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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Ευχαριστώ το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, διότι χωρίς τη δική του οικο-
νοµική υποστήριξη θα ήταν αδύνατο για µένα να πραγµατοποιήσω τόσο τις µεταπτυ-
χιακές µου σπουδές στο Ηνωµένο Βασίλειο όσο και τη διδακτορική µου διατριβή στο 
Πανεπιστήµιο της Κρήτης.  

Είθισται στις διδακτορικές διατριβές οι φοιτητές να εκφράζουν ευχαριστίες στον 
επόπτη για τη συµβολή του στην εκπόνηση της διατριβής. Στην προκειµένη περίπτωση δε θα 
ήθελα να αρκεσθώ µόνο σε τυπικές ευχαριστίες προς την επόπτρια της διατριβής κ. Πόπη Πη-
γιάκη, αλλά να επισηµάνω τη συµβολή της στην ουσιαστική επαφή µου µε την Κριτική Παιδα-
γωγική, η οποία, όταν διατύπωνα την πρόταση του θέµατος, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Χωρίς 
ποτέ να µου επισηµάνει το αρχικό µου έλλειµµα και να µε διορθώσει για τις αρχικές µου άστο-
χες επισηµάνσεις, µε προέτρεψε ευγενικά και σταδιακά, µέσα από µια διαδικασία φιλικών συ-
ζητήσεων και ερωτηµάτων, να «διαβάσω» το σχολείο µε τρόπους που δεν είχα σκεφθεί και να 
στραφώ στη µελέτη µιας βιβλιογραφίας που δεν γνώριζα. Πέρα λοιπόν από την παρούσα δια-
τριβή, της οφείλω µεγάλο µέρος του παιδαγωγικού µου «σκέπτεσθαι και κατανοείν» και νοµίζω 
ότι αυτή είναι η µεγαλύτερη προσφορά που µπορεί να έχει κάποιος δάσκαλος σε ένα µαθητή.  

Ο κ. Ζαχαρίας Παληός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του 
δείγµατος της έρευνας. Αν δεν µε είχε παροτρύνει να µελετήσω ένα σχολείο που 
απολαµβάνει φήµης και ιστορίας, ίσως ακόµη να προσπαθούσα, µέσα από στατιστικές 
αναλύσεις σχετικά µε την επίδοση των µαθητών, να επιλέξω το τρίτο σχολείο του 
δείγµατος. Κάτι όχι µόνο θα αποδεικνύονταν χρονοβόρο, αλλά και ήταν εντελώς πέρα 
από το concept της ποιοτικής έρευνας. Καθοριστικές ήταν επίσης οι παρατηρήσεις τους 
στον τρόπο παρουσίασης και ανάλυσης των συνεντεύξεων και οι αποσαφηνίσεις του σε 
ζητήµατα της grounded theory. Η κ. ∆έσποινα Καρακατσάνη µέσα από τις συζητήσεις 
µας φώτισε οπτικές γωνίες της έρευνας, οι οποίες µου είχαν διαφύγει. Και τους δύο 
τους ευχαριστώ θερµά, διότι η συµβολή τους στην διάρκεια της εργασίας µου ήταν 
πράγµατι καίρια.   

Επίσης, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος µε υποστήριξε ηθικά και 
επιστηµονικά κατά τη διάρκεια της εργασίας µου και ενδυνάµωσε µε τις υποδείξεις την 
κοινωνιολογική µου παιδεία βοηθώντας µε να κατανοήσω την έννοια της έξης και τη 
διαλεκτική σχέση κοινωνικών υποκειµένων - κοινωνικών χώρων. Η κατανόηση αυτή µε 
απενοχοποίησε» στο ζήτηµα της εθνογραφικής έρευνας, όταν αρχικά θεωρούσα ότι 
συγκεντρώνοντας υλικό για την εργασία των συναδέρφων µου είναι σαν να τους θεωρώ 
αποκλειστικά υπεύθυνους για τα «κακώς κείµενα» του σχολείου.  

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην κ. ∆έσποινα Βαλάση, υποψήφια 
διδάκτορα κοινωνιολογίας, η οποία συνέβαλε τα µέγιστα στην αποσαφήνιση πολλών 
ζητηµάτων που µε απασχόλησαν στη διάρκεια της έρευνας. Λειτούργησε ως «κριτικός 
φίλος» στην πορεία της ανάλυσης των ευρηµάτων και οι πολύωρες συζητήσεις µας 
ήταν για µένα πολύτιµες.   

Ευχαριστώ τους διευθυντές των σχολείων του δείγµατος που µου έδωσαν 
την άδεια να καταγράψω την καθηµερινή ζωή του σχολείου και τους συναδέλφους µου 
εκπαιδευτικούς, που µου άνοιξαν πρόθυµοι την πόρτα της αίθουσάς τους και µε 
άφησαν να µελετήσω την εργασία τους. Χωρίς τη δική τους συµβολή η έρευνα αυτή 
δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί. Όµως, πέρα και παρά τη συµβολή όλων αυτών, οι όποιες 
αβλεψίες, παραλείψεις και ελλείµµατα στην ανάλυση των ευρηµάτων βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο εµένα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εργασία αποτελεί ποιοτική έρευνα της αποτελεσµατικότητας 

της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο). Το κύριο ερευνητικό ερώ-
τηµα είναι γιατί κάποια σχολεία παράγουν καλύτερα αποτελέσµατα από κάποια άλλα, 
τόσο στο ζήτηµα της ποιότητας της παρεχόµενης παιδείας στους µαθητές όσο και στο 
ζήτηµα της επαγγελµατικής βελτίωσης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού.  

Χωρίς να αµφισβητείται ότι η κοινωνική προέλευση των µαθητών παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη σχολική τους πορεία, η έρευνα αναζητά τους παράγοντες εκείνους 
που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών έξεων των εκπαιδευτικών και 
στη βελτίωση τόσο των σχολείων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών ως επαγγελµα-
τιών.   

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συλλογή και ανάλυση ευρηµάτων σχετικά µε 
τη διεύθυνση των σχολείων, τις διάφορες όψεις της σχολικής ζωής (γιορτές, εκδροµές, 
σχέσεις µε γονείς), τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, τις µεθόδους διδα-
σκαλίας. 

Συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι οι επαγγελµατικές έξεις του εκπαιδευτι-
κού δεν µπορούν να µεταβληθούν έξω από την καθηµερινή πρακτική του σχολείου και 
ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας στη διαµόρφωσή τους είναι η κουλτούρα του συλλό-
γου των διδασκόντων, η οποία είναι γνήσια συνεργατική όταν στηρίζεται σε ερευνητι-
κές και βιωµατικές µεθόδους διδασκαλίας που παράγουν ένα θετικό παραπρόγραµµα, 
συµβάλλοντας στην υπέρβαση της κατάτµησης της σχολικής γνώσης και δηµιουργώ-
ντας τους όρους αναβάθµισης του εκπαιδευτικού σε οργανικό διανοούµενο, ο οποίος θα 
διεκδικήσει την παιδαγωγική ελευθερία και την αναβάθµιση των όρων της εργασίας 
του.  
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EΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε διεθνές επίπεδο, αύξηση των 

ερευνών της σχολικής αποτελεσµατικότητας. Η αύξηση αυτή δεν συνδέεται µόνο µε το 
ενδιαφέρον των κρατών και των διεθνών οργανισµών να µελετήσουν την 
αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών επενδύσεων, αλλά και µε το ενδιαφέρον να 
µελετηθεί πως η εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει στη µείωση του κοινωνικού 
αποκλεισµού, παρέχοντας ποιοτική παιδεία σε όλους τους µαθητές. Έτσι, η έρευνα 
σχολικής αποτελεσµατικότητας έχει συνδεθεί µε τις προσπάθειες για τη βελτίωση του 
σχολείου (school improvement) και την αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων (school restructure). 

Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τις έρευνες σχολικής 
αποτελεσµατικότητας συνειδητοποιήσαµε ότι η έννοια της αποτελεσµατικότητας 
αποτελεί µια πολιτική επιλογή, η οποία κατ’ επέκταση γίνεται, µε άκριτο τρόπο, 
επιστηµονική κατασκευή. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών σχολικής 
αποτελεσµατικότητας η έννοια του αποτελεσµατικού σχολείου δεν υπόκειται σε 
κριτική. Αποτελεσµατικό σχολείο θεωρείται εκείνο που οι µαθητές έχουν υψηλή 
επίδοση σε εθνικές εξετάσεις ή στα σταθµισµένα τεστ των ερευνητών.  

Αυτή η αντίληψη του αποτελεσµατικού σχολείου νοµιµοποιείται 
επιστηµονικά από τη συχνή χρήση της από διεθνείς οργανισµούς και κυβερνήσεις και 
εγκαθιδρύεται συµβολικά λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που παίζουν οι σχολικοί τίτλοι 
στην επαγγελµατική και κατά συνέπεια κοινωνική κινητικότητα των ανθρώπων, καθώς 
η επαγγελµατική δοµή των σύγχρονων κοινωνιών χαρακτηρίζεται βαθιά από το 
φαινόµενο που ο Ronald Dore αποκαλεί ‘the diploma disease’ (η ασθένεια των 
διπλωµάτων), όπου τα διπλώµατα είναι απαραίτητα για την κατάληψη των 
περισσότερων θέσεων εργασίας, γεγονός που έχει καταστήσει στη συνείδηση των 
ανθρώπων το σχολικό σύστηµα µηχανισµό απονοµής διπλωµάτων και τη σχολική 
διαδροµή χώρο εκδήλωσης στρατηγικών που αποσκοπούν στην κατάκτηση ενός 
διπλώµατος.  

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτών των µηχανισµών νοµιµοποίησης της 
επιστηµονικής κατασκευής της σχολικής αποτελεσµατικότητας που θα επέτρεπε µέσω 
της αποδόµησής τους τη δόµηση της έννοιας του αποτελεσµατικού σχολείου, όπως 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, γίνεται στο Πρώτο Κεφάλαιο κριτική 
παρουσίαση των οικονοµικών και κοινωνικών όρων εµφάνισης των πρώτων ερευνών 
σχολικής αποτελεσµατικότητας καθώς και κριτική στις θετικιστικές έρευνες σχολικής 
αποτελεσµατικότητας. Οι θετικιστικές έρευνες της σχολικής αποτελεσµατικότητας, 
παρά τον ουδέτερο τρόπο µε τον οποίο εµφανίζονται, στηρίζονται σε µια σειρά από 
λανθάνουσες παραδοχές για το σχολείο, οι οποίες τελικά δεν βοηθούν τον εκπαιδευτικό 
να στοχασθεί κριτικά την εργασία του µε σκοπό να δηµιουργήσει τους όρους της 
αλλαγής της. Επίσης, ο τρόπος αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας του σχολείου στις 
θετικιστικές έρευνες επιβάλλει έναν συγκεκριµένο τρόπο εργασίας στον εκπαιδευτικό 
και µια συγκεκριµένη οργάνωση του σχολείου. Η µέτρηση της επίδοσης των µαθητών 
ως βασικού κριτηρίου αποτελεσµατικότητας του σχολείου παραπέµπει σε µια 
ερβαρτιανή εκδοχή της διδασκαλίας και σε έναν «εκπαιδευτικό – συµβολαιογράφο 
επιδόσεων των µαθητών».  

Έτσι, προτείνεται για την παρούσα έρευνα ένας διαφορετικός τρόπος 
αποτίµησης της σχολικής αποτελεσµατικότητας που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που ο 
Stenhouse αποκαλεί «αναλυτικό πρόγραµµα διαδικασιών». Η ποιοτική διερεύνηση της 
σχολικής αποτελεσµατικότητας µπορεί να µας δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την 
εργασία των εκπαιδευτικών και να µην µείνει στο επίπεδο της σύγκρισης της επίδοσης 
των µαθητών. Στη µελέτη της εργασίας του εκπαιδευτικού συνδυάσαµε το 
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µεθοδολογικό κέλευσµα του Stenhouse για τη µελέτη περιπτώσεων εκπαιδευτικών µε 
την έννοια της επαγγελµατικής έξης του Pierre Bourdieu. Αυτός ο συνδυασµός 
θεωρούµε ότι µας επέτρεψε αφενός να συγκεντρώσουµε ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε 
τον τρόπο σκέψης και εργασίας των εκπαιδευτικών και αφετέρου να τα αναλύσουµε 
υπό το πρίσµα του πώς αυτά διαµορφώνονται τόσο µέσα στην ευρύτερη δοµή του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και στο επίπεδο του σχολείου που εργάζεται 
ο εκπαιδευτικός.   

Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο αποσαφηνίζονται ορισµένα βασικά ζητήµατα σχετι-
κά µε την ποιοτική ερευνητική στρατηγική που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα και 
διατυπώνεται το βασικό ερευνητικό ερώτηµα: γιατί κάποια σχολεία παράγουν καλύτερα 
αποτελέσµατα από κάποια άλλα στο ζήτηµα της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, στην 
επαγγελµατική βελτίωση και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, στις σχέσεις του µε τους 
γονείς; Γιατί απολαµβάνουν καλύτερης φήµης έτσι ώστε οι γονείς να τα επιλέγουν προ-
κειµένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε αυτά; Είναι µόνο το πολιτισµικό κεφάλαιο 
των οικογενειών των µαθητών και η κοινωνική προέλευση ή υπάρχουν και ενδοσχολι-
κοί παράγοντες που «κάνουν τη διαφορά» σε κάποια σχολεία; Υπάρχουν διαφοροποιή-
σεις στη διδασκαλία ανάµεσα στα σχολεία; Ποιες είναι αυτές και τι τροποποιήσεις επι-
φέρουν στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα; Με άξονα αυτό το ερώτηµα συγκεντρώθη-
καν στοιχεία σχετικά µε τη διδασκαλία και τις διάφορες όψεις της ζωής των τριών σχο-
λείων. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται σε τρεις ξεχωριστές περιπτώ-
σεις, διότι κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε σαφές ότι η επαγγελµατική έξη του εκ-
παιδευτικού δεν µπορεί να εξετασθεί αποµονωµένα από το σχολείο στο οποίο εργάζε-
ται, αφού αυτό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης και εκδήλωσής της.  

Τα επόµενα κεφάλαια αναλύουν τη διεύθυνση των σχολείων, τη λειτουργία 
των συλλόγων διδασκόντων, τις όψεις και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής και τις µεθό-
δους διδασκαλίας. Σηµαντικό τµήµα της έρευνας καλύπτεται από την προβληµατική 
του κρυφού προγράµµατος (hidden curriculum) τόσο των µαθητών όσο και των εκπαι-
δευτικών, όπου διαπιστώνεται ότι όσο πιο πολλές βιωµατικές και ερευνητικές µεθόδους 
διδασκαλίας χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερο επιδρούν θετικά στην 
κατεύθυνση της άρσης του κατακερµατισµού των γνωστικών αντικειµένων και στη δια-
µόρφωση ενός κρυφού προγράµµατος που επιδρά θετικά στη µάθηση των µαθητών. 
Επίσης, η χρήση τέτοιων διδακτικών µεθόδων επιτρέπει στους γονείς να εµπλακούν 
ουσιαστικά στη ζωή του σχολείου και βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν µέσα 
από τη συνεργασία µε τους συναδέρφους τους. Η συνεργατική κουλτούρα των διδα-
σκόντων, όπως την χαρακτηρίζουν οι Fullan και Α. Hargreaves, µπορεί να οικοδοµηθεί 
µόνο πάνω στη βάση ερευνητικών και βιωµατικών µεθόδων διδασκαλίας. Αντίθετα, αν 
στο σχολείο κυριαρχεί η µετωπική διδασκαλία, η συνεργασία των εκπαιδευτικών πε-
ριορίζεται σε θέµατα πειθαρχίας των µαθητών ή είναι τεχνητή συνεργασία µε σκοπό 
την εκπόνηση κάποιων προαιρετικών προγραµµάτων, τα οποία όµως δεν επηρεάζουν 
ουσιαστικά τη συνολική σχολική ζωή.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ, Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩ-
ΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 
1. Η αφετηρία των ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας 
 
Η αµφισβήτηση του σχολείου στη δεκαετία του ’60   

 
Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, η εκπαίδευση θεωρήθηκε βασικό µέ-

σο για την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ισότητας. Ιδιαίτερα 
η δεκαετία του ’60 χαρακτηρίστηκε από την κατακόρυφη αύξηση των εκπαιδευτικών 
δαπανών και την κυριαρχία της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 
οποία η επένδυση στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι όρος sine qua non της οικονοµικής 
ανάπτυξης. Έτσι, η εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις, τόσο των ανα-
πτυγµένων όσο και των υπανάπτυκτων χωρών, για την πραγµατοποίηση πολλών και 
διαφορετικών στόχων, όπως η καταπολέµηση της ανεργίας, ο επαγγελµατικός προσα-
νατολισµός των µαθητών, ο έλεγχος της εσωτερικής µετανάστευσης, ο εξοπλισµός του 
εργατικού δυναµικού µε δεξιότητες απαραίτητες για τη βιοµηχανική ανάπτυξη (Lillis 
and Hogan 1983: 89).  

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, πολλές χώρες επένδυσαν µεγάλα ποσά στα 
εκπαιδευτικά τους συστήµατα. Υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Νιγηρία, η Χιλή, η Σιγκα-
πούρη και η Αλγερία επένδυσαν το ένα τρίτο του προϋπολογισµού τους στο εκπαιδευ-
τικό σύστηµα. Αναπτυγµένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία 
επένδυσαν το 15% του προϋπολογισµού τους στην εκπαίδευση (Fagerlind and Saha 
1989: 2). Όµως, στα µέσα της δεκαετίας του ’60, η πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας 
διέψευσε τις προσδοκίες που είχαν από την εκπαίδευση οι χώρες που επένδυσαν σε αυ-
τήν. Οι αναπτυγµένες χώρες δεν πέτυχαν τους ρυθµούς ανάπτυξης που επεδίωκαν, ενώ 
οι υπανάπτυκτες είδαν το χάσµα που τις χωρίζει από τις αναπτυγµένες να αυξάνεται 
(Coombs 1985). Την ίδια χρονική περίοδο στις χώρες αυτές, παρά τη γενίκευση της 
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο αριθµός των φτωχών αυξήθηκε και οι 
κοινωνικές διαφορές διευρύνθηκαν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι δυνατότητες της 
εκπαίδευσης να επιφέρει οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ισότητα τέθηκαν υπό αµ-
φισβήτηση και άρχισε να γίνεται λόγος για κρίση στην εκπαίδευση (Dore 1978, 1997: 
xxv, Williamson 1979: 15). 

Πολύ σύντοµα, το σχολείο τέθηκε υπό αµφισβήτηση, από διαφορετικές κα-
τευθύνσεις και για διαφορετικούς λόγους, σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου. Στις 
Η.Π.Α. και τον Καναδά, η παράδοση του «κοινού σχολείου» (the comprehensive 
school) που προσπάθησε να θεµελιώσει ο Horace Mann, ο οποίος θεωρούσε το σχολείο 
«Μέγα Εξισωτή» (the Great Equalizer), αµφισβητήθηκε καθώς το εκπαιδευτικό σύστη-
µα δεν µπόρεσε να καταπολεµήσει τη φτώχεια και να επιφέρει ισότητα στα αποτελέ-
σµατα. Οι υπερβολικές προσδοκίες από τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων 
να επιφέρουν ευρύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς τονίζεται και από εκθέσεις 
διεθνών οργανισµών, όπως ο Ο.Ο.Σ.Α.. Το 1968, η Γαλλία συνταράσσεται από φοιτη-
τικές εξεγέρσεις που έχουν ως κύριο αίτηµα µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστη-
µα. (Lister 1974:1). Η αποτελεσµατικότητα του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήµα-
τος αµφισβητήθηκε ακόµη και από τους µαθητές. Στην Ιταλία, οι µαθητές του σχολείου 
της Barbiana θεωρούν ότι το σχολείο είναι χώρος που καταπιέζει την προσωπικότητά 
τους, καταπνίγει τα ενδιαφέροντά τους και αδιαφορεί για τις ανάγκες τους  (Tassinari 
1974: 116-121, Blishen 1969, Souper 1976: 29). 
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 Οι πρώτες, επιστηµονικά διατυπωµένες, αµφισβητήσεις της δυνατότητας 
της εκπαίδευσης να συµβάλει καθοριστικά στην οικονοµική ανάπτυξη έχουν την αφε-
τηρία τους στη µελέτη του Philip Coombs The World Crisis in Education (1965), η ο-
ποία επανεκδόθηκε το 1985. Ο Coombs (1985) υποστηρίζει ότι η αύξηση των δαπανών 
στην εκπαίδευση, επακόλουθο της κεϋνσιανής οικονοµικής πολιτικής που ακολούθη-
σαν όλες σχεδόν οι καπιταλιστικές χώρες µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, προκά-
λεσε πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία και τροφοδότησε την αγορά εργασίας µε 
πολλούς άνεργους πτυχιούχους που, εκ των πραγµάτων, δεν µπορούν να εργασθούν στο 
γνωστικό αντικείµενο το οποίο σπούδασαν. Ο Coombs  άσκησε κριτική και στα προ-
γράµµατα των σχολείων, τα οποία θεωρεί εντελώς ασύµβατα µε τις ανάγκες των οικο-
νοµιών. Υποστηρίζει ότι η εµµονή των προγραµµάτων στις αρχαίες γλώσσες, τη φιλο-
λογία και τις ανθρωπιστικές σπουδές καθιστά την εκπαίδευση «δεινόσαυρο», που πα-
ράγει ανθρώπους µε µόρφωση συµβατή µε άλλες εποχές αλλά όχι µε τις ανάγκες της 
εποχής τους. Καταλήγει ότι η εµπιστοσύνη στην εκπαίδευση αντικαταστάθηκε από την 
κρίση εµπιστοσύνης στην εκπαίδευση (Coombs 1985: 9).  

Την ίδια χρονική περίοδο γίνονται στις Η.Π.Α. δύο µεγάλες έρευνες σχετικά 
µε τη δυνατότητα του σχολείου να µειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Πρόκειται για 
την έρευνα του Coleman και των συνεργατών του µε τίτλο Equality of Educational Op-
portunity (1966) και την έρευνα µε τίτλο Inequality: A Reassessment of Family and 
Schooling in America του Jencks και των συνεργατών (1971). Ένα από τα σηµαντικό-
τερα ευρήµατα τους ήταν ότι το κλίµα που επικρατεί στο σχολείο είναι πολύ σηµαντι-
κός παράγοντας για την επίδοση των µαθητών, αλλά τα σχολεία δεν µπορούν να βοη-
θήσουν καθοριστικά τους µαθητές που προέρχονται από αδύναµα οικονοµικά στρώµα-
τα. Έτσι, ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία ενός ατόµου είναι η κοινωνι-
κοοικονοµική του προέλευση και όχι η ποιότητα της εκπαίδευσης που δέχεται στο σχο-
λείο (Πασιαρδής & Πασιαρδή 2000: 17). Η µελέτη του Coleman, παρά τις κριτικές που 
δέχθηκε, αποτελεί σηµείο αναφοράς (bench mark) για τις έρευνες σχολικής αποτελε-
σµατικότητας, γιατί αυτή ουσιαστικά ήταν το έναυσµα για να συγκροτηθεί αυτό το ε-
ρευνητικό πεδίο (Daly 1995: 306).  

Η µελέτη του Coleman και των συνεργατών του είναι γνωστή και ως Έκθε-
ση Coleman και έχει άµεσα πολιτική προέλευση. Την παρήγγειλε ο πρόεδρος του Κο-
γκρέσου, το 1964, προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια της απουσίας ίσων εκπαιδευ-
τικών ευκαιριών στα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων των Η.Π.Α., 
ώστε να αντιµετωπισθούν (Karabel and Hasley 1977: 20). 

Ο Coleman σχεδίασε τη στατιστική µελέτη 4.000 σχολείων σε ολόκληρη τη 
χώρα και τη συλλογή δεδοµένων µε ερωτηµατολόγια από περίπου 645.000 µαθητές. Τα 
στοιχεία για τα σχολεία αφορούσαν το είδος του σχολείου, την κτιριακή του κατάστα-
ση, τη χωρητικότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των εποπτικών µέσων διδασκαλί-
ας. Τα στοιχεία σχετικά µε τους µαθητές αφορούσαν τη σχολική τους επίδοση, την κοι-
νωνική και οικογενειακή τους προέλευση, την οικονοµική κατάσταση και το µορφωτι-
κό επίπεδο των γονιών τους, τις προσδοκίες τους από τη φοίτησή τους στο σχολείο. Τα 
συµπεράσµατα της έρευνας ήταν ότι τα σχολεία, παρά τις διαφορές τους, δεν ασκούν 
σηµαντική επίδραση στην επίδοση των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα ο Coleman και οι 
συνεργάτες του συµπέραναν ότι:  

τα σχολεία ασκούν µικρή επίδραση στην επίδοση των µαθητών. Γύρω στο 
5-9% της επίδοσης του µαθητή µπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του σχο-
λείου...οι ανισότητες που επιβάλλονται στα παιδιά από το σπίτι τους, τη γει-
τονιά τους και το περιβάλλον των οµηλίκων τους µεταφέρονται στο σχολείο 
και µετατρέπονται εκεί σε ανισότητες τις οποίες τα παιδιά αντιµετωπίζουν 
στην ενήλικη ζωή τους, µετά το σχολείο.  

(Coleman et. al. 1966: 325) 
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Η εργασία του Jencks και των συνεργατών του (1971) έγινε εξίσου γνωστή 
µε την έκθεση του Coleman και προκάλεσε, επίσης, αντιδράσεις και κριτικές. Ο Jenks 
δεν έκανε εµπειρική έρευνα όπως ο Coleman. Επεξεργάσθηκε στατιστικά τα δεδοµένα 
πολλών άλλων ερευνών που είχαν δηµοσιευθεί ως το 1970. Το κεντρικό συµπέρασµα 
του Jencks ήταν ότι η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση των µη προνοµιούχων 
δεν βελτιώνει τη θέση τους στην κοινωνία1. Το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορεί να 
παίξει ουσιαστικό ρόλο στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ακόµη και στο ζήτη-
µα της επίδρασης της εκπαίδευσης στο επάγγελµα που ασκεί ο κάθε άνθρωπος, ο 
Jencks, αν και βρήκε στατιστική συσχέτιση .65 ανάµεσα στην εκπαίδευση και το επάγ-
γελµα, υποστήριξε ότι το υπόλοιπο .35 είναι ένα ανερµήνευτο υψηλό ποσοστό και κατά 
συνέπεια το επαγγελµατικό status οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην τύχη και όχι στην 
εκπαίδευση. Γράφει χαρακτηριστικά ότι υπάρχει σωρεία αστάθµητων παραγόντων, ό-
πως η καταστροφή της σοδειάς του αγρότη, το πέρασµα ενός αυτοκινητόδροµου από 
ένα εστιατόριο, τα οποία καταστρέφουν ή δηµιουργούν επαγγέλµατα και εισοδήµατα 
και τα οποία είναι άσχετα µε το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόµου (Jencks et. al. 1972: 
227). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η Έκθεση Plowden (1967) µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως η αντίστοιχη της έκθεσης του Coleman. Η έρευνα έγινε σε µαθητές της πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης και για αυτό το λόγο ο επίσηµος τίτλος της είναι Children and their 
Primary Schools. Η έκθεση του Plowden συµπεραίνει ότι το 58% των επιτευγµάτων 
των µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση οφείλεται στο οικογενειακό τους περιβάλ-
λον. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η πολιτική διαχείριση των πορισµάτων των εργασιών 
των Coleman και Jencks. Η βασική τους θέση ότι οι κοινωνικές δοµές ευθύνονται για 
την επίδοση των µαθητών και το σχολείο έχει περιορισµένες δυνατότητες να διαµορ-
φώσει όρους κοινωνικής ισότητας µπορεί πολιτικά να διαβασθεί µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: ή από τη σκοπιά της ανάγκης για δοµικές κοινωνικές αλλαγές ή από τη σκοπιά 
της µείωσης των εκπαιδευτικών δαπανών2 αφού σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ερευ-
νών η εκπαίδευση δεν φαινόταν να συµβάλλει στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Η δυνατότητα διαφορετικής πολιτικής ανάγνωσης των πορισµάτων αυτών 
των ερευνών εξηγεί γιατί τόσο η άκρα δεξιά όσο και η µαρξιστική αριστερά στήριξαν 
την επιχειρηµατολογία τους σε αυτές. Η άκρα δεξιά υποστήριξε ότι οι δαπάνες για την 
εκπαίδευση δεν συνεισφέρουν στη βελτίωση της επίδοσης των νέγρων µαθητών διότι ο 
δείκτης νοηµοσύνης τους είναι χαµηλός και γενετικά προσδιορισµένος (Jensen 1969). 
Η µαρξιστική αριστερά στις Η.Π.Α. τόνισε ότι το σχολείο είναι εργαλείο στην αναπα-
ραγωγή της επικρατούσας ταξικής δοµής της κοινωνίας. Βασικός του σκοπός είναι η 
διαµόρφωση πειθήνιας εργατικής δύναµης. Έτσι, οι εκπαιδευτικές δαπάνες, όσο και αν 
αυξηθούν, δεν αρκούν για να ανατρέψουν την ταξική ανισότητα (Bowles and Gintis 
1976). 

Ο Husen προσπαθώντας να περιγράψει το κλίµα της εποχής παραπέµπει σε 
άρθρο του Γερµανού Becker το 1976 στο περιοδικό Die Zeit (Ο Χρόνος), ο οποίος δη-
λώνει: 

Σήµερα η εκπαίδευση δεν είναι in. Τόσο η αριστερά, όσο και η δεξιά συµ-
φωνούν σε αυτό. Η άκρα αριστερά πιστεύει ότι, πρώτον, δεν υπήρχε ποτέ 
πραγµατική πρόθεση για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, δεύτερον, µεταρρύθ-

                                                 

2 Ο Hanusek, το 1981, στηριζόµενος σε µια νεοφιλελεύθερη και επιλεκτική ανάγνωση των πο-
ρισµάτων της έκθεσης Coleman και ερευνητικών εργασιών που στηρίχθηκαν θεωρητικά στη 
λογική της αναπαραγωγής και προσπάθησαν, µε τη σειρά τους, να την υποστηρίξουν εµπειρικά, 
έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο Throwing money at schools («πετώντας» χρήµατα στα σχολεία), 
όπου υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες δεν µπορούν να φέρουν αποτελέσµατα.  

1 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχικός τίτλος της εργασίας του Jencks ήταν The Limits of School-
ing (Karabel and Hasley 1977: 22). 
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µιση δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ και, τέλος, αν είχε πραγµατοποιηθεί, θα 
ήταν µέσο για την ενίσχυση της εξουσίας της άρχουσας τάξης. Τα επιχειρή-
µατα αντιφάσκουν µεταξύ τους, αλλά η δυσαρέσκεια είναι κοινή. 

(Husen 1992: 31)     
Κοινό σηµείο τω  αντικρουόµενων απόψεων, που στήριζαν ην επιχειρ µα-

τολογία τους στα ευρήµατα του Coleman και του Jenks, ήταν τελικά ότι η αύξηση των 
δαπανών στην εκπαίδευση δεν αποτελεί αποδοτική κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η 
κύρια αιτία που οι εργασίες αυτές δέχθηκαν έντονες κριτικές τόσο για τα συµπεράσµα-
τά τους, όσο και για τη µεθοδολογία τους. 

ν τ η

δ

                                                

Η έρευνα του Coleman επικρίθηκε για το ότι χρησιµοποίησε στη στατιστική 
ανάλυση των ευρηµάτων ένα µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης (Linear Regression 
Model) όπου θεωρήθηκαν ως αιτιώδεις σχέσεις οι όποιες συσχετίσεις µεταβλητών (επί-
δοση µαθητή µε βιβλιοθήκες, εργαστήρια, βιβλία κ.λπ.). Επίσης, υπήρχε µεγάλο ποσο-
στό ερωτηθέντων που δεν απάντησε στα ερωτηµατολόγια µε αποτέλεσµα το συµµετέχον 
δείγµα να είναι πολύ µικρότερο από το προσκαλούµενο3, γεγονός που προκαλεί αµφιβο-
λίες για την εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Ενώ ο Coleman είχε συµπεριλάβει 
4.000 σχολεία στο δείγµα της έρευνάς του, στην πραγµατικότητα τα σχολεία που απά-
ντησαν ήταν 3.000. Τα 1.000 σχολεία, απώλεια της τάξης του 25%, που δεν απάντησαν, 
θα µπορούσαν να είχαν αλλάξει τη συνολική εικόνα των ευρηµάτων αν απαντούσαν 
(Banks 1987: 357).  

Ο υπολογισµός των δαπανών για εκπαίδευση, στην έρευνα του Coleman, 
δεν έγινε στο επίπεδο της σχολικής µονάδας ή του µαθητή (per capita). Έγινε στο επί-
πεδο της εκπαιδευτικής περιφέρειας της κάθε πολιτείας, γεγονός που δεν επιτρέπει να 
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τον πραγµατικό ρόλο της δαπάνης στην επίδοση 
του µαθητή και τους τρόπους µε τους οποίους αυτά τα χρήµατα αξιοποιήθηκαν από το 
σχολείο. Με άλλα λόγια, ο Coleman από τα διαθέσιµα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές 
δαπάνες ανά περιφέρεια κατέληξε σε συµπεράσµατα σχετικά µε την αξιοποίηση της 
δαπάνης σε επίπεδο σχολείου, χωρίς να παρεµβάλει εµπειρικά στοιχεία ή µεθοδολογι-
κές τεχνικές που θα επέτρεπαν µε ασφάλεια αυτή τη µετάβαση από το ένα επίπεδο στο 
άλλο.  

Επίσης, η έρευνα του Coleman έγινε υπό τους όρους ενός «επίσηµου ορι-
σµού» (official definition) των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ο οποίος προέρχεται από τους 
κυβερνητικούς κύκλους, οι οποίοι είχαν παραγγείλει και την έρευνα. Ο ορισµός αυτός 
στηρίζονταν στην υπόθεση της πολιτικής ηγεσίας ότι το πραγµατικό πρόβληµα των νέ-
γρων µαθητών ήταν ότι φοιτούσαν σε σχολεία των γκέτο τα οποία ήταν ανεπαρκώς ε-
ξοπλισµένα (Giddens 2002: 553). Έτσι, όταν ο Coleman συγκέντρωσε τα ποσοτικά 
στοιχεία που αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων και διαπίστωσε ότι 
αυτά δεν είχαν µεταξύ τους σηµαντικές διαφορές, η απουσία ποιοτικών δεδοµένων σχε-
τικά µε τις εσωτερικές διεργασίες των σχολείων τον οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι 
διαφορές στην επί οση των µαθητών µάλλον έπρεπε να αναζητηθούν εκτός σχολείου. 
Όµως, αυτό το συµπέρασµα δεν προέρχεται απευθείας από τα ευρήµατα που συνέλεξε ο 
Coleman, αλλά από την απουσία ποιοτικών ευρηµάτων σχετικά µε τις εσωτερικές σχο-
λικές διεργασίες (Karabel and Hasley 1977: 21). 

Η δεύτερη έρευνα, αυτή του Jencks και των συνεργατών του, δέχθηκε ανά-
λογες κριτικές. Παρά την ορθή επισήµανση ότι η αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών 
δεν µπορεί να επιφέρει από µόνη της ισότητα σε µια ταξικά άνιση κοινωνία, δεν εισέρ-
χεται καθόλου στο τι πραγµατικά συµβαίνει µέσα στα σχολεία, τα οποία, παρά τον 
πλούτο των στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις εκπαιδευτικές δαπάνες και την επί-
δοση των µαθητών σε εθνική κλίµακα, αντιµετωπίζονται ως «µαύρο κουτί» (black box).  

 

-
3 Προσκαλούµενο δείγµα ονοµάζεται αυτό που ο ερευνητής σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει στην 
έρευνα του. Συµµετέχον είναι το δείγµα που τελικά απαντά στα ερωτήµατα της έρευνας ( Πα
ρασκευόπουλος 1993: 31). 
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Αγνοήσαµε την εσωτερική ζωή των σχολείων. Εργασθήκαµε µε βάση τα 
αποτελέσµατα του σχολείου. Αυτό µας οδήγησε να υιοθετήσουµε µία εργο-
στασιακή µεταφορά, αντιµετωπίσαµε το σχολείο ως εργοστάσιο...Αυτός εί-
ναι ένας λανθασµένος τρόπος σκέψης. Τα µακροχρόνια αποτελέσµατα του 
σχολείου δεν εξετάζονται στην έρευνα µας και η εσωτερική ζωή του σχολεί-
ου αγνοείται πλήρως. Εστιάσαµε τον προβληµατισµό µας στα άµεσα και 
ορατά αποτελέσµατα του σχολείου, την επίδοση των µαθητών. 

(Jencks et al. 1972 : 13) 
Οι ίδιοι συγγραφείς σε άλλο σηµείο του βιβλίου επισηµαίνουν ότι η έρευνά 

τους επικεντρώθηκε µόνο σε ποσοτικά στοιχεία, διότι µόνο αυτά µπορούσαν να τύχουν 
µέτρησης και στατιστικής επεξεργασίας: 

∆εν ξετάσαµε µε λεπτοµέρεια ζητήµατα όπως τις προσδοκίες των εκπαι-
δευτικών, την παράδοση και το κλίµα που επικρατεί στο κάθε σχολείο. Αν 
και αυτά τα ζητήµατα φαίνεται να συνδέονται άµεσα µε τη γνωστική ανά-
πτυξη των µαθητών, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής φαίνεται ότι δεν µπορούν να τα µετρήσουν.  

ε

σ β

ό υ α λ α ο υ

(Jencks et al. 1972 : 95) 
Οι έρευνες των Coleman και Jencks έδωσαν την εµπειρική βάση για τη δια-

τύπωση της άποψης ότι τα σχολεία δεν µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της 
κοινωνικής ανισότητας. Προκάλεσαν µάλιστα, τη µετατόπιση του ερευνητικού ενδια-
φέροντος σε παράγοντες έξω από το σχολείο, αφού τα συµπεράσµατά τους ερµηνεύθη-
καν ως ενδείξεις ότι η διδασκαλία δεν είναι σηµαντική παράµετρος της σχολικής ζωής. 
Αποτέλεσµα αυτής της µετατόπισης ήταν η σχεδόν παντελής έλλειψη έρευνας της δι-
δασκαλίας επί δύο δεκαετίες (Μαυρογιώργος 1992: 59). Όµως, στην έρευνα του Cole-
man υπήρχαν δύο σηµαντικά ευρήµατα, τα οποία δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής. Το 
πρώτο είναι ότι η αµφισβήτηση του Coleman για τη δυνατότητα του σχολείου να βοη-
θήσει τους µαθητές από τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, δεν αφορούσε το σχολείο 
γενικά ως κοινωνικό θεσµό, όπως υνέ η µε τους αποσχολειοποιητές (Illich 1976), αλ-
λά αφορούσε το συγκεκριµένο τύπο ακαδηµαϊκού σχολείου, που προσπαθούσε να διδά-
ξει σε όλους τους µαθητές το ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα, αγνοώντας τις κοινωνικές και 
εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί µαθητές, που προέρχονταν από 
στερηµένες οικογένειες και είχαν µετεγγραφεί από τα σχολεία της γειτονιάς τους σε 
σχολεία στα οποία φοιτούσαν ευκατάστατοι µαθητές και όπου το κλίµα του σχολείου 
ήταν διαφορετικό, παρουσίαζαν σηµαντική βελτίωση τόσο στην επίδοσή τους όσο και 
στις αναπαραστάσεις που είχαν για το σχολικό θεσµό.  

αΌµως, ντί η δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τα ευρήµατα αυτών των ερευ-
νών να στραφεί προς την αναδιοργάνωση του σχολείου, εγκλωβίσθηκε στην άποψη ότι 
τα σχολεία δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 
Ο ρ λος το  σχολείου και η ποτε εσµ τικότητά του στο δοµ λειτο ργι-

σµό και τις θεωρίες της αναπαραγωγής  
 
Την επιχειρηµατολογία των Coleman και Jencks ενίσχυσαν θεωρητικά οι 

δοµικές προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δοµικών 
προσεγγίσεων εντάσσονται ο δοµολειτουργισµός και η σχολή των συγκρούσεων. Κοινό 
σηµείο των δοµικών προσεγγίσεων είναι ο προσανατολισµός τους στη διερεύνηση των 
εξωτερικών παραγόντων που προσδιορίζουν τη λειτουργία του σχολείου (Μιχαλακό-
πουλος 1997: 17). Οι δοµικές προσεγγίσεις θεωρούν ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά εί-
ναι αποτέλεσµα δοµικών προσδιορισµών. Η προσκόλληση των θεωρητικών αυτών 
προσεγγίσεων στους δοµικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τη σχολική ζωή, δεν α-
φήνει κανένα περιθώριο στους συµµετέχοντες στο σχολικό θεσµό να λειτουργήσουν 
διαµορφωτικά στις δοµές του.    
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Θεµελιώδης θέση του δοµολειτουργισµού είναι ότι η κοινωνία αποτελεί σύ-
στηµα λειτουργικά αλληλοσχετιζόµενων στοιχείων και γι’ αυτό τα κοινωνικά και πολι-
τιστικά φαινόµενα πρέπει να προσεγγίζονται από την άποψη των λειτουργιών που επι-
τελούν σε ένα κοινωνικό σύστηµα. (Φραγκουδάκη 1985). Το άτοµο είναι προϊόν των 
κοινωνικών συνθηκών και η εκπαίδευση είναι µηχανισµός κοινωνικοποίησης των νέων 
στους κοινωνικούς κανόνες και τους ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν στην κοινω-
νία µετά την αποφοίτησή τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι επιδράσεις του σχο-
λείου στο άτοµο είναι µονόδροµες και έχουν στόχο την κοινωνικοποίησή του. Στο 
πλαίσιο του σχολείου, η κοινωνικοποίηση επιτελείται µε «εµφανή» ή «λανθάνοντα» 
τρόπο, µέσα από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ρόλου του µαθητή, την ιεράρ-
χηση των µαθητών µε κριτήριο την επίδοση, τις καθηµερινές τελετουργίες του σχολι-
κού θεσµού, που αποτελούν µηχανισµούς µύησης του νέου στα δικαιώµατα και τις υ-
ποχρεώσεις που συνεπάγεται η ζωή της ευρύτερης κοινωνίας, τις επιλεκτικές λειτουργί-
ες του σχολείου που τροφοδοτούν τις κρίσιµες θέσεις εργασίες µε τους ικανότερους, 
υπηρετώντας έτσι την κοινωνική ισορροπία και ευηµερία (Τσαούσης 1985: 553, Ζέγκερ 
1977: 119). Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο σχολικός θεσµός και τα δρώµενα στη 
σχολική τάξη εξετάζονται ως αποτέλεσµα της ανάγκης του κοινωνικού συστήµατος για 
ανατροφοδότηση µε νέα µέλη και τήρηση της ισορροπίας του µέσω της αναπαραγωγής 
του συστήµατος των αξιών, που προσδιορίζουν τη συµπεριφορά των µελών του (Par-
sons 1959). Όψεις της σχολικής παθολογίας, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή και η 
επιλεκτική λειτουργία του σχολείου, δικαιολογούνται από τους δοµολειτουργιστές στη 
λογική του ότι αποτελούν µηχανισµούς εξισορρόπησης του κοινωνικού συστήµατος και 
ρυθµιστές της κοινωνικής κινητικότητας4 (Blackledge and Hunt 2000: 120, Musgrave 
1965: 175). Έτσι, οι δοµολειτουργιστές δεν βλέπουν το σχολείο να µπορεί να παίξει 
άλλο ρόλο εκτός από την αναπαραγωγή της δοµής του υφιστάµενου κοινωνικού συ-
στήµατος. Γι’ αυτό και τα ευρήµατα των ερευνών των Coleman και Jencks ήταν απολύ-
τως συµβατά µε τη φιλοσοφία τους για το σχολείο.    

Οι θεωρίες που εντάσσονται στη σχολή των συγκρούσεων έχουν κοινό ση-
µείο τη θέση ότι υπάρχουν οµάδες σε κάθε κοινωνία που έχουν αντικρουόµενα συµφέ-
ροντα. Στο πλαίσιο της σχολής των συγκρούσεων αναπτύχθηκαν οι θεωρίες της αναπα-
ραγωγής. Οι θεωρίες της αναπαραγωγής δεν συνιστούν ενιαία θεωρητική προσέγγιση 
καθώς δεν χρησιµοποιούν τα ίδια µεθοδολογικά εργαλεία και αναλυτικές έννοιες. Στο 
πλαίσιο των θεωριών της αναπαραγωγής υπάρχουν θεωρίες που δίνουν έµφαση στη 
λειτουργία του σχολείου µε στόχο την αναπαραγωγή του κοινωνικού καταµερισµού ερ-
γασίας συγκροτώντας την «πολιτική οικονοµία του εκπαιδευτικού συστήµατος»5, θεω-
ρίες που αναλύουν τον ιδιαίτερο ρόλο του σχολείου στην αναπαραγωγή µιας διαφορο-
ποιηµένης και κοινωνικά ιεραρχηµένης κουλτούρας χρησιµοποιώντας ως κύριο αναλυ-
τικό εργαλείο την έννοια του «πολιτιστικού κεφαλαίου»6, και τέλος υπάρχουν οι θεωρί-

                                                 
4 Είναι χαρακτηριστικά τα όσα γράφει ο Musgrave (1965: 175) σχετικά µε την προσπάθεια επέ-
κτασης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α., τη δεκαετία του ’60: «Είναι πιθανόν η 
αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών να είναι τόσο µεγάλη, ώστε οι προσδοκίες για ανοδική 
κοινωνική κινητικότητα να ξεπερνούν τον αριθµό των υψηλών θέσεων που είναι στη διάθεση 
του πληθυσµού της χώρας».   
5 Στο πλαίσιο της πολιτικής οικονοµίας του εκπαιδευτικού συστήµατος µπορεί να ενταχθεί το 
έργο των Bowles and Gintis (1976) Schooling in Capitalist America. Η µελέτη αυτή ανέλυε την 
εκπαίδευση, µέσα από το πρίσµα της µαρξιστικής θεωρίας, ως µηχανισµό αναπαραγωγής και 
νοµιµοποίησης του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.   
6 Την έννοια του πολιτιστικού κεφαλαίου εισάγουν οι P. Bourdieu και J.C. Passeron (1970) στο 
έργο τους La reproduction. Paris: Minuit. Οι εργασίες τους ανέδειξαν το ρόλο που παίζει το 
πολιτιστικό κεφάλαιο των µαθητών της µεσαίας τάξης στην επίδοσή τους στο σχολείο. Θεώρη-
σαν ότι ο σχολικός θεσµός κυριαρχείται από τη γλώσσα και την κουλτούρα των µεσαίων στρω-
µάτων δίνοντας έτσι το προνόµιο της ευκολότερης υπεροχής στα παιδιά των µεσαίων στρωµά-
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ες που αναλύουν το σχολείο ως βασικό «ιδεολογικό µηχανισµό του κράτους»7. Κοινό 
σηµείο αυτών των θεωριών είναι η παραδοχή ότι το σχολείο, πέρα από τον όποιο βαθµό 
σχετικής αυτονοµίας του από την οικονοµική υποδοµή της κοινωνίας, τελικά υπακούει 
στη στρατηγική των κυρίαρχων κοινωνικών δυνάµεων (Νούτσος 1985 : 43). Για τις θε-
ωρίες της αναπαραγωγής τα ευρήµατα των Coleman και Jencks ήταν µια επιπλέον από-
δειξη του ότι το σχολείο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αναπαράγει την ταξική διαί-
ρεση της κοινωνίας.  

 
Από τις δοµικές προσεγγίσεις στο ενεργό υποκείµενο και την κριτική παι-

δαγωγική 
 
Οι αναλύσεις των δοµικών προσεγγίσεων, παρά τη συνεισφορά τους στη 

διαφώτιση και ανάλυση της σύνδεσης του σχολείου µε την ευρύτερη κοινωνία, δεν α-
φήνουν να διαφανεί το ενδεχόµενο κάποιας διαφορετικής προοπτικής σχετικά µε το ρό-
λο του εκπαιδευτικού και του σχολείου πέρα από τη διατήρηση του κοινωνικού συστή-
µατος και την αναπαραγωγή του. Επίσης, δεν αφήνουν περιθώρια στα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού ρόλου, εκτός από τη συµµετοχή 
τους στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και την κυρίαρχη ιδεολογία8.  

Οι θεωρητικοί της αναπαραγωγής χρησιµοποίησαν έναν αναγωγικό τρόπο 
σκέψης προσπαθώντας να ερµηνεύσουν, όπως οι δοµολειτουργιστές, τη συµπεριφορά 
του ατόµου ως αποτέλεσµα της επίδρασης των κοινωνικών δοµών (Μουζέλης 2000). 
∆ηµιούργησαν έτσι µια «κοινωνιολογία χωρίς υποκείµενο» (Charlot 1999: 50) και µια 
διάζευξη ανάµεσα στο υποκείµενο και το αντικείµενο, την οποία µεταγενέστερες συν-
θετικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία, όπως η διττότητα της δοµής (duality of struc-
ture) (Giddens 1984) και ο κατασκευαστικός δοµισµός του Bourdieu προσπάθησαν να 
υπερβούν. Κοινό σηµείο αυτών των προσεγγίσεων ήταν η αντίθεση τους στον αλτουσε-
ριανό δοµισµό που µεταχειρίζεται τα υποκείµενα ως αντιστηρίγµατα της δοµής, εξοβε-
λίζοντάς τα από το κοινωνικό γίγνεσθαι (Παναγιωτόπουλος 1988). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι δοµικές προσεγγίσεις των θεωριών της ανα-
παραγωγής διαµόρφωσαν το έδ φο  για την ανάπτυξη ενός αισθή ατος µαταιότητας 
στους εκπαιδευτικούς (a climate of futility), σύµφωνα µε την έκφραση του Coleman 
(1966) που διαπίστωσε την ύπαρξη τέτοιου κλίµατος στα αµερικάνικα σχολεία που 
βρίσκονταν σε φτωχές περιοχές. Ιδιαίτερα οι θεωρίες της αναπαραγωγής, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, είχαν την απροσδόκητη συνέπεια της παραίτησης των εκπαιδευτικών από 

α ς  µ

                                                                                                                                               
των που έχουν ήδη από το οικογενειακό τους περιβάλλον κοινωνικοποιηθεί σε αυτή την 
κουλτούρα και γλώσσα.   
7 Λ. Αλτουσέρ (1976) Θέσεις. Αθήνα: Θεµέλιο. Πουλαντζάς, Ν. (1979) Οι κοινωνικές τάξεις 
στον σύγχρονο καπιταλισµό και Πουλατζάς, Ν. (1984) Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός. Α-
θήνα: Θεµέλιο.    
8 Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η θέση του Althusser που θεωρεί το σχολείο Ιδεολογικό Μηχα-
νισµό του Κράτους, που κύριο σκοπό έχει την αναπαραγωγή της ιδεολογικής υποταγής της ερ-
γατικής δύναµης στους εργοδότες της. Ο Althusser δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο σχολείο 
και τον εκπαιδευτικό να παίξει οποιονδήποτε άλλο ρόλο, εκτός από την παραγωγή υποταγµένης 
εργατικής δύναµης. Ο εκπαιδευτικός είναι «επαγγελµατίας ιδεολόγος» και «ιεροφάντης» της 
κυρίαρχης ιδεολογίας:  

«Το σχολείο (και άλλοι κρατικοί θεσµοί όπως η εκκλησία, ή µηχανισµοί όπως ο στρατός) 
διδάσκουν διάφορα «σαβουάρ φαίρ, αλλά µε µορφή που να εξασφαλίζει την υποταγή 
στην κυρίαρχη ιδεολογία, ή τον επιτήδειο χειρισµό της πρακτικής της. Όλοι οι φορείς της 
παραγωγής, της εκµετάλλευσης και της καταπίεσης, χωρίς να µιλάµε για τους επαγγελµα-
τίες ιδεολόγους (Μαρξ), οφείλουν να είναι «διαβρωµένοι» µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
από την ιδεολογία αυτή, για να εκτελέσουν ευσυνείδητα τα καθήκοντα τους – είτε σαν 
εκµεταλλευόµενοι προλετάριοι, είτε σαν εκµεταλλευτές, είτε σαν ιεροφάντες της κυρίαρ-
χης ιδεολογίας (υπάλληλοι) κ.λπ.» (Althusser 1976: 74)    
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κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη µείωση των 
προσδοκιών τους από τους µαθητές των φτωχών οικογενειών για καλύτερες επιδόσεις9. 
Για αυτό και από πολλούς εκπαιδευτικούς οι θεωρίες της αναπαραγωγής είναι ευπρόσ-
δεκτες, διότι τους παρέχουν σηµαντικά ιδεολογικά οφέλη. Η σχολική αποτυχία δεν κα-
ταλογίζεται καθόλου στις διδακτικές πρακτικές τους αλλά αποκλειστικά στους µαθητές 
και τις οικογένειές τους (Charlot 1999: 44-45). Όπως επισηµαίνει και ο Bourdieu  

Οι Κληρονόµοι και αναµφίβολα ακόµη περισσότερο η Reproduction, χρησι-
µοποιήθηκαν από το ίδιο το σώµα των εκπαιδευτικών σαν ένα εργαλείο α-
ποκαρδίωσης: εάν ήταν αλήθεια, όπως θέλουµε να πιστεύουµε, ότι το σχο-
λικό σύστηµα δεν κάνει άλλο παρά να αναπαράγει τις αρχικές ανισότητες 
(πράγµα που δεν τονίζεται ποτέ σ’ αυτά τα βιβλία, στα οποία λέγεται ότι το 
Σχολείο συµβάλλει στην αναπαραγωγή...), δεν θα µπορούσε να γίνει τίποτε 
άλλο από το να µείνουν τα πράγµατα ως έχουν: οι καθηγητές θα απαλλάσ-
σονταν της ευθύνης τους...  ακόµα, θα µπορούσαν να αρκεστούν να κάνουν 
δήλωση µετανοίας και να αποδεχτούν την ενοχή τους. 

Ή

                                                

(Bourdieu 1994: 16)    
Όµως, τα σχολεία δεν είναι µηχανισµοί - όπως υποστηρίζει ο δοµικός µαρ-

ξισµός του Althusser - είναι πεδία (champ). Ένα πεδίο ή αγορά µπορεί να θεωρηθεί έ-
νας συγκροτηµένος χώρος θέσεων, στον οποίο οι θέσεις και οι αµοιβαίες σχέσεις τους 
καθορίζονται από την κατανοµή διαφορετικών πόρων ή κεφαλαίου (Bourdieu 1996: 
45). Το πεδίο συνιστά διακύβευµα, ένα χώρο που οι αντιθέσεις, η σύγκρουση και η ε-
σωτερική πάλη αποτελούν τα χαρακτηριστικά του (Bourdieu 1999: 65). Το σχολικό 
σύστηµα δεν είναι ιδεολογικός µηχανισµός αλλά πεδίο. Μπορεί οι µαθητές να εισέρχο-
νται στο σχολείο µε κάποιο habitus10, την έξη, που έχουν κληρονοµήσει µέσω της 
ωσµωτικής11 διαδικασίας κοινωνικοποίησης στην οικογένεια τους, όµως το σχολείο 
µπορεί να προσθέσει σε αυτή την έξη, να την τροποποιήσει, να την αξιολογήσει θετικά 
ή αρνητικά, ή, τέλος, να σταθεί εντελώς αδιάφορο απέναντί της. Το σχολείο συνεχίζει 
την κοινωνικοποίηση, το ζήτηµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό. ∆εν είναι 
στατικός θεσµός που παραλαµβάνει το habitus των µαθητών και το αξιολογεί. ∆εν είναι 
µόνο χώρος όπου ο µαθητής θα παίξει ρόλους µε τους τρόπους που υπαγορεύει η έξη 

 
9 Ανάλογης ανάγνωσης έτυχε και το έργο του Bourdieu Η αναπαραγωγή. Η λέξη αναπαραγωγή 
πήρε καταστροφικό νόηµα και συνέβαλε στην επιτυχία ενός αποκαλούµενου «παραδείγµατος», 
το οποίο στηρίχθηκε στον περιορισµό της ανάγνωσης (ή στην επιλεκτική ανάγνωση λόγω των 
ειδικών επαγγελµατικών ή/ και πολιτικών συµφερόντων του αναγνώστη θα προσθέταµε) του 
βιβλίου. Στον Πρόλογο της επανέκδοσης του βιβλίου στις Η.Π.Α. (1986) ο Bourdieu επισηµαί-
νει ότι η ανάλυση των πολύπλοκων µηχανισµών µέσω των οποίων ο σχολικός θεσµός κατανέ-
µει το πολιτισµικό κεφάλαιο περιορίσθηκε στην απλή θέση ότι το σχολικό σύστηµα αναπαράγει 
µηχανιστικά την κοινωνική δοµή. Η Αναπαραγωγή διαβάστηκε µέσα από µια ανάγνωση µηχα-
νιστικού τύπου και µια ανάγνωση φαταλιστική ή φιναλιστική. Και οι δύο θεµελίωσαν ένα φον-
ξιοναλισµό που κατευθύνεται προς το χειρότερο (Παναγιωτόπουλος 1996: 26-27).      
10 Το habitus (έξις) είναι, σύµφωνα µε το Bourdieu (1999: 70), «σύστηµα διαθέσεων που απο-
κτήθηκαν από άρρητη ή ρητή µαθητεία που λειτουργεί ως ένα σύστηµα γενετήριων σχηµάτων, 
γεννά στρατηγικές που µπορεί να είναι αντικειµενικά σύµφωνες προς τα αντικειµενικά συµφέ-
ροντα των δηµιουργών τους, χωρίς να έχουν γίνει σαφώς αντιληπτές µε αυτόν τον σκοπό». 
Πρόκειται για την προδιάθεση του ατόµου που δηµιουργείται διαµέσου διαφόρων εκκοινωνι-
σµών του παρελθόντος, η οποία λειτουργεί ως σύστηµα των γενεσιουργών σχηµάτων που φέ-
ρουν στο παιχνίδι όσοι συµµετέχουν σε αυτό (Μουζέλης 2000: 178).  
11 Ωσµωτικό τρόπο µάθησης θεωρεί ο Bourdieu (1996: 73) όλα αυτά που µαθαίνει ο µαθητής 
από την οικογένειά του, όχι µε προσπάθεια ή ως αποτέλεσµα κάποιας συστηµατικής αγωγής, 
αλλά λόγω της καθηµερινής του επαφής µε την κουλτούρα των γονιών του και τα αντικείµενα 
αυτής της κουλτούρα (βιβλία στο σπίτι, τρόπος οµιλίας, διακοπές, αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου, µουσική). 
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του, προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη φοίτησή του. Το σχολείο µπορεί 
να δράσει και δρα διαµορφωτικά στο µαθητή. 

Το σχολείο δεν δίνει µόνο βαθµούς. Σχεδιάζει επίσης δροµολόγια για τη 
σκέψη. Τα νοητικά και γλωσσικά κυρίαρχα πρότυπα οριοθετούν µια περιοχή 
µε υποχρεωτικές στροφές, λεωφόρους και τυφλά αδιέξοδα. Μέσα σ’ αυτή 
την περιοχή, η σκέψη µπορεί να ξεδιπλώνεται µε την εντύπωση της ελευθε-
ρίας και του αυτοσχεδιασµού, διότι τα προγραµµ τισµένα δροµολό-
για...είναι τα µόνα που έχει περπατήσει πολλές φορές. 

 α

(Bourdieu στους Reynolds and Skilbeck 1976: 37)  
Το σχολείο, σύµφωνα µε το Γάλλο κοινωνιολόγο, µπορεί να υιοθετήσει µια 

ορθολογική παιδαγωγική, που θα ενεργοποιούσε τα πάντα για να εξουδετερώσει µεθο-
δικά και συνεχώς, από το Νηπιαγωγείο ως το Πανεπιστήµιο, τη δράση των κοινωνικών 
παραγόντων της πολιτισµικής ανισότητας και να βοηθήσει τους µαθητές που προέρχο-
νται από τα λιγότερο προνοµιούχα στρώµατα (Bourdieu 1996: 150). 

Για τα άτοµα που προέρχονται από τα λιγότερο προνοµιούχα στρώµατα, το 
σχολείο παραµένει η µία και µοναδική οδός πρόσβασης στην κουλτούρα, 
και αυτό συµβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, κατά συνέπεια, θα 
αποτελούσε τη βασιλική οδό για τον εκδηµοκρατισµό της κουλτούρας αν 
δεν καθιέρωνε, µε το να τις αγνοεί, τις αρχικές ανισότητες στο ζήτηµα της 
κουλτούρας. 

(Bourdieu 1996: 73)  
Την πεσιµιστική άποψη των θεωρητικών της αναπαραγωγής σχετικά µε το 

ρόλο του σχολείου απορρίπτουν και οι θεωρητικοί της κριτικής παιδαγωγικής, τονίζο-
ντας τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να διαµορφώσουν, ως οργανικοί διανοούµενοι, 
µια παιδαγωγική κουλτούρα µέσα στα σχολεία που θα είναι αντίπαλη (counter hege-
monic coulture) στη συµβολική ηγεµονία της κυρίαρχης κουλτούρας (Giroux 1988: 
xxix). Χαρακτηριστικό παράδειγµα της µετατόπισης της προβληµατικής σχετικά µε το 
ρόλο του σχολικού θεσµού από την αναπαραγωγή στην αντίσταση είναι το έργο του 
Michael Apple (Blackledge and Hunt 2000: 240). Η εκτενέστερη αναφορά στο έργο του 
Michael Apple έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι ο ίδιος αναφέρει ότι η θεώρησή του για το 
εκπαιδευτικό σύστηµα στο βιβλίο του Εκπαίδευση και Εξουσία (1982) έχει µετατοπι-
σθεί σηµαντικά από αυτήν του πρώτου βιβλίου του Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράµ-
µατα (1979), όπου η εκπαίδευση αντιµετωπιζόταν ως άµεση αντανάκλαση της οικονο-
µίας. Ο Apple (1982: 29) θεωρεί ότι τη θεωρητική του µετατόπιση µπορούν να την κα-
ταλάβουν µόνο όσοι έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τη δουλειά του εκπαιδευτικού 
στο σχολείο και µε οµάδες µαύρων, ισπανόφωνων, ανέργων και εργαζοµένων που προ-
σπαθούν να εξασφαλίσουν τα οικονοµικά και πνευµατικά δικαιώµατα των ίδιων και 
των παιδιών τους. 

Ο Apple στο βιβλίο του Εκπαίδευση και Εξουσία (1982) υποστηρίζει ότι εί-
ναι απλοϊκό να σκεφτόµαστε ότι τα σχολεία περιορίζονται µόνο στην αναπαραγωγή 
των κοινωνικών σχέσεων. Αυτή η αντίληψη υποτιµά την πολυπλοκότητα της σχολικής 
ζωής και αγνοεί τους αγώνες και τις αντιφάσεις που υπάρχουν µέσα στο σχολείο. Χωρίς 
να υποτιµά τη συνεισφορά των εργασιών των θεωρητικών της αναπαραγωγής, οι οποίοι 
φώτισαν πλευρές της λειτουργίας του σχολείου και της συγκρότησης του αναλυτικού 
προγράµµατος, ο Apple παρατηρεί ότι στο πλαίσιο του παραδείγµατος της κοινωνικής 
αναπαραγωγής υποτιµήθηκε η δύναµη του σχολείου.  

Αν δεχθούµε τον περιορισµό του οπτικού µας πεδίου στον αναπαραγωγικό 
µόνο ρόλο του σχολείου, δηλαδή σε έναν παθητικό ρόλο στην υπηρεσία µιας 
άνισης κοινωνίας, θα είναι δύσκολο να φανταστούµε τη δυνατότητα µιας 
αποτελεσµατικής πολιτικής δουλειάς στο χώρο της εκπαίδευσης. Αν το σχο-
λείο λειτουργεί αποκλειστικά σαν ένας καθρέφτης που δεν κάνει τίποτε πε-
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ρισσότερο από το να αναπαράγει κάποιες οικονοµικές σχέσεις που υπάρχουν 
έξω από αυτό, τότε ας µη γελιόµαστε, δεν µπορεί να γίνει τίποτε.  

(Apple 1982: 106)        
Η απαισιόδοξη άποψη ότι δεν µπορούµε να πετύχουµε τίποτε µέσα από αλ-

λαγές στα σχολεία, καθώς ο ρόλος τους είναι προκαθορισµένος, οδήγησε στην αδιαφο-
ρία σχετικά µε το τι γίνεται µέσα στο σχολείο. Αυτή η στάση, υποστηρίζει ο Apple 
(1982: 32-33), είναι αποτέλεσµ  εσφαλµένης ανάλυσης κα  πολιτικού αποπ οσανατο-
λισµού. Όποιος έχει δουλέψει σε νυχτερινά σχολεία µε εργαζόµενους µαθητές ή στα 
σχολεία των γκέτο των µεγάλων αστικών κέντρων, γνωρίζει ότι τα πράγµατα είναι δια-
φορετικά. Οι µαθητές δεν είναι άβουλοι δέκτες µηνυµάτων. Περνούν τη διδασκαλία 
µέσα από το δικό τους φίλτρο και τις περισσότερες φορές απορρίπτουν όλα ή τα περισ-
σότερα από όσα ακούν. Αν δούµε τα σχολεία µόνο σαν απλούς µηχανισµούς καπιταλι-
στικής αναπαραγωγής, υποτιµούµε το γεγονός ότι από τη φύση τους οι καπιταλιστικές 
κοινωνικές σχέσεις παράγουν αντιφάσεις. Το σχολείο δεν µπορεί να αποτελεί εξαίρεση.   

α

α  ι ρ

 
Ανάλογες πόψεις για το ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού διατυ-

πώνει και ο Henry Giroux. Ο Giroux (1983: 257-293) επισηµαίνει ότι η θεωρία της α-
ναπαραγωγής έχει υποβαθµίσει τη σηµασία της ανθρώπινης ελευθερίας και αυτοδιάθε-
σης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα σχολεία θεωρούνται εργοστάσια ή φυλακές όπου οι 
δάσκαλοι και οι µαθητές λειτουργούν απλώς σαν πιόνια και φορείς ρόλων περιορισµέ-
νοι από τη λογική και τις κοινωνικές πρακτικές του καπιταλιστικού συστήµατος. Οι 
θεωρίες της αναπαραγωγής, παρατηρεί ο Giroux, ξεκινούν από την ιδέα του Marx ότι οι 
άνθρωποι δηµιουργούν την ιστορία τους σε προκαθορισµένα πλαίσια, αλλά περιορίζο-
νται στην εξέταση των πλαισίων παραµελώντας τη δράση των ανθρώπων. Στα σχολεία 
δεν υπάρχει µόνο η κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά και οι ιδεολογίες και οι κουλτούρες των 
ανθρώπων και των οµάδων που δραστηριοποιούνται µέσα σε αυτά. Τα σχολεία αποτε-
λούν αµφισβητούµενα πεδία που χαρακτηρίζονται όχι µόνο από δοµικές και ιδεολογι-
κές αντιφάσεις αλλά και από συλλογικά διαµορφωµένη µαθητική αντίσταση. Τα σχο-
λεία, εποµένως, είναι πεδία ιδεολογικής διαπάλης και ανταγωνισµού ανάµεσα σε αντι-
µαχόµενες ταξικές κουλτούρες. 

Η προσκόλληση πολλών παιδαγωγών στην άποψη ότι τα σχολεία είναι µόνο 
χώροι αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας και παραγωγής εργατικού δυναµικού 
για τις ανάγκες της οικονοµίας, τους εµπόδισε από τη δηµιουργία µιας κριτικής θεωρίας 
για το σχολείο και της διαµόρφωσης ενός λόγου δυνατοτήτων για κάτι διαφορετικό, 
αυτό που οι Laclau και Mouffe ορίζουν ως «θέσµιση της ριζοσπαστικής φαντασίας» 
(Giroux and McLaren 1988: 160).   

Επίσης, ο Giroux (1988: xxxiii) αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο χρη-
σιµοποιεί την έννοια της αντίστασης αναλύοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχο-
λείο. Γράφει σχετικά: 

 
Άκουσα πρόσφατα µια «ριζοσπαστική» εκπαιδευτικό να υποστηρίζει ότι οι 
δάσκαλοι που τρέχουν στο σπίτι τους µόλις τελειώσει το σχολείο κάνουν, 
στην πραγµατικότητα, αντίσταση. Ισχυριζόταν ότι οι δάσκαλοι που δεν είναι 
επαρκώς προετοιµασµένοι για το µάθηµα τους κάνουν επίσης αντίσταση. 
Βεβαίως, είναι το ίδιο πιθανό ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι απλώς τεµπέ-
ληδες ή δεν ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία. Η συµπεριφορά τους δεν είναι 
αντιστασιακή αλλά αντιεπαγγελµατική και αντιδεοντολογική.   

(Giroux 1983: 289) 
 Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι εκτελεστικό όργανο της κεντρικής ε-

ξουσίας, ούτε απαθής θεατής των δρώµενων του σχολείου. Η αντίσταση συνίσταται στο 
να διαµορφώσουν οι εκπαιδευτικοί µια «αντίπαλη ηγεµονία» (counter hegemonic peda-
gogy) µέσω της οποίας θα δώσουν στους µαθητές τους τη γνώση και την ικανότητα να 
λειτουργήσουν ως ενεργοί πολίτες και φορείς της κοινωνικής αλλαγής.  Ο Giroux 
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(1988: xxix) θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι διανοούµενος µε την έννοια 
του οργανικού διανοούµενου, όπως έχει διατυπωθεί από τον Gramsi. Οφείλει, στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, να θέσει υπό αµφισβήτηση 
την παραδοχή ότι τα σχολεία είναι οχήµατα της δηµοκρατίας και της κοινωνικής κινη-
τικότητας και να αποκαλύψει πως τα σχολεία αναπαράγουν την καπιταλιστική λογική 
και τις υλικές µορφές των προνοµίων και της κυριαρχίας που δοµούν τη ζωή των µαθη-
τών από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, οµάδες και εθνικές µειονότητες.     

Το υνητικό ρόλο της εκπαίδευσης στην ανατροπή του κοινωνικού κατε-
στηµένου τονίζει και ο Paolo Freire (1973: 20), ο οποίος θεωρεί ότι η κριτική εκπαί-
δευση οδηγεί στην conscientisation, την κριτική συνειδητοποίηση, η οποία είναι άσκη-
ση ελευθερίας και ανοίγει το δρόµο για την κατανόηση του κόσµου από τους καταπιε-
ζόµενους. Η κριτική συνειδητοποίηση του κόσµου είναι προϋπόθεση για την ανάληψη 
δράσης µε σκοπό το µετασχηµατισµό του, σε µορφές που θα υπηρετούν τον 
εξανθρωπισµό

δ

                                                

12, που κατά το Βραζιλιάνο παιδαγωγό είναι ο έσχατος στόχος του αν-
θρώπου. Για το Freire η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη. Μπορεί να υπηρετήσει το κοι-
νωνικό status quo ή να γίνει παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας (Freire 1972: 19).  

Προϋπόθεση της δεύτερης επιλογής είναι η απαγκίστρωση της εκπαίδευσης 
από το βερµπαλισµό και την «τραπεζική αντίληψη της παιδείας», σύµφωνα µε την ο-
ποία διδασκαλία είναι η µεταφορά πληροφοριών από το δάσκαλο στο µαθητή. Η εκπαί-
δευση πρέπει να υπερβεί τη διάσταση θεωρίας και πράξης οδηγώντας τους µαθητές στο 
στοχασµό των αντιθέσεων της καθηµερινότητάς τους, τη δράση και έρευνα προκειµέ-
νου να φτάσουν στην κατάκτηση της γνώσης, τη συνειδητοποίηση της θέσης τους στην 
κοινωνία, τη δηµιουργική συναλλαγή µε την καθηµερινότητα. Με τις θέσεις του και τη 
διδακτική πρακτική του ο Freire δηµιούργησε µια γλώσσα δυνατοτήτων για το πέρασµα 
µέσω της παιδείας σε µια διαφορετική κοινωνική κατάσταση Giroux (1988: 113).   

 
Τα σχολεία κάνουν τη διαφορά (schools make a difference13): Οι πρώτες 

έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας 
 
Οι πρώτες έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας, οι οποίες έδωσαν έµφα-

ση στην ποιότητα των εσωτερικών σχολικών διεργασιών, εµφανίσθηκαν ως απάντηση 
στις έρευνες των Coleman και Jencks. Αµερικάνοι παιδαγωγοί, όπως οι Edmonds 
(1979), Brookover και Lezotte (1979) µε τις έρευνές τους διαπίστωσαν ότι η επίδοση 
των µαθητών εξαρτώνταν σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της παρεχόµενης σχολι-
κής µάθησης και ότι η κοινωνικοοικονοµική τους προέλευση δεν αποτελούσε τον κυ-

 
12 Στο αγγλικό κείµενο humanization. Τον όρο µεταφράζει ως «εξανθρωπισµό» και ο Θεόφρα-
στος Γέρου στην ελληνική µετάφραση του βιβλίου (Π. Φρεϊρε (1976) Η αγωγή του καταπιεσµέ-
νου. Αθήνα: Ράππας). Όµως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο όρος «εξανθρωπισµός» δεν χρησι-
µοποιείται από το βραζιλιάνο παιδαγωγό µε την έννοια που χρησιµοποιείται από Έλληνες παι-
δαγωγούς και συγκεκριµένα από τον Παπανούτσο. Ο Freire δίνει πολιτικό περιεχόµενο στον 
όρο, καθώς τον συνδέει µε την άρση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ο Παπανούτσος 
θεωρεί τον εξανθρωπισµό ως µετασχηµατισµό του ατόµου σε ενεργητικό υποκείµενο που δια-
θέτει ευθύνη των πράξεών του. Η εννοιολογική σύνδεση αυτών των δύο διαφορετικών εννοιο-
λογήσεων οφείλεται στο Θεόφραστο Γέρου και στον τρόπο µε τον οποίο «διάβασε» το Freire 
ώστε να τον συνδέσει στη δεκαετία του ΄60 µε τους φιλελεύθερους Έλληνες διανοούµενους και 
τις µεταρρυθµίσεις που επιδίωκαν (Γρόλλιος 2003).  
13 Υπάρχουν πολλά βιβλία σχετικά µε τη σχολική αποτελεσµατικότητα που φέρουν αυτόν τον 
τίτλο. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: McGaw, B., Banks, D. & Piper, K. (1991) Effective 
Schools: Schools that Make a Difference (Melbourne, Australian Council for Educational Re-
search) και πρόσφατα τη µεγάλη έρευνα του Μ. Thrupp (1999) Schools Making a Difference: 
Let’s be Realistic! (Buckingham: Open University Press) σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα 
των σχολείων στη Νέα Ζηλανδία. 
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ριότερο λόγο της αποτυχίας ή της επιτυχίας τους. Η φράση ‘schools can make a differ-
ence’, που χρησιµοποίησαν πολλοί ερευνητές, που κινήθηκαν στη λογική του Edmonds, 
έγινε σλόγκαν του κινήµατος της σχολικής αποτελεσµατικότητας και τίτλος πολλών 
βιβλίων και ερευνών. 

Ο Edmonds (1979: 20), που θεωρείται ο «πατέρας» του κινήµατος για τα 
αποτελεσµατικά χολεία, παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι «όλα τα παιδιά είναι εκπαι-
δεύσιµα (educable) και η συµπεριφορά του σχολείου είναι κρίσιµη στην ποιότητα της 
εκπαίδευσής τους». Υποστήριξε ότι οι Coleman και Jencks ήταν υπερβολικοί στα συ-
µπεράσµατά τους για τον σχεδόν ανύπαρκτο ρόλο του σχολείου στην επίδοση του µα-
θητή. Θεώρησε ότι το εκπαιδευτικό σύστηµ  αποτελεί µηχανισµό απονοµής κοινωνικής 
δικαιοσύνης και θα εκπληρώσει αυτή την αποστολή του όταν δεν κάνει διακρίσεις ανά-
µεσα στους µαθητές: 

σ  

α

ι

                                                

Το δίκαιο δηµόσιο σχολείο αρχίζει διδάσκοντας τους φτωχούς µαθητές αυτό 
που θέλουν οι γονείς τους και τελειώνει διδάσκοντας τους φτωχούς µαθητές 
το ίδιο καλά όπως και τους µαθητές από τα µεσαία στρώµατα. 

(Edmonds 1989: 102) 
O Εdmonds, προκειµένου να δείξει ότι τα σχολεία παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στη µάθηση των µαθητών, συγκέντρωσε ευρήµατα πολλών ερευνών που είχαν γίνει ε-
κείνη την εποχή σε φτωχές περιοχές των Η.Π.Α. σχετικά µε την ποιότητα των σχολεί-
ων. Οι έρευνες αυτές δεν είχαν περιορισθεί σε ποσοτικές συγκρίσεις ανάµεσα στην κοι-
νωνική προέλευση των µαθητών και την επίδοσή τους, αλλά είχαν διερευνήσει την ε-
σωτερική ζωή των σχολείων.  

Ο George Weber (1971) µελέτησε τέσσερα σχολεία σε φτωχές περιοχές α-
µερικάνικων µεγαλουπόλεων, τα οποία είχαν υψηλό µέσο όρο επίδοσης των µαθητών 
τους. Και τα τέσσερα σχολεία είχαν κοινά χαρακτηριστικά την καλή διεύθυνση και τις 
υψηλές προσδοκίες από τους µαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων δεν 
είχαν καλύτερα εποπτικά µέσα διδασκαλίας από αυτά των άλλων σχολείων. Όµως, ήξε-
ραν να τα χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι διεκδικού-
σαν διαρκώς όλο και περισσότερα εποπτικά µέσα από την τοπική επιτροπή εκπαίδευ-
σης. Θεωρούσαν την εργασία τους «αποστολή», αφιέρωναν πολύ χρόνο στα ζητήµατα 
του σχολείου και συνεργάζονταν στενά για την προετο µασία της διδασκαλίας τους, 
κρατούσαν στενές σχέσεις µε τους γονείς των µαθητών και παρακολουθούσαν προσε-
κτικά την πρόοδο των µαθητών.  

Ανάλογα ευρήµατα είχαν οι έρευνες των Madden, Lawson και Sweet (1976) 
σε σχολεία φτωχών περιοχών της Καλιφόρνια. Ο Edmonds, στηριζόµενος σε αυτά τα 
ευρήµατα, προσπάθησε να συνδέσει τις έρευνές του για τα αποτελεσµατικά σχολεία µε 
τη βελτίωση των σχολείων. Η φιλοδοξία του Edmonds ήταν να δηµιουργήσει καλά 
σχολεία για τους φτωχούς των µεγαλουπόλεων.  

Την ίδια περίοδο, οι Brookover14 και Lezotte (1977) έκαναν έρευνες στο 
Michigan σε οκτώ σχολεία φτωχών περιοχών, που οι µαθητές τους δε διέφεραν ουσια-
στικά ως προς την κοινωνική τους προέλευση. Οι µαθητές των τεσσάρων σχολείων πα-
ρουσίαζαν σηµαντική βελτίωση στην επίδοσή τους, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα η επί-
δοση των µαθητών είχε σηµειώσει πτώση. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους ήταν ότι 
υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην εσωτερική ζωή των σχολείων και τη λειτουργία 

 
14 Ο Brookover ήταν από τους πρώτες ερευνητές του πεδίου της σχολικής αποτελεσµατικότητας 
που χρησιµοποίησε ποιοτικές ερευνητικές τεχνικές, όπως οι συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς και 
µαθητές και παρατήρηση µαθηµάτων. Η χρονική περίοδος της έρευνάς του κυµάνθηκε από 
τρεις εβδοµάδες µέχρι τρεις µήνες στο κάθε σχολείο και χαρακτηρίζεται από τη συλλογή πλού-
σιου και λεπτοµερούς εθνογραφικού υλικού σχετικά µε την εσωτερική ζωή των σχολείων. Πα-
ρά τις επικρίσεις που δέχθηκε για τον µικρό αριθµό των σχολείων που µελέτησε, ο Brookover 
πέτυχε να «δείξει» πως οι εσωτερικές σχολικές διεργασίες επιδρούν στην ποιότητα της µάθησης 
των µαθητών, κάτι που λείπει από την έρευνα του Coleman (Reynolds and Teddlie 2000: 134)   
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των σχολείων που επηρέαζαν σηµαντικά την επίδοση των µαθητών (Edmonds 1989: 
103).  

Στο Ηνωµένο Βασίλειο έγιναν επίσης έρευνες σχετικά µε τη σχολική αποτε-
λεσµατικότητα. Η µελέτη Fifteen Thousand Hours των Rutter, Mortimore κ.ά., το 1979, 
που ήταν η µεγαλύτερη έρευνα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των σχολείων στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, είχε ως κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα το «αν η επίδοση των µαθη-
τών οφείλεται στην επίδραση του σχολείου ή στον τρόπο µε τον οποίο το σχολείο επιλέγει 
και εγγράφει τους µαθητές του»15. Είναι προφανές ότι το δεύτερο ερώτηµα σχετίζεται µε 
την κοινωνική προέλευση του µαθητή και άλλους παράγοντες έξω από το σχολικό πε-
ριβάλλον (Rutter et all., 1979). Η συγκεκριµένη έρευνα κατέληξε στο ότι παράγοντες 
όπως το σχολικό κλίµα, η ποιότητα της σχολικής ζωής και η ποιότητα της διδασκαλίας, 
οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τους µαθητές, η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
στους µαθητές και τους γονείς τους, η ποιότητα του εξοπλισµού του σχολείου και η α-
ξιοποίησή του, η συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέµατα διδασκαλίας, µπορούν να 
επιδράσουν θετικά στην επίδοση του µαθητή και στη διαµόρφωση θετικής στάσης του 
απέναντι στο σχολείο16.  

                                                 
15 Οι ερευνητές έθεσαν το ζήτηµα του τρόπου επιλογής των µαθητών από το σχολείο (admis-
sion policy), διότι εκείνη την εποχή στη Μεγάλη Βρετανία κυριαρχούσε το ζήτηµα του αν τα 
Ενιαία σχολεία (comprehensive schools) ήταν το ίδιο καλά µε τα επιλεκτικά ακαδηµαϊκά σχο-
λεία (grammar schools) στα οποία οι µαθητές εγγράφονταν κατόπιν εξετάσεων στην ηλικία των 
11 ετών (11 plus exams).  
16 Παρουσίαση του βιβλίου των Rutter, Mortimore, et all. (1979) Fifteen Thousands Hours, έγι-
νε από τον καθηγητή Ανδρέα Καζαµία στο άρθρο του «Παιδαγωγική Έρευνα και Εκπαιδευτική 
Πολιτική» στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (25-3-1980). Ο Καζαµίας υποστηρίζει ότι τέτοιες έρευ-
νες πεδίου σε σχολικές µονάδες πρέπει να αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα.  
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2. Η εξέλιξη των ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας: 
µεθοδολογικά και πολιτικά ζητήµατα  

 
Μετά τις πρώτες έρευνες που είχαν σκοπό να δείξουν ότι το σχολείο συµ-

βάλλει σηµαντικά στην επίδοση του µαθητή και ότι αυτή δεν εξαρτάται µόνο από την 
κοινωνική του προέλευση, οι έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας αυξήθηκαν σε 
όλο τον κόσµο. Η έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα δεν οριοθετείται πλέον 
στο ερώτηµα του αν το σχολείο µπορεί να επηρεάζει τη σχολική επιτυχία, διότι αποδέ-
χεται ότι µπορεί. Έχει στραφεί σε µια νέα προοπτική, ερευνά το πώς µπορούν τα σχο-
λεία να βελτιωθούν, προτείνοντας, παράλληλα, δοµικές και εσωτερικές µεταρρυθµίσεις 
που θα λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση (Παµουκτσόγλου 2001: 83).  

Έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας γίνονται σήµερα από διεθνείς ορ-
γανισµούς, όπως ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
καθώς και από ερευνητικά κέντρα και κυβερνήσεις. Έτσι, η έρευνα σχολικής αποτελε-
σµατικότητας αποτελεί σοβαρό πολιτικό διακύβευµα, διότι σε πολλές χώρες τα πορί-
σµατά της χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών 
(Sheerens et all. 1999). Επίσης, πέρα από την ποσοτική τους αύξηση, οι έρευνες σχολι-
κής αποτελεσµατικότητας διαφοροποιούνται και ως προς την ερευνητική στρατηγική 
που υιοθετούν. Έτσι, υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχολικής αποτελεσµα-
τικότητας, καθώς και εκείνες που χρησιµοποιούν συνδυασµό ερευνητικών στρατηγικών 
(ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές συλλογής και ανάλυσης στοιχείων). 

Όµως, εκτός από το µεθοδολογικό προσανατολισµό της έρευνας, υπάρχει 
επίσης και διαφορά στο τι θεωρεί σχολική αποτελεσµατικότητα ο κάθε ερευνητής, ποια 
κριτήρια δηλαδή υιοθετεί για το αν κάποιο σχολείο είναι αποτελεσµατικό ή όχι. Η έν-
νοια της σχολικής αποτελεσµατικότητας δεν υπάρχει καθεαυτή. Αποτελεί κατασκευή 
του ερευνητή που θέλει να µετρήσει ή να αποτιµήσει την αποτελεσµατικότητα του σχο-
λείου ως προς κάποιους δείκτες ή διεργασίες. ∆εδοµένου ότι τα πάντα στις κοινωνικές 
επιστήµες εξαρτώνται απ  την κατασκευή το  αντικειµένου (Παναγιωτόπουλος 1997: 
44), η έννοια της σχολικής αποτελεσµατικότητας συνιστά µια κατασκευή, η οποία δια-
χέεται στη µεθοδολογία της έρευνας. Ο ερευνητής µπαίνει στο στίβο της έρευνας µε 
κάποια ιδέα και πολιτική άποψη για το σχολείο και τη διδασκαλία, οπότε, όσο και αν 
προσπαθεί να παρουσιάσει τη µέθοδο που χρησιµοποιεί ως ουδέτερη, τόσο στον τρόπο 
της συγκρότησης των υποθέσεων όσο και στις κατηγορίες που θα χρησιµοποιήσει για 
να ερµηνεύσει το εµπειρικό υλικό που συγκεντρώνει, ενυπάρχουν οι αντιλήψεις του για 
το πώς πρέπει να είναι οργανωµένο το σχολείο και τι σκοπούς πρέπει να υπηρετεί. Η 
µέθοδος από µόνη της, όσο άψογη και αν είναι και όσο ουδέτερη και αν παρουσιάζεται, 
«δεν θα παράσχει ιδέες σε όσους δεν έχουν» αλλά θα χρησιµεύσει «σε όσους έχουν ιδέ-
ες για να τις κατευθύνουν και να τις αναπτύξουν, ώστε να εξάγουν από αυτές τα καλύ-
τερα αποτελέσµατα» (Montlibert 1998: 298). 

ό υ

β γίνειΜε άση αυτές τις παρατηρήσεις θα  κριτική παρουσίαση της θετικι-
στικής έρευνας σχολικής αποτελεσµατικότητας µέσω της οποίας θα αναδειχθούν και οι 
λανθάνουσες παραδοχές της για τη λειτουργία του σχολείου.  

    
Η Θετικιστική έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα 
 
Η θετικιστική έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα διακατέχεται από 

την αντίληψη ότι η κοινωνική έρευνα αποκτά επιστηµονικό χαρακτήρα, όταν 
προσεγγίζει τα κοινωνικά φαινόµενα µε αξιολογικά ουδέτερο τρόπο (value-free way) 
και, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους των φυσικών επιστηµών, τα εξετάζει όπως τα 
φυσικά φαινόµενα, προκειµένου να ανιχνεύσει σχέσεις «αιτίας – αποτελέσµατος» µε 
σκοπό τη διατύπωση καθολικών κοινωνικών νόµων (Giddens 1974: 3, Bryman 2000: 
21-40). Πρόκειται για µια επιστηµολογική αντίληψη ή, χρησιµοποιώντας τον όρο του 
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Kuhn, ένα επιστηµονικό παράδειγµα που κυριάρχησε στις φυσικές επιστήµες. Ο 
θετικισµός θεωρούσε ότι σκοπός της επιστήµης είναι η ανακάλυψη των νόµων 
λειτουργίας του φυσικού κόσµου. Στη µελέτη της κοινωνίας, η αντίληψη αυτή εισήχθη 
το 19ο αιώνα από τον Comte, µε σκοπό την ανακάλυψη της κοινωνικής νοµοτέλειας και 
των µηχανισµών που διαµορφώνουν την κοινωνική ζωή προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν τα κοινωνικά προβλήµατα. Απόρροια αυτού του επιστηµονικού 
παραδείγµατος είναι η αντίληψη ότι αν ανακαλυφθούν και κοινοποιηθούν οι 
µηχανισµοί που διαµορφώνουν έναν κοινωνικό χώρο ως τέτοιο, τότε οι συµµετέχοντες 
σε αυτόν θα τον βελτιώσουν17 (Halfpenny 1982, Hamilton 1994: 4-5, Maykut and 
Morehouse 1994: 11).  

Έτσι, το κεντρικό ερώτηµα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η 
θετικιστική έρευνα της σχολικής αποτελεσµατικότητας είναι: «Ποιοι µηχανισµοί 
κάνουν το σχολείο να δουλεύει καλύτερα;» (Agnus 1993, Elliot 1998: 87, A. Hargreaves 
1994: 58). Οι θετικιστικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας, προκειµένου να 
ανακαλύψουν αυτούς τους µηχανισµούς, θέτουν ως βασικό κριτήριο της εξέτασης της 
αποτελεσµατικότητας του σχολείου την επίδοση των µαθητών σε σταθµισµένα τεστ ή 
σε εθνικές εξετάσεις18 και  χρησιµοποιούν τη µέθοδο της «προστιθέµενης αξίας» (value 
added method) (Sammons et al. 1995: 3, Mortimore 1991: 214, Kyriacou 1998: 107). 
Στην περίπτωση των σταθµισµένων τεστ, προσπαθούν να µετρήσουν τη γνώση µε την 
οποία εισέρχεται ο µαθητής στο σχολείο και επαναλαµβάνουν το τεστ µετά την πάροδο 
µιας διδακτικής περιόδου ή στο τέλος του σχολικού έτους, προσπαθώντας να 
µετρήσουν ποιες είναι οι γνώσεις που απέκτησε ο µαθητής κατά τη φοίτησή του το 
διάστηµα αυτό. Η θετική διαφορά στην επίδοση ονοµάζεται «προστιθέµενη αξία». Τη 
διαφορική επίδοση που εµφανίζεται στις επιδόσεις των µαθητών στα τεστ προσπαθούν 
να τη συσχετίσουν στατιστικά µε άλλες µεταβλητές, όπως είναι η κοινωνική προέλευση 
του µαθητή, ο εξοπλισµός του σχολείου, ο χρόνος που αφιερώνει το σχολείο στη 
διδασκαλία, ο αριθµός µαθητών στη σχολική τάξη, προκειµένου να ανιχνευθούν, µέσα 
από την ερµηνεία των στατιστικών συσχετίσεων, ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατικότητα του σχολείου, δηλαδή στη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών. 

Ο Stenhouse χαρακτηρίζει, λοιδωριστικά, αυτό τον τρόπο µελέτης της 
σχολικής αποτελεσµατικότητας «γεωργική – βοτανική προσέγγιση» (agricultural – bot-
any approach), διότι στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλοι οι µαθητές διδάσκονται ακριβώς 
τα ίδια στο σχολείο, βιώνουν και αντιλαµβάνονται τη διδασκαλία και τη σχολική ζωή 
µε τον ίδιο τρόπο, και µετά εξετάζονται τα άµεσα αποτελέσµατα της σχολικής 
διδασκαλίας  µε κάποιο τεστ, όπως ο γεωργός παρακολουθεί αν κάποιο συγκεκριµένο 
                                                 
17 Ορισµένοι από τους ερευνητές, που υιοθετούν αυτή την αντίληψη στο χώρο της 
εκπαιδευτικής έρευνας, υποστηρίζουν ότι µόνο µια έρευνα που στηρίζεται στη στατιστική 
συσχέτιση µεταβλητών έχει επιστηµονικό χαρακτήρα και µπορεί να αποτελέσει µια άξια λόγου 
επιστηµονική εργασία. Σύµφωνα µε το Gage η επιστηµονική γνώση είναι νοµοθετική (lawlike) 
και αυτό διασφαλίζεται µέσα από τα µαθηµατικά, που µπορούν να αποτελέσουν τη µόνη κοινή 
επιστηµονική γλώσσα  (Gage 1985: 7).   
15 Πέρα από το θετικιστικό προσανατολισµό αυτών των ερευνών, δεν είναι τυχαίο ότι αυτού του 
είδους οι έρευνες αναπτύχθηκαν σε χώρες που υπάρχει εθνικό σύστηµα εξωτερικής αξιολόγη-
σης του µαθητή, το οποίο προσφέρει συγκρίσιµα στοιχεία σχετικά µε την επίδοση των µαθη-
τών, στα διάφορα σχολεία και περιοχές της χώρας. Οι χώρες στις οποίες αναπτύχθηκε αρχικά η 
ποσοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας είναι οι Η.Π.Α. και η Αγγλία και πρόσφατα η 
Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, οι οποίες εισήγαγαν συστήµατα εθνικών εξετάσεων των µαθη-
τών. Στις Η.Π.Α., από το 1964, άρχισε η προσπάθεια επιτήρησης των εκπαιδευτικών στόχων. Η 
Εθνική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Προόδου (National Assessment of Educational  Progress – 
NAEP) εφαρµόσθηκε το 1969. Εξετάσθηκαν 30.000 µαθητές στα µαθηµατικά και τη γλώσσα 
στην ηλικία των 9, 13, 17 ετών. Ακόµη και σήµερα υπάρχει, µε άλλη ονοµασία, η εθνική επιτή-
ρηση των εκπαιδευτικών στόχων (Livingstone 1985: 4398). Στην Αγγλία, οι µαθητές εξετάζο-
νται σε εθνικές εξετάσεις στις ηλικίες των 7, 11, 14 και 16. Πρόκειται για τα Key stages. 
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λίπασµα βοηθά, περισσότερο από τα άλλα, τα φυτά να µεγαλώσουν (Hopkins 1994: 22, 
Parlett and Hamilton 1972: 57).  

H προσπάθεια ορισµού της αποτελεσµατικότητας του σχολείου, µε κριτήριο 
τη διαφορική επίδοση του µαθητή σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές, έχει περάσει, 
τα τελευταία χρόνια, στη χρήση πολυεπίπεδων στατιστικών µοντέλων όπως είναι η 
«συνάρτηση σχολικής επίδοσης» (educational production function), η οποία προσπαθεί 
να µετρήσει την επίδοση των µαθητών από σχολεία διαφορετικών περιοχών και να τη 
συγκρίνει σαν να προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη19. Παραλλαγή αυτής της 
συνάρτησης είναι η «µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων» (Cahan and Εlbaz 2000). 
Πρόκειται για ένα µοντέλο στατιστικής παλινδρόµησης, το οποίο, σύµφωνα µε τους 
ερευνητές που το χρησιµοποιούν, µετρά τη διαφορική επίδοση των µαθητών σε διαφο-
ρετικές χρονικές στιγµές εξουδετερώνοντας τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν 
στην επίδοση του µαθητή. Η σύγκριση της επίδοσης του µαθητή σε δύο διαφορετικές 
χρονικές στιγµές, ακόµη και αν µπορούσαµε να αποµονώσουµε τους κοινωνικούς πα-
ράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωσή της, δεν µπορεί να ξεκαθαρίσει αν η δια-
φορά στην επίδοση οφείλεται στη βιολογική ωρίµαση του µαθητή ή τη διδασκαλία. Οι 
ερευνητές, στη συγκεκριµένη περίπτωση, αντιµετωπίζουν την «ωρίµαση» 
ως«σωµατοµετρικό χαρακτηριστικό», όπως το βάρος  το ύψος, ροσπαθών ας µε δια-
γνωστικά τεστ να συγκροτήσουν το µέσο όρο των γνώσεων και ικανοτήτων που έχει ο 
µέσος µαθητής στην ηλικία που µελετούν. 

ή π τ

                                                

Η θετικιστική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιεί µια µη-
χανιστική µεθοδολογία που στηρίζεται στην άποψη ότι όλες οι διαδικασίες της σχολι-
κής ζωής µπορούν εκφρασθούν και να αποτιµηθούν µέσα από µεταβλητές (Elliot 1998: 
78). Παρά την προσπάθεια ανακάλυψης αιτιωδών σχέσεων ανάµεσα σε κάποιους παρά-
γοντες της σχολικής ζωής και την επίδοση των µαθητών, το µόνο που έχουν καταφέρει 
οι θετικιστικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας είναι η διατύπωση κάποιων 

 
19 Η συνάρτηση «σχολικής επίδοσης» δεν είναι τυχαίο ότι έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως από οι-
κονοµολόγους, οι οποίοι εντάσσονται στο παράδειγµα της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και χρησιµοποιούν οικονοµετρικές µεθόδους εκτίµησης της αποδοτικότητας (efficiency) της 
εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο ατόµου (µικροοικονοµική θεώρηση) όσο και σε επίπεδο κοινωνί-
ας και εθνικής οικονοµίας (µακροοικονοµική θεώρηση). ‘Όταν η αποδοτικότητα της εκπαίδευ-
σης που λαµβάνει το άτοµο µετράται µε κριτήριο το εισόδηµά του, υπάρχει το πρόβληµα ότι 
δεν λαµβάνεται υπόψη η κοινωνική του προέλευση και η κοινωνική του τροχιά. Έτσι, είναι δύ-
σκολο να ερµηνευθεί πώς άτοµα µε την ίδια εκπαίδευση δεν έχουν το ίδιο εισόδηµα ή δεν κα-
τάφεραν να βρουν την ίδια εργασία. Όταν η αποδοτικότητα αποτιµάται µε κριτήριο τις γνώσεις 
του µαθητή, εκτός του ότι δεν µπορούν να υπολογισθούν πηγές γνώσης έξω από το σχολείο, οι 
έρευνες πάσχουν σε εκείνα τα εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν υπάρχει εξωτερικό και εθνικό 
σύστηµα αξιολόγησης. Επίσης, ο ισχυρισµός ότι µπορούµε να κρατήσουµε έξω από την επίδο-
ση του µαθητή όλα τα «εξωγενή» κοινωνικά στοιχεία και να τη µετρήσουµε ως «καθαρό µέγε-
θος», όπως µετράµε το µήκος ή το βάρος (στο πλαίσιο βέβαια της νευτώνειας φυσικής, διότι 
σήµερα η σύγχρονη φυσική έχει δεχθεί ότι αυτά τα µεγέθη µεταβάλλονται στο χώρο και στο 
χρόνο), συµβάλλει στην προσπάθεια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής να νοµιµοποιηθεί ιδεολο-
γικά προκρίνοντας ως αίτία των προβληµάτων το ατοµικό (εργασία εκπαιδευτικού) εντελώς 
ανεξάρτητα από την κοινωνική οργάνωση στην οποία λειτουργεί το σχολείο. Έκθεση της συ-
νάρτησης γίνεται από τον Hanusek (1987). Εφαρµογή αυτής της µεθόδου στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα: Kostakis (1987), Papas and Psacharopoulos (1991). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στη δεύτερη εργασία (Papas and Psacharopoulos 1991) οι ερευνητές έχουν κάνει περιορισµένη 
χρήση της συνάρτησης, διότι, όπως παρατηρούν και οι ίδιοι, δεν υπήρχαν σταθµισµένα στοιχεία 
για την επίδοση των µαθητών σε όλες τις βαθµίδες (δηµοτικό, γυµνάσιο). Η έµµεση πρόταση 
είναι ότι µόνο ένα εκπαιδευτικό σύστηµα γεµάτο από εθνικές εξετάσεις µπορεί να αποτελέσει 
πλατφόρµα µελέτης για αυτές τις έρευνες. Ένα σχολείο χωρίς εξετάσεις και βαθµούς, αλλά µε 
περιγραφική αξιολόγηση και ερευνητικές εργασίες δεν µπορεί να µελετηθεί από αυτές τις µεθό-
δους. Εδώ έχουµε ένα παράδειγµα του «ποιο σχολείο έχει στο µυαλό του ο ερευνητής», ακόµη 
και όταν φαίνεται να εργάζεται µε τις «ουδέτερες» µαθηµατικές εξισώσεις.       
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στατιστικών συσχετίσεων ανάµεσα σε µεταβλητές τις οποίες οι ερευνητές αντιµετωπί-
ζουν, µε αυθαίρετο τρόπο, ως αιτιώδεις σχέσεις (D. Hargreaves and Hopkins 1993: 
232).  

Όµως, εκτός του ότι το σχολείο αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό χώρο, από 
τον οποίο είναι δύσκολο να διακ ιθούν αποµονωµένες µεταβλητές, οι οποίες συσχετί-
ζονται παράγοντας κάποιο αποτέλεσµ , ανεξάρτητα από το κοινωνικό συγκείµενο στο 
οποίο υπάρχουν και λειτουργούν (Guba and Lincoln 1988: 119), η στατιστική συσχέτι-
ση κάποιων µεταβλητών δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ανάµεσά τους και αιτιώ-
δης σχέση

ρ
α  

                                                

20 (Παρασκευόπουλος 1993: 106, Huff 1997). Οι γραµµικές παλινδροµήσεις 
(simple linear regression) που χρησιµοποιούνται, κατά κόρον, στις ποσοτικές έρευνες 
σχολικής αποτελεσµατικότητας δίνουν στοιχεία σχετικά µε τη συνάφεια µεταβλητών 
όπως «µέθοδος διδασκαλίας» και «επίδοση», «οικονοµικό επίπεδο οικογένειας» και 
«επίδοση». Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την εξέταση της συσχέτισης δύο µε-
ταβλητών, όσο ενδιαφέρουσες και αν είναι, δεν δίνουν τα ποσοτικά στοιχεία που είναι 
απαραίτητα, ώστε να είναι πλήρως γνωστή η φύση της συσχέτισης. Για να γίνει λόγος 
για αιτιώδη σχέση πρέπει να κατασκευασθεί µια εξίσωση, στην οποία όταν εισέρχεται η 
τιµή µιας µεταβλητής να δίνεται η τιµή της άλλης µεταβλητής µε την οποία υποτίθεται 
ότι συνδέεται αιτιωδώς (∆ρακάτος 1982: 131).  

Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει σε καµία από τις ποσοτικές έρευνες σχολικής α-
ποτελεσµατικότητας. Αν αλλάξουµε την τιµή της µεταβλητής οικογενειακό εισόδηµα, 
εποπτικά µέσα ή ώρες διδασκαλίας, δεν προκύπτει ανάλογη µεταβολή στη µεταβλητή 
της επίδοσης του µαθητή. Όµως, ακόµη και αν συνέβαινε αυτό, δεν σηµαίνει ότι η αλ-
λαγή της τιµής της µεταβλητής είναι οπωσδήποτε αποτέλεσµα της µεταβολής της άλλης 
µεταβλητής και όχι κάποιου άλλου παράγοντα. Για αυτό, παρά τον τεράστιο αριθµό 
ποσοτικών ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας, τα τελευταία είκοσι χρόνια, που 
προσπαθούν να διερευνήσουν το πόσο και πώς επιδρούν µεταβλητές όπως το µέγεθος 
της τάξης και η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου στην επίδοση των µαθητών, δεν 
έχουν προκύψει κάποια συµπεράσµατα που να είναι επιστηµονικά ασφαλή, κοινά απο-
δεκτά και αξιοποιήσιµα στο επίπεδο της καθηµερινής σχολικής πραγµατικότητας 
(Vulliamy 2000, Mac Beath 2001: 99, Wyatt 1996).  

Πολλοί ποσοτικοί ερευνητές της αποτελεσµατικότητας του σχολείου έχουν 
προσπαθήσει να εξάγαγουν συµπεράσµατα υπό µορφή καθολικών νόµων και 
γενικευµένων πορισµάτων που έχουν οικουµενική ισχύ, είναι αξιολογικά ουδέτερα και 
µπορούν να εφαρµοσθούν σε κάθε περίπτωση (Perrone 1989, Elliot 1998: 79, 
Πασιαρδής και Πασιαρδή 2000: 19). Έτσι, είναι συχνό το φαινόµενο τα ευρήµατα 
ποσοτικών ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας να προκαλούν αφηρηµένες 
συζητήσεις του τύπου: «Ο πιο βασικός παράγοντας αποτελεσµατικότητας του σχολείου 
είναι το µέγεθος της τάξης» ή «ο αριθµός των µαθητών στην τάξη δεν παίζει ιδιαίτερο 
ρόλο στην επίδοση των µαθητών» ή «η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ή κάποιος 
συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επίδοση των 

 
20 Στο σηµείο αυτό, προς αποφυγή παρανόησης της θέσης των Lincoln και Guba, κρίνεται σκό-
πιµη η διάκριση ανάµεσα στο ντετερµινισµό (determinism) και την αιτιώδη σχέση (causal rela-
tionship). Η απόρριψη της ιδέας της γραµµικής αιτιότητας ανάµεσα στα κοινωνικά φαινόµενα 
δεν παραπέµπει στη θέση του ότι τα κοινωνικά φαινόµενα δεν εµπεριέχουν αιτιοκρατία, παρα-
δοχή που θα οδηγούσε στην άρνηση των κοινωνικών επιστηµών. Όπως παρατηρεί και ο de 
Montlibert (1998: 303) «η άσκηση κριτικής σε µια συγκεκριµένη χρήση της στατιστικής ανά-
λυσης, πράγµα που συµβαίνει µε τις δηµοσκοπήσεις, δεν σηµαίνει ωστόσο ότι εγκαταλείπουµε 
την αιτιοκρατία και ότι προσχωρούµε σε διαβεβαιώσεις που τη θέλουν µε µεγάλη προθυµία να 
είναι απαρχαιωµένη, αλλά σηµαίνει εντελώς αντίθετα ότι επανατοποθετούµαστε και επανεξετά-
ζουµε την αιτιοκρατία». Ανάλογη παρατήρηση κάνει και ο Βένιος Αγγελόπουλος (2003: 56) για 
τα ανάλογα µεγέθη. Τα ανάλογα µεγέθη αυξάνονται µαζί, όµως ο λόγος τους είναι σταθερός. 
∆ιαφορετικά δεν είναι ανάλογα.           
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µαθητών» (Webb and Vulliamy 1996: 19). Όµως, τα πορίσµατα της οποιαδήποτε 
έρευνας σχετικά µε τους παράγοντες που κάνουν ένα σχολείο αποτελεσµατικό δεν 
πρέπει να αντιµετωπίζονται ως γενικοί κανόνες και, κατά συνέπεια, ως συνταγές προς 
εφαρµογή, αλλά ως µέσα που συµβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος (Fullan 1991: 47). Ο εκπαιδευτικός, ο διευθυντής, η 
υλικοτεχνική υποδοµή, όλα αυτά τα οποία µπορεί να είναι αποτελεσµατικά σε κάποιο 
συγκεκριµένο σχολείο, µπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσµατικά σε κάποιο άλλο 
(Θεριανός 2001). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η παταγώδης αποτυχία που είχαν 
επιτυχηµένες µαθητοκεντρικές διδακτικές πρακτικές που µεταφέρθηκαν αυτούσιες από 
αναπτυγµένες χώρες, όπως η Αγγλία και η Ολλανδία, σε σχολεία των αποικιών τους 
στον Τρίτο κόσµο (Guthrie 1990)21.      

Η θετικιστική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας παραγνωρίζει ότι κάθε 
σχολείο αποτελεί κοινωνικό µικρόκοσµο που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. 
Αντιµετωπίζει το σχολείο µέσα από µια διαχειριστική λογική παραγόντων, η οποία 
απέχει πολύ από το πώς είναι το σχολείο στην πραγµατικότητα (Silver 1994: 92). 
Μπορεί το σχολείο να λειτουργεί στο πλαίσιο µιας αντικειµενικής δοµής που 
προσδιορίζεται από τη νοµοθεσία, το αναλυτικό πρόγραµµα, τα βιβλία, τους 
διδακτικούς στόχους. Όµως, κάθε σχολείο έχει την υποκειµενική του ζωή, η οποία είναι 
συνισταµένη των τρόπων βίωσης και αντίληψης της αντικειµενικής δοµής του σχολείου 
από τους συµµετέχοντες σε αυτό (Pigiaki 1987: 1).  

Αγνοεί την ιδιαίτερη κοινωνική δυναµική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
του σχολείου, λόγω των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτικών και των 
µαθητών. Θεωρεί, έτσι, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί τηρούν πιστά το αναλυτικό 
πρόγραµµα, όπως περιγράφεται στα επίσηµα κείµενα της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας 
(Γκότοβος – Μαυρογιώργος – Παπακωνσταντίνου 2000: 13) και διδάσκουν µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο, χωρίς να υπεισέρχονται στη διδασκαλία τους οι προσωπικές τους 
διαµεσολαβήσεις που, πολλές φορές, αλλάζουν ακόµη και τη στοχοθεσία του 
µαθήµατος σε σύγκριση µε τους στόχους που διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα 
(Γιαννακάκη 1997). Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική από 
την εκπαιδευτική νοµοθεσία (Stenhouse 1975: 27). Οι εκπαιδευτικοί δεν 
«εφαρµόζουν», απλώς, το αναλυτικό πρόγραµµα µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Στην 
πραγµατικότητα, το «αναδηµιουργούν» µέσω της ιδεολογίας τους, της επαγγελµατικής 
τους εµπειρίας, της κουλτούρας τους (Apple 2002: 119, Henderson 1996: 15 ).  

Επίσης, τα ποσοτικά στοιχεία για τα εποπτικά µέσα που έχει στη διάθεση 
του ο εκπαιδευτικός, όπως τηλεοράσεις, προβολείς διαφανειών, βίντεο, υπολογιστές, 
για το µέγεθος του σχολικού χώρου κ.λπ., τα οποία προσπαθούν να συσχετίσουν στατι-
στικά οι ερευνητές µε την επίδοση των µαθητών, δεν διαφωτίζουν το αν και πώς χρησι-
µοποιεί όλα αυτά τα µέσα στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός. Το ζήτηµα των «µορ-
φωτικών πόρων», τους οποίους έχει στη διάθεση του το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, διότι ο «πόρος» υποστασιοποιείται µόνο όταν οι άνθρωποι 

                                                 
21 Οι πολιτικές της «µεταφύτευσης» εκπαιδευτικών θεσµών από τη µια κοινωνία στην άλλη 
στηρίχθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, στην αντίληψη της γραµµικής αιτιότητας που χαρακτηρίζει το 
θετικισµό και η οποία, ως αντίληψη, πέρασε στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, µε τις θεω-
ρίες του λειτουργισµού και της αναπαραγωγής (Βεργίδης 2002: 143), και στην εκπαιδευτική 
έρευνα µε τις απλές στατιστικές συσχετίσεις µεταβλητών, στηρίχθηκαν στην παραδοχή ότι τα 
κοινωνικά όπως και τα φυσικά φαινόµενα έχουν «συγκεκριµένη προβλεψιµότητα», κάτι που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα (Prigogine 1997: 19). Αξίζει, όµως, να επισηµανθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της ποσοτικής έρευνας αναπτύσσονται µαθηµατικά µο-
ντέλα που στηρίζονται στη θεωρία του χάους (chaos theory) και θεωρούν ότι το σχολείο, όπως 
και η κοινωνία, αποτελεί σύστηµα «δυναµικής ανισορροπίας» (dynamic disequilibrium) και δεν 
είναι δυνατόν οι µεταβλητές που ενδεχοµένως παράγουν καλά αποτελέσµατα σε κάποιο σύστη-
µα να λειτουργήσουν µε τον ίδιο τρόπο και σε κάποιο άλλο.  
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τον διαχειρίζονται µε σκοπό κάποιο αποτέλεσµα. ∆ιαφορετικοί άνθρωποι δοµούν µε 
διαφορετικούς τρόπους τον κοινωνικό τους χώρο, έχοντας τα ίδια υλικά µέσα στη διά-
θεσή τους (Giddens 1984: 377).    

Εστιάζοντας µόνο στις πλευρές της σχολικής ζωής που µπορούν να ποσοτι-
κοποιηθούν και να µετρηθ ύν, η ποσοτική έρευνα ολικής αποτελεσµατικότητας α-
ντιλαµβάνεται τους µαθητές ως οµοιόµορφη µάζα που αναπαριστά και αντιδρά στις 
σχολικές διεργασίες µε τον ίδιο τρόπο (Lawton 1983: 101). Ακόµη και όταν στις ποσο-
τικές έρευνες υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την κοινωνική προέλευση των µαθητών, 
όπως το µορφωτικό επίπεδο των γονιών του µαθητή, το εισόδηµα και την κοινωνική 
τάξη που ανήκουν, τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν για να µας αποκαλύψουν τη στάση 
της οικογένειας απέναντι στο σχολείο, την ποιότητα και τον τρόπο ενθάρρυνσης του 
µαθητή, το βαθµό συνεργασίας του µε τους εκπαιδευτικούς Η κοινωνική θέση ενός αν-
θρώπου µπορεί να καταγράφεται ως αντικειµενική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της 
στατιστικής, όµως είναι και υποκειµ νική πραγµατικότητα. ∆εν αρκεί να γνωρίζει κά-
ποιος την κοινωνική θέση των γονιών του µαθητή. Πρέπει να διερωτηθεί σχετικά µε το 
νόηµα που αυτοί αποδίδουν σε αυτή τη θέση. Επίσης, πρέπει να διερωτηθεί  για τη 
σπουδαιότητα που το άτοµο δίνει στη σχολική επιτυχία, τη σχέση της οικογένειάς του 
µε τη γνώση, το νόηµα που έχει το σχολείο για αυτό το άτοµο και τους γονείς του, τις 
στρατηγικές µάθησης που αναπτύσσονται στο σχολείο και την οικογένεια. (Charlot 
1999: 148).  

ο σχ

ε

                                                

Έτσι, µαθητές που έχουν την ίδια κοινωνική προέλευση βιώνουν και αντα-
ποκρίνονται διαφορετικά στην καθηµερινότητα και τα ερεθίσµατα του σχολείου και 
συµµετέχουν σε διαφορετικές υποκουλτούρες. Οι εθνογραφικές µελέτες του Willis 
(1977), του  David Hargreaves (1967) και του Ball (1981) στη Μεγάλη Βρετανία έχουν 
δείξει το σηµαντικότατο ρόλο που παίζει η κουλτούρα των µαθητών στη συµπεριφορά 
και την επίδοσή τους στο σχολείο. Προέκταση αυτής της προβληµατικής22 είναι και η 
ύπαρξη του «κρυφού προγράµµατος» (hidden curriculum) ή «παραπρογράµµατος» 
(paracurriculum κατά τον D. Hargreaves 1982) ή «ανεπίσηµου προγράµµατος» (Μαρ-
µαρινός 1984, Μαυρογιώργος 2000, Πηγιάκη 1998) που δε λαµβάνεται υπόψη από τις 
ποσοτικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας. Το κρυφό πρόγραµµα λειτουργεί 
παράλληλα µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και είναι η µεταβίβαση στους µαθητές 
αξιών, τρόπων, στάσεων και πεποιθήσεων, µε τρόπο κρυφό, µέσα από τις καθηµερινές 
σχολικές πράξεις, σχέσεις και δραστηριότητες (Giroux 1988: 23). Το κρυφό πρόγραµ-
µα, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών, µπορεί να έχει θετικό χαρακτήρα 
και να ενισχύει τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας του επίσηµου προγράµµατος ή να 
κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση και να εµποδίζει τη διδασκαλία. Έτσι, σύµφωνα µε 
αυτή την προσέγγιση, µήτρα µάθησης δεν είναι µόνο η διδακτέα ύλη που µέσω της δι-
δασκαλίας «µεταβιβάζεται» στο µαθητή. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, οι εκφάνσεις 
και οι πτυχές της, οι κανονικότητές της, η συµµετοχή του µαθητή σε αυτές «παράγουν» 
µάθηση. Οι σχολικές πρακτικές δεν είναι απλώς και µόνο η φόρµα της διεκπεραίωσης 
του επίσηµου προγράµµατος. Είναι και οι ίδιες αντικείµενα και πηγές µάθησης, παρά-
γουν µια «δεύτερη µάθηση» που ενδεχοµένως να είναι σηµαντικότερη από την «επίση-
µη» του αναλυτικού προγράµµατος (Γκότοβος 1985: 11). Για αυτό και, όπως επισηµαί-
νει ο Giroux (1988: 23), το ερώτηµα «τι µαθαίνει ο µαθητής στο σχολείο» δεν µπορεί 
να περιορισθεί µόνο στην εξέταση των στόχων του επίσηµου αναλυτικού προγράµµα-
τος.     

 

 
22 O David Hargreaves (1982: 13) κάνει λόγο για δύο curricula (the two curricula of schooling) 
ένα επίσηµο και ένα «κρυφό». Προσπαθεί να συνδυάσει το κρυφό πρόγραµµα µε την κοινωνική 
προέλευση των µαθητών θέτοντας το ερώτηµα: «οι µαθητές, ανάλογα µε την κοινωνική τάξη 
στην οποία ανήκουν, βιώνουν ένα διαφορετικό κρυφό πρόγραµµα;». 
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Η χρήση των ποσοτικών ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η επίδρασή τους στις διδακτικές πρακτικές του 
εκπαιδευτικού και την εσωτερική ζωή των σχολείων 

 
Τα τελευταία χρόνια, τα πορίσµατα των ποσοτικών ερευνών σχολικής απο-

τελεσµατικότητας χρησιµοποιούνται στην α ιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η έρευνα σχολικής αποτελ σµ τικότητας δέχεται, 
εκτός από επιστηµονική, και πολιτική κριτική. Πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλοί πολι-
τικοί ηγέτες και επιχειρηµατίες απέδωσαν, σε πολλές περιπτώσεις, την ευθύνη της οι-
κονοµικής και πολιτικής κρίσης στα σχολεία

ξ
 ε α

                                                

23.  
Η φράση «τα σχολεία κάνουν τη διαφορά», που αποτελεί συνηθισµένο σλό-

γκαν των ερευνητών της σχολικής αποτελεσµατικότητας, παραφράζεται συνήθως από 
τους πολιτικούς σε «τα σχολεία κάνουν όλη τη διαφορά». Αυτή η άποψη έχει σοβαρές 
πολιτικές προεκτάσεις. Οι έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας, που αγνοούν το πο-
λιτικό και κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου, είναι πολιτικά ευπρόσδεκτες στους νεοφι-
λελεύθερους πολιτικούς κύκλους (Γρόλλιος 1999: 30). Ο προσανατολισµός της έρευνας 
στην επίδοση των µαθητών, χωρίς καµία κοινωνιολογική προβληµατική σχετικά µε το 
πλαίσιο του σχολείου, τους στόχους του, το αναλυτικό πρόγραµµα, τις εσωτερικές του 
διεργασίες και την κοινωνική προέλευση των µαθητών, ενοχοποιεί τον εκπαιδευτικό για 
την αποτυχία των µαθητών και απενεχοποιεί τις κυβερνήσεις (Agnus 1993: 342-3). 
Όπως παρατηρεί και ο Lauder:  

Για τους εκπαιδευτικούς, η έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας είναι 
σπαθί µε δύο κόψεις. Από τη µια φαίνεται η δυνατότητα που έχουν τα σχο-
λεία να συµβάλλουν στη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών τους. Από την 
άλλη οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις των Reagan και Thatcher χρησιµο-
ποιούν τις έρευνες αυτές για να κατηγορήσουν τους εκπαιδευτικούς για τη 
χαµηλή επίδοση των µαθητών τους και για παράγοντες πάνω στους οποίους 
ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να έχει έλεγχο. Η ατζέντα της Νέας ∆εξιάς εξο-
βέλισε πλήρως το ρόλο που παίζει το κοινωνικοοικονοµικό status των µαθη-
τών και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην επίδοση τους και 
τόνισε µόνο την ευθύνη του εκπαιδευτικού σε αυτή.  

(Thrupp 1999: 19). 
Έτσι, αντί να πληροφορήσει την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς για το 

ποιες είναι οι αδύναµες όψεις του εκπαιδευτικού συστήµατος και πώς µπορούν να βελ-
τιωθούν, τιµωρεί, τελικά, κάποια σχολεία µε το να τα στιγµατίζει ως «σχολεία χαµηλής 
επίδοσης» (low achievement schools) και να αποδίδει όλες τις ευθύνες για αυτό στην 
ποιότητα της εργασίας των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο η  έρευνα σχολικής απο-
τελεσµατικότητας δεν είναι το µέσο βελτίωσης των σχολείων αλλά η τιµωρία τους 
(Gratz 2000: 681-687, Holt 2001, Yarker 2001).      

 
23 Ο Chitty (1989: 61) αναφέρει ότι «στην Αγγλία υπάρχει εθνική σχιζοφρένεια µε τους 
εκπαιδευτικούς. Ό,τι γίνεται σε αυτήν τη χώρα, κατά τους ιθύνοντες, οφείλεται στους κακούς 
δασκάλους. (I blame the teachers, ήταν ο τίτλος άρθρου του Sir Arnold Weinstock, διευθυντή 
της General Electric που θεωρούσε ότι τα σχολεία ευθύνονται για την κακή ποιότητα του 
εργατικού δυναµικού στη Βρετανία)». Η «σχιζοφρένεια» δεν είχε στόχο τους εκπαιδευτικούς, 
γενικά και αόριστα, αλλά τις προοδευτικές µορφές αγωγής, οι οποίες κατηγορούνταν από τους 
συντηρητικούς πολιτικούς ότι ευθύνονται για την πτώση του επιπέδου των µαθητών (Vulliamy 
1998).  Στις Η.Π.Α., το 1984, ο Ronald Reagan κατηγόρησε τα σχολεία ότι έχουν ευθύνη για 
την εθνική κρίση της χώρας (Πρόκειται για την έκθεση A nation at risk, 1983). Αναλυτικότερα 
στην έκθεση αυτή κατηγορούνταν οι προοδευτικές µορφές αγωγής για την πτώση του επιπέδου 
και προτεινόταν η επιστροφή στις βασικές γνώσεις και η αύξηση του αριθµού των εξετάσεων, 
ώστε να «κινητοποιηθούν» µαθητές και εκπαιδευτικοί για να εργασθούν (Α. Καζαµίας 1991α, 
1991β).     
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Επίσης, η αξιολόγηση του σχολείου, µε βασικό κριτήριο την επίδοση των 
µαθητών σε σταθµισµένα τεστ, περιορίζει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική ζωή του σχολείου και τις διδακτικές πρακτικές 
των εκπαιδευτικών, καθώς όλες οι λειτουργίες του σχολείου που δεν ποσοτικοποιούνται 
και δεν µπορούν να µετρηθούν αγνοούνται (Gibson και Asthana 1998: 195). Υπάρχει ο 
κίνδυνος τα σχολεία να µετασχηµατιστούν σε χώρο προετοιµασίας των µαθητών για τις 
εξετάσεις των µαθηµατικών, της φυσικής, της ιστορίας και της γλώσσας προκειµένου 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Αγγλία, 
η Ουαλία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, όπου εφαρµόζονται συστήµατα αξιολόγησης 
της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου µε κριτήριο την επίδοση των 
µαθητών, πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει το φαινόµενο της πλήρους προσαρµογής 
της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού στην προετοιµασία των µαθητών του, ώστε να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων, χωρίς όµως αυτό να αποτελεί απόδειξη 
ότι έχει βελτιωθεί στην πραγµατικότητα η ποιότητα της παιδείας που παρέχεται στα 
σχολεία. (Gray and Wilcox 1995: 23, Whitty, Power and Halpin 1998: 87).  

 
Οι θετικιστικές έρευνες δεν απαντ ύν στο ερώτηµα: χολική αποτελεσµα-

τικότητα για ποιον και σε τι;  
ο  σ

                                                

 
Το σχολείο δεν λειτουργεί σε κοινωνικό και πολιτικό κενό. Υπάρχουν 

οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά συµφέροντα που προσδοκούν διαφορετικά 
πράγµατα από το σχολείο και κρίνουν µε διαφορετικό τρόπο την αποτελεσµατικότητα 
του. Η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης προσδιορίζεται από συγκεκριµένους 
ιστορικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς όρους (Γρόλλιος 2001: 20). 

Ο ερευνητής λαµβάνει την επίδοση του µαθητή, που είναι το αντικείµενο 
της έρευνάς του, µέσα από µια σειρά διαδικασιών και επιλογών, οι οποίες υποκρύπτουν 
πολιτικές και εκπαιδευτικές επιλογές, που µένουν στο απυρόβλητο. Πρέπει λοιπόν στο 
ζήτηµα της επίδοσης να τεθούν κριτικά ερωτήµατα σχετικά µε το τι δείχνει η επίδοση 
και γιατί επιλέγονται τα συγκεκριµένα τεστ και µαθήµατα. 

Η θετικιστική έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα δεν θέτει το 
ερώτηµα «σχολική αποτελεσµατικότητα σε τι και για ποιόν;». Οι ερευνητές, που 
κινούνται στο πλαίσιο αυτού του παραδείγµατος, αποδέχονται το εκπαιδευτικό 
σύστηµα όπως είναι και αναζητούν τρόπους καλύτερης λειτουργίας του, χωρίς να 
θέτουν κριτικά ερωτήµατα σχετικά µε τη φυσιογνωµία και τους στόχους του υπαρκτού 
σχολείου, τις πρακτικές του και τους σκοπούς που υπηρετεί. ∆έχονται ότι σκοπός του 
σχολείου είναι η βελτίωση της επίδοσης των µαθητών σε κάποιες εξετάσεις ή τεστ, τα 
οποία οι ερευνητές έχουν θέσει, ως µέτρο της αποτελεσµατικότητας του σχολείου24. Τα 
κριτήρια και οι δεξιότητες που εξετάζουν οι ερευνητές της σχολικής 

 
24 Υπάρχουν σταθµισµένα τεστ για τη διαµόρφωση βάσεων δεδοµένων σχετικά µε την επίδοση 
των µαθητών στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες. Πρόκειται για τις δοκιµασίες της ∆ιε-
θνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement). Οι δοκιµασίες αυτές χρησιµοποιούνται ακόµη και 
για διεθνείς συγκρίσεις που κάνουν διεθνείς οργανισµοί, όπως ο Ο.Ο.Σ.Α.. Στην Ελλάδα, έρευ-
να µε τη χρήση αυτών των δοκιµασιών έχει γίνει από τους Κοντογιανοπούλου-Πολυδωρίδη, 
Σολοµών, Σταµέλο (2000). Η εκτεταµένη χρήση τέτοιων τεστ από κυβερνήσεις και διεθνείς 
οργανισµούς είναι ένα από τα σηµαντικότερα και αποτελεσµατικότερα µέσα της συµβολικής 
νοµιµοποίησής τους ως το «εγκυρότερο» επιστηµονικό µέσο µέτρησης της αποτελεσµατικότη-
τας του σχολείου. Όπως επισηµαίνει ο Foucault «η γνώση οργανώνεται ως εξουσία και η εξου-
σία νοµιµοποιείται ως γνώση, αλλά η σχέση αποκρύπτεται, επειδή η γνώση δεν θεωρείται ε-
ξουσία αλλά αλήθεια» (Foucault 1980: 132). Αυτές οι επιλογές υποκρύπτουν ένα «φυλετισµό 
της νοηµοσύνης» όπως τον αποκαλεί ο Bourdieu (1999: 86), καθώς κάποιες ικανότητες και 
γνώσεις θεωρούνται ανώτερες από κάποιες άλλες.   
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αποτελεσµατικότητας µέσα από τα κατασκευασµένα και σταθµισµένα τεστ αφορούν, 
κυρίως, βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει, κατά την άποψή τους, ο µαθητής στα 
µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες (Elliot 2000: 176). 

Τα σταθµισµένα τεστ στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες µπορεί να 
εξυπηρετούν τη διεξαγωγή της έρευνας και τη διαµόρφωση δεδοµένων που είναι 
συγκρίσιµα σε διεθνές επίπεδο, καθώς η µητρική γλώσσα του µαθητή δεν αποτελεί 
εµπόδιο. Όµως, σηµατοδοτεί και µια συγκεκριµένη αντίληψη για το λόγο ύπαρξης και 
την προτεραιότητα του σχολείου, που είναι η υψηλή επίδοση των µαθητών στις θετικές 
επιστήµες. Το ερώτηµα είναι γιατί τα σχολεία να συγκρίνονται µε κριτήριο την επίδοση 
των µαθητών στα µαθηµατικά και τη φυσική και όχι τα επιτεύγµατα των µαθητών σε 
ερευνητικές εργασίες, κατασκευές, καλλιτεχνικές δηµιουργίες ή τη µουσική; Γιατί να 
µετριέται το τελικό αποτέλεσµα του σχολείου µε όρους επίδοσης και να µην αποτιµάται 
η ποιότητα των διεργασιών του σχολείου, ολόκληρη τη σχολική χρονιά; (Pring 1995: 
129-30, Stenhouse 1975, Elliot 1998: 109). Τέλος, γιατί οι εξετάσεις να είναι γραπτές 
και όχι προφορικές;  

Τα επιχειρήµατα των ερευνητών, που κατασκευάζουν αυτά τα τεστ, ότι τα 
µαθηµατικά και οι θετικές επιστήµες συνιστούν τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες που 
πρέπει να έχει κάποιος µαθητής, δεν δικαιολογούνται µε αναφορές στην οικονοµική και 
κοινωνική πραγµατικότητα, σχετικά µε τα επαγγέλµατα που θα ασκήσει ενδεχοµένως ο 
µαθητής και το πόσα και τι µαθηµατικά θα του χρειασθούν για την άσκηση αυτών των 
επαγγελµάτων και την καθηµερινή του ζωή, αλλά µε συγκεκριµένες αναφορές στις 
σχολικές εξετάσεις των επόµενων εκπαιδευτικών βαθµίδων, όπου τα µαθηµατικά και οι 
φυσικές επιστήµες είναι το βασικό κριτήριο για την εισαγωγή στην ανώτερη βαθµίδα 
και µε αόριστες αναφορές στις ανάγκες της αγοράς εργασίας25.  

Το ζήτηµα του ποια γνώση διδάσκεται στο σχολείο, ποια γνώση πρέπει να 
διδάσκεται και µε ποιες µεθόδους, καθώς και ποια γνώση και µε τι τρόπο εξετάζεται, 
αποτελεί, εν µέρει, πολιτικό και ιδεολογικό ζήτηµα και εµπίπτει στο χώρο της 
πολιτισµικής αυθαιρεσίας των κυρίαρχων οµάδων που διαµορφώνουν το curriculum. Οι 
επιλογές αυτές «επιβάλλουν» στον κοινό νου µια απάντηση στο ερώτηµα «ποια γνώση 
είναι χρησιµότερη»26, καθώς η γνώση που επιλέγεται να διδαχθεί και να εξετασθεί στο 
σχολείο αποκτά συµβολικό κύρος µέσω των σχολικών µηχανισµών, που τη 
νοµιµοποιούν και την υποστασιοποιούν ως χρησιµότερη από άλλες γνωστικές περιοχές 

                                                 
25 Πέραν της µεγάλης συζήτησης του αν το σχολείο πρέπει να υπαχθεί ολοκληρωτικά στις ανά-
γκες της αγοράς, η προσπάθεια σύνδεσης αυτών των γνώσεων µε τις ανάγκες της αγοράς, εµπί-
πτει µάλλον στο επίπεδο της πολιτικής ρητορικής παρά σε συγκεκριµένα στοιχεία. Το έτος 
2005, θα δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις για ταµίες παρά για µηχανικούς υπολογιστών, 
αναλυτές συστηµάτων, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους. Την επόµενη 
δεκαετία, το 95% όλων των νέων θέσεων εργασίας θα ανήκουν στον τοµέα υπηρεσιών και δεν 
θα απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις µαθηµατικών ή θετικών επιστηµών. Επιπλέον, τα οκτώ από τα 
δέκα πρώτα ατοµικά επαγγέλµατα που θα αντιπροσωπεύουν τη µεγαλύτερη αύξηση θέσεων 
εργασίας µέσα στην επόµενη δεκαετία περιλαµβάνουν τα εξής: πωλητές λιανικής, ταµίες, οδη-
γοί φορτηγών, σερβιτόρες / οι, νοσοκόµοι, βοηθοί νοσηλείας, καθαριστές κτηρίων, υπάλληλοι 
γραφείων. Επίσης, η καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή λόγω της απλοποίησης των λει-
τουργικών συστηµάτων δεν απαιτεί, σχεδόν καθόλου, τη γνώση µαθηµατικών (Apple 2002: 58, 
Cook 2000: 13-19). Την ίδια στιγµή, η αδυναµία υπολογισµού αριθµητικών πράξεων έχει κα-
λυφθεί από την ύπαρξη αριθµοµηχανών τσέπης (Putnam, Lampert and Peterson 1990, Κοντο-
γιανοπούλου-Πολυδωρίδη – Σολοµών - Σταµέλος 2000: 7). Χωρίς δόση υπερβολικής, µάλλον η 
πλήρης πρόσδεση του σχολείου στην αγορά εργασίας ισοδυναµεί µε την αντικατάστασή του 
από βραχύβια σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης.  Κατά συνέπεια, η προσήλωση της έρευ-
νας σχολικής αποτελεσµατικότητας στις δεξιότητες και γνώσεις µαθηµατικών και θετικών επι-
στηµών συνιστά, εν µέρει, µια αυθαίρετη πολιτισµική και ιδεολογική επιλογή των ερευνητών. 
26 Το ερώτηµα έθεσε ο Herbert Spencer το 1859 µε το οµότιτλο άρθρο του: “What knowledge is 
of Most Worth?”.   
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(Young 1971, Bourdieu 1971α, 1971β, Bernstein 1971, Kazamias 1960, Νούτσος 
1979).  

Αυτό το ζήτηµα δεν απασχολεί την ποσοτική έρευνα της σχολικής 
αποτελεσµατικότητας, η οποία θεωρεί το σχολείο, όπως είναι οργανωµένο, και τη 
γνώση που έχει επιλεγεί να διδάσκεται και τον τρόπο µε τον οποίο εξετάζεται ως 
πραγµατικότητες αναπόφευκτες, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις. Όπως επισηµαίνει και 
ο Giroux (1988: 14) το ερώτηµα «Γιατί να διδάσκεται αυτή η γνώση;» υποσκελίζεται 
από το ερώτηµα: «Πώς θα διδάξουµε τη δεδοµένη γνώση καλύτερα;».     

H αποφυγή οποιασδήποτε κριτικής θεώρησης των παραπάνω ζητηµάτων, 
οδηγεί τη θετικιστική έρευνα της σχολικής αποτελεσµατικότητας στο να παράγει µια 
σειρά ευρηµάτων, τα οποία εµφανίζονται ως «ουδέτερα» και για αυτό «κοινά 
αποδεκτά». Ο John Elliot (1998: 84) σχολιάζοντας τα ευρήµατα µιας µεγάλης έρευνας 
σχολικής αποτελεσµατικότητας, που έγινε το 1995 στο Ηνωµένο Βασίλειο27, και η 
οποία κατέληξε ότι χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού σχολείου είναι η καλή 
διαχείριση των πόρων του σχολείου, η έµφαση στη διδασκαλία, η αύξηση του 
διδακτικού χρόνου, η διδασκαλία µε ξεκάθαρους στόχους οι οποίοι να µπορούν να 
αξιολογηθούν, η τακτική αξιολόγηση του µαθητή, παρατηρεί ότι όλα αυτά τα ευρήµατα 
κρύβουν µια ιδιαίτερη φιλοσοφία για το τι είναι σχολείο και ποιους σκοπούς υπηρετεί.  

H έµφαση στην αύξηση του διδακτικού χρόνου µέσα στην τάξη σηµαίνει ότι 
οι ποσοτικοί ερευνητές της σχολικής αποτελεσµατικότητας θεωρούν ότι οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα έξω από τη σχολική τάξη δεν µπορεί να είναι διδακτική. Αυτή η 
άποψη συµπίπτει µε την ξεπερασµένη ερβαρτιανή άποψη για τη διδασκαλία ως διαδι-
κασία που τελείται από τον εκπαιδευτικό, σε συγκεκριµένα στάδια, µέσα στη σχολική 
αίθουσα (Γκότοβος 1991: 98) και µε την εσφαλµένη άποψη ότι όπου υπάρχει µετωπική 
διδασκαλία και αυξάνεται γραµµικά ο χρόνος της, λογικά θα επέρχεται και µάθηση 
(Πηγιάκη 1994).  

Έτσι, η µοναδική διδακτική µέθοδος που γίνεται, σιωπηλά, αποδεκτή από 
αυτές τις έρευνες είναι η µετωπική διδασκαλία µέσα στη σχολική αίθουσα. Επίσης, η 
επικέντρωση της διδασκαλίας σε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους µε τη χρήση τα-
κτικής αξιολόγησης των µαθητών στην επίτευξη των στόχων αυτών, στηρίζεται στην 
άποψη ότι το σχολείο έχει όνο γνωστικούς στόχους που µπορούν να ποσοτικοποιη-
θούν και να µετρηθούν. Η κατανόηση, η προσωπική εκτίµηση, ο προβληµατισµός, η 
έρευνα και γενικότερα οι µαθησιακές δραστηριότητες που δεν µπορούν να µετρηθούν 
δεν απασχολούν τους ποσοτικούς ερευνητές της σχολικής αποτελεσµατικότητας, καθώς 
δε φαίνεται να συνάδουν µε το όραµά τους για το σχολείο.  

 µ

                                                

Η τακτική εξέταση του µαθητή - ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό αφο-
µοίωσε την ύλη που έχει διδαχθεί και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έθεσε, 
στην αρχή της διδασκαλίας του, ο εκπαιδευτικός - την οποία πολλοί ποσοτικοί ερευνη-
τές θεωρούν ως παράγοντα που συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου, 
ισοδυναµεί µε τη µεταβολή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, όπου η ελευθερία και η 
δυνατότητα του εκπαιδευτικού να προχωρήσει σε µαθησιακές δραστηριότητες πέρα 
από αυτό που εξετάζονται οι µαθητές είναι, εκ των πραγµάτων, ανύπαρκτη.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το ζήτηµα του ορισµού 
της αποτελεσµατικότητας ενός σχολείου είναι ζήτηµα οπτικής γωνίας (MacBeath 2001: 
40). Οι εργοδότες κρίνουν το σχολείο από το κατά πόσο τους τροφοδοτεί µε κατάλληλο 

 
27 Πρόκειται για την έρευνα  του Sammons και των συνεργατών του (1995), η οποία έγινε υπό 
την αιγίδα του London Institute of Education και υποβλήθηκε στον Ofsted (αρµόδιος φορέας 
επιτήρησης των standards και της ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία της Αγγλίας και της 
Ουαλίας). Η έρευνα αυτή συνοψίζει σε έντεκα τα χαρακτηριστικά του «αποτελεσµατικού σχο-
λείου».  
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εργατικό δυναµικό28. Οι πολιτικοί, ανάλογα µε την ιδεολογία τους και την εξουσία που 
έχουν κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αξιολογούν το σχολείο µε κριτήριο το 
κατά πόσο συµβάλλει στη διατήρηση ή την ανατροπή του πολιτικού κατεστηµένου29. 

Ανάλογα, οι παράγοντες εντός του σχολείου έχουν τη δική τους οπτική 
γωνία. Αλλιώς κρίνουν το σχολείο οι εκπαιδευτικοί, αλλιώς ο διευθυντής, οι γονείς και 
οι µαθητές. Οι οµάδες αυτές, φυσικά, δεν είναι οµοιογενείς και κατά συνέπεια στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών και των γονιών συναντώνται ποικίλες απόψεις, οι οποίες 
είναι, αρκετές φορές, διαµετρικά αντίθετες (Meighan 1986). Έτσι, υπάρχουν 
περιπτώσεις σχολείων που οι µαθητές τους έχουν υψηλή επίδοση, όµως οι 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά διαµαρτύρονται ότι η εργασία τους έχει 
τυποποιηθεί και εντατικοποιηθεί (intensification of labor), µε αποτέλεσµα να 
ασφυκτιούν και να αισθάνονται ότι δεν έχουν την παιδαγωγική ελευθερία που θα 
διεύρυνε τα περιθώρια της επαγγελµατικής εξέλιξής τους. Την ίδια στιγµή οι γονείς 
είναι ευχαριστηµένοι από αυτά τα σχολεία, διότι τα παιδιά τους έχουν επιτυχίες στα 
τεστ και τις εξετάσεις µε τις οποίες εισάγονται σε κολέγια και φηµισµένα πανεπιστήµια 
(Apple 1986: 41-43). 

 
Οι ποσοτικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας δεν βοηθούν την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολείων 
 
Το σηµαντικότερο, ίσως, µειονέκτηµα των ποσοτικών ερευνών σχολικής 

αποτελεσµατικότητας είναι ότι δεν βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αναπτυχθεί επαγγελ-
µατικά και τα σχολεία να βελτιωθούν. Η παράθεση πλήθους στατιστικών στοιχείων και 
πινάκων που δεν είναι προσπελάσιµα και κατανοητά από τον µέσο εκπαιδευτικό, δεν 
τον διαφωτίζουν σχετικά µε το τι πραγµατικά συµβαίνει στο σχολείο, τις αίθουσες δι-
δασκαλίας, και τι θα µπορούσαν να αλλάξουν σε αυτό το επίπεδο, ώστε να στοχασθούν 
κριτικά το αντικείµενο της εργασίας τους και να επιφέρουν κάποια βελτίωση (Reynolds 
et. all. 2000: 208, Huberman 1993: 2, Torrance 1986: 193, Wyatt 1996). Τα στοιχεία 
αυτά έχουν συλλεχθεί από εξωτερικούς ως προς το σχολείο ερευνητές και αντανακλούν 
περισσότερο τη δική τους αντίληψη για το αποτελεσµατικό σχολείο, παρά τις πραγµα-
τικές πρακτικές των εκπαιδευτικών που κάνουν ένα συγκεκριµένο σχολείο να είναι α-
ποτελεσµατικό. Τα ευρήµατα της ποσοτικής έρευνας σχολικής αποτελεσµατικότητας 
φαίνεται να απέχουν πολύ από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, που προέρχονται από 
την καθηµερινή τους εµπειρία στο σχολείο, σχετικά µε τους παράγοντες που κάνουν 
ένα σχολείο αποτελεσµατικό (Reynolds 1994: 24, Brown et all. 1995: 10).  

Η έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας µπορεί να βοηθήσει τα σχολεία 
και τους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν, µόνο αν επικεντρωθεί στις εσωτερικές διεργα-

                                                 
28 Πολλοί οικονοµολόγοι της εκπαίδευσης µελετούν τη σχολική αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιώντας 
δείκτες όπως η µετάβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, η συµβατότητα των αναλυτικών προ-
γραµµάτων µε τις ανάγκες της παραγωγής κ.λπ. (Psacharopoulos and Woodhal 1997) 
29 Οι Gray και Wilcox (1995: 12) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ο Rhodes Boyson, πρώην διευθυντής 
σχολείου και Υπουργός Παιδείας στην πρώτη κυβέρνηση της Θάτσερ, µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του 
τόνισε ότι θα χρησιµοποιήσει τρία άµεσα τεστ για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
σχολείων του Ηνωµένου Βασιλείου: τα σκουπίδια στην αυλή των σχολείων, την ποσότητα και την 
ποιότητα των graffiti στις τουαλέτες του σχολείου, τη γωνία στην οποία κρατούν όρθια τα κεφάλια 
τους οι µαθητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Η κλίση του κεφαλιού σε γωνία 45ο ήταν το δέον. 
Κλίση 90ο σήµαινε ότι κοιτούν τον καθηγητή στα µάτια και αυτό ήταν συνώνυµο της ασέβειας και 
προµήνυµα ανταρσίας. Τα τελευταία χρόνια, στις Η.Π.Α., έχουν αναπτυχθεί τρία πολιτικά ρεύµατα που 
αποτιµούν µε διαφορετικούς τρόπους και κριτήρια την αποτελεσµατικότητα του σχολείου. Οι 
νεοφιλελεύθεροι που πιστεύουν στις αγορές και κρίνουν το σχολείο από το πόσο καλά προετοιµάζει τους 
µαθητές για αυτές, οι νεοσυντηρητικοί που θέλουν το σχολείο να παράγει πειθαρχηµένους πολίτες και οι 
αυταρχικοί λαϊκιστές που θεωρούν ότι το σχολείο πρέπει να επιµένει στις αξίες του πατριωτισµού και της 
χριστιανικής αγωγής (Apple 2002: 13).   
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σίες του σχολείου και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Perrone 1994: 43, 
Hill 1995).  

Ο Rutter (1983: 3-5) παρατηρεί ότι το ερώτηµα «κατά πόσο και πώς το 
σχολείο κάνει τη διαφορά» προσεγγίζεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος 
τρόπος είναι η παραδοσιακή προσέγγιση της στατιστικής ανάλυσης που κυριαρχεί στις 
ποσοτικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας. Συγκροτούνται πίνακες µε την επί-
δοση των µαθητών και διαµορφώνονται µεταβλητές που αφορούν ενδοσχολικούς ή ε-
ξωσχολικούς παράγοντες, στους οποίους αποδίδεται, χωρίς την ύπαρξη άλλων στοιχεί-
ων, αυτή η διαφορά30. Οι προσεγγίσεις αυτές δεν δίνουν καµία, πρακτικά αξιοποιήσιµη 
για τους εκπαιδευτικούς, πληροφορία για την εσωτερική ζωή του σχολείου. Η δεύτερη 
προσέγγιση είναι αυτή των θεωριών της κοινωνικής αναπαραγωγής. Το σχολείο θεω-
ρείται παράγοντας δια όρφωσης κοινωνικής ανισότητας µ σω της αναπαραγωγής της 
υφιστάµενης ταξικής διαίρεσης της κοινωνίας. Αν και είναι δύσκολο για τον οποιοδή-
ποτε να αρνηθεί ότι η κοινωνική προέλευση του µαθητή παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
επίδοσή του, τα πορίσµατα των ερευνών αυτών, τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιη-
θούν σε πολιτικές βελτίωσης του σχολείου, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα

 
µ  έ

                                                

31. 
Η τρίτη προσέγγιση, σύµφωνα µε τον Rutter,  η ποιοτική έρευνα σχολικής 

αποτελεσµατικότητας, είναι αυτή που µας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις εσω-
τερικές διεργασίες του σχολείου και παράγει συµπεράσµατα, τα οποία είναι αξιοποιή-
σιµα από τους εκπαιδευτικούς.  

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης, το οποίο τη 
διαφοροποιεί από τις άλλες, είναι ότι τα σχολεία αποτελούν τη µονάδα 
ανάλυσης και όχι οι µαθητές … Βασικά το ερώτηµα είναι όχι γιατί κάποιοι 
µαθητές αποδίδουν καλύτερα από τους άλλους, αλλά γιατί κάποια 
σχολεία παράγουν σε όλα τα επίπεδα, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και 
για τους µαθητές, καλύτερα αποτελέσµατα από άλλα [η έµφαση δική µας].  

(Rutter 1983: 5)  
 Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, ο Hamilton και οι συνεργάτες του 

(1977: 10) προτείνουν ότι πρέπει να περάσουµε από το παιχνίδι των αριθµών (beyond 

 
30 Στην Ελλάδα, αυτός ο τρόπος αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας του σχολείου οδήγησε 
στην παραγωγή αρθρογραφίας και συνέβαλε στην πολιτική ρητορική. Όλη αυτή η αρθρογραφία 
επικεντρώθηκε στο γιατί τα ιδιωτικά σχολεία έχουν καλύτερα αποτελέσµατα από τα δηµόσια 
και οι ερµηνείες που δόθηκαν απηχούν τις πολιτικές θέσεις των συνοµιλητών για το ποιο πρέπει 
να είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολείων (δηµόσιο ή ιδιωτικό) χωρίς να υπεισέρχονται 
στο ζήτηµα του τι διδάσκεται στο σχολείο, πώς και τι µαθαίνουν οι µαθητές, ποιες διδακτικές 
πρακτικές χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Αντί τα στοιχεία για την επίδοση των µαθητών να 
θεωρηθούν αφετηρία της έρευνας στις παραπάνω κατευθύνσεις, θεωρήθηκαν ως αποτελέσµατα 
της έρευνας (Θεριανός 2003). Οι έρευνες που έγιναν η βάση της συζήτησης ήταν του Εθνικού 
Συµβουλίου για την Παιδεία σε συνεργασία µε το Τµήµα Στατιστικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (www. Stat-athens.aueb.gr), του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (1999) και του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2000). Αναλυτική παρουσίαση των ερευνών (Γεωργιάδης 2002). Η 
σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε στον τύπο: Λιανός «Ιδιωτικό ή δηµόσιο σχολείο;», εφ. Το 
Βήµα (21-4-2002), Κάτσικας, Χ. vs. ∆ηµητρακόπουλος, Γ. «Ιδιωτικά και ∆ηµόσια σχολεία», 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος (20-4-2002),  Ψαχαρόπουλος, Γ. (2002) Σχολική Επίδοση στα 
∆ηµόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, εφ. Εκπαιδευτικά Θέµατα, τ.73, Μπήτρος, Γ. Κουπόνια στην 
Εκπαίδευση, εφ. Το Βήµα (21-7-2002).  
31 Ο Apple επισηµαίνει ότι οι έρευνες αυτές δεν απαντούν στο βασικό ερώτηµα που απασχολεί 
τον εκπαιδευτικό: «Τι θα κάνω τη ∆ευτέρα όταν θα µπω στην αίθουσα διδασκαλίας;». Έτσι, 
προτείνονται µικρής κλίµακας έρευνες και µελέτες περίπτωσης επιτυχηµένων διδακτικών προ-
σεγγίσεων, οι οποίες φαίνεται ότι βοηθούν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να αποκοµίσουν 
ιδέες σχετικά µε τη διδασκαλία που µπορούν να τις εφαρµόσουν στις τάξεις τους. Τέτοιες προ-
σπάθειες γίνονται από το περιοδικό Rethinking Schools και άλλες ενώσεις εκπαιδευτικών στις 
Η.Π.Α., που κινούνται στο χώρο της Κριτικής Παιδαγωγικής (Apple 2002: 133). 
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the numbers game), που επιβάλλει  η «γεωργική – βοτανική προσέγγιση», στη 
διαφωτιστική αξιολόγηση (illuminative evaluation) του σχολείου, που πρωταρχικό 
ενδιαφέρον της είναι η περιγραφή και ερµηνεία των διαφόρων εκπαιδευτικών 
καταστάσεων, παρά η µέτρηση, η στατιστική συσχέτιση και η πρόβλεψη. Κεντρικά 
σηµεία της διαφωτιστικής αξιολόγησης είναι το σύστηµα διδασκαλίας (the instructional 
system) και το µαθησιακό περιβάλλον (the learning milieu). Το «σύστηµα διδασκαλίας» 
είναι κατάλογος περιγραφής του ποια µέσα χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι στα µαθήµατα, 
τον εξοπλισµό τους, τις τεχνικές τους, τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις. Το 
«µορφωτικό περιβάλλον» είναι σύνολο πολιτισµικών, κοινωνικών, θεσµικών και 
ψυχολογικών παραγόντων και διεργασιών που επηρεάζουν τη διδασκαλία.  

Προκειµένου η διαφωτιστική αξιολόγηση να καταγράψει και να ερµηνεύσει 
όλες αυτές τις καταστάσεις της υποκειµενικής ζωής του υπαρκτού σχολείου, 
καταφεύγει σε ποιοτικές τεχνικές συλλογής στοιχείων, όπως η συνέντευξη και η 
ανοιχτή παρατήρηση, η οποία αποτελεί ποιοτική ερευνητική στρατηγική και εντάσσεται 
στο κοινωνικό ανθρωπολογικό παράδειγµα (Parlett and Hamilton 1972: 57, 58).   

Για αυτό το λόγο η παιδαγωγική έρευνα πρέπει να περάσει από την έρευνα 
δειγµάτων στην έρευνα περιπτώσεων εκπαιδευτικών και σχολείων (Stenhouse 1980: 
74). Αυτού του είδους η έρευνα µπορεί να διαφωτίσει ιδιαίτερες και κρυφές πλευρές 
της διδασκαλίας, να αναδείξει την κρυφή γνώση32 (tacit knowledge) που έχουν 
αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί από την εµπειρία τους, τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους 
(Conelly and Clandinin 1988: 13). Η κρυφή γνώση, όπως διατυπώνεται από τον  Po-
lanyi, ονοµάζεται, για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής έρευνας, «πρακτική γνώση» από 
την Elbaz (1983: 5) και περιλαµβάνει: τη γνώση που αποκτά ο εκπαιδευτικός από την 
επαφή του µε τους µαθητές, τον τρόπο που διδάσκει, τις αντιλήψεις του για τη 
διδασκαλία που έχουν διαµορφωθεί στη δουλειά του και τις τεχνικές που υιοθετεί για 
να διαχειριστεί την τάξη (πειθαρχία, αµοιβές, τιµωρίες). Η εξέταση αυτής της γνώσης 
µπορεί να εγείρει κριτικά ερωτήµατα για το είδος της µάθησης και την ποιότητα της 
διδασκαλίας που συντελείται στα σχολεία, τα οποία θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να 
αναστοχασθεί την εργασία του.  

Παράλληλα, αυτού του είδους η ποιοτική έρευνα, µπορεί µην αναφέρεται 
σε µεγάλα δείγµατα, όµως στοχεύει ενδιαφέρεται να φέρει στην επιφάνεια την 
πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών, να διαµορφώσει αναλυτικές κατηγορίες µέσα από 
την καθηµερινή τους πρακτική, χωρίς να την «καταστρέψει» ή να την «αναδοµήσει» 
µέσα από τις κατηγορίες του ερευνητή (Conelly and Clandinin 1990: 12, Fenstermacher 
1986).     

 
 
 
 
Κατανοώντας την εργασία του εκπαιδευτικού: η έννοια της 

«επαγγελµατικής έξης». 
 
Ο τρόπος εργασίας του εκπαιδευτικού και η επαγγελµατική του 

διαµόρφωση / εξέλιξη µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα, αν συνδυάσουµε το 

                                                 
32 Ο όρος σιωπηλή γνώση (tacit knowledge) ανήκει στον Michael Polanyi (1967), ο οποίος υ-
ποστήριζε ότι η έκταση της γνώσης που έχει κάποιος είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί µε λέ-
ξεις, καθώς γνωρίζει περισσότερα από όσα µπορεί να πει. Είναι το είδος της γνώσης που είναι 
δύσκολο να ορισθεί µε σαφήνεια. Είναι γνώση υποκειµενική, περίπου ενορατική, συσσωρευµέ-
νη µε το «κάνοντας και µαθαίνοντας» ή «µάθηση µε τη χρήση ή εφαρµογή». Προσωπικοί πα-
ράγοντες, όπως το συναίσθηµα, η αντιληπτική ικανότητα και η διαίσθηση είναι σηµαντικοί στη 
διαδικασία ερµηνείας της σιωπηρής γνώσης, στις σηµερινές συνθήκες λήψης αποφάσεων και 
επιλογής της δράσης (Rubin and Kaino Oja 2002: 78).     
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µεθοδολογικό πρόταγµα του Stenhouse για την έρευνα µελετών περιπτώσεων των 
εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο σχολείο στο οποίο εργάζονται και την ιστορία της 
ζωής τους (history of life) µε την έννοια της «έξης» του Pierre Bourdieu.  

Η έξη συνιστά δοµηθείσα δοµή που είναι προδιαθετιµένη να λειτουργήσει 
ως δοµούσα δοµή, να παράξει πρακτικές και παραστάσεις, αποτελεί σύστηµα 
διαθέσεων που γεννά στρατηγικές, οι οποίες µπορεί να είναι και ασυνείδητες. Η έξη 
είναι ένα είδος πρακτικής αίσθησης για αυτό που κάνει κάποιος σε µια δεδοµένη 
κατάσταση (Bourdieu 1999: 70, Montlibert 1998: 228, Παναγιωτόπουλος 1996: 37).  

Ο εκπαιδευτικός έχει µια ιστορία ζωής, προσωπικότητα, µόρφωση, 
ιδεολογία και τυγχάνει µιας επαγγελµατικής κοινωνικοποίησης, η οποία δοµεί διαρκώς 
την επαγγελµατική του έξη (διδακτικές πρακτικές, τρόπος κίνησης και συµπεριφοράς 
στην τάξη, αντιλήψεις για τη διδασκαλία) που µε τη σειρά της λειτουργεί διαµορφωτικά 
στο χώρο στον οποίο εργάζεται ενώ, παράλληλα, διαµορφώνεται και η ίδια από αυτόν. 
Έτσι, η κατανόηση του τρόπου εργασίας του εκπαιδευτικού προϋποθέτει τη µελέτη των 
παρελθοντικών εµπειριών του (µόρφωση, ιδεολογία, στάση απέναντι στο ρόλο της 
εκπαίδευσης) σε συνδυασµό µε τη µελέτη του πλαισίου στο οποίο εργάζεται στο παρόν 
(µάθηµα που διδάσκει, σχέσεις µε συναδέρφους, σχολείο). Υπάρχει η γνώση των 
εκπαιδευτικού, αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρει ο εκπαιδευτικός προκειµένου να 
διδάξει, η λογική της δράσης του εκπαιδευτικού που προσδιορίζεται από τις διδακτικές 
αρχές του εκπαιδευτικού οι οποίες αποτελούν µέρος της επαγγελµατικής του έξης και 
είναι η βάση της ηθικής και διανοητικής αξίας όλων των επιλογών του εκπαιδευτικού 
(Πηγιάκη 1998: 94) και το πλαίσιο µέσα στο οποίο ο εκπαιδευτικός εργάζεται 
(νοµοθεσία, σχολείο). Υπάρχει, τέλος, και η διάσταση της διδασκαλίας ως τρόπου 
ύπαρξης (teaching as a way of being) ή τι σηµαίνει για τον εκπαιδευτικό να είναι 
εκπαιδευτικός (Feldman 1997: 757-773). ∆εν έχει νόηµα η µελέτη της διδασκαλίας ενός 
εκπαιδευτικού ξεχωριστά από την υπόλοιπη προσωπικότητά του. Επίσης, δεν έχει 
νόηµα να µελετηθεί ο εκπαιδευτικός αποµονωµένα από το σχολείο στο οποίο 
εργάζεται, διότι δεν θα γίνει κατανοητό πως το κάθε σχολείο µπορεί να διαµορφώσει 
τον κάθε εκπαιδευτικό διαφορετικά και γιατί ένας εκπαιδευτικός δεν µπορεί από µόνος 
του να αλλάξει ένα σχολείο. 

 
3. Η ποιοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας και τα 

χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού σχολείου 
 
Συνοψίζοντας την κριτική στη θετικιστικά προσανατολισµένη έρευνα σχο-

λικής αποτελεσµατικότητας, φαίνεται ότι η πιο αξιόπιστη έρευνα του σχολείου είναι, 
µάλλον, αυτή που γίνεται µέσα στο υπαρκτό σχολείο. Ούτε οι έξωθεν σχηµατισµένοι 
δείκτες, ούτε οι στατιστικές αναλύσεις, όσο πλούσιες και αν είναι, ούτε οι επίσηµες δη-
λώσεις και τα επίσηµα κείµενα (νόµοι, εγκύκλιοι), µπορούν να ληφθούν a priori ως 
«ρεαλιστικές απεικονίσεις του σχολείου» ενώ, παράλληλα, δεν συµβάλλουν στη βελτί-
ωσή του. Η έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας οφείλει να διερευνήσει τη σχέση 
ανάµεσα στο σχολείο ως προδιαγραφή και το σχολείο ως πράξη, ως καθηµερινή κοινω-
νική πρακτική, ως ένα πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι διαντιδράσεις των 
ανθρώπων που συµµετέχουν σε αυτό (Γκότοβος 1990: 198)      

Έτσι, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν περάσει από την ποσοτι-
κή έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας στην ποιοτική έρευνα των οργανωτικών χα-
ρακτηριστικών του σχολείου, όπως η διεύθυνση, η διδασκαλία, η συνεργασία του σχο-
λείου µε τους γονείς, η κουλτούρα των σχολείων, οι συναδελφικές σχέσεις µε σκοπό τη 
βελτίωση του σχολείου και την επαγγελµατική βελτίωση του εκπαιδευτικού (Παπανα-
ούµ-Τζίκα 1995: 35). Αυτή η µετατόπιση έκανε την έρευνα σχολικής αποτελεσµατικό-
τητας χρήσιµη στις προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου (school improvement 
research).  
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Η ποιοτική έρευνα της σχολικής αποτελεσµατικότητας εστιάζει την προσοχή 
της, όχι στο «τελικό προϊόν» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι η επίδοση των 
µαθητών σε κάποια τεστ ή εθνικές εξετάσεις, αλλά στις εσωτερικές διεργασίες της σχο-
λικής ζωής. Σηµαντικός λόγος για τη µετατόπιση αυτή ήταν η παραδοχή ότι το σχολείο 
δεν επιτυγχάνει µόνο γνωστικούς στόχους. 

Έτσι, σε µια ποιοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας τα βασικά ε-
ρευνητικά ερωτήµατα είναι αν οι υπάρχουσες δοµές και δραστηριότητες της σχολικής 
ζωής επιτυγχάνουν την παροχή ποιοτικής παιδείας σε όλους τους µαθητές και την επαγ-
γελµατική ικανοποίηση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, καθώς και πώς θα µπορούσαν 
να επιτύχουν αποτελεσµατικότερα αυτούς τους στόχους. Η έρευνα δεν προσπαθεί να 
ανιχνεύσει στα σχολεία λειτουργίες που, εκ των πραγµάτων, δεν µπορούν να πραγµα-
τοποιήσουν και κατά συνέπεια να τα ενοχοποιεί για αυτό το λόγο. Για το ζήτηµα της 
παροχής ποιοτικής παιδείας σε όλους τους µαθητές, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι 
όσο και αν βελτιωθεί το σχολείο, η κοινωνική ανισότητα δεν πρόκειται να εκλείψει, αν 
δεν υπάρξουν µεταρρυθµίσεις και µετασχηµατισµοί στις ευρύτερες οικονοµικές και 
κοινωνικές δοµές (Apple 2002). Έτσι, η ποιότητα της παιδείας που παρέχει το σχολείο, 
στο ζήτηµα της κοινωνικής ισότητας, αποτιµάται µε κριτήριο το κατά πόσο και πώς δεν 
ενδυναµώνει και δεν αυξάνει τις προϋπάρχουσες ανισότητες µεταξύ των µαθητών 
(Bourdieu 1996: 150, Παναγιωτόπουλος και Τάνταρος 1998).  

 Το ζήτηµα του ορισµού της ποιοτικής παιδείας και πώς αυτή διαπιστώνεται, 
που αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι ερευνητές της σχολικής αποτε-
λεσµατικότητας, απασχολεί την ποιοτική έρευνα εντελώς διαφορετικά. Στην εποχή µας, 
όπου η γνώση και η πληροφόρηση αυξάνονται µε ραγδαίο ρυθµό, δεν έχει νόηµα ο ε-
γκυκλοπαιδισµός και η αποµνηµόνευση πληροφοριών από τους µαθητές, διότι αυτές οι 
πληροφορίες ξεπερνιούνται και αντικαθίστανται από άλλες ή δεν έχουν χρηστική αξία 
στην ανάλυση της καθηµερινότητας (Bourdieu 1998:138). Η ποιοτική παιδεία, στη 
σύγχρονη εποχή, σηµαίνει την παροχή γενικής παιδείας στο µαθητή και την εξοικείωσή 
του µε την ερευνητική εργασία, ώστε να µάθει πώς να µαθαίνει. Η αποτελεσµατικότητα 
του σχολείου πρέπει πλέον να αποτιµάται όχι από την ποσότητα των πληροφοριών που 
παρέχεται στο µαθητή, η οποία παραπέµπει στην «τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευ-
σης» (Freire 1972), αλλά από το κατά πόσο αυτός εφοδιάζεται µε τις ικανότητες ανα-
κάλυψης της γνώσης και της µεταγνωστικής αξιοποίησής της (Πηγιάκη 1998: 28). Οι  
δεξιότητες του µαθητή, τις οποίες η θετικιστική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας 
διασπά σε επιµέρους ικανότητες προκειµένου να τις µετρήσει, δεν υπάρχουν στην 
πραγµατικότητα ως αυθύπαρκτες οντότητες. Υπάρχει δεξιότητα που να µπορεί να απο-
µονωθεί και να µετρηθεί χωριστά από την υπόλοιπη προσωπικότητα του ανθρώπου; 
Μπορεί κάποιος γιατρός να εκπαιδευθεί στη δεξιότητα της διάγνωσης, χωρίς να έχει 
συνολική γνώση της ανατοµίας και της παθολογίας; Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να 
εκπαιδευθεί στη δεξιότητα του να διδάσκει αν δεν γνωρίζει το αντικείµενο της διδα-
σκαλίας του. Μπορεί κάποιος µαθητής, που γνωρίζει καλά τη γραµµατική και το συ-
ντακτικό µιας γλώσσας, να ισχυρισθεί ότι µπορεί να επικοινωνήσει και να γράψει σε 
αυτήν (Bailey 1989: 230); Η δεξιότητα είναι περισσότερο από το να γνωρίζει κάποιος 
κάτι. Είναι η ικανότητα και η θέληση να το εφαρµόζει προκειµένου να επιτύχει κάτι και 
αυτό παραπέµπει, τελικά, στην προσωπικότητά του ως σύνολο33 (White 1997: 137). 

Πέρα, όµως, από τη µάθηση το αποτελεσµατικό σχολείο οφείλει να κάνει το 
µαθητή να βιώσει και να αγαπήσει την ίδια την αναζήτηση της γνώσης. Ο Stenhouse 
(1981) διακρίνει τα αναλυτικά προγράµµατα σε προγράµµατα στόχων και προγράµµατα 
                                                 
33 Ο Φράγκος (2002: 65) επισηµαίνει ότι το σχολείο είναι αποτελεσµατικό, όταν προωθεί το 
«δηµιουργικό ανθρωπισµό», που συνίσταται στην αντιφορµαλιστική µάθηση, ώστε ο µαθητής 
να «βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας για να ανακαλύψει και να αναζητήσει εφαρµογές στη 
ζωή». Είναι αναγκαίος ο «εθισµός του µυαλού σε δηµιουργικές διαδικασίες» και όχι στην «α-
ποστήθιση γνωστικών δεδοµένων».     
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δραστηριοτήτων, επισηµαίνοντας ότι έχει µεγαλύτερη αξία για ένα µ θητή να διερευ-
νήσει µια ιδέα, ένα θέµα που συχνά δεν ενδιαφέρει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, να 
κάνει κατασκευές, να επαναλάβει την προσπάθεια του για να την τελειοποιήσει, να α-
ναλάβει πρωτοβουλίες, παρά να «εκγυµναστεί» για την επίτευξη κάποιων βαθµών σε 
ένα τεστ, οι οποίοι, όσο καλοί και να είναι, δεν εγγυώνται ότι ο µαθητής έχει κατανοή-
σει τις βαθύτερε  δοµές της γνώσης και τις πνευµατικές αναζητήσεις ανθρώπων που 
ασχολούνται µε αυτό το αντικείµενο.         

α

ς

Η ποιοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας προσπαθεί να εξετάσει 
κατά πόσο το σχολείο συµβάλλει στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, το 
πώς και πόσο διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολιστική προσέγγιση των γνωστι-
κών αντικειµένων και τη µόρφωση της προσωπικότητας του µαθητή µε τα πολιτισµικά 
αγαθά, την αξιολόγηση του µαθητή µε τρόπους που δε θα επιλέγουν και δε θα αποκλεί-
ουν, αλλά θα τον ενθαρρύνουν και θα τον βοηθούν να προχωρήσει. Η αποτελεσµατικό-
τητα του σχολείου αποτιµάται, έτσι, µε κριτήρια που θα αναδεικνύουν το αν στο σχο-
λείο εφαρµόζονται µέθοδοι διδασκαλίας και µαθησιακές δραστηριότητες, που µπορούν 
να αξιοποιηθούν ως αφετηρία για να ξεπερασθούν οι σηµερινές, όπως η λογοκοπία, η 
µηχανιστική µετάδοση πληροφοριών στους µαθητές και η αποστήθισή τους. Μαθησια-
κές δραστηριότητες οι οποίες θα εξοικειώνουν το µαθητή µε την έρευνα της νέας γνώ-
σης, τον έλεγχο της πληροφορίας και τη χρήση της γνώσης για να ερµηνεύσει τον κό-
σµο στον οποίο ζει  (Λιάµπας 2001: 17, Γρόλλιος 2001: 26). 

Η ποιοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας, µπορεί να αποδώσει 
καρπούς στην προσπάθεια για τη βελτίωση του σχολείου, όταν τα ευρήµατά της αναλύ-
ονται υπό το πρίσµα της Κριτικής ∆ιδακτικής, η οποία αµφισβητεί τον τεµαχισµό της 
σχολικής ζωής σε γνωστικά αντικείµενα και διδακτικές ώρες, την αντικειµενική αξιο-
λόγηση των µαθητών και επιδιώκει τη µετατροπή του σχολείου σε τόπους έρευνας και 
διανόησης (Stenhouse 1981). Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετασθεί και κατά πόσο το 
σχολείο αξιοποιεί πηγές µάθησης έξω από αυτό (λ.χ. µουσεία) και σε ποιο επίπεδο και 
πώς συνεργάζεται µε τους γονείς για την πρόοδο του µαθητή.  

Τέλος, το σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα χώρο ικανοποίησης και παραπέρα 
επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Fullan 1991, 1992). Ένα σχολείο είναι 
αποτελεσµατικό, όταν επιτρέπει, µέσα από τις εσωτερικές του διεργασίες, στον εκπαι-
δευτικό να σκεφθεί κριτικά το περιεχόµενο της διδασκαλίας του, τη γλώσσα του σχο-
λείου, τις εκπαιδευτικές καταστάσεις στις οποίες είναι ενταγµένος, να συνεργασθεί µε 
τους συναδέρφους του, να ερευνήσει µαζί τους, να ρυθµίσει το χρόνο και τον τόπο της 
διδασκαλίας και να οδηγηθεί, έτσι, στο στοχασµό σχετικά µε τις δυνατότητες µετασχη-
µατισµού των συνθηκών εργασίας του. (Giroux 1988: xxxiv, Fullan and A. Hargreaves 
1992).  Ένα σχολείο δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί αποτελεσµατικό, όσο υψηλή και αν 
είναι η επίδοση των µαθητών στις εξετάσεις, όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι α-
σφυκτιούν, εργαζόµενοι σε αυτό, και θεωρούν ότι περιορίζονται στο ρόλο των προγυ-
µναστών εξετάσεων (ΜacBeth et al. 2002: 25). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
1. Οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές στην εκπαίδευση: 

µεθοδολογικά ζητήµατα  
 
Oι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές, όπως η εθνογραφία (ethography), η 

µελέτη περίπτωσης (case study), η έρευνα δράσης (action research), η ποιοτική 
αξιολόγηση (qualitative evaluation) χρησιµοποιούνται, τα τελευταία χρόνια, όλο και 
περισσότερο στην εκπαιδευτική έρευνα. Οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές 
προσπαθούν να καταγράψουν, να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα δρώµενα στο 
υπό έρευνα πεδίο. Κλειδί των ποιοτικών ερευνητικών στρατηγικών, σε πρακτικό 
ερευνητικό επίπεδο, είναι η γνωστή προτροπή του Becker προς τους φοιτητές του 
«πήγαινε και δες τι συµβαίνει εκεί» (get in there and see what is going on) (Punch 1994: 
3). 

Πολλοί από τους ερευνητές που υιοθετούν ποιοτικές ερευνητικές 
στρατηγικές θεωρούν ότι συνιστούν διαφορετικό επιστηµονικό παράδειγµα που 
βρίσκεται στον αντίποδα της ποσοτικής έρευνας34 (Fetterman 1988: 5, Lincoln and 
Guba 1985, 1988: 119, Maykut and Morehouse 1994: 11). Όµως, αυτή η θέση δεν 
                                                 

34 Οι Lincoln και Guba (1985) θεωρούν ότι η ποιοτική έρευνα στηρίζεται σε διαφορετικά 

αξιώµατα από την ποσοτική και για αυτό το λόγο συνιστά διαφορετικό και ανερχόµενο 

επιστηµονικό παράδειγµα στις κοινωνικές επιστήµες. Οι συγγραφείς, ενταγµένοι στο δοµι-

κό ερµηνευτισµό ενεργοποιούν τον όρο παράδειγµα που χρησιµοποίησε ο Kuhn, για να δεί-

ξει ότι στην ιστορία της επιστήµης υπάρχει διαδοχή επιστηµονικών παραδειγµάτων, τα 

οποία στηρίζονται σε διαφορετικές παραδοχές και αξιώµατα που, λόγω της εξέλιξης, ξε-

περνιούνται από νέα παραδείγµατα και σταδιακά αντικαθίστανται από αυτά. Ορίζουν το 

παράδειγµα ως ερµηνευτικό πλαίσιο και βασικό σύνολο πεποιθήσεων και αξιωµάτων που 

καθοδηγεί τη δράση και την έρευνα. Υποστηρίζουν ότι η ποσοτική έρευνα στηρίζεται στο 

θετικισµό, τον οποίο ταυτίζουν µε την τυπική λογική. Οι νόµοι της τυπικής λογικής έχουν 

τεθεί υπό αµφισβήτηση, επειδή η φυσική πραγµατικότητα λειτουργεί πιο περίπλοκα από 

τις τυπικές λογικές αφαιρέσεις. Οι γραµµικές εξισώσεις και η ευκλείδειος γεωµετρία έ-

χουν αρχίσει να αντικαθιστώνται από πιο περίπλοκα µη γραµµικά συστήµατα, όπως η θε-

ωρία του χάους, που ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη πιστότητα στην πολυπλοκότητα της 

φύσης. Έτσι, κατά τους συγγραφείς, η επιλογή ποιοτικών και όχι ποσοτικών ερευνητικών 

τεχνικών και αντιστρόφως παραπέµπει σε διαφορετικές αντιλήψεις για τη φύση της κοι-

νωνικής πραγµατικότητας. Προσπαθώντας να τονίσουν τη διαφορά ποσοτικών και ποιο-

τικών ερευνητικών στρατηγικών, µε κριτήριο τη διαφορετική τους κοσµοθεωρία και την 

άποψη που έχουν για τα κοινωνικά φαινόµενα, υποστηρίζουν ότι «η διαφορά τους είναι 

σαν να πιστεύει κάποιος ότι η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή». Έτσι, καταλήγουν, ότι «κά-

θε κοινωνικό µόρφωµα, όπως το σχολείο, είναι χαοτικό σύστηµα αποτελούµενο από ανα-

ρίθµητους διαπλεκόµενους παράγοντες και είναι λάθος να το χωρίζουµε σε µεταβλητές 

που προσπαθούµε να τις συσχετίσουµε στατιστικά» (Guba και Lincoln 1988:119).  
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ανταποκρίνεται, ακριβώς, στην πραγµατικότητα. Το ζήτηµα της ερευνητικής µεθόδου 
δεν εξαρτάται δογµατικά από κάποια φιλοσοφική θεώρηση ή κοσµοθεωρία που έχει ο 
ερευνητής, αλλά από τη φύση του υπό έρευνα πεδίου και τους στόχους της έρευνας. 
∆εν υπάρχει µια δογµατικά µοναδική ερευνητική στρατηγική. Σε κάθε έρευνα πρέπει να 
επιλέγεται η προσφορότερη µέθοδος. Αν λοιπόν µπορεί να γίνει λόγος για κάποιο 
επιστηµονικό παράδειγµα σε επίπεδο ερευνητικής στρατηγικής, τότε αυτό είναι το 
παράδειγµα του «πραγµατισµού», όπου σε κάθε έρευνα χρησιµοποιείται η 
καταλληλότερη ερευνητική στρατηγική (pragmatism, a paradigm of choices,  Patton 
1988). Τόσο οι ποσοτικές όσο και οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά σε µια κοινωνική έρευνα.       

Επειδή οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές στηρίζονται στη συλλογή των 
ευρηµάτων στο πεδίο της έρευνας, καταγράφοντας τόσο τη δράση των συµµετεχόντων 
όσο και τις ερµηνείες που της δίνουν, είναι οι πιο ενδεδειγµένες για τη µελέτη της εσω-
τερικής ζωής και της κουλτούρας της σχολικής µονάδας35. Στην περίπτωση που η έρευ-
να στοχεύει στη µελέτη του σχολείου ως σύνολου, η Μελέτη Περίπτωσης είναι η ερευ-
νητική στρατηγική που βοηθά στο να κερδίσει ο ερευνητής καλύτερη κατανόηση της 
σχολικής ζωής, διότι δίνει τη δυνατότητα βαθιάς και συστηµατικής µελέτης των πολυ-
σχιδών φαινοµένων που συνθέτουν τη ζωή του σχολείου (Cohen and Manion 1997: 
156, Stenhouse 1980:75). Ιδιαίτερα στο ζήτηµα τη  έρευνας της αποτελ σµατικότητας 
του σχολείου, µε κριτήρια τις διεργασίες της σχολικής ζωής και τις διδακτικές πρακτι-
κές των εκπαιδευτικών, η Μελέτη Περίπτωσης θεωρείται η αποδοτικότερη και προ-
σφορότερη ερευνητική στρατηγική. Ερευνητικά ερωτήµατα όπως: «γιατί αυτό το σχο-
λείο είναι πιο αποτελεσµατικό από τα άλλα;», «πως διαµορφώνονται οι διδακτικές πρα-
κτικές του εκπαιδευτικού σε σχέση µε το σχολείο που εργάζεται;», «βοηθά το συγκε-
κριµένο σχολείο τον εκπαιδευτικό να αισθανθεί ικανοποιηµένος από την ποιότητα της 
εργασίας του και να αναπτυχθεί επαγγελµατικά;» «πώς συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί τη 
σχολική ζωή και τι επιπτώσεις έχει ο συντονισµός στην ποιότητα του κλίµατος του 
σχολείου;» µπορούν να απαντηθούν µόνο µε τη Μελέτη Περίπτωσης στο σχολείο (Yin 
1994: 5).  

ς ε

                                                

Η ερευνητική εστίαση στις εσωτερικές διεργασίες του σχολείου έχει δεχθεί 
επικρίσεις36 ότι παραγνωρίζει τους δοµικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφω-

 
35 Ο Nias (1989) στη µελέτη του Primary Teachers Talking σχετικά µε την κουλτούρα των 
εκπαιδευτικών στην αγγλική πρωτοβάθµια εκπαίδευση προτείνει την καταγραφή των 
συζητήσεων των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων, την περιγραφή του κτηρίου και των 
αιθουσών, την ποιότητα των γκράφιτι, τι είδους µηνύµατα γράφουν οι µαθητές στα θρανία. 
Επίσης, η Acker (1990) µελέτησε την κουλτούρα σε ένα αγγλικό σχολείο προκειµένου να 
κατανοήσει τις αλλαγές που επέφερε στο ζήτηµα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών η Educa-
tion Act 1988. Χρησιµοποίησε ως τεχνικές συλλογής στοιχείων την καταγραφή συζητήσεων 
στις συνεδριάσεις των συλλόγων και τον τρόπο αντιµετώπισης των επεισοδίων. Ο Cullingford 
(1995) προτείνει στο νέο εκπαιδευτικό που πηγαίνει σε ένα σχολείο να παρακολουθήσει το 
είδος και την ποιότητα των συζητήσεων που κάνουν οι συνάδερφοι του στο γραφείο 
προκειµένου να καταλάβει την κουλτούρα τους και το κλίµα που επικρατεί στο σχολείο. Τέλος, 
ο Jackson (1968, 1971) θεωρεί ότι εκτός από τα επίσηµα τρία R του παραδοσιακού σχολείου 
(ανάγνωση/ reading, γραφή/ writing και αριθµητική/ arithmetic) υπάρχουν και τα τρία R του 
κρυφού αναλυτικού προγράµµατος ή παραπρογράµµατος (κανόνες/ rules, ρουτίνα/ routines, 
συντονισµός/ regulations). Αυτά τα σηµαντικά µηνύµατα του κρυφού προγράµµατος 
προέρχονται από τα σχολικά κτήρια, τη διάταξη των θρανίων στις αίθουσες, τις αφίσες και τις 
εικόνες στους τοίχους, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών κ.λπ.   
36 Στην Ελλάδα, οι επικρίσεις αυτές πήραν και ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα 
στη βιβλιογραφία να εµφανίζονται ακόµη και «απορριπτικές» αναφορές για την έρευνα που 
γίνεται µέσα στο σχολείο, µέσα από ένα πολιτικό σκεπτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γκότο-
βος (1985: 12) πριν ακόµη αναπτύξει τον τρόπο και την προσφορά της µελέτης της παιδαγωγι-
κής αλληλεπίδρασης στο σχολείο εξηγεί ότι αυτή δεν αποτελεί ένα συντηρητικά πολιτικό εγχεί-
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σή τους, µε αποτέλεσµα να δίνει µια παραπλανητική και ελλιπή εικόνα της πραγµατικό-
τητας, καθώς φαίνεται να ενοχοποιεί ή να εγκωµιάζει τους εκπαιδευτικούς για όλα όσα 
συµβαίνουν στο σχολείο (Welch 1993: 11, Webb et all. 1997: 6, Νούτσος 1985: 46). 
Επίσης, επειδή οι Μελέτες Περίπτωσης, εκ των πραγµάτων, γίνονται σε µικρά δείγµα-
τα, κατηγορούνται ότι στερούνται εξωτερικής εγκυρότητας, καθώς τα συµπεράσµατά 
τους δεν µπορούν να γενικευθούν από το υπό έρευνα δείγµα στον πληθυσµό, του οποί-
ου µέρος είναι το δείγµα (Bryman 2000: 21-24).  

Τέλος, στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής είναι το µέσον συλλογής των ευ-
ρηµάτων µε αποτέλεσµα τα ευρήµατα να υπόκεινται στις προσωπικές του ερµηνείες και 
προκαταλήψεις. Για αυτό το λόγο, οι ποιοτικές ερευνητικές στρατηγικές επικρίνονται 
ότι δεν διασφαλίζουν την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας (Παρασκευόπουλος 1993: 
104, Denscombe 1998: 40). Όµως, αυτές οι επικρίσεις, εκτός του ότι προέρχονται από 
την παραδοσιακή θετικιστική αντίληψη που θεωρεί ότι η κοινωνική έρευνα πρέπει να 
υπάγεται στους ερευνητικούς κανόνες των θετικών επιστηµών και να αντιµετωπίζει το 
κοινωνικό γεγονός ως «αντικείµενο» (Durcheim) - αντίληψη που εµπεριέχει την άρνη-
σή της, καθώς η ίδια αποτελεί κοινωνικό γεγονός που επιδρά σε άλλα κοινωνικά γεγο-
νότα (Bourdieu 2002: 300)-, δεν συνάδουν µε τις διεθνείς τάσεις της έρευνας αφού, τα 
τελευταία χρόνια, ποιοτικές έρευνες σε µικρά δείγµατα σχολείων χρησιµοποιούνται, 
κατά κόρο , για να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα της φαρµογή καινοτοµιώ  και 
µεταρρυθµίσεων στην κπαί ευση

ν ε ς ν
 ε δ

                                                                                                                                              

37. 

 
ρηµα: «Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ολόκληρη την προσπάθεια για κατανόηση των µηχανι-
σµών  της (άδηλης) κοινωνικής µάθησης ως εγχείρηµα συντηρητικό, µε την έννοια ότι ένας προο-
δευτικά προσανατολισµένος παιδαγωγός οφείλει πρώτα να καταδείξει την ανεπάρκεια του επίση-
µου προγράµµατος». Η παρατήρηση αυτή οφείλεται στην άποψη που διατυπώθηκε από πολλούς 
παιδαγωγούς στη χώρα µας ότι αυτές οι έρευνες στηρίζονται στην παραδοχή ότι κάποιες µορ-
φές σχολικής οργάνωσης παίζουν συγκεκριµένο ρόλο στην επίδοση των µαθητών και όχι η κοι-
νωνική προέλευση τους, µε σαφή πολιτικά αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικά αυτής της αντίλη-
ψης είναι τα όσα γράφει ο Χ. Νούτσος (1985: 46): «Αν, λοιπόν, αποδειχθεί η ανεπάρκεια ή αµ-
φισβητηθεί η ορθότητα των «θεωριών της αναπαραγωγής», αυτό σηµαίνει αυτόµατα πως µπορεί 
να δικαιολογηθεί επιστηµονικά –άρα και να δικαιωθεί κοινωνικά- τόσο η σηµερινή µορφή της 
εκπαίδευσης όσο και η σχέση της µε την υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση. Τελικά, να δικαιωθούν 
και συνεπώς να µην αµφισβητηθούν οι κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις. Αν, πιο συγκεκριµένα, γίνει 
αποδεκτό πως το σχολείο και η κοινωνία δεν είναι παρά το αποτέλεσµα µιας διυποκειµενικής συ-
νάντησης και αλληλεπίδρασης, τότε ο έσχατος λόγος κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής βρίσκεται στα 
ίδια τα άτοµα κι όχι σε κάποιες εξωτερικές και αναγκαίες γι’ αυτά κοινωνικές σχέσεις […] Το 
αρχαίο απόφθεγµα «ένδον σκάπτε» γίνεται, σύµφωνα µε τις «ενδογενείς θεωρίες» το οδηγητικό 
νήµα της «αλλαγής». Κοινωνικές τάξεις και πάλη των τάξεων, ο ταξικός χαρακτήρας των σχολι-
κών γνώσεων και της σχολικής αποτυχίας, µε µια λέξη ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διευρυµένη 
αναπαραγωγή του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας θεωρούνται πλάσµατα «παιδαγωγικής ή 
κοινωνιολογικής φαντασίας». Το κέρδος δεν είναι µικρό για αυτούς τους κοινωνιολόγους και την 
εξουσία». Το άρθρο κλείνει µε τη «συµβουλή» του συγγραφέα να προφυλαχθεί η νεόκοπη κοι-
νωνιολογική έρευνα στην Ελλάδα από τις «ενδογενείς θεωρίες» των «κοινωνικών εργολάβων» 
που εργάζονται για λογαριασµό της εξουσίας: «Η χρήση της ιστορίας στη µελέτη της γέννησης 
των εκπαιδευτικών φαινοµένων αποτελεί θετικό γεγονός που µπορεί να προφυλάξει, τουλάχιστο 
επιστηµολογικά, τη νεόκοπη κοινωνιολογία της εκπαίδευσης στη χώρα µας από τις υπερβολές της 
«συγχρονικής προσέγγισης». Μέσα σε αυτό το κλίµα, όπου η ενασχόληση µε την αποτελεσµατι-
κότητα του σχολείου και η κοινωνιολογική έρευνα στο χώρο του σχολείου προτείνεται να απο-
φεύγεται προκειµένου να προφυλαχθεί η κοινωνιολογία, είναι ευνόητο ότι ήταν δύσκολο να 
αναπτυχθεί η ποιοτική έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας.    
37 Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα σχετικά µε την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
την αποτελεσµατική αλλαγή στην εκπαίδευση (effective change in education) γίνεται µε ποιοτι-
κές ερευνητικές στρατηγικές, κυρίως µελέτες περίπτωσης, σε περιορισµένα αριθµητικά δείγµα-
τα σχολείων. Ιδιαίτερα, οι καινοτοµίες στα αναλυτικά προγράµµατα και στις διδακτικές πρα-
κτικές των εκπαιδευτικών είναι αδύνατο να εξετασθούν έγκυρα χωρίς τη χρησιµοποίηση ποιο-
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Η Μελέτη Περίπτωσης, όπως και οι υπόλοιπες ποιοτικές ερευνητικές στρα-
τηγικές, εφαρµόζουν συγκεκριµένες τεχνικές και διαδικασίες, τόσο σε επίπεδο δειγµα-
τοληψίας όσο και σε επίπεδο ελέγχου της εσωτερικής εγκυρότητας των ευρηµάτων 
τους (Παληός και Κυριαζή 1999: 204). 

 
Το ζήτηµα του δείγµατος στην ποιοτική έρευνα 

Στην κοινωνική έρευνα, υπάρχουν δύο γενικοί τρόποι δειγµατοληψίας: το 
τυχαίο δείγµα και το δείγµα σκοπιµότητας (Arber 1993: 71). Η ποσοτική έρευνα δίνει 
ιδιαίτερη β ρύτητα στο είγµα, διότι ενδιαφέρεται για την αντιπροσωπευτικότη-
τά του, εφόσον από αυτή, κυρίως, εξαρτάται η δυνατότητα γενίκευσης των συµπερα-
σµάτων της έρευνας σε ολόκληρο τον πληθυσµό, µέρος του οποίου αποτελεί το δείγµα. 
Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος προσπαθεί να διασφαλισθεί µε διάφορες τεχνι-
κές δειγµατοληψίας, όπως είναι η απλή τυχαία δειγµατοληψία, η κατά στρώµατα τυχαία 
δειγµατοληψία, η κατά συστάδες τυχαία δειγµατοληψία. Βασική αρχή αυτών των δειγ-
µατοληπτικών τεχνικών είναι το κάθε µέλος του υπό έρευνα πληθυσµού να έχει τις ίδιες 
πιθανότητες να συµπεριληφθεί στο δείγµα. Η δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµά-
των της έρευνας, που ορίζεται ως εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας, αποτελεί κριτή-
ριο του επιστηµονικού της χαρακτήρα (Παρασκευόπουλος 1993: 104, Sarantakos 1993: 
126-136).  

α  τυχαίο δ
 

 

                                                                                                                                              

Η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει το κοινωνικό φαινόµενο στο 
πλαίσιό του, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του και τον τρόπο εκδήλωσής 
του. Για αυτό και η διαδικασία επιλογής, καθώς και το µέγεθος του δείγµατος, έχουν 
διαφορετική λογική και υπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Ο ποιοτικός ερευνητής συγκρο-
τεί το δείγµα του µε διαφορετικό τρόπο, φροντίζοντας πώς θα κερδίσει τη βαθύτερη 
κατανόηση του φαινοµένου που ερευνά. Το κριτήριο της επιλογής δείγµατος στην ποιο-
τική έρευνα είναι κατά πόσο είναι «διαφωτιστικό» για το φαινόµενο που ερευνάται. 
Όπως παρατηρεί και ο Wragg σχετικά µε το µέγεθος του δείγµατος: 

 
τικών ερευνητικών µεθόδων. Ακόµη και έρευνες της συγκριτικής παιδαγωγικής χαρακτηρίζο-
νται από τη στροφή στη µελέτη της εσωτερικής ζωής του σχολείου για καλύτερη κατανόηση 
των διεθνών συγκρίσεων (Vulliamy και Lewin 1990). Συνοπτική εικόνα των ερευνητικών τά-
σεων, που δείχνει τη στροφή προς την ποιοτική έρευνα, δίνουν τα άρθρα των περιοδικών Com-
parative Education και Comparative Education Review (την περίοδο 1990-1997) (Καλογιαννά-
κη 2000). Ακροθιγώς αναφέρουµε παραδείγµατα τέτοιων ερευνών:   

-

- Τις έρευνες των Vulliamy και Webb (1996) στην Πολωνία σχετικά µε την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση λόγω της κοινωνικής αλλαγής από την κεντρικά σχεδιασµένη οικονοµία στην 
οικονοµία της αγοράς. Οι έρευνες του Vulliamy (1998) στην Ταϊβάν, σε 4 σχολεία πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης, σχετικά µε την επίδραση της κοµφουκιανικής παράδοσης στο σχολικό κλίµα 
, την υλοποίηση των school based curricula στη Φιλανδία (Vulliamy et all. 1997), την έρευνα 
µε µελέτες περίπτωσης στο Ηνωµένο Βασίλειο σχετικά µε τις επιπτώσεις που είχε η εφαρµογή 
του Education Act 1988 στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, την οποία χρηµατοδό-
τησε το National Union of Teachers (NUT) (1996). Το ίδιο ζήτηµα µαζί µε εκτεταµένη θεωρη-
τική υποστήριξη της µεθόδου εξετάζεται στο Bowe, R., Ball, S., Gold, A. (1992) Reforming 
Education and changing schools. Case Studies in policy sociology. 

- Την έρευνα του Philip Foster (1977: 357-371) στην Γκάνα. Ο Foster, κάνοντας εθνογραφι
κή έρευνα σε τεχνικά σχολεία, βρήκε ότι η τεράστια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Γκάνα, 
τη δεκαετία του ’60, που σκοπό είχε να διαµορφώσει δίκτυο τεχνικής εκπαίδευσης για την υπο-
στήριξη της βιοµηχανικής ανάπτυξης της χώρας είχε αποτύχει, διότι οι αγροτικοί πληθυσµοί 
απέφευγαν να στείλουν τα παιδιά τους στο τεχνικό σχολείο. Το σχολείο για αυτούς είχε ταυτι-
σθεί µε την είσοδο στο χώρο των επαγγελµάτων «λευκών περιλαίµιων» (white collars) και δεν 
µπορούσαν να κατανοήσουν γιατί το παιδί τους πρέπει να φοιτήσει σε κάποιο σχολείο, µε όλες 
τις οικονοµικές θυσίες και το µόχθο που συνεπάγεται κάτι τέτοιο για ολόκληρη την οικογένεια, 
προκειµένου τελικά να γίνει εργάτης.  
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Η δειγµατοληψία αποτελεί πρόβληµα στην εκπαιδευτική έρευνα. Ένα ή λί-
γα υποκείµενα της έρευνας µπορεί να είναι τυπικοί εκπρόσωποι µιας κοινω-
νικής κατάστασης ή φαινοµένου και χιλιάδες υποκείµενα µπορεί  να µην εί-
ναι αντιπροσωπευτικά αν έχουν επιλεγεί µε λανθασµένο τρόπο 

(Wragg 1984: 179) 

Οι Glaser και Strauss εισήγαγαν την έννοια της θεωρητικής δειγµατοληψίας 
και του θεωρητικού δείγµατος.  

 
Θεωρητική δειγµατοληψία πραγµατοποιείται µε σκοπό την ανακάλυψη κα-
τηγοριών και των ιδιοτήτων τους, και για να προτείνει τις διασυνδέσεις τους 
σε θεωρία. Στατιστική (τυχαία) δειγµατοληψία πραγµατοποιείται µε σκοπό 
την εξασφάλιση ακριβών µαρτυριών πάνω στη διασπορά ανθρώπων µεταξύ 
των κατηγοριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για περιγραφές ή επα-
ληθεύσεις. Συνεπώς, σε κάθε τύπο έρευνας το κατάλληλο δείγµα που πρέπει 
να αναζητήσουµε (ως ερευνητές και αναγνώστες της έρευνας) είναι πολύ 
διαφορετικό. Το κατάλληλο θεωρητικό δείγµα εκτιµάται µε κριτήριο την 
ποικιλία µε την οποία ο ερευνητής επέλεξε τις οµάδες µε σκοπό τον κορε-
σµό (saturation) κατηγοριών ανάλογα µε τον τύπο θεωρίας που προσδοκού-
σε να αναπτύξει. 

(Glaser και Strauss 1967: 62-63)    
Στην ποιοτική έρευνα γίνεται λόγος για «δειγµατοληψία σκοπιµότητας» 

(purposeful sampling) (Patton 1990: 169, Sarantakos 1993: 273). Η σκοπιµότητα έγκει-
ται στο κατά πόσο το δείγµα είναι κατάλληλο, ώστε ο ερευνητής να συλλέξει τέτοια 
ευρήµατα που θα επιτρέψουν τον κορεσµό των κατηγοριών του, δηλαδή την πλήρη 
διαφώτιση των ερευνητικών του ερωτηµάτων. Ο κορεσµός (saturation) είναι, επίσης, 
και το στοιχείο που σηµατοδοτεί το τέλος της έρευνας στο πεδίο.  

Η έννοια του κορεσµού συνίσταται στο ότι δεν βρίσκονται πλέον πρόσθετα 
δεδοµένα, µε βάση τα οποία ο ερευνητής µπορεί να αναπτύξει ιδιότητες της 
κατηγορίας 

(Glaser and Strauss 1967: 61) 
Στο σηµείο του κορεσµού φθάνει ο ερευνητής, όταν τα νέα ευρήµατα ή οι 

διαφορετικές περιπτώσεις δεν διαµορφώνουν νέες θεωρητικές κατηγορίες και χάνεται 
το στοιχείο της πρωτοτυπίας. Τότε, ο ερευνητής µπορεί να θεωρήσει ότι τα ευρήµατα 
του είναι αξιόπιστα, διότι καλύπτουν τα πιθανά ερωτήµατα και τις οπτικές γωνίες από 
τις οποίες µπορεί να αντιµετωπισθούν. Αν, για παράδειγµα, ένας ερευνητής στο χώρο 
του σχολείου παρακολουθήσει πέντε διδασκαλίες ενός εκπαιδευτικού µε σκοπό να 
κατανοήσει τις διδακτικές του πρακτικές και καταγράψει ότι χρησιµοποιεί διαρκώς τη 
µετωπική διδασκαλία, ρωτήσει τους µαθητές και τον πληροφορήσουν ότι αυτός είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός εργάζεται όλο το χρόνο και, τέλος, ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός µέσα από τη συνέντευξη πιστοποιήσει ότι ακολουθεί διαρκώς αυτή τη 
διδακτική πρακτική, τότε η παρατήρηση των διδακτικών του πρακτικών έχει 
ολοκληρωθεί, αφού η κατηγορία «διδακτικές πρακτικές του Χ» έχει κορεσθεί, µε την 
έννοια ότι από τα εµπειρικά ευρήµατα που θα συλλέγει ο ερευνητής, αν συνεχίσει την 
παρατήρηση, θα έχει χαθεί το στοιχείο της πρωτοτυπίας. Στην έννοια της σκοπιµότητας 
συµπεριλαµβάνεται, επίσης, και η δυνατότητα του ερευνητή να έχει πρόσβαση στο 
δείγµα που επιλέγει να ερευνήσει (Honsby-Smith 1993: 53, Παναγιωτόπουλος 1998: 
44). Το δείγµα, στην ποιοτική έρευνα, πρέπει να επιτρέπει τη διερεύνησή του µε 
συµµετοχική παρατήρηση38. Έτσι, η Μελέτη Περίπτωσης έχει ως σκοπό τη βαθύτερη 

                                                 
38 Π.χ. Ο D. Hargreaves (1972) έκανε την έρευνά του στο σχολείο όπου εργαζόταν, διότι µόνο 
εκεί µπορούσε να έχει πρόσβαση για ολόκληρο το σχολικό έτος στις τάξεις για να καταγράψει 
τις σχέσεις µαθητών και εκπαιδευτικών, που ήταν το ερευνητικό του αντικείµενο. Επίσης, ο 
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κατανόηση του θεσµού που εξετάζεται και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δείγµα µε 
τα κριτήρια που θέτει η ποσοτική έρευνα. 

 
 
 
Το ζήτηµα της εσωτερικής και της «οικολογικής» εγκυρότητας της ποιο-

τικής έρευνας 
 
Το γεγονός ότι ο ερευνητής είναι και το «εργαλείο» συλλογής των ευρηµά-

των, δεν αποτελεί de facto µειονέκτηµα της ποιοτικής έρευνας. Η ποιοτική έρευνα εν-
διαφέρεται για την οικολογική εγκυρότητα (ecological validity), που διασφαλίζεται από 
το ότι τα ευρήµατα της έρευνας έχουν συλλεχθεί στον πραγµατικό χώρο που δρουν τα 
υποκείµενά της. Έτσι, η παρουσία του ερευνητή στο πεδίο της έρευνας επιτρέπει τη µε-
λέτη των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας τους, τη στιγµή που εργάζονται, και αυτό 
τον βοηθά να κατανοήσει τη φιλοσοφία τους και τη στάση απέναντι στην εργασία τους, 
όπως εκδηλώνεται στη συµπεριφορά τους και όχι από τις απαντήσεις τους σε κάποιο 
ερωτηµατολόγιο, το οποίο µπορεί είτε να απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του για την 
εργασία των εκπαιδευτικών είτε να συµπληρώνεται πληµµελώς και µε παρανοήσεις των 
ερωτηµάτων (Bryman 2000: 61-69, Patton 1988: 124-125, Πηγιάκη 1988: 62).  

Επίσης, οι όποιες προκαταλήψεις του ερευνητή δεν σχετίζονται µε τη 
µέθοδο ή µε την τεχνική συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιεί, αλλά ουσιαστικά 
υπάρχουν στον τρόπο µε τον οποίο θέτει τα ερευνητικά ερωτήµατα και τον τρόπο µε 
τον οποίο διαχειρίζεται και αναλύει το εµπειρικό υλικό της έρευνας. Έτσι, και στην 
ποσοτική έρευνα µια ερώτηση σε ένα ερωτηµατολόγιο µπορεί να είναι 
κατασκευασµένη µε τρόπο που να οδηγεί τον ερωτώµενο σε συγκεκριµένες απαντήσεις 
που επιθυµεί ο ερευνητής. Ανάλογα, η επιλογή στατιστικής συσχέτισης συγκεκριµένων 
µεταβλητών και όχι κάποιων άλλων, µπορεί να έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας έτσι όπως επιθυµεί ο ερευνητής. Όπως επισηµαίνει και ο 
Patton: 

οι αριθµοί δεν προστατεύουν από τις προκαταλήψεις. Απλώς µπορούν να 
τις συγκαλύψουν   

Patton (1987: 166) 
Ουσιαστικά, ούτε στην ποσοτική, αλλά ούτε και στην ποιοτική έρευνα υ-

πάρχει καθαρό υλικό (raw material) µε την απόλυτη έννοια του όρου. Υπάρχει µόνο η 
ερµηνεία που δίνει ο ερευνητής σε αυτό το υλικό. Ο ερευνητής, είτε κάνει ποσοτική 
είτε κάνει ποιοτική έρευνα, είναι φορέας πολιτισµού και ιδεολογίας και δεν µπορεί να 
λειτουργήσει ως «άψυχος σεισµογράφος» που απλώς καταγράφει τις δονήσεις του υπό 
έρευνα πεδίου (Denzin και Lincoln 1994: 12).  

Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει πιο υέλι το εργαλείο συλλογής δεδοµέ-
νων από τον άνθρωπο. Ο ερευνητής που συµµετέχει στο πεδίο της έρευνας έχει τη δυ-
νατότητα να αποσαφηνίσει κάποια νεφελώδη ευρήµατα, να επαναδιατυπώσει τις ερω-
τήσεις του, να επανεξετάσει µαζί µε τους ερωτώµενους τα ευρήµατά του. Αυτές τις δυ-
νατότητες δεν τις έχει ο ερευνητής που δεν συµµετέχει άµεσα στο πεδίο.  

ε κ

σ τ

                                                                                                                                              

Ιδιαίτερα, την εθνογραφική έρευνα που χρησιµοποιεί την ανοικ ή συνέ-
ντευξη, τον «πιο έγκυρο και ασφαλή τρόπο συλλογής εµπειρικού υλικού για το πώς α-
ξιολογούν το σχολείο οι γονείς, οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί» (ΜacBeth and 
Mortimer 2001: 19), η διαρκής παρουσία του ερευνητή στο πεδίο και η καθηµερινή συ-
ναναστροφή του µε τους συµµετέχοντες στην έρευνα έχει τεράστια πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε το ερωτηµατολόγιο. Επιτρέπει την «προοδευτική εστίαση» (progressive 

 
Ball (1981) έκανε Μελέτη Περίπτωσης στο σχολείο που εργαζόταν σχετικά µε τις επιπτώσεις 
του Ενιαίου σχολείου σε µαθητές από εργατικά στρώµατα.     
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focusing), όπως την αποκαλούν οι Glaser και Strauss (1967), στο υπό έρευνα θέµα, µε 
οφέλη τεράστια για την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας αλλά και τη διαµόρφωση 
και την ανάλυση των κατηγοριών.  

Η προοδευτική εστίαση βοηθά στην αποσαφήνιση κάποιου ζητήµατος, µέ-
χρις ότου ο ερευνητής να έχει καταλάβει πλήρως τι ακριβώς έχει βρει και αν αυτό είναι 
αντιληπτό µε τον ίδιο τρόπο από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Τα οφέλη της διαδι-
κασίας της προοδευτικής εστίασης είναι πολλαπλά. Καταρχάς, ο ερευνητής έχει τη δυ-
νατότητα να ελέγξει το πρόβληµα της επίδρασης του ερευνητή κατά τη διαδικασία της 
συνέντευξης (interviewer effect), όπου οι συµµετέχοντες στην έρευνα, ενδεχοµένως, να 
λένε στον ερευνητή αυτά που υπολογίζουν ότι θέλει να ακούσει και τα οποία συνάδουν 
µε έναν αποδεκτό «κοινό τόπο» απόψεων σχετικά µε το υπό συζήτηση ζήτηµα. Όπως 
παρατηρούν οι Conelly και Clandinin: 

Είµαστε διαφορετικοί και µιλούµε µε διαφορετικό τρόπο για τις εµπειρίες 
µας όταν είµαστε µέσα στην τάξη, όταν είµαστε µε έναν ερευνητή, όταν 
µιλάµε µε το διευθυντή µας. Όλες οι εµπειρίες µας λαµβάνουν µέρος στη 
διαµόρφωση του συνολικού µας «είναι». Η εµπειρία είναι ταυτόχρονα 
επενδυµένη µε ηθικές, αισθητικές και συναισθηµατικές καταστάσεις. Έτσι 
όταν κάποιος συλλέγει πληροφορίες από την ζωή του άλλου δεν µπορεί να 
συγκεντρώσει κάτι αντικειµενικό µε την έννοια των δεδοµένων που 
δίνονται από έναν υπολογιστή.  

(Conelly and Clandinin 1988: 26) 
Ο συνδυασµός των ανοικτών συνεντεύξεων µε την παρατήρηση και την 

ανάλυση του συγκείµενου στο οποίο παράγεται ο λόγος δίνει εγκυρότητα στα 

ευρήµατα39. Οι συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς παράγουν ιστορίες ζωής και αφη-

γήσεις δράσης. Τα ευρήµατα της συνέντευξης σχετικά µε την εργασία του εκπαι-

δευτικού πρέπει να αναλύονται τόσο µέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστή-

µατος, που εργάζεται ο εκπαιδευτικός όσο και µέσα στο πλαίσιο του σχολείου στο 

οποίο υπηρετεί. Όπως παρατηρεί και ο Stenhouse «µια ιστορία δράσης έχει ερευ-

νητική αξία όταν εντάσσεται µέσα σε µια ιστορία πλαισίου», αποτελώντας αφετη-

ρία να κατανοήσουµε το ευρύτερο πλαίσιο που επηρεάζει την εργασία του εκπαι-

                                                 
39 Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας γίνεται µε τον τριγωνισµό (triangulation). Στην ποιο-
τική έρευνα, ο Denzin (1970: 26-27) διακρίνει πέντε διαφορετικούς τρόπους τριγωνισµού: α) 
Τον τριγωνισµό των στοιχείων (data triangulation): πρόκειται για τη χρήση διαφορετικών πη-
γών συλλογής στοιχείων για κάποιο ζήτηµα. Π.χ. για το ζήτηµα της πειθαρχίας στο σχολείο να 
παρθούν συνεντεύξεις από το διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς. β) 
Τον τριγωνισµό των ερευνητών (investigator triangualation): πρόκειται για τη συζήτηση των 
ευρηµάτων µε άλλα πρόσωπα εντός του πεδίου έρευνας ή τη βιντεοσκόπηση των ευρηµάτων, 
σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, ώστε ο ερευνητής να έχει τη δυνατότητα να τα εξετάσει 
πολλές φορές. O ΜcKernan (1996: 187) αποκαλεί αυτή τη διαδικασία τετραγωνισµό 
(quadranqulation) και είναι ιδιαίτερα γόνιµη για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας στην 
Έρευνα ∆ράσης. γ) τον θεωρητικό τριγωνισµό (theory triangulation): πρόκειται για την ανάλυ-
ση ενός ευρήµατος µε διαφορετικές θεωρητικές προοπτικές.δ) το µεθοδολογικό τριγωνισµό 
(methodological triangulation): πρόκειται για τη χρήση διαφορετικών τεχνικών για τη συλλογή 
στοιχείων (χρήση συνέντευξης και παρατήρησης). Αυτό το είδος τριγωνισµού θεωρούµε ότι 
είναι αναγκαίο στην έρευνα σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. ε) Τέλος, η 
πέµπτη µορφή τριγωνισµού που προτείνει ο Denzin είναι ο πολλαπλός τριγωνισµός, όπου ου-
σιαστικά γίνεται συνδυαστική χρήση όλων των προηγούµενων µορφών τριγωνισµού. Αυτή η 
µορφή ονοµάζεται και κρυστάλλωση.  
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δευτικού (Goodson 1997: 115). ∆ιαφορετικά ο ερευνητής θα συγκεντρώνει προσω-

πικές αφηγήσεις εκπαιδευτικών και δεν θα µπορεί να διακρίνει αν αυτές αποτε-

λούν πράγµατι αναπαραστάσεις πρακτικών τους ή τους δικούς τους τρόπους ερµη-

νείας και κατανόησης της εργασίας τους (Freeman 1992)40.  

Η διασταύρωση διαφορετικών ευρηµάτων από διαφορετικές και πηγές 

και διαφορετικές τεχνικές συλλογής στοιχείων (ολοκληρωµένος τριγωνισµός) σε 

µια ποιοτική έρευνα σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού είναι 

η συλλογή στοιχείων από ανοικτή παρατήρηση του µαθήµατος και συνεντεύξεις µε 

τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές (Ηopkins 1994: 68, Elliot and Adelman 1976: 

76). Αυτό είναι απαραίτητο στην έρευνα στο σχολείο διότι, όπως έχουν επισηµάνει 

πολλο σιά-ί ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί, συνειδητά ή ασυνείδητα, αυτό που παρου

ζουν ως διδακτική τους πρακτική σε ερευνητικές συνεντεύξεις διαφέρει από αυτό 

πο -υ κάνουν στην τάξη ή αυτό που θεωρούν καλή διδασκαλία δεν βιώνεται ως τέ

το ί ια από τους µαθητές (Keddie 1971, Lilyquist 1998: 8). Επίσης, έχει παρατηρηθε

ότι π σει ολλοί ερευνητές µελετούν τον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός αναπτύσ

τ  ο µάθηµα, δίχως να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν

οι µαθητές µε αποτέλεσµα ένα µάθηµα που φαίνεται καλό στον ερευνητή να µην το 

αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο οι µαθητές (Souper 1976: 92-96).  

 
2. Η παρούσα έρευνα: Η σχολική αποτελεσµατικότητα στην υποχρεωτική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τρεις µελέτες περίπτωσης  
 

Η παρούσα έρευνα είναι έρευνα σχολικής αποτελεσµατικότητας, η οποία έ-
γινε σε τρία γυµνάσια του νοµού Αττικής. Πρόκειται για τρεις µελέτες περίπτωσης που 
έγιναν µε ποιοτικές τεχνικές συλλογής πρωτογενούς υλικού, όπως η συµµετοχική παρα-
τήρηση και η συνέντευξη. Η έρευνα έγινε στα δύο σχολεία το σχολικό έτος 2000-2001 
και στο τρίτο σχολείο, το σχολικό έτος 2001-2002.  

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα ήταν: γιατί κάποια σχολεία παράγουν κα-
λύτερα αποτελέσµατα από κάποια άλλα στο ζήτηµα της παροχής ποιοτικής εκπαίδευ-
σης, στην επαγγελµατική βελτίωση και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, στις σχέσεις 
τους µε τους γονείς; Γιατί απολαµβάνουν καλύτερης φήµης έτσι ώστε οι γονείς να τα 
επιλέγουν προκειµένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε αυτά; Είναι µόνο το πολιτισµι-
κό κεφάλαιο των οικογενειών των µαθητών και η κοινωνική προέλευση ή υπάρχουν και 
ενδοσχολικοί παράγοντες που «κάνουν τη διαφορά» σε κάποια σχολεία; Υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία ανάµεσα στα σχολεία; Ποιες είναι αυτές και ποιες 
τροποποιήσεις επιφέρουν στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα; 

 

                                                

Έτσι, αποφασίσαµε να εξετάσουµε βασικούς παράγοντες της σχολικής ζωής, 
όπως τη διοίκηση του σχολείου, την οργάνωση του σχολικού χρόνου, τις διδακτικές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών και τη φύση των µαθησιακών δραστηριοτήτων, τη σχέση 
του σχολείου µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το ήθος και την κουλτούρα του 

 
40 Αναλυτικότερα για τα ζητήµατα της έρευνας της εργασίας του εκπαιδευτικού και της διδα-
σκαλίας: Cohran-Smith, M – Lytle, S. (1998). 
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σχολείου, όπως ξεδιπλώνεται στις εκδηλώσεις του και τις συνελεύσεις των συλλόγων 
διδασκόντων, την εργασία των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις ευρύτερες εκπαιδευτικές 
δοµές. Σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία για τη µέθοδο διδασκαλίας, τη συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα, τη στάση 
του εκπαιδευτικού απέναντι στις απαντήσεις των µαθητών, την ανάθεση εργασίας 
στους µαθητές για το σπίτι, πόσο συχνά και τι είδους εργασία ανατίθεται στους µαθητές 
και πώς αξιολογείται, τις τεχνικές πειθαρχίας που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός και τις 
µεθόδους αξιολόγησης του µαθητή, καθώς και πώς τα αποτελέσµατά της 
χρησιµοποιούνται για την ανατροφοδότηση της εργασίας του εκπαιδευτικού.  

Επειδή, η διδασκαλία δεν είναι κάτι που περιορίζεται µέσα στη σχολική αί-
θουσα, αλλά µπορεί να λαµβάνει χώρα και έξω από αυτή, όπως και να επηρεάζεται από 
τη συνολικότερη οργάνωση της σχολικής µονάδας, συλλέχθηκαν στοιχεία για τα Προ-
αιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που γίνονται στο σχολείο (περιβαλλοντική αγωγή, 
αγωγή υγείας κ.λπ), καθώς και τη διδακτική αξιοποίηση άλλων όψεων και δραστηριο-
τήτων της σχολικής ζωής, όπως γιορτές, εκδροµές, παρελάσεις κ.λπ., οι οποίες αναδει-
κνύουν όψεις του κρυφού προγράµµατος (hidden curriculum) του σχολείου. Επίσης, 
εξετάσθηκε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του δείγµατος συνεργάζονται για 
τα µαθήµατα τους και τι είδους συνεργασία αναπτύσσουν. Συνεντεύξεις, επίσης, έγιναν 
µε γονείς και µαθητές για το πώς αξιολογούν το σχολείο, ποιες προσδοκίες έχουν και 
κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση της διεξαγωγής της έρευνας σε γυ-
µνάσια είναι: 

- Η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού στο γυµνάσιο παρουσιάζει µεγα-
λύτερη ποικιλία από ότι στο Ενιαίο Λύκειο. ∆εν προσανατολίζονται όλοι οι µαθητές σε 
συγκεκριµένες εθνικές εξετάσεις και δεν σκοπεύουν όλοι να ακολουθήσουν ανώτερη ή 
ανώτατη εκπαίδευση. Το γυµνάσιο είναι βαθµίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που 
έχει ως σκοπό την παροχή γενικής παιδείας στους µαθητές του. Ο µαθητικός πληθυ-
σµός του γυµνασίου παρουσιάζει ετερογένεια από άποψη ροσανατολισ ού κα  ενδια-
φερόντων. Επίσης, το γυµνάσιο είναι µια εκπαιδευτική βαθµίδα, που αν και υποχρεωτι-
κή, έχει ερευνηθεί ελάχιστα.   

π µ ι

µ- Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει το ωρολόγιο πρόγρα µα του γυµνασί-
ου και ποια µαθήµατα εξετάζονται µε τη λήξη του σχολικού έτους. Τα µαθήµατα που 
βρίσκονται σε γκρι πλαίσιο δεν εξετάζονται. Τα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται σε 
ενδοσχολικό επίπεδο (τα θέµατα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το µάθηµα): 
    

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κατά τάξη   

Μάθηµα Α΄ Β΄ Γ΄ 

Θρησκευτικά 2 2 2 

Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία 4 4 4 

Νεοελληνική σσα και αµ-
µατεία 

Γλώ  Γρ 5 4 4 

Ιστορία 2 2 3 

Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή - - 2 

Ξένη λώσσα (Αγγλικά και αλ-
λικά ή Γερµανικά) 

Γ Γ 6 5 5 

Μαθηµατικά 4 4 4 
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Φυσική – Χηµεία - 3 3 

Τεχνολογία 1 1 - 

Γεωγραφία 2 2 - 

Βιολογία 2 - 2 

ΣΕΠ - - 1 

Πληροφορική (εξετάζεται στ  τέ-ο
λος της σχολικής χρονιάς µόνο 
στη Γ΄ Γυµνασίου) 

1 1 1 

Αισθητική Αγωγή  2 2 2 

Οικιακή Οικονοµία 1 2 - 

Φυσική Αγωγή 2 2 2 

Σύνολο 35 35 35 

 
Μια πρώτη ανάγνωση του Ωρολογίου Προγράµµατος του γυµνασίου οδηγεί 

στη διαπίστωση ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα του ηµερήσιου γυµνασίου είναι ένα 
παραδοσιακό πρόγραµµα αποτελούµενο από παραδοσιακά αυτόνοµα γνωστικά 
αντικείµενα (traditional school subjects, Young 1971: 15). Σε δεύτερο επίπεδο 
ανάγνωσης του ωρολογίου προγράµµατος, θα χρησιµοποιήσουµε δύο θεωρητικές ιδέες 
του Basil Bernstein (1971), όπως διατυπώνονται στην εργασία του “On the Classifica-
tion and Framing of Educational Knowledge”, την «κατάταξη» (classification) και το 
«πλαίσιο»41 (framing). Η «κατάταξη» αναφέρεται στο βαθµό διατήρησης των ορίων 
µεταξύ των περιεχοµένων, δηλαδή των µαθηµάτων. Το πλαίσιο αναφέρεται στο βαθµό 
ελέγχου που κατέχει ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής σχετικά µε την επιλογή, την 

                                                 
41 Οι όροι “classification” και “framing” στην ελληνική γλώσσα έχουν µεταφρασθεί από το  
Χαράλαµπο Νούτσο (1999) ως «κατάταξη» και «κατάτµηση» και από τον Ιωσήφ Σολοµών ως 
«ταξινόµηση» και «περιχάραξη». Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε τη µετάφραση του 
Νούτσου (κατάταξη για τον όρο classification), διότι όπως έχει δείξει και στην εργασία του για 
τα Προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης η σχολική γνώση δεν ταξινοµείται απλώς, αλλά κατα-
τάσσεται ιεραρχικά µέσω των µαθηµάτων που έχουν µεταξύ τους διαφορετική «βαρύτητα». Τα 
βασικά κριτήρια που προτείνει ο Bernstein για την κατανόηση του curriculum και της «βαρύτη-
τας» που έχει το κάθε µάθηµα σε αυτό είναι: α) ο χρόνος που αφιερώνεται στο κάθε µάθηµα β) 
αν το µάθηµα είναι υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο. Σε αυτά τα κριτήρια πρέπει να προσθέσουµε 
και τη συχνότητα εµφάνισης του µαθήµατος στα προγράµµατα των επόµενων τάξεων, καθώς 
και αν αυτό εξετάζεται σε εξετάσεις για το πέρασµα από τη µια βαθµίδα στην άλλη. Έτσι, τα 
µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες και τα αρχαία ελληνικά, καθώς υπάρχουν σε όλα τα προ-
γράµµατα από την πρώτη γυµνασίου µέχρι την τρίτη τάξη του Ενιαίου Λυκείου και εξετάζονται 
για τα πανεπιστήµια, δηµιουργούν ένα «πυρήνα» (core) βασικών µαθηµάτων, στα οποία µαθη-
τές, γονείς και εκπαιδευτικοί δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα από το γυµνάσιο. Τον όρο framing 
τον µεταφράζουµε ως «πλαίσιο» διότι οι όροι «περιχάραξη» και «κατάτµηση» αναιρούν τη δυ-
νατότητα υπέρβασης των διακριτών ορίων των γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις συνεργα-
σίες των εκπαιδευτικών σε ορισµένα σχολεία. Η Πηγιάκη (1998: 56) προτείνει, επίσης, ορισµέ-
να κριτήρια ελέγχου της ελευθερίας του εκπαιδευτικού (αν αποφασίζει µε τους συναδέλφους 
του το περιεχόµενο της διδασκαλίας, αν η εκπαιδευτική αρχή δεν προσδιορίζει το χρόνο διδα-
σκαλίας και δεν αποφασίζει τον τρόπο και το είδος εξέτασης). Θεωρούµε ότι η υποχρέωση του 
εκπαιδευτικού στο γυµνάσιο να θέσει µόνο ένα πρόχειρο διαγώνισµα στο πρώτο τρίµηνο και η 
ευχέρειά του να επιλέξει αυτός τα θέµατα των τελικών εξετάσεων δικαιολογεί ακόµη και µε 
αυτά τα κριτήρια το χαρακτηρισµό µας για «σχετική επαγγελµατική αυτονοµία».  
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οργάνωση και το ρυθµό µε τον οποίο θα µεταδίδεται και θα λαµβάνεται η γνώση στην 
παιδαγωγική σχέση. Στο γυµνάσιο από τα 16 µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος, 
τα 6 δεν εξετάζονται (περίπου το 30% των µαθηµάτων). Τα υπόλοιπα εξετάζονται σε 
ενδοσχολικό επίπεδο και τα θέµατα τα καθορίζουν οι διδάσκοντες τα µαθήµατα. Κατά 
συνέπεια, διαµορφώνεται ένα «σχετικά χαλαρό πλαίσιο», όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν 
αρκετά µεγάλο βαθµό ελέγχου στο πώς θα διδάξουν και τι θα εξετάσουν. 
∆ηµιουργούνται έτσι οι αντικειµενικές προϋποθέσεις µιας σχετικής «επαγγελµατικής» 
και «διδακτικής» αυτονοµίας που τυγχάνει, όµως, διαφορετικής διαχείρισης από 
εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό και από σχολείο σε σχολείο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 
τη διαφορετική υλοποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, από σχολείο σε σχολείο. 
Αντίθετα, στο Ενιαίο Λύκειο το πλαίσιο είναι ασφυκτικά περιοριστικό, καθώς οι 
εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους στο σύστηµα της 
αξιολόγησης των µαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου, ακολουθώντας πιστά το σχολικό 
βιβλίο και δεν έχουν αντικειµενικά τη δυνατότητα να ακολουθήσουν άλλες µεθόδους 
διδασκαλίας. Ακόµη και τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα που δίνουν τη 
δυνατότητα ερευνητικών τρόπων µαθητικής εργασίας, µετά τη µεταρρύθµιση του 
ν.2525/97 έχουν, σχεδόν, σταµατήσει να γίνονται στα Ενιαία Λύκεια. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα έτη 1997-2002 στα γυµνάσια έγιναν 1155 προγράµµατα αγωγής 
υγείας και στα Ενιαία Λύκεια µόνο 152 (Σταµέλος 2002: 217). ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα 
έχει 1243 Ενιαία Λύκεια φαίνεται ότι η πραγµατοποίηση τέτοιων προγραµµάτων έχει 
µηδενισθεί. Κατά συνέπεια λείπει το στοιχείο του πλουραλισµού και της ποικιλίας των 
διδακτικών πρακτικών, γεγονός το οποίο στερεί τη δυνατότητα µιας ολιστικής 
θεώρησης της εργασίας των εκπαιδευτικών.   

-     Πέρα, όµως, από την απουσία ενός εθνικού ή περιφερειακού εξωτερικού 
συστήµατος αξιολόγησης των µαθητών, που θα επέβαλλε στους εκπαιδευτικούς τον 
προσανατολισµό της διδασκαλίας τους στις εξετάσεις, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που 
δίνουν ένα σχετικά µεγάλο βαθµό παιδαγωγικής ελευθερίας στον εκπαιδευτικό που δι-
δάσκει στο γυµνάσιο. Τα βιβλία του εκπαιδευτικού ή οι οδηγίες για τον καθηγητή δεν 
συνιστούν αυστηρούς και άκαµπτους οδηγούς διδακτικών µοντέλων, τα οποία οφείλει 
να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός. Είναι σύντοµα και περιέχουν µόνον τις επιδιώξεις του 
µαθήµατος και ορισµένες ενδείξεις σχετικά µε τη διδασκαλία τους. Οι ενδείξεις αυτές 
εκτός του ότι δεν αποτελούν σχέδια διδασκαλίας, σε ορισµένα µαθήµατα καλούν τον 
εκπαιδευτικό να αυτενεργήσει, να εφαρµόσει βιωµατικές διδακτικές πρακτικές, να κά-
νει πειράµατα (Μπονίδης 2003: 34). Όµως, η ύπαρξη στα σχολεία περιορισµένου αριθ-
µού τέτοιων βιβλίων σε συνδυασµό µε το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευ-
τικών δεν τα έχει συµβουλευτεί οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν συνιστούν περιοριστι-
κά πλαίσια της διδασκαλίας (Φλουρής 1995, Μπονίδης 2003, Φράγκος 2002). Στα σχο-
λεία του δείγµατός µας µόνο 4 εκπαιδευτικοί είχαν διαβάσει τις σχετικές οδηγίες για τα 
µαθήµατα που δίδασκαν, χωρίς να τις ακολουθούν, όπως προέκυψε από την παρατήρη-
ση. 

- Τα τελευταία χρόνια, το γυµνάσιο έγινε χώρος απόπειρας εφαρµογής 
καινοτοµιών που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ποιοτικές αλλαγές στην εργασία 
των εκπαιδευτικών. Τέτοιες καινοτοµίες είναι το πρόγραµµα «Σχολεία Εφαρµογής Πει-
ραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης» (ΣΕΠΠΕ) µέσα από το οποίο επιδιώκεται: η 
ανανέωση του περιεχοµένου της σχολικής γνώσης, η αναβάθµιση και ο επαναπροσδιο-
ρισµός του ρόλου των εκπαιδευτικών στη σχολική διαδικασία, η συµµετοχή των µαθη-
τών σε διεπιστηµονικά προγράµµατα (ΣΕΠΠΕ 1998: 5). Ένα από στοιχεία αυτού του 
προγράµµατος είναι η Αναδιάταξη του Σχολικού Χώρου, που αφορά την αναδιοργάνω-
ση του σχολικού χώρου µε έµφαση στη δηµιουργία αιθουσών-εργαστηρίων για τα µα-
θήµατα ή τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος. Καταργείται, δηλαδή, 
η παραδοσιακή σχολική αίθουσα ως τµήµα µαθητών και στη θέση της δηµιουργείται η 
ειδικά εξοπλισµένη αίθουσα γνωστικού αντικειµένου ή γνωστικής περιοχής (π.χ. αί-
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θουσα Φιλολογικών µαθηµάτων, αίθουσα Μαθηµατικών, αίθουσα Φυσικών επιστηµών) 
(ΣΕΠΠΕ 1998: 15). Η Ευέλικτη Ζώνη είναι µια άλλη καινοτοµία, που εφαρµόσθηκε για 
πρώτη φορά το σχολικό έτος 2001-2002. Σκοπός αυτής της καινοτοµίας είναι η απε-
λευθέρωση δύο ωρών στο ωρολόγιο πρόγραµµα του γυµνασίου, όπου εκεί θα µπορούν 
οι µαθητές µε τη µέθοδο project να εκπονήσουν εργασίες σε διεπιστηµονικά θέµατα 
(Οδηγίες του Π.Ι. για την ευέλικτη ζώνη 2001: 2). Έτσι, η έρευνα στο γυµνάσιο µπορεί 
να εξετάσει τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, τόσο µε την προϋπόθεση της 
ύπαρξης αίθουσας µαθήµατος όσο και στο πλαίσιο µιας θεµατικής και διεπιστηµονικής 
προσέγγισης της γνώσης, που απαιτεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδι-
κοτήτων και ευνοεί την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών πέρα από τη µετωπική διδα-
σκαλία.  

 
Η επιλογή του δείγµατος και η ανωνυµία των σχολείων 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τρία γυµνάσια του νοµού 

Αττικής. Προκειµένου να διατηρηθεί η ανωνυµία των σχολείων και 

των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν 

ψευδώνυµα, τα οποία είναι δηλωτικά της κοινωνικής σύνθεσης της 

περιοχής που εδράζονται τα δύο σχολεία. Η τήρηση της ανωνυµίας των 

σχολείων του δείγµατος και των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική αρχή 

της εθνογραφικής έρευνας42. Εκτός από αυτό, βασική προϋπόθεση στη 

αγµάτευση µε τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαι

ούς προκειµένου να δώσουν άδεια στο γράφοντα προκειµένου 

ραγµατοποιήσει την έρευνα ήταν η ανωνυµία των σχολείων και η δι-

κή τους.  

διαπρ δευ-

τικ να 

π

Έ

νο -

                                                

τσι, η περιοχή όπου βρίσκονταν τα δύο πρώτα γυµνάσια ο-

µάζεται, στην παρούσα έρευνα, Εργοστασιούπολη. Για τα δύο σχο

 
42 Το Συµβούλιο της Αµερικανικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας υιοθέτησε τις Αρχές Επαγγελ-
µατικής Ευθύνης (Principles of Professional Responsibility, 1971) µε σκοπό να δώσει ένα οδη-
γό ηθικών αρχών, που πρέπει να αποδέχεται ο εθνογράφος µε αίσθηµα ευθύνης έναντι των αν-
θρώπων και της επιστήµης του. Στο κείµενο αναφέρεται µεταξύ άλλων:  
- Ο ανθρωπολόγος πρέπει να κάνει οτιδήποτε του είναι δυνατόν για να προστατεύσει τη φυ-
σική, κοινωνική και ψυχολογική ευτυχία τους (των ατόµων που µελετά) και να τιµά την αξιο-
πρέπειά τους και την ιδιωτική τους ζωή. 
- …είναι αξίωµα ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα, τα συµφέροντα και οι ευαι-
σθησίες των ατόµων που εξετάζονται. 
- Ο σκοπός της έρευνας πρέπει να κοινοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα προς τα άτοµα-
κλειδιά για τη συλλογή δεδοµένων.  
- Τα άτοµα κλειδιά δεν πρέπει να γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης για προσωπικά κέρδη. 
- …καµία αναφορά δεν πρέπει να δίνεται…για τον πληθυσµό που µελετήθηκε, αν δεν είναι 
διαθέσιµη στο ευρύ κοινό… (Πηγιάκη 1988: 85-86)     
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λε -ία χρησιµοποιήθηκαν τα ψευδώνυµα «Πόρος» και «Ξένιος». Το τρί

το σχολείο ονοµάστηκε, στην παρούσα έρευνα, «Λυσιτέλειο».  
Το «Λυσιτέλειο» ήταν πειραµατικό και σε αυτό έχει εφαρµοσθεί το 

Πρόγραµµα Αναδιάταξης του Σχολικού Χώρου. Τα άλλα δύο γυµνάσια βρίσκονταν 
στην ίδια περιοχή και θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν «τυπικές» περιπτώσεις 
γυµνασίων. Στο ένα από αυτά, στον «Ξένιο», ο σύλλογος των διδασκόντων έδειχνε 
έντονη κινητικότητα εκπονώντας Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, όπως 
περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας και συµµετέχοντας σε προγράµµατα 
εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Επίσης, το σχολείο διαθέτει Γραφείο Σχολικού και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και συµµετείχε πιλοτικά στο πρόγραµµα της 
Ευέλικτης Ζώνης, το σχολικό έτος 2001-2002. Επίσης, είχε Παράλληλα Τµήµατα για 
την υποστήριξη αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών. Το άλλο γυµνάσιο, ο 
«Πόρος», δεν παρουσίαζε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ήταν ένα σχολείο που 
περιοριζόταν στη διδασκαλία του αναλυτικού προγράµµατος.  

Η ποικιλία αυτών των καταστάσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο 
γράφων είχε άµεση πρόσβαση στα δύο σχολεία (εργάζονταν στα δύο γυµνάσια και είχε 
ένα γνωστό καθηγητή στο πειραµατικό) τον οδήγησαν στην επιλογή τους. Το 
πειραµατικό γυµνάσιο του δείγµατος έχει πολύ καλή φήµη και οι γονείς κάνουν αίτηση 
προκειµένου να φοιτήσουν εκεί τα παιδιά τους. Επίσης, εκπαιδευτικοί µε πείρα και 
µεταπτυχιακούς τίτλους υποβάλλουν αίτηση για µετάθεση στο συγκεκριµένο σχολείο, 
επειδή θεωρούν ότι εκεί υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας και µπορούν να 
αναπτυχθούν επαγγελµατικά. Πρόκειται για ένα σχολείο µε πλούσια και µακρά ιστορία 
και µέχρι το 1985 ήταν επιλεκτικό, καθώς δέχονταν τους µαθητές µετά από εισιτήριες 
εξετάσεις. Το γυµνάσιο αυτό µετατράπηκε σε πειραµατικό σύµφωνα µε το Ν.1566/85, 
άρθρο 91, και οι µαθητές εγγράφονται εκεί κατόπιν αίτησης των γονιών τους και 
κλήρωσης, στις περιπτώσεις που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τον 
αριθµό των 120 µαθητών που εγγράφει κάθε χρόνο το σχολείο στην Πρώτη Γυµνασίου.   

 

 
 
Η συλλογή του πρωτογενούς υλικού της έρευνας  

 
Η εθνογραφία είναι έρευνα «επί τόπου» και, στην εκπαιδευτική έρευνα, το 

σχολείο είναι ο τόπος διεξαγωγής της. Ο ερευνητής, που σκοπεύει να κάνει 
εθνογραφική µελέτη περίπτωσης σε σχολεία έχει να αντιµετωπίσει δύο σηµαντικά 
προβλήµατα. Το πρώτο πρόβληµα αφορά την πρόσβαση στο πεδίο της έρευνας. Το 
δεύτερο είναι η πρόσβαση να είναι τέτοια, που να επιτρέπει στον ερευνητή να 
συγκεντρώσει υλικό χρήσιµο για την έρευνά του. Επίσης, σε κάθε έρευνα, υπάρχει το 
πρόβληµα του ελέγχου της εσωτερικής εγκυρότητας του πρωτογενούς υλικού, διότι 
υπάρχει η τάση τα σχολεία να δείχνουν στους ερευνητές ένα διαφορετικό πρόσωπο από 
αυτό που είναι στην πραγµατικότητα (MacBeath 2001: 21).  

Το πρόβληµα της αποκάλυψης του «αληθινού προσώπου» του σχολείου 
µπορεί να λυθεί µόνο µε την µακρά παραµονή σε αυτό και την επαναληπτική εφαρµογή 
του πολλαπλού τριγωνισµού. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, η οποία αρκετές 
φορές είναι ανιαρή και κουραστική. Η µακρά παραµονή οδηγεί στην εξοικείωση µε 
τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Όµως, η καθηµερινή τριβή µπορεί να δηµιουργήσει 
και προστριβές του ερευνητή µε τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες πρέπει να 
αντιµετωπίσει επιτυχώς, ώστε να µην «κλείσει η πόρτα του σχολείου» και «ναυαγήσει η 
έρευνα».     
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Για τον «Πόρο» και τον «Ξένιο» δεν έµπαινε ζήτηµα αποδοχής ή ειδικής ά-
δειας από το διευθυντή, το σύλλογο των καθηγητών ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ε-
πειδή ο γράφων εργάζονταν εκεί ως εκπαιδευτικός. ∆ίδασκε το µάθηµα της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής (8 ώρες στο ένα σχολείο και 8 στο άλλο). Έτσι, υπήρχε η δυνα-
τότητα να γίνονται καταγραφές δύο ολόκληρες ηµέρες την εβδοµάδα στο ένα σχολείο 
και άλλες δύο στο άλλο. Μία ηµέρα την εβδοµάδα ο γράφων πήγαινε και στα δύο σχο-
λεία, λόγω του προγράµµατός του. Τον επόµενο χρόνο, ο γράφων έχοντας εκπαιδευτική 
άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, ζήτησε την άδεια του διευθυντή του «Λυσιτέλειου» 
Γυµνασίου να κάνει εθνογραφική έρευνα στο σχολείο. Το έδαφος της υποδοχής είχε 
προετοιµάσει ο Θεόκλητος, συνάδερφος εκπαιδευτικός, που τον προηγούµενο χρόνο 
υπηρετούσε στον «Ξένιο» και  είχε µετατεθεί στο «Λυσιτέλειο». Εδώ, οφείλουµε να 
αναφέρουµε ότι ο διευθυντής του σχολείου, όχι µόνο διευκόλυνε το γράφοντα να κάνει 
απρόσκοπτα την έρευνά του, αλλά και τον ειδοποίησε τηλεφωνικά όταν µία µέρα άλλα-
ξε η ηµεροµηνία της παιδαγωγικής συνεδρίασης για να µπορέσει να παρευρεθεί. Επί-
σης, ο Θεόκλητος, έχοντας τόσο την εµπειρία του σχολείου στην Εργοστασιούπολη όσο 
και του «Λυσιτέλειου», ήταν σε όλη τη διάρκεια της έρευνας πολύτιµος συνεργάτης σε 
ζητήµατα διασταύρωσης απόψεων σχετικά µε τις διαφορές των σχολείων, γεγονός που 
διευκόλυνε τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας του πρωτογενούς υλικού. Στην διε-
ξαγωγή της έρευνας βοήθησαν, επίσης, δύο καθηγήτριες που ήταν γνωστές του γράφο-
ντα και οι οποίες είχαν τοποθετηθεί οργανικά στο «Λυσιτέλειο». Αυτές τον σύστησαν 
στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και συνέβαλαν, ώστε από την αρχή της ερευνητικής 
προσπάθειας να δηµιουργηθεί κλίµα οικειότητας. 

Από τις πρώτες ηµέρες του σχολικού έτους είχε διευκρινισθεί στους εκπαι-
δευτικούς ότι οι ανάγκες της έρευνας, που ήθελε να εκπονήσει ο γράφων, επέβαλλαν 
την παρακολούθηση και καταγραφή µαθηµάτων τους όσο και γενικά της καθηµερινής 
ζωής του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεν αρνήθηκαν να γίνει κάτι τέτοιο, 
µε την προϋπόθεση ότι ο γράφων θα συζητούσε µαζί τους το υλικό που θα προέκυπτε. 
Στα δύο σχολεία υπηρετούσαν συνολικά 63 εκπαιδευτικοί (29 στον «Πόρο» και 34 
στον «Ξένιο») και στο «Λυσιτέλειο» 42. Συγκεντρώθηκε υλικό από ανοικτές παρατη-
ρήσεις των µαθηµάτων 52 εκπαιδευτικών. Οι ώρες παρατήρησης ήταν 112 και στα δύο 
σχολεία (52 στον «Πόρο» και 60 στο «Ξένιο»). Στο «Λυσιτέλειο» Γυµνάσιο έγιναν 142 
ώρες παρατήρησης µαθηµάτων σε 32 εκπαιδευτικούς.  

Οι ώρες της παρατήρησης ήταν συνολικά 254 και για τα τρία σχολεία, αλλά 
ποίκιλλαν από 2 ως 16 ώρες, ανάλογα µε τον κάθε εκπαιδευτικό. Το κριτήριο 
ολοκλήρωσης της παρατήρησης ήταν ο κορεσµός (saturation) της κάθε κατηγορίας 
(Glaser and Strauss 1967: 61). Όταν ο εκπαιδευτικός έκανε διαρκώς µετωπική 
διδασκαλία, χρησιµοποιώντας µόνο το βιβλίο του Ο.Ε.∆.Β., 3 µε 4 ώρες παρατήρησης 
ήταν αρκετές για να διαµορφωθεί έγκυρη άποψη για τις διδακτικές πρακτικές του. Έτσι, 
ο χρόνος παρατήρησης των µαθηµάτων του κάθε εκπαιδευτικού εξαρτήθηκε από την 
ποικιλία των διδακτικών πρακτικών του. Οι παρατηρήσεις των µαθηµάτων έγιναν σε 
διαφορετικά τρίµηνα και σε διαφορετικά µαθήµατα, διότι εµφανίσθηκε το φαινόµενο 
της διαφοροποίησης των διδακτικών πρακτικών του εκπαιδευτικού ανάλογα µε το 
µάθηµα που δίδασκε, το χρόνο που το δίδασκε, την ώρα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Τα 
ευρήµατα της παρατήρησης συζητήθηκαν µε τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές από 
τους οποίους ζητήθηκε και η άποψή τους για το µάθηµα. Έτσι, στο ζήτηµα της 
παρατήρησης του µαθήµατος υπήρξε µια αρκετά πιστή εικόνα για το τι κάνει στην 
τάξη.  

Εκτός από τις παρατηρήσεις των µαθηµάτων, συγκεντρώθηκε υλικό από κα-
ταγραφές των συνεδριάσεων των συλλόγων. Έγιναν τρεις παιδαγωγικές συνεδριάσεις 
στο ένα σχολείο και τρεις στο άλλο, και δύο έκτακτες συνεδριάσεις, όπου η µία αφο-
ρούσε την κατάληψη που είχαν κάνει µαθητές στον «Πόρο». Η άλλη έκτακτη συνεδρί-
αση έγινε στον «Ξένιο» και αφορούσε την τροποποίηση του ωρολογίου προγράµµατος 
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µετά την προσθήκη της Ολυµπιακής Παιδείας, το µήνα Φεβρουάριο. Άλλη µία κατα-
γραφή συνεδρίασης συλλόγου, στο ίδιο σχολείο, έγινε το σχολικό έτος 2001-2002 και 
αφορούσε την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης.  

Η παραµονή του γράφοντος στο γραφείο των καθηγητών και οι περίπατοι, 
τις ώρες που δεν παρακολουθούσε µάθηµα, στο χώρο του σχολείου ήταν καθοριστικοί 
παράγοντες της συνάντησής του τόσο µε γονείς που είχαν έρθει να ρωτήσουν για την 
πρόοδο των παιδιών τους, όσο και της καλύτερης κατανόησης του κλίµατος του σχο-
λείου. Η παρακολούθηση αλλά και η συµµετοχή σε συζητήσεις µε εκπαιδευτικούς που 
είχαν κενό και κάθονταν στο γραφείο των καθηγητών βοήθησε στη διαµόρφωση καλύ-
τερης εικόνας σχετικά µε την κουλτούρα των εκπαιδευτικών και τη φιλοσοφία τους για 
το σχολείο.  

Και στα τρία σχολεία του δείγ ατος έγιναν καταγραφές µαθητικών εκδρο-
µών, περιπάτων και επισκέψεων των σχολείων σε διάφορους χώρους, εκδηλώσεων, 
όπως επίσης και επισκέψεων εξωσχολικών παραγόντων µε σκοπό να συγκεντρωθούν 
στοιχεία που θα επέτρεπαν την εξέταση του κατά πόσο αυτές οι εκδηλώσεις, µε τον 
τρόπο που γίνονταν, είχαν παιδαγωγικό περιεχόµενο. 

µ

   
Ο ρόλος του παρατηρητή στο σχολείο: αρνήσεις, προβλήµατα πρόσβασης 

και η αντιµετώπιση τους  
 

Οκτώ εκπαιδευτικοί, στα σχολεία της Εργοστασιούπολης, αρνήθηκαν να 
δώσουν άδεια παρακολούθησης του µαθήµατός τους. Οι έξι απέφευγαν ευγενικά να 
δεχθούν την παρατήρηση του µαθήµατός τους, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, παρά τις επανειληµµένες ευγενικές προτάσεις. ∆έχθηκαν όµως να 
παραχωρήσουν συνέντευξη σχετικά µε το µάθηµά τους, τον τρόπο αξιολόγησης των 
µαθητών και ζητήµατα λειτουργίας του σχολείου. Οι λόγοι της άρνησής τους να 
δεχθούν το γράφοντα στο µάθηµα τους ποικίλλουν. Μια φιλόλογος δήλωσε ότι 
ντρέπεται να κάνει µάθηµα µπροστά σε συνάδερφο και άλλη µία φιλόλογος αρνήθηκε 
για «πολιτικούς λόγους», όπως τους χαρακτήρισε. Στην αντίληψή της, η άρνηση αυτή 
έπαιρνε τη µορφή αντίστασης σε µια ενδεχόµενη επιβολή της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού. Θεωρούσε, δηλαδή, ότι η οποιαδήποτε είσοδος επισκέπτη στην αίθουσά 
της αποτελούσε µηχανισµό εθισµού του εκπαιδευτικού στην ιδέα του να κάνει µάθηµα 
υπό επίβλεψη και να δεχθεί εύκολα την αξιολόγηση. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, αστειευόταν µεγαλόφωνα µε το γράφοντα, αποκαλώντας τον «επίδοξο 
αξιολογητή».  

 
[Τα ξέρω εγώ αυτά τα κόλπα µε τις έρευνες. Έτσι ξεκινάνε όλα. Από µία έ-
ρευνα κάποιου ερευνητή, που είναι και συνάδερφος. Και µετά έρχονται οι 
µεταρρυθµίσεις που στηρίζονται στις έρευνες. Πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε 
µπαίνει µέσα στην τάξη, είτε ως ερευνητής είτε ως συνάδερφος έχει σκοπό 
να εθίσει τον εκπαιδευτικό να κάνει µάθηµα υπό την παρουσία κάποιου α-
ξιολογητή, οπότε δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις όταν θα περάσει η αξιολό-
γηση] (φιλόλογος, «Πόρος») 

 
Τέτοιου είδους αρνήσεις, µπορεί αρχικά να φάνηκαν επιζήµιες για την έρευ-

να, όµως η πορεία έδειξε ότι δεν ήταν. Μπορεί να χανόταν υλικό από διδασκαλίες, ό-
µως αντλούνταν υλικό σχετικά µε τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις ορισµένων εκ-
παιδευτικών σχετικά µε το ρόλο της παρακολούθησης του µαθήµατός τους και τη συ-
ναδελφική συνεργασία, σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τη διδασκαλία.  
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Άλλοι εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι να δεχθούν το γράφοντα στην 
αίθουσά τους, όµως σε συγκεκριµένες ώρες, σε ορισµένα µαθήµατα και τµήµατα43. Οι 
ίδιοι εκπαιδευτικοί δηλαδή προσπαθούσαν να αποφύγουν την παρατήρηση σε άλλα 
τµήµατα, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράµµατος. Αυτό το δήλω-
ναν και ανοικτά λέγοντας ότι: «δε θα δεις κάτι αξιόλογο σε αυτό το τµήµα. Τα παιδιά 
είναι στον κόσµο τους», «µην έρθεις τις τελευταίες τρεις ώρες γιατί είναι κουτσουρεµένες, 
µόνο είκοσι µε τριάντα λεπτά, τι να δεις. Αυτό µε αδικεί και ως εκπαιδευτικό».  

Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εθνογραφία που γίνεται στο σχολείο. 
Ένας, σχετικά αποτελεσµατικός, τρόπος για την υπέρβαση τέτοιων εµποδίων ήταν η 
επιστράτευση της εµπειρίας και της ιδιότητας του γράφοντος ως εκπαιδευτικού. Όταν ο 
γράφων εξηγούσε στους εκπαιδευτικούς ότι την έβδοµη ώρα σε δικές του τάξεις υπήρ-
χαν µαθήτριες που είχαν, ήδη, µαζέψει τα βιβλία τους και είχαν βάλει τις τσάντες τους 
επάνω στο θρανίο περιµένοντας την ώρα να σχολάσουν, αρνούµενες να βγάλουν το τε-
τράδιο ή το βιβλίο τους για να γίνει µάθηµα και µαθητές που συζητώντας µεταξύ τους 
είχαν έρθει στα χέρια µέσα στην τάξη, ένοιωθαν ανακούφιση και οικειότητα λέγοντας 
«α, τα έχεις πάθει και συ αυτά;»44. Η οµολογία του κοινού παθήµατος και προβλήµατος 
στο χώρο της εργασίας, απελευθέρωνε τον εκπαιδευτικό και τον έκανε να δώσει άδεια 
στο γράφοντα, γιατί ένοιωθε ότι δεν θα τον λοιδορήσει για αυτά που θα δει στην τάξη, 
ούτε θα τον κρίνει µε τα µάτια του ακαδηµαϊκού που γνωρίζει τα σχολεία εκ του µα-
κρόθεν και δεν γνωρίζει πόσο διαφορετική είναι η πρώτη και η δεύτερη διδακτική ώρα 
από την έκτη και την έβδοµη. Και σε κάθε περίπτωση, επισηµαινόταν στους εκπαιδευ-
τικούς ότι το αντικείµενο της έρευνας είναι η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του 
υπαρκτού σχολείου, δηλαδή του σχολείου όπως είναι δοµηµένο µε τα αντικειµενικά 
προβλήµατα που απορρέουν από τις δοµές του. Αυτό, όπως αναλύθηκε στους συµµετέ-
χοντες στην έρευνα, δεν «ενοχοποιεί» τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, αναδεικνύει τους 
δοµικούς περιορισµούς που ανακύπτουν από το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραµµα 
όπως είναι δοµηµένα.    

Πάντως είναι αξιοσηµείωτο ότι τα προβλήµατα αποδοχής του γράφοντος 
στην αίθουσα διδασκαλίας δεν σχετίζονταν µε τα χρόνια υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 
Αντίθετα, τις περισσότερες αντιρρήσεις έφεραν οι νεότερο  στην υπηρεσία εκπαιδευτι-
κοί. Οι 8 συνάδερφοι που αρχικά αρνήθηκαν είχαν κάτω από 7 έτη προϋπηρεσία και οι 
τρεις από αυτούς ήταν αναπληρωτές, για τους οποίους βέβαια υπάρχει το ζήτηµα ότι 
δεν αποτελούν µόνιµο προσωπικό του σχολείου, η θέση τους είναι επισφαλής ή τη θεω-
ρούν οι ίδιοι επισφαλή, µε αποτέλεσµα να ανησυχούν όταν κάποιος κρατάει σηµειώσεις 
από το µάθηµά τους. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν πάνω από δέκα έτη προϋπηρεσίας δεν 
είχαν πρόβληµα να παρακολουθήσει ο γράφων τα µαθήµατα τους, έδειχναν να είναι πιο 
σίγουροι για τον εαυτό τους.  

ι

                                                

Επίσης, τα προβλήµατα εισόδου στις τάξεις ήταν αρχικά πιο έντονα στον 
«Πόρο» και τον «Ξένιο», όπου ο γράφων εργάζονταν ως εκπαιδευτικός. Σε συζητήσεις 

 
43 Σε περιπτώσεις όπου ο ερευνητής είναι «ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος» από πρόσωπα που δραστη-
ριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας, αρκετά χρήσιµη γίνεται η παρατήρηση του Goffman 
(1968: 148) σχετικά µε την ενδεχόµενη πλαστή και «ωραιοποιηµένη» εικόνα που µπορεί να 
επιδιώξει να παρουσιάσει το προσωπικό ενός θεσµού στον ερευνητή. Αυτό, στην περίπτωση 
της παρούσας έρευνας, δικαιολογεί και τη µακρά παραµονή στο πεδίο της έρευνας (δύο σχολι-
κά έτη), ώστε να επέλθει η εξοικείωση µε τα δρώντα πρόσωπα, αλλά και να ελεγχθεί  η εγκυρό-
τητα του εµπειρικού υλικού που συγκεντρωνόταν.  
44 Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι η φοβία των εκπαιδευτικών σχετικά µε το ότι αυτά που 
συµβαίνουν στην τάξη τους ενδεχοµένως να µη συµβαίνουν σε άλλους συναδέρφους έχει τη 
ρίζα της στην «κουλτούρα του αποµονωτισµού», που χαρακτηρίζει το επάγγελµα του εκπαιδευ-
τικού. Αν οι εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει ο ένας διδασκαλίες του άλλου θα καταλάβαι-
ναν ότι η προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών είναι συχνό φαινόµενο και δεν το αντιµε-
τωπίζουν µόνο αυτοί. 

 53



που έγιναν µε τους εκπαιδευτικούς, ακόµη και µε αυτού  που δέχθηκαν την παρακο-
λούθηση του µαθήµατός τους, η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι δε θα δέχονταν 
κάποιο ξένο µε το σχολείο πρόσωπο, που δεν το ήξεραν και δεν το εµπιστεύονταν, να 
παρακολουθήσει το µάθηµα τους ακόµη και αν ήταν εκπαιδευτικός. Αυτό είναι ενδει-
κτικό των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η εθνογραφική έρευνα για τις διδακτικές 
πρακτικές των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και δικαιολογεί την επιλογή του ερευνητή 
να εργασθεί αρχικά στα σχολεία όπου εργαζόταν και υπήρχε η εµπιστοσύνη και η απο-
δοχή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών να ανοίξουν την πόρτα της αίθουσάς τους σε 
κάποιο παρατηρητή. Στο «Λυσιτέλειο», όπου λόγω του Πειραµατικού χαρακτήρα του 
σχολείου, η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών είχε εµπειρία παρακολούθησης 
του µαθήµατός τους από φοιτητές και από αποσπασµένους εκπαιδευτικούς του πανεπι-
στηµίου, ο γράφων δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήµατα αποδοχής στις αίθουσες διδα-
σκαλίας.  

ς

τ  ό

τ

 
Οι συνεντεύξεις 
  

Ένα µεγάλο µέρος του εµπειρικού υλικού της έρευνας συλλέχθηκε από α-
νοικτές συζητήσεις, οι οποίες ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε συγκεκριµένα «επεισόδια» 
και στιγµές της σχολικής ζωής. Μετά από κάποιο µάθηµα, από κάποιο περιστατικό στο 
προαύλιο ή στο σύλλογο διδασκόντων, σε εκδροµές, σε γιορτές, στις απονοµές βαθµο-
λογίας στο τέλος των τριµήνων, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά µε τις αξιολογήσεις, τις 
απόψεις και τα σχόλια των δρώντων προσώπων. Αυτή η τεχνική συλλογής στοιχείων 
δεν ανταποκρίνεται στον ιδεότυπο µιας συνέν ευξης µε κασετόφωνο, µως έχει το πλε-
ονέκτηµα ότι αποδίδει την άποψη των δρώντων προσώπων όχι γενικά αλλά επί κάποιου 
συγκεκριµένου βιώµατος.   

Επίσης, στον «Πόρο» και τον «Ξένιο» πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε 
20 µαθητές και 12 γονείς. Στο «Λυσιτέλειο» πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε 14 
γονείς.  Οκτώ συνεντεύξεις (στον «Πόρο» και το «Ξένιο») έγιναν έξω από το χώρο του 
σχολείου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης µε τους γονείς. Επρόκειτο για γονείς, οι 
οποίοι δεν είχαν έρθει ποτέ στο σχολείο να ρωτήσουν για το παιδί τους. Είθισται οι ε-
ρευνητές να παίρνουν συνεντεύξεις από γονείς, ους οποίους µπορούν να συναντήσουν 
στο χώρο του σχολείου. Όµως, στα συγκεκριµένα σχολεία, η µικρή προσέλευση των 
γονιών και η µη συµµετοχή τους σε όψεις της σχολικής ζωής έδειξαν ότι ο γονιός που 
ερχόταν συχνά στο σχολείο δεν ήταν η «τυπική περίπτωση» (typical case) γονιού. Πολ-
λές φορές, επρόκειτο για κάποιο άτοµο, το οποίο προσπαθούσε µέσω της παρουσίας 
του στο σχολείο να αναπτύξει στρατηγικές αποκόµισης βαθµολογικού οφέλους για το 
παιδί του, οπότε η εικόνα που έδινε για το σχολείο στον ερευνητή πιθανόν να ήταν ε-
νταγµένη σε αυτές τις στρατηγικές. Είχε λοιπόν ενδιαφέρον να συλλεχθούν και οι από-
ψεις γονιών που δεν έρχονταν στο σχολείο.  

Στο «Λυσιτέλειο» 12 συνεντεύξεις µε γονείς πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο 
του σχολείου κατόπιν συνεννοήσεως και 2 µε την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, τους οποίους ο γράφων βοήθησε και στην εκτύπω-
ση του λευκώµατος του σχολείου, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το υπόλοιπο υλικό 
συλλέχθηκε από µικρές συζητήσεις – σχολιασµούς των γονιών σε απονοµές βαθµολο-
γίας, εκδροµές, επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, 
υλικό συλλέχθηκε από άτυπες συζητήσεις µε τους γονείς ενός τµήµατος της Α΄ Γυµνα-
σίου, όταν κλήθηκαν από το γυµνασιάρχη του σχολείου να συζητήσουν προβλήµατα 
που είχαν ανακύψει από τη συµπεριφορά των παιδιών τους στην τάξη.  

Ανάλογες τεχνικές συλλογής στοιχείων ακολουθήθηκαν και µε τους µαθη-
τές. Τρεις συνεντεύξεις µε τους µαθητές ήταν οµαδικές και συµµετείχαν στις οµάδες 4 
µαθητές κάθε φορά Οι συνεντεύξεις είχαν τη µορφή ανοικτής και άτυπης συζήτησης 
σχετικά µε το σχολείο, τους καθηγητές, τι είναι αυτό που ξεχωρίζουν ως θετικό στο συ-
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γκεκριµένο σχολείο, τι θεωρούν αρνητικό. Οι συνεντεύξεις δεν καταγράφηκαν σε κα-
σετόφωνο, αλλά κρατήθηκαν αναλυτικές σηµειώσεις την ώρα της συνέντευξης. Η από-
φαση της µη καταγραφής οφείλεται στο ότι στις πρώτες συνεντεύξεις, που ο γράφων 
είχε µαζί του κασετόφωνο, φάνηκε ότι οι µαθητές προσπαθούσαν να παράγουν έναν 
«επίσηµο λόγο» σχετικά µε τα δρώµενα του σχολείου, ο οποίος δεν ανταποκρίνονταν 
στην πραγµατικότητα, όπως την κατέγραφε ο ερευνητής. Όταν οι συνεντεύξεις είχαν το 
χαρακτήρα φιλικών συζητήσεων στο προαύλιο ή σε κάποια άδεια αίθουσα, την ώρα 
που κάποιοι µαθητές είχαν κενό, ξεδίπλωναν έναν περισσότερο αυθεντικό λόγο. 

Τέλος, το γεγονός ότι ο γράφων δίδασκε το µάθηµα της Κοινωνικής και Πο-
λιτικής Αγωγής, στον  «Πόρο» και τον «Ξένιο», αξιοποιήθηκε ερευνητικά µε τη συλλο-
γή στοιχείων από τους µαθητές σχετικά µε το ποια µαθήµατα τους αρέσουν, πως περ-
νούν τον ελεύθερο χρόνο τους, τι µουσική ακούν, πόσο συχνά πηγαίνουν στον κινηµα-
τογράφο κ.λπ. Ανάλογα ευρήµατα παραχώρησαν στο γράφοντα εκπαιδευτικοί του 
«Λυσιτέλειου» και τα συζήτησαν µαζί του.   

 
Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας των ευρηµάτων 

 
Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας των ευρηµάτων έγινε µε τη χρήση 

τριγωνισµού (triangulation). Έγινε τριγωνισµός των ευρηµάτων για το ίδιο ζήτηµα από 
διαφορετικές πηγές συλλογής στοιχείων. Σε όλα τα βασικά ζητήµατα (διεύθυνση σχο-
λείου, όψεις της σχολικής ζωής, διδακτικές πρακτικές) διασταυρώθηκαν οι απόψεις δια-
φορετικών παραγόντων του σχολείου για τον τρόπο µε τον οποίο αναπαριστούν και 
αξιολογούν την κάθε πρακτική.  

Ιδιαίτερα, στο ζήτηµα των συνεντεύξεων ο τριγωνισµός ήταν απαραίτητος, 
διότι  πολλές φορές στην έρευνα στο σχολείο εµφανίζεται έντονα το φαινόµενο της «ε-
πίδρασης του ανθρώπου που παίρνει τη συνέντευξη» (interviwer effect), κάτι που δια-
πιστώθηκε και στην παρούσα έρευνα και αυτό ήταν το στοιχείο που έστρεψε το γράφο-
ντα στην υιοθέτηση της µεθόδου των συζητήσεων µε τους εκπαιδευτικούς ύστερα από 
συγκεκριµένα περιστατικά της σχολικής ζωής, τα οποία ήταν «εν θερµώ» (κάποια δια-
φωνία στο σύλλογο διδασκόντων, συζήτηση αµέσως µετά τη διδασκαλία, κ.λπ). Πολλοί 
εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στη δοµηµένη συνέντευξη, τείνουν να παράγουν ένα λόγο ε-
µπλουτισµένο από παιδαγωγικούς όρους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει του 
συρµού. Οι πιο πολυχρησιµοποιηµένοι όροι στο λόγο των εκπαιδευτικών του δείγµ τος 
µας ήταν «συνεργασία», «βιωµατική αγωγή», «κρίση του σχολείου», «κοινωνικό back-
ground», «συνεργασία µε την οικογένεια», οι οποίοι χρησιµοποιούνταν µε τρόπους που 
έδειχναν ότι ή ο εκπαιδευτικός δεν είχε καταλάβει το νόηµά τους ή δεν είχε καµία σχέ-
ση µε αυτά. Ιδιαίτερα, τα ευρήµατα των συνεντεύξεων µε τους εκπαιδευτικούς στο 
«Λυσιτέλειο» γυµνάσιο - οι οποίοι είχαν καλή γνώση της παιδαγωγικής και της κοινω-
νιολογίας της εκπαίδευσης και από τις πρώτες συνεντεύξεις δηµιουργήθηκε στο γράφο-
ντα το αίσθηµα ότι ως γνώστες των θεωριών του «έλεγαν αυτό που νόµιζαν ότι ήθελε 
να ακούσει» - ήταν απολύτως αναγκαίο να διασταυρωθούν µε ευρήµατα από την εθνο-
γραφική παρατήρηση.  

α

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η έρευνα πεδίου έδωσε ευκαιρίες για τριγωνισµό 
των ευρηµάτων µε άλλους εκπαιδευτικούς και φοιτητές που συγκέντρωναν επίσης 
στοιχεία για άλλους λόγους ή συµµετείχαν από κοινού στην ίδια δραστηριότητα. Στο 
«Λυσιτέλειο» σε αρκετές παρατηρήσεις µαθηµάτων, το µάθηµα παρακολούθησαν και 
άλλοι εκπαιδευτικοί µε τους οποίους υπήρχε η δυνατότητα διασταύρωσης σηµειώσεων 
και απόψεων. Λόγω του ότι το σχολείο ήταν πειραµατικό, δόθηκε η ευκαιρία ευρήµατα 
της έρευνας να διασταυρωθούν µε τα ευρήµατα φοιτητών που παρακολουθούσαν το 
ίδιο µάθηµα. Επίσης, µαθήµατα και δραστηριότητες που έγιναν από περισσότερους από 
έναν εκπαιδευτικούς έδιναν τη δυνατότητα διασταύρωσης των ερµηνειών του γράφο-
ντος µε τις δικές τους.   
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Η κωδικοποίηση και η παρουσίαση των ευρηµάτων  

 
Το ακατέργαστο υλικό (raw material) της έρευνας οδήγησε στην εξής πρώτη 

κατηγοριοποίηση:  
- διεύθυνση του σχολείου. 
- ροή του σχολικού χρόνου.  
- διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών 
- εκδηλώσεις του σχολείου  
- επεισόδια της σχολικής ζωής 
- συνεργασία µε τους γονείς και µε άλλους εξωσχολικούς παράγοντες  
- κουλτούρα και κλίµα του σχολείου. 
Τα ευρήµατα που συλλέγονταν, καθηµερινά, τοποθετούνταν σε 

αντίστοιχους φακέλους και σταδιακά άρχισαν να διαµορφώνονται κάποιες κατηγορίες, 
οι οποίες τροφοδοτούνταν από νέα στοιχεία, ελέγχονταν, τροποποιούνταν και 
ορισµένες φορές αναιρούνταν. Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα της παρούσας 
έρευνας ήταν η κατηγοριοποίηση και η παρουσίαση των ευρηµάτων. Η εθνογραφική 
έρευνα στα τρία σχολεία του δείγµατος, µε τις συνεντεύξεις, τις καταγραφές της 
καθηµερινής ζωής του σχολείου και τις παρατηρήσεις των µαθηµάτων, παρήγαγε 
εξαιρετικά περίπλοκο και εκτεταµένο υλικό, το οποίο ήταν δύσκολο να ταξινοµηθεί σε 
διακριτές κατηγορίες και να αναλυθεί. Λόγου χάρη, ο τρόπος αντιµετώπισης των 
επεισοδίων της σχολικής ζωής ήταν ενδεικτικός του τρόπου διεύθυνσης του σχολείου 
και του σχολικού κλίµατος. Για αυτό το λόγο η ποιότητα της διεύθυνσης του σχολείου 
αναλύθηκε και υπό το πρίσµα του τρόπου που ο σύλλογος των διδασκόντων αντέδρασε 
σε διάφορες κρίσιµες στιγµές. Στην ενότητα σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές των 
εκπαιδευτικών παρουσιάστηκαν, αναλυτικά, ορισµένες µελέτες περίπτωσης 
εκπαιδευτικών από τα τρία σχολεία του δείγµατος. Αυτός ο τρόπος παρουσίασης 
κρίθηκε σκόπιµος, διότι οι διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού δεν µπορούν να 
µελετώνται ξεχωριστά από τον «εκπαιδευτικό ως πρόσωπο» που τις εφαρµόζει και από 
το πλαίσιο εργασίας του, που προσδιορίζεται από το συγκεκριµένο σχολείο (άλλοι 
διδάσκοντες, µαθητές, γονείς) στο οποίο διδάσκει. Η αποµόνωση των διδακτικών 
πρακτικών από το συγκείµενο στο οποίο εκδηλώνονται δίνει µια παραπλανητική εικόνα 
της εργασίας του εκπαιδευτικού και οδηγεί στην αφηρηµένη συζήτηση περί τύπων 
εκπαιδευτικών και µεθόδων διδασκαλίας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα του σχολείου45. (Kyriacou 1998, Μαυρογιώργος 1992: 36, Hargreaves, 
A. 1989: 52-71, Θωµά 2002, Pigiaki 1987: 163). 

Η παρουσίαση των µεθόδων διδασκαλίας γίνεται σε ξεχωριστά κεφάλαια. 
Λόγω της τεράστιας έκτασης και του πολυσχιδή χαρακτήρα του υλικού, έγιναν οι 
καταγραφές από τις παρατηρήσεις µαθηµάτων και στα τρία σχολεία και ύστερα 
σχηµατοποιήθηκαν από το πραγµατολογικό υλικό τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες 
παρουσιάζονται και αναλύονται στο κεφάλαιο των διδακτικών πρακτικών. Οι µέθοδοι 
διδασκαλίας χωρίσθηκαν σε: α) µετωπική διδασκαλία, β) σε διδασκαλία σε οµάδες, γ) 
σε συνεργατική διδασκαλία (συνεργασία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία κάποιου 
θέµατος).  Από το πραγµατολογικό υλικό διαµορφώθηκαν κατηγορίες σχετικά µε τις 
µαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονταν οι µαθητές. Αυτές είναι: α) 
µελέτη και γραφή ασκήσεων από το σχολικό βιβλίο, β) διερευνητική εργασία 
                                                 
45 Αναλυτική παρουσίαση τυπολογιών εκπαιδευτικών βάσει των διδακτικών πρακτικών τους 
γίνεται από τον Α. Παπά (1996). Αυτές οι τυπολογίες προέρχονται από ανασκόπηση της διε-
θνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και όχι από πρωτογενή έρευνα, σχετικά µε την εργασία του 
εκπαιδευτικού σε υπαρκτά σχολεία. Σε ανάλογες τυπολογίες µπορεί να οδηγήσει και µια έρευνα 
που θα στηρίζεται µόνο στο λόγο των εκπαιδευτικών, χωρίς µελέτη του πλαισίου στο οποίο ερ-
γάζονται και σε ευρήµατα σχετικά µε τη διδασκαλία τους.     
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(εκπόνηση projects), γ) βιωµατικές µαθησιακές διαδικασίες όπως το παιχνίδι ρόλων, 
επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους. Αυτές οι δραστηριότητες αναλύονται στο 
κεφάλαιο σχετικά µε τις µαθησιακές δραστηριότητες των µαθητών. Στο ίδιο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι απόψεις των µαθητών για τη διδασκαλία, την εργασία στην τάξη και 
το σπίτι, καθώς και καταγραφές από τη συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη, που 
συνιστούν όψεις του κρυφού προγράµµατος.   

Στην παρουσίαση του πραγµατολογικού υλικού χρησιµοποιούνται 
αποσπάσµατα από τις σηµειώσεις που καταγράφηκαν στο πεδίο της έρευνας. Αυτές 
σηµαίνονται µε τα αρχικά Ε. Σ. (εθνογραφικές σηµειώσεις), τοποθετηµένα σε 
παρένθεση. Όπου παρουσιάζονται αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις σηµαίνονται µε 
το πρόσωπο που δίνει τη συνέντευξη στο τέλος του αποσπάσµατος.           

Ως περαιτέρω τεκµηρίωση των διδακτικών µεθόδων και της ποιότητας των 
εσωτερικών σχολικών διεργασιών, στην παρουσίαση των ευρηµάτων, έχουν 
χρησιµοποιηθεί και φωτογραφίες που αφορούν µαθητικές εργασίες και κατασκευές, 
δραστηριότητες στη σχολική τάξη, όπως επισκέψεις εξωσχολικών προσώπων στο 
σχολείο και του τρόπου εργασίας των µαθητών στη βιβλιοθήκη. Η χρήση των 
φωτογραφιών θεωρούµε ότι είναι αναγκαία στο πλαίσιο µιας εθνογραφικής έρευνας στο 
χώρο του σχολείου. Όπως επισηµαίνει και ο Walker (1993: 72) η φωτογραφία στην 
ποιοτική έρευνα χρησιµοποιείται εκεί όπου οι λέξεις έχουν φτάσει στα όριά τους ως 
µέσα περιγραφής µιας κατάστασης. Η φωτογραφία δεν είναι µόνο µέσο απεικόνισης 
µιας κατάστασης που µε τις λέξεις δεν θα ήταν πλήρης η παρουσίασή της. Είναι και 
µέσον τριγωνισµού της έρευνας, αφού ο ερευνητής µπορεί να αναπαραστήσει µε 
πληρότητα, µέσω της εικόνας, αυτό που κατέγραψε στο πεδίο, να το παρουσιάσει και 
να το συζητήσει µε τον αναγνώστη της έρευνας. Για πρακτικούς λόγους οι φωτογραφίες 
έχουν τοποθετηθεί όλες µαζί σε Παράρτηµα και στο κείµενο οι παραποµπές σε 
φωτογραφίες γίνονται µε το γράµµα Φ και τον αριθµό της φωτογραφίας.    

Πρόσθετες δυσκολίες δηµιούργησε η ανοµοιογένεια του δείγµατος. Σε όλη 
τη διάρκεια της συλλογής του εµπειρικού υλικού της έρευνας, ο γράφων 
προβληµατίσθηκε για το πως θα µπορούσε να παρουσιασθεί και να αναλυθεί ένα 
εµπειρικό υλικό που προέρχονταν από τρία εντελώς διαφορετικά σχολεία. Η ανάλυση 
του εµπειρικού υλικού σε αφαιρετικές κατηγορίες, πέρα από κάθε περίπτωση, όπως 
προτείνουν πολλοί συγγραφείς (Patton 1990, Maykout and Morehouse 1994), δεν 
φαινόταν να εξυπηρετεί στη συγκεκριµένη περίπτωση. Το ενδεχόµενο µεθοδολογικό 
µειονέκτηµα της επιλογής τριών σχολείων µε διαφορετική σύνθεση του µαθητικού 
πληθυσµού και διαφορετικό κλίµα στο σύλλογο διδασκόντων θα µπορούσε να 
µετατραπεί σε πλεονέκτηµα, αν τα ευρήµατα παρουσιάζονταν και αναλύονταν σε 
σχέση µε το συγκείµενο (natural setting) στο οποίο συλλέχθηκαν. Έτσι, τα ευρήµατα 
και η ανάλυσή τους παρουσιάζονται σε θέµατα, όπως ο συντονισµός της σχολικής 
ζωής, οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών κ.λπ.. Τα θέµατα αυτά 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο της κάθε µελέτης περίπτωσης χωριστά, προκειµένου να 
γίνεται σαφές το συγκείµενο στο οποίο συγκεντρώθηκε το εθνογραφικό υλικό του κάθε 
θέµατος. Άλλωστε, τη συγκεκριµένη έρευνα την ενδιαφέρει η µελέτη της σχολικής 
ζωής και της διδασκαλίας και όχι η ανάλυση των στάσεων και των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών για κάποια ζητήµατα, οι οποίες µπορεί να 
παράγονται και να εκφέρονται εν είδει ρητορικής, ανεξάρτητα από την καθηµερινή 
εργασιακή τους πρακτική σε συγκεκριµένα σχολεία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: 
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,  Η ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 

Ο ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών όπου βρίσκονται τα σχολεία  
Η Εργοστασιούπολη 

 
Ο «Πόρος» και ο «Ξένιος» βρίσκονται στην Εργοστασιούπολη, µια κωµόπολη µε 

27.600 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του έτους 2001. Η Εργοστασιούπολη βρίσκεται 
µόλις 25 χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας. Όµως, η γεωγραφική της θέση της δίνει τα χα-
ρακτηριστικά µιας µικρής επαρχιακής πόλης. Η Εργοστασιούπολη δεν έχει πολλές πολυκατοι-
κίες, η πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε µονοκατοικίες µε αυλή, γνωρίζονται πολλά χρόνια, α-
φού έχουν µεγαλώσει µαζί και έχουν διαπροσωπικές σχέσεις. Τόσο οι µαθητές όσο και οι ντό-
πιοι εκπαιδευτικοί έχουν κοινά επώνυµα και, όπως προέκυψε από συζητήσεις µαζί τους, είναι 
κοντινοί ή µακρινοί συγγενείς. Ο κοινωνικός ιστός της Εργοστασιούπολης συντίθεται από συγ-
γενείς οικογένειες. Έτσι, ανάµεσα στους κατοίκους δεν κυριαρχούν οι απρόσωπες σχέσεις που 
θα συναντήσει κανείς σε περιοχές της Αθήνας.  

Η Εργοστασιούπολη είναι βιοµηχανική περιοχή και φιλοξενεί ορισµένες από τις 
µεγαλύτερες µονάδες βαριάς και ανθυγιεινής βιοµηχανίας που διαθέτει η χώρα µας. Η εγκατά-
σταση όλων αυτών των εργοστασίων στην περιοχή είχε ως αποτέλεσµα την περιβαλλοντική 
υποβάθµιση της περιοχής και τη δραµατική αλλαγή των οικονοµικών δραστηριοτήτων του 
πληθυσµού που στην πλειοψηφία του ασχολούνταν µε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Μετά 
την εγκατάσταση και άλλων εργοστασίων, η κτηνοτροφία και η γεωργία εγκαταλείφθηκαν και 
οι περισσότεροι κάτοικοι έπιασαν δουλειά στα εργοστάσια ως βιοµηχανικοί εργάτες. Βιοµηχα-
νικοί εργάτες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και από άλλα σηµεία της Ελλάδας προκειµένου να 
εργασθούν στα εργοστάσια.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, άρχισαν να έρχονται στην Εργοστασιούπολη οι 
πρώτοι οικονοµικοί µετανάστες από την Αλβανία και τις πρώην Σοβιετικές Σοσιαλιστικές ∆η-
µοκρατίες του Καζακστάν, της Γεωργίας, του Ουζµπεκιστάν και της Εσθονίας. Οι µετανάστες 
από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. ήταν ποντιακής καταγωγής και χαρακτηρίσθηκαν από την πολιτεία ως 
παλιννοστούντες. Το κύµα της µετανάστευσης ήταν αρκετά µεγάλο και είχε ως αποτέλεσµα τη 
δραµατική αλλαγή της σύνθεσης του µαθητικού πληθυσµού στα σχολεία της περιοχής, στα ο-
ποία εµφανίσθηκαν ξαφνικά πολλοί αλλοδαποί / παλιννοστούντες µαθητές. 

Στον «Πόρο» το ποσοστό των αλλοδαπών/ παλιννοστούντων µαθητών ήταν κατά 
την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας 32,2% ενώ στον «Ξένιο» το ποσοστό των αλλοδαπών/ πα-
λιννοστούντων µαθητών ήταν 72,5%. Αν και φαίνεται ότι τα ποσοστά φοίτησης αλλοδαπών / 
παλιννοστούντων µαθητών ακυρώνουν την υπόθεση ότι πρόκειται για δύο «τυπικές» περιπτώ-
σεις σχολείων, εντούτοις το ποσοστό του «Πόρου» δεν διέφερε σηµαντικά από τη µέση ποσο-
στιαία κατανοµή των αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών στα γυµνάσια της χώρας το σχο-
λικό έτος 1999-2000. Το µεγάλο ποσοστό που εµφάνιζε ο «Ξένιος» σχετίζεται µε το ότι εφάρ-
µοζε Παράλληλες τάξεις για τους αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές µε αποτέλεσµα να 
συγκεντρώσει το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των µαθητών. 

Τέλος, στην Εργοστασιούπολη εκδιδόταν ένα τρίµηνο τοπικό Πολιτιστικό Περιο-
δικό από την πολιτιστική οµάδα του δήµου στο οποίο έγραφαν συχνά εκπαιδευτικοί που υπηρε-
τούσαν στις σχολικές µονάδες της πόλης. Για λόγους ανωνυµίας δεν αναφέρεται το όνοµα του 
περιοδικού.  

 
Η κοινότητα του «Λυσιτέλειου» Γυµνασίου 
 
Για τον περιβάλλοντα χώρο του «Λυσιτέλειου» Γυµνασίου και τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής που βρίσκεται δεν πρόκειται να γίνει ανάλυση. Όπως προέκυψε 
από την επιτόπια έρευνα, τόσο οι µαθητές όσο και οι καθηγητές του σχολείου κατοικούσαν σε 
άλλες περιοχές που βρίσκονταν µακριά από το σχολείο. Επειδή το σχολείο εγγράφει τους µαθη-
τές του µε το σύστηµα της κλήρωσης, οι οικογένειες που υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφεί 
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το παιδί τους στο σχολείο δεν κατοικούν απαραίτητα κοντά σε αυτό. Οι µαθητές µεταφέρονται 
στο σχολείο µε πούλµαν από άλλες περιοχές της Αττικής46. Έτσι, το σχολείο δεν επηρεάζεται 
από την κοινωνική σύνθεση της περιοχής στην οποία βρίσκεται, αφού οι µαθητές του δεν προ-
έρχονται από αυτήν.   

 
2.  Το σχολικό κτήριο και ο εξοπλισµός των σχολείων 
 
Το σχολικό κτήριο και ο εξοπλισµός του «Πόρου» 
 
Το κτήριο του σχολείου ήταν σύγχρονο και είχε χτισθεί δύο χρόνια πριν από 

το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. ∆ιέθετε 14 αίθουσες διδασκαλίας, ένα µεγάλο γυ-
µναστήριο, µια αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο του διευθυντή, γραφείο των καθηγητών, 
βιβλιοθήκη και µεγάλο προαύλιο χώρο. Επίσης, εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, 
υπήρχε ένα εργαστήριο πληροφορικής µε οκτώ υπολογιστές και µια αίθουσα – αποθή-
κη, την οποία οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αποκαλούσαν «χηµείο», αλλά µέσα δεν 
είχε αντικείµενα που να θυµίζουν εργαστήριο χηµείας. Μέσα στην αίθουσα αυτή υπήρ-
χαν δύο τηλεοράσεις, ένα βίντεο, ένας προβολέας διαφανειών, ένα αρµόνιο και ορισµέ-
να δέµατα µε σχολικά βιβλία του Ο.Ε.∆.Β., τα οποία περίσσεψαν από τη διανοµή των 
βιβλίων στους µαθητές.  

Η αίθουσα των καθηγητών ήταν σχετικά µικρή για τον αριθµό τους. Μέσα 
στο γραφείο υπήρχαν 9 µεγάλα γραφεία. Το καθένα είχε τρία συρτάρια. Αυτά τα 27 
συρτάρια ήταν ο χώρος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετούσαν τα βιβλία τους. ∆εδοµένου 
ότι δύο εκπαιδευτικοί ήταν γυµναστές αντιστοιχούσε από ένα συρτάρι σε κάθε εκπαι-
δευτικό. Μέσα στο γραφείο βρίσκονταν ακόµη δύο αλουµινένιες ντουλάπες µε έγγραφα 
του σχολείου (απουσιολόγια, βιβλία ύλης, απολυτήρια). 

Ο διευθυντής είχε ξεχωριστό γραφείο, το οποίο βρισκόταν δίπλα στο γρα-
φείο των καθηγητών. Στο γραφείο του υπήρχε µια µεγάλη κλειστή βιβλιοθήκη, στην 
οποία φυλάσσονταν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των εκπαιδευτικών. Εκεί κλειδώνονταν 
και οι σφραγίδες του σχολείου. Τα υπόλοιπα ράφια της βιβλιοθήκης ήταν άδεια.  

Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης υπήρχε ένα παλιό και τεράστιο έπιπλο, 
δωρεά ενός γνωστού µαιευτήρα που καταγόταν από την Εργοστασιούπολη, και για 
συναισθηµατικούς λόγους έφτιαξε αυτό το έπιπλο για τα βιβλία του σχολείου. Στο 
έπιπλο αυτό υπήρχαν τέσσερις εγκυκλοπαίδειες: η Εγκυκλοπαίδεια του ΗΛΙΟΥ, η Bri-
tannica,  η Ιστορία του ελληνικού έθνους της Εκδοτικής Αθηνών και η ∆ΟΜΗ. Η 
Εγκυκλοπαίδεια του ΗΛΙΟΥ είναι γραµµένη στην καθαρεύουσα, αποτελείται από 
µεγάλους τόµους που ζυγίζουν αρκετά κιλά ο καθένας και έχει εκδοθεί στη δεκαετία 
του ’50. Έτσι, η Εγκυκλοπαίδεια στα σηµεία που αφορούν τις κατακτήσεις των 
φυσικών επιστηµών, τη διαστηµική, τις ανακατατάξεις των συνόρων των χωρών, την 
Ενωµένη Ευρώπη, τη σύγχρονη τέχνη, οι πληροφορίες που παρέχει είναι ξεπερασµένες, 
οπότε η όποια σχολική της χρήση περιορίζεται µόνο σε ζητήµατα ιστορίας. Οι 
υπόλοιπες τρεις εγκυκλοπαίδειες ήταν της δεκαετίας του ’90, γραµµένες στη δηµοτική 
και µε περιεχόµενο συµβατό µε την εποχή µας.  

Στο έπιπλο της βιβλιοθήκης υπήρχαν 6 CD µε υλικό για µαθήµατα χηµείας, 
φυσικής, που είχαν σταλεί κατά καιρούς στο σχολείο από το ΥΠΕΠΘ ή ιδιωτικούς εκ-
δοτικούς οίκους «τιµής ένεκεν». Επίσης στην αίθουσα της βιβλιοθήκης υπήρχαν δύο 
χάρτινα κουτιά µε 12 βιντεοκασέτες σχετικές µε τη διδασκαλία µαθηµάτων (11 για το 
µάθηµα της ιστορίας, 1 για το µάθηµα της κοινωνικής αγωγής και είχαν σταλεί στο 

                                                 
46 Ο βαθµός διασποράς του τόπου κατοικίας των µαθητών του Λυσιτέλειου είναι αρκετά 
µεγάλος, αφού υπάρχουν µαθητές που κατοικούν µέχρι και 30 χιλιόµετρα µακριά από το 
σχολείο. Από τις καρτέλες µε τα στοιχεία των µαθητών προέκυψε ότι εκπροσωπούνται σχεδόν 
όλοι οι δήµοι του νοµού Αττικής. Τρεις µαθητές του «Λυσιτέλειου» µένουν στην 
Εργοστασιούπολη.    
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σχολείο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως εποπτικό υλικό για τα αντίστοιχα µαθήµα-
τα). 

Η βιβλιοθήκη περιείχε ακόµη σχολικά βιβλία περασµένων ετών και ορισµέ-
να λογοτεχνικά βιβλία του Καρκαβίτσα, του Παπαντωνίου, τρεις τόµους µε τα άπαντα 
του Παπαδιαµάντη. Ο διευθυντής του σχολείου, που υπηρετούσε εκεί ως εκπαιδευτικός 
επί δεκαπέντε έτη, υποστήριζε ότι από τη βιβλιοθήκη του σχολείου είχαν περάσει αρκε-
τά βιβλία. Λειτουργούσε όµως δανειστικό σύστηµα για µαθητές και εκπαιδευτικούς µε 
πληµµελή τρόπο µε αποτέλεσµα πολλά βιβλία να µην επιστραφούν και να χαθούν ορι-
στικά. Το έπιπλο της βιβλιοθήκης είχε πρόσοψη από τζάµι και ήταν κλειδωµένο. Κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων δεν όρισε κάποιο εκπαιδευ-
τικό, υπεύθυνο για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η αίθουσα της βιβλιοθήκης ήταν 
µονίµως κλειστή.  

Ο γράφων αφού κατέγραψε το περιεχόµενο της βιβλιοθήκης, συζήτησε µε 
τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόµενό του και τη χρήση του. Κανείς από τους εκπαι-
δευτικούς του σχολείου δεν είχε ασχοληθεί µε τη βιβλιοθήκη, κανείς δε γνώριζε το πε-
ριεχόµενό της, ούτε και είχε σκεφτεί πως µπορεί να τη χρησιµοποιήσει στα µαθήµατά 
του. Το σχολικό έτος 2000-2001 κανείς από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου δε χρη-
σιµοποίησε τη βιβλιοθήκη στα µαθήµατά του, οπότε δεν έγινε καµία καταγραφή στο 
ζήτηµα αυτό και δεν προέκυψαν ευρήµατα προς ανάλυση.      

Στις τέσσερις άκρες του προαυλίου υπήρχαν ζαρντινιέρες µε λουλούδια και 
µικρά δέντρα. Αυτά ήταν έργα του κ. Μενέλαου, του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος 
σε συνεργασία µε τον επιστάτη του σχολείου τα φύτεψε µόνος του. Επειδή κατοικούσε 
στην Εργοστασιούπολη, αρκετά κοντά στο σχολείο, έρχοταν πολλές φορές τα απογεύ-
µατα αλλά και τα Σαββατοκύριακα και ασχολούνταν µε τα λουλούδια του προαυλίου. 
Παρά τους φόβους των καθηγητών, όταν τα φύτεψε, ότι οι µαθητές ή κάποιοι εξωσχο-
λικοί που παίζουν το απόγευµα µπάλα στο προαύλιο του σχολείου θα τα καταστρέ-
ψουν, τα λουλούδια έµειναν απείραχτα.    

Το σχολείο βρισκόταν είναι στην άκρη της Εργοστασιούπολης και δεν γειτ-
νίαζε µε κανένα εργοστάσιο ή άλλο κτήριο. Ήταν από όλες τις πλευρές του ελεύθερο 
και απέναντι από την κεντρική του είσοδο υπήρχε ένας µικρός ελαιώνας. Ο περίγυρος 
του σχολείου είχ  εντελώς διαφορετική εικόνα από την υπόλοιπη Εργοσ ασιούπολη και 
κυρίως από την είσοδο της πόλης, που είναι γεµάτη από εργοστάσια βαριάς βιοµηχανί-
ας. Η περιοχή στην οποία βρισκόταν το κτήριο δεν είχε σχεδόν καθόλου κίνηση από 
αυτοκίνητα. Έτσι, υπήρχε ησυχία και απουσίαζε ο θόρυβος της πόλης και των αυτοκι-
νήτων που θα διασπούσε την προσοχή των παιδιών ή θα τάραζε τις συνθήκες µέσα στις 
οποίες µπορεί να γίνει το µάθηµα.    

ε τ

 Το κτήριο ήταν καθαρό. Οι τουαλέτες τόσο των µαθητών όσο και των κα-
θηγητών διατηρούνταν καθαρές. Εκτός του ότι το κτήριο ήταν καινούριο, ο διευθυντής 
έδινε τεράστια σηµασία στο ζήτηµα της διατήρησής του και της καθαριότητάς του. Οι 
διάδροµοι και οι αίθουσες ήταν ηλιόλουστες και βαµµένες µε λευκό χρώµα, χωρίς όµως 
καµία διακόσµηση. Απουσίαζαν εντελώς κάδρα, αφίσες ή κάποια δείγµατα µαθητικών 
εργασιών.  

Μόνο σε µια αίθουσα υπήρχε κρεµασµένη στον τοίχο µια µαθητική εργασί-
α. Επρόκειτο για µια εργασία σχετική µε τη ζωή στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία, όπου οι 
µαθητές είχαν κόψει εικόνες από διάφορα περιοδικά σχετικά µε λεγεωνάριους, πόλεις, 
το Κολοσσαίο, µάχες µε ρωµαίους στρατιώτες και τα είχαν κολλήσει σε ένα µπλε χαρ-
τόνι, το οποίο κρέµασαν στον τοίχο. 

Οι αίθουσες είχαν οµοιόµορφη µετωπική διάταξη θρανίων. Στη γωνία κάθε 
αίθουσας, απέναντι από την είσοδο, υπήρχε η έδρα του καθηγητή, τοποθετηµένη σε ένα 
υπερυψωµένο ξύλινο βάθρο. Πέρα από τη νοητή γραµµή αίθουσας και πόρτας 
βρίσκονταν τοποθετηµένα τα θρανία των µαθητών σε διάταξη γραµµής, το ένα πίσω 
από το άλλο. ∆ίπλα από την έδρα, στο κέντρο του τοίχου υπήρχε ένας πράσινος πίνακας 
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και µια εικόνα του Ιησού Χριστού. Σε τρεις αίθουσες δεν υπήρχε η εικόνα του Χριστού 
αλλά η εικόνα του Αγίου Παντελεήµονος, του Αγίου ∆ηµητρίου, που είναι ο πολιούχος 
άγιος της Εργοστασιούπολης, και της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Κάθε τάξη 
αποτελούσαν  24 µε 26 µαθητές47. 

 
Το προσωπικό του «Πόρου» 
 
Ο «Πόρος», το σχολικό έτος 2000-2001, που έγινε η έρευνα είχε 29 καθηγη-

τές. Από τους καθηγητές κανείς δεν είχε άλλα τυπικά προσόντα πέρα από το πτυχίο, το 
οποίο ήταν προϋπόθεση για το διορισµό του. ∆έκα εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθή-
σει Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και δύο εκπαιδευτικοί (πληροφορι-
κής, τεχνολογίας) είχαν παρακολουθήσει εξάµηνη επιµόρφωση στην Σχολή Επιµόρφω-
σης Λειτουργώ  Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), η οποία ήταν προϋπόθεση για τον 
διορισµό τους. Από τους 29 εκπαιδευτικούς µόνο 2 ήταν αναπληρωτές. Μια φιλόλογος 
και ένας καθηγητής πληροφορικ ς. Η φιλόλογος τοποθετήθηκε στο σχολείο το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, αλλά εργαζόταν στο σχολείο και τα προηγούµενα δύο 
έτη ως αναπληρώτρια, οπότε δεν αποτελούσε ένα νέο πρόσωπο που δεν γνώριζε το κλί-
µα του σχολείου. Ο ένας από τους δύο καθηγητές της Πληροφορικής ερχόταν δύο ηµέ-
ρες την εβδοµάδα στο σχολείο και συµπλήρωνε το ωράριό του καθώς ήταν τοποθετη-
µένος και σε άλλο σχολείο.  

ν

ή

                                                

Ο επόµενος πίνακας κατανέµει τους εκπαιδευτικούς του «Πόρου» σύµφωνα 
µε τα έτη προϋπηρεσίας τους. 

 

 

 
47 Η διάταξη του σχολικού χώρου και συγκεκριµένα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελεί το 
πλαίσιο στο οποίο διαµορφώνει τις διδακτικές του πρακτικές ο εκπαιδευτικός και παράλληλα 
αποτελεί στοιχείο των διδακτικών του πρακτικών. Η διάταξη της σχολικής αίθουσας στον 
«Πόρο» είναι η τυπική σχολική αίθουσα, η οποία έχει επιβληθεί στην ελληνική εκπαίδευση 
από το 1880 µε την εισαγωγή της συνδιδακτικής µεθόδου. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο διδακτικής 
του Σπύρου Μωραϊτη, το σχήµα της αίθουσας στο συνδιδακτικό σχολείο είναι ορθογώνιο, τα 
παράθυρα προβλέπονται στη µια µόνο πλευρά της αίθουσας, το γραφείο του δασκάλου 
βρίσκεται πάνω σε βάθρο. ∆ίπλα στο βάθρο του δασκάλου είναι ο «µελανοπίνακας» και 
πάνω από αυτόν µια εικόνα του Χριστού. Τα θρανία των µαθητών αποτελούνταν από το 
«αναλόγιο», το «κάθισµα», το «υποπόδιον», τη «βιβλιοδόχον σανίδα» και τον ανακλισµόν». 
(Κοντονή 1997: 129 ). Εξαιρουµένων των θρανίων των µαθητών, τα οποία σήµερα έχουν 
αντικατασταθεί από µικρά τραπέζια και αυτόνοµα καρεκλάκια, η διαµόρφωση της αίθουσας 
στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο δεν παρουσιάζει αλλαγές από αυτές που προσδιορίζει ο 
Μωραΐτης στο εγχειρίδιό του. Πρόκειται συνεπώς για έναν επαγγελµατικό χώρο στον οποίο 
διαµορφώνονται οι επαγγελµατικές έξεις του εκπαιδευτικού που παραµένει σχεδόν 
αναλλοίωτος επί 120 έτη. Την έλλειψη χώρου που θα επέτρεπε την κίνηση και τη χαρά σε αυτή 
τη χωροταξική ρύθµιση της σχολικής αίθουσας σχολιάζει και ο ποιητής Νίκος Καββαδίας όταν 
αναφέρεται στα «ολόλευκα µα πένθιµα σχολεία των ∆υτικών» που έχουν «µια παράξενη 
συγγένεια» µε των φορτηγών τις «βρώµικές σκοτεινιασµένες πλώρες» καθώς και από τα δύο 
«τους λείπει η κίνηση, η άνεση του χώρου και η χαρά» (Παραλληλισµοί, Μαραµπού).     
  

Γυµνάσιο «Πόρος»  
Κατανοµή των εκπαιδευτικών κατά έτη υπηρεσίας  

Έτη υπηρεσίας Αριθµός εκπαιδευτικών 
[2-10) 18 
[10-20) 8 

[20 και άνω) 3 
Σύνολο 29 
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Επειδή η Εργοστασιούπολη βρίσκεται κοντά στην Αθήνα, επιλέγεται ως τόπος µε-
τάθεσης από εκπαιδευτικούς που κατοικούν στην Αθήνα, αλλά τα µόριά τους δεν φτάνουν για 
να µετατεθούν στον τόπο κατοικίας τους. Λειτουργεί έτσι, για πολλούς εκπαιδευτικούς, ως χώ-
ρος αναµονής µιας καλύτερης µετάθεσης σε σχολείο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοι-
κίας του εκπαιδευτικού που είναι µόνιµος κάτοικος Αθηνών ή κάποιου όµορου δήµου. Στο 
σχολείο υπηρετούσαν 10 εκπαιδευτικοί, που κατάγονταν από την Εργοστασιούπολη και διέµε-
ναν µόνιµα εκεί, δηλαδή το 30% του συλλόγου των διδασκόντων. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί ήταν 
το σταθερό προσωπικό του σχολείου. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής ανήκαν στην κατηγο-
ρία αυτή. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ήταν µεταξύ τους συγγενείς (ξαδέρφια πρώτου και δεύτερου 
βαθµού). Είχαν καθηµερινή κοινωνική επαφή και έξω από το χώρο του σχολείου, ενώ ήταν 
συγγενείς µε πολλούς γονείς µαθητών. Έτσι, γνώριζαν προσωπικά τους περισσότερους µαθητές 
και τις οικογένειές τους. Το 90% των παλαιότερων εκπαιδευτικών στο σχολείο (10 έτη υπηρε-
σίας και άνω) ήταν ντόπιοι. Οι υπόλοιποι µπορεί να ανέµεναν µετάθεση, βρίσκονταν  όµως αρ-
κετά χρόνια στο σχολείο (πάνω από δύο έτη).   

Αν εξαιρέσουµε το δεύτερο καθηγητή της πληροφορικής που εργαζόταν σε δύο 
σχολεία και στον «Πόρο» ερχόταν για πρώτη χρονιά, οι υπόλοιποι 28 εκπαιδευτικοί ήταν στο 
σχολείο από δύο σχολικά έτη και πάνω. Κατά συνέπεια, υπήρχε το κριτήριο της σταθερότητας 
στη συντριπτική πλειονότητα της σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού, καθώς αυτό τα τελευ-
ταία δύο σχολικά έτη έµενε ίδιο, µε µοναδική εξαίρεση το δεύτερο καθηγητή της πληροφορι-
κής. 

Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών στον ελεύθερο χρόνο τους και τα ενδιαφέ-
ροντά τους συνιστούν ενδείξεις του «πολιτισµικού τους κεφαλαίου». Το «πολιτισµικό κεφάλαι-
ο», µε άλλα λόγια η κουλτούρα του εκπαιδευτικού, η γενικότερη συγκρότησή του αποτελούν 
πηγές τροφοδότησης της διδασκαλίας του. Αν και το ζήτηµα της έρευνας του «πολιτισµικού 
κεφαλαίου» είναι τεράστιο, αρκούµαστε εδώ να παραθέσουµε ορισµένα ενδεικτικά στοιχεία 
σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατός µας.  

Ο επόµενος πίνακας περιέχει κωδικοποιηµένα τα στοιχεία που συλλέξαµε:  

 

 

 

 
Το «πολιτισµικό κεφάλαιο» των εκπαιδευτικών στο «Πόρο» 

∆ραστηριότητες των δυο τελευταίων ετών Αριθµός εκπαιδευτικών 
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης / κινηµατογραφικής 
ταινίας 

3 

Επίσκεψη σε µουσείο, πινακοθήκη, αρχαιολογικό χώρο 3 
∆ιάβασµα βιβλίων (λογοτεχνικά, πολιτικά) 3 

 
Ο πίνακας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (26 εκπαιδευ-

τικοί) στον «Πόρο» δεν επισκέπτονταν µουσεία, δεν παρακολουθούσαν θεατρικές παραστάσεις, 
ούτε διάβαζαν λογοτεχνικά η πολιτικά βιβλία. Κατά συνέπεια, οι εξωσχολικές πηγές που θα 
µπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη διδασκαλία τους ήταν περιορισµένες καθώς, όπως δηλώνουν 
οι περισσότεροι διαβάζουν, λόγω επαγγέλµατος, µόνο τα σχολικά βιβλία.  

 
Οι µαθητές του «Πόρου» 
 
Στον «Πόρο», το σχολικό έτος 2000-2001 φοιτούσαν 174 µαθητές και 160 µαθή-

τριες (σύνολο 334). 108 µαθητές ήταν αλλοδαποί / παλιννοστούντες, δηλαδή το 32,2% των µα-
θητών. Από τους 108 αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές, οι 12 δήλωσαν ότι µητρική τους 
γλώσσα ήταν η ελληνική, ενώ οι 96 δήλωσαν ότι η ελληνική δεν ήταν η µητρική τους γλώσσα 
(ρωσική = 76, αλβανική = 20). Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών / παλιννοστούντων 
µαθητών του σχολείου (σχεδόν το 80%) είχαν παρακολουθήσει δηµοτικό σχολείο στην Ελλάδα 
και διέµεναν πάνω από δέκα έτη στην χώρα µας.  

Σχετικά µε το κοινωνικό προφίλ των µαθητών (γραµµατικές γνώσεις και επάγγελ-
µα γονιών) υπήρχαν στοιχεία στις καρτέλες του σχολείου, τα οποία δεν έδιναν αναλυτικές πλη-
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ροφορίες. Έτσι, ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν σε ένα φύλλο χαρτί το επάγγελµα του 
πατέρα τους και της µητέρας τους και ποιο ήταν το µορφωτικό τους επίπεδο. Σε πολλές περι-
πτώσεις χρειάσθηκε συζήτηση µε τους µαθητές αλλά και µε ορισµένους αλλοδαπούς / παλιννο-
στούντες γονείς σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο, προκειµένου να διευκρινισθεί η βαθµίδα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος από την οποία είχαν αποφοιτήσει, διότι η Αλβανία και η πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆., από τις οποίες προέρχονταν οι αλλοδαποί / παλιννοστούντες γονείς, είχαν διαφορετι-
κές εκπαιδευτικές δοµές σε σχέση µε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό που αξίζει να 
επισηµανθεί είναι ότι όλοι οι γονείς των αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών είχαν ολο-
κληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη χώρα τους και 14 από αυτούς είχαν πτυχίο ανώτα-
της σχολής. Άλλοι 35 είχαν τελειώσει σχολές µηχανικών, ηλεκτρολόγων, ψυκτικών, µετά την 
αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση48. Πρόκειται για ανώτερες τεχνικές και 
επαγγελµατικές σχολές εκπαίδευσης (Technika), οι οποίες, όµως, δεν χαρακτηρίζονταν ως 
πανεπιστήµια49. Έτσι, στην ταξινόµηση της παρούσας έρευνας, οι κάτοχοι αυτού του διπλώµα-
τος εντάσσονται στην κατηγορία «ανώτερη εκπαίδευση». ∆ώδεκα µαθητές είχαν χωρισµένους 
γονείς, στοιχείο που προέκυψε από την επιτόπια έρευνα. Και οι δώδεκα έµεναν µαζί µε τη µη-
τέρα τους, ενώ σε 3 περιπτώσεις η µητέρα είχε ξαναπαντρευτεί και ο πατριός τους είχε δηλωθεί 
ως κηδεµόνας στο σχολείο. ∆ύο µαθητές ήταν δυσλεκτικοί µε γνωµάτευση από κρατικό κέντρο. 
Επειδή τη συγκεκριµένη έρευνα δεν την ενδιαφέρει η αναλυτική παρουσίαση και κωδικοποίηση 
των επαγγελµάτων των γονιών αλλά ο χαρακτηρισµός της κοινωνικής προέλευσης των µαθη-
τών, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται βάσει κατηγοριών κοινωνικής διαστρωµά-
τωσης50.  

                                                 
48 Ανάλογα είναι τα ευρήµατα µεγάλης έρευνας που δείχνει ότι οι Πόντιοι από την πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆. υπερτερούν των γηγενών Ελλήνων στο θέµα της κατοχής πτυχίου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (27% έναντι 15%) (Κασιµάτη 1998: 284).     
49 Αναλυτική παρουσίαση των διαβαθµίσεων του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ε.Σ.Σ.∆. 
γίνεται στο Μάρκου, Γ. (1987) Η Πολυτεχνική Εκπαίδευση και Αγωγή στις χώρες του υπαρκτού 
σοσιαλισµού. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πανεπιστηµιακές παραδόσεις.  

50 Στη διαµόρφωση των πινάκων χρησιµοποιήθηκε ένα αναλυτικό σχέδιο κοινωνικής δια-
στρωµάτωσης κατόπιν συζήτησης µε τους µαθητές που συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο. Το 
σχέδιο έχει κατασκευάσει ο καθηγητής Ι. Πυργιωτάκης και παραχωρήθηκε στο γράφοντα από 
τον επίκουρο καθηγητή Ζ. Παληό.  Έχοντας επίγνωση του ότι η έννοια της κοινωνικής δια-
στρωµάτωσης αναπτύχθηκε στον αντίποδα της µαρξιστικής θεώρησης του διαχωρισµού της 
κοινωνίας σε κοινωνικές τάξεις µε κριτήριο την κατοχή µέσων παραγωγής (Montlibert 1997: 
163), στη συγκεκριµένη εργασία υιοθετήθηκε το συγκεκριµένο σχέδιο, διότι επέτρεπε την κα-
τηγοριοποίηση από την άµεση δήλωση του µαθητή για το επάγγελµα του πατέρα του. Οι κατη-
γορίες του σχεδίου είναι οι εξής:  

1. Ανώτερο Κοινωνικό Στρώµα: Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας, σηµαντικοί πο-
λιτικοί, εφοπλιστές, µεγαλοβιοµήχανοι, καθηγητές ΑΕΙ µε ιδιαίτερο (διεθνές) κύρος και 
όνοµα, διαπρεπείς καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης και οικονοµικής δύναµης. 2. Με-
σαίο Κοινωνικό Στρώµα: 2.1. Ανώτερο Μεσαίο. Μόρφωση ανώτατη, υψηλό εισόδηµα 
και κύρος (εξετάζονται εδώ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ µε αυτόνοµη εργασία και πολλά χρήµα-
τα, συν στελέχη ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων). Ανώτατοι δηµόσιοι υπάλληλοι, 
γνωστοί διανοούµενοι, καθηγητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανώτατοι δικαστικοί. Ό-
λοι οι αυτόνοµοι επαγγελµατίες µε υψηλό εισόδηµα και µόρφωση ανώτατη (γνωστοί 
γιατροί, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, πολιτικοί µηχανικοί, κ.λπ.), διευθυντικά στελέχη (ε-
πιχειρήσεων, εργοστασίων ή δηµοσίων υπηρεσιών), ανώτεροι τραπεζικοί, βιοµήχανοι. 
2.2. Ενδιάµεσο µεσαίο. Μόρφωση ανώτατη ή ανώτερη, µέσο εισόδηµα και κύρος (σχε-
δόν όπως στο 2.1., αλλά µε λιγότερο εισόδηµα και λιγότερο κύρος. Εδώ εξετάζονται 
αντί των πτυχιούχων πανεπιστηµίου µε ελεύθερο επάγγελµα και χρήµα, οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν υψηλό ει-
σόδηµα και θέση κύρους). ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές µέσης εκπαίδευσης, υπάλ-
ληλοι ∆ΕΚΟ, δάσκαλοι. 2.3. Κατώτερο µεσαίο. Μόρφωση ανώτερη ή µέση και µέτριο 
εισόδηµα (εξετάζονται εδώ αυτόνοµοι επαγγελµατίες ανώτερης ή µέσης µόρφωσης και 
διάφοροι κατώτεροι υπάλληλοι). Βιοτέχνες, µικροεπαγγελµατίες, παντοπώλες, κρεοπώ-
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Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι, στην περίπτωση των αλλοδαπών / πα-
λιννοστούντων, το επάγγελµα του πατέρα δεν συµβαδίζει µε το µορφωτικό του επίπεδο. Υπήρ-
ξαν περιπτώσεις ατόµων από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. που εργάζονταν ως ανειδίκευτοι εργάτες ή 
µικροπωλητές σε λαϊκές αγορές και είχαν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Η πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του «Πόρου» ήταν πτυχιούχος της Βιοµηχανικής Σχολής 
Πειραιά – δηµόσιος υπάλληλος. 

   

 

 

 

Κοινωνική προέλευση των µαθητών του «Πόρου» 
Ενδιάµεσο µεσαίο κοινωνικό στρώµα 14 
Κατώτερο µεσαίο κοινωνικό στρώµα 253 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα 67 
Σύνολο 334 

 
«Πόρος»: Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 

Μερικές τάξεις δευτεροβάθµιου σχολείου  3 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 269 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 62 
Σύνολο 334 

 
«Πόρος»: Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 

Μερικές τάξεις δευτεροβάθµιου σχολείου  2 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 273 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 59 
Σύνολο 334 

 

Η λειοψηφία των γονιών των µαθητών στον Πόρο» είχαν τελειώσε  δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, ενώ περίπου το 20% ήταν απόφοιτοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

π « ι

Σχετικά µε το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών συλλέχθηκαν και ορισµένες 
πληροφορίες σχετικά µε το αν είχαν υπολογιστή στο σπίτι, προσωπικό γραφείο, βιβλιοθήκη. Αν 
και τα στοιχεία αυτά χρήζουν παραπέρα ανάλυσης παρατίθενται στον επόµενο πίνακα προκει-
µένου να συµβάλλουν στη χαρτογράφηση του κοινωνικού πλαισίου της διδασκαλίας: 

 
«Πόρος»: Στοιχεία σχετικά µε το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών 

Ποσοστό µαθητών µε βιβλιοθήκη στο σπίτι 52% 
Ποσοστό µαθητών µε υπολογιστή στο σπίτι 61% 
Ποσοστό µαθητών µε προσωπικό γραφείο στο σπίτι 52% 
                                                                                                                                               
λες, ζαχαροπλάστες, ράπτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι (όλοι µε δικό τους κερδοφόρο 
κατάστηµα), γεωργοί µε σηµαντική ιδιοκτησία, χωροφύλακες, κατώτεροι αξιωµατικοί, 
πυροσβέστες, κοινοτικοί υπάλληλοι. 3. Κατώτερο κοινωνικό στρώµα (Μόρφωση δη-
µοτικό σχολείο, χειρωνακτική δουλειά µε ή χωρίς ειδικότητα). Ανάλογα µε το τελευ-
ταίο στοιχείο διακρίνονται:3.1. Άνω κατώτερο κοινωνικό στρώµα. Ειδικευµένοι µε χει-
ρωνακτική εργασία, όπως ειδικευµένοι εργάτες, οδηγοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χω-
ρίς δική τους δουλειά, µηχανοτεχνίτες, µάγειροι, γεωργοί, σερβιτόροι, ναυτικοί .3.2. 
Κάτω κατώτερο κοινωνικό στρώµα. Όλοι οι χειρώνακτες χωρίς καµιά ειδίκευση, από-
φοιτοι δηµοτικού σχολείου ή αγράµµατοι. Εργάτες της γης ή της βιοµηχανίας, οικοδό-
µων, λιµανιών, φορτο-εκφορτωτές, αχθοφόροι, ψαράδες, συνταξιούχοι ΙΚΑ, κ.λπ.3.3. 
Κοινωνικά απροσάρµοστοι. Περιθωριακά άτοµα, µη ενταγµένα στο κοινωνικό σύστηµα 
και στο σύστηµα απασχόλησης.     
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Επίσης, οι µαθητές ρωτήθηκαν για το αν παρακολουθούν φροντιστήριο και σε 

ποια µαθήµατα. 
  
«Πόρος»: Ποσοστό µαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο  

Ξένες γλώσσες 58% 
Μαθηµατικά, αρχαία ελληνικά, φυσική 32% 

 

Το σχολικό κτήριο και ο εξοπλισµός του «Ξένιου»  
 
 Το σχολείο βρισκόταν στην άλλη πλευρά της πόλης από αυτή που βρίσκε-

ται ο «Πόρος». Ήταν και αυτό χτισµένο στις παρυφές του πολεοδοµικού ιστού και ήταν 
ακάλυπτο και από τις τέσσερις πλευρές. Περιστοιχιζόταν από οικόπεδα που δεν είχαν 
χτισθεί. Επρόκειτο, επίσης, για ένα καινούριο κτήριο, το οποίο είχε 17 αίθουσες διδα-
σκαλίας σε λειτουργία, τρεις αίθουσες κλειστές, ένα εργαστήριο πληροφορικής µε δώ-
δεκα υπολογιστές, ένα εργαστήριο χηµείας, µία βιβλιοθήκη, µία αίθουσα Σχολικού Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού, στην οποία ήταν τοποθετηµένος ένας προβολέας 
διαφανειών, µία µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων. Επίσης, υπήρχε µια αποθήκη µε τρεις 
τηλεοράσεις, ένα βίντεο και ένα αρ όνιο. Το γραφείο της διευθύντριας είχε δύο υπολο-
γιστές και έναν εκτυπωτή. Το γραφείο των καθηγητών ήταν µικρό σε σχέση µε τον α-
ριθµό τους (34 εκπαιδευτικοί ) και είχε δέκα µεγάλα γραφεία, στα οποία οι εκπαιδευτι-
κοί τοποθετούσαν τα χαρτιά τους. 
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Όλες οι αίθουσες του σχολείου είχαν οµοιόµορφη µετωπική διάταξη θρανί-
ων. Το γραφείο βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο µε τα θρανία των µαθητών. Μόνο στην αί-
θουσα του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού τα θρανία ήταν σε διάταξη Π 
και στην έδρα ήταν µονίµως συνδεδεµένος και έτοιµος για χρήση ο προβολέας διαφα-
νειών. Το κτήριο ήταν καθαρό και απουσίαζαν µαθητικές εργασίες που θα µπορούσαν 
να κοσµήσουν το χώρο και να προβάλουν τις δραστηριότητες των µαθητών. Αν και από 
ολόκληρο το σχολικό κτήριο απουσίαζαν δείγµατα µαθητικών εργασιών, το γραφείο 
των καθηγητών ήταν γεµάτο µε φωτογραφίες εκπαιδευτικών από δηµόσιες εκδηλώσεις 
του σχολείου προκειµένου να παρουσιασθούν διάφορα προγράµµατα, στα οποία συµ-
µετείχαν µαθητές. Στον τοίχο του γραφείου των καθηγητών βρισκότα  απέναντι από 
την πόρτα, υπήρχε ένας µεγάλος πίνακας που ήταν άµεσα ορατός από τον οποιοδήποτε 
επισκέπτη του σχολείου. Ο πίνακας αυτός ήταν γεµάτος από φωτογραφίες εκπαιδευτι-
κών µε Γάλλους και Ιταλούς συνάδερφους τους από ένα πρόγραµµα ανταλλαγής στο 
οποίο συµµετείχε το σχολείο τα τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, στον ίδιο πίνακα υπήρ-
χαν πολλά εξώφυλλα από εκδόσεις µαθητικών εργασιών.  

Η αίθουσα της βιβλιοθήκης, παρά την πλούσια δραστηριότητα όπως φαινό-
ταν του σχολείου, ήταν µονίµως κλειστή και µέσα υπήρχαν τρεις κούτες µε βιβλία από 
εκδοτικούς οίκους και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι οποίες δεν είχαν ανοιχτεί. Τα ρά-
φια ήταν γεµάτα µε σχολικά βιβλία περασµένων ετών ή αυτά που είχαν περισσέψει από 
τη διανοµή στους µαθητές. Στο σχολείο δεν είχε ορισθεί υπεύθυνος βιβλιοθήκης, η ο-
ποία όλο το σχολικό έτος 2000-2001 δεν χρησιµοποιήθηκε.     

Το σχολείο είχε εκδώσει ένα πολυτελή φάκελο µε τα προγράµµατα και τις 
δραστηριότητες του σχολείου τα ελε ταία πέντε χρόνια Ο φάκελος υτός προσφέρο-
νταν από τη διευθύντρια ε οποιονδήποτε επισκεπτόταν το σχολείο προκειµένου να ε-
νηµερωθεί για τις δραστηριότητες της σχολικής µονάδας. 

 Από τα στοιχεία του φακέλου αυτού προέκυπτε ότι: 
 Το σχολείο συµµετείχε σε πρόγραµµα Comenius και είχε πραγµατοποιήσει 

Πολυεταιρική Σχολική Σύµπραξη µε ένα σχολείο της Ιταλίας και ένα της Γαλλίας. Τα 
σχολικά  έτη 1998-1999 και 1999-2000 δώδεκα καθηγητές του σχολείου επισκέφθηκαν 
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τα σχολεία των άλλων χωρών. Στο φάκελο δεν αναφέρονται ονόµατα µαθητών αλλά 
µόνο ότι στις επισκέψεις συµµετείχαν 9 µαθητές. 

Στο σχολείο, τα σχολικά έτη 1997 ως 1999, είχαν πραγµατοποιηθεί 5 Προ-
αιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. Στο σχετικό ενηµερωτικό φυλλάδιο αναφέρο-
νταν τα ονόµατα των καθηγητών που ήταν υπεύθυνοι, όχι όµως και των µαθητών που 
εργάσθηκαν σε αυτά. Αντί αυτών αναφερόταν αόριστα ότι συµµετείχαν µαθητές και 
από τις τρεις τάξεις, χωρίς να προσδιορίζεται ούτε ο αριθµός τους ούτε η προσφορά 
τους στο πρόγραµµα, αλλά ούτε και υπήρχε κάποιο δείγµα εργασίας µαθητών σχετικά 
µε αυτά τα προγράµµατα. 
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Τα προγράµµατα ήταν: 
- Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση. 
- Πουλιά της Ευρώπης 
- Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε τίτλο: «Η εθελοντική προσφορά αί-
µατος» και «Τροχαία ατυχήµατα».  
- Συνθήκες κοινωνικής κα  πολιτιστικής προσα µογής των παλιννο-
στούντων στην Εργοστασιούπολη. 
- Οι αλλαγές στο περιβάλλον, στην καθηµερινή ζωή: επαγγέλµατα 
που χάνονται. 

Επίσης, αναφέρονταν και άλλες δραστηριότητες του σχολείου όπως:  
- Πρόγραµµα µε χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ σχετικά µε την εκ-
παίδευση των Τσιγγανοπαίδων, παρά το γεγονός ότι στο σχολείο δεν φοιτούσαν 
τσιγγάνοι µαθητές. 
- Συµµετοχή σε πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών µε τίτλο: «∆ιαπολιτισµική Αγωγή στην Ανατολική και ∆υτική 
Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, το σχολικό έτος 1999-2000, βιντεο-
σκοπήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών µαθήµατα εκπαιδευτικών προ-
κειµένου να γίνει ανάλυση τους από την Χ, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευ-
σης. Τα βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα δεν ήταν τα κανονικά µαθήµατα που γίνονται κα-
θηµερινά στο σχολείο. Ήταν βιντεοσκοπήσεις που έγιναν από τµήµατα που δηµιουργή-
θηκαν για τις ανάγκες της έρευνας και στα οποία συµµετείχαν οι καλύτεροι µαθητές 
του σχολείου, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους για το σεβασµό των διαφορετικών πο-
λιτισµών.   

Στο χολείο λειτουργούσαν, επίσης, Παράλληλα Τµήµατα για τη διευκό-
λυνση των «αλλόφωνων (όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο φυλλάδιο του σχολεί-
ου) µαθητών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας». 
Η ύπαρξη αυτών των τµ µάτων δικαιολογεί την παρουσία πολλών αλλοδαπών / παλιν-
νοστούντων µαθητών στο σχολείο σε σύγκριση µε τον «Πόρο». Όµως, η συγκέντρωση 
πολλών µαθητών µε προβλήµατα γλώσσας στο συγκεκριµένο σχολείο οδήγησε στη 
διάκριση των µαθητών στα σχολεία ανάλογα µε την επίδοσή τους. Στην Εργοστασιού-
πολη, ο «Πόρος» έχει τη φήµη του σχολείου για καλούς µαθητές και τον «Ξένιο» απέ-
κτησε, λόγω αυτών των τµηµάτων, τη φήµη ότι είναι το σχολείο για τους µαθητές που 
έχουν γλωσσικά προβλήµατα. 

 
Οι εκπαιδευτικοί του «Ξένιου»  
       
Από τους 34 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο σχολείο, οι 27 ήταν µό-

νιµοι µε οργανική θέση εκεί, οι 2 ήταν µε απόσπαση από άλλες σχολικές µονάδες της 
επαρχίας, 3 ήταν αναπληρωτές και 2 ήταν ωροµίσθιοι. Οι αναπληρωτές κάλυπταν το 
µεγαλύτερο µέρος του ωραρίου τους διδάσκοντας στα Παράλληλα Τµήµατα, ενώ οι 
ωροµίσθιοι δίδασκαν µόνο στα Παράλληλα Τµήµατα. Ο πίνακας δείχνει την κατανοµή 
των εκπαιδευτικών κατά έτη υπηρεσίας. 
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Σύνολο 34 
 
Η διευθύντρια και ο ένας από τους δύο υποδιευθυντές του σχολείου κατά-

γονταν και διέµεναν στην Εργοστασιούπολη. Ο δεύτερος υποδιευθυντής, το επόµενο 
σχολικό έτος πήρε µετάθεση στο «Λυσιτέλειο» Γυµνάσιο. Όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευ-
τικοί κατοικούσαν στην Αθήνα ή σε όµορους δήµους και ήταν σε κατάσταση αναµονής 
µετάθεσης. Όµως, εκτός από τους 2 ωροµίσθιους και τους 3 αναπληρωτές, οι υπόλοιποι 
29 εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν πάνω από δύο σχολικά έτη στον «Ξένιο». Οι 2 αποσπα-
σµένοι εκπαιδευτικοί είχαν δύο σχολικά έτη που είχαν αποσπασθεί στο ίδιο σχολείο.  
Από τους εκπαιδευτικούς ένας διέθετε ∆ιδακτορικό δίπλωµα στη Φυσική ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι δεν είχαν άλλο τυπικό προσόν εκτός από το πτυχίο που ήταν απαραίτητο για 
το διορισµό τους. 

 

Επίσης, σε ερωτήσεις σχετικά µε τα ενδιαφέροντά τους και τις πολιτισµικές 
εξωσχολικές τους δραστηριότητες, προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών του «Ξένιου» δεν παρακολουθούσαν θεατρικές παραστάσεις, δεν επισκέπτο-
νταν µουσεία και δεν διάβαζαν άλλα βιβλία εκτός από τα σχολικά. Κατά συνέπεια, οι 
πηγές από τις οποίες θα µπορούσαν να αντλήσουν υλικό προκειµένου να εµπλουτίσουν 
την εργασία τους ήταν, εκ των πραγµάτων, περιορισµένες  

 
Το «πολιτισµικό κεφάλαιο» των εκπαιδευτικών στον «Ξένιο»  

∆ραστηριότητες τα δύο τελευταία έτη Αριθµός εκπαιδευτικών 
Παρακολούθηση ής – κινηµατογρα-
φικής παράστασης 

θεατρικ 2 

Επίσκεψη σε µουσείο, πινακοθήκη 0 
∆ιάβασµα βιβλίων (λογοτεχνικά, πολιτικά) 9 

 
Οι µαθητές του «Ξένιου»  
  
Το σχολικό έτος 2000-2001 που έγινε η έρευνα στο σχολείο φοιτούσαν 462 

µαθητές. Οι 325 είναι αλλοδαποί / παλιννοστούντες (28 Αλβανοί και 297 παλιννοστού-
ντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆.). Από τους αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές οι 182 
παλιννοστούντες δήλωσαν ως µητρική τους γλώσσα την ελληνική (τη µιλούσαν στο 
σπίτι και οι δύο γονείς). Επ σης, το 83% των αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών 
είχαν παρακολουθήσει δηµοτικό σχολείο στην Ελλάδα (270 µαθητές). Με τη χρήση 
µικρού κλειστού ερωτηµατολογίου συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό 
επίπεδο και το επάγγελµα του πατέρα των µαθητών. 

ί

 
«Ξένιος»: Κοινωνική προέλευση των µαθητών 

Ενδιάµεσο µεςαίο κοινωνικό στρώµα 14 
Κατώτερο µεςαίο κοινωνικό στρώµα 332 
Κατώτερο κοινωνικό στρώµα 116 
Σύνολο 462 

 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του «Ξένιου» ήταν πτυχιούχος 

νοµικής – δηµόσιος υπάλληλος.   
 

Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 

«Ξένιος»   
Κατανοµή των εκπαιδευτικών κατά έτη υπηρεσίας  

Έτη υπηρεσίας Αριθµός εκπαιδευτικών 
[2-10) 25 
[10-20) 6 

[20 και άνω) 3 

 67



Μερικές τάξεις δηµοτικού σχολείου 1 
Μερικές τάξεις δευτεροβάθµιου σχολείου  4 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 387 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 70 
Σύνολο 462 

 

Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 
Μερικές τάξεις δηµοτικού σχολείου 0 
Μερικές τάξεις δευτεροβάθµιου σχολείου  9 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 375 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 78 
Σύνολο 462 

 

Και εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι παρατηρήθηκε το φαινόµενο, η εργα-
σία των αλλοδαπών / παλιννοστούντων να µην είναι αντίστοιχη των τυπικών µορφωτι-
κών τους προσόντων. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών των µαθητών του 
«Ξένιου» είχαν τελειώσει δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Επίσης, ορισµένα πρόσθετα ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε το πολιτισµικό 
κεφάλαιο των µαθητών και την εξωσχολική βοήθεια (φροντιστήριο) που είχαν:  

 
«Ξένιος»: Στοιχεία σχετικά µε το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών 

Ποσοστό µαθητών µε βιβλιοθήκη στο σπίτι 32% 
Ποσοστό µαθητών µε υπολογιστή στο σπίτι 25% 
Ποσοστό µαθητών µε προσωπικό γραφείο στο σπίτι 24% 

  
«Ξένιος»: Ποσοστό µαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο  

Ξένες γλώσσες 42% 
Μαθηµατικά, αρχαία ελληνικά, φυσική 28% 

 
Το «Λυσιτέλειο» Γυµνάσιο  
 
Το «Λυσιτέλειο» είναι Πειραµατικό γυµνάσιο. Είναι ένα σχολείο µε φήµη και µε-

γάλη ιστορία. Πριν γίνει Πειραµατικό ήταν Πρότυπο και οι µαθητές εγγράφονταν στο σχολείο 
µε εισιτήριες εξετάσεις. Έτσι, παραδοσιακά στο Λυσιτέλειο φοιτούσαν πολλοί καλοί µαθητές:  

Οι µαθητές των Πρότυπων Σχολείων επιλέγονταν µε σύστηµα αυστηρών εξετάσε-
ων. Τα σχολεία αυτά ήσαν οιονεί «σχολεία αριστούχων» και από τη φύση τους ή-
ταν προορισµένα να κάνουν πρότυπη υποδειγµατική δουλειά...Η επικράτηση της 
τάσης να έχουν τα σχολεία αυτά τυχαίο δείγµα µαθητών οδηγεί στη µετονοµασία 
των Προτύπων Σχολείων σε Πειραµατικά και στην επιλογή των µαθητών µε κλή-
ρωση. Στόχος του µέτρου είναι οι πειραµατικές εφαρµογές, οι έρευνες και η επι-
µόρφωση των εκπαιδευτικών να γίνονται σε συνθήκες που επικρατούν στα δηµό-
σια σχολεία της χώρας (Σιγάλας 2001: 38-39).    
 
Σύµφωνα µε τον νόµο 1566/85, άρθρο 31, σκοπός των πειραµατικών σχολείων εί-

ναι η πρακτική παιδαγωγική επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραµατική 
εφαρµογή προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας καθώς και η πειραµατική χρήση σχολικών 
βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων µέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Έτσι, το «Λυσιτέ-
λειο» επισκέπτονται συχνά φοιτητές των καθηγητικών σχολών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
προκειµένου να παρακολουθήσουν διδασκαλίες των εκπαιδευτικών του σχολείου.   

Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, η µετάθεση των διευθυντών και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού σε κενές θέσεις των πειραµατικών σχολείων γίνεται ύστερα από 
αίτησή τους. Οι µεταθέσεις αυτές γίνονται πριν από τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα υπό-
λοιπα σχολεία. Αν οι κενές θέσεις στα πειραµατικά σχολεία δεν καλύπτονται µε µεταθέσεις, 
αποσπώνται σε αυτά για ένα διδακτικό έτος εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία της έδρας ή και 
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της περιοχής του νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος µε απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από 
πρόταση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 100/97 προσδιορίζονται τα προσόντα που πρέπει 
να έχει κάποιος εκπαιδευτικός προκειµένου να µετατεθεί σε πειραµατικό σχολείο. Τα κριτήρια 
µετάθεσης είναι: 

- Πενταετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. 
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιµόρφωση, µετεκπαίδευση    

τα οποία λαµβάνει υπόψη του το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο προκειµένου να µεταθέσει 
τον εκπαιδευτικό. Τα ίδια προσόντα δεν ισχύουν για τον εκπαιδευτικό που αποσπάται σε πειρα-
µατικό σχολείο. 

Το σχολικό έτος 2001-2002, που έγινε η έρευνα στο «Λυσιτέλειο», ο σύλλογος 
των καθηγητών αποτελούνταν από 42 εκπαιδευτικούς, 29 γυναίκες και 13 άνδρες. Οι εκπαιδευ-
τικοί που υπηρετούσαν µε οργανική θέση στο σχολείο ήταν 28, οι αποσπασµένοι από άλλες 
σχολικές µονάδες ήταν 13 και υπηρετούσε και ένας ως αναπληρωτής. 

Ο πίνακας δείχνει τα προσόντα των εκπαιδευτικών  
 

Προσόντα Αριθµός εκπαιδευτικών 
Μόνο µε πτυχίο Α.Ε.Ι. 19  

Μετεκπαίδευση ∆ιδασκαλείου 2 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 10  
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 8 
Επιµόρφωση ΣΕΛΜΕ 3 
Επιµόρφωση σε Π.Ε.Κ. 42 

Σύνολο 42 
 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι πάνω από το 50% (23 στους 42) των εκπαιδευτικών 

του «Λυσιτέλειου» Γυµνασίου είχαν τυπικά προσόντα περισσότερα από το πτυχίο που αποτελεί 
προϋπόθεση για το διορισµό τους στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το 23% διέθετε µεταπτυ-
χιακό δίπλωµα και το 19% διέθετε διