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Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης και σχολικό πρόγραμμα 

Βηβή Γειεθάξε* 

 

Τν ζρνιείν κεηαβηβάδεη γλψζε. Η κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο ζεζκνπνηείηαη κέζα ζην ζρνιείν. 

«Γελ λνείηαη ζην ζρνιείν λα κπνξεί λα ππάξμεη εμνπζία ρσξίο γλψζε (θαη αληηζέησο), φρη 

γηαηί ην έλα απνηειεί έξεηζκα ηνπ άιινπ, αιιά νπζηαζηηθά επεηδή ηα δπν απηά ζπγρσλεχνληαη 

παξάγνληαο κηαλ αδηάζπαζηε ελφηεηα, ε νπνία αθξηβψο επηηξέπεη ηελ χπαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

ζεζκνχ(Σνινκψλ, 1992, 13-14). Η κεηαβίβαζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εθηφο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ππεπξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηδενινγηθή εγράξαμε, νξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν θαηά ηξφπν 

πνπ λα παξάγεη, αλεμάξηεηα ή κε ζρεηηθά αλεμάξηεην απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ηξφπν, 

απνηειέζκαηα εμνπζίαο…(Guy Vincent, 1980, 263). Μέζα ζηηο ίδηεο ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ γλψζεσλ δηαξζξψλεηαη έλα 

νιφθιεξν δίθηπν ηερληθψλ ζρνιηθήο εμνπζίαο. Καη αλ ην πεδίν παξαγσγήο ηεο γλψζεο είλαη 

δηαηξεκέλν ζε επηζηήκεο, κε ηζηνξηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα πνπ δηέπνληαη απφ θαλφλεο θαη 

ηεξαξρίεο θαη φπνπ «αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο-γλψζεο θαη παξάγνληαη σο 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ, λφκνη αιήζεηαο θαη κνξθέο 

ππνθεηκεληθφηεηαο»(Σνινκψλ, 1994, 122), ηη είλαη ζε ζρέζε κε απηφ, ε ζρνιηθή γλψζε πνπ 

δηαξζξψλεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηθιείεηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ή 

ζρνιηθά βηβιία;  

Σηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα θείκελα απνζπαζκέλα απφ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζπκθξαδφκελα, ην 

ρξφλν θαη ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο, εληάζζνληαη ζε ζπκθξαδφκελα κε δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγία, ηελ παηδαγσγηθή.
1
 Τα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα σο θαηαλαιψζηκα θείκελα, ιέεη ν 

Kuhn (φπσο παξαηίζεηαη απφ ην Σνινκψλ, φπ.π.) επηθεληξψλνληαο ζε απηά ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, «θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα αλαθαιχςεσλ –θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζήο 

ηνπο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα- πνιχ αξγφηεξα αθφηνπ απηέο ζπκβνχλ. Δπηπιένλ: 

γξάθνληαη γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο. Σηφρνο ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ είλαη λα παξέρεη ζηνλ 

αλαγλψζηε, κε ηελ νηθνλνκηθφηεξε θαη επθνιφηεξα αθνκνηψζηκε κνξθή, κηα δήισζε απηνχ 

πνπ ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πηζηεχεη φηη γλσξίδεη θαη ησλ θπξηφηεξσλ ρξήζεσλ, 

πνπ απηή ε γλψζε κπνξεί λα έρεη. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν θηήζεο απηήο ηε γλψζεο 

(αλαθάιπςε) θαη γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε απνδεθηή απφ ην επάγγεικα 

(επηθχξσζε) ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζεσξνχληαη ππέξβαξνο!». Έλα βαζηθφ, ινηπφλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο είλαη ε απνπιαηζίσζή ηεο απφ ην ρψξν, ην ρξφλν, ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία παξάγεηαη, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

θαηαληά έλα ζχλνιν απφ «αληηεπηζηεκνληθέο δνμαζίεο ζηεξεκέλεο απφ νπνηνδήπνηε 

ραξαθηεξηζηηθφ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο» (φπσο ηζρπξίδεηαη ε Φξαγθνπδάθε, 1979, 125, 

ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ). Τν 

πξαγκαηηθφ πιαίζην παξαγσγήο γλψζεο - ε αβεβαηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο πνξείαο, πφζν 

κάιινλ νη ζεζκηθέο δεζκεχζεηο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ε επηζηεκνληθή πξαθηηθή θαη νη 

εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο εμαξηήζεηο δελ αλαθέξνληαη. Απηφ πνπ πεξηθιείεηαη 

ζηα δηδαθηηθά βηβιία «παξνπζηάδεηαη θαηά θαλφλα ζαλ κηα επηιεγκέλε ζεηξά δεδνκέλσλ θαη 

βεβαηνηήησλ, αθφκε θαη φηαλ ε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ή αλαηξνπήο ηνπο έρεη ήδε αξρίζεη, 

ηα νπνία απνπλένπλ κηα εηθφλα γηα έλαλ θφζκν ειεγρφκελν, δηεπφκελν απφ ηάμε θαη αξκνλία, 

έλαλ θφζκν κπζνπνηεκέλν»(Σνινκψλ, φπ.π.).  

