικές απο-δόµησης του ‘λόγου’ των
διάφορων σηµειωτικών κωδίκων που εµπλέκονται στη συνάρθρωση νοηµάτων µε τη
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος συζήτησης σχετικής µε το περιεχόµενο, την
αξιοπιστία των πληροφοριών και τον εµπρόθετο σκοπό του δηµιουργού. Στη
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συνέχεια, τα ερωτήµατα που τέθηκαν είχαν στόχο τις πρακτικές κατανόησης των
διασηµειωτικών συνεργιών για την ερµηνεία των πολυτροπικών νοηµάτων µε στόχο
τη διερεύνηση κριτικής επίγνωσης του τρόπου οικοδόµησης νοήµατος από τους
ενήλικες µαθητές/τριες. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν αφορούσαν στους σηµειωτικούς
τρόπους που εµπλέκονται στα κείµενα, τη σηµασία αυτών των επιλογών, τη
διασηµειωτική διασύνδεση/συνέργια που καθορίζει τη συνάρθρωση νοηµάτων και το
ρόλο των εξωγλωσσικών/παραγλωσσικών στοιχείων. Η τελευταία οµάδα των
ερωτηµάτων της δεύτερης ενότητας είχε ως στόχο τη διερεύνηση και την υποβολή
ερωτήσεων για τη διαρκή κριτική ανάλυση και αµφισβήτηση των διαφορετικών
πολιτικο-ιδεολογικών αντιλήψεων που προβάλλονταν µέσω των πηγών/κειµένων.
Ιδιαίτερη

έµφαση

δόθηκε

στους

δείκτες

τροπικότητας

για

την

ανάδειξη/αναπαράσταση του κοινωνικού φαινοµένου, στα συναισθήµατα, στη σχέση
της εικόνας µε την καθηµερινή ζωή και το κοινωνικό γίγνεσθαι, στη σχέση ανάµεσα
στον αναγνώστη και στο κείµενο όσον αφορά στην ταύτιση, στη διαφωνία και στην
κριτική και, τέλος, στη σχέση του κειµένου µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Όπως προαναφέρθηκε, το υλικό βάσει του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι
συνεντεύξεις

µε

θέµα,

«Οικονοµική

κρίση-Λιτότητα»,

περιελάµβανε

δύο

πολυσηµειωτικές/πολυτροπικές πηγές νοήµατος, οι οποίες παρουσιάστηκαν µε την
ακόλουθη σειρά. Πρώτα, οι µαθητές/τριες άκουσαν και είδαν ένα τηλεοπτικό
ρεπορτάζ µε θέµα, «Λιτότητα σηµαίνει ανεργία», το οποίο αναφερόταν στην
κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας µετά την ένταξή της στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το οπτικο-ακουστικό υλικό (video) ενσωµάτωνε
διάφορες τροπικότητες όπως, λόγο, εικόνα, ήχο, σύµβολα, πίνακες για τη
συνάρθρωση νοηµάτων. Στη συνέχεια, δόθηκε στους ενήλικες µαθητές/τριες το
πολυτροπικό διαδικτυακό κείµενο «Oxfam: Η παράταση της λιτότητας βυθίζει την
Ευρώπη στην φτώχεια. Η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία καλεί την Γηραιά Ήπειρο να αλλάξει
πορεία», το οποίο διαπραγµατευόταν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονοµικής
κρίσης και λιτότητας στην καθηµερινή και ευρύτερη πραγµατικότητα. Οι ενήλικες
µετανάστες µαθητές/τριες διερεύνησαν το κείµενο «Oxfam» στη διαδικτυακή του
µορφή, ως πολυτροπική σύνθεση (λεκτικό και οπτικό στοιχείο µαζί), ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να εξετάσουν τη συν-λειτουργία, την αλληλεπίδραση ή την
παραπληρωµατικότητα των διαφορετικών σηµειωτικών πόρων στη δηµιουργία
νοήµατος.
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Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν στις πρακτικές τις
οποίες υιοθετούν ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες για την κριτική διαπραγµάτευση
τόσο µιας πολυσηµειωτικής πηγής νοήµατος (video) όσο και µιας πολυτροπικής
σύνθεσης έντυπης µορφής σε διαπολιτισµικό περιβάλλον µάθησης.
Πρακτικές κριτικής διαπραγµάτευσης πολυσηµειωτικής πηγής νοήµατος (video)
σε διαπολιτισµικό περιβάλλον
Η ανάλυση των διεπιδράσεων όσον αφορά στο θέµα το οποίο διαπραγµατευόταν η
πολυσηµειωτική πηγή (video) νοήµατος καταδεικνύει ότι οι µαθητές/τριες δεν
περιορίστηκαν σε µια απλή περιγραφή του περιεχοµένου του, αλλά επεκτάθηκαν στη
σύνδεση της οικονοµικής κρίσης και της λιτότητας µε άλλα κοινωνικά προβλήµατα,
τα οποία προβάλλονταν µέσω αυτού. Συγκεκριµένα, οι µαθητές/τριες αναφέρθηκαν
στο κοινωνικό πρόβληµα της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, καθώς και
στο µεταναστευτικό θέµα, το οποίο λόγω της οικονοµικής κρίσης αποτελεί διέξοδο
όχι µόνο για τους έλληνες πολίτες αλλά και για τους µετανάστες που ζουν στη χώρα
µας. Επίσης, οι µαθητές/τριες τόνισαν τις διαστάσεις των κοινωνικών προβληµάτων
τόσο σε σχέση µε θέµατα της καθηµερινότητας όσο και της ευρύτερης
πραγµατικότητας, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Κριτική προσέγγιση οπτικοακουστικού κειµένου
Ε.,: η οικονοµική κρίση αλλά και η λιτότητα
που φέρνει κατευθείαν και την αύξηση της

οικονοµική κρίση - λιτότητα

ανεργίας…
Ε.,: Ναι, για πολλούς ανθρώπους είπε ότι
φεύγουνε και διάφορα και για µετάναστες είπε

κοινωνικά προβλήµατα

κάποια στιγµη ότι είναι ... ότι πρέπει να
µείνουνε και αυτοί …δηλαδή από πολλές
πλευρές και πολύ σωστός.

ανεργία

Σ.,:…Το θέµα είναι για τη λιτότητα που τώρα

µετανάστευση

τελευταία παίρνει µεγάλες διαστάσεις και
απλώνει σε όλη την Ευρώπη.
Ο.,: Συµφωνώ µε τη Σ. και έγραψα και αύξηση
της ανεργίας...που πλήττει πιο πολύ τους νέους.
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καθηµερινή και
ευρύτερη
πραγµατικότητα

Επιπλέον, οι ενήλικες µετανάστες, µέσω της απο-δόµησης του ‘λόγου’ των επιµέρους
σηµειωτικών κωδίκων – εικόνα, γλώσσα, ήχος – που συµµετείχαν στην οικοδόµηση
του νοήµατος σε σχέση µε το θέµα της οικονοµικής κρίσης και της λιτότητας,
κατανόησαν τον τρόπο µε τον οποίο οι διαφορετικές τροπικότητες συν-λειτούργησαν
για την αναπαράσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας στο προβαλλόµενο βίντεο.
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στον οπτικό τρόπο, αναφέρθηκαν: (α) σε κοντινά πλάνα
από ουρές ανέργων και σκηνές αστέγων, αναγνωρίζοντας, µε αυτό τον τρόπο, το ρόλο
της επιλογής του δηµιουργού του βίντεο να παρουσιάσει ‘προσωποποιηµένα’, και όχι
‘οµογενοποιηµένα’, θύµατα της οικονοµικής κρίσης, προκειµένου να επιτύχει την
εµπλοκή τους και, κατ’ επέκταση, τη διαµόρφωση κριτικής στάσης από πλευράς τους
απέναντι στο κοινωνικό ζήτηµα της ανεργίας που θίγει το βίντεο, η οποία είναι
εµφανής στην αναφορά τους, ότι βρίσκουν «ειρωνική» την «ταµπέλα» των γραφείων
του Ο.Α.Ε.∆., εφόσον οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες, (β) σε διαγράµµατα/πίνακες
µέσω των οποίων παρέχονταν στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στις χώρες της
Ευρώπης (πίνακας 2α). Όσον αφορά στον τρόπο του ήχου, σχολίασαν την ένταση και
το ρυθµό της µουσικής του βίντεο, για τα οποία ανέφεραν ότι ταίριαζαν απόλυτα µε
το θέµα του. Ωστόσο, οι µαθητές/τριες δεν περιορίστηκαν στην ‘ανάγνωση’ µόνο της
οπτικής ή της γλωσσικής ή της ηχητικής εκφοράς του οπτικοακουστικού κειµένου
προκειµένου να διαπραγµατευτούν το περιεχόµενό του, αλλά αναγνώρισαν τη
σηµασία των διεπιδράσεών τους στην οικοδόµηση του νοήµατος (πίνακας 2β). Αυτό
καταδεικνύεται.
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Πίνακας 2α. Απο-δόµηση ‘λόγου’ οπτικού κώδικα – Κριτική προσέγγιση

Ν.: Τα πλάνα µε τις ουρές στον Ο.Α.Ε.∆.
Ε.: Και από τις εικόνες µε τα συσσίτια.
οικονοµική κρίση - λιτότητα
οπτικοί κώδικες

Ν.: Οι φωτογραφίες µε τους άστεγους.
Ε,: …ο πίνακας δίνει και τα ποσοστά της
κάθε χώρας σε σχέση µε την ανεργία και
πώς ανεβαίνει αυτός ο αριθµός…
Σ.: Εγώ όπως είδα και σηµείωσα είναι

τηλεοπτικά πλάνα
εικόνες φωτογραφίες
διαγράµµατα – πίνακες
µε ποσοστά ανεργίας
ανά ευρωπαϊκή χώρα

κάποια ποσοστά που είπε για την Ισπανία
24%, Ελλάδα 21%, Πορτογαλία 19%,
Ολλανδία 16%. Αυτά.
Ο.: Είδα στον πίνακα τις νότιες χώρες…
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα.
Ε: Ναι και µένα και η ταµπέλα στον

κριτική προσέγγιση
περιεχοµένου των
οπτικών συστηµάτων

Ο.Α.Ε.∆. που λέει εύρεση θέσης εργασίας
είναι λίγο ειρωνική …Εγώ πάω συχνά
και για µένα δε λέει τίποτα.

Πίνακας 2β. Απο-δόµηση ‘λόγου’ ηχητικού κώδικα. Συν-λειτουργία/διεπίδραση
σηµειωτικών κωδίκων

Εκπ.: Λοιπόν, (…) µας είπες ότι
ακουγόταν µια µουσική (…). Ήταν µια
απαλή µουσική; Μια ήσυχη µουσική; Σε
χαλάρωνε;
Α.: … Είχε κάποια ένταση η µουσική.
Εκπ.: Πώς συνδυάζεις την ένταση της
µουσικής µε το θέµα µας;
Α.: Το θέµα ήταν τραγικό και η µουσική
είχε τον κατάλληλο ρυθµό.
Εκπ.: Πιστεύεις λοιπόν ότι µπορεί να
µιλήσει η µουσική για ένα θέµα;
Α.: Ναι, πιστεύω, είναι δεδοµένο αυτό.
Για ένα ζήτηµα µπορεί να µιλήσει η
εικόνα, να µιλήσει η γλώσσα, να µιλήσει
και η µουσική.

λειτουργία διαφορετικών σηµειωτικών
κωδίκων στην οικοδόµηση νοήµατος

επίγνωση της διασυνδετότητας
των διαφορετικών σηµειωτικών
κωδίκων για τη διαπραγµάτευση
νοήµατος
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Επιπροσθέτως, η ανάλυση των διαλογικών/διεπιδραστικών διαδικασιών δείχνει ότι οι
ενήλικες µετανάστες διερεύνησαν τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την
οικονοµική κρίση και ανέδειξαν τις σχέσεις εξουσίας και κεφαλαίου. Στα
αποσπάσµατα που παρατίθενται στους πίνακες 3α, 3β και 3γ, γίνεται εµφανής η
πολιτική θέση των ενηλίκων µαθητών/τριών, οι οποίοι αντιτίθενται στη φιλελεύθερη
πολιτική της παγκοσµιοποίησης. Οι µαθητές/τριες αναδεικνύουν την εξυπηρέτηση
και τη διατήρηση των συµφερόντων της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας και
καταγγέλλουν τη µη ισόνοµη και δίκαιη συµπεριφορά του κράτους απέναντι στους
πολίτες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν στην άµεση επίδραση αυτής της πολιτικής και
κρατικής πρακτικής στην καθηµερινή τους ζωή και στην ευρύτερη πραγµατικότητα.
Πίνακας 3α. ∆ιερεύνηση θεάσεων του πολιτικού γίγνεσθαι

Ε.:…αυτό που βιώνουµε κάθε µέρα, η
πολιτική που µας αγγίζει όλους κάποια
στιγµή και αυτές οι χώρες, η Γερµανία
που είναι στην επιτροπή και που
αναγκάζουν το ελληνικό κράτος να
πάρει αυτά τα µέτρα λιτότητας

διερεύνηση και απόδοση
ευθυνών της κυβερνητικής
πολιτικής
επιβολή αποφάσεων από τα
οικονοµικά εύρωστα κράτη της
Ευρώπης στις οικονοµικά
αδύνατες χώρες

Πίνακας 3β. Πρόσληψη κοινωνικού θέµατος σε διαπολιτισµικό περιβάλλον

Σ.: …το πρόβληµα της οικονοµικής
κρίσης ξεκινάει από το κεφάλαιο , από το
κράτος, την κυβέρνηση, την οργάνωση
και πως κάνουνε το πρόγραµµα… Πώς
µπορεί

το

κεφάλαιο

που

κάνει

το

πρόγραµµα και το κουµάντο σε ένα

επιπτώσεις στην
καθηµερινή ζωή
οικονοµική κρίση/ανάδειξη
σχέσεων κεφαλαίου και
εξουσίας
οριζόντια/αντιλαϊκά µέτρα

κράτος να µη κόψει από τον εαυτό του και
να κόψει από το λαό;… Κόβει και αυτό το
λίγο που έχει ο λαός, δηλαδή αυτοί πώς
µπορούν να µην είναι µέσα σε αυτήν την
οµάδα
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αµφισβήτηση και απόρριψη του
πολιτικού συστήµατος διαπλοκή

Πίνακας 3γ. ∆ιερεύνηση των ρητών και υπόρρητων θεάσεων του κοινωνικού γίγνεσθαι

Ο.: Εγώ πιστεύω πως και ήξεραν και
τώρα ξέρουν τι κάνουν και το κάνουν
για τον εαυτό τους και µπήκανε σε αυτή
τη δουλειά µόνο για να πάρουνε λεφτά,
δε θέλουν να βοηθήσουν. ∆εν είναι µόνο
στην Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες

επίγνωση των ρητών ή
υπόρρητων θεάσεων του
πολιτικού γίγνεσθαι
συνέπειες της
παγκοσµιοποίησης
απόρριψη του
πολιτικού συστήµατος

Παράλληλα, οι ενήλικες µαθητές/τριες πρότειναν λύσεις για την αλλαγή/ανατροπή
της σηµερινής κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης, όχι µόνο προς όφελος της
προσωπικής τους ζωής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι προτάσεις αυτές
αναδεικνύουν την ευθύνη του πολιτικού συστήµατος, τη γραφειοκρατία του δηµόσιου
τοµέα και την απουσία ισονοµίας και δικαιοσύνης στη φορολόγηση των πολιτών
όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.
Πίνακας 4. Κριτική προσέγγιση των θεάσεων του κοινωνικού γίγνεσθαι

ανατροπή/αλλαγή της σηµερινής
οικονοµικής κατάστασης
Ε.:…να

αλλάξουν

πολιτική

οι

κυβερνήσεις, να αλλάξει πώς δουλεύουν
αλλαγή των πρακτικών του
πολιτικού συστήµατος

οι δηµόσιες υπηρεσίες, να αλλάξει η
φορολόγηση, άρα χρειάζονται κάποια
σκληρά µέτρα και αλλαγές…

εξάλειψη γραφειοκρατίας
ισονοµία: δίκαιη φορολόγηση

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες προσέγγισαν µε
κριτικό τρόπο την αξιοπιστία των οπτικών και λεκτικών πληροφοριών του
οπτικοακουστικού κειµένου. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας/εγκυρότητας των πηγών
του δηµιουργού του video, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες συνέδεσαν τις
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προσωπικές τους απόψεις, αµφισβητήσεις και παραδοχές µε τις λεκτικές και οπτικές
εκφορές του κειµένου, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5. Αξιοπιστία των οπτικών και λεκτικών εκφορών του κειµένου

Σ.: Τα νούµερα δεν τα γνωρίζω, αν κάνω µια
έρευνα θα µπορώ να ξέρω αν είναι αληθινά τα

αξιοπιστία των επιλογών του
δηµιουργού του video

ποσοστά αλλά γενικά είναι έτσι όπως τα λέει…
Αυτό που λέει ότι µέσα σε αυτήν την κρίση
αναγκάστηκαν πολλά άτοµα να φύγουν από τη

αµφισβήτηση/απόρριψη

χώρα… Αλλά για τα ποσοστά πρέπει να ψάξω.
Ν: Από τα πλάνα από τις ουρές που δείχνει και
από την έρευνα… Τα νούµερα που δείξανε πιστεύω

αποδοχή των οπτικών
πληροφοριών και σύνδεση µε
την καθηµερινή πραγµατικότητα

πως είναι αληθινά και από αυτά που βλέπουµε
σήµερα αντιστοιχούνε τα νούµερα…

ταύτιση µε το δηµιουργό

Όσον αφορά στη διαµόρφωση των διεπιδράσεων ανάµεσα στο δηµιουργό του βίντεο
και τους ενήλικες µετανάστες ως θεατές, αυτές, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, συνοικοδοµήθηκαν από τη διασύνδεση της καθηµερινότητάς τους µε τις (σηµειωτικές)
επιλογές του δηµιουργού. Η επιλογή δηµιουργίας ενός ρεπορτάζ για την τηλεόραση,
όπου προβάλλεται και υποστηρίζεται η ισονοµία, η δηµοκρατία και η δικαιοσύνη για
όλους τους πολίτες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς και ξενοφοβικές πρακτικές,
δηµιουργεί και αναπτύσσει µια συναισθηµατική αποδοχή του δηµιουργού του
κειµένου, επειδή οι µετανάστες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης, συχνά
αντιµετώπισαν πρακτικές απόρριψης και εκφοβισµού όσον αφορά στην παραµονή
τους στην Ελλάδα. Επίσης, οι ενήλικες µετανάστες ‘ένοιωσαν’ πιο κοντά στο
δηµιουργό, επειδή χρησιµοποίησε µια ‘απλή’ και, πολλές φορές, µια συναισθηµατικά
φορτισµένη γλώσσα για την περιγραφή της καθηµερινότητας. Ένα άλλο στοιχείο το
οποίο ανέδειξαν ήταν ο συνδυασµός διαφορετικών σηµειωτικών κωδίκων, οι οποίοι
συνέβαλαν τόσο στη συναισθηµατική εµπλοκή του δηµιουργού µε το κείµενο όσο και
στην επιστηµονική τεκµηρίωση. Ειδικότερα, οι µαθητές/τριες εστίασαν στη
συνέντευξη ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος µίλησε για το πρόβληµα της ανεργίας των
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νέων. Ο δηµιουργός του ρεπορτάζ δείχνει σε πολύ κοντινό πλάνο το πρόσωπο του
νέου, όπου εύκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει την αγωνία, αλλά και την
απογοήτευσή του, για την οικονοµική κρίση στη χώρα µας. Ο συνεντευξιαζόµενος
χρησιµοποιεί στην αρχή και στο τέλος τη λέξη ‘κρίµα’, εντείνοντας ακόµη
περισσότερο τα απαισιόδοξα συναισθήµατά του. Στον πίνακα 6 αποτυπώνεται η
διεπίδραση ανάµεσα στο δηµιουργό του κειµένου και τους µαθητές/τριες.
Πίνακας 6. Συν-οικοδόµηση, αξιολόγηση διεπιδράσεων δηµιουργού video και
αποδεκτών

Ε: Ναι για πολλούς ανθρώπους είπε ότι φεύγουνε
και διάφορα και για µετάναστες είπε κάποια στιγµη
ότι είναι ... ότι πρεπει να µείνουνε και αυτοί

αποδοχή των
ιδεολογικών
απόψεων/θέσεων του
δηµιουργού

..δηλαδή από πολλές πλευρές και πολύ σωστός.
Ο.: Αυτός (ένας πολίτης) που λέει στην αρχή και στο
τέλος

ότι

φεύγουν

τα

καλύτερα

συναισθηµατική εµπλοκή

παιδιά.

Χρησιµοποιεί τη λέξη “κρίµα”, είναι δηλαδή

χρήση οικείας γλώσσας

λυπηρό… ∆ε ξέρω, ήθελε να δείξει ότι για αυτόν
τον πόνο έκανε την έρευνα.
Ν: Ο τρόπος που εξηγεί αρκετά καλός τρόπος,
δείχνει την κατάσταση µε απλά λόγια για να τα
καταλάβουν όλοι και µέσα από τις συνεντεύξεις
δίνει

και

την

πραγµατική

επιστηµονική τεκµηρίωση
στη διασύνδεση και
συνέργια λεκτικών και
οπτικών πληροφοριών

κατάσταση

…συνδυάζει την συνέντευξη µε τα νούµερα.

