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Έλαο πνιχ δηαδεδνκέλνο «κχζνο» ζηελ εθπαίδεπζε είλαη φηη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα απνηειείηαη
απφ ηδενινγηθά «νπδέηεξα» καζήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα κάζεη ε λέα γεληά γηα λα εληαρζεί ζηελ
θνηλσλία. χκθσλα κε απηφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κχζν, ηα αξραία ειιεληθά, ε γεσγξαθία, ε ηζηνξία, ηα
καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε βηνινγία ζπληζηνχλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε
λένο άλζξσπνο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα απηφ πξέπεη απηά ηα καζήκαηα λα ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ
πξφγξακκα. Χζηφζν φπσο έρεη δείμεη ε θνηλσληνινγία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ε ζρνιηθή γλψζε
δελ είλαη έλα νπδέηεξν κνξθσηηθφ αγαζφ, ην νπνίν ε παιαηφηεξε γεληά απιψο κεηαβηβάδεη ζηε λεφηεξε
γηα λα ηελ θνηλσληθνπνηήζεη θαη ηελ εληάμεη ζε κηα νκαιή πνξεία εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ. πρλά, ην
δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ παξνπζηάδεηαη κε κνληέξλεο ζεσξεηηθέο επελδχζεηο, κε ζηφρν πάληα ηε
ζπζθφηηζε ηνπ ξφινπ ηνπο. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη, πσο δελ κπνξνχκε ζε θακηά πεξίπησζε λα κηιάκε γηα
έλα θνηλσληθά νπδέηεξν ζχλνιν γλψζεσλ, αιιά νχηε γηα γλψζεηο απιά ηερληθνχ ραξαθηήξα. Γηα λα
είκαζηε αθξηβείο, νη ζρνιηθέο γλψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, πξνζαλαηνιίδνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζέζεηο, «εγραξάδνληαο» αμίεο, θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, πνπ
πεγάδνπλ πάληα απφ ην ρψξν ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ζηνρεχνπλ λα θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
ηθαλνχο θαη πξφζπκνπο λ΄ αλαιάβνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ηνπο ζέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο.
Έηζη, κε ηνλ φξν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελλννχκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν
επηιέγεηαη θαη νξγαλώλεηαη ε ζρνιηθή γλώζε ζην πιαίζην πάληνηε ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο (αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
θπξίαξρεο ηδενινγίαο). Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηερληθή νξγάλσζεο ηεο
ζρνιηθήο γλψζεο, ηερληθή πνπ ππαθνχεη ζε ηδενινγηθνπνιηηηθά θξηηήξηα γηα ην ηη είλαη έγθπξε γλψζε
θαη κε πνηεο κεζφδνπο πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο.
Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα, από ηελ άπνςε απηή, ζπκππθλώλεη ηαπηόρξνλα θαη ηελ ηαμηθή
πάιε θαζώο ζε απηό εγγξάθεηαη ν ζπζρεηηζκόο ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δπλάκεσλ.
Ζ ζρνιηθή γλψζε έρεη έληνλα ηδενινγηθφ ραξαθηήξα θαη νξίδεηαη απφ δχν βαζηθά παξακέηξνπο:
ην ηη εξγαδφκελν θαη ηη πνιίηε ζέιεη λα θηηάμεη ην ζρνιείν θαη πνηα πνιηηηθή ηδενινγία ζέιεη λα
εγραξάμεη ζε απηφ ηνλ εξγαδφκελν θαη πνιίηε. Οη αληηπαξαζέζεηο γηα ην ηη ζα δηδαρζνύλ ηα παηδηά
ζην ζρνιείν είλαη πάληνηε αληηπαξαζέζεηο γηα ην ηη θνηλσλία ζέινπκε θαη πνην ζα είλαη ην κέιινλ
ηεο1
Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ κηαο πεξηφδνπ, ζε ζχγθξηζε κε
κηα άιιε, δελ εθθξάδνπλ παξά ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο γηα ηελ θνηλσλία θαη
ηε θχζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ζε θακηά πεξίπησζε νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ άζθεζε
ηνπ θξαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
Μηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ, κπνξεί λα θαλεξψζεη θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζρνιηθέο γλψζεηο κηαο πεξηφδνπ, ζε ζχγθξηζε κε κηα άιιε.
Μπνξεί λα θαλεξψζεη, πσο καδί κ΄ εθείλα ηα παγησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαηεξνχληαη ή
αλαπαξάγνληαη, εκθαλίδνληαη θαη νξηζκέλα λέα, πνηνηηθά δηαθνξεηηθά.
Πην ζπγθεθξηκέλα

Κνληνινγίο, ην ΣΗ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ, ΠΟΟ ΥΡΟΝΟ, ΠΧ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ, ΠΧ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗΣΑΗ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κέζα απφ ηα νπνία θαίλεηαη:
- Ζ θπξίαξρε ηδενινγία ζην ζρνιείν
- Ο ηχπνο εξγαδφκελνπ θαη πνιίηε πνπ επηδηψθεηαη λα θηηαρηεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε
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Ζ ηαμηθή πθή ηεο γλψζεο θαζψο ζπγθεθξηκέλα είδε γλψζεο θαη ηξφπνη δηδαζθαιίαο
απνθιείνπλ ηα παηδηά απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα
- Ζ έιιεηςε δηεπθφιπλζεο αιινδαπψλ καζεηψλ κέζα απφ ηνλ εζλνθεληξηζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο
- Ζ επηιεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ
Ο παλεπηζηεκηαθφο Μπάκπεο Ννχηζνο ζηε κειέηε ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο κέζεο
εθπαίδεπζεο (1931-1973) έδεημε φηη, παξά ηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηα πξνγξάκκαηα
δνκνχληαη ζε έλα ζθιεξφ ππξήλα καζεκάησλ κε θπξίαξρα ηα ζξεζθεπηηθά, ηα αξραία ειιεληθά, ηα
καζεκαηηθά, ηα θπζηθά θαη ηα λέα ειιεληθά2. Δμεηάδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ βιέπεη
θαλείο ηελ εκκνλή ζηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ, ηηο εμηζψζεηο ζε έλα δειαδή δηδαθηηθφ θνξκαιηζκφ
ν νπνίνο «ηεξεί» ηηο απνζηάζεηο ηνπ απφ ηε θπζηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη
καζεηέο εμεηάδνληαη ζην θαηά πφζν αθνκνίσζαλ ηελ χιε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ελψ δεκηνπξγηθέο
εξγαζίεο, ζρέδηα δξάζεο, νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είλαη ζην πεξηζψξην
ηεο επίζεκεο ζρνιηθήο δηδαθηηθήο.
Απηή ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα εκπεδψλεη ηδενινγηθά ηνλ επηιεθηηθφ ξφιν ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ, θαζψο θάπνηνη καζεηέο απφ ηηο πξψηεο ηνπ ηάμεηο, «θαηαλννχλ» φηη δελ παίξλνπλ ηα
γξάκκαηα, θαη φινη καδί «θαηαιαβαίλνπλ» φηη ε επηζηήκε είλαη θάηη πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή. Δπίζεο, κέζα απφ απηφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ε αζηηθή ηάμε πξνεηνηκάδεη ηελ
πεηζήληα ππαιιειηθή ηεξαξρία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ απνθνίησλ ηνπ
δεπηεξνβάζκηνπ ζρνιείνπ ηελ πεξίνδν απηή (1931-1973) ζηξέθεηαη ζην δεκφζην ηνκέα, αλ θπζηθά
δηαζέηεη θαη ηα «θαηάιιεια» πηζηνπνηεηηθά θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ.
