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Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 
 

Γ. Ηξαθιένπο* 

 

I.  Γεληθή πξνζέγγηζε – βαζηθέο έλλνηεο- επηζεκάλζεηο 

 

Αλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε άκεζε δηαζχλδεζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα βηβιία 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε  ζρνιηθή δσή θαη πξάμε θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ, 

παξ’ φια απηά νη ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο, καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο, δελ έρνπλ επίγλσζε γηα 

ηε ζεκαζία θαη ηε βαξχηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηδενινγηθήο ηνπο ππφζηαζεο θαη παξεκβαηηθφηεηαο. 

Πην εηδηθά επηζεκαίλνπκε φηη: 

 Οη βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπο,  όζν απηά ηζρύνπλ, δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεηο 

θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκό, επεηδή απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα δηακφξθσζεο ηεο ηδενινγηθήο θαη 

αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γη’ απηφ θαη έρνπλ ακεζφηαηε 

ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ θάζε θνξά πινπνηείηαη. 

 Η εθπόλεζή ηνπο ζπλήζσο ζπληειείηαη από αλζξώπνπο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δελ έρνπλ πείξα απφ ηε καρφκελε εθπαίδεπζε (πιελ 

εμαηξέζεσλ ζην απψηεξν παξειζφλ: Γ. Γιελφο, Αι. Γεικνχδνο, Μ. Παπακαχξνο). Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο κάιηζηα, νη εθπνλεηέο ηνπο επηθαινχληαη σο πξφηππα ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

κνληέια ηνπ εμσηεξηθνχ, αγλνψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, 

ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο. Απηφ ζπκβαίλεη ζθφπηκα, γηα λα 

απνθξχπηνληαη νη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζηνρεχζεηο ησλ Α.Π.., έηζη ψζηε λα εμσξαΐδνληαη 

θαη λα ζπγθαιχπηνληαη νη αλνκνιφγεηεο επηδηψμεηο ηνπο. 

 Τν γεγνλόο όηη ν  εθπαηδεπηηθόο εθ ησλ πζηέξσλ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηα ΑΠ, είηε 

ζπκθσλεί καδί ηνπο είηε φρη, είηε ηα θαηαλνεί είηε φρη, δείρλεη ηελ απφπεηξα απφιπηεο 

ηδενινγηθήο επηβνιήο ηνπ θξάηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηδηαίηεξα ζ’ εθείλνπο πνπ 

παξακέλνπλ δσληαλνί θαη αηίζαζνη. Οη πην πνιινί φκσο εθπαηδεπηηθνί αληηζηέθνληαη θαη 

δηακαξηχξνληαη αζπλείδεηα, επεηδή δελ έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηά 

ηνπο, θαη δηαξθψο δπζθνξνχλ κέρξη λα ηα ζπλεζίζνπλ. Οη ιίγνη πάιη αλππφηαθηνη ελαληηψλνληαη, 

επεηδή γλσξίδνπλ θαιά ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θχζε θαη απνζηνιή. Ήδε νη δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο, εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθεκίδνπλ ζεσξίεο θαη 

ηξνπάξηα, φπσο ν θνλζηξνπθηηβηζκφο, ε αλαθαιππηηθή κέζνδνο, πξνζπαζψληαο λα 

δηακνξθψζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ (θαζεγεηηθέο ζρνιέο) ή εθ ησλ πζηέξσλ έλα κνληέιν δαζθάινπ 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο «αξρέο» πνπ δηέπνπλ θαη ηα ΑΠ θαη λα απνζπάζνπλ ηειηθά ηελ επξχηεξε 

δπλαηή ζπλαίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ γίλεηαη θαζνξηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη είλαη ν 

βαζηθφο θξίθνο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ.   Άξα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη άκεζα εμνπζηαδφκελνο  ζε 

θάζεηε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία, απνθιεηζκέλνο απφ ηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε θαη 

θαηάξηηζε ησλ Α.Π.., κε απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη ε θπξίαξρε αληίιεςε φηη ε γλψζε 

ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία θαη φρη ζηελ πιηθή αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηδηψθνπλ, κε άιια 

ιφγηα, λα  καο πείζνπλ φηη ε ζεσξία βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηελ πξάμε, ελψ  φια 

εθπνξεχνληαη απφ ηελ πιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ θίλεζε θαη ηηο λνκνηέιεηέο ηεο. Θεσξία θαη 

πξάμε είλαη ηζόηηκεο, δηαιεθηηθά δεκέλεο θαη ε κηα ζπκπιεξώλεη θαη εκπινπηίδεη ηελ άιιε. 

Δδψ αθξηβψο απνθαιχπηεηαη ε ππνθξηζία ησλ δηαθεξχμεσλ ζηα Α.Π.., φηη ζηνρεχνπλ ζηε 

ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, αλ θαη ηηο απνζπλδένπλ φρη κφλν ζην πεξηερφκελν ηεο αζηηθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζήο ηνπο, φπσο είλαη θπζηθφ, 

κε ηδεαιηζηηθή ζπλέπεηα. Η βαζηθή αξρή, ινηπόλ, όηη ε ζεσξία παξάγεηαη από ηελ πξαθηηθή, 

θαηαξγείηαη θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνλ παξαδνζηαθό ηδεαιηζηηθό δπηζκό γηα  

πξσηαξρηθόηεηα ηεο ζεσξίαο απέλαληη ζηελ πξάμε, ηνπ πλεύκαηνο απέλαληη ζηελ ύιε, 

θαησηεξόηεηα δειαδή ηεο ρεηξσλαθηηθήο δνπιεηάο ζε ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή θαη 

λνκηκνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη κνξθσηηθώλ αληζνηήησλ. Δπνκέλσο, ηα Α.Π.. δελ είλαη 
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θάηη  ην νπδέηεξν ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, φπσο δελ είλαη θαη ην ζρνιείν, φζν θη αλ 

ην πξνβάιινπλ σο ζεζκφ νπδέηεξν, απνιηηηθφ θαη εμηζσηηθφ. 

 

Τύπνο ζρεδηαζκνύ ησλ Α.Π.Σ. 

 

Ο βαζηθφο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ησλ Α.Π.. παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Tyler (1949) θαη ηνλ  Kelly 

(1989) θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. ηνπο ζηόρνπο, 

2. ην πεξηερόκελν, 

3. ηηο δηαδηθαζίεο, θαη 

4. ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ. 

 Οη ζηόρνη δηαθξίλνληαη ζε θαλεξνύο θαη άδεινπο. Οη θαλεξνί είλαη νη επίζεκα δεισκέλνη, ελψ 

νη άδεινη απαηηνχλ απνθξππηνγξάθεζε θαη έξεπλα. Οη δηαηππσκέλνη  ζηφρνη, απφ πξφζεζε 

πάληα, είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλνη, ζηξέθνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γλσζηηθφ κνληέιν, ζηηο 

γλσζηηθέο αλάγθεο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο ηεο κάζεζεο θαη ζηεξίδνληαη ζε κηα 

ηαμηλφκεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. 

Τν πεξηερόκελν ησλ Α.Π.Σ. είλαη πην ζπγθεθξηκέλν, νξαηό θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε 

δηαζχλδεζε κε ην πεξηερφκελν – χιε ησλ βηβιίσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, νη 

νπνίνη ζπλάκα θαηεπζχλνπλ  ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα. Σν 

πεξηερφκελν ησλ Α.Π.. είλαη φξγαλν θαη κέζν ησλ ζηφρσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κέξνο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ αθνκνίσζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο χιεο ησλ βηβιίσλ, ησλ κελπκάησλ, ηεο καζεζηαθήο 

πνξείαο θαη θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ. Η αλάιπζε θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

αθνχ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, ηηο ελφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο (επηινγή – 

πξφηαμε θ.ιπ.) απνδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα Α.Π.. γηα ηε ξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ηδενινγηθφο θαη πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο είλαη πην απνθαιππηηθφο ζηα βηβιία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο ππνδείμεηο, φπσο π.ρ. ζηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, φπνπ ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ σο επξσπαίνπ δηακεζνιαβεηή θαη θαιείηαη λα πξνηάμεη 

νπσζδήπνηε ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (θεθ. 13-14). Σαπηφρξνλα ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεηαη έληνλα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Απφ ηηο 

νδεγίεο ησλ ΑΠ ππαγνξεχεηαη  λα ραξαθηεξίζεη ηνλ ΟΗΔ ζαλ «… γίγαληα κε δεκέλα ρέξηα» θαη 

λα αλαιχζεη ηνλ θαηλνθαλή φξν « δηθαίσκα ζηελ αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε».  πσο αλαθέξεηαη, 

«… ην δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα θηάλεη κέρξη θαη ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην έδαθνο θξάηνπο γηα 

ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ (π.ρ. ΝΑΣΟ ζηε Βνζλία θαη ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία). Ο ξφινο 

εληέιεη ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ εηξελεπηηθή θαη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

κεηά ηελ εηζβνιή» (ζει. 103). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αηηηνινγήζεη πνιηηηθά θαη εζηθά ηνπο 

ζχγρξνλνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη ηηο εηζβνιέο!   Δμάιινπ, ε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ (ΔΠ Γ’ 

Γπκλαζίνπ) γηα ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ 

πξνζειπηηζκφ ζηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. χγρξνλεο κνξθέο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ε 

ηειεξγαζία, ε κεξηθή απαζρόιεζε, ε επνρηθή απαζρόιεζε, ε εξγαζία κε ην θνκκάηη, ε 

απηναπαζρόιεζε θ.ιπ. Κακία αλαθνξά δελ γίλεηαη ζην δηθαίσκα γηα πιήξε θαη ζηαζεξή εξγαζία. 

Απηή, ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνπζελά, αλήθεη ζηηο παξαδνζηαθέο θαη «μεπεξαζκέλεο» κνξθέο 

απαζρφιεζεο.
1
 

ηε δηαζεκαηηθή εξγαζία ησλ παηδηψλ, ζηελ ίδηα ελφηεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ 

ζηα εξσηήκαηα:  

1) Ση άιιν ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε επηρείξεζε αληί λα απνιχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο;  

2) Πψο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ νη εξγαδφκελνη ζηε λέα θαηάζηαζε; 

Οη απαληήζεηο ππνδεηθλχεηαη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ πξνπαγαλδίδεη ηελ ίδηα αληεξγαηηθή πνιηηηθή,  ζηνλ 

                                                 
1
 Βι. ζει. 26, 27  « « 
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ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηνπ ΔΠ θαη ζηελ επξσπατθή ηζηνζειίδα ηνπ ΔURΔS γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζηελ Δ.Δ. Σν πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ είλαη νη ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

απνδνρή ηνπο. Καη ζηα άιια καζήκαηα θαη βηβιία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξαηεξνχληαη παξφκνηα 

θξνχζκαηα ρεηξαγψγεζεο. 

 Οη δηαδηθαζίεο ζπλήζσο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ καζεηώλ, ζην γηαηί θαη 

πώο δηδάζθνπκε έλα αληηθείκελν, ζην πώο ιακβάλεη κέξνο ν καζεηήο ζηε δηαδηθαζία 

απόθηεζεο ηεο γλώζεο. Σν επίκαρν γλσζηνινγηθφ  πξφβιεκα ζήκεξα είλαη φηη ακθηζβεηείηαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο θαη πξνβάιιεηαη ην ηδενιφγεκα φηη ε πξφζιεςε 

ηεο γλψζεο είλαη κφλν δηαδηθαζία θαη φρη πξντφλ. Σα λέα Α.Π.. ππνζηεξίδνπλ θαη απηά ηελ ίδηα 

άπνςε. Βιέπνπλ ην δήηεκα ζαλ δηαξθή εθκάζεζε, δειαδή λα καζαίλσ πψο λα καζαίλσ, 

απνδίδνληαο έηζη  ζεκαζία  απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη ζην απνηέιεζκα, 

πνπ είλαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο. Απηφ δηαθεκίδεηαη κε επίθιεζε ζηνπο ζεκειησηέο ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ κάζεζεο Bruner  θαη  Dewey θαη ζρεηηθή παξαράξαμε ησλ ζέζεψλ ηνπο. 

Δίλαη απνηέιεζκα ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ε πνιηηηθή  ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ε νπνία ζρεδηάδεηαη 

θαη πινπνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ γηα ζηελφηεξε πξφζδεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

νηθνλνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα θαη πην ζθηρηφ έιεγρν ηνπ θαηαλεκεηηθνχ ηνπ ξφινπ ζηε 

ζχλδεζε κε ηελ  αγνξά ςεπηναπαζρφιεζεο (λέν κνληέιν εξγαδφκελνπ, πην εθκεηαιιεχζηκνπ). 

 Η αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ κέρξη ηώξα ζπληειείηαη κέζα από έλα πιήζνο  

κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηα Α.Π.. θαη ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, π.ρ. 

επίηαζε ησλ εμεηαζηηθψλ πιεγκάησλ, έπαηλνη, βξαβεία, αξηζηεία, πνηλέο, πξσηνβνπιίεο, 

απνξξίςεηο, ελίζρπζε φισλ ησλ κνξθψλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη απφ ηελ εκκνλή 

ζηελ πην ζπρλή θαη έληνλε πηνζέηεζε ξφισλ απφ ηνπο καζεηέο κέζα  απφ δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζρνιείν. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεψξεζε (ζρνιή ησλ ζπγθξνχζεσλ), ε φπνηα αζηηθή 

«γλψζε», ζπλήζσο θαηαθεξκαηηζκέλε, απνζπαζκαηηθή θαη αζχλδεηε κεηαμχ ηεο θαη κε ηε δσή, 

αθνινπζεί σο πξνο ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ παξέρεηαη ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο: α) ηελ 

αλαπαξαγσγηθή (ηαμηθνί θξαγκνί, κνξθσηηθέο αληζφηεηεο, ζηξνθή ζηελ πξφσξε θαηάξηηζε, 

επηιεθηηθφηεηα), β) ζπζρεηηζηηθή (ν ηξφπνο πνπ ζπζρεηίδνληαη ηα αληηθείκελα είλαη ξερφο, 

επηθαλεηαθφο,  ζπζθνηίδεη ηελ αιήζεηα), γ) εθαξκνζηηθή (ε εθαξκνγή ηεο  γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θ.ιπ.) θαη 

δ) εξκελεπηηθή (λα κελ κπνξεί ν λένο λα εξκελεχεη επηζηεκνληθά ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία θαη 

λα  εμνπιίδεηαη δηαλνεηηθά θαη ςπρηθά κε ηα θαηάιιεια εθφδηα, ψζηε λα κπνξεί λα αιιάδεη ηα 

πξάγκαηα πξνο φθειφο ηνπ) . 

 

II. Βαζηθνί όξνη θαη ηύπνη πξνγξακκάησλ 

 

Curriculum: είλαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα, 

ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ζαλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπο. Πξνθαλψο, κε ηνλ φξν 

Α.Π.. ελλννχκε ην Curriculum. Οη πην ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζ’ απηά 

(Goodlad, 1979) είλαη: Α) Αλνηρηά θαη θιεηζηά, αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ 

δηδάζθνληα ζ’ απηά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Η δπλαηφηεηα απηή είλαη έλαο κχζνο, γη’ απηφ θαη δε 

γίλεηαη απνδεθηή. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε αλνηθηά θαη θιεηζηά Α.Π.. αθνξά ηδηαίηεξα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην εξψηεκα αλ δηαζέηεη νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ειεπζεξία θαη 

θαηά ζπλέπεηα αλ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηε δηεχξπλζή ηνπο. Ο θιεηζηφο ηχπνο πξνγξάκκαηνο είλαη 

έλαο ηνίρνο αδηαπέξαζηνο γηα ην δάζθαιν, πνπ πξέπεη λα έρεη ζάξξνο, ηφικε θαη ηδενινγηθή ππμίδα 

λα ζπάζεη ηνλ θχθιν κε ηελ θηκσιία, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά. Σν αλνηρηνχ ηχπνπ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα παξαπιαλά θξηρηά, φηαλ ππνζηεξίδεη φηη ζήκεξα ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξέκβεη 

θαη λα ζέζεη ζηφρνπο, λα δηαιέμεη πεξηερφκελν θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο. Η παξαπεηζηηθή απηή 

κπζνινγία ζηεξίδεηαη ζηελ ςεπδαίζζεζε ηεο «ειεχζεξεο» επηινγήο ζε θάπνην κηθξφ πνζνζηφ 

θεηκέλσλ, αζθήζεσλ  θαη πιηθνχ απφ ην δηδάζθνληα. Δπηινγή φκσο πνπ εληάζζεηαη ζπλνιηθά ζηηο 

αληηδξαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Α.Π.. θαη πνπ αχξην ζα αλαηξείηαη νιφηεια απφ ηελ πξνζγείσζε 
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ζηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δακφθιεηα ζπάζε ηεο αμηνιφγεζεο, αλ απηή δελ αθπξσζεί 

ζπιινγηθά θαη ζηελ πξάμε. Καηά ζπλέπεηα φρη κφλν  πεξηνξίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ςπρνινγηθή 

ειεπζεξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαηαξγείηαη  θαη ε φπνηα εκπηζηνζχλε ζην λα ζέηεη ν ίδηνο 

ζηφρνπο, λα επηιέγεη πεξηερφκελα, λα δηδάζθεη ειεχζεξα. Γη’ απηφ ε φπνηα πλεπκαηηθή θαη 

παηδαγσγηθή ειεπζεξία δηεπξχλεηαη κφλν απφ ηελ πάιε γηα ηαπηφρξνλν εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Β) Γξακκηθά ή ζπεηξνεηδή Α.Π.Σ. (Bruner,1966), αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή 

δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην βαζκφ δπζθνιίαο (πνξεία απφ ην απιφ  ζην ζχλζεην) θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ ηνπ καζεηή. Δδψ απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε θχζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη νη ζηφρνη, θαη φρη νη ιεπηνκεξεηαθέο, ζρνιαζηηθέο δηαθξίζεηο, πνπ δε 

ζηεξνχληαη επηζηεκνληθήο βάζεο. Γ) Τν επίζεκν θαη ην θξπθό Α.Π.Σ.. Σν πξψην, ην επίζεκν, 

έρεη λα θάλεη κε ηα νξαηά απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν (επηδφζεηο, πνζνζηφ απφξξηςεο, 

πξφζβαζεο), ελψ ην δεχηεξν, δειαδή ην θξπθό, αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο αλεπίζεκεο επηδξάζεηο, 

δηδαθηηθέο θαη κε, πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. Ο 

φξνο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Jackson (1968), ν νπνίνο κειέηεζε απηέο ηηο επηδξάζεηο. Σν θξπθφ 

πξφγξακκα είλαη ηειηθά φιεο νη άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο παξάιιεια κε ην επίζεκν πξφγξακκα 

(π.ρ. λα κάζνπλ ηα παηδηά λα πεξηκέλνπλ ζηε γξακκή, λα ζεθψλνπλ ην ρέξη ηνπο γηα λα πάξνπλ 

άδεηα λα κηιήζνπλ, λα  κάζνπλ λα δνπλ κέζα ζην πιήζνο). Καηά ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο (Apple,1996 - Mc Laren, 1994), ην θξπθφ πξφγξακκα ζπλίζηαηαη ζηε ζησπειή 

δηδαζθαιία αληηιήςεσλ, ηδεψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ. Με άιια ιφγηα, ην θξπθφ Α.Π.. δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν λεφηεξν απφ κία νλνκαζία ζπγθάιπςεο ηεο ηδενινγηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αζηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ καζαίλεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν πψο λα ζπκπεξηθέξνληαη 

κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζπκβάιινληαο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηάμεσλ. Οη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ηαμηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Έηζη, άιινη 

καζεηέο καζαίλνπλ φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο δηεπζπληέο θαη άιινη φ,ηη ρξεηάδεηαη 

γηα λα γίλνπλ θιεηήξεο ή εξγάηεο. Πξόθεηηαη ελ ηέιεη γηα ηε δηαδηθαζία  αθνκνίσζεο θαλόλσλ 

ηεο θπξίαξρεο ινγηθήο, εζηθήο θαη ηδενινγίαο πνπ δηαρένληαη θαη ζην Α.Π.Σ.,  κα πην πνιύ 

ελζαξθώλνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξώλ θαη ξόισλ κέζα  ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή δσή 

θαη δξάζε, πνπ θαλνληθνπνηεί, θαλνλίδεη θαη ηαμηλνκεί. Απηέο αθξηβψο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αζηηθνχ ζρνιείνπ (ηδενινγηθή – επηιεθηηθή), κε φζα ππαγνξεχνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έμαιια 

αληαγσληζηηθά πξφηππα κηαο θνηλσλίαο αληζνηήησλ, δηαθξίζεσλ θαη άγξηαο εθκεηάιιεπζεο, ζπρλά 

πξνθαινχλ έληνλεο παξνξκεηηθέο αληηζέζεηο, αληαξζίεο θαη εμεγέξζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ 

ππνζπλείδεηα θαη απφ έλζηηθην αληηδξνχλ ζηελ πξνζδηνξηζηηθή, ηαμηθή  θαηεχζπλζε θαη ηελ 

απφπεηξα ηδενινγηθήο ρεηξαγψγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γ) Σηηο πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο 

κνξθέο Α.Π.Σ. ζπγθαηαιέγνληαη: α) Τν ηερλνθξαηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη κε 

επηινγή θαη επηκνλή ζηα ηερλνινγηθά – ηερλνθξαηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απφδνζε, ηα ηερλνινγηθά κέζα. Παξά ηε ζχγρπζε 

ςπρνινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θξηηεξίσλ, ηα ηερλνθξαηηθά πξνγξάκκαηα πξνηείλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ ςπρνινγία ηνπ Μπηρεβηνξηζκνχ. Βαζηθή ηδέα ζηελ 

νπνία ζηεξίδνληαη είλαη φηη  φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα εκπεδψζνπλ ην φπνην πεξηερφκελν, αλ 

βξεζνχλ ν θαηάιιεινο ηξφπνο θαη ηα θαηάιιεια κέζα (Bloom, 1982), αληίιεςε βαζχηαηα 

αληηεπηζηεκνληθή, γηαηί βιέπεη ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ ζηαηηθά, αληηδηαιεθηηθά θαη ζαλ θάηη 

πξνζαξκνζηηθφ θαη παζεηηθφ, θαη φρη ζαλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη  δξαζηηθφο, δπλακηθά 

εμειίμηκνο θαη επεηδή ηαπηφρξνλα αγλνεί ηελ ηαμηθή θχζε ηεο αζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. β) Τν αλζξσπηζηηθό πξόγξακκα. Οη αξρέο ηνπ 

ζπλαξζξψλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, δειαδή ζηα ηδαληθά θαη ζηηο 

αμίεο ηνπ αλζξσπηζκνχ. Σν πξφγξακκα απνδίδεη εμέρνπζα ζέζε ζηα αγαζά ηεο «θιαζηθήο» 

παηδείαο, φρη κε ηε ζηελή αιιά ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ζεσξψληαο ηελ απαξαζάιεπην βάζξν 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Η αληίιεςε απηή παξαθάκπηεη ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα 

φηη φιεο νη επηζηήκεο θαη νη ζπνπδέο έρνπλ αλζξσπηζηηθή ππφζηαζε, θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη 

απνζηνιή θαη γ’ απηφ πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν, ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ πιηθά θαη 
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πλεπκαηηθά δεζκά, ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη επεκεξία, ηελ ηειηθή αλαθνχθηζε απφ ην κφρζν 

(πεκπηνπζία ηνπ Οπκαληζκνχ).  

Τν Γ.Δ.Π.Π.Σ. ( Γηαζεκαηηθό,  Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ ) 2001 – 2003 
(πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ – έλαξμε πινπνίεζήο ηνπ) πξνηείλεη δήζελ ιχζεηο ζηα ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή θαη νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξνβιέπνληαο σο πεδία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηελ επέιηθηε δψλε γηα ην 

Γεκνηηθφ θαη γηα ην Γπκλάζην ηηο ειεχζεξεο δηαζεκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δ.Γ.Δ.Γ.). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ νπζία  ην Γ.Δ.Π.Π.. δηρνηνκεί ην ζρνιηθό πξόγξακκα, δηαζπά ηνλ 

όπνην εληαίν ραξαθηήξα ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαη κε ηηο επέιηθηεο – αλνηθηέο δψλεο, γηα ηηο 

νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη θξαηηθνί πφξνη, νδεγεί ζηαδηαθά ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιείσλ  κε ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

(School  based  program) δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο θαη πεξηερνκέλνπ, αλάινγα κε ηνπο πφξνπο ηεο 

κνλάδαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ – πειαηψλ ηεο 

(ηδησηηθνπνίεζε, απνθέληξσζε). Απηή είλαη ε βαζχηεξε πνιηηηθή ζηφρεπζε ηεο θαζηέξσζήο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ηηο δηαθεξύμεηο ηνπ  Γ.Δ.Π.Π.Σ. γηα θαηαθφξπθν θαη νξηδφληην άμνλα δηαζχλδεζεο 

ηεο γλψζεο ζην επίπεδν ησλ Α.Π.., γηα πνιππξηζκαηηθή επεμεξγαζία ζεκάησλ, γηα ζπγθξφηεζε ηεο 

«νιηζηηθήο» γλψζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηε 

κεραληζηηθή ζπξξαθή θαη ελνπνίεζε πιεξνθνξηώλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα 

δηακνξθψλεη έλα ππνθεηκεληθφ θαη παξακνξθσκέλν θνζκνείδσιν, κηα ζνιή άπνςε γηα ηνλ θφζκν, 

πνπ δε ζα κπνξεί λα εξκελεχεη, λα γλσξίδεη θαη λα αιιάδεη. Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν από ηε δηάρπζε θαη ην ζηξαγγαιηζκό ηεο όπνηαο επηζηεκνληθήο αληίιεςεο θαη 

γλώζεο από ην αληηεπηζηεκνληθό, ην εθήκεξν, ην απνζπαζκαηηθό. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα σκή 

θαη ζθιεξή ηδενινγηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία δηαθεκίδεηαη κε ζπλνδεπηηθά 

πξννδεπηηθά  κέηξα, φπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε κέζνδνο project, ε ελεξγεηηθή θαη 

βησκαηηθή κάζεζε θ.ιπ., κέηξα, ηα νπνία ράλνπλ ην ζεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αθνχ ππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο κηαο βαζχηαηα ηαμηθήο, αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

πλνπηηθά, ηα Α.Π.. ζηελ αζηηθή εθπαίδεπζε απνηεινχλ δχλακε ζρεδηαζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη εληζρχνπλ ηνλ επηιεθηηθφ, αλαπαξαγσγηθφ θαη ηδενινγηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ν νπνίνο ζηηο κέξεο καο εληείλεηαη πάξα πέξα κε ηελ εηζβνιή ηνπ 

Γ.Δ.Π.Π.. σο ελφο αθφκε κέζνπ γηα ηηο θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οπζηαζηηθά ε Δ.Δ. πξνζπαζεί έληνλα λα επέκβεη κε ηηο νθηψ ηθαλφηεηεο πνπ ζέηεη επί ηάπεηνο θαη 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αλαδηαξζξσκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Με βαξπζήκαληα έγγξαθα  γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε 

ζέκα ηελ «Πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο»
2
 θαζψο 

θαη ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο «Βαζηθέο ηθαλόηεηεο 

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο» ε επέκβαζε γίλεηαη πην έληνλε θαη δεζκεπηηθή. Σα θείκελα απηά 

απνθαιχπηνπλ ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. πλνπηηθά, νη 8 ηθαλφηεηεο - θιεηδηά 

πνπ ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζθαιίδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζεκεξηλέο εθκεηαιιεπηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

επέιηθηεο απαζρφιεζεο είλαη ζηελ νπζία  ζπξξαθή ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ, ρξεζηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη θαλφλσλ «θαιήο» δηαγσγήο  πάλσ ζε 8 άμνλεο: «επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιώζζα,   επηθνηλσλία 

ζε μέλεο γιώζζεο, καζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη βαζηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 

ςεθηαθή ηθαλόηεηα, κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη 

έθθξαζε». Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δεμηνηήησλ απνηειεί Πιαίζην Αλαθνξάο ζην νπνίν πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ηα θξάηε κέιε κε ζηφρν, αλάκεζα ζηα άιια, ηελ «παξνρή επξσπατθνύ εξγαιείνπ 

                                                 
2
 ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ ηζόηεηα ζην πιαίζην ησλ επξσπατθώλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο . 

a6-0326/2007 
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αλαθνξάο, πνπ απεπζύλεηαη ζε δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, εθπαηδεπηέο, εξγνδόηεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο νύησο ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε επξσπατθό επίπεδν, 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλώο ζπκπεθσλεκέλσλ ζηόρσλ».  

Η ππνηαγή ζηηο 8 δεμηφηεηεο θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε, πνπ ην θεθάιαην απαηηεί θαη ηα ΓΔΠΠ θαη ηα 

ΑΠ πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ, δελ είλαη λνκνηέιεηα. Σν γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο ζήκεξα 

ελαιιάζζνληαη ξαγδαία δεκηνπξγεί αθφκα πην έληνλα ηελ αλάγθε γηα έλα ηζρπξφ θνζκνζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, πνπ ζα θάλεη ηθαλφ θάζε άλζξσπν λα θξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο εληάζζεη 

δεκηνπξγηθά ζηε δσή ηνπ, ρσξίο λα γίλεηαη ππφδνπιφο ηνπο. πσο είλαη θαλεξφ, φκσο, γηα έλαλ 

ηέηνηνλ άλζξσπν ρξεηάδεηαη θαη έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ είδνο ζρνιείνπ. ρη έλα «ζρνιείν ζεκέιην 

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, πνπ ζα ζπκβάιεη ηάρα ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ» θαη ζηελ νπζία ζην λα γίλεη ε νηθνλνκία ηεο Δ.Δ. ε πην αληαγσληζηηθή παγθφζκηα, 

αιιά έλα εληαίν δσδεθάρξνλν ζρνιείν γεληθήο παηδείαο έσο ηα 18 ρξόληα, ρσξίο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη κε εληαίν πξόγξακκα γηα φινπο. 

ε απηφ ην ζρνιείν, ηα γλσζηηθά ηνπ αληηθείκελα θαη νη άιιεο δηαπαηδαγσγεηηθέο ηνπ παξάκεηξνη 

δελ αληηκεησπίδνληαη ζαλ δεμηφηεηεο, νη νπνίεο εθ ησλ πξνηέξσλ ζπληζηνχλ απφιπηε θαη ζρεηηθή 

ππνβάζκηζε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο. Έηζη, ην πεξηερφκελν ελφο 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο φρη απιά ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο αιιά ζαλ φξγαλν 

ζπγθξφηεζεο ηεο ζθέςεο, 

 ηελ θαηάθηεζε καζεκαηηθήο ζθέςεο, ηεο ηθαλφηεηαο κέζα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ 

ηαμηλφκεζε, ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε λα πξνζεγγίδνπκε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη λα 

θαηαλννχκε ηνλ θφζκν,  

 ηε γλώζε ηεο θύζεο κέζα απφ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε ηεο χιεο θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πίζηεο ζηε δχλακε ηνπ αλζξψπνπ, θαη  

 ηε γλώζε ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ ηνπο λφκνπο ηεο  θνηλσληθήο εμέιημεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνλ άλζξσπν λα γίλεηαη ζπλεηδεηφ ππνθείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δσήο.  

Σν ζρνιείν ινηπφλ πνπ πξνηείλνπκε δελ επηδηψθεη λα πξνεηνηκάδεη αλζξψπνπο γηα  λα 

πξνζαξκφδνληαη παζεηηθά ζηηο έηνηκεο θνηλσληθέο κνξθέο, αιιά  αλζξψπνπο ηθαλνχο  λα ηηο 

αιιάδνπλ θαη λα ηηο θαιπηεξεχνπλ. Απηφ απαηηεί ηε κεζνδηθή θαη ηζφξξνπε θαιιηέξγεηα φισλ ησλ 

πιεπξψλ ηνπ  αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ, ηεο λφεζεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο βνχιεζεο. Έηζη ηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα καδί κε ην πλεχκα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ θαη ην ζψκα, καδί κε ηε γλψζε 

πξέπεη λα νξγαλψλνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ  θφζκν ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή, 

αλαπηχζζνληαο ηελ αηζζεηηθή θαη θπζηθή αγσγή, ηελ θνηλσληθή δξάζε. 

 Βαζχηεξν αίηην  απηψλ ησλ αληηδξαζηηθψλ ηνκψλ  ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

νηθνλνκία είλαη νη αλάγθεο αλαπαξαγσγήο  θαη παγίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη 

πνιιαπιαζηαδφκελεο δπζθνιίεο ζηελ αλαλέσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ ησλ αληηλνκηψλ 

πνπ πξνθαιεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο  θαη ππεξαμίαο γηα ην κεγάιν θεθάιαην ζην 

ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο θαη θξίζεο ηαπηφρξνλα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

 

*κέινο νκάδαο εξγαζίαο  ΚΕΜΕΤΕ 
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Σπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Γηώξγνο Ηξαθιένπο* 

Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη ζήκεξα είλαη 

ηαμηθή πνιηηηθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη αιιεινδηάδνρα απφ ηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο 

πνπ θαηά θαηξνχο θπβεξλνχλ: ηνπο θνηδακπάζεδεο (1821-1910), ηα λεόηεπθηα αζηηθά ζηξώκαηα 

(1910-1975) θαη ην κνλνπσιηαθό θεθάιαην (1975 θ. ε.). Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πινπνηνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη καδί κε ηα βηβιία θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα 

πξνζδηνξίδνπλ δηαρξνληθά ην πεξηερφκελν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. αλ βαζηθά εξγαιεία ηεο 

ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αθνινπζνχλ πηζηά θάζε θνξά ηνπο ηδενινγηθνχο, πνιηηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ζρεδηαζκνχο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έγηλαλ. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη πξφηαζεο ηεο ΠΔΔΑ ην 

1944, πνπ δελ εθαξκφζηεθε ζπλνιηθά θαη είρε ρσξνρξνληθά πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα, έρνπλ ηα 

αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• Ιδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη πιήξεο απνζχλδεζε ηεο ζεσξίαο 

απφ ηελ πξάμε, αδπλακία θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, παξά ηηο αληίζεηεο δηαθεξχμεηο 

ηνπο. 

• Κπξηαξρία ηνπ ςεπηνθιαζηθηζκνχ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη εμψζεζε ζηε 

ζνβηληζηηθή θαη αθξαία ή ξαθηλαξηζκέλε εζληθηζηηθή δηαπαηδαγψγεζε. 

• Η θηινζνθία ηνπο είλαη έλα πεξίεξγν κείγκα ηδενινγηθνχ ζπγθξεηηζκνχ, απφ ξνκαληηθή 

αξραηνιαηξία κέρξη θαζίδνληα ξεχκαηα, κε δηάρπηα ζηνηρεία θάζε θνξά ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο 

πξνπαγάλδαο. Πην πξφζθαηα, θαηαθιχδνληαη απφ αληηιήςεηο ηνπ αζηηθνχ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη 

ππεξπξνβάιινπλ ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε, ηδέα θαη δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

• Με ην πεξηερφκελν θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο εληζρχνπλ ηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο 

θαη ηνλ επηιεθηηθφ θνηλσληθφ κεραληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. ε δηάθνξεο επνρέο πξνζπάζεζαλ ζαλ 

φξγαλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ λα ζπγθξαηήζνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεληθήο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ζην βαζκφ πνπ ηνπο αλαινγνχζε, 

θαη φρη απφ κφλα ηνπο, ηηο ζπνπδέο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (δπζλφεηα, θαηαθεξκαηηζκέλα, 

πξνβιεκαηηθά ζηελ αθνκνίσζε θαη απηά θαη ηα ζρνιηθά βηβιία). 

• Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ε πνζνηηθή ζπζζψξεπζε αζχλδεησλ κεηαμχ ηνπο γλψζεσλ θαη νη 

ππνδείμεηο γηα ακέζνδεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο, κε θαληαρηεξφ πεξηηχιηγκα απφ 

δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά «επηζηεκνληθέο» θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, είλαη πάληα μεθνκκέλεο απφ ηηο 

κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ιανχ. 

19
νο

 αηψλαο: Καπνδίζηξηαο-Βαπαξνί. 

Ο Καπνδίζηξηαο ζπλέιαβε ακέζσο ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ θξάηνπο. Έρνληαο ππφςε 

ηνπ ην βαζκφ θαη ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ πνπ ππήξρε ζηε ρψξα, ε βαζηθή ηνπ ζθέςε 

ήηαλ λα ζεκειηψζεη ηε «ιατθή εθπαίδεπζε», κε ηελ επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ζηνλ ηφπν. Κάηη πνπ ρσξίο γξαθή, αλάγλσζε θαη ινγαξηαζκνχο, 

δελ κπνξνχζε λα γίλεη. Γη' απηφ θαη νη νδεγίεο γηα ην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ επέκελαλ ζηηο 

παξαπάλσ βαζηθέο καζήζεηο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θπβεξλήηε δελ ήηαλ κφλν ζηξακκέλν ζηε 

δεκνηηθή-ιατθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο. 

Αληίζεηα, ε λνκνζεζία ησλ Βαπαξψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε (1834-1836) δπζθφιεςε ηα πξάγκαηα θαη 

άλνημε ην δξφκν γηα πην απζηεξή θνηλσληθή επηινγή, νδεγψληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ εθηφο ζρνιείνπ θαη ζε κηα ζθιεξή εμνλησηηθή ρεηξσλαμία, κε ζηνηρεία δνπινθηεζίαο 
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θαη επαηηείαο. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπλέβαιαλ θαη ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ηεο αληηβαζηιείαο, 

πνπ απνηεινχζαλ ηπθιή κίκεζε αληίζηνηρσλ γαιιηθψλ θαη γεξκαληθψλ. Με απηά ζεκειηψζεθε ην 

πξφβιεκα ηεο γιψζζαο. Η γιψζζα ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη ησλ άιισλ θεηκέλσλ ήηαλ ε αξραία 

ειιεληθή. Αθφκα θαη ηα αλαγλσζηηθά ηεο Α' ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ήηαλ γξακκέλα ζηε γιψζζα ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ. Άιιε γιψζζα κηινχζαλ ηα παηδηά ζην ζπίηη θαη άιιε δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο Βαβέι θαη ηεο δηγισζζίαο ήηαλ ηξαγηθά θαη βαζαλίδνπλ ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ εθπαίδεπζε κέρξη θαη ζήκεξα. 

Η αξραία ειιεληθή γιψζζα δελ αλαραίηηζε ηελ αγξακκαηνζχλε, ελψ πεξηνξίζηεθε ε δηδαζθαιία 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζην 19,2 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζηε ζηνηρεηψδε 

θαη κέζε εθπαίδεπζε κε πιήξε θπξηαξρία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Απηή ε δπζαλαινγία ηζρχεη 

ζηα ΑΠ κέρξη ηψξα. Οη εμεηάζεηο βέβαηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλάρσκα 

(παιηά κνπ ηέρλε θφζθηλν), ελψ νη γισζζηθνί θξαγκνί είλαη πάληα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ηαμηθψλ 

κνξθσηηθψλ εκπνδίσλ θαη αληζνηήησλ. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο ζην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο ήηαλ 

πξντφλ ζχγθιηζεο ηεο αληηδξαζηηθήο «Παηξηαξρηθήο Γηδαζθαιίαο» (Παηξηαξρείν Ιεξνζνιχκσλ), 

πνπ αθφξηδε ηηο ζέζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ επξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζεσξψληαο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο δαηκνληθέο, κε ηηο πνιηηηθέο επηδηψμεηο ηεο βαπαξνθξαηίαο, ε νπνία 

εηζήγαγε ηνλ ςεπδνθιαζηθηζκφ θαη ηνλ θχηεςε ζηε ρψξα καο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

αληίζεηα κε ηνλ θιαζηθηζκφ, πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ δξφκνπο πην θπζηνινγηθνχο. 

ηελ «Παηξηαξρηθή Γηδαζθαιία» απαληάεη ν Αδακάληηνο Κνξαήο κε ηελ «Αδειθηθή Γηδαζθαιία», 

φπνπ ππνζηεξίδεη ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ αξρψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ γηα ηελ παηδεία θαη ηελ αιιειεγγχε 

ησλ αλζξψπσλ. 

κσο, θιαζηθηζκφο θαη ςεπδνθιαζηθηζκφο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε αλαηξνπή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Καπνδίζηξηα, πνπ γηα εθείλε ηελ επνρή είρε πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα. Οη 

Βαπαξνί απέβιεπαλ ζε κηα ιχζε «δπλαζηηθή», ηελ επηβίσζε δειαδή θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δπλαζηείαο κε ηε δεκηνπξγία κηαο θάζηαο δηνηθεηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο αθνζησκέλεο ζ' απηήλ 

(απφθνηηνη ηνπ γπκλαζίνπ θαη Οζψλεηνπ παλεπηζηήκηνπ). Με ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ηεο 

Αληηβαζηιείαο σο ην 1856 θαζηεξψλεηαη ζαλ γξακκαηηθή ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ε γξακκαηηθή 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην γισζζηθφ επίπεδν θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ιανχ λα ζθέθηεηαη θαη λα δηεθδηθεί, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνιηθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ (ηππνιαηξία, δπζρέξεηα ζηελ θαηαλφεζε άιισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ). Μφλε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πάιη, ήηαλ ε αιιεινδηδαθηηθή κέρξη ηα ηέιε ζρεδφλ ηνπ 

19
νπ

 αηψλα, ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Η αιιεινδηδαθηηθή 

ζπλέβαιε ζηα κνξθσηηθά-γλσζηηθά ράζκαηα θαη ζηα κεγάια παηδαγσγηθά ηξαχκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ελψ ηα θνξίηζηα ήηαλ νινθιεξσηηθά απνθιεηζκέλα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δσή. 

 

Ο 20
φο

 αηψλαο: Πξνγξάκκαηα θαη κεηαξξπζκίζεηο 

Η απγή ηνπ 20
νχ

 αηψλα βξίζθεη ηελ Διιάδα ζε κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε. Η ρξενθνπία ηεο πξνεγνχκελεο 

πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη εμφθζαικε. Μεηά ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ν εξρνκφο 

ηνπ Βεληδέινπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αζηηθή ηάμε ζαλ ιχζε γηα φια ηα πξνβιήκαηα. Η εθπαίδεπζε είρε 

θηάζεη ζην κε παξέθεη. Σίπνηα δε ιεηηνπξγνχζε, αιιά ε αιιαγή ηεο δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε, γηαηί 

ζθφληαθηε πάλσ ζηελ αληίδξαζε πξψηα θαη θχξηα ησλ ζθνηαδηζηηθψλ θχθισλ, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα 

ηκήκαηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο, φπσο νη θνηδακπάζεδεο θαη ε εθθιεζία. Σα αλεξρφκελα πάιη ηκήκαηα ηεο 

αζηηθήο ηάμεο, ήδε ηξαπκαηηζκέλα απφ ηε ρξενθνπία ηνπ Σξηθνχπε, δε δηέζεηαλ πξνεηνηκαζκέλα ζηειέρε 

γηα κηα γεληθή αιιαγή. Με πξσηνζηάηε ηνλ Βεληδέιν θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1911 δε 

ζεκειηψλνπλ έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά ζπληεξνχλ κε ξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο ηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ππεξεηνχζε ην θνηλσληθφ θαζεζηψο 

πνπ νηθνδνκήζεθε ηφηε. Η κεηαξξχζκηζε απηή δελ αληηκεηψπηζε ηα κεγάια εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

παξέκεηλαλ κεγάια θαη ζνβαξά, φπσο απηά ηεο γιψζζαο, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζέκαηνο 
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ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, πνπ παξακέλνπλ παγηδεπκέλα αλάκεζα ζηελ αξραία αηηηθή 