Τέλος, οι µαθητές/τριες, µέσα από διαλογικές προσεγγίσεις και πολυτροπικές
‘αναγνώσεις’ του video, ανέδειξαν τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις για το
ζήτηµα της οικονοµικής λιτότητας. Υποστήριξαν ότι τα µέτρα λιτότητας
δηµιούργησαν στους πολίτες της Ελλάδας όχι µόνο οικονοµικά, αλλά και ψυχολογικά
προβλήµατα. Κατέγραψαν κοινωνικές πρακτικές και επιλογές, κυρίως των
ασθενέστερων οικονοµικών τάξεων, οι οποίες µε την εφαρµογή των µέτρων
λιτότητας άλλαξαν «ξαφνικά σαν ένα µαχαίρι µέσα στη νύχτα» την καθηµερινή ζωή
των ανθρώπων.
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Όπως ανέφεραν, η σκληρή στάση των κέντρων αποφάσεων για την εφαρµογή των
µέτρων λιτότητας, οδήγησε πολλούς ανθρώπους σε δύσκολες και απελπιστικές
καταστάσεις. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν στο θέµα των αυτοκτονιών των
ανθρώπων που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους,
θέµα το οποίο αναδείχτηκε από ορισµένα Μ.Μ.Ε., τα οποία εκφράζουν διαφορετικές
πολιτικές απόψεις από αυτές της κυβερνητικής εξουσίας. Παράλληλα, κάποιοι
µαθητές/τριες, αν και δήλωσαν ότι τα µέτρα λιτότητας προκάλεσαν οικονοµικά,
κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα, εντούτοις αναγνώρισαν την προσωπική τους
ευθύνη εξαιτίας συγκεκριµένων επιλογών τους, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα ευθύνες
στην υφιστάµενη πολιτική, όπως φαίνεται στους πίνακες 7α και 7 .
Πίνακας 7α. Κριτικές προσεγγίσεις/διαπραγµατεύσεις κοινωνικού θέµατος σε
διαπολιτισµικό περιβάλλον

Σ.,: Από τη στιγµή που αρχίσανε αυτά τα µέτρα πιο
πολύ ο λαός υποφέρει ψυχολογικά, εµείς δε

οικονοµική κρίση και επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία

µπορούµε να ξέρουµε τι γίνεται εκεί …Ναι γιατί
αυτό έγινε ξαφνικά σαν ένα µαχαίρι µέσα στη
νύχτα, δεν άφησε δηλαδή στο λαό λίγο... Ναι,

απότοµη/ξαφνική αλλαγή του
σκηνικού της
καθηµερινότητας/αβεβαιότητα

περιθώριο για να πάρει ανάσα και να κανει
πρόγραµµα µε τα δικά του έξοδα. ∆ηλαδή, όλοι
ζήσαµε άνετα, πήραµε δάνεια, σπίτια, αµάξια και
τα πληρώνουµε για 50 χρόνια… Όµως δεν τους

καθοδηγούµενες κοινωνικές
πρακτικές των τελευταίων τριάντα
ετών από το πολιτικό/τραπεζικό
σύστηµα

ενδιαφέρει, εµείς βλέπουµε ότι αυτoκτονούνε
άνθρωποι κάθε µέρα και µάλιστα άνθρωποι που
είναι καλλιεργηµένοι και έχουν καταφέρει στη
ζωή τους πράγµατα.
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εφαρµογή µέτρων λιτότητας:
κρατική αδιαφορία για τις επιπτώσεις
στην προσωπική ζωή των πολιτών

Πίνακας 7 . Κριτικές προσεγγίσεις/διαπραγµατεύσεις κοινωνικού θέµατος σε
διαπολιτισµικό περιβάλλον

Ο.: Εγώ νοµίζω πως επειδη ήταν λάθος
άσκηση κριτικής/απόρριψης
προσωπικών αποφάσεων-ευθύνη
πολιτών
άσκηση κριτικής/απόρριψης
πολιτικών επιλογών

στην αρχή όταν πήρανε αυτά τα µέτρα
και είχαµε πάρει αυτά τα δάνεια, πρέπει
κάποια στιγµή να σταµατήσει και κάποιος
να πει ότι δεν πάτε στο σωστό δρόµο.
Ναι, έκαναν µε µαχαίρι ,αλλά να µην
προχωράει άλλο, να σταµατήσει και κάπου

µέτρα λιτότητας/οικονοµική
κρίση/αλλαγή µέτρων

να αλλάξει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι
είναι για καλό, εντάξει είναι πολύ βαρύ

ανάδειξη προσωπικών πολιτικών
θέσεων
κοινωνικό/οικονοµικό αδιέξοδο
και αποδοχή κοινωνικοπολιτικής
κατάστασης

σαν να έκοψαν τα πόδια, είναι πολύ
απότοµο αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να
αλλάξει.

Συνοψίζοντας, είναι πρόδηλο ότι οι µαθητές/τριες, µέσω των κριτικών ‘αναγνώσεων’
της πολυσηµειωτικής πηγής, ανέδειξαν τους τρόπους πρόσληψης και αναπαράστασης
ενός κοινωνικού θέµατος σε ένα διαπολιτισµικό περιβάλλον ως κοινωνικού
προβλήµατος µε συνέπειες και επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή και στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
Πρακτικές κριτικής διαπραγµάτευσης νοήµατος πολυτροπικής σύνθεσης σε
διαπολιτισµικό περιβάλλον
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση των διαλογικών/διεπιδραστικών διαδικασιών
µέσω των οποίων οι µαθητές/τριες διαπραγµατεύτηκαν το νόηµα του διαδικτυακού
πολυτροπικού κειµένου έντυπης µορφής, «Oxfam: Η παράταση της λιτότητας βυθίζει
την Ευρώπη στην φτώχεια. Η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία καλεί την Γηραιά Ήπειρο να
αλλάξει πορεία».
Αρχικά, οι µαθητές/τριες προσέγγισαν το νόηµα του στατικού, οπτικού υλικού του
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κειµένου. Το συγκεκριµένο υλικό ήταν µια φωτογραφία, η οποία απεικόνιζε ένα παιδί
να ζητιανεύει, καθισµένο στο πεζοδρόµιο ενός πολυσύχναστου δρόµου. Ο δηµιουργός
της φωτογραφίας εστιάζει στο θλιµµένο πρόσωπο του παιδιού και στο προτεταµένο
χέρι του, ενώ παράλληλα επιλέγει να µη φαίνονται τα πρόσωπα, αλλά µόνο τα πόδια
των περαστικών των οποίων η ενδυµατολογική εµφάνιση είναι οµοιόµορφη,
επικρατεί το τζιν παντελόνι και για τα δύο φύλα. Σε σχέση µε την επιλογή, από τον
δηµιουργό, των χρωµάτων της φωτογραφίας, αυτή χαρακτηρίζεται σε πρώτο πλάνο
από τη διαβάθµιση στην ένταση του γκρι χρώµατος και στο βάθος της εικόνας από
την επικράτηση του απαλού µαύρου και του ελάχιστου κόκκινου χρώµατος.
Οι ενήλικες µαθητές/τριες, αφού µελέτησαν τη φωτογραφία, ενεπλάκησαν µε την
πραγµατικότητα που σκιαγραφείται µέσω αυτής και αναφέρθηκαν στην κεντρική
αναπαράστασή της, «ένα παιδάκι που ζητιανεύει στους δρόµους». Επιπρόσθετα,
ενεργοποίησαν προϋπάρχουσα γνώση από διδαχθείσα θεµατική ενότητα σχετική µε
την παιδική εργασία και συνέδεσαν το κοινωνικό θέµα του στατικού οπτικού
κειµένου µε την παιδική εκµετάλλευση ως αποτέλεσµα της σηµερινής οικονοµικής
κατάστασης, η οποία επιτείνει την ύπαρξη τέτοιων κοινωνικών προβληµάτων.
Αξιοποιώντας τις σηµειωτικές παροχές του οπτικού κώδικα στη δηµιουργία
νοήµατος, ανέλυσαν τα χρώµατα της φωτογραφίας και τα συσχέτισαν µε την επιλογή
του δηµιουργού, ο οποίος είχε ως στόχο αφενός την πρόκληση συναισθηµάτων και
αφετέρου τον προβληµατισµό των αποδεκτών πάνω στο συγκεκριµένο κοινωνικό
πρόβληµα. Τα χαρακτηριστικά λόγια των µαθητών/τριών, «Τα περισσότερα είναι γκρι,
συνδυάζεται µε κατάθλιψη» και «Θυµώνω … αυτά τα παιδιά είναι πολλά και σε λίγο
αυτά θα γίνουνε η κοινωνία µας…», καταδεικνύουν ότι οι µαθητές/τριες κατανόησαν
το

ρόλο

των

σηµειωτικών

επιλογών

του

δηµιουργού

στην

οικοδόµηση

συγκεκριµένων νοηµάτων. Τέλος, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες, διερεύνησαν
τα απεικονιζόµενα στοιχεία του οπτικού κώδικα, τα οποία συν-λειτούργησαν στην
µετακωδικοποίηση και επανασύλληψη των νοηµάτων, όπως φαίνεται από το
λεξιλόγιο που χρησιµοποίησαν, «αδιαφορία» «έλλειψη ανταπόκρισης», «έλλειµµα
κράτους», «ανύπαρκτα µέτρα», «εκµετάλλευση από τους ενήλικες».
Στους παρακάτω πίνακες 8α, 8β, 8γ και 8δ αναδεικνύονται, µέσα από τις προφορικές
διεπιδράσεις των ενηλίκων µαθητών/τριών, οι τρόποι οικοδόµησης νοήµατος.
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Πίνακας 8α. Περιγραφή της αναπαράστασης – Προσδιορισµός θέµατος/Ενεργοποίηση
προϋπάρχουσας γνώσης

Α.,: Βλέπω ένα παιδάκι που ζητιανεύει
στους δρόµους και ανθρώπους που
περνάνε µπροστά του.

Ε.,: Το θέµα είναι η παιδική εργασία, πολύ
θλιβερό και µε στεναχωρεί πάρα πολύ,
είναι ένα παιδί χωρίς παιδικότητα.

περιγραφή
αναπαράστασης

προσδιορισµός θέµατος
και ερµηνεία βάσει της
ενεργοποίησης
προϋπάρχουσας γνώσης

Πίνακας 8β. Σηµειωτικές επιλογές δηµιουργού – προβληµατισµός και συναισθήµατα
αποδεκτών

Λύπη,

Α.,:

συµπόνια

και

συµπαράσταση σε αυτό το παιδί…
ναι,

τα

περισσότερα

είναι

γκρι,

σηµειωτικές παροχές οπτικού
κώδικα και διαπραγµάτευση
νοήµατος

συνδυάζεται µε κατάθλιψη.
Ο.,: ...επειδή αυτά τα παιδιά είναι
πολλά και σε λίγο αυτοί θα γίνουνε η
κοινωνία

µας…

Μια

πρόκληση συναισθηµάτων
των αποδεκτών

κοινωνία

φτώχειας δηλαδή …ναι δεν είναι το
µέλλον µας αυτό.
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κοινωνική διεπίδραση:
προβληµατισµός αποδεκτών σε
σχέση µε τις κοινωνικές
συνέπειες του υπό εξέταση
θέµατος

Πίνακας 8γ. Σηµειωτικές επιλογές δηµιουργού – κατανόηση του ρόλου των σηµειωτικών
επιλογών από πλευράς των αποδεκτών για την οικοδόµηση συγκεκριµένων νοηµάτων

Α.,: Βλέπω ένα παιδάκι που ζητιανεύει
στους δρόµους και ανθρώπους που
περνάνε µπροστά του.
Εκπ.,: Με ποιο τρόπο;
Α.,: Αδιαφορία.
Εκπ.: …αδιαφορία, η εικόνα δε γράφει τη
λέξη αδιαφορία …
Α.,: Την εµπνέει αυτή η εικόνα.
Εκπ.: Ποιο στοιχείο της εικόνας δείχνει την
αδιαφορία;
Α.,: ∆είχνει µόνο τα πόδια. Επειδή, δεν
υπάρχει ανταπόκριση … Προφανώς δε
βλέπει τα πρόσωπα πάρα µόνο τα πόδια
τους.
Ε.,: …Αδιαφορία …καθένας συνεχίζει το

σηµειωτική (οπτική) επιλογή
δηµιουργού:
απρόσωπη απεικόνιση
περαστικών

κατανόηση ρόλου
σηµειωτικής (οπτικής)
επιλογής δηµιουργού από
τους αποδέκτες

δρόµο του
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δ

Πίνακας 8 . Μετακωδικοποίηση - Επανασύλληψη νοηµατικού υλικού

Α.,: …στη φωτογραφία φαίνεται παιδική
εκµετάλλευση, αδιαφορία από το κράτος
και τους περαστικούς τους ανθρώπους..
Σ.,: ∆είχνει ένα παιδί που αντί να πάει στο
σχολείο κάθεται στο δρόµο και ζητιανεύει.
Μάλλον παίρνει εντολή από την οικογένειά
του γιατί δεν έχουν χρήµατα για να ζήσουνε.
Ε.,: Περπατάνε δίπλα του και είναι σαν να

•µην

υπάρχει,

αδιαφορία

τους

από

ανθρώπους, το κράτος, λιγοστά τα µέτρα,

•εκµετάλλευση από ενήλικες.
•Ν.,: µπορεί να δεις την εικόνα και σε άλλα

µετακωδικοποίηση οπτικού
υλικού σε λεκτικό
ανάδειξη κοινωνικών
προβληµάτων από τους
αποδέκτες:
υποχρεωτική εκπαίδευση,
φτώχεια, οικογενειακή
µόρφωση/κουλτούρα

ανάδειξη κοινωνικών
προβληµάτων:
έλλειψη κρατικής µέριµνας,
εκµετάλλευση ανηλίκων,
κοινωνική αδιαφορία

κράτη, αλλά παίρνουνε αρκετά µέτρα, έχω

•ακουσει

στις

βόρειες

χώρες

έχουνε

εγκαταστάσεις όσο πιο νότια πάµε …µας
λείπει

νοοτροπία,

µέτρα,

πολιτική

το

βασικότερο.

πολιτική/κοινωνική προσέγγιση
των συνεπειών του
προβλήµατος:
σύγκριση του κοινωνικού
κράτους των βόρειων χωρών
της Ευρώπης µε αυτό της
Νότιας Ευρώπης

Συνοψίζοντας, οι ενήλικες µαθητές/τριες ανέδειξαν το συγκεκριµένο οπτικό υλικό ως
µια πηγή οικοδόµησης νοήµατος σε σχέση µε το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ακολούθως, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες µέσω διαλογικών διαδικασιών
προσέγγισαν το λεκτικό µέρος του διαδικτυακού κειµένου ως πηγή οικοδόµησης
νοήµατος. Οι µαθητές/τριες παροτρύνθηκαν να διερευνήσουν το περιεχόµενο, τις
πληροφορίες, τις απόψεις και τις παραδοχές του κειµένου καθώς και τα υπόρρητα
νοήµατα που αυτό ενέχει.
Οι µαθητές/τριες, προκειµένου να προσδιορίσουν το θέµα του έντυπου διαδικτυακού
κειµένου, άντλησαν πληροφορίες τόσο από τις λεκτικές εκφορές του τίτλου όσο και
από τη συνεχή αναφορά της λέξης ‘λιτότητα’ µέσα στο κείµενο. Συνέδεσαν τη
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‘λιτότητα’ και τη ‘φτώχεια’ µε την οικονοµική κρίση στην Ευρώπη και θεώρησαν το
πρόβληµα της λιτότητας ως ένα σήµα κινδύνου, «σαν να ανάβει ένα κόκκινο
λαµπάκι». Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι µαθητές/τριες, στην ερώτηση, «Ποιο
είναι το θέµα του κειµένου», δεν αναφέρθηκαν µόνο στο θέµα ως τίτλο, αλλά το
παρουσίασαν µέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του. Συνάρτησαν
άµεσα το θέµα της ‘λιτότητας’ µε τις συνέπειές της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, «αν θα
συνεχίσει έτσι η λιτότητα, η Ευρώπη θα γίνει πολύ φτωχή», ενώ, παράλληλα,
επισήµαναν την ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση αυτών των συνεπειών,
«να γίνουν αλλαγές». Στον πίνακα 9 αποτυπώνεται η πρώτη κριτική απο-δόµηση του
‘λόγου΄ του κειµένου.
Πίνακας 9. Κριτική απo-δόµηση ‘λόγου’ κειµένου
Ν.,: …η λιτότητα που έχει βυθιστεί η
Ευρώπη τα τελευταία χρόνια λόγω της
κρίσης… στη φτώχεια …,΄
Ε.,: …ναι αυτό είναι το θέµα και κάτι
καινούριο που φέρνει η Αλόνσο για να
αλλάξει κάτι ….Είναι οι συνέπειες της
λιτότητας και αν µπορούνε να γίνουνε
αλλάγες και ποιες µπορούνε να είναι.
Ν.,: …αλλαγή κατεύθυνσης στα µέτρα
που παίρνουνε για να αλλάξει η
κατάσταση…
Σ: …τι µας φέρνει η λιτότητα, το γράφει σε
κάθε παράγραφο.
Σ.,: …σαν να ανάβει ένα κόκκινο λαµπάκι
που αφορά ότι πρέπει να γίνει κάτι για το
θέµα της λιτότητας… γιατί αν συνεχίσει
έτσι µέχρι το 2025 θα φτάσουµε στα όρια
της φτώχειας.
Ο.,: … αν θα συνεχίσει έτσι η λιτότητα, η
Ευρώπη θα γίνει πολύ φτωχή

ανάδειξη θέµατος και
σύνδεσή του µε συναφή
κοινωνικά προβλήµατα

ανάδειξη θέµατος και προτάσεις
για νέες πολιτικές στρατηγικές
λήψης µέτρων για την
αντιµετώπιση της λιτότητας και
των συνεπειών της

προβληµατισµός για το
κοινωνικό γίγνεσθαι σε
ευρύτερο πλαίσιο στο άµεσο
και απώτερο µέλλον

Επιπλέον, οι ενήλικες µετανάστες, ανέδειξαν το ιδεολογικό και κοινωνικό
περιεχόµενο του κειµένου, επισηµαίνοντας τις θέσεις και τις απόψεις του όσον αφορά
στις συνέπειες της λιτότητας και της οικονοµικής κρίσης στο παγκόσµιο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα, αναφέρθηκαν τόσο στην αλλαγή των σκληρών και ‘επιθετικών’
µέτρων της λιτότητας όσο και στις µελλοντικές της συνέπειες στην κοινωνία, «λέει τι
πρέπει να γίνει αν έτσι συνεχίσει η πολιτική, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος της
πολιτικής… θα έχουν ζηµία όχι µόνο σε αυτή τη γενιά αλλά και µετά από πάρα πολλές
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γενιές» όπως και στην προάσπιση των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωµάτων που
παρουσιάζονται στο κείµενο, «τους προκαλεί να… επενδύουν … στους ανθρώπους»
και «τα λιγότερα δικαιώµατα των εργαζοµένων». Επίσης, κατέγραψαν τον υπόρρητο
στόχο του κειµένου «η Oxfam … δε λέει να σταµατήσουν, αλλά λέει να αλλάξουν
τρόπο και πορεία» (Σχήµα 1).
Σχήµα 1.

Σ.,: … τα επιθετικά µέτρα αναφέρονται
στην

κοινωνική

ασφάλιση,

υγεία,

παιδεία, στα λιγότερα δικαιώµατα των
εργαζοµένων

και

την

άδικη

φορολόγιση, … αν έτσι συνεχίσει η
πολιτική, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος
της πολιτικής … η ανεργία είναι σε
επίπεδα ρεκόρ … περισσότερα µέτρα
κοινωνική

Ο.,: … η Oxfam θέλει να πει να µην

ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία,

παίρνουν τα µέτρα µε τέτοια µεγάλη

τα

ταχύτητα, επειδή µετά µπορεί να έχει πιο

για

περικοπές

λιγότερα

στην

δικαιώµατα

των

εργαζοµένων και η άδικη φορολόγηση,
παγιδεύουν εκατοµµύρια ευρωπαίους,
Πίνακας 9δ.
σε ενα κύκλο φτώχειας και αυτά θα

πολλά

προβλήµατα,

πολύ

συνέπειες. ∆ε λέει να σταµατήσουν,αλλά
λέει να αλλάξουν τρόπο και πορεία.

• έχουν ζηµία όχι µόνο σε αυτή τη γενιά
αλλά και µέτα από πάρα πολλές
γενιές.

Οι ενήλικες µαθητές/τριες δήλωσαν την ταύτισή τους µε τις θέσεις του κειµένου µέσα
από βιωµατικές καταστάσεις, «ναι, γιατί το ακούµε κάθε µέρα, το βλέπουµε», αλλά και
µε βάση τόσο την κριτική προσέγγιση του κειµένου, «από τις λύσεις που προτείνει»
όσο και µε βάση τα στατιστικά στοιχεία του κειµένου, «146 εκατοµµύρια ανθρώπους
ότι θα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας µέχρι το 2025». Την αξιοπιστία του κειµένου
την αποδέχτηκαν όχι µόνο από την ανάδειξη των δικών τους καθηµερινών
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µεγάλες

προβληµάτων που επισήµαναν
επισήµα
µέσα στο κείµενο όπως, «άδικη
άδικη φορολόγηση»
φορολόγηση
«…περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία…», αλλά και µέσα
από την κριτική διερεύνηση των πληροφοριακών πηγών του συγκεκριµένου
κειµένου, «…σίγουρα
σίγουρα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες στο ιντερνέτ, που λένε πότε
βγήκε, από πού βγήκε, γιατί βγήκε,
β
πότε δηµοσιεύτηκε…» (Σχήµα 2).
Σχήµα 2.