Ζ ζηεγαλνπνηεκέλε χπαξμε μερσξηζηψλ καζεκάησλ εκπνδίδεη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπο
θαη θπζηθά εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα έδηλαλ άιιε φςε ζην ζρνιείν θαη
άιιν ξφιν ζε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθφ κέζα ζε απηφ. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ αληαγσληζηηθή εμέηαζε
ζε γλψζεηο απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα καζαίλνπλ λα είλαη πεηζήληνη, λα κε
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζρνιηθή γλψζε γηα λα εξκελεχζνπλ ηε δσή ηνπο, «λα θνηηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο» θαη
λα πξνζπαζνχλ, ρσξίο λα ακθηζβεηνχλ απηφ πνπ πξνζθέξεη ζαλ γλψζε ην ζρνιείν, λα ην «αλακαζνχλ»
θαιχηεξα απφ ην ζπκκαζεηή ηνπο ηνπ δηπιαλνχ ζξαλίνπ.
Σελ ηεξάξρεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κέζα απφ ην πνηα καζήκαηα πξέπεη λα δηδάζθνληαη πφζν
θαη πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο δείρλεη θαη ν παλεπηζηεκηαθφο Γηψξγνο Μαπξνγηψξγνο3. Δμεηάδνληαο
ζπγγξάκκαηα δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζψο θαη εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΠΘ δείρλεη φηη ηα
«πξσηεχνληα» καζήκαηα (Αξραία Διιεληθά, Γξακκαηηθή, Μαζεκαηηθά, Φπζηθά) «ελδείθλπηαη» λα
κπαίλνπλ ηηο πξψηεο ψξεο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο πνπ νη καζεηέο είλαη μεθνχξαζηνη. Αληίζεηα, νη
ηειεπηαίεο ψξεο είλαη γηα ηελ Αγσγή ηνπ Πνιίηε, ηελ Φπρνινγία, ηα Καιιηηερληθά θαη γεληθά θάζε
κάζεκα πνπ ζα κπνξνχζε, ιφγσ αληηθεηκέλνπ έζησ θαη λνεζηαξρηθά δνζκέλνπ κέζα απφ ην ζρνιηθφ
βηβιίν, κε ηελ παξέκβαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ δε ζπκβηβάδεηαη κε ηνλ «ιίγν νπξαλφ» ηνπ
ειιεληθνχ ζρνιείνπ λα πξνρσξήζεη ιίγν πην πέξα απφ ην θνξκαιηζκφ ηεο επίζεκεο δηδαθηηθήο.
-

Η ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Δίλαη θαλεξφ φηη ν θπξίαξρνο ζρεδηαζκφο ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο ζηνρεχεη επζέσο
ζηε δηαηχπσζε λέαο πξφηαζεο γηα ην κνληέιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ καζεηή / εθπαηδεπηηθνχ. Απφ ην
«πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ» ηνπ ζρνιείνπ ησλ «εμηζσηηθψλ ηάζεσλ» θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο
πεξλάκε ζ΄ έλα λέν νηθνλνκηθφ ηνπίν, ησλ αληαγσληζκψλ, ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη
κειινληηθνί εξγαδφκελνη νθείινπλ λα κάζνπλ ηνπο λένπο ξφινπο ηνπο. Σν ζρνιείν ησλ
«εθπαηδεχζηκσλ» ζηελ θνηλσλία ησλ «απαζρνιήζηκσλ» είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ
ζπληξηβνχλ ηα «ππνθείκελά» ηνπ. Απφ ηε κηα ην θηελφ, πεηζαξρεκέλν θαη «απνδνηηθφ» ζρνιείν
ρξεηάδεηαη ππνηαγκέλνπο θαη άβνπινπο εθπαηδεπηηθνχο, ρεηξαγσγεκέλνπο, κε ζρέζεηο εξγαζίαο ηηο
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νπνίεο θαζνξίδεη ε αλαζθάιεηα, νη εμεηάζεηο θαη ην ξνπζθέηη.
Απφ ηελ άιιε, ε θπξίαξρε κνξθσηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο γηα
ηε δηακφξθσζε - αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηεξίδεηαη ζε έλα είδνο γεληθήο κφξθσζεο ην νπνίν δελ
θαιιηεξγεί θαη δελ αλαπηχζζεη ηελ ζπλζεηηθή - αλαιπηηθή ζθέςε, δελ δίλεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εξκελεία
ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο γεληθήο κφξθσζεο κε θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηελ πνιπδηάζπαζε ηεο γλψζεο, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο. Απφ απηφλ ηνλ αζχλδεην γαιαμία γλψζεσλ ζα
αμηνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή κφλν νη ειάρηζηεο άκεζα ρξήζηκεο. Οη ππφινηπεο γεληθέο γλψζεηο είλαη
αλαγθαίεο απιά θαη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο «εθκάζεζεο ηεο κάζεζεο», ζηε βάζε ηεο εξγαιεηαθήο
ινγηθήο.
Σν δεηνχκελν γηα ηε κνξθσηηθή αληίιεςε ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο δελ είλαη ε
ζχλζεζε ησλ γλψζεσλ, ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θφζκνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη ε
αλάπηπμε δπλαηνηήησλ γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. Σν δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε ηεο «εθκάζεζεο
ηεο κάζεζεο», κε ζηφρν ηελ επηιεθηηθή αμηνπνίεζε ηεκαρηζκέλσλ γλψζεσλ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ
αιιάδνπλ. Μηιάκε γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλ
εθνδηαζκφ ηνπ κε έλα “θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ” γεκάην απφ βαζηθέο γλψζεηο / δεμηφηεηεο κε ηηο νπνίεο
ζα βγεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σν «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» πξνβάιιεηαη ζαλ ην ειημίξην ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο πνπ
αληηκεησπίδεη ηελ πιεκκπξίδα πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παιαίσζε ησλ γλψζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα
αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ πνπ ρξεζηκεχεη ηδηαίηεξα θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ην άιιν βξνληεξφ
ζχλζεκα ηεο επνρήο ηεο «λέαο νηθνλνκίαο». Γηα ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή ξεηνξηθή ηθαλφο γηα ην
κέιινλ είλαη φπνηνο είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζεη κέζα ζηελ πιεκκχξα ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ
πέθηεη επάλσ ηνπ, εθείλε πνπ έρεη ζεκαζία γη’ απηφλ θαη φπνηνο κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηηο
ζπζθεπέο ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ.
Ο ππεξηνληζκφο ηνπ «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» απνζπλδεδεκέλνο απφ ην «ηη θαη γηα πνην
ζθνπφ καζαίλσ», απνζπαζκέλνο απφ ηα πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο θαη θπξίσο απφ ην
ζθνπφ ηεο φιεο κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί κηα θαλεξή ππνηίκεζε ηεο νπζίαο ηεο κφξθσζεο.
Βεβαίσο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα απνκλεκνλεχεη ηα πάληα, αιιά εδψ ρξεηάδεηαη κηα
πξνζνρή γηα λα κε πεηάκε καδί κε ηα απφλεξα θαη ην παηδί: Γελ κπνξνχκε λα δηαγξάθνπκε ηελ αμία
ησλ γλψζεσλ. Σν πξφβιεκα, ζχκθσλα κε ηνλ παηδαγσγφ Γηψξγν Μσξαίηε, είλαη ηη είδνπο γλψζεηο θαη
πψο ηηο απνθηάκε. Ζ απνκλεκφλεπζε θαη ν απνζεζαπξηζκφο ησλ γλψζεσλ δελ είλαη θαθφ, είλαη ε
πξνυπφζεζε ηεο δηαλφεζεο, είλαη νη πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο απάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη
θαη θάζε θαηλνχξγηα γλψζε θαη θάζε πξνζπάζεηα, ελψ ην θαηεπζείαλ αξλεηηθφ είλαη ε απνζηήζηζε, πνπ
θαη άγνλε είλαη θαη ζπαηάιε δπλάκεσλ ζπληζηά, γηαηί δελ έρεη ηε κνληκφηεηα ηεο αθνκνησκέλεο
γλψζεο θαη ζχλδεζε κε ηηο γλψζεηο άιισλ πεδίσλ.
Μπνξνχκε, κε γπκλφ κάηη λα δηαθξίλνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο
λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο: δηακφξθσζε καζεηψλ πνπ έρνπλ έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα αξζξψλνπλ
ζπλερή ιφγν, λα ειέγρνπλ θαη λα ινγηθνπνηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ρσξίο ράζκαηα θαη αληηθάζεηο, λα
θάλνπλ ινγηθέο αθαηξέζεηο, καζεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ζπλνιηθά ηελ θνηλσλία, ηελ
αληηιακβάλνληαη αθξσηεξηαζκέλε θαη αληζηνξηθή, λέσλ “θαηαθεξκαηηζκέλσλ αλζξψπσλ” - ππεθφσλ,
θαη πάλσ απ' φια θαηαλαισηψλ, δηαηεζεηκέλσλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε θάζε ηξφπν γηα ηε γνεηεπηηθή
βαζηιεία ηνπ εκπνξεχκαηνο.
ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ
Αλ ξίμεη θάπνηνο κηα καηηά ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ζα έξζεη
έθπιεθηνο κε έλα αληηθαηηθφ θαη δπζεξκήλεπην θαηλφκελν. Σα βηβιία είλαη «γεκάηα» γλψζεηο, αγγίδνπλ
φιν θαη πην πνιιέο θαη φιν θαη πην ζχγρξνλεο πιεπξέο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη φκσο νη
καζεηέο πνπ κνξθψλνληαη απφ απηά ηα βηβιία δελ κπνξνχλ λα ζθεθζνχλ θξηηηθά.
Έηζη, ε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ηζχλνληεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ζην αλ ην ζρνιείν
ζήκεξα παξέρεη «ιίγε» ή «πνιιή» επηζηεκνληθή γλψζε κάιινλ είλαη ρακέλν παηρλίδη ζε μέλν γήπεδν
γηα φπνηνλ ππνζηεξίδεη φηη ην ζρνιείν ζήκεξα πζηεξεί ζηελ πνζφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρεη ζηνπο
καζεηέο ηνπ. Σν δήηεκα δελ είλαη κφλν πνζνηηθφ αιιά θπξίσο θαη πνηνηηθφ.
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Ζ ζπζζψξεπζε πνιιψλ γλψζεσλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ν βνκβαξδηζκφο ηνπ καζεηή
κε απηέο δελ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο πνπ θαηέρνπλ πνιιέο γλψζεηο απνθηνχλ απηφκαηα θαη ηελ
ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Φπζηθά θαη ην αληίζηξνθν είλαη πξνβιεκαηηθφ, λα πεξηκέλνπκε φηη
θάπνηνο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη γλψζεηο θαη δελ έρεη εκπινθή κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο γλψζεο
κπνξεί λα κάζεη λα ζθέθηεηαη θξηηηθά αλ ηνπ δηδάμνπκε ζε θφξκνπιεο ηε δηαιεθηηθή ή ηελ ηππηθή
ινγηθή.
Ση δεκηνπξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε; Ζ θξηηηθή ζθέςε, φπσο παξαηεξεί θαη ν Έβαιλη Ηιέλθνθ, δελ
είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην θεθάιη ηνπ καζεηή. Όκσο, δελ είλαη θαη
απνηέιεζκα κφλν ηεο πνιπκάζεηαο αθνχ θαζεκεξηλά ζπλαληνχκε αλζξψπνπο πνιπκαζείο πνπ δελ
κπνξνχλ λα ζθεθζνχλ θξηηηθά. Ο άλζξσπνο απνθηά θξηηηθή ζθέςε φηαλ έξρεηαη κπξνζηά ζε κηα
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη πξνζπαζεί λα ηελ επηιχζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο πνπ έρεη κάζεη
θαζψο θαη ηηο θαηλνχξηεο πνπ θαηαθηά κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ
εξγαζζεί νκαδηθά, αλ δειαδή βξεζεί καδί κε άιινπο αλζξψπνπο κπξνζηά ζην ίδην πξφβιεκα θαη
αλαδεηήζνπλ απφ θνηλνχ ηε ιχζε ηνπ, ηφηε ε ζθέςε φισλ ηξνθνδνηείηαη, αθνλίδεηαη, φινη καδί πάλε
έλα βήκα πην πέξα.
Αο πάξνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία. Σν ζρνιείν μεθηλά λα δηδάζθεη ζην
καζεηή φηη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαλνκήο πεξηνξηζκέλσλ
πφξσλ θαη πξντφλησλ ζε αλζξψπνπο κε απεξηφξηζηεο αλάγθεο. Απηφ απνηειεί ζέζθαην φπσο
παξνπζηάδεηαη απφ ην βηβιίν. Δίλαη φκσο έηζη; Απηή ε ζεψξεζε πξέπεη λα απνηειέζεη φρη δνζκέλε
αιήζεηα αιιά πξφβιεκα ζην νπνίν ζα θιεζνχλ λα βξνπλ απάληεζε νη καζεηέο. Δίλαη ηα πξντφληα
πεξηνξηζκέλα; Γηαηί ρψξεο κε πινχζηα αγξνηηθή θαη παξαγσγή θαη θηελνηξνθία έρνπλ ιανχο πνπ
ιηκνθηνλνχλ; Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη ηα πξντφληα ζπάληα; Όηαλ νη καζεηέο αξρίδνπλ λα ςάρλνπλ ην
γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, ηφηε αξρίδεη ε νηθνδφκεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε εθκάζεζε ηεο θαηάθηεζεο
ηεο γλψζεο. Κξηηηθή ζθέςε δελ ρηίδεηαη κε έηνηκεο αιήζεηεο, ζπληαγέο θαη κε ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπο
γηα ηηο εμεηάζεηο. Γηα απηφ θαη είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν πνιινί καζεηέο λα παίξλνπλ «άξηζηα είθνζη»
ζηηο εμεηάζεηο θαη «ηέζζεξα θάησ απφ ηε βάζε» ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σν ζρνιείν, κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα, παξέρεη ζηνπο καζεηέο πιεξνθνξίεο. Όκσο, ε
πιεξνθνξία δελ είλαη γλψζε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία έγθεηηαη,
αλάκεζα ζηα άιια, ζην φηη ε πξψηε είλαη νξγαληθά δεκέλε κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο κεραληζκνχο
παξαγσγήο ηεο, εληαγκέλε ζην ζπλεθηηθφ αξκφ κηαο επηζηήκεο πνπ ηεο δίλεη επξχηεξν λφεκα θαη
παξαπέξα εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα λέσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ γηα επφκελεο καζεηηθέο εξγαζίεο. Ζ
παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο κφλν πιεξνθνξηψλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηεξάξρεζε
ηνπο ζε «ρξήζηκεο» θαη «άρξεζηεο». Καζηζηά, επίζεο, ηνπο καζεηέο αλήκπνξνπο λα εξκελεχζνπλ θαη
λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο επφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνζιάβνπλ. Γηα απηφ θαη νη καζεηέο, κεηά απφ
ρξφληα κειέηεο θαη καζεκάησλ, δελ κπνξνχλ λα ζθεθζνχλ θξηηηθά θαη λα «δπγίζνπλ» δηαθνξεηηθέο
πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηνπο. Γηα απηφ κπνξεί ζην ίδην άηνκν λα
ζπλππάξρεη ε θαιή γλψζε ηεο ηερληθήο ηνπ ιχλεη αζθήζεηο ζηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία κε ηελ πίζηε φηη ε
κνίξα καο θαζνξίδεηαη απφ ην δσδηαθφ θχθιν.
Κνληνινγίο, απηφ πνπ ηειηθά απνπζηάδεη είλαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θξίζεο, απηφ πνπ
κέλεη απφ κηα πνηνηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φηαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ζα έρνπλ μεραζζεί.
ΣΑ ΝΔΑ ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Ζ λέα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζην ειιεληθφ ζρνιείν δελ αθνξά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
ζην παλεπηζηήκην θαη ην Λχθεην, γχξσ απφ ηα νπνία πεξηζηξάθεθαλ νη κεηαξξπζκίζεηο απφ ην 1976
κέρξη ζήκεξα, κε άμνλα θπξίσο ην εμεηαζηηθφ θαη ηελ εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα (παλειιήληεο,
παλειιαδηθέο, δέζκεο, εζληθφ απνιπηήξην, λφκνο 2525/97). Απηή ηε ε θνξά ε κεηαξξπζκηζηηθή
εμαγγειία αθνξά ηελ Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (δεκνηηθφ θαη γπκλάζην).
