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I. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
ε θάζε θνηλσλία κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 3 βαζηθνχο θιάδνπο παξαγσγήο:
ηελ παξαγσγή αγαζψλ πξνο θαηαλάισζε,
ηελ παξαγσγή ησλ κέζσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξαγσγήο,
ηελ παξαγσγή ηνπ αλζξψπνπ σο ππνθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.
Ο ηξίηνο ηεο θιάδνο ηεο παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο κε
ηε δηάδνζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ. Ζ εθπαίδεπζε επελεξγεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο
ηφζν ζηελ παξαγσγή αγαζψλ, φζν θαη ζηελ παξαγσγή ησλ κέζσλ.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό είναι διπλός: παρέχει τις γνώσεις,
ώστε ο εκπαιδευόμενος να ενταχθεί στην αγορά εργασίας από τη μία και από
την άλλη του εγχαράσσει την κυρίαρχη αστική ιδεολογία.

Ζ καδηθή εθπαίδεπζε, φπσο δηακνξθψζεθε θαη παγηψζεθε ζηνλ 20ν αηψλα, απνηειεί πξντφλ
ηεο θαπηηαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο. Ο ξφινο ηεο έρεη αληίθηππν ζηε
ζπλνιηθή εξγαζία θαη έηζη κφλν κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο.
Ηζηνξηθά, θεληξηθφ ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο, είλαη ν ρσξηζκφο
ρεηξσλαθηηθήο-πλεπκαηηθήο εξγαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο πξψηκεο ηαμηθέο
θνηλσλίεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία
θενπδαξρηθφ θαη θεθαιαηνθξαηηθφ.

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά

ζπζηήκαηα:

δνπινθηεηηθφ,

ην δνπινθηεηηθφ ζχζηεκα έρνπκε ηελ ηαχηηζε ησλ ρεηξσλαθηηθά εξγαδφκελσλ κε ηα κέζα
θαη ηνπο φξνπο ηεο εξγαζίαο θαη δελ ππάξρεη θακηά είδνπο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδφκελσλ
πέξαλ ίζσο απηήο πνπ πξνζθεξφηαλ απφ ηνλ έλα ζηνλ άιιν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο βνήζεηαο
ζηελ εξγαζία θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ εμππεξεηεί δεμηφηεηεο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο πξνο
ηνλ αθέληε. Ζ εθπαίδεπζε, ε αγσγή είλαη πξνλφκηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Σα δηάθνξα ηδεψδε,
φπσο άκηιια, θαινθαγαζία, επγέλεηα, αξηζηνθξαηία, απηνζπζία θηι, είλαη απηαπφδεηθηα γηα
ηελ άξρνπζα ηάμε.
Δπί θενπδαξρίαο ν ζαθήο ρσξηζκφο ηεο θνηλσλίαο (θιεξνλνκηθά πξνθαζνξηζκέλνο
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ζπλήζσο) ζε δνπινπάξνηθνπο, θενπδάξρεο θαη θιήξν αληαλαθιά ζηελ εθπαίδεπζεδηαπαηδαγψγεζε κε εληειψο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κνξθέο γηα ηελ θάζε ηάμε.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ δνπινπάξνηθσλ έρεη λα θάλεη κε ηηο εξγαζίεο ηνπο (αγξνηηθέο,
ρεηξνηερληθέο), ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα αιιά θαη ηελ απνδνρή-ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
θνηλσληθήο ηεξαξρίαο.
Γηα ηνπο θενπδάξρεο ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ θιεξνλνκηθψλ
παξαδφζεσλ θαη ππεξνρήο έλαληη φρη κφλν ησλ ππνηειψλ ηνπο, αιιά θαη φζσλ
επηβνπιεχνληαη ή πξνζβάιινπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Λακβάλνπλ αγσγή ζε ζέκαηα πίζηεσο,
ηηκήο θαη κίζνπο πξνο ηνπο αιιφζξεζθνπο.
Ο θιήξνο ιακβάλεη εληειψο δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε ιφγσ θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο
ζξεζθείαο. Έρεη λα θάλεη κε ηελ εθκάζεζε ηειεηνπξγηψλ θαη δνγκαηηθήο. Δίλαη πεξηζζφηεξν
δηαδηθαζία κχεζεο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε νηθνδφκεζε γλψζεο ή θξηηηθή ζθέςε.
Καηάινηπα απηνχ ηνπ είδνπο παηδείαο βξίζθνπκε αθφκε θαη ζήκεξα (απνκλεκφλεπζε,
δνγκαηηθή κεηαθνξά γλψζεο, εμ απνθαιχςεσο γλψζε, ππαγσγή ηεο παηδείαο ζηε ζενινγία).
Εμφάνιση της δημόσιας εκπαίδευσης
Καηά ην πέξαζκα ζηελ θεθαιαηνθξαηία έρνπκε ηελ απφζπαζε ηνπ παξαγσγνχ απφ ηα κέζα
θαη ηνπο φξνπο ηεο παξαγσγήο. Σν ππνθείκελν ηεο εξγαζίαο ‗‗...πξέπεη λα είλαη λνκηθά θαη
πνιηηηθά ειεύζεξν άηνκν, ηδηνθηήηεο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ πξνο εξγαζία, ππνρξεσκέλνο λα
πξνβαίλεη ζε εθπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηνπ δύλακεο γηα πξνζσξηλή ρξήζε ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ
κέζσλ θαη ησλ όξσλ ηεο παξαγσγήο’’1.
Ο ρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο απφ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη παξάιιεια κε ην ρσξηζκφ
ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παξαγσγή, ην ρσξηζκφ ηεο ηερληθήο απφ ηελ επηζηήκε.
Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε νη εξγάηεο λα έρνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν γλψζεσλ θαη
δηαπαηδαγψγεζεο. Οη θαηεπζχλζεηο αιιά θαη αλαγθαηφηεηεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαηά ηελ αξρηθή εδξαίσζή ηνπ, πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκφζηα παηδεία, κπνξνχκε
λα πνχκε φηη είλαη νη παξαθάησ:
● Ζ απνδνρή, λνκηκνπνίεζε απφ φινπο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη ε απφθξπςε ησλ
ηαμηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ θξάηνπο. ε απηά
ζπκβάιιεη ε απνδνρή ηεο ζρνιηθήο ηεξαξρίαο-πεηζαξρίαο, ε «αηαμηθφηεηα», νη «ίζεο
επθαηξίεο» ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ν κχζνο γηα απηνχο πνπ «παίξλνπλ ηα
γξάκκαηα», αθνχ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
Χο θπζηθφο λφκνο ινηπφλ παξνπζηάδεηαη φηη φπσο ε επηηπρία ζην ζρνιείν έηζη θαη ε «επηηπρία
ζηε δσή» είλαη ζέκα βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε πνιίηε ρσξηζηά. Ζ δεκηνπξγία
ηεο «θνηλσλίαο ησλ ίζσλ αηφκσλ» δε ζα κπνξνχζε λα εδξαησζεί ρσξίο ηελ παηδεία γηα φινπο,
ε νπνία πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο.
● χκθσλα κε ηνλ Μαξμ ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θνζηίδεη: „„Για να μεταβληθεί
η γενική ανθρώπινη φύση έτσι που να αποκτήσει δεξιότητα κι επιτηδειότητα σ‟ έναν
καθορισμένο κλάδο εργασίας και να γίνει αναπτυγμένη και ειδική εργασιακή δύναμη,
χρειάζεται μια καθορισμένη μόρφωση και εκπαίδευση, πράγμα που με τη σειρά του
Γ.ΠΑΣΔΛΖ ε παηδεία σο ζπληζηψζα ηεο δνκήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλσλίαο, Δθπαίδεπζε θαη
αμηνιφγεζε (ζην ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΚΑΒΒΑΓΗΑ-ΚΑΣΗΚΑ εθδ.αββάιαο
2002)
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κοστίζει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό ισοδύναμων του εμπορεύματος. Τα έξοδα
αυτά της μόρφωσης ποικίλουν ανάλογα με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ειδίκευση της
εργατικής δύναμης. Αυτά λοιπόν τα έξοδα μάθησης, μηδαμινά για τη συνηθισμένη
εργατική δύναμη, προστίθενται στο σύνολο των αξιών που ξοδεύονται για την
παραγωγή της‟‟2. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη γίλεηαη
θαη ε ίδηα ν θχξηνο θιάδνο ηεο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαζηαθή δχλακε.
● Ζ δηαηψληζε θαη επέθηαζε ηνπ δηαρσξηζκνχ δηαλνεηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο
‗‗δηαρσξίδεη ηε γλώζε από ηνλ άκεζν παξαγσγό θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ
ππαγσγή ηνπ ζηα κέζα παξαγσγήο, θαζώο ηνλ ππνηάζζεη ζην ξόιν ηνπ «ακόξθσηνπ», ηνπ
«αθαιιηέξγεηνπ», ηνπ «αηόκνπ κε πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηεο»θιπ.’’3. Όπσο ήηαλ ινγηθφ, κφλν ε
δηαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
● Ζ ζπγθέληξσζε ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη ηίπνηα ζηελ θαηνρή ηνπ,
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ρεηξαγψγεζήο ηνπ θαη έληαμήο ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Αξρηθά ε εμφλησζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ είρε αλαιεθζεί απφ ηελ ίδηα ηε
δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο. κσο ε αληίζηαζε ησλ ίδησλ ησλ απξνζάξκνζησλ εξγαδφκελσλ, νη
αβέβαηεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία θαη νη πςειέο ηδησηηθέο
δαπάλεο πεηζάξρεζεο, νδήγεζαλ ζην ζρνιηθφ κεραληζκφ ηνλ θεληξηθά ζρεδηαζκέλν.
Απνηειεί δειαδή ε δσξεάλ εθπαίδεπζε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ
αλαδχεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα.
● πγρξφλσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. ηα
πιαίζηα ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο ηα θνηλά ζπκθέξνληα -ηνπ εληαίνπ έζλνπο, ηνπ εληαίνπ ιανχ,
ηεο κηαο γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηζκνχ- ηα εθθξάδεη άξηζηα
ε θξαηηθά ξπζκηζκέλε
εθπαηδεπηηθή δνκή. Απηή ε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ηελ νδεγεί, ψζηε λα πάξεη
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θάζε ρψξα. ηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα απηφο ν
ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο δηαηεξείηαη κεηνχκελνο, αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
πξέπεη λα επηθνξηηζηεί ηε δηακφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε αληηζηνηρία κε ηηο
αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο. ηφρνο ηνπ ε πξνεηνηκαζία θαη ε επηινγή ησλ
αηφκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ζέζεηο ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ
απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ.
Γεληθεχεηαη θαη παγηψλεηαη πιένλ ε ππξακηδηθή εθπαηδεπηηθή δνκή ζε ηξεηο βαζηθέο
βαζκίδεο: θαηψηεξε-ππνρξεσηηθή, κέζε-αλψηεξε θαη αλψηαηε. Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ
βαζκίδσλ απηψλ κε ηελ θνηλσληθή αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή ηεξαξρία. Μηα κνξθή
εθπαίδεπζεο δηακνξθψλεη ρεηξψλαθηεο, κηα άιιε θαηψηεξα ζηειέρε θ.ν.θ.
Ζ πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε αιιά θαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο κφλν ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ θνηλσληθά αλαγθαία εθπαίδεπζε ησλ θαηψηεξσλ
ηάμεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε πεηζαξρία, ην ηειεηνπξγηθφ, ε θαηαπίεζε, ε επηβνιή
θαλφλσλ θαη αμηψλ (εζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, εζληθψλ) θαη φια απηά παξνπζηαδφκελα σο
απηνλφεηα.
Ζ κέζε εθπαίδεπζε ζπκπιεξψλεη ηελ θαηψηεξε σο πξνο ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία, αιιά ζε
έλαλ αλψηεξν βαζκφ πην «επηζηεκνληθφ» θαη θνξκαιηζηηθφ, πξνο έλα αλψηεξν επίπεδν ηνπ
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δηαρσξηζκνχ πλεπκαηηθήο-ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο.
Έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζην
κειινληηθφ επάγγεικα (ή επαγγέικαηα) ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ πεηζαξρία είλαη βίσκα ησλ
καζεηψλ, δελ ηελ ακθηζβεηνχλ, φπσο ηελ ακθηζβεηνχζαλ - αζπλείδεηα ίζσο - ζηελ
πξνεγνχκελε βαζκίδα, ελψ ε απζηεξφηεηα, ε ζθιεξφηεηα θαη ε απηαξρηθφηεηα είλαη πην
έληνλεο. Ο ραξαθηήξαο απηφο θαζψο θαη νη δηάθνξεο αληηθάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνπ
νδεγνχλ πνιχ ζπρλά ζε μεζπάζκαηα ηεο λενιαίαο.
Με ηε ζηαδηαθή επηβνιή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ε πξαθηηθή εξγαηηθή
εκπεηξία (πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειεί γλψζε αηψλσλ) απαιινηξηψλεηαη απφ ην
θεθάιαην, δηακνξθψλεηαη εθ λένπ κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη παξνπζηάδεηαη αθεξεκέλν πιένλ
σο «νπδέηεξε γλψζε», «αληηθεηκεληθή αιήζεηα» θαη «γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο».
«Αφού λοιπόν η συλλογική, πρακτική γνώση διαχωρίστηκε σε επιστήμη, έγινε
απαραίτητη η δημιουργία ενός διακριτού θεσμού, ο οποίος να την αναπτύσσει και
ταυτόχρονα να παράγει εκείνη την ειδικευμένη εργατική δύναμη που θα ενσωματώσει
ξανά παραγωγικά την επιστημονική γνώση μέσα στο συνολικό κύκλο αναπαραγωγής
του κεφαλαίου. Αυτός ο θεσμός είναι το πανεπιστήμιο, το οποίο, ως ανώτερη βαθμίδα
της καπιταλιστικής εκπαίδευσης, επεξεργάζεται, παρέχει και πιστοποιεί την
αντικειμενοποιημένη γνώση.»4
Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία πνπ λα
δηνρεηεχεηαη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πνιχ ζρεκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν
αξρηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ν εζληθηζηηθφο ραξαθηήξαο, ν
νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Σαπηφρξνλα
επηρεηξείηαη θαη ε ζχλδεζε κε ην δπηηθνεπξσπατθφ θιαζηθηζκφ ζηελ πξνζπάζεηα
εμεπξσπατζκνχ.
Πάξα πνιχ λσξίο ζε ζρέζε κε ηα αλεπηπγκέλα θαπηηαιηζηηθά θξάηε, ην 1834, εθδίδεηαη ην
δηάηαγκα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (έξγν ηνπ αληηβαζηιέα Maurer) κε ην
νπνίν ζεζπίδεηαη ν δσξεάλ ραξαθηήξαο ηνπ εθπ/θνχ ζπζηήκαηνο (ε ζπλεηζθνξά ησλ γνλέσλ
πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηνπο δήκνπο) θαζψο θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ζηελ Α'ζκηα εθπαίδεπζε
(πξνβιεπφηαλ πξφζηηκν γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν). Ζ
ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη 50 ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Δπξψπε (1882 ζηε
Γαιιία, 1884 ζηε Γεξκαλία), ελψ ε δσξεάλ εθπαίδεπζε ζα θαζηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζηελ
Δπξψπε ηνλ 20ν αηψλα (ζηηο ΖΠΑ ην 1850-1860).
Η μεγάλη άλωση
Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε κεηάβαζε ζηνλ νινθιεξσηηθφ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ
ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ – αξρέο 20νπ αηψλα θαίλεηαη φηη εληζρχεηαη ζεκαληηθά. Μία απφ ηηο
θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε απφζπαζε ζπλαίλεζεο ζε
πιήζνο επηινγψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απφ ηηο εζηθέο αμίεο, ηα
δεκνθξαηηθά ηδεψδε έσο ηα εζληθά πξνηάγκαηα θαη ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ. Γεκηνπξγείηαη ε
ζπλείδεζε φηη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εθπαίδεπζε θαη απνθηνχλ
ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε ζπγθξνηνχλ µία εηδηθή θνηλσληθή νµάδα, μερσξηζηή απφ ηηο άιιεο,
µε «εγγελή ραξίζµαηα» θαη «εμαηξεηηθέο» γλψζεηο θαη πξνζφληα, ψζηε λα
απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηηο άιιεο νµάδεο.
Απφ ηνλ πξφινγν ηεο εθδνηηθήο νκάδαο «Κφθθηλν Νήκα» ζην βηβιίν ―Κξίζε, Αλαδηάξζξσζε & Σαμηθή
Πάιε ζηα Παλεπηζηήκηα‖ Ηνχλεο 2008
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Δλψ ζην κέησπν ηεο ηαμηθήο πάιεο νη εξγάηεο πεηπραίλνπλ κηα ζεηξά απφ λίθεο, νη εμεγέξζεηο
αιιά θαη νη επαλαζηάζεηο πνπ μεζπνχλ δείρλνπλ φηη θηάλεη ε ψξα ηνπ ηέινπο ηνπ
θαπηηαιηζκνχ, απφ ηελ άιιε έξρεηαη θαη ε ελζσκάησζή ηνπο, ε απνδνρή ηνπ ξφινπ, ηεο
ζέζεο θαη ελ ηέιεη ηεο ηάμεο ηνπο. Σα ζπλδηθάηα, ηα ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα θαη νη
πξνιεηάξηνη „„προσαρμόζονταν όλο και περισσότερο στην καπιταλιστική τάξη
πραγμάτων και η «άλωση» γινόταν αναπόφευκτη... Από τη μια η εχθρότητα ενάντια στο
κεφάλαιο και από την άλλη η προσπάθεια αναγνώρισης και εξασφάλισης εντός της
καπιταλιστικής σχέσης.‟‟5
Κάησ απφ ην θφβν ηεο επαλάζηαζεο, αλάκεζα ζηα άιια, γεληθεχεηαη ε δσξεάλ δεκφζηα
δηαβαζκηζκέλε παηδεία. Ζ εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηελ εθπαίδεπζε πιένλ νινθιεξψλεηαη. Σν
θξάηνο παξνπζηάδεηαη σο έλαο ζεζκφο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα θαη απνηειεί
ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηε κεηαβίβαζε αμηψλ ζηνπο λεφηεξνπο. Γεγνλφο πνπ
δελ είλαη άζρεην θαη κε ην δέζηκν ησλ πξνιεηάξησλ ζην άξκα ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ην νπνίν
ηνπο νδήγεζε ζηελ αιιεινζθαγή ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
Τεϊλορισμός – Φορντισμός
Οη κεγαιχηεξεο ίζσο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γελλήζεθαλ ηελ επνρή ηεο
θξίζεο θεξδνθνξίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη νινθιεξψζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα έσο ην ηέινο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ζ επηζηεκνληθή νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε ηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ κέζα ζηα εξγνζηάζηα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Σέηινξ
θαη εθαξκφζηεθε αξρηθά ζην εξγνζηάζην ηνπ Φνξλη έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ
θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.
Οη λέεο ηερληθέο δηεχζπλζεο ηεο παξαγσγήο, δε ζα είραλ θακία ηχρε, αλ δελ
αλαδηαξζξψλνληαλ αληίζηνηρα θαη ην ζχλνιν ηεο παξερφκελεο παηδείαο. Ζ ηεξάζηηα
εμεηδίθεπζε, ν θαηαθεξκαηηζκφο, ε απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο, αιιά
θαη ε εμαληιεηηθή αμηνιφγεζε, ε ζηξαηησηηθνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ κε ηα εμαληιεηηθά
σξάξηα θαη ηελ πεηζαξρία, απνζεψλνληαη.
ια ηα θξάηε πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα.
Δπηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε άκεζε ζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ, ζρνιψλ, παλεπηζηεκίσλ κε ηελ
αγνξά, αιιά θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ελδνθαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ
ζηε δηεζλή αγνξά, παξακεξίδνληαο ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ ηα ηδενινγήκαηα πεξί
―νπδέηεξεο γλψζεο‖, αθνχ ηψξα ζεκαία είλαη ε ―ρξήζηκε γλψζε‖.
ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κεηά θπξίσο ην 2ν παγθφζκην πφιεκν (θαη δηα κέζνπ
απηνχ) ν Κεπλζηαληζκφο6 απνηειεί ηελ επηινγή γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο.
Ζ καδηθνπνίεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ απηή ηελ πεξίνδν θαη ε πνιπηαμηθή ζχλζεζε ηνπ

Απφ ηελ κπξνζνχξα ηεο Οκάδαο ελάληηα ζηνλ εθβηαζκφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ―θνηψλνπλ ηα άινγα
ζηε δνπιεηά θαη, φηαλ γεξάζνπλ, ηα ζάβνπλ ηδίνηο εμφδνηο‖ Μάξηηνο 2008 ζει.13
6
Κεπλζηαληζκφο: ε πεξηφδνπο χθεζεο ην θξάηνο δαπαλά ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε επελδχζεηο θαη
δεκφζηα έξγα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ψζηε λα θηλεζεί ε αγνξά θαη λα επέιζεη
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηηπγράλεηαη αλάπηπμε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο πνπ κε ηε
ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ παξαγσγή.
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πιεζπζκνχ ηνπο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ απνηέιεζκα ηξηψλ ηάζεσλ:
● ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα δηνηθεηηθέο θαη άιιεο κε άκεζα παξαγσγηθέο
δεμηφηεηεο.
● ηεο ―πξνιεηαξηνπνίεζεο‖ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ψζηε νη απαηηήζεηο ηνπο θαη ηα
πξνλφκηά ηνπο λα επζπγξακίδνληαη κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ.
● ηεο πάιεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ γηα κεγαιχηεξε
πξφζβαζε κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλέιημε. Έηζη ην παλεπηζηήκην παξάγεη θαη
θαηαξηηζκέλνπο-εηδηθεπκέλνπο πξνιεηάξηνπο αιιά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, γεγνλφο
ην
νπνίν δεκηνπξγεί απηαπάηεο πεξί θνηλσληθήο αλφδνπ ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο.
Σε καδηθφηεηα απηή ησλ παλεπηζηεκίσλ αθνινχζεζε ε θξίζε: „„Το ιμπεριαλιστικό στάδιο
του καπιταλισμού και ιδιαίτερα η σύγχρονη μεταπολεμική φάση του χαρακτηρίζονται
ακριβώς από μια ραγδαία διεύρυνση των ταξικών συγκρούσεων και παράλληλα από
μια ραγδαία διεύρυνση του ρόλου των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους και
πρώτα απ' όλα του εκπαιδευτικού μηχανισμού. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια η νεολαία
ριζοσπαστικοποιήθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς σ' όλες τις χώρες του
αναπτυγμένου καπιταλισμού και πρόβαλε στο πολιτικό προσκήνιο σαν κοινωνική
δύναμη. Η κρίση της εκπαίδευσης ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της
ριζοσπαστικοποίησης.‟‟7
Στην Ελλάδα
Σν 1964-65 θαζηεξψζεθε ε δσξεάλ παξνρή ηεο παηδείαο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο
(ζηνηρεηψδε, κέζε, αλψηεξε θαη αλψηαηε) θαη θαηαξγήζεθε θάζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
(εθπαηδεπηηθά ηέιε, δίδαθηξα, εμέηαζηξα, βηβιία) καζεηψλ θαη θνηηεηψλ. Ζ δεκνηηθή έγηλε ε
απνθιεηζηηθή γιψζζα ηεο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηζφηηκε κε ηελ
θαζαξεχνπζα ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην. Γηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη θαη ησλ ηξηψλ
βαζκψλ ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ειεχζεξνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν
ηε δεκνηηθή. Αθφκε, θαηαξγήζεθαλ νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην Γπκλάζην θαη
επεθηάζεθε ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ 6 ζε 9 έηε.
Ζ καδηθνπνίεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ε λενιαηίζηηθε έθξεμε ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηε
κεηαπνιίηεπζε. Σν παζνθ εθαξκφδεη κηα θευλζηαλή πνιηηηθή ζην δεκφζην ηνκέα θαη
θαζπζηεξεκέλα ζπγθξνηεί έλα ππνηππψδεο θνηλσληθφ θξάηνο ην νπνίν ήηαλ θαηαδηθαζκέλν
ήδε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ.
Ο Νεοφιλελευθερισμός
Ζ θάζε αλάπηπμεο ησλ λενιαηίζηηθσλ εξγαηηθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ ειπίδσλ πνπ γέλλεζαλ
νδήγεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 ζε νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ θαπηηαιηζκφ. Ζ επνρή ηεο
θευλζηαλήο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο είρε θηάζεη ζηα φξηά ηεο. Οη λέεο ηδενινγίεο -ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ κνλεηαξηζκνχ8, ηεο απηνξπζκηδφκελεο αγνξάο- εηζβάιινπλ θαη ε
παηδεία έξρεηαη θαη εδψ λα παίμεη ην ξφιν ηεο. ε φιεο ηηο ρψξεο πξνσζνχληαη
κεηαξξπζκίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζνχλ θάπνηνπο θνηλνχο βαζηθνχο άμνλεο:
Γ.ΜΖΛΗΟ: ―Δθπαίδεπζε θαη Δμνπζία‖, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 1993, ζει.128
Μνλεηαξηζκφο: ξχζκηζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί (θπξίσο ζε πεξηφδνπο πςεινχ
πιεζσξηζκνχ) κέζσ ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, ψζηε λα κεησζεί ε δήηεζε, άξα θαη ε θαηαλάισζε θαη έηζη
λα ζπγθξαηεζνχλ νη ηηκέο.
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● Αλαδηνξγαλψλεηαη ε ζρέζε γεληθήο – επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν γίλεηαη εκθαλψο ηαμηθφο.
● Οη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο αληαλαθινχλ άκεζα ζηελ εθπαίδεπζε,
εηζάγεηαη ε εηδίθεπζε-καζεηεία πάλσ ζηελ παξαγσγή.
● Απμάλεηαη ε εληαηηθνπνίεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο.
● „„εγκαινιάζονται μια σειρά νέοι θεσμοί και λειτουργίες που υποβοηθούν, με
ιδεολογικό τρόπο, το καναλιζάρισμα των εκπαιδευόμενων προς τις διαφορετικές
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, ενώ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη
συναίνεση των εκπαιδευόμενων προς τις διαδικασίες επιλογής (καθηγητές “σύμβουλοι”,
ο “επαγγελματικός προσανατολισμός” σαν μάθημα κλπ.‟‟9
● Δηζάγνληαη κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο (ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, καζεηηθά ζπκβνχιηα, ζχιινγνη γνλέσλ θηι.) πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ εθηφλσζε θαη
ην θαλαιηδάξηζκα ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα δεκνθξαηηθά πιαίζηα.

Να δεις τι σου 'χω για μετά...
Σν ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα απαηηεί εξγαδφκελνπο παξαγσγηθνχο ζε δηάθνξα
επαγγέικαηα, εππξνζάξκνζηνπο, λα καζαίλνπλ εχθνια, λα αιιάδνπλ δνπιεηέο ζπλερψο θαη λα
κέλνπλ άλεξγνη γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο,
νκαδηθφ πλεχκα, λα είλαη αληαγσληζηηθνί κεηαμχ ηνπο, λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο
επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη αιιά θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θξάηνπο.
Γεδνκέλεο ηεο λέαο θξίζεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαλχεη ην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα θαη ηεο
ήηηαο ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ, ε κεγαιχηεξε αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκην
επίπεδν έρεη ήδε μεθηλήζεη.
χκθσλα κε ην ππνπξγείν: ε εθπαίδεπζε «ζπάεη» ζε ηππηθή (ην νξγαλσκέλν ζχζηεκα απ' ην
ζρνιείν έσο ην παλεπηζηήκην), κε ηππηθή (θάζε άιιε δεκφζηα ε ηδησηηθή εθπαηδεπηηθή δνκή)
θαη άηππε (νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα έρνπκε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο θαη πηζηνπνηείηαη).
Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε ηζνπέδσζε πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, ηα νπνία ζα
απνηεινχλ έλα ζχλνιν «πξνζφλησλ», πνπ ζα θξίλεη ν εξγνδφηεο κέζσ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ
Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ.
‗‗Η όλο και πιο πολύ υπαγόμενη στα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εκπαίδευση,
από υπόθεση του «συνολικού κεφαλαιοκράτη» τείνει να γίνει αυστηρά ιδιωτική
επένδυση του ατόμου, του ίδιου του εργαζόμενου σε «μορφωτικό κεφάλαιο». Τα
εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών και οι προωθούμενοι μηχανισμοί «διά βίου
κατάρτισης» ανταποκρίνονται στην ανάγκη της παγκοσμιοποιούμενης κεφαλαιοκρατικής
διαχείρισης και ελέγχου της λεπτής και εύκαμπτης ισορροπίας μεταξύ απασχόλησης και
ανεργίας, μέσω του κατακερματισμού και της χειραγώγησης της εργατικής τάξης‟‟10
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II. «ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ» ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
-«Γηαηί λα πάσ ζρνιείν?»
-«Γηα λα κνξθσζείο, λα γίλεηο θαιχηεξνο άλζξσπνο»
-«Καιφο άλζξσπνο είκαη»
-«Ναη, αιιά πξέπεη λα βξεηο θαη κηα δνπιεηά»
-«Γε ζέισ λα βξσ δνπιεηά»
-«Ση ιεο παηδί κνπ….Πψο ζα επηβηψζεηο?»
Θα ζέιακε λα κηιήζνπκε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί γηα απηφ ην άζιην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
ρεδφλ λεθξφ δεθαεηίεο ηψξα δέρεηαη «αλάζεο δσήο» απφ ηηο θάζε είδνπο ―κεηαξξπζκηζηηθέο
δηαζέζεηο ή εθζπγρξνληζηηθέο πξνζέζεηο‖ ησλ ππνπξγψλ ζσηήξσλ. Κη αλ ηψξα είλαη
απαίηεζε θνηλή ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θπβεξλψλησλ λα ζαθηεί ην πηψκα ηνπ βαζηά, δελ
κπνξνχκε παξά λα αθήζνπκε έλαλ επηθήδεην ιφγν γηα ην «παιηφ ζρνιείν» -επελδχζακε
πνιιά ζ΄ απηφ άιισζηε- θη ήδε αθνχκε ηα Δπαγγέιηα ηνπ «λένπ ζρνιείνπ»…..κε θάπνην
δηζηαγκφ….θαζψο δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαιάβνπκε φηη ζ‘απηήλ εηδηθά ηε ρξνληθή ζηηγκή
ζπκπίπηεη ε απαίηεζε καο, ηεο θνηλσλίαο, κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο
θνηλσλίαο….Γειαδή ζε πνηα ζθαίξα θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θηλνχκαζηαλ ή θηλνχκαζηε γηα λα
βαδίζνπκε φινη καδί θαη ζην θέληξν ν καζεηήο πξνο ηε «λέα επνρή» θαη ην «λέν ζρνιείν»;
Πνιπηέιεηεο αηαμηθήο θνηλσλίαο, κάιινλ, πνπ πξνζθέξεη κνλάρα κηα γλεζίνπ - δπηηθνχ
ηχπνπ –ζνζηαι-λενθηιειεχζεξν–δεκνθξαηία. Έρεη πξάγκαηη ηνλ ηξφπν ηεο απηή ε
δεκνθξαηία, εκείο ηελ θαηαθηήζακε θαη εκείο ηελ νξίδνπκε άιισζηε…..
Αιιά αο επαλέιζνπκε. Δηο κλήκελ, ινηπφλ, ηνπ μνθιεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο:
Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση
Ζ επνρή ηεο λεφηεηαο (εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θη εθδεκνθξαηηζκέλεο θνηλσλίαο) ή ε
επνρή ηεο απφιπηεο ζπγθάιπςεο αλαπαξαγσγήο ησλ ηαμηθψλ δηαρσξηζκψλ ζεκαδεχεηαη απ‘
ηε γέλεζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο ζαλ απνηέιεζκα ηαμηθψλ αγψλσλ, δπλακηθήο αλφδνπ ηνπ
καξμηζκνχ θαη ελίνηε παξαρσξήζεσλ ησλ αξρφλησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο
εηξήλεο. πλνιηθά, ζην δπηηθφ θφζκν, θάπσο θαζπζηεξεκέλα ζηα κέξε καο σο είζηζηαη, ην
παηδί ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο θνηλσλίαο ε νπνία -ζηα πιαίζηα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο
είπακε- βιέπεη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο λα αλάγνληαη ζε «θνηλσληθά αγαζά» θαη νπρί, νπρί
εκπνξεχκαηα. Γσξεάλ πγεία, κεηαθνξέο θη εθπαίδεπζε γηα φινπο. Δηζη ην ζρνιείν παχεη λα
απνηειεί πξνλφκην ησλ νιίγσλ θαη νη πχιεο φισλ ησλ βαζκίδσλ αλνίγνπλ ζηαδηαθά γηα
φινπο.
Δωρεάν εκπαίδευση για όλους, το σύνθημα …ισχυρό
Πφζν μέλεο θαη αλαρξνληζηηθέο λα αθνχγνληαλ άξαγε νη θσλέο ηεο ακθηζβήηεζεο πνπ
έβιεπαλ ζηε ζέζε ηνπ αηνκηθνχ θαπηηαιηζηή ηεο πξνεγνχκελεο επνρήο, επηθνξηηζκέλνπ κε
ηελ ππνρξέσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ ηνπ ππεθφσλ, έλα ζπιινγηθφ θαπηηαιηζηή
–ην πεξίθεκν θξάηνο πξφλνηαο….ζπιινγηθφο θαπηηαιηζηήο καδηθή εθπαίδεπζε –καδηθή
παξαγσγή πξνζδνθηψλ θαη νλείξσλ….είπαλ, αιιά δελ ήηαλ έηζη, ε;
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Νεοφιλελευθερισμός κι εκπαίδευση
Γελ ήηαλ έηζη, γηαηί ζηελ επνρή ηεο κέζεο ειηθίαο –εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θη
εθδεκνθξαηηζκέλεο θνηλσλίαο- νη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ήξζαλ λα δψζνπλ ππφζηαζε
ζηηο καδηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηα φλεηξα …. μεθηλψληαο απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Κη
είλαη εδψ πνπ αξρίδεη ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδξπκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, θη είλαη εδψ πνπ
νη παιαηνί «ιεηηνπξγνί – δάζθαινη» ζηνρνπνηνχληαη, θη είλαη εδψ πνπ ην πξντφλ, πνπ ζα
παξαρζεί απφ ην εξγνζηάζην ησλ ζρνιείσλ θαη αλψηαησλ ηδξπκάησλ, είλαη απφιπηα
δηαρσξηζκέλν ζε γεληθά θη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπκέλν πξντφλ….., είλαη εδψ πνπ νη
πηζηνπνηήζεηο γλψζεσλ ηαπηίδνληαη ηφζν απξνθάιππηα κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε,
πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ηφζν απξνθάιππηα κε ηελ ειεπζεξία ….., θη είλαη εδψ πνπ ε
επθαηξία απαγθίζηξσζεο απφ ηε κηδέξηα ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά. Κη
ήηαλ εδψ πνπ απνζεψζεθε ην είδσιν ηεο γλψζεο ζαλ ην πην πνιχηηκν εηζηηήξην ζηνλ θφζκν
ηνπ εηδψινπ ηεο εξγαζίαο.
Πξνζθπλήζακε κε φιε καο ηελ πίζηε επιαβηθά..πξνο ηη ε εηξσλεία?…αθνχ ήκαζηαλ εκείο
πνπ ελζηεξληζηήθακε ηα λενθηιειεχζεξα ηδενινγήκαηα, ήκαζηαλ εκείο πνπ απνδερηήθακε θη
εληζρχζακε ηνπο δηαρσξηζκνχο πξψηα-πξψηα ζηα ίδηα καο ηα παηδηά.
Αγαλαθηήζακε κε ηνπο αδηάβαζηνπο, αλππάθνπνπο ηεκπέιεδεο κε πξννπηηθέο δνθεξνχ
εξγαζηαθνχ κέιινληνο θη ππνβαζκηζκέλεο δσήο.
Λαηξέςακε ηνπο δηαβαζκέλνπο δνπιεπηαξάδεο κε πξννπηηθέο ιακπξήο θαξηέξαο θαη
θαιχηεξεο δσήο. Ήηαλ ηα φλεηξά καο θαη πιεξψζακε πνιιά γηα απηά…Ήηαλ ζίγνπξα δηθά
καο, φρη εηεξνθαζνξηδφκελα...
Δληάμεη, φ,ηη θαη λα ήηαλ ….ηειηθά απνδείρηεθαλ απηαπάηεο…..Καη ηψξα? Σψξα ηη ζα
απνγίλνπλ νη θφπνη καο ζηα ελδνζρνιηθά θη εμσζρνιηθά ζξαλία; Σα πηπρία καο;
Σψξα γηαηί δελ κπνξνχκε λα βξνχκε απηή ηε δνπιεηά πνπ θαινπιεξψλεη ηηο γλψζεηο καο;
Σψξα πψο ζα επηβηψζνπκε, φπσο καο ππνζρεζήθαηε κπακπά???
Αιιά λα!.....βιέπνπκε ην λέν νηθνδφκεκα θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο, πάεη λα ρηηζηεί ζηα
ζπληξίκκηα …ηψξα πνπ είκαζηε ζνθαξηζκέλνη, αλαζθαιείο, αβέβαηνη θαη θάπσο νξγηζκέλνη,
αλ θαη δελ μέξνπκε πνχ λα ζηξέςνπκε θαη ηελ νξγή ….ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή.
Έρεη μεθηλήζεη απφ δεθαεηίεο πξηλ, αιιά ηψξα, ελ κέζσ θξίζεο, είλαη πην εχθνιν….
Σψξα είλαη αλάγθε λα ππάξμεη αιιαγή...Να ζσπάζσ θαη λα μαλαπηζηέςσ κπακπά? -Θα ‘ρνπλ
απηνί ηε ιχζε..
Η νέα εποχή και η εκπαίδευση, ..λύση στην κρίση
Έξρεηαη ν αλαδηαξζξσκέλνο θαπηηαιηζκφο λα αλαδηαξζξψζεη θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε –
θάπσο θαζπζηεξεκέλα ζηα κέξε καο σο είζηζηαη, έρεη θαη ηα επξσπατθά δηαπηζηεπηήξηα, ησλ
ηδξπκάησλ εθείλσλ πνπ ζαπκάδακε. ―Καιιηθξάηεο‖, ιέεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ
πξνζερψο πξψελ δεκφζην ηνκέα. Καιιηθξάηεο, θαη ν καζεηήο ή ν πνιίηεο ζην θέληξν…
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και οι αξίες της νέας εποχής
Γηά βίνπ κάζεζε, απνθέληξσζε, απηνλνκία, νηθνλνκηθφηεηα, απηναμηνιφγεζε, ζχλδεζε ηνπ
ζρνιείνπ κε ηε δσή.
Καηφπηλ ζηαζεξήο θαη ζηνρεπκέλεο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη ηνκέα
γεληθφηεξα, ηα λέα ηδενινγήκαηα απηήο ηεο θξίζεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαλχεη ην
θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα βξνπλ μαλά έλα πξφζθνξν έδαθνο λα ζηαζνχλ. Σελ
θνηλσληθή απαίηεζε.. Απαίηεζε [?] κηαο θνηλσλίαο πνπ παιαηδάξεη κεηαμχ αλαζθάιεηαο θαη
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θφβνπ, νξγήο θη ειπίδαο, ιελε φκσο πσο θάηη απαηηεί..
Καη έηζη ζα καο πνπλ απηά πνπ μέξνπλ πσο κε ραξά ζα αθνχζνπκε.
Θα αθνχζνπκε φηη κε ην λέν ζρέδην ―Καιιηθξάηεο‖ νη απαμησκέλνη απφ καζεηέο θαη γνλείο
πξνλνκηνχρνη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ ηα πξνλφκηα. Γνχιεπαλ εηο βάξνο καο, ηψξα ζα
δνπιέςνπλ γηα καο. Θα πεξλνχλ απφ αμηνιφγεζε ζ' αμηνιφγεζε, ζα κνξθψλνληαη θαη ζα
επηκνξθψλνληαη, ζα πάςνπλ λα 'λαη κφληκνη, ζα θξίλνληαη απφ εκάο. Απηφ ην ιελ αμηνθξαηία
θη απηναμηνιφγεζε.
Θα αθνχζνπκε πσο ην ζρνιείν ζα γίλεη παξαγσγηθφ κε άμνλα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε
ζην ιηγφηεξν ρξφλν κε ην ιηγφηεξν θφζηνο. Απηφ ην ιελ νηθνλνκηθφηεηα θαη λνηθνθχξεκα..
Θα αθνχζνπκε πσο ―απηφλνκεο‖ επηηξνπέο γνλέσλ-καζεηψλ-ηνπηθψλ θνξέσλ-δαζθάισλ ζα
δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο[?], πνπ ζα ρνξεγνχληαη αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζηα λέα
ζρνιεία. Καη πάιη αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζα δηακνξθψλνληαη ηα ζρνιηθά
πξνγξάκκαηα, ζα επηιέγνληαη ηα ζρνιηθά βηβιία θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Απηφ ην ιελ
απηνλνκία θαη απνθέληξσζε.
Θα αθνχζνπκε πσο ην λέν ζρνιείν ζα εμνζηξαθίζεη ηελ αλάγθε ηεο παξεθπαίδεπζεο,
παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ην πην εθζπγρξνληζκέλν πεξηβάιινλ, ηηο πην απαξαίηεηεο
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο. Απηφ ην ιελ αλάπηπμε..
Θα αθνχζνπκε πσο, επηηέινπο! απηφ ην ζρνιείν ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηαρχηαηα
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ην ιελ ζχλδεζε κε ηε δσή..
Ιδιωτικοποίηση, κατακερματισμός και συγκάλυψη
Θα βγνχκε λα κηιήζνπκε μαλά εκείο νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην θαηλνχξην ζρνιείν, αθήλνληαο
γηα ιίγν ζηελ άθξε ην ξφιν καο απηφ. Θα κηιήζνπκε ζαλ γνλείο θαη πξψελ καζεηέο θαη, φπσο
θαη λα 'ρεη, εξγάηεο. Θα θάλνπκε ηε δηθή καο κεηάθξαζε πξηλ παξαζπξζνχκε απ' ηα παρηά
ιφγηα. ρη γηα λα δεηήζνπκε λα αλαζηεζεί ε λεθξή δεκφζηα εθπαίδεπζε, παξά γηαηί δελ
αληηιακβαλφκαζηε ηελ εθπαίδεπζε ζαλ κηα ηδηαίηεξε επαίζζεηε πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο,
αιιά ζαλ ηνλ θπξηφηεξν ηδενινγηθφ κεραληζκφ δηακφξθσζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ πξντφληνο
―εξγάηεο‖. Καη αθφκα ζαλ ηνλ θπξηφηεξν ηδενινγηθφ κεραληζκφ ρεηξαγψγεζεο, πεηζαξρίαο
θαη εζσηεξίθεπζεο φισλ ησλ ζεζκψλ: ηεο εξγαζίαο, ηνπ θξάηνπο, ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ,
έηζη ψζηε λα ζεσξνχληαη θαλνληθφηεηεο. Καη γηα αξρή ζα αλαξσηεζνχκε:
Σψξα πνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κηζζνί κπαίλνπλ ζηνλ πάγθν ηνπ ραζάπε θαη νη δήκνη
ζηνπο νπνίνπο ζα πεξάζνπλ ηα λέα απνθεληξσκέλα ζαο ζρνιεηα έρνπλ ζρεδφλ ρξεσθνπήζεη,
πψο ζα καο πείζεηε φηη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο δε ζα κεηαθπιήζεη ζ' εκάο ηνπο ίδηνπο; Καη
αλ δελ αληέρνπκε απηφ ην θνξηίν θαη δερηνχκε ηηο επινγίεο ησλ ρνξεγψλ-επηρεηξήζεσλ, πνπ
έρνπλ ήδε εηζβάιιεη ζε θείλν πνπ νλνκάδαηε θάπνηε θξαηηθφ ζρνιείν, ηφηε ζα ιεηηνπξγνχκε
ζε πιαίζηα απηνλνκίαο;
ην θέληξν, ζα ζαο πνχκε, ν καζεηήο εκπφξεπκα λένπ ηχπνπ..., πνπ, λαη! ζα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δειαδή θνηλσλίαο ηεο
εξγαζίαο. O λένο θφζκνο ηεο εξγαζίαο φκσο απαηηεί εξγάηεο παξαγσγηθνχο ζε δηάθνξα
επαγγέικαηα, επέιηθηνπο, άλεξγνπο γηα κεγάια δηαζηήκαηα, ηαπηηζκέλνπο κε ηνπο ζηφρνπο
ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλερψο επηκνξθνχκελνπο κε δηθφ ηνπο θφζηνο, απνθιεηζκέλνπο απ' ηα
αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα -πνπ επίζεο ηδησηηθνπνηνχληαη-, θαηαθεξκαηηζκέλνπο θη
αλαζθαιείο.
Σν βιέπνπκε πσο απηέο είλαη νη ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ην ζρνιείν
νθείιεη λα πξνζδεζεί. Δίλαη ινηπφλ απνηέιεζκα απηέο νη ζπλζήθεο δηθψλ καο επηινγψλ ή
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απνηέιεζκα κηαο αφξαηεο δχλακεο;
Θα ζαο πνχκε ΟΥΙ. ΟΥΗ, δε ζα νξίζνπκε ηελ απηνλνκία καο κε ηα δηθά ζαο θξηηήξηα. Γε ζα
πξνζδεζνχκε ζην άξκα ηεο αιιαγήο πνπ καο επηβάιιεηε. Γε ζα ραξαθηεξίζνπκε θαη'
επηινγήλ καο θακηά αλζξψπηλε χπαξμε, παξαγσγηθή ή κε, κε άμνλα ηελ νηθνλνκηθφηεηα. Γε
ζα αληηκεησπίζνπκε θακηά αλζξψπηλε χπαξμε ζαλ επηρείξεζε γηα ράξε ηεο ζχλδεζεο ηνπ
ζρνιείνπ κε ηε δσή. Κη αθνχ ηνικάηε λα κηιάηε γηα δσή..
Γηα πνηα δσή κηιάηε ηεινζπάλησλ; απηή πνπ είλαη ηαπηηζκέλε κ' έλα κφληκν αγψλα γηα
επηβίσζε; Γηα πνηα δσή, φηαλ απηή θηλείηαη κεηαμχ αλαπφδξαζησλ δίπνισλ;
Θα 'λαη ή ειεχζεξνο ρξφλνο ή ρξήκα
Θα 'λαη ή επηηπρία ή απνηπρία.
Θα 'λαη ή ππνηαγή ή ηηκσξία - ή ζπλαίλεζε ή απνθιεηζκφο
ή κηζζσηή ζθιαβηά ή αλεξγία.
Αυτό δεν είναι ζωή.. Αυτές δεν είναι επιλογές. Είναι καταναγκασμός. Είναι
εκβιασμός.
Σν παξακχζη θάπνπ εδψ ηειεηψλεη……Μφλν πνπ μέραζα λα ζνπ πσ πσο, φηαλ κεγαιψζσ,
ζέισ λα γίλσ ειεχζεξε..

L†école buissonnière-„Σκασιαρχείο‟, J.P. Le Chanois, 1949
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III . ΟΙ ΑΣ ΤΙ ΚΟΙ ΣΤ ΟΧΟΙ ΣΤΗΝ Π Ρ Ω ΤΟΒ ΑΘ ΜΙΑ &
ΔΕΥ ΤΕΡ ΟΒ ΑΘ ΜΙΑ ΕΚΠ ΑΙΔ ΕΥ ΣΗ
Γηαηί ην θεθάιαην θαη ην αζηηθφ θξάηνο επηρεηξνχλ αδηάθνπα αιιαγέο ζην ζεζκηθφ
πιαίζην θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηε βαζηθή ιεηηνπξγία
ηεο εθπαίδεπζεο: Τη συμβολή της στη διαμόρφωση της εργατικής δύναμης.
Βαζηθά θαη ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ είλαη ε δηα
βίνπ κάζεζε, ε λέα δηδαθηηθή κε ηα λέα παθέηα επηκφξθσζεο, ε απνθέληξσζε, ε εκπινθή
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εληαηηθνπνίεζε. Σα ζηνηρεία απηά δελ είλαη λέα. Υαξαθηεξίδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΝΓ. Χζηφζν, κε βάζε ηηο πξνεθινγηθέο
δηαθεξχμεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ην ΠΑΟΚ είλαη ν θχξηνο εηζεγεηήο ησλ
αιιαγψλ
Η δια βίου μάθηση
Σν θεθάιαην ρξεηάδεηαη πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα εηδίθεπζεο κίαο εξγαηηθήο
δχλακεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αληζνξξνπίεο θαη αλαθαηαηάμεηο πνπ θέξλεη ν θχθινο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Γηα ηε κεγάιε κάδα ησλ παηδηψλ αληηζηνηρεί κία εθήκεξε, επέιηθηε
θαη δηαξθψο επαλαιακβαλφκελε θαηάξηηζε, πνπ ζα εθνδηάδεη ηελ εξγαηηθή δχλακε κε ηηο
επηδεηνχκελεο δεμηφηεηεο αθξηβψο ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή.
Θεκειηψδεο αληίθαζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη φηη αθελφο ρξεηάδεηαη ηελ αλαπηπγκέλε,
απφ άπνςε κφξθσζεο, εξγαηηθή δχλακε, αθεηέξνπ φκσο ζέιεη λα επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμή
ηεο. Γηαηί ε κνξθσηηθή αλάπηπμε καδί κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηξνθνδνηεί κε δηαξθψο
λέεο ηζηνξηθέο αλάγθεο ηνπο εξγάηεο, άξα απμάλεη ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο.
Σαπηφρξνλα ε (αζηηθή) κφξθσζε ζπκβάιιεη, ππφ φξνπο, ζηελ απαιιαγή ηνπ εξγάηε απφ ηα
δεζκά ηνπ ζθνηαδηζκνχ θαη ηεο δεηζηδαηκνλίαο.
Σελ αληίθαζε απηή έξρεηαη λα ζπκθηιηψζεη ην ζχζηεκα ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο». Σν
ζχζηεκα απηφ θηινδνμεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επξχηεξε γεληθή κφξθσζε, κε δηαδνρηθέο
θαηαξηίζεηο «επέιηθηα» πξνζαξκνδφκελεο ζηηο «αλάγθεο ηεο αγνξάο». Μφιηο απηέο
μεπεξαζηνχλ, νη εθπαηδεπκέλνη εξγαδφκελνη ζα ζεσξνχληαη ακαζείο θαη ζα απνιχνληαη γηα λα
μαλαθαηαξηηζηνχλ. Κάζε θνξά πνπ ζα επαλαπξνζιακβάλνληαη ζηελ ίδηα ή ζε άιιε
επηρείξεζε (απηφ, φπσο ππνγξακκίδεηαη ζηε ιεπθή βίβιν, ζα επαλαιεθζεί σο θαη 7 θνξέο
ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο) ζα μεθηλνχλ απφ ην κεδέλ, κε ηα αλχπαξθηα δηθαηψκαηα
ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ.
Η νέα διδαχτική:
Σν θεθάιαην δελ αξθείηαη πηα ζε κηα εξγαηηθή δχλακε πνπ ζα δηεθπεξαηψλεη κεραληζηηθά
ηα εξγαζηαθά ηεο θαζήθνληα. Γελ ηθαλνπνηείηαη κε εξγαδφκελνπο πνπ παζεηηθά θαη αλφξερηα
ζα νινθιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο. Εεηά έλαλ εξγαδφκελν ελεξγεηηθφ ππνζηεξηθηή ηνπ
ζπζηήκαηνο, πνπ ζα ζθέθηεηαη γηα ηνπο θαπηηαιηζηέο, ζα αλαδεηά δηαξθψο ηξφπνπο αχμεζεο
ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζα απηνεθπαηδεχεηαη θαη ζα ςάρλεη λέεο εθαξκνγέο θαη λέα
πξνγξάκκαηα. Δηζη ην πεξηερφκελν θαη ε δηδαρηηθή κέζνδνο ηεο δσδεθάρξνλεο εθπαίδεπζεο
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Επιχειρηματικότητα
Πξψηα - πξψηα αξρίδεη λα δειεηεξηάδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ. Ζ κάζεζε ηεο «επηρεηξεκαηηθφηεηαο» κε ζηφρν ηνλ εθζηαζηαζκφ ησλ λέσλ
απέλαληη ζηα ηξνκαθηηθά ραξίζκαηα ησλ «επηηπρεκέλσλ» ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαιακβάλεη
πεξίνπηε ζέζε ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην λεπηαγσγείν σο ην ιχθεην. ην
άραξν θαη θαηαζιηπηηθφ ζρνιείν, πνπ νη καζεηέο απνζηξέθνληαη, αληηπαξαηίζεηαη έλα δήζελ
«λέν» ζρνιείν δειεαζηηθφ θαη ειθπζηηθφ. Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη ραξνχκελεο
δξαζηεξηφηεηεο επηζηξαηεχνληαη γηα λα εληππσζηάζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο
εμνηθεηψζνπλ κε ηελ ηδέα ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, κε ηελ
επγεληθή ρνξεγία ησλ εηαηξηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί
θαινχληαη ζε ζεκηλάξηα «πνιιαπιαζηαζηψλ» γηα ηε δηάδνζε ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» θαη
ηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο»..
Ννέκβξεο 2009
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IV. TΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ ή αλλιώς
ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Τί είναι οι ΖΕΠ;
Οη Εψλεο είλαη έλαο «λένο» εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο πνπ θηινδνμεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο
ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
αλαιθαβεηηζκνχ θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο βίαο, ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο
λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ νπζηψλ (ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηε Γαιιία απνηεινχλ ζηξαηεγηθή
επηινγή ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε απνηειέζκαηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηα απφ ηα
αλακελφκελα). Ζ «θαηλνηνκία» ηνπ ζεζκνχ εθπνξεχεηαη απφ ηε ζεηηθή δηάθξηζε, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ αληζνηήησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ
παηδηψλ. Δίλαη πιένλ γεληθά απνδεθηφ πσο ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ
ίδην ηξφπν, αλ ζέιεη λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο (Δπξσπατθή Έλσζε, 1985).
Με ηελ επηρεηξνχκελε κεηαξξχζκηζε ηα γλσζηά θαηαζιηπηηθά γξαθεηνθξαηηθά ζρήκαηα
λεθξψλνπλ θαη αλαδχεηαη ε πνιηηηθή ηεο α π ν θ έ λ η ξ σ ζ ε ο – π ε ξ η θ ε ξ ε η α θ φ η ε
ηαο ζαλ κηα ειπηδνθφξα ιχζε γηα ηε «βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο» ζε κηα πεξίνδν θξίζεο,
απνθνκκέλε απφ ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο…
Πξνβάιιεηαη σο επηδίσμε λα ζπλδεζεί άξξεθηα ε παηδεία κε ηελ νηθνλνκία, ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσλία θαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πξαγκάησζήο ηεο είλαη ε
δεκηνπξγία Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Εσλψλ. Ζ Α. Γηακαληνπνχινπ, ζε δειψζεηο ηεο κεηά ηε
ζπλάληεζε πνπ είρε κε ην πξνεδξείν ηεο ΓΔΔ, ηζρπξίζηεθε φηη ζηφρνο είλαη «λα
ζηακαηήζνπλ ηα ζρνιεία πνιιψλ ηαρπηήησλ ζηε ρψξα θαη λα έρνπλ φια ηα παηδηά ίζεο
επθαηξίεο θαη ίζεο δπλαηφηεηεο» θαη φηη απηφ ζα γίλεη κε ηηο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο
Πξνηεξαηφηεηαο (ΕΔΠ).
Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ «παηδείαο», «δηα βίνπ κάζεζεο», ε! θαη
ζξεζθεπκάησλ (http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_fr.pdf) έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ (ζει. 30) κηα ζεηξά απφ γεληθφινγεο κειινληνινγηθέο δηαθεξχμεηο ζρεηηθά
κε ην δήηεκα ησλ ΕΔΠ (απηφο είλαη ν ηφλνο, εμάιινπ, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ «ξπζκίδεη» ην
«Νέν» ζρνιείν -ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζρνιείν-θάληαζκα, αλ δελ ππήξρε ε δπζνίσλε
πξφηεξε εκπεηξία απφ Δπξψπε θαη ΖΠΑ, κηαο θαη ην λέν ζρνιείν απνδείρηεθε θνκκαηάθη
παιηφ). Φπζηθά θαη απηφο ν ζεζκφο ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά, ζα αμηνινγεζεί θαη ζα
εμαπισζεί κέρξη ην 2013 κε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε (ζει.33) απφ ην γλσζηφ πηα ζε φινπο
καο παληαρνχ παξφλ θαη ηα πάληα πιεξνχλ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 20072013, πξνθαιψληαο ηελ αλεθδνηνινγηθνχ πιένλ ηχπνπ εχινγε απνξία «Καη ΜΔΣΑ;;».
Αλαγθαζηηθά θαηαθεχγνπκε ζηε ζπλδξνκή ηνπ «ρεδίνπ Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο γηα
ηελ επηηπρία φισλ ησλ Παηδηψλ», φπσο εθαξκφζηεθε ζηα ζρνιεηά ηεο Κχπξνπ θαη κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ αληινχκε αλαδχεηαη
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Ένας προβληματισμός:
Πιεξνθνξνχκαζηε, ινηπφλ, πσο νη Ε.Δ.Π. επηιέγνληαη κε βάζε θξηηήξηα πνπ δεκηνπξγνχλ
«Γίθηπα Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο» (Γ.Δ.Π.), δειαδή ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ πνπ
πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια ζρνιεία. Κάζε δίθηπν έρεη επίθεληξν
ην γπκλάζην, ηα θχξηα δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία, πνπ ην ηξνθνδνηνχλ.
Όπου αυτοί λένε πως επιλέγουν ΖΕΠ κε θξηηήξηα







Σε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία
ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζχλζεζε ησλ νηθνγελεηψλ
ηελ παξνπζία αιινδαπψλ ή αιιφγισζζσλ παηδηψλ
ηε καζεηηθή δηαξξνή
ηελ αλαινγία καζεηψλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο,
Όταν αυτοί δημιουργούν 2 καθοδηγητικά όργανα,

«Οκάδα Καζνδήγεζεο» θαη «πκβνχιην ηνπ Γηθηχνπ» -ηελ νκάδα θαζνδήγεζεο απνηεινχλ
δχν «πλππεχζπλνη Γ.Δ.Π.» (δηεπζπληήο γπκλαζίνπ θαη έλαο εθ ησλ δηεπζπληψλ ησλ
δεκνηηθψλ), δχν «πληνληζηέο Γ.Δ.Π.» (έλαο εθπαηδεπηηθφο κέζεο θαη έλαο δεκνηηθήο
κεξηθψο απνζπαζκέλνη δχν κέξεο ηεο εβδνκάδαο) θαη «Δκςπρσηέο Γ.Δ.Π.» (εθπαηδεπηηθνί
πνπ βνεζνχλ ηνπο πληνληζηέο έρνληαο κείσζε ηεζζάξσλ δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ) . Δπίζεο
ζηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο ζπκκεηέρνπλ νη νηθείνη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιφγνη. Σα κέιε ησλ
νξγάλσλ επηιέγνληαη κε βάζε έλα εηδηθφ επαγγεικαηηθφ πξνθίι πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ
άιισλ ηα θίλεηξα ηνπο λα εξγαζηνχλ κε καζεηέο απφ κε πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα, ηελ
πεπνίζεζε φηη ε παηδεία κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηελ ηθαλφηεηα
ηνπο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα εκςπρψλνπλ θαη ηέινο ηελ
παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε.
Εμείς σκεφτόμαστε:
Ζ γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηξνθνδνηεί άκεζα δηαρσξηζκφ ζε γεηηνληέο κεηαλαζηψλ ή ζε
εξγαηηθέο δψλεο – ζε αζηηθά ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο. Πξνδηαγξάθεη θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ
θαη ζπγρσλεχζεηο ζε κεγάια ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ζπρλά κε ηνπο αραλείο ηνπο ρψξνπο
παξαπέκπνπλ ζε θξνχξηα (βι. Φξνχξην ζηελ Κσιέηηε, 35ν Γεκνηηθφ ρνιείν, Γήκνο
Αζελαίσλ) θαη εκπλένπλ ηελ αίζζεζε ηδξπκαηηζκνχ.
Απηφ νδεγεί ηνπο γνλείο ελζηηθησδψο ζε «απφδξαζε» απφ ηέηνηα ζρνιεία. Έρεη
παξαηεξεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Πάθν –ζηελ νπνία ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε
Πνληίσλ – φηη, φπνπ εθαξκφδνληαη ΕΔΠ, νη γνλείο αληέδξαζαλ κε εγγελή αξλεηηθφηεηα θαη
δεκηνπξγήζεθε θχκα καδηθψλ κεηεγγξαθψλ ζε άιια ζρνιεία.
Δπηρεηξψληαο λα κηιήζσ γηα ηε δηθή κνπ εκπεηξία απφ ην 32ν δεκνηηθφ ζρνιείν, ζηελ πιαηεία
Βηθησξίαο, φπνπ δηαθξίλεηαη έληνλε αληηζηνηρία κε ηα ζρνιεία ηεο Πάθνπ σο πξνο ηελ
παξνπζία κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζπλαληψ γνλείο πνπ ηαξάδνληαη κε ηελ πξννπηηθή
νπνηαζδήπνηε ηάζεο δηαθνξνπνίεζεο. Βηψλνπλ ηηο αιιαγέο σο επηπξφζζεην ξαηζηζκφαπνθιεηζκφ ιφγσ ρξφληαο θαηαπίεζεο. Δλψ αληίζεηα είλαη ζεηηθνί ζε ηάζεηο ελνπνίεζεο κε
ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Με αλάινγα βηψκαηα ζπλαδέιθσλ εχινγα θαηαιήγνπκε ζπλεηξκηθά ζε φ,ηη είλαη
14

γλσζηφ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΕΔΠ ζηε Γαιιία θαη ηελ Κχπξν:
ηε Γαιιία: Οδήγεζε ζε γθεηνπνίεζε πνπ είλαη ε αλαίξεζε ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Οη λένη ησλ δσλψλ δελ έρνπλ θακία πξφζβαζε ζηε θεληξηθή ζθελή, δνπλ ζε κηα θιεηζηή
κηθξνθνηλσλία. «Ο απνινγηζκφο είλαη αξλεηηθφο, ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ είλαη κεγάιε,
παξνπζηάδεηαη κηα δηάρπηε άξλεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηηγκαηίδνληαη ηα ζρνιεία θαη ζπλεπψο
ζπλερίδνληαη νη δηαθξίζεηο ζηηο πξνιήςεηο» (Ρνκπέξ Καζηέι, ―Il manifesto‖2005).
«Πξφθεηηαη γηα ζρνιεία κε ζπλζήθεο ηξνκεξέο. Οη κεηνλεθηνχζεο ηάμεηο έρνπλ αθφκα
ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηα αλψηαηα ηδξχκαηα. Απφ ην 20% ην 5% » (Jean-luc
Nancy, ‗Il Manifesto‘). Μάιηζηα, έρνπλ ηφζν κεγάιν πξφβιεκα ζρνιηθήο απνρήο/απνηπρίαο,
πνπ έρνπλ θαζηεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο γηα φινπο ηνπο Γάιινπο πνιίηεο
«Δζληθήο Μέξαο ηξαηησηηθήο Δλεκέξσζεο» λα δηεμάγεηαη κηα ζεηξά εμεηάζεσλ, ψζηε λα
κεηξεζεί ν πηζαλφο αλαιθαβεηηζκφο θαη λα νδεγνχληαη νη αζζελέζηεξνη ηνπ ζρνιηθνχ
ζπζηήκαηνο μαλά ζε ηάμε…
Οη πξνζπάζεηεο λα ιπηξσζνχλ απφ ηε ζρνιηθή απνρή, ηε βία θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ κέρξη ηψξα αιιαγψλ ζπγθιίλνπλ ζε ηξνρηά ιχζεσλ κάιινλ εμππεξεηηθψλ γηα ηελ αγνξά.
Απφ ην 2007 εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά έλα πξφγξακκα γηα ην «ρνιείν θαη Δξγαζία», κηα
πξαθηηθή άζθεζε ζηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα Γπκλάζηα θαη
Λχθεηα (ρσξίο ακνηβή θπζηθά, γηαηί ζεσξείηαη εθπαίδεπζε), «ψζηε λα έρνπλ θάηη λα θάλνπλ
νη λένη θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ηνπο ηαηξηάδεη»
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_fr.pdf
ηελ Κχπξν: «Αληηκεησπίδνπκε κηα πεξίεξγε θαηάζηαζε ζην ζρνιείν καο. Ογδφληα πέληε
ηηο εθαηφ ησλ καζεηψλ καο είλαη κεηαλάζηεο. Γηαηί ζπλέβε απηφ; ηαλ νη κεηαλάζηεο θαη
θπξίσο νη Πφληηνη γξάθηεθαλ ζην ζρνιείν απηφ, νη Δ/Κ γνλείο ζηαδηαθά απνκάθξπλαλ ηα
παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν. Πίζηεπαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγηλε αλεπαξθήο. Χο
απνηέιεζκα ην ζρνιείν έρεη πςειά πνζνζηά αιινδαπψλ καζεηψλ» (Δθπ/θφο, Πάθνο).
Κάπνηα ζρνιεία αλήθνπλ ζην πξφγξακκα ησλ ΕΔΠ. «Παξφια απηά ην ρνιείν Γ έγηλε
γθέην» (Δθπ/θφο, Πάθνο).
΄Οζν γηα ηα αηζζήκαηα ΝΣΡΟΠΗ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Εψλε – θη φρη ζην Υ,
Φ δεκνηηθφ (δει. παηδηθνχ «θζφλνπ» γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη κε
εμαλαγθαζκφ θη φρη κε απηνδηάζεζε) θαη ΑΓΥΟΤ, πξφθεηηαη γηα αξρηθέο ελδείμεηο
ζπκπιεγκάησλ θαησηεξφηεηαο. Ζ παηδηθή ειηθία θαη θπξίσο ε εθεβεία δηαδξακαηίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε γέλεζε θαη δηαηήξεζε παζνινγηθψλ ζπκπιεγκάησλ. Σα παηδηά πνιχ
εχθνια κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπνζεηήζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ησλ ελειίθσλ θπξίσο
ηνπ ζηελνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (γνλείο, ζπγγελείο, δάζθαινη). Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ
ελειίθσλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα άιια παηδηά (ηα εηξσληθά θαη πεξηθξνλεηηθά
ζρφιηα πην ‗θπζηνινγηθψλ‘ παηδηψλ) κπνξνχλ λα επλνήζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζπληείλνπλ
ζηελ εκθάληζε παζνινγηθψλ ζπκπιεγκάησλ. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ηα ςπρηθά
ηξαχκαηα ή εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ε δηαξθήο ζπζζψξεπζε άγρνπο θαη άιισλ αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ πνπ εληζρχνπλ ζην παηδί ηε καηαίσζε, ηελ αλαζθάιεηα, ηελ
απφξξηςε, ηε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη κηα δηαζηξεβισκέλε απηνεηθφλα. Δπίζεο, ε
ζχγρπζε ησλ γνλετθψλ ξφισλ (πψο πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηάζζεηαη ζε έλα ζρνιείν δψλεο? Έρνπλ ινγηθέο-μεθάζαξεο
απαληήζεηο ή δελ έρνπλ άιιε επηινγή νχηε νη ίδηνη, νχηε ηα παηδηά ηνπο?..), ε αζηάζεηα ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ είλαη άιινη
βαζηθνί ιφγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε παζνινγηθψλ ζπκπιεγκάησλ.
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Πψο ζα κπνξνχζε φκσο λα παξακείλεη απαξαηήξεην ην ηειεπηαίν θξηηήξην
ελζσκάησζεο παηδηψλ ζηηο ΕΔΠ; ‗Σα παηδηά πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο! ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο θαη ηνπο «νηθείνπο ςπρνιφγνπο» πνπ ηεο
αλαινγνχλ‘: γελληνχληαη εξσηεκαηηθά θαη επηθπιάμεηο…γηα ηε κεηαρείξηζή ηνπο.
Πιένλ ζα «πξνθπιάζζνληαη» φια καδί, γηα λα ζεξαπεπηνχλ ζε έλα, λαη κελ, θιεηζηνθνβηθφ
θηηξηαθφ νηθνδφκεκα, κα απφ ηελ άιιε ζηειερσκέλν απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο –ςπρνιφγνπο
πνπ ζα επηδηνξζψλνπλ ηη αθξηβψο; Φζνξέο θαη δεκηέο ζηελ παηδηθφηεηα νη νπνίεο ζα
απνξξένπλ θαη απφ ην ― πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν αζηηθφ θηιειεχζεξν κνληέιν‖ ησλ ΕΔΠ;;
Οη παηδαγσγνί –ςπρνιφγνη σο ππφινγνη ζηα θαζνδεγεηηθά φξγαλα ησλ ΕΔΠ ζε ηη ζα
απνζθνπνχλ;; ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επραξίζηεζεο κέζα απφ ηελ απειεπζέξσζε εγγελψλ
θηλήηξσλ γηα αιιειεγγχε θαη δξάζεηο ηφζν γηα νηθεηνπνίεζε φζν θαη αγσληζηηθή παξέκβαζε
γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ;
Δθείλν πνπ θνβάκαη είλαη πσο έλα παηδί ζα βηψλεη ραξά κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
αηνκηθηζκνχ θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπ γηα λα ππεξεηήζεη ζηφρνπο αληαγσληζηηθνχο.
Όπου αυτοί ισχυρίζονται πως έχουν στόχο την παιδαγωγική στήριξη εμείς βλέπουμε
ζηελ Κχπξν εθπαηδεπηηθνχο εγθαηαιεηκκέλνπο απφ έλα νξγαλσκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα
πνπ ζα παξείρε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο γηα ην θαζέλα εηδηθφ ζρνιείν απφ απηά. Οη
εθπαηδεπηηθνί παξαδέρνληαη ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε ζρέζε κε ηνπο γεληθνχο
ζηφρνπο, αιιά δηαηείλνληαη φηη «νη ίδηνη κφλνη ηνπο θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή κέζα ζηα
ζρνιεία ηνπο» θαη ληψζνπλ απξνεηνίκαζηνη λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ηεο νξγάλσζεο ηέηνησλ
ζρνιείσλ κε ρίιηα δπν πξνβιήκαηα. Δίλαη ηειηθά θαλείο έηνηκνο; Τπάξρεη εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή κε ή ρσξίο ΕΔΠ ή νπνηαδήπνηε ιχζε θξαηηθήο εθαξκνγήο πνπ ζα κπνξνχζε λα
απαληήζεη ζε απηά; Τπάξρεη θακία πεξίπησζε έλα παηδί λα ειεπζεξσζεί θαη θάπνην
πξφβιεκά ηνπ λα απαληεζεί κέζα απφ θάπνηνπ είδνπο «γπάιηλν πεηξακαηηθφ θινπβί»;
Σζηκπνινγψληαο ζπαξάγκαηα ειεπζεξηαθψλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πνηνο πηζηεχεη φηη
κπνξεί λα επηθέξεη «βειηίσζε», εηδηθά φηαλ νη Δπξσπατθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο απφ ην ΄93
ππνζηεξίδνπλ λα επζπγξακκίδνληαη φιεο νη εμνπζίεο νκφθσλα κε ηελ αξρή: Η επηρείξεζε
πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο» Μπνξεί θαλείο λα δεη ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δπν;;
Όταν εκείνοι υιοθετούν ως στόχο τη δημιουργία και το χειρισμό εταιρικών σχέσεων
μεταξύ σχολείου-κοινότητας-οικογένειας
νξίδνληαο πσο ηέηνηνη ζπλέηαηξνη κπνξεί λα είλαη νη δεκνηηθέο αξρέο, νη ζχλδεζκνη γνλέσλ,
ηνπηθνί θνξείο, ι.ρ εθθιεζία, αζιεηηθά ζσκαηεία, θαη άιινη θνηλσθειείο νξγαληζκνί, φπσο
θξαηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, λενιαίαο θ.ά. Απηνί νη ζπλέηαηξνη ζα απνηεινχλ
έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ ζα ζπλέξρεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο Οκάδαο
Καζνδήγεζεο γηα λα εηζεγεζεί ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ν θάζε θνξέαο κπνξεί κέζα απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ.
Στη δική μας οπτική ευτελίζουν την έννοια της Αυτονομίας
Πψο αλαδχεηαη κέζα απφ εηαηξηθέο ζρέζεηο ε απηνλνκία ζρνιηθψλ κνλάδσλ; Ο φξνο
πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο απηνδηάζεζεο, σο ηελ ελ δπλάκεη ηθαλφηεηα ελφο ινγηθνχ αηφκνπ λα
απνθαζίδεη δίρσο εμαλαγθαζκφ. Ο ρεηξηζκφο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ απνηειεί, επνκέλσο ,
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θαζαξά παξαπιαλεηηθή πξαθηηθή θαζψο ηα πάληα εζηηάδνληαη ζηελ εχξεζε ρξήκαηνο. Οη
επηινγέο πιένλ άπεηξεο θαη εηεξνθαζνξηδφκελεο ζπλάκα! Οιεο ζεζκηθέο.. Άξα απφ ηελ αξρή
ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη εμαλαγθαζκέλε λα ζπλνδνηπνξεί κε ηα θξαηηθά νξάκαηα. Σν
πεηπραίλνπλ! Γηλφκαζηε φινη αζιεηέο ηνπ ρξήκαηνο. Γηεπζπληέο, δάζθαινη, γνλείο
πξσηνζηαηνχλ ζηε δηαρείξηζε θνλδπιίσλ. πνπδάδνπλ εθ λένπ φρη πσο λα νηθεηνπνηεζνχλ
αιιειέγγπα ηε δσή ηνπο, αιιά πσο λα δεκηνπξγνχλ θεθάιαην θνηλσληθψλ γλσξηκηψλ,
δεηηαλεχνληαο πφξνπο. Γηπιφο επηειηζκφο, δάζθαινπ / εηδηθνχ παηδαγσγνχ -πνπ ράλεη ηελ
«αμηνπξέπεηα» ηνπ- θαη γλψζεο. Παξαθξάδνληαο ηνλ Ε. Κι. Μηζεά ζα ιέγακε : «Πάλσ ζηα
ραιάζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ρηίδεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ
ζρνιείν».
Όσο για τις βασικές αρχές των ΖΕΠ:
«Γξάζεηο Δθηφο ρνιηθνχ Υψξνπ»: Δπέθηαζε ηνπ ρξφλνπ πγηνχο απαζρφιεζεο ησλ
παηδηψλ παξέρνληαο ηνπο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηε
ζσκαηηθή έθθξαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εηθφλα. Γεκηνπξγία «Δπηηξνπψλ Τγείαο θαη
Πνιηηφηεηαο» (π.ρ. Πξφιεςε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ). Αλάπηπμε «Βηβιηνζεθψλ
Κέληξσλ Σεθκεξίσζεο» (Β.Κ.Σ) ζε θάζε ζρνιείν (Χο ζηφρνο).
Εμείς ανησυχούμε
αλ ππάξρεη ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε εκπεηξία
εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Κχπξν είλαη γηα άιιε κηα θνξά θαηαηνπηζηηθή. Οη δξάζεηο
εληάζζνληαη ζην αββαηνθχξηαθν, αθνχ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θάηη πξέπεη ηέινο
πάλησλ
λα
κάζνπλ
θη
απηά
ηα
παηδηά...
(6ε
δηαπνιηηηζκηθή
ζπλάληεζε:http://tinyurl.com/6h78vd6). ΄Οζν γηα ηηο βηβιηνζήθεο… απηή θη αλ είλαη θηελή
ιατθίζηηθε πξνζέγγηζε! ιεο θαη δελ είλαη απηφο ζηφρνο γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα.
Δκπαηγκφο…Λνγηθφ, αθνχ ν πνιίηεο πξέπεη λα ζθάβεη ηφλνπο πιεξνθνξηψλ - πνπ επηπρψο
έρεη αθφκα ζηε δηάζεζή ηνπ - γηα λα καζαίλεη φζα εμπθαίλνληαη εηο βάξνο ηνπ…
Κπξίσο, φκσο, θαη πάλσ απ‘φια έρνπκε έληνλεο ζθέςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο
«πνιηηφηεηαο»: Κνηλψο κνξθνπνηνχκε παηδί-πνιίηε θαη θαλνληθνπνηνχκε ην «παξαβαηηθφ»;
Ο Κιηληθφο ςπρνιφγνο Βruce E.Levine έγξαςε ην 2001:
«Είρα θάπνηε κηα ζύζθεςε κε ηε δαζθάια ελόο εμαηξεηηθά έμππλνπ νθηάρξνλνπ αγνξηνύ
δηαγλσζκέλνπ κε ηελ ςπρνινγηθή αλσκαιία ηεο πξνθιεηηθήο αληηδξαζηηθόηεηαο. Εηζεγήζεθα
όηη ίζσο ην αγόξη δελ είρε θακηά αζζέλεηα, αιιά έπαζρε απιώο από αλία. Η δαζθάια ηνπ, κηα
επράξηζηε γπλαίθα, ζπκθώλεζε καδί κνπ. Όκσο πξόζζεζε όηη «Μαο είπαλ ζην θξαηηθό ζπλέδξην
πσο ε δνπιεηά καο είλαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπκε γηα ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο …πσο ηα παηδηά
πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ λα κελ ηνπο δηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ όιε ηελ ώξα, εηδεκή ζα ράζνπλ ηηο
δνπιεηέο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν» (Δθεκεξίδα Γηαδξνκή Διεπζεξίαο, Φεβξ. 2004).
Σν επηέκβξε ηνπ 1993 ε Δπξσπατθή επηηξνπή δειψλεη γηα ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο
εθπαίδεπζεο :
«Ήδε απφ ην λεπηαγσγείν πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη νη αλζξψπηλνη
πφξνη γηα ηηο απνθιεηζηηθέο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη λα ελζαξξχλεηαη κηα κεγαιχηεξε
πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε ηεο
αγνξάο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ».
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Ο επίλογος των Ζ.Ε.Π.
‗Ο Θεζκφο ησλ ΕΔΠ πξνλνεί γηα ζπλερή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
εκπιέθνληαη. Παξάιιεια, ππάξρεη εηζήγεζε λα παξέρνληαη εηδηθά σθειήκαηα-θίλεηξα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα απαζρνινχληαη ζηηο Εψλεο, φπσο κηζζνινγηθά επηδφκαηα θαη
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ππνηξνθηψλ γηα κεηεθπαίδεπζε. Δπίζεο ν ζεζκφο πξνλνεί
γηα κνληκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (ηνπιάρηζηνλ πέληε
ρξφληα), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ
ηεο κνλάδαο’.
Ο δικός μας επίλογος
Δδψ θξαπγάδεη ε κεζφδεπζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειεάδνληαη ζε κηα
επνρή επηζθαιψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο λα ππεξεηήζνπλ επηηαγέο δίρσο ελδνηαζκνχο θαη πφζν
κάιινλ θηλεηνπνηήζεηο!
«Πξνζεγγίδνπκε κηα επνρή κεγάισλ θαη ζνβαξψλ αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κηα επνρή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ εμειίζζνληαη ηα ζηάδηα
ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε δηα βίνπ γίλνληαη κηα
απηνλφεηε ππνρξέσζε» (απφ ηελ εηζαγσγή ζηε δηαθήξπμε ηεο νξβφλλεο, Μάεο 1998).
Παξφιε ηελ Κίξθε ηεο κνληκνπνίεζεο πάλησο, ε απνηπρία ησλ ΕΔΠ πηζηνπνηείηαη θαη απφ
ηελ έληνλε απξνζπκία ησλ γάιισλ εθπαηδεπηηθψλ λα ππεξεηήζνπλ ζε δψλεο θαζψο
ζεσξνχληαη ηα «δχζθνια» ζρνιεία…
Σν πην γιπθφ φλεηξν καο είλαη εθείλν πνπ γνλείο, παηδηά θαη δάζθαινη ζα ζαιπίζνπλ εθείλεο
ηηο καγηθέο ηηο ζάιπηγγεο πνπ ζα μεζεκειηψζνπλ ηα επηάπαρα ηείρε ηεο Ηεξηρνχο θαη ζα
ειεπζεξψζνπλ ηηο θάζε είδνπο δψλεο..

Le maitre d‟ecole, Claude Berri, 1981
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V. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
«CALLICRATES SCHOOL» Α.Ε.11
Βνκβαξδηδφκαζηε, θαθνκεηαρεηξηδφκαζηε, θαθνπνηνχκαζηε, κεηαιιαζζφκαζηε, ξένπλ θαηξνί
εμνπζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, θαηαζηνιήο, θίκσζεο θαη νξγήο. Αιιά δελ μέξνπκε απφ πνχ
λα αξρίζνπκε, κε ηη, κε πνηνχο.
Γελ ππάξρεη πνπζελά «μεθάζαξν κήλπκα». Μφλν κηα πξνζερηηθή θαη δηαρξνληθή κειέηε
κπνξεί λα απνδψζεη λφεκα ζηηο θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο θαη ζρεδφλ πάληα θαηεπζπλφκελεο
«εηδήζεηο».
Έλα απιφ παξάδεηγκα γηα ηε ζπληξηπηηθά απνπιαλεηηθή ζηάζε ησλ ΜΜΔ ζην ζέκα ησλ ΟΔ,
ΓΔΖ θαη ΟΑΑ είλαη απηφ πνπ παξαηεξνχκε εδψ θαη ιίγνπο κήλεο: κε απηφ ζα μεθηλήζνπκε,
επεηδή είλαη πην απιφ παξάδεηγκα, αιιά αληίζηνηρν κ‘απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Παηδεία.
Πξψηα θαιιηεξγείηαη ε εληχπσζε φηη ζηνλ ΟΔ, ηε ΓΔΖ θαη ηνλ ΟΑΑ εξγάδνληαη άλζξσπνη
πνπ πξνζιήθζεθαλ κε ξνπζθέηηα, παίξλνπλ ππέξνγθεο ακνηβέο, θεχγνπλ ηαρχηαηα γηα
ζχληαμε θαη ραίξνπλ «πξνλνκίσλ» πνπ νπδείο άιινο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη
γεπηεί12.
Αθφηνπ έρεη γίλεη ε δπζθήκεζε, «απνθαιχπηνληαη» ακχζεηα ρξέε.
Απνηέιεζκα; Ο ινγηθφο λνπο ζεσξεί δεδνκέλν φηη απηά ηα ρξέε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο αηηίεο, δηφηη ζε απηή ηε ζθέςε πξνηξέπεη ε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη ηα
«γεγνλφηα» θαη νη πηπρέο ηνπο πνπ ηνλίδνληαη. Πξέπεη λα επηκείλεη θαλείο, γηα λα βξεη
«ελαιιαθηηθέο» πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ «ηα ρξέε» θαη εμεγνχλ κε απιά ιφγηα φηη απηά
δεκηνπξγήζεθαλ φρη απφ ηνπο «ππέξνγθνπο κηζζνχο», αιιά απφ νξηζκέλνπο ππέξνγθνπο
κηζζνχο θαη θπξίσο απφ αδηεπθξίληζηεο πξνκήζεηεο γηα έξγα θαη πιηθά πνπ αθόκε
«εθθξεκνύλ», δειαδή ελ νιίγνηο θαγψζεθαλ ηα ιεθηά θαη έξγν δελ είδακε.
πλερίδεη ε ηζηνξία κε ηελ «αλαγθαηφηεηα» λα πνπιεζνχλ απηνί νη νξγαληζκνί κε «κέηξα
εμπγίαλζεο» πνπ ζα απαιιάμνπλ ην δεκφζην απφ απηά ηα «βάξε 13».
Ο ινγηθφο λνπο αλαζηελάδεη θαη ζθέθηεηαη «θεχγεη επηηέινπο απφ κέλα ηνλ ηαιαίπσξν
θνξνινγνχκελν ε ππνρξέσζε λα πιεξψλσ γηα άρξεζηνπο ππαιιήινπο».
Φάρλνληαο θαη πάιη «ελαιιαθηηθά» αλαξσηηέηαη θαλείο γηα πνηφ ιφγν έλαο ηδηψηεο ζα
επελδχζεη ηα ιεθηά ηνπ ζε ππεξρξεσκέλνπο νξγαληζκνχο. Κη φκσο, νη νξγαληζκνί ζα
πνπιεζνχλ ζε «κεησκέλε ηηκή, απαιιαγκέλα απφ ηα ρξέε ηνπο14, κε κεησκέλν πξνζσπηθφ πνπ
ζα ακείβεηαη κε κεησκέλνπο κηζζνχο. Έρνπλ ινηπφλ «ελδηαθέξνλ», έρνπλ πξνβιεπφκελν
θέξδνο, ζα πνπιεζνχλ15. Μα ηόηε, γηαηί λα πνπιηνύληαη;
Ζ ηζηνξηθή ζρέζε ησλ ΜΜΔ κε ην θεθάιαην (ηνπο βηνκεράλνπο, ηε λαπηηιία, ηνπο εθνπιηζηέο
θαη ηνπο πνιηηηθνχο) επηβεβαηψλεη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ θηάλεη ζε καο - φπσο ζα δνχκε
παξαθάησ - είηε πξνεξρφκελε απφ ηα Τπνπξγεία, είηε απφ ηα «ξεπνξηάδ», παξακέλεη ε
Ζ αιιηψο, πψο δηακνξθψλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ηεο κεηαπνιίηεπζεο
ζην Νέν ρνιείν ηνπ ΓΝΣ, ηεο ΔΚΣ, ηεο Κνκηζηφλ, ηεο Αγνξάο, ησλ Πεξηθνπψλ θαη ηεο Νέαο Σάμεο
Πξαγκάησλ...
12
Άζρεηα αλ ηζρχεη γηα νξηζκέλνπο, δελ απνηππψλεη θαζνιηθά ηνπο νξγαληζκνχο θαη ε «ελεκέξσζή καο»
γη‘απηά έρεη ζηφρν λα δηρνηνκεί νπνηαδήπνηε κνξθή αιιειεγγχεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ.
13
Με ηελ έλλνηα ηεο ζπζζψξεπζεο ρξεψλ πνπ δε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ
πνπ παξέρεηαη, αιιά απφ ππεξηηκνινγήζεηο θαη βάξε πνπ αθνξνχλ θπξίσο έξγα θαη πξνκήζεηεο: γηα ην
απερζέο ρξένο, κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή: http://tinyurl.com/6gruk7e
14
http://www.skai.gr/news/politics/article/162622/diagrafi-ofeilon-tou-oasa-pros-ola-ta-tameia-/
15
Βιέπε γηα ΓΔΖ: http://aristerovima.gr/details.php?id=635 θαη γηα ΟΔ: http://tinyurl.com/4a9x2p6
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θαιχηεξε ζηξαηεγηθή απνπξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηηο πεξαηηέξσ πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο16.
Κη φηαλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο θαη φρη γηα έξγα ηνπ ΟΔ, είλαη αθφκα πην δχζθνιν λα
δηαθξίλεη θαλείο φηη ηειηθά κε ζπλνρή, κε ζηφρνπο θαη κε ζπλέπεηα, ε παηδεία αθνινπζεί θαη
απηή ηε ζηεηξόηεηα ηεο επξύηεξεο πνιηηηθήο17. ηαζεξά, πίζσ απφ ηηο «παηδαγσγηθέο
πξνζεγγίζεηο» ηνπ «Πξψηα ν Μαζεηήο», ε ρπδαία αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ σο εκπφξεπκα
εηνηκάδεη ηνλ εξρνκφ κηαο «Νέαο Σάμεο Πξαγκάησλ», φπνπ ειάρηζηνη ρσξνχλ, δηφηη ην
θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε απνθαζηζηηθή απνδόκεζε ζε ό,ηη έρεη απνκείλεη από δεκόζηα,
αλνηρηή θαη δσξεάλ παηδεία γηα όινπο.
Σν ζρέδην «Καιιηθξάηεο ζηελ εθπαίδεπζε», αθνχ «δηαβνπιεχηεθε» πέληε νιφθιεξεο κέξεο
ζην δηαδίθηπν18 (!!!) απνζθνπεί ζε ηξεηο ζηφρνπο: ηε κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία
(άκεζα), ηνλ πιήξε έιεγρν καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ από θεληξηθή αξρή πνπ ζα
«αμηνινγεί» θαη αλαιφγσο ζα νξίδεη πψο ζα δηακνξθψλεηαη ε θνηλσληθή γεσγξαθία ηεο
εθπαίδεπζεο (κεζνπξφζεζκα) θαη ηξίηνλ απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλάπηπμεο
ησλ καζεηώλ πνπ λα επλννύλ ηελ «θαηαζθεπή» ελόο «νξηζκέλνπ ηύπνπ πνιίηε».
Αυτές τις τρεις εγκληματικές ενέργειες θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε με
συγκεκριμένα παραδείγματα.
Θα ήηαλ ιάζνο λα απνθφπηνπκε ηελ παηδεία απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. ρη κφλν
γηα ην πξνθαλέο - κεηψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηεο άξα πξνθαινχληαη δπζκελείο ζπλζήθεο
(ιηγφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ιηγφηεξα πιηθά, πεξηζζφηεξα παηδηά αλά ηάμε θιπ.), αιιά θαη γηα
ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο παηδείαο: η ποιότητα και το είδος της παρεχόμενης
εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα με τους στόχους που θέτουν οι οργανωτές της ως προς
το ρόλο που θα έχουν οι μελλοντικοί μαθητές στην κοινωνία και την εργασία,
επηιέγνληαο πνχ, πνηέο γλψζεηο θαη πνηέο δεμηφηεηεο ζα απνηειέζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
«ππέξ» ησλ παηδηψλ καο, ελ ηέιεη «απηά πνπ έκαζαλ ζην ζρνιείν» θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο
ελήιηθεο.
Ας ξεκινήσουμε με το «προφανές»:
Ο αποκλεισμός, η έκπτωση στην ποιότητα και η μετατόπιση του προβλήματος:
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο πξνθχπηεη έλαο ηαρχηαηνο απνθιεηζκφο ησλ αζζελέζηεξσλ, αθνχ ηα
έμνδα θνίηεζεο19 κεηαηνπίδνληαη απφ ην Τπ.Δ.Π.Θ. ζηνπο άθξαγθνπο Γήκνπο20 (πνπ ήδε
έρνπλ θιείζεη παηδηθνχο ζηαζκνχο21), άξα έκκεζα ζηνπο γνλείο, θάηη πνπ απφ ηελ επνρή ησλ
πξψησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ έρεη απνδείμεη φηη νδεγεί αλαπόθεπθηα ηνπο θησρόηεξνπο ζε
Αλαιπηηθφηεξα γηα ην «πνηφο» θαηέρεη «πνηφ» θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ «Σν εθνπιηζηηθφ ιφκπη νξίδεη
ζπληνληζκέλα κέζσ ελφο θαινθνπξδηζκέλνπ θαη θαινπιεξσκέλνπ κεραληζκνχ πξνπαγάλδαο ηελ
ελεκέξσζή καο»: http://mallon-akindynos.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
17
http://tinyurl.com/4jx49xk
18
Ζ αλήθνπζηε απηή πξαθηηθή ηεο «ζπιινγηθήο απφθαζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηηο
θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ παξαπέκπεη ζηελ νχησο ή άιισο πξαμηθνπεκαηηθή ζηάζε ηεο
ζεκεξηλήο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ζε πνιιά άιια δεηήκαηα. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν:
http://tinyurl.com/65edvg3
19
Πνπ δπλακηθά εκθαλίζηεθαλ θέηνο κε ηα βηβιία ησλ αγγιηθψλ.
20
Με ην «αγθάζη» ηεο καχξεο ηξχπαο ησλ ειιεηκκάησλ ησλ Γήκσλ λα ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 400 εθ.
επξψ (Καζεκεξηλή. 5/2/2011)
21
http://tinyurl.com/6y5xfgd
20
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ειιείςεηο22
Δλδεηθηηθφ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο «απνκαθξπζκέλεο παηδείαο» είλαη ην φηη απηή ηε ζηηγκή
(Φεβξνπάξηνο 2011) ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε κεηαθίλεζε παξαηεξνχκε ζηελ Αραΐα 23 θαη
ζηε Θεζζαινλίθε 24. Καη ζηηο δπν πεξηνρέο απηέο, «πεγή ησλ πξνβιεκάησλ» είλαη ην δεκφζην
πνπ ρξσζηά ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηε κεηαθίλεζε καζεηψλ. Αλ ινηπφλ ζήκεξα δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα ην δεκφζην λα μεπιεξψλεη ηα ρξέε ηνπ, πψο ζα ην θαηαθέξεη «ν Γήκνο ηνπ
Καιιηθξάηε», δεδνκέλνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα ηα ζρνιεία;
Καη απηφ αθνξά κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην πώο ζα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην
ζρνιείν. Γηα ην ηη ζα θάλνπλ ζην ζρνιείν είλαη αθφκα ρεηξφηεξα, αθνχ από θέηνο έρνπλ
εμαθαληζηεί ή ππνιεηηνπξγνύλ όζεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είραλ ζηόρν ην
πεξηβάιινλ25, ηε βνήζεηα, ηελ εμεηδηθεπκέλε παηδεία26 ή ηελ θνηλσληθή έληαμε27. Ζ Δηδηθή
Αγσγή ηείλεη πξνο ην «ίδξπκα»28, ε παξάιιειε ζηήξημε αλχπαξθηε θαη ηα ΓΔ
θαηαδηθαζκέλα29, παξά ηηο ζπρλέο δηακαξηπξίεο.
Στην περίμετρο των εκπαιδευτικών αλλαγών ο συσχετισμός της οικονομικής
πολιτικής με το σχολικό περιβάλλον είναι και εκεί προφανής:
πσο αλέθεξε ν θ. Γ. ηάζεο, δηεπζπληήο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηνπ ΟΚ (Οξγαληζκφο
ρνιηθψλ θηηξίσλ) ζε άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο30, «ε κειέηε ελφο ζρνιείνπ απφ ηνλ ΟΚ
θνζηίδεη ην έλα ηέηαξην απ‘ φ,ηη ε αλάζεζή ηεο ζε ηδηψηε κειεηεηή». Ζ ζχκπξαμε δεκνζίνπ
κε ηδηψηεο δελ έρεη πεηχρεη, αθνχ απφ ην 2006 πεξηκέλνπλ αθφκε λα νινθιεξσζνχλ ζρνιεία.
Σνλ πεξαζκέλν επηέκβξην επηζεκαίλεηαη φηη ν άκεζνο ζηφρνο ηνπ ΟΚ είλαη ε ηνπνζέηεζε
δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζεο θηηξίσλ31 (!) επηβεβαηψλνληαο παξάιιεια ηελ «πιεξνθνξία»
γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηψλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ ζρνιείσλ ησλ νπνίσλ δαπάλε ζα
είλαη ηνπ ηδηψηε, κε αληάιιαγκα έλα αληίηηκν ελνίθην γηα κεξηθά ρξφληα. Σν πνηφο δεκηψλεηαη
δε ρξεηάδεηαη λα ην πνιπζθεθηεί θαλείο. Αξθεί λα απαληήζνπκε ζηελ εξψηεζε: «πνηφο
ηδηψηεο ζα βξεζεί λα «βνεζήζεη» ην δεκφζην, αλ δε ζπλεπάγεηαη γηα θείλνλ ε εθκεηάιιεπζε
θη έλα κεγάιν θέξδνο»;
Δπηπιένλ, γηα ην ζέκα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο
«Σν πιηθφλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη άζιηνλ, ειιηπέο θαη θαθψο δηαηεηαγκέλνλ. Οη καζεηαί θέξνπζηλ έμσζελ
πιάθαο, ραξηία θ.ι.π. Ο κελ έρεη πιάθα αθέξαηνλ, ν δε έλ ηεκάρηνλ πιαθφο, άιινο ζηεξείηαη
πιαθνθνλδχινπ ή ραξηίνπ θαη άιινο άιινπ», Ζ εθπαίδεπζε ζην Άξγνο επί Καπνδίζηξηα (1828-1832):
http://tinyurl.com/62o2bya
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Γηα παξάδεηγκα νδεγνί ησλ ΚΣΔΛ Αραΐαο δηέθνςαλ ηα δξνκνιφγηα καζεηψλ, δηφηη δελ έρνπλ πιεξσζεί
θαη δελ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα ην 2010-2011 ην Γελάξε ηνπ 2011. Απηφ έρεη επηπηψζεηο ζε αξθεηνχο
καζεηέο πνπ είηε αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ κφλνη ηνπο ζην ζρνιείν (νη γνλείο δελ έρνπλ κεηαθνξηθφ
κέζνλ π.ρ.) είηε πξνζέξρνληαη απνζπαζκαηηθά ζεκεηψλνληαο έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απνπζηψλ:
http://tinyurl.com/5t3glkq
24
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=22685
25
ρη κφλν ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο εμαηξέζεθαλ απφ ηα θνλδχιηα ηνπ
Τπνπξγείνπ
(http://tinyurl.com/6z6smjl),
αιιά
θαη
«πξάζηλα
ζρνιεία»
ζπγρσλεχνληαη
(http://tinyurl.com/6e8m6ze)ρσξίο λα απνηηκεζεί ε ηδηαίηεξε πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ ζην
πεξηβάιινλ.
26
Σα αζιεηηθά ζρνιεία είλαη παξειζφλ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=232054
27
Σάμεηο ππνδνρήο, πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Αζιεηηθά θαη Μνπζηθά
ρνιεία, Δηδηθή Αγσγή θιπ.
28
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=22666
29
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=13136
30
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_27/05/2010_402393
31
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=199495
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θάπνηεο εηαηξείεο κε αληάιιαγκα ηε δπλαηόηεηα δηαθήκηζεο ζηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ32.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ηεο παηδείαο, επηκεινχληαη απφ δσ θαη πέξα θάπνηνη
«κάλαηδεξ»33 πνπ νπδέπνηε είραλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ παηδηθή ειηθία, θακία
ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή εξγαζία ή αθφκα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Μάλαηδεξ πνπ, αλ ηνπο
ξσηήζεηο πνηά είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην κάζεκα θαη ζηελ απαζρφιεζε, δε ζα κπνξέζνπλ
λ‘απαληήζνπλ, νχηε βέβαηα θαη ζηελ εξψηεζε «πνηά είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζρνιείν
θαη ηελ παηδνθύιαμε»;
Άζρεηνη κε ηνπο αλζξψπνπο, αιιά ζρεηηθφηαηνη κε ηνπο αξηζκνχο.
Τα λιγότερο εμφανή:
Ζ αιήζεηα είλαη φηη έρνπκε κάζεη λα παξαθνινπζνχκε ζηνηρεία γηα ηελ Παηδεία, ηελ Τγεία ή
ηελ Οηθνλνκία πνπ καο πιεξνθνξνχλ κε αξηζκεηηθνχο θαη κφλν φξνπο. Σν πψο απηνί νη
αξηζκνί, «ζηαηηζηηθέο» θαη «πνζνζηά» απνηππψλνληαη ζηηο δσέο καο παξακέλεη «θξπθή
παξάκεηξνο» γηα ηα ΜΜΔ. Σην «πόζν ηειηθά δηακνξθώλνπλ νινθιεξσηηθά ηηο δσέο καο»
ίζσο βξνχκε απάληεζε, αλ ζπλδπάζνπκε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ κε ηε ξαγδαία αχμεζε ρξήζεο ςπρηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ ζε φιν θαη
κηθξφηεξεο ειηθίεο.
αλ έλα είδνο επηδψληεο, εκείο νη εθπαηδεπηηθνί ακήραλα δερφκαζηε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο
θνξφλεο αλαγλσξίδνληαο απφ ηε κηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ αιιά αγλνψληαο ηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ εηνηκάδνληαη. Έηζη, ρξφλν ην ρξφλν, απφ ηηο κηθξέο αιιαγέο κέρξη
ηηο πην «θαηλνηφκεο», βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζην ρείινο κηαο ξηδηθήο αλαδηακφξθσζεο πνπ κε
αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε επηζπεχδεηαη ζεακαηηθά.
Η οικονομική κρίση, η ευκαιρία που δημιουργήθηκε για όσα «επιβράδυναν
χαρακτηριστικά»
Ζ πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπψλ ζηα πιαίζηα κηαο ζχλαςεο δαλείνπ απφ ην ΓΝΣ έρεη
θνηλά ζηνηρεία ζε φπνηεο ρψξεο θη αλ εθαξκφδεηαη34: πξφθεηηαη γηα βίαηε κεηάβαζε απφ έλα
θξάηνο «ζπάηαιν» ζε κηα «λνηθνθπξεκέλε λέα ηάμε»35. Πέξα απφ ηηο «επηηαγέο» ησλ
δαλεηζηψλ, ε θήξπμε κηαο ρψξαο ζηελ «έθηαθηε αλάγθε απνπιεξσκήο ρξεψλ» επηηξέπεη
ζηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ηεο ην ξαγδαίν αθαληζκφ ηεο φπνηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
πξνυπήξρε, ησλ δεκνζίσλ παξνρψλ θαζψο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο
θαη αλέρεηαο ησλ πνιιψλ έλαληη ζηελ απμεκέλε θεξδνθνξία ησλ ιίγσλ.

http://tinyurl.com/4pb5ojw θαη αληίδξαζε ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. http://tinyurl.com/4myopft
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=20671
34
πσο ζηελ Αξγεληηλή φπνπ απαηηήζεθε ε ζπξξίθλσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη γη‘απηφ ην ιφγν
θαηαζηξάθεθε ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηφζν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηφζν ηνπ ζπλφινπ ηεο παηδείαο:
http://tinyurl.com/5sscblf. Μηινχλ ζήκεξα γηα νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο
παηδείαο: http://tinyurl.com/6x45w8y θη ελψ έρνπλ πεξάζεη ρξφληα απφ ηελ θξίζε ρξένπο ηεο Αξγεληηλήο,
ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηεο αλεξγίαο πξνθάιεζε ηελ
απνκάθξπλζε ρηιηάδσλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν (ζηνηρεία PISA) νδεγψληαο παξάιιεια ηελ παηδεία ζην
ξφιν ηεο θαηάξηηζεο - ηεο επζπγξάκκηζήο ηεο δειαδή κε ηηο αλάγθεο ηεο «αγνξάο». Σελ ίδηα πεξίνδν ν
αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ θαη εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν είλαη ηιηγγηψδεο
(http://tinyurl.com/5roo9al): 30% ζηελ Α/ζκηα, 49% ζηε Β/κηα, 51% ζηελ Γ/ζκηα, ελψ πάλσ απφ 50000
λένη επηζηήκνλεο αλαγθάζηεθαλ ηα 30 ηειεπηαία ρξφληα λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιε ρψξα γηα λα
εμαζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ν λένο πνπ δελ έρεη ηειεηψζεη ην ζρνιείν είλαη
θαηαδηθαζκέλνο ζε ρεηξφηεξεο αθφκα ζπλζήθεο εξγαζίαο - αλ βξεη (http://tinyurl.com/6xup4qt).
35
πσο ζπλέβε θαη ζε θνληηλφηεξεο ρψξεο φπσο Ρνπκαλία, Λεηνλία, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Σνπξθία θιπ.
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Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη νη ζπγθπξίεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δίλεηαη ε
επθαηξία γηα ηηο αιιαγέο πνπ βηψλνπκε, θαη πνπ σε καμία άλλη ιστορική περίοδο δε θα
μπορούσαν να γίνουν δεκτές από τους πολίτες36. ε θάζε πεξίπησζε, κεξηθά
παξαδείγκαηα ηεο «αλαγθαηφηεηαο» ησλ αιιαγψλ ψζηε λα «πεξλνχλ» ηα κέηξα εληζρχνπλ
ζεκαληηθά ηελ άπνςε απηή.
Ζ θαθή ηξφηθα θαη ε θαθή θνκηζηφλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο εθεπξέζεηο:
Με αθνξκή ηηο «απαηηήζεηο ηεο Κνκηζηφλ» νθείινπκε λα πξνζαξκφζνπκε ηελ «εθπαίδεπζε
ζε εκπφξεπκα37». Χζηφζν, πνιχ πξηλ θαη ρσξίο ηηο επξσπατθέο πξνζηαγέο απνθαζίδεη ν
πξσζππνπξγφο λα ζπζηήζεη επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο νπνίαο εγείηαη ε θπξία Καηέρε,
ακθηιεγφκελε παλεπηζηεκηαθή πξνζσπηθφηεηα ησλ Ζ.Π.Α. 38 πνπ πξνθαλψο ιφγσ δηθήο ηεο
πξνηίκεζεο γηα ζπλεξγαζία κε ηδησηηθφ θνιιέγην ζηελ Διιάδα θαη φρη Παλεπηζηήκην39, δε ζα
πξνβάιιεη αληηξξήζεηο ζηελ αλαγλψξηζε αθαδεκατθήο ηδηφηεηαο ηνπ Κνιεγίνπ Deree.
Δπίζεο, πνιχ πξηλ ηελ «θξίζε» απνθαζίζηεθε απφ ηηο δηάθνξεο εγεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο (εδψ θαη ρξφληα εηνηκάδεηαη) ε «Αλαδηακφξθσζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ». Φέηνο, ε
επίζπεπζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή: πφηε άιινηε, αλ δελ ππήξρε «θξίζε», ζα βξηζθφηαλ κηα
ηέηνηα επθαηξία, λα δειψλεη δειαδή ε Τπνπξγφο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο δελ είλαη
ππφζεζε ηνπ θξάηνπο, αιιά αληίζεηα ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη κφλν λα θέξεη ζε
επαθή ηνπο εξεπλεηέο κε ηνπο ζπφλζνξεο 40, ρσξίο λα έρεη μερπζεί ζχζζσκε ζηνπο δξφκνπο ε
παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα;
Η παιδεία του «κόψε-ράψε», η προχειρότητα και η επίσπευση των
διαδικασιών:
Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ «αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ» ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζε δπν
αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. ηελ πξψηε πξνβάιιεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα έρεη ππνηππψδε
κφξθσζε ν αζζελέζηεξνο νηθνλνκηθά πιεζπζκφο (κε ζηφρν λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ κηα θαη γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε θαη εηδηθεπκέλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο), ελψ ζηελ
αληίζεηε αλαβιχδεη ην άγρνο ηνπ λνκνζέηε λα κελ μππλήζεη θαη πνιχ ν καζεηεπφκελνο, ψζηε
λα κε θηάζεη λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε κηαο «άξρνπζαο ηάμεο».
Απφ ηφηε πνπ εξγάδνκαη ζπκάκαη κεηαξξπζκίζεηο θάζε ηφζν. ζνη έρνπλ πνιιά παηδηά ζα
γλσξίδνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα δηδάρζεθαλ άιια απφ ηα λεφηεξά ηνπο αδέξθηα.
Οη δηάθνξνη «θεθέδεο» ησλ αιιαγψλ ζηελ παηδεία επηθαινχληαη εδψ θαη ρξφληα κηα
«βειηίσζε» ηεο παηδείαο, αλαπφθεπθηε θαη ζεκηηή κελ, ρσξίο ζπλνρή θαη φξακα δε.
Τώξα, δηαθαίλεηαη κε ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο όηη ε εγεζία ηνπ Υπ.Ε.Π.Θ. έρεη μεθάζαξε
άπνςε θαη ζπγθεθξηκέλν ζηόρν: θζελή παηδεία, ιεηηνπξγηθή κάζεζε θαη εθκάζεζε ηεο
Βιέπε παξαθάησ γηα «Γφγκα ηνπ νθ».
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=595546
38
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=34434948
39
"Last week (ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010), Chancellor Linda P. B. Katehi of UC Davis, a native of Greece who
has had a stellar career in academic administration in the US, was in Athens to meet with UC students
who participated in a study abroad program in Greece, as well as with UC Davis alumni who live in the
greater Athens area. The reception was hosted at ACG‘s neoclassical building in Plaka."
(http://www.acg.edu/general-news/tags/news)
40
http://www.aristerovima.gr/details.php?id=855
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απάζεηαο.
Βαζηζκέλε ζε «copy-paste» ζηα θείκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
δξνκνινγνχληαη εδψ θαη 20 ρξφληα ζηηο Ζ.Π.Α. κε πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νξίδνπλ νη
κεγάιεο βηνκεραλίεο θαη νη δηεζλείο εηαηξείεο41, ε πξνψζεζε ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»
επλνήζεθε απφ ηελ «νηθνλνκηθή θξίζε», δηφηη δφζεθε ε επθαηξία λα δνθηκάδνληαη ζηελ
Διιάδα εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο δηρνηφκεζεο ζηελ παηδεία πνπ δελ είραλ
δνθηκαζηεί ζηελ Δπξψπε.
Τν ζρνιείν ηνπ «Καιιηθξάηε»42 όρη κόλν ζα δηώμεη ηνπο αζζελέζηεξνπο καζεηέο θαη ηηο
πην επάισηεο νκάδεο, αιιά ζα αθήζεη θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά αλαιθάβεηνπο όινπο
ηνπο ππόινηπνπο.
Γελ κπνξεί παξά λα είλαη νιέζξην ην απνηέιεζκα, φηαλ δεκηνπξγνχληαη «ηδξχκαηα θχιαμεο
παηδηψλ», φπνπ «παξθάξνληαη» νη καζεηέο ζε νινήκεξα ζρνιεία ρσξίο ππνδνκή, φηαλ ν
εμάρξνλνο θαιείηαη λα ηξέρεη απφ κνλφσξν κάζεκα ηέρλεο ζηα αγγιηθά, ελψ δελ έρεη κάζεη
αθφκα ηα ειιεληθά, φηαλ γηα ηνλ έθεβν θαηαξγνχλ ηελ ηζηνξία κε ηα λέα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ή φηαλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλα κεγάιν κέξνο είλαη σξνκίζζηνη,
αλαζθαιείο θαη ηαιαηπσξεκέλνη, επηζηήκνλεο πνπ δε γλσξίδνπλ πνχ δνπιεχνπλ, γηα πφζν
ρξφλν θαη γηα πφζα ρξήκαηα.
Ζ «ηαθηηθή ηνπ ζνθ43» πνπ παξαηεξνχκε ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά εκάο πνπ ηε βηψλνπκε κε
ηελ θαηάξγεζε ησλ εξγαζηαθψλ καο δηθαησκάησλ, αιιά θπξίσο ηα παηδηά πνπ ηελ
εηζπξάηηνπλ σο πξψηνη απνδέθηεο απηνχ ηνπ παληθνχ, ηεο έθπησζεο ζηελ πνηφηεηα
νπζηαζηηθήο παηδείαο, απνδέθηεο κηαο ακθίβνιεο νξγάλσζεο ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηεο
λέαο γεληάο πνπ ζα δηακνξθψζεη ή φρη ηε «λέα ηάμε πξαγκάησλ».
Χειραγώγηση και εξαγγελίες, τα ψέματα και οι μισές αλήθειες, τέσσερις
απαντήσεις:
ινη ζπκφκαζηε ην ηζηνξηθφ «ιεθηά ππάξρνπλ» πνπ εηπψζεθε ζην δελίζ ηεο πξνεθινγηθήο
πξνπαγάλδαο ηνπ 2009. Πέξα φκσο απφ ηα ςέκαηα πνπ καο «δηαβεβαίσλαλ» ρίιηεο θαιέο
πξνζέζεηο, ιηγφηεξα γλσζηέο είλαη νη «κηζέο αιήζεηεο», θη αο απνηεινχλ έλαλ παρχ φγθν
επίζεκσλ ιφγσλ θαη ππνζρέζεσλ. Έηζη, νη πνιηηηθέο ηεο «ελαξκφληζεο κε ηα επξσπατθά
δεδνκέλα» εκθαλίδνπλ νκνηφκνξθα ηελ ππνθξηζία ηνπ «θαίλεζζαη» έλαληη ηνπ «πξάηησ».
Μεξηθά παξαδείγκαηα:
1. Ζ Δπξψπε ζέιεη δαζαξρεία. Θέιεη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Πάξηε έλα δαζαξρείν
Τκεηηνχ. Χ, ραξκφζπλα λέα44.
πζηήλεηαη Γαζαξρείν Τκεηηνχ κε έδξα ηελ Ζιηνχπνιε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ
Βιέπε άξζξν γηα ηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη παηδείαο: http://tinyurl.com/69ojf2d
Ο Καιιηθξάηεο έρηηζε έλα κέξνο απφ ηα «Μαθξά Σείρε» (5νο αηψλαο π.Υ.). Σα ηείρε γχξσ απφ πφιεηο
θαη θξάηε παξαπέκπνπλ ζε πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο, δχζθνιεο επνρέο, απεηινχκελν εκπφξην θαη
ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο «γηα ην θαιφ καο». Ο «Καιιηθξάηεηνο Γήκνο» ρηίδεη ηείρε ζηελ παηδεία, «θάλεη
νηθνλνκία» θαη καο πξνζηαηεχεη απφ ηε ρξενθνπία, πξνζηαηεχεη ην εκπφξην θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία
καο ζηα ζρνιεία.
43
Πνπ
πεξηγξάθεηαη
εμαηξεηηθά
ζην
ληνθηκαληέξ
http://tinyurl.com/5ro5jfp
θαη
http://vimeo.com/15504023 θαη ζην βηβιίν: http://tinyurl.com/3xawqrh
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εδαθηθή πεξηθέξεηα ησλ δήκσλ Αγίαο Παξαζθεπήο, Υνιαξγνχ, Παπάγνπ, Κνξσπίνπ,
Παηαλίαο θαη ηεο πεξηνρήο Γιπθψλ Νεξψλ, θαζψο θαη ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ ησλ
Γήκσλ Εσγξάθνπ, Καηζαξηαλήο, Βχξσλα, Τκεηηνχ, Ζιηνχπνιεο, Αξγπξνχπνιεο, Γιπθάδαο,
Βνχιαο θαη ηεο πεξηνρήο βφξεηα ηεο νδνχ Βνχιαο–Βάξεο–Κνξσπίνπ ηνπ Γήκνπ Βάξεο.
Γηα φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο πξνζιήθζεθε έλαο θαη κφλν ππάιιεινο. ηαλ έρεη γξίπε ν
ππάιιεινο δειαδή, ην βνπλφ είλαη κφλν ηνπ.
2. Αληίζηνηρα ζηελ Παηδεία. Σα ζρνιεία ζπγρσλεχνληαη «βεβαίσο» κε παηδαγσγηθέο επηηαγέο
δηαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ. Μα «πψο άξαγε ζα δήζεη ην παηδάθη ζην ρσξηφ, αλ δελ έρεη
ζεαηξηθή αγσγή» (ρσξίο θακία πξφζεζε λα κεηψλνπκε ηε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο,
επηιέγνπκε ην παξάδεηγκα σο ραξαθηεξηζηηθφ). «Πάξε ινηπφλ κηα ζεαηξηθή αγσγή λα‘ρεηο,
βάιε ηε κηα θνξά ην δεθαπελζήκεξν» (έηζη γηα λα αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα! Κάλε φκσο
θαη ρηιηφκεηξα ζε επηθίλδπλν δξφκν λα θηάζεηο ζρνιείν, γηαηί κφλν έηζη ζα έρεηο ηέρλε ζηελ
εθπαίδεπζή ζνπ). Σα «παηδαγσγηθά επηρεηξήκαηα» γηα ηε θνίηεζε καζεηψλ ζε πνιπδχλακα
ζρνιεία ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθνινπζνχλ εηδηθφηεηεο πνπ δε ζα
κπνξνχζαλ λα παξέρνληαη ζε κηθξφ θαη απνκαθξπζκέλν ζρνιείν. Το αν θα υφίστανται τα
μαθήματα αυτά, αν θα υπάρχουν ακόμα αυτές οι ειδικότητες σε 2-3 χρόνια, δεδομένου
ότι σήμερα πληρώνονται με «κονδύλια ΕΣΠΑ» που θα λήξουν, δε μας το διευκρινίζουν.
3. ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πεηπραίλνπλ κε κηα εμαγγειία
δπν απνηειέζκαηα: αθελφο εληζρχνπλ ηελ ππφλνηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί είκαζηε «θνπξίηεο»
πνπ εξγαδφκαζηε ιίγν, αθεηέξνπ πξνεηνηκάδνπλ ην ζρνιείν-ίδξπκα, φπνπ αλαγθαζηηθά ν
γνλέαο πνπ έρεη δεη ην δηθφ ηνπ ρξφλν εξγαζίαο λα επηκεθχλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα
ηειεπηαία ρξφληα δελ έρεη πνχ λα αθήζεη ην παηδί ηνπ. Ζ ηαπηφρξνλε αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο ηδησηηθνχ ηνκέα κε ην «ζρνιείν πάληα παξφλ λα ζνπ θπιάεη ην παηδί» πξνθαιεί
ζνβαξέο ππνςίεο φηη ηα θξηηήξηα επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο καζεηψλ ζην ζρνιείν
δελ είλαη θαη ηφζν παηδαγσγηθά: η αύξηση των ωρών παραμονής των μαθητών στους
χώρους του σχολείου δεν προκύπτει πια μόνο από την είσοδο των γυναικών στην
εργασία, ούτε από τη συχνά αναφερόμενη με μελαγχολία «απουσία γιαγιάς», αλλά
περισσότερο απ’όλα συνέβαλε στη δημιουργία της «φύλαξης45» η αύξηση των ωρών
απασχόλησης των εργαζομένων.
Το σχολείο του Καλλικράτη προετοιμάζεται να
καλύψει το κενό της φύλαξης παιδιών των εργαζομένων που - κατά σύμπτωση την
ίδια περίοδο - βλέπουν τις υποχρεωτικές ώρες απασχόλησής τους να αυξάνονται.
4. ε «θαιά ελεκεξσκέλν» άξζξν ηνπ Βήκαηνο 46 (7/2/2011) πνπ εμεγεί φηη ην «μεπεξαζκέλν
κνληέιν γλψζεο απνηειεί παξειζφλ», ην Νέν Λχθεην εκθαλίδεηαη λα πξνσζεί ηελ θξηηηθή
ζθέςε, ηελ αξηζηεία ή αθφκα θαη ηηο «άιιεο» κνξθέο επθπΐαο πνπ σο ηψξα πξάγκαηη δελ
αληηκεησπίδνληαη σο αμηφινγεο ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, δηαβάδνπκε
παξαθάησ φηη: «Οη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεγε ε «Λεπθή Βίβινο» είλαη:
α/ «Δλζάξξπλζε ηεο απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ, πνπ παξέπεκπε ζε έλα παλεπξσπατθφ
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ - θιεηδηψλ.»
Γηα ηηο «δεμηφηεηεο-θιεηδηά» θαη ην γεγνλφο φηη ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη Βηνκεράλσλ ζηηο ΖΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 νχηε ιφγνο βέβαηα. Απηέο
νη δεμηφηεηεο είλαη θείλεο πνπ - φπσο παξαηεξήζεθε απφ «ηα κεγάια αθεληηθά» ηεο εξγαζίαο,
ιείπνπλ απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη εξγάηεο ηνπο θη έηζη δελ απνδίδνπλ ζηελ εξγαζία φζν ζα
ηελ αξρή ηνπ, ην νινήκεξν ζρνιείν δελ είρε παηδαγσγηθέο ηακπέιεο θαη έηζη γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη
καζεηέο ην έιεγαλ «θχιαμε»
46
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έπξεπε. Σελ «εθπαηδεπηηθή γξακκή» ηνπ παηέξα Μπνπο αθνινχζεζε ε Δπξψπε κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Ληζζαβφλαο ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ηηο νπνίεο θαη εθαξκφδνπκε ζήκεξα εδψ σο
γλήζηνη «βαζηιηθφηεξνη ηνπ βαζηιέσο».
β/ «Πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ ηεο
εξγαζίαο θαη απνθαζηζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο
θαη πξνψζεζεο ηεο καζεηείαο.»
Αλ ζε πξψην επίπεδν ην Γεληθφ Λχθεην θαηεπζχλεηαη ζε κηα ρξεζηηθή θαη απνδνηηθή κνξθή
εθπαίδεπζεο, ην Σερληθφ παξαηηείηαη νπνηαζδήπνηε γεληθήο παηδείαο δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ
θαηάξηηζε ησλ κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνχλ εθείλε
ηελ πεξίνδν νη επηρεηξήζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Λπθείνπ. ηνπο πξαγκαηηθνχο
θηλδχλνπο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ελφηεηα ηνπ «πξνθίι»
ηνπ απξηαλνχ πνιίηε.
γ/ «Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (π.ρ. κε ηα «ζρνιεία δεχηεξεο
επθαηξίαο», εηδηθή αγσγή, πξφζζεηε ζηήξημε θ.ά.)».
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ΓΔ (ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) ππάξρνπλ «ζηα
ραξηηά». Πξνζπαζψληαο λα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ έγηλαλ δεθηέο θέηνο
ειάρηζηεο αηηήζεηο γηα απφζπαζε. Αληηζέησο, ραξαθηεξίδνληαη πιένλ «θαηαδηθαζκέλα», αιιά
ελδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελ κέζσ θξίζεο θαη πεξηθνπψλ «ηδξχνληαη» λέα ζρνιεία ή
ηκήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πέξα απφ ηελ ςεθνζεξηθή ηνπο δηάζηαζε 47, έρνπλ ζηφρν λα
δηθαηνινγνχλ θνλδχιηα ΔΠΑ πνπ δηαηίζεληαη ζε απηά48.
δ/ «Γισζζνκάζεηα ζε επίπεδν ηξηψλ θνηλνηηθψλ γισζζψλ θαη ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο
πιηθήο επέλδπζεο κε ηελ επέλδπζε ζε θαηάξηηζε.»
Δδψ θαη ιίγα ρξφληα πνπ ε αγγιηθή γιψζζα ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα ηεο
θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ εληφο Δπξψπεο, έρνπλ εκθαληζηεί δηάθνξα επηξάπεια ηχπνπ
δηαιέμεσλ ζηα αγγιηθά απφ έιιελεο επηζηήκνλεο πξνο άιινπο έιιελεο επηζηήκνλεο. Ίζσο έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζβιεηηθήο παξαλφεζεο λα είλαη ην θεηηλφ θάιεζκα
πξνο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ θάησ απφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ (!),
παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ (πξφγξακκα, ζέκαηα, ψξεο, ηφπνο
θ.ά.) ζηα αγγιηθά49, θάηη εμαηξεηηθά θαθφγνπζην δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην δηδαθηηθήο πνπ δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγγιηθή γιψζζα. Απφ ηελ άιιε,
δεκνζηεχκαηα, πνπ αλαθέξνπλ φηη νη ζπλαληήζεηο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο δηεμάγνληαη ζηελ
αγγιηθή γιψζζα, επηβεβαηψλνπλ ηνλ αλεξρφκελν εθηάιηε ηεο ηζνπέδσζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ
ζηνηρείσλ αληί ηεο ζπλχπαξμήο ηνπο, φζεο θη αλ είλαη παξάιιεια νη πξνζπάζεηεο
ρεηξαγψγεζήο καο φηη «ε εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηελ Α‘ Γεκνηηθνχ ζπκβαίλεη
απνθιεηζηηθά ψζηε κεζαχξην ηα παηδηά καο λα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο». Απηή ε «κηζή
αιήζεηα» παξαιείπεη ην ζεκαληηθφ: άιιν λα γλσξίδσ «απηαίζησο» κηα γιώζζα θη άιιν λα
κνπ επηβάιιεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο λα ζπλελλννύκαη, εληόο ηεο ρώξαο κνπ θαη ηεο
εξγαζίαο κνπ, ζε άιιε γιώζζα από ηε κεηξηθή κνπ.
Τα ακόμα λιγότερο εμφανή, ποιός θα είναι ο «αυριανός πολίτης»:
Ζ «θαηαζθεπή» ηεο απξηαλήο γεληάο δε ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη κε αζθαιείο φξνπο θαη
47
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πξνβιέςεηο. Καλέλαο άλζξσπνο επηπρψο δελ κπνξεί λα είλαη αθξηβψο «απηφ» πνπ
πξνβιέπνπκε. Καλέλα πιάζκα δε ζηεξείηαη ηνπ ζαχκαηνο ηεο δσήο, ηεο απξφβιεπηεο
εζσηεξηθήο αλαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνπκε. Χζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο έλα
«θαινχπη αλζξψπσλ» δειψλεη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε πξφζεζε, πνπ πξνζπαζνχκε λα
δηαθξίλνπκε κε «αφξηζηεο πξνβιέςεηο», νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε απφςεηο θαη κειέηεο
δηάζπαξησλ επηζηεκφλσλ θαη ινγνηερλψλ50.
Χο πξνο ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, βηψλνπκε μεθάζαξεο αιιαγέο: όηαλ
ηηηινθνξείο ηελ εθπαηδεπηηθή ζνπ κεηαξξύζκηζε «επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα», έρεηο
δειώζεη ήδε θαη ρσξίο πνιιά-πνιιά ηε γεληθή θαηεύζπλζε πνπ αθνινπζείο.
Δπηθεληξψλεζαη ζηελ «επηρείξεζε-ζρνιείν», ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λα παξάγεηο. Σν
ηξίπηπρν «κνλφδξνκνο ΓΝΣ - εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ», «Καιιηθξάηεο - λέα κνξθή
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο» θαη «Πξψηα ν καζεηήο - θαηλνηφκεο αιιαγέο», επηβεβαηψλεη φηη ε
«λέα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο παηδείαο» απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή (θαηάξηηζε ην
νλνκάδνπλ) ελόο κειινληηθνύ πνιίηε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο, ώζηε ζην
κέιινλ λα κελ είλαη άλεξγνο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο νκνηνγελνχο κεηαηφπηζεο ηεο παηδείαο πξνο ηελ θαηάξηηζε κε ηηο
επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ, ην ζρνιείν αιιάδεη ζήκεξα σο πξνο ην ξφιν ηνπ.
Πάληα ην ζρνιείν ππήξμε δηακνξθσηήο ησλ καζεηψλ, ππεξέηεο κηαο δεδνκέλεο αληίιεςεο
γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε θνηλσλία. Καη πάληα, επεηδή ηηο απνθάζεηο έπαηξλαλ θάπνηνη πνπ
δελ ήζειαλ λα αιιάμεη ην ηζρχνλ ζχζηεκα, ε εθπαίδεπζε δηέζεηε ηνπο κεραληζκνχο
εθκάζεζεο θαη απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ. ήκεξα αθφκα, ε δπλαηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα
απνηειεί ην θπξίαξρν ζύζηεκα θνηλσληθνπνίεζεο ζην παηδί θαη παξάιιεια λα ηνπ
απνηππώλεη αξρέο, πεπνηζήζεηο θαη πηζηεύσ ζύκθσλα κε όζα πξεζβεύνπλ νη εκπλεπζηέο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ, πεξηιακβάλεη δπν θαηεπζύλζεηο: ηε «θαλεξή», απηήλ πνπ
αθνξά ην ίδην ην ζρνιηθφ πξφγξακκα (πεξηερφκελν ζπνπδψλ), ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη
(ψξεο δηδαζθαιίαο γηα θάζε κάζεκα θιπ.) θαη ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη
(καδί κε ηα κέζα), αιιά θαη ηελ «αζέαηε», ηελ πιεζψξα δειαδή ζπρλά εηεξφθιεησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ εθιακβάλεη ν καζεηήο ζην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Απηέο νη «πιεξνθνξίεο» κπνξεί λα είλαη γηα ην ρώξν (κεγάινη, κηθξνί ρψξνη, αλνηρηνί ή
θιεηζηνί, πξνζβαζηκφηεηα, απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ, φγθνο ησλ θηηξίσλ γχξσ, αζθάιεηα
θιπ.), γηα ηνπο αλζξώπνπο ζην ρώξν (εθπαηδεπηηθνί, ηξαπεδνθφκνη, νδεγνί πνχικαλ ή
θαζαξηζηέο θιπ.), γηα ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ απηώλ κε ην ρώξν (αλ είλαη άλεηνη, αλ
βξίζθνληαη ζην ρψξν ή είλαη πεξαζηηθνί, αλ ηνλ νηθεηνπνηνχληαη ή ηνλ παξακεινχλ θιπ.) θαη
εληέιεη γηα ην ηη ζεκαίλεη έλαο ηέηνηνο ρώξνο γηα θείλνπο (αλ ραίξνληαη λα βξίζθνληαη εθεί,
αλ βηάδνληαη λα απνρσξνχλ θιπ.) θ.ά. Γηα πνιπδηάζηαηε απηή ζπζζψξεπζε ζηνηρείσλ πνπ
δεκηνπξγνχλ ην κσζατθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο, νθείινπκε ηνπιάρηζηνλ λα είκαζηε
πξνζεθηηθνί: νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πεξηέρνπλ θαη ην «πώο λνηώζσ»51 ηνπ καζεηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ.
Όλες οι πληροφορίες που αποτυπώνονται στην παιδική ηλικία δημιουργούν ένα είδος
δικτύου που με συνοχή και λογικούς συνειρμούς αποτυπώνει στο μαθητή την πρώτη
Παξαπέκπνπκε εθηφο απφ άξζξα πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
Γηα ην «πψο λνηψζεη» κηα καζήηξηα Λπθείνπ ζηελ είδεζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ ζρνιείνπ ηεο:
http://oxisinenosisxolion.blogspot.com/
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και καθοριστική εικόνα που έχει για την κοινωνική ζωή.
Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη φηη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη, ηξαγηθφηεξνη δελ είλαη νη
ζηφρνη ηνπ Τπνπξγείνπ λα δηακνξθψλνπλ «κηθξνχο απξηαλνχο εξγαδφκελνπο», αιιά ην
γεγνλφο φηη νχηε απηφ δελ θάλνπλ θαιά!
Ζ κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηδηθεπκέλε γλψζε πνπ πξφθεηηαη λα παξέρεηαη ζηνπο
καζεηέο θαη ζηε γεληθή κφξθσζε είλαη φηη ε πξψηε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αιινχ
παξά ζηα ζηελά πιαίζηα φπνπ έρεη πξνβιεθζεί, ελψ ε δεχηεξε δίλεη ηνπιάρηζηνλ ηε
δπλαηφηεηα κηαο κεηέπεηηα πξνζαξκνγήο ζηηο ελδερφκελεο εμειίμεηο ηεο εξγαζίαο.
Αθφκα δειαδή θη αλ πηζηέςνπκε φηη απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο
καζεηέο γηα ηελ εξγαζία, κε ην ‗Νέν ρνιείν‘ απηφ δελ κπνξεί λα ην θάλεη ζσζηά. Ζ ζχλδεζε
ηεο Β/ζκηαο κε ηηο «βηνκεραλίεο ηεο γχξσ πεξηνρήο» ηη ζεκαίλεη; ηη έλαο έθεβνο ζα κάζεη λα
θηηάρλεη γηανχξηηα (ζηε Μαθεδνλία), ηρζπνπαξαγσγή (ζηελ Δχβνηα), λα είλαη ζεξβηηφξνο
(Κξήηε) ή βνεζφο ζε ζπλεξγείν (Αζήλα). Αλ θάπνηε θιείζεη ε δνπιεηά, ζειήζεη λα
κεηαλαζηεχζεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ή εθιείςεη ε εηδηθφηεηά ηνπ, ζα βξεζεί ζηελ απίζηεπηα
δπζκελή ζέζε λα κελ θαηέρεη νχηε ηα ζηνηρεηψδε γηα λα κεηαπεδήζεη ζε άιιν επάγγεικα.
πάληα έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη απνθνηηήζεη απφ γεληθέο ζπνπδέο ζα δπζθνιεχεηαη ηφζν
πνιχ ζηελ αιιαγή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.
Ζ πξψηε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα πξνσζεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη φρη λα
ηνπο δηδάζθεη. Δίλαη λα ηνπο αλνίμεη δξφκνπο γηα λα απηνλνκεζνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη
λα ηνπο πιαηζηψλεη ζηελ έθθξαζε ηεο αλαδήηεζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνυπάξρεη
νχησο ή άιισο ζηνλ άλζξσπν απφ βξέθνο. Δίλαη λα ηνπο δίλεη ηα εθφδηα λα κπνξνχλ λα
κνξθψλνληαη φπσο ζέινπλ θαη φπνπ ζέινπλ, φηαλ κεγαιψζνπλ. Οη ζεσξίεο ηεο «επαλάιεςεο
ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ», ηεο «πιαζκαηηθήο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο», ηεο
«δηρνηφκεζεο ησλ κνξθσηηθψλ πξνλνκίσλ» ή ηεο «ζπζηεκαηηθήο απνπιάλεζεο ηνπ πνιίηε
απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ην ζρνιείν» κπνξεί κελ λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα εδψ θαη 40
ρξφληα, αιιά παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ε «αλεπίζεκε παξάιιειε αλάγλσζε» ησλ
ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. ε απηήλ ζα ζηαζνχκε.
Τι σημαίνει συγχώνευση σχολείων, περισσότεροι μαθητές ανά τάξη και
αναδιαμορφωμένο ολοήμερο σχολείο;
ηηο πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο ησλ παηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ
πξνσζνχληαη απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, γίλεηαη ιφγνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ καζεκάησλ, ηελ χιε ή ηηο θαηλνηφκεο ππνδνκέο (βιέπε δηαδξαζηηθνί πίλαθεο
θιπ.). Γελ πεξηγξάθεηαη, δελ αληρλεχεηαη νχηε απνηηκάηαη (γηα ηηο παιαηφηεξεο αιιαγέο) ε
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιφ ηεο.
Αο δνχκε ηη ζεκαίλεη γηα έλα παηδί λα κεγαιψλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Αο ζθεθηνύκε ηη ζπκόκαζηε εκείο από ην ζρνιείν. ίγνπξα έρνπκε μεράζεη έλα κεγάιν
κέξνο ησλ καζεκάησλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θη έλα κεγάιν κέξνο ηεο χιεο
πνπ δψζακε ζηηο παλειιαδηθέο.
Σν ζρνιείν ππήξμε φκσο ν θπξηφηεξνο δάζθαινο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή καο.
Αυτό που «μένει» από το σχολείο δεν είναι μετρήσιμο με κανέναν δείκτη, ούτε με
εξετάσεις: το σχολείο είναι το αποτύπωμα της κοινωνίας, η πρώτη και καθοριστική
εικόνα που έχει το παιδί για το πώς διαμορφώνεται η κοινωνία, ποιά είναι θέση του
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και ποιός ο ρόλος του σ’αυτήν, τι του ζητά και τι του προσφέρει.
Σν «Νέν ρνιείν», κε ζπζηεκαηηθή θαηάξγεζε ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ θαη ζπγρσλεχζεηο
ζε κεγάια ζπγθξνηήκαηα52, κε πνιππιεζή ηκήκαηα θαη πιεζψξα καζεκάησλ πνπ δηαδέρνληαη
ην έλα ην άιιν, κε ειιηπή κέζα θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηη δηδάζθεη ζη‘αιήζεηα;
1.

Το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα:

Παξαδείγκαηα ηεο ππνθξηζίαο ηεο εγεζίαο ππάξρνπλ πάξα πνιιά. Με πξνγξάκκαηα
επηδνηνχκελα «αλαδηακνξθψλνληαη» ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Πίζσ απφ ην «θαίλεζζαη»
φκσο, πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία αιιαγέο.
Σν παηδί νδεγείηαη ζηελ θαηαλάισζε γλψζεσλ κε ηε κνξθή ηνπ «δάπηλγθ»53 αλάκεζα ζε
επηινγέο πνπ δελ εκβαζχλνληαη θαη ζε πηζησηηθέο κνλάδεο θαηάξηηζεο πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην
απξηαλφ ηνπ απνιπηήξην. Μαζαίλεη λα επηβηψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο ζπλνρή, κε πνιιά
πξφζσπα, ρσξίο ηελ ηάμε ηνπ ζαλ ππξήλα (ζηα επηιεγφκελα καζήκαηα ρσξίδνπλ νη ηάμεηο)
θαη ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», δειαδή ρσξίο ηε βεβαηόηεηα ηεο ζπλερνύο
ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηεο ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο από ηνπο
ίδηνπο ελήιηθεο (κε ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα νη σξνκίζζηνη θαη αλαπιεξσηέο αιιάδνπλ
θάζε ρξφλν).
Χο πξνο ην σξνιφγην πξφγξακκα, αο ζπκεζνχκε ηελ ηειεπηαία αιιαγή, φηαλ εηζήρζεζαλ νη
«γιψζζεο επηινγήο» ζηα Γεκνηηθά. Γηα λα ρσξέζνπλ, νη ηειεπηαίεο ψξεο έγηλαλ 40 ιεπηά.
Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάζθνπλ αμηνπξεπψο ην κάζεκά ηνπο, θάηη πνπ
δείρλεη απηνλφεην, αιιά δελ είλαη. Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο αιιάδνπλ αίζνπζα, είλαη
κεζεκέξη, είλαη θνπξαζκέλνη θαη πεηλαζκέλνη, ε πξαγκαηηθή δηδαθηηθή ψξα γίλεηαη απηφκαηα
30 κε 35 ιεπηά. Μπξνζηά ζε 28 καζεηέο, ππνηίζεηαη φηη εηζάγεηο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
βησκαηηθά θη φηη έρεηο ππνηππψδε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.
Αξηζκεηηθά θαη κφλν, δε γίλεηαη.
2.

Πολλοί μαθητές σε ένα τμήμα:

Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, ε ζπλχπαξμε ζε ηάμε κε πνιινχο ζπκκαζεηέο πξνθαιεί
δπζθνιίεο54: ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, δελ έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί εμαηνκηθεπκέλα κε θαλέλαλ. Απηφ σο πξνο ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν.

52

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=52214974
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έρνπκε παξαδείγκαηα ηεο πξνψζεζεο ηεο γλψζεο σο
θαηαλαισηηθφ αγαζφ: ε πζηεξία ηεο επηκφξθσζεο πνπ μεθίλεζε πξηλ ιίγα ρξφληα, απέδσζε «πινχηε θαη
δφμα» ζε εθπαηδεπηηθέο εηαηξείεο θαη θαζεγεηάδεο, ελψ άθεζε κεηέσξνπο ρηιηάδεο αδηφξηζηνπο πνπ
αλαθάιπςαλ φηη ε «ζεκηλαξηαθή επηκφξθσζε» δε ιακβάλεηαη ππφςηλ κνξηαθά. Με ηελ αμηνιφγεζε
φπσο έρεη ηεζεί, βηψλνπκε ηελ «θαηαλάισζε αγαζψλ γλψζεο» ζαλ παγίδα ζπιινγήο βεβαηψζεσλ,
ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ, πέξα απφ κηα πηζαλά
ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε αλεπάξθεηαο θαη κφληκεο αλαγθαηφηεηαο λα
απνδεηθλχνπκε φηη είκαζηε ηθαλνί λα θάλνπκε απηφ πνπ καο αξέζεη θαη πνπ νχησο ή άιισο έρνπκε
ζπνπδάζεη.
54
ε ρψξνπο ησλ εθαηνληάδσλ παηδηψλ ε αλσλπκία ησλ κεγάισλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ αθαηξεί ηελ
έλλνηα ηεο ζρέζεο θαη ηεο θνηλφηεηαο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ.
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Μια άλλη παράμετρος αφορά τη διάθεση που θα έχει ή δε θα έχει, να μαθαίνει κατά
τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Ζ απνπζία δηαιφγνπ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ είλαη κηα ζεκαληηθφηαηε θαη παξακειεκέλε
παξάκεηξνο ζε επίπεδν επίζεκσλ απνθάζεσλ, κηα θαη ν πινχζηνο θαληαζηαθφο θφζκνο ηνπ
παηδηνχ είλαη ε αθεηεξία γηα ηελ πξαγκαηηθή βησκαηηθή παηδαγσγηθή. Ζ θπζηθή πεξηέξγεηα
ηνπ καζεηή είλαη θείλε πνπ ηνλ παξαθηλεί λα αλαδεηά ιχζεηο θαη λα καζαίλεη. Αλ δε ηνπ
δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηελ εθθξάζεη, έρνπκε ράζεη ηελ επθαηξία λα εκπιέθεηαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα δεζκεύεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο γλώζεο, θάηη πνπ αλ
απνπζηάδεη καθξνπξόζεζκα ηνλ απνκαθξύλεη από θάζε κνξθή εθκάζεζεο.
ηα πνιππιεζή ηκήκαηα, ε δηδαζθαιία γίλεηαη θπξίσο δαζθαινθεληξηθά, δειαδή «κηιάσ εγψ
θαη εζείο αθνχηε».
3.

Το σχολείο μεγάλο και μακριά:

ηαλ ην ζρνιείν είλαη καθξηά απφ ην ζπίηη ρξεηάδεηαη πνιιή ψξα γηα κεηαθίλεζε (έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ην ζρνιείν ζε επάισηεο νκάδεο είλαη ε
πξνζβαζηκφηεηα ζην ζρνιείν, θάηη πνπ θπζηθά ζα δπζρεξαίλεη πνιχ κε ηηο ζπγρσλεχζεηο55),
ελψ, φηαλ ην ζρνιείν είλαη κεγάιν ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζπάζεηα γηα λα κε «ράλεηαη» ν
καζεηήο ζηνπο δηαδξφκνπο θαη λα κεηαθηλείηαη κε αζθάιεηα56.
Με ηα κεγάια ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, ην πξψην πνπ «ράλεηαη» είλαη ε θνηλφηεηα θαη ε
γεηηνληά57: κε ηφζα παηδηά ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο, ηφζνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηφζνπο «ινηπνχο
παξαβξηζθφκελνπο» (εθπαηδεπηηθνί άιισλ ηάμεσλ, θχιαθεο, επηηεξεηέο, θαζαξηζηέο,
ηξαπεδνθφκνη θιπ.), ν κηθξόθνζκνο ηεο αλώλπκεο κεγαινύπνιεο εηζρσξεί ζην ζρνιείν.
Κη αλ είλαη ήδε δχζθνιν γηα καο ηνπο ελήιηθεο λα δνχκε ζε αλαζθαιή κέξε κε αγλψζηνπο, αο
θαληαζηνχκε γηα έλα παηδί πφζν ερζξηθφ κπνξεί λα γίλεη έλα πεξηβάιινλ, φηαλ έρεη
απνκαθξπλζεί απφ ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί.
Πέξα απφ ηνπο ηξνραίνπο θηλδχλνπο κεηαθίλεζεο, ηελ ψξα χπλνπ θαη παηγληδηνχ πνπ ράλεηαη
θαη ηηο απνζηάζεηο κέζα ζην ίδην ην ζρνιείν, ε «αλσλπκία» πνπ εηζάγεηαη ζην Γπκλάζην είλαη
ήδε πεγή άγρνπο γηα πνιιά παηδηά. Οη ζπγρσλεχζεηο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί γηα ην επηέκβξε
αθνξνχλ θαη ηα Γεκνηηθά, αθφκα θαη ηα Νεπηαγσγεία. Καλέλαο ρψξνο δελ έρεη κείλεη γηα ηελ
παξάκεηξν «πψο λνηψζσ» ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, θακία θνπβέληα δελ έρεη εηπσζεί γηα ηε
δπζθνιία ελφο λεπίνπ λα βξίζθεηαη ζε ηεξάζηηνπο ρψξνπο, ηελ πεξίνδν ηεο - θαηά ηα άιια
επηζήκσο απνθαινχκελε - «ηξπθεξήο ειηθίαο». Ωζηόζν επηζηήκνλεο δηαθνξεηηθώλ
θαηεπζύλζεσλ ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ζπγθιίλνπλ
ζηε δηαπίζησζε όηη ην παηδί γηα λα αλαπηύζζεηαη νκαιά ρξεηάδεηαη έλα πεξηβάιινλ
αζθάιεηαο.
4.

Εξαφανίζομαι στο πλήθος, γίνομαι ένα με αυτό που μου ζητούν:

Ίζσο ε πην εγθιεκαηηθή ελέξγεηα φισλ απηψλ λα είλαη φηη καζαίλνπλ νη καζεηέο - κηθξνί θαη
κεγάινη - λα παξαβξίζθνληαη γηα πνιιέο ψξεο ζε έλαλ ρψξν κε «πιήξε απαζρφιεζε» φπνπ
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http://www.alfavita.gr/artro.php?id=20496
Απφ κειέηεο ζηα ζρνιεία ησλ πξναζηίσλ ησλ κεγαινππφιεσλ ηεο Γαιιίαο έρεη απνδεηρζεί φηη ε
παξαβαηηθφηεηα ζε κεγάια ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη πνιιαπιάζηα απφ θείλε ζε κηθξφηεξα. Ζ
επίζεκε απάληεζε ήηαλ πηινηηθά ε παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο ζηελ πχιε ηνπ ζρνιείνπ (2007) θαη νη
θάκεξεο ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο.
57
Γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θνίηεζεο ζε πνιπδχλακα ζρνιεία ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηψλ:
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=21147
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δελ θαινχληαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή, κηα θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ε πνιχσξε παξακνλή
ζε πνιππιεζή πεξηβάιινληα απνηξέπεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε. Γηφηη ηα «πνιππιεζή
πεξηβάιινληα» δελ νξίδνληαη κφλν απφ ηνλ φγθν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη
κε ηηο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί θαλείο λα εγγπάηαη ζε
έλα παηδί φηη - δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο πνιιψλ σξνκηζζίσλ θαη ηεο θαηάξγεζεο ηεο
νξγαληθφηεηαο ησλ κνλίκσλ - ζα βιέπεη ζηαζεξά ηνπ ίδηνπο ελήιηθεο δίπια ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ. Υπνδερόκελνο παζεηηθά εηεξόθιεηεο γλώζεηο από πνιινύο θαη
ζπρλά άγλσζηνπο, ν καζεηήο βηώλεη έλαλ «ηδξπκαηηθό ρξόλν», έλα ρξόλν πνπ πεξλά ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ρσξίο λα έρεη «ην δηθό ηνπ ρώξν», ρσξίο λα ηνπ δεηείηαη θακηά
ελεξγνπνίεζε θαη θακηά πξσηνβνπιία, κε απνηέιεζκα λα νδεγεί κε βεβαηόηεηα όζνπο δελ
έρνπλ νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηθαλό λα αλαηξέςεη απηή ηελ αληίιεςε, ζε δξόκνπο όπνπ ε
εκπηζηνζύλε ζηνλ άλζξσπν, ε αιιειεγγύε θαη ε ραξά ηεο αλαθάιπςεο απνπζηάδνπλ.
Αιήζεηα, ζθέθηεθε θαλείο πνηά είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην «είκαη παηδί θαη θηινμελψ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε κνπ» θαη ζην «είκαη παηδί θαη ηξέρσ δε ζπκάκαη ζε πνηά αίζνπζα λα
δηδαρζψ δε ζπκάκαη πνηφ κάζεκα»;
Ο «Καιιηθξάηεηνο καζεηήο» ζηνηβαγκέλνο ζε θαηάκεζηεο αίζνπζεο, ηξεράκελνο απφ κάζεκα
ζε κάζεκα, αλαζθαιήο θαη αλέθθξαζηνο, ζα κάζεη: ζα κάζεη φηη γηα λα επηβηψζεη ρξεηάδεηαη
λα είλαη ππάθνπνο. Θα κάζεη φηη γηα λα πξννδεχζεη ρξεηάδεηαη λα δέρεηαη ην δηδαθηηθφ
αληηθείκελν άζρεηα κε ην πνηφ είλαη θαη πνηφο ην δηδάζθεη. Θα κάζεη φηη δελ ππάξρεη ζρνιείν
γεηηνληάο θη φηη ε ηερλνινγία ζηελ ηάμε είλαη ε κόλε ζηαζεξή ζπλνκηιήηξηά ηνπ58. Θα κάζεη
φηη, φζα πην πνιιά «ρξήζηκα» καζαίλεη, ηφζεο πηζαλφηεηεο έρεη λα δνπιέςεη, ελψ ηα «άιια»
είλαη θηινζνθίεο γηα ραδνχο. Θα κάζεη λα ζπγθξαηεί ηε θπζηθή ηνπ πεξηέξγεηα, ηε
δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη λα ηελ «αμηνπνηεί» εθεί πνπ ηνπ ηε δεηάλε, φηαλ θαη εθφζνλ ηνπ ηε
δεηάλε. Θα κπεξδέςεη ηε γλψζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ παηδεία κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηε
ζθέςε κε ηε κλήκε θαη ην ζπλαίζζεκα κε ην εκπφδην. Θα πξνζαξκνζηεί. Δλ νιίγνηο, ζα
πξνεηνηκαζηεί γηα ηε δνπιεηά: Καιιηθξάηεηα Παηδεία.
Σν «ζρνιείν» παξνπζηάδεηαη ηφζν απφ ηελ πνιηηεία φζν θαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ, σο έλα ζχκπιεγκα δηαρεηξηζηηθψλ ππνζέζεσλ αλάκεζα ζηε γλψζε
πνπ πξέπεη λα κεηαδίδεηαη (δηδαθηηθή κέζνδνο), ηηο ψξεο (θαη ηα ρξφληα) πνπ πξέπεη λα είλαη
παξφληεο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί (γη‘απηφ θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο»
ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ζπγθξίζεηο κε άιιεο ρψξεο, φπνπ γηα παξάδεηγκα «καζαίλνπλ θαιχηεξα
καζεκαηηθά κε ιηγφηεξεο ψξεο ηε βδνκάδα»), ηελ ακνηβή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζπλδηθαιηζηηθή
πξνζέγγηζε), ηα «πνζνζηά επηηπρίαο» ζηηο παλειιαδηθέο («απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πξφζβαζεο» πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ςήθνπο γνλέσλ ππέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο) θαη ηηο
βαξχγδνππεο δειψζεηο ησλ εθάζηνηε Τπνπξγψλ Παηδείαο πνπ απφ κεηαξξχζκηζε ζε
κεηαξξχζκηζε βαθηίδνπλ ην ζρνιείν «λέν», ην καζεηή «επίθεληξν» θαη ηελ εθπαίδεπζε
«πξνηεξαηφηεηα».
Ζ ζπλήζσο απνζησπεκέλε παξάκεηξνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηε
«δηφξζσζε θαη αλαδηακφξθσζε» ελφο θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα
«εθπαηδεχζεη» ηνπο καζεηέο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα βξεζνχλ
σο ελήιηθεο. Κη αλ όλησο ε δηάζηαζε ηνπ «ηη καζαίλνπλ ηα παηδηά καο» απνηππώλεηαη
κέζα από ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο, εθείλε ηνπ «πώο καζαίλνπλ
λα είλαη ηα παηδηά καο» ζπάληα απαζρνιεί, θη αο είλαη κάιινλ ε ζεκαληηθόηεξε.
http://tinyurl.com/63abfgr ζρφιηα γηα άξζξν ηεο Διεπζεξνηππίαο πνπ αλαθέξεη «δαζθάια-ξνκπφη»
ζηελ Ηαπσλία. Δπίζεο: http://tinyurl.com/694app9
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Και τώρα εμείς τι κάνουμε; Τώρα που «κάτι ξέρουμε» από αυτά που συνέβησαν
αλλού.
Αλ ε γεληθή πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θξχβεη ςέκαηα θαη αλαιήζεηεο, ν ηνκέαο ηεο
παηδείαο θαη ηεο ξηδηθήο αλαδηακφξθσζεο ηνπ νηθνλνκην-θνηλσληθνχ ράξηε κε ηνλ «ππεξδήκν δηεπξπκέλσλ αξκνδηνηήησλ» ρσξίο ρξήκαηα θαη επαξθή κέζα είλαη έλαο ζίγνπξνο
ηξφπνο λα νδεγείηαη ε παηδεία ζε ρεηξόηεξε πνηόηεηα, ζε ρεηξόηεξεο ζπλζήθεο εθκάζεζεο
γηα ηνπο καζεηέο, λα εκθαλίδεη πεξηβάιινλ έκκεζεο πξνηξνπήο γηα απάζεηα θαη πνιύ
ρεηξόηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Με Γήκνπο πνπ θαινχληαη λα
θαιχςνπλ κε πξνζσξηλά νηθνλνκηθά παθέηα αλάπηπμεο (ΔΠΑ) φζα ην θεληξηθφ θξάηνο έρεη
εγθαηαιείςεη (ή ρξεζηκνπνηεί γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο δεκνζθνπήζεηο «αιαθάξη»59!), ε
ρξεκαηνδφηεζε πνπ θάπνηε ηειεηψλεη (Φπραξγφο60) ζα θέξεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο αιιά θαη άιινπο
επαγγεικαηίεο) ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε.
Δίλαη ςέκα φηη ε αθαίκαμε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζα ζψζεη ηε ρψξα. Απμάλνληαο ηνλ
αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε είλαη επίζεο ςέκα φηη κπνξείο λα δηδάμεηο ην ίδην, φπσο επίζεο
ςέκα είλαη φηη ν αλαπιεξσηήο κεησκέλνπ ρξφλνπ έρεη «πξνλφκηα» πνπ δελ έρεη ν σξνκίζζηνο
ή φηη ν σξνκίζζηνο εξγάδεηαη «ιίγεο ψξεο». Μεξηθνί πξνζιήθζεθαλ κε 4 ψξεο ηε βδνκάδα.
Πξφθεηηαη γηα ηα κεγάια παξακχζηα ελφο θξάηνπο πνπ πεξηθφβεη ηνπο «θαηέρνληεο ζέζε θαη
ηεκπέιεδεο», ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ε απαμίσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη λα εηζβάιιεη ζε
απηό ν ηδησηηθόο.
Δίλαη γλσζηέο ηζηνξηθά νη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά
κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζήκεξα φηη γηα πξώηε θνξά ν ζπληνληζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε ηεο λενθηιειεύζεξεο αλάπηπμεο επηηαρύλεη ηνπο ξπζκνύο
επηβνιήο αιιαγώλ.
Με ηελ παγθφζκηα θξίζε φια γίλνληαη πην απιά, φια δηθαηνινγνχλ κηα πνιηηηθή πεξηθνπψλ
θαη αλαθαηαηάμεηο πνπ «ζψδνπλ» ηα θξάηε απφ ηα ρξέε ηνπο.
Ζ Διιάδα ζεσξείηαη απφ κειεηεηέο ηεο πνιηηηθήο φηη απνηειεί ην πξνπχξγην ησλ αιιαγψλ ηεο
Δπξσδψλεο θαη ηελ είζνδν ηεο Δπξψπεο ζε «ηξηηνθνζκηθή ηξνρηά»61.
Η δηαθνξά όκσο κε άιιεο επνρέο έγθεηηαη ζηε δηθή καο δπλαηόηεηα λα παξαηεξνύκε
ζήκεξα ζπγγέλεηεο ζηνπο ζηόρνπο, παξαιιειόηεηεο ζηα απνηειέζκαηα θαη λα απαληάκε κε
ηαρύηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.
Απηή ηε ζηηγκή θαη ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε ελεκέξσζε, ε παξαηήξεζε θαη
ε ζχγθξηζε εκπεξηέρνπλ ηνλ ππξήλα αληαλαθιαζηηθψλ πνπ ίζσο θαηαθέξνπλ λα απνηξέςνπλ
ηελ επαλάιεςε ησλ φζσλ βίσζαλ ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο θάηνηθνη άιισλ ρσξψλ αλά ηνλ
θφζκν. Απηή ηε ζηηγκή πξνβιεκαηίδνληαη, ζπγθξίλνπλ Διιάδα θαη Αξγεληηλή, δειψλνπλ ηελ
αιιειεγγχε ηνπο θάπνηνη κειεηεηέο θαη νκάδεο αλά ηνλ θφζκν62.
Απηή ηε ζηηγκή ςάρλνπκε ιχζεηο ζηε ζθαλδαιψδε απαμίσζε ηεο έλλνηαο ηεο παηδείαο. Δκείο
59

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=598098
Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο:
http://imiorofos.org/system/files/Brochure%20v.2.0.pdf
61
http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=3003
62
Γηα παξάδεηγκα ζπδήηεζε ζηηο Βξπμέιιεο: ζχγθξηζε Αξγεληηλήο θαη Διιάδαο (http://solidaritygreece.blogspot.com/) καδί κε πξνβνιή ηαηλίαο ηνπ Πίλν νιάλα πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν κε
ειιεληθνχο ππφηηηινπο (http://tinyurl.com/6xwklva)
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βιέπνπκε εδψ φηη παηδηά θαη έθεβνη επηπρώο εμαθνινπζνύλ λα ακθηζβεηνύλ ηελ
εθπαίδεπζε, ελψ παξάιιεια λνηάδνληαη γηα ην κέιινλ ηνπο, αλεζπρνχλ θαη δξνπλ,
εθπιήζζνληαο ηνπο «ψξηκνπο θαη ήζπρνπο πνιίηεο» ην Γεθέκβξε ηνπ 2008. Δελ αληέρνπλ
άιιν ην απξόζσπν, βαξεηό, ππνθξηηηθό θαη ιεηςό ζρνιείν. Δελ αληέρνπλ ηελ θαηαζηνιή,
ηελ απζαηξεζία θαη ηνλ απηαξρηζκό. Δμαθνινπζνχλ λα θάλνπλ θνπάλεο, φπσο θάλακε θη
εκείο, έζησ θη αλ αθξνβαηνχλ κε ηηο απνπζίεο ηνπο. Γπζηπρψο εηζπξάηηνπκε απηή ηελ
απφγλσζε θπξίσο εκείο πνπ ηνπο δνχκε (εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο) θη φρη νη «δηνξγαλσηέο»
θαη «κεηαξξπζκηζηέο» ησλ δσψλ καο. Παξάιιεια φκσο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο λένπο, δελ
αληέρνπκε νύηε εκείο ην απξόζσπν, βαξεηό, ππνθξηηηθό θαη ιεηςό ζρνιείν, ηελ θαηαζηνιή,
ηελ απζαηξεζία θαη ηνλ απηαξρηζκό.
Με ηνλ Καιιηθξάηε ζηελ Δθπαίδεπζε φ,ηη έρνπκε αλαιχζεη, φ,ηη έρνπκε απνξξίςεη θη φ,ηη
έρνπκε θαηαγγείιεη γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη ππεξβνιή θαη πξφθιεζε.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο «πεξλά» ηα δηθά ηνπ ρσξίο λα ξσηάεη θαλέλαλ, γεληθεπκέλεο
πνιηηηθέο πνπ παξαηεξνύκε εδώ θαη κήλεο θαη πνπ κόλν ηνπο ελδηαθέξνλ έρνπλ ην
νηθνλνκηθό θόζηνο ή ην νηθνλνκηθό θέξδνο.
Ο Καιιηθξάηεηνο Γήκνο είλαη θησρφο θαη ην ζρνιείν γίλεηαη βαζκηαία «θέληξν
πιεξνθφξεζεο» φπνπ, ζα λα‘καζηε ζε ακθηζέαηξν, θαινχκαζηε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί, λα
αγνξεχνπκε ην κάζεκα ηεο εκέξαο.
Δκείο δελ ην ζέινπκε.
Μφλνη καο δελ κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε.
ηελ Αξγεληηλή δελ πξφιαβαλ.

Το αν θα προλάβουμε εδώ ή όχι εξαρτάται από το αν θα εμπλακούμε,
ποιοί και πόσοι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ANZIEU, Didier, La dynamique des groupes restreints, PUF, Paris, 2007, 397p
BION, Wilfred, Ruprecht, Aux sources de l'expérience, collection Bibliothèque de
Psychanalyse, PUF, Paris, 2003, 144p
BOURDIEU, Pierre, Questions de Sociologie, La Découverte/Repères, Paris, 2002, 277p.
CHARLOT, Bernard, Du rapport au savoir en milieu populaire, Economica, Paris, 1999,
390p
ΓΡΟΛΛΟΗΟ, Γηψξγνο, Ο Paolo Freire θαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, Βάληαο, Θεζζαινλίθε,
205, 288ζει.
DOLTO Françoise, DOLTO Catherine Dolto, PERCHEMINIER Colette, Paroles pour
adolescents: Ou le complexe du homard, Gallimard-Jeunesse, Paris 2007, 146p.
FEUERNSTEIN, Reuven & SPIRE, Antoine La pédagogie Feuerstein : Ou la pédagogie à
visage humain, Editions Le Bord de l'eau, 2008, 140p
HALL, Edward Twitchell, La Dimension cachée, Le Seil, Paris, 1978, 254p
ILLICH, Ivan, Une société sans école, Le Seuil, Paris, 2003, 219p
LAHIRE, Bernard, Culture écrite et Inégalités scolaires, Presses Universitaires de Lyon,
1993, 310p
LOBROT, Michel, La Pédagogie institutionnelle : L'école vers l'autogestion, GauthierVillars, Paris, 1966, 282p
KLEIN, Melanie, L’amour et la haine, Payot, Paris, 2001, 178p.
MEIRIEU, Philippe, Le choix d'éduquer, éthique et pédagogie, Collection pédagogies, ESF,
Paris, 1991/1993, 198p
MORIN, Edgar Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Le Seuil, Paris, 2000,
129p
PIAGET, Jean, La psychologie de l’intelligence, Poket Agora, Paris, 2007, 238p
WINNICOT,Donald,Jeu et réalité,collection Folio Essais,Gallimard,Paris,1971/1974/2002,275p
33

„If‟, Lindsay Anderson, 1968

Les Choristes 2003, Christophe Barratier

34

VI.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

ΥΠΟΥΡΓΟ

Μία «απαρχαιωμένη» κριτική των «καινοτόμων» εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων

1.

Επιστροφή στη φαινομενολογία του σχολείου
Δθφζνλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ζθνπφ
λα καο απνμελψζεη απφ ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ ,
είλαη ινγηθφ λα καο απνμελψλεη ηειηθά θαη απφ ηνλ άιιν.
Emma Goldman

ρνιείν – Δθπαίδεπζε - Δξγαζία: ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ έρεη θαηαζηεί ε
απφιπηε θαξακέια γνλέσλ θαζεγεηψλ θαη ππνπξγψλ, αθφκα θαη καζεηψλ, ίζσο θαιψλ
θηφιαο. Μήπσο πξέπεη απηή ε ―πνηφηεηα‖ λα ηεζεί ζην ζηφραζηξν θαη λα ακθηζβεηεζεί;
Το σχολείο δεν άλλαξε το 1976, το σχολείο δε θ‟ αλλάξει το 2011
Ο εηθνζηφο αηψλαο είλαη έλαο αηψλαο απνδνκήζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ – νη πξσηνπνξηαθέο
απφςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θιηκαθψλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ
αηψλα θαη θνξπθψλνληαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‘60 θαη ηνπ ‘70: ε ζθνπνζεζία θαη κεζνδνινγία
ηεο εθπαίδεπζεο ακθηζβεηείηαη ξηδηθά θαη θηάλεη κέρξη ηελ ηζηνξηθά ηνπιάρηζηνλ
θαζηεξσκέλε θξηηηθή εθ κέξνπο ηνπ θηλήκαηνο ηεο απνζρνιεηνπνίεζεο ζηνλ ίδην ην ζρνιηθφ
ζεζκφ.
Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε απνζρνιεηνπνίεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ χιε ηνπ ΑΔΠ!
Υαξαθηεξίδεηαη σο έλα θίλεκα πνπ ‗άζθεζε εχζηνρε θξηηηθή ζην ζρνιείν, αιιά απέηπρε λα
πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο‘. Φαληάδεηαη ινηπφλ θαλείο φηη ε ―εχζηνρε‖ απηή θξηηηθή
αθνκνηψζεθε κε θάπνην ηξφπν θαη φηη θάπνηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ζην ζρνιείν, έηζη
ψζηε λα πξνζπεξαζηεί θνπηζά-ζηξαβά απηή ε ―εχζηνρε‖ θξηηηθή. Φπζηθά δελ έρεη ζπκβεί
θάηη ηέηνην: ε αλάγλσζε ηνπ Ίιηηο, αιιά θαη άιισλ εθπξνζψπσλ πξννδεπηηθψλ
παηδαγσγηθψλ ξεπκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, βξίζεη απφ δηεηζδπηηθέο ζπλεηδεηνπνηήζεηο
γηα ηνλ παξαινγηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. ζν γηα ηα αίηηα εμαθάληζεο απηψλ ησλ
θηλεκάησλ, κάιινλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε λεν-ζπληεξεηηθή ζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, ε νπνία θαηεγφξεζε ηε Νέα Παηδαγσγηθή
γηα ηελ ―πηψζε ηεο πνηφηεηαο‖ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Θα επηρεηξήζσ ινηπφλ ζε απηφ ην θείκελν λα πηάζσ ην λήκα ηεο θξηηηθήο απηήο θαη ησλ
πξνηάζεψλ ηεο γηα έλα λέν ζρνιείν ή γηα έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο, πνπ
θακία ζρέζε δε ζα έρεη κε απηφ πνπ μέξνπκε. Θα ζπγθξίλνπκε θαηφπηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ κε απηφ πνπ ε Γηακαληνπνχινπ θαηαρξεζηηθά νλνκάδεη ―ΝΔΟ‖
ρνιείν, θαη ζα ηελ πξνθαιέζνπκε λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, γηα ηελ απαινηθή ηεο
ςπρν-θνηλσληθήο αλαπεξίαο, ηεο καζεζηαθήο αληθαλφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο επηζθάιεηαο
πνπ απνδεδεηγκέλα πξνθαιεί ην ζρνιείν.
Δπηηξέςηε κνπ λα πηαζηψ απφ έλα βηβιίν πνπ ε Γηακαληνπνχινπ ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα
δηαβάζεη. Πξφθεηηαη γηα ην Η εθπαίδεπζε σο κέζν αλαηξνπήο ηνπ θαηεζηεκέλνπ, ησλ
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Πφζηκαλ θαη Βάηλγθάξηλεξ (εθδ. Μπνπθνπκάλεο 1976)63. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ζέηνπλ νη
ζπγγξαθείο είλαη πεξηζζφηεξν απφ επίθαηξνο, φζν θαη αλεζπρεηηθφο. Σν ζρνιείν απνηειεί
αξγνθίλεην ζεζκφ κηαο παξσρεκέλεο λεσηεξηθφηεηαο – απνηειεί έλαλ κεραληζκφ κεηάδνζεο
εξγαιεηαθψλ δεμηνηήησλ θαη θαλνληθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ε ηειεπηαία απηή ζηνρνζεζία εθιακβάλεηαη εζθαικέλα σο ε ―θνξκαιηζηηθή‖
απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ (δειαδή ε δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο). Καη φκσο: φζν
απνηπρεκέλν θαη αλ εκθαλίδεηαη ην ζρνιείν ζηε κεηάδνζε ησλ ―βαζηθψλ γλψζεσλ‖, ηφζν
θπληθά απνηειεζκαηηθφ είλαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηδενινγίαο θαη θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Οη ελ
ιφγσ ζπγγξαθείο εζηηάδνπλ ζηελ παξαδνμφηεηα ηνπ ζρνιείνπ: κεηαδίδεη ζσξεπηηθά γλψζεηο
ζε κηα επνρή ε νπνία κε ηνλ απμεκέλν ξπζκό, φπσο ππνγξακκίδνπλ, θνηλσληθήο αιιαγήο πνπ
ηε δηαθξίλεη, φρη κφλν θαζηζηά πνιχ ηαθηηθά ηηο γλψζεηο απηέο παξσρεκέλεο, αιιά ζπλερψο
ζέηεη θαη πην επηηαθηηθά δεηήκαηα απηνπξνζδηνξηζκνχ, λνήκαηνο ηεο δσήο, θηινζνθηθνχ/
αμηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε άιια ιφγηα πξνβιεκαηηθή ςπρνθνηλσληθήο ηαπηφηεηαο.
Το σχολείο επιβραδύνει τη συναισθηματική ανάπτυξη.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ Erik Erikson, νη αλαπηπγκέλεο
βηνκεραληθέο θαη κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο δεκηνπξγνχλ κηα παξαηεηακέλε κεηαβαηηθή
πεξίνδν αλάκεζα ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ ελειηθίσζε. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο
πνιιαπιφηεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ
παξαδνζηαθψλ αμηψλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε πην πεξίπινθε
απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνβηνκεραληθή θνηλσλία. Ζ λέα θαηάζηαζε απαηηεί απφ ηνλ έθεβν
εμεξεχλεζε ησλ ξφισλ θαη ησλ αμηψλ απηψλ, θαη ηειηθψο δέζκεπζε ζε θάπνηνπο απφ απηνχο.
Χζηφζν παξαηεξείηαη ζηαζεξά ε ηάζε λα επηκεθχλεηαη ρξνληθά ε πεξίνδνο απηή, ζε βαζκφ
πνπ κηιάκε πιένλ θαη γηα κεηα-εθεβηθή πεξίνδν. Ο Reimer έρεη απνδψζεη ηελ παξάηαζε
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ελειηθίσζεο ζηνλ «εμαξηεηηθφ» ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ήδε απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 70 - αιιά θαη κηα πξνζεθηηθφηεξε αλάγλσζε ηεο πην ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο
αξζξνγξαθίαο δείρλεη φηη νη έθεβνη πξάγκαηη δελ πεξλνχλ απηή ηε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο
φζν βξίζθνληαη ζην ζρνιείν, αλαβάιινληαο ηε δηαδηθαζία απηή γηα ηα πξψηα έηε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ64. Τπνλνείηαη ινηπφλ φηη νη έθεβνη δελ εκθαλίδνπλ ―θξίζε ηαπηφηεηαο‖
(εμεξεχλεζε ξφισλ) φζν βξίζθνληαη ζην ζρνιείν, ηελ εκθαλίδνπλ φκσο αλαδξνκηθά σο
κεηέθεβνη, ζε κία θαηλνχξγηα γηα ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο αλαπηπμηαθή πεξίνδν. Μήπσο είλαη
πάιη ην ζρνιείν απηφ πνπ αδξαλνπνηεί θαη θαηαζηέιιεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ
έθεβν λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πςειήο πνιππινθφηεηαο θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο
επνρήο καο; Μήπσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ην γνλετθφ απφθζεγκα ―νξζνινγηθήο‖ γνλετθήο
ζηξαηεγηθήο ―κπεο πξψηα ζην Πνιπηερλείν θαη κεηά βιέπεηο ηη ζα θάλεηο‖; Μήπσο νη ίδηνη νη
έθεβνη καζεηέο πηνζεηνχλ απηφλ ηνλ ηπρνδησθηηθφ νξζνινγηζκφ θαη απην-θαηαζηέιινπλ ηηο
αλαπηπμηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο;
Θα κπνξνχζακε άξαγε λα πηζηέςνπκε φηη κηα ηέηνηα αλαπηπμηαθή αλάζρεζε ζα ήηαλ
ρσξίο ζπλέπεηεο; ηη ζα κπνξνχζε λα αλαβιεζεί θαη λα αλαπιεξσζεί αξγφηεξα ζηε δσή;
Ζ επηθαηξφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπο άιισζηε έρεη αλαθηλεζεί ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν αλαθνξηθά κε ηε
‗δηδαθηηθή ηεο πνιηηηθήο αγσγήο‘ κε έκθαζε ζην φηη ε πνιηηηθή αγσγή νθείιεη λα είλαη αλαηξεπηηθή,
αιιηψο δελ είλαη ηίπνηα. Βι. Leighton, R., ―Revisiting Postman and Weingartner‘s ‗New Education‘ – is
Teaching Citizenship a Subversive Activity?‖. Citizenship Teaching and Learning Vol 2, No. 1, July 2006
64
Γηα κηά αλαζθφπεζε: Kroger J. (2003), ―Identity Development during Adolescence‖, in: Adams G.R. &
Berzonsky M.D. (Eds., 2006), Blackwell Handbook of Adolescence. MA, Oxford, Victoria: Blackwell ,
pp. 205-226
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Απελαληίαο, καο θαίλεηαη κάιινλ πην ινγηθφ ην αληίζεην: φηη κηα ηέηνηα παξάβιεςε ησλ
αλαγθψλ θαη κηα ηέηνηα εθηξνπή ηε πξνζπάζεηαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ δπλακηθνχ ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ζε ζέζε, απφ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή άπνςε, λα εμεγήζεη ηα
εμήο δχν επηδεκηνινγηθά θαηλφκελα:
α. Σελ πνζνζηηαία ππεξνρή ηνπ ςπρηαηξηθνχ αηηήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ αηηεκάησλ,
β. Σελ πνζνζηηαία ππεξνρή ησλ κεηαηρκηαθψλ/λαξθηζζηζηηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ δηαηαξαρψλ
δειαδή εθείλσλ πνπ θαηεμνρήλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα, ζην ζχλνιν ησλ ςπρηαηξηθψλ
αηηεκάησλ65.
Το σχολείο δε μεταδίδει βασικές γνώσεις.
Αο πεξάζνπκε ζηε βαζηθή, ππνηίζεηαη, απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη ε κεηάδνζε ησλ
απαξαίηεησλ γλψζεσλ. Τπάξρνπλ ππφλνηεο φηη ην ζρνιείν φρη κφλν απνηπγράλεη λα
κεηαδψζεη απηέο ηηο γλψζεηο, αιιά αηηηαθά παξεκπνδίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ θαηάθηεζε θαη ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν Hughes (Σα
παηδηά θαη ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, Gutenberg) κειεηψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ
αξηζκνχ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, βξίζθεη φηη νη αλαδπφκελεο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
πνιχ κηθξψλ παηδηψλ, φρη κφλν είλαη –αλ φρη εληππσζηαθέο – ζίγνπξα απξνζδφθεηεο γηα ην
θπξίαξρν πηαδεηηθφ κνληέιν, αιιά θαη φηη ν κεηα-γλσζηηθφο ζπληνληζκφο, πνπ πξνυπνζέηεη ε
απζφξκεηε αλαθάιπςε απινχζηεξσλ ππνινγηζηηθψλ αιγνξίζκσλ, επίζεο ζεσξείηαη αξθεηά
πξνρσξεκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηα θαηεζηεκέλα κνληέια. Χζηφζν, ε θέξειπηο απηή πνξεία
αλαθόπηεηαη κε ηελ είζνδν ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε: ηα παηδηά φρη κφλν αδπλαηνχλ λα
ζπλδέζνπλ ηα αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπο κε ηα πξνβιήκαηα ησλ
νπνίσλ ήδε έρνπλ αλαθαιχςεη – ζηελ πξαγκαηηθή δσή - ηνλ ηξφπν επίιπζεο, αιιά θαη ε
ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα ιχλνπλ ηα θαζεκεξηλά αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα αηξνθεί θαη
εμαθαλίδεηαη. Με άιια ιφγηα ηα παηδηά φρη κφλν δηρνηνκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε
―ζρνιηθέο‖ (πιαηζησκέλεο) θαη ―κε-ζρνιηθέο‖ (απν-πιαηζησκέλεο), αιιά καζαίλνπλ θαη λα
θαηεγνξηνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε πξνβιεκάησλ σο ―καζεκαηηθά‖ θαη αθφκα
ρεηξφηεξα ―αθαηαλφεηα καζεκαηηθά‖, απνθιείνληαο ζε θάπνην ζθνληζκέλν απιάθη ηνπ
εγθεθάινπ ηνπο ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.
Έρνπκε δειαδή εδψ κηα απφ ηηο ζθιεξφηεξεο ελδείμεηο φηη ην ζρνιείν απνηπγράλεη αιιά
θαη αληαγσλίδεηαη ηνλ πξψην βαζηθφ ηνπ ζηφρν: ηε κεηάδνζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ καο
επηηξέπνπλ λα κεηξάκε ζσζηά ηα ξέζηα ζην ζνχπεξ-κάξθεη. πσο είρε επηζεκάλεη ν Pappert
(Ννεηηθέο Θχειιεο, Οδπζζέαο, 1980) απηφ ην πξφβιεκα επαλεκθαλίδεηαη θαη ζε έλα πιαίζην
πνπ δε ζα πεξίκελε θαλείο: ζε ζπνπδαζηέο καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, ειεθηξνληθψλ. Ζ
πιαηζησκέλε κάζεζε ηνπ ηχπνπ ―θάζε πξφβιεκα αλάγεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν
επίιπζεο‖ νδεγεί ζηελ επηηπρία εθείλνπ πνπ θαηαιαβαίλεη ην κεραληζκφ ηνπ θαη ηελ απνηπρία
(θαη καζν-θνβία) απηνχ πνπ δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη. Χζηφζν ν πιαηζησκέλνο, in vitro,
ραξαθηήξαο απηήο ηεο επηηπρίαο δελ ζπλεπάγεηαη γλσζηηθή επειημία θαη εθαξκνγή απηψλ ησλ
ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, νχηε απαξαίηεηα ζε λέα πξνβιήκαηα. Δδψ
αλαθχπηεη έλα πξφβιεκα πνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο νλνκάδεηαη
―κεηαθνξά κάζεζεο‖, θαη ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο γλψζεο ―απνθνκκέλε κάζεζε‖66.
ινη θαίλεηαη πσο ζπκθσλνχλ ζην δξαζηηθφ ξφιν πνπ θαίλεηαη πσο παίδεη απηφ ην πξφβιεκα
ηπιηαλίδεο ., εκεηψζεηο απφ παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην, 2006.
66
Καζζσηάθεο & Φινπξήο, Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία, η. Α., Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2003.
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ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο: νη εξγνδφηεο πνπ αδηαθνξνχλ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ηππηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ξσηάλε γηα ηελ πξνυπεξεζία, νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ πνπ ρηνπκνξηζηηθά,
αιιά δεθηηθά δίλνπλ νδεγίεο αλαζεψξεζεο ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, φπσο ―κεηαθέξαηε
ην ηκήκα ‗εξγαζηαθή εκπεηξία‘ απφ ην ηέινο ζηελ αξρή ηνπ ζεκεηψκαηνο θαη δηαγξάςηε φιν
ην ππφινηπν‖, νη Ηζπαλνί άλεξγνη πνπ πξάγκαηη δηαγξάθνπλ ην κεηαπηπρηαθφ θαη ηα
ζεκηλάξηα απφ ηα βηνγξαθηθά ηνπο θαη ηνλίδνπλ ηα ηξία ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο πσιεηέο,
απνζεθάξηνη θαη ζεξβηηφξνη. Καη αλψηεξνη φισλ ηα αγγιηθά παλεπηζηήκηα πνπ δηαθεξχηηνπλ
φηη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο παξέρνπλ κεηαθέξζηκεο (transferable) δεμηφηεηεο: κηα δεχηεξε
αλάγλσζε δείρλεη φηη σο ηέηνηεο ζπλεζέζηεξα ελλννχληαη ε δαθηπινγξάθεζε εξγαζηψλ θαη ε
δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ ζε ζνπίηεο ηνπ παγθφζκηνπ κνλνπσιίνπ ινγηζκηθνχ.
Το σχολείο είναι ταξικό
Ο Hughes67 επίζεο παξαηήξεζε ην ηαμηθφ ράζκα ζηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ηξίρξνλσλ έσο
πεληάρξνλσλ παηδηψλ - ην νπνίν ραξαθηεξίδεη "ηξνκαθηηθφ", - αλαθέξνληαο δηαθνξέο νη
νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξά 30 κνλάδσλ λνεηηθνχ πειίθνπ(IQ). Μεηά απφ 1 ρξφλν
θνίηεζεο ζην ζρνιείν απηέο νη δηαθνξέο θαίλεηαη πσο φρη κφλν δηαηεξνχληαη αιιά θαη
εδξαηψλνληαη.. Σν ζηνηρείν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια, φπσο ην γεγνλφο φηη ε αλψηεξε
αζηηθή ηάμε απνβιέπεη εμαξρήο ηε θνίηεζε ησλ ηφθσλ ηεο ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο
αιινδαπήο, αθήλνληαο έηζη ην ―αμηνθξαηηθφ‖ πεδίν αληαγσληζκνχ ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ
θαη ησλ Γεκφζησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηνπο κε έρνληεο, καο νδεγνχλ ζηελ απφξξηςε ηνπ
ζεκειησδέζηεξνπ κχζνπ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ: ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ, ηε
δηαζθάιηζε κε άιια ιφγηα ηεο αμηνθξαηίαο, ηελ επηζθξάγηζε ηεο εζηθήο ηήο εξγαζίαο θαη ηνπ
λεσηεξηθνχ πξνηεζηαληηθνχ αηνκηθηζκνχ. πσο επηζεκαίλεη ν Reimer, απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ ζπληεξεί απνηειεζκαηηθά ην status quo δίλνληαο ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηελ
πεπνίζεζε φηη θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη κέζα ζε απηφ. Ζ δε πνιηηηζκηθά
άξρνπζα ηάμε ζχκθσλα κε ζεσξίεο, φπσο ε θνηλσληνινγία ηεο ζχγθξνπζεο (Bourdieu) θαη ε
ζεσξία ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα (Bernstein), είλαη εμ‘ αξρήο επλνεκέλε, θαζφηη είλαη ε δηθή
ηεο ηδενινγία θαη γιψζζα πνπ αλαπαξάγεηαη, δηδάζθεηαη θαη εμεηάδεηαη ζην ζρνιείν. Με
άιια ιφγηα, ε αμηνθξαηία θαη νη ίζεο επθαηξίεο πνπ «εγγπάηαη» ην ζρνιείν, απνηεινχλ
νπζηαζηηθά έλα πξφζρεκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο «ππεξνρήο» ηεο
αζηηθήο ηάμεο.
Το σχολείο δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις ανισότητες
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαμηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ νδήγεζε σο γλσζηφλ ζηα πξνγξάκκαηα
αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε γεθχξσζε απηνχ ηνπ αξρηθνχ
ράζκαηνο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ εζληθψλπνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ γηα ηνλ ηζφηηκν αληαγσληζκφ κε ηελ πνιηηηζκηθά θπξίαξρε ηάμε.
πσο επηζεκαίλεη ν Bruner68, ε παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ δείρλεη φηη ε ζπλδξνκή ηνπο είλαη πξφζθαηξε: κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη
ηε ρξνληθή απνκάθξπλζε απφ απηέο ηηο παξεκβάζεηο ε ςαιίδα πξννδεπηηθά μαλα-αλνίγεη.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο, ε
νπνία επίζεο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ εμίζσζε ηεο κεηέπεηηα αλεξγίαο κεηαμχ
θπιεηηθψλ νκάδσλ. Πέξαλ απηήο ηεο ζεκειηψδνπο αδπλακίαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο σο
απνθνκκέλεο κάζεζεο, κηα ηέηνηα ξχζκηζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζα δηφγθσλε ζε
67
68

Ο.π., ζο. 59, θ.εμμ.
Ο Πνιηηηζκφο ηεο Δθπαίδεπζεο, Μεηαίρκην, ζο. 175 θ.εμμ.
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ηέηνην βαζκφ ην θφζηνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, πνπ θαλέλα θξάηνο δε ζα κπνξνχζε λα
αληεπεμέιζεη, απαηζηφδνμα ζρνιηάδεη ν Ηιηηο.
Δπαλεξρφκαζηε ινηπφλ ζηνπο Πφζηκαλ θαη Βάηλγθαξηλεξ: ην ζρνιείν δηδάζθεη κέζα
απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ φρη ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο, αιιά ηε δνκή ηεο κάζεζεο θαη
ηεο θνηλσλίαο. Γηδάζθεη ηε ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο, ηελ θαηαζηνιή ηεο απνξίαο, ηεο
δηεξεχλεζεο, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ απζεληία, ηελ εμάξηεζε απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
αλαπαξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ γξαθεηνθξαηηθψλ θαλφλσλ. Σαπηφρξνλα δε καο δηδάζθεη
ηίπνηα γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ην λφεκα ηεο δσήο, ηελ θξίζε λνήκαηνο, ηελ αλαζθάιεηα,
ηελ επηζθάιεηα, ηε κνλαμηά, ηνλ αμηαθφ κεδεληζκφ, πνπ απνηεινχλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα
ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ: φρη κφλν δε δηδάζθεη ην πσο λα επεμεξγαζηεί θαη λα
αληηκεησπίζεη θαλείο ηέηνηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη παξεκπνδίδεη ηνπο καζεηέο απφ ην λα ην
θάλνπλ, ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη κε αλνχζηνπο ζηφρνπο απνζηήζηζεο, κειέηεο, επίδνζεο ζε
εμεηάζεηο, πείζεη γνλείο θαη καζεηέο φηη ε επίδνζε απηή είλαη ην πην ζεκαληηθφ, επλνπρίδεη ηηο
πξαγκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ππνζάιπεη κία ηδενινγία πεηζαλαγθαζκνχ ησλ
καζεηψλ ζηε κειέηε ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζην νπινζηάζηφ ηεο θαη ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή εθθπιίδεηαη βέβαηα ζε αιινηξησκέλε
ςπρν-ηερληθή, παξηζηψληαο φιεο ηηο παξαπάλσ αλεζπρίεο σο ―πεξίεξγεο‖, δήζελ
πξννδεπηηθέο απφςεηο ππεξβνιηθά καιζαθψλ ςπρνπαηδαγσγψλ.
Γεκηνπξγείηαη δειαδή κία αξθεηά ζνβαξή ππφλνηα φηη ε ίδηα ε ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο αδξαλνπνηεί ηελ αλαπηπζζφκελε ζθέςε θαη
εδξαηψλεη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ δηακνξθψλνπλ απηήλ αθξηβψο ηελ
αλαπηπζζφκελε ζθέςε. Δάλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ππνλνήζεθε ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ, ηίζεηαη ζνβαξφ δήηεκα θνηλσληθήο
δηθαηνιφγεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Σν ζρνιείν θαιείηαη λα
δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμή ηνπ θαη λα ηεθκεξηψζεη εκπεηξηθά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνηίζεηαη
φηη επηηειεί, λα απαληήζεη ζηε ζπζηνηρία ησλ εξεπλεηηθψλ ελδείμεσλ γηα ηνλ παξειθπζηηθφ
ηνπ ραξαθηήξα γηα ηε λνεηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε, λα απνινγεζεί γηα ην κεξίδην
επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί γηα ηελ επηδεκηνινγηθή έθξεμε ηεο απειπηζίαο θαη ηνπ ππαξμηαθνχ
θελνχ, λα ινγνδνηήζεη ηέινο γηα ην θαθφ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζε ηφζα εθαηνκκχξηα ςπρέο
θαη δσέο.

2.

Η χυδαιότητα της Αριστείας
Σν κφλν κέξνο πνπ ν θαζέλαο
παίξλεη απηφ πνπ ηνπ αμίδεη
είλαη ε Κφιαζε - Michael Young

Ηδηαίηεξε θεληξηθφηεηα ζην λνκνζεηηθφ έθηξσκα ηεο Γηακαληνπνχινπ θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή
ηνπ γξακκή επέρεη ε έλλνηα ηεο αξηζηείαο, ηφζν ηνπ καζεηή φζν θαη ηνπ δαζθάινπ. Έρνπκε
εδψ κία αλαθχθισζε ησλ κπζεπκάησλ ηνπ ζρνιείνπ γηα αμηνθξαηία, ε νπνία έξρεηαη αθξηβψο
ηε ζηηγκή πνπ ν εθεδξηθφο ζηξαηφο αλέξγσλ πξέπεη λα πεηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν φηη ν ίδηνο
είλαη ππεχζπλνο γηα ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπ, ψζηε λα δηνρεηεχζεη ηελ ελέξγεηα, ην ρξφλν
ηνπ θαη ηελ φπνηα αγνξαζηηθή ηνπ δπλαηφηεηα ζηελ θαηαλάισζε δηα βίνπ πηζηνπνηεηηθψλ
ηππνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Καζψο ην δήηεκα ηεο αμηνθξαηηθήο ηδενινγίαο έρεη ζηρηεί θαη
αιινχ, εδψ ζα ήζεια λα εζηηάζσ ζηελ αληαγσληζηηθή δνκή πνπ εδξαηψλεη απηή ε θηινζνθία
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κέζα ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην θαη θάπνηεο αθφκα – ςπρνινγηθέο - επηπηψζεηο ηνπ.
Οη Eccles & Roeser69 ζεκεηψλνπλ:
‘‘Μεξηθνί ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκνζηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ‗ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηψλ‘ θαη κία έκθαζε ζηνλ αληαγσληζκφ κέζα ζηελ ηάμε ππνζθάπηεη ην θίλεηξν
θαηάθηεζεο ηνπ έξγνπ θαη απμάλεη ην θίλεηξν γηα επίδεημε ζρεηηθήο επίδνζεο’’.
Δίλαη βέβαηα εχινγν λα αλαξσηεζνχκε αλ ήδε ν ζρνιηθφο ζεζκφο επηηπγράλεη απηφ ην
παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα θαη θαηά πφζνλ ην ζπλνλζχιεπκα εθπαηδεπηηθνχ new talk ηεο
Γηακαληνπνχινπ ζα ην επηηείλεη, εηο βάξνο ηνπ -πξψηα ν- καζεηή70.
Παξαδείγκαηνο ράξλ, ην ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ (αλά-) παξάγεη, λνκνηειεηαθά ζρεδφλ,
κία θνπιηνχξα επίδνζεο, θαηά ηελ νπνία, αθφκα θαη αλ έλα ―κάζεκα‖ έρεη πεξαηηέξσ
ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, ε εκβάζπλζε ζε απηφ ζεσξείηαη θάηη ην πεξηηηφ ζηελ ζρνιηθή θαη
εμεηαζηηθή δηαδηθαζία, θαη ειιείςεη ρξφλνπ αλαβάιιεηαη γηα ―κεηά ηελ εμέηαζε‖, ζε ρξφλνπο
πνπ, θαιψο βέβαηα, επελδχνληαη ζε ζπλαλαζηξνθή θαη αλαςπρή. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία
βαζηά απνζχλδεζε αλάκεζα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεη(ξη)ψλ θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην, ε
νπνία θαηαιήγεη νπζηαζηηθά ζε θιεηηνξηδεθηνκή απηψλ ησλ ελδηαθεξφλησλ, αθνχ
νπνηαδήπνηε παζηαζκέλε πξνζέγγηζε πξνο ηε κάζεζε κεηαηίζεηαη πξνο έλα ρξφλν, ν νπνίνο
δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαζέζηκνο, δηφηη αθξηβψο επελδχεηαη ζηελ αλάξξσζε από ηηο
επηδξάζεηο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο.
Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζεζκηθήο θαιιηέξγεηαο κηαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ
επίδνζε καζεζηαθήο θνπιηνχξαο είλαη ίζσο ε εθζεηηθή δηδαζθαιία ζε ηάμεηο θαη ην
βαζκνινγηθφ ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο ηεο επίδνζεο – είλαη πηζαλφ ε αλαινγία
δαζθάισλ/καζεηψλ λα επηηείλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ ζηεξενηππνπνίεζε ησλ
καζεηψλ, κε αλαθνξά ζε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε θαηαγσγή, ε επίδνζε θαη ε
ζπκπεξηθνξά. Καη θαζψο δε δίλνληαη νη δπλαηφηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη
θξνληίδαο, ν δάζθαινο θαηαιήγεη λα δνπιεχεη κφλν κε ηνπο/ηηο πην ηθαλνχο/έο,
ςπρνινγηνπνηψληαο ηε ρακειή επίδνζε ησλ ππνινίπσλ. Μπαίλνπκε έηζη ζε έλα θαχιν θχθιν
ρακειήο επίδνζεο, φπνπ νη αδχλακνη/εο καζεηέο/ηξηεο δελ κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ πιένλ ην
ξπζκφ ηεο ηάμεο, πξνθαιψληαο θαηλφκελα ρξφληαο ππφ-επίδνζεο θαη, θαη‘ επέθηαζε,
ςπρνινγηθήο απνζχλδεζεο απφ ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, πεξηζζφηεξε ςπρνινγηθή θφξηηζε
ιφγσ ηεο ζεκειηψδνπο αληίζεζεο αλάκεζα ζηελ πίεζε γηα αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ
αδπλακία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο λα παξαθνινπζήζεη ηα δηδαθηηθά γεγνλφηα.
Δίλαη γλσζηφ φηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο θαη ζηε Β. Ακεξηθή, εθαξκφδνληαη
πξαθηηθέο θαηακεξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε παξάιιειεο ηάμεηο, είηε ζε φια ηα καζήκαηα, είηε
αλά κάζεκα, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, ηελ επίδνζή ηνπο ή ηε λνεκνζχλε ηνπο. Οη
πξαθηηθέο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξέο αληηπαξαζέζεηο, φζνλ αθνξά ηφζν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φζν θαη ηα πηζαλψο αξλεηηθά ςπρνινγηθά θαη καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ.

2006, ην: Adams G.R. & Berzonsky M.D. (Eds., 2006), Blackwell Handbook of Adolescence. MA,
Oxford, Victoria: Blackwell , ζει. 135
70
Σν γεγνλφο ηεο ζπλήζνπο ππαγσγήο ησλ θνξηηζηψλ ζε νκάδεο πςεινχ ξίζθνπ γηα ζρνιηθή απνηπρία,
δηαξξνή θαη ςπρνθνηλσληθή πίεζε, ζηα ζπζηήκαηα απηά ησλ νπνίσλ ηνλ πηζεθηζκφ επαγγέιιεηαη ε
Γηακαληνπνχινπ, δηθαηνινγεί απφιπηα ηελ απνπζία ηνπ ζειπθνχ γξακκαηηθνχ γέλνπο απφ ην ζιφγθαλ
<<πξψηα ν καζεηήο>>.
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χγρξνλεο έξεπλεο71 ππνγξακκίδνπλ φηη ε θαηαλνκή ζηηο ηάμεηο ρακειφηεξεο επίδνζεο
δε γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε βάζε καζεζηαθψλ θξηηεξίσλ, αιιά άξξεηα ζπλεθηηκψληαη
παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε θαηαγσγή θαη ε ζπκπεξηθνξά. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζεσξνχληαη ―πςεινχ ξίζθνπ‖ θαη αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο ή /θαη
ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε ηάμεηο ρακειήο επίδνζεο,
νη νπνίεο κπνξεί λα κελ απνβιέπνπλ θαλ ζε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο κεηά ηε
δεπηεξνβάζκηα. Έρεη επίζεο επηζεκαλζεί φηη νη ηάμεηο απηέο δελ εθπιεξψλνπλ ηε δηνξζσηηθή
– αληηζηαζκηζηηθή ηνπο ζηνρνζεζία, ε νπνία ζα θαηέιεγε ζηελ επαλεηζαγσγή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηάμεηο αλψηεξεο επίδνζεο, αιιά ε ππαγσγή ζε απηέο θαίλεηαη λα
εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με άιια ιφγηα ηα παηδηά
ρακειήο επίδνζεο ζηνηβάδνληαη θαη ραληαθψλνληαη ζε ηάμεηο ‗ρακειήο ηαρχηεηαο‘.
Ζ επίδξαζε ηεο δηαζηξσκάησζεο απηήο ζηελ απην-εηθφλα ησλ καζεηψλ έρεη κειεηεζεί
εξεπλεηηθά72, θαη έρεη θαλεί φηη, φηαλ ε δηαζηξσκάησζε είλαη πνιχ έληνλε, νη καζεηέο
παχνπλ λα έρνπλ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο θαη θνηλσληθήο ζχγθξηζεο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ
ηάμε θαη ζπγθξίλνληαη πιένλ, ζε επίπεδν ζρνιείνπ, κε ηνπο πην πξνλνκηνχρνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο. Αλαζθεπάδεηαη έηζη, νπζηαζηηθά, ν αληηζηαζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο.
Εις άτοπον απαγωγή: η ελευθεριακή εκπαίδευση ως αναγκαιότητα
Χζηφζν, ε ηδέα ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ αλά ηθαλφηεηα απνηειεί
κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ πξνηάζεσλ γηα αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξηθήο επίδνζεο θάζε
καζεηή/ηξηαο, νη νπνίεο είραλ εηζαρζεί απφ ηνλ Διβεηφ Claparede73: Δμεηάδνληαο απηέο ηηο
ιχζεηο ζα δνχκε ζηγά ζηγά ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο λα
αλαζθεπάδνληαη νινθιεξσηηθά: νη πξνηάζεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη, δηφηη πξνζθξνχνπλ
ζην γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο. Έηζη, νη κινητές τάξεις, δειαδή ε
επηινγή ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζεί δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ζε θάζε κάζεκα αλάινγα κε ην
επίπεδφ ηνπ, βξίζθνληαη ζε θάζεηε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε ηνπ ζρνιείνπ λα νκαδνπνηεί ηνπο
καζεηέο αλάινγα κε ηελ ειηθία, λα αθνινπζεί έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν ζε κηα
επηζηεκνινγία ζπζζψξεπζεο γλψζεσλ, λα πξνζπαζεί λα δηδάμεη ‗ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζε
ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο‘ θαη λα εθδίδεη γεληθνχο κέζνπο φξνπο βαζκνινγίαο. Καη απηφ, δηφηη ζε
έλα ηέηνην ζχζηεκα ν καζεηήο ζα κπνξνχζε λα επαλαιακβάλεη ηάμεηο θαηά βνχιεζε, ρσξίο
θακηά έλλνηα ‗απνηπρίαο‘, ζηε κεηάβαζε απφ ηάμε ζε ηάμε: ε ξχζκηζε απηή ζα κπνξνχζε λα
δνπιέςεη, αλ ήηαλ δεδνκέλν ην θίλεηξν θαη δελ ππήξρε θνηλσληθή θαη γνλετθή πίεζε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα ή ηελ
εξγαζία. Ζ ξχζκηζε απηή φκσο δε ζα είρε θαλέλα λφεκα, αλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ
κέζα ζε ηάμεηο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ αιιά θαη κε
άιινπο, απνθιείνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεη(ξη)ψλ θαη ζπξξηθλψλνπλ ην θίλεηξφ ηνπο.
Δδψ γίλεηαη θαλεξή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην επίπεδν αλάιπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
δειαδή ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαρείξηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεη(ξη)ψλ θαη ηεο κεηάβαζεο
απφ ηάμε ζε ηάμε, θαη ην επίπεδν αλάιπζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηε
Βι Ireson, J. , Clark, H. and Hallam, S. (2002) 'Constructing Ability Groups in the Secondary School:
Issues in practice', School Leadership & Management, 22: 2, 163 — 176
72
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ζρνιηθή ηάμε. Δπηπιένλ δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε φηη ε θνηλσληθή πίεζε δε ζα
πξνθαιέζεη αηζζήκαηα απνηπρίαο ζε παηδηά, πνπ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ αξθεηέο θνξέο
ηελ ίδηα ηάμε ζε έλα κάζεκα, ελψ ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε άιια
καζήκαηα ή θαη ζε φια. Μνηξαία ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε πξνο ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο κέζα ζε ηάμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα
ακθηζβεηεζεί ε ίδηα ε αλάγθε ηεο ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ: πξάγκαηη, θαη
ε ειεχζεξε επηινγή καζεκάησλ απνηέιεζε ηελ πξνθιεηηθφηεξε απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Claparede γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεη(ξη)ψλ, ε νπνία έρεη
εθαξκνζηεί κφλν απφ εθπξνζψπνπο ηεο αληηαπηαξρηθήο θαη ειεπζεξηαθήο αγσγήο
πξνθαιψληαο δαηδαιψδεηο, σο γλσζηφλ, δηαθσλίεο, πνπ εμεηάδνπκε ζε άιιε παξάγξαθν.
Δίλαη ίζσο θαλεξφ ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα φηη κία ηάμε πνπ απνηπγράλεη επί δχν
ή ηξία ρξφληα λα κεηαδψζεη ην ‗γλσζηηθφ ηεο πεξηερφκελν‘ ζε θάπνηνλ/α, ζα έπξεπε λα
αληηκεησπίδεηαη κε δπζπηζηία. Αο κειεηήζνπκε ιίγν πξνζεθηηθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο74: έρεη ππνινγηζηεί φηη κφλν 20% ηνπ δηδαθηηθνχ
ρξφλνπ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο αθηεξψλεηαη ζε απζεληηθά δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο, δει.
‗κεηάδνζε γλψζεσλ‘. Σν 80% ηνπ ρξφλνπ αλαιίζθεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ θαη ζε δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο (φπσο ε θαηαγξαθή απνπζηψλ). Θα κπνξνχζε κε
άιια ιφγηα ην πξφβιεκα απηφ λα απαιεηθζεί δηα κηαο αλ νη καζεηέο/ηξηεο, πνπ δελ επηζπκνχλ
λα βξίζθνληαη ζηελ ηάμε πξνθαιψληαο αλεζπρία, δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη
εθεί75. Ο/Ζ δάζθαινο/α ζα εξγαδφηαλ κε κηα κηθξφηεξε νκάδα καζεη(ξη)ψλ, νη νπνίνη
πξάγκαηη ζα ελδηαθεξφληνπζαλ θαη ζα θαηαιάβαηλαλ ην κάζεκα, θαη θαλείο δε ζα
αζρνινχληαλ κε απνπζίεο, σξηαίεο απνβνιέο θαη άιιεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πεηζαξρία. Με απηήλ ηε ξχζκηζε, κία νκάδα καζεηψλ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηε ‗δηδαθηέα
χιε‘ κέζα ζε δχν ρξφληα, αληί γηα έμη ή δψδεθα, αλ βέβαηα ζα ζέιακε λα κηιάκε αθφκα γηα
εθζεηηθή – δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία κέζα ζε ηάμε. Έηζη, ν/ε δάζθαινο/α ζα κπνξνχζε
λα παξαδψζεη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, έρνληαο ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε καζήηξηαο, απφ φ,ηη ζε
κεγάιεο ηάμεηο, φπνπ αλαγθάδεηαη λα δαπαλά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ
ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζνβαξνί θαη απνιχησο
ινγηθνί ιφγνη γηα λα εγθαηαιεηθζεί εληειψο ε ππνρξεσηηθή αλά ειηθία παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ. Θα δνχκε φκσο φηη έρνπκε ιφγνπο λα εγθαηαιείςνπκε θαη ηελ ίδηα ηελ εθζεηηθή
– δαζθαινθεληξηθή κάζεζε.
Ζ ίδηα ε εθζεηηθή δηδαζθαιία κέζα ζε ηάμε έρεη πάξα πνιιά κεηνλεθηήκαηα: ε κάζεζε
γίλεηαη κε απνθνκκέλν ηξφπν, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε δε επίδνζε εμαξηάηαη θπξίσο
απφ ηελ αληαπφθξηζε ζηνλ ηξφπν εμέηαζεο. Η γλψζε δε ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά έξγα ή
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αθφκα θαη αλ έρνπκε θαηαθηήζεη κία γλψζε,
ζπλήζσο ρξεηάδεηαη λα ηελ ‗μαλακάζνπκε‘ ζηελ πξάμε, εθφζνλ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε
θαη εθαξκφζηκε.
Έρεη απνδεηρζεί φηη αθφκα θαη ζηα πην θεληξηθά γηα ην ζρνιείν καζήκαηα, φπσο ηα
καζεκαηηθά, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ‗ζην ραξηί‘ δελ εγγπάηαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε άιια
πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη θαίλεηαη πσο ην ζρνιείν έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεκηνπξγεί
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Reimer, E., School is dead.
Τπάξρεη άιισζηε θάηη άξξσζην ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζην λα ζεσξνχκε θάηη ζεκαληηθφ λα δηδαρζεί
θαη ηελ επηζπκία λα ην νξίζνπκε σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα: πξαγκαηηθά, ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη ην
αληίζεην – εθφζνλ θάηη είλαη ζεκαληηθφ, ηφηε κνηξαία απηή πνπ ρξεηάδεηαη ηε γλψζε ζα ηελ αλαδεηήζεη.
Μφλν ηα αζήκαληα πξάγκαηα ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθψο δηδαζθφκελα, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ
αληίιεςε.
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ηέηνηεο ζθαίξεο απνθνκκέλεο κάζεζεο. Γηα ιφγνπο φπσο απηνχο, ε ηξέρνπζα παηδαγσγηθή
επηκέλεη λα απαηηεί νκαδηθέο/ ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ ζεκαληηθνχ γηα ηνπο καζεηέο έξγνπ θαη δηαηξέρνπλ πνιιά
επηκέξνπο πεδία γλψζεο: αο πνχκε, ε θαηαζθεπή ελφο κνπζηθνχ ζηνχληην απφ ηνπο καζεηέο
απαηηεί ηε κειέηε ηνπ ρψξνπ, ηελ απεηθφληζή ηνπ, θάπνηεο γλψζεηο θπζηθήο θαη αθνπζηηθήο,
ειεθηξνληθψλ, ρξήζεο ππνινγηζηψλ θαη άιισλ ζαγελεπηηθψλ εμαξηεκάησλ, φπσο νη
θνλζφιεο θαη νη ζπζθεπέο εγγξαθήο. Δπηπιένλ, απαηηεί νξγάλσζε ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο
θαη ιήςε απνθάζεσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ελψ ε επηινγή ελφο θαηάιιεινπ ξεπεξηνξίνπ
κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηελ αθξφαζε δίζθσλ, ηε
κειέηε ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο, πνπ ζπλνιηθά κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηνπο
καζεηέο θαιχηεξε αίζζεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηα επηκέξνπο αθαδεκατθά
καζήκαηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο ή ηε δηαηήξεζε κπινγθ απφ ηνπο
καζεηέο, κε ηελ νξγάλσζε ζεκαηηθψλ παξνπζηάζεσλ, ηελ πξφζβαζε ζε εξγαζηήξηα θαη ηηο
δηεμαγφκελεο απφ ηνπο καζεηέο έξεπλεο, ηνπο πεηξακαηηζκνχο κε ηε ξνκπνηηθή εθπαίδεπζε
θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.
Σν γξαθεηνθξαηηθφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα αθήλεη αλέπαθε ηε δειεηεξηψδε δνκή ηεο
ζρνιηθήο νξγάλσζεο θαη παζρίδεη λα εληάμεη ηα παξαπάλσ σο πάξεξγα θαη ζπκπιεξψκαηα
‗εκπινπηηζκνχ‘ ηεο κάζεζεο, επηβξαβεχνληαο ηνπο αθνζησκέλνπο εθείλνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ θαηαθέξλνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηέηνηα εγρεηξήκαηα, θηλνχκελνη κάιινλ ελάληηα ζηηο
αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί. Οπνίνο παξαινγηζκφο!
Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα κεηαηνπίζνπκε ην βάξνο ηεο ‘επζχλεο’ ζηε δνκή ηνπ
ζρνιείνπ, παξά ζηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ. Σν ππάξρνλ ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηελ
εμάξηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη απηφ δελ
πξφθεηηαη λα αιιάμεη αλ δελ εληνπίζνπκε ην Τπνθείκελν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα
ίδηα ηα πξφζσπα πνπ καζαίλνπλ. Γε κηιάκε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηνχληην ή ελφο
εθζεζηαθνχ ρψξνπ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ή ην θξάηνο πξνο ρξήζε ησλ καζεη(ξη)ψλ, αιιά ηελ
ίδηα ηελ εκπινθή ηνπο κε ηελ νξγάλσζε θαη δηακφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γε κηιάκε γηα
ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δειεάζνπλ ηε καζήηξηα λα
δηαηξέμεη ηε ζρνιηθή χιε, αιιά γηα καζήηξηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ χιε ηνπο κφλεο ηνπο θαη
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
Πξνθαλψο, ην αληίζεην ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηαλάισζεο πνπ επαγγειίδεηαη ε
Γηακαληνπνχινπ δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηελ αυτο-διευθυνόμενη παραγωγή
γνώσης!
πκπεξαζκαηηθά θαη κε θάζε επηθχιαμε γηα ηα ζεκεία πνπ δελ έηπραλ επαξθνχο αλάπηπμεο,
έλα ζρνιείν ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ μέξνπκε ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ:

Την εθελούσια συμμετοχή των μαθητ(ρι)ών σε έργα και εγχειρήματα,
τα οποία μπορεί να επιλέγονται από προτάσεις των διδασκόντων ή να
αποφασίζονται εξ αρχής από τα ίδια τα μαθησιακά υποκείμενα.

Την κατάργηση της βαθμολογίας, της διδασκαλίας σε τάξη, του
απουσιολογίου, της δομημένης ύλης και του καταμερισμού των μαθητών ανά
ηλικία.

Τη συμμετοχή των μαθητ(ρι)ών στη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση
του σχολείου και την κατασκευή και αναδιαμόρφωση του σχολικού χώρου και
χρόνου.
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Σν ππνθείκελν - θνξέαο απηψλ ησλ αιιαγψλ δελ κπνξεί λα είλαη βέβαηα ε θεληξηθή
θπβέξλεζε, νχηε θαλέλα ζψκα ‗πεθσηηζκέλσλ‘ γξαθεηνθξαηψλ: ε ίδηα ε νξγάλσζε θαη
πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ζα πξέπεη λα ελέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο
νξγάλσζεο ηελ νπνία επηδηψθεη. Έηζη, νη ίδηεο νη καζήηξηεο θαη νη ξηδνζπάζηεο εθπαηδεπηηθνί
ζα πξέπεη λα απηννξγαλσζνχκε, λα κειεηήζνπκε, λα δηεμαγάγνπκε ζπλειεχζεηο, θαη λα
αληηπαξαηεζνχκε ζηνλ θαηαζηξνθηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή ην
ζρνιείν απέρνληαο καδηθά απφ ηα καζήκαηα, θαηαζηξέθνληαο ηα βαζκνινγηθά αξρεία θαη ηα
ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ απνπζηψλ, θιείλνληαο ην ζρνιείν θαη δηεμάγνληαο
δξαζηεξηφηεηεο θαη εγρεηξήκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο
ειεπζεξηαθήο αηαμηθήο θνηλσλίαο. Σν παξφλ θείκελν δε δηεθδηθεί θακηά άιιε αμίσζε παξά λα
απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα θάηη ηέηνην.
Θεσξψ ηαηξηαζηή εδψ ηελ παξαθάησ πεξηθνπή ηνπ Pappert76 – αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιέο
ζάκπα ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν, σο ππνδεηγκαηηθά κνξθψκαηα θνηλσληθήο κάζεζεο:
„„Η σχολή σάμπα έχει πλούσιους δεσμούς με τη λαϊκή παιδεία. Η γνώση που μαθαίνεται
εκεί είναι προέκταση αυτής της παιδείας (…) Η σχολή σάμπα δε σχεδιάστηκε από
ερευνητές, δεν ιδρύθηκε από δωρητές, ούτε μπήκε σε εφαρμογή με κυβερνητική
δραστηριότητα. Δε δημιουργήθηκε, συνέβη. Οι δυναμικές νέες κοινωνικές μορφές
πρέπει να έχουν τη ρίζα τους στην παιδεία και όχι στα δημιουργήματα των
γραφειοκρατών‟‟.
Σα ιφγηα απηά αλήθνπλ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ ζηάζεθε ζηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο
αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, θαη νξακαηίζηεθε κία
απζφξκεηε αιιά πξνεγκέλε κάζεζε ρσξίο ζρνιεία, ηεηξάδηα, αζξνίζκαηα θαη ηελ άβνπιε
λννηξνπία ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ 77. Ο Pappert δελ εκπηζηεπφηαλ πνιχ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ
θαη ηε γξαθεηνθξαηία: πίζηεπε φηη ν κφλνο ηξφπνο λα μεπεξάζεη ε θνηλσλία ηηο
πξνζθνιιήζεηο ηεο ζε νξγαλψζεηο θαη ζεζκνχο παξσρεκέλσλ ηερλνινγηθά επνρψλ – ε
δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ κε εμάζθεζε ζε πξάμεηο, ε δηδαζθαιία πξνγξακκαηηζκνχ κε
BASIC, ην ζρνιείν ζαλ ζεζκφο πεηζάξρεζεο θιπ – είλαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε
απζφξκεησλ ζπιινγηθψλ κνξθσκάησλ, φπσο νη ζρνιέο ζάκπα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηφπνο
ζπλάληεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ρψξνη εθπαίδεπζεο/κεηάδνζεο γλψζεσλ, ρψξνη
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, ρψξνη φπνπ παξέρεηαη πιήξεο
λνήκαηνο θαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην κάζεζε.

3.

Στον κόσμο της εξουσίας, όπου οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους
Έλαο εγεκφλαο πξέπεη επηπιένλ λα δείρλεη φηη είλαη
ιάηξεο ησλ αξεηψλ, δίλνληαο πξνζηαζία ζηνπο ηθαλνχο
αλζξψπνπο θαη ηηκψληαο απηνχο πνπ είλαη άξηζηνη ζε κηά ηέρλε.
Νηθφιν Μαθηαβέιη

Ο.π. ζ. 217
Αο δηαβαζηεί ζαλ ζπλεηζθνξά ζηελ ππέξβαζε ηεο εζθαικέλεο εμίζσζεο απζφξκεηεο κάζεζεο θαη
πξσηνγνληζκνχ.
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Το εκπαιδευτικό New Talk: Μια παραχάραξη
Με θνξενθεληξηθή κάζεζε/ πξψηα ν καζεηήο/ απηνκφξθσζε θαη άιια σξαία ζιφγθαλ πνπ
παξειαχλνπλ κε κία κεληαία πεξίπνπ ζπρλφηεηα απφ ηηο δειψζεηο ησλ ππνπξγψλ θαη
πθππνπξγψλ ―δηα βίνπ κάζεζεο‖, φπσο απηναπνθαινχληαη, δεκηνπξγνχλ κία αίζζεζε φηη νη
άλζξσπνη απηνί μέξνπλ ηη θάλνπλ. Στρατηγική αυτής της επικοινωνιακής
προσέγγισης δεν μπορεί παρά να είναι, πέρα από τον εμφανή γκαιμπελισμό της
επαναληπτικότητάς της, η καταστασιακή “μεταστροφή”, η διαστρέβλωση και η
αλλαγή νοήματος καθιερωμένων λέξεων, έτσι ώστε, όπως λέει ο Νίτσε, “οι
κυρίαρχοι να υποκρίνονται πως διαθέτουν τις αρετές εκείνων που εξουσιάζουν”.
Γηα φπνηαλ/νλ ηπρφλ δελ πείζεηαη, λα ζεκεηψζσ φηη θαη ν απηνραξαθηεξηζκφο ηεο
θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ σο …―αληη-εμνπζηαζηψλ‖ εληάζζεηαη ζην ίδην αθξηβψο πιαίζην.
Ζ πεγή απηήο ηεο θξαζενινγίαο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηα πξνηάγκαηα ηεο πξννδεπηηθήο
παηδαγσγηθήο ηνπ 20νπ αη., ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, αθφκα θαη ζηηο
πξνηάζεηο ηεο απνζρνιεηνπνίεζεο, αθφκα θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφηαγκα ησλ αλαξρηθψλ,
ηελ απηνκφξθσζε. Με αλαηξηρίια κπξνζηά ζηνλ εμνπζηαζηηθφ καθηαβειηζκφ ησλ
θπβεξλεηηθψλ επηθνηλσληνιφγσλ μεθηλάσ ηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ λνήκαηνο
απηψλ ησλ ιέμεσλ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πξαγκαηηθφ αληηπξφηαγκα καο, φπσο εγψ ην
αληηιακβάλνκαη, ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θαηήρεζε, ζην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ησλ καζεηψλ,
ζηηο απηαπάηεο θνηλσληθήο αλέιημεο, ζηελ θαηαδίθε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζπιινγήο
πηζηνπνηεηηθψλ.
Η ιστορία της εκπαιδευτικής παρακμής: Μικρή Αναδρομή
Θα αλαθεξζψ θαη‘ αξράο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο φζν θαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο
θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο – πνπ, γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε, δελ παξέρνπλ, θπζηθά,
ζέζθαηα, αιιά κπνξεί λα εμππεξεηνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηηο επηηαγέο ησλ θπξίαξρσλ, ή,
ζπλεζέζηεξα, ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη πάλησο θνηλή ζε πιεζψξα ζεσξεηηθψλ ε αλεπάξθεηα
ηεο εθζεηηθήο, δαζθαινθεληξηθήο, δνκεκέλεο, κέζα ζε ηάμε δηδαζθαιίαο, ηελ νπνία ζα
νλνκάδσ ζην ππφινηπν θείκελν ζπλεθδνρηθά σο ―ηππηθή‖, ηφζν γηα απηφ πνπ ζπλαηλεηηθά
κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ―κάζεζε‖, φζν θαη γηα ηελ ςπρν-θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο
απηνλνκίαο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Δίλαη γλσζηφ ην φηη φιεο νη
ψξεο πνπ ραιάκε σο καζήηξηεο/έο ζην δηάβαζκα θαη ηελ απνκλεκφλεπζε καο αθήλνπλ
ειάρηζηα ζε επίπεδν γλψζεσλ. Δίλαη επίζεο δηαηζζεηηθά γλψξηκε ε ακεραλία θαη ε αδπλακία
πξσηνβνπιίαο απφ λένπο αλζξψπνπο δηαπαηδαγσγεκέλνπο απφ ην ζρνιείν, φηαλ πξσηνέξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, αθνχ ην ζρνιείν
επί 100 ρξφληα θαη πιένλ, νξγαλψζεθε ζηε βάζε ηεο παξαγσγήο πεηζήλησλ εξγαδφκελσλ γηα
ηηο θνξληηθέο γξακκέο παξαγσγήο. Οη ακεξηθάλνη ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ
αγλφεζαλ επηδεηθηηθά, θαη έθηαζαλ κέρξη θαη λα ιαζπνινγήζνπλ, ηηο απφςεηο ηνπ Νηίνπη σο
ππεξβνιηθά ―παηδαγσγηθέο‖, ζπζηάδνληαο -γηα πξψηε θνξά ζηε λεφηεξε επνρή- ηελ
εθπαίδεπζε ζην βσκφ ηεο θνληφθζαικεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν ηίκεκα
απηήο ηεο ―παξακέιεζεο‖ θάλεθε πεξίπνπ 60 ρξφληα κεηά, φηαλ νη νβηεηηθνί, νη νπνίνη
πξνζπάζεζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηα ζηεγαλά αλάκεζα ―ζην ζρνιείν, ην εξγνζηάζην θαη ηνλ
αγξφ‖, απέδεημαλ ην πξνβάδηζκα πνπ είραλ ζην δηαζηεκηθφ αληαγσληζκφ78. Οη Ακεξηθάλνη
απέηπραλ εθ λένπ λα θαηαιάβνπλ φηη ην ζρνιείν κε ηε θνξληηθή κνξθή πνπ ηνπ είραλ δψζεη
απνηχγραλε λα παξάγεη εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, επηκέλνληαο ζε απηφ θαη
78
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επηηείλνληαο ηηο ―πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο‖, εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο βαζκνινγηθέο
απαηηήζεηο θαη ινηδνξψληαο εθ λένπ ηνλ Νηίνπη θαη θάζε εθπαηδεπηηθή θαλνηνκηθή πξφηαζε.
Έηζη πεξλάκε νπζηαζηηθά ζηνλ ηεεινξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηε δήζελ νξζνινγηθή
θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ πιηθνύ ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο.
Θέησ ινηπφλ, σο ππφζεζε εξγαζίαο, φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηετινξηζκφο εθαξκφζηεθε
πεξηζζφηεξν ζηελ αλψηεξε/ηαηε εθπαίδεπζε παξά ζην ίδην ην ζρνιείν, ην νπνίν είρε πιένλ
ζθνπφ ην αξρηθφ μεζθαξηάξηζκα ησλ καζεηψλ ζε απνβιέπνληεο ζε ρεηξσλαθηηθή ή
δηαλνεηηθή εξγαζία. Κξηηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ν Ράηκεξ79, επηζεκαίλνπλ φηη ε
ακεξηθάληθε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 είρε ζθφπν ηνλ εληνπηζκφ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηεο – κεηνςεθηθήο βέβαηα - αθξφθξεκαο ησλ καζεηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα
απνδψζνπλ ζε πξνεγκέλν επηζηεκνληθφ επίπεδν, γηα εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο
αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ππφινηπνη
αθήλνληαη λα πηζηεχνπλ φηη δηήιζαλ κηα αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία, θαη ε ζέζε ηελ νπνία ηειηθά
ειαβαλ κέζα ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία είλαη απηή πνπ ηνπο αμίδεη – θάηη πνπ ―κφλν νη κεγάιεο
ζξεζθείεο έρνπλ θαηαθέξεη‖.
Σε δεθαεηία ηνπ ‘80 ν αγγιφθσλνο θφζκνο καζηίδεηαη μαλά απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ
απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ ζηα καζεκαηηθά αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ―δεμηφηεηεο‖. Οη δηεπζπληέο
ησλ ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ έζηειλαλ ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο γηα κεηεθπαηδεχζεηο
θαζψο ην ζρνιείν δελ έδεηρλε λα θαιχπηεη ηηο πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ εξγαζία γλψζεηο. Ζ
ιεγφκελε επηηξνπή Cockfort80 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηεθκεξηψλεη εξεπλεηηθά ηε
καζεκαηηθή αλεπάξθεηα ησλ Βξεηαλψλ καζεηψλ, αλ θαη επηζεκαίλεη φηη ε βαζηθή
πξνβιεκαηηθή ησλ εξγνδνηψλ δελ ήηαλ ηφζν ε ακάζεηα, φζν ε έιιεηςε θηλήηξνπ, ε αβνπιία,
θαη ε παηαγψδεο αληθαλφηεηα γηα απηελέξγεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, κε άιια ιφγηα ην ίδην
ην απνηέιεζκα ηεο ζρνιηθήο απνραχλσζεο.
Οη εμππλάθεδεο πξνπαγαλδηζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λενζπληεξεηηζκνχ έζπεπζαλ λα
θαηεγνξήζνπλ ηε καθξά πνξεία ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο θαη ηελ ππεξβνιηθή δηάδνζε
ξηδνζπαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδεψλ γηα ηελ έθπησζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο81. Σφηε
πεξίπνπ είλαη πνπ θφβεηαη καραίξη ε θξηηηθή ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο, ε νπνία είρε βέβαηα
θηάζεη κέρξη ηελ ηδέα ηεο απνζρνιεηνπνίεζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ελαιιαθηηθά θαη
ειεπζεξηαθά ζρνιεία μεθχηξσλαλ ζε θάζε γσληά ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Έθηνηε βξηζθφκαζηε
ζην παξάδνμν ηεο δηδαγκέλεο παξαδνρήο φηη ε πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή είλαη…
μεπεξαζκέλε, ελψ ην ζρνιείν δελ ηελ έρεη αθνκνηψζεη νχηε ζην ειάρηζην, παξακέλνληαο
ην ίδην πνιηνπνηεηηθφ έθηξσκα πνπ πάληα ήηαλ, θαη ν κφλνο ιφγνο πνπ ζεσξείηαη
μεπεξαζκέλε είλαη ε ξεπνπκπιηθαληθή πξνπαγάλδα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‘80.
Δίδακε ινηπφλ φηη ην ζρνιείν, κε ηελ πξνζηαζία ηεο ακεξηθάληθεο δεμηάο αιιά θαη ηεο
επξείαο πιεηνςεθίαο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, πνπ ην ίδην είρε δηακνξθψζεη, θαηάθεξε λα
αληηζηαζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξψηεο εηζαγσγήο ησλ
κηθξν-ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, ρσξίο λα θάλεη ηελ παξακηθξή έθπησζε ζηηο
παηδαγσγηθέο ηδέεο πνπ έδηλαλ βάζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απην-δηεχζπλζεο, ηεο
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ηθαλφηεηαο γηα αλαθαιππηηθή κάζεζε, ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηνκφξθσζε, ηεο ηθαλφηεηαο γηα
θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Καη δε κηιάκε γηα θάλα δπφ αλαξρηθνχο παηδαγσγνχο,
αιιά γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγηθψλ ξεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε νπνηνδήπνηε
εηζαγσγηθφ εγρεηξίδην παηδαγσγηθήο - ελδεηθηηθά Νηίνπη, ρνιείν Δλέξγεηαο, ρνιείν
Δξγαζίαο, Μπξνχλεξ, Κιαπαξέλη – πνπ έρνπλ πξνηείλεη είηε ηελ απην-δηεχζπλζε ησλ
καζεηψλ, είηε άιιεο κνξθέο αλαθαιππηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, κε ηνλ έλαλ ή
ηνλ άιιν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηελ επηινγή ηεο χιεο θαη ηνπ ηξφπνπ εθκάζεζήο ηεο θαη έκθαζε
ζην ςπρνινγηθφ –θνηλσληθφ ππνθείκελν ηεο κάζεζεο82.
Έηζη, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο ηεο αθφκα κεγαιχηεξεο αδπλακίαο ηνπ
λεσηεξηθνχ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πνηέ δελ εγθαηέιεηςε ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ, ηελ
ηεξαξρηθή δνκή, ην ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ, κε άιια ιφγηα πνηέ δελ
εγθαηέιεηςε ηελ θαηαζηνιή ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο, λα πξνζαξκνζηεί ζην ξαγδαίν
ξπζκφ ηερλνινγηθήο αιιαγήο ηεο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ επνρήο. Ζ
ςεθηαθή ηερλνινγία ππνγξακκίδεη έληνλα ηα βαζηά ηαμηθά ράζκαηα αλάκεζα ζηελ
εμνηθείσζε καδί ηεο απν κηθξή ειηθία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα,
θαη ηελ πιήξε άγλνηα γηα απηήλ πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεη ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. Σελ ίδηα
ζηηγκή ε αλάδεημε εμαηξεηηθψλ δεμηνηήησλ ζην ρεηξηζκφ ππνινγηζηψλ απφ πνιχ λεαξά άηνκα
θαηέδεημε ηνλ εηεξνρξνληζκφ θαη ηελ αλεπάξθεηα φισλ ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ
πιεξνθνξηθήο, κε ηελ ίδηα έληαζε κε ηελ νπνία έδεημε ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ
―ηθαλνηήησλ‖, θάηη ην νπνίν ήηαλ ήδε γλσζηφ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηα ηα
καζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα.
Κάηη ιηγφηεξν πξνθαλέο είλαη ε αληθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα
γεθπξψζεη απηά ηα ηαμηθά ράζκαηα κε ηνλ ππνηηζέκελν θνηλσληθά αληηζηαζκηζηηθφ θαη
αμηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ, θαζψο, φπσο ζεκεηψλεη ν Ίιιηηο, ην ζρνιείν παίξλεη
αληηθείκελα από ηε δεκόζηα ρξήζε, ηα βαθηίδεη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηα απνζύξεη από
ηελ θνηλή ρξήζε83. Με άιια ιφγηα ν πξνηθηζκέλνο καζεηήο ηεο αζηηθήο ηάμεο κπνξεί λα
κάζεη λα εγθαζηζηά ζθιεξφ δίζθν ζηα 12 δηφηη έρεη ην πεξηζψξην λα ιχζεη, λα δέζεη θαη
ελδερνκέλσο λα δηαιχζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ελψ ε άπνξε καζήηξηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο
κπνξεί λα δεί ηνλ ππνινγηζηή κφλν ζην πεξηνξηζκέλν πιαίζην ηεο ηάμεο θαη κφλν κε ηνλ
θαζνξηζκέλν ηξφπν ηνπ καζήκαηνο.
Ανεργία, πιστοποίηση, αξιοκρατία: Πρώτα τα αφεντικά!
ε απηφ ην ζεκείν, θαίλεηαη πσο νη θπξίαξρνη έρνπλ πηά ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ είλαη αλεπαξθήο ή θαη άρξεζηε γηα ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη. Με ηε ζπγθπξία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ην
δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλεηδίθεπην εξγαηηθφ
δπλακηθφ, κε ή ρσξίο θνξληηθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε, έρνπλ κεηαθεξζεί κε εμαηξεηηθέο
δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο ζε ηξίηεο ρψξεο. Παξαηεξείηαη έηζη κηα ζηαζεξά απμαλφκελε
πνξεία ηεο ζπιινγήο πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμεχξεζε απιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο: ηα
πηζηνπνηεηηθά, αξρήο γελνκέλεο απφ ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ, ζπλερίδνπλ θαη επαπμάλνπλ
ηνλ πάιαη πνηέ ξόιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κε φξνπο
αηνκηθήο αμηνθξαηίαο.
Γαλλαζήο – Αθεληάθεο, Α. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή η.Β: Ζ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο –
Παηδαγσγηθά πζηήκαηα. Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
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Χζηφζν, νη εξγνδφηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε γλσξίδνπλ ηα ειιείκκαηα ηεο ηππηθήο
κάζεζεο, γηα απηφ θαη αδηαθνξνχλ γηα ηα ζπζσξξεπκέλα πηζηνπνηεηηθά ηππηθψλ ζπνπδψλ θαη
δεηνχλ ηελ πξνυπεξεζία ηνπ αηφκνπ84. Γηαδνρηθά ην απνιπηήξην Λπθείνπ θαη ην πηπρίν ΑΔΗ
ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν γηα ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ απαηηνχλ ηέηνην επίπεδν
εμεηδίθεπζεο. Άιια, κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, πηζηνπνηεηηθά ηίζεληαη σο θξαγκνί ζηε
δηεθδίθεζε νξηζκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο ην ECDL, φπνπ έρνπκε ην παξάδνμν ηνπ λα
πξναπαηηείηαη έλα ηδησηηθά παξερφκελν πηζηνπνηεηηθφ γηα έλα δεκφζην δηαγσληζκφ! ηελ
Ηζπαλία κηά κεγάιε αιπζίδα ζνππεξ-κάξθεη (ε Μεξθαδφλα) αλαθνίλσζε φηη ζα
πξνζιακβάλεη κφλν θαηφρνπο παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο, αθφκα θαη γηα ηε ζέζε ηνπ
ηακία. ηελ ίδηα ρψξα, πνιινί λένη δηαγξάθνπλ απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ηα κάζηεξ θαη ηα
δεχηεξα πηπρία θαη αλαθέξνπλ ζηελ πην πεξίνπηε ζέζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο σο πσιήηξηεο
θαη ζεξβηηφξνη, ζεκεηψλνληαο πσο απέθηεζαλ νξγαλσηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο
δεμηφηεηεο85. ηε Βξεηαλία εηζήρζε ήδε ππνηππψδεο ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ησλ άηππσλ
απηψλ γλψζεσλ, ζην νπνίν βέβαηα νη θάηνρνη ησλ παξαδνζηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θέξλνπλ
ζπληερληαθνχ ηχπνπ αληηξξήζεηο. Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα μέξνπλ πσο ε ηππηθή κάζεζε δελ
ηνπο σθειεί ζηε δνπιεηά ηνπο, θαη δε ζέινπλ λα πιεξψλνπλ γηα απηήλ, φηαλ κπνξνχλ λα
πξνζιάβνπλ εμίζνπ ή θαη πεξηζζφηεξν ηθαλνχο εξγαδφκελνπο, ρσξίο ηππηθά πξνζφληα πνπ
αλεβάδνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα φκσο δηαηεξνχλ θαη γεληθεχνπλ ηε δήηεζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ειαρηζηνπνηψληαο ηηο κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θαη εμαηνκηθεχνληαο ηελ
επζχλε γηα ηελ αλεξγία ή ηελ ―ειαζηηθή‖ εξγαζία, ε νπνία άιισζηε κε βάζε ηηο ίδηεο ηηο
παξαδνρέο ησλ εμνπζηαζηηθψλ ιφκππ ζα αθνξά ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ.
Οργανισμοί που μαθαίνουν και άτομα που αποβλακώνονται
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ε θνηλσληνινγηθή κειέηε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο θηάλεη λα ζπδεηά γηα ηε ζπιινγηθή, ζπκβνιηθή, αλαπαξαζηαζηαθή θαη
επηθνηλσληαθή δνκή ησλ νξγαληζκψλ, κηιψληαο γηα καλζάλνληεο νξγαληζκνχο θαη
θαηαδηθάδνληαο ηελ ηεξαξρηθή, θαη κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχκελε σο ―νξζνινγηθή‖ (!)
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο86. Σα αθεληηθά, πηζηά ζηε θνληφθζαικε νηθνλνκηθή κεγηζηνπνίεζε,
είλαη θπζηθά απξφζπκα λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηε δνκή ιήςεο απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεψλ
ηνπο, αιιά θαη λα επσκηζηνχλ ην θφζηνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θξαηψληαο ηελ
ζην παξαδνζηαθφ επίπεδν ηνπ ―εμσηεξηθνχ γεγνλφηνο‖, ππφ ηελ επζχλε κε άιια ιφγηα, φρη
πιένλ ηνπ Κξάηνπο, αιιά ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Πξάγκαηη, ελψ ν/ε
κειεηεηήο/ηξηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαβιέπεη ζε απηέο ηηο έλλνηεο ηηο πην αηζηφδνμεο
πξννπηηθέο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απην-νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, δηαπηζηψλεη πνιχ
γξήγνξα φηη ζπγθξνηείηαη ην λφεκα ηεο ―ηθαλφηεηαο γηα νξγαλσζηαθή κάζεζε‖ σο αηνκηθνύ
ραξαθηεξηζηηθνχ87.
Πεξηερφκελν απηήο ηεο ηθαλφηεηαο είλαη ε εξγαζηαθή
πξνζαξκνζηηθόηεηα, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εθαξκνγή πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ, ε
ηθαλόηεηα γηα νκαδηθή ζπκπεξηθνξά, ε επειημία ηεο ζθέςεο, ε ηθαλόηεηα γηα δηα βίνπ κάζεζε.
Γελ αλαιακβάλνπλ φκσο ην ξίζθν ηεο εθαξκνγήο ησλ ηφζν επηθαηξνπνηεκέλσλ αξρψλ ηεο
πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο, πνπ δηαηξαλψλεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο εδψ θαη πάλσ
Παηηληψηεο Ν., Γλψζε θαη Δξγαζία. Μεηαίρκην, ζο. 15 θ.εμμ.
El Pais, 23/9/2010, ―Me planteo quitar de mi curriculo las dos carreras‖.
Allard-Poesi, F. (1998). Representations and Influence Processes in Groups: Towards a socio-cognitive
perspective on Cognition in Organization. Scandinavian Journal of Management, 14(4), 395-420. πξβι
ηαπσληθφ κνληέιν, κεηα-θνξληηζκφο, re-engineering: γηα κηα εηζαγσγή βι. Giddens, Κνηλσληνινγία,
Gutenberg,θεθάιαην πεξί Οξγαλψζεσλ
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απφ 100 ρξφληα, ζηελ αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο δνκήο, δηφηη γηα κία ζεηξά ιφγσλ
είλαη πνιχ πην ζπκθέξνλ λα κεηαζέζνπλ απηήλ ηελ επζχλε ζηνπο ππεξ-θαηαξηηζκέλνπο
ππνςήθηνπο άλεξγνπο.
Έηζη ι.ρ. έπεζε ζηα ρέξηα κνπ Ηαπσληθφ άξζξν88 εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο ην νπνίν
πξφζπκα θαθνπνηεί έλλνηεο, φπσο ε ςπρν-θνηλσληθή ηαπηόηεηα, γηα λα νξηνζεηήζεη σο
πξόβιεκα ηνπ αηόκνπ ηελ αληθαλόηεηα γηα ελεξγό κάζεζε, κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν/ε
καζεηήο/ηξηα πνπ δελ ηε δηαζέηεη, ιφγσ – ζα ιέγακε εχινγα - ηεο καζεζηαθήο
θιεηηνξηδεθηνκήο πνπ έρεη ππνζηεί ζην ζρνιείν, λα ζέιεη ζρεδφλ λα θάλεη ραξαθίξη γηα λα
μεπιχλεη ηε ληξνπή ηνπ. Ζ ςπρν-θνηλσληθή ηαπηφηεηα, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο ζηελ θξηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60- ‘7089, εμ νξηζκνχ
θεληξηθή γηα ην επ δελ, θαη‘ αξρήλ εληαγκέλε ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην, πξνθαλψο ζε
θαηαζηνιή κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο γνλετθέο επηηαγέο, κεηαθξάδεηαη εδψ σο
αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη ν έθεβνο ζην λα καζαίλεη ελεξγά θαη πξνζπάζεηα
επίιπζήο ηνπ! Παξαβιέπεηαη έηζη εμφθζαικα φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ
καζαίλεη, θαη δηδάζθεη πάλσ απφ φια ηελ θνπιηνχξα ηνπ 90, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε είλαη ε άβνπιε θαη παζεηηθή ζπκκφξθσζε ζε καζεζηαθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο
λφξκεο θαη θαλνληζκνχο. ε απηφ ην ζεκείν εηζάγεηαη ζηελ θξηηηθή καο ε βαζχηεξε ζρέζε
εμαηνκίθεπζεο θαη ςπρνινγηνπνίεζεο ή ςπρηαηξηθνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη εζσηεξηθεχνληαη κέζα ζε ζεζκηθά πιαίζηα,
φπσο ην ζρνιείν θαη ε εξγαζία.
Αληίζηνηρα, ε απηνκόξθσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζέκα ηεο έθζεζεο ησλ πεξζηλψλ
Παλειιαδηθψλ91, ζπλίζηαηαη ζηελ απηφβνπιε ζπλδηαιιαγή ηνπ αηφκνπ, ζην πιαίζην ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, κε ηππηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο κάζεζεο, κε κεγάιε επειημία ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ηί θαη πψο ζα καζεπηεί, αιιά κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν γηα λα πηζηνπνηεζεί,
σο αληαιιαθηηθή δειαδή αμία. Σν ζχζηεκα, νπζηαζηηθά, εθκεηαιιεχεηαη έληερλα ηε καδηθή
απηαπάηε ηεο ηππηθήο κάζεζεο, πνπ ην ίδην ην ζρνιείν αλαπαξάγεη, ψζηε λα απνθιείεη
κεγάια θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε δηεθδίθεζε αμηνπξεπψο ακεηβφκελεο εξγαζίαο. Έτσι,
ανεβάζει συνέχεια τον πήχυ των πιστοποιητικών που προαπαιτούνται για τις
απλούστερες θέσεις εργασίας, ενώ η ίδια η εργοδοσία απαξιώνει τις μορφές
αυτές τυπικής μάθησης και μάλιστα δεν είναι καν πρόθυμη να πληρώσει για
αυτές. Γεκηνπξγψληαο δήηεζε γηα ακθηβφινπ αμίαο πηζηνπνηεηηθά, κεηαηξέπνληαο ηα
παλεπηζηήκηα ζε κεηαπξάηεο ηέηνηνπ είδνπο επθαηξηψλ δηα βίνπ κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο
θάπνην ακειεηέν ίζσο θέξδνο, θπξίσο φκσο επηδεηλψλνληαο ηνπο φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ
γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Σαπηνρξφλσο δηαρεηξίδεηαη ην αίζζεκα θαηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο
κε ηελ επίηαζε ησλ εμαηνκηθεπηηθψλ ηδενινγεκάησλ, κεηαζέηνληαο ζηνλ εξγαδφκελν ηελ
επζχλε ηεο θαθώο ελλννύκελεο απηνκόξθσζεο.
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Αντι-μεταστροφή: Για να πάρουμε πίσω τις λέξεις που μας ανήκουν
Έρνληαο θιείζεη έλαλ θχθιν ηεο επηρεηξνχκελεο εξκελείαο ησλ ππφ ζπδήηεζε
κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα επαλαλνεκαηνδνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα μαλανηθεηνπνηεζνχκε ηνπο φξνπο πνπ
καο αλήθνπλ, πνπ επί 30 ρξφληα ζηειηηεχνπλ σο μεπεξαζκέλνπο, θαη ηψξα καο ηνπο μαλαζεξβίξνπλ δηαζηξεβισκέλνπο, γηα λα λνεκαηνδνηήζνπλ ην λέν φξγην εθκεηάιιεπζεο ηεο
εξγαζίαο πνπ πξνζεθηηθά ζρεδηάδνπλ ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο δεμακελψλ ζθέςεο θαη
νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ.
Πξνζσπηθά, πηζηεχσ φηη ε κφλε κάζεζε πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη απηή πνπ ιακβάλεη
ρψξα κέζα ζην παηρλίδη, ηελ εξγαζία, ηε ζπλεξγαζία, ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ
θνηλσληθή ζπλχπαξμε. Ζ απην-νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εξγαζίαο είλαη ηφζν άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηνκφξθσζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ,
πνπ θαλέλα πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νξγαλσηηθφ κνληέιν πέξαλ ηεο αλαξρίαο δελ κπνξεί λα
νηθεηνπνηεζεί ηνλ φξν, ηε ζηηγκή πνπ νη ηεξαξρηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο δνκέο ηεο εξγαζίαο
θαη ηνπ ζρνιείνπ θαηαζηέιινπλ ηε κάζεζε, ηελ πξσηνβνπιία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιαγή,
φζν θαη – κάηαηα- λα ηηο επηθαινχληαη.
Δίλαη απηνλφεην φηη ν άλζξσπνο καζαίλεη ζε φιν ην εχξνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ. Δπί
αηψλεο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ φιν ην απαξαίηεην γηα ηε βηνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο
επηβίσζε ξεπεξηφξην, απφ ηε γιψζζα κέρξη ην θπλήγη θαη ηε γεσξγία, κε ηελ απζφξκεηε
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ρσξίο δνκεκέλε δηδαζθαιία. Ζ επνρή
ηεο απηνκαηνπνίεζεο δε ζα έπξεπε λα απνηειεί εμαίξεζε, αιιά απελαληίαο, φπσο επηζεκαίλεη
ν Γθνχληκαλ, ε απηνκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζα έπξεπε λα απαηηεί ιηγφηεξε δνκεκέλε
δηδαζθαιία θαη φρη πεξηζζφηεξε. Αληίζηνηρα, δειαδή, ν άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαβεί απφ ην
πηπίιηζκα κέρξη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, κέζα απφ ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία απζφξκεηεο,
θνηλσληθήο απην-κφξθσζεο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπιινγηθή ρξεζηκφηεηα, ηελ
επηκνλή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ αλαδείμεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πλεπκαηηθήο πξνφδνπ
ηνπ αλζξψπνπ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληαξή ζρνιηθή δηαδηθαζία. Απελαληίαο, η
προωθούμενη μεταρρύθμιση, δήθεν οικειοποιούμενη και παριστάνοντας ότι
“αναγνωρίζει” και “πιστοποιεί” την “άτυπη” αυτή μάθηση, που “δεν εξαρτάται
από θεσμούς, όπως το σχολείο και το πανεπιστήμιο”, δεν έχει άλλο σκοπό
παρά να την εμπορευματοποιήσει, να τη χρησιμοποιήσει για ιδεολογική
χειραγώγηση και τελικά να διευρύνει, μέσω της εμπορευματοποιημένης
πιστοποίησης, την καταστολή και τη σήψη της δομημένης σχολικής μάθησης
και στις υπόλοιπες σφαίρες του βίου.

„If‟, Lindsay Anderson, 1968
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Αντί επιλόγου: Η απροσάρμοστη γενιά του Σάμερχιλ

Λένε ότι το σχολείο αναπαράγει τις αξίες της αστικής τάξης.
Αυτό είναι λάθος. Το σχολείο δεν αναπαράγει καμία αξία.
Παράγει μόνο γρανάζια για την κοινωνική μηχανή.
Paul Goodman

Πέξα απφ ην γεληθφηεξα ―θαθφερν θαη παξσρεκέλν‖ ηεο ειεπζεξηαθήο παηδαγσγηθήο, ηεο
απνζρνιεηνπνίεζεο θαη φπνηνπ άιινπ ζεηηθνχ είρε λα πξνζθέξεη ν 20νο αηψλαο, εθηφο απφ
θηελσδίεο θαη πξαμηθνπήκαηα, ππάξρεη θαη ην ππαξθηφ, εκπξάγκαην, ελ δσή θαη δξάζεη
άκκεξρηι, κηα ιέμε απφ ην παξειζφλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άγλσζηε ζηελ πιεηνςεθία
ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο αθνξά. Αθφκα θαη κνξθσκέλνη αξηζηεξνί άλζξσπνη ζπεχδνπλ λα
ραξαθηεξίζνπλ ην άκεξρηι σο έλα απνηπρεκέλν πείξακα, ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο
δηθηάο καο θνηλσλίαο. Σν άκεξρηι, ιέλε, δελ έβγαιε παξά κηα γεληά παηδηψλ αλίθαλε λα
πξνζαξκνζηεί. Δίλαη ακθίβνιν αλ ε δήισζε πεξηέρεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ επινγνθάλεηα.
Καη‘ αξράο δελ πξφθεηηαη γηα κηα γεληά παηδηψλ, αιιά αξθεηέο γεληέο παηδηψλ απφ ην 1920
έσο θαη ζήκεξα. Το Σάμερχιλ συνεχίζει 90 χρόνια μετά την ίδρυσή του να
επιμένει στην αντι-αυταρχική αγωγή, στην προαιρετική παρακολούθηση
μαθημάτων, στη μαθητική αυτοδιεύθυνση, στην άρνηση οποιασδήποτε
βαθμολογίας. Με επίθιεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ―ζηφρνπο‖ ηεο επνρήο καο
(πξνζαξκνζηηθφηεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, νκαδηθή εξγαζία, θιπ)92 θαη ηε ζπλήζε αφξηζηε
αλαθνξά ζηα ―θξηηήξηα πνηφηεηαο‖ ην βξεηαληθφ ππνπξγείν παηδείαο νδήγεζε ζε δίθε ην
άκεξρηι γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί, εηδηθά γηα ην κε – ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ησλ
καζεκάησλ θαη ηε κε –βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ93.Τπνηίζεηαη ινηπφλ φηη απηή ε
παηδαγσγηθή ειεπζεξία είλαη ίζσο επηζπκεηή, αιιά αληίθεηηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο κνληέξλαο
εθπαίδεπζεο. Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε βξίζθεηαη βέβαηα ζε δηάζηαζε κε ηελ θνηλή ινγηθή. Οη
εγθάζεηνη επηζεσξεηέο ηνπ ππνπξγείνπ δήισζαλ πσο ―Σν ζρνιείν έρεη ππνρσξήζεη πξνο κηα
ζπγθερπκέλε εθπαηδεπηηθή ειεπζεξία κε ην αξλεηηθφ δηθαίσκα ηνπ λα κελ δηδάζθεζαη. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο λα έρνπλ αθεζεί λα κπεξδεχνπλ ηελ επηδίσμε ηεο
απξαμίαο κε ηελ άζθεζε πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο‖.
Ζ αλεμάξηεηε εξεπλεηηθή νκάδα, ηεο νπνίαο ε δνπιεηά θαζφξηζε ζεκαληηθά ηελ παλεγπξηθή
εγθαηάιεηςε ηεο ππφζεζεο απφ ην δηθαζηήξην θαη νδήγεζε ζηελ πξψηε ζεηηθή αλαθνξά ηνπ
αγγιηθνχ θξάηνπο γηα ην άκεξρηι, αζρνιήζεθε επηζηακέλα κε ηελ αιήζεηα ηεο παξαπάλσ
θξάζεο ηελ νπνία αλαζθεχαζε νινθιεξσηηθά. Γηαιέγνληαο απφ πνιιέο πεξηθνπέο, ζα ζηαζψ
ζηελ παξαθάησ:
‘‘Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε νκάδα ησλ επηζεσξεηψλ αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο

Σν Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο (DfEE) δηαθξίλεη σο δεμηφηεηεο-θιεηδηά
ηηο παξαθάησ: Δπηθνηλσλία, Αξηζκεηηθέο Δθαξκνγέο, Πιεξνθνξηθή, πλεξγαζία κε άιινπο,
Απηνβειηίσζε κάζεζεο θαη απφδνζεο, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ.
93
Γηα κία θαιή εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο, ην θείκελν ηεο αλεμάξηεηεο νκάδαο πνπ δηεξεχλεζε ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπ ππνπξγείνπ βξίζθεηαη εδψ: http://tinyurl.com/5vp38e2
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δπλαηφηεηεο κάζεζεο εθηφο ηάμεο πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
απηά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ππνινγηζηέο. Οη επηζεσξεηέο έδεημαλ σζηφζν λα απαμηψλνπλ
ηε κάζεζε εθηφο ηάμεο. Ζ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνζηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν θαη
δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ είλαη ζπγθξηηηθά θαιά εμνπιηζκέλν. Ζ θπβέξλεζε έρεη θάλεη
πνιχ ζφξπβν γηα ην πφζν ππνζηεξίδεη ηα αζιήκαηα θαη ηνπο αγψλεο ζηα ζρνιεία θαη
παξαηεξήζακε φηη ζην άκεξρηι ηα παηδηά έρνπλ πάκπνιιεο δπλαηφηεηεο λα αζιεζνχλ. Απηφ
πνπ δηέθπγε απφ ηνπο επηζεσξεηέο είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη
νξγαλσκέλεο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Γελ ππάξρνπλ επίζεκα καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
αζιεηηζκφ. Απηφ ην πξφβιεκα είλαη εκθαλέο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο επηζεψξεζεο.
Φαίλεηαη ζαλ λα κελ πξνζκεηξάηαη σο ―εθπαηδεπηηθή επθαηξία‖ νηηδήπνηε δελ είλαη
νξγαλσκέλν θαη ειεγρφκελν απφ θαζεγεηέο. Τπάξρεη πιεζψξα άιισλ επθαηξηψλ πνπ παξέρεη
ην άκεξρηι φπσο: ζπκκεηνρή ζε ζπλειεχζεηο, αλάιεςε ξφισλ -φπσο ηνπ ζπληνληζηή ή
γξακκαηέα ησλ ζπλαληήζεσλ, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, ζπκκεηνρή ζε επηζθέςεηο,
παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ εθδειψζεσλ, αλέβαζκα ζεαηξηθψλ έξγσλ,
δηαρείξηζε ηνπ θαθελείνπ, θ.α.’’
Δίλαη εκθαλέο φηη νη επίζεκνη ζεζκνί δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηίπνηα απφ φζα αλαπαξάγνπλ πεξί
άηππεο, θαηαζηαζηαθήο, ελζσκαησκέλεο, θνηλσληθά ζεκαίλνπζαο θιπ. ΜΑΘΖΖ θαη φηη
κε απηήλ ηε ξεηνξηθή δελ απνβιέπνπλ παξά ζε κία δηαδηθαζία αθφκα απζηεξφηεξσλ
θξηηεξίσλ ―πνηφηεηαο‖, ειέγρνπ ηεο γλψζεο, θαη ηππνπνίεζε/ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ
καζήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ βίνπ. Ζ παξαπάλσ αληίθαζε ζπδεηηέηαη
αλαιπηηθά απφ ηνπο ζπληάθηεο ηεο αλεμάξηεηεο έθζεζεο.
Αλαδεηθλχεηαη εδψ ην βαζηθφηαην εξψηεκα: γηαηί νη θπβεξλήζεηο δηεπξχλνπλ θαη
πξνσζνχλ πξαθηηθέο πνπ αληίθεηληαη ζηνπο ξεηά εθπεθξαζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο; Γηαηί,
αληηζέησο, επί 100 ρξφληα επηηίζεληαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ζθεπηφκελα θαη
ηθαλά ππνθείκελα, ελψ έρνπλ πάςεη ππνηίζεηαη λα ρξεηάδνληαη αλζξψπνπο γξαλάδηα γηα
ηηο γξακκέο παξαγσγήο; Η δηεπθξίληζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ζα δηαθσηίζεη αξθεηά
θαιά φιεο ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ ηίζεληαη γχξσ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
Οη πνιηηηθέο απηέο ηα έρνπλ βξεί πξαγκαηηθά ζθνχξα κε ην άκεξρηι. Δλ έηεη 2000 ην
αγγιηθφ θξάηνο αλαγθάζηεθε λα εθδψζεη ηελ πξψηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ, κεηά
απφ 80 ρξφληα ιαζπνινγίαο94. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη φρη κφλν ζην ―παηδν-ςπρνινγηθφ‖
πιενλέθηεκα ηεο αληηαπηαξρηθήο αγσγήο, αιιά ζηελ ίδηα ηε καζεζηαθή ηνπ
απνηειεζκαηηθφηεηα. Φαίλεηαη φηη ην άκκεξρηι, παξφιν πνπ δελ απνδίδεη θαλέλα ηδηαίηεξν
βάξνο ζηελ επηηπρία ζε εμεηάζεηο, είρε κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο
πνπ γίλνληαη ζηε Βξεηαλία κεηά ην Λχθεην, απφ φ,ηη ηα ―θαλνληθά ζρνιεία‖. Οη πεξηζζφηεξνη
απφθνηηνη ηνπ άκκεξρηι ζπλερίδνπλ ζε αλψηεξεο ζπνπδέο ή άιιεο εθπαηδεχζεηο, επνκέλσο
νη δειψζεηο γηα απφζπξζε θαη απξαμία δελ έρνπλ θαλέλα έξεηζκα.
Ζ καζεζηαθή απηή ππεξνρή δελ κπνξεί λα νθείιεηαη παξά ζην φηη έλα ηέηνην ζρνιείν
βξίζθεηαη φζν θνληά είλαη δπλαηφ ζηε ζρνιηθή νξγάλσζε ηεο απζφξκεηεο/ ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο θαη ζπιινγηθήο απην-κφξθσζεο. Σν άκεξρηι αλάγθαζε κε αγψλα ην αγγιηθφ
θξάηνο λα ππνρσξήζεη. Γηα πνηφ ιφγν ΔΜΔΙ λα παξαηηεζνχκε κε εηηνπάζεηα θαη λα
ιέκε πξψηνη/εο φηη νη ηδέεο καο είλαη θαιέο, αιιά νπηνπηθέο ή μεπεξαζκέλεο; Αο ηνπο
αλαγθάζνπκε λα ππαλαρσξήζνπλ!
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http://www.ofsted.gov.uk/oxedu_reports/download/%28id%29/90088/%28as%29/124870_301621.pdf
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Σν αγγιηθφ θξάηνο δελ έρεη ρσλέςεη απηή ηελ ήηηα θαη βξίζθεηαη ζε θάζε ηδενινγηθήο
αλαζχληαμεο θαη αληεπίζεζεο. Καη θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο
ησλ παηδηψλ ηνπ άκκεξρηι, νη κεραλνξξαθίεο ησλ εγγιέδσλ γξαθεηνθξαηψλ έρνπλ θηάζεη λα
δεκηνπξγνχλ ζέκαηα γηα ηηο θνηλέο ηνπαιέηεο θαη γηα θάηη ζαπηζκέλεο ζθάιεο. Αλ φια ηα
θξηθηά ζηνηρεία πνπ δηαδίδνληαη γηα ην άκεξρηι ήηαλ αιήζεηα, νη επίζεκεο αλαθνξέο ζα
ήηαλ γεκάηεο απφ απηά. Δπηπιένλ, νη πην πξφζθαηεο κειέηεο ζηξέθνληαη χπνπια πξνο ηε
δεκηνπξγία ηνπ θφβνπ γηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη θαιιηεξγνχλ παληθφ
γηα ηε ζσκαηηθή εγγχηεηα καζεηψλ θαη πξνζσπηθνχ 95. Δπίζεο, ζηελ ίδηα ―έξεπλα‖ ην
άκεξρηι ραξαθηεξίδεηαη σο ―παλνπηηθφ‖ (sic) θαη ζεσξείηαη φηη ζίγεηαη ε ―ηδησηηθφηεηα‖ ησλ
παηδηψλ96. Δίλαη αμηνιχπεην ην επίπεδν γεινηφηεηαο ζην νπνίν θηάλνπλ γηα λα
δηθαηνινγήζνπλ ηελ εκπάζεηά ηνπο απέλαληη ζε απηφ ην νινδψληαλν θαη ιεηηνπξγηθφ
παξάδεηγκα ειεπζεξηαθήο εθπαίδεπζεο!
Η υπόθεση της ελευθεριακής αγωγής είναι ακόμα ανοιχτή!

