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Δηζαγσγή 

1.1. Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα 

Με αθεηεξία πξνζεγγίζεηο ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο φπσο εθείλε ηνπ 

B.Bernstein πνπ επηζεκαίλεη φηη «θάζε είδνπο εθπαίδεπζε είλαη εγγελώο κία εζηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία αξζξώλεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο νκάδαο» 

(Bernstein, 1989:116),  πξνέθπςε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ην νπνίν  πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσλίαο δηακέζνπ ηεο ηδενινγίαο. Δμεηδηθεχνληαο ηνπο φξνπο ηεο ζρέζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ εθπαηδεπηηθή ζθαίξα, ε αλαδήηεζε ηεο ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

ζρνιείνπ επηθεληξψζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, σο επίζεκα 

θείκελα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ απνηππψλνπλ ηφζν ην ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηνλ νξηζκφ θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηε δηαπίζησζε φηη ν ζρνιηθφο ζεζκφο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ πξνθχπηεη σο απηνλφεην 

επαθφινπζν φηη ζπκβάιιεη κε θάπνηνλ ηξφπν ζε απηήλ ηε ιεηηνπξγία. Χο εθ ηνχηνπ 

ζεσξήζεθε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ε πξννπηηθή λα αλαδπζεί ε ηδενινγηθή 

δηάζηαζε ηνπ  ζθνπνχ θαη ηεο γλσζηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, σο θνηλσληθά 

γεγνλφηα, πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηα 

θνηλσληθά πιαίζηα, εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ ρψξα. 

Ζ δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε απνηέιεζαλ δεκνθηιέο δήηεκα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη θπξίσο ηνπ ‟70. Ξεθηλψληαο απφ ηελ Νέα 

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηέδεημε ηελ επίδξαζε ησλ θξπθψλ θαη 

θαλεξψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ, αιιά 

θαη πην πξηλ απφ έξγα φπσο ηνπ R.Williams (1961) θαη ηνπ L.Althusser (1970), 

αλαδείρζεθε ν ηδενινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο. Με αθεηεξία ζεσξήζεηο 

ζαλ θη απηέο, φπσο θη φιεο εθείλεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο Θεσξίεο Αλαπαξαγσγήο, 

πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ δηεξεχλεζεο ηεο ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Απφ ηε κία ππήξραλ νη ζεσξίεο πνπ ηφληδαλ ηνλ αμηνθξαηηθφ θαη 

νπδέηεξν ξφιν ηνπ  ζρνιείνπ θη απφ ηελ άιιε εθείλεο πνπ  επηζήκαλαλ φηη ιεηηνπξγεί 

σο κεραληζκφο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ή /θαη ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ.  
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Με βάζε απηήλ ηελ αληίζεζε πξνέθπςε ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζηφρνο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δηακνξθψλεηαη ππφ ηηο 

επηξξνέο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή ζπγθπξία. Ζ ππφζεζε 

εκπεξηέρεη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο ηα παξαθάησ: «Ση θαηαγξάθεηαη εθ κέξνπο 

ηεο πνιηηείαο σο ζθνπφο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ;»∙ «Καηά πφζν νη κεηαζρεκαηηζκνί 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ αθνινπζνχλ ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν;»∙ 

«Πσο αλαδηακνξθψλεηαη ελλνηνινγηθά ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ θαη αμηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, θαη θαηά πφζν ιεηηνπξγνχλ ελ ηέιεη λνκηκνπνηεηηθά σο πξνο απηήλ;» 

Δμεηδηθεχνληαο ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ε έξεπλα ζηξάθεθε πξνο ηηο ζεσξίεο θαη ηηο έξεπλεο πνπ 

θαηαπηάζηεθαλ κε ην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε.  

Πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο ζεσξίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο, φπσο θαη ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

θαηαδείμνπλ φηη ε ζρνιηθή γλψζε δελ είλαη κφλν παηδαγσγηθά πξνζδηνξηζκέλε, αιιά 

ζρεηίδεηαη επηπιένλ κε κεηαβιεηέο φπσο ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη  ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

Σν ζπκπέξαζκα απφ ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ ζεσξεηηθνχ ζψκαηνο ήηαλ φηη 

ππάξρνπλ ηδενινγηθέο επηξξνέο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, κε 

βάζε ην νπνίν ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ απηέο ζπλερίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ 

πεξηερνκεληθή δηακφξθσζε ηνπ. Έηζη, αλέθπςε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δεχηεξε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Δηδηθφηεξα, αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ηελ ζεηξά δειαδή 

κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα Φ.Δ.Κ. θαη ην δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα αθηεξψλεη ζηα καζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνληθέο θνπιηνχξεο. Χο δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο θνπιηνχξεο (ή πεδία) 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη θπζηθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

Μηα άιιε, ηέινο, κεηαβιεηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεχηεξε ππφζεζε, είλαη  

ηφζν ε εκθάληζε καζεκάησλ πνπ έδηλαλ παηδαγσγηθφ θχξνο ζε ζεκαηηθέο απφ 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, φζν θαη 

ν ρξφλνο πνπ ηνπο αλαινγεί. Ζ ελ ιφγσ ππφζεζε εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηε κειέηε 
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θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

βαξχηεηα πνπ  δίλεηαη ζηα δηάθνξα γλσζηηθά πεξηερφκελα, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ 

ηδενινγηθή δηάζηαζε απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζηελ νπνία θαη απνηππψλεηαη ε 

δηαζχλδεζε εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθαίξαο.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ζπιινγηζηηθή πνπ δηαπεξλά ηελ παξνχζα 

εξγαζία θαηαπηάλεηαη κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, φπσο απηή 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ηδενινγία ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, σο πνιηηεηαθψλ 

θεηκέλσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ην ζθνπφ θαη ηνλ γλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ. Μέζσ απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζα δηαθαλεί ε ζπλζεηφηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, θαζψο κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ απνηππψλνληαη φρη κφλν παηδαγσγηθέο, αιιά θαη ηδενινγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ λνκηκνπνηνχλ ελ ηέιεη ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη επελεξγνχλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

 

1.2 Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία έρεη δχν βαζηθά κέξε. ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη κία 

αλαζθφπεζε ηεο βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κία θξηηηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα 

ζηεξηρηνχλ ζεσξεηηθά νη κεηαβιεηέο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη εκπεηξηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν κέξνο, ην εκπεηξηθφ,  επηρεηξείηαη ε 

εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα φιεο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ζρνιηθνχ ζεζκνχ θαη θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, έηζη φπσο απηέο έρνπλ 

δηαηππσζεί απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο. Απφ ηε κία ππάξρνπλ ζεσξίεο, φπσο απηή  

ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ νπδέηεξν, ζεηηθφ θαη 

αμηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δελ δηαζπλδέεηαη κε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο, αιιά θπξίσο ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ φιεο εθείλεο νη 

ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ  λα απνθαιχςνπλ ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο κεηαμχ αηφκσλ 

θαη νκάδσλ. Ζ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή κέζσ ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 
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ηδενινγηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, φπσο απηφο δηαπεξλά ηνλ νξηζκφ θαη ηε κεηάδνζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, ηηο παηδαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ ηδενινγία επνκέλσο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε φξνπο ζπκβνιηθήο βίαο, επηβάιινληαο ηα λνήκαηα εθείλα 

πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη επηηξέπνληαο, ελίνηε κε φξνπο 

εξγαιεηαθφηεηαο, ηελ παξείζδπζε ηεο Αγνξάο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκάδνληαο 

ηνπο καζεηέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ κέιινλ. ε θάζε πεξίπησζε ην 

απνηέιεζκα είλαη ε δηαηψληζε ηνπ εθάζηνηε πιέγκαηνο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην κειεηάηαη ε ζρέζε Ηδενινγίαο θαη Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη πεξηγξάθεηαη ν ιφγνο πεξί ηεο ζχλδεζεο Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Κνηλσλίαο δηακέζνπ ηεο Ηδενινγίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο δηεζλνχο θη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλέδεημαλ ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εηδηθφηεξα ην ηδενινγηθφ θνξηίν ηεο. 

ηφρνο είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο θαη λα πάξνπλ ηνλ ζεσξεηηθφ 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ νη κεηαβιεηέο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη αλάιπζεο. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο δηεξεπλψληαη νη  

ζεσξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο γλψζεο, 

φπσο θαη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη νξγάλσζεο εηδηθφηεξα, ηεο γλψζεο πνπ 

δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν.  Όιε απηή ε ζεκαηηθή απνηειεί έλα δεκνθηιέο πιένλ πεδίν 

φπνπ ζπλαληψληαη ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γλψζεο, κε θνηλφ 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, πνπ 

απνθαιχπηεη πέξα απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ηεο ραξαθηήξα, ην ηδενινγηθφ ηεο θνξηίν 

θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ή νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Ζ έξεπλα, κεηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, 

ζπλερίδεηαη ζην εκπεηξηθφ πεδίν φπνπ θαη δηεξεπλψληαη νη δχν ππνζέζεηο. Ζ πξψηε 

δηεξεπλά ηηο έθδειεο ζθνπηκφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, 

εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

απφ ην 1969 έσο θαη ην 2003, ζηα νπνία γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ δεχηεξε κειεηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ απφ ην 1969 κέρξη ην 2010, κε 

βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Με βάζε ην πξφγξακκα αλαιχεηαη ε ηεξαξρία ησλ 

καζεκάησλ θαη ν δηαθνξεηηθφο δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ ηνπο αθηεξψλεηαη.  
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Κιείλνληαο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπλνιηθή πνξεία 

ηεο εξγαζίαο θαη νη φπνηεο δπζθνιίεο ππήξμαλ ζε απηή. Δπηζεκαίλνληαη επίζεο ηα 

κεζνδνινγηθά ηεο φξηα, πνπ πεξηφξηζαλ ην εξεπλεηηθφ ηεο εχξνο, αιιά θαη νη 

πεξεηαίξσ εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ηνπο κέρξη ηψξα 

πξνβιεκαηηζκνχο. 
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2. Θεσξεηηθφ κέξνο: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

 

2.1  Κοινωνία & Εκπαιδεσηικοί Θεζμοί: Η ζρέζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Θεζκνύ θαη ηεο 

Κνηλσληθήο Γηαζηξσκάησζεο  

 

Ζ  ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο, σο δνκή θαη σο ιεηηνπξγία, ζηε δηαηψληζε θαη 

αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο απνηέιεζε βαζηθφ εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηνπ εξσηήκαηνο 

«Καηά πόζν θαη κε πνην ηξόπν ζπλδέεηαη ε Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε κε ηελ 

Δθπαίδεπζε» θαηαηέζεθαλ θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, νη νπνίεο θαη ζα 

απνηειέζνπλ ην ζέκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Ο  ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο εξκελεχεηαη δηαθνξνπνηεκέλα απφ κία ιεηηνπξγηθή 

θαη κία πνιηηηζηηθή νπηηθή αληίζηνηρα. ηελ πξψηε πεξίπησζε εληάζζνληαη ζεσξίεο, 

κε θηιειεχζεξεο ή καξμηζηηθέο θαηαβνιέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ εξγαιεηαθφηεηα θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αγνξά. 

Αληίζεηα, θαηά ηελ πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε, ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε κεηαβίβαζε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, δηαηεξψληαο σο ζεζκφο κία 

ζρεηηθή απηνλνκία απφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο.  

Οη ζεσξήζεηο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε απηφ ην εξψηεκα, ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ, ηηο 

Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο Θεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Αλαπαξαγσγήο. Ζ 

πξψηε νκάδα ζεσξηψλ αλαγλσξίδεη έλαλ αμηνθξαηηθφ θαη νπδέηεξν ραξαθηήξα ζηελ 

εθπαίδεπζε, σο πξνο ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ππνζηεξίδνληαο ην ζεηηθφ ηεο 

πξφζεκν θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κε ηελ αγνξά. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη φηη 

κεηαβηβάδνληαη νη απαξαίηεηεο γεληθέο γλψζεηο θαη θαιιηεξγνχληαη νη ηερληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο καζεηέο, πέξαλ ησλ ππνινίπσλ, κία 

εξγαζηαθή πξννπηηθή. Απφ ηελ άιιε, νη Θεσξίεο Κνηλσληθήο Αλαπαξαγσγήο 

πξνζπαζνχλ λα θαηαδείμνπλ ην γεγνλφο φηη κέζσ ηνπ ζρνιείνπ αλαπαξάγεηαη ε 

ππάξρνπζα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θαζψο εθεί λνκηκνπνηείηαη θαη δηαζθαιίδεηαη 

ε ηζρχνπζα ηαμηθή ηεξαξρία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
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2.1.1 Λεηηνπξγηθέο Θεσξίεο 

Ζ  νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή δηακάρε  κεηαμχ ΖΠΑ θαη ΔΓ κεηά ηνλ Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηνπ ζεσξεηηθνχ ξεχκαηνο πνπ 

θαηαπηάζηεθε κε ηε δηαζχλδεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε. ην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο, ε εθπαίδεπζε πνπ ζα αλαδείμεη ηνλ γλσζηηθφ 

πινχην ηεο ρψξαο θαη ην «Αλζξψπηλν ηεο Κεθάιαην» ζεσξήζεθε ηθαλή λα  θαηαζηεί 

ν κνριφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Με απηνχο ηνπο φξνπο, ν πινχηνο κίαο 

ρψξαο δελ πεξηειάκβαλε κφλν ηηο πξψηεο χιεο ή ηε βηνκεραλία, αιιά επηπιένλ ηα 

γλσζηηθά εθφδηα ησλ πνιηηψλ. ε απηά ηα πιαίζηα αξζξψζεθε ε ζεσξία ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο είλαη o Th.Schultz.  

Σν «δηαλνεηηθφ δπλακηθφ» κίαο ρψξαο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

ηερλνινγηθή θνηλσλία πνπ αλαδχεηαη, γεγνλφο πνπ δίλεη ζηε ζπλέρεηα έκθαζε ζην 

αίηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. Ζ ηζφηεηα απηή, κεηά απφ ην 

εκπφιεκν θιίκα πνπ θξάηεζε ηα παηδηά καθξηά απφ ην ζρνιείν, ζα αθήζεη ην 

πεξηζψξην λα αλαδεηρζνχλ ηα δηαλνεηηθά ηαιέληα ηεο επνρήο, ηα νπνία θαη ζα 

εξγαζηνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ νπηηθή, είλαη ηθαλή λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, κηαο θη απηή ζεσξείηαη αιιειέλδεηε ηεο 

κνξθσηηθήο πζηέξεζεο θάπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ βαζηθή πεγή ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, θπξίσο ησλ κειψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, φπσο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο,  δελ ήηαλ ν ζρνιηθφο ζεζκφο, αιιά θπξίσο ην κνξθσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. «Όζν ε θύζε ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνύληαλ δεδνκέλε, ην νηθνγελεηαθό 

ππόβαζξν αληηκεησπηδόηαλ σο ε παξάκεηξνο θιεηδί γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία – 

απνηπρία» (Whitty, 1985: 47). Χο εθ ηνχηνπ εληζρχζεθε ε άπνςε φηη ε εμαζθάιηζε 

ίζεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζα άκβιπλε απηέο ηηο αληζφηεηεο, πξνο φθεινο ησλ 

αηφκσλ θαη  ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πνπ ρξεηαδφηαλ έλα εηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Ζ ζεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ δηαηεξεί ελλνηνινγηθή θαη 

κεζνδνινγηθή ζπλάθεηα κε ην δνκηθφ ιεηηνπξγηζκφ, βαζηθφο εθπξφζσπνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη T.Parsons. Ο ιεηηνπξγηζκφο, πνπ θπξηάξρεζε ζηε Βξεηαλία ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1950 θαη 1960,  επεξέαζε ηδηαίηεξα ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηελ 

Ακεξηθή θαη ηελ Αγγιία (Φξαγθνπδάθε, 1985). Οη δχν βαζηθέο αξρέο ηνπ είλαη φηη  
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ην θνηλσληθφ ζχζηεκα είλαη εμειίμηκν, ελψ θάπνηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία παξακέλνπλ 

παγησκέλα. Έηζη,  ην θνηλσληθφ ζχζηεκα πξνζεγγίδεηαη σο έλα θπζηθφ δεδνκέλν, 

εληφο ηνπ νπνίνπ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε νηθνλνκηθή νξγάλσζε παξακέλνπλ 

ακεηάθιεηεο. «Παξά ην γεγνλόο όηη βιέπεη ην θνηλσληθό ζύζηεκα εμειίμηκν, δελ ην 

ζεσξεί ηζηνξηθά πεπεξαζκέλν, αιιά νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα δεδνκέλν» 

(Φξαγθνπδάθε, 1985: 27). 

Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θίλεζε θη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειίζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο ε εμηζνξξφπεζε ησλ 

αληηζέζεσλ ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε δηαηψληζε ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο δνκήο. Αθφκα, 

ε φπνηα αλνκία  θαη απνπζία θνηλσληθνχ ειέγρνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αληζνξξνπία 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη σο ηέηνηεο ρξεηάδεηαη λα πξνιεθζνχλ. Ζ εθπαίδεπζε 

ζπγθεθξηκέλα σο ζεζκφο είλαη αξσγφο ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο, 

θαηά θχξην ιφγν εκθπζψληαο ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηα άηνκα. Οη  θνηλσληνιφγνη 

πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ην δνκηθφ ιεηηνπξγηζκφ θαηαπηάζηεθαλ ηδηαίηεξα κε ην 

δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ απηή ζεσξήζεθε ζεηηθή ηφζν γηα ην 

άηνκν, φζν θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, επηθεληξψλνληαο ην εξεπλεηηθφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε θνηλσληθήο ηάμεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 

Κεληξηθφ ζεκείν ζηε Λεηηνπξγηθή Θεσξία, σο πξνο ηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, απνηειεί ε πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ σο βαζηθφ κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο. ηελ ζρνιηθή ηάμε επηηπγράλεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ γηα 

ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ελήιηθνπο ξφινπο ηνπο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ θαη θηλήηξσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο εδξάδεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπλαίλεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ. Ζ ζπλαίλεζε εκπεξηέρεη ηελ ζπκπφξεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηελ πηνζέηεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ. Οη ηθαλφηεηεο απφ ηελ άιιε αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ θαζεθφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ην θάζε 

άηνκν θαη ζηε δπλαηφηεηα αξκφδνπζαο δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη  γηα ηε Λεηηνπξγηθή Θεσξία ε θαιιηέξγεηα ησλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ απνηειεί θνκβηθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θη 

ελδεηθηηθφ ηεο ζρέζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, «…σο πξνο ηε ζρέζε κε ηηο 

θνηλσληθέο αμίεο, ε επηηπρία θξίλεηαη κε βάζε ηε γεληθή δηάθξηζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

θαζελόο λα ελεξγεί ζε αξκνλία κε απηέο ηηο αμίεο. Η ζρέζε δελ είλαη θαζόινπ εληαία, 
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σζηόζν ε δηάθξηζε απηή θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξόινπ 

ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ» (Parsons, 1959:259). Οη θνηλσληθέο αμίεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη  κε ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

ελαξκνληζηεί απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη ζέζε 

ηνπ αηφκνπ. Σν ζρνιηθφ ζχζηεκα, «σο νξγαληζκφο θαηαλνκήο» ησλ αηφκσλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο θνηλσληθέο ζέζεο, επηηειεί κία δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο κε άμνλα ηελ επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή. Βαζηθφ ηκήκα απηήο ηεο 

επίδνζεο αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο θαηάιιειεο 

θνηλσληθέο αμίεο (Parsons, 1959).   

πγθεθξηκέλα σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

αλαθέξεηαη φηη «ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ είλαη θαηά κία βαζηθή έλλνηα ε 

ελζάξθσζε ηεο ζεκειηώδνπο ακεξηθαληθήο αμίαο πνπ είλαη ε ηζόηεηα επθαηξηώλ, επεηδή 

απνδίδεη ίζε ζεκαζία ηόζν ζηελ αξρηθή ηζόηεηα όζν θαη ζηε δηαθνξνπνηεηηθή 

επηηπρία.» (φ.π.:265-266). Δίλαη επνκέλσο θνηλσληθά ζεκαληηθή ε ίζε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία πνπ 

δηαζθαιίδεηαη κέζσ απηήο.  ην ζρνιείν νη καζεηέο απνιακβάλνπλ ηζάμηεο 

εθπαηδεπηηθέο παξνρέο, ελψ ην ζηνηρείν πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί θη επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο πνξεία είλαη ε επίδνζε ηνπο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαίλεζεο 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε πνπ αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζε φινπο, πέξα απφ 

ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπ ζηφρν, εδξάδεη αμηαθά ζηελ αζηηθή ζεψξεζε ηνπ αηφκνπ, φπσο 

απηή αξζξψζεθε θαη απφ ηνλ J.J.Rousseau. Καη‟ αληηζηνηρία κε ην θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην, ε ζεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ζεσξεί φηη ην φπνην θνηλσληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, π.ρ. ηφπνο δηακνλήο, ηαμηθή θαηαγσγή θ.α. δελ ζα πξέπεη 

λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία, ε νπνία ζεσξείηαη θαη ν 

βαζηθφο κνριφο γηα ηελ εμέιημε ηνπ, «όζνη έρνπλ ηηο θπζηθέο ηθαλόηεηεο ζα θηάλνπλ 

ζηα αλώηεξα ζθαινπάηηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ θαη από θεη ηεο θνηλσληθήο 

ηεξαξρίαο» (Φξαγθνπδάθε, 1985: 33). 

Απφξξνηα ηεο Θεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ήηαλ ε δαπάλε αξθεηψλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θη απφ άιιεο δπηηθέο ρψξεο πέξαλ ησλ ΖΠΑ, γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο αληζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ ζεσξήζεθε ηξνρνπέδε ζηελ εζληθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Παξφκνην ήηαλ θαη ην αίηεκα ηνπ Ο.Ο..Α. (απφ ηηο αξρέο ηνπ „60) πξνο 



13 

 

ηηο ρψξεο κέιε ηνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηα θαηλφκελα θνηλσληθήο αληζφηεηαο, σο 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο. 

Σν ζεκείν πνπ ρξίδεη έκθαζεο, θιείλνληαο ην θεθάιαην γηα ηε Θεσξία ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, είλαη ε παξαηήξεζε φηη ην αμηαθά θνξηηζκέλν αίηεκα γηα 

ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ, θαηά ηε γέλλεζε ηνπ, ζηελά ζπλδεδεκέλν κε 

νηθνλνκηθνχο- θαη πνιηηηθνχο- παξάγνληεο, δειαδή κε ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο θαη ην 

θφβν ηνπ αληαγσληζκνχ κε ην ζνζηαιηζηηθφ πξφηππν. Έλα αίηεκα πνπ δηαδφζεθε 

έληνλα, θαη πνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, 

αθαδεκατθνχο θαη δαζθάινπο, δηαηεξεί κία ξνκαληηθή δηάζηαζε, είρε εμ‟ αξρήο 

ηδηαίηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θνξηίν, θαη δηαηεξνχζε σο εθ ηνχηνπ έλα 

ηδενινγηθφ ζηίγκα. Σν αλζξσπηζηηθφ πλεχκα πνπ ζα εμαζθάιηδε ζε φια ηα παηδηά κηα 

ζέζε ζην ζρνιείν, δίλνληαο ηνπο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα ρηίζνπλ έλα θαιχηεξν 

κέιινλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, εδξαδφηαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο κνριφ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ πνιηηηθνχ ηεο γνήηξνπ. Ζ 

παξαηήξεζε επηζεκαίλεη ηελ πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξνηαγκάησλ, ηνλ ηδενινγηθφ ηνπο καλδχα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζθαίξα. 

Σν πξφηαγκα γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξνψζεζε, φπσο αλαθέξζεθε 

ήδε, ζεζκηθέο απνθάζεηο ζηηο ΖΠΑ, φπσο ν Νφκνο 402/1964, πνπ θαηνρχξσλε 

κεηαμχ άιισλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε ε ρξεκαηνδφηεζε πιήζνπο εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. ηαδηαθά νη έξεπλεο 

επηθεληξψζεθαλ ζηε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, θαη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

ε κία απφ απηέο, κε ηίηιν “Equality of Educational Opportunity” (1966) θαη 

επηθεθαιή ηνλ J.Coleman, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο δελ έραηξαλ ίδηαο πνηφηεηαο 

εθπαηδεπηηθέο παξνρέο. Παξαηεξήζεθε έληνλε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ 

αλά πεξηνρέο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ, ζηνηρείν πνπ νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο αληζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δληνπίζηεθε, αθφκα, 

ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο θπιεηηθήο πφισζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο θπξηαξρνχζε ε θπιεηηθή δηάθξηζε.  

Σν ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζεσξήζεθε θαηά θχξην ιφγν αλεμάξηεηε ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο θαη 
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απνδφζεθε πεξηζζφηεξν ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Σν πφξηζκα απηφ 

ηεο έξεπλαο γλψξηζε πιήζνο αληηδξάζεσλ, αθφκα θαη απφ ηελ πνιηηεηαθή πιεπξά, ε 

νπνία ήζειε, εγείξνληαο πιένλ ην αίηεκα ηεο εμίζσζεο ησλ δπλαηνηήησλ – θη φρη 

απιά ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ – λα λνκηκνπνηήζεη ηελ παξέκβαζε ηεο ζηα 

ππνβαζκηζκέλα ζρνιεία, κε ζηφρν λα θαηεπλάζεη ην εμεγεξκέλν πλεχκα ησλ 

θπιεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ „60 πνπ αλαπηπζζφηαλ ζε απηά (Φξαγθνπδάθε, 1985). 

Μεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

ηζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ βαζίζηεθε ζηε δηαπίζησζε φηη δελ αξθεί ε ηππηθή 

εμίζσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ε θαηνρχξσζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο, 

γηα λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.   

πκπεξαζκαηηθά, ζην ζχλνιν ηνπο νη έξεπλεο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ην 

δήηεκα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο δηαπηζηψλνπλ φηη 

απηή επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή – νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε 

ηνπ αηφκνπ, αθήλνληαο αλεμεξεχλεην ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ. Ζ άπνςε φηη ε ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

επαξθεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, αλέδεημε ηελ παηδαγσγηθή 

πξφηαζε γηα ηελ Αληηζηαζκηζηηθή Δθπαίδεπζε. Ζ έλλνηα απηή ζπλεπάγεηαη ηελ 

επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο λα «επηδηνξζψζεη» ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ  

ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ θάζε καζεηή θαη ζπλππνδειψλεη ηνλ αδηακθηζβήηεηα 

ζεηηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα 

είλαη φηη κία ηέηνηνπ είδνπο παηδαγσγηθή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ ρξφλνπ πνπ ηνπο παξέρεηαη, αιιά είλαη 

αδχλαηνλ λα αλαηξέζεη πιήξσο ηηο δηαθνξέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εηεξφθιεηε 

θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε. «Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ηέζεθε ππό απζηεξό 

έιεγρν θαη ππέζηε δηαδνρηθέο αιιαγέο, ζρεδηαζκέλεο έηζη ώζηε λα απμήζνπλ ηε 

δπλαηόηεηα δηείζδπζεο κηαο παηδείαο πνπ ε θύζε ηεο εμαθνινπζνύζε λα ζεσξείηαη 

απηνλόεηα ζεηηθή» (Whitty, 1985: 48). 

Σν βαζηθφ κέρξη ηφηε πφξηζκα είλαη επνκέλσο ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ζεζκνχ ζηελ θνηλσληθή αλέιημε ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία επεξεάδεη ζεηηθά 

ή αξλεηηθά θπξίσο ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ηαδηαθά σζηφζν θαη θαζφηη ην 

πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο παξέκελε, ζεκεηψζεθε κία εξεπλεηηθή κεηαηφπηζε 

ζην ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, απφξξνηα ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. 
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Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1970, κπήθαλ ζην πεξηζψξην 

νη ζεσξίεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, πνπ δηαηεξνχζαλ κία καθξφ-θνηλσληνινγηθή 

αλάιπζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ, ζεσξψληαο φηη κέζσ απηνχ νη καζεηέο ζα 

απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο, ηερληθέο, αμίεο θαη γλψζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλέιημε θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή άλζεζε ηεο ρψξαο.  

Παξφιν πνπ ε πξσηνθαζεδξία ησλ ζεσξηψλ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ζην 

ρψξν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο δηαθφπεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970, ςήγκαηα 

ηεο παξακέλνπλ θαη ζε κεηαγελέζηεξεο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα λα 

αλαθέξνπκε φηη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ειιεληθψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

επηρεηξήζεθε απφ ην 2001, είρε σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ησλ 

γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηνλ 

γλσζηηθφ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ, πνπ ζα θιεζνχλ ζην κέιινλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

έλα απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. «Τν ζρνιείν παξνπζηάδεηαη σο έλαο νπδέηεξνο 

θνηλσληθόο ζεζκόο πέξα θαη πάλσ από ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνληα ηνπο   […]», (Ρέππαο, 2007: 30), ελψ «ε εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό ξόιν: λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε 

κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή θαη εξγαζηαθή δηαδηθαζία» (φ.π.: 49). Σν ζεσξεηηθφ 

επηρείξεκα ησλ παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ δηαηεξεί κία ζπλάθεηα κε ηηο ζεσξίεο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, θαζψο ππνζηεξίδεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο κε επηρείξεκα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, επηθπξψλνληαο ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη 

επηζεκαίλεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ελψ απνζησπάηαη ν πνιηηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ κε 

ηελ πθηζηάκελε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 

 

2.1.2. Αλαπαξαγσγηθέο Θεσξίεο  

 

ηνλ αληίπνδα ησλ ζεσξηψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ, βξίζθνληαη νη ζεσξίεο Αλαπαξαγσγήο, βαζηθή δηαπίζησζε 

ησλ νπνίσλ είλαη ε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. ε απηέο εληάζζεηαη ε  Νέαο Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηηο Λεηηνπξγηθέο Θεσξίεο, σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζρνιείνπ σο θνξέα θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο κέζσ ησλ θαλεξψλ 
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θαη θξπθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν ζηνηρείν πνπ πξφζζεζε ε Νέα 

Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νξηνζεηήζεη έλα θαηλνχξην 

εξεπλεηηθφ πεδίν, ήηαλ ε επηινγή κίαο κηθξν-θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζην επίπεδν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εληφο ηάμεο θαη 

ε ακθηζβήηεζε ηνπ νπδέηεξνπ ηδενινγηθά θαη αμηνινγηθά ραξαθηήξα ηνπ νξηζκνχ 

θαη ηεο δηάδνζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Ζ γλψζε πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεσξείηαη ζηξσκαηνπνηεκέλε, κέζσ επηιεθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ έκθαζεο θαη απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη 

γισζζηθψλ θσδηθψλ.  

Ζ Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαηαπηάζηεθε κε ην ήδε δηαδεδνκέλν 

δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θέξνπλ ηελ αιιαγή. Με αθνξκή ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία ζηε  

Μ. Βξεηαλία, φπνπ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θπξηαξρνχζε ν θηιειεπζεξηζκφο ηεο 

ζαηζεξηθήο πνιηηηθήο,  αλαδήηεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηάζηαζε, 

απνηέιεζαλ επηπιένλ έλα πεδίν επξχηεξεο θνηλσληθήο θξηηηθήο.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαπίζησζε φηη ν νξηζκφο θαη ε δηάδνζε ηεο είλαη θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλνη, ζπλππνδήισλε αθφκα ηε δπλαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μία επηπιένλ επνκέλσο δηαθνξά ηεο Νέαο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο  απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξίεο ήηαλ ε επηδίσμε 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο λα επηζεκάλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην φξακα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Απηή ζα κπνξνχζε λα 

δηεπθνιπλζεί εάλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηέθνληαλ θξηηηθά απέλαληη ζην έξγν ηνπο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ. πγθεθξηκέλα «ε ζεσξεηηθή έκθαζε δηλόηαλ θαηά θύξην ιόγν ζην ξόιν 

ηεο ζπλείδεζεο ηνπ θαζεγεηή θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νξηζκό ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ ηάμε, γηα ηε δηαηήξεζε θπξίαξρσλ απόςεσλ σο πξνο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζπλεπώο ηε δηαηώληζε ή ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θνηλσληθώλ 

αληζνηήησλ» (Whitty, 1985: 63). Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ δηαηήξεζε ε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ζε απηή ηελ θάζε, έδσζε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

φπσο θαη ζηηο παηδαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 
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Ζ πξψηε απηή θάζε ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ 

θπξηαξρνχζε ε θαηλνκελνινγηθή νπηηθή, ζπλδέζεθε κε πιήζνο εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηψλ αθνινπζνχζαλ δχν άμνλεο, ελ κέξεη δηαθνξεηηθνχο, αιιά 

ζπγθιίλνληεο σο πξνο ην απνηέιεζκα. Σν έλα ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε θνηλσληθή 

αλαπαξαγσγή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

ηελ έλλνηα ηεο απφθιηζεο  ησλ πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ νξηζκέλσλ καζεηψλ εληφο θη 

εθηφο ηάμεο, πνπ νδεγεί ελ ηέιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο απνηπρία. Σν άιιν ζπκπέξαζκα 

ηφληδε ηε ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζηελ επηβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, 

θαζψο  ε νπηηθή πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ηνπο θαζειψλεη 

ζηελ πθηζηάκελε θνηλσληθή ηνπο ζέζε. ε θάζε πεξίπησζε ε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ απνηππσλφηαλ ζην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

δηεπθνιπλφηαλ ε αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο (Whitty 1985: 72 - 

73). 

Ζ θξηηηθή πνπ έγηλε ζην έξγν ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, 

ζηελ πξψηε ηεο θάζε, ηφληζε φηη, σο ζεσξεηηθή πξνζπάζεηα, βαζίζηεθε πνιχ ζην 

θνηλφ αίζζεκα θαη ηε ιατθή ζπλείδεζε, δηεθδηθψληαο έλα δηθαηφηεξν θαη ηζφηεξν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά ράλνληαο ηειηθά ηελ εγθπξφηεηα ηεο. Ο ιατθηζκφο 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηνπο ξηδνζπαζηηθνχο ηεο ζθνπνχο, ελψ παξάιιεια ε 

πξφηαζε λα θέξνπλ νη δάζθαινη ηελ αιιαγή απνδείρζεθε κε ξεαιηζηηθή. Μεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ αξλεηηθψλ ζεκείσλ πνπ ηεο απνδίδνληαη είλαη ην φηη έδσζε κία 

παξαπιαλεηηθή απηνλνκία ζηνπο δαζθάινπο σο ππνθείκελα αιιαγήο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο επηθεληξψζεθε ζην πσο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηαησλίδεη  

ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο κέζσ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξέβιεςε ην ξφιν ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Δπίζεο, δελ θαηάθεξε λα θαηαζέζεη έλα ελαιιαθηηθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, αθνχ απέηπρε λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηεο ηδενινγηθήο ηνπ δχλακεο λα 

λνκηκνπνηεί ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ δχλακεο λα παξέρεη πξφζβαζε 

ζε δπλαηέο – θπξίαξρεο ηδέεο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή  (Giroux, 1983) ζρνιηάδεη φηη ε 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε γλψζε νδήγεζε ζε κία ζρεηηθηζηηθή 

πξνζέγγηζε, αδπλαηψληαο λα θαηαιήμεη ζε κία επαξθή ζεψξεζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο εμνπζίαο. Απηφ ζπλέβε θαζψο νη δάζθαινη έκνηαδαλ 

λα εθαξκφδνπλ άθξηηα ηε ζρνιηθή γλψζε, ελψ ν θνηλσληθφο έιεγρνο ππνβαζκίζηεθε 

ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη λνκηκνπνίεζε ηεο 
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γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αληίδξαζε επηθεληξσλφηαλ ζηελ 

απνκπζνπνίεζε ησλ απηνλφεησλ γλσζηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ δνκνχλ ηε ζρνιηθή 

πξαθηηθή θαη νξγάλσζε, κε έκκεζν ζπκπέξαζκα φηη ε αιιαγή ηεο αηνκηθήο 

ζπλείδεζεο ζα εμαζθάιηδε θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

Ζ έκθαζε ζηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε «πξαγκαηηθφηεηα», πνπ εκπφδηζε 

κία νιηζηηθφηεξε αληίιεςε ηνπ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε απηή ε 

«πξαγκαηηθφηεηα», ππνρψξεζε δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε ζεσξήζεηο κε  πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία απφ ηε καξμηζηηθή ζεσξία. ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηεο Νέαο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ή αθφκα θαηά θάπνηνπο ζε κία δεχηεξε θάζε ηεο, 

αλαπηχρζεθαλ αλαιπηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλα σο ζεσξίεο αληηζηνηρίαο, αλαπαξαγσγήο θαη εγεκνλίαο 

αληίζηνηρα. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν φισλ απηψλ, φπσο θαη ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο, είλαη φηη αλαίξεζαλ ην επηρείξεκα ελφο νπδέηεξνπ ζρνιείνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ηε πνιπεπίπεδε - θαη θαηά πεξηπηψζεηο ακθίδξνκε- δηαζχλδεζε ηνπ 

κε ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζθαίξα. 

