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Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις 

 

Σχολικά προγράμματα και βιβλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

Μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους «ειδικούς» 

Με αφορμή το 8o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Χανιά, Μάιος 2008) 

 

Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την 
ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Οι πρόσφατες αλλαγές στα προγράμματα 
σπουδών και τα βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δημιούργησαν ένα 
διαφορετικό τοπίο στην ελληνική εκπαίδευση. Οι αυταρχικές και αντιδημοκρατικές 
διαδικασίες που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. για την 
προώθηση αυτών των αλλαγών, αλλά κυρίως οι νεοφιλελεύθερες στοχεύσεις τους 
και  δημιούργησαν δικαιολογημένα αντιδράσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 
την ελληνική κοινωνία.  

Σε αυτές τις συνθήκες, το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ πρέπει να καταστεί 
ένα βήμα για την αποκάλυψη του αντιδραστικού χαρακτήρα αυτών των αλλαγών 
και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον κλάδο με την αναγκαία επιστημονική 
επιχειρηματολογία για την αντιμετώπιση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της 
κυβέρνησης και τη διεκδίκηση ενός άλλου σχολείου. Ενός σχολείου που θα 
αμβλύνει τις μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες, και θα συμβάλλει στη 
δημιουργία σκεπτόμενων και υπεύθυνων πολιτών, που θα εργαστούν για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Αξίζει να θυμηθούμε κάποιους επίκαιρους στίχους του Μπ. Μπρεχτ, που θα 
μπορούσαν να εκφράσουν εύστοχα και το όραμά μας για τις μορφωτικές επιδιώξεις 
του σχολείου που διεκδικούμε: 

Χρειάζονται πολλά, τον κόσμο για ν’ αλλάξεις: 
Οργή και επιμονή. Γνώση και αγανάχτηση. 

Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά. 
Ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία. 

Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. 
Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς 

την πραγματικότητα ν’ αλλάξουμε. 
Γενικά 

Είναι γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην 
επιστήμη και την τεχνολογία, ως παράγοντες που στηρίζουν την οικονομική 
ανάπτυξη και θεμελιώνουν την ευημερία των μελών τους. Η ενίσχυση του ρόλου 
της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία ξεκινάει από 
το αντικειμενικό γεγονός ότι η γνώση αποτελεί όλο και περισσότερο μεγαλύτερης 
αξίας παραγωγική δύναμη η οποία επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη ζωή αλλά και 
στην ανάπτυξη. Το ζητούμενο είναι ποιος ωφελείται από την τεράστια ανάπτυξη 
της γνώσης και της παραγωγικότητας.  
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Μια κοινωνία που θα είναι σε θέση να κατανείμει ισότιμα στα μέλη της  τα οφέλη 
της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι το ζητούμενο. Σε μια τέτοια 
κοινωνία, μεταξύ άλλων,  μια ολοκληρωμένη παιδεία στηριγμένη σε ανθρωπιστικές 
αξίες μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς των πολιτών και στην 
αλλαγή του τρόπου σκέψης τους, η διάδοση των θετικών επιστημών μπορεί να 
οδηγήσει στην ορθολογική σκέψη και να συμβάλει στη δημιουργική ερμηνεία των 
φυσικών και κοινωνικών φαινομένων, ενώ η διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων 
θα καθιστά δυνατή την ελάττωση του χρόνου εργασίας και την καθολική βελτίωση 
των συνθηκών ζωής και εργασίας. 

Καθώς, όμως, σήμερα οι κοινωνίες αυτές συνυπάρχουν σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό πλαίσιο, που προωθεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο ρόλος 
της εκπαίδευσης αναδεικνύεται καθοριστικός για τη δυνατότητα των κοινωνιών να 
αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτού του χωρίς όρια ανταγωνισμού. 

Ουσιαστικά, ο σύγχρονος εργαζόμενος υποχρεώνεται να ενταχθεί σε μια διαδικασία 
συνεχούς ανασυγκρότησης, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα 
εργασιακά πλαίσια με την υπόσχεση ότι έτσι θα εξασφαλίζει μια θέση εργασίας. Σε 
αυτές τις συνθήκες, όπου η επισφάλεια της απασχόλησης είναι ολοένα και πιο 
απτή, αναδεικνύεται ως καθοριστικής σημασίας για τη θέση των εργαζομένων η 
αμφισβήτηση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε σταθερή και ασφαλή εργασία 
και   η μετατόπιση προς την «απασχολησιμότητα», δηλαδή την εργασιακή 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάζονται και 
οι ριζικές αλλαγές που παρατηρούνται όχι μόνο στη γενική και τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στην τριτοβάθμια και τη «διά βίου» 
εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Πίσω από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να διακρίνει κανείς την οικονομική και 
κοινωνική τους βάση. Στο πλαίσιο του σύγχρονου καπιταλισμού η ταχεία 
παραγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης είναι εκ των ων ουκ άνευ 
παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Η 
εκπαίδευση μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε κατάρτιση, ενώ οι λεγόμενες 
«ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις παίρνουν ποικίλες, απειλητικές μορφές και τείνουν 
να κυριαρχήσουν στο χώρο της δημόσιας παιδείας. Ας μη μας διαφεύγει ότι αυτές 
οι εξελίξεις συντελούνται σε ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που διευρύνει 
τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και οδηγεί μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού στη φτώχεια, στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Έρχονται σαν συνέχεια μιας συνολικής πολιτικής, που έχει αποδειχθεί όχι μόνο 
αντιδραστική αλλά και ανίκανη να δώσει λύσεις ακόμη και στο πλαίσιο του 
καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης.  

Όλες οι έρευνες που διεξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, από οργανισμούς οι οποίοι 
κάθε άλλο παρά βρίσκονται σε αντίθεση με το μοντέλο ανάπτυξης της ελεύθερης 
αγοράς, που ακολουθεί και η χώρα μας, αποδεικνύουν περίτρανα την αποτυχία 
αυτής της πολιτικής και την αναποτελεσματικότητα του δικομματισμού.   

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να προβάλει 
επιτακτικά την ανάγκη αλλαγών στο σχολείο, παράλληλα με τον αγώνα  για να 
αντιμετωπιστούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση. Μπορεί και 
πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρον τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες 
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δυνατότητες διακίνησης της γνώσης και να εμφυσήσει στους μαθητές την αγάπη 
για την αναζήτηση, χρήση και κριτική αντιμετώπιση των βασικών γνώσεων σε κάθε 
τομέα Να αντισταθεί στην προβαλλόμενη ελκυστικότητα της άμεσα ανταποδοτικής 
«εργαλειακής» γνώσης και να αναδείξει την ανάγκη των στέρεων βασικών γνώσεων 
οι οποίες καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να ερμηνεύει, να κριτικάρει και τελικά να 
αλλάζει την εργασιακή και κοινωνική καθημερινότητα. Να αντισταθεί όμως και σε 
μια «κλασικιστική», εθνοκεντρική εκπαίδευση,  όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
της χώρας μας, που οδηγεί αναπόφευκτα σε απομάκρυνση από τα καθημερινά 
ζητήματα της κοινωνίας και της εργασίας, και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που 
υπάρχουν αναγνωρίζοντας την αλήθεια ότι η  «έγκαιρη σύνδεση της παραγωγικής 
εργασίας με τα μαθήματα είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για τη μετατροπή της 
σημερινής κοινωνίας».1  Το σχολείο  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει 
να  είναι ανοικτό στην κοινωνία. Να συγκεντρώνει στους κόλπους του τον πλούτο 
της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της τέχνης κλπ, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και 
γενικότερα. Να γεύεται τις εμπειρίες , τα προβλήματα  και τις ανησυχίες και να 
αξιοποιεί τις δυνατότητες του περιβάλλοντός του. 

Οι τρέχουσες εξελίξεις επηρεάζουν και τη μαθησιακή διαδικασία 

Βασική διάσταση του όλου προβληματισμού σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στις σύγχρονες κοινωνίες συνιστά η εμπλοκή τους στις διαδικασίες 
αναπαραγωγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ακριβώς όπως ενισχύονται οι 
ανισότητες στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της ισχύος και στον τομέα του 
ελέγχου των πολιτισμικών αγαθών, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αντίστοιχα 
φαίνεται πως διευρύνονται και οι μορφωτικές ανισότητες, στην αναπαραγωγή των 
οποίων συμβάλλουν και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, με τα συγκεκριμένα 
σχολικά προγράμματα και τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία.  

Έτσι, εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται χαρακτηρίζεται από έντονες 
αντιφάσεις. Συγκεκριμένα:  

1. Προβάλλεται μεν και προωθείται η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της 
αποκλίνουσας σκέψης και της φαντασίας, αλλά με εμφανή την τάση το καινοτομικό 
πνεύμα να περιορίζεται στο πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγής. 
Κυρίως, αποφεύγεται ο ιστορικός και κοινωνιολογικός προβληματισμός, που όταν 
διαπλέκεται με τα θέματα της οικονομίας, της τεχνολογίας και της παραγωγής 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ανατρεπτικά, ως προς τις επιδιώξεις της οικονομικής 
ολιγαρχίας, κοινωνικά οράματα για μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία.  

2. Στο επίπεδο της οργάνωσης του περιεχομένου σπουδών και της μαθησιακής 
διαδικασίας παρατηρείται μια διαρκής ταλάντευση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
ανάμεσα στην παραδοσιακή οργάνωση του περιεχομένου της μάθησης κατά 
χωριστά μαθήματα και στη λεγόμενη «διαθεματική/ευέλικτη» προσέγγιση της 
γνώσης. Η διαθεματική/ευέλικτη οργάνωση του προγράμματος σπουδών 
προωθείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του σύγχρονου 
συστήματος οργάνωσης της παραγωγής, στο οποίο έχουν σημαντικό ρόλο ευέλικτες 
παραγωγικές μονάδες, όπου η αυτοματοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο. Την 
παραγωγική διαδικασία σε μεγάλο βαθμό οργανώνουν και εποπτεύουν σήμερα 

                                                 
1
 Marx K. Κριτική του προγράμματος της Γκότα, Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ.28 
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πολυεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων, ποικίλων ειδικοτήτων, που 
συνεργάζονται μεταξύ τους και προγραμματίζουν την παραγωγή μέσα από το 
πληκτρολόγιο και την οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι, η διεπιστημονική 
συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν σημασία. Είναι, όμως, 
εμφανής η τάση να περιορίζεται αυτή η διεπιστημονικότητα (ή διαθεματικότητα, 
κατά περίπτωση) σε ανώδυνες, τεχνοκρατικές κατά βάση, εφαρμογές χωρίς 
ευρύτερο προβληματισμό τροφοδοτούμενο από τις κοινωνικές εμπειρίες της 
εκμετάλλευσης και των ανισοτήτων. 

3. Αντίφαση παρατηρείται και ανάμεσα στις παραδοσιακές αυταρχικές και 
συγκεντρωτικές μεθόδους οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας, αφενός, και τις 
συμμετοχικές (κυρίως ομαδοσυνεργατικές) μορφές, αφετέρου, που διανθίζουν 
τελευταία την επίσημη εκπαιδευτική ρητορική. Και εδώ φαίνεται η μεγάλη σημασία 
που έχουν για τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία και για τον κόσμο των 
επιχειρήσεων οι εμπειρίες και οι δεξιότητες της ομαδικής συνεργασίας. Αυτή η 
μετατόπιση της έμφασης, όμως, στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική έρχεται εκ των 
πραγμάτων σε αντίθεση με τις παραδοσιακές, εξατομικευμένες μορφές οργάνωσης 
και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας που εξακολουθούν να κυριαρχούν 
στα σχολεία, λ.χ. μέσω των εξετάσεων.  Κυρίως, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τον 
άκρατο ατομοκεντρισμό και το ακραίο πνεύμα του ανταγωνισμού, που κυριαρχεί 
στις σύγχρονες κοινωνίες και προβάλλεται ως ύψιστη αξία από την κυρίαρχη 
ιδεολογία. 

Καθώς, όμως, η εξουσία μεταχειρίζεται με αυτό τον μονομερή τρόπο αρχές και 
μεθόδους που εμφανίστηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες στο πλαίσιο της 
προοδευτικής παιδαγωγικής, είναι εναργής ο κίνδυνος να δυσφημίσει και να 
ακυρώσει στη συνείδηση των εκπαιδευτικών το θετικό περιεχόμενο που θα 
μπορούσε να έχει κάτω από συγκεκριμένους όρους η εφαρμογή τους. 
Συμφωνώντας με σχετικές αναλύσεις, θα υποστηρίζαμε ότι «… οι προοδευτικές 
αρχές και μέθοδοι μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά στην 
κατεύθυνση της μεταρρύθμισης προς μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας και 
δημοκρατίας, όταν θεμελιώνονται στην κατανόηση των αναπαραγωγικών 
λειτουργιών της εκπαίδευσης στο πεδίο της ιδεολογίας και των παραγωγικών και 
κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Πολύ δε περισσότερο, όταν όσοι εφαρμόζουν 
προοδευτικές αρχές και μεθόδους τις εντάσσουν στο ριζοσπαστικό μετασχηματισμό 
της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, δηλαδή σε ένα σχέδιο που υπερβαίνει τη 
μεταρρύθμισή τους.»2 

Τέλος, ιδιαίτερη συζήτηση απαιτεί η ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 
από την ενίσχυση των προτύπων βίας, ανταγωνισμού και καταναλωτισμού σε 
ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχολείο γίνεται συχνά πεδίο έκφρασης βίαιων 
συμπεριφορών και σε πολλές περιπτώσεις η άσκηση του διδακτικού έργου 
μετατρέπεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση, ενώ ανθούν ποικίλες μορφές 
κοινωνικής παθογένειας, όπως η δραστηριότητα παραβατικών και αντικοινωνικών 
ομάδων, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η αναζήτηση καταφυγίου σε ακραίες 
ανορθολογικές ιδεολογίες κ.λπ. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασκούν σημαντικές 

                                                 
2
 Βλ. τη σχετική ανάλυση: Γρόλλιος και Λιάμπας, 2001-2001, κυρίως: σ. 14-15. 
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επιδράσεις στα παιδιά και τους νέους, κυρίως σε αρνητική κατεύθυνση, 
προβάλλοντας την εύκολη επιτυχία, τη θεοποίηση του κέρδους, τα καταναλωτικά 
πρότυπα και τη συμμόρφωση προς τις κυρίαρχες αξίες του καπιταλισμού. Απέναντι 
σε αυτά τα προβλήματα το σχολικό πρόγραμμα δεν δείχνει την απαιτούμενη 
ανταπόκριση, με αποτέλεσμα σημαντικοί τομείς γνώσης και δραστηριότητας για 
τους σύγχρονους νέους, όπως είναι η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
η διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας κ.λπ. να μην έχουν τη θέση ή το περιεχόμενο που τους αρμόζει στο 
πρόγραμμα σπουδών. 

Αξιολόγηση και πίνακες κατάταξης σχολείων  

Σε συνάρτηση με την ηγεμονεύουσα ιδεολογία ερμηνεύεται και η τάση που 
παρατηρείται τελευταία για ενίσχυση και «εκσυγχρονισμό» των διαδικασιών 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου διαδικασία που συνδέεται με την επιδίωξη 
ενίσχυσης του ελέγχου και της χειραγώγησης των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σε αυτή 
την κατεύθυνση αξιοποιούνται συχνά και τα αποτελέσματα εξετάσεων σε εθνική ή 
διεθνή κλίμακα (π.χ. πρόγραμμα PISA). Η τάση αυτή συνδέεται με τη βούληση της 
εξουσίας να ασκήσει πίεση στο εκπαιδευτικό σώμα,  ώστε αυτό να υιοθετήσει το 
νέο πλαίσιο αντιλήψεων και πρακτικών που υποτίθεται ότι στοιχεί προς τις τεχνικο-
οικονομικές εξελίξεις ή, ακριβέστερα, να αποδεχθεί αναντίρρητα μια πρακτική 
συνεχών αναπροσαρμογών με βάση τις κεντρικά προσδιοριζόμενες προτεραιότητες. 
Με αυτές τις διαδικασίες επιχειρεί να μειώσει τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να 
αμφισβητούν τις «αξίες» στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη καπιταλιστική 
ανάπτυξη, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική εκμετάλλευση, η 
«αξιοκρατία» κ.ο.κ., και ταυτόχρονα να νομιμοποιήσει τις ανισότητες στην 
εκπαίδευση αποκρύβοντας τον κοινωνικό τους χαρακτήρα με το επιχείρημα της 
ατομικής αδυναμίας ή ανικανότητας. Έκφραση αυτών των τάσεων στον ελληνικό 
χώρο μπορούν να θεωρηθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις τουλάχιστον της τελευταίας 
δεκαετίας σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του 
εκπαιδευτικού έργου συνολικά, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
“από τα πάνω” και “από τα έξω” για καταγραφή δεικτών αποτελεσματικότητας των 
σχολικών μονάδων.  

Σε αυτή τη διαδικασία έχουν βαρύνοντα ρόλο οι νεοφιλελεύθερης έμπνευσης 
εκπαιδευτικές πολιτικές, που ολοένα και περισσότερο εξαπλώνονται στο δυτικό 
κόσμο, με ισχυρή την επίδραση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κράτη της Ευρώπης, 
του βρετανικού παραδείγματος. Στη Βρετανία, όπως είναι γνωστό, δόθηκε η 
δυνατότητα στους γονείς να επιλέγουν σχολείο για τα παιδιά τους ανεξάρτητα από 
την περιοχή κατοικίας τους, ενώ παράλληλα δημοσιεύονταν πίνακες που 
κατέτασσαν όλα τα δημόσια σχολεία με βάση τα ποσοστά επιτυχίας τους σε εθνικής 
κλίμακας εξετάσεις, ώστε να διευκολύνεται η επιλογή του σχολείου των παιδιών 
από τους γονείς. Αυτός ο συνδυασμός των πολιτικών της γονεϊκής επιλογής 
(parental choice) με τις πρακτικές της αξιολόγησης των σχολείων και της 
δημοσιοποίησης των πινάκων αξιολόγησης δημιούργησε ένα κλίμα ιδιαίτερα 
προβληματικό σε σχέση με την επιδίωξη της άμβλυνσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που καθιερώθηκε αυτή η πολιτική 
ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό η τάση δημιουργίας σχολείων διαφορετικών 
ταχυτήτων (σχολείων υψηλού επιπέδου και σχολείων «γκέτο» σε υποβαθμισμένες 
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περιοχές) και διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, η πολιτική αυτή όξυνε την αντιπαράθεσή τους με τους γονείς 
και την τοπική κοινωνία, αύξησε το άγχος και την απογοήτευσή τους σε σχέση με 
την αποτελεσματικότητα του έργου τους, επέτεινε την εξάρτησή τους από ισχυρούς 
παράγοντες της οικονομίας, ενίσχυσε το γραφειοκρατικό χαρακτήρα και τις 
ιεραρχικές δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και, ακόμη, επιδείνωσε τις 
ενδοκλαδικές αντιπαραθέσεις στο σώμα των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα 
προβληματικές, επίσης, από την ίδια άποψη, αποδεικνύονται και οι 
νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτικές που ακολουθούνται τελευταία στη Βρετανία 
και τις ΗΠΑ στον τομέα της λεγόμενης ‘αντισταθμιστικής εκπαίδευσης’, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ακαδημίες (Academies) στη Βρετανία. 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

Είναι εμφανές ότι η ελληνική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών 
της Ε.Ε., κυριαρχείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από τις οποίες έχουν 
επηρεαστεί καθοριστικά όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας περιόδου. Τις 
τελευταίες δεκαετίες, μάλιστα, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση 
της ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας έχει ατονήσει, καθώς έχει 
υποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 
σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τελευταία μια πρόταση πέντε πυλώνων για 
τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση που επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε μεγάλη 
απόσταση από την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. Οι πυλώνες αυτοί είναι (α) η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την 
οποία τείνει να περιορίσει στην προώθηση ενταξιακών πολιτικών στο χώρο της 
εκπαίδευσης, (β) η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, (γ) η ψηφιακή 
σύγκλιση, (δ) η προώθηση της πολυγλωσσίας και (ε) η σύνδεση της παιδείας με τον 
ελληνικό πολιτισμό (ως ισχνό αντιστάθμισμα του γενικότερου προσανατολισμού 
της). Είναι έντονος ο εργαλειακός χαρακτήρας και αυτής της πρότασης και η 
αδιαφορία για την επίλυση στοιχειωδών προβλημάτων, που ταλανίζουν την 
ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, όπως η υποχρηματοδότηση (τελευταία η 
χώρα μας στις δαπάνες για την παιδεία και την έρευνα ανάμεσα στις χώρες της 
Ε.Ε.), οι αυξημένοι δείκτες σχολικής διαρροής και σχολικής αποτυχίας, η 
διευρυμένη αναπαραγωγή των μορφωτικών ανισοτήτων στο χώρο του σχολείου, οι 
απαρχαιωμένες παιδαγωγικές μέθοδοι που εξακολουθούν να κυριαρχούν στα 
σχολεία, οι ανεπάρκειες της υποδομής και του εξοπλισμού των σχολείων, οι 
ενισχυόμενες τάσεις ιδιωτικοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 
παθογένεια του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία 
αυτά αναδεικνύουν τις σοβαρές αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και την ανικανότητα των κυβερνήσεων του δικομματισμού να τις 
αντιμετωπίσει. 

Προβάλλει, επίσης, η Ν.Δ. ως επίτευγμα της εκπαιδευτικής πολιτικής της την 
καθιέρωση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά δεν 
μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει σε τι ποσοστό μπορεί το σημερινό σύστημα της 
δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης να καλύψει τις ανάγκες των νηπίων της χώρας 
και πόσες οικογένειες αναγκάζονται να ζητήσουν προσχολική αγωγή για τα παιδιά 
τους σε νηπιαγωγεία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  Όσον αφορά λεγόμενα «έξυπνα 
σχολεία», και εδώ παραλείπει να αναφέρει ότι εκτός από τις βιοκλιματικές 
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εφαρμογές βασική παράμετρος του προγραμματισμού και της ανάπτυξής τους είναι 
οι λεγόμενες «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα», μια πρακτική που 
οδηγεί σε αύξηση τους κόστους κατασκευής τους και σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
σχετικών με τη χρήση τους στις ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την 
κατασκευή τους.  

Δεν εξηγεί, ακόμα, τι έγιναν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της για την αύξηση των 
δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και για την καθιέρωση της 12χρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ούτε εξηγεί γιατί εκχωρεί ολοένα και περισσότερο 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία τομείς και λειτουργίες της δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι, 
τελευταία υπογράφηκε μνημόνιο ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τη 
«Μορφωτική Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία», στην οποία συμμετέχουν διάφορα 
«ευαγή - μη κερδοσκοπικά» ιδρύματα (Α.Γ. Λεβέντη, Ι.Φ. Κωστόπουλου, 
Μποδοσάκη, Σταύρου Νιάρχου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», Ίδρυμα 
Μελετών Λαμπράκη κ.ά.) για την εφαρμογή ενός προγράμματος Εκπαιδευτικών 
Δράσεων που έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το εύρος των θεμάτων που αναλαμβάνει να καλύψει αυτή η 
πρωτοβουλία σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της από 
ευρωπαϊκούς πόρους δείχνει ότι το μνημόνιο που υπογράφηκε οδηγεί στην 
παράδοση του χειμαζόμενου δημόσιου σχολείου στην ιδιωτική πρωτοβουλία και 
την ιδιωτική «ελεημοσύνη». 

Είναι χαρακτηριστική, επίσης, η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να 
εκπροσωπηθεί διά του υφυπουργού του σε πρόσφατο συνέδριο με θέμα «Το 
μέλλον της Εκπαίδευσης» που διοργανώθηκε από μεγάλο ιδιωτικό σχολείο. Στο 
συνέδριο αυτό αναδείχθηκε με ανατριχιαστικό τρόπο το μέλλον που επιφυλάσσουν 
στο σχολείο η  αγγλοσαξονική ιδιωτική πρωτοβουλία, η Microsoft κ.λπ.. Ένα φθηνό 
σχολείο, όπου ο κάθε μαθητής θα ακολουθεί τον δικό του δρόμο, θα δημιουργεί το 
ατομικό του γνωσιακό προφίλ, στο πρότυπο του μονοδιάστατου ανθρώπου. Ένα 
σχολείο όπου η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και 
συλλογικής δράσης θα περιορίζονται σε συγκεκριμένα μόνο αντικείμενα δουλειάς 
και δεν θα αφορούν συνολικά τη ζωή. 

Με τους νόμους που ψήφισε ως σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ το μόνο που 
κατόρθωσε είναι να συντηρεί και να ενισχύει ένα εκπαιδευτικό σύστημα της 
αμάθειας. Σήμερα, κάθε γονιός που έχει τα παιδιά του στο σχολείο και στο 
Πανεπιστήμιο, κάθε νέος που σπουδάζει, αιμορραγεί οικονομικά από τη δήθεν 
δωρεάν παιδεία από την οποία θα πάρει πτυχίο – διαβατήριο για την ανεργία, την 
ετεροαπασχόληση, την ανασφαλή και κακοπληρωμένη εργασία. Οι εκπρόσωποι της 
ΝΔ μιλάνε για αυξημένες δαπάνες στην παιδεία σε απόλυτα νούμερα, αλλά 
κρύβουν ότι οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό συνεχώς μειώνονται. Η Ελλάδα είναι 
σήμερα τελευταία στην ΕΕ: 

 στις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, καθώς από το ήδη χαμηλό ποσοστό 
3,61% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 2004, φτάσαμε στο 3,12% στον 
προϋπολογισμό του 2008 (με το αναθεωρημένο ΑΕΠ), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. 
είναι 5.8%,  

 στις δημόσιες δαπάνες ανά φοιτητή, οι οποίες έχουν περικοπεί κατά 70% τα 
τελευταία δέκα χρόνια, και  
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 στις δημόσιες δαπάνες για την έρευνα (0,55% του ΑΕΠ) 

Τυπικά στην Ελλάδα η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Στην πραγματικότητα είναι μια 
οικονομική πληγή, καθώς το κόστος που καταβάλλει η ελληνική οικογένεια για τη 
μέση εκπαίδευση είναι ίσο με τη μισή κρατική δαπάνη για τα γυμνάσια και τα 
λύκεια. Μια οικογένεια με δύο παιδιά θα ξοδεύει για χρόνια ένα μισθό σε 
φροντιστήρια, ενοίκια, δίδακτρα, ξένες γλώσσες. Η τάση μάλιστα με τα νέα σχολικά 
βιβλία είναι να ενισχυθεί η παραπαιδεία και η χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων και 
στο Δημοτικό σχολείο.  

Η δικομματική προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ με την αναθεώρηση 
του άρθρου 16 επιχείρησε να διευρύνει το ρόλο της αγοράς στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Παράλληλα, η ανάγκη για σπουδές μετατράπηκε, από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
σε ευκαιρία θησαύρισης των ιδιωτών που θα «πουλάνε» αμφίβολης ποιότητας 
πτυχία. Η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια με τη «βάση του 10», με την υποχρηματοδότηση, με την απαξίωση 
και συκοφάντηση των δημόσιων σχολών. 

Οι ιδεολογικές επιλογές της Ν.Δ. για την παιδεία είναι εμφανείς στα νέα σχολικά 
βιβλία, που κάνουν στροφή προς τη αγορά, καθώς και στις συχνές λογοκριτικές 
παρεμβάσεις σε κείμενα σημαντικών δημιουργών, όπως του Βενέζη, του 
Θεοδωράκη κ.ά. Το Σεπτέμβρη του 2006 η ελληνική εκπαίδευση βίωσε την 
τραγελαφική κατάσταση με τα νέα σχολικά βιβλία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Το 
φετινό Σεπτέμβρη επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό, με νέα σχολικά βιβλία που 
έφθασαν στα Γυμνάσια την τελευταία στιγμή, χωρίς να έχουν δοκιμαστεί 
προηγουμένως πειραματικά, χωρίς να έχει ακουστεί η γνώμη των εκπαιδευτικών 
που καλούνται να τα διδάξουν χωρίς επαρκή ενημέρωση, και με περιεχόμενο σε 
μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμο και προβληματικό από επιστημονική και 
παιδαγωγική άποψη. Αλλά και στα ΕΠΑΛ η επαγγελλόμενη «αναβάθμιση» της 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έγινε με την εμβαλωματική «λύση» της 
χρησιμοποίησης προγραμμάτων και βιβλίων των ΤΕΕ και του Ενιαίου Λυκείου.  

Από την άλλη, οι μαθητές και μαθήτριες διεκδικούν ριζικές αλλαγές στις συνθήκες 
μόρφωσής τους, αρνούμενοι το σημερινό ανταγωνιστικό σχολείο που αδυνατεί να 
καλύψει τα ενδιαφέροντά τους. Όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, «…εγκλωβισμένοι 
σε ένα σκληρό καθημερινό πρόγραμμα, φορτωμένοι με δεκάδες υποχρεώσεις είτε 
γιατί το σύστημα της εκπαίδευσης το επιβάλλει, είτε γιατί η κοινωνική καταξίωση το 
θέλει, οι έφηβοι ζητούν απεγνωσμένα: ελεύθερο χρόνο, ψυχολογική ηρεμία, 
παράθυρα επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργίας»3. 

Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι η εκπαίδευση ήταν το πεδίο στο οποίο υπέστη 
συντριπτική ήττα η κυβέρνηση, καθώς το εκπαιδευτικό κίνημα, με ισχυρή στήριξη 
της ελληνικής κοινωνίας, έθεσε την παιδεία στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης και 
οδήγησε στην ακύρωση της αναθεώρησης του άρθρου 16, που ήταν και η πρώτη 
ήττα της δικομματικής πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων ανάμεσα στη ΝΔ και στο 
ΠΑΣΟΚ.  

Τα νέα σχολικά προγράμματα και βιβλία 

                                                 
3
 Δέδε Μ, Παπασταθοπούλου Μ. (2006) Έρευνα: Οι έφηβοι το 2006, εφημερίδα Ελευθεροτυπία.  
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Η ανανέωση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων, μια από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, 
προβλήθηκε τα τελευταία χρόνια με διθυραμβικούς τόνους από τις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις, αλλά αποδείχτηκε τελικά μια αμφισβητούμενη, επώδυνη και αγχωτική 
διαδικασία.  

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες της αποτυχίας του όλου εγχειρήματος, όμως, πρέπει 
να αναζητηθούν πέρα από τα διαδικαστικά ζητήματα. Αφορούν την κατεύθυνση 
προς την οποία ωθούν την εκπαίδευση, τους σκοπούς που υπηρετούν, τις αξίες 
πάνω στις οποίες στηρίζονται. Προσανατολισμένα προς τις επιταγές του 
νεοφιλελευθερισμού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και του 
ανταγωνισμού, δεν θα ήταν δυνατό να υποστηρίξουν την απελευθερωτική παιδεία 
που έχουν ανάγκη οι σύγχρονοι νέοι πολίτες. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι έκδηλη η 
αδυναμία τόσο του προγράμματος σπουδών όσο και των αντίστοιχων βιβλίων –
τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος τους- να εξασφαλίσουν στη νέα γενιά μια 
πολυδιάστατη, αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση. 

Επιπλέον, δεν τηρήθηκε η παιδαγωγική δεοντολογία τόσο στο σχεδιασμό όσο και 
στην εφαρμογή του εγχειρήματος. Τα νέα προγράμματα σπουδών, τα λεγόμενα 
«διαθεματικά», σχεδιάστηκαν και περιβλήθηκαν με ισχύ νόμου, και κατόπιν 
δόθηκαν στους φορείς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η ίδια πρακτική 
ακολουθήθηκε και στο ζήτημα των σχολικών βιβλίων. Εδώ αγνοήθηκε και η ανάγκη 
της εφαρμογής ενός σταδίου δοκιμαστικής χρήσης των νέων διδακτικών βιβλίων και 
υλικών, που θα έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν σφάλματα και αδυναμίες 
πριν αυτά αποσταλούν στα σχολεία. Μετά την εκτύπωσή τους, ήταν συχνό το 
φαινόμενο να στέλνονται στα σχολεία με μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν με την 
έναρξη του νέου σχολικού έτους, οπότε ήταν αδύνατο να ενημερωθούν και να 
προετοιμαστούν κατάλληλα για τη χρήση τους οι εκπαιδευτικοί.  

Αλλά και τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών για τη χρήση των νέων 
βιβλίων οργανώθηκαν με απαράδεκτη προχειρότητα με αποτέλεσμα να ενισχύσουν 
τα άγχος των εκπαιδευτικών αντί να τους μεταδώσουν την αίσθηση της επάρκειας 
και της ασφάλειας.  

Η λεγόμενη «διαθεματική προσέγγιση», πέρα από την ανεπαρκή παιδαγωγική 
θεμελίωσή της από τους αρχιτέκτονες των αλλαγών, εξαντλήθηκε κατά κανόνα σε 
επιφανειακές πολυθεματικές και πολυεπιστημονικές συσχετίσεις, ενώ ο 
εσφαλμένος τρόπος προώθησής της άφηνε ελάχιστα περιθώρια για μια ουσιαστική 
και αποτελεσματική διεπιστημονική προσέγγιση. Στα σχολικά βιβλία υπάρχει 
πληθώρα τυχάρπαστων παραδειγμάτων και ασκήσεων από πεδία διαφορετικών 
επιστημών, όπου οι αντίστοιχες έννοιες θεμελιώνονται σε μεγαλύτερες τάξεις και 
με διαφορετική μεθοδολογία. 

Για να κατανοήσει κανείς τις επιλογές και τις ιεραρχήσεις των πρόσφατων 
εκπαιδευτικών αλλαγών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαθεματική προσέγγιση, πρέπει να 
συνεκτιμήσει τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ενδεικτική και άκρως ενδιαφέρουσα ως προς αυτό είναι η μελέτη του «Συνδέσμου 
Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης» (CIDREE), που μεταφράστηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα ελληνικά με τον τίτλο «Διασχίζοντας τις μεγάλες 
διαχωριστικές γραμμές» (τίτλος πρωτοτύπου: «Across the great devides») (Αθήνα 
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1999). Θέμα της εργασίας είναι η εφαρμογή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο ως ένα «φυσικό επακόλουθο» των αναγκών 
της σύγχρονης εποχής. Στο εισαγωγικό κείμενο τονίζεται ότι «τα διεπιστημονικά 
θέματα προσφέρουν τρόπους αλλαγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χωρίς 
μαζική αναδιοργάνωση. Δίνουν λύσεις στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα 
προγράμματα των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μια καλά 
εγκαθιδρυμένη ιστορική δομή, αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο από την πληθώρα 
των αντικειμένων που περιλαμβάνουν και έχουν μεγάλες δυσκολίες να 
συμπεριλάβουν εκπαιδευτικά αντικείμενα. Σε κάποιο βαθμό, η διεπιστημονική 
προσέγγιση είναι μια εύκολη και φτηνή σε σχέση με το αποτέλεσμα προσέγγιση, για 
την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων» (σελ. 8).   

Σε ό,τι αφορά τη διδακτική / μαθησιακή διαδικασία, πρέπει να αξιοποιηθούν και οι 
νέες μέθοδοι διδασκαλίας, που βασίζονται περισσότερο στη δημιουργική 
δραστηριότητα και αυτενέργεια του μαθητή, στην εξοικείωσή του με τις 
ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές και στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης και 
της αμφισβήτησης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής τέτοιων μεθόδων, το σχολικό βιβλίο 
παραμένει συνήθως μια βασική πηγή γνώσης και άσκησης των 
μαθητών/μαθητριών, αλλά όχι η μόνη. Η καλά οργανωμένη και άρτια 
εμπλουτισμένη σχολική βιβλιοθήκη, που αξιοποιεί και τις σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για κάθε 
σύγχρονο σχολείο σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.  

Η μείωση της έκτασης της διδακτέας ύλης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 
το σχολείο να απελευθερωθεί από το άγχος της «κάλυψης της ύλης» και να 
καταστεί ικανό να καλύψει πολύ σπουδαιότερα θέματα πραγματικής μόρφωσης. 
Αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, πρέπει να καταστήσει προσιτό  
στους μαθητές τον πλούτο της γνώσης του ανθρωπίνου πνεύματος, να διευρύνει 
τους ορίζοντές τους, να αμβλύνει και όχι να αναπαραγάγει τις ταξικές διαφορές 
στην πληροφόρηση και στη γνώση. 

Οι εκπαιδευτικοί, στα ελάχιστα περιθώρια που τους επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, 
δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα στην τάξη για μια εκπαίδευση ελκυστική, 
δημιουργική. Για ενεργητική μάθηση, η οποία λαμβάνει επιπλέον υπόψη της τις 
ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Κ. Μαρξ, «Ο ρόλος του σχολείου είναι αν ένα παιδί μπορεί να γίνει Μότσαρτ να 
του δίνει τη δυνατότητα να γίνει Μότσαρτ».4 Γενικότερα, ρόλος του σχολείου είναι 
να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε παιδιού και όχι να εργάζεται για τη βελτίωση 
των λίγων ελαχιστοποιώντας ουσιαστικά τις ευκαιρίες για μόρφωση των 
υπολοίπων.  Τέτοιες προσπάθειες είναι ανάγκη να επεκταθούν και να ενισχυθούν 
μέσα από τη συλλογική προσπάθεια του συνδικαλιστικού κινήματος και έτσι να 
δημιουργήσουν μέσο πίεσης για θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση. 

Διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Η μελέτη της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής διάστασης στα προγράμματα 
σπουδών και τα σχολικά βιβλία μάς δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
αδυναμιών και των αντιφάσεων του όλου σχεδιασμού. Η χώρα μας έχει γνωρίσει τα 

                                                 
4
 Μαρξ, Κ.: Κεφάλαιο, τόμ. Α, σελ. 451. 
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τελευταία χρόνια δραματικές αλλαγές. Σήμερα δεν είναι τόσο χώρα αποστολής όσο 
χώρα υποδοχής και εγκατάστασης μεταναστών. Και όμως, η εκπαιδευτική πολιτική 
της χώρας μας δύσκολα μπορεί να αποκολληθεί από μια παραδοσιακά 
διαμορφωμένη μονοπολιτισμική και μονογλωσσική εκπαιδευτική δίαιτα, που 
βασίζεται στην αντίληψη της ανωτερότητας του κυρίαρχου γηγενούς πολιτισμού 
έναντι του πολιτισμού των μεταναστευτικών ομάδων. Η αντίληψη αυτά αντανακλά 
και στα σχολικά προγράμματα και βιβλία, ακόμη και στα πιο πρόσφατα. Οι Έλληνες 
της διασποράς, που συχνά υπήρξαν θύματα τέτοιων πολιτικών στις χώρες όπου 
μετανάστευσαν, γνωρίζουν καλά πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν στοιχεία της 
εθνικής ταυτότητας, της κουλτούρας και της γλώσσας της χώρας αφετηρίας, 
ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές των μεταναστών, σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη «λογική» της ανωτερότητας του κυρίαρχου 
πολιτισμού, σε μια χώρα που ουσιαστικά επιδιώκει την «αφομοίωση» των 
μεταναστών.  

Το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μεταναστευτικής καταγωγής μαθητές από 
την οικογένειά τους ή τη χώρα προέλευσής τους κατά βάση αγνοείται και δεν 
αξιοποιείται. Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με αντικείμενα και 
δραστηριότητες που ενισχύουν τον πλουραλιστικό, πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του 
θα μπορούσε να έχει προωθηθεί, αλλά αυτό δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη 
φιλοσοφία της ακολουθούμενης σε γενικές γραμμές αφομοιωτικής / 
αντισταθμιστικής πολιτικής που ακολουθεί στην πράξη το ελληνικό κράτος. Και όταν 
αναλαμβάνονται ουσιαστικές προσπάθειες για μια πραγματικά διαπολιτισμική 
εκπαιδευτική πρακτική, όπως τελευταία με το σύλλογο διδασκόντων του 132ου 
Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (στην Γκράβα), επιστρατεύονται οι διοικητικοί 
μηχανισμοί για να απομακρύνουν τη διευθύντρια του σχολείου και να επιβάλουν 
βίαια μια μονοπολιτισμική δίαιτα, βάσει του δόγματος «Ελλάς Ελλήνων 
Χριστιανών». 

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο αίτημα διεκδίκησης το πνεύμα και οι αξίες της δημοκρατίας 
και  της κοινωνικής δικαιοσύνης να διαποτίσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών 
πρακτικών, τα σχολικά προγράμματα και τα βιβλία. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αγωγή Υγείας 

Η μέχρι σήμερα προαιρετική και, κυρίως, εκτός αναλυτικού και ωρολογίου 
προγράμματος εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης έχει επακόλουθο τη μικρή συμμετοχή μαθητών σε αυτά (περίπου το 
3%). Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους τους 
μαθητές σε τόσο σημαντικούς τομείς προβληματισμού και δράσης, γεγονός που όχι 
απλώς αναπαράγει, αλλά και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, 
όχι μόνο επειδή έτσι δεν καλύπτουν ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό αλλά, κυρίως, 
επειδή δεν καλύπτουν αυτούς τους μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλά 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα και συνεπώς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.  

Τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως κατά κύριο λόγο 
εφαρμόζονται στο σχολείο, εστιάζονται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών για 
ένα θέμα, στη σύνθεση και την παρουσίασή του. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όμως 
δεν είναι Πατριδογνωσία, Φυσιογνωστικό μάθημα, Φυσιολατρία ή απλός 
ακτιβισμός. Είναι η κοινωνικά κριτική και αυτοκριτική σκέψη.  
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Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, πάλι, είναι επικεντρωμένη στα άτομα, στις 
συμπεριφορές και στην ατομική ευθύνη. Στην επιδίωξη των στόχων για αλλαγή 
στάσεων και συμπεριφοράς δε λαμβάνεται υπόψη το σύστημα αλληλεξαρτήσεων 
ατόμου και περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού). Δε δίνεται έμφαση στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την κριτική στάση των ατόμων στο ευρύτερο 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που καθορίζει την ποιότητα ζωής και στην ανάπτυξη της 
συλλογικής δράσης για την διεκδίκηση καλύτερων επιπέδων υγείας. Αποσιωπάται η 
ευθύνη της πολιτείας, που διαμορφώνει τις συνθήκες σχετικά με την ποιότητα ζωής, 
ενώ η ευαισθητοποίηση και ενασχόληση με ζητήματα υγείας για τα οποία δεν 
υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης από τα ίδια τα άτομα προκαλεί περισσότερο 
άγχος, ανησυχία και ανασφάλεια. 

Πρόσφατα, επίσημα κείμενα της Ε.Ε αλλά και του ΥΠΕΠΘ προβάλλουν την ανάγκη 
ανάπτυξης της εκπαίδευσης σε θέματα αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης 
(βιωσιμότητα). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την αειφόρο χρήση ενεργειακών 
πηγών και μεταφορικών συστημάτων, τα αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και 
παραγωγής, την υγεία, την ικανότητα χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
την υπεύθυνη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη στο πλανητικό επίπεδο 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Huckle (Realizing Sustainability in Changing Times), η 
βιωσιμότητα δεν έχει ένα και κοινώς αποδεκτό νόημα. Αντίθετα, νοηματοδοτείται 
στο πλαίσιο διακριτών πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδεολογιών και προγραμματικών 
στρατηγικών και υποστηρίζεται από, αντίστοιχα, διαφορετικούς τύπους γνώσης 
(επιστημολογικά υποδείγματα), διαφορετικές αξίες και φιλοσοφικούς στοχασμούς. 
Με αυτήν την έννοια, τα νοήματα της βιωσιμότητας είναι «διεκδικούμενα».  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι  μια Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα δεν μπορεί παρά 
να επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να ερμηνεύουν κριτικά τις εννοιολογικές 
της αποχρώσεις (τοποθετώντας αυτές στα πλαίσια που τους αναλογούν, κοινωνικο-
πολιτικά και επιστημολογικά) και, στη συνέχεια, να μπορούν να δρουν συνειδητά 
επιδιώκοντας αλλαγές με περισσότερο δημοκρατικές διαδικασίες.  

Ο Sterling (Education in Change) κάνει μια εξαιρετικά σημαντική παρατήρηση. 
Επισημαίνει ότι η Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την 
επίτευξη της βιωσιμότητας, ωστόσο, δεν παύει να συμβάλλει καθημερινά στην 
αναπαραγωγή μιας μη βιώσιμης κοινωνίας. Για να διαδραματίσει το ρόλο της και να 
επιλύσει το πρόβλημα, του οποίου όμως αποτελεί μέρος, πρέπει να την αλλάξουμε 
έτσι ώστε να γίνει μια Εκπαίδευση που θα αλλάζει την κοινωνία προς 
δημοκρατικότερες και συνεργατικότερες μορφές, συνεκτιμώντας τις κοινωνικές 
ανισότητες και την άνιση κατανομή των κοινωνικών αγαθών.  

Για να κατανοήσουμε το προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής προς την 
αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη, αρκεί να επισημάνουμε ότι η σύγχρονη παγκόσμια 
κοινότητα αποφάσισε να ασχοληθεί με τη «βιωσιμότητα» αφορμώμενη, αφενός, 
από τη συνειδητοποίηση των σοβαρών διαταραχών στις βασικές συνθήκες, τα υλικά 
και την ενέργεια που είναι απαραίτητα για τη ζωή και, αφετέρου, από την ανησυχία 
των προηγμένων κοινωνιών για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους σχέδια, που 
στηρίζονται όχι μόνο στη διαχείριση αλλά και στον έλεγχο των παγκόσμιων πόρων, 
φυσικών και ανθρώπινων.  
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Με οποιαδήποτε μορφή και αν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου η 
Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα, ερχόμαστε τώρα εμείς, οι εκπαιδευτικοί, να 
θέσουμε έναν κρίσιμο προβληματισμό. Μπορούμε, άραγε, να προσαρμόσουμε τους 
διδακτικούς σχεδιασμούς προς τη Βιωσιμότητα υιοθετώντας ιδέες που έχουν δεχτεί 
τόσο έντονη κριτική και έχουν «ενοχοποιηθεί» ως οι βαθύτερες αιτίες των 
οικολογικών προβλημάτων; Μπορούμε να δεχτούμε άκριτα αξίες διαμορφωμένες 
από συλλογικά κρατικο-οικονομικά όργανα που λειτουργούν ως πλαίσια νοημάτων 
για τη ζωή μας; Ή, μήπως, χρειάζεται μια διδακτική πρόταση διαμορφωμένη σε νέα 
πλαίσια σκέψης, που να προσανατολίζει τους μαθητές και μαθήτριες στην κριτική 
προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας και στην κριτική στάση απέναντι στις 
κοινωνικές δομές, τους κοινωνικούς θεσμούς, στους αποφασίζοντες, τους 
εμπειρογνώμονες και τους σχεδιάζοντες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο; 

Αντί επιλόγου 

Αξιοποιώντας την αναγνώριση της σημασίας που έχουν οι εξελίξεις που 
περιγράφηκαν νωρίτερα στο σύγχρονο κοινωνικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη να μελετηθούν συστηματικά και 
να αποτιμηθούν οι συνέπειές τους με ακρίβεια και διορατικότητα. Στο βαθμό που 
δεν παρακολουθούμε τις ευρύτερες εξελίξεις και δεν προβληματιζόμαστε σχετικά 
με τις τάσεις που τις διέπουν έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες να 
ασκήσουμε επιτυχώς το σύνθετο και πολυδιάστατο έργο που απαιτούν από μας οι 
σύγχρονες κοινωνίες: να συμβάλουμε ως εκπαιδευτικοί στη δημιουργία πολιτών 
ικανών να απαντούν θετικά και δημιουργικά στις σύνθετες προκλήσεις της 
κοινωνικής πραγματικότητας, αμφισβητώντας τις αρνητικές επιλογές της εξουσίας 
και διεκδικώντας καλύτερους όρους ζωής. 

Και για να θυμηθούμε τον Μπάμπη Νούτσο: 

«… καλός εκπαιδευτικός […] είναι αυτός που, πρώτον, αντιλαμβάνεται, κατανοεί, 
μελετά τον αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου και, δεύτερον, έμπρακτα πλέον στην 
τάξη του, στην καθημερινότητά του, προσπαθεί να αναπροσανατολίσει τις επίσημες 
διδακτικές πρακτικές. Τι θα πει αναπροσανατολίζω; Θα πει, πολύ σύντομα, τα εξής: 
Αναγνωρίζω τη βαρύτητα των κοινωνικών διαφορών στην επίδοση των μαθητών στο 
σχολείο μου, απορρίπτω συνεπώς στη διδασκαλία και στην επαφή μου με τα παιδιά 
τη χρήση μιας τυποποιημένης, φορμαλιστικής γλώσσας σαν κι αυτή των σχολικών 
εγχειριδίων, πόσο μάλλον την αποστήθιση  […] Επιδιώκω ακόμα τη συνέχεια και την 
τομή ανάμεσα στις εμπειρίες των μαθητών και στις σχολικές γνώσεις, συνδέω τις 
σχολικές γνώσεις με πραγματικά προβλήματα του παρόντος, προβλήματα 
πραγματικά των μαθητών, καταπολεμώ την ιδεολογία των ατομικών φυσικών 
χαρισμάτων και κάθε παραλλαγή ξενοφοβίας και ρατσισμού και όλων των 
συμπαρομαρτούντων σήμερα.» 

 

 

 