Zero de conduite, Jean Vigo, 1933

Βι Stronach, I., & Piper, H. (2008). Can liberal education make a comeback? The case of "Relational
Touch" at Summerhill School. AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, 45(1), 6-37. Γηα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξνμπζκφ ησλ βξεηαλψλ θαηά ηεο νπνηαζδήπνηε ζσκαηηθήο επαθήο κε παηδηά βι
Φνπξέληη, Φ., Γνληθή Παξάλνηα, Μπνπθνπκάλεο.
96
Ο ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο επηζεσξεηέο πνπ μεθηηιίζηεθαλ ζηε
δίθε ηνπ άκεξρηι, ηελ πεξίνδν πνπ πξναλέθεξα.
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VII.

Σχετικά με το „„Νέο‟‟ σχολείο, „„Πρώτα ο Μαθητής‟‟ και τη
μεταρρύθμιση του ΥΠΕΠΘ

Μέζα ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο, εληαηηθνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δσήο καο
ζε θάζε ηεο έθθαλζε βξεζήθακε αληηκέησπνη θαη κε ηα θείκελα-ζρέδηα λφκνπ γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σα θείκελα απηά απνηέιεζαλ κηα αθνξκή γηα λα αλνίμεη ην
δήηεκα ηνπ Καιιηθξάηε ζηελ εθπαίδεπζε.
Παξαηεξήζακε πξψηα ηηο αζάθεηεο πνπ πεξηέρνπλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ
ζρνιείνπ -λέεο αξκνδηφηεηεο, ζπιινγηθά φξγαλα, αλαβάζκηζε ζεζκψλ θνηλσληθήο
ινγνδνζίαο, απηναμηνιφγεζεο ζρνι.κνλάδσλ: πνκπψδεηο εθθξαζνχιεο, θαζφινπ
επεμεγήζεηο. Γελλήζεθαλ έηζη θάπνηα εξσηήκαηα:


πνηεο νη λέεο αξκνδηφηεηεο; πνηνη ζα απνηεινχλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα;



απφ πνχ ζα πξνέξρνληαη νη πηζηψζεηο πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα;;



κε πνηα θξηηήξηα ζα γίλεηαη ε απηναμηνιφγεζε;;



απφ πνηνπο;; - πνηνη νη ζεζκνί θνηλσληθήο ινγνδνζίαο;;

ζηε ζπλέρεηα παξαηεξήζακε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ [ζει. 38 ηξέρνπζαο έθδνζεο] πνπ
κπνξεί λα παξαπιαλήζεη εχθνια ηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην παλεγχξη ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, καζεηέο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ζ απηνλνκία, ε
απνθέληξσζε, ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία, ε πνηφηεηα, ε νηθνλνκηθφηεηα είλαη ιέμεηο
ζεηηθά θνξηηζκέλεο θαη ηαπηίδνληαη κε απαηηήζεηο κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο μεδηπιψλεηαη εδψ ε παξειθπζηηθή πνιηηηθή ηνπ ππνπξγείνπ ζην δίπνιν «αθνπγθξάδνκαη ηελ
ειιεληθή νηθνγέλεηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, δίλσ επίπιαζηεο απαληήζεηο».
Αποφασίσαμε να αποσαφηνίσουμε
ην ζρέδην Καιιηθξάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε:
-νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ απφ ην 1994 έρεη μεθηλήζεη
πξνζπάζεηεο έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δηεζλέο εκπφξην:
«ια δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα αλαπηπζζφκελε θαη κε πιήξσο αμηνπνηεκέλε απφ ην
θεθάιαην θαη ηηο πνιπεζληθέο αγνξά «εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ», πνπ πξέπεη ζχληνκα λα
αμηνπνηεζεί»
- ηελ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ επξσπατθή παηδεία, 2005
- ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, 2009(4ν θεθ.)
-ηα πνξίζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Pisa,
-ηηο νδεγίεο ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο(θνηλψο ΔΠΑ),
-ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο,
-ην Γίθηπν Δπξπδίθε κε ηνπο αξηζκνχο-θιεηδηά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε-2009
-ην ζρέδην Καιιηθξάηεο
-…ην Μλεκφλην, φπνπ νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε κπαίλνπλ θάησ
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απφ ηνλ ηίηιν «Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε αληαγσληζηηθώλ
αγνξώλ» καδί κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ην ιηαλεκπόξην…
-ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια ηεο Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη ησλ ΖΠΑ, φπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί
αληίζηνηρα ζπζηήκαηα" απνθέληξσζεο"
-ην ζρέδην ηνπ Παζφθ γηα ην ζρνιείν ‗πνπ βιέπεη ζην κέιινλ‘.
Δπηπιένλ, παξφιν πνπ δηαρξνληθά ε εθπαίδεπζε εθηφο ησλ άιισλ αλαπαξάγεη ηελ εξγαηηθή
δχλακε, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
κε ηηο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο: θαηαθεξκαηηζκφο δχλακεο εξγαηψλ, επειημία, κείσζε
κηζζψλ, σξάξην ιάζηηρν, δηα βίνπ θαηάξηηζε δπλεηηθά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηηο
ζπλαθφινπζεο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
Κεντρικοί άξονες

-

Ας φανταστούμε…

Σν «λέν» ζρνιείν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο κνηάδεη κε ζρέδην
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο δξφκνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαίλεηαη λα ‗λαη
ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια, αθνχ ήδε ην ηδησηηθφ θεθάιαην έρεη εηζρσξήζεη ζηα ζρνιεία κε
ηηο ΓΗΣ [ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ
θπξίσο), κε ηα εγρεηξίδηα πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή κεγάισλ εθδνηηθψλ νίθσλ < παηάθε κεηαίρκην> θαη κε εγρεηξίδηα δηάθνξσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ "ηδξπκάησλ" (π.ρ. εζληθήο
ηξάπεδαο). Ζ απνδφκεζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη θαηξφ... Με ην λέν
ζρέδην είλαη φκσο γεγνλφο!!
Απνθξππηνγξαθψληαο:
►Η απνθέληξσζε εμνπζηψλ, γηα λα γίλεη ιεηηνπξγηθφηεξε ε ζρνιηθή κνλάδα, κπνξεί λα
ζεκαίλεη θπξίσο απνθέληξσζε ησλ παξερφκελσλ πφξσλ θαη κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ηεο
εθπαίδεπζεο ζε δήκνπο (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ρξεσθνπεκέλνη) θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία, δειαδή επηρεηξεκαηίεο; γνλείο; φινπο καδί εμαξρήο;; ή κε ηνπο πξψηνπο λα έξρνληαη
ζαλ επεξγέηεο ησλ δεχηεξσλ;;
►Η απηναμηνιφγεζε, γηα λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο απηφλνκσλ ζρνι. κνλάδσλ, πνπ
απζαίξεηα πξνθχπηεη φηη είλαη δηαθνξεηηθέο απφ δήκν ζε δήκν…( ζαλ ε γλψζε, ν
αζιεηηζκφο, ηα εξγαζηήξηα, νη πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ππνδνκέο λα κελ είλαη εληαίεο
αλάγθεο, αιιά θαηά ηφπνπο αλάγθεο) κπνξεί λα ζεκαίλεη ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ
δήκσλ ζε πξνλνκηνχρεο δψλεο θαη κε.
►Η απηνλνκία κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζε θάζε ζρνι.κνλάδα πνπ ζα
ζπγθιίλεη κε ηηο θπξίαξρεο επηρεηξήζεηο θάζε θνηλφηεηαο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
►Η θνηλσληθή ινγνδνζία... κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ θαηαδίθε -κε θάπνηα καγηθά θξηηήξηα
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ!!- ησλ «απνηπρεκέλσλ» ζρνιείσλ/ εθπαηδεπηηθψλ/ καζεηψλ
► Η δηαθάλεηα ...ηνλ πιήξε έιεγρν φζσλ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη δελ είλαη θπζηθά
έιεγρνο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο..
►Η νηθνλνκηθφηεηα, ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζην ιηγφηεξν ρξφλν κε ην
ρακειφηεξν θφζηνο...
να πώς το σχολείο γίνεται μια επιχείρηση!
γιατί αυτές οι «νέες» αρχές είναι τα
ιδεολογήματα στα οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις.
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πιο συγκεκριμένες…φαντασιοπληξίες…
ΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη
κε αχμεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πεξαηηέξσ εληαηηθνπνίεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο, έιεγρν ηνπ έξγνπ ηνπο απφ επηηξνπέο αδηεπθξίληζηεο ζχζηαζεο θαη
αδηεπθξίληζησλ θξηηεξίσλ, επηινγή ηνπο απφ ηνπο δήκνπο βάζεη βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο,
δηνξηζκφ ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλερή επηκφξθσζε ηνπο, (θάηη ζαλ ηνπο
δεκνδηδάζθαινπο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα). Δλδέρεηαη αθφκα λα αλαιάβνπλ ξφιν κάλαηδεξ
γηα ηελ αλεχξεζε πφξσλ απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζε έλαλ αγψλα δηαηήξεζεο κηαο ζρνι.
κνλάδαο ή ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ελφο
δήκνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ καζεηψλ. Μεγάιε κεξίδα λέσλ θπξίσο
εθπ/θψλ ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ έλζεξκε λα ζηεξίμεη ηηο «θαηλνηφκεο» δξάζεηο, θαζψο ζα
αλαγλσξίζεη ζε απηέο ρξήζηκα εξγαιεία, γηα λα αζθήζεη ηελ παηδαγσγηθή πνπ ηφζν πνιχ
θνπξάζηεθε λα απνθηήζεη θαη λα πηζηνπνηήζεη.. Δπεηδή, φκσο, κηα ζρνι.κνλάδα απνθιείεηαη
λα ρσξά φινπο ηνπο καζεηέο ελφο δήκνπ, κάιινλ δεκηνπξγνχληαη ζρνιεία δπν ηαρπηήησλ κε
ηαμηθφ δηαρσξηζκφ...
Κρίνουμε χρήσιμη μια παρατήρηση σε τούτο το σημείο. Όταν μιλάμε για
εκπαιδευτικούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν αποτελούν πια ενιαίο σώμα ως προς
τα «δικαιώματα» και τις «υποχρεώσεις»: συνταξιούχοι, παλαιές σειρές και νέες σειρές
διορισμένων,
αδιόριστοι,
ωρομίσθιοι,
αναπληρωτές,
τετραωρίτες,
συγχρηματοδοτούμενοι
ΕΣΠΑ ή καθόλου χρηματοδοτούμενοι.., μετακινούμενοι,
οργανικοί ή στη διάθεση…και βάσει των νέων διαχωρισμών προσοντούχοι και μη.
Ενδέχεται μεγάλη μερίδα νέων, κυρίως, εκπ/κών να είναι πολύ ένθερμη να στηρίξει
τις «καινοτόμες» δράσεις, καθώς θα αναγνωρίσει σε αυτές χρήσιμα εργαλεία, για να
ασκήσει την παιδαγωγική που τόσο πολύ λάτρεψε, τόσο πολύ κουράστηκε να
αποκτήσει και να πιστοποιήσει.
ΕΤΣΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
[[ζ΄ απηό ην ζεκείν δε ζα παξαηεξήζνπκε, αιιά ζα θσλάμνπκε όηη κηιάκε γηα ηνπο καζεηέο,
ρσξίο ηνπο καζεηέο. Σ΄απηή ηε ζπγθπξία, ν κόλνο ιόγνο πνπ καο επηηξέπεηαη λα
θηλδπλνινγήζνπκε θαη λα κηιήζνπκε γη’ απηνύο, ρσξίο απηνύο, είλαη γηαηί κέζα από ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε πνπ βηώλνπκε αληηιακβαλόκαζηε ην βαξόκεηξν ηεο απμαλόκελεο πίεζεο θαη
έληαζήο ηνπο λα μεθηλά ήδε από ηελ πξώηε δεκνηηθνύ]]
αλαιφγσο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπο ζα αλαγθάδνληαη λα επηιέμνπλ ζρνιείν πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηζέπε ησλ γνληψλ ηνπο ή ζρνιείν πνπ λα κπνξεί λα ηνπο δερηεί κε
θξηηήξηα κάιινλ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ, δπλαηφο-αδχλακνο / πξνζαξκνζκέλνοαλππάθνπνο: ραξαθηεξηζκνί πνπ ζα ηνπο δίλνληαη απφ ηηο λέεο εηδηθφηεηεο ησλ ςπρνιφγσλ,
θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Οη καζεηέο, δειαδή ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ! ζα θνηηνχλ ζε ζρνιεία κε
δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ, έλα πξφγξακκα πνπ
ζα δηακνξθψλεηαη -ηεξνπκέλσλ ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ- απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη
ηηο
επηηξνπέο
γνλέσλ/καζεηψλ/θαζεγεηψλ
θαη
επηρεηξεκαηηψλ[;;],
κε
καζεηέο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζε αγξνηηθέο δεμηφηεηεο ή ζε επηρεηξεζηαθνχ ηχπνπ
δεμηφηεηεο.., έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξάγεηαη θαη ζα ζπγθιίλεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
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αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, πνπ ην ππνπξγείν νλνκάδεη "νη λέεο
νινέλα κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο" ζαλ λα ήηαλ απνηέιεζκα δηθψλ καο επηινγψλ ή κηαο
αλψηεξεο δχλακεο, ελψ μέξνπκε φηη είλαη απαηηήζεηο ηεο θπξηαξρίαο.
Μηθξά παηδηά ινηπφλ ζα βηψζνπλ εληνλφηεξα ηνπο θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο δηαρσξηζκνχο,
ζα δηαπνηηζηνχλ κε ηνπο λφκνπο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζα γίλνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ,
αληαγσληζηηθνί, επέιηθηνη, θαηαθεξκαηηζκέλνη, «κε πνηθίιεο δεμηφηεηεο»...

ΑΠ΄ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Δδψ θαη ρξφληα απαμηψλνπλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ην ξφιν ησλ σο επί ην πιείζηνλ
¨αδηάθνξσλ¨ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ηδησηηθή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ εκπηζηεχνληαη,
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θ.ά. Αλ θαη ν νηθνγελεηαθφο
πξνυπνινγηζκφο είλαη ήδε θνξησκέλνο, έζησ θαη δχζθνια ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνπλ ηηο
εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, νη ίδηνη νη γνλείο θαη πνιινί ηξνκνθξαηεκέλνη
καζεηέο θαη θνηηεηέο απαηηνχλ ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.. Απηφ ην
φλεηξν ηνπ ‗Νένπ ζρνιείνπ‘, πνπ ζα αλαηξέθεη ζσζηά ηνπο κειινληηθνχο κηζζσηνχο δνχινπο,
κπνξεί λα κελ είλαη εθηάιηεο γηα αξθεηνχο.. πσο θαη ε ινγνδνζία απφ ηελ πιεπξά ησλ
θνξέσλ, φπσο θαη ε εμνπζία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ..φπσο θαη ν
έιεγρνο ησλ παηδηψλ -ζπκεζείηε ‗πνιχ ειεχζεξα ηα αθήζαλε θαη θάλνπλ ζπλέρεηα
θαηαιήςεηο, αληί λα θάλνπλ κάζεκα‘97…
Γε ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ε θηψρεηα λα απνθιείζεη θάπνηνπο καζεηέο απφ ηα ζρνιεία (ζε
αληίζεζε κε ηα παλεπηζηήκηα), γηαηί απηφ ζα ήηαλ επηθίλδπλν γηα ηελ εμνπζία.. Οχηε λα
πεξηκέλνπκε πσο ην ζρέδην ζα εθαξκνζηεί ελ κηα λπθηί ζε φια ηα ζρνιεία, θη απηφ ζα ήηαλ
πάιη επηθίλδπλν: ελάξην θαινζηεκέλνπ πνιέκνπ ησλ πάζεο θχζεσο αθεληηθψλ. Κάπνπ,
φκσο ν πφιεκνο ζηνλ πφιεκφ ηνπο έρεη ήδε μεθηλήζεη:
Φαντασιοπληξίες τέλος! Ο γάλλος,ο άγγλος,ο πορτογάλλος,
ο αμερικάνος και άλλοι καλλικράτες και… το ποινικό τους μητρώο:
Πξηλ αξθεηά ρξφληα (1996) γξάθηεθε απφ ηνλ Christian Morrison, ζηέιερνο ηνπ ΟΟΑ, κηα
Έθζεζε κε ηίηιν The Political Feasibility of Adjustment98. Ζ έθζεζε βαζίδεηαη ζε κειέηεο ηεο
εθαξκνγήο κέηξσλ πνπ επέβαιε ην ΓΝΣ ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο θπβεξλήζεηο πνπ ζέινπλ, κε ην
πξφζρεκα ησλ (ιεγφκελσλ) «δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ» ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηνπο, λα
δηαιχζνπλ ην θνηλσληθφ θξάηνο, ρσξίο λα εκπνδηζηνχλ απφ επηθίλδπλεο ιατθέο αληηδξάζεηο.
‘‘ηαλ κεηψλνπκε ηηο δαπάλεο πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κε κεηψζνπκε θαη ηελ πνζφηεηα

Δίλαη απηνλφεην πσο νη αληηδξάζεηο δε ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη θαηαιήςεηο (ην ιέκε θαη άξζε αζχινπ
κε άιια ιφγηα.., φπσο έπξεπε λα πνχκε άξζε κνληκφηεηαο παξαπάλσ θαη δελ είλαη γλσζηφ κέρξη πφηε ζα
κηιάκε γηα δεκφζην ηνκέα θαη ππαιιήινπο γεληθφηεξα...) θαη πσο, αλ νη θαζεγεηέο είλαη ζε θαζεζηψο
εξγαζηαθήο νκεξίαο θαη ειέγρνπ, ζα δπζθνιεχνληαη λα απεξγήζνπλ ή λα δηακαξηπξεζνχλ.
98
Christian Morisson, Cahier de l' economie politique, Νν 12, Centre de developpement de l' OCDE,
Παξίζη.2003
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ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο –έζησ θαη αλ ε πνηφηεηα πέζεη. Π.ρ. κπνξνχκε λα κεηψζνπκε
ηηο πηζηψζεηο γηα ηα ζρνιεία ή ηα παλεπηζηήκηα, ζα ήηαλ φκσο επηθίλδπλν λα κεηψζνπκε
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ. Οη νηθνγέλεηεο ζα αληηδξάζνπλ βίαηα, αλ
ηνπο ζηεξήζνπκε ην δηθαίσκα λα γξάςνπλ ην παηδί ηνπο ζην ζρνιείν. Γε ζα αληηδξάζνπλ
φκσο ζε κία ζηαδηαθή επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηγά,
ζηγά ην ζρνιείν κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο γνλείο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ νη ίδηνη κία
ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαη λα ηελ θαηαξγήζεη. Απηφ δελ πξέπεη λα γίλεη φκσο
ζπγρξφλσο θαη ζην δηπιαλφ ζρνιείν, αλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηε γεληθεπκέλε
δπζαξέζθεηα ηνπ πιεζπζκνχ’’.
Με θνηλνχο φξνπο, ηηο ιέμεηο πνπ καο έθιεςαλ, απηνλνκία, απηνκφξθσζε, δηα βίνπ κάζεζε θαεκέλε πξίγθηπα Κξνπφηθηλ- έρνπλ θιηκαθσζεί γηα πάλσ απφ δεθαπέληε ρξφληα νη
λενθηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε κε εληππσζηαθέο επηδφζεηο ζηελ έληαζε
ηεο πεηζάξρεζεο, ηε δηάδνζε ηεο ακάζεηαο, ηνλ απηφ-αθξσηεξηαζκφ…
Ο Καιιηθξάηεο ησλ ΗΠΑ πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
εμαξηψκελε απφ καζεηηθέο επηδφζεηο ζε ζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε
γιψζζα. Οη εμεηάζεηο επηβιήζεθαλ απφ ηελ ηξίηε δεκνηηθνχ σο ηελ ηξίηε ιπθείνπ θαη
ρψξηζαλ ηα ζρνιεία ζε «θαιά» θαη «θαθά». Σα δεχηεξα παίξλνπλ 50% ιηγφηεξε θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε θαη θιείλνπλ κεηά απφ πέληε ρξφληα αξλεηηθψλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ, ελψ
ζην κεηαμχ εθθξεκεί ε θχξσζε ηεο απφιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ
πεηξαζκφο ζηνλ εμαζιησκέλν θιάδν, ψζηε λα μεθνξηψλνληαη ηα αδχλακα ή απείζαξρα παηδηά
ζην ζπλάδειθν, ζην γεηηνληθφ ζρνιείν ή σζψληαο ηα ζηε ζρνιηθή δηαξξνή.
Πξφγξακκα Μπνπο 2001, Καλέλα Παηδί Πίζσ(No children left Behind) 53% παηδηψλ δελ
κπφξεζαλ λα απνθνηηήζνπλ. Πξφγξακκα Οκπάκα 2008, Κνχξζα πξνο ηελ Κνξπθή 45%
παηδηψλ δελ κπφξεζαλ λα απνθνηηήζνπλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή νη «άγηεο» επηρεηξήζεηο απνζεψλνληαη σο επεξγέηεο θαη ζσηήξεο, αθνχ
επηκεινχληαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο.. Καη είλαη ν θαιχηεξνο
πεηζαλαγθαζκφο θαη ινβνηφκεζε ην λα ζεκαζηνδνηεί νπζησδψο ζεηηθά ην κηθξφ παηδί ην
θέξδνο, ηελ νηθνλνκηθή αμία, ηελ αγνξά, …ν χζηαηνο αθξσηεξηαζκφο.
ηα αηηηθά ζρνιεία έρεη ήδε εκθαληζηεί ν κηκεηήο πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ πεξλάεη ε
εθπαίδεπζε ζηα ρέξηα ηεο απηνδηνίθεζεο…
Οη ίδηνη αθξηβψο ιφγνη νδήγεζαλ γνλείο/καζεηέο/εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Ιξιαλδία ζε πξνζθνξά
απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο ηεζζάξσλ σξψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ.
ηε Γαιιία νη Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ελέηεηλαλ ηελ ήδε έληνλε
πεξηζσξηνπνίεζε ζηα κπαιηέ. ηε Γαλία ζχζηεκα πηζηψζεσλ θνππνληψλ αλά καζεηή.
ηελ Αγγιία, πξσηνζηάηε ηεο απνθέληξσζεο, ην θξηηήξην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη νη
καζεηηθέο επηδφζεηο ζε γξαπηέο πεξηθεξεηαθέο εμεηάζεηο.
Καη γηα ην ηέινο, ε θηιαλδηθή θαληαζίσζε ησλ ππνπξγψλ παηδείαο απφ επνρήο Κνπηζίθνπ
κέρξη Γηακαληνπνχινπ, κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηνλ Δπξηπίδε ηπιηαλίδε κε ηελ Φεθηαθή
Σάμε ηνπ θαη ηνλ Άξε πειησηφπνπιν κε ηελ παξαθαηαζήθε ησλ Γηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ ηνπ
(ή αιιηψο εμππεξέηεζε επηρεηξήζεσλ-απνξξφθεζε θνλδπιίσλ ΔΠΑ 2007-2013). Σν
θηιαλδηθφ θξάηνο κε ηνπο πέληε εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ρξεκαηνδνηεί κφλν ην 50% ηνπ
ζρνιηθνχ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ γη΄απηφ εμάιινπ παξνπζηάδεηαη κε
δηαθνξνπνίεζε απφ 14 έσο 30 ψξεο, αλαιφγσο ησλ επελδπφκελσλ θνλδπιίσλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηεο δεκνηηθήο θνξνιφγεζεο… Χο επίινγνο έξρνληαη ηα ζιηβεξά πνζνζηά
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καζεηηθήο δηαξξνήο (κφλν ην 50% ζπλερίδεη ην ιχθεην) θαη αλεξγίαο(13%)!!99
Γε ζα παξαιείςνπκε ηελ πνξηνγαιηθή εθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα,
θαζψο ε θαπηηαιηζηηθή αλαδηάξζξσζε καίλεηαη, θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, ιφγσ νκνηνηήησλ.
Ζ Πνξηνγαιία, θαηά δήισζε ηνπ Μάξην Ννγθέηξα γ.γ. ηεο εζληθήο νκνζπνλδίαο εθπ/θψλ
αθνινπζψληαο ηελεπηηαγή ησλ Βξπμειιψλ, πηνζέηεζε έλα ζιηβεξφ κνληέιν αμηνιφγεζεο κε
ππεξεμνπζίεο δηεπζπληψλ, κε ζρνι.κνλάδεο πνπ επηδηψθεηαη λα θηάζνπλ ηνπο 3.000 καζεηέο!!
θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 400 θαζεγεηέο100
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„„„Έσκασε η φούσκα της Μπολόνια‟‟

δεμηφηεηεο/ θαηάξηηζε/ αθνξηζκφο, απφηαμε ησλ γεληθψλ γλψζεσλ/ ιάγλεο ππνζρέζεηο
δνπιεηάο, πνπ δε θηνπξήζαλε ζε άιιεο επνρέο θη φκσο κέζα ζηελ παξαδάιε, καο ηξέρνπλε ηα
ζάιηα…
κσο αιινχ ηα ηάμαλ πην λσξίο/ θαη ηα θαιά καληάηα θέξλεη ν δέθπξνο απφ ηελ εζπεξία/ θαη
ζηγνηξαγνπδάεη ΝΑ ΠΑΡΟΤΜΔ ΠΗΧ ΣΗ ΛΔΞΔΗ ΠΟΤ ΜΑ ΔΚΛΔΦΑΝ!!!
ηνπο δξφκνπο ηεο Δπξψπεο νη απνγνεηεπκέλνη απφθνηηνη θσλάδνπλ ‗‗δψζηε καο πίζσ ην
κέιινλ καο’’ Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Απζηξία Βηέλλε, Αλψηαηε ζρνιή Καιψλ ηερλψλ
‗‗Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο, απαηηνχκε ηελ
πιήξε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε…’’ Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο ‗‗Δθπαίδεπζε, φρη
θαηάξηηζε, ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπ/ζε θαη πιήξε θαηάξγεζε ησλ
δηδάθηξσλ…’’
‘‘Έζθαζε ε θνχζθα ηεο Mπνιφληα’’ νκνινγνχλ νη Γεξκαλνί: Ζ εηζαγσγή δηδάθηξσλ, ε
ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ θαη ε ζηελή πξφζδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο
αγνξάο απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξνψζεζε ε Γηαδηθαζία ηεο
Mπνιφληα, φκσο δελ είλαη θαζφινπ ζχκπησζε φηη ε θνχζθα ηεο Mπνιφληα έζθαζε ηφζν
ζχληνκα κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θνχζθα. Γεθάδεο ρηιηάδεο θνηηεηέο δηαδειψλνπλ ζε
δεθάδεο γεξκαληθέο πφιεηο. Γεθάδεο ακθηζέαηξα παλεπηζηεκίσλ είλαη θαηεηιεκκέλα ζε
νιφθιεξε ηε Γεξκαλία. Aλάινγε θαηάζηαζε θαη ζηελ Aπζηξία, φπνπ θαη άξρηζαλ νη
καδηθέο θνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. ηφρνο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ην ‘‘επηρεηξεκαηηθφ
παλεπηζηήκην’’ πνπ πξνψζεζε ε E.E. ζε επξχηεξε, παλεπξσπατθή θιίκαθα πξν δεθαεηίαο,
ην 1999, κε ηε δηαβφεηε ‘‘Γηαδηθαζία ηεο Mπνιφληα’’. ‘‘Tα δφκπη ηνπ κπάηζεινξ’’ είλαη ν
ηίηινο ξεπνξηάδ ηεο Frankfurter Allgemeine γηα ηηο γεξκαληθέο θνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη
έθδειε απφ ηελ αξρή ε ζπκπάζεηα γηα ηνπο θνηηεηέο: «Αηζζάλνληαη ζηε θνηηεηηθή
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζαλ δφκπη, ζαλ άβνπια φληα πνπ ηνπο έρνπλ θιέςεη ηελ ςπρή θαη
ακχλνληαη ελάληηα ζ‘ απηφ θαηαιακβάλνληαο ηα ακθηζέαηξα’’.
‘‘Παηδεία γηα φινπο θαη κάιηζηα δσξεάλ’’ έγξαθαλ πνιιά παλφ ησλ Γεξκαλψλ θνηηεηψλ
ζηηο δηαδειψζεηο ηνπο. ‘‘Oη ζπνπδέο κνπ αλήθνπλ ζε κέλα’’, ‘‘ Λεθηά γηα ηελ παηδεία αληί
γηα ηηο ηξάπεδεο’’, ‘‘Θέινπκε φινη πινχζηνπο γνλείο’’, ‘‘Mε ζθέπηεζαη, θαηαλάισλε!
Eηζη είλαη ζήκεξα ε παηδεία’’ αλέθεξαλ άιια παλφ κε νξγή, εηξσλεία ή απνγνήηεπζε.

Σα ζηνηρεία γηα φιεο ηηο ρψξεο: «Μειέηε ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο, ΟΛΜΔ,
Απνθέληξσζε-Πεξηθεξεηαθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα, Ηνχιηνο 2010.
100
http://m.alfavita.gr/katigoria.php?id=5
101
Αλαδεκνζίεπζε απφ http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=22293140
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Χρήσιμα συμπεράσματα
H κεηαξξχζκηζε ηεο Mπνιφληα είλαη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο λενθηιειεχζεξεο αληίιεςεο
γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα γηα ην παλεπηζηήκην. πληζηά νπζηψδε αιιαγή ηνπ ξφινπ
ηνπ, θαζψο ην ππάγεη απφ πξηλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ην κεηαηξέπεη ζε ππεξέηε ηεο.
Οιφθιεξνη ηνκείο ζπνπδψλ, πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά, ή επηκέξνπο
θιάδνη, πνπ δελ έρνπλ δήηεζε, εμνβειίδνληαη ζην ππξ ην εμψηεξνλ.
Kακία ηαηξηθή έξεπλα π.ρ. γηα ζπάληεο αζζέλεηεο δελ έρεη κέιινλ, αθνχ ε αλαθάιπςε
νπνηνπδήπνηε θαξκάθνπ δελ έρεη νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζρεηηθά ιίγνη
φζνη πάζρνπλ απφ απηήλ. Tα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηε Γεξκαλία
ππήξμαλ απνθαξδησηηθά. Πιεκκχξηζε ε ρψξα απφ εκηκαζείο, αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλνπο
απνθνίηνπο AEI ηξηεηνχο θνίηεζεο, νη νπνίνη δελ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ππνηίζεηαη φηη έπξεπε λα βξνπλ δνπιεηά άξνλ - άξνλ.
Γεχηεξνλ, δε βειηηψζεθαλ νη ζπλζήθεο θαη νη δπλαηφηεηεο πξφζιεςεο απηνχ ηνπ λεαληθνχ
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. Πνπζελά δε θάλεθε ζηε δσή λα έρνπκε επηρεηξήζεηο πνπ
πεξηκέλνπλ κε αλνηρηέο αγθάιεο ηνπο λεαξνχο απφθνηηνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη
αδεκνλνχλ, επεηδή νη ζπνπδέο ηνπο δηαξθνχλ 4 ρξφληα θαη φρη ηξία.
Tξίηνλ, νχηε νη κηζνί απφ απηνχο ηνπο απνθνίηνπο δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ζέζε γηα
κεηαπηπρηαθφ, ελψ παξνπζηάζηεθαλ πξσηνθαλή γηα ηε Γεξκαλία θαηλφκελα (10-12
ππνςήθηνη γηα κία ζέζε κεηαπηπρηαθνχ).
Eπηπξνζζέησο, νχηε ν αξηζκφο ησλ Γεξκαλψλ πνπ δηαθφπηνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηψζεθε,
νχηε ε θηλεηηθφηεηα απφ ην έλα παλεπηζηήκην κηαο επξσπατθήο ρψξαο ζε άιιν παλεπηζηήκην
άιιεο επξσπατθήο ρψξαο απμήζεθε.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ
Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟ
EΥΕΛΙΚΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
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'..και οι εκπαιδευτικοι? εκείνος που φέρει μέσα στην καρδιά του το πτώμα της παιδικής
του ηλικίας, το ψοφίμι των κυρίαρχων αξιών και δεν αμφισβητεί το θεσμισμένο από την
εξουσία ρόλο του, δε θα εκπαιδεύσει τίποτε άλλο, παρά νεκρές ψυχές'
Raoul Vaneigem
'Η μάθησις, η παιδεία είνε ο μεγαλύτερος εχθρός της οπισθοδρομήσεως, της
δεισιδαιμονίας, της ανερευνήτου γνώμης, του δογματισμού και της τυραννίας'
Πλάτωνας Δρακούλης
„Εμείς θέλαμε ανθρώπους ικανούς να καταστρέφουν, να ανανεώνουν συνεχώς το
περιβάλλον και να ανανεώνουν τους εαυτούς τους. Ανθρώπους των οποίων η δύναμη
υπάρχει στην Ανεξαρτησία του πνεύματος, που δεν υποτάσσονται ποτέ και σε τίποτα,
πάντοτε έτοιμοι να δεχτούν το καλύτερο, ευτυχισμένοι με το θρίαμβο των νέων ιδεών,
έτοιμοι να ζήσουν πολλές ζωές σε μία μόνο' Francisco Ferrer για το Escuela Moderna,
1912

Σε εκδήλωση †ο Καλλικράτης στην εκπαίδευση†, που οργανώσαμε (Φλεβάρη 2011) στον
αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Pasamontana, συζητήσαμε τα κείμενα αυτά
συνοδεύοντας τα με σχετικά slides και αποσπάσματα ταινιών:
1. απο την εμπειρία των δασκάλων στα εξαθλιωμένα σχολεία της Αργεντινής - Fernando
Solanas, Memoria del saqueo, 2004
2. απο τη διαδικασία της αυτονομίας στην εκπαίδευση των Zapatistas - Autonomia
Zapatista, 2008
3. από την ποίηση της μαθητικής εξέγερσης, Διαγωγή Μηδέν, Zero de conduite, Jean
Vigo, 1933
[fwto]
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„Η μόνη μάθηση, που πραγματικά συμβαίνει, είναι αυτή που λαμβάνει
χώρα μέσα στο παιχνίδι, την εργασία, τη συνεργασία, τις πολιτικές
διαδικασίες, την κοινωνική συνύπαρξη.
Η αυτο-οργάνωση της κοινωνίας και της εργασίας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τη διαδικασία της αυτομόρφωσης σε όλες τις πτυχές
του κοινωνικού βίου‟ [σελ. 50]

Le ballon rouge, Albert Lamorisse 1956

"Εφόσον το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σκοπό
να μας αποξενώσει από τον ίδιο μας τον εαυτό,
είναι λογικό να μας αποξενώνει τελικά και από τον άλλο"
Emma Goldman
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