Σ.,: Θεωρώ ότι έγινε δηµοσίευση πριν από δεκατέσσερα λεπτά, λέει ποια είναι
η εταιρεία, σίγουρα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες στο ιντερνέτ
ιντερνέτ, που λένε
πότε βγήκε, από πού βγήκε, γιατί βγήκε, πότε δηµοσιεύτηκε.
δηµοσιεύτηκε Γιατί αυτό
ξεκίνησε από κάπου,
κάπου άρα πρέπει να έχει και κάποια άλλη πηγή..
Ν.,: ναι γιατί το ακούµε κάθε µέρα, το βλέπουµε και βλέπουµε και την
κατάσταση… µιλάει για τη φορολογία, που τη συναντάµε και τις δηλώσεις,
δηλώσεις τις
φορολογικές που κάναµε
κάναµε.
Ε.,: από τις λύσεις
σεις που προτείνει … µου φαίνεται πολύ πρόσφατο και έχει πολύ
καλές λύσεις.
Σ.: Αυτό που λέει ότι καλούµε τις ευρωπαικές χώρες να προασπίσουν ένα νέο
οικονοµικό και κοινωνικ
κοινωνικό µοντέλο, που θα επενδύει στους ανθρώπους…
ανθρώπους
Θεωρώ ότι τους προκαλεί να… επενδύουν … στους ανθρώπους.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση σηµειοδοτών πολυτροπικότητας του λεκτικού κώδικα,
οι ενήλικες µετανάστες µαθητές
µαθητές/τριες αναφέρθηκαν στα έντονα γράµµατα του τίτλου,
στην πλάγια γραφή
γραφή, καθώς και στα έντονα γράµµατα του ονόµατος του κεντρικού
πολιτικού προσώπου
προσώπου, στο οποίο αναφερόταν το κείµενο και ανέδειξαν τη σηµασία
και το ρόλο τους
τους, ως επιλογής
επιλογή του δηµιουργού, στη δηµιουργία νοήµατος όπως,
«…και τίτλοι είναι µε µπολντ έντονα γράµµατα και το όνοµα της εκπροσώπου»,
εκπροσώπου «Είναι
κάτι πιο σηµαντικό στο κείµενο για να το θυµόµαστε» (Σχήµα 3).

Σχήµα 3.
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Επιλογές δηµιουργού:

Ανάδειξη σηµασίας
των επιλογών του
δηµιουργού από τους
αποδέκτες

Σηµειοδότες
πολυτροπικότητας του
λεκτικού κώδικα

- Άµεση προβολή
νοήµατος
- Επισήµανση
σηµαντικών θέσεων
και απόψεών του

Έντονη γραφή:
τίτλοι,
υπότιτλοι,
σηµαντικά ονόµατα

Πλάγια γραφή:
προτάσεις,
ονόµατα,
λέξεις

- Προβολή σηµαντικών
θέσεων του κειµένου

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στη διεπίδραση ανάµεσα στο οπτικό (φωτογραφία) και
στο λεκτικό µέρος του κειµένου, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες, µέσω της
ανταλλαγής απόψεων, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ανάµεσα στην εικόνα και στο
κείµενο υπάρχει συµπληρωµατικότητα. Παράλληλα, θεώρησαν ότι, αν και η εικόνα
φέρει το δικό της µέρος του συνολικού νοήµατος υποδηλώνοντας ξεκάθαρα
επιπρόσθετα νοήµατα, λειτουργεί παραπληρωµατικά και πολλαπλασιαστικά για την
οικοδόµηση νοήµατος στην πολυτροπική σύνθεση. Οι µαθητές/τριες συσχέτισαν την
εικόνα µε το κείµενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά, «Μαζί µε την εικόνα είναι
πεντακάθαρο το µήνυµα που θέλει να µας πει, γιατί χωρίς να το διαβάζω καταλαβαίνω
τι γίνεται. Απευθείας πέφτει το µάτι στην εικόνα, ούτε στον τίτλο, ούτε στο κείµενο, µετά
κάθοµαι και το διαβάζω, …να µπω πιο εύκολα στο νόηµα του κείµενου». Επίσης,
αναφορικά µε τη συνύπαρξη/σύζευξη της φωτογραφίας µε το λεκτικό µέρος του
διαδικτυακού κειµένου για το εξεταζόµενο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης και
λιτότητας, οι µαθητές/τριες δήλωσαν ότι αυτή ενέτεινε τα συναισθήµατά τους όπως,
«οργή, αγανάκτηση» και τους οδήγησε στη συνάρθρωση και την επανασύλληψη του
νοήµατος «… θυµώνω, επειδή αυτό δεν είναι πρόβληµα µόνο για το παιδί και οι γονείς
είναι πρόβληµα, όλου του κράτους είναι…».
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Στη συνέχεια, οι µαθητές/τριες διερεύνησαν τη θέση της φωτογραφίας στο κείµενο
και θεώρησαν ότι «Η φωτογραφία όπου και να µπει τραβάει την προσοχή…», «Θα την
έβαζα ίσως πιο πάνω», «Πάνω. Ναι, στη µέση κόβει (την) προσοχή, γιατί πρέπει να
έχει σειρά, για µένα προσωπικά».
Συνοψίζοντας, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες, εφάρµοσαν πρακτικές κριτικού
αναστοχασµού και ερµηνείας του περιεχοµένου του διαδικτυακού πολυτροπικού
κειµένου έντυπης µορφής, αντιµετωπίζοντας τους διαφορετικούς σηµειωτικούς
τρόπους – οπτικό και λεκτικό – που διαπλέκονταν για την οικοδόµηση νοηµάτων ως
ξεχωριστές οντότητες και ταυτόχρονα ως συνεκτική ολότητα.
Συζήτηση – Συµπεράσµατα
Η ανάλυση των προφορικών διεπιδράσεων των ενηλίκων µεταναστών µαθητών/
τριών, η οποία εδράστηκε στις αρχές των κριτικών πολυγραµµατισµών,
διατυπώθηκαν από την οµάδα του Νέου Λονδίνου (New

όπως αυτές

London Group), καθώς και στις αρχές της

Κριτικής Παιδαγωγικής, και ειδικότερα σε αυτές τoυ Freire, κατέδειξε τις πρακτικές
που χρησιµοποιούν οι εν λόγω µαθητές/τριες, προκειµένου να διαπραγµατευτούν µε
κριτικό τρόπο πολυσηµειωτικές/πολυτροπικές πηγές νοήµατος, µε απώτερο στόχο να
κατανοήσουν, να αποκαλύψουν, να αναλύσουν και να αµφισβητήσουν το πολιτισµικό
ή ιδεολογικό περιεχόµενο των πολυσηµειωτικών/ πολυτροπικών πηγών και,
παράλληλα, να ενδυναµώσουν την κριτική στάση τους απέναντι σε αυτές και, κατ’
επέκταση, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Συγκεκριµένα, οι ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες κατά τη διαπραγµάτευση
πολυσηµειωτικών/πολυτροπικών πηγών νοήµατος, προβαίνουν σε:
•

κριτική ‘ανάγνωση’ του περιεχοµένου τους, καθώς και του κοινωνικο-

πολιτισµικού περιβάλλοντος εντός του οποίου πραγµατώνονται,
•

κριτική αποδόµηση του ‘λόγου’ των σηµειωτικών κωδίκων που συµµετέχουν

στην άρθρωση των ρητών νοηµάτων και υπο-νοηµάτων τους, όπως και των
κοινωνικών πραγµατικοτήτων που αναπαριστούν,
•

αναδόµηση των διασηµειωτικών συνεργιών των τρόπων που συµµετέχουν στο

σχεδιασµό

τους,

µε

στόχο

την

ανάδειξη

θέσεων/απόψεων ή συµφερόντων,
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ή

αποσιώπηση

συγκεκριµένων

•

κριτική διερεύνηση της ‘διασυνδετότητας’ των διαφορετικών τροπικοτήτων

στη δόµηση και αναπαραγωγή συγκεκριµένων αναπαραστάσεων της κοινωνικής
πραγµατικότητας,
•

ανίχνευση της λειτουργικής διάστασης των σηµειωτικών επιλογών των

δηµιουργών σε σχέση µε την προβολή συγκεκριµένων ‘φωνών’ ή ταυτοτήτων,
•

αµφισβήτηση των προβαλλόµενων από τις πηγές ιδεολογικών συνιστωσών

και διαµόρφωση πολιτικής θέσης για τα κοινωνικά ζητήµατα που αυτές
διαπραγµατεύονται.
Η εφαρµογή πρακτικών, όπως αυτών της κριτικής ‘ανάγνωσης’ του περιεχοµένου,
αλλά και της κριτικής απο-δόµησης του ‘λόγου’ των επιµέρους σηµειωτικών
κωδίκων των πολυσηµειωτικών/πολυτροπικών πηγών νοήµατος, υποδηλώνει ότι οι
ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες είναι σε θέση να αναδείξουν τις επιπτώσεις ενός
κοινωνικού

προβλήµατος

(αυτοαναφορικότητα)

τόσο

όσο

στην
και

καθηµερινή
στην

προσωπική

ευρύτερη

τους

ζωή

πραγµατικότητα

(ετεροαναφορικότητα). Για παράδειγµα, από την ανάλυση των προφορικών
διεπιδράσεων κατά τη διαπραγµάτευση του κειµένου µε θέµα την «Οικονοµική κρίσηΛιτότητα», οι µετανάστες µαθητές/τριες, µέσω της απο-δόµησης του ‘λόγου’ των
επιµέρους σηµειωτικών κωδίκων, όπως της εικόνας – σκηνές ανέργων-αστέγων,
πίνακες στατιστικών στοιχείων – του ήχου – ένταση-ρυθµός µουσικής – ή της
λεκτικής εκφοράς – έλεγχος αξιοπιστίας λεκτικών πληροφοριών – αναδεικνύουν το
θέµα αυτό ως κοινωνικό πρόβληµα µε συνέπειες και προεκτάσεις, όχι µόνο για τους
ίδιους, αλλά και για τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, δια-συνδέοντάς το µε άλλα
κοινωνικά ζητήµατα όπως, λιτότητα-ανεργία, ανεργία-φτώχεια-άστεγοι, οικονοµική
κρίση-µετανάστευση-κρατική πολιτική, οικονοµική κρίση-ξενοφοβικές/εθνικιστικές
συµπεριφορές, επικρίνοντας, παράλληλα, την επικρατούσα πολιτική στρατηγική την
οποία θεωρούν υπεύθυνη για την υφιστάµενη οικονοµική, κοινωνική και πολιτική
κρίση στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου.
Επιπλέον, η εφαρµογή πρακτικών που σχετίζονται µε την κριτική διερεύνηση της
‘διασυνδετότητας’ των διαφορετικών τροπικοτήτων στην οικοδόµηση νοήµατος,
λειτουργεί για τους ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες ως εργαλείο κριτικής σκέψης
για την κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισµικής σηµασίας των πολλαπλών
εκφορών λόγου, που προβάλλουν και επιβάλλουν οι σύγχρονες µορφές επικοινωνίας
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στη σηµερινή και µελλοντική κοινωνία. Για παράδειγµα, µολονότι αναγνωρίζουν ότι
ο τρόπος του ήχου λειτουργεί παραπληρωµατικά σε σχέση µε τους δύο άλλους
τρόπους – της εικόνας και της γλώσσας – όσον αφορά στη νοηµατοδότηση του
βίντεο, ωστόσο συνειδητοποιούν τη σηµασία της διασυνδετότητας των διαφορετικών
τροπικοτήτων στην ανάδειξη ή αποσιώπηση συγκεκριµένων πολιτικο-κοινωνικών
θέσεων/απόψεων ή συµφερόντων, καθώς αναφέρουν ότι, «…για ένα ζήτηµα µπορεί να
µιλήσει η εικόνα, να µιλήσει η γλώσσα, να µιλήσει και η µουσική».
Επιπροσθέτως, η εµπλοκή των ενηλίκων µεταναστών µαθητών/τριών µε πρακτικές
κριτικής

διερεύνησης

των

(σηµειωτικών)

επιλογών

των

δηµιουργών

των

πολυσηµειωτικών/πολυτροπικών πηγών νοήµατος, τούς καθιστά ικανούς να
αντιληφθούν το ρόλο αυτών των επιλογών όσον αφορά στην προβολή συγκεκριµένων
οπτικών και τρόπων θέασης ενός θέµατος έναντι άλλων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι
ενήλικες µετανάστες µαθητές/τριες δεν περιορίζονται σε µια επιφανειακή ‘ανάγνωση’
των πολυτροπικών εκφορών των κειµένων, αλλά επεκτείνονται σε διαδικασίες που
αφορούν τόσο στην ανίχνευση και αµφισβήτηση των πολιτικο-ιδεολογικών
συνιστωσών που αυτά απηχούν, όσο και στη διαρκή κριτική ανάλυση των σχέσεων
της εξουσίας µε την κοινωνία, µε αποτέλεσµα να καθίστανται ενεργά συµµετέχοντες
στην κοινωνική αλλαγή, κριτικά σκεπτόµενοι πολίτες, ικανοί να σχεδιάσουν το
µέλλον τους µέσα στην κοινωνία.
Τα ευρήµατα αυτά υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης µιας κριτικής
πολυτροπικής προσέγγισης στην εκπαίδευση του γραµµατισµού των ενηλίκων
µεταναστών µαθητών/τριών, σε συνδυασµό µε τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής,
ούτως ώστε να καταστούν ενήµεροι όλων των τρόπων, οι οποίοι εµπλέκονται στην
οικοδόµηση νοήµατος στις νεοαναδυόµενες πλουραλιστικές µορφές επικοινωνίας,
σηµατοδοτώντας µια διαδικασία µετασχηµατισµού και µετατροπής τόσο της
ατοµικής τους όσο και της ευρύτερης κοινωνικής πραγµατικότητας.
Εν κατακλείδι, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας πολλαπλασιάζουν τις προοπτικές
και τις δυνατότητες των ενηλίκων µεταναστών µαθητών/τριών στις σηµερινές
κοινωνικά και πολιτισµικά ετερογενείς κοινωνίες, οι οποίες αναπτύσσονται µε τις
επιταγές της παγκοσµιοποίησης, όσον αφορά στην κριτική διερεύνηση της
πολλαπλότητας των ‘λόγων’ που οι σύγχρονες µορφές επικοινωνίας προβάλλουν
και/ή επιβάλλουν. Ως εκ τούτου, στο χώρο της εκπαίδευσης των ενηλίκων
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µεταναστών καθίσταται επιτακτικό το ζήτηµα της ισότητας ευκαιριών, ούτως ώστε να
έχουν ενεργή, ισόνοµη και ισότιµη συµµετοχή σε ένα σύστηµα εκπαίδευσης το οποίο
τους παρέχει τη δυνατότητα να µάθουν, όχι µόνο να γράφουν και να διαβάζουν, αλλά
και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά σε κάθε περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείται
ο γραπτός λόγος, αλλά και µη γλωσσικά κείµενα.
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132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών: ∆ράσεις και αντιδράσεις σε µια
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Εκπαιδευτικός

Περίληψη
Το 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου εργαζόµαστε, βρίσκεται στο σχολικό
συγκρότηµα της Γκράβας. Οι µαθητές/µαθήτριες του σχολείου, στην πλειονότητά τους
παιδιά µεταναστών και προσφύγων (ποσοστό 80%), προέρχονται κυρίως από την
Αλβανία αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Οι
δάσκαλοι του σχολείου σε συνεργασία µε τη διευθύντριά του εφάρµοσαν προγράµµατα
µε στόχο την οµαλή ένταξη και την αρµονική συνύπαρξη όλων των παιδιών, Ελλήνων
και αλλοδαπών.
Οι σηµαντικότερες δράσεις του σχολείου αφορούσαν τη διδασκαλία της µητρικής
γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών/µαθητριών, την εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής
Υγείας, τη διεύρυνση του περιεχοµένου των σχολικών εκδηλώσεων (εθνικές γιορτές,
επετειακές εκδηλώσεις) µε τις αξίες της ειρήνης, της ισότητας και της ελευθερίας.
Επίσης αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αποδοχής και του
σεβασµού της διαφορετικότητας, της καταγωγής, της κουλτούρας και των θρησκευτικών
πεποιθήσεων όλων των παιδιών. Παράλληλα, γίνονταν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας
για τους µετανάστες γονείς, επιµορφωτικές συναντήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών
γονέων µε στόχο την ενίσχυση του γονικού τους ρόλου και ενδοσχολική επιµόρφωση για
τους εκπαιδευτικούς.
Το σχολείο για τις δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια αποκόµισε θετικές κριτικές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, παρουσιάστηκε η δουλειά του σε επιστηµονικά
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Συνέδρια και µετά από προτάσεις πανεπιστηµιακών δασκάλων σε φοιτητές
παιδαγωγικών τµηµάτων. Η µακροχρόνια αυτή προσπάθεια ενώ αναγνωρίστηκε
επανειληµµένα από την εκπαιδευτική και επιστηµονική κοινότητα αντιµετώπισε και
σοβαρές αντιδράσεις. Τα ζητήµατα τα οποία αναδείχθηκαν µέσα από τις πρωτοβουλίες
που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν σηµεία τριβής και αντιπαράθεσης µε
συντηρητικές και καθιερωµένες αντιλήψεις σχετικές µε την εκπαίδευση των µεταναστών
µαθητών στο σχολείο.
Σήµερα το σχολείο συνεχίζει τη λειτουργία του µε βάση τις βασικές παιδαγωγικές αρχές
που έχει υιοθετήσει διευρύνοντας µάλιστα το ρόλο του και επεκτείνοντας τις δράσεις
στις σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που γεννά η κρίση.

Λέξεις

κλειδιά:

αντιρατσιστική

εκπαίδευση,

διγλωσσία,

µητρική

γλώσσα,

µετανάστες γονείς, σχολική αποτελεσµατικότητα

To 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στο σχολικό
συγκρότηµα της Γκράβας, το οποίο συνολικά στεγάζει είκοσι ένα σχολεία και
περίπου 4000 µαθητές. Ο µαθητικός πληθυσµός του σχολείου αποτελείται από παιδιά
κυρίως µεταναστών (ποσοστό περίπου 80%), εκ των οποίων τα περισσότερα
κατάγονται από την Αλβανία, ενώ ένας µικρότερος αριθµός προέρχεται από άλλες
εθνότητες (Αίγυπτο, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Πολωνία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Κονγκό,
Σουδάν, Νιγηρία). Η πλειονότητα των παιδιών, Ελλήνων και αλλοδαπών,
προέρχονται κυρίως από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται
τόσο αυτά τα ίδια όσο και η µαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, πολλά παιδιά
εργάζονται µαζί µε τους γονείς τους ή λόγω εργασίας των γονιών τους έχουν την
ευθύνη του σπιτιού και των µικρότερων αδελφών τους.
Όταν ξεκινήσαµε πριν 14 χρόνια να εργαζόµαστε στο 132 έπρεπε να διαχειριστούµε
πολύπλοκα προβλήµατα, τα οποία προέκυπταν λόγω των παραπάνω δύσκολων
συνθηκών. Ενδεικτικά, πολλοί µαθητές απουσίαζαν συχνά από το σχολείο, αρκετοί
παρουσίαζαν σοβαρά προβλήµατα στα µαθήµατα αφού δυσκολεύονταν στην
ελληνική γλώσσα, κάποια παιδιά εκδήλωναν προβλήµατα επιθετικής ή και
παραβατικής συµπεριφοράς, ενώ το φαινόµενο των µαθητικών διαρροών στο σχολικό
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πλαίσιο ήταν συχνό.
Επίσης, οι µετανάστες γονείς ήταν διστακτικοί στην επαφή τους µε το σχολείο και
τους δασκάλους των παιδιών τους αλλά και µε τους Έλληνες γονείς και απείχαν από
τις δραστηριότητες του σχολείου και από τα συλλογικά όργανα των γονέων. Οι
Έλληνες γονείς από τη µεριά τους, ήταν συχνά καχύποπτοι και αρνητικοί για τη
συνύπαρξη των παιδιών τους µε τόσα “ξένα” παιδιά και εξέφραζαν ξενοφοβικές
απόψεις και συµπεριφορές. Κάποιες φορές µάλιστα οι εντάσεις ανάµεσα στους γονείς
ήταν σοβαρές και εκδηλώνονταν µε επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου.
Στόχος του σχολείου ήταν η θετική αντιµετώπιση και η αξιοποίηση της
ανοµοιογένειας του µαθητικού πληθυσµού προς όφελος όλων των παιδιών, Ελλήνων
και αλλοδαπών, καθώς αυτή η ίδια η “διαφορετικότητα” θεωρήσαµε ότι
δηµιουργούσε προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη και ευρύτερη παιδαγωγική
προσέγγιση. Γι’ αυτό και οι προσπάθειες που καταβάλαµε (από το σχολικό έτος 19992000 έως και σήµερα) για την οµαλότερη ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στο
σχολείο, αλλά και για την πρόληψη της σχολικής διαρροής και αποτυχίας των
µαθητών µας, δε θα µπορούσαν να αγνοήσουν και τους υπόλοιπους παράγοντες της
σχολικής κοινότητας, δηλαδή τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Στην αρχή διερευνήσαµε και καταγράψαµε τις µορφωτικές ανάγκες των παιδιών,
παράλληλα µε τις ανάγκες και προσδοκίες και των υπόλοιπων µελών της σχολικής
κοινότητας, γονέων και εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, οργανώσαµε και εφαρµόσαµε
δράσεις, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό κάλυπταν τις συγκεκριµένες ανάγκες.
Στις δράσεις που εφαρµόσαµε συµµετείχαν παράλληλα και ταυτόχρονα όλοι οι
εµπλεκόµενοι στη σχολική κοινότητα φορείς: παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς.
Ενδεικτικά θα αναφέρουµε κάποιες από τις δράσεις αυτές, οι οποίες θεωρούµε ότι
δίνουν ένα στίγµα του συνολικού έργου του σχολείου µας:
1. Αρχικά οργανώσαµε για τα παιδιά εργαστήρια για την προσωπική, πολιτική και
κοινωνική τους ανάπτυξη. Η θεµατολογία των εργασιών αυτών σχετίζονταν µε
θέµατα όπως π.χ. επικοινωνία, συνεργασία, αυτοεκτίµηση, δικαιώµατα και όρια των
παιδιών, δηµιουργία σχέσεων και φιλίας, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των
συναισθηµάτων τους και γενικά θέµατα προστασίας απέναντι σε κινδύνους που
αντιµετωπίζουν κ.ά.
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2. Για να πραγµατοποιήσουµε τα εργαστήρια µε τους µαθητές προηγήθηκε
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε βιωµατικά εργαστήρια µε την ίδια θεµατολογία.
Επίσης, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων συνεδρίαζε τακτικά, ώστε να αξιολογούµε τις
δράσεις µας, να εντοπίζουµε τις ανάγκες και τα προβλήµατα των παιδιών και να
προτείνουµε λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
3. Παράλληλα µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, πραγµατοποιήθηκε και
επιµόρφωση γονέων, Ελλήνων και µεταναστών. Στόχος των συναντήσεων των
γονέων ήταν οι ίδιοι να διερευνήσουν και να αναγνωρίσουν τρόπους, ώστε να
βοηθήσουν στην οµαλή ένταξη, στην αυτονόµηση και στην ασφάλεια των παιδιών
τους και παράλληλα, να αναπτυχθεί η συνεργασία, η αλληλεγγύη ανάµεσα τους και
να ενδυναµωθεί η σχέση τους µε το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών
τους. Στα επιµορφωτικά εργαστήρια, τα οποία οργανώθηκαν, συµµετείχαν οµάδες
Ελλήνων και Αλβανών γονέων µε παράλληλη µετάφραση στην αλβανική γλώσσα και
η παρουσία τους ήταν σταθερή και δεσµευτική.
4. Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω, για να εξασφαλίσουµε την ενηµέρωση και των
µεταναστών γονέων πάνω σε ζητήµατα που έπρεπε οπωσδήποτε να γνωρίζουν και
παράλληλα να ενισχυθεί το κλίµα συνεργασίας και αποδοχής, οι ανακοινώσεις του
σχολείου ήταν πάντα πολύγλωσσες. Οι ανακοινώσεις αυτές όπου κρίθηκε
απαραίτητο, συνοδεύτηκαν και µε την προσωπική επαφή µαζί τους. Επίσης, στις
συναντήσεις γονέων του σχολείου γινόταν παράλληλη µετάφραση στις γλώσσες των
µεταναστών.
5. Οι επιµορφωτές των προγραµµάτων προτείνονταν από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων.
Αξιοποιούνταν επίσης ως επιµορφωτές και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
6. Συγχρόνως, για να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται δύσκολες
καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους, προωθήσαµε τη
σταθερή συνεργασία και τη σύνδεση του σχολείου αλλά και των οικογενειών των
παιδιών µε δοµές και φορείς υγείας και µε ειδικούς επιστήµονες
Σε αυτό το παραγωγικό πλαίσιο και συνεχίζοντας σταθερά τις παραπάνω δράσεις και
τα εργαστήρια στις τάξεις µας, θέσαµε και νέους παράλληλους στόχους:
• Αξιοποιούµε τη µητρική γλώσσα καθώς και στοιχεία του πολιτισµού όλων των
παιδιών µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες στον κύριο κορµό του σχολικού
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προγράµµατος

(π.χ.