δηάιεθην θαη ζε θάπνηα θαηαζθεπάζκαηα γισζζηθά (θαζαξεχνπζα), πνπ απνηεινχζαλ ηε κεγάιε ηξνρνπέδε 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ άιισλ καζεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Μέζα ζηελ αληηπαξάζεζε δεκνηηθηζκνχ θαη αξρατζηψλ, αλακέηξεζε θαζαξά πνιηηηθή θαη ηαμηθή, πξνθχπηεη 

ε θαζαξεχνπζα (επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, χληαγκα ηνπ 1911). Η θαζηέξσζή ηεο είλαη κία λάξθε ζην 

έξγν εθείλσλ πνπ επηδηψθνπλ λα θαζηεξψζνπλ ηε δεκνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Παξ’ φια απηά γξάθνληαη ηα 

πξψηα βηβιία ζηε δεκνηηθή θαη ε δεκνηηθή γιψζζα κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα κπαίλεη ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία, άιινηε ζε νιφθιεξν ην δεκνηηθφ θαη άιινηε ζε νξηζκέλεο κφλν ηάμεηο, ηηο θαηψηεξεο, αλάινγα κε 

ηελ επηξξνή ηεο εθθιεζίαο θαη ηε ζπληεξεηηθφηεηα ησλ θχθισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ια απηά ηα 

δεηιά ζεηηθά βήκαηα θαηαξγνχληαη θαη ηα γξακκέλα ζηε δεκνηηθή βηβιία απνζχξνληαη απφ ηελ 

αληηκεηαξξχζκηζε ηνπ 1920. 

Οη ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχςαλε είλαη απίζηεπηεο θαη καθξφρξνλεο. Βαζάληζαλ κε ηνπο γισζζηθνχο 

θξαγκνχο ηα ειιελφπνπια γηα πάλσ απφ κηζφ αηψλα. Καζηζκέλα ζηα ζξαλία γίλνληαλ απνδέθηεο κηαο 

γιψζζαο αθχζηθεο θαη ελνριεηηθήο γηα φζα ηελ θαηαιάβαηλαλ, κηαο γιψζζαο ζε πιήξε δπζαξκνλία κε ηνλ 

ςπρηζκφ θαη ηε ζθέςε ηνπο, κε ηελ αλάγθε ηζνξξνπεκέλεο έθθξαζεο, αθνχ ππνρξεψλνληαλ λα ηελ 

αλαπαξάγνπλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαη λα ηε δηαβάδνπλ ζε φια ηα βηβιία. Σα πην πνιιά φκσο δελ 

ηελ θαηαιάβαηλαλ θαη αδπλαηνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν ησλ θνχθησλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ, ηεο 

ζηείξαο απνκλεκφλεπζεο θαη ηνπ γθξίδνπ απηαξρηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ην εγθαηαιείπνπλ αξγφηεξα θαη 

λα απνθιείνληαη απφ ηε κφξθσζε, ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή εμέιημε. Έλα ζρνιείν παξακειεκέλν, 

ππφδνπιν ζηελ θπξίαξρε ηάμε, πνπ δελ εμππεξεηνχζε θαη δελ εμππεξεηεί ην ιαφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Αο κελ μερλάκε φηη ε θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο πξαγκαηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ακέζσο κεηά ηε 

κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1975. Η ζνβαξή παιηλδξφκεζε ηνπ 1920 δελ θξάηεζε πνιχ, γηαηί ε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή αλέηξεςε ηηο δπλάκεηο ηεο απφιπηεο ζπληήξεζεο. Η εκθάληζε κεγάισλ θαη θσηηζκέλσλ 

παηδαγσγψλ, φπσο ν Γεκήηξεο Γιελφο, ε Ρφδα Ικβξηψηε, ν Μηράιεο Παπακαχξνο, ν Αιέμαλδξνο 

Γεικνχδνο, ν Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, πνπ ππεξεηνχλ ηελ εθπαίδεπζε απφ 

θπβεξλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζέζεηο (θπβεξλήζεηο Βεληδέινπ θαη Πιαζηήξα) νδεγεί ζε κηα 

πξνζσξηλή άλνημε ηεο παηδείαο, ζε έλα κηθξφ θσηεηλφ δηάιεηκκα κε ηελ επάλνδν πξνγξακκάησλ πνπ 

επαλαθέξνπλ ηε δεκνηηθή γιψζζα ζην δεκνηηθφ θαη ζηα βηβιία ηνπ θαη κε ηελ εθαξκνγή 

πξσηνπφξσλ παηδαγσγηθψλ πεηξακάησλ ζε ζρνιεία θαη ζρνιέο, άλνημε πνπ ηειηθά ζθεπάδεηαη απφ 

ηα ρηφληα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Θ. Πάγθαιν, κε απνηέιεζκα ηηο δηψμεηο ησλ παηδαγσγψλ θαη ην ρξφλν 

λα θπιάεη κέζα ζε κηα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο θαη ζνβαξψλ ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ αλάκεζα ζε θάπνηνπο απφ ηνπο θνξπθαίνπο απηνχο παηδαγσγνχο γηα ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Η δεθαεηία ηνπ 1920-1930 είλαη πεξίνδνο κεγάισλ αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ παγθφζκην θαη ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. Απφ ηε κηα, ε νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ ιατθνχ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο 

νδεγεί ηα πην αληηδξαζηηθά ηκήκαηα ηεο παγθφζκηαο αζηηθήο ηάμεο ζε αλαδίπισζε γηα 

αληεπαλαζηαηηθή δξάζε κε ηελ άλνδν ησλ θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ εμνπζία, πνπ πξν-

εηνηκάδνπλ ηελ επφκελε παγθφζκηα ζχξξαμε. Απφ ηελ άιιε, νη ηδέεο ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο 

θαη νη απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ πξνιεηαξηάηνπ γηα ειεπζεξία θαη κφξθσζε ησλ ιαψλ θσηίδνπλ 

θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. 

Η κεγάιε ζηξνθή γίλεηαη κε ηε δηαθήξπμε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ηε δηάζπαζή ηνπ, φπνπ 

δηαθαίλνληαη νη δχν φρζεο ηδενινγηθήο πξνζέγγηζεο ζηε θχζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Η νκάδα ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ, κε ηε ζέζε φηη δελ ππάξρεη ππεξθνκκαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά ε 

παηδεία είλαη θαζαξά ηαμηθή ππφζεζε θαη ηελ εθηίκεζε πσο νη ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο δελ είλαη 

ζέκα λννηξνπίαο νξηζκέλσλ αηφκσλ, πνπ ηνπνζεηεί ζε αληηθεηκεληθή βάζε ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα 

ζαλ ππφζεζε πνιηηηθήο γξακκήο. Η ξηδνζπαζηηθή νκάδα κε ην Γεκήηξε Γιελφ μεθαζαξίδεη ην 

πξφβιεκα: «Κάζε θνηλσληθή κεηαξξύζκηζε, άξα θαη ε εθπαηδεπηηθή, γίλεηαη κε κέζν ηελ πάιε 

ησλ ηάμεσλ». Τν ζρνιείν δειαδή δελ αιιάδεη από ηα κέζα θαη από κόλν ηνπ θαη ε αζηηθή ηάμε 
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δε ζέιεη νύηε θαη κπνξεί λα ην κεηαξξπζκίζεη πξνο όθεινο ηνπ ιανύ. Η ιατθή εθπαηδεπηηθή 

αιιαγή, κε άιια ιφγηα, δελ κπνξεί παξά λα ζηεξηρηεί ζε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

αδηθνχληαη θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Ο Δθπαηδεπηηθφο 

κηινο αλάκεζα ζηα άιια πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα γηα ηε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα λέα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πνπ πξέπεη λα ηα δηέπεη πλεχκα επηζηεκνληθφ θαη 

παηδαγσγηθφ, λα ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δσή, ηε θχζε, ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, 

λα είλαη θνξείο νπζηαζηηθήο αγσγήο, θπζηθήο, θνηλσληθήο, αηζζεηηθήο γηα ηελ αιεζηλή δηαλνεηηθή 

θαη εζηθή αλακφξθσζε ηνπ Έιιελα, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα πιηθά θαη 

πλεπκαηηθά δεζκά.(ζέζεηο ζην ηεχρνο 4 ηνπ πεξηνδηθνχ Αλαγέλλεζε). 

ηελ απέλαληη φρζε ζηέθεηαη ν Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο θαη όζνη ηνλ αθνινύζεζαλ, πνπ 

εμαθνινπζεί λα πηζηεύεη όηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα αιιάμεη κε κεηαξξπζκίζεηο κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ρσξίο ηελ αλαηξνπή ηνπ. 