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Σα «νρήκαηα» ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα πνπδψλ (ΓEΠΠ) θαη ε
εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006/07 εηζάγνληαη 26 λέα βηβιία ζηηο ηξεηο
ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 30 λέα βηβιία ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. πλνιηθά, ηα επφκελα ρξφληα
(2007/08 θαη 2008/09), ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ άιιαμαλ 73
βηβιία - εθπαηδεπηηθά παθέηα (πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ηνπ θαζεγεηή θαη βνήζεκα) ζην
Γπκλάζην θαη 52 ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
Ζ ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ έρεη γίλεη ζηε βάζε ηνπ λένπ Δληαίνπ Πξφγξακκαηνο πνπδψλ ηεο
Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ & Γπκλάζην).
χκθσλα κε ηνλ ηακάηε Αιαρηψηε, Πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηελ πεξίνδν
ζχλζεζεο ηνπ λένπ Δληαίνπ Πξφγξακκαηνο πνπδψλ «ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ηα Α.Π.Σ. εθζπγρξνλίδνπλ ην
πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν θαη εηζάγνπλ αξθεηέο
θαηλνηνκίεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο
θαηλνηνκίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ηα Α.Π.Σ. απφ ηα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ θαη
αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο:
1. Καζηεξψλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρνιηθή γλψζε, επηινγή πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο
ζχγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζεσξίεο.
2. Γελ αξθνχληαη ζηελ απιή παξάζεζε ηεο «δηδαθηέαο χιεο», αιιά αληηζηνηρίδνπλ ζηφρνπο –
πεξηερφκελν – δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Έηζη, βνεζνχλ
ηνπο ζπγγξαθείο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο λα εθαξκφζνπλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο, πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ κνλφινγνπ θαη ηεο εξσηαπφθξηζεο.
3. Καζηεξψλνπλ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) ζηα πιαίζηα φισλ ησλ καζεκάησλ. Με
ηνλ ηξφπν απηφ (α) δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα πξνσζεκέλεο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο
θαη (β) αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηέο νη γλσζηηθν-θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ
ηξφπνπ ζθέςεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απηφ-ξπζκηδφκελε κάζεζε, πνπ
πξνυπνζέηεη ε δηαβίνπ εθπαίδεπζε.
4. Καζηεξψλνπλ ηελ επέιηθηε δψλε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηα βηψκαηα
ησλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο.
5. Σπλδένπλ νξγαληθά ηελ αμηνιφγεζε κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο
πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο.
6. Παξαζέηνπλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ
νη πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία.
7. Βειηηψλνπλ ηνλ αλαγλσζηηθφ, καζεκαηηθφ θαη θπζηθνεπηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ (γξακκαηηζκφ)».
Η ΙΓΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΓΔΠΠ
Ζ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο φπσο απηή ελλνείηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ
θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δηθαηνινγείηαη κε αλαθνξέο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά
δεδνκέλα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο , αλάκεζα ζηα νπνία ε επίθιεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαηέρεη
βαζηθή ζέζε. Απφ ηελ πξνζέγγηζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ βάζηκν ή ηνλ
ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηεο, εθείλν πνπ απνδεηθλχεηαη είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζε κηα νξηζκέλε θαηεχζπλζε. Δίλαη ε
θαηεχζπλζε πνπ ραξάρηεθε ήδε απφ ην 1995 κε ην ''Λεσκό βιβλίο για ηην Εκπαίδεσζη και ηην
Καηάρηιζη''. Με ην θείκελν απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ
εθπαίδεπζε ψζηε απηή λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη λνεηηθψλ
ηθαλνηήησλ πνπ απαηηεί απφ ηνλ εξγαδφκελν ε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζήκεξα.4
Σα ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ ''κεηαθξάδνπλ'' απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε
ζθνπνχο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζεκαληηθφηαηε φςε ηεο
λενζπληεξεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ κέρξη ηψξα δελ είρε αλνίμεη. Όζν θη
4

Γξφιιηνο, Γ.: Ιδενινγία, Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. Λφγνο θαη Πξάμε ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ γηα
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αλ νη εθθξαζηέο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο – ζηειέρε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ δηθαηνινγνχλ ηελ
εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ κε κηα ηερλνθξαηηθή αλάγλσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
θαη γεληθφηεξα κε κηα κε κηα επηρεηξεκαηνινγία πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο
δελ παχεη λα έρεη πνιηηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη
απηά είλαη θαξπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1997 θαη ηνπ λφκνπ κε ηνλ νπνίν απηή
ζεκειηψζεθε. Αλεμάξηεηα απφ ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο , ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη αζθαιψο
ζπλέρεηα , ζηεξηδφκελε ζε θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ ίδηα θνηλσληθή βάζε: εθπαίδεπζε κε
βάζε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη δηακφξθσζε ηεο
εξγαηηθήο δχλακεο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ
απαηηήζεσλ. Αμίδεη απ' απηή ηελ άπνςε λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ εηζεγεηψλ ηεο κεζφδνπ θαη πίζσ απφ ην θαηλνκεληθά
νπδέηεξν θαη ηερλνθξαηηθφ ηεο πέπιν λα δνχκε ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο επηινγήο.5
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ε εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ
κεζφδσλ θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο '' κε ζηφρν νη λένη καο λα κπνξνχλ λ΄ αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο
θαη ηηο πξνθιήζεηο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε κε ηα ζεηηθά ηεο θαη ηα΄ αξλεηηθά ηεο ,ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο , ε επηθίλδπλε αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ , ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαζψο θαη ε
πιεκκπξίδα ηεο πνιχηηκεο θαη αλαηξεπηηθήο ηερλνινγίαο.''6
Σν παξαπάλσ απφζπαζκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο .
Γέζκεπζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηερλνθξαηηθή αλάγλσζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ραξαθηεξίδεη ην θείκελν ησλ
ΓΔΠΠ θαη εθθξάδεηαη κε ηελ αληίιεςε φηη ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη ν
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη , θαζψο θαη κε ηελ άπνςε φηη ε
εμέιημε απηή ''εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν δηεχξπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ'.7 Ζ δε γξήγνξε πξφνδνο
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη απηή πνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε ηεο δηαβίνπ κάζεζεο. Ζ
ζεψξεζε απηή ησλ πξαγκάησλ θαηαιήγεη ζην λα αζσψλεη ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο
θαη εμνπζίαο. Απφ ηελ άιιε λα παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα απνηξνπήο ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο σο
ζέκα απιά εθπαίδεπζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Ο ραξαθηήξαο ησλ αιιαγψλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο δελ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα νχηε
εμεγείηαη γηαηί επηιέγνληαη απηήο ηεο θαηεχζπλζεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Αληί γηα κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο ην θείκελν ζηελ
εηζαγσγή αξθείηαη ζε κηα αφξηζηε δηαηχπσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ''νη πνηθίιεο θνηλσληθέο ,
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε
ξεπζηφηεηα , ε νπνία επηηείλεηαη απφ ηε ξαγδαία επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε''8
Σν ζρνιείν παξνπζηάδεηαη σο έλαο νπδέηεξνο θνηλσληθφο ζεζκφο πέξα θαη πάλσ απφ ηηο
θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηνπο. Έηζη ζχκθσλα κε ην εηζαγσγηθφ θείκελν : '' ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλακθηζβήηεηα απνηειεί βαζηθφ θνηλσληθφ ζεζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ζηελ αξκνληθή έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία.''9 Βέβαηα ηα πξάγκαηα δελ
είλαη ηφζν αλακθηζβήηεηα φζν ζέινπλ λα ηα παξνπζηάδνπλ νη ζπληάθηεο ηνπ ΓΔΠΠ. Με ηελ επίθιεζε
ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ νη ζπληάθηεο πξνζπαζνχλ λα απαιείςνπλ απφ ηνλ νξίδνληα
ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο κηα ζεκαληηθφηαηε επηζηεκνληθή παξάδνζε απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κηιάεη γηα άληζεο ζρνιηθέο δηαδξνκέο εμαξηεκέλεο απφ ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή
5
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ησλ καζεηψλ , γηα ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
αληζφηεηαο γηα ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο , γηα ηε
δηθαίσζε νξηζκέλσλ θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλσλ αμηψλ θαη γισζζηθψλ θσδίθσλ απφ ην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπ απνηεινχλ δηαβαηήξην γηα δηαθνξνπνηεκέλεο ζρνιηθέο δηαδξνκέο. Όια απηά αθνξνχλ
θαη ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο , θαζψο ην πεξηερφκελν, ε κνξθή ηνπ θαη ε
ηδενινγηθή ηνπ ζπγθξφηεζε είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απ' ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη ε
''αξκνληθή'' έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία, αιιά ε ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ, ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο
εξγαζίαο. Σν ίδην βέβαηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επηθαινχληαη νη ζπληάθηεο είλαη θη ' απηέο ζηελά ζπλαξηεκέλεο ηφζν κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ξφινπο γηα ηνπο νπνίνπο εηνηκάδεη ην ζρνιείν , φζν θαη κε ηελ
γεληθφηεξε έληαμή ηνπο ζ΄ έλα θπξίαξρν ζηάηνπο θβν. Σν ηδενιφγεκα επνκέλσο ηεο αξκνληθήο έληαμεο
, έξρεηαη λα ζπζθνηίζεη ηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ζηακαηήζεη απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή θάζε πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηακφξθσζε
ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα. Ζ πξνζπάζεηα λα κελ ππάξμεη θαλ
ηέηνηα πξνβιεκαηηθή θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν ην πξφβιεκα ηεο
ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη απιά ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ, φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Παξνπζηάδνληαο ην ΓΔΠΠ ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο σο κηα νπδέηεξε θνηλσληθή
πξαθηηθή πξνηείλεη ηελ ελίζρπζή ηεο ζεσξψληαο σο ''αλάγθε λα εληζρπζνχλ απνηειεζκαηηθά νη
καζεζηαθέο θαη θνηλσληθνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα ηζρπξφ ζρνιηθφ
παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ''10
Δμήγεζε βέβαηα ηεο έλλνηαο ηζρπξφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ δελ πξφθεηηαη λα βξνχκε ζην
θείκελν. Χζηφζν είλαη ζαθέο φηη νη ζπληάθηεο ησλ ΓΔΠΠ απνδέρνληαη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο
ζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο , σο κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη
ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο11 θαη επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζή ηεο. Ζ ελίζρπζε απηή πεξλάεη κέζα απφ
γελλαίεο πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα , φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ
ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ''κε ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (Γεικνχδνο, Γιελφο,
Τξηαληαθπιιίδεο)…θαη θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηνλ Δ. Παπαλνχηζν''.12 Με ηελ θνκςή
απηή δηαηχπσζε νη ζπληάθηεο ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζηελ αζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε
δηαπηζηψλνληαο ηελ αλεπάξθεηά ηεο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο λενθηιειεχζεξεο εγεκνλίαο θαη ηεο
ζπληεξεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη γελλαίεο πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο γηα ηηο νπνίεο
θάλνπλ ιφγν δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε αλαίξεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ έλαο δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ζεκεξηλφ ζπζρεηηζκφο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ
δπλάκεσλ έθαλε πξαγκαηηθφηεηα ζηε κεηαπνιεκηθή θαη κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. Αλ θαη νη ζπληάθηεο
ηνπ θεηκέλνπ δελ θάλνπλ ιφγν ζε ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
απηφ εχθνια κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ηφζν απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ ζηε επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα.
Σν θείκελν παξνπζηάδεη κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο γεληθέο αξρέο
ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή , δηδαθηηθνχο ζηφρνπο επηκέξνπο ΓΔΠΠ θαη
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Οη ζηφρνη απηνί αλαθέξνληαη : ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
καζεηή κε άμνλεο ηελ ηζρπξή απηναληίιεςε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θαιιηέξγεηα ζεηηθήο
δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία θαη απηελέξγεηα, πξνψζεζε ηεο δηαβίνπ κάζεζεο κε ηε δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γη’ απηφ, εθπαίδεπζε κε θξηηηθφ πλεχκα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο
θαη ηεο επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαη ηε δηαηήξεζε ηεο
10
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θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γηα ηνλ ηειεπηαίν απηφ ζηφρν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηαο θνηλψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ. Σέινο
θηλνχκελν ην Πξφγξακκα αλάκεζα ζηνλ άμνλα ηνπ εζληθηζκνχ θαη ζ' απηφλ ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ
πξνηείλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηφζν ηεο ζπλείδεζεο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε φζν θαη ηεο εζληθήο. Σν
πξφγξακκα θαιείηαη ζην ζεκείν απηφ λα ζπγθεξάζεη δχν ζρεηηθά δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο
φζνλ θνξά ηε δηακφξθσζε ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ αλάκεζα ζηνπο εθζπγρξνληζηηθνχο θαη
ηνπο παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο , έλαο ζπγθεξαζκφο ηδηαίηεξα αλαγθαίνο
γηα ηνλ θπξίαξρν ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ:
''ε ζπγθεθξηκέλε βειηίσζε ζα σζήζεη ηνπο λένπο καο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ πνιχηηκσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξφνδν ηεο ρψξαο , αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε
ειεπζέξα ζθεπηφκελσλ δεκνθξαηηθψλ , άμησλ θιεξνλφκσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
καο παξάδνζεο.''13
Ζ ηεθκεξίσζε γηα ην είδνο ησλ ζηφρσλ πνπ επηιέρηεθαλ δελ έρεη βέβαηα λα θάλεη κε θάπνηα
επηζηεκνληθή επηρεηξεκαηνινγία αιιά κε ηελ επίθιεζε ηνπ φηη θάηη αλάινγν γίλεηαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Δπνκέλσο ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο επηιέρηεθε γηαηί εμαζθαιίδεη ηε ζπκπφξεπζε κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθθξάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο ζηξαηεγηθή. Σν θνκκάηη απηφ ηνπ εηζαγσγηθνχ
θεηκέλνπ είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθφ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη γεληθφηεξνη
ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη γηα ηελ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή ηνπο
εμάξηεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ θπξίαξρνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο. Χο
γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνληαη νθηψ βαζηθνί ζηφρνη φπσο ε παξνρή γεληθήο παηδείαο ,
ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ε αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, ε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ14
Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα δνχκε
νξηζκέλνπο άμνλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνληαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ πξνγξάκκαηνο :
α. ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Ζ επξσπατθή ελνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο ππμίδα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
β. ηελ αλάδεημε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζρεκάησλ φπσο ε ''δηαβίνπ Δθπαίδεπζε'' θαη ε ''εθκάζεζε
ηεο κάζεζεο''
γ. ηελ αλάδεημε ηεο ηδέαο ηεο '' θνηλσληθήο ζπλνρήο '' θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε θνηλέο αμίεο θαη
ζηάζεο σο ζηφρνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
δ. Σε δηακφξθσζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο – θνζκνπνιίηηθεο
ζπλείδεζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο.
ε. ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ελφο πλεχκαηνο ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη γηα
νιηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.
Καζέλαο απφ ηνπο άμνλεο απηνχο απερεί ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο
ζπγθπξίαο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ελφο ''Ενιαίοσ
Προγράμμαηος – Πλαιζίοσ Σποσδών'', πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ ζηφρσλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζψληαο λ΄ απνθχγεη ράζκαηα ζηα δηάθνξα ζηάδηά ηεο.
Απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ απηφ παξνπζηάδεηαη σο αίηεκα ηνπ λ. 1566/85: ''ν
ίδηνο ν λφκνο πξνζδηνξίδεη σο βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο εθπαίδεπζεο ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ
Σπνπδψλ ην νπνίν νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
πξνδηαγξάθεη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη εληαία αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή
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εθπαίδεπζε.''15 Γη απηφ ην ιφγν δηακνξθψλεηαη κηα ηεξαξρία αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
ζχκθσλα κε ηελ νπνία γεληθά ην ΓΔΠΠ πεξηιακβάλεη ηα ΓΔΠΠ ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ(Α.Π.) 16
Ζ επηινγή γηα ηε ζχληαμε Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δηθαηνινγείηαη ηφζν σο
απνηέιεζκα επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν
θαη κε ην επηρείξεκα φηη έηζη εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ε πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ καζεηψλ
ζηε λέα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζπληαθηψλ ηνπ
ΓΔΠΠ θπξηαξρνχλ επηρεηξήκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πθήο. Έηζη ν ζρεδηαζκφο Δληαίσλ
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ έρεη σο ζηφρν λα δηακνξθψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ''λα
δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο κεηαμχ θαη δηακέζνπ ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε
δίλεηαη ζηελ αλάγθε θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαζψο θαη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο αθελφο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αθεηέξνπ
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ζηα δηαξθψο εμειηζζφκελα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο''17 Δπηπιένλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ραξαθηεξίδνληαη ζχλζεηα
θαη κφλνλ κε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε κνξθέο νιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο κπνξνχλ λα
γίλνπλ θαηαλνεηά. Αθφκα ε ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα σο δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο πεδία δελ επηηξέπεη ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ δεμηνηήησλ αθνχ απηέο
δελ κπνξεί λα αλαρζνχλ ζε έλα θαη κφλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γη απηφ ην ιφγν γίλεηαη αλαγθαία ε
εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο , ζηελ εθδνρή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ηνπο
ζεζκηθνχο ηεο θνξείο. Καη ε εηζαγσγή απηή γίλεηαη κ΄ έλαλ ηξφπν ζηελφ , πεξηνξηζκέλν πνπ δελ αλαηξεί
ηνλ θπξηαξρηθφ ξφιν ησλ δηαθξηηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ
δηαζεκαηηθφηεηα επηδηψθεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην πεξηζψξην ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ , πξνσζψληαο
απιά κφλν κηα θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αθφκα ε εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε γηα δηαξθή
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηε γξήγνξε εμέιημε ηεο γλψζεο. Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή πξνυπνζέηεη
ζηέξεε κεζνδνινγηθή βάζε θαη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Κάηη πνπ επίζεο δελ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε γλψζε μερσξηζηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά απαηηεί ηελ επηθνηλσλία
θαη ηε ζχλζεζε δηαθφξσλ κνξθψλ γλψζεο.
Σα ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη χζηεξα. Πιαίζην αλαθνξάο ηνπο ,
φζνλ αθνξά ηνπο βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο είλαη ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο
εθπαίδεπζεο , φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν 1566/85 θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο λφκνπο πνπ ηνλ
αθνινχζεζαλ , δει. ηνλ λφκν 2525/97 θαη ηνλ λφκν 2986/02.Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα θάηη δηαθνξεηηθφ
ή ην θαηλνχξγην απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απνηεινύλ κηα ζπλέρεηα ζην επίπεδν ησλ βαζηθώλ ζθνπώλ θαη ησλ
ηδενινγηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σν ειιελνρξηζηηαληθό ηδενιόγεκα
είλαη παξόλ, δηαλζηζκέλν καδί κε θάπνηα άιια ηδενινγήκαηα δεκνθξαηηθήο απόρξσζεο. Σα
παξαπάλσ ζα καο ηα θάλνπλ μεθάζαξα νη ζπληάθηεο ησλ ΓΔΠΠ θαη ΑΠ φηαλ ζεκεηψλνπλ φηη : ''Οη
γεληθνί ζθνπνί ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη αλαδπφκελνη απ΄ απηνχο αμίεο πξνσζνχληαη κέζα
απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο αμηφινγεο γλψζεο. Σην πιαίζην απηφ, ε θαιιηέξγεηα ηεο
εζληθήο ζπλείδεζεο πξνυπνζέηεη φηη νη καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο ελζηεξλίδνληαη ηελ αμία ηεο εζληθήο
αλεμαξηεζίαο , αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην ίδην δηθαίσκα ζε φινπο ηνπ ιανχο , φπσο θαη ηηο αμίεο
ηεο δηεζλνχο εηξήλεο , ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Με ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ζπλείδεζεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ κε ζεβαζκφ θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο , ζηεξεφηππα θαη
θαλαηηζκνχο''18 Ο άμνλαο επνκέλσο πάλσ ζηνλ νπνίν θηλνχληαη νη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί είλαη
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ην δίπνιν ''εζληθή – ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε'', αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε πνπ ζέιεη ην ζπγθεθξηκέλν
ηδενιφγεκα λα επηβηψλεη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη ζ' φιεο ηηο αιιαγέο ηεο πνιηηηθήο θαη
θνηλσληθήο ζπγθπξίαο. Σν ειιελνρξηζηηαληθφ ηδενιφγεκα είηε μεθάζαξα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
κνξθέο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζπλερίδεη λ' απνηειεί ζ' νιφθιεξε ηε κεηαπνιεκηθή δηαδξνκή ηεο
ειιεληθήο εθπαίδεπζεο βαζηθφ ηεο ζηφρν , ην ίδην θαη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία. 19 Βεβαίσο νη ζπληάθηεο
ηνπ ΓΔΠΠ δελ έρνπλ ηίπνηα λα ζπκεζνχλ ηίπνηα απφ ηα φζα έγξαθε , ήδε απφ ην 1927 ν Γ. Γιελφο
ζηε ''Γηαθήξπμε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ'' γηα ηε ζρέζε ηεο ζξεζθείαο κε
ηελ εθπαίδεπζε :''Η ζξεζθεία είλαη δήηεκα ζπλείδεζεο , θάηη ηφζν εζσηεξηθφ θαη αηνκηθφ πνπ θακηά
γεληθή αλαγθαζηηθή ιχζε δελ είλαη αλερηή. Γη απηφ ν Όκηινο δελ κπνξεί λα δηαθεξχμε φηη ε ππνρξεσηηθή
δηδαζθαιία σξηζκέλνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο είλαη αλαπφζπαζηε απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο
αγσγήο.''20
Αθφκα νη ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ην έζλνο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζέκα ηνπ έζλνπο ζθηαγξαθείηαη κ'
έλαλ εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθφ ιφγν , πνπ απνζθνπεί ζηε ζπγθάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ πνπ
ζπγθξνηνχλ θάζε εζληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. ''
…ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ χπαξμε ηνπ έζλνπο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο ε
εζληθή ελφηεηα , ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία , ζα πξέπεη λα
νηθνδνκείηαη ζηε βάζε ηεο αξκνληθήο αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ , είηε πξφθεηηαη γηα
θνηλσληθέο νκάδεο είηε πξφθεηηαη γηα ζεζκνχο είηε γηα ηδέεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην
ζχζηεκα ''ειιεληθφ έζλνο'' ιεηηνπξγεί ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηα ''ζπζηήκαηα ησλ άιισλ εζλψλ'' θαη
ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ψζηε απηή ε αιιειεπίδξαζε λα είλαη ακνηβαία θαη επσθειήο.''21 Πξφθεηηαη γηα
κηα πξνζπάζεηα λα κελ θαλνχλ νη εμνπζηαζηηθέο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ εζλψλ
φζν θαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζλψλ.