δηµιουργία

κινηµατογραφικών

ταινιών,

κατασκευή

πολύγλωσσων βιβλίων και παιδαγωγικών παιχνιδιών, εκδηλώσεις και γιορτές µε
στοιχεία του πολιτισµού και της γλώσσας τους κλπ.).
• Εξασφαλίζουµε τις ανάλογες συνθήκες και ενθαρρύνουµε τους µαθητές µας, ώστε
σε κάθε ευκαιρία να

προβάλλουν τον πολιτισµό και την ταυτότητά τους. Έτσι

φροντίζουµε να «αποχρωµατίζουµε» όσο το δυνατόν περισσότερο εκδηλώσεις ή και
µαθήµατα ιδεολογικά φορτισµένα, τα οποία θέτουν θέµατα µη συµβατά µε τις
πεποιθήσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο διευρύνουµε και το περιεχόµενο των εθνικών
εορτών και των θρησκευτικών εκδηλώσεων, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος
προσβολής της θρησκευτικής ή της εθνικής τους ταυτότητας (π.χ. µε την
επικέντρωση σε κοινές αξίες και στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους).
• Στα γνωστικά αντικείµενα εφαρµόζουµε βιωµατικές και επικοινωνιακές τεχνικές
και µεθόδους, τις οποίες η σύγχρονη επιστήµη αποδέχεται ως αποτελεσµατικές.
• Προσπαθούµε να αντιµετωπίζουµε ατοµικά τις ανάγκες των µαθητών µας
σεβόµενοι την ιδιαιτερότητα του καθενός..
• Με τις οικογένειες διατηρούµε σταθερή επικοινωνία και µοιραζόµαστε µαζί τους
στοιχεία από τον πολιτισµό τους, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, την οργάνωση
της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής όπως και σηµαντικές γιορτές,
παραδόσεις κλπ.
• Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη µας τις επιστηµονικές παραδοχές για τη
σηµαντικότητα της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας στα δίγλωσσα παιδιά,
διδάχτηκε η µητρική γλώσσα σε αλλοδαπούς µαθητές (διδασκαλία αλβανικής και
αραβικής γλώσσας).
• Ταυτόχρονα µε τα µαθήµατα µητρικής γλώσσας,

την ίδια χρονική περίοδο

πραγµατοποιούνταν και µαθήµατα ελληνικής γλώσσας από εθελοντές εκπαιδευτικούς
στους µετανάστες γονείς, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους
δασκάλους, να ενηµερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους και παράλληλα να
µπορούν να αντιµετωπίζουν γενικότερα προβλήµατα που προκύπτουν λόγω σοβαρών
δυσκολιών ή άγνοιας της ελληνικής γλώσσας.
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• Τέλος, η πρωινή προσευχή είχε αντικατασταθεί µε στίχους- προσευχή του Γ.
Ρίτσου από το «Πρωινό Άστρο» για να έχουν τη δυνατότητα και τα µη ορθόδοξα
παιδιά, τα οποία αποτελούν και την πλειονότητα των µαθητών του σχολείου, να
συµµετέχουν ισότιµα.
Εν συντοµία θα αναφερθούµε σε ορισµένα από τα αποτελέσµατα που παρατηρούµε
και καταγράψαµε κατά τη διάρκεια εφαρµογής των παραπάνω πρωτοβουλιών στο
132ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µας παρέχουν το
δικαίωµα να υποστηρίζουµε ότι η πρόταση που καταθέτουµε µέσα από την πολιτική
και τις δράσεις του σχολείου, συνιστά µια συνολική πρόταση προς την εκπαίδευση
και την κοινωνία µας:
(α) Για τους µαθητές
Ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητά τους, διατυπώνουν ελεύθερα τη
γνώµη και τη σκέψη τους, ενδιαφέρονται για διάβασµα, συµµετέχουν σε κάθε
δραστηριότητα στην τάξη τους και βελτιώθηκαν στα µαθήµατα. Οι «αδύνατοι»
µαθητές έχουν την ίδια θέση µε τους «δυνατούς», αφού αξιοποιούνται οι
δυνατότητες όλων των παιδιών και όλα συµβάλλουν, µε τον τρόπο που το καθένα
µπορεί,

στην

οµάδα

τους.

∆εν

υπάρχει

ανταγωνισµός

ανάµεσά

τους,

καταπολεµήθηκαν τάσεις για αποµόνωση και αποκλεισµό των «διαφορετικών»
παιδιών, η υποδοχή των καινούριων µαθητών γίνεται µε αγάπη και ενδιαφέρον ενώ
έχει µειωθεί αισθητά η επιθετικότητά τους.
Με τα µαθήµατα της µητρικής γλώσσας υποβοηθήθηκε η ένταξη των αλλόγλωσσων
µαθητών, αφού το σχολείο έµπρακτα αποδέχτηκε τη γλώσσα τους, βασικό στοιχείο
της ταυτότητάς τους, και τους αντιµετώπισε ισότιµα µε τους Έλληνες µαθητές. Τα
παιδιά έρχονται µε χαρά στο σχολείο και έχουν εκλείψει φαινόµενα µαθητικών
διαρροών. Μαθητές του σχολείου, που φοιτούν στο γυµνάσιο ή και στο λύκειο,
συνεχίζουν ακόµα να έχουν επαφή κι επικοινωνία µαζί µας για να συζητήσουν θέµατα
που τους απασχολούν και να πάρουν υποστήριξη.
(β) Για τους γονείς
Οι γονείς δείχνουν να αισθάνονται ότι το σχολείο είναι φιλικό και υποστηρικτικό
απέναντί τους και ότι σέβεται τις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών τους. Αυτό
φαίνεται να ενισχύει τη συναισθηµατική τους ισορροπία και να αυξάνει το αίσθηµα
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σεβασµού και αποδοχής του θεσµού του σχολείου.
Η σχέση τους µε τους εκπαιδευτικούς, αλλά και οι µεταξύ τους σχέσεις
ενδυναµώθηκαν. Έχουν συχνή επαφή µαζί µας, εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους,
προτείνουν λύσεις σε προβλήµατα που προκύπτουν, διεκδικούν την ικανοποίηση
αναγκών δικών τους και των παιδιών τους. Για πολλά προβλήµατα που αφορούν τα
παιδιά τους και όχι µόνο τους µαθητές µας, αλλά και τα µεγαλύτερα αδέλφια τους
που βρίσκονται στην εφηβεία, καταφεύγουν στο σχολείο και ζητούν υποστήριξη. ∆εν
απουσιάζουν από τις συναντήσεις µας και εκδηλώνουν προθυµία να βοηθήσουν σε
κάθε δραστηριότητα.
Οι προκαταλήψεις και η ξενοφοβία όλων των γονέων έχει µειωθεί σηµαντικά. Στις
εκλογές π.χ. του Συλλόγου Γονέων, στις οποίες υπάρχει µεγάλη συµµετοχή,
εκλέγονται και µετανάστες γονείς. Οι µετανάστες γονείς δείχνουν ότι δε φοβούνται
και δεν ντρέπονται για την καταγωγή τους και τη γλώσσα τους, επικοινωνούν µε
άνεση και εµπλέκονται ισότιµα µε τους Έλληνες γονείς στις δράσεις του σχολείου.
(γ) Για τους δασκάλους
Εµείς, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αποκτήσαµε τεχνογνωσία και υπήρξε αλλαγή
στη στάση µας σχετικά µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζαµε στο παρελθόν.
Αποκτήσαµε περισσότερες γνώσεις και διαχειριζόµαστε ευκολότερα τις προκλήσεις
που δηµιουργούνται από την παρουσία αλλόγλωσσων µαθητών στις τάξεις µας.
Προβλήµατα που αφορούν την επικοινωνία µας µε τους γονείς τα αντιµετωπίζουµε
πιο άνετα, γεγονός που διευκολύνει τη δουλειά µας. Μεταξύ µας αναπτύξαµε
καλύτερες σχέσεις, µοιραζόµαστε χωρίς ενδοιασµό τις αγωνίες, τους φόβους, το
άγχος µας, συχνά και την άγνοιά µας και, κυρίως, παρατηρήσαµε αλλαγές στις
αντιλήψεις, τη στάση και τη συµπεριφορά µας στην αντιµετώπιση όλων των µαθητών
µας, αλλά και γενικότερα των ζητηµάτων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο
λειτουργίας του σχολείου.
Αξιολόγηση από το Υπουργείο Παιδείας
Ωστόσο, η δουλειά του 132ου, παρά τα αποδεδειγµένα θετικά αποτελέσµατά της,
διακόπηκε από την πολιτική ηγεσία το Νοέµβριο του 2007. Με βίαιο και αυταρχικό
τρόπο

αποµακρύνθηκε η διευθύντρια του σχολείου και παράλληλα, παρά την

αντίσταση εκπαιδευτικών και γονέων, διακόπηκαν οι εφαρµοζόµενες δράσεις.
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Ακολούθησαν σοβαρές αντιδράσεις προς το Υπουργείο Παιδείας από εκπαιδευτικούς
φορείς, συνδικαλιστικά όργανα, πολιτικά πρόσωπα, Πανεπιστηµιακούς, Σχολικούς
Συµβούλους, ΜΜΕ, απλούς πολίτες κλπ. Παράλληλα, υποβλήθηκαν πολλές
ερωτήσεις στον τότε Υπουργό Παιδείας από βουλευτές της αντιπολίτευσης και το
θέµα συζητήθηκε αρκετές φορές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στη συνέχεια,
κατασκευάστηκαν µυθεύµατα από µερίδα του ακροδεξιού τύπου και η διευθύντρια µε
τους εκπαιδευτικούς του άρχισαν να κατηγορούνται, να διασύρονται και να
απειλούνται για έλλειψη πατριωτισµού και εθνική µειοδοσία.
Αποκορύφωµα ήταν η ποινική δίωξη τη διευθύντριας ύστερα από µηνυτήριες
αναφορές του διευθυντή που την αντικατάστησε. ∆ύο χρόνια αργότερα, τον
Ιανουάριο του 2010, µετά µία δίκη, µια πανηγυρικά αθωωτική απόφαση και την
αλλαγή της πολιτικής κατάστασης και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η
διευθύντρια επέστρεψε στη θέση της και αποκαταστάθηκε το έργο του σχολείου.
Σήµερα το σχολείο βρίσκεται αντιµέτωπο µε σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται
µε την οικονοµική κρίση. Θέµατα όπως η άνοδος της ακροδεξιάς, η µετανάστευση, η
φτώχεια και η δυσπραγία από τις οποίες µαστίζονται οι οικογένειες, η πλήρης
απόσυρση του κοινωνικού κράτους κ.α. είναι προβλήµατα µε τα οποία είµαστε
καθηµερινά αντιµέτωποι. Το σχολείο αξιοποιεί την εµπειρία που απέκτησε όλα αυτά
τα χρόνια και έχοντας στενή σχέση µε δοµές αλληλεγγύης σε ένα βαθµό µπορεί να
επιλύσει προβλήµατα. Πρωτοβουλίες στήριξης των οικογενειών και των παιδιών σε
κάθε επίπεδο αναπτύσσονται συνεχώς και τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά τους
δηλώνουν ότι σε σηµαντικό βαθµό υποστηρίζονται από το πλαίσιο του σχολείου.
Τελειώνοντας θα θέλαµε να πούµε ότι είναι πράγµατι αφέλεια να θεωρούµε ότι το
σχολείο µπορεί να λύσει από µόνο του τα προβλήµατα.
Είναι όµως απολύτως σίγουρο και σας διαβεβαιώνουµε γι’ αυτό ότι µπορεί να
παρέµβει αποφασιστικά και αρκετές φορές το κάνει. Εµείς όµως θα αισθανθούµε
δικαιωµένοι µόνον όταν το σχολείο για το οποίο προσπαθήσαµε και προσπαθούµε,
ένα σχολείο δηλαδή ανθρώπινο και δηµοκρατικό, που δε θα οδηγεί κανένα παιδί στην
απόρριψη και τον κοινωνικό αποκλεισµό, δεν θα επαφίεται µόνο στην προσπάθειες
και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών, αλλά θα αποτελεί συνειδητή επιλογή και
ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας µας.
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Στοιχεία για τους συγγραφείς
Ο Πέτρος Χαραβιτσίδης είναι ∆ιευθυντής στο 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών.
Ο Κλεάνθης Βουλαλάς είναι δάσκαλος στο 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών
pcharavi@gmail.com
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Κριτικός Γραµµατισµός στα Μέσα διαµέσου της παραγωγής ταινιών
µε την µέθοδο project στα πλαίσια της κριτικής παιδαγωγικής και
του απελευθερωτικού θεάτρου

Χατζηθεοδωρίδου Μαρία
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Υποψήφια διδάκτορας στο Π.Τ.∆.Ε. –
Α.Π.Θ.
Βουρτσάκη Ευαγγελία
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Θεατρολόγος
Καυκιά Βασιλική
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Περίληψη
Η παρούσα µελέτη, χρησιµοποιώντας ως µέθοδο την κριτική εθνογραφία, αποτελεί
µέρος της τρέχουσας διδακτορικής διατριβής της µίας εισηγήτριας και παρουσιάζει
παρέµβαση στον κριτικό γραµµατισµό στα µέσα που βρίσκεται σε εξέλιξη µε παιδιά που
ήταν στην έκτη τάξη του δηµοτικού σχολείου πριν δύο χρόνια και τώρα πάνε στο
γυµνάσιο. Μέσα από τη µέθοδο project από την πλευρά της κριτικής παιδαγωγικής, τα
παιδιά στην έκτη τάξη δηµιούργησαν µια ταινία µε θέµα την κρίση. Στη συνέχεια, η
παρέµβαση συνεχίζεται εκτός σχολείου µε µέρος των παιδιών αυτών, όπου στοχεύουν
να κάνουν µια δεύτερη ταινία µε το ίδιο θέµα και διερευνούνται οι δυνατότητες για
κριτικό γραµµατισµό στα µέσα και κοινωνική παρέµβαση. Στην παρούσα µελέτη θα
παρουσιαστούν δεδοµένα από ορισµένα ηµερολόγια της ερευνήτριας. Η δεύτερη
εισηγήτρια, λειτουργεί στην οµάδα ως συνεργάτιδα της ερευνήτριας και ως δεύτερος
παρατηρητής

συµµετέχων.

Η

τρίτη

εισηγήτρια

διερευνά

τη

συµβολή

του

απελευθερωτικού θεάτρου στην επίτευξη του κριτικού γραµµατισµού στα µέσα (critical
media literacy) όπως και στη συνειδητοποίηση και την αλλαγή στάσεων των παιδιών,
τόσο µετά από την παρακολούθηση ταινιών όπου δραµατοποιούν σκηνές, όσο και κατά
την παραγωγή της ταινίας τους, µέσα από τα σενάρια που δηµιουργούν τα ίδια.
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Λέξεις

κλειδιά:

Κριτικός

Γραµµατισµός

στα

Μέσα,

Κριτική

Παιδαγωγική,

Απελευθερωτικό θέατρο, παραγωγή ταινιών, µέθοδος project

Εισαγωγή
Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής η µία εισηγήτρια (Χατζηθεοδωρίδου
Μαρία) αποφάσισε να κάνει µία παρέµβαση µε τα παιδιά της Στ΄ τάξης που είχε το
σχολικό έτος 2011-2012 σε σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας
στον κριτικό γραµµατισµό στα µέσα διαµέσου τόσο της θέασης και ανάλυσης
ταινιών, αλλά κύρια της παραγωγής ταινιών από τα ίδια. Παράλληλα, διερευνά την
ενδεχόµενη αλλαγή της στάσης τους καθώς και τη δράση τους. Η παρέµβαση αυτή
γίνεται µε τη µέθοδο του project µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής
Παιδαγωγικής, ενώ και ο κριτικός γραµµατισµός στα µέσα βασίζεται στο ίδιο
θεωρητικό πλαίσιο. Ο ρόλος της ερευνήτριας στην οµάδα είναι παρατηρητής ως
συµµετέχων. Η δεύτερη εισηγήτρια (Καυκιά Βασιλική), συνάδελφος εκπαιδευτικός,
λίγο πριν τα µέσα της περσινής χρονιάς προστίθεται στην οµάδα ως συνεργάτιδα της
ερευνήτριας, η οποία λειτουργεί και ως δεύτερος παρατηρητής συµµετέχων. Η τρίτη
εισηγήτρια (Βουρτσάκη Ευαγγελία), εκπαιδευτικός και θεατρολόγος, λειτουργεί
επίσης ως συνεργάτιδα όταν κατά τη διάρκεια της παρέµβασης χρειάζεται να γίνονται
θεατρικές δράσεις, κάνοντας τα διαγράµµατα σχεδιασµού των θεατρικών δράσεων µε
βάση το απελευθερωτικό θέατρο ή «θέατρο του καταπιεσµένου», ενώ κατά τη
διάρκεια των προβών για την ταινία προβλέπονται και επισκέψεις της στην οµάδα.
Α. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
Η κουλτούρα των Μέσων (Media Culture) και οι επιδράσεις τους
Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία της πληροφορίας, είναι ανεπαρκές το να
διδάσκεις στους µαθητές και τις µαθήτριες να γράφουν και να διαβάζουν µονάχα µε
γράµµατα και αριθµούς, καθώς ζούµε σε µια εποχή πολυµέσων, όπου η πλειονότητα
των πληροφοριών που παίρνουν οι άνθρωποι προέρχεται λιγότερο συχνά από έντυπες
πηγές και περισσότερο κυρίως από υψηλά κατασκευασµένες οπτικές απεικονίσεις και
πολλαπλές µορφές των µέσων (Duncan, 2005:109, Gainer, 2010:364, Kellner &
Share, 2007a:3, 2007b:59, Share, 2009:1).
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Ταινίες: αναπαραστάσεις, στερεότυπα – επιδράσεις ταινιών
Ο επιδραστικός ρόλος που παίζουν τα µέσα στην οργάνωση, τη µορφή και τη διάδοση
πληροφοριών, ιδεών και αξιών, δηµιουργούν, σύµφωνα µε τον Giroux, µια πολύ
ισχυρή δηµόσια παιδαγωγική. Η κουλτούρα των µέσων είναι µια µορφή
παιδαγωγικής, η οποία διδάσκει κανονικές και ακατάλληλες συµπεριφορές, ρόλους
των φύλων, αξίες, και γνώση για τον κόσµο (Kellner & Share, 2005, 2007a:3,
2007b:59, Share, 2009).
Κατά τον Giroux (2002:3, 2001:585), οι ταινίες και ψυχαγωγούν και εκπαιδεύουν.
Κεντρικό για την κριτική παιδαγωγική των αναπαραστάσεων, όπως ονοµάζει ο ίδιος
τη βαθύτερη ενασχόληση µε την πολιτική των αναπαραστάσεων, είναι το να
παρέχεται στους/στις µαθητές/τριες η ευκαιρία να αποδοµούν τη µυθική αντίληψη ότι
τα κείµενα, οι εικόνες και οι ήχοι απλά εκφράζουν την πραγµατικότητα (Giroux,
1994:47, 2001:588). Η hooks (1996:2, βλ. και Giroux, 2001:590, 2002:9-10),
αναφερόµενη στον παιδαγωγικό ρόλο του κινηµατογράφου επισηµαίνει, ότι της πήρε
πολλά χρόνια για να διαπιστώσει ότι οι µαθητές της µάθαιναν από τις ταινίες
περισσότερα για την τάξη, την φυλή και το φύλο, παρά από την θεωρητική
βιβλιογραφία.
Η αναγκαιότητα του κριτικού γραµµατισµού στα Μέσα
Τα άτοµα συχνά δεν γνωρίζουν ότι εκπαιδεύονται και παίρνουν θέσεις από την
κουλτούρα των µέσων, καθώς η παιδαγωγική τους είναι πολύ συχνά αόρατη και
απορροφάται ασυνείδητα από τα άτοµα. Αυτή η κατάσταση απαιτεί την ανάπτυξη του
κριτικού γραµµατισµού στα µέσα για να ενδυναµώσει µαθητές/τριες και πολίτες έτσι
ώστε να κατανοούν το πώς αυτά κατασκευάζουν νοήµατα, πώς επιδρούν και
εκπαιδεύουν τα ακροατήρια, πώς επιβάλλουν τα µηνύµατα και τις αξίες τους αλλά
και να παράγουν µέσα από µόνοι τους για να γίνουν έτσι ενεργητικοί συµµέτοχοι σε
µια δηµοκρατική κοινωνία (Kellner & Share, 2005, 2007a:3, 2007b:59, Share,
2009:2) Οι πολιτισµικές σπουδές και η κριτική παιδαγωγική ήδη προβάλλουν την
αναγκαιότητα να αναγνωριστεί από όλους/ες η αναγκαιότητα για γραµµατισµό στα
µέσα που θα ασχολείται µε τα ζητήµατα της πολυπολιτισµικότητας, της κοινωνικής
διαφοράς, του ρατσισµού και άλλων προκαταλήψεων (Gainer, 2010:364, Kellner &
Share, 2005:370).
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Για τον Gramsci, ο κριτικός γραµµατισµός πρέπει να γίνει το προαπαιτούµενο για την
κοινωνική και πολιτισµική χειραφέτηση (Giroux, 1987:2). Συνώνυµο όµως, µε την
έννοια του κριτικού γραµµατισµού, είναι και το όνοµα του Freire, καθώς ο ίδιος ο
Freire υποστήριζε ότι ο κριτικός γραµµατισµός αναφέρεται σε µια χειραφετική
διαδικασία κατά την οποία κάποιος δεν διαβάζει µονάχα την «λέξη» αλλά διαβάζει
επίσης και τον «κόσµο» (Mayo, 1995:363).
Κατά τον Nam (2003), αν και υπάρχουν διαφορετικές και συχνά αντικρουόµενες
παιδαγωγικές αντιλήψεις για τον γραµµατισµό στα µέσα, σε γενικές γραµµές, ο όρος
γίνεται κατανοητός ως «η ικανότητα κάποιου να διαβάζει, να βλέπει και να ερµηνεύει
µορφές του έντυπου και οπτικού γραµµατισµού». Εξαιτίας των διαφορετικών αυτών
αντιλήψεων, οι Kellner & Share, ταξινόµησαν το πεδίο της παιδαγωγικής στα µέσα
σε τέσσερις βασικές προσεγγίσεις: α) η παραδοσιακή «προστατευτική» προσέγγιση
(Protectionist Approach), β) η εκπαίδευση στα καλλιτεχνικά µέσα (Media Arts
Education), γ) το κίνηµα του γραµµατισµού στα µέσα (Media Literacy Movement)
και δ) ο κριτικός γραµµατισµός στα µέσα (Critical Media Literacy) (Kellner & Share,
2007a, 2007b).
Ο κριτικός γραµµατισµός στα µέσα, χτίζοντας πάνω στις τρεις προηγούµενες
προσεγγίσεις, τις αναπτύσσει αναλύοντας την κουλτούρα των µέσων ως προϊόντα
κοινωνικής παραγωγής, διδάσκει στους µαθητές/τριες να είναι κριτικοί σχετικά µε τις
αναπαραστάσεις των µέσων, ενώ επίσης δίνει µεγάλη έµφαση στη σηµασία που έχει η
µάθηση της χρήσης των µέσων ως τρόπων αυτο-έκφρασης και κοινωνικού
ακτιβισµού, αποτελώντας έτσι, µια κριτική στις κυρίαρχες προσεγγίσεις του
γραµµατισµού και ένα πολιτικό πρόγραµµα για δηµοκρατία και κοινωνική αλλαγή
(Kellner & Share, 2005:372, 2007a:8, 2007b:61). Ο κριτικός γραµµατισµός στα µέσα
είναι αναγκαίο να συνδεθεί µε την αντίληψη της απελευθερωτικής παιδαγωγικής του
Paulo Freire, τις αντιλήψεις του Giroux για την πολιτική των µαζικών µέσων και τις
αντιλήψεις του Kellner για πολυπολιτισµικούς και πολλαπλούς γραµµατισµούς (Nam,
2003).
Η εκπαίδευση στα µέσα θα πρέπει να στοχεύει στην απελευθέρωση των
µαθητών/τριών µέσα από τον κριτικό γραµµατισµό στα µέσα (Nam, 2003).
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Οι πέντε αρχές-κλειδιά
Το 1993 στο Media Literacy National Leadership Conference, οι αµερικάνοι
εκπαιδευτές ενώ δε συµφώνησαν στο εύρος των κατάλληλων στόχων για την
εκπαίδευση στα µέσα, παρόλα αυτά αναγνώρισαν κι ενστερνίστηκαν µια σειρά
αρχών, που βασίζονταν σε µοντέλα που αναπτύχθηκαν στην Βρετανία, στην
Αυστραλία και στον Καναδά (Hobbs,1998). Το Center for Media Literacy (CML),
ένας ανεξάρτητος οργανισµός που υποστηρίζει τη φιλοσοφία της ενδυνάµωσης
διαµέσου της εκπαίδευσης, έχει πάρει πολλές από αυτές τις θεµελιώδεις ιδέες για τον
γραµµατισµό στα µέσα, τις απλοποίησε αναγνωρίζοντας πέντε αρχές κλειδιά (key
concepts) που βρίσκονται στην καρδιά του γραµµατισµού στα µέσα (CML, 2003,
Kellner & Share, 2005:374, 2007b:63) και είναι οι ακόλουθες:
Βασική αρχή 1:

Η αρχή της µη-διαφάνειας: Όλα τα µηνύµατα των

µέσων

«κατασκευάζονται».
Βασική αρχή 2: Κώδικες και Συµβάσεις: Τα µηνύµατα των µέσων κατασκευάζονται
χρησιµοποιώντας µια δηµιουργική γλώσσα µε τους δικούς της κανόνες.
Βασική αρχή 3: Τα ακροατήρια αποκωδικοποιούν: Άτοµα µε διαφορετικές εµπειρίες
αποκωδικοποιούν το ίδιο µήνυµα διαφορετικά.
Βασική αρχή 4: Περιεχόµενο και Μήνυµα: Τα µέσα έχουν ριζωµένες αξίες και απόψεις.
Βασική αρχή 5: Κίνητρα: Τα µέσα οργανώνονται για να αυξήσουν κέρδη και/ή εξουσία.

Η παραγωγή ταινιών από τα παιδιά
Σύµφωνα µε τη Ηobbs, υπάρχει µια διαµάχη σχετικά µε το αν ο γραµµατισµός στα
µέσα πρέπει να διδάσκεται αποκλειστικά από την πλευρά της αποδόµησης των
ταινιών ή εάν είναι απαραίτητο για κάποιον να µάθει πώς να δηµιουργεί µια ταινία.
Ωστόσο, υπάρχει και η οπτική των Adams & Hamn, η οποία ενθαρρύνει και την
ανάλυση και την παραγωγή στην εκπαίδευση για τα µέσα. Πίσω από την παραγωγή
βίντεο βρίσκεται η κεντρική ιδέα ότι οι µαθητές/τριες θα µπορέσουν να κατανοήσουν
τις συµβάσεις των µέσων (Yildiz, 2006:1-2).
Παραγωγή εναλλακτικών αντιηγεµονικών Μέσων

Οι οπαδοί της κριτικής παιδαγωγικής εστιάζουν στην σηµασία που έχει η
εναλλακτική παραγωγή των µέσων από τα παιδιά και πολύ περισσότερο η παραγωγή
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ταινιών (Kellner & Share, 2007b, Nam, 2003) και σήµερα, οι χαµηλού κόστους
κάµερες ενδυναµώνουν ολοένα και περισσότερο ανθρώπους να ξεκινήσουν
κατευθείαν µε την διαδικασία παραγωγής ταινίας (Jenkins, 2006:555). Για να
µπορέσουν όµως οι µαθητές να παράγουν εναλλακτικές αναγνώσεις των µέσων, θα
πρέπει να εµπλακούν σε κριτική πολιτιστική έρευνα (Kellner & Share, 2007a).
B.

ΤΟ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΩΣ

ΠΡΑΞΗ

ΣΤΟΝ

ΚΡΙΤΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Το θέατρο για τα παιδιά έχει περάσει από το έργο στη διαδικασία, από την
αναπαράσταση στην εµπειρία, από το παιδί καταναλωτή της θεατρικής παράστασης,
στο ενεργητικό, χειραφετηµένο παιδί της θεατρικής δράσης (Bαροπούλου, 2009).
Καθώς είναι γνωστό ότι ο κινηµατογράφος αλλά και το θέατρο ενδέχεται να έχουν
θετικές ή και αρνητικές επιδράσεις στο θεατή του µιντιακού περιεχοµένου, η
παρούσα εργασία έχει ως στόχο της εκτός όλων των άλλων, να χρησιµοποιήσει ως
εργαλείο τη θεατρική δράση, η οποία βασίζεται στο θέατρο των καταπιεσµένων του
Βοal για να ερευνήσει και να αποδοµήσει ταινίες, ωθώντας έτσι τα παιδιά µέσα από
το βίωµα, τον διάλογο και την κριτική συνειδητοποίηση στην ενδυνάµωση και στην
απελευθέρωση. Η διερεύνηση και αποκωδικοποίηση των ταινιών βασίστηκε
θεατρικά επάνω στις αρχές του Boal (2002), του ιδρυτή του θεάτρου των
καταπιεσµένων ο οποίος καταδεικνύει πως το θέατρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον
µετασχηµατισµό και την απελευθέρωση του καθενός, ηθοποιούς και µη.
Κατά την Χολέβα, ο Boal, επηρεασµένος από το βιβλίο του συµπατριώτη του Paulo
Freire «Η Παιδαγωγική του Καταπιεσµένου», επιχειρεί να µετατρέψει το πεδίο
εφαρµογής της φιλοσοφικής θεωρίας του Freire, δηµιουργώντας το «Θέατρο της
Αγοράς». Κατ’ αυτόν τον τρόπο “η «παιδαγωγική» γίνεται «θέατρο», ο «ενεργός
µαθητής» γίνεται «ενεργός θεατής», ενώ σπάει ο αόρατος τοίχος µεταξύ «σκηνής» και
«πλατείας», όπως και ανάµεσα στην «έδρα» και το «θρανίο»” (Καγιαβή, n.d: 2).
Αξίωµα του Boal είναι ότι το θέατρο είναι για όλους και ότι αυτό που χρειάζεται
µόνο είναι να διδαχτούν τη µέθοδο. Στην προκειµένη περίπτωση τον ρόλο του
δασκάλου τον επιτελεί το Θέατρο των Καταπιεσµένων. Μέσα από τα διάφορα
παιχνίδια και τις τεχνικές θεάτρου, µε επικρατέστερο το Θέατρο Forum, αποσκοπεί
πρωταρχικά στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγµατικότητας και στη συνέχεια
στην αλλαγή της. Όπως στην Εκπαίδευση των Καταπιεσµένων (Education of the
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Oppressed) του Paulo Freire, ο παθητικός θεατής δεν έχει θέση, το ίδιο συµβαίνει και
στο Θέατρο των Καταπιεσµένων, καθώς σ’ αυτό υπάρχει και χρόνος για παρατήρηση
και για δράση (MacDonald, S., Rachel, D., 2001:42). Κατά τον Boal, το θέατρο παίζει
πάντα έναν πολιτικό ρόλο, ανεξάρτητα από το εµφανές περιεχόµενο που µπορεί να
έχει (Babbage, 2004:35-36).
Το Θέατρο του Καταπιεσµένου αποτελείται από τρεις βασικές κατηγορίες: το Θέατρο
της Εικόνας, το Αόρατο Θέατρο, το Θέατρο Forum, αλλά κι από άλλες µεθόδους,
όπως το Θέατρο της Εφηµερίδας, το Νοµοθετικό Θέατρο κ.ά. (βλ. Boal, 2002, 2006),
σε κάθε µία από τις οποίες τα εργαλεία για την επίτευξη του επιθυµητού είναι
διαφορετικά. Το επιθυµητό στο Θέατρο του Βοal είναι η συµµετοχή.
Το θέατρο Forum, στο οποίο και θα επικεντρωθούµε στην παρούσα εργασία, είναι
ένα θεατρικό παιχνίδι στο οποίο παρουσιάζεται ένα πρόβληµα σε άλυτη µορφή και
στο οποίο το ακροατήριο µετατρέπεται σε θεατές-ηθοποιούς (spect-actors) και
καλείται να δράσει, να πάρει θέση και να προτείνει λύσεις. Το πρόβληµα είναι πάντα
το σύµπτωµα µιας καταπίεσης και γενικά περιλαµβάνει φανερούς καταπιεστές κι έναν
πρωταγωνιστή που είναι καταπιεζόµενος. Στην πιο απλή του µορφή και οι ηθοποιοί
και οι θεατές-ηθοποιοί είναι άτοµα που είναι θύµατα µιας µορφής καταπίεσης και
µπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι ίδιοι/ες είναι εξοικειωµένοι
µε την καταπίεση. Αυτές οι πολλές διαφορετικές λύσεις µπορούν να εκτελεστούν
στην πορεία µιας απλής δηµόσιας συζήτησης, όπου το αποτέλεσµα είναι η
συσσώρευση της γνώσης, οι στρατηγικές και οι εµπειρίες και συγχρόνως αυτό που ο
Boal αποκαλεί «πρόβα για την πραγµατικότητα» “rehearsal for reality”. Μετά την
παρουσίαση µιας σκηνής, η οποία είναι γνωστή ως «το µοντέλο», αυτή
ξαναπαρουσιάζεται, λίγο πιο συντοµευµένη και ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία,
µέχρι τη στιγµή που κάποιο µέλος του ακροατηρίου να φωνάξει «stop». Τότε το
άτοµο αυτό παίρνει τη θέση του πρωταγωνιστή και προσπαθεί να νικήσει τους
καταπιεστές (Boal, 2002:xxiv).
Γ. ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT

Η µέθοδος project συνιστά βασικό τµήµα του κινήµατος της προοδευτικής
εκπαίδευσης (Helm & Katz, 2002:2), θεµελιώνεται σε βασικές αρχές του
πραγµατισµού (Χρυσαφίδης και Κουτσουβάνου, 2002:xiv) και είναι µια ανοιχτή
διαδικασία µάθησης, ενώ τα όριά της δεν είναι αυστηρά καθορισµένα (Frey, 1986).
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Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις της µεθόδου project: η «τεχνική-επαγγελµατική» που
παρέχει εργασιακές δεξιότητες απαραίτητες για την κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναµικού και η «δηµοκρατική-αναµορφωτική», η οποία διακρίνει στην µέθοδο την
ανάγκη αναµόρφωσης της κοινωνίας σε µια ουσιαστικά δηµοκρατική κατεύθυνση
(Γρόλλιος, 2005a).
Μέθοδος project στα πλαίσια της κριτικής παιδαγωγικής
Κατά τη δουλειά µε τη µέθοδο project ενώ λαµβάνονται υπόψη τα βασικά στάδια του
Frey, ωστόσο η ερευνήτρια ακολουθεί την τυπολογία που προτείνουν οι Γρόλλιος κ.ά.
(1998:35), σύµφωνα µε τους οποίους από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της µεθόδου
συνιστούν ο ορισµός της σύνθεσης των οµάδων (συγκρότηση µικτών οµάδων από
την πλευρά σχολικών επιδόσεων, κοινωνικού φύλου και εθνικής προέλευσης), η
οµαδική επιλογή υποθεµάτων και ο καταµερισµός της εργασίας µέσα σ’ αυτές.
Επίσης, από την αρχή της συγκρότησης των οµάδων, τίθεται ως βασικός στόχος, να
παραχθεί στο τέλος ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα το οποίο θα έχει κοινωνική
επίδραση. Ακόµη, αντί να περιορίζονται οι µαθητές/τριες σε µια επιφανειακή και
ανώδυνη επεξεργασία των θεµάτων, µπορούν να εµβαθύνουν σε αυτά και να
καταδείξουν άλλες προοπτικές για την επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων, καθώς
έτσι, «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν» ως ενσυνείδητη πράξη για την αλλαγή του
κόσµου τους. Ωστόσο, για να οδηγηθούν στα κοινωνικά αποτελέσµατα, κρίνεται
αναγκαία η οµαδική εργασία (Γρόλλιος & Λιάµπας, 2002:14).
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ BEANE/BRODHAGEN

Ο Beane (2002), ξεκινά το σχεδιασµό του προγράµµατος σπουδών µε το να κάνει
στους/τις µαθήτριες δύο βασικές ερωτήσεις: α) Τι ερωτήσεις και ανησυχίες έχεις για
τον εαυτό σου; β) Τι ερωτήσεις και ανησυχίες έχεις για τον κόσµο; Ακόµη, ο Beane
προτείνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν στους εαυτούς τους µία επιπλέον
ερώτηση «Τι ερωτήσεις ή ανησυχίες θέτει ο κόσµος στα νεαρά άτοµα που αυτά δεν
βλέπουν ή δεν γνωρίζουν;» (Major, 2007:13). Η πραγµατική δηµοκρατία χρειάζεται
ένα πρόγραµµα σπουδών µε κοινωνική συνείδηση και οι συνεργατικές µέθοδοι, οι
ουσιαστικές ερωτήσεις και τα δυναµικά θέµατα προσφέρουν αυτή την πιθανότητα
(Beane, 2002).
Τα µεγάλης διάρκειας projects µπορούν να γίνουν ιδανικά οχήµατα για την
εκπαίδευση, η οποία σύµφωνα µε τον Dewey, βασίζεται σε µια σειρά δυναµικών
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στόχων (Hong & Trepanier-Street, 2004:89).
Μέθοδος project και κοινωνική αλλαγή
Το επίκεντρο της κριτικής παιδαγωγικής είναι η ανάπτυξη της κριτικής
συνειδητοποίησης (Boyce, 1996:4), ενώ παράλληλα, αυτό που επιδιώκει είναι να
µετασχηµατίσει

τις

καταπιεστικές

δοµές

της

κοινωνίας,

χρησιµοποιώντας

δηµοκρατικές και ακτιβιστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση (Braa &
Callero, 2006:357). Σύµφωνα µε τον Freire, τρεις υποθέσεις χρησιµεύουν ως
οργανωτικές αρχές στην κριτική παιδαγωγική: 1) Η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη.
2) Η κοινωνία µπορεί να µετασχηµατισθεί µε την εµπλοκή των κριτικά
συνειδητοποιηµένων ατόµων και 3) Η πράξη συνδέει την απελευθερωτική
εκπαίδευση µε τον κοινωνικό µετασχηµατισµό (Boyce, 1996:2).
Το όραµα του Freire ήταν η δηµιουργία µιας εκπαίδευσης που θα συνέβαλλε στο να
βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα της κοινωνίας, οι οποίες όµως θα διερευνούνταν
µαζί µε το λαό, καθώς θα ωθούσε τους ανθρώπους να ερευνούν τα προβλήµατά τους
και θα τους έδινε τη δυνατότητα να συλλογίζονται για τους εαυτούς τους,
συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία µιας πραγµατικής δηµοκρατίας (Γρόλλιος,
2005b:76). Η µέθοδος project δίνοντας έµφαση στο κοινωνικό αποτέλεσµα µπορεί να
συµβάλλει αποτελεσµατικά σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Η µέθοδος γραµµατισµού του Freire
Ο Freire (2000), στη µέθοδο που ανέπτυξε προσπάθησε να βοηθήσει τους µαθητές να
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως υποκείµενα της ιστορίας και όχι ως αντικείµενα
(Lewis, 2011:39).
Ανάπτυξη της κριτικής συνειδητοποίησης
Η µέθοδός του βασίζεται στις αντιλήψεις της συνειδητοποίησης και του διαλόγου. Ο
Taylor εξηγεί ότι για τον Freire «η συνειδητοποίηση είναι ένας τρόπος να αναπτύξεις
τη συνείδηση, µα τη συνείδηση που έχει τη δύναµη να µετασχηµατίσει την
πραγµατικότητα» (Nyirenda,1996:5).
Η συνειδητοποίηση, οδηγεί τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση, µε σκοπό να
αλλάξουν τις κοινωνικές τους αλήθειες. Ο διάλογος είναι η ουσία της
συνειδητοποίησης. Επίσης, ο Freire (2000) πίστευε ότι η κριτική κατανόηση των
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καταστάσεων οδηγεί στην κριτική πράξη (Nyirenda,1996:6).
∆ιάλογος και πράξη στην κριτική παιδαγωγική

Για τον Freire, ο διάλογος στην εκπαίδευση είναι η πρακτική της ελευθερίας.
∆ιαφορετικός από τη συζήτηση, ο διάλογος είναι επικοινωνία που µπορεί να ξυπνήσει
τη

συνείδηση

και

προετοιµάζει

τους

ανθρώπους

για

συλλογική

δράση

(Boyce,1996:5). Για τον Freire, «η κοινωνική αλλαγή είναι το αποτέλεσµα πράξεων
σε κοινοτικό επίπεδο, στο οποίο η διαλεκτική µέθοδος έχει κάνει τους δασκάλους να
παίζουν το ρόλο του «συµµέτοχου-καθοδηγητή» της συζήτησης στην τάξη» (Singh,
2012:422).
∆. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης, η µέθοδος project που χρησιµοποιείται ακολουθεί την

τυπολογία των Γρόλλιου κ.ά., 1998, το µοντέλο ενοποίησης των Beane/Brodhagen
και την µέθοδο της «τοποθέτησης προβλήµατος» του Freire. Η µεθοδολογία που
χρησιµοποιείται είναι η κριτική εθνογραφία και τα µέσα είναι η καταγραφή
ηµερολογίου και σχεδιασµός δραστηριοτήτων, η παραγωγή υλικού των παιδιών κείµενα, ζωγραφιές, ταινία, µουσικές συνθέσεις, στίχοι κ.ά.- ενώ στο τέλος της
παρέµβασης θα ακολουθήσουν και συνεντεύξεις παιδιών και γονέων.
Σύµφωνα µε τους Kincheloe και McLaren, η κριτική θεωρία βρίσκει τη µέθοδό της
στην κριτική εθνογραφία. Με αυτή την έννοια, η εθνογραφία γίνεται το «κάνω» ή
καλύτερα, πρόκειται για την εφαρµογή της κριτικής θεωρίας (Madison, 2004:13). Η
κριτική εθνογραφία στηρίζεται σε κριτικούς θεωρητικούς, όπως ο Giddens και ο
Habermas και η µεγάλη της δύναµη είναι η ικανότητά της να εξηγεί την ιδεολογία και
τις σχέσεις εξουσίας µε την αναδόµηση των εννοιών και την σύλληψη των
κοινωνικών συστηµάτων (Ma, 2009:1-2). Η κριτική εθνογραφική εργασία πρέπει να
τοποθετείται, εν µέρει, στο πλαίσιο της δηµόσιας σφαίρας έτσι ώστε να µπορεί να
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για την κριτική και τον µετασχηµατισµό των
καταπιεστικών συνθηκών και των άδικων ηθικών και κοινωνικών ρυθµίσεων (Smyth,
1990:279). Ο Carspecken (1996:p.x), αναφερόµενος στον αξιακό προσανατολισµό της
κριτικής εθνογραφίας επισηµαίνει ότι όλοι οι κριτικοί ερευνητές ενδιαφέρονται για
τις κοινωνικές ανισότητες και κατευθύνουν τη δουλειά τους προς µια θετική
κοινωνική αλλαγή.
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Η παρέµβαση που συνεχίζεται µέχρι σήµερα και βρίσκεται στα τελικά της στάδια,
ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2011 και γινόταν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης,
αλλά και διαθεµατικά στις περιπτώσεις που τα γνωστικά αντικείµενα το ευνοούσαν.
Πρόκειται για ένα µακροχρόνιο project. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν
ορισµένα δεδοµένα από τα ηµερολόγια της ερευνήτριας ενώ θα περιγράφεται
συνοπτικά και η εξέλιξη της παρέµβασης.
3-2-2012
Καθώς τα παιδιά είχαν προαποφασίσει να ασχοληθούν σε project µε τη δηµιουργία
µιας ταινίας, σε µία προσπάθεια για να βρεθεί το θέµα της ταινίας, έγινε από την
ερευνήτρια ένας συνδυασµός της «τοποθέτησης προβλήµατος» του Freire και των
αρχικών ερωτήσεων µε νόηµα των Beane/Brodhagen και προέκυψε η ατοµική γραπτή
δραστηριότητα «Γράφω για κάτι που µε προβληµατίζει έντονα, µε απασχολεί, δεν
µου αρέσει και θέλω να αλλάξει». Τα παιδιά επέλεξαν τελικά ως θέµα της ταινίας
τους την οικονοµική κρίση, καθώς µέσα από την παραπάνω δραστηριότητα
καταφάνηκε ότι αποτελούσε το πρωταρχικό πρόβληµα που τους απασχολούσε στην
καθηµερινότητά τους, µε δεύτερο τις σχέσεις µεταξύ τους και ακολουθούσε η
προστασία του περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε οµάδες και παράλληλα µε τη θέαση και ανάλυση
ταινιών, ασχολούνταν µε το πώς έβλεπαν και βίωναν τα ίδια την οικονοµική κρίση,
κάθε οµάδα µε διαφορετικό υπόθεµα. Όλες οι οµάδες µελέτησαν σχετικά άρθρα,
έγραψαν τα δικά τους κείµενα και κατέληξαν στα δικά τους συµπεράσµατα. Κάθε
οµάδα έγραψε τα δικά της σενάρια και τραγούδια, έκανε αφίσες σχετικές και άλλα.
Ως πρώτη δράση, τα σενάριά τους τα χρησιµοποίησαν από κοινού µε σενάρια που
έκαναν για το ίδιο θέµα τα παιδιά του άλλου τµήµατος της Στ΄ τάξης και ανέβασαν
ένα δικό τους θεατρικό έργο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το γεγονός αυτό
συνέβαλε στο να εντρυφήσουν περισσότερο στα κείµενά τους και στη συνέχεια να
βιώσουν τους ρόλους τους στην ταινία.
Τελευταίες µέρες της σχολικής χρονιάς 2011-2012
Τις τέσσερεις τελευταίες µέρες της σχολικής χρονιάς, αποφάσισαν να συντοµεύσουν
τα σενάρια του θεατρικού, να κρατήσουν κάποιες βασικές σκηνές που θα
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καταδεικνύουν το πρόβληµα και προχώρησαν µε πολύ ενθουσιασµό στην δηµιουργία
της πρώτης τους ταινίας, περνώντας όλοι και όλες από όλους τους ρόλους.
Καθώς τα παιδιά θα πήγαιναν πλέον στο γυµνάσιο, σε συνάντηση που είχε η
ερευνήτρια µε τα περισσότερα από αυτά και µε τους γονείς τους στις αρχές της
επόµενης χρονιάς, σε ερώτησή της αν θα ήθελαν να συνεχίσουν την παρέµβαση για
τον κινηµατογράφο και να κάνουν την ταινία τους καλύτερη, δέχτηκαν µε
ενθουσιασµό. Έτσι, ξεκίνησαν οι συναντήσεις κάθε δεύτερο Σάββατο σε χώρο εκτός
σχολείου για ένα δίωρο κάθε φορά. Η στοχοθεσία της παρέµβασης είναι διπλή: α)
διερευνάται το κατά πόσο τα παιδιά είναι ενεργητικοί και κριτικοί αποδέκτες των
βαθύτερων µηνυµάτων µιας ταινίας και κατανοούν τις συµβάσεις της, β) διερευνάται
το κατά πόσο σε σχέση µε το θέµα της ταινίας τους, την «οικονοµική κρίση»,
οδηγούνται σε δράση και κοινωνική παρέµβαση. Ωστόσο, και οι δύο στόχοι
αποσκοπούν στην κριτική συνειδητοποίηση και την απελευθέρωση, ενώ και το
απελευθερωτικό θέατρο λειτουργεί ως µέσο στην κατεύθυνση αυτή.
Την περσινή χρονιά (2012-2013) οι πρώτες συναντήσεις ξεκίνησαν µε µεγάλο αριθµό
παιδιών 14 από τα 19, αλλά στη συνέχεια µειώνονταν λόγω υποχρεώσεων ορισµένων
από αυτών, αλλά και άλλων παραγόντων. Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνταν κάθε
δεύτερο Σάββατο πρωί, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που γινόταν κάθε τρίτο
Σάββατο σε χώρους εκτός σχολείου και είχαν διάρκεια δύο ωρών. Οι πρώτες
συναντήσεις ξεκίνησαν µε τη θέαση της ταινίας «Ο κλέφτης ποδηλάτων» του Ντε
Σίκα, η οποία σχετίζεται µε φτώχεια και οικονοµική κρίση και ακολούθησε ανάλυσή
της, όπως και συσχέτισή της µε το σήµερα. Στις επόµενες συναντήσεις της περσινής
χρονιάς τα παιδιά ασχολήθηκαν: α) µε το θέµα της ταινίας τους, όπου µέσα από
συζητήσεις και προβληµατισµούς καταδείκνυαν το πώς αυτά βιώνουν την κρίση,
τόσο ατοµικά όσο και µ’ αυτά που βλέπουν γύρω τους και πρότειναν διάφορους
τρόπους επίλυσης, ενώ παράλληλα δινόταν εστίαση και στη δράση τους και το τι
κάνουν τα ίδια για να βοηθήσουν και να παρέµβουν κοινωνικά και β) µε τα βαθύτερα
µηνύµατα µιας οποιασδήποτε ταινίας, αναζητώντας την κρυµµένη ιδεολογία και το τι
θέλει άµεσα ή έµµεσα να περάσει.
Σε προσπάθεια να καταλήξουµε µε όλα τα παιδιά στον τρόπο µε τον οποίο θέλουν να
παρέµβουν στην κοινωνία και να προτείνουν τρόπους επίλυσης του προβλήµατος και
να παρουσιάσουν τα δικά τους κοινωνικά µηνύµατα, τα παιδιά οµόφωνα αποφάσισαν
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ότι θα ήθελαν να κάνουν µία δεύτερη ταινία, την οποία θα παρουσίαζαν σε φεστιβάλ,
αλλά και σε άλλους χώρους που θα µπορούσαν, κάτι το οποίο λειτουργούσε και ως
κίνητρο.
Ακόµη, πέρσι η ερευνήτρια µε την πρώτη συνεργάτιδα και ορισµένα παιδιά και τους
γονείς τους πήγαν στο φεστιβάλ ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν
δύο ντοκιµαντέρ, που είχαν να κάνουν µε δουλειές που κάνουν άνθρωποι σε άλλες
χώρες σε συνθήκες φτώχειας. Στην επόµενη συνάντηση που είχαν µε όλα τα παιδιά,
κάθε παιδί ανέλυσε γραπτά το πώς προσέλαβε τα συγκεκριµένα ντοκιµαντέρ, όπως
και τις δυσκολίες κατανόησης, τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνταν στην
κινηµατογραφική αφήγηση κι έπειτα τα παρουσίασαν, τα συζήτησαν και τα ανέλυσαν
όλοι/ες µαζί. Στο τέλος της χρονιάς, το κάθε παιδί δηµιούργησε ένα δικό του σενάριο
για την ταινία, επιχειρώντας να συµπεριλάβει όλα τα παραπάνω. Στα παραπάνω
συνέβαλε και η θέαση ταινιών που προτείνονταν να δουν τα παιδιά, όπως και ταινίες
που έκαναν παιδιά, για τις οποίες γράφανε κριτική στις συναντήσεις και στη συνέχεια
τις συζητούσαµε και τις αναλύαµε.
Την φετινή χρονιά (2013-2014) καταδείχτηκε ποια παιδιά ήταν σταθερά στην οµάδα
(έµειναν συνολικά 7 παιδιά) τα οποία δεν έλειψαν σχεδόν ποτέ, ενώ υπάρχουν και
δύο παιδιά που έρχονται περιστασιακά. Τη φετινή χρονιά οι συναντήσεις
πραγµατοποιούνταν σχεδόν κάθε Σάββατο και από την αρχή της χρονιάς,
ασχοληθήκαµε πολύ µε το δέσιµο των σεναρίων των παιδιών µέχρι να καταλήξουµε
στην τελική µορφή, έτσι ώστε να υπάρχει µια ενιαία δοµή, ενώ δινόταν έµφαση σε
λέξεις-έννοιες που είχαν σηµασία για τα παιδιά µέσα από συζήτηση. Ο διάλογος και ο
προβληµατισµός

συνιστά

βασικό

στοιχείο

της

παρέµβασης.

Τα

παιδιά

χρησιµοποίησαν στο σενάριό τους και πολλούς συµβολισµούς, οι οποίοι όµως για να
έχουν

συνοχή

µεταξύ

τους

απαιτούσαν

χρόνο,

ψάξιµο,

προβληµατισµό,

συνειδητοποίηση. Έγραψαν, χορογράφησαν και µελοποίησαν τραγούδια για την κάθε
σκηνή και αποφάσισαν µε ποια µουσικά όργανα θα τα συνοδεύσουν. Τελευταία, τα
ολοκλήρωσαν προβαίνοντας στην αλλαγή ορισµένων στίχων κι έπειτα τα ανέλυσαν.
Σκέφτηκαν και πρότειναν τρόπους µε τους οποίους θα αποδώσουν δύσκολα σηµεία
του σεναρίου τους, όπως και τόπους λήψεων.
11-1-2014
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Το κάθε παιδί έκανε το δικό του storyboard (σκίτσα σε καρέ) σχετικά µε το πώς
φανταζόταν τη ροή της ταινίας.
Παράλληλα, µέσα από άρθρα ερεύνησαν και συσχέτισαν τη σηµερινή κρίση µε άλλες
παλαιότερες της Ελλάδας. Μεγάλη έµφαση έδωσαν στη δράση τους και τα κοινωνικά
τους µηνύµατα, τα οποία αποφάσισαν να εκφράζονται µε την ελπίδα, το όνειρο, την
αλληλεγγύη, τη δράση. Ταυτόχρονα µ’ αυτές τις δράσεις που είχαν να κάνουν µε το
θέµα και τη δηµιουργία της δεύτερης ταινίας τους, κατά διαστήµατα προέκυπταν
προβληµατισµοί αναφορικά: α) µε τη διάκριση εµπορικών και ανεξάρτητων ταινιών,
β) τη διαφορά µεταξύ ταινιών µυθοπλασίας και ντοκιµαντέρ, γ) τον τρόπο µε τον
οποίο αναπαριστώνται συνήθως διάφορες κοινωνικές οµάδες στις ταινίες, δ) τα εφέ
και τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται για να τραβήξουν την προσοχή τους, ε) τα
µηνύµατα, τις αξίες και την ιδεολογία που περνάει µια οποιαδήποτε ταινία, στ) ποιος
τη δηµιούργησε και για ποιο σκοπό, ζ) διάκριση και κατανόηση βασικών
κινηµατογραφικών όρων και τεχνικών, η) ανάλυση και κριτική ταινιών που έβλεπαν
και µαζί στην οµάδα και µόνα τους. Τα παραπάνω, οδήγησαν στην αναγκαιότητα να
αφιερωθεί αρκετός χρόνος στις συναντήσεις για την κατανόηση βασικών αρχών του
κριτικού γραµµατισµού στα µέσα που αποτελεί επίσης, στόχο της έρευνας.
Μάρτιος 2014
Επίσης, και φέτος πραγµατοποιήθηκε µια δεύτερη επίσκεψη µε τα παιδιά στο 16ο
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς πέρσι δεν µπόρεσαν όλα τα παιδιά να
έχουν αυτή την εµπειρία, όπου µετά τη θέαση των ντοκιµαντέρ ακολούθησε
σχολιασµός τους και στην επόµενη συνάντηση της οµάδας κάθε παιδί έγραψε µία
συνολική κριτική για να ενηµερωθούν και τα παιδιά που δεν µπόρεσαν να
παραστούν.
Στις επόµενες συναντήσεις ασχοληθήκαµε πέραν των άλλων και µε πρόβες, όπου µε
τη βοήθεια και τις καίριες επισηµάνσεις της δεύτερης συνεργάτιδας θεατρολόγου
σκηνοθετούµε µε τα παιδιά βήµα-βήµα το σενάριο και στη συνέχεια θα
προχωρήσουµε στις λήψεις. Στο τέλος της παρέµβασης θα παρθούν συνεντεύξεις από
τα παιδιά και τους γονείς τους για να διερευνηθεί η ενδεχόµενη αλλαγή της στάσης
τους τόσο αναφορικά µε τον κριτικό γραµµατισµό στα µέσα, όσο και στον τρόπο και
βαθµό που έχουν οδηγηθεί στην συνειδητοποίηση, στην απελευθέρωση και
παρεµβαίνουν κοινωνικά.
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Ένα παράδειγµα της συµβολής του απελευθερωτικού θεάτρου στον κριτικό
γραµµατισµό στα µέσα.
14-6-14
Καθώς οι µαθητές και οι µαθήτριες αποφάσισαν να «γυρίσουν» µια δεύτερη ταινία µε
θέµα την κρίση, εφόσον αυτή τη µορφή επέλεξαν για να παρέµβουν κοινωνικά,
ωστόσο, για να µάθουν να αντιµετωπίζουν µε κριτική διάθεση τις κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές καταστάσεις, αποφασίστηκε να παρακολουθήσουν και
µετά να διερευνήσουν θεατρικά δύο ταινίες µικρού µήκους. Από τις τρεις βασικές
κατηγορίες του θεάτρου των καταπιεσµένων, για την επεξεργασία των ταινιών
επιλέξαµε το θέατρο Forum, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Το κοινό που θα
συµµετέχει στην προκειµένη περίπτωση είναι τα παιδιά, τα οποία πιθανά θα
αλλάξουν

το

ρου

του

σεναρίου,

θα

µεταµορφώσουν

τις

διενέξεις,

θα

επαναδιαπραγµατευτούν την κατάσταση της κρίσης και θα προτείνουν εν δυνάµει
λύσεις.
Ωστόσο, αρχικά χρησιµοποιήσαµε το «θέατρο εικόνων» για έρευνα, κατάθεση
απόψεων, προτάσεις για ξεπέρασµα εµποδίων κ.α. Πρόκειται για µια προσεκτική και
ιδιαίτερη χρήση των δυναµικών εικόνων.
1η δράση: Ενώ διαπραγµατευόµασταν την νέα µορφή µετανάστευσης των νέων από
την Ελλάδα, ως µία από τις συνέπειες της κρίσης, η πρώτη συνεργάτιδα έφερε
παιδικές προσωπικές της φωτογραφίες, που καταδείκνυαν τη δική της ιστορία
µετανάστευσης.
2η δράση: Παρακολουθήσαµε την πρώτη ταινία «Μαµά µην κλαις θα τα λέµε στο
skype» και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση αναφορικά µε το θέµα της ταινίας,
την κινηµατογραφική αφήγηση, τι συναισθήµατα τους δηµιουργήθηκαν, αν τους
άρεσε, τους λόγους της σηµερινής µετανάστευσης.
3η δράση: Χρησιµοποιήσαµε τις τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσµένου που
χρησιµοποιεί τις εικόνες των σωµάτων, τις δυναµικές εικόνες ή tableaux vivant, για
να

οδηγήσει

στην

έκφραση

συναισθηµάτων,

εννοιών,

θεωρήσεων

της

πραγµατικότητας και να επιτρέψει τη µη λεκτική αντιπαράθεση της οµάδας ως προς
τις συγκρούσεις και τις καταπιέσεις που την αφορούν. Είπαµε στα παιδιά ότι οι
εικόνες

µπορούν

να

συγκριθούν,

να
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ερµηνευθούν,

να

ζωντανέψουν,

να

εµπλουτιστούν µε χειρονοµίες, αντικείµενα και ήχους. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές
και οι µαθήτριες µε τα σώµατά τους έδειξαν τι νοιώθουν µε τη λέξη «µετανάστευση»,
τι σηµαίνει για αυτούς και εικονοποίησαν σκηνές από τα παλιότερα χρόνια της
µετανάστευσης των Ελλήνων και των Ελληνίδων, έτσι όπως δείχνει και η ταινία που
παρακολούθησαν. Έγινε αναφορά στη δεκαετία του 1960, τους λόγους που οδήγησαν
τότε το λαό στη µετανάστευση, αλλά και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του.
Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τεχνικές, δηµιούργησαν δυναµικές εικόνες ή
tableaux vivant για να εκφράσουν συναίσθηµα και έννοιες της τότε πραγµατικότητας
όπως: ακούω τραγούδια της µετανάστευσης και εκφράζω µε το σώµα µου αυτά που
νοιώθω, φεύγω για άλλη χώρα και η γειτονιά µε αποχαιρετά, τι νοιώθω όταν βλέπω
χέρια να µε αποχαιρετούν.
4η δράση: Προεκτείνοντας το «θέατρο εικόνων» στο «θέατρο φόρουµ», κατά το οποίο
δίνεται η δυνατότητα στο θεατή/κοινό να παρεµβαίνει στα δρώµενα ή στη σκηνή, να
παίρνει τη θέση κάποιου χαρακτήρα και να προτείνει λύσεις σε κάποιο κοινωνικό
πρόβληµα, δηµιουργήσαµε σκηνές όπως: 1. Πρώτες µέρες στην ξένη χώρα χωρίς να
γνωρίζω τη γλώσσα. 2. Ένα παιδί ήταν ο µετανάστης και άλλα τρία τα διάφορα
γραφεία µε τα οποία έπρεπε να συνεννοηθεί. Τα άλλα παιδιά παρακολουθούσαν και
επενέβαιναν όποτε ήθελαν ή άλλαζαν την ιστορία δίνοντας δικές τους λύσεις όπως: α)
µε µίµηση προσπαθώ να επικοινωνήσω, β) ανεβαίνω σε µια καρέκλα και φωνάζω στα
ελληνικά προσπαθώντας να βρω έναν να µε βοηθήσει, γ) απογοητεύοµαι, φωνάζω
αγανακτισµένα και φεύγω.
5η δράση: Επάνω στη φράση της ταινίας «παλιά στην ξενιτειά ζητούσαν δυνατά
κορµιά, τώρα ζητούν δυνατά µυαλά» πραγµατοποιήσαµε την άσκηση που θεωρείται το
τέλειο παράδειγµα εκπαίδευσης για το Θέατρο Forum. Η ιδέα είναι να βάζεις όλη σου
τη δύναµη και πάλι να µην κερδίζεις. Στην άσκηση εδώ, η οµάδα χωρίζεται σε
ζευγάρια που έχουν µια νοητή διαχωριστική γραµµή ανάµεσά τους. Στηρίζουν ο ένας
τα χέρια του στους ώµους του άλλου, σπρώχνουν τον «αντίπαλο» προσπαθώντας να
µην περάσουν τη γραµµή και αντισταθµίζουν το βάρος του άλλου µε το δικό τους.
Τον αφήνουν να σπρώξει περισσότερο αν το αντέχουν και σπρώχνουν τόσο, όσο ο
άλλος µπορεί να κρατήσει κόντρα. Έτσι δηµιουργήθηκαν 2 οµάδες: η οµάδα των
δυνατών κορµιών και η οµάδα των δυνατών µυαλών όπου καµία δεν µπορεί να
νικήσει αφού και οι δύο καταλήγουν µετανάστες και µετανάστριες. Στο τέλος της
δράσης, όταν ρωτήσαµε τα παιδιά ποια οµάδα νίκησε, αυτά απάντησαν «Καµία.
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Νίκησε η µετανάστευση».
6η δράση: ∆ραµατοποίησαν και µία σκηνή από την ταινία του Αγγελόπουλου «Ταξίδι
στα Κύθηρα», την οποία δείχνει και η ταινία που διερευνούµε για να δείξουν τα
συναισθήµατα των µεταναστών αλλά και να «παίξουν» µε τη λέξη νοσταλγία.
7η δράση: Χρησιµοποιήθηκε η άσκηση «όνοµα και χειρονοµία» για να εκφράσουν
όλες τις εικόνες που παρακολούθησαν µέχρι εκείνη τη στιγµή, δηλαδή τις εικόνες
µετανάστευσης της δεκαετίας του 1960.
Συγκεκριµένα:
Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο. Κάποιος, κάποια συστήνεται λέγοντας το µικρό όνοµα,
µετανάστης, µετανάστρια στη Γερµανία κάνοντας µια χειρονοµία ή µια κίνηση. Η
οµάδα επαναλαµβάνει την κίνηση και το όνοµα. Αυτό συνεχίζεται µε όλους και
όλες στην οµάδα, δηλαδή όλοι και όλες λένε το όνοµά τους, σε ποια χώρα είναι
µετανάστες και µετανάστριες και κάνουν µια κίνηση. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
χωρίς να λέγεται το όνοµα αυτή τη φορά. Τέλος, όποιος ή όποια θέλει, κάνει ένα
βήµα µέσα στον κύκλο και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες εκτελούν από µνήµης την
κίνηση και φωνάζουν τη λέξη µετανάστης, µετανάστρια.
8η δράση: Χρησιµοποιήθηκε η άσκηση «Καρναβάλι του Ρίο» για να αποδώσουµε
εκείνο το πλάνο από την ταινία όπου αναφέρεται η λέξη «επτωχεύσαµε». Μετά την
έρευνα για την κατανόηση της λέξης και του ιστορικού γεγονότος πραγµατοποιήθηκε
η άσκηση. Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο. Ένας/µία αρχίζει ένα ρυθµικό ήχο κάνοντας
µία κίνηση λέγοντας τη λέξη «επτωχεύσαµε». Έρχεται µπροστά σ’ αυτόν ή σε αυτήν
που βρίσκεται αριστερά και σα ζευγάρι συνεχίζουν το «χορό». (Ο/η δεύτερος/η
αντιγράφει τον/την πρώτο/η.) Μετά επαναλαµβάνει το ίδιο µε τους επόµενους και τις
επόµενες µέχρι να φτάσει πάλι στην αρχική του θέση. Στο µεταξύ, το δεύτερο άτοµο
τώρα, δηµιουργεί ένα δικό του ήχο και κίνηση και αρχίζει το δικό του κύκλο.
Προχωρώντας το παιχνίδι, δηµιουργείται ένα πανδαιµόνιο ήχων και αφάνταστη
ποικιλία κινήσεων, επάνω σε µια λέξη που σηµάδεψε την Ελλάδα.
22-6-14
1η δράση: Ο σχολιασµός της ταινίας για τον ΟΑΕ∆ δηµιούργησε την άσκηση,
«Στρατιώτες και χορευτής».
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Τέσσερις εθελοντές/τριες (που θεωρούνται οι στρατιώτες) παριστάνοντας τους
ανέργους του ΟΑΕ∆ κάνουν παρέλαση από τη µια άκρη του δωµατίου στην άλλη. Ο
στόχος τους είναι να συνεχίσουν να παρελαύνουν πάση θυσία. Κάποιος άλλος ή
κάποια άλλη αρχίζει να πηδά και να χορεύει γύρω από τους στρατιώτες,
ε µ πο δί ζοντ άς του ς . Τότε γίνεται συµπλοκή και ο ι εθελοντές/τριες δεν
ε πι τρ έ που ν να του ς σ ταµ ατού ν και να του ς καταπι έ ζου ν. Οι θεατές,
αφού δουν τη «σκηνή» δύο φορές, καλούνται να πάρουν τη θέση του πρωταγωνιστή
για να εµποδίσουν την καταπίεση να επαναληφθεί. Επίσης, µε παγωµένες εικόνες
δείχνουν την αναµονή των ανέργων για να πάρουν την κάρτα ανεργίας.
2η δράση: Ασχοληθήκαµε µε το θέατρο - άγαλµα, όπου ο θεατής καλείται να επέµβει
πιο άµεσα. Του ζητούν να εκφράσει την γνώµη του για ένα θέµα, χρησιµοποιώντας το
σώµα των άλλων. Πρέπει να διαµορφώσει το σώµα σαν να ήταν γλύπτης, µε τρόπο
που να είναι ξεκάθαρες οι γνώµες και τα αισθήµατα. Το θέµα που επιλέχτηκε είναι
«οι εικόνες της κρίσης», αυτό που έχει και η ταινία που παρακολουθούµε, τα
συσσίτια, οι άστεγοι, η φτώχεια. Έτσι ξεκίνησαν να τα δείχνουν µε το σώµα τους,
δίνοντας σηµασία σε όλες τις µικρές λεπτοµέρειες στάσης και έκφρασης του καθενός.
Στην συνέχεια αφού έφτιαξαν την πραγµατική εικόνα, τους ζητείται να
δηµιουργήσουν την ιδανική εικόνα, το πώς θα ήθελαν να είναι. Η τελευταία και πιο
σηµαντική φάση είναι αυτή της µετάβασης, όπου παρουσιάζεται το πώς µπορούµε να
φτάσουµε από την πραγµατική εικόνα στην ιδανική. Ο καθένας και η καθεµιά µέσα
από την στάση του σώµατος προτείνει τη δική του λύση δηµιουργώντας ένα ενιαίο
σύνολο τελικά, χωρίς να εκφράζονται µε λόγο αλλά µόνο µέσα από το σώµα
περνώντας το µήνυµα που επιθυµούν σ’ αυτήν την παγωµένη εικόνα.
3η δράση: ∆ηµιουργήθηκε ακόµα το θέατρο εφηµερίδα, το οποίο αποτελείται από
απλές τεχνικές, που επιτρέπουν να µετατρέπονται τα νέα των εφηµερίδων (ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό που δεν έχει θεατρική µορφή) σε θεατρικές σκηνές. Έτσι
από τις λέξεις της ταινίας «αναζητώντας τη δική τους Ιθάκη», διαβάσαµε το οµώνυµο
ποίηµα του Καβάφη και το αποδώσαµε θεατρικά. ∆ιαβάστηκαν ειδήσεις για «το
οικονοµικό µοντέλο» ξεκοµµένες όµως από το σύνολο των εφηµερίδων και των
σελιδοποιήσεων που τις κάνουν ψεύτικες. Επίσης, έγινε σταυρωτή ανάγνωση δύο
ειδήσεων ώστε η µια να φωτίζει, να εξηγεί και να δίνει στην άλλη µια νέα διάσταση,
για τις λέξεις «η χώρα µας έγινε πειραµατόζωο στο ευρωεργαστήρι». Έγιναν
συγκρίσεις της τότε µετανάστευσης µε την τωρινή και στα δεδοµένα των ειδήσεων
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προσθέτουµε τα δεδοµένα και τις διευκρινίσεις, που γενικά παραλείπονται από τις
εφηµερίδες των κυρίαρχων τάξεων.
4η δράση: ∆ραµατοποιήθηκαν οι διαφορετικές βαλίτσες, η βαλίτσα της δεκαετίας του
1960 και η σηµερινή. Τι κουβαλούσαν τότε, τι κουβαλούν σήµερα µε έµφαση στα λαπ
τοπ.
5η δράση: Με ρυθµική ανάγνωση, βάζοντας ένα µουσικό σχόλιο, σ' ένα ρυθµό
σάµπας, τάγκο, ροκ, χιπ χοπ διαβάστηκαν τα βιογραφικά που γράφουν οι σηµερινοί
άνεργοι, έτσι ώστε να κάνουµε να λειτουργήσει ο ρυθµός σαν κριτικό φίλτρο,
αποκαλύπτοντας το πραγµατικό περιεχόµενο.
6η δράση: Με τις φράσεις της ταινίας «φεύγουν οργισµένοι», «ένα βουβό θυµό και
µαζί ένα δάκρυ για την πατρίδα που τους αποβάλλει σαν ανεπιθύµητους, που δεν
µπορεί να τους χωρέσει» γίνονται παράλληλες δράσεις και ενώ λέγονται τα
παραπάνω λόγια, δείχνουν µε το σώµα τους αυτό που συµβαίνει, αυτό που νοιώθουν,
αυτοσχεδιάζουν στη σκηνή, για να µελετήσουµε όλες τις παραλλαγές και τις
δυνατότητες των φράσεων.
7η δράση: «Γιατί δεν µας χωρά η πατρίδα µας;» «Γιατί είναι µόνο για λίγους;»
Κατασκεύασαν µε το σώµα τους ένα καράβι που παριστάνει την πατρίδα και το κάθε
παιδί έλεγε µε το δικό του τρόπο τις παραπάνω ερωτήσεις της ταινίας.
8η δράση: Ως απάντηση έγινε προβολή της ταινίας «Εγώ θα µείνω», την οποία και
δραµατοποίησαν µέσα από το θέατρο Forum αντιπαραβάλλοντας στο «εγώ θα φύγω»
το «εγώ θα µείνω» µε διάφορα επιχειρήµατα.
Η µέχρι τώρα πορεία της παρέµβασης εµφανίζει αισιόδοξες προοπτικές αναφορικά µε
τον βαθµό κατάκτησης των παιδιών του κριτικού γραµµατισµού στα µέσα και
εµφανίζει σηµάδια ενδυνάµωσης και απελευθέρωσης ατοµικής και συλλογικής.
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Στοιχεία για τις συγγραφείς
Η Μαρία Χατζηθεοδωρίδου είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και
διδάσκει σε σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έχει δίπλωµα µετεκπαίδευσης
από το ∆ιδασκαλείο “∆ηµήτρης Γληνός” της Θεσσαλονίκης και µεταπτυχιακό
δίπλωµα από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στον τοµέα του κοινωνικού αποκλεισµού. Τώρα
εκπονεί το διδακτορικό της, επίσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
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του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
περιλαµβάνουν την κριτική παιδαγωγική, τον κριτικό γραµµατισµό στα µέσα, τον
κοινωνικό αποκλεισµό, την αντιρατσιστική εκπαίδευση, τις πολιτισµικές σπουδές.
Η Ευαγγελία Βουρτσάκη εργάζεται ως διευθύντρια σε δηµοτικό σχολείο της
Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Έχει πτυχίο από τη Σχολή θεάτρου του ΑΠΘ, µεταπτυχιακό
δίπλωµα από το Παιδαγωγικό τµήµα του ΑΠΘ και δίπλωµα µετεκπαίδευσης από το
∆ιδασκαλείο “∆ηµήτρης Γληνός” της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται µε προγράµµατα
σχολικής βίας, καταπίεσης, διαφορετικότητας µέσα στο σχολείο, µε θεατρικό
παιχνίδι και µε εκπαιδευτικό δράµα.
Η Βασιλική Καυκιά είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε σχολείο
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έχει Πτυχίο Παιδαγωγικής και είναι κάτοχος πτυχίου
Μετεκπαίδευσης

του

∆ιδασκαλείου

Θεσσαλονίκης.

Τα

παιδαγωγικά

της

ενδιαφέροντα αφορούν την κριτική παιδαγωγική και τον κριτικό γραµµατισµό στην
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Η επιστηµολογική σχέση της άσκησης ικανοτήτων και της απόδοσης
πρακτικής γνώσης

Χρηστίδη Αλίκη
Υποψήφια

∆ιδάκτορας

Π.Τ.∆.Ε

Ιωαννίνων,

Εκπαιδευτικός

Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης

Περίληψη
Παραδοσιακά θεωρούµενη, η πρακτική γνώση διαφέρει από την αποφαντική ή την
προτασιακή γνώση όπως ονοµάζεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των γνωσιακών
επιστηµών. Η ιδιότητα του ανθρώπινου νου που ορίζεται ως ικανότητα συνιστά µη
προτασιακή γνώση, διότι δεν µπορεί να µεταδοθεί εξ ολοκλήρου δια περιγραφής, και,
υπό αυτήν την έννοια, έχει πολύ µεγάλη αξία για την πρακτική γνώση. Με τον όρο
πρακτική γνώση εννοείται η γνώση που αποκτάται µέσα από την πράξη, ενώ µε τον όρο
προτασιακή γνώση εννοείται η γνώση µε τη βοήθεια της οποίας προβαίνουµε σε
αποφάνσεις και κρίσεις περί του πραγµατικού. Η ικανότητα βασίζεται σε ένα
συνδυασµό

προτασιακών

γνώσεων,

δεξιοτήτων

και

συµπεριφορών.

Η

αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής αυτών στην πράξη καθορίζει και το επίπεδο της
ικανότητας. Οι ικανότητες έχουν δοµικό υπόβαθρο. Συνδέονται αιτιωδώς τόσο µε
εµφανή χαρακτηριστικά όπως η σωµατική διάπλαση και η µυϊκή δύναµη όσο και µε
µορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται µε την διάταξη των νευρών και
εµπλέκονται στους αναδραστικούς κύκλους αντίληψης- πράξης. Οι ικανότητες δεν είναι
αυτοτελείς, µε την έννοια ότι εξαρτώνται οργανικά από άλλες. Στον προσδιορισµό, άρα,
µιας ικανότητας εµπλέκονται τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό της τέλεσής
τους, ή οι συνθήκες υπό τις οποίες η ικανότητα αυτή ασκείται. Οι ικανότητες διέπονται
από σχέσεις ιεραρχίας και συγγένειας, και συχνά κατά την απόδοση µιας ικανότητας σε
ένα φορέα συνάγεται η απόδοση συγγενικών ικανοτήτων. Το «µπορώ» της ανθρώπινης
ικανότητας διακρίνεται από τις διαφορετικές χρήσεις του ρήµατος αυτού, όπως η
λογική δυνατότητα και η φυσική δύναµη. Όσον αφορά την έννοια της ικανότητας,
χρειάζεται να κατανοηθεί η διαφορά στις χρήσεις του ρήµατος «µπορώ» όταν αυτό
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αναφέρεται σε συγκεκριµένες πράξεις από τις χρήσεις στις οποίες αποδίδονται πάγιες,
θα λέγαµε, ικανότητες. Με την πρώτη σηµασία, λέγοντας ότι κάποιος «µπορεί» να κάνει
κάτι, εννοούµε ότι θα πετύχει στην συγκεκριµένη πράξη, κάνουµε δηλαδή κάποιου
τύπου πρόγνωση για την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου σκοπού. Σύµφωνα µε την
δεύτερη σηµασία, λέγοντας ότι κάποιος «µπορεί» να κάνει κάτι εν γένει, αναφερόµαστε
συχνά σε πράξεις του τύπου στον οποίον προϋποτίθενται σταθερά χαρακτηριστικά από
την πλευρά του υποκειµένου. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, λέγοντας ότι το υποκείµενο
«γνωρίζει πως να κάνει, επιτυχώς, κάτι», εννοούµε ότι έχει πρακτική γνώση. Στην
εργασία αυτή υποστηρίζεται η σχέση της άσκησης µια ικανότητας µε την απόδοση
πρακτικής γνώσης και αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία του διδακτικού ρόλου των
ικανοτήτων.

Λέξεις-κλειδιά: πρακτική γνώση, προτασιακή γνώση, ικανότητα, δεξιότητα.

Εισαγωγή
Το υπό διαπραγµάτευση θέµα της παρούσας εργασίας είναι η επιστηµολογική σχέση
της απόδοσης πρακτικής γνώσης µε την άσκηση ικανοτήτων και εντάσσεται στη
διεπιφάνεια της φιλοσοφίας των γνωσιακών επιστηµών, η οποία συνιστά µια υπό
ανάπτυξη διακλαδική έρευνα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει την
ύπαρξη της σχέσης αυτής, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και
να επισηµάνει τα επιστηµολογικά ζητήµατα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτής της
σχέσης.
Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή, θα επιχειρήσω µια αποσαφήνιση του όρου «πρακτική
γνώση». Στην συνέχεια θα κάνω µια σύντοµη παρουσίαση θεµελιωδών εννοιών, όπως
η έννοια της γνώσης. Θα προσδιορίσω τα χαρακτηριστικά της πρακτικής γνώσης,
καθώς και τη διάκρισή της από την άρρητη γνώση. Αποσαφηνίζονται, επίσης, οι όροι:
ικανότητα και δεξιότητα καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών. Μέσα από την
διαδικασία αυτή θα αναδειχθεί η σχέση µεταξύ πρακτικής γνώσης και ικανότητας
του γνωσιακού υποκειµένου.
Αν και η χρήση της ευρύτερης σηµασίας της πρακτικής γνώσης είναι πανταχού
παρούσα στην ιστορία της φιλοσοφίας, σε πολύ λίγες περιπτώσεις τυγχάνει έρευνας
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και εννοιολογικής ανάλυσης.
Γνώση είναι η σχέση µεταξύ του γνωσιακού υποκειµένου και µιας κατάλληλα
δικαιολογηµένης πεποίθησης. Πιο συγκεκριµένα, γνώση έχει αυτός που έχει υγιή
σχέση µε την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή επιστηµολογία,
υπάρχουν τρία είδη γνώσης: πρώτον, η προτασιακή γνώση (propositional knowledge),
δηλαδή η γνώση ως πεποίθηση για τον κόσµο, δεύτερον, η γνώση δια της γνωριµίας
(knowledge by acquaintance), δηλαδή η γνώση που προϋποθέτει εξοικείωση κάποιου
µε κάτι ή µε ένα πρόσωπο και τρίτον, η πρακτική γνώση (practical knowledge) ή
διαδικαστική γνώση (procedural knowledge) ή γνώση δεξιοτήτων (knowledge skills),
δηλαδή η γνώση για την πραγµατοποίηση µιας πράξης.
Τόσο η κοινότοπη όσο και η περιστασιακή γνώση εντάσσονται σε ότι ονοµάζουµε
«πρακτική γνώση». Η πρακτική γνώση αφορά στον τρόπο που το υποκείµενο
σχετίζεται µε την πράξη του. Η γνώση αυτού του τύπου εκφράζεται µε όρους
ικανοτήτων. Το know how (πρακτική γνώση) είναι µια ενσώµατη (embodied) γνώση.
Έχει να κάνει µε τις ικανότητες δράσης και αντίληψης του υποκειµένου γι΄ αυτό και
δεν µπορεί να µεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά µόνο µέσω επίπονης
διαδικασίας ανάπτυξης σχετικής σωµατικής ή διανοητικής ικανότητας. Η πρακτική
γνώση ανήκει πάντα σε κάποιον, χαρακτηρίζεται από µια συναίσθηση της ικανότητας
του πράττειν, χάρη στην οποία ο κάτοχός της είναι σε θέση να διακρίνει αν η
εκάστοτε ικανότητά του είναι επιδέξια ή όχι.
Τα χαρακτηριστικά της πρακτικής γνώσης είναι τα εξής: πρώτον, η πρακτική γνώση
δεν µπορεί να διατυπωθεί πλήρως γλωσσικά, λόγω αδυνατότητας προτασιακής
δοµής. Κατά πόσον όµως υφίσταται γνώση που δεν είναι προτασιακή; ∆εύτερον, οι
αποδόσεις της αναφέρονται πάντα σε πράξεις. Π.χ. η Ελένη γνωρίζει να χειρίζεται
άπταιστα την αγγλική γλώσσα. Αποδίδουν όµως όλες οι εκφράσεις τέτοιου τύπου
πρακτική γνώση; Τρίτον, σε κάθε πρόταση πρακτικής γνώσης υπάρχει µία
υποτακτική πρόταση, που δηλώνει µία πράξη ή µια δραστηριότητα. ∆ηλαδή η
πρόταση το «…να χειρίζεται την αγγλική γλώσσα άπταιστα» αποτελεί την αντίστοιχη
υποτακτική πρόταση, η οποία δηλώνει µια πράξη. Τέταρτον, οι προτάσεις πρακτικής
γνώσης έχουν εννοιολογική συνάφεια µε τις προτάσεις-αποδόσεις ικανοτήτων, διότι
το «να γνωρίζει κανείς να» συγγενεύει µε το «µπορεί να». Το να γνωρίζει κάποιος να
κάνει κάτι συνεπάγεται και το ότι έχει την ικανότητα να το κάνει. Πέµπτον, η
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πρακτική γνώση επιδέχεται διαβαθµίσεις και µε τον όρο αυτό εννοείται ότι όταν
κάποιος γνωρίζει να κάνει κάτι, αυτό µπορεί να το κάνει καλύτερα ή χειρότερα από
κάποιον άλλον. Τέλος, η πρακτική γνώση είναι εµπειρική, είναι αποτέλεσµα
προσωπικής προσπάθειας, επίµονης τριβής και εξάσκησης. Αναπτύσσεται σταδιακά
έχοντας µια εµπειρική βάση.
Μια αναγκαία διάκριση είναι αυτή της πρακτικής γνώσης από τη «σιωπηρή ή άρρητη
γνώση» (tacit knowledge). Ο όρος άρρητη γνώση (implicit- tacit knowledge) |1|,
χρησιµοποιείται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται και τους ρόλους που καλείται να διαδραµατίσει. Με τον όρο σιωπηρή ή
άρρητη γνώση, όρο που εισήγαγε για πρώτη φορά ο Fodor (1968), εννοείται η
ασύνειδη γνώση την οποία χρησιµοποιεί κάθε φορά το δρών υποκείµενο κατά την
εκδήλωση µιας συµπεριφοράς, χωρίς να µπορεί να εκφράσει τους κανόνες µε την
εφαρµογή των οποίων οδηγείται στη συγκεκριµένη πράξη ή συµπεριφορά.
Ενώ η γνώση αυτή εκδηλώνεται σε διεργασίες και συµπεριφορές οι οποίες απαιτούν
την γνώση του εν λόγω αντικειµένου, ο φορέας δεν είναι ικανός να αρθρώσει το
περιεχόµενο της γνώσης αυτής. Η άρρητη γνώση προβάλλεται ως αναγκαία για την
άσκηση µιας ικανότητας, αλλά δεν αναγνωρίζεται ούτε χρησιµοποιείται από τον
φορέα της ως τέτοια.
Πολλοί µελετητές χρησιµοποιούν την έννοια της άρρητης γνώσης όπως την έννοια
της πρακτικής γνώσης. Ο Chomsky |2| αντιτίθεται στην υπόθεση ότι η πρακτική
γνώση είναι άρρητη και υποστηρίζει ότι είναι ρητή αλλά ασυνείδητη (explicit
unconscious knowledge).
O Michael Dummet υποστηρίζει ότι: «η πρακτική γνώση συµπίπτει µε την άρρητη
γνώση γι’ αυτό δεν µπορούµε να απαιτήσουµε από κάποιον που έχει µια πρακτική
ικανότητα να έχει κάτι παραπάνω από άρρητη γνώση των ικανοτήτων αυτών. Θα
ήταν επιπλέον καταφανώς εσφαλµένο να θεωρήσουµε ότι αφού κάποιος κατέχει µια
γλώσσα, θα µπορούσε να δώσει µια ρητά διατυπωµένη θεωρία για τη γλώσσα αυτή».
Στην πρακτική γνώση µια συνιστώσα της επιτυχούς τέλεσης είναι η σχέση του φορέα
µε τον χειρισµό υλικών αντικειµένων, µια έννοια που αποδίδεται µέσω της
σωµατικής δεξιότητας (σε αντιδιαστολή µε τις νοητικές δεξιότητες) |3|. Ο επιδέξιος
χειρισµός

εργαλείων,

οργάνων

και

άλλων
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στοιχείων

του

περιβάλλοντος

χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση του φορέα µε αυτά. Η σχέση αυτή αρχίζει στη
βάση µιας σχέσης άµεσης εµπειρίας, αλλά γίνεται πιο άµεση κατά την διάρκεια της
εξάσκησης. Αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι όταν µαθαίνουµε να κάνουµε ποδήλατο
εξοικειωνόµαστε µε ιδιότητες του ίδιου µας του σώµατος. Μερικά από τα
χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να µεταδοθούν, βλέποντας κάποιον άλλον να κάνει
κάτι αντίστοιχο και να αποτελέσουν αντικείµενο δεικτικής έκφρασης. Το γεγονός ότι
ασκούµε τις γνωστικές µας δεξιότητες υπό την καθοδήγηση της εµπειρίας καθορίζει
τον αντικειµενικό χαρακτήρα της πρακτικής γνώσης. Ο χαρακτήρας αυτός προκύπτει
από το ότι αυτές οι δεξιότητες είναι συνάρτηση της σχέσης του φορέα µε τις ιδιότητες
των υλικών αντικειµένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην αντιληπτική εµπειρία, µε
τα οποία έχει εξοικειωθεί ο φορέας, ύστερα από επίµονη εξάσκηση.
Οι πράξεις ή δραστηριότητες στις οποίες αποδίδουµε πρακτική γνώση είναι αυτές
που απορρέουν από δεξιότητες. Για τη δεξιότητα δεν υπάρχει ένας και µοναδικός
συµφωνηµένος ορισµός. Γενικά, ως δεξιότητα χαρακτηρίζεται η δυνατότητα ενός
ατόµου να επιτυγχάνει ένα συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα µε ευκολία. Οι
δεξιότητες δεν είναι έµφυτες στα άτοµα, αλλά αναπτύσσονται µέσω εξάσκησης.
∆ιακρίνονται σε γενικές και σε ειδικές. Οι δεξιότητες µπορεί να είναι νοητικές
(χρήση λογικής, διαισθητικής και δηµιουργικής σκέψης, π.χ. για την επίλυση
προβληµάτων, λήψη αποφάσεων, κ.τ.λ.). Η µίµηση είναι ένα από τα κύρια µέσα
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, όπως, για παράδειγµα, η άρθρωση λέξεων στα µικρά
παιδιά.
Επιχειρώντας να δώσουµε έναν ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε τον όρο
δεξιότητα εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τις αισθήσεις µας, για να
ελέγχουµε το περιβάλλον. Είναι στην ουσία η βέλτιστη απόκριση, όπως αυτή
καθορίζεται από την ορθή αντίληψη της εκάστοτε κατάστασης, δηλαδή την
αναγνώρισή της ως τέτοια. Η άσκηση µιας δεξιότητας κατανοείται από το υποκείµενο
ως δική του πράξη. Οι νοητικές δεξιότητες θεωρούνται ανώτερες από την γνώση,
παρόλο που δεν είναι ανεξάρτητες από τη γνώση και πολλές φορές θεωρούνται όψεις
αυτής.
Η πρακτική γνώση αποδίδεται στα πλαίσια καθηµερινών καταστάσεων και αφορά ένα
διαφορετικό τύπο γνώσης, δηλαδή αποδίδεται σε πράξεις και δραστηριότητες όπου
υπάρχει πρόθεση εκ µέρους του φορέα. Σχετίζεται µε την ικανότητα για
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πραγµατοποίηση σκοπού, η οποία προϋποθέτει εξάσκηση και επίµονη τριβή. Η
ικανότητα να παίζει κανείς πιάνο προϋποθέτει να έχει την ικανότητα της αντίστοιχης
πράξης. Το συγκεκριµένο παράδειγµα µας βοηθάει να καταλάβουµε ότι για κάποιες
πράξεις, η κατοχή και µόνο γνώσεων δεν αρκεί για να µας δώσει τις απαραίτητες
ικανότητες. Η ικανότητα, λοιπόν, έχει πολύ µεγάλη αξία, διότι αφενός συνδέεται
αποκλειστικά µε τον φορέα της και αφετέρου, διότι δεν µπορεί να µεταδοθεί
Οι ικανότητες έχουν µια πολυεπίπεδη συνθεσιακή (compositional) δοµή. Η ικανότητα
είναι µια ιδιότητα του δράστη µιας πράξης και είναι γενικά δυσµετάβλητη.
Συνίσταται στην αναγνώριση ή την σωστή εκτίµηση µιας κατάστασης. Ξεχωρίζουµε
τις ικανότητες µε βάση το αντικείµενό τους, δηλαδή µε βάση αυτό στο οποίο
αποσκοπεί η δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από την ικανότητά µας. ∆εν
αποδίδονται στις πράξεις αλλά στον τρόπο που ενεργεί ο φορέας. Οι ικανότητες
συνδέονται µε τα σωµατικά χαρακτηριστικά του φορέα, όπως η σωµατική διάπλαση
και η µυϊκή δύναµη, έχουν δηλαδή µια ενσώµατη διάσταση. Οι ικανότητες
διακρίνονται στις ικανότητες που έχουµε για να αποκτήσουµε περαιτέρω ικανότητες
και στις ικανότητες που έχουµε για να κάνουµε πράξεις κάποιου είδους. Οι πρώτες
προκύπτουν από βιολογικά ή γενικά δοµικά χαρακτηριστικά ενώ οι δεύτερες
αναπτύσσονται µέσω εξάσκησης. Μερικές ικανότητες είναι έµφυτες. Η ικανότητά
µας να µαθαίνουµε, στην οποία αναφερόµαστε ως (νοητική) δυνατότητα απόκτησης
κάποιων ικανοτήτων είναι διαφορετική από την ικανότητα που αποκτούµε
µαθαίνοντας και αυτό γιατί οι νοητικές ικανότητες έχουν γνωστική βάση, ενώ οι
νοητικές δυνατότητες βιολογική. Ένα επίσης σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι
ότι δεν είναι αυτοτελείς, αφού εξαρτώνται από άλλες, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν
περαιτέρω ικανότητες. ∆ιέπονται από σχέσεις ιεραρχίας και συγγένειας και συχνά η
απόδοση µιας ικανότητας συνάγεται την απόδοση συγγενικών ικανοτήτων. Η
επιτυχής άσκηση µιας ικανότητας εξαρτάται από νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά
που αναπτύσσονται µε επίπονη άσκηση. Σε κάποιες άλλες από το γνωστικό υπόβαθρο
του δράστη και σε κάποιες και τα δύο µαζί. Ικανότητες θεωρούνται και οι πρακτικοί
τρόποι θεώρησης (για την ακρίβεια τρέχουσες ικανότητες). Τέλος, θα πρέπει να
αναφέρουµε ότι είναι πλαισιοθετηµένες (situated) µε την έννοια ότι η δυνατότητα
άσκησης των ικανοτήτων µας, αλλά και οι πιθανότητες επιτυχίας σε αυτή είναι
συνάρτηση παραγόντων πλαισίου.
Με τον όρο «γνωστική ικανότητα», αναφερόµαστε σε κάθε ικανότητα η οποία
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προϋποθέτει µια νοητική ικανότητα ως συνιστώσα και βασίζεται κυρίως σε µη
προτασιακές µορφές γνώσης. Ο Michael Polanyi, παρατηρεί ότι οι ικανότητές µας να
αλληλεπιδρούµε µε ένα περιβάλλον πρέπει να διερευνηθούν µε αφετηρία το γεγονός
ότι συχνά «ξέρουµε περισσότερα απ’ όσα µπορούµε να πούµε». Η αναγνώριση είναι
µια ικανότητα η οποία κατ’ εξοχήν διαφεύγει προτασιακού προσδιορισµού και
σχετίζεται µε την ευρύτερη έννοια της πρακτικής γνώσης, ως αντίληψη και
κατάλληλη αντίδραση- εφαρµογή.
Η πρακτική γνώση είναι για τον Ryle|4| µια ικανότητα, αλλά υπάρχουν και ικανότητες
που δεν συµπεριλαµβάνονται στην πρακτική γνώση. Π.χ. η ικανότητα να δίνεις
σωστές λύσεις σε ένα πρόβληµα δεν σηµαίνει ότι ξέρεις και να το λύσεις. Θεωρεί, ότι
η πρακτική γνώση είναι απαραίτητη προϋπόθεση της προτασιακής γνώσης. Η
πρακτική γνώση, λοιπόν, είναι µια τάση, όχι όµως µια απλή τάση όπως το
αντανακλαστικό ή η συνήθεια. Η ικανότητα, γενικά για κάτι, είναι επαρκής αλλά όχι
και απαραίτητη συνθήκη της πρακτικής γνώσης. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν
πράγµατα, αλλά γνωρίζουν πώς να τα κάνουν. Για να καταλάβουµε την διαφορά
µεταξύ πρακτικής και προτασιακής γνώσης πρέπει να τις συσχετίσουµε µε τις
ικανότητες. Η πρακτική γνώση απαιτεί την ύπαρξη ικανοτήτων, ενώ η προτασιακή
όχι. Όταν γνωρίζεις πώς να κάνεις κάτι, αυτό σηµαίνει ότι έχεις µια ικανότητα, όταν
γενικά γνωρίζεις κάτι, αυτό είναι µια πεποίθηση. Η ικανότητα από την πεποίθηση
διαφέρουν, οπότε και η πρακτική γνώση από την προτασιακή διαφέρει. Οι ικανότητες
περιέχουν πρακτική γνώση, ενώ η πρακτική γνώση δεν περιέχει ικανότητες.
Ο Ginet, οι Stanley & Williamson |5| και ο White, επισηµαίνουν την αδυναµία
συνεπαγωγής της απόδοσης πρακτικής γνώσης µε την απόδοση ικανότητας, η οποία
έγκειται στην πραγµατικότητα στην αδυναµία συνεπαγωγής από µία απόδοση γενικής
ικανότητας σε µία απόδοση τρέχουσας ικανότητας. Συνεπώς, η απόδοση ικανότητας
δεν είναι άµεση συνάρτηση της επιτυχίας σε ένα δεδοµένο πλαίσιο (δεν ισοδυναµεί
δηλαδή µε την απόδοση τρέχουσας ικανότητας), παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια
απόδοσης σχετίζονται µε το ιστορικό της επιτυχίας του φορέα σε παρόµοιες ή στενά
συγγενικές πράξεις ή δραστηριότητες. Στα πλαίσια της ικανότητας, η πρόταση «ό,τι
κάποιος κάνει, µπορεί να το κάνει», είναι αληθής, εάν το «µπορώ» ερµηνευθεί ως να
αφορά συγκεκριµένες πράξεις, ενώ είναι ψευδής εάν ερµηνευθεί ως το «µπορώ» της
ικανότητας. Η διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών του ρήµατος «µπορώ», και
αντιστοίχως της ικανότητας, µας επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε την αντίρρηση, η
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οποία αποτελεί την αφετηρία όλων σχεδόν των Προτασιακών αναλύσεων της
πρακτικής γνώσης.
Η ικανότητα συνίσταται στη δυνατότητα αναγνώρισης µια κατάστασης, ή αλλιώς στη
διάκριση µεταξύ δύο καταστάσεων. Στη βιβλιογραφία, τόσο στη φιλοσοφική όσο και
αυτή των κλάδων που άπτονται της γνωσιακής επιστήµης, οι ικανότητες αναγνώρισης
θεωρούνται ως κατεξοχήν περιπτώσεις ικανοτήτων που αναπτύσσονται εµπειρικά και
βάση εξάσκησης. Η ικανότητα αναγνώρισης µιας κατάστασης, προϋποθέτει την
άµεση βιωµατική ή αντιληπτική εµπειρία της κατάστασης αυτής και οι παρεµφερείς
ικανότητες διάκρισης απαιτούν την τριβή µε το εν λόγω αντικείµενο. Έτσι η
αναγνώριση είναι µια ικανότητα η οποία κατεξοχήν διαφεύγει του προτασιακού
προσδιορισµού και σχετίζεται µε την ευρύτερη έννοια της πρακτικής γνώσης, ως της
ικανότητας ορθής αντίληψης µιας κατάστασης, και συνεπώς κατάλληλης αντίδρασης.
Οι ικανότητές µας, όταν χαρακτηρίζουµε και κατατάσσουµε πράξεις και
δραστηριότητες ως επιδέξιες, µαρτυρούν την ύπαρξη µιας επιστηµικής σχέσης µε
τους τρόπους δια των οποίων οι πράξεις και οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται.
Η εξήγηση µια νοητικής ικανότητας στην επιτυχή άσκηση της οποίας αποδίδουµε
πρακτική γνώση µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Αυτό είναι επόµενο, καθότι η
έκφραση «ξέρω να α» χρησιµοποιείται για την απόδοση πρακτικής γνώσης σε
ετερόκλητες πράξεις και δραστηριότητες. Οι πράξεις ή οι δραστηριότητες στις οποίες
αποδίδουµε πρακτική γνώση διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Πρώτον,
αυτές που απορρέουν από δεξιότητες η εξήγηση των οποίων περιλαµβάνει
αναγκαστικά αναφορά στις συνθήκες ενσωµάτωσης του φορέα, λόγω των άµεσων
αιτιωδών σχέσεων µεταξύ σώµατος- περιβάλλοντος, σχέση που η άσκηση ικανότητας
απαιτεί. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν πρακτικό χαρακτήρα, όπως ο χειρισµός
εργαλείων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δραστηριότητες διανοητικού
χαρακτήρα. Αυτές θεωρείται ότι λαµβάνουν χώρα στο νοητικό επίπεδο και συνεπώς
επιδέχονται εξήγησης, η οποία δεν περιλαµβάνει ουσιαστική αναφορά στις συνθήκες
ενσωµάτωσης του φορέα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι γλωσσικές
ικανότητες, ή η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και καταστάσεων. Είναι
απαραίτητο να τονίσουµε εξ’ αρχής την προϋπόθεση στην οποία η διάκριση αυτή
βασίζεται: η εξήγηση κάποιων ικανοτήτων, τις οποίες χαρακτηρίζουµε «νοητικές»,
είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πραγµατοποίηση των µηχανισµών που διέπουν
την ικανότητα αυτή στο υλικό επίπεδο.
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Η φύση µας έχει προικίσει µε ιδιαίτερες ικανότητες όσον αφορά τον συντονισµό των
περιεχοµένων που προσλαµβάνουµε από τις αισθήσεις µας. Η εξήγηση µιας νοητικής
ικανότητας στην επιτυχή άσκηση της οποίας αποδίδουµε πρακτική γνώση, µπορεί να
πάρει πολλές µορφές. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να εξηγήσουµε µια ικανότητα ενός
ανθρώπου, ή γενικότερα ενός συστήµατος Σ. Η ικανότητα αυτή συνίσταται στις ορθές
αποκρίσεις ή γενικότερα αντιδράσεις σε µια δεδοµένη κατάσταση, σε ένα ερέθισµα
που προκύπτει από την κατάσταση αυτή, ή γενικότερα σε µια πληροφορία που το Σ
αποκοµίζει από το περιβάλλον. Οι αποκρίσεις γίνονται ορθές, επειδή επιτρέπουν στο
Σ να διεκπεραιώσει επιτυχώς µια προκαθορισµένη διαδικασία στη δεδοµένη
κατάσταση Κ (αν το σύστηµα είναι άνθρωπος θα λέγαµε ότι του επιτρέπουν να κάνει
αυτό που επιθυµεί σε µια δεδοµένη κατάσταση, ή αυτό που αποτελεί µέσο για τον
σκοπό της επιθυµίας). Η ικανότητα, λοιπόν, συνίσταται στη δυνατότητα του Σ να
παράγει µια αντίδραση Α, όπου η Α είναι αντίδραση η οποία συµβάλλει στην
επίτευξη του προκαθορισµένου σκοπού Π, υπό τις συνθήκες της Κ. Καθώς
αναγνωρίζουµε τον Π ως τον σκοπό της πράξης ή της δραστηριότητας στην οποία
αποδίδουµε µια ικανότητα, η εξήγησή µας θα έχει αποβλεπτικό χαρακτήρα.
Είναι σφάλµα, λοιπόν, να θεωρείται ότι η πρακτική γνώση αποδίδεται µόνο µέσω της
έκφρασης: «ξέρω (πως) να…» και αυτό διότι υπάρχουν παραδείγµατα πρακτικής
γνώσης στα οποία εµπλέκονται ικανότητες αναγνώρισης και διάκρισης ή δεξιότητας.
Όταν η άσκηση ικανότητας είναι µία εµπρόθετη πράξη τότε δεν µπορεί κανένας
υποστηρικτής της προτασιακής ανάλυσης να αρνηθεί ότι αποτελεί µια άσκηση
πρακτικής γνώσης, ακόµα και αν ισχυριστεί ότι η γνώση αυτή είναι ένα είδος
προτασιακής. Στις προτάσεις που έχουν την σηµασία της δεξιότητας ή της ικανότητας
στις οποίες εµπεριέχεται το ρήµα «ξέρω», συνοδευόµενο από το «πώς» ή από
οποιοδήποτε άλλο ερωτηµατικό, προσδίδουν στο «ξέρω», µια έντονη ισχύ επιτυχίας
(success force).
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε και µία επιπλέον διάκριση, της δεοντικής
σηµασιακής αξίας και της δυνητικής σηµασιακής αξίας. Στην πρώτη περίπτωση, µία
απόδοση του τύπου «ξέρω πώς να…», εστιάζει το ενδιαφέρον της στους τρόπους, τα
µέσα, τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους οφείλει να γίνεται µια πράξη.
Αντιθέτως, η δυνητική σηµασιακή αξία εστιάζει στην ικανότητα του φορέα να προβεί
επιτυχώς στην εν λόγω πράξη.
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Η παρούσα, λοιπόν, εργασία εστίασε το ενδιαφέρον της σε µια κριτική διερεύνηση
του χαρακτήρα της πρακτικής γνώσης και της σχέσης της µε την έννοια της
ικανότητας, καθώς και την αναζήτηση σαφούς σχέσης µεταξύ της απόδοσης
πρακτικής γνώσης και της άσκησης ικανοτήτων. Η περαιτέρω συζήτηση για την
έννοια της ικανότητας εντοπίζει τρία ερωτήµατα, τα οποία χρειάζεται να µελετηθούν:
ποιες και τί τύπου είναι οι σχέσεις µιας ικανότητας µε τις δοµικές ιδιότητες του φορέα
της; ποιες είναι οι λογικής υφής σχέσεις µεταξύ µιας ικανότητας και της άσκησής της;
ποιες είναι οι επιστηµολογικής υφής σχέσεις ανάµεσα στην άσκηση µιας ικανότητας
και της απόδοσής της;
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