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Ά  ΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Σταυρούλα Καλδή 
Ιωάννης Ρουσσάκης 

Βασιλική Τζίκα 
Μαρία Χατζή 

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης

ΒΟΛΟΣ 2022



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ́  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Το σχολείο στη δημοκρατία,  
η δημοκρατία στο σχολείο»

Βόλος 2022

Επιμέλεια: Σταυρούλα Καλδή, Ιωάννης Ρουσσάκης, Βασιλική Τζίκα, Μαρία Χατζή, Κωνσταντίνος Μαλαφάντης

Φιλολογική επιμέλεια: Βασιλική Τζίκα, Μαρία Χατζή

Σχεδιασμός & σελιδοποίηση: Χαρίκλεια Ξουράφα, Δήμητρα Κομνηνού

© Copyright: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2022

ISBN SET 978-960-9439-77-0 

ISBN 978-960-9439-78-7

Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή των κειμένων ή της εικονογράφησης της παρούσας έκδοσης 
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη και των συνεργατών του τόμου. 

Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Θεσσαλίας

Παγασών 99 - Κωνσταντά
383 333 Βόλος
Τηλ.: 24210 74641, 41842
http://press.uth.gr
e-mail: press@uth.gr



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2018-2020)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ταμίας: Γεώργιος Αραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μέλος: Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μέλος: Γεώργιος Αλεξανδράτος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤ’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σταυρούλα Καλδή, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη
Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Παναγιώτης
Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αθανάσιος Αϊδίνης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Χρήστος Αντωνίου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευθυμία Γουργιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Ελένη Διδασκάλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δήμητρα Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιωάννης Θωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Γεώργιος Ιορδανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Δόμνα-Μίκα Κακανά, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σταυρούλα Καλδή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευαγγελία Καλεράντε, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιώτα Καραγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κωνσταντίνος Καρράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαγδαληνή Κολοκυθά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο



8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νέλλη Κωστούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αγγελική Λαζαρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Αθανάσιος Λαΐνας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναστάσιος Λιάμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Μάγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δημήτριος Μαυροσκούφης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαρία Μουμουλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Λουτσιάνα Μπενινκάζα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ζαφειρία-Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νίκη Νικονάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη-Σοφία Ντολιοπούλου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Βασίλειος Οικονομίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νεκταρία Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Βασίλειος Πανταζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ιωάννης Πεχτελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελένη Σιάνου-Κύργιου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αντώνιος Σμυρναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γεώργιος Σταμέλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βασίλης Τσάφος, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Άννα Φτερνιάτη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ελένη Φτιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νικόλαος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Δημήτριος Χαραλάμπους, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αντώνιος Χουρδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης



9Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος
Σταυρούλα Καλδή, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη Γεώργιος Αραβανής, Ταμίας Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
 Μαγδαληνή Βίτσου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 Αικατερίνη Βούλγαρη, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φωτεινή Γκαραγκούνη-Αραίου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σοφία Γκόρια, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ιφιγένεια Ηλιοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαγδαληνή Κολοκυθά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Κωνσταντίνος Μάγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Βασίλειος Πανταζής, Καθηγητής, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό  
     Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθανάσιος Τασιός, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γεώργιος Τέκος, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικόλαος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Μαρία Χατζή, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κατιφένια Χατζοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γραμματειακή Υποστήριξη
Ευγενία Σινούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MΑ
Βασιλική Τζίκα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ ΠΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος: Σταυρούλα Καλδή
Ταμίας: Μαγδαληνή Βίτσου
Γραμματέας: Μαρία Χατζή

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης





Περιεχόμενα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21

Κεντρικές Ομιλίες 35

Παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα δημοκρατίας 
Γιώργος Γρόλλιος 37

Εκπαίδευση ενάντια στη Μεταδημοκρατία –  
Η οπτική της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
Χρήστος Γκόβαρης 47

Γιατί είναι ανάγκη να συζητήσουμε για τη δημοκρατία  
στα σχολεία; 
Anna Traianou 58

Αυτονομία και ενδιαφέρον:  
Δημοκρατικές προϋποθέσεις της μάθησης
Γεράσιμος Κουζέλης 67

Εκπαιδεύοντας στην αυτονομία
Ορέστης Διδυμιώτης 74

Στρογγυλή Τράπεζα 83

Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture
Βασιλική Βούλγαρη 85

Teachers4Europe:  Setting an Agora for Democratic Culture
Πασχάλης Δήμου 90

Θεματική Ενότητα 1 

Το σχολείο ως θεσμός της δημοκρατίας:  
Διαδρομή, τάσεις και προοπτικές 97

Η μαθητική συμμετοχή στην αλλαγή και η δημοκρατία:  
Καλές πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση
Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου, Μαρία Φλωράτου 99

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως πρότυπο  
δημοκρατικού σχολείου: Πρακτικές προς υιοθέτηση  
από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άννα-Χριστίνα Ασβεστά 108



12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απόψεις εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης και Τμημάτων  
που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη για την κοινωνική και  
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με και χωρίς ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία: Πιλοτική έρευνα
Μαρία Ιωαννίδου, Χρήστος Μακρίδης,  
Σπυρίδων Γεώργιος Σούλης, Κωνσταντίνα Φούσια 119

Η έννοια της δημοκρατίας στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  
Προσχολικής Εκπαίδευσης διαμέσου των αντιπαραθέσεων
Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Μαρίνα Σούνογλου 130

Παιδεία και δημοκρατία στο πνεύμα του Σχολείου Εργασίας  
κατά τον G. Kerschensteiner και η ελληνική περίπτωση
Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης 137

Δημοκρατικό Σχολείο και Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην  
προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Μια ερευνητική προσέγγιση
Μαρία Σακελλαρίου, Ξένια Μήτση 147

Δημοκρατικό Σχολείο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην  
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια ερευνητική προσέγγιση
Μαρία Σακελλαρίου, Παναγιώτα Στράτη 159

Μετασχηματίζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος  
«Πολιτική Παιδεία» σε μια διαλογική και συμμετοχική διαδικασία
Συμέλα Σιδηροπούλου, Σοφία Αυγητίδου 175

Η δυναμική που προσδίδει η δημοκρατία και η δικαιοσύνη  
στη διδασκαλία και τη μάθηση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  
στο τοπίο αυτό
Σταύρος Σταυρινούδης 188

Θεματική Ενότητα 2 

Η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου:  
Πορείες, προκλήσεις, προοπτικές 199

Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ως  
αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας και ως μέσο αναγνώρισης  
και άσκησης των δικαιωμάτων των παιδιών
Βασιλική Αλεξίου 201

Το αρχείο που μας ενώνει: Μνήμη, ταυτότητα και δημοκρατική  
κουλτούρα στο σχολείο
Mαρία Βλαχάκη 213

Αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική σχέση συνεργασίας μεταξύ  
σχολείου – οικογένειας: Πρακτικές εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο
Ευαγγελία Ζούνη, Παναγιώτα Καραφέρη 224

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων,  
στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, έτσι όπως αναδεικνύεται  
από τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τα Κέντρα  
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
Σωτηρία Α. Καρολίδου 236

Η δημοκρατική μεταρρύθμιση του σχολείου και η διοίκηση  
της εκπαίδευσης στη χώρα μας: μια αδιόρατα ασύμβατη σχέση
Ευάγγελος Μαυρικάκης 249



13Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Διερεύνηση του δημοκρατικού κλίματος σε δημοτικά σχολεία και  
η σχέση του με την κατανεμημένη ηγεσία, το καινοτομικό κλίμα,  
τη συλλογική αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση  
των εκπαιδευτικών
Ευστάθιος Ξαφάκος, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Σταυρούλα Καλδή,  
Αλεξάνδρα Σταυριανουδάκη, Βασιλική Τζίκα, Αικατερίνη Βάσιου,  
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης 260

Η διαδικασία επιλογής διευθυντών και οι επιπτώσεις της  
στη δημοκρατική σχολική κουλτούρα: συμβολή στη συζήτηση  
για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου
Επαμεινώνδας Παναγόπουλος, Διονυσία Κούλη, Ιωάννης Καμαριανός 273

Η ‘φωνή’ των μαθητών (γηγενών ή μη) της Ε΄ και Στ́  τάξης  
του δημοτικού σχολείου για πτυχές της διδακτικής  
και μαθησιακής διαδικασίας
Βασιλική Τζίκα, Σταυρούλα Καλδή, Χρήστος Γκόβαρης 284

Θεματική Ενότητα 3  

Κρίση της δημοκρατίας και σχολική εκπαίδευση:  
Όψεις και απόψεις 297

Ο διδασκαλικός κόσμος μπροστά στη μεγάλη κρίση του εμφυλίου:  
Προσπάθειες υπεράσπισης ενός δημοκρατικού σχολείου
Γιώργος Γαλάνης, Παυλίνα Νικολοπούλου 299

Εκπαίδευση στις ιδέες του κοσμοπολιτισμού με όχημα  
το μάθημα της ιστορίας
Μαρία Μαυρομμάτη 309

Η Κριτική παιδαγωγική στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση
Μαρία Νικολακάκη 321

Νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα ενάντια στη δημοκρατία  
στην εκπαίδευση
Βασίλειος Ντακούμης, Ανδρονίκη Ρηγάκη, Ιωάννα Ντακούμη 332

Θεματική Ενότητα 4  

Παιδεία του πολίτη και εκπαίδευση 341

Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και διαμόρφωση ενεργών πολιτών:  
η συμβολή των γονέων
Βασιλική Αρβανίτη, Κωνσταντίνα Τσώλη, Θωμάς Μπαμπάλης 343

Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών/δασκάλων για το ρόλο  
της θεωρίας μάθησης του βιοπαιδαγωγισμού στη διδακτική τους  
αποτελεσματικότητα: Μια διαχρονική ποιοτική έρευνα
Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη 358

Η δημοκρατία και η βιώσιμη ανάπτυξη ως περιεχόμενο σπουδών  
και διδακτική πράξη: Το σουηδικό παράδειγμα
Petros Gougoulakis 371

Παιδεία του Πολίτη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού  
Δημοτικού Σχολείου: Ευκαιρίες και προκλήσεις
Γιάννης Σ. Ευθυμίου, Παναγιώτα Παπανικολάου 384



14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στερεότυπες κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών της Στ́  τάξης  
του δημοτικού σχολείου σχετικά με τις ατομικές ελευθερίες:  
Η περίπτωση του μαθήματος της ιστορίας
Ελένη Καραγιάννη 394

Εναλλακτικοί τρόποι καλλιέργειας πολιτικής κουλτούρας στο σχολείο:  
Η διδασκαλία της ποίησης της γενιάς του ’70 προς μια δημοκρατική  
κουλτούρα
Χριστίνα Κουτούβελα, Γιώργος Κουτούβελας 405

Ολομέλεια μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών: Μία εκπαιδευτική  
πρακτική για την έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνικής και  
πολιτικής αγωγής όλων των παιδιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Αγγελική Λιάπη 415

«Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ»: Το δικαίωμα στην απολογία  
ως ένα δημοκρατικό δικαίωμα
Καλλιόπη Μαθιουδάκη 434

Η διδασκαλία της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων  
στο νηπιαγωγείο
Βασίλειος Οικονομίδης 445

Κοινότητα και Εκπαίδευση: Η συμβολή της έρευνας δράσης  
στην κοινωνική και πολιτική αγωγή
Παρασκευή Πατσιλιά 458

Μια μελέτη περίπτωσης εμπλοκής μαθητών πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης σε θέματα Παιδείας του πολίτη
Νικόλαος Πομάκης 469

Δημοκρατία και πολιτότητα: Πρακτικές εφαρμογές στο εκπαιδευτικό  
περιβάλλον
Μαρίνα Σούνογλου, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Χαρίκλεια Πίτσου 478

Αξιολόγηση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος  
δικαιωμάτων του παιδιού για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης  
και της σχολικής προσαρμογής σε μαθητές δημοτικού σχολείου
Βαΐα Σταύρου, Ανδρέας Μπρούζος, Στέφανος Βασιλόπουλος 487

Τα ανθρώπινα δικαιώματα: Το παιδικό βιβλίο γνώσεων ως μέσο  
καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των παιδιών
Θεοδώρα Τσιβούλη 498

Η αριστοτελική ρητορική τέχνη ως μέθοδος καλλιέργειας  
της ενεργού πολιτειότητας στην εκπαίδευση
Χρήστος Δ. Χαντζαρίδης 506

Θεματική Ενότητα 5  

Ποιότητα, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη  
στη σύγχρονη εκπαίδευση 519

Τυποποίηση και πρωτοτυπία στα μαθητικά κείμενα:  
Πώς τη διαχειρίζεται ο Έλληνας εκπαιδευτικός; 
Βασίλειος Αδαμόπουλος 521

Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση, τα δύο πρόσωπα του Ιανού
Απόστολος Δαρόπουλος 530



15Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Η διαχείριση γνώσης ως ένας από τους βασικούς παράγοντες  
δημοκρατίας στην οργάνωση της εκπαίδευσης
Φώτιος Επ. Ζυγούρης, Ευθύμιος Βαλκάνος 542

Συμπερίληψη και αποκλεισμός ενηλίκων στα σχολεία  
εσπερινής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των εσπερινών σχολείων  
του Δήμου Ρόδου
Αναστάσιος Κοντάκος, Παναγιώτης Ρεβελιώτης, Μαρία Παπαδόσηφου 549

Πολιτικές γλωσσικού γραμματισμού και πραγματώσεις τους  
σε σχολεία υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
Σοφία Κουτσιούρη 561

Η Τέχνη ως Εργαλείο Εμπέδωσης της Κοινωνικής Συνοχής  
σε ‘Διαπολιτισμικά’ Περιβάλλοντα
Βαγγέλης Μπαντελάς 572

Εκπαίδευση και Κοινωνική δικαιοσύνη: Διερεύνηση των απόψεων  
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άννα-Μαρία Παφίλα, Αικατερίνη Παππά, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου 582

Αριστεία και Κοινωνική Δικαιοσύνη στο θεσμό των Πρότυπων  
σχολείων: Η περίπτωση της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Αναστασία-Θεοδώρα Σαμαρά, Δέσποινα Τσακίρη 594

Ανισότητα, ετερότητα και πολιτικές για τη συμπερίληψη  
των φοιτητών στο ελληνικό πανεπιστήμιο
Όλγα Τζαφέα, Παναγιώτα Γκόφα, Αντιγόνη Σαρακινιώτη,  
Ελένη Σιάνου-Κύργιου 607

Θεματική Ενότητα 6  

Κοινωνία και Σχολείο 623

Κοινωνία και σχολείο: Εκπαιδεύοντας… τον τεντιμπόη 
Γρηγόρης Βοσκάκης 625

Η επίδραση των οικογενειακών κανόνων στην αλτρουιστική  
συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας
Παρασκευή Γεωργιάδη, Πασχάλης Αρβανιτίδης 635

Η σχέση Εκφοβισμού και Δημοκρατίας – Σύγχρονες Δημοκρατικές  
Πρακτικές στην Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού
Τατιανή Γκάτσα 648

Επίπεδο σπουδών εκπαιδευτικών και επαγγελματική  
ικανοποίηση
Kωνσταντίνος Ζωγόπουλος, Mαρία Μπαντούνα, Νικόλαος  
Αγγελόπουλος, Γεράσιμος Καλογεράτος 659

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εργασιακή ικανοποίηση  
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Kωνσταντίνος Ζωγόπουλος, Mαρία Μπαντούνα,  
Νικόλαος Αγγελόπουλος, Γεράσιμος Καλογεράτος 672

Διαχείριση εσωτερικών κρίσεων στις Σχολικές Μονάδες:  
Το παράδειγμα του σχολικού εκφοβισμού των εκπαιδευτικών  
σε περιόδους κρίσης
Αναστάσιος Κοντάκος, Αγγελική Πλακούτση, Παναγιώτης Βαρβαρέσος 683



16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πρόσληψη και αναπαράσταση του φυσικού κόσμου  
στην Ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη. Δειγματικό σχέδιο  
διδασκαλίας για το ποίημα «Κατοικίδιο δάσος» 
Παρασκευή Ε. Μακρίδου 696

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο σύγχρονο  
δημοκρατικό σχολείο. Η συμβολή της διττής αυτής συνεργασίας  
στην ανάπτυξη του γραμματισμού των νηπίων
Χρυσάνθη Μηλίτση 717

Ο «Άλλος», οι «Άλλοι» και οι συγκεκριμένοι «Άλλοι».  
Μία περίπτωση κοινωνικής ένταξης ενός Ρομά μαθητή  
σε ένα Δημοτικό Σχολείο της ελληνικής επαρχίας  
με το «περιθώριο» ιδεολογικών, κοινωνικο-πολιτικών,  
εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών «πισωγυρισμάτων» 
Αικατερίνη Μοσχοπούλου, Γεώργιος Αλεξανδράτος,  
Κωνσταντίνος Γκούσης, Αθανάσιος Ρισβάς, Ζαφειρώ Τσοκαναρίδου 727

Ερευνώντας την ιστορία της γειτονιάς του σχολείου τη δεκαετία  
του ’50: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος  
Προφορικής Ιστορίας με τη μεθοδολογία της Έρευνας – Δράσης  
στο 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου
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Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συμπαράστασή τους στο όλο εγχείρημα 
του Συνεδρίου.

•  τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους/ις εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων του 
Βόλου και του Μουσικού Λυκείου Βόλου που ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκλη-
ση να συμμετέχουν με θεατρικό δρώμενο και μουσική εκδήλωση στην τελετή έναρξης 
και λήξης του Συνεδρίου. 

•  τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ηλεκτρονική έκ-
δοση των τριών τόμων από τις εργασίες του Συνεδρίου.

Σας ευχαριστούμε
Η πρόεδρος του Συνεδρίου

Σταυρούλα Καλδή
Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ε-mail: kaldi@uth.gr 





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πανοσιολογιώτατε,
Κύριοι επίσημοι,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 1981), το επιστημονικό και αναγνωρι-
σμένο σωματείο των Ελλήνων Παιδαγωγών, με τη συνεργασία των τριών Παιδαγωγικών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιεί αυτές τις τρεις ημέρες το ΙΣΤ΄ 
Διεθνές Συνέδριό της με θέμα «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχο-
λείο». 

Η Εταιρεία μας, ανάμεσα στις πολλές επιστημονικές δραστηριότητές της, διοργανώνει, 
κατά πάγια τακτική, κάθε χρόνο ένα Συνέδριο, είτε Διεθνές, με διαφορετικό κάθε φορά θέ-
μα, είτε Πανελλήνιο, με σταθερό θέμα την πρόοδο στην ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαι-
δευτική Έρευνα και κάθε φορά σε διαφορετική πόλη. Σκοπός της είναι να παραχωρηθεί  
το επιστημονικό βήμα σε Παιδαγωγούς αναγνωρισμένου κύρους, αλλά και σε νέους επιστή - 
μονες-ερευνητές, οι οποίοι καταρτίζονται συστηματικά μέσα από τα Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων, για να παρουσιάσουν τις ερευνητικές προσπά-
θειές τους και να τις εκθέσουν στην εποικοδομητική κριτική των συναδέλφων τους όλων 
των βαθμίδων, να φωτίσουν και να φωτισθούν, ανάμεσα σε ειδικούς ερευνητές των Επι-
στημών της Αγωγής, αλλά και της εκπαιδευτικής πράξης.

Το θέμα του εφετινού Συνεδρίου μας είναι δραματικά επίκαιρο, γιατί δεν αντιμετωπίζει 
στατικά τη λειτουργία του σχολείου σε μια αόριστη, εγκαθιδρυμένη και εξασφαλισμένη δη-
μοκρατία, αλλά θέτει την παιδεία ως θεμέλιο της δημοκρατίας, αλλά και τη δημο κρατία 
ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής λειτουργίας και του μορφω τικού  
ρόλου του σχολείου. Και πολλές δυσλειτουργικές περιπτώσεις γνωρίζουμε που διαταράσ-
σουν ή επιβεβαιώνουν αυτή τη σχέση και αυτή την προϋπόθεση της εκπαίδευσης.

Η παιδεία σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα πρέπει οπωσδήποτε να στοχεύει και στη δη-
μοκρατική διαπαιδαγώγηση, γιατί η ίδια η υπόσταση της δημοκρατίας σε μια χώρα εξαρ-
τά ται και από την ανάλογη παιδεία, την οποία έχουν λάβει οι πολίτες της. Αυτή η δημο-
κρατική διαπαιδαγώγηση αρχίζει ασφαλώς από το κοινωνικό περιβάλλον, εντός του οποίου  
αναπτύσσεται το νεαρό άτομο, αποκτά όμως ιδιαίτερη σπουδαιότητα και βαρύτητα στα 
πλαίσια της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης, στη σχολική εργασία και ζωή 
και στην όλη δραστηριότητα της συνεργατικής σχολικής τάξης. 

Στα πλαίσια αυτά, η δημοκρατική διαπαιδαγώγηση συνεπάγεται αντιαυταρχικό κλίμα, 
σεβασμό της ατομικότητας των μαθητών και συμμετοχικές διαδικασίες δασκάλου και μα-
θητών, με στόχο αφενός την αποτελεσματική μάθηση και αφετέρου τη διαμόρφωση δημο - 
κρατικής συμπεριφοράς, δηλαδή έμπρακτης άσκησης των μαθητών στις δημοκρατικές δια - 
δικασίες και καλλιέργεια του δημοκρατικού ήθους στην προσωπικότητά τους.
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Έτσι οι νέοι πολίτες ενστερνίζονται την ισότητα και τις συμμετοχικές διαδικασίες (κοι-
νωνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές) στην αντιμετώπιση προβλημάτων κοινού ενδιαφέρο - 
ντος, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ενδιαφε  - 
ρό μενων μερών. Κατά τις διαδικασίες αυτές, οι συμμετέχοντες, με σεβασμό στις όποιες δια- 
 φορ ετικές απόψεις και με μέσο τον ψύχραιμο και καλόπιστο διάλογο, αναζητούν, με διά-
θεση συναίνεσης, το αντικειμενικά σωστό, ηθικό και δίκαιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επίσης, 
αναπτύσσεται και ενθαρρύνεται και το ενδιαφέρον τους για την κοινωνική και πολιτική 
ζωή. 

Γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι η διοργάνωση ενός μεγάλου Διεθνούς Συνεδρίου, όπως  
το παρόν, προϋποθέτει τον μόχθο πολλών προσώπων, την ηθική, καθώς και την έμπρακτη,  
αλλά και την υλική συμπαράστασή τους. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τις Πρυ-
τανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τους συναδέλφους των τριών Παιδαγωγι-
κών Τμημάτων που στηρίζουν με πολλούς τρόπους το Συνέδριο, την Οργανωτική Επιτρο-
πή του Συνεδρίου, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα στελέχη της Γραμματείας, τις 
εθελόντριες φοιτήτριες και τους εθελοντές φοιτητές που μας βοηθούν, καθώς και τους 
χο ρηγούς μας, αλλά και όλους εσάς που μας τιμάτε με τη συμβολή και την παρουσία σας. 

Ξεχωριστά όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο καθηγήτρια κ. 
Σταυ ρούλα Καλδή, καθώς και τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή κ. Γιάννη Ρουσσάκη, που  
ολοπρόθυμα ανέλαβαν την οργάνωση του Συνεδρίου μας, για την εξαιρετική συνεργασία 
μας και τη συνεχή επικοινωνία μας, που μπορεί να τους κούρασε, αλλά συνετέλεσε ουσια - 
στικά στην επιτυχία του.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας και ελπίζω να τεθούν σε αυτό 
πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα, ώστε μετά την ολοκλήρωσή του να έχουμε αποκομίσει 
όχι τυποποιημένες απαντήσεις ή έτοιμες και αδιαμφισβήτητες λύσεις, αλλά να αποχωρή-
σουμε από αυτό με περαιτέρω απορίες και αμφιβολίες, να συναχθούν από αυτό σημαντι-
κά συμπεράσματα και να δημιουργηθούν νέα επιστημονικά ενδιαφέροντα!

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
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Σταυρούλα Καλδή 
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
kaldi@uth.gr

Ιωάννης Ρουσσάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
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Τί σημαίνει πραγματικά η δημοκρατία; 
Ποιες είναι οι συνέπειές της στην περίπλοκη ζωή του σήμερα; 

Αν μπορούμε να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις,  
τότε η επόμενη ερώτησή μας θα είναι: 

Ποια κατεύθυνση θα πρέπει να δώσουμε στο έργο του σχολείου 
ώστε να προωθεί σε όλο το εύρος των δράσεων του, 

τον πλούτο και την πληρότητα του δημοκρατικού τρόπου ζωής; 
Η συνεργατική μελέτη αυτών των ζητημάτων είναι κατά την άποψή μου 

το εξαιρετικά σημαντικό καθήκον της προοδευτικής εκπαίδευσης. 
Dewey, J. (1937). The Challenge of Democracy to Education. 

Progressive Education, 14, 79-85.

Τα ζητήματα δημοκρατίας απασχολούν διαχρονικά την παιδαγωγική θεωρία και πράξη και 
τίθενται επιτακτικά στο πλαίσιο της παιδαγωγικής έρευνας, καθώς η εκπαίδευση σε όλες 
τις βαθ μίδες και τις μορφές της αλλά κυρίως το σχολείο, θεωρείται ότι διαδραματίζει πρω-
τα γωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών ή των νέων πολιτών. Η έννοια της 
δη μοκρατίας, καταγράφεται, ως εκ τούτου, ως μια από τις βασικές κατευθυντήριες αρ χές 
των εκ παιδευτικών θεσμών και συστημάτων σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, τόσο σε  
επί πεδο ρητορικής και θεωρίας, όσο και σε επίπεδο πρακτικής, προσελκύοντας πολύπλευ ρο 
εν διαφέρον (Harber, 1997: 41· Miller, 2002· Noddings, 2013· Straume, 2016· Haraldstad,  
Tveit & Kovac, 2022). Τα εκπαιδευτικά συστήματα που αποδέχονται τον θεμελιώδη ρόλο  
της δημο κρα τίας επιδιώκουν να εντάξουν στο σχολικό πλαίσιο πρακτι κές που αντανακλούν 
μορφές ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων (παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών) 
(Haraldstad et al., 2022). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων που  
βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας θεωρείται ουσιώδεις για τη μαθησιακή και ψυχο-
κοι νωνική/ψυχο συ ναι σθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών (Backman & Trafford, 
2007). 

Όμως η συσχέτιση της δημοκρατίας με το σχολείο τόσο στον επιστημονικό και τον εκ-
παιδευτικό όσο και στον πολιτικό λόγο αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα, καθώς ευ θύ νη 
για την για την επίτευξη ή τη διατήρηση της δημοκρατικής κοινωνίας και της κοι νω νικής 
δικαιοσύνης είναι, για πολλούς, πρώτιστα ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας (Biesta,  
2011). Ιστορικά, η έννοια της δημοκρατίας, στην πρώτη γενεά του λόγου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα περιοριζόταν σε ζη τήματα διακυβέρνησης των κρατών. Η εκπαίδευση γνωρίζει 
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ισχυρή σύνδεση με τη δη μοκρα τία στη δεύτερη γενεά του λόγου των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων, ως μέρος των θεμελιω δών δικαιωμάτων (στην εκπαίδευση, την υγεία, την ερ γα-
σία, τη στέγαση, τον πολιτισμό και τη δη μιουργικότητα) που συνοδεύουν την ανάδυση του  
κοινωνικού κράτους (Feu, Serra, Caminas, Làzaro & Simó-Gil, 2017: 651).

Η δημοκρατία στην πολιτική και κοινωνική της διάσταση, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως  
η διαρ κής προσπάθεια των ατόμων να δημιουργήσουν μια κοινωνία, όπου, κάθε ένα άτο-
μο, ως φορέας αξιών, αποκτά συνείδηση της ενδογενούς αξίας και της αξιοπρέπειάς του.  
Η δημοκρατία, με αυτό τον τρόπο λειτουργεί για την εξισορρόπηση της προσωπικής ελευ-
θερίας με την ανθρώπινη αξία, ως παράγοντας σεβασμού των ατομικών διαφορών και  
ως πλαίσιο διεκ δίκησης του μέγιστου των ευκαιριών για τον καθένα. Συνακόλουθα η 
σχέ ση μεταξύ δημο κρα τίας και πολιτισμού είναι αναπόσπαστη, αναδεικνύοντας τελικά το  
δημοκρατικό πολίτευμα ως τον ιδανικότερο τρόπο διακυβέρνησης και κοινωνικής συ νύ-
παρξης (Αθανασόπουλος, 2017: 27).

Η δημοκρατία στο επίπεδο των εκπαιδευτικών συστημάτων συνδέεται πρωτίστως με 
τον τρόπο διακυβέρνησης εκπαιδευτικών θεσμών και ανάλογα με τα προτάγματα που 
αυ τά υπηρετούν: μπορεί να αφορά είτε την επιδίωξη της ισότητας και τη συνεργατική δι-
εύρυνση του κοινού καλού είτε την επέκταση των ευκαιριών επιλογής και ανάδειξης της  
ατομικότητας. Η ιδέα της δημοκρατίας στο επίπεδο του σχολείου, όπως και άλλοι σύγ-
χρο νοι και πολιτικά φορτισμένοι όρους (π.χ. συμπερίληψη), χρησιμοποιείται συχνά για μό-
νο ρητορικούς ή πο λι τι κούς σκοπούς, αντανακλώντας επιθυμητούς ή κανονιστικούς στό-
χους, με αποτέλεσμα η πρά ξη της δημοκρατίας στο σχολείο εν τέλει να απέχει αρκετά από  
αυτό που περιγράφεται στον πολιτικό και επιστημονικό λόγο (Harber, 1997· Kovac, 
2018). 

Η δημοκρατική παιδεία λειτουργεί ως προνομιακό κομβικό σημείο διαφορετικών πο-
λιτικών λόγων. Οι διαφορετικές εκδοχές της δημοκρατικής εκπαίδευσης έχουν ως αφετη-
ρία δια φο ρε τικές οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές, διαφορετικές προσεγ  γί σεις  
κανόνων της δημοκρατίας, αλλά και διαφορετικές αντιλήψεις για τη σχέση εκ παίδευσης 
και πολιτικής (Sant, 2019). Η ανάλυση των πολιτικών λόγων αποκαλύπτει ότι μπορούμε 
να διακρίνουμε τους πολιτικούς λόγους που εναντιώνονται σε μορφές δημο κρατικής 
εκ παίδευσης, όπως εί ναι ο ελιτίστικος αλλά και ο νεοφιλελεύθερος λόγος, από τους πο-
λι τικούς λόγους που συ νηγορούν και νοηματοδοτούν τη δημοκρατική εκπαίδευση, όπως  
είναι ο φιλελεύθερος, ο δια βουλευτικός, ο πολυπολιτισμικός, ο συμμετοχικός, ο κριτικός 
και ο αγωνιστικός λόγος. Στο πλαί σιο του λόγου, ως εκ τούτου, η δημοκρατική εκπαίδευση 
φαίνεται να λειτουργεί ως ένα κυ μαινόμενο σημαίνον, ένας κρίσιμος ορίζοντας φιλοδοξίας 
στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού λό γου που ερμηνεύεται διαφορετικά από τους διακριτούς 
πολιτικούς λόγους (Sant, 2019: 684).

Η Edda Sant, καταγράφει τρεις διακριτές προσεγγίσεις στη σχέση της δημοκρατικής εκ-
παί δευσης με την εκπαιδευτική πολιτική, με βάση κατηγοριοποίηση των πολιτικών λόγων 
που αναφέρθηκε παραπάνω: Η πρώτη προσέγγιση, εκπαίδευση για τη δημοκρατία, υπο-
στη ρί ζεται από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού φιλελεύθερου και του διαβουλευτικού 
λόγου, κα θώς και από ορισμένους του συμμετοχικού, πολυπολιτισμικού και κριτικού λό-
γου, οι οποίοι θεωρούν τη δημοκρατία ως «καθολικό κανονιστικό πρόταγμα» και την  
εκ παίδευση, και άρα τις εκπαιδευτικές πολιτικές ως μέσο για την επίτευξή της. Η δεύ τερη, 
εκπαίδευση στο πλαί σιο της δημοκρατίας, υποστηρίζεται από εκπροσώπους του νεο φι-
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λε λεύθερου και του ελιτι στι κού λόγου οι οποίοι αντιλαμβάνεται τόσο τη δημοκρατία όσο  
και την εκπαίδευση ως ερ γα λεία που διασφαλίζουν την ανταγωνιστική λειτουργία της 
αγο ράς και την ελευθερία της ατο μικής επιλογής. Αυτή η προσέγγιση συνδέεται με την  
επικράτηση των νεοφιλελεύθερων εκπαιδευτικών πολιτικών προτυποποίησης και λο γο-
δοσίας. Η τρίτη προσέγγιση αφορά την εκπαίδευσης μέσω της δημοκρατίας, και υιο θε τεί-
ται από εκπροσώπους των συμμετοχικών, διαβουλευτικών, πολυπολιτισμικών και κρι τι  - 
κών λόγων. Αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση και τις πολιτικές που την αφορούν ως μέ - 
 ρος της δημοκρατικής συμμετοχής στη συλλογική λήψη αποφάσεων (Sant, 2019: 685). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν στον διεθνή χώρο διαφορετικές αντιλήψεις 
για τη σχέση της εκπαίδευσης με τη δημοκρατία, οι οποίες επηρεάζουν τα δρώμενα στη 
σχολική εκπαίδευση. Το σχολείο, πέρα από τον συστημικό χαρακτήρα του, που το καθιστά 
πυλώνα θε σμικής ωρίμανσης για την άσκηση δημοκρατίας, αποτελεί έναν παιδαγωγικό 
οργανισμό ο οποίος λειτουργεί –στα πλαίσια του παιδαγωγικού του χαρακτήρα– ως 
δίαυλος των αξιών της δημοκρατίας σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. 

Ανατρέχοντας στις θεωρητικές βάσεις που μας κληροδότησε ο σπουδαίος φιλόσοφος 
και παιδαγωγός του 20ου αιώνα, John Dewey, αναγνωρίζουμε πως το σχολείο είναι πρω-
τίστως ένας κοινωνικός θεσμός που θα διαμορφώσει τους αυριανούς πολίτες και θα  
βελτιώσει την κοινωνική ζωή, παρότι ο ίδιος του υποστήριξε ότι η παιδαγωγική διαδικασία 
πρέπει να είναι εστιασμένη στο ζειν και το παρόν και όχι στην προετοιμασία για τη μελ-
λοντική διαβίωση (Dewey, 2016: 175-177). Σύμφωνα με τον Dewey η δημοκρατία είναι 
ο προσωπικός τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ζει τη ζωή του και γίνεται πραγματικότητα 
μόνο όταν ασκείται στην καθημερινή μας ύπαρξη. 

Οι παιδαγωγικές θεωρίες του Dewey ανέτρεψαν τα ισχύοντα για τη διδασκαλία και μά-
θη ση ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και αποτέλεσαν τη θεωρητική βάση για μετέπειτα 
βα σικές προσεγγίσεις και φιλοσοφίες της εκπαίδευσης, όπως είναι οι παιδοκεντρικές και οι 
κριτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, επιδρώντας ακόμη και στις μέρες μας στο γίγνεσθαι 
της σύγχρονης σχολικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Το “Νέο Σχολείο” του Dewey κα-
τάφερε να ανατρέψει τις παλαιότερες μεθόδους που δεν εξυπηρετούσαν κατάλληλα τη 
γνωστική ανά πτυξη των μαθητών και ανέπτυξε μια νέα παιδαγωγική μέθοδο που στόχευε 
στην ελευθερία της σκέψης, κίνησης και έκφρασης του μαθητή καθώς και στην υπεύθυνη 
και ισότιμη συμμε  τοχή του στη δημιουργία του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ένα κατάλληλο 
εκπαιδευτικό περι βάλλον είναι αυτό που μπορεί να υποστηρίζει την ατομική ανάπτυξη, 
ενώ παράλληλα να εν θαρρύνει την κοινωνική και ηθική συνείδηση των εκπαιδευόμενων 
(Αθανασόπουλος, 2017). Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του Dewey, η εκπαίδευ-
ση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή ανάληψης δράσης, επειδή έχει κεντρικό ρόλο στην  
τροποποίηση της δημόσιας συνείδησης και συνακόλουθα έχει τη δυνατότητα να μεταμορ-
φώνει την κοινωνία (Dewey, 1916). Στη σημερινή πραγματικότητα, οι απόψεις του Dewey 
σχετικά με την κοινωνική διά στα ση της εκπαίδευσης, μοιάζουν ιδιαίτερα επίκαιρες. Είναι 
πλέον εντελώς απαραίτητη η σύν  δεση του σχολείου και της εκπαίδευσης με την κοινωνία, 
αν θέλουμε οι σύγχρονες κοινω νίες να εξελίσσονται και να προοδεύουν (Αθανασόπουλος, 
2017: 24).

Το φιλοσοφικό και παιδαγωγικό έργο του John Dewey διακρίνεται από μια εκ βαθέων 
με λέτη της έννοιας της δημοκρατίας και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, 
για τον Dewey αποτελεί παραδοχή το γεγονός ότι η δημοκρατία είναι ελευθερία, επο-



24 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μέ νως σε μία δημοκρατική κοινωνία υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και 
στην κοινωνική δράση. Ο ίδιος ο Dewey είχε ανατρέξει στη μελέτη αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων όπως ήταν ο Πλάτωνας και άλλοι στωικοί φιλόσοφοι οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στην ψυχή ως το λίκνο της συμπεριφοράς και της δράσης ενός ανθρώπου, της «ολόψυχης» 
δράσης που δίνει ώθηση στο μυαλό, το σώμα και την καρδιά του και κινητοποιεί το άτο-
μο να δράσει, να αισθανθεί, να φα νταστεί. Επομένως, εδώ διακρίνουμε στη σκέψη του 
Dewey σημάδια από τη στωική φι λοσοφία, όπου εννοείται ένας τρόπο ζωής ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από τις δίδυμες προ σπά θειες της αυτοκαλλιέργειας και της αυτογνωσίας 
(Hansen & James, 2016). Για τους Στωικούς στοχαστές, η αυτοκαλλιέργεια αποτελούσε 
μια ηθική του εαυτού στην οποία το άτομο επιζητούσε να αναπτύξει τις αισθητικές, ηθι κές 
και αναστοχαστικές του ικανότητες όσο συστηματικά το επέτρεπαν οι περιστάσεις (βλ.  
Foucault, 2005· Hadot, 1995). Η αυτοκαλ λιέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυ το-
γνωσία: δηλαδή σε αυξημένη επίγνωση των δια θέσεων, των μεροληψιών, των προ κα-
τα λήψεων, των ελπίδων, των φόβων κ.ά. Τα στωικά γρα πτά πραγματεύονται, από μια 
ορι σμένη σκοπιά, τη διαμόρφωση της συνήθειας. 

Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά μιας παιδαγωγικής-φιλοσοφικής αντίληψης ήταν για 
τον Dewey κοινωνική διαδικασία και όφειλε να αντανακλά τη ζωή της ευρύτερης κοι-
νωνίας, εφόσον η μάθηση δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την πραγματική ζωή.  
Η εμπειρική μάθηση και η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καθημερινή ζωή ξε-
φεύ γει από την απλή αφομοίωση γνώσεων και προάγει την ανάπτυξη συνηθειών στο 
εξε λισσόμενο άτομο να ασχοληθεί αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζει το περιβάλλον 
του, κριτικά σκεπτόμενο. Επομένως η μαθητική κοινότητα ως μια μορφή συλλογικότητας 
στις σχολικές δομές μέσω της δημοκρατικής παιδείας προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο 
διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στο άτομο και στο σύνολο με όρους αυτονομίας και  
συνύπαρξης, διασφάλισης και άσκησης δικαιωμάτων, επιμερισμού και ανάληψης υπο χρεώ-
σεων, κανόνων συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων, στα όρια της εκπροσώπησης και  
της ανάθεσης ρόλων.

Η ανάλυση της συνήθειας όπως παρουσιάστηκε από τον Dewey (1916, στους Hansen  
& James, 2016) παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρη στην εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα. Με τα σύγχρονα δεδομένα στην εκπαιδευτική πολιτική παγκοσμίως παρατηρείται η  
τάση να δίνεται έμφαση σε αξιολογήσεις (ανθρώπινου δυναμικού και θεσμών) με αυ στη-
ρά μετρήσιμα κριτήρια, με έλεγχο και μέτρα λογοδοσίας από την κορυφή της δομής της 
εκπαίδευσης προς τα κάτω, με κλειστά προγράμματα σπουδών που μπορούν να δη μι-
ουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ατομικιστικών, ανελαστικών, θα λέγαμε, συνηθειών 
στο μαθητικό/εκπαιδευόμενο δυναμικό και στις οποίες θα ανατρέξουν εύκολα ως ενήλικες 
για να ανταποκριθούν στη δύ σκο λη συχνά κοινωνική πραγματικότητα της εργασίας, της 
οικογένειας και άλλων ευθυνών που θα αναλάβουν. Πόσο όμως θα έχουν εξασκηθεί στη  
συνήθεια της άσκησης δημόσιας πολιτικής σκέψης και δράσης στο πλαίσιο της συν δια-
μόρφωσης του περιβάλλοντα κόσμου; Ή της καλλιέργειας συνηθειών πνευματικής εστία-
σης, περιέργειας και ανταπόκρισης για ενασχόληση με νέους ορίζοντες και παραγωγή νέας 
γνώσης; Παρόμοιες ιδιότητες αποτελούν τη θεμελίωση χαρακτηριστικών δημοκρατικών 
συνηθειών που δίνουν τη δυνατότητα σε ένα άτομο να συμμετέχει σε αυτό που ο Dewey 
περιγράφει ως «έναν τρόπο συσχετισμένης ζωής, κοινής επικοινωνιακής εμπειρίας» (1916, 
στους Hansen & James, 2016: 96-97). Αυτές οι συνήθειες δίνουν σε ένα άτομο τη δύναμη 
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να δράσει και όχι απλώς να παρατηρεί. Οι δυναμικές, δημοκρατικές συνήθειες σύμφωνα 
με τον Dewey αποτελούν δυνητικά πληροφόρηση του εαυτού που συγκροτείται μέσω της 
δράσης και του προβληματισμού στη δράση και ταυ τό χρονα καλείται να ανταποκριθεί 
στην παρουσία άλλων ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις και προσανατολισμούς (ό.π.).

Οι εμπειρίες δημοκρατικών πρακτικών για το εκπαιδευόμενο δυναμικό που μπορούν να 
απο τελέσουν τις δημοκρατικές συνήθειες που αναφέρει ο Dewey συνδέονται με τις εξής 
βα σικές αρχές: (α) την ελευθερία των υποκειμένων στο σχολικό πλαίσιο να εκφράζουν 
τις απόψεις τους και να αναπτύσσουν επιχειρήματα με ασφάλεια, (β) με τα επίπεδα συμ-
με τοχικής δράσης στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στη σχολική ζωή εν γένει και (γ) 
τις προσωπικές ικανότητες των ατόμων να ασκούν δημοκρατικές πρακτικές στη ζωή τους 
(Haralstad et al., 2022).

Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα –επιχειρώντας παγκοσμίως να προσαρμόσουν τις  
δη μο κρατικές αρχές στα νέα κοινωνικά δεδομένα– παρατηρούνται κινήματα που επιδιώ-
κουν την ομοιομορφία σε εκπαιδευτικές πρακτικές ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες 
σε όλο το εκπαιδευόμενο δυναμικό. Σύμφωνα με την Noddings (1999) πολλές προσπάθειες 
εκπαι δευτικών μεταρρυθμίσεων είναι συνήθως συστημικές καθώς ανταποκρίνονται στο 
όλον της εκπαίδευσης με ενιαία και συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης των στόχων, με συ-
γκεκριμένους μηχανισμούς διακυβέρνησης και λογοδοσίας στοχεύοντας στην αύξηση των  
ακαδημαϊκών επιδόσεων του μαθητικού δυναμικού και την απόδοση αυτών με οι κο νο μι-
κούς όρους. Υπο λεί πονται όμως συχνά στην έκφραση επιχειρημάτων και λόγου για την 
εκ παίδευση σε μια δη μοκρατική κοινωνία (Γρόλλιος, 2016). Για παράδειγμα αναπτύσσεται 
λόγος στα κείμενα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων για τις μαθησιακές εμπειρίες του 
εκπαιδευόμενου δυναμικού οι οποίες θα ενδυναμώσουν την ενεργό συμμετοχή στη δη-
μοκρατική ζωή ή/και η εκπαίδευση αναπτύσσει την κριτική ικανότητα για κατάλληλα τεκ-
μηριωμένες επιλογές ή/και προωθείται η φιλελεύθερη δημόσια συζήτηση στα σχολεία ή/
και οι παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι είναι συμβατές με τους στόχους της δη μο-
κρα τικής εκπαίδευσης;

Μία εκδοχή δημοκρατικής εκπαίδευσης είτε από τη σκοπιά της απελευθερωτικής εκ-
παί   δευσης του Paolo Freire (2013) που στοχεύει στη χειραφέτηση του ατόμου, ή της κρι-
τικής παιδαγωγικής του Giroux (2004), του Aronowitz (2014), του Apple (2011) για τη  
δημιουργία δημοκρατικών σχολείων μπορεί να είναι η στόχευση της μετατροπής των 
κοι νωνικών ανισο τήτων σε ισότητες αξίας, ευνοώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον κα τεύ-
θυν σης των εκπαι δευό μενων ατόμων να νομιμοποιούν μελλοντικά ισότητες στην αγορά 
ερ γασίας και την προ σω πική τους ζωή.

Στη ριζοσπαστική κριτική παιδαγωγική κυριαρχεί η άποψη ότι η εκπαίδευση και το σχο-
λείο δεν μπορεί να υποστηρίξει το βίωμα μιας πλήρους δημοκρατικής εμπειρίας επειδή η 
ορ γάνωση των εκπαιδευτικών και κατ’ ακολουθίαν των σχολικών συστημάτων περιορίζουν 
την ανάπτυξη των μετασχηματιστικών δημοκρατικών πρακτικών επηρεάζοντας κατά 
συνέπεια όχι μόνο το εκπαιδευόμενο δυναμικό αλλά και την εν γένει εκπαιδευτική κοι νό-
τη τα (Apple, 2011· McGregor, 2009· Schutz, 2006· Feu et al., 2021). 

Το σχολείο με την ουσιαστική κοινωνικοποιητική του λειτουργία στοχεύει και σε μια 
πειθαρχημένη λειτουργία της κοινωνίας πιστοποιώντας με αντικειμενικό τρόπο τις ικα νό-
τη τες και τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου δυναμικού προετοιμάζοντας τους για μια 
αντα γω νιστική ζωή στην οποία συχνά δεν προβάλλουν καμία αντίσταση.
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Το σχολείο όμως προμηνύει πραγματικά ένα δημοκρατικό μέλλον όταν η σχολική 
κουλ  τού ρα ή αλλιώς η ‘γραμματική του σχολείου’ (Tyack & Cuban, 2001) εξηγούν τους 
ρη τούς και άρρητους μηχανισμούς οι οποίοι πιθανώς να περιορίζουν δημοκρατικές σχο-
λι κές εμπειρίες (Feu et al., 2021); Αν αναλογιστούμε τον φυσικό χώρο μιας σχολικής 
αί θουσας και τη διάτα ξη αυτού του χώρου, την κατασκευή της γνώσης και τους τρόπους 
που μεταδίδεται και αξιο λο γείται, τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζονται οι κανόνες συ μπε-
ρι φοράς και επιβάλλονται οι κυ ρώσεις, η σημασία που δίνεται στη φωνή των μαθητών, η 
πιστοποίηση της προόδου των μα θητών/τριών, θα αναλογιστούμε πόσα εν τέλει πε ρι θώ-
ρια υπάρχουν για τη δημοκρατία στη σχολική εκπαίδευση (ό.π.);

Οι στρατηγικές εκδημοκρατισμού του εκπαιδευτικού συστήματος που επικρατούν εί-
ναι δύο: η μία αφορά τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού και δωρεάν εκπαιδευτικού συ-
στή ματος για όλους, επεκτείνοντας έτσι τη σχολική φοίτηση σε ολόκληρο τον πληθυσμό 
σχο λικής ηλικίας. Η δεύτερη στρατηγική εστιάζει στον οργανωτικό και διδακτικό άξονα 
εκδημοκρατισμού του σχολείου με την ύπαρξη ενός προγράμματος σπουδών που εμπε-
ριέ χει έννοιες της δη μο κρα τίας καθώς επίσης και τη συμμετοχή πολλών φορέων στη δι-
δα κτική προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (Feu et al., 2021).

Η δημοκρατία στο σχολείο μπορεί να ενσωματωθεί με βάση (α) τον διάλογο ανάμεσα 
σε εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή όπως περιέγραψε ο Paulo Freire (2013) όπου γί νε-
ται προ σπάθεια να μετριαστεί η σχέση εξουσίας και εκπαιδευόμενου δυναμικού, (β) το  
άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και την ανάδειξη της διαφορετικότητας ως αξίας  
αποσκοπώντας στη μείωση κάθε μορφής ομογενοποίησης και ομοιομορφίας και καθαίρε-
σης του μονολιθικού τρόπου σκέψης (Apple, 2011· McGregor, 2009) και (γ) τη συμ μετο-
χική ευθύνη και τη συλλογική δράση του εκπαιδευόμενου δυναμικού στη λήψη απο φά-
σεων στο σχολικό κοινωνικό πλαί σιο (Apple, 2005, 2011). Η δημοκρατία στο σχολείο 
θεω ρείται από τον Fielding (2011) και τον Amsler (2015) ζήτημα εικόνας και όχι ουσίας. 
Η πλήρης και ποιοτική δημοκρατία πε ρι στρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες, 
τη διακυβέρνηση, την κατοίκηση, την ετε ρότητα και το ήθος (Feu et al., 2017· Feu, et al., 
2021: 5).

Για να μπορέσει το άτομο να λειτουργήσει αυτόνομα, με αξιοπρέπεια, ευθύνη ατομική 
και κοι νωνική, με κοινωνική αλληλεγγύη, με ελευθερία βούλησης θα πρέπει να διακρίνεται 
από το δημοκρατικό του ήθος (βλ. Νικολακάκη, 2011). Αυτό που περιγράφεται ως ση μαί-
νον στο δημοκρατικό ήθος με σκοπό την αναστοχαστική δράση, είναι συνείδηση, η οποία 
με τη σειρά της γίνεται «υπευθυνότητα», με αποκορύφωμα την αλληλεγγύη, την αγάπη, 
την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μέσω της πράξης. 

Ένα σχολείο μπορεί να γίνει πραγματικά δημοκρατικό όταν (α) ενσωματώνει τον ισότι-
μο διάλογο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία όπου η σχέση εξου-
σίας τείνει να μετριάζεται, όπως στήριξε στο έργο του ο Paolo Freire (2013), (β) συνδέει το 
κοι νωνικό πλαίσιο των μαθητών/τριών με τη μάθησή τους και επιτρέπει τη συλλογικότη-
τα στη λήψη αποφάσεων και τη κατανομή θέσεων ευθύνης χωρίς αποκλεισμούς (Apple, 
2005· McGregor, 2009) και (γ) ανοίγει τις πόρτες του προς την ευρύτερη κοινότητα θεω-
ρώντας τη διαφορετικότητα ως αξία που μπορεί να εξουδετερώσει κάθε μορφή ομο γε-
νοποίησης και ομοιο μορφίας. Ένα πραγματικά δημοκρατικό σχολείο είναι αυτό που μπο ρεί 
να υπερβεί τον ρητορικό διάλογο και να τον μετουσιώσει σε δράση, προσφέροντας σημα- 
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ντικές εμπειρίες στους μαθητές και τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τις οικο γέ-
νειες που πλέον γί νο νται πολίτες όχι για αυτά που λένε, αλλά για αυτά που κάνουν (Feu, 
et al., 2021: 5). 

Οι αλλαγές στο σχολικό γίγνεσθαι σύμφωνα με την παιδαγωγική του Dewey οφείλει να 
μετασχηματίζεται και να προσαρμόζεται σε νέα κοινωνικά δεδομένα ώστε η εκπαίδευση 
να αποτελέσει πρωταρχική παράμετρο για τον εξελικτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας 
γιατί, όπως και ο ίδιος υποστήριζε, αν διδάξουμε σήμερα με τον ίδιο τρόπο που διδάξαμε 
χθες, κλέ βουμε από τα παιδιά μας το αύριο (Dewey, 1916). 

Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί συχνά όσους εργάζονται στον τομέα της εκ-
παί δευσης δεν αφορά μόνο τη γενική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και δημοκρατίας ανα-
φορικά με τα ορ γα νωτικά συστήματα παροχής και καθοδήγησης προγραμμάτων σπου δών, 
αλλά και το πώς μια σοβαρή δέσμευση σε δημοκρατικές αρχές μεταφράζεται στα κα θη-
μερινά εκπαιδευτικά πρότυπα και τις παιδαγωγικές πρακτικές στα σχολεία (Fieldings &  
Moss, 2010). Μεμονωμένα παραδείγματα υπάρχουν τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Ο  
συνδυασμός έρευνας-δράσης και κριτικού γραμματισμού θα μπορούσε να δώσει σε μα-
θη τές και εκπαιδευτικούς ευκαιρίες βίω σης της δημοκρατίας στο σχολείο, εγκαθίδρυσης 
πιο δημοκρατικών σχέσεων και ανάπτυξης δημοκρατικής κουλτούρας (Κατσαρού, 2020). 
Η παιδαγωγική προσέγγιση στο σχολείο του Φουρφουρά στην Κρήτη. Το σχολείο Ponte 
στην Πορτογαλία, το σχολείο Eagle Rock στις ΗΠΑ, κ.ά. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το εναλλακτικό σχολείο Eagle Rock στις ΗΠΑ 
όπως περιγράφεται από την Easton (2005).

Το Eagle Rock είναι ένα εναλλακτικό γυμνάσιο στις ΗΠΑ, όπου η δημοκρατία φαίνεται  
ότι είναι πραγματικά θεμελιωμένη. Οι προσωπικές φωνές των μαθητών εκτιμώνται, γεγο-
νός που τους βοηθά να αναπτύξουν δύναμη, υπευθυνότητα και εξουσία στην εκπαίδευσή 
τους. Το Eagle Rock είναι ένα ανεξάρτητο, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος 
σχο λείο για μαθητές γυμνασίου και ένα κέντρο μάθησης για ενήλικες. Χρηματοδοτείται 
πλήρως από την αμερικανική Honda Education Corporation. Το σχολείο είναι αφιερωμέ-
νο στην ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων εκπαίδευσης μαθητών που δεν έχουν επιτύχει στο  
παραδοσιακό περιβάλλον. Η φωνή των μαθητευόμενων στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου 
είναι ουσιαστική και αντιπροσωπεύει την ατομική ευθύνη των μαθητευόμενων για τη μά-
θη ση και την εκπαίδευσή τους, η οποία συνδέεται με τη δύναμη και τον έλεγχο που δεν 
εί χαν οι μαθητευόμενοι σε άλλα, προηγούμενα στη ζωή τους εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 
Η φωνή των μαθητευόμενων λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη  
σχολική κοινότητα, στη συν δια μόρφωση πλαισίου εκπαιδευτικής δράσης όπου μαθη τευό-
με νοι και εκπαιδευτικοί συν δια λέ γονται, στη συμμετοχή/εμπλοκή άσκησης της εξουσίας 
για την επιλογή προσωπικού και την προ σέλκυση νέων μαθητευόμενων: 

Αγαπητοί υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής: Είμαστε μαθητές από ένα μοναδικό σχολείο 
στο Κολοράντο. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεν περιμέναμε να αποφοιτήσουμε από το λύκειο. 
Είχαμε εγκαταλείψει, μας έδιωξαν ή δεν είχαμε πάει ποτέ γυμνάσιο από την αρχή. Μερικοί 
από εμάς προέρχονταν από αρκετά άσχημα οικογενειακά περιβάλλοντα. Μας κακοποίησαν, 
μας εγκατέλειψαν ή μας παραμέλησαν, για παράδειγμα. Κάποιοι από εμάς πήραμε ναρκωτικά. 
Κάποιοι από εμάς γίναμε αλκοολικοί, μπήκαμε σε συμμορίες ή κάναμε μικροεγκλήματα. Δεν 
νιώθαμε ευπρόσδεκτοι στα σημερινά σχολεία. Είμαστε σαν τους μαθητές που θα βρείτε σε  
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οποιοδήποτε γυμνάσιο ή λύκειο στις ΗΠΑ. Είμαστε νέοι που δεν μπορούμε να «χαθούμε στο  
σύστημα». Δεν είμαστε «σε κίνδυνο» ή «το πρόβλημα της σχολικής διαρροής». Είμαστε άν
θρω  ποι με ταλέντα και δεξιότητες, πνευματικές ικανότητες και περιέργεια, άνθρωποι που 
χρειά ζεται η χώρα τώρα και στο μέλλον.

Μπορείτε να μας αγνοήσετε και να διατηρήσετε τις πολιτικές σας ως έχουν ως προς τα κρι
τή ρια, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία, τις απαιτήσεις για αποφοίτηση από το σχολείο, το 
μέ γεθος, τον χρόνο, το πρόγραμμα σπουδών, την ταξινόμηση των μαθητών σύμφωνα με 
αριθ μούς κ.λπ. Ή μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι είμαστε όπως πολλοί μαθητές γυμνασίου/
λυκείου. Κάποιοι εγκαταλείπουν ή δρουν έξω και αποβάλλονται. Πολλοί μένουν στο σχολείο, 
ωστόσο, κάθονται στο πίσω μέρος της τάξης, προσπαθώντας για το ελάχιστο ώστε να απο
φοι τήσουν. Αναρωτιόμαστε πώς θα είναι καθώς μεγαλώνουν. Θα συμβάλουν στο να γίνει 
αυτή η χώρα σπουδαία; Το χειρότερο είναι ότι πολλοί μαθητές αποφοιτούν από το γυμνάσιο/
λύκειο χωρίς να ασχολούνται πραγματικά με τον εαυτό τους ως μαθητές. Κατανοούν πώς 
λειτουργεί το σύστημα και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε εξεταστικά προγράμματα και 
διαδικασίες, αλλά δεν έχουν μάθει πραγματικά πώς να σκέφτονται, να αναλύουν, να ερμη νεύ
ουν, να χρησιμοποιούν τη λογική τους και να λύνουν προβλήματα. Δεν έχουν μάθει πώς να 
μαθαίνουν. Δεν δείχνουν τη φυσική περιέργεια του ατόμου για μάθηση, έχουν απλά αναπτύξει 
δεξιότητες εξεταστικών διαδικασιών και μπορεί να μην καταφέρουν να αναπτύξουν τη δια 
βίου μάθησή τους. Θα συμβάλουν στο να γίνει αυτή η χώρα σπουδαία; (Easton, 2005: 96-
97).

Σε αυτές τις δύο παραγράφους, μαθητές γυμνασίου/λυκείου από το Eagle Rock School  
και το Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης παρουσίασαν στους υπεύθυνους της εκπαι δευ-
τικής πολιτικής θέματα όπως είναι τα κριτήρια, η αξιολόγηση, οι γραπτές και άλλες δοκι μα-
σίες, η λογοδοσία, η σχολική διαρροή και η αποφοίτηση. Στο δημοκρατικό πε ριβάλλον του  
Eagle Rock, όπου η φωνή εκτιμάται –και όχι μόνο στα μαθήματα αγγλικών– αυτοί οι μαθη - 
τές άσκησαν το δικαίωμά τους και ανέλαβαν την ευθύνη να συντάξουν επιστολή προς 
στους υπεύθυνους της εκπαιδευτικής πολιτικής (Easton, 2005).

Το ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο «Το σχο λείο 
στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο» που συνδιοργανώθηκε από τα τρία Παι δα γω-
γικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελ λά δος στις  
29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βό λο είχε ως  
έναν από τους βασικούς στόχους να φέρει κοντά την ακαδημαϊκή και τη σχο λική κοινότητα.

Το θέμα του Συνεδρίου επιλέχθηκε έχοντας ως αφετηρία την έννοια της δημοκρατίας 
ως τρόπου ζωής και όχι απλά ως συστήματος διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τον επι-
στη μο νικό διάλογο που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας 
και της υπόστασης του δημοκρατικού σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης, 
και της παγκοσμιοποίησης, του καταιγισμού της πληροφόρησης και της κυριαρχίας του 
διαδικτύου, για την καλλιέργεια της πολιτικής και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών 
σε ένα πε ρι βάλλον επιτελεστικότητας, την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους στην εκπαί-
δευση σε συν θήκες κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης λογικής των εκπαιδευτικών (οιονεί;)  
αγορών, για την ανάγκη από τη μια πλευρά για συμμετοχική δράση όλων των εμπλεκόμε-
νων στη σχολική εκ παίδευση και από την άλλη για ενίσχυση της εκπαιδευτικής αυτονομίας.
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Κεντρικοί στόχοι του Συνεδρίου ήταν, πρώτον, η ανάδειξη της έρευνας και των καλών 
πρα κτικών που επιτελούνται στο πεδίο της Παιδαγωγικής αναφορικά με τη δημοκρατική 
εκ παίδευση και το θεσμό του σχολείου καθώς και άλλων φορέων άτυπης και μη τυ πι-
κής εκ παίδευσης ως όχημα δημοκρατικών διαδικασιών· και δεύτερον, η προαγωγή του  
επιστημονι κού διαλόγου αλλά και η περαιτέρω ενδυνάμωση των διεπιστημονικών συ-
νερ γασιών και δε σμών τόσο εντός των επιμέρους κλάδων της Παιδαγωγικής επιστήμης 
όσο και με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Το Συνέδριο, ως εκ τούτου θεωρήθηκε 
προνομιακός χώρος για την αναζήτηση και διαμόρφωση των επιστημονικών, θεσμικών και 
εκπαιδευτικών συνεργειών που θα συμβάλλουν στη διαπραγμάτευση των στις νέων προ-
κλήσεις που αναδύονται στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές συνθήκες.

Οι θεματικές του Συνεδρίου αφορούσαν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, το 
σχο λείο ως θεσμό της δημοκρατίας, την κρίση της δημοκρατίας και τη σχολική εκπαίδευση, 
την ποιότητα, ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη στη σύγχρονη εκπαίδευση, τις συ νερ-
γατικές πρακτικές στην εκπαίδευση, τις εναλλακτικές μορφές παιδαγωγικής και εκ παί δευ-
σης για το δημοκρατικό σχολείο, τη διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, την εκ-
παί δευση και επαγ γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες δημοκρατίες, 
τον ρόλο του σύγ χρονου εκπαιδευτικού στο νέο διεθνές περιβάλλον, τις Τέχνες ως μέσο 
προ ώθησης της δημοκρατίας στο σχολείο, την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση, 
τη δια βίου μά θηση, την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και άλλα ειδικά θέματα για ένα  
σύγχρονο δημο κρα τικό σχολείο. Πέρα από τις εισηγήσεις το Συνέδριο περιλάμβανε θεα-
τρικό δρώμενο από μα θητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων του Βόλου καθώς και  
Μουσική Εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Βόλου, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σύν δε-
ση του πανεπιστημίου με τη σχολική εκπαίδευση και τους κοινούς στόχους παιδείας και 
πο λιτισμού.

Οι έξι κύριες εισηγήσεις του συνεδρίου συνθέτουν ένα πολυπρισματικό και πολυεπίπε-
δο πλαίσιο μελέτης της σχέσης σχολείου και δημοκρατίας. Αξιοποιούν ευρύ φάσμα θεω-
ρητικών προσεγγίσεων και συγκεκριμένων εφαρμογών και παραδειγμάτων για να δια-
πραγ ματευτούν τη σχέση δημοκρατίας και εκπαίδευσης στο επίπεδο του ευρύτερων 
πο  λιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συσχετισμών, στο επίπεδο των συστημικών εκ παι-
δευτικών μεταρρυθμίσεων, στο επίπεδο του σχολείου και των εκπαιδευτικών, καθώς και  
στο επίπεδο του περιεχομένου της εκπαίδευσης και των μαθησιακών πρακτικών.

Στην εισήγηση με τίτλο «Παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα δημοκρατίας» ο κα θη-
γητής Γεώργιος Γρόλλιος εξετάζει τις σχέσεις ανάμεσα σε θεωρίες που έπαιξαν ή/και  
παίζουν ση μα ντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης παιδαγωγικής με βασικά μο-
ντέλα δημοκρατίας, με στόχο να συμβάλει σε μια ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και παι δα-
γωγικά θεμελιωμένη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τον ρόλο του σχολείου στη δη-
μοκρατία και τη λειτουργία της δημοκρατίας στο σχολείο. Ανάμεσα στα άλλα, εξετάζει την  
σχέση του ερβαρτιανού παι δα  γωγικού μοντέλου με την προστατευτική δημοκρατία, της 
προοδευτικής παιδαγωγικής, όπως την εκφράζει ο John Dewey με την αναπτυξιακή φι λε-
λεύθερη δημοκρατία και της απε λευθερωτικής παιδαγωγικής του Paulo Freire με την άμε ση  
δημοκρατία. Αναδεικνύει τον ρό λο των παιδαγωγικών θεωριών στο πλαίσιο της πο λιτικής  
και ιδεολογικής αντιπαράθεσης και υποστηρίζει πως το ζεύγος απελευθερωτικής παιδα - 
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γω γικής και άμεσης δημοκρατίας είναι το πιο επίκαιρο ως αντίπαλη λύση στην κυριαρ  χία 
του μοντέλου του πλουραλιστικού ελιτισμού και της οπτικής της κοινωνικής απο τελε σμα-
τι κότητας που εκφράζει την τρέχουσα λογική της καπιταλιστικής τάξης πραγ μά των.

Στη δική του εισήγηση με τίτλο «Εκπαίδευση ενάντια στη Μεταδημοκρατία – Η οπτική 
της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής» ο καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης με αφετηρία την 
υπο νόμευση βασικών αρχών και αξιών της δημοκρατικής διακυβέρνησης από τη νεοφι λε-
λεύ θερη προ σέγγιση των σύγχρονων πολιτισμικών συνθηκών, αναφέρεται στη σημασία 
και το ρόλο του σχολείου στην προάσπιση του πλουραλισμού, μέσω της αναγνώρισης 
και ενδυνάμωσης των μαθητριών και μαθητών ως δημιουργών πολιτισμού κι όχι απλά 
ως φορέων πολιτισμικών διαφορών. Σε αυτό το πλαίσιο εννοιολογεί τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση ως κριτική πο λι τισμική παιδεία, που συμβάλλει στην ικανότητα του σχολείου 
του να διαμορφώνει τη δι δα σκαλία και τη μάθηση (και) ως πεδίο παραγωγής διαφορετικών 
οπτικών πάνω στο οι κου μενικό καθώς και κοινωνικών σχέσεων και δεσμών για την ανά-
πτυξή των παιδιών και νέων ως ηθικά αυτόνομων υποκειμένων.

Οι δύο επόμενες κύριες εισηγήσεις εξετάζουν πως η νεοφιλελεύθερη λογική των σύγ-
χρο νων μεταρρυθμίσεων σε δύο ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, την Αγγλία και την 
Πορ τογαλία, μετασχηματίζει το ρόλο του σχολείου ως σημαντικού χώρου δημοκρατικής 
δια κυ βέρ νησης και έχει επιπτώσεις στους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η καθηγήτρια Anna Traianou στην εισήγησή της «Why are we talking about democ-
racy in schools?» (Γιατί μιλάμε για την δημοκρατία στα σχολεία;) αντλεί από το έργο του 
Luciano Canfora την εννοιολόγηση της δημοκρατίας ως συμμετοχικής δημοκρατίας και 
από έργο του Raymond Williams την εννοιολόγησης της κουλτούρας και της σχέσης της 
με την εκπαίδευση, για να αναλύσει όψεις πρόσφατων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 
στο Αγγλικό Εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφέρεται στις αλλαγές που βαθμιαία μετέβαλλαν 
το αποκεντρωμένο μοντέλο αλλαγών στην παιδαγωγική και στο πρόγραμμα σπουδών και 
επικεντρώνεται στον ρόλο των εκπαιδευτικών, με έμφαση στη χρήση της ριζοσπαστικής/
κριτικής παιδαγωγικής στη σχολική τάξη.

Στην εισήγησή της «Leading and teaching in times of intensive school reform: from  
compliance and survival to resistance and reinvention» (Ηγεσία και διδασκαλία στην 
επο  χή της εντατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: από τη συμμόρφωση και την επιβίω-
ση στην αντίσταση και την επανεφεύρεση) η καθηγήτρια Maria Assunção Flores σκια-
γρα φεί τις επι πτώσεις που έχουν για τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς ηγέτες οι  
τρέχουσες «εντατι κές» μεταρρυθμίσεις στην Πορτογαλία, ιδιαίτερα σε θέματα χει ρο τέ-
ρευσης των εργασιακών συνθηκών, διάβρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας, έμφα σης  
στη διαχείριση, την λο γο δοσία και την επιτελεστικότητα. Υποστηρίζει ότι παρά την εκ συγ-
χρονιστική ρητορική των «μεταρρυθμίσεων» το εκπαιδευτικό περιβάλλον εξακολουθεί να 
ταλανίζεται από φαινόμενα γραφειοκρατίας και υποβάθμισης της (κοινωνικο-οικονομικής 
και επαγγελματικής) θέσης των εκπαιδευτικών, πράγμα που έχει οδηγεί σε διαφορετικές 
μορφές αντίδρασης: κάποιοι εκπαι δευτικοί προσπαθούν να επιβιώσουν στο νέο πλαίσιο, 
ενώ άλλοι γίνονται περισσότερο αν θε κτικοί και αντιστέκονται στην κουλτούρα που επι-
χειρείται να επιβληθεί. 

Οι δύο τελευταίες κύριες εισηγήσεις διαπραγματεύονται το ζήτημα της αυτονομίας, 
αυ  το νομία, ως καταστατικό στοιχείο της δημοκρατικής παιδείας, της δημοκρατικής μά - 
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θη σης και της συγκρότησης των μελλοντικών πολιτών, με αφετηρία το πρόγραμμα «Δη-
μοκρατική Παι δεία», το οποίο έχει ως στόχο τη στήριξη εκπαιδευτικών, μαθητριών και  
μαθητών στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην πολιτική και την κα θη-
με ρινή ζωή αλλά και για τη ριζική εμβάθυνση και επέκτασή της στα περιεχόμενα και τις 
δια δικασίες του σχολείου.

Ο υποψήφιος διδάκτορας Ορέστης Διδυμιώτης στην εισήγησή του με τίτλο «Εκπαιδεύο -
ντας στην αυτονομία», διαπραγματεύεται τις κύριες θεωρητικές προκείμενες του προ γράμ -
ματος. Υποστηρίζει ότι το σύγχρονο επιτελεστικό πλαίσιο της σχολικής εκ παί δευ σης, που,  
ανάμεσα στα άλλα, δεν προάγει αλλά μάλλον αποτρέπει τον κριτικό ανα στοχα  σμό, την 
αυτενέργεια και την ουσιαστικής συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική δια δικασία 
και αναφέρεται ιδιαίτερα στην ανάγκη εναντίωσης στην «φετιχοποιημένη υπα γωγή» στην 
αυθεντία ως προ ϋ πόθεση του παιδαγωγικού ιδεώδους της αυτονομίας 

Ο καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης στην εισήγησή του με τίτλο «Αυτονομία και ενδια-
φέ ρον: Δημοκρατικές προϋποθέσεις της μάθησης», υποστηρίζει την κρισιμότητα της λει-
τουργίας του σχολείου ως προς τη διασφάλιση, την εμβάθυνση και επέκταση της αγωγής 
στη δημοκρατία στο σημερινό ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο τεκμηριώνει την  
ισχυρή πρακτική αμφισβήτηση της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι το εν δια-
φέρον για τη μάθηση και άρα για την δημοκρατική μάθηση, υφίσταται και κρίνεται πάντα 
στο επίπεδο του αυτόνομου υποκειμένου, του μαθητή και δεν μπορεί να επιβληθεί αλλά θα  
πρέπει να καταστεί εσωτερικό κίνητρο.

Οι εισηγήσεις των συνέδρων συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους, ενταγμένες σε ενό-
τη τες οι οποίες αντανακλούν τις κύριες θεματικές που αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο, πε-
ριλαμβάνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου, το σχολείο ως θεσμό της δη μο-
κρατίας και της κοι νω νίας, όψεις της κρίση της δημοκρατίας και τον αντίκτυπό τους στη 
σχολική εκπαίδευση, ζητήματα ποιότητας, ισότητας και την κοινωνικής δικαιοσύνης στο  
σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τις συνεργατικές πρακτικές στην εκπαίδευση, τις εναλλα-
κτικές μορφές παιδαγωγικής και εκπαίδευσης για το δημοκρατικό σχολείο, τη διαπο λι τι-
σμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, την εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών στις σύγχρονες δημοκρατίες, τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο 
νέο διεθνές περιβάλλον, τις Τέχνες ως μέσο προώθησης της δημοκρατίας στο σχολείο, 
την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την άτυπη και μη 
τυπική εκπαίδευση και άλλα ειδικά θέματα για ένα σύγ χρονο δημοκρατικό σχολείο και 
αποδίδουν την πολλαπλότητα των διαστάσεων και το εύ ρος των ζητημάτων που αφορούν 
την αμφίδρομη και πολυσύνθετη σχέση του σχολείου με τη δημοκρατία.

Στον πρώτο τόμο μαζί με τις εισηγήσεις των κύριων ομιλητών περιλαμβάνονται οι ει-
ση γήσεις της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Teachers4Europe: Setting an Agora for 
Democratic Culture» στην οποία παρουσιάστηκε το ομώνυμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ως 
καλή πρακτικής επιμόρφωσης, συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκπαι-
δευτικών διαφόρων βαθμίδων και ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας στην κα τεύ-
θυν ση προώθησης της ευ ρω   παϊκής ταυτότητας, καθώς και βελτίωσης της εκμάθησης 
ξέ  νων γλωσσών και της καλλιέρ γειας ψηφιακών δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς που 
συμ  μετέχουν σε αυτό.
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Τον πρώτο τόμο συμπληρώνουν οι εισηγήσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες έξι 
θεμα τικές ενότητες:

- Θεματική Ενότητα 1  Το σχολείο ως θεσμός της δημοκρατίας:  
 Διαδρομή, τάσεις και προοπτικές

- Θεματική Ενότητα 2  Η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου:  
 Πορείες, προκλήσεις, προοπτικές

- Θεματική Ενότητα 3  Κρίση της δημοκρατίας και σχολική εκπαίδευση:  
 Όψεις και απόψεις

- Θεματική Ενότητα 4  Παιδεία του πολίτη και εκπαίδευση
- Θεματική Ενότητα 5  Ποιότητα, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη  

 στη σύγχρονη εκπαίδευση
- Θεματική Ενότητα 6  Κοινωνία και Σχολείο

Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται οι επόμενες έξι ενότητες:

- Θεματική Ενότητα 7  Συνεργατικές πρακτικές στην εκπαίδευση
- Θεματική Ενότητα 8  Εναλλακτικές μορφές παιδαγωγικής και εκπαίδευσης  

 για το δημοκρατικό σχολείο
- Θεματική Ενότητα 9  Διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση,  

 δικαιώματα και εκπαίδευση
- Θεματική Ενότητα 10  Ο εκπαιδευτικός στο νέο διεθνές περιβάλλον -  

 Κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ, ρόλος και ταυτότητα
- Θεματική Ενότητα 11  Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη  

 των Εκπαιδευτικών στις σύγχρονες δημοκρατίες
- Θεματική Ενότητα 12 Οι Τέχνες ως μέσο προώθησης της δημοκρατίας στο σχολείο

Ο τρίτος τόμος εστιάζει σε ειδικότερα θέματα που αφορούν το σύγχρονο δημοκρατικό 
σχο λείο. Συγκεκριμένα οι επτά ενότητες του τόμοι είναι:

- Θεματική Ενότητα 13  Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:   
 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

- Θεματική Ενότητα 14  Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:   
 Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση,  
 Εκπαίδευση και αναπηρίες

- Θεματική Ενότητα 15  Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:   
 Δια βίου μάθηση, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση

- Θεματική Ενότητα 16  Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:  
 Οργάνωση, Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση

- Θεματική Ενότητα 17 Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο: 
 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

- Θεματική Ενότητα 18  Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:  
 Εκπαίδευση για την Αειφορία (Περιβαλλοντική  
 Εκπαίδευση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση)

- Θεματική Ενότητα 19 Ειδικά Θέματα για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο:   
 Μουσειακή Εκπαίδευση



Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου επιβεβαιώνουν πρώτα απ’ όλα την επικαιρότητα και το 
εύρος του θέματος και δικαιώνουν την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή για 
την επιλογή του. Όμως, περισσότερο από αυτό, υποστηρίζουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο 
ότι η δημοκρατία στο σχολείο δεν μπορεί να εννοιολογείται απλά ως αναγκαίο αντικείμενο 
διδασκαλίας και μάθησης: είναι μια ζωντανή διαδικασία που όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
εκπαίδευση πρέπει να βιώνουν και να επιλέγουν· δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά ως 
αυτονόητη θεσμική επιταγή στα σύγχρονα δημοκρατικά εκπαιδευτικά συστήματα: είναι 
ένα σύνολο θεσμικών πρακτικών το οποίο πρέπει να υποστηρίζουμε και μέσα από αυτό να  
βιώνουμε την εκπαίδευση.

Εν κατακλείδι, η δημοκρατία στο σχολείο δεν αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας, είναι 
μια διαδικασία, ένας θεσμός που όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση πρέπει να βιώνουν· 
δεν είναι μόνο ο θεσμός που πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε στην εκπαίδευση αλλά ο 
θεσμός με τον οποίο πρέπει να βιώνουμε την εκπαίδευση. 
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Περίληψη

Κύριος σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα σε θεωρίες που έπαιξαν 
ή/και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης παιδαγωγικής με βασικά μοντέλα 
δημοκρατίας τα οποία έχουν εφαρμοστεί ή/και προταθεί μέχρι σήμερα. Αυτή η εξέταση είναι, κατά 
τη γνώμη μου, σημαντική για μια ιστορικά και κοινωνικά θεμελιωμένη κατανόηση της σχέσης της 
σχολικής εκπαίδευσης με τη δημοκρατία.

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγική, δημοκρατία, εκπαίδευση.

Θεωρητικό πλαίσιο

Προστατευτική φιλελεύθερη δημοκρατία και ερβαρτιανή παιδαγωγική

Σύμφωνα με τον Mcpherson, από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μέχρι τον 
18ο και τον 19ο αιώνα, η δημοκρατία οριζόταν ως η άσκηση της διακυβέρνησης από τους  
φτωχούς και αμόρφωτους σε βάρος των πλούσιων, αργόσχολων και πολιτισμένων κοι-
νω νικών τάξεων, δηλαδή ως μια απειλή εναντίον των ιεραρχικών κοινωνιών (1994, σ.  
23). Η διατύπωση, όμως, των προσεγγίσεων των θεωρητικών της φιλελεύθερης δημο-
κρα τίας, κυρίως των Jeremy Bentham (1748-1832) και James Mill (1773-1836), στη 
βάση, βέβαια, της εμπέδωσης και ανά πτυξης του νέου καπιταλιστικού οικονομικού και 
κοι νωνικού συστήματος που, με τις αστι κές επαναστάσεις στην Ολλανδία, στην Αγγλία, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία αντι κα τέστησε τη φεουδαρχία, άλλαξε τις πα ρα-
μέτρους της συζήτησης. 

Όπως συνοψίζει ο Held, βασικά συστατικά του πρώτου ιστορικά μοντέλου της φιλε-
λεύ θερης δημοκρατίας είναι η εκπροσώπηση του λαού με μυστική ψηφοφορία, ο αντα γω-
νι σμός πολιτικών μερίδων, ηγετών ή κομμάτων, ο κανόνας της πλειοψηφίας, η διάκριση 
των εξου σιών, η ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, η ελευθερία του λόγου και ο  
πε ριορισμός των εξουσιών του κράτους έναντι της ιδιωτικής ζωής (Held, 2007, σ. 118). 
Αυτό το μοντέλο φιλελεύθερης δημοκρατίας θεμελιώθηκε στην κατανόηση της κοινωνίας 
ως συνόλου ατόμων τα οποία έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και επιδιώκουν να απο-
κομίσουν τη μέγιστη δυ νατή ωφέλεια – τα χρησιμοθηρικά άτομα ενεργούν πάντοτε με 
απ ο κλειστικό γνώμονα τη συ γκέντρωση υλικών αγαθών ή/και εξουσίας. Η ασφάλεια της  
ατομικής ιδιοκτησίας ανα γο ρεύεται σε υπέρτατη αρχή υπερισχύοντας της αρχής της ισό-
τητας και η διακυβέρνηση θεω ρείται ως υπόθεση των εύπορων πολιτών με την προ ϋ πό -
θεση ότι την ασκούν με καλά μέσα, δηλαδή με την ελεύθερη καθολική ψηφο φο ρία. Πρό-
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κειται για το μοντέλο της προστατευτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας που, ενόψει της  
κοι νωνικής ενίσχυσης της εργατικής τάξης εξαιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης και σε συ-
νάρτηση με τις πρώτες διεκδικήσεις της, επιχείρησε να καθησυχάσει και να χειραγωγήσει 
τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις επιτυγχάνοντας την προστασία των ατόμων, της καπι τα -
λιστικής οικονομίας και της κοινωνικής ανισότητας την οποία θεωρεί φυσική και ανα πό-
φευ κτη (Mcpherson, 1994, σ. 42, 54-55, 66-68). 

Η παιδαγωγική θεωρία που αντιστοιχεί, σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη, 
στο μοντέλο της προστατευτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι η θεωρία του Johan 
Friedrich Herbart (1776-1841), γνωστή στα καθ’ ημάς ως ερβαρτιανή θεωρία. Οι συνθήκες 
που δια μορ φώθηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα απαιτούσαν έναν παιδαγωγικό 
λόγο ο οποίος θα έπειθε τους εκπαιδευόμενους για την ορθότητα των μεταδιδόμενων 
γνώ σεων και αξιών και όχι απλά να τον επιβάλει με μηχανικό τρόπο, στηριγμένο σε άκα-
μπτους κανόνες, όπως έκανε η αλληλοδιδακτική μέθοδος που εφαρμοζόταν στην αρχή 
του αιώνα στην Αγγλία και τη Γαλλία, καθώς και στη χώρα μας στο πρώτο μισό του ίδιου 
αιώ να. Απαιτούσαν μια παιδαγωγική θεωρία η οποία θα πρόβαλλε την καλλιέργεια της 
ψευ δαίσθησης των ισότιμων και ελεύθερων πολιτών τοποθετώντας στο επίκεντρο την 
ηθι κή διάπλαση του ανθρώπου (Κοντονή, 1997, σ. 89-92, 123, 151).

Σύμφωνα με τον Herbart, βασικός σκοπός της εκπαίδευσης έπρεπε να είναι η διαμόρ-
φωση ηθικών ανθρώπων με βάση τις λεγόμενες πέντε πρακτικές ιδέες: την εσωτερική 
ελευ θερία, την τελειότητα, την εύνοια, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Εκείνο που έχει κε-
ντρική σημασία στην παιδαγωγική του θεωρία είναι η διαμόρφωση της βούλησης μέσω της  
διδασκαλίας κατάλληλων γνώσεων η οποία συγκροτεί τον κύκλο των παραστάσεων των 
μαθητών (παραστατικός κύκλος). Κατά την ερβαρτιανή ψυχολογία, ο νους δεν διαθέτει 
έμφυτες φυσικές λειτουργίες ή προδιαθέσεις. Είναι ένας χώρος αποθήκευσης και πεδίο 
μά χης παραστάσεων, όχι ένα σύνολο λειτουργιών. Ο ψυχικός βίος των ανθρώπων εί ναι, 
λοιπόν, αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των παραστάσεων. Τα αισθήματα και οι επι-
θυμίες αποτελούν παράγωγα των παραστάσεων, ενώ το ενδιαφέρον ως τάση των πα ρα-
στ ά σεων να γίνεται βούληση είναι διδακτό και ευρύνεται προγραμματισμένα. Η εργασία 
στο σχολείο μπορεί να διακριθεί σε τρεις τομείς: α) την κυβερνητική, που αφορά την απα-
ραίτητη εξωτερική τάξη και ηρεμία των μαθητών για να διεξαχθεί η διδασκαλία, β) την 
ιδίως αγωγή η οποία αναφέρεται στη σταθερή έκκληση στη συνείδηση του μαθητή για 
αυτοπειθαρχία και στη δημιουργία ενδιαφέροντος και γ) την παιδαγωγούσα διδασκαλία. 
Ο εκπαιδευτικός είναι ο αρχιτέκτονας του νου των μαθητών και επομένως του χαρακτήρα 
τους. Μεταδίδει γνώσεις για να συγκροτεί νοοτροπίες, μεταδίδει ιδέες και αναμένει αντί-
στοιχες πράξεις, μέσα από μια συγκροτημένη διδασκαλία που συνίσταται στην ανάλυση 
των χαρακτηριστικών των κάθε φορά διδασκόμενων αντικειμένων («διασάφηση»), τη 
σύνδεσή τους με άλλα αντικείμενα («σύνδεση»), τη σύλληψη των σχετικών εννοιών («σύ-
στημα») και τη μεταφορά τους σε ανάλογες καταστάσεις, δηλαδή την άσκηση και την 
εφαρμογή («μέθοδος») (Πυργιωτάκης, 2007, σ. 143-175, Reble, 1990, σ. 364-373). 

Η ηθική διαμόρφωση στην παιδαγωγική θεωρία του Herbart συμβάδιζε με την παρο-
χή πρακτικών γνώσεων, χρήσιμων για την ένταξη των ατόμων στην επαγγελματική ζωή. 
Όμως, το σχολείο έπρεπε να αποτελεί παράγοντα πρωτίστως ηθικής και δευτερευόντως 
οικονομικής ανάπτυξης. Ακριβώς σε αυτή την προτεραιότητα στην ηθική διαμόρφωση που  
αντιστοιχεί στον ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο του σχολείου έγκειται η αντιστοιχία της 
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ερβαρτιανής παιδαγωγικής με το μοντέλο της προστατευτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η ερβαρτιανή παιδαγωγική εφαρμόστηκε στη Γερμανία (και διαδόθηκε 
ευρύτατα διεθνώς με μεγάλη ταχύτητα) σαράντα χρόνια μετά τον θάνατο του Herbart,  
δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο κοινωνικοπολιτικής ανόδου και ρι ζο-
σπα στικοποίησης της εργατικής τάξης, πρωτίστως για να προστατεύσει την εξουσία της  
κυρίαρχης αστικής τάξης και δευτερευόντως να εναρμονίσει την εκπαίδευση με την κα πι-
ταλιστική οικονομική ανάπτυξη και τις σύστοιχες κοινωνικές ανακατατάξεις που είχαν ήδη  
πραγματοποιηθεί.

Αναπτυξιακή φιλελεύθερη δημοκρατία και προοδευτική παιδαγωγική του John 
Dewey

Πρωτοπόρος θεωρητικός του δεύτερου μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας, το 
οποίο ονομάζεται φιλελεύθερη αναπτυξιακή δημοκρατία ήταν ο John Stuart Mill (1806-
1873). Ο Mill υποστήριξε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν οφείλει μόνο να προστατεύει 
τα άτομα έναντι της εξουσίας, αλλά και να συμβάλει στη βελτίωση του ανθρώπου. Μια κοι - 
νωνία μεγαλύτερης ελευθερίας και ισότητας έπρεπε να είναι αποτέλεσμα αυτής της βελ-
τίωσης, αλλά και βάση για περαιτέρω βελτίωση, με σκοπό τη μέγιστη ανάπτυξη των δυ-
νάμεων του ανθρώπου σε ένα πλήρες και συνεκτικό όλον (Mcpherson, 1994, σ. 72-77). 

Στην ίδια κατεύθυνση για τη δημοκρατία κινήθηκε η σκέψη του John Dewey (1859-
1952), στο έργο του οποίου συνδυάζονται η βασική αρχή του μοντέλου της αναπτυξιακής 
δημοκρατίας που προαναφέρθηκε με τη θεωρία της προοδευτικής παιδαγωγικής. Σύμ-
φω να με τον Dewey, η δημοκρατία δεν έπρεπε να περιορίζεται μόνο στο πεδίο της πολι -
τικής. Ο ανθρωπισμός, ως θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, είναι αναγκαίο να χα  ρα-
κτηρίζει την επιστήμη, την τέχνη, τη μόρφωση, την ηθική και την οικονομία. Η ανάπτυ ξη  
της δημοκρατίας απαιτεί χρησιμοποίηση της πειραματικής μεθόδου ως βασικού χα ρακτη-
ριστικού της επιστημονικής αντίληψης και σχεδιασμένη βιομηχανική ανάπτυξη, στηριγ -
μένη στη συνεργασία του κράτους, των επιχειρηματιών και των εργατών. Η δη μο κρατία  
αντιστοιχεί σε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι θα προσδιορίζουν το μέλλον συμ-
με τέχοντας στη διαμόρφωσή της. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι κρίσιμος για τη δημο -
κρα τία, αφού αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την απελευθέρωση του νου. Ο 
Dewey τασσόταν υπέρ της κυβερνητικής ρύθμισης των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
της δημοτικής ιδιοκτησίας των κοινωφελών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης των συν δι κά-
των, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση θα αποτελούσε το κλειδί για τη δημιουργία μιας ανα-
πτυξιακής δημοκρατίας. Η παιδαγωγική του συνδεόταν με την κοινωνική και πολιτική με-
ταρρύθμιση, η οποία, όμως, δεν σήμαινε ριζική αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων επί των 
οποίων θεμελιώνεται ο καπιταλισμός. Ακόμα και μετά το κραχ του 1929, όταν οι πολιτικές 
προτάσεις του έγιναν ριζοσπαστικότερες, συμπεριλαμβάνοντας την κρατικοποίηση των φυ- 
σικών πόρων, των τραπεζών και των σιδηροδρόμων, ο Dewey δεν αμφισβήτησε αυτές τις 
σχέσεις. Η κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση την οποία επαγγελόταν είχε ως ιδανι κό 
της μια κοινωνία της οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας όπου οι κοινωνικοπολιτι κές 
συγκρούσεις δεν θα είχαν θέση, μια οργανική κοινωνία. Η παιδαγωγική του αποσκοπούσε 
οι μαθητές να μπορούν να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες κοινωνικές λειτουργίες, αλ λά  
και να μάθουν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα στην οποία ζούσαν, ώστε, αλ λά ζο-
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ντας οι ίδιοι, να συμβάλουν στην κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση. Γι’ αυτό εναντιω-
νόταν στους υπερασπιστές της παραδοσιακής εκπαίδευσης που αποσκοπούσαν να εισά -
γουν τα παιδιά σ’ έναν κόσμο οργανωμένο στη βάση αιώνιων αξιών, αλλά και στους  
οπαδούς του μαθητοκεντρισμού για τους οποίους η αφετηρία, το κέντρο και το τέλος της  
εκπαίδευσης έπρεπε να βρίσκονται στο παιδί. Η παιδαγωγική του εμπεριείχε τη σύν δε ση 
των προδιαθέσεων τις οποίες θεωρούσε φυσικές σε όλα τα παιδιά (κοινωνική προ διά θε-
ση, προδιάθεση για κατασκευές, για ανακάλυψη και πειραματισμό, για έκφραση) με τις  
επιστήμες, τα επαγγέλματα και τις μορφές επικοινωνίας που δεν νοούνταν ως αυτοσκο πός,  
αλλά υπηρετούσαν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανά- 
πτυξη και η καθοδήγηση των ατομικών ενδιαφερόντων του παιδιού προς κοινωνικούς 
σκοπούς. Με βάση αυτή την αφετηριακή θέση, ο Dewey έδινε έμφαση στο να κατανοή σουν  
και να βιώσουν οι μαθητές την κατάκτηση της φύσης από τον άνθρωπο παραμερίζοντας 
τους κοινωνικούς αγώνες, αφού, αν και δεν αγνοούσε την ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων  
και τις συγκρούσεις μεταξύ τους, πίστευε ότι η κύρια αιτία των κοινω νικών μεταβολών  
ήταν η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η επιλογή των επαγγελμάτων, των 
στοιχείων των επιστημών και των μορφών επικοινωνίας έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα 
που θα απασχολούσε τους δασκάλους, οι επιλογές των οποίων θα συ ντονίζονταν από τους  
ειδικούς συμβούλους που αναλάμβαναν το έργο να προσδιορίσουν τον γενικό σχεδιασμό 
του σχολείου (Γρόλλιος, 2011, σ. 74-96). 

Τόσο το μοντέλο της αναπτυξιακής δημοκρατίας όσο και η προοδευτική παιδαγωγική 
του Dewey δεν θεωρήθηκαν κατάλληλα από την αστική τάξη για να θεμελιωθεί η πολιτική 
και εκπαιδευτική ζωή. Οι λόγοι της μη εφαρμογής των πολιτικών και παιδαγωγικών ιδεών 
του μπορούν να αναζητηθούν, κυρίως, στο ότι οι πολιτικές ήταν δυνατό να γίνουν εν δυ-
νάμει επικίνδυνες για την κυρίαρχη κοινωνική τάξη πραγμάτων, αφού τα αποτελέσματα 
της διεύρυνσης και της διάχυσης της δημοκρατίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής δεν μπορούσαν να προβλεφθούν με βεβαιότητα. Όσον αφορά τις 
παιδαγωγικές ιδέες του Dewey, ήταν σαφές για την αστική τάξη ότι εμπεριείχαν στοιχεία 
τα οποία ήταν επιβλαβή για τα άμεσα οικονομικά της συμφέροντα, όπως η αντίθεση στη 
σύνδεση των σχολείων με τις επιχειρήσεις και στη μετατροπή ενός μέρους της εκπαίδευ-
σης σε επαγγελματική εξάσκηση (στο ίδιο, σ. 232-236).

Πλουραλιστικός φιλελεύθερος ελιτισμός και κοινωνική αποτελεσματικότητα

Το τρίτο μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 
ει σήγηση είναι το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού. Επιφανής θεωρητικός του είναι 
ο οικονομολόγος Joseph Schumpeter (1883-1950) που υποστήριξε ότι η δημοκρατία δεν 
συνδέεται με ηθικούς σκοπούς, αλλά είναι μηχανισμός επιλογής κυβερνήσεων ο οποίος 
συνίσταται στον ανταγωνισμό πολιτικών ελίτ για τη συλλογή ψήφων. Συνεπώς, ο ρόλος 
των εκλογέων είναι να αποφασίζουν ποιοι θα τους κυβερνήσουν όταν γίνονται εκλογές 
και η δημοκρατία δεν αποσκοπεί στη βελτίωση αλλά στην καταγραφή των προτιμήσεών 
τους. Το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού αντιστοιχεί στον μηχανισμό της αγοράς: οι  
εκλογείς είναι οι καταναλωτές και οι πολιτικοί είναι οι επιχειρηματίες. Τα πολιτικά κόμ-
μα τα-επιχειρήσεις προσφέρουν πακέτα πολιτικών αγαθών με στόχο μια σταθερή διακυ-
βέρνηση που ισορροπεί τη ζήτηση με την προσφορά. Ουσιαστικά, το μοντέλο του πλου- 
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 ραλιστικού ελιτισμού δικαιώνει τον καπιταλισμό, αφού τόσο οι εκλογείς όσο και οι πο λι - 
τικοί θεωρούνται άτομα που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της προσωπικής τους ωφέ λειας  
σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Βέβαια, η κυριαρχία του καταναλωτή-εκλο  γέα εί - 
ναι (σε μεγάλο βαθμό) ψευδαίσθηση στις συνθήκες της ανισότητας τις οποίες το ίδιο το  
μοντέλο εμπεδώνει και διαιωνίζει, προωθώντας την πολιτική απάθεια των κα τώ τερων κοι- 
νωνικών τάξεων, που δεν μπορούν να περιμένουν πολλά από ένα ολι γο πωλιακό σύ στη-
μα το οποίο διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη της πολιτικής συζήτησης με βάση τις  
επιθυμίες των πολιτικών ελίτ. Για το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού, η κοινωνία 
δεν μπορεί παρά να είναι καπιταλιστική-ολιγοπωλιακή, η ανισότητα είναι φυσι κή και οι 
άνθρωποι δεν μπορούν παρά να είναι καταναλωτές (Mcpherson, 1994, σ. 115-133). Σύμ- 
φωνα με τον Held, βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι, μεταξύ άλ λων, η κοινοβου - 
λευτική κυβέρνηση με ισχυρή εκτελεστική εξουσία, ο ανταγωνισμός των πολιτικών ελίτ και  
κομμάτων, ο κεντρικός ρόλος της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και η ανε ξάρτητη και καλά 
εκπαιδευμένη γραφειοκρατία (2007, σ. 217).

Το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού μπορεί να αντιστοιχηθεί με την οπτική της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος η 
οποία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη παιδαγωγική θεωρία επειδή δεν εμπεριέχει θέσεις για  
το ζήτημα των μεθόδων και μορφών της αγωγής, αλλά έπαιξε και συνεχίζει να παί ζει 
σημαντικότατο ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση. Η οπτική της κοινωνικής αποτελε σματι-
κότητας διατυπώθηκε από τον Franklin Bobbit (1876-1956) στο τέλος της δεύτερης  
δεκαετίας του εικοστού αιώνα και σηματοδότησε τη συγκρότηση του πεδίου του ανα-
λυτικού προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεμελιωνόταν στον πολιτικό σκοπό της 
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας καπιταλιστικής κοινωνίας και στον 
εκπαιδευτικό σκοπό της προσαρμογής των ατόμων σ’ αυτήν. Εμπεριείχε ως αφετηριακή 
θέση για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος τη δια τύ-
πω ση συγκεκριμένων στόχων διδασκαλίας με όρους συμπεριφοράς, οι οποίοι έπρεπε να  
αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των ενηλίκων και η επίτευξή τους να μπορεί να με-
τρη θεί. Ο σχεδιασμός του προγράμματος γινόταν θέμα των ειδικών που αναλάμβαναν, 
ξε κινώντας από τον προσδιορισμό των στόχων και χρησιμοποιώντας επιστημονικές δια-
δι κασίες, να σχεδιάσουν ανάλογες σειρές εμπειριών τις οποίες έπρεπε να αποκτήσουν οι  
μαθητές. Η ισχύς της οπτικής της κοινωνικής αποτελεσματικότητας συνδέεται, εκτός από  
την προφανή εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης αστικής τάξης και με το  
ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών της εκ παι-
δευ τικής ιεραρχίας που επιθυμεί τη στερέωση της θέσης και την ενίσχυση του ρόλου τους  
στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτικών διαδικασιών της συγκεντροποίησης και της προ-
τυποποίησης. Άλλωστε, η οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας μπορεί να συν δυα-
στεί με την παραδοσιακή οργάνωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος η 
οποία θεμελιώνεται στα χωριστά μαθήματα, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την εφαρ-
μογή της. Η εποχή κατά την οποία εμπλουτίστηκε και έφτασε στο απόγειό της είναι η 
μεταπολεμική εποχή, με τη δημοσίευση αφενός του κλασικού βιβλίου του Ralph Tyler το 
1949 για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και αφετέρου της έρευνας του  
Benjamin Bloom και των συνεργατών του για την ταξινόμηση των διδακτικών στόχων που  
προσεγγίζουν το σχολείο ως ένα σύστημα παραγωγής στο οποίο τα ατομικά εκπαιδευτι-
κά αποτελέσματα αποτελούν το κύριο προϊόν, ενώ το ζήτημα των αποφάσεων για τον 
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σχε διασμό του αναλυτικού προγράμματος παρουσιάζεται ως τεχνικό (Γρόλλιος, 2011, σ. 
239-243). 

Το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού αντιστοιχεί με την οπτική της κοινωνικής 
απο τελεσματικότητας για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος για τους εξής  
λόγους. Η οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας για τον σχεδιασμό του ανα λυ-
τι κού προγράμματος θεμελιώνεται σε μια λογική η οποία θεωρείται ως μη πολιτική και 
ιδεο λογική, δηλαδή κοινωνικά ουδέτερη, παρουσιάζοντας το ζήτημα των αποφάσεων για  
τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος ως τεχνικό. Αντίστοιχα, το μοντέλο του 
πλουραλιστικού ελιτισμού θεωρεί το ζήτημα των αποφάσεων για τη δημοκρατία ως τε-
χνικό, μη πολιτικό και ιδεολογικό, εφόσον βασική του παραδοχή είναι ότι η δημοκρατία 
εί ναι μηχανισμός επιλογής κυβερνήσεων που δεν συνδέεται με ηθικούς σκοπούς και δεν 
αποσκοπεί στη βελτίωση των πολιτών, απλώς καταγράφει τις προτιμήσεις τους. Επι-
πρόσθετα, το μοντέλο του πλουραλιστικού ελιτισμού και η οπτική της κοινωνικής απο-
τελεσματικότητας έχουν κοινή κοινωνικοπολιτική στόχευση. Στο μοντέλο του πλου ρα λι-
στι κού ελιτισμού αυτή η στόχευση αποτυπώνεται με άμεσο τρόπο στην προσομοίωση της 
δημοκρατίας με τους μηχανισμούς της αγοράς, εφόσον τα πολιτικά κόμματα-επιχειρήσεις 
θεωρούνται ως φορείς προσφοράς πακέτων πολιτικών αγαθών που ισορροπούν τη σχε-
τι κή ζήτηση σε μια κοινωνία η οποία βασίζεται στους καπιταλιστικούς νόμους της αγοράς. 
Στην οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας για τον σχεδιασμό του αναλυτικού 
προ γράμματος η ίδια στόχευση αποτυπώνεται με έμμεσο τρόπο, μέσω της επιδίωξης για 
με γιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης πραγμάτων 
που είναι, βέβαια, καπιταλιστική. 

Άμεση δημοκρατία και απελευθερωτική παιδαγωγική του Paulo Freire

Το τέταρτο και τελευταίο μοντέλο δημοκρατίας που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 
εισήγηση είναι το μοντέλο της άμεσης δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Held, το μοντέλο 
αυτό συνδέεται με το έργο των Karl Marx (1818-1883) και Friedrich Engels (1820-
1895) για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Ο πρώτος, ως επαναστατική μορφή με-
τα βατικής κοινωνίας για τον δεύτερο, θεμελιώνεται στην απαλλοτρίωση του μεγάλου 
ιδιω τικού κεφαλαίου, στον κεντρικό κρατικό έλεγχο της παραγωγής, του πιστωτικού το-
μέα, των μεταφορών και των επικοινωνιών, στην ταχεία ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυ νάμεων, στη βαθμιαία διάλυση του αστικού κράτους, στη δημόσια διεύθυνση της απα-
σχόλησης, στη δωρεάν υγεία, κοινωνική πρόνοια και εκπαίδευση, καθώς και στην άμυ-
να της επανάστασης εναντίον των υπολειμμάτων της πρώην κυρίαρχης κοινωνικής τά-
ξης. Στο πεδίο του κράτους, οι νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες συγχωνεύονται, οι  
κυβερνητικοί, οι δημόσιοι και οι δικαστικοί λειτουργοί αναδεικνύονται από τακτικές συ-
χνές εκλογικές διαδικασίες, είναι ανακλητοί και η αμοιβή τους δεν υπερβαίνει τον μέσο 
μι σθό των εργαζομένων, ενώ προβλέπεται σημαντική τοπική αυτονομία στο πλαίσιο συμ-
βου λίων που οργανώνονται σε πυραμιδοειδή δομή (Held, 2007, σ.140-174). 

Με το μοντέλο της άμεσης δημοκρατίας αντιστοιχεί η παιδαγωγική θεωρία του Paulo  
Freire (1921-1997), διότι θεμελιώνεται στις θέσεις α) του ριζικού κοινωνικοπολιτικού 
με τασχηματισμού με σοσιαλιστική κατεύθυνση ως κεντρικού πολιτικού σκοπού και του  
σύστοιχου εκπαιδευτικού σκοπού της διαμόρφωσης κριτικής συνείδησης, β) της επιλογής 
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του περιεχομένου της εκπαίδευσης με βάση τη στήριξη στις αντιλήψεις των μαθητών 
για την κοινωνική πραγματικότητα, τη σύνδεση της γνώσης με το ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο, τη σύνδεση θεωρίας - πρακτικής και την απόρριψη κάθε αποκλεισμού απόψεων, 
κα θώς και της οργάνωσης του περιεχομένου με βάση παραγωγικά θέματα στη μελέτη των  
οποίων αξιοποιούνται οι επιστημονικές γνώσεις, γ) της συλλογικής συμμετοχής όλων των 
υποκειμένων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση στη διαδικασία του  
σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος και δ) της άρθρωσης της διαδικασίας σχε-
δια σμού του αναλυτικού προγράμματος στις φάσεις της διερεύνησης του θεματικού σύ-
μπαντος των εκπαιδευόμενων και της κοινότητας στην οποία μετέχουν, της επιλογής και  
κωδικοποίησης παραγωγικών θεμάτων και της σύνδεσής τους με συναφείς γνώσεις των  
επιστημονικών περιοχών. Η παιδαγωγική του Freire προσεγγίζει τη σχέση μεταξύ κοι νω-
νικοπολιτικού μετασχηματισμού και εκπαίδευσης χωρίς να φετιχοποιεί τη σημασία του  
ενός ή του άλλου πόλου αυτής της σχέσης και συνεπώς δεν υποκύπτει αφενός στον ντε-
τερμινισμό και αφετέρου στον βολονταρισμό. Θεωρεί την εκπαίδευση ως πεδίο αγώ να  
μεταξύ δύο εργασιών, αυτής που επιδιώκει, συνειδητά ή ασυνείδητα, με τον ένα ή τον  
άλλο τρόπο την αναπαραγωγή των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων και της κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας και εκείνης που προωθεί την άμβλυνση των κοινωνικών και μορ φω-
τικών ανισοτήτων και την αμφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η παιδαγωγική του 
Freire δοκιμάστηκε σε ποικίλες χώρες μέχρι τις μέρες μας σε μια σειρά διαφορετικών 
καταστάσεων: σε εγχειρήματα ριζικού κοινωνικοπολιτικού και εκπαιδευτικού με τα σχη μα-
τισμού, στη συγκρότηση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης εντός της υπάρχουσας κοι-
νω νικοπολιτικής οργάνωσης, σε προσπάθειες μεταρρύθμισης επίσημων θεσμών εκπαί-
δευ σης και σε συλλογικές προσπάθειες παρέμβασης που διεξάγουν εκπαιδευτικοί εντός  
αυτών των θεσμών. Πρόκειται για μια παιδαγωγική θεωρία η οποία δεν αποκρύπτει τον 
κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα της και είναι ριζικά διαφορετική από τον ηθικοπλαστικό 
συντηρητισμό της ερβαρτιανής θεωρίας και από τον τεχνοκρατικό συντηρητισμό της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας, καθώς και από τη φιλελεύθερη προσήλωση στα ιδανικά 
της κοινωνικής αρμονίας του Dewey. Στηρίζεται στη θεωρητική και πρακτική παρακατα-
θήκη των εγχειρημάτων σοσιαλιστικού κοινωνικοπολιτικού και εκπαιδευτικού μετασχη-
ματισμού. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις Μαρξιστικές ιδέες της πολυτεχνικής εκπαίδευ-
σης, της σύνδεσης της επιστημονικής μόρφωσης με την κατανόηση των διαδικασιών της 
παραγωγής, της ανάδειξης της εργασίας σε κύρια πηγή γνώσης και της προώθησης των 
αξιών της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Επίσης, 
αξιοποιεί κριτικές αποτιμήσεις των αιτίων που οδήγησαν σοσιαλιστικά εγχειρήματα σε 
κατάρρευση, προτείνοντας μια μορφή σοσιαλιστικής μετάβασης στην οποία η ουσιώδης 
δημοκρατία, η ενότητα στο πλαίσιο της διαφοράς και οι ριζικοί μετασχηματισμοί στο εποι-
κοδόμημα θα είναι αλληλένδετοι με τις αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις. Μια σο σια-
λιστική μετάβαση με ενεργητικό ρόλο των κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων η οποία 
θα έχει τον χαρακτήρα όχι μόνο της κοινωνικής και πολιτικής αλλά και της πολιτιστικής 
επανάστασης (Γρόλλιος, 2005, σ. 235-288). 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η ανάλυση που προηγήθηκε μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση δύο λανθασμένων 
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προσεγγίσεων για τις παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να δούμε τη 
σχέση τους με συγκεκριμένα μοντέλα δημοκρατίας και, συνεπώς, τη σχέση της σχολικής 
εκπαίδευσης με τη δημοκρατία.

Η πρώτη λανθασμένη προσέγγιση υπονοεί ότι οι παιδαγωγικές θεωρίες αποτελούν 
αποκλειστικά δημιουργήματα μεγάλων ανδρών ή γυναικών τα οποία προκύπτουν όπως η 
Αθηνά από το κεφάλι του Δία στην ελληνική μυθολογία. Αυτή η προσέγγιση αποσιωπά το 
γεγονός ότι οι παιδαγωγικές θεωρίες, αποτελούν, πρωταρχικά, προϊόντα μιας κάθε φορά 
συγκεκριμένης ιστορικής εποχής και, πιο συγκεκριμένα, κοινωνιών οι μορφές των οποίων 
προσδιορίζονται από συγκεκριμένες παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, καθώς και από 
κοινωνικοπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Οι εκφραστές της, λοιπόν, αποφεύγουν 
συ στηματικά να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις παιδαγωγικές θεωρίες με βάση τις  
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές. Επιπλέον, παραβλέπουν το γεγονός ότι  
οι παιδαγωγικές θεωρίες χρησιμοποιούνται από φορείς δράσης που παρεμβαίνουν ενερ-
γη τικά στην εκπαίδευση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, στη 
μία ή την άλλη κοινωνικοπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, παραβλέπουν ότι οι παι-
δα γωγικές θεωρίες αποτελούν πεδίο πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης και, μέ σω 
φο ρέων δράσης οι οποίοι τις αξιοποιούν, λαμβάνουν μέρος στους κοινωνικούς αγώνες. 

Η δεύτερη λανθασμένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι παιδαγωγικές θεωρίες δια δέ-
χονται στο πέρασμα του χρόνου η μία την άλλη χωρίς να συγκρούονται, εφόσον υποτίθε-
ται ότι δεν εκφράζουν διαφορετικά συμφέροντα. Έτσι, για παράδειγμα, ο Freire μπορεί 
να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής και εφαρμοστής της θεωρίας του Dewey. Πρόκειται 
για μια προσέγγιση η οποία ευνοεί έναν εύπεπτο εκλεκτικισμό ετερόκλητων στοιχείων στο  
πλαίσιο μεταμοντέρνων λογικών, καθώς και κάθε είδους θεωρητική σύνθεση που συ σκο-
τίζει και αποκρύπτει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες. Αξί ζει 
να υπογραμμιστεί ότι οι δύο λανθασμένες προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν συν δυά-
ζονται και χρησιμοποιούνται από την κυρίαρχη κρατική παιδαγωγική η οποία, μ’ αυτόν 
τον τρόπο, επιδιώκει να πετύχει διπλό στόχο. Από τη μια μεριά να αφομοιώσει στοιχεία 
από αντίπαλες στην ίδια παιδαγωγικές θεωρίες μετατρέποντάς τες σε καρικατούρες, ενώ, 
από την άλλη, να παρουσιαστεί ως ουδέτερη και αντικειμενική. 

Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, που αναδεικνύεται από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε, 
εί ναι ποια είναι εκείνα τα ζεύγη μοντέλων δημοκρατίας και παιδαγωγικών θεωριών που 
εί ναι σημαντικά στις μέρες μας και, με αυτή την έννοια, μπορούν να χαρακτηριστούν επί-
και ρα. 

Θα αναφερθώ πρώτα στα ζεύγη της προστατευτικής δημοκρατίας με την ερβαρτιανή 
αγωγή και της αναπτυξιακής δημοκρατίας με την προοδευτική παιδαγωγική. Θεωρώ ότι 
τα ζεύγη αυτά δεν είναι επίκαιρα, διότι δεν μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές επιλογές 
για τις σύγχρονες κυρίαρχες καπιταλιστικές τάξεις, εφόσον δεν προσφέρουν ουσιαστικές 
λύσεις για την άμεση υπαγωγή της εκπαίδευσης στην προώθηση των συμφερόντων του  
κεφαλαίου, σε μια εποχή που αυτές οι κοινωνικές τάξεις έχουν αναγορεύσει τη νεο φι λε-
λεύ θερη οικονομική ορθοδοξία σε απαραβίαστο δόγμα τους. Επίσης, τα ίδια ζεύγη δεν  
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές επιλογές για τις εκμεταλλευόμενες και κατα πιε ζό-
με νες κοινωνικές τάξεις και ομάδες, αφού δεν εκφράζουν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά 
τα συμφέροντα των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων (ή μερίδων τους) προηγούμενων 
επο χών. 
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Για τον ίδιο ακριβώς λόγο για τον οποίο τα ζεύγη της προστατευτικής δημοκρατίας με 
την ερβαρτιανή αγωγή και της αναπτυξιακής δημοκρατίας με την προοδευτική παιδαγωγι-
κή είναι ανεπίκαιρα, δηλαδή την προσφορά ουσιαστικών λύσεων για την άμεση υπαγωγή  
της εκπαίδευσης στην προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, το ζεύγος του μοντέ-
λου του πλουραλιστικού ελιτισμού και της οπτικής της κοινωνικής αποτελεσματικότη -
τας δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί επίκαιρο. Δεν είναι, άλλωστε, δύσκολο για κάποιον  
που παρακολουθεί τις πολιτικές και παιδαγωγικές εξελίξεις να διαπιστώσει ότι αυτό το  
ζεύγος δεσπόζει στον κυρίαρχο λόγο για τη δημοκρατία και την παιδαγωγική, όπως δεί-
χνουν επαρκώς τα κείμενα διεθνών οργανισμών και υπερεθνικών μορφωμάτων – οι εκ-
θέ σεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση αποτελούν ένα σχετικό παράδειγμα1. 

Αντίθετα, το ζεύγος της άμεσης δημοκρατίας με την απελευθερωτική παιδαγωγική του  
Freire είναι επίκαιρο για όσους και όσες συνειδητοποιούν την ανάγκη ενός ριζικού με τα-
σχηματισμού της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης πραγμάτων, διότι δεν έχει πειστικά απο-
δει χτεί ότι ο χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών έχει αλλάξει, όπως διακηρύσσουν 
σε όλους τους τόνους οι κήρυκες των ιδεολογημάτων της μεταμοντέρνας εποχής και του 
τέλους της ιστορίας. Ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής συνεχίζει να είναι καπιταλιστικός και 
να χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, παρά τις σημαντικές οικονομικές, τεχνολογικές, 
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Το μοντέλο 
της άμεσης δημοκρατίας και η παιδαγωγική του Freire, που γεννήθηκαν σε μια εποχή η 
οποία χαρακτηρίστηκε από τον ανταγωνισμό της καπιταλιστικής και της σοσιαλιστικής 
προοπτικής (με όλη την ποικιλία των μορφών που αυτός ο ανταγωνισμός προσέλαβε), 
δεν ανήκουν στο παρελθόν, αφού ο ανταγωνισμός αυτός εμφανίζεται και αναπαράγεται 
πολύμορφα στις κοινωνικοπολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις του παρόντος. Και, 
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, το ζεύγος της άμεσης δημοκρατίας με την απελευθερωτική 
παιδαγωγική του Freire είναι επίκαιρο ως αντίπαλη λύση στην κυριαρχία του μοντέλου 
του πλουραλιστικού ελιτισμού και της οπτικής της κοινωνικής αποτελεσματικότητας.
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Abstract

Main purpose of this paper is to examine the relations between theories that have played or/and 
still playing a significant role for the contemporary pedagogical theory and basic models of de-
mocracy that have been implemented or proposed until today. In my opinion, this examination is 
important for shaping a social and historical understanding of the relationship between schooling 
and democracy. 
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Οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και δημοκρατίας βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο της 
παιδαγωγικής σκέψης και έρευνας. Τον αμοιβαίο χαρακτήρα αυτών των σχέσεων υπογραμ-
μίζει με έμφαση ο Dewey (1993), περιγράφοντας το σχολείο ως χώρο μέσα στον οποίο η 
δημοκρατία οφείλει να γεννιέται εξαρχής για κάθε νέα γενιά. Προτείνει το σχολείο να λει-
τουργεί ως «εμβρυακή δημοκρατία», δηλαδή ως βιόκοσμος καθημερινών πρακτικών και 
εμπειριών αλληλοαναγνώρισης, ισότιμης συμμετοχής και δικαιοσύνης. Ως στόχο ορίζει, με 
άλλα λόγια, να βιωθεί η δημοκρατία όχι ως μια αφηρημένη μορφή διακυβέρνησης αλλά 
ως καθημερινός τρόπος ζωής. Σε έναν τέτοιο βιόκοσμο κοινά «μοιρασμένων καθημερινών 
εμπειριών» (ό.π.) καθίσταται εφικτή η συγκρότηση και η ενδυνάμωση μιας συνείδησης ευ-
αίσθητης στην κοινωνική διάσταση της μάθησης και της γνώσης και επιτυγχάνεται η δια-
σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης μαθητριών/μαθη τών. 
Η σύζευξη γνώσης και ηθικής καθώς και η μεσολάβηση μεταξύ κοινωνικού και ατο μι κού  
είναι υπαρξιακής σημασίας για την εδραίωση της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής, ως σύ  νο-
λο αρχών και πρακτικών διακυβέρνησης που συμβάλλουν πρώτα από όλα στην αυ το διά-
θεση του δήμου και στην αυτοπραγμάτωση των πολιτών. Αυτό το σχήμα σχέσεων αμοι-
βαίας αλληλεπίδρασης/αλληλεξάρτησης μεταξύ ατομικού και κοινωνικού, μεταξύ γνώσης  
και ηθικής, προβάλλεται από την Frost (2012) πάνω στις σχέσεις μεταξύ σχολείου/εκπαί-
δευ σης και δημοκρατίας ως εξής: «Χωρίς εκπαίδευση η δημοκρατία δεν θα ήταν τίποτε πε
ρισ σότερο από μια διαδικασία τυφλών τριβών και συγκρούσεων για την πλειοψηφία και για  
τυχαίους στόχους. Χωρίς δημοκρατία η εκπαίδευση θα συνιστούσε μια άδεια υπόσχεση για 
μια αξιοπρεπή διαμόρφωση του εαυτού και του κόσμου. Επειδή ακριβώς η δημοκρατική πο   
λιτική δεν μπορεί να εξαντλείται απλά στην επίτευξη πλειοψηφιών έχει ανάγκη την εκ παίδευ 
ση. Και επειδή ακριβώς το αίτημα μιας αξιοπρεπούς διαμόρφωσης του εαυτού και του κό σμου  
αφορά όλους τους ανθρώπους που συνυπάρχουν, έχει η εκπαίδευση ανάγκη τη δημοκρατία». 

Με αφετηρία τα παραπάνω θεωρώ ότι αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας στα 
εξής δύο ερωτήματα: (α) Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τον ρόλο και τη συμβολή του 
σχο λείου στη δημοκρατία έτσι ώστε αυτή να μην περιορίζεται σε μια διαδικασία τυφλών 
συ γκρούσεων; και (β) Πώς συμβάλλει η δημοκρατία στην αξιοπρεπή διαμόρφωση του εαυ
τού και του κόσμου; Αν στον αντίποδα μιας δημοκρατίας των τυφλών συγκρούσεων για  
την πλειοψηφία τοποθετήσουμε τη δημοκρατία ως τρόπο ζωής με πυρήνα τις κοινά μοιρα
σμένες εμπειρίες, δηλαδή τη συμμετοχή σε ανοιχτές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για τη ρύθμιση κοινωνικών υποθέσεων (Dewey, 1993), τότε αυτός ο τρόπος 
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ζωής προϋποθέτει το ηθικά αυτόνομο υποκείμενο, με την έννοια ενός φορέα κοινωνικής  
κριτικής, κοινωνικής συνείδησης και δράσης που αναγνωρίζει τα άλλα υποκείμενα ως 
ισό τιμα και ως σημαντικά για τη δική του συγκρότηση. Ως προς αυτό το ζητούμενο απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία το σχολείο με τη μορφή και τις λειτουργίες μιας κοινότητας που  
μεριμνά για την αυτοπραγμάτωση όλων μέσα από πρακτικές συμπερίληψης. Πιο συ γκε-
κριμένα, η ανταπόκριση στο αίτημα για αξιοπρεπή διαμόρφωση του εαυτού και του κό σμου  
προϋποθέτει τη λειτουργία του σχολείου με τρόπο που να ικανοποιούνται στο πε δίο των 
παιδαγωγικών και κοινωνικών σχέσεων οι ανάγκες αναγνώρισης του κάθε ατό μου ως 
ιδιαίτερο και ισότιμο υποκείμενο. Λαμβάνω εδώ υπόψη μου τη Θεωρία της Ανα γνώ ρισης  
(Stojanov, 2006, 2011), σύμφωνα με την οποία το άτομο μπορεί να οικοδο μή  σει μια 
ακέ ραιη υποκειμενικότητα και να κατακτήσει την ηθική του αυτονομία μόνο σε ένα περι-
βάλλον διϋποκειμενικών σχέσεων ικανών να του διασφαλίσουν βιώματα ενσυναίσθη σης  
(συναισθηματική ασφάλεια), ηθικής αναγνώρισης (αναγνώριση της ικανό  τητας να εκφέρει  
κρίση), και κοινωνικής εκτίμησης (αλληλεγγύη με τα ιδιαίτερα προ σωπικά του γνωρίσμα-
τα). Κατά συνέπεια, στον αντίποδα ενός μη δημοκρατικού σχολείου βρί σκεται ένα σχολείο 
στο οποίο οι παιδαγωγικές/κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των με λών του διαμορφώνονται με  
όρους και πρακτικές αναγνώρισης, δηλαδή με όρους και πρα κτι κές που δεν αντιμε τω -
πίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες εργαλειακά, όπως για πα ράδειγμα μόνο ως μελ λο-
ντι κό εργατικό δυναμικό, αλλά ως πρόσωπα με ικανότητα αυ τοπροσδιορισμού (Stojanov, 
2011). Όπως αναφέρει και ο Dewey (1993), μόνο στο πλαίσιο της κοινότητας, ως πλέγ-
μα σχέσεων ισότιμης συμμετοχής στη διαβούλευση και της από κοινού αντιμετώπισης 
προβλημάτων, είναι εφικτή η δημοκρατική δράση του ατόμου. 

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα

Πώς διαμορφώνονται όμως σήμερα οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και δημοκρατίας; Πό σο  
κοντά ή πόσο μακριά βρίσκονται αυτές οι σχέσεις από αυτά που περιγράψαμε ως ζη τού-
με νο πιο πάνω; Οι ερωτήσεις αυτές είναι θεωρητικά ιδιαίτερα απαιτητικές και μόνο εν 
μέ ρει και με πολλούς περιορισμούς μπορούν να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο μιας ει-
σή γησης. Στη σκιαγράφηση της κατάστασης του σχολείου και της δημοκρατίας στις μέρες 
μας βλέπω τη δυνατότητα αναζήτησης μιας (ενδεικτικής) προσέγγισης. 

Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο ιδιαίτερης ισχύος της οικονομίας, η οποία έχει προ κα -
λέσει και συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και αλλα-
γές. Από αυτές τις εξελίξεις και αλλαγές έχουν επηρεασθεί και επηρεάζονται τόσο οι λει-
τουργίες της δημοκρατίας όσο και του σχολείου. Μια σειρά διαγνώσεων συγκλίνουν στο 
γεγονός ότι οι σημερινές εξελίξεις περισσότερο αποδυναμώνουν παρά ενδυναμώνουν 
και τη δημοκρατία και το σχολείο. Η αποδυνάμωση τόσο του σχολείου όσο και της δη μο-
κρατίας έχει δομικό χαρακτήρα, αυτή είναι η βασική μου θέση, καθώς πλήττει τον κοι νό  
πυρήνα του παιδαγωγικού και του πολιτικού: τη συνείδηση της σημασίας του άλλου/των  
άλλων για τη συγκρότηση του κοινού κόσμου και του εαυτού. Αν δεχτούμε την άποψη του  
Dewey (1993) ότι η αυτοπραγμάτωση συνιστά το πλέον σημαντικό ηθικό ιδεώδες μιας  
κοινωνίας και ότι η αυτοπραγμάτωση της δημοκρατίας είναι ταυτόσημη με την αυτο-
πραγ μάτωση των υποκειμένων που ζουν σε αυτή, τότε το ερώτημα για τις σχέσεις μεταξύ 
σχολείου και δημοκρατίας αφορά κατά βάση στο ερώτημα για το «πώς» η κατάσταση της  
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δημοκρατίας και του σχολείου στις μέρες συνδέεται με την αποδυνάμωση του εν λόγω 
πυρήνα του πολιτικού και του παιδαγωγικού. Για να φωτίσω την αποδυνάμωση του πολι
τι κού θα αναφερθώ στην τρέχουσα κρίση της δημοκρατίας στηριζόμενος στην έννοια της  
Μεταδημοκρατίας του Crouch (2008, 2020). Για το θέμα μας έχει ιδιαίτερη σημασία η ανά-
γνωση της μεταδημοκρατικής συνθήκης ως μια συνθήκη εντός της οποίας η αποδυ νάμω-
ση της συνείδησης για τη σημασία του «άλλου» συντελείται με τη μορφή της αποδυνάμω-
σης του πλουραλισμού. Στηριζόμενος στην Arendt (2020) και ειδικότερα στις έννοιες της  
πληθυντικότητας και του κοινού (θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτές) κατανοώ τον 
πλου ραλισμό ως προϋπόθεση και αποτέλεσμα του παιδαγωγικού και πολιτικού. Ως προϋ-
πόθεση με την έννοια του θεμελιώδους γνωρίσματος του ανθρώπου να δρα εξαρχής ως  
κοινωνικό ον, ως ον που διαθέτει και πράττει με κίνητρα κοινής και συλλογικής προθε τι
κότητας (Tomasello, 2020) και ως αποτέλεσμα με την έννοια της ικανότητάς του να οικο-
δο μεί, στο πλαίσιο της συμβίωσης και σύμπραξης με τους άλλους, αυτοσυνείδηση και  
ηθι  κή αυτονομία. Ποιες είναι, λοιπόν, οι απειλές της μεταδημοκρατικής συνθήκης για τον  
κοινό πυρήνα του πολιτικού και του παιδαγωγικού και «πώς» η εκπαίδευση μπορεί να συ-
νει σφέρει στην αποδυνάμωση αυτών των κινδύνων και ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση της  
δημοκρατίας; Αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. 

Μεταδημοκρατία: Η αποδυνάμωση του πολιτικού

Με την έννοια της Μεταδημοκρατίας ο Crouch (2008, 2020) αναλύει επίκαιρες διαδικα-
σίες θεσμικής αποδυνάμωσης της δημοκρατίας. Αναφέρεται κυρίως στην αυξανόμενη 
επιρ ροή των ειδικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε εντεινόμενα φαινόμενα 
αδια φάνειας στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, στην αυξανόμενη ισχύ των ΜΚΟ και στην 
άσκη ση πολιτικής εν είδη αποκλειστικής υπόθεσης κλειστών ελίτ εξουσίας. Στις βασικές 
συ νέπειες όλων των παραπάνω συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η περιθωριοποίηση και  
ο αποκλεισμός από τον πολιτικό διάλογο των ενδιαφερόντων και συμφερόντων οικο-
νο μικά αδύναμων ομάδων καθώς και ο εκφυλισμός των πολιτικών κομμάτων σε ψη φο-
θη ρικούς μηχανισμούς, δηλαδή σε μηχανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές χειρα-
γώ γησης των αιτημάτων της πλειοψηφίας των πολιτών. Επίσης, από τον πολιτικό λόγο 
εκτο πίζονται συστηματικά ζητήματα ηθικής και αξιών. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τον 
Crouch (2020), εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εφαρμοζόμενες πρακτικές εκ μέρους μιας 
σημαντικής μερίδας πολιτικών εδράζονται στην αντίληψη ότι οι άνθρωποι δρουν μόνο 
με βάση τα άμεσα υλικά τους συμφέροντα και για αυτό πρέπει και να τους απευθύνονται 
πολιτικά κατά τρόπο που να προσιδιάζει με την πώληση ενός προϊόντος. Περαιτέρω, με-
γά λη μερίδα των πολιτικών υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις τους οφείλουν να υπακούν στην  
αρχή του ορθολογικού υπολογισμού της σχέσης μεταξύ κόστους και αποτελέσματος. 
Αυ τό έχει ως συνέπεια, να προωθείται ως κεντρικό ζητούμενο στην άσκηση πολιτικής η 
αγο ραία αντίληψη μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας με το χαμηλότερο δυνατό 
κό στος (ό.π., σελ. 236). Ως κινητήρια δύναμη της μεταδημοκρατικής συνθήκης αναφέρεται 
η ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, η οποία κατέχει πλέον ηγεμονική θέση στο πεδίο 
της αντίληψης και οργάνωσης της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής 
(Billman & Held, 2013). Όπως ήδη έχει επισημανθεί και στην εισαγωγή, η ισχύς της αγο-
ραίας λογικής έχει πλήξει τον ίδιο τον πυρήνα του πολιτικού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
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πε ραιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την έννοια του πολιτικού στην Arendt (2020). Στην 
Arendt το πολιτικό συντίθεται από τις έννοιες του πλουραλισμού και του κοινού κόσμου. 
Ο πλουραλισμός με την έννοια μιας ποικιλίας οπτικών από οποίες μπορούν να διερευνη-
θούν οι ανθρώπινες υποθέσεις εντός του κοινού κόσμου, εκπορεύεται από την ανθρώπινη 
πληθυντικότητα. Καθώς η ανθρώπινη πληθυντικότητα έχει διττό χαρακτήρα, οι άνθρωποι 
είναι όμοιοι και ταυτόχρονα διακριτοί μεταξύ τους, στον πλουραλισμό βρίσκει έκφραση 
η πραγμάτωση της δυνατότητας του κάθε ανθρώπου να ζει ως «διακριτό και μοναδικό ον  
μεταξύ ομοίων» (ό.π., σελ. 235). Η Arendt υπογραμμίζει ότι αν οι άνθρωποι δεν ήταν όμοιοι  
μεταξύ τους δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αν δεν ήταν διαφορετικοί 
μεταξύ τους τότε δεν θα χρειάζονταν «ούτε την ομιλία ούτε την πράξη για να γίνουν κατα 
νοητοί» (ό.π., σελ. 232). Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια για το θέμα μας 
είναι ο ορισμός του κοινού κόσμου καθώς και η διάγνωση των κινδύνων που μπορούν να  
συντελέσουν στη διάβρωσή του. Ως κοινός κόσμος ορίζεται ο δημόσιος κόσμος, η σφαίρα 
των ανθρώπινων υποθέσεων που εκτυλίσσονται μεταξύ αυτών που συμβιώνουν και που 
μπο ρούν να ακουστούν και να ιδωθούν από όλους. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για έναν κό-
σμο ο οποίος συσχετίζει και ταυτόχρονα διαχωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους (όπως  
ένα τραπέζι βρίσκεται μεταξύ αυτών που κάθονται γύρω του) (ό.π., σελ. 91). Ο κοινός κό
σμος συγκροτείται και βιώνεται ως σημείο συνάντησης ατόμων διαφορετικά τοποθετημέ-
νων μέσα σε αυτόν. Αυτό είναι το νόημα της δημόσια ζωής (ό.π., σελ. 97). Στην έννοια του  
κοινού κόσμου εκφράζεται το γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή μόνο ως συμβίωση με άλ-
λους ανθρώπους είναι εφικτή, όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες καθορίζονται από το 
γεγονός ότι οι άνθρωποι συμβιώνουν. Μόνο στη συνάντηση και στην αντιπαράθεση με τους  
άλλους βιώνουμε την ταυτότητά μας, o άνθρωπος υφίσταται ως πολιτικό ον όταν συν-
βιώ νει και όταν συν-πράττει: «Καμία ανθρώπινη ζωή, ούτε καν η ζωή του ερημίτη στην 
άγρια φύση, δεν είναι εφικτή χωρίς έναν κόσμο που άμεσα ή έμμεσα μαρτυρεί την παρουσία 
άλλων ανθρώπινων όντων» (ό.π., σελ. 58). Η συμμετοχή στον κοινό κόσμο διασφαλίζει 
αυ  τό ακριβώς που θέλουν να επιτύχουν οι πολίτες, να είναι πολιτικά υπεύθυνοι σε μια 
κοι  νότητα ελεύθερων και ισότιμων υποκειμένων (βλ. Habermas, 1999). 

Ο κοινός κόσμος μπορεί να υποστεί βλάβες, σημειώνει η Arendt (2020), όταν «οι άν
θρω ποι έχουν γίνει ολοσχερώς ιδιωτικοί δηλαδή έχουν πάψει να βλέπουν και να ακούν τους  
άλλους, να βλέπονται και να ακούγονται από αυτούς. Είναι όλοι φυλακισμένοι στην υπο κει
με νικότητα της δικής τους ενικής εμπειρίας… Το τέλος του κοινού κόσμου έχει επέλθει όταν 
αυ τός αντικρίζεται μόνο από μια όψη του και του επιτρέπεται να παρουσιάζεται από μόνο μια 
οπτική γωνία». Τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον κοινό κόσμο τους εντοπίζει στο πεδίο 
της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι οικονομικές μέριμνες βρίσκονται στο  
επίκεντρο της δημόσιας προσοχής και των δημόσιων πολιτικών και έτσι μπορούν απο-
βούν ολέθριες για τον κοινό κόσμο με την έννοια ότι είναι σε θέση να επιβάλλουν στους  
ανθρώπους να βλέπουν όλο και περισσότερο τον εαυτό τους μέσα από το πρίσμα της  
επιθυμίας να καταναλώνουν. Σύμφωνα με την Arendt (2020), καθώς «η πολιτική υπα να
χωρεί και υποτάσσεται στην οικονομία, αντικαθίσταται η συμμετοχή των πολιτών στην πο
λιτική από τη συμμετοχή στην οικονομική διαδικασία. Η δημόσια πολιτική δράση περιορίζε
ται και εξαντλείται σε μια από οικονομικά κίνητρα τροφοδοτούμενη διαδικασία της ζωής. Το 
τίμημα που πληρώνεται για την κυριαρχία της οικονομίας είναι η παραίτηση της ελευθερίας 
για δράση με τους άλλους στη δημόσια σφαίρα». Ο πλουραλισμός ως βασικό στοιχείο του 
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πυρήνα του πολιτικού βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες οι 
οποίες οδηγούν στην ηγεμονία του οικονομικού έναντι του πολιτικού και πιο συγκεκριμένα 
στην εργαλειοποίηση της πολιτικής για τους στόχους της οικονομίας. Τις συνέπειες της  
ισχύος της οικονομίας έναντι του πολιτικού περιγράφει η Frost (2012) ως εξής: Η απο-
δυνάμωση του πολιτικού συντελείται μέσω της αποδυνάμωσης του πλουραλισμού των 
οπτικών, εξαιτίας της κυριαρχίας ενός ομοιόμορφου οικονομικού συμφέροντος, το οποίο  
βέβαια αποτελεί ένα μέρος μόνο του δημόσιου χώρου. Στη θέση της διαμάχης και του 
δημόσιου διαλόγου μεταξύ διαφορετικών οπτικών, που συνιστούν τον πυρήνα του πο λι-
τικού, έχουν εγκατασταθεί οι συγκρούσεις που αφορούν στο επιμέρους ιδιωτικό οικονομι-
κό συμφέρον. Με άλλα λόγια, ο δημόσιος χώρος συρρικνώνεται καθώς το επιμέρους, το 
ιδιωτικό οικονομικό συμφέρον, επικρατεί ως το καθολικό. Στην κατανόηση του «πώς» 
της αποδυνάμωσης του πολιτικού, με τη σημασία της αποδυνάμωσης του κοινού κόσμου, 
μπορεί να συνεισφέρει και τη διάκριση μεταξύ δύο εκδοχών του οικουμενικού που προ-
τεί νει ο Julien (2017). Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι στην ανάλυση του ο Julien 
εν διαφέρεται κυρίως για τον κοινό (δια)πολιτισμικό κόσμο και τις βασικές προϋποθέσεις 
ανά δυσης, συγκρότησης και ανάπτυξης πάνω σε μια δυναμική τροχιά. Αναφέρει ως την  
πλέον θεμελιώδη προϋπόθεση, την οποία ονομάζει και πολιτικό ζητούμενο, τις διαφορές 
(έννοια ομπρέλα του πλουραλισμού των οπτικών). Ας δούμε σύντομα τις δύο εκδοχές 
του οικουμενικού. Στην πρώτη εκδοχή, το οικουμενικό προσδιορίζεται από τους όρους  
λειτουργίας της οικονομίας στην παγκοσμιοποιημένη αγορά και εκφράζεται ως ομοιο-
μορ φία των καταναλωτικών προτύπων. Στον αντίποδα αυτής της εκδοχής, βρίσκεται αυτή  
του οικουμενικού ως το κοινό. Σε αντίθεση με το ομοιόμορφο, την αγοραία δηλαδή αντί-
ληψη του οικουμενικού, το κοινό συνιστά πολιτικό ζητούμενο. Πολιτικό ζητούμενο με τη  
σημασία της αντίστασης στην οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και την αφο-
μοιω τική πίεση που ασκεί με στόχο την επιβολή της ομοιομορφίας: «Μόνο αν καταφέρουμε 
να προασπιστούμε το κοινό, το οποίο δεν θα υποβιβασθεί και περιορισθεί στο ομοιόμορφο, 
μόνο τότε αυτό θα παραμείνει ενεργό στην κοινότητά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να το 
μοιραστούμε» (ό.π., σελ. 13). Το κοινό –π.χ. το κοινό των γλωσσών, των τεχνών και των 
τρό πων ζωής– είναι ο τόπος εντός του οποίου αναδύονται αποκλίσεις (πλουραλισμός 
οπτικών) και οι αποκλίσεις προκαλούν το «ξεδίπλωμα» του κοινού (ό.π., σελ. 74). Το κοινό 
χα ρακτηρίζεται έτσι από μια εσωτερική γονιμότητα, την πλέον βασική προϋπόθεση για 
να παραμείνει μια κουλτούρα ζωντανή. Τελικά, «η ίδια η συνοχή μιας κοινωνίας εξαρτάται 
σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά της να παράγει αποκλίσεις από αυτό που ισχύει για 
τα μέλη ως κοινό». Αν αυτή η δυναμική σχέση μεταξύ κοινού και αποκλίσεων (πλουραλι-
σμός οπτικών) πάψει να είναι ενεργή, τότε η κοινωνία παγιδεύεται σε σταθερές νόρμες  
και παρακμάζει (ό.π., σελ. 79). Κεντρικό ζητούμενο για τον συγγραφέα είναι ότι το κοινό  
οφείλει να είναι ανοικτό και συμπεριληπτικό, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να λει-
τουρ γεί η διαδικασία ένταξης με αποκλεισμούς, όπως αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε  
κλειστού τύπου κοινότητες (ό.π., σελ. 16). Κατανοώ αυτή την εκδοχή του κοινού ως δια-
δι κασία και περιεχόμενο ενός κοινού κόσμου των πολλαπλών οπτικών. Και στον Julien  
(2017) η προάσπιση αυτή της εκδοχής του κοινού κόσμου ορίζεται ως πολιτικό ζητούμε-
νο. Προϋπόθεση του πλουραλισμού είναι η επικοινωνία, ο διάλογος και οι κρίσεις για τον  
κοινό κόσμο. Το άτομο αποκτά πολιτική υπόσταση μόνο από τη στιγμή που ο πλουραλι-
σμός των οπτικών αποκαλύπτεται μέσω διαλόγου στο δημόσιο χώρο. Αυτό που έχει ση-
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μα σία για τη συνέχεια της συζήτησης είναι η εξής διάγνωση: επίκαιρα συσκοτίζεται ο ρό-
λος του κοινωνικού κόσμου για τη συγκρότηση του υποκειμένου, χάριν επικράτησης μιας  
ανεξάρτητης, αγοραίας ατομικότητας, με ιδεολογικό πυρήνα την πλήρη άρνηση των κοι-
νω νικών της δεσμών ως προϋπόθεση της συγκρότησής της. 

Μεταδημοκρατία: η αποδυνάμωση του παιδαγωγικού

Τα τελευταία χρόνια τείνει, και μέσω του επίσημου λόγου της εκπαιδευτικής πολιτικής, να  
επικρατήσει η άποψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο δεν συνιστά τίποτε πε-
ρισσότερο από μια διαδικασία απόκτησης ικανοτήτων/δεξιοτήτων εκ μέρους των μα θη-
τριών και μαθητών. Καταλυτική σημασία για την επικράτηση αυτής της άποψης έχει δια-
δραματίσει, μεταξύ άλλων, και η ασκούμενη από τον ΟΟΣΑ εκπαιδευτική πολιτική μέσα  
από το πρόγραμμα PISA. Το εν λόγω πρόγραμμα διερευνά το βαθμό ανάπτυξης βασικών 
ικανοτήτων στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες στο τέλος της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτές οι ικανότητες ορίζονται ως οι πλέον αναγκαίες τόσο για 
τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή όσο και για την ικανοποίηση των αναγκών του τρόπου 
ζωής που επιλέγουν τα άτομα. Η έννοια της ικανότητας που χρησιμοποιεί το εν λόγω πρό-
γραμμα δεν έχει όμως ως ορίζοντα αναφοράς το ζητούμενο της ολιστικής ανάπτυξης της  
προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας και ευημερίας του ατόμου, αλλά αυτόν της οι-
κο δόμησης ενός προφίλ γνώσεων και δεξιοτήτων συμβατών και λειτουργικών με τις 
αξίες της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία της αγοράς. 
Η έννοια της κοινωνικής συμμετοχής στο PISA δεν μοιράζεται παρά μόνο ελάχιστα κοινά 
σημεία με την έννοια της συμμετοχής, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην Παιδαγωγική. Στην 
Παιδαγωγική, η ικανότητα της κοινωνικής συμμετοχής συνδέεται άμεσα με την απόκτηση 
γενικής παιδείας, δηλαδή με την οικοδόμηση γνώσεων και αξιών που υπερβαίνουν κατά 
πολύ τον στενό κύκλο κάποιων ωφελιμιστικού τύπου ικανοτήτων προσαρμογής του 
ατόμου στο οικονομικό γίγνεσθαι. Όπως σημειώνει ο Liebau (2007), σε ένα πρόγραμμα 
βα σικής εκπαίδευσης για την κοινωνική συμμετοχή δεν μπορεί να απουσιάζουν περιε  χό-
μενα μάθησης που αφορούν στην απόκτηση πολιτισμικής, πολιτικής, αισθητικής, γλωσ-
σι κής, επιστημονικής, τεχνολογικής, θρησκευτικής και ιστορικής παιδείας. Σε αυτή την 
πε  ρίπτωση η κοινωνική συμμετοχή εδράζεται σε μια αντίληψη η οποία ορίζει την εκ παί -
δευση ως αγαθό με εσωτερική αξία και όχι ως αγαθό με εργαλειακό χαρακτήρα, όπως  
συμβαίνει στην περίπτωση του PISA. Στην πρώτη περίπτωση ζητούμενο είναι διανεμηθεί 
σε όλους το maximum του αγαθού της εκπαίδευσης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση  
θα αλλοιωνόταν η ίδια η «φύση» του, θα συρρικνωνόταν όπως αναφέρει ο Hübner (2013)  
η κανονιστική του υπόσταση. Η δεύτερη περίπτωση προωθεί την άποψη και στηρίζει 
αντί στοιχες πρακτικές ότι αρκεί μια ορισμένη ποσότητα του αγαθού της εκπαίδευσης, 
ακριβώς με τη μορφή ενός ελάχιστου επιπέδου συγκεκριμένων βασικών ικανοτήτων, π.χ.  
στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική. Στην τελευταία περίπτωση η εκπαιδευτι κή  
διαδικασία δεν ορίζεται με όρους χειραφέτησης του υποκειμένου αλλά με όρους «απα σχο-
λησιμότητάς» του, δηλαδή οικονομικής και μόνο χρηστικότητάς του. Όσο όμως περισσό-
τερο διολισθαίνει η εκπαίδευση προς την κατεύθυνση στήριξης ενός οικονομίστικου εγώ, 
τόσο λιγότερο είναι σε θέση να συμβάλλει στη αντίληψη εκείνων των διαστάσεων του 
πο λιτικού που ξεπερνούν τα όρια της οικονομίας (βλ. Frost, 2012). Ο μετασχηματισμός 
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του πολιτικού προς την κατεύθυνση του επιχειρηματικού οδηγεί στην αποδυνάμωση της  
δημόσιας αντιπαράθεσης αναφορικά με τις πιθανές εναλλακτικές οργάνωσης της πολιτι-
κής και κοινωνικής ζωής. Και αυτό φυσικά συνιστά μιας πρώτης τάξης παιδαγωγική πρό-
κληση: η «οικονομικοποίηση» του κοινωνικού έχει οδηγήσει στην αμφισβήτηση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας ως προς το θεμελιώδες γνώρισμά της, δηλαδή τον πρωταρχικά  
σχεσιακό-κοινωνικό της χαρακτήρα. H σταδιακή επικράτηση μιας αντίληψης του υπο κει-
μέ νου της εκπαίδευσης με όρους αυτο-αναφορικότητας και αυτο-ρύθμισης, με άλλα λόγια 
ως ένα κοινωνικά απροϋπόθετο υποκείμενο, έχει ως συνέπεια και στο πεδίο του σχολείου 
να βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αποδυνάμωσης της σημασίας του «άλλου» για τον 
«εαυτό». Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία στρέφεται ενάντια σε θεωρητικές σταθερές 
της Παιδαγωγικής με κριτικό πρόσημο.

Στην Παιδαγωγική ο άλλος ορίζεται ως η γνώση πάνω στην οποία στηρίζεται η διεύ-
ρυνση του προσωπικού ορίζοντα του υποκειμένου, δηλαδή η συγκρότηση της παιδείας του. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wulf (1999), η παιδεία του υποκειμένου συγκροτείται 
μέσα από τη δημιουργία νέων σχέσεων με τον κόσμο, μέσα από την οικοδόμηση νέων οπτι-
κών θέασης του κόσμου. Ο άλλος με τη μορφή της νέας γνώσης, της νέας οπτικής οδηγεί  
στη διεύρυνση των σχέσεων με τον κόσμο καθώς πυροδοτεί μια διαδικασία αναστοχασμού 
και διαμόρφωσης μιας ευρύτερης σχέσης που έχει το άτομο με τον εαυτό του και τον 
κό σμο. Εν συντομία, ο άλλος αποτελεί μια βασική κατηγορία σκέψης και ανάλυσης των  
δια δικασιών παιδείας του υποκειμένου: ως η «άλλη» γνώση, ως η «άλλη» οπτική, ως  
εμπλο κή στην αναζήτηση κοινών ταυτίσεων που δεν είναι ακόμα ορατές στην πα ρο ντι κή  
εκδοχή της ταυτότητας. Μια τέτοια κατανόηση του άλλου δεν εδράζεται σε μια ερ γα-
λεια κού τύπου προσέγγιση αλλά σε μια προσέγγιση που υπογραμμίζει και υπενθυ μί ζει το  
σχεσιακό χαρακτήρα του εαυτού. Η σχεσιακή θεώρηση της συγκρότησης του ατο μικού  
και κοινωνικού εαυτού θεματοποιεί και αναλύει όλες τις διαστάσεις και εκ δη λώ σεις της  
ανθρώπινης εμπειρίας και δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των δια νοη τι κών ενεργη -
μά των, ως συμβάντα διϋποκειμενικών σχέσεων (Liegle, 2017). Επιμένω στη σημασία του  
άλλου γιατί, όπως θα αναφέρω και στη συνέχεια, αυτό που επίκαιρα ιδεολογικά επι-
χει ρείται να επιβληθεί ως κοινός νους είναι η αντίληψη ότι η συγκρότηση του εαυτού 
συνιστά μια διαδικασία που δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κόσμου διϋποκειμενικών 
σχέσεων. Πρόκειται για μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη και ενάντια σε αυτή καλείται 
να ενεργήσει το σχολείο. Πρόκειται κατά βάση για ένα αυτονόητο ζητούμενο για το σχο-
λείο αν λάβουμε υπόψη μας ότι η μεταδημοκρατική συνθήκη υπονομεύει ιδεολογικά το  
θεμελιώδες γνώρισμα του ανθρώπου να συ-ζει και να συν-ενεργεί με άλλους σε κοινό -
τητες. Ο άνθρωπος ως πολιτικό ον ενδιαφέρεται και επιδιώκει από τη φύση του να πρά ξει  
μαζί με άλλους προκειμένου να οργανώσει τον κοινό κόσμο. Από το σχολείο δεν μπορούμε 
να περιμένουμε τίποτα λιγότερο από το να οργανώνει τις πρακτικές του με γνώ μονα τη  
στήριξη της ηθικής και συνεργατικής φύσης του ανθρώπου (Tomasello, 2020), δηλαδή της  
ικανότητάς του να τοποθετείται στη θέση του άλλου. Για τον Tomasello δεν χωρά καμιά  
αμφιβολία ότι η σύγχρονη ανθρώπινη κουλτούρα είναι κατά βάση μια συ νεργατική κουλ-
τούρα και ότι σε αυτή εκφράζεται με διευρυμένο τρόπο το στοιχείο της συνεργατικότητας 
όπως αυτό χαρακτήριζε και τη ζωή των πρώτων ανθρώπων. Το ζη τού μενο της ενα ντίω-
σης στη λογική μιας εκπαίδευσης η οποία στοχεύει στην κοινωνικοποίη ση του ανταγω νι-
στικού και ακραία εγωιστικού ατόμου, οδηγώντας έτσι στα άκρα τη δι χο τόμηση μεταξύ 
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ατόμου και κοινωνίας, μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω της ενδυνάμωσης του σχολείου προς  
την κατεύθυνση λειτουργίας του με όρους εμβρυακής δημοκρατίας, δη λαδή με όρους 
εν δυνάμωσης της συνείδησης για τη σημασία του άλλου τόσο ως προς τη συγκρότηση 
του εαυτού όσο και ως προς τη συγκρότηση του κοινού κόσμου. Η θέση μου είναι ότι η 
εν δυνάμωση αυτή της συνείδησης, την έχω ορίσει πιο πάνω ως τον κοινό πυρήνα του πο -
λιτικού και του παιδαγωγικού, είναι εφικτή σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών πρακτικών και  
σχέσεων οι οποίες διασφαλίζουν τα θεμελιώδη για τη συγκρότηση του εαυτού διϋπο κει-
μενικά βιώματα αναγνώρισης. Το σχολείο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως δημοκρατικός 
βιόκοσμος στο βαθμό που θα καταφέρει να διασφαλίσει σε όλους τους μαθητές και σε 
όλες τις μαθήτριες τις ακόλουθες τρεις μορφές βιωμάτων αναγνώρισης (Stojanov, 2006, 
2011), που συνιστούν και τη βάση της δημοκρατικής συνύπαρξης στο χώρο του σχολείου: 

(α)  Ενσυναίσθηση: Επιτρέπει στο αναπτυσσόμενο άτομο να βιώσει τις ανάγκες και τις  
επιθυμίες του ως βασικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς του, όπως επίσης να 
βιώ σει τα ιδανικά του όσο και τα σχέδια ζωής του ως σημαντικά στοιχεία των σχέ-
σεών του με τον κόσμο (2006: 139). Όταν αυτά τα βιώματα είναι ελλιπή, τότε 
προ κύπτουν για τους μαθητές/τις μαθήτριες σημαντικά προβλήματα με τη μορφή 
συ ναισθημάτων φόβου, ανασφάλειας, παραμέλησης και απαξίωσης (Helsper & 
Lingkost, 2002).

(β)  Ηθικός σεβασμός: Αφορά στην αναγνώριση των ικανοτήτων ενός προσώπου να δια-
μορφώνει και να κατέχει μια δική του οπτική, να έχει προθέσεις, να επιλέγει αξίες,  
να διατυπώνει υποθέσεις και να λαμβάνει αποφάσεις. Καθώς όλα αυτές οι ικα νό-
τητες συνιστούν εκφράσεις της υποκειμενικότητας του ατόμου οφείλουν να τυγ-
χάνουν αναγνώρισης ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος διαφωνεί με αυτές  
ή τις χαρακτηρίζει «ανώριμες» ή «παράλογες». Με βάση αυτόν τον ορισμό οι παι-
δαγωγικές σχέσεις λειτουργούν και βιώνονται ως σχέσεις σεβασμού όταν εκ παι δευ-
τικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετάσχουν στο μά θη μα  
παρουσιάζοντας τα δικά τους ερμηνευτικά πρότυπα και εκφράζοντας τις δικές τους  
ιδιαίτερες οπτικές. Η αναγνώριση με τη μορφή του ηθικού σεβασμού συνιστά προ-
ϋ πόθεση για να αναπτύξει το άτομο τον αυτοσεβασμό του καθώς και κίνητρα / ικα-
νότητες συμμετοχής σε διαλόγους, να υπερβεί τα όρια της μερικότητας της κουλ-
τούρας καταγωγής του και να διαμορφώσει έναν οικουμενικό εαυτό. 

(γ)  Κοινωνική εκτίμηση: Τα βιώματα κοινωνικής εκτίμησης συνιστούν για το άτομο μια  
σημαντική συνθήκη ανάπτυξης του δυναμικού των ικανοτήτων του στη βάση των 
οποίων θα μπορέσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να καταστεί έτσι ένα  
πλήρες μέλος αυτού (Stojanov, 2011: 99). Μόνο υπό την προϋπόθεση αναγνώρι -
σης του δυναμικού των ιδιαίτερων ικανοτήτων του μπορεί το πρόσωπο να αναπτύ-
ξει πραγματικά τις ικανότητές τους, να οικοδομήσει, με άλλα λόγια, μια θετική αυ-
τοεκτίμηση. 

Η διάκριση μεταξύ των τριών μορφών αναγνώρισης γίνεται κυρίως για αναλυτικούς 
σκοπούς, καθώς στο επίπεδο της καθημερινής σχολικής ζωής και οι τρεις μορφές συν-
δέο νται στενά μεταξύ τους. Ως ενότητα εκδηλώνονται αυτές οι μορφές αναγνώρισης 
μέ σα από μια διπλή διάσταση, μια προοπτική και μια παροντική (Stojanov, 2011). Στην 
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πε ρίπτωση της προοπτικής διάστασης ο μαθητής αντιμετωπίζεται από τον/ην εκπαιδευ-
τικό ως άτομο ικανό να αναπτυχθεί στο μέλλον ως αυτόνομο υποκείμενο, δηλαδή ως 
άτο μο που μπορεί να αναπτύξει το δυναμικό των ιδιαίτερων και κοινωνικά σημαντικών 
ικα νοτήτων του. Υπό αυτή την έννοια, τα σχολικά βιώματα αναγνώρισης δημιουργούν 
για το μαθητή μια συνθήκη θετικής προοπτικής για την προσωπική του ανάπτυξη και την  
κοινωνική του ένταξη. Η περίπτωση της δεύτερης διάστασης εστιάζει στην επίκαιρη μορ-
φή της υποκειμενικότητά τους, δηλαδή στις παροντικές ανάγκες του μαθητή και της μα-
θή τριας καθώς και στις σχέσεις τους με αυτές. Καθώς αυτή η διάσταση αναγνώρισης 
αφο ρά στη στήριξη του τρόπου με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται στο παρόν τον 
εαυ τό του, το ζητούμενο στο επίπεδο της συμπεριφοράς του/ης εκπαιδευτικού είναι μια 
στά ση αλληλεγγύης προς το μαθητή και τη μαθήτρια, έτσι ώστε να διαμορφωθεί και να 
στηριχθεί ο αυτοσεβασμός τους.

Εκτός από τη σημασία της ποιότητας των παιδαγωγικών σχέσεων για τη διαμόρφωση 
του σχολείου ως δημοκρατικού βιόκοσμου, με την έννοια της προστασίας του πυρήνα 
του παιδαγωγικού και του πολιτικού, εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μέριμνα 
για την ποιότητα των περιεχομένων της πολιτικής μάθησης στο δημοκρατικό σχολείο. Ως 
κριτήρια ποιότητας ο Klafki (2002) αναφέρει τα εξής σημεία: 

(α)  Ανάδειξη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας, πιθανών εντάσεων και αντιφάσεων μεταξύ  
του συνταγματικού αυτοπροσδιορισμού μιας κοινωνίας και των πραγματικών συν-
θηκών και τεκταινόμενων στα πεδία της κοινωνικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.  
Ζητούμενο είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση της συνείδησης για πιθα νές δια στά-
σεις μεταξύ δημοκρατικών υποσχέσεων, αφενός, και κοινωνικής πραγμα  τικό τητας 
αφετέρου (ό.π., σελ. 59). Η συνείδηση αυτή ορίζεται ως η βάση της αντί στα σης 
ενάντια σε διαδικασίες οι οποίες εμποδίζουν ή και ακυρώνουν βασικές δη μοκρατικές 
υποσχέσεις. Η προσέγγιση αυτού του στόχου δεν μοιάζει εύκολη στις μέ ρες μας  
καθώς στις μέρες είναι ισχυρή η αντίληψη ότι το υποκείμενο μπορεί να συγκρο-
τη θεί και να αναπτυχθεί χωρίς να έχει ανάγκη κοινωνικούς δεσμούς και κοινω νι κή  
αλληλεγγύη. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η καλλιέργεια μιας συ νεί δη σης  
ευαίσθητης στις οξυμένες κοινωνικές αντιφάσεις μοιάζει ως μακρινός και ενδε χο μέ-
νως ανέφικτος στόχος, για όσο διάστημα παραμένουν στο περιθώριο της σχολι κής  
ζωής παιδαγωγικές πρακτικές που καθώς είναι σε θέση να αναδείξουν την αμοι-
βαιό τητα μεταξύ του «εγώ» και του «εμείς». Η ενίσχυση της συνείδησης όμως για 
τους σημαντικούς περιορισμούς που εμπεριέχει η κυρίαρχη αντίληψη περί αγοραίας 
ατομικότητας συνιστά προϋπόθεση για την κατανόηση των κοινωνικών αντιφάσεων. 
Αυτό μοιάζει να είναι εφικτό στο πλαίσιο μιας διαλογικής αντιπαράθεσης των μελών 
μιας σχολικής κοινότητας με το ερώτημα «εάν» και «κατά πόσο» οι παιδαγωγικές 
λει τουργίες και πρακτικές της κοινότητας διασφαλίζουν τις αναγκαίες για τον κά θε  
μαθητή και μαθήτρια προϋποθέσεις αναγνώρισης. Σε μια τέτοια διαδικασία ανα στο-
χασμού των μελών μιας σχολικής κοινότητας μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο 
της συλλογικής συνείδησης η αποσιωπημένη αντίληψη ότι η υποκειμενικότητα εί-
ναι κατά βάση κοινωνική υποκειμενικότητα, καθώς διαστάσεις αυτής, όπως αυ το-
συνείδηση και αυτοδιάθεση, συνιστούν ποιότητες του ατομικού βίου εντός όμως 
των κοινωνικών σχέσεων (βλ. Scherr, 2002). 
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(β)  Ανάδειξη των υπαρκτών στην κοινωνία διαφορετικών αντιλήψεων, οπτικών, κρί-
σεων και συγκρούσεων που αφορούν σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς και ενεργό 
εμπλοκή των μαθητριών/μαθητών σε διαδικασίες διαμόρφωσης των δικών τους 
θέσεων για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης σημαντικών κοινωνικών 
ζητημάτων. Εάν αποδεχθούμε ότι η μάθηση συνιστά διαδικασία υπέρβασης της έως 
τώρα οπτικής μας στα πράγματα, τότε ο παραπάνω στόχος μπορεί να προσεγγισθεί 
στο πλαίσιο μιας διδασκαλίας η οποία στοχεύει στην ανακάλυψη των ορίων της 
«οπτικής μας» και συνακόλουθα στην αναζήτηση δυνατοτήτων διεύρυνσής τους, 
κάτι που είναι εφικτό μέσα από την αντιπαράθεση με τις οπτικές των άλλων. Η δι δα-
σκαλία δεν έχει παρά να αναζητήσει σε αυτή την περίπτωση μεθόδους και πρα κτικές 
ανάδειξης όλων των πιθανών οπτικών στα πράγματα. Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο 
δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο οι εκπαιδευτικοί επιμένουν να παρουσιάζουν στους  
μαθητές και στις μαθήτριες κάποιες αλήθειες ως απόλυτες, στερώντας τη διδασκα-
λία από την ευκαιρία να ανοιχθούν στην πολυμορφία και την ποικιλία των απόψεων 
περί πραγματικότητας (Duncker, 2009). 

(γ)  Στήριξη των μαθητών για εμπλοκή σε διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών δια-
μόρφωσης των κοινωνικών σχέσεων στο μέλλον. Αυτές οι εναλλακτικές αφορούν σε 
προτάσεις για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ισότητα και αλληλεγ-
γύη έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες αντιμετώπισης της απόστασης 
που επίκαιρα υφίσταται μεταξύ των προγραμματικών δημοκρατικών υποσχέσεων 
και της κοινωνικής πραγματικότητας. Ο Klafki (2002) υπογραμμίζει ότι τέτοιου εί-
δους διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών είναι εύκολο να πάρουν τη μορφή μιας 
επιπόλαιης κριτικής των κοινωνικών πραγμάτων. Για το λόγο αυτό προτείνει, η ανα-
ζήτηση των εν λόγω εναλλακτικών να διαπνέεται από κριτικό πνεύμα και να συνδυ-
άζεται με τον σχεδιασμό μικρών βημάτων που οδηγούν σε αλλαγές στο παρόν και 
στο κοντινό μέλλον, για παράδειγμα στο χώρο της σχολικής κοινότητας.

Η εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα, κυρίως λόγω της κυριαρχίας της λογικής των αγορών, 
μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Αν απορρίψουμε τη λογική μιας εκπαίδευσης η 
οποία στοχεύει στην κοινωνικοποίηση του ανταγωνιστικού και ακραία εγωιστικού ατόμου, 
οδηγώντας έτσι στα άκρα τη διχοτόμηση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, τότε δεν μένει 
άλλη επιλογή από αυτή της διαμόρφωσης του σχολείου ως μια κοινότητα πρακτικών 
συ νύπαρξης, διδασκαλίας και μάθησης η οποία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη 
στην προάσπιση του κοινού πυρήνα του παιδαγωγικού και του πολιτικού, έτσι όπως αυτός 
παρουσιάσθηκε στην αρχή της εισήγησης. 
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Στην ομιλία μου Θα χρησιμοποιήσω την έννοια της «δημοκρατίας» όπως την ανέπτυξε ο  
Luciano Canfora στο βιβλίο του Democracy in Europe. Ο Canfora ισχυρίζεται ότι τη δη-
μοκρατία είναι καλύτερο να τη βλέπει κανείς όχι σαν ένα σύστημα συνταγματικών δια-
τάξεων, αλλά σαν ένα εγχείρημα που αλλάζει την ισορροπία της πολιτικής και της κοι νω-
νικής εξουσίας, αφαιρώντας τη από την τάξη των κατεχόντων και εκχωρώντας τη στον 
δήμο· αποδίδει στον Αριστοτέλη την άποψη ότι η δημοκρατία είναι το κράτος των μη 
κα τεχόντων, σε αντίθεση με την ολιγαρχία, το κράτος των πλουσίων.

Στο πολυσυζητημένο του βιβλίο, ο Canfora παρουσιάζει την ιστορία της δημοκρατίας 
όχι ως μια ομαλή σειρά προοδευτικών συνταγματικών μεταβολών (εστιάζοντας στα δι-
καιώ ματα ψήφου, στην καθιέρωση εκλεγμένων νομοθετικών σωμάτων κ.λπ.), αλλά σαν  
μια άτακτη σειρά επεισοδίων – εννοώντας με αυτόν τον όρο τις σύντομες χρονικές στιγμές  
κατά τις οποίες τα λαϊκά στρώματα της Ευρώπης κατόρθωσαν να αφήσουν το αποτύπωμά 
τους στην πολιτική ευταξία: το 1789, το 1848, το 1871, το 1917, το 1945. Μπορούμε να 
προ σθέσουμε στον κατάλογό του επεισόδια από το έτος 1974, που υπήρξε μια σημαντική 
χρονιά για τον πληθυσμό πολλών χωρών του Νότου: της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της 
Ελλάδας. Το 1974 σημάδεψε το τέλος της δικτατορίας και την ελπίδα για τη δημιουργία 
ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Αντλώντας από το έργο του Canfora, θα χρησιμοποιώ τον όρο δημοκρατία με την έν-
νοια της συμμετοχικής δημοκρατίας, ενός συστήματος που προσφέρει, μέσω των δομών 
του, σε όλα τα μέλη του πληθυσμού την ευκαιρία να συμβάλουν ουσιωδώς στη λήψη απο-
φάσεων. Η συμμετοχική δημοκρατία έχει στόχο να αυξήσει το εύρος των ανθρώπων που  
έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους ευκαιρίες.

«Δημοκρατία στα σχολεία;»

Αντλώντας και πάλι από την θεωρία του Canfora, τονίζω ότι οι συνθήκες της μεταπολεμι-
κής περιόδου στη Δυτική Ευρώπη (καθιέρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα-
δια κή αύξηση της ηλικίας αποφοίτησης από το σχολείο) ευνόησαν την ανάπτυξη της 
συμ μετοχικής δημοκρατίας στα σχολεία, την ιδέα πώς ό,τι συμβαίνει στην εκπαίδευση θα  
πρέπει να συνάδει με μια γενικότερη διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής (Field-
ing, & Moss, 2011). Στη Γαλλία και Ιταλία για παράδειγμα οι αντιφασιστικές εμπει ρίες  
και η μετουσίωση τους σε εθνικές σοσιαλιστικές πολιτικές δημιούργησαν τις κα τάλ ληλες  
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συνθήκες για την ανάπτυξη του έργου των Freinet και Malaguzzi (Reggio Emilia). Στην 
Αγγλία, για την οποία θα μιλήσω σήμερα, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις παρουσιάστηκαν 
στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαδικασίας πολιτισμικής και πολιτικής αλλαγής. Δημοκρατία 
στα σχολεία σήμαινε τη συλλογική προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι κριτικού στο χα-
σμού για τη «δεδομένη» γνώση και για τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Δη  μοκρα-
τία στα σχολεία σήμαινε τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την καλ  λιέρ γεια  
της δημιουργικότητας και της συμπεριληπτικότητας (Raymond Williams - ενσω  μά τωσης/
ένταξης).  

Γιατί είναι ανάγκη να συζητήσουμε για τη «δημοκρατία στα σχολεία»;

Γιατί οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές και οι πολιτισμικές εξελίξεις των τελευ-
ταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού προβάλλουν 
τρομερά εμπόδια στην ανάπτυξη του δημοκρατικού έργου στα σχολεία (Traianou και 
Jones 2019). 

Έτσι, παραμένουν άλυτα και πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που αφορούν τις έννοιες 
της «κουλτούρας» και της «δημιουργικότητας», την εξέχουσα θέση τους στην εκπαίδευση 
και, μέσα από αυτή, στα ευρύτερα ζητήματα της ισότητας, της δημοκρατίας και της χει-
ρα φέτησης (Jones 2009: 7).  

«Σχολική αυτονομία»: Συμμετοχική δημοκρατία και δημιουργικότητα στα αγγλικά 
σχολεία: 1945 έως το τέλος της δεκαετίας του 1980

Στην μεταπολεμική Αγγλία, το «πρόβλημα» της κουλτούρας της εργατικής τάξης και των 
όσων θα έπρεπε να κάνει το σχολείο για αυτό, έγινε ένα σημαντικό και αμφιλεγόμενο ζή-
τημα σχετικά με το οποίο διεξάγεται διαμάχη μέχρι σήμερα μεταξύ αντικρουόμενων από-
ψεων/τάσεων της διανόησης. Πολύ σχηματικά, από τη μία πλευρά οι υποστηρικτές της 
‘υψηλής κουλτούρας’ (Matthew Arnold, TS Eliot) τόνιζαν (και τονίζουν) ότι δεν υπάρχει 
κάτι ισάξιο στην κουλτούρα του λαού. H κουλτούρα είναι πάντα έργο μιας ‘επιλεκτικής’ 
ομά δας ανθρώπων, έγραψε ο Eliot το 1948, και για να διατηρηθεί η ποιότητα της θα 
πρέ πει να ‘παραμείνει μια κουλτούρα για λίγους» (1948: 184).

Άλλοι διανοητές όπως ο Raymond Williams υποστήριζαν το αντίθετο. Ο Williams, 
θεω ρητικός του Μαρξισμού, ακαδημαικός, λογοτέχνης και συνιδρυτής των Πολιτιστικών 
Σπου δών (Cultural Studies) στόχευσε στο να επικυρώσει, μαζί με αυτό που αποκαλούσε το 
«διανοητικό και φαντασιακό έργο» της υψηλής κουλτούρας (1963: 311), ένα άλλο είδος 
πολιτισμικών επιτευγμάτων, που γι’ αυτόν είχαν διανοητική ουσία καθώς και κοινωνική 
βαρύτητα: την κουλτούρα της εργατικής τάξης, που συνιστά καταφύγιο για τη «βασική 
συλ λογική ιδέα, τους θεσμούς, τα μοτίβα συμπεριφοράς, τους τρόπους σκέψης και τις  
προθέσεις που προκύπτουν από αυτήν» (1963: 311). Αυτή η «βιωμένη κουλτούρα» κα τα-
νοήθηκε στα πλαίσια μιας θεωρίας της δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα, γράφει ο  
Williams στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του The Long Revolution, είναι τόσο συνη θι-
σμένη όσο και η κουλτούρα. Αναζήτησε τη δικαιολόγηση του ισχυρισμού του στη βιο-
λο  γική θεωρία (στο έργο του J. Z. Young) και στη λόγια παράδοση αναφέροντας ότι, 
σύμ  φωνα με τον φιλόσοφο Coleridge, η «φαντασία» είναι «η ζωντανή δύναμη και ο πρω-
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ταρχικός Παράγοντας για όλη την ανθρώπινη αντίληψη» (1961:21). Οι σύγχρονες κοινω-
νικές ρυθμίσεις αμέλησαν αυτού του είδους την ουκουμενική οπτική· έχουν ορθώσει «ένα  
πραγματικό εμπόδιο στο μυαλό μας… μια άρνηση να δεχθούμε τις δημιουργικές ικανό-
τη τες της ζωής, μια αποφασιστικότητα να μειωθούν και να περιοριστούν οι δίαυλοι της 
ανά πτυξης» (1963: 320). Όμως, στην πραγματικότητα, «δεν υπάρχουν συνηθισμένες δρα-
στη ριότητες, αν με τον όρο ‘συνηθισμένο’ εννοούμε την απουσία δημιουργικής ερμηνείας 
και προσπάθειας. Δημιουργούμε τον ανθρώπινο κόσμο μας αναλογιζόμενοι το πώς δη μι-
ουρ γήθηκε η τέχνη» (1961: 27). 

Η εκπαίδευση, έγραψε ο Ουαλός θεωρητικός των πολιτισμικών σπουδών Raymond 
Williams, ήταν ένα μέσο για να «ελευθερώσουμε και να εμπλουτίσουμε την εμπειρία ζωής 
που η ανερχόμενη τάξη φέρνει μαζί της» (Williams, όπως αναφέρεται σε Smith 2009: 
380). Η εκπαίδευση, από αυτήν τη σκοπιά, έγινε πεδίο ενός γενικότερου σχεδίου δράσης  
για τον εκδημοκρατισμό της δημιουργικότητας. Δεν απαιτούσε να απορριφθεί η «κουλ τού-
ρα της επιλεκτικής παράδοσης» (Williams 1961:49), μα συνεπαγόταν το να συσχετι στεί 
με «τη βιωμένη κουλτούρα ενός συγκεκριμένου χρόνου και τόπου», μια κίνηση που είχε 
σκοπό να παρέχει αφενός τη δυνατότητα επαναξιολόγησης της καθιερωμένης υψηλής 
κουλτούρας και αφετέρου την απελευθέρωση και τον εμπλουτισμό της «εμπειρίας ζωής» 
μιας κοινωνικής τάξης που αναδυόταν κοινωνικά και πολιτισμικά.

Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που μπήκαν στο επάγγελμα μετά το 1968 είχαν ως κί-
νητρο τις ιδέες του εκδημοκρατισμού των σχολικών δομών και του παιδαγωγικού πειρα-
ματισμού στην αίθουσα διδασκαλίας – τη «ριζοσπαστική παιδαγωγική». Πιστεύανε ότι το  
σχολείο έπρεπε και μπορούσε να καθορίζεται συλλογικά από τους εκπαιδευτικούς και  
τους μαθητές. Ταυτόχρονα ήταν απαραίτητο να αποκτήσει ισχυρότερους δεσμούς με τις  
κοινότητες (τις κουλτούρες) στις οποίες ανήκε. Η αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή 
αυ τής της ιδέας ήταν να υπάρχει ένας βαθμός αυτονομίας που να επιτρέπει τον εκδη μο-
κρατισμό των σχολικών δομών και των προγραμμάτων σπουδών: «[την] επαναφορά της 
κουλ τούρας στην οργανική της, δημοκρατική μορφή, συνδέοντάς την με τον πραγματικό 
κόσμο των ανθρώπων που εργάζονται και αγωνίζονται για να πάρουν τον έλεγχο των 
συνθηκών της ζωής τους» (Searle, 1973:8). Ο Chris Searle (εκπαιδευτικός σε σχολεία του  
Λονδίνου), δημοσίευσε αρκετές συλλογές έργων που γράφτηκαν από παιδιά μαζί με το 
δικό του σχολιασμό πάνω σε αυτά τα έργα. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, δεν υπήρχε ενιαίο  
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ούτε υποχρεωτικά σχολικά βιβλία. Φυσικά, υπήρχαν πε-
ριο ρισμοί που έθεταν οι σχολικοί διευθυντές και οι τοπικές εκπαιδευτικές και εξεταστικές 
αρχές, αν και οι περιορισμοί αυτοί ήταν σχετικά χαλαροί. Ο έλεγχος της διδασκαλίας 
γινόταν με βάση τα κριτήρια που έθεταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 

Οι δημιουργικές πρακτικές αντιμετωπίστηκαν με εχθρότητα από όσους επέμεναν να 
ορί ζουν την «κουλτούρα» με όρους «υψηλής κουλτούρας» (Matthew Arnold), όσων υπο-
στή ριζαν την απευθείας διδασκαλία συγκεκριμένων/επιλεγμένων από άλλους «άριστων» 
ιδεών (του παραγώγου αντί της διαδικασίας). Το σχολείο δρούσε εναντίον της κουλτούρας, 
αντί να συνεργάζεται μαζί της (M. Rosen, 1982). Και αυτό επειδή όπως εξηγεί ο Rancière 
η δημοκρατία –η διακυβέρνηση από όλους (από όλες τις κοινωνικές τάξεις)– αντιτίθεται 
σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας που βασίζεται στην ανωτερότητα κάποιας ελίτ. Εξού και 
ο φόβος, και επομένως το «μίσος για τη δημοκρατία», που διαπνέει τη νέα άρχουσα τάξη.  



61Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1988: από τη συμμετοχή  
στην αντιπροσώπευση

Η μεταρρύθμιση του 1988 αποτέλεσε την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία προσ-
διο ρίστηκε αυστηρά αλλά και σε εθνικό επίπεδο η διδακτέα ύλη για κάθε ξεχωριστή εκ-
παι  δευτική βαθμίδα. Αργότερα, στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά 
παι δαγωγικές οδηγίες, ιδιαίτερα για τη μάθηση της γλώσσας και των μαθηματικών στην  
πρω τοβάθμια εκπαίδευση (Numeracy and Literacy Strategies). Οι οδηγίες αυτές καθο-
ρί ζουν όχι μόνο το τι πρέπει να διδάσκεται αλλά και το πώς θα πρέπει να γίνεται η διδα-
σκα λία.

Παράλληλα, αρχίζει και η εισαγωγή εξετάσεων στο τέλος κάθε σχολικού σταδίου της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Standard Assessment Tasks). Οι 
νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές επιβλήθηκαν μέσω ενός νέου συστήματος 
επιθεώρησης, υπό την αιγίδα της OFSTED (Office for Standards in Education). Αυτό 
είναι ένα ελεγκτικό όργανο υπεύθυνο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πολύ πιο 
αυστηρό και καθοδηγητικό από τις προηγούμενες μορφές επιθεώρησης. Τα σχολεία, κα θώς  
επίσης και τα πανεπιστημιακά τμήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, υπό-
κεινται σε συχνές επιθεωρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν σημαντικές επι πτώ-
σεις τόσο στη χρηματοδότηση τους όσο και στη δυνατότητα ελέγχου του αριθμού των 
σπουδαστών που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν.  

Μέχρι τον Νόμο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1988, στο αγγλικό εκπαι-
δευ τικό σύστημα προΐσταντο οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές (ΤΕΑ), τόσο στο πεδίο της  
χρη ματοδότησης όσο και σε ό,τι αφορούσε τη διδακτέα ύλη και τις παιδαγωγικές μεθό-
δους. Η εικόνα αλλάζει σταδιακά. Πριν από τη δεκαετία του 1980, οι μεγάλες σχολικές 
μο νάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν συνήθως απλές διοικητικές δομές. Δηλαδή η  
διοίκηση ασκούνταν από τους διευθυντές, τους αναπληρωτές διευθυντές, και τους επι-
κεφαλής κάθε σχολικού τομέα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, υπήρξε ισχυ-
ρός εξωτερικός έλεγχος με επακόλουθο την αύξηση του εύρους της διοίκησης και της 
δια χείρισης των σχολείων.  

Ο Νόμος για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός 
σαν μια μορφή «νέας δημόσιας διαχείρισης», που συνδύαζε την αποκεντρωμένη διοίκηση 
των σχολείων με ένα λεπτομερές και συγκεντρωτικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Η βασική υπόθεση στην οποία στηριζόταν ήταν ότι το επίπεδο των μαθησιακών επι-
τευγμάτων θα βελτιωνόταν εάν τα ίδια τα ιδρύματα αναλάμβαναν την ευθύνη για τις επι-
τυχίες και τις αποτυχίες τους. Το τι θεωρούνταν επίτευγμα καθοριζόταν από την κυβέρνη-
ση, που όριζε τα κριτήρια επιτυχίας, μετρούσε την πρόοδο που είχαν κάνει τα σχολεία 
προς την κατεύθυνση αυτή και επιβράβευε ή επέβαλλε κυρώσεις στα ιδρύματα. Ο Νόμος 
για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ενσάρκωνε επίσης ένα ιδιαίτερο εθνικό κίνημα –τον 
αγ γλικό θατσερισμό–, σύμφωνα με το οποίο «ο εκσυγχρονισμός, η εμπορευματοποίηση, 
η ρύθμιση από την αγορά και η παράδοση έμπαιναν όλα μαζί στο παιχνίδι» (Jones 2015: 
138). Η κατεύθυνση που ακολούθησε η συντηρητική κυβέρνηση της Αγγλίας στη δεκαετία 
του 1980 παρουσιαζόταν ως η «απελευθέρωση» των σχολείων από τις πολιτικές της το-
πι κής αυτοδιοίκησης και τη γραφειοκρατία. 



62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αυτή η νέα «σχολική αυτονομία» δεν οδήγησε σε παιδαγωγικές καινοτομίες ούτε σε μια  
νέα περίοδο διδακτικού πειραματισμού· αντίθετα, επιμένοντας να επικεντρώνει τα απο-
τελέσματα της εφαρμογής της σε στόχους προκαθορισμένους από την κυβέρνηση, επέ φε-
ρε τη μείωση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα σχολικά συμ βούλια 
και στις συζητήσεις για τους σκοπούς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπου  δών 
και των μεθόδων διδασκαλίας. Σύμφωνα με τους όρους που περιέγραψα στην αρχή της  
παρούσας ομιλίας, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο προς τη δημοκρατία.

Την κατεύθυνση που έθεσαν οι συντηρητικές κυβερνήσεις από το 1979 έως το 1997 
ακολούθησαν και στο τέλος της δεκαετίας του ’90 και στη δεκαετία του 2000 η κυβέρνηση 
των Εργατικών του Tony Blair (1997-2007) και η κυβέρνηση των Εργατικών του Brown 
(2007-2010).

Ακαδημίες

Υπό μία έννοια, το «Νέο Εργατικό Κόμμα» υιοθέτησε την άποψη των Συντηρητικών περί 
«του λαού εναντίον του κράτους, με τον λαό να χρειάζεται σωτηρία από μια καταπιεστική, 
επεμβατική και αυταρχική δημόσια εξουσία» (Jones 2005: 449). Σε ό,τι αφορούσε τα σχο-
λεία, το πιο σταθερό στοιχείο του προγράμματός του ήταν οι Ακαδημίες.

Το πρόγραμμα ήταν σχεδιασμένο να προσφέρει «ριζοσπαστικές και καινοτόμες λύσεις 
για την αντιμετώπιση των μαθησιακών ανισοτήτων» (Υπουργείο Παιδείας 2005: 29). 
Έδω σε τη δυνατότητα σε ιδιώτες χορηγούς να συνάπτουν συμφωνίες χρηματοδότησης 
(συμ βόλαια) με τον υπουργό και να διοικούν τα σχολεία ανεξάρτητα από τις Τοπικές Εκ-
παι δευτικές Αρχές (ΤΕΑ).

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της «μετοχικής διοίκησης», η διοίκηση των σχολείων (και  
των οικονομικών ευθυνών) ανατίθεται σε μια ξεχωριστή νομική οντότητα γνωστή ως 
ακα  δημαϊκή εταιρεία διαχείρισης (academy trust – πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης 
ευ  θύνης). To διοικητικό συμβούλιο του σχολείου έχει δικαίωμα από τον νόμο να ορί ζει τη  
διδακτέα ύλη, να ελέγχει τις εγγραφές των μαθητών και τις προσλήψεις του προσωπικού. 
Η ακαδημαϊκή εταιρεία διαχείρισης λογοδοτεί στην κεντρική κυβέρνηση μέσω της συμ-
φωνίας χρηματοδότησής της και ως εκ τούτου δεν είναι υπόλογη στις Τοπικές Εκπαι δευ-
τικές Αρχές, παρά μόνον για θέματα σχετικά με μαθητές με ειδικές ανάγκες, και θέματα 
σχε τικά με αποβολές μαθητών, όπως απαιτείται στην περίπτωση όλων των σχολείων που 
δέ χονται δημόσια χρηματοδότηση. 

Η κυβέρνηση των Εργατικών εγκαινίασε 203 ακαδημίες μεταξύ του 1997 και του 2010,  
συνεχίζοντας έτσι την μετάθεση ευθυνών: «το λογοθετικό και πολιτικό έργο του κατα κερ-
ματισμού της κρατικής εξουσίας με σκοπό την καθιέρωση νέων μορφών αυτο οργά νωσης 
και “ετεραρχίας”.  

Ο Νόμος περί Ακαδημιών του 2010 – Σχολική Αυτονομία και αντιπροσώπευση

Νέα ώθηση στις μεταρρυθμίσεις αυτές δόθηκε το 2010 από την κυβέρνηση συνασπισμού 
(συνεργασία ανάμεσα στο Συντηρητικό και στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα) με την  
ψήφιση του Νόμου περί Ακαδημιών. Ο νόμος αυτός έδινε τη δυνατότητα σε όλα τα «κα-
λά» και «επιφανή» σχολεία (και, για πρώτη φορά, και στα δημοτικά) να μετατραπούν σε 
ακαδημίες μετά από αίτημα τους στο υπουργείο Παιδείας. 
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Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε πρόσφατα το υπουργείο στη δημοσιότητα (2018) 
δείχνουν ότι στην Αγγλία λειτουργούν 7, 472 ακαδημίες (21,538 σύνολο δημοσίων σχο-
λείων) που συνιστούν το 35% του συνολικού αριθμού των δημοτικών, γυμνασίων και 
λυ κείων, των σχολείων ειδικής αγωγής και των σχολείων εναλλακτικής διδασκαλίας για 
μαθητές που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης (alternative provision). Περισσότερα από 
τα μισά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία είναι ακαδημίες.

Ακόμα πιο πρόσφατα, τα σχολεία άρχισαν να αναδιοργανώνονται, εκούσια ή ακούσια, 
υπό τη μορφή Εταιρειών Διαχείρισης Πολλαπλών Ακαδημιών (ΕΔΠΑ). Αυτές οι ‘αλυσίδες’ 
σχολείων εποπτεύονται από τους Τοπικούς Σχολικούς Επιτρόπους, αξιωματούχους της 
κεντρικής κυβέρνησης που λογοδοτούν και αυτοί απευθείας στον υπουργό. Η μεγαλύτερη 
από αυτές τις εταιρείες –η Academies Enterprise Trust– διαχειρίζεται εξήντα έξι σχολεία 
της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της ειδικής αγωγής.

Ο Νόμος περί Ακαδημιών του 2010 ήταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Αγγλική 
Εκπαίδευση, καθώς διευκόλυνε την ευρεία ιδιωτικοποίηση, την αποπολιτικοποίηση και τη 
μεταβίβαση των διοικητικών ευθυνών από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές στο ‘αυτόνομο’ 
σχολικό σύστημα. Οπως καταλαβαίνετε, οι αιρετές τοπικές αρχές έχασαν το μεγαλύτερο 
μέρος της εξουσίας τους σε εκπαιδευτικά θέματα.  

Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημέιο ότι αρκετά διοικητικά συμβούλια στην Αγγλία, 
ιδίως αυτά των δημοτικών σχολείων, διέπονται από το καθήκον να εκπροσωπούν τις κοι-
νότητες που εξυπηρετούν όπως και τους εκπαιδευτικούς του ίδιου του σχολείου. Ωστόσο, 
όλο και περισσότερο, η έννοια της «διαφορετικότητας» που διέπει την λειτουργεία τέ-
τοι ων διοικητικών συμβουλίων δίνει τη θέση της σε μια εικόνα με εντονότερο ‘εταιρικό 
χα ρα κτήρα’. Τα μέλη του διορίζονται με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες, επαγγελματική 
εμπει ρία και/ή εξειδικευμένες γνώσεις - πρόκειται για αυτό που ο Wilkins (2017) περι-
γρά φει ως άνοδο της «επιστημοκρατίας» (του κράτους των «ειδικών» – βλ. επίσης Ball και  
Jünemann, 2011· Ball 2007).  

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι από το 2010 και μετά το βάρος στο αναλυτικό πρόγραμμα 
δίνεται στις παραδοσιακές ακαδημαϊκές γνώσεις, με έμφαση στην προετοιμασία για τα 
εθνικά τεστ και τις εξετάσεις. Μαθήματα όπως το Θέατρο και η Μουσική εξαφανίζονται 
από το αναλυτικό πρόγραμμα πολλών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θύματα 
των περικοπών και των αποφάσεων των σχολείων να τεθούν σε προτεραιότητα μαθήμα-
τα ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έμφαση στις 
γλωσσικές και μαθηματικές ικανότητες ξεπερνά σε αξία άλλου τύπου δραστηριότητες. Αυ-
τές οι αλλαγές μαζί με την άνοδο της «επιστημοκρατίας» έχει σημαντικές επιπτώσεις στη  
λειτουργία του σχολείου (π.χ. στην επιλογή του προγράμματος σπουδών) και φυσικά 
στην παιδαγωγική αυτονομία του διδακτικού προσωπικού.   

Το ότι η κυβέρνηση απαιτεί τα σχολεία να πετυχαίνουν τους στόχους που η ίδια έχει  
θέσει (δηλαδή στόχους που υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών σε συ γκε-
κρι μένα τεστς) έχει ως αποτέλεσμα οι ακαδημίες να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλί σουν  
τα συγκεκριμένα ποσοστά επιτυχίας, καθώς οι διοικήσεις τους γνωρίζουν ότι θα χά σουν 
τον έλεγχο των σχολείων (θα χάσουν την κρατική χρηματοδότηση) αν αποτύχουν. 

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποβολή μαθητών με χαμηλές επιδόσεις (ιδίως αυ-
τών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες), την παρακολούθηση της επίδοσης των εκπαιδευ -
τικών, την απόλυση όσων δεν αποδίδουν ικανοποιητικά και την καθιέρωση αυστηρώς 
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κα θορισμένων και ελεγχόμενων μεθόδων διδασκαλίας. Με άλλα λόγια η ενίσχυση της  
εταιρικής/αντιπροσωπευτικής μορφής διοίκησης συνοδεύτηκε από επιβολή νέων μεθόδων 
«πειθαρχίας» στον εκπαιδευτικό (Foucault 1991).  

Αποβολή

H μόνιμη αποβολή από το σχολείο, που θεωρητικά χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες κα-
τα στάσεις, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σήμερα για θέματα όπως η «επίμονη δια-
ταραχή συμπεριφοράς», ένας αόριστος όρος που περιλαμβάνει την γενική ανυπακοή. Στην 
Αγγλία, κατά μέσο όρο 35 μαθητές ημερησίως κινδυνεύουν να αποβληθούν μόνιμα από  
το σχολείο τους, πράγμα που σημαίνει ότι το ονομά τους αποσύρεται από τους μαθητικούς 
καταλόγους και η πρόσβασή τους στο συγκεκριμένο σχολείο απαγορεύεται αμετάκλητα 
(Υπουργείο Παιδείας, 2019a).  

Πρόσφατα το υπουργείο παιδείας εξέφρασε την ανησυχία του για τον αυξανόμενο 
αριθ μό ‘παράνομων αποβολών’ ιδιαίτερα μαθητών με ειδικές ανάγκες (Υπουργείο Παι-
δείας 2019b). Πολλά σχολεία υπό την πίεση των συμβουλίων τους να πετύχουν καλύτερα  
αποτελέσματα και να ισορροπήσουν έτσι τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, στέλνουν 
κάποιους μαθητές σε άλλα σχολεία (‘managed moves’) ή ενθαρύνουν τους γονείς των 
μα θητών αυτών να συνεχίσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους στο σπίτι (home 
schooling).    

[Παράδειγμα Rosenhein] ‘what the most successful teachers do in their classrooms’. 
Τι κάνουν οι πιο επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους;

Οι συνέπειες στο έργο των εκπαιδευτικών είναι ξεκάθαρες, και εκφράζονται με τον πα-
ρα κάτω τρόπο:

‘Τον τελευταίο καιρό, το σχολείο μας έχει πάθει εμμονή με το ‘Rosenshine's Principles 
of Instructional learning’. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας επι-
βάλουν να παρακολουθήσουμε κάποιο επιμομορφωτικό σεμινάριο πάνω στο «Cognitive 
Load theory» που φαίνεται να είναι η τελευταία λέξη της μόδας στη διδακτική... Είμαι 
πολύ πρόθυμος να εφαρμόσω κάποια μορφή δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας όταν αυτή 
είναι απαραίτητη, όπως όταν σκοπός μας είνα να μάθουν οι μαθητές πώς να ψήνουν κέικ  
ή πώς γράφουν μια παράγραφο για ένα δοκίμιο κοινωνιολογίας, αλλά φαίνεται ότι έχουμε 
χάσει το μέτρο... έχουμε ξεχάσει όλες τις άλλες μαθησιακές εμπειρίες και το πώς να τις 
χρη σιμοποιούμε στη διδασκαλία.  

Με ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι χάνουμε την ολική προσέγγιση της μαθησιακής δια-
δι κασίας τι σημαίνει να βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας. Η μάθηση και η διδασκαλία δεν 
μπορεί να έχει ώς βασικό της σκοπό να ‘γεμίσει ένα άδειο δοχείο’ με γνώσεις’.   
  

Αμφισβητείται το σύστημα;

Πολλοί παράγοντες περιορίζουν τις δυνατότητές μας να θέσουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό 
σύστημα υπό αμφισβήτηση. Ένας είναι η δύναμη που έχουν αποκτήσει οι διοικητικές αρ-
χές των σχολείων, που είναι σε θέση να να κατευθύνουν το έργο των εκπαιδευτικών, τό σο  
μέσω της ‘ήπιας’ χρήσης της εξουσίας της, ορίζοντας τα προβλήματα ή τους στόχους που  
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πρέπει να λυθούν ή να επιτευχθούν, δίνοντας συμβουλές και κίνητρα, όσο και μέσω σκλη-
ρότερων μεθόδων – αξιολόγησης/απόλυσης (Wilkins 2017).  

Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η ‘κανονικοποίηση’ της μεταρρύθμισης: από τη στιγ μή 
που τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν καθιερωθεί ως βασικός δείκτης της αποδο-
τ  ικότητας ενός σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, οι εκπαιδευτικοί εγκλω βί ζο-
νται σε ένα πραγματικά πειστικό αφήγημα, μέσω του οποίου οργανώνονται οι προτε ραιό-
τητες τους και δικαιολογείται η καθημερινή τους εργασία. 

«Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο να είναι δημιουργι-
κοί, ελεύθεροι να πειραματιστούν με μεθόδους διδασκαλίας. Με ανησυχεί και με θλίβει το  
ότι η ελεύθερη/άναρχη σκέψη των μαθητών θεωρείται τώρα ότι καταστρέφει την ‘επιχεί-
ρη ση’ μετάδοσης ενός συγκεκριμένου πακέτου γνώσης με σκοπό να περάσουν τα παιδιά 
τις εξετάσεις.  

Ποιος αποφασίζει τι θεωρείται γνώση είναι θέμα πολιτικό και ιδεολογικό. Οι μαθητές 
μας χάνουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν και να κατευθύνουν τη δική τους μάθηση. Αν 
δεν είναι στο σχέδιο μαθήματος τότε δεν είναι σχετικό, μας είπανε».  

Αντί επιλόγου

Το αποκεντρωμένο, ανομοιόμορφο, πειραματικό μοτίβο των αλλαγών στην παιδαγωγική 
και στο πρόγραμμα σπουδών που χαρακτήριζε τις προηγούμενες περιόδους αντικατα στά-
θηκε από ένα μοντέλο που ήταν ανεξάρτητο από τις τοπικές πρωτοβουλίες και προ σπά-
θειες των εκπαιδευτικών.

Ο Foucault στις διαλέξεις του αποτυπώνει εύστοχα τη δυσδιάκριτη επίδραση του νεο-
φι λε λευθερισμού – το πώς επηρεάζει την ατομική συνείδηση και τις αντιδράσεις, επιβάλ-
λο ντας νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. Το δύσκολο σημείο της θεωρητικής του 
προσέγγισης είναι ότι τείνει να υπαινίσσεται πως πρόκειται για μια καθηλωτική συνθήκη, 
στην οποία η πιθανότητα της αλλαγής καθίσταται σχεδόν αδιανόητη. 

Μετά την κρίση του 2008, οι θέσεις του δεν μοιάζουν τόσο βάσιμες: Είναι αλήθεια ότι  
οι κοινωνίες δεν έχουν απελευθερωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά οι βασικές του  
αρχές σχετικά την πρωτοκαθεδρία της αγοράς και την ανάγκη διαμόρφωσης της κοινωνίας 
και του ατόμου κατ’ εικόνα της αγοράς δεν βρίσκουν πλέον πρόσφορο έδαφος στην κα-
θημερινή ζωή και δεν θεωρούνται το ίδιο αποδεκτές. (Traianou and Jones 2019). Ίσως  
λοιπόν η κρίση να δημιουργήσει τις κατάληλες συνθήκες για την επαναφορά της δημ ο-
κρατίας στα σχολεία – για να επιστρέψω στον Canfora.  

Μια λύση για κάποια από τα προβλήματα που έθιξα σε αυτή την παρουσίαση θα ήταν  
να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τη συλλογική τους δύναμη να διαμορφώνουν τις συν θή-
κες κάτω από τις οποίες εργάζονται [National Education Union]. Οι εκπαιδευτικοί έχουν  
πολλά να μάθουν από τις εμπειρίες των προηγούμενων γενεών αλλά και από πιο πρό-
σφα τες εφαρμογές κριτικής παιδαγωγικής του Paulo Freire.  

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να συζητήσουμε για τη δημοκρατία στο σχολείο, να αντι με-
τωπίσουμε την εκπαίδευση ως ένα πεδίο που δημιουργεί χώρους για τον πειραματισμό, τη  
ριζοσπαστική παιδαγωγική και την κριτική σκέψη – να ανατρέψουμε την ισορροπία των 
πο λιτικών και των κοινωνικών δυνάμεων, γέρνοντας τη ζυγαριά προς την πλευρά του 
δή μου, και όχι της τάξης των κατεχόντων.   
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Notes for translation
Malaguzzi was instrumental in the creation and development of the Reggio Emilia ap-
proach to learning. This was a child-centred philosophy that underpinned the pedagogy 
for the early years centres in Reggio Emilia, where the child is viewed as powerful and 
agentic, able to construct their own knowledge. This notion of children as social actors 
highlights their capacity to make choices about their actions and express their own ideas 
and wishes. In this way, children are able to have agency, having some control over their 
lives (Mayall: 2002).
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Ο τίτλος του συνεδρίου στο οποίο κατατέθηκαν οι παρακάτω σκέψεις ήταν «Το σχολείο 
στη δημοκρατία – η δημοκρατία στο σχολείο», τίτλος που παραπέμπει σε μια διπλή δυνα-
μι κή σχέση αλλά και μια σχέση έντασης.

Η πρώτη πλευρά αυτής της σχέσης είναι η πιο αναγνωρισμένη.
Είναι άλλωστε ιδρυτική: το σχολείο συνοδεύει τη συγκρότηση των δημοκρατιών στη 

νεωτερικότητα – και στην Ελλάδα. Αυτό αναλαμβάνει, υπό το έμβλημα της δημοκρατίας 
(όπως το ονομάζει ο Badiou (2013:19), τη θεμελιώδη νομιμοποίηση των διακρίσεων που 
απαιτούν οι νεωτερικές κοινωνικές σχέσεις: οι κοινωνικές τάξεις εμφανίζονται ως προϊόν 
του σχολείου, η ανισότητα παρουσιάζεται ως παρενέργεια της σχολικής ισότητας των 
ευκαιριών, η κατανομή των ατόμων σε κοινωνικές θέσεις προκύπτει –στο πλαίσιο μιας εμ-
φατικής ανοικτότητας– φαινομενικά ως απόρροια ατομικών ικανοτήτων. Το σχολείο ανα-
λαμβάνει επίσης να ανταποκριθεί στο ανερχόμενο επίπεδο κοινού αποθέματος γνώσης 
και στη μαζική πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί η νεωτερική ανάπτυξη – κι 
εδώ η δημοκρατία ισοδυναμεί με την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο. Αναλαμβάνει εξίσου, κυρίως δια των διαδικασιών εκκοινωνισμού και  
πειθάρχισης, τη στήριξη εκείνης ακριβώς της εκδοχής άσκησης της εξουσίας που απο-
δεί χτηκε συμβατή με τη μοντέρνα κατάσταση ως δημοκρατική, με τις απαιτήσεις μιας 
κοι νωνίας πολιτών που προσχωρούν στο «κοινωνικό συμβόλαιο» εντός ενός πλαισίου 
κα τη γορικής προσταγής.

Αλλά σχολική εκπαίδευση απαιτούν και οι κεντρικές διαστάσεις της δημοκρατίας: η συμ-
μετοχή στην εκπροσώπηση, η δημόσια διαβούλευση και ο έλεγχος της εξουσίας (Pettit,  
2012). Το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που προϋποτίθενται για αυτές τις πρα-
κτι κές εναποτίθεται ως προς την εξασφάλισή του στο σχολείο. Και εδώ θεμελιώνεται η 
καθολικότητα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και η υποχρεωτικότητά της. Η νεωτερική 
εκπαίδευση είναι σχολείο για όλους, ώστε όλοι να μπορούν να είναι πολίτες, όλοι να μπο-
ρούν να κρίνουν και να επιχειρηματολογήσουν, όλοι να μπορούν να διεκδικήσουν την 
κα τάληψη μιας κοινωνικής θέσης – ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτή δεν είναι παρά μια δυ νη τι-
κό τητα στο επίπεδο της διακήρυξης, μας παραπέμπει στη διαλεκτική και στον αντα γω νι-
στικό, μαχητό χαρακτήρα της δημοκρατίας (Moufee, 2013· Κουζέλης, 2018).

Στο σημερινό ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο η λειτουργία του σχολείου ως προς τη δια-
σφάλιση, πόσο μάλλον την εμβάθυνση και επέκταση της δημοκρατίας, η αντιστεκόμενη 
αγω γή στη δημοκρατία γίνεται απολύτως κρίσιμη. Γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια 
πο λύ ισχυρή πρακτική αμφισβήτηση της δημοκρατίας.
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Ότι η Δημοκρατία υπόκειται σε ενεργό αμφισβήτηση, ότι κινδυνεύει αλλά και συρρι-
κνώνεται, αποτελεί συνήθη διαπίστωση, μάλλον κοινό τόπο. Κινδυνεύει ως πολίτευμα, ως 
μορφή διακυβέρνησης. Η ουσία της Δημοκρατίας ίσως όμως να μην βρίσκεται εκεί, στην 
πρώτη της όψη, αλλά στη δεύτερη: όπως λέγεται συχνά, ίσως η ουσιαστική διάβρωση να  
αφορά τη δημοκρατία ως αξίωση, τη μετρήσιμη δημοκρατία, εκείνη που κερδίζεται, εκείνη 
που χωράει διεύρυνση και εμβάθυνση, τον εκδημοκρατισμό που διακυβεύεται στην κα θη-
μερινότητά μας. Κι αν περάσουμε και στην τρίτη όψη της δημοκρατίας, τη δημοκρατία ως  
στάση, εδώ τα πράγματα φανερώνονται σαφώς πιο σκοτεινά. Με τη διευρυνόμενη πα-
ρου σία των ανενδοίαστα αντιδημοκρατικών δυνάμεων στην πολιτική και κοινωνική ζωή 
της χώρας και ολόκληρης της Ευρώπης. Με την ενίσχυση ενός λόγου που με ευκολία 
ανα  παράγει ρητορικά σχήματα ρατσιστικού και αντισημιτικού περιεχομένου, συνήθως 
σκα  λίζοντας το έδαφος της ξενοφοβίας, ενός λόγου που δεν κρύβει τις ολοκληρωτικού 
χα ρα κτήρα προκείμενες αλλά και απολήξεις του, ενός λόγου που αναπαράγει αλλά και 
επιβάλλει τον αυταρχισμό στα μικρά και στα μεγάλα, στις καθημερινές σχέσεις αλλά και 
στις δομές άσκησης εξουσίας, ενός λόγου που υπό το πρόσχημα πατριωτικής εγρήγορσης 
καλλιεργεί έναν άκρατο εθνικισμό.

Στην καθημερινότητα διακυβεύεται η δημοκρατία. Κι αυτό είναι ζήτημα παιδείας. Και 
βεβαίως η παιδεία διαμορφώνεται μεν κατά πρώτο λόγο από την καθημερινότητα και σε 
μεγάλο βαθμό από τα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας, αλλά η τυπική εκπαίδευση 
διατηρεί την πολιτειακή και κοινωνική ευθύνη. Φέρει την υποχρέωση να διαπαιδαγωγεί 
στη δημοκρατία, να διαμορφώνει πολίτες.

Η αγωγή στη δημοκρατία αναφέρεται επομένως πρωτίστως στην καλλιέργεια πολιτών 
με δημοκρατική στάση. Αυτό σημαίνει και δημοκρατικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και 
ενερ γό ενδοσχολική άσκηση στη δημοκρατία, επομένως δημοκρατική οργάνωση του σχο-
λείου. Και στις δυο πλευρές τα εμπόδια είναι ορατά. Εκεί όμως που κανείς διαπιστώνει 
πλή ρη σχεδόν απουσία δημοκρατίας στο σχολείο, είναι μόλις το κοιτάξει με το βλέμμα των  
μαθητριών και των μαθητών. Το δικό τους ενδιαφέρον, η δική τους σκοπιά, ανάγκες, ενδια -
φέροντα, απόψεις, προϊδεάσεις, κλίσεις, δεν έχουν θέση. Δεν συναποφασίζουν, δεν συν -
δια μορφώνουν, δεν ελέγχουν, δεν κρίνουν. Η ύλη, όπως και η οργάνωση, κατανομή και  
δια χείριση του σχολικού χώρου και χρόνου αλλά και του λόγου –ποιος μιλάει, ως τι, πότε– 
προσδιορίζονται χωρίς τη συμμετοχή τους, μονόπλευρα. Και κυρίως: πλήρως μονομερής 
είναι ο προσδιορισμός του νοήματος των πραγμάτων, ό,τι δηλαδή ορίζει αυτό που ο Μπουρ-
ντιέ ονόμασε «συμβολική βία» (Bourdieu, 2002, 2007· Bourdieu & Passeron, 2014).

Θα είχε δε σημασία να θυμηθούμε ότι ο Μπερνστάιν συνέδεε τον εκδημοκρατισμό των  
σχολικών πρακτικών με την αμφισβήτηση των παγιωμένων «κλειστών» σχέσεων, με πρω-
το βουλίες άμβλυνσης τόσο της διδακτικής ταξινόμησης (του τι και ως τι διδάσκεται και 
επομένως των συνόρων και των μεταβάσεων μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων) όσο 
και της παιδαγωγικής περιχάραξης (του ποιος έχει τον έλεγχο της διαδικασίας και πόσο 
διακριτοί είναι οι ρόλοι μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένων) (Bernstein, 2000).

Δημοκρατικά οργανωμένα κι ενδιαφέροντα για τους μαθητές και τις μαθήτριες πε ριε-
χόμενα, προσανατολισμένα στον κόσμο τους και διαδικασίες που αμφισβητούν την αυ-
θαιρεσία και το μονοπώλιο της γνώσης/εξουσίας θα ήταν, υπ’ αυτή την έννοια, όροι της  
αγωγής στη δημοκρατία. Θα επέτρεπαν στο σχολείο να υλοποιήσει την κεντρική του κοι-
νω νική αποστολή: να διαμορφώνει και να οξύνει την ικανότητα της ελεύθερης κρίσης, που  



69Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

με τη σειρά της ορίζει το καθεστώς αυτονομίας που αρμόζει στην ιδιότητα του πολίτη και 
τη δημοκρατία (Κουζέλης, 2014: 73).

Η διαλεκτική ένταση αυτής της συνθήκης έγκειται ακριβώς στο χαρακτήρα της εξάρ-
τησης που εμφανίζεται ως προϋπόθεση της απόκτησης της αυτονομίας. Οι εκπαιδευόμενοι 
υπακούν στην αυθεντία ενός συστήματος αλλά και μεμονωμένων προσώπων –των εκ παι-
δευτικών- ώστε να μάθουν να βλέπουν, να ακούν, να σκέφτονται και εν τέλει να κρίνουν 
(Kant, 1977). Η συστατική για τη δημοκρατία αυτονομία κατακτάται μέσω της ετερονομίας. 
Αυτό είναι το δημοκρατικό και εκπαιδευτικό παράδοξο. Ίσως και κάτι περισσότερο από 
«παράδοξο», μια αρχική δομική αντινομία, συγκροτητική της νεωτερικότητας.

Είναι λοιπόν αποφασιστικό ότι στη βάση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, στη 
βά ση του δημοκρατικού καθεστώτος, που προϋποθέτει μια κρίνουσα δημοσιότητα, τίθεται  
ιδρυτικά (είναι ρητός όρος σύστασης του κοινωνικού συμβολαίου) μια κατάσταση θεμε λιώ-
δους ανισότητας και μη αναιρέσιμης κυριαρχίας (Kant, 1989). Με αυτή την αντινομία ζει 
το σχολείο ως υπόβαθρο της δημοκρατίας και ως αντιπαράδειγμά της: αν και προϋπόθεση 
της δημοκρατίας και ιστορικά συνυφασμένο με αυτήν, δεν είναι δημοκρατικός οργανισμός 
και ενδεχομένως ο πλήρης εκδημοκρατισμός του θα απαιτούσε ή και θα επέφερε μια ρι-
ζική κοινωνική αναμόρφωση. Θα απαιτούσε και θα επέφερε δηλαδή μια παιδαγωγική 
δρά ση ενάντια στη «λογική των πραγμάτων»: ενάντια σε «φυσικές» διαφορές ηλικίας και  
ωρίμανσης, ενάντια στην εξουσιαστική δομή του σχολείου, ενάντια στην καταστατική ανι-
σό τητα μεταξύ του διαχειριστή της γνώσης και του εκπαιδευόμενου, ενάντια σε μια κατά 
παράδοση αυταρχική ιεραρχική οργάνωση.

Μπορεί λοιπόν το σχολείο, στις παρούσες συνθήκες, να εκπληρώσει την αποστολή 
δια μόρφωσης δημοκρατικών πολιτών; Μπορεί να αποτρέψει τον εκ νέου επαπειλούμενο 
εκ βαρβαρισμό των κοινωνικών σχέσεων; (Κουζέλης, 2014)

Σημειώνει ο Αντόρνο στο γνωστό του κείμενο «Η εκπαίδευση μετά το Άουσβιτς»: «Η 
μό νη αληθινή δύναμη εναντίον της αρχής του Άουσβιτς θα ήταν η αυτονομία, αν επι τρέ-
πεται να χρησιμοποιήσω την καντιανή έκφραση, η δύναμη για αναστοχασμό, για αυ το-
προσ διορισμό, για μη συμμετοχή» (Αντόρνο, 2017:25).

Αντιλαμβανόμαστε πως η ανατροπή της εκπαιδευτικής αντινομίας είναι επομένως συ-
στα τική του δημοκρατικού εκπαιδευτικού εγχειρήματος. Το σχολείο υπηρετεί τη δη μο-
κρα τία ως τόπος διαμόρφωσης αυτονομίας, κριτικής δύναμης, δημοκρατικού έθους.

Γιατί όμως η δημοκρατία και κατ’ επέκταση η αυτόνομη σκέψη και κρίση να θεωρηθούν, 
στην αντιστροφή της σύνδεσης εκπαίδευσης και δημοκρατίας, ως συστατικό ή και προϋ-
πόθεση της μάθησης; Δεν είναι πάντα η εκπαίδευση μια διαδικασία συστατικής ανισότη-
τας; Δεν προϋποθέτει τη μονόπλευρη κατοχή της γνώσης και μάλιστα του επιδιωκόμενου 
τέλους/σκοπού της καθοδηγούμενης διαδικασίας; Δεν συνιστά επομένως μια εμφατικά 
νο μιμοποιημένη εξουσιαστική σχέση στη πιο γνήσια νεωτερική μορφή μιας σχέσης αυ-
θεντίας, δηλαδή σε εκείνη που επενδύεται με αρχές ανταποδοτικότητας; Η εξάρτηση από 
τον φορέα της γνώσης και της μορφωτικής κατάληξης δεν γίνεται εν τέλει αποδεκτή επει δή 
συνιστά προσφορά, παροχή αγαθού και μάλιστα με ορθολογικά κριτήρια; Το στοιχείο της  
μαθητείας που χαρακτηρίζει κρίσιμες και μάλιστα επίκαιρες και καινοτόμες όψεις της δι-
δακτικής διαδικασίας ως πρακτικής δεν υπαγορεύει μια ασυμμετρία και ετερονομία που 
εγ γράφεται στους φορτισμένους όρους των ρόλων που εξακολουθούν να αξιοποιούνται 
στο πεδίο της εκπαίδευσης (μάστορας - μάστερ);



70 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η θεμελίωση μιας απάντησης θετικής ως προς τη δημοκρατική προϋπόθεση μπορεί 
εδώ απλώς να σκιαγραφηθεί.

Το πρώτο νήμα σκέψης θα ήταν οικείο. Πρόκειται για τις αρχές που αναδεικνύει η πιο 
πρόσφατη θεσμική προσπάθεια αποτύπωσης των ζητούμενων ικανοτήτων που μπορούν 
να αποτελέσουν κεντρικούς στόχους των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ως 
τέτοιες αρχές αναφέρονται πλέον η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέ-
ψη. Αναγνωρίζει κανείς τη μετατόπιση στην οποία οδηγήθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις επι-
διωκόμενων δεξιοτήτων υπό την πίεση μιας κοινωνικής πραγματικότητας μάλλον σκο-
τεινής για τη δημοκρατία. Και για τις τρεις αυτές διαστάσεις η αυτονομία αποτελεί όρο  
ύπαρξης. Δημιουργικότητα απέναντι στη στείρα επανάληψη και την αναπαραγωγή αντι τύ-
πων, ενσυναίσθηση –δηλαδή ατομική και ακηδεμόνευτη ανάληψη του ρόλου του άλλου– 
απέναντι στον εθνοκεντρισμό και την στερεοτυπική εικόνα της μαζικής κουλτούρας για 
τον διαφορετικό, κριτική σκέψη απέναντι στην προδιαμορφωμένη και προκατειλημμένη 
έτοιμη απόφανση και κρίση.

Το δεύτερο νήμα μάς οδηγεί στα βαθιά. Γιατί θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η 
αυτονομία αποτελεί προϋπόθεση της διδασκαλίας ή και της αυτο-διδασκαλίας, επομένως 
της μάθησης;

Μια τέτοια προσέγγιση κάνει την εμφάνισή της ήδη στον Ντιούι (Dewey, 1897: 77, 
1933, 1980, 2016) και συνδέει το δημοκρατικό εκπαιδευτικό πρόταγμα με το μέλημα για  
ουσιαστική σύλληψη του διδασκόμενου αντικειμένου. Και ως τέτοια νοείται μόνο η κα-
τά κτηση της νέας γνώσης για την ίδια τη μαθήτρια ή τον μαθητή. Όταν αυτό που μαθαίνει 
πράγ ματι δεν το ήξερε, με την έννοια πως είναι νέο για αυτήν.

 Ότι μαθαίνω σημαίνει αποκτώ νέα γνώση, προϋποθέτει δηλαδή μια ρήξη με το οικείο 
και τον ήδη κατακτημένο –κοινό συνήθως– τόπο, αποτελεί εμπεδωμένη αρχή τόσο στην 
επιστημολογική όσο και στην εκπαιδευτική αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης. 
Εκείνο που δεν είναι εξίσου αποδεκτό είναι το «για τον καθέναν χωριστά». Αλλά πώς αλ-
λιώς θα μπορούσε πράγματι να υλοποιείται μαθησιακά η επιστημολογική αρχή; Ποιος θα  
μπορούσε να είναι ο κριτής της ρήξης και της καινοτομίας αν όχι εκείνος που καλείται να 
μάθει;

Η δυσκολία εδώ δεν έγκειται, ως γνωστόν, τόσο στο μαθησιακό αποτέλεσμα όσο στη 
μαθησιακή προϋπόθεση, λιγότερο στη νέα γνώση και πολύ περισσότερο στην αφετηριακή 
άγνοια. Γιατί το να αναγνωρίσεις ότι έμαθες κάτι καινούργιο, κάτι που δεν ήξερες, όπως 
σημείωσα προηγουμένως, σημαίνει πως έστω και τη ίδια τη στιγμή της κατάκτησης έχεις 
επίγνωση πως κάτι δεν το ξέρεις. Θα επιστρέψω σε λίγο στο ελάχιστο της απόστασης με τα-
ξύ άγνοιας και νέας γνώσης από τη σκοπιά του ενδιαφέροντος. Προηγουμένως όμως δυο  
ακόμα υποστηρικτικές παρατηρήσεις.

Πρώτον, να υπενθυμίσω πως η γνωστική διαδικασία είναι πάντα ανακατασκευαστική, 
ανασυγκροτεί μια αρχική παράσταση σε μια πληρέστερη, ερμηνευτικά επαρκέστερη, ικα νή 
να συναρθρωθεί με άλλες παραστάσεις, πληροφορίες, πεποιθήσεις και γνώσεις και λει  - 
τουργική για τη σχέση υποκειμένου και περιβάλλοντος κόσμου. Ανακατασκευή και ανασυ
γκρότηση σημαίνουν όμως διαχείριση και επεξεργασία υλικών που προϋπάρχουν, ερ  γα-
λείων που αξιοποιούνται και προϊόντων που προκύπτουν. Η γνώση ως σύλληψη επι  βάλ λει 
επομένως τη συμμετοχή σε μια τέτοια εργασία «με ίδια μέσα». Σε καθεστώς αυ  το   νο μίας.
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Και δεύτερον να επιμείνω στη συμπληρωματικότητα του ζεύγους άγνοια-γνώση ως 
αμοιβαίων όρων. Όχι πλέον από τη διδακτικά πιο γνωστή πλευρά της αναγκαίας για το  
«έμαθα» επίγνωσης του τι είναι αυτό που δεν ήξερα, του τι ψάχνω, του ποιο είναι το ερώ-
τημά μου, αλλά από τη σκοπιά του αποτελέσματος: αν είναι κάτι να συνιστά κυριολεκτι-
κά και εμφατικά γνώση, τότε θα πρέπει ο κάτοχός της να μπορεί με σαφήνεια να δια-
κρίνει σε τι απαντά, ποιο πρόβλημα επιλύει (πράγμα που επαναφέρει βεβαίως το ζήτημα 
του ενδιαφέροντος). Πρέπει αυτός που μαθαίνει να μπορεί να ελέγξει την επάρκεια της 
λύσης, του τι του λύνει. Κι αυτό συνιστά όρο δημοκρατίας: γιατί αυτός ο έλεγχος είναι, για  
να θυμηθούμε και τον Φουκώ, έλεγχος μιας αξίωσης αληθείας και επομένως ενός εξου-
σιαστικού δυναμικού (Φουκώ, 1987, 2008).

Κι εδώ λοιπόν «με ίδια μέσα» θα διεξαχθεί ο έλεγχος, η αντιστοίχιση προσφερόμενης 
απάντησης σε αναγνωρισμένο ερώτημα.

Να το μεταφράσουμε σε όρους πιο πολιτικούς;
Αν η βασική αρχή από την οποία ξεκινάμε είναι η ισότητα όχι ως στόχος αλλά ως αφε-

τηρία, όπως το θέτει ο Ρανσιέρ (2002, 2008), τότε η δημοκρατική αξίωση ως αξίωση αυ-
τονομίας υπαγορεύει την αρνητική διδακτική της μη καθοδήγησης και της αποχής από την  
εξήγηση. Η εξήγηση προϋποθέτει πράγματι μια θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των υποκει-
μένων, μια διαφορά μη αναιρέσιμη και συστατική της ασύμμετρης σχέσης μεταξύ εκεί νου 
που εξηγεί και εκείνου που (αρχικά τουλάχιστον) δεν κατανοεί. Η διαφορά αυτή επεν δύε-
ται στη διχοτομία γνώσης και άγνοιας ως ετεροπροσδιορισμένης: εγώ ξέρω πως εσύ δεν  
γνωρίζεις, εγώ κρίνω πως θα πρέπει να σου εξηγηθεί το ορθό, εγώ σε μαθαίνω – να ση-
μειώ σω ότι αυτό το ρήμα ως μεταβατικό αποτελεί πολιτισμική ιδιοτροπία. Και βεβαίως 
αυτή η συνθήκη δεν μπορεί σε κανένα σημείο να διαφύγει του πλέγματος σχέσεων εξου-
σίας στο οποίο εγγράφεται εξαρχής λόγω της συστατικής ασυμμετρίας.

Αν, επομένως, συμμεριζόμαστε τη θέση μιας κοινωνικής και πνευματικής χειραφέτησης, 
τολμώντας και το βήμα προς την αποδοχή της αρχής της απροϋπόθετης ισότητας, τότε εί-
μαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε το οικείο ήδη από το διαφωτισμό σχήμα μιας ετε ρο-
νο μίας ως προϋπόθεσης της αυτονομίας: να σε μάθω να είσαι ελεύθερος, να σε οδηγήσω 
στη συνθήκη του sapére áude, του να τολμάς να γνωρίζεις. Η πειθαρχική υποταγή, που 
συ νοδεύει την κατάκτηση της έλλογης συνθήκης και καθιστά τους εκπαιδευόμενους –στο  
τέλος μιας παιδευτικής πορείας υπό συνθήκες ριζικής ασυμμετρίας– σκεπτόμενους πολί-
τες και ικανούς για γνώση, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί (Κουζέλης, 1994: 259). Η ισότητα 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί ως η δυνητικότητα μιας σχέσης ριζικής ανισότητας. Κι αυτό δεν 
αλλάζει με την επίκληση στην ανωριμότητα, την μη πληρότητα της ιδιότητας του πολίτης 
από την πλευρά των μαθητών. Έτσι, αν πάρουμε τη δημοκρατική συνθήκη κατά γράμμα, η 
οδηγητική της παιδαγωγικής σχέσης παραμένει μετέωρη. Δεν υποδεικνύουμε στον άλλο 
το για εμάς δεδομένο, το βρίσκει εκείνος και το βρίσκει για τον εαυτό του. 

Έχουμε τέτοια εμπεδωμένα διδακτικά υποδείγματα; Έχουμε βεβαίως στις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες και στις θεματικές στις οποίες δεν προϋπάρχουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα, 
που αξίωση αληθούς ή δεν υφίσταται ή δεν τίθεται και όπου η ορθότητα αποτελεί δια δι-
καστικό, εκ των υστέρων ελέγξιμο αποτέλεσμα: στην έρευνα λοιπόν και άρα στην πα νε-
πιστημιακή εκπαίδευση –όπου και όσο έχει ερευνητική δομή– και σε οτιδήποτε έχει χα-
ρακτήρα άμεσα πρακτικό. Στο σχολείο όμως; Μπορούμε να φανταστούμε τον δάσκαλο ως  
απλό αδαή συνοδό, τον λόγο του ως απλό εργαλείο προς χρήση των μαθητών του; Μπο-
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ρούμε να οργανώσουμε μια σχολική μαθησιακή διαδικασία όχι απλώς ανακαλυπτική αλ λά  
πλήρως ευρετική και επινοητική;

Οι θετικές απαντήσεις θα χρειαστεί να γεμίσουν πολλά κενά. Και θα χρειαστεί κυρίως 
να αναδείξουν την ισότητα, νοούμενη ως θεμέλιο της αυτονομίας, σε όρο της μάθησης 
δηλαδή της αυτοδιδασκαλίας.

Υπάρχει, πέραν των επιχειρημάτων που ανέπτυξα προηγουμένως, ένας κρίσιμος και πιο  
οικείος παράγοντας που λειτουργεί υπέρ αυτής της δημοκρατικής προϋπόθεσης της μά-
θη σης. Και αυτός είναι βεβαίως το ενδιαφέρον.

Αποτελεί μάλλον κοινό τόπο πως το γνωστικό ενδιαφέρον λειτουργεί ως μαθησιακή 
προϋπόθεση. Σημείωνα πρόσφατα (Κουζέλης, 2017) πως κάτι που δεν ενδιαφέρει τους 
μα θητές και τις μαθήτριες δεν το ακούν, δεν το βλέπουν, δεν το αναγνωρίζουν. Και πως δεν  
αρκεί μόνο «να είναι» ενδιαφέρον. Πρέπει αυτό να ισχύει ως κρίση εκείνων που καλούνται 
να το ιδιοποιηθούν. Να είναι ενδιαφέρον για αυτούς. Να απαντάει σε ένα αναγνωρίσιμο 
για αυτούς αυθεντικό ερώτημα – ακόμα και αν πρόκειται για ερώτημα στενά «σχολικό». 
Να τους δημιουργεί την επίγνωση μιας άγνοιας. Και σημείωνα επίσης πως αν και αυτή η 
αρχή είναι τόσο οικεία, σπανίως συνδέεται με το δημοκρατικό πρόταγμα. Σαν να ξεχνάμε 
πως το ταξικά φορτισμένο «δεν τα παίρνουν τα γράμματα», δικαιολογείται ακριβώς από  
την απουσία ενδιαφέροντος. Τα ίδια τα καταδικασμένα σε σχολική αποτυχία παιδιά απο-
στρέ φονται το σχολείο ως άσχετο με τα ενδιαφέροντα και τον κόσμο τους. 

Το ενδιαφέρον λοιπόν, ως η πιο οξεία διάσταση της δημοκρατικής προϋπόθεσης της 
μά θησης υφίσταται και κρίνεται πάντα στο επίπεδο του αυτόνομου υποκειμένου. Αυτό δεν  
σημαίνει πως δεν έχει συλλογικά χαρακτηριστικά, σχετικά με το πολιτισμικό και κοινωνι κό 
περιβάλλον, το χρόνο και τις συνθήκες της ομάδας των μαθητών ή πως δεν καλλιεργείται, 
ωσμωτικά κατά κύριο λόγο. Σημαίνει πως για να λειτουργήσει γνωστικά πρέπει να κα τα-
στεί εσωτερικό κίνητρο, δεν μπορεί απλώς να επιβληθεί. Και αξίζει ως προς αυτό να θυ-
μη θούμε πως η αυθεντικά κατακτημένη γνώση, ακόμα κι αν εμφανίζεται αναπάντεχα, ως 
ένα εκ των υστέρων συνειδητοποιημένο κενό που συμπληρώθηκε ή ως άρση μιας εκ των 
υστέρων αναγνωρισμένης άγνοιας, είναι πάντα υπενδεδυμένη με ενδιαφέρον, συμπίπτει 
σχεδόν με αυτό. Το κριτήριο ελέγχου της ψυχαναλυτικής θεραπείας, εκείνο το «αυτό δεν 
το είχα σκεφτεί» του αναλυόμενου (Φρόυντ, 1996) είναι γνώση και ενδιαφέρον μαζί.
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Η αυτονομία και η άρνησή της

Η αυτονομία ως ανεξάρτητη κρίση συνδέεται με αυτό που ο Kant (2014, σ. 47) στον ορι-
σμό του διαφωτισμού αποκαλεί αποφασιστικότητα ή θάρρος να μεταχειριζόμαστε τον νου  
μας χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Αν και η φύση έχει απελευθερώσει τον άνθρωπο 
από την ανάγκη ξένης καθοδήγησης, δεν είναι λίγοι όσοι, εν μέρει από φόβο ή οκνηρία, 
δι στάζουν να κάνουν το βήμα προς την ωριμότητα, όπως αντίστοιχα και εκείνοι που με 
προ θυμία αναλαμβάνουν την «κηδεμονία» των καθοδηγούμενων, καθηλώνοντάς τους σε  
μια κατάσταση νοητικής εξάρτησης (Kant, 2014). Η αυτονομία συνίσταται στη δυνατότη τα  
να κάνει κανείς χρήση των νοητικών του δυνάμεων ελεύθερα, χωρίς να καταβάλλεται από 
ετερόνομες πιέσεις – υπό οποιαδήποτε μορφή κι αν παρουσιάζονται αυτές, είτε πρό κει-
ται για την τυφλή προσκόλληση σε έναν αυθεντιοκρατικό, ατομικό ή συλλογικό, φορέα,  
είτε για την υπαγωγή σε έναν τρόπο σκέψης με «κουτάκια», είτε για το αίσθημα ασφά λειας  
που υπόσχεται ο συμβιβασμός με μια εδραιωμένη και παραδεδεγμένη από την πλειοψη  φία  
άποψη. Όπως και η συγγενής έννοια της ωριμότητας, έτσι κι αυτή αποτελεί μια δυνα μι κή  
και όχι στατική κατηγορία, ορίζεται ως προϊόν ενός γίγνεσθαι, που λαμβάνει χώρα σε ένα 
πεδίο αντικρουόμενων δυνάμεων· μεθερμηνεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ως «άρνηση αυ-
τού που την αρνείται», ως απελευθέρωση από τα ετερόνομα δεσμά της κηδεμόνευσης και 
της καταπιεστικής συμμόρφωσης. Εδώ εδράζεται η ιδέα μιας «αγωγής στην αντίσταση», 
όπως προτείνει ο Αντόρνο (βλ. Adorno & Becker, 1999, σ. 31), αναδεικνύoντας τη γειτ-
νίαση αυτονομίας και κριτικής. Πραγματικά αυτόνομοι είναι όσοι αντιστέκονται στις δια δι-
κασίες που τους αποτρέπουν από το να σκέφτονται μόνοι τους και να σκέφτονται αλλιώς, 
και να μην αποδέχονται απλά ό,τι τους προσφέρεται, ανακτώντας έτσι κάτι απ’ αυτό που  
τους ορίζει ως ελεύθερα υποκείμενα· όσοι αντιμάχονται τις προκαταλήψεις και τα στε ρεό-
τυπα που παρεμβάλλονται μεταξύ των ίδιων και της εμπειρίας, και των οποίων η βια στι κή 
ικανοποίηση καταλήγει να τους αποξενώνει, να τους στερεί τη δυνατότητα για ζω ντανές 
σχέσεις, μετατρέποντάς τους σε εύκολη λεία για χειραγώγηση. Σκέφτομαι αυτόνο μα σημαί -
νει ότι καθιστώ τις έξωθεν υποδείξεις και τις νόρμες υπόλογες στη δική μου νόηση, την  
οποία οφείλω να θέτω σε κίνηση. Συνεπάγεται επίσης ότι είμαι σε θέση να ξεσκεπάζω τη  
λανθάνουσα ετερονομία που προσπαθεί να με εξουσιάσει μέσω του ασυνείδητου. Γνωρί-
ζου με πολύ καλά πώς ο φασισμός, του οποίου η μέθοδος είναι κατά κύριο λόγο ψυχολογι-
κή, καταφέρνει μέσω της χρήσης ρητορικών τρικ και κλισέ να διεγείρει το συναίσθημα και  
να εκμεταλλεύεται τη λειτουργία ασυνείδητων μηχανισμών. Από αυτή τη σκοπιά, η αντί-
σταση συνυφαίνεται με την ικανότητα για ψυχικά ανεμπόδιστη σκέψη, για μια σκέψη που  
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δεν επιτρέπει στον εαυτό της να λυγίζει υπό το βάρος συγκινησιακά φορτισμένων συνθη-
μά των και να παραδίδεται στις ορέξεις των εκάστοτε δημαγωγών. Μια τέτοια αντίσταση 
χρειά ζεται σθένος. Το να σκεφτόμαστε με στερεότυπα και έτοιμα μοτίβα είναι συν τοις άλ-
λοις μια μέθοδος αυτοπροστασίας, καθώς μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τη δυσφορία με  
την οποία μας φέρνει αντιμέτωπους η πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η υποτιθέμενη σι-
γουριά μας και μας απελευθερώνει από την κοπιαστική εργασία της (αυτο)επίγνωσης. Εάν  
ο ελεύθερος στοχασμός είναι μια προσίδια στον άνθρωπο τάση, της οποίας το φύτρο 
χρειά ζεται τις κατάλληλες συνθήκες για να ανθίσει, το γνώθι σαυτόν, απαλλαγμένο από τις  
τετριμμένες αποδόσεις του, θεωρούμενο μάλλον ως κριτική συνειδητοποίηση και άσκηση 
της ικανότητας περισυλλογής γύρω από τον εαυτό και τη σχέση του με τον κόσμο, τις 
ανα διαμορφούμενες επιθυμίες και τις επιδιώξεις του, τοποθετείται στην καρδιά της εμπει-
ρίας της αυτονομίας. Η αντίσταση στην ετερονομία αντλεί την αυτοπεποίθησή της από 
μια αγωγή που μας μαθαίνει να αμφιβάλλουμε και να μη δεχόμαστε ό,τι μια αυθεντία μας  
λέει πως είναι σωστό, αν δεν κρίνουμε εμείς οι ίδιοι ως επαρκείς τους λόγους για να το  
αποδεχτούμε, και να μην υιοθετούμε απερίσκεπτα υπαγορεύσεις, ακόμα και αν πρόκειται 
για εκείνες που εμφανίζονται σαν ένα καθήκον επιβεβλημένο από τη συλλογική συνεί-
δη ση (όπως π.χ. συμβαίνει στο πλαίσιο μιας συλλογικής δράσης υπό το βάρος ενός προ-
στάγ ματος: «πρέπει να συνυπογράψεις» [Αντόρνο, 2017α, χ.α.]). 

Μπορούμε να αναρωτηθούμε: πώς να προωθήσει την αυτονομία το σχολείο όταν δεν 
προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες παρά μόνο ελάχιστες ευκαιρίες αμφισβήτησης 
και κριτικού αναστοχασμού, αυτενέργειας και ουσιαστικής συμμετοχής στην εκπαιδευτι κή 
διαδικασία; Όταν δεν εκπαιδεύει στις ίδιες τις προϋποθέσεις της αγωγής, δηλαδή στην  
ελεύθερη εξέταση, στη διερώτηση, στον πειραματισμό, στην προβληματοποίηση, στην καλ-
λιέργεια της περιέργειας, στη διαμόρφωση ενδιαφερόντων; Οι μαθητές και οι μα θή τριες  
καλούνται να ενσωματώσουν τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη αναπαράγοντας απροβλη  μά-
τιστα παραδοχές και συμπεράσματα. Η σχέση τους με τη γνώση είναι μια σχέση αναμα-
σήματος ετοιμοπαράδοτων νοημάτων, αποκομμένων από κάθε δημιουργική και ενδια φέ-
ρουσα δραστηριότητα. Μόνο εντύπωση δεν προκαλεί η κοινή διαπίστωση πως οι μα  θητές 
και οι μαθήτριες βρίσκουν το σχολικό μάθημα ανιαρό: το σχολείο αποτελεί ως επί το 
πλεί στον έναν θεσμό αδιάφορο, βυθισμένο στην πλήξη και την έλλειψη μαθησιακών κι-
νή τρων, και ως τέτοιο τείνει να μετατραπεί σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επώα ση  
αυταρχικών χαρακτηριστικών, μολονότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί σήμερα δεν θα μπο-
ρού σαν εκ πρώτης όψεως να θεωρηθούν αυταρχικές, τουλάχιστον με την παραδοσιακή 
έννοια του όρου (Κουζέλης, 2014). Η μεθοδική εξύψωση της ιδεολογίας της επίδοσης σε 
οργανωτική αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας· η υπέρμετρη έμφαση στην προσαρμογή, 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται με στόχο να ταιριάζουν στον 
υπάρχοντα κόσμο, αντί να εκπροσωπούν μια καλύτερη κατάσταση της ανθρωπότητας· η 
συστημική αποθάρρυνση κάθε προσπάθειας για γνήσια ερωτηματοθεσία και η αποστέ ρη-
ση δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών· το ανυπόφορα περιορισμένο εύρος προ σφε-
ρόμενων εμπειριών και εναλλακτικών «κόσμων»· η τυποποιημένη χρήση και η συνε πα γό-
μενη αδρανοποίηση των υπό συζήτηση όρων και εννοιών· η εργαλειοποίηση της γνώσης 
και ο εντεινόμενος ετερο-προσδιορισμός των μαθησιακών διακυβευμάτων από μια εξω-
τε ρική χρησιμότητα· η υποκατάσταση της κριτικής εννοιολογικής επεξεργασίας από την 
ανα παραγωγή προδιαμορφωμένων στάσεων και συμβατικά αποδιδόμενων σημασιών· η 
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παντελής έλλειψη αναστοχασμού πάνω σε όσα καλούμαστε να μάθουμε και να πράξουμε· 
όλα αυτά λοιπόν, αλλά και πολλά ακόμα που κάνει ή δεν κάνει το σύγχρονο σχολείο συμ-
βάλ λουν στη διαμόρφωση μιας ασθενικής συνείδησης με ελάχιστες αντιστάσεις, μιας 
συ νείδησης περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτης στον διάχυτο αυταρχισμό. H ανακύκλωση 
μιας γνώσης χωρίς ευρηματικότητα και συμμετοχή από την πλευρά του υποκειμένου που 
κα λείται να την οικοδομήσει, η συρρίκνωση της φαντασίας, η απουσία έκπληξης και η πε-
ριστολή των συγκινήσεων σκιαγραφούν ένα μάθημα «διανοητικής γραφειοκρατίας» και  
«κομφορμισμού», καθιστώντας μάλλον «αδύνατο το συμβάν του λόγου» (Recalcati, 2020,  
σ. 15).     

Οι άνθρωποι στους οποίους δεν προσφέρονται οι διανοητικές ικανότητες αυτοπροσ-
διο ρισμού, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αναρωτηθούν για το υπάρχον, για το τι 
είναι σωστό και τι είναι λάθος, να εγείρουν αξιώσεις, να σκεφτούν και να διεκδικήσουν 
μια διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων και του εαυτού τους, προσκρούουν στα όρια του  
αδύναμου στοχασμού τους· δυσκολεύονται να συμπεριφερθούν ως αυτόνομα υποκείμενα 
και στρέφονται έτσι σχεδόν αποκλειστικά στην ικανοποίηση ετερόνομων υπαγορεύσεων. 
Όσο λιγότερο χρησιμοποιούν τον δικό τους λογισμό, τόσο περισσότερο τείνουν να ανα-
παράγουν την αγελαία σκέψη των συλλογικοτήτων στις οποίες εισέρχονται, υποκα θι στώ-
ντας την ανεξάρτητη κρίση τους με την εφαρμογή προκατασκευασμένων απόψεων και  
αξιολογήσεων, με αποτέλεσμα να βλέπουν τον κόσμο σύμφωνα με το νόημα που του  
αποδίδουν αυτές οι συλλογικότητες (Αντόρνο & Χορκχάιμερ, 1988, σ. 216). Ό, τι στιγ μα-
τί ζεται από τον πολιτισμό ως αποτρόπαιο μπορεί στο όνομα των ιδεωδών και των συμ βό-
λων της εξιδανικευμένης συλλογικότητας να γίνει και παλι επιτρεπτό, αν όχι δελεαστικό, 
προσφέροντας τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ενάντια σε άλλους, δηλαδή ενάντια 
σε όσους έχουν ταυτοποιηθεί ως «εχθροί», οι συγκαλυμμένες επιθετικές ενορμήσεις. Έτσι, 
ακόμα και αν η καλλιεργούμενη –ήδη από μικρή ηλικία– δυσανεξία απέναντι στην ωμή 
βία, ίσως και μέσα από τον τονισμό των θηριωδιών της ιστορίας, όπως έχει προταθεί, βά-
ζει ένα «φρένο» στη βαρβαρότητα, η δυνατότητα αντιμετώπισης του διαρκώς υπαρκτού 
κινδύνου παλινδρόμησης σε αυτή προϋποθέτει την ενδυνάμωση εκείνων των στοιχείων 
που μας επιτρέπουν να αντισταθούμε στις απάνθρωπες και δυνάμει εγκληματικές τάσεις 
που κρύβονται επιμελώς πίσω από τη δογματική προσήλωση σε μια προσταγή, σε ένα 
ιδανικό, σε έναν κανόνα: δηλαδή τον κριτικό αναστοχασμό και την αυτονομία (Αντόρνο, 
2017β). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το ερώτημα τι πολίτες φτιά-
χνει ή δεν φτιάχνει το σχολείο δεν μπορεί να περιορίζεται στο προς μάθηση περιεχόμε νο 
της διδακτέας ύλης των μαθημάτων πολιτικής παιδείας, ιστορίας κ.λπ. Συνδέεται επί σης 
με ζητήματα αναδιοργάνωσης των σχολικών σχέσεων και των εγκαθιδρυμένων παι δα-
γωγικών πρακτικών. Η προάσπιση της δημοκρατίας απαιτεί ώριμους και υπεύθυνους πο-
λίτες. Για να ωριμάσουν όμως οι μαθητές θα πρέπει να καλλιεργηθεί η ικανότητά τους  
να δημιουργούν ζωντανές και αναστοχαστικές σχέσεις με τον κόσμο και τις ιδέες – ικα-
νό  τητα την οποία αρνείται η λογική της τυποποιημένης σκέψης και της μονόπλευρης 
ετε ρονομίας που διέπει το σχολείο. Γι’ αυτό και το αίτημα για μια αγωγή με στόχο την 
αυ τονομία είναι πραγματικά αξεδιάλυτο από την αξίωση για μια αγωγή που θέτει τον  
κρι τικό (αυτο)αναστοχασμό και τη δυνατότητα «πνευματικών εμπειριών» ως αναγκαίες 
προϋ ποθέσεις της. 
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Η σχέση με την αυθεντία

Μέχρι στιγμής η κατηγορία της αυθεντίας έχει παρουσιαστεί σαν να ήταν το αντίπαλο 
δέος της αυτονομίας. Στην πραγματικότητα η σχέση αυτών των δύο κατηγοριών είναι 
αρ κετά πιο σύνθετη. Ελλείψει χρόνου θα περιοριστούμε σε ορισμένα πρόχειρα σχόλια. 
Εί ναι αλήθεια πως το σχολείο θα ήταν μάλλον αδιανόητο χωρίς δασκάλους, οι οποίοι θα 
μπο ρούσαν να αποτελέσουν πρότυπα καλώς εννοούμενης αυθεντίας για τους μαθητές. 
Σύμ φωνα με την κλασική διαλεκτική της ωρίμασης, τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν εσω τε-
ρικεύουν τις απαιτήσεις και τις αντιδράσεις των γονιών και των δασκάλων με τους οποίους  
ταυτίζονται. Ωστόσο, μόλις οι πνευματικές τους δυνάμεις φτάσουν σ’ ένα ορισμένο ση-
μείο ανάπτυξης καταλήγουν μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας στην άρνηση της εξάρ-
τησης, στην απόσπαση από την αυθεντία, την οποία κρίνουν με βάση τη δική τους λογική  
και ηθικότητα. Η διαδικασία αποδέσμευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την αυτο νο-
μία, αλλά η ίδια η οικοδόμηση ενός σταθερού εγώ είναι μάλλον αδύνατη χωρίς να έχει  
προηγηθεί η συνάντηση με την αυθεντία, η οποία αποτελεί, απ’ αυτή τη σκοπιά, γενε σιουρ-
γό στοιχείο της ωρίμασης (Adorno & Becker, 1999, σ. 26-27). Ως κεντρικό ζητού μενο  
τίθεται η δημιουργική διεκδίκηση μιας τάσης προς αυτονόμηση στη βάση της ψυ χολογικής 
ασφάλειας και της προτρεπτικής ώθησης που προσφέρουν η κριτική οικειο ποίη ση και η 
απομυθοποιητική επανεγκατάσταση εντός του εαυτού της σχέσης με την αυ θεντιοκρατική 
υπόσταση του ενήλικα, τη στιγμή που ο τελευταίος οφείλει να γίνεται ολοένα και πιο πε-
ριττός. 

Η σχολική καθημερινότητα εμπεριέχει ένα παιχνίδι συναισθημάτων και ενστίκτων, επι-
θυμιών και επιδιώξεων με συνειδητές και ασυνείδητες προκείμενες. Ο δάσκαλος ως αντι-
κείμενο μεταβιβάσεων και επενδύσεων αλλά και διαμεσολαβώντας ανάμεσα στις ορμές 
και το ιδεώδες του εγώ των μαθητών επωμίζεται ένα είδος «συναισθηματικής κληρονο-
μιάς», την οποία καλείται να χειριστεί προς όφελος μαθησιακών σκοπών και ορθολογικών 
και δημιουργικών τάσεων, έστω και αν το αποτέλεσμα αυτού του χειρισμού επαφίεται σε 
μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις, στην ικανότητά του να αρνείται να 
απο τελεί ο ίδιος τoν μοναδικό διαμεσολαβητή, και συνάμα να διοχετεύει το ρεύμα των με-
ταβιβάσεων και της μετασχηματίσιμης ορμησιακής ενέργειας σε άλλα αντικείμενα και πρό-
σωπα και σε άλλες διαδικασίες στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης μετατροπής της τάξης σε  
εκπαιδευτική κοινότητα (βλ. Filloux, 2011). Σε κάθε περίπτωση παραμένει δική του ευθύ-
νη να εντοπίζει, να ελέγχει, να προστατεύει, αλλά και να εγείρει, να ενθαρρύνει, να πα-
ρου σιάζει άλλες οπτικές, να «ανοικειώνει» και να δημιουργεί ανοίγματα, καθιστώντας τα 
αντι κείμενα της γνώσης άξια ενδιαφέροντος και λόγους αφύπνισης της επιθυμίας των 
μα θη τών. Ακόμα και στη ρανσιερική προσέγγιση του Αδαούς Δασκάλου, όπου ο δάσκαλος  
που χειραφετεί έχει αποσυνδέσει τη διδασκαλία από τη γνώση του, η διδασκαλική παρου-
σία παραμένει αποφασιστική παράμετρος της μάθησης. Ο δάσκαλος είναι εκείνος που 
εξα σφαλίζει τους όρους αυτόνομης άσκησης της νοημοσύνης, και που ελέγχει ότι οι μα -
θη τές δούλεψαν επιμελώς· εκείνος οφείλει να κινητοποιεί τη θέληση των μαθητών, όταν  
αυ τή δεν είναι αρκούντως ισχυρή, και να τους κρατάει στην πορεία τους, την οποία ιχνη-
λα τούν μόνοι τους, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις· στα δικά του χέρια βρίσκεται η 
δυ νατότητα να προσκαλεί την προσοχή σε «κάτι που αξίζει», επιδιώκοντας την αφοσιωμέ-
νη εμπλοκή της σε αυτό (Ρανσιέρ, 2008). 
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Κοινωνιολογικά μιλώντας, και κρατώντας σαφείς αποστάσεις από την αναχρονιστική 
νοσταλγία ενός εξωραϊσμένου παρελθόντος, ας σημειώσουμε το εξής: για μια σειρά από 
λόγους που δεν μπορούν να αναλυθούν εδώ, ο σχολικός δάσκαλος είδε τη δυνατότητα 
άσκησης παιδαγωγικού έργου να παρεμποδίζεται, ενώ ο ίδιος άρχισε να μετατρέπεται σε 
μια μάλλον αδιάφορη και θεσμικά απαξιωμένη παρουσία, σ’ έναν πελαγωμένο πάροχο 
υπηρεσιών απέναντι στον οποίο στέκονται με καχυποψία οι καταναλωτές αυτών των 
υπηρεσιών, δηλαδή οι γονείς και οι μαθητές (Meirieu, χ.χ). Ειδικά στο εξετασιοκεντρικό, εν  
πολλοίς «φροντιστηριοποιημένο», περιβάλλον του ελληνικού σχολείου με την επακόλου θη 
πίεση για αποτελέσματα και την ασφυκτική έλλειψη χρόνου δεν υπάρχουν τα περιθώρια 
για «μεστές συναντήσεις» μεταξύ δασκάλων και μαθητών. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα με 
το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Η υποβάθμιση της διδακτικής σχέ σης  
στο επίπεδο της εκτέλεσης ενός προκαθορισμένου συνόλου κοινότοπων ερωτο-απαντή-
σεων και τυποποιημένων ασκήσεων, απλά για να βγει η ύλη, χωρίς κανένα πνευματικό εν-
διαφέρον, εξαλείφει κάθε δυνατότητα «γνήσιας διδασκαλίας», της οποίας τις υπερβατικές 
προεκτάσεις περιγράφει ο Steiner (2011), αφαιρώντας από τους δασκάλους τα διανοητικά 
και ηθικά στηρίγματα της αυθεντίας τους – από την τελευταία δεν μένει παρά ένα άδειο 
κέλυφος. Η αδυναμία εδραίωσης μιας έμπιστης και γεμάτης νόημα σχέσης με πρότυπα 
ενήλικης αυθεντίας από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, η οποία ανάλογα με την πε-
ρί σταση μπορεί να είναι υποστηρικτική, προστατευτική ή δεικτική, αποτελώντας πολύτιμο 
σημείο αναφοράς, ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την ωρίμαση, στον 
βαθ μό ακριβώς που υποκαθίσταται από την απελπισμένη πρόσδεση σε αναξιόπιστους 
ατο μικούς ή συλλογικούς φορείς αυθεντίας. Η απουσία ενηλίκων ικανών να λειτουργούν 
παιδαγωγικά, δηλαδή να διανοίγουν νέους κόσμους μέσω της ερωτικής δύναμης του λό γου  
και της γνώσης, και να προσφέρουν πρόσβαση στον πολιτισμό εκπροσωπώντας μια πει-
θαρ χικά συνεπή, μα συνάμα έλλογη και ανατρέψιμη, δυσσυμμετρική ετερότητα, που κα θι-
στά εφικτή τη δια-μόρφωση του ατόμου (Recalcati, 2020), αποβαίνει προς όφελος μιας 
μάλλον απροσδιόριστης και πιθανόν αυταρχικά αξιοποιήσιμης δυσφορίας. 

Είναι αυτονόητο πως οι μαθητές θα πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτά που ακούν και  
βλέπουν στο σχολείο, ώστε να τα καταστήσουν αντικείμενα στοχασμού και ότι η ου σια-
στι κή εμπλοκή τους μέσω της διάθεσης για αναζήτηση και της κριτικής επεξεργασίας 
στην ανακατασκευή της γνώσης οφείλει να αποτελεί βασική επιδίωξη της διδακτικής 
πρα κτικής. Ωστόσο, εδώ αξίζει να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις. Οι ενέργειες του δα-
σκά λου, οι επιλογές του ως προς την ύλη, οι ερωτήσεις του, τα σχόλιά του, το ύφος του  
κ.λπ, που με τον τρόπο τους ρυθμίζουν τα αντικείμενα και το πλαίσιο αναφοράς της έκ-
φρα σης της σκέψης, του επιτρέπουν να διακρίνεται από τον συχνά αποδιδόμενο ρόλο του  
σκέτου διαχειριστή ή αναμεταδότη των προτιμήσεων και των δηλωμένων, αλλά λίγο πολύ  
ιδεολογικά και ταξικο-κοινωνικά προσδιορισμένων, ενδιαφερόντων των μαθητών, των 
οποίων η απλή ανακύκλωση θα κινδύνευε, αν δεν αποτελούσε εφαλτήριο περαιτέρω 
διε ρευ νήσεων, να καθηλώσει το μάθημα σε μια μονότονη επανάληψη του οικείου, κλεί-
νο ντας το μάτι στην ετερονομία της συνήθειας και των περιορισμένων οριζόντων. Η δι-
δα κτική παρέμβαση, με την τάδε ή τη δείνα μορφή, και χωρίς να γίνεται καθοδηγητική με  
την προβληματική έννοια του όρου, συνιστά «σύμμαχο» της προσπάθειας αντίστασης 
στην πανίσχυρη δεδομενικότητα.

Την ίδια στιγμή, η ολοένα και πιο εμφατική, σχεδόν καταναγκαστική, απαίτηση για «ενερ-
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γή» συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα, στο πλαίσιο αυτού που στη διεθνή βιβλιογραφία 
περιγράφεται συμβατικά ως μετάβαση από δασκαλοκεντρικές σε μαθητοκεντρικές μεθό-
δους, ωσάν η σιωπηλή παρακολούθηση να ήταν πράγματι μια παθητική συνθήκη2, καθώς 
επίσης και η αβασάνιστη εφαρμογή της υιοθετούμενης έκκλησης για συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών μερικές φορές λειτουργούν εις βάρος της «ανεμπόδιστης ακρόασης», κατά 
την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν για τον εαυτό τους, ανώνυμα, 
χω ρίς την πίεση που τους προκαλεί η προσδοκία να φανούν «άξιοι» στα μάτια των συμ-
μα θητών και των δασκάλων τους, δηλαδή χωρίς να φοβούνται μήπως πουν κάτι που δεν  
θα θεωρηθεί αρκετά «έξυπνο» ή δεν θα γίνει αποδεκτό (Negkt στο Krause, 2006, σ. 124).  
Ο μοναχικός, εσωτερικός «διάλογος» με τις λέξεις ενός βιβλίου ή ενός ομιλούντος υποκει-
μέ νου, η ελευθερία των εχέμυθων αναζητήσεων της φαντασίας και η δημιουργικότητα της  
αλογόκριτης σκέψης, όπου ο νους αναμετράται με τις ίδιες τις ιδέες του, διατηρούν την  
κρισιμότητά τους συγκροτώντας δυνάμει συναρπαστικές και εποικοδομητικές μαθησια-
κές εμπειρίες, οι οποίες συχνά ασφυκτιούν υπό το βάρος της κανονικοποιητικής και εξο-
μοιω τικής ροπής που παράγει η συμμόρφωση με την ομαδική σκέψη. 

Οι μεταβολές αυτές συνδέονται με την καθιέρωση εκείνου του τύπου χαρακτήρα που 
ο Riesman (2014) αποκαλεί ετεροστρεφή: πρόκειται για έναν χαρακτηρολογικό τύπο που 
διακατέχεται από μια έντονη ανάγκη για έγκριση από τους ομοίους του, των οποίων τις 
στάσεις και τα ερωτήματα υποβάλλει προκαταβολικά στον εαυτό του· η σκέψη του και η  
συμπεριφορά του διαμορφώνονται μέσω μιας «εξαιρετικής ευαισθησίας απέναντι στις 
ενέργειες και τις επιθυμίες των άλλων» (ό, π, σ. 25). Η αυτονομία σε μια κοινωνική κατά-
σταση που βασίζεται στην ετεροστρέφεια, ναι μεν υπόκειται σε νέες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης, από την άλλη όμως η κατάκτησή της είναι συχνά δυσκολότερο να επιτευχθεί, αφού 
«οι καταναγκασμοί πάνω σε αυτούς που επιζητούν την αυτονομία δεν είναι οι ορατοί και 
απτοί φραγμοί της […] [παραδοσιακής] εξουσίας/αυθεντίας που τυπικά περιόριζαν τους 
ανθρώπους κατά το παρελθόν» (σ. 227). Καθώς οι μαθητές οφείλουν να προσαρμόζονται 
όλο και περισσότερο σε ετεροστρεφείς διαδικασίες εκκοινωνισμού, η ιδιοσυγκρασία τους 
και μαζί η δυνατότητα αυτόνομου προβληματισμού είναι πιθανό να καταπιέζονται από 
την αδιαπραγμάτευτη απαίτηση για κοινωνικότητα και συνεργασία. Το αποτέλεσμα είναι 
τα παιδιά να νομίζουν ότι το «να μην είναι συνεργάσιμα είναι μάλλον το χειρότερο που 
μπορούν να κάνουν» (σ. 63). Πώς να αντιδράσει το παιδί που αναζητά την ανεξάρτητη 
κρί ση του απέναντι στην ομάδα ομοίων, όταν αυτό που πρωτίστως του ζητείται είναι να 
συμ βάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της; Το να θεωρηθεί παρεκκλίνον ή «ξενέρωτο» και  
να βρεθεί εκτός παρέας είναι ό, τι πιο συγκλονιστικό μπορεί να του συμβεί. Υπό αυτές τις 
συν θήκες, είναι διατεθειμένο να προσπεράσει και να αποδεχτεί τα πάντα. Η συνείδηση 
τείνει να μετατραπεί σε εργαλείο προσαρμογής του ατόμου στην ομάδα, σε όργανο διευ-
κό λυνσης της ομαλής συνεργασίας, απ’ όπου οι «αταίριαστες ιδέες» συνήθως απωθούνται. 

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα «οριακό» επιχείρημα, το οποίο διατυπώνεται στα 
άκρα προκειμένου να αναδειχθεί η συνθετότητα του ζητήματος. Δεν είναι δύσκολο άλλω-
στε να σκεφτούμε την άλλη, τη «θετική» όψη των υπό συζήτηση μεταβολών, κάνοντας τον  
 

2 Σύμφωνα με τη Richardson (2003, σ. 1628), οι μαθητές οικοδομούν με ενεργό τρόπο νόημα ακόμα και 
μέσα από δρα στηριότητες που εντάσσονται τυπικά στην παραδοσιακή διδασκαλία, και με αυτή την έννοια οι 
διαλέξεις και οι παρα δό σεις έχουν υπό όρους και αυτές θέση σε μια κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική.
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αντίλογο. Αλλά και πάλι, η επίγνωση πως η κίνηση των πραγμάτων δεν ακολουθεί ποτέ 
μια μονοσήμαντη πορεία και ότι οι συχνά δυσδιάκριτες και μετατοπισμένες «οριο θε τή-
σεις» οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο επαγρύπνησης και επανεξέτασης δεν μπο ρεί να 
συνιστά δικαιολογία για την αναβίωση επιχειρημάτων του εκπαιδευτικού αντιμοντερ νι-
σμού, ούτε να τίθεται προς επίρρωση των καταστροφολογικών και κάπως αντιδραστικών 
σοφισμάτων όσων επιμένουν μονομερώς να εντοπίζουν στην παρακμή της ξεπερασμένης 
διδακτικής αυθεντίας τους σπόρους μιας χειρότερης κατάστασης. Κάθε τάξη έχει τη δική 
της δυναμική, όσα λειτουργούν στη μια δεν ταιριάζουν κατ’ ανάγκη στην άλλη, και αυτό 
που μάλλον χρειάζεται είναι πειραματισμός και ευελιξία υπό την κρίση του εκπαιδευτικού.

Σε κάθε περίπτωση αυτό στο οποίο εναντιώνεται ανεπιφύλακτα το παιδαγωγικό ιδεώ-
δες της αυτονομίας είναι ο δοξασμός της αυθεντίας και της φετιχοποιημένης υπαγωγής 
σε αυτή. Η αφηρημένη εξύμνηση των σχέσεων αυθεντίας, η απογύμνωσή τους από κάθε  
«θετικό» παιδαγωγικό περιεχόμενο, με λίγα λόγια η μετατροπή τους σε καθαρή «ιδεο λο-
γία», σύμφωνα με την οποία ο μαθητής οφείλει να υπακούει στον δάσκαλο χάριν της ίδιας  
της ιεραρχίας, συμβάλλει στην ασύνειδη εκμάθηση αυταρχικών νοοτροπιών. Η εντύπωση 
της ιδέας της υποταγής στον ανώτερο και η αντικατάσταση της αυθεντικής εγγύτητας από 
την τυποποιημένη εξιδανίκευση, αυτός ο «συνδυασμός υποτακτικότητας και ψυχρότητας», 
είναι χαρακτηριστικό των ατόμων που έλκονται από τον κόσμο των φασιστικών ιδεών 
(Χορκχάιμερ, 1971, σ. 14). 
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Περίληψη

Το 2011, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα δημιούργησε και εισήγαγε στη  
δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα Teachers4Europe (Τ4Ε), ένα καινοτόμο πρόγραμ μα  
με ευρωπαϊκό προσανατολισμό που προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές που πραγμα το-
ποι ούνται στο σχολικό περιβάλλον. Το 2015 το πρόγραμμα συστήθηκε στη δημόσια δευτεροβάθμια 
εκ παίδευση, ανοίγοντας την κοινότητα του εκπαιδευτικού κόσμου των Τ4Ε και στην επόμενη εκ παι-
δευτική βαθμίδα. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας των Εκπαιδευτικών T4E, είναι το Erasmus+ KA3 πρόγραμμα 
«Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture»(T4E). Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημι-
ουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών T4E, αναβαθμίζοντας την ελληνική καλή πρακτική.

Λέξεις-Κλειδιά: teachers4europe, δημοκρατία, ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες.

Εισαγωγή

Οι άνθρωποι οργανώνουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν μαζί σε ένα δημο κρα-
τικό περιβάλλον. Σε μια δημοκρατία ακούγονται διάφορες γνώμες και βρίσκονται ποικίλες 
λύσεις μέσω του συμβιβασμού. Το σχολείο είναι ένα καλό μέρος για να μάθουν και να βιώ-
σουν τα παιδιά και οι νέοι αυτή τη διαδικασία: το σχολείο γίνεται ένα πεδίο άσκησης της 
δημοκρατίας. Η Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι διεπιστημονικά θέ-
ματα και προσεγγίζονται διαθεματικά καθώς ανήκουν σε όλους. Όλοι οι πολίτες πρέπει να  
γίνουμε γνώστες και κοινωνοί αυτών των αξιών έτσι ώστε να γίνουν ένα κομμάτι της 
δι κής μας ζωής, προτού να τις διδάξουμε στα παιδιά. Οφείλουμε ο καθένας μας να ανά-
γουμε τη δημοκρατία σε τρόπο ζωής έτσι ώστε να διαμορφώσουμε πρότυπα μίμησης για 
τα παιδιά. Δεν τη διδάσκουμε-επιβάλλουμε δασκαλοκεντρικά από θέση εξουσίας ή αυ-
θε ντίας σα στείρα γνώση. Δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον έτσι ώστε οι μαθητές 
να δημιουργούν, να συμμετέχουν ενεργά, να βιώνουν τη γνώση.

Η παιδεία δεν είναι κάτι το σταθερό, το αμετάβλητο. Αλλάζει με σκοπό να στηρίξει και  
να βοηθήσει τα μέλη της: τους μαθητές. Είναι ένα αγαθό, ίσως το πολυτιμότερο, που πρέ-
πει να απολαμβάνουν όλοι χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Ο ΟΗΕ, στο Γενικό Σχόλιο 
Ν.12 (2009), μιλάει για το δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται η γνώμη του. Το Συμβούλιο 
της Ευρώπης προτρέπει μέσα από πολλά κείμενα και συστάσεις του τις χώρες-μέλη να 
προωθούν τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των σχολείων. Έχει εκδώσει τον Ευ-
ρωπαϊκό Χάρτη για την Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και στα Αν θρώ-
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πινα Δικαιώματα. Έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική πλατφόρμα με προτάσεις και πλά να  
δράσης για την προώθηση των δημοκρατικών ιδεών στα σχολεία (www.living-democra-
cy.com/el).

Το πρόγραμμα Τ4Ε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα Τ4Ε επεκτάθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2015. Όσον αφορά  
τη Θεσσαλία, είκοσι εκπαιδευτικοί από Γυμνάσια, Λύκεια και Σχολεία Δεύτερης Ευκαι ρίας  
εκπαιδεύτηκαν, εκπόνησαν project με τους μαθητές τους και απέκτησαν την ταυτότητα 
του Τ4Ε. Όλες οι δράσεις παρουσιάστηκαν σε τελετές λήξης της σχολικής χρονιάς που 
πραγ ματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους πρέσβεις του προγράμματος στην πρωτο-
βάθ μια εκπαίδευση Μαγνησίας (Πασχάλης Δήμου, ΑΤ4Ε ΠΕ Μαγνησίας και Ευτυχία Πλα-
καρού, ΑΤ4Ε ΠΕ Μαγνησίας). Η καλύτερη δράση βραβεύτηκε σε ξεχωριστή τελετή λή ξης  
του προγράμματος στην Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και οι εκ παι-
δευ τικοί ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες, φιλοξενούμενοι από την Commission και δύο εκ-
παι  δευ τικοί χρίστηκαν πρέσβεις (Βασιλική Βούλγαρη, ΑΤ4Ε ΔΕ Θεσσαλίας και Ζησο ύ λα 
Γκου τσιουκώστα, ΑΤ4Ε ΔΕ Θεσσαλίας) του προγράμματος για τα σχολεία της δευτερο-
βάθ  μιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η κοινότητα των Τ4Ε, τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό (Μαγνησία, Θεσ-
σαλία) υπήρξε πολύ δραστήρια: 
•	 διοργάνωσε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, 
•	 δραστηριότητες συνεργασίας όλων των βαθμίδων, ανοίγοντας το δρόμο στην εποι κο-

δο μητική συνεργασία αλλά και στην ομαλή μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα,
•	 εκ δηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος,
•	 συνεργάστηκε άριστα με τοπικούς φορείς και με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Οι πρέσβειρες της ΔΕ Θεσσαλίας διοργάνωσαν, σε συνεργασία με τους πρέσβεις ΠΕ 

Μαγνησίας και Λάρισας, την Πανθεσσαλική Γιορτή για την Ευρώπη, στη οποία συμμετεί χαν  
28 σχολεία από όλη τη Θεσσαλία: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Σχο λεία 
Δεύ  τερης Ευκαιρίας καθώς και εθελοντές φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο -
λι κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα Τ4Ε και η αξία της Δημοκρατίας

Δημοκρατία σημαίνει:
•	 Έχω δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις,
•	 Συμμετέχω, 
•	 Ενημερώνομαι, 
•	 Αποφασίζω, 
•	 Διεκδικώ, 
•	 Υποστηρίζω, 
•	 Προστατεύω, 
•	 Σέβομαι, 
•	 Φυλάσσω και καλλιεργώ τις πανανθρώπινες αξίες και αγωνίζομαι για τα ανθρώπινα 

δι καιώματα.
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Μέσα από τη βιωματική μάθηση, δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να ανακαλύψει, να χτίσει 
τη νέα γνώση πάνω στην προηγούμενη αλλά και να συνεργαστεί, να διαπραγματευθεί, να  
συναποφασίσει για αυτή. Οι μαθητές δημιουργούν, συμμετέχουν ενεργά, βιώνουν τη  
γνώση. Αυτό γίνεται μέσα στην οικογένεια, στην τάξη, στη σχολική κοινότητα, στη συ νερ-
γα σία με την τοπική κοινωνία. Δίνεται το βήμα στο παιδί επιτρέποντάς του να συ να πο-
φασίσει για τα τεκτενόμενα, για πράγματα που το αφορούν.

Το πρόγραμμα Τ4Ε είναι ένας φορέας αλλαγής. Αποτελεί μια δικτύωση σχολείων όπου  
το σχολείο γίνεται ένα πεδίο άσκησης της δημοκρατίας. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευ τικό να αποτελέσει τον εμψυχωτή που θα δημιουργήσει το δημοκρατικό περιβάλλον 
έτσι ώστε το παιδί να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης, ευρωπαίος πο λί -
της, υπεύθυνος πολίτης του κόσμου, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κι έχει υιο-
θε τήσει τις πανανθρώπινες αξίες, που είναι και αξίες της Ε.Ε., όπως διατυπώθηκαν στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Setting an Agora for Democratic Culture» (T4E)

Η κοινότητα των Τ4Ε σε όλη την επικράτεια μεγάλωνε κάθε χρόνο, εμπλέκοντας όλο και 
περισσότερους μαθητές, ενώ στα 7 χρόνια ζωής της αριθμούσε στους 1400 εκπαι δευ-
τι κούς περίπου. Το 2019 ήταν κομβική η στιγμή, καθώς το πρόγραμμα πέρασε σε νέα 
φά ση: έγινε Erasmus+ KA3 πρόγραμμα με τίτλο «Teachers4Europe: Setting an Agora for 
Democratic Culture»(T4E), με συντονίστρια χώρα την Ελλάδα. Οι συμμετέχουσες χώρες 
θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα T4E, αναβαθμίζοντας την ελληνική καλή πρακτική.

Συντονιστής της Σύμπραξης είναι το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η  
Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ακαδημαϊκή 
Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η κυρία Φωτεινή Ασδεράκη, Αν. Καθηγήτρια, Έδρα Jean 
Monnet, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ακαδημαϊκή 
Συντονίστρια του Προγράμματος. Εταίροι του νέου, καινοτόμου προγράμματος είναι: το  
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), μέσω της Γενικής Διεύ θυν-
σης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ παί δευ-
σης και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO σε συνεργασία με Υπουργεία Παι-
δείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του  
Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας. 

Μέσα από τις δράσεις του προωθούνται τα 5 P’s:
•	 People, Άνθρωπος
•	 Planet, Πλανήτης
•	 Prosperity, Ευημερία
•	 Partnership, Συνεργασία - Αλληλεγγύη
•	 Peace, Ειρήνη.

Το πρόγραμμα Τ4Ε προωθεί τις γνώσεις σχετικά με την Ε.Ε. αλλά και την Ευρωπαϊκή 
κουλ τούρα. Ενισχύει τον πολιτικό διάλογο επιτρέποντας το μαθητή να ενημερωθεί, να  
μάθει, να αποφασίσει και να ενεργήσει. Ο μελλοντικός πολίτης θα είναι σε θέση να διεκ -
δικήσει τα δημοκρατικά του δικαιώματα και να τα ασκήσει ως ενεργό μέλος-πολίτης της 
ΕΕ. Η παγκόσμια πολιτότητα επιτυγχάνεται με την προάσπιση τόσο των πανανθρώπι νων 
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αξιών που διακηρύττει και φυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, την γνώση του τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος Πολίτης, τον ψηφιακό και τον 
κοινωνικό γραμματισμό και τέλος την ενεργή συμμετοχή και αφοσίωση σε ό,τι συμ βαί νει 
στον κόσμο.

Στόχος του προγράμματος δεν είναι η στείρα, παθητική αποστήθιση γνώσεων ή προ-
πα γάνδα υπέρ της Ε.Ε. «Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της Αγοράς, 
ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε 
ισότιμη βάση» (https://teachers4europe.eu/). Είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των  
παιδιών έτσι ώστε να υιοθετήσουν στάσεις, να αποκτήσουν ικανότητες κατακτώντας τη 
γνώση, την πολιτισμική κατανόηση του εαυτού και του κόσμου, κάτι που συνάδει με τις 
είκοσι δεξιότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Μοντέλο Δεξιοτήτων για τη Δημοκρατική 
Κουλτούρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Επιπλέον, το Τ4Ε επιδιώκει μέσω σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και του ψηφιακού 
αλφαβητισμού να κλείσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει και συμβάλλει στη δημιουργία 
και καλλιέργεια όρων κοινωνικού αποκλεισμού των πολιτών από την ίση πρόσβαση στην 
πληροφόρηση, καταλήγοντας στο έλλειμμα της δημοκρατίας. Απώτερος σκοπός είναι η 
αειφόρος ανάπτυξη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσα από το σύγχρονο σχολείο 
που καλλιεργεί θετικά πρότυπα και τις αξίες της αυτοεκτίμησης, του σεβασμού, της αλ-
λη λεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης, ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, της ειρήνης και 
της δημοκρατίας. 

Συμπεράσματα

Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται στις μέρες μας μια στροφή στο συντηρητισμό και 
στην άνοδο του σκεπτικισμού. Το έλλειμμα της δημοκρατίας είναι ορατό και παρατηρείται 
και στην ΕΕ: άνοδος ξενοφοβίας, κλείσιμο συνόρων, ρητορική μίσους, εσωστρέφεια. Οι 
αξίες που οι δημοκρατικές χώρες μέλη αποφάσισαν να προστατεύουν και να ενισχύουν 
κατά την ίδρυσή της μετά από την ολοκληρωτική καταστροφή και ισοπέδωση των αν-
θρώ πινων αξιών κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου, κινδυνεύουν από την 
αδια φορία και την παθητικότητα που διακρίνει τους πολίτες, η οποία δεν επιφέρει κα μία 
αλλαγή και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για μία κοινωνία. Οι απαθείς πολίτες μοιά ζουν  
να αποτελούν ένα τεράστιο τηλεοπτικό κοινό που παρακολουθεί παθητικά τα τε κταινό -
μενα λες και πρόκειται για ταινία και δε συμμετέχουν στα κοινά, επιτρέποντας σε στα 
φαι νόμενα που περιεγραφήκαν παραπάνω να βρίσκουν έδαφος να αναπτυχθούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται το έλλειμα δημοκρατίας που υπάρχει πλέον στα 
κράτη μέλη της, τα οποία χτίζουν τείχη και κλείνουν ξανά τα σύνορα εξαιτίας του με τα-
ναστευτικού κύματος και την ανησυχητική αναζωπύρωση ακραίων ιδεολογιών στην Ευ-
ρώ πη. Εντόπισε ότι το να αφήσει την εκπαίδευση στη δικαιοδοσία και τη φροντίδα μόνο  
των κρατών δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Κρίθηκε απαραίτητο να διδαχθούν οι αξίες της Ευ ρω-
παϊκής Ένωσης στα παιδιά-πολίτες της και να τονιστεί και να καλλιεργηθεί το υπερεθνικό 
στοιχείο και η αίσθηση του ανήκειν μαζί με ό,τι συνεπάγεται το να φέρεις την ταυτότητα 
του Ευρωπαίου Πολίτη και γενικότερα του Πολίτη του Κόσμου, έτσι ώστε να επανέλθουν 
οι ισορροπίες. Έχει δημιουργήσει θεσμούς όπως το Erasmus+ πρόγραμμα όπου επιτρέπει 
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και προωθεί την κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από κάθε γωνιά της.

Το καινοτόμο πρόγραμμα Τ4Ε προωθεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα, συμβάλλει στη βελ-
τίωση εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καλλιεργεί τις ψηφιακές δεξιότητες στα μέλη του  
δικτύου της, στηρίζει τους εκπαιδευτικούς Τ4Ε με επιμορφώσεις, συνεργασίες και προ-
σεγ γίσεις των θεματικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο διαθεματικά, όσο και με 
συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφορετικών βαθμίδων, σκορπισμένων 
σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και στην κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
προσεγγίσεις του project μέσα από τις δράσεις του επιδιώκουν και τη σύνδεση με τον 
πολιτισμό, καθώς έτσι αναδεικνύεται η κουλτούρα της κάθε χώρας και καλλιεργείται η 
παγκόσμια πολιτότητα. Ωφελούμενοι είμαστε όλοι: όχι μόνο οι εταίροι και οι Τ4Ε, αλλά 
και οι μαθητές, οι φορείς, η τοπική κοινωνία και η μελλοντική δημοκρατική κοινωνία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Teachers4Europe (2019). «Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture» (T4E). 
Athens: Official website of the Erasmus+ KA3 project. Ανακτημένο από: https://
teachers4europe.eu/

Abstract

In 2011, The Representation of the European Commission in Greece created a very promising 
programme to run in primary education schools called Teachers4Europe (Τ4Ε). This programme has 
an EU orientation and it promotes contemporary professional competences as well as educational 
strategies, extremely necessary tools to every educator today. In 2015, T4E was introduced to the 
secondary education schools of Greece, expanding furthermore its blooming community of T4E. 
2019 was the right time for the programme to take its next step. It became and Erasmus+ KA3 
Programme titled «Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture» (T4E), forming the 
T4E network that now consists of educators from six different countries, Greece included. Greece 
is the coordinator of the whole project and acts as the mentor and mediator of the acquired ex-
periences to its partners. «The emerging T4E transnational network will act as inspiring social and 
cultural incubator that will foster the dialogue with and among relevant stakeholders on a social and 
policy level; in addition, T4E will contribute towards realising synergies and improving the quality of 
training and learning about Europe, its values and its Democratic Culture» (https://teachers4europe.
eu/).

Keywords: Teachers4europe, democracy, European democratic values.



Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic 
Culture

Πασχάλης Δήμου
Δάσκαλος, Διευθυντής Σχολείου
padimavi@hotmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα ERASMUS KA 3 “Teachers4Europe: setting  
an Agora for Democratic Culture”. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εμπίπτει στις θεματικές του Συ νε-
δρίου καθώς έχει θέμα του την έννοια της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής και οδηγεί στην καλλιέργεια 
της πολιτικής και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών και των μαθητριών, την παροχή ίσων ευ-
καιριών σε όλους στην εκπαίδευση, τη συμμετοχική δράση όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική 
εκ  παίδευση και επομένως τον επαναπροσδιορισμό ενός δημοκρατικού σχολείου στη σύγχρονη ευ ρω-
παϊκή κοινωνία. Μέσα από την παρουσίαση θα επιδιώξουμε την ανάδειξη των καλών πρακτικών που  
επιτελούνται στα πλαίσια του Προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατικό σχολείο, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καλές 
πρακτικές.

Εισαγωγή

Η φετινή χρονιά συμπίπτει με τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την υλοποίηση μιας 
πραγ ματικά πρωτότυπης και καινοτόμας εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο “Teachers 4 Eu-
rope”, στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε 
θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο σκοπό βέβαια τη διαμόρφωση των 
ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο.

Η φιλοσοφία του προγράμματος

Με τη συνεργασία φορέων, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διά της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι κής 
Εκπαίδευσης, του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Έδρα Jean Mon net 
στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Ελληνική Εθνική Επι-
τροπή για την UNESCO σε συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πα-
νεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου,  
της Μάλτας και της Ρουμανίας υλοποιείται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 
2018-2021, με τον τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” –  
Call reference EACEA/10/2018 – Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-
EPPKA3-IPI-SOC-IN.
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Η δράση αφορά ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέ  κτα-
ση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”,  
η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσα να-
το λισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα 
δη μιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E”, ανα βαθ μί-
ζο ντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των Δικτύων θα 
ενι σχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων 
των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα αποτελέσει 
κύ ριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλ-
λη λεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του 
Ευ ρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευ-
ρω παϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης 
ελεύ θερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της 
Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλά-
δα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες 
εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο 
σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκ-
παι δευτικών “Teachers4Europe – T4E”, αναβαθμίζοντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με  
τη δημιουργία και διάδραση των Δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρα-
κτι κών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η  
εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
ορά ματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της  
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επα να-
προσ διορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της 
έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και 
λή ψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Έδρα Jean Monnet στις Πο λι-
τι κές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Συντονιστής του Έργου, σε συ νερ-
γασία με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και  
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρόκειται να επεκτείνουν την υπάρχουσα 
Κοι  νότητα Εκπαιδευτικών “Τeachers4Europe – T4E” σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
Πρό γραμμα θα υλοποιηθεί σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/
θμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται εκπαιδευτικοί 
των εν λόγω Σχολικών Μονάδων και Στελέχη Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, 
προ κειμένου να συμμετάσχουν εθελοντικά κατά τα σχολικά έτη 2019 - 2021. Η συμμετοχή 
Εκ παιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Στόχοι του προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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•	 Ανασύσταση της ήδη υπάρχουσας Κοινότητας Πρεσβευτών “T4E” – “Ambassadors T4E”  
και επέκτασή της, 

•	 Ανάπτυξη Δικτύου Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E”,

•	 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E” από τα συμμετέχοντα Πανε πι-
στή μια της Σύμπραξης ως ακολούθως:
1.  Δημιουργία ενός Εικονικού Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environ-

ment), που θα περιλαμβάνει διαδικτυακές διαλέξεις, παρουσιάσεις (Web-based 
seminars) και Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), τα οποία θα απο-
τελούνται από συναφείς ενότητες, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μο-
νάδων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ECTS) καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα,

2.  Δια ζώσης και διαδικτυακές επιμορφώσεις από ακαδημαϊκούς και ειδικούς προς τους  
Πρεσβευτές “Τ4Ε” και τους Εκπαιδευτικούς “Τ4Ε”,

3.  Θερινά Σχολεία (Summer Schools) στα οποία θα συμμετάσχουν μέλη των Δικτύων 
“T4E” στη Μάλτα και την Κύπρο,

4.  Πιστοποίηση της επιμόρφωσης.

•	 Διάδραση των Δικτύων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών-Μαθητριών των χωρών-μελών 
της Σύμπραξης ως ακολούθως:
1.  Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και την Ιδιότητα του 
Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη,

2.  Οργάνωση Πανευρωπαϊκού Συμποσίου για Εκπαιδευτικούς στην Αθήνα, με τίτλο: 
“T4E Agora for Democratic Culture”, 

3.  Οργάνωση Πανευρωπαϊκής Προσομοίωσης των Ευρωπαϊκών Θεσμών με τη συμμε-
τοχή Μαθητών και Μαθητριών στην Αθήνα,

4.  Οργάνωση Συμποσίου Ρητορικής Μαθητών – Μαθητριών, με τίτλο «Παγκόσμιος 
Πο λίτης: Υποστήριξη Αειφόρων Πόλεων και Κοινοτήτων», στην Ελευσίνα, Ευρωπαϊ-
κή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021,

•	 Διάχυση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης καθώς και των 
Κα λών Πρακτικών προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία,

•	 Πολιτικό Διάλογο

•	 Οργάνωση Πολιτικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία, σε εθνικό επί-
πε δο και στις Βρυξέλλες, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναδιάρθρωση 
των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και 
των δημοκρατικών αρχών.

Εξέλιξη του προγράμματος “Teachers 4 Europe”

Στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για το έτος 2011-2012 επιμορφώθη-
καν 97 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην δεύτερη για το έτος 2012-
2013 άλλους 76. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο ήταν ότι περίπου 2.500 μαθητές τη μια  
χρονιά και 2000 την άλλη συμμετείχαν ενεργά με βιωματικό τρόπο στις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις τους. Η Μαγνησία δεν μπορούσε να λείψει έχοντας πα-
ρου σία τουλάχιστον δέκα εκπαιδευτικών και 300 εμπλεκόμενους μαθητές.
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Για τα επόμενα δυο χρόνια 2013-2015 ακολουθήθηκε ένα αποκεντρωμένο σύστημα 
επιμόρφωσης επιλέγοντας τοπικούς πολλαπλασιαστές, εκπαιδευτικούς διακεκριμένους 
στις τοπικές κοινωνίες με επιπλέον σπουδές και προσόντα , ώστε να επιτευχθεί η εμπλοκή 
μεγαλύτερου αριθμού επιμορφωμένων.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος “Teachers 4 Europe” ήταν διττός. Πρώτον, να 
συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελί-
ξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Επιπρόσθετα, να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν 
τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους 
διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας. 

Σε αυτή την προσπάθεια η πύλη www.teachers4europe.gr κλήθηκε να συνεισφέρει 
ενεργά καθώς στόχος της ήταν να καλύψει το κενό διάχυσης των γνώσεων και των 
εμπει ριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 
Europe”. Έτσι αποτέλεσε μια σημαντική πύλη ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων και 
ιδεών τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών που ήδη συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στο 
μέλλον στη δράση αυτή όσο και μεταξύ ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για την περιοχή της Θεσσαλίας επιλέχθηκαν ως πολλαπλασιαστές “Teachers 4 Europe”, 
οι κ.κ. Πασχάλης Δήμου, διευθυντής του 30ού Δημ. Σχ. Βόλου, ταμίας του Σωματείου Από-
δημων Μαγνήτων, Το Κοινόν των Μαγνήτων και Ευτυχία Πλακαρού δασκάλα του 27ου  
Δημ. Σχ. Βόλου με πλούσια εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. Επιπλέον 
επιλέχθηκαν πολλαπλασιαστές από τους ήδη επιμορφωμένους και για τους άλλους θεσ-
σα λικούς νομούς, σε μια προσπάθεια πιο ενεργής συμμετοχής τους, καθώς η Μαγνησία 
ήδη αριθμούσε περισσότερους από 30 Τ4Ε και είχε ξεπεράσει σε συμμετοχές τους 1000 
μαθητές. Κατά την περασμένη χρονιά συμμετείχαν για πρώτη φορά και νηπιαγωγοί. Επί-
σης στην επιμορφωτική Δράση «Teachers4Europe 2015-2016» περιλαμβάνονταν και 
εκ παι δευτικοί της Δευτεροβάθμιας κερδίζοντας το στοίχημα για τη συμμετοχή όλων των 
βαθ μίδων εκπαίδευσης. Προηγήθηκε επιμορφωτική ημερίδα για τους πολλαπλασιαστές 
(πρεσβευτές) του προγράμματος («Teachers4Europe Ambassadors») στις 31 Οκτωβρίου 
2015 που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης 
και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας με τη συμμετοχή του Τμήματος Εκπαιδευτικής Τη-
λεό ρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι συμμετέχοντες από  
όλες τις περιφέρειες ήταν οι, ήδη επιλεγμένοι κι εκπαιδευμένοι, 72 Πρεσβευτές του προ-
γράμ ματος. Η επιμορφωτική ημερίδα είχε σκοπό την επιπρόσθετη ενημέρωσή τους και την  
καλύτερη ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη και πορεία του προγράμματος. H συμ με-
τοχή του Τμήματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  
Θρησκευμάτων ενίσχυσε την καινοτομία του προγράμματος αφού, οι Πρεσβευτές εξοι-
κειώ θηκαν με εργαλεία και πρακτικές στη χρήση πολυμέσων ενώ σημαντικό μέρος των 
απο τελεσμάτων της δουλειάς των εκπαιδευτικών στα σχολεία θα αξιοποιηθούν ως καλές 
πρα κτικές.

Για τη Μαγνησία 10 εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιμορφώθηκαν 
στο Βόλο σε διά ζώσης συνάντηση εκείνη τη χρονιά. Ακολούθησαν, στα πλαίσια της επι -
μόρφωσης των νέων «Teachers4Europe» αλλά και των ήδη συμμετεχόντων τόσο κι άλ λες  
δια ζώσης συναντήσεις όσο κι άλλες με τη χρήση εξ αποστάσεως εργαλείων εκπαί δευσης.

Οι εργασίες τόσο των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν πρώτη φορά όσο και των 
παλιών «Teachers4Europe» υλοποιήθηκαν στα σχολεία που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 
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και πραγματοποιήθηκαν από 20 Νοεμβρίου 2015 μέχρι τέλος Απριλίου 2016. Την ίδια 
χρο νιά και τέσσερις εκπαιδευτικοί από τη Βθμια επιμορφώθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
Υπουρ γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αρωγοί ήταν και το Εργαστήριο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την 
αμέ ριστη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα που είχε 
αναλάβει το έργο να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών με την απαιτούμενη γνώση 
και ικανότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους με τον κατάλληλο τρόπο θέματα που 
άπτο νται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξελίξεων και προοπτικών.

Οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνοντας τη δράση θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο 
υπάρχον δίκτυο των T4E με κύρια δέσμευση να συνεχίζουν κάθε χρόνο μέσα από τη διευ-
ρυ μένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) να προωθούν 
ενεργά τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το τέλος της επιμόρφωσης έλαβαν Βεβαίωση Συμμετοχής και τους απονεμήθηκε η 
Προσωπική Κάρτα Μέλους «Teachers 4 Europe 2015-2016» κατά τη διάρκεια των τε λε-
τών ολοκλήρωσης της δράσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους.

Αντίστοιχη σχηματικά ήταν κι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά τα δύο επόμε να 
σχολικά έτη με το ενδιαφέρον στοιχείο της συμμετοχής μαθητών από τη Δομή Προσφύ-
γων Μόζα, δράσεις των οποίων παρουσιάστηκαν τόσο σε περιφερειακή συνάντηση στη 
Λά ρισα όσο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Αποτίμηση του προγράμματος «Teachers4Europe» 2011-2018

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ΠΕ και ΔΕ, που συμμετείχαν κατόπιν επιλογής από την 
Αντιπροσωπεία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και συμμετείχαν στη διαδραστική 
επιμορφωτική δράση «Teachers4Europe», για τα έτη 2011-2018 έχουν να δηλώσουν τις  
καλύτερες εντυπώσεις και είναι εντυπωσιακό το μέγεθος των συμμετεχόντων τόσο εκ-
παι δευτικών όσο και μαθητών.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος “Teachers4Europe: setting an 
Agora for Democratic Culture”

Από την παρουσίαση της στοχοθεσίας του “Teachers4Europe: setting an Agora for De-
mocratic Culture” είναι εμφανές ότι επιδιώκεται να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους  
εκπαιδευόμενους οι συνθήκες της λειτουργίας του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σε 
αυτό το πλαίσιο, μέσω τής παρακολούθησης τής συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι  
εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και 
εμπει ριών, που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία όπου εργάζονται αλλά και μέσα από 
οποια δήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τής δράσης για τους εκπαιδευτικούς 
εί ναι:
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•	 Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τής ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί τής ευρωπαϊκής ιδέας.

•	 Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών σχετικά με το νέο περιβάλλον, 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη βελτίωση τής συμ-
με τοχής τους ως ενεργών πολιτών μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο 
εξοι κειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την πα-
ρο χή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.

•	 Να αποτελέσουν μέλη μίας Πανευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα εν-
θαρ ρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής τους.

•	 Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών 
στην εκπαίδευση εντός τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντί επιλόγου

Το Πρόγραμμα “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” είναι μια 
νέα δράση , η οποία διακρίνεται για την καινοτομία της και στοχεύει στην αναβάθμιση και 
επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe 
– T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευ ρω-
παϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προ σα-
να τολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι χώρες που συμμετέχουν 
θα προχωρήσουν στη δημιουργία δικών τους Δικτύων Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe - 
T4E”, αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα ελληνική Καλή Πρακτική. Απώτερος στόχος του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευ-
ρω παϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης 
ελεύ θερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

https://teachers4europe.eu/en/
http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/teachers-4-europe-agora-democratic-

culture
http://pdede.sch.gr/wp-content/uploads/2019/12/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%

CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%
AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BD%CE%B4%-
C E % B 9 % C E % B 1 % C F % 8 6 % C E % A D % C F % 8 1 % C E % -
BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%A44%CE%95-10-06-2019-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95
%CE%99%CE%91-002.pdf

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/292305_prosklisi-gia-ethelontiki-
symmetohi-sto-erasmus
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Abstract

The project “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” (T4E) is targeting a lot 
of challenges in an equal way: using education as the vehicle for the promotion of principles and 
values comprising the EU democratic culture, which can contribute to better appreciation of the 
EU as an entity that works at many different levels in favour of all people, irrespective of their 
identity; the Teachers 4 Europe (T4E) will act as inspiring social and cultural agents that will 
spread the European values to colleagues, young people and the society. Moreover, they will foster 
a dialogue with and among relevant stakeholders on a social and policy level and will contribute 
towards realising synergies and improving the quality of training and learning through knowledge 
about Europe and its values, especially in the field of Democratic Culture.

Keywords: Open Schools, Intercultural Education, European Academic Programmes.
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Περίληψη

Η επιτυχία των μαθητών στο σχολείο και κατά συνέπεια στην ζωή αργότερα είναι το βασικό μέλημα των  
εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονιών και ο λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί επικοινωνούν και συ-
νερ γάζονται. Οι μαθητές όμως συνήθως αισθάνονται ότι δεν έχουν ενεργό δράση στην εκπαίδευσή 
τους, αλλά τους επιβάλλονται οι ενέργειες και οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων χωρίς 
να ερωτώνται (Epstein & Sanders, 2000). Σύμφωνα με την Epstein (1983b) μπορούμε να δώσουμε 
στα παιδιά κάθε ηλικίας ευκαιρίες, αναπτυξιακά κατάλληλες, ώστε να συμμετέχουν στη λήψη απο-
φάσεων που τα αφορούν, αυξάνοντας έτσι την ανεξαρτησία τους και βελτιώνοντας τα θετικά απο-
τελέσματα της εκπαίδευσης. Αυτή η πρακτική συμβάλλει στην διασφάλιση ενός δημοκρατικού σχο-
λείου, αφού εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Αυγητίδου, 
2014). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η εισαγωγή μιας αλλαγής σε επίπεδο τάξης 
νηπιαγωγείου με την συμμετοχή των μαθητών στην λήψη της απόφασης αλλά και στην υλοποίησή της.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθητική συμμετοχή, δημοκρατία, νηπιαγωγείο.

Εισαγωγή

Η επιτυχία των μαθητών στο σχολείο και κατά συνέπεια στην ζωή αργότερα είναι το βασι-
κό μέλημα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών και ο λόγος για τον οποίο 
όλοι αυτοί επικοινωνούν και συνεργάζονται. Οι μαθητές όμως συνήθως αισθάνονται ότι 
δεν έχουν ενεργό δράση στην εκπαίδευσή τους, αλλά τους επιβάλλονται οι ενέργειες και 
οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων χωρίς να ερωτώνται (Epstein & Sand-
ers, 2000). 

Σύμφωνα με την Epstein (1983b) μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά κάθε ηλικίας ευ και-
ρίες, αναπτυξιακά κατάλληλες, ώστε να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τα αφο-
ρούν, αυξάνοντας έτσι την ανεξαρτησία τους και βελτιώνοντας τα θετικά αποτελέσμα τα  
της εκπαίδευσης. Αυτή η πρακτική συμβάλλει στην διασφάλιση ενός δημοκρατικού σχο-
λείου, αφού εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Αυγητίδου, 2014). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί η εισαγωγή μιας αλλαγής σε επί-
πεδο τάξης νηπιαγωγείου με την συμμετοχή των μαθητών στην λήψη της απόφασης αλ λά  
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και στην υλοποίησή της. Η αλλαγή προέκυψε από την αναγνώριση της ανάγκης για συμ-
μετοχή και εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η έρευνα υποδηλώνει ότι δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία γονέων-εκπαι-
δευ τικών, όπως τα εργαστήρια, έχουν θετική επίδραση στη στάση των γονέων και των 
μα θητών σχετικά με το σχολείο και το ακαδημαϊκό επίτευγμα των μαθητών (Sanders & 
Epstein, 1998). 

Όταν οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να συνεργάζονται με τους γονείς αλλάζει η στάση τους 
απέναντί τους, αφού γνωρίζουν από κοντά τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και 
αυτό επηρεάζει θετικά και τους γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς μαθαίνουν περισσότερα 
για την εκπαίδευση των παιδιών τους και αναγνωρίζουν καλύτερα τις προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών (Epstein, 1983a) ενώ τα παιδιά βλέποντας τους γονείς και τους εκπαιδευ-
τι κούς να συνεργάζονται αρμονικά και να σέβονται ο ένας τον άλλο ωφελούνται με ποι-
κί λους τρόπους (Sanders & Epstein, 1998). Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται πιο εύκολα σε 
μι  κρές τάξεις, σύμφωνα με την Epstein (1983a) αφού υπάρχει πιο συχνή επικοινωνία 
σχο λείου γονέων αλλά και άνεση των γονέων να βοηθήσουν αφού το αντικείμενο διδα-
σκαλίας συχνά δεν απαιτεί από αυτούς εξειδικευμένες γνώσεις. 

Στην αρχή γίνεται περιγραφή της αλλαγής και των λόγων που την κατέστησαν αναγκαία. 
Επίσης αναλύεται ο τύπος της αλλαγής, το επίπεδο εφαρμογής της και οι ιδιαιτερότητες 
του συγκείμενου. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής της  
αλλαγής, τα βήματα που ακολουθήθηκαν και οι αντιδράσεις που προέκυψαν από εκπαι-
δευ  τικούς και γονείς. Ακολουθεί η μαθητική συμμετοχή στην αλλαγή και τέλος τα συμπε-
ρά σμα τα από την εφαρμογή της αλλαγής και τη βιωσιμότητά της. 

Θεωρητικό Πλαίσιο
Περιγραφή της αλλαγής και του πλαισίου εφαρμογής της

Η νέα μέθοδος που εφαρμόστηκε αφορούσε στην ενεργό εμπλοκή των γονέων στη διαδι -
κασία της διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Μία ημέρα κάθε εβδομάδας, ένα παιδί γινόταν ο 
πρωταγωνιστής της τάξης. Αυτό σήμαινε ότι εκείνη την ημέρα θα παρουσίαζε τον εαυ τό 
του στους άλλους μέσα από αγαπημένα του πράγματα και φωτογραφίες που θα επέ-
λεγε να δείξει, παρουσία των γονέων του που θα το βοηθούσαν. Στη συνέχεια οι γο νείς 
θα προχωρούσαν στη διδασκαλία ενός θέματος που θα είχαν ετοιμάσει. Το θέμα, αν και  
ελεύθερο, επιλεγόταν σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό ώστε να αποφεύγονται οι επι κα-
λύ ψεις. Η εκπαιδευτικός δεν επενέβαινε στη διαδικασία κι ο ρόλος της ήταν επικουρικός. 

Οι λόγοι εισαγωγής της αλλαγής

Ο πρώτος λόγος εισαγωγής της νέας πρακτικής αφορούσε στην ανάγκη που είχαν εκ φρά-
σει τα παιδιά για μεγαλύτερη εμπλοκή και παρουσία των γονέων στο σχολείο, είτε λό γω  
δυσκολίας προσαρμογής και αποχωρισμού από την οικογένεια είτε λόγω της θέλησης να 
μεταφέρουν στο σχολείο δραστηριότητες που κάνουν στο σπίτι. Θεωρήθηκε ότι η εφαρ-
μογή αυτής της πρακτικής θα συνεισέφερε στην ενθάρρυνση και ενίσχυση κάποιων συ-
γκε κριμένων παιδιών καθώς θα τα καθιστούσε το επίκεντρο της προσοχής. Επρόκειτο για  
τα περισσότερο ντροπαλά και κάπως απομονωμένα από τους συμμαθητές τους νήπια, που  
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δεν είχαν “εισχωρήσει” σε ομάδες και είχαν επιδείξει μεγάλη δυσκολία ένταξης και προ-
σαρ  μογής. Χαρακτηριστικό ήταν ότι τα νήπια αυτά σημείωναν σημαντικό αριθμό απου-
σιών από το σχολείο. 

Ο δεύτερος λόγος ήταν η ανάγκη για αλλαγή της σχέσης των γονέων με το σχολείο 
προς μία κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας και επαφής. Για πρώτη φορά όχι μόνο θα  
αποκτούσαν πρόσβαση στο σχολείο, αλλά θα είχαν και την ευκαιρία της εμπειρίας της τά-
ξης, της καλύτερης επαφής τους με την εκπαιδευτικό, με τη σχολική ζωή και τις δυσκολίες 
που μπορεί αυτή να φέρει καθώς και της γνωριμίας τους με άλλον τρόπο με το ίδιο τους 
το παιδί. Θα μπορούσαν να έχουν άμεση γνώση και προσωπική εμπειρία των σχέσεων και 
ισορροπιών που υπάρχουν στον μικρόκοσμο της σχολικής τάξης. 

Ο τύπος της αλλαγής

Η εσωτερική αυτή αλλαγή (Goodson, 2001) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δομική 
κα θώς εισήχθησαν νέοι κανονισμοί όσον αφορά στην σχέση του σχολείου με τους γονείς 
(Fullan, 2007) αλλά ταυτόχρονα βασίστηκε σε μία αλλαγή κουλτούρας αφού καλλιεργή-
θηκε μια πιο εξωστρεφής στάση του σχολείου προς τους γονείς. Πρόκειται για μια αυξη τική 
αλλαγή πρώτης σειράς που αποσκοπούσε στην βελτίωση των καθιερωμένων πρα κτι κών, 
σεβόμενη τις ισχύουσες αξίες και βασιζόμενη στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, δεξιό τητες 
και εμπειρία των εμπλεκομένων. Η νέα πρακτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ωρίμαν-
σης καθώς προήλθε από την εμπειρία των εκπαιδευτικών, ήταν μικρής κλίμακας και σχε-
δια σμένη από το κέντρο (top-down). Στην αλλαγή αυτή η συμμετοχή όσον αφορά στους 
γονείς ήταν εθελοντική. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς ο σχεδιασμός της ήταν 
απλός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μελών (μαθητές-σχολείο-
γονείς), κάτι που καθιστούσε εφικτή την εφαρμογή της. 

Το επίπεδο εφαρμογής της αλλαγής και οι ιδιαιτερότητες του συγκείμενου 

Η καινοτομία αυτή εφαρμόστηκε σε ένα μόνο πρωινό τμήμα δημόσιου νηπιαγωγείου, με 
μεικτό αριθμό μαθητών, νήπιων-προνήπιων. Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο λειτουργούν 
τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο ολοήμερα. Το μέγεθος της μονάδας ορίζεται στις πέντε 
εκπαιδευτικούς και στους εβδομήντα, κατά μέσο όρο το χρόνο, μαθητές. 

Η βασική ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου δημόσιου νηπιαγωγείου είναι ότι εδρεύει σε  
στρατιωτική βάση και απορροφά μόνο παιδιά όσων εργάζονται και διαμένουν μέσα στη 
μονάδα. Πέρα από την ομοιογένεια στην εθνική καταγωγή των παιδιών, υπάρχει και μία 
κοινωνικοοικονομική ομοιογένεια με μικρές διαφοροποιήσεις. Τα στενά γεωγραφικά όρια 
ευνοούν την καλλιέργεια της νοοτροπίας που διέπει μια μικρή και κλειστή κοινωνία με όλα  
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: τα πάντα μαθαίνονται και σχολιάζονται, οι γονείς γνω-
ρίζονται μεταξύ τους και πιθανόν οι σχέσεις τους να επηρεάζονται και από την επαγ γελ-
μα τική τους ιεράρχηση. 

Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας πριν την εφαρμογή της νέας πρακτικής στο σχο  λείο, 
διακρινόταν από εσωστρέφεια και αποφυγή νέων πρακτικών. Όπως αναφέρει ο Hargrea-
ves (1998) το να είσαι καλός εκπαιδευτικός σου προσδίδει θετικό συναίσθημα όμως δεν  
αρκεί να είσαι αποτελεσματικός αλλά και η δουλειά σου να χαρακτηρίζεται από ευχα ρί-
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στηση, δημιουργικότητα και χαρά. Τις προηγούμενες χρονιές η ύπαρξη ενός πυρήνα γο-
νέων έντονα επικριτικών δημιουργούσε συναισθηματική ανασφάλεια στους εκπαι δευτι-
κούς που ένιωθαν ότι υπόκεινται συνεχώς σε κακόβουλο έλεγχο. Παράλληλα η ύπαρ ξη 
αρ νητικού κλίματος μέσα στο σύλλογο διδασκόντων οδήγησε σε μια πολιτική απομό νω-
σης που ήθελε τους γονείς έξω από το σχολείο. 

Εισαγωγή και εφαρμογή της αλλαγής – Τα βήματα προς την αλλαγή

Η μέχρι τότε αρνητική εμπειρία οδήγησε στη διαπίστωση της ανάγκης για αλλαγή συ μπε-
ρι φορών και στάσεων, τόσο μέσα στην τάξη, με επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης των 
παιδιών, όσο και μέσα στο σύλλογο διδασκόντων αλλά και απέναντι στους γονείς προς την 
κατεύθυνση να βρεθούν νέοι τρόποι συνεργασίας και σύμπλευσης. Στην προσπάθεια για 
βελτίωση της θέσης του σχολείου στα μάτια των γονέων, για σύγκλιση των δύο πλευρών, 
για αποβολή της εσωστρεφούς πολιτικής και άνοιγμα του σχολείου, αναζητήθηκαν τρόποι 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά. Στο κλίμα αυτό συζητήθηκε η εφαρμογή της 
συγκεκριμένη πρακτικής στο σύλλογο διδασκόντων. 

Η ιδέα προτάθηκε από τη νηπιαγωγό του πρωινού τμήματος, η οποία είχε ήδη συζητήσει 
και αποφασίσει με τους μαθητές της το ενδεχόμενο της παρουσίας των γονέων σε κά ποιες  
δραστηριότητες κατόπιν απαιτήσεως των παιδιών, σαν μια νέα πρακτική που θα μπο ρού-
σε να εφαρμοστεί εύκολα και άμεσα. 

Η εκπαιδευτικός του πρωινού τμήματος κάλεσε τους γονείς των παιδιών του τμήματος 
σε συνάντηση και τους ενημέρωσε για την νέα πρακτική καθώς οι έρευνες έχουν δείξει 
πως όταν οι γονείς επιθυμούν να εμπλακούν, το ποσοστό συμμετοχής τους εξαρτάται από 
την επικοινωνία με το σχολείο και την σωστή ενημέρωσή τους (Mitra, 2006). Η συνθήκη 
ότι επρόκειτο για πρωινό τμήμα ήταν ευνοϊκή, καθώς οι μητέρες των παιδιών αυτών είτε 
δεν εργάζονταν, είτε είχαν ευπροσάρμοστο εργασιακό ωράριο κάτι που διευκόλυνε την 
συμμετοχή τους στη νέα διαδικασία. Εξάλλου επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή των γονέων 
σε αυτή ήταν προαιρετική. Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί η ιδέα αυτή να πραγματοποιηθεί και τους προβληματισμούς των γονέων. 
Η νηπιαγωγός ανέλαβε το ρόλο της συντονίστριας της όλης διαδικασίας, παρέχοντας κάθε 
επιθυμητή πληροφορία και δυνατή βοήθεια στους γονείς. Τονίστηκε ότι τα παιδιά πρέπει 
να έχουν τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό ρόλο κατά την προετοιμασία και παρουσίαση 
του θέματος και οι γονείς οφείλουν να είναι όσο το δυνατό πιο υποστηρικτικοί. Οι ίδιοι για  
την ημέρα της διδασκαλίας τους θα είχαν ελεύθερη πρόσβαση στα εποπτικά μέσα του σχο-
λείου, βιβλία, υπολογιστές, μουσικά όργανα, καθώς και σε όλα τα υλικά χειροτεχνιών της  
τάξης που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν. Για την έναρξη της όλης διαδικασίας είχε  
συνταχθεί ένας κατάλογος με τα ονόματα των παιδιών και των γονέων που θα συμμε τεί-
χαν καθώς και οι ημερομηνίες που τους αντιστοιχούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, οι γο νείς  
γνώριζαν από την αρχή πότε ήταν η δική τους σειρά και είχαν την απαιτούμενη άνεση 
χρόνου για να προετοιμαστούν. Η εφαρμογή της νέας πρακτικής ξεκίνησε από την επόμενη 
της συζήτησης Παρασκευή. 

Οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονέων

Οι αντιδράσεις των μελών του συλλόγου υπήρξαν από θετικές μέχρι ήπια αρνητικές. Το 
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επιχείρημα αυτών που είχαν μεν θετική στάση αλλά δεν επιθυμούσαν να εφαρμόσουν τη 
συγκεκριμένη πρακτική ήταν το γεγονός ότι είχαν αναλάβει τα ολοήμερα τμήματα όπου 
οι γονείς των παιδιών των τάξεών τους ήταν και οι δύο εργαζόμενοι κι εκτιμούσαν ότι οι 
συγκεκριμένοι γονείς θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες ως προς τη συμμετοχή τους. Ο φόβος 
της μη συμμετοχής από την πλειονότητα των γονέων θα οδηγούσε σε άδικες και άνισες 
καταστάσεις ανάμεσα στα παιδιά που οι γονείς συμμετείχαν και σε αυτά που οι γονείς 
αδυνατούσαν. 

Το επιχείρημα των αρνητικά διακείμενων ήταν ότι η είσοδος των γονέων θα στερούσε 
από κάποια παιδιά την ευχέρεια να εκφράζονταιελεύθερα τη συγκεκριμένη ημέρα και θα 
διατάρασσε τις ισορροπίες της τάξης. Οι γονείς θα αποτελούσαν “ξένο σώμα” και η πα-
ρου σία τους χαρακτηρίστηκε “εισβολή” μέσα στο “άβατο” της σχολικής τάξης. Οι εκπαι-
δευ τικοί που αντέδρασαν αρνητικά κυρίως λόγω του φόβου –συναισθηματική διάσταση 
αντίστασης (Piderit, 2000)– ως προς τα αποτελέσματα αυτής της νέας πρακτικής δεν 
έφεραν εμπόδιο στην εφαρμογή της προτεινόμενης πρακτικής από τη νηπιαγωγό που το 
επιθυμούσε και δεν εξέφρασαν αρνητική άποψη καθ’ όλη την εξέλιξή της. Εξάλλου κατά 
τον Fullan (2001) όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αλλάξουν εγκαθιδρυμένες πρακτι-
κές και μοτίβα αισθάνονται φόβο για το άγνωστο. 

Όσον αφορά στους γονείς, δεν υπήρχε αρνητισμός ως προς την εφαρμογή της. Θα 
λέ γαμε ότι η στάση τους ήταν όχι απλά θετική αλλά επέδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό, ει δι-
κ  ότερα οι γονείς των προνηπίων καθώς και των πιο “κλειστών” παιδιών που είχαν μια με-
γαλύτερη αγωνία για τα παιδιά τους. Δύο συγκεκριμένες μητέρες αρνήθηκαν οι ίδιες να 
συμμετέχουν για δικούς τους λόγους, χωρίς όμως να στέκονται αρνητικά στη διαδικασία 
αυτή εν γένει, ούτε με διάθεση να παρεμποδίσουν τους υπόλοιπους. Θα λέγαμε ότι η 
δια δικασία αυτή προκάλεσε και το ενδιαφέρον γονέων και παιδιών από τα άλλα δύο τμή-
ματα, που εκφράζονταν θετικά στην εφαρμογή της και στις δικές τους τάξεις. 

Η μαθητική συμμετοχή στην αλλαγή 

Η αλλαγή στην εκπαίδευση κατά την Roettger (2006) πρέπει να προκύπτει από την ανά-
γκη για βελτίωση στον τρόπο μάθησης των μαθητών. Θεμέλιος λίθος αυτής της αλλαγής 
είναι η έντονη επιθυμία των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν την εκπαίδευση των μαθητών 
τους. Σύμφωνα με τον Jenkins, όπως αναφέρεται στο Roettger (2006), ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της εκπαίδευσης είναι η συνεχής βελτίωση κι όχι η απλή αλλαγή. Η 
αλλαγή σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολη αλλά αν ο σκοπός είναι η βελτίωση κι όχι απλά 
η αλλαγή τότε οι πιθανότητες αλλαγής των πρακτικών και βελτίωσης της απόδοσης των 
μαθητών αυξάνονται. Όταν μιλάμε λοιπόν για αλλαγή η λέξη θα πρέπει να είναι συνώ-
νυμη της βελτίωσης. Επιπλέον, η αλλαγή για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να θεωρείται 
ως βελτίωση της ποιότητας – βελτίωση της διαδικασίας που διαμορφώνει το σχολικό 
σύ στημα. 

Η συμμετοχή των γονέων αποτέλεσε βασικό στοιχείο στις προσπάθειες για βελτίωση 
του σχολείου αλλά η φωνή των μαθητών προσφέρει μια άλλη πηγή συνδέσεων για τη 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επίσης δημιουργεί γέφυρες μεταξύ των 
οι κογενειών με στόχο την βελτίωση των σχολείων (Mitra, 2006). Βέβαια η μαθητική φω-
νή μόλις πρόσφατα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον ως μια άλλη σημαντική παράμετρος για  
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τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ενθάρρυνση της αλλαγής του σχο-
λείου, και τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ σχολείων και των κοινοτήτων τους (Mitra, 
2003). 

Σύμφωνα με τον Lansdown, όπως αναφέρεται στην Αυγητίδου (2014) το άρθρο 12 
της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρει ότι «το παιδί έχει το δικαίωμα της 
ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οτιδήποτε το αφορά, ανάλογα με την 
ηλι κία του και το βαθμό ωριμότητας του». 

Η ανάγκη για αλλαγή διατυπώθηκε όπως είπαμε αρχικά στο πλαίσιο της τάξης από με-
ρίδα μαθητών. Ήρθε ως λεκτικό αίτημα για τροποποίηση μιας αρχής που υπήρχε στο σχο-
λείο και που είχε τεθεί από τη διεύθυνση του σχολείου, αυτής της μη προσκόμισης αντι-
κειμένων, παιχνιδιών κυρίως, από το σπίτι καθώς και της μη εισόδου των γονέων στην  
τάξη. Είχε παρατηρηθεί όμως το φαινόμενο τα ξένα, ως προς το χώρο του νηπιαγωγείου, 
αντικείμενα να γίνονται αντικείμενο θαυμασμού και πόλος έλξης των υπολοίπων μαθη-
τών, ιδιαίτερα αν επρόκειτο για κατασκευές που δημιουργούσαν με τους γονείς τους. Μια 
μερίδα μαθητών αψηφώντας την συγκεκριμένη νόρμα έφερναν επανειλημμένως πράγ-
ματα από το σπίτι. Αμέσως αναδύθηκε η ανάγκη για δικαιοσύνη, ίσα δικαιώματα για όλους  
και τροποποίηση του ισχύοντος κανόνα. 

Το νηπιαγωγείο είναι ίσως η πιο δημοκρατική βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος όσον αφορά στο μαθητικό δυναμικό. Στα νηπιαγωγεία υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι, 
λόγω της νεαρής ηλικίας των παιδιών και της δομής και της οργάνωσης της τάξης, οι απο-
φάσεις που αφορούν σε όλα τα παιδιά λαμβάνονται από κοινού στον κύκλο μέσα από τη  
συζήτηση που διεξάγεται με τη συμμετοχή όλων. Στο πλαίσιο του κάθε τμήματος τα πάντα 
συζητιούνται και αποφασίζονται στον κύκλο της παρέας-ομάδας, η δυναμική της οποίας 
είναι τεράστια. Εκεί όλα αναλύονται και όλοι μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη 
τους. Υπάρχει μια μικρή παρέμβαση από τη νηπιαγωγό ώστε να ενθαρρύνονται και να 
έχουν την ευκαιρία και τα πιο χαμηλών τόνων παιδιά να εκφραστούν και να διατυπώσουν 
την άποψή τους και τη βούλησή τους. Το σύνολο είναι αυτό που θα αποφασίσει και θα  
κα θιερώσει την επικρατούσα άποψη, η οποία γίνεται από όλα τα μέλη της ομάδας σεβαστή. 

Η ίδια διαδικασία της συζήτησης ακολουθήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση αναφορι-
κά με τη βούληση και την επιθυμία τους να μπορούν όλοι να φέρνουν τα αγαπημένα τους  
αντικείμενα για να τα μοιράζονται με τους φίλους τους στο σχολείο. Επίσης να τους δί-
νεται η δυνατότητα να κατασκευάσουν τις χειροτεχνίες που έφερναν από το σπίτι, με τους  
συμμαθητές τους, στο σχολείο. Από τη συζήτηση τα παιδιά κατέληξαν ότι θα έπρεπε να 
έχουν όλοι το δικαίωμα αυτό και ότι ο προηγούμενος κανόνας έπρεπε να τροποποιηθεί. 
Συζητήθηκε τι θα προτιμούσαν να προσκομίζουν και πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιή-
σουν αυτή τη δυνατότητα για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα. Αναγνώρισαν ότι 
θα ήταν προτιμότερο αυτό να συμβαίνει, όχι κάθε μέρα, αλλά σε μία συγκεκριμένη ημέ-
ρα που θα οριζόταν από κοινού και ότι οι γονείς που έκαναν τις χειροτεχνίες θα έπρε πε  
να βοηθήσουν. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρχονται οι γονείς όλων των παιδιών να δείχνουν 
πως κατασκευάζονται διάφορα πράγματα που οι ίδιοι δημιουργούν μαζί με τα παι διά 
τους. 

H πλειοψηφία των παιδιών ήταν ενθουσιώδης ως προς την προοπτική εφαρμογής αυ-
τής τους της απόφασης. Οι εκδηλώσεις χαράς υπήρξαν έντονες γιατί κατάφεραν να ανα-
τρέψουν τον κανόνα που τους καταπίεζε. Τα παιδιά που δεν είχαν καταφέρει να «απο γα-
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λακτιστούν» ακόμα και διατηρούσαν στενό δεσμό ιδιαίτερα με τη μητέρα είδαν αυτήν την  
προοπτική πάρα πολύ θετικά. Εν τούτοις υπήρξαν και τα ντροπαλά και μαζεμένα παιδιά,  
που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμόζονται σε νέα πρόσωπα και κατα-
στά σεις, τα οποία εξέφρασαν το δισταγμό και την επιφυλακτικότητά τους. Παρόλα αυτά οι  
αντιδράσεις τους ήταν ήπιες και διήρκησαν μέχρι τις πρώτες «γονεϊκές διδασκαλίες». 
Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας δεν υπήρξε άρνηση συμμετοχής από κανένα παιδί είτε 
ως κεντρικό πρόσωπο στη διαδικασία είτε ως απλός συμμετέχων. 

Η αντίδραση των ενηλίκων στο δισταγμό κάποιων παιδιών, κυρίως λόγω του φόβου 
τους, ήταν να επιβραβεύουν συχνότερα την προσπάθειά τους και να τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν πιο ενεργά. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η εσωτερική ανάγκη της σχολικής μονάδας για μεγαλύτερη δέσμευση κάποιων παιδιών 
με το σχολείο και ανατροπή του άσχημου κλίματος με τους γονείς συνδυάστηκε με την 
ανά γκη που εκφράστηκε από μαθητές του σχολείου για μεγαλύτερη συμμετοχή των γο-
νέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η καινοτομία που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί ήταν η  
ανάληψη της διδασκαλίας από τους γονείς κάθε παιδιού για μια ημέρα. Εφαρμόστηκε σε  
ένα τμήμα νηπιαγωγείου ενώ οι λιγοστές αντιδράσεις που υπήρξαν δεν αποτέλεσαν 
εμπό διο στην εφαρμογή της. 

Η εξέλιξη και η ευεργετική επίδραση αυτής της διαδικασίας ήταν εντυπωσιακή σε όλα  
τα επίπεδα. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από τους γονείς ήταν στην πλειονότητά 
τους πρωτότυπες και ευφάνταστες και σε πολλές περιπτώσεις “κούμπωναν” άψογα με  
τα θέματα που συζητούνταν στην τάξη. Αυτή η εμπειρία οδήγησε τη νηπιαγωγό σε μία αλ-
λαγή διάθεσης προς τους γονείς με εκδήλωση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και επιζήτηση 
στενότερης σχέσης. 

Οι γονείς από την άλλη επέδειξαν μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό. Συζητούσαν με τη 
νη πιαγωγό για τη δραστηριότητα που ήθελαν να πραγματοποιήσουν στη σειρά τους και 
εξέφραζαν την ανυπομονησία τους. Προσέρχονταν άψογα προετοιμασμένοι, στην ώρα 
τους και ελάμβαναν τον ρόλο τους για εκείνη την ημέρα πολύ σοβαρά. Οι εντυπώσεις τους 
από την όλη εμπειρία υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές. Αρκετοί αναγνώρισαν τις δυσκολίες που 
έχει μία τάξη και κάποιοι εξεπλάγησαν με τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Εξάλλου 
και από την έρευνα προκύπτει ότι όταν οι γονείς εμπλέκονται (με πρωτοβουλία των εκ-
παιδευτικών) στο πρόγραμμα του σχολείου, αναγνωρίζουν καλύτερα τις προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών και αποδέχονται πιο εύκολα τις ιδέες τους, γνωρίζουν περισσότερα για  
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδιών τους και δίνουν μεγαλύτερη αξία στις δια προ-
σω πικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και την γενικότερη εκπαιδευτική τους ποιότητα 
σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (Epstein, 1983a). Αποτέλεσμα ήταν στην πορεία να δη-
μιουργηθεί μια ομάδα γονέων (κυρίως μητέρες) που ανέπτυξε στενή συνεργασία με τη 
νηπιαγωγό και στάθηκε αρωγός και σε άλλες δραστηριότητες. 

Τέλος και για τους μαθητές αυτό που συνέβαινε λειτούργησε θετικά. Αν και στην αρχή 
τα πιο «κλειστά» παιδιά ήταν περισσότερο επιφυλακτικά, στην πορεία αυτό ανατράπηκε και 
η συμμετοχή όλων τους ήταν ενθουσιώδης. Περίμεναν την Παρασκευή με ανυπομονησία 
κι η παρουσία των γονέων μέσα στην τάξη με αυτόν τον τρόπο σε καμία περίπτωση δε  
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φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις και τις ισορροπίες που είχαν αναπτυχθεί. Οι 
συ χνές αδικαιολόγητες, στην αρχή, απουσίες κάποιων παιδιών ελαττώθηκαν κι αυτό πρέ-
πει να θεωρηθεί μεγάλο όφελος μιας και η ελλιπής φοίτηση σε πρώιμο στάδιο είναι ση-
μαντικός παράγοντας πρόβλεψης της εγκατάλειψης του γυμνασίου και το σχολείο μπόρε-
σε να βελτιώσει τη συμμετοχή κάνοντας τους μαθητές να αισθάνονται λιγότερο ανώνυμοι  
και δείχνοντάς τους ότι είναι σημαντική η συμμετοχή τους στην τάξη (Epstein & Sheldon, 
2002). 

Στο τέλος της όλης διαδικασίας αναγνωρίστηκε η συμβολή της αλλαγής στην βελτίωση  
της σχέσης γονέων-σχολείου. Γενικά θα λέγαμε ότι η εν λόγω πρακτική έφερε θετικά 
αποτελέσματα σε αντίθεση με την βιβλιογραφία που αναφέρει ότι η μεμονωμένη αλλαγή 
(ένα τμήμα του σχολείου) είναι λόγος αποτυχίας της (Hargreaves, 1997). Δημιουργή-
θη καν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και νηπιαγωγού αλλάζοντας το μέχρι τό τε  
κλίμα. Αυτή η αλλαγή επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σχολική μονάδα γενικότερα συμ-
βάλ λοντας σε απομάκρυνση από την εσωστρέφεια και άνοιγμα του σχολείου στους γο-
νείς οι οποίοι πια δεν αντιμετωπίζονταν με καχυποψία και σαν ξένοι αλλά με θετική διά-
θεση. Από τη χρονιά εκείνη και μετέπειτα στους γονείς δίνεται πιο ενεργητικός ρόλος και 
ζητείται ουσιαστικότερη εμπλοκή τους στη σχολική ζωή καθώς όπως έχει διαφανεί κι από 
την έρευνα τα σχολεία και οι γονείς έχουν πλέον πειστεί ότι έχουν μια κοινή ευθύνη στην 
εκπαίδευση των παιδιών (Epstein & Sanders, 2000). 

Η βιωσιμότητα κάθε πρακτικής στο νηπιαγωγείο εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες της 
κάθε χρονιάς, καθώς ετησίως αλλάζουν οι μαθητές και στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο 
αλλάζει μερικώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τη Roettger (2006) βέβαια 
η δέσμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε την αλλαγή. 
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής δεν έχει εγκαταλειφθεί, απλώς μεταλλάσσεται 
κάθε φορά, εναρμονιζόμενη στις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων (μαθητών, γονέων 
και σχολείου) και στις εκάστοτε συνθήκες. Τα στοιχεία που έχουν διατηρηθεί είναι η συμ-
μετοχή των μαθητών που συνεχίζουν να “παρουσιάζονται” στους συμμαθητές τους μέσα  
από αγαπημένα τους παιχνίδια, βιβλία, αντικείμενα και φωτογραφίες με τη φυσική πα-
ρου σία στην τάξη των γονέων τους και την ενεργό συμμετοχή των τελευταίων σε αυτή 
τη δραστηριότητα των παιδιών τους. 

Είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τη βού-
ληση και την επιθυμία τους. Μια τέτοια αρχή έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει σε καλά απο-
τε λέσματα και να επηρεάσει θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία, το σχολικό κλίμα και τις 
σχέσεις των εμπλεκομένων. 
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Abstract

Student success at school and consequently later in life is a key concern of teachers, students, 
parents, and the reason why they all communicate and collaborate. Students, however, usually feel 
that they are not actively involved in their education, but are forced by the actions and decisions 
of teachers and parents (Epstein & Sanders, 2000). According to Epstein (1983b) we can provide 
children of all ages with opportunities to be involved in decision-making, thus enhancing their 
independence and improving the positive outcomes of education. This practice helps to ensure 
a democratic school, since it ensures the participation of all children in the educational process 
(Avgitidou, 2014). The purpose of this work is to analyze the introduction of a change in kindergar-
ten level by involving students in decision making and in its implementation.

Keywords: student participation, democracy, kindergarten.
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Περίληψη

Ο καινοτόμος θεσμός των ΣΔΕ υφίσταται στη χώρα μας εδώ και μια εικοσαετία φιλοδοξώντας την 
εξά λειψη του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά πε ρι-
βάλ λοντα. Σκοπός του ΣΔΕ είναι η ομαλή ένταξη των ατόμων στην κοινωνικο-πολιτική και οικονομική 
πραγματικότητα. Η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του θεσμού και η δυνατότητα προσαρμογής 
του αναλυτικού προγράμματος βάσει των ιδιαίτερων αναγκών των εκάστοτε εκπαιδευομένων απο τε-
λούν σπουδαία συστατικά στοιχεία στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου. Πρόσφατη ποιο-
τι κή έρευνα που διεξήγαμε στο ΣΔΕ Περιστερίου σχετικά με την αξιολόγηση του θεσμού των ΣΔΕ 
έρ χε ται να ενισχύσει τη συγκεκριμένη άποψη.

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, δημοκρατικό σχολείο, Κοινωνία της Γνώσης, διαφο-
ρετικότητα.

Εισαγωγή

Σε μια χρονική περίοδο που συντελούνται αδιαλείπτως αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο η 
εκπαίδευση ως θεσμός είναι απαραίτητο να εκσυγχρονίζεται για να δύναται να ανταπο κρι-
θεί στις ανακύπτουσες κοινωνικές ανάγκες. Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσου με 
να παρουσιάσουμε πρακτικές από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να ενισχύσουν το 
δη μοκρατικό ρόλο του σχολείου. Στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης απαιτείται από τον 
ενεργό πολίτη η καλλιέργεια ενός συνόλου δεξιοτήτων και η εκπαίδευση θεωρείται κα-
θοριστικός παράγοντας για την καθολική ανάπτυξή του ώστε αυτός να προσαρμόζεται στο  
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015). Οι εκ παι -
δευ τικές πολιτικές στοχεύουν πλέον στην προώθηση της μάθησης ως δυναμικής δια δι κα-
σίας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας και αξιολό-
γησης που εστιάζουν στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις διαδικασίες 
που συμμετέχουν. Στα ΣΔΕ η αποδοχή της διαφορετικότητας και το αίσθη μα του «ανήκειν» 
σε μια κοινότητα μάθησης όπου εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί συνα πο φα σίζουν είναι  
τα στοιχεία που διαμορφώνουν και την ιδέα του «κοινού σκοπού», δηλαδή ενός πρωτεύο-
ντος χαρακτηριστικού της δημοκρατίας (Ασβεστά, 2019).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η αυτονόμηση της σχο-
λι κής μονάδας και η απεμπλοκή των εκπαιδευτικών από ένα αυστηρά συγκεντρωτικό εκ-
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παι δευτικό σύστημα πανομοιότυπο για όλους που δεν αφήνει περιθώρια για δημιουρ γι κό-
τητα, οι μέθοδοι βιωματικής μάθησης που προκρίνονται και από την ευρέως διαδεδομένη 
προσωποκεντρική θεωρία του C. Rogers καθώς και των θεωριών πλήθους άλλων μελε-
τη τών όπως οι Knowles, Mezirow, Kolb κ. α. και καλλιεργούν πληθώρα δεξιοτήτων, η πε-
ρι γραφική αξιολόγηση των μαθητών που λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ο σεβασμός ανά-
μεσα σε όλα τα μέλη που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα και η ισότιμη μεταχείρισή τους  
ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβαθρου θεωρούνται από τους ερευνούμενους ως οι ση μα -
ντι  κότερες από τις πρακτικές που θα ήταν χρήσιμο να υιοθετηθούν από όλες τις εκ παι-
δευτικές βαθμίδες. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες της έρευνας με τη στάση τους απένα ντι στον 
θεσμό και τις απόψεις που παραθέτουν κάνουν πασίδηλα τα παραπάνω συμπερά σμα τα.

Το εργαλείο το οποίο αξιοποιήθηκε στην περίπτωση της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευ-
νας –στα συμπεράσματα της οποίας στηρίζεται το παρόν άρθρο– ήταν η ημιδομημένη συ-
νέ ντευξη και στη διαδικασία συμμετείχαν 13 άτομα (εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι Α΄ 
και Β΄ Κύκλου). Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στηρίχτηκε στη θεματική 
ανάλυση του περιεχομένου. Παρόλο δε που η ποιοτική ανάλυση σαφέστατα δεν επιτρέπει 
τη γενίκευση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι μελετώντας τα και μέσω 
του αναστοχασμού μπορούν να μας προβληματίσουν και να μας προσανατολίσουν στην 
εκπόνηση περαιτέρω έρευνας.

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η ολιστική αξιολόγηση του θεσμού των ΣΔΕ στη χώ - 
ρα μας. Για να επιτευχθεί μία αξιολόγηση όπως αυτή πρωταρχικής σημασίας ήταν να προσ -
διοριστούν οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων στη χώρα μας προκειμένου να δύ- 
 νανται να προσαρμόζονται και να δραστηριοποιούνται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοι- 
νωνίας. Συνακόλουθα παρατηρήσαμε το κατά πόσο ο θεσμός των ΣΔΕ ανταποκρίνεται ως  
δομή και οργάνωση στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε προ- 
σπάθεια αποτύπωσης των κινήτρων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαι δευο μέ- 
νων σε σχέση με τις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τον ολοκληρωμένο άν-
θρωπο του 21ου αιώνα και καλούνται να έχουν αποκτήσει με τη φοίτησή τους στα ΣΔΕ (ό.π.). 

Ως ειδικότερους στόχους της έρευνας θα μπορούσαμε να ορίσουμε την παρακολούθη-
ση της εξελικτικής πορείας του θεσμού των ΣΔΕ από τη θεσμοθέτησή τους έως σήμερα, τη  
χρησιμότητα του αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ σε σχέση με την 
απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους καθώς και την 
αποτύπωση του προφίλ τους ώστε να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της προσωπι -
κό τητας που οδηγούν έναν ενήλικα να εμπλακεί ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με 
συ νέπεια και υπευθυνότητα ή να παραιτηθεί από αυτή (ό. π.). 

Θεωρητικό Πλαίσιο

Τη δεκαετία του 1990 άρχισε να διευρύνεται σε Αμερική και Ευρώπη η ανάγκη διαμόρ φω-
σης ενός δημοκρατικότερου εκπαιδευτικού συστήματος με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 
υπεύθυνων και ενεργών μελλοντικών κοινωνικών μελών, Ασφαλώς, η ιδέα αυτή μόνο 
νέα δεν ήταν εκείνη την περίοδο αφού πολλοί διανοητές, όπως πληθώρα φιλοσόφων και 
παιδαγωγών, σε προγενέστερο χρόνο είχαν αναφερθεί σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες 
που δύνανται να θεμελιωθούν στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών με την αρωγή 
της εκπαίδευσης. Μερικές χαρακτηριστικές προσωπικότητες αποτελούν ο Λοκ, ο Ρουσσώ 
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αλλά και ο Καντ κατά την εποχή του Διαφωτισμού αλλά και αργότερα ο παιδαγωγός 
Πεσταλότσι. Στη συνέχεια, το «Κίνημα της Νέας Αγωγής» και το «Σχολείο Εργασίας» με εκ- 
  προσώπους όπως οι Ντιούι, Φρενέ και Μοντεσσόρι καθώς και ακόμα πιο σύγχρονοι με  -
λε τητές του πεδίου όπως οι Βιγκότσκι, Πιαζέ, Ίλλιτς, Νιλ και Φρέιρε (Δήμηζα, 2014).

Κοινός παρονομαστής σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της δημοκρατίας 
στην εκπαίδευση είναι η δημιουργία πολιτών που θα μπορούν να επιλέγουν και να ελέγ-
χουν την εξουσία που της ασκείται (ό. π.). Αυτό είναι κάτι που απαιτεί την καλλιέργεια πο-
λυ ποίκιλων δεξιοτήτων οι οποίες είναι ευκολότερο και αποδοτικότερο να καλλιεργηθούν 
από την παιδική-σχολική ηλικία. Οι δεξιότητες αυτές οι οποίες απαιτούνται από τη σύ γ-
χρο νη Κοινωνία της Γνώσης όπως αναφέρονται χαρακτηριστικά στο Πετροπούλου κ.ά. 
(2015) μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως εξής:
•	 Καινοτομία και Δημιουργικότητα
•	 Κριτική Σκέψη
•	 Μεταγνώση
•	 Συνεργασία
•	 Πληροφόρηση
•	 Επικοινωνία
•	 Πολιτότητα
•	 Καριέρα και Ζωή
•	 Κοινωνική Υπευθυνότητα

Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την εκπαίδευση φανερώνουν με σα φή-
νεια τον προσανατολισμό τους στη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης η οποία θα αντα πο κρί-
νεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και θα καλλιεργεί τις 
προαναφερθείσες δεξιότητες. Ωστόσο, βάσει αυτής της λογικής οι παιδαγωγικές μέθοδοι 
και οι διδακτικές τεχνικές του παραδοσιακού σχολείου καθίστανται αμφισβητήσιμες και 
ακολούθως υπόκεινται σε διαδικασίες αναθεώρησης και οι στόχοι του ώστε να αντα πο-
κρί νονται στις συνθήκες αυτές (Δήμηζα, 2014). 

Για να θεωρηθεί, λοιπόν, η εκπαίδευση πραγματικά δημοκρατική χρειάζεται να διακρί-
νε ται από μια πληθώρα χαρακτηριστικών. Πρώτα από όλα είναι αναγκαία η συνειδη το-
ποίη ση της έννοιας της δημοκρατίας και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών 
κα θώς και η υιοθέτηση και προώθηση των δημοκρατικών αξιών στο σχολικό περιβάλλον 
(ό.π.). Αυτό πρακτικά σημαίνει αποδοχή της διαφορετικότητας και σεβασμό απέναντι στις 
εκ φραζόμενες απόψεις των μελών που το συναποτελούν – μαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (2004) η βάση της για την ανάπτυξη αφορά στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων 
μέσω των οποίων προωθείται η καινοτομία και η επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Για 
αυτούς τους λόγους επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση είναι καθολικό δικαίωμα ανεξάρτη τα 
από την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης των μανθανόντων και συνεπώς είναι επι βε-
βλη μένες οι επενδύσεις και στον τομέα της αρχικής εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της 
δια βίου μάθησης. Επιπρόσθετα, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό από την πλειοψηφία των 
ειδικών της παιδαγωγικής επιστήμης η σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει 
το κάθε άτομο και προβάλλεται πλέον έντονα η αξία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
ενώ αναδύεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης εφαρμογής της στα σχολικά περιβάλλοντα 
(Δήμηζα, 2014). 
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Ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά τη διαμόρφωσή του είχε αμιγώς πολιτικό 
προ σανατολισμό και βασικός σκοπός του ήταν η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 
αμόρ φωτων και ειδικότερα των λαϊκών στρωμάτων προκειμένου να χειραφετηθούν και 
να μπορούν να συμμετέχουν στις απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας ώστε να 
βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους (Γούλας, Χ., Ζάγκος, Χ., Κατσής, Α., Κόκκινος, Γ.,  
Κορδάτος, Π., Μπουκουβάλας, Κ., Παληός, Ζ., Πανδής, Π. & Φωτόπουλος, Ν., 2013· Γιώ τη,  
2018). Βασικοί εκπρόσωποι του κινήματος για την εκπαίδευση ανηλίκων μπορούν να θεω-
ρηθούν οι P. Freire, J. Mezirow και St. Brookfield που προσέδιδαν και μια έντονα πο λι τική  
διάσταση στην εκπαίδευση καθώς επίσης και οι D. Kolb, Kn. Illeris και M. Knowles με τη δια-
μόρφωση των δικών τους αξιόλογων θεωριών σε σχέση με τη δια βίου μάθηση. Παρόλα  
αυτά οι οδηγίες που έχουν προταθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια φαίνεται να στηρίζονται, εν πολλοίς, στην  
προσωποκεντρική θεωρία του ψυχολόγου Carl Rogers σύμφωνα με την οποία ο κύριος  
στόχος της καθόλου εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής διαδικασίας είναι εν τέλει η αυ-
το πραγμάτωση του μανθάνοντα. Ο άνθρωπος ως οντότητα, σύμφωνα με τον Rogers,  
μπορεί να διαμορφώνει και να κατευθύνει ο ίδιος την πορεία του προς την αυτοπραγμά-
τω ση χωρίς κάποια ιδιαίτερη καθοδήγηση παρά μόνο με κάποια συμβουλευτική υποστή-
ριξη στα άτομα τα οποία φαίνεται πως δεν αναπτύσσονται στις ιδανικές συνθήκες για την  
ψυχολογία τους. Για τους παραπάνω λόγους ο μελετητής υποστηρίζει τις βιωματι κές μα-
θησιακές διαδικασίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αφοσιώνονται και να εντρυφούν σε όσα  
τους ενδιαφέρουν πραγματικά. Έχοντας αυτή την επιλογή τα άτομα καθίστανται πε ρισ-
σότερο υπεύθυνα και αποκτούν «λόγο» σε ό, τι αφορά στην εκπαίδευσή τους ενι σχύο ντας 
έτσι πολυποίκιλες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνυπευ θυ-
νότητα στον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και η εφαρμογή της αυ το-
αξιο λόγησης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δεξιότητας για αυτοκριτική και αυτο γνω σία  
(Jarvis, 2004· Κόκκος, 2005· Ασβεστά, 2019). Παρατηρούμε, λοιπόν, πως καλύπτε ται με-
γάλο εύρος των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους ενεργούς πολίτες των σύγ χρο νων  
κοινωνιών όπως αυτές παρουσιάστηκαν προηγουμένως. 

Πάντως, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως θεσμός χρωστούν την ίδρυσή τους 
στη Λευκή Βίβλο (‘White Paper’) του 1995 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία τονι ζό-
ταν η ανάγκη ύπαρξης ενός μέσου εξάλειψης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοι νω-
νικού αποκλεισμού των νέων από τα μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα (EC, 2001·  
Λανδρίτση & Βεργίδης, 2010· Βεργίδου, Βεργίδης & Υφαντή, 2018). 

Βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργίας τους ήταν ότι το κάθε κράτος θα μπορούσε να  
εντάξει τον θεσμό στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ή να τον διατηρήσει ανεξάρτητο κατά  
το δοκούν βάσει της ισχύουσας για κάθε χώρα νομοθεσίας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία 
θεω ρήθηκε ότι θα έπρεπε να διέπουν τη φιλοσοφία του θεσμού δεν λειτούργησαν ως 
κανό νες αλλά μάλλον ως κατευθυντήριες οδηγίες για τις χώρες που είχαν αποφασίσει να  
συμ μετάσχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα. Οι οδηγίες αυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
αδρο  μερώς, πέρα από το κομμάτι της συνεργασίας με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, 
αφο  ρούσαν βασικά στην κατασκευή ενός «αναλυτικού προγράμματος» σεβόμενου τις 
ιδιαί τερες ανάγκες των εκπαιδευομένων βάσει των προτύπων του κοινωνικού εποικο δο -
μι σμού (Ασβεστά, 2019). Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιούνται στοιχεία της τυπικής, της μη  
τυπικής αλλά και της άτυπης μάθησης ενώ τονίζονται η ανάγκη μιας βιωματικής διδα κτι-
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κής προσέγγισης, η ύπαρξη ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών το οποίο θα καλ-
λιερ γεί πληθώρα δεξιοτήτων μέσω των πρακτικών ασκήσεων και συνθετικών εργασιών 
αλ λά και ενίσχυση της σχέσης των εκπαιδευομένων με τις νέες τεχνολογίες εν γένει (ό.π.).  
Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να παραγνωριστεί το γεγονός ότι πέρα από την καλλιέργεια των  
δεξιοτήτων και την οικοδόμηση των νέων γνώσεων οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να δια-
μορ φώσουν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες τους βοηθούν να ενταχθούν ομαλότερα 
στην κοινωνική πραγματικότητα βελτιώνοντας και τις πιθανότητες για επαγγελματική 
αποκατάσταση καθώς και να αναπτύξουν αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοδιάθεσης 
(Ανάγνου & Βεργίδης, 2008· Μαρμαρινός, Σακελλάρη & Τζουμάκα, 2008· Βεργίδης, 
2010).

Μέθοδος

Η συγκεκριμένη έρευνα έλαβε χώρα κατά την περίοδο Φεβρουαρίου- Απριλίου 2019 για  
τις ανάγκες εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με άδεια που παραχωρή-
θη κε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Σε αυτήν υιοθετήθηκε από την ερευνή-
τρια η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας με την αξιοποίηση της μελέτης περίπτωσης και τη  
χρήση του εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης (Αθανασίου, 2007). Προτιμήθηκε 
αυτή η μέθοδος καθώς θεωρείται ότι όταν ένας ερευνητής καλείται να μελετήσει ένα 
θέμα του οποίου είναι πασίδηλος ο αντίκτυπος στο κοινωνικό σύνολο οφείλει να γνωρίζει 
ότι το θέμα αυτό έχει ήδη ερμηνευθεί από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο και θα διεξάγει 
την έρευνά του και συνεπώς χρειάζεται να είναι σε θέση να κατανοεί τον τρόπο αντίληψης 
των μελών που δρουν μέσα σε αυτό (Τσιώλης, 2015). Μέσω της ποιοτικής έρευνας προ-
σπαθούμε να αντλήσουμε πληροφορίες όχι μόνο από τα ακριβή λεγόμενα των ερω τώ -
μενων αλλά και από μη λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας επισημαίνοντας σχέσεις και νοή -
ματα τα οποία υποκρύπτονται πίσω από τις ανθρώπινες συμπεριφορές (Αθανασίου, 2007·  
Κούρτη, 2007). Ωστόσο, καθώς η ανάλυση των δεδομένων δεν μπορεί να γίνεται κα τά  
το δοκούν και για να διαφυλαχθεί από τον οποιονδήποτε –δημιουργικό μεν αλλά άστο χο 
δε– αυτοσχεδιασμό του εκάστοτε ερευνητή είναι αδήριτη η ανάγκη ερμηνείας των δε-
δομένων με κάποια από τις προσεγγίσεις που περιγράφονται στην υφιστάμενη βιβλιογρα-
φία (Τσιώλης, 2015). 

Το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης θεωρήθηκε χρησιμότερο καθώς επιτρέπει 
στον ερευνητή μια σχετική ελευθερία στη διεξαγωγή της συζήτησης σε σχέση με την 
αυ στηρά δομημένη συνέντευξη που είναι ουσιαστικά ένα προφορικό ερωτηματολόγιο 
(Κασ σωτάκης, 2018). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιτρέπουμε στον συνεντευξιαζόμενο 
να εκφράσει ελεύθερα τις πρότερες και παρούσες εμπειρίες του πάνω στο ερευνούμενο 
θέμα και στη συνέχεια ο ερευνητής να αξιοποιήσει τους συνειρμούς αυτούς και να κάνει 
τις απαραίτητες συνδέσεις σε σχέση πάντα και με το περικείμενο (Νόβα-Καλτσούνη, 2006·  
Κασσωτάκης, 2018). Το σύνολο των συνεντεύξεων μαγνητοφωνήθηκε ώστε να μπορέ-
σου με να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και τα μη λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας 
των ερωτώμενων (π.χ. τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου) και να  
εξετάσουμε σε εύθετο χρόνο με τη δέουσα προσοχή τις απαντήσεις τους μέσω πιο αξιό-
πιστων καταγραφών (Αθανασίου, 2007). 

Η δειγματοληψία έγινε αρχικά κατά στρώματα με κριτήριο το φύλο και την ιδιότη τα 
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των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικοί – εκπαιδευόμενοι) εντός της σχολικής μονάδας ώστε 
να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και εν συνεχεία προχωρήσαμε με 
την αξιοποίηση βολικού δείγματος αντί του τυχαίου που συνηθίζεται (Νόβα-Καλτσούνη, 
2006) καθώς το σχολικό ωράριο, η απαραίτητη συναίνεση των συμμετεχόντων να δώσουν 
συνέντευξη και το περιορισμένο χρονικό διάστημα στο οποίο χρειαζόταν να διεξαχθεί η  
έρευνα δεν μας επέτρεπαν την αξιοποίηση ενός πραγματικά τυχαίου δείγματος. Η ηλικία 
των συμμετεχόντων κυμάνθηκε ανάμεσα στα 21 και τα 63 έτη. Το δείγμα αυτό σε πρώτη 
φάση απετέλεσαν δεκαεπτά συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ. 
Ωστόσο, οι πρώτες τέσσερις συνεντεύξεις λήφθηκαν πιλοτικά με αποτέλεσμα το τελικό 
δείγμα να συνίσταται από δεκατρείς συνεντεύξεις. Από αυτές τις δεκατρείς οι πέντε αφο-
ρούν σε εκπαιδευτικούς (2 άνδρες, 3 γυναίκες) και σε οκτώ εκπαιδευόμενους (3 άνδρες, 
5 γυναίκες) εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν εκπαιδευόμενοι του Α’ Κύκλου σπουδών και 
άλλοι τέσσερεις εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου σπουδών. 

Για την ανάλυση των απαντήσεων αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση μέσω της κον-
στρου κτιβιστικής οπτικής και την εφαρμογή της απαγωγικής πορείας κατά την ανάλυση των  
δεδομένων. Η θεματική ανάλυση ανήκει στις θεωρητικές ή επιστημολογικές θέσεις που δια- 
 κρίνονται για την ευελιξία τους και δύνανται να αξιοποιηθούν με σχετική ευκολία από ερευ- 
 νητές με διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο εκκίνησης (Ίσαρη & Πουρκός, 2015· Τσιώ λης,  
2015). Η κονστρουκτιβιστική οπτική αφορά στη «λογοθετική πρακτική» όπως αναφέρει ο  
Τσιώλης (2015: 481) μέσω της οποίας δύναται να κατασκευαστεί η πραγμα τικότητα. 
Επι πρόσθετα, καθώς έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί κάθε δογμα τι σμός απέ ναντι στο  
μελετώμενο ζήτημα –προσεγγίζοντας το, ωστόσο, πάντα με ένα προκαταρκτικό εννοιο λο-
γικό και θεωρητικό πλαίσιο– προτιμήθηκε η αξιοποίηση της απαγωγικής πορείας ανά λυ-
σης των δεδομένων η οποία επιτρέπει τον μετασχηματισμό του πλαισίου αυτού ώστε να  
ανταποκρίνεται στα ερευνητικά αποτελέσματα και να παράγει εντέλει την και νή γνώση 
(Τσιώλης, 2015). Συνακόλουθα έλαβε χώρα η διατμηματική προσέγγιση της εκά στοτε 
πε ρίπτωσης και η κωδικοποίηση σε θεματικές ενότητες του συνόλου του πε ριε χο μένου  
των συνεντεύξεων. Μέσω δε της διαλογικής ανάλυσης και της ερμηνευ τι κής ανάγνωσης 
έγινε προσπάθεια ανάδυσης των υφιστάμενων αντιλήψεων των συμμε τεχό ντων. Στο συ-
γκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης στηριζόμαστε, εν πολλοίς, στην επικοινω νια κή – διαλογική 
σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ομιλητή και του ακροατή. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαί-
σιο δεν μπορεί να παραγνωριστεί η σημασία του περικειμένου όπως η πα ρουσία του ίδιου  
του ερευνητή στον χώρο, οι υφιστάμενες περιστάσεις κ. ό. Συνεπώς, προτιμάται η ερμη-
νευ τική ανάγνωση των αποτελεσμάτων καθώς μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής ο ερευ-
νητής είναι σε θέση να φωτίσει τα υποβόσκοντα ιδεολογικά σχήματα και πρότυπα τα οποία  
επηρεάζουν τη δράση των ερευνητικών του υποκειμένων (ό.π.).

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης σχετίζεται με την εξοικείωση του μελετητή με τα δε δο-
μένα που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνά του μέσω των πολλαπλών αναγνώσεων 
των απομαγνητοφωνημένων κειμένων ενώ στο δεύτερο στάδιο δημιουργούνται οι αρχικοί 
κώδικες βάσει των νοημάτων που αντλούνται από αυτά και μπορεί να αντιστοιχούν σε 
έναν ή περισσότερους κώδικές σε κάθε περίπτωση όταν η ανάγνωση γίνεται κατά σειρά. 
Στο τρίτο στάδιο έχουμε την ένταξη των κωδικών σε θέματα ή υποθέματα και στο τέταρτο 
την επανεξέταση αυτών ώστε να γίνει συγχώνευση σε ένα μοτίβο που θα διέπεται από 
λογική αλληλουχία και συνοχή. Στο πέμπτο στάδιο τα τελικά θέματα ονοματοδοτούνται 
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ώστε να είναι περιεκτικά και πληροφοριακά ενώ στο έκτο και τελευταίο στάδιο έχουμε 
την καταγραφή τους και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά 
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).
 

Αποτελέσματα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από την εισαγωγή του άρθρου σκοπός της ερευνητικής εργα-
σίας ήταν η αξιολόγηση των ΣΔΕ ως καινοτόμου εκπαιδευτικού θεσμού εν γένει. Παρό λα 
αυτά η δημοκρατικότητά του επισημάνθηκε με ζέση από το σύνολο των εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευομένων του σχολείου και για αυτόν τον λόγο κατά την κωδικοποίηση των συλ-
λεγμένων δεδομένων και τη δημιουργία των αντίστοιχων θεμάτων απασχόλησε ιδιαίτερα 
την ερευνήτρια κατά την ερμηνεία τους. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πως η φιλοσοφία του 
θε σμού και οι σχέσεις μεταξύ του συνόλου των μελών από το οποίο αυτό συναποτελείται 
ανταποκρίνονται πράγματι στις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με 
τους στόχους της εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα και τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη σε 
μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία όπως αυτή προσδιορίστηκε ήδη και στο θεωρητικό 
πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε αδρομερώς και παραπάνω.

Στα ΣΔΕ –τουλάχιστον όσον αφορά στην Ελλάδα– μπορούμε να σημειώσουμε ότι ακο-
λουθούνται εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις της γνώσης σε σχέση με τα τυπικά σχο-
λεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έμφαση σε αυτά τα σχολεία 
δίνεται στη βιωματική προσέγγιση όπως παρουσιάζονται και από τους θεωρητικούς της 
εκπαίδευσης ενηλίκων Kolb και Illeris στο Κόκκος (2005) καθώς υπάρχουν περισσότερα 
ερ γαστήρια και σχέδια δράσης σε σχέση με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευ ση που παρά τις βελτιώσεις παραμένει αρκετά δασκαλοκεντρική και στοχεύει κατά 
βά ση στα καλύτερα αποτελέσματα στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξεταστικές δο-
κι μα σίες. Ακριβώς μέσω της βιωματικής μάθησης επιτυγχάνεται η καλλιέργεια πληθώρας 
με τα γνωστικών δεξιοτήτων όπως η όξυνση της κριτικής ικανότητας, του αναστοχασμού, 
της αυτογνωσίας αλλά και της αυτορρύθμισης των οποίων η εκπλήρωση παρουσιάζεται 
ως φυσική ανάγκη του ανθρώπου από τους Knowles, Rogers, Freire, Mezirow και πλήθος 
ακόμα μελετητών του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων (ό.π.). 

Αξιοσημείωτη, ασφαλώς, θεωρείται και η ευελιξία που παρουσιάζει η διαμόρφωση του  
προγράμματος σπουδών του σχολείου. Πέρα από κάποιες γενικές οδηγίες που δίνονται σε 
κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τη διδασκαλία 
των πολυγραμματισμών στα ΣΔΕ την ευθύνη για τη διαμόρφωσή του την έχουν οι εκ παι-
δευτικοί του εκάστοτε σχολείου. Το πλεονέκτημα αυτής της αποκέντρωσης έγκειται στο  
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μελετούν και εργάζονται προς την ικανοποίηση των ανα-
γκών των εκάστοτε εκπαιδευομένων. Ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρί-
σκο νται, τις εμπειρίες, τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και τη στοχοθεσία των εκ-
παι δευομένων τους συνδιαμορφώνουν με αυτούς το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους 
και τις διδακτικές τους προσεγγίσεις και εργαλεία. 

Κάτι το οποίο υπογραμμίστηκε έντονα από όλους τους συμμετέχοντες είναι η αντι με-
τώ πιση των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτικούς τους ως ίσων προς ίσους. Τα ΣΔΕ  
ως ένας κοινωνικός μικρόκοσμος, όπως συμβαίνει και με κάθε σχολική μονάδα, δια κρί-
νε ται για τη διαφορετικότητα που παρατηρείται μεταξύ των μελών της καθώς αυτή δεν 
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πε ριορίζεται σε διαφορετικό θρήσκευμα ή εθνικότητα αλλά διευρύνεται ως προς την ηλι-
κία των εκπαιδευομένων που ποικίλει και δύναται να καλύπτει μεγάλο εύρος, τους κοι-
νωνικούς τους ρόλους και τις υποχρεώσεις ή τα εμπόδια μάθησης που προκύπτουν από  
αυτούς καθώς και τους στόχους των εκπαιδευομένων εφόσον για αυτούς η εγγραφή στο  
ΣΔΕ δεν αποτελεί υποχρεωτική αλλά μάλλον συνειδητή επιλογή. Οι εκπαιδευόμενοι μά-
λι στα που συμμετείχαν δήλωναν πως όχι μόνο οι διαφορετικές απόψεις και στάσεις τους 
γίνονταν αποδεκτές από τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και πως 
ενθαρρύνονταν διαρκώς να εκφράζονται ελεύθερα και να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη 
αποφάσεων που τους αφορούν καθώς και σε ομαδικά projects στα οποία συνεργάζονται 
με πληθώρα διαφορετικών προσωπικοτήτων.

Άλλο ένα σημείο το οποίο θεωρούμε ότι χρειάζεται να τονιστεί είναι εφαρμογή της 
περιγραφικής αξιολόγησης από τα ΣΔΕ. Μέσω αυτής αποφεύγεται ο στιγματισμός του 
εκ παιδευόμενου με αποτέλεσμα να εκφράζεται και να συμμετέχει στα τεκταινόμενα πολύ 
πιο άνετα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, με αυτόν τον 
τρόπο ενθαρρύνεται η προσωπική βελτίωση ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών τάσεων που ειδάλλως θα λειτουργούσε ως τροχοπέδη στη δημιουργία 
ειλικρινών δεσμών μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών τους και στις 
σχέσεις αγαστής συνύπαρξης και συνεργασίας τους. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Τα ΣΔΕ είναι ένας σχολικός θεσμός στον οποίο είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και από τον οποίο 
λαμβάνονται σοβαρά –και ειλικρινώς– υπόψη τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Η γνώ-
ση δεν μεταδίδεται με στείρο τρόπο αλλά οικοδομείται από τους εκπαιδευόμενους και  
τους εκπαιδευτικούς τους από κοινού προκειμένου να καλλιεργηθούν οι μεταγνωστικές 
τους δεξιότητες και να δύνανται να εργάζονται αυτόνομα. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε  
ότι η διαφορετικότητα στα ΣΔΕ δεν αποτελεί σκόπελο αλλά λειτουργεί μάλλον διευκολυ-
ντι κά καθώς οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να συγ χρω-
τιστούν με ποικίλες ανθρώπινες προσωπικότητες κάτι που συμβάλλει καθοριστικά στην 
αλλαγή αποκρυσταλλωμένων αντιλήψεων και στάσεων όπως επίσης και στην ενίσχυση 
της ανεκτικότητας που θεωρούνται βασικά συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πνεύμα-
τος.

Πολλές από τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτά θα μπορούσαν –και ήδη συζη τεί-
ται στον εκπαιδευτικό επιστημονικό κόσμο– να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να μπο-
ρέσουν να εφαρμοστούν και από τα τυπικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αδιαμφισβήτητη φαίνεται να είναι η αξία της βιωματικής μάθησης προς οι-
κοδόμηση της γνώσης (Ασβεστά, 2019· Κόκκος, 2005). Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει την 
ύπαρξη εργαστηρίων στα σχολεία, κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και επάρκεια των απα-
ραί τητων αναλώσιμων για τις βιωματικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα. Σε αυτό το 
πλαίσιο θεωρείται αδήριτη ανάγκη η συχνή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών 
ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους με αυτοπεποίθηση και αίσθημα επάρκειας 
ενώ σε περίπτωση αμφιταλάντευσης και απορίας να μπορούν να στραφούν άμεσα στους 
αρμόδιους για διευκρινίσεις ώστε να υπάρχει αποτελεσματική ανατροφοδότηση. Μέσα από  
τις διαδικασίες της βιωματικής μάθησης οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους 
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συμμαθητές τους και να πειραματίζονται εκφράζοντας έτσι ελεύθερα τις απόψεις τους 
και συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία η οποία αυτομάτως αποκτά και 
πε ρισσότερο ενδιαφέρον. Δημιουργούνται ομάδες, ανταλλάσσονται απόψεις, οξύνεται η 
φα  ντασία και καλλιεργείται το σύνολο των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων 
συ νεργασίας και επικοινωνίας κ.ά. με τρόπο ολιστικό και ποιοτικό διαμορφώνοντας έτσι 
ισχυ ρές και ολοκληρωμένες ανθρώπινες μονάδες ικανές να σκέπτονται, να αποφασίζουν 
και να οδηγούνται στην αυτοπραγμάτωση. 

Σημαντικό, επίσης, είναι και το παράδειγμα του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συ στή-
ματος. Είναι σίγουρα ισχυρό το επιχείρημα πως με ένα κοινό αναλυτικό πρόγραμμα πε-
ριορίζονται οι διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες για  
εξέλιξη. Επίσης, θεωρείται –και ορθώς– ως γέφυρα ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα 
ώστε το όλο πρόγραμμα να διακρίνεται από συνοχή. Ωστόσο, εξίσου ισχυρό φαίνεται να 
είναι και το επιχείρημα ότι δεν αναπτύσσονται όλοι οι μαθητές στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο, 
ενώ δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και πολιτιστικό κεφάλαιο που τα οδηγεί στη διαμόρφωση 
νοητικών συνηθειών στις οποίες εγκλωβίζονται ήδη από την παιδική ηλικία (Μάνεση, 
2011· Κουλαουζίδης, 2008). Προτείνεται, λοιπόν, ένα σύστημα «συνδιαχείρισης» της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Στην ουσία σε κεντρικό επίπεδο μπορούν να ορίζονται οι μαθη -
σιακοί στόχοι της κάθε τάξης ή εκπαιδευτικής βαθμίδας και ο τρόπος, δηλαδή τα εργα  λεία 
και οι διδακτικές τεχνικές, με τον οποίο θα επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι να επαφίεται 
στην εκάστοτε σχολική μονάδα η οποία θα προσαρμόζει τις διαδικασίες και τα εργαλεία 
αυτά ανάλογα με το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της. Έχει επισημανθεί άλλωστε 
πολλές φορές από πληθώρα παιδαγωγών η σπουδαιότητα της διαθεματικής προσέγγισης 
στη διδασκαλία των μαθητών μέσω της οποίας κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους εφό-
σον απασχολούνται με ζητήματα που τους αφορούν και με τα οποία ταυτίζονται καθώς 
τα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Υπό αυτή την έννοια η διαθεματική προ-
σέγ γιση είναι εξόχως παιδοκεντρική και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σω πικότητας των μαθητών ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και ο παιδαγωγικός αλλά και 
ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης (Μάνεση, 2011). 

Από την άλλη, θα ήταν παράλειψη εάν δεν τονιζόταν και η αξία της περιγραφικής αξιο-
λόγησης. Τα προτερήματά της σε σχέση με την αριθμητική βαθμολογία είναι πρόδηλα 
στους μελετητές του πεδίου της εκπαίδευσης. Βασικό είναι το γεγονός ότι μέσω αυτής  
υπάρχει σαφήνεια στην αποτύπωση των κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκ παι-
δευομένων και των στοιχείων που χρειάζονται βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί με 
τρόπο ανατροφοδοτικό και μέσω της αυτοκριτικής δύνανται να οδηγηθούν προοδευτικά 
στην αυτοβελτίωση. Παράλληλα, προβάλλονται κυρίως τα θετικά τους χαρακτηριστικά 
κάτι που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους και την αποδοχή 
της κριτικής όταν αυτή γίνεται καλόπιστα. Ακόμα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
ότι μέσω αυτής της μορφής αξιολόγησης εκμηδενίζεται η «ταμπελοποίηση» των μαθητών 
ως «καλών « ή «κακών» –που παρατηρείται κατά κόρον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση– 
και είναι ευκολότερο να την ερμηνεύσεις σε σχέση με το «18» ή το «19» που κανείς δεν 
γνω ρίζει επακριβώς τι σημαίνει ενώ δημιουργεί έντονες τριβές ανάμεσα σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς (Ασβεστά, 2019). Παρά, λοιπόν, τον φόρτο εργασίας που, 
αναμ φίβολα, έχει ο εκπαιδευτικός η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης προτείνεται ανεπι-
φύλακτα να τεθεί σε εφαρμογή και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση είτε κατά μόνας είτε σε συνδυασμό με την αριθμητική βαθμολογία.
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Abstract

Second Chance Schools (SCSs) is an innovative institution that exists in our country for almost 
two decades. They aim to minimize social exclusion of those who come from non-privileged social 
environments and they assist those people to be fully integrated into sociopolitical and economi-
cal life. What is more, the philosophy that runs the institution as a whole and basically the respect 
of each learner’s actual needs consists of great ingredients for the formulation of a truly demo-
cratic school. A recent qualitative research that took place in SCS in Peristeri in order to evaluate 
whether SCSs measure up to this philosophy supports this thesis.

Keywords: Second Chance Schools, democratic school, knowledge-based society, differentiation 
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Περίληψη

Στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια, επικρατεί η άποψη της εκπαίδευσης των μα θη-
τών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό περιβάλλον με τους “τυπικώς ανα-
πτυσσόμενους” μαθητές. O ρόλος του κοινού Σχολείου για τους μαθητές με και δίχως αναπηρία είναι  
σημαντικός, καθώς εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις που παρέχει στους μαθητές, μεριμνά και για την 
ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Αν και υπάρχουν αρκετές έρευνες για 
τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών δίχως αναπηρία, καταγράφεται σημα-
ντι κό έλλειμμα όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκρι μ   έ - 
 να, λι γοστές είναι οι καταγραφές των απόψεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Τμήματα που 
πα  ρέχεται Παράλληλη Στήριξη και σε Τμήματα Ένταξης σχετικά με τη συνεισφορά της συμπερίληψης  
όσον αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών τους. Στα πλαίσια των προαναφερ θέ ντων  
πραγ  ματοποιήθηκε έρευνα με στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το πώς η συ-
μπερίληψη επηρεάζει στην καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μα θη τών  
μέσα από τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συμπερίληψη, Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη, Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγω-
γής, Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης.

Εισαγωγή

Η διεθνής τάση των τελευταίων ετών αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας πολιτικής για την 
ένταξη όλων των μαθητών στα γενικά σχολεία (European Agency for the Development of  
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Special Needs Education, 2006). Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται αναφορικά με την επί-
τευ ξη αυτού του στόχου για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αρ-
κε τοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως τα οφέλη της ένταξης των εν λόγω μαθητών στο 
γε νικό σχολείο τούς ωφελεί κοινωνικά, αλλά όχι μαθησιακά, αφού συχνά παρατηρείται ότι  
πα ρουσιάζουν έντονα συναισθήματα άγχους και φόβου ακαδημαϊκής αποτυχίας (Κανέλ λη, 
2011). Στην αντίπερα όχθη όμως, πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως η από κοινού εκπαί-
δευ ση των μαθητών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία συμβάλλει  
στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, καθώς βελτιώνονται οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, δε-
χόμενοι εξειδικευμένης βοήθειας, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες τους, στα πλαίσια της 
γε  νι κής τάξης (Μαυροπαλιάς, 2013 · Χαντόλιας, 2019).

Στα πλαίσια της ισότιμης εκπαίδευσης όλων των μαθητών τονίζεται η σημασία της φοί-
τησης εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στο γενικό σχολείο, με στόχο 
την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των διακρίσεων μέσα από την επίτευξη «Ενός Σχο-
λείου για Όλους». Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα στις ανάγκες και τις 
δυνατότητες όλων των μαθητών και να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να  
αναπτυχθούν –γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά– στο μέγιστο δυνατό βαθμό (Κα-
νέλλη, 2019). Προκειμένου να επιτευχθούν τα προαναφερόμενα, αναγκαία είναι η συνο-
λική αναμόρφωση που εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα κρίνεται αναγκαίο όλες οι  
δημόσιες σχολικές μονάδες να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μα -
θητών με απώτερο σκοπό την κοινωνική και την συναισθηματική τους ανάπτυξη (Hocken-
bury, Kauffman, & Hallahan, 2000). 

Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει, ότι από την από κοινού εκπαίδευση έχουν ανα-
κύψει θετικά αποτελέσματα σχετικά με τις στάσεις, την αποδοχή, τη γνώση των αναπηριών 
και τις φιλίες που συνάπτουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, ενώ 
άλλες έρευνες αναφέρουν ότι υπάρχει μικρή ή ουδέτερη επίδραση στα παιδιά τυ πι κής 
ανά πτυξης. Με άλλα λόγια, η από κοινού εκπαίδευση αποτελεί ένα περίπλοκο εκ παι δευ τι-
κό πλαίσιο ένταξης, καθώς μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικές πτυχές των σχολικών  
πο λιτικών και πρακτικών σε σχέση με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Μόνο όταν το  
σχο λείο καταφέρει να προσαρμοστεί στη διαφορετικότητα όλων των μαθητών, μπορεί να 
γί νεται λόγος για ένα δίκαιο και κοινό εκπαιδευτικό σύστημα που θα μπορέσει να οδηγήσει 
και στην ευρύτερη κοινωνική αποδοχή (Kalambouka, Farrell, Dyson & Kaplan, 2007). Γι’ 
αυτούς τους λόγους προτάθηκε η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων 
που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη. Ειδικότερα, στην χώρα μας οι παραπάνω πρακτικές 
έντα ξης προωθήθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια, αφού ολοένα και περισσότεροι μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία συμμετέχουν σε Τμήματα Ένταξης ή σε Τμή-
ματα που παρέχεται Παράλληλη στήριξη (Παπαδημητρίου & Κουτσοκλένης, 2020).

Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα πιλοτική έρευνα μελετήθηκε αν η από κοινού 
εκ παίδευση προωθεί τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με και 
δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία.

Θεωρητικό πλαίσιο

Στα πλαίσια του νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης η χρήση της από κοινού εκ παί-
δευσης των μαθητών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία εξα σφα λίζει 
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την παροχή ισότιμων ευκαιριών, η οποία θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς τους. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραμα-
τίζουν τα Τμήματα Ένταξης και τα Τμήματα που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη στο ελ-
λη νικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία συμβάλλουν στην ομαλή ενσωμάτωση όλων 
ανε ξαρτήτως των μαθητών στο γενικό σχολείο (Μαυροπαλιάς, 2013· Γελαστοπούλου, 
2017· Χαντόλιας, 2019). Επιδιώκεται η ενίσχυση της ισότητας και η περαιτέρω υποστήρι-
ξη προκειμένου να αναπτυχθούν συναισθηματικά και κοινωνικά όλοι οι μαθητές που φοι-
τούν στο εκάστοτε σχολείο (Bray, 2009). Για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητη είναι η 
συ νεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για τον καθορισμό δι δακτι-
κών πρακτικών και κανόνων (Σακελλαρίου κ. συν., 2015), καθώς μέσω αυτής οι μαθη τές  
μπορούν να βοηθηθούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους, στηρι-
ζόμενοι σε ένα κοινό εξατομικευμένο πρόγραμμα (Vlachou, 2006; Παντελιάδου κ.συν., 
2015). 

Ειδικότερα, τα Τμήματα που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη και τα Τμήματα Ένταξης, θέ-
τουν ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών κινήτρων 
των μαθητών, προκειμένου να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζή-
σουν δημιουργικά (Νόμος 1566/85). Το σχολείο δηλαδή, επιχειρεί να προσαρμόσει την  
δομή και την λειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών (Ημέλλου, 
2010).

Αδιαμφισβήτητα, η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή αποτελεί επι δίω  -
ξη της εκπαίδευσης (Elias, 2003), βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικό-
τη τα των σχολικών δομών (Greenbergetal, 2003).

Με βάση τα προαναφερόμενα, πραγματοποιήθηκε έρευνα, η οποία επιχείρησε να διε-
ρευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης και σε 
Τμή ματα που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη αναφορικά με την κοινωνική και την συναι-
σθη ματική ανάπτυξη των μαθητών με και δίχως αναπηρία, καθώς και την επίτευξη των 
πα ραπάνω παραμέτρων μέσα από την συνεργασία τους με τον εκπαιδευτικό της γενικής 
τά ξης.

Μέθοδος
Δείγμα έρευνας

Το δείγμα της εν λόγω έρευνας αποτέλεσαν εννέα εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευ σης (5 γυναίκες και 4 άνδρες) που εργάζονταν σε Τμήματα Ένταξης και σε Τμήματα 
που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη. Η προϋπηρεσία τους κυμαίνεται από 4 έως 35 έτη.

Ερευνητικό εργαλείο

Χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη ως μέσο για την διερεύνηση των απόψεων 
των ειδικών παιδαγωγών αναφορικά με την κοινωνική και την συναισθηματική ανάπτυξη 
των μαθητών. Η συνέντευξη περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις που χω-
ρί στηκαν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας με -
λέτης, που αποτελεί μια πιλοτική έρευνα. Οι κατηγορίες άπτονται της κοινωνικής ανά πτυ- 
  ξης των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία με επτά ερωτή-
σεις, της συναισθηματικής τους ανάπτυξης με έξι ερωτήσεις και της συνεργασίας των εκ-
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παιδευτικών που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης ή Τμήματα που παρέχεται Παράλληλη 
Στή ριξη με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης με τρεις ερωτήσεις.

Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τα εξής:
Α)  Ενισχύεται η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες/αναπηρία;
Β)  Ενισχύεται η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με και δίχως ειδικές εκ παι-

δευ τικές ανάγκες/αναπηρία;
Γ)  Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης και 

των Τμημάτων που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη με τους εκπαιδευτικούς της γε-
νι κής τάξης;

Δ)  Υπάρχουν περιορισμοί που παρεμποδίζουν το έργο των Τμημάτων Ένταξης και 
των Τμημάτων που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη αναφορικά με την κοινωνική 
και την συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών;

Αποτελέσματα

Ως μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση (Bry-
man, 2017), άξονες της οποίας αποτέλεσαν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 
προη γουμένως. Τα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα αποτελούνται από υποκατηγορίες, 
οι οποίες επίσης αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ανάλυσης των απαντήσεων. 
Στην κοινωνική ανάπτυξη εντάσσεται η πραγματοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων - εκ-
παιδευτικών εκδρομών στα πλαίσια του σχολείου, η παροχή δυνατοτήτων για αυτονο μία  
και ελεύθερη έκφραση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ανα πη ρία και η  
διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στη συναισθηματική ανάπτυξη περιέ χεται η ευ αι -
σθητοποίηση και ο σεβασμός των μαθητών δίχως αναπηρία απέναντι στους συμμα θη τές 
τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, η έκφραση των συναισθημάτων, των  
αναγκών και των επιθυμιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ανα πη ρία 
και η χρήση εποπτικού υλικού και οργανωμένων παιχνιδιών, που στοχεύουν στην εξοι-
κείωση των τυπικώς αναπτυσσόμενων μαθητών με την αναπηρία. Η συνεργασία των  
εκ παιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αναφέρεται στον από κοινού σχεδιασμό εκ παι-
δευτικών στόχων και κανόνων. Παρακάτω αναλύονται λεπτομερέστερα τα απο τε λέ σμα τα 
που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/
αναπηρία

Για την πραγματοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων - εκπαιδευτικών εκδρομών στα πλαί-
σια του σχολείου, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμ-
με τεχόντων εκπαιδευτικών δεν πραγματοποιεί ομαδικές δραστηριότητες, στις οποίες να 
εμπλέκονται από κοινού οι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. 
Χαρακτηριστικά, κάποιος εκπαιδευτικός τονίζει ότι:

«Από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τις δρα στη
ριότητες. Είναι κάτι άγνωστο γι’ αυτούς η αναπηρία. Πρέπει εγώ να οργανώσω δραστηριότη
τες, να τις δομήσω και σιγά σιγά να τους εντάξω σε αυτό το πλαίσιο, για να συμμετάσχουν εν  



123Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

τέλει οι μαθητές. Τα αισθήματα λύπησης σε συνδυασμό με το αίσθημα της άγνοιας απέναντι στα 
συ γκεκριμένα παιδιά, προκαλούν στους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης δυσκολία στο να τα  
προσεγγίσουν.»
 
Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γίνεται παροχή δυνατοτήτων για αυτονομία και 

ελεύθερη έκφραση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, από τις απα-
ντήσεις του δείγματος φάνηκε ότι όλοι τούς παρέχουν τη δυνατότητα για αυτονομία και  
ελεύθερη έκφραση. Κάποιοι τονίζουν τη σημασία της διδασκαλίας επικοινωνιακών δεξιο-
τή των και της τήρησης κανόνων στα πλαίσια του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλιστεί 
η ελεύθερη έκφραση όλων των μαθητών. Ένας εκπαιδευτικός σημειώνει ότι:

«Υπάρχει προτροπή αναφορικά με την ελεύθερη έκφραση των μαθητών με ειδικές εκπαι δευ
τικές ανάγκες/αναπηρία, αλλά πάντα εντός συγκεκριμένων ορίων. Μέσα από αυτή, αποκτούν 
τη δυνατότητα να συμπεριφέρονται ορθά κοινωνικά αφενός και αφετέρου η αποδοχή από τους  
χωρίς αναπηρία συμμαθητές τους είναι μεγαλύτερη. Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών επι
τυγ χάνεται με τη συστηματική διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κανόνων.»

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν, εάν διδάσκουν επικοι νωνια-
κές δεξιότητες. Όλοι οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι διδάσκουν στους μαθητές επικοινωνιακές 
δεξιότητες, με στόχο την βελτίωση της κοινωνικής και κατ’ επέκταση της συναισθηματικής 
τους αλληλεπίδρασης με τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Χαρακτηριστικά, κάποιος εκ-
παιδευτικός παρατηρεί ότι:

«Κυρίως εκτός τάξης μπορεί να επιτευχθεί η διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο μέ   γι
στο βαθμό. Συγκεκριμένα, τις περισσότερες φορές βοηθητικό σε αυτό είναι το παιχνίδι κα  θώς  
και οι διαλογικές συζητήσεις.»

Συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες/αναπηρία

Στην ερώτηση εάν προάγονται η ευαισθητοποίηση και ο σεβασμός των μαθητών δίχως  
αναπηρία απέναντι στους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπη ρία,  
η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επισήμανε ότι οι μαθητές δίχως αναπηρία ευαισθη το-
ποιούνται απέναντι στη διαφορετικότητα και σέβονται τις ανάγκες των συμμαθητών τους.  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την καθημερινή επαφή με τους συμμαθητές τους με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και από την καθοδήγηση των ειδικών εκπαιδευτικών και 
των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης. Μία εκπαιδευτικός συγκεκριμένα τονίζει ότι:

«Τα σημερινά παιδιά είναι πιο ευαίσθητα από ότι στο παρελθόν και πιο δεκτικά, οπότε υπάρχει 
ευαισθητοποίηση μέσα από την συναναστροφή τους. Για παράδειγμα, σε τάξεις που δίδαξα 
στο παρελθόν είχαν μέσα μαθητές με αυτισμό ή μαθησιακές δυσκολίες και οι υπόλοιποι μα
θη τές τους είχαν δεχθεί και τους είχαν κάνει «κομμάτι» της ομάδας. Σημαντικό ρόλο κατέχει 
και ο δάσκαλος της γενικής τάξης.»

Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν εάν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες/αναπηρία εκφράζουν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Το σύ-
νολο των εκπαιδευτικών απάντησε ότι τα παραπάνω πραγματώνονται, καθώς οι μα θη τές 
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αισθάνονται ότι γίνονται αποδεκτοί από το σύνολο της τάξης. Ένας από τους εκ παι δευ-
τι κούς αποσαφηνίζει ότι:

«Πολλοί μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις επιθυμίες τους. Η έκφραση αυτή 
οφείλεται τόσο στα ερεθίσματα του σχολικού όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντός τους. 
Παρ’ όλα αυτά, η έκφραση των αναγκών και των επιθυμιών διαμορφώνεται από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του μαθητή.»

Ρωτώντας τους εκπαιδευτικούς εάν κάνουν χρήση εποπτικού υλικού και οργανωμένων 
παιχνιδιών που στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών απέναντι στην αναπηρία, η 
πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν οργανώνει παιχνίδια, ούτε κάνει χρήση εποπτικού υλικού 
με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για την αναπηρία. Αντίθετα, βασίζεται ως επί το 
πλείστων στα όσα αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία δεν έχουν επαρκείς 
πληροφορίες. Μία εκπαιδευτικός παρατηρεί ότι:

«Το ιδανικό θα ήταν να υλοποιούνται ταυτόχρονα τόσο η χρήση του εποπτικού υλικού, όσο και 
τα παιχνίδια που στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών σε θέματα αναπηρίας. Στην πρά 
ξη όμως δεν εφαρμόζεται κάτι τέτοιο.»

Συνεργασία των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων που 
παρέχεται Παράλληλη Στήριξη με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης

Για τον από κοινού σχεδιασμό εκπαιδευτικών στόχων στα πλαίσια της συνεργασίας τους  
με τον εκπαιδευτικό της τάξης, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος τόνισε ότι δεν θέτει σε  
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με την κοι-
νω νική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Συγκεκριμένα, επισήμαναν ότι  
ενεργούν περισσότερο αυτόνομα, μιας και οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης δεν δεί-
χνουν την απαιτούμενη διάθεση για συνεργασία. Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, 
χα ρακτηριστικά σημειώνει ότι:

«Οι εκπαιδευτικοί της τάξης επαναπαύονται, όταν έρχονται στο σχολείο οι ειδικοί εκπαιδευτικοί 
και αναλαμβάνουν το παιδί. Νιώθουν ότι απελευθερώνονται ουσιαστικά από ένα “βάρος”.»

Όσον αφορά στον σχεδιασμό κανόνων στα πλαίσια της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τον γενικό εκπαιδευτικό για την δη-
μιουργία κανόνων που αφορούν τους μαθητές με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες/αναπηρία. Ένας εκπαιδευτικός σημειώνει ότι:

«Ο σχεδιασμός κανόνων πραγματοποιείται με σκοπό να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τον 
μα θητή. Συνεργαζόμαστε με τον εκπαιδευτικό του τμήματος αλλά και με τους γονείς κάθε 
παι διού, ώστε να ακολουθεί ο μαθητής συγκεκριμένους κανόνες και στο σπίτι, καθώς και να 
εί ν αι σε θέση να εκτελεί συγκεκριμένες εξατομικευμένες δραστηριότητες.»

Περιορισμοί παρεμπόδισης του έργου των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων 
που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ανασταλτική δράση της οικογένειας, η οποία 
λει τουργεί περιοριστικά στη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και Τμημάτων που παρέ -
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χεται Παράλληλη Στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς εκ παιδευ-
τικούς τόνισαν ότι η οικογένεια επηρεάζει τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και 
Τμη μάτων που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη μέσα από την στάση της απέναντι στη 
δια φο  ρετικότητα. Μία εκπαιδευτικός αναφέρει ότι:

«Η ευαισθητοποίηση είναι «κομμάτι» μιας αλυσίδας, όπου η οικογένεια έχει τον πρωταρχικό 
ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, τα οποία όταν θα δουν ένα  
συμμαθητή τους που η αναπηρία του θα είναι αρκετά εμφανής, θα τον κοροϊδέψουν και θα  
τον πειράξουν. Ο τρόπος αντιμετώπισης της οικογένειας απέναντι στη διαφορετικότητα, 
επη ρεάζει αλληλένδετα και τη στάση των παιδιών στο σχολείο. Υπάρχουν ελαφρυντικά και  
αυτό διότι, όταν η οικογένεια δεν έχει στον περίγυρό της κάποιο άτομο με αναπηρία, την αντι
μετωπίζει με φόβο και καχυποψία. Στα σχολικά πλαίσια είναι αναγκαίο να γίνονται τακτικές 
αναφορές απέναντι στη διαφορετικότητα.»

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Αναλύοντας τα παραπάνω πορίσματα, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας 
έρευνας με μελέτες τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο συγκε-
κρι μένα, από τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι δεν 
πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες, στις οποίες να συμμετέχουν και οι μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία. Με το παραπάνω συμφωνεί η έρευνα των 
Eriksson et al., 2007. Ακόμα, στη μελέτη των King et al. (2013), η δημιουργία ομάδων 
μέ σα στην τάξη δεν υλοποιείται, διότι απαιτεί την κατάλληλη προσαρμογή και οργάνω-
ση των δραστηριοτήτων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. 

Επιπλέον, στην έρευνά μας όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι παρέχουν στους μα-
θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία τη δυνατότητα για αυτονομία και ελεύ-
θερη έκφραση. Το προαναφερθέν, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ερωτηθέντων, επι-
τυγχάνεται μέσα από τη διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και μέσα από την  
τήρηση κανόνων στα πλαίσια του σχολικού χώρου. Το εν λόγω εύρημα εντοπίζεται και 
στη μελέτη του Peters (2007), στην οποία η αυτονομία των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο 
κατορθώνεται μέσω της διδασκαλίας επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που 
τους βοηθά να διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις και στο συναισθηματικό τομέα. Άλ-
λες έρευνες που βρίσκονται σε συμφωνία με τα όσα αναφέρθηκαν είναι εκείνες της Δόι-
κου, 2006 και των Zanobini et al., 2017. 

Η παρούσα έρευνα κατέδειξε επίσης, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στους μα θη-
τές επικοινωνιακές δεξιότητες, που αποσκοπούν στην κοινωνική και συναισθηματική τους 
αλληλεπίδραση με τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και  
στην έρευνα των Zanobini et al. (2017), στην οποία επισημαίνεται ότι με τη διδασκαλία 
επι κοινωνιακών δεξιοτήτων ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών με ειδικές εκ παι-
δευτικές ανάγκες/αναπηρία και τους παρέχεται η δυνατότητα για συμμετοχή και αλ λη λε-
πίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναπτυ χθούν μα-
θησιακά, κοινωνικά και συναισθηματικά και ενισχύονται οι κλίσεις και οι ικανότητές τους. 

Αναφορικά με την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό των μαθητών δίχως αναπηρία 
απέναντι στους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία, διευκρι νί  - 
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στηκε ότι αυτά επιτυγχάνονται στα Τμήματα Ένταξης και στα Τμήματα που παρέχεται 
Πα ράλληλη Στήριξη. Με το παραπάνω συμφωνεί η μελέτη του Χαντόλια (2019), η οποία 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, εξαιτίας της καθημερινής 
τους εμπλοκής με εκείνους που φέρουν κάποια μορφή αναπηρίας, αποδέχονται τη δια-
φορετικότητά τους, συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν μαζί τους. Ταυτόχρονα ευαι σθη-
τοποιούνται πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής και γενικότερα σέβονται την ατο μι κότητα και 
τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Άλλες έρευνες που αποδέχονται τα προαναφερόμενα 
είναι εκείνες της Δόικου, 2006, των Vignes et al., 2009, του Μαυροπαλιά, 2013, της 
Alderson, 2018 και της Παγωτού, 2019.

Η έκφραση των αναγκών και των επιθυμιών των μαθητών με αναπηρία εντός των 
σχο λικών πλαισίων επιτυγχάνεται στα Τμήματα Ένταξης και στα Τμήματα που παρέχεται 
Πα ράλληλη Στήριξη. Το παραπάνω επιβεβαιώνει η έρευνα του Peters (2007), στην οποία 
η κατάλληλη υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό, από τους συμμαθητές αλλά και από το  
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της αυ-
το πεποίθησης και την έκφραση των συναισθημάτων και των αναγκών των μαθητών με 
ει δι κές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν και οι 
έρευ νες του Μαυροπαλιά, 2013 και των Zanobini et al., 2017.

Όσον αφορά στη χρήση εποπτικού υλικού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αναπηρία, προέκυψε ότι δεν υλο-
ποιείται, καθώς οι εκπαιδευτικοί βασίζονται στα σχολικά εγχειρίδια, των οποίων το υλι κό  
πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι ελλιπές, όπως μας επισήμαναν. Το παραπάνω απο-
τελεί εύρημα της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Γελαστοπούλου (2016),  
κάθε σχολείο οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά του δραστηριότητες και εκδη- 
  λώσεις, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με ανα-
πηρία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του αποκλεισμού και των στε ρεο τύ  πων,  
που ενδέχεται να δημιουργούνται εξαιτίας της ισχνής ενημέρωσης για την ανα πη ρία. 

 Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων που παρέχεται Παράλλη  -
λη Στήριξη που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν συνεργάζονται με τους εκπαιδευ-
τι κούς της γενικής τάξης προκειμένου να τεθούν από κοινού στόχοι για την ενίσχυση της  
κοι νω νικής και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών. Με την άποψη αυτή συμ-
φωνεί η έρευνα της Vlachou (2006), η οποία καταδεικνύει την ύπαρξη διαχωρισμού στα 
καθή  κο ντα των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Επιπλέον, τονίζει την έλλειψη 
συνερ  γασίας που υπάρχει ανάμεσά τους, αφού φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής 
τά ξης δεν συνεισφέρουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής εξέλιξης και στην ένταξη των 
μα θητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία. Συνεπώς, αλλοιώνεται ο ρόλος του  
ειδικού εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται ως ίσος. Άλλες έρευνες που συμ φω-
νούν με το εύρημα της παρούσας μελέτης είναι κι εκείνες του Μαυροπαλιά, 2013, των  
Παντελιάδου κ. συν., 2015, της Παγωτού, 2019 και του Χαντόλια, 2019.

Επιπροσθέτως, εκείνο που καταστίσθηκε σαφές από τις απαντήσεις των συμμετεχό-
ντων της παρούσας μελέτης, ήταν ότι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της γε νι κής 
τάξης για τον καθορισμό των κανόνων, που σχετίζονται με την κοινωνική και τη συ ναι-
σθη ματική ανάπτυξη των μαθητών τους. Το προαναφερόμενο συμπέρασμα εξάγεται και  
από τη μελέτη του Μαυροπαλιά (2013), στην οποία η στενή συνεργασία μεταξύ των εκ   - 
παι δευτικών της γενικής και της ειδικής αγωγής και η συνεχής ανατροφοδότηση εξασφα-
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λίζει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες/ 
αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των μα θητών 
και να συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους με την τακτική συζήτηση και επα-
ναξιολόγηση των καθορισμένων κανόνων. Άλλη έρευνα που συμφωνεί με το πα ρόν πό-
ρι σμα είναι και εκείνη του Χαντόλια, 2019. 

Τέλος, εξετάζοντας τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στη λειτουργία 
των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη, οι συνε-
ντευ ξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί έφεραν στο προσκήνιο την παράμετρο της οικογένειας και  
την επιρροή που αυτή ασκεί στον τρόπο που οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές αντι με-
τω πίζουν την αναπηρία. Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Vlachou (2006) οι περισσότεροι 
εκ παιδευτικοί ανέφεραν ότι οι αντιλήψεις της οικογένειας και οι ανεπάρκειές της όσον 
αφο ρά στην ενημέρωση και στην αφύπνιση των μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα, 
εμπο δίζουν το έργο των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης. Ωστόσο, από τον τρό πο 
οργάνωσης του σχολείου φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης τείνουν να απο-
μο νώνουν τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τους μαθητές με αναπηρία, εξαιτίας 
της έλλειψης γνώσης πάνω στον συγκεκριμένα τομέα, γεγονός που δυσχεραίνει την ολό-
πλευρη ανάπτυξή τους και την ένταξή τους στο γενικό σχολείο. Με το εύρημα της πα ρού-
σας μελέτης συμφωνούν και οι έρευνες των Vignes et al. (2009) και της Alderson (2018).

Από τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύεται η ανάγκη για βελτίωση της λειτουρ-
γίας των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη, με 
στό χο την προαγωγή τόσο της κοινωνικής όσο και της συναισθηματικής ανάπτυξης όλων 
ανεξαιρέτως των μαθητών. Επιπλέον, τονίζεται η βαρύτητα που έχει η αποτελεσματική 
συ νεργασία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 
προκειμένου να πραγματωθεί το παραπάνω με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Περιορισμοί της Έρευνας

Το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γε νι κευ-
θούν στον πληθυσμό. Επίσης, εξετάστηκε η οπτική μόνο των εκπαιδευτικών που εργάζο-
νται στα Τμήματα Ένταξης και στα Τμήματα που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη και όχι  
των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης. Τέλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συν-
δυα σμό με την παραπάνω συνέντευξη και άλλη μέθοδος συλλογής δεδομένων, όπως η 
πα ρατήρηση, η οποία θα προσέδιδε μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στα αποτελέσματα.
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Abstract

The role of school for students with and without disabilities is important because, in addition to 
the academic knowledge it provides to students, it also ensures the development of their social 
skills. Although there is a lot of research on the emotional and social development of students 
without disabilities, there is a significant deficit in terms of students with disabilities/special edu-
cational needs. Specifically, there is little evidence of the views of teachers working in Parallel 
Support and Integration Departments on the contribution of inclusion to their students’ psycho-
social development. In the context of the foregoing, research was conducted to explore teachers’ 
views on how inclusion influences the cultivation of social and emotional development through 
their educational practices.

Keywords: Inclusion, Social and Emotional Development, General Education Teachers, Special 
Education Teachers, Parallel Support, Integration Departments
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Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης της έννοιας της δημοκρατίας στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης διάφορων χωρών διαμέσου των αντιπαραθέσεων. 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι η ερμηνευτική-ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. 
Από τη διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, φάνηκε ότι η έννοια της δημοκρατίας διαμέσου 
των αντιπαραθέσεων αναπτύσσεται πρωτίστως στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας και των Κοι νω-
νικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, η έννοια αυτή γίνεται αντιληπτή ως βασική παιδαγωγική αρχή, η οποία  
προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπλέκεται είτε με μαθησιακές περιοχές αναλυτικών προ γραμ-
μά των είτε με το παιχνίδι, ενώ ορισμένες φορές συνδέεται με την έννοια της πολιτότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατία, αντιπαράθεση, αναλυτικό πρόγραμμα, προσχολική εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Οι αναθεωρήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται 
από μια μετάβαση από την έμφαση στους στόχους στην έμφαση στις ικανότητες. Η έν-
νοια της ικανότητας, παρόλο που συχνά αποτελεί δομικό στοιχείο των σύγχρονων ανα-
λυ τι κών προγραμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες, είναι κατά βάση μια έννοια που αφορά  
στη δράση των μαθητών. Ο μετασχηματισμός αυτός της έννοιας από στατικό στοιχείο του  
αναλυτικού προγράμματος σε στοιχείο της δράσης των παιδιών δημιουργεί σύγχυση και  
απαιτεί διασαφήνιση (Μιχαλοπούλου, 2018). Tα ευρήματα των Κοινωνικών Επιστημών 
εν σωματώνονται στα προγράμματα σπουδών και στοχεύουν ώστε οι μαθητές να εμπλου-
τίσουν τις γνώσεις τους, να καλλιεργήσουν ικανότητες, στάσεις και αξίες για να εναρ μο-
νι  στούν με την κοινωνική ζωή στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Banks, 
2004). Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην εκπαίδευση αν-
θρώ πων εξοπλισμένων με σύγχρονες δημοκρατικές αξίες για τον 21ο αιώνα. Παρόμοια, 
στην Προσχολική Εκπαίδευση, κρίνεται σημαντική η ανάπτυξη της κουλτούρας της πολι-
τό τητας στο νηπιαγωγείο (Σούνογλου & Μιχαλοπούλου, 2014).
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Θεωρητικό πλαίσιο

Οι αντιπαραθέσεις βοηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματολογικού λόγου (Perret-Cler-
mont & Nicolet, 1988). Η αντιπαράθεση των απόψεων αποτελεί τρόπο οργάνω σης μιας  
ομαδικής εργασίας στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με  
ένα θέμα (Johnson & Johnson, 2000). Οι μελέτες σχετικά με την αντιπαράθεση δείχνουν  
ότι προκαλεί την περιέργεια, την επιθυμία για μάθηση, οδηγεί στην σύλληψη των ιδεών,  
στην ποιότητα της διατύπωσης των θέσεων (Davidson, 1998). Το ομαδικό κλίμα ευνοεί 
μια εποικοδομητική επίλυση των αντιπαραθέσεων μεταξύ των μαθητών, έτσι ώστε να κα-
θίστανται ευνοϊκές για τη μάθηση. Παραθέτουμε επίσης τις απόψεις του Abram σχετικά 
με το ερευνητικό ρεύμα «Φιλοσοφία για παιδιά» (όπως αναφέρεται στο Agostini & Mal-
let, 2007), ο διάλογος κατέχει δεσπόζουσα θέση στο ρεύμα αυτό, το οποίο ορίζεται σαν 
ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της κοινωνικής μάθησης διαμέ-
σου της εισαγωγής στη φιλοσοφία, ακόμα και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Όπως σημειώνει ο Pléty (1998), η συζήτηση στοχεύει κυρίως να εμπλουτίσει τις διατυ-
πω μένες απόψεις, να διερευνήσει τη συμπληρωματικότητα των απόψεων, να αναδείξει 
και νούριες ιδέες, να αποσαφηνίσει το νόημα και να οδηγήσει σε σαφή διατύπωση των 
από ψεων.

Σύμφωνα με τους Weisser, Masclet & Remigy (2003) οι αντιπαραθέσεις που δημιουρ-
γού νται μεταξύ των μελών μιας ομάδας που συνεργάζονται για ένα κοινό θέμα επιτρέπουν 
την ανάπτυξη της έννοιας της δημοκρατίας στα παιδιά, καθώς τα παιδιά εκφράζουν ή 
υπε ρασπίζονται διαφορετικές απόψεις. 

Μέθοδος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης της έννοιας της δημοκρατίας στα  
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης διαφόρων χωρών διαμέ-
σου των αντιπαραθέσεων. Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι η ερμηνευτι-
κή-ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. 

Οι διεθνείς συγκρίσεις για τα αναλυτικά πρόγραμμα σπουδών που αφορούν τις μικρές 
ηλικίες ενημερώνουν τόσο την έρευνα όσο και την πολιτική (Cooke & Henehan, 2012). 
Επομένως, οι διεθνείς συγκρίσεις σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών επηρεάζουν τις 
απο φάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Clausen, 2015). Αυτό το άρθρο στο-
χεύει να συγκρίνει τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών  
και τον εντοπισμό κοινών στοιχείων σε σχέση με την έννοιες της δημοκρατίας μέσω των 
αντι παραθέσεων. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης 
είναι μια κατεύθυνση εθνικής πολιτικής που βρίσκεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κινή-
μα τος εναρμόνισης στην ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2006, 2011, 2015, 2017). 

Η κύρια αναφορά στην ανάλυση περιεχομένου ήταν η έννοια της δημοκρατίας και της 
αντι παράθεσης, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και της έκφρασης της γνώμης. Από την  
ανάλυση προέκυψαν 3 κατηγορίες: 1. Παιδαγωγική αρχή, 2. Μαθησιακή περιοχή, 3. Δε-
ξιό τητα. 



132 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα

I.  Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου, 2019
Η διαμόρφωση ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου υπήρξε κύριος στόχος 
της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και αυτός αναδύεται μέσα από τις βασικές παιδα-
γω γικές αρχές της Προσχολικής Αγωγής. Σκοπός του συγκεκριμένου Αναλυτικού Προ-
γράμ ματος είναι να ενισχύσει την εικόνα ενός ικανού, δυναμικού, αποφασιστικού και 
αισιόδοξου παιδιού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνει 
σε διάφορα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια. Ενός παιδιού που εμπλέκεται ενεργά και 
κρι  τικά στη διαπραγμάτευση των σχέσεών του και διαμορφώνει το μέλλον του και την  
κοινωνία.
1. Παιδαγωγική αρχή
 Βασική παιδαγωγική αρχή αποτελεί το ότι κάθε παιδί θα πρέπει να συμμετέχει σε 

ένα δημοκρατικό διάλογο για τις αποφάσεις που το αφορούν. 
2. Μαθησιακή περιοχή
 Έμφαση δίνεται στις ακόλουθες μαθησιακές περιοχές:

-  Κοινωνικές Σπουδές: Άξονας «Κοινωνικό και Πολιτικό Περιεχόμενο»: Το παιδί να  
αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε ποικιλία πλαισίων.

- Γλώσσα: λήψη απόφασης, επιχειρηματολογία και εξήγηση συλλογισμού.
3. Δεξιότητα 
 Παρουσιάζονται οι εξής δεξιότητες:
 προβληματισμός - κριτική σκέψη (καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, δη-

μο  κρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, θρησκεία, πολιτισμός).

II.  Programme de l’ école maternelle, Γαλλία, 2015
1. Παιδαγωγική αρχή
 Βασική παιδαγωγική αρχή αποτελεί η ανάπτυξη της αυτονομίας και της προσωπικής 

έκφρασης του παιδιού διαμέσου του προφορικού λόγου.
2.  Μαθησιακή περιοχή 
 Η έννοια της δημοκρατίας προτείνεται να αναπτυχθεί στην μαθησιακή περιοχή της 

Γλώσσας, διαμέσου της ανάπτυξης του προφορικού λόγου. 
3. Δεξιότητα
 Παρουσιάζονται οι εξής δεξιότητες: να επιχειρηματολογούν με βάση κείμενα και 

ποικίλες πηγές πληροφόρησης, να αναλάβουν την πρωτοβουλία να εκφράσουν 
μία διαφορετική άποψη, να αιτιολογούν μία πράξη, μία προτίμηση, μία άρνηση.

ΙΙΙ.  Early Years Foundation Stage-Statutory Framework, Αγγλία, 2017
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Βασικές αρχές του προγράμματος, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ισότητα και στο  

σε βασμό στη διαφορετικότητα, είναι: η μοναδικότητα του κάθε παιδιού, οι σχέσεις με  
τους άλλους, τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα καθώς και η μάθηση και η ανά πτυξη.

2. Μαθησιακή περιοχή 
 Οι μαθησιακές περιοχές που αναδεικνύουν την έννοια της δημοκρατίας είναι:
 α) η Προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και β) η Επικοινωνία, 

γλώσ σα και γραμματισμός.
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IV.  Curricular Guidance for preschool education, Ιρλανδία, 2018
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Βασικές αρχές του προγράμματος συνιστούν η μάθηση μέσα από τη συνεργασία 

(αυ τοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, έκφραση διαφορετικών απόψεων) καθώς και η προ-
ώ   θηση αξιών, όπως δικαιοσύνη και σεβασμός για τους άλλους.

3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως το μοίρασμα, η συ-

νερ γασία και η διαπραγμάτευση, αλλά και το παιχνίδι στη φύση, έξω από την τάξη 
όπου αξιοποιούνται οι διαπραγματεύσεις.

V.  California Preschool Curriculum Framework, Καλιφόρνια, 2010
2.  Μαθησιακή περιοχή
 Η μαθησιακή περιοχή που αναδεικνύει την έννοια της δημοκρατίας είναι η Προσω-

πική και Κοινωνική Ανάπτυξη.
3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση στις αλληλεπιδράσεις, στις διαπραγματεύσεις μέσα από αντι πα ρα-

θέσεις, στη συνεργασία και υπευθυνότητα, στις φιλίες μέσα από την αποδοχή του 
άλλου που μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις.

VI.  Early Years Curriculum Guidelines, Queensland, Αυστραλία, 2007
2. Μαθησιακή περιοχή
 Οι μαθησιακές περιοχές που αναδεικνύουν την έννοια της δημοκρατίας είναι αυ τές 

της Γλώσσας και Επικοινωνίας και του Κοινωνικού Περιβάλλοντος, όπου δίνε  ται έμ-  
φαση σε καταστάσεις παιχνιδιού, καθώς τα παιδιά καλούνται να πάρουν αποφάσεις.

3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση σε αντιπαραθέσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων που προκύπτουν μέ-

σα από διαπραγματεύσεις.

VII. A framework for a kindergarten Curriculum in Singapore, Σιγκαπούρη, 2012
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Βασικές αρχές του προγράμματος συνιστούν η δημιουργία ενός θετικού συ ναι σθη -

ματικού κλίματος, όπου τα παιδιά εκφράζουν τη γνώμη τους και μαθαίνουν ο ένας  
από τον άλλο, ενώ ο σεβασμός και η υπευθυνότητα ορίζονται ως αξίες που κα τέ-
χουν κεντρική θέση στο πρόγραμμα.

VIΙI.  Pennsylvania kindergarten. Learning Standards for Early Childhood, Πενσυλβάνια, 
2016

2.  Μαθησιακή περιοχή
 Η έννοια της δημοκρατίας αποτυπώνεται στις κοινωνικές επιστήμες, όπου δίνεται 

έμφαση σε δικαιώματα και υποχρεώσεις (πολιτότητα, λήψη αποφάσεων).
3.  Δεξιότητες
 Κυριαρχούν οι αντιπαραθέσεις σαν έκφραση διαφορετικών προτιμήσεων και αποτυ-

πώ νονται με αντίστοιχες οπτικές αναπαραστάσεις (π.χ. γραφήματα). Επιπλέον, προ-
τείνεται η δημιουργία μιας γωνιάς με τίτλο «τραπέζι της ειρήνης», όπου θα συ ζη  τούν  
τις διαφωνίες.
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IX.  Te Whariki Early Childhood Curriculum, Νέα Ζηλανδία, 2017
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Βασικές αρχές του προγράμματος συνιστούν ο ολιστικός τρόπος με τον οποίο τα  

παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται, καθώς και ο ευρύτερος κόσμος της οικο γέ-
νειας και της κοινωνίας.

3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση στη μάθηση των μικρών παιδιών μέσα από αλληλεπιδράσεις, δια-

πραγματεύσεις και αμοιβαίες σχέσεις με ανθρώπους, χώρους και πράγματα.

X.  Victorian Early Years Learning and Development Framework for all children from 
birth to eight years, Αυστραλία, 2009
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Οι βασικές αρχές οι οποίες διατυπώνονται στο πρόγραμμα είναι η ισότητα και η 

δια φορετικότητα, τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, η έννοια της δικαιο-
σύ νης, η ενεργητική συμμετοχή στα κοινά.

3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση στη συνεισφορά σε δημοκρατική λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη τη γνώμη των άλλων αλλά και διατηρώντας την αυτονομία τους.

XI.  The Full Day Early Learning kindergarten Program, Ontario, Καναδάς, 2010-11
1.  Παιδαγωγική αρχή
 Οι βασικές αρχές οι οποίες διατυπώνονται στο πρόγραμμα είναι η ισότητα και η 

συ  μπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των 
παι διών. 

3.  Δεξιότητες
 Δίνεται έμφαση στη διαπραγμάτευση μέσα από αντιπαραθέσεις, στη λήψη απο φά-

σεων με δημοκρατικό τρόπο, στην επίλυση προβλημάτων μέσα από διαφο ρε τι κούς 
τρόπους.

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Από τη διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων προέκυψαν κατά την ανάλυση 3 κα-
τη γορίες: 1. Παιδαγωγική αρχή, 2. Μαθησιακή περιοχή, 3. Δεξιότητα. 

Η έννοιας της δημοκρατίας γίνεται αντιληπτή ως βασική παιδαγωγική αρχή, η οποία  
προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπλέκεται είτε με μαθησιακές περιοχές αναλυτικών 
προγραμμάτων είτε με το παιχνίδι, ενώ ορισμένες φορές συνδέεται με την έννοια της πο-
λι τότητας. 

Ως προς τις παιδαγωγικές αρχές αυτές αναφέρονται στην ισότητα, στον σεβασμό στην 
διαφορετικότητα και στον ολιστικό τρόπο ανάπτυξης.

Ως προς τις μαθησιακές περιοχές, φάνηκε ότι η έννοια της δημοκρατίας διαμέσου των 
αντιπαραθέσεων αναπτύσσεται πρωτίστως μέσω της Γλώσσας, καθώς και της Προσωπικής 
και Κοινωνικής Ανάπτυξης, στην περίπτωση που είναι διακριτή στο πρόγραμμα και δεν 
δια τρέχει το σύνολό του.
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Ως προς τις δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την συζήτηση, την διαπραγμά τευ ση, την  
επίλυση προβλημάτων και την δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Η δημοκρατία μπορεί να 
γί νει κατανοητή στα παιδιά που συμμετέχουν σε κοινότητες ενεργού συμμετοχής, ευθύνης, 
χειραφέτησης και ισότητας (Dahlberg et al., 2007). Σύμφωνα με αποτελέσματα της Lint-
ner (2018) η ενσωμάτωση των αντιπαραθέσεων στις μαθησιακές περιοχές δίνει στα παιδιά  
τη δυνατότητα να σκέφτονται βαθύτερα και κριτικά. Η αντιπαράθεση μπορεί να αποτελέ-
σει ένα πλαίσιο για την ουσιαστική συμμετοχή και την εμπλοκή των παιδιών. Επίσης, μέσω 
της συζήτησης και της αντιπαράθεσης αναλύουν τις απόψεις τους παραθέτοντας εναλ λα-
κτικές λύσεις και υποστηρίζοντας τα επιχειρήματά τους (Hess, 2009). Είναι εμφανές ότι  
στα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης οι έννοιες της δημο-
κρατίας και της διαπραγμάτευσης μέσω των αντιπαραθέσεων αποτελούν δομικά στοιχεία  
αλλά και καλλιεργούνται με πρακτικό τρόπο μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων. Αυτό που 
είναι αναγκαίο, ωστόσο, είναι οι θεωρητικές κατευθύνσεις και προτάσεις να υλοποιούνται 
στο νηπιαγωγείο και να αποτελούν βασικές δικλείδες για το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. 
Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν νόημα και θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την κα-
λύ τερη κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 
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Resumé

Le but de cette recherche est l’étude de la notion de démocratie dans les programmes curiculai-
res de l’ Education Préscolaire à travers les contadictions. L’ étude des programmes curiculaires, 
analysés par l’analyse de contenu interprétative, a montré que la notion de démocratie se dée-
veloppe tout d’ abord aux programmes de Langue et des Sciences Sociales. En plus, la notion de 
démocratie consiste une notion pédagogique de base, qui développe les capacités et est impliquée 
au jeu de l’enfant de même qu’ à la citoyenneté.
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«Ό,τι θέλεις να εισαγάγεις στην κοινωνία,  
φρόντισε να το εισαγάγεις πρώτα στο σχολείο».

Eduard Spranger

Αφιερώνεται στην μνήμη του Αλέξανδρου Δελμούζου,
του πρώτου γνήσιου και αληθινού Παιδαγωγού της χώρας.

Περίληψη

Στην Ελλάδα η διαδικασία εκδημοκρατισμού του σχολείου ξεκίνησε ουσιαστικά με την εφαρμογή του  
Σχολείου Εργασίας, στο πνεύμα του Γερμανού Παιδαγωγού G. Kerschensteiner. Στην παρούσα με λέ-
τη παρουσιάζονται κατ’ αρχάς οι απόψεις του ως άνω Παιδαγωγού κάτω από δύο κεντρικά ση μεία: 
την εσωτερική μεταρρύθμιση του σχολείου και την διασύνδεσή του με την Πολιτεία. Κατόπιν τεκ μη-
ριώνεται ότι διεθνώς δόθηκε έμφαση στο πρώτο σημείο, αγνοήθηκε όμως το δεύτερο. Εξαίρεση απο-
τελεί για τη χώρα μας η προσπάθεια του Αλ. Δελμούζου. Αυτός, ως γνήσιος μαθητής του Kerschen-
steiner, επιστρέφοντας στην Ελλάδα προσπάθησε να εφαρμόσει πιστά τις απόψεις του ξεκινώ ντας 
από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου. Θεωρείται λοιπόν βέβαιο ότι η πρώτη προσπάθεια εκδη μο-
κρα τισμού της ελληνικής εκπαίδευσης ξεκίνησε από τη μικρή αυτή πόλη του Βόλου, στην οποία δι καίως  
πραγματοποιείται το συνέδριο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολείο Εργασίας, Αλ. Δελμούζος, Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου, Δημοτικισμός, 
Εκπαιδευτικός Όμιλος.

Εισαγωγή 

Το σχολείο Εργασίας είναι μια παλιά και εν πολλοίς ξεχασμένη σήμερα μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια που κυριάρχησε κατά κύριο λόγο στις αρχές του 20ού αιώνα, συνεχίστηκε για 
πολλές δεκαετίες και συνέβαλε ουσιαστικά στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης διεθνώς. 
Γνώρισε μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, έχει απασχολήσει πολύ τους Έλληνες Παιδα -
γωγούς και είναι πολλά όσα έχουν γραφεί γύρω από αυτό το θέμα. Ωστόσο μια επισκό-
πηση όλων αυτών οδηγεί εύκολα στη διαπίστωση ότι οι απόψεις περί του Σχο λείου Ερ-
γασίας, όπως τουλάχιστον διατυπώθηκαν από τον κύριο εκπρόσωπό του στην Ευρώπη 
Georg Kerschensteiner (1854-1932), δεν κατανοήθηκαν σε όλες τους τις διαστάσεις. Οι  
παρανοήσεις και οι διαστρεβλώσεις τους είναι πολλές και μεγάλες, με μία και μόνη εξαίρε-
ση, η οποία σχετίζεται άμεσα με την πόλη του Βόλου και με το θέμα του συνεδρίου. Πριν 
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όμως προχωρήσομε σε αυτήν κρίνεται σκόπιμο να προβούμε σε σύντομη επισκόπηση των 
αντιλήψεων του Γερμανού Παιδαγωγού Kerschensteiner και να αναδείξομε το βαθύτερο 
πνεύμα του Σχολείου Εργασίας, το οποίο φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ κατανοητό στην Ελ-
λά δα και εν πολλοίς σε άλλες ακόμη χώρες (Πυργιωτάκης, 2015: 295-297).

Παιδεία και δημοκρατία στο έργο του Kerschensteiner 

Συνοψίζοντας κανείς τις θέσεις και τις αντιλήψεις του Kerschensteiner γύρω από το Σχο-
λείο Εργασίας θα μπορούσε πολύ συνοπτικά να τις ταξινομήσει κάτω από δύο κεντρικά 
σημεία:
1. Σχέση σχολείου και Πολιτείας/κράτους
2. Εσωτερική αναδιοργάνωση του σχολείου με εγκατάλειψη της παθητικής στάσης του 

μαθητή και κινητοποίηση των δυνάμεών του (Ι. Ε. Πυργιωτάκης, 2015: 278-297).

Σχέση σχολείου και Πολιτείας/κράτους

Στην πραγματεία του με τίτλο «Η έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείο του μέλλο
ντος», ο Kerschensteiner τονίζει εξ αρχής ότι από το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου  
αιώνα «το δημόσιον Δημοτικόν Σχολείον εγένετο εν Γερμανία όργανον της πολιτείας, όρ
γανον, δι’ ού το κράτος επιδιώκει την επιτυχίαν ωρισμένων σκοπών» (Kerschensteiner,  
1916: 31). Και στη συνέχεια εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η φοίτηση στο δημο τι-
κό Σχολείο έγινε υποχρεωτική: «Η υπό της πολιτείας επιβολή της υποχρεωτικής εις το Δη
μοτικόν Σχολείον φοιτήσεως εις πάντας ανεξαιρέτως τους πολίτας είναι η νόμω εκδήλωσις 
της τοιαύτης αντιλήψεως της πολιτείας, του ότι δηλ. η πολιτεία εκλαμβάνει το Δημοτικόν 
Σχο λείον ως όργανον, δι’ ου επιδιώκεται η εκπλήρωσις ορισμένων σκοπών» (Kerschen-
steiner, 1916: 31). Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο το κράτος θέσπισε την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση: Για να μπορέσει μέσω του σχολείου να επιτύχει κάποιους σκοπούς  
που επιδιώκει για την κοινωνία. Με βάση τη συλλογιστική αυτή ο Kerschensteiner δεν 
αγωνίζεται και δεν σχεδιάζει ένα σχολείο στο οποίο ο μαθητής θα διδάσκεται απλώς και  
θα αποστηθίζει γνώσεις. Η όλη εναγώνια προσπάθεια του Kerschensteiner για μεταρ ρύθ -
μιση του σχολείου δεν περιορίζεται στο σχολείο, αλλά πέραν αυτού εκτείνεται στη μεταρ-
ρύθμιση της ίδιας της Πολιτείας, μέσω του σχολείου. Όπως γράφει ο ίδιος σχεδιάζει «ένα  
νέο σχολείο για μια νέα Πολιτεία» (Ι. Ε. Πυργιωτάκης, 2015: 283-286). 

Για να γίνει εφικτή μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει κατά τον Kerschensteiner ο σκο πός  
του σχολείου και ο σκοπός της Πολιτείας να εναρμονίζονται μεταξύ τους. Τούτο αποτελεί 
πρώτη και αναγκαία προϋπόθεση, γι’ αυτό και το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που προ-
ανα φέραμε φέρει τον τίτλο «Σκοπός της Πολιτείας και του δημόσιου Σχολείου». Για να επι-
τύ χει τη διασύνδεση αυτή ανάμεσα στους σκοπούς της Πολιτείας και τους σκοπούς του 
σχο λείου, ο Kerschensteiner κάνει διάκριση ανάμεσα στο ύπατο «εξωτερικό ηθικό αγαθό» 
που αφορά στην Πολιτεία και στο «εσωτερικό ηθικό αγαθό» που αναφέρεται στο σχολείο 
και στον πολίτη. Ο G. Kerschensteiner θεωρεί ότι η Πολιτεία, το κράτος,3 με τους σκοπούς 
τους οποίους επιδιώκει και με τον τρόπο που έχει οργανωθεί «εκπροσωπεί την ηθικήν σκέ  
 

3 Στο βιβλίο του αυτό ο Kerschensteiner (ή ο μεταφραστής του) χρησιμοποιεί τους δύο όρους περίπου ως 
συνώνυμους μεταξύ τους. 
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ψιν, τας ηθικάς ιδέας, είναι το ύπατον εξωτερικόν αγαθόν» (Kerschensteiner, 1916: 30).  
Και η ύπαρξη αυτού του ύπατου «εξωτερικού ηθικού αγαθού», η ύπαρξη δηλαδή μιας ηθι-
κά προσανατολισμένης Πολιτείας, αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτύχει το  
άτο μο την καλλιέργεια του «εσωτερικού ηθικού αγαθού», να προσπαθήσει δηλαδή να εξε-
λι χθεί σε ηθική και ελεύθερη προσωπικότητα. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το άτομο εργαζόμενο σε οποιαδήποτε απασχόληση μέσα στο 
κοινωνικό σύνολο, αισθάνεται ότι προσφέρει για την «πραγματοποίησιν του ιδεώδους» της  
Πολιτείας και με τον τρόπο αυτό εκλαμβάνει την εργασία του όχι μόνο ως ωραία και αξιο-
πρεπή ενασχόληση η οποία του προσπορίζει τα προς το ζην, αλλά αισθάνεται ταυτόχρονα 
ότι έχει και «μίαν θαυμασίαν ευκαιρίαν προς την ιδίαν ηθικήν τελειοποίησιν». Έτσι υπάρχει 
μια αμοιβαία ανατροφοδότηση ανάμεσα στο «ύπατο εξωτερικό ηθικό αγαθό», δηλαδή «την  
ηθική και πεπολιτισμένη Πολιτεία» και στο «εσωτερικό ηθικό αγαθό», την ανάπτυξη δηλαδή 
του ατόμου σε «ηθικώς ελευθέραν προσωπικότητα» (Kerschensteiner, 1916: 30). Η ύπαρ-
ξη του ενός συμβάλλει και ενισχύει την ύπαρξη του άλλου. 

Είναι προφανές ότι στο ύπατο εξωτερικό αγαθό συμπεριλαμβάνονται οι γενικότεροι 
κα νόνες της δημοκρατίας. Με βάση αυτούς τους κανόνες της δημοκρατικής αγωγής και  
συ μπεριφοράς, ο πολίτης θα διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα μέσα στην σχολική 
κοινότητα αρχικά και την ευρύτερη κοινωνία αργότερα, γιατί ο Kerschensteiner, όπως και 
ο ομότεχνός του John Dewey στις Η.Π.Α. (Καλδή, 2015: 351), ενδιαφέρεται για την εδραίω-
ση της δημοκρατίας, μολονότι αυτό δεν έχει αναδειχθεί από τους μελετητές του. Είναι  
λοιπόν ανάγκη να μελετώνται αρχικά οι κανόνες που οφείλουν να διέπουν μια δημοκρατική 
Πολιτεία, σύμφωνα με τους οποίους συγκροτούνται κατόπιν οι κανόνες λειτουργίας του 
σχολείου. Στο σημείο αυτό επικεντρώνονται οι βασικές επικρίσεις σε βάρος του Kerschen-
steiner, κυρίως από τον επίσης Γερμανό συνάδελφό του Hugo Gaudig αλλά και άλλους 
ακόμη (Πυργιωτάκης Γεώργ., 2015: 298-348). Ως προς το σημείο αυτό ο Kerschensteiner  
επικρίνεται ότι δήθεν επιζητά την πλήρη υποταγή του σχολείου στην Πολιτεία και στην 
κρα τική εξουσία. Στο σημείο αυτό η απάντηση του Α. Δελμούζου, ενός των καλυτέρων και  
πλέον πιστών μαθητών του Kerschensteiner, ο οποίος εφάρμοσε το Σχολείο Εργασίας,  
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών, υπήρξε σαφής: «Στο Μαράσλειο ζη η πίστη ότι το 
σχο λείο δεν είναι όργανο που εξυπηρετεί δουλικά την κοινωνία, αλλά ένας από τους σημα
ντι κούς παράγοντες για την ατομική, την κοινωνική και εθνική πρόοδο» (Δελμούζος, 1925: 
12). 

Όντως, στο πνεύμα του Kerschensteiner οι δύο αυτές έννοιες, σχολείο και Πολιτεία, 
λειτουργούν συνδυαστικά και συμπληρωματικά και η μία δεν δύναται να υπάρξει χωρίς 
την άλλη. Αποτελούν δύο βασικούς διαλεκτικούς εταίρους που οφείλουν να βρίσκονται σε  
μια μόνιμη διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι κανόνες της  
δημοκρατικής συμβίωσης που διαμορφώνονται στα πλαίσια της Πολιτείας/κράτους εν-
σω ματώνονται στην προσωπικότητα του αυριανού πολίτη ήδη από τη σχολική ηλικία. Συ-
νεπώς, το Σχολείο Εργασίας, όπως το εισηγήθηκε ο Kerschensteiner, δεν λειτουργεί μη-
χα νιστικά ως ένας θεσμός υποταγμένος στο κράτος, ούτε και λειτουργεί όμως σαν νησίδα  
αποκομμένο από το κράτος και αγνοώντας την κοινωνία. Διατηρεί τη δική του σχετική 
αυτονομία και βρίσκεται σε μια διαρκή διαλεκτική σχέση με την κοινωνία από την οποία 
δέχεται και ασκεί επιδράσεις. 
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Εσωτερική αναδιοργάνωση του σχολείου: Κινητοποίηση των δυνάμεων  
του μαθητή -Σχολείο Εργασίας 

Μετά τον προσδιορισμό της σχέσης σχολείου και Πολιτείας, ο Kerschensteiner εισέρχεται 
σε ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας θέμα: Την εσωτερική αναδιοργάνωση του σχολείου, 
με τρόπο που να μεταφερθούν αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες από το δάσκαλο προς το 
μαθητή. Θέλει να απαλλάξει το μαθητή από την απάθεια στην οποία τον είχε καταδικάσει το  
παλαιό σχολείο και να κινητοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις. Το νέο σχολείο, το Σχο -
λείο Εργασίας, για να επιτύχει τους σκοπούς του, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να ερ γά-
ζεται με τον ίδιο τρόπο και την με ίδια μεθοδολογία που συνέβαινε αυτό ως τότε. Όπως  
γρά φει «η πείρα της παρελθούσης εκατονταετηρίδος εδίδαξεν ημάς και διδάσκει έτι ότι η  
φρο ντίς περί της απομνημονεύσεως γνώσεων, ήτις κρατεί την άρχουσαν θέσιν εν τε ταις δη
μο τικοίς και Ανωτέροις σχολείοις, δεν άγει εις την μόρφωσιν εκείνην του λαού και του ατόμου, 
ης από ημέρας εις ημέραν έχουσι μείζονα ανάγκην τα νεώτερα κράτη» (Kerschensteiner, 
1916: 77). 

Και όπως δικαιολογημένα ισχυρίζεται, μπορεί από τότε που ο Pestalozzi ανέδειξε την 
βασική παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας, οι Παιδαγωγοί να διατείνονται ότι θέτουν 
σε εφαρμογή την αρχή αυτή, αλλά επί της ουσίας στα σχολεία κυριαρχεί η λογοκοπία του 
δασκάλου και η μηχανιστική απομνημόνευση του μαθητή. Και εκεί όπου γίνεται προσπά-
θεια για την εφαρμογή της «η αυτενέργεια αυτή, είναι δυστυχώς αυτενέργεια μηχανής μάλ
λον ή παραγωγικής εργασίας» (Kerschensteiner, 1916: 62). Θεωρεί ότι η παθητικότητα και 
η αδράνεια στην οποία το σχολείο καταδικάζει τους μαθητές, δεν συντελεί με κανένα τρό-
πο στην δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας, γι’ αυτό απουσιάζει από την κοινωνία «η  
προς δημιουργίαν δύναμις» (Kerschensteiner, 1916: 62). 

Και επειδή ο όρος εργασία έχει παρανοηθεί –και αυτό αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη 
πα ρανόηση του Kerschensteiner– ασχολείται επισταμένως με το είδος και την ποιότητα 
της εργασίας, όπως εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να εισαχθεί στο σχολείο. Ζητά την εργασία 
που προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις του ανθρώπου και καλλιεργεί τις διανοητικές 
ικανότητες των παιδιών, χωρίς βεβαίως να αγνοεί τις χειρωνακτικές. Τονίζει με έμφαση 
ότι «η εργασία της χειρός είναι πολύτιμος μόνο εκεί όπου η έννοια και αι γνώσεις προέρχονται 
από τα γεγονότα της καθημερινής εμπειρίας και το υλικόν των παραστάσεων προέρχεται 
από της κατ’ αίσθησιν παρατηρήσεως» (Kerschensteiner, 1916: 63). Αυτός ο οποίος δίνει  
ευκαιρίες στους μαθητές να αντλούν πληροφορίες από έγκυρες αφηγήσεις γύρω από τα  
υπό εξέταση γεγονότα, αυτός που κατορθώνει να κάνει τους μαθητές του να αναπλάσουν 
με τη φαντασία τα γεγονότα και τα πρόσωπα της εποχής που μελετούν και να ζήσουν νοερά 
μαζί τους κάποιες κύριες στιγμές της εποχής, αυτός που καθοδηγεί και παροτρύνει τους 
μαθητές του να κατανοήσουν τους φυσικούς, τους βιολογικούς ή τους χημικούς νόμους 
μέσα από δικά τους πειράματα και ενδεχομένως μέσα από όργανα που κατασκεύασαν οι 
ίδιοι, «ούτος εργάζεται εν τη διδασκαλία του συμφώνως προς την αρχήν της παραγωγικής 
ερ γασίας» και είναι αυτός εφαρμόζει τις αρχές του Σχολείου Εργασίας (Kerschensteiner, 
1916: 71).

Και επειδή ο Kerschensteiner δεν ήταν μόνον άνθρωπος της θεωρίας, αλλά κυρίως της 
πράξης, επειδή όπως και o John Dewey, έθετε σε εφαρμογή «το μανθάνειν δια του πράττειν» 
εισηγείται τις μαθητικές κοινότητες που λειτουργούσαν πράγματι με υποδειγματικό τρόπο 
εφαρμόζοντας στη συμπεριφορά μαθητών και δασκάλων, τους κανόνες της δημοκρατίας, 



141Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

θέμα για το οποίο θα μιλήσομε αμέσως παρακάτω. Πρόκειται όντως για μια κλασσική 
περίπτωση στην οποία πήρε σάρκα και οστά, αυτό που υπάρχει στον τίτλο του συνεδρίου: 
«η δημοκρατία στο σχολείο, το σχολείο στη δημοκρατία». 

Εξάπλωση του Σχολείου Εργασίας και η ελληνική περίπτωση

Είναι γνωστό ότι το Σχολείο εργασίας με τους δύο κύριους εκπροσώπους του, τον Georg 
Kerschensteiner στην Ευρώπη και τον John Dewey στην Αμερική (Καλδή, 2015: 350-365),  
γνώρισε την εφαρμογή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα βρήκαν την εφαρμογή  
τους όλες οι παρανοήσεις που επεσήμανε ο Kerschensteiner και τις οποίες μνημονεύσαμε 
παραπάνω. Εκείνο όμως που αγνοήθηκε παντελώς ήταν η διασύνδεση του σχολείου με την  
κοινωνία, ώσπου ήρθε στην Ελλάδα ο πρώτος και κατά την άποψή μου ο μοναδικός –ως 
τότε τουλάχιστον– αληθινός παιδαγωγός της χώρας, ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-
1956).

Αν υπήρξαν ανά τον κόσμο κάποιοι –ίσως ελάχιστοι– μαθητές του Kerschensteiner, 
που αισθάνθηκαν πραγματικά συγκλονισμένοι από τη διδασκαλία του, ανάμεσα σε αυτούς 
συγκαταλέγεται χωρίς αμφιβολία και ο Έλληνας μαθητής του Αλέξανδρος Δελμούζος. Ο 
ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά στον πρόλογο του σημαντικού για το θέμα μας βιβλίου του, 
οι πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο: «Εδώ το μόνο ίσως που χρειάζεται να σημειώσω 
σχετικά με τις Πρώτες Προσπάθειες, είναι το έργο του Kerschensteiner. Η θεωρία του για το 
εν διαφέρον και τ’ αγαθά του πολιτισμού ήταν για μένα σα να ωρίμασε και από την δική μου 
πείρα. Γι’ αυτό και η επίδρασή της σε ό,τι λέω για την οργάνωση προπάντων και το πρόγραμμα  
των σχολείων είναι μεγάλη» (Δελμούζος, 1929: 5). Και η οργάνωση του Μαρασλείου ήταν 
πρωτοπόρα, ως προς το θέμα της διασύνδεσης σχολείου με την κοινωνία και τον εκ δη-
μοκρατισμό της κοινωνίας μέσω του σχολείου, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω. 

Ήταν η εποχή που ο Δήμαρχος Βόλου Δημ. Σαράτσης (1871-1951) αναζητούσε τρόπους 
για την ίδρυση σχολείου κορασίδων (Δελμούζος, 1958: 93). Οι πληροφορίες του τον 
οδή γησαν στον άρτι αφιχθέντα εκ Γερμανίας Αλέξανδρο Δελμούζο. Οι δύο αυτοί άνδρες 
ίδρυ  σαν από κοινού το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου με διευθυντή και αποκλειστικό 
υπεύ θυνο τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Από δω και κάτω τα γεγονότα είναι γνωστά. Οι αντι-
δρα στικοί της περιοχής υποκινούμενοι κυρίως από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος εξεγέρ-
θη καν. Μέσα από παρανοήσεις και συκοφαντίες, μέσα από συνωμοτικές ενέργειες και μη-
χα νορ ραφίες, κατάφεραν να κλείσουν το σχολείο και να παραπέμψουν τους υπεύθυνους  
σε δίκη. Πρόκειται για την πολύκροτη Δίκη του Ναυπλίου (εκδ. Διόνυσος, 1976). Τα ψεύ  δη  
βεβαίως και οι σκευωρίες δεν άργησαν να καταδειχθούν στη δίκη αυτή, γεγονός που 
οδή γησε στην πανηγυρική αθώωση των κατηγορουμένων. Ωστόσο, όποιος μελετήσει τα 
πρα κτικά της διαβόητης εκείνης δίκης, θα καταλάβει εύκολα ότι πρόκειται για την πρώτη  
προσπάθεια εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής θεωρίας στα ελληνικά σχο-
λεία. Στο θέμα αυτό συμφωνεί και ο πρωτεργάτης εκείνης της προσπάθειας, Αλέξανδρος 
Δελμούζος. Σε κείμενό του που δημοσιεύθηκε πολλά χρόνια αργότερα, αναφερόμενος στην  
όλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του σχολείου που επιχειρήθηκε στις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, ομολογεί ότι εκείνη «η μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική εργασία είχε αρχίσει 
με το σχολείο του Βόλου το 1908 και τον Εκπαιδευτικό Όμιλο στα 1910» (Δελμούζος, 1958:  
222).
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Για το σχολείο αυτό έχουν γραφεί πολλά, και μελέτες και πραγματείες και διατριβές. Κα-
τά την ομολογία μάλιστα του ίδιου του Δελμούζου, το Σχολείο Εργασίας ήταν το θέμα, το  
οποίο με τις παρεμβάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου στο δημόσιο χώρο, βρισκόταν ήδη 
από τότε στο επίκεντρο του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Ο ίδιος ο γράφει: «Η λέξη Σχο
λείο Εργασίας απλώνεται όλο και περισσότερο στους εκπαιδευτικούς μας και κοντεύει να 
γίνει το μόνο σύμβολο στους εκπαιδευτικούς μας που μπορεί να ζωντανέψει το ξεψυχισμένο 
μας σχολείο» (Δελμούζος, 1929:307). Σε άλλο πάλι σημείο υπογραμμίζει ότι τόσο οι λί γες 
παιδαγωγικές μελέτες που γράφονταν τότε στη χώρα μας, όσο και οι μεταφράσεις ξέ νων  
έργων στην ελληνική γλώσσα αφορούσαν στο Σχολείο Εργασίας. Και τελειώνει: «Και ακόμη  
πιο πέρα: Ένα από τα κύρια αιτήματα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος είναι (ήταν) 
να βοηθήσει το κράτος ώστε το σχολείο των λόγων να γίνει σχολείο εργασίας» (Δελμούζος, 
1958: 104). Η μελέτη των θεμάτων που άπτονται του Εκπαιδευτικού Ομίλου, της προσω-
πι κότητας του Δημ. Γληνού, του Αλ. Δελμούζου και των άλλων κορυφαίων του Εκπαιδευ-
τι κού Δημοτικισμού, επανήλθε με εντατικούς ρυθμούς κυρίως μετά την πτώση της Χού-
ντας του 1967, έτσι που η μελέτη του θέματος φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως να έχει 
εξα ντληθεί. 

Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου δεν έχει ερευνηθεί 
στο βαθμό που του αξίζει και δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη σωστά. Οι σχετικές μελέτες 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στην παιδαγωγική αναδιοργάνωση και στην 
ανανέωση της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου, επιδιώκουν, θεωρητικά τουλάχιστον, 
την εγκατάλειψη της παθητικής στάσης του μαθητή και την κινητοποίηση των δυνάμεών 
του, την υπέρβαση του σχολείου των λόγων και την επικράτηση της βιωματικής συμμετοχής 
των παιδιών στα δρώμενα του σχολείου, και άλλα παρόμοια. Στα πλαίσια των μελετών 
αυτών ωστόσο δεν συναντά κανείς μελέτες σχετικές με το άλλο κεντρικό σημείο που 
ανα φέραμε παραπάνω (υποενότητα, 2), δηλαδή τη διασύνδεση σχολείου και Πολιτείας. 

Έτσι δεν έχουν τονισθεί στο βαθμό που τους αρμόζει τουλάχιστον οι προσπάθειες εκ-
δημοκρατισμού της Πολιτείας μέσω του σχολείου, κάτι που επεδίωξε συνειδητά ο Αλέ ξαν-
δρος Δελμούζος. Κατ’ αρχάς το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου δεν επεδίωξε την δια- 
 σύνδεσή του σχολείου με την ξένη προς τα βιώματα του παιδιού αρχαιοελληνική πραγ-
ματικότητα, όπως συνέβαινε ως τότε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Ο Δελμούζος πίστευε  
βεβαίως στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, θεωρεί όμως ότι έχει ενσωματωθεί και υπάρχει 
μέσα στον νεοελληνικό πολιτισμό. Χωρίς να αρνείται λοιπόν την κλασσική αρχαιότητα, 
επιμένει να δίνει προτεραιότητα στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, από την οποία 
και κατά κύριο λόγο έχουν αποκομίσει τα βιώματά τους οι μαθητές και στην οποία μέλλεται 
να ζήσουν. Τα αντικείμενα μάθησης και τα προγράμματα διδασκαλίας του σχολείου οφεί-
λουν λοιπόν να προέρχονται από την ζώσα πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι μαθη-
τές, δηλαδή από την νέα ελληνική πραγματικότητα (Δελμούζος, 1971: 18-26). 

Επιπροσθέτως, στο Ανώτερο παρθεναγωγείο Βόλου οι σχέσεις δασκάλου μαθητή παύ-
ουν να είναι σχέσεις εξουσίας και μετατρέπονται περισσότερο σε σχέσεις συνεργασίας. Σε  
αυτό το πνεύμα της βιωματικής αγωγής λειτουργούν οι πολλές και εν πολλοίς παρε ξη γη-
μέ νες επισκέψεις στη φύση, οι εκδρομές και περίπατοι για επιτόπιες σπουδές, η άσκηση 
της παρατήρησης επί συγκεκριμένων αντικειμένων, η συζήτηση και άντληση πληροφοριών 
από τα ίδια τα πράγματα και την ίδια τη φύση, πράγμα που επιδίωκε συστηματικά ο Αλ. 
Δελμούζος (Δελμούζος, 1971: 75-98). Γενικά, σε όλη την παιδαγωγική θεωρία και την 



143Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

εκ παιδευτική πράξη του Αλ. Δελμούζου κυριαρχεί η δημοκρατική αντίληψη περί σχολείου. 
Και αυτό αφορά τόσο στην εσωτερική του λειτουργία και τις διαπροσωπικές σχέσεις δα-
σκά λων-μαθητών, όσο και στην οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Και όλα αυτά δεν αποτελούν απλές διακηρύξεις χωρίς ουσία, αλλά έναν συστηματικό 
τρόπο οργάνωσης της σχολικής πραγματικότητας. Όποιος μελετήσει προσεκτικά το βιβλίο  
του Αλ. Δελμούζου, οι πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο, διαπιστώνει ότι η σχολική ζωή  
είχε οργανωθεί στα πρότυπα μιας ενιαίας κοινότητας που λειτουργούσε με τον πλέον 
δη μοκρατικό τρόπο.4 Στο Μαράσλειο η δημοκρατία δεν διδασκόταν ως θεωρητική πο λι-
τική γνώση, αλλά την βίωναν οι μαθητές ως τρόπο ζωής και δράσης, ως κανόνες συ μπε-
ρι φοράς και τρόπο λειτουργίας μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ιδέα είναι ότι, όποιος  
ως μαθητής σήμερα μάθει να συμμετέχει στη θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας στη  
σχολική οργάνωση και να επαγρυπνεί για την τήρησή τους, θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι  
θα πράττει το ίδιο και αύριο ως πολίτης στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής οργάνω -
σης. Πρόκειται για την πλήρη εφαρμογή του σοφού παιδαγωγικού αξιώματος που δια τυ- 
 πώθηκε στα πλαίσια του Σχολείου Εργασίας, «το μανθάνειν δια του πράττειν» (Πυρ γιω τά- 
 κης, 2015: 286-288). Και αυτό γινόταν στο Μαράσλειο: Λειτούργησε ως μια αυ   το   δι οι-
κούμενη σχολική μονάδα, στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές σε όλες τις διαδι κα σίες  
θ ε σμοθέτησης και τήρησης των κανόνων.

Οι μαθητικές κοινότητες στο Μαράσλειο Διδασκαλείο λειτούργησαν στο πνεύμα που 
τις είχε προτείνει ο Kerschensteiner (Πυργιωτάκης, 2015, κεφ. 4.1) και δεν είχαν καμία 
απο λύτως σχέση με όσα ίσχυσαν και ισχύουν στη σημερινή Ελλάδα με τα δεκαπενταμελή 
συμ βούλια των μαθητών. Για να εκφρασθώ ακριβέστερα: Σήμερα τα δεκαπενταμελή συμ-
βού λια των μαθητών λειτουργούν ακριβώς στους αντίποδες των μαθητικών κοινοτήτων 
του Μαρασλείου, με την έννοια ότι αντί να προάγουν τη δημοκρατία φαίνεται να υπηρε-
τούν κομματικά συμφέροντα. Στο Μαράσλειο οι κοινότητες ήταν προσηλωμένες στην 
εν δο σχολική λειτουργία και τα προβλήματα του σχολείου, στα οποία προσπαθούσαν να  
δώσουν ή να προτείνουν λύσεις στα όργανα του σχολείου. Υπήρχαν κανόνες για τη λει-
τουρ γία των μαθητικών κοινοτήτων εναρμονισμένοι με τους κανόνες του σχολείου και για  
την θέσπιση αυτών των κανόνων είχαν συμμετοχή οι ίδιοι οι μαθητές, όπως βεβαίως είχαν 
και την ευθύνη για την τήρησή τους. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο το εσωτερικό αγαθό  
συμπίπτει και εναρμονίζεται πλήρως με το ύπατο εξωτερικό ηθικό αγαθό, για να μιλήσομε 
με όρους του Kerschensteiner. (βλ. υποενότητα 2. 1 της παρούσας μελέτης). Εδώ πρόκει-
ται πράγματι για μια κλασική περίπτωση στην οποία πήρε σάρκα και οστά, αυτό που απο-
τε λεί θέμα του συνεδρίου όπως αναφέρεται στον τίτλο του: «η δημοκρατία στο σχολείο, 
το σχολείο στη δημοκρατία». 

Αντίθετα, στα δεκαπενταμελή συμβούλια των μαθητών τα πράγματα λειτούργησαν 
κα τά το παρελθόν και εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα με τρόπο που σε καμιά  
περίπτωση δεν συμβάλλει στην καλλιέργεια της δημοκρατίας και στην καλύτερη λειτουρ-
γία του σχολείου. Λειτουργούν συνήθως με τρόπο που διευκολύνει την παρέμβαση των  
 
4 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το σημείο αυτό παρουσιάζει το τρίτο μέρος του βιβλίου «η σχολική κοινότητα 

και η ζωή της» (σελ. 133-340), γραμμένο από κοινού με τον έτερο θιασώτη του Σχολείου εργασίας, Μιχ.  
Παπαμαύρο. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται αναλυτικές περιγραφές από τη σχολική ζωή και παράρτη-
μα με φωτογραφίες, που μπορούν να εισαγάγουν τον αναγνώστη στον πράγματι αξιοθαύμαστο τρόπο λει-
τουρ γίας της σχολική κοινότητας του Μαρασλείου.
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κομμάτων στα εσωτερικά των σχολείων, προκειμένου να προκαλέσουν αναταραχή στην 
εκάστοτε κυβέρνηση και την κοινωνία ολόκληρη. Έτσι, οι μαθητές, υποκινούμενοι συνήθως  
από εξωγενείς παράγοντες, επικαλούνται σχολικά προβλήματα για να προβούν σε (συ-
νήθως μακροχρόνιες) καταλήψεις των σχολείων τους (Ι. Ε. Πυργιωτάκης, 2010α: 89). Και  
αυτό επαναλαμβανόταν κάθε χρόνο. Οι καταλήψεις έρχονταν και ξανάρχονταν σαν τις  
παιδικές αρρώστιες σε συχνά διαστήματα (περίπου μαζί με τις κινητοποιήσεις των αγρο-
τών) και η διάρκειά τους δεν ήταν κατά κανόνα μικρή. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, αν και  
όπως φαίνεται όχι με την ίδια συχνότητα, την ίδια ένταση και την ίδια έκταση. Και όταν 
επι τέλους κάποια στιγμή πάρουν τέλος οι καταλήψεις μετρούμε το κόστος, που δεν είναι  
μόνο οι χαμένες ώρες, τα χαμένα μαθήματα, η αδίδακτη ύλη, τα καταστραμμένα έπιπλα,  
τα σπασμένα θρανία ή οι πεταμένες καρέκλες και τα σπασμένα τζάμια. Αυτά θα τα πλη-
ρώσει για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός και θα ξαναμπούν στη θέση τους (Ι. Ε. Πυρ-
γιωτάκης, 2010: 29β). Όμως η μεγαλύτερη ζημιά είναι αυτή που δεν φαίνεται. Γιατί πέρα 
από τα χρήματα, που τα ποσά δεν είναι κι εδώ ευκαταφρόνητα, υπάρχει η διαφθορά των 
συνειδήσεων, η περιφρόνηση των προσώπων, η καταπάτηση των θεσμών, ο εθισμός στην 
ανομία και όλα αυτά μόνο προαγωγή της δημοκρατίας δεν αποτελούν. Αυτά αποτελούν 
ζημιά, που μπορεί να μη φαίνεται σήμερα, παραμένει καταστροφική και υπονομεύει το 
μέλλον της δημοκρατίας (Ι. Ε. Πυργιωτάκης, 2010: 29β). 

Εν κατακλείδι, αξίζει εδώ να σημειωθεί, ως ερμηνευτική κλείδα όλων όσων προηγή θη-
καν, πως στην γενικότερη κοσμοθεωρία του Δελμούζου κυριαρχούσε η άποψη, ότι είναι  
δυνατόν μέσω του σχολείου, αργά αλλά σταθερά, να αλλάξει η κοινωνία. Αυτή η πεποίθηση 
στην ανανέωση (εκδημοκρατισμό) της κοινωνίας μέσω του σχολείου κυριάρχησε και στο  
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Αντίθετα, ο στενός συνεργάτης του Δημ. Γληνός, απο γοη-
τευμένος προφανώς από τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εκπαιδευτικής μεταρ ρύθ-
μισης και κουρασμένος από την αλληλουχία των εκπαιδευτικών αλλαγών μέσα από το  
μονίμως σχεδόν εγκατεστημένο σχήμα, που ακολουθούσε κάθε κυβερνητική αλλαγή, με-
ταρ ρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση, εγκατέλειψε την ιδέα αυτή και πίστεψε ότι μια τέτοια 
εκ παιδευτική στρατηγική δεν πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα. Θα έπρεπε λοιπόν να 
αλ λάξει πρώτα η κοινωνία (το πολιτικό σύστημα) και μέσα στην δημοκρατική κοινωνία να 
επιχειρηθεί κατόπιν ο εκδημοκρατισμός του σχολείου. Αυτό τον έστρεψε στην πολιτική 
και εξελέγη Βουλευτής, συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ. 

Αυτή, η ουσιωδώς διαφορετική τους πεποίθηση, οδήγησε σε σύγκρουση των δύο κο-
ρυ  φαίων του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Χαραλάμπους, 1987). Στην ψηφοφορία που ακο -
λούθησε, η πλειοψηφία τάχθηκε με την άποψη του Γληνού, με μικρή διαφορά ψήφων. Η  
πλευρά του Δελμούζου αποχώρησε και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος οδηγήθηκε σε διάσπαση.  
Αυτή την διάσπαση ο Όμιλος δεν κατόρθωσε να την υπερβεί και κατέλη ξε στη διάλυσή 
του (Δελμούζος, 1958: 230). Ωστόσο οι ιδέες του Εκπαιδευτικού Ομίλου για συνολική 
αναθεώρηση και εκδημοκρατισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είχαν ριζώσει 
στις συνειδήσεις των θεωρητικών της παιδαγωγικής και των δασκάλων της πράξης. Η 
δι εκδίκησή τους έμελλε να συνεχισθεί, ώσπου συντελέστηκε ο εκδημοκρατισμός του σχο-
λείου, στο βαθμό βεβαίως που έχει συντελεσθεί, μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία 
πολλών δεκαετιών. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή η σχέση σχολείου και κοι-
νωνίας εξακολουθεί να παραμένει πάντα το μέγα ζητούμενο: Οφείλει να παραμένει μια  
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αέ ναη ιστορική εκκρεμότητα που θα πρέπει να επανεξετάζεται και να ανα-νοηματοδοτεί-
ται στο διηνεκές, ανάλογα με τα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα.

Επίλογος 

Από όσα με τρόπο αναγκαστικά συνοπτικό εκθέσαμε παραπάνω, γίνεται φανερό, ότι η 
διαδικασία εκδημοκρατισμού της ελληνικής εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1908, με την πρώτη 
προσπάθεια εφαρμογής στην πράξη του Σχολείου Εργασίας από τον Αλ. Δελμούζο, μα-
θη τή του Γερμανού Παιδαγωγού G. Kerschensteiner. Η προσπάθεια αυτή έχει την αφε-
τηρία της στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου που ιδρύθηκε το ίδιο έτος από τον Δημ.  
Σαράτση, έναν ανοιχτόμυαλο δήμαρχο του Δήμου Βόλου. Και δεν αποτελεί σε καμιά περί-
πτωση υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς ότι ο Αλ. Δελμούζος είναι ο πατέρας του Σχολείου 
Εργασίας στην Ελλάδα, ο μόνος που ως τότε όχι μόνο είχε συλλάβει βαθύτατα το πνεύμα 
του Σχολείου Εργασίας στο πνεύμα του Kerschensteiner, αλλά έκανε υπέρβαση του ίδιου 
του δασκάλου του, αποδίδοντας περισσότερη αγάπη και μεγαλύτερη έμφαση στην προ-
σωπικότητα του παιδιού, συμμεριζόμενος κατά κάποιο τρόπο και τις απόψεις του Hugo 
Gaudig (Πυργιωτάκης, Γ, 2015β: 298-348). Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι η απόφαση 
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος να οργανώσει, έναν και πλέον αιώνα μετά, το 16ο  
συνέδριό της με το συγκεκριμένο θέμα, εδώ, στη μικρή πόλη του Βόλου, αποτελεί δικαίω-
ση και τιμή των υπεράνθρωπων προσπαθειών και των αγώνων του μεγάλου Έλληνα Παι-
δαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου, που ξεκίνησαν από εδω, από το Βόλο. Πρόκειται για 
πράξη που τιμά την ίδια την Εταιρεία. 
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Abstract

The school democratization process has actually started in Greece, by the implementation of the 
School of Work, as envisioned by the German pedagogue G. Kerschensteiner. In the present study, 
we initially present the abovementioned pedagogue’s views, in the light of two key points: The 
internal reform of school and its interconnection with the State. Then, we document that, at the 
international level, emphasis was laid on the first point, yet the second one was ignored. The effort 
and initiatives of Al. Delmouzos constitute an exception, with regard to Greece. Delmouzos, as a 
genuine student of Kerschensteiner, returning to Greece he tried to implement Kerschensteiner’s 
views, starting from the Higher Girl’s School of Volos. It is certain that this first attempt towards 
the democratization of Greek education has started in this small city of Volos, in which the present 
Conference fairly takes place. 
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάδειξη του ρόλου 
του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της 
προώθησης του δημοκρατικού σχολείου. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας διεξήχθη ποιο-
τική έρευνα, της οποίας μεθοδολογικό εργαλείο αποτελεί η ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε με τριάντα (30) νηπιαγωγούς και τριάντα (30) δασκάλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηπείρου. Από την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας προέκυψε, ότι οι εκπαιδευτικοί 
εφαρμόζοντας τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία χρησιμοποιούν πληθώρα εκπαιδευτικών πρακτικών 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες, το μαθησιακό προφίλ και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού συμβάλλοντας 
καθοριστικά στον “εκδημοκρατισμό” του σχολείου. Ωστόσο αναδείχθηκε η ανάγκη τους για περαιτέρω 
επιμόρφωση σε θέματα πρακτικής εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, προκειμένου 
μέσω αυτής να διαμορφώσουν ένα πιο δημοκρατικό σχολείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατικό Σχολείο, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Εκπαιδευτικές Πρακτικές.

Εισαγωγή

Η δημοκρατία αποτελεί μια βασική, αδιαμφισβήτητη και καθολικής αποδοχής παναν θρώ-
πινη αξία (Ζαμπέτα & Ζμας, 2018), η οποία εξασφαλίζεται, μεταδίδεται και διδάσκεται μέ-
σω της εκπαίδευσης, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση της  
κοινωνίας (Καντζάρα, 2011). Η εκπαίδευση για την ομαλή, αρμονική και ειρηνική συμβίωση 
στο σύγχρονο πλουραλιστικό μετανεωτερικό περιβάλλον, δεν αποτελεί προαιρετική επι-
λο γή, αλλά βασικό προαπαιτούμενο. Στην εκδημοκρατισμένη κοινωνία οι πολίτες έχουν 
ανα πτύξει έντονα το αίσθημα της ευθύνης, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, εκδηλώνουν 
εν δια φέρον για τα κοινωνικοπολιτικά τεκταινόμενα, ανταλλάσσουν και διαμορφώνουν 
από ψεις, είναι σε εγρήγορση, ενημερώνονται διαρκώς, επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, 
συ να σπίζονται και συμμετέχουν σε κοινές δράσεις που προάγουν τα συμφέροντα της κοι-
νω νίας (Τριανταφύλλου, 2015).

Το σχολείο ως συστατικό της κοινωνίας καθίσταται καθοριστικός οργανισμός υπο δο-
χής, αποδοχής και σεβασμού πολιτισμικών και άλλων ετεροτήτων (Zambeta et. al., 2017).  
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Συνιστά αναμφίβολα το μέσο διαμόρφωσης δημοκρατικών κοινωνιών με βασικά χα ρα-
κτηριστικά την αναγνώριση και αποδοχή των ελευθεριών μας, την επίδειξη ευθύνης απέ-
ναντι στους άλλους και την αρμονική διαβίωση σε πλαίσια σεβασμού, ειρηνικών προ θέ-
σεων και συνεργατικής αντίληψης (Hytten, 2017·Sanli & Altum, 2015). Η εκπαίδευση για  
μια δημοκρατική κοινωνία διασφαλίζει τη μετάδοση στα παιδιά από πολύ νωρίς ηθικών  
αξιών, την καλλιέργεια κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, αλλά και τη δια μόρ-
φω ση ενεργών μελλοντικών πολιτών (Eurydice Brief, 2017). Ο μαθητής που λαμβάνει μια 
παιδεία προσανατολισμένη στα ιδεώδη της ενεργούς και υπεύθυνης δράσης ως πολίτης 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας, θα εξελιχθεί σε συνειδητό πολίτη και δημιουργικό μέλος 
της παγκόσμιας κοινότητας. Υπό αυτή την έννοια, ο μαθητής γίνεται δέκτης της μόρφωσης 
που ενέχει μορφωτικά αγαθά με ατομικά, κοινωνικά και παγκόσμια περιεχόμενα που τον 
ωθούν να αναδείξει, τόσο τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του, όσο και να αναλάβει 
υπεύθυνες πράξεις που ανταποκρίνονται στα καλέσματα του εξωτερικού του περίγυρου 
(Biesta, 2014). Το Νέο Σχολείο του 21ου αιώνα καλείται να προωθήσει τις δημοκρατικές 
αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξει την ενεργό πολιτειότητα ώστε να αντα-
πεξέλθει, επιτυχώς, στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγ-
ματικότητας (Κοσσυβάκη, 2003:150). 

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων στη βάση της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, συμ-
βάλ λει στην άρση των ανισοτήτων, αμβλύνει τις εντάσεις, παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης, 
πα ρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, σέβεται τις ατομικές τους διαφοροποιήσεις και ανάγκες, διαμορφώνει αξίες  
και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παραγωγή εσωτερικών κινήτρων. Στη βάση της Δια-
φο ροποιημένης Διδασκαλίας παρέχεται η δυνατότητα τόσο για ενεργητική πρόσκτη ση 
γνώ σης, όσο και για βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης (Hatiie & Timperley, 
2007· Lewis & Batts, 2005). Επιπλέον, ενθαρρύνονται και προωθούνται δεξιότητες αυ-
τό  νομης μάθησης, παροτρύνεται ο κάθε μαθητής να αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει 
ενερ γό και άμεση εμπλοκή στη διδακτική διαδικασία (Koutselini & Patsalidou, 2015).

Θεωρητικό Πλαίσιο

Το νέο πλαίσιο στον προσανατολισμό της Εκπαίδευσης λόγω της παγκοσμιοποίησης και 
των αυξανόμενων δημογραφικών αλλαγών, του πλουραλισμού, της ανταγωνιστικότητας 
και της πολυπολιτισμικότητας, επιβάλλει την καλλιέργεια, την προώθηση αλλά και τη 
διαρ κή ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών (Τριανταφύλλου, 2015· Γκόβαρης, 2013· Gut-
mann, 2012). Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, στηρίζουν, επιδιώκουν και  
επιτελούν έργο προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης σε παγκό σμιο  
επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, 
ο αναλφαβητισμός και να ενισχυθούν η ισότητα και η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
όλων των ατόμων, διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων (Murati, 2015:173-174) και 
κοινωνικών στρωμάτων (Ασκούνη, 2013). Το σχολείο ως βασικό συστατικό κοινωνικής  
δο μής, αφενός αναπαράγει τις αρχές του κοινωνικού συστήματος, αφετέρου προκαλεί 
αντι  φάσεις καθώς οι κοινωνικές ανισότητες είναι δυνατόν να αναπτύσσονται και όχι απλώς  
να αναπαράγονται στον εκπαιδευτικό χώρο (Ασκούνη, 2007). Η ανάδειξη εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων στο χώρο του σχολείου έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές ανισότητες, στη 
γεω γραφική διαφοροποίηση και στη διαφοροποίηση της κουλτούρας, στη διάκριση των  
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φύλων, στη δυνατότητα προσβασιμότητας στην κοινωνία της πληροφορίας και την αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και στην υπερίσχυση του οικονομικού κεφαλαίου 
ένα ντι του πολιτικού (Νόβα-Καλτσούνη, 2010). Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη για διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου, το οποίο θα δια-
σφα λίζει τα εκπαιδευτικά αγαθά μέσω της διαφύλαξης και προώθησης των αρχών της 
ισό τη τας, της συνοχής, της ισονομίας και της ποιότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η  
κοινωνική συνοχή, ο σεβασμός και η αποδοχή πολλαπλών διαφορετικών ταυτοτήτων 
(Ζαμπέτα & Ζμας, 2018).

Με τον όρο «Δημοκρατικό σχολείο» ορίζουμε το σχολείο εκείνο το οποίο αναγνωρίζει, 
τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, ως ισότιμα μέλη της ίδιας ομάδας τα οποία  
διακατέχονται από υψηλού επιπέδου αισθήματα συνευθύνης, συνεργασίας και αίσθησης 
του «ανήκειν» (EUDEC, 2018). Το δημοκρατικό σχολείο που είναι ανοικτό προς την κοι-
νωνία ενισχύει τη δυναμική του και αποτελεί το μέσο για την άρση κοινωνικών απο κλει-
σμών και ανισοτήτων (Zambeta, Askouni, Androusou, Leontsini, Papadakou & Lago pou-
lou, 2017· Zambeta, Leontsini, Askouni, Papadakou & Psochios, 2016).

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας φαίνεται να παρέχει τα εχέγγυα για δημοκρατική 
δι δασκαλία μέσω της υπέρβασης των ανισοτήτων και της υιοθέτησης πρακτικών ολι στι-
κής ισότητας, δικαιοσύνης και ισότιμης κατανομής μαθησιακών ευκαιριών για όλους τους  
μαθητές (Κουτσελίνη, 2018· Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). Άλλωστε η παροχή ίσων ευ-
καιριών αναφέρεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1998) τόσο στις θεσμικές αλλα γές 
και την διά νόμου έλλειψη διακρίσεων για εξασφάλιση της ισότητας, όσο και στη δια-
μόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που καθιστούν το κάθε άτομο ικανό να αναπτύξει 
και να ικανοποιήσει τις δυνατότητές του. Ως εκ τούτου, η έννοια «της υιοθέτησης ειδικών 
μέτρων», νοηματοδοτεί την Αρχή των Ίσων ευκαιριών και υποστηρίζει τη σημασία του να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες των ατόμων ή των ομάδων στην κοινωνία, για  
να διασφαλίζεται και να προστατεύεται η ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου (Κουτσελίνη, 2018).  
Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας προσαρμόζουν τη δι-
δασκαλία τους στις ανάγκες, στις εμπειρίες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών, λαμβά-
νο ντας υπόψιν, το μαθησιακό προφίλ, την ετοιμότητα και τα ταλέντα τους, στοχεύοντας 
σε υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις για κάθε μαθητή ανάλογα με τη δυναμική του (Tomlin-
son, 2014· Kalantzis & Cope, 2013). Στο μαθησιακό περιβάλλον όπου εφαρμόζεται η 
Δια φοροποιημένη Διδασκαλία παρέχονται στους μαθητές σαφείς οδηγίες, ευκαιρίες για 
ανά πτυξη τόσο ατομικών όσο και ομαδικών εργασιών, ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών που  
αντιστοιχούν σε ποικίλα πολιτιστικά και οικογενειακά περιβάλλοντα, δυνατότητες ενερ-
γητικής ή στατικής εργασίας και ευκαιρίες για αυτοβελτίωση με την ανάλογη ανατρο φο-
δότηση και υποστήριξη (Tomlinson, 2014). 

Μέθοδος 

Σκοπό αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών και η ανά-
δειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδα σκα-
λίας προς την κατεύθυνση προώθησης του δημοκρατικού σχολείου. Επιμέρους ερευ νη τι-
κά ερωτήματα της μελέτης είναι i. η ανάδειξη των εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο 
εφαρ μογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, ii. η προώθηση των δημοκρατικών αξιών  
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κατά τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και iii. η καταγραφή των παραγόντων ενίσχυσης 
της δημοκρατικής εκπαίδευσης μέσω της διαφοροποίησης.

Επιλεγμένο δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν τριάντα (30) νηπιαγωγοί και τριάντα 
(30) δάσκαλοι από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηπεί-
ρου οι οποίοι γνωρίζουν, τόσο το θεωρητικό πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, 
όσο και την πρακτική εφαρμογή της. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος συλλογής δε δο-
μένων. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η «ημιδομημένη συνέντευξη», κα-
θώς παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή για άμεση και σαφή εικόνα των απόψεων και 
στάσεων των συνεντευξιαζόμενων (Γρίβα & Στάμου, 2014). Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε έναν οδηγό συνέντευξης με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: i. Δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά ii. Δημοκρατικό περιεχόμενο στη φιλοσοφία που διακατέχει  
τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία iii. Εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαι-
δευ τι κοί στο πλαίσιο εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας iv. Ανάδειξη και 
προ ώθηση των δημοκρατικών αξιών κατά τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας v. Παρά-
γο  ντες ενίσχυσης της δημοκρατικής εκπαίδευσης μέσω της διαφοροποίησης. 

Η έρευνα διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους 2019, 
ενώ βασικό περιορισμό της έρευνας αποτελεί η άντληση δεδομένων από μια Περιφέρεια 
της χώρας.

Αποτελέσματα 

Προκειμένου να παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όπως αυτές καταγρά φη-
καν μέσω των συνεντεύξεων, έγινε κωδικοποίηση σύμφωνα με την οποία όπου Δ αντι-
προ σωπεύει Δάσκαλος και όπου Ν Νηπιαγωγός.

Ως προς την πρώτη κατηγορία που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγ-
μα τος παρατηρήθηκε, ότι από τους 60 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 45 
ήταν γυναίκες και οι 15 άνδρες. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών οι 39 είναι κάτο χοι  
μεταπτυχιακού διπλώματος και 20 έχουν αποκτήσει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι περισσό-
τε ροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα πέραν του βα-
σι κού πτυχίου. Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος οι 27 έχουν από 11-15 χρόνια 
υπη ρεσίας και οι 25 έχουν 16-20 χρόνια. Σε σχολεία αστικής περιοχής εργάζονται 29 
εκ παι δευτικοί, 22 σε σχολεία ημιαστικής και μόλις 9 σε σχολεία αγροτικής περιοχής. 

Σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία που αφορά το δημοκρατικό περιεχόμενο στη φι λο-
σοφία που διακατέχει τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και συγκεκριμένα στο ερώτημα 
που αναφέρεται στην άποψη των εκπαιδευτικών για αν η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
διαθέτει δημοκρατικό περιεχόμενο και για ποιο λόγο, όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, 
δά σκαλοι (30) και νηπιαγωγοί (30) απάντησαν ότι αναμφισβήτητα η διαφοροποίηση της 
δι δασκαλίας διαθέτει δημοκρατικό περιεχόμενο καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
όλων των μαθητών. Μάλιστα ο εκπαιδευτικός Σ. (Δ8) δηλώνει ότι: 

«…η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι βασικά και κύρια προσανατολισμένη στο δημοκρατι
κό πνεύμα καθώς προϋποθέτει προετοιμασία της διδασκαλίας για όλους ανεξάρτητα τους μα 
θητές, ακόμα και αν παρουσιάζουν διαφορά στις επιδόσεις, στα ενδιαφέροντα, στο πολιτι σμι κό  
υπόβαθρο… οι δραστηριότητες αφορούν και προκαλούν το ενδιαφέρον όλων των παι διών».
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Ως κυρίαρχες δημοκρατικές αρχές τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί 
αναδείχθηκαν ιεραρχικά: η συνεργασία (50 εκπαιδευτικοί), η ενεργή και συμμετοχική δρά-
ση των μαθητών (15 Δάσκαλοι & 4 Νηπιαγωγοί), η ενίσχυση της ευθύνης (16 Νηπια γω γοί  
& 12 Δάσκαλοι), η ισότητα (10 Νηπιαγωγοί & 2 Δάσκαλοι), η ενσυναίσθηση (7 Νηπιαγω-
γοί & 6 Δάσκαλοι) και ο σεβασμός (5 Δάσκαλοι & 5 Νηπιαγωγοί). Η εκπαιδευτικός Σ. 
(Ν19) δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η συνεργασία αποτελεί βασική δημοκρατική αξία κα-
θώς αναφέρει:

«…τα παιδιά πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τη νηπιαγωγό 
τους, αυτό είναι κάτι που επιδιώκω σε καθημερινή βάση» 

και η εκπαιδευτικός Σ. (Ν25): 

«…θέλω οι μαθητές μου να ενισχύσουν το αίσθημα της ευθύνης για να γίνουν και μελλοντικά 
υπεύθυνοι πολίτες…» επισημαίνοντας τη δεύτερη κατά προτεραιότητα δημοκρατική αξία σύμ 
φωνα με τις απόψεις του δείγματος που είναι η ενεργή εμπλοκή και δράση των μαθητών. 

Ως προς την τρίτη κατηγορία που εξετάζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν  
οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών του δείγματος, 58 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι προβαίνουν πάντα 
σε αλλαγές ή τροποποιήσεις της διδασκαλίας τους για την εφαρμογή της Διαφοροποιημέ-
νης Διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από συμμετέχοντα-εκπαιδευτικό ότι: Σ. 
(Ν19):

«…προετοιμάζω δραστηριότητες και φύλλα εργασίας διαφορετικού επιπέδου γιατί δεν μπο
ρούν όλοι οι μαθητές να ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό και στον ίδιο χρόνο, έτσι ο καθένας 
‘ανεβαίνει κάθε φορά ένα σκαλοπάτι’ στη γνώση με τις δικές του δυνατότητες».

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος δήλωσαν ότι ο τρόπος εργασίας των 
μα θητών κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ποικίλει, εργάζονται 
ατο μικά, σε ζεύγη, σε ομάδες και παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της 
τά ξης. Η εκπαιδευτικός Σ. (Ν5) δηλώνει ότι: 

«…διαμορφώνω έτσι τις δραστηριότητες, ώστε τα νήπια να εργάζονται πρώτα ατομικά, στη 
συνέχεια σε ομάδες, είτε σε ζευγαράκια και όταν τελειώσουν την εργασία τους οι ομάδες την 
παρουσιάζουν πάντα στην ολομέλεια της τάξης».

Στο ερώτημα που αφορούσε σε ποιο βαθμό οι μαθητές κατά την εφαρμογή της Δια-
φοροποιημένης Διδασκαλίας έχουν τη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση σε υλικά και μέσα  
η πλειοψηφία, δηλαδή 22 εκπαιδευτικοί απάντησαν πάρα πολύ, 20 εκπαιδευτικοί πολύ 
ενώ μόλις 8 αρκετά.

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι αναθέτουν διαφορετικές εργασίες στους μαθητές και 
οργανώνουν δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των μαθη-
τών. Η εκπαιδευτικός Σ. (Δ30) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: 

«…τα φύλλα εργασίας είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας… στην αρχή όλοι οι μαθητές κάνουν την  
ίδια εργασία… πρέπει όλοι να τα καταφέρουν… και στη συνέχεια όποιος τελειώνει προχω ρά 
στην επόμενη άσκηση ή στο επόμενο φύλλο εργασίας που είναι ένα βήμα παραπάνω…». 
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Στο ερώτημα σχετικά με το αν η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και μάθηση προωθεί 
μα θητοκεντρικές στρατηγικές και τεχνικές, η πλειοψηφία του δείγματος, 28 εκπαιδευτι-
κοί απάντησαν πολύ με μικρή απόκλιση από τους 24 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν πάρα 
πολύ ενώ 11 εκπαιδευτικοί απάντησαν Αρκετα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν 
ότι προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια στον μαθητή που δυσκολεύεται, ενώ κάποιοι 
άλλοι ότι εντάσσουν σε άλλη ομάδα το παιδί για να συνεργαστεί. Με τους συμμετέχοντες 
να δηλώνουν ότι Σ. (Δ12) 

«…για τους μαθητές που δυσκολεύονται έχουμε τα νοητικά στηρίγματα που τους βοηθούν…». 

Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενισχύσουν την αυτονομία των μαθητών και την 
ενερ γητική αναζήτηση της γνώσης αξιοποιούν στη διδακτική διαδικασία τα νοητικά στη-
ρίγ ματα στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Μάθησης. Συμπληρώνει η 
εκπαιδευτικός (Δ2):

«…οι μαθητές που δυσκολεύονται, ζητούν τη βοήθειά μου, τους εξηγώ και στη συνέχεια προ   
σπαθούν μόνοι τους… καμιά φορά τους βοηθά κάποιος συμμαθητής που έχει τελειώσει γρη
γορότερα». 

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι αξιολογούν την ατομική πρόοδο 
του μαθητή και μέσα από το ενδιαφέρον που εκδηλώνει για τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί 
χαρακτηριστικά αναφέρουν Σ. (Ν5):

«…σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχω το Portfolio για να διαπιστώσω την πρόοδο του 
παι  διού, αλλά παρατηρώ και καταγράφω τα συναισθήματα για το μάθημα καθημερινά και 
δια  πιστώνω αν υπάρχει διαφορά…».

Η εκπαιδευτικός Σ. (Δ21): 

«…αξιολογώ την ατομική εξέλιξη κάθε μαθητή… επιδιώκω μέσα από εργασίες να αξιολογώ 
στην αρχή, στην πορεία αλλά και στο τέλος της διδασκαλίας». 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την προσχολική 
και σχολική εκπαίδευση, όσον αφορά την αξιολόγηση, εφαρμόζοντας τόσο την αρχική 
όσο και τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, διατηρώντας τον Ατομικό Φάκελο Προ-
ό δου των μαθητών, ενημερώνοντάς τον σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω μορφών 
αυ τοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.

Στην κατηγορία που αφορά την ανάδειξη και προώθηση των δημοκρατικών αξιών κατά 
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας φαίνεται, ότι για τους συμμετέχοντες οι βασικότερες 
δημοκρατικές αξίες που προωθούνται μέσω της εφαρμογής της Διαφοροποιημένης Δι-
δα σκαλίας παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Θα επιθυμούσαν περαιτέρω επι-
μόρ φωση σε θέματα διαφοροποίησης για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών 58 εκ-
παι δευτικοί, ενώ το υπόλοιπο 2 απάντησαν ίσως. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ως  
προς τις μορφές επιμόρφωσης για ενίσχυση δημοκρατικής εκπαίδευσης μέσω της δια φο-
ροποίησης είναι οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις με 57 αναφορές, τα επιμορφωτικά σε-
μι νάρια με πρακτικό χαρακτήρα (53), η επιμόρφωση από έμπειρους και καταρτισμένους 
εκ παιδευτικούς σε θέματα διαφοροποίησης (50), οι δειγματικές διδασκαλίες (38) και τα 
πι λοτικά προγράμματα με την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (29).
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Πίνακας 1: «Κατηγορίες, Κωδικοί, Δηλώσεις και Αναφορές του Θεματικού άξονα  
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Δημοκρατικές Αξίες»

Κατηγορία  Κωδικοί Δηλώσεις - Τοποθετήσεις Αναφορές 

Δημοκρατικές αξίες ΣΔΔΔΑΔ Σεβασμός στη διαφορετικότητα 60 

ΑΞΔΔΑΔ Αξιοκρατία 52 

ΙΣΔΔΑΔ Ισότητα 51 

ΕΘΔΔΑΔ Ευθύνη 47 

ΕΛΔΔΑΔ Συμμετοχή 34 

ΣΜΔΔΑΔ Ελευθερία 28 

ΔΛΔΔΑΔ Διάλογος 21 

ΑΞΔΔΑΔ Αξιοπρέπεια 15 

Συμπεράσματα

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη επιδιώχθηκε να αναδειχθούν οι εκπαιδευτικές πρακτι-
κές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκα-
λίας προς την κατεύθυνση της προώθησης του δημοκρατικού σχολείου. Από τα πορίσμα-
τα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι η διαφοροποίηση έχει ένα 
αμιγώς δημοκρατικό περιεχόμενο καθώς προωθούνται βασικές δημοκρατικές αξίες, όπως  
ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αξιοκρατία και η ισότητα κ.ά. Το δεδομένο αυτό συ-
νά δει με τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η διαφοροποίηση της δι-
δα σκαλίας αποτελεί μια «ανθρωποκεντρική και ανθρωποπλαστική παιδαγωγική πρόταση» 
(Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015) καθώς είναι κοινωνικά προσανατολισμένη, βασισμένη στις  
αρχές της ισότητας με την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης (Porter, 2014).

Επιπλέον, ως κυρίαρχες δημοκρατικές αρχές αναδείχθηκαν αυτές της συνεργασίας και  
της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη διδακτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της δια-
φο ροποίησης, ενθαρρύνονται και προωθούνται δεξιότητες αυτόνομης μάθησης ενώ πα-
ρο  τρύνεται ο κάθε μαθητής να αναλάβει πρωτοβουλίες και να έχει ενεργό και άμεση 
εμπλο κή στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης (Koutselini & Patsalidou, 2015). 

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης προωθούνται, και σύμφωνα με τα παρόντα ερευνητικά 
δεδομένα, μαθητοκεντρικές στρατηγικές και τεχνικές, οι οποίες θέτουν τον μαθητή σε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη διδακτική διαδικασία και του παρέχουν τη δυνατότητα με ενεργό  
ρόλο να κατακτήσει τη γνώση, με το ρόλο του εκπαιδευτικού να μετασχηματίζεται από με-
τα λαμπαδευτή της γνώσης σε καθοδηγητή και συμπαραστάτη. Έχει επισημανθεί άλλω  στε, 
ότι η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας συμβάλλει καθοριστικά στη μείω-
ση της συνεχούς καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία και αντί στοι χα  
μειώνεται ο χρόνος ομιλίας του εκπαιδευτικού στην ολομέλεια της τάξης (Βαλιαντή, 
2015). 

Οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος που εφαρμόζουν τις αρχές της Δια φο ρο-
ποιημένης Διδασκαλίας προβαίνουν τακτικά σε αλλαγές ή τροποποιήσεις της διδασκαλίας 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθητών. Επίσης, επισήμαναν ότι συ-
χνά αναθέτουν διαφορετικές εργασίες στους μαθητές και οργανώνουν δραστηριότητες 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των μαθητών. Σύμφωνα άλλωστε με την 
Tomlinson (2014) «διαφοροποίηση» σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας για να αντα-
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ποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για την αναμόρφωση της μα-
θησιακής διαδικασίας με την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων προκειμένου 
να καθίσταται ικανοποιητική σε σχέση με τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις απαιτήσεις και το  
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Για το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδακτικής δια-
δικασίας στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να  
κάνει προσαρμογές που αφορούν στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος (τι θα 
διδάξει), τη διαδικασία (πώς οι μαθητές θα επεξεργαστούν τη νέα γνώση), το τελικό προϊόν  
(τι γνωρίζουν οι μαθητές, το αποτέλεσμα της διδασκαλίας) και το μαθησιακό περιβάλλον 
(το κλίμα της τάξης, τη διαμόρφωση του χώρου, τον τρόπο εργασίας, η αισθητική του 
χώ ρου κ.ά.) (Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015).

Ο τρόπος εργασίας των μαθητών κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδα-
σκα λίας ποικίλει, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. 
Τα παιδιά, άλλοτε εργάζονται ατομικά, σε ζεύγη, σε ομάδες και άλλοτε παρουσιάζουν τις 
ερ γασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Η βιβλιογραφία άλλωστε τονίζει ότι για την επι-
τυχή εφαρμογή της διαφοροποίησης της διαδικασίας, είναι σημαντικό να ποικίλει ο τρό-
πος εργασίας των μαθητών, ο οποίος μπορεί να αφορά τη συνεργασία σε μικρές ομάδες, 
σε ζεύγη, να είναι ατομική ή και να παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης παιδιών 
(Landrum & McDuffie, 2010·Tomlinson, 2005). Με τη δυνατότητα που έχουν οι μαθητές 
να επιλέξουν τον τρόπο εργασίας τους, επεξεργάζονται και κατανοούν καλύτερα το πε-
ριεχόμενο καθώς εμπλέκονται ενεργά και με επιθυμητό τρόπο (Αργυρόπουλος, 2013).

Στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό 
ότι οι μαθητές έχουν ισότιμη πρόσβαση στα υλικά και μέσα. Η έννοια της «ισότητας όρων» 
διαπνέει τη φιλοσοφία της διαφοροποίησης, καθώς προωθεί την ίση πρόσβαση σε υλικά 
και μέσα για όλους τους μαθητές, αλλά και ισότητα στο δικαίωμα της αναγνώρισης, του 
σεβασμού, της στήριξης για όλους τους μαθητές (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια 
στον μαθητή που δυσκολεύεται και όταν έχει εξαντλήσει ο ίδιος κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ενώ κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι εντάσσουν σε άλλη ομάδα το παιδί προκειμένου να 
συνεργαστεί. Η στρατηγική της ευέλικτης ομαδοποίησης αναφέρεται στη διαφοροποίηση 
ως σημαντική (Nicolae, 2014·Huebner, 2010· Βαστάκη, 2010), ενώ συχνά επιλέγονται 
διαφορετικοί τύποι ευέλικτης ομαδοποίησης που επιτρέπουν τη διατήρηση του ελέγχου 
των μαθητών προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πειθαρχημένο και εύρυθμο μαθησιακό 
περιβάλλον (Mavroudi, 2016).

Από τα δεδομένα της έρευνας διαφάνηκε, ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την ατομική 
πρόοδο του μαθητή και μέσα από το ενδιαφέρον που εκδηλώνει για τη μάθηση. Η αξιο-
λό γηση στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αποτελεί μια συνεχιζόμενη δια-
δικασία η οποία στοχεύει όχι στη συνολική αποτίμηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας 
και της κατάκτησης της νέας γνώση από το σύνολο των μαθητών, αλλά ενδελεχής και συ-
στηματική παρακολούθηση της ατομικής προόδου (Φιλιππάτου, 2013· Tomlinson, 2005).

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εκδήλωσαν θετική διάθεση στη δυνατότητα παροχής 
ευ καιριών για περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα διαφοροποίησης και κυρίως με ενδο σχο-
λι κές επιμορφώσεις. Ερευνητικά διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την ανά γκη 
για ενδοσχολική επιμόρφωση, πρακτική υποστήριξη και σεμινάρια από καταρτισμένους 
στο είδος εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε θέματα διαφοροποίησης (Σακελλαρίου & Μήτση, 
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2018 α, 2018β· Τατσιώκα & Γρίβα, 2018· Sakellariou, Mitsi & Konsolas, 2018· Nicolae, 
2013· Παντελιάδου, 2013· Logan, 2011). 

Παρά τους περιορισμούς της έρευνας, τα δεδομένα αποτελούν το έναυσμα για πε ραι -
τέ  ρω διερεύνηση του θέματος σχετικά με την ευρύτερη εφαρμογή ανάλογων εκ παιδευ-
τι κών πρακτικών και στρατηγικών στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο. Ωστόσο, είναι 
ση μαντικό από την πλευρά της επίσημης πολιτείας η παροχή επιμόρφωσης σε θέματα δια -
φοροποίησης σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για την προώθηση των δη μο κρα-
τικών αξιών. Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι η παροχή κινήτρων για εκδήλω ση προ-
σωπικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση, συμμετοχή και επιμόρφωση των εκπαιδευ τι κών  
σε θέματα διαφοροποίησης. Η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών προς την κα-
τεύ θυνση εφαρμογής δημοκρατικών πρακτικών και υιοθέτησης δημοκρατικών αξιών κρί-
νε ται  ως αναγκαία.

Τέλος, είναι απαραίτητη η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, 
εντός του σχολείου, αλλά και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με άλλα σχολεία της 
χώ ρας ή του εξωτερικού. Καταλήγοντας, διαπιστώνεται ότι στο πλαίσιο της διαφο ρο ποίη-
σης της διδασκαλίας και της μάθησης προωθείται η δημοκρατική διδασκαλία, καθώς η  
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης διαμορφώνει τις κατάλληλες και αναγκαίες συν-
θήκες για ισότητα στη μάθηση, ισότιμη παροχή ευκαιριών και εν τέλει άρση των κοινω-
νι κών ανισοτήτων.
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Abstract

The present study aims to explore the educational practices and to highlight the teachers’ role 
in implementing differentiated teaching in order to promote democratic school. We carried out a 
qualitative research for collecting the survey data, and the methodological tool consisted of thirty 
(30) semi-structured interviews with kindergartens and thirty (30) respectively with teachers from 
primary schools from the Region of Epirus. Τhe codification and analysis of the research data 
revealed that kindergartens and primary school teachers who implement differentiated teaching 
use a variety of educational practices adapted to each child›s needs, learning profile and interests. 
Also, the research data highlighted the kindergartens’ and primary school teachers’ need for fur-
ther training in alternative, innovative and effective teaching practices in order to maximize the 
quality of learning opportunities.

Keywords: democratic school, differentiated instruction, educational practices
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Περίληψη

Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα, οι περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρώπινων δι-
καιω   μάτων, η έξαρση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, απαιτούν δημοκρατικούς, κριτικά σκε-
πτό  μενους και ενεργούς πολίτες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι από ψεις και  
οι εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών και δασκάλων αναφορικά με την ανάπτυξη δημο κρα τι-
κών δεξιοτήτων και συμπεριφορών των παιδιών της Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης. Πρό κει-
ται για ποιοτική έρευνα, με μεθοδολογικό εργαλείο αυτό των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, σε ένα  
δείγμα τριάντα (30) νηπιαγωγών και τριάντα δασκάλων (30) από την Περιφερειακή Ενότητα Ηπεί ρου.  
Η έρευνα ανέδειξε τόσο την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διδα κτι -
κής μεθοδολογίας και πρακτικής εφαρμογής για την αναβάθμιση του δημοκρατικού σχολείου, όσο  
και την ανάγκη ενεργοποίησης της επίσημης πολιτείας στην προώθηση Σύγχρονων Αναλυτικών Προ-
γραμ μάτων Σπουδών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατικό Σχολείο, Ισότητα, Εκπαιδευτικές Πρακτικές.

Εισαγωγή

Η πολυπολιτισμική κοινωνική πραγματικότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα, επέφερε τη φοίτηση μαθητών από άλλες χώρες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα, δημιουργώντας την πρόκληση της ετερογένειας. Το κυρίαρχο πολιτιστικό πλαίσιο της 
εκάστοτε χώρας, επηρεάζει σε βάθος το εκπαιδευτικό σύστημα και ενδέχεται να προ ω θεί 
προκαταλήψεις και στερεότυπα (Coelho, 2007. Γκόβαρης, 2009). Η δημοκρατική εκ  παί-
δευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αξίες της δη  μο-
κρατίας, επομένως πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες μιας δημοκρατικής κοι νω -
νίας. Επίσης, είναι απαραίτητο τα σχολεία στο πλαίσιο της δημοκρατικής εκπαίδευσης να  
καταβάλουν μέγιστες προσπάθειες για την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης σε όλους τους  
τομείς, για όλους τους μαθητές (Alshurman, 2015). 

Η δημοκρατική εκπαίδευση αναφέρεται στο γεγονός, ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από  
την οικονομική τους κατάσταση, πρέπει να αποκτήσουν αξίες, γνώσεις και δεξιότητες που  
απαιτούνται για την εδραίωση της δημοκρατίας σε μια κοινωνία. Τα σχολεία, θα πρέπει να  
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ενσωματώσουν ένα είδος εκπαίδευσης που να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε δρα-
στη ριότητες που βοηθούν στην οικοδόμηση της προσωπικότητάς τους και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων (ASCD, 2002. Brotto, Huber, Karwacka-Vogele, Neuner, Rufinor, Teutsch, 
2012). Σε μια δημοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη  
λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τάξεις τους. Στα δημοκρατικά σχολεία, οι μαθητές εν θαρ-
ρύνονται να συμμετάσχουν στην εκπόνηση των σχολικών κανόνων, στο σχεδιασμό απο-
τελεσματικών προγραμμάτων διδασκαλίας, στον προγραμματισμό και στις αποφάσεις που  
λαμβάνονται για πολλά θέματα στις τάξεις τους (Grandmont, 2002). 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και τα Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει να επα-
νεξεταστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχείς εξελίξεις των σύγχρονων κοι νω-
νιών και στις νέες ανάγκες που αναδύονται. Θα πρέπει να ερευνηθούν οι τρόποι με τους  
οποίους οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να διδάξουν και να μεταδώσουν αξίες που απο τε-
λούν συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Η δημοκρατική εκπαίδευση θα πρέπει να επε-
κτείνει το πεδίο μάθησης των παιδιών ώστε να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες γνώσεις σχε-
τικά με την ιστορία, τα εικαστικά, τη λογοτεχνία, τη μουσική και τις επιστήμες, καθώς αυτά  
είναι τα βασικά εργαλεία για να εξελιχθούν οι μαθητές μας σε δημοκρατικούς, κριτικά σκε-
πτό μενους και ενεργούς πολίτες (Alshurman, 2015. Brooks, 2009). Η εκπαίδευση μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην προάσπιση των ιδανικών της ειρήνης, της ελευθερίας και της  
κοινωνικής δικαιοσύνης (Δήμιζα, 2014). «Αν μοναδικός στόχος ενός δημοκρατικού κρά-
τους είναι να προετοιμάζει τα μέλη του για την ιδιότητα τους ως πολιτών, αυτό θα πρέπει 
να το επιδιώκει με όσο γίνεται περισσότερη εκπαίδευση» αναφέρει η Gutmann (1999:10). 

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί και εθνικά υπουργεία υποστηρίζουν τις συνεργασίες με-
τα ξύ σχολείων για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης ως την αποτελεσματική και 
άμεση επιρροή στην ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση (United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization, 2014). Θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται οι σχολικές συνεργασίες γιατί προσφέρουν τη 
δυνατότητα να βελτιωθεί η ποιότητα των σχολείων, να εμβαθύνουν στην ευρωπαϊκή διά-
σταση μέσα στην τάξη και να ενισχυθεί η διδασκαλία που θα συνεισφέρει στην κοινωνική 
συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών (Brotto et al., 2012). Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές των 
νηπιαγωγών και δασκάλων αναφορικά με την ανάπτυξη δημοκρατικών δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών των παιδιών της Προσχο λι κής και Σχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το έργο τους. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτήματα ανα- 
φορικά: α) με το περιεχόμενο της δημοκρατι κής εκπαίδευσης, β) με τις εκπαιδευτικές πρα - 
κτικές που εφαρμόζουν για τη δημοκρατική εκπαίδευση και γ) με τους παράγοντες που  
επηρεάζουν το εκπαιδευτικό τους έργο προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής εκπαί δευ - 
σης. 

Θεωρητικό πλαίσιο

Η Δημοκρατική Εκπαίδευση είναι Δικαίωμα

Σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη μορφή της εκ - 
παίδευσης που επιθυμούν, ώστε να επιτύχουν (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2018).  
Επιπλέον, σε μια δημοκρατική πολιτεία, οι κοινωνικές μειονότητες έχουν ίσο δι καίω μα 
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συμ μετοχής στην πολιτική και επηρεάζουν την κοινωνία όπως και οι άλλοι. Κάθε πο λίτης 
σε μια κοινωνία επιθυμεί ελευθερία και ασφάλεια τα οποία είναι δυνατά μόνο σε ένα δη-
μοκρατικό περιβάλλον. Συχνά οι λέξεις δημοκρατία και ελευθερία χρησιμοποιούνται ως 
συ νώνυμες, παρόλο που δεν είναι. Η δημοκρατία είναι ένα σύνολο αρχών και εννοιών σχε- 
 τικών με την ελευθερία. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία είναι η θεσμοθέτηση της ελευθε  ρία. 
Επιπλέον, η δημοκρατία περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις πρακτικές για τη δημι ουργία 
ελεύθερων πολιτών. Η ελευθερία χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση της εγ γε  νούς αξιο-
πρέπειας και των απόλυτων δικαιωμάτων σε μια κοινωνία (Crick, 2002). Επο  μένως, η  
δημοκρατία θα πρέπει να ενθαρρύνεται παντού και ο καλύτερος τρόπος για να δημι ουρ-
γηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες είναι να ενταχθεί η δη μο κρα-
τική εκπαίδευση στα σχολεία και τα πανεπιστήμια (Lappé, 2006).

Η δημοκρατική εκπαίδευση διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στη δημιουργία ευ-
αι σθητοποίησης σχετικά με τη δημοκρατία, επομένως πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους 
τους πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Εκτός από το να είναι ανοιχτή σε όλους, είναι 
απαραίτητο σε ένα δημοκρατικό σχολείο να καταβάλλονται μέγιστες προσπάθειες για την 
παροχή καλύτερης εκπαίδευσης στα παιδιά και να οικοδομούνται υγιείς σχέσεις μεταξύ 
δασκάλου και μαθητή (Alshurman, 2015). Ένα εκπαιδευτικό σύστημα με δημοκρατική εκ-
παίδευση θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της ελευθερίας, της επιλογής και στην επί-
τευξη ικανοποιητικής ζωής. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ατομικότητα. Παρ’ όλα 
αυτά, η δημοκρατική πρακτική χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη 
οι απόψεις των άλλων. Για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα 
εξατομικευμένης μάθησης, είναι σημαντικό να παρέχεται σε κάθε μαθητή η ευκαιρία να 
αποδείξει τις ικανότητες και τα ταλέντα του (Colville, Hall, 2000). Η διαφοροποιημένη 
μά θηση δείχνει υψηλής ποιότητας διδασκαλία που παρέχει στους μαθητές διάφορους 
τρό πους ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό (Στράτη, 2017). Δημιουργείται έτσι ένας 
τρόπος εκπαίδευσης που εστιάζει στις ανάγκες των μαθητών και αυτό το είδος προ σέγ-
γισης έχει ισχυρή ηθική βάση.

Η εκπαίδευση για τη συμβίωση σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάξει, αποτελεί βασικό 
προαπαιτούμενο της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας (Milligan, Taylor,Wood, 
2011). Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τα τέλη του 20ού αιώνα, ο ρόλος της εκπαίδευσης 
και του πολίτη έχει διαφοροποιηθεί λόγω της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας με πολυπολι-
τι σμικά χαρακτηριστικά. Δίνεται, πλέον, μεγάλη σημασία στο πώς μαθαίνει το άτομο, στο 
πώς ενημερώνεται και στο πώς εξοπλίζεται για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις κοι νω-
νικές απαιτήσεις. Διατυπώνεται στις μέρες μας η αντίληψη γύρω από την ανάγκη δια-
μόρφωσης πολιτών με παγκόσμια-οικουμενική συνείδηση και πολιτική ευαισθησία, ενί-
σχυ ση του αισθήματος του «ανήκειν», σε συνδυασμό με την υπέρβαση του ατομικισμού 
και την κινητοποίηση για το κοινό συμφέρον (Δήμιζα, 2014).

Μέθοδος

Ερευνητικό Δείγμα και μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας

Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, με μεθοδολογικό εργαλείο αυτό των ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων, σε επιλεγμένο δείγμα: τριάντα (30) Νηπιαγωγών και τριάντα Δασκάλων 
(30) από την Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου. Ο ερευνητής αλληλεπίδρασε με τα υποκεί-
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μενα τα οποία εμπλέκονται στην έρευνα σε πραγματικές συνθήκες και με βασικό εργαλείο 
τη «συζήτηση με κάποιο σκοπό», επιδιώκοντας να προσεγγίσει βαθύτερα τα ζητήματα που  
διαπραγματεύεται, προσπάθησε να παραγάγει δεδομένα, να τα ερμηνεύσει, να τα επε-
ξηγήσει και να τα παρουσιάσει σε περιγραφική μορφή (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).

Μέθοδος Ανάλυσης

Η συνέντευξη είναι μια από τις ευρέως αναγνωρισμένες μορφές της ποιοτικής ερευ νη-
τικής μεθόδου και αποτελεί πλούσια πηγή δεδομένων αναφορικά με τις απόψεις των  
ανθρώπων (Βάμβουκας, 2006. Cohen & Manion, 1994). Η μέθοδος της θεματικής ανά-
λυ σης χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις ημι-
δο μημένες συνεντεύξεις. Στη θεματική ανάλυση, τα δεδομένα ταξινομούνται σύμφωνα με  
τα ερωτήματα της μελέτης, τα θέματα και το περιεχόμενο των δεδομένων. Η θεματική ανά-
λυση υποστηρίζει τη διαίρεση των σημαντικότερων τμημάτων των δεδομένων (Seidman, 
2006). Στη συνέχεια, τα δεδομένα, διαιρεμένα θεματικά, αναλύθηκαν και ερμηνεύθηκαν 
υπό το φως της συγγραφικής βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών του Πληθυσμού της Έρευνας - 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί - Δάσκαλοι) 

Πίνακας 1: «Φύλο Εκπαιδευτικών»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Άνδρας 8 13,3 13,3 13,3 

Γυναίκα 52 86,7 86,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0 

Το 86,7% του ερευνητικού δείγματος μας είναι γυναίκες και το 13,3% είναι άντρες.

Πίνακας 2: «Χρόνια Διδακτικής Υπηρεσίας»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

6 έως 10 έτη 5 8,3 8,3 8,3 

11 έως 20 έτη 32 53,3 53,3 61,7 

21 έως 30 έτη 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0 

Όσον αφορά τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, το 53,3% είναι μεταξύ 11 και 20 ετών, το 
38,3% έχει προϋπηρεσία από 21 έως 30 έτη και το 8,3% από 6 έως 10 έτη.
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Πίνακας 3: «Σπουδές Εκπαιδευτικών»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Διδασκαλείο 11 18,3 18,3 18,3 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 4 6,7 6,7 25,0 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 19 31,7 31,7 56,7 

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 12 20,0 20,0 76,7 

Δεν έχω άλλες σπουδές 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0 

Το 31,7% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα και το 20,0% δεύτερο πτυχίο.

Το περιεχόμενο της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης 

•	 Ποιες δημοκρατικές αξίες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να διδαχτούν στο νηπιαγωγείο / 
δη μοτικό σχολείο;

Οι Νηπιαγωγοί και οι Δάσκαλοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να διδαχτούν οι παρακάτω 
δημοκρατικές αξίες στις σύγχρονες τάξεις διδασκαλίας: η Δημοκρατία, η αξιοκρατία, η 
ισότητα, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ελευθερία.

•	 Αν η δημοκρατική εκπαίδευση προωθεί την ηθική καλλιέργεια των παιδιών, θα μπορούσε 
κατά την άποψη σας το σχολείο (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο), να εφοδιάσει κατάλληλα 
τα παιδιά ώστε να είναι στην ενήλικη ζωή τους, ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες;

Σχήμα 1: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Νηπιαγωγών για τα εφόδια των μαθητών μέ
σω της δημοκρατικής εκπαίδευσης»

 

Οι Νηπιαγωγοί (Σχήμα 1) θεωρούν στην πλειοψηφία τους (50%),ότι το σχολείο μπορεί 
πάρα πολύ να εφοδιάσει κατάλληλα τα παιδιά ώστε να είναι στην ενήλικη ζωή τους δημο-
κρατικοί πολίτες, ενώ οι Δάσκαλοι (Σχήμα 2) απάντησαν αρκετά (40%) στο μεγαλύτερο 
πο σοστό τους. Ένα ποσοστό των νηπιαγωγών (16,7%) βρέθηκε να δίνει ως απάντηση το 
λίγο. 
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Σχήμα 2: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Δασκάλων για τα εφόδια των μαθητών μέσω 
της δημοκρατικής εκπαίδευσης»

•	 Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το σχολείο που εργάζεστε καλλιεργεί τις δημοκρατικές αξίες;

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
– Με τη δυνατότητα που δίνουμε στα παιδιά να επιλέγουν τα ίδια δραστηριότητες (οι 

περισσότερες απαντήσεις των νηπιαγωγών)
– Επίλυση συγκρούσεων με δημοκρατικό τρόπο
– Ισότητα στα δύο φύλα
– Ελευθερία έκφρασης και λόγου
– Σεβασμός στο παιδί
– Με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τα παιδιά
– Με το παιχνίδι (μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών που το αναφέρει)
– Με τη συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σχεδίων εργα-

σίας
– Με τη θέσπιση κανόνων

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
– Με την ισότητα ευκαιριών
– Με την καθημερινή διαδικασία στο Σχολείο (οι περισσότερες απαντήσεις των δα-

σκά λων)
– Μέσω προγραμμάτων στην Ευέλικτη ζώνη 
– Με την υλοποίηση σχεδίων εργασίας
– Με το σεβασμό προς τα παιδιά και τους γονείς τους 
– Με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (μικρό ποσοστό των εκπαι-

δευ τικών που το αναφέρει)
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Οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές που εφαρμόζουν οι Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι  
για τη Δημοκρατική Εκπαίδευση 

•	 Έχετε αναλάβει και πραγματοποιήσει Σχολικά Προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα 
της δημοκρατίας;

Πίνακας 4: «Ποσοτικά Αποτελέσματα Νηπιαγωγών για την Υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 5 16,7 16,7 16,7

Όχι 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Νηπιαγωγών (83,6) δεν έχει αναλάβει και πραγματοποιήσει 
Σχολικά Προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα της δημοκρατίας (Πίνακας 4), αντίθετα 
οι Δάσκαλοι σε ποσοστό 60,0% υλοποίησαν Σχολικά Προγράμματα με θέμα τη Δημοκρατία 
(Πίνακας 5).

Πίνακας 5: «Ποσοτικά Αποτελέσματα Δασκάλων για την Υλοποίηση Σχολικών Προγραμμάτων»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 18 60,0 60,0 60,0

Όχι 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

•	 Θα μπορούσατε να περιγράψετε κάποιες εκπαιδευτικές πρακτικές και διδακτικές μεθό δους  
που εφαρμόζετε στην τάξη σας και που θεωρείτε ότι προωθούν τη δημοκρατική εκπαίδευ  ση;

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
– Ομάδες Εργασίας (οι περισσότερες απαντήσεις των νηπιαγωγών) 
– Διαλογική Συζήτηση
– Εκλογές για την πρόταση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της τάξης
– Εκπαιδευτικά Σενάρια
– Αξιοποίηση των Τεχνών ως διδακτικής μεθόδου
– Αξιοποίηση του παραμυθιού ως περιεχόμενο και ως διδακτικό μέσο 
– Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών που την αναφέρει)
– Σχέδια Εργασίας - «Μέθοδος Project» 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
– Ομάδες Εργασίας (οι περισσότερες απαντήσεις των δασκάλων)
– Διαλογική Συζήτηση
– Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
– Αξιολόγηση με βάση την ατομική εξέλιξη του παιδιού
– Χρήση Νέων Τεχνολογιών και πολυμέσων
– Σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή
– Συνεργασία με φορείς και την κοινότητα (μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών που το 

αναφέρει) 
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•	 Έχετε υλοποιήσει σχέδια εργασίας (project) σχετικά με το θέμα της Δημοκρατίας; 

Πίνακας 6: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του Συνόλου των Εκπαιδευτικών για την Υλοποίηση Σχεδίων 
Εργασίας»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 60 100,0 100,0 100,0

Όλοι οι Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαντούν ότι έχουν υλοποιήσει 
Σχέ δια Εργασίας που σχετίζονται με τη Δημοκρατική Εκπαίδευση.

•	 Μπορείτε να μας περιγράψετε το γενικό πλάνο;

Πίνακας 7: «Περιγραφή Σχεδίων Εργασίας»

Νηπιαγωγοί: Θέματα Σχεδίων Εργασίας Δάσκαλοι: Θέματα Σχεδίων Εργασίας 

1. Διαφορετικότητα

2. Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  
και Αναπηρία

3. Όποτε Προκύπτουν Εκλογές

4. Στη γιορτή του Πολυτεχνείου, 17η Νοέμβρη  
(οι περισσότερες απαντήσεις των Νηπιαγωγών)

5. Τα Δικαιώματα του παιδιού

6. Τα Παιδιά του κόσμου

7. Μετανάστες και τους Πρόσφυγες  
(μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών που το 
αναφέρει για τη Δημοκρατική Εκπαίδευση)

1. Τα παιδιά του κόσμου (οι περισσότερες 
απαντήσεις των δασκάλων)

2. Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

3. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης  - Ένα Σχολείο 
για όλους (μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών 
που το αναφέρει)

4. Σχολική Διαμεσολάβηση

5. Φιλοσοφία του Πολιτεύματος

6. Το Πολυτεχνείο - Δημοκρατικό πολίτευμα

7. Πρόσφυγες - Μετανάστες

•	 Θεωρείτε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια της επικοινωνίας που μπορεί να υπάρ
χουν όταν στην τάξη σας φοιτούν παιδιά με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα;

Σχήμα 3: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Νηπιαγωγών για τα Εμπόδια Επικοινωνίας»
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των Νηπιαγωγών (83,5%) θεωρούν ότι μπορούν να ξεπεράσουν 
πολύ τα εμπόδια της επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχουν όταν στην τάξη τους φοιτούν 
παιδιά με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα (Πίνακας 8), αντίθετα οι Δάσκαλοι σε 
ποσοστό 56,7% απάντησαν αρκετά (Πίνακας 9). 

Σχήμα 4: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Δασκάλων για τα Εμπόδια Επικοινωνίας»

•	 Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία με τους συναδέλφους σας στο ίδιο σχολείο;

Πίνακας 8: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Νηπιαγωγών για τη Συνεργασία με Συνα
δέλφους»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ικανοποιητική 10 33,3 33,3 33,3

Πολύ Καλή 10 33,3 33,3 66,7

Άριστη 10 33,3 33,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

Οι απόψεις των Νηπιαγωγών είναι μοιρασμένες (33,3%) ανάμεσα στο: ικανοποιητική, 
πο λύ καλή και άριστη όσον αφορά τη συνεργασία (πίνακας 10). Οι Δάσκαλοι στην πλειο-
ψη φία τους απαντούν άριστη και πολύ καλή (43,3% και 13,3%), όμως υπάρχουν αρκετοί 
που την θεωρούν απλά καλή και με προβλήματα (Πίνακας 11). 

Πίνακας 9: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Δασκάλων για τη Συνεργασία με Συνα δέλ
φους»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Με προβλήματα 5 16,7 16,7 16,7

Καλή 8 26,7 26,7 43,3

Πολύ Καλή 4 13,3 13,3 56,7

Άριστη 13 43,3 43,3 100,0

Total 30 100,0 100,0
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•	 Οι οικογένειες συμμετέχουν στις δράσεις σας;

Πίνακας 10: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Νηπιαγωγών για τη συμμετοχή της οικο
γένειας»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 30 100,0 100,0 100,0

Όλοι οι Νηπιαγωγοί (Πίνακας 12) υποστήριξαν ότι οι γονείς συμμετέχουν στις δράσεις τους  
σε αντίθεση με τους Δασκάλους (Πίνακας 13) που το 46,7% απάντησε αρνητικά ως προς 
τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πίνακας 11: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Δασκάλων για τη συμμετοχή της οικογέ
νειας»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 16 53,3 53,3 53,3

Όχι 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

•	 Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η συνεργασία;

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
– Με προγραμματισμένες συναντήσεις (οι περισσότερες απαντήσεις των Νηπιαγωγών)
– Συνοδεύουν εκδρομές και δράσεις
– Τους προσκαλούμε στην τάξη ως επαγγελματίες
– Παρέχουν διάφορα υλικά 
– Στις σχολικές γιορτές
– Εργαστήρια με γονείς (μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών που το αναφέρει)
 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
– Στηρίζουν κάθε δράση με παροχή υλικής και οικονομικής βοήθειας
– Συνεργασία με τον ενεργό σύλλογο – εθελοντικές δράσεις (φροντίζουν το κτίριο…), 

(οι περισσότερες απαντήσεις των δασκάλων)
– Προγραμματισμένες συναντήσεις για ενημέρωση
– Συμμετοχή στα Σχέδια Εργασίας (μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών που το ανα φέ-

ρει)
– Συνοδεύουν σε εκδρομές
– Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου

Εκπαιδευτικός που απάντησε όχι στη συμμετοχή των γονέων στις δράσεις, ανέφερε ότι οι 
γονείς συνεργάζονται με το σχολείο μόνο για θέματα παραβατικής συμπεριφοράς.
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Οι Παράγοντες που επηρεάζουν το Εκπαιδευτικό έργο προς την κατεύθυνση της 
Δημοκρατικής Εκπαίδευσης 

•	 Η διοίκηση της εκπαίδευσης, οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα το εκ
παι  δευτικό πλαίσιο αισθάνεστε ότι σας υποστηρίζει στην εφαρμογή της δημοκρατικής 
εκ  παί δευσης;

Πίνακας 12: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Νηπιαγωγών για την υποστήριξη από το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 5 16,7 16,7 16,7

Όχι 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

Οι Νηπιαγωγοί (Πίνακας 14) στην πλειοψηφία τους (83,3%) θεωρούν, ότι δεν έχουν 
στή ριξη από το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, για την εφαρμογή της Δημοκρατικής 
εκ παί δευσης ενώ οι απόψεις των Δασκάλων (Πίνακας 15) είναι μοιρασμένες, με μικρή 
υπε ροχή της αρνητικής απάντησης (56,7%).

Πίνακας 13: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του συνόλου των Δασκάλων για την υποστήριξη από το εκ
παι δευτικό πλαίσιο»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 13 43,3 43,3 43,3

Όχι 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

•	 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή συνέδριο σχετικά με τη Δημοκρατική Εκ παί
δευ ση και αυτό έχει υλοποιηθεί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα (από την 
υπη ρεσία σας);

Πίνακας 14: «Ποσοτικά Αποτελέσματα επί του Συνόλου των Εκπαιδευτικών για την υλοποίηση σε μι
να ρίων από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 30 50,0 50,0 50,0

Όχι 30 50,0 50,0 50,0

Total 60 100,0 100,0 

Το 50,0% των εκπαιδευτικών δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάριο ή συνέδριο για τη δη-
μοκρατική εκπαίδευση.
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•	 Ποιοι, κατά τη γνώση σας, από τους παρακάτω παράγοντες, επηρεάζουν την προώθηση, 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και ενδοσχολικών επιμορφώσεων για τη 
δη μο κρατική εκπαίδευση; (Ιεραρχήστε από ένα μέχρι το πέντε με το ένα να είναι οι πιο 
ση  μαντικοί)

Πίνακας 15: «Κατανομή των δύο ομάδων και ιεράρχηση επιλογών τους για τους παράγοντες που επη
ρεά ζουν τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις»

Παράγοντες
Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι

Επιλογή Ποσοστό % Επιλογή Ποσοστό % 

Οικονομικοί 4η 36,3% 3η 38,3% 

Κοινωνικοί 3η 33,3% 1η 62,3% 

Προσωπικοί 5η 66,7% 2η 49,3% 

Υπηρεσιακοί 2η 50%  4η 43,3% 

Πολιτικοί 1η 66,7% 5η 55,3% 

Οι Νηπιαγωγοί θεωρούν περισσότερο σημαντικούς παράγοντες για την προώθηση, τον  
σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και ενδοσχολικών επιμορφώσεων τους πο λι-
τικούς (66,7%) και στη συνέχεια τους υπηρεσιακούς (50%). Στην τελευταία θέση έχουν  
τους προσωπικούς παράγοντες. Αντίθετα, οι Δάσκαλοι έχουν ως πρώτη επιλογή σημαντι-
κότητας τους κοινωνικούς (62,3%) και προσωπικούς (49,3%) παράγοντες και στην τελευ-
ταία θέση τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς.

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Ο Sleeter (2008), περιέγραψε μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας για 
τη δημοκρατία στα σχολεία. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη δημιουρ-
γία συνθηκών, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές κοινωνικά ζητήματα για την επί-
τευ ξη του κοινού συνόλου, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν δημοκρατικές αποφάσεις 
που σχετίζονται με θέματα της τάξης τους. Η βιβλιογραφία καταδεικνύει τη σημασία της 
δι δασκαλίας της δημοκρατίας μέσω της πρακτικής στα σχολεία (Davis, 2010. Education  
Revolution, 2000). Είναι εξαιρετικά σημαντικό που όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρ κεια  
των συνεντεύξεων, ανέφεραν ότι στο σχολείο μπορούν τα παιδιά να διδαχτούν δημο κρα-
τικές αξίες. 

Το να γίνεις ενεργός δημοκρατικός πολίτης αρχίζει με την άσκηση της δημοκρατίας 
στην αίθουσα διδασκαλίας (Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού Πολίτη, 2017). 
Σε αυτήν την πρώτη κοινότητα οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να κάνουν επιλογές, να  
αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση, να κατανοήσουν, να δίνουν και να λαμ-
βάνουν δίκαιη μεταχείριση σεβαστή από όλους. Στο περιβάλλον του σχολείου, ο μαθητής 
θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλείς, να εκφράζει τις ιδέες του, να συνεργάζεται με τους 
εκπαιδευτικούς και την ηγεσία του σχολείου ως μέλος μιας κοινότητας. Στην καθημερινή 
ζωή της τάξης, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν τη δημοκρατία με κάθε ευκαιρία, και 
μέσα από την καλλιέργεια αξιών να εκτιμήσουν τη δημοκρατική διαδικασία (Davis, 2010).

Οι Δάσκαλοι, στις απαντήσεις τους, αμφιταλαντεύονται για το αν το σχολείο μπορεί να 
εφοδιάσει κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να είναι ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες στο 
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μέλλον. Έχουν υλοποιήσει βέβαια Σχολικά Προγράμματα για τη δημοκρατική εκπαίδευση, 
σε αντίθεση με τους Νηπιαγωγούς, τα συνδέουν όμως με την Ευέλικτη Ζώνη και την 
Αγω γή του Πολίτη Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Οι Νηπιαγωγοί από την άλλη πλευρά, ελάχιστα 
ανα φέρουν το παιχνίδι ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη δημοκρατική εκπαίδευση. Όλοι  
όμως οι Εκπαιδευτικοί έχουν υλοποιήσει Σχέδια Εργασίας, με θέματα κυρίως τη Δια φο-
ρετικότητα, την Αναπηρία και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Είναι σημαντικό, οι εκπαι δευ-
τι κοί να εμπλέκουν τους μαθητές σε διαφορετικές οπτικές για ένα θέμα και σε διάφορες 
πηγές γνώσης και να ενσωματώνουν αυτό ως περιεχόμενο σε διάφορες καταστάσεις στο 
σχο λείο (Perry, 2009). Εντούτοις, ένα πολύ μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών αναφέρει τη 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ως τρόπο για την καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών.

Έρευνες των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαι-
δευτικών έχει αναπτύξει ετοιμότητα για τη μάθηση απέναντι στην ετερότητα και αυτο-
μορ φώνεται, καθώς δηλώνει απροετοίμαστο πάνω σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαί-
δευ σης εξαιτίας της ελλιπούς βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (Μήλιου, 2013). Οι 
Νη πιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας, θεωρούν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα  
εμπόδια επικοινωνίας όταν στην τάξη τους υπάρχουν παιδιά που μιλούν διαφορετική γλώσ-
σα και αυτό συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης που  
προτείνει λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, καθώς και την αξιοποίηση 
των τεχνών προς αυτήν την κατεύθυνση (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 2014α). Δη-
λώ νουν επίσης, ότι συνεργάζονται με την οικογένεια και διαπιστώνουμε ότι αυτό αφορά 
κυ ρίως τη γονεϊκή εμπλοκή και όχι τη γονεϊκή συμμετοχή. Οι Δάσκαλοι δε, τη συνεργασία 
με την οικογένεια την εξετάζουν κυρίως από την πλευρά των παροχών των οργανωμένων 
συλλόγων. Η ουσιαστική συμμετοχή των οικογενειών στην εκπαιδευτική διαδικασία των 
παιδιών τους και κατ’ επέκταση στη σχολική τους ζωή, υποστηρίζεται ότι επηρεάζει θετικά 
τόσο τη σχολική επίδοση, όσο και τη ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Park, Stane & Holloway, 2017. Σακελλαρίου, 2008).

Η υλοποίηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης και η διοίκηση στην εκπαίδευση δια δρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Alshurman,  
2015). Όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερη στήριξη από τη διοί-
κηση της εκπαίδευσης για την εφαρμογή της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης. Όπως επίσης, 
χρειάζονται κατάλληλη επιμόρφωση αφού οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν έχουν  
παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή συνέδριο σχετικό με το θέμα. Όσον αφορά τους 
πα ράγοντες για την προώθηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων, αξίζει να 
πα ρατηρήσουμε ότι οι πολιτικοί παράγοντες είναι πρώτοι για τους Νηπιαγωγούς και τε-
λευ ταίοι για τους Δασκάλους και οι προσωπικοί παράγοντες τελευταίοι για τους Νηπια-
γω γούς και σχεδόν πρώτοι για τους Δασκάλους.  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για το 
σημασία της δημοκρατικής αξίας της ελευθερίας και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να  
ασκηθεί στο πλαίσιο της αίθουσα διδασκαλίας ως δημοκρατική εκπαίδευση (Davis, 2010).  
Από την ανάλυση και ερμηνεία των συνεντεύξεων διαφαίνεται, ότι οι Νηπιαγωγοί και οι 
Δάσκαλοι αντιλαμβάνονται την έννοια της δημοκρατικής εκπαίδευσης ως μια εκπαιδευτι-
κή διαδικασία που μεταδίδει στους μαθητές την έννοια της ισότητας, του σεβασμού των  
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αποδοχής της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Εκ-
φρά ζονται θετικά για την προώθηση καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο της μαθησιακής 
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διαδικασίας όσον αφορά την καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών, ωστόσο, από τις απα ντή-
σεις τους αναδεικνύεται ότι δεν τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πράξη (Davis, 2010).  
Η έρευνα ανέδειξε τόσο την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέ-
ματα διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής εφαρμογής για την αναβάθμιση του δημο-
κρα τικού σχολείου, όσο και την ανάγκη ενεργοποίησης της επίσημης πολιτείας στην προ-
ώ θηση Προγραμμάτων Σπουδών, με στόχο την καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών που εν 
τέλει θα διαμορφώσουν την ποιότητα του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου (Unicef, 
2015).    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση
ASCD. (2002). A Lexicon of Learning: What Educators Mean When They Say… Alexandria, 

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. http://www.ascd.org/
Publications/Lexicon-of-Learning/S.aspx

Alshurman, M. (2015). Democratic Education and Administration. Social and Behavioral 
Sciences (176) 861-869, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.551

Brooks, M. (2009). What Vygotsky can teach us about young children drawing. Interna
tional Art in Early Childhood Research Journal, 1 (1), 1-13.

Crick, B. (2002) Democracy A Very Short Introduction. Oxford: OUP. ISBN: 9780192802507
Davis, M. H. (2010). Practicing Democracy in the NCLB Elementary Classroom. Graduate 

Master’s Theses, Capstones, and Culminating Projects. 112. https://doi.org/10.33015/
dominican.edu/2010.edu.07

Grandmont, R. (2002). The implementation and utilization of democratic discipline as an 
approach to classroom management: A case study. Amherst, MA: University of Mas-
sachusetts.

Gutmann, Α. (1999). Democratic Education. Princeton. University Press.
Horner, L., Kadiwal, L., Sayed, Y., Barrett, A., Durrani, N., & Novelli, M. (2015). Literature 

Review: The Role of Teachers in Peacebuilding. Research Consortium on Education 
and Peacebuilding. Unicef

Lappé, F. (2006). Democracy’s Edge: Choosing to Save Our Country by Bringing Democracy to 
Life. Jossey-Bass.   ISBN-10: 0787943118 ISBN-13: 978-0787943110

Milligan, A., Taylor, M., & Wood, B. (2011). Teachers’ conceptions of citizenship in New 
Zealand social studies education. Citizenship Teaching & Learning, vol. 6, no 3, pp. 
287-301.

Parka,S., Stoneb, S., & Hollowayc, S.(2017). School-based parental involvement as a pre-
dictor of achievement and school learning environment: An elementary school-
level analysis. Children and Youth Services Review (82) 195-206. http://dx.doi.
org/10.1016/j.childyouth.2017.09.012

Perry, L. B. (2009). Conceptualizing education policy in democratic societies. Educational 
Policy, 23(3), 423-450.

Revolution, E. (2000). A list of democratic schools. Roslyn Heights, NY: AERO.
Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education 

and the social sciences. 3rd ed. New York: Teachers College Press.
Sleeter, C. (2008). Teaching for Democracy in an Age of Corporatocracy. Teachers College 

Record, 110(1), 139-159.



173Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2014). UNESCO 2013. 
OR.2014/WS/1 REV 2. (REV.3 in French). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000227146

Ελληνόγλωσση
Coelho, E. (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Ευ. Τρέσσου-Σ. Μη-

τα κίδου, Αθήνα, Επίκεντρο. ISBN 978-960-458-141-2.
Βάμβουκας, Μ. (2006). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: 

Γρη γόρη.
Brotto, F., Huber, J., Karwacka-Vogele, K., Neuner, G., Rufinor, R., & Teutsch, R. (2012). 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή 
κόσμο. Επιμέλεια: Huber, J. Εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γκόβαρης Χ., (2009). Κείμενα για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο. 
Αθήνα: Ατραπός.

Cohen, L., & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Δήμιζα, Σ. (2014). Δημοκρατική Εκπαίδευση. Οι απόψεις και οι εκπαιδευτικές πρακτικές των 

νη πιαγωγών. Μια εμπειρική έρευνα για τις δημοκρατικές αξίες σε νηπιαγωγεία της Ατ τι
κής. (Δημοσιευμένη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2014α). Πρό
γραμ μα Σπουδών Νηπιαγωγείου. http://hdl.handle.net/10795/1947 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2014β). Οδη γός  
Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. http://hdl.handle.net/ 
10795/1859

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2018). Σύγχρονος Κόσμος Πολίτης και Δημοκρατία. 
Υπουρ γείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ-
ΛΟ  ΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». http://iep.edu.gr/el/ 

Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα. [Κεφάλαιο Συγγράμμα-
τος]. Στο Ίσαρη, Φ., Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.]  
Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 1. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/5818

Μήλιου, Ο. (2013). Η ευαισθητοποίηση των δασκάλων απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα: 
θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 56/2013

Σακελλαρίου, M. (2008). Συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου. Θεωρία, έρευνα, διδακτικές 
προτάσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη.

Στράτη, Π. (2017). Η Συμπερίληψη παιδιών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη στη γενική τάξη  
και η μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. (Αδημοσίευτη Διδακτο-
ρι κή Διατριβή). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού Πολίτη. (2017). ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
http://docplayer.gr/71928543-Harta-tis-energoy-politotitas-kai-toy-energoy-
politi-kypriaki-dimokratia.html



174 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Abstract

In modern multicultural reality, cases of human rights abuses, the rise of xenophobia and racism 
require democratic, critical thinking and active citizens. The purpose of the present study is to ex-
plore the views and educational practices of kindergarten and  Primary school teachers regarding 
the development of democratic skills and behaviors of  children. This is a qualitative research, with 
this methodological  tool of semi-structured interviews, in a sample of thirty (30) kindergarten 
teachers and thirty (30) Primary school teachers from the Epirus Regional Unit. The research has 
highlighted both the need for teacher training in teaching methodology and  practical application  
for  democratic school  upgrading, as well as the need for the Official State to promote Contem-
porary Curriculum.

Keywords: Democratic School, Equality, Educational Practices.
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Περίληψη

Το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στο Λύκειο στοχεύει στην εκμάθηση πρακτικών που καθιστούν τους  
νέους περισσότερο ικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή (Birzea, 2000) και όχι στην 
απλή μετάδοση γνώσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα, αλλά και τα αποτελέσματα μιας 
εκπαιδευτικής παρέμβασης που αξιοποίησε τις προτάσεις τους στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στο  
μάθημα. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, υιοθετήθηκε η συνεργατικής έρευνα-δράση που  
διήρκεσε επτά μήνες. Τεχνικές έρευνας αποτέλεσαν το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές/μαθή τριες  
στην αρχή και στο τέλος της έρευνας-δράσης, η κλείδα παρατήρησης από κριτική φίλη, το αναστο χα-
στικό ημερολόγιο της εκπαιδευτικού και οι αναστοχαστικοί διάλογοι με την διευκολύντρια της έρευνας- 
δράσης. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η εμπειρία των μαθητών/μαθητριών και της εκπαιδευτικού 
μετασχηματίστηκε κατά τη διδασκαλία, μέσω της συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πράξης από 
όλους τους συμμετέχοντες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτική Παιδεία, Λύκειο, έρευνα-δράση.

Εισαγωγή

Από τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, η διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής 
Παιδείας τείνει να γίνει βασική προτεραιότητα των κυβερνήσεων (Naval, Print & Veldhuis, 
2002: 107) διότι αφορά την εκμάθηση πρακτικών που καθιστούν τους νέους περισσότερο 
ικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή (Birzea, 2000), σήμα κατατεθέν 
μιας υγιούς δημοκρατίας (Naval, et al., 2002: 109). Αναμφισβήτητα, η παραδοσιακή εκ  παί- 
 δευση του πολίτη που εστιάζει απλά στη μετάδοση της γνώσης (Tota, 2013) δε δια  μορ φώ-
νει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες ώστε να απαλλαγούν οι κοινωνίες από τη χει  ραγώγη ση 
(Δημητριάδου, 2016: 78-79). Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του μα θήματος της 
Πολιτικής Παιδείας, θεωρείται η διαμόρφωση δημοκρατικού κλίματος στην τάξη με την 
εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών, τον αμοιβαίο σεβασμό στις σχέσεις εκπαιδευτικού-
μαθητή και μαθητών μεταξύ τους και την κριτική συζήτηση για αμφιλεγόμενα πολιτικά 
και κοινωνικά ζητήματα (Campbell, 2008). 
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Στην Ελλάδα, η Πολιτική Παιδεία έχει καθιερωθεί ως διακριτό, υποχρεωτικό μάθημα 
από το 2013 και διδάσκεται στην Α΄ Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ (ΥΠΕΠΘ, 2016). Η συγκε-
κρι μένη έρευνα προέκυψε μετά από τη διαπίστωσή μου ότι η συμμετοχή των μαθητών και  
μαθητριών στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας ήταν περιορισμένη και την πρόθεσή μου 
να διερευνήσω και να βελτιώσω τη συγκεκριμένη κατάσταση ως εκπαιδευτικός της τάξης.

Θεωρητικό Πλαίσιο

Η «Πολιτική Παιδεία» ως μάθημα που υποστηρίζει ενεργούς πολίτες: εμπόδια και 
δυνατότητες

Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, τα εμπόδια για την υποστήριξη των μα-
θη τών και μαθητριών ως ενεργών πολιτών είναι αρκετά και έχουν σχέση με το ευρύτερο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το ελληνικό εξετασιοκεντρικό Λύκειο ευνοεί την 
απο στήθιση σε βάρος της κριτικής γνώσης και θυσιάζει στον βωμό των πανελλαδικών 
εξε τάσεων μαθήματα, τα οποία δεν εξετάζονται σ’ αυτές. Συνέπεια της εστίασης στον προ-
παρασκευαστικό ρόλο του Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι η δημιουργία μο-
νοδιάστατων ατόμων που θα αναπαράγουν έτοιμες ηθικές εντολές (Τέντες, 2015) και θα  
διαθέτουν γνώση χωρίς γνώμη (Γεωργουλοπούλου, 2006). Έτσι, μειώνεται το διακύβευ-
μα της αγωγής του πολίτη ως μάθημα «μη κερδοφόρο». Και σε άλλες χώρες όμως έχει 
ανα δειχτεί ότι η διδασκαλία της Πολιτικής Παιδείας παραγκωνίζεται προς όφελος των 
‘βα σικών’ μαθημάτων (Revell & Arthur, 2007).

Ένα εμπόδιο που έχει καταγραφεί σε άλλες χώρες, αφορά στα εγχειρίδια της Πολιτικής 
Παιδείας, καθώς δυσχεραίνουν τη διδασκαλία δίνοντας έμφαση στα ιδανικά με ελάχιστες 
ευ καιρίες εφαρμογής στην πραγματική ζωή και χρησιμοποιώντας πολύπλοκη γλώσσα που  
εμπο δίζει την προώθηση άσκησης κριτικής σκέψης και διαλόγου (Akar, 2012). 

Επιπλέον, παρότι κρίνονται αναμφισβήτητα τα οφέλη της συμμετοχής των μαθητών σε 
κοινωνικά προγράμματα και της εφαρμογής νέων προσεγγίσεων για την εκπαίδευση του 
πολίτη στα σχολεία, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπου εμφανίζεται κατακόρυφη αύξηση 
των κοινωνικών προβλημάτων (Covell, Howe & McNeil, 2010), αυτά απουσιάζουν, αλλά 
ακόμα κι όταν εφαρμόζονται, δεν αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

Ταυτόχρονα, απαραίτητη για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, 
είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, καθώς η άσκηση του  
εκπαιδευτικού έργου είναι μια διαδικασία μοναδική και απρόβλεπτη, που απαιτεί παι δα-
γω γικές γνώσεις, ευελιξία, κριτική σκέψη, ερευνητικές και αναστοχαστικές ικανότητες. Ο  
Stenhouse τοποθετεί στο κέντρο της ερευνητικής διαδικασίας τον εκπαιδευτικό ως 
ερευνητή που δεν επιδιώκει τη διατύπωση νόμων και γενικευμένων λύσεων, αλλά τη 
γνω ριμία με τους μαθητές και τις μαθήτριές του και την πλαισίωση των εκπαιδευτικών επι-
λογών του στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 126,  
128). Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σήμερα στην ενίσχυση των εκπαι δευ-
τικών ως ερευνητών και αναστοχαζόμενων επαγγελματιών (Αυγητίδου, 2014) και στην  
ενδυνάμωση και χειραφέτηση των εκπαιδευτικών (Καλαϊτζοπούλου, 2001: 22-23) μέσα  
από τη διαδικασία του στοχασμού κατά την έρευνα-δράση, παρά τον κίνδυνο αποστα θε -
ρο ποίησης των κυρίαρχων πρακτικών τους (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 242). Απο κα  λύ-
πτοντας τους παράγοντες που ευθύνονται για τις προβληματικές καταστάσεις που αντι-
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μετωπίζουν, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν τη δύναμη που έχουν να τους αλλάξουν 
και χειραφετούνται (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 129· Katsenou, Flogaitis & Liarakou, 
2015).

Απαιτείται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν κατάλληλη εκπαίδευση (Burton, May & 
Moores, 2015· Quigley, 1999) γεγονός το οποίο και οι ίδιοι αναγνωρίζουν, εκφράζοντας 
την ανάγκη τους για επιμόρφωση (United Nations Development Programme [UNDP], 
2008· Garratt, 2000). Έτσι, θα μπορούν να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές πρακτικές σε συ-
γκεκριμένα πλαίσια που να υπερβαίνουν τις τυποποιημένες προσεγγίσεις και να εξε λίσ-
σο νται σε ευέλικτες, συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης προς όφελος όλων 
των μαθητών και μαθητριών (Δημητριάδου, 2014: 3). 

Ενδεικτικά, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, προτείνεται πλήθος στρατηγικών που  
βοηθούν στην εξοικείωση των μαθητών με τον δημοκρατικό βίο, όπως η χρήση διλημμά-
των, η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων μέσω κριτηρίων, δοκιμίων και projects σε θέμα  τα 
που άπτονται της ιδιότητας του πολίτη, οι εξωσχολικές δραστηριότητες (Watkins, Carnell  
& Lodge, 2007), ο διάλογος, τα παιχνίδια ρόλων που ‘εκθέτουν’ τους μαθητές στις «κοι-
νω νικές αξίες και τις έννοιες που μαθαίνουν στο βιβλίο» (Dunkin, Welch, Merritt, Phillips &  
Craven, 1998), η συζήτηση θεμάτων με ‘αμφιλεγόμενο περιεχόμενο’, η συμμετοχή των 
μα θητών στα σχολικά συμβούλια που παρέχει αυξημένες ευκαιρίες επικοινωνίας και ανά-
ληψης δράσεων (Maslowski, Breit, Eckensberger & Scheerens, 2009) η πρόσκληση στο 
σχολείο ειδικών για να διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κ.ά. 

Τελικά, στο ερώτημα αν η ενεργός πολιτότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μάθησης, 
με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας του 21ου αιώνα, βασι-
κή προϋπόθεση αποτελεί ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας του σχολείου (Sharma,  
2015). Στηριζόμενοι λοιπόν στο γεγονός ότι η αγωγή του πολίτη, εξακολουθεί να παρα μέ-
νει δευ τερεύον μάθημα στο σχολείο και ουσιαστικά μια άνευ σημασίας επιστήμη (Larkin, 
2001) η παρούσα έρευνα είχε διττό σκοπό: από τη μια, να μελετήσει τους παράγοντες 
που συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική πράξη στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στη 
δευ τεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη, σκοπός της έρευνας ήταν να παρουσιάσει τη 
δια δικασία και τα αποτελέσματα βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών στο 
μάθημα της Πολιτικής Παιδείας μέσα από τη ενεργό διερεύνηση και τον αναστοχασμό 
τόσο της διδάσκουσας όσο και των μαθητών/μαθητριών.

Μέθοδος

Στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκε η συνεργατική έρευνα-δράση, ως διαδικασία άμεσης  
εμπλοκής της διδάσκουσας στην προσπάθεια κατανόησης και βελτίωσης των εκπαι δευ τι-
κών της πρακτικών, σε συνεργασία με την κριτική φίλη (εκπαιδευτικό στο ίδιο σχολείο) και 
τη διευκολύντρια της έρευνας-δράσης (δεύτερη συγγραφέας). Αξιοποιήθηκαν τέσσερα  
ερευνητικά εργαλεία στη λογική της τριγωνοποίησης των δεδομένων από ποικίλες οπτι-
κές (Cohen, Manion & Morrison 2007): το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο για την κα τα-
γρα φή των απόψεων και προτάσεων των παιδιών σχετικά με το μάθημα της Πολιτικής 
Παι δείας στην αρχή και στο τέλος της έρευνας-δράσης, το ημερολόγιο της ερευνήτριας, η  
παρατήρηση με συγκεκριμένους άξονες από την κριτική φίλη κατά τη διάρκεια της διδα-
σκα λίας (κλείδα παρατήρησης) και η μαγνητοφώνηση των συνομιλιών που ακολούθησαν 
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με την κριτική φίλη. Η διευκολύντρια της έρευνας-δράσης μελετούσε τα δεδομένα από τα 
τέσσερα προηγούμενα εργαλεία και έθετε αναστοχαστικά ερωτήματα στην εκπαιδευτικό 
της τάξης (πρώτη συγγραφέας). Στη βάση των αναστοχαστικών ερωτημάτων, η εκπαι-
δευ τικός συγκροτούσε αναστοχαστικά κείμενα κατά τη διάρκεια της έρευνας-δράσης, τα 
οποία οδηγούσαν σε περαιτέρω διαλόγους με τη διευκολύντρια. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 22 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης ενός Γενικού Λυκείου  
της Δυτικής Μακεδονίας, ηλικίας 15-16 ετών. Η ερευνητική διαδικασία διήρκησε συνο λι-
κά επτά μήνες, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του  
2017. Το αντικείμενο της έρευνας γνωστοποιήθηκε από την αρχή, από την ίδια την εκπαι-
δευ τικό που θα διενεργούσε την έρευνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση των 
μα θητών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 

Στην αρχή της έρευνας, διανεμήθηκε σύντομο, κατανοητό και με εύληπτες οδηγίες 
(Creswell, 2011) ανώνυμο ερωτηματολόγιο, με σκοπό να αναδειχτούν οι απόψεις των μα-
θητών για το μάθημα. Ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν να εξηγήσει το πλαίσιο και τον σκο πό  
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας) και να εν θαρ-
ρύ νει τους μαθητές να το συμπληρώσουν (Cohen, et al., 2007) 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μία άλλη οπτική για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήμα-
τος, επιλέχτηκε η παρατήρηση (Cohen & Manion, 1994) της εκπαιδευτικής πράξης από 
εκ παιδευτικό του ίδιου σχολείου σε τακτά διαστήματα. Οι συζητήσεις με πρόσωπα που  
εμπλέκονταν στην έρευνα (διευκολύντρια, κριτική φίλη, μαθητές) οδήγησαν στην κατα-
σκευή του εργαλείου, της κλείδας παρατήρησης, το οποίο περιλάμβανε τρεις άξονες που 
σκό πευαν να αναδείξουν τον ρόλο της εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 
τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και το κλίμα της τάξης. 

Μετά την παρατήρηση, ακολουθούσε μαγνητοφώνηση της συζήτησης της ερευνήτριας 
και της κριτικής φίλης, ώστε να μπορεί η ερευνήτρια να ανατρέξει σε αυτήν και σε μεταγε-
νέ στερα στάδια της διαδικασίας. Ο σκοπός της κάθε μαγνητοφώνησης ήταν διπλός: αρ-
χι κά να αναλυθούν, με βάση τα σχόλια της κριτικής φίλης και με τη βοήθεια του ερ γα-
λείου της κλείδας παρατήρησης, οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και 
μαθητών, και ακολούθως να διασαφηνιστεί η εξέλιξη των πρακτικών που εφάρμοζε η 
εκ παιδευτικός κατά τη διάρκεια της έρευνας-δράσης, ώστε να αναστοχαστεί πάνω σ’ αυ-
τές και να ενδυναμωθεί στον επανασχεδιασμό της δράσης της. Τον ίδιο ρόλο είχε και η 
κα τ αγραφή των αναστοχαστικών κειμένων μετά από το διάλογο με τη διευκολύντρια της 
έρευνας δράσης. 

Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν επίσης και δεδομένα από τα ημερολόγια παρατήρησης της  
καθηγήτριας της τάξης, με στόχο την καταγραφή καθημερινών και εκπαιδευτικά σημαντι-
κών φαινομένων. Η διαδικασία αυτή παρείχε επαρκή ανατροφοδότηση και οδηγούσε στον  
αναστοχασμό της εκπαιδευτικού σχετικά με την αυτογνωσία, τον σχεδιασμό και την απο-
τί μηση της εκπαιδευτικής δράσης (Altrichter, Posh & Somekh, 2001. Κατσαρού & Τσά-
φος 2003). 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διανεμήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο στους μαθητές/
μαθήτριες, με στόχο να πραγματοποιηθεί σύγκριση με τις αρχικές απόψεις τους και να 
δια πιστωθεί σε ποιο βαθμό επήλθε διαφοροποίηση.

Για την ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών των διδακτικών παρεμβάσεων, της 
κλείδας παρατήρησης, των αναστοχαστικών κειμένων και των ανοικτών ερωτήσεων του 
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ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων των 
Miles & Huberman (1994). Έγινε προσεκτική και πολλαπλή ανάγνωση των καταγραφών, 
ακολούθησε κωδικοποίηση των δεδομένων που εξέφραζαν ένα συγκεκριμένο νόημα και 
πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των κωδικών σε θεματικές κατηγορίες που ερμήνευαν 
τα δεδομένα σε σχέση με τα ερωτήματα της έρευνας. Τέλος, δημιουργήθηκαν πίνακες που 
αναφέρονταν σε κάθε παρέμβαση ξεχωριστά και από τους επιμέρους πίνακες προέκυψε ο  
τελικός συγκεντρωτικός πίνακας, που περιλάμβανε τη διαδικασία της διδακτικής πα ρέμ-
βα σης, τη συμμετοχή των μαθητών και τις διδακτικές ενέργειες της εκπαιδευτικού.

Η ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, έγινε καταγράφοντας τη  
συχνότητα των απαντήσεων σε κάθε ερώτημα και στη συνέχεια ερμηνεύοντας το απο τέ-
λε σμα ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης που εξέφραζαν οι μαθητές σ’ αυτό. 

Αποτελέσματα 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα  
της Πολιτικής Παιδείας

Αφετηρία της έρευνας-δράσης ήταν η αναγνώριση από την εκπαιδευτικό της προβληματι-
κής κατάστασης -μικρή συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα- που χρειαζόταν παρέμβαση 
για να βελτιωθεί. Για το λόγο αυτό, η εκπαιδευτικός προχώρησε αρχικά στον σχεδιασμό 
ενός νοητικού χάρτη, με στόχο να συγκεκριμενοποιήσει τους παράγοντες που η ίδια έκρινε 
ότι επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή των παιδιών. Οι παράγοντες που αναδείχθηκαν 
ήταν το εξετασιοκεντρικό Λύκειο που εξοβελίζει τη γενική παιδεία, το δύσκολο διδακτικό 
εγ χειρίδιο, τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη 
και οικονομία) που διδάσκονται από εκπαιδευτικό μιας ειδικότητας και άρα η ελλιπής της  
κατάρτιση, η ανεπάρκεια του κινήτρου της βαθμολόγησης για τη συμμετοχή των μαθη τών 
και μαθητριών στο μάθημα, η απαξίωση του μαθήματος από τους γονείς, η αναποτε  λε σμα-
τικότητα των διδακτικών στρατηγικών που εφαρμόζονταν και η κούραση των μαθητών  
από εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Κατά τη συζήτηση του νοητικού χάρτη με την διευκολύντρια, ανέκυψαν ερωτήματα 
σχετικά με το κατά πόσο αναφέρονταν στον νοητικό χάρτη παράγοντες που μπορούσαν να  
αλλάξουν ή ελέγχονταν από την εκπαιδευτικό και πώς η εκπαιδευτικός μπορούσε να 
εντο πίσει το δικό της ρόλο και τις δυνατότητες παρέμβασής της σε σχέση με αυτούς τους  
παράγοντες. Επισημάνθηκε ακόμα ότι ήταν πολύ σημαντικό να οριστεί, πώς η εκπαιδευτι-
κός νοηματοδοτούσε τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα και πώς 
θεω ρούσε ότι η ίδια την επηρεάζει. Τα ερωτήματα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή της 
νοη ματοδότησης του ζητήματος. Με τη διαδικασία αυτή η εκπαιδευτικός σκέφτηκε τις 
προσδοκίες της από τους μαθητές και τις μαθήτριές της αλλά και τους λόγους που την 
κα θιστούσαν ικανοποιημένη από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναγνώρισε παράγοντες 
που μπορούσε να ελέγξει και αφορούσαν στη μονοτονία της διδακτικής διαδικασίας, στο 
αίσθημα ανασφάλειάς της σχετικά με το κατά πόσο ως οικονομολόγος ήταν επαρκής να 
διδάξει έννοιες από άλλες επιστημονικές περιοχές αλλά και στο αίσθημα της μάταιης προ-
σπά θειας που την καθήλωνε αρκετές φορές στην αδράνεια. Εντόπισε επίσης ότι υπήρχε 
έλ λειψη ως προς τη γνώση της για το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και μαθητριών 
στην τάξη που δεν τη βοηθούσε να τους προσεγγίσει μαθησιακά με κατάλληλο τρόπο. 



180 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άμεση απόρροια των ανωτέρω ήταν η μεταβολή του νοητικού χάρτη και η εστίαση της 
εκπαιδευτικού στους παράγοντες που θα μπορούσε να επηρεάσει. 

Μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση και το διάλογο μεταξύ διευκολύντριας και εκπαι-
δευτικού και μετά από αλλεπάλληλες επανατοποθετήσεις, η εκπαιδευτικός κατέληξε στην 
αποσαφήνιση πέντε βασικών παραγόντων που στέκονταν εμπόδιο στη συμμετοχή των 
μα θητών: στο εγχειρίδιο, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που αισθανόταν όταν δίδασκε 
γνω στικά αντικείμενα για τα οποία δεν είχε λάβει εκπαίδευση, στο χαρακτηρισμό του μα-
θήματος ως δευτερεύοντος, στις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε και στο κλίμα  
των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ της εκπαιδευτικού και των μαθητών και μαθητριών 
στην τάξη. Ήταν όμως επαρκής αυτή η κατανόηση για να σχεδιαστεί η ανάλογη δράση; 
Ποιες ήταν οι ερμηνείες των ίδιων των μαθητών και μαθητριών αλλά και άλλων εκπαι-
δευ τικών για τους παράγοντες που επηρέαζαν τη συμμετοχή τους στο μάθημα;

Το επόμενο βήμα της έρευνας-δράσης, ξεκίνησε λοιπόν με στόχο την ενίσχυση της κα -
τανόησης του ζητήματος μέσα από τη συλλογή δεδομένων από τα ίδια τα παιδιά (ερωτη -
ματολόγιο) και την παρατήρηση δύο διδασκαλιών από άλλη εκπαιδευτικό του σχολείου 
(κρι τική φίλη). Με τον τρόπο αυτό, έγινε σύγκριση μεταξύ της κατανόησης που είχαν για το  
ζήτημα η εκπαιδευτικός, η κριτική φίλη και τα παιδιά. 

Σε σχέση με την αιτιολόγηση του βαθμού συμμετοχής τους στο μάθημα έχει ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών (εκτός από μία περίπτωση) 
έκρινε το μάθημα ως καθόλου ή λίγο δύσκολο. Άρα η συμμετοχή τους δεν επηρεαζόταν 
από τη δυσκολία του μαθήματος. Ορισμένοι μαθητές και μαθήτριες τόνισαν μάλιστα ότι η 
εκπαιδευτικός «ενισχύει την αλληλεπίδραση με χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου δι-
δασκαλίας και προωθεί την άσκηση κριτικής σκέψης». Εξίσου σημαντικές υπήρξαν οι κα τα-
γραφές που δήλωναν το αίσθημα αποδοχής που ένοιωθαν οι μαθητές και οι μαθήτριες από  
την εκπαιδευτικό. Από την άλλη, υπήρξε μεγάλη διακύμανση στην ικανοποίηση που λάμ-
βα ναν τα παιδιά από τη διδασκαλία και άρα η ανάγκη αυτή να βελτιωθεί. 

Από τις παρατηρήσεις των διδασκαλιών, επισημάνθηκαν σημεία προς βελτίωση όπως η  
ανάγκη καταγραφής των στόχων στον πίνακα από την εκπαιδευτικό, η απόδοση συγκε κρι-
μέ νου ρόλου σε κάθε μέλος της ομάδας χωριστά προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ τους όταν επιλεγόταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ενίσχυση της αξιολόγησης 
της διδασκαλίας από τα παιδιά, η ενίσχυση της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας στις 
ομά  δες μέσα από την ενίσχυση θετικών σχέσεων μεταξύ τους και η ένταξη και άλλων 
με θόδων διδασκαλίας για να εμπλακούν περισσότερο στο μάθημα.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και τη συζήτηση με την 
κρι τική φίλη, προέκυψε το δεύτερο αναστοχαστικό κείμενο της εκπαιδευτικού, στο οποίο 
κατέγραψε τα συμπεράσματά της από τη διερεύνηση που προηγήθηκε και οδηγήθηκε σε  
επανατοποθετήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική της πεποίθηση για δυσχέρεια στην κα τα-
νόηση αντικειμένων τριών διαφορετικών θεματικών, δεν αναφέρθηκε από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που υποστήριξαν: «κουραζόμαστε από τα βασικά μαθήματα, αλλά μας 
βοη θάει το γεγονός ότι τα θέματα που πραγματεύεται είναι καθημερινά και γενικού εν-
δια φέροντος», «συμμετέχω περισσότερο όταν τα θέματα με αγγίζουν». Αντίθετα, η άποψη 
της εκπαιδευτικού ότι πρόκειται για ‘δύσκολο’ εγχειρίδιο επαληθεύτηκε: «…το βιβλίο πολ-
λές φορές με δυσκολεύει…», «…υπάρχουν δυσνόητα κομμάτια…». 

Επιπρόσθετα, ο προβληματισμός της για την ποιότητα των σχέσεων με τους μαθητές 
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και τις μαθήτριές της δεν επιβεβαιώθηκε από την πλειοψηφία της τάξης, που θεωρούσε 
ότι «η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ μας», «μας πα  -
ροτρύνει να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας», «…επαναλαμβάνει την ερώτηση και δίνει πα   - 
ραδείγματα, ώστε να βρούμε μόνοι το λάθος μας», «δεν κάνει υποδείξεις με αποθαρρυντι  -
κό τρόπο», «χρησιμοποιεί το χιούμορ της για διαλείμματα, που τα κάνει στο σωστό χρό νο 
και για περιορισμένο διάστημα». 

Σχετικά με την ενδεχόμενη αναποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών που 
εφαρμόζονται από την εκπαιδευτικό, προέκυψε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, στην 
πλειονότητά τους, ήταν ικανοποιημένοι: «προσπαθεί να κάνει το μάθημα ευχάριστο και να  
μας εντάξει όλους στη διαδικασία», «με βοηθούν οι συχνές εναλλαγές των μεθόδων»,  
«…εί ναι καλή κι έμπειρη και ο τρόπος διδασκαλίας της είναι διαφορετικός και πιο ευχά ρι-
στος». Ταυτόχρονα όμως, εξέφρασαν την επιθυμία για εμπλουτισμό της διδασκαλίας με 
συν δυασμό περισσότερων τεχνικών, ώστε «…να γίνει το κομμάτι της ύλης που διδάσκεται 
κατανοητό και αφομοιώσιμο», και «…να κινητοποιεί το ενδιαφέρον μας». 

Έκπληξη αποτέλεσε το αίτημα των παιδιών για μεγαλύτερη ηρεμία στην τάξη: «θα 
βοη θούσε αν δεν ήταν τόσο ανεκτική και έδινε ωριαίες αποβολές για να υπάρξει ησυχία», 
«…με ενοχλούν οι άλλες ομάδες γιατί μιλούν διαρκώς» καθώς δεν είχε εντοπιστεί από 
την εκπαιδευτικό. 

Σχεδιάζοντας την εκπαιδευτική παρέμβαση

Το επόμενο βήμα ήταν να γνωστοποιήσει στα παιδιά, με τη βοήθεια προβολής παρουσία-
σης, τα ευρήματα των ερωτηματολογίων, να συζητήσει τους προβληματισμούς και τις προ-
τάσεις τους αλλά και τις δικές της σκέψεις σχετικά με τις ενέργειες που σκεφτόταν με τά  
τη μελέτη των απόψεών τους. Μετά την παρουσίαση, η διαδικασία συνεχίστηκε με διά-
λογο και συζητήθηκαν οι διαφορετικές απόψεις τους για το βαθμό ικανοποίησής τους από  
το μάθημα. Το ζήτημα της φασαρίας στην τάξη τέθηκε σε άμεση σχέση με τον βασικό στό χο  
του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας, που είναι η διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύ θυ-
νων πολιτών με κριτική σκέψη, που δεν περιμένουν κάποια εξωτερική βία για να λει τουρ-
γήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης συζητήθηκε ο προβληματισμός για το αν αποτελεί 
μια δημοκρατική πρακτική ο αποκλεισμός ορισμένων μαθητών και μαθητριών από το μά-
θημα λόγω της φασαρίας που κάνουν κατά τη διάρκειά του. Μέσω του διαλόγου προσ-
διορίστηκε με σαφήνεια η έννοια της φασαρίας που προκαλεί χαοτικό κλίμα στην τάξη σε  
αντιδιαστολή με την αναστάτωση που προκαλείται (π.χ. στην ομαδοσυνεργατική διδα-
σκα λία) και είναι εποικοδομητική. Συναποφασίστηκε να ενταχθούν στο σχέδιο δράσης και  
στρατηγικές αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές 
και μαθήτριες δεσμεύτηκαν για χαμηλόφωνη συνεργασία κατά την εργασία τους σε ομά-
δες, ώστε να μην είναι δυσάρεστη στους μαθητές και στις μαθήτριες η φασαρία στην τά ξη. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία και αφού αναγνωρίστηκε από τους μαθητές και τις μα θήτριες 
ότι η εκπαιδευτικός επεξεργάστηκε με υπευθυνότητα τις απόψεις τους και τις αξιο-
ποίησε ως βήμα εστιασμένου διαλόγου μαζί τους, προέκυψε αβίαστα η συγκατάθεση και  
δέσμευση όλων σε μια κοινή προσπάθεια και δράση με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής 
και διδακτικής εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτική Παιδεία έγινε πράξη ως μια 
συμμετοχική και δημοκρατική πρακτική και όχι απλώς ως περιεχόμενο ενός μαθήματος. 
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Με το πέρας της αρχικής κατανόησης του ζητήματος από ποικίλες οπτικές και της συ-
νειδητοποίησης των μετατοπίσεων στις πεποιθήσεις της, η εκπαιδευτικός προχώρησε σε  
περαιτέρω μελέτη της βιβλιογραφίας για τις σύγχρονες προσεγγίσεις του μαθήματος της  
Πολιτικής Παιδείας, επικοινώνησε με συναδέλφους και αντάλλαξε απόψεις με τη διευ κο-
λύντρια. Παράλληλα, έλαβε υπόψη την άποψη των παιδιών που χαρακτήρισαν το δι δα-
κτικό εγχειρίδιο ως «δύσκολο» και συνόψισε τις προτάσεις τους για ενσωμάτωση περισ σό-
τε ρων στρατηγικών στη διδακτική διαδικασία τόσο για την ενίσχυση της συμμετοχής των 
παιδιών όσο και για την επίτευξη ενός ήρεμου κλίματος στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο 
η εκπαιδευτικός επεξεργάστηκε τρόπους διαφοροποίησης των πρότερων πρακτικών της 
αλλά και ενσωμάτωσης καινοτόμων δράσεων που θα βοηθούσαν στον μετασχηματισμό της 
διδακτέας ύλης (ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με διαλογικές μεθόδους, ελαχιστοποίηση 
της απομνημόνευσης) και στην ηρεμία της τάξης, όπως η τεχνική της αναπλαισίωσης, η 
τεχνική της κερκόπορτας, η σύναψη συμβολαίου κ.ά. (Παναγάκος, 2014).

Εν τέλει, κατέληξε σε λεπτομερή και σαφή σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δράσης, που 
αφορούσε σε τρία επίπεδα: α) την αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών προκειμένου να  
τονωθεί το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η μάθηση των παιδιών, β) την ενίσχυση των δια-
δικασιών που «εκπαιδεύουν» τα παιδιά στον ενεργό ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων και  
στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δράσης τους και γ) τη βελτίωση των διαμαθητι-
κών σχέσεων μέσα από τη συστηματική ενθάρρυνση της συνεργασίας των μαθητών και  
τον σεβασμό για τη φροντίδα ενός ήρεμου κλίματος στην τάξη. Το σχέδιο δράσης περιλάμ -
βανε δεκαεννέα δράσεις: μελέτη πεδίου - διαθεματική προσέγγιση - project, συζήτηση  
των προβλημάτων φασαρίας στην τάξη, εκφραστικές τεχνικές - ιχνογραφήματα, συμβόλαιο  
συνεργασίας, δομημένη προσέγγιση για την επίλυση συγκρούσεων, εφαρμογή υπο δειγ-
μα τικού σεναρίου, παιχνίδι ρόλων, σενάρια με ηθικά διλήμματα, διαλογική αντιπαράθεση, 
κοι νωνική ευαισθησία, σταυρόλεξα, βιωματική άσκηση, ιστορίες ζωής, μελέτη περίπτωσης, 
κο λάζ, νοητικός χάρτης - καταιγισμός ιδεών, ομάδες ενδιαφερόντων, παιχνίδι με εικόνες 
και παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας.

Η αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης

Ακολούθησε ποιοτική ανάλυση των ημερολογίων που τηρήθηκαν σχετικά με τις δεκαεν-
νέα παρεμβάσεις, από την οποία προέκυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν ποικίλοι τρόποι εισα γω-
γής των παιδιών στο θέμα της διδασκαλίας (καταιγισμός ιδεών, προβολή βίντεο, συμ βάν  
από την επικαιρότητα, φωτογραφικό υλικό κ.ά) που κινητοποίησαν το ενδιαφέρον τους. 
Το σημαντικό είναι ότι ο αρχικός ενθουσιασμός παρέμενε μέχρι το τέλος της δράσης. Αδιά-
φοροι μαθητές δεν υπήρχαν, απλά χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή απ’ την εκπαιδευτικό σε  
τρεις μαθητές που ήταν εσωστρεφείς και πιο αδύναμοι μαθησιακά. Άλλωστε, οι μεμονω-
μέ νες διαφορές στους μαθητές μιας σχολικής τάξης δεν αποτελούν πρόβλημα, αντίθετα 
ευ καιρία, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν από κοινού το ένα από το άλλο. Γενικά οι δράσεις 
ήταν κατάλληλες για το γνωστικό τους επίπεδο, εύκολες στην εφαρμογή και κάλυπταν σε  
μεγάλο βαθμό τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο χρόνος ήταν επαρκής, γεγονός που δείχνει 
την άρτια οργάνωση απ’ την πλευρά της εκπαιδευτικού αλλά και την υπευθυνότητα με την  
οποία συνεργάστηκαν τα παιδιά. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα με βάση τις ημερολογιακές καταγραφές, έδειξαν ότι αυξή-
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θηκε το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών. Παρόμοια συμπεράσματα προέ κυψαν 
και από τα σχόλια της κριτικής φίλης σχετικά με την τρίτη παρατήρηση της διδα σκα λίας, 
η οποία ανέφερε ότι «τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα (παιχνίδι με εικόνες) με  
ενθουσιασμό… οι ομάδες λειτούργησαν καλύτερα απ’ ό,τι στις προηγούμενες παρατηρή-
σεις…».

Το σχέδιο ολοκληρώθηκε με την επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου 
στο τέλος της χρονιάς και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με το αρχικό. Οι μαθητές ανα-
γνώ ρισαν ότι υπήρξε σαφής βελτίωση της διδασκαλίας και συνακόλουθα της συμμετοχής 
τους στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εξαιτίας του εμπλουτισμένου ρεπερτορίου της 
εκπαιδευτικού αλλά και της αρτιότερης οργάνωσης των ομάδων. Παρατηρήθηκε επίσης 
μια μικρή βελτίωση στις ήδη καλές διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικού, που 
δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές για ακαδημαϊκή επιτυχία. Η αιτιολόγηση 
της ικανοποίησης των μαθητών και μαθητριών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα εστιάζει 
στη δημιουργία ενός ανοιχτού, διαλογικού και συνεργατικού εκπαιδευτικού πλαισίου και 
στην αξιοποίηση των προτάσεών τους από την εκπαιδευτικό: «με τις δραστηριότητες γνω-
ριζόμασταν καλύτερα και μπορούσαμε να πούμε ό,τι σκεφτόμασταν», «η συνεργασία μας  
με την εκπαιδευτικό ήταν άψογη», «λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις που είχαμε κάνει στο 
πρώτο ερωτηματολόγιο και όχι μόνο», «…κάναμε πολύ περισσότερα απ’ όσα είχα προτείνει», 
«…ήταν πολύ καλύτερο απ’ όσο φανταζόμουν». Όμως, διαπιστώθηκε στασιμότητα στις 
δια μαθητικές σχέσεις, που καταδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής επιπλέον δράσεων. 

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι, η ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των μαθητών/μαθητριών 
για εμπλουτισμό της διδασκαλίας με επιπλέον στρατηγικές, είχε θετικό αντίκτυπο στη συμ -
μετοχή τους. Συγκεκριμένα, η ικανοποίησή τους σε σχέση με τις μεθόδους που αξιοποιή-
θηκαν ήταν κατά φθίνουσα σειρά): η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας («μας έκα - 
νε να γνωριστούμε καλύτερα») οι προβολές βίντεο, τα παιχνίδια διαφόρων τύπων (σταυ-
ρόλεξα, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια με εικόνες), η συχνή χρήση διαλόγου («μάθαμε να σε βό - 
μαστε τη γνώμη και την άποψη των άλλων και να τη συζητάμε») και η ερευνητική ερ-
γασία. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

Από τη σύνθεση των απόψεων των μαθητών, της εκπαιδευτικού και των άλλων εμπλε κο-
μένων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση, προέκυψαν διαφορετικοί παράγοντες που λει-
τουργούν ανασταλτικά στη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Πο-
λι τικής Παιδείας. Ένας από αυτούς είναι το σχολικό εγχειρίδιο, που περιέχει δυσνόητους 
όρους και αφηρημένες έννοιες (Dunkin, et al., 1998). Η δυσκολία αυτή βρίσκεται σε συμ  - 
φωνία με έρευνα η οποία υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των εγ χει ρι-
δίων πολιτικής αγωγής εμποδίζει την προώθηση της άσκησης κριτικής σκέψης και δια-
λό γου (Akar, 2012). 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας που δυσχεραίνει την κατανόηση άρα και τη συμμετοχή 
των μαθητών, είναι η ανεπάρκεια που νιώθει η εκπαιδευτικός σχετικά με τη διδασκαλία 
τριών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Το αίσθημα αυτό –αν και δεν γίνεται άμεσα 
αντιληπτό από τους μαθητές– πηγάζει από την έλλειψη κατάρτισης (Burton, et al., 2015· 
Quigley, 1999) σε ένα μάθημα που πραγματεύεται ευαίσθητα κοινωνικά θέματα (Akar, 
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2012). Τα πορίσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τη μελέτη του UNDP (2008) σύμφω-
να με την οποία οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Πολιτική Παιδεία στα σχολεία, ενώ  
κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διδα-
σκα λία, ώστε να αξιοποιήσουν προς όφελος των μαθητών την ελευθερία επιλογών που 
τους δίνεται. Έτσι, καταλήγουν στη μετωπική διδασκαλία και αντίστοιχα στη μάθηση μέσω  
αποστήθισης (Akar, 2012) δυσχεραίνοντας την ενεργό εμπλοκή των παιδιών στη διδακτι-
κή διαδικασία. 

Επιπρόσθετος παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην τόνωση της συμμετοχής των 
παιδιών, που επισημάνθηκε επανειλημμένα στις απόψεις των μαθητών, είναι η χρήση πα-
ραδοσιακών στρατηγικών διδασκαλίας. Σχεδόν όλοι οι μαθητές ανέφεραν ότι όταν η δι δα-
σκαλία είναι ‘διαφορετική’ ενισχύεται το ενδιαφέρον τους. Ταυτόχρονα, η χρήση ποικί λων 
τεχνικών διδασκαλίας, επιφέρει και την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων ανάμεσα σε  
δι δάσκοντες και στους διδασκόμενους (Gold & Mann, 1982· Mayer, 1995) καθώς συμ-
βάλ λουν στο ενθαρρυντικό και δημοκρατικό κλίμα στην τάξη που θεωρείται ισχυρός ‘συ-
νερ γάτης’ αφού ενισχύει τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και προωθεί την αύξηση της 
κοι νωνικής ένταξης (Maslowski, et al., 2009). 

Τέλος, η συμμετοχή και η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών σύμφωνα με τις απαντή σεις 
τους, επηρεάζεται αρνητικά από τη φασαρία στην τάξη, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζε ται 
με παιδαγωγικές μεθόδους που προλαμβάνουν την ανάρμοστη συμπεριφορά (Trumper, 
1991) και όχι με την επιβολή ‘βίαιων’ μέσων.

Μέσα από τη διαδικασία της έρευνας-δράσης υπήρξε μετασχηματισμός των πεποι θή-
σεων της εκπαιδευτικού. Αναμφίβολα και ο τρόπος λειτουργίας του Λυκείου ως εξετα στι-
κού κέντρου επηρεάζει αρνητικά τη διδασκαλία της Πολιτικής Παιδείας, όμως η άποψη της  
εκπαιδευτικού ότι τα παιδιά θεωρούν το μάθημα ‘μη χρήσιμο’ καταρρίφθηκε. Επίσης, η ελ-
λιπής συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα δεν οφείλεται σύμφωνα με την  
άποψή τους στη σύγχυση που προκαλεί η διδασκαλία τριών διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων.

Αντιθέτως, οι δυσκολίες στην κατανόηση του εγχειριδίου αναφέρονται ως παράγο ντας 
που επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή τους αλλά θεωρούν ότι όταν η διδασκαλία προσφέ-
ρει ευκαιρίες και κίνητρα για ενεργή συμμετοχή και διαφοροποιεί τις δραστηριότητές τους,  
όταν δημιουργούνται ομάδες εργασίας και η εκπαιδευτικός παρέχει αρκετό χρόνο για ν’  
απαντήσουν σε ερωτήσεις ώστε να «χτίσει» πάνω σ’ αυτές, όταν συσχετίζει το περιεχόμενο 
του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους και διασαφηνίζει την αξία του 
θέματος, όταν παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση και κοινοποιεί τους στόχους διδασκαλίας, 
τα εμπόδια αυτά ξεπερνιούνται.

Όσον αφορά τον προβληματισμό της εκπαιδευτικού σχετικά με το αν η μειωμένη συμ-
μετοχή οφείλεται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της, αποδείχθηκε άκυρος, κα θώς 
οι μαθητές δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται τη διάθεσή της να τους βοηθήσει και να είναι  
δίκαιη προς όλους. Επίσης, η κατανόηση της εκπαιδευτικού ότι αν διερευνήσουμε τις 
κα ταστάσεις που βιώνουμε στην τάξη συστηματικά και με την ενεργό συμμετοχή των μα-
θη τών και μαθητριών μπορούμε να ξανασκεφτούμε και να αλλάξουμε τις πρακτικές μας 
ήταν σημαντική, ως διαδικασίας που υπερβαίνει το συγκεκριμένο ζήτημα και αποτελεί πια 
μια μεθοδολογία για τη συνεχή επαγγελματική της μάθηση.

Τα αποτελέσματα από τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών έδειξαν βελ-
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τίωση στην οργάνωση και τη λειτουργία των ομάδων καθώς και στο επίπεδο συμμετοχής 
τους στο μάθημα, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η δυσκολία του μαθήματος. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες απέκτησαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτικό, καθώς αναγνώρισαν 
ότι λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις τους. Επαληθεύεται λοιπόν η άποψη που υποστηρίζει 
ότι όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι ο καθηγητής τούς εκτιμά και τούς συμπεριφέρεται 
δίκαια, υιοθετούν ανάλογη συμπεριφορά (Mayer, 1995). 

Αναμφίβολα, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας που συλλέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης, δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν σε βά θος χρόνου. 
Επιπλέον, υπήρχαν δράσεις όπως η πρόσκληση ειδικών και η ανάπτυξη πρωτοβου λιών  
για δράση στην τοπική κοινωνία, που δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν λόγω περιο ρι σμέ - 
νου χρόνου. Επιπρόσθετα, δεδομένης της μεθόδου που υιοθετήθηκε, πολλά στοιχεία προ- 
 έρχονται από την ίδια την εκπαιδευτικό, η οποία ήταν παράλληλα και ερευνήτρια. Η επέ κτα - 
ση και διεύρυνση των ερευνών για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και μα θη - 
τριών μέσω του μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών πρακτικών στο μάθημα της Πο λιτι- 
κής Παιδείας, θα συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών που «εκπαιδεύουν» τα παιδιά  
στον ενεργό ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων για την πορεία της ίδιας τους της μάθησης 
και ανάπτυξης, μέσα από την εμπλοκή τους σε ερευνητικές και αναστοχαστικές διαδικασίες. 

Με δεδομένο ότι η προώθηση των δημοκρατικών πρακτικών στο σχολείο υλοποιείται 
και μέσω της συμμετοχής τους στα μαθητικά συμβούλια και τις συνελεύσεις, θα παρουσίαζε 
επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η στάση των μαθητών και μαθητριών της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων, που θεω-
ρητικά αποτελεί κύτταρο δημοκρατικής ζωής. Η σπουδαιότητα της έρευνας έγκειται και 
στην πίστη που επικρατεί ότι η δυνατότητα που παρέχεται στον μαθητή και στη μαθήτρια 
να μετατρέψει την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη, ενισχύει τη δυνατότητα να με τα-
τρέ ψει τα πράγματα και έξω από αυτήν, στην ευρύτερη κοινωνία.
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Abstract

Citizenship Education, as a teaching subject in the Senior High School curriculum, aims to teach 
practices that make young people more able to participate actively in the democratic life (Birzea, 
2000) rather than simply transfer knowledge. The purpose of the present study is to investigate 
the factors that influence students’ participation in the lesson of Citizenship Education and show 
the results of an educational intervention that utilized pupils’ proposals to encourage their par-
ticipation in the lesson. A seven-month collaborative action-research was selected to accomplish 
the study’s goals. Research techniques were comprised of a student questionnaire, administered 
at the beginning and at the end of the action-research, an observation protocol completed by a 
critical friend, the teacher’s reflective diary and the reflective dialogues with the facilitator. The 
results show that both students’ and teacher’s experience was transformed during the lesson of 
Citizenship Education through the co-formation of educational practice by all participants.

Keywords: Citizenship Education; Senior High School; action-research.



Η δυναμική που προσδίδει η δημοκρατία  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση προσεγγίζει κριτικά πτυχές της ομιλίας που απηύθυνε η Deborah Loewnberg 
Ball το 2018 στο Ετήσιο Συνέδριο του American Educational Research Association (AERA), αναδει-
κνύοντας τρέχοντα ζητήματα στο χώρο της διδασκαλίας και της έρευνας στην εκπαίδευση. Σκοπός της 
αποτελεί η ανάδειξη της επιστημονικής κρίσης με την αντιπαραβολή δύο προτύπων διδασκαλίας, η  
διδακτική δυναμική που παρουσιάζει η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και η αξιοποίηση του μαθη τι-
κού λάθους, καθώς και οι προοπτικές που διαμορφώνει η χειραφετική παιδαγωγική. Με την εν δε δειγ-
μένη επιχειρηματολογία και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, προσεγγίζονται θέματα που θίγονται από  
την ομιλήτρια στη βάση της σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης. Τα θέματα αυτά σχε-
τί ζο νται τόσο με τη μορφή και το ρόλο που έχει η θεωρία, η διδασκαλία και η μάθηση στο πεδίο της 
εκ παί δευσης, καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός, ο ερευνητής και η εκπαιδευτική 
έρευ να. 

ΛέξειςΚλειδιά: Διδασκαλία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, μαθητικό λάθος, μάθηση.

Εισαγωγή

Στο Ετήσιο Συνέδριο του American Educational Research Association (AERA) του 2018 
απηύθυνε ομιλία η Deborah Loewnberg Ball, ως πρόεδρος του συνεδρίου, με τίτλο “Just 
Dreams and Imperatives: The Power of Teaching in the Struggle for Public Education” 
(Απλά Όνειρα και Επιταγές: Η δύναμη της διδασκαλίας στον αγώνα για Δημόσια Εκπαίδευ-
ση). Το παρόν άρθρο έχει σπονδυλωτή δομή και προσεγγίζει κριτικά πτυχές της ομιλίας 
αυτής. Το πρώτο μέρος εστιάζει στη συνύπαρξη «περιορισμού» και «διακριτικότητας» στη  
μορ φή και το χαρακτήρα της διδασκαλίας ως «παραδειγμάτων», κατά τον Kuhn, που βρί-
σκονται σε διαπάλη η οποία αναδύει «ανωμαλίες» και φέρνει την επιστήμη σε φάση «κρί -
σης». Το δεύτερο μέρος αναδεικνύει την αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης παι δα   γω - 
 γικής και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη διδασκαλία και τη μάθηση η αξιοποίη ση 
του μαθητικού «λάθους». Στο τελευταίο μέρος επιχειρείται η ανάδειξη των απο τελεσμά-
των που επιφέρουν οι δημοκρατικές αρχές που διέπουν τη χειραφετική παι δα γω γική.

Το σχολείο σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον δεν μπορεί να ακολουθεί τις άλλοτε πα ρα-
δο σιακές αντιλήψεις για τη διδασκαλία, αφού το ίδιο, ως τμήμα της κοινωνίας, δυνα μι τί-
ζε ται θετικά από τις δημοκρατικές αρχές της. Οι τελευταίες δε, βρίσκονται στην ευχέρεια 
του εκπαιδευτικού, που τις εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία και καθοδηγεί τη μά-
θη ση με την αρωγή τους.
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Με βάση την ανωτέρω θέση το παρόν κείμενο στοχεύει να αναδείξει, μέσα από την 
αντι παράθεση δύο προτύπων διδασκαλίας, του «περιοριστικού» όπως αυτό ορίζεται από  
τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές και της «διακριτικής ευχέρειας» που διαθέτει ο εκπαι-
δευ τικός, τις αντιφάσεις και την κρίση που διέρχεται η επιστήμη της διδακτικής.

Εστιάζοντας την ομιλία της στην αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-μαθητών στη σχολι κή 
αίθουσα, θίγει τον τρόπο που διεισδύει το περιβάλλον στην αίθουσα και τις προκλήσεις 
που αυτό δημιουργεί. Ειδικότερα επικεντρώνεται στην επιρροή του περιβάλλοντος στους  
εκπαιδευτικούς και γι αυτό το σκοπό αντιπαραβάλει δύο διαφορετικά πρότυπα διδα σκα-
λίας. Αφενός, όπως η ομιλήτρια αναγνωρίζει, η διδασκαλία περιορίζεται από: 1) πολιτικές 
κα τευθύνσεις, 2) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και 3) δοκιμασίες αξιολόγησης. Αφε-
τέ ρου η διδασκαλία είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και ο εκπαιδευτικός έχει την διακριτική 
ευ χέρεια να κινείται πιο ελεύθερα, ανταποκρινόμενος στις εκάστοτε συνθήκες που ανα-
κύ πτουν κατά την εξέλιξη της διδακτικής πράξης, με σκοπό την υπέρβαση εγγενών εμπο-
δίων που προκύπτουν.

Η πρόεδρος του AERA καταλήγει σε ένα παράδοξο ταυτόχρονης συνύπαρξης περιο ρι -
σμού και διακριτικότητας στη μορφή και το χαρακτήρα της διδασκαλίας. Τόσο οι πε ριορι -
στικές όσο και οι διακριτικές μορφές διδασκαλίας χαρακτηρίζονται από θετικά και αρνη-
τικά στοιχεία. Από τη μία πλευρά οι περιορισμοί μπορούν να υποστηρίξουν προ σπά θειες  
εξάλειψης των ανισοτήτων, αλλά επίσης και να περιορίσουν το βαθμό επαγ γελμα τι κής 
ελευ  θερίας με την επιβολή έτοιμων διδακτικών πακέτων, να αναπαράγουν ρατσιστικά πρό-
τυπα και άλλες μορφές καταπίεσης και να υπονομεύουν προσπάθειες που θα καθι στού σαν  
τα σχολεία σε παραλληλισμό με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο εδρά-
ζουν. Από την άλλη πλευρά η διακριτικότητα μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των  
εκπαιδευτικών να διδάξουν με πολιτιστικά συναφείς τρόπους, όπως επίσης και να τους 
επι τρέπει να φέρουν σε επαφή το σχολείο με το κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον. 
Πα ρόλα αυτά, η διακριτικότητα και ο συνεπαγόμενος αυξημένος βαθμός ελευθερίας του 
εκπαιδευτικού καθιστά πιθανή τη διείσδυση ρατσιστικών διακρίσεων και άλλων μορφών 
καταπίεσης στο σχολικό χώρο. 

Φαντάζει προφανές ότι το περιοριστικό πρότυπο διδασκαλίας, σύμφωνα με την Debo-
rah Loewnberg Ball, αντιπροσωπεύει τη θετικιστική θεωρητική προσέγγιση, ενώ το δια-
κριτικό πρότυπο αντιπροσωπεύει τη θεωρητική προσέγγιση του πραγματισμού.

 
Το περιοριστικό μοντέλο

Οι δύο ανωτέρω θεωρήσεις για τη διδασκαλία βασίζονται σε διαφορετικές οπτικές και με 
αυ τόν τον τρόπο δομούνται διαφορετικά στην αντίληψη για τη φύση της θεωρίας. Στο 
πε ριοριστικό μοντέλο η θεωρία παρουσιάζεται με τη μορφή γενικών νόμων και αιτιακών 
ερ μηνειών και έχει μια ντετερμινιστική σχέση με την πράξη, δηλαδή μεταξύ αιτίου και απο-
τελέσματος (Τσάφος, 2008). Η εκπαιδευτική δηλαδή θεωρία καθοδηγεί την πρακτική με  
τρόπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων (Φρυ-
δά κη, 2009). Βασική επιδίωξη της θεωρίας είναι η πρόγνωση και η ανάπτυξη συστημάτων 
ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Κοσσυβάκη, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, η γνώση, 
που η θεωρία παρέχει στους εκπαιδευτικούς, είναι αδιαμφισβήτητη και έχει κυρίως εργα-
λειακή αξία. Με άλλα λόγια η θεωρία παρουσιάζει μια συστηματική θέαση των φαινο-
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μένων, με σκοπό την έγκυρη εξήγηση και ακριβή πρόβλεψη της εξέλιξής τους (Kerlinger, 
1986. Ματσαγγούρας, 2019). Από τα στοιχεία εγκυρότητας και καθολικότητας, προκύπτει 
η κυρίαρχη θέση της θεωρητικής γνώσης έναντι της πράξης (Ματσαγγούρας, 2019).

Το διακριτικό μοντέλο 

Αντίθετα το διακριτικό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο απηχεί στη θεωρητική προσέγγιση 
του πραγματισμού, προκρίνει την αμφιβολία, το στοχασμό και τον κριτικό έλεγχο απέναντι 
στον αδιαπραγμάτευτο κόσμο των θετικιστικών βεβαιοτήτων. Η μετάβαση δε γίνεται απευ-
θείας από τη θεωρία στην πράξη με ένα προδιαγεγραμμένο τρόπο, υποστηρίζουν οι Carr  
& Kemmis, αλλά «από το παράλογο στο λογικό, από την άγνοια στη συνήθεια, τη γνώση  
και τη σκέψη». Πρόκειται για ένα πλαίσιο ανοικτό σε επιλογές από το κοινωνικό γίγνεσθαι,  
τη ζωντανή πραγματικότητα, τις εμπειρίες και τα βιώματα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 
η σχεδίαση και η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος να αποτελούν μια αλληλεπι-
δραστική διαδικασία, όπου η θεωρία ούτε εφαρμόζεται στην πράξη, ούτε προέρχεται από 
αυτή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η θεωρία αναμορφώνει και εμπλουτίζει τους τρόπους με τους 
οποίους βιώνεται και κατανοείται η πράξη, με τελικό αποτέλεσμα να αναμορφώνεται και  
να εμπλουτίζεται και η ίδια. Συνεπώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού, μέσα από τη θεώρηση  
αυτή της διδασκαλίας αναβαθμίζεται, απορρίπτεται η εικόνα του ως καταναλωτή επι στη-
μονικών θεωριών και πλέον, θεωρείται επαγγελματίας που με την κρίση του μπορεί να συμ-
βάλ λει ουσιαστικά στην παραγωγή θεωρίας (Κοσσυβάκη, 2006. Τσάφος, 2008. Βρεττός  
& Καψάλης, 2014). 

Η έρευνα 

Στο πλαίσιο του περιοριστικού μοντέλου διδασκαλίας η έρευνα αποτελεί αποκλειστικό 
πεδίο εργασίας των «ειδικών» που σχεδιάζουν, συντάσσουν και προσφέρουν έτοιμα «πα - 
 κέτα» στους εκπαιδευτικούς (Βρεττός & Καψάλης, 2014) τα οποία προορίζονται για καθο-
λική εφαρμογή υπερβαίνοντας τις ιδιοσυγκρασίες ατόμων και καταστάσεων (Ματσαγ- 
  γούρας, 2019). Έχουμε λοιπόν σαφή διαχωρισμό ερευνητή, ο οποίος έχει την επιστη μο νική  
υποδομή να διεξάγει έρευνα, και εκπαιδευτικού, ο οποίος ως τεχνοκράτης ψυ  χοπαιδα-
γωγός με εκτελεστικό –σαφώς υποβαθμισμένο– ρόλο καλείται να υλοποιήσει τα πο ρί-
σμα τά της (Carr & Kemmis, 1997. Ματσαγγούρας, 2001).

Στον αντίποδα συναντάμε το διακριτικό μοντέλο της διδασκαλίας με τη διάρθρωση 
ανοι κτού αναλυτικού προγράμματος. Στο σχήμα αυτό ή έρευνα παύει να είναι αποκλει στι -
κό προνόμιο των «ειδικών», αλλά αυτή είτε διεξάγεται σε επίπεδο σχολικού συ στή ματος  
είτε σε επίπεδο σχολικής τάξης. Και στις δύο περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός πρω το στατεί  
συνεπικουρούμενος από ειδικούς επιστήμονες και από μαθητές, αντίστοιχα (Μα τσαγ-
γούρας, 2009. Πηγιάκη, 2006). Μέσω της έρευνας δράσης ο ρόλος τόσο του εκπαιδευ τι-
κού όσο και των μαθητών διευρύνεται. Όπως υπογραμμίζει η Wink (2014), ο εκ παιδευ τικός 
από μεθοδολόγος αναβαθμίζεται σε επαγγελματία και «μετασχηματιστικό δια νοούμενο» 
(Giroux, 1992), πειραματίζοντας διδακτικά, αναλύοντας κριτικά το διδακτικό του έργο και  
ανατροφοδοτώντας τη θεωρία και τη διδακτική του πράξη, έννοιες συνυφασμένες με αμ-
φί δρομη σχέση επικοινωνίας και αμοιβαιότητας (Grundy, 2003).
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Η διδασκαλία 

Η διδασκαλία στη θετικιστική προσέγγιση εκλαμβάνεται ως «ακριβές και επιστημονικό 
εγ χείρημα» με προδιαγραφές αντικειμενικότητας, αποτελεσματικότητας και ελέγχου της 
ποιό τητας του προϊόντος (Φρυδάκη, 2009. Bartolome, 2010), προσκολλημένης στα σχο-
λικά εγχειρίδια (Βρεττός & Καψάλης, 2014), γεγονός που ισοδυναμεί με υποβάθμι ση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού. Σε αυτή τη λογική η τεχνοκρατική προσέγγιση αντιλαμβάνεται 
τον εκπαιδευτικό ως τεχνολόγο της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της μάθησης (Ber-
trand, 1994), ρόλος που τον τοποθετεί στις κατώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιε-
ραρ χίας (Ματσαγγούρας, 2001. Ματσαγγούρας, 2019). 

Αντιπαρατιθέμενο στο περιοριστικό μοντέλο, το διακριτικό μοντέλο διδασκαλίας έρχε -
ται σε επαφή με μια μη ελεγχόμενη από την πολιτεία και τον εκπαιδευτικό, ζωντανή με -
ταβαλλόμενη και εξελισσόμενη πραγματικότητα, όπου ο μαθητής αναβαθμίζεται σε «οι- 
 κοδόμο της προσωπικής του γνώσης» και ο εκπαιδευτικός σε «διευκολυντή» στη δια δικα-
σία αυτή (Κοσσυβάκη, 2006. Ματσαγγούρας, 2009). Ταυτόχρονα, η διδασκαλία από «επι-
στημονικό εγχείρημα» μετασχηματίζεται, λόγω των κοινωνικών και πολιτισμικών προ-
εκτάσεών της, σε «ηθικό εγχείρημα» (Ματσαγγούρας, 2019).  

Η μάθηση 

Οι μαθητές στην τεχνοκρατούμενη σχολική τάξη βρίσκονται στη σκιά του εκπαιδευτικού 
και στην ακραία της έκφανση αντιμετωπίζονται ως παθητικό, ακατέργαστο υλικό, που υφί-
σταται διαδοχικές φάσεις επεξεργασίας, οπότε ως επεξεργασμένο υλικό παραδίδεται στην  
κοινωνία στη συσκευασία του «καλού και παραγωγικού» πολίτη (Ματσαγγούρας, 2019).  
Κυριαρχεί η Μπιχεβιοριστική αντίληψη που τοποθετεί το μαθητή σε παθητικό ρόλο απο τύ-
πωσης, απορρόφησης και αποθήκευσης γνώσεων (Σοφός & Kron, 2010. Ματσαγγούρας, 
2019) και τον εκπαιδευτικό σε μεταβιβαστή και ακολούθως αξιολογητή καθιερωμένων 
γνώσεων (Χοντουλίδου, 2004).

Ο εκπαιδευτικός στο μοντέλο της διακριτικής ευχέρειας υποστηρίζει, διευκολύνει και 
ενισχύει το μαθητή να λάβει αποφάσεις για τη μάθησή του θέτοντας υψηλούς ατομικούς 
στόχους, να αναγνωρίζει τη σημασία επιλογής μαθησιακού έργου από πολλαπλές πηγές, 
να διατυπώνει ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις να μπορούν να διερευνήσουν και να 
αναγνωρίσουν πότε κρίνεται έτοιμος να μεταβεί σε επόμενο μαθησιακό έργο (Mascolo, 
2009. Καλδή & Κόνσολας, 2016). Ο Freire (2006) θεωρεί την παραγωγή της γνώσης ως 
κοινωνική, αέναη και εξελισσόμενη διαδικασία και με αυτή την έννοια, γνώσεις, αλήθεια και  
δράσεις αλληλοσυσχετίζονται (Carr & Kemmis, 1997), αλλάζοντας άρδην το πεδίο της 
μάθησης.

Κατακλείδα πρώτου ζητήματος 

Κατά τον Kuhn η επιστήμη βρίσκεται σε κρίση με τις ανωμαλίες να εστιάζονται στο ότι στο 
περιοριστικό μοντέλο αντιπαραβάλλεται το μοντέλο διακριτικής ευχέρειας. Το ζητούμενο 
εί ναι αν και πότε θα λάβει χώρα εκείνη η επιστημονική επανάσταση που θα θέσει στο πε- 
  ρι θώριο την παραδοσιακή αντίληψη ώστε να επέλθει η επικράτηση της σύγχρονης οπτι κής.
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Δεύτερο ζήτημα

Η αλληλεπίδραση των παραγόντων της διδασκαλίας συντελείται μέσα σε διδακτικό πλαί-
σιο, αξιακά και συναισθηματικά φορτισμένο, που έχει ως κύρια στοιχεία του τις κοινωνικές 
δομές οργάνωσης της τάξης, το σύστημα επικοινωνίας, το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, 
στοιχεία που διαμορφώνουν το λεγόμενο «παραπρόγραμμα» (Ματσαγγούρας, 2009). Μέ-
σω της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάζει στην ομιλία της, η Deborah Loewnberg Ball,  
διαπραγματεύεται το διδακτικό πλαίσιο της ανομοιογενούς τάξης και την ένταξη του 
λά θους στη διδακτική διαδικασία. Η διδακτική προσέγγιση της διαφοροποιημένης παι δα-
γωγικής επιτρέπει σε μία μαύρη μαθήτρια να διατυπώσει στην ολομέλεια της τάξης μια  
λαθεμένη απάντηση, σε μια δεύτερη μαύρη μαθήτρια να εκφράσει ενδιαφέρον στο να μά -
θει τον τρόπο σκέψης της πρώτης και ακολούθως η πρώτη μαθήτρια να εξηγήσει την επι-
λογής της και να περιγράψει την προσωπική της μαθησιακή διαδρομή ως πτυχή της δικής  
της ιδιαίτερης νοημοσύνης. Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική επιτρέπει στην εκπαιδευτικό 
να εκλάβει την λαθεμένη απάντηση και την ερώτηση που την ακολούθησε ως κλειδί για 
ομαδική δουλεία στην τάξη και να καταστήσει όλα τα υποκείμενα ορατά στην ολομέλεια 
της τάξης με συμμετοχή και προσήλωση αυτών στη διδακτική διαδικασία. 

Η ανομοιογένεια στη σχολική τάξη

Στη σχολική αίθουσα συντελείται συνάντηση υποκειμένων που καλούνται να δράσουν και  
να αλληλεπιδράσουν υπό ενιαίο πλαίσιο αλλά χωρίς προδιαγεγραμμένους κανόνες. Ταυ-
τόχρονα δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι οι μαθητές ως υποκείμενα, έχουν διαφο  ρε-
τικά σημεία αφετηρίας λόγω κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και πολιτισμικού επι πέ δου,  
διαφορετική στάση απέναντι στο σχολείο εξαιτίας των διαφοροποιημένων εν διαφερό ντων  
και κινήτρων τους, διαφορετική καταγωγή λόγω της μετακίνησης των πλη θυσμών και των  
μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς και διαφορετικές γνωστικές δομές και λειτουργίες. Ως  
προς τον τελευταίο, τα παιδιά διαφέρουν ως προς τον τρόπο πρόσληψης και επεξεργασίας 
της πληροφορίας, ως προς την οικοδόμηση των αναπαρα στά σεων τους, ως προς τις μνη-
μο νικές τους ικανότητες, στην αναλυτική ή συνθετική πορεία μάθησης, στην επαγωγική 
και απαγωγική σκέψη και εν γένει στο ρυθμό μάθησης (Σφυρόερα, 2004).

Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που φέρνει 
τους εκπαιδευτικούς μπροστά σε ανομοιογενείς τάξεις και τους καλεί να αναθεωρήσουν 
αντιλήψεις και μεθόδους διδασκαλίας στην ανάγκη αντιμετώπισης της ανομοιογένειας 
ως διδακτικής πρόκλησης και όχι ως εμποδίου, καθώς καμία τάξη δε μπορεί να είναι ποτέ 
απόλυτα ομογενής (Γκόβαρης, 2011). Στη βάση των ερευνητικών δεδομένων που δεν 
συ γκαταλέγουν την ετερογένεια ως εμπόδιο στην μαθησιακή πρόοδο (Eckhart, 2009), o  
εκπαιδευτικός καλείται να συνειδητοποιήσει πως ο κάθε μαθητής έρχεται στη σχολική 
τάξη από διαφορετική αφετηρία, με διαφορετικά εφόδια και με προσωπικό στυλ μάθησης 
(Σφυρόερα, 2004). 

Ο χειρισμός της ανομοιογένειας της σχολικής τάξης

Η συνειδητοποίηση, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, της διαφορετικότητας του κάθε 
μαθητή οδηγεί στην αναγνώριση της ατομικότητάς του, με πίστη στις δυνατότητες του 
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και με αποδοχή του δικαιώματος της διαφοράς (Σφυρόερα, 2004). Ο εκπαιδευτικός ανα-
γνω ρίζει την ατομική ταυτότητα του κάθε μαθητή ως τα πιστεύω του που συγκροτούν μια 
ψυχολογική δομή που του δίνει τη δυνατότητα της επιλογής των πράξεων του και των 
κοινωνικών του συναλλαγών (Δραγώνα, 2003).

Φυσικά δεν αρκεί μόνο η διαπίστωση της διαφορετικότητας από την πλευρά του εκ παι-
δευτικού, αλλά χρειάζεται αυτή να συμβαδίσει και να συνοδευτεί με την υιοθέτηση στρα-
τηγικών και μεθόδων της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που σέβεται, ασπάζεται και  
αξιο ποιεί στη διδακτική πρακτική τις ποικίλες διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές που 
χρη σιμοποιούν οι μαθητές στην πορεία προς τη μάθηση, οδηγώντας σε πολύπλευρη ανά-
πτυ ξη όλων των μαθητών (Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2018).

Όπως επισημαίνει εύλογα ο Gardner, η διδασκαλία οφείλει μέσω ποικίλων διαφορο-
ποιη μένων διδακτικών-μαθησιακών προσεγγίσεων να αφουγκραστεί, να αξιοποιήσει και  
να νοηματοδοτήσει όλους τους τύπους νοημοσύνης των μαθητών, παραμερίζοντας την πα- 
 ραδοσιακή πρακτική αντιμετώπισης όλων των παιδιών ως παραλλαγών ενός στερεο τύ-
που (Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012).

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική πρεσβεύει ότι η πραγματική ισότητα ευκαιριών δια-
σφαλίζεται όταν ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του την αφετηρία κάθε μαθητή σε επί-
πεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων, διαμεσολαβεί ώστε το κάθε παιδί  
να ανακαλύψει και να οικοδομήσει τη μάθηση ως συνειδητή και ενεργητική πορεία και  
αξιοποιεί βιώματα, εμπειρίες, ενδιαφέροντα, προσεγγίσεις, οπτικές και κίνητρα κάθε παι-
διού καλλιεργώντας την εργασιακή αυτονομία ενταγμένη στο συγκείμενο της αλλη λε πί-
δρα σης της τάξης (Σφυρόερα, 2004).

Το λάθος από εμπόδιο σε εργαλείο της μάθησης

Στην παραδοσιακή παιδαγωγική το λάθος ερμηνεύεται ως ένδειξη ατελούς εργασίας που  
οφείλεται στη μη επαρκή γνώση και αποτελεί αποθαρρυντικό στοιχείο για το μαθητή (Κα-
λαβάσης κ.ά., 2002) και εμπόδιο της μαθησιακής διαδικασίας (Santagata, 2005), σε αντι-
διαστολή με τη σωστή απάντηση που ενθαρρύνει ως εξωτερικό κίνητρο τη μάθηση (Bigge,  
1990). Αντιθέτως στη σύγχρονη παιδαγωγική το λάθος από στοιχείο που δυσχεραίνει τη 
μάθηση μετασχηματίζεται σε δομικό συστατικό τόσο της διδασκαλίας όσο και της πορείας 
προς τη μάθηση ως ενεργητικής πράξης (Σφυρόερα, 2003). 

Η Erica Melis (2004) αξιολογεί την έρευνα και τη διόρθωση ενός λάθους ως κάτι 
πα ρόμοιο με τον ρόλο του δασκάλου, κάτι που από μόνο του αποτελεί αποτελεσματική 
στρα τηγική μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή η Raffaella Borasi (1996) καταθέτει ότι η 
εστίαση στο λάθος λειτουργεί ευεργετικά για τους μαθητές σε μεταγνωστικό επίπεδο, κα-
θώς η κριτική επαναπροσέγγιση της διδακτικής πορείας με αφορμή ένα λάθος ενισχύει το 
αίσθημα της ενεργής παρουσίας του μαθητή και προτρέπει σε διερεύνηση ουσιαστικών 
ερωτημάτων που οδηγούν σε έναν επαναπροσδιορισμό του προβλήματος, σε βαθύτερη 
κατανόηση του περιεχομένου του προβλήματος αλλά και ακόμα σε κάποια απροσδόκητα 
και νέα αποτελέσματα.

Κατακλείδα δεύτερου ζητήματος

Για να καταστεί αποτελεσματική η διαφοροποιημένη παιδαγωγική ο εκπαιδευτικός οφεί-
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λει να έχει πλήρη γνώση για τον κάθε μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται, στο πλαίσιο της εποι-
κο δομητικής προσέγγισης, μέσω της παρατήρησης και της ανάλυσης της πορείας που 
ακο  λουθεί το κάθε παιδί για την κατάκτηση της γνώσης με κριτήρια διαμορφωτικής αξιο-
λόγησης. Στην εποικοδομητική προσέγγιση, που θεωρεί τη μάθηση ως αποτέλεσμα δό-
μη σης και αναδόμησης των ιδεών των μαθητών από τους ίδιους τους μαθητές (Sewell, 
2002), ο εκπαιδευτικός οφείλει να εκλάβει το λάθος ως απαραίτητο στοιχείο της μάθη-
σης αλλά και ως στόχο της μάθησης (Dalehefte, Seidel & Prenzel, 2012) καθώς αποτελεί 
εν διάμεση γνώση και εργαλείο για την υπέρβαση των παρανοήσεων.

Τρίτο ζήτημα 

Στο τελευταίο μέρος της εν λόγω ομιλίας η Deborah Loewnberg Ball κάνει μία αναφορά 
στις επιταγές που προωθούν τη δικαιοσύνη στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Κάνει λό-
γο για δύο απαραίτητα συστατικά για τη διαμόρφωση ενός επαγγέλματος που θα ασκεί-
ται με δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Ο ένας πυλώνας περιλαμβάνει την ποικιλομορφία που οφείλει να χαρακτηρίζει το επάγ-
γελμα της διδασκαλίας. Αναλύοντας τις συνθήκες που το εξασφαλίζουν και με δεδομένο ότι  
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι επωμισμένο με την ευθύνη για τη διαμόρφωση των  
μελών της αυριανής κοινωνίας, αυτό θα πρέπει να αντανακλά τον πληθυσμό σε δημο γρα-
φι κό επίπεδο. Επιπρόσθετα, παιδιά συγκεκριμένων φύλων θα πρέπει να αλληλεπιδρούν 
και να εργάζονται με ενήλικες στο χώρο του σχολικού περιβάλλοντος, με τους οποίους 
ταυ τίζονται και άρα με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η προδιάθεση για επίτευξη ανω τέ-
ρου επιπέδου μαθησιακών στόχων. Ακόμη η Deborah Loewnberg Ball τονίζει ότι παιδιά  
συγκεκριμένης φυλής θα πρέπει επίσης να αλληλεπιδρούν και να εργάζονται με εκπαι  δευ-
τικούς διαφορετικών φυλών, γεγονός που θα συμβάλει στην καταπολέμηση ρατσι στικών 
προτύπων. Η τελευταία προϋπόθεση για να καταστεί το επάγγελμα της διδασκα  λίας ποι-
κιλόμορφο είναι η απαίτηση της βασικής γνώσης του επαγγέλματος για εξει  δίκευ ση και  
εμπειρογνωμοσύνη ανθρώπων, οι οποίοι ποικίλλουν όσον αφορά τη φυλή, την κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, τη γλώσσα και το φύλο.

Ο δεύτερος πυλώνας συνοψίζεται στη διαμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
για την επιδέξια εφαρμογή της δικαιοσύνης. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μία συνολική και πολυδιάστατη εκπαίδευση του εαυτού των ατόμων που 
προορίζονται να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τα άτομα αυτά οφείλουν να 
λάβουν υποστήριξη για καλλιέργεια χαρακτηριστικών ώστε αναγνωρίζουν και να ασκούν  
κριτική στις παγιωμένες πρακτικές. Βασικό ρόλο διαδραματίζει και η ανάπτυξη επαγ γελ-
μα τικών προσανατολισμών που έχουν τις βάσεις τους στην ηθική και φροντίδας για το  
σχέδιο εξάλειψης ρατσιστικών και καταπιεστικών συμπεριφορών. Καταληκτικά ο εκπαιδευ -
τικός πρέπει να αναπτύξει ένα ρεπερτόριο πρακτικών και τρόπων πρακτικής που να αντι-
τίθεται στην καθιερωμένη πρακτική, την οποία προηγουμένως θα έχουν καταφέρει να 
αναγνωρίσουν και να κριτικάρουν.

Δημοκρατική-Χειραφετική εκπαίδευση

Η Πηγιάκη (2006) υποστηρίζει ότι σκοπός μιας δημοκρατικής και δίκαιης εκπαίδευσης εί-
ναι η ανεύρεση τρόπων και η δημιουργία συνθηκών της εκπαίδευσης οι οποίες είναι ανα-
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γκαίες έτσι ώστε οι μέλλοντες πολίτες να καθίστανται ικανοί να συμμετέχουν συλλογικά 
στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και της κοινωνίας τους. Σύμφωνα με τους Carr & Hart-
nett (1996, σ. 191) το ειδικό βάρος της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση έγκειται στο ότι  
«βρίσκεται σε αρμονία με τις βαθύτερες πεποιθήσεις μας και με αυτόν τον τρόπο η δη-
μο κρατική θεωρία είναι μια έκφραση πίστης στην ικανότητα των απλών ανθρώπων να 
αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους προκειμένου να κτίσουν και να ξανακτίσουν τις κοι νό-
τητές τους στη βάση μιας κατανόησης για το κοινό καλό». 

Οι Bullard & Tayler (1993, σ. 19) υποστηρίζουν ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι  
που δεν θέλουν να μάθουν όλα τα παιδιά λόγω των κοινωνικών και οικονομικών παρα-
μέ τρων». Με επιχείρημα τη φυσική διαφοροποίηση των ατόμων και την αναγκαιότητα για 
την κατανομή της εργασίας απονέμεται στην εκπαίδευση ο ρόλος του φυσικού επιλογέα. 
Στην έννοια της φυσικής διαφοροποίησης αντιπαρατίθεται η έννοια της ενοποίησης μέσα 
από την αγάπη και τη δικαιοσύνη όπως προτείνει ο Tillich (Πηγιάκη, 2006).

Η θεωρία 

Η χειραφετική ριζοσπαστική θεωρία της εκπαίδευσης δίνει έμφαση στη σχέση εκπαίδευ σης, 
γνώσης και εξουσίας. Ουσιαστικά σύμφωνα με το Giroux (1992) οι εκπαιδευτικές θεω-
ρίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ερωτήσεις εξουσίας. Με δεδομένο ότι το νόημα της  
δικαιοσύνης εμπεριέχεται στην ηθική, στην εκπαίδευση και ότι η διαφορετικότητα είναι 
δύναμη μετασχηματισμού, η χειραφετική παιδαγωγική έχει σκοπό την ανάπτυξη μιας πιο 
δημοκρατικής ζωής. 

Η διδασκαλία

Η συνείδηση των αυταρχικών δομών της εκπαίδευσης διαμορφώνει ένα αίτημα ριζο σπα-
στικό για μια σύνθετη, πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη μορφή διδασκαλίας μέσα στα  
σχολεία η οποία οικειοποιείται τη διαφοροποίηση και τον πλουραλισμό των ατόμων, όχι 
για να τα υποτάξει σε χειραγωγικές κουλτούρες αλλά για να βοηθήσει στην απελευθέρωσή 
τους από αυτές (Aronowitz & Giroux, 2010). Μέσω της διαλογικής και διερευνητικής δι-
δασκαλίας και μάθησης που διεξάγονται σε εκπαιδευτικό πλαίσιο που διασφαλίζει στους 
μαθητές αίσθημα ασφάλειας αναδύονται τα εσωτερικά τους κίνητρα (Michou, Matsa-
gouras & Lens, 2014).

Στην κατεύθυνση αυτή, ο MacBeath (2012, σ. 61) αναφέρει ως βασικό ρόλο του εκπαι-
δευτικού την διδακτική αξιοποίηση του μαθητικού «λάθους». Η ψυχολογική προετοιμασία 
και η τόνωση της αυτοπεποίθησης του μαθητή για τη διαχείριση της αβεβαιότητας, της 
αμφισημίας, του ενδεχόμενου λάθους και της αποτυχίας, η ενθάρρυνση της μαθητικής ρι-
ψοκινδυνότητας κατοχυρώνουν τη χειραφέτησή του και ενδυναμώνουν τη διδασκαλία και  
τη μάθηση.

Η μάθηση

Στο πλαίσιο της χειραφετικής παιδαγωγικής, το περιεχόμενο του αναλυτικού προ γράμ-
ματος εμπεριέχεται σε ένα μεταβαλλόμενο σύνολο παραδόσεων που με την επα να λαμ-
βανόμενη ανάγνωση μπορεί να ανασχηματιστεί με όρους πολιτικά και κοινωνικά δια φο-
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ρετικούς αποκτώντας χαρακτήρα «κοινωνικού κειμένου». Το κείμενο αυτό προκαλεί για  
μάθηση μέσα από κοινωνικές σχέσεις, συνήθεια και διαίσθηση. Οι ανοικτές δυνα τότητες  
που συνεπάγεται η χειραφετική θεωρία εκλαμβάνονται ως εναλλακτικές-συ μπληρω μα-
τικές μορφές εκπαίδευσης (Πηγιάκη, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτει η ανάγκη δια- 
φοροποίησης των εκπαιδευτικών ευκαιριών και η προσαρμογή τους στις διαφοροποιημέ-
νες δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών των ανομοιογενών τάξεων (Ματσαγγού ρας, 
2019), καθώς και η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί και πρέπει, κατά τους McDonald & 
Zeichner (2009), να ενσωματώνει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης διασφαλίζοντας την  
ενίσχυση της «φωνής» όλων των μαθητών, εντός τάξης, σχολείου και πολιτισμικού πλαι-
σίου (MacBeath, 2006).

Κατακλείδα τρίτου ζητήματος

Συμπερασματικά, οι δημοκρατικές αρχές που διέπουν τη χειραφετική παιδαγωγική προ δια - 
θέτουν σε ελευθερία του λόγου, διάλογο που μετασχηματίζει αντιλήψεις και πρακτικές, 
ανο χή της έκφρασης διαφορετικών απόψεων, αμφισβήτησης, άσκησης κριτικής και επι χει- 
  ρηματολογίας καθώς και σεβασμού των δημοσίων υποθέσεων (Freire, 2006. Wink, 2014). 

Συμπεράσματα

Η κρίση που διέρχεται η διδακτική διαδικασία, καθιστά ως ζητούμενο μια επιστημονική 
επα νάσταση, προκειμένου να επικρατήσει μια σύγχρονη οπτική, που θα θέσει στο περι θώ-
ριο την παραδοσιακή αντίληψη για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτής της  
σύγχρονης οπτικής, θα βρει πρόσφορο πεδίο για ανάπτυξη τόσο το μοντέλο της διαφο-
ρο  ποιημένης παιδαγωγικής όσο και η χειραφετική διδασκαλία. Με την αξιοποίηση της 
δια φοροποιημένης παιδαγωγικής ο εκπαιδευτικός αποκτά δυνατότητα, από τη μία να 
γνω ρίσει την πορεία κάθε παιδιού στην κατάκτηση της γνώσης και από την άλλη να σχε-
διάσει μια διδασκαλία που ενστερνίζεται το λάθος ως εργαλείο για τη μάθηση. Το θετικό 
πρόσημο που προσδίδει η χειραφετική διδασκαλία εκπορεύεται από τις δημοκρατικές αρ-
χές –ελευθερία λόγου, διάλογο, ανοχή στην έκφραση διαφορετικών απόψεων, σεβασμό 
δημοσίων υποθέσεων– που την διέπουν. 
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Abstract

This presentation critically looks at some aspects of the Deborah Loewnberg Ball’s speech at the 
2018 American Educational Research Association (AERA) Annual Conference, highlighting cur-
rent issues in the field of teaching and research in education. The presentation’s purpose is to 
highlight the scientific crisis by comparing two models of teaching, namely the teaching potential 
presented by the differentiated pedagogy and the exploitation of pupil error, as well as the per-
spectives formed by the emancipatory pedagogy. Issues raised by the speaker on the basis of a 
modern theoretical and practical approach are considered thanks to the appropriate arguments 
and the bibliographical documentation. These issues are related to both the form and the role of 
theory, teaching and learning in the field of education, as well as the role played by the teacher, 
the researcher and the educational research.

Keywords: Teaching, democracy, justice, pupil error, learning.
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία από την πλευρά των αντιλήψεων και πρακτικών μιας ομάδας νηπιαγωγών, αλλά και από μια  
προσπάθεια να βελτιωθούν ή να αλλάξουν αυτές μέσα από μια διαδικασία έρευνας-δράσης. Η σε βάθος 
έρευνα με συνεντεύξεις, παρατηρήσεις δράσεων, επιμορφωτικές συναντήσεις, ομαδική και ατομική 
υπο στήριξη, σχεδιασμούς, εφαρμογές, αυτοαξιολογήσεις αλλά και συστηματικούς αναστοχασμούς 
μεταξύ των μελών της ομάδας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις και διήρκησε δύο σχολικά έτη. Τα 
δεδομένα αναλύθηκαν με μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, ανάλυσης περιεχομένου και συ-
νεχούς συγκριτικής ανάλυσης και ανέδειξαν α) μετατοπίσεις ή αλλαγές στις αντιλήψεις των νηπια γω-
γών κατά την πορεία της έρευνας-δράσης, β) βελτιώσεις - αλλαγές στις πρακτικές των νηπιαγωγών ως  
προς τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και γ) σημαντικά ζητήματα στην πορεία 
των αλλαγών και των βελτιώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων νηπιαγωγών.

Λέξεις-Κλειδιά: συμμετοχή, αντιλήψεις, πρακτικές, εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισαγωγή

Τα δικαιώματα των παιδιών και η ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
νη πιαγωγείου αποτελεί ένα ζητούμενο που σχετίζεται με την προάσπιση των παιδιών και 
τη διασφάλιση δημοκρατικών παιδαγωγικών διαδικασιών στην εκπαίδευση. Ένα εύλογο 
ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι κατά πόσο κάποια από τα δικαιώματα των παιδιών 
υποστηρίζονται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί στις 
τάξεις τους. Πέρα από την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την ανάδειξη των δικαιωμάτων 
στα πλαίσια μιας εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρωταρχικό μέλημα κάθε εκ-
παι δευτικής κοινότητας αποτελεί η έμπρακτη εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Κι 
αυ τό γιατί η διδασκαλία των δικαιωμάτων μπορεί να χαρακτηρίζεται ως σημαντική αλλά 
έχει μεγαλύτερη επίδραση μέσα από βιωματικές καταστάσεις όπου ακούγεται η φωνή των  
παιδιών και ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή τους σε δημοκρατικές πρακτικές (Covell, Howe  
& McNeil, 2010). 

Για την υποστήριξη και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην πράξη, 
κα θοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών (Οικονομίδης, 2009· Cambulat & Argon,  
2012). Τόσο οι γνώσεις των εκπαιδευτικών όσο και οι αξίες και οι αντιλήψεις τους για τα 
δικαιώματα των παιδιών αλλά και η σχετική κατάρτιση που μπορούν να λάβουν, καθο ρί-
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ζουν σε μεγάλο βαθμό την στάση τους και τον τρόπο υποστήριξης των δικαιωμάτων των 
παιδιών στην πράξη (Βουκελάτου, 2015· Αθανασάκης, 2010· Ozmen et al, 2010). Αν οι 
εκ παιδευτικοί προσχολικής ηλικίας σέβονται και καλλιεργούν τη σημασία της άσκησης 
των δικαιωμάτων των παιδιών, τότε τα παιδιά μαθαίνουν να ενεργούν σ’ ένα δημοκρατικό 
πλαίσιο, να γίνονται ανεξάρτητα, να υπερασπίζονται τις απόψεις τους και να σέβονται τις 
απόψεις των άλλων.

Στο παρόν άρθρο επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών στην κα-
θη μερινή εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτό κυριαρχεί στα πλαίσια μιας δημοκρατικής 
αντίληψης που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών (Hart, 1992). Επιπλέον, η έννοια 
της συμμετοχής των μικρών παιδιών κατέχει σημαντική θέση στην οργάνωση προγραμμά-
των για την προσχολική εκπαίδευση και αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
για το παιδί και την παιδική ηλικία. Η χρήση συμμετοχικών διαδικασιών στην εκπαίδευση 
δίνει τη δυνατότητα στους ενήλικες να δουν τον κόσμο μέσα από την οπτική των παιδιών και  
στα παιδιά να εκφράσουν και να υλοποιήσουν απόψεις και ιδέες (Gjems, 2009). Τα παι-
διά μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα ακό μα 
και στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τα αφορούν (Shier, 2001· Treseder, 1997). 

Θεωρητικό πλαίσιο

Ο όρος συμμετοχή στην εκπαίδευση σχετίζεται κυρίως με τη λήψη αποφάσεων από τα παι-
διά για ζητήματα που βιώνουν καθημερινά (Treseder, 1997). Υπό αυτή την έννοια τα παι   διά 
μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους εκφέρο  ντας 
τη γνώμη τους, λαμβάνοντας συλλογικές αποφάσεις για ποικίλες δράσεις και έχο  ντας  
ρό λο στην πορεία της μαθησιακής διαδικασίας (Shier, 2001). 

Στην προσχολική εκπαίδευση η σημασία της συμμετοχής των παιδιών έχει επισημανθεί 
από πολλούς ερευνητές για τις ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να εκφράζουν αυτό που 
είναι σημαντικό για εκείνα με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Η ανάγκη να  
συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές στην εκπαίδευση έχει συσχετιστεί με διαφορετικές αρ χές, 
όπως είναι η αρχή της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών (Lansdown, 1994),  
όπως αυτά εκφέρονται με σαφήνεια στα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης των δικαιωμάτων 
του παιδιού. επίσης, η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 
αποτελεί προϋπόθεση μάθησης σύμφωνα με τις κοινωνιο-πολιτισμικές θεωρίες (Vygotsky,  
1978· Rogoff et al, 1993). Επιπλέον, τα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και ο σύγ-
χρο νος παιδαγωγικός λόγος τονίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να συνδια μορ-
φω θεί η εκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ως μία δημοκρατική πρα κτι - 
κή (Dahlberg & Moss, 2005· OECD 2001· OECD, 2006). 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας το μικρό παιδί θεωρείται «δρών 
κοινωνικό υποκείμενο» (Mac Naughton et al, 2008). Στην προσχολική εκπαίδευση, η έν-
νοια της συμμετοχής μπορεί να έχει ποικίλα νοήματα και φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με  
τις αντιλήψεις που έχουν οι νηπιαγωγοί για τα παιδιά (Bae, 2009). Από τα παραπάνω, λοι-
πόν, προκύπτει ότι η συμμετοχή των παιδιών φαίνεται να αποτελεί ένα παιδαγωγικό και 
πολιτικό πρόταγμα στην εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από το γεγονός 
ότι η συμμετοχή των παιδιών έχει υποστηριχθεί στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες παι-
δαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές όπως π.χ. η παιδαγωγική της ακρόασης και η προ - 
σέγγιση μωσαϊκού (Σοφού, 2012).
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Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι συμμετοχικές πρακτικές των νηπιαγωγών στην  
προσχολική εκπαίδευση, μέσα από μία συνεργατική έρευνα-δράση που στοχεύει στην ενί-
σχυση της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία. Επι πλέον,  
εξετάζεται το είδος και οι διαδικασίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών για να τροπο ποιή-
σουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ενώ παράλληλα εκτιμάται η αποτε λε σμα τι κό-
τητα της διαδικασίας αυτής της υποστήριξης στα πλαίσια της έρευνας-δράσης. 

Η εξασφάλισή της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία 
δεν αποτελεί απλή υπόθεση (Αυγητίδου, 2014). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι παιδαγωγικές 
πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης δεν βοηθούν σημαντικά την ενεργητική συμμετοχή 
των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών στην 
τάξη επηρεάζουν την παροχή ευκαιριών για συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκ-
παιδευτική διαδικασία (Johansson & Sandbergb, 2010· Βρυνιώτη, 2012· Vrinioti, 2016).  
Επίσης οι πρακτικές των νηπιαγωγών έχει αποδειχτεί ότι παρέχουν περιορισμένα ή διευ-
ρυμένα περιθώρια συμμετοχής που αφορούν τις πρωτοβουλίες των παιδιών, τη δυνα τό-
τητα ελεύθερης έκφρασης τους, τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής των κανόνων της  
τάξης, το ρόλο του εκπαιδευτικού και των παιδιών (Bae, 2009· Sheridan & Pramling Sa-
muels son, 2001). Επομένως ο βαθμός ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών στην κα θημε-
ρινή εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου και ο ρόλος που αποδίδεται σ’ αυτή από  
τους εκπαιδευτικούς είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Οι συμμετοχικές προσεγγίσεις ως  
πετυχημένα παιδαγωγικά εργαλεία δεν θεωρούνται αυτόματα εφαρμόσιμες στην προσχο-
λική εκπαίδευση. 

Η παρούσα έρευνα δεν περιορίζεται στις απόψεις και τις δράσεις των νηπιαγωγών για τις 
συμμετοχικές πρακτικές αλλά στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου μέσω 
της επανατοποθέτησής τους για το νόημα και τη σημασία των συμμετοχικών πρακτικών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω της έρευνας-δράσης μελετώνται οι προσπάθειες των  
νηπιαγωγών να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συμμετοχικές πρακτικές καθώς και να 
αναστοχαστούν και να αξιολογήσουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των δράσεων 
τους αναδεικνύοντας εμπόδια και δυσκολίες. Η συμβολή της έρευνας εντοπίζεται στη συ - 
σχέτιση αξόνων των προσωπικών θεωριών των νηπιαγωγών και του τρόπου που διαμορ-
φώνει πλαίσια για την ανάπτυξη των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχολική εκ παί-
δευ ση, στη συσχέτιση προσωπικών θεωριών και εκπαιδευτικών πρακτικών και στις δια  δι-
κασίες και υποστήριξης του κριτικού και πρακτικού αναστοχασμού των νηπιαγωγών από τη 
διευκολύντρια με στόχο την ενίσχυση των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχο λική εκ-
παίδευση. Η έρευνα με αυτόν τον τρόπο ξεφεύγει από μια γραμμικού τύπου προ σέγ γιση, που  
επιδιώκονταν παλιά, σχετικά με το βαθμό με τον οποίο οι αλλαγές στις πε  ποι   θήσεις των 
εκπαιδευτικών οδηγούσαν σε αλλαγές στις πρακτικές τους. Επίσης, υποστη ρίζει την αντί-
ληψη ότι, προκειμένου να γίνει κατανοητή η εκπαιδευτική πρακτική και να ενι σχυθεί η τρο - 
ποποίησή της είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι εκ παι-
δευτικοί αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία τους και οι παράγοντες που τη διαμορ φώ νουν.  

Μέθοδος

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαι δευ-
τι κών της προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 
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δια δικασία καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος που αυτές μπορούν να βελτιωθούν ή να αλ-
λάξουν μέσα από την επανατοποθέτηση των νηπιαγωγών από μια διαδικασία έρευ νας- 
δράσης. Σ’ αυτά τα πλαίσια της έρευνας-δράσης, η διευκολύντρια (νηπιαγωγός - υποψή-
φια διδάκτωρ) υποστήριξε μία ομάδα 12 εν ενεργεία νηπιαγωγών (με μέσο όρο προϋπη-
ρε σίας τα 17 περίπου χρόνια) με σκοπό τη βελτίωση ή την αλλαγή των αντιλήψεων και των  
πρακτικών τους σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη απο φά-
σεων. Πρόκειται για μια εις βάθος έρευνα στην οποία η ερευνήτρια ανέλαβε πολ λα πλούς 
ρό λους όπως συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς, παρατηρήσεις των πρακτικών τους στην  
τάξη, επιμορφωτικές συναντήσεις, ομαδική και ατομική υποστήριξη, επίβλεψη σχε δια σμών  
και εφαρμογών, αυτοαξιολογήσεις και συστηματικούς αναστοχασμούς των νη πια γωγών 
προ κειμένου να ακολουθηθεί μια ανοιχτή κυκλική διαδικασία από μικρές παρεμ βάσεις προς  
πιο εκτεταμένες βελτιώσεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμ μετεχό-
ντων νηπιαγωγών για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών (Kemmis & McTaggart, 
1988). 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας η ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτωρ που διε-
ρεύνησε τις απόψεις και τις πρακτικές μιας ομάδας νηπιαγωγών, αποτέλεσε ταυτόχρονα 
μέλος της ομάδας έρευνας-δράσης της οποίας υπήρξε και διευκολύντρια υποστηρίζοντας 
τον ενεργό ρόλο των συναδέλφων στην προσπάθεια βελτίωσης των συμμετοχικών τους 
πρακτικών. Ο ρόλος της ερευνήτριας υπήρξε λοιπόν διττός καθώς ήταν η διευκολύντρια 
των μελών της ομάδας αλλά και η εν ενεργεία νηπιαγωγός που συμπορεύτηκε με τα μέλη 
σε πολλά από τα ζητήματα που απασχόλησαν την ομάδα. Ως διευκολύντρια ανέλαβε ένα 
υποστηρικτικό ρόλο προς τις συναδέλφους με στόχο να ενισχυθεί η προσπάθεια βελτίωσης 
των συμμετοχικών τους πρακτικών με προτάσεις, διερευνητικές και αναστοχαστικές ερω-
τήσεις, ερευνητικά εργαλεία, συντονισμό δράσεων, σχεδιασμό πρακτικών κ.ά. Ως νη πια-
γω γός διερεύνησε παράλληλα το ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών στην τάξη διε ξά-
γοντας τη δική της έρευνα-δράση στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη συμμετοχή των 
παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έρευνα έγινε σε δύο φάσεις και διήρκησε σχεδόν δύο ολόκληρα σχολικά έτη: 2012-
13 & 2013-14.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με το παρόν άρθρο είναι: α) ποιες είναι οι 
αντι λήψεις και οι πρακτικές των νηπιαγωγών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών; και 
β) ποιες ευκαιρίες δίνονται στις νηπιαγωγούς για τροποποίηση αυτών των πρακτικών μέ-
σα από τη συμμετοχή τους στην έρευνα δράση;

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν η έρευνα-δράσης. Η έρευνα-δρά-
σης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μεθοδολογική προσέγγιση στο χώρο της εκπαιδευτικής 
έρευ νας. Πρόκειται για μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που σκοπό έχει σε συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς να αλλάξει ή να βελτιώσει τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρα-
κτι κές. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε μια ομάδα έρευνας-δράσης μελετούν μια 
παι δαγωγική κατάσταση, την κρίνουν, προβληματίζονται γι’ αυτή και στοχεύουν στη βελ-
τίωση της ποιότητας των πρακτικών τους στο πλαίσιο της διερευνούμενης δράσης (Elliot,  
1991). Ως μεθοδολογική προσέγγιση, η έρευνα-δράση διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστι-
κά στοιχεία όπως είναι ο συνεργατικός της χαρακτήρας, οι αναστοχαστικές διαδικασίες, 
η προσαρμογή της στις σχολικές συνθήκες που συμβάλλουν στην ουσιαστική και ισότιμη 
συμ μετοχή όλων των εμπλεκομένων. H χρήση της έρευνας-δράσης έχει δείξει ότι οι εκ-
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παιδευτικοί μπορούν να λειτουργούν με επιτυχία και να επιφέρουν εντυπωσιακά απο τε-
λέ σματα όταν τους παρέχονται ικανές ευκαιρίες και υποστήριξη (Altrichter et al, 2001). 
Η πορεία της έρευνας δράσης αποτελείται από φάσεις μιας ερευνητικής διαδικασίας που  
φτάνουν ως την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό αποτελώντας μια συνέχεια επάλ-
ληλων ερευνητικών κύκλων αναφορικά με το θέμα (Robson, 2007). Με την εφαρμογή της  
μεθόδου της έρευνας-δράσης δίνεται η δυνατότητα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς 
να κατανοήσουν τις ιδέες και πρακτικές των εκπαιδευτικών με τη συλλογή συγκεκριμέ-
νων δεδομένων, να εφαρμόσουν εναλλακτικές πρακτικές ενίσχυσης της συμμετοχής των 
παιδιών και το σημαντικότερο να συγκεντρώσουν στοιχεία που να θεωρητικοποιούν τις 
πρακτικές αυτές συμβάλλοντας στην επιστήμη της προσχολικής παιδαγωγικής (Κατσαρού 
& Τσάφος, 2003).  

Η ανάλυση των δεδομένων υλοποιήθηκε με συνεχή συγκριτική ανάλυση των δεδο-
μέ νων με σκοπό να μελετήσουμε: α) τις πιθανές μετατοπίσεις ή αλλαγές στις αντιλήψεις 
των νηπιαγωγών κατά την πορεία της έρευνας-δράσης, β) τις βελτιώσεις - αλλαγές στις  
αντιλήψεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών ως προς τη συμμετοχή των παιδιών στην εκ-
παι δευτική διαδικασία και γ) την πορεία των αλλαγών και των βελτιώσεων διαφορετικών 
συμμετεχόντων στην έρευνα-δράση.

Αποτελέσματα

Οι αρχικές αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών

Η παρατήρηση των πρακτικών των νηπιαγωγών ανέδειξε σημαντικά στοιχεία για τον τρό-
πο συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες της τάξης τους αλλά και για τις ευκαιρίες 
που παρέχουν ή όχι ώστε να συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά. Ορισμένες νηπιαγωγοί, σύμ-
φω να με τις αρχικές τους απόψεις που εξέφρασαν στην πρώτη συνέντευξη, φαίνονταν πιο  
δεκτικές στην εφαρμογή συμμετοχικών πρακτικών π.χ. «ναι, ακούω τα παιδιά», «πάντα πα-
ρατηρώ το παιχνίδι τους», «και βέβαια συμμετέχουν όλα τα παιδιά». Ωστόσο, από τις πα-
ρατηρήσεις των πρακτικών τους στις τάξεις προέκυψε ότι τελικά δίνανε διαφορετική έν νοια 
στον όρο συμμετοχή αφού ήταν ικανοποιημένες από το βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών  
σ’ αυτά που οι ίδιες εφάρμοζαν.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρατήρησης των αρχικών πρακτικών των 
νη πιαγωγών προέκυψαν 3 προφίλ/κατηγορίες νηπιαγωγών ισάριθμα καταμερισμένα: α)  
στην πρώτη κατηγορία, παρατηρήθηκε ελάχιστη συμμετοχή των παιδιών π.χ. τα παιδιά 
εκτε λούσαν συγκεκριμένες οδηγίες, έπαιζαν υπό συγκεκριμένους όρους, δεν έπαιρναν 
πρωτοβουλίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η νηπιαγωγός ήταν κυρίαρχη σε όλες τις δράσεις  
των παιδιών, τα παιδιά ακολουθούσαν κάθε απόφαση της νηπιαγωγού και ανταποκρίνο-
νταν σε ότι καλούνταν να κάνουν κάθε φορά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας 
τάξης όπου κατά τη διάρκεια της ελεύθερης απασχόλησης, η νηπιαγωγός έθετε στα παι διά  
ως προϋπόθεση να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εργασία για να μπορούν να παί-
ξουν. β) στη δεύτερη κατηγορία διακρίναμε τη συμμετοχή των παιδιών, αλλά την κρίνα-
με περιορισμένη γιατί τα παιδιά ενώ έκαναν επιλογές αυτές αφορούσαν στην ώρα των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων ή πρότειναν ιδέες οι οποίες δεν εισακούονταν από τη νη πια-
γωγό. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι ελεύθερες δραστηριότητες διέπονταν πράγ-
ματι από ένα κλίμα ελεύθερων επιλογών από τα παιδιά τόσο σε είδη παιχνιδιών όσο και 
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στην επιλογή συμπαικτών. Από την άλλη, ενώ οι νηπιαγωγοί έθεταν ανοιχτές ερωτήσεις 
στις οργανωμένες δραστηριότητες και επιζητούσαν τις ιδέες των παιδιών, τελικά απο-
φά σιζαν οι ίδιες παρά τις αντιρρήσεις ή τις διαφορετικές απόψεις των παιδιών. γ) τέλος,  
στην τρίτη κατηγορία παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών, καθώς κα τα-
γράψαμε τα παιδιά να προτείνουν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και οι αποφάσεις τους  
να υλοποιούνται. Εδώ τη διαφορά την έκανε ο ανοιχτός τρόπος προσέγγισης των νηπια-
γω γών οι οποίες δεν ήταν προσκολλημένες στην ολοκλήρωση της προσχεδιασμένης δρα-
στηριότητας αλλά έδειχναν ανοιχτές στη διαπραγμάτευση του θέματος από τα παιδιά και  
στην τροποποίηση της δραστηριότητας ανάλογα με τις αποφάσεις των παιδιών. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι μεταξύ των παραπάνω τριών προφίλ/κατηγοριών 
δεν υπάρχουν σαφή διακριτά όρια καθώς μια βαθύτερη ανάλυση δείχνει ότι οι νηπιαγωγοί 
κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας εφαρμόζουν και μικτές συμμετοχικές πρακτικές 
από ελάχιστη σε περιορισμένη ή από περιορισμένη σε μεγαλύτερη και το αντίστροφο. Αυ-
τό φάνηκε κυρίως κατά την ανάλυση δεδομένων από ελεύθερες και οργανωμένες δρα-
στη ριότητες. Δηλαδή, οι ελεύθερες δραστηριότητες φαίνεται ότι για την πλειοψηφία των  
νη πιαγωγών αποτελούν ένα πιο γόνιμο πεδίο ενίσχυσης συμμετοχικών πρακτικών σε 
αντί   θεση με τις οργανωμένες δραστηριότητες όπου το λόγο τον παίρνουν κυρίως οι νη  - 
πια   γωγοί και η συμμετοχή των παιδιών περιορίζεται σημαντικά. 

Επίσης, η σχέση των πρακτικών των νηπιαγωγών με τις απόψεις τους για τη συμμετοχή 
των παιδιών όπως αυτές καταγράφηκαν στις αρχικές τους συνεντεύξεις αποτελεί ακόμα 
ένα σημαντικό εύρημα. Η αντιστοιχία ή μη των απόψεων και των δράσεων τους, όπως 
ανα φέραμε και παραπάνω, έκανε ακόμα πιο αναγκαία την υποστήριξη των νηπιαγωγών σε  
πρακτικό επίπεδο. Όλες οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν θετικές σε μια 
υποστηρικτική συνεργατική διαδικασία κι αυτή η ετοιμότητα βοήθησε πολύ το κλίμα των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νηπιαγωγών και το ρόλο της ερευνήτριας - διευκολύντριας 
κατά την έρευνα-δράση.

Η υποστήριξη των νηπιαγωγών 

Οι μεθοδολογικές επιλογές που διαμορφώθηκαν και εφαρμόστηκαν για την υποστήριξη 
των νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια της έρευνας-δράσης ανάλογα με το στόχο που θέταμε 
κάθε φορά ακολούθησαν τις εξής δύο φάσεις:

Α΄ φάση: Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης επιδιώχτηκε ο αναστοχασμός των νηπια-
γω γών με το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, με παραδείγματα συμμετοχικών πρακτικών 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν αυτό που πίστευαν και έκαναν με νέες 
προ τάσεις για τη συμμετοχή και έμφαση στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. επίσης, οι 
νηπιαγωγοί υποστηρίχτηκαν σε πολλαπλά επίπεδα (π.χ. ατομικές συναντήσεις, ολομέλεια, 
φύλλα σχεδιασμού και αξιολόγησης δραστηριοτήτων κ.α.) για να μπορεί κάθε νηπιαγωγός 
να σχεδιάσει μια δραστηριότητα για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, να προ-
τεί νει πρακτικές, να δοκιμάσει στην πράξη και να αξιολογήσει το αποτέλεσμα.

Β΄ φάση: Στη δεύτερη φάση δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση των νηπιαγωγών προ κει-
μένου να αναλάβουν ρόλο ερευνητή για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων από τα παι-
διά των τάξεών τους. Στη συνέχεια, οι νηπιαγωγοί μελέτησαν τα ερευνητικά δεδομένα και  



207Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

σχεδίασαν συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, όπως 
δράσεις για τις αρμονικές σχέσεις των παιδιών, τη διαμόρφωση του χώρου ανάλογα με τις 
ανάγκες των παιδιών κ.α. Τέλος, οι νηπιαγωγοί χρησιμοποίησαν εργαλεία αναστοχασμού 
για την αξιολόγηση των δράσεων τους σε σχέση με τη συμμετοχή των παιδιών και 
επανατοποθετήθηκαν ως προς τις αρχικές αντιλήψεις και πρακτικές τους. 

Η έρευνα-δράση βοήθησε τις νηπιαγωγούς να συνειδητοποιήσουν τις πρακτικές τους  
μέσα από κατάλληλους προβληματισμούς στις ομαδικές συναντήσεις (πότε συμμετέχουν  
τα παιδιά; με ποιο τρόπο;) αλλά και να έρθουν σε επαφή με νέες ιδέες μέσα από παρα δείγ-
μα τα (π.χ. η οργάνωση δραστηριοτήτων με διερεύνηση των οπτικών και προτάσεων των 
παιδιών, η τεχνική της αλληλεπίδρασης στην δυάδα) που τις εφάρμοσαν πρώτα οι ίδιες 
πριν τις δοκιμάσουν στην πράξη. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η έρευνα δράσης απέφυγε την  
απλή έκθεση των εκπαιδευτικών σε νέες ιδέες και θεωρίες και δεν περιορίστηκε στη 
βελ τίωση της πρακτικής τους με μικρές διορθωτικές κινήσεις επιφανειακού χαρακτήρα 
(Bransford et. al., 2000).

Πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις προέκυψαν από τον προβληματισμό των νηπια γω-
γών σχετικά με τις προτεινόμενες συμμετοχικές πρακτικές όπως «Μπορούν να συμμετέχουν 
όλα τα παιδιά (αφού είναι πολλά);», «Πόσο μπορώ τελικά να αυξήσω τη συμμετοχή τους 
(χρειάζεται να γνωρίζω περισσότερα);», «Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά αφού είναι ανώ
ρι μα (δεν έχουν ικανότητες);», «Πώς μπορούν τα παιδιά να προτείνουν πράγματα (όταν δεν  
τα βοηθάει το περιβάλλον);» και «Πώς θα τα καταφέρω; μήπως έτσι τους δώσω πολύ ελευ
θε ρία;». Αυτοί οι προβληματισμοί αποτέλεσαν αφορμή για να διερευνήσουν οι ίδιες οι 
νη πιαγωγοί το δικό τους ρόλο στην τάξη, να αναστοχαστούν ως προς τις αρχικές τους 
αντι λήψεις και να διαπιστώσουν τι επιζητούν από τη συμμετοχή των παιδιών και με ποιο 
τρό πο μπορούν να το πετύχουν.

Αναθεώρηση απόψεων και τροποποίηση πρακτικών των νηπιαγωγών

Από τις δράσεις των νηπιαγωγών μετά την εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία που πε ρι-
γράψαμε, τα ευρήματα μας αποτελούν ενδείξεις μιας αποτελεσματικής διαδικασίας που 
άξιζε προσπάθειας. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί διαφοροποίησαν τις πρακτικές τους σε 
ποικίλα και πολλαπλά επίπεδα και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπήρξε ομοιόμορφη και 
ενιαία βελτίωση ή αλλαγή καθώς κάτι τέτοιο δεν αποτελούσε ζητούμενο ούτε ήταν εφικτό 
στην πράξη. Έτσι, από τις νηπιαγωγούς προέκυψαν διαφορετικά επίπεδα πρακτικών για  
την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, όπως π.χ.: α) μια διευρυμένη παροχή ευκαι ρι-
ών από τις νηπιαγωγούς στα παιδιά ως ενεργά μέλη της ομάδας: 3 νηπιαγωγοί βελ τίω-
σαν τις πρακτικές τους δίνοντας περισσότερο λόγο και ρόλο στα παιδιά σε πολλές και  
ποικίλες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ελεύθερες δραστηριότητες, ρουτίνες, 
διά  λειμμα, οργανωμένες δραστηριότητες, διαμόρφωση χώρου) και β) μια μερική παροχή 
ευ  καιριών των νηπιαγωγών στα παιδιά με αποσπασματικές δράσεις ή δράσεις σύντομης 
διάρ κειας με ενίσχυση των παιδιών ως ενεργών μελών της ομάδας: 9 νηπιαγωγοί εστίασαν  
περισσότερο σε μεμονωμένες συμμετοχικές πρακτικές κυρίως στις ελεύθερες ή τις ορ γα-
νωμένες δραστηριότητες με διαλογικές πρακτικές, επίλυση προβλημάτων από τα παιδιά, 
λή ψη αποφάσεων από τα παιδιά, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά κ.ά.

Οι συμμετέχουσες νηπιαγωγοί αναθεώρησαν σημαντικά τις πρακτικές τους σε πολ λά  
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σημεία της εκπαιδευτικής τους πρακτικής κάνοντας μικρά ή μεγαλύτερα βήματα στην ενί-
σχυση της συμμετοχής των παιδιών. Οι νέες πρακτικές τις βοήθησαν και στην αναθεώρη  ση 
των απόψεών τους σχετικά με τη δυνατότητα και την αξιοποίηση της ενεργής συμμετο-
χής των παιδιών στην τάξη, όπως ισχυρίστηκαν οι ίδιες στην τελική τους συνέντευξη. 

Σε γενικές γραμμές η υποστήριξη που ακολουθήσαμε βοήθησε τις νηπιαγωγούς στα 
εξής κύρια σημεία:

–  Για τις 10 από τις 12 νηπιαγωγούς άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όχι 
πια σαν παθητικούς αποδέκτες αλλά σαν ενεργά άτομα που έχουν άποψη και μπορούν 
να συναποφασίζουν (Bae, 2009). Ενδεικτικές δράσεις των νηπιαγωγών: έμφαση στις 
ανάγκες των παιδιών, π.χ. τα παιδιά ήταν ενοχλημένα από τις μη αρμονικές σχέσεις 
κά ποιων παιδιών στην τάξη και η νηπιαγωγός ενθάρρυνε τη συμμετοχή των παιδιών 
σε κατάλληλες δράσεις για να οδηγηθούν στην επίλυση του προβλήματος. Ενδεικτικές 
αντίστοιχες απόψεις: π.χ. «Δεν περίμενα ότι τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες 
και τις απόψεις τους και να σκεφτούν για θέματα που τα αφορούν».

–  Όλες οι νηπιαγωγοί εστίασαν περισσότερο στην ενεργητική ακρόαση και τις φωνές των 
παιδιών μέσα από διαλογικές πρακτικές ανοιχτού τύπου (Mercer 2000 · Μπιρμπίλη  
2008). Ενδεικτικές δράσεις νηπιαγωγών: π.χ. ανοιχτές ερωτήσεις, εμβάθυνση στον τρό-
πο σκέψης των παιδιών, ανατροφοδότηση της συζήτησης, περισσότερος διάλογος με-
ταξύ των παιδιών σε δυάδες και σε ομάδες, έκφραση απόψεων των παιδιών σε θέ ματα  
που τα αφορούν (π.χ. γιατί τα παιδιά δεν παίζουν σε κάποια γωνιά, τι συμβαίνει, τι 
μπο ρεί να γίνει;). Ενδεικτικές αντίστοιχες απόψεις: π.χ. «Όταν δίνεις χρόνο και λόγο στα 
παιδιά ανακαλύπτεις ότι ξέρουν πολλά», «Τελικά δεν γνώριζα τα παιδιά τόσο καλά όσο 
νόμιζα», «Τα παιδιά έχουν άποψη ειδικά σε θέματα που τα αφορούν».

–  Οι 8 από τις 12 νηπιαγωγούς άλλαξαν τον τρόπο που εμπλέκουν τα παιδιά, ως πιο ενερ-
γά πια, σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Shier 2001). Ενδεικτικές  
δράσεις νηπιαγωγών: π.χ. τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά με πολλούς τρόπους στη δια-
μόρ φωση γωνιάς μουσικής αλλά και στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου για πιο δη μι-
ουργικό παιχνίδι. Ενδεικτικές αντίστοιχες απόψεις: π.χ. «Τελικά μπορείς να βασιστείς στις  
προτάσεις των παιδιών», «Τα παιδιά το εκτιμούν όταν τους αναθέτεις να αναλάβουν κάτι».

–  Οι μισές νηπιαγωγοί (6) αντιμετωπίζουν διαφορετικά την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και μάθηση μέσα από το ρόλο τους ως ερευνήτριες. Πίστεψαν δηλαδή ότι οι αλλαγές 
μπορούν να προκύψουν και μέσα από την αυτοκριτική και την αλλαγή στον τρόπο σκέ-
ψης τους (Hollingsworth & Sockett, 1994). Ενδεικτικές δράσεις νηπιαγωγών: συνεχής  
συλλογή πληροφοριών από τα παιδιά με συνεντεύξεις, ζωγραφιές, διάλογο, παρα-
τή ρη ση. Ενδεικτικές αντίστοιχες απόψεις: π.χ. «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά 
στα παι διά, να μαθαίνεις γι’ αυτά και να προσπαθείς να τα καταλάβεις», «Oι νηπιαγωγοί 
πρέπει να συλλέγουμε συχνότερα δεδομένα από τα παιδιά».

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η έρευνα αυτή αποτελεί αντικείμενο συζήτησης για ζητήματα που άπτονται των δικαι ω-
μάτων των παιδιών και των δημοκρατικών αξιών που πρέπει να διέπουν την εκπαι δευ-
τική διαδικασία. Με γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί 
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μπορούν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη συμμετοχικών πρακτικών κα-
θώς μέσα από αυτές ακούγεται η φωνή των παιδιών και αναγνωρίζεται η ικανότητά τους 
να αποφασίζουν για ζητήματα που τα αφορούν άμεσα. Παρατηρούμε, βέβαια, ότι αφενός 
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να απέχουν αρκετά από την εμπιστοσύνη προς τα  
παιδιά για ενεργή συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και αφε τέ-
ρου οι πρακτικές τους ίσως παρουσιάζουν αδυναμίες τόσο σε σχέση με την ενεργή συμ-
μετοχή των παιδιών όσο και σ’ ότι αφορά το δικό τους δημοκρατικό προφίλ στην τά ξη. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα-δράση έγιναν σημαντικές προσπάθειες από την πλευρά των 
συμμετεχόντων νηπιαγωγών για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών μέσω δρα-
στη ριοτήτων και κατάλληλων προσεγγίσεων. Η ενσωμάτωση όλων των δικαιωμάτων του  
παιδιού, όπως κι αυτό της συμμετοχής τους, στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι στο χέρι  
του εκπαιδευτικού καθώς εκείνος θα αποφασίσει πόσο θα εμπλέξει τα παιδιά σε δημο κρα-
τικές συμμετοχικές πρακτικές. Κι εδώ είναι που υπεισέρχεται το πολύ σημαντικό ζήτημα 
της υποστήριξης των εκπαιδευτικών σ’ ένα πλαίσιο έρευνας-δράσης όπως αυτό που ακο-
λου θήθηκε στην παρούσα έρευνα. Θεωρούμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την άποψη ότι η 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών σ’ ένα πλαίσιο έρευνας-δράσης αποτελεί μια διαδικασία 
που τους δίνει τη δυνατότητα να μην αντιμετωπίζονται ως απλοί διεκπεραιωτές των πο-
ρι σμάτων των θεωρητικών ερευνών, ούτε ως εκπαιδευτικοί της τάξης που προτείνουν 
ατε κμηρίωτες προτάσεις (Bransford, et. al., 2000). Αντίθετα μπορούν να εισέρχονται κι 
αυτοί στον χώρο της παιδαγωγικής έρευνας ως ισότιμα μέλη των θεωρητικών ερευνητών 
και να αξιολογούν κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης τις πρακτικές τους και τις παιδαγωγικές 
θεω ρίες (Phillips & Carr, 2010). 

Στο ζήτημα της συμμετοχής των νηπίων φάνηκε ότι η υποστήριξη των νηπιαγωγών με  
τον αναστοχαστικό της χαρακτήρα και τη συνεχή στήριξη του ερευνητικού και παρεμβατι-
κού ρόλου των νηπιαγωγών μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις και να ενισχύσουν τη 
διάθεση των νηπιαγωγών για αλλαγές. Οι νηπιαγωγοί τελικά μπορούν να βελτιώσουν τις 
συμμετοχικές πρακτικές τους αν υποστηριχθούν κατάλληλα και εμπλακούν ενεργά σε βιω-
ματικές προσεγγίσεις και προσωπικές διαπιστώσεις που έχουν νόημα στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο της τάξης (Lodigo et. al., 2010). Έτσι τα δικαιώματα των παιδιών ενσωματώνο-
νται από την προσχολική ηλικία κατά την οποία τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα 
τους, αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές, όπως π.χ. το σεβασμό στις απόψεις των 
άλ λων, την έννοια της συνεργασίας και την αναγνώριση δημοκρατικών πρακτικών. Μ’ αυ-
τό τον τρόπο μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενεργών πολιτών οι οποίοι θα έχουν  
υιοθετήσει δημοκρατικές αξίες και θα στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια κοι νω-
νία που το έχει ανάγκη.

Ενδιαφέρον θα αποτελούσε η διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ συμμετοχικών-
δημοκρατικών πεποιθήσεων και πρακτικών διαμορφώνοντας ένα ερευνητικό εργαλείο 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων νηπιαγωγών. 
Εξί σου ενδιαφέρον θα ήταν να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις και πρακτικές των υποψηφίων 
νη πιαγωγών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σχετικά με τον τρόπο δημοκρατικής 
συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, η παραπάνω έρευνα-δρά-
ση παρέχει μία σειρά από τεχνικές και κατηγορίες καταγραφής των εκπαιδευτικών πεποι-
θήσεων και πρακτικών στο ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών, διαδικασίες και ερ γαλεία  
ενίσχυσης του αναστοχασμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες έρευ νες 
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στις προσχολικές τάξεις, οι οποίες όχι μόνο θα διερευνούν τις προσωπικές εκπαι δευ τι κές  
πεποιθήσεις για το ρόλο των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και θα παρεμβαί-
νουν, μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να κατα-
νοη θούν και να βελτιστοποιηθούν οι πρακτικές που υιοθετούνται από τις νη πια γω γούς σε 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.   
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Abstract

This study draws from a long action research project with 12 early childhood teachers aiming to 
enhance children’s participation in decision making. The aims of this research were to explore ECE 
teachers’ beliefs and practices regarding children’s participation and to study the processes and 
outcomes of their support within an action research project to improve or change these beliefs 
and practices. Methods employed semi-structured interviews with ECE teachers, observation of 
their practices, open-ended questionnaires, designs and evaluations of activities, and individual 
and group meetings for reflection. Systematic support in individual and group meetings gave op-
portunities to teachers to rethink and re-plan their practice and change their initial ideas about 
children and their ability to participate actively in decision-making.  
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Περίληψη

Το αρχείο που λειτουργεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς περι-
λαμβάνει ηχητικές και φωτογραφικές μαρτυρίες από τις ιστορικές περιόδους Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος: ελληνοϊταλικός πόλεμος και Κατοχή στη Θεσσαλονίκη, Δικτατορία 1967-1974, η Θεσσαλονίκη 
αλλάζει τη δεκαετία του ’50 και του ’60, Προσφυγιά και Μετανάστευση: σύγχρονες και παλιότερες 
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η λειτουργία του αρχείου εξυπηρετεί τους στόχους της σύγ-
χρονης ιστορικής εκπαίδευσης που αφορούν στην ανάπτυξη δημοκρατικής και συμμετοχικής κουλ-
τούρας στο σχολείο, όπως η αποδοχή κι ο σεβασμός της ετερότητας, η κριτική γνώση του εαυτού και  
του κόσμου, η εξοικείωση με εναλλακτικές, πολυφωνικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, η διαπο-
λι τισμική ευαισθησία, η ανάπτυξη των αξιών της ισότητας της δικαιοσύνης και του διαλόγου. Η εκ-
παιδευτική αξιοποίηση του αρχείου στο Σχολείο προάγει την ανάπτυξη σημαντικών ιστορικών δεξιο-
τή των ενθαρρύνοντας συγχρόνως την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών. Το  
αρχείο αναδεικνύεται ως ένας νέος τόπος μνήμης, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται διττά τόσο η ανα-
γνώ ριση των ατομικών βιωμένων εμπειριών κι αναμνήσεων όσο και η διαμόρφωση της συλλογικής 
μνή μης, συγκροτητικής της ομάδας.

Λέξεις-Κλειδιά: Προφορικές μαρτυρίες, σχολικό αρχείο, δημοκρατική κουλτούρα. 

Εισαγωγή 
Το αρχείο που λειτουργεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Κα λα-
μα ριάς περιλαμβάνει ηχητικές και φωτογραφικές μαρτυρίες με τις ακόλουθες ιστορικές 
περιόδους:

α.  Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ελληνοϊταλικός πόλεμος και Κατοχή στη Θεσσαλονίκη 
β.  Η περίοδος της δικτατορίας 1967-1974.
γ.  Η Θεσσαλονίκη αλλάζει τις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60, 
δ. Προσφυγιά και Μετανάστευση: σύγχρονες και παλιότερες προσφυγικές και μετα να-

στευ  τικές μετακινήσεις στην περιοχή.

Το αρχείο άρχισε να λειτουργεί με τη συλλογή προφορικών μαρτυριών προσφύγων 
μα  θη τών και συγγενικών τους προσώπων από τη Συρία και απογόνων προσφύγων από  
τη Μι κρα σιατική Καταστροφή. Η εγγραφή των προσφύγων μαθητών από τη Συρία στο  
σχολείο για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 κινητοποίησε το ενδιαφέρον 
των εκ παιδευτικών ως μία νέα παιδαγωγική πρόκληση. Ενίσχυσε την κριτική αναστοχαστι-
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κή οπτι κή ως προς την εκπαίδευση που μπορούν να παρέχουν σε παιδιά με διαφορετικές 
ανά γκες και την αναγκαιότητα αλλαγής και εμπλουτισμού της σχολικής κουλτούρας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δημοσίευσης περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας της  
συλ λογής των προφορικών και φωτογραφικών μαρτυριών ως αποτέλεσμα μίας «ανοι -
χτής», συμμετοχικής διαδικασίας που στηρίζεται στη συνεργασία και την ισότιμη αλληλε πί- 
  δρα ση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η ιστορική έρευνα για τη συλλογή προφορι-
κών και φωτογραφικών μαρτυριών πραγματοποιείται ως μία εκπαιδευτική διαδικασία, η  
οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ιστορικών και δημοκρατικών δεξιοτήτων σε κάθε επιμέ-
ρους κύκλο της έρευνας δράσης υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής εκπαίδευσης 
για την προώθηση της δημοκρατικής σκέψης και πολιτειότητας.

Το αρχείο λειτουργεί ως μέσο γεφύρωσης πολιτισμικών, κοινωνικών, γενεακών διαφο-
ρών και ενισχύει την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων . Η συγκρότηση του αρχείου απο-
τέ λεσε μία από τις πρακτικές για τις οποίες το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς δια κρί-
θηκε σε πανευρωπαϊκή έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την προώθηση 
της δημοκρατικής κουλτούρας στο σχολείο στο πλαίσιο της δράσης «Free to Speak-Safe 
to Learn-Democratic Schools for All» (Vlachaki, 2018).

Θεωρητικό πλαίσιο

Η προφορική ιστορία ως ερευνητική και συγχρόνως εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνει 
τους συμμετέχοντες στην ενεργητική και κριτική παραγωγή της ιστορικής γνώσης. Συν δέ-
ε ται με τις εξελίξεις στην ιστορική εκπαίδευση διεθνώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες και  
ειδικότερα την αλλαγή εστίασης του ενδιαφέροντος από την παραδοχή «αυθεντικών» 
ιστο ρικών πληροφοριών στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικών δεξιοτήτων 
(Ercikan & Seixas, 2015. Harris et al., 2014). Σημαντικές ικανότητες αποτελούν η συ γκρι-
τική αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων, πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και η βα θύ-
τερη κατανόηση διαφορετικών ιστορικών οπτικών και αξιών (Seixas & Morton, 2013). 

Η προφορική ιστορία εμπλέκει δυναμικά περισσότερους και διαφορετικούς ανθρώπους 
κα θιστώντας τους κοινωνούς στη διαδικασία συγκρότησης του παρελθόντος. Συμβάλλει 
ακόμη λόγω της δημοκρατικότητάς της στη συγκρότηση ενός πιο αντιπροσωπευτικού και 
πολυφωνικού ιστορικού αφηγήματος, καθώς περιλαμβάνει τις οπτικές και τις ερμηνείες 
περισσότερων ανθρώπων γύρω μας. Επιτρέπει την εξοικείωση με την πολυπρισματικότητα 
του παρελθόντος, την κριτική κατανόηση του εαυτού και του κόσμου, τον σεβασμό της 
ετερότητας, δημοκρατικές αξίες που συνιστούν σημαντικούς στόχους στη σύγχρονη ιστο-
ρική εκπαίδευση (CοΕ, 2018). Μέσω της επαφής των μαθητών με αντιλήψεις, στάσεις, 
αξίες του παρελθόντος που δεν ισχύουν σήμερα και διαφέρουν από τις δικές τους επιτυγ-
χά νεται η ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης (Βarton & Levstic, 2008). 

Κατά τη συλλογή προφορικών μαρτυριών ενθαρρύνεται η αμφίδρομη επικοινωνία αν-
θρώ πων διαφορετικής ηλικίας, κοινωνικής και εθνοπολιτισμικής ταυτότητας. Η συνεργα-
τι κότητα του εγχειρήματος παρέχει στους συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία τη 
δυνατότητα ανακάλυψης κοινών νοημάτων και συνακόλουθα την αίσθηση του ανήκειν σε 
κάποιον χώρο και χρόνο (Τhompson, 2002: 53). Οι συγκλίνουσες αναμνήσεις αποτελούν 
το κύριο σώμα της συλλογικής μνήμης. (Halbawachs στο Noiriel, 2005). Πρόκειται για μία  
δημιουργική ανακατασκευή του παρελθόντος από την κοινότητα αναδεικνύοντας τη δια-
λεκτική σχέση του παρελθόντος με το παρόν. Η συγκεκριμένη κατασκευή επιδρά θετικά 
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στη διαμόρφωση μίας νέας, κοινής ταυτότητας, η οποία είναι δυνατό να λειτουργεί ενο-
ποιητικά στην κοινότητα. Πρόκειται για τη μνήμη, «συγκροτητική της ομάδας», η οποία 
εξά ρει τις ομοιότητες και μειώνει τις διαφορές (Ρεπούση, 2007: 61). Αντίστοιχα ένα αρ-
χείο, δημιούργημα μία κοινότητας που περιλαμβάνει τις μαρτυρίες των μελών της μπορεί 
να αποτελέσει έναν κοινό τόπο μνήμης, το οποίο προσλαμβάνει συνεκτική και συμβολική 
αξία για την κοινότητα (Νora, 1989).

Στο πλαίσιο της αειφορικής αξιοποίησης των πόρων στη σχολική κοινότητα η αναγνώ-
ριση των ιστοριών, των εμπειριών, των αναμνήσεων που φέρουν οι μαθητές από το πολιτι-
σμι κό περιβάλλον καταγωγής τους και η σύνδεσή τους με τη σχολική γνώση συμβάλλει 
τό σο στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών όσο και στον εμπλουτισμό του αναλυ-
τι κού προγράμματος και στη διαμόρφωση μίας πολυφωνικής, συμμετοχικής κουλτούρας 
στο σχολείο. Είναι σημαντική συγχρόνως η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
στις οποίες αναδεικνύονται σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στην ενότητα και στην πολιτισμική 
ποικιλία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο επιτρέποντας την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
απέναντι στην πολυμορφία και τη δημοκρατία (Banks, 2008). Η αναγνώριση του πλουραλι-
σμού και η δημιουργική συνύπαρξη των διαφορετικών μελών της αφενός προσδίδουν 
ποιότητα στη ζωή μίας δημοκρατικής κοινωνίας κι αφετέρου προάγουν το κοινό καλό 
«αξιο ποιώντας την ετερότητα στη βάση μίας αξιακής συναίνεσης» (Παληκίδης, 2019: 
512. Barton & Levstic, 2015). 

Η διαπίστωση της ετερότητας ως διαχρονικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής πραγ μα-
τικότητας αλλά και η αναγνώριση της σημασίας των διαφορετικών φωνών στην ερμη νεία 
του παρελθόντος στην ιστορική εκπαίδευση ενθαρρύνουν την ανοιχτότητα στο δια φορε -
τι κό, την ανεκτικότητα στην αμφισημία, την κριτική κατανόηση του εαυτού και του κό σμου,  
την ενσυναίσθηση, τη διαπολιτισμική ευαισθησία που αποτελούν σημαντικές δη μο κρατι  κές 
δεξιότητες (Coe, 2017). Για την προώθηση της δημοκρατικής κουτούρας είναι ανα γκαίος  
ο εμπλουτισμός τόσο του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος όσο και της διδα-
σκα λίας της Ιστορίας (Coe, 2018) (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1: «Κεντρικές ιδέες για την προώθηση της δημοκρατικής κουλτούρας  
μέσω της ιστορικής εκ παί δευσης»

α. Το εθνικό ιστορικό αφήγημα είναι σημαντικό να αναγνωρίζει την κοινωνικοπολιτισμική ετερότητα αντί 
να είναι μονοπολιτισμικό.

β. Η δημοκρατία και οι δημοκρατικές αξίες είναι αναγκαίο να διέπουν το περιεχόμενο και την υλοποίηση 
του αναλυτικού προγράμματος.

γ. Η Ιστορία είναι πολύ περισσότερο από την ιστορία των ισχυρών προσώπων ή της κυρίαρχης κοινωνικής 
ομάδας.

δ. Σημαντικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ιστορίας είναι η μακραίωνη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
δια φορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες. 

ε. H ταυτότητα κάθε ατόμου είναι πολυδιάστατη, με πολλαπλές υπαγωγές.

στ. Η Ιστορία είναι σημαντικό να αναπτύσσει την κριτική σκέψη και να παρέχει τα εργαλεία για την αξιο-
λό γηση των πηγών και την αντιμετώπιση ξενοφοφικών, ρατσιστικών αφηγήσεων.

ζ. Η διδακτική προσέγγιση ευαίσθητων, αμφιλεγόμενων ή συγκρουσιακών θεμάτων συμβάλλει στην κα-
λύ τερη κατανόηση του σύγχρονου κόσμου.

η. Η κατανόηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παρελθόν εμπλέκει τόσο τη γνώση των γεγονότων 
όσο και τη διερεύνηση των κινήτρων και των στάσεων των ατόμων. 
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Μέθοδος 

Ως κύρια ερευνητική στρατηγική της περιγραφόμενης έρευνας ακολουθήθηκε η έρευνα 
δράσης. Η έρευνα δράση συνιστά μία διαδικασία αυτο-στοχαστικής διερεύνησης στην 
οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αποσκοπούν διττά τόσο στην αυτοβελτίωση των 
πρα κτικών τους όσο και στη βαθύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 
πλαισίου, των συνθηκών ή των καταστάσεων στις οποίες υλοποιούνται οι πρακτικές. Ως 
ερευνητική, παιδαγωγική διαδικασία η έρευνα δράσης έχει τόσο συμμετοχικό χαρακτήρα 
όσο και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό (Βλαχάκη, 2019).

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια 2017-2018 στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς υλο-
ποιή θηκε μία παραγωγική έρευνα δράση στο πρότυπο του μοντέλου της J. McNiff (2010. 
1995), σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στον ερευνητή και στην ερευνήρια 
να προσεγγίσουν περισσότερα από ένα ζητήματα. Ειδικότερα ως κεντρικό ζήτημα-σκοπός 
τέθηκε η συλλογή προφορικών μαρτυριών και η συγκρότηση ενός αρχείου στο σχολείο. 
Ως επιμέρους αλλά εξίσου σημαντικά ζητήματα-στόχοι επιδιώχθηκαν η συμπερίληψη και 
η συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, ο σεβασμός στην ετερότητα, η 
ανά δειξη της σημασίας αξιών όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο διάλογος, η ανοιχτότητα 
σε εναλλακτικές ερμηνείες, η πολυπροοπτικότητα (multiperspectivity) (Seixas, 2000. 
Bar ton & Levstik, 2008. Stradling, 2013. Parkes, 2011. Nygren et al, 2017).

H συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την καταγραφή των απόψεων των 
παι διών στο τέλος κάθε κύκλου της έρευνας δράσης σε ομαδική, μη δομημένη συνέντευξη 
και με την ανάλυση περιεχομένου των απόψεων που διατυπώθηκαν. 

Οι ομάδες εστιάσης (focus groups) λειτούργησαν στο πλαίσιο της ομαδικής συζήτη σης 
και μίας διττής διαδικασίας αλληλεπίδρασης, τόσο «κάθετης», μεταξύ των συμμετεχόντων 
παιδιών και της ερευνήτριας όσο και «οριζόντιας» μεταξύ των παιδιών (Liamputtong, 
2011. Wilkinson, 2014). Παράλληλα με τις επιμέρους ατομικές απόψεις καταγράφησαν 
οι επιρροές, οι συμφωνίες ή οι αντιθέσεις στο πλαίσιο μίας πιο δυναμικής συλλογής των 
δεδομένων «εν τη γενέσει». Οι ομάδες εστίασης (focus groups) συνιστούν μία παιδαγωγική 
πρακτική συνειδητοποίησης και κριτικού αναστοχασμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη 
διεκδίκηση μίας δικαιότερης κοινωνικής κατάστασης (Kamberelis & Dimitriadis, 2013). 

Η συνέντευξη ήταν ανοικτή και δεν περιελάμβανε παρά ελάχιστες προκαθορισμένες 
ερω  τήσεις, αλλά κυρίως ευρείες θεματικές πάνω στις οποίες οι συμμετέχοντες στην έρευ να  
μαθητές καλούνταν να διατυπώσουν ελεύθερα την άποψή τους. Πλεονέκτημα στη συ γκε-
κριμένη τεχνική αποτέλεσε η ανάδειξη και νέων θεμάτων μέσα από τον λόγο των ίδιων 
των συμμετεχόντων, τα οποία δεν είχαν προκαθοριστεί κατά τον σχεδιασμό της έρευ νας 
(Mason, 2011). Παράλληλα τηρήθηκε από την ερευνήτρια σε συνεργασία με τους μαθη-
τές ημερολόγιο δράσεων του προγράμματος.

Την ομάδα συνερευνητών μαθητών αποτέλεσαν κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 
είκοσι τέσσερις (24) μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά από  
το πρώτο στάδιο της έρευνας δράσης και λειτούργησαν διαμεσολαβητικά για την προσέλ-
κυση τόσο πληροφορητών όσο κι άλλων μαθητών να συμμετέχουν στη διερεύνηση της 
τοπικής και οικογενειακής τους ιστορίας. Οι μαθητές της Στ΄τάξης συνέλεξαν μαρτυρίες 
για την προσφυγιά στην περιοχή τους πρόσφατα και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στην έρευνα συμμετείχαν επιπρόσθετα είκοσι δύο (22) μαθητές της Ε΄ τάξης, οι οποίοι  
προσέγγισαν το θέμα «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60»  
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και είκοσι πέντε (25) μαθητές της Δ΄ τάξης, οι οποίοι συνέλεξαν προφορικές και φωτογρα-
φι κές μαρτυρίες για τον «Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: ελληνοϊταλικός πόλεμος και Κατοχή στη 
Θεσσαλονίκη». Παράλληλα στο πλαίσιο της καταγραφής αφηγήσεων ζωής αναδείχθηκαν 
σχολικές εμπειρίες πληροφορητών από την περίοδο της Δικτατορίας 1967-1974. Η ερευ-
νήτρια δίδασκε το μάθημα της Ιστορίας δύο ώρες σε κάθε τάξη εβδομαδιαία κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής της έρευνας. Αξιοποιήθηκαν επιπρόσθετα ώρες της Ευέλικτης Ζώνης  
στην Δ΄ τάξη.

Αποτελέσματα

Η ιδέα της καταγραφής προφορικών μαρτυρικών διαμορφώθηκε συλλογικά στο πλαίσιο 
της ένταξης των νεοεισερχόμενων στη σχολική κοινότητα προσφύγων μαθητών. Οι εκ-
παι δευτικοί του σχολείου αναγνώριζαν ότι δε διέθεταν γνώσεις για τον πολιτισμό των 
χωρών καταγωγής των μαθητών που ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα οι  
περισσότεροι μαθητές του Σχολείου είχαν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους εθνο πο λι-
τισμικά «άλλους», oι οποίες στηρίζονταν στο πολιτισμικό έλλειμμα και δεν είχαν διάθεση  
συνεργασίας. Η συγκριτική προσέγγιση προσφυγικών ιστοριών, σύγχρονων και παλαιό-
τε ρων προσφύγων στην περιοχή θα αποτελούσε ευκαιρία αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 
και γεφύρωσης των διαφορών.

Στον πρώτο κύκλο της έρευνας δράσης σε κάθε τάξη καταγράφησαν σε εννοιολογικό 
χάρτη οι απόψεις των μαθητών για το διερευνώμενο ιστορικό θέμα-περίοδο. Ειδικότερα 
στην Στ΄ τάξη διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές στερούνταν γνώσεις για τα αίτια της μετακί νη-
σης των προσφύγων από τις χώρες καταγωγής τους και την κατάσταση των προσφύγων 
στην Ελλάδα και αρκετοί μαθητές χαρακτηρίζονταν από προκατάληψη. Επιπρόσθετα, αρ-
κετοί μαθητές αγνοούσαν το προσφυγικό παρελθόν της περιοχής τους ή ακόμη της οι-
κο γένειάς τους. 

Η ίδια προκαταρκτική διερεύνηση των θεμάτων για τα οποία θα καλούνταν να συλ-
λέξουν μαρτυρίες πραγματοποιήθηκε και στις άλλες δύο μικρότερες τάξεις. Ενώ ορι σμέ-
νοι μαθητές ανέφεραν ότι είχαν ακούσει για τα διερευνώμενα θέματα από τα μεγα λύ τερα 
ηλικιακά συγγενικά τους πρόσωπα, δεν πρότειναν τους συγγενείς τους ως πλη ρο φο ρη τές 
για τις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους. Οι μαθητές ήταν διστακτικοί να φέρουν άλλες 
μαρ τυρίες στην τάξη είτε «γιατί δεν τις θεωρούσαν σημαντικές» είτε «γιατί ήταν δια φο-
ρε τικές από αυτές που έλεγε το βιβλίο τους», το οποίο θεωρούσαν τη μόνη έγκυρη πηγή  
γνώσης του θέματος.

Στον δεύτερο κύκλο της έρευνας δράσης ζητήθηκε από έναν νεοεισερχόμενο στη 
σχολική κοινότητα μαθητή της Στ΄ τάξης, με καταγωγή από τη Συρία, σε συνεννόηση με  
τους γονείς του να παρουσιάσει με τη βοήθεια διερμηνέα στην τάξη πώς ήταν η ζωή του  
στη χώρα καταγωγής του. Ο μαθητής αφηγήθηκε την προσφυγική του εμπειρία από τη 
Συ ρία έως τη σημερινή περιοχή εγκατάστασης. Η ιστορία έκανε εντύπωση στους συμμα-
θητές του. Ήταν μία «περιπέτεια», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γηγενής μαθητής.  
Στη συζήτηση που ακολούθησε αναδείχθηκε ότι και άλλοι μαθητές έχουν οικογενειακό προ-
σφυγικό παρελθόν και κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία να τις καταγρά ψουν  
και να τις αφηγηθούν. Η ιδέα της αφήγησης της δικής τους ιστορίας στην τάξη άρε σε στους  
περισσότερους μαθητές. 
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Το σχολείο εξοπλίστηκε με κατάλληλες συσκευές για την καταγραφή των ηχητικών 
μαρ τυριών και δόθηκαν οδηγίες στους μαθητές για τον τρόπο διεξαγωγής μίας συνέ-
ντε υ ξης. Συμφωνήθηκε ότι θα ήταν σημαντικό να δώσουν περισσότερο χρόνο σε κάθε  
πληροφορητή να αφηγηθεί τη ζωή του (βιοαφήγηση-life story), επιδιώκoντας συγχρόνως  
να αναδειχθούν επιπρόσθετα θέματα κι ερμηνείες συγκριτικά με τα αρχικά ερευνητικά ερω-
τήματα (Abrams, 2010. Βλαχάκη, 2016 Vlachaki & Kouseri, 2020). Αφού ενημερώθηκαν 
οι γονείς για τους στόχους της έρευνας και υπήρξε συγκατάθεσή τους, οι μαθητές άρχισαν 
τη διερεύνηση της οικογενειακής και τοπικής τους ιστορίας. Οι περισσότερες συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν στην τάξη με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Δόθηκε όμως και η 
ευκαιρία στους μαθητές να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι συνεντεύξεις. Το σχολείο απέ-
κτησε σταδιακά ένα δίκτυο πληροφορητών-συνεργατών που διευκόλυναν την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι μαθητές άκουγαν με σεβασμό και προσοχή κάθε 
πληροφορητή και ήταν έτοιμοι να διατυπώσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις (ενεργητική 
ακρόαση) (Norkunas, 2011). Προσπαθούσαν ακόμη να χρησιμοποιούν σε κάθε ερώτηση 
τις κατάλληλες εκφράσεις με γλωσσική ευαισθησία. 

Κάθε συνέντευξη φυλάσσονταν σε ψηφιακό αρχείο αριθμημένο με το όνομα του πλη-
ροφορητή και καταχωρημένο σε αντίστοιχο φάκελο σύμφωνα με το θέμα ή την ιστορική 
πε ρίοδο στην οποία αναφέρονταν η μαρτυρία. Αντίστοιχα δημιουργήθηκε ένας κατάλογος 
με περιλήψεις κι αντίστοιχα λέξεις κλειδιά που θα διευκόλυναν την αναζήτηση και τη 
διερεύνηση των καταχωρημένων συνεντεύξεων για τη διδακτική προσέγγιση του ίδιου 
θέ ματος στο μέλλον. 

Οι περιλήψεις καταγράφονταν μετά το τέλος κάθε συνέντευξης ομαδικά κι αφού είχε  
προηγηθεί σχετική συζήτηση στην ολομέλεια. Στον κατάλογο καταχωρούνταν και το πορ-
τρέτο του πληροφορητή, που αναλάμβανε κάθε φορά ένας μαθητής ή μία μαθήτρια να το 
σχεδιάσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το πορτρέτο χαρίζονταν στον πληροφορητή 
στο τέλος κάθε συνέντευξης.

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου οι μαθητές και η εκπαιδευτικός συζητώντας στην ολο-
μέ λεια διαπίστωσαν ότι κάθε μαρτυρία ήταν μία μεγέθυνση της οπτικής ενός πληροφορητή 
και ήταν ταυτόχρονα μία αναστοχαστική για κάθε άτομο κατανόηση του εαυτού του. 
Γνωρίζοντας καλύτερα κάθε αφηγητή επεσήμαναν τις πολλαπλές υπαγωγές στις οποίες 
συ νίσταται η ταυτότητά του (Ross, 2007). Διέκριναν ακόμη ενσυναισθητικά τα αίτια και τα  
κί νητρα της δράσης του. Επιπρόθετα κάθε αφήγηση εμπεριέκλειε στοιχεία ιστορίας, τα 
οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εμπλουτίζοντας την επίσημη, καταγεγραμμένη 
ιστο  ρία. Οι διαδρομές μνήμης κάθε πληροφορητή αποτυπώθηκαν σε χάρτες και σε ιστο-
ριο γραμμές. 

Στον τρίτο κύκλο της έρευνας δράσης οι μαθητές επιχείρησαν ομαδικά να τεκ μη ριώ-
σουν τις προφορικές μαρτυρίες που συνέλεξαν συνδέοντας και συγκρίνοντας αυτές με  
άλλα τεκμήρια, γραπτά, προφορικά, φωτογραφικά. Οι λέξεις κλειδιά που είχαν συνα πο φα-
σιστεί κατά την ανάλυση των αφηγήσεων στον προηγούμενο κύκλο αξιοποιήθηκαν, ώστε  
να συλλεχθούν επιπρόσθετες γραπτές και φωτογραφικές μαρτυρίες και να αναδειχθούν 
εναλ λακτικές οπτικές. Η οριζόντια, συγκριτική προσέγγιση συνέβαλε, ώστε να εξακρι βω-
θούν και να κατανοηθούν στοιχεία στις μαρτυρίες του δεύτερου κύκλου όπως ειδικότερα 
κίνητρα ή αξίες. Στη συζήτηση στο τέλος αυτού του κύκλοι οι μαθητές διαπίστωσαν ότι 
λόγω των διαφορετικών μαρτυριών διεύρυναν τις γνώσεις τους για το διερευνώμενο θέ-
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μα με επιπρόσθετες πληροφορίες και οπτικές. Ο αρχικός εννοιολογικός χάρτης εμπλου-
τίστηκε με νέα στοιχεία ενισχύντας την κριτική κατανόηση του θέματος. 

Στον τέταρτο κύκλο επιχειρήθηκε η παρουσίαση-διάχυση των ευρημάτων της έρευνας με  
διαφορετικούς τρόπους. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές κάθε ερευνητικής ομάδας 
να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνθέσουν το δικό τους αφήγημα αξιοποιώντας 
τα προφορικά και φωτογραφικά τεκμήρια που συνέλεξαν. Η διατύπωση των ερμηνειών 
των μαθητών πραγματοποιήθηκε επιλέγοντας διαφορετικούς τρόπους δημιουργικής έκ-
φρα σης όπως η σύνθεση ενός βιβλίου με σχέδια κι αποσπάσματα από μαρτυρίες (Έ  τάξη), 
η διασκευή διαλόγων και δραματοποίηση (θέατρο ντοκουμέντο) (Δ́  τάξη), η κατασκευή 
μακετών – τόπων μνήμης, προσφυγικά σπίτια στην περιοχή τους και ένα ντοκιμαντέρ με 
θέμα την προσφυγιά στην περιοχή τους (Στ́  τάξη). Οι μαθητές υποστήριξαν τη σημασία 
αξιών όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία, το δικαίωμα της ζωής, της συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων, στην εκπαίδευση (Βλαχάκη, 2018). Οι δημοκρατικές και ιστορικές δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της περιγραφόμενης έρευνας δράσης παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: «Ανάπτυξη δημοκρατικών και ιστορικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της έρευνας δράσης που 
υλοποιήθηκε» 

ΚΥΚΛΟΙ  
ΕΡΕΥΝΑΣΔΡΑΣΗΣ Δημοκρατικές δεξιότητες Ιστορικές δεξιότητες

1ος κύκλος

• Διαπίστωση των στερεοτυπικών 
αντιλήψεων για τους εθνοπολιτισμικά 
«άλλους»

•  Έλλειψη συνεργασίας, ομαδικότητας

• Διαπίστωση επιφυλακτικότητας  
για διαφορετικές πηγές και ερμηνείες

• Ελλιπής γνώση της οικογενειακής  
και τοπικής ιστορίας

2ος κύκλος

• Κριτική κατανόηση του εαυτού και του 
«άλλου» (πολλαπλές υπαγωγές ταυτό-
τητας, διαφορετικές αξίες και κίνητρα)

• Ανοιχτότητα στην ετερότητα
• Ενσυναίσθηση
• Ικανότητα ακρόασης
• Σεβασμός στον «άλλο» 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

• Καταγραφή μαρτυριών 
• Αρχειοθέτηση,
• Θεματική/Χρονολογική  

κατηγοριοποίηση μαρτυριών
• Ιστορική Ενσυναίσθηση
• Διερεύνηση αξιών και κινήτρων
• Ενεργητική ακρόαση
• Κατανόηση εναλλακτικών Ερμηνειών

3ος κύκλος

• Κριτική κατανόηση του εαυτού  
και του κόσμου

• Ανοιχτότητα στην ετερότητα  
και στην αμφισημία

• Ενσυναίσθηση 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Δεξιότητες συνεργασίας
• Αναλυτική και συνθετική ικανότητα

• Τεκμηρίωση προφορικών μαρτυριών 
– σύγκρισή τους με άλλες μαρτυρίες, 
γραπτές, προφορικές, φωτογραφικές 

• Κριτική σκέψη 
• Αναλυτική και συνθετική ικανότητα
• Ενσυναίσθηση
• Εξοικείωση με την πολυπροοπτικότητα
• Διάκριση αιτιών, συνεπειών 

4ος κύκλος

• Ενσυναίσθηση 
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια
• Ενεργητική ευαισθησία σε θέματα  

της κοινότητας
• Κατανόηση πολιτικών εννοιών όπως  

δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη,  
δικαιώματα και διεκδίκησή τους

• Αναλυτική, συνθετική ικανότητα
• Ιστορική ενσυναίσθηση,
• Ιστορική φαντασία
• Επιχειρηματολογία
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

To αρχείο εδράζει στην προσέγγιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κριτικής πολυ-
πο λιτισμικότητας (Zembylas & Iasonos, 2010), η οποία εστιάζει στην αναγνώριση και 
αξιο ποίηση των διαφορών, στη διασφάλιση ισότιμων συνθηκών και ευκαιριών μάθησης 
και στη σημασία προώθησης αλλαγών στο σχολείο και ειδικότερα:
α.  σε επίπεδο σχολικής τάξης: με την υιοθέτηση συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας και 

της αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου, των ιστοριών, γνώσεων και εμπειριών 
όλων των μαθητών, την ενθάρρυνση της αυτοέκφρασής τους και της ενίσχυσης της 
αυ τοεκτίμησής τους. 

β.  σε επίπεδο σχολικής μονάδας: με την αειφορική διαχείριση των πόρων και την ανά πτυ-
ξη δικτύων συνεργασίας, με το «άνοιγμα» του σχολείου, την επικοινωνία με την οικο-
γέ νεια των μαθητών και την κοινότητα και την προώθηση της συμμετοχικής, δημο κρα-
τικής κουλτούρας.
Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης για τη συλλογή μαρτυριών συνέβαλε στην ανάλη ψη 

πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη υπευθυνότητας από τους μαθητές. Συνέδεσε την ιστορι-
κή έρευνα με την κοινωνία και την ανάπτυξη πολιτειότητας, την ανάληψη δράσης για την 
επί τευξη αλλαγών όπως η πρόκληση των κοινωνικών στερεοτυπικών αναπαραστάσεων 
για τους «άλλους» (πρόσφυγες). Επιπρόσθετα οι μαθητές συνειδητοποίησαν περισσότερο 
τον ρόλο τους ως φορείς δράσης και αλλαγής και κατανόησαν την έννοια της κοινωνίας 
και του ενεργού πολίτη (Μodena, 2018). 

Το αρχείο δεν αποτελεί μία απλή παράθεση μαρτυριών που ενισχύουν το κυρίαρχο ιστο-
ρικό αφήγημα, τις παραδεδομένες εκδοχές της ιστορίας. Αντίθετα επιχειρείται η κριτική 
προ  σέγγιση του παρελθόντος και η ερμηνεία των συλλεγόμενων μαρτυριών μέσω της συ - 
γκριτικής αξιοποίησης άλλων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Η δημιουργία του  
αρχείου αποσκοπεί στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης διευκολύνοντας τη σύνθεση ενός  
ευέλικτου πλαισίου αναφοράς που διευκολύνει την κατανόηση του εαυτού και του κό σμου  
στο παρόν (Lee, 2011). 

Η αξιοποίηση των υποκειμενικών εμπειριών συμβάλλει στον εξανθρωπισμό της ιστο-
ρίας (Passerini, 1998) αλλά συγχρόνως στη δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικών οπτικών  
και ερμηνειών, οι οποίες εμπλουτίζουν το ιστορικό αφήγημα καθιστώντας το περισσσό-
τερο δημοκρατικό. Η Ιστορία είναι πολύ περιορισμένη αν περιλαμβάνει μόνο την ιστορία 
των ισχυρών προσώπων ή της εκάστοτε κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας και το αναλυτικό 
πρόγραμμα αντίστοιχα είναι σημαντικό να γίνει περισσότερο συμπεριληπτικό. 

Το αρχείο προφορικών και φωτογραφικών μαρτυριών δημιουργήθηκε ως έργο μίας 
σχο λικής κοινότητας που επιχειρεί ενεργητικά να διατηρήσει αλλά και να επανερμηνεύσει 
το παρελθόν. Έχει χαρακτήρα συγκροτητικό, αφενός γιατί στην ερευνητική διαδικασία της 
δημιουργίας της συλλογής έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας κι αφετέρου γιατί περιλαμβάνονται διαφορετικές φωνές και ερμηνείες του 
παρελθόντος. Πρόκειται για έναν κοινό τόπο αναφοράς στον οποίο «κάθε κουλτούρα δεν 
παραμένει στη σιωπή, αλλά διεκδικεί και αποκτά φωνή (Freire, 2009). Ακόμη κι όταν οι μα-
θητές μας έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο ή έχουν μετεγγραφεί, οι αφηγήσεις τους, oι  
οποίες περιλαμβάνονται στο αρχείο αποτελούν τη μοναδική ανάμνηση από αυτούς, το 
«πο  λιτισμικό στίγμα» που έχουν αφήσει στον συγκεκριμένο σταθμό της πολυκύμαντης 
δια δρομής της ζωής τους. 
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Αbstract

The historical archive of the 23rd Primary School of Kalamaria-Greece, which was created two 
years ago, comprises narrations and photos of informants related to four historical periods. In 
specific: Second World War: Greco-Italian and Nazi occupation in Thessaloniki, the period of Dic-
tatorship 1967-1974, Thessaloniki changes in the 50s and 60s, Refugee and Migration move-
ments after the Asia Minor Catastrophe and nowadays. The archive has been created due to the 
collaboration of teachers, pupils and their parents who come from different cultural backgrounds. 
It promotes democratic and participative culture at school and conduces to the development of 
competences such as critical understanding of the self and the world, tolerance of ambiguity 
and different aspects of the past, intercultural sensitivity openness to cultural otherness, valuing 
equality, justice and dialogue. The archive also fosters the development of historical skills, critical 
thinking and creativity. It constitutes a new memory space, by which the individual experiences 
and memories are being recognized. At the same time it contributes to the shaping of the collec-
tive memory and has a unifying impact on the school community. 

Keywords: Oral testimonies, school archive, democratic culture. 
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Περίληψη

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ο ρόλος και η θέση των γονιών στην εκπαίδευση του παιδιού υπόκεινται σε  
αλλαγές και εξαιτίας των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας. H πρωτοβουλία για τη συ νερ-
γασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας ανήκει κυρίως στο σχολείο, το οποίο μπορεί να δη μι ουρ-
γήσει σημαντικές ευκαιρίες και να τις υποστηρίξει συστηματικά και μεθοδικά στο πλαίσιο του κοι-
νωνικοπαιδαγωγικού του προσανατολισμού και ρόλου. Η κουλτούρα του σχολείου για τις σχέσεις του  
με τις οικογένειες των μαθητών/ τριών και την ευρύτερη κοινότητα καθορίζουν το είδος, τη δυναμική, 
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των σχέσεων. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη ενδυνάμωσης 
της επικοινωνίας και συνεργασίας της οικογένειας και του σχολείου, αφού και τα δύο πλαίσια, προε-
τοι  μάζουν τους/τις μαθητές/τριες για την κοινωνία, όπου η μόρφωση είναι αναγκαία. Επομένως, η επι-
κοινωνία μεταξύ αυτών των πλαισίων, σχολείου και οικογένειας, θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να  
παρουσιάζει συνοχή.

Λέξεις-Κλειδιά: Σχέσεις/σχολείου-οικογένειας, εκπαιδευτικοί, γονεϊκή εμπλοκή, επικοινωνία.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, επειδή σήμερα οι μοντέρνες κοινωνίες παρου-
σιά ζουν μια ποικιλομορφία κοινωνική, πολιτιστική και γλωσσική, είναι απαραίτητες, νέες, 
ευέ λικτες μέθοδοι προσέγγισης και προώθησης της συνεργασίας της οικογένειας και του 
σχολείου.

Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού 
και δημιουργεί στο παιδί ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Είναι υπόθεση συμ-
με  τοχική η αγωγή και η εκπαίδευση του/της μαθητή/τριας. Είναι μια υπόθεση, στην οποία  
τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινούς στόχους και έχουν συμπληρωματι-
κούς ρόλους.

Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Willard Waller(1932) επισήμανε «πως εκπαιδευτικοί και 
γονείς έχουν πολλά κοινά, διότι και οι δυο καταβάλλουν προσπάθεια για το συμφέρον 
του παιδιού. Στην πραγματικότητα ζουν σε συνθήκες αμοιβαίας δυσπιστίας. Θέλουν και οι 



225Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

δυο το καλό του παιδιού. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια του καλού, 
ώστε η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ο καθένας προσπαθεί να φέρει σε αμηχανία τον 
άλλο». Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η γονική εμπλοκή είναι ένας μηχανισμός εξουσίας και  
ελέγχου, φοβούνται ότι απειλούνται με ακύρωση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και 
προ σπαθούν να κρατήσουν απόσταση ασφάλειας. Οι δυο αμύνονται, όταν πιστέψουν ότι 
απει λούνται.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα συμμετοχής του γονέα στον τομέα της  
μόρφωσης του παιδιού του. Το ένστικτο των γονέων, η απεριόριστη αγάπη τους, η μέθοδος 
διαπαιδαγώγησης που έχουν κληρονομήσει από τους γονείς τους, δεν αποτελούν εγγύη ση 
πως τα παιδιά τους θα αναπτυχθούν σωστά και θα προοδεύσουν. Δεν τους βοηθούν πά-
ντα στην αντιμετώπιση των διάφορων καταστάσεων και των πολλών προβλημάτων που  
εμφανίζονται στην πορεία προς την ενηλικίωση. Προκύπτει η ανάγκη για συστηματική και 
οργανωμένη μάθηση και για συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις.

Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έχουν στη διάθεσή τους πολλές εξειδικευμένες γνώ-
σεις και εμπειρίες σε θέματα μάθησης και συμπεριφοράς για κάθε φάση ανάπτυξης του 
παι διού. Αντίθετα, οι γονείς έχουν την αποκλειστικότητα στη γνώση της μοναδικότητας της  
προσωπικότητας του παιδιού τους. Η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, η σωστή πληρο-
φό  ρηση των γονέων και η συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών καθορίζουν τον βασικό άξο-
να της πορείας προς τη μόρφωση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παι διού.

Με βάση την παραπάνω προβληματική, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτι-
κή παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέλων που αφορούν τη σύνδεση του σχολικού 
και του οικογενειακού πλαισίου, συμβάλλοντας στη σκιαγράφηση του υπάρχοντος τοπίου 
και στην ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων όπως αυτά προκύπτουν από την κριτική θεώ-
ρη ση της σύγχρονης σχετικής βιβλιογραφίας.

Θεωρητικές προσεγγίσεις των μοντέλων γονεϊκής εμπλοκής

Υπάρχουν διάφορα θεωρητικά μοντέλα, στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, τα οποία  
έχουν κατά καιρούς προταθεί και επιχειρούν να αποτυπώσουν τους ποικίλους τρόπους με  
τους οποίους εξηγείται η αλληλεπίδραση σχολείου-οικογένειας. Το καθένα από αυτά εξε-
τάζει με διαφορετικό τρόπο τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλε πί δρα ση 
ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, ενώ σε κάποια λειτουργικός φαίνεται να είναι  
και ο ρόλος της ευρύτερης κοινότητας.

Το Σταδιακό Μοντέλο

Tο πρώτο μοντέλο που προσδιόρισε τη σχέση σχολείου-οικογένειας βασίστηκε στις θεω   - 
ρίες του Erikson και του Piaget και χρησιμοποίησε ως βάση τα στάδια ανάπτυξης του παι -
διού μέσα στην προοπτική του χρόνου. H εκπαίδευση του παιδιού περνάει σταδιακά, σύμ-
φω να με τα χρονικά καθορισμένα όρια, πρώτα από την οικογένεια, ύστερα από το σχολείο 
και στο τέλος από το ίδιο το ενήλικο άτομο. Στο μοντέλο αυτό ούτε προβλέπεται αλλά 
ού τε και επιτρέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ οικογένειας και σχολείου καθώς η ευθύνη 
της οικογένειας απέναντι στο παιδί είναι προσδιορισμένη χρονικά και ολοκληρώνεται με 
την είσοδο του παιδιού στη σχολική ηλικία (Γεωργίου, 2000: 19-21).
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Το Οργανισμικό Μοντέλο

Το οργανισμικό μοντέλο βασίστηκε στις ιδέες των Weber (1974) και Parsons (1959). 
Σύμ φωνα με το μοντέλο αυτό για να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός επιτυχίας ενός 
οργανισμού θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν σαφής αρμοδιότητες και να μην  
υπάρ χει καμία είδους επικάλυψη ευθυνών και ρόλων. Το μοντέλο αυτό επηρέασε σε μεγά-
λο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των σχολείων με αποτέλεσμα να απο θαρ-
ρύνεται η συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Η υιοθέτηση του από τα σχολεία οδή  γησε  
στη δημιουργία μιας στάσης η οποία χαρακτηριζόταν από τη διστακτικότητα τόσο των γ ο-
νιών όσο και των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν. Η όποια επικοινωνία και συνεργασία 
ανάμεσά τους πραγματοποιούνταν μόνο όταν ανέκυπταν κάποια προβλήματα.

To οικοσυστημικό μοντέλο του U. Bronfenbrenner

Μια σύγχρονη θεωρία που στηρίζει τη συνεργασία οικογένειας, σχολείου και κοινότητας, 
είναι αυτή της οικολογικής προοπτικής του Bronfenbrenner (1979, 1989). Σύμφωνα με 
αυτήν, η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ατόμων, με το 
εναλλασσόμενο, δυναμικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η ανθρώπινη ανάπτυξη θεωρείται από τον Bronfenbrenner ως «μια διαρκής αλλαγή 
στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται το περιβάλλον του».

Το οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner βασίζεται στη συστημική θεωρία και  
αποτελεί τη βάση για μελέτη και προγράμματα που ασχολούνται με τη συνεργασία σχο-
λείου, οικογένειας και κοινότητας.

Ο Bronfenbrenner υποστηρίζει, ότι οι κυριότεροι παράγοντες του περιβάλλοντος που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των ατόμων, είναι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη σημασία στις  
κρίσιμες φάσεις της ζωής τους, δηλαδή οι γονείς, οι φίλοι, οι παιδαγωγοί, το σχολείο, η 
κοι νωνία και ο πολιτισμός. Το μοντέλο του Bronfenbrener αποτελείται από πέντε διαφο-
ρε τικές κατηγορίες συστημάτων: α) το μακροσύστημα (περιλαμβάνει την κουλτούρα, τις 
αξίες και τους νόμους μιας κοινωνίας), β) το εξωσύστημα (περιλαμβάνει το κράτος, το 
έ θνος, τα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο, την τεχνολογίας και τις διάφορες κοινωνικές 
οργανώσεις), γ) το μεσοσύστημα στο οποίο τοποθετούνται οι σχέσεις σχολείου-οικογέ-
νειας και κοινότητας, δ) τα μικροσυστήματα, (περιλαμβάνουν το σχολείο, την οικογένεια, 
την ομάδα των συνομήλικων, την τοπική κοινότητα, την εργασία) και ε) το χρονοσύστημα 
το οποίο δεν είναι σύστημα αλλά αντιπροσωπεύει τη χρονική συνιστώσα που εμπεριέχεται 
στο σύνολο των παραπάνω συστημάτων (Γεωργίου, 2000: 21-23, Μυλωνάκου-Κεκέ, 
2009: 107-129).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικολογική προσέγγιση του Bronfenbrenner, βοηθά τους 
παιδαγωγούς να αναλύσουν και να εκτιμήσουν με ακρίβεια εάν θα αναθεωρήσουν ή θα 
συνεχίσουν τις προσπάθειες της συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας, του σχολείου και 
της κοινωνίας

Αυτό το θεωρητικό μοντέλο του Bronfenbrenner, σχετικά με τις συστημικές αλληλεξαρ-
τήσεις, που συγκροτούν το περιβάλλον του παιδιού, προσφέρει υποστήριξη στην ορ γά-
νωση διαδοχικών και παράλληλων διαδικασιών, που μπορούν να εξελιχθούν σε ένα επι-
τυχημένο πρόγραμμα συνεργασίας οικογένειας, σχολείου και κοινότητας.
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Το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της Joycc Epstein

Τα τελευταία χρόνια η θεωρία της Epstein των «επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής», 
λαμβάνει υπόψη τρία σημαντικά πλαίσια: το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή και τα τρία πλαίσια επηρεάζουν και επηρεάζονται.
Για παράδειγμα το σχολείο μπορεί να φέρει και τις τρεις σφαίρες επιρροής σε συνεργασία, 

μέσα από υψηλής ποιότητας προγράμματα αλληλεπιδράσεων με την οικογένεια και την 
κοινότητα ή μπορεί να επιλέξει να κρατήσει αυτές τις σφαίρες επιρροής σε απόσταση.

Το μοντέλο της Epstein (1992-1996) περιγράφει δραστηριότητες συμμετοχής και συ-
νεργασίας και συγχρόνως παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο, για τις πρακτικές που συνδέουν 
την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.

Η Epstein υποστηρίζει (Epstein 1995: 701-712) ότι «ο τρόπος με τον οποίο το σχολείο  
φροντίζει για τους μαθητές του αντανακλάται στους τρόπους με τους οποίους αντι με-
τω πίζουν και τις οικογένειές τους» και συνεχίζει: «αν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα  
παιδιά ως “μαθητές”, τότε επιθυμούν η οικογένεια να παραμείνει μακριά από το σχο λείο,  
αφήνοντας τη συνολική ευθύνη της εκπαίδευσης αποκλειστικά σε αυτό. Εάν πάλι αντιμε-
τωπίζουν τους μαθητές ως “παιδιά”, τότε αισθάνονται την ανάγκη να δουν την οικογέ νεια 
αλλά και την κοινότητα που περιβάλλει το σχολειό ως “συνεργάτες / συνεταίρους” στην 
εκπαίδευση και τη γενικότερη αγωγή των παιδιών τους».

Αυτή η τυπολογία προσδιορίζει μέσα από έξι ευδιάκριτες κατηγορίες, την έννοια της 
συνεργασίας οικογένειας-σχολείου-κοινότητας.

Αυτές είναι:
•	 Βασικές υποχρεώσεις των γονέων (για παράδειγμα, οικοδόμηση θετικού οικογενεια-

κού περιβάλλοντος, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών και 
υπο στηρίζει το σχολείο να κατανοήσει την οικογένεια).

•	 Βασικές υποχρεώσεις του σχολείου (για παράδειγμα, καλή επικοινωνία με τους γονείς 
σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του προγράμματος, τις αξιολογήσεις και την πρόοδο των 
παιδιών).

•	 Συμμετοχή της οικογένειας στο σχολείο (για παράδειγμα, εθελοντική προσφορά στις 
τά ξεις, για υποστήριξη των παιδιών και του σχολείου γενικότερα).

•	 Συμμετοχή της οικογένειας στις μαθησιακές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στο σπίτι  
(για παράδειγμα, παρέχοντας υλικό και ιδέες στους γονείς για θετικότερη αλληλεπίδρα-
ση στο σπίτι, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες, 
όπως είναι η ανάγνωση).

•	 Συμμετοχή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων (για παράδειγμα, οι γονείς να συμ-
με τέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το πρόγραμμα, τα συμβουλευτικά συμ-
βού λια και γενικότερα την οργάνωση).

•	 Συνεργασία με την κοινότητα (για παράδειγμα, συνεργασία με κοινοτικές δρα στη ριό-
τη τες, κοινωνικούς φορείς και άλλα μέλη της κοινότητας, για την παροχή καλύτερων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενίσχυση των οικογενειακών πρακτικών).
Το μοντέλο της Epstein αποτελεί μια εφαρμογή του ευρύτερου συστημικού τρόπου 

θεώ  ρησης των προγραμμάτων στη σχέση σχολείου-οικογένειας. Η σύγχρονη αντιμετώπι-
ση των γονιών ως δασκάλων στην προσπάθεια εκπαίδευσης των παιδιών θεμελιώνεται 
πάνω στo συστημικό μοντέλο.
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Το μοντέλο των σχέσεων Οικογένειας – Σχολείου των Ryan & Adams

Το μοντέλο των σχέσεων Οικογένειας-Σχολείου των Ryan & Adams, προέκυψε και υπο-
στη ρίζεται μέσα από τεκμηριωμένες ερευνητικές αποδείξεις, για τις επιδράσεις που μπορεί  
να έχει η συνεργασία Οικογένειας και Σχολείου στην προαγωγή των μαθητών και στην 
καλύτερη κοινωνική τους προσαρμογή.

Το ενδιαφέρον στο μοντέλο αυτό εστιάζεται στο παιδί και το άμεσο οικογενειακό του  
περιβάλλον, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και την επίδρασή τους στην προαγωγή του,  
τόσο στα πλαίσια του σχολείου, όσο και στα πλαίσια του κοινωνικού χώρου όπου δραστη -
ριο ποιείται.

Στο μοντέλο των Ryan & Adams κυριαρχούν τρία βασικά σημεία αναφοράς. Πρώ τον,  
ότι το σύνολο των ατομικών χαρακτηριστικών των μελών της οικογένειας και οι διεργα σίες  
που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της, λειτουργούν αμφίδρομα σε σχέση με το παιδί 
και την ανάπτυξή του (κάθε παράμετρος/μεταβλητή, επηρεάζεται και επηρεάζει όλες τις  
άλλες), δεύτερον, η επισήμανση της «εγγύτητας επηρεασμού» που έχουν αυτές οι πα ρά-
μετροι, με τη συμπεριφορά και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα του παιδιού στο σχο λείο  
και τρίτον, η υποστήριξη του μοντέλου, ότι οι επιπτώσεις που αναμένονται από την αλ λη-
λε πίδραση των διαφορετικών παραμέτρων είναι εντονότερες, όταν τα χαρακτηριστικά ή 
και οι διεργασίες τους, ανήκουν σε επίπεδα τα οποία βρίσκονται εγγύτερα μεταξύ τους.

Ο τελικός στόχος του μοντέλου των Ryan & Adams έχει να κάνει με την αναζήτηση των 
μηχανισμών με τους οποίους, αυτό το πολύπλοκο σύστημα παραμέτρων, επηρεάζει τις 
επιδόσεις και την προαγωγή των παιδιών στο σχολείο και την κοινωνία. Επιπλέον τόνισε 
ότι οι παράμετροι αυτές επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας τη συμπεριφορά 
και τις επιδόσεις του παιδιού και αυτό εξαρτάται από το βαθμό εγγύτητας της κάθε 
παραμέτρου, από το πόσο δηλαδή δύναται να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη σχολική 
επιτυχία του παιδιού (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009: 157-166).

Τα μοντέλα σχέσεων σχολείου-οικογένειας (Ματσαγγούρας)

Ο Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας, 2008. Πούλου & Ματσαγγούρας, 2008. Poulou & 
Ma tsagouras, 2007) προτείνει τέσσερα διακριτά μοντέλα τα οποία αντικατοπτρίζουν το 
δια φορετικό περιεχόμενο των ρόλων και των αρμοδιοτήτων γονέων και εκπαιδευτικών 
στη μάθηση του παιδιού.

i)  Το σχολειοκεντρικό μοντέλο
•	 Σαφή υπεροχή του σχολείου
•	 Η σχέση γονέων και εκπαιδευτικών μονόδρομη και ιεραρχική
•	 Η αλληλεπίδραση γονέων και εκπαιδευτικών στα πλαίσια αυστηρά  

προγραμμα τι σμέ νων ενημερωτικών συναντήσεων
•	 Η έμφαση στο διακριτό ρόλο του σχολείου που είναι υπεύθυνο  

για την εκπαίδευση των παιδιών και της οικογένειας

ii)  Το συνεργατικό μοντέλο
•	 Η επικοινωνία γονέων εκπαιδευτικών εμπλουτίζεται με στοιχεία συνεργασίας
•	 Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν θέση υπεροχής
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•	 Η εμπλοκή των γονιών ελεγχόμενη και επικουρική
•	 Η συμμετοχή των γονιών στη λήψη αποφάσεων περιορισμένη

iii)  Το διαπραγματευτικό μοντέλο
•	 Έντονη και συστηματική ενεργοποίηση των γονιών
•	 Οι γονείς ισότιμους ρόλους και συμμετρικές αρμοδιότητες  

με τους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένους τομείς
•	 Ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής  

ανάμεσα στους εκ παι δευτικούς και στους γονείς
•	 Αντικείμενο η πρόοδος των παιδιών, το αναλυτικό πρόγραμμα  

και η γενικότερη λει τουργία του σχολείου

iv)  Το οικογενειοκεντρικό μοντέλο
•	 Οι γονείς διεκδικούν το δικαίωμα των κρίσιμων επιλογών  

για την εκπαίδευση των παιδιών τους
•	 Έχουν αυξημένη συμμετοχή σε όργανα λήψης αποφάσεων
•	 Μετατρέπονται σε ρυθμιστικό παράγοντα της εκπαίδευσης,  

περιορίζοντας την επαγ γελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών

Μέσα από μια νέα ολιστική παιδαγωγική, τα παραπάνω σύγχρονα μοντέλα προωθούν 
τη συνεργασία σχολείου και κοινωνίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα για πολιτιστική και 
κοι νωνικοποιητική μάθηση και εξασφαλίζει στα παιδιά τη μελλοντική συνύπαρξη με συ-
ναν θρώπους τους, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής και οικολογικής προοπτικής.

Τα παραπάνω, προϋποθέτουν ουσιαστικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της συνερ γα-
σίας οικογένειας-σχολείου και έχουν ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα αγωγής και εκ παί-
δευσης να οδηγούνται προς νέα πρότυπα συνεργασίας και να προσφέρουν στους γονείς  
την ευκαιρία να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Κατά τους Raffaelle & Knoff (1999: 448-467) οι σημαντικότερες αρχές, για πιο απο τε-
λεσματική συνεργασία οικογένειας και σχολείου, είναι οι εξής:
•	 Η αποτελεσματική συνεργασία Οικογένειας και Σχολείου, θα πρέπει να βασίζεται κυ-

ρίως στην πρόληψη και όχι στην αντίδραση. Οι παιδαγωγοί κατά την παιδαγωγική 
δια δικασία θα πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις οικογένειες και όχι μόνο στις οικο-
γέ νειες των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίζουν σχολικές δυσκολίες

•	 Η αποτελεσματική συνεργασία Οικογένειας και Σχολείου, θα πρέπει να αναγνωρίζει και  
να αποδίδει αξία στη σημαντική συνεισφορά των γονέων, ανεξάρτητα από το εκ-
παιδευτικό τους υπόβαθρο. Το μήνυμα ότι, τόσο οι γονείς, όσο και οι παιδαγωγοί, έχουν  
σπουδαίες γνώσεις και ικανότητες για να μεταδώσουν στα παιδιά, αποτελεί ένα μήνυ-
μα που θα πρέπει να μεταδίδεται συνειδητά στο σχολείο.

•	 Η αποτελεσματική συνεργασία Οικογένειας και Σχολείου, που βασίζεται στον αμοι-
βαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, προωθεί τη γονική ενδυνάμωση, μέσα από τη 
θετι κή, ουσιαστική, αμφίδρομη επικοινωνία, ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι.
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Τρόποι συνεργασίας και επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας

Για να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου-οικογένειας εκ μέρους των εκ παι-
δευ τικών απαιτούνται:
•	 Γνώση διαφορετικού τρόπου που έχει ο καθένας μας να επικοινωνεί ανάλογα με το κοι- 

  νωνικό - μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή του κατάσταση και τη φύση των προ-
βλη  μάτων που αντιμετωπίζει καθώς και την εθνικότητά του.

•	 Κατανόηση και σεβασμό της διαφορετικότητας, όπου και αν εκδηλώνεται, δηλαδή σχο- 
  λική επίδοση, συμπεριφορά, εμφάνιση και εθνικότητα.

•	 Ενδιαφέρον για τη διαχείριση των εμφανιζόμενων προβλημάτων.
•	 Διάθεση βοήθειας και παροχής σχετικής πληροφόρησης για την έγκαιρη και απο τε λε-

σματική αντιμετώπισή του.
•	 Δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων λύσεων. Με την προϋποθέση ότι γνωρίζει το κοι-

νωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον του μαθητή/τριας, των ψυχολογικών διαστάσεων των  
προ βλημάτων που εκδηλώνει, του θεσμικού και του οργανωτικού πλαισίου της εκπαί  -
δευ σης, των διοικητικών, κτιριακών, οργανωτικών δυνατοτήτων επίλυσης του συγκε   - 
κριμ ένου προβλήματος, εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης μεθοδολογικής και παιδα -
γωγικής (η εξατομικευμένη διδασκαλία ή οικοσυστημική προσέγγιση) των αρ μοδίων  
φορέων και των αναγνωρισμένων δημοσίων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων της περι-
φέ ρειας.

Βασικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την επικοινωνία με τους γονείς

Η αρμονική συνεργασία σχολείου-οικογένειας προϋποθέτει την αποτελεσματική επικοινω -
νία ανάμεσα στα δύο μέρη, η οποία προκύπτει μέσα από τη δημιουργία μιας σχέσης εμπι -
στοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. Για τη δημιουργία των συνθηκών που θα προ ά γουν την  
ειλικρινή επικοινωνία, ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει συγκεκριμένα χα ρακτηρι-
στικά και να αξιοποιήσει βασικές δεξιότητες, οι οποίες περιγράφονται στην ανθρω πο κε-
ντρι κή θεωρία του C. Rogers (Μπρούζος, Α., 2009: 264-265).

Πριν περιγραφούν οι βασικές δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας, κρίνεται 
απα ραίτητη η αναφορά στους παράγοντες που την παρεμποδίζουν.

Ως βασικά εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία έχουν καταγραφεί τα παρακάτω:
•	 η εντολή, όταν το άτομο δίνει εντολές στον συνομιλητή του,
•	 η προειδοποίηση/απειλή, όταν επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες των πράξεων,
•	 η ηθικολογία/διδαχή, όταν υποδεικνύεται στο άτομο τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να κάνει,
•	 η παροχή συμβουλών/λύσεων, όταν προσφέρονται οδηγίες και υποδείξεις χωρίς να 

έχουν ζητηθεί,
•	 η κριτική/ κατηγορία, όταν εκφράζεται μια αρνητική κρίση ή κατηγορία για το άτομο,
•	 ο χαρακτηρισμός/ταπείνωση, όταν αποδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί στο άτομο οι 

οποίοι μειώνουν και προσβάλλουν την προσωπικότητά του,
•	 η ερμηνεία για τα κίνητρα της συμπεριφοράς του ατόμου, χωρίς να του δίνεται η 

δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί,
•	 η υποτίμηση των συναισθημάτων που εκφράζει το άτομο,
•	 ο αποπροσανατολισμός, όταν επιχειρείται η αλλαγή του θέματος συζήτησης μέσα από 

την αποφυγή, την αγνόηση ή το χιούμορ και
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•	 η ανάκριση, όταν τίθενται υπερβολικές και ακατάλληλες ερωτήσεις, οι οποίες δεν επι-
τρέ πουν στο άτομο να ολοκληρώσει τις σκέψεις του (Χατζηχρήστου 2004: 45-46).

Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί όταν η στάση 
του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από:
•	 Ενσυναίσθηση, η οποία αφορά μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει την κα-

τανόηση του εσωτερικού κόσμου του ομιλητή και στη συνέχεια την κοινοποίηση όσων 
κατανοήθηκαν σε αυτόν. Συνεπώς, απαιτείται ο ακροατής να διαθέτει την ικανότητα 
να «μπαίνει» στη θέση του ομιλητή και να κατανοεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ακρί βεια τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, χωρίς όμως να χάνει την επαφή με τον 
εαυ τό του. (Μπρούζος, Α., 2004: 219-220).

•	 Άνευ όρων αποδοχή, η οποία βασίζεται στην αρχή ότι το άτομο είναι μοναδική και 
ξε χωριστή οντότητα, στην οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα σεβασμού της. Η αποδοχή 
χω ρίς όρους σημαίνει αποδοχή των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων του ατόμου 
χω ρίς αξιολόγηση και άσκηση κριτικής και αποτελεί έκφραση ενδιαφέροντος και φρο-
ντίδας (Μπρούζος, Α., 2004: 244-248).

 
Γνησιότητα, η οποία εκφράζει τη συμφωνία και την αρμονία των σκέψεων και των 
συναισθημάτων, της εμπειρίας και της στάσης του ακροατή κατά την επικοινωνία

Διακρίνονται δύο διαστάσεις της γνησιότητας:
•	 Η συμφωνία αφορά την εσωτερική διάσταση της γνησιότητας, δηλαδή τον βαθμό στον 

οποίο το άτομο είναι ανοιχτό προς κάθε πλευρά των βιωμάτων του και αποδέχεται τό σο  
τις θετικές όσο και τις αρνητικές πλευρές της προσωπικότητάς του.

•	 Η διαφάνεια αναφέρεται στην εξωτερική διάσταση της γνησιότητας, κατά την οποία τα 
άτομο εκφράζει τα συναισθήματά του με ειλικρίνεια στον συνομιλητή του. (Μπρούζος 
2004: 258-260).

Κατά τη λεκτική επικοινωνία, η στάση του εκπαιδευτικού που χαρακτηρίζεται από Εν-
συναίσθηση-Άνευ όρων αποδοχή-Γνησιότητα επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση των  
παρακάτω δεξιοτήτων:
1. Αντανάκλαση Συναισθήματος (ενεργητική ακρόαση)
2. Παράφραση
3. Χρήση ερωτήσεων
4. Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο

Αντανάκλαση Συναισθήματος (ενεργητική ακρόαση)

ΟΡΙΣΜΟΣ: «Η δεξιότητα κατά την οποία ο σύμβουλος προσέχει επιλεκτικά και αντα να-
κλά στον συμβουλευόμενο συναισθηματικές καταστάσεις που έχει παρατηρήσει… Η απο-
μά κρυνση των γνωστικών στοιχείων από την επικοινωνία και η απάντηση και ενίσχυση 
μόνο των υποκειμενικών συναισθηματικών στοιχείων που υποβόσκουν» 
→  Έμφαση στο εκφραζόμενο συναίσθημα, όχι σε θέματα περιεχομένου
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Στάδια Αντανάκλασης Συναισθήματος

•	 Τα συναισθήματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να χαρακτηρίζονται
•	 Χρησιμοποίηση φράσεων: «Ακούγεται ότι», «Φαίνεστε να αισθάνεστε...», «Μοιάζει σαν 

να νιώθετε...», «Διαισθάνομαι ότι...»
•	 Παράφραση περιεχομένου συναισθήματος (π.χ. «Φαίνεστε να αισθάνεστε...όταν...»)
•	 Η αντανάκλαση συναισθήματος είναι πιο χρήσιμη όταν τα άμεσα συναισθήματα που 

εμφανίζονται κατά την συνέντευξη αναγνωρίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Πρακτικές Αντανάκλασης Συναισθήματος (ενεργητική ακρόαση)

•	 Επικεντρωθείτε στο συναίσθημα του/των ομιλητή/των και όχι στο περιεχόμενο των 
λεγομένων τους.

•	 Προσέξτε τον τρόπο που μιλάει/νε και τα μη λεκτικά μηνύματα που μεταφέρει/ουν
•	 Εντοπίστε τις αντιφατικές στάσεις και συναισθήματα
•	 Ρωτήσετε αν δεν είστε σίγουροι
•	 Κατονομάστε το συναίσθημα και περιγράψτε την αιτία που το προκαλεί

Παραδείγματα:
«Νομίζω ότι αισθάνεστε…»
«Φαίνεστε…»

Κατά τη μη λεκτική επικοινωνία, ο/η εκπαιδευτικός ενδείκνυται να υιοθετήσει τις πα-
ρακάτω πρακτικές:
•	 Η βλεμματική επαφή με τον γονέα – όχι επίμονη αλλά με μικρά διαλείμματα
•	 Η στάση του σώματος – ελαφριά κλίση προς τα μπροστά
•	 Ο τόνος της φωνής – χαμηλός και ήρεμος
•	 Η φυσική απόσταση από τον συνομιλητή-εκπαιδευτικός καθισμένος  

πίσω από το γραφείο του δημιουργεί «απόσταση» εξουσίας.
•	 Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και διαφυλικές διαφορές.
•	 Κατάλληλες συνθήκες που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα  

(Μπρούζος, 2009: 246-247)
  

Συμπεράσματα 
Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας έχει επίκεντρο τον/τη μαθητή/τρια και αφορά όχι μό-
νο τη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
συ μπεριφοράς αλλά την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή συνολικά.

Για να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία πρέπει να υιοθετηθούν από τη σχολική μονάδα σε  
συνεργασία με την οικογένεια, συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες περιγράφονται πα ρα -
κάτω:
1. Εναρκτήρια συνάντηση γνωριμίας με τη Διεύθυνση αλλά και με το σύνολο των εκ παι-

δευτικών όλων των ειδικοτήτων που αποτελούν τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέ-
ματα που αφορούν τόσο το σχολικό πρόγραμμα αλλά και με στόχο την ενημέρωση της  
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αρχή και διατήρηση της συνεργασίας.
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2. Η Διεύθυνση με τον Σύλλογο Διδασκόντων καταρτίζει πρόγραμμα ενημέρωσης των 
γονέων, το οποίο κοινοποιεί στον σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών (Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1/8-10-2002).

3. Κοινές δραστηριότητες της Σχολικής Μονάδας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων της.

4. Διαρκή ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν το σχολείο και τους/τις μα-
θητές/τριες (π.χ. εκδρομές, συμμετοχή του σχολείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες). 
Ενημέρωση, ίσως και γραπτώς, με το ημερολόγιο βασικών γεγονότων και εκδηλώσεων 
της σχολικής χρονιάς, μέσα σε μια σελίδα ή μέσα από την ιστοσελίδα της σχολικής 
μονάδας.

5. Σχεδιασμός εξατομικευμένων παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκο-
λιών (π.χ. μαθησιακών ή συμπεριφοράς) των μαθητών/τριών στο σχολείο. Συζήτηση 
για τις δυσκολίες του παιδιού τους σε συναντήσεις ξέχωρες από τις προκαθορισμένες 
και πληροφόρηση σχετικά με τις υπάρχουσες πηγές και υπηρεσίες που μπορούν να βοη -
θήσουν τους ίδιους και το παιδί τους. Αυτό θα φέρει μία διαφορετική κουλτούρα στο  
σχολείο, δημιουργώντας ένα ‘κοινωνικοπαιδαγωγικό ήθος’ που θα ισχυροποιεί κάθε 
πρό σωπο-συμμετέχοντα στη σχολική κοινότητα και, πολλαπλασιαστικά, τον κοινωνικο-
παι δαγωγικό ρόλο του σχολείου.

6. Τέλος, η δημιουργία ενός «ανοιχτού σχολείου» στη συνεργασία με τους γονείς προϋ-
ποθέτει τη διαρκή δέσμευση των εκπαιδευτικών στον συγκεκριμένο στόχο.
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Abstract

Today, more than ever, the role and position of parents in the child’s education is subject to 
change because of the relationships between school and family. The initiative for this partner- 
ship, belong to school, which can support them systematically and methodically in the context of 
its socio-educational orientation and role. The school’s culture of relationships with the students’ 
families and the wider community, determine the type, dynamics, quality, and effectivness of these 
relationships. There is, therefore, a need to strengthen the communication and cooperation of the 
family and the school, since both frameworks prepare students for tomorrow’s society for educa-
tion where education is necessary. Communication between these frameworks, school and family, 
therefore, must be meaningful and coherent.

Keywords: Relations between parents and school, Teachers, parental involvement, communica-
tion.
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Περίληψη

Το σύγχρονο σχολείο είναι πολυλειτουργικό και επιδιώκει να καταστεί ένα σχολείο ανοικτό, δημι-
ουρ γικό, δημοκρατικό και πειθαρχημένο (Κωνσταντινίδης, 2007). Η επίτευξη αυτών των στόχων δεν 
εξαρ τάται μόνο από τον ρόλο που διαδραματίζει ο/η Διευθυντής/ντρια στη διοίκηση αλλά και από 
τον ουσιαστικό και συμμετοχικό ρόλο των εκπαιδευτικών, ως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (Ν. 
1566/1985, Κεφ. Α, άρ.1, παρ. 1 και Κεφ. Δ., παρ. 1 (Δ΄) & παρ. 3 (ΣΤ΄)). Σκοπός της παρούσας εργα-
σίας είναι να αναδείξει τον ρόλο των εκπαιδευτικών, που συγκροτούν τον Σύλλογο Διδασκόντων μιας  
σχολικής μονάδας, επισημαίνοντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ενίσχυσαν θεσμικά τον ρόλο του Συλ-
λόγου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να χαράζει κατευθύνσεις για την εφαρμογή της  
εκπαιδευτικής πολιτικής και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, γεγονός που αποτέλεσε 
στοιχείο εκδημοκρατισμού στη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της  
εν λόγω μελέτης συνοψίζονται στην αναφορά της συμμετοχής του Συλλόγου Διδασκόντων στη διοί κη-
ση της σχολικής μονάδας με όρους συνεργασίας και συμμετοχής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενός  
συμμετοχικού και αποκεντρωμένου μοντέλου εκπαιδευτικής διοίκησης.

ΛέξειςΚλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, Κ.Ε.Σ.Υ.

Εισαγωγή

Το σύγχρονο σχολείο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων σε 
παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός Νέου Σχολείου, 
σύγ χρονου, δημοκρατικού και ανοιχτού στην κοινωνία. Το σχολείο αποτελεί έναν εκπαι-
δευ τικό οργανισμό, που η αντιμετώπισή του ως ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, συνιστά τη  
λειτουργία και αλληλοεπίδραση επιμέρους υποσυστημάτων (Barr & Dreeben, 2013. 
Brauckmann & Pashiardis, 2010. Bacharach, 1988). Σύμφωνα με έναν ορισμό, «οι ορ
γανώσεις (οργανισμοί) είναι συστήματα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυ
νά μεων που ασκούνται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία με βάση τη μεταξύ τους 
επικοινωνία αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων κοινών 
στόχων» (Μουζέλης, 1991: 157. Ζάχαρης, 1985: 270. Παυλόπουλος, 1983:34). 

Επομένως, το σχολείο θεωρείται ένας οργανισμός, στο πλαίσιο του οποίου τα εμπλε κό-
μενα μέλη αξιοποιώντας τη λειτουργία των μηχανισμών επικοινωνίας και έχοντας τον προ - 
σανατολισμό της συνεργασίας, αποβλέπουν στην επιτυχή έκβαση κοινών στόχων (Τζώ τζου  
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& Αναστασόπουλος, 2013. Χαρίσης, 2006). Η επίτευξη των στόχων απαιτεί την εκτέλεση 
σημαντικών προσθηκών στους ρόλους, στα έργα και στις αρμοδιότητες των σχο λι κών 
μο νάδων, οι οποίες καλούνται να αναπτυχθούν όλο και περισσότερο. Η ανάπτυξη των 
σχο λικών μονάδων αποτελεί έργο των ομάδων που εμπλέκονται σε αυτές με επι κρα τέ-
στερες εκείνη των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας (Αθανασίου, 2015). 

Η εκπαίδευση, ως θεσμός, συνιστά μία συλλογική κοινωνική οντότητα, με διάρκεια και 
σταθερότητα (Πασιαρδής, 2015. Θεοφυλλίδης & Στυλιανίδης, 2000. Chevallier, 1993), με  
διευρυμένο χαρακτήρα δράσης, που προκύπτει από τον σκοπό της εκπαίδευσης, όπως 
απο τυπώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος 1971/1985 και ορίζει ότι «Η παιδεία… έχει  
ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων» και στο  
άρθρο 1 του Νόμου (στο εξής Ν.) 1566/1985 ότι «σκοπός της… εκπαίδευσης είναι να συμ  
βάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωμα 
τικών δυνάμεων των μαθητών…». Τα νομικά (νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι), τα υλικά και  
ανθρώπινα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικά ιδρύματα) διατίθενται στην υπηρε-
σία υλοποίησης του σκοπού της εκπαίδευσης (Κατσαρός, 2008α).

Οι κοινωνικοί, λοιπόν, σχηματισμοί, όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και οι εκ παι -
δευτικές μονάδες, που σκοπός τους είναι η παροχή εκπαίδευσης, έχουν κύρια χαρα κτη ρι-
στικά τους «την οργάνωση ανθρώπων, μέσων και λειτουργιών και την επιβολή τυπικών δο
μών συντονισμού» και στηρίζονται «στη δράση αλληλεπιδρώντων ατόμων» (Davies, 1981: 
47-48). Αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο σχολικός διευθυντής είναι τα 
άτομα που καλούνται να διοικήσουν το σχολείο με αυτονομία (Κουτούζης, 2012) και ότι 
χρειάζεται να συνεργαστούν και να προχωρήσουν στην από κοινού λήψη αποφάσεων, 
δημιουργώντας ένα δημοκρατικό σχολικό κλίμα, στο οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται 
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι (Καστανίδου & Τσικαντέ-
ρη, 2015. Χαρίσης, 2006).

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου των εκπαιδευτικών, οι  
οποίοι αποτελούν τον πυρήνα του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, στην  
εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης των σχολικών μονάδων, με την προϋ-
πόθεση ότι αποτελούν ανοιχτά συστήματα και μέρος ενός ευρύτερου συστήματος, με 
έμ φαση στην αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων της οργάνωσης με το εξωτερικό πε ρι-
βάλ λον (Hoy & Miskel, 2007). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών εξετάζεται δίνοντας έμφαση 
στις νομοθετικές ρυθμίσεις που ενίσχυσαν θεσμικά τον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να χαράζει κατευθύνσεις για την εφαρμογή 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, γε γο-
νός που αποτέλεσε στοιχείο εκδημοκρατισμού στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (Πα-
σιαρδής, 2015. Τριλιανός, 2012. Ζαβλανός, 2003. Λαΐνας, 1993). Ο συγκεκριμένος σκο-
πός επιτυγχάνεται μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την αναφορά στις 
ελληνικές νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια 
της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με το συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης, τον ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή αυτού και στο θεσμικό 
πλαίσιο των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (στο εξής Κ.Ε.Σ.Υ.), 
τα οποία διαπιστώνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το διοικητικό μοντέλο.



238 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης αποτελεί ένα δημοφιλές θέμα μελέτης των ειδικών 
που ασχολούνται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τη διοίκηση αυτών. Στο πλαί-
σιο της μελέτης της βιβλιογραφίας παρατηρείται πλήθος αναφορών στο συγκεκριμένο 
μοντέλο και στις θετικές επιδράσεις που έχει στη λειτουργία των σχολικών μονάδων 
(Netshitangani, 2018. Somech, 2010. Ünlücan, Dagli, Aksal & Gazi, 2016). 

Το μοντέλο αυτό είναι πολυδιάστατο, ενώ δεν έχει βρεθεί για εκείνο ένας αποδεκτός 
από όλη την επιστημονική κοινότητα ορισμός. Σε γενικό επίπεδο, το συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης αφορά στην ομαδική-συνεργατική λήψη αποφάσεων ή έστω την επιρροή στην  
κοινή λήψη αποφάσεων, η οποία πραγματοποιείται από το άτομο που κατέχει τον ανώ-
τε ρο ιεραρχικό ρόλο και τους υφιστάμενούς του (Somech, 2002). Σημαντική έννοια του 
μο ντέλου αυτού είναι η συμμετοχή, η οποία ορίζεται ως η διεργασία κατά την οποία τα  
άτομα που διατηρούν διαφορετικές θέσεις στην ιεραρχία ασκούν την ίδια επιρροή (Το-
δού λου, 2010. Wagner, 1994). 

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης βασίζεται σε τρία κριτήρια, σε σχέση με τη συμμε-
το χική ηγεσία, που είναι τα εξής: α) η συμμετοχή συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του  
οργανισμού, β) η συμμετοχή επιβάλλεται με βάση τις δημοκρατικές αρχές και γ) η δύναμη  
εξουσίας και επιρροής είναι δυνητικά διαθέσιμη σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο (εκπαι δευ τι
κούς, γονείς, μέλη της τοπικής κοινωνίας), νομιμοποιημένο με βάση τις ειδικές γνώσεις του, το  
δημοκρατικό δικαίωμά του της επιλογής και /ή τον κρίσιμο ρόλο του στην εφαρμογή των 
απο φάσεων (Leithwood & Duke, 1999: 52-53).

Με τον τρόπο αυτό, το συμμετοχικό μοντέλο περιλαμβάνει την εξισορρόπηση της συμ-
μετοχής του/της διευθυντή/τριας και των εργαζομένων σε ένα εύρος διαδικασιών, όπως 
είναι η πληροφόρηση, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων (Stefanovska-
Petkovska, Bojadziev & Mucunski, 2015). Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, το συγκεκριμένο μο-
ντέλο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον εκδημοκρατισμό των σχολικών μονάδων και την  
απαλλαγή των σχολείων από το συγκεντρωτικό τρόπο διοίκησης (Πασιαρδής, 2004). Ο  
σκοπός του μοντέλου αυτού διοίκησης είναι η βελτίωση της ποιότητας της λήψης εκ-
παι δευτικών αποφάσεων, όπως επίσης και της εργασιακής ζωής των εκπαιδευτικών 
(Mokoena, 2012).

Κεντρικό ρόλο, λοιπόν, στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης κατέχει η λήψη απο φά-
σεων, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα εκπαιδευτικά και διοικητικά έργα, που  
λαμβάνουν χώρα εντός του σχολικού πλαισίου (Brost, 2000). Οι σχολικές μονάδες μετα-
τρέ πονται σε ένα αυτόνομο περιβάλλον, το οποίο διέπεται από την ελεύθερη έκφραση από-
ψεων σε ένα συνεργατικό κλίμα (Elmore, 2000). Τα άτομα, που εργάζονται στο σχο λείο,  
εμπλέκονται σε όλες τις διαδικασίες, έχοντας την ευθύνη των πράξεών τους, διέπο νται από  
υπευθυνότητα, εμπλοκή και συνεργασία, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους, που 
έχουν τεθεί και βρίσκουν σύμφωνο το σύνολο της σχολικής κοινότητας (Hernthaisong, 
Sirisuthi & Wisetrinthong, 2017). Στην ουσία, τα μέλη του σχολείου επιλέγουν να εκ φρά -
σουν τις συμπεριφορές, που θεωρούν ότι βοηθούν στη βελτίωση της αποτελε σμα τικό τη-
τας του σχολείου (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Η λήψη αποφάσεων θεωρείται μία δια-
δραστική διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές λύσεις, που μπορούν  
να δοθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα (Breiter & Light, 2006) και κεντρικό ρόλο έχει,  
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αφενός το άτομο ή τα άτομα που τις λαμβάνουν και αφετέρου ο στόχος που επιχειρείται 
να επιτευχθεί μέσω αυτής (Τύπας & Κατσαρός, 2003).

Επιπλέον, στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης το ενδιαφέρον στρέφεται στον σχολικό 
διευθυντή και στη σχέση που εκείνος αναπτύσσει με τους εκπαιδευτικούς και αποτυπώνε-
ται στην Υπουργική Απόφαση (στο εξής Υ.Α.) Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (στο εξής ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (ΦΕΚ 1340 τόμος 
Β΄, κεφάλαιο Δ, άρθρο 27.) «Έργο των διευθυντών των σχολικών μονάδων», παρ. 1 & 2). 
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη θέσπιση και στην επίτευξη στόχων, οι οποίοι είναι 
απο τέλεσμα της συνεργασίας του σχολικού διευθυντή και των εκπαιδευτικών (Bagarette, 
2014). Οι στόχοι αυτοί είναι απομακρυσμένοι από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα, καθώς 
αφορούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε σχολικής μονάδας, που σημαίνει 
ότι η σχολική ηγεσία και οι εκπαιδευτικοί, εντοπίζοντας τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 
της σχολικής μονάδας, στην οποία εργάζονται, προχωρούν στη θέσπιση στόχων, οι οποίοι 
αρμόζουν στις υποκειμενικές ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού (Μπρίνια, 2010). Με 
τον τρόπο αυτόν, προωθείται η αυτονομία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή μίας  
αποκεντρωμένης διοίκησης (Σαΐτης, 2005). Η συνεργασία των διευθυντών και των εκπαι-
δευ τικών βασίζεται σε δύο εξίσου σημαντικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην επι - 
 θυμία των ατόμων να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, προκειμένου να βελτιωθούν ως επαγ-
γελ ματίες και να βελτιώσουν τη σχολική αποτελεσματικότητα και άρα τα μαθησιακά επι-
τεύγματα των μαθητών τους, ενώ το δεύτερο επίπεδο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στο 
οποίο λαμβάνει χώρα η συνεργασία (Μπρίνια, 2012). 

Στην Ελλάδα προωθείται η αποκεντρωμένη διοίκηση των σχολικών μονάδων εδώ και 
αρκετές δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, στον Ν. 1566/85 και ειδικότερα στο άρθρο 21, πα-
ράγραφοι 1 και 2, είναι σαφής η αναφορά στον εκδημοκρατισμό των σχολικών μονάδων, 
οι οποίες υπακούουν μεν στην κεντρική διοίκηση, αποκτώντας όμως μία σχετική ελευθερία, 
η οποία σχετίζεται με τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις περιφερειακές δομές 
της εκπαιδευτικής διοίκησης. Στην ουσία, ο νόμος αυτός αποτελεί την πρώτη απόπειρα 
απομάκρυνσης από το στενό γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, που 
χαρακτήριζε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Βότση, 2016). Μετά την πρώτη αυτή 
νομοθετική αναφορά ακολούθησαν και άλλες απόπειρες αποκέντρωσης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο Ν. 2525/97 στο άρθρο 9, παράγραφοι 1 έως και 3, σύμφωνα με  
τον οποίο, ιδρύονται δεκατρία (13) Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού 
Σχε διασμού (στο εξής ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), έργο των οποίων είναι: «η συλλογή και επεξεργασία 
στοι χείων, που διευκολύνουν την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικό 
σχε διασμό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (άρθρο 9, παράγραφος 2). Η  
ίδρυση των Κέντρων αυτών αναδεικνύει την προσπάθεια του κράτους να ενισχύει την 
το πική εκπαιδευτική διοίκηση. Οι απόπειρες αποκέντρωσης συνεχίστηκαν και τη δεκα ετία  
του 2000. Για παράδειγμα, στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του Ν. 2986/2002, που αφορά σε  
«Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων» παρουσιάζονται περι φε ρεια-
κές υπηρεσίες (έδρες των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (στο εξής 
ΚΕ.ΣΥ.Π.) και Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (στο εξής ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), 
με κοινή απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  
Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στην παροχή υπο στή - 
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ρι ξης στις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε τοπικό επίπεδο, 
χω ρίς η υποστήριξη αυτή να εξαρτάται άμεσα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ (Κατσαρός, 2008β).

Η τάση αυτή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται όλο και πιο έντονη στη 
σύγ χρονη πραγματικότητα, αν ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις, που  
αφορούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 1, περίπτωση α, του Ν. 4547/ 
2018, τα Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελούν αποκεντρωμένες δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (στο εξής Υ.ΠΑΙ.Θ.) και είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των  
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που  
εργάζονται σε αυτά. Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, του ίδιου νόμου, αναφέρεται η ίδρυ ση  
των Κ.Ε.Σ.Υ. σε κάθε ελληνική Περιφέρεια, ενώ στο άρθρο 7 παράγραφος 1 γίνεται αναφο-
ρά στην κεντρική αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., η οποία σχετίζεται με την παροχή υποστήρι ξης  
στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ατό μων 
στην εκπαίδευση. 

Ο σκοπός αυτός των Κ.Ε.Σ.Υ. επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία τους με τις σχολι κές 
μονάδες της περιφέρειας που ανήκουν. Η συνεργασία λαμβάνει χώρα μεταξύ των Κ.Ε.Σ.Υ. 
και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. Πιο αναλυτικά, στον Ν. 4547/2018, 
άρ θρο 7, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι τα Κ.Ε.Σ.Υ. παρέχουν υποστήριξη στους/στις  
εκπαιδευτικούς σε σχέση με θέματα που αφορούν στα μαθησιακά αποτελέσματα των μα-
θητών/τριών, την ένταξή τους στο σχολείο, την ισότιμη αντιμετώπισή τους και τη διαχείρι-
ση καταστάσεων κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργαστούν 
με τις περιφερειακές υπηρεσίες διοίκησης, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που 
πα ρουσιάζονται στη σχολική μονάδα (Ν. 4547/2018, άρθρο 7, παράγραφος 3). Με τον 
τρό πο αυτό οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται στις «αυθεντίες» της σχολικής μονάδας, η 
οποία διοικείται με αυτονομία (Bush, 2001).

Τέλος, το μοντέλο αυτό διοίκησης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εφαρ μο-
γή του συμμετοχικού μοντέλου στη διοίκηση των σχολικών μονάδων σχετίζεται με θε τικά 
αποτελέσματα τόσο στη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού όσο στους εργα ζό-
με νους εκπαιδευτικούς (Benoliel & Somech, 2010). Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης 
βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, ενώ τους/
τις προσφέρει τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσα από τη συνεργασία  
και τη λήψη πρωτοβουλιών (Tkach & Lyubomirsky, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευ -
τι κοί διατηρούν θετικά αισθήματα για το σχολείο, καθώς θεωρούν ότι το οργανωσιακό  
αυ τό πλαίσιο τους ανήκει, από τη στιγμή που έχουν ενεργητικό ρόλο σε αυτό (Ghafouri, 
Ashraf, Dehghan & Hosseini, 2009). Στην έρευνα των Asgari και Hasanpouri (2013) φά-
νηκε ότι το συμμετοχικό στυλ ηγεσίας στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
οδηγεί στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της  
οδηγεί στην ενίσχυση της δέσμευσης και της ικανοποίησης από την εργασία τους. Τα 
στοι χεία αυτά δείχνουν τη μεγάλη σημασία που προσδίδει το συμμετοχικό μοντέλο διοί-
κη σης στη ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών (Nadeem, 2012). Στη συνέχεια της πα-
ρού σας εργασίας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των εκπαιδευτικών, ως μέλη του  
Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
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Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων στη διοίκηση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ένα θεσμικό όργανο των σχολικών μονάδων, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του σχολείου, τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών 
και την κοινωνική τους ανάπτυξη, ώστε να καταστεί το σχολείο αποτελεσματικό και να 
ανταποκρίνεται στην παροχή ουσιαστικής και σύγχρονης γνώσης, στην παροχή κοινωνι-
κών εφοδίων για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών στην κοινωνία και στην παιδαγω-
γική διαχείριση των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας (Ν.1566/85, άρθρο 1, 
παράγραφος 1, περιπτώσεις α έως και ε). Στον Σύλλογο Διδασκόντων περιλαμβάνονται 
όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην εκάστοτε σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από 
το είδος εργασιακής σχέσης που έχουν με αυτή (Δαράκη, 2007. Ν. 1566/85, άρθρο 11, 
ΣΤ΄, παράγραφος 1).

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ως θεσμοθετημένο πολυμελές όργανο, από τη δεκαετία του  
1980 και με νομοθετικές ρυθμίσεις βελτιωτικές, που ενίσχυσαν θεσμικά τον ρόλο του σε  
επίπεδο σχολικής μονάδας, με σκοπό να χαράζει κατευθύνσεις για την εφαρμογή της εκ-
παι δευτικής πολιτικής και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, αποτέλεσε 
στοιχείο εκδημοκρατισμού στη διοίκηση των σχολείων, στο πλαίσιο μιας σχετικής τους 
αυτονομίας (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007. Χατζηπαναγιώτου, 2003. Μιχόπουλος, 1997). 

Η μεγάλη σημασία που έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων στη διοίκηση των σχολικών μο-
νάδων αναδεικνύεται από τη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας. Η πρώτη αναφορά στον  
θεσμό του Συλλόγου πραγματοποιείται στον Ν. 1566/85, άρθρο 11, «Περί διοίκησης των  
σχολείων» αναφέρεται: «Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτερο βάθ
μιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων». Η  
αναφορά αυτή δείχνει τον διοικητικό ρόλο που έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων στις σχο-
λικές μονάδες. Στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στο εδάφιο ΣΤ΄, περιπτώσεις 1 έως 4,  
καταγράφεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο σχετίζε-
ται με την οργάνωση και την εφαρμογή πρακτικών που οδηγούν στην αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου και την πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών (πε ρί-
πτωση 3). Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος προχωρά στην εκτέλεση συνεδριάσεων ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες συμμετέχουν και μαθητές, όταν κρίνεται απαραίτητο 
(περίπτωση 2). Ανάμεσα στα καθήκοντα του Συλλόγου είναι η προστασία της ασφάλειας 
των μαθητών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, η ιεράρχηση 
των αναγκών του σχολείου και η ικανοποίηση τους, η φροντίδα του σχολείου σε επίπεδο 
καθαριότητας και η οργάνωση της σχολικής ζωής (περίπτωση 3). Η περιγραφή αυτή δεί-
χνει ότι από την αρχή της θεσμοθέτησης του οργάνου αυτού δόθηκε έμφαση στην ενα-
σχόλησή του με όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής αναλαμβάνοντας έναν διοικητικό ρόλο  
εντός της σχολικής μονάδας (Σιδηροπούλου, 2015. Κατσαρός, 2008α. Μπρίνια, 2008. 
Μπουραντάς, 1992).

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αναφέρεται και σε άλλες νομοθετικές διατά-
ξεις, η μελέτη των οποίων βοηθά στην κατανόηση του διοικητικού ρόλου που έχει στις 
σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, στην Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1/2002-ΦΕΚ 1340/ 
1-10-2002 υπάρχουν τρία άρθρα (37, 38, 39), στα οποία γίνονται αναφορές στη σύνθεση, 
στο έργο και στα καθήκοντα του Συλλόγου Διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 
38 επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος εξυπηρετεί την επίτευξη τριών εκπαιδευτικών σκοπών, 
οι οποίοι σχετίζονται με τη ψυχοκοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των 
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μα θητών. Ακόμα, στο άρθρο 39 αναφέρονται οι γενικές και ειδικές αρμοδιότητες του Συλ-
λόγου Διδασκόντων. Πιο ειδικά, στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφονται μεταξύ άλλων 
και οι διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και τον καταμερισμό 
των εργασιών των μελών του, τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες που  
συνδέουν το σχολείο με την κοινωνία και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του σχο-
λείου. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων αυ-
τών απαιτεί τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σχολική ηγεσία. Στο συ νερ-
γατικό αυτό πλαίσιο ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο/η σχολικός Διευθυντής/τρια έχουν 
μία ισότιμη σχέση, χωρίς οι εκπαιδευτικοί να θεωρούνται οι υφιστάμενοι των διευθυντών. 
Με τον τρόπο αυτόν ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ένα ενεργό μέλος της σχολικής κοι-
νό τητας, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στη διοίκηση του σχολείου (Σαΐτης, 
2008α).

Επιπλέον, η νομοθετική μελέτη του Συλλόγου Διδασκόντων αναδεικνύει στοιχεία σε 
σχέση με τον εκδημοκρατισμό των σχολείων, ο οποίος προκύπτει μέσα από την ενί σχυση  
του ρόλου των εκπαιδευτικών. Στην Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1/2002-ΦΕΚ 1340/ 
1-10-2002 και συγκεκριμένα στο άρθρο 37, στις παραγράφους 13, 14 και 15 γίνονται 
αναφορές στη λήψη αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Στο πλαίσιο αυτό ανα φέ-
ρεται ότι οι αποφάσεις, που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις, βασίζονται στη δημοκρατι-
κή αρχή της πλειοψηφίας, ενώ παράλληλα είναι σύμφωνες με τους νόμους που διέπουν 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ένα  
θεσμικό όργανο, το οποίο δρα δημοκρατικά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, τις προ-
θέ σεις και τις στάσεις όλων των εμπλεκόμενων μελών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη 
δη μιουργία ενός δημοκρατικού κλίματος, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
επί τευξη των δημοκρατικών σκοπών της σχολικής μονάδας (Χατζηπαναγιώτου, 2003).

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων είναι ορα-
τός και σε πιο πρόσφατα νομοθετήματα, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική διοίκη-
ση. Πιο αναλυτικά, ο Σύλλογος Διδασκόντων αναφέρεται στον Ν. 4547/2018, ο οποίος 
αφο ρά στην αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
στον νόμο αυτόν, στο άρθρο 10, παράγραφοι 5, 7 και 8α αναφέρεται η συνεργασία του 
Συλ λόγου Διδασκόντων με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και  
Υποστήριξης (στο εξής Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρα τη-
ρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. Στο ση μείο  
αυτό, πρέπει να προστεθεί ότι στο άρθρο 11, παράγραφο 2, επισημαίνεται ότι σε περί πτω-
ση απουσίας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. «…συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα  
εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ.» 
και στο ίδιο άρθρο (11), παράγραφο 4β προβλέπεται «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλό
γου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 
υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή…». Επιπλέον, με το άρ θρο 
11, παράγραφο 1β γίνεται αναφορά στον ορισμό εκπαιδευτικού, με απόφαση του Συλ-
λόγου Διδασκόντων, υπεύθυνου επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του συγκεκριμένου νόμου γίνεται και πάλι ξεκάθα-
ρη αναφορά στον Σύλλογο Διδασκόντων και στη συνεργασία του με τα Κ.Ε.Σ.Υ., με την 
αναφορά ότι «Τα Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, 
διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών 
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μονάδων». Τα αιτήματα αυτά σχετίζονται με τις ψυχοκοινωνικές και γνωστικές ανάγκες 
των μαθητών/τριών αλλά και με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι ο 
Σύλ λογος Διδασκόντων είναι το συλλογικό όργανο, που παρακολουθεί τις ανάγκες των 
εμπλε κόμενων στη σχολική μονάδα ατόμων και προχωρά στην ικανοποίηση αυτών μέσα 
από τη συνεργασία του με επίσημους κρατικούς φορείς. Η αναφορά αυτή αναδεικνύει τη  
μεγάλη σημασία που έχει ο Σύλλογος διδασκόντων στην επίλυση των προβλημάτων, που  
παρουσιάζονται εντός της σχολικής μονάδας και σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτε λέ-
σμα τα των μαθητών, που φοιτούν σε αυτή.

Στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, που αφορά σε θέματα πρωτοβάθμιας και 
δευ  τεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 47 «Προγραμματισμός και απο
τίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων», παράγραφο 1 «Ο σύλλογος δι δα
σκόντων κάθε σχολικής μονάδας, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προ
γραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος … μπορεί να καλεί στελέχη του 
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (στο εξής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), του Κ.Ε.Σ.Υ. και 
του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (στο εξής Κ.Ε.Α.), καθώς και μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (στο εξής Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(στο εξής Α.Ε.Ι.), των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων» και αντίστοιχα στην Υ.Α. 5614/2018, στο 
άρθρο 14, παράγραφο 1, περίπτωση ια, αναφέρεται ότι τα Κ.Ε.Σ.Υ., μετά από πρόσκληση, 
μπορούν να παρευρίσκονται στη σχολική μονάδα, λαμβάνοντας μέρος σε διαδικασίες, 
όπως περιγράφονται αμέσως παραπάνω. Εκτός από τον προγραμματισμό, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 της Υ.Α. 5614/2018, σε 
τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να προβεί σε ανασχεδιασμό ή σε απαιτούμενες διορθωτικές 
κινήσεις, ενώ στο τέλος κάθε σχολικού έτους προβαίνει σε αποτίμηση του έργου της 
υλοποίησης του προγραμματισμού (Υ.Α. 5614/2018, παράγραφος 3, άρθρο 47).

Αναφορές στον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, ως προς τη συμμετοχή του στη διοί-
κηση της σχολικής μονάδας, με όρους συνεργασίας και συμμετοχής, διαπιστώνονται στην 
Υ.Α. 5614/2018 που είναι ο «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του  
προσωπικού τους». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3, παράγραφο 5, περίπτωση β της εν λό γω  
Υ.Α. επισημαίνεται η σύνδεση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς «αντί
γρα φα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία περι
λαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις, … τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
αυ τών, … διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ.», ενώ παρόμοια αναφορά γί-
νε ται στο άρθρο 5, παράγραφο 2, περίπτωση γ και στο άρθρο 6, παράγραφο 2, της ιδίας  
Υ.Α. Αντίστοιχα, η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. έρχεται σε επαφή με τον/τη Διευ-
θυντή/τρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων σε περιπτώσεις, όπως οι παραπάνω (Υ.Α. 5614/ 
2018, άρθρο 6, παράγραφος 4) και τα Κ.Ε.Σ.Υ. «…σε συνεργασία με τα οικεία Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 
και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπου υφίστανται, υποστηρίζουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο των σχο
λι κών μονάδων…» (Υ.Α. 5614/2018, άρθρο 8, παράγραφος 2). Ακόμη, ενεργό ρόλο συ-
νερ γασίας έχουν τα Κ.Ε.Σ.Υ. με τους Συλλόγους Διδασκόντων σε θέματα που άπτονται 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Υ.Α. 5614/2018, άρθρο 16, παράγραφος 2, πε-
ρί πτωση στ και η).

Η παραπάνω περιγραφή των νομοθετικών διατάξεων, που αφορούν στον Σύλλογο 
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Δι δασκόντων, βοηθά στην κατανόηση της σημασίας που έχει αυτός στην εφαρμογή του  
συμμετοχικού και αποκεντρωμένου μοντέλου της εκπαιδευτικής διοίκησης. Οι εκ παι δευ-
τι κοί, ως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αναλαμβάνουν μία σειρά από ρόλους που 
αφο ρούν σε όλο το φάσμα της σχολικής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων είναι τόσο εκπαιδευτικό όσο και διοικητικό όργανο των σχολικών μονάδων, ενώ 
εμπλέκονται στη διατήρηση της αυτόνομης διοίκησης αυτών (Σαΐτης, 2008β).

Συμπεράσματα

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη 
απο κέντρωσης των σχολικών μονάδων από το συγκεντρωτισμό που χαρακτηρίζει το 
εκπαιδευτικό σύστημα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Η επίτευξη της απο κέ ντρω-
σης πραγματοποιείται μέσα από την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και 
τη σύνδεση αυτών με τοπικές υπηρεσίες διοίκησης, όπως είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ. Η ανασκόπηση 
των νόμων που αφορούν στην οργάνωση και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
αναδεικνύει τις πολλαπλές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την 
ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη 
συνεργασία των εμπλεκόμενων μελών και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Παπακωνσταντίνου, 
2012).

Στη διοίκηση των σχολικών μονάδων σημαντικό ρόλο έχουν τόσο η σχολική ηγεσία 
όσο και οι εκπαιδευτικοί (Bartle, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η ανάγκη συνερ-
γα σίας των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς Διευθυντές, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα δημοκρατικό κλίμα, το οποίο ενθαρρύνει την ελεύθερη βούληση και τη δυνατότητα 
λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Ο εκδημοκρατισμός των σχολείων αποτελεί μία 
σύγχρονη τάση, η οποία σχετίζεται θετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
που παρέχεται (Gichohi, 2015).
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Abstract

The modern school is multifunctional and seeks to make the school open, creative, democratic 
and disciplined. Achieving these goals depends not only on the role the principal plays in manage-
ment but also on the essential and participatory role of teachers as members of the Teachers’ 
Association. The purpose of the present work is to highlight the role of teachers, by highlighting 
the legislation that has institutionalized the role of the school unit at the school level so that it 
can set guidelines for the implementation of educational policy and the more efficient operation 
of the school, which has been an element of democratization in the management of school units.
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Η δημοκρατική μεταρρύθμιση του σχολείου  
και η διοίκηση της εκπαίδευσης στη χώρα μας:  
μια αδιόρατα ασύμβατη σχέση
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Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Δρ. Παν. Κρήτης
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Περίληψη

Το εκπαιδευτικό σύστημα του νεοελληνικού κράτους διένυσε μια πορεία που κυμάνθηκε από την 
πλήρη παραμέληση στον συγκεντρωτισμό. Η σταδιακή αυτή μετατόπιση εντοπίζεται χρονικά στα τέλη 
του 19ου αιώνα με τις συγκεντρωτικές τάσεις να πυκνώνουν και να κορυφώνονται τις δεκαετίες που  
ακολούθησαν οικοδομώντας σταδιακά ένα έντονα αντιδημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στον 
αντίποδα αυτής της τάσης, από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα εμφανίστηκε στη χώρα μας μια 
διαφορετική αντίληψη για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία το οποίο συνάντησε 
έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για το γνωστό από τους Dewey και Kerschensteiner σχολείο εργασίας. 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει έναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξάπλωση του σχο-
λείου εργασίας στη χώρας μας: την ασύμβατη σχέση μεταξύ αυταρχικής διοίκησης και της προσπάθειας 
εκδημοκρατισμού του σχολείου. Τη διάσταση αυτή θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από την 
ιστορικοκοινωνική προσέγγιση των εξελίξεων στην εκπαίδευση εκείνης της περιόδου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία, διοίκηση, σχολείο εργασίας, εκδημοκρατισμός.

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό σύστημα του νεοελληνικού κράτους διένυσε μια πορεία που κυμάνθηκε 
από την πλήρη παραμέληση ως στον πλήρη συγκεντρωτισμό. Η σταδιακή αυτή μετατόπιση 
εντοπίζεται χρονικά στα τέλη του 19ου αιώνα με τις συγκεντρωτικές τάσεις στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης να πυκνώνουν και να κορυφώνονται τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Για 
την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη θεμελίωση του κεντρικού ελέγχου, η 
σχολική διοίκηση ενσωμάτωσε στοιχεία από το παράδειγμα των κλασικών της διοίκησης 
και από το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την οικοδόμηση ενός συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης με 
αυστηρή ιεραρχία και έντονα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρέασαν στην 
πράξη την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Στον αντίποδα αυτής της τάσης, από την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα εμφανίστηκε στη χώρα μας μια διαφορετική αντίληψη 
για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία, το γνωστό από τους Dewey και 
Kerschensteiner «σχολείο εργασίας». Η αντίληψη αυτή υποστηρίχθηκε από φωτισμένους 
παιδαγωγούς της εποχής και τις προοδευτικές κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις της χώρας. 
Ταυτόχρονα, όμως, ήρθε σε ρήξη με την συντηρητική μερίδα του τόπου, η οποία ανέκοψε 
την προσπάθειά τους. 
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Η αποτυχία αυτή, ιστορικά, έχει αποδοθεί σε μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι σχε τί-
ζονται άμεσα και έμμεσα με την εκπαίδευση (Δημαράς, 2013). Όπως φαίνεται, όμως μέ σα  
από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, δεν έχει αναδειχθεί, ένας ακόμα σημα-
ντι κός ανασταλτικός παράγοντας: η αδιόρατα ασύμβατη σχέση που ενυπήρχε μεταξύ αυ-
ταρχικής διοίκησης και της προσπάθειας εκδημοκρατισμού του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό σύστημα από την πλήρη παραμέληση στον συγκεντρωτισμό

Η δημόσια εκπαίδευση αποτέλεσε μια από τις κύριες μέριμνες του νεοελληνικού κράτους 
από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Ο νόμος «Περί Δημοτικών Σχολείων» της 3ης 
Μαρτίου 18345 προέβλεπε ρητά την σύσταση σχολείων σε κάθε δήμο της επικράτειας, υπό 
την ευθύνη και την εποπτεία του ίδιου του Δήμου. Η ίδρυση των σχολείων, έτσι, η συντή-
ρηση και η λειτουργία τους ανατέθηκε στους ανήμπορους οικονομικά δήμους οι οποίοι  
με τη σειρά τους απευθύνθηκαν στην τοπική κοινωνία προκειμένου να αντλήσουν τους 
απαραίτητους πόρους. Ο νόμος αυτός φαίνεται ότι αντλούσε τα βασικά οργανωτικά του 
στοιχεία από τον εκπαιδευτικό νόμο του Quizot (Γκιζώ) στη Γαλλία καθώς και από το εκ-
παιδευτικό σύστημα της Γερμανίας εκείνης της εποχής (Πυργιωτάκης, 2001:59), χωρίς  
να λαμβάνει υπόψη του όμως τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούσαν στην 
χώ ρα μας (Σβορώνος, 2007). Οι σχολικές μονάδες που προέβλεπε ο νόμος, στην αρνητική  
για τη χώρα συγκυρία, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ιδρύθηκαν. Οι δημοδιδά-
σκαλοι, περαιτέρω, ήταν ανεπαρκείς για την εκτέλεση του έργου τους, τα προγράμματα 
σπουδών ακατάλληλα, οι ευφορευτικές επιτροπές υπολειτουργούσαν και η γενική εικό-
να του εκπαιδευτικού συστήματος για αρκετά χρόνια ήταν απογοητευτική (Μπουζάκης, 
2002). 

Οι πρώτες ενέργειες συντονισμού, χάραξης κεντρικών κατευθυντήριων γραμμών και  συ- 
στηματοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος πραγματοποιήθηκαν με τον νόμο ΒΤΜΘ  
του 18956. Με τον νόμο ΒΤΜΘ προβλέφθηκε η μεταφορά εξουσιών από το δήμο στη νο-
μαρχία, ενώ ταυτόχρονα θεσπίστηκε και ο θεσμός του επιθεωρητή ο οποίος, ως γνωστόν, 
αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες το πρόσωπο που ασκούσε τη διοίκηση των σχολικών μο-
νάδων (Λέφας 1942:291). Ουσιωδώς βέβαια ο νόμος διατήρησε το αποκεντρωτικό διοι-
κητικό σύστημα καθώς δεν προέβλεπε σύσταση κεντρικού διοικητικού οργάνου. Τα ζητή-
ματα οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου όπως φαίνεται από την εισηγητική έκθεση  
του Αν. Νόμου 767/1937 δεν επιλύθηκαν7 και η διοίκηση της εκπαίδευσης εξακολουθούσε 
να ασκείται από τα περιφερειακά όργανα με αποτέλεσμα ο Υπουργός να φέρεται ως απο-
ξε νωμένος από τη διοίκηση (Μπουζάκης, 2002)8.

5 Βλ Νόμος «Περί δημοτικών σχολείων», Φ.Ε.Κ.11/3-3-1834.
6 Βλ Νόμος ΒΤΜΘ/1895, Φ.Ε.Κ.37/τΑ΄/05-10-1895.
7 Βλ. Αν. Νόμος 767/1937, Εισηγητική Έκθεσις, Εν Αθήναις, Ιούνιος 1937
8 Βλ. Νομοσχέδια Ευταξία, Αιτιολογική Έκθεσις, Περί των νομοσχεδίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως, Μέρος 

Ι. Ιστορική Ανασκόπηση των της Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα α) Κατάστασις αυτής από του 1834-1892, 
Εν Αθήναις τη 15 Μαΐου 1899
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Τα ζητήματα αυτά επιχείρησαν να επιλύσουν επόμενοι νόμοι (ΓΚΩΗ΄/1911 και 240/  
1914)9 καθώς προέβλεπαν την θέσπιση ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου, του εκ-
παι  δευτικού συμβουλίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσαν μια σαφή ιεραρχία με τους γε-
νικούς επιθεωρητές σε επίπεδο περιφέρειας και τους επιθεωρητές σε επίπεδο νομαρ χίας.  
Στους γενικούς επιθεωρητές δόθηκε η αρμοδιότητα να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγ-
χους τόσο στα γραφεία των επιθεωρητών, όσο και στα ίδια τα σχολεία, ενώ οι νομαρχια κοί 
επιθεωρητές, ήταν υπεύθυνοι για την επιθεώρηση των σχολικών μονάδων, τον πειθαρχι-
κό έλεγχο των εκπαιδευτικών και διάφορες άλλες γραφειοκρατικές ενέργειες. Όπως μά-
λι στα αναφέρεται ρητά στο άρθρο 12 του νόμου 240/1911 έκαστος επιθεωρητής είχε 
την αρμοδιότητα να «επισκέπτεται τουλάχιστον δις του έτους άπαντα τα δημοτικά σχολεία 
και τα νηπιαγωγεία δημόσια και ιδιωτικά της περιφέρειας περιοδεύων κατ’ έτος 120160 
ημέρας…» με σκοπό μεταξύ άλλων να «…εξετάζει την κατάστασιν των διδακτηρίων και του  
υλικού και επαγρυπνεί εις τήρησιν των εκπαιδευτ. διατάξεων του κράτους…»10.

Οι απόπειρες συστηματοποίησης και ορθολογικότερης οργάνωσης του εκπαιδευτικού 
συστήματος συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια με νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ενί-
σχυσαν τον ρόλο του κεντρικού επιπέδου διοίκησης και έθεσαν σταδιακά υπό έλεγχο κάθε  
ουσιαστική παράμετρο του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο νόμος «Περί Διοικήσεως της 
Εκ  παιδεύσεως» του 193011, αποτέλεσε ως προς αυτό ορόσημο καθώς δημιούργησε, σε 
κε  ντρικό επίπεδο, ένα πλέγμα διοικητικών οργάνων με γνωμοδοτικό και αποφασιστικό 
χα ρα κτήρα. Οι ρυθμίσεις που επέφερε μετέφεραν την εξουσία για τον έλεγχο του εκ παιδευ-
τικού συστήματος στο κεντρικό επίπεδο το οποίο μέσω της ιεραρχίας που είχε ήδη θε-
σπιστεί είχε τον κύριο ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
Ταυτόχρονα φαίνεται, όπως επισημαίνει ο Μπουζάκης, ότι απέδωσαν μια γραφειοκρατι κή 
χροιά στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνη με τη γενικότερη κατεύθυνση που είχε αρχί-
σει να διαγράφεται στη δημόσια διοίκηση της χώρας (Μπουζάκης, 1987:59). Ο κεντρικός  
σχεδιασμός, έκτοτε θεμελιώθηκε σε μια σειρά από παραμέτρους του εκπαιδευτικού συ-
στή ματος. Μεταξύ αυτών ήταν ο έλεγχος των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων 
και της διδακτέας ύλης, η ρύθμιση των υπηρεσιακών μεταβολών, η στελέχωση και η χρη-
ματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος από το κεντρικό επίπεδο διοίκησης και η κα-
θιέρωση ενός ιεραρχικού ελέγχου των σχολικών μονάδων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως απο-
τέλεσμα τον περιορισμό της ευελιξίας και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και των  
ίδιων των εκπαιδευτικών και συνιστούν την έναρξη της εποχής του συγκεντρωτικού 
μοντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα υπό το πρίσμα του συγκεντρωτικού ελέγχου  
και η λειτουργία του σχολείου

Υπό αυτό το πρίσμα και στο συγκεντρωτικό πλαίσιο το οποίο οικοδομήθηκε η σχο λική 
μο νάδα λειτουργούσε εντός ενός αυστηρά καθορισμένου πλαισίου, με όρους προκαθο ρι-
σμέ νους και προαποφασισμένους από το κεντρικό επίπεδο διοίκησης. Τα όποια περιθώρια 
αυτόνομης δράσης υπήρχαν σε ουσιαστικά ζητήματα, όπως η καθημερινή λειτουργία αλλά  
 
9  Νόμος ΓΚΩΗ΄, ΦΕΚ185/τΑ΄/18-07-1911) και Νόμος 240/1914, Φ.Ε.Κ. 97/τΑ΄/16-04-1914, αρθρ.15
10 Βλ. Νόμος 240 όπ.παρ., κεφάλαιο Γ αρθρ. 12.
11 Βλ. Νόμος 4653/1930, ΦΕΚ169/τΑ/16-05-1930.
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και το αναλυτικό πρόγραμμα σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σταδιακά περιορίστηκαν. Αρ χι-
κά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λέφας, και έως το 1881 όπου θεσπίστηκε το πρώτο  
πρόγραμμα μαθημάτων μέσα από τον πρακτικό οδηγό του δημοδιδασκάλου, «η διδασκα λία  
εγίνετο όπως έκαστος διδάσκαλος ήθελε και καθ΄ην ώρα ήθελε» (Λέφας, 1942: 90) με βάση  
τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής (Κοκκώνης, 1850). Η μετατροπή, στη συνέχεια, της με-
θόδου διδασκαλίας από αλληλοδιδακτική σε συνδιδακτική με το Β.Δ «Περί μεθό δου δι-
δα σκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις»12 συνοδεύτηκε και από νέες οδηγίες προς τους  
δη μοδιδασκάλους (Πετρίδης, 1881) οι οποίες αποτέλεσαν στην πραγματικότητα το πρώτο  
επίσημο πρόγραμμα της στοιχειώδους εκπαίδευσης (Λέφας 1942: 91). Με τις οδη   γίες 
αυτές καθορίστηκαν τόσο τα καθήκοντα των διδασκάλων με οδηγίες ως προς τη διδακτέα  
ύλη, τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας και την αγωγή των μαθητών αλλά και σχε-
τι κές οδηγίες ως προς τη συμπεριφορά των διδασκάλων τόσο εντός όσο και εκτός της 
σχολικής μονάδας (Πετρίδης 1881:4-34). 

Ενδεικτικές είναι οι οδηγίες του μαθήματος των «Ελληνικών» σύμφωνα με τις οποίες ο 
διδάσκαλος για τους μαθητές της α΄ τάξης ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια πο-
ρεία «γραμμική» τεσσάρων διδακτικών περιόδων η οποία σχηματικά περιγράφονταν ως  
εξής: 

α)  περίοδος διήγησης (15 ημέρες) από τον διδάσκαλο προς τους μαθητές και ελέγχου 
του επιπέδου κατανόησης των μαθητών δια της μεθόδου των ερωτήσεων και των 
διορθώσεων των σφαλμάτων, 

β)  περίοδος εκμάθησης των γραμμάτων του αλφαβήτου, των συλλαβών, των λέξεων και 
των προτάσεων, 

γ)  ταυτόχρονη άσκηση των μαθητών στην γραφή μέσω ασκήσεων σχηματισμού κάθετων 
και οριζόντιων γραμμών, 

δ)  ασκήσεις ανάγνωσης λέξεων με τη μέθοδο της επανάληψης των ήχων των φθόγγων 
και των δίφθογγων, 

ε)  ανάγνωση μικρών διηγημάτων και απλών προτάσεων και παράλληλα άσκηση στην 
γρα φή με αντιγραφή λέξεων τις οποίες ο διδάσκαλος ανέγραφε στον πίνακα (Πετρίδης,  
1881: 53-58). 

Όπως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, ο δάσκαλος σε αυτή την περίπτωση ήταν 
υπο  χρεωμένος, σύμφωνα με τις οδηγίες, να ασκεί το έργο του με ένα μηχανιστικό σχεδόν 
τρό πο και να υποβάλλει και τους μαθητές σε μια όμοια λογική. 

Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες διδα-
σκα λίας έλαβαν κανονιστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλη την επικράτεια καθώς 
εκ δόθηκαν υπό τη μορφή Βασιλικών Διαταγμάτων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο 
πρώτο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα13 του 1913 τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονταν 
από τον σύλλογο διδασκόντων και εγκρίνονταν από τον επιθεωρητή. Στα ωρολόγια προ -
γράμματα καθοριζόταν επ’ ακριβώς η κατανομή των ωρών ανά μάθημα, ενώ στα ανα λυ - 
 
 
12 Βλ. Β.Δ. «Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις», Φ.Ε.Κ.97/15-09-1880.
13 Βλ Β.Δ. «Περί ορισμού των μαθημάτων, του δι έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίου χρόνου, και 

περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας ύλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων», 
ΦΕΚ 174/τΑ΄/10-09-1913
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τ ικά προγράμματα του ιδίου Βασιλικού Διατάγματος οι ενότητες και η διδαχθείσα ύλη.  
Ενδεικτικό της προσπάθειας για λεπτομερή έλεγχο της διδασκαλίας και της συγκε ντρω-
τι κής φιλοσοφίας που υπήρχε ευρύτερα, ήταν το γεγονός ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα 
κα θοριζόταν με λεπτομέρεια ακόμα και οι ασκήσεις φυσικής αγωγής. Οι μαθητές κα λού-
νταν στο πλαίσιο του μαθήματος να προβούν σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις όπως «Προ-
σαγωγή», «Απαγωγή», «Εκβολή» και «Διάσταση» δηλαδή σε μετάθεση «εκατέρου των  
ποδών κατά ένα πόδα προς τα πλάγια» κλπ.14 Η μηχανιστική προσέγγιση είναι και εδώ 
ορατή. Τα επόμενα σχετικά Βασιλικά Διατάγματα τα οποία εκδόθηκαν το 1919 και το 
193415 δεν επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές στη φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμά-
των καθώς συμπλήρωσαν ή διόρθωσαν σε ορισμένες περιπτώσεις το υφιστάμενο από το 
1913 αναλυτικό πρόγραμμα μόνο ως προς το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, της 
γραμματικής και της ελληνικής γλώσσας συγκεκριμένων τάξεων. 

Από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι αναδεικνύεται επαρκώς ο ασφυκτικός χαρακτήρας της  
λειτουργίας του σχολείου τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και παιδαγωγικής. Τα περιθώρια 
ευελιξίας, ήταν στενά καθώς ο έντονα καθοδηγητικός χαρακτήρας των αναλυτικών προ-
γραμ μάτων σε συνδυασμό με το αυστηρό πλέγμα εποπτείας, το οποίο είχε θεσπιστεί, δεν  
άφηνε περιθώρια αυτόνομης δράσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως οικοδομήθηκε στα - 
διακά, είχε αποκτήσει αυταρχικά χαρακτηριστικά καθώς οι σημαντικές αποφάσεις λαμ-
βά νονταν από την κεντρική διοίκηση, η οργάνωση ήταν προαποφασισμένη, ο προ γραμ-
ματισμός και ο έλεγχος αυστηρός και ο σχεδιασμός κεντρικός. Μόνο τα ήσσονος σημα-
σίας ζητήματα είχαν εκχωρηθεί στα σχολεία ως πεδία λήψης αποφάσεων. Ο αυστηρός 
ιεραρχικός έλεγχος, έτσι, η πειθαρχία και ο διαχωρισμός της σχολικής μονάδας από την 
κοινωνία αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος, χαρα κτη-
ριστικά τα οποία προσομοίωναν την βιομηχανική οργάνωση και διοίκηση της κλασικής 
σχο λής της διοίκησης και του γραφειοκρατικού προτύπου οργάνωσης (Bailey, 1992). Οι  
σχολικές μονάδες, στο ιδεολογικό αυτό πλαίσιο, αντιμετωπίστηκαν ως παρα γω γικοί μη-
χα  νισμοί οι οποίοι είχαν ως κυρίαρχο στόχο το αποτέλεσμα (Ubben et al, 2004). Για να  
επιτύχουν τον στόχο τους προσπάθησαν να επιβάλλουν στο εκπαιδευτικό σύστημα μια 
μηχανιστική διάσταση κατά τα πρότυπα της βιομηχανικής εργασίας (Μουζέλης, 2009:160· 
Hitt et al. 2011· Robbins & Coulter, 2014· Jones & George, 2016): την επαναληπτικό-
τητα, την τυποποίηση και την εξειδίκευση ως βασικά χαρακτηριστικά, την απόδοση της 
εξουσίας λήψης των κρίσιμων αποφάσεων στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια και την απλή 
εκτέλεση των εργασιών από τις σχολικές μονάδες, την ιεραρχική κατανομή της εξουσίας 
και τον έντονο διοικητικό έλεγχο (Lundgern, 1974:31). Η εξουσία και η δύναμη, με άλλα 
λόγια, συγκεντρώθηκε στην κορυφή της οργανωσιακής πυραμίδας (Moorhead & Griffin,  
 
 
14 Βλ Β.Δ. «Περί ορισμού των μαθημάτων, του δι έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίου χρόνου, και 

περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας ύλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων», 
ΦΕΚ 174/τΑ΄/10-09-1913, Αναλυτικόν πρόγραμμα της διδασκόμενης ύλης εν τοις διαφόροις μαθήμασι 
των πολυτάξιων πλήρων δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων», ενότητα Γυμναστική και Παιδίαι.

15 Βλ. Β.Δ. Περί ορθογραφικών ασκήσεων δια την γλωσσικήν διδασκλίαν των τριών πρώτων τάξεων του δη-
μοτικού σχολείου. ΦΕΚ78/τΑ/12-04-1919, Β.Δ. «Περί ορθογραφικής και γραμματικής διδασκαλίας της Δ΄  
Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ 271/τΒ/23-12-1919, Ν.Δ. Περί Ωρολογίου και Αναλυτικού προ-
γράμ ματος της Ελληνικής γλώσσης (απλής καθαρευούσης) εν τη Ε΄και ΣΤ΄ τάξει του δημοτικού σχολείου, 
ΦΕΚ222/τΑ/16-07-1934. 
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1998), ενώ η ευθύνη αντίστροφα συνδέθηκε ιεραρχικά με την εξουσία με φθίνουσα κά-
θετη φορά. Ταυτόχρονα μέσα από την εφαρμογή των αρχών της γραφειοκρατίας επι χει-
ρήθηκε η θεμελίωση της θεσμικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος έναντι της 
προ σωποπαγούς λειτουργίας του (Πασιαρδής, 214: 45), ο εξορθολογισμός και η τυπο-
ποίηση μέσα από την απόπειρα εισαγωγής αξιοκρατικών και νόμιμων διαδικασιών της 
εκ παιδευτικής διαδικασίας και η δημιουργία ενός σταθερού και θεσμικά καθορισμένου 
πε ριβάλλοντος εργασίας για τις σχολικές μονάδες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε προ-
σω πική βούληση και επιρροή (Bottery, 1995).

Οι πρώτες αντιστάσεις, το σχολείο εργασίας και ο εκδημοκρατισμός του σχολείου 

Τα παραπάνω, όπως ήδη αναφέραμε, έλαβαν χώρα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώ να. Ταυτόχρονα με τις τάσεις συγκεντρωτισμού, τυποποίησης και συντονισμού του 
εκ παιδευτικού συστήματος εκείνης της περιόδου έντονες ζυμώσεις έλαβαν χώρα για δύο 
πο λύ σημαντικά ζητήματα για την εκπαίδευση της χώρας μας: το γλωσσικό ζήτημα και το 
ζήτημα της μεθόδου διδασκαλίας. Το γλωσσικό ζήτημα με το κίνημα του δημοτικισμού, 
ως γνωστόν, εξελίχθηκε και επεκτάθηκε ως πεδίο σύγκρουσης, πέρα από τα όρια της εκ-
παί δευσης, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (Δημαράς, 2013). Το ζήτημα της μεθόδου 
διδασκαλίας φαίνεται ότι εξελίχθηκε σχεδόν παράλληλα με τις γνωστές αντιπαραθέσεις 
για το ζήτημα της γλώσσας, μέσα από την αντιπαράθεση του ερβαρτιανού συστήματος δι-
δασκαλίας με το σχολείο εργασίας. Αναλυτικότερα, η κυρίαρχη μέθοδος διδασκαλίας στη  
χώρα μας, ως γνωστόν, ήταν η ερβαρτιανή η οποία εφαρμόστηκε καθολικά έπειτα από 
την εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου. Το Ερβαρτιανό σύστημα διδασκαλίας, αξίζει να  
σημειώσουμε ότι, έως τότε ήταν το πλέον διαδεδομένο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η  
διδασκαλία με την ερβαρτιανή μέθοδο πραγματοποιούνταν με μετωπική διδασκαλία του  
δασκάλου ο οποίος αποτελούσε τον «φωτεινό παντογνώστη». Η σχολική τάξη απαρτιζό ταν 
από μαθητές οι οποίοι υπέμεναν και ακολουθούσαν πιστά τα παραγγέλματα του δασκά-
λου. Ο δάσκαλος είχε ως κύριο μέλημα την πειθαρχία και μεταχειριζόταν ιδιαίτερα σκληρές  
πρακτικές για τον έλεγχο των μαθητών (Τσολάκης, 2007:73-85). 

Στην αντίπερα όχθη την ίδια περίοδο, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, εισήχθησαν 
στα διακά, από φωτισμένους εκπαιδευτικούς (Τσαγκιάς 1929. Παπαμαύρου, 1930. Τρια -
ντα φυλλίδης, 1934. Μάγος, 1935) στη χώρα μας οι αρχές του σχολείου εργασίας (Αντω -
νίου, 2000: 247-276), όπως είχαν ήδη γίνει γνωστές μέσα από τις μελέτες, τα φι λο σο  φικά 
κείμενα και την δράση του J. Dewey (Ντιούι, 2016) στην Αμερική και του G. Kerschen-
steiner στην Ευρώπη (Kerschensteiner, 1916). Οι βασικές αρχές του σχολείου εργασίας 
συνέδεαν την γνώση με την εμπειρική δράση και τα προσωπικά βιώματα του κάθε μαθητή 
και μαθήτριας. Το σχολείο εργασίας με άλλα λόγια βασιζόταν στην φιλοσοφία του σχο-
λείου-εργαστηρίου παρά του εργοστασίου βιομηχανικής παραγωγής. Η διαφορετική αυ-
τή αντίληψη περί μάθησης επιδρούσε και στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Οι  
μαθητές και οι μαθήτριες κατακτούσαν τη νέα γνώση μέσα από προσωπική εμπλοκή με το 
πρόβλημα, μέσα από την ενεργό δράση και διαμέσου των προσωπικών τους βιωμάτων. 
Εν δεικτική ως προς αυτό είναι η μέθοδος εργασίας που πρότειναν οι θεωρητικοί του 
σχο λείου εργασίας για την κατάκτηση της νέας γνώσης: διατύπωση του προς εξέταση θέ-
ματος, καταγραφή των πιθανών λύσεων, αναζήτηση της λύσης μέσα από τον έλεγχο των 
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υποθέσεων, εφαρμογή της λύσης και αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας (Αντωνίου, 
2000: 247-276). Με άλλα λόγια, το σχολείο εργασίας αξιοποιούσε μια μέθοδο εργασίας 
με πρακτικό προσανατολισμό, με μια ερευνητική διάσταση, με ένα βιωματικό χαρακτήρα, 
με μια ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών. Εισήγαγε έναν τύπο σχολείου 
το οποίο όχι μόνο σεβόταν τα προσωπικά βιώματα του κάθε μαθητή και μαθήτριας, αλλά 
τα αξιοποιούσε στη διαδικασία της μάθησης. Εισήγαγε, με άλλα λόγια, στο εκπαιδευτικό 
σύστημα τις αρχές ενός δημοκρατικού σχολείου. 

Συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία και σχολείο εργασίας.  
Θέσεις, αντιθέσεις και ασύμβατες σχέσεις

Το σχολείο εργασίας, σε σχέση με το παράδειγμα σχολείου που επικρατούσε στη χώρα  
μας, ήταν ένα διαφορετικό σχολείο σε όλες του τις πτυχές. Διέφερε ως προς την αντι με τώ-
πιση των μαθητών, διέφερε ως προς την προσέγγιση της γνώσης και της μάθησης, διέφερε  
ως προς την οργάνωση της σχολικής καθημερινότητας, διέφερε ακόμα και ως προς τις κτι-
ριακές ανάγκες. Κυρίως όμως διέφερε ως προς την φιλοσοφία και την αντίληψη σε σχέση 
με την θέση του σχολείου στην κοινωνία και τον ρόλο του σχολείου στην διαμόρφωση 
του αυριανού πολίτη. Στη διαφορετική αυτή αντίληψη φαίνεται ότι εδράζεται η ασύμβατη 
σχέση μεταξύ του εκδημοκρατισμού του σχολείου που εμμέσως είτε ευθέως επιχειρήθηκε 
μέσω του σχολείου εργασίας και του αυταρχικού συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης 
στη χώρα μας. Προκειμένου, όμως, να αντιληφθούμε την ασύμβατη αυτή σχέση μεταξύ 
σχολείου εργασίας και της αυστηρής διοίκησης είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στις 
βασικές αρχές του σχολείου εργασίας των Dewey και Kerschensteiner. Για τον λόγο αυ τό 
θα παραθέσουμε εν συντομία τα κύρια σημεία από τα δύο αντιπροσωπευτικότερα έργα  
τους. Από το «Σχολείο και Δημοκρατία» (Ντιούι, 2016) του Dewey και από το «Η έννοια του 
Σχολείου Εργασίας ή το σχολείο του μέλλοντος» του Kerschensteiner (Kerschensteiner, 
1916). 

Ο Dewey, αναλυτικότερα, ως βασική αρχή για την οικοδόμηση της αποτελεσματικής μά-
θησης θέτει τη συλλογική δράση (Ντιούι, 2016: 69). Η συλλογική δράση, κατά τον Dewey,  
αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης του κοινοτικού βίου και το πλαίσιο εντός του 
οποίου αναπτύσσεται ένας κοινός τόπος κατανόησης και νοηματοδότησης του βίου μεταξύ 
των δρώντων όντων (Ντιούι, 2016: 72-73). Ως δράση, βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι,  
αντιλαμβάνεται την ενέργεια που εμπεριέχει περίσκεψη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 
«ένας θόρυβος μπορεί να κάνει το άτομο απλά να αναπηδήσει χωρίς να προβεί σε περαι
τέ ρω ενέργειες. Αντίθετα ένας θόρυβος ο οποίος σχετίζεται με την φωτιά και προκαλεί τη 
συνειδητή δράση προκειμένου να σβήσει η φωτιά, είναι δράση με περίσκεψη» (Ντιούι, 2016:  
70). Τις απόψεις του αυτές περί πνευματικής δράσης, συνύπαρξης και κοινοτικού βίου, ο 
Dewey εισάγει και στον χώρο της εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί 
να είναι μια παθητική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής αποκρίνεται μηχανικά στις 
τυ ποποιημένες οδηγίες του δασκάλου. Επισημαίνει επίσης ότι η εκπαίδευση δεν είναι 
«ζή   τημα κηρύγματος και υπακοής αλλά μια ενεργητική και δημιουργική διαδικασία» (Ντιούι, 
2016: 85). Υπογραμμίζει ότι ο μηχανιστικός τρόπος μάθησης ο οποίος παρέχει έτοιμη γνώ-
ση στους μαθητές, δεν ανταποκρίνεται στην ουσία της εκπαίδευσης. Την αδυναμία αυτή  
του εκπαιδευτικού συστήματος προσπαθεί να θεραπεύσει μέσα από την εφαρμογή του  
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σχολείου εργασίας το οποίο προωθεί την ενεργητική και πρακτική μάθηση και εφοδιάζει 
τους μαθητές με σημαντικές ικανότητες και εφόδια για τη ζωή. Μέσα από την πρακτική 
μάθηση, υποστηρίζει ότι ο μαθητής και η μαθήτρια μαθαίνει αναγκαστικά να προσαρμόζε-
ται σε εναλλακτικούς συνδυασμούς ενεργειών ανάλογα με την τροποποίηση των περιστά-
σεων, γεγονός το οποίο δημιουργεί ένα «παράθυρο» συνεχόμενης προόδου (Ντιούι, 2016:  
95). Με άλλα λόγια αναφέρει ο Dewey ότι «οι ενεργητικές έξεις συνυποθέτουν σκέψη, επι
νόη ση, και πρωτοβουλία για την εφαρμογή ικανοτήτων σε νέους σκοπούς και…αντιτίθενται 
στη μηχανική τυποποίηση που σηματοδοτεί μιαν αναστολή της ανάπτυξης» (Ντιούι, 2016: 
107). 

Η κριτική του Dewey στη μηχανιστική μάθηση γίνεται ακόμα πιο εμφανής παρακάτω. 
Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «στο σχολείο προσφέρεται εκγύμναση η οποία είναι μηχανική, 
εξειδικευμένη και ομοιόμορφη, ενώ το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια διαδικασία μάθησης 
πιο ελαστική και πιο γενική ώστε να καλύπτει περισσότερους παράγοντες και μια ευρύτερη 
περιοχή». Αποδέχεται το γεγονός ότι «Μια μονότονα ομοιόμορφη άσκηση μπορεί να δώσει 
μεγάλη δεξιότητα σε μια ορισμένη πράξη», επισημαίνει όμως ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα 
περιορίζεται αναγκαστικά σε αυτή την πράξη και στον στενό ορίζοντα της (Ντιούι, 2016: 
126-127). Αντίθετα υποστηρίζει ότι οι στόχοι που οφείλει να θέτει το εκπαιδευτικό σύ στη-
μα στην εκπαίδευση πρέπει να είναι αφενός ελαστικοί και αφετέρου σε θέση να τρο πο-
ποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε και επιμέρους συνθήκες. Τέλος, όπως 
προκύπτει από την προσεκτική μελέτη του έργου του, εμμέσως ασκεί κριτική και στον  
συγκεντρωτισμό αναφέροντας ότι όταν οι σκοποί της εκπαίδευσης επιβάλλονται εξωτερικά 
είναι πάντα άκαμπτοι και δεν έχουν λειτουργική σχέση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της 
κατάστασης. Τέτοιοι σκοποί επισημαίνει μόνο να υποστηρίζονται επίμονα είναι δυνατόν 
κάνοντας μνεία πρώιμα στην αυστηρή φιλοσοφία που ενυπάρχει στα συγκεντρωτικά 
συστήματα εκπαίδευσης16 (Ντιούι, 2016: 183-184). 

Στο ίδιο πλαίσιο ο Kerschensteiner υποστηρίζει ότι το Δημοτικό Σχολείο οφείλει να 
συνδυάζει τη χειρωνακτική εργασία με τον γενικό σκοπό του σχολείου. Επισημαίνει, ως 
προς αυτό, την ανάγκη για ένα συνολικό επανασχεδιασμό του σχολείου τόσο ως προς 
την οργάνωση του χώρου και της τάξης, όσο και ως προς τα αναλυτικά προγράμματα, τα 
διδασκόμενα μαθήματα και την μέθοδο διδασκαλίας. Ο επανασχεδιασμός που προτείνει 
ο Kerschensteiner προβλέπει στα δημοτικά σχολεία εργαστήρια, κήπους, μαθητικά μα γει-
ρεία, χώρους ειδικά διαμορφωμένους για ραπτική κλπ. Υποστηρίζει ότι μέσα σε αυτό το 
νέο σχολείο θα αναπτυχθεί η προδιάθεση του μαθητή προς την εργασία, η καλλιέργεια της  
επιδεξιότητας του μαθητή ώστε ευρύτερα να εκτελεί οποιαδήποτε χειρονακτική εργα-
σία, αλλά ακόμα πιο σημαντικά η προπαρασκευή του μαθητή για να ακολουθήσει στη 
συνέχεια μια έντιμη εργασία (Kerschensteiner, 1916: 45). Μέσα από το νέο αυτό σχολείο ο  
Kerschensteiner υποστηρίζει ότι θα προκύψει ο ηθικός μελλοντικός πολίτης ο οποίος μέσα  
από το επάγγελμά του θα είναι χρήσιμος όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την 
κοι νωνία ευρύτερα (Πυργιωτάκης, 2015: 278-297).

Σε αντιστοιχία με τον Dewey, ο Kerschensteiner προτείνει ένα διαφορετικό σχολείο, 
σε σχέση με το αυστηρό σχολείο εκείνης της εποχής. Προτείνει ένα σχολείο το οποίο συν - 
 

16 Αξίζει στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι το έργο του γράφτηκε τις αρχές του 20ου αιώνα, πολύ πριν 
διατυπωθεί με επιστημονικό τρόπο η κριτική στον συγκεντρωτισμό. 
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δυάζει το βιβλίο με την πρακτική-βιωματική μάθηση (Πυργιωτάκης, 2015: 278-297). Στο 
νέο αυτό σχολείο η ενεργητική συμμετοχή αντικαθιστά την μηχανιστική απόκριση, ενώ η 
χειρωνακτική εργασία συμπληρώνει την πνευματική άσκηση καθώς δίνει ερεθίσματα για 
αυτή και αποτελεί στην πραγματικότητα την αφετηρία της (Kerschensteiner, 1916: 48). 
Υποστηρίζει μάλιστα και αυτός ότι η ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων δύναται να 
συνδεθεί στενότερα με την χειρονακτική εργασία. Ως εκ τούτου θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμη 
την διασύνδεση των πνευματικών ικανοτήτων με τις χειρονακτικές δεξιότητες μέσα στην 
σχολική καθημερινότητα για την πνευματική ανάπτυξη των νέων. 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Το σχολείο εργασίας, είναι γνωστό, ότι εμφανίστηκε και προσπάθησε να ριζώσει στη χώρα  
μας σε ένα κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον αντίξοο. Από όσα, εν συντομία 
αναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι φωτίστηκε σε ένα βαθμό η ασύμβατη σχέση μεταξύ του συ-
στήματος διοίκησης της εκπαίδευσης της χώρας μας και των βασικών αρχών και της φι -
λοσοφίας του σχολείου εργασίας. Αξιοσημείωτη ως προς αυτό είναι και η αναφορά του Κ.  
Τριανταφυλλίδη, ενός φωτισμένου εκπαιδευτικού εκείνης της περιόδου, ο οποίος στην 
ει σαγωγή του βιβλίου του «Έτσι δουλεύω στο σχολείο μου» περιγράφει τις αντίξοες συν-
θήκες που συνάντησε στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τις αρχές του σχολείου ερ γα-
σίας. Αναφέρει εμφατικά: «Μα για σταθήτε! Λησμόνησα το Αναλυτικό. Τον Επιθεω ρητή. Τις  
εισιτήριες στο Γυμνάσιο! Μπορώ να τα στείλω όλα αυτά στο διάβολο, χωρίς να κιντυνέψω να  
χάσω τη θέση μου; Όλα κι όλα! Είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Πρώτ’ απ’ όλα το ψωμί των  
παιδιών! «Αλλαγή κατευθύνσεως!» Ας κυττάξωμε να βολέψωμε τα πράματα έτσι, που και 
«εντός των κειμένων νόμων» να βρισκόμαστε και «Σχολείο Εργασίας» να κάνωμε» (Τρια ντα-
φυλλίδης, 1934). Το σχολείο εργασίας, φαίνεται εν κατακλείδι ότι, απαιτούσε ένα δια-
φορετικό πλαίσιο προκειμένου να ευδοκιμήσει, ένα διαφορετικό, με άλλα λόγια, παράδειγ μα 
σχολικής διοίκησης. Η απόπειρα, συνεπώς, εκδημοκρατισμού του σχολείου είναι εμ φανές 
ότι ήταν απαραίτητο να επεκταθεί και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα  
αυτό, για άλλη μια φορά μας φέρνει αντιμέτωπους με μια βασική διαπίστωση: ο εκδη μο-
κρα τισμός του σχολείου και ευρύτερα κάθε κρίσιμη αλλαγή στην εκπαίδευση δεν μπορεί 
παρά να διέρχεται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση μετασχηματισμού κάθε πτυχής της 
σχολικής καθημερινότητάς και όχι μέσα από μεμονωμένες ή ασύγχρονες παρεμβάσεις σε 
επιμέρους παραμέτρους.
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Abstract

During the first period of its development, the Greek educational system had been allocated to lo-
cal communities and local authorities, both of which, in most cases, could not fulfil their role. Due 
to this, its progress during the 19th century was discouraging. This led for a gradual shift toward 
centralisation which intensified during the first decades of 20th century, leading to an educational 
system with firm antidemocratic characteristics. At the same time, a different perception of a 
more democratic and open to society paradigm of school emerged in our country. This type of 
school is known as the “laboratory school”, which was introduced by Dewey and Kerschensteiner. 
The purpose of this paper is to argue that the spread of the “laboratory school” was negatively 
mediated by its incompatibility with the authoritarian administration of the educational system. 
A historical-social approach of the educational developments of this period has been employed in 
our attempt to highlight these dynamics.

Keywords: Centralisation, bureaucracy, educational management, laboratory school, democracy 
and education.
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Περίληψη

Το δημοκρατικό σχολικό κλίμα χαρακτηρίζεται από την ευρύτατη συμμετοχή όλων των μελών της 
σχο λικής κοινότητας στα ζητήματα της διοίκησης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με απώτερο σκο-
πό τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η μέχρι τώρα έρευνα δεν φαίνεται να έχει μελετήσει επαρκώς 
παράγοντες, οι οποίοι ενισχύουν την ύπαρξη και διατήρησή του, καθώς και αν προκύπτουν απώτερα 
αποτελέσματα από την ύπαρξή του. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού εμφάνισης 
του δημοκρατικού κλίματος σε Δημοτικά σχολεία και η σχέση του με την κατανεμημένη ηγεσία, το  
καινοτομικό κλίμα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκ παι-
δευτικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 105 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι συμπλήρωσαν ερω τη-
ματολόγιο για την ποσοτική αξιολόγηση των παραπάνω διαστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
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δεί χνουν ότι στις λιγότερες από τις μισές σχολικές μονάδες εντοπίζεται η ύπαρξη δημοκρατικού και 
καινοτομικού κλίματος και η συλλογική αποτελεσματικότητα. Μικρό ποσοστό εκφράζεται ως προς  
την ύπαρξη χαρακτηριστικών κατανεμημένης ηγεσίας, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των συμ με-
τεχόντων εκφράζεται θετικά ως προς την επαγγελματική ικανοποίηση. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί 
το γεγονός ότι η κατάσταση διαφέρει στα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία. 

ΛέξειςΚλειδιά: Δημοκρατικό κλίμα, κατανεμημένη ηγεσία, καινοτομικό κλίμα, συλλογική αποτελε-
σματικότητα, επαγγελματική ικανοποίηση.

Εισαγωγή 

Η έννοια της δημοκρατίας είναι συνδεδεμένη με την εκπαίδευση όταν εξασφαλίζεται και 
διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ως εκ τούτου  
σε ένα δημοκρατικό σχολείο η εμπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας, όπως και άλλων 
φορέων, είναι απαραίτητη για την επίτευξη της βελτίωσης της σχολικής μονάδας τόσο σε  
ζητήματα διοίκησης όσο και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Υπάρχει έντονη και συνεχής ερευ-
νητική δραστηριότητα αναφορικά με τη δημοκρατία και τις πτυχές της στην εκπαίδευση 
(Durr, 2005· Louis, 2010· Simpson & Dervin, 2017· Κατσαρού, 2020). Ωστόσο προκύ-
πτουν εύλογα ερωτήματα που αναφέρονται στο κατά πόσο το σημερινό σχολείο χαρακτη-
ρίζεται από την ύπαρξη δημοκρατικού κλίματος καθώς μάλιστα και αν προκύπτουν περαι-
τέρω συνέπειες από την ύπαρξή του. Η έως τώρα έρευνα δεν φαίνεται να έχει μελετήσει 
επαρκώς τους παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν και διατηρούν την ύπαρξη του δημοκρα-
τικού σχολικού κλίματος. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το βαθμό  
ύπαρξης δημοκρατικού κλίματος σε δημοτικά σχολεία και τη σχέση του με την κατανεμημένη 
ηγεσία, το καινοτομικό κλίμα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η σύνδεση κοινωνίας και σχολείου και η δυναμική σχέση μεταξύ τους θεωρείται αδιαμ φι-
σβή τητη. Κομμάτι μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι και το δημοκρατικό σχολείο. Το κλίμα 
που επικρατεί σε ένα σύγχρονο σχολείο για να θεωρηθεί δημοκρατικό είναι απαραίτητο να 
χαρακτηρίζεται από την ευρύτατη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
(γο νείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και φορείς) των οποίων οι στάσεις, οι συμπεριφορές, οι 
πρα κτικές και οι διαδικασίες ενθαρρύνουν το γόνιμο μεταξύ τους διάλογο και προωθούν τη  
συμμετοχική λήψη αποφάσεων για ζητήματα τόσο διοίκησης όσο και εκπαιδευτικού σχε-
διασμού, με απώτερο καθολικό σκοπό τη βελτίωση τόσο της σχολικής μονάδας όσο και 
της σχολικής πραγματικότητας (Κατσαρού, 2020).

Βασικές προϋποθέσεις οι οποίες διευκολύνουν τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός 
δημοκρατικού σχολικού κλίματος είναι η κατανεμημένη ηγεσία (distributed leadership), 
το καινοτομικό κλίμα (innovative climate), η συλλογική αποτελεσματικότητα (collective 
efficacy) και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (job satisfaction). Πιο ανα-
λυτικά, η κατανεμημένη ηγεσία λαμβάνει χώρα όταν τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας 
συνεργάζονται ισότιμα καθένας με το ρόλο του για να διδάξουν και να βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να πετύχουν, δημιουργώντας ταυτόχρονα ηγετικούς ρόλους, ευκαιρίες και  
πρωτοβουλίες για λήψη αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς (Spillane, 2012). Επίσης, οι  
προαναφερθείσες ευκαιρίες και πρωτοβουλίες μπορούν καλύτερα να αναπτυχθούν, όταν 
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το σχολικό κλίμα χαρακτηρίζεται ως καινοτομικό και προωθεί τόσο την παραγωγή νέων 
ιδεών όσο και την εφαρμογή νέων πρακτικών στο δημοκρατικό σχολείο (Xafakos & 
Sarafidou, 2017: 344). Υπό αυτό το πρίσμα, καλλιεργείται και η συλλογική αποτελεσματι-
κότητα (Bandura, 1994). Όπως αναφέρει ο Bandura (1997: 477-478), η συλλογική απο-
τελεσματικότητα αντιπροσωπεύει την κοινή πεποίθηση μιας ομάδας στο να μπορεί να  
οργανώνει και να εκτελεί δράσεις επιτυχώς, με σκοπό να παράγει συγκεκριμένα αποτε-
λέ σματα. Συνεπώς, εργαζόμενοι οι εκπαιδευτικοί μέσα σε ένα δημοκρατικό σχολικό κλίμα 
που διακατέχεται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούνται στην ικανοποίηση που 
απολαμβάνουν από την εργασία τους (Treputtharat & Tayiam, 2014).

Προηγούμενες εμπειρικές μελέτες έχουν διερευνήσει αποσπασματικά τη σχέση μεταξύ 
δύο ή και περισσοτέρων πτυχών από τις προαναφερόμενες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι έρευνες των Moolenaar, Daly και Sleegers (2010) και των Sarafidou και 
Xafakos (2015) που μελετούν τη σχέση της ηγεσίας με το καινοτομικό κλίμα, η έρευνα 
των Treputtharat και Tayiam (2014) αναφορικά με το σχολικό κλίμα και την επαγγελμα-
τική ικανοποίηση, η έρευνα των Moolenaar, Sleegers και Daly (2012) για τη συλλογική 
αποτελεσματικότητα και τα χαρακτηριστικά της και η έρευνα της García Torres (2018) 
που διερευνά τη σχέση της κατανεμημένης ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση. Η 
παρούσα έρευνα επιχειρεί συνδυαστικά και ολόπλευρα να εξετάσει τον βαθμό ύπαρξης 
του δημοκρατικού σχολικού κλίματος σε δημοτικά σχολεία από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας και τη σχέση του με την κατανεμημένη ηγεσία, το καινοτομικό κλίμα, τη συλ λο-
γι κή αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.

Μέθοδος

Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Το δείγμα αποτέλεσαν 
105 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιλογή των οποίων ακολουθή-
θη κε η μέθοδος ευκολίας (Robson, 2010· Robson & McCartan, 2016) με χαρακτηριστικά 
“χιονοστοιβάδας”. 

Πίνακας 1: «Χαρακτηριστικά του δείγματος»

Δημογραφικά χαρακτηριστικά Ν Ν%

Φύλο

Άνδρας 20 19,05%

Γυναίκα 85 80,95%

Ηλικία

25-35 49 46,67%

36-45 26 24,76%

46< 30 28,57%

Μέγεθος σχολείου

Ολιγοθέσιο 23 21,90%

Πολυθέσιο 82 78,10%

Αριθμός εκπαιδευτικών

Μέχρι 5 15 14,29%

6-10 17 16,19%

11< 73 69,52%
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Από αυτούς οι 20 (19,05%) ήταν άντρες και οι 85 (80,95%) γυναίκες οι οποίοι υπη-
ρετούσαν σε πολυθέσια (78,10%) ή ολιγοθέσια (21,90%) δημοτικά σχολεία της χώρας.  
Στα σχολεία τους υπηρετούσαν μέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί στο 14,29% των συμμε τε-
χόντων, από έξι (6) έως δέκα (10) εκπαιδευτικοί στο 16,19% και περισσότεροι των 11 
εκπαιδευτικών στο 69,52%. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρου-
σιά ζονται στον Πίνακα 1.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν για να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης 
είναι τα εξής:

(α) Ποιος είναι ο βαθμός εμφάνισης του δημοκρατικού σχολικού κλίματος, σύμφωνα 
με την άποψη των εκπαιδευτικών; (β) Ποιος ο βαθμός εφαρμογής της κατανεμημένης 
ηγε σίας; (γ) Ποιος ο βαθμός εμφάνισης του καινοτομικού κλίματος; δ) Ποιος ο βαθμός 
συλ  λογικής αποτελεσματικότητας; (ε) Ποια τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των  
εκπαιδευτικών; (ζ) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών; (η) Υπάρ χει δια-
φοροποίηση μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών και των δημογραφικών χαρα κτη ρι-
στι  κών των συμμετεχόντων; (θ) Ποιες από τις μεταβλητές μπορούν να ευνοήσουν το και   - 
νοτομικό κλίμα; (ι) Ποιες μεταβλητές μπορούν να ευνοήσουν τη συλλογική αποτε λε σμα  -
τικότητα;

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο αυτοανα-
φο ράς, το οποίο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα, βασισμένο στην υπάρχουσα 
σχε τική βιβλιογραφία (βλ. Παράρτημα). Ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
πε ριλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
(φύλο, ηλικία) και ερωτήματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του σχολείου που ερ γά-
ζονται (μέγεθος σχολείου, αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο).

Το δεύτερο και κύριο μέρος του ερωτηματολογίου απαρτίστηκε από πενήντα (49) 
ερω τήματα (σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert), που αντιστοιχούσαν σε πέντε (5) υποκλίμα-
κες ως εξής: 

(α)  Δημοκρατικό σχολικό κλίμα. Το σύνολο των ερωτήσεων ήταν 25. Οι εννέα υιοθε-
τήθηκαν και αποδόθηκαν στα ελληνικά από το ερευνητικό εργαλείο του Ozcan (2016), 
το οποίο μετρά συγκεκριμένα τη δημοκρατική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (βλ.  
Παράρτημα). Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ήταν υψηλός, α=0,96. Ενδεικτικές ερω-
τήσεις είναι οι ακόλουθες: 

«οι εκπαιδευτικοί αφουγκράζονται τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους, όταν σχεδιάζουν 
τη διδασκαλία τους», «οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στο να είναι 
ανε κτικοί και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις μες στην τάξη», «οι εκπαιδευτικοί κα
θο  ρίζουν τους κανόνες της τάξης μαζί με τους/τις μαθητές/τριες», «οι εκπαιδευτικοί δίνουν 
την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να εκφράζονται ελεύθερα», «οι εκπαιδευτικοί είναι  
«ανοιχτοί/ές» στην κριτική για τον εαυτό τους και τις τάξεις τους», «οι εκπαιδευτικοί φρο
ντί  ζουν να προάγουν τη συνεργασία», «οι εκπαιδευτικοί δίνουν το δικαίωμα στους/στις μα
θη τές/τριες να αμυνθούν όταν παραβιάζονται οι κανόνες της τάξης», «οι εκπαιδευτικοί είναι 
προ σεκτικοί/ές στο να δώσουν ίσα δικαιώματα στους μαθητές τους».
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(β)  Κατανεμημένη ηγεσία, όπου επιλέχθηκαν πέντε (5) δηλώσεις (α=0,71) από το 
ερευ νητικό εργαλείο της Gordon (2005) όπως: 

«Το σχολείο, που υπηρετώ, παρέχει ευκαιρίες ανάληψης ηγετικών ρόλων στους εκπαι δευ
τικούς», «Παρέχονται ευκαιρίες στους νέους δασκάλους για ανάληψη ηγετικών ρόλων».

(γ)  Καινοτομικό σχολικό κλίμα όπου επιλέχθηκαν επτά (7) δηλώσεις (α=0,95) από το 
ερευνητικό εργαλείο των Moolenaar et al. (2010). Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει έξι δηλώσεις. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας προστέθηκε άλλη 
μία. Παραδείγματα δηλώσεων είναι οι παρακάτω: 

«Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες ιδέες», «Οι εκπαι δευ
τικοί στο σχολείο μου συνεχώς μαθαίνουν και αναπτύσσουν νέες ιδέες», «οι εκπαιδευτικοί 
στο σχολείο μου προσπαθούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους», «οι εκπαιδευτικοί είναι 
πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα, προκειμένου να βελτιώσουν το σχολείο». 

(δ)  Συλλογική αποτελεσματικότητα. Η πρωτότυπη κλίμακα είναι δημιουργία των 
Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy (2000) και περιλαμβάνει 21 δηλώσεις. Οι Moolenaar  
et al. (2012) χρησιμοποίησαν πέντε ερωτήσεις από την πρωτότυπη κλίμακα, εξηγώ-
ντας ότι αυτές, μετά από τη διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης, δημιουργούν έναν 
παράγοντα ο οποίος «απορροφά» το 50% της συνολικής μεταβλητότητας. Η παρούσα 
έρευνα υιοθέτησε τις δηλώσεις που πρότειναν οι Moolenaar (2012) και τις προσάρ-
μοσε στα ελληνικά, προσθέτοντας άλλη μία (Moolenaar et al, 2012), επομένως προ-
έκυψαν έξι δηλώσεις (α=0,90), διότι η μία δήλωση, η οποία αναφέρεται στους «δύ-
σκολους μαθητές» ερμηνεύτηκε διττά, δηλαδή δύσκολοι μαθητές ως ζωηροί μαθητές 
και δύσκολοι μαθητές ως μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση. Επομένως, οι δηλώσεις 
στο σύνολο ήταν έξι (6). ενδεικτικές δηλώσεις είναι οι ακόλουθες. 

«οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί στο να ενθαρρύνουν και να δώσουν κίνητρα στους/τις μαθητές/
τριές τους», «οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να παρακινήσουν και να «προκαλέσουν» 
τους/τις μαθητές/τριές τους να μάθουν», «οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να διαχει
ρι στούν τους “ζωηρούς” μαθητές».

(ε) Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών όπου επιλέχθηκαν έξι (6) από τις 
επτά δηλώσεις από το TJSS (The Teacher Job Satisfaction) των Pepe, Addimando 
και Veronese (2017) (α=0,89).

Αποτελέσματα 

Η περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της έρευ-
νας υλοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. 23. Οι παρακάτω πίνακες πα ρου-
σιάζουν πληροφορίες σχετικά με τη μέση τιμή (Μ.Ο.) και την τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των  
πέντε υποκλιμάκων της έρευνας (βλ. Πίνακας 2) όπως επίσης και τα ποσοστά συμφωνίας 
των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (βλ. Πίνακας 3). 
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Πίνακας 2: «Μέσες Τιμές, τυπικές αποκλίσεις και αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας παραγόντων  
του εργαλείου»

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach’s α

Δημοκρατικό κλίμα 3,30 0,84 0,96

Κατανεμημένη ηγεσία 2,80 0,84 0,71

Καινοτομικό κλίμα 3,30 1,11 0,95

Συλλογική αποτελεσματικότητα 3,58 0,93 0,90

Επαγγελματική ικανοποίηση 4,26 0,83 0,89

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή για το δημοκρατικό κλίμα είναι 3,30 με ποσοστό συμφωνίας 
39,05, για την κατανεμημένη ηγεσία 2,80 με ποσοστό συμφωνίας 19,05, για το καινοτομικό 
κλίμα 3,30 με ποσοστό συμφωνίας 42,86, για τη συλλογική αποτελεσματικότητα 3,58 με 
ποσοστό συμφωνίας 53,33 και για την επαγγελματική ικανοποίηση 4,26 με ποσοστό 
συμφωνίας 90,48.

Πίνακας 3: «Ποσοστά  συμφωνίας των εκπαιδευτικών (Score>3.5)»

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κατανομής συχνοτήτων για όλες τις μετα-
βλητές, με τη χρήση του Kolmogorov-Smirnov Test, καθώς και έλεγχος των z-scores της  
κάθε σύνθετης μεταβλητής. Οι τιμές του z ήταν <3 με αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν πα-
ρα μετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Ο στατιστικός έλεγχος με τη χρήση του παραμετρικού κριτηρίου T-test ανέδειξε στα-
τι στικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές και τον τύπο 
του σχολείου (βλ. Πίνακα 4).
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Πίνακας 4: «Αξιολόγηση διαφορών και μέγεθος ισχύος ανάμεσα στον τύπο της σχολικής μονάδας 
υπηρέτησης και τους παράγοντες του ερευνητικού εργαλείου»

Παράγοντες Τύπος Ν Μ.Ο. Τ.Α. t-test Hedges’ g

Δημοκρατικό κλίμα
Ολιγοθέσιο 23 3,86 0,77

3,75* 0,89
Πολυθέσιο 82 3,15 0,81

Κατανεμημένη ηγεσία
Ολιγοθέσιο 23 3,17 0,80

2,37* 0,56
Πολυθέσιο 82 2,71 0,83

Καινοτομικό κλίμα
Ολιγοθέσιο 23 3,96 0,97

3,34* 0,79
Πολυθέσιο 82 3,12 1,09

Συλλογική  
αποτελεσματικότητα

Ολιγοθέσιο 23 4,11 0,70
3,18* 0,75

Πολυθέσιο 82 3,44 0,94

Επαγγελματική  
ικανοποίηση

Ολιγοθέσιο 23 4,53 0,59
1,74 0,41

Πολυθέσιο 82  4,19 0,88

* p < 0,05

Η ανάλυση της διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA) ανάμεσα στον αριθμό των 
εκ παιδευτικών που υπηρετούν στην σχολική μονάδα και τους τρεις από τους πέντε παρά-
γο ντες του ερωτηματολογίου ανέδειξε επίσης διαφοροποιήσεις (βλ. Πίνακας 5).

Πίνακας 5: «Ανάλυση διακύμανσης ανάμεσα στον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν  
σε ένα σχολείο και στους παράγοντες του ερευνητικού εργαλείου»

Παράγοντες Αριθμός 
εκπ/κων Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p

Δημοκρατικό κλίμα

≤5 15 3,85 0,86

7,12 0,0016-10 17 3,64 0,75

>11 73 3,11 0,80

Κατανεμημένη ηγεσία

≤5 15 3,09 0,93

4,13 0,026-10 17 3,21 0,84

>11 73 2,66 0,79

Καινοτομικό κλίμα

≤5 15 3,95 1,10

4,17 0,026-10 17 3,54 1,05

>11 73 3,11 1,10

Η περαιτέρω ανάλυση για τον έλεγχο πιθανόν συσχετίσεων (Pearson’s r) μεταξύ των με-
ταβλητών φανέρωσε πως όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους σε στα-
τι στικά σημαντικό βαθμό και κυμαίνονται μεταξύ 0,47-0,86 (βλ. Πίνακα 6). 
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Πίνακας 6: «Συσχετίσεις ανεξάρτητων μεταβλητών»

Παράγοντες 1 2 3 4 5

1 Δημοκρατικό κλίμα 1,00

2 Κατανεμημένη ηγεσία 0,670* 1,00

3 Καινοτομικό κλίμα 0,801* 0,644* 1,00

4 Συλλογική αποτελεσματικότητα 0,801* 0,579* 0,864* 1,00

5 Επαγγελματική ικανοποίηση 0,561* 0,466* 0,546* 0,567* 1,00

* p < 0,05

Τέλος, διεξήχθη έλεγχος προβλεπτικών παραγόντων της κάθε μεταβλητής, μέσω της 
ανά λυσης παλινδρόμησης κατά βήματα, οποία έδειξε ότι το καινοτομικό κλίμα μπορεί να  
προβλεφθεί σε μεγάλο ποσοστό 79% (R2 = 0.79) από τη συλλογική αποτελεσματικότητα,  
το δημοκρατικό κλίμα και την κατανεμημένη ηγεσία. Αντίστοιχα η συλλογική αποτε λε-
σμα τικότητα μπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 78% (R2 = 0.78) από το καινοτομικό και 
δη μοκρατικό σχολικό κλίμα, γεγονός που φανερώνει την αλληλεπίδραση και αλληλοσυ-
μπληρωματικότητα του καινοτομικού κλίματος και της συλλογικής αποτελεσματικότητας. 
Τέλος η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να προβλεφθεί από τη συλλογική αποτελε-
σματικότητα και το δημοκρατικό κλίμα σε ποσοστό 34% 79% (R2 = 0.34).

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει το βαθμό ύπαρξης δημοκρατικού 
κλί ματος σε δημοτικά σχολεία της χώρας και τη σχέση του με την κατανεμημένη ηγε σία,  
το καινοτομικό κλίμα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανο-
ποίη ση των εκπαιδευτικών με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς Πρωτο-
βάθ μιας εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές, από τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας 
φαί νεται ότι το δημοκρατικό και το καινοτομικό κλίμα σύμφωνα με τις απόψεις των συμ με-
τεχόντων εκπαιδευτικών δεν επικρατεί σε μεγάλο βαθμό σε δημοτικά σχολεία. Λιγότεροι 
από τους μισούς ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς εκφράζονται θετικά ως προς την ύπαρξη 
δημοκρατικού κλίματος (39,05%) και λιγότεροι από τους μισούς επίσης εκπαιδευτικούς 
εκφράζονται θετικά ως προς την ύπαρξη καινοτομικού κλίματος (42,86%). Επιπλέον, οι 
μισοί ερωτηθέντες περίπου εκφράζονται θετικά ως προς τη συλλογική αποτελεσματικότη-
τα (53,33%), ενώ μόνο το το 20% εκφράζεται θετικά ως προς την ύπαρξη χαρακτηριστικών 
κατανεμημένης ηγεσίας στο σχολείο όπου εργάζονται. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την 
ελάχιστη ως και καθόλου ύπαρξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, η συντριπτική πλειο-
ψη φία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εκφράζεται θετικά ως προς την επαγγελματική 
ικα νοποίηση (90,48%), γεγονός που ίσως οφείλεται σε διαφορετικές πηγές άντλησης αυ-
τής της ικανοποίησης. Ωστόσο, παρουσιάζει ενδιαφέρον οι μεταβλητές της έρευνας να ιδω-
θούν υπό το πρίσμα των σχέσεων που διαμορφώνεται μεταξύ τους, λαμβάνοντας επί σης  
υπόψη επιμέρους παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι 
τα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 
φαίνεται να ενισχύουν περισσότερο την ύπαρξη χαρακτηριστικών του δημοκρατικού κλί-
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ματος, του καινοτομικού κλίματος, της κατανεμημένης ηγεσίας, της συλλογικής απο τε-
λεσματικότητας και επαγγελματικής ικανοποίησης. Σχετικές μελέτες κατατάσσουν στα 
πλεο νεκτήματα των ολιγοθέσιων σχολείων το θετικό κλίμα, αλλά και το συνεργατικό 
πνεύ μα που χαρακτηρίζει τα σχολεία αυτά (Νικολάου 2000. Μπρούζος 2002. Κακλαμάνης 
2005, όπ. αναφ. στο Σταυρόπουλος & Ξαφάκος, 2020: 311). Ενδεχομένως θα μπορούσε  
να γίνει αναφορά και για την ποιότητα της αλληλεπίδρασης, η οποία στα ολιγοθέσια σχο-
λεία να διευκολύνεται κι από μία διαφορετική σχολική «καθημερινότητα» που υφίσταται  
στα πλαίσια αυτά. Ο αριθμός των μαθητών δεν είναι μεγάλος όπως και ο αντίστοιχος φόρ-
τος εργασίας, ενώ μπορεί να αναδεικνύονται ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
τέτοια, που ίσως να μην ήταν εύκολα «διαγνώσιμα» από τη σχολική ηγεσία αφενός και, 
αφε τέρου, η σχολική ηγεσία, στο πλαίσιο του διττού της ρόλου (διοικητικό και διδακτικό 
έργο), να κατανέμει ρόλους και να αποτελεί πηγή κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, έτσι  
ώστε να είναι ενεργοί συμμέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία γεγονός που με τη σειρά  
του προάγει το αίσθημα συλλογικής αποτελεσματικότητας και επαγγελματικής ικα νο-
ποίη σης.

Η επαγγελματική ικανοποίηση προβλέπεται σε σημαντικό βαθμό από τη συλλογική 
απο τε λεσματικότητα και το δημοκρατικό κλίμα, ενώ το καινοτομικό κλίμα προβλέπεται 
ση μα ντικά από τη συλλογική αποτελεσματικότητα, το δημοκρατικό κλίμα και την κατανε-
μη  μένη ηγεσία. Συναφείς εμπλαισιωμένοι οργανωτικοί παράγοντες (ηγεσία και αυτο-απο - 
 τε λεσματικότητα) φαίνεται πως επέδρασαν σε σημαντικό βαθμό στην πρόβλεψη του και-
νοτομικού κλίματος σε πρόσφατη έρευνα των Λέστου και Σταυρόπουλου (2020), ανα-
δει κνύοντας τις ενέργειες εκείνες που χρειάζεται να προβεί η σχολική ηγεσία για την πα-
ροχή κινήτρων στο προσωπικό που θα τονώσουν το αίσθημα τόσο της ατομικής όσο και  
συλλογικής αποτελεσματικότητας, το οποίο αίσθημα, σε συνδυασμό με την προαγωγή 
ενός κλίματος αλληλοαποδοχής και αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών, θα συμ-
βά λει στη δημιουργία ενός καινοτομικού σχολικού κλίματος. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως απο-
τυπώνεται και στην ισχυρή συσχέτιση που φάνηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στις μεταβλητές  
του δημοκρατικού και του καινοτομικού σχολικού κλίματος, εύρημα που δηλώνει ότι το  
δημοκρατικό σχολικό κλίμα «γεννά» καινοτόμες ιδέες και επιδρά στη συλλογική αποτε λε-
σμα τι κότητα της σχολικής μονάδας.

Κατανεμημένη ηγεσία και δημοκρατικό κλίμα φαίνεται ότι συνυπάρχουν. Άλλωστε, η 
δημοκρατική ηγεσία αποτελεί έκφανση της αειφορικής ηγεσίας (Kochan & Reed, 2005), 
μία από τις αρχές της οποίας αφορά και στο ότι ο διευθυντής/ηγέτης αποτελεί παράγοντα 
διοικητικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Μέσα από τις αρχές της δημοκρατικής ηγεσίας, 
οι ηγέτες προχωρούν πέρα από τις «τετριμμένες» τυπικές υπηρεσιακές υποχρεώσεις (να 
είναι καλοί, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους προκειμένου να προαχθούν) στις ευθύνες 
που έχουν αναλάβει ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, έναντι των συμπολιτών τους (Ko-
chan & Reed, 2005a) καθώς, φυσικά και των συναδέλφων τους, κατανέμοντας αρμοδι-
ότητες και δίνοντας μία νέα διάσταση στην άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο του σχολείου με 
απώτερο στόχο την εκπαιδευτική αλλαγή (Fullan, 2006). 

Αναφορικά με τους περιορισμούς της έρευνας, μπορεί να συνυπολογιστεί το μικρό δείγ-
μα και η μέθοδος ευκολίας. Μια μελλοντική ερευνητική προσπάθεια μπορεί να πε ρι λαμ -
βάνει την άρση αυτών των περιορισμών, διερεύνοντας το εύρος των συμμε τε χό ντων, την  
περαιτέρω ανάλυση με ανάλυση διαδρομών (path analysis), προκειμένου να διε ρευ νη-
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θούν οι έμμεσες επιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών αλλά και τη συλλογή ποιο τικών δε-
δο μένων, με σκοπό τη συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών δεδο μένων, 
προκειμένου να προκύψει μία σφαιρικότερη εικόνα.
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Abstract

This study aims to explore the presence and the level of democratic school climate as well as how 
this is related to distributed leadership, innovative school climate, commutative effectiveness and 
teachers job satisfaction. 105 primary school teachers participated on this quantitative research 
study answering a self-reported questionnaire with Likert-scale questions. The outcomes showed 
that less than half of the participants expressed positively about the presence of democratic cli-
mate in their schools and communitive effectiveness. Less than 20% of the participants points out 
elements of distributed leadership although they feel extremely job satisfied. Implications of the 
study and future research opportunities are also discussed.

Keywords: Democratic school climate, distributed leadership, innovative climate, communitive 
effectiveness, job satisfaction.
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Παράρτημα

Στο παράρτημα παρουσιάζεται το πλήρες ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε και χρη σι μο ποι ή -
θηκε στην παρούσα έρευνα.

Α. Δημοκρατικό κλίμα

Στο σχολείο που υπηρετώ:

1 Οι εκπαιδευτικοί είναι δίκαιοι 1 2 3 4 5

2 Οι εκπαιδευτικοί αφουγκράζονται τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους, όταν 
σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους. 1 2 3 4 5

3 Οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στο να είναι ανεκτικοί 
και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις μες στην τάξη. 1 2 3 4 5

4 Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τους κανόνες της τάξης μαζί με τους/τις μαθητές/
τριες. 1 2 3 4 5

5 Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να εκφράζονται 
ελεύθερα. 1 2 3 4 5

6 Οι εκπαιδευτικοί είναι «ανοιχτοί/ές» στην κριτική για τον εαυτό τους και τις 
τάξεις τους. 1 2 3 4 5

7 Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να προάγουν τη συνεργασία. 1 2 3 4 5

8 Οι εκπαιδευτικοί δίνουν το δικαίωμα στους/στις μαθητές/τριες να αμυνθούν 
όταν παραβιάζονται οι κανόνες της τάξης 1 2 3 4 5

9 Οι εκπαιδευτικοί είναι προσεκτικοί/ές στο να δώσουν ίσα δικαιώματα στους 
μα θητές τους. 1 2 3 4 5

10 Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση της 
σχολικής ζωής. 1 2 3 4 5

11 Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα και την ενθάρρυνση από το εκπαι-
δευτικό προσωπικό να μάθει –ή, καλύτερα, να ερευνήσει– ό,τι θέλει, αν θέλει, 
με όποιον τρόπο θέλει, στον χρόνο που θέλει.

1 2 3 4 5

12 Εκτός από τις τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις, έχουν οριστεί συναντήσεις 
με όλους τους εκπαιδευτικούς σε τακτά διαστήματα για τα θέματα και τις 
στρα τηγικές του σχολείου.

1 2 3 4 5

13 Εκτός από τις τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις, έχουν οριστεί συναντήσεις 
με όλους τους μαθητές (με αντιπροσωπεία μαθητών) σε τακτά διαστήματα για 
τα θέματα και τις στρατηγικές του σχολείου. 

1 2 3 4 5

14 Έχει διαμορφωθεί εσωτερικός κανονισμός του σχολείου με τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών. 1 2 3 4 5

15 Υπάρχει συμμετοχική λήψη αποφάσεων. 1 2 3 4 5

16 Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του σχολείου. 1 2 3 4 5

17 Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του σχολείου. 1 2 3 4 5

18 Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του σχολείου. 1 2 3 4 5

19 Οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του σχολείου. 1 2 3 4 5

20 Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γονέων για θέματα του σχολείου. 1 2 3 4 5

21 Γίνεται πάντα γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών. 1 2 3 4 5

22 Γίνεται γόνιμος διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. 1 2 3 4 5

23 Γίνεται γόνιμος διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 1 2 3 4 5

24 Γίνεται γόνιμος διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων (δήμος, 
κοινότητα κλπ). 1 2 3 4 5

25 Οι τοπικοί φορείς ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δρά-
σεις του σχολείου. 1 2 3 4 5
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Β. Κατανεμημένη ηγεσία  
(Gordon, 2005) (5 δηλώσεις)

26 Οι εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στο σχολείο, έχουν στη  
διάθεσή τους επαρκείς ‘πόρους’ για να κάνουν ουσιώδεις παρεμβάσεις στο 
σχο λείο.

1 2 3 4 5

27 Οι εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στο σχολείο έχουν 
επαρ κή χρόνο, για να κάνουν ουσιώδεις παρεμβάσεις στο σχολείο. 1 2 3 4 5

28 Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την ανάληψη ηγετικών ρόλων. 1 2 3 4 5

29 Το σχολείο, που υπηρετώ, παρέχει ευκαιρίες ανάληψης ηγετικών ρόλων στους  
εκπαιδευτικούς. 1 2 3 4 5

30 Παρέχονται ευκαιρίες στους νέους δασκάλους για ανάληψη ηγετικών ρόλων. 1 2 3 4 5

Γ. Καινοτομικό σχολικό κλίμα  
(Moolenaar et al., 2010) (7 δηλώσεις)

31 Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες ιδέες. 1 2 3 4 5

32 Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου συνεχώς μαθαίνουν και αναπτύσσουν νέες 
ιδέες. 1 2 3 4 5

33 Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου προσπαθούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία 
τους. 1 2 3 4 5

34 Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα, προκειμένου να βελ-
τιώσουν το σχολείο. 1 2 3 4 5

35 Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση για αυτενέργεια (μπορώ και θέλω να 
ενερ γώ). 1 2 3 4 5

36 Οι εκπαιδευτικοί ενισχύονται στο να πράττουν με βάση το μέγιστο των δυ να-
το τήτων τους. 1 2 3 4 5

37 Στους εκπαιδευτικούς αρέσει να εφαρμόζουν πρωτότυπες ιδέες είτε δικές 
τους είτε άλλων συναδέλφων. 1 2 3 4 5

Δ. Συλλογική αποτελεσματικότητα  
(Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2000; Moolenaar et al., 2012) (6 δηλώσεις)

38 Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί στο να ενθαρρύνουν και να δώσουν κίνητρα 
στους/τις μαθητές/τριές τους. 1 2 3 4 5

39 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να παρακινήσουν και να «προκαλέσουν» 
τους/τις μαθητές/τριές τους να μάθουν. 1 2 3 4 5

40 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τους «ζωηρούς» μα-
θη τές. 1 2 3 4 5

41 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τους/τις μαθητές/τριές 
τους με δυσκολίες στη μάθηση. 1 2 3 4 5

42 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την πεποίθηση ότι οι μαθητές/τριές τους μπορούν να 
μάθουν και να τα καταφέρουν. 1 2 3 4 5

43 Αν ένας μαθητής/μία μαθήτρια δεν θέλει να μάθει, οι εκπαιδευτικοί τα παρα-
τά νε (R). 1 2 3 4 5

Ε. Επαγγελματική ικανοποίηση  
(Pepe, Addimando & Veronese, 2017) (6 δηλώσεις)

44 Είμαι ικανοποιημένος/η που εργάζομαι στο συγκεκριμένο σχολείο. 1 2 3 4 5

45 Η δουλειά μου με εμπνέει. 1 2 3 4 5

46 Είμαι περήφανος/η για τη δουλειά που κάνω 1 2 3 4 5

47 Είμαι ικανοποιημένος/η από το διδακτικό κι εκπαιδευτικό μου έργο. 1 2 3 4 5

48 Νιώθω γεμάτος/η από τη δουλειά μου 1 2 3 4 5

49 Κάθε πρωί έρχομαι με χαρά και καλή διάθεση στο σχολείο. 1 2 3 4 5
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Περίληψη

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η σύλληψη και η ανάλυση των επιπτώσεων που είχε στη δημο-
κρα τική σχολική κουλτούρα, η διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που οριοθέτησαν οι πρόσφατες νομοθετήσεις: από τον 
Νόμο 4327/2015 ως και τον Νόμο 4473/2017. Στην προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
θεωρητικό πρίσμα του Γερμανού διανοητή J. Habermas αλλά και του Βρετανού κοινωνιολόγου A. 
Giddens. Για τις ερευνητικές ανάγκες υλοποιείται ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, με τη χρήση 
ανά λυσης περιεχομένου και της ημιδομημένης συνέντευξης. Το δείγμα αφορά σε διευθυντές που υπη-
ρετούν σε σχολεία του αστικού κέντρου της πόλης των Πατρών. Συμπερασματικά η παρούσα μελέτη 
συ μβάλλει στο προβληματισμό για τις διαδικασίες επιλογής στελεχών ως διαδικασιών εδραίωσης ή 
αναίρεσης της εμπιστοσύνης στη δημοκρατική ποιότητα της οργανωτικής κουλτούρας της σχολικής 
μονάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διευθυντές, κουλτούρα, εμπιστοσύνη, τεχνοκρατία.

Εισαγωγή

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση της διαδικασίας επιλογής διευθυντών 
σχο λικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των επιπτώσεων αυτής στη δη μο-
κρατική σχολική κουλτούρα. Ενώ συγχρόνως πρόκειται να αναλυθούν, υπό την οπτική των  
διευθυντών, οι τελευταίοι Νόμοι, σύμφωνα με τους οποίους επιτελείται η διαδικασία επι-
λογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι σε γενικές 
γραμμές θέτουν ως βασικά κριτήρια επιλογής τα έτη υπηρεσίας, τα τυπικά προσόντα, τη 
ψη φοφορία του συλλόγου διδασκόντων ή και τη συνέντευξη. Σημαντική πτυχή για τη συ-
γκεκριμένη έρευνα είναι και η σκιαγράφηση των επιπέδων εμπιστοσύνης που αποδίδει ο 
διευθυντής για τον σχολικό θεσμό, τους συναδέλφους του και τα άτομα που τον επιλέγουν. 
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Προβληματική και σκοπός της μελέτης 

Η προβληματική της μελέτης είχε ως αφετηρία τη δημοκρατική σχολική κουλτούρα, η 
οποία φαίνεται να επηρεάζεται από τη διαδικασία επιλογής διευθυντών, καθώς και από 
την ρευστότητα που χαρακτηρίζει το θεσμικό πλαίσιο της όλης διαδικασίας. Σκοπός της 
με λέτης μας ήταν η κατανόηση των επιπτώσεων αυτής της διαδικασίας στη σχολική 
κουλ τούρα, όπως αυτές έγιναν φανερές από το 2015 και έπειτα. Τα ερευνητικά μας ερω-
τήματα είναι τα εξής: α) Ποιές οι νοηματοδοτήσεις των διευθυντών για τις πρόσφατες 
νο μοθετήσεις για τη διεκδίκηση της διευθυντικής θέσης; β) Ποιες οι επιδράσεις στη δια-
μόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης ως προς την αντικειμενικότητα, που αποδίδουν οι διευ-
θυντές στην επιτροπή αξιολόγησης/κρίσης διευθυντών; και γ) Ποιες οι οπτικές/προβολές 
των διευθυντών αναφορικά με τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών;

Σχολική κουλτούρα και επιλογή διευθυντή 

Η σχολική κουλτούρα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού οργανισμού και  
συνδέεται τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους μαθητές του σχολείου. Αντι κα-
τοπτρίζει τον χαρακτήρα του σχολείου, όπως και τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών. Ο 
διευθυντής ουσιαστικά είναι ο βασικός υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση της 
σχολικής κουλτούρας (Tzianakopoulou & Manesis, 2018). Θεωρείται αναγκαίος ο προ-
βληματισμός της σχολικής διοίκησης, προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία παραγωγής 
ηθικών αξιών, οι οποίες πρόκειται να ενδυναμώσουν τη δημοκρατική σχολική κουλτούρα 
της σχολικής μονάδας (Μπέστιας, 2019). 

Ως προς τα απαιτούμενα μετρήσιμα προσόντα για την κρίση και την επιλογή του διευ-
θυντή, η κατεύθυνση είναι κοινή για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ωστόσο υπάρχουν διαφο-
ρο ποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών ως προς τη διαδικασία κρίσης διευθυντών 
(Eurydice, 2005 Ευριδίκη, 2013). Ειδικότερα, τα προσόντα που απαιτούνται, κατά βάση, 
στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι τα εξής: α) εκπαιδευτική εμπειρία, β) διοικητική 
ικα νότητα και εμπειρία, γ) επαρκή προσωπική συγκρότηση και δ) ηθική ακεραιότητα (Γκό-
βαρης & Ρουσάκης, 2008). Ωστόσο, η διαφοροποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών 
υφί σταται λόγω της ανόμοιας διαδικασίας επιλογής, καθώς και της βαρύτητας που δίδεται 
στην προϋπηρεσία και την κατάρτιση των διευθυντών (OECD, 2008). Αναλυτικότερα, ως 
προς τη διαδικασία επιλογής, σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη επιτελείται μέσω διαγωνισμών, 
σε άλλα με ανοιχτή διαδικασία πρόσληψης, καθώς και μέσω σύνταξης καταλόγων υπο-
ψηφίων (Ευριδίκη, 2013). 

Η ελληνική περίπτωση

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη του περίοδο, την καποδιστριακή, ως τη 
σύγχρονη εποχή, γνώρισε έντονα τη διαπάλη μεταξύ των δυνάμεων, που πρέσβευαν την 
εκπαιδευτική αλλαγή με επίκεντρο την απελευθέρωση των δρώντων υποκειμένων στην  
εκπαιδευτική διαδικασία, και την αντίδραση των συντηρητικών δυνάμεων που προ έκρι-
ναν και ενίσχυαν τις πρακτικές πολιτικο-εκπαιδευτικού ελέγχου και ιδεολογικού εξα να-
γκασμού (Μπουζάκης 1991). Ο γραφειοκρατισμός ως ιεραρχική δομή αλλά και ως ιδεο-
λογικό οργανωτικό σχήμα στήριξε τις δυνάμεις που δεν επιθυμούσαν την αλλαγή αλλά τον  
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ιδεολογικό έλεγχο. Ανάλογα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής οργάνωσης είναι και 
σήμερα κυρίαρχα στην ελληνικό εκπαιδευτικό θεσμό (Καμαριανός, 2005· Παπα κων στα-
ντίνου, 1990). 

Στο χώρο της οργανωτικής διευθέτησης του γραφειοκρατισμού, ο εκπαιδευτικός και  
ιδιαίτερα το διευθυντικό στέλεχος θα αναπτύξει νοηματοδοτήσεις, δεξιότητες και μα θή-
σεις. Έτσι οι νέες ικανότητες που το άτομο αποκτά, δεν πηγάζουν τόσο από την προ σω-
πικότητά του, αλλά επιβάλλονται και ενσωματώνονται στην ταυτότητα. H υπακοή στους  
κανόνες της εκλογικευμένης δράσης, καταλήγει μία διαδικασία εσωτερικευμένη (Haber-
mas 1971: 81-122). 

Έρευνες που μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική περίπτωση όπως των Μπα-
κάλμπαση & Φωκά (2014) καταδεικνύουν πως οι διευθυντές θεωρούν ότι η συνέντευξη 
ως τεχνική και διαδικασία επιλογής ‘αποτελεί μία αναξιόπιστη διαδικασία, κυριαρχούμενη 
από τα πολιτικά συμφέροντα’. Προτείνουν τα χρόνια υπηρεσίας να φέρουν μικρότερη βα-
ρύτητα ως προς την επιλογή των διευθυντών συγκριτικά με τα προσόντα. Επιπλέον, γίνε-
ται φανερή η απαξίωση που υφίσταται προς το πρόσωπο των αιρετών, καθώς οι ίδιοι οι 
διευθυντές θεωρούν πως οι αιρετοί χαρακτηρίζονται από έλλειψη βασικών γνώσεων και 
προσόντων (Μπακάλμπαση & Φωκάς, 2014). 

Αναλυτικότερα, πολλοί διευθυντές τάσσονται κατά του Νόμου 4327/2015 λόγω του 
υποκειμενισμού που χαρακτήριζε τη διαδικασία, αλλά και των επιπτώσεων που επέφερε στη 
σχολική καθημερινότητα. Μέσω του Νόμου 4327/2015, οι διευθυντές θεωρούν ότι ανα-
πτύχθηκαν ψηφοθηρικές τάσεις, πελατειακές σχέσεις, αθέμητος ανταγωνισμός, όπως και  
δημιουργία ομάδων από εκπαιδευτικούς-υποστηρικτές της υποψηφιότητας ενός διευ θυ-
ντή (Κωστάκη, 2017). Επιπλέον, οι διευθυντές υποστηρίζουν πως επιλέχθηκαν ως διευ-
θυντές οι αρεστοί και όχι όσοι πιθανότατα θα ήταν αποτελεσματικοί ως διευθυντές. Μέσω  
του Νόμου 4327/2015, καταργήθηκε η συνέντευξη και εισήχθη η συμμετοχή του συλ-
λό γου διδασκόντων για την ανάδειξη διευθυντή σχολικής μονάδας μέσω μυστικής ψη-
φο φορίας. Ωστόσο, οι διευθυντές επισημαίνουν ότι μέσω της μυστικής ψηφοφορίας δεν 
αξιολογήθηκαν τα τυπικά (μετρήσιμα) προσόντα (Μπακάλμπαση & Δημητρίου, 2016). 

Μέσω του Νόμου 4473/2017, καταργήθηκε η μυστική ψηφοφορία και επανήλθε η συ-
νέντευξη. Σε αντίθεση με τον Νόμο 4327/2015, κατά τον οποίο δινόταν η δυνατότητα εκ-
δήλωσης προτίμησης σε περιορισμένο αριθμό σχολικών μονάδων (επιλογή τριών σχο λι-
κών μονάδων), ο Νόμος 4473/2017 προσέφερε τη δυνατότητα εκδήλωσης προτίμησης σε  
απεριόριστο αριθμό. 

Θεωρητικό πλαίσιο: από τη γραφειοκρατία στη διακινδύνευση και τη ρευστότητα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηριζόταν από κυρίαρχα γραφειοκρατικά χα ρα-
κτηριστικά. Η πρόσφατη όμως χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε με ιδιαίτερο τρόπο την  
υποχώρηση του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία με ταλ-
λαγής από την δεκαετία του 1980 διεθνώς (Σπινθουράκη, Γούγα & Καμαριανός, 2014). 

Για την ερμηνεία του φαινομένου στη σχέση εκπαιδευτικού και κοινωνικού πρόκειται 
να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρητική σκευή του Habermas και του Giddens, με ιδιαί τε ρη 
εστίαση στην επικοινωνιακή δράση, την αποικιοποίηση του βιόκοσμου και τη δια κιν δύ-
νευση. Για τον Habermas, η επικοινωνιακή δράση συγκροτεί το χώρο της διϋποκειμενικό-
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τη τας και αποτελεί μια δράση που έχει ως σκοπό τη συνεννόηση μεταξύ των υποκειμένων.  
Η συνεννόηση είναι μια διαδικασία, η οποία ως στόχο φέρει τη συμφωνία μεταξύ των 
δρώ ντων υποκειμένων. (Habermas, 1997 Καβουλάκος, 1996). Η επικοινωνία, όπως σκια -
γραφείται από τον Habermas, δύναται να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό δεσμό ανά  με - 
σα σε δύο (τουλάχιστον) υποκείμενα, ο οποίος ως θεμέλια πρόκειται να έχει τα ορ θο-
λογικά επιχειρήματα και κίνητρα των συμμετεχόντων. 

Για τον διανοητή έχει ξεχωριστή σημασία η εναργής διάκριση μεταξύ επικοινωνιακής 
και εργαλειακής δράσης. Για τον ίδιο, εντός του πεδίου της επικοινωνιακής δράσης, οι 
συνομιλητές έχουν ως σκοπό τη συνεννόηση, η οποία θα οδηγήσει σε μια συναινετική 
συμ φωνία, με συντονισμό των ατομικών σχεδιασμών δράσης. Η εργαλειακή δράση χα-
ρα κτηρίζεται από σκοπιμότητα και είναι εμπρόθετη. Στην εργαλειακή δράση, ο ομιλητής 
ενεργεί βάσει της επίδρασης που θέλει να ασκήσει στον συνομιλητή (ή ακροατή) και ο λό-
γος του είναι προσανατολισμένος προς την επιτυχία. Ουσιαστικά ο δρών προχωρά στην  
εργαλειοποίηση του λόγου του (Habermas, 1984 Habermas, 1997 Καβουλάκος, 1996 
Craib, 1998 Scambler, 2001). Ο βιόκοσμος αποτελεί τη σφαίρα στην οποία αντιστοιχεί η  
επικοινωνιακή δράση, αντίθετα το σύστημα είναι η σφαίρα που δομείται στην εργαλειακή 
δράση (Finlayson, 2005). Η νοηματοδότηση της εμπιστοσύνης ως σχέσης παράγεται 
ακρριβώς από αυτό το δίπολο επικοινωνικής και εργαλειακής δράσης. Έτσι, η εμπιστοσύνη 
σχετίζεται με την αναγνώριση όλων των εμπλεκομένων ως ίσων μεταξύ τους (Γούγα & 
Καμαριανός, 2011). 

Ο παραπάνω προσδιορισμός συνδέεται με το συγκείμενο σε διακινδύνευση. Πιο συ-
γκε κριμένα, ο Α. Giddens επικαλείται τον Ulrich Beck για να αναφερθεί στην κοινωνία της 
διακινδύνευσης (“risk society”). Η προέλευση της κοινωνίας της διακινδύνευσης μπορεί 
να εντοπιστεί σε δύο βασικές τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα και επηρεάζουν τη ζωή μας 
σήμερα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι σαφώς και δεν ερμηνεύουν πλήρως το φαινόμενο. Αυτές 
οι δύο είναι: α) το τέλος της φύσης (“the end of nature”) και β) το τέλος της παράδοσης 
(“the end of tradition”) (Giddens, 1999). Στην παρούσα ανάλυση η διακινδύνευση (Risk) 
ως κατάσταση του κοινωνικού συνδέεται με τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης 
στην ελληνική κοινωνία (Debt crisis). 

Η ιδέα της διακινδύνευσης συνδέεται με την επιθυμία του ατόμου για έλεγχο και ιδιαι-
τέρως με την ιδέα του ελέγχου του μέλλοντος. Συνήθως όπως επισημαίνει ο Giddens η 
δια κινδύνευση είναι μία έννοια με αρνητικό φορτίο νοηματοδότησης, καθώς αναφέρεται 
στην αποφυγή ενός ανεπιθύμητου αποτελέσματος. Ωστόσο, ο ίδιος διατυπώνει την προ-
σέγ γιση πως μπορεί να θεωρηθεί ένας όρος θετικά φορτισμένος, εάν η λήψη τολμηρών 
πρω τοβουλιών γίνει ενόψει ενός προβληματικού μέλλοντος (Giddens, 1999).

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Για τη διερεύνηση των νοηματοδοτήσεων ενός εξιδεικευμένου στελεχικού δυναμικού και 
συνυπολογίζοντας την ιδιαιτερότητα της δυναμικής του πεδίου και των συνεντεύξεων, 
υποθέσαμε πως καταλληλότερη προσέγγιση ήταν η ποιοτική. Η ποιοτική προσέγγιση προ-
σφέρει εις βάθος διερεύνηση και σκιαγράφηση των απόψεων των υποκειμένων και πα-
ράλληλα δύναται να παρουσιαστεί μια πλήρη προσέγγιση του φαινομένου (Κεδράκα, 2008  
Robson, 2010). Ακόμα, μπορεί να προσφέρει μία πιο σφαιρική παράθεση (σε σύγκριση με 
την ποσοτική) της άποψης του ερωτηθέντος (Mason, 2003).
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Η παρούσα έρευνα διεξήχθη μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι ερωτήσεις της  
συνέντευξης σχηματίστηκαν βάσει των αναγκών της έρευνας και μετέπειτα από τη βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση. Το δείγμα επιλέχθηκε με κριτήριο την οικειότητα του ερευνητή στο 
πεδίο (Patton 2002). Οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν, έχοντας ως ερευνητικά υποκείμενα 
έξι διευθυντές σχολικών μονάδων του αστικού κέντρου της πόλης των Πατρών.

Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

Στη συγκεκριμένη ενότητα πρόκειται να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε ορισμένα 
απο σπάσματα από τις συνεντεύξεις των διευθυντών σχολικών μονάδων. Κατά πρώτον, 
εστιά ζουμε στα αποσπάσματα σχετικά με την προσέγγιση των διευθυντών για τον Νόμο 
4327/2015 και επικεντρωνόμαστε στην ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και στον  
τρόπο που επηρέασε (ή όχι) τις σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Πίνακας 1: «Προσέγγιση για τον Νόμο 4327/2015»

Δ1: “Θεωρώ ότι δεν μπορείς μέσα σε μία κοινωνία όπως είναι το σχολείο να αναζητήσεις ικανότητες οι οποίες 
θα κρίνουν πέντε δέκα δεκαπέντε άτομα τα οποία θα έχουν μία σχέση φιλική μαζί σου ή μια σχέση παρεξήγησης 
μαζί σου ή μπορεί να ευνοούν κάποιον άλλο γιατί είναι περισσότερο επικοινωνιακός…”

Δ3: “Είναι πολύ αρνητική η άποψή μου, γιατί όσο αφορά εμένα εγώ πήρα 6 αρνητικά [εννοεί αρνητικές ψήφους] 
για λόγους κομματικούς. Θεωρώ ότι είναι αναξιοκρατικός και ο κάθε συνάδελφος ανάλογα τι κριτήρια είχε 
κομματικά, τι σχέσεις και τι φιλίες, ψήφιζε…”

Παρατηρούμε ότι οι διευθυντές είναι αρνητικοί ως προς αυτόν τον Νόμο, καθώς θεωρούν 
ότι κρίθηκαν βάσει φιλικών σχέσεων και κομματικής δραστηριοποίησης. Ουσιαστικά 
επιλέχθηκαν οι αρεστοί και όχι όσοι έφεραν τα τυπικά προσόντα για να επιτελέσουν όσο 
το δυνατόν πιο ικανοποιητικά το έργο τους (Πίνακας 1).

Επιπλέον, προβάλουν την οπτική ότι διχάστηκαν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί μέσω 
της ψηφοφορίας. Δημιουργήθηκαν ομάδες εκπαιδευτικών-υποστηρικτών, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις υφίστανται έως και σήμερα. Παράλληλα φαίνεται ο διευθυντής να 
μην εμπιστεύεται όσους συναδέλφους δεν τον ψήφισαν. Οι ίδιοι οι διευθυντές αναφέρουν 
ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων σε ένα βαθμό διασπάστηκαν 
(Πίνακας 2).

Πίνακας 2: «Διαδικασία ψηφοφορίας εκπαιδευτικών και σχέσεις εμπιστοσύνης»

Δ2: “… Θεωρώ ότι είναι ότι χειρότερο συνέβη στην εκπαίδευση, διότι το βίωσα πραγματικά παρόλο που στην 
ψηφοφορία όλοι οι συνάδελφοι με στήριξαν… διχάστηκαν διευθυντές με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί μεταξύ 
τους και η απόδειξη είναι ότι ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχουν σχολεία στα οποία είναι ακόμα μοιρασμένοι οι 
εκπαιδευτικοί σε ομάδες αυτών που ψήφισαν υπέρ και αυτών που ψήφισαν κατά … ο υφιστάμενος ο οποίος θα 
πάει να αξιολογήσει τον διευθυντή οπωσδήποτε θα έχει κάποια εξαργύρωση αυτής της στήριξης… [ο διευθυντής] 
όχι μόνο δεν τους εμπιστεύεται, πιστεύω ότι τους βλέπει και ως εχθρούς και μάλιστα ακόμα και αν κατάφερε να 
επιλεγεί επειδή προφανώς γνωρίζει ότι οι άνθρωποι που δεν τον ψήφισαν θα μπορούσαν να του στερήσουν αυτή 
την θέση, για αυτόν πλέον είναι οι αντίπαλοί του …”

Δ5: “… δεν τους εμπιστεύεται [όσους δεν τον ψήφισαν] και πολλές φορές έχουν ξεσπάσει κόντρες, οι οποίες 
βα σάνισαν σχολεία για πολλά χρόνια και βασανίζουν σχολεία… τους αντιμετωπίζει διαφορετικά… μπαίνει το υπο
κει μενικό στοιχείο… χαλάνε και οι σχέσεις και δεν φτιάχνονται εύκολα …”
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Οι επόμενες ερωτήσεις της συνέντευξης αφορούσαν τον Νόμο 4473/2017. Ήταν ο Νόμος 
που αντικατέστησε τον Νόμο 4327/2015 και διαφοροποιείτο με αυτόν σε ορισμένα 
σημαντικά για τους υποψήφιους διευθυντές σημεία. 

Πίνακας 3: «Προσέγγιση για τον Νόμο 4473/2017»

Δ1: “Θετική αλλαγή πιστεύω εγώ…” 

Δ3: “Ήταν ένα σύστημα πολύ καλύτερο από το 2015…”

Δ4: “Η αλλαγή της αξιολόγησης των διευθυντών είχε και τα θετικά της… θέλει περισσότερη ακόμα βελτίωση …”

Δ6: “… Όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΄80 που είμαι στην εκπαίδευση μέχρι σήμερα δεν είχαν 
μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους…”

Όπως διαπιστώνουμε φαίνεται σε ένα βαθμό να θεωρείται ως ο Νόμος που εισήγαγε το 
καλύτερο σύστημα επιλογής, ωστόσο δε συγκλίνουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, 
αφού αναφέρεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι Νόμοι δε διαφοροποιούνται ριζικά 
μεταξύ τους και παράλληλα η διαδικασία της συνέντευξης αποτέλεσε το έναυσμα για την 
επιστροφή σε πρότερες παθογένειες (Πίνακας 3).

Ως προς τη σύγκριση των δύο νόμων, οι διευθυντές φαίνεται να μην αποδέχονται 
απολύτως ως ιδανικό κανέναν από τους δύο ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Πίνακας 4: «Σύγκριση μεταξύ των Νόμων 4327/2015 και 4473/2017»

Δ2: “Προσωπικά δεν θεωρώ κανέναν σωστό. Κανέναν απολύτως διότι στον μεν πρώτο [εννοεί τον 4327/2015] 
που έγινε με την ψηφοφορία δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στις σχολικές μονάδες και στον δεύτερο 
[εννοεί τον 4473/2017] επειδή μπαίνει η συνέντευξη ως ένα κριτήριο το οποίο μοριοδοτείται πάρα πολύ και μπορεί 
να ρυθμίσει την μοριοδότηση ενός διευθυντή και μετά στην συνέχεια την τοποθέτησή του σε ένα σχολείο, θεωρώ 
ότι δεν είναι αντικειμενική η ψηφοφορία. Όπως δεν είναι αντικειμενική και η συνέντευξη καθώς υπεισέρχονται 
μέσα διάφοροι παράγοντες υποκειμενικοί, γνωστοί, φίλοι, ομοϊδεάτες κομματικά …”

Είναι ενδιαφέρον ότι οι διευθυντές θεωρούν πως λανθάνουν αρκετοί παράγοντες για να 
καθοριστεί το τελικό αποτέλεσμα (Πίνακας 4). 

Από τους διευθυντές έγινε αναφορά και στα προσόντα που θεωρούνται σημαντικά 
στην επιλογή του διευθυντή. Οι περισσότερες απαντήσεις συγκροτούν το δίπολο χρόνια 
υπηρεσίας και τυπικά προσόντα. 

Πίνακας 5: «Προσόντα που θεωρούνται σημαντικά για την επιλογή διευθυντή»

Δ1: “Σημαντικά στοιχεία στην επιλογή διευθυντών είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η κουλτούρα που έχει…” 

Δ2: “…ένα είναι η αρχαιότητα και το δεύτερο οι επιμορφώσεις που έχει κάνει γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας 
εκπαιδευτικός και μάλιστα ένας διευθυντής να έχει προβεί σε επικαιροποίηση των γνώσεων του...”

Δ3: “… όχι μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και οι ικανότητες μέσω των οποίων μπορεί ο καθένας να ξεχωρίζει και 
να βελτιώνει το σχολείο του από την στιγμή που το παρέλαβε και πως θα το παραδώσει …”

Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων κλίνει προς την προσέγγιση ότι τα εφόδια είναι 
σημαντικότερα από τα χρόνια υπηρεσίας και γι’ αυτόν τον λόγο αυτά θα ήταν ιδανικό να 
λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής (Πίνακας 5). 

Ως προς την τεχνοκρατία που χαρακτηρίζει το σύστημα διοίκησης σχολικών μονάδων, 
οι περισσότεροι διευθυντές φαίνεται να θεωρούν ότι δυσχεραίνει το έργο τους. Αξίζει 
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να σημειωθεί πως μόλις ένας από τους συνεντευξιαζόμενους διευθυντές, θεωρεί πως το 
τεχνοκρατικό μοντέλο διοίκησης διευκολύνει το έργο των διευθυντών (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: «Τεχνοκρατία στο ελληνικό σύστημα διοίκησης σχολικών μονάδων»

Δ1: “…η γραμματειακή δουλειά μας τρώει πολύ χρόνο, μας δυσκολεύει και δεν μας αφήνει να εφαρμόσουμε ότι 
μάθαμε πάνω στο management, στην διοίκηση σε σχέση περισσότερο με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπινους 
πόρους, με τους συναδέλφους, με τους γονείς, με τα παιδιά, το πώς θα επικεντρωθείς εκεί…”

Σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής διευθυντών και εάν αυτές διαδραματίζουν ή όχι ση-
μα ντικό ρόλο στην εμπιστοσύνη που έχουν στον θεσμό της εκπαίδευσης, οι προσεγγίσεις 
φαίνεται να διίστανται. 

Πίνακας 7: «Διαδικασίες εκλογής διευθυντών και εμπιστοσύνη στον θεσμό της εκπαίδευσης»

Δ2: “Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, διότι όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι η διαδικασία για την επιλογή των διευθυντών 
δεν είναι αδιάβλητη δεν μπορεί να έχει και εμπιστοσύνη γενικότερα στην δημοκρατία…” 

Δ3: “Δεν με έχει επηρεάσει εμένα. Εφόσον θέλω να έχω μια θέση διευθυντή στην εκπαίδευση με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία …”

Ορισμένοι από τους συνεντευξιαζόμενους θεωρούν πως η ρευστότητα των διαδικασιών 
επιλογής διευθυντών, όπως και η αναξιοκρατία που κατά τους ίδιους τους διευθυντές τις 
χαρακτηρίζει, τους οδηγούν στη μη απόδοση εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση και γενικά 
στη δημοκρατία. (Πίνακας 7). 

Πίνακας 8: «Εμπιστοσύνη των διευθυντών στην επιτροπή κρίσης»

Δ1: “Δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτη… δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί οι οποίοι κρίνουν την σημερινή εποχή είναι πιο 
καταρτισμένοι και πιο μορφωμένοι επιστημονικά από μένα. Δεν είναι βέβαιο αυτό…” 

Δ2: “Καμία. Καμία απολύτως εμπιστοσύνη στα άτομα που με επέλεξαν… στην Πρωτοβάθμια της Αχαΐας υπερ τέ
ρη σε πάρα πολύ το κομματικό στοιχείο… ήδη έχεις βαθμολογηθεί εκ των προτέρων, πριν καν δηλαδή απαντήσεις, 
είτε απαντήσεις σωστά, είτε όχι ο βαθμός σου έχει μπει.…”

Δ6: “δεν έχω εμπιστοσύνη, το σύστημα πάντα είναι διαβλητό… ”

Σ’ αυτό το σημείο, συμφωνούν όλοι οι διευθυντές ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη προς τα 
άτομα που τους επιλέγουν. Οι φιλίες και τα κομματικά συμφέροντα για ακόμα μια φορά 
κυριαρχούν και πρωταγωνιστούν. (Πίνακας 8).

Πίνακας 9: «Οπτικές των διευθυντών για τον τρόπο επιλογής»

Δ1: “Θα μπορούσε να είναι ένα μεικτό σύστημα το οποίο να αξιολογεί τον φάκελο τον μορφωτικό… η 
προσωπικότητα και οι δεξιότητες, περισσότερο με ένα σύστημα ηλεκτρονικό…” 

Δ2: “Θα προτιμούσα μία Ανεξάρτητη Αρχή… τοποθετημένη από το Υπουργείο Παιδείας… να έχει συγκεκριμένα 
κριτήρια…”

Δ3: “…να υπάρχει ένας νόμος με μετρήσιμα μόρια, όπως γίνεται τώρα, και με την Πρωτοβάθμια, αλλά αρκεί να 
είναι αντικειμενικός…”

Δ4: “Η Βουλή…” 

Δ5: “… να γίνει πιο ευρύ το συμβούλιο επιλογής διευθυντών… ”

Δ6: “… αμερόληπτη επιτροπή ανθρώπων, οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος… ”
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Οι οπτικές/προβολές των διευθυντών φαίνεται να μη συγκλίνουν μεταξύ τους. Ο καθένας 
παραθέτει και μία διαφορετική οπτική. Εν συνόψει, μπορούμε να συμπεράνουμε πως πα-
ρου σιάζουν μία διαδικασία μέσω της οποίας θα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η 
αμεροληψία (Πίνακας 9). 

Αντί συζήτησης/συμπεράσματος: η νομική ρύθμιση, η διακινδύνευση  
και οι αξιώσεις εγκυρότητας 

Σε μεγάλο βαθμό οι διευθυντές της έρευνάς μας φαίνεται να διαφωνούν με τον Νό μο  
4327/2015, με αρνητική επίδραση στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στη σχολική κουλ τού ρα.  
Η ανησυχία για το μέλλον (risk), η ρευστότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους συλλο-
γι κούς δρώντες είναι εμφανείς στις συνεντεύξεις των διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, όλοι  
οι συνεντευξιαζόμενοι συγκλίνουν στο ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη ως προς την αντικει με-
νικότητα στα άτομα που τους επέλεξαν. Συγχρόνως, όσον αφορά τις προβολές που έχουν  
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής διευθυντών, οι προσεγγίσεις τους σαφώς και 
δεν είναι όμοιες, καθώς καθένα από τα ερευνητικά υποκείμενα προσφέρει μια διαφορετική 
οπτική. Ωστόσο, μπορούμε να αναφέρουμε πως κοινό γνώρισμα όλων των οπτικών είναι η  
θεμελίωση και η εξασφάλιση της αμεροληψίας μέσω της εκάστοτε διαδικασίας που προ τεί-
νεται. Από τις προβολές που διατυπώθηκαν, διακρίνονται και ως ήδη υπαρκτές και εφαρ-
μοσμένες διαδικασίες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή του μεικτού συστήματος, όπως  
και αυτή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Ακόμα, η ρευστότητα του νομικού πλαισίου φαίνεται σε ένα βαθμό να επιδρά αρνητικά 
στις σχέσεις εμπιστοσύνης του διευθυντή με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου του.

Υπό το θεωρητικό πρίσμα του Habermas, η έλλειψη εμπιστοσύνης του διευθυντή στους  
εκπαιδευτικούς που δεν τον ψήφισαν, όπως και η μειωμένη σε ένα βαθμό εμπιστοσύνη στο  
θεσμό της εκπαίδευσης λόγω της ρευστότητας που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες ανάδει-
ξης διευθυντών, υποδηλώνουν την έλλειψη επικοινωνιακής λογικότητας και τη διάρρηξη  
του επικοινωνιακού συμβολαίου μεταξύ των δρώντων υποκειμένων. Σε πολλές των περι-
πτώσεων, οι εκπαιδευτικοί μέσω της διαδικασίας της ψηφοφορίας έδρασαν εργαλειακά, 
προσπαθώντας να αποκομίσουν ιδία οφέλη. Οι σχέσεις συναλλαγής μεταξύ εκπαιδευτικών 
και διευθυντών που αναδεικνύονται μέσω της ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων  
φανερώνουν την εργαλειοποίηση του Λόγου και από τις δύο πλευρές προς εξυπηρέτηση 
αμοιβαίων συμφερόντων. Ενώ και η διαδικασία της συνέντευξης φανερώνει τον παρα-
γκω νισμό της επικοινωνιακής λογικότητας και κατ’ επέκταση της παράθεσης λογικών 
επι χειρημάτων, με το σύστημα να επιτυγχάνει την αποικιοποίηση του βιόκοσμου. 

Ο Giddens και ο Beck έκαναν λόγο για την κοινωνία της διακινδύνευσης (risk society),  
εντός της συγκεκριμένης κοινωνίας φαίνεται ότι εγκολπώνονται κατ’ αντιστοιχία δια δι κα-
σίες διακινδύνευσης. Στην παρούσα μελέτη το υποκείμενο, ο υποψήφιος διευθυντής σχο-
λικής μονάδας, εισέρχεται σε μία δίνη ρευστών διαδικασιών κρίσης και επιλογής, παρα-
τη  ρώντας ανά τα χρόνια πως οι εκάστοτε ιθύνοντες τροποποιούν αυτές τις διαδικασίες 
βά  σει ιδεολογικών διαφοροποιήσεων, εξυπηρετώντας διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, οι 
οποίες προσιδιάζουν στο εκάστοτε αφήγημα. Ορισμένες φορές δίνεται έμφαση στην προϋ-
πηρεσία, ενώ άλλες φορές η εστίαση γίνεται στα “τυπικά” προσόντα. Και το υποκείμενο- 
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υποψήφιος αφού επιθυμεί να διεκδικήσει τη διευθυντική θέση στη σχολική μονάδα, είναι  
υποχρεωμένο να εισαχθεί στο εκάστοτε σύστημα διακινδύνευσης, θέτοντας υπό διακιν-
δύ νευση το κοινωνικό και οικονομικό του κεφάλαιο. Σε πολλά σημεία των συνεντεύξεων 
ανιχνεύεται αυτό το βίωμα των υποψηφίων διευθυντών, το βίωμα του ρευστού πλαισίου, 
της μεταλλαγής βαρύτητας των προσόντων και της ευρύτερης αστάθειας.

Τέλος, στις προοπτικές της μελέτης εντάσσουμε το σημαντικό εύρημα σύμφωνα με το  
οποίο οι διευθυντές νοηματοδοτούν τις σχολικές στιγμές μέσα από πρίσματα που αφο ρούν  
σε προσλήψεις που παράγονται από το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό χώρο, ο οποίος πλα-
ι σιώνει το υποκείμενο-διευθυντή και τη δράση του. Υπό αυτό το συμπέρασμα, οι επι πτώ- 
  σεις της δράσης του διευθυντή στη σχολική κουλτούρα εξαρτώνται και από την σχέση του 
με τους άλλους εκπαιδευτικούς στη σχολική μονάδα, τους γονείς, τους αιρετούς, τους  
ιθύνοντες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια, όπως και με το Υπουργείο Παι-
δείας. Έτσι, σε ένα επόμενο ερευνητικό βήμα θα ήταν σημαντικό το επίκεντρο να διευ-
ρυν θεί από το διευθυντή στη σχολική μονάδα. Υπό μια τέτοια προοπτική η μελέτη θα επι-
κε ντρωθεί στη σχολική μονάδα ως έναν κόμβο, ο οποίος αποτελεί σημείο “συνάντησης” 
για σειρά δικτύων συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συζήτηση των χαρακτηριστικών της 
οργανωσιακής κουλτούρας της σύγχρονης δημοκρατικής σχολικής τάξης. 
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Abstract

The process of selecting headmasters is a crucial process for the school unit but overall, it also 
concerns and influences the quality of the democratic culture of our school system. As part of 
this effort, the present study, using the tools and theoretical apparatus of Sociology of Education, 
seeks to capture and analyze the impact that democratic school culture has had on the process of 
selecting headmasters in primary education according to the institutional framework defined by 
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recent legislation: from Law 4327/2015 to Law 4473/2017. Particularly important in this effort is 
the theoretical interpretation of the German thinker J. Habermas and the British sociologist A. Gid-
dens. The fertilization of the above important theoretical prisms allows us to capture phenomena 
that qualify the management of the school unit and are crucial issues for the democratic nature of 
the educational mechanism of modern democratic societies. More specifically, the present study 
focuses on headmasters’ selection processes as processes of establishing trust relationships in 
the institution of education. In line with our theoretical framework and international debate, a 
culture of trust can function drastically for the quality of the school’s democratic organizational 
culture. Focusing on the above study question, our research questions arise in relation to the in-
vestigation of the quality of trust that the headmaster indicates to his colleagues, institutions, and 
the tools he uses. In addition, we examine the headmaster’s attitude towards his own evaluation 
of the management position, as well as the trust he indicates to his evaluators. Our research is 
based on a qualitative approach, as we considered it suitable for in-depth study of these fields. 
Content analysis and semi-structured interview techniques were used to collect the research data. 
The headmasters involved in our research serve schools in the urban center of Patras.

Keywords: Headmasters, culture, trust, technocracy.
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Περίληψη

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να καταγράψει τη ‘φωνή’ των μαθητών/τριών17 (γηγενών ή με μετανα-
στευ τικό υπόβαθρο) στο σημερινό δημοκρατικό δημοτικό σχολείο, να εντοπίσει τυχόν διαφορές και να  
συμβάλλει στην ανάδειξη ενός πιο ενεργού μαθητικού ρόλου. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας ως θεω ρη-
τική βάση την κοινωνική μάθηση, τον εποικοδομισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διερευνά τις  
απόψεις, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών αναφορικά με τον βαθμό έκφρασης και  
συμμετοχής τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ακολουθήθηκε η ποιοτική ερευνητική μέ θο-
δος και συμμετείχαν είκοσι μαθητές/ήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Η συλλογή δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε μέσω δομημένου οδηγού συνέντευξης και διεξήχθη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Τα 
απο  τελέσματα φανερώνουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ γηγενών μαθητών και μαθητών με μετανα-
στευ  τικό υπόβαθρο, όμως, η μαθησιακή και η διδακτική διαδικασία χρήζει βελτίωσης για την προώθηση 
της ‘φωνής’ όλων των μαθητών καθώς εντοπίστηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές (α) γενικά δείχνουν 
μια συστολή στην έκφρασή τους, (β) συμμετέχουν γενικά σε ποικίλες δράσεις και συζητήσεις, χωρίς 
όμως να δίνουν λεπτομέρειες, (γ) δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής ή διαφοροποίησης των ασκήσεων  
ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους και (δ) η συνεργασία μεταξύ τους φαίνεται να 
είναι επιφανειακή και περιστασιακή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φωνή των μαθητών, έκφραση, συμμετοχή, συνεργασία, ελευθερία επιλογής.

Εισαγωγή 
Η ‘φωνή’ των μαθητών αδιαμφισβήτητα συνδέεται άμεσα με τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία την οποία διαμορφώνει και ταυτόχρονα επηρεάζει και τους ίδιους τους μα θη-
τές. Η ‘φωνή’ των μαθητών συνδέεται επίσης με το θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού στην  
εκπαίδευση και τη συμμετοχή του σε αυτή σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων  
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC, 1989). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, με  
 
17 Για λόγους συντομίας όπου χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος, θα εννοείται και το αντίστοιχο θηλυκό.
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την αύξηση των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, έχει παρατηρηθεί 
ένα έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανάγκη συμπερίληψης της ‘φωνής’ όλων των μαθητών, 
γε γονός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και καθήκον του εκπαιδευτικού (Bragg, 2007). 
Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης, η ενεργή ακρόαση και η ενδυνάμωση αυτής της ‘φωνής’ 
μπορεί να οδηγήσει σε πολυεπίπεδη ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και 
των δεξιοτήτων κάθε μαθητή και να αλλάξει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε 
μια εμπειρία πιο φιλική, πιο κοντά στον ίδιο το μαθητή που όχι απλά θα περιλαμβάνει τις  
δικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα αλλά θα αποτελούν βάση για τη διεξαγωγή της 
(Cook & Warwick, 2021). 

Είναι γεγονός ότι ακόμη και στη σύγχρονη σχολική τάξη αρκετά συχνά η επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή βασίζεται σε ένα κατευθυνόμενο, τυποποιημένο διά λο γο  
όπου ο εκπαιδευτικός ρωτά και ο μαθητής απαντά, έναν διάλογο που προσφέρει ελάχιστες 
ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης των μαθητών. Μάλιστα, το δίπολο ‘ποιος μιλάει και ποιος 
ακούει’ φανερώνει τη δυναμική και το είδος της συμμετοχής του καθενός στη μαθησιακή 
διαδικασία (Fielding, 2004b). Παρόλο που σε μια δημοκρατική σχολική τάξη, η ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών είναι μείζονος σημασίας, οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν είναι πρό-
θυ μοι ή δεν έχουν τις κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη συ- 
 μπερίληψη της ‘φωνής’ των μαθητών (Appleton et al, 2008). 

Συνεπώς, θεωρείται αναγκαίο να καταγραφεί και να ακουστεί η ‘φωνή’ των μαθητών 
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία με στόχο τη βελτιστοποίησή της (Jesson & Rose-
dale, 2016· Cook & Warwick, 2021).

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ‘φωνή’ των μαθητών ως όρος εμφανίστηκε στο έργο Meighan (1978a) “The learners’  
viewpoint: Exploitation of the pupil perspectives on schooling”. Το συγκεκριμένο ερευ-
νητικό πεδίο ως τότε ήταν αρκετά παραμελημένο, όμως η αναδυόμενη ανάγκη για πλη ρέ-
στερη κατανόηση της σχολικής ζωής μέσα από τα μάτια των ίδιων των μαθητών, εν δυ νά-
μωσε το ερευνητικό ενδιαφέρον παρά τα εμπόδια που προέκυπταν κυρίως εκ μέρους των  
εκπαιδευτικών (Meighan, 1978b). Ειδικότερα, φάνηκε στην έρευνά του (ό.π.) πως πολλοί 
εκπαιδευτικοί αποδοκίμαζαν την προσπάθειά του αναφέροντας ότι «οι μαθητές δεν έχουν 
την ωριμότητα και την ικανότητα για να συμμετέχουν σε συζητήσεις τέτοιων θεμάτων 
δι δασκαλίας». Μάλιστα, αυτή η άποψη φαίνεται πως επικρατεί, ως ένα βαθμό και στις 
μέ ρες μας (Rudduck, 2006· Cook & Warwick, 2021). Ευτυχώς, όμως, παρά τις όποιες δυ-
σκολίες, πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς τονίζουν και αναδεικνύουν τη φωνή 
των μαθητών (βλ. www.soundout.org). 

Σε μια προσπάθεια θεσμοθέτησης και θεωρητικής τεκμηρίωσης του όρου, η Διεθνής 
Σύμ βαση για τα δικαιώματα του παιδιού (United Nations Convention on the Rights of 
Child-UNCRC, 1989) ορίζει τη ‘φωνή’ των μαθητών ως το δικαίωμα του παιδιού να εκ-
φράζει την άποψή του για ζητήματα στα οποία εμπλέκεται και το αφορούν (Άρθρο 12), ενώ  
αργότερα δίνεται έμφαση στη ‘φωνή’ των μαθητών ως μια προσπάθεια δημιουργίας ή 
αλλαγής των σχολείων ως χώρων που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας τους με 
βά ση τις οπτικές και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών για τη μάθηση, τη διδασκαλία και  
γενικότερα για το ίδιο το σχολείο (Cook- Sather, 2006: 1· Fielding, 2010· Rogers, 2005).
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Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια πληθώρα ορισμών που είτε αλληλοσυμπληρώνονται 
είτε αλληλοτροφοδοτούνται. Ως ‘φωνή’ των μαθητών, μπορεί, λοιπόν, να θεωρηθεί η άπο - 
ψη των μαθητών, τα συναισθήματά τους, οι ιδέες τους, οι ικανότητές τους, το ενερ γη τι κό  
άκουσμα και η ανταπόκριση σε αυτό, η συμμετοχή και η συνεργασία τους σε δράσεις 
εντός και εκτός σχολείου (Cook-Sather, 2006· Robinson & Taylor, 2007). 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον μαθητή ενεργό πρόσωπο που δρα για να οικοδομήσει 
όχι μόνο τη γνώση αλλά και να αποτελέσει ενεργό μέλος της οικοδόμησης της διδακτικής 
και μαθησιακής διαδικασίας σε ένα δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον (Toshalis & Nakkula,  
2012· Wolfe et al., 2013), μέσα στο οποίο ο μαθητής εκφράζεται με ελευθερία και σε βα-
σμό και μπορεί να πάρει αποφάσεις τόσο σχετικά με το σχεδιασμό όσο και για την εφαρ-
μογή και αξιολόγηση των μαθησιακών του εμπειριών (Rogers, 2005). 

Σύμφωνα με τους Flutter & Rudduck (2004: 135) «η εκπαίδευση είναι για τους μαθητές 
και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν λόγο γι’ αυτή». Στην παραπάνω φράση αποτυπώνεται 
πλήρως ο πρωταρχικός σκοπός και η φιλοσοφία της ‘φωνής’ των μαθητών η οποία προσ-
δοκά σε μια ριζική πολιτισμική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαι δευ τι-
κής νοοτροπίας βασιζόμενη σε τέσσερις θεμελιώδεις αξίες και αρχές: (α) την επικοι νω νία, 
(β) τη συμμετοχή και το δημοκρατικό πνεύμα, (γ) τη δυνατότητα για αλλαγή και (δ) τη 
δυναμική των σχέσεων (NASUWT, 2012: 6-10· Robinson & Taylor, 2007).

Η ’φωνή’ των μαθητών επανακαθορίζει και αναδιαμορφώνει τον ρόλο του μαθητή  
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, ο μαθητής εκφράζεται πιο ελεύθερα 
μέ σω των δραστηριοτήτων, γεγονός που βοηθά τον εκπαιδευτικό να εκμαιεύει όσα χρειά-
ζεται αναφορικά με τις ανάγκες του μαθητή και την επίτευξη των διδακτικών στόχων που 
έχουν τεθεί. Η διαδικασία αυτή καθιστά τον μαθητή ως πηγή δεδομένων (data source) 
πάνω στην οποία μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 
Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία ο μαθητής είναι ενεργά εμπλεκόμενος (active respondent) 
καθώς συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για τις μαθησιακές του εμπειρίες, μοιράζεται με  
τους υπόλοιπους ή και αξιολογούν τους διδακτικούς στόχους και την επίτευξή τους και 
συμ  μετέχει σε μαθητικά συμβούλια για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που μπορεί  
να προκύπτουν (Cook- Sather, 2006· Fielding, 2004b).

Μια ακόμη πτυχή του νέου ρόλου του μαθητή στο πλαίσιο της ‘φωνής’ των μαθητών 
είναι αυτή του ερευνητή ή του συνερευνητή (researcher or a co-researcher). Οι μαθητές 
σε μικρές ομάδες, με ή χωρίς την καθοδήγηση και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επι-
λέγουν ένα θέμα προς διερεύνηση, συζητούν, μοιράζουν ρόλους, ερευνούν, συλλέ γουν  
δεδομένα, εξάγουν συμπεράσματα και αναστοχάζονται τα ευρήματά τους, διαμορφώνο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργά τη μάθησή τους με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους (Baker et al., 2005· Cook-Sather, 2006· Fielding, 
2004b· Fielding, 2010).

Οι παραπάνω ρόλοι ενδέχεται να διαφέρουν στο βαθμό συμμετοχής του μαθητή. Ο  
αντίκτυπος, δηλαδή, της ‘φωνής’ των μαθητών μπορεί να κυμανθεί από έκφραση και συμ-
βουλή σε συμμετοχή και συνεργασία ως και κοινή ηγεσία της διδακτικής και μαθησιακής 
διαδικασίας (Student Voice: Transforming Relationships, 2013).

Προηγούμενες έρευνες έχουν εντοπίσει τομείς οι οποίοι βελτιώνονται και ενισχύονται 
θετικά όταν η ‘φωνή’ των μαθητών εισακούεται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Πιο συ-
γκε κριμένα, η ενεργητική συμμετοχή και η αφοσίωση των μαθητών αυξάνεται όταν τους  
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προσφέρονται ευκαιρίες και επιλογές που ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, την υπευ-
θυνότητά τους και γενικότερα την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτορρύθμιση (Mane-
field et al., 2007: 13-14· Student Voice: Transforming Relationships, 2013· Shanker, 
2013). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που ‘ακούνε’ τη ‘φωνή’ των μαθητών υιοθετούν και μια εναλ-
λακτική οπτική για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Θεωρούν, δηλαδή, τους μαθητές τους  
πιο ενεργητικούς, πιο δραστήριους, πιο δυναμικούς στην οικοδόμηση της γνώσης με δη-
μι ουργικούς τρόπους και συνεπώς συνειδητοποιούν πως η συμπεριφορά των μαθητών 
βελτιώνεται επειδή αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και χρήσιμοι (Peacock, 2011 & Wien, 2008, 
as cited in Student Voice: Transforming Relationships, 2013:4). Αξίζει να σημειωθεί πως  
τόσο στην περίπτωση των μαθητών χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο (γηγενών) όσο και 
σε αυτή των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρό, απαιτείται και θεωρείται αυτονόητη 
η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης στο πνεύμα της ισότητας που διαπνέει το σύγ-
χρο νο δημοκρατικό σχολείο (Γκόβαρης, 2013). Μέσα σε ένα τέτοιο σχολικό πλαίσιο, όλοι  
οι μαθητές (με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο) αισθάνονται ασφάλεια και οικειότητα, 
νιώθουν πιο ελεύθεροι να εκφραστούν καθώς η ‘φωνή’ τους θα ακουστεί και θα αξιο-
ποιηθεί, ενθαρρύνοντάς τους συναισθηματικά και ηθικά ως ισάξια μέλη της τάξης, του 
σχο λείου και της κοινωνίας (Mitra, 2009· Student Voice: Transforming Relationships, 
2013). Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές αισθάνονται μεγαλύτερη αφοσίωση στη διδακτική και 
μαθησιακή διαδικασία και στο σχολείο (Crawford et al., 1999, as cited in Jagersma & 
Parsons, 2011: 117· Manefield et al., 2007: 9). Υπάρχει αλληλοσεβασμός και εμπιστοσύνη 
μεταξύ τους ενώ προβλήματα συμπεριφοράς ή σχολικού εκφοβισμού αποδυναμώνονται 
και εκλείπουν (Bovill et al., 2011: 9· Manefield et al., 2007: 9, 14· Student Voice: Trans-
forming Relationships, 2013).

Πέραν των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί, επίσης, επωφελούνται από την υιοθέτηση και την  
εφαρμογή της ‘φωνής’ των μαθητών. Γίνονται συνταξιδιώτες των μαθητών στο ταξίδι της  
ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης και αναπροσδιορίζουν το ρόλο τους ανακαλύ-
πτοντας και τις δικές τους δυνατότητες και ικανότητες (Bahou, 2011: 3-4· Toshalis & 
Nakkula, 2012: 25-26).

Παρόλα αυτά, η ενσωμάτωση της ‘φωνής’ των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα στην εφαρμογή εκ μέρους των εκ-
παι δευτικών. Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τους μαθητές ανώριμους και δυσπιστούν 
για το αν και πώς μπορούν οι μαθητές να μάθουν μέσω της έρευνας που οι ίδιοι κάνουν 
(Bahou, 2011: 3, 8), ισχυρισμός που έχει καταρριφθεί από πλήθος μαθητοκεντρικών παι-
δαγωγικών θεωριών και προσεγγίσεων (π.χ. διδακτική μέθοδος project, διερευνητική  
μάθηση). Επίσης, εντοπίζονται προβλήματα επικοινωνίας όταν οι εκπαιδευτικοί δεν δεί-
χνουν προθυμία να ακούσουν όσα έχουν να πουν οι μαθητές τους ή δεν θέλουν να μάθουν  
τρόπους να τους ακούσουν (Bovill et al, 2011: 11) για αυτό και συχνά οι μαθητές νιώθουν  
φόβο ή συστολή στην έκφρασή τους με αποτέλεσμα να μην εκφράζονται καθόλου 
(Manefield et al., 2007: 12). 

Τέλος, μια ακόμη δυσκολία αφορά στην έλλειψη χρόνου, χώρου αλλά και διαθέσιμων 
πόρων για τη συμπερίληψη της ‘φωνής’ των μαθητών και κατ’ επέκταση για τη συμπερίλη ψη 
των ίδιων των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Bahou, 2011: 8). Αξί ζει, 
ωστόσο, να σημειωθεί πως η αρνητική προδιάθεση πολλών εν ενεργεία εκπαιδευτι κών 
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στην εφαρμογή οποιασδήποτε καινοτομίας καθιστά αναγκαία την αλλαγή της σχολικής 
κουλτούρας και νοοτροπίας προς όφελος των μαθητών (Καλδή & Κόνσολας, 2016: 163).

Οι παραπάνω δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί είναι δυνατόν να ξεπεραστούν ομαλό-
τερα μέσω της ουσιαστικής επιμόρφωσης των ίδιων των εκπαιδευτικών με βάση τις ανά-
γκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχολική τους κοινότητα (Manefield et  
al., 2007: 8) και μέσω της διεξαγωγής περαιτέρω ερευνών που θα ρίχνουν φως σε δυσκο - 
 λίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υιοθέτηση της ‘φωνής’ των μαθητών στο σχο λικό  
πλαίσιο (Bahou, 2011).

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, εμφανίζεται ως αναγκαίος ο σκοπός της παρούσας έρευνας, η 
οποία, έχοντας ως αφετηρία και πηγή δεδομένων τους ίδιους τους μαθητές, επιδιώκει να  
καταγράψει τη ‘φωνή’ τους, να εντοπίσει τυχόν διαφορές και να συμβάλλει στην ανάδειξη 
ενός πιο ενεργού ρόλου των μαθητών προωθώντας τη ‘φωνή’ τους.

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα διερευνά το αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γη-
γενών μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε σχέση με την προώθηση 
της ‘φωνής’ τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Μέθοδος 

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση καθώς έχει ως στόχο της να διε-
ρευνήσει τις βαθύτερες αντιλήψεις και τα πιστεύω των μαθητών για το υπό μελέτη θέμα  
και όχι απλά την αποσπασματική καταγραφή του (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 40). Ταυ τό-
χρο να, λαμβάνονται υπόψη και τηρούνται οι πυλώνες διασφάλισης της ποιότητας της 
έρευ νας, όπως η πιστότητα (credibility), η μεταφερσιμότητα (transferability), η φερεγγυ-
ότητα (dependability) και η επαληθευσιμότητα (confirmability) (Braun & Clarke, 2006· 
Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 124-126· Τσιώλης, 2014: 380-382·). 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω δύο ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στην ποιοτική έρευνα: (α) τη δομημένη συνέντευξη και (β) τη μη συστηματική μη 
συμμετοχική παρατήρηση τάξης με προκαθορισμένους άξονες και αναλύθηκαν μέσω της 
ποιοτικής θεματικής ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006· Charalampous & Kokkinos, 2017· 
Papanastasiou & Papanastasiou, 2005).

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από είκοσι (20) μαθητές Έ  και Στ΄ τάξης δη-
μο τικού σχολείου με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσω της  
ευκαιριακής δειγματοληψίας (convenient sampling) σε δημόσια αστικά και ημιαστικά δη-
μοτικά σχολεία της Θεσσαλίας. Ειδικότερα, από τους είκοσι (20) συμμετέχοντες στην 
έρευ να, οι δεκαπέντε (15) μαθητές ήταν γηγενείς (χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο) (οκτώ  
(8) αγόρια και επτά (7) κορίτσια) και οι υπόλοιποι πέντε (5) συμμετέχοντες ήταν με μετα-
να στευτικό υπόβαθρο (δύο (2) αγόρια και τρία (3) κορίτσια) ενώ η διεξαγωγή της έρευνας 
διήρκησε περίπου ένα μήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διεξαγωγή της εξασφαλίστη-
καν οι απαραίτητες άδειες και η συγκατάθεση των συμμετεχόντων (διευθυντή, εκπαιδευτι-
κών, γονέων και μαθητών) οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για το σκοπό της έρευνας πριν την 
εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 88-93).

Τα ερευνητικά εργαλεία σχεδιάστηκαν από τους συγγραφείς, οι οποίοι βασίστηκαν σε 
προηγούμενες σχετικές έρευνες και έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις για να αντα πο-
κρί νονται τόσο στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας όσο και στο ελληνικό σχολικό 
πλαίσιο.
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Ο οδηγός συνέντευξης των μαθητών δομείται σε δύο (2) μέρη, το περιεχόμενο των  
ερωτήσεων ήταν προκαθορισμένο, όμως υπήρχε ευελιξία και αναδιατύπωση ή επεξήγηση 
κάποιας ερώτησης σε περιπτώσεις που χρειαζόταν (π.χ. δυσκολία απάντησης). Ειδικότερα, 
στο πρώτο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος για το λεγόμενο «σπάσιμο 
του πάγου» και για να νιώσουν οι μαθητές πιο άνετα (π.χ. «Πώς είσαι;», «Πώς ήταν η 
μέ ρα σου;», «Έχεις συμμετάσχει ξανά σε συνέντευξη;», κλπ). Οι ερωτήσεις του δεύτερου 
μέ ρους αναφερόταν στη ‘φωνή’ των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 
Ενδεικτικά, κάποια παραδείγματα ερωτήσεων είναι τα ακόλουθα: «Σου αρέσει το σχο-
λείο; Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο και τι λιγότερο;», «Σου έχει ζητηθεί ποτέ να 
δώσεις τη συμβουλή σου είτε γραπτά είτε προφορικά μέσα στην τάξη για οποιοδήποτε 
θέ μα ασχολείστε;», «Σου αρέσει να συμμετέχεις σε δραστηριότητες και συζητήσεις που  
τις έχει σχεδιάσει ο δάσκαλος;», «Συμμετέχεις σε συζητήσεις στο σχολείο για τη λήψη 
απο φάσεων σε διάφορα θέματα μαζί με τους συνομηλίκους σου ή και τους μεγαλύτερους 
(άλ λοι μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, κλπ); Αν όχι, θα ήθελες να συμμετέχεις και γιατί;», «Συ-
νεργάζεστε εσείς οι μαθητές με τον δάσκαλο για να βρείτε λύσεις για το πώς θα αντι-
με τωπίσετε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στην τάξη; Οι αποφάσεις 
σας πραγματοποιούνται τελικά;», «Αισθάνεσαι ελεύθερος να διαλέξεις τι δραστηριότητες 
θες να κάνεις ή πώς να τις κάνεις ή τις κάνεις όλες έτσι όπως είναι;», «Για ποιο λόγο με-
λε τάς;». Η κάθε συνέντευξη έκλεινε με ερωτήσεις του τύπου: «Πώς αισθάνθηκες κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης;», «Πώς σου φάνηκε;», «Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο;» και  
με ένα ευχαριστήριο ενθύμιο συμμετοχής. 

Η κλείδα παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη μη συστηματική μη συμμετοχική 
πα ρατήρηση τάξης στηριζόταν σε κάποιους ενδεικτικούς άξονες όπως: το παιδαγωγικό 
κλί μα της τάξης, ο διάκοσμος και η συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία.

Όλα τα δεδομένα απομαγνητοφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν. Η ανάλυσή τους έγινε 
σε τρία διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε στη δημιουργία των θεματικών 
κα τηγοριών (ΘΚ) και υποκατηγοριών (ΥΚ) με βάση τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Οι θε-
μα τικές κατηγορίες που προέκυψαν αποτελούν τα βασικά θέματα- ευρήματα σε μορφή 
μεταβλητών που εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα στα ερευνητικά δεδομένα ενώ οι υπο-
κα τηγορίες θεωρούνται ως επιμέρους θέματα μιας θεματικής κατηγορίας με μικρότερη 
συχνότητα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 119). Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 
αντι στοίχιση των μονάδων ανάλυσης λόγου στις υπάρχουσες θεματικές κατηγορίες και  
υποκατηγορίες, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά και τα υποχαρακτηριστικά. Ως χαρα-
κτηριστικά θεωρούνται τα κυρίαρχα θέματα που εμφανίζονται στο εσωτερικό μιας υπο κα-
τηγορίας με ακόμη μικρότερη έκταση και τα υποχαρακτηριστικά αποτελούν μέρος κά ποιου 
χαρακτηριστικού και το εξειδικεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 
117-120). Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο εντοπίζονται διάφορα μοτίβα-τάσεις σύμφωνα 
με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και διάφορες νέες ευρύτερες ομαδοποιήσεις. 

Η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1: «Ποιοτική θεματική ανάλυση» 

ΘΚ2: Συμμετοχή και έκφραση απόψεων στην τάξη 

ΥΚ2.1: Έκφραση απόψεων ΥΚ2.2: Συμμετοχή σε 
δραστηριότητες και συζητήσεις

ΥΚ2.3: Συνεργασία

Χαρακτηριστικά: 
1) Έκφραση εντός μαθήματος 

Χαρακτηριστικά: 
1) Συμμετοχή 

Χαρακτηριστικά:
Βαθμός και είδος συνεργασίας

2) Έκφραση εκτός μαθήματος Υποχαρακτηριστικά 
• Σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς-

συμμαθητές
• Σε μαθητικό προεδρείο τάξης
• Μη συμμετοχή

3) Γενική-αδιευκρίνιστη έκφραση 2) Επιλογή ασκήσεων

4) Μη έκφραση Υποχαρακτηριστικά
• Ελευθερία επιλογής ασκήσεων 
• Μη ελευθερία επιλογής ασκήσεων

Μοτίβα:
1) Έκφραση 

2) Μη έκφραση 

3) Ουδετερότητα

Για τις ανάγκες της ποιοτικής θεματικής ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες συντομογραφίες για τους συμμετέχοντες: 
•	 Σ 1 – 20:  Οι συνεντεύξεις με αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 20.
•	 ΜΗ/Γ – Ε:  Μαθητής/ Γηγενής – Ε΄ τάξη
•	 ΜΗ/Γ – ΣΤ:  Μαθητής/ Γηγενής – ΣΤ΄ τάξη
•	 ΜΗ/Μ.Υ – Ε:  Μαθητής/ Μεταναστευτικό Υπόβαθρο – Ε΄ τάξη
•	 ΜΗ/Μ.Υ. – ΣΤ:  Μαθητής/ Μεταναστευτικό Υπόβαθρο – ΣΤ΄ τάξη
•	 ΜΑ/Γ – Ε:  Μαθήτρια/ Γηγενής – Ε΄ τάξη
•	 ΜΑ/Γ – ΣΤ:  Μαθήτρια/ Γηγενής – ΣΤ΄ τάξη
•	 ΜΑ/Μ.Υ. – Ε:  Μαθήτρια/ Μεταναστευτικό Υπόβαθρο – Ε΄ τάξη
•	 ΜΑ/Μ.Υ. – ΣΤ:  Μαθήτρια/ Μεταναστευτικό Υπόβαθρο – ΣΤ΄ τάξη

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ γηγενών μαθητών και μαθη-
τών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, όμως, η μαθησιακή και η διδακτική διαδικασία χρήζει 
βελτίωσης για την προώθηση της ‘φωνής’ όλων των μαθητών καθώς εντοπίστηκε ότι οι πε-
ρισσότεροι μαθητές (α) γενικά δείχνουν μια συστολή στην έκφρασή τους, (β) συμμετέχουν 
γενικά σε ποικίλες δράσεις και συζητήσεις, χωρίς όμως να δίνουν λεπτομέρειες, (γ) δεν 
έχουν τη δυνατότητα επιλογής ή διαφοροποίησης των ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και (δ) η συνεργασία μεταξύ τους φαίνεται να είναι 
επιφανειακή και περιστασιακή. 

Πιο αναλυτικά, η έκφραση των μαθητών είτε εντός είτε εκτός μαθήματος δεν φαίνεται 
να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ γηγενών μαθητών και μαθητών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο: «Εε ναι. […] Εε δεν θυμάμαι. […] Ναι σε μια άσκηση στα μαθηματικά» (Σ9-ΜΑ/ 
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Μ.Υ.-Ε) & «Ναι. […] Μμμ ναι στα Μαθηματικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πως ήταν το πρόβλημα 
αλλά η κυρία μας πολλές φορές όταν ένα παιδί διαβάζει το πρόβλημα και λέει την απάντηση, 
μας λέει “συμφωνείτε μ’ αυτό;”, ρωτάει κάποια παιδιά και εμείς απαντάμε “ναι” ή “όχι”.» 
(Σ20-ΜΑ/Γ-Ε).

Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι εκφράζονται, όμως η έκφραση αυτή είναι γενική 
και αδιευκρίνιστη και δεν δίνουν πολλές ως και καθόλου λεπτομέρειες, γεγονός που 
προβληματίζει γιατί ίσως υποκρύπτει ότι στην πραγματικότητα δεν εκφράζονται από 
τη στιγμή που δεν αναφέρουν κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα: «Ναι πολλές φορές. […] 
Τώρα δεν θυμάμαι κάτι, αλλά γενικά συμβαίνει». (Σ11-ΜΗ/Γ-ΣΤ) & «Ναι. […] Προφορικά 
περισσότερο. […] Δεν θυμάμαι (ενν. κάποιο παράδειγμα)» (Σ19-ΜΑ/Μ.Υ.-Ε) και αυτό μπορεί 
να ενισχυθεί από τη μη έκφραση αρκετών μαθητών: «Όχι… δεν… όχι […] Όχι δεν μου έχει 
συμβεί» (Σ14-ΜΑ/Γ-Ε) & «Εε καμιά φορά ναι. […] Εε… δεν ξέρω… δεν θυμάμαι.» (Σ18- 
ΜΑ/Μ.Υ.-Ε). 

Το παραπάνω εύρημα είναι διφορούμενο καθώς από τη μια πλευρά δείχνει ότι όλοι οι  
μαθητές έχουν τις ίδιες δυνατότητες έκφρασης, από την άλλη όμως, αναδεικνύει το γε -
γο νός ότι οι μαθητές γενικά δεν εκφράζονται και δεν τους δίνονται περιθώρια έκ -
φρασης μέσα στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αυτό το αποτέλεσμα επι βε-
βαιώνεται και από την παρατήρηση στην οποία δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη έκφρα ση της 
‘φωνής’ των μαθητών ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επισκιάζονταν από τον εκπαι δευ τι κό. 

Ένας άλλος βασικός τομέας προώθησης της ‘φωνής’ των μαθητών αφορά στη συμ με-
τοχή τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι και  
εδώ επικρατεί μια παρόμοια κατάσταση. Ενώ όλοι οι μαθητές, γηγενείς και με μετα να-
στευ τικό υπόβαθρο, αναφέρουν ότι επιθυμούν και συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις, 
δεν δίνουν λεπτομέρειες σχετικές με το είδος αυτής της συμμετοχής, γεγονός που 
συνδέεται με την έκφρασή τους: «Ναι, μου αρέσει. […] Ναι θα το συζητήσουμε όλοι μαζί με 
τον δάσκαλο και τους συμμαθητές μου και μερικές φορές ζητάμε και τη γνώμη του κυρίου 
διευθυντή. […] Όχι, θα πω τη γνώμη μου και θα διαλέξουμε όποια θέλουν οι περισσότεροι.» 
(Σ3-ΜΑ/Γ-Ε).

Παρόμοια με τη συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία είναι 
και τα αποτελέσματα αναφορικά με την ελευθερία επιλογής ασκήσεων των μαθητών και 
τη συνεργασία τους. Παρατηρείται τόσο από τα δεδομένα των συνεντεύξεων όσο και από 
την παρατήρηση ότι δεν προσφέρεται η ελευθερία στους μαθητές να επιλέξουν 
ασκήσεις ή δεν τις διαφοροποιούν οι εκπαιδευτικοί με βάση τις ανάγκες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. Η μόνη επιλογή την οποία έχουν οι μαθητές 
είναι η μη επίλυση των ασκήσεων: «Τις κάνω και επειδή τις έχουμε αλλά εντάξει κάποιες 
που δεν θέλω μπορεί να τις αφήσω» (Σ11-ΜΗ/Γ-ΣΤ) & «Μπορεί και να μην τις κάνω» (Σ19-
ΜΑ/Μ.Υ.-Ε). 

Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών φαίνεται να είναι επιφανειακή και περιστασια-
κή, γεγονός που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Δεν προσφέρονται δυνατότητες και ευ-
καιρίες ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ όλων των μαθητών, χωρίς να παίζει κανένα ρό λο 
το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, γεγονός που αποτυπώνεται και από την παρατήρηση των  
διδασκαλιών: «Ναι συνεργαζόμαστε αλλά μερικές φορές γίνεται κάτι άλλο από αυτό που 
λέμε» (Σ7-ΜΗ/Γ-Ε). 
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η γενική εικόνα μιας καθημερινής τάξης χαρακτηρίζεται από την ‘κυριαρχία’ του εκπαι-
δευ τικού και την ελάχιστη ουσιαστική συμμετοχή και έκφραση της ‘φωνής’ των μαθητών. 
Οι μαθητές, γενικά, φαίνεται πως εκφράζονται κυρίως εκτός μαθήματος, ενώ εντός αυτού 
η έκφρασή τους είναι περιορισμένη και καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό κυρίως για 
γνωστικού τύπου ερωτήματα, εύρημα που το επιβεβαιώνει και η έρευνα των Jesson & 
Rosedale (2016), της Bahou (2011), της Bragg (2007) και Manefield et al. (2007: 12), 
στην οποία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους μαθητές ανώριμους και χωρίς άποψη.

Επίσης, περιορισμένη αποδεικνύεται και η συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδα κτι-
κή και μαθησιακή διαδικασία. Κάποιοι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις ενώ  
κάποιοι όχι, που ίσως να παρεμποδίζονται λόγω του σχολικού κλίματος ή των διαπρο-
σω πικών σχέσεων που επικρατούν. Το θετικό στο παρόν εύρημα είναι ότι όλοι οι μαθητές 
ανεξαρτήτως μεταναστευτικού υπόβαθρου αντιμετωπίζονται ισάξια αν και διακατέχο νται 
από κάποια συστολή στην έκφραση και στη συμμετοχή τους, όπως διαπιστώνει και η Πο-
λίτου (2013: 191), εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας της 
Σκούρτου (2005: 155) στην οποία εντοπίστηκε πως μόνο οι μαθητές με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο αποκλείονταν από αρκετές πτυχές της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 
Γενικά, η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους δεν υφίσταται καθώς, όπως φαίνεται και από  
την έρευνα των Jagersma & Parsons (2011: 118), οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν 
τους μαθητές ισάξια με τους ίδιους και από την έρευνα των Bovill et al. (2011: 11), δεν 
έχουν ούτε την προθυμία ούτε τη θέληση να ακούσουν τη ‘φωνή’ των μαθητών τους. 

Οι μαθητές φαίνεται πως επιθυμούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, όμως σπάνια 
συμ  βαίνει, γεγονός που ισχύει και για τους γηγενείς μαθητές και για εκείνους με μετανα-
στευτικό υπόβαθρο. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται από τον Turley (1994) ενώ η 
έρευνα των Jagersma & Parsons (2011:117), φανερώνει την αντίπερα όχθη αυτή της 
δημιουργικής συνεργασίας και των θετικών αποτελεσμάτων της στη μάθηση.

Δεν παρέχεται, ακόμη, η ελευθερία επιλογής ασκήσεων ή επιλογής του τρόπου με τον 
οποίο θα τις λύσουν. Η μόνη αυθαίρετη επιλογή στην οποία άτυπα καταφεύγουν είναι ή 
να τις λύσουν όλες ή να μην τις λύσουν καθόλου, γεγονός που φανερώνει ταυτόχρονα 
πως δεν εφαρμόζεται ούτε η διαφοροποιημένη διδασκαλία όταν υπάρχει ανάγκη και πως 
οι μαθητές δεν έχουν καλλιεργήσει την αυτορρύθμιση (Pajares & Valiante, 2001).

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία αλλά και η χρήση μερικών πρακτικών και  
στρατηγικών με σκοπό να βελτιώσουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία προωθώ-
ντας τη ‘φωνή’ των μαθητών, ανάγκη που επιβεβαιώνεται και προτείνεται από πλήθος 
ερευ νών (Jagersma & Parsons, 2011: 118. Joseph, 2006: 37. Cook-Sather, 2006: 16. 
Manefield et al., 2007: 12. Jesson & Rosedale, 2016: 11) καθώς οι μαθητές θεωρούνται 
ως η πιο πολύτιμη και έγκυρη πηγή γνώσεων και πληροφοριών για τις μαθησιακές τους 
εμπειρίες (Bovill et al., 2011: 133· Rudduck, 2006: 139).

Προτείνεται, λοιπόν, η δυνατότητα ουσιαστικής έκφρασης των μαθητών στη διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία μέσω γνώσης ή και συνδιαμόρφωσης των διδακτικών 
στόχων, μέσω συζητήσεων και ψηφοφοριών, μέσω του μαθητικού συμβουλίου, 
μέσω της παροχής ευκαιριών διαμόρφωσης, τροποποίησης ή και επιλογής των 
ασκήσεων και των δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους, μέσω της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή και μέσω της  
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συμμετοχής τους στο σχεδιασμό του μαθήματος διερευνώντας προσωπικές απο-
ρίες. Όλα τα παραπάνω έχουν διερευνηθεί με θετικά αποτελέσματα για όλους τους 
εμπλε κομένους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία από τους (Rudduck, 2006: 141.  
Toshalis & Nakkula, 2012. NASUWT, 2012. Koutselini, 2016. Fielding, 2010: 67. Melavil le  
et al., 2006: 13. Bovill et al., 2011: 136). 

Μάλιστα, προτείνεται για την έκφραση των μαθητών ένα παιχνίδι ερωτήσεων σε 
πνεύμα αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Ενδεικτικά, μπορεί να υπάρχουν οι 
ακό λουθες ερωτήσεις: «Πες κάτι που σήμερα σε έκανε να γελάσεις», «Πες μια περίεργη λέξη  
που άκουσες σήμερα», «Βοήθησες κάποιον σήμερα;», «Ποια στιγμή βαρέθηκες πιο πολύ σή
με ρα;», «Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να κάνετε για πιο πολλές ώρες στο σχολείο;», «Σε ποιον  
πιστεύεις ότι θα μπορούσες να φερθείς καλύτερα μέσα στην τάξη σου;», «Αν ήσουν εσύ ο δά
σκαλος αύριο, τι θα έκανες;» (Ανακτήθηκε από http://www.ipaideia.gr/paidagogika-the-
mata/ti-na-rotas-to-paidi-otan-girna-apo-to-sxoleio και τροποποιήθηκε κατάλληλα).

Ένας άλλος τρόπος έκφρασης των μαθητών μπορεί να αποτελέσει ένα σύντομο ερω- 
 τηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι μαθητές στο τέλος κάθε ημέρας ή κάθε εβδομά-
δας με ερωτήσεις που θα ανιχνεύουν μέσω μιας πεντάβαθμης κλίμακας Likert το βαθ μό  
έκφρασης και αξιοποίησης της ‘φωνής’ τους και θα αποτελεί έγκυρη και έγκαιρη  
ανατροφοδότηση για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει 
ενδεικτικά τις ακόλουθες δηλώσεις: «Στην τάξη μας μαθαίνουμε πολλά κάθε μέρα», «Στην 
τάξη μας μαθαίνουμε να διορθώνουμε τα λάθη μας», «Ο δάσκαλος δεν αφήνει κανένα να τα  
παρατήσει όταν δυσκολεύουν οι ασκήσεις και θέλει να προσπαθούμε πολύ», «Αν δεν κατα λά
βουμε κάτι ο δάσκαλος μας το εξηγεί με διαφορετικούς τρόπους», «Ο δάσκαλός μας θέλει να  
μοιραζόμαστε και να συζητάμε τις ιδέες μας», «Ο δάσκαλός μάς δείχνει ότι μας νοιάζεται και  
προσπαθεί να καταλάβει πως νιώθουμε» (Kentuky Department of Education, 2013).

Μέσω τέτοιων εγχειρημάτων, τόσο οι μαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός επωφελούνται 
κατανοώντας ουσιαστικότερα τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και ενισχύονται τα 
κίνητρα για συμμετοχή, όπως υποστηρίζει και η έρευνα των (Bovill et al., 2011: 136-140. 
Melaville et al., 2006: 35).

Για να επιτευχθούν, φυσικά, όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ισότιμων, 
αμοιβαίων και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, 
γεγονός που τονίζεται και προωθείται από πλήθος ερευνών, όπως οι έρευνες των Rud-
duck (2006: 138,141-142), Bragg, (2007: 505) και Ngussa & Makewa, (2014: 27) και 
κρί νεται αναγκαία η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της 
‘φωνής’ των μαθητών (Nelson, 2015:12). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, βρίσκει πρόσφορο έδαφος και η καλλιέργεια των δια θε-
ματικών/οριζόντιων δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, από  
τη στιγμή που οι μαθητές εμπλέκονται σε καταστάσεις επίλυσης ενός προβλήματος όπου  
καλούνται να το αντιμετωπίσουν κριτικά και δημιουργικά, επικοινωνώντας μεταξύ τους  
σε πνεύμα υγιούς συνεργασίας, αναστοχαζόμενοι ταυτόχρονα τη μαθησιακή τους πορεία 
και δείχνοντας ευαισθησία και σεβασμό, καλλιεργούν δεξιότητες όπως: (α) η επίλυση προ-
βλήματος, (β) η κριτική σκέψη, (γ) η δημιουργικότητα, (δ) η επικοινωνία και η συνεργασία, 
(ε) η αυτορρύθμιση της μάθησης και η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και 
(στ) η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα (Grainger et al, 2019). 

Συμπερασματικά, η ‘φωνή’ των μαθητών έχει τη δυναμική να βελτιώσει τη μάθηση, τους 
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μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, ακόμη και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Οι προτάσεις 
που προαναφέρθηκαν στην παρούσα έρευνα προκύπτουν, φυσικά, από τη ‘φωνή’ των μα-
θη τών της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά ως ιδέες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες  
τάξεις, έχοντας πάντα ως γνώμονα το μαθησιακό όφελος των μαθητών. Αν κάποιες από 
αυτές εφαρμοστούν ή αν ακουστεί ουσιαστικά η ‘φωνή’ των μαθητών τότε το σχολείο θα 
γίνει ένας χώρος ανοικτός σε όλους, σε όλη την κοινωνία, ένας χώρος με σεβασμό στη 
δημοκρατία και τον συνάνθρωπο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Abstract

The present study aims to explore the voice of native and non-native students of 5th and 6th 
grade of elementary school, to point out the possible existence of differences between them and 
to contribute to a more active student participation. More specifically, based on community learn-
ing, constructivism, and multicultural education, it investigates the views, the interests and the 
preferences of native and non-native students concerning the extent of their expression and their 
participation during the teaching and learning process. The study’s method was qualitative, and 
twenty students (native and non-native) of 5th and 6th grade of elementary school participated. 
Data collection was made via structured interview guide and data were analyzed via content-
thematic analysis into thematic categories and sub-categories. The study’s outcomes showed 
small differences between native and non-native students but the learning and teaching process 
needs to be improved in order to promote the ‘voice’ of all students because it was identified that 
(a) the students constrain their expression, (b) they participate in various activities or conversa-
tions without giving specific or detailed information, (c) they do not have the opportunity to select 
or to differentiate their exercises concerning their needs and (d) their collaboration seems to be 
superficial and occasional. 

Keywords: student voice, expression, participation, collaboration, freedom of choice.
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Περίληψη

Με την ανασυγκρότηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) μετά τη λήξη του Β́  Πα γκο-
σμίου Πόλεμου, ο διδασκαλικός κόσμος επιχειρεί να επιβιώσει, να ανασυνταχθεί και να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού προβλήματος της χώρας. Οι δάσκαλοι μέσω του συνδικαλιστικού τους 
οργάνου διεκδικούν βελτίωση των αποδοχών τους και καλυτέρευση των εργασιακών τους σχέσεων. 
Υπερασπίζονται ένα σχολείο στο οποίο θα φοιτούν και θα μορφώνονται όλα τα παιδιά. Η διοίκηση της 
ΔΟΕ η οποία βρίσκεται στα χέρια της συντηρητικής πτέρυγας, δεν θα διστάσει να αντιπαρατεθεί με  
δριμύτητα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της εθνικοφροσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης 
υιο θετώντας τη θέση του υπερασπιστή των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών από τα λαϊκά 
στρώ ματα, σε μία στιγμή που ο Εμφύλιος μαίνεται και ο αντικομμουνισμός μετατρέπεται γρήγορα σε 
κυ ρίαρχη ιδεολογία. Τα αιτήματα αυτά αποτέλεσαν κοινό τόπο για το σύνολο των παρατάξεων στα 
συ νέδρια της ΔΟΕ. Ωστόσο διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν στα ζητήματα που αφορούσαν τις 
σχέ σεις των δασκάλων με την κρατική εξουσία. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΟΕ, εθνικοφροσύνη, παιδαγωγικά ρεύματα.

Εισαγωγή
Στα ερείπια που άφησε πίσω του ο Β΄ ΠΠ, και υπό το φάσμα της εμφύλιας διαμάχης, 
εγκα θιδρύεται στη χώρα, μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με περιορισμένα ατομικά δι-
και ώματα. Ο «ελληνοχριστιανισμός» συγκροτείται σε κυρίαρχη κρατική ιδεολογία και θε-
σπίζεται ως η βάση της κρατικής εκπαίδευσης, ενώ η εθνικοφροσύνη είναι ο όρος που  
καθορίζει το πλαίσιο  της νομιμότητας στην Ελλάδα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες 
και επηρεάζει στο σύνολό του τον εκπαιδευτικό θεσμό, τις παιδαγωγικές ιδέες και πρα-
κτικές.  

Εντός ενός πλαισίου έμπρακτης αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών, ο διδασκα-
λικός κόσμος επιχειρεί να επιβιώσει, να ανασυνταχθεί και να αντιμετωπίσει το οξύ εκπαι-
δευτικό πρόβλημα της χώρας, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και υπερασπιζόμενος ένα δημοκρατικό σχολείο. 

Τις προσπάθειες αυτές διερευνούμε στην ανακοίνωσή μας, η οποία στηρίζεται στη με-
λέτη εκτεταμένου αρχειακού υλικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των αρχείων 
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της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Επίσης στη μελέτη της αρθρογραφίας και της 
εργογραφίας σημαντικών παιδαγωγών της περιόδου. Για την μελέτη και ανάλυση του υλι-
κού μας προκρίνουμε την ερμηνευτική μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις  
κοινωνικές επιστήμες, για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων

Η ανασύσταση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος:  
Από την Αντίσταση στην εθνικοφροσύνη

Ένα από τα πρώτα βήματα για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών στην εκ-
παί δευση αποτέλεσε η ανασύσταση της ΔΟΕ. Η μαζικότερη δημοσιοϋπαλληλική συνδι κα-
λιστική οργάνωση και η πρώτη που ιδρύθηκε το 1922, είχε διαλυθεί το 1935, όπως όλες 
οι υπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, από την δικτατορία Κονδύλη. Στο μεσο πό-
λεμο, η Ομοσπονδία συντάχθηκε με τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, ενώ κατά την διάρκεια της  
κατοχής και του εμφυλίου εκατοντάδες δάσκαλοι και δασκάλες πολέμησαν από τις τάξεις 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Η μορφωτική τους σκευή η οποία εμπλουτίστηκε 
με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες του Γληνού, του Δελμούζου, του Τριανταφυλλίδη, του  
Κουντουρά, του Παπαμαύρου, του Κ. Σωτηρίου, της Ιμβριώτη, ίσως βοηθάει να ερ μη-
νεύσουμε καλύτερα την πληθωρική παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τους στους 
αγώνες της δεκαετίας του 1940. Αμέσως μετά την απελευθέρωση, ομάδα δασκάλων, 
επιχειρεί να επανιδρύσει την ΔΟΕ και εκδίδει πάλι το Διδασκαλικό Βήμα. Το Δεκέμβρη 
του 1945 στις στήλες του ΔΒ κυριαρχεί το αίτημα για «λαϊκή παιδεία». Μόλις τέσσερα 
χρό νια αργότερα, τον Ιούλιο του 1949 το ΔΒ, αντικατοπτρίζοντας την τεράστια ανατροπή 
του πολιτικού σκηνικού που συντελέστηκε στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου πρωτοστατεί στην στρατευμένη προσπάθεια «να συντριβή ο συμμοριτισμός».

Στα χρόνια της Κατοχής το εκπαιδευτικό σύστημα υπολειτουργούσε. Οι κατακτητές επέ-
ταξαν χιλιάδες σχολικά κτίρια ενώ λόγω του πολέμου το σχολικό έτος 1940-1941 κράτησε 
μόνο 3 μήνες, και το σχολικό έτος 1941-1942 λιγότερο από ένα μήνα. (Λυμπεράτος, 
2013) Την εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής  αποτυπώνει η απαξιωτική έκφραση 
«κατοχικό απολυτήριο».

Η ΕΑΜική αντίσταση ανέλαβε το βαρύ φορτίο της αντιστροφής αυτής της πραγμα-
τικότητας. Οι ΕΑΜικές Οργανώσεις προσφέρουν ξεχωριστά συσσίτια για τα μικρά παιδιά. 
Ιδίως μετά τα 1943, η Εθνική Αλληλεγγύη έθεσε ως προτεραιότητα την ίδρυση παιδικών 
σταθμών σε όλη την Ελλάδα. (Λυμπεράτος, 2013). Οι σταθμοί αυτοί εξελίχθηκαν σε σχο-
λεία δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτές οι διαδικασίες αποτέλεσαν και το πρώτο βήμα για την 
ορμητική είσοδο του δασκάλου στην αντιστασιακή προσπάθεια. Μετά τα Δεκεμβριανά και  
ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας οι καιροί άλλαξαν και για τους δασκάλους.

Από τους πρώτους μήνες κιόλας του 1945 καλούνται σε απολογία από τους επιθεωρητές 
οι δάσκαλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στα Δεκεμβριανά.  Το Δεκέμβρη του 
1945 δημοσιεύονται στο ΔΒ18 τα ονόματα δασκάλων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από πα - 
 
 
18 Το Διδασκαλικόν Βήμα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 15.10.1924 «επίσημον όργανον της Διδα σκα-

λι κής Ομοσπονδίας». Η έκδοσή του θα διακοπεί στις 25/4/1935. Επανεκδίδεται, για πρώτη φορά μετά τη 
διακοπή, το 1943 μέσα στην κατοχή. Θα εκδοθεί πάλι το 1945 σε 15νθήμερη αρχικά και σε μηνιαία βάση 
αργότερα.
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ρα στρατιωτικές συμμορίες γιατί πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση (Διδασκαλικόν Βή
μα, 1945, φ. 14). 

Μέσα σε αυτό το κλίμα προχωρούν οι διαδικασίες (επαν)ίδρυσης της ΔΟΕ. Η ιδρυτική 
Γε νική Συνέλευση (ΓΣ) πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 1946 (Διδασκαλικόν Βήμα, 1946,  
φ. 17) Οι αποφάσεις της ΓΣ αφενός αντικατοπτρίζουν το συσχετισμό δύναμης στο εσω τε-
ρικό του κλάδου, αφετέρου παίρνουν υπόψη τους την πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Οι 
δάσκαλοι μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου διεκδικούν να αυξηθούν οι μισθοί τους,  
να τους χορηγηθεί «ύφασμα για ένα κουστούμι και από ένα ζευγάρι παπούτσια» (Διδασκαλικόν 
Βήμα, 1946, φ. 17) να βελτιωθούν οι συντάξεις, να καταργηθεί η καθαρεύουσα στο δημο-
τι κό σχολείο, να χορηγείται στις δασκάλες υποχρεωτική εξάμηνη άδεια εγκυμοσύνης με 
πλήρεις αποδοχές. Τα αιτήματα αυτά υποστηρίχτηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των  
συνέδρων. Διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν στα ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις 
των δασκάλων με την κρατική εξουσία. Οι εκπρόσωποι των εθνικοφρόνων συλλόγων 
υπο στήριξαν ότι η ΔΟE δεν πρέπει να εμπλέκεται σε ζητήματα ασφάλειας του κράτους και  
πρέπει να αφήνει την κρατική εξουσία να εκτελεί τα καθήκοντά της με όποιο τρόπο εκτι-
μάει ως καταλληλότερο. 

Οι σύλλογοι εθνικοφρόνων δασκάλων

Η προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 1946 ΓΣ είναι μια καλή ευκαιρία για την επί τευ -
ξη του στόχου των εθνικοφρόνων να πάρουν την πλειοψηφία στο ΔΣ της ΔΟΕ. Στους  
συλλόγους που την πλειοψηφία έχουν δάσκαλοι που δεν τοποθετούνται στη δεξιά παρά-
τα ξη, η μειοψηφία αποχωρεί και ιδρύει σύλλογο εθνικοφρόνων δασκάλων. Ταυτόχρονα 
καλεί τους δασκάλους να ενταχθούν σε αυτούς τους συλλόγους Η ΓΣ αρχίζει στις 12 
Ιου λίου του 1946. Όταν έπεσε η αυλαία της, οι «Εθνικόφρονες δυνάμεις» έχουν απόλυτη 
πλειοψηφία στο ΔΣ (Διδασκαλικόν Βήμα, 1946, φ. 28-29). Η αντιπαράθεση κατά τη διάρ-
κεια της ΓΣ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Όπως παραδέχεται το ΔΒ, «προέκυψαν ακόμη και  
φόβοι διασπάσεως του κλάδου» (Διδασκαλικόν Βήμα, 1946, φ. 28-29) Η στάση της ΔΟE 
απέ ναντι στις διώξεις όσων κατηγορούνται για συμμετοχή στην Αντίσταση και στα Δεκεμ-
βριανά είναι το βασικότερο σημείο αντιπαράθεσης στον κλάδο. 

Τα στρατόπεδα έχουν διαμορφωθεί: από τη μια βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι ο 
κλά δος πρέπει να εκκαθαριστεί από τα μιάσματα και ότι το κράτος κινδυνεύει και έχει κάθε  
δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο που θα αμυνθεί. Από την άλλη βρίσκονται όσοι ισχυρίζο-
νται ότι το κύμα διώξεων οδηγεί άδικα χιλιάδες δασκάλους στις εξορίες, στα ξερονήσια και 
στις φυλακές. Σύμφωνα με αυτή την άποψη η ΔΟE πρέπει να απαιτήσει να σταματήσουν 
οι διώξεις που γίνονται με βάση την έκτακτη νομοθεσία, να καταργηθεί το Θ΄ Ψήφισμα και 
η εξυγίανση να πραγματοποιηθεί από τα τοπικά συμβούλια. Η τελική απόφαση είναι μια 
σαφής νίκη των εθνικοφρόνων: (Πρακτικά ΔΟΕ, 1947, σ. 163). Η νίκη αυτή επιτεύχθηκε 
χά ρις στους χειρισμούς των εθνικοφρόνων μέσα στις γενικές συνελεύσεις και στις εκλο-
γι κές διαδικασίες. Επινοήθηκαν διάφοροι τρόποι για να κερδηθούν οι πλειοψηφίες στους 
το πικούς συλλόγους. Όμως είναι εντελώς αμφίβολο αν αυτοί οι τρόποι θα ήταν και απο-
τελεσματικοί χωρίς την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Οι διώξεις, οι εξορίες, η δρά ση  
των παρακρατικών κυρίως στην περιφέρεια, η περίοδος της λευκής τρομοκρατίας ήταν 
οι καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στην αλλαγή των συσχετισμών στο ΔΣ της 
ΔΟΕ. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί κρίθηκαν έξω από τις αίθουσες των συνεδρίων.
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Η ΔΟΕ στην υπηρεσία του κράτους «για την πάταξη του κομμουνισμού»

Όσο γενικεύεται ο Εμφύλιος τόσο η ΔΟΕ ταυτίζεται με τις αποφάσεις του κράτους που 
στο χεύουν στην πάταξη του κομμουνιστικού κινδύνου. Η στήριξη στην κυβέρνηση δε μέ νει 
μονάχα στα λόγια. Πολλοί σύλλογοι διενεργούν εράνους με τα έσοδα των οποίων στη-
ρίζουν τις οικογένειες όσων μάχονται για την πατρίδα (Διδασκαλικόν Βήμα, 1946, φ. 17).

Η ταύτιση όμως με τις κυρίαρχες επιλογές του κράτους δεν αφορά σε όλα τα πεδία. Η  
ΔΟE ταυτίστηκε με το κράτος στην προσπάθεια «πάταξης του κομμουνισμού» αλλά δια-
φοροποιήθηκε στα ζητήματα που αφορούσαν την εκπαιδευτική και την οικονομική πο-
λιτική των κυβερνήσεων. Η αντιπαράθεση ήταν πολλές φορές σκληρή αφού η ΔΟE συμ-
με τείχε ενεργά σε όλες τις απεργίες των ΔΥ που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο του 
Εμ φυλίου. Στην πραγματικότητα διεκδικούσε για τον κλάδο μεγαλύτερο μερίδιο από την 
αμερικάνικη βοήθεια.   

Ακόμη και στις στιγμές που η διοίκηση της ΔΟE ξεπερνά το κράτος στην απαίτηση για 
δίωξη των κομμουνιστών δε φαίνεται να έχει αποσείσει αποτελεσματικά την κατηγορία 
ότι ο Κλάδος δεν έχει εκκαθαριστεί από τα «κομμουνιστικά μιάσματα».  

Χαρακτηριστική είναι η από άμβωνος ομιλία του Μητροπολίτη Μεσολογγίου: «οι δά
σκα λοι είναι ωσάν τους τυφλοπόντικες που τρώγουν τις ρίζες της αγκινάρας. Η ιδεολογία της  
εποχής είναι η ανατροπή των πάντων. Όλα κάτω. Και οικογένεια και κοινωνία και πατρίς και  
παρθενία ακόμη. Την ιδεολογία αυτή πρώτοι ενστερνίζονται οι δάσκαλοι, οι οποίοι κατά το  
70% έγιναν κομμουνισταί» (Διδασκαλικόν Βήμα, 1949, φ. 115). Στην προσπάθεια να απα-
ντή  σει μέσα από τις στήλες του ΔΒ ένας δάσκαλος ο οποίος ήταν αυτήκοος μάρ τυ ρας  
των λεχθέντων του μητροπολίτη, ο «Άγιος Μεσολογγίου» επανήλθε θέτοντας στο δά-
σκα λο το αμείλικτο ερώτημα: «μήπως είσαι κουκουέ;» (Διδασκαλικόν Βήμα, 1949, φ. 115). 
Η άποψη του Μητροπολίτη ήταν ακραία αλλά όχι τελείως αβάσιμη.

Το σώμα των δασκάλων δε φαίνεται να ταυτίζεται με τη στάση της ηγεσίας του στη 
«μά χη συντριβής του κομμουνιστικού κινδύνου». Οι μαζικές διώξεις ακόμα και οπαδών του  
Λαϊκού κόμματος, οι άδικες μεταθέσεις, απολύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις «δασκάλων 
της διπλανής πόρτας» επειδή συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση, η λαϊκή προέλευση της  
πλειονότητας αυτών, η χειροτέρευση των όρων της ζωής τους κατά τη διάρκεια του Β΄  
ΠΠ, το παράδειγμα της Εθνικής Αντίστασης και ο αναβαθμισμένος ρόλος τους στην Ελεύ-
θερη Ελλάδα, η δράση της Αριστερής Παράταξης των Δασκάλων στο μεσοπόλεμο αλ λά 
και η στάση τους στο Γλωσσικό ζήτημα τις προηγούμενες δεκαετίες, έστω και σαν συλ-
λογική μνήμη για τις νεότερες γενιές δασκάλων, είχαν διαμορφώσει τέτοια συλλογική 
συνείδηση που απείχε από τα προτάγματα της εθνικοφροσύνης. Η αλλαγή αυτής της συ-
νείδησης απαιτούσε χρόνο. Και το μαστίγιο από μόνο του δεν έφθανε. Όσοι κατάφεραν 
να παραμείνουν στις θέσεις τους έμοιαζαν περισσότερο να σωπαίνουν ηττημένοι και να  
αναζητούν ατομικές στρατηγικές επιβίωσης. Ίσως έτσι εξηγείται ότι ακόμη κι όταν οι εθνι-
κόφρονες επικράτησαν πλήρως στη ΔΟE οι αποφάσεις δεν ήταν σχεδόν ποτέ ομόφωνες. 
Και αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που η ηττημένη και καθημαγμένη Αρι-
στερά, ελάχιστα χρόνια μετά τη συντριβή της στον Εμφύλιο, κατέγραψε σημαντικά εκλο-
γικά ποσοστά στις εκλογές της δεκαετίας του 1950.
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Η διαμάχη για τη δομή της εκπαίδευσης

Το σχολείο της εθνικοφροσύνης, συγκροτήθηκε ιστορικά, εντός ενός πλαισίου που το κα -
θόρισε η αλληλεπίδραση τριών παραγόντων. 1) Η κρατική βία την οποία άσκησαν δια δο-
χικά –με διαφορετικές μορφές– οι δύο παραδοσιακοί πολιτικοί σχηματισμοί της εποχής, οι  
Φιλελεύθεροι και οι Λαϊκοί και είχε ως στόχο την συντριβή, στρατιωτική, πολιτική και 
ιδεολογική της ΕΑΜικής αριστεράς. 2) Η προβολή και επιβολή προ-αστικών, παρω χη μέ-
νων ιδεολογημάτων για το έθνος και την κοινωνία, σε συνδυασμό με έναν ακραιφνή αντι-
κομμουνισμό και με την επιβολή αυστηρής πειθαρχίας και ελέγχου όλων των πλευρών της  
ζωής των μαθητών. 3) Η επίταση της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολικού θεσμού.

Σε ό,τι αφορούσε τη δομή της εκπαίδευσης, στη διάρκεια της Κατοχής, το 1943, η διάρ-
θρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είχε ξαναπάρει το σχήμα που είχε πριν το 1937  
και τη δικτατορία του Μεταξά: εξαετές δημοτικό σχολείο και εξαετές γυμνάσιο. Μετά τον  
πόλεμο και τη λήξη της Κατοχής, προπολεμικές αντιλήψεις για μείωση της πρώτης βαθ-
μί δας σε τέσσερα ουσιαστικά έτη με ταυτόχρονο περιορισμό της πρόσβασης στην μέση 
και την ανώτατη βαθμίδα, έρχονται αντιμέτωπες με την μεγάλη αύξηση της ζήτησης για 
ανώ τερες σπουδές που σημειώνεται ως απόρροια του μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας. (Κυπριανός, 2009)

Σε αυτή την συγκυρία ένας από τους πλέον συντηρητικούς παιδαγωγούς, μέλος του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, οπαδός του Μεταξά, θαυμαστής του Μουσολίνι και  
εκλεκτός των ανακτόρων, ο Σπυρίδωνας Καλλιάφας, εκλέγεται στις 29 Αυγούστου του 
1947, στην δεύτερη τακτική έδρα της Παιδαγωγικής και ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Νι-
κόλαο Εξαρχόπουλο. (Κισσάβου, 1954-1955, σ. 9-30)

Ο Καλλιάφας, σχεδόν αμέσως μετά τον πόλεμο, στην πραγματεία του Η αναδιοργάνω
σις της εκπαιδεύσεως που εκδόθηκε το 1945, τάσσεται ενάντια στη γενίκευση της εκπαί-
δευ σης και στην αύξηση των σχολικών μονάδων στη χώρα και προτείνει την επαναφορά 
της δομής που είχε το εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη μεταξική περίοδο, με τετράχρονο 
δη μοτικό, εξάχρονο Γυμνάσιο και αυστηρό σύστημα επιλογής μεταξύ των βαθμίδων κα-
θώς και στο εσωτερικό της δεύτερης βαθμίδας.

Στην πραγματεία του, υποστηρίζει ότι οι πολίτες μιας κοινωνίας πρέπει να έχουν πρό-
σβαση στο μορφωτικό αγαθό ανάλογα με τις πνευματικές ικανότητες που «φύσει» δια-
θέτουν, ενώ η δομή της εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζεται από τον σκοπό της, που 
σύμ φωνα με τον Καλλιάφα, είναι ο εντοπισμός και η μόρφωση των «επιλέκτων» που θα 
απο τελέσουν τη μέλλουσα ηγέτιδα τάξη της χώρας. (Καλλιάφας, 1945) 

Η θέση αυτή είναι το λογικό επακόλουθο της πεποίθησής του ότι η πρόοδος ενός λαού 
εξαρτάται αποκλειστικά από το επίπεδο των ηγετών του, που υπερέχουν πνευματικά από 
τους υπόλοιπους πολίτες, των οποίων η συλλογική πολιτική δράση είναι καταδικαστέα. 
(Καλ  λιάφας, 1945, 14). Η υπεροχή της ηγέτιδας τάξεως, στηρίζεται σε βιολογικό υπόβα θρο,  
την υπογράφει η φύση. 

Πρόκειται για μία χαρισματική ιδεολογία. Οι ηγέτες υπερέχουν των υπολοίπων διότι 
δια θέτουν το «χάρισμα», αυτό που τους καθιστά ξεχωριστούς. Ένα «φύσει» δοσμένο χά-
ρι σμα το οποίο δεν συνδέεται με την κοινωνική τους προέλευση, ούτε με τη δομή και τη  
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος εντός του οποίου εκδηλώνεται. Η σχολι κή επι-
τυχία ή αποτυχία δεν γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης κοινω νι κής  
κατάστασης αλλά αποδίδεται στην ύπαρξη ή όχι φυσικών χαρισμάτων. Τα όποια κοι νω-
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νικά προνόμια μετασχηματίζονται από κοινωνική κληρονομιά σε προσωπική αξία. Με ταμ-
φιεσμένος έτσι, «ο ταξικός ρατσισμός» μπορεί να επιδεικνύεται, δίχως ποτέ να εμφα νί ζε-
ται. (Bourdieu & Passeron,1996, 142).

Στις 30 Απριλίου 1948, εν μέσω εμφυλίου, και υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο, Μας 
εμπνέει η αγάπη προς τον λαόν (Διδασκαλικόν Βήμα, 1948, φ. 74, σ. 1), η ΔΟΕ στρέφεται 
ενάντια στον Καλλιάφα. Τονίζοντας ότι το δημοτικό είναι το σχολείο των ευρύτερων λαϊ-
κών στρωμάτων δηλώνει ότι οι απόψεις του ζημιώνουν τη λαϊκή εκπαίδευση. Αν και πρό-
κειται για έναν  από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εθνικοφροσύνης στον χώρο  
της εκπαίδευσης, σε μία στιγμή που ο εμφύλιος μαίνεται και ο αντικομμουνισμός μετα-
τρέ πεται γρήγορα σε κυρίαρχη ιδεολογία, η Ομοσπονδία, η διοίκηση της οποίας βρίσκεται 
στα χέρια της συντηρητικής πτέρυγας, δεν θα διστάσει να αντιπαρατεθεί με δριμύτητα 
μαζί του υιοθετώντας τη θέση του υπερασπιστή των μορφωτικών δικαιωμάτων των μα-
θη τών από τα λαϊκά στρώματα και τοποθετώντας τον Καλλιάφα απέναντι, στη μεριά όσων  
νοιάζονται κυρίως για την ηγέτιδα τάξιν. 

Στο Γυμνάσιο, τονίζει η ΔΟΕ, δεν θα φοιτήσουν όσοι έχουν, κατά τον Καλλιάφα, ανώ-
τε ρη πνευματική ικανότητα αλλά αυτοί που έχουν ανώτερη οικονομική δυνατότητα, αφού 
η φοίτηση σε αυτό προϋποθέτει δαπάνες στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλες  
οι οικογένειες. Ιδιαίτερα τα παιδιά των αγροτικών περιοχών –και το 65% των σχολείων  
της χώρας, την εποχή αυτή είναι μονοτάξια αγροτικά δημοτικά σχολεία– θα πληγούν πε-
ρισσότερο από το προτεινόμενο σχέδιο μεταρρύθμισης γιατί θα  πρέπει να μεταναστεύσουν 
στην πόλη, εκεί όπου υπάρχουν γυμνάσια, για δύο επιπλέον έτη και σε μικρότερη ηλικία. 
Οι δυσκολίες αυτές συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα, τα παιδιά των φτωχών οικογενειών 
να εγκαταλείπουν το σχολείο και να αρκούνται στο τετρατάξιο δημοτικό μόνο, έτσι, αδι-
κού νται ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους πιο ευνοημένους οικονομικά μαθητές 
(Σταυ ρουλάκι, 1947, 6).

Ο διδασκαλικός κλάδος, στην αντιπαράθεση με το υπουργείο για τη δομή της εκ παί-
δευσης αντλεί επιχειρήματα από την επιστήμη της Παιδαγωγικής (Σταυρουλάκι, 1947, σ.   
6) και υπερασπίζεται, την παιδαγωγική λειτουργία του δημοτικού σχολείου, καταγγέλλο-
ντας τις προτάσεις και τις εκπαιδευτικές εκείνες πρακτικές που ως στόχο έχουν τα πε ριο-
ρίσουν την πρόσβαση στα μορφωτικά αγαθά, των λαϊκών κυρίως τμημάτων του ελ λη νικού 
πληθυσμού, εκβιάζοντας ταυτόχρονα την ιδεολογική τους συμμόρφωση. Το δη μο τικό 
τονίζει, είναι πρωτίστως σχολείο αγωγής και  είναι το κυριώτερο σχολείο της Υπαί θρου, 
το κατ’ εξοχήν Λαϊκό Σχολείο (Σταυρουλάκι, 1947, σ. 6). Φροντίζει να υπενθυμί σει τις κοι-
νωνικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τις κοινωνικές διαφορές που 
το εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί ή επιλέγει να αγνοεί. 

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ, εκφράζοντας την Ομοσπονδία, δηλώνει την αντίθεσή του  
απέναντι στον διαφαινόμενο αποκλεισμό μιας μεγάλης μερίδας των μαθητών του δημο-
τι κού από την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αντιτάσσει στις φωνές που 
ζη τούσαν τον περιορισμό των χρόνων φοίτησης στην πρωτοβάθμια, την πρόταση για 
δη  μ ιουργία οκτάχρονου δημοτικού σχολείου. Από το 1948 ήδη, το ΔΣ της Ομοσπονδίας 
υποστηρίζει μέσα από τις στήλες του ΔΒ (Διδασκαλικόν Βήμα, 1948, φ. 71, σ. 1), ότι η λει-
τουρ γία του εξατάξιου δημοτικού έδωσε ικανοποιητικότατα αποτελέσματα και προτείνει 
την επέκτασή της στοιχειώδους εκπαίδευσης στα οχτώ έτη, πρόταση που συνδέεται ευ-
θέως με την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων και φαίνεται να 
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συ νενώνει θετικά όλες τις παρατάξεις στο συνδικαλιστικό χώρο των δασκάλων. Τον Μάιο 
του 1952, ο Χάρης Πάτσης, υπερασπίζεται, από τις σελίδες του Νέου Σχολείου (Πάτσης, 
1952, σ. 454), την αύξηση των χρόνων φοίτησης στο δημοτικό σχολείο και την συνδέει 
ευθέως με την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζο -
ντας ότι η επιλογή της ενίσχυσης της μέσης εκπαίδευσης έναντι της στοιχειώδους έχει ως  
απο τέλεσμα τον ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό πρόσβασης των αδύναμων οικονομικά μα -
θητών στα μορφωτικά αγαθά, ενώ ευνοεί τους οικονομικά ισχυρούς (Πάτσης, 1952, σ. 454).  
Ο «ελληνοχριστιανισμός» συγκροτείται σε κυρίαρχη κρατική ιδεολογία και θεσπίζεται ως 
η βάση της κρατικής εκπαίδευσης, ενώ η εθνικοφροσύνη είναι ο όρος που καθορίζει το 
πλαίσιο της νομιμότητας στην Ελλάδα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και επη ρεά-
ζει στο σύνολό του τον εκπαιδευτικό θεσμό, τις παιδαγωγικές ιδέες και πρακτικές.  

Εντός ενός πλαισίου έμπρακτης αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών, ο διδασκα -
λικός κόσμος επιχειρεί να επιβιώσει, να ανασυνταχθεί και να αντιμετωπίσει το οξύ εκπαι-
δευτικό πρόβλημα της χώρας, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και υπερασπιζόμενος ένα δημοκρατικό σχολείο. 

 
Τα παιδαγωγικά ρεύματα

Η άνοδος του ναζισμού στην εξουσία στη Γερμανία, και ο Β΄ ΠΠ που ακολούθησε, επηρέα-
σαν την πορεία και την εξέλιξη των δύο μεγάλων μεταρρυθμιστικών κινημάτων των αρχών 
του 20ου αιώνα: του Γερμανικού Μεταρρυθμιστικού Κινήματος και του κινήματος της Παι-
δολογίας. Η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Σε ένα κόσμο σημαντικά διαφορετικό από  
τον προπολεμικό, οι παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν κριτικά τα παιδαγωγικά ρεύματα και τις 
παιδαγωγικές προτάσεις του μεσοπολέμου. Μια αγωγή που αποτέλεσμά της είχε έναν τέ
τοιο πόλεμο, δε λογαριάζεται για αγωγή (Ξηροτύρης, 1946, φ. 4-7, σ. 4).

Ωστόσο, αρκετές από τις προτάσεις που κάνουν, στην προσπάθεια τους να αναδη μι-
ουρ γήσουν το σχολείο, στηρίζονται σε παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές του μεσο πο-
λέ μου, τις οποίες επιχειρούν να εφαρμόσουν στις νέες συνθήκες. 

Οι ιδέες της Νέας Αγωγής εξακολουθούν να προβάλλονται και μετά το Β΄ ΠΠ από τις  
στήλες των παιδαγωγικών περιοδικών, όμως το τοπίο των πολιτικο-κοινωνικών αντιπα ρα-
θέσεων, τα επίδικα της αντιπαράθεσης και οι πρωταγωνιστές της έχουν αλλάξει. Οι πρω-
ταγωνιστές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, του ρεύματος που υπήρξε η αιχμή του δόρα-
τος των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, έχουν απο συρ θεί  
σταδιακά από το προσκήνιο, εγκαταλείποντας τον πρωτεύοντα κοινωνικό τους ρόλο, 
αποδυναμωμένοι και αποστερημένοι από πολιτικές αναφορές (Φραγκουδάκη, 1990, σ. 
144), ενώ οι αξιόλογοι διανοητές της περιόδου, ανάμεσά τους και παιδαγωγοί που στο 
πα ρελθόν είχαν υπερασπιστεί ριζοσπαστικές παιδαγωγικές ιδέες, είτε διώκονταν, είτε 
σιω πούσαν (Τσουκαλάς, 1986, σ. 44).

Παρ’ όλα αυτά η αντίσταση στην ιδεολογία της εθνικοφροσύνης οργανώνεται δειλά αλ-
λά σταθερά. Αρκετοί από τους μεταρρυθμιστές δημοτικιστές παιδαγωγούς δίνουν το πα-
ρόν στις στήλες του Νέου Σχολείου, του Διδασκαλικού Βήματος, της Νεοελληνικής Παιδείας,  
εκπρόσωποι της γενιάς των δασκάλων του ’20 και του ’30, νέοι επιθεωρητές, που ανα λαμ-
βάνουν  υπηρεσία για πρώτη φορά στην μεταπολεμική Ελλάδα, νεοδιόριστοι δάσκα λοι,  
παιδαγωγοί και εκδότες που εμφορούνται από τις ιδέες μιας μεταρρυθμιστικής ριζο σπα-
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στι κής παιδαγωγικής (Κοσμάς, 1947,  φ. 13,  σ. 29). Αρθρογραφούν υπερασπιζόμενοι και-
νο τόμες προστάσεις για το σχολείο, προωθούν νεωτεριστικές παιδαγωγικές μεθόδους, 
ει σηγούνται την Παιδαγωγική της σχολικής κοινότητας, την ριζοσπαστική αντίληψη της  
Αγω γής του Πολίτη και την σχέση του συνδικαλισμού με τα κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώματα. Διεκδικούν η εκπαίδευση στην μεταπολεμική εποχή να έχει ισχυρή κοινωνική 
κα  τεύ θυνση και επιχειρούν να θέσουν τα παιδαγωγικά ζητήματα στις κοινωνικές τους δια-
στά  σεις, ζητώντας η αγωγή να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό, κυρίως, φαινόμενο (Ξηρο-
τύρης, 1948, φ. 28-29, σ. 155). Υιοθετούν και υπερασπίζονται το πρότυπο του σχολείου 
εργασίας. Προτείνουν τη μάθηση μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές 
μέσω της ομαδικής εργασίας θα αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα, θα οδηγηθούν στην 
αυτενέργεια, και θα  προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή.   

Η ψυχική κατάσταση των παιδιών μετά την Κατοχή, οδηγεί πολλούς παιδαγωγούς να 
προτείνουν μέτρα για την βελτίωση της υγείας τους που στηρίζονται στην εργασία των 
παιδολογικών εργαστηρίων και των πειραματικών σχολείων.   

Το ενδιαφέρον ωστόσο για τις πειραματικές μεθόδους δε συνδέεται μόνο με αιτήματα 
αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων στην καθημερινότητα της παιδαγωγικής πράξης. 
Σε μία στιγμή που ο επίσημος παιδαγωγικός λόγος στηρίζεται στον ανορθολογισμό και την  
ηθικολογία, μακριά από τα πορίσματα των κοινωνικών επιστημών και τις όποιες ανα ζη-
τήσεις στο ευρωπαϊκό ανάλογο, μία νέα γενιά παιδαγωγών, αναζητά μία επιστη μο νική 
παιδαγωγική θεωρία συνδέοντας την άρρηκτα με την παιδαγωγική πράξη. Στρέφονται, 
όπως και στο μεσοπόλεμο, στις αναλυτικές μεθόδους έρευνας για να παραγάγουν γνώ σεις 
έγκυρες και αντικειμενικές γύρω από το φαινόμενο της αγωγής. Η επίδραση του παι δο-
λογικού παραδείγματος, του επιστημονικού ρεύματος που ακολουθεί η έδρα της Αθήνας,  
είναι φανερή στην σκέψη και στις αναφορές τους, αφού άλλωστε οι περισσότεροι από 
αυ τούς έχουν μαθητεύσει στην μετεκπαίδευση και το εργαστήριο Πειραματικής Παιδα γω-
γικής, τους θεσμούς που ίδρυσε και μέχρι το 1949, επόπτευε και κατηύθυνε ο κάτοχος της,  
Ν. Εξαρχόπουλος. 

Παράλληλα με τις επιδράσεις από τα δύο μεγάλα μεταρρυθμιστικά παιδαγωγικά κι-
νή ματα, εμφανίζονται στη χώρας μας με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση σε σχέση με 
το μεσοπόλεμο, θεωρίες νοολογικές και ψυχαναλυτικές που αμφισβητούν την πρωτο κα-
θε δρία του πειράματος και των μετρήσεων για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. 
Τέτοιες είναι η κατεύθυνση της «νοολογικής ή κατανοούσας Ψυχολογία», την οποία αντι-
προ  σωπεύουν οι θεωρίες των Spranger και Dilthey, η «ατομική θεωρία» του Adler, το 
ρεύ μα της Gestaltpsychologie όπως εκφράζεται από τους Koffka, Kohler, Wertheimer, η  
θεωρία του Utitz για την παρακολούθηση των ροπών και των τάσεων του ανθρώπου.  

Θεμελιώνονται στην άποψη ότι η προσωπικότητα δεν αποτελεί άθροισμα των επί μέ-
ρους στοιχείων της αλλά αποτελεί μία ενότητα, ένα ενιαίο σύνολο που εξελίσσεται διαρ-
κώς σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία του 
πει ράματος και των μετρήσεων για την μελέτη της ανθρώπινης φύσης. Προτείνουν ως 
μέθοδο για την διερεύνηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, τη σύλληψη με τη βοήθεια 
της κατανόησης της ουσίας της προσωπικότητας ως ενιαίο σύνολο. Η κατανόηση αυτή 
εί   ναι δυνατή μόνο αν μελετήσουμε τον άνθρωπο όχι ως αφηρημένη οντότητα αλλά ως  
μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας που τον διακρίνει η αυτόνομη δράση του στην κα θη με-
ρινή ζωή.
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Οι παιδαγωγικές θεωρίες και προτάσεις που προβάλλονται εμπεριέχουν πολιτικές 
ανα φορές και προϋποθέσεις και λειτουργούν, στην μεταπολεμική Ελλάδα, και ως κοι-
νω νικές και πολιτικές προτάσεις για την ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού θεσμού και  
κατ’ επέκταση της χώρας. Το μέτρο των δυσκολιών που συναντούν οι ριζοσπάστες παιδα-
γω γοί, το δίνει το γεγονός πως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατηγορήθηκε ακόμα και ως  
πρόξενος των Δεκεμβριανών επειδή, κατά τους υποστηρικτές της άποψης, πρόβαλε ιδα-
νικά που διέφθειραν τη νεολαία (Νεοελληνική Παιδεία, 1947, φ. 13, σ. 39).
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Résumé

A la sortie de la deuxième guerre mondiale, la Fédération des Enseignants du Primaire se bat 
pour sa survie, la restructuration du monde de l’enseignement et l’avenir de l’éducation en Grèce. 
Les syndicats des enseignants réclament des salaires et des contrats de travail décents. Ils récla-
ment aussi une école ouverte à tous les enfants. Bien que la direction de la Fédération soit entre 
les mains du parti conservateur, ses dirigeants n’hésiteront pas à s›opposer à l’extrême nation-
alisme qui prédomine dans le système éducatif actuel, optant ainsi pour le droit à l’éducation 
de tous les enfants des classes populaires. En même temps que la guerre civile bat son plein et 
l’anticommunisme devient l’idéologie dominante, les revendications du monde de l’éducation con-
stituent un lieu commun d’entente pour toutes les parties constituantes de la Fédération, malgré 
les divergences concernant les rapports des enseignants au pouvoir de l'État.

Μots-clés: Fédération des Enseignants du Primaire, extrême nationalisme, mouvements péda-
gogiques.



Εκπαίδευση στις ιδέες του κοσμοπολιτισμού  
με όχημα το μάθημα της ιστορίας

Μαρία Μαυρομμάτη
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, αφού παρουσιαστούν οι έννοιες του κοσμοπολιτισμού και οι σύγχρονες αντι-
λήψεις για το ρόλο της ιστορίας ως μαθήματος που μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης 
για την πολιτειότητα, παρατίθεται ένα σχέδιο διδασκαλίας ως πρότυπο για την ενσωμάτωση των ιδεών 
του κοσμοπολιτισμού στη διδασκαλία της ιστορίας. Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης επιβάλλουν μια 
νέα μορφή αγωγής του πολίτη, τέτοια που να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στον πο λι τικό, 
τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον οικολογικό τομέα. Συνεπώς σκοπός της σύγχρονης εκ  παί δευ-
σης πρέπει να γίνει ο προσανατολισμός στην απόκτηση αξιών και ικανοτήτων που θα προά γουν το 
διαπολιτισμικό διάλογο, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την επιδίωξη της ειρήνης, την πε ριβαλ-
λοντική ευθύνη και την ενεργητική συμμετοχή στα κοινά. Οι έννοιες του κοσμοπολιτισμού σε συν-
δυασμό με αρχές της εκπαίδευσης του παγκόσμιου πολίτη παρέχουν ένα πλαίσιο εργασίας προς αυ τή  
την κατεύθυνση. Το μάθημα της ιστορίας μπορεί να αξιοποιηθεί με αυτό το σκοπό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοσμοπολιτισμός, εκπαίδευση για πολιτειότητα, διδακτική ιστορίας.

Εισαγωγή

Η σύγχρονη εκπαίδευση διαμορφώνεται και προσφέρεται με βάση τόσο την ανάπτυξη δε-
ξιο τήτων για μελλοντικούς εργαζόμενους όσο και την αντικειμενοποίηση των μαθησιακών 
και γνωστικών στόχων ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προϊό-
ντος. Τα προγράμματα σπουδών σε χρήση στο δυτικό κόσμο, που επηρεάζονται από αυτά  
που έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κυρίως, εστιάζουν 
σε αυτό τον προσανατολισμό, είτε δίνοντας πολύ λίγη σημασία, είτε απαντώντας πολύ  
επιφανειακά στην ανάγκη διαμόρφωσης του δημοκρατικού πολίτη μιας παγκοσμιοποιημέ-
νης κοινωνίας.

Αυτή η κρίση στην εκπαίδευση, που θεωρείται καρκίνωμα στον κοινωνικό ιστό και γίνε-
ται αντιληπτή ως πολύ πιο σημαντική από την πρόσφατη κρίση στην παγκόσμια οικονομία, 
είναι ένα νόμισμα με δύο πλευρές: από τη μία πλευρά η αποπολιτικοποίηση του ατόμου, και 
από την άλλη η έμφαση στην παραγωγή αποδοτικών μελλοντικών υπαλλήλων [“χρήσιμες 
μηχανές και όχι ολοκληρωμένοι πολίτες”, (Nussbaum, 2010: 2)]. Ωστόσο, σε μια περίοδο 
που τα ποσοστά των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα συρρικνώνονται, 
και καθώς πολιτικά φαντάσματα του παρελθόντος όπως ο Ναζισμός επανεμφανίζονται 
σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ενώ την ίδια στιγμή νεοσυντηρητικές πολιτικές έχουν 
μετατρέψει τον πλανήτη σε μια παγκόσμια σκακιέρα πολυεθνικών συμφερόντων, η ανάγκη  
να δούμε την αγωγή για την πολιτειότητα ως βασικό συστατικό της σύγχρονης εκπαίδευ-
σης επανέρχεται επιτακτικά. Ειδικά για το μάθημα της ιστορίας, στο οποίο η σύνδεση με την 
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πολιτική αγωγή είναι βασικό συστατικό και κατεύθυνση, χρειάζεται να εμπνευστούμε από  
το έργο φιλοσόφων του κοσμοπολιτισμού όπως οι Kwame Anthony Appiah και η Martha 
Nussbaum προκειμένου να δημιουργήσουμε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικές 
δρα στηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για μια σύγχρονη εκπαίδευση πα γκό-
σμιων πολιτών, μια σύγχρονη κοσμοπολίτικη εκπαίδευση.

Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η έννοια του κοσμοπολιτισμού 

Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα θεωρείται ότι ακολουθεί αποκλειστικά και σχεδόν μανιωδώς 
το μεταγνωστικό και θετικιστικό παράδειγμα, λόγω της αντίληψης των προγραμμάτων 
σπου δών ως προϊόντων, η οποία με τη σειρά της υπήρξε αποτέλεσμα επιρροών από το 
χώρο του μάνατζμεντ. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αναδυόμενες περιοχές εκπαιδευτικής 
έρευνας όπως η έρευνα για τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη μάθηση εστιάζουν συ-
χνά σχεδόν αποκλειστικά στα γνωστικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυ-
τές τις τάσεις, ο μοναδικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μάθουν οι μαθητές πώς να 
μα θαίνουν και στη συνέχεια να εξελιχθούν ελισσόμενοι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
επιταγές των εκάστοτε οικονομικών και επαγγελματικών συνθήκων (Biesta, 2012: 582). 
Ο Bauman, ορίζοντας τα χαρακτηριστικά των ρευστών καιρών στους οποίους ζούμε, όπως 
αποκαλεί τις μεταμοντέρνες συνθήκες ζωής, εξηγεί ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει εξελιχθεί 
σε κυνηγό που επιδιώκει συνεχώς την παραμονή του στο παιχνίδι της επιβίωσης, ενώ η 
έν νοια της ουτοπίας έχει μεταφερθεί στο σήμερα και το εδώ, αντί για ένα ασαφές μέλλον. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η εκπαίδευση μεταφράζεται σε κομμάτια γνώσης, προορισμέ-
να να αντικατασταθούν με ευκολία και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από νέα, κάθε φορά 
χρήσιμη, γνώση (Bauman, 2005). Επιπλέον, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης 
προ γραμμάτων σπουδών υποστηρίζουν την μετάδοση επιστημονικής μεθοδολογίας του  
κάθε αντικειμένου ως τον σκοπό της εκπαίδευσης, παράλληλα με την ανάπτυξη μεταγνω -
στικών δεξιοτήτων, επιβάλλοντας έναν επιστημολογικό προσανατολισμό στην εκπαι δευ-
τική διαδικασία και μεταφέροντας την ευθύνη για τη μάθηση στους ώμους των ίδιων των  
μαθητών (Nodoushan, 2009). Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι κυρίως η ανάπτυξη ικανο-
τή των, τέτοιων που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες που ενδεχομένως θα έχει ένας μαθητής 
ως μελλοντικός επαγγελματίας, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μια τάση και μια επιθυμία για 
διαμόρφωση εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία υιοθετούν τις αρχές της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του 
δασκάλου σε κάποιο είδους τεχνικού που εστιάζει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στό-
χων που έχουν τεθεί εκτός της σχολικής τάξης, με τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει  
και στη συμπεριφορά των μαθητών και στη δράση των εκπαιδευτικών. Σε συμφωνία με τις  
παραπάνω τάσεις, είναι πλέον σχεδόν αδύνατο για το σύγχρονο άνθρωπο να ανταποκρι-
θεί στην απόλυτη ελευθερία που διαθέτει: την ελευθερία να σκέφτεται και να επιλέγει. Η 
αδιάφορη, απολιτική συμπεριφορά και σκέψη έχει γίνει νόρμα ακόμη και σε ανεπτυγμένες, 
οικονομικά και πολιτικά, χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά. Η συμμετοχή στα κοινά συχνά 
περιορίζεται στην ψήφο στις εθνικές εκλογές, και μάλιστα σε συνεχώς μειούμενα ποσοστά. 

Ως απάντηση στις τάσεις αυτές, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που μελετά τις σύγ χρο-
νες συνθήκες της εκπαίδευσης, και προσπαθεί να δώσει στην εκπαιδευτική θεωρία μια νέα  
κατεύθυνση. Ο Biesta, εμπνευσμένος από τις ιδέες του Levinas σε σχέση με την υπευ  θυ-
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νό τητα απέναντι στον Άλλο, προτείνει την υποκειμενοποίηση (subjectification) ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης (Biesta, 2010), αν θέλουμε η εκπαίδευση να γίνει μια  
διαδικασία μεταμόρφωσης (Martin, 2007) και όχι ένα πεδίο επαγγελματικής εκπαίδευσης  
και εξάσκησης. Μια πρόταση που δείχνει να εστιάζει στην καρδιά του προβλήματος όχι 
μόνο της εκπαίδευσης αλλά επίσης της ανθρώπινης ουσίας και της διυποκειμενικής επικοι-
νωνίας στα πλαίσια της τωρινής και της μελλοντικής κοινωνίας. Αυτή η σκέψη προκύπτει 
από την φιλοσοφική συνειδητοποίηση ότι «το σημείο εκκίνησης για τη φιλοσοφία δεν 
θεωρείται πια ότι εδράζεται στο ego cognito… αλλά σε αυτό που λαμβάνει χώρα ανάμεσα 
στα υποκείμενα» (Biesta, 2010), επανακαθορίζοντας το σημείο εστίασης της εκπαιδευ-
τικής θεωρίας και επομένως της θεωρίας ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. Με βάση 
το τριπλό σχήμα των σκοπών της εκπαίδευσης κατά Biesta o Nordgren αναζητεί μια σύ-
γκλιση στην χρησιμότητα της επιστημονικής γνώσης (της γνώσης των συγκεκριμένων επι-
στημονικών αντικειμένων) προκειμένου να προωθηθούν και να επιτευχθούν οι κοινωνικοί 
στόχοι της εκπαίδευσης, νοητικοί και ηθικοί, όπως η διαπολιτισμική επικοινωνία και η 
απόκτηση γνώσης με σκοπό την ενδυνάμωση (Nordgren, 2017).

Η σύγχρονη εκπαίδευση παράγει αποκλειστικά πολίτες που είναι ανεπαρκώς εξοπλι-
σμέ νοι για συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία (Biesta, 2004). Φαίνεται πως οι με-
ταπολεμικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της πολιτειότητας και της συμμετοχής στην 
πολιτική ζωή αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς, παρόλο που υπάρχει πολλή έρευνα και προτάσεις 
για την εκπαίδευση για την πολιτειότητα, την εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη της αλ-
λη λεγγύης, της ισότητας, του σεβασμού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κ.λπ. (Maastricht Global  
Education Declaration, 2002). Την ίδια στιγμή, ίσως τα φιλοσοφικά πλαίσια του παρελ-
θό ντος να μην επαρκούν για να απαντήσουν στις παγκόσμιες και κοσμοπολίτικες ανάγκες 
του σήμερα. Μέχρι σήμερα, ο κοσμοπολιτισμός στην εκπαίδευση συνδεόταν με τις ιδέες 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως η πολυπολιτισμικότητα, η αντίσταση στο ρατσισμό, ο  
αμοιβαίος σεβασμός. Η Διακήρυξη για την Παγκόσμια Εκπαίδευση του Maastricht συμπε-
ρι λάμβανε τις ιδέες της παγκόσμιας δικαιοσύνης, της εξάλειψης της φτώχειας, κ.λπ., που 
αποτελούν βασικές όψεις του κοσμοπολιτισμού, αλλά έμεινε μια διακήρυξη σε πολιτικό 
επί πεδο. Προγράμματα σπουδών που βασίζονταν σε αυτές τις ιδέες αναπτύχθηκαν σε όλη  
την Ευρώπη και επηρέασαν τα εθνικά προγράμματα σπουδών, ακόμη και αλλάζοντας κά-
ποιες φορές την φύση των μαθημάτων που προσφέρονταν για τέτοια χρήση (για παρά-
δειγμα της ιστορίας) (Fitzgerald, 1983· Slater, 1995· Traver, Luckey, Shaklee, Nauman,  
Liddil, Tifft & Laumatia, 2007). Ωστόσο, πολυπολιτισμικά, αντιρατσιστικά ή διαπο λι τι-
σμικά προγράμματα σπουδών εστίαζαν μόνο σε αυτές τις πλευρές της ανθρώπινης αλλη-
λε πίδρασης, βασικά απαντώντας σε προβλήματα που προκύπτουν όταν ζουν αλλοεθνείς 
σε μια θεωρητικά εθνικά ομοιογενή κοινωνία και προσφέροντας τρόπους για τη βελτίωση 
αυτής της αλληλεπίδρασης και την αντιμετώπισης της πολιτισμικής υβριδικότητας, και δεν  
παρείχαν μια πληρέστερη κατανόηση του ρόλου μας ως πολιτών του κόσμου. Τα πο λυ πο-
λιτισμικά προγράμματα σπουδών δεν αντιμετώπιζαν θέματα που αντιμετωπίζει ο κοσμο-
πολιτισμός όπως η φτώχεια, η παγκόσμια δικαιοσύνη, η ανακατανομή του πλούτου, η οι-
κο λογική υπευθυνότητα κ.λπ., ενώ προωθούσαν συγκεκριμένα τις διαδικασίες κατα σκευής  
της γνώσης ως έναν τρόπο να δημιουργήσουν μαθητές που σκέφτονται κριτικά οι οποίοι, 
ως συνέπεια αυτού, θα αποκήρυτταν ρατσιστικές συμπεριφορές και πράξεις μη σεβασμού 
και βίας (Banks, 1993). Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει μια στροφή τελευταία στους 
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θεω ρητικούς του κοσμοπολιτισμού, με σκοπό τη δημιουργία μιας εκπαίδευσης με κοσμο-
πολίτικο προσανατολισμό (Camhy, Garcia-Moruyon, Glaser & Striano, 2013. Hansen, 
2011. Hansen, 2012). Οι ιδέες του κοσμοπολιτισμού έχουν γίνει πρόσφατα θέματα εκπαι-
δευ τικών αναζητήσεων, παρόλο που οι φιλοσοφικές τους προεκτάσεις χρειάζεται ακόμη  
να ξεκαθαριστούν, καθώς υπάρχουν πολλές απορίες σε σχέση με την ηθική τους ταυτότη-
τα (Jordaan, 2009· Scheffler, 1999).

Τι είναι όμως ο κοσμοπολιτισμός; Η Nussbaum ορίζει τον κοσμοπολίτη ως «το άτομο 
του οποίου η πρωταρχική αφοσίωση είναι στην κοινότητα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον  
κόσμο» (1994: 1). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, δύο είναι τα χαρακτηριστικά του αισθή-
ματος (όχι ιδεολογίας, κατά τον Appiah, 2006) του κοσμοπολιτισμού: πρώτον, το αίσθημα 
της ευθύνης, το οποίο προκύπτει από την έννοια της αφοσίωσης. Ο κοσμο πο λίτης αι σθά-
νεται ευθύνη για τον συνάνθρωπο. Δεύτερον, ότι αυτή η ευθύνη και αφο σίωση προσα-
να τολίζονται στην παγκόσμια κοινότητα, είναι δηλαδή οικουμενική και περιλαμβάνει όλη  
την ανθρωπότητα. Εύλογη λοιπόν είναι η σύνδεση της ανάπτυξης του κοσμοπολιτισμού 
με την εκπαίδευση για την πολιτειότητα, και μάλιστα στην ευρύτερη μορφή της, την εκ-
παί δευση για την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη. 

Εκπαίδευση για την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη

Η εκπαίδευση με σκοπό την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη πραγματοποιεί τις προσταγές 
του κοσμοπολιτισμού. Τι εννοούμε όμως με τον όρο «εκπαίδευση για την αγωγή του πα-
γκό σμιου πολίτη» (Global Citizenship Education); Μιλάμε για την εκπαίδευση που γνω-
ρί ζει στους πολίτες την παγκόσμια πραγματικότητα και τους ευαισθητοποιεί με σκοπό να  
υλοποιήσουν έναν κόσμο δικαιοσύνης, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. 
Περιλαμβάνει την εκπαίδευση για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώ -
ματα, την εκπαίδευση για σταθερότητα, ειρήνη και αποτροπή συγκρούσεων, και την δια-
πο λιτισμική εκπαίδευση, ως παγκόσμιες διαστάσεις της εκπαίδευσης για την αγωγή του 
πολίτη (Maastricht Global Education Declaration, 2002).

Γιατί χρειάζεται η αγωγή για τον παγκόσμιο πολίτη; Διότι ο πλανήτης σήμερα συνδέεται 
με όρους:
•	 Περιβαλλοντικούς: γιατί είμαστε όλου φιλοξενούμενοι του ίδιου πλανήτη,
•	 Κοινωνικούς: μέσω του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών,
•	 Πολιτισμικούς: μέσω της αλληλογνωριμίας των πληθυσμών που μετακινούνται ολοένα 

και περισσότερο,
•	 Οικονομικούς: λόγω της παγκοσμιοποίησης και της διασύνδεσης της οικονομίας.

Στόχος αυτού του είδους της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών προ-
κειμένου να συνεργαστούν και να πάρουν πρωτοβουλίες με σκοπό τη συμμετοχή στη λύ-
ση των παγκόσμιων προβλημάτων. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει σε όλες τις περιοχές 
του αναλυτικού προγράμματος, καθώς δεν αποτελεί απλά υλικό προς μάθηση, αλλά πε-
ρισσότερο μια προσέγγιση στην παγκόσμια κοινωνία του σήμερα και του αύριο και τα 
προ βλήματά της, και στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων τέτοιων που χρειάζονται για την  
ενεργοποίηση των πολιτών με σκοπό τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Και  
ενώ πολλές από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τις αξίες που προωθεί μια τέτοια προσέγ-
γι ση βασίζονται σε αυτά που πολλοί γνωρίζουν ως αντιρατσιστική, διαπολιτισμική ή πε ρι-
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βα λλοντική εκπαίδευση, ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω, εντάσσοντάς τις σε  
ένα πλαίσιο αγωγής του αυριανού πολίτη. 

Ο Oxfam (2015) εντοπίζει τρεις τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η προ-
σοχή κατά τη διδασκαλία στα πλαίσια της αγωγής του παγκόσμιου πολίτη:

1. γνώση και κατανόηση, που περιλαμβάνει την κατανόηση εννοιών σχετικών με πα-
γκό σμια θέματα, όπως η κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, η διαφορετικότητα, η πα-
γκο  σμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση, η διαρκής ανάπτυξη και η ειρήνη,

2. ικανότητες, και συγκεκριμένα η κριτική σκέψη, η δυνατότητα για αμφισβήτηση των 
συνθηκών που παράγουν ανισότητες και αδικία, ο σεβασμός των συνανθρώπων μας 
και η συνεργασία και η επίλυση διαφορών,

3. αρχές και αξίες, στις οποίες συγκαταλέγονται ο αυτοσεβασμός και η αίσθηση ταυτό-
τητας, η ενσυναίσθηση, η δέσμευση στην κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, ο σεβα σμός  
στη διαφορετικότητα, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και η ανάληψη ανάλο γων 
δρά σεων και τέλος η πεποίθηση πως η συλλογική δράση μπορεί να επιφέρει ουσιαστι-
κές αλλαγές.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης ως ηθικής στάσης αναγκαίας για τη μόρ-
φωση του αυριανού παγκόσμιου πολίτη, ως γνωρίσματά της αναφέρονται από τον Oxfam 
το ενδιαφέρον και η φροντίδα για τους συνανθρώπους μας σε παγκόσμια πλαίσια, αλλά 
και σε τοπικά, η συμπόνια, η ευαισθησία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των άλλων, η 
συνείδηση της κοινής ανθρώπινης μοίρας, των κοινών αναγκών, και τέλος η δράση για το 
κοι νό καλό και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων, ειδικά των ευπαθών κοινωνι κών 
ομά δων. Ειδικά στο επίπεδο των μαθητών γυμνασίου, η προσέγγιση που προτείνεται εί ναι 
αυτή της ανάλυσης των διαθέσιμων πηγών, όπου παρουσιάζονται διάφορες καταστά σεις 
σύγκρουσης. Μέσα από την έρευνα για διάφορες πηγές που παρουσιάζουν ένα τέτοιο σύγ- 
 χρονο θέμα, προκύπτει πληθώρα απόψεων και αντιλήψεων, τις οποίες καλούνται οι μαθη  -
τές να συζητήσουν και να αναλύσουν, με σκοπό να κατανοήσουν τόσο την ποικιλία προ  - 
ο πτικών όσο και τους διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης διαφόρων καταστάσεων. 

Διαστάσεις της εκπαίδευσης για τον παγκόσμιο πολίτη

Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώμα τα 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αγωγής του πολίτη. Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα είναι ένα διεθνές κίνημα που στοχεύει στη μάθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όπως ανα-
φέ ρεται στο πλάνο δράσης για την πρώτη φάση του Παγκόσμιου Προγράμματος για την 
Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση για τα 
αν  θρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική για την προώθηση και επίτευξη σταθερών και αρ-
μονικών σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων και για την ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης, 
ανο χής και ειρήνης» (United Nations, 2005: 3). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εκπαίδευση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρεται:
•	 Στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευ θε ριών
•	 Στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας
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•	 Την κατανόηση, ανοχή, ισότητα και φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τους λαούς και όλες 
 τις εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές ομάδες

•	 Στη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία
•	 Στη διατήρηση και οικοδόμηση της ειρήνης
•	 Στην προώθηση της ανθρωποκεντρικής βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιο-

σύνης.

Οι διαστάσεις της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολλές, και δεν 
εστιά ζουν μόνο στην απόκτηση γνώσεων. Περιλαμβάνουν τόσο τις γνώσεις και τις ικανό-
τη τες για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όσο και την ανάπτυξη συ μπερι-
φορών και αρχών τέτοιων που να τα προασπίζουν, αλλά και την ανάληψη δράσης για την 
 υπεράσπισή τους. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
πρέ πει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά (United Nations, 2005: 4):

•	 Να προβάλλουν την οικουμενική διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσα από 
το σεβασμό της διαφορετικότητας, τη μη ανοχή των διακρίσεων σε οποιαδήποτε βάση,

•	 Να προωθούν την ανάλυση και κατανόηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
διαχρονικά και σε κάθε τόπο, τοπικά και παγκοσμίως,

•	 Να διασφαλίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν καταπατώνται,
•	 Να ευνοούν τη γνώση και τις ικανότητες προκειμένου να προστατεύονται αυτά,
•	 Να αξιοποιούν παιδαγωγικές μεθόδους συμμετοχικές και να ευνοούν την προσωπική 

πρωτοβουλία των μαθητών,
•	 Να ενισχύουν την ελέυθερη συμμετοχή όλων, με σκοπό την απρόσκοπτη εξέλιξη της 

προσωπικότητας του κάθε παιδιού,
•	 Να συνδέουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτώνται με την καθημερινότητα 

των μαθητών.

Τα φιλολογικά μαθήματα και η ιστορία θεωρούνται από τους υποστηρικτές της εκπαί-
δευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τα πιο πρόσφορα για την ενσωμάτωση σχετικών 
θε μάτων, ενώ δεν λείπουν οι συχνές προτροπές για προσέγγιση τέτοιων θεμάτων από το 
σύνολο των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος κάθε χώρας. Επίσης, προκρίνεται 
η διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων αυτών μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες 
και σχέδια εργασίας. 

Εκπαίδευση για την ειρήνη

Η εκπαίδευση για την ειρήνη είναι μέρος της εκπαίδευσης για την αγωγή του παγκόσμιου 
πολίτη, και περιλαμβάνει έννοιες όπως η ανοχή, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του αν-
θρώ που, η ειρηνική επίλυση διαφορών κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Unesco 
(2018), η εκπαίδευση για την ειρήνη αναφέρεται:
•	 Στο σεβασμό για τη ζωή, την παύση της βίας και την προώθηση της μη βίας, του δια-

λόγου και της συνεργασίας,
•	 Τον πλήρη σεβασμό για τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της 

πο λιτικής ανεξαρτησίας των κρατών, και τη μη επέμβαση σε θέματα που άπτονται της 
δικαιοδοσίας του κάθε κράτους,
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•	 Τον πλήρη σεβασμό όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών,
•	 Τη δέσμευση για ειρηνική επίλυση διαφορών,
•	 Προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη σε συμφωνία με το σεβασμό του περιβάλλοντος,
•	 Το σεβασμό και την προώθηση του δικαιώματος όλων για ανάπτυξη,
•	 Το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών,
•	 Το σεβασμό και την προώθηση του δικαιώματος όλων για ελευθερία έκφρασης, εκ φο-

ράς γνώμης και πληροφόρησης,
•	 Δέσμευση στις αρχές της ελευθερίας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, ανοχής, συνεργασίας, 

πλο υραλισμού, πολιτισμικής διαφορετικότητας, διαλόγου και κατανόησης μεταξύ 
όλων των μελών μιας κοινωνίας και μεταξύ των κρατών.

Η εκπαίδευση για ειρήνη αξιοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών, διδακτικών και φιλοσο φι-
κών παραδόσεων, μέσα σε δυναμικό, διεπιστημονικό και διαπολιτισμικό κλίμα. Αναμορ  φώ-
νει την παιδαγωγική διαδικασία στοχεύοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η επικοι -
νωνία, η ενεργητική κατανόηση και προβληματισμός, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και η 
συμπόνια, η κριτική σκέψη και η λύση προβλημάτων, η ανάπτυξη καλλιτεχνικών ικα νο τή-
των, η διαμεσολάβηση και η λύση συγκρούσεων, ο αυτοέλεγχος και η υπομονή, η υπεύ θυ-
νη συμμετοχή στα κοινά, η φαντασία, το όραμα και οι ηγετικές ικανότητες. Στην ανά πτυ ξη 
γνώ σεων σχετικά με την αυτογνωσία και την αναγνώριση των προκαταλήψεων, καθώς  
και θεμάτων που σχετίζονται με τις συγκρούσεις και τον πόλεμο, την ειρήνη και τη μη βία,  
την οικολογία, τα πυρηνικά και άλλα όπλα,τη δικαιοσύνη και την εξουσία, τη λύση συγκρού-
σεων, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την παγκοσμιοποίηση, την εργασία, τη 
φτώχεια, τη διεθνή νομοθεσία, την υγεία, το εμπόριο ναρκωτικών και ανθρώπων. Τέλος, 
στην ανάπτυξη στάσεων όπως η οικολογική ευαισθησία, ο αυτοσεβασμός και η ανοχή, ο  
σεβασμός του διαφορετικού, η ευαισθησία σε θέματα φύλου και η καταπολέμηση του σε-
ξισμού, η κατανόηση και η ενσυναίσθηση, η μη βία, η κοινωνική ευθύνη και η σύμπνοια και  
η αλληλεγγύη.

Εκπαίδευση για διαπολιτισμική επικοινωνία

Η διαπολιτισμική αγωγή απορρέει από την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
των αλλοδαπών που διαμένουν σε Δυτικές χώρες, όπως αυτά αναγνωρίστηκαν από συν-
θή   κες των Ηνωμένων Εθνών. Η αντιρατσιστική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για διαπολι-
τισμική επικοινωνία αποτελούν τμήματα της εκπαίδευσης για την παγκόσμια πολιτική 
αγω  γή, και αντιμετωπίζονται ως προοπτικές και σημεία εκκίνησης για την εκπαίδευση με  
βάση τα παγκόσμια προβλήματα του σήμερα (Maastricht Global Education Declaration,  
2002). Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τον Essinger (1990, όπως 
αναφέρεται στον Νικολάου, 2011) είναι:
•	 Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση.
•	 Η εκπαίδευση για αλληλλεγγύη.
•	 Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού σεβασμού και της ετερότητας.
•	 Η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης.

Η έννοια της ενσυναίσθησης με τη σημασία της κατανόησης της διαφορετικότητας, της 
ανάπτυξης ειλικρινούς ενδιαφέροντος και της ενεργητικής αντίδρασης με σκοπό τη βοή-
θεια του πάσχοντα, αποτελεί σήμερα κεντρικό σημείο και του κινήματος για εκπαίδευση  
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για την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη. Με απώτερο σκοπό της προσέγγισης αυτής τη δρά-
ση για το κοινό καλό, και με βάση τη συνειδητοποίηση ότι ο σημερινός κόσμος συνδέεται 
πολυεπίπεδα, καθώς και ότι τα προβλήματα όλου του κόσμου είναι και προβλήματα δικά 
μας και η λύση τους εξαρτάται από εμάς, η εκπαίδευση για την αγωγή του παγκόσμιου πο-
λίτη εστιάζει σε καθημερινά παγκόσμια προβλήματα όπως τα περιβαλλοντικά, η φτώχεια, 
η εκμετάλλευση, η κοινωνική ανισότητα, η μετανάστευση κ.ά. Αποτελεί συνειδητοποίηση 
ταυτόχρονα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη του σημερινού κόσμου, 
και σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση μιας συνείδησης ενεργητικής απέναντι στα με-
γάλα σύγχρονα προβλήματα. 

Σενάριο διδασκαλίας της αρχαίας ιστορίας με θέμα τη μετανάστευση

Παρακάτω αναπτύσσεται ένα σενάριο διδασκαλίας με άξονα το μάθημα της ιστορίας (συ-
γκεκριμένα της αρχαίας ιστορίας). Tο αντικείμενο που έχει επιλεγεί συνδέεται άμεσα με 
το σύγχρονο παγκόσμιο φαινόμενο της μετανάστευσης. 

Διδακτικό αντικείμενο: Οι μέτοικοι στην αρχαία Αθήνατο φαινόμενο  
της μετανάστευσης

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Στόχοι  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές αναμένεται να:
•	 Περιγράφουν την έννοια της κοινωνικής τάξης και να κατονομάζουν τις τάξεις της αρ-

χαίας Αθήνας,
•	 Περιγράφουν τη θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετοίκων και να τα συ-

γκρί νουν με αυτά των σύγχρονων μεταναστών,
•	 Προβληματιστούν σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και να συγκροτήσουν 

στά ση κατανόησης και ανοχής απέναντι στους αλλοδαπούς συμπολίτες μας.

Υλικό 
Θα χρησιμοποιηθούν: 

Α.  Το κείμενο του Ξενοφώντα της σελίδας 75 του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Á  Γυμνα-
σίου «Η σπουδαιότητα των μετοίκων».
«Πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τους μετοίκους, γιατί η πρόσοδος αυτή μου φαί νεται 
πως καταλέγεται στις καλύτερες, επειδή οι μέτοικοι συντηρούνται οι ίδιοι και προσφέρουν 
πολλές ωφέλειες στην πόλη, χωρίς να παίρνουν μισθό, αντίθετα καταβάλλουν το μετοίκιον. 
Νομίζω πως επαρκής μέριμνα είναι τούτη, να αφαιρέσουμε όσα, χωρίς να ωφελούν καθόλου 
την πόλη, δίνουν την εντύπωση πως ντροπιάζουν τους μετοίκους.»

Β.  Τα Άρθρα 13, 14 και 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχε τικά με το δικαίωμα μετανάστευσης και ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων 
(Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 1948):

ΑΡΘΡΟ 13
Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής 
του στο εσωτερικό ενός κράτους.
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Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και 
να επιστρέφει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14
Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο 
σε άλλες χώρες.
Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγ
μα τικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς 
και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 15
Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει 
ιθαγένεια.

Γ.  Λινκ με βίντεο για την έννοια της μετανάστευσης:  
https://www.youtube.com/watch?v=_OUpsWCvE38&feature=youtu.be 

Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας

Ανάγνωση πηγών, κριτική παρακολούθηση βίντεο, συζήτηση, κριτική αντιπαράθεση ιστο-
ρικής μαρτυρίας, βίντεο και νομικού κειμένου, ερωταποκρίσεις.

Πορεία δραστηριοτήτων 

•	 Αποσαφήνιση του όρου «μέτοικος». Ποιοι σημερινοί όροι αποδίδουν τον όρο αυτό; 
(με τανάστης, πρόσφυγας κ.λπ.). Πώς διαφοροποιούνται οι όροι αυτοί μεταξύ τους; Οι  
μαθητές κάνουν μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες όπως αυτή της  
Διεθνούς Αμνηστίας για να βρουν τη σχετική ορολογία και να δημιουργήσουν σε ομά-
δες ορισμούς τους οποίους στη συνέχεια θα μοιραστούν στην ολομέλεια.

•	 Για ποιους λόγους κατέφευγαν στην Αθήνα οι μέτοικοι; Για ποιους λόγους μεταναστεύ-
ουν οι άνθρωποι σήμερα; (αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου, εμπόλεμη κατάσταση στη 
χώ ρα τους, πολιτική/ιδεολογική διαφωνία, οικονομικά προβλήματα, περιβαλλοντικές 
κα  ταστροφές κ.λπ). Καλό είναι οι απαντήσεις να δίνονται από τους μαθητές μέσω κα-
ται γισμού ιδεών, και να γράφονται όλες στον πίνακα.  

•	 Ανάγνωση και επεξεργασία της ιστορικής πηγής. Πώς αντιμετωπίζονταν οι μέτοικοι από  
τους Αθηναίους πολίτες; Ποια τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις τους; Ποια φαί-
νεται να είναι η στάση του Ξενοφώντα απέναντί τους; 

•	 Ανάγνωση του κειμένου της Διακήρυξης. Εντοπισμός των βασικών σημείων. Γιατί κρί-
θη κε απαραίτητο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μεταναστών μέσα από διεθνές 
κείμενο;  

•	 Περιγραφή των περιεχομένων του βίντεο. Δραστηριότητα ανάπτυξης της εν συ ναί σθη-
σης: πώς νομίζουν οι μαθητές ότι αισθάνονται οι πρωταγωνιστές του βίντεο; Ποιοι 
εί ναι οι πρωταγωνιστές; Από ποιες χώρες νομίζουν ότι προέρχονται; Από ποιες χώρες 
προέρχονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που καταφεύγουν αυτή την περίοδο 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Τι σκέψεις κάνουν όταν βλέπουν Ευρωπαίους στη θέση 
των προσφύγων, όπως φαίνεται στο βίντεο;  
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•	 Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταναστών σήμερα; Πώς τους αντι-
με τωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα; Πώς αιτιολογούνται η στάση και τα συναισθήματα 
απέ ναντί τους; Ελεύθερος διάλογος μεταξύ των μαθητών, αντιπαράθεση απόψεων, 
χρή ση επιχειρηματολογίας, σύγκριση με αρχαιότητα και με άλλες χώρες.

Δραστηριότητα - εργασία

Οι μαθητές να ψάξουν στο διαδίκτυο για οργανώσεις και ομάδες που ασχολούνται με τα  
δικαιώματα των μεταναστών στη χώρα μας. Έπειτα, αφού ανταλλάξουν στοιχεία και πλη-
ροφορίες μεταξύ τους, να δημιουργήσουν σχετικό κατάλογο, τον οποίο θα φωτο τυ πή σουν  
και θα μοιράσουν σε όλο το σχολείο. Εναλλακτικά, ανάλογα με τις τεχνολογικές δυνα τό-
τη τες και γνώσεις των μαθητών, μπορούν να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο στα οποία να  
περιγράφουν το δικαίωμα στη μετακίνηση, την ιστορία της μετανάστευσης κ.λπ.

Αξιολόγηση

Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογείται από την παραπάνω εργασία. Η εργασία/ 
κα τάλογος οργανισμών για τα δικαιώματα των μεταναστών και το βίντεο θα πρέπει να 
δια θέτουν ακριβείς πληροφορίες, να έχουν ολοκληρωθεί μετά από προσεκτική έρευνα 
στο διαδίκτυο, να περιλαμβάνουν πλήθος σχετικών αναφορών, να αποδεικνύουν βαθιά 
κα τα νόηση του ζητήματος, μέσα από την επιλογή και παράθεση ποικίλων πολιτικών, κοι-
νωνικών και άλλων παραγόντων που συμβάλουν στο φαινόμενο της μετανάστευσης.

Επίλογος

Η έννοια του κοσμοπολιτισμού συνδέεται στενά, τόσο θεωρητικά όσο και ως προς τις 
πρα κτικές εφαρμογές του, με την εκπαίδευση για την αγωγή του παγκόσμιου πολίτη. Η 
διαπολιτισμική αγωγή, με τις προεκτάσεις της στην πολιτική αγωγή, όπως έχει δοκιμαστεί 
ως σήμερα δεν επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των νέων, παγκόσμιων πο-
λι τών που είναι οι σημερινοί μαθητές. Ένα νέο παράδειγμα, που προκύπτει από τη θεω ρία 
του κοσμοπολιτισμού όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, στοχεύει στην αγωγή του πα γκό-
σμιου πολίτη με στόχο τη μεταμόρφωση των μαθητών σε πολίτες που ενδιαφέρονται για 
ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος αλλά τα συναντούν στον τόπο τους καθημερινά. Το  
προσφερόμενο παράδειγμα διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής ιστορίας με βάση τις ιδέες  
της αγωγής για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπολέμηση του  
ρατσισμού πιστοποιεί τις δυνατότητες της προτεινόμενης προσέγγισης και αξιώνει πρα-
κτι κής εφαρμογής μέσα στις σχολικές τάξεις.  
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Abstract

The current conditions ask for a new form of citizenship education, which takes into consider-
ation the developments in the political, social, economic and ecological sectors. Modern education 
should be the oriented towards the development of values and skills that promote intercultural di-
alogue, respect of differences, a culture of peace, environmental responsibility and active political 
participation. The notion of cosmopolitanism combined with the principles of education for global 
citizenship provide a framework towards this direction. In the present work, after the notions of 
cosmopolitanism and the current ideas on the role of history as a school subject that can be used 
in the context of citizenship education are presented, we introduce a lesson plan as a prototype 
for the inclusion of cosmopolitan ideas in history education. 
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Περίληψη

Ο νεοφιλελευθερισμός έχει παγκοσμιοποιηθεί και η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια βασική αφήγηση 
τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτή η παγκοσμιοποίηση είναι ιμπεριαλιστική μέσα στον νεοφιλελεύθερο 
κα πι ταλισμό. Στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου εξετάζεται πώς η παγκοσμιοποίηση του νεο φι λε-
λευ θερισμού είναι ένας νέος ιμπεριαλισμός. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι συνέπειες του στην εκ-
παί δευση. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι σχέσεις κριτικής παιδαγωγικής και δημοκρατίας σε περίοδο 
πα γκοσμιοποίσης του νεοφιλελευθερισμού και ιμπεριαλισμού. Στο τελευταίο περιγράφονται κάποια 
συμπεράσματα που βγαίνουν από την ανάλυση, και ιδιαίτερα πώς ο αγώνας για την δημοκρατία στην 
εκπαίδευση είναι καίριος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτική παιδαγωγική, ιμπεριαλισμός, νεοφιλελευθερισμός, παγκοσμιοποίηση.

Εισαγωγή

Λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας του νεοφιλελευθερισμού και των διαφορετικών 
από ψεων που εκφράζονται σχετικά με το θέμα, υπήρξαν διάφοροι ορισμοί του όρου. Ο 
David Harvey (2005) ορίζει ότι ο νεοφιλελευθερισμός στηρίζεται σε τέσσερις βασικές 
αρ χές, που είναι οι παρακάτω: 1) Η ανθρώπινη ευημερία μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύ τε-
ρα με την απελευθέρωση των ατομικών ελευθεριών και δεξιοτήτων μέσα σε ένα θεσμικό  
πλαίσιο ισχυρών δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ελεύθερων αγορών και ελεύθερου 
εμπορίου. 2) Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει αυτό το πλαίσιο, διαφο -
ρετικά η κρατική παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.  
3) Ο νεοφιλελευθερισμός επιδιώκει να φέρει όλη την ανθρώπινη δράση στο πεδίο της αγο-
ράς και 4) Η ελευθερία της αγοράς και η ελευθερία του εμπορίου είναι οι μηχανισμοί που 
εγγυώνται τις ατομικές ελευθερίες (Harvey, 2005 σελ. 2-7). Ο ορισμός του νεοφιλελευθε-
ρισμού της Wendy Brown (2006) είναι παρόμοιος. Περιγράφει τον νεοφιλελευθερισμό  
ως απεικόνιση των ελεύθερων αγορών, του ελεύθερου εμπορίου και της επιχειρηματικής 
ορθολογικότητας ως «επιτευχθείσα και κανονιστική, όπως διακηρύσσεται από το νόμο και  
μέσω της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής – όχι απλώς από τη φύση» (Brown, 2006,  
σελ. 694). Όπως ανέφερα και αλλού “ο νεοφιλελευθερισμός έχει μετατρέψει τις ζωές μας  
από τότε που η κοινωνία μεταμορφώνεται στην εικόνα της αγοράς και το ίδιο το κρά τος  
τώρα «εμπορεύεται». Οι πολίτες θεωρούνται καταναλωτές. Συνεπώς, οι υποστηρικτές του 
νεοφιλελεύθερισμού θεωρούν τους μηχανισμούς της αγοράς ως το πιο «αποτελεσματι-
κό» και «ορθολογικό» εργαλείο για την οικοδόμηση της ανθρώπινης υπόστασης, προω - 
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θώ ντας τον ατομικισμό και αναθέτοντοντας στις αγορές την κοινωνική και πολιτική απο-
φα σιστικότητα” (Νικολακάκη, 2012).

Η ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού ως ιδεολογικού κινήματος πραγματοποιήθηκε πα-
γκοσμίως ύστερα από την παγκόσμια οικονομική κρίση στασιμοπληθωρισμού του 1973-
1974. Υπό τις νέες οικονομικές συνθήκες, που δημιουργήθηκαν, το νεοφιλελεύθερο ρεύ-
μα τοποθέτησε στο επίκεντρο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης το διευρυμένο ρόλο των  
αγορών στην οικονομία και την κοινωνία. Σε αντίθεση με το κεϋνσιανό μοντέλο, ο νεο φι-
λε λευθερισμός προτείνει την υποχώρηση» του κράτους και τη συνακόλουθη προ σπά θεια 
απελευθέρωσης των “δυνάμεων της αγοράς”, προκειμένου να ενισχυθεί η οικο νο μική 
ανταγωνιστικότητα και να “αποδεσμευθούν” την ίδια στιγμή οι διαδικασίες καπιτα λι στι κής  
συσσώρευσης από το υπερβολικό κόστος νομιμοποίησης της δημοκρατικής συμμε  το χής,  
της οποίας ο περιορισμός υποστηρίζεται ότι επιφέρει και την κοινωνικο-οικο νο μική κρί ση 
των κρατών. Η απελευθέρωση της αγοράς θεωρείται ότι συνεπάγεται μεγαλύτερη απο  τε-
λεσματικότητα και, επομένως, ανάκαμψη, στόχος, ο οποίος δεν μπορεί να πραγμα το ποιη-
θεί, εφόσον υπάρχει ισχυρή κρατική παρέμβαση. Για το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανά πτυ-
ξης, η λύση στην κοινωνικο-οικονομική κρίση είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όλο  
το φάσμα του κοινωνικού βίου, καθώς και ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους. Κατά 
αυ τόν τον τρόπο, το κεφάλαιο, και όχι το κράτος, γίνεται ο παράγοντας εκείνος που κα θο-
ρίζει τις συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την  
εργατική τάξη (Καλημερίδης, 2006).

Στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου εξετάζονται οι πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστι-
κές μορφές του νεοφιλελευθερισμού. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι συνέπειες στην  
εκπαίδευση. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι σχέσεις κριτικής παιδαγωγικής και δημοκρατίας 
σε περίοδο παγκοσμιοποίσης του νεοφιλελευθερισμού και ιμπεριαλσμού. 

H Παγκοσμιοποίηση του Νεοφιλελευθερισμού ως ο Νέος Ιμπεριαλισμός

Ο νεοφιλελευθερισμός έχει παγκοσμιοποιηθεί και η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια βασι-
κή αφήγηση από τη δεκαετία του ’90 με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η εγκαθίδρυ-
ση της παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται ως ένα αναπόφευκτο φαινόμενο όπως μαρτυρά 
και η έκφραση της Margaret Thatcher – «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» (There Is No 
Alternative-TINA) (Berlinski, 2011) ένα συμπέρασμα που συμφωνεί με τους ισχυρισμούς 
του Fukuyama (1992) για το «τέλος της ιστορίας». Η παγκοσμιοποίηση είναι ο ιμπεριαλι-
σμός μέσα στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό (Amin, 2019, Foster, 2019) . Όπως ο Samir 
Amin (2019) περιγράφει: “Ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι ένας καπιταλισμός γενικευ-
μένων μονοπωλίων... Αυτό το σύστημα γενικευμένων μονοπωλίων είναι το αποτέλεσμα 
ενός νέου σταδίου συγκέντρωσης του κεφαλαίου στις χώρες της τριάδας (ΗΠΑ-ΕΕ-Ια-
πω νία) που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980 και του ‘90. Ταυτοχρόνως, αυτά τα γε νι-
κευμένα μονοπώλια κυριαρχούν στην παγκόσμια οικονομία. Η παγκοσμιοποίηση είναι το  
όνομα που έχουν δώσει στις επιταγές μέσω των οποίων ασκούν τον έλεγχό τους στα 
πα ραγωγικά συστήματα των περιφερειών του παγκόσμιου καπιταλισμού (ολόκληρος ο 
κό σμος πέρα   από τους εταίρους της τριάδας).” (μετάφραση δική μου Αυτό δεν είναι άλλο 
από ένα νέο στάδιο του ιμπεριαλισμού.

Αναμφισβήτητα, ο μονο-ηγεμονικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ διαφέρει από αυτόν των 
αρχών του 20ου αιώνα, όταν ο Λένιν ανέπτυξε την κριτική του για τον διεθνή καπιτα λι σμό,  
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και υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των ισχυρών χωρών για τους ίδιους πόρους. Η κα τα-
νόη ση του ιμπεριαλισμού, ωστόσο, τόσο ιστορικά όσο και στις σημερινές του μορ φές πα-
ραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της νεοφιλελεύθερης παγκο σμιο ποίη σης.  
Ο ιμπεριαλισμός, όπως το περιέγραψε ο Λένιν, είναι το υψηλότερο επίπεδο του κα πι τα  λι-
σμού. Όπως έγραψε ο Λένιν: πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό του ιμπεριαλισμού ο οποίος 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

(1)  η συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου έχει εξελιχθεί σε τόσο υψηλό στά-
διο ώστε έχει δημιουργήσει μονοπώλια που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην  
οικονομική ζωή 

(2)  τη συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό κεφάλαιο και τη δημι-
ουργία, βάσει αυτού του «χρηματοοικονομικού κεφαλαίου», μιας οικονομικής ολιγαρ-
χίας 

(3)  η εξαγωγή κεφαλαίου διαφέρει από την εξαγωγή βασικών εμπορευμάτων αποκτά 
εξαιρετική σημασία 

(4)  η δημιουργία διεθνών μονοπωλιακών καπιταλιστικών ενώσεων που μοιράζονται τον 
κόσμο μεταξύ τους

(5)  η ολοκλήρωση της εδαφικής διαίρεσης του κόσμου μεταξύ των μεγαλύτερων καπιτα-
λιστικών δυνάμεων (1914).

Αν οι συνεχείς πόλεμοι είναι το μιλιταριστικό σκέλος του ιμπεριαλισμού, η παγκοσμιο-
ποίη ση είναι το οικονομικό. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή σε γενικές γραμμές, δεν περιορί-
ζεται σε ένα σύνολο οικονομικών παραδειγμάτων και συναφών διαρθρωτικών μεταρρυθ -
μίσεων. Αντίθετα, αφορά σε ένα ευρύτερο ιμπεριαλιστικό σχέδιο, το οποίο εξυπηρετεί σε 
μεγάλο βαθμό ισχυρά, επικαλυπτόμενα, παγκόσμια συμφέροντα:

•	 Wall Street και το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα
•	 Το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα.
•	 Πετρελαϊκές Εταιρείες 
•	 Οι όμιλοι Βιοτεχνολογίας
•	 Μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρείες
•	 Η παγκόσμια οικονομία των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.
•	 Οι Ομίλοι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και οι Γίγαντες της Τεχνολογίας της Πλη-

ροφορίας και της Επικοινωνίας. (Chossudovsky, 2019).

Αυτή η στρατιωτικοποιημένη ατζέντα και το ΝΑΤΟ είναι προσανατολισμένοι στην υπο -
στήριξη αυτών και άλλων ισχυρών ομάδων συμφερόντων. Υπάρχει, αναπόφευκτα, η φύ ση  
του παγκόσμιου καπιταλισμού και των διαφόρων κρατικών συμφερόντων. Εκεί ανα πτύσ-
σεται ο ανταγωνισμός και οι αντιφατικές πιέσεις εντός αλλά και μεταξύ αυτών των το μέων  
και ομάδων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης σύγκρουσης μεταξύ 
των παγκόσμιων ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, καθένας από τους οποίους έχει τις  
αντίστοιχες ομάδες συμφερόντων του (Chossudovsky, 2019).

Μέσα από παγκόσμιους θεσμούς που ελέγχουν τα οικονομικά σε όλο τον κόσμο, επι-
βάλλονται μέτρα που που καταλήγουν σε διόγκωση του χρέους και συνεπάγονται μέτρα 
λιτότητας που καταλήγουν στη δημιουργία μιας de facto παγκόσμιας κυβέρνησης (Porfil-
lio, Carr, 2010). Όπως εξηγούν οι Porfillio και Carr:
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Οι εταιρικοί ηγέτες προκειμένου να εφαρμόσουν φιλοκαπιταλιστικές πολιτικές και εταιρικές 
λο γικές που ενισχύουν τα συμφέροντά τους, έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες επικοι
νω νιών, στρατιωτικές δυνάμεις και διεθνείς οργανώσεις, οι οποίες συνενώθηκαν για να σχη
ματίσουν μια de facto παγκόσμια κυβέρνηση με την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νο μι
σμα τικό Ταμείο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που αποτελεί το κεντρικό κομμάτι. 
Αυ τή η «αναγκαία προσέγγιση» για την προώθηση πολιτικών, πρακτικών και γνώσεων που 
έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της εργατικής δύναμης και την απόσπαση των πόρων του 
πλανήτη έχει επιτείνει την ταλαιπωρία και τον πόνο που προκαλούνται σε μεγάλες εκτάσεις 
του παγκόσμιου πληθυσμού ενώ παράλληλα συγκεντρώνει τον πλούτο και την εξουσία του 
κυ βερνώντος ελίτ. (2010)

Τα προαναφερθέντα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ενεργούν στην ενίσχυση των  
συμφερόντων της ηγεμονικής δύναμης στον κόσμο, των ΗΠΑ. «Ως αποτέλεσμα, η παγκο-
σμιο ποίηση μετασχηματίζει την αγορά στον παγκόσμιο μηχανισμό οικονομικών ρυθμίσεων 
και επιδεινώνει και περιπλέκει τις διεθνείς και εσωτερικές ανισότητες» (Vilas, C και C. Pérez,  
2002). Μέσω της χρηματιστηρικοποίησης, το διεθνές κεφάλαιο μπόρεσε να ελέγξει την 
παγκόσμια οικονομία, όπως υποστηρίζει ο John Bellamy Foster:

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη δεκαετία του ‘80 παρατηρήθηκε η ανάπτυξη της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία επιδίωξε με αξιοσημείωτη επιτυχία να υποτάξει 
κράτη, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο, στους κανόνες μιας παγκόσμιας αγοράς όπου, εξ ορισμού, 
το χρηματοπιστωτικό κέντρο κυβερνά. Ο μεταγενέστερος ιμπεριαλισμός μπορεί λοιπόν να 
θεωρηθεί ως η περίοδος κατά την οποία η οικονομική στασιμότητα, η χρηματοοικονομική και  
η πλανητική οικολογική κρίση εμφανίστηκαν όλες σαν διευρυνόμενες, μη αναστρέψιμες ρωγ
μές, αδιάσπαστες από το ίδιο το σύστημα της μονοπωλιακής καπιταλιστικής συσσώρευσης και  
βρίσκουν την ιδεολογική δικαιολόγησή του στον νεοφιλελευθερισμό. Σε αυτό το πιο ολο κλη
ρω μένο ιμπεριαλιστικό σύστημα, πεντακόσιες εταιρείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% 
των παγκόσμιων εσόδων. (2019)

Ο μιλιταρισμός συνοδεύει την επιβολή μακροοικονομικής αναδιάρθρωσης στις στο χευ-
μένες χώρες. Αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες για την υποστήριξη της πολεμικής οι κο-
νομίας και του ΝΑΤΟ εις βάρος της πολιτικής οικονομίας των εθνών/κρατών. Αυτό οδηγεί 
στην οικονομική αποσταθεροποίηση και την κατάρρευση των εθνικών οικονομιών. Οι 
στρα τιωτικές παρεμβάσεις συνδυάζονται με ταυτόχρονες πράξεις οικονομικού σαμποτάζ 
και οικονομικής χειραγώγησης. Ο απώτερος στόχος είναι η κατάκτηση ανθρώπινων και 
φυσικών πόρων καθώς και πολιτικών θεσμών. Οι απειλές για πόλεμο συνοδεύουν τις 
οικονομικές απαιτήσεις. Οι όροι του χρέους επιβάλλονται από τους ξένους πιστωτές. 
Με τη σειρά τους, μεγάλοι τομείς του παγκόσμιου πληθυσμού εξαντλούνται μέσω της 
ταυτόχρονης επιβολής θανατηφόρων μακροοικονομικών μεταρρυθμίσεων». (Chossu-
dovsky, 2019). 

Στα καθ’ ημάς η Ελλάδα από το 1974 έχει το 1995 πλήρωνε από 5.5% έως 7% του ΑΕΠ  
σε αμυντικές δαπάνες, ενώ εξακολουθεί να είναι δεύτερη μετά τις ΗΠΑ αναλογικά σε συμ-
μετοχή επί του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ. Το επιπλέον ποσό, σε σχέση με την Πορτογαλία (ανάλογη 
σε πληθυσμό Ευρωπαϊκή χώρα), που κατέβαλε η Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα σε 
αμυ ντικές δαπάνες, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των 320 δισ. ευρώ (Καμπάς,  
2017). Ακόμη και σήμερα είναι δεύτερη χώρα διεθνώς, μετά τις ΗΠΑ στις εισφορές του 
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ΝΑΤΟ, πληρώνοντας 2.4% του ΑΕΠ (Huffington Post, 2019). την ίδια στιγμή που οι δα-
πάνες στην εκπαίδευση μειώνονται. Όπως αναφέρει έκθεση του ΙΟΒΕ (2019):

Αναλυτικότερα, ύστερα από μία μεγάλη αύξηση μεταξύ 20012009, την περίοδο 20102016 
το δημόσιο μείωσε τις δαπάνες του κατά 22,7% για τη δευτεροβάθμια και 14,1% για την τρι
τοβάθμια έναντι 2,4% για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι μνημονιακές πολιτικές είχαν δυσάρεστες επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Τις επιπτώσεις 
τις ένιωσαν όχι μόνο τα παιδιά και οι οικογένειές τους αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων 
των βαθμίδων.

Νεοφιλελευθερισμός και παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση 

Σε αυτό το τμήμα θα διερευνηθούν οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιρροές του  
νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση. Παρά τις πολλές διαφορές στις χώρες, ο νεοφιλε -
λευθερισμός στην εκπαίδευση έχει κοινούς πολιτικούς, οικονομικούς και πολι τι στι κούς 
στόχους. Σε πολιτική κλίμακα ο στόχος είναι να απομακρυνθεί η δύναμη από τους δα σκά-
λους και τα συνδικάτα τους προς όφελος της κυρίαρχης τάξης, με αποτέλεσμα αυτή να  
κερδίσει οικονομικά οφέλη αλλά και να συμβάλλει στην δημιουργία ενός υπάκουου μαθη -
τή που θα γίνει ένας παθητικός πολίτης. Η συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι 
πρω τίστως πολιτικό έργο με οικονομικά και πολιτιστικά μέσα. Η διδασκαλία άσχετων, 
ασύν δετων πληροφοριών που αδυνατούν να πάρουν την μορφή μιας συγκεκριμένης γνώ-
σης συμβάλλει σε αυτό. Η αποστήθιση και μίμηση δεξιοτήτων που δεν καλλιεργούν την 
κρι  τική σκέψη και την ικανότητα δράσης συνδέεται με την νεοφιλελεύθερη εκπαίδευση. 

Από την αρχαία ελληνική εποχή, υπό την ονομασία παιδεία, η αποστολή της εκπαίδευσης 
ήταν, παραμένει και πιθανότατα θα συνεχίσει να είναι η προετοιμασία των νέων στη ζωή  
(Bauman, 2003). Αναλύοντας τις νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, μπορεί  
κανείς να αναλύσει το μέλλον που ετοιμάζουν για τις μελλοντικές κοινωνίες. Σε βασικό επί-
πεδο, η νεοφιλελεύθερη παγκόσμια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση μετέφερε το κέ ντρο  
της διδακτικής πράξης από την διδασκαλία στην αξιολόγηση (Phelps, 2016). Όπως επι-
σημαίνει ο Henry Giroux (2012): Η πιο σοβαρή επίθεση διεξάγεται από υποστηρικτές του 
νεο φιλελευθερισμού, με ανανεωμένες προσπάθειες που εστιάζουν στενά σε αξιολογήσεις 
σταθμισμένων τεστ, παραδοσιακά κείμενα και ασκήσεις απομνημόνευσης.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του νεοφιλελευθερισμού έχει οδηγήσει σε αυξημένο 
διαχωρισμό με βάση τη φτώχεια και τη φυλή, με την παρακμή της δημιουργικότητας από 
το 1990 (Kim, 2016). Η εισαγωγή της “αριστείας”, είναι μια έννοια βασισμένη στην τάξη, 
κα θώς είναι δεδομένη η σχέση της ταξικής και οικονομικής υπεροχής και στην περιοχή της  
γνώσης. Η επιβράβευση της “αριστείας” δεν είναι παρά αναδιανομή των πόρων από τα 
κά  τω προς τα πάνω καθώς τα χρήματα για την εργατική τάξη διοχετεύονται με αυτό το  
πρόσχημα στην εκπαίδευση της προνομιούχου τάξης. Η ενίσχυση των «αρίστων» μαθη τών  
γίνεται εις βάρος των παιδιών που έχουν πραγματικά ανάγκη και εις βάρος της δη μο κρα-
τίας. Όλα αυτά είναι στάδια προς την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. 

Η σύνδεση της αξιολόγησης των σχολείων με την χρηματοδότηση συνιστά μια προσπά-
θεια διάλυσης των δημοσίων σχολείων σε φτωχότερες περιοχές, η αντικατάστασή τους  
από σχολές με δίδακτρα και η απομάκρυνση των κρατικών και ομοσπονδιακών κυβερνή-



326 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

σεων από τη δημόσια εκπαίδευση, ώστε η εκπαίδευση να οργανώνεται και να διοικείται από 
την αγορά (Giroux, 2012). Ο Νοam Chomsky (2017) περιέγραψε την τυπική τεχνική της  
ιδιωτικοποίησης: η υποχρηματοδότηση διασφαλίζει ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν, οι 
άνθρωποι θυμώνουν, με αποτέλεσμα την αποδοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι περι κο-
πές στην εκπαίδευση έγιναν παγκόσμιες σύμφωνα με τα νεοφιλελεύθερα μέτρα λιτότη τας 
που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της διαρθρωτικής προσαρμογής που επιτάσσουν κέντρα του  
παγκόσμιου καπιταλισμού. Όπως παρατηρεί η Lois Weiner: “Αν και οι λεπτομέρειες αυ τής 
της παγκόσμιας κοινωνικής μηχανικής διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οι μεταρρυθμίσεις 
έχουν το ίδιο αποτύπωμα: Η χρηματοδότηση των σχολείων διακόπτεται με προώθηση της  
ιδιωτικοποίησης υπό την αιγίδα της «επιλογής» (vouchers), οι εκπαιδευτικοί και το πρό-
γραμ μα σπουδών ελέγχονται με βάση τη σύνδεση του μισθού τους με τη βαθμολογία των 
μαθητών τους σε τυποποιημένα τεστ αξιολόγησης, τα τυποποιημένα τεστ αξιολόγησης 
δι δά σκονται στους περισσότερους μαθητές, ενώ παρατηρείται και η μείωση του περιεχο-
μέ νου στους βασικούς τομείς των μαθηματικών, της ανάγνωσης και της γραφής”. Οι εκ-
παι δευτικοί αποπροσανατολίζονται, αντικαθίστανται από την τεχνολογία ή από τους μη 
εκ παιδευτικούς, ο μισθός τους μειώνεται σοβαρά, οδηγώντας τους μακριά από το έργο 
τους (Walker, 2019).

Κάτω από τον νεοφιλελευθερισμό, η διοίκηση της εκπαίδευσης αφαιρείται σταδιακά 
από τους δασκάλους και τίθεται στα χέρια του οργανωμένου επιχειρηματικού τομέα. 
«Πρώ  τον, ο οργανωμένος επιχειρηματικός τομέας αποτελείται από επιχειρηματικές ομο-
σπον δίες όπως η Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα (Business Roundtable), το Εμπορικό  
Επιμελητήριο των Η.Π.Α., η Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας και η Εταιρική Ευρώ-
πη. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουρ γούν  
ου σιαστικά ως μέσα των επιχειρήσεων και οδηγούν τη μεταρρύθμιση του εταιρικού σχο-
λείου σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ένας δεύτερος τομέας, ο τομέας των 
επι χειρήσεων, περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και επενδυτές με άμεσο οικονομικό μερίδιο 
στην εταιρική μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών είναι οι εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες, 
οι τεχνολογικές εταιρείες, οι εταιρείες ακινήτων και τα τραπεζικά συμφέροντα που τρο φο-
δοτούν την επέκταση της σχολικής μίσθωσης. Μια τρίτη ομάδα, ο φιλανθρωπικός το μέας,  
αποτελείται κυρίως από ιδρύματα, που οδηγούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις «τρεις 
μεγάλες» (Big Three) οργανώσεις, του τεχνοκράτη δισεκατομμυριούχου Bill Gates, του 
μεγιστάνα ακινήτων και ασφάλισης Eli Broad και της οικογένειας Walton, ιδιοκτήτριας της  
Walmart (Howard, 2017). Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, βήμα προς βήμα, σχολείο 
προς σχολείο, ανήκει στην Νεοφιλελεύθερη ατζέντα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η γενικότερη μνημονιακή εκπαιδευτική πολιτική των τε λευ-
ταίων ετών στη χώρα μας, είναι αποτέλεσμα διεθνών φορέων όπως ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), όπου με τη συμβολή των ελληνικών κυβερ νή-
σεων και με το επιχείρημα της «οικονομικής αναδιάρθρωσης» παίρνονται ολοένα και πε-
ρισσότερες νεοφιλελεύθερες αποφάσεις. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι με την  
υπογραφή των μνημονίων στην εκπαίδευση, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαρτήτως 
κόμματος ή πολιτικής πλεύσης, δεσμεύτηκαν στην Τρόικα και πήραν μια σειρά από οι κο-
νομικά μέτρα εναντίον της δημόσια εκπαίδευσης. Εννοείται πώς όλο αυτό το πολιτικό-
κοι νωνικό κλίμα υπέρ του νεοφιλελευθερισμού, δεν ξέσπασε πρόσφατα λόγω της υπο τι-
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θέμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά έχει αποφασιστεί εδώ και αρκετά χρό νια 
από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις: χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Λευκή Βίβλο  
(1995), η στρατηγική της Μπολόνια το 1999, η διακήρυξη της Λισαβόνας το 2000, καθώς  
και τα προγράμματα ΕΣΠΑ που με τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλύσει το χώρο της  
εκπαίδευσης με το πρόσχημα των κακών οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου Παι δείας  
(Γρόλλιος κ.ά., 2014). Απώτερος στόχος είναι η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών πο  λιτικών 
όλων των χωρών με τις ιδέες της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής πολιτικής, προ σαρ μό ζο-
ντας το σχολείο στις ανάγκες της αγοράς. Φυσικά η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελ λά δα  
παύει πια να είναι εθνική υπόθεση και θα καθορίζεται πλέον από τις προτάσεις του γε νι-
κό τερου ευρωπαϊκού πλαισίου των αγορών.

Κατά τη διάρκεια του διαφωτισμού και της νεωτερικότητας, η εκπαίδευση θεω ρή θηκε 
κοινωνικό αγαθό και όφελος για ολόκληρη την κοινωνία. Στο πλαίσιο του νεοφιλε λευ-
θερισμού και του σχεδίου ιδιωτικοποίησης, η εκπαίδευση θεωρείται ως εμπόρευμα. «Το 
σχο λείο θεωρείται λιγότερο ως δημόσιο αγαθό και όλο και περισσότερο ως κάτι για το 
οποίο πρέπει να αγοράσουμε την πρόσβαση, κι έτσι καθοδηγείται από το εισόδημα και τον  
πλούτο» (Wingfield, 2019. Όπως επισημαίνει η Lois Weiner (2012), η επίθεση συνδέεται 
με τους μεταβαλλόμενους τρόπους παραγωγής του καπιταλισμού και αποσκοπεί στη δη-
μιουργία ενός εργατικού δυναμικού που, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, δεν χρειά -
ζεται να λαμβάνει εκπαίδευσης πλέον της 8η τάξης (2α Γυμνασίου) για θέσεις εργασίας  
για τις οποίες μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από μια πόλη, πολιτεία ή χώρα. Είναι προ-
φανές ότι «τα χρήματα που θα χρειαστούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων πέρα από  
το επίπεδο θεωρούνται σπατάλη της δημόσιας χρηματοδότησης, και οι ελάχιστα μορφω-
μένοι εργαζόμενοι χρειάζονται ελάχιστα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, οι επιδόσεις των  
οποίων μπορούν να παρακολουθούνται με τη χρήση τυποποιημένων τεστ». Η έκθεση της  
Παγκόσμιας Τράπεζας (Bruns et al, 2011), με τίτλο «Κάνοντας τα σχολεία να δουλέψουν»,  
ενστερνίζεται ακόμη περισσότερο το σκεπτικό (και την πολιτική), προτιμώντας να προ-
σλαμ βάνονται οι «συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί», που εργάζονται για το ένα τέταρτο της 
αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης, δεν έχουν δικαιώματα, κα-
μία προστασία της εργασίας, και κανένα δικαίωμα από την παραγωγή αποτελέσματος. Η  
παγκόσμια επίθεση στην εκπαίδευση σε αυτό το στάδιο του καπιταλισμού έχει μια ου σια-
στική βάση. Ενώ ο στόχος της δημιουργίας «επιλογής» έχει χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για  
την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, ένας άλλος λιγότερο συζητημένος στόχος είναι  
να ελέγξει τι διδάσκονται οι μαθητές έτσι ώστε να διαμορφώνεται το νέο εργατικό δυνα-
μικό. Και οι δύο αφορούν το σχέδιο των εταιρικών ελίτ για την μείωση των θέσεων εργα-
σίας σε κλίμακα που δεν είχε φανεί ποτέ πριν.

Ο Γιώργος Μαυρογιώργος (2019) υποστηρίζει: “Οι επιρροές στην εκπαίδευση των διε-
θνών διακρατικών οργανισμών είναι ένα ζήτημα διαχρονικό. Έχουμε, από τη μια, οργα νι-
σμούς όπως τον ΟΗΕ (ως παγκόσμιας ισχυρής δύναμης για την εμπέδωση της ειρήνης και  
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και την UNESCO (με ατζέντα και διακηρύξεις τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, την πολιτισμική διαφορά, τη διάκριση των φύλων, τη φτώχεια, κ.ά.). Να  
αναφέρουμε και την περίπτωση του ΝΑΤΟ ως στρατιωτικής υπερδύναμης για την σφυρη-
λάτηση και την εμπέδωση της ‘νέας τάξης’ πραγμάτων, που προβάλλεται ως υψίστης ση-
μα σίας υπόθεση, και μετά την πτώση των καθεστώτων των χωρών του υπαρκτού σοσια- 
 λι σμού. Απ’ την άλλη, έχουμε οργανισμούς που αν και αρχικά συγκροτήθηκαν για να πα- 
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 ρεμβαίνουν στην οικονομία, πολύ σύντομα, συμπεριέλαβαν και την εκπαίδευση στο πεδίο 
των πολιτικών τους, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα (WB), το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ, την ΕΕ, τον  
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ/WTO), κ.ά. Η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη 
των οργανισμών αυτών.” 

Ο ιμπεριαλισμός, ως πρωταρχικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο από μια χώρα που έχει ήδη εσωτερικεύσει τον ιμπεριαλισμό και η εκπαίδευση 
εί ναι από καιρό κεντρική τοποθεσία για να γίνει αυτό και για την παραγωγή συγκατάθεσης  
του κοινού για την αποδοχή του ιμπεριαλισμού. Τα δημόσια σχολεία στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες έρχονται ολοένα και περισσότερο να μοιάζουν με τα στρατιωτικά και τα σω φρο-
νιστικά ιδρύματα, με την πρόσληψη στρατιωτικών αξιωματούχων ως διευθυντές σχο λείων  
και με έντονες επενδύσεις σε συσκευές ασφαλείας - ανιχνευτές μετάλλων, αναγνωριστικά 
σκυλιών υψηλής τεχνολογίας (Saltman, 2007), καθώς και η επίμονη πρόσβαση σε σχολι-
κές στολές, η πρόσληψη συμβούλων ασφαλείας, οι έκτακτες ανακρίσεις φοιτητών και η  
παρουσία αστυνομικών στις πανεπιστημιουπόλεις. Η “εξαγωγή” του ιμπεριαλιστικού κέ-
ντρου αν και καθυστερεί σε χρόνο αναλόγως της απόστασης και της επιρροής, έχει την 
τά ση να γίνεται παγκοσμίως. 

Η κριτική παιδαγωγική ως δημοκρατικό εγχείρημα

Σε μια δημοκρατία, η πόλις είναι ένας χώρος πολιτικής δράσης. Η πολιτική καθιστά δυ να-
τή την ανάπτυξη του ανθρώπου σαν ένα πλάσμα ικανό για πραγματική αυτονομία, ελευ-
θερία και αριστεία, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική πρακτική. Η εκπαίδευση ως μέσο  
καλλιέργειας του δημοκρατικού ήθους για μια πραγματική δημοκρατία πρέπει να ανοίξει 
παι δαγωγικούς χώρους, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των φοι-
τητών προάγει αυτή την αυτοπραγμάτωση της κοινωνίας (Νικολακάκη, 2011). Σε πλήρη 
αντίθεση με την νεοφιλελεύθερη εκπαίδευση, η κριτική παιδαγωγική πιστεύει στην δη-
μοκρατική διαχείριση της σχολικής τάξης. Όπως είπε ο Freire (2001): “Ο εκπαιδευτικός με 
δημοκρατικό όραμα ή στάση δεν μπορεί να αποφύγει να επιμείνει στην κριτική ικανότητα, 
την περιέργεια και την αυτονομία του μαθητευόμενου στη διδακτική του πρακτική» (σελ. 
33). Σύμφωνα με τον Freire (2004), “Η ενασχόληση με την πόλη –το πόλις– δεν είναι 
απλώς ένα τεχνικό θέμα. είναι πρωτίστως πολιτικό” (σελ. 17). 

Ο Giroux (2004) υποστηρίζει ότι «η δημοκρατία απαιτεί μορφές εκπαίδευσης που πα-
ρέχουν μια νέα ηθική της ελευθερίας και μια επαναβεβαίωση της συλλογικής ταυτότητας  
ως κεντρικές ανησυχίες ενός ζωντανού δημοκρατικού πολιτισμού και κοινωνίας» (σ. 53). 
Αυτό απαιτεί δέσμευση στο δημοκρατικό σχέδιο. Η δημοκρατία είναι αδύνατη χωρίς δη-
μοκρατικό πάθος, πάθος για την ελευθερία του καθενός, πάθος για κοινές υποθέσεις, που  
γίνονται, στην πραγματικότητα, οι προσωπικές υποθέσεις κάθε ατόμου. Η ελευθερία διευ -
κολύνει την κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης υπό όρους και των δυνατοτήτων  
της ανθρωπότητας να αποσύρει κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση. Η ελευθερία,  
οι προσωπικές πρωτοβουλίες και η αντίσταση σε οποιαδήποτε μορφή συμμόρφωσης και  
σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας χρειάζεται να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκ-
παι δευτικής πράξης. 

Σε μια έντονη αντίθεση και σύγκρουση με τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και ρόλους 
για την εκπαίδευση, ο Paulo Freire (1994) υποστηρίζει ότι η θεμελιώδης σπουδαιότητα της  
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εκπαίδευσης έγκειται στην «πράξη της γνώσης όχι μόνο του περιεχομένου αλλά του λό-
γου των οικονομικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και ιστορικών γεγονότων... κάτω από τα 
οποία βρισκόμαστε τοποθετημένοι” (ό.π., σ. 101). Ο Freire βλέπει τα ανθρώπινα όντα ως 
υποκείμενα της ιστορίας. Με άλλα λόγια, αν και οι δυνάμεις της ιστορίας διαμορφώνουν 
το παρελθόν και το παρόν μας, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας και να 
κάνουμε έτσι ιστορία. 

Αυτό που χρειάζεται επομένως, και που φαίνεται ως μια αχτίδα φωτός στον σκοτεινό 
ορί  ζοντα είναι η Κριτική Παιδαγωγική. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα 
συν δέσουν τη γνώση με τις κοινωνικές ανάγκες, μετατρέποντας τους μαθητές τους σε 
ενερ γούς πολίτες μιας κοινωνίας με δημοκρατικές αξίες. Ο δάσκαλος οφείλει να καλλιερ-
γή σει στον μαθητή το δημοκρατικό ήθος, παιδεία που να το καταστήσει ικανό να ασκεί 
κρι τική και να παλεύει για ένα δικαιότερο κόσμο. (Νικολακάκη, 2011).

Η Κριτική Παιδαγωγική οπλίζει τους μαθητές –και μελλοντικούς πολίτες– με υπευθυ-
νό τητα, με έντονο το αίσθημα της ενσυναίσθησης, με κριτική συνείδηση, με πίστη στη δι-
καιοσύνη, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα που βασίζουν τις προσπάθειες τους σ’ έναν  
κοινό σκοπό που προέρχεται από την κοινωνία και όχι από τις αγορές. Αν θέλουμε λοιπόν 
να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς και να στραφεί σε μια ουσιαστική δημοκρατία που ο  
λαός θα έχει την πραγματική εξουσία στα χέρια του, πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να αμφι-
σβη τήσουν τη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία ως μορφή κυριαρχίας.

 
Συζήτηση/Συμπεράσματα 

Όπως αναλύθηκε στο άρθρο αυτό, σκοπός της νεοφιλελεύθερης εκπαίδευσης είναι η διά - 
πλαση του “υπηκόοου”, το οποίο, απαλλαγμένο από την υποκειμενικότητα και την κρι τι κή  
σκέψη, θα είναι μονίμως πρόθυμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανά γκες του κε- 
φαλαίου. Επομένως, η εκπαίδευση αποβάλλει το ανθρωπιστικό της περιεχό με νο και μετα-
τρέπεται σε αντικείμενο απλής μεταβίβασης γνώσης, που στόχο έχει να δια παι δα γω γήσει 
το άτομο με βάση τη λογική και τις αξίες της ελεύθερης αγοράς (Γρόλλιος, Λιά μπας και 
Παυλίδης, 2015).

Ο Giroux (2012) γράφει ότι «μέσα στην πολιτική μας ευθύνη ως εκπαιδευτικοί, θα πρέ -
πει να αναλάβουμε έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της παιδαγωγικής: την διδασκα-
λία της πίστης στην δημοκρατία » (σελ.3). Η άρρηκτη σχέση της κριτικής συνειδητοποίη σης 
με την πράξη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κριτική παιδαγωγική αποτελεί τον ακρογω-
νιαίο λίθο της δημοκρατίας στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι παρέχει όλα τα θεμέλια για  
τους μαθητές να μάθουν όχι μόνο πώς να κυβερνώνται αλλά και πώς μπορούν να κυβερ-
νούν. Έτσι, συνδέεται με θέματα όπως πώς να διδάσκει ο εκπαιδευτικός όχι μόνο για αλλά 
και μέσω της δημοκρατίας, καθώς οι πρακτικές στην τάξη αντανακλούν αυτό το ιδεώ  δες. 
Ομοίως, οι άξονες της κριτικής παιδαγωγικής αποτελούν μια βάση για πιο δίκαιη κοι  νω νία  
που χαρακτηρίζεται από ζωντανή δημοκρατία, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι εν σταλά ζο-
νται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μπορούν να ασκούν προσωπική αυτονομία και μπο ρούν 
να συμμετέχουν ουσιαστικά στις πολιτικές υποθέσεις. Mία κατ’ επίφαση δημο κρα τία στο 
όνομα δεν είναι αρκετά καλή για οποιαδήποτε κοινωνική ευημερία.
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Περίληψη

Κεντρικό επιχείρημα της παρούσας εργασίας, είναι ότι η ιδεολογική επικράτηση του ατομισμού και των 
αρχών της αγοράς οδηγεί σε μια συνακόλουθη ποιοτική αλλαγή στο ιδεολογικό – αξιακό περιεχόμενο 
του συμβολικού ελέγχου και του κυριότερου φορέα του που σύμφωνα με τον Basil Bernstein, είναι η 
εκπαίδευση. Για τη διερεύνηση του επιχειρήματος, αξιοποιήθηκαν στοιχεία κυρίως από το θεωρητικό 
πλαίσιο του Basil Bernstein. Η ιδεολογία του ατομισμού στην εκπαίδευση, στηρίζεται, σύμφωνα με τον  
Bernstein, σε ιδεολογήματα που ο βασικός τους ρόλος είναι να συνδέουν άμεσα τον κατανεμητικό  
χαρακτήρα του σχολείου με τη συγκρότηση των κοινωνικών ιεραρχιών και την κοινωνική δια στρω-
μάτωση. Το σχολείο, μέσα από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, νομιμοποιεί τις επιλογές συ γκε κρι-
μέ  νων προσώπων για κοινωνικές θέσεις, οι οποίες διαφοροποιούν τις αμοιβές και το κύρος. Έτσι, 
δη  μιουργούνται και νομιμοποιούνται κοινωνικές ιεραρχίες που έχουν συγκεκριμένα ιδεολογικά και 
κοι  νω νικά χαρακτηριστικά που καμιά σχέση δεν έχουν με το αξιακό περιεχόμενο της δημοκρατίας. 
Ερ γα λειο ποίηση και δημοκρατία στην εκπαίδευση, είναι έννοιες ασύμβατες.

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοφιλελευθερισμός, ατομισμός, εκπαίδευση, συμβολικός έλεγχος, εργαλειοποίηση 
της εκπαίδευσης, δημοκρατία

Εισαγωγή

Αποτελεί βασική ιδεολογική και πολιτική μας τοποθέτηση ότι η δημοκρατία, όπως και το 
σχολείο (εκπαίδευση) σε ένα ταξικό κοινωνικό σύστημα, δεν μπορούν παρά να φέρουν 
τα ξικό πρόσημο. Είναι φενάκη να υποστηρίζει ή να ελπίζει κανείς ότι σε ένα κοινωνικό 
σύ στημα που επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός, με την έννοια όχι μόνο της απουσίας της 
κρα τικής παρεμβατικότητας στην αγορά, αλλά αντίθετα της επικράτησης των όρων της 
αγο ράς στο κράτος, η ταξική του δημοκρατία δεν θα υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα του  
μεγάλου κεφαλαίου και η ταξική εκπαίδευση δεν θα υπηρετεί τα συμφέροντα της αγοράς, 
όντας στενά εξαρτημένη από αυτήν. 

Υποστηρίζουμε ότι η ιδεολογική επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή του ατο-
μισμού και των αρχών της αγοράς στην εκπαίδευση, οδηγεί σε μια συνακόλουθη απορ-
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ρύθμιση του συστήματος κανόνων και αξιών και κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη ποιο τική 
αλλαγή στο ιδεολογικό-αξιακό περιεχόμενο του συμβολικού ελέγχου και του κυριότερου 
φορέα του που σύμφωνα με τον Basil Bernstein, είναι η εκπαίδευση.  

Η κατανομή της γνώσης

Το πρόβλημα της εκπαιδευτικής γνώσης που διδάσκεται στα σχολεία, πρέπει να θεωρη θεί 
σαν μορφή της ευρύτερης κατανομής αγαθών και υπηρεσιών σε μια κοινωνία. Ο προσα  να-
τολισμός των ημερών μας κινείται προς την κατεύθυνση της λεγόμενης θεωρίας του ρό λου, 
«που μετατοπίζει το κέντρο βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την προ σω πικό-
τητα του εκπαιδευτικού στην κοινωνική αλληλεπίδραση» (Μλεκάνης, 2005: 21). Το θέμα  
δεν είναι απλά ένα αναλυτικό πρόβλημα (τι θα πρέπει να θεωρηθεί γνώση;), ούτε πρόβλη-
μα τεχνικό (πώς οργανώνουμε και συσσωρεύουμε γνώση, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν 
πρόσβαση σ’ αυτήν και να την «αφομοιώσουν;») ούτε, τέλος, είναι καθαρά ψυχολογικό 
πρό βλημα (πώς κάνουμε τους μαθητές να μάθουν το «Χ»;) Περισσότερο απ› όλα αυτά, η 
μελέτη της εκπαιδευτικής γνώσης είναι μια μελέτη της ιδεολογίας, είναι μια έρευνα γύρω 
από το τι θεωρείται «νόμιμη» γνώση (είτε είναι γνώση του λογικού τύπου «ότι», είτε του 
«πώς», είτε του τύπου «να») από μέρους καθορισμένων κοινωνικών ομάδων και τάξεων 
σε καθορισμένα ιδρύματα, σε καθορισμένες ιστορικές στιγμές (Apple, 1986: 99-100).

Αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαβίβαση των αρχών, που 
κρύβονται κάτω από τις σχέσεις ρόλων στα παιδιά και τους εφήβους, οι Furnham και 
Stacey (1991: 165) αναφέρουν ότι οι μαθητές συνδέουν την επιτυχία στο σχολείο άμεσα 
με την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην εξουσία και την αποτυχία, με αρνητικές  
συ μπεριφορές. Η επιτυχία στο σχολείο δείχνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί ένας νέος  
σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα και μια εξουσία, ενώ η αποτυχία δείχνει μικρή προσαρ μο-
στικότητα στις απαιτήσεις του συστήματος και της εξουσίας. Επιβεβαιώνει αυτήν την πο-
λι κότητα, το γεγονός ότι ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός νέων παραβατών του νό μου,  
προέρχεται από εκείνους που απέτυχαν στο σχολείο.

Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Giroux (1997: 226), η παιδαγωγική είναι, εν μέ-
ρει, μια «τεχνολογία της δύναμης, της γλώσσας, και της πρακτικής που παράγει και νομι-
μο π οιεί τις μορφές ηθικού και πολιτικού κανονισμού, που κατασκευάζουν και προσφέρουν  
στα ανθρώπινα όντα τις ιδιαίτερες απόψεις τους. Τέτοιες απόψεις δεν είναι ποτέ αθώες 
και εμπλέκονται πάντα στο λόγο και τις σχέσεις της ηθικής και της δύναμης.» Για να επι-
καλεσθεί κανείς τη σημασία της παιδαγωγικής πρέπει να θέσει ερωτήσεις, όχι απλά για το  
πώς οι σπουδαστές μαθαίνουν, αλλά και για το πώς οι εκπαιδευτικοί (υπό την ευρεία 
έν νοια του όρου) κατασκευάζουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις, από τις οποίες 
μι λούν. Ο λόγος τη παιδαγωγικής, τοποθετεί τα ανθρώπινα όντα μέσα στην ιστορία και 
κα θιστά ορατά τα όρια των ιδεολογιών τους.

Νεοφιλελευθερισμός και κρίση

Ιστορικά, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μάλιστα μετά την πετρελαϊκή κρίση του 
1973, άρχισε να συνειδητοποιείται ότι οι δυτικές οικονομίες είχαν εισέλθει σε ύφεση, σε 
οι κονομική κάμψη, η οποία και έθεσε σε αμφισβήτηση τόσο τις ιδέες, όσο και τις ρυθμίσεις 
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του μεταπολεμικού κρατικού παρεμβατισμού, του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού και 
του κράτους πρόνοιας (Αντωνοπούλου, 1998).

Η μεταστροφή αυτή παρατηρείται τόσο στο πεδίο της παραγωγής, όσο και στο πε δίο 
του συμβολικού ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα της εκπαίδευσης. Ο συμβολικός έλε γ χος 
με την ιδεολογική του λειτουργία συμβάλλει στην ομοιομορφοποίηση του κοινωνικού σώ-
ματος, με γνώμονα την παγίωση της κυρίαρχης ιδεολογίας και του συστήματος κανόνων 
και αξιών, που αποσκοπούν στο γενικό ή ομαδικό «καλό». 

Βρίσκουμε σ’ αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τον Bernstein (1990:154), αξιοσημείω-
τες εξελίξεις των ειδικευμένων λόγων του συμβολικού ελέγχου και της εφαρμογής τους, 
βα σικά στις κοινωνικές και μπιχεβιοριστικές επιστήμες – στην ιατρική, ψυχιατρική και ψυ-
χανάλυση και στους καινούργιους επιστημονικούς κλάδους της σημασιολογίας και της  
γλωσ σικής επιστήμης. Μια συνολική νέα κλίμακα λόγων διατίθεται στην ανώτερη εκπαί-
δευ ση, για να δημιουργήσει τη διαλεκτική βάση, τόσο για την ποσοτική επέκταση, όσο και 
για την αυξανόμενη διαφοροποίηση των στελεχών του συμβολικού ελέγχου: στελέχη με 
δια φορετικά, ακόμη και αντίθετα ενδιαφέροντα, που εξαρτώνται από το δικό τους πεδίο, 
το ποθεσία, συμβολικό έλεγχο ή παραγωγή. Το κράτος, ειδικά μετά το 1945, επεκτείνει τη  
κλίμακα των υπηρεσιών και των στελεχών του στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, π.χ. 
στην εκπαίδευση, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κοινωνικής υπο στή-
ρι ξης, τις κλινικές και τη στέγαση.  

Η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας αναδεικνύει τη διαδικασία μεταλλαγής και ανα-
σύν θεσης του κράτους, σε ένα κράτος φιλελεύθερο και ταυτόχρονα πατερναλιστικό. Από  
τη μια φιλελεύθερο, καθώς εφαρμόζει το φιλελεύθερο δόγμα στους γενεσιουργούς μη-
χα νισμούς των κοινωνικών ανισοτήτων, όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, και από  
την άλλη πατερναλιστικό, καθώς επιβάλλει τη στενή προσαρμογή της εκπαίδευσης στις 
ανά γκες της παραγωγής και λειτουργεί κατασταλτικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις  
συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων που προκαλούνται (Ντακούμης, 2008). Όπως επι-
ση μαίνει χαρακτηριστικά ο Apple (2001: 20): «Αυτό το λιγότερο ισχυρό κράτος, εντούτοις, 
είναι συχνά κατασταλτικό. Περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα, προκειμένου να αστυνομεύσει 
τον πληθυσμό εκείνο που έμεινε έξω από την οικονομία. Κατά συνέπεια, το κράτος αυτού 
του είδους ξοδεύει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στην κατασκευή και τη συντήρηση 
φυλακών. Σε πολλά κράτη, αυτό το ποσό είναι ακόμη και μεγαλύτερο από τις παρόμοιες 
δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Επαγγελματοποίηση της εκπαίδευσης

Ο επίσημος κρατικός κοινωνικός έλεγχος μέσω της εκπαίδευσης, οργανώνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε στους περιθωριοποιημένους από την αγορά εργασίας πληθυσμούς, ιδίως τους 
νέους, προτείνεται σαν προοπτική το διαδοχικό πέρασμά τους από διάφορα προσωρινά 
δίκτυα κατάρτισης και προσωρινής απασχόλησης (Ινστιτούτο εργασίας ΓΣΕΕ, 2015). Ο 
συμβολικός έλεγχος και το κύριο πεδίο του, η εκπαίδευση, βαθύτατα επηρεασμένος από 
τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του ατομισμού, επαγγελματοποιείται, γίνεται ακόμη πιο 
εξαρτημένος από τις ανάγκες του οικονομικού πεδίου και εξουσιάζεται από αρχές που 
απορρέουν από αυτό (βλ. σχεδιαγράμματα 1 & 2).
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Σχεδιάγραμμα 1. «Επαγγελματοποίηση της εκπαίδευσης (Ντακούμης, 2008)»

Σχεδιάγραμμα 2. «Αίτια επαγγελματοποίησης της εκπαίδευσης (Ντακούμης, 2008)»

Το κρατικό πεδίο του συμβολικού ελέγχου δε σχεδιάζει ή δε διευθύνει μόνο του πια. Η 
αλ λαγή είναι μια αλλαγή στην κρατική ιδεολογία και ρύθμιση, ενώ η αύξηση στην πολυ-
πλοκότητα του πεδίου του συμβολικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του αιώνα είναι αναμ-
φι σβήτητη. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Bernstein (1990: 155): 

«Υπάρχει μια νέα ιδέα και για τη γνώση και για τη σχέση της με εκείνους που τη δημιουργούν, 
μια αληθινά κοσμική ιδέα. Η γνώση πρέπει να ρέει, όπως το χρήμα, οπουδήποτε μπορεί να 
δημιουργήσει πλεονέκτημα και όφελος. Κι όμως, η γνώση δεν είναι μόνο σαν το χρήμα, είναι  
χρήμα. Η γνώση ‘παίρνει διαζύγιο’ από τα άτομα, τις δεσμεύσεις τους, την προσωπική τους  
αφοσίωση, γιατί αυτά γίνονται εμπόδια, περιορισμοί στη ροή της γνώσης – χρήμα και εισά
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γουν παραμορφώσεις στην εργασία της αγοράς. Η διακίνηση της γνώσης, ακόμη και η δη μι
ουρ γία της, θα πρέπει να γίνονται το ίδιο εύκολα, όπως διακινείται το χρήμα και ρυθμίζει τα 
πά ντα. Η γνώση, μετά από χίλια χρόνια περίπου, διαχωρίζεται από την εσωτερική φύση του 
ανθρώπου και κυριολεκτικά αποκτηνώνεται».

Η ιδεολογία του ατομισμού στην εκπαίδευση και τα ιδεολογήματά της

Η ιδεολογική επικράτηση του ατομισμού και των αρχών της αγοράς οδηγεί σε μια συ να-
κόλουθη απορύθμιση του συστήματος κανόνων και αξιών και κατ’ επέκταση στην αντί-
στοιχη ποιοτική αλλαγή στο ιδεολογικό-αξιακό περιεχόμενο του συμβολικού ελέγχου. Ο 
Giroux (1997: 72) επισημαίνει ότι στη σημερινή εποχή, η σχέση μεταξύ της ιδεολογίας και 
της εκπαίδευσης είναι προβληματική. Εν μέρει, αυτό προκύπτει από την ισχυρή επιρροή 
που η τεχνοκρατική ορθολογιστική ικανότητα έχει ασκήσει ιστορικά στην ανάπτυξη της εκ-
παιδευτικής θεωρίας και της πρακτικής. Μέσα σε αυτήν την παράδοση, το γεγονός ότι τα  
σχολεία είναι και ιδεολογικές και εκπαιδευτικές περιοχές, έχει αγνοηθεί.

Η ιδεολογία ατομισμού στην εκπαίδευση (βλ. σχεδιάγραμμα 3), η οποία νομιμοποιεί τη 
στε νή εξάρτηση της εκπαίδευσης από την παραγωγή, στηρίζεται σε δύο ιδεολογήματα 
(Bernstein, 1990: 153):

•	 στο ιδεολόγημα ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίες στη 
μόρφωση και

•	 στο ιδεολόγημα ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε όλους ευκινησία στην ανο-
δική τους κοινωνική κινητικότητα. 

Σύμφωνα με το πρώτο ιδεολόγημα, το γεγονός ότι κάποιοι είναι πιο μορφωμένοι από  
άλλους, αποδίδεται στις –υποτίθεται– περισσότερες ή καλύτερες ατομικές τους ικανό τη-
τες. Το ιδεολόγημα αυτό, σε συνδυασμό με την προβαλλόμενη ανάγκη της παραγωγής 
για ικανά και άρα πιο μορφωμένα στελέχη, οδηγεί στη «νομιμοποίηση» της ιεραρχικής κοι-
νωνικής δόμησης με βάση το εκπαιδευτικό κεφάλαιο: Αφού η μόρφωση είναι συνάρτηση 
της ατομικής ικανότητας, άρα οι ικανότεροι, δηλαδή οι πιο μορφωμένοι, είναι αυτοί που 
μπορούν να καταλάβουν ανώτερες θέσεις στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία. Έτσι, όσο 
πιο στενοί είναι οι δεσμοί εκπαίδευσης και παραγωγής, τόσο πιο πολλοί ικανοί μπορούν να  
αποκτήσουν ανώτερες θέσεις στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία.

Ο Λάμνιας (2001: 94-96), ασκώντας κριτική στις θέσεις του δομολειτουργισμού, όπως  
αυτές εκφράζονται από τους Davis και Moore, αναφέρει ότι «οι Davis και Moore (1945) 
συνδέουν άμεσα τον κατανεμητικό χαρακτήρα του σχολείου με τη συγκρότηση των κοι-
νωνικών ιεραρχιών και την κοινωνική διαστρωμάτωση. […] Το σχολείο, μέσα από τις δια-
δικασίες της αξιολόγησης, νομιμοποιεί τις επιλογές συγκεκριμένων προσώπων για κοι-
νω νικές θέσεις, οι οποίες διαφοροποιούν τις αμοιβές και το κύρος. Έτσι δημιουργούνται 
και νομιμοποιούνται οι κοινωνικές ιεραρχίες. Οι Davis και Moore θεωρούν ότι το σχολείο 
απο τελεί τον επιλεκτικό μηχανισμό, ο οποίος ανακαλύπτει και κατανέμει τα άτομα, ανά-
λο γα με το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους, χωρίς όμως να αναγνωρίζουν κοινωνικά 
χα ρακτηριστικά στη διαμόρφωση του ατόμου».

Σύμφωνα με το δεύτερο ιδεολόγημα, η βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής θέσης των  
ανθρώπων προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευσή τους. Έτσι, όσο πιο στενοί είναι οι  
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δεσμοί εκπαίδευσης και παραγωγής, τόσο πιο εύκολα μπορεί κανείς να αποκτήσει ανώ-
τε ρες θέσεις στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία.

Η αντίληψη αυτή έχει τις ρίζες της στη «θεωρία για το ανθρώπινο κεφάλαιο» του T.W. 
Schultz ο οποίος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι η σημαντικότερη πηγή πλούτου για  
την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. (Φραγκουδάκη, 1985: 23). Για τον Schultz, ο άνθρω-
πος μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευσή του θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και δε-
ξιότητες, προκειμένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, να γίνει πιο παραγωγικός και να  
υπάρξει οικονομική ανάπτυξη για το κράτος. Όσο περισσότερες είναι οι επενδύσεις στην  
εκπαίδευση των πολιτών τόσο μεγαλύτερη είναι και η οικονομική ανάπτυξη του κράτους. 
Όπως επισημαίνει η Φραγκουδάκη (1985: 23-24), η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» 
υποστηρίζει ότι «η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η ίδια η επιβίωση των εθνών στο σύγ-
χρο νο κόσμο εξαρτάται από την ορθή και αποτελεσματική χρήση των διανοητικών πηγών 
πλού του, του ‘ανθρώπινου κεφαλαίου’, που διαθέτει η κάθε χώρα».

Σχεδιάγραμμα 3. «Ιδεολογία του ατομισμού στην εκπαίδευση (Ντακούμης, 2008)»

Ο συμβολικός έλεγχος δεν αφορά πλέον κοινωνικές αξίες που αποσκοπούν στο γενικό ή  
στο ομαδικό καλό, αλλά στο ατομικό συμφέρον – το οποίο παρουσιάζεται ως «γενικό» και  
την «καλύτερη» ζωή του καθενός, τα όρια της οποίας δεν μπορούν να τεθούν, διότι δεν  
εί ναι σταθερά. Ο αυξανόμενος αριθμός των «απλών» ανέσεων που εξιδανικεύονται και 
λει  τουργούν ως σύμβολα της κοινωνικής θέσης και της προσωπικής ταυτότητας, αναδει-
κνύο νται στους πιο αποτελεσματικούς παράγοντες για την υποκίνηση των ανθρώπων για 
συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές.

Η έντονη κοινωνική διαφοροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών κοινωνι-
κών υποσυστημάτων με αποκλίνουσες μεταξύ τους κανονιστικές δομές. Οι κοινωνικοί 
κα νόνες και οι αξίες χάνουν τη συνεκτική τους λειτουργία και μπορούν, όλο και λιγότερο, 
να επικαλούνται τη γενική συναίνεση στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων βασικής 
σημασίας για την κοινωνική συνοχή. Στη θέση τους αναπτύσσονται διαπροσωπικά και 
περιστασιακά σύνολα κανόνων. 
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Η διατήρηση σταθερών αξιών και αρχών είναι πλέον προβληματική. Εκείνο που απαι-
τεί ται είναι ευελιξία, ικανότητα περάσματος από το ένα σύνολο νοημάτων, καταστάσεων 
και προσδοκιών στο άλλο. Το άτομο δεν κρίνεται πια από την ικανότητά του για την εσω -
τερίκευση κανόνων και τον προσανατολισμό του σε «ορθές» αξίες, αλλά από την ετοι μό-
τητα και την ικανότητά του να λειτουργεί σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και να αντα-
ποκρίνεται στις διαφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις του κοινωνικού του περιβάλ λο ντος,  
γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της πολυπλοκότητας του πε δίου του 
συμβολικού ελέγχου, το οποίο διευρύνεται προκειμένου να ικανοποιήσει την ομα λο-
ποιητική του λειτουργία.

Η περίοδος αυτή των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα σχεδόν ταυτίζεται με ση-
μαντικές εξελίξεις στον τομέα της γνώσης και της τεχνολογίας, που σφραγίζουν την πορεία  
της ανθρωπότητας, ενώ η μεταβατική αυτή περίοδος απ’ τον 20ο στον 21ο αιώνα παρου-
σιά ζει μια σειρά από νέες προκλήσεις, που επιφέρει η «παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της 
πλη ροφορίας».

Η κρυφή ηγεμονία της άρχουσας ιδεολογίας

Η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η ιδεολογία επηρεάζει ή και διαμορφώνει τη συ-
νείδηση, είναι ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση ή και μεταβολή των ταξι-
κών σχέσεων. Οι ιδεολογικές μορφές δεν είναι απλά ένα σύστημα ιδεών, ή λόγων. Πραγ-
μα τοποιούνται μέσα στη λειτουργία και στην ιστορία καθορισμένων πρακτικών, κάτω από 
κα θορισμένες κοινωνικές σχέσεις (βλ. και Μασερέ και Μπαλιμπάρ, 1974: 34).

Σύμφωνα με τον Αλτουσέρ (1987), «Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους (ΙΜΚ) εί ναι 
αναγκαστικά ο τόπος μιας ταξικής πάλης, η οποία συνεχίζει στους μηχανισμούς της κυ ρίαρ
χης ιδεολογίας τη γενική ταξική πάλη, που κυριαρχεί στον κοινωνικό σχηματισμό. Εάν η λει
τουργία των ΙΜΚ συνίσταται στο να εγχαράσσει την κυρίαρχη ιδεολογία, τότε αυτό συμβαί νει, 
γιατί υπάρχει αντίσταση εάν υπάρχει αντίσταση, αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει πάλη και αυ   τή  
η πάλη είναι τελικά ο απευθείας ή έμμεσος, ο άμεσος ή (συχνότερα) πολύ μακρινός από ηχος 
της ταξικής πάλης».

Ο ταξικός, όμως, χαρακτήρας της ιδεολογίας δεν είναι καθόλου εμφανής, ιδιαίτερα στο 
καπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, αντίθετα απ’ ό,τι ίσχυε με τις προκα πι τα-
λιστικές ιδεολογίες, στις οποίες η ταξική λειτουργία ήταν εμφανές στοιχείο στις αρχές της  
και δικαιωμένη σαν «φυσική» ή «απαραβίαστη». Για παράδειγμα, με βάση αρχές της θρη-
σκευτικής φεουδαρχικής ιδεολογίας, η διαφορά των ανθρώπων θεωρείται δικαιω μέ νη 
σαν «απαραβίαστη». Το ίδιο ισχύει και στην ηθική ή φιλοσοφική ιδεολογία των δου  λοκτη-
τικών κοινωνικών σχηματισμών, όπου ή διαφορά δικαιώνεται σαν «φυσική» (Που λα ντζάς,  
1985).

Ένα απ’ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας, συνίσταται στο  
ότι κρύβει, με έναν εντελώς ειδικό τρόπο, την ταξική εκμετάλλευση, σε βαθμό που κάθε 
ίχνος ταξικής κυριαρχίας να απουσιάζει συστηματικά απ’ τη γλώσσα της. Ακόμη και οι δια-
φορές, οι ανισότητες και τα προβλημάτων των κυριαρχούμενων κοινωνικών ομάδων και 
τάξεων, ερμηνεύονται από την κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική, όχι ως παράγωγα των 
συγκεκριμένων σχέσεων παραγωγής, αλλά ως «αντικειμενικές αδυναμίες» ανεξάρτητες 
από τη συγκεκριμένη κάθε φορά ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. Όπως επισημαί-
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νει ο Πουλαντζάς (1985, τόμ. β’: 51): «Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο 
ρό λος της ιδεολογίας συνίσταται, όχι απλώς στο να κρύβει το πάντα καθοριστικό οικονομικό 
επίπεδο, αλλά στο να κρύβει το επίπεδο πού έχει τον κυρίαρχο ρόλο, και κυρίως το ίδιο το 
γε γονός της κυριαρχίας της».

Αυτή η ίδια η έννοια της κρυφής ηγεμονίας της αστικής ιδεολογίας, αναφέρεται σε μια  
πολυσύνθετη διαδικασία, στην οποία οι κυρίαρχες ομάδες στην κοινωνία ενώνονται, προ-
κει μένου να διαμορφώσουν ένα μέτωπο και να στηρίξουν την ηγεσία τους πάνω στις κα-
τώ τερες ομάδες. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, που μια τέτοια ιδέα υπονοεί, είναι ότι  
ένα μέτωπο δύναμης, δεν είναι απαραίτητο να στηριχθεί στον εξαναγκασμό. Μάλλον, στη - 
 ρίζεται στη νίκη της συγκατάθεσης στην επικρατούσα τάξη, με τη διαμόρφωση μιας ιδεο λο-
γικής ομπρέλας, κάτω από την οποία μπορούν να σταθούν διαφορετικές ομάδες, οι οποίες  
συνήθως δεν συμφωνούν εντελώς η μια με την άλλη (Apple, 1996: 14-15).

Ο Αλτουσέρ (1994:95), αναδεικνύοντας με δραματικό τρόπο τις εσωτερικές συγκρού-
σεις στο χώρο της εκπαίδευσης και το ρόλο των εκπαιδευτικών, επισημαίνει: 

«Ζητώ συγγνώμη από τους δάσκαλους εκείνους, που μέσα σε φρικιαστικές συνθήκες, προ
σπα  θούν να στραφούν ενάντια στην ιδεολογία, ενάντια στο σύστημα και στις πρακτικές, όπου  
έχουν παγιδευτεί, με τα λιγοστά όπλα που βρίσκουν στην ιστορία και στη γνώση που ‘δι δά
σκουν’. Είναι ήρωες. Είναι όμως σπάνιοι, ενώ πόσοι αλήθεια (ή πλειοψηφία) δεν έχουν καν 
αρ χ  ίσει ακόμα να υποψιάζονται τι είδους ‘δουλειά’ τους βάζει να κάνουν το σύστημα (που 
τους ξεπερνάει και τους συνθλίβει), κι ακόμα χειρότερα, βάζουν συχνά όλα τους τα δυνατά κι 
όλη την εξυπνάδα τους, για να επιτελέσουν το καθήκον τους στην εντέλεια (με τις περίφημες 
νέες μεθόδους!)». 

Είναι τόσο βέβαιοι γι’ αυτό που κάνουν, ώστε συμβάλλουν, με την αφοσίωση τους, στο 
να συντηρούν και να τρέφουν την ιδεολογική αναπαράσταση του σχολείου, πού θέλει 
να παρουσιάσει το σημερινό σχολείο ‘φυσικό’, χρήσιμο, αναγκαίο, ακόμα και ευεργετικό.

Επιλογικά

Η δημοκρατία, όχι απλά ως μια μορφή πολιτεύματος, αλλά ως τρόπος και στάση ζωής, 
μπορεί να αποτελέσει ένα είδος αναχώματος στη νεοφιλελεύθερη επέλαση.

Το σχολείο είναι ικανό να διαμορφώσει κουλτούρα και στάση ζωής, τη συνείδηση που  
απαιτεί να διαθέτει ένας δημοκρατικός πολίτης. Σε αυτό μπορούν να συμβάλουν οι αν-
θρωπιστικές επιστήμες, η γνώση της ιστορίας, όχι μόνο της εθνικής αλλά και της πα γκό-
σμιας, η εκμάθηση γλωσσών και η διάσωση των παραδόσεων, ώστε μέσα από όλα αυτά 
οι νεαροί μαθητές και μετέπειτα ενήλικες πολίτες, να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη ση-
μασία του διαλόγου, της πολυφωνίας, της διαφορετικότητας, αλλά και της αξιοκρατίας και  
της μαχητικότητας που όλα μαζί συνθέτουν το δημοκρατικό ιδεώδες.

Εμπειρικά και βιωματικά μέσα στο χώρο του σχολείου, η δημοκρατία γίνεται πράξη στις 
μαθητικές κοινότητες, καθώς με αυτές υλοποιούνται βασικές αρχές της δημοκρατικής 
συμπεριφοράς. Το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», η ανάληψη πρωτοβουλιών, 
οι ερευνητικές εργασίες, η συμμετοχή σε εθελοντικά κινήματα, ο σεβασμός στη συλλο γι-
κό τητα και η απόρριψη κάθε προκατάληψης και μορφής εκφοβισμού οδηγούν σταδιακά 
στον ενστερνισμό της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής.
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Abstract

The main argument of the present work is that the ideological predominance of the individual and 
the principles of the market leads to a consequent qualitative change in the ideological-value con-
tent of the symbolic control and its main body which, according to Basil Bernstein, is education. 
To investigate the argument, elements were used mainly from the theoretical framework of Basil 
Bernstein. The ideology of individualism in education, according to Bernstein, is based on ideolo-
gies whose main role is to directly link the distributive character of the school with the formation 
of social hierarchies and social stratification. The school, through the evaluation processes, legiti-
mizes the choices of specific individuals for social positions, which differentiate the rewards and 
the prestige. Thus, social hierarchies are created and legitimized that have specific ideological and 
social characteristics that have nothing to do with the value content of democracy. Instrumental-
ization and democracy in education are incompatible concepts.

Keywords: Neoliberalism, individualism, education, symbolic control, tooling of education, democ-
racy
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Περίληψη

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής προτάσσουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης «ενεργών πολιτών», ικα-
νών να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά, να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά,  
να συμπεριφέρονται με κοινωνικά υπεύθυνο και δημοκρατικό τρόπο. Αυτό μπορεί να πραγματωθεί μέ-
σα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στο σχολικό, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι γονείς καλλιεργούν δεξιότητες 
ζωής στα παιδιά τους με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Στην έρευνα συμμετείχαν εκα τόν  
ενενήντα τέσσερις (194) γονείς του νομού Αττικής, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αυ τοανα φο-
ράς «Κλίμακα Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων», κατασκευασμένο από τους ερευ νη τές. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων με ταξύ των  
παραγόντων της κλίμακας και στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των μεταβλητών. Ει δικότερα, 
τα ευρήματα κατέδειξαν τo φύλο του γονέα, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και το επάγγελμα του  
πατέρα ως παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής από τους γονείς στα  
παιδιά τους. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ενεργός πολιτειότητα, καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, οικογένεια.

Εισαγωγή

Οι συνθήκες ζωής στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, απαιτητικές και διαρ-
κώς μεταβαλλόμενες, «γεννούν» διαρκώς προκλήσεις. Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης σο   - 
βαρών προβλημάτων, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών, τα οποία κλο νί -
ζουν –σε πολλές περιπτώσεις– και την ίδια τη δημοκρατία, θέτει στο επίκεντρο τη δημο -
κρατική εκπαίδευση του σύγχρονου πολίτη (Μπάλιας, 2008). Οι πολίτες καλούνται να 
ζή σουν αρμονικά στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να συνεργαστούν εποικοδομητικά, να 
εί  ναι ικανοί να σκέπτονται κριτικά και δημιουργικά, καθώς και να λαμβάνουν αποφάσεις 
και να επιλύουν προβλήματα. Αναδεικνύεται το πόσο απαραίτητο είναι το άτομο να γνω-
ρίζει καλά τον εαυτό του, να μπορεί να επικοινωνεί εποικοδομητικά με τους άλλους και να  
συνεισφέρει στην κοινότητα, τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια. 
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Οι βάσεις για την οικοδόμηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη είναι σημαντικό να 
τεθούν σε μικρή ηλικία, ώστε τα χαρακτηριστικά να παγιώνονται, αλλά και να βελτιώνονται 
με την περαιτέρω καλλιέργεια. Εντούτοις, το ελληνικό σχολείο φαίνεται να έχει μείνει 
προ σκολλημένο στην απόκτηση γνώσεων, αν και είναι ρητά διατυπωμένη στο ελληνικό 
Σύνταγμα ως σκοπός της εκπαίδευσης «η 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» (Νόμος 1566/1985, άρθρο 1, παρ. 1). Προχωρώντας προς την κα-
τεύ  θυνση της επίτευξης του σκοπού αυτού, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια 
δεξιο τήτων ζωής, καθώς έχει αποδειχθεί –διεθνώς– ένα εργαλείο ικανό να προετοιμάζει 
τα παιδιά για τη ζωή εντός και εκτός σχολείου και αποτελεσματικό ως προς την ολόπλευρη 
ανάπτυξή τους (Durlak et al., 2015).

Θεωρητικό πλαίσιο

Ως δεξιότητες ζωής ορίζονται γνωστικές και ψυχοκοινωνικές, προσωπικές και δια προ-
σωπικές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους στη λήψη συνειδητών απο φά-
σεων, στην αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, στην  
αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και στην αυτοδιαχείριση (Unicef, 2012). Συμ-
βάλ λουν στην προαγωγή της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στην πρόληψη τόσο  
κοι νωνικών προβλημάτων όσο και προβλημάτων υγείας και στην προστασία των αν θρώ-
πινων δικαιωμάτων (WHO, 1999). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 1999) ομαδοποίησε αυτές τις δεξιότητες, 
έτσι ώστε να ορίσει τις πέντε βασικές περιοχές Δεξιοτήτων Ζωής ως εξής:

1. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 
2. Δημιουργική και κριτική σκέψη
3. Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
4. Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση
5. Διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους.

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής θεωρείται εδώ και δεκαετίες επιτακτική ανάγκη, καθώς 
τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολυάριθμα και σε πολλαπλά επίπεδα (Babalis & Tsoli, 
2017. Cohen, 2006. Sherrod, Torney-Purta, & Flanagan, 2010 . Unicef, 2012. WHO, 1999.  
Χατζηχρήστου, 2015). Το κυριότερο όλων είναι ότι αναπτύσσεται και ενδυναμώνεται ένας 
κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκής εαυτός. Έτσι, διαμορφώνονται σταδιακά ενεργοί 
πολίτες, οι οποίοι θα συμμετέχουν παραγωγικά στην κοινωνία, θα ενδιαφέρονται και θα 
συνεργάζονται για το κοινό καλό και θα προσφέρουν στο σύνολο μέσα από την εργασία 
τους. Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων και, 
κατ’ επέκταση, θα ζήσουν και οι ίδιοι μια ευτυχισμένη ζωή. 

Η ανάπτυξη και εδραίωση των δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο μέσω της 
πα  ρέμβασης του σχολείου, αλλά και με τη συμβολή της οικογένειας, η οποία αποτελεί τον 
πρώ το και καθοριστικότερο φορέα αγωγής του παιδιού. Έχει υποστηριχθεί, άλλωστε, από 
πληθώρα ερευνητών (Γεωργίου, 2011β. Epstein, 2001. Μπαμπάλης, 2011. Μυλωνάκου-
Κεκέ, 2009. Redding, 2006. Χατζηχρήστου, 2015) πως τα σπουδαιότερα οφέλη τα παιδιά 
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τα αποκομίζουν όταν το σχολείο και το σπίτι συνεργάζονται για τον ίδιο σκοπό, καθώς οι 
ρόλοι τους αναφορικά με την ανάπτυξη του παιδιού είναι μεν διαφορετικοί, αλλά οπωσ-
δήποτε συμπληρωματικοί.

Ως απόρροια του πλαισίου που περιγράφηκε παραπάνω, η παρούσα ερευνητική ερ γα-
σία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιδιώκει να διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο  
οι γονείς καλλιεργούν δεξιότητες ζωής στα παιδιά τους. Οι μέχρι τώρα ερευνητικές μελέ-
τες στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι περιορισμένες σε αριθμό και κρίνονται ελλιπείς και  
ανεπαρκείς, ενώ εστιάζουν, κυρίως, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής από τους εκπαι-
δευ  τικούς στο σχολείο.

Μέθοδος

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των γονέων 
αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής από τους ίδιους στα παιδιά τους. Πιο 
συ γκεκριμένα, ερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι γονείς θεωρούν ότι καλλιεργούν στα 
παι διά τους –σχολικής ηλικίας– δεξιότητες ζωής που εντάσσονται στους 5 άξονες, όπως 
ορί ζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1999) και περιγράφηκαν ανωτέρω. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 
είναι τα εξής:
•	 Πώς σχετίζονται οι παράγοντες της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις 

γονέων» μεταξύ τους;
•	 Πώς διαφοροποιείται ο βαθμός καλλιέργειας ΔΖ στα παιδιά με βάση το φύλο, το 

επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσης των γονέων;
•	 Πώς διαφοροποιείται ο βαθμός καλλιέργειας ΔΖ από τους γονείς με βάση το φύλο και 

το σχολείο φοίτησης του παιδιού;

Δείγμα

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) γονείς με ένα –του-
λάχιστον– παιδί που φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο, για το οποίο και απάντησαν στο ερω-
τη ματολόγιο. Η επιλογή έγινε με τυχαία δειγματοληψία γονέων μαθητών δημόσιων και 
ιδιω τικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Αττικής. 

Οι εκατόν είκοσι πέντε γονείς (125, ή ποσοστό 64.8%) απάντησαν για τα παιδιά τους 
που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο, ενώ οι εξήντα οκτώ γονείς (68, ή ποσοστό 35.2%) 
απάντησαν για τα παιδιά τους που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο (Γράφημα 1). 



346 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γράφημα 1. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση τον τύπο σχολείου»

 
 

Όσον αφορά το φύλο των γονέων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της παρούσας 
έρευνας, οι εκατόν τριάντα μία (131, ή ποσοστό 67.9%) ήταν γυναίκες και οι εξήντα δύο 
(62, ή ποσοστό 32.1%) ήταν άντρες (Γράφημα 2). 

Ως προς την ηλικία των γονέων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, οι τρεις (3, ή 
ποσοστό 1.6%) ήταν κάτω των 30 ετών, οι σαράντα ένα (41, ή ποσοστό 21.2%) ήταν 
ηλικίας από 30 έως 39 ετών, οι εκατόν τριάντα δύο (132, ή ποσοστό 68,4 %) ήταν ηλι-
κίας από 40 έως 49 ετών και οι δεκαπέντε (15, ή ποσοστό 7.8%) ήταν άνω των 49 ετών. 
Δύο γονείς (2, ή ποσοστό 1%) δεν συμπλήρωσαν το πεδίο της ηλικίας (Γράφημα 3). 

Αναφορικά με το φύλο των παιδιών των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 
εξήντα έξι γονείς (66, ή ποσοστό 34.2%) είχαν παιδιά και των δύο φύλων, οι εξήντα επτά 
(67, ή ποσοστό 34.7% ) είχαν μόνο αγόρια και οι εξήντα (60, ή ποσοστό 31.1%) είχαν 
μόνο κορίτσια (Γράφημα 4).  
 
Γράφημα 2. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το φύλο γονέα»
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Γράφημα 3. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση την ηλικία γονέα»

Γράφημα 4. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το φύλο παιδιών»

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων, οι επτά (7, ή ποσοστό 3.6%) είχαν 
ολο κληρώσει τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), οι 
τριάντα πέντε (35, ή ποσοστό 18.1%) είχαν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
και οι εκατόν σαράντα επτά (147, ή ποσοστό 76.2%) είχαν ολοκληρώσει σπουδές Τριτο-
βάθ  μιας Εκπαίδευσης. Τέσσερις μητέρες (4, ή ποσοστό 2.1%) δεν συμπλήρωσαν την 
απά ντηση που αφορούσε στο επίπεδο εκπαίδευσης (Γράφημα 5).

Σχετικά με το επάγγελμα των μητέρων, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ιδιωτικοί 
υπάλληλοι (64, ή ποσοστό 33.2%), τη δεύτερη θέση οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επι χει-
ρη ματίες (33, ή ποσοστό 17.1%), ακολουθούν οι μητέρες που δεν εργάζονται και ασχο-
λού νται με τα οικιακά (29, ή ποσοστό 19%) και έπειτα οι δημόσιοι υπάλληλοι (22, ή πο-
σο στό 11.4%) και εκπαιδευτικοί (22, ή ποσοστό 11.4%) (Γράφημα 6). 
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Γράφημα 5. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης μητέρων»

 

Γράφημα 6. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το επάγγελμα μητέρων»

 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των πατέρων, οι εννέα (9, ή ποσοστό 4.7%) είχαν ολο-
κληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι τριάντα επτά (37, ή ποσοστό 19.2%) είχαν  
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι εκατόν σαράντα πέντε (145, ή πο σο-
στό 75.1%) είχαν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δύο πατέρες (2, ή 
πο σοστό 1%) δεν απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα (Γράφημα 7).

Αναφορικά με το επάγγελμα των πατέρων, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες (66, ή ποσοστό 34.2%) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (64, ή ποσοστό 
33.2%). Σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα καταγράφονται χαμηλά ποσοστά, κάτω του 
8% (Γράφημα 8).
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Γράφημα 7. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης πατέρων»

Γράφημα 8. «Κυκλικό διάγραμμα ποσοστών με βάση το επάγγελμα πατέρων»

 

 

Όργανο συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων εκπονήθηκε από τους ερευνητές ερω τη μα-
τολόγιο λαμβάνοντας υπόψιν τα βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα. Το ερωτη μα-
το λόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία των γονέων. Συγκεκριμένα, οι 
γονείς κλήθηκαν να καταγράψουν το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την οικογενειακή 
κα τάσταση, το επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσής τους. Ακόμη, ζητήθηκαν πληροφορίες 
για τον αριθμό των παιδιών τους, το σχολείο και την τάξη φοίτησής τους. 

Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε την «Κλίμακα Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Από ψεις  
γονέων». Η κατασκευή της κλίμακας αυτής βασίστηκε σε επισκόπηση τόσο της βιβλιο-
γρα φίας (Rich, 2008· UNICEF, 2012· WHO, 1997) όσο και εμπειρικών μελετών (Fagan &  
Mihalic, 2003· Κουγιουρούκη & Κυβιρτζίκης, 2013· Μπαμπάλης, Τσώλη & Σταύρου, 2018).  
Η κλίμακα περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήματα που συνιστούν πέντε (5) παράγοντες, οι 
οποίοι αντιστοιχούν στις πέντε (5) περιοχές δεξιοτήτων ζωής, όπως τις όρισε ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 1999). Οι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:
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1.  Λήψη αποφάσεων-Επίλυση προβλημάτων: Αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι  
γονείς ενθαρρύνουν το παιδί τους να σκέφτεται τις συνέπειες των αποφάσεών του και  
να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα στην επίλυση προβλημάτων με τα οποία έρχε ται  
καθημερινά αντιμέτωπο. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από έξι (6) προτάσεις. Πα-
ρα δείγματος χάριν: Βοηθώ το παιδί μου να θέτει (βραχυπρόθεσμους και μακρο πρό θε-
σμους) στόχους και το καθοδηγώ (όταν χρειάζεται), ώστε να τους επιτύχει.

2.  Δημιουργική και κριτική σκέψη: Αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι γονείς εν-
θαρρύνουν το παιδί τους να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημι-
ουργική και κριτική του σκέψη. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από επτά (7) προ τά-
σεις. Παραδείγματος χάριν: Αφήνω το παιδί μου να δοκιμάζει και να μαθαίνει από τα  
λάθη του.

3.  Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων: Αναφέρεται στη συχνότητα με 
την οποία οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί τους να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους  
γύρω του και να δημιουργεί υγιείς σχέσεις. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από πέ-
ντε (5) προτάσεις. Παραδείγματος χάριν: Συζητώ με το παιδί μου σχετικά με το πώς να 
συνεργάζεται αρμονικά στο πλαίσιο μιας ομάδας. 

4.  Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση: Αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι γονείς βοη-
θούν το παιδί τους να γνωρίσει και να αγαπήσει τον εαυτό του, καθώς και να μπαί νει 
στη θέση των άλλων. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από έξι (6) προτάσεις. Πα ρα-
δείγ ματος χάριν: Ενθαρρύνω το παιδί μου να μπαίνει στη θέση των άλλων και να τους  
βοηθά. 

5.  Διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους: Αναφέρεται στη συχνότητα με την 
οποία οι γονείς συμβάλλουν στο να γνωρίσει το παιδί τους τα συναισθήματά του και να  
μάθει να τα διαχειρίζεται. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από έξι (6) προτάσεις. Πα-
ρα δείγματος χάριν: Βοηθώ το παιδί μου να αντέχει τις απογοητεύσεις, όταν αντιμετω-
πίζει προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις.

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονταν με βάση μια πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης 
τύπου Likert, στην οποία το 1 αντιστοιχεί σε «καθόλου», το 2 σε «σπάνια», το 3 σε «μερικές  
φορές», το 4 σε «συχνά» και το 5 σε «πάντα».

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του σχολικού 
έτους 2015-16 σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του νομού Αττικής. Συμπληρώθηκε από 
τους συμμετέχοντες γονείς είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και ήταν σύμφωνο με 
τους κανόνες δεοντολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας (ανωνυμία και εμπιστευτικότητα). 
Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν λιγότερο από δέκα (10) λεπτά. 

Μεθοδολογικοί περιορισμοί

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας διέπεται από τους ακόλουθους περιορισμούς. Στο 
πλαίσιο της ερευνητικής μελέτης εξετάστηκαν οι απόψεις των γονέων αναφορικά με την 
καλ λιέργεια δεξιοτήτων ζωής από τους ίδιους στα παιδιά τους, χωρίς να καταγραφούν οι  
απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και/ή των διευθυντών. Στην έρευνα συμμε τεί-
χαν γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούσαν σε σχολεία αστικού περιβάλλοντος. Η συ-
μπλή ρωση του ερωτηματολογίου αφορούσε παιδιά σχολικής ηλικίας 6-12 ετών, καθώς 
αυ τές οι ηλικίες κρίνονται ως καθοριστικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, ατομικών 
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και κοινωνικών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε όργανο αυτοαναφοράς 
(κλίμακα), το οποίο πιθανόν κατά τη συμπλήρωση να επηρεάζεται από προκαταλήψεις 
«υπέρ του εαυτού», χωρίς τη χρήση άλλων μεθόδων συλλογής δεδομένων (π.χ. συνέ-
ντευ ξη).

Αποτελέσματα

Στην παρούσα μελέτη αρχικά διενεργήθηκε έλεγχος εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας 
των οργάνων μέτρησης και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων με  
χρήση του προγράμματος Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS 
23.0).  

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας της «Κλί μα-
κας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων», η κλίμακα παρουσιάζει πολύ υψηλό 
βαθμό εσωτερικής συνέπειας, εφόσον ο δείκτης a του Cronbach έλαβε την τιμή a = .942.

Οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων 
Ζωής: Απόψεις γονέων» εξετάστηκαν στο σύνολο του δείγματος της παρούσας έρευνας. 
Βάσει των αποτελεσμάτων, όλοι οι παράγοντες της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζω-
ής: Απόψεις γονέων» εμφανίζουν πολύ υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους. Η υψη-
λότερη συσχέτιση καταγράφεται ανάμεσα στον παράγοντα της επικοινωνίας και των δε -
ξιο  τήτων διαπροσωπικών σχέσεων με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες: σε μεγα λύ τερο  
βαθμό με τον παράγοντα της αυτεπίγνωσης και της ενσυναίσθησης, στη συνέχεια με τη  
λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, ακολούθως με την κριτική και δη μι ουρ-
γική σκέψη και, τέλος, με τη διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: «Αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: 
Απόψεις γονέων» στο σύνολο του δείγματος» 

1. 2. 3. 4. 5.

1. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 1.00 .77*** .76*** .79*** .70***

2. Δημιουργική και κριτική σκέψη 1.00 .71*** .70*** .67***

3. Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων 1.00 .78*** .70***

4. Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση 1.00 .72***

5. Διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους 1.00

* p<.05,   ** p<.01,   *** p<.001

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης μονής 
κατεύθυνσης (One-way ANOVA) δεν υποστήριξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών δια-
φορών στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στο οικογενειακό πλαίσιο με βάση το επί πεδο 
εκπαίδευσης του πατέρα, το επάγγελμα της μητέρας, το φύλο του παιδιού και τον τύ πο 
σχο λείου φοίτησης του παιδιού (δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο). Με το δεδομένο αυτό και  
για λόγους συντομίας, οι συγκεκριμένοι πίνακες δεν παρατίθενται ακολούθως.

Αντίθετα, καταγράφηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε όλους τους πα-
ρά γοντες της Κλίμακας λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φύλο του γονέα. (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2: «Μέσες τιμές (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (SD), διαφορές (tτιμές) και στατιστική σημαντι
κό τητα (p) των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων» με βάση το 
φύλο των γονέων» 

Άντρες Γυναίκες

M/SD M/SD t p

1. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 3.98 
(0.66)

4.32 
(0.51) -3.992 0.000***

2. Δημιουργική και κριτική σκέψη 3.82 
(0.73)

4.03 
(0.61) -2.075 0.039*

3. Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων 3.97 
(0.65)

4.25 
(0.48) -3.427 0.001***

4. Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση 4.07 
(0.72)

4.39 
(0.45) -3.804 0.000***

5. Διαχείριση των συναισθημάτων και του άγχους 3.41 
(0.70)

3.76 
(0.55) -3.780 0.000***

* p<.05,   ** p<.01,   *** p<.001
 
Ακόμη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way 
ANOVA) υποστήριξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων ζωής από τους γονείς με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης μόνο της μητέρας σε όλους  
τους παράγοντες (Πίνακας 3) και όχι του πατέρα. 

Πίνακας 3: «Μέσες τιμές (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (SD), διαφορές (Fτιμές) και στατιστική σημαντι
κό τητα (p) των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων» με βάση το 
επί πεδο εκπαίδευσης των μητέρων» 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

M/SD M/SD M/SD F p

1. Λήψη αποφάσεων και επίλυση  
προβλημάτων 3.48 (0.95) 4.13 (0.58) 4.28 (0.52) 7.630 0.001***

2. Δημιουργική και κριτική σκέψη 3.22 (1.10) 3.58 (0.72) 4.03 (0.60) 5.973 0.003**

3. Επικοινωνία και δεξιότητες  
διαπροσωπικών σχέσεων 3.57 (1.00) 4.11 (0.57) 4.22 (0.50) 5.101 0.007**

4. Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση 3.54 (1.12) 4.17 (0.64) 4.37 (0.47) 9.017 0.000***

5. Διαχείριση των συναισθημάτων  
και του άγχους 3.03 (1.06) 3.44 (0.68) 3.73 (0.56) 6.882 0.001***

* p<.05,   ** p<.01,   *** p<.001

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way  
ANOVA) υποστήριξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στους παράγοντες 
της Κλίμακας με βάση το επάγγελμα του πατέρα (Πίνακας 4), σε αντίθεση με το επάγγελ-
μα της μητέρας.
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Πίνακας 4: «Μέσες τιμές (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (SD), διαφορές (Fτιμές) και στατιστική σημαντι
κό τητα (p) των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρησης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων» με βάση το 
επάγγελμα των πατέρων» 
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M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD M/SD F p

1. 4.01  
(0.52)

4.26  
(0.64)

4.27  
(0.64)

3.73 
(0.56)

4.57 
(0.29)

4.07  
(0.09)

4.29  
(0.44)

4.22  
(0.57)

4.21  
(0.44)

4.27  
(0.36)

2.33  
(–) 2.052 0.031*

2. 3.90  
(0.62)

4.03 
(0.72)

4.07 
(0.71)

3.31 
(0.56)

3.98  
(0.40)

3.97  
(0.49)

4.10 
(0.56)

3.93  
(0.61)

4.14  
(0.60)

4.17  
(0.48)

1.71  
(–) 2.022 0.033*

3. 4.07 
(0.56)

4.24 
(0.54)

4.17 
(0.55)

4.16 
(0.54)

4.26 
(0.44)

3.96 
(0.43)

4.33 
(0.51)

4.11 
(0.55)

4.20 
(0.43)

4.16 
(0.48)

2 
(–) 2.047 0.031*

4. 4.11 
(0.51)

4.35 
(0.63)

4.10 
(0.62)

3.92 
(0.41)

4.51 
(0.29)

4.00 
(0.41)

4.50 
(0.32)

4.29 
(0.53)

4.40 
(0.34)

4.32 
(0.63)

2.20 
(–) 2.447 0.009**

5. 3.27  
(0.60)

3.80 
(0.61)

3.57  
(0.80)

3.34  
(0.44)

3.94  
(0.26)

3.44  
(0.54)

3.70  
(0.48)

3.59  
(0.63)

3.52  
(0.54)

4.02  
(0.55)

2  
(–) 2.359 0.012*

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε η μελέτη του βαθμού καλλιέργειας 
δεξιοτήτων ζωής από τους γονείς στα παιδιά τους –σχολικής ηλικίας– με βάση τις από-
ψεις των ίδιων των γονέων. Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, στο πλαίσιο  
του οποίου ερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της «Κλίμακας Μέτρη-
σης Δεξιοτήτων Ζωής: Απόψεις γονέων», προέκυψε πως όλοι οι παράγοντες εμφανίζουν 
πολύ υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους. Φαίνεται, με άλλα λόγια, ότι οι γονείς που 
καλλιεργούν σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες ενός από τους παράγοντες καλλιεργούν στον 
ίδιο μεγάλο βαθμό και αυτές των υπολοίπων. Ειδικότερα, ο παράγοντας «Επικοινωνία - 
Δε ξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων» εμφάνισε τις υψηλότερες θετικές συσχετίσεις με 
όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, γεγονός που σημαίνει ότι οι γονείς που προάγουν 
την επικοινωνία και δίνουν έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών τους ταυ-
τό χρονα καλλιεργούν την αυτεπίγνωση και την ενσυναίσθηση, τη λήψη αποφάσεων και 
την επίλυση προβλημάτων, την κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και τη διαχείριση 
συ ναισθημάτων και άγχους. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τις διαφορές στον βαθμό καλλιέργειας δε ξιο-
τήτων ζωής με βάση δημογραφικές μεταβλητές των γονέων (φύλο, επάγγελμα και επί πε-
δο μόρφωσης). Πιο αναλυτικά, αναφορικά με το φύλο του γονέα, τα ερευνητικά δεδο  μένα 
κατέδειξαν τις μητέρες ως τα πρόσωπα που καλλιεργούν σε μεγαλύτερο βαθμό δε  ξιό-
τητες ζωής στα παιδιά τους. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά (Γεωρ γίου, 
2011α· Μουσούρου, 2008), καθώς οι μητέρες, ιδιαίτερα στη χώρα μας, έχουν παραδοσια-
κά την ευθύνη και την πρωτοβουλία στην ανατροφή των παιδιών, καθώς και στην ικανο - 
 ποίηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους, παρόλο που πλέον αφιερώνουν μεγάλο μέ-
ρος του χρόνου και της ενέργειάς τους στην εργασία τους.

Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων εμφανίστηκε ως ένας παράγοντας που 
επηρεάζει το κατά πόσο καλλιεργούν δεξιότητες ζωής. Συγκεκριμένα, όσο υψηλότερο το  
επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας, τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός καλλιέργειας των δε - 
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 ξιοτήτων ζωής. Δεν παρατηρήθηκε, όμως, το ίδιο κατά τη μελέτη της μεταβλητής του επι  - 
πέδου εκπαίδευσης του πατέρα. Έρευνες έχουν υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα του επι -
πέδου εκπαίδευσης των γονέων ως προς την ανάπτυξη των παιδιών. Ευρήματα της έρευ-
νας των Dubow, Boxer & Huesmann (2010) κατέδειξαν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των  
γονέων επηρεάζει καθοριστικά την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους. Γονείς υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου καλλιεργούν στα παιδιά τους δεξιότητες, όπως τον αυτο έλεγχο, τα 
επιβραβεύουν για θετικές συμπεριφορές και δημιουργούν ένα περιβάλλον ου  σιαστικής 
επικοινωνίας και διαλόγου πλούσιο σε ερεθίσματα, με στόχο την ομαλή ανά πτυ ξή τους 
(Μπεζεβέγκης, 2011).

Ως προς τα επαγγέλματα των γονέων, τα ευρήματα διαφοροποιούνται βάσει του φύ-
λου. Ειδικότερα, το επάγγελμα των μητέρων δεν φαίνεται να επηρεάζει την καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων ζωής, γεγονός που πιθανόν να εξηγείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες 
θεω ρούν τον μητρικό τους ρόλο υπεράνω της όποιας επαγγελματικής τους απασχόλησης. 
Αντίθετα, το επάγγελμα των πατέρων φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
καλ λιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Βάσει των ερευνητικών δεδομένων της παρούσας έρευ-
νας, οι πατέρες-έμποροι καλλιεργούν σε μεγαλύτερο βαθμό –σε σχέση με αυτούς που ερ-
γάζονται σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους– δεξιότητες σχετικές με τη λήψη αποφά-
σεων και την επίλυση προβλημάτων. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το ότι, για ν’ 
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της εργασίας τους, έχουν πρώτα οι ίδιοι αναπτύξει δεξιότητες 
υπεύθυνης λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων σε μεγάλο 
βαθμό κι έτσι μπορούν να τις καλλιεργήσουν και στα παιδιά τους. Παρόμοια ερμηνεία θα  
μπορούσε να δοθεί και στα ευρήματα που αφορούν την καλλιέργεια δεξιοτήτων δημι  ουρ -
γικής και κριτικής σκέψης, καθώς και διαχείρισης συναισθημάτων και άγχους σε με  γα λύ-
τερο βαθμό από πατέρες που εργάζονται ως δικηγόροι. Για να κατορθώσουν οι δι κη  γό ροι 
να είναι αποτελεσματικοί στις καθημερινές τους υποθέσεις, πρέπει να έχουν καλ  λιερ γή σει  
και να επιστρατεύουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Επιπρό σθε τα, ευρισκόμενοι 
συχνά σε καταστάσεις έντονης συναισθηματικής φόρτισης και άγχους, έχουν μάθει να 
δια  χειρίζονται τα συναισθήματά τους με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να είναι –τελικά–  
παραγωγικοί στην εργασία τους. Επομένως, έχοντας οι ίδιοι αναπτύξει τις προαναφερθεί-
σες δεξιότητες κι εξασκώντας τες συστηματικά, έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τις 
καλ λιεργήσουν και στα παιδιά τους. Τέλος, οι πατέρες που εργάζονται στις ένοπλες δυ-
νάμεις εμφανίστηκαν να καλλιεργούν στα παιδιά τους δεξιότητες επικοινωνίας και δια-
προσωπικών σχέσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Αυτό εξηγείται από το 
ότι βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας στις ένοπλες δυνάμεις αποτελούν η ομαδικότητα 
και η οργάνωση. Έτσι λοιπόν, κι αυτοί οι πατέρες αναπτύσσοντας τις δεξιότητες στην κα-
θημερινότητά τους, τις καλλιεργούν μετέπειτα στα παιδιά τους. Σύμφωνα με την έρευνα 
των Joshi & Verropoulou (2000), το επάγγελμα του πατέρα φαίνεται να επιδρά θετικά 
στη συναισθηματική ευεξία των παιδιών του.

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στη διερεύνηση των διαφορών στον βαθμό 
καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής από τους γονείς με βάση δημογραφικές μεταβλητές των 
παιδιών (φύλο και σχολείο φοίτησης). Ειδικότερα, ως προς το φύλο των παιδιών της οι κο-
γένειας, παρατηρήθηκε πως ο βαθμός καλλιέργειας δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το  
αν η οικογένεια έχει μόνο αγόρια, μόνο κορίτσια ή και αγόρια και κορίτσια. Σε άλλες έρευ- 
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 νες, εντούτοις, οι γονείς έχουν θεωρήσει τον παράγοντα «φύλο» καθοριστικό, όσον αφορά  
λόγου χάρη στη σχολική επίδοση των παιδιών τους (Γεωργίου & Τούρβα, 2006). 

Τέλος, σχετικά με το σχολείο φοίτησης των παιδιών, από την παρούσα έρευνα δεν προ-
κύπτουν ευρήματα που να δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει τον βαθμό καλλιέργειας δε ξιο-
τήτων ζωής από τους γονείς. Η στάση τους και η επιθυμία ή/και η ικανότητά τους ν’ ανα-
πτύσσουν δεξιότητες ζωής στα παιδιά τους είναι ανεξάρτητη του σχολείου, ιδιωτικού ή  
δημόσιου, στο οποίο επιλέγουν να τα στείλουν να φοιτήσουν. Αυτό ισχυροποιεί την πα ρα-
δοσιακή άποψη, σύμφωνα με την οποία, ενώ το σχολείο έχει την ευθύνη της ακαδημαϊκής 
επίδοσης των μαθητών, οι γονείς ευθύνονται για τη συναισθηματική στήριξη των παιδιών 
τους στο οικογενειακό πλαίσιο (Μπαμπάλης, 2011). Εντούτοις, σύμφωνα με έρευνες (Λα-
κασάς, 2008· Χατζηχρήστου & Βασιλειάδης, 2011), οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
επι λογή ενός ιδιωτικού σχολείου ποικίλλουν και αφορούν, μεταξύ άλλων την έμφαση στις  
ηθικές και πολιτιστικές αξίες που δίνει το σχολείο. Έτσι, παρόλο που μεταξύ των αιτιών  
που οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο περιλαμβάνεται και η προα-
γω γή αξιών, ο τύπος του σχολείου που επιλέγουν οι γονείς δεν φαίνεται να σχετίζεται με 
την καλλιέργεια ή μη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά τους.

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής από τους  
γονείς στα παιδιά τους σχολικής ηλικίας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών είναι καθο-
ριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση μαθητών και κατ’ επέκταση πολιτών που ενστερ νί-
ζο νται τις δημοκρατικές αξίες και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η 
σχετική έρευνα στον ελλαδικό χώρο κρίνεται περιορισμένη και ελλιπής. Η σπουδαιότητα 
των δεξιοτήτων ζωής για τη ζωή των παιδιών στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, όταν πλέον  
θα είναι ενήλικες, είναι αυτή που αναδεικνύει ως απαραίτητη την περαιτέρω ερευνητική 
δρα στηριότητα. Ως εκ τούτου, ενδεικτικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα αποτελούν οι  
εξής: 
•	 Διεξαγωγή έρευνας για μεγαλύτερο δείγμα που θα ξεπερνά τα όρια του νομού Αττικής 

και θα εμπεριέχει και οικογένειες μαθητών που φοιτούν σε πειραματικά, διαπολιτισμικά 
ή άλλα σχολεία με ιδιαιτερότητες ως προς την ποιότητα του μαθητικού πληθυσμού.

•	 Διεξαγωγή έρευνας με τη συμμετοχή παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να 
μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα όχι μόνο σχετικά με τον βαθμό 
καλλιέργειας των δεξιοτήτων ζωής, αλλά και σχετικά με το κατά πόσο αυτές έχουν 
όντως αναπτυχθεί.

•	 Διεξαγωγή έρευνας, στην οποία θα καταγράφονται οι απόψεις και των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών και των διευθυντών.

•	 Διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση άλλης ερευνητικής μεθόδου (π.χ. παρατήρηση, συνέ-
ντε υ ξη, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράση, κ.ά.).
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Abstract

The challenging and constantly changing conditions of modern life postulate the need of shaping 
active citizens, able to interact effectively and constructively with others, to think critically and 
creatively, to act in a socially responsible manner as well as democratically. This can be achieved 
through the cultivation of life skills in school and family environment. The purpose of the pres-
ent study was to investigate to what extent parents equip their children of school age with life 
skills. The research involved one hundred ninety-four (194) parents in Attica, who completed the 
self-reference questionnaire, entitled “Developing Life Skills Scale Measurement; parents’ views” 
and made by the researchers. The results showed statistically significant correlations between the 
factors of the Scale and statistically significant differences between the variables. Specifically, 
the findings indicated parent’s gender, mother’s education level and father’s occupation as factors 
which affect the extent to which parents contribute to the development of their children’s life skills. 

Keywords: Active citizenship, fostering life skills, family
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών, μελλοντικών εκπαιδευτικών/
δασκάλων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προς το ρόλο της εκμάθησης της θεωρίας μάθησης του Βιο-
παι δαγωγισμού στη μεγιστοποίηση της διδακτικής τους αποτελεσματικότητας στην Πρακτική Άσκηση. 
Αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου συνδεόμενη με την ανάλυση ρηματικού λόγου 
καθώς και με την ανάλυση συζήτησης σε δεδομένα που προέκυψαν από συνεντεύξεις δειγμάτων φοι-
τητών από δυο διαδοχικά έτη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων φοιτητών 
θεω ρούν ότι οι γνώσεις τους για το Βιοπαιδαγωγισμό τους βοηθούν τόσο στην αποτελεσματική προ-
ετοιμασία μαθημάτων όσο και στη συνδυαστική εφαρμογή Διδασκαλίας-Μάθησης-Αξιολόγησης. Τα 
ευ ρήματα αναδεικνύουν τη σημασία των καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στην προετοιμασία 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών, τόσο ως προς τη μεγιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών τους όσο  
και ως προς την καλλιέργεια και διαμόρφωση ενός ενεργού, συμμετοχικού και δημοκρατικού πολίτη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιοπαιδαγωγισμός, βιοπαιδαγωγικές δεξιότητες, επίδοση, δημιουργικότητα, ενεργός 
πολίτης.

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών/τριων του ΤΕπΕΚΕ του  
Πανεπιστημίου Πατρών που είχαν παρακολουθήσει τις διδασκαλίες του σχετικού μαθή-
μα τος και είχαν συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση σε σχολεία, ως προς το ρόλο της 
εκμάθησης και πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας του Βιοπαιδαγωγισμού στη μεγι στο-
ποίη ση της διδακτικής τους αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι εισηγήσεις 
των φοιτητών/τριων για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του μαθήματος στο μέλλον. Η 
έρευνα αξιοποίησε τα αναλυτικά εργαλεία της συνέντευξης και εφαρμόστηκε σε δείγματα 
φοιτητών για δύο συνεχόμενα έτη. Στα δεδομένα που συλλέχθησαν, εφαρμόστηκαν κα-
τάλ ληλες αναλύσεις ώστε να αναδειχθούν οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που 
προκύπτουν από το βασικό σκοπό της έρευνας, ο οποίος αφορά τη μελέτη και ανάδειξη 
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των κύριων ζητημάτων, που συνδέονται με τη θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού (Alahiotis 
& Karatzia-Stavlioti, 2008. Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2021) και, κατά τη γνώμη 
των συμμετεχόντων, θεωρούνται σημαντικά για τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα. 
Τα ευρήματα των αναλύσεων είναι θετικά ως προς το ρόλο του Βιοπαιδαγωγισμού και, 
όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες, η διασύνδεση της θεωρίας με την διδακτική πρακτική 
στα εργαστήρια του μαθήματος, συνέβαλε τα μέγιστα στην υποστήριξη της διδασκαλίας 
τους κατά την Πρακτική Άσκηση.

Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του Βιοπαιδαγωγισμού με 
έμ φαση σε αυτά που έχουν άμεση σχέση με το θέμα της εργασίας και στη συνέχεια περι-
γράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, περιγράφονται τα δεδομένα που έχουν συλ-
λε γεί και συζητούνται τα ευρήματα των αναλύσεων, τα οποία οργανώνονται στη βάση των  
επί μέρους ερευνητικών ερωτημάτων. Τέλος τα ευρήματα σχολιάζονται στο πλαίσιο της 
προ ώθησης καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
του σχολείου που αφορούν στις επιδόσεις, αλλά και στην προώθηση του κοινωνικού ρό-
λου του σχολείου.

Θεωρητικό πλαίσιο

Βιοπαιδαγωγισμός: μια νέα θεωρία μάθησης

Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί μια συστηματική διεπιστημονική διερεύνηση του πώς 
μαθαίνουν οι άνθρωποι, βασιζόμενη κυρίως στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαί δευ-
σης (Kalantzis & Cope, 2008). Για την πληρέστερη κατανόηση της διεργασίας της μά θη-
σης, νέες ιδέες και θεωρήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βαθύτερες συνθέσεις της  
σχετικής γνώσης, η οποία προέρχεται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως λ.χ. από  
τη βιολογία, γενικότερα, από τις γνωσιακές επιστήμες και τις νευροεπιστήμες ειδικότε ρα, 
την κοινωνιολογία, την ιστορία, τη ψυχολογία, τη φιλοσοφία κ.ά. Γι’ αυτό είναι συζητούμε-
νο και ζητούμενο η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού παιδαγωγικο-εκ παι-
δευτικού συστήματος, που να είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς στόχους 
για κάθε χώρα (OECD, 2001). Ωστόσο, παρά τις σοβαρές προσπάθειες, ιδιαίτερα στις ανα-
πτυγμένες χώρες, τα εκπαιδευτικά συστήματα εξακολουθούν να εμφανίζουν παιδαγω - 
γικά και εκπαιδευτικά ελλείμματα (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).

Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνώνται τα ευρήματα του πεδίου της διδακτικής απο - 
 τελεσματικότητας (Gipps, 1992, Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2005) με στόχο τη μελέτη της συμ - 
 βατότητάς τους με τις πληροφορίες και τις γνώσεις, οι οποίες παρέχονται από την κατα-
νόηση της βιολογίας της μάθησης, του τι είναι η μάθηση και τι η νόηση, δηλαδή η νοη μο-
σύ νη και η συναισθηματικότητα, ποια είναι λ.χ. η φυσική σειρά της διανοητικής ανά πτυξης 
κ.ά. Οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να επιτευχθούν σ’ ένα διεπιστημονικό επί πεδο, το 
οποίο μπορεί να εμπεριέχει τις επιστήμες του εγκεφάλου και του νου, της γνω σιακής βιο- 
 λογίας-γενετικής και των παιδαγωγικών εν γένει επιστημών ώστε να γίνει βαθύ τερα κα-
τανοητή η αναπτυξιακή και λειτουργική διεργασία της μάθησης (Posner and Rothbart, 
2007· Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).   

Η έμφαση, λοιπόν, στη βιολογία της μάθησης, είναι αναγκαία για να δομηθεί μια παι-
δαγωγικά αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη διδασκαλία-μάθηση-αξιολόγηση (Δ-Μ-Α) 
(Αλαχιώτης και Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονηθεί η νέα Θεω-
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ρία του Βιοπαιδαγωγισμού, μια θεωρία, της οποίας η βιολογική διάσταση βασίζεται στην  
εξελικτικο-αναπτυξιακή δυναμική τεσσάρων βασικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, των βιο παι  - 
δαγωγικών δεξιοτήτων, και στην κατάλληλη παιδαγωγικο-εκπαιδευτική παρέμβαση (Αλα- 
  χιώτης και Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).

Είμαστε σήμερα σε θέση να γνωρίζουμε, με τη βοήθεια των νευροαπεικονιστικών προ-    
σεγγίσεων, ότι, κατά την εξέλιξη του γένους μας, του Homo Sapiens, αναδύθηκαν δια δο-
χι  κά οι εξής δεξιότητες: Τεχνολογική (T), Κοινωνική (S), Γλωσσική (L), Αριθμητική/Θεω -
ρ η  τική (N), οι οποίες ονομάζονται «βασικές βιοπαιδαγωγικές δεξιότητες». Υπο στη ρίζεται  
(Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2008. Αλαχιώτης και Καρατζιά-Σταυλιώτη 2009) ότι 
50.000-40.000 χρόνια πριν, η ολοκλήρωση της εμφάνισης των 4 βιοπαιδαγωγικών δεξιο-
τήτων οδήγησε, δια της αλληλόδρασής τους, στη δημιουργία αναδυόμενων γνω σιακών 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Η περίοδος εκείνη τιτλοδοτείται ως «Ευαίσθητη Δια δρα στική Πε-
ρίοδος» και συνδέεται με μία «έκρηξη» του εγκεφάλου μας, που είχε ως απο τέλε σμα την  
εκθετική βελτίωση της νόησης, υπερβαίνοντας τη γραμμική εξέλιξη της ιε ραρχη μένης 
απαρ χής των βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων. Η ανάδυση των δεξιοτήτων αυτών ανακεφα-
λαιώ νεται κατά την ανάπτυξη του νεογέννητου παιδιού ως την εφηβεία και διά βίου. Η 
θεώ ρηση αυτή εμπλουτίζει την κατανόηση της φυσικής σειράς της διανοητικής μας εξέ-
λιξης και αιτιολογεί την εφαρμογή της αντίστοιχης παιδαγωγικο-εκπαιδευτικής παρέμ -
βασης, η οποία θα πρέπει να είναι σε παραλληλισμό με τη φυσική δυναμική του εγκεφάλου. 

Στον όρο «Βιοπαιδαγωγισμός» συμπυκνώνεται, συνεπώς, η θεώρηση κατά την οποία η  
παιδαγωγικο-εκπαιδευτική διεργασία πρέπει να βρίσκεται σε «συγχρονισμό», σε αρμονία, 
με τη βιολογική δυναμική του εγκεφάλου, τη σειρά της διανοητικής ανάπτυξης. Η δυνα μι-
κή αυτή προβάλλεται στην εξελικτικο-αναπτυξιακή του πορεία από τη μελέτη της οποίας  
διαμορφώνονται οι κύριες παραδοχές της θεωρίας από τους εμπνευστές της (Alahiotis  
& Karatzia-Stavlioti, 2008· Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Ο Βιοπαιδαγω γι -
σμός θα μπορούσε να εξελιχθεί σ’ ένα νέο παιδαγωγικό παράδειγμα καθώς η απο τε λε - 
σματική μάθηση συνάδει με την ολιστική άποψη για τη μάθηση, υπό το πρίσμα της προ ώ-
θησης με πολλαπλό τρόπο όλων των εκφάνσεων κάθε δεξιότητας βιοπαιδαγωγικής (Τε-
χνολογικής(Τ), Κοινωνικής(S), Γλωσσικής(L), Αριθμητικής/Θεωρητικής(N/T)), των γνω - 
 σιακών, συμπεριφορικών και κιναισθητικών/συναισθηματικών, κατάσταση που αναβαθμί-
ζεται όταν η προσφορά και κατάκτηση της γνώσης εκτυλίσσεται σε ποικίλα, εμπλουτισμέ-
να παιδαγωγικά περιβάλλοντα, όπως αυτά που δημιουργούνται με τη διαθεματική και βιο - 
παιδαγωγική προσέγγιση (Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2008. Αλαχιώτης & Καρατζιά 
Σταυλιώτη, 2021). 

Οι θεωρήσεις για τη μάθηση που προηγήθηκαν του Βιοπαιδαγωγισμού και κυρίως 
αυτές του 20ου αιώνα αντιμετώπιζαν τη μάθηση κυρίως αναγωγικά και μονοδιάστατα, σε  
αντίθεση με τον Βιοπαιδαγωγισμό, ο οποίος εμπεριέχει στοιχεία που γειτνιάζουν με αντί-
στοιχα άλλων ερευνητών, αλλά διαφοροποιείται σε αρκετά γενικά και ειδικά σημα ντι κά  
σημεία σε μια πολυπαραγοντική και πολυεπίπεδη βάση. Στο πλαίσιο του Βιοπαι δα γω γι-
σμού θεωρείται ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γονίδια, τον εγκέφαλο, και το περι-
βάλ λον παίζουν κυρίαρχο και συνδυαστικό ρόλο στη μάθηση, γεγονός που δεν είχε ανα- 
γνωριστεί με τον τρόπο αυτό προηγουμένως. Παλαιότερα, για παράδειγμα, η άποψη του  
συμπεριφορισμού για τη μάθηση αντιμετώπιζε τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως «μαύρο κου-
τί», μελετώντας το ερέθισμα και την αντίστοιχη αντίδραση (Skinner στο Cole & Cole, 
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2002). Όμως, η θέση αυτή δεν μπορούσε να εξηγήσει τις παρατηρήσεις του Piaget, για τα  
διαφορετικά στάδια νοητικής ανάπτυξης που είναι ανεξάρτητα από τα εξωτερικά ερε θί-
σματα (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Οι Piaget και Inhelter (1969) πρότει-
ναν παραλληλισμούς μεταξύ της ανάπτυξης του παιδιού και της εξέλιξης της συνείδησης· 
κατάσταση όμως που δεν συσχέτισαν με τη γενετική συνέχεια και, ουσιαστικά απο-βιο λο-
γικοποίησαν την άποψη για τη γνωσιακή ιεραρχημένη ανάπτυξη (Αλαχιώτης & Καρατζιά-
Σταυλιώτη, 2009). Ο Vygotsky (1962) είχε επηρεαστεί από την εξελικτική ανάπτυξη, την 
οποία επεξέτεινε στο επίπεδο του κοινωνικού πλαισίου και τον ιδιαίτερο ρόλο του στη 
Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), μια δυνατή θεώρηση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά 
μπορούν να βοηθηθούν ώστε να μεγιστοποιήσουν τη μάθησή τους, υποστηριζόμενα από 
ένα κατάλληλο παιδαγωγικό και κοινωνικό πλαίσιο· ωστόσο, δεν εστίασε στις τέσσερις 
βασικές δεξιότητες και στη μορφοποίησή και παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Ακόμη και οι 
γνωστικές προσεγγίσεις λ.χ. των Bloom (ιεράρχησε και περιέγραψε τα είδη των στόχων 
στα ΑΠΣ) και Bruner (υποστήριξε ότι κάθε σχολικό μάθημα είναι δυνατόν να εισαχθεί με  
κατάλληλο τρόπο και μορφή στους μαθητές σε οποιαδήποτε ηλικία, εισηγούμενος το σπει-
ροειδή τρόπο οργάνωσης και προσφοράς της σχολικής γνώσης) περιόριζαν τον τρόπο 
αντι μετώπισης της μάθησης σε ένα εργαλειακό πλαίσιο. Οι λεγόμενες ανθρωπιστικές 
προ σεγγίσεις της μάθησης λ.χ. του Maslow (πυραμίδα αναγκών του ανθρώπου) και του  
Rogers (αλληλεπίδραση ανθρώπων/προσώπων) αντιμετωπίζουν επίσης τη μάθηση μάλ-
λον στατικά (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2021).

Υποστηρίζεται (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2021) ότι ο Βιοπαιδαγωγισμός μπο-
ρεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην επαναξιολόγηση λ.χ. των προταθέντων από τον Piaget, 
αναπτυξιακών νοητικών σταδίων, όπως και στην επανεκτίμηση της σημαντικότητας της 
κατά Vygotsky ΖΕΑ. και στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου μάθησης. 
Τέ τοιες πρώιμες παιδαγωγικές ιδέες επηρέασαν δραματικά και το πεδίο έρευνας της  
Βιολογίας της μάθησης. Για παράδειγμα, ο Piaget θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πρό γο-
νος της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων μέσα από την υποστήριξη της σταδιακής δό-
μησης της σκέψης· ή ο Vygotsky ως ο εμπνευστής της προώθησης μιας περισσότερο απο-
τε λεσματικής μάθησης, μέσα από τον κατάλληλο παιδαγωγικό επηρεασμό της ανάπτυξης 
του εγκεφάλου και του νου· τέλος ο Bruner ως αυτός που φαντάστηκε την ευπλαστότητα 
του εγκεφάλου. Η κατανόηση λοιπόν της εκπαιδευτικής διεργασίας απαιτεί μια συστημα τι-
κή διεπιστημονική διερεύνηση του μείζονος θέματος του τρόπου κατάκτησης της γνώσης 
(Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2008) και της αναγκαίας και καταλυτικής για τη μάθηση 
κριτικής σκέψης (Karatzia-Stavlioti, 2009). Υπό το πρίσμα αυτό και με την παραδοχή ότι  
η βιογενετική βάση της γνωσιακής οντογένεσης (ανάπτυξης) βρίσκεται σε σημαντική αρ-
μονία με την αντίστοιχη της φυλογένεσης (εξέλιξης) του είδους μας, διερευνήθηκε θεω-
ρητικά η εξελικτικο-αναπτυξιακή δυναμική των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου και  
των σχετικών γνωσιακών μηχανισμών σε σχέση με την κατάλληλη προσχολική και σχο-
λι κή εκπαίδευση. και να έχει βαθιά απήχηση στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και 
σχο λική μάθηση Επίσης, η βιοπαιδαγωγική θεώρηση, όπως αναπτύσσεται πρόσφατα με 
πα ραδείγματα από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 
2021) μπορεί να συμβάλλει σε μια νέα αποτίμηση και επιτυχέστερη εφαρμογή κλασικών 
και αποτελεσματικών αρχών μάθησης, όπως αναφέρονται, λόγου χάριν, από τους Reyn-
olds et al. (2005) και Sawyer (2006).
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Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Βιοπαιδαγωγισμού

Στην παραπάνω θεωρητική βάση στηρίζεται η δυνατότητα επίδρασης του Βιοπαιδαγω γι-
σμού έως και τον εμπλουτισμό και τη μελλοντική δόμηση νέων προγραμμάτων σπουδών σε  
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται υπόψη και η ολιστική λει τουρ-
γία του εγκεφάλου μέσα από τη διαθεματικότητα (Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2006).  
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορεί να διερευνηθεί και η συμβολή της βιοπαιδαγωγικής διδα  σκα-
λίας με πιθανές επιδράσεις στη δυνατότητα «επαναπρογραμματισμού» του εγκεφά λου, 
επαναπρογραμματισμό-επαναδημιουργία δηλαδή ορισμένων νευρωνικών δικτύων, σχε τι-
κών με την άμβλυνση της μαθησιακής δυσκολίας, δια της εμφατικής καλλιέργειας της φυ-
σι κής σειράς της διανοητικής ανάπτυξης. Η θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού αξιολογήθηκε 
με εμπειρική έρευνα, ως προς τη συμβολή της στη διδακτική αποτελεσματικότητα εκ παι -
δευ τικών Ειδικής Αγωγής από τους Soulis et al (2015). Η έρευνά τους έδειξε ότι οι εκπαι-
δευ τικοί, που είχαν επιμορφωθεί στη διδακτική αξιοποίηση του Βιοπαιδαγωγισμού, είχαν  
υψη λότερες επιδόσεις των μαθητών τους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί εμπειρικές έρευνες για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του βιοπαιδαγωγισμού. Αρχικά, οι εμπνευστές της θεωρίας (Alahio-
tis & Karatzia-Stavlioti, 2012) σχεδίασαν και υλοποίησαν παιδαγωγικό πείραμα με τρεις 
τάξεις νηπιαγωγείου (δύο πειραματικές σε χωριστα σχολεία, στις οποίες ακολουθείτο η  
Θεωρία και μια ελέγχου σε ένα από τα δυο σχολεία, στην οποία εφαρμοζόταν το παρα-
δο σιακό μοντέλο). Οι αξιολογήσεις των μαθητών από τις εκπαιδευτικούς κατά τακτά δια -
στήματα αφορούσαν τις επιδόσεις τους σε σχέση με τις τέσσερις (4) βασικές βιοπαιδα γω -
γι κές δεξιότητες και είχαν ποσοτική και περιγραφική έκφραση. Η ανάλυση των δεδο μέ νων  
έδειξε ότι οι μαθητές και των δυο πειραματικών τάξεων, σταδιακά, άρχισαν να αποδίδουν 
περισσότερο, μετακινούμενοι προς τις ανώτερες εκφάνσεις των δεξιοτήτων, που συνδέο -
νται με τη δημιουργικότητα, αποτέλεσμα που αποδίδεται στην εφαρμογή της Βιο παι δα-
γωγικής Θεωρίας. Ανάλογο πείραμα έγινε στα ίδια παιδιά όταν συνέχισαν στην Α΄ τάξη του  
Δημοτικού σχολείου, το οποίο ανάδειξε την προστιθέμενη επίδραση του βιοπαιδαγωγι-
σμού στις πειραματικές τάξεις, καθότι οι μαθητές τους είχαν θετικότερη και στατιστικά 
ση μαντική αύξηση στις επιδόσεις τους. Σημαντική ήταν η ανάλογη έρευνα των Nikita, 
Karatzia-Stavlioti και Alahiotis (2015), που εστίαζε στη Δευτέρα τάξη Γυμνασίου και στη 
διδασκαλία της Βιολογίας, τα ευρήματα της οποίας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότη-
τα του Βιοπαιδαγωγισμού σε μια ηλικιακή ομάδα μετά το Δημοτικό σχολείο.

Οι Vardalou και Karatzia-Stavlioti (2018) διερεύνησαν τη δυνατότητα διδακτικής αξιο-
ποίησης της διαθεματικότητας στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Β΄ τάξης Γυμνασίου, 
ώστε να καλλιεργηθούν οι βιοπαιδαγωγικές δεξιότητες και να προωθηθεί η μάθηση προς 
τη δημιουργικότητα και την καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του δημοκρατικού πολίτη. 
Τα ευρήματα της ποιοτικής αυτής έρευνας ανέδειξαν τις χρήσιμες πτυχές της συσχέτισης 
της θεωρίας του Βιοπαιδαγωγισμού με τη διαθεματικότητα και τις διαθεματικές και δη μι-
ουρ γικές δράσεις που προωθούν τη μάθηση. 

Σημαντική είναι η διερεύνηση της προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τη διδασκαλία του Βιοπαιδαγωγισμού και τη διδακτική του πρακτική αξιοποίηση 
στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία (με βάση και τους Οδηγούς Σπουδών 
που δημοσιοποιούν), στοχεύουν στην κατάκτηση των υπαρχουσών θεωριών μάθησης ώστε  
να τεθούν οι βάσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη και τη διεύρυνση των γνώσεων, των 
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δεξιοτήτων και των διδακτικών συμπεριφορών των φοιτητών/μελλοντικών εκπαιδευ-
τικών· πεδίο το οποίο απαιτεί περισσότερη μελέτη και σε διεθνές επίπεδο (Filipatali,  
2013). Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης σχεδίασαν εμπειρική έρευνα με στόχο την 
ποιοτική (διεξαγωγή συνεντεύξεων και ανάλυση του περιεχομένου τους) και ποσοτική 
(μέ τρηση του βαθμού συμφωνίας με ερωτήματα που αφορούν τη διδακτική τους απο τε-
λεσματικότητα) εκτίμηση της συμβολής της γνώσης του Βιοπαιδαγωγισμού στη διδα κτι κή 
αποτελεσματικότητα των φοιτητών/μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Μέθοδος

Σκοπός και επί μέρους ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών/τριών-μελλοντικών 
δασκάλων ως προς το ρόλο της εκμάθησης, θεωρητικής και πρακτικής, της θεωρίας του 
Βιο παιδαγωγισμού στη διδακτική τους αποτελεσματικότητα κατά την Πρακτική Άσκηση 
σε σχολεία. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα ακόλουθα:
1. Κατά πόσο η γνώση της θεωρίας του Βιοπαιδαγωγισμού αύξησε την αυτοπεποίθηση 

και αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία.
2. Κατά πόσο η ενεργητική μάθηση των χαρακτηριστικών της θεωρίας του Βιοπαι δα γω-

γισμού (με εργαστηριακή/πρακτική μορφή) τους βοήθησε στο σχεδιασμό των μα θη μά-
των, στην υλοποίησή τους, στην αξιολόγηση των μαθητών και στην καλλιέργεια των 
βασικών βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων.

3. Εάν θεωρούν ότι μπόρεσαν, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης να καλλιεργήσουν τη 
δημιουργικότητα των μαθητών.

Ερευνητική μέθοδος

Επιλέχθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων με τους φοιτητές, η οποία θεωρήθηκε κα τάλ-
ληλη για τη συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών, δεδομένου ότι το θέμα  
συζήτησης είναι καινοτόμο και απαιτεί προσεκτική προσέγγιση. Οι ερευνήτριες, οι οποίες 
έκαναν τις συνεντεύξεις, προετοιμάστηκαν σχετικά ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία 
ενός κλίματος θετικού και «άνετου» για την κατάθεση απόψεων. Χρήσιμη ήταν η εμπειρία 
τους στην τάξη και κυρίως στα εργαστήρια. Κατέβαλαν προσπάθεια ώστε η προϋπάρχουσα 
σχέση με τους φοιτητές να μην αποτελέσει εμπόδιο για την ελεύθερη έκφραση των 
φοιτητών/συμμετεχόντων.

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τις ανάγκες της έρευνας διαμορφώθηκε πρωτόκολλο ημιδομημένων συνεντεύξεων, 
τέτοιο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα (με διευκολυντικές ερωτήσεις (Newby, 2014) να 
ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες και αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Επίσης, οι ερευ-
νή τριες σημείωναν στοιχεία των αντιδράσεων των συμμετεχόντων, τα οποία θα βοηθού-
σαν στην ανάλυση ως ζήτημα ανάλυσης συζήτησης και διαμόρφωσης του νοήματος.

Πληθυσμός-δειγματοληψία-Υλοποίηση

Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν οι φοιτητές του Δ΄ έτους του τότε ΠΤΔΕ και τώρα ΤΕπΕΚΕ, 
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δεδομένου ότι αυτοί παρακολούθησαν στο Β΄ έτος το (υποχρεωτικό) μάθημα, στο οποίο 
γι νόταν η διδασκαλία του Βιοπαιδαγωγισμού και στη συνέχεια πραγματοποίησαν την 
Πρακτική τους άσκηση (ΠΑ) στα σχολεία, όπου τους ζητήθηκε να εφαρμώσουν τη θεωρία 
του Βιοπαιδαγωγισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων τους. Η 
έρευνα υλοποιήθηκε κατά τα εαρινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 (22 
συμ μετέχοντες), 2018-2019 (25 συμμετέχοντες).

Η δειγματοληψία ήταν τυχαία (με κλήρωση αριθμών μητρώου) στην οποία εφαρ μό στη-
καν συγκεκριμένα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, (λ.χ. το φύλο και ο βαθμός στο υπο-
χρεωτικό μάθημα, η συχνότητα παρακολούθησης μαθήματος) και ζητήθηκε η σύμφω νη  
γνώμη των συμμετεχόντων. Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, ορίστηκαν οι χρό νοι  
διεξαγωγής των συνεντεύξεων οι οποίες θα διαρκούσαν 15΄-20΄ (κάτι για το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή-έλεγχος). Έγινε προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι συνε -
ντεύξεις το συντομότερο δυνατό (σε τρεις ημέρες κάθε φορά) για να ελαχιστοποιηθούν 
οι πιθανότητες τυχόν «διαρροών» ή/και «επηρεασμού» (Newby, 2014).

Συλλογή δεδομένων και ανάλυση

Τα κείμενα των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκαν και αρχικά εφαρμόστηκε η ανά-
λυ ση περιεχομένου, δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από 
ερευ νητές στο χώρο της εκπαίδευσης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Jarvis, 2000· Krip-
pendorff, 2004). Επιπλέον, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η τεχνική εμπλουτίστη - 
κε με στοιχεία ανάλυσης ρηματικού λόγου/νοήματος (discourse analysis) και ανάλυσης 
συ ζήτησης (conversation analysis), τα οποία διαφωτίζουν περισσότερο το περιεχόμενο και 
την ανάλυσή του (Ball, 1998· Berlenson, 1952·Krippendorf, 2004· Alahiotis & Karatzia- 
Stavlioti, 2006).

Ο Berelson, θεμελιωτής της ανάλυσης περιεχομένου, αρχικά, την όριζε ως «μια ερευ νη  - 
τική τεχνική για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του έκδηλου (ma-
nifest) περιεχομένου της επικοινωνίας» (Berelson, 1952: 18). Αργότερα, ο ίδιος συμπλή-
ρω σε τον παραπάνω ορισμό, προσθέτοντας ότι η επικοινωνία ενδέχεται να είναι γραπτή  
ή προφορική και ότι ο τελικός σκοπός της ανάλυσης είναι η ερμηνεία της επι κοι νω νίας που  
περιγράφει (Newby, 2014).

Επιπλέον, ο Krippendorf επισημαίνει ότι «η ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητι-
κή τεχνική για την εξαγωγή έγκυρων (valid) συμπερασμάτων, τα οποία αφενός να μπο-
ρούν να αναπαραχθούν (replicable) και αφετέρου τα δεδομένα να αναλύονται στο πλαί - 
σιό τους (from data to their context)» (2004: 21). Αν και φαινομενικά οι ανωτέρω ορισμοί 
έχουν διαφορές μεταξύ τους, συγκλίνουν στο ότι η ανάλυση περιεχομένου αποσκοπεί 
στην εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων για την ερμηνεία ενός επικοινωνιακού κειμένου, 
μέσω συστηματικής και αντικειμενικής ανάλυσης των δεδομένων που παρέχει.

Σύμφωνα με τους Keith Johnson and Helen Johnson (1999: 99-105), η ανάλυση ρη-
μα τικού λόγου (discourse analysis) διερευνά την ιδέα πίσω από τη μονάδα ανάλυσης,  
δηλαδή το βαθύτερο νόημα. Αξιοποιώντας κομβικά σημεία, τα οποία συνιστούν τη ρηματι-
κή δομή διαπιστώνεται η συνάρθρωση του νοήματος, η οποία αποτελεί και οριοθέτηση 
του νοήματος. Η ανάλυση συζήτησης επιχειρεί, μέσω ποιοτικών μεθόδων, τη διαμόρφωση 
μιας «emic» προσέγγισης, δηλαδή μιας προσέγγισης υπό το πρίσμα των υποκειμένων της  
έρευνας και των γλωσσικών και μη γλωσσικών εκφράσεών τους (Karadjia-Stavlioti, 1997).       
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Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία αποτελεί ομπρέλα για την 
ανάλυση ρηματικού λόγου και την ανάλυση συζήτησης, το πρώτο ζήτημα που απασχολεί 
τον ερευνητή είναι η επιλογή της μονάδας ανάλυσης (unit), η οποία ορίζεται ως «…το μι - 
κρότερο σώμα περιεχομένου, στο οποίο μετριέται η εμφάνιση μιας αναφοράς (refe re nce)» 
(Berelson, 1952: 135). Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε ως μονάδα ανάλυσης η πρόταση.

Ευρήματα και πλαίσιο οργάνωσής τους

Κατά την ανάλυση, εκτός από το περιεχόμενο των κειμένων της συνέντευξης χρη σι-
μοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο έκφρασης και τη 
στά ση του σώματος, που άπτονται της ανάλυσης συζήτησης και συμβάλλουν στην ανά-
δει ξη του βαθύτερου νοήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην ανάλυση λόγου. Ακολουθεί 
η παρουσίαση των βασικών παραγόντων που αναζητήθηκαν σε συνδυασμό με τα χα ρα-
κτηριστικά, το οποία χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή τους, ώστε να γίνουν πιο κα-
θα ρές οι απόψεις τους.

Παράγοντας 1:
«Τόνος φωνήςταχύτητα (συνολικός χρόνοςπαύσεις)»

Χαρακτηριστικά: 
– Σιγουριά/βεβαιότητα (αυξάνει τη θετικότητα της άποψης).
– Συχνότητα παύσης σύνοψης, αμηχανίας (με την εμφάνιση αυτών των χαρακτηριστι-

κών διαφαίνεται η σχετική αβεβαιότητα του ομιλούντος). 
– Βαθμός/συχνότητα αυτόματης επανέναρξης (σε ανάλογες περιπτώσεις αξιοποιούνται 

οι διευκολυντικές ερωτήσεις).
– Βαθμός ολοκλήρωσης θέματος (εάν δεν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ενός θέ μα-

τος, ίσως να σημαίνει κόπωση από την συνέντευξη ή έλλειψη στοιχείων, ίσως λόγω  
μη τακτικής συμμετοχής στο μάθημα, ζητήματα που αναζητούνται από τις ερευνή-
τριες).

– Συχνότητα επαναφοράς θέματος αυτόνομης ή με ενίσχυση (ανάλογα με τον τρόπο 
και το αποτέλεσμα ενδέχεται ο ομιλών να επιθυμεί να τονίσει το θέμα ή να το διευ-
κρινίσει).

Παράγοντας 2:
«Στάση και κίνηση σώματος»

Χαρακτηριστικά:
– Βαθμός ηρεμίας, ανησυχίας (συνδεόμενη ή μη με το περιεχόμενο. Ο βαθμός ηρεμίας 

είναι συνήθως θετικό στοιχείο για το περιεχόμενο μιας συνέντευξης).
– Στάση θετική ή αρνητική (ένταση, θέση σώματος, βλέμμα).

Παράγοντας 3:
«Τα θέματα και η αλλαγή θέματος»

Χαρακτηριστικά:
– Βαθμός συμφωνίας θεμάτων με τα ερευνητικά ερωτήματα (προτιμούν να μιλούν για  

την προετοιμασία ή τη διεξαγωγή του μαθήματος;).
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– Επιλογή θεμάτων και ο τρόπος διαχείρισής τους (χρησιμοποιούν ενοποιητικό λόγο 
ή ξεχωρίζουν την προετοιμασία του μαθήματος από την υλοποίησή του;).

– Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται εύκολα και συχνά αλλαγή θέματος (λ.χ. μήπως αλλάζει 
το θέμα όταν υπάρχει αρνητική άποψη;).

Παράγοντας 4: 
«Τα όρια θέματος και η χρήση τους στη συζήτηση»

Χαρακτηριστικά:
– Βαθμός «καθαρότητας» ορίων (μιλούν συνολικά για τη χρησιμότητα της Θεωρίας ή 

ξεχωρίζουν τις θετικές της επιδράσεις;).
– Απαντήσεις «στα όρια» (η ομιλία στα όρια δείχνει ότι αποφεύγουν τις βαθειές ανα-

λύσεις των επιδράσεων).
– «Καθαρότητα απαντήσεων» (υποβοηθά τη διαμόρφωση κατηγοριών και την ανά λυ-

ση).
– Χρήση κατάλληλων λέξεων (φτωχό/πλούσιο λεξιλόγιο είναι ενδεικτικά του βάθους 

της γνώσης τους).

Αποτελέσματα

Αναφέρεται ότι στην αρχή της συνέντευξης γινόταν κατά το πλείστον θετική αναφορά για  
το μάθημα, με αρκετούς να εξηγούν τη θέση τους σε σχέση με την ποιότητα της οργά νω-
σης του μαθήματος, με τις ερευνήτριες να αναγνωρίζουν κυρίως θετικά στοιχεία/χαρα-
κτη ριστικά της ανάλυσης συζήτησης. Σημαντικό είναι, επίσης, το ότι οι συμμετέχοντες δεν  
απέφευγαν το θέμα συζήτησης, αλλά, αντιθέτως εξέφραζαν τις απόψεις τους σε συμφω-
νία με τις εκφράσεις που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση συζήτησης. Τα θέματα, που  
ανέφεραν, αντιστοιχούσαν στις ερωτήσεις του πρωτοκόλλου, τις οποίες κυρίως απαντού-
σαν άμεσα και αυθόρμητα, χωρίς να διαφαίνεται ότι προσπαθούσαν να αποφύγουν κά-
ποιο στοιχείο. Η επέμβαση με εκφώνηση διευκρινιστικής ή «επί μέρους» ερώτησης, ήταν  
σχε τικά περιορισμένη, κάτι που δείχνει τη σιγουριά και την ευκρίνεια με την οποία πα ρου-
σίαζαν –οι περισσότεροι– τις απόψεις τους.

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα διατήρησαν και τη σειρά στις απαντήσεις 
και τα «καθαρά» όρια των θεμάτων. Χρησιμοποιούσαν διάφορα χαρακτηριστικά προφο-
ρι κού λόγου/τρόπους συζήτησης για να αποκτήσει ο λόγος τους εσωτερική συνοχή – δη-
λα δή εκφράσεις προσώπου, πλούσιο λεξιλόγιο κλπ. Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 
απέ φυγε την τυπική οργάνωση των απαντήσεων προς ένα συνεχές κείμενο και, τότε, οι  
ερευ νήτριες χρησιμοποίησαν τις διευκολυντικές ερωτήσεις. Λιγότεροι συνέδεσαν την  
άπο ψη για την πρακτική χρησιμότητα του μαθήματος με το γενικότερο πρόγραμμα του Τμή-
ματος, δηλώνοντας ότι όπου υπάρχει σύνδεση θεωρίας και πράξης, τα οφέλη προς αυ τούς  
είναι περισσότερα.

Τα εξειδικευμένα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων οργανώνονται στη βάση 
των ερευνητικών ερωτημάτων, ως εξής: 

Ερευνητικό ερώτημα 1: Κατά πόσο η γνώση της θεωρίας του Βιοπαιδαγωγισμού αύξη-
σε την αυτοπεποίθησή και αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία.
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Η πλειονότητα όλων των συμμετεχόντων (>70%) συμφωνεί με την παρακάτω τοπο θέ-
τηση, ενός από τους συμμετέχοντες: «Η εκμάθηση της θεωρίας μού ήταν χρήσιμη για τις  
σπουδές μου στο ΠΤΔΕ, ήταν χρήσιμη ειδικά για τα παιδαγωγικά, αξιοποιήσιμη στην 
προ ετοιμασία μαθημάτων. Με βοήθησε και στην ΠΑ καθότι μου έδωσε αυτοπεποίθηση» 
(Φ12).

Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχο ποσοστό κατά το πρώτο έτος της έρευνας ήταν περίπου 
70%, ενώ κατά το δεύτερο γύρω στο 75%. Παρουσιάζεται, δηλαδή, μια αυξημένη θετικό-
τητα απέναντι στη θεωρία αυτή και τη χρησιμότητά της.

Ερευνητικό ερώτημα 2: Κατά πόσο η ενεργητική μάθηση των χαρακτηριστικών της 
θεωρίας του βιοπαιδαγωγισμού (με εργαστηριακή/πρακτική μορφή) τους βοήθησε στο 
σχεδιασμό των μαθημάτων, στην υλοποίησή τους, στην αξιολόγηση των μαθητών και 
στην καλλιέργεια των βασικών βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων.

H πλειονότητα των συμμετεχόντων φοιτητών (>50%) και κυρίως αυτοί που έχουν τη  
μεγαλύτερη συμμετοχή και τους υψηλότερους βαθμούς στο μάθημα, φαίνεται ότι θεω ρούν  
πως οι γνώσεις τους για το Βιοπαιδαγωγισμό καθώς και η άσκησή τους για την ανίχνευ ση,  
προώθηση και δημιουργική αξιολόγηση των βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων, τους βοηθούν  
τόσο στην αποτελεσματική προετοιμασία μαθημάτων σε προσομοίωση ή στη πρακτική 
άσκηση, όσο και στη βελτίωση της συνδυαστικής εφαρμογής Διδασκαλίας-Μάθησης-Αξιο-
λό γησης. Η έκφραση των απόψεων αυτών ενισχύεται και από τα στοιχεία/χαρακτηριστικά 
της ανάλυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ενδεικτικά αναφέρεται η άποψη: «Η προ-
ε τοιμασία μου σχετικά με την καλλιέργεια των βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων, μου ήταν 
χρή σιμη, συμβάλλοντας στην επιτυχία διεξαγωγής του μαθήματος… Έτσι νομίζω, όχι, … 
έτσι πιστεύω!!!!» (Φ18).

Ερευνητικό ερώτημα 3: Εάν θεωρούν ότι μπόρεσαν, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκη-
σης να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Η θέση της πλειονότητας (>75%) των ερωτωμένων είναι πολύ θετική έως και πάρα 
πο λύ θετική απέναντι στα οφέλη (γνωσιακά και διδακτικά) από το μάθημα, και αυτό είναι  
εμφανές από τις τοποθετήσεις ή/και εισηγήσεις τους, αλλά και από τις αντιδράσεις που πα-
ρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Έκαναν συχνές αναφορές στη δημιουρ-
γι κότητα των μαθητών τους, η οποία φαινόταν να καλλιεργείται και να αναδεικνύεται από 
το Βιοπαιδαγωγισμό. Η αναφορά που ακολουθεί είναι ενδεικτική της θέση αυτής: «Προς 
το τέλος της ΠΑ διαπίστωσα ότι οι μαθητές μου απαντούσαν με τρόπο κριτικό ή προ-
χωρούσαν σε παρατηρήσεις που έδειχναν δημιουργικότητα – … κάτι που στην αρχή δεν γι-
νόταν τόσο συχνά. Να, π.χ. ανέφεραν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων στα  
Μαθηματικά, ή έκαναν ερωτήσεις πέρα από το απλό περιεχόμενο στη Γλώσσα ή την Ιστο-
ρία…» (Φ5)     

Τονίζεται, ότι οι αιτιολογήσεις των απόψεων από τους συμμετέχοντες ήταν διατυ πω-
μένες με ενδιαφέροντα τρόπο και σε διασύνδεση με την διδακτική τους αποτε λε σμα-
τι  κότητα και, συχνά επανέρχονταν σε στοιχεία/ζητήματα, τα οποία ήταν χρήσιμα στην 
ολι στική διερεύνηση των απόψεών τους και στην ανάδειξη των στάσεών τους. Η βασική 
ει σήγησή τους σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος (περίπου του 60%) ήταν ότι δεν 
χρειάζονται αλλαγές στη διεξαγωγή του μαθήματος, ενώ το 40% από αυτούς ανέφεραν 
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πως θα ήθελαν ακόμη περισσότερο χρόνο με πρακτικά παραδείγματα καθώς και επέκταση 
ή μεταφορά του μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο, προκειμένου «να έχουν αποκτήσει πε-
ρισσότερες βασικές γνώσεις», όπως συχνά επαναλάμβαναν. Επίσης, πρότειναν την ορ γα-
νω τική ένταξη του μαθήματος στις «εφαρμογές κατά την Πρακτική Άσκηση». 

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Τα ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου προώθησης καινοτόμων διδα κτι-
κών προσεγγίσεων και την αποτελεσματική προετοιμασία των μελλοντικών εκπαι δευ τι-
κών. Τονίζεται ότι, στη σύγχρονη εποχή, η εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται στη βάση κάθε 
οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής πρωτοβουλίας (Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 
2006: 140-145). Η θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση,  
καθώς προτείνει τρόπους εκπαίδευσης των ατόμων με στόχο την θετική επίδραση κάθε 
εί δους ανάπτυξης (Karatzia-Stavlioti & Lambropoulos, 2009) και την επίτευξη ενός με-
γα λύτερου αριθμού επιθυμητών ατομικών και κοινωνικών στόχων της εκπαίδευσης, όπως  
η καλλιέργεια της κριτικής-δημιουργικής σκέψης, η ανάπτυξη της δεξιότητας για επικοι-
νωνία και συνεργασία κ.λπ. 

Όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις των φοιτητών/τριων-μελλοντικών δασκάλων, 
η θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού, η οποία οδηγεί στη βιοπαιδαγωγική/διαθεματική μά θη-
ση, που εμπεριέχει χαρακτηριστικά τόσο της κριτικής σκέψης (συγκλίνουσα σκέψη) όσο  
και της δημιουργικής σκέψης (αποκλίνουσα σκέψη) και οδηγεί στην ανάπτυξη βασικών  
δεξιοτήτων, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αντιλη -
φθεί πως μάθηση δεν σημαίνει αναπαραγωγή γνώσεων. Η έκφραση των απόψεων αυ τών  
ενισχύεται και από τα στοιχεία/χαρακτηριστικά της ανάλυσης που αναφέρθηκαν παρα πά-
νω και αφορούν τους παράγοντες της ανάλυσης συζήτησης που αξιοποιή θηκαν. Εν δει-
κτικά αναφέρονται αποσπάσματα στα οποία η άποψη, εκτός από τη συχνότητα εμφά νι σης,   
τονίζεται και με τη χρήση και θετικών χαρακτηριστικών παραγόντων (τόνος φωνής, αυ-
θόρμητη αναφορά και καθαρά όρια θέματος, στάση σώματος κ.λπ.). Θεωρείται ότι η θεω ρία 
του Βιοπαιδαγωγισμού, καθώς προάγει τη διαδικασία Διδασκαλία-Μάθησης-Αξιολόγη σης 
πολυπρισματικά, σε ένα διαθεματικό/διεπιστημονικό πλαίσιο και συμβατά με τον ολι σ τι-
κό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση  
του δημοκρατικού πολίτη, όχι μόνο μεγιστοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 
επί  πεδο ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά και καλλιεργώντας βασικές δεξιότητες που επι τυγ-
χάνουν την προσωπική υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό μέσα στη 
σύγχρονη κοινωνία. Θα είναι χρήσιμο, η παρούσα έρευνα να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
περαιτέρω και με την υιοθέτηση και ποσοτικών μεθοδολογιών εξετάζοντας τις πιθανές 
συ σχετίσεις ανάμεσα στις καινοτομίες της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας μάθησης και τις 
από ψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα με 
όρα μα μια εκπαίδευση, το πνεύμα, οι στόχοι και οι σκοποί της οποίας να διαπερνούν την 
κοι νωνία διά βίου, μέσω των ενεργών πολιτών που τη συνιστούν.



369Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση
Alahiotis, S.N., Karatzia-Stavlioti, E. (2006). Effective curriculum policy and cross-curricu-

larity: analysis of the new curriculum design of the Hellenic Pedagogical Institute.  
Pedagogy, Culture & Society, 14(2), 119-147

Alahiotis, S.N., and E. Karatzia-Stavlioti. (2008). Biopedagogism: A New Theory for Learn-
ing. The International Journal of Learning, 15 (3), 323-330.

Alahiotis, S. and E. Karatzia-Stavlioti (2012). Α Basic Competence Assessment through a 
Multimodal Biopedagogic Classroom Design. The International Journal of Assess
ment and Evaluation. 19(5), 1-22.

Ball, S.J. (1998). Educational studies, policy entrepreneurship and social theory. In Slee, R. 
& G. Weiner (1998), School effectiveness for whom?Challengesto the school effective
ness and school improvement movements (pp. 70-83). London: Falmer Press  

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner Pub-
lishing Company. 

Cole, M. and S. Cole (2002). (Μτφ Σόλμαν, Μ.). Η ανάπτυξη των παιδιών. (Τόμος Α΄). Αθήνα: 
Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός.

Filipatali, Th. (2013). Learning Theories. Their Influence on Teaching Methods. University of 
Dar es Salaam - School of Education ISBN (Book) 9783656911081.

Gipps, C. (1992). What we know about effective Primary teaching. London: Tufnell Press 
Piaget, J. and B. Inhelter (1969). The Psychology of the Child. Basic Books. New York.
Jarvis, P. (2000). Globalization, the learning society and comparative education. Compara

tive Education: 36(3).
Johnson, Κ., and Johnson, Η. (1999). Encyclopedic dictionary of applied linguistics : a hand

book for language teaching. Oxford, UK ; Cambridge, Mass. : Blackwell Publishers
Kalantzis, M., and B. Cope. (2008). New Learning: Elements of a Science of Education. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 
Karadjia-Stavlioti, E. (1997). A-level Performance and the Cultivation of Greek Culture in 

the Greek Supplementary Schools of London: A Cost-Effectiveness Analysis. Un-
published Thesis, Institute of Education, University of London.

Karatzia-Stavlioti, E. (2005). Educational effectiveness and educational policy discourse 
of the UNESCO and the European Union in comparative perspective. Επιστημονική 
Επετηρίδα Αρέθας, 3:139-162

Karatzia-Stavlioti, E & H. Lambropoulos. (2009). Education and economic development: 
evaluations and ideologies. In Kazamias A. & R.Cowen (eds), International handbook 
of Comparative Education, Dordecht:Springer

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Newbury 
Park/London/New Delhi: Sage Publications.

Newby, P. (2014). Μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση. London: Roudledge. Για Ελληνική 
έκδοση: μεταφρ. Φυριππή, Ι., 2019. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε.

Nikita, V., Karatzia-Stavlioti, E., and Alahiotis, S.N. (2015). Evaluating the Pedagogical Ef-
fectiveness of the New Learning Theory of “Biopedagogism”. International Journal 
of Assessment and Evaluation, 22(4): 45-60

OECD (2001). Schooling for tomorrow, Paris: OECD CERI.
Posner, M.I. & M.K. Rothbart. (2007). Educating the Human Brain. Washington DC, Ameri-

can Psychological Association: Sage Publications. 
Soulis, S.G., Maleskou, E. Karatzeni, I.C., Masouras, V. (2015). Biopedagogism: A new model 

of training for special education teachers. In the Proceedings of the 3rd Internation



370 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

al Symposium on New Issues on Teacher Education, https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED593917.pdf

Vathi, P. & E. Karatzia-Stavlioti (2017). Α Study of the cultivation of university students’ 
creativity in six departments of the University of Patras: Presentation of the find-
ings of the qualitative analysis of the programs of studies. In the Proceedings of 
International Conference on Educational Research, https://drive.google.com/file/d/
l2Zek9GZk41TxH1TXcHUk4onJhY8RTA7C/ view, p.14. 

Vardalou, E. & Karatzia-Stavlioti, E. (2018). Evaluation of the degree of cross-curricular 
connections between citizenship education and home economics: A way towards 
effective citizenship in the contemporary era. International Conference Proceedings
Children’s Identity and Citizenship in Europe Association CiCea, Warsaw, Poland. htt-
ps://www.researchgate.net/publication/329949471_VARDALOU,KARATZIA-EVALUA-
TION_OF_CROSS_CURRICULAR_CONNECTIONS Ανάκτηση: 2-3-2020 

Vygotsky, L. (1962). Thought and Language. MIT Press. Cambridge MA.

Ελληνόγλωσση 
Αλαχιώτης, Σ.Ν. (2008). «Βιοπαιδαγωγισμός – Μια νέα θεωρία μάθησης». Στα Πρακτικά του 

6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΠΕ. Αθήνα. 
Αλαχιώτης, Σ.Ν. & Ε. Καρατζιά- Σταυλιώτη. (2009). Διαθεματική και Βιοπαιδαγωγική θεώρηση 

της μάθησης και της αξιολόγησης. Αθήνα: Λιβάνης.
Αλαχιώτης, Σ.Ν & Ε. Καρατζιά-Σταυλιώτη (2021). Βιοπαιδαγωγική, Αξιολόγηση, Διαθεμα τι κό

τητα. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (2005). Η πρόκληση της διαθεματικότητας και η αποτελεσματικότητα 

της σχολικής πράξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαι
δευ τική Επιθεώρηση, 5, 91-115. 

Abstract

The aim of the present study is to investigate the views of the students in the Educational Sci-
ences, University of Patras regarding the role that the learning and practical application of the 
learning theory of Biopedagogism had on the maximization of their teaching effectiveness. On 
the interview data collected from succeeding years’ student samples we applied content analysis, 
enriched with issues of discourse and conversation analyses. The results showed that the ma-
jority of the participant students considered that their knowledge (theoretical and practical) on 
Biopedagogism assisted them both in the effective preparation of lessons and the improvement 
of the combined application of Teaching-Learning-Assessment. The findings from of two years’ 
samples and their comparison are of special interest and contribute to the understanding and the 
promotion of innovative teaching approaches to future teachers, which may also contribute to the 
formation of an active, participant and democratic citizen. 

Keywords: Biopedagogism, Biopedagogical competences, creativity, active citizen.
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Περίληψη

Τα ερωτήματα που διερευνούνται στην παρούσα εργασία είναι: α) Ποια αντίληψη για τη δημοκρατία, 
τη βιωσιμότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη αναδύεται μέσα από τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, που  
ρυθμίζουν τη σουηδική σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των σουηδών εκπαι-
δευ τικών; β) Ποιες διδακτικές δεσμεύσεις προκύπτουν για τους εκπαιδευτικούς, στη βάση των προ-
τε ραιότητων και των στόχων για την δημοκρατική αγωγή και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως διατυ πώ-
νο νται στο επίσημο σουηδικό αναλυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης των 
εκ παι δευτικών. Από την ανάλυση των κειμένων που ρυθμίζουν τη σουηδική σχολική εκπαίδευση, συ-
μπε ριλαμβανομένης και της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι το  
σχολείο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα δημοκρατικής κοινωνικοποίησης και βιώσιμης ανά πτυ ξης.  
Διαφαίνεται επίσης από το χαρακτήρα των αναλυτικών προγραμμάτων ότι η ερμηνεία –και κατ’ επέ-
κτα ση το τι συνιστά έγκυρη γνώση, κατάλληλη δεξιότητα και αποδεκτή συμπεριφορά– δεν επιβάλλεται 
άνωθεν αλλά επαφίεται στην επαγγελματική κρίση και φρόνηση των εκπαιδευτικών και στην ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών και των γονέων τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατία, βιωσιμότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, σουηδικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Εισαγωγή
Ο ορισμός της «δημοκρατίας» και της «βιωσιμότητας/βιώσιμης ανάπτυξης» είναι ομολο-
γου μένως δύσκολο εγχείρημα. Ως έννοιες ανήκουν στη σφαίρα των αποκαλούμενων 
«ωφέλιμων ιδεών» και παραπέμπουν σε επιθυμητές μορφές κοινωνικής διακυβέρνησης, 
επει δ ή ακριβώς προδιαγράφουν ορισμένα χαρακτηριστικά της καλής κοινωνίας. Κοινό 
τους γνώρισμα είναι ότι εμπεριέχουν τη διάσταση της συμμετοχικότητας των μελών μιας  
κοι νότητας στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τον τρόπο που ζουν και τη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της κοινωνίας τους. (Beetham & Boyle, 2009; Westall, 2015;  
Fredriksson, Kusanagi, Gougoulakis, Matsuda & Kitamura, 2020) 

Όταν γίνεται λόγος περί δημοκρατίας, με αναφορά στην εκπαίδευση, τότε τα ιδεώδη της  
δημοκρατίας αποκτούν άλλη χροιά συγκρινόμενα με τις περισσότερο θεωρητικές συζη τή-
σεις που διαμείβονται στο πλαίσιο των Πολιτικών Επιστημών. Η δημοκρατία στην εκ  παί-
δευση αφορά κυρίως σε προτάσεις και τεχνικές αγωγής και μόρφωσης που προσι διάζουν 
στα δημοκρατικά ιδεώδη. Επομένως διακρίνονται δύο διαστάσεις τής δη μο  κρατίας: η 
δη μοκρατία ως σύστημα ιδεών και η δημοκρατία ως πράξη. Η μεν πρώτη πε ρίπτωση σχε-
τίζεται με το ποιόν των ιδεών που εμπεριέχει, η δε δεύτερη με το σύνολο των ενεργειών και 
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πράξεων που καλλιεργούν δημοκρατικό ήθος. Στην περίπτωση της σχολικής εκπαίδευσης 
πρόκειται για τον τρόπο επικοινωνίας παιδαγωγού και μαθητών, για δασκαλοκεντρική ή 
μαθητοκεντρική παιδαγωγική, ομαδοσυνεργατική ή ατομική/ανταγωνιστική μάθηση, για 
συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, τον τρόπο που πρέπει 
να γίνεται μια συζήτηση και γενικά για κανόνες συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον 
και πέραν αυτού (Zackari, & Modigh, 2002). Δημοκρατικές θεωρούνται οι δραστηριότη-
τες και πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων στον 
μαθητή, προσφέροντάς του ευκαιρίες επικοινωνίας, βοηθώντας τον να εξισορροπεί συ-
γκρούσεις, να καλλιεργεί πνεύμα αλληλοβοήθειας, αμοιβαίας συμπάθειας, εμπιστοσύνης 
και κατανόησης. 

Ανασκοπώντας την ερευνητική βιβλιογραφία που αναφέρεται στην εκπαίδευση για 
δημοκρατική συμμετοχή και κοινωνική ευθύνη, ο Lee Ehman (Ehman, 1980) διαπιστώνει 
ότι η λειτουργία του δηλωμένου αναλυτικού πρόγραμμα (manifest curriculum), που εστι-
άζει στην άμεση διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων κοινωνικο-πολιτικού περιεχομέ-
νου, δεν είναι τόσο σημαντική όσο αυτή του λανθάνοντος αναλυτικού πρόγραμμα σπουδών 
(latent curriculum) που επηρεάζει τις πολιτικές συμπεριφορές. Αυτό περιλαμβάνει τον 
τρόπο που γίνεται η διδασκαλία μέσα στις τάξεις και όχι αυτή καθαυτή τη διδακτική ύλη. Η 
πολιτική διαπαιδαγώγιση των μαθητών και το κλίμα που επικρατεί στην τάξη επηρεάζεται 
σε μεγάλο βαθμό από τον δάσκαλο και ευρύτερα, από το κλίμα σχολικής διακυβέρνησης, 
το οποίο αποτελεί μια άλλη βασική διάσταση του λανθάνοντος αναλυτικού προγράμματος 
(ό.π., σ. 113). Δηλαδή, είναι άλλο τι διακηρύσσεται και προδιαγράφεται ότι θα πρέπει να 
μαθαίνουν τα παιδιά και άλλο τι πράγματι μαθαίνουν.

Στο παρόν άρθρο διερευνάται α) η αντίληψη για τη δημοκρατία, τη βιωσιμότητα και 
την βιώσιμη ανάπτυξη που προκρίνεται μέσα από τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, που 
ρυθ μίζουν τη σουηδική σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική 
εκ παίδευση και επιμόρφωση) των σουηδών εκπαιδευτικών, με αναφορές παράλληλα σε 
έγκυρα κείμενα και διακηρύξεις Διεθνών Οργανισμών, και β) οι διδακτικές δεσμεύσεις που 
προκύπτουν για τους εκπαιδευτικούς στη βάση των προτεραιότητων και των στόχων για 
την δημοκρατική αγωγή και την αειφόρο ανάπτυξη. Αρχικά σκιαγραφείται ένα θεωρητικό 
πλαίσιο των εννοιών της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για να λειτουργήσει ως 
υπόβαθρο της ανάλυσης των ρυθμιστικών κειμένων της σουηδικής σχολικής εκπαίδευσης. 
Το άρθρο ολοκληρώνεται με με ενδεικτικά σχόλια και συμπεράσματα.  

Θεωρητικό πλαίσιο

Η έννοια της δημοκρατίας

Η δημοκρατία σχετίζεται συνήθως με την ελευθερία καθώς και άλλες έννοιες με έντο νη 
ιδεολογική φόρτιση, όπως ισότητα και δικαιοσύνη. Δύσκολα χαρακτηρίζεται για παρά-
δειγ μα ένα σύγχρονο πολίτευμα δημοκρατικό δίχως την ύπαρξη ελευθερίας, όπως και κά- 
  ποιας μορφής κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. 

Θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας δεν είναι η απουσία νόμων και κανόνων, αλλά 
ακριβώς το αντίθετο, ώστε να προστατεύεται η ελευθερία των πολιτών από όλους όσους  
πράττουν όπως επιθυμούν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες των άλλων. Επο-
μένως, η βέλτιστη μορφή ελευθερίας σε μια δημοκρατία υφίσταται όταν ο κάθε πολίτης 
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έχει τη δυνατότητα να ασκεί την ελευθερία του δίχως να περιορίζει την ελευθερία των 
άλ λων. Η ύπαρξη νόμων και κανόνων έχει παιδαγωγική αξία γιατί πληροφορούν και κα-
θοδηγούν σχετικά με το ποια συμπεριφορά είναι επιτρεπτή και ποια όχι, όπως ακριβώς 
για παράδειγμα οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς ή ενός ομαδικού παιχνιδιού (Ejvegård, 
1991). Ένα άλλο χαρακτηριστικό, εξάλλου, των δημοκρατικών νόμων είναι ότι επιδιώκουν 
να προστατεύσουν τους αδύναμους.

Η έννοια της δημοκρατίας είναι αφηρημένη και επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών 
(Χελντ, 1995). Είναι σχεδόν αδύνατον να χρησιμοποιήσουμε ορισμούς της δημοκρατίας, 
αντίστοιχους με αυτούς που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Ένα άλογο, για παρά δειγ-
μα, μπορούμε να το ορίσουμε δείχνοντάς το. Δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο να δώσουμε 
σε κάποιον να καταλάβει τι εστί ιππασία αν δεν έχει βιώσει την εμπειρία να ιππεύσει άλο-
γο. Κάτι ανάλογο ισχύει με τη δημοκρατία, όπως επίσης και με την αειφορία, στην οποία  
θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Η κατανόηση της δημοκρατίας επιτυγχάνεται μέσα από  
τη βιωματική συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες σε ορισμένο συγκείμενο. Σε διαφο-
ρετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που χαρακτηρίζονται δημοκρατικά, απαιτούνται κατά πάσα  
πιθανότητα διαφορετικά επιφαινόμενα δημοκρατίας. Σημασία βέβαια έχουν τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν διαδικασίες και περιβάλλοντα, για να χαρακτηριστούν δημοκρατι-
κά, τα οποία μας κατευθύνουν να διερευνήσουμε το καθολικά αποδεκτό αξιακό υπόβα-
θρο της δημοκρατίας, δηλαδή την ουσία της δημοκρατίας.

Νοούμενη όμως η δημοκρατία ως μια ιδανική κατάσταση, αποτελεί κοινωνικό αγαθό το 
οποίο απολαμβάνουν όλα τα μέλη μιας αυτόνομης κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 
από διαδικασίες συνεργασίας και συναίνεσης, με «αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας 
και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογέ-
νειας», που σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης (ΟΗΕ,  
1989). Έτσι, στη βάση του φυσικού δικαίου, οριοθετούνται και τα μέσα επίτευξης –και 
δια σφάλισης– της δημοκρατικής κατάστασης. 

Συνυφασμένες με την άσκηση της δημοκρατίας ως μοντέλου λήψης αποφάσεων είναι  
ο ρόλος και οι δικαιοδοσίες της πλειοψηφίας και των μειοψηφιών. Δεν είναι όμως απα-
ραί τητα έννοιες συνώνυμες η αρχή της πλειψηφίας και η δημοκρατία για το λόγο ότι η 
αρ χή της πλειοψηφίας έχει τεχνικό χαρακτήρα ενώ οι κανόνες που την περιορίζουν, όπως  
π.χ. ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι καθολικής ηθικής τάξης και υπερισχύουν 
της αρχής της πλειοψηφίας (Ejvegård, 1991). Εδώ έγκειται και το θεμελιακό ζήτημα της 
δη μοκρατίας, αν δηλαδή πρόκειται για διαδικασία που από τεχνική άποψη λειτουργεί σω-
στά ή αν το άτομο αισθάνεται ότι οι επιθυμίες του, οι επιλογές του και οι προσδοκίες τους 
στο κοινωνικό περιβάλλον που ζει λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και γίνονται σεβαστές από  
το «σύστημα» της πλειοψηφίας (Russell, 1912). 

Η δημοκρατία ως κανονιστικό σύστημα

Η δυσκολία ορισμού της δημοκρατίας δεν εμποδίζει τη διατύπωση κανονιστικών αρχών 
και δεοντολογικών κρίσεων, που πρέπει να διέπουν το περιεχόμενο και τη μορφή της, 
έχοντας επίσης επίγνωση την ύπαρξη εναλλακτικών προτάσεων. Μια τέτοια πρόταση 
κανονιστικού προσδιορισμού της δημοκρατίας αποτελεί η θεώρηση του John Dewey, η 
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οποία σημαντικά επηρέασε την παιδαγωγική σκέψη και το φιλοσοφικό υπόβαθρο των 
ανα λυτικών προγραμμάτων σε πολλές χώρες. Για το Dewey η εκπαίδευση είναι κοινωνική 
λειτουργία και το ίδιο το σχολείο συνιστά κοινωνία. Η άποψή του για τη δημοκρατία 
είναι ότι αποτελεί μέσο για την επίτευξη της οργανικής κοινότητας (organic community) 
(Hartman, 2004; Biesta, 2019). Το μέσο αυτό δεν είναι άλλο από την καλή επικοινωνία 
και τη διάδραση μεταξύ των μελών της κοινωνίας ως προϋπόθεση κοινωνικοποίησης, 
αλληλοκατανόησης και αρμονικής συμβίωσης. Η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνεται ο 
Dewey, είναι κάτι πολύ ευρύτερο και βαθύτερο από μια ειδική μορφή διακυβέρνησης, μια 
μέθοδος δηλαδή λήψης αποφάσεων και άσκησης κυβερνητικής εξουσίας μέσω καθολικής 
ψηφοφορίας και εκλεγμένων αντιπροσώπων. Είναι ένας τρόπος ζωής, τόσο κοινωνικός 
όσο και ατομικός: 

«Το βασικό νόημα της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής μπορεί να εκφραστεί, κατά την άποψή 
μου, ως η ανάγκη για συμμετοχή κάθε ώριμου ανθρώπου στη διαμόρφωση των αξιών που 
ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων από κοινού: πράγμα που είναι απαραίτητο από την άποψη 
τόσο της γενικής κοινωνικής ευημερίας όσο και της πλήρους ανάπτυξης των ανθρώπων ως 
ατόμων». (Dewey, 1937) [η μετάφραση δική μας]

Θεμέλιο της δημοκρατίας, θεωρεί ο Dewey, την πίστη στις ικανότητες της ανθρώπινης 
φύσης και της συσσωρευμένης, συνεργατικής εμπειρίας. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν  
είναι τέλειοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να εξελίσσονται διαρκώς και να γίνονται 
σοφότεροι προάγοντας την αρμονική συλλογική συνύπαρξη. 

Έτσι νοούμενη η δημοκρατία γίνεται βιώσιμη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και εμ φα-
νίζει μεγάλες ομοιότητες με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία θα αναφερ-
θούμε στην επόμενη ενότητα.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η κατανόηση της έννοιας «βιώσιμη ανάπτυξη» εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κα-
νείς ερμηνεύει αφενός το τι καθιστά κάτι βιώσιμο και αφετέρου το τι αποτελεί ανάπτυξη. 
Ένας ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης, που απέκτησε ευρύτερη διεθνή αποδοχή είναι της  
Επιτροπής Brundtland, παρόλο που δεν είναι απαλλαγμένος από αντικρουόμενες ερμη-
νείες: 

«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». 
(WCED, 1987, IV. Conclusion, §1)

Είναι προφανές ότι ο ανοιχτός και περιεκτικός χαρακτήρας του ορισμού της Επι τρο-
πής Brundtland εξηγεί τη ευρύτατη αποδοχή του, επειδή επιτρέπει στην έννοια να ερ-
μη νευθεί με διαφορετικούς τρόπους, προσαρμοσμένους σε διαφορετικά κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια (Unesco, 2005). Στον παραπάνω ορισμό εμπεριέχονται οι έννοιες των  
«αναγκών» και των «περιορισμών». Οι πρώτες αφορούν στην κάλυψη των βασικών ανα-
γκών, των πτωχών πρωτίστως, ενώ οι δεύτερες, στους περιορισμούς που επιβάλλει η ση-
μερινή τεχνολογία και το κυρίαρχο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης στην ικανότητα του πε
ριβάλλοντος να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες. Η ικανοποίηση των  
αναγκών όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ  
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για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προϋποθέτει βασικά κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη  
μέσω της οποίας μπορεί να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλη-
σης, προόδου και ευημερίας. Με την πάροδο του χρόνου προστέθηκε στην έννοια της ανά-
πτυξης και η περιβαλλοντική διάσταση συνθέτοντας το παζλ αυτού που ονομάζεται βιώ-
σιμη ανάπτυξη. Οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμη ανάπτυξης –περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
κοινωνική βιωσιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα– αν και είναι αλληλένδετες δεν κα-
θι στούν 

«μια σταθερή κατάσταση αρμονίας, αλλά μάλλον μια διαδικασία αλλαγής στην οποία η εκ
με τάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνο λο
γικής ανάπτυξης και οι θεσμικές αλλαγές συνάδουν με τις μελλοντικές καθώς και τις τωρινές 
ανάγκες. Δεν προσποιούμαστε ότι η διαδικασία είναι εύκολη ή απλή. Απαιτούνται δύσκολες 
επι λογές. Έτσι, σε τελική ανάλυση, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην πολιτική 
βού ληση.» (WCED, 1987, I:3, §30) [η μετάφραση δική μας]

Πολυσυζητημένη θεωρείται και η έννοια της ανάπτυξης επειδή νοηματοδοτείται ποι-
κιλοτρόπως ανάλογα με το πολιτικό και θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιεί-
ται (βλ. Καδιγιαννόπουλος, 2014: 83-88). Σαν έννοια έχει ομολογουμένως θετική φόρτιση 
που ενδεχομένως να οφείλεται σε θεωρίες αναπτυξιακές, είτε βιολογικές είτε γνω στικές 
είτε εν γένει πολιτισμικές, οι οποίες αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη εξελεκτικά ως διαδι-
κασία μετάβασης σε πιο προηγμένα στάδια. Γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη η έννοια της 
ανά πτυξης αν ληφθούν υπόψη παραδείγματα οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνι -
κής ανάπτυξης τα οποία δεν θεωρούνται βιώσιμα και άρα δεν παραπέμπουν σε θετική 
ανά  πτυξη. Επομένως, η ανάπτυξη μπορεί να είναι ή θετική ή αρνητική ανάλογα με το νόημα  
που της προσδίδεται σε συγκεκριμένα συγκείμενα. 

Στην προαναφερθείσα έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανά πτυ-
ξης (WCED) «Το κοινό μας μέλλον/Our Common Future», η προώθηση της βιώσιμης ανά-
πτυξης λαμβάνει το χαρακτήρα διαμόρφωσης “μιας παγκόσμιας ατζέντας για αλλαγή”, 
όπου ο ρόλος της εκπαίδευσης θεωρείται καθοριστικής σημασίας. 

Ένα άλλο ορόσημο της παγκόσμιας κινητοποίησης για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί 
αναμ φίβολα η υιοθέτηση της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, που υιο θετή-
θηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 (UN, 2015). Στο επίκεντρό  
της βρίσκονται οι 17 Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals, 
ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένου του στόχου για εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και την προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους. Οι ΣΒΑ είναι 
κα θολικοί και αποτελούν επείγουσα έκκληση για ανάληψη δράσης από όλες τις χώρες 
–ανα πτυγμένες και αναπτυσσόμενες– για την υλοποίησή τους. 

Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) αναγνωρίζεται σήμερα ως βασικό μέσο για 
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, προκαλώντας εκτεταμένες αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα παγκοσμίως. Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται, οι  
οποίες επηρεάζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων διδα-
σκα λίας, συνεπικουρούμενων από ολοένα και πιο εξελιγμένες τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών. Αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές απάντηση στις προκλήσεις του 
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τα χύτατου ρυθμού των αλλαγών που συντελούνται σε όλους τους τομείς της ζωής, συ-
μπε ριλαμβανομένου του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από 
ρευ στότητα, ρίσκο και αβεβαιότητα.

Η ΕΒΑ, όπως έχει προσδιοριστεί στην πορεία του χρόνου από την UNESCO, αποτελεί 
διαδικασία μακροπρόθεση και εμποτίζεται από τις αρχές της βιωσιμότητας:

«Η ΕΒΑ ενδυναμώνει τους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και 
να ενεργούν υπεύθυνα για τη διατήρηση της περιβαλλοντική ακεραιότητας, την οικονομική 
βιωσιμότητα και τη δίκαιη κοινωνία, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, σεβόμενοι 
ταυτόχρονα την πολιτιστική πολυμορφία. Αποτελεί υπόθεση δια βίου μάθησης και αναπόσπαστο 
μέρος της ποιοτικής εκπαίδευσης. Η EΒΑ είναι μια ολιστική και μετασχηματιστική εκπαίδευση 
που αφορά στο μαθησιακό περιεχόμενο και τα αποτελέσματα, στην παιδαγωγική και στο 
μαθησιακό περιβάλλον. Επιτυγχάνει το σκοπό της μετασχηματίζοντας την κοινωνία.» (UNES-
CO, 2019) [η μετάφραση δική μας] 

Στο επίκεντρο της ΕΒΑ τοποθετείται ο μαθητευόμενος και τονίζεται η σημασία της δια 
βίου μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές και όλες τις περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Έτσι, η ΕΒΑ παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη  
δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητά τους, την κρι-
τι κή τους σκέψη και την συλλογική μάθηση (Βλέπε επίσης Salmen, 2018, σ. 28).

Στην επόμενη ενότητα επιχειρείται μια μετάβαση, από το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο  
περί δημοκρατίας, βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, στο πως ειδικότερα οι έννοιες 
αυτές διατυπώνονται και νοηματοδοτούνται στα επίσημα κανονιστικά κείμενα, που ρυθμί-
ζουν τη σουηδική σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των σουηδών  
εκπαιδευτικών.

Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη στα σουηδικά επίσημα κείμενα 

Στην έκθεσή της η Σουηδική κρατική επιτροπή για την ΕΒΑ υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών 
και την σφυρηλάτηση τής θέλησής τους να εργαστούν για την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό  
και παγκόσμιο επίπεδο (SOU 2004:104). Σημειώνεται επίσης ότι κατά το σχεδιασμό μιας 
τέτοιας εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διεργασίες που συντελούνται 
σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Στην έκθεση γίνεται 
αναφορά σε κείμενα διεθνών οργανισμών όπου ως βασικοί τομείς της ΕΒΑ προβάλλο-
νται, μεταξύ άλλων, η ειρήνη και η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των  
φύλων, η πολιτισμική ποικιλομορφία και η διαπολιτισμική κατανόηση, η υγεία, οι φυσικοί  
πόροι (συμπεριλαμβανομένου του νερού, της ενέργειας, της γεωργίας και της βιοποι κι λό-
τητας), η κλιματική αλλαγή και η μείωση της φτώχειας.

Η ΕΒΑ δεν αποτελεί μόνο υπόθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά ολόκληρης της 
κοινωνίας και συντελείται μέσα από συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες διαρκούς 
διαλόγου. Ως βασικά χαρακτηριστικά της ΕΒΑ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση, 
αναδεικνύονται μεταξύ άλλων: 
•	 Η διερεύνηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων να γί-

νε ται πολυεπίπεδα, ολικά και διεπιστημονικά. 
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•	 Να επισημαίνονται οι συγκρούσεις διαφορετικών συμφερόντων και αναγκών και να 
αναδεικνύονται οι κοινοί στόχοι. 

•	 Να χρησιμοποιούνται δημοκρατικές μέθοδοι εργασίας έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
επηρεάζουν τη μορφή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

•	 H εκπαιδευτική διαδικασία να βρίσκεται σε στενή επαφή με τη φύση και την κοινωνία, να 
εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων, να τονώνει την κριτική σκέψη και την ετοιμότητα 
για δράση. (ό.π., σσ. 70-73)

Επιπλέον, η διδασκαλία και η μάθηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται πλή ρως  
με έννοιες όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση. Βασιζόμενη στις συστάσεις της 
Επι τροπής, η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης (Swedish National Agency for  
Education) θεώρησε απαραίτητο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα  
σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αναπροσαρμόζει τα αναλυτικά προγράμματα και τις κα τευ-
θυντήριες συστάσεις της για την ΕΒΑ προς την σχολική κοινότητα. (SKOLFS 2009: 19) 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) της βασικής 9χρονης σχολικής εκπαίδευσης προ-
βλέπεται με σαφήνεια ότι η εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, 
που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Αναφέρεται επίσης ότι η 
διδασκαλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα. Mε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέονται και άλλοι τομείς όπως η  
δημοκρατία, τα ζητήματα ισότητας, η πολυπολιτισμικότητα, η υγεία και ο τρόπος ζωής, όπως  
για παράδειγμα, τα καταναλωτικά πρότυπα και οι συνήθειες μεταφοράς μας.

Στο αναλυτικό προγράμμα διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αξίες και καθήκοντα του σχο-
λείου, οι γενικοί στόχοι και κατευθυντήριες γραμμές της εκπαίδευσης (κανόνες και αξίες,  
γνώσεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα του μαθητή, σχολείο και περιβάλλον κόσμος, αξιο-
λό γηση και βαθμολόγηση), καθώς και τα προγράμματα σπουδών (syllabus) όπου περιγρά - 
 φονται οι γνωστικοί στόχοι κάθε μαθήματος και το βασικό του περιεχόμενο.

Θεμελιώδεις αξίες και καθήκοντα του σχολείου

Η σχολική νομοθεσία (Skollag 2010:800) ορίζει ότι η Σουηδική εκπαίδευση στηρίζεται σε  
δημοκρατικά θεμέλια, προάγει τη μάθηση όλων των μαθητών και την δια βίου επιθυμία  
τους για μάθηση και εδραιώνει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
δημοκρατικές αξίες: 

«Το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής, η ατομική ελευθερία και ακεραιότητα, η ίση αξία 
όλων των ανθρώπων, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και η αλληλεγγύη προς 
τους αδύναμους και ευάλωτους είναι οι αξίες που πρέπει να εκπροσωπεί και να μεταδίδει το  
σχολείο. Σύμφωνα με την ηθική που διαμορφώθηκε από την χριστιανική παράδοση και τον  
δυτικό ανθρωπισμό, αυτό επιτυγχάνεται καλλιεργώντας στο άτομο την αίσθηση της δικαιο
σύ  νης, της γενναιοδωρίας, της ανοχής και της ευθύνης. Η διδασκαλία στο σχολείο πρέπει να 
εί ναι μηθρησκευτική/ομολογιακή». (Lgr 11, σ. 7) [η μετάφραση δική μας]

Ως βασικοί αξιακοί πυλώνες της σχολικής εκπαίδευσης αναδεικνύονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα:
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•	 η κατανόηση και ανθρωπιά («Το σχολείο πρέπει να προάγει κατανόηση για τους άλ-
λους και την ικανότητα ενσυναίσθησης»), 

•	 η αντικειμενικότητα και σφαιρικότητα («Το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό σε δια-
φορετικές ιδέες και να ενθαρρύνει την έκφρασή τους. Πρέπει να τονίζει τη σημασία της  
διαμόρφωσης προσωπικών απόψεων και να παράσχει ευκαιρίες για κάτι τέτοιο»), 

•	 η ισοδύναμη εκπαίδευση («Ισοδύναμη εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι η εκπαίδευση πρέ - 
πει να είναι η ίδια παντού ή ότι οι πόροι του σχολείου πρέπει να κατανέμονται εξί σου», 
αλλά καθορίζεται με στάθμισμα τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες μαθησιακές ανά γκες)

Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις

Στο αναλυτικό πρόγραμμα περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μαθητών 
και των γονέων/κηδεμόνων. Προϋπόθεση για να μπορούν να χρησιμοποιούν το δικαίωμά 
τους να ασκούν επιρροή είναι το σχολείο να καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους, το πε-
ριεχόμενο και τον τρόπο που λειτουργεί: 

«Δεν αρκεί η διδασκαλία να μεταδίδει μόνο γνώσεις για τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες. 
Η διδασκαλία θα πρέπει να διενεργείται με δημοκρατικές μεθόδους. (...) Συμμετέχοντας στο 
σχεδιασμό και την αξιολόγηση της καθημερινής διδασκαλίας τους και επιλέγοντας μαθήματα, 
θέματα και δραστηριότητες, οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν την ικανότητά τους 
να ασκούν επιρροή και να αναλαμβάνουν ευθύνη». (ό.π., σ. 8)

Τονίζεται επίσης στο αναλυτικό πρόγραμμα, ότι καθήκον του σχολείου είναι να παρέχει 
στους μαθητές την ευκαιρία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν την  
ικανότητά τους να εργάζονται αυτόνομα, αλλά και να συνεργάζονται με άλλους. Επιπλέον, 
προβλέπεται η διδασκαλία να διαπνέεται από τέσσερις γενικές προοπτικές, ήτοι: ιστορική, 
διεθνή, ηθική και περιβαλλοντική προοπτική. Μέσω της τελευταίας παρέχεται στους μα-
θητές η ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για το περιβάλλον, στο βαθμό που το επη ρεά-
ζουν άμεσα, και να αναπτύξουν μια προσωπική στάση σε ζητήματα περιβαλλοντικής φύσης.  
Σκοπός της εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον, είναι η ευαισθητοποίηση των μα-
θη τών γύρω από το πως οι λειτουργίες της κοινωνίας, καθώς και πως οι οι τρόποι ζωής, 
πα ραγωγής και εργασίας μπορούν να προσαρμοστούν εξυπηρετώντας τη βιωσιμότητα 
(τη βιώσιμη ανάπτυξη). (ό.π., σ. 9-10)

Ευθύνες και επιρροή

Η δυνατότητα όλων των μαθητών να επηρεάζουν την εκπαίδευσή τους, να αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των επιλογών και πράξεών τους και να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή  
αποτελούν, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, βασικές δημοκρατικές αρχές, οι οποίες  
πρέπει να προάγονται από όλους όσους εργάζονται στο σχολείο. Βέβαια ο τρόπος που ενη-
μερώνονται και οι μορφές που εξασκούν επιρροή οι μαθητές πρέπει να προσαρμόζονται 
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα τους.

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και βιώσιμη ανάπτυξη

Κεντρική ιδέα της Σουηδικής πολιτικής για την ΕΒΑ αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας 
των μαθητών για δράση (action competence). Η εκπαίδευση δεν πρέπει μόνο να μεταδίδει  
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στους μαθητές πραγματικές/έγκυρες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
στον κόσμο, αλλά και να τους ενθαρρύνει να δραστηριοποιούνται προκειμένου να επη-
ρεάσουν την εξέλιξη προς βιώσιμη κατεύθυνση. (SOU 2004:104)

Ο προβληματισμός γύρω από τη βιωσιμότητα επηρεάζει όλους τους τομείς της πολι τι-
κής και αποτελεί βασική μέριμνα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα Οι εκπαιδευτικοί κα-
λούνται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις της οικο νο-
μικής ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής προστασίας, όταν  
προσεγγίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τάξη. Αυτό επομένως θα πρέπει να αντανακλάται 
στις μεθόδους διδασκαλίας και, γενικότερα, την ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των εκ-
παι δευτικών και των μαθητών.

Η εκπαίδευση για την αειφορία δεν αποτελεί υπόθεση μόνο των θετικών επιστημών 
αλλά όλων των γνωστικών αντικειμένων. Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται στην πα ρά-
δοση των σουηδικών αναλυτικών προγραμμάτων, όπου επισημαίνεται η σημασία της εκ-
παί δευσης στην εμπέδωση και αναστοχασμό των πολιτικών, ηθικών και πολιτισμικών αξιών  
της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας.

Το επίθετο «βιώσιμος» απαντάται και στον τίτλο της τελευταίας μεταρρύθμισης της εκ-
παίδευσης των εκπαιδευτικών στη Σουηδία («Sustainable teacher education», SOU 2008:  
109). Προφανώς, θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εκείνη την εποχή δεν  
ήταν επαρκώς βιώσιμη και γι’ αυτό η μεταρρύθμιση έθετε ως θεμέλιο της βιώσιμης κατάρ -
τισης των εκπαιδευτικών την πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

•	 η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι ένα ακαδημαϊκό επαγγελματικό πρό-
γραμμα

•	 να χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα, επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα και υψηλή 
ποιότητα

•	 να παρέχει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ένα σταθερό υπόβαθρο για τη συνεχή 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. (SOU 2008: 109, σ. 23)

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής, στα πορίσματα της οποίας στηρίχθηκε η με-
ταρ ρύθμιση της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ο σχεδιασμός των ανα λυ-
τικών προγραμμάτων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν από το 2011, η  
έννοια της βιωσιμότητας μεταξύ άλλων συνεπάγεται ότι η εκπαίδευση των εκπαι δευ τι κών  
θα εφοδιάσει τους μελλοντικούς δασκάλους με μια σταθερή βάση γνώσεων και αποτε λε-
σμα τικά εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν το ρόλο τους με επαγ γελ μα τικό 
και ασφαλή τρόπο, βασιζόμενη στην επιστημονική γνώση και στην δοκιμασμένη εμπε ι ρία. 
(SOU 2008: 109, σ. 31)

Στην κανονιστική απόφαση περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ηögskoleför-
ordnin gen 1993: 100, t.o.m. SFS 2020: 1022), η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μνημο-
νεύ εται στο γενικό πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μόνο μια φο ρά  
στο τμήμα με τις προσδοκώμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα πρέπει να απο-
χτήσει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του. Ο φοι-
τητής πρέπει μεταξύ άλλων να επιδεικνύει ικανότητα επικοινωνίας και να προάγει των αξίες  
του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
δημοκρατικών αξιών, με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Τέλος, ο Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Högskolelag 1992: 1434, t.o.m. SFS 
2019: 505, 1§8) αναφέρει ότι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στο  
να αναπτύξουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε ανεξάρτητες και κριτικές εκτιμήσεις,  
να διακρίνουν, να διατυπώνουν και να επιλύουν προβλήματα, και να είναι προετοιμασμέ-
νοι να αντιμετωπίσουν αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή.

Σχόλια και συμπεράσματα 

Στο παρόν κείμενο διερευνήθηκαν οι έννοιες της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
όπως αναδύονται μέσα από τα επίσημα ρυθμιστικά κείμενα του σουηδικού βασικού σχο-
λείου και της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, παράλληλα με αναφορές σε  
έγκυρα κείμενα και διακηρύξεις Διεθνών Οργανισμών. Έχοντας ως υπόβαθρο το εννοιολο-
γικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τις κα τευ-
θυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη όπως εκτέ θη  καν  
ανωτέρω, θα ολοκληρώσουμε εστιάζοντας στις διδακτικές δεσμεύσεις που επωμί ζο νται 
οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους.  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εδώ περιορίζεται στην εξέταση των θεμελιακών αρχών βά-
σει των οποίων επιλέγεται το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαι δευ-
τικών και της σχολικής διδασκαλίας. Ο χαρακτήρας των επιλεγέντων προς ανάλυση κει-
μένων είναι περισσότερο επιδεικτικός και οραματικός παρά διατακτικός. Στηρίζεται στην  
παράδοση της σουηδικής εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης, όπου υπάρχει σαφής κα-
ταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, στην οποία κυρίως ανήκει η διαχείριση και λειτουργία των σχολείων. Η κε-
ντρική εξουσία καθορίζει μέσω της σχολικής νομοθεσίας, των αναλυτικών προγραμμάτων 
και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τους γενικούς σκοπούς της Α/βάθμιας και Β/βά-
θμιας εκπαίδευσης οι οποίοι συνιστούν κωδικοποίηση των αντιλήψεων της κοινωνίας για  
τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση. Αποτελούν δηλαδή έκφραση συγκεκριμένης παι-
δαγωγικής φιλοσοφίας και προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως για παρά-
δειγ μα στο ζήτημα της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, που λειτουργούν ως αξια-
κό πλαίσιο αναφοράς κατά το σχεδιασμό του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών σε κάθε  
σχολική μονάδα. Η αυτονομία και η σχετική ελευθερία κάθε σχολικής μονάδας, της ηγε σίας 
της και της κοινότητας των εκπαιδευτικών, να επιλέγουν διαφορετικές πτυχές και μορ-
φές εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς  
τους, αποτελεί παγιωμένη πρακτική στο σουηδικό συγκείμενο. με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
από άποψη πολυμορφίας και πολυφωνίας στον τρόπο που ερμηνεύεται και εφαρμόζεται 
η δημοκρατία και η εκπαίδευση για την αειφορία.

Η ίδια σχετική αυτονομία αναφορικά με την επιλογή του περιεχόμενου και το σχεδια-
σμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ισχύει και για τα Παιδα γω γικά  
Τμήματα των Ανώτατων Ιδρυμάτων στη Σουηδία. Κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα έχει την ευ-
χέρεια να σχεδιάσει το προφίλ του δικού του προγράμματος δίνοντας έμφαση στις γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εκπληρώσουν 
τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και τον ελεύθερο διάλογο. Σύμφωνα με όσα 
προκρίνουν τα επίσημα κανονιστικά κείμενα της βασικής εκπαίδευσης, οι μαθητές θα πρέ-
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πει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επιχειρηματολογούν για την 
ορ  θότητά τους και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία καλλιεργώντας 
δη μοκρατικό ήθος, καθιστώντας, σε τελική ανάλυση, βιώσιμη την ίδια την εκπαίδευση για 
βιώ σιμη ανάπτυξη. 

Η παρουσίαση του αξιακού πλαισίου της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
σχολική εκπαίδευση, κάτω από συνθήκες αναγνωρισμένης επαγγελματικής αυτονομίας 
των σχολικών κοινοτήτων, καθιστά ξεπερασμένες τις ατομικές –και μοναχικές– ενέργειες 
στη διαχείριση τόσο ευαίσθητων και πολύπλοκων παιδαγωγικών (διδακτικών και κοι νω-
νι κών) προκλήσεων. Η δημοκρατία και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μέσα και στόχοι συλ λο-
γι κής ενδυνάμωση, κοινωνικής συνοχής, προσωπικής ευημερίας για τις σημερινές και τις 
επόμενες γενιές. 

Επισημάνθηκε ότι οι έννοιες και οι διάφορες εκφάνσεις της δημοκρατίας και τις βιώσιμης 
ανάπτυξης είναι πιθανόν να προσεγγίζονται διαφορετικά από κάθε εκπαιδευτικό. Είναι 
αναμενόμενο, καθώς οι έννοιες αυτές συνυφαίνονται με πολιτικές θέσεις, με επιλογές τρό-
που ζωής και άλλα ζητήματα ηθικής φύσεως. Οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως έρχο νται  
αντιμέτωποι με πολλά διλήμματα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες 
εντάσεις εξαιτίας ανταγωνιστικών αξιών που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. Η 
ύπαρ ξη αυτών των διλημμάτων, καταδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι οι εκπαιδευτικοί 
να συ σκέπτονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους, στη βάση του δυναμικού θεωρητικού 
και θε σμικού πλαισίου που στοιχειοθετούν τα έγκριτα κείμενα που αναλύθηκαν παραπά-
νω, καλλιεργώντας έτσι κουλτούρα επαγγελματικού αναστοχασμού, ουσιαστικής δη μο-
κρα  τικής συναίνεσης και αυτομόρφωσης. 

Ο καλός εκπαιδευτικός είναι ο ενημερωμένος πολίτης σε διαρκή διαδικασία μάθησης. 
Σχεδιάζει μαθησιακές διαδικασίες σε επιστημονική βάση σε συνεργασία με άλλους συνα-
δέλφους και τους μαθητές του, αξιολογεί και τεκμηριώνει το διδακτικό του έργο, αναδει-
κνύει καλές πρακτικές, μαθαίνει από καλές πρακτικές άλλων και μοιράζεται τις εμπειρίες  
του με άλλους. Η επιδίωξη συναίνεσης δεν σημαίνει οποσδήποτε αποδοχή απόψεων και  
ενεργειών με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Μαθαίνουμε όμως να σεβόμαστε και να ανε χό-
μαστε τη διαφορετικότητα ως πρόκληση για μάθηση και, κατ’ επέκταση, ως προϋπό θε ση  
για αποδοχή αν συμφωνούμε στη τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών νομιμο ποίη σης των 
συλλογικών αποφάσεων. 

Βάσιμα υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί νέους τρόπους 
δι επιστημονικής προσέγγισης και διδασκαλίας λόγω της πολυσημίας της. Διαπερνά εγκάρ -
σια όλα τα προγράμματα σπουδών και δεν δύναται να γίνει προσάρτημα κάποιου συ γκε-
κρι μένου μαθήματος αλλά προάγεται μέσα από μια συνολική αναθεώρηση του τρόπου  
που σχεδιάζουμε και στηρίζουμε τη βιώσιμη μάθηση. Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη δεν πρέπει να είναι απλώς «εκπαίδευση γύρω από», ούτε «εκπαίδευση για» αλ-
λά «εκπαίδευση ως βιώσιμη ανάπτυξη». Η πρώτη δεν αμφισβητεί τα ισχύοντα πρότυπα  
και τάξη πραγμάτων, κάτι που πιθανότατα το κάνει η δεύτερη. Η Τρίτη, όμως, δεν προκαλεί 
μόνο τις ισχύουσες νόρμες αλλά και ολόκληρο τον τρόπο ζωής μας ως έλλογα όντα και 
ανθρωπότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί βιώσιμη μάθηση: μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο 
που παράγουμε, που καταναλώνουμε, που δημιουργούμε πολιτισμό και όραμα.
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Abstract

The questions explored in this paper are: a) What conception of democracy, sustainability and 
sustainable development emerges in the regulatory documents of school education and the ini-
tial teacher training in Sweden? b) What didactical commitments emerge for teachers, based on 
priorities and goals for democratic education and sustainable development, as formulated in the 
official Swedish curriculum and the teacher education programme. The analysis of the texts that 
regulate Swedish school education, including the initial training of teachers, shows that the school 
is a key factor in democratic socialization and sustainable development. It also appears from the 
nature of the curricula that interpretation and, consequently, what constitutes valid knowledge as 
well as appropriate skill and acceptable behaviour - is not imposed from above but is left to the 
professional judgment and wisdom of the teachers and the active participation of students and 
their parents.

Keywords: Democracy, sustainability, sustainable development, Swedish curriculum.
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Περίληψη 

Η Παιδεία του Πολίτη αναγνωρίζεται ως παιδαγωγική μάθησης που αναπτύσσεται παράλληλα με το  
αναλυτικό πρόγραμμα και στοχεύει στην καλλιέργεια ενεργών και δημοκρατικών πολιτών στην πα-
γκό σμια κοινωνία. Η αξία τέτοιων παιδαγωγικών πρακτικών έχει τονιστεί ιδιαίτερα την τελευταία δε-
καετία από πλήθος διεθνών οργανισμών. Παρόλο που σχετικές πρακτικές μάθησης έχουν εφαρ μο στεί 
εκτεταμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες σε όλο τον κόσμο, δεν έχει υπάρξει εκτενής μελέτη σχε τικά με 
το ελληνικό σχολείο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τις εκπαιδευτικές πρα κτικές  
Παιδείας του Πολίτη καθώς και τις προεκτάσεις που μπορεί να έχουν για την ενσωμάτωση της παι δα-
γω γικής αυτής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία 
της έρευνας δράσης και κατά κύριο λόγο ποιοτικά εργαλεία συλλογής δεδομένων και εστιάζει στις 
πρα κτικές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματά της ανα-
δεικνύουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες εφαρμογής της Παιδείας του Πολίτη στο αναλυτικό πρό-
γραμ μα και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδεία του Πολίτη, παιδαγωγική, παγκοσμιοποίηση. 

Εισαγωγή 
Η Παιδεία του Πολίτη (ΠτΠ) αποτελεί μία σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση που έχει 
στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές αξίες και δεξιότητες απαραίτητες στην παγκόσμια 
κοινωνία. Τέτοιες αξίες και δεξιότητες είναι η άσκηση της δημοκρατίας, η προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, η κριτική ανάλυση των παγκόσμιων γεγονότων και η καλλιέργεια 
των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης (Bourn, 2014. Hunt & King, 2015. Oxley & Morris, 2013. 
Peterson & Warwick, 2014. UNESCO, 2014). Η ΠτΠ είναι ένας παιδαγωγικός θεσμός που 
ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδια της 
εξέλιξής του. Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ κα-
λούν για την προώθηση της ΠτΠ σε παγκόσμια κλίμακα ως μέρους τόσο της τυπικής όσο  
και της μη τυπικής εκπαίδευσης (UNESCO, 2018). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο οργανισμός 
Global Education Network Europe (GENE) ασχολείται αποκλειστικά με πολιτικές ΠτΠ, δι-
ερευνώντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και εφαρμογής της στα εθνικά 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Hartmeyer & Wegimont, 2016). Την τελευταία δε-
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καετία, χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Αγγλία και η Κύπρος εφαρ-
μόζουν εκτεταμένα πολιτικές ΠτΠ στα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα με επιτυχία. 
Σύμφωνα με μελέτες, στη χώρα μας αυτό το πεδίο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο 
(Skinner, Oliveira, Wittig-Fergeson & Kouvaras, 2014). Ο θεσμός της ΠτΠ αποτελεί τα 
τελευταία χρόνια αντικείμενο συζήτησης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως λόγω 
της πληθώρας των θεωρητικών πλαισίων αλλά και της δυσκολίας διατύπωσης ενός κοινά 
αποδεκτού ορισμού του (Hicks, 2003· Marshall, 2007· Peterson and Warwick, 2014). 
Πα ρόλα αυτά, υπάρχει ευρεία συναίνεση για την αναγκαιότητα εισαγωγής τής συγκεκρι-
μένης παιδαγωγικής μάθησης στην Ελλάδα, καθώς η χώρα δέχεται τον θετικό ή τον αρ-
νη τικό αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης αλλά και τη ρήξη αξιών όπως η δημοκρατία και 
η κοινωνική δικαιοσύνη (Δενδρινού, 2016). Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα δη-
μοτικό σχολείο της Ελλάδας στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus. Εκ-
παιδευτικοί του σχολείου σε συνεργασία με τον ερευνητή της μελέτης πραγματοποίησαν 
έρευνα δράσης για την ενσωμάτωση παιδαγωγικών ΠτΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
ελληνικού δημοτικού σχολείου.   

Θεωρητικό Πλαίσιο

Η ΠτΠ αναγνωρίζεται ως παιδαγωγική προσέγγιση η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών ώστε να καταστούν ενεργοί πο-
λίτες, ικανοί να εξετάζουν τα παγκόσμια θέματα με κριτική ματιά και να αντεπεξέρχονται 
στις απαιτήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας (Bourn, 2014). Η δεκαετία που διανύουμε εί ναι 
η τελευταία για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών. Αυτό το γεγονός έχει εντείνει τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοι νό-
τητας για την κατανόηση των στόχων όσο και για την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους  
μπορεί να τους ενσωματώσει στη διδακτική διαδικασία (OXFAM, 2019). Παρόλα αυτά, η  
αναζήτηση εκπαιδευτικών μοντέλων για την καλλιέργεια της πολιτειότητας στην εκπαί δευ-
ση δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Βασίστηκε στα εκπαιδευτικά κινήματα της δεκαετίας του 
1960 στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική και εξελίχθηκε αρχικά μέσα από τις πρωτοβουλίες 
μη κυβερνητικών οργανώσεων (Bourn, 2014). Από τότε ο τομέας συνεχίζει να αναπτύσσε-
ται και μία πληθώρα θεωρητικών πλαισίων έχει διατυπωθεί, όπως για παράδειγμα η Εκ-
παίδευση της Παγκόσμιας Πολιτειότητας - Global Citizenship Education (Oxfam, 2006),  
η Παγκόσμια Εκπαίδευση - Global Education (Pike, 2008), η Εκπαίδευση Ανθρώπινων Δι-
καιωμάτων - Human Rights Education (Starkey, 2017) και η Δημοκρατική Εκπαίδευση - 
Democratic Education (Biesta, 2006). Αυτό έχει δημιουργήσει σύγχυση στους εκπαι δευ-
τι κούς, οι οποίοι, όταν καλούνται να ενσωματώσουν την παγκόσμια πολιτειότητα στην 
εκ παιδευτική πράξη, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιλογή μοντέλου (Marshall, 2007. 
Peterson & Warwick, 2014). Γι’ αυτούς τους λόγους αρκετοί ερευνητές στράφηκαν στη 
μελέτη του συνόλου των θεωρητικών πλαισίων και στην ταξινόμηση των διάφορων μο-
ντέλων. Οι Oxley και Morris (2013) έχουν αναπτύξει μία από τις πιο διαδεδομένες τυ πο-
λογίες της εκπαίδευσης για την παγκόσμια πολιτειότητα, η οποία προέκυψε από ανα λυτική 
μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε κα ταρχάς στις  
βασικές θεωρήσεις του αγγλικού πλαισίου και αποδέχεται τον ορισμό του Bourn (2014) 
στην ανάπτυξη του θεωρητικού της υπόβαθρου. 
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Η Παιδεία του Πολίτη αποτελεί μία παιδαγωγική μάθησης που απαιτεί ταυτόχρονα αναστο χα
σμό και κριτική σκέψη από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Δεν πρόκειται για αναπαραγωγή 
γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη αλλά για εμπλοκή σε μια διαδικασία μάθησης η οποία ανα
γνωρίζει διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς τρόπους κατανόησης του κόσμου και  
συνδέεται με αυτούς μέσα από διαφορετικές οπτικές.

Η επιλογή του συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου δεν είναι τυχαία, βασίζεται στο γεγο-
νός ότι αναγνωρίζει την ΠτΠ ως μια ιδιαίτερη παιδαγωγική πρακτική η οποία αναπτύσσεται  
σε τέσσερις κύριους άξονες: την κατανόηση της παγκόσμιας κοινωνίας, την αναγνώριση 
της ανισότητας στον κόσμο, την πίστη στην κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και τη δέ-
σμευση στον διάλογο και στην κριτική ανάλυση. Επίσης, υπάρχει καταγεγραμμένη εμπειρία 
από την εκτεταμένη μελέτη της στην Αγγλία. Σε έρευνα που διήρκησε από το 2013 έως το 
2018 και συμπεριέλαβε το ένα τρίτο των σχολικών μονάδων της χώρας (περίπου 8.000), 
ανα δεικνύονται τα χαρακτηριστικά των Σχολείων Παγκόσμιας Πολιτειότητας (Global 
Lear ning Schools) (Hunt, 2020). Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των σχολείων που  
ενεργά στηρίζουν την ΠτΠ ως μέρος του αναλυτικού τους προγράμματος είναι: 

•	 Η αντιμετώπιση της ΠτΠ ως ολοκληρωμένης παιδαγωγικής προσέγγισης που διαχέεται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα και εφαρμόζεται συνολικά στο σχολείο 

•	 Το ενδιαφέρον και η πρωτοβουλία ενός αριθμού εκπαιδευτικών που λειτουργούν ως 
εκπαιδευτές-μέντορες των υπολοίπων μεταλαμπαδεύοντας ιδέες και πρακτικές 

•	 Η στήριξη του διοικητικού προσωπικού που καθιστά εφικτή την αποτελεσματική ενσω-
μάτωση της παιδαγωγικής αυτής στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις αρχές του σχο-
λείου 

•	 Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς όπως, για παράδειγμα, με μη κυβερνητικούς ορ-
γα νισμούς που έχουν ενεργό δράση και εμπειρία στο θέμα

Η συγκεκριμένη παιδαγωγική επιδιώκει την ουσιαστική και κριτική μελέτη παγκόσμιων 
θε μάτων και ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι την περιορισμένη εστίαση σε θέ-
ματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες (Bourn, 2014· Hunt, 2012). Επομέ-
νως, είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να 
με λετούν θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος με ενεργό συμμετοχή και κριτική σκέψη. Με  
αυτό τον τρόπο αφενός οι μαθητές μοιράζονται τις εμπειρίες και τα βιώματά τους και 
αφε τέρου οι δάσκαλοι δοκιμάζουν ποικίλες τεχνικές ώστε να εφαρμόσουν με επιτυχία τη 
συ γκεκριμένη παιδαγωγική (Hunt, 2020). Σε μία από τις ελάχιστες μελέτες της ΠτΠ στο 
συγκείμενο του ελληνικού δημοτικού σχολείου η Νούλα (2014) εντοπίζει την έλλειψη 
παι δαγωγικών μεθόδων ενσωμάτωσης της κριτικής σκέψης στο αναλυτικό πρόγραμμα. 
Από διεθνείς μελέτες προκύπτει ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης της κριτικής σκέψης και ανά-
λυσης παγκόσμιων θεμάτων έχει διαφοροποιηθεί ως μία απλή ενσωμάτωση της ΠτΠ (soft  
approach) και ως κριτική ενσωμάτωση ΠτΠ (critical approach) (Andreotti, 2006). Στα 
σχο λεία δημοτικής εκπαίδευσης υπάρχει γενικά η τάση εφαρμογής της πρώτης μορφής 
(Hunt, 2012). Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι, ωστόσο, δεσμευτικά. Η εφαρμογή παιδα-
γω γικών ΠτΠ δεν ισοδυναμεί με την υιοθέτηση αυτούσιων επιτυχημένων μοντέλων, αλ λά  
κυρίως με την αναπροσαρμογή τους σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτικό συ γκεί-
μενο του κάθε σχολείου (De Oliveira Andreotti, Biesta & Ahenakew, 2015). Οι δά σκαλοι, 
εν κατακλείδι, είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς της αλ λα γής 
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ως προς τις μεθόδους της ΠτΠ και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bourn (2016), είναι 
αυτοί που τελικά θα επιφέρουν και την κοινωνική αλλαγή. 

Μέθοδος 

Η έρευνα ακολουθεί τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και έχει βασιστεί κυρίως σε 
ποιοτικά δεδομένα. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διετούς προγράμματος Erasmus, το 
οποίο βασίστηκε στη σύμπραξη τεσσάρων σχολείων και είχε στόχο την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών ΠτΠ για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών. Τα τέσσερα σχολεία προέρχονται 
από την Αγγλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Ο ένας από τους ερευνητές 
εργάζεται ως δάσκαλος στο αγγλικό σχολείο, όπου έχει επιπλέον και διοικητικό ρόλο στην 
προώθηση και ενσωμάτωση πρακτικών ΠτΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα. Τα δεδομένα 
που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν σε δύο φάσεις σε ένα δημόσιο 
ελληνικό δημοτικό σχολείο. Κάθε μία διήρκησε δύο εβδομάδες, η πρώτη έλαβε χώρα τον 
Φεβρουάριο 2019 και η δεύτερη τον Απρίλιο του ίδιου έτους. 

Όπως ανέδειξε η βιβλιογραφία, στην Ελλάδα η παιδαγωγική της ΠτΠ δεν έχει ανα-
πτυχθεί εκτενώς (Νούλα, 2014). Κρίθηκε σημαντική επομένως, η επιλογή ενός σχολείου  
που προωθεί ενεργά την ιδέα αυτής της παιδαγωγικής, προκειμένου να μελετηθούν αποτε-
λε σματικά οι ερευνητικές ερωτήσεις. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το οποίο απο-
τέλεσε το αντικείμενο της μελέτης περίπτωσης, έχει στο δυναμικό του 270 μαθητές και  
35 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε διεθνείς συ-
νερ γασίες μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μια σχολική κοινότητα από μαθητές, γο-
νείς και δασκάλους που υποστηρίζει τις καινοτόμες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Η 
παρούσα έρευνα, ως έρευνα δράσης, ακολουθεί την κυκλική διαδικασία αξιολόγησης και 
επαναξιολόγησης του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Βασικός σκοπός κάθε έρευνας 
δρά σης είναι η βελτίωση μιας υφιστάμενης κατάστασης, στη συγκεκριμένη περίπτωση της  
ενσωμάτωσης παιδαγωγικών ΠτΠ στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Στο τέλος κάθε στα-
δίου της έρευνας δράσης γίνεται αξιολόγηση και σχεδιασμός του επόμενου σταδίου. Εί ναι  
σημαντικό να σημειωθεί ότι στον σχεδιασμό των διαφόρων δραστηριοτήτων όλοι οι συμ-
με τέχοντες έχουν ισότιμο ρόλο (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014). Παρακάτω παρα  -
τίθεται ένα σχεδιάγραμμα (σχήμα 1) που βασίζεται στην κυκλική πορεία της έρευνας δρά  σης 
όπως παρουσιάστηκε από τους Kemmis, McTaggart και Nixon (2014) και είναι προ - 
σαρμοσμένο στα ζητούμενα αυτής της έρευνας. 

Η πρώτη φάση συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και 
αποτέλεσε τον πρώτο κύκλο της έρευνας δράσης. Είναι σημαντικό σε μία έρευνα δράσης 
να υπάρχει μία περίοδος γνωριμίας των υποκειμένων, έτσι ώστε να μπορεί να καθοριστεί 
και να αξιολογηθεί το πεδίο και να προσαρμοστούν τα ερευνητικά εργαλεία (McAteer, 
2013). Η πρώτη εβδομάδα αποτέλεσε περίοδο γνωριμίας και για τις δύο πλευρές. Κατά τη  
διάρκεια αυτής της φάσης ο ερευνητής παρακολούθησε μαθήματα και συζήτησε με τους  
εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στη συνέχεια προέρ χο-
νται από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά από 17 δασκάλους και επι-
κεντρώνονται σε θέματα ΠτΠ τόσο στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στη δι δα-
σκαλία στην τάξη. Επίσης, ο ερευνητής παρακολούθησε διδασκαλίες καταγράφοντας τα  
σημεία εκείνα που σχετίζονται με την παιδαγωγική της ΠτΠ, τις ευκαιρίες προώθησής της  
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καθώς και τις πρακτικές και τις μεθόδους που ακολούθησαν οι δάσκαλοι για να την εν-
σω ματώσουν στη διδασκαλία τους. 

Σχήμα 1. «Μεθοδολογία έρευνας δράσης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας» 

Μετά το πέρας της πρώτης επίσκεψης και τον προσδιορισμό των επόμενων στόχων, οι 
εκπαιδευτικοί είχαν περίπου έναν μήνα για να εφαρμόσουν τις πρακτικές αυτές παράλληλα 
με όλα τα σχολεία του ευρωπαϊκού προγράμματος που εργάζονταν προς τον κοινό στόχο. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, εφαρμόστηκαν στην υπό μελέτη σχολική μονάδα 
ποικίλες δραστηριότητες και μέθοδοι για την προώθηση της παιδαγωγικής της ΠτΠ. 

Η δεύτερη επίσκεψη του ερευνητή πραγματοποιήθηκε για περίοδο δύο εβδομάδων τον 
Απρίλιο του 2019. Σε αυτή την φάση συλλέχθηκαν τα παρακάτω δεδομένα: ένα ηλε κτρο-
νικό ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε συνολικά από 15 εκπαιδευτικούς, οκτώ (8) ημι-
δομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς που επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση της  
παιδαγωγικής ΠτΠ, στον τρόπο υλοποίησης στο σχολείο και στις προκλήσεις και ευκαι-
ρίες που παρουσιάστηκαν και, τέλος, οκτώ (8) παρακολουθήσεις μαθήματος για να παρα-
τη ρη θούν οι μεταβολές στη διδασκαλία. 

Στους περιορισμούς αυτής της έρευνας αναγνωρίζεται το γεγονός, ότι όπως συμβαίνει 
σε κάθε έρευνα δράσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδο μέ-
νων είναι μοναδικά και αφορούν το συγκεκριμένο σχολικό συγκείμενο. Επιπλέον, κατά την 
παρακολούθηση μαθήματων ο καθένας από τους ερευνητές κρατούσε σημειώσεις σχε-
τικές με τα ερευνητικά ερωτήματα. Παρόλο που αυτές οι σημειώσεις συζητήθηκαν στη συ-
νέχεια με τους εκπαιδευτικούς, ενδέχεται η ανάλυση των δεδομένων να επηρεάστηκε από  
τις εμπειρίες των ερευνητών και τις δικές τους αναλύσεις σχετικά με την παιδαγωγική ΠτΠ.  
Τέλος, σε δύο περιπτώσεις και λόγω καταμερισμού του χρόνου της εργασίας, οι ερευ νη-
τές εργάστηκαν μεμονωμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ερευνητές συζήτησαν και αξιο-
λόγησαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν αυτά ενταχθούν στην ανάλυση των δεδο μέ-
νων. 
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Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της συλλογής δεδομένων οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με θέμα την ανάπτυξη παγκόσμιας συνείδησης στο  
σχολείο τους. Η ανάλυση κατέγραψε την πεποίθηση της πλειονότητας των συμμετεχόντων 
ότι η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν και ευαι-
σθη τοποιούν τους μαθητές σε αξίες όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρώπινων δι - 
καιω μάτων, η παγκόσμια ειρήνη και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σημα-
ντι κό μέρος του δείγματος διαπιστώνει, ωστόσο, στη συνέχεια, ότι δεν έχει τη δυνατότητα 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας να ενημερώνει συχνά τους μαθητές για  
μείζονα κοινωνικά ζητήματα (π.χ. προσφυγική κρίση), για την παγκόσμια κοινωνία ή για  
θέματα ανισοτήτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, ούτε να υλοποιεί παιδαγωγικές μάθησης  
και να καλλιεργεί δεξιότητες για την προώθηση παγκόσμιας συνείδησης. Ακόμα χαμηλό-
τε ρα κινείται η δυνατότητα διοργάνωσης συλλογικών δράσεων στο σχολείο με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε παγκόσμια θέματα. Στις παρακολουθήσεις διδασκαλιών 
ο ερευνητής διαπίστωσε ότι στην προσπάθειά τους να διδάξουν τις αξίες της παγκόσμιας 
πολιτειότητας, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν κατά κανόνα παραδοσιακές μεθόδους δι-
δασκαλίας με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, είτε αξιοποιώντας συγκεκριμένες ενότητές του,  
είτε χρησιμοποιώντας το σαν έναυσμα για να προχωρήσουν στην επεξεργασία του επι-
διω κόμενου στόχου. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης η ίδια ομάδα εκπαιδευτικών απάντησε σε ερω-
τη ματολόγιο με θέμα την ενσωμάτωση της ΠτΠ στο σχολείο τους. Κατά την ανάλυση των  
δεδομένων παρατηρείται μεταβολή στη στάση τους. Ένα μεγάλο ποσοστό κρίνει πλέον 
ότι η ΠτΠ είναι όχι μόνο σημαντική αλλά αναγκαία παιδαγωγική πρακτική, τόσο για το 
ελ ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γενικά, όσο και για το σχολείο και την τάξη τους ειδι κό-
τερα. Σε μεγάλο ποσοστό επίσης, διαπιστώνεται ότι η προώθηση της παιδαγωγικής ενερ-
γών πολιτών έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στις απόψεις και τις ιδέες των μαθητών όσο και  
στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως σημαντική τη συ-
νεργασία με συναδέλφους τους σε άλλες χώρες, καθώς, με την ανταλλαγή καλών πρα κτι-
κών, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της παιδαγωγικής των ενεργών 
πολιτών στη δική τους διδασκαλία. Η ουσιαστικότερη μεταβολή, ωστόσο, εντοπίζεται στην  
αναγνώριση, από το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, της δυνατότητας του ίδιου 
του σχολείου να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της παιδαγωγικής ενεργών πο-
λιτών, παρά το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν την ευνοεί. Στο δεύτερο μέρος  
του ερωτηματολογίου μια ερώτηση ανοιχτού τύπου αναδεικνύει τις δυσκολίες που εντο-
πί ζουν οι εκπαιδευτικοί στην ένταξη της ΠτΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως κυρίαρχο 
πρό βλημα θεωρείται το δύσκαμπτο αναλυτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με την έλλειψη 
χρό νου εξαιτίας της πληθώρας ύλης. Αναφορά επίσης γίνεται στην ελλιπή επιμόρφωση 
των δασκάλων, στην ανεπάρκεια υλικοτεχνικών υποδομών και στην προσκόλληση των  
εκπαιδευτικών σε καθιερωμένες παιδαγωγικές πρακτικές. Τέλος, ως δυσκολία αναγνω ρί-
ζε ται και το διαφορετικό οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών, το οποίο ανα-
παράγει στερεότυπα και διαμορφώνει στάσεις με αποτέλεσμα οι μαθητές να γίνονται συ - 
χνά δέκτες αντιφατικών μηνυμάτων. 

Στη δεύτερη φάση παρατηρείται σημαντική μεταβολή στη μέθοδο και στα μέσα που 
χρη σιμοποιήθηκαν στην ενσωμάτωση της ΠτΠ στη διδασκαλία. Σε πολλές περιπτώσεις η  
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διαδικασία εντάσσεται στην Ευέλικτη Ζώνη με τη μέθοδο του project, ακολουθεί ομα δο-
συνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας με εκτεταμένη χρήση ερωτήσεων για την ανάπτυξη της  
κριτικής σκέψης και εγκαταλείπει συχνά το σχολικό εγχειρίδιο για χάρη διαφορετικού εκ-
παι δευτικού υλικού, προσεγγίζοντας έτσι το αντικείμενο διαθεματικά. Η αυτόβουλη, τέλος, 
οργάνωση συνδιδασκαλιών από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων υπήρξε ένα 
καινοτόμο, αξιοπρόσεκτο στοιχείο αυτής της φάσης. 

Οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι το πρόγραμμα τούς έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούν στο-
χευμένα την παιδαγωγική της ΠτΠ και κάνουν την παραδοχή ότι οι μέχρι τότε ανάλογες 
δρα στηριότητές τους στην τάξη συνέβαιναν εν πολλοίς ασυνείδητα. Επίσης, θεωρούν ότι  
η ενασχόλησή τους με τις παιδαγωγικές μεθόδους της ΠτΠ τους οδήγησε σε μια συνο-
λι κότερη αλλαγή όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συχνά τους έκανε να 
ανα θεωρήσουν τον τρόπο διδασκαλίας και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν, και στη χρήση 
νέων μεθοδολογικών εργαλείων. Η κατάκτηση αυτή δεν προκύπτει αυτόματα αλλά απαιτεί 
την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με διαφορετικές πρακτικές διδασκαλίας και τον συνεχή 
επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο την  
επαγγελματική του εξέλιξη. Οι δάσκαλοι παρατηρούν και μια προσωπική αλλαγή. Η ανα-
κά λυψη του ενεργού πολίτη δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και τους ίδιους τους εκ-
παιδευτικούς. Αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί στην επιθυμία να μεταλαμπαδεύσουν αυτές  
τις αξίες στους μαθητές:  

...έχουν αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο που σκέφτομαι και λειτουργώ στο μάθημα….ο συ
νο λικός τρόπος που συνδιαλέγομαι με τα παιδιά γίνεται πιο δημοκρατικός, λιγότερο με την 
έν νοια της αυθεντίας και περισσότερο συμμετοχικός από πλευράς τους. (Εκπαιδευτικός 4)

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ήρθε σαν μια έκπληξη, μια αποκάλυψη για το τι και πώς 
πρέ πει να αλλάξω, τι άλλο πρέπει να κάνω πέρα από τα βασικά που έκανα μέχρι τώρα, τη 
στρο φή που οφείλω να πάρω για να προετοιμάσω τους μαθητές ως παγκόσμιους πολίτες. 
(Εκ παιδευτικός 2)

Διαφαίνεται, ακόμη, η διάθεση για συνολική εφαρμογή της παιδαγωγικής ΠτΠ σε όλο 
το σχολικό πρόγραμμα, κάτι που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν ενδιαφέρον 
για τον τομέα να το αξιοποιήσουν ακόμη πιο ενεργά. Αυτό στη συνέχεια, όπως αναφέρουν, 
κινητοποιεί προς την κατεύθυνση της ΠτΠ και άλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι ίσως 
να μην έπαιρναν πρωτοβουλία για κάτι παρόμοιο αν δεν υπήρχε η στήριξη από τη σχολική 
κοινότητα και τη διοίκηση του σχολείου.  

Τέλος, η παιδαγωγική της ΠτΠ ενισχύει τη διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης και 
επαναξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με αυτόν τον τρόπο ανακατευθύνει 
την προσοχή του εκπαιδευτικού σε στοιχεία όπως η μεταγνώση και η κριτική σκέψη.  

Γίνεται αυτό που λέμε αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της διαδικασίας στο χρόνο. Και κάτι 
άλ λο σημαντικό, που εμείς παρόλο που το λέμε στα αναλυτικά μας προγράμματα και το έχου με  
επιστημονικά στο επίκεντρο, στην πράξη δεν γίνεται και τόσο πολύ. Ανακατευθύνεται η προ 
σο χή στη μεταγνώση, στο πώς βρίσκω, στο πώς μαθαίνω, στην κριτική σκέψη. (Εκπαι δευ τι-
κός 8)
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Συζήτηση/Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση εκπαιδευτικών μοντέλων και 
πρακτικών ΠτΠ σε ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο. Ακολούθησε τη μέθοδο της έρευνας 
δράσης, που, όπως έχει αναδειχτεί από έρευνες του παρελθόντος, παρουσιάζει κοινά θεω-
ρητικά σημεία με την παιδαγωγική της ΠτΠ. Η έρευνα δράσης στο συγκεκριμένο σχολείο 
αποτελεί το πρώτο στάδιο μελέτης ενός ευρύτερου πεδίου σχετικού με την ένταξη της ΠτΠ 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας εξάγουν βασικά συμπεράσματα για τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που 
προκύπτουν από την ενσωμάτωση παρόμοιων παιδαγωγικών πρακτικών στο πλαίσιο του 
ελληνικού δημοσίου δημοτικού σχολείου. Αποτελέσματα και συμπεράσματα αυτής της  
έρευνας εξακολουθούν να συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την έντα-
ξη παγκόσμιων θεμάτων στη μάθηση και στη διδασκαλία. Επίσης, προσφέρουν νέα οπτική  
στις μεθόδους και τους τρόπους ανάπτυξης της εκπαίδευσης ενεργών πολιτών στο ελ λη-
νικό σχολείο και αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο ίδιο πεδίο στο εγγύς 
μέλλον. 

Οι βασικές προκλήσεις της ενσωμάτωσης της ΠτΠ στο αναλυτικό πρόγραμμα που ανα-
δείχτηκαν από τη μελέτη περίπτωσης εντοπίζονται στη δομή του αναλυτικού προ γράμ-
ματος και στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων. Πολλές φορές η δεσμευτική ύλη του  
αναλυτικού προγράμματος, καθώς και η κατά γράμμα διδασκαλία από το σχολικό εγχει ρί-
διο αποτρέπουν την αποτελεσματική εισαγωγή της ΠτΠ. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι αρ-
κετές δυσκολίες κάμφθηκαν όταν αυτή η παιδαγωγική έγινε μέρος της διδασκαλίας και οι  
εκπαιδευτικοί άρχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με αυτή. Αξίζει επιπλέον να ση-
μειωθεί ότι ακόμα και στη δεύτερη φάση της έρευνας, όταν οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να 
εφαρμόζουν πιο συντονισμένα την παιδαγωγική της ΠτΠ, οι πρακτικές τους περιορίστηκαν 
στις απλές μορφές θεώρησης της. Γίνεται, δηλαδή, αναφορά και συζήτηση των παγκόσμιων 
θεμάτων που εξετάζονται, αλλά ουσιαστικά απουσιάζει η κριτική ανάλυσή τους. Αυτό εί-
ναι κάτι που αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς τα σχολεία συνήθως οδη-
γούνται σε μια απλή αναφορά τέτοιων θεμάτων προς αποφυγή τυχόν αντιδράσεων που 
θα μπορούσαν να προκληθούν από την κριτική θεώρησή τους (Hunt, 2012). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν επίσης πολλές ευκαιρίες για την επιτυχή 
εφαρμογή της ΠτΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δεύτερη φάση της έρευνας από τις  
παρακολουθήσεις μαθημάτων προκύπτει ότι, στην πλειονότητα των διδασκαλιών, το 
σχολικό βιβλίο, ενώ χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση των στόχων του μαθήματος ικα-
νο ποιώντας τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, δε χρησιμοποιήθηκε ως κύριο 
υλικό της διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι δημιούργησαν το δικό τους υλικό, προσαρμοσμένο 
στους στόχους της ΠτΠ. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη που φάνηκε στη δεύτερη φάση της 
έρευνας, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να συνεργάζονται μεταξύ τους στοχεύοντας σε 
πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα σχεδιάστηκε και υλοποιή-
θη κε συνδιδασκαλία από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, πρακτική πολύ λίγο 
συ νηθισμένη στο ελληνικό σχολείο. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ γενικά θεωρείται ένα  
δύσκαμπτο εργαλείο για την υλοποίηση παρόμοιων παιδαγωγικών πρακτικών, αφήνει 
ωστό σο περιθώριο ευελιξίας στον εκπαιδευτικό να ενσωματώσει προγράμματα ΠτΠ κατά  
την κρίση του. Σε μερικές περιπτώσεις η ΠτΠ εφαρμόστηκε στο μάθημα των Θρη σκευ-
τικών, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγω γής  
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με αντικείμενο τη μελέτη τοπικών ζητημάτων. Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, με τη 
δυ νατότητα που δίνει για διαθεματικές προσεγγίσεις, αποδείχτηκε το πιο πρόσφορο για 
την υλοποίηση της συγκεκριμένης παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη 
παι δαγωγική μορφή και θα πρέπει να διατρέχει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και τα γνω-
στικά αντικείμενα και να εφαρμόζεται διαθεματικά και όχι μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα 
και χρονικά πλαίσια. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλες τις παρακολουθήσεις δι δα-
σκα λίας της δεύτερης φάσης παρατηρήθηκε στροφή προς τα ομαδοσυνεργατικά μοντέλα 
μά θησης, στα οποία οι μαθητές, δραστηριοποιούμενοι ενεργά σε ομάδες, είχαν τον πρω-
τα γωνιστικό ρόλο, ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών είχε καθοδηγητικό χαρακτήρα.

Αξίζει να γίνει, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά σε ένα σημαντικό στοιχείο που αναδείχτηκε 
από την έρευνα: η εφαρμογή της ΠτΠ σε κάποιες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα μια 
αλ λαγή στον εκπαιδευτικό που συμμετείχε ενεργά, η οποία δεν ήταν μόνο επαγγελματική 
αλ λά και προσωπική. Παρατηρεί ότι αναπτύσσει νέα διδακτικά και μεθοδολογικά εργαλεία 
αλ λά κυρίως ότι μέσω της ΠτΠ οδηγείται σε αλλαγή της διδακτικής του φιλοσοφίας συ-
νο λικά. Αποκαλύπτεται, έτσι, ότι ο αναστοχασμός της εκπαιδευτικής του πορείας μπορεί 
να αποτελέσει για τον εκπαιδευτικό τον πυρήνα για μία νέα μορφή αυτό-αξιολόγησης και 
αυτο-εκπαίδευσης και αυτό είναι κάτι που αξίζει να μελετηθεί πιο εκτεταμένα.
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Abstract 

Global citizenship education is recognised as a pedagogical approach used alongside the curricu-
lum application, aiming to cultivate active and democratic citizens within our global societies. The 
importance of promoting a global agenda in education has been highlighted by many international 
organisations. Although many countries have been working towards mainstreaming this approach 
in formal education there has not been substantial research evidence coming from the context 
of Greece. Hence, this study aims to explore how Global Citizenship Education practices can be 
incorporated within the context of one Greek primary school. This study adopts an action research 
methodology and predominantly uses qualitative methods. The findings present the challenges 
and the opportunities of incorporating Global Citizenship education in one Greek primary school. 
Furthermore, it reveals the teaching and learning practices that were implemented by the teach-
ers, as well as opportunities for their professional development. 

Keywords: Global Citizenship Education, pedagogy, globalization.
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Περίληψη

Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο νοηματοδότησης και το περιεχόμενο που δίνουν 
οι μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου στην έννοια των Ατομικών Ελευθεριών, όπως  
αναδύεται από τις στερεότυπες κοινωνικές τους αναπαραστάσεις στα πλαίσια του μαθήματος 
της ιστορίας, με αφορμή ερωτήματα που αφορούν την περίοδο της Νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. 
Μέσα από τα κείμενα/απαντήσεις των μαθητών και μαθητριών ενός τμήματος της Στ́  τάξης του Δη - 
 μοτικού Σχολείου, στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο έρευνας, εντοπίζονται οι εν λόγω ανα -
παραστάσεις επί του θέματος, παρουσιάζεται και αναλύεται η κατηγοριοποίησή τους και δια τυ πώ-
νονται προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση του ελέγχου, του εξορ-
θολογισμού και της αναπλαισίωσής τους σε ιστορική σκέψη και γνώση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ατομικές Ελευθερίες, Στερεότυπα, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Ιστορία.

Εισαγωγή 
Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κανόνες που γεννούν υπέρ του φορέα τους που είναι ο 
άνθρωπος, αξίωση με συγκεκριμένο περιεχόμενο (το δικαίωμα). Τα ατομικά δικαιώματα 
ονομάζονται ατομικές «ελευθερίες». Μαζί με τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα 
συ νιστούν κατηγορίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διασφαλίζουν έναν χώρο ελεύ θε-
ρης ύπαρξης και δράσης για τα υποκείμενα τους, όπου κρατικές παρεμβάσεις δεν είναι  
ανεκτές. Αποτελούν δηλαδή αξιώσεις έναντι του κράτους για την αποχή του από παρεμ βά-
σεις σε μια κατοχυρωμένη σφαίρα ελευθερίας του ατόμου (Ακριβοπούλου, Ανθόπουλος, 
2015: 111).  

Η επιστημονική γνώση και σκέψη και η «φυσική/απλοϊκή σκέψη», που αποκαλείται επί-
σης κοινωνικές αναπαραστάσεις ή κοινωνική γνώση/νόηση ή «κοινός νους», αποτε λούν 
δια  κριτούς τρόπους κατανόησης της πραγματικότητας. Αλληλοεπιδρούν ωστόσο συστη-
μα τικά στην καθημερινή ζωή και στον κοινωνικό κόσμο (Moscovici, Hewstone, 1984: 547).  
Η καθημερινή γνώση στην οποία παραπέμπουν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, φαίνεται  
ότι διαμορφώνει τις υποδοχές του επιστημονικού λόγου και αποτελεί μια ενδιάμεση φάση 
και ένα αναγκαίο πέρασμα (Κάββουρα, 2000:183). 

Τα στερεότυπα, που είναι μορφές των κοινωνικών αναπαραστάσεων παίζουν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην κοινωνική συμβίωση, αλλά ακόμη και στην επιστημονική έρευνα. Απο-
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τελούν μάλιστα συχνά εμπόδιο για έγκυρες προσεγγίσεις, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε  
προαποφασισμένα πορίσματα, ηθελημένα ή αθέλητα (Μαλούτα, 2015: 19). 

Η ιστορία, ως γνωστικό αντικείμενο, από τη θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης χρησιμο-
ποιή θηκε ως εργαλείο άσκησης εθνικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης, με στόχο την 
επί  τευξη της κοινωνικής συνοχής και την ικανοποίηση πολιτικών επιδιώξεων (Blackledge  
&  Hunt, 1995). Η σημερινή πραγματικότητα υπαγορεύει εκτός από τη γνώση των γεγο νό -
των του παρελθόντος να επιδιώκεται και η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και συ νεί-
δη  σης. Οι στόχοι που προτείνονται στα σύγχρονα curricula για την ιστορία, μεταξύ άλλων,  
είναι (Bride et Bugnard, 2009):
α.  η διαμόρφωση ενεργούς διανοητικότητας,
β.  η καλλιέργεια της κριτικής και ορθολογικής σκέψης,
γ.  η δόμηση της ταυτότητας του πολίτη και
δ.  η δόμηση πολιτισμικής συνείδησης. 

Υπό αυτό το πρίσμα γεννιέται το ερώτημα αν είναι δυνατόν οι μαθητές/τριες παρά τον  
εγκλωβισμό τους στις νοηματικές δομές της εποχής τους, που εκφράζονται στις κοινω νι-
κές τους αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα, να προχωρήσουν στην κατεύθυνση της συ-
γκρό τησης απλών ή επεξεργασμένων σχημάτων για την αποκωδικοποίηση των σύνθε των  
ιστορικών γεγονότων. 

Στη συνέχεια, μέσα από τα κείμενα/απαντήσεις των μαθητών και μαθητριών ενός τμή-
ματος της Στ́  τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στα ανοιχτά ερωτήματα που τέθηκαν στο 
πλαίσιο έρευνας, εντοπίζονται οι εν λόγω αναπαραστάσεις επί του θέματος, παρουσιάζεται 
και αναλύεται η κατηγοριοποίησή τους και διατυπώνονται προτάσεις που θα μπορούσαν 
να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση του ελέγχου, του εξορθολογισμού και της ανα-
πλαι σίωσής τους σε ιστορική σκέψη και γνώση. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο εντοπισμός των στερεοτύπων και ο τρό πος  
νοηματοδότησης των σχετικών εννοιών από τους μαθητές/τριες και όχι τόσο η παρα κο-
λού θηση της εξέλιξής τους σε ιστορική σκέψη και γνώση.  

Θεωρητικό πλαίσιο

Τα ατομικά δικαιώματα θεσπίστηκαν την περίοδο της εμφάνισης της αστικής τάξης κατά 
τη Γαλλική επανάσταση με σκοπό τον περιορισμό των αυθαιρεσιών της μοναρχικής εξου-
σίας. Ο Χρυσόγονος στο έργο του Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (2017), αναφέρεται 
σε Γενιές Δικαιωμάτων, ανάλογα με το περιεχόμενο και τον χρόνο εμφάνισής τους: Στην 
πρώτη γενιά ανήκουν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (που αντιτίθενται στο κράτος 
ή που επιδιώκουν συμμετοχή). Στη δεύτερη γενιά ανήκουν τα κοινωνικά δικαιώματα (που 
επιβάλλουν στο κράτος να ενεργήσει). Η τρίτη γενιά δικαιωμάτων είναι η νεότερη. Πρόκει-
ται για τα δικαιώματα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το δικαίωμα ειρήνης, της αυτοδιάθε-
σης των λαών, ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομιάς, δικαίωμα στο περιβάλλον κτλ., 
τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν κατοχυρωθεί (ακόμη) συνταγματικά.

Οι Doise, Clemence & Lorenzi-Cioldi (1999) μελέτησαν τις κοινωνικές αναπαραστά-
σεις (Κ.Α) των ατόμων σχετικά με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι διαφορετικά μέλη ενός πληθυσμού μοιράζονται κοινές οπτικές απέναντι 
σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτά που συνιστούν τα ατομικά δικαιώματα. 
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Οι παρατηρούμενες διαφορές ανάμεσα στα άτομα οφείλονται στην διαφορετικής ισχύος 
προσκόλλησή τους σε ποικίλες όψεις των Κ.Α. Οι συστηματικές διαφορές που τυχόν πα - 
ρατηρούνται είναι αγκιστρωμένες σε συλλογικές συμβολικές πραγματικότητες και, σε δια-
φορετικό βαθμό, σε μη κοινές κοινωνικο-ψυχολογικές εμπειρίες και σε πεποιθήσεις των  
ατόμων σχετικά με την κοινωνική πραγματικότητα (Doise, 1992-3).

Ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι/ες για τις Κ.Α των ατόμων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες είναι επειδή αποτελούν 
ένα γνωστικό σύστημα που περιλαμβάνει στερεότυπα, απόψεις, πεποιθήσεις, αξίες και 
κανόνες που καθοδηγούν τις στάσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Araya, 2002). 
Οι K.A εστιάζουν τόσο στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης από συλλογικότητες όσο 
και στο περιεχόμενο αυτής της γνώσης (Moscovici, 1976: 39). Εμφανίζονται με διάφορες 
μορφές: α. είναι οι εικόνες που συμπυκνώνουν ένα σύνολο σημασιών και επιτρέπουν στο 
άτομο να ερμηνεύσει αυτά που συμβαίνουν, β. είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται 
στην ταξινόμηση των περιστάσεων, των φαινόμενων, των ατόμων με τα οποία το άτομο 
συνδιαλέγεται, γ. είναι οι θεωρίες που επιτρέπουν στο άτομο να αποφασίσει για τα προ-
αναφερθέντα και ανάγουν τη σκέψη του σε οικεία γνωστικά σχήματα. Σύμφωνα με τον W. 
Doise (1990), οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνιστούν κοινωνικές γνώσεις για πολλούς  
λόγους: παίζουν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση των ανθρώπινων σχέσεων, μορφοποι-
ούνται από αυτές τις σχέσεις και διαχέουν ορισμένες φορές άμεσα, αλλά πιο συχνά έμ-
μεσα, μια γνώση πάνω σε αυτές τις σχέσεις.

Οι Κ.Α, σε συνάφεια με την Κονστρουβιστική θεωρία, δομούν ένα μοντέλο για το κά θε 
αντικείμενο του «κοινωνικού κόσμου», το οποίο μοιράζονται τα μέλη της ομάδας επηρεά-
ζοντας τις κρίσεις τους για τη σημασία του. Από τη στιγμή που δημιουργούνται, επιβάλ-
λονται με δύναμη στα μέλη των ομάδων, ενώ αυτά δεν είναι συνήθως ενήμερα για την  
ύπαρξη της Κ.Α (Potter, 2005: 202). Οι Κ.Α λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για  
μια κοινότητα ανθρώπων, δεδομένου ότι καθίστανται συλλογική συνείδησή της σε συγκε-
κριμένα ζητήματα, ωθώντας σε δράση, με τρόπο που γίνεται αποδεκτός από όλα τα μέλη 
της (Araya, 2002).

Τα στερεότυπα, η λειτουργική συνεισφορά των οποίων «υλοποιείται και συγκεκριμε-
νοποιείται στην εξοικονόμηση της σκέψης των μελών μιας κοινωνικής ομάδας, αφού 
μέ σα από τα στερεότυπα παρέχεται μια απλοποιημένη απεικόνιση της πραγματικότητας» 
(Ιντζεσίλογλου, 1983: 137), ως μορφές των κοινωνικών αναπαραστάσεων, παίζουν το ρό-
λο του φίλτρου, μέσα από το οποίο προσλαμβάνουμε την κοινωνική «πραγματικότητα» και  
λειτουργούν παραμορφωτικά ακόμη και στην επιστημονική έρευνα αν δεν «ελέγξουμε» την  
επίδρασή τους, οδηγώντας μας να δούμε αυτό που περιμένουμε ότι θα δούμε. Κατά συ-
νέπεια, όπου τα στερεότυπα αποτελούν παγιωμένες στάσεις, λειτουργούν σαν «ένα πέπλο  
που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα αντικείμενα και τα άτομα, και τα κρύβει τόσο καλύτερα, 
όσο πιο διάφανο το θεωρούμε» (Durkheim, 1963:19).

Αρχικά αναπαράγονται στο πλαίσιο δομών όπως η οικογένεια και το σχολείο που, όπως 
ξέρουμε, παρουσιάζουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνικοποίηση των υποκειμένων. Προς  
την κατεύθυνση της αναπαραγωγής στερεοτύπων συμβάλλουν συστηματικά και τα μέσα  
μαζικής επικοινωνίας, νομιμοποιώντας περαιτέρω στερεοτυπικές αντιλήψεις. Ειδικά τα μέ-
σα που απευθύνονται σε παιδιά, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μεγάλη κοινωνικοποιητι-
κή αποτελεσματικότητα, έχουν σημαντική συμβολή στην αναπαραγωγή και την παγίωση 
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στερεοτύπων (Μαλούτα, 2015:20). Τα στερεότυπα είναι χρήσιμο να μελετώνται στην προ-
εφηβική και στην πρώτη εφηβική ηλικία, επειδή φαίνεται ότι, οι φορείς που σε αυτές τις  
ηλικίες παρουσιάζουν μεγάλη κοινωνικοποιητική αποτελεσματικότητα, συμβάλλουν πολύ 
ουσιαστικά και στην αναπαραγωγή τους (ό.π.: 21). Προνομιακά θα λέγαμε, φαίνεται ότι 
«τα μικρά παιδιά δεν συμμερίζονται τις στερεότυπες ιδέες του περιβάλλοντός τους, μέχρι 
να ασπαστούν τη στερεότυπη στάση από μίμηση, πράγμα που συμβαίνει μερικές φορές 
αρκετά νωρίς». (Lancelot, 1971: 29). Υπό αυτό το πρίσμα η σχολική εκπαίδευση καλείται 
να εντοπίσει τα εν λόγω στερεότυπα και στη συνέχεια να συμβάλλει στον εξορθολογισμό/
αναπλαισίωσή τους σε επιστημονική γνώση και σκέψη.  

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ιστορίας με τις Κ.Α επισημαίνεται ότι, στην πλειοψηφία των  
πολιτισμών, μύθοι προέλευσης επικυρώνουν και επενδύουν ηθικούς και κοινωνικούς κα νό-
νες με «αρχαιότητα, πραγματικότητα και ιερότητα» (Malinowski, 1926). Οι εν λόγω μύ θοι,  
ως έκφραση της συλλογικής μνήμης, δίνουν νόημα στα ιστορικά γεγονότα που οδηγούν 
στη σύγχρονη ύπαρξη μιας ομάδας (Laszlo, 2003).  Ο Viaud (2002) θεωρεί ότι οι Κ.Α έχουν  
κοινά χαρακτηριστικά με την συλλογική μνήμη, κυρίως επειδή τα εν λόγω κοινωνικά φαι-
νόμενα είναι κοινωνικά προσδιορισμένα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατομικής και  
κοινωνικής ταυτότητας, αποδίδουν διαφορετική σημασιοδότηση στα αντικείμενα του εκά-
στοτε κοινωνικού «κόσμου» και προσφεύγουν για την έκφρασή τους στη χρήση απλοϊκής 
γλώσσας (langue naturelle).

Η συλλογική μνήμη είναι η κοινωνικά κοινή αναπαράσταση του παρελθόντος που δια-
δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας μιας ομάδας (Roediger 
& Abel, 2015). Οι σχέσεις της ιστορίας με την μνήμη είναι αλληλοσυμπληρωματικές, 
πα  ρόλο που αποτελούν πεδία διακριτά. Η ιστορία, σύμφωνα με τον Λιάκο (2002), «είναι 
μέ  ρος της μνήμης και η μνήμη μέρος της ιστορίας. Αν η ιστορία αποτελεί τη μνήμη μιας κοι
νωνίας, η μνήμη και η ιστορία δεν συμπίπτουν». Υπό αυτή την έννοια η γνώση της ιστορίας 
βοηθάει τη μνήμη δεδομένου ότι ιστορία δεν είναι μόνο τί έγινε στο παρελθόν αλλά και 
το τί θυμούνται οι άνθρωποι για ό,τι έγινε στο παρελθόν. 

«Η μνήμη μπορεί πιο εύκολα να γίνει αντικείμενο χειραγώγησης δεδομένου ότι επηρεάζεται 
πολύ περισσότερο από το συναίσθημα από ότι η ιστορία. Κάποτε οι μνήμες της κοινωνίας έρ
χονται σε αντιπαράθεση με την επιστημονική ιστορία, καθώς οι πρώτες μπορεί πιο εύκολα να  
εξυπηρετούν στοχεύσεις των ηγετικών στρωμάτων, που επιδιώκουν να ελέγξουν τη συλλογική 
μνήμη μέσα από τελετές, επετείους κλπ. Από την άλλη πλευρά η μνήμη μπορεί να διαφυλάξει 
τις μαρτυρίες καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων ή περιθωριοποιημένων μειονοτήτων, οι 
οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοριογραφία. Τα τελευταία χρόνια οι μνήμες, 
μέ σω της προφορικής ιστορίας, αποτέλεσαν το κύριο όχημα για την ένταξη στην ιστορική 
αφή γηση ομάδων που ως τότε είχαν μείνει στο περιθώριο, όπως οι γυναίκες, οι μαύροι, οι 
ομο φυλόφιλοι κ.ά». (Καραμανωλάκης, 2015: 6-7)

Σε ό,τι αφορά την ιστορική εκπαίδευση, η Αποστολίδου αναφέρεται σε τρεις (3) κρί σι-
μους όρους που αφορούν την ιστορική μάθηση και μας βοηθούν να την περιγράψουμε: 
ιστο ρική κουλτούρα, ιστορική συνείδηση, ιστορική γνώση. Ιστορική κουλτούρα είναι η ενερ-
γός και συναισθηματική σχέση που έχει μια ομάδα ανθρώπων με το παρελθόν, μια σχέση  
που ξεπερνά την επίσημη ιστορία, δηλαδή την ιστοριογραφία και αφορά μια τεράστια 
σει ρά από διαδικασίες, χώρους (μουσεία) και αναπαραστάσεις, γιορτές, τελετές αλλά και  
την τέχνη, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία. Μέσα από τη διάχυση της ιστορικής κουλ-
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τούρας και την πρόσληψή της, σε θεσμούς και περιβάλλοντα όπως η οικογένεια ή το σχο-
λείο, διαμορφώνεται η ιστορική συνείδηση των ατόμων αλλά και των συλλογικοτήτων. 
Εάν η διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης συνδέεται καταλυτικά με την έννοια της 
πρόσληψης και της αφομοίωσης, αντίθετα η έννοια της ιστορικής γνώσης είναι ενεργητική 
προϋποθέτει την αυτενέργεια του ενδιαφερόμενου και την επιλογή των στοιχείων εκείνων 
που τη συγκροτούν (Αποστολίδου, 2014: 165-180). Υπό αυτό το πρίσμα η ιστορική κουλ-
τούρα θα πρέπει να εννοείται και ως εμπεριέχουσα τη συλλογική μνήμη. 

Στις σημερινές συνθήκες, στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στη 
συλ λογική μνήμη και ιστορική εκπαίδευση που θα προσανατολίζεται στη διαμόρφωση 
κρι τι κής και απροκατάληπτης ιστορικής σκέψης, αξιοποιούνται όψεις της ιστορικής συνεί-
δη σης χωρίς να παραβλέπονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη διεπαφή των δύο  
αυτών γνωστικών τομέων (Seixas, 2005)

Μέθοδος

Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας 
έρευ νας στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση μίας ερευνητικής/διδακτικής παρέμβασης η 
οποία αποτελείται από τη συγκρότηση ομάδας έρευνας και την εξοικείωση/εμπλοκή των 
μελών της σε μία αυστηρά οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος της έρευνας είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης στους/στις μαθητές/τριες συ-
γκε κριμένων διανοητικών δεξιοτήτων όπως: η απάντηση ανοιχτών ερωτημάτων, η συ-
γκέντρωση, έλεγχος, αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών από δοσμένο εκπαιδευτικό 
υλι κό, η ανάδειξη των διαμεσολαβήσεων των ιστορικών πηγών, η τεκμηρίωση, συγκρότη-
ση εξηγητικού/ ερμηνευτικού λόγου, διαλόγου για την επιλογή της εγκυρότερης ερμη-
νείας. 

Η συνολική έρευνα διήρκεσε τέσσερις (4) μήνες (Ιανουάριος-Απρίλιος) ενός σχολικού 
έτους. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο (2) τμήματα Στ’ τάξης Δημοτικού από μία σχολική 
μονάδα. Το δείγμα της έρευνας από 43 συνολικά μαθητές/τριες, εκ των οποίων δέκα εννέα  
(19) ήταν αγόρια και είκοσι τέσσερα (24) ήταν κορίτσια. Η σχολική μονάδα βρίσκεται στην  
ευρύτερη περιοχή της Β΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας αλλά δεν 
κα τονομάζεται για λόγους δεοντολογίας. Μεταξύ των μαθητών/τριών συμπεριλαμ βά νο-
νται άτομα αλλοδαπής προέλευσης. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των παιδιών χα ρα-
κτηρίζεται ως μέσο χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι 
ψευ δώνυμα. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εντός του ωρολογίου προγράμματος στο μάθημα «Νεό-
τερη Ιστορία». Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελούσε επιλογή και σύνθεση στοιχείων 
από σχολικά εγχειρίδια και καταβλήθηκε προσπάθεια να απαλλαγεί από στερεοτυπικά  
και συναισθηματικά στοιχεία ώστε να μπορεί πιο εύκολα να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της  
απο στασιοποίησης. Προερχόταν από δύο σχολικά εγχειρίδια: α. Στα νεότερα και σύγχρονα 
χρό νια, Ρεπούση Μ. και συν. (2006) ΟΕΔΒ και β. Στα νεότερα χρόνια Ακτύπης και συν. 
(2009), ΟΕΔΒ. Από τα εν λόγω εγχειρίδια επιλέγονταν κείμενα αναφοράς, πηγές (οπτι-
κές, γραπτές, δραστηριότητες κλπ) που υπήρχε η πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να προω-
θή σουν τους στόχους της έρευνας, χωρίς ταυτόχρονα να προδίδουν τη στοχοθεσία του 
Ανα λυτικού Προγράμματος (Α.Π). Συμπορεύτηκε με την ανάπτυξη των μαθημάτων που 
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κά λυπταν την ιστορική περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων κατά 
της τουρκοκρατίας.

Συνοπτικά η έρευνα προέβλεπε, μεταξύ άλλων, παραγωγή μικρών κειμένων από τους  
μαθητές ως απάντηση σε ανοιχτά ερωτήματα με αφορμή διδακτικές ενότητες που προ-
βλέπονταν από το Α.Π. Οι μαθητές καλούνταν να απαντήσουν σε μία κατάσταση-πρόβλημα 
(για παράδειγμα να εξηγήσουν μια ιστορική κατάσταση περίπλοκη) με αφορμή: α. το υλι-
κό που τους δινόταν β. την προφορική έκθεση και τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των 
γεγονότων από την εκπαιδευτικό και γ. το διάλογο που αναπτυσσόταν ανάμεσα στην 
εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες στο πλαίσιο της παρουσίασης του μαθήματος. 
Έπρεπε, για να επιλύσουν το πρόβλημα να παράξουν αυτόνομα ένα γραπτό, σχετικά με-
γά λο κείμενο (για τα παιδιά αυτής της ηλικίας τα κείμενα μεταξύ 10-20 σειρών κρίνονται 
ικα νοποιητικά). Τα εν λόγω κείμενα συλλέγονταν, επεξεργάζονταν και αναλύονταν. Η 
επε ξεργασία και ανάλυση των γραπτών των μαθητών/τριών, αξιοποίησε επιλεκτικά στοι-
χεία από το μεθοδολογικό παράδειγμα κριτικής ανάλυσης λόγου του S. Jäger (2000, 
2004). Υπό αυτό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, αναλύεται ενδελεχώς ο λόγος του κειμένου,  
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει και τελειώνει κάθε θέμα στο κείμενο, ο τρόπος  
με τον οποίο πραγματώνεται η διαδοχή των προτάσεων, των παραγράφων και των νοη-
ματικών ενοτήτων, η ύπαρξη και η λειτουργία των «συλλογικών συμβόλων», η ύπαρξη και  
η λειτουργία των (συνδετικών) «κόμβων» (Knoten), αναλύονται οι προτάσεις και η σύν-
δεσή τους, οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες και η τροπικότητα του κειμένου, ο ρόλος και η  
λειτουργία των ρημάτων, των ουσιαστικών, των αντωνυμιών, των επιθέτων, των επιρ ρη-
μά των και των άρθρων, η λειτουργία της μεταφοράς, της παρομοίωσης, των παροιμιών και  
των ιδιωματισμών, η χρήση εξειδικευμένης γλώσσας, η ύπαρξη πληροφοριών στο κείμε νο 
που προϋποθέτουν προηγούμενη γνώση, οι διατυπώσεις του κειμένου που μπορούν να  
οδηγήσουν σε επαγωγές, καθώς και οι στρατηγικές της επιχειρηματολογίας (λ.χ. σχε τι κο-
ποίη ση, άρνηση/απόρριψη, γενίκευση) που επιστρατεύει ο/η συγγραφέας του κειμένου.

Αποτελέσματα

Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα αποσπάσματα από το λόγο των μαθητών/τριών στα οποία 
αντανακλώνται οι σημαντικότερες στερεότυπες Κ.Α τους περί της έννοιας των ατομικών 
ελευθεριών σε σύνδεση με τις συνταγματικές ατομικές ελευθερίες που αποτυπώνουν και  
που το άτομο απολαμβάνει στην ιδιωτική του σφαίρα. Αυτά αφορούν την προσωπική του  
ανάπτυξη και αυτονομία, την οικειότητά του, την οικογενειακή του ζωή αλλά την προ στα-
σία των προσωπικών του δεδομένων.

Στα λόγια του Χρήστου φαίνεται ότι την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν προστατευό-
ταν το δικαίωμα της ανθρώπινης αξίας που σήμερα κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 παρά-
γραφος (§)1 Συντάγματος (Σ). 

… οι Τούρκοι τους φέρονταν σαν να τους ανήκαν. Επίσης όταν τους έβλεπαν στο δρόμο οι 
ρα γιάδες έπρεπε να υποκλίνονται, άλλες φορές τους αδικούσαν, οι Τούρκοι έκαναν τους 
ρα γιάδες ότι τους «σύμφεραν» και δε σεβόντουσαν τα δικαιώματά τους. Έτσι έφυγαν σε χώ
ρες της Ευρώπης για να βρούνε καλύτερη ζωή και στον τόπο που θα ζούνε θα σέβονται τα 
δι καιώματά τους και δε θα τους φέρονται τόσο άσχημα. (Χρήστος)
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Σε αυτό το κλίμα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονταν σεβαστά και οι κατακτητές 
κατείχαν απεριόριστη εξου σία στη συμπεριφορά τους απέναντι στους κατακτημένους. 

Στα δύο ακόλουθα αποσπάσματα της Χριστίνας και της Βίκυς επισημαίνεται η έλλει ψη 
της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 Σ), του άσυλου της κα-
τοι κίας και της προστασίας του ιδιωτικού βίου (9 §1 Σ) καθώς και του δικαιώματος 
στην προσωπική ασφάλεια (άρθρο 6Σ), λόγω της κατάχρησης εξουσίας των Τούρκων 
και του φόβου που βίωναν οι καταπιεζόμενοι ακόμη και για την απώλεια της ζωής τους. 

Ήθελαν να έχουν την ελευθερία να κάνουν ότι θέλουν χωρίς τους Τούρκους να τους επι βά
λουν τη γνώμη τους. Επίσης δεν τους άρεσε πια να ζουν στη σκλαβιά (ποιανού του αρέσει βέ
βαια) και να ζουν κάθε μέρα με τη σκέψη ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί να του πάρουν την  
περιουσία, το σπίτι, την οικογένεια ή ακόμη να τον σκοτώσουν. (Χριστίνα)  

Άλλοι έφυγαν από άλλες περιοχές επειδή φοβόντουσαν μην τους κάνουν σκλάβους οι Τούρ
κοι ή τους σκοτώσουν…, επειδή η έννοια τους ήταν στο αν εισβάλλουν οι Τούρκοι στα σπίτια 
τους και τους εκτελέσουν. (Βίκυ)

Το απόσπασμα της Μαρίας αναφέρεται στην αποστέρηση της προστασίας του δικαιώ-
μα τος της συνάθροισης (άρθρο 11 Σ) λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της εξ αυ τής  
ψυχολογικής κατάστασης που βίωναν οι υπόδουλοι. 

Οι Έλληνες ένιωθαν χάλια επειδή δεν ήθελαν τον πόλεμο και γι’ αυτό δεν έβγαιναν καθόλου έξω.  
Όμως οι γυναίκες με τα παιδιά ζούσαν μόνες επειδή οι άντρες τους είχαν πάει να πολεμήσουν. 
(Μαρία)

Το απόσπασμα της Μαργαρίτας συνδέεται με το Άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, το  
οποίο αναφέρεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Οι μορφωμένοι πήγαιναν στο εξωτερικό για να δουν κι εκεί την πρόοδο που είχαν (υπήρχε) και 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, ώστε να βρουν ένα τρόπο να διδάξουν τη μάθηση και στους  
αμόρφωτους για να μπορούν να γράφουν επαναστατικά μηνύματα, να διαβάζουν τα επαναστα
τικά μηνύματα των άλλων και γενικώς να καταλαβαίνουν τι λένε οι άλλοι για να μπορέσουν να  
λειτουργήσουν σα μια μεγάλη ομάδα χωρίς να το ξέρουν οι Τούρκοι. (Μαργαρίτα)

Ο Αρ. Μάνεσης στο έργο του Ατομικές Ελευθερίες (1982: 116) ωστόσο αναφέρει ότι «Η 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας προστατεύει οποιαδήποτε προσπάθεια αυτοκαθο
ρισμού του ατόμου και όχι την άσκηση εξουσίας αυτού, έναντι άλλων προσώπων για το καθο
ρισμό της προσωπικότητας αυτών» στοιχείο το οποίο αναφέρεται στο κείμενο της Μαρ-
γα ρίτας, ως προσπάθεια εκ μέρους των λογίων ανατροπής της έλλειψης μόρφωσης των  
υπόδουλων. 

Τα ακόλουθα δύο αποσπάσματα αναφέρονται στην βίαιη αποστέρηση του δικαιώ-
ματος της ελευθερίας της τέχνης της επιστήμης και της παιδείας (άρθρο 16 Σ) και στη  
συνακόλουθη προσπάθεια εκ μέρους τους για αποτίναξη αυτού του περιορισμού. 

Οι Έλληνες λόγιοι πήγαν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία γιατί δεν μπορούσαν να 
αναπτυχθούν πνευματικά στη χώρα τους. (Αργύρης) 

Σύμφωνα με τον Μάνεση (ό.π.), η προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προ σω πι-
κό τητας του ατόμου καθίσταται άνευ σημασίας αν αυτός δεν μπορεί να απολαύσει την 
ελευ θερία της έκφρασης, την ελευθερία της τέχνης και την επιστημονική ελευθερία. 
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Στο απόσπασμα της Μαρίας κάνει για μια ακόμη φορά την εμφάνισή της η διάχυτη στε - 
ρεότυπη αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας για την ύπαρξη του «κρυφού σχολειού» 

Τους Έλληνες δεν τους άφηναν να μάθουν γράμματα κι έτσι υπήρχε ένας παπάς που έκανε 
μά θημα στα παιδιά το βράδυ κι έτσι το έλεγαν κρυφό σχολειό. (Μαρία)

Στον βίαιο εξισλαμισμό των Ελλήνων και στην παρακώλυση του δικαιώματος άσκη-
σης της θρησκευτικής τους ελευθερίας (άρθρο 13 § 1 Σ) αναφέρονται τα ακόλουθα δύο  
αποσπάσματα της Τζοάννας και του Πέτρου. 

Οι Τούρκοι δεν τους άφηναν να πιστεύουν στη θρησκεία που ήθελαν και οι Έλληνες κόντεψαν 
να γίνουν μουσουλμάνοι. (Τζοάννα)

Σε αυτό το απόσπασμα η Τζοάννα επισημαίνει και τον κίνδυνο της απώλειας της ορ-
θό δοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. 

… οι Τούρκοι τους έπαιρναν τα παιδιά και τα έκαναν με το ζόρι μουσουλμάνους. (Πέτρος)

Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω αποσπάσματα διαφαίνεται ότι οι μαθητές/τριες εκ-
φρά ζουν στερεοτυπικές απόψεις ότι οι Έλληνες/ίδες την περίοδο της Τουρκοκρατίας:
•	 Ήταν πολύ φτωχοί, θλιμμένοι και καταπιεσμένοι και ζούσαν σε καθεστώς κυριαρχίας, 

εξευτελισμού και ταπείνωσης. 
•	 Ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν την πίστη τους και εξισλαμίζονταν βίαια. 
•	 Ζούσαν διαρκώς σε καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. 
•	 Επέλεξαν να πάνε στο εξωτερικό για να έχουν μια καλύτερη ζωή και να γίνονται σε-

βα στά τα δικαιώματά τους. 
•	 Ειδικά οι λόγιοι πήγαν στο εξωτερικό για να γνωρίσουν πνευματική ανάπτυξη και 

πα ράλληλα επιδίωκαν τη μόρφωση των υπόδουλων Ελλήνων γιατί ήθελαν να τους 
κάνουν να επαναστατήσουν και να απελευθερωθούν.  

•	 Επίσης οι Έλληνες ήταν αμόρφωτοι και δεν υπήρχαν σχολεία εκτός από το «κρυφό 
σχο λειό» στο οποίο δίδασκαν οι κληρικοί. 
Ως ατομικές ελευθερίες που είχαν στερηθεί οι υπόδουλοι Έλληνες, όπως αποτυπώνεται 

στα παραπάνω αποσπάσματα, νοούνται: η θρησκευτική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας η οποία συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση καθώς και την 
ελευθερία της έκφρασης, η ιδιοκτησία και η προσωπική ασφάλεια, το άσυλο της κατοικίας 
και η προστασία του ιδιωτικού βίου.

Συζήτηση/Συμπεράσματα

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στη διάρ-
κειά του ενάντια στην αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής, άρχισε για πρώτη 
φο ρά να γίνεται κατανοητή η ανάγκη κατοχύρωσης και προστασίας των θεμελιωδών δι-
καιω μάτων σε υπερεθνικό επίπεδο (Ακριβοπούλου, 2015:111). Δεδομένου ότι ατομικά δι-
καιώματα δεν υπήρχαν ως εμπειρία και πρακτική την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι Κ.Α των  
συγκεκριμένων μαθητών/τριών εκφράζουν και ταυτίζονται με τη σύγχρονη αντίληψη για 
αυτά. Εμπεριέχουν τη βιωματική/κοινωνική γνώση των παιδιών και την περιορισμένη σχο-
λική γνώση που τους παρέχεται γύρω από το θέμα μέσω του γνωστικού αντικειμένου της  
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
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Με άλλα λόγια οι μαθητές/τριες φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τις ατομικές ελευθερίες 
με βάση τη σημερινή πραγματικότητα και την κοινωνική τους εμπειρία και δεν τοποθετούν 
αυτά που περιγράφουν εντός του ιστορικού συγκείμενου που τους αντιστοιχεί. Εν προ-
κει μένω αποκαλύπτεται πώς η έννοια των ατομικών ελευθεριών, σε αντιστοίχιση με τα 
πορίσματα όλων των θεωρητικών που ασχολήθηκαν με τις Κ.Α και τα στερεότυπα, έχει 
δια χυθεί σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό συγκείμενο, πώς έχει μεταπλαστεί κατά τη 
διάρ κεια αυτής της διαδικασίας και πώς διαφοροποιεί με τη σειρά της την οπτική που τα 
συ γκεκριμένα άτομα διατηρούν για το θέμα, εντός του κόσμου στον οποίο ζουν. 

Η εννοιολόγηση των ατομικών ελευθεριών και η απόδοση νοήματος ξεχωριστά για  
καθεμία από αυτές, στη συνείδηση των μαθητών/τριών δε φαίνεται να είναι σαφώς σχη-
ματοποιημένα και στέρεα δομημένα μέσω της επιστημονικής γνώσης, αλλά μορφο ποιού-
νται στο λόγο τους με την περιγραφή της έλλειψης/απουσίας τους από την κοινωνική 
πραγ ματικότητα των υπόδουλων στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Το διακύβευμα στη διδασκαλία της ιστορίας είναι η προώθηση ενός ενιαίου κώδικα πα-
ναν θρώπινων αξιών (δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας) και η καλλιέργεια πρωταρχικά 
της έννοιας του πολίτη και του αισθήματος του κοινού συμφέροντος ανεξάρτητα από τη  
χώρα προέλευσης και την εθνοτική/θρησκευτική ταυτότητα των μαθητών/τριών. Η απο δό-
μηση των στερεοτύπων και η απελευθέρωση από προκαταλήψεις στο πλαίσιο της σχο λι-
κής διδασκαλίας είναι από τη φύση της δύσκολη υπόθεση, αφού οι εθνοπολιτισμικές δια-
φορές θεωρούνται άμεσες προεκτάσεις και ταυτόχρονα συνέπειες των οικονομικών και  
κοινωνικών ανισοτήτων (Βούρη, 2006, 34). 

Όπως σημειώνει η Κάββουρα (2014) η εξάσκηση των παιδιών σε πρακτικές «ιστορικο-
ποίησης» ενδείκνυται, προκειμένου οι Κ.Α και τα στερεότυπα που πολλές φορές εμπε ριέ-
χουν, να εξελιχθούν σε ιστορική σκέψη. Ειδικότερα προς άρση των στερεοτύπων είναι  
δυνατόν να ακολουθούνται διδακτικές προτάσεις που καλλιεργούν τον ιστορικό εγγραμ-
μα τισμό των παιδιών μέσω της εξάσκησης της εννοιολόγησης, της διερεύνησης και επε-
ξερ γασίας των πηγών, της αποστασιοποίησης, της ανάπτυξης επιχειρημάτων κατά την 
επε ξεργασία αντικρουόμενων θεμάτων κλπ.  

Συνοψίζοντας, η διδασκαλία και η μάθηση της ιστορίας έχει σα στόχο, μέσα από την κα-
τανόηση του παρελθόντος να καταστεί εφικτή η προετοιμασία των ενεργών πολιτών του  
μέλλοντος. Υπό αυτή την έννοια η γνωστική βάση, οπτική, ακουστική, εννοιολογική που  
τους επιτρέπει να διαβάζουν τον κόσμο γύρω τους και να αναλύουν, επιλέγουν, οργα-
νώ νουν τη νεοεισερχόμενη πληροφορία, δηλαδή οι «ιδέες» των παιδιών που έχουν σαν  
αφε τηρία τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως σύστημα ερμη-
νείας, ρυθμιστικό της σχέσης του ατόμου με τον κόσμο, που μεταβάλλει την επιστημονική 
γνώση σε κοινή και αντίστροφα, θα πρέπει να προσανατολίζουν τη σπουδή στην ιστορία 
(Ρε πούση, 2000).  
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Abstract

This paper attempts to highlight the meaning and content that Primary School students give to 
the concept of Individual Freedoms, as emerging from their stereotypical social representations 
in the context of history lessons concerning the period of Modern History of Greece. Through the 
texts/answers of the pupils of a Primary 6th School class, to the questions that have been asked 
in the framework of an action research, the researcher identifies the representations on the sub-
ject, presents and analyzes their categorization, and makes suggestions that could work towards 
controlling, rationalizing and transforming their stereotypical representations into historical 
thinking and knowledge.

Keywords: Individual Freedoms, Stereotypes, Social Representations, History.