                                                 
1
 Σχκθσλα κε ην Γ. Παζραιίδε (1999, 322), ε παηδαγσγηθή, «καθξηά απφ ην λα είλαη έλαο νπδέηεξνο κεραληζκφο 

κεηάδνζεο γλψζεσλ ή δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ, ζπληζηά κηα θξίζηκεο ζεκαζίαο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζηηο ζπκβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ δηέπνπλ ην πνιηηηζκηθφ πεδίν, παξάγνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη αιιειέλδεηα ηδηαίηεξεο κνξθέο θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξεο 

κνξθέο ππνθεηκεληθφηεηαο». 
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Ο Bernstein (1991,63) έρεη εξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά «ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα θνηλσλία 

επηιέγεη, ηαμηλνκεί, θαηαλέκεη, κεηαδίδεη θαη αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε πνπ ζεσξεί 

δεκφζηα» θαη έρεη ππνζηεξίμεη φηη ν δηδαθηηθφο ιφγνο «επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

πεηζαξρηθή ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο/πξφζιεςεο ή 

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, 

κηα πεηζαξρηθή ξχζκηζε, ε νπνία πξνεγείηαη θαη ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ιφγνπ».   

Μηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρνιηθήο γλψζεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη, πνιιέο θνξέο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο θείκελα απνζπαζκέλα απφ ηα 

πξαγκαηνινγηθά ηνπο ζπκθξαδφκελα θαη εληαγκέλα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ εζληθέο επηδηψμεηο. Να κεηαδψζνπλ ηελ πεπνίζεζε 

ηεο «πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο» ηνπ έζλνπο, ηεο «δηάξθεηάο ηνπ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν», πνπ 

εμαζθαιίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηε «ζπλέρεηα» ηεο γιψζζαο (Φξαγθνπδάθε 

& Γξαγψλα, 1997). Δίλαη απνθαιππηηθή απηήο ηεο εζηίαζεο ε ‘ηζηνξηθή-ρξνλνινγηθή’ δηάηαμε 

ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ 

κλεκνλεχεηαη θαη ζην πξφζθαην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο. Η δηδαζθαιία είλαη 

κηα δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζην θείκελν θαη ην καζεηή. Φνξείο ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ παξάιιεινπ κε ην καζεηή αλαγλψζηε, 

λα πξνιεηάλνπλ ην δξφκν θαη λα αθήζνπλ ηα θείκελα λα κηιήζνπλ, θαζψο νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα ζρεηηζζνχλ κε ηα θείκελα κε πνιινχο ηξφπνπο. Η δηδαθηηθή απηή ζπλάληεζε δελ 

ζπληειείηαη „ελ θελψ‟, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο εηήζηεο δηδαθηηθέο νδεγίεο, πνπ θαζνξίδνπλ 

ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν, ηε κεζνδνινγία, ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεκάησλ. Ή, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο καθξνρξφληεο θαη ζπγθξνπζηαθέο εμειίμεηο, πνπ 

πξνεγήζεθαλ, πξηλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα -εηδηθά ηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο- 

ιάβνπλ ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή(Καςάιεο & Φαξαιάκπνπο, 1995,  22,31 θαη Νφξκπεξη 

Διίαο, 1997, 262-278).  

Η εζληθή ηαπηφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο ζπκβνιηθή θαηαζθεπή, πνπ νξγαλψλεη ηελ αληίιεςε 

ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη δηακνξθψλεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη ε εζληθή νκάδα γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο θαη ηα άιια έζλε. Σπγθαιχπηεηαη ην γεγνλφο φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα, φπσο θαη θάζε 

άιιε ηαπηφηεηα, δελ εδξαηψλεηαη κηα γηα πάληα, αληίζεηα ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

εμέιημεο θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο. Γνκηθφ ζηνηρείν ηεο απνηειεί ε παξνπζία ηνπ „Άιινπ‟, 

θαζψο ε δηακφξθσζή ηεο ζηεξίδεηαη ζηε δηπιή θαη ζπκπιεξσκαηηθή δηεξγαζία ηεο δφκεζεο 

θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο έληαμεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. ζα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

πξνζιακβάλνληαη σο αλνίθεηα ή αξλεηηθά, απηφκαηα απνδίδνληαη ζηνλ „Άιιν‟ (Φξαγθνπδάθε 

& Γξαγψλα,  1997). Μηθξά πεξηζψξηα αθήλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο κε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαη εζληθή ηαπηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηα ειιεληθά 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, πξάγκα πνπ έρεη θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο σο πνιηηψλ φζν θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή γλψζε. Γελ είλαη ηπραίν 

φηη ζε απηέο ηηο νκάδεο ζπλήζσο αλήθνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ 

πξφσξα ην ζρνιείν ή έρνπλ ειιεηκκαηηθή θνίηεζε θαη ρακειή επίδνζε. Δμνχ θαη νη 

αληηζηαζκηζηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ επηρεηξνχληαη ζε νκάδεο φπσο νη 

κνπζνπικαλφπαηδεο, ηζηγγαλφπαηδεο, νκνγελείο θαη παιηλνζηνχληεο) νη νπνίεο ζην πιαίζην 

ηεο απνξξφθεζεο επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, παξά ηηο φπνηεο αλακθηζβήηεηα επεξγεηηθέο ζηηο 

νκάδεο απηέο επηδξάζεηο, δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηηο 

εζλνθεληξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. Η ρακειή επίδνζε ησλ 

«δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά» καζεηψλ /καζεηξηψλ ζην ζρνιείν πνπ ζπκπαξαζχξεη θαη ηνλ 

ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ, απνθαιχπηεη, ζχκθσλα κε ηελ Αζθνχλε (2001, 5) ηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο σο αμίαο: «Τν ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο αλαδεηθλχεηαη μαλά 

κε αληίζηνηρν ηξφπν αιιά κε ηδηαίηεξνπο φξνπο, φηαλ ε εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ είλαη αθφκε πην νξαηή, ζην πιαίζην δειαδή ηεο κειέηεο ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 
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δηαθνξψλ θαη αληζνηήησλ ζην ζρνιείν. ηαλ έλα θνκκάηη ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ δελ κεηέρεη 

ζε απηή ηελ «θνηλή» παηδεία, θαη απηή ε κε ζπκκεηνρή είλαη νξαηή θαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

φρη έκκεζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαμηθψλ δηαθνξψλ, ηφηε αλαπφθεπθηα αλαδεηθλχνληαη 

ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξνπζίαζή ηεο σο 

κνλαδηθήο άμηαο λα κεηαδνζεί». 

Η ζηάζε ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ζπρλά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ „Δπξψπε‟ - πνπ 

επίζεο απνηειεί έλαλ „Άιιν‟- είλαη ακθίζπκε: ε Δπξσπατθή ελνπνίεζε πξνζιακβάλεηαη 

αθελφο ζαλ κνλφδξνκνο θαη αθεηέξνπ ζαλ πνιηηηζκηθή απεηιή. Αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο, 

πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πνηθίιεο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί ε επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ε κε-ειιεληθή ινγνηερλία εμαθνινπζεί λα νξίδεηαη ωο ‘μέλε’ 

ινγνηερλία, ελψ ε παγθόζκηα ινγνηερλία ηαπηίδεηαη ζηα εγρεηξίδηα αιιά θαη ζην ιφγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνιιέο θνξέο, κε ηελ επξωπαϊθή (Φξαγθνπδάθε & Γξαγψλα 1997, 188).  

ζα επηζεκαίλνπκε επηβεβαηψλνληαη απφ ηα επξήκαηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε 

δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο 

δεχηεξε γιψζζα, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδωλ 2002-

2004. Γηα παξάδεηγκα ν Τζειθέο (2003, 27-28) παξαηεξεί ζρεηηθά κε ην δίπνιν ζρνιηθή 

γλψζε/ζρνιηθή γιψζζα:«ια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαίλνληαη ζαλ λα «κηινχλ ηελ  ίδηα 

γιψζζα», ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηφζν, επεηδή νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη 

πξέπεη λα ιέλε πξάγκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα αλαγλσξίζεη σο ζσζηά (πξέπεη κε θάπνην 

ηξφπν λα «δηαβάδνπλ» ην «κεγάιν βηβιίν» πνπ έρεη ζην θεθάιη ηνπ), θαηαιήγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα καζαίλνπλ έλα κφλν ρεηξηζκφ ηεο επίζεκεο ζρνιηθήο γιψζζαο, έλα 

ρεηξηζκφ πνπ κνηάδεη κε αθήγεζε….Η δηάρπζε ησλ πεξηερνκέλσλ νδεγεί ζηελ επηθξάηεζε 

ηεο ηδηφκνξθεο αθεγεκαηηθήο ζρνιηθήο γιψζζαο θαη ε ζρνιηθή γιψζζα νκνγελνπνηεί ηα, 

θαηαξρήλ δηαθξηηά δηδαθηηθά έξγα. Η ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία καζεηψλ πνπ παγηδεχεηαη 

ζηελ παξαπάλσ ηζνξξνπία: νη δίγισζζνη, πνπ γηα λα επηηχρνπλ ζηα θιαζζηθά δηδαθηηθά έξγα 

πξέπεη λα κάζνπλ λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ηε ζρνιηθή γιψζζα, ελψ γηα λα κάζνπλ ηε 

ζρνιηθή γιψζζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα επηηπγράλνπλ ζηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ (ψζηε λα κελ πεξηζσξηνπνηνχληαη)... «…Έηζη, αλακεηξηνχληαη, φπσο θαη 

θάζε άιιε κνξθή ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε ην παλίζρπξν πιαίζην ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, φπσο 

απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηνπηθνχο θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

δηαπηζηψλεηαη θαη εδψ, σο πξντφλ ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ ε  

«ζρνιεηνπνίεζε» ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη «βηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο ππνθνπιηνχξαο, ηα νπνία είλαη ηζρπξά» ζαλ απηνλφεηα, αλακθηζβήηεηα 

θαη ηειηθά ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη παξάιιεια κέλνπλ 

εθηεζεηκέλνη ζηηο ζρέζεηο πνπ ππνβάιιεη ν «θπξίαξρνο (ζηε ζρνιηθή ππνθνπιηνχξα) δηάινγνο 

αμηνιφγεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε κηαο γιψζζαο πνπ δελ 

γλσξίδνπλ θαιά [νη κεηνλνηηθνί καζεηέο]» (Τζειθέο, 2004, αδεκνζίεπην).  

Καηαιήγνληαο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπλνςίδεη ηνπο βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, 

ζχκθσλα κε ηε Μαθξπληψηε (1994, 158) «εθθξάδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εκπεξηέρεη ηα θαλεξά θαη ιαλζάλνληα θνηλσληθνπνηεηηθά 

πεξηερφκελα κε ηα νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ, ξπζκίδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζδηνξίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ζρέζε ηφζν ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε γλψζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο 

ζην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ζηε κέζνδν αμηνιφγεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο». Η ζπδήηεζε γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ παξαπέκπεη ζηελ νπζία ζε ηξία επηκέξνπο δεηήκαηα: 1) ηη ζεσξείηαη 

έγθπξε ζρνιηθή γλψζε-πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 2) ηη ζεσξείηαη έγθπξε 

κεηάδνζε απηήο ηεο γλψζεο-κέζνδνη δηδαζθαιίαο, γ) ηη ζεσξείηαη έγθπξε θαηαλφεζε απηήο 

ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο-κέζνδνη αμηνιφγεζεο (Bernstein (1991, 47-

48).  
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«Γεδνκέλνπ φηη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε 

επξχηεξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ην θχξνο θαη ην γφεηξφ ηνπο απνξξέεη θαη λνείηαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο» (Young, 

1971, 35-39). Η πξνθχπηνπζα ηεξαξρηθή δνκή ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ δελ πθίζηαηαη ζε έλα 

θνηλσληθφ θελφ νχηε δηακνξθψλεηαη αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθνχο θνξείο εμνπζίαο θαη 

ειέγρνπ…Σηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ε ζέζε θαη ην θχξνο ελφο καζήκαηνο εθθξάδεηαη κε 

ηε δηάθξηζή ηνπ ζε πξσηεχνλ ή δεπηεξεχνλ, ζε παλειιαδηθψο ή ελδνζρνιηθά εμεηαδφκελν, ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο, ηε ζεηξά εκθάληζήο ηνπ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ηε δηάζηαζε πνπ ρσξίδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ ηε 

ζεσξνχκελε θνηλή γλψζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, απφ ηηο αθαηξεηηθέο δηεξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο απηή ε γλψζε ππφθεηηαη γηα λα κεηαδνζεί, θαη ηέινο απφ ην είδνο-πξφηππν ζπκκεηνρήο 

ησλ καζεηψλ, ην αλεθηφ επίπεδν ζνξχβνπ, θ.ιπ. 
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