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο εληάζζνληαη αθφκα, εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ε αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξία θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο Πην θάησ δηεπθξηλίδεηαη φηη ''ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ππεπζπλφηεηαο ηνπ καζεηή σο αηφκνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε''22 Πξφθεηηαη γηα έλαλ βαζηά ζπληεξεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ καζεηή ζηελ ππαξθηή
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνρή ηεο δνκήο ηεο απφ κέξνπο ηνπ. Γηα ηελ
πινπνίεζε απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ επηιέγεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο , κηα έλλνηα πνπ νη ζπληάθηεο
ησλ ΓΔΠΠ ηε ζεσξνχλ ζπκβαηή κε ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο37 θαη ε νπνία γίλεηαη
αληηιεπηή σο '' έλα ζχλνιν επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο''38 Έηζη ε έλλνηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη θαηεμνρήλ εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Θεσξνχκε φηη έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ επηιέρζεθε ηπραία αιιά κε ζθνπφ λα
πξνσζήζεη κηα εμσξατζκέλε αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα αληίιεςε πνπ απνθξχβεη
ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο , ηνλ εμνπζηαζηηθφ θαη εθκεηαιιεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ θπξίαξρσλ
(θαπηηαιηζηηθψλ) θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Έηζη νη ζπληάθηεο εκθαλίδνπλ ην έζλνο σο κηα αξκνληθή
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ κεξψλ πνπ ηελ
απαξηίδνπλ. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί πέξα απφ ζπγθξνχζεηο θαη αληηζέζεηο. Μηα
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ ππάξρεη, αιιά επηδηψθνπλ λα ηελ εδξαηψζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ ,
θάλνληαο ηνπο λα κελ πξνβιεκαηηζηνχλ ζε πνηα πξαγκαηηθφηεηα ζα δήζνπλ θαη πνηα ζα είλαη ηα
πξαγκαηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.
Σνλ βαζηθφ απηφ ηδενινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ζπκπιεξψλεη ε αλαθνξά ζηηο
έλλνηεο ηεο δηεζλνχο εηξήλεο , αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαζίαο , ηνλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ
δηεπθξηλίδεηαη αθξηβψο. Πξνθαλψο ζεσξείηαη απηνλφεην , αιιά δελ είλαη. Οη ζπληάθηεο δελ κπνξεί λα
ζεσξνχλ κνλνζήκαληεο θαη πνιηηηθά νπδέηεξεο απηέο ηηο έλλνηεο φηαλ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία
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απνηεινχλ ηα ηδενινγηθά εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο ηκπεξηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο. Ζ αζάθεηα κε ηελ νπνία
παξνπζηάδνληαη κπνξεί λα ελλνεζεί θαη σο ζπγθαιπκκέλε απνδνρή ηεο ζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
«ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ «ΔΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ»
Σν φιν εγρείξεκα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο εληάζζεηαη κέζα ζηε ζπλνιηθφηεξε πξνζπάζεηα
ζπκβαηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο ζε θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα κε ηηο αλάγθεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηα θειεχζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ ΓΔΠΠ έρνπλ ραξαρζεί
ήδε απφ ην Λεπθφ Βηβιίν ηνπ 199523. Σν πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ζχκθσλα κε απηέο ηηο
θαηεπζχλζεηο, δελ πξέπεη λα θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ απφ ηνπο καζεηέο,
αιιά ζην λα ηνπο δνζεί κηα γεληθή κνξθσηηθή πιαηθφξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα θαηαξηίδνληαη θαη ζα
επαλαθαηαξηίδνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επαλαθαηάξηηζε είλαη ν ζθνπφο θαη ε
γεληθή γλψζε είλαη ην κέζν πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε πξαγκάησζή ηνπο.
Ζ «εθκάζεζε ηεο κάζεζεο», κηα θξάζε θιεηδί ηφζν ζηα επίζεκα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο φζν θαη ζηα ΓΔΠΠ, δελ αλαπηχζζεη ηελ ζπλζεηηθή - αλαιπηηθή ζθέςε, δελ δίλεη ηηο βάζεηο
γηα ηελ εξκελεία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θφζκνπ. Βαζίδεηαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο, ζηελ
άξλεζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο. Μεηψλεη ζην ειάρηζην ην βάζνο ηεο γλψζεο θαη έηζη απνδηαξζξψλεη
ηελ παξάδνζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο λέαο αγσγήο, αμηνπνηψληαο επηιεθηηθά ζηνηρεία απφ απηφ ην αζηηθφ
ξεχκα, ησλ νπνίσλ αιιάδεη ξηδηθά ην πεξηερφκελν. Σν δεηνχκελν γηα ηε κνξθσηηθή αληίιεςε ηεο
λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο δελ είλαη ε ζχλζεζε ησλ γλψζεσλ, ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο θαη
ηνπ θφζκνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη ε αλάπηπμε δπλαηνηήησλ γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. Σν
δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε ηεο «εθκάζεζεο ηεο κάζεζεο», κε ζηφρν ηελ επηιεθηηθή αμηνπνίεζε
ηεκαρηζκέλσλ γλψζεσλ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ αιιάδνπλ. Δίλαη ε επέιηθηε κφξθσζε, ε θπξίαξρε
αζηηθή αληίιεςε γηα ηε κφξθσζε ζηελ επνρή ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο.
ην πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο, ν καζεηήο θαιείηαη κέζα απφ ηα λέα βηβιία θαη ηα ζρέδηα
δξάζεο ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο λα πάξεη ηηο ζθφξπηεο πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν θαη λα
πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα δηθή ηνπ «αθήγεζε», αγλνψληαο ηφζν ην πιαίζην φζν θαη ηε
κεζνδνινγία ηεο θάζε επηζηήκεο, θαζψο δελ ελδηαθέξεη πιένλ ε ζπγθξφηεζε θξηηηθήο ζθέςεο ζηνπο
καζεηέο, αιιά ην πψο απηνί ζα δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο.
Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη γλψζε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο έγθεηηαη, αλάκεζα ζηα άιια, ζην φηη ε
γλψζε είλαη νξγαληθά δεκέλε κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο ηεο, εληαγκέλε ζην
ζπλεθηηθφ αξκφ κηαο επηζηήκεο πνπ ηεο δίλεη επξχηεξν λφεκα θαη παξαπέξα εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα
λέσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ γηα επφκελεο καζεηηθέο εξγαζίεο. Ζ παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο κφλν
πιεξνθνξηψλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο ζε «ρξήζηκεο» θαη
«άρξεζηεο»24.
***
ην αζηηθφ ζρνιείν ε γλψζε είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ιεθηηθνπνηεκέλε, θαζψο είλαη
απνζπλδεκέλε απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο απφ ηα κεζαία
ζηξψκαηα πνπ ε «κεηξηθή» ηνπο γιψζζα είλαη ζπκβαηή κε ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ππεξάζπηζε ηνπ
εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο δελ πξέπεη λα νδεγεί ζηνλ «αθαδεκατζκφ», ζηνλ νπνίν πέθηνπκε πνιιέο
θνξέο φηαλ εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο απνζπαζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
έρνπλ ην έλδπκα ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα έρνπλ θακία ζρέζε
καδί ηεο.
Ζ αληίπαιε κνξθσηηθή πξφηαζε δελ βξίζθεηαη ζηνλ εμνβειηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη βησκαηηθψλ
πξαθηηθψλ απφ ην ζρνιείν θαη ζηελ πεξηθξνχξεζε φηη «φια ηα παηδηά» ζα «κεηέρνπλ κηα θνηλήο
αθαδεκατθήο παηδείαο», θάηη πνπ δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα γίλεη θαη ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη
23
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απηφ αθξηβψο πνπ γίλεηαη ζήκεξα. Άιισζηε, ππάξρεη πην «αθαδεκατθφ» θαη «λνεζηαξρηθφ» ζρνιείν
απφ ην ζεκεξηλφ γπκλάζην ην νπνίν παξάγεη ζρνιηθή δηαξξνή θαη ακάζεηα απφ φιεο ηνπ ηηο πιεπξέο; Σν
δήηεκα βξίζθεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο θαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξηζηνχλ νη καζεηέο
ην πιηθφ ηεο έξεπλαο ηνπο ή ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ζην αλ νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζα είλαη αηνκηθέο
/ αληαγσληζηηθέο ή νκαδηθέο / ζπλεξγαηηθέο (γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη νκαδηθέο /
αληαγσληζηηθέο φπνπ ν αληαγσληζκφο νκάδσλ καζεηψλ αληαλαθιά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε ηκήκαηα πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξγάδνληαη νκαδηθά θφληξα ζε άιιεο νκάδεο)
θαη ζην θαηά πφζν ν θξηηηθά ζθεπηφκελνο πξννδεπηηθφο εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζεη «ξσγκέο ζηελ ηάμε», βάδνληαο ζηνπο καζεηέο δεηήκαηα ζπδήηεζεο θαη ζηνραζκνχ γηα
ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα25.
ΥΟΛΙΚΗ ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΝΔΑ ΒΙΒΛΙΑ
5+1 κύζνη θαη κηα πξαγκαηηθόηεηα
1. Σν δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο (ηη, πψο θαη γηαηί καζαίλνπλ νη καζεηέο) θαη
εηδηθφηεξα ηα λέα (θαη πνιπδηαθεκηζκέλα) βηβιία είλαη επξχηεξν θαη απφ απηή ηελ άπνςε δελ ζα πξέπεη
λα ελδηαθέξεη κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη ζέινπκε λα ην
μεθαζαξίζνπκε απφ ηελ αξρή: Ζ επηρείξεζε «λέα βηβιία», δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο
απαηηήζεηο γηα νιφπιεπξε κφξθσζε ηεο λέαο γεληάο θαζψο απνηειεί ζηαζκφ ζην δξφκν γηα ηελ
νηθνδφκεζε ηνπ «ζρνιείνπ ηεο αγνξάο».
2. Σα λέα βηβιία ήξζαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή – εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ιεηςήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο εμεηαζηνκαλίαο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο
θξνληηζηεξηνπνίεζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηχπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.
Ζ ειθπζηηθή εκθάληζε, ε πινχζηα έγρξσκε εηθνλνγξάθεζε ησλ λέσλ βηβιίσλ, ην πιήζνο
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ, επηζηξαηεχνληαη σο «δέιεαξ» ζηελ «νπηηθνπνηεκέλε επνρή καο» γηα ηελ
θαιιηέξγεηα πξνηχπσλ, ηδενινγεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, πξνσζψληαο ηελ εθπαίδεπζεο ηεο ακάζεηαο ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ ηα ζρνιηθά βηβιία
πνπ αληηθαηέζηεζαλ.
3. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ βηβιίσλ (αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπ ιεγφκελνπ δηαζεκαηηθνχ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο) είλαη :
Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα, φπνπ ζθφξπηεο γλψζεηο-πιεξνθνξίεο «αηάθησο εξξηκέλεο»
πξνζθέξνληαη πξνο «θαηαλάισζε» θαη απφθηεζε «δεμηνηήησλ», έλαο ζσζηφο ηζειεκεληέο,
φπνπ ράλεηαη ε ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ην λφεκα ηεο θάζε γλψζεο.
Ζ αληεπηζηεκνληθφηεηα, φπνπ νη δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο ζεσξήζεηο (π.ρ. γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ θφζκνπ), αληηθαζηζηνχλ ή ππεξθαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο (θαη θαη’ νπζία) πιηζηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνπο λφκνπο ηνπ.
Ζ ηδενινγηθή κνλνκέξεηα, φπνπ ζην φλνκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ππνηαγήο θαη ηνπ
ζπκβηβαζκνχ ζηε λενιαία, απνθξχπηνληαη ζνβαξνί θνηλσληθνί αγψλεο (π.ρ επαλαζηάζεηο)
ηνπ παξειζφληνο, ελψ πξνβάιινληαη απφςεηο πεξί «επηρεηξεκαηηθφηεηαο», «εζεινληηζκνχ»,
«αληαγσληζηηθφηεηαο» θ.α.
4. Ζ θξηηηθή εμέηαζε ησλ λέσλ βηβιίσλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη κε πξνζζαθαίξεζε ζεηηθψλ θαη
αδχλαησλ ζεκείσλ κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο κέζα
ζηελ ηάμε, φηαλ φινη νη αληηθεηκεληθνί φξνη ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη άιινη θνηλσληθν-πνιηηηθνί
παξάγνληεο νδεγνχλ ζε κηα «θξηηηθή» αμηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ. Σν βαζηθφ δήηεκα είλαη λα
παξνπζηαζηεί ε θαηεχζπλζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ εληάζζνληαη ζ΄
απηά, «πνχ ην πάλε» , δειαδή, θαη πνηα είλαη ε θνηλσληθή ηνπο ζηφρεπζε.
5. Σα λέα βηβιία γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αθελφο ησλ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) θαη ΑΠ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ), αθεηέξνπ ησλ
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θαη Γηδαζθαιία. Πξνηάζεηο γηα κηα Δηδηθή Γηδαθηηθή», Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, ηεχρνο 2 θαη αλαδεκνζίεπζε ζην ηεχρνο 82.
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ινηπψλ φξσλ ησλ πξνθεξχμεσλ - ζπκβάζεσλ. Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
(Γ.Δ.Π.Π..) θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) ελψ ππνηίζεηαη φηη απνζθνπνχλ «ζηελ
εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηε κάζεζε, ηελ παξνρή γεληθήο παηδείαο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε
δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ έληνλε
ηδενινγηθν-πνιηηηθή κνλνκέξεηα, ππεξεηνχλ ηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ππνβαζκίδνπλ
ηελ παξερφκελε γεληθή παηδεία, θαηαθεξκαηίδνπλ θαη απνδνκνχλ ηε γλψζε.
6. Όηαλ ε θπξίαξρε πνιηηηθή επηδηψθεη λα επηβάιεη ζε φινπο ηνπο θξίζηκνπο γηα ηελ νηθνλνκία
παξάγνληεο ηελ πνιηηηθή πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, ζα ήηαλ αθειέο λα
πηζηέςνπκε φηη δελ επηρεηξεί ην ίδην θαη ζην ζεκαληηθφηεξν καθξνπξφζεζκν παξάγνληα ηεο νηθνλνκίαο,
ηελ παηδεία. ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γχζεο είλαη 9-10 ρξφληα,
ην θχξην κέζν επηβνιήο νκνηφκνξθνπ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο είλαη ν δηαγσληζκφο PISA ηνπ ΟΟΑ πνπ
κε ηα πνξίζκαηά ηνπ πξνζαλαηνιίδεη ηελ παγθφζκηα εθπαίδεπζε πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.
Οη δηαγσληζκνί PISA (2000, 2003, 2006) ειέγρνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο θαη καζεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο. χκθσλα κε ηνπο δεκνζηνπνηεκέλνπο
ζηφρνπο:
ηελ πξάμε νη ζηφρνη απηνί πξνσζνχλ αληί ηεο γλψζεο ηε δεμηφηεηα. Γηα λα πάεη θαιά κηα
ρψξα ζην δηαγσληζκφ πξέπεη νη καζεηέο ηεο λα έρνπλ αληηκεησπίζεη ηε Γιψζζα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά
σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο, λα έρνπλ δηδαρηεί απφ ηα Μαζεκαηηθά θπξίσο κεζφδνπο επίιπζεο πξαθηηθψλ
πξνβιεκάησλ, ελψ ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο λα κελ έρνπλ εκβαζχλεη ζην γηαηί αιιά ζην πψο. Έηζη, ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη, πξνζαξκνδφκελν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα «πξνπνλεί»
ηνπο καζεηέο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα αληί λα ηνπο δηδάζθεη, λα ηνπο θαηαξηίδεη αληί λα ηνπο
εθπαηδεχεη.
* κέιε νκάδαο εξγαζίαο ΚΔΜΔΤΔ
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