 

Θεσξίεο Αληηζηνηρίαο 

Οη Θεσξίεο Αληηζηνηρίαο αξζξψζεθαλ απφ εξεπλεηέο, πνπ αλαθέξνληαη θαη 

σο «ξηδνζπάζηεο» (Φξαγθνπδάθε, 1985), θαη  κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη 

νη Bowles & Gintis (1976). Κεληξηθή ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ είλαη φηη ην ζρνιείν 

απνηειεί ζεζκφ πνπ δηαησλίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ελζσκαηψλνληαο ηα άηνκα ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ  ηεο ρψξαο, κε ην λα  «παξάγνπλ εξγάηεο» (Bowles & Gintis, 1976: 

480).  Οη βαζηθέο ηνπο παξαδνρέο είλαη αθ‟ ελφο φηη ην ζρνιείν απνηειεί κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη αθ‟ εηέξνπ φηη ε δνκή θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αληαλαθιά ηελ εγεκνλία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Γηέθξηλαλ 

κία αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, 

κία αληηζηνηρία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θη 

εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο επηθπξψλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ε ηεξαξρία 

κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ ζην ζρνιείν αλαινγεί ζε εθείλε κεηαμχ εξγνδνηψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ ζην εξγνζηάζην.  

Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηειηθά, θαιιηεξγνχληαη ζηα άηνκα νη ηερληθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηα θίλεηξα εθείλα πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 
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ηνπο. Δπηπιένλ απνπνιηηηθνπνηνχληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, δηαησλίδνληαο έηζη ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Δηδηθφηεξα ην ζρνιείν ζεσξείηαη φηη θαηακεξίδεη κε θαηλνκεληθά αμηνθξαηηθέο 

κεζφδνπο ηα άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο. Δληζρχνληαο πξφηππα 

αηνκηθήο πξνφδνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο θαη 

ππνηαγήο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

Δπνκέλσο ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα έρεη θνηλσληθά αίηηα θαη επηηειεί έλαλ 

θνηλσληθφ ξφιν λα αλαπαξάγεη ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή. Ζ αλαπαξαγσγή 

δηαζθαιίδεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ επζχλεο, 

πεηζαξρίαο θαη απηνλνκίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πνξεία ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ. Μέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ηνπ θξπθνχ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ησλ εξγαηψλ εμνηθεηψλνληαη δειαδή κε ηελ 

ππαθνή, πνπ ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκε ζην εξγαζηαθφ ηνπο θαζεζηψο ζην κέιινλ, ελψ 

αληίζηνηρα νη πξνλνκηνχρνη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα πην αλεμάξηεηα εξγαζηαθά 

πφζηα. «Οη εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην ζρνιείν εμαζθάιηδαλ όηη κηα θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλε, δηαζπαζκέλε θαη πεηζήληα εξγαηηθή δύλακε αλαπαξαγόηαλ ζε θάζε γεληά 

γηα ηνλ θαπηηαιηζκό» (Whitty, 1985: 87). Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνζθέξνπλ επηπιένλ ηδενινγηθφ έξεηζκα ζε δηαρσξηζκνχο ηχπνπ πςεινχ θαη 

ρακεινχ θχξνπο γλψζε, ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλεο «πνηφηεηαο 

ππνθεηκεληθνηήησλ».  

Ζ εξκελεία ησλ ξηδνζπαζηψλ δηαηεξεί ηνλ πνιηηηθφ ζηφρν ηεο θαηάδεημεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ θαθψο θεηκέλσλ, αμηνπνηψληαο ελλνηνινγηθά εξγαιεία απφ ηνλ 

καξμηζκφ. πγρξφλσο, ε δηεθδίθεζε κίαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ζηε βάζε 

ελφο «δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ» ζεσξείηαη αιιειέλδεηε κε γεληθφηεξα πνιηηηθά 

αηηήκαηα, θαζψο «ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή απνηειεί κέξνο ηεο επαλαζηαηηθήο 

κεηακόξθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο» (Bowles & Gintis, 1976: 486), επηζεκαίλνληαο 

κία αθφκα δηάζηαζε ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηηο Θεσξίεο Αληηζηνηρίαο ε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο επηθπξψλεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη 

ζην ζρνιείν, νη καζεηέο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εμνηθεηψλνληαη κε 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ πξνδηαγξάθνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ. Δλ 

πξνθεηκέλσ ινηπφλ, ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα «όρη κόλν νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή 

αληζόηεηα, αιιά αλαπαξάγεη ηελ ηαμηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο» (Φξαγθνπδάθε, 1985: 



20 

 

161), βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη νη άληζεο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε απηέο ηηο ζεσξήζεηο είλαη φηη πξνζέγγηζαλ 

ηα θαηλφκελα κε κεραληζηηθφ ηξφπν, αγλνψληαο άιινπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πέξα απφ ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Δγθισβίζηεθαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ ππφζεζε φηη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί εάλ δελ εληαζζφηαλ ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην αλαηξνπήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δπηπιένλ θαηεγνξήζεθαλ φηη  

παξέβιεςαλ ην γεγνλφο φηη ζην ζρνιείν δεκηνπξγείηαη ε απαξαίηεηε ελεξγεηηθή 

ζπλαίλεζε ησλ εμνπζηαζκέλσλ, ή φηη αθφκα θαιιηεξγνχληαη πηζαλψο ζηνηρεία 

αληίζηαζεο, ηφζν απφ ηνπο δαζθάινπο. φζν  θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

ηνηρεία απφ ηελ καξμηζηηθή ζεσξία, δηαηήξεζε, εθηφο απφ ηνπο Bowles & 

Gintis, θαη ν L.Althusser,  ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ σο βαζηθνχ Ηδενινγηθνχ 

Μεραληζκνχ ηνπ Κξάηνπο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ κειεηεηή, νη καζεηέο δνκνχληαη 

σο ππνθεηκεληθφηεηεο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

εζσηεξηθεχνληαο ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εγεκνλία ηεο. «Οη ζπγθεθξηκέλεο θαληαζηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

αιεζηλνύ θόζκνπ κεηξνύζαλ σο κία πξαγκαηηθή δύλακε κέζα ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. Απηό γηλόηαλ θαζώο ζεσξνύληαλ όηη δηαπεξλνύζαλ ην αηνκηθό ππνζπλείδεην 

κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο» 

(Whitty, 1985: 91). Δλ ηέιεη ε αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ 

ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ππνθεηκεληθνηήησλ 

εθείλσλ πνπ, δηαπλεφκελα απφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο Ηδενινγηθφο Μεραληζκφο ζπκβάιιεη, κέζσ ηεο 

εθκάζεζεο ησλ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο νπκαληζηηθψλ θαη 

εζηθψλ αξεηψλ, ζηε δηαηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Οη δηαθνξεηηθέο 

αξεηέο πνπ εκθπζνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ 

ηαμηθφ ηνπο ξφιν, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ε  επαγγεικαηηθή 

ζπλείδεζε θαη ε «απνιηηίθ» ζηάζε είλαη έληνλε ζηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο, 

ακβιχλνληαο ηειηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπο  λα αληηιεθζνχλ θαη λα αληηδξάζνπλ γηα ηελ 

κεηνλεθηηθή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. «Μέζα από ηελ εθκάζεζε νξηζκέλσλ «ζαβνπάξ 

θαίξ» πνπ ληύλνληαη κέζα ζηε καδηθή απνηύπσζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, 



21 

 

αλαπαξάγνληαη, θαηά θύξην ιόγν, νη ζρέζεηο παξαγσγήο ελόο θαπηηαιηζηηθνύ 

θνηλσληθνύ ζρεκαηηζκνύ» (Althusser, 1970: 94), εθείλεο δειαδή πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηε ζρέζε κεηαμχ εθκεηαιιεπηή θαη εθκεηαιιεπφκελνπ. 

Σν ζρνιείν σο θπξίαξρνο ΗΜΚ ζεσξείηαη φηη αληηθαηέζηεζε ζηελ 

πξσηνθαζεδξία ηελ εθθιεζία, ε νπνία δηαηεξνχζε ην ξφιν απηφ ζηελ πξν-

θαπηηαιηζηηθή πεξίνδν. Μεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο 

θενπδαξρηθήο αξηζηνθξαηίαο, ε αζηηθή ηάμε αλέδεημε σο θπξίαξρν ΗΜΚ ην ζρνιείν, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη δηακέζνπ ηεο ηδενινγίαο λα εμαζθαιίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

εγεκνλία, κε ην λα «παίξλεη ηα παηδηά όισλ ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ από ην 

λεπηαγσγείν, θαη ήδε από θεη, […] απνηππώλεη κέζα ηνπο, […] αθξηβώο εθείλα ηα 

ρξόληα όπνπ ην παηδί είλαη πεξηζζόηεξν «ηξσηό»,  παγηδεπκέλν όπσο βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν, δηάθνξα «ζαβνπάξ θαίξ», ληπκέλα κε ηελ 

θπξίαξρε ηδενινγία (ηα γαιιηθά, ε αξηζκεηηθή, ε θπζηθή ηζηνξία, νη επηζηήκεο, ε 

θηινινγία), ή ηελ θπξίαξρε ηδενινγία απηή θαζαπηή (εζηθή, αγσγή ηνπ πνιίηε, 

θηινζνθία) (φ.π.: 93). πλνςίδνληαο, ν L.Althusser ππνζηεξίδεη φηη ε αλαπαξαγσγή 

ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο θαη ησλ θαηάιιεισλ «ζαβνπάξ θαηξ» ζηνπο καζεηέο ησλ αληίζηνηρσλ 

νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. Ζ επηηπρία απηήο ηεο κεηαβίβαζεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

«αζφξπβε» ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ έλα «πέπιν 

νπδεηεξφηεηαο, αγλφηεηαο θαη επήζεηαο».  

 

Πνιηηηζκηθέο Πξνζεγγίζεηο 

Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο θνπιηνχξαο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ αλαδεηήζεθε απφ ηνπο Bourdieu θαη Passeron (1970), πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ηνπο έκκεζνπο κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο ηεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ.  Σα ζρνιεία 

παξνπζηάδνληαη λα δηαηεξνχλ κία ζρεηηθή απηνλνκία, πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο θαη πνπ δηαζθαιίδεη, κέζσ ηνπ νπδέηεξνπ πξνθίι 

ηνπ ζρνιείνπ, ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο. Σα αθαδεκατθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζε κία κεξίδα καζεηψλ κεηαθξάδνληαη ζε 

επαγγεικαηηθά θη ελ ηέιεη ζε θνηλσληθά. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ ηαμηθψλ δηαθνξψλ ζην 

ζρνιείν ππνθξχπηεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη ηελ πξνζδνθία ηεο 
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αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο, ε νπνία επηθπξψλεη ηελ - ηδενινγηθά θνξηηζκέλε- ιεηηνπξγία  

ηνπ ζρνιείνπ σο απειεπζεξσηηθήο δχλακεο.  

Οη δηάθνξεο θνπιηνχξεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ ππφθεηληαη ζηηο επηηαγέο ηεο 

θπξίαξρεο, θαζψο απνθιείνληαη εθείλεο νη κνξθέο γλψζεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηηο ππνηειείο θνηλσληθά νκάδεο. ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο,  

επηβξαβεχεηαη ε αηνκηθηζηηθή θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, πνπ σο ζηάζε παξακέλεη πην 

δεκνθηιήο ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη εληζρχνληαη νξηζκέλνη γισζζηθνί 

θψδηθεο, αθνχ «ε ζρνιηθή γιώζζα είλαη ε κεηξηθή γιώζζα κόλν ησλ παηδηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από κνξθσκέλα ζηξώκαηα» (Bourdieu, 1966: 365). Ζ έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζε έλα αθαδεκατθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη πξνο φθεινο ηεο ειίη, ελψ  

απνθιείεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

ε απηή ηε ζεσξία πέξα απφ ηα γλσζηηθά πεξηερφκελα, αλαδεηθλχεηαη ε 

βαξχηεηα ηνπ «κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ» πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο καζεηέο θη  

επηθαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο «κνξθσηηθήο θιεξνλνκηάο», πνπ 

κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά, εκπεξηέρεη ην «κνξθσηηθφ θεθάιαην», δειαδή απφ 

ηε κία ηε γιψζζα θαη ηελ «ειεχζεξε παηδεία», θαη απφ ηελ άιιε ην έζνο. Ο 

παξάγνληαο ηεο «ειεχζεξεο παηδείαο» αθνξά ζηελ πξνδηάζεζε ησλ παηδηψλ γηα 

κάζεζε, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ νηθεηφηεηα ηνπο κε ηα κνξθσηηθά 

αγαζά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην ζπίηη. Σν έζνο πεξηιακβάλεη ηηο εζσηεξηθεπκέλεο 

αμίεο θαη ζηάζεηο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ κέιινληνο πνπ δηαβιέπνπλ 

γνλείο θαη παηδηά σο πξνο ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ, πνπ επεξεάδεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηνπ  ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξαηεξείηαη ηα 

παηδηά ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ λα ζεσξνχλ πξνδηαγεγξακκέλε κία 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζε αληίζεζε κε εθείλα ησλ εξγαηψλ πνπ ζεσξνχλ πνιχ 

δχζθνιε κία ηέηνηα εμέιημε. 

 Δπηπιένλ, ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε δηαλνεηηθέο πξαθηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ «σζκσηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα», φπσο θαη ε 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ ειεπζεξίαο θαη απνπζίαο θαηαλαγθαζκνχ θαη ζρνιηθνχ 

κφρζνπ, νινθιεξψλνπλ ην πιαίζην ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ηνπο έκκεζνπο 

κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. 

«Τν ζεκαληηθόηεξν θαη πην δξαζηηθό κέξνο ηεο κνξθσηηθήο θιεξνλνκηάο […], 

κεηαβηβάδεηαη κε ηελ ώζκσζε, […] πξάγκα πνπ εληζρύεη ζηα κέιε ηεο κνξθσκέλεο 

ηάμεο ηελ πεπνίζεζε όηη δε ρξσζηνύλ παξά ζηα θπζηθά ηνπο ραξίζκαηα απηέο ηηο 
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γλώζεηο, απηέο ηηο ηθαλόηεηεο, απηή ηε ζπκπεξηθνξά πνπ θαζόινπ δελ ηνπο θαίλεηαη 

απνηέιεζκα θάπνηαο καζεηείαο» (φ.π.: 366).  

Ο ηδενινγηθφο ξφινο ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη φηη δηαησλίδεη ην κχζν γηα ηα θπζηθά ραξίζκαηα 

νξηζκέλσλ παηδηψλ. Ζ «ηδενινγία ηνπ θπζηθνχ ραξίζκαηνο» ζπλεπάγεηαη ηελ 

εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ πξνζφληνο σο θπζηθφ ράξηζκα, κία δηαδηθαζία πνπ 

ζεζκνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη απνηειεί παξάγνληα θνηλσληθήο 

ζπληήξεζεο.  Ζ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ζχκθσλα κε απηή 

ηελ αλάιπζε επηηπγράλεηαη κε φξνπο «ζπκβνιηθήο βίαο», κε ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο 

ζεκαζηψλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ησλ ζρέζεσλ εθείλσλ ηεο εμνπζίαο, ζηηο νπνίεο θαη βαζίδνληαη νη άληζεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο.  

Ο θνηλσληθφο επνκέλσο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηψλεηαη θαηά ηελ 

κεηάδνζε θαη λνκηκνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο παηδείαο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο βίαο. Ζ 

θπξίαξρε απηή παηδεία παξνπζηάδεηαη σο ε κφλε απνδεθηή, απνθιείνληαο ηε 

«κνξθσηηθή θιεξνλνκηά» ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ, επηβξαβεχνληαο ηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ σζάλ θπζηθά ηνπο ραξίζκαηα. «Τα κέιε ησλ 

ιατθώλ ζηξσκάησλ παίξλνπλ γηα όλεηξα ηνπο ηελ πξαγκαηηθόηεηα» (φ.π.: 367), 

παξακέλνληαο ζηελ ίδηα θνηλσληθή ζέζε, κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο βίαο πνπ ηνπο 

επηβάιιεηαη, θαη πνπ πξνσζεί έλα ζπγθεθξηκέλν habitus. Μέζσ απηή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαπαξάγεηαη ε πνιηηηζκηθή θπξηαξρία νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, δηαησλίδνληαο 

ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο.  

Με φξνπο ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ  πξαγκαηψλεηαη ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή 

θαη γηα ηε ζεσξία  πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο πνπ δηαηχπσζε ν B.Bernstein (1989, 

2000), θαζψο νη θνξείο ηνπ ειέγρνπ απηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ζρνιείν,  

θαηαπηάλνληαη κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ ιφγνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

επεμεξγαζκέλνπο θψδηθεο, κε ηνπο νπνίνπο παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη 

νη καζεηέο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. «Τν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζήκεξα 

είλαη έλαο θξίζηκνο παξαγσγόο θαη αλαπαξαγσγόο πόξσλ ιόγνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

πεδίνπ ηνπ ζπκβνιηθνύ ειέγρνπ» (Bernstein, 1989: 209). Χο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία 

απηή νξίδεη ηα ζεκηηά λνήκαηα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, φπσο φινη νη θψδηθεο, ζε 

αλαινγία κε ηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο. «Οη ζπγθεθξηκέλνη 
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επεμεξγαζκέλνη θώδηθεο, απηνί δειαδή πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο ηηκέο ηαμηλόκεζεο θαη 

πεξηράξαμεο, είλαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηε ζεζκνπνίεζε θαη ηελ αλακεηάδνζε ησλ 

θπξίαξρσλ αξρώλ ελόο θνηλσληθνύ ζρεκαηηζκνύ ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε. Απηνί νη 

θώδηθεο έρνπλ ξπζκηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηεο πξόζιεςεο ηνπο 

θαη γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπλείδεζεο απηώλ πνπ δξνπλ ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο 

ηνπ πεδίνπ ηνπ ζπκβνιηθνύ ειέγρνπ» (φ.π.: 201). 

Με απηνχο ηνπο φξνπο θαη κέζσ ηεο επηβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ θαη 

ηξφπσλ κεηάδνζεο ηνπο, φζν θαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ 

παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ, πξνσζείηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηελ 

δηαηψληζε ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη αηφκσλ. Ζ έκθαζε ζηνλ 

επίζεκν ιφγν δνκεί ζε καζεηέο θαη δαζθάινπο κία ζπγθεθξηκέλε εζηθή δηάζεζε, 

αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα θαη ηδαληθά, πνπ ελζσκαηψλνληαη ελ ηέιεη ζε 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο (Bernstein, 2000). Ζ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ 

απνηππψλεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη  «ε εθπαηδεπηηθή γλώζε είλαη έλαο δσηηθόο 

ξπζκηζηήο ηεο δνκήο ηεο εκπεηξίαο» (Bernstein, 1989:63), ελψ  ν νξηζκφο ηεο, ε 

αμηνιφγεζε θαη ε κεηάδνζε ηεο ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ηνλ 

θνηλσληθφ έιεγρν.  Απηή ε ιεηηνπξγία αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα απφ ηνλ 

B.Bernstein πνπ απνθαιχπηεη ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν ησλ γλσζηηθψλ εθνδίσλ, ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, θαη 

ηδηαηηέξσο ηεο γιψζζαο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ην βαζηθφ θνηλφ ζεκείν ησλ ζεσξηψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ είλαη ε επηζήκαλζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. Ο αλαπαξαγσγηθφο 

ξφινο ηνπο ζρνιείνπ επηθπξψλεη ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

Καηά πξψηνλ, κεηαβηβάδνληαο ζηηο  δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα ηηο πξνεηνηκάζνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ 

κέιινλ. Ζ ζηξσκαηνπνηεκέλε ζρνιηθή γλψζε, πνπ επεζήκαλε ε Νέα Κνηλσληνινγία 

ηεο Δθπαίδεπζεο, θαη ν δηαθνξνπνηεκέλνο ηξφπνο κεηαβίβαζεο ηεο αλαινγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πιαίζηα, πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ άηνκα δηαθνξεηηθήο 

θνηλσληθήο ηάμεο, θαζνξίδνληαο ηειηθά ηε ζέζε ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

δηαζηξσκάησζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο αληαλαθιά επνκέλσο ηελ ηεξαξρία ησλ 
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θνηλσληθψλ ηάμεσλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο 

ησλ ηζρπξψλ.  

Ζ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ πξαγκαηψλεηαη, θαηά 

δεχηεξνλ, πξνσζψληαο ζηνπο καζεηέο ηα θίλεηξα θαη ηα πξφηππα εθείλα πνπ ηνπο 

εμνηθεηψλνπλ κε ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηηο 

Θεσξίεο Αληηζηνηρίαο, ηα εθφδηα θαη νη εκπεηξίεο πνπ ζπιιέγνπλ νη καζεηέο ζην 

ζρνιείν απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο, ηνπο θαιιηεξγνχλ κία 

απνπνιηηηθνπνηεκέλε ζηάζε θαη ηνπο ελζσκαηψλνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή επηθπξψλεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεζκνχ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο.  

Σέινο, κία άιιε δηάζηαζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ 

εξκελεχεηαη απφ ηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα, ελ είδε  ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ θαη πξνο φθεινο ησλ πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ, αμηαθνχ θαη 

γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεη ην λνκηκνπνηεηηθφ έξεηζκα ζηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα, επηβάιινληαο κέζσ ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ  έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

αληίιεςεο ζηα άηνκα, πνπ ηα αθήλεη λα ζεσξνχλ φηη απηφο είλαη ν κφλνο θαη ζσζηφο 

ηξφπνο λα δνκεζεί ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα εηδσζνχλ 

σο ην ηκήκα εθείλν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ έρεη σο ζηφρν λα λνκηκνπνηήζεη 

θαη λα κεηαβηβάζεη ηηο θπξίαξρεο ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θπξηαξρία ηνπ εθάζηνηε ζπλαζπηζκνχ δπλάκεσλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία,  νξίδνληαο έλαλ ηξφπν αληίιεςεο θη έλα ζχζηεκα ζεκαζηψλ 

πνπ πξνσζνχλ ηε θπζηθνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεξαξρίαο.  



26 

 

2.2. Ιδεολογία & Αναλσηικά Προγράμμαηα: Βαζηθέο ζεσξήζεηο ηεο ζύλδεζεο 

Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Κνηλσλίαο δηακέζνπ ηεο Ιδενινγίαο  

 

Βαζηθφο ελλνηνινγηθφο θνξκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε ζρέζε  

θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο,  φπσο απηή είλαη δπλαηφλ λα δηακεζνιαβεζεί απφ ηελ 

ηδενινγία. Σν ζεσξεηηθφ απηφ ζρήκα δηεξεπλάηαη επί ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

ζεσξεηηθά, αλαζχξνληαο ηηο πξνζεγγίζεηο εθείλεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ κε ηα 

ζεζκηθά εθπαηδεπηηθά θείκελα, ελ πξνθεηκέλσ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ππφ ην 

πξίζκα ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

χκθσλα κε ηελ ππφζεζε εξγαζίαο καο ε ηδενινγία, σο «ην  ζύζηεκα ησλ 

ηδεώλ, ησλ παξαζηάζεσλ, πνπ δεζπόδεη ζην πλεύκα ελόο αλζξώπνπ ή κηαο θνηλσληθήο 

νκάδαο» (Althusser, 1970: 96), δηαπεξλά ηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επελεξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε, δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηακέζνπ 

δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο αθνκνηψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

λνεκάησλ πνπ δηακνξθψλεη ελ ηέιεη ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη γηα ηνλ ίδην 

ηνπο ηνλ εαπηφ. Απηή ε αληίιεςε ζπλάδεη κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ - πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ζπκβάιινληαο ζηε δηαηψληζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, 

θαζψο  «ε ηδενινγία έρεη αμηνινγεζεί ηζηνξηθά ζαλ κνξθή θίβδειεο ζπλεηδεηόηεηαο 

πνπ παξακνξθώλεη ηελ εηθόλα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ππεξεηεί ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ» (Apple, 1986:49). 

Ζ ηδενινγία απνθηά λνκηκνπνηεηηθή δξάζε σο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηε ζηάζε θάπνηαο θνηλσληθήο νκάδαο, έρνληαο αθφκα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Γηαηεξεί 

επνκέλσο σο έλλνηα κία ζρέζε κε ηε δηαπάιε ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ γηα ηελ 

εμνπζία. ε απηή ηελ ζχγθξνπζε, ζε ηδενινγηθφ επίπεδν, γίλεηαη επίθιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκάησλ φπνπ θπξηαξρεί έλα ηδηαίηεξν ζηπι, κε βαζηθφ ζηνηρείν 

ηε ξεηνξηθή θαη ηελ επηηήδεπζε (Apple, 1986).   

ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδενινγίαο ζπγθαηαιέγεηαη θαηά 

πξψηνλ ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ζε έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν, κε ηελ έλλνηα φηη 

«αλαπαξηζηά ηε θαληαζηηθή ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ύπαξμεο 



27 

 

ηνπ» (Althusser, 1970:99), θαη θαηά δεχηεξνλ φηη έρεη πιηθή ππφζηαζε, θαζψο 

ππαγνξεχεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πξαθηηθήο.  Ζ πξαγκάησζε ηεο αθνξά ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ αηφκσλ ζε ππνθείκελα, δηακνξθψλνληαο κία θαληαζηηθή ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε δηακεζνιάβεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ζηα νπνία θαη επηβάιιεη κία ζπγθεθξηκέλε 

λνεκαηνδφηεζε.   

Ζ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αλάδεημε ηνπ ζε 

θπξίαξρν ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο απνηέιεζε ην βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ 

L.Althusser (1970), ρσξίο σζηφζν λα θάλεη ξεηή αλαθνξά ζην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Λφγσ ηεο ζεσξεηηθήο ηνκήο πνπ 

ράξαμε ν L.Althusser  ζην δήηεκα ηεο ηδενινγίαο είλαη ζεκαληηθφ λα μεθαζαξηζηνχλ 

επί ηνπ παξφληνο  αθ‟ ελφο θάπνηνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε, αθ‟ εηέξνπ ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαηέζεζε. Γηαρψξηζε ινηπφλ ηνλ Μεραληζκφ 

ηνπ Κξάηνπο, ν νπνίνο είλαη έλαο θη εληαίνο, ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ηε βία θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα θαη ηε δηνίθεζε, απφ ηνπο 

Ηδενινγηθνχο Μεραληζκνχο ηνπ Κξάηνπο. Δλψ ν πξψηνο δηαηεξεί ην ραξαθηήξα ηνπ 

θαηαπηεζηηθνχ, νη δεχηεξνη νξίδνληαη σο «νξηζκέλεο πξαγκαηηθόηεηεο, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ άκεζν παξαηεξεηή κε ηε κνξθή δηαθξηηώλ θαη εηδηθεπκέλσλ 

ζεζκώλ» (Althusser, 1970: 83) θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ ηδενινγία θαη 

δεπηεξεπφλησο κε ηε βία, ζπλήζσο ζπκβνιηθή. Μεηαμχ ησλ ΗΜΚ είλαη ε εθθιεζία, ε 

νηθνγέλεηα, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Σν ζρνιείν, σο θπξίαξρνο 

πιένλ ΗΜΚ, απνηειεί έλα πεδίν ηαμηθήο πάιεο, ζην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα έρεη 

εγεκνληθφ ξφιν νπνηαδήπνηε θνηλσληθή ηάμε επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία. 

Με άιια ιφγηα, ην ζρνιείν εγθνιπψλεη ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, γηα απηφ θαη ελέρεη ην 

ίδην αληηθάζεηο, ελψ απνηειεί ηνλ ζεζκφ εθείλν ζηνλ νπνίν ε εθάζηνηε θπξίαξρε 

θνηλσληθή ηάμε ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη εγεκνληθφ ξφιν γηα λα εγθαζηδξχζεη ηελ 

αληίζηνηρε ηδενινγία. Χο ΗΜΚ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ππαξρνπζψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ ηδενινγία είλαη εθείλε πνπ δηαηεξψληαο πιηθή ππφζηαζε, 

θαζψο ππαγνξεχεη αληίζηνηρεο κνξθέο πξαθηηθήο, δηαπιάζεη ηα άηνκα ζε ππνθείκελα 

θαη εμαζθαιίδεη ελ ηέιεη ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή αξκνλία.  

Ζ δηαζχλδεζε θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο δηακέζνπ ηεο ηδενινγίαο κειεηήζεθε 

απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο, κεηά ην 1960, εληνλφηεξα δε κεηά ην 1970, φηαλ αλαδχζεθε 
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ε Κνηλσληνινγία ηεο Γλψζεο, σο εξεπλεηηθή ηξνπή κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία θαη αζρνιήζεθε κε ηε ζρέζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο θνηλσλίαο, φπσο θαη κε ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμεηδηθεπηεί ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσλίαο, σο πξνο ηελ ηδενινγία πνπ δηαπεξλά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ηα 

ζεζκηθά ηεο θείκελα, φπσο είλαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, εγθαζηδξχνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ κία αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Έλα πξψην ζπλαθέο εξκελεπηηθφ ζρήκα είλαη εθείλν πνπ  θαηαηέζεθε απφ ηνλ 

R.Williams
1
, θαη ζην νπνίν πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη ηηο ηδενινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κέιε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ θαη 

ηηο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πνιηηηθέο. Έηζη, κία «ζπληεξεηηθή/ θηιειεχζεξε 

ηδενινγία», αλάινγε ησλ αηηεκάησλ ησλ αξηζηνθξαηψλ/ επγελψλ, δελ εληάζζεη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη δηαηεξεί ηελ αμίσζε ηνπ 

«πεπαηδεπκέλνπ αλζξψπνπ», κε  έληνλν ην ζηνηρείν ηεο εζηθήο δηάπιαζεο. Ζ «αζηηθή 

ηδενινγία», απφ ηελ άιιε, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο εκπφξσλ θαη αλψηεξσλ 

επαγγεικάησλ, π.ρ. γηαηξψλ θαη κεραληθψλ, εληάζζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ζηφρνπο ηελ εμεηδηθεπκέλε «ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε», θαζψο απηή 

ζεσξείηαη έλα κέζν θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Μία «δεκνθξαηηθή ηδενινγία», 

νξηζκέλε απφ ξηδνζπάζηεο κεηαξξπζκηζηέο ζα πξνζπαζνχζε λα δηεπξχλεη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζε θνηλσληθφ αγαζφ. Ζ εξγαηηθή 

ηάμε /θπξηαξρνχκελεο νκάδεο, ηέινο, κε ηελ αλάινγε «ιατθή/ πξνιεηαξηαθή 

ηδενινγία» έρνπλ σο εθπαηδεπηηθφ ζηφρν λα αλαπηπρζεί κία ζηελή ζρέζε εξγαζίαο 

θαη ζρνιείνπ θαη λα ζπλππνινγηζηεί ε δξάζε θαη ν ξφινο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Σν εξκελεπηηθφ ζρήκα ηνπ R.Williams θαηαζέηεη κία μεθάζαξε θη επζχγξακκε 

αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ηεο εθάζηνηε θξαηνχζαο θνηλσληθήο 

νκάδαο θαη ησλ ζπλαθψλ βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επηινγψλ. Οη εθπαηδεπηηθέο 

επηινγέο αθνξνχλ ζην θχξην παηδαγσγηθφ πξφηαγκα πνπ αξζξψλεηαη, αληαλαθιψληαο 

ηα θίλεηξα ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ηα αμηψκαηα ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο. Γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εκθαλήο ε ζπζρέηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

                                                 
1
 Ννχηζνο, Υ. (1979), Πξνγξάκκαηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο & Κνηλσληθόο Έιεγρνο (1931-1973), ζ. 27 
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πνιηηηθήο, ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ηεο ηδενινγίαο. Χζηφζν, ε αληηζηνηρία απηή 

παξνπζηάδεηαη κε έλαλ ζρεηηθά γξακκηθφ ηξφπν, πνπ αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

εξκελεία ηνπ πην δπλακηθέο θνηλσληθφ- πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, φπσο νη παξνχζεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ- αλ θαη μεθάζαξνη νη πνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί- εηδηθά ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαη, αληηθαηηθέο ηδενινγηθά, εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα δπλακηθέο ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Δπίζεο, παξά ηελ πνιηηηθή πξσηνθαζεδξία νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

ζπζρεηηζκψλ εηζάγνληαη ζπρλά εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνο φθεινο ησλ 

θπξηαξρνχκελσλ νκάδσλ, πνπ δελ απεηινχλ σζηφζν ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή 

ζπγθπξία. Δπνκέλσο, κία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ είλαη  πάληα κε πξνθαλή θαη 

επζχγξακκν ηξφπν πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηεκάησλ ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο (Ννχηζνο, 1979). ε θάζε πεξίπησζε, ν R.Williams, κε απηφ ην 

ζρήκα, θαηέζεζε κία ηθαλνπνηεηηθή  θαη επθξηλή ζεψξεζε, ζε επίπεδν ηδενινγίαο, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ραξάζζνληαη απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο νκάδεο. 

Ήηαλ κία πξψηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλέδεε κέζσ ηεο ηδενινγίαο ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Ζ ζηξνθή ζηελ θνηλσληνινγηθή κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ζην 

δήηεκα ησλ θξπθψλ θαη θαλεξψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ηδενινγηθνχ 

ηνπο πξφζεκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Νέα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, 

φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ Νέα Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο αξζξψζεθε θαηά θχξην ιφγν ζην Institute of Education ζην Λνλδίλν, 

θαη θαηαπηάζηεθε κεηαμχ άιισλ κε ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Σν 

δήηεκα απηφ, φπσο θαη ε επηζήκαλζε ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη 

ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε είλαη θνκβηθέο αλαθνξέο ηεο. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή ήξζε λα ζέζεη ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηελ παηδαγσγηθή σο δηαδηθαζία. Σν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο 

ζε απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ζεζκνζεηείηαη ν νξηζκφο θαη ε αμηνινγηθή -ηεξαξρηθή 

παξάζεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Ζ ζρνιηθή γλψζε απνηέιεζε ην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ θνηλσληνιφγσλ, κε ζηφρν λα θαηαδεηρζεί ε ηδενινγηθή 

δχλακε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ε επίδξαζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. 
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Σν ελδηαθέξνλ απηφ πξνέθπςε αλαδεηψληαο κία λέα εξκελεία ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο ησλ παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απηή ε αλαδήηεζε αλέδεημε  ηελ 

αληίζεζε ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο κε ηελ έλλνηα ηεο «εθπαηδεπζηκφηεηαο», ε νπνία 

ζπλδέεη  ηελ απνηπρία κε δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ  ησλ 

καζεηψλ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε ζεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. Ζ 

εθπαηδεπζηκφηεηα ππνηίζεηαη φηη πξνζέθεξε ιχζεηο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηε εθπαίδεπζε θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ 

βαζίδνληαλ θπξίσο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ θάζε καζεηή. ε αληίζεζε κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο έδσζε έκθαζε ζηα 

επηιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ αθαδεκατθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, σο 

ζεκαληηθφηεξε αηηία άληζεο θαηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ. 

Σα Αλαιπηηθφ Πξνγξάκκαηα ζεσξήζεθαλ  εξγαιείν απνθιεηζκνχ θάπνησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, κέζσ ησλ μερσξηζηψλ καζεκάησλ, ηεο αμηνινγηθά ηεξαξρεκέλεο 

γλψζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο κε ζρνιηθήο γλψζεο. Ζ ηδενινγηθή δχλακε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πείζεη ηνπο 

αλζξψπνπο φηη απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Δπνκέλσο, φζνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ ραξαθηεξίδνληαη ελ ηέιεη  σο κε 

εθπαηδεχζηκνη.  

Βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ν 

M.Young, θαη βηβιίν ζηαζκφο ην ζπιινγηθφ έξγν «Knowledge and Control» (1971), 

φπνπ εκπεξηέρνληαη κεηαμχ άιισλ θείκελα ηνπ B.Bernstein θαη ηνπ P.Bourdieu. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο, 

ζην γεγνλφο δειαδή φηη είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. Δλψ κέρξη εθείλν ην 

ρξνληθφ ζεκείν, ε έξεπλα ζην πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαηαπηαλφηαλ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηησδψλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, απηή ε πξνζπάζεηα αλέδεημε ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, φπσο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ή απνηπρίαο.  

Σν πεδίν ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο δελ παξέκεηλε ζηαηηθφ, 

αιιά επεμεξγαδφκελν ηα ζρφιηα πνπ δέρζεθε ζπλέρηζε λα αλαδηακνξθψλεηαη γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο. Έηζη, ζε απηήλ ηελ  πξψηε θάζε εκθάληζε έληνλα ζηνηρεία απφ ηε 

θαηλνκελνινγία, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηεο ζπλείδεζεο ηνπ δαζθάινπ. 

Πξνζέγγηζε επηπιένλ  ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα σο θνηλσληθή επηλφεζε (θαηαζθεπή) 
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θαη αλαδήηεζε αλαινγίεο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλσληθήο δνκήο. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ είηε φηη απηφ πνπ 

κάζαηλαλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν απείρε απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο εκπεηξίεο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνδηαγξάθεηαη ε δπζθνιία κεξηθψλ εμ απηψλ λα αληαπεμέιζνπλ, 

είηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή πνπ δηδάζθνληαλ γηα ηνλ θφζκν ηα θαζήισλε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν status quo.  

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

ζηξάθεθε ζην δήηεκα ηεο γλψζεο, σο, θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν,  παγησκέλν ζψκα 

εξκελεηψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ε γλψζε είλαη 

ζηξσκαηνπνηεκέλε θη σο εθ ηνχηνπ νξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ θπξηάξρσλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα ηα δηάθνξα γλσζηηθά πεξηερφκελα λα κελ 

ζεσξνχληαη ηζάμηα, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο αθαδεκατθήο 

γλψζεο. Αθφκα, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη αμηαθά 

θνξηηζκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηεο νκάδεο λα αζθνχλ 

δχλακε θαη έιεγρν ζε άιιεο, αθελφο θαηέρνληαο ηα αληίζηνηρα γλσζηηθά εθφδηα, 

αθεηέξνπ δηακνξθψλνληαο ηελ ηδενινγία πνπ θπζηθνπνηεί ηηο γλσζηηθέο θαη θαη‟ 

επέθηαζε θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

Ζ ζεζκηθή εθπαίδεπζε βαζίδεηαη επνκέλσο ζηελ ππφζεζε φηη ηα ζπζηήκαηα 

ζθέςεο πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη αλψηεξα απφ ηα 

εθείλα ησλ καζεηψλ. Ζ θνηλσληθά νξγαλσκέλε γλψζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο, ην δηαρσξηζκφ ηερλψλ θαη επηζηήκεο θαη ηελ απφθιηζε 

κεηαμχ ζρνιηθήο θαη θαζεκεξηλήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο. ε απηή ηε δηάθξηζε απνθηά 

λφεκα ην θξηηήξην εμεηαζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε έγθπξε γλψζε είλαη 

εθείλε πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί. Ζ πςεινχ θχξνπο γλψζε απνθηά θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαη επηκέλνπλ, θαζψο απνηεινχλ πνιηηηζκηθέο επηινγέο πνπ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηηο ζέζεηο ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

επνρή (Young, 1971). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ε έκθαζε ζην γξαπηφ ιφγν, ε 

αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε θαη  δηάζηαζε ηεο γλψζεο, ν πςειφο βαζκφο αθαίξεζεο θαη 

ε δηαθνξνπνίεζε ηεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ο δηαρσξηζκφο απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε γλψζε πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ λα γεληθεχεηαη, ζηνηρείν πνπ δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εμσζρνιηθήο γλψζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε πξαθηηθά ελδηαθέξνληα. Ζ θαηάθηεζε 

απηήο ηεο γλψζεο δελ είλαη ελ ηέιεη ην ίδην εχθνιε ή  δχζθνιε γηα φινπο ηνπο 
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καζεηέο. Δπηπιένλ θνξηίδεη ηε ζρνιηθή γλψζε κε έλα θχξνο πνπ ηεο δίλεη ππεξνρή, 

ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή γλψζε, θαη πνπ θαηαηάζζεη αλάινγα ηνπο καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε θνηλσληνινγηθή έξεπλα κπνξεί λα 

δηαηππψζεη θαξπνθφξα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ππνθξχπηνληαη 

ηεο επηινγήο θαη νξγάλσζεο ηεο γλψζεο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ζέζεηο εμνπζίαο. 

πλνπηηθά, ε βαζηθή ζέζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηφ έξγν είλαη ε επσθειήο 

ζπλάληεζε Κνηλσληνινγίαο ηεο Γλψζεο κε ηελ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, ζην 

ζέκα ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο γλψζεο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εδξάδεη αθ‟ ελφο ζην 

prestige, ηελ θνηλσληθή αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη αθ‟ εηέξνπ 

ζην property, ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, δειαδή, ζηηο γλσζηηθέο απηέο πεξηνρέο. Ζ 

αμηνινγηθή αλσηεξφηεηα νξηζκέλσλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ε επηιεθηηθή 

πξφζβαζε ζε απηά θπξίσο απφ κέιε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαηαδείθλπαλ 

ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ έρνπλ φινη νη 

καζεηέο πξφζβαζε ζηα ίδηα ζπζηήκαηα ελλνηψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε επελεξγεί ζηελ αληίιεςε ηνπο θαη δηακνξθψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή, 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πνξεία.  

 Ζ θξηηηθή ζην κέρξη ηψξα αλαθεξζέλ έξγν ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο 

θαηαγξάθεθε κεηαμχ άιισλ ζε κεηαγελέζηεξν έξγν ηνπ M.Young (1998), πάιη ππφ 

ηελ κνξθή ζπιινγηθνχ ηφκνπ, ζην “The Curriculum of the Future”. Βαζηθφο άμνλαο 

ζε απηφ είλαη ε  αλαθνξά – θαη θξηηηθή- ζηελ πξνεγνχκελε δηαζχλδεζε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, γλψζεο θαη εμνπζίαο, θαζψο θαη ε πξφηαζε κίαο δηαθνξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ  Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.  

ε απηφ, αζθήζεθε θαηαξρήλ θξηηηθή ζηε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία έδσζε  κεγάιε έκθαζε ζηελ εξκελεία ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο λα θέξεη ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή. Δλ ηέιεη ζεσξήζεθε φηη 

έδσζε κία παξαπιαλεηηθή απηνλνκία ζηνπο δαζθάινπο σο ππνθείκελα αιιαγήο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αγλνψληαο ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο βάζεο 

ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο 

βάζεο ηεο επηινγήο ησλ καζεηψλ. πλεπψο, δελ θαηάθεξε λα θαηαζέζεη έλα 

ελαιιαθηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, αθνχ απέηπρε λα δηαθξίλεη ζε απηή ηελ θάζε 

ηελ ηδενινγηθή δχλακε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο λα λνκηκνπνηεί ηνλ 
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απνθιεηζκφ, θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ δχλακεο λα παξέρεη πξφζβαζε ζε θπξίαξρεο  

ηδέεο. Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ δειαδή πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθή θαη ιηγφηεξν αλαιπηηθή, 

ππνζέηνληαο φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη κφλν ηδενινγηθή δχλακε θαη 

αγλνψληαο φηη πξνζθέξεη παξάιιεια έλα ζχζηεκα θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. 

Δπνκέλσο ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζα ήηαλ φρη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ή θάπνην πνπ 

λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία. Απέηπρε ηειηθά λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πψο ζα 

ελλνηνπνηεζεί ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο νξγάλσζεο ηεο γλψζεο ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, θαηαιήγνληαο ζε κία θξηηηθή ρσξίο ελαιιαθηηθή πξφηαζε. 

Βαζηθή πξφηαζε ζηε δεχηεξε θάζε απνηέιεζε ε άπνςε φηη ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί φρη ζαλ θάηη εμσηεξηθά επηβαιιφκελν ζηνπο 

δαζθάινπο θαη ζηνπο καζεηέο, αιιά ζαλ κία ηζηνξηθφ - θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

επί ηεο νπνίαο νη δάζθαινη ελεξγνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπνπλ. 

Οη ηεξαξρίεο ζα πξέπεη λα αλαδηαηππσζνχλ σο απφξξνηα ζπιινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

πξάμεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ηηο θαηαλνήζνπκε, λα ηηο θαηαζηήζνπκε ελ 

δπλάκεη δηαθνξνπνηήζηκεο θαη εξκελεχζηκεο.  

Μία δηαθνξεηηθή αλάιπζε ηεο ηδενινγίαο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

σο κία δηάζηαζε ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θη εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ δηαηππψζεθε απφ 

ηνλ B. Bernstein. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζην πνιηηηζκηθφ θαη ζπκβνιηθφ 

ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ  κεηνρή απηνχ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, έηζη ψζηε λα θαηαδεηρζεί «ε θύζε ηνπ ζπκβνιηθνύ ειέγρνπ 

θαη ηδηαίηεξα ν ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο σο αλακεηαδόηε θαη κεηαζρεκαηηζηή απηνύ ηνπ 

ειέγρνπ» (Bernstein, 1989:43). Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, άξζξα ηνπ 

B.Bernstein πεξηιακβάλνληαλ αθφκα θαη ζην έξγν πνπ εθδφζεθε ππφ ηελ επνπηεία 

M.Young «Knowledge and Control» (1971),  ζπγθαηαιέγνληαο ηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. Σν έξγν ηνπ B.Bernstein 

είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη δελ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί επί ηνπ παξφληνο ζηελ 

νιφηεηα θαη ζηελ εμέιημε ηνπ. Θεσξείηαη σζηφζν ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθνχλ 

θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαζπλδέζεηο πνπ εηζήγαγε θαη πνπ έδσζαλ κία 

δηαθνξεηηθή νπηηθή ζηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη ζρνιείνπ κέζσ ηεο ηδενινγίαο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα σο έλα είδνο θψδηθα, απνηεινχλ έλα απφ ηα ηξία 

ζπζηήκαηα κελπκάησλ, καδί κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ αμηνιφγεζε, κέζα απφ ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή γλψζε. χκθσλα κε  ηε Θεσξία Κσδίθσλ 
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(Bernstein, 1989), σο θψδηθαο νξίδεηαη κία «ξπζκηζηηθή αξρή, ζησπεξά 

πξνζιακβαλόκελε, πνπ επηιέγεη θαη λνκηκνπνηεί θαηάιιεια λνήκαηα, κνξθέο 

πξαγκάησζεο θαη πιαίζηα αλάδεημεο» (Bernstein, 1989:55). Ο ξφινο ησλ θσδίθσλ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα ξπζκίδεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ε ζηάζε θαη ε ζπλείδεζε 

ησλ αηφκσλ, αιιά θαη λα ηνπνζεηνχληαη απηά άληζα εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Ζ 

άληζε ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ είλαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε θαη κέζσ απηήο 

ζπγθξνηείηαη ε ηδενινγία. «Η ηδενινγία δελ είλαη ηόζν έλα πεξηερόκελν, όζν έλαο 

ηύπνο ζρέζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ πεξηερνκέλσλ» (Bernstein, 1989: 162), αθνχ νη 

ζρέζεηο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ αθνξνχλ ζηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηα θαηάιιεια λνήκαηα, ηηο κνξθέο πξαγκάησζεο ηνπο θαη ηα 

πιαίζηα αλάδεημεο ηνπο. 

Χο πξνο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλα, κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ 

νη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε εθπαηδεπηηθή γλψζε αληαλαθιά θαη 

αλαπαξάγεη ην εθάζηνηε θνηλσληθφ κφξθσκα, πξνηείλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε 

θψδηθεο ζπιινγήο θαη ζε ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο. Ζ βαζηθή ζεψξεζε πνπ ζηεξίδεη 

απηή ηε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηα φξηα πνπ ηίζεληαη κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ θαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο ηεο γλψζεο. 

Έηζη, έλαο θψδηθαο ζπιινγήο δηαηεξεί επδηαθξίησο κεκνλσκέλα θαη νξηνζεηεκέλα 

πεξηερφκελα θαη κία ζησπεξή ηδενινγηθή βάζε. Αληίζηνηρα, έλαο ζπγρσλεπκέλνο 

θψδηθαο επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο ηεο γλψζεο θαη έρεη κία ξεηή 

θαη θιεηζηή ηδενινγηθή βάζε. Θα ήηαλ αδχλαηνλ επί ηνπ παξφληνο λα παξνπζηαζηεί 

κε αθξίβεηα νιφθιεξε απηή ε ζχλζεηε ζεσξία.  Ζ ζπκβνιή ηεο έγθεηηαη ζηελ 

αλάδεημε ηεο ηδενινγηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ν 

ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο. Σα θχξηα εξσηήκαηα αθνξνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ θαη ζηνπο φξνπο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο.   

Ο B.Bernstein θαηέζεζε ινηπφλ κία ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαζχλδεζε θνηλσλίαο 

θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ηεο ηδενινγηθήο ρξνηάο ηνπ νξηζκνχ ηεο 

έγθπξεο γλψζεο θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη ζεσξείηαη 

πεγή παξαγσγήο ιφγνπ εληφο ηνπ πεδίνπ ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ, ζην νπνίν θνξείο 

θαη ηδενινγίεο ξπζκίδνπλ ηα κέζα θαη ηηο λφκηκεο δπλαηφηεηεο πνιηηηζκηθήο 

αλαπαξαγσγήο.  Ζ πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή πεξηιακβάλεη ηε δηαηψληζε ησλ 
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ηαμηθψλ ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θπξίαξρσλ θσδίθσλ θαη ηεο 

επηβνιήο ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πέξα απφ ηε ζρέζε ησλ 

γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηελ παηδαγσγηθή, αθνξνχζε θαη ην επίπεδν ησλ 

γισζζηθψλ θσδίθσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζην ζρνιείν. Αθ‟ ελφο ππάξρεη ινηπφλ ν 

πεξηνξηζκέλνο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, 

θαη αθ‟ εηέξνπ ν επεμεξγαζκέλνο γισζζηθφο θψδηθαο, θηήκα ησλ κεζαίσλ θαη 

αλψηεξσλ ζηξσκάησλ. Κάζε γισζζηθφο θψδηθαο αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη απνηππψλεη δηαθνξεηηθή 

ηεξαξρία θαη θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε επηηειεί επίζεο έλαλ 

θνηλσληθφ ξφιν, θαζψο ε ζρνιηθή γιψζζα δηαηεξεί  πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηνλ 

επεμεξγαζκέλν γισζζηθφ θψδηθα, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλαλ βαζηθφ 

παξάγνληα ζρνιηθήο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Έηζη δηαπηζηψλεηαη φηη πέξα απφ ην 

δήηεκα ηεο δηδαθηέαο χιεο, αθφκα θαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν, 

είηε ζηα εγρεηξίδηα, είηε απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ζπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία 

ηνπ καζεηή θη σο εθ ηνχηνπ ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. 

χκθσλα κε κία κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαθξίλεη ηηο δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ επίζεκεο γλψζεο, παηδαγσγηθήο θαη ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ, ν B.Bernstein 

(2000) εξκελεχεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ σο απφξξνηα 

ηεο πάιεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, κε ζηφρν λα εγθαζηδξχζνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο σο θξαηηθή πξαθηηθή θαη πνιηηηθή.  Δπνκέλσο, ηα αηηήκαηα ησλ 

θπξίαξρσλ νκάδσλ αληαλαθινχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αλαηξψληαο ην επηρείξεκα ελφο πνιηηηθά νπδέηεξνπ ζρνιείνπ. Μέζα 

απφ απηή ηε ζέζε αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο ηαπηφηεηαο, σο ην 

απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο κίαο γλσζηηθήο, εζηθήο, γεσγξαθηθήο θαξηέξαο ζε κία 

ζπιινγηθή βάζε, πνπ παξέρεηαη απφ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, φπσο απηή 

αλακεηαδίδεηαη ζηα ζρνιεία.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ ζπζρεηίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, κε ηηο 

παηδαγσγηθέο ηαπηφηεηεο πνπ δνκνχληαη,  έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο 

νη αληίζηνηρεο γλσζηηθέο θαη εζηθέο θαηαβνιέο. Τπάξρεη δειαδή κία αλαινγία κεηαμχ 

ηεο εθάζηνηε ηαπηφηεηαο, ηεο πξνβνιήο ηεο ζην παξφλ, ην παξειζφλ ή ην κέιινλ, 

απφ ηελ νπνία αληιεί ηελ εγθπξφηεηα ηεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηδενινγηθά 
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εξείζκαηα - ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ή πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη αλαζθνπηθέο ηαπηφηεηεο δνκνχληαη απφ εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο κεγάιεο αθεγήζεηο ηνπ παξειζφληνο, επαλαπιαηζηψλνληαη γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ην παξειζφλ ζην κέιινλ θαη δελ ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ νηθνλνκία, 

ελψ νη πξννξαηηθέο ζρεκαηνπνηνχληαη απφ ηελ επηιεθηηθή επαλαπιαηζίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξειζφληνο γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ή λα εγείξνπλ νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο, κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κέιινληνο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο 

ζχγρξνλεο αιιαγέο. 

Σν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο δέζκεπζεο κε ηε ζχγρξνλε 

πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αιιαγή θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαπάιεο 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε παηδαγσγηθψλ ηαπηνηήησλ. Απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ζηε δηεξεχλεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ηέιε ηνπ ΄80 θαη ηηο αξρέο 

ηνπ ‟90 ζηελ Αγγιία  θαη ηελ Οπαιία, πξνέθπςε αθφκα ε έλλνηα ηεο παηδαγσγηθήο 

ηεο ζρηδνεηδνχο ζέζεο.  χκθσλα κε απηή, αθ‟ ελφο παξαηεξείηαη φηη ε ηαπηφηεηα ηεο 

απνθεληξσκέλεο αγνξάο, αλ θαη επεξέαζε ζε κηθξφ βαζκφ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, κεηακφξθσζε ηε δηαρεηξηζηηθή δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

εηζάγνληαο κία αληαγσληζηηθή θνπιηνχξα. Δπίζεο αλέδεημε ηε ζεκαηηθή ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο ηαπηφηεηεο ζηελ 

θάιπςε εμσηεξηθψλ αληαγσληζηηθψλ αλαγθψλ. Αθ‟ εηέξνπ ζεκεηψλεηαη φηη ε 

ζεηξηαθή, ηκεκαηηθή ηάμε ησλ καζεκάησλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα  πξνζαλαηφιηδε 

ηηο ηαπηφηεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπ καζήκαηνο. Απηέο νη 

αληηθάζεηο ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ αληίζηνηρεο ηεο 

δηαπάιεο ησλ νκάδσλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν λα επηβάιινπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ B.Bernstein έγθεηηαη ζηε ζπλζεηφηεηα ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηηο γλσζηηθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, ζε καθξνεπίπεδν θαη ηηο παηδαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε 

κηθξνεπίπεδν, κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ππφ ην πξίζκα ηεο πάιεο ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ηδηαίηεξα αηηήκαηα ηνπο.  Ζ ηδενινγία ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί επίζεο απφ ηε βαξχηεηα πνπ 

δίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ Trivium θαη 

ηνπ Quatrivium, έλαλ δηαρσξηζκφ πνπ αξρηθά αθνξνχζε ην παλεπηζηήκην ηνπ 
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Μεζαίσλα, φηαλ ε επίζεκε γλψζε δηαρσξηδφηαλ κεηαμχ  γξακκαηηθήο, ξεηνξηθήο θαη 

ινγηθήο απφ ηε κία, θαη αξηζκεηηθήο, αζηξνλνκίαο, γεσκεηξίαο θαη κνπζηθήο απφ ηελ 

άιιε. Ζ επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε  θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γλσζηηθή απηή 

εθηφπηζε αιιάδεη ζπζρέηηζε κε ην Quatrivium λα ππεξηζρχεη θαη ηε γλψζε λα απνθηά 

κία άιιε δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηνπ ρξήκαηνο, απνθνκκέλε απφ ηα άηνκα θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο δεζκεχζεηο (Bernstein, 2000). Απηφο ν ραξαθηήξαο ηεο γλψζεο, 

φπσο δηακνξθψλεηαη, ελψ εηζάγεηαη ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, παξακέλεη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο, θαζψο ζπκβάιιεη ζην λα 

δνκήζνπλ ηα άηνκα κία ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ηνλ 

θφζκν, θαζηζηψληαο ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ πξναπαηηνχκελν ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Δπηζηξέθνληαο ζην αξρηθφ ζρήκα δηαζχλδεζεο ηεο ηδενινγίαο, ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ ππφ ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπ B.Bernstein απνθηά κία πνιπεπίπεδε δηάζηαζε. Σα γλσζηηθά 

πεξηερφκελα, ν νξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε ηνπο, φπσο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο εληφο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηακνξθψλνπλ ηνπο 

καζεηέο ζε ππνθεηκεληθφηεηεο, κε ηελ έλλνηα ηεο δφκεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ηδεψλ θη 

ελλνηψλ. Χο εθ ηνχηνπ ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε 

ηνπ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηεί, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ελ 

ηέιεη ηελ κεηέπεηηα ζέζε ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σέινο, ην πεξηερφκελν ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί κία δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ πνπ αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο κεηαβηβάδεηαη ε δηαπάιε ησλ ηάμεσλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηελ 

επηζπκεηή κεηαξξχζκηζε.  

Πέξα απφ ηε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, κε ην δήηεκα ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ  ηδενινγηθήο ηνπο θνξηίνπ αζρνιήζεθε θαη ε  

Κξηηηθή Παηδαγσγηθή, ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο νπνίαο ζπγθαηαιέγνληαη νη Peter 

McLaren, Paul Willis, Michael Apple, Henry A. Giroux, Geoff Whitty θ.α. ε 

αληίζεζε κε ηηο Θεσξίεο Αλαπαξαγσγήο, πνπ ηφληζαλ ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ, ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηε δπλαηφηεηα 

αληίζηαζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνλ ηδενινγηθφ ξφιν ηνπ νπνίνπ 
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αλαγλψξηζε ηφζν ζηα ζεζκηθά ηνπ θείκελα, φπσο είλαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

φζν θαη ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο.  

Σν ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ επηζεκαίλεη ε Κξηηηθή Παηδαγσγηθή είλαη ε αλάγθε 

λα ζπλδεζεί ε  Γιψζζα Κξηηηθήο, βαζηθή ζηηο κέρξη ηφηε αλαιχζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ηε  Γιψζζα Γπλαηφηεηαο. Απηή ε ζχλδεζε ζα αλαδείμεη ην δηαιεθηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, αθνχ απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ηφζν ζηελ θπξηαξρία, φζν 

θαη ζηε ρεηξαθέηεζε. Δίλαη δπλαηφλ, επνκέλσο, πέξα απφ ηελ αξλεηηθή ηεο δχλακε, 

λα απνθηήζεη θη έλα ζεηηθφ πξφζεκν φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ, 

ζηελ επηβεβαίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα επλντθψλ ζπλζεθψλ 

γηα θξηηηθή κάζεζε θαη πξαθηηθή. Απηή ε εξκελεία ηεο εμνπζίαο δηαηεξεί ζηνηρεία 

απφ ηελ νπηηθή ηνπ  M.Foucault, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε εμνπζία δελ ιέεη κόλν όρη, 

πξνθαιεί αθόκα επραξίζηεζε, παξάγεη κνξθέο γλώζεο θαη ιόγνπ» (Aronowitz & 

Giroux, 2010: 211). Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηα ζρνιεία γίλνληαη έλαο απφ ηνπο ηφπνπο, 

φπνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί ν αγψλαο γηα κηα πνηνηηθά θαιχηεξε δσή γηα φινπο.  

Απφ ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηνπο δηάθνξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο, εθείλνο πνπ θαηαπηάζηεθε ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ήηαλ ν M.Apple (1986). Τπνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο ηδενινγίαο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ επηδεηθλχεηαη έληνλε αθνζίσζε ζηελ έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο, θαιιηεξγψληαο ζηνπο καζεηέο ηελ πνιηηηζηηθή νκνηνγέλεηα θαη 

ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνινγηθή ζπλαίλεζε ηνπο. Ζ ζχγθξνπζε αληηκεησπίδεηαη κε 

αξλεηηθφ ηξφπν, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη νη θπζηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζεσξνχληαη γξακκηθά εμειηζζφκελεο, απνζησπψληαο ην 

γεγνλφο φηη ε πνξεία ηνπο πεξηιακβάλεη επηζηεκνινγηθέο, αιιά θαη θνηλσληθφ-  

νηθνλνκηθέο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο, ηα άηνκα πξνβάιινληαη σο θνξείο ζεζκψλ θαη 

αμηψλ, θη φρη σο δεκηνπξγνί ή αλαδεκηνπξγνί ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

δηαζηξεβιψλεηαη ε εηθφλα ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο θαη λα λνκηκνπνηνχληαη νη 

ζεζκνί, νη θαλφλεο θαη νη γλσζηηθέο δνκέο. 

Μέζα απφ απηή ηε ζπιινγηζηηθή παξακέλεη αδηαπξαγκάηεπηε ε ηδενινγηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζε απηφ δεκηνπξγνχληαη εθείλεο νη κνξθέο 

ζπλεηδεηφηεηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θπξηαξρία 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ ε ηδενινγία πνπ δηαπεξλά ην ζρνιείν, 

φπνπ ην πνιηηηζηηθφ πξφβιεκα ησλ εζληθψλ θαη ηαμηθψλ δηαθνξψλ κεηαζρεκαηίδεηαη, 

κέζσ ηεο νπδέηεξεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζε πξφβιεκα δηαθνξψλ επθπΐαο θαη 
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ηθαλνηήησλ κεηαμχ καζεηψλ, θαιιηεξγείηαη ε «επηζηεκνληθή» δηθαίσζε ηεο 

ζηξσκαηνπνίεζεο θαη ε «επηζηεκνληθή» ζπγθάιπςε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε ζρνιηθή γλψζε πνπ επηιέγεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πξνυπνζέηεη ηηο γλσζηηθέο επηινγέο πνπ ππεξεηνχλ ηελ 

ηδενινγηθή θπξηαξρία ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε νπνία ελ ηέιεη 

κεγεζχλεηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο γλψζεο. «Δξκελείεο δίλνληαη γηα ην πώο ν θόζκνο 

«είλαη πξαγκαηηθά» θαη ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθέξνληα πνπ θαζνξίδνπλ ην 

γηαηί είλαη έηζη λνκηκνπνηνύληαη θη εθείλα. Η ηδενινγηθή ιεηηνπξγία είλαη θπθιηθή. Η 

εμνπζία θαη ε γλώζε είλαη θαη πάιη εδώ εζσηεξηθά θαη ιεπηά ζπλδεδεκέλεο κέζα από 

ηηο ξίδεο ηεο θνηλήο ινγηθήο καο, κέζα από ηελ εγεκνλία» (Apple, 1986: 210-211). Ζ 

εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο κεζάδνληαο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ, 

λνκηκνπνηψληαο θαη θπζηθνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ 

αληίιεςε ησλ αηφκσλ. Απηφ επηηειείηαη ηφζν κέζσ ηνπ θαλεξνχ φζν θαη κέζσ ηνπ 

θξπθνχ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, απνθξχπηνληαο ηε δηαζχλδεζε γλψζεο θαη 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηνλίδνληαο ηνλ αμηνινγηθά νπδέηεξν ραξαθηήξα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Βαζηθφ αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο παξακέλεη ε 

πνιηηηθή ηεο ζηφρεπζε, ζην φξακα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Αζθεί θξηηηθή ζηελ 

θνλζηξνπβηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαζψο ζεσξεί φηη απηή απνκαθξχλεηαη απφ ηελ απνθάιπςε ησλ ηδενινγηθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηαμηθψλ ηεο ζηνρεχζεσλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηδενινγηθήο 

δηάζηαζεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλδηαιιαγή ηνπο κε ηελ θνηλσλία 

ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε, φηη «ην πνιηηηζηηθό θεθάιαην πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

άλνδν θαη ηε ζπλερηδόκελε θπξηαξρία από κέξνπο ηζρπξώλ νκάδσλ θαη ηάμεσλ, 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε λόκηκε γλώζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηεγνξηώλ 

κέζα από ηηο νπνίεο νη καζεηέο ρεηξαγσγνύληαη» (Apple, 1986: 307). 

 

ηαδηαθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φιν ην πξναλαθεξζέλ έξγν ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ην θνκκάηη εθείλν πνπ αθνξά ζηελ 

Κνηλσληνινγία ηεο Γλψζεο θαη ηελ κειέηε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, εηζήρζε 

θαη ζηε ρψξα καο. Καηά θχξην ιφγν θαηαπηάζηεθαλ κε απηφ θαη κε κία θξηηηθή καηηά, 

ν Υ. Ννχηζνο, ε Α. Φξαγθνπδάθε θαη ν Γ.Γ. Γξφιιηνο. Ζ πξνζέγγηζεο ηνπο 
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εληάζζεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νπηηθή ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ζεσξηψλ, θαζψο 

αλαγλσξίδνπλ ζην ζρνιείν έλα ξφιν αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

αληηζέζεσλ. Ζ αλαθνξά ζην έξγν ηνπο επί ηνπ παξφληνο έρεη ζηφρν λα ζθηαγξαθήζεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληνινγηθφ έξγν πνπ παξήρζε ζην εμσηεξηθφ 

πξνζδηφξηζε ηελ έξεπλα ζηε ρψξα καο, επεξεάδνληαο επηπιένλ ηελ ράξαμε ησλ 

εγρψξησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ.  

Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Υ. Ννχηζνπ (1979, 1983, 1984) θαηαπηάζηεθε θπξίσο 

κε ην δήηεκα ηεο ηδενινγίαο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ επηβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηνλ εθάζηνηε θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ απνηππψλεηαη 

ζηελ παξαηήξεζε φηη κέζα απφ ηα γλσζηηθά πεξηερφκελα ησλ πξψησλ θαιιηεξγείηαη 

ζηνπο καζεηέο κία ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Ζ 

κεηαβηβαδφκελε ηδενινγία λνκηκνπνηεί ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, έηζη ψζηε ηα άηνκα λα ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο 

αλαινγεί. Δίλαη κία πξνζέγγηζε αλαιπηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

σζηφζν δελ αθήλεη πεξηζψξηα δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ηνπ ξφινπ ηνπ πέξα απφ ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαηψληζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ.  

Σν έξγν ηνπ B.Bernstein ρξεζηκνπνηείηαη σο θεληξηθφο ελλνηνινγηθφο άμνλαο 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, φπσο απηή εγγξάθεηαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Ννχηζνο, 1979). Σα βαζηθά ηνπ 

ζπκπεξάζκαηα απνηππψλνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο ζθνπηκφηεηαο, θαζψο ζηελ ηεξάξρεζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, φπσο θαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα γλσζηηθά πεξηερφκελα, αξζξψλεηαη ν 

θνηλσληθφο έιεγρνο. Ζ ηδενινγία πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα ε απφιπηε αμία πνπ απνδίδεηαη ζην παξειζφλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παξφληνο, ηξνπνπνηνχλ 

θαηάιιεια ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, λνκηκνπνηψληαο ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ε νξγαλσηηθή κνξθή ηεο ζρνιηθήο γλώζεο 

ζπκππθλώλεη θαη πινπνηεί ηελ θπξίαξρε ηδενινγία» (Ννχηζνο, 1979: 302), 

εγραξάζζνληαο κία θαηαθεξκαηηζκέλε αληίιεςε γηα ηε γλψζε, θαη κία αληίιεςε πεξί 

ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο απζηεξήο νξηνζέηεζεο ηεο.  Απηή ε ηδενινγία  θαιιηεξγεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ηάμεο θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο 
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θαηάζηαζεο. Δίλαη πξνθαλήο ινηπφλ ν λνκηκνπνηεηηθφο, ζηαζεξνπνηεηηθφο θαη 

αλαπαξαγσγηθφο ξφινο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο αληίζηνηρεο 

ηδενινγηθήο γξακκήο.  

Δθηφο απφ ηε ζρνιηθή γλψζε, ηδενινγηθφ ραξαθηήξα δηαηεξνχλ θαη νη 

πξνηεηλφκελεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, ζε αλαινγία  κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία, κε 

απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ πνπ πξνσζνχληαη ζην ζρνιείν λα απνθξχπηνπλ ηνλ 

ηαμηθφ ηνπ ραξαθηήξα (Ννχηζνο, 1983). Ζ «Παηδαγσγηθή Μνξθή Τερλνθξαηηθήο 

Ιδενινγίαο», ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά, επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη νη παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηα πνιηηηθφ - 

ηδενινγηθά αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε ζηαδηαθά πεξηνξηζκέλε 

απηνλνκία ηνπ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί 

απηφο ζηνπο ξπζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δλ ηέιεη, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη, φρη 

ζηε γλψζε, αιιά ζηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηψλ, ε ελ γέλεη 

«κπηρεβηνξηζηηθή» κεηακθίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ ε δηδαζθαιία 

γίλεηαη κέζν απφθηεζεο ζπκπεξηθνξψλ θη φρη γλψζεσλ, αιιά θαη ε βαξχηεηα πνπ 

δίλεηαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο απνθξχπηνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, ιεηηνπξγψληαο κε φξνπο ηδενινγίαο. Ο Υ. Ννχηζνο ηνλίδεη 

ηδηαίηεξα ηελ απφθξπςε ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

φπνπ θπξηαξρεί ε ηδενινγία ηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη ηνπ πξαγκαηηζκνχ, 

ηαπηίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ελφο ζπλαζπηζκνχ θπξίαξρσλ δπλάκεσλ κε ηνλ θνηλφ 

θαιφ. Ζ βαζηθή θαηαθιείδα είλαη ε νπδέηεξε ζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ,  ν 

νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ  είλαη άιινο απφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Παξφκνηα ζεψξεζε γηα ην ζρνιείν θαη ην ξφιν ηνπ, δηαηεξεί ζηα έξγα ηεο θαη 

ε Α. Φξαγθνπδάθε (1978), φπνπ θπξηαξρεί ε ζέζε φηη νη αμίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη 

κέζσ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη εθείλεο ηεο θπξίαξρεο, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά, ηάμεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εμαζθαιίδεη ηελ κεηαβίβαζε ζηνπο 

καζεηέο ηεο ηδενινγίαο εθείλεο πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ παξφλησλ θνηλσληθψλ ζπζρεηηζκψλ. Σν ζρνιείν ζε απηά ηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγεί σο «κεραληζκόο ηδενινγηθήο δηακόξθσζεο» (Φξαγθνπδάθε, 1978: 

194), παξαηήξεζε πνπ επηζεκαίλεη ηνλ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ αληίιεςε θαη ηε ζηάζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ. Ζ έκθαζε ζηελ 

ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ησλ κεηαβηβαδφκελσλ αμηψλ κέζσ ησλ 
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ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ  επηβεβαηψλεη ηνλ δηαπιαζηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

πξννπηηθή ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ε κία κεηαγελέζηεξε επηηνκή ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

(Φξαγθνπδάθε, 1985) γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο γηα ηελ θνηλσληθή 

αληζφηεηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ σο κέζν αλαπαξαγσγήο ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Βαζηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ είλαη ν 

νξηζκφο ηνπο πεδίνπ ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο θαη ε εμνηθείσζε κε 

ηηο ζεσξίεο εθείλεο πνπ ζπλέδεζαλ ηελ εθπαίδεπζε σο ζεζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηελ αληζφηεηα. Ζ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε ζεσξείηαη βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ φπνηα αξρηθή θνηλσληθή αληζφηεηα, κε ηαμηθνχο φξνπο, ακβιχλεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, θαζψο ην ζρνιείν 

αλαπαξάγεη ηελ ππάξρνπζα ηαμηθή δηαζηξσκάησζε θαη «πξνεηνηκάδεη ηνλ θνηλσληθό 

θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο» (Α. Φξαγθνπδάθε, 1985: 98). Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ε θχζε ηεο 

δεχηεξεο επηδξά ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ, αιιά θαη ηελ αηνκηθή 

πνξεία ηνπ θάζε καζεηή. Αθφκα, ε φπνηα επηζπκεηή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζην 

φξακα κηαο «θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο» ζα έπξεπε λα ζπλδεζεί, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, κε ηε δηεθδίθεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ.  

Χο πξνο ην δήηεκα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν δελ γίλεηαη 

ηδηαίηεξε κλεία ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, πξνηείλεηαη σζηφζν, ζηελ πξνζπάζεηα 

κείσζεο ηεο αληζφηεηαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν, λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ησλ 

ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη λα απνηειέζνπλ νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ παηδαγσγηθή αθεηεξία, έηζη ψζηε λα νδεγνχληαη ηα παηδηά απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ζηνηρείν γηα ηελ 

άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο γηα ηελ ηδενινγία ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, φηη επεξεάδεη 

δειαδή ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ απνθιείνληαο εθείλνπο πνπ θέξνπλ 

βηψκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθή θαη 

θνηλσληθή νκάδα. Απηφο ν απνθιεηζκφο ζα κπνξνχζε λα ακβιπλζεί εάλ έκπαηλαλ ζην 

θέληξν ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο νη εκπεηξίεο φισλ ησλ παηδηψλ, κε απψηεξν 

ζηφρν λα πεξηνξηζηεί ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα απηφ θαη ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζεί ππ‟ φςε ε θνηλσληθή αθεηεξία φισλ ησλ καζεηψλ γηα λα 
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εμηζνξξνπεζνχλ ηα δηαθνξεηηθά κνξθσηηθά πεξηβάιινληα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ν 

θαζέλαο απφ απηνχο.  

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ζπκπεξηειήθζε ε 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ 

ζπγθείκελν ηεο επνρήο, έηζη φπσο θαηαηέζεθε απφ ηνλ Γ. Γ .Γξφιιην (1999). 

χκθσλα κε απηήλ ηελ αλάιπζε, ε ζρέζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηελ 

θνηλσλία επηθπξψλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ηα πξψηα αληαλαθινχζαλ ην πνιηηηθφ θιίκα θαη ηα βαζηθά πξνηάγκαηα ηεο θάζε 

πεξηφδνπ. Έηζη, ν λενθηιειεπζεξηζκφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 αλέδεημε ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ Ζ.Π.Α. ηελ επηζηξνθή ζηα βαζηθά, δειαδή ηελ αλάγλσζε, ηε 

γξαθή, ηελ αξίζκεζε θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ελψ ε  αληίζηνηρα λενθηιειεχζεξε 

αλαδηάξζξσζε ζηε Βξεηαλία αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο Δζληθνχ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ινγηθή ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Αληίζηνηρα ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο δεχηεξεο γεληάο, πνπ δνκήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, έδσζε 

έκθαζε ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα θαιιηεξγεζεί έλα ηθαλφηεξν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε θνηλσληθή ζπλνρή. Τπφ απηνχο ηνπο 

φξνπο αλαδχζεθε γηα παξάδεηγκα ην ελδηαθέξνλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο εππαζείο 

νκάδεο, πνπ ζα δηακφξθσλε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο πγηνχο 

ζπλχπαξμεο κε εηεξφθιεηα πνιηηηζκηθά άηνκα.  

Ζ ζπκβνιή απηνχ ηνπ έξγνπ έγθεηηαη ζηελ ζεκειησκέλε δηαπίζησζε πνπ 

θαηαζέηεη φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζε εζληθφ θη επξσπατθφ επίπεδν. Τπνζηεξίδεηαη  φηη νη 

επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ, αληαλαθινχλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ πνιηηηθψλ επηηειείσλ θαη ηε ζρέζε πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ κε ηελ αγνξά. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν δηαηεξεί ζηνηρεία απφ ηελ καξμηζηηθή ζεσξία θαη πξνζπαζεί ελ 

ηέιεη λα επηζεκάλεη ηε δπλαηφηεηα κίαο δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηινγή ηνπ εξεπλεηή λα επηκειεζεί ηα 

κεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο. ε γεληθέο γξακκέο εληάζζεηαη 

ζην ξεχκα ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία ζεσξεί κνριφ 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο κε ηδενινγηθφ πξφζεκν, αιιειέλδεην κε ηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζθαίξα, ελψ πξνζπαζεί λα ραξάμεη παξάιιεια κία ξηδνζπαζηηθφηεξε 
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ζέαζε ησλ δπλαηνηήησλ επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Ζ αλαθνξά πνπ έγηλε ζην θεθάιαην απηφ ζηνπο εξεπλεηέο θαη ηα έξγα ηνπο 

είρε σο ζηφρν λα επηζεκάλεη θάπνηα ζεκεία ζηαζκνχο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη θνηλσλίαο, δηακεζνιαβεκέλεο απφ 

ηελ ηδενινγία πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ ζεζκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θεηκέλσλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζθηαγξαθείηαη ρξνληθά θαη ελλνηνινγηθά ε ελαζρφιεζε ηεο 

Κνηλσληνινγίαο κε ην δήηεκα ηεο γλψζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

ξφινπ. Γηαπηζηψλνπκε φηη νη αλαθνξέο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ πεξίνδν κεηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη παξακέλνπλ ζην πξνζθήλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

ηηο κέξεο καο έρεη εμεηδηθεπηεί πεξηζζφηεξν ε ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλνπο 

γλσζηηθνχο ηνκείο θαη ηελ εηο βάζνο θνηλσληνινγηθή ηνπο αλάιπζε. Ο ζθνπφο 

σζηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη λα αλαδπζεί ε γεληθφηεξε ζρέζε κεηαμχ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη θνηλσλίαο, ζηελ πνξεία θαη ελαιιαγή ησλ πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ θαη ππφ ηελ επίθιεζε δηαθφξσλ ηδενινγηθψλ 

κνξθσκάησλ. 
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2.3  Γνωζηικά Περιετόμενα ηων Αναλσηικών Προγραμμάηων 

 

Ζ ζηξνθή ζην ελδηαθέξνλ ηεο Κνηλσληνινγίαο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο δσήο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, εληαηηθνπνηήζεθε απφ ηε Νέα Κνηλσληνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ακθηζβήηεζε ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αηνκηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ αλαπαξαγσγηθφ, ηδενινγηθφ θαη ηαμηθφ ηνπ ξφιν. Ζ δηαζχλδεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ νξηζκνχ  θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, κε ηελ πνιηηηθφ - νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

δηαηππψζεθε απφ πιήζνο εξεπλεηψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 κέρξη θαη ζήκεξα. 

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, ζεκεία ζηαζκφο ζηε ζχκπξαμε Κνηλσληνινγίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο Γλψζεο απνηεινχλ ην ζέκα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ θαη ην ζεσξεηηθφ έξεηζκα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο 

εξγαζίαο. 

 

2.3.1 Θεσξία Κσδίθσλ 

Ο αλαπαξαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε παξνπζηάδεηαη κε έλαλ ζχλζεην θαη πνιπεπίπεδν ηξφπν απφ ην 

B.Bernstein (1989), ε ζπλεηζθνξά ηνπ νπνίνπ ζην πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γλψζεο έγθεηηαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζε λα 

αλαιχζεη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο ζρνιηθήο 

γιψζζαο, αλνίγνληαο νπζηαζηηθά έλα λέν ζεσξεηηθφ ξεχκα ζηε ζρέζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία. 

Αδηακθηζβήηεηνο ζεσξείηαη ν ζηξσκαηνπνηεκέλνο θαη ηεξαξρηθά 

αμηνινγεκέλνο ραξαθηήξαο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ε νπνία θαη αιιειεπηδξά κε ηνλ 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, θαζψο «ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κία θνηλσλία 

επηιέγεη, ηαμηλνκεί, θαηαλέκεη, κεηαδίδεη θαη αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή γλώζε, πνπ 

ζεσξεί δεκόζηα, αληαλαθιά ηελ θαηαλνκή εμνπζίαο, όζν θαη ηηο αξρέο θνηλσληθνύ 

ειέγρνπ» (Bernstein, 1989: 63). Ο νξηζκφο ηεο έγθπξεο γλψζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε αξκφδνπζα κεηάδνζε ηεο απφ ηελ παηδαγσγηθή θαη ε 

πξαγκάησζε ηεο απφ ηελ αμηνιφγεζε. Οη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη ηίζεληαη ππφ ηνλ φξν 

«εθπαηδεπηηθή γλψζε», εμαξηψληαη απφ «θνηλσληθέο αξρέο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

ηαμηλόκεζε θαη ηελ πεξηράξαμε ηεο γλώζεο» (φ.π.: 64). Ζ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

γλψζεο εκπεξηέρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο θψδηθα λα «ξπζκίδεη ην ηη θαη ην πώο ησλ 

λνεκάησλ: πνηα λνήκαηα κπνξνύλ ζεκηηά λα ηίζεληαη καδί θαη πώο απηά ηα λνήκαηα 

κπνξνύλ ζεκηηά λα πξαγκαηώλνληαη» (φ.π.: 189). 

πλαληάκε πιένλ ηνπο δχν βαζηθνχο φξνπο ζην  έξγν ηνπ Bernstein, ζε απηή 

ηε θάζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ πεξηράξαμε, κε βάζε ηηο νπνίεο πξνηάζεθε θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (βι. θεθ. 2.1). Ζ ηαμηλφκεζε 

αθνξά ηνλ βαζκφ δηαθχιαμεο ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ, επεξεάδνληαο ελ ηέιεη ηε «δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κελπκάησλ»  

πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ε πεξηράξαμε 

αλαθέξεηαη ζην πεξηζψξην πνπ δίλεηαη ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο λα επεξεάζνπλ ηελ 

επηινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ην βεκαηηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, 

δηακνξθψλνληαο δειαδή «ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο κελπκάησλ» ηεο παηδαγσγηθήο 

ζρέζεο (φ.π.: 67-68).  

 Με άμνλα απηέο ηηο δχν έλλνηεο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δηαρσξίδνληαη 

ζε θψδηθεο ζπιινγήο θαη ζε ζπγρσλεπκέλνπο. ηα πξψηα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

ηαμηλφκεζε, κε απνηέιεζκα λα είλαη επδηαθξίησο νξηνζεηεκέλα θαη κνλσκέλα ηα 

γλσζηηθά πεξηερφκελα, ελψ ζηα δεχηεξα ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξηράξαμε, θη σο εθ 

ηνχηνπ ζηνπο ηξφπνπο κεηαβίβαζεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη 

θαη ε ηαμηλφκεζε θαη ε πεξηράξαμε δηαηεξνχλ ηδηαίηεξν θνηλσληθφ βάξνο, λννχκελα 

σο θνηλσληθά γεγνλφηα, αλαδεηθλχεηαη κε έλαλ πην ζχλζεην ηξφπν ε ζρέζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσληθή δνκή. Οη δηαβαζκίζεηο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο 

πεξηράξαμεο αληαλαθινχλ ηε θχζε θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. «Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν, αξρέο εμνπζίαο θαη θνηλσληθνύ ειέγρνπ πξαγκαηώλνληαη κέζσ θσδίθσλ 

εθπαηδεπηηθήο γλώζεο θαη, κέζσ ησλ θσδίθσλ, εηζέξρνληαη ζηε ζπλείδεζε θαη ηε 

δηακνξθώλνπλ» (φ.π.: 77). Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ζε έλαλ 

θψδηθα ζπιινγήο ε γλψζε πξνσζείηαη σο αηνκηθή ηδηνθηεζία, εκθπζψληαο ζηα 

άηνκα ηηο αληίζηνηρεο αξρέο αηνκηθήο εξγαζίαο, ελψ ε απζηεξή πεξηράξαμε βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή ηεο πεηζαξρίαο, καζαίλνληαο ηα παηδηά λα εξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ηάμε, βεκαηηζκφ θαη ρξνληθφ πιαίζην.  



47 

 

Ζ ηζρπξή ηαμηλφκεζε θαη πεξηράξαμε, πέξαλ ησλ άιισλ, δεκηνπξγνχλ κία 

ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ελψ ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ζε 

κία πεξηραξαθσκέλε γλψζε απνζπλδέεη ηε ζρνιηθή γλψζε απφ ηα θαζεκεξηλά ηνπ 

βηψκαηα. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε ινηπφλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζρέζε κεηαμχ 

νξηνζέηεζεο ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη νξηζκνχ ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο 

δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε πνπ δνκεί ν καζεηήο γηα ηε γλψζε, αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Δλ ηέιεη απνηειεί κία κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ 

πξννηθνλνκψληαο πνηνη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη 

πνηνη φρη.  

Ζ δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηα ζρήκαηα ζθέςεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

έλλνηα ησλ θσδίθσλ, σο «πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ξπζκηζηηθώλ αξρώλ» θαη σο 

«κεραληζκώλ ηνπνζέηεζεο» νη νπνίνη θαη δηακνξθψλνπλ ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ, κε βαζηθφ άμνλα ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο ηνπο. Οη ηαμηθέο δειαδή 

ζρέζεηο πνπ εδξάδνπλ ζηελ θαηαλνκή εμνπζίαο θαη ηηο αξρέο ειέγρνπ, ζηεξίδνληαη 

επηπιένλ ζηε δπλαηφηεηα ησλ θσδίθσλ λα ηνπνζεηνχλ ηα άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαθξίλνληαο ηεο ζε ζεκηηέο θαη αζέκηηεο. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, θη σο εθ ηνχηνπ θαη κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ, δνκνχλ θαη δνκνχληαη απφ ηελ ηδενινγία, σο «ηύπν ζρέζεο γηα ηελ 

πξαγκάησζε πεξηερνκέλσλ» (φ.π.:162). Ζ ηδενινγία δελ νξίδεηαη δειαδή θαηά θχξην 

ιφγν πεξηερνκεληθά, φζν ζρεζηαθά, δηαπεξλψληαο ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ, 

κελπκάησλ θαη επηθνηλσληψλ. «Οη ηαμηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγνύλ, θαηαλέκνπλ, 

αλαπαξάγνπλ θαη λνκηκνπνηνύλ δηαθξηηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο κεηαδίδνπλ 

θπξίαξρνπο θαη θπξηαξρνύκελνπο θώδηθεο, θαη ηα ππνθείκελα ηνπνζεηνύληαη από 

απηνύο ηνπο θώδηθεο δηαθνξεηηθά κέζα από ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ηνπο» (φ.π.:161). 

Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ε δηαζχλδεζε ηεο ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο ηεο θνηλσλίαο κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ θσδίθσλ, σο παξαγσγψλ θαη αλαπαξαγσγψλ ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ, λα νξίδνπλ ηε ζεκηηή επηθνηλσλία, νξίδνληαο πεξαηηέξσ ηηο ζπκπεξηθνξέο, 

ηηο ζπλεηδήζεηο θαη  ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. 
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2.3.2 Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα & Γλψζε  (Moore & Young, 2001) 

   

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία αθφκα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, έηζη φπσο θαζνξίδεηαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ είρε σο 

ζηφρν λα θαηαγξαθνχλ νη κέρξη ηψξα ζπλαθείο πξνζεγγίζεηο θαη λα θαηαηεζεί κία 

αθφκα ζρεηηθή εξεπλεηηθή πξφηαζε. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ζρέζεο κε ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζε ζε απηή ηε βάζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί κεηαμχ 

ηξηψλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ. Δθείλεο πνπ παξακέλεη πην δεκνθηιήο ζηνπο θφιπνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο λέν- ζπληεξεηηθή 

παξαδνζηνθξαηία (neo- conservative traditionalism), εθείλεο πνπ αξζξψλεηαη θπξίσο 

απφ ηελ θπβεξλεηηθή ξεηνξηθή, ν επνλνκαδφκελνο ηερληθφο ηλζηξνπκεληαιηζκφο 

(technical instrumentalism), θαη ε ηξίηε, πνπ αζθεί δξηκχ θξηηηθή ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο θαη εληάζζεηαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ κεηακνληέξλνπ παξαδείγκαηνο 

(post- modernism). Μία δηαθνξεηηθή, ε θνηλσλην- ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ ηέηαξηε εθδνρή ηεο πξνζέγγηζεο, κία πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνπο R.Moore & M.Young, επαλαζέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ίδηα ηελ γλψζε.  

Ζ λέν – ζπληεξεηηθή παξαδνζηνθξαηία δηαηεξεί ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνο έλα 

δνζκέλν γλσζηηθφ ζψκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη θαη ηνλ θνξκφ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφλ ζα θιεζεί λα κεηαδψζεη ην ζρνιείν ζηνπο 

καζεηέο, κέζα απφ κηα καζεζηαθή πνξεία κε ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα, κε ξίδεο ζηελ 

κνλαζηηθή παηδεία θαη κε ζηφρν λα δνκεζεί  έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηδεφηππνο 

αλζξψπνπ. Ζ γλψζε απνηειεί ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο, κέζα απφ ηελ 

νπνία θαιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηελ απζεληία. Χο εθ 

ηνχηνπ, δελ ππεξηζρχνπλ ηα επηζηεκνινγηθά θξηηήξηα, ελψ νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε επξχηεξεο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο ή γλσζηηθέο αιιαγέο. Ζ γλψζε επνκέλσο δηαηεξεί ηελ αμία θαη ην θχξνο 

ηεο, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε. Γελ 

απνηειεί ην απνθχεκα επηζηεκνληθψλ ή θνηλσληθψλ δηελέμεσλ, εληνπηζκέλεο ζην 

ρψξν θαη ην ρξφλν, άξα δελ απαηηείηαη θαη θάπνηα ζεσξία γλψζεο πνπ λα ηελ 

πιαηζηψλεη. 
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ε αληηπαξάζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν ηερληθφο ηλζηξνπκεληαιηζκφο ζεσξεί ηε γλψζε σο κέζν 

θη φρη σο ζθνπφ, ζηελ πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο γλψζεο κε ηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ππφ απηή ηε ζεψξεζε, έρεη σο 

ξφιν αξρηθά ηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θνηλσλίαο, θαη δεπηεξεπφλησο 

ελφο αηφκνπ, κε φξνπο επειημίαο θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο 

θαηαζηήζνπλ ρξήζηκνπο ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. ε πξψηε θάζε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζρεηίδεηαη ακηγψο κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ελψ πιένλ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπλδπάζνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο κε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. εκαζία, πέξαλ ησλ άιισλ, απνθηά ε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε θαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σν βαζηθφ ηεο ζεσξεηηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη απνζησπά ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο γελλήζεθε ε γλψζε, δείρλνληαο ελδηαθέξνλ κφλν γηα ην 

δήηεκα ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ νηθνλνκία. 

Μέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο αζθήζεθε 

ηδηαίηεξε θξηηηθή ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, αξζξψλνληαο ηειηθά ηελ 

κεηακνληέξλα ζεψξεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη 

κεηακνληέξλνη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, αξλνχληαη ηνλ νηθνλνκηθφ ληεηεξκηληζκφ ησλ 

καξμηζηψλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ εκπεηξηθή βάζε ηεο γλψζεο. Δπηζπκνχλ λα 

θαηαδείμνπλ ηνλ ειηηηζκφ θαη ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο, 

φπσο αληίζηνηρα θάλεη θαη ε καξμηζηηθή θξηηηθή. Αλαπηχζζνληαο ελ ηέιεη ηνλ 

ζρεηηθηζκφ σο αμίσκα, δελ θαηάθεξαλ σζηφζν λα  θαηαζέζνπλ κία ξεαιηζηηθή 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ην ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη φιε ε γλψζε είλαη ίζεο αμίαο, θη επνκέλσο είλαη ζαλ λα κελ 

πξνθχπηεη θάηη άμην λα εηπσζεί.  ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο – 

πνιηηηζκηθέο- αλάγθεο ησλ ππνηειψλ νκάδσλ, κε φξνπο εζληθφηεηαο, ηάμεο ή θχινπ, 

επέκεηλαλ ζηε δηαπίζησζε φηη φιε ε γλψζε παξακέλεη ζπλδεδεκέλε κε ηα 

ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Πξνθχπηεη ινηπφλ σο ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη 

απφςεηο θαη ηα θξηηήξηα ππνβηβάδνληαη ζε νπηηθέο, θαη ην κφλν πνπ έρεη λφεκα λα 

θαηαδεηρζεί είλαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ππνθξχπηνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη πνιηηηθή. 

Ο βαζηθφο επηζηεκνινγηθφο άμνλαο ηεο κεηακνληέξλαο πξνζέγγηζεο είλαη ν 

ζρεηηθηζκφο, ν νπνίνο θαη θπξηάξρεζε ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο (Νέαο) Κνηλσληνινγίαο 
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ηεο Δθπαίδεπζεο, θαη ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο. Ο ζρεηηθηζκφο σο κεζνδνινγία 

δηεξεχλεζε θξηηηθά ηε θφξκα θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζέηνληαο εξσηήκαηα εμνπζίαο, θπξίαξρεο γλψζεο θαη αληζνηήησλ. Παξά ηελ 

πνιηηηθή απηή δηάζηαζε, ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε ε δπλαηφηεηα ηνπ λα θαηαζέζεη κία 

ζζελαξή ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Ζ ζεσξεηηθή ηνπ αδπλακία έγθεηηαη γηα θάπνηνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Moore θαη ν Young, ζην γεγνλφο φηη ελ ηέιεη δελ κπαίλνπλ ζε 

δηάινγν κε ηηο ζεσξίεο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη φιεο νη αθαδεκατθέο δηαηππψζεηο 

απνθιείνπλ ηε θσλή ησλ θπξηαξρνχκελσλ, κε απνηέιεζκα ε κφλε ζεσξία γλψζεο 

πνπ θαίλεηαη δπλαηή λα είλαη εθείλε πνπ αληηκεησπίδεη ηε γλψζε σο δηαηχπσζε. 

Δπηπιένλ, ν ζρεηηθηζκφο αληηιακβάλεηαη ηε δηακάρε γηα ηε γλψζε σο δηαπάιε κεηαμχ 

θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεδνκέλσλ, ζηεξψληαο ελ ηέιεη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε εθείλε πνπ ζα ηνπο πάεη πέξα απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ κε θάπνην ηξφπν λα ππεξθεξάζνπλ θαη ηελ 

θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη. 

Καηά ηελ κεηακνληέξλα νπηηθή ε γλψζε δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο γλψζηεο, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αδπλακία λα αξζξσζεί ε νπνηαδήπνηε γλσζηηθή 

απηνλνκία, είηε σο πξνο ηελ αιήζεηα ηεο, είηε σο πξνο ηα ηδξχκαηα πνπ ηελ 

αλαδεηθλχνπλ. Ζ γλψζε αλάγεηαη ζην επίπεδν ηεο εκπεηξίαο, θαζψο δηακνξθψλεηαη 

απφ  απηφ πνπ γλσξίδνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο, ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ηνπο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Γελ είλαη επνκέλσο δπλαηή ε δηαηχπσζε 

γεληθεχζεσλ, νχηε ε δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ, ελψ ηα δηαλνεηηθά πεδία απινπνηνχληαη 

ζην ζχλνιν ηνπο, αθνχ αλαηξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο δηακάρεο ησλ 

απφςεσλ.  

Ζ ζρεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηακνληέξλσλ αλέδεημε ελ ηέιεη ηελ πφισζε 

κεηαμχ κεηακνληέξλαο θαη ζεηηθηζηηθήο ζέαζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο. Απφ 

απηφ ην επηζηεκνινγηθφ δίιεκκα εγείξεηαη αληίζηνηρα έλα εθπαηδεπηηθφ, φπνπ ν έλαο 

πφινο ζεσξεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάηη δεδνκέλν θαη ν άιινο σο απνθιεηζηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο εμνπζηαζηηθήο δηαπάιεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, κε ζηφρν ηελ 

ππεξίζρπζε ηεο δηθήο ηνπο γλψζεο.  

Απηφο ν δηαρσξηζκφο αλαινγεί θαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο γεγνλφο, απφ κία ζεηηθηζηηθή πιεπξά, θη σο πξαθηηθή 

απφ κία θαηλνκελνινγηθή  (Young, 1998). ηελ πξψηε πεξίπησζε ππνζηαζηνπνηείηαη 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα σο εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, παξαβιέπνληαη νη 
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θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δηαηεξείηαη κία εμσηεξηθή ζρέζε κε ηε γλψζε.  ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα πξνζδψζνπλ λφεκα 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο, αγλνψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ, αλαδεηψληαο ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο παξάγεη γλψζε. Σν απνηέιεζκα 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο δηαδηθαζία είλαη λα κεηαθεξζεί ελ 

ηέιεη ζηνπο δαζθάινπο κία ςεπδήο εληχπσζε απηνλνκίαο. 

ε ζρέζε κε απηά ηα δηιήκκαηα, αιιά θαη κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε λέν - ζπληεξεηηθή, 

ηελ εξγαιεηαθή θαη ηελ κεηακνληέξλα, δηαηππψλεηαη κία ηέηαξηε ζηάζε. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ θνηλσλην-ξεαιηζηηθή πξφηαζε, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη ζηελ θνηλσληθφ - 

ηζηνξηθή ηεο βάζε, ζεσξψληαο δειαδή φηη ε θνηλσληθή ηεο θχζε απνηειεί ελ κέξεη 

ερέγγπν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο ηεο
2
.  Μηα ηέηνηα θνηλσληθή ζεσξία, 

κε ξίδεο ζηελ ληπξθατκηαλή, αλαγλσξίδεη φηη πθίζηαηαη θάπνηα αληηθεηκεληθή γλψζε, 

ζην βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο παξήρζε. Ζ βαζηθή ζέζε είλαη φηη 

ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απφςεσλ δηαηεξεί κία θνηλσληθή βάζε ζηνπο θψδηθεο, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηηο δηακάρεο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαλνεηηθψλ πεδίσλ, πνπ  ηνπο 

παξέρεη έλα βαζκφ απηνλνκίαο πέξα απφ ηα πξνζσπηθά θη επαγγεικαηηθά 

ελδηαθέξνληα νπνηαζδήπνηε αθαδεκατθήο νκάδαο. Ζ γλψζε απνηειεί κία θνηλσληθά 

ξηδσκέλε πξνζπάζεηα ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ.  

Δπηπιένλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Σα εμσηεξηθά είλαη εθείλα πνπ αληαλαθινχλ επξχηεξνπο 

θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο, θαη ζηα νπνία δίλεηαη ζπλήζσο ε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, 

ελψ ηα εζσηεξηθά είλαη απηά πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη απφθηεζε ηεο 

ίδηαο ηεο γλψζεο. Ζ γλψζε δειαδή βαζίδεηαη θαη ζηηο δηθέο ηεο κνξθέο θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη δελ είλαη απιά ε αληαλάθιαζε θάπνησλ άιισλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο. Καη ηα γλσζηηθά – εζσηεξηθά ελδηαθέξνληα δηαηεξνχλ επνκέλσο 

έλα θνηλσληθφ ραξαθηήξα, φπσο θαη ηηο δηθέο ηνπο θαηαζηαηηθέο αξρέο. Σνλίδεηαη ε 

αζπκκεηξία ησλ γλσζηηθψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

απφθηεζε θαη παξαγσγή ηεο γλψζεο, ρσξίο λα θαηαδηθάδεηαη παξάιιεια ε άπνςε 

                                                 
2
 Απηή ε πξνζέγγηζε παξαπέκπεη ελλνηνινγηθά θαη ζηελ Mode 2 γλψζε, ζηελ νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε ζε επφκελν θεθάιαην θαη ε νπνία θάλεη ιφγν γηα θνηλσληθά εχξσζηε γλψζε. 



52 

 

φηη ε  παξαγσγή θαη ε δηάδνζε ηεο είλαη κπιεγκέλε κε έλα ζχλζεην πιέγκα 

θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο. 

Απφ κία ινηπφλ θνηλσλην -ξεαιηζηηθή νπηηθή, ηα επηζηεκνινγηθά θξηηήξηα ζα 

πξέπεη λα θαηαπηάλνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ μερσξηζηψλ κνξθψλ θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, φπνπ «δπλαηνί» θψδηθεο, θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη απφθηεζεο 

γλψζεο αλαπηχζζνληαη πιένλ ζε βαζκφ πνπ είλαη παγθφζκηνη ζην πεδίν εθαξκνγήο. 

Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ηεζεί ζην εξεπλεηηθφ επίθεληξν είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπιινγηθψλ θσδίθσλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηεο αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο, εληφο ηεο 

νπνίαο ηνπνζεηνχληαη.  

Πεξαηηέξσ ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ θαηαζηνχλ νξηζκέλνπο ηχπνπο γλψζεο πην ηζρπξνχο απφ 

άιινπο.  Απφ ηε κία αλαγλσξίδεηαη ε «γλψζε ησλ ηζρπξψλ» πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

πνηνο ιακβάλεη ηε γλψζε θη έρεη ηηο ξίδεο ζηε καξμηζηηθή άπνςε φηη νη θπξίαξρεο 

ηδέεο είλαη εθείλεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε «ηζρπξή γλψζε», ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο γλψζεο ή αιιηψο ζηε πλεπκαηηθή δχλακε πνπ 

πξνζθέξεη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ (Young, 2008). Απηή ε 

πξφζβαζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο  καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ κέξνο ζε 

πνιηηηθέο, εζηθέο ή άιινπ είδνπο ζπδεηήζεηο. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε ηζρπξή 

γλψζε βαζκηαία ηαπηίδεηαη κε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, θαη αθφκα κε εθείλε πνπ 

παξακέλεη αλεμάξηεηε απφ ην πιαίζην, ηθαλή λα νδεγήζεη ζε γεληθεχζεηο θαη 

θαζνιηθά αμηψκαηα. 

πλνςίδνληαο φζα εηπψζεθαλ, απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ νη λέν- 

ζπληεξεηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη γλψζε παξάγεηαη θαη κεηαθέξεηαη θαιχηεξα κέζσ 

απνκνλσκέλσλ, εηδηθψλ, γξακκηθψλ θαη ηεξαξρηθψλ ηξφπσλ, αξλνχκελνη ηε κεηνρή 

ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ επηξξνή ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. 

Απφ ηελ άιιε, νη εξγαιεηαθνί ηίζεληαη ππέξ ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

βαζηζκέλνπ ζηηο δεμηφηεηεο, ζέζε πνπ ππεξίζρπζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο  

ηα ηειεπηαία ρξφληα (Moore & Young, 2001). Ζ θνηλσλην-ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε 

δηαθσλεί θαη κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ην δήηεκα ηεο γλψζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ην θεληξηθφ ζε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Ζ ζρνιηθή γλψζε ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ ην εμνπζηαζηηθφ παηρλίδη κεηαμχ 

αληηπαξαηηζέκελσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ, γηα απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα 
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ιεθζεί ππ‟ φςηλ ην πψο αληηκεησπίδεηαη ε γλψζε εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ ή «ζρνιψλ».  

Σν βαζηθφ ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη αλαγλσξίδεη σο εγγελή ηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο ζην επηζηεκνινγηθφ ηεο status, θαζψο ε ινγηθή 

αλαθαηαζθεπή ηεο αιήζεηαο είλαη πάληα έλαο «δηάινγνο κε ηνπο άιινπο», 

εληνπηζκέλνο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπιινγηθνχο θψδηθεο θαη αμίεο. Ηζηνξηθά ε 

καδηθή εμάπισζε ηεο γλψζεο ηνλ 19
ν
 αηψλα αλέπηπμε δίθηπα παξαγσγήο ηεο γλψζεο 

πνπ ζπλέρνληαη κεηαμχ ηνπο θη έλα καζεκαηνθεληξηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα σο 

θιεηδί γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ. Οη κνξθέο απηέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

παξακέλνπλ νη κεγαιχηεξεο θνηλσληθέο βάζεηο εγγχεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο 

γλψζεο, ε νπνία ελ κέξεη εδξάδεηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο 

θψδηθεο πξαθηηθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο γλψζεο. 

 Ζ ψζεζε πιένλ είλαη πξνο έλα ζπνλδπισηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

ζπλδπάδεη αθαδεκατθέο θη επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο κε γεληθέο δεμηφηεηεο. Ζ επίζεζε 

πνπ δέρηεθε ην καζεκαηνθεληξηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνέθπςε απφ ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ αθαδεκατθήο εηδίθεπζεο θαη θνηλσληθήο αληζφηεηαο. Έηζη, ε 

έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 

ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο. Απηή ε πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο σο 

θνηλσληθφ πξντφλ, ηεο «θνηλσληθά εχξσζηεο γλψζεο» παξακέλεη πνιχ δεκνθηιήο 

ζηνπο παηδαγσγηθνχο θχθινπο κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ “The New Production of 

Knowledge”, πνπ  ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελν θεθάιαην. 
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2.3.3. Trivium - Quatrivium 

 

Έλα βαζηθφ ζεσξεηηθφ έξγν πνπ θαηαπηάζηεθε κε ην δήηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο γλψζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο πνπ πξνάγνληαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη εθείλν ηνπ E. Durkheim (1938), “The Evolution of Educational 

Thought”. Απηφ ην έξγν θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ αξγφηεξα απφ ηνλ B.Bernstein έδσζαλ 

ην έλαπζκα γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηφ ην 

θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ αθξνζηγψο νη ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα 

έξγα θαη νη νπνίεο αλέδεημαλ κία άιιε δηάζηαζε ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο, ζθέςεο θαη 

θνηλσλίαο. 

ην έξγν ηνπ E.Durkheim γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Μεζαίσλα θαη ζηελ αληίθαζε πνπ πεξηιάκβαλε κεηαμχ Υξηζηηαληζκνχ θαη Διιεληθήο 

θέςεο, κία αληίζεζε ελ ηέιεη κεηαμχ πίζηεο θαη ινγηθήο, δνκηθήο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο δπλακηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ εθείλεο ηεο επνρήο. Παξφιν πνπ ν ίδηνο δελ ήηαλ 

ηζηνξηθφο θαηέζεζε κία θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο κεηάβαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζθέςεο απφ ηνλ κεζαίσλα κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεηεκάησλ δελ έγηλε απφ ςπρνινγηθή ή εζηθή ζθνπηά, αιιά ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

δείμεη πψο αλαθχπηνπλ απηά σο αληαπάληεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφζεζε ηνπ είλαη αθ‟ ελφο λα αθνινπζήζεη ηηο ηξνπέο 

ησλ παηδαγσγηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη αμησκάησλ αλά ηνπο αηψλεο, αθ‟ εηέξνπ λα 

θαηαιήμεη ζηε δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα ηνλίδεη ην βαζηθφ δηαρσξηζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζθέςεο ζε Trivium & Quatrivium, έλα γλσζηηθφ δηαρσξηζκφ πνπ 

αληαλαθινχζε κία δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κία 

αθνινπζία ζηε δφκεζε πξψηα ηνπ εζσηεξηθνχ θη χζηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Ζ 

δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επνρήο είρε σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζψκα γλψζεο, θαηάιιειν σο βάζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πίζηεο ζηνπο ρξηζηηαλνχο.  

Πξνρσξψληαο ζηελ Αλαγέλλεζε ζηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη ε ιαηξεία ηεο 

άρξεζηεο πιεξνθνξίαο αθ‟ ελφο θαη ηεο θνκςφηεηαο αθ‟ εηέξνπ, ζε έλα γεληθφηεξν 

γλσζηνινγηθφ πιαίζην, φπνπ ακθηζβεηείηαη ε πίζηε. Όπσο καο πξνηξέπεη θαη ν ίδηνο ν 

Durkheim, επηζεκαίλνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη πάληα 

απνηέιεζκα θαη ζχκπησκα θνηλσληθψλ αιιαγψλ, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο 
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εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηνπ 16νπ αηψλα, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε ην θνηλσληθφ 

θίλεκα ηεο Αλαγέλλεζεο. Σν πλεχκα ινηπφλ ηεο επηζηξνθήο ζηελ θιαζζηθή επνρή 

πξνθχπηεη θαηά ηνλ ζπγγξαθέα απφ ηηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ ηεο 

Δπξψπεο, φπσο είλαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο, ε ζπγθέληξσζε πινχηνπ, 

ε άκβιπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ.  Οη δηαθνξεηηθνί εζληθνί 

ζρεκαηηζκνί πνπ αλαδχζεθαλ ζε γεληθφ επίπεδν, αιιά θαη ε θνκςφηεηα, ε 

πνιπηέιεηα θαη ε ραξά πνπ ραξαθηήξηδε ηε θαζεκεξηλφηεηα ζηε δηαβίσζε ησλ 

αηφκσλ, δελ ηα άθελε λα δερζνχλ έλα δφγκα πνπ ζα ελαληησλφηαλ ζηε θχζε ηνπο. 

Πξνέθπςε ινηπφλ ε επηζπκία λα εμεηαζηεί, λα αλαλεσζεί θαη λα 

επαλαλνεκαηνδνηεζεί ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, 

δηαδηθαζία  πνπ νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο πίζηεο. ε απηήλ ηελ πεξίνδν νη Οπκαληζηέο 

έδσζαλ έκθαζε ζην ιφγην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηα θείκελα ηεο θιαζηθήο 

επνρήο, πνπ έδηλαλ κία ραξαθηεξηζηηθά δηαλνεηηθή ρξνηά ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τπφ ηελ πίεζε θπξίσο ησλ Ηεζνπηηψλ, θαηά ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα, πνπ 

ήζειαλ λα πςψζνπλ έλα αληίπαιν δένο ζην κνλνπψιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηε 

ζχλδεζε εθπαίδεπζεο-επαγγέικαηνο πνπ επηρείξεζαλ νη παηδαγσγνί ηεο 

Μεηαξξχζκηζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Comenius, ε θιαζζηθή εθπαίδεπζε 

πεξηέπεζε ζε έλαλ λέν θνξκαιηζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ε ιαηξεία ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνπκεληθφηεηαο. Υαξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα πείζεη, κέζσ 

ηεο κειέηεο ηεο θιαζζηθήο ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο, εηδηθά ηεο ξσκατθήο, ζρεηηθά κε 

ηνλ αηέξκνλν θαη αηψλην ραξαθηήξα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Ζ έκθαζε 

ζηελ θιαζηθή ινγνηερλία είρε σο επηπιένλ σο ζηφρν λα κάζνπλ ηα παηδηά λα κηινχλ 

θαη λα γξάθνπλ ειιεληθά θαη ιαηηληθά θαη λα θξαηεζεί απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Ρσκαίνπο κφλν ην λφεκα εθείλν πνπ έλαο θαιφο ρξηζηηαλφο ζα κπνξνχζε λα δερζεί. Ζ 

κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία πνπ δφζεθε ζην παξειζφλ, ρσξίο σζηφζν θακία ηζηνξηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ, απνζθνπνχζε λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο πηζηνχο ππεξέηεο ηεο 

εθθιεζίαο. 

 Απηή ε εθπαίδεπζε είρε σο απνηέιεζκα απφ ηε κία ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

κειέηεο ηεο θχζεο κέζα απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, απφ ηελ άιιε ηελ ηερλεηή 

έκθαζε ζηε νκνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ παξάιεηςε ηεο αλαθνξάο ζηε 

απεξηφξηζηε πνηθηιία θαη ηδηνξξπζκία, εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθέο ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο. Απηέο νη ζπλέπεηεο ηεο θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο νδήγεζαλ ζηελ εζθαικέλε 
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δηρνηφκεζε κεηαμχ  ηέρλεο θαη θχζεο, ηελ νπνία θαη ήζειε λα θαηαδείμεη ν 

E.Durkheim. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ Καξνιίγγεηα Δπνρή, πξνρσξψληαο ζηνπο 

ρνιαζηηθηζηέο θαη κέρξη θαη ηνπο Αλζξσπηζηέο ην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε 

κειέηε ηνπ αλζξψπνπ. ηελ πξψηε επνρή ε έκθαζε δηλφηαλ ζηε γξακκαηηθή θαη ηε 

ζπνπδή ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, ζεσξψληαο ηε θχζε σο απνθχεκα απηήο. Οη 

ρνιαζηηθηζηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζέιεζαλ λα ππεξηνλίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ινγηθήο, 

θξαηψληαο θη απηή σο βάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ άλζξσπν, σο 

δηαλνεηηθφ, ινγηθφ νλ απηή ηε θνξά. Οη Αλζξσπηζηέο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή, πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, πξνζπαζψληαο λα 

νδεγήζνπλ ην παηδί λα αληηιεθζεί ηηο γεληθέο εθείλεο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο 

θαη ςπρήο.  

Ζ ζηξνθή ζηε κειέηε ηεο θχζεο πέξα απφ ηνπ αλζξψπνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Ρεαιηζηψλ. Ζ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ επηρεηξεί ν E.Durkheim δελ ζα κπνξνχζε παξά λα ζπλδέζεη ηελ 

ηξνπή απηή κε ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε επηζεκαίλεηαη πξψηα ζηηο πξνηεζηαληηθέο θνηλφηεηεο ηεο Γεξκαλίαο, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδεηαη έληνλα κε ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 

Γηεξεπλψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο, επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο φηη 

πέξα απφ ηα εζηθά δεηήκαηα, ελδηαθέξνλ απέθηεζαλ ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ηα 

ζέκαηα δηαρείξηζεο. Έηζη, θξίζεθε απαξαίηεην νη καζεηέο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα 

θαηαζηνχλ, φρη κφλν θαινί ρξηζηηαλνί, αιιά θαη ρξήζηκνη πνιίηεο, ιεηηνπξγψληαο 

πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ απέθηεζαλ εθπαηδεπηηθή αμία εθηφο 

απφ ηνπο εζηθνχο ζηφρνπο, νη δσηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, αλαδεηθλχνληαο ηε 

ζεκαζία ηνπ λα έξζεη ην παηδί ζε επαθή κε ηε θχζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

εξγαιεία πιένλ ηεο πλεπκαηηθήο θνπιηνχξαο αλαδεηήζεθαλ θαη ζηνλ θφζκν ησλ 

πξαγκάησλ. 

Ζ απαξαίηεηε εθπαηδεπηηθή ζεσξία πνπ ζα ζηήξηδε απηήλ ηελ κεηάβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Ρεαιηζηψλ ππήξρε απφ ηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ζηηο απφςεηο ηνπ 

Ratke θαη εληζρχζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ κεηαγελέζηεξν ηνπ Comenius. χκθσλα 

κε ηνλ ηειεπηαίν, γηα λα κπνξέζεη  ν άλζξσπνο λα θαηαζηεί ρξήζηκνο ζα πξέπεη λα 

γλσξίζεη θαη λα εμεηάζεη ηα πξάγκαηα κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζιακβάλνπζεο, θη φρη 

κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ νη άιινη.  Ζ εθπαίδεπζε ησλ Ρεαιηζηψλ 
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έδσζε ινηπφλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ κέρξη ηφηε έπαηδαλ νη γιψζζεο, ζηηο επηζηήκεο, 

σο γέθπξα γηα ηελ γλψζε ηνπ θφζκνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ήηαλ ε 

εγθπθινπαηδηθή επηζηεκνληθή γλψζε πνπ  ζα πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο κία 

ζρεκαηηθή εηθφλα φισλ ησλ επηζηεκψλ.  

 Γηεξεπλψληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηηο πξνεγεζείζεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη 

κεηαξξπζκίζεηο, ν E.Durkheim επεζήκαλε σο θνκβηθφ ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο, φρη 

ηελ θαιιηέξγεηα αηζζεηηθψλ ή ρξεζηηθψλ δεμηνηήησλ, αιιά ηελ εζηθή δηάπιαζε ηνπ 

αλζξσπηζκνχ πνπ ζεσξεί φηη ελππάξρεη ζε θάζε έλαλ απφ εκάο. Σν θεληξηθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θαζίζηαηαη σο εθ ηνχηνπ ην θαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλείδεζεο, γηα ηελ κειέηε ηνπ νπνίνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θφζκνπ ζηελ ηζηνξηθή  θαη δηαπνιηηηζκηθή ηνπ δηάζηαζε, αιιά θαη ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ. Δπνκέλσο ε πξφηαζε ηνπ E.Durkheim γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζέηεη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλείδεζεο, ππφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκέλν ξφιν ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θπζηθψλ 

επηζηεκψλ.   

Ο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα ζθέςεο είλαη λα έξζεη ν αλζξψπηλνο 

λνπο αληηκέησπνο κε θαηαζηάζεηο, σο πξνο ηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα δηεξσηεζεί γηα λα 

θαηαιήμεη ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ηνπ E.Durkheim είλαη λα 

εληνπηζηνχλ εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, επί ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

εμαζθεζεί ν αλζξψπηλνο λνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ εκπεξηέρεη ηελ απφθηεζε 

λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ζηάζεσλ, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηάιιεισλ 

ελλνηνπνηήζεσλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξαγκάησλ. Γχν είλαη νη δπλαηέο 

θαηεγνξίεο πξαγκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζθέςεο, ηα 

αλζξψπηλα θαηλφκελα θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα, δειαδή ν θφζκνο ηνπ λνπ θαη ν 

θφζκνο ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ.  

ρνιηάδνληαο ηελ αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε εθπαίδεπζε πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ κειέηε ηνπ αλζξψπνπ, επαλέξρεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ Αλζξσπηζηψλ (16
νο

 – 18
νο

 αη.), πνπ αλ θαη παξσρεκέλε πηα, κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ξεχκα βαζίζηεθε ζηε ζχλζεζε ρξηζηηαληθψλ, ξσκατθψλ θαη 

ειιεληθψλ ηδεσδψλ, ζεσξψληαο φηη ηα θιαζηθά θείκελα, ηδηαίηεξα εθείλα ησλ 

Λαηίλσλ, απνηεινχλ θαη ηελ θαιχηεξε πεγή κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σν 

δεχηεξν αμίσκα ηνπο ήηαλ ε άπνςε φηη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη παγθφζκηα θαη 
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παξακέλεη αησλίσο ε ίδηα, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη δελ δηαθέξεη απφ επνρή ζε επνρή, 

ή απφ ην έλα πεξηβάιινλ ζην άιιν. Ζ αλζξσπφηεηα δελ εθιακβάλεηαη σο έλα 

ηζηνξηθφ πξντφλ, απνθχεκα ζηαδηαθφ, κηαο καθξάο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην 

νπνίν ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζεη λα πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο, φπσο ππαηλίζζεηαη φηη 

ζεσξεί ν ίδηνο ν E.Durkheim. Χο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κία θαη 

κνλαδηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ηνλ θφζκν ησλ πξνζψπσλ, εθείλε πνπ ζα θέξεη ην 

παηδί ζε επαθή κε ηελ κία θαη κνλαδηθή πξαγκαηηθή αλζξψπηλε  ηνπ θχζε. Δίλαη 

πιένλ σζηφζν αζχκβαηε κε ηα επξήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ ε επίθιεζε ηέηνησλ επηρεηξεκάησλ, γηα απηφ θαη πξνηείλεηαη κία 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ κειέηε ηνπ αλζξψπνπ.  

Ο E.Durkheim, αληαπαληά ζηελ άπνςε πεξί ηεο αησληφηεηαο  θαη 

ζηαζεξφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φηη ε αλζξσπφηεηα, φρη κφλν δελ είλαη 

ακεηάβιεηε, αιιά αληηζέησο βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία εμέιημεο, 

απνζχλζεζεο θαη αλαζχλζεζεο. Δπηπιένλ φρη κφλν δελ είλαη εληαία, αιιά είλαη 

αηέξκνλα πνηθηιφηξνπε, ζε ζρέζε θαη κε ην ρξφλν θαη κε ην ρψξν. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ δειαδή γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ζέζε ηνπ αηφκνπ ζε 

απηφλ βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή ξνή θαη κεηαβιεηφηεηα απφ κέξνο ζε κέξνο, ζηνηρείν 

ην νπνίν δηαθαίλεηαη θαη ζηα δηαθνξνπνηεκέλα εζηθά ζπζηήκαηα.  

Ζ πνηθηιία ησλ εζηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπλζεθψλ, ζηηο νπνίεο ζπλππάξρνπλ νη άλζξσπνη. Ζ ζχγρξνλε εζηθή έρεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο ηελ αηνκηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο ή ηνπο Ρσκαίνπο, θαζψο ζα απεηινχζε ηε 

δηαηψληζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο κνξθσκάησλ. Τπάξρεη ινηπφλ ην θξηηήξην ηεο 

επηβίσζεο ηεο θνηλσλίαο γηα λα αλαδπζνχλ νη βαζηθέο εζηθέο επηθιήζεηο. Χο πξνο ηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα, ε βαζηθή αξρή φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο παξακέλεη ε Αξρή 

ηεο Με Αληίθαζεο, θαηά ηελ νπνία εάλ έλα επηρείξεκα είλαη αληηθαηηθφ σο πξνο ην 

ίδην, αλαηξείηαη θη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη άρξεζην. Ζ αξρή απηή παξαβηάδεηαη 

σζηφζν ζην ζπκβνιηθφ ζχζηεκα ηεο ζξεζθείαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλαθνξά π.ρ. 

ζε πιάζκαηα ηα νπνία είλαη ηαπηφρξνλα πιηθά θαη πλεπκαηηθά, κνλά θαη δηπιά.  

Ο E.Durkheim θαηαιήγεη φηη, φπσο νη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο ρξεηαδφληνπζαλ 

λα εθθξάζνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν ζε ζξεζθεπηηθέο θαη 

κπζηθέο κνξθέο, φπσο κεξηθά ζξεζθεπηηθά ζπζηήκαηα ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο, έηζη πξνέθπςε κία παξάιιειε αλάγθε ελφο ζπζηήκαηνο ινγηθήο, ην 
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νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη εθείλν πνπ ζηεξίδεη ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Γη‟ 

απηφ θαη νη Αλζξσπηζηέο απέηπραλ λα δηδάμνπλ ηα παηδηά γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, 

αθνχ απηή δελ είλαη παξά κία «αλζξψπηλε θαηαζθεπή» θη σο εθ ηνχηνπ απζαίξεηε 

έλλνηα.  Γελ έρνπκε θαλέλα ζηνηρείν σο πξνο ην απφ ηη απνηειείηαη, πσο 

ζπγθξνηήζεθε ή πνπ αξρίδεη θαη πνπ ηειεηψλεη. Οπζηαζηηθά ν «άλζξσπνο», φπσο ηνλ 

δίδαζθαλ νη Αλζξσπηζηέο, ήηαλ ην παξάγσγν κίαο ζχλζεζεο κεηαμχ ησλ ηδεσδψλ ησλ 

Υξηζηηαλψλ, ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Διιήλσλ. Απηφ εμεγεί ηνλ αθεξεκέλν θαη 

παγθφζκην ραξαθηήξα ηνπ, θαζψο απνηειεί απνθχεκα κίαο απζφξκεηεο γελίθεπζεο, 

παξακέλνληαο ζε κία ζαθή αηηηψδε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν.  

Ο E.Durkheim θαηαιήγεη φηη ζα έπξεπε λα δηδάζθνπκε ηνπο καζεηέο φρη κφλν 

ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, αιιά θη εθείλα ζηα νπνία νη άλζξσπνη 

παξακέλνπλ ακεηάθιεηα δηαθνξεηηθνί. ε γεληθέο γξακκέο απνδίδεη κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή αμία ζηελ κειέηε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, 

πηζηεχνληαο ζπγρξφλσο φηη δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο θαη αηψληεο αμίεο. ε θάζε έλαλ 

απφ ηνπο αλζξψπνπο αλαγλσξίδεη έλα πιήζνο δπλαηνηήησλ, πνπ ελδέρεηαη λα 

αλαπηπρζεί ή φρη θάησ απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.  Απηφ ινηπφλ πνπ καο δηδάζθεη ε 

ηζηνξία είλαη φηη νη εθάζηνηε αιιαγέο δελ είλαη απζαίξεηεο, αιιά απαηηνχλ θφπν θη σο 

εθ ηνχηνπ γίλνληαη ππφ ηελ πίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο.  

ρεηηθά κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ – ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο-  θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, ν E.Durkheim δηαηεξνχζε 

κία αληηπάζεηα γηα ηελ «θιαζζηθή» εθπαίδεπζε, ελψ πίζηεπε ζηελ αμία ηεο γεληθήο 

θαη κε επαγγεικαηηθήο παηδείαο.  Ζ εθπαίδεπζε αλαιάκβαλε λα θνηλσληθνπνηήζεη ηα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο ζην ξφιν πνπ ζα θιεζνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ, έλα ξφιν κε βάζε 

ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ζ πξφηαζε ηνπ είλαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ην έξγν ησλ Αλζξσπηζηψλ θαη λα αλαλεσζεί κε θαηλνχξηεο ηδέεο. 

Γηα απηφ πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ησλ Κιαζηθψλ Κεηκέλσλ, έηζη 

ψζηε λα θαηαδεηρζεί ζηνπο καζεηέο ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, κε ηελ 

αηέξκνλε δπλαηφηεηα ηνπ γηα αιιαγή θαη ηελ έληνλε ζπλζεηφηεηα ηεο θχζεο ηνπ. 

Ζ αλάγθε πνπ πξνέθπςε θαηά ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα λα πξνεηνηκαζηνχλ νη 

καζεηέο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα βηνκεραληθά επαγγέικαηα ζεσξήζεθε φηη δελ 

κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο αξρέο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Παηδείαο. Ζ επηζηεκνληθή 

εθπαίδεπζε γηα ηνλ E.Durkheim είλαη σζηφζν απαξαίηεηε γηα νπνηνδήπνηε 

επάγγεικα απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο, θαζψο δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη 
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δηαλνεηηθά αλεπαξθήο. Χζηφζν ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο παξακέλεη ε θαιιηέξγεηα 

ηνπ αλζξψπνπ ψζηε λα αλαπηχμεη ηνλ αλζξσπηζκφ πνπ έρεη κέζα ηνπ, θη επνκέλσο ην 

ζρνιείν πνπ απνζθνπεί θπξίσο λα εληζρχζεη ηε γλψζε καο  γηα ην θπζηθφ θφζκν 

απνηπγράλεη ζε απηφλ ηνλ βαζηθφ ζθνπφ.  

ε απηφ ην ζεκείν ν Durkheim επηζεκαίλεη ηνλ εζθαικέλν ραξαθηήξα ηεο 

δηρνηφκεζεο ησλ θιάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ θαη εθείλσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ, αθνχ ε δηρνηφκεζε δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ εκείο ηελ αληηιακβαλφκαζηε. Ζ ελφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο είλαη αδηακθηζβήηεηε, αθνχ εθείλνο απνηειεί έλα κέξνο 

ηνπ θφζκνπ, έμσ απφ ηνλ νπνίν δελ έρεη θαλέλα λφεκα. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξέπεη ινηπφλ λα εηδσζεί σο 

ζπκπιήξσκα ησλ αλζξσπηζηηθψλ, κε ζηφρν λα εκθπζήζεη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ 

έλα ζχλνιν ελλνηψλ πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηνπνηήζνπλ κία 

εηθφλα ηεο θχζεο ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία ην θάζε παηδί 

ζρεηίδεηαη κε ηφζνπο πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ζ δηδαζθαιία απηή θαζηζηά 

ηνλ θφζκν πην νηθείν, αιιά επηπιένλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ  θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο, ε νπνία θαη απνηειεί ην βαζηθφ φπιν ελάληηα ζηε 

ζχγρπζε. Γηα λα απνθηήζεη απηή ε δηαδηθαζία λφεκα, ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν 

καζεηήο λα έρεη απνθηήζεη έλα βαζκφ δεμηφηεηαο σο πξνο ηελ θαζαξή, ζαθή θαη 

ζπλεθηηθή ζθέςε. 

πκπεξαζκαηηθά, ν E.Durkheim  αλαγλσξίδεη ηνλ απαξάθιεηα 

αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ νπνίν νη Αλζξσπηζηέο είραλ 

θαηαιάβεη εμ αξρήο. Λφγσ ηεο αδηακθηζβήηεηεο θαη ζπγγεληθήο ζρέζεο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηε θχζε, ε εθπαίδεπζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ αιιειεπηδξνχλ ε κία ζηελ άιιε. Ζ κειέηε ηεο θχζεο βξίζθεη ζηελ κειέηε 

ηεο γιψζζαο κία νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία, ελψ ε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ βξίζθεη ζηε 

κειέηε ηεο θχζεο κεξηθέο έλλνηεο θιεηδηά θαη ηηο κεζφδνπο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα 

εκπινπηηζηεί. Χο εθ ηνχηνπ ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη εγθπθινπαηδηθή, κε ζηφρν 

φρη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, αιιά ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαλνεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ δηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ πξαγκάησλ.  
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Μία λέα πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο Trivium θαη Quatrivium – Μία λέα ηδέα ηεο Γλψζεο 

Δθηφο απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ πξφηαζε, σο πξνο ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

επηζηεκνινγηθή θαηεχζπλζε πνπ έπξεπε λα απνθηήζεη ε εθπαίδεπζε, ν E. Durkheim 

ήζειε αθφκα, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, λα θαηαδείμεη ηελ 

έληαζε κεηαμχ Πίζηεο θαη Λνγηθήο πνπ πξνήγαγε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μεζαίσλα. 

Απηή ε αληίθαζε πξνζεγγίζηεθε σο αλαπαξάζηαζε ησλ δχν Λφγσλ, ζηνπο νπνίνπο 

βαζίζηεθε ην Παλεπηζηήκην, ην Λφγν ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ην Λφγν ηεο Διιεληθήο 

θέςεο. Απηνί νη δχν ιφγνη πξνθάιεζαλ ηελ έληαζε κεηαμχ πίζηεο θαη ινγηθήο, πνπ 

δεκηνχξγεζε ηε δπλακηθή γηα ηελ άλζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο ρξηζηηαληθφο ζεφο 

έδηλε κία αθαηξεηηθή ηξνπή ζηνλ Λφγν, θαζψο ήηαλ έλαο ζεφο ν νπνίνο ήηαλ φρη κφλν 

αληηθείκελν αγάπεο, αιιά θαη ζθέςεο.  

Ζ δηρνηφκεζε ησλ Λφγσλ ζρεηίδεηαη αθφκα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

επίζεκεο γλψζεο ζε Trivium & Quatrivium, κε αθνξκή ηελ νπνία έγξαςε πνιχ 

αξγφηεξα έλα άξζξν ν B.Bernstein (2000), πξνρσξψληαο ηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε ηελ γξακκαηηθή, ηε ξεηνξηθή θαη ηε 

ινγηθή, ελψ ε δεχηεξε ηελ αξηζκεηηθή, ηελ αζηξνλνκία, ηε γεσκεηξία θαη ηε 

κνπζηθή. Σν Trivium θαηαπηαλφηαλ κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο, έρνληαο νπζηαζηηθά 

σο γλσζηηθή θαηεχζπλζε ην αλζξψπηλν πλεχκα.  Δίρε σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ην 

πλεχκα γηα ην ίδην ην πλεχκα, σο πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ ππαθνχεη φηαλ ζθέθηεηαη θη 

φηαλ εθθξάδεηαη, σο πξνο ηνπο  λφκνπο πνπ πξέπεη λα ππαθνχεη γηα λα ηα θάλεη απηά 

ζσζηά. Σν ηξηαδηθφ απηφ ζρήκα θαηαπηάλεηαη κε γεληθέο κνξθέο ζπιινγηζκνχ, κε 

αθαηξέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξάγκαηα ή απφ ηελ γιψζζα. 

Ζ  ιεηηνπξγία απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνπ είραλ ηνλ ηίηιν ησλ artes sermonicales ή 

απινχζηεξα logica, ήηαλ λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηελ επθπΐα κε έλα γεληθφ ηξφπν, 

ζρεκαηνπνηψληαο ηελ ηειηθά κε ην ζσζηφ ηξφπν. Δίλαη ηέινο εκθαλήο ε αλαινγία 

απηήο ηε θαηεγνξίαο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αθνχ ζην θέληξν ηνπ 

γλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο παξακέλεη ε αιήζεηα γηα ηνλ άλζξσπν. 

Σν Quatrivium απφ ηελ άιιε, είρε σο θαηεχζπλζε ηα αληηθείκελα θαη σο 

δηδαθηηθφ ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ λφκσλ πνπ 

ηελ θπβεξλνχλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη λφκνη ησλ αξηζκψλ. Ο ζηφρνο ησλ artes 

reales ή αιιηψο physica ήηαλ λα ζσξαθίζνπλ θαη λα ζξέςνπλ ην κπαιφ. 
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Δπηζηεκνινγηθή αληηζηνηρία ζα κπνξνχζε λα δεηρζεί κεηαμχ Quatrivium θαη θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, θαζψο θαη νη δχν θαηεγνξίεο θαηαπηάλνληαη κε ηελ εξκελεία ηνπ θπζηθνχ 

– εμσηεξηθνχ θφζκνπ.  Σν Quatrivium, επηζεκαίλεη ν E.Durkheim (1977), ήηαλ έλα 

είδνο curriculum πνιπηειείαο, ππέξ ηνπ δένληνο, πνπ αλαινγνχζε ζε κία κηθξή ειίη 

εηδηθψλ θαη κπεκέλσλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ εξκελεπφηαλ ζηα πιαίζηα κίαο 

κπζηηθηζηηθήο ηέρλεο, αλάινγεο ηεο καγείαο.  

Σν Trivium ήηαλ ε νπζία ηεο δηδαζθαιίαο εθείλε ηελ επνρή ζηα 

εθθιεζηαζηηθά θαη κνλαζηεξηαθά ζρνιεία. Ο E.Durkheim ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ε 

άλνδνο κίαο θαηλνχξηαο αζηηθήο ηάμεο θαηά ηελ Αλαγέλλεζε δηαθνξνπνίεζε ηελ 

έκθαζε πνπ δηλφηαλ κέρξη ηφηε ζην Trivium, ζεσξψληαο φηη απηή ε εθηφπηζε 

αληηθαηφπηξηδε ην ζρίζκα κεηαμχ ηεο εμεξεχλεζεο ηεο Λέμεο, ηνπ Trivium, θαη ηεο 

εμεξεχλεζεο ηνπ Κφζκνπ, ηνπ Quatrivium, ησλ δχν θφζκσλ πνπ παξέκελαλ ελσκέλνη 

απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ.  

 Με απηήλ ηελ ζέζε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα δεη θξηηηθά θαη λα δηεπξχλεη ν 

B.Bernstein πξνρσξά ζηελ αλάιπζε ηνπ Trivium θαη ηνπ Quatrivium, αιιά θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. χκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ζεηξά πνπ αθνινπζνχληαλ, 

πξνεγνχληαλ ην Trivium θαη αθνινπζνχζε ην Quatrivium, ελψ αθφκα θαη νη 

δάζθαινη ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο καζεκάησλ ήηαλ εθείλνη πνπ δηνηθνχζαλ 

νπζηαζηηθά ην Παλεπηζηήκην. 

Σν Trivium γηα ηνλ B.Bernstein δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιέμεο, ησλ αξρψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιφγνπ, αιιά 

θαηαπηάλεηαη επηπιένλ κε ηε δφκεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ζπλείδεζεο, κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηξνπήο ηνπ εαπηνχ, κε ζηφρν λα ηνλ ξπζκίζεη θαη λα ηνλ νξηνζεηήζεη. 

Καηαζθεπάδεη δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, θη σο εθ 

ηνχηνπ ε εθηφπηζε Trivium – Quatrivium ζεσξείηαη εθηφπηζε κεηαμχ εζσηεξηθνχ θη 

εμσηεξηθνχ. Απηή ε εθηφπηζε ιεηηνχξγεζε σο πξνυπφζεζε κίαο λέαο δεκηνπξγηθήο 

ζχλζεζεο κέζσ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη πξνεγείηαη ην Trivium ελδέρεηαη λα βαζίδεηαη ζην 

φηη ε δφκεζε ηνπ ελδφηεξνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθπξε 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, λνκηκνπνηεκέλε θαη απνδεθηή κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. Ζ ηεξφηεηα ηνπ θφζκνπ θαζίζηαηαη έγθπξε κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

θαηαζθεπήο ηνπ εζσηεξηθνχ, ηνπ πξαγκαηηθά ρξηζηηαληθνχ εαπηνχ. Μία λέα 
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δηακεζνιαβεκέλε ζρέζε εζσηεξηθνχ θη εμσηεξηθνχ είλαη ε απαξαίηεηε αθεξεκέλε 

θαηεχζπλζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, φπνπ ελψ ε θαηλνκεληθή κνξθή ηνπ Λφγνπ ήηαλ ε  

ειιεληθή, ην κήλπκα παξέκελε ρξηζηηαληθφ.  

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ B.Bernstein σο πξνο ηνλ αθεξεκέλν 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εθηφπηζε ησλ δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ιφγνπ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μεζαίσλα είλαη φηη ηα ζηνηρεία απηά εθπνξεχνληαη απφ ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ. Δηδηθφηεξα, βαζίδνληαη ζηε δνκηθή εθηφπηζε ηνπ εαπηνχ, ηελ νπνία ν 

ρξηζηηαληζκφο πξνμέλεζε σο ηελ βαζηθή ζπλζήθε γηα ηα δηθά ηνπ θαιά λέα, ηα λέα 

ηνπ Υξηζηνχ. Ζ εθηφπηζε απηή δελ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή ζθέςε, αιιά απηή 

αμηνπνηήζεθε απφ ην ρξηζηηαληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ επηζπκεηνχ κελχκαηνο. 

Οη δχν εηδηθεπκέλνη Λφγνη ηνπ Μεζαίσλα είλαη εθείλνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δφκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θη εθείλνο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εμσηεξηθνχ, ηνπ 

πιηθνχ θφζκνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ απνηεινχζε θαη ηελ εγγχεζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνζηίζεηαη είλαη φηη ηα 

επφκελα 500 ρξφληα ζεκεηψζεθε κία ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

βάζεο ηεο επίζεκεο γλψζεο απφ κία εμ-αλζξσπηζηηθή θνζκηθή αξρή. Ο ίδηνο ζεσξεί 

φηη βξηζθφκαζηε πιένλ κπξνζηά ζε κία απφ-αλζξσπηζηηθή αξρή, σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε θαη θαηεχζπλζε ηεο επίζεκεο γλψζεο. εκεηψλεηαη ινηπφλ κία 

απμαλφκελε αλάπηπμε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θιάδσλ ηνπ Quatrivium, ελψ νη θιάδνη 

ηνπ Trivium έρνπλ κεηαηξαπεί ζηηο  αξρέο ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ- ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, “The disciplines of the Trivium have become the disciplines of the 

symbolic control” (Bernstein, 2000:85). Ο B.Bernstein  ππνζηεξίδεη φηη θαηά θάπνην 

ηξφπν ην Trivium αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ, 

θαηαιήγνληαο φηη ελ ηέιεη ζεκεηψλεηαη κηθξφηεξε εθηφπηζε ηεο γλψζεο (Bernstein, 

2000). 

Φηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, νη αξρέο ηεο Αγνξάο είλαη εθείλεο πνπ θαζίζηαληαη 

δηαρεηξηζηέο ηελ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο 

νξίδεη πιένλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζήκεξα ζηηο κεηξήζηκεο δεμηφηεηεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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Απηέο νη ηξνπέο ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν αλέδεημαλ κία λέα – 

πξαγκαηηθά θνζκηθή- ηδέα γλψζεο, πνπ φρη κφλν πξέπεη λα ξέεη σο ρξήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θέξδνο, αιιά πνπ ελ ηέιεη είλαη ρξήκα, 

απνθνκκέλε απφ ηα άηνκα, θαη ηηο  πξνζσπηθέο ηνπο δεζκεχζεηο. Απηέο ζεσξείηαη φηη 

παξαθσιχνπλ ηε ξνή ηεο γλψζεο θαη παξακνξθψλνπλ  ην έξγν ηεο ζπκβνιηθήο 

αγνξάο. Ζ γλψζε απνθνιιάηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηεο θχζε θαη γίλεηαη θπξηνιεθηηθή 

«απφ – αλζξσπηζηηθή». Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

δεζκεχζεηο, ηελ δνκή ηνπ εαπηνχ, ηφηε ηα άηνκα κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη λα απνθιεηζηνχλ αλ ρξεηαζηεί απφ ηελ αγνξά. 

Απηή ε γλσζηηθή θαηεχζπλζε αληηθαηνπηξίδεη κία ξηδηθή δηαθνπή ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ γλψζηε θαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Καηά ηνλ Μεζαίσλα ηα δχν 

κέξε ήηαλ αλαγθαζηηθά ελσκέλα. Ζ γλψζε ήηαλ ε εμσηεξίθεπζε  κίαο εζσηεξηθήο 

ζρέζεο, ε νπνία θαη εγγπφηαλ ηελ λνκηκφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμία ηεο 

γλψζεο, φπσο θαη ην εηδηθφ status ηνπ γλψζηε σο ρξηζηηαλνχ. ηε ζχγρξνλε επνρή, 

ζεσξείηαη φηη ε αξρή ηεο Αγνξάο έρεη πξνθαιέζεη κία δηαθνξεηηθή εθηφπηζε, 

αλαδεηθλχνληαο δχν αλεμάξηεηεο  αγνξέο, εθείλε ηεο γλψζεο θη εθείλε ησλ πηζαλψλ 

δεκηνπξγψλ θαη ρξεζηψλ ηεο γλψζεο. Ζ πξψηε εθηφπηζε Trivium θαη  Quatrivium 

εγθαζίδξπε κία εζσηεξηθφηεηα σο αξρηθή ζπλζήθε ηεο γλψζεο, ε δεχηεξε εθηφπηζε, 

ε ζχγρξνλε, απνζπλδέεη ην εζσηεξηθφ απφ ην εμσηεξηθφ, σο πξνυπφζεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο 

ηεο Νέαο Γεμηάο. 
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2.3.4 The New Production of Knowledge: Mode1 & Mode 2 

 

Μία αθφκα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο δηάδνζεο ηεο 

γλψζεο ζηηο κέξεο θαηαηέζεθε ζην έξγν έμη ζπγγξαθέσλ θαη θαηαπηάλεηαη θη απηφ κε 

ην δήηεκα ηεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο, ην “The New Production of Knowledge: The 

dynamics of Science and Research in Contemporary Societies” (1994),  θαη ηελ 

αλαζεσξεκέλε ηνπ έθδνζε, θαηφπηλ ηεο θξηηηθήο πνπ δέρζεθε, ην “Rethinking 

Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty” (2001). Σν βαζηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπγγξαθέσλ θηλείηαη γχξσ απφ ην εξψηεκα «Πώο δηαθνξνπνίεζαλ νη 

λέεο ζπλζήθεο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο γλώζεο θαη ηε ζρέζε επηζηήκεο θαη 

θνηλσλίαο» ηνλίδνληαο ηε δξακαηηθή αιιαγή ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Οη δχν βαζηθνί ηξφπνη παξαγσγήο ηεο γλψζεο 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ζε Mode 1 θαη Mode 2, ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ νπνίσλ ζπλέβαιε θαη ην κεηαβαιιφκελν εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ πξψηε δηαθνξνπνίεζε ζην εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ θαηαγξάθεηαη ζηελ 

θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, 

κε βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθέο αηδέληεο θαη καθξνπξφζεζκεο εξεπλεηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηεο αμίαο ηνπ «πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ», απνηειεί απεηιή γηα ηελ 

επηζηεκνληθή απηνλνκία. Ζ επζπγξάκκηζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγνξάο πξνθάιεζε ηε κείσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ζην εξεπλεηηθφ ζθεληθφ. Ζ «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο»  αλαζεσξεί ηελ 

αμία ησλ «γλσζηηθψλ πξντφλησλ», φρη κε φξνπο καθξνπξφζεζκεο δπλακηθήο, αιιά 

ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο αληαπφδνζεο ζηελ αγνξά. Απηή ε πξνζέγγηζε πξνθαιεί ηελ 

ηδέα ηεο επηζηήκεο σο δεκφζην αγαζφ θαη παξαπέκπεη ζηελ ζεψξεζε ηεο γλψζεο σο 

ρξήκα, φπσο ηελ θαηέζεζε θαη ν B.Bernstein (2000). Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ 

ζχγρξνλνπ εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

εγθπξνπνίεζεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εζσηεξηθεπζεί, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

κεηαηνπίζηεθαλ απφ ην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο (ζπιινγηθήο) επζχλεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ αληαγσληζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην ε γλψζε δελ 
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ζεσξείηαη πηα δεκφζην αγαζφ, αιιά πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ε νπνία παξάγεηαη, 

ζπζζσξεχεηαη θαη αληαιιάζζεηαη φπσο ηα ππφινηπα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε 

θαηέζηεζαλ ηε γλψζε βαζηθή πεγή θέξδνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ έλλνηεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε, κε βαζηθά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία θαη ηελ αλάδεημε 

λέσλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο ινγηθήο.  

Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ “The New Production of 

Knowledge”  απνζθνπεί ζην λα επηλνεζεί κία λέα εξεπλεηηθή γιψζζα πνπ ζα 

πξνζθέξεη κία επαξθή αλάιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αιιαγψλ θαη ηάζεσλ. 

Καηαιήγνπλ ινηπφλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε κεηαμχ ηεο Mode 1 δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο γλψζεο θαη ηεο Mode 2. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, πνπ εληάζζεηαη ζην παιαηφ παξάδεηγκα ησλ 

επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ, παξαηεξείηαη έληνλνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ αθαδεκίαο 

θαη θνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια ε αθαδεκία ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε 

βηνκεραλία. ηελ αθαδεκία εκπεξηέρεηαη ην απηφλνκν παλεπηζηήκην, κε μεθάζαξεο 

επηζηεκνληθέο αξρέο θαη θαζνξηζκέλν ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ ηεο αιήζεηαο θαη 

ηεο επηζηήκεο. Οη εξεπλεηέο εξγάδνληαη επνκέλσο απηφλνκα, δηαηεξψληαο κία 

εζσηεξηθά θαζνδεγνχκελε ηαμηλνκία ησλ γλσζηηθψλ πεηζαξρηψλ θαη ηελ εγεκνλία 

ηεο ζεσξεηηθήο ή πεηξακαηηθήο επηζηήκεο.  

Έλαληη απηή ηεο κνξθήο παξαγσγήο γλψζεο ππεξίζρπζε ην Mode 2, βαζηθφο 

άμνλαο ηνπ νπνίνπ είλαη ε θνηλσληθά δηαλεκεκέλε γλψζε, ππνθείκελε ζε πνιιαπιέο 

εμεγήζεηο θαη κε θαηεχζπλζε ηελ εθαξκνγή. Γελληέηαη ινηπφλ ζε έλα πιαίζην 

εθαξκνζηκφηεηαο θαη δηαηεξεί σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππεξ- δηεπηζηεκνληθφηεηα 

(trans disciplinarity), κε απνηέιεζκα ηελ πνηθηιία ζεσξεηηθψλ νπηηθψλ, πξαθηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ θαη ηελ επειημία απηψλ. Παξαηεξείηαη αθφκα πνηθηιία ζηα κέξε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαζψο είλαη πιένλ εχθνιε, γξήγνξε θαη 

απεξηφξηζηε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Mode 2 

είλαη ε έληνλε απηναλαθνξηθφηεηα ηεο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ζεσξεζεί κία αληηθεηκεληθή δηεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ ή θνηλσληθνχ θφζκνπ, αιιά 

θαηέζηε κία δηαινγηθή πνξεία, κία έληνλε ζπδήηεζε κεηαμχ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ. Σέινο, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνπζηάδεη 
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πςειή κεηαβιεηφηεηα, αθνχ δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 Δίλαη επνκέλσο εκθαλήο ε έληαμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο 

γλψζεο, ηνπ Mode 2, ζην κεηακνληέξλν επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα. Ζ γλψζε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη θνηλσληθά εχξσζηε, ελψ ε εγθπξφηεηα ηεο δηαζθαιίδεηαη, φρη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο, αιιά θαη απφ ην εχξνο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ απηψλ πνπ παξάγνπλ, δηαδίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε.  

ρεηηθή έλλνηα θαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο 

ηεο γλψζεο είλαη εθείλε ηεο Αγνξάο, ππφ ηελ αξρατθή ηεο κνξθή. Δίλαη έλαο ηφπνο 

πνπ εκπεξηθιείεη ηελ πνιηηηθή αξέλα θαη ηελ νηθνλνκηθή αγνξά θαη εθείλνο πνπ 

απνηειεί ην πεδίν πξσηαξρηθήο παξαγσγήο ηεο γλψζεο. Δθεί ζπλαληψληαη φρη κφλν νη 

εηδηθνί, αιιά πιήζνο εηεξφθιεηνπ θφζκνπ, θη εθεί γελλψληαη θαη επηιχνληαη ηα 

δηάθνξα δεηήκαηα, δηαδηθαζία πξνσζεηηθή γηα ηε γλψζε.  

Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε απηφ ην ζεσξεηηθφ ζρήκα ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηεο γλψζεο έρεη ζίγνπξα δηαθνξνπνηεζεί ζηε ζχγρξνλε 

παγθνζκηνπνηεκέλε επνρή, φπνπ ε δξάζε ηεο αγνξάο έρεη ππεηζέιζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ ν νξηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

επίζεκεο γλψζεο έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, απνθηψληαο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο ζθαίξαο. ε απηφ ην πιαίζην έλα κεγαιχηεξν εχξνο αηφκσλ, πέξα ησλ 

εηδηθψλ θαη επηζηεκφλσλ, απνθηνχλ ιφγν γηα ηελ έξεπλα πνπ γίλεηαη θαη ηα γλσζηηθά 

ηεο απνθπήκαηα.  

Με απηφ ην ζπκπέξαζκα θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ν λένο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο 

γλψζεο, ην Mode 2, επελεξγεί ζηελ επηινγή ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Δπί ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο αλέθπςε ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ππεξ- δηεπηζηεκνληθφηεηαο, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε ηεο γλσζηηθήο 

παξαγσγήο πνπ πεξηγξάθεθε ζε απηφ ην θεθάιαην, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

εξεπλεηηθφ έδαθνο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπο πξνο ηελ εθαξκφζηκε γλψζε ή αθφκα σο πξνο ηελ κεηνρή έμσ- 
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αθαδεκατθψλ παξαγφλησλ, π.ρ. επηρεηξήζεσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο δηάδνζεο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 



69 

 

3.Δκπεηξηθφ Μέξνο: Μεηαζρεκαηηζκνί ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

 

3.1 Ο ιδεολογικός προζαναηολιζμός ηοσ ζκοπού ηοσ Ελληνικού Δημοηικού 

τολείοσ (1969 – 2003) 

 

 ην πξψην ηκήκα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

παξνπζηάζηεθαλ εθείλεο νη ζεσξίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνηππψζνπλ ηε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο, δηακέζνπ εηδηθφηεξα ηεο ηδενινγίαο ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Με βάζε κεξηθέο απφ απηέο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δηαησλίδνληαο θαη λνκηκνπνηψληαο ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νκάδσλ. ε απηή ηε δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ηδενινγία, 

φπσο απηή κεηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη γιψζζαο, ή κέζσ ησλ 

παηδαγσγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

ζπκβνιή ηεο ηδενινγίαο έγθεηηαη ζην λα θαιιηεξγεί ηηο ζεκαζίεο θαη ηηο αληηιήςεηο 

εθείλεο πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ.  

Με βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο  ην πξψην εξψηεκα ηεο εξγαζίαο επηδηψθεη λα 

ζθηαγξαθήζεη ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ εθείλσλ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ, ή θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ην «ελλνηνινγηθφ 

νπινζηάζην» πνπ αλαζχξνπλ νη ζεζκηθνί θνξείο, φηαλ θαινχληαη λα εηζεγεζνχλ 

κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, απφ ηε κία βξίζθνληαη ζε 

επηθνηλσλία κε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θιίκα ηεο επνρήο 

θαηά ηελ νπνία εηζάγνληαη, απφ ηελ άιιε  ρξεηάδνληαη έλα ηδενινγηθφ έξεηζκα γηα λα 

απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε εγθπξφηεηα ηνπο. Σν έξεηζκα απηφ, αθ‟ ελφο ην 

επηθαινχληαη, αθ‟ εηέξνπ ελ ηέιεη ην λνκηκνπνηνχλ, θαζψο νη εηζεγκέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο επηβεβαηψλνπλ ην νξζφ ηεο ηδενινγίαο πνπ ηηο ζηήξημε. 

Με απηά δεδνκέλα πξνέθπςε ε παξνχζα ππφζεζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη πξνηάζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ επηθαιείηαη ε πνιηηεία ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηεο κεηαξξπζκίζεηο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ην πνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο θαη 
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δηαπεξλψληαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηδενινγία.  Δηδηθφηεξα επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζνχλ 

νη ηξνπέο ζην ιφγν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα «Πνηνο ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ;», κε θχξηα αλαθνξά ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

               

 3.1.1Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ έθδειεο ζθνπηκφηεηαο έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Φ.Δ.Κ 218/ 31-10-1969, 347/ 12-11-1977, 107/ 31-08-1982, 167/ 

30-09-1985, 303/ 13-04-2003. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηιέρζεθε σο «ηερληθή ε 

νπνία επηηξέπεη, πξνζδηνξίδνληαο αληηθεηκεληθά θαη ζπζηεκαηηθά ηα εμεηδηθεπκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κελύκαηνο λα θαηαιήμνπκε ζε ζπλαγσγέο» (Grawitz, 2006: 182), 

νχησο ψζηε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εδαθίσλ ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ σο πξνο δχν άμνλεο, ηνλ γλσζηηθφ θαη ηνλ αμηαθφ, λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε εξκελεία ησλ ελλνηνινγηθψλ ηξνπψλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη θαη λα ζρεκαηνπνηεζεί ε ηδενινγηθή ηνπο δηάζηαζε.  

Οη θαηεγνξίεο ηεο αλάιπζεο ήηαλ επνκέλσο ε αμηαθή δηάζηαζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ε γλσζηηθή. Ζ αμηαθή δηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη ην κέξνο εθείλν ηνπ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξά ζηελ κεηαβίβαζε θαη θαιιηέξγεηα πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη αξρψλ ζηνπο καζεηέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πίζηε ζηελ 

παηξίδα, ε ζξεζθεία, ε νηθνγέλεηα θαη ε αιιειεγγχε.  Αλαθέξεηαη δειαδή ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα δηαηεξεί ην άηνκν απέλαληη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα άιια άηνκα, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ζηηο θπξίαξρεο 

ζέζεηο φζσλ αθνξά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα
3
.  

Ζ θαηεγνξία ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο αθνξά ζηα γλσζηηθά πεξηερφκελα πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθφ λα θαηέρνπλ επαξθψο νη καζεηέο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

επηινγψλ απηψλ. Αθνξά δειαδή ζηελ πεξηγξαθή ηεο απαξαίηεηεο ζρνιηθήο γλψζεο, 

ζην γεληθφ κέξνο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ζεσξίεο ηεο 

Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Φπρνινγίαο. Δλψ ε αμηαθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

βαζίδεηαη ζηα θπξίαξρα ηδαληθά ηεο επνρήο, κε ηηο ηδενινγηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο, ν 

                                                 
3
 «Οξηζκόο αμίαο: Τν ηδαληθό, ε ηδέα πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν δσήο θαη ζθέςεο, θαζεηί πνπ 

αλαγλσξίδεηαη από έλα ζύλνιν αλζξώπσλ σο ζεκαληηθό γηα ηνπο ίδηνπο θαη απνηειεί κέηξν 

αμηνιόγεζεο πξνζώπσλ, ζπκπεξηθνξάο, πξαγκάησλ θ.ά.» ( ιεμηθφ Μπακπηληψηε) 
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νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο απνθηά ζπρλά έξεηζκα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

θιάδνπ ηεο Γηδαθηηθήο ή ηεο Γλσζηηθήο θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο. Σν 

δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παηδαγσγηθήο είλαη 

αξθεηά ζχλζεην θαη δελ απνηειεί ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δίλαη επί ηνπ 

παξφληνο απαξαίηεην λα θαηαζηεί ζαθέο φηη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα παηδαγσγηθά 

εξείζκαηα ηεο επηινγήο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο Παηδαγσγηθήο πνπ θαηά 

θαηξνχο επηρεηξεκαηνιφγεζαλ ππέξ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ή θάπνηαο 

θπξίαξρεο γλσζηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

3.1.2. Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε  

Σα Φ.Δ.Κ. πνπ επηιέρζεθαλ, ςεθίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο 

γηα ηε ρψξα καο θαη εληφο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία 

ηνπο πξνθχπηνπλ ζηνηρεία γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν άμνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηνλ 

αμηαθφ θαη ην γλσζηηθφ, θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

βαζηθψλ ζεκείσλ ζε θάζε άμνλα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπλαγσγψλ σο πξνο ην 

ηδενινγηθφ ζηίγκα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηηο ηξνπέο απηνχ.  

Ξεθηλψληαο απφ ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1969, πνπ ππνγξάθηεθε ελ νλφκαηη ηνπ 

βαζηιέσο, απφ ηνλ αληηβαζηιέα Γ. Εσηηάθε θαη ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηφηε ππνπξγφ 

Παηδείαο Γ. Παπαδφπνπιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξηθήο επηαεηίαο, 

επηζεκαίλεηαη ε αλαρξνληζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απηήο ηεο πεξηφδνπ, πνπ 

κεηαμχ άιισλ θαηήξγεζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πεξηφξηζε ηελ ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε ζηα έμη ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηα 

πξψηα ρξφληα απηνχ. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Φ.Δ.Κ. είλαη πξνθαλψο ε 

θαζαξεχνπζα θαη ην αλάινγν πνιπηνληθφ ζχζηεκα, δεδνκέλνπ ηνπ φηη θαη ηα δχν 

θαηαξγήζεθαλ ζε επφκελεο δεθαεηίεο. 

Σν Φ.Δ.Κ. ηνπ 1977 ππνγξάθεθε ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία πηα, απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κ. Σζάηζν θαη  ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γ. Ράιιε, ηεο 

θπβεξλήζεσο ηνπ Κ. Καξακαλιή. ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, πξνεγήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε απηή, ε Μεηαξξχζκηζε 1976/77 πνπ θαζηέξσζε ηελ ελληάρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη πνπ θπξίσο θαζηέξσζε ηελ Γεκνηηθή σο ηελ επίζεκε 

γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο.  
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Ζ θνηλή πξνζέγγηζε ησλ Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982 θαη ηνπ 1985 βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ακθφηεξα ςεθίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νθηαεηνχο πξσζππνπξγίαο ηνπ Α. 

Παπαλδξένπ θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Π.Α..Ο.Κ., ε νπνία θαη παξνπζηάδεη κία θνηλή 

ζε γεληθέο γξακκέο πνιηηηθή.  Ζ θχξηα γξακκή απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε ελίζρπζε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ε θάιπςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηζφηεηα. 

Σν ηειεπηαίν απφ ηα Φ.Δ.Κ. πνπ κειεηήζεθαλ ςεθίζηεθε θη απηφ επί 

θπβεξλήζεσο Π.Α..Ο.Κ., αιιά απηή ηελ θνξά ππφ ηελ πξσζππνπξγία ηνπ Κ. 

εκίηε.  Καηά ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ ε Διιάδα ήηαλ ήδε απφ ην 2001 

εληαγκέλε ζηελ Ο.Ν.Δ., ρξνληά ζηελ νπνία πξνέθπςε ην δήηεκα ηεο αλαγξαθήο ηνπ 

ζξεζθεχκαηνο ζηηο ηαπηφηεηεο. Ζ Διιάδα είλαη πιένλ, σο θαη λνκηζκαηηθά 

εληαγκέλε, κέξνο ηεο Δπξψπεο, θαη ηεο δπηηθφηξνπεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, ππφ ην δηεπζπληήξην ηεο  

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ.  

Δπηπιένλ έρεη πξνεγεζεί ε δεκνζίεπζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ην 1994, φπνπ ζεκεηψλεηαη έλαο ηδενινγηθφο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ζνζηαιν-θηιειεπζεξηζκνχ.  Ζ βαζηθή πνιηηηθή γξακκή πνπ 

ηε δηαπεξλά ζηέθεηαη ζεηηθά απέλαληη ζηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ 

ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο, παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο απαξαίηεηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο (Γξφιιηνο, 1999). Αλαθέξεηαη αθφκα ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, πνπ 

εθδφζεθε ηελ ίδηα ρξνληά θαη ηφληδε  ηελ αμία ηεο «ηθαλόηεηαο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ επειημία ηεο εξγαηηθήο 

δύλακεο κε επελδύζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε» (Γξφιιηνο, 1999: 35).  

Δπηθπξψλεηαη έηζη ε ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο, ζηελ 

νπνία ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη δηακνξθψλνληαο ην θαηάιιειν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θη εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεην θνηλσληθή ζπλνρή, πξνο φθεινο ηεο 

νπνίαο αλαπηχζζεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ. 

 

Αμηαθή Γηάζηαζε 

Χο πξνο ηελ αμηαθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, ε ζηφρεπζε ζην Φ.Δ.Κ. 

ηνπ 1969 αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ παηξησηηθνχ θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

αηζζήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθφηεηαο. «Να ελζηαιάμε θαη λα εκπεδώζε εηο 

ηελ ςπρήλ ηνπ καζεηνύ ηελ αγάπελ πξνο ηελ Διιεληθήλ παηξίδα, ηήλ νξζόδνμνλ 
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ρξηζηηαληθήλ πίζηηλ θαί ηήλ εζηθήλ δσήλ». Δπνκέλσο, βαξχλνπζα ζεκαζία απνθηά ν 

ειιελνρξηζηηαληθφο πνιηηηζκφο θαη ε εζηθή δηάπιαζε. Ζ δένπζα θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπ αηφκνπ ρξεηάδεηαη λα ηνπ θαηαζηήζεη ζαθή ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε απέλαληη 

ζηελ θνηλσλία, «λα αληηιεθζώζη ηήλ δέζκεπζηλ ηνπ αηόκνπ εηο ηνλ θνηλσληθόλ βίνλ» 

θαη λα ηνπ εκθπζήζεη ηνπο ζσζηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, «λα απνθηήζσζη θαιάο 

ζπλήζεηαο θαη ηδία επηκειείαο, εππξεπνύο ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθόηεηαο». Απηή ε 

δένπζα ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ 

ηθαλφηεηα δηάθξηζεο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ ηεο εξγαζίαο απφ ην παηρλίδη. 

Πεξλψληαο ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1977 παξαηεξνχκε φηη παξακέλεη ε επίθιεζε ηεο 

απαξαίηεηεο αλάπηπμεο ηεο εζηθήο, καδί κε ηελ ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή ζπλείδεζε. 

Δλδηαθέξνπζα ηξνπή εκθαλίδεηαη θαζψο ην ειιελνρξηζηηαληθφ ζηνηρείν δηεπξχλεηαη 

ελλνηνινγηθά θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην εζληθνζξεζθεπηηθφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε δηαηεξεί αλαρξνληζηηθά πξνηάγκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

ρξηζηηαληζκφ θαη ηνλ παηξησηηζκφ, επηιέγεη πην γεληθεπηηθέο εθθξάζεηο γηα λα ηα 

ζηεξίμεη. Δπίζεο εηζάγεηαη ην ζηνηρείν ηνπ αλζξσπηζκνχ, θαζψο εθηφο απφ ηε 

ζξεζθεπηηθή θαη ηελ εζληθή αγσγή, ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αλζξσπηζηηθήο. 

Ζ «πξννξαηηθή» ηάζε ζηα Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982 θαη 1985 θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, 

δνκψληαο αθεγήζεηο κίαο λέαο θαηεγνξίαο, εθείλεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, θαη 

κία λέα βάζε γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ αιιειεγγχε (Bernstein, 2000). Απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο γξακκή ηνπ Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982  δειψλεηαη ε ζηφρεπζε ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο λα θαιιηεξγήζεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν έλα θιίκα «ειεπζεξίαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύ», εηζάγνληαο κία δηαθνξεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη. ε αληηζηνηρία κε ηηο πνιηηηθέο 

επηινγέο απηήο ηεο θπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε παχζε ησλ δηαθξίζεσλ κε 

βάζε ηηο πνιηηηθέο δηαθξίζεηο, απνηειεί πιένλ ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ ε θαιιηέξγεηα ηεο  

ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ.  

Μεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αμηψλ ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγίζεη ν καζεηήο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιηηηθέο, ηηο νπνίεο, φπσο ηηο εζηθέο, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη 

ηηο εζληθέο,  θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίδεη κε «δεθηηθόηεηα θαη επαηζζεζία».  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο ειεχζεξεο επηινγήο δηαθνξεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ θαη ε απαξαίηεηε απνδνρή απηψλ απφ ηα ππφινηπα κέιε 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη θνηλσληθά 

απνδεθηή ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ε ππνζηήξημε 

αλάινγσλ ελεξγεηψλ, απέλαληη ζηηο νπνίεο νη καζεηέο, σο απξηαλνί πνιίηεο, ζα πξέπεη 

λα είλαη δεθηηθνί. Σν ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζηαηεπζεί δελ είλαη πιένλ ε θνηλή εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηεο θαηαγσγή, αιιά ε 

ζπλχπαξμε, ζηε βάζε  κίαο ππεξ-ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο πνπ δελ επηθαιείηαη ηφζν ην 

παξειζφλ, φζν ηελ αμία ηεο θαιιηέξγεηαο ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκβίσζε ζην παξφλ. 

Δπίθιεζε ζηηο έλλνηεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

εληνπίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Φ.Δ.Κ., φπνπ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπ καζεηή, αλαθέξεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ηθαλφο λα επηδείμεη 

θαηαλφεζε θαη λα ζπλεξγαζηεί κε εθπξνζψπνπο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ, 

πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία ηεο επνρήο θαηά ηελ 

νπνία ε Διιάδα «θιεξηάξεη» κε ηελ  επξσπατθή ηεο νινθιήξσζε, νη βαζηθέο 

ηδενινγηθέο γξακκέο πνπ ραξάδνληαη είλαη εθείλεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο αλεκπφδηζηεο πξφζβαζεο φισλ ζε βαζηθά θνηλσληθά αγαζά 

θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμειηρζνχλ 

ζε δεκνθξαηηθνχο, ππεχζπλνπο πνιίηεο, κε θαηαλφεζε θαη αλεθηηθφηεηα γηα ην 

δηαθνξεηηθφ. 

ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1985, ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε «νιόπιεπξε, αξκνληθή 

θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ 

καζεηώλ», ελψ ελδηαθέξνπζα πξνζζήθε είλαη ε επηδίσμε, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ αηφκσλ «αλεμάξηεηα από θύιν θαη θαηαγσγή». εκεηψλεηαη 

επνκέλσο ζχκπλνηα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, φπσο είλαη ε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, θαη ε ηδενινγηθή ζηξνθή ησλ επηδηψμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Μία θαηλνχξηα 

επηζήκαλζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ αθνξά ζηελ πνξεία ηνπ θάζε 

αηφκνπ θη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηε ζρέζε αηφκνπ θαη θνηλσλίαο, αιιά θαη αηφκσλ 

κεηαμχ ηνπο, επηθπξψλεη ην πνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο 

ηδενινγηθέο ηνπ ζηξνθέο. Τπελζπκίδεηαη φηη κεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

πξνσζήζεθαλ ήηαλ θαη ε γεληθφηεξε αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, πνπ 

αλαγλψξηζε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ. Καη‟ επέθηαζε θαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηελ απφθαζε γηα ηνλ πνιηηηθφ γάκν,  λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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δηαδηθαζίαο ε «ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο», ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

πξνυπάξρνπζα λνκνζεηηθή ηεο θαηνρχξσζε. Δίλαη σζηφζν απαξαίηεην λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1985 αλαζχξεηαη παξάιιεια ε πίζηε ζηελ παηξίδα 

θαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε κίαο ηδενινγηθήο ζηάζεο πνπ επηζπκεί λα 

δηακνξθψζεη έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην ζπλχπαξμεο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, αιιά 

πνπ παξάιιεια δηαηεξεί ηηο γέθπξεο ηεο κε ηα ηδαληθά ηνπ παξειζφληνο. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φηη γίλεηαη μαλά ιφγνο γηα ηελ αλάγθε ππεξάζπηζεο ηεο «εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο» θαη ηεο «εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο» ζε κία γεληθά εηξεληθή πεξίνδν γηα 

ηελ Διιάδα. 

Πεξλψληαο ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 2003, πνπ επηθπξψλεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

Γεκνηηθνχ - Γπκλαζίνπ, ηα γλσζηά Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.., επηζεκαίλεηαη θαηαξρήλ 

ν εθηελέζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπο, θαζψο ην Γεληθφ κφλν Μέξνο θαηαιακβάλεη 

έθηαζε δψδεθα ζειίδσλ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ βαξχηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο. Δπίζεο  ην 

Φ.Δ.Κ. είλαη ηαπηφζεκν ηεο πξφηαζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ – ρσξίο ην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Π.Η. – έηζη φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηε 

«ζπδήηεζε»
4
 κε ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ε επίπεδν ινηπφλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηαδεηθλχεηαη ε αμία ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, κία ζηάζε πνπ έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα
5
, θαη πνπ ελ γέλεη 

ζεσξείηαη φηη απνδίδεη ζηηο απνθάζεηο ηελ απαξαίηεηε εγθπξφηεηα θαη ζπλαίλεζε, 

αθνχ ε ζπκκεηνρή κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηέο, λνκηκνπνηεί ηδενινγηθά ηε 

δηαδηθαζία θαη απνηειεί ερέγγπν ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο ηεο. 

Δπίζεο, ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε σο δηεξγαζία πνπ εηζάγεηαη θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαη πνπ ζηηο κέξεο καο απνηειεί κείδνλ ζέκα ζηα εθπαηδεπηηθά 

                                                 
4
 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ «Αθνινπζεί ε λέα πξόηαζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ πνπ πξνήιζε σο απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα θαη ηεο 

εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. Η ζπδήηεζε απηή έγηλε κε βάζε ηελ επίζεκε πξόηαζε ηνπ ΥΠΔΠΘ - Π.Ι., 

όπσο απηή είρε θαηαγξαθεί ζηα ΦΔΚ: 1366, η.Β',18-10-2001/1373, η.Β',18-10-2001, 1374, η.Β',  18-

10-2001 / 1375, η.Β', 18-10-2001 / 1375, η.Β', 18-10-2001 / 1376, η.Β', 18-10-2001» 

5
 Βι. John A. Codd (1988): “The construction and deconstruction of education policy 

documents”, Journal of Education Policy, 3:3, 235-247 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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δεηήκαηα, ζε εθείλε ηελ πεξίνδν αθ‟ ελφο πξνζθέξεη θη απηή έλα ζηίγκα αμηνθξαηίαο, 

αθ‟ εηέξνπ εηζάγεη δηαδηθαζίεο έσο ηφηε άγλσζηεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σν γεγνλφο φηη ην θείκελν πνπ ςήθηζε ν ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο, Π. Δπζπκίνπ, 

είλαη παλνκνηφηππν κε ηελ πξφηαζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  είλαη ελδεηθηηθφ 

ηεο θαηεχζπλζεο πξνο κία επηζηεκνληθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεηεκάησλ, αθνχ κε απηά θαηαπηάλνληαη, φρη κφλν πνιηηηθά πξφζσπα, αιιά θπξίσο 

άηνκα κε ηελ αλάινγε θαηάξηηζε. Ζ επαξθήο επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ζε επίπεδν 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ απνηειεί επίζεο ηνλ βαζηθφ θνξκφ νιφθιεξεο 

ηεο επηδησθφκελεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε θεληξηθφ επηρείξεκα ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σν καθξνζθειέζηαην γεληθφ κέξνο ηνπ Φ.Δ.Κ. δηαηεξεί ην ραξαθηήξα άξζξνπ, 

θαζψο μεθηλάεη κε έλαλ επξχ ζρνιηαζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηξξένπζαο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε λα  

επηρεηξεκαηνινγήζεη ελ ηέιεη ππέξ ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα παίμεη ην ζρνιείν ζε 

απηφ ην πιαίζην. ην μεθίλεκα ηνλίδεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ πξσζχζηεξνπ ξφινπ 

ηνπ ζρνιείνπ σο πεγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο πιένλ ησλ 

γλσζηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ «κνξθσηηθώλ  θαη 

θνηλσληθώλ αλαγθώλ». Ζ γεληθφηεξε νκνινγία επνκέλσο αθνξά ζην  ξεπζηφ θαη 

κεηαβαιιφκελν ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπλζήθε απφ ηελ νπνία 

δελ παξακέλεη αλεπεξέαζηνο ν ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ κεηαβιεηφηεηα θαη ε ηερλνινγηθφ - επηζηεκνληθή αλάπηπμε, σο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζήκαλζε 

ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ θαη ηεο ζεκαζία ηεο ζεβαζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ επαλαθέξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πξνάζπηζεο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ αθ‟ ελφο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε αθ‟ εηέξνπ. 

Σα λέα δεδνκέλα επηηείλνπλ ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζεζκνί 

θη αμίεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ λέσλ αλαγθψλ θαη ζπλζεθψλ θαη κε 

άμνλα ηα αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα. Ζ πξναλαθεξζείζα ζπιινγηζηηθή δηαηξέρεη 

φιν ην γεληθφ κέξνο ηνπ Φ.Δ.Κ. θαη εηζάγεη κία δηαθνξεηηθή γιψζζα ζηα θείκελα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζε επίπεδν ελλνηψλ, γιψζζαο θαη χθνπο. Σν επηρείξεκα 

ππέξ κίαο Νέαο Δπνρήο, άιινηε ππφ ηελ επσλπκία «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» θη άιινηε 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ εμειηγκέλε 

ηερλνινγία, ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε θαη 
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ηε δηάρπηε ξεπζηφηεηα, απνηειεί ην βαζηθφ ηδενινγηθφ έξεηζκα νπνηαζδήπνηε 

παηδαγσγηθήο πξφηαζεο εηζεγείηαη, είηε ζε επίπεδν αμηαθφ είηε ζε επίπεδν γλσζηηθφ.  

Σν ζρνιείν ινηπφλ σο θνηλσληθφ αγαζφ δηαηεξεί έλαλ αμηαθά θνξηηζκέλν ξφιν 

λα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ηελ ειεπζεξία, 

ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αδειθνζχλε, θαη λα ηνπο θαιιηεξγήζεη κία αλζξσπηζηηθή εζηθή. 

Δπηθαηξνπνηείηαη ε αμία ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζην δηαθνξεηηθφ, ησλ ελλνηψλ δειαδή πνπ θπξηάξρεζαλ ζηα 

θνηλσληνινγηθά θαη παηδαγσγηθά θείκελα, απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Δπίζεο 

ν επηζπκεηφο ελεξγφο θαη ππεχζπλνο πνιίηεο απέθηεζε ρξένο φρη κφλν λα 

ππεξαζπίδεηαη ηελ εζληθή απηνθπξηαξρία, αιιά θαη ηελ επξσπατθή ηνπ ηαπηφηεηα. Ζ 

ρξηζηηαληθή πίζηε απέθηεζε κία πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, κε ηελ έλλνηα φηη ε αλαθνξά 

ζε απηή γίλεηαη κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο, πνπ ζα 

εληζρπζεί απφ ηελ πνιηηηζηηθή, γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή. Παξάιιεια κε ηελ 

επξσπατθή ηαπηφηεηα θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο Δ.Δ., ν πνιίηεο ηεο θάζε 

ρψξαο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ πνιηηηζηηθφ ρξψκα. Πξνθαλψο ζε απηή ηε 

βάζε δηαθπιάζζνληαη επηπιένλ ην δηθαίσκα ηεο αλεμηζξεζθίαο, ν ζεβαζκφο ζηνλ 

«πνιηηηζκηθά άιιν» θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Σν αμηαθφ πιαίζην πνπ θαιείηαη 

λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο ην ζρνιείν ζπκππθλψλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζηηο 

αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, εκπινπηηζκέλεο απφ εθείλεο πνπ εηζήρζεζαλ θαηά 

ηνλ 20ν αηψλα, κεηά θαη ηα θηλήκαηα γηα ηηο θπιεηηθέο θαη έκθπιεο δηαθξίζεηο, ζε 

Ζ.Π.Α. θαη Δπξψπε. Ο ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε, ε πάιε θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ, νπνηαζδήπνηε θχζεο ξαηζηζκνχ, ε ελ γέλεη αλζξσπηζηηθή εζηθή 

θπξηαξρεί ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Γλσζηηθή δηάζηαζε 

Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθφο άμνλαο επηθεληξψζεθε ζηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θεληξηθφ εθείλν κέξνο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ην εξψηεκα «Πνηνο είλαη ν γλσζηηθόο θνξκόο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο;», 

ρσξίο δειαδή ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. Δπηπιένλ αλαδεηήζεθαλ νη 

αλαθνξέο ζε παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ζηήξηδαλ είηε ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο είηε ηε κεηάδνζε ηεο.  
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Χο πξνο ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1969, αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο, ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο, φπσο θαη ηελ νξζή αληίιεςε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Απηή ε πνξεία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο παηδηθήο 

αληίιεςεο θαη ην παηδί ζηαδηαθά λα εηζάγεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ζρνιείνπ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνλ θφζκν ησλ κεγάισλ. Ο ζεβαζκφο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ καζεηή 

ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ηα πνξίζκαηα ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δηδαθηηθφ απνηέιεζκα. 

Πξνρσξψληαο ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1977, έλα πξψην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αληίζηνηρνπ εδαθίνπ είλαη φηη πξνεγείηαη ε 

αλαθνξά ζηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, έλαληη ησλ αμηαθψλ. Ζ δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ηπραία, αιιά ίζσο θη ελδεηθηηθή κίαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο γηα 

ην ξφιν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ. Καηαξρήλ ινηπφλ, απηφ πξέπεη λα 

πξνζθέξεη πινχζηα  εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο γηα λα δηεπξχλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

«εηνη λα πινπηίζε ηαο εκπεηξίαο ησλ» θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ ζσκαηηθή θαη 

δηαλνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. ε απηφ ην Φ.Δ.Κ. θαη ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν, 

εθηφο απφ ηε γλσξηκία κε ην θπζηθφ θφζκν, νη καζεηέο θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

έξζνπλ ζε επαθή θαη κε ηελ ηζηνξία. Γίλεηαη αλαθνξά ζε απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε επαηζζεζία θαη ν ζηνραζκφο, πνπ 

μεπεξλνχλ ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ αξηζκεηηθή, δηεπξχλνληαο ηνπο 

γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Γηαθξίλνληαη ινηπφλ ζηνηρεία βησκαηηθήο 

κάζεζεο, πνπ πξνσζνχλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν γηα ην καζεηή, πξνζπαζψληαο λα 

αλαπηχμνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ηνπ ζθέςε. 

Σα πξνηάγκαηα ηεο Νέαο Αγσγήο δηαθξίλνληαη έληνλα ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982, 

φπνπ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο απηελεξγνχο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ελψ ζε εθείλν ηνπ 1985 

αλαγλσξίδεηαη ε «ηζνηηκία ηεο πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο». Δληνπίδεηαη 

θη εδψ ε αλαγθαηφηεηα λα ζπκβαδίδεη ε καζεζηαθή πνξεία ηνπ θάζε παηδηνχ κε ηελ 

εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, βξίζθνληαο πηζαλφλ έξεηζκα ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο 

Δμειηθηηθήο θαη ηεο Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη εκθαλψο εκπινπηηζκέλνη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα 
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Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, θαζψο πιένλ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ αλάγθε 

θαηάθηεζεο ελλνηψλ, πιεξνθνξηψλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
6
.  

Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

θαηαζηνχλ νη καζεηέο γλψζηεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο θαη «ζπκκάρνη» ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Γχν ζεκεία πνπ αμίδνπλ πξνζνρήο ζε απηά ηα δχν Φ.Δ.Κ. είλαη πξψηνλ 

φηη ζε εθείλν ηνπ 1982 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά έκκεζε αλαθνξά ζηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, ε νπνία ηα επφκελα ρξφληα ζα απνηειέζεη βαζηθφ άμνλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Σνλίδεηαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θφζκνπ, κε αλαθνξά ζην 

παγθφζκην γίγλεζζαη θαη ζην αληαγσληζηηθφ θιίκα ηνπ θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία επηβάιιεη ζηα άηνκα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ επηβίσζε, αιιά θαη ηελ 

απαξαίηεηε θαηαμίσζε. ε αληηζηνηρία κε ηελ απνδφκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηαπηνηήησλ πνπ επηρείξεζε ε ζαηζεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλσζηηθψλ εθνδίσλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν γηα «ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ ππαξμηαθή ηνπ θαηαμίσζε».  

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απαληάηαη ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1985 θαη είλαη εθείλν 

πνπ απνδίδεη ζηελ εθπαίδεπζε ην ξφιν ηεο θαιιηέξγεηαο πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, 

εμνηθεησκέλσλ κε ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, αιιά θαη αξσγψλ 

ζηελ πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη δηθαηνζχλεο. 

Αλαγλσξίδεηαη έλαο παγθνζκηνπνηεκέλνο ξφινο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ 

πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ζηα άηνκα ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ηεο εηξεληθήο θαη 

δίθαηεο ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ. 

Κιείλνληαο κε ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 2003, επηζεκαίλνπκε φηη ζε απηφ ν ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ζσκαηηθά θαη 

δηαλνεηηθά. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ, πέξα απφ ηελ αμηαθή ηεο δηάζηαζε, πεξηιακβάλεη ηελ 

                                                 
6
 ε ζεζκηθφ επίπεδν έρνπκε κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ‟85 πνπ θαζηέξσζε πιένλ ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε λα απαιιαρζεί ε εθπαίδεπζε απφ 

ηδενινγηθνχο ζπληεξεηηζκνχο ηνπ παξειζφληνο, π.ρ. θαηνρπξψλνληαο ην παλεπηζηεκηαθφ άζπιν θαη 

δηακνξθψλνληαο κία δηθαηφηεξε ζρέζε δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 
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εμνηθείσζε κε ηα ηερλνινγηθά θη επηθνηλσληαθά κέζα, πνπ απνηεινχλ πιένλ 

βαζηθνχο άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα 

θαηαζηεί έλαο ηθαλφο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

κεηαβαιιφκελα θαη απαηηεηηθά πεξηβάιινληα, λα επηιχεη πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο, 

λα απηελεξγεί, αιιά θαη λα ζπλεξγάδεηαη, ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαπέκπνπλ ζηα 

ζχγρξνλα εξγαζηαθά πιαίζηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή 

ζθέςε, θη φρη απνκλεκφλεπζε ή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, αιιά θαη νη γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, επαλαθέξνληαο ηε βαζηθή αξρή ηεο Νέαο Αγσγήο λα 

κάζεη ν καζεηήο «πψο λα καζαίλεη». Ζ απαξαίηεηε γεληθή παηδεία θαη ε νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ πξνυπνζέηεη ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θνπιηνχξσλ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη φηη 

«ε γεληθή παηδεία πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ/ θνηλσληθώλ θαη ησλ ζεηηθώλ/ ηερλνινγηθώλ θαηεπζύλζεσλ». Απηφ 

είλαη ην βαζηθφ ζεκείν ζην νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα γλσζηηθά πεξηερφκελα, θαζψο ζε 

φιν ην ππφινηπν θείκελν θαηά θχξην ιφγν ε έκθαζε δίλεηαη είηε ζην βαζηθφ ξφιν 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, είηε ζηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, κε θεληξηθφ άμνλα ην 

ζεβαζκφ ζηηο αηνκηθέο θιίζεηο θαη ην δηαθνξεηηθφ.  

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θεηκέλσλ είλαη ε πνιπζπιιεθηηθφηεηα 

ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ελλνηνπνίεζεσλ πνπ επηθαινχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ 

απαξαίηεην εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Έλαο εθζπγρξνληζκφο πνπ ζα εηζάγεη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηελ ηερλνινγία, ηνλ εμεπξσπατζκφ, ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη 

ζπλεξγαζία, αιιά θαη ηελ αηνκηθή επζχλε, ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε δηαξθή 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε. Έλα ζρνιείν πνπ έρεη πηνζεηήζεη φξνπο απφ ην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθφ, 

δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Γηεπξχλεηαη πεξεηαίξσ ινηπφλ ε δηαζχλδεζε εξγαζίαο 

θαη ζρνιείνπ, φπνπ νη καζεηέο σο απξηαλνί εξγαδφκελνη, εθνδηάδνληαη κε ηα 

απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα θαη ηθαλφηεηεο. Σν ζρνιείν απνθηά έηζη φξνπο 

ιεηηνπξγίαο αλάινγνπο ελφο εξγαζηαθνχ, θαη δε αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

θαινχκελν λα γίλεη απνηειεζκαηηθφ. Αθξνβαηεί κεηαμχ ηνπ αμηαθνχ ηνπ ξφινπ λα 

εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο αξρέο δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο, θαη ηεο νηθνλνκηζηηθήο 

ηνπ δηάζηαζεο, πνπ ηνπ επηβάιιεη λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφ θαη πνηνηηθφ.  
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Ζ ξεηψο αλαγθαία δηαζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο απνθηά 

σζηφζν έλαλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο παξνπζάδεηαη σο 

ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο θη φρη σο 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ επηζπκεηνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  Ζ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ απαηηεηηθφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη, απαηηεί 

απφ ην ζρνιείν πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλίδεη ηελ αλαγθαία θαη 

νπζηαζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ε απηφ σζηφζν 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε αγνξά εξγαζίαο κνηάδεη λα κελ ζέηεη ηνπο 

παηδαγσγηθνχο φξνπο, θαζψο  ν θάζε καζεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαζχξεη θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Γελ δίλεηαη βέβαηα θάπνηα απάληεζε 

ζρεηηθά κε ην ηη ζα γίλεη εάλ ηα ελδηαθέξνληα απηά δελ είλαη εθείλα πνπ ζπκβαδίδνπλ 

κε ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο θαη δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα ζεηηθφ εξγαζηαθφ 

κέιινλ γηα ηνλ καζεηή.  

Ζ αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θάζε αηφκνπ ζπλάδεη κε ην πξφηαγκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξφηεηα. Ζ βαξχηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα ελδηαθέξνληαη θαη ηηο θιίζεηο δίλεη 

έκθαζε ζην άηνκν, φπσο θαη ην ξεχκα πνπ απνζθνπεί λα θαιιηεξγήζεη ην ζεβαζκφ 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ. Δίλαη φια θεθηεκέλα ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ραξάζζνπλ ηελ αμηαθή γξακκή ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ηδενινγίαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ  πνπ θπξηαξρεί 

απηήλ ηελ επνρή. Ζ επίηεπμε ηνπο κνηάδεη αλαγθαία, ππφ ην πξίζκα ηεο 

απαηηεηηθφηεηαο πνπ θαιιηεξγεί ε παξνχζα θνηλσληθφ – νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ζπγρξφλσο ζεσξείηαη φηη νη αξρέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. «Η δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα από 

ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθώλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ» 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ ζηνρεχζεσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε απνκαθξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην πξφηππν ηεο Αγσγήο 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαζφηη πέξα απφ ην φηη πξέπεη λα δηαηεξήζεη κία νπζηαζηηθή 

ζρέζε κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο, πξνζδηνξίδεηαη αθφκα πεξηερνκεληθά απφ ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο. ηα πιαίζηα απηά ε γλψζε ράλεη ηελ «απηαμία» ηεο θαη ην 

κεηαβηβαδφκελν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ρξεηάδεηαη λα ηεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 
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πιεξνθφξεζεο, ηεο  επηβεβιεκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε καζεηή. 

Πέξα απφ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηελ βάζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, γίλεηαη αθφκα επίθιεζε νξηζκέλσλ παηδαγσγηψλ ελλνηψλ, πνπ 

απμάλνπλ ην επηζηεκνληθφ θχξνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη. Έηζη, πξνηείλεηαη 

ε βησκαηηθή κάζεζε, πνπ αληηπαξαβάιιεηαη ζηελ παιαηφηεξε ζηείξα 

απνκλεκφλεπζε, θαη ρηίδεη κία γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζρνιηθήο θαη 

εμσζρνιηθήο δσήο. Ζ γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, 

φπσο απηέο νξίδνληαη απφ θπζηθέο ή θνηλσληθέο αδπλακίεο. Έηζη αλαθχπηεη ε Δηδηθή 

Αγσγή θαη ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, αθφκα θαη ε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε 

γηα ηα πνιχ έμππλα παηδηά. Ο ζηφρνο απηψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ δελ είλαη 

λα παξάζρνπλ κία δηδαζθαιία νκνηφκνξθε, εμηζσηηθή, αιιά κία θαηάιιειε θαη θαηά 

ην δπλαηφλ ίζε, κία πξφηαζε πνπ παξαπέκπεη ζηηο αξρέο ηεο Αληηζηαζκηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

Απφ ηε κία πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο ηηο θιίζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, απφ ηελ άιιε αλαγλσξίδεηαη ε 

αμία ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. Ζ αληίζεζε απηή αλαδεηθλχεη ην εξψηεκα ζρεηηθά 

κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο, δειαδή, πσο είλαη δπλαηφλ λα πξνσζείηαη παξάιιεια 

ε ηδέα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, αθνχ 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ηεο εξγαζηαθά αμηνπνηήζηκεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο; Απηή 

είλαη κία απφ ηηο αληηθάζεηο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ,  φπσο θη εθείλε κεηαμχ 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο, πνπ αθήλεη πνιιά εξσηήκαηα γηα ην ηδενινγηθφ 

ηεο θνξηίν. πρλά νη αληηθάζεηο απηέο αθήλνπλ ην πεξηζψξην δηαθνξεηηθψλ 

εξκελεηψλ, απφ δηαθνξεηηθά άηνκα θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Codd, 1988). Μία 

αθφκα έλλνηα, ηδηαίηεξα επίθαηξε, πνπ αμηνπνηείηαη γηα λα ζηεξίμεη ζεσξεηηθά ηηο 

παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο είλαη εθείλε ηεο αεηθνξίαο. Με βάζε απηή πξνηείλεηαη νη 

καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ κία ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξνο ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα επηδείμνπλ ηελ δένπζα 

ππεπζπλφηεηα.   

πλνςίδνληαο ην ζρνιηαζκφ ηνπ παξφληνο Φ.Δ.Κ. ζα ππελζπκίδακε ηνλ 

εθηελέζηαην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ επίθιεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ αλαγθαίν εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. 
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Ο βαζηθφο θνξκφο απηνχ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ επηζπκεί λα θαηαπνιεκήζεη ηηο 

δηαθξίζεηο, λα επαλαθέξεη ηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζην 

δηαθνξεηηθφ. Οη καζεηέο πνπ ζα απνθνηηήζνπλ απφ ην εθζπγρξνληζκέλν ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα είλαη πνιχ θαινί ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, λα είλαη θξηηηθά ζθεπηφκελνη, λα 

δξνπλ ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζε ζέζε  λα αληαπνθξηζνχλ γλσζηηθά θαη ςπρηθά ζην 

ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Φ
.Ε

.Κ
. 

218/31-10-1969 347/ 12-11-1977 107/ 31-08-1982 167/30-09-1985 303/13-04-2003 
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Διιεληθή 

παηξίδα, 

νξζφδνμε 

ρξηζηηαληθή 

πίζηε, εζηθή 

δσή  

Γέζκεπζε 

αηφκνπ ζηνλ 

θνηλσληθφ βίν 

Γηάθξηζε 

εξγαζίαο θαη 

παηρληδηνχ  

Καιέο 

ζπλήζεηεο, 

επηκέιεηα, 

εππξεπήο 

ζπκπεξηθνξά, 

θνηλσληθφηεηα 

 

Ζζηθή ζπλείδεζε 

Θξεζθεπηηθή θαη 

Αλζξσπηζηηθή 

αγσγή 

Δμνηθείσζε κε εζηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, 

θνηλσληθφ – 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, 

αηζζεηηθέο θ.η.ι. αμίεο: 

Γεθηηθφηεηα, 

επαηζζεζία, 

αληαπφθξηζε, ειεχζεξε 

απνδνρή θαη ρξήζε ησλ 

αμηψλ 

Κνηλσληθνπνίεζε: 

Καηαλφεζε ηεο ζέζεο 

ηνπ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν 

Καηαλφεζε θη 

εθηίκεζε άιισλ 

Πνιίηεο κε ειεχζεξν 

θξφλεκα 

Δπζχλε & ζεβαζκφο 

γηα ηε δεκνθξαηία 

εβαζκφο ζην 

πεξηβάιινλ 

Διεχζεξνη, 

ππεχζπλνη 

δεκνθξαηηθνί 

πνιίηεο 

Δζληθή 

αλεμαξηεζία, 

παηξίδα, νξζφδνμε 

ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε 

Διεπζεξία 

ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο 

Αγάπε πξνο 

άλζξσπν θαη θχζε 

Κνηλσληθή 

ηαπηφηεηα θαη 

ζπλείδεζε 

πιινγηθή 

πξνζπάζεηα & 

ζπλεξγαζία 

Πξφνδν θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ & 

αλάπηπμε ηεο 

παηξίδαο καο 

Φηιία, ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ιανχο, 

δηθαηνζχλε, εηξήλε 

εβαζκφο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο & 

Πλεπκαηηθέο αμίεο 

Ζζηθέο αξρέο 

Ηζρπξή απηναληίιεςε 

Τπεχζπλε, δεκνθξαηηθή, ειεχζεξε 

πξνζσπηθφηεηα 

Κνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο αξρέο ρσξίο 

ζξεζθεπηηθέο & πνιηηηζκηθέο 

πξνθαηαιήςεηο 

πλείδεζε επξσπαίνπ πνιίηε κε εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη πνιηηηζκηθή απηνγλσζία 

Πλεχκα ζπλεξγαζίαο & ζπιινγηθφηεηαο 

Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εηξήλε, αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα 

Δζληθή – πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα: εζληθή, 

πνιηηηζηηθή, γισζζηθή, ζξεζθεπηηθή αγσγή 

Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηε δηαρείξηζε 

θπζηθψλ πφξσλ 
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Θεψξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

θφζκνπ 

Οκαδηθή 

εξγαζία 

Δθθξαζηηθή  

γισζζηθή 

ηθαλφηεηα, 

γξαπηή θαη 

πξνθνξηθή 

Αλάγλσζε, 

γξαθή, απιέο 

αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο 

Πινπηηζκφο 

εκπεηξηψλ 

Αλάπηπμε 

ζσκαηηθψλ & 

δηαλνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Γλψζε θπζηθνχ & 

ηζηνξηθνχ θφζκνπ 

Παξαηεξεηηθφηεηα, 

ζηνραζκφο, 

επαηζζεζία 

Απιέο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο, εκπεηξηθά 

επαιεζεχζηκεο 

Έλλνηεο πεξί ζπλφισλ 

φκνησλ αληηθεηκέλσλ 

Αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(αξρέο, θαλφλεο, 

λφκνπο) 

Απηελεξγφο απφθηεζε 

γλψζεσλ, έξεπλα, 

θξηηηθή ζθέςε, 

δεκηνπξγηθή ζθέςε 

Φπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο 

Οιφπιεπξε & 

αξκνληθή αλάπηπμε 

δηαλνεηηθψλ θαη 

ςπρηθψλ δπλάκεσλ 

Κιίζεηο, 

ελδηαθέξνληα, 

δεμηφηεηεο 

Αγαζά ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ & 

ιατθήο παξάδνζεο 

Γεκηνπξγηθή, 

θξηηηθή ζθέςε 

εκαζία ηέρλεο, 

ηερλνινγίαο, 

πνιηηηζκνχ, αμηψλ 

 

πλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θξηηηθή –

δηαιεθηηθή ηθαλφηεηα, ζπλεξγαζία, 

απηελέξγεηα 

Νέεο ηερλνινγίεο 

Δλίζρπζε πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο 

Δπαηζζεηνπνίεζε γηα πξνζηαζία θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

Φπζηθή, ςπρηθή, λνεηηθή αλάπηπμε 

Πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

Γλσζηηθέο, κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

Να κάζεη πψο λα καζαίλεη 

Ξέλεο γιψζζεο, ηζηνξίεο, παξαδφζεηο 

πιινγηθνί ζηφρνη 
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Αλάινγα κε 

ηελ παηδηθή 

αληίιεςε 

 Αηκφζθαηξα 

ειεπζεξίαο & 

πξνβιεκαηηζκνχ (Νέα 

Αγσγή) 

Γηεξεπλεηηθή κάζεζε, 

θξεηηθή ζθέςε 

Γηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε 

Γηα Βίνπ Μάζεζε 

Αλάινγα πξνο ηελ 

εμέιημε ησλ 

πλεπκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

 Ηζφηεηα επθαηξηψλ κάζεζεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζε 

Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε & 

Ηθαλνπνίεζε ζπλφινπ ζπλαηζζεκαηηθψλ- 

λνεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ καζεηή 

Δθζπγρξνληζκφο ζρνιείνπ 

Καιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

Γηαζεκαηηθφηεηα 

χλδεζε ζρνιηθή θαη θαζεκεξηλήο δσήο  

Θεκαηηθή επξχηεηα, ελεξγεηηθέο – 

ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο 

Δηδηθή αγσγή 

Δμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε 

 

Ά
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  Δκπεηξηζκφο,  

Πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ 

Γηαθνξεηηθφηεηα 

Πνιχπινθνο θαη 

απαηηεηηθφο θφζκνο 

Δμέιημε αλεμάξηεηα 

απφ θχιν & 

θαηαγσγή 

Ηζνηηκία 

πλεπκαηηθήο & 

ρεηξσλαθηηθήο 

εξγαζίαο 

Πνιηηηζκφο, 

αλζξψπηλεο αμίεο, 

ηερλνινγία 

Υαξαθηεξηζηηθά επνρήο: ξεπζηφηεηα, 

κεηαβιεηφηεηα, πνιππνι/ηα, επηζηεκ. – 

ηερλ. Αλάπηπμε 

Γηεζλνπνίεζε πνιηηηζκνχ, παγθνζκηνπνίεζε 

νηθνλνκηίαο, επηθνηλσληαθά κέζα 

ε αλαινγία κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

Δ.Δ.: δεκνθξαηία, αλεμηζξεζθία, 

αιιειεγγχε, δηεζληζκφο, ζπιινγηθφηεηα, 

δηθαηνζχλε, πνιηηηζκφο, εξγαζία, 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, θνηλσληθή ζπλνρή. 

Πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο 

Πνηνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

Ηζνξξνπία αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ 

Αλάγθεο γηα εμεηδίθεπζε 

Δθαξκνγή γλψζεσλ 

χλδεζε ζρνιείνπ – εξγαζίαο 

Σν ζρνιείν ζηελ πξνζπάζεηα άκβιπλζεο 

θνηλσλ. Αληζνηήησλ 

Αεηθνξία 

Ακθίδξνκε ζρέζε θνηλσλίαο – εθπαίδεπζεο 
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3.1.3 πκπεξάζκαηα 

 

Τξνπνπνηήζεηο ζηνλ αμηαθό θαη γλσζηηθό άμνλα 

Μειεηψληαο ηηο ηξνπέο ζηελ αμηαθή δηάζηαζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

πνπ δηεξεπλήζεθαλ, ε πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ζηελ επίθιεζε ηεο παηξίδαο θαη ηεο 

νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Σα ηδαληθά απηά έρνπλ κεγάιε βαξχηεηα ην 1969, 

κία πεξίνδν φπνπ ην βαζηθφ πνιηηηθφ επηρείξεκα ζπκππθλψλεηαη ζην ηξίπηπρν 

«Παηξίο – Θξεζθεία – Οηθνγέλεηα», πξνζπαζψληαο λα αλαδείμεη θαη λα πξνάγεη ηνλ 

ειιελνρξηζηηαληθφ πνιηηηζκφ θαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ «ζπληεξεηηθή» πνιηηηθή ηεο 

επνρήο. Οη έλλνηεο ηεο παηξίδαο θαη ηεο ζξεζθείαο παξνπζηάδνληαη πην 

ζπγθαιπκκέλεο ζηα ππφινηπα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, εθηφο απφ εθείλν ηνπ 1985. 

ηα άιια Φ.Δ.Κ. γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν αλαθνξά ζηε ζξεζθεπηηθή αγσγή θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο αμίεο, ελψ ηνλίδεηαη παξάιιεια ε αλαγθαηφηεηα λα 

θαιιηεξγεζεί ε εμνηθείσζε θαη ν ζεβαζκφο κε ηνλ πνιηηηζκηθά, εζληθά θαη 

ζξεζθεπηηθά «άιινλ». Ζ δεθηηθφηεηα απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ην 

1982, γίλεηαη ειεπζεξία ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ην 1985, γηα λα εηπσζεί ξεηά ην 

2003 ε δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ πξέπεη λα αξζξσζεί κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο. ην ηειεπηαίν Φ.Δ.Κ. είλαη πιένλ μεθάζαξε ε 

πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ε απηναληίιεςε κε φξνπο 

ηαπηφηεηαο. Αθφκα  φκσο θαη απφ ην 1985 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ε θηιία ησλ ιαψλ κε ζηφρν έλαλ εηξεληθφ θαη δίθαην θφζκν. 

Δίλαη εκθαλήο ε ηδενινγηθή ζηξνθή απφ ην ειιελνρξηζηηαληθφ ηδεψδεο, ζε έλα 

πξνθίι πνιίηε κε επξσπατθή ηαπηφηεηα, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ηθαλφ λα 

ζπλεξγαζηεί επηηπρψο κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. «Τν 

ηδαληθό ηνπ θαινύ πνιίηε απνηειεί ηνλ ηειηθό ζηόρν ηεο εθπαίδεπζεο» (Ννχηζνο, 1983: 

70), ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφθξπςε ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα θη επειημία ζπλάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ζχγρξνλα εξγαζηαθά πιαίζηα, αλαδεηθλχνληαο κία άιιε 

δηάζηαζε ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο αλαδεηθλχνπλ ην πξνθίι ηνπ  «ζπιινγηθνύ εξγαδόκελνπ, 

πνιπδύλακνπ θαη πνιπιεηηνπξγηθνύ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αιιαγέο 

ησλ ζπλζεθώλ ηεο παξαγσγήο θαη λα εξγάδεηαη ζε νκάδεο θαη δίθηπα» (Γξφιιηνο, 

1999: 17), φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην Λεπθφ Βηβιίν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
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θαηάξηηζε πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 1996. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν 

εξγαδφκελνο απηφο ζα πξέπεη λα παξακείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηηο  εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο γηα λα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα ππφινηπα άηνκα. Σν 

ζρνιείν ινηπφλ ιεηηνπξγεί πξνπαξαζθεπαζηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ αγνξά, 

δηακνξθψλνληαο ηνπο απξηαλνχο εξγάηεο, εθνδηάδνληαο ηνπο κε ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα, φρη κφλν ζε επίπεδν γλψζεσλ, αιιά θαη ζηάζεσλ θαη αμηψλ. «Γεληθά νη 

αλαιύζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΗΠΑ θαη ηε Βξεηαλία, όπσο θαη γηα κηα ζεηξά 

άιισλ ρσξώλ, επηζεκαίλνπλ ηε δξακαηηθή ζηξνθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ από ηελ 

έκθαζε ζηελ ηζόηεηα, ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη ην θνηλό ζρνιείν, ζηελ 

πξνηεξαηόηεηα ζηελ πνηόηεηα θαη ηνλ επηινγή ζρνιείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80. Η λενθηιειεύζεξε αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο δηαπεξλάηαη από ηε γεληθή 

πεπνίζεζε όηη νη αιιαγέο πνπ ζεκειηώλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο είλαη ην θιεηδί 

γηα ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ.» (φ.π.: 29). 

Ήδε ινηπφλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 είλαη εκθαλήο ε δηαζχλδεζε εξγαζίαο θαη 

ζρνιείνπ, ε νπνία πξνρσξψληαο πξνο ηνλ 20
ν
 αηψλα αλαδηακνξθψλεη ηνπο φξνπο ηεο, 

εηζάγνληαο φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα έλλνηεο, φπσο ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ παξαηεξείηαη κία κεηάβαζε ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιίηε, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην 2003, ν νπνίνο ζα έρεη παξάιιεια 

δηαηεξήζεη θαη δηαθπιάμεη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. ηαδηαθά απφ ην 

1982 θαη κεηά αλαδεηθλχεηαη ε αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαη ππεχζπλνπ πνιίηε, φπσο 

αξκφδεη θαη ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο, φπνπ ε Διιάδα πξαγκαηνπνηνχζε ην 

άλνηγκα ηεο ζηελ Δπξψπε. Αθφκα εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ «αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ» ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 2003 θαη ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, πνπ 

θπξηαξρνχλ αληίζηνηρα ζηνλ δηεζλή πνιηηηθφ ιφγν. 

ε φιε ηελ πεξίνδν δηαηεξείηαη ν αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ε εζηθή ηεο δηάζηαζε. Δθηφο απφ ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1969 πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εζηθή δσή θαη ηνπο θαινχο ηξφπνπο, ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ην αλζξσπηζηηθφ 

πξφζσπν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ αιιεινθαηαλφεζε, 

ηε δεθηηθφηεηα, ηε θηιία θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ 20
ν
 αηψλα ηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο.  ηα ηειεπηαία Φ.Δ.Κ., ηνπ 1982, 1985 θαη 2003, επηζεκαίλεηαη αθφκα 

ε αμία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάγθε ν άλζξσπνο λα πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε σο πξνο απηφ, θαηαιήγνληαο ζην ηειεπηαίν λα γίλεηαη ιφγνο, φρη κφλν γηα ηελ 
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πξνζηαζία ηνπ, αιιά θαη γηα ηε ζσζηή ηνπ δηαρείξηζε. Δίλαη άιιε κία πεξίπησζε 

εηζαγσγήο ελλνηψλ ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν. 

Χο πξνο ην γλσζηηθφ άμνλα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ μεθηλάκε απφ ηελ 

έκθαζε ζηηο βαζηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ην 1969, ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ 

απιή αξηζκεηηθή, γηα λα θηάζνπκε ην 2003 ζηελ αλαθνξά ζε κία πιεζψξα 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην 

1969 ζην 1977, αθνξά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε θαη ηνπ ηζηνξηθνχ, πέξαλ ηνπ 

θπζηθνχ, θφζκνπ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πνιηηηθή επηινγή, 

θαηφπηλ ηεο ιήμεο ηεο δηθηαηνξίαο, λα ζπλδηαιιαγνχλ νη καζεηέο κε ην παξειζφλ ηεο 

ρψξαο ηνπο. Δπίζεο ζε απηφ ην Φ.Δ.Κ. πεξηιακβάλεηαη ζηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ζρνιείνπ ε αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ, εηζάγνληαο 

ζηνηρεία απφ ηελ κάζεζε πνπ δελ αξθείηαη ζηελ ζηείξα απνκλεκφλεπζε, αιιά 

δηαηεξεί έλαλ ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν βησκαηηθφ. 

Πξνρσξψληαο ζε πην ζχλζεηεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982 

γίλεηαη ιφγνο γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη δίλεηαη ζεκαζία ζηελ αμία ηεο 

δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, πνπ θπξηαξρεί θαη ζηα επφκελα Φ.Δ.Κ.. Σν 1985 

εκθαλίδεηαη ε ζηξνθή ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, ηα νπνία ζα 

απνηεινχλ πιένλ ηνλ βαζηθφ άμνλα παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ραξαρζεί κία πην καζεηνθεληξηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ην 1985 είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία απνηειεί απφ εθείλε ήδε ηελ επνρή κνριφ ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, αιιά 

θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα.  

Ζ βαζηθή παξαηήξεζε σο πξνο ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 2003, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, είλαη ν εθηελέζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν βξίζθεη 

θαλείο πιήζνο απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Μεηαμχ απηψλ, επηζεκαίλνπκε ηελ 

εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ησλ μέλσλ 

γισζζψλ θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. ην απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ν καζεηήο, σο απξηαλφο εξγαδφκελνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ρεηξίδεηαη ηελ ηερλνινγία, λα γλσξίδεη δηεζλείο γιψζζεο θαη λα είλαη επηθνηλσληαθφο, 

νχησο ψζηε λα ζπλεξγάδεηαη επηηπρψο πξνο ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

ζηφρσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφδεη φζα έρεη κάζεη ζε δηαθνξεηηθά 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, θαζψο κνξθψλεηαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 
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Σπκπεξάζκαηα 

Αληηπαξαβάιινληαο ηα ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ Φ.Δ.Κ. γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζνχλ νη ελλνηνινγηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο, ζε 

επίπεδν αμηψλ θαη γλψζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ηδενινγηθά αηηήκαηα ηεο 

θάζε επνρήο. Ο ζηφρνο παξακέλεη δειαδή λα αλαδεηρζνχλ νη ηξνπέο ησλ επηινγψλ 

ζηηο πξνηάζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπλδηαιιαγή κε ην πεξηξξένλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πιαίζην. Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζνλ απηφ ην πιαίζην αιιειεπηδξά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, θαζνξίδνληαο ην ξφιν θαη ηα κέζα απηήο, ή αθφκα πεξηζζφηεξν, εάλ ε 

ίδηα ε εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη ελ ηέιεη ν λνκηκνπνηεηηθφο παξάγνληαο ηεο φπνηαο 

ηδενινγηθήο θφξκαο, απνδίδνληαο εγθπξφηεηα ζηηο εθάζηνηε δηαπηζηψζεηο θαη 

επηινγέο. Τπφ ηνλ θφβν γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ αλαγλψζεσλ θαη αλαιχζεσλ, 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ, ε 

δηεξεχλεζε επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ηηο κεηαβνιέο ζηε γιψζζα, ην χθνο θαη ηηο 

έλλνηεο ησλ θεηκέλσλ, πνπ βαίλνπλ παξάιιεια κε ην ηζηνξηθφ ζπγθείκελν ηεο 

επνρήο, ξίρλνληαο θσο ζην απνηχπσκα πνπ αθήλεη απηφ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

θαη ηα ζεζκηθά εθπαηδεπηηθά θείκελα, φπσο είλαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ζηε δηαξθψο απμαλφκελε έθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εδαθίσλ ζηα Φ.Δ.Κ. πνπ θαηαπηάλνληαη κε ην ξφιν θαη ην ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ. 

Ξεθηλψληαο απφ κία ή δχν παξαγξάθνπο ζηα πξψηα Φ.Δ.Κ., ζην ηειεπηαίν 

αθηεξψζεθαλ νιφθιεξεο ζειίδεο, ελλνηνινγηθά εκπινπηηζκέλεο, ζηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επνρήο πνπ αλαδηακνξθψλνπλ ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ξεηά ζην 

ηειεπηαίν Φ.Δ.Κ., ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα παίμεη ην ζρνιείν. 

Αλαγλσξίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ απξηαλψλ 

πνιηηψλ, γλσζηηθά θαη αμηαθά εθνδηαζκέλσλ, λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο δχζθνινπο 

θαηξνχο θαη λα ζπκβάινπλ ζε έλα θαιχηεξν αχξην. 
7
  

                                                 
7
 Μία ζεκαληηθή ππνζεκείσζε γηα πξνβιεκαηηζκό ζα ήηαλ ζε απηό ην ζεκείν, ε αληίθαζε κεηαμύ 

απηνύ ηνπ επηζπκεηνύ αλαβαζκηζκέλνπ ξόινπ ζηε βάζε ηεο ηδηαίηεξεο αμίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

γεληθόηεξεο απαμίσζεο πνπ βηώλεη ν ζεζκόο ηεο εθπαίδεπζεο. Από ηε κία δειαδή ρξεηάδεηαη λα 

αλαισζνύλ ζειίδεο θεηκέλσλ γηα λα ππελζπκίζνπλ ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ, ελώ απηό βηώλεη κία γεληθόηεξε 

απαμίσζε, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. Ίζσο πάιη αθξηβώο γηα ην ιόγν απηό λα απαηηείηαη λα 

γξαθηνύλ ηόζα επηρεηξήκαηα, έηζη ώζηε λα αλαθηεζεί ην θύξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Ο αμηαθφο θνξκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη κία κεηαηφπηζε 

απφ ην ηδεψδεο ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ, ζε έλα πην θηιειεχζεξν πιαίζην, 

πνπ πξνζπαζεί λα παηάμεη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ. Απηή ε ζηφρεπζε ζπλάδεη κε ηελ αιιαγή ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ ζθεληθφ, πνπ απαηηεί πνιηηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

αηφκσλ θαη νκάδσλ, πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. ε 

θάζε πεξίπησζε ε εθπαίδεπζε δηαηεξεί ηνλ αλζξσπηζηηθφ- εζηθνπιαζηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα, πξνζπαζψληαο λα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηελ αγάπε πξνο ηνλ 

άλζξσπν θαη ηε θχζε.  

Απηφο ν ραξαθηήξαο παξαπέκπεη ζηελ «ηδενινγία ηνπ θηιειεχζεξνπ 

αλζξσπηζκνχ», πνπ πξνζεγγίδεη ηα άηνκα σο ειεχζεξεο, ελνπνηεκέλεο 

ππνθεηκεληθφηεηεο, πξνζπαζψληαο λα θαιιηεξγήζεη παξάιιεια έλα πλεχκα 

θνηλσληθήο αξκνλίαο. Ζ θξηηηθή ζηε θηιειεχζεξε νπκαληζηηθή ηδενινγία εδξάδεη 

ζηελ παληειή έιιεηςε νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ κεγάιεο δνκηθέο αληζφηεηεο, φπσο επίζεο θη έλαο 

άξηηνο αληαγσληζκφο γηα πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο (Codd, 1988).  Δπηπιένλ, ε 

ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο απνθξχπηεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο 

αμίεο σο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. Οη αμίεο ιεηηνπξγνχλ 

σο αληηζηαζκηζηηθή έλλνηα ηεο ηδενινγίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εξκελείαο ηνπ 

ζθνπνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα επηζθηάδεη ηελ ζπκβνιή 

ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο.  

Δπίζεο, πέξα απφ ην αλζξσπηζηηθφ πξνθίι ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θπξηαξρεί, 

ζηαδηαθά εληείλνληαη ηα λέν –ξνκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Π.Η, ε πξφηαζε ηνπ 

νπνίνπ πηνζεηήζεθε απηνχζηα ζην Φ.Δ.Κ., φπνπ θαηαιήγεη ζεκεηψλνληαο φηη «Μέζα 

ινηπόλ από ην πξνηεηλόκελν Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ηα Α.Π.Σ. επηδηώθνπκε θη ειπίδνπκε όηη ν 

καζεηήο ζα «εθνδηαζηεί» κε ηνλ θαηάιιειν «κνξθσηηθό καλδύα» γηα λα αληηκεησπίδεη 

επηηπρέζηεξα ηηο «κπόξεο ηεο δσήο», […]» (Αιαρηψηεο, 2003). 

Σα βαζηθά αμηαθά πξνηάγκαηα ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1969 ήηαλ εθείλα ηνπ 

παηξησηηζκνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηα νπνία θαη ζηαδηαθά εθιεπηχλνληαη ελψ 

κεηαγξάθνληαη σο  αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο. Ζ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή, 

πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή επηινγή πξνζηαηεχεηαη θαη ραίξεη απαξαίηεηα ηνπ 
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ζεβαζκνχ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ ππνινίπσλ. Ζ κεηαηφπηζε πξνο ην επξσπατθφ 

κνληέιν αλαζχξεη ηηο αξρέο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο, δηαηπκπαλίδνληαο ην δηθαίσκα 

ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο αλεμηζξεζθίαο, φπσο θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ κειψλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ, εζληθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ. Ζ έκθαζε ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα έξρεηαη λα αλαδείμεη ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία πνπ καο 

δηαθνξνπνηνχλ δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

αηφκσλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα δηαηεξεί ηελ δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  ην 

ίδην πλεχκα θαη κε αθφκα εληνλφηεξα αέξα εθδεκνθξαηηζκνχ θαη εμεπξσπατζκνχ, 

ζηα Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982 θαη ηνπ 1985, νη καζεηέο θαινχληαη λα θαιιηεξγήζνπλ κία 

ζθέςε ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, έλα θξφλεκα δεκνθξαηηθφ θη ειεχζεξν. Γηα απηφ 

αλαθέξεηαη ξεηά «ε βαζκηαία πξόζθηεζε από ην καζεηή απιώλ θαη βαζηθώλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζε επηκέξνπο αληηθείκελα θαη γεγνλόηα, 

εκπεηξηθά επαιεζεύζηκα». Απηφο ν εκπεηξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βαζηθφ 

επηζηεκνινγηθφ εξγαιείν ζηε κάρε ελάληηα ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ε νπνία ήηαλ ζην 

επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ  ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ ΄80. 

Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, κε αξσγφ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη κνριφ ην 

θηιειεχζεξν πνιηηηθφ ζχζηεκα, αλαδεηνχλ, εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

ππεχζπλνπ πνιίηε, πνπ αλαγλσξίδεη ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν – 

ζηνηρείν ζεκαληηθφ θαη απφ ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1969-  έλαλ πνιίηε, κε επξσπατθή 

ηαπηφηεηα, ππεχζπλν, κε δεκνθξαηηθά ήζε θαη εμνηθεησκέλν κε εηεξνγελή 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη πξφζσπα. Δλψ δειαδή ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 

θαη ηνπ ‟70 ν ζηφρνο ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο ρξεζηνχ Έιιελα πνιίηε, ν 21
νο

 αηψλαο 

ξίρλεη ην βάξνο ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ αηνκηθή επζχλε ηνπ θάζε πνιίηε 

ζηξέθεηαη φρη κφλν πξνο ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο ζεζκνχο, αιιά θαη 

πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ππφ ην εζηθφ βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαη ππφ ηελ 

ζθέπε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Ο θπζηθφο θφζκνο, κε εκθαλείο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

πξνεθηάζεηο, ρξεηάδεηαη λα δηαζσζεί θαη ε επζχλε γηα απηφ επαθίεηαη θαηά πνιχ ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ ζσζηψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

ηνλ αληίπνδα ησλ επηζπκεηψλ αμηαθψλ εθνδίσλ, ηα γλσζηηθά πεξηερφκελα 

εκπινπηίζηεθαλ ηδηαίηεξα, απνθηψληαο λέα δηάζηαζε θαη λέεο δηαζπλδέζεηο, ππφ ην 

βάξνο θαη ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Ξεθηλψληαο απφ ηνπο πνιχ απιντθνχο γλσζηηθνχο 

ζηφρνπο, ην 1969, πεξάζακε ζηαδηαθά ζηε ζεκαζία ησλ ζχλζεησλ γλψζεσλ πςεινχ 
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επηπέδνπ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη εθείλε πνπ ζα αλαπηχμεη ζηνπο καζεηέο 

θξηηηθή, δηαιεθηηθή θη επέιηθηε ζθέςε, θαη θπξίσο εθείλε πνπ ζα ηνπο θάλεη ηθαλνχο 

κεηφρνπο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηθαλφηεηα κε ηε κέγηζηε ζεκαζία, ζχκθσλα κε 

ηα ηειεπηαία Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Ζ βαζηθή ινηπφλ δηαθνξνπνίεζε ζηα 

γλσζηηθά πεξηερφκελα αλά ηηο πεξηφδνπο, πεξηιακβάλεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο, ηελ 

έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή θαη επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηα 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία.  

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ε Διιάδα βξίζθεηαη εληφο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο  

νηθνλνκίαο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο νπνίαο ρξεηάδεηαη λα έρεη βαζηθέο γλψζεηο, 

αιιά θπξίσο δεμηφηεηεο. Πξέπεη λα είλαη επέιηθην, ηερλνινγηθά εγγξάκκαην, λα 

κπνξεί λα ιχλεη πξνβιήκαηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ. Ζ πνιηηεία ηνχ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη θαη λα ππνζηεξίδεη, 

κέρξη ελφο ζεκείνπ, ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ 

θαη ην ζρνιείν. Έηζη, ν θάζε καζεηήο δελ ζα απνιέζεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ κέζα ζε 

απηφ ην θιίκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θη έηζη θαη ν θφζκνο ηεο αγνξάο δελ ζα ράζεη ηα 

πηζαλά ηαιέληα πνπ ρξεηάδεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη θαη κία εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε, φρη κφλν γηα ηνπο αδχλακνπο, αιιά θαη γηα ηνπο πνιχ έμππλνπο, πξαθηηθέο 

πνπ παξαπέκπνπλ ζηε Θεσξία ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ. «Η κειινληηθή θνηλσλία 

ζα είλαη κία θνηλσλία πνπ ζα κπνξεί λα επελδύεη ζηελ επθπΐα, κηα θνηλσλία όπνπ ν 

θόζκνο ζα δηδάζθεη θαη ζα καζαίλεη, όπνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα νηθνδνκήζεη ηα 

δηθά ηνπ πξνζόληα. Με άιια ιόγηα κία θνηλσλία ηεο γλώζεο» (Λεπθφ Βηβιίν:5, ζην 

Γξφιιηνο, 1999: 45). Ζ ηδενινγία ηνπ  «Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ» αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηελ ηδενινγία ηνπ «πξνηθηζκέλνπ αηφκνπ – καζεηή» (Ννχηζνο, 1983). 

ε θάζε πεξίπησζε νχηε ε εθπαίδεπζε, νχηε ε πνιηηεία, νχηε ηα άηνκα πξέπεη 

λα ράζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επαηζζεζία, ε νπνία δηαζθαιίδεη θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή. Σν ζρνιείν ζα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηα εθάζηνηε ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, ηα 

παηδηά ζα κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα θαηαλννχλ θαη ε πνιηηεία ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. Αλαζχξεηαη ε αλάγθε κίαο, ελ είδε, 

Αληηζηαζκηζηηθήο Αγσγήο, εληφο ηεο νπνίαο εληάζζνληαη ε Δηδηθή Αγσγή θαη ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, πνπ δελ ζα αληηκεησπίδεη εμηζσηηθά ηνπο καζεηέο, αιιά 

σο δηαθνξεηηθνχο θαη ηζφηηκνπο καδί. 

Όιε ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κεηά ην Φ.Δ.Κ. ηνπ 1982 απνθηά έλαλ αέλαν 

ραξαθηήξα. Ζ έλλνηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο  είλαη απφ ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο 
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αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη. Σν επηρείξεκα πνπ ζηεξίδεη 

απηήλ ηελ έλλνηα είλαη πάιη ε ξεπζηφηεηα θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηδενινγία ηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη ηνπ πξαγκαηηζκνχ πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζπκβάιιεη ζην λα ζεσξεζνχλ θνηλφ θαιφ γηα φινπο ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα ελφο νξηζκέλνπ θπξίαξρνπ ζπζρεηηζκνχ 

δπλάκεσλ (Ννχηζνο, 1983). 

ε απηφ ην πιαίζην ην ζρνιείν ζα πξέπεη πέξαλ ησλ ππνινίπσλ λα είλαη 

πνηνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, ζηφρνο πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

κέζσ ηεο γελίθεπζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ηεο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

(Λεπθή Βίβινο, 1996). ε απηφ ην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε ζηξνθή ζηελ 

Παηδαγσγηθή ηνπ θηλήκαηνο ηεο Πξννδεπηηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο απνηππψλεηαη 

ζηελ επαλαθνξά ηεο ζεκαζίαο ηεο κεηαγλψζεο, πέξα απφ ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο. Όπσο επηζεκαίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή «ζην ζύγρξνλν θόζκν, ε γλώζε,  

ππό ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ, κπνξεί λα νξηζηεί σο ζπζζώξεπζε ζεκειησδώλ, 

ηερληθώλ γλώζεσλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. […] Σηε βαζηθή εθπαίδεπζε, πξέπεη λα 

βξεζεί κηα ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη κεζνδνινγηθώλ 

ηθαλνηήησλ πνπ βνεζνύλ ην άηνκν λα καζαίλεη κόλν ηνπ» (Λεπθφ Βηβιίν:31, ζην 

Γξφιιηνο, 1999:51). Ζ ελλνηνινγηθή ζπκπφξεπζε ηνπ ειιεληθνχ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αθνξά επηπιένλ ζηελ 

αλάγθε λα απνθηήζεη ν καζεηήο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο απαηηείηαη θαη απφ 

ηνλ ζχγρξνλν θφζκν ηεο αγνξάο. Οη  καζεηέο ζα πξέπεη απφ λσξίο λα αληηιεθζνχλ 

ηελ επζχλε πνπ έρνπλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

απηνλνκεζνχλ ζρεηηθά σο πξνο απηήλ, θαζψο ζα είλαη απαξαίηεην λα ηελ ζπλερίζνπλ 

θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα κεηά ην ζρνιείν, ζηα πιαίζηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ην ζρνιείν απνβάιιεη, σο πξνο ην  ζθνπφ ηνπ  

θαη ζχκθσλα κε απηά ηα Φ.Δ.Κ., ην παιαηνχ ηχπνπ «ζπληεξεηηθφ» ηνπ πξνθίι, 

κεηαπεδψληαο ζε έλα θηιειεχζεξν θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξφηππα ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην απνζησπάηαη ε νπνηαδήπνηε ηδενινγηθή 

δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ν ξφινο ηεο δηακνξθψλεηαη ζε αληαπάληεζε ηεο 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηαηεξεί σο ζηφρν θαηά πξψηνλ λα δηαζπλδεζεί κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο  πξνζθέξνληαο ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά θαη ςπρηθά εθφδηα ζηνπο 

καζεηέο, θαη θαηά δεχηεξνλ λα εμαζθαιίζεη ηελ επηζπκεηή θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

αξκνλία εκθπζψληαο ηηο αλάινγεο αμίεο. «Έρνληαο δείμεη όηη ε θνηλσλία ηεο 
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πιεξνθνξίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε δελ απνηεινύλ ζεσξεηηθέο έλλνηεο νη νπνίεο 

ζπλνςίδνπλ ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο πνπ αλαδεηθλύνπλ νη επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηε 

δηακόξθσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ αλεπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ θνηλσληώλ 

γίλεηαη θαλεξό όηη ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηεο 

εγεκνλίαο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπο» (Γξφιιηνο, 1996: 97).  ηελ 

επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζπκβάιιεη ε λνκηκνπνηεηηθή επηξξνή πνπ έρεη ε 

πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο απφξξνηα ηεο πεξηξξένπζαο 

θνηλσληθφ- νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Χο εθ ηνχηνπ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη θαη ε ελδεδεηγκέλε αθνχ δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ εμσηεξηθνχο, 

αδηακθηζβήηεηνπο παξάγνληεο.  