Γη' απηφ θαη ε αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο ηελ ίδηα πεξίνδν αλαιακβάλεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1911-1920 θαη γηα λα απαληήζεη ζηηο 

ξηδνζπαζηηθέο ζέζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Έηζη ζρεδηάδεηαη κε πξσηαγσληζηή ηνλ ππνπξγφ 

Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1930. Η απφπεηξα απηή πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη 

ην θηηξηαθφ πξφβιεκα, λα αλαδηνξγαλψζεη ηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνρσξάεη ζε 

θαζνξηζκφ θνηλψλ αξρψλ ζχληαμεο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πνπ πξψηε θνξά νλνκάδνληαη αλαιπηηθά. Σα αλαιπηηθά απηά πξνγξάκκαηα καδί κε ηα βηβιία έρνπλ 

ζαλ θαλεξφ ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη κηα απφπεηξα πεξηραξάθσζεο θαη θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ βξηζθφηαλ ζε ακθηζβήηεζε απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπο 

ελέπλεαλ θαη ηνπο ελζνπζίαδαλ νη ηδέεο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. ηνπο ζηφρνπο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαθέξζεθε ν Γ. Παπαλδξένπ ζην ιφγν πνπ 

εθθψλεζε ην 1934 ζηελ παλεγπξηθή ζπλεδξίαζε ζηε ΙΓ' γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΟΛΜΔ, επηκέλνληαο 

φηη ηα πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζηα ηδαληθά ηεο δεκνθξαηηθήο παηδείαο. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ 

δελ μέθπγε απφ ηηο θιαζηθηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ παξειζφληνο κε θάπνηεο κηθξνβειηηψζεηο παξά 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ πξαθηηθνχ θαη ζεσξεηηθνχ ιπθείνπ. 

Οη ηερλεηέο απηέο δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχζαλ λα ζπληεξνχλ ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ 

πξάμε θαη ηαπηφρξνλα δξνκνινγήζεθε ε ίδξπζε θαηψηεξσλ θαη κέζσλ ηερληθψλ ζρνιψλ θαη 

ζρνιείσλ εκπνξηθήο παηδείαο. Σν δηπιφ αληζφηηκν ζρνιηθφ δίθηπν θαη νη κέζεο θαη θαηψηεξεο 

εκπνξηθέο ζρνιέο παγηψλνληαη, ελψ θπξηαξρεί ε ηαμηθή πνιπηππία θαη δηαβάζκηζε θαη παξακέλεη ην 

θιαζηθφ γπκλάζην ζαλ ειηηίζηηθν ζρνιείν ησλ πξνλνκηνχρσλ. Γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηφηε θαη ηψξα δελ ππήξραλ ζπγθξνηεκέλα θαη κφληκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απηά 

άιιαδαλ ζπρλά κε βηαζχλε θαη πξνρεηξφηεηα γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

ζηε ρψξα καο ήηαλ αηξνθηθφο έσο αλχπαξθηνο θαη ε ηερληθή εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχζε ηφηε ζαλ 

πξνζάιακνο εμφδνπ ζηελ απηναπνζρνινχκελε καζηνξάηδα θαη ζε θακηά πεξίπησζε, φπσο θαη ηψξα, 

γηα ηελ αλαπαξαγσγή ελφο πςειά εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σψξα βέβαηα απνηειεί πεδίν 

εθγχκλαζεο ζηε δηαξθή επαλαθαηάξηηζε, ρνάλε ππνδνρήο ησλ θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά 

πζηεξνχλησλ θαη κειινληηθήο πεξηπιάλεζεο ζηε καδηθή ςεπηναπαζρφιεζε. 

,ηη ζεηηθφ κπνξεί λα ζπληειέζηεθε ην 1930 ππνλνκεχηεθε απφ ηε κεηαμηθή δηθηαηνξία θαη ηελ 

θαηνρηθή λέα ηάμε πξαγκάησλ. Απφ ηε κεηαξξχζκηζε απηή απέκεηλαλ κφλν ηα θηίξηα ειηθίαο 

εβδνκήληα εηψλ, πνπ ρηίζηεθαλ κε ζνπεδηθφ δάλεην, γηα ηα νπνία επαίξεηαη ζήκεξα ζηε Βνπιή ν 

εγγνλφο ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Παηδείαο. Ο ίδηνο «γέξνο ηεο δεκνθξαηίαο» επαλήιζε ζαλ πξσζππνπξγφο 

κε λέα κεηαξξχζκηζε ην 1965, πνπ δηθαίσλε ηα φλεηξα ηνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ Παπαλνχηζνπ κε 

επαλαθνξά ηεο δεκνηηθήο ζε πνιιά βηβιία, εκπινπηηζκφ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη κεγάιν 

αξηζκφ γξαπηψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

αθαδεκατθνχ απνιπηεξίνπ, πνπ πεξηφξηδε ηελ πξφζβαζε ζηα ΑΔΙ. Μεηαξξχζκηζε πνπ, πέξα απφ ηελ 

θαηάξγεζε ησλ δηδάθηξσλ θαη ηεο αγνξάο ησλ βηβιίσλ (απαίηεζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο), 
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ζπληεξνχζε ην δηπιφ ηαμηθφ θχθισκα γεληθή-ηερληθή εθπαίδεπζε θαη έδηλε ψζεζε ζηελ 

παξαπαηδεία. Καη απηή ε κεηαξξχζκηζε Παπαλδξένπ είρε ην ίδην αηπρέο ηέινο, αθνχ αλαηξάπεθε 

ηειηθά απφ ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηεο απξηιηαλήο ρνχληαο ηνπ 1967. 

Τν ζρνιείν εξγαζίαο κηα αλαγθαία παξέλζεζε 

Ήδε έγηλε αλαθνξά ζηελ εκθάληζε κεγάισλ θαη θσηηζκέλσλ παηδαγσγψλ, φπσο ν Γεκήηξεο 

Γιελφο, ε Ρφδα Ικβξηψηε, ν Μηράιεο Παπακαχξνο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, πνπ ππεξέηεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, επαλέθεξαλ ηε δεκνηηθή γιψζζα ζην δεκνηηθφ θαη εθάξκνζαλ πξσηνπφ-ξα 

παηδαγσγηθά πεηξάκαηα θαη πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία θαη ζρνιέο. Η εηδηθή κλεία ζην ζρνιείν 

εξγαζίαο θαη ην Μηράιε Παπακαχξν είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ επνρή ηεο 

ππεξπξνβνιήο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ρξεζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα βηβιία, ηα πξνγξάκκαηα θαη 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο Δ.Δ. 

Ο Μηράιεο Παπακαχξνο, αλ θαη αξρηθά δέρηεθε κε ελζνπζηαζκφ ηηο αξρέο ηνπ Δξβάξηνπ, ζηε 

ζπλέρεηα πξνρσξάεη ζε θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θαη γίλεηαη πξνζσξηλά, καδί κε ηνλ 

Γεκήηξε Γιελφ, έλζεξκνο νπαδφο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο, ελψ ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο θαη ν 

Μίιηνο Κνπληνπξάο πην ζηαζεξά. 

Σν ζρνιείν εξγαζίαο απνηέιεζε εζηία γφληκνπ θαη πξσηνπνξηαθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζαλ κηα 

πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηνπ λνεζηαξρηθνχ κνληέινπ ηεο αζηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ θαζηέξσζε ν 

Έξβαξη, ην νπνίν απεπζπλφηαλ κφλν ζην λνεηηθφ κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη θπξίσο 

ζηελ αλαγλσξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο. Δηδηθφηεξα, ην ζρνιείν εξγαζίαο ππήξμε πξφηαζε ηνπ 

ΚβΓδνΙηεεδΐβΐενΓ ζηελ Ιέλα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ Ακεξηθαλνχ υ6\λ€γ. Ο Παπακαχξνο καδί κε ην 

Γεικνχδν ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν πξνζπαζεί λα θάλεη πξάμε ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο, 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη φρη ζηηο δηαηαγέο ηνπ δαζθάινπ, κε ζηφρν 

ηε ζπκκεηξηθή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ο Ό&λ/&γ θαη ην ζρνιείν εξγαζίαο 

δπζηπρψο ζηεξίρηεθαλ ζην θηινζνθηθφ ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη πξαγκαηηζκφο. Ο πξαγκαηηζκφο 

ζεσξεί αιεζηλφ φ,ηη είλαη ρξήζηκν, δέρεηαη αθφκα φηη πξνεγείηαη ε πξάμε θαη αθνινπζεί ε ζεσξία 

(ζέσζε ηνπ πξαθηηθηζκνχ) θαη δίλεη αθνξκέο γηα παξεθθιίζεηο πξνο ηε ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε 

γηα ηε γλψζε. Οη πξαγκαηηζηέο δελ απνδέρνληαη ην « Δλ αξρή ελ ν Λφγνο » ηνπ αληηθεηκεληθνχ η-

δεαιηζκνχ, αιιά ζπκθσλνχλ κε ην Φάνπζη πνπ ιέεη « Δλ αξρή ελ ε δξάζηο». Με απηή ηε 

ζπιινγηζηηθή, ζεσξψληαο αιήζεηα ζηε γλψζε φ,ηη είλαη ρξήζηκν, δηνιηζζαίλνπλ ζε αληηιήςεηο ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ηνπ ζρεηηθηζκνχ. Έηζη ην ζρνιείν εξγαζίαο ζεσξείηαη θπςέιε ηεο 

κειινληηθήο θνηλσλίαο θαη πξνσζεί ην ζεζκφ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη δξάζεσλ γηα ηε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ απζεληία ησλ ελειίθσλ, κέζα απφ ηελ παηδηθή απηνδηνίθεζε, ηελ 

νπνία κνλνδηάζηαηα ζεσξεί δηαδηθαζία γηα κειινληηθή απφπεηξα ρεηξαθέηεζεο ηνπ εξγάηε απφ ηνλ 

εξγνδφηε. Σν ζρνιείν εξγαζίαο πξνηείλεη ζαλ ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο βνχιεζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξίζεο θαη ηεο απηελέξγεηαο, ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο θαη φρη ηεο πεξηέξγεηαο, ζεκειηψδεηο κνξθέο δηδαθηηθήο εξγαζίαο είλαη ην 

παηρλίδη, ν αζιεηηζκφο, ε επράξηζηε θαη ειεχζεξε απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία. 

Ο Μηράιεο Παπακαχξνο ηφηε, αλαδείρηεθε ζε πξσηνπφξν θαη πξφηεηλε ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ζρνιείνπ εξγαζίαο ηελ εληαία ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία (ΔΓ). Σελ θαηάξγεζε δειαδή ησλ 

ρσξηζηψλ καζεκάησλ θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ ηε ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία, απφ ηε 

δηδαζθαιία ελνηήησλ πνπ ζα εμεηάδνληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Τπνζηήξηδε φηη ηα ρσξηζηά 

καζήκαηα νδεγνχλ ζε θνκκάηηαζκα ηεο γλψζεο θαη ηεο ςπρήο ησλ καζεηψλ θαη ηφληδε φηη ε 

αζπγθέληξσηε ςπρή είλαη γλψξηζκα ηνπ ακφξθσηνπ αλζξψπνπ. Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ απηέο 

δεκηνχξγεζε έλα έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, αιιά θαη ην ίδην έληνλεο επηζέζεηο. Σα θπξηφηεξα 

επηρεηξήκαηα ησλ αληηπάισλ ηεο ζπγθεληξσηηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ φηη θάζε κάζεκα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ δίλεη, έρεη θαη έλα εηδνινγηθφ ζθνπφ. Αλ νη 
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καζήζεηο ζπλελσζνχλ ζε έλα ζέκα ή κηα ελφηεηα, ε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο θαηαξγεί φια ηα 

καζήκαηα θαη ηειηθά ράλεηαη ε απηφλνκε κνξθσηηθή αμία θαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ην θαζέλα ζηελ 

ςπρή ησλ παηδηψλ. Ο Παπακαχξνο κάιηζηα ππνζηήξηδε φηη ε ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία επηηξέπεη 

ζηα ρσξηζηά καζήκαηα λα γίλνληαη θαλνληθά κέζα απφ απηή. 

Σν κνληέιν, ινηπφλ, ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο απαζρφιεζε γηα δεθαεηίεο ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπέδξαζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Πνιπθιαδηθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ (1982) 

θαη βξήθε ηε ζσζηή ηνπ δηάζηαζε θαη πξννπηηθή ζηελ πξφηαζε γηα ην ζρνιείν Πνιπηερληθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηνπο άμνλεο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο γηα 

ζθαηξηθή γλψζε θαη ζπλνιηθή δηαπαηδαγψγεζε. Η εθπαηδεπηηθή πξφηαζε ηνπ Μηράιε Παπακαχξνπ 

θαη ησλ νπαδψλ ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο θαη ηεο ΔΓ έγηλε απφ άιιε ζθνπηά, θαινπξναίξεηα, αλ θαη 

ιαζεκέλα. Ήηαλ κηα ξηδνζπαζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηείξνπ λνεζηαξρηθνχ 

ηχπνπ εθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ν ίδηνο αξγφηεξα ζπλέγξαςε ηα αλαγλσζηηθά ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο 

θαη ζπλέβαιε ζηε ζχληαμε ηνπ λφκνπ ηεο ΙΊΔΔΑ- ΔΠΟΝ ηνπ 1944, πνπ ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία 

εληαίνπ δεκνθξαηηθνχ, ιατθνχ ζρνιείνπ ρσξίο ηαμηθέο δηαθξίζεηο. Σν πξφγξακκα απηφ έρεη ζαλ 

βαζηθή αξρή «έλαο ιαφο - κηα παηδεία», πνπ ζεκαίλεη ίζα δηθαηψκαηα ζηε κφξθσζε ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ απφ θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, κε κφλν θξηηήξην ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε 

θπζηθή θιίζε ηνπ θαζελφο. 

Οη απφπεηξεο απηέο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ζηείξνπ απνκλεκνλεπηηθνχ θαη θαηαθεξκαηηζκέλνπ 

ηξφπνπ πξφζθηεζεο ηεο γλψζεο ζπλερίζηεθαλ κεηά ηελ απνηπρία ηεο επνπηηθφηε-ηαο (πξνζζήθε 

επνπηηθψλ κέζσλ γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο γλψζεο) θαη απφ αζηνχο παηδαγσγνχο (Τνηηε^-ΗνΙί-

ΒβΓεδΙβΐε θ.ά), αξρηεξείο ηνπ δηαζεκαηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, νη 

νπνίνη πξφηεηλαλ ηελ θαηάξγεζε ηεο ηπξαλλίαο ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα «νιηζηηθή» πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Η πξφηαζε απηή απεπζχλζεθε 

ζην αζηηθφ ζρνιείν ζαλ αληίδνην ηεο θξίζεο ηνπ θαη πηνζεηήζεθε απφ λενθηιειεχζεξεο θαη 

ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο, πνπ αμηνπνίεζαλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα ζην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ ζαλ 

βαζηθφ εξγαιείν ησλ αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνο φθεινο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

Έηζη, παξά ηηο φπνηεο ζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο επέθεξαλ ζηα ΑΠ νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ηνπ 1976 (Ράιιε), ηνπ 1981 κε ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε 

δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην, ηελ εηζαγσγή ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ (Κνηλσληνινγία), ηελ πξνζζήθε ζηελ ηζηνξία ησλ ελνηήησλ γηα ηελ Οθησβξηαλή 

επαλάζηαζε, ηελ Αληίζηαζε, ηνλ Δκθχιην, πνπ ήηαλ άβαηα, θηάζακε ζηελ ησξηλή θάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε αξρή ηηο αληηδξαζηηθέο ηνκέο ηνπ 1997 (λφκνη Αξζέλε 2525 θαη 

2640), ηα λέα βηβιία ζην Λχθεην, ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ (2001-2003), ηελ θαζηέξσζε ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, ηεο επέιηθηεο δψλεο, ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γηα ηε 

δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ηελ πνξεία γηα απνθέληξσζε 2005-2007, ηνκέο πνπ ζαξψλνπλ φ,ηη ζεηηθφ 

πξνυπήξμε. Σα κέηξα απηά δείρλνπλ άιιε κηα θνξά ηελ ηαμηθή θχζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

ηδηνηέιεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηαπηφρξνλα αλαθπθιψλνπλ φια ηα αλαζηαιηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζθιεξφηεξεο κέξεο ηεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

πγθξνηνχλ ηειηθά ηελ αλνηρηή παξέκβαζε ησλ κνλνπσιίσλ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη 

απνδεηθλχνπλ κέζα απφ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα φηη ην πξφβιεκα δε ιχλεηαη ζηα φξηα ηεο 

θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ε ιχζε ηνπ πεξλάεη κέζα απφ κηα άιιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Η αλαπξνζαξκνγή ησλ ΑΠ είλαη ζχκθπηε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη αληηδξαζηηθέο θαη νδεγνχλ ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε κεγάισλ νκάδσλ αλζξψπσλ. Μεηαηξέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε θηελή θαη 

βξαρππξφζεζκε επαλαθαηάξηηζε ππνςήθησλ αλέξγσλ. Γηαησλίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο επηδηψθνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε άιινπο ηξφπνπο. 

Βξίζθνληαη πνιχ καθξηά θαη απφ ηελ θαζαξφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδίαζε ν θπβεξλήηεο 
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Καπνδίζηξηαο, πνιχ πην πέξα απφ ηελ παζηξηθή γηα ηελ αζηηθή ηάμε εθπαηδεπηηθή πξφηαζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ επηηειείνπ, πνπ βξηζθφηαλ πίζσ απφ ην Βεληδέιν (Γιελφο, Κνπληνπξάο), πξφηαζε πνπ ηειηθά 

δελ εθαξκφζηεθε, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ σζηφζν αληηζηνηρνχζαλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ζπκθέξνληα 

ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο επνρήο ηνπο. Καη θπζηθά νη πξφζθαηεο «αιιαγέο» δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ΠΔΔΑ ηνπ 1944, πνπ ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ξηδηθά δηαθνξεηηθή 

απφ ηε κέρξη ηφηε, κε βάζε κηαλ άιιε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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