Ζ επίθιεζε επνκέλσο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο εμππεξεηεί 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εληνλφηεξε δηαζχλδεζε ηνπ κε 

ηνλ θφζκν ηεο Αγνξάο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ έκθαζε ζηε Γηα Βίνπ κάζεζε, 

ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο.  Θα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη 

θαλείο φηη κηιάκε γηα απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Αγνξά Οξαηή Παηδαγσγηθή (Bernstein,1989), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ απνδνηηθή εθπαίδεπζε, κε φξνπο δεμηνηήησλ θαη ηερλνινγίαο, θαη 

ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. Ζ ηδενινγία ηεο Π.Α.Ο.Π. δηαθξίλεηαη γηα 

ην ζχλζεην ηεο ραξαθηήξα, κέζσ θαη ηνπ αληηθαηηθνχ ηεο ιφγνπ, απνηειψληαο έλα 

αθφκα πεδίνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ. Οη βαζηθνί ηνπ άμνλεο είλαη ε εθαξκνζηκφηεηα 

ηεο γλψζεο θαη θαηά θχξην ιφγν νη επηθνηλσλίεο. (φ.π.: 146-150). Μέζα ζε απηή ηε 

ζηφρεπζε γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα λα κελ απνιέζεη ε εθπαίδεπζε ην αλζξψπηλν 

ηεο πξνθίι, γηα απηφ αλαθέξεηαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο «θνηλσληθήο παζνγέλεηαο» θαη 

ηεο αλεξγίαο,  ζηφρνη πνπ δελ παξνπζίαδαλ ηα πξψηα Φ.Δ.Κ. πνπ κειεηήζακε, αιιά 

πνπ θπξηαξρνχλ ζην ηειεπηαίν, φπνπ ξεηά ην ζρνιείν ζεσξείηαη παξάγνληαο 

άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Έηζη, ε εθπαίδεπζε κνηάδεη λα 

ππνζηαζηνπνηείηαη σο θνηλσληθή ζθαίξα, δηακεζνιαβψληαο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη 

νηθνλνκίαο, κε άμνλα ην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαιφ. Σν βαζηθφ φκσο ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη νη ξεηνί ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξνχλ έλα ηδενινγηθφ θνξηίν, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο πξνζαξκνγή ζηα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά αηηήκαηα ηεο θάζε επνρήο.   
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3.2  Ιεραρτία μαθημάηων και διδακηικός τρόνος: Πώο ηεξαξρνύληαη ηα καζήκαηα 

θαη πώο δηακνξθώλεηαη ε ζρέζε κεηαμύ αλζξσπηζηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη θπζηθώλ 

επηζηεκώλ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ (1969 – 

2010). 

 

Ζ δεχηεξε ππφζεζε βαζίδεηαη ζεσξεηηθά ζηηο πξνζεγγίζεηο εθείλεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζην θεθάιαην πνπ αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη 

ηεο ζρέζεο κε ηνλ επξχηεξν ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζε θψδηθεο ζπιινγήο θαη 

ζπγρσλεπκέλνπο θψδηθεο, κε θξηηήξην ην βαζκφ ηαμηλφκεζεο θαη πεξηράξαμεο, 

πξνθχπηεη έλα πξψην εξεπλεηηθφ πεδίν σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο. Ζ ηεξάξρεζε θαη νη ζρέζεηο ησλ πεξηερνκέλσλ, 

κε ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνχ νξηνζέηεζεο ηνπο, σο θνηλσληθά γεγνλφηα, ζεσξείηαη φηη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο παξακέηξνπο ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Απφ ηελ 

ππαγσγή ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε θάπνηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο κπνξεί 

θαλείο λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε πνπ θαιιηεξγεί ν καζεηήο κε ηε γλψζε, 

αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο επηδξά 

ζηελ δφκεζε ηεο εκπεηξίαο θαη αληίιεςεο ησλ καζεηψλ, επελεξγψληαο ζε απηνχο κε 

φξνπο ηδενινγίαο θαη ζπκβνιηθήο βίαο (B.Bernstein, 1989). 

Δπηπιένλ ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο θνπιηνχξεο, 

ζε ζρέζε θαη κε ηελ αλαθνξά ζην Trivium θαη ην Quatrivium, απφ ηνλ E.Durkheim 

θαη ηνλ B.Bernstein δηεπξχλεη αθφκα ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ κειεηά ηα γλσζηηθά 

πεξηερφκελα πνπ επηιέγνληαη λα δηδαρζνχλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Σν εξψηεκα 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «Πσο δηαθνξνπνηείηαη ζηα νξηζκέλα Φ.Δ.Κ. ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηα καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο θνηλσληθέο/ αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο θαη ζηηο θπζηθέο». Ση ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζακε λα εμάγνπκε έρνληαο 

θαηά λνπ ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ E.Durkheim θαη ηνπ B.Bernstein, αιιά θαη ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ φηη «ε γεληθή παηδεία πξέπεη λα ζηνρεύεη 

ζηελ εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ αλζξσπηζηηθώλ/θνηλσληθώλ θαη ησλ 

ζεηηθώλ/ηερλνινγηθώλ θαηεπζύλζεσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξκνληθή θπζηθή, 

πλεπκαηηθή, εζηθή, αηζζεηηθή, θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ» (Φ.Δ.Κ. 

303/13-03-2003). 
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Σν ηξίην έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα ππφζεζε εξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηελ 

επηζήκαλζε ηεο εηζξνήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Αγνξάο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζθαίξα, πεξηνξίδνληαο ηελ απηνλνκία ηεο ζε ζρέζε κε εθείλνλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο. Ζ γλψζε δελ απνηειεί πηα κία γεθχξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ην εμσηεξηθφ, 

αιιά έλα παξαγφκελν πξντφλ, πνπ απνζθνπεί λα απνθηήζεη αγνξαζηηθή αμία θαη 

πνιηηηθφ θχξνο (B.Bernstein, 2000). Ζ δηαπίζησζε απηή, ηδηαίηεξα δεκνθηιήο αθφκα 

θαη ζηνπο θφιπνπο ησλ παηδαγσγψλ θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο
8
, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ απνηππψλεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο. Δμίζνπ δεκνθηιήο παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 

ζε ζρέζε θαη κε ηε ζχγρξνλε κνξθή παξαγσγήο γλψζεο, ηεο Mode 2, πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ “The New Production of Knowledge”. Απφ 

απηήλ ηελ παξαηήξεζε πξνθχπηεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε καζεκάησλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, θαη ηελ έκθαζε 

πνπ δίλεηαη ζε απηά αλά πεξηφδνπο. Ζ δηάζηαζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ππφ ηελ 

έλλνηα θαη ηεο ππέξ-επηζηεκνληθφηεηαο, ελλνηνινγηθά πξνζεγγίδεη ηελ αλάγθε 

επειημίαο πνπ επηθξνηεί ν θφζκνο ηεο Αγνξάο. Απηή ε δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο 

ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ λέα απφ- αλζξσπηζηηθή θνζκηθή αξρή ηεο γλψζεο 

(B.Bernstein, 2000) πνπ επηβάιιεη ηε θεξδνθφξα ξνή ηεο γλψζεο, ζε αλάινγε 

ιεηηνπξγία κε ηνπ ρξήκαηνο. 

 πλνςίδνληαο ινηπφλ, δηεξεπλψληαη ε ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, κε αλαθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ καζεκάησλ, ε δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηα 

γλσζηηθά πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ επηζηεκνληθψλ θνπιηνχξσλ θαη ε αλαδπφκελε 

έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο βαξχηεηαο πνπ δίλεηαη 

εθιακβάλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρχνπζα ιεηηνπξγία ηεο γλψζεο, ζηελ 

«δηαθσηηζηηθή» ηεο εθδνρή, ε γλψζε σο απηαμία, ή ζηελ (κεηά) βηνκεραληθή ηεο 

εθδνρή, ε γλψζε σο εξγαιείν ή σο ρξήκα.  

                                                 
8
 Βι. εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2003) 



96 

 

3.2.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Με ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ επηιέρζεθαλ 

ηα Αλαιπηηθά εθείλα Πξνγξάκκαηα, απφ ην 1969 έσο θαη ην πην πξφζθαην, πνπ είλαη 

ηνπ 2010, θαη ζηα νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ην Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ.
9
 ε απηά έγηλε κία πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλεηαη ζε 

θάζε κάζεκα ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

νκαδνπνηήζεθε ν θαηακεξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ αθηεξψλεηαη ζε θάζε 

επηζηεκνληθή θνπιηνχξα, θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, φπσο 

θαη ζε εθείλα ηα καζήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ δηαζεκαηηθά. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί αξρηθά φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαζεκαηηθψλ καζεκάησλ έγηλε κε βάζε θπξίσο ην πεξηερφκελν ηνπο. Έηζη ε 

Δπέιηθηε Εψλε αμηνπνηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ κε πνηθίιν 

πεξηερφκελν πνπ αθνξά ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν δηαθφξσλ καζεκάησλ, φπσο 

επίζεο θαη ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε ηνλ ηίηιν Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, απνηειεί έλα πεδίν φπνπ νη καζεηέο εμαζθνχληαη ζε δηάθνξα 

καζήκαηα. Ζ ρνιηθή Εσή ζεσξείηαη πξνθάηνρνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, ελψ 

αληίζηνηρα νη Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο θαη ν Αζιεηηζκφο, πεξηειάκβαλε πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ γλσζηηθή ζπλάθεηα κε δηάθνξα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Με απηφ ην ζθεπηηθφ απηά ηα καζήκαηα 

ζσξήζεθαλ ζπλαθή κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.  

 

 3.2.2. Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε 

Πξψην Τπνεξψηεκα: Ηεξάξρεζε ζρνιηθψλ καζεκάησλ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ ηεξαξρία ησλ 

καζεκάησλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή νκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο, 

θαζψο απηέο θαηαιακβάλνληαη ζε φια ηα Φ.Δ.Κ. απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

θαη ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο αληίζηνηρα.  Δπίζεο ζηα πξψηα ηξία Φ.Δ.Κ. (1969, 1977, 

1981), ε ηζηνξία θαηαιακβάλεη ηελ  ηξίηε ζέζε  ζηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ, ελψ ζηα 

επφκελα ηξία (2000, 2006, 2010) ηελ ηέηαξηε θαζψο ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη 

                                                 
9
 Φ.Δ.Κ. 218/31-10-1969, Φ.Δ.Κ. 347/12-11-1977, Φ.Δ.Κ. 240/3-9-1981, Φ.Δ.Κ. 43/21-1-2000, 

Φ.Δ.Κ. 1139/ 23-8-2006, Φ.Δ.Κ. 804/9-6-2010 
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πιένλ ηα καζεκαηηθά. Χο πξνο ηα ππφινηπα καζήκαηα δηαηεξείηαη κία ζρεηηθά 

ζηαζεξή ζεηξά, πνπ δηαηεξεί ηελ Μειέηε Πεξ/ληνο, ηε Φπζηθή -  Υεκεία θαη ηελ 

Γεσγξαθία ζηελ ηέηαξηε, πέκπηε θη έθηε ζέζε ζηα πξψηα Φ.Δ.Κ. θαη ζηελ πέκπηε, 

έθηε θη έβδνκε αληίζηνηρα. ηαζεξά επίζεο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηε ζεηξά ησλ 

καζεκάησλ βξίζθνληαη ε Αγσγή ηνπ Πνιίηε, ηα Σερληθά, ε Μνπζηθή, ε  Γπκλαζηηθή 

θαη ηα Αγγιηθά (κεηά ην 2000). 

πκπεξαζκαηηθά νη ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο είλαη αθ‟ ελφο ε γεληθή 

ζηαζεξφηεηα ζηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ, αθ‟ εηέξνπ ε απζηεξή πξσηνθαζεδξία ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο ζηα γλσζηηθά πεξηερφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Αμίδεη ηέινο λα επηζεκαλζεί ε πςειή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο, φπσο  θαη ε μαθληθή αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κεηά ην 2000.  

 

Γεχηεξν Τπνεξψηεκα: ρέζε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θνπιηνχξσλ 

Απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηα δηάθνξα καζήκαηα θαη 

ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεκάησλ ζηηο ηξεηο επηζηεκνληθέο θνπιηνχξεο, θπζηθέο, 

αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο πξνέθπςαλ ηα γξαθήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Οη βαζηθέο παξαηεξήζεηο πνπ αλαδχνληαη 

είλαη νη εμήο: 

 Ο δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ππεξέρεη 

θαηά πνιχ θαη ζηαζεξά εθείλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 

 Ζ κεηαμχ ηνπο αλαινγία δείρλεη κία ηάζε πξνο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο έκθαζεο 

πνπ απνδίδεηαη γεληθά ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. 

 εκεηψλεηαη ζεακαηηθή άλνδνο ζηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ δηαζεκαηηθψλ 

καζεκάησλ, θαζψο ν δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηά απμήζεθε θαηά 

πνιχ. 
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1969 1977 1981 2000 2006 2010 

Natural Sciences 58 48 42 52 48 50 
Σπουδή του Περντοσ/ Μελζτη 
Περ/ντοσ 10 10 6 18 14 14 
Φυςικά και Χημεία μετά ςτοιχείων 
υγιεινήσ / Φυςικά 14 10 8 6 6 6 

Γεωγραφία 10 8 8 4 4 4 
Αριθμητική & Γεωμετρία/ 
Μαθηματικά 24 20 20 24 24 26 

Social Sciences 9 10 10 10 10 10 

Ιςτορία 8 8 8 8 8 8 

Αγωγή του πολίτη/ Κ.Π.Α. 1 2 2 2 2 2 

Humanities 102 87 80 87 88 104 

Θρηςκευτικά 14 10 10 8 8 8 

Ελληνική Γλώςςα 56 53 50 52 48 50 

Τεχνικά / Εικαςτικά 21 12 10 
  

8 

Μουςική 11 12 10 
  

8 

Θεατρική Αγωή 
     

6 

Αιςθητική Αγωγή 
   

18 16 
 Αγγλικά 

   
9 12 20 

Δεφτερη Ξζνη Γλώςςα 
    

4 4 

Social Sciences/Humanities 111 97 90 97 98 124 

Αναλογία N.S. / S.S- H.  0,522 0,494  0,466 0,536 0,489 0,403 

Γυμναςτική/ Φυςική Αγωγή 11 10 10 12 12 20 

Διαθεματικά Μαθήματα   6 2 2 16 26 
Πολιτιςτικζσ Εκδηλώςεισ  & 
Αθλητιςμόσ 

 
6 2 

   Σχολική Ζωή 
   

2 
  Ευζλικτη Ζώνη 

    
16 14 

ΤΠΕ 
     

12 

Σφνολο Διδακτικών Ωρών  180 161 144 163 174 210 
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 1969 1977 1981 2000 2006 2010 

Natural Sciences 32,20% 29,80% 29,10% 31,90% 27,50% 23,80% 

Social Sciences 5,00% 6,20% 6,90% 6,10% 5,70% 4,70% 

Humanities 56,60% 54,00% 55,50% 53,30% 50,50% 49,50% 

Διαθεματικά Μαθήματα   3,70% 1,30% 1,20% 9,10% 12,30% 

Σφνολο Διδακτικών Ωρών  180 161 144 163 174 210 

 



101 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 

 

3.2.3 πκπεξάζκαηα 

Πξώην Υπνεξώηεκα 

Χο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηεξαξρηθψλ απηψλ ζρέζεσλ είλαη εκθαλήο ε παηδαγσγηθή αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο. Με βάζε απηφ ην δεδνκέλν ζα 

κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εζηθνπιαζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαηά θχξην ιφγν κε άμνλα ηε ζξεζθεπηηθή 

αγσγή. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, ζα ιέγακε φηη ε ηάζε απηή θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ρξηζηηαληθήο 

ζξεζθείαο, παξά ην ζεβαζκφ ζηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ήζε θαη ηελ αμία ηεο 

αλεμηζξεζθίαο, πνπ εμαγγέιζεθε ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ κειεηήζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ κία πξψηε αληίθαζε 

κεηαμχ ηεο ηεξάξρεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ πξνηαγκάησλ 

ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ απζηεξφηεηα ζηελ νξνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ε ζηαζεξή κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε πνπ δηαπηζηψζεθε ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

ζπλάδεη κε πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (Ννχηζνο, 1979). Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ καο επηηξέπνπλ λα 

ζεσξήζνπκε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ σο θψδηθεο 

ζπιινγήο (Bernstein, 1989), ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηελ ηδενινγηθή ηεο βάζε. ηελ πεξίπησζε απηψλ θσδηθψλ 

ζπιινγήο «ε θνηλσληθή ηάμε απνξξέεη από ηελ ηεξαξρηθή θύζε ησλ ζρέζεσλ 

απζεληίαο» (φ.π.:95), θαιιηεξγψληαο κία αηνκηθή ηδηνθηεζηαθή ζρέζε κε ηε γλψζε 

θαη κία «ζησπεξή ηδενινγηθή βάζε» (φ.π.: 100).  

Δπηπιένλ ε πξσηνθαζεδξία ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο, φπσο θαη ε 

πςειή ζέζε ηεο Ηζηνξίαο απνηππψλνπλ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο 

αμίεο θαη ην παξειζφλ γεληθφηεξα. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί κία δηάζηαζε ηεο 

εγράξαμεο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηε ζρνιηθή γλψζε (Ννχηζνο, 1979) 

θαιιηεξγψληαο ζηνπο καζεηέο ηελ αίζζεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ 

αμηψλ, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Δπηπιένλ ην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο γίλεηαη ζπρλά αθνξκή γηα λα ηνληζηνχλ ηα παξαδνζηαθά, 
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πνιηηηζηηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηνί εγγξάθνληαη ζηνλ γισζζηθφ θψδηθα 

θαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα. 

Οη παηδαγσγηθέο ηαπηφηεηεο (Bernstein, 2000) πνπ θαιιηεξγνχληαη κέζσ ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο πνπ ζηξέθεηαη ζην παξειζφλ, δηαηεξψληαο επαθή κε ζξεζθεπηηθέο 

αλαθνξέο αιιά θαη εζληθέο, πνιηηηζηηθέο αθεγήζεηο ηνπ παξειζφληνο, φπσο γίλεηαη 

κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, έρνπλ σο ζηφρν λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, ρσξίο λα ζπλδηαιέγνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ 

νηθνλνκία. Ζ πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ σο  πξνζπάζεηα 

αληαπφθξηζεο ζηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή αιιαγή, 

εξκελεχεη επίζεο ηελ άλνδν ζηελ ηεξαξρία ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

ζπλέπεζε κε ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζηξνθή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηεο 

Πιεξνθνξίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ γεληθφηεξε κεηαζηξνθή πνπ δηεχξπλε ηε ζρέζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά αλέδεημε ηελ αμία θη άιισλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δηαηεξνχλ επηζηεκνληθή ζπλάθεηα κε ην πεδίν 

ησλ Σερλνινγηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεηαη είλαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, θαζψο απηή εμαξηάηαη απφ θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο θαη ζπγρξφλσο πξνζπαζεί λα εγραξάμεη ζηνπο καζεηέο κία ζπγθεθξηκέλε 

αληίιεςε γηα ηελ αμία ησλ εθάζηνηε γλσζηηθψλ πεδίσλ. Ζ ηεξαξρία ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ δηαθνξνπνηεί ηα ζπζηήκαηα ελλνηψλ πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο θαη 

δηακνξθψλεη αληίζηνηρα ηε ζπλείδεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν απαξάβαην ηεο 

ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ 

απνηεινχλ ηελ ηδενινγηθή βάζε πνπ λνκηκνπνηεί ηελ ηεξαξρεκέλεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, θαζψο «ε νξγαλσηηθή κνξθή ηεο ζρνιηθήο γλώζεο ζπκππθλώλεη θαη πινπνηεί 

ηελ θπξίαξρε ηδενινγία» (Ννχηζνο, 1979:302). 

 

Γεύηεξν Υπνεξώηεκα 

Χο πξνο ηελ έκθαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο, 

πνπ εληάζεθε πεξηζζφηεξν ζηα ηειεπηαία Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο ζην ζχλνιν ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, απφ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ ηνπ αθηεξψλνληαη, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε κία αλαινγία κε ηελ εθηφπηζε ηεο γλψζεο κεηαμχ Trivium θαη 
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Quatrivium, φπσο εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έξγν ηνπ E.Durkheim (1977). Ζ 

κεγαιχηεξε έκθαζε, φπσο θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μεζαίσλα, δίλεηαη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο ιέμεο, ησλ κεραληζκψλ θαη αξρψλ ηεο γιψζζαο θαη ηεο αηηηνιφγεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δνκείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζπλείδεζεο θη αληίιεςεο 

ηνπ εαπηνχ κε ζθνπφ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ (Bernstein, 2000). Ζ δφκεζε ηνπ ελδφηεξνπ 

πξνεγείηαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, δηαπίζησζε πνπ ζπλάδεη κε ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ, αιιά θαη κε ηελ ππεξνρή ησλ αλζξσπηζηηθψλ έλαληη 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε θηλείηαη επνκέλσο πεξηζζφηεξν πξνο ην 

αλζξψπηλν πλεχκα θαη ιηγφηεξν πξνο ηα πξάγκαηα, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

ζρεκαηνπνίεζε ηεο επθπΐαο κε έλα γεληθφ ηξφπν, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Trivium. Αλ απνδερζνχκε ηε ζέζε ηνπ Durkheim, φηη ην  Quatrivium 

απνηεινχζε έλα είδνο πνιπηειείαο, πνπ άμηδε κία κηθξή ειίη εηδηθψλ θαη κπεκέλσλ, 

θαη ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε ηεο ηεξάξρεζεο ηεο γλψζεο πνπ θαηέζεζε ν Bernstein, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή ηεο δηάζηαζε. πκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε έλαλ ηξφπν πνπ επελεξγεί ζην ζχζηεκα ηδεψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ, ζηηο έλλνηεο πνπ θαηαθηνχλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηνχλ. Ζ 

δηακεζνιαβεκέλε, αθαηξεηηθή ζθέςε ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη νη γεληθέο 

κνξθέο ζπιινγηζκνχ πνπ πξνσζνχληαη δηαηεξνχλ ηνλ θιαζηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ εζηθνπιαζηηθή ηεο δηάζηαζε, κέζσ καζεκάησλ φπσο ηα 

Θξεζθεπηηθά, ε Γιψζζα θαη ε Αγσγή ηνπ Πνιίηε.  Απηή ε εζηθνπιαζηηθή δηάζηαζε, 

σο ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηνλ άιινλ, ππεξηζρχεη ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θπζηθνχ θφζκνπ, κέζσ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ ζχγρξνλε εμάξζξσζε κεηαμχ Trivium θαη Quatrivium πνπ επηζήκαλε ν 

Bernstein (2000) θαη πνπ αλαγλψξηδε κία απμαλφκελε αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηνπ 

Quatrivium, δελ παξαηεξήζεθε έληνλα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθε ε ηζνξξνπία κεηαμχ Αλζξσπηζηηθψλ θαη 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπσο απηή εμαγγέιζεθε ζηα ηειεπηαία Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, επηζεκαίλνληαο κία αθφκα αληίθαζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν ηεο Αγνξάο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζθαίξα πνπ 

επηβάιιεη ηελ θεξδνθφξα ξνή ηεο γλψζεο σο ρξήκα (Bernstein, 2000) θαη ηελ ππεξ- 

επηζηεκνληθφηεηα ηεο (Nowotny et al, 2003) απηή ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξηζηεί 
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ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ καζεκάησλ. Ο ελλνηνινγηθφο ππξήλαο απηψλ 

πξνσζεί ηελ επειημία ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζε δηάθνξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έκθαζε ινηπφλ ζηα δηαζεκαηηθά 

καζήκαηα αλαινγεί ζηε ζχγρξνλε απαηηεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ζην 

λενθηιειεχζεξν ζχζηεκα πνπ αλακέλεη απφ ην εξγαζηαθφ δπλακηθφ λα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε γλψζεηο δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ, ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ζπλδπάδεη θαη 

λα αμηνπνηεί ζηελ πξάμε. Απηή ε δηαζχλδεζε αλαδεηθλχεη κία αθφκα δηάζηαζε ηεο 

ηδενινγίαο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, θαζψο ζην πεξηερφκελν ηνπο 

επελεξγνχλ παξάγνληεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζθαίξα. Ζ ζπκπφξεπζε κε 

απηνχο ηνπο κε εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαιιηεξγεί έλα ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ηελ αληίζηνηρε ηερλνθξαηηθή ηδενινγία λα αθνξά ζε «έλα ζύλνιν 

αληηιήςεσλ θαη ηδεώλ πνπ αλαπιάζεη ζ’ έλα θαληαζηαθό επίπεδν ηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ κεραληζκνύ […] κε απνηέιεζκα λα απνθξύβεηαη ζπζηεκαηηθά 

ν ηαμηθόο ραξαθηήξαο ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ» (Ννχηζνο, 1983: 15).  
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4.Δπίινγνο 

4.1.Τειηθά Σπκπεξάζκαηα 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξνχζε ην 

ηδενινγηθφ θνξηίν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν θαη «απνηππψλεηαη» ε 

δηαζχλδεζε εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθαίξαο. πγθεθξηκέλα, ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ πεξηζηξεθφηαλ ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν γχξσ απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 

ζεσξήζεσλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηεο γλψζεο θαη ηηο δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ε ηδενινγία δηαπεξλά ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, σο ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο γλσζηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ. ην εκπεηξηθφ κέξνο εμεηδηθεχηεθε ε δηεξεχλεζε ηεο ηδενινγίαο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, απφ ην 1969 κέρξη ζήκεξα,  θαη πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζθνπφ ηνπ 

ζρνιείνπ. Σέινο, θαηακεηξήζεθε ζε απηά ν δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηα 

δηάθνξα καζήκαηα, έηζη ψζηε λα γίλεη κία πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ θαη αλάιπζεο ηεο 

εηεξνβαξνχο παηδαγσγηθήο αμίαο πνπ δίλεηαη ζηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

θνπιηνχξεο, δειαδή ζηηο θπζηθέο, ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο. 

Χο πξνο ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην δήηεκα ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ηνπ νξηζκνχ θαη 

ηεο κεηάδνζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, κε αθεηεξία θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη 

απνθνξχθσκα ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 παξακέλεη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο έλα δσληαλφ 

ηκήκα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. Απφ ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, κε 

έκθαζε ζην θξπθφ ή ζην θαλεξφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο 

εθείλεο πνπ επεδίσμαλ λα απνηππψζνπλ ηελ πνιπεπίπεδε δηάζηαζε ηνπ ηαμηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα έηζη φπσο απηφο θαίλεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

γλψζεο. Δπηπιένλ θαηά θχξην ιφγν αθνκνηψζεθαλ νη ζεσξήζεηο εθείλεο πνπ 

επεζήκαλαλ ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζκηθφ αλακεηαδφηε, 

ζην πεδίν ηνπ ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ (βι. Bernstein, Bourdieu). ε θάζε πεξίπησζε ηα 

πην ζχγρξνλα εγρεηξήκαηα πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ φιεο απηέο ηηο θαηαηεζεηκέλεο 

αλαιχζεηο θαη λα επηηχρνπλ έλα ζπλζεηφηεξν θαη αθξηβέζηεξν επίπεδν αλάιπζεο. 

Χο πξνο ην ζθνπφ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο ελλνηνινγηθέο 

επηθιήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηαπηζηψζεθε φηη απηέο αθνινπζνχλ ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Έηζη ζε θάζε πεξίνδν 
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αλαδηαηππψλνληαη νη γλσζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο θαη νη αμίεο πνπ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο. Οη απαξαίηεηεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςε, ηε ζπλείδεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζθαίξα, ηεο απαηηήζεηο δειαδή ηεο αγνξάο θαη ηα πνιηηηθά πξνηάγκαηα. 

Απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο έθδειεο ζθνπηκφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη δηαηππψζεηο θαη νη επηδηψμεηο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ δηαηεξνχλ έλα ηδενινγηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 

θαιιηεξγεί κία θπζηθνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. Θα κπνξνχζακε εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηε δηαηχπσζε ηνπ B.Bernstein φηη «είηε 

εμεηάδνπκε ηελ αληίζεζε κεηαμύ ζπληεξεηηθήο θαη πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο, είηε ηελ αληίζεζε κεηαμύ παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

αγνξά θαη παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε γλώζε, νη ηζρύνπζεο 

ηαμηθέο αληζόηεηεο αλαπαξάγνληαη» (Bernstein, 1989: 112). 

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ 

δηαπηζηψζεθε κία εληππσζηαθή ζηαζεξφηεηα, πνπ δηαηεξνχζε ηελ θπξίαξρε 

ηεξαξρηθά ζέζε γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο. Γεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη θαη ζηα δχν γίλεηαη επίθιεζε αθαηξεηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ ελλνηψλ, κε 

ζπρλή επίζεο αλαθνξά ζηηο νηθνπκεληθέο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ζην εζληθφ καο 

παξειζφλ ζεσξήζεθε φηη απηή ε ηαμηλφκεζε δελ ήηαλ ηπραία, αιιά δηαηεξνχζε θη 

απηή κία ηδενινγηθή δηάζηαζε. Οη παηδαγσγηθέο ηαπηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε 

βάζε ηελ επίθιεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ζξεζθείαο ζπλνηθνδνκνχλ κία 

ζπιινγηθή βάζε κε ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα, ηδαληθά θαη εζηθέο δηαζέζεηο, 

ελζσκαησκέλα ζε πξνζδηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο.  

Δπηπιένλ θαη ζε ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θνπιηνχξεο, ε θπξίαξρε ηεξαξρηθή ζέζε 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο, σο γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εληάζζνληαη ζην 

αλζξσπηζηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, ζπλάδεη απφιπηα κε ην εχξεκα ηεο παηδαγσγηθήο 

έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζε απηέο. Ζ πξσηνθαζεδξία ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ σο 

πξνο ηηο θπζηθέο εκθαλίζηεθε ζε φια ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κε κία απμεηηθή 

ηάζε ζηα ηειεπηαία. Απηφ παξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πεξί 
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απαξαίηεηεο ηζνθαηαλνκήο ζεηηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Απηφ ην 

δεδνκέλν καο νδεγεί ζηελ επηζήκαλζε κίαο θιαζηθηζηηθήο γλσζηηθήο θαηεχζπλζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηελ αμία πνπ δηλφηαλ ζηηο θιαζηθέο 

ζπνπδέο ηελ επνρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο επίζεκεο γλψζεο ζε Trivium θαη Quatrivium 

(Durkheim, 1977). Ζ έκθαζε ζηα καζήκαηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ζπλάδεη κε 

ηελ ηεξάξρεζε ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Σν βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξνσζείηαη κία εζσηεξηθεπηηθή θχζε  ζηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο.  

Σν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ καο δεδνκέλν πιένλ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

παηδαγσγηθήο αμίαο πνπ δίλεηαη ζε εθείλα ηα καζήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ δηαζεκαηηθά, ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ δηαηεξνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ κε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηά ηα καζήκαηα απφ ηελ εκθάληζε 

ηνπο κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληππσζηαθή «παξνπζία» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Απηφ ην δεδνκέλν ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο γηα επέιηθηνπο 

γλσζηηθά εξγαδφκελνπο, κε δπλαηφηεηεο επίθιεζεο δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο έηζη ψζηε λα επηιχνληαη δηαθνξεηηθέο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Κιείλνληαο αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε αληίθαζε κεηαμχ ηεο ηάζεο πξνο ην 

παξειζφλ πνπ ππνδειψλεη ε εληππσζηαθή έκθαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη ε 

ζηξνθή πξνο ην κέιινλ πνπ επηρεηξείηαη κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά. Απηή ε αληίθαζε παξαπέκπεη αθφκα 

ζηελ «ρηδνεηδή Παηδαγσγηθή Θέζε» (Bernstein, 2000), ε νπνία θαη πξνέθπςε απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Οπαιίαο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90. χκθσλα κε απηήλ ηελ ζέζε, απφ ηελ κία 

εηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαηηθέο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, ψζηε λα θαιπθζνχλ 

νη εμσηεξηθέο αληαγσληζηηθέο αλάγθεο, ελψ απφ ηελ άιιε δηαηεξήζεθε ε ηκεκαηηθή, 

ζεηξηαθή ηάμε ησλ καζεκάησλ, πνπ δηαηεξεί ηελ εζσηεξηθή ηνπο αμία.  Απηή ε 

δηάζηαζε είλαη παξφκνηα κε ηε Γηαζεκαηηθφηεηα πνπ δηαηεξεί κία ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζθαίξα θαη ηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ καζεκάησλ απφ ηελ άιιε.  

Δπηπιένλ είλαη κία αληίθαζε πνπ αλ εξκελεπηεί ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ σο ηδενινγηθά θείκελα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν, αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, σο ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα 
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εθιακβάλνληαη σο θείκελα πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ δηαβάδνληαη. 

Δπηηξέπνπλ έηζη ζε αλαγλψζηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο λα θαηαιήμνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηειηθά ηελ ηδενινγηθή ηνπο 

δηάζηαζε (Codd, 1988). 

 

4.2. Πξνβιεκαηηζκνί 

ην θιείζηκν ηεο εξγαζίαο κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε νξηζκέλεο ειιείςεηο 

θαη αδπλακίεο ηεο. Ξεθηλψληαο απφ ην ζεσξεηηθφ ηεο κέξνο, λα αλαθέξνπκε φηη δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα ραξηνγξαθεζνχλ φιεο νη ζεσξεηηθέο δηαδξνκέο ηεο Κνηλσληνινγίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο, θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηηο θχξηεο έλλνηεο καο, 

ηελ ηδενινγία θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ππνβιεζεί ζε 

θξηηηθή αλάιπζε ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζην εχξνο 

ηνπ δεπηεξνγελνχο, ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ, πιηθνχ, φζν θαη ζηε θχζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  Ο ζηφρνο  εμάιινπ ήηαλ λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηεο ζεσξεηηθήο 

πιαηζίσζεο πνπ ζα πξνζαλαηφιηδε ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε θαη ζηήξημε ησλ 

ππνζέζεσλ. 

Χο πξνο ην κέξνο ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα πνχκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Χξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ρνιείνπ, ζα ήηαλ 

ζαθψο πινπζηφηεξα εάλ ε αλάιπζε ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη κεγαιχηεξε γλσζηηθή 

θαηάηκεζε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. Μία παξφκνηα πξνζπάζεηα έρεη επηρεηξεζεί ζην 

παξειζφλ (Ννχηζνο, 1979) θαη ζα κπνξνχζε λα επηθαηξνπνηεζεί αλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία δηεξεπλνχζακε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Κάηη ηέηνην δελ απνηέιεζε κέξνο ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

αιιά αλνίγεη ην δξφκν γηα κία πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή εξγαζία. ε κία ηέηνηα 

πξννπηηθή ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζηνχλ, φπσο θαη 

ζηελ παξνχζα, σο πνιηηηζκηθά θαη ηδενινγηθά έξγα πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ 

ζεσξείηαη σθέιηκν λα πξνζεγγηζηνχλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, φπσο 

πξνζπαζήζακε θαη ζε απηήλ, σο πνιηηηζκηθά θαη ηδενινγηθά έξγα πνπ πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ ζηα πιαίζηα ζησπεξψλ ζεκαζηνινγηθψλ πξνηχπσλ, βαζχηεξσλ 
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ζπκβνιηθψλ δνκψλ θαη ζπλαθψλ θαζνξηζηηθψλ λνεκάησλ (Burton & Carlen, 1979, 

ζην Codd, 1988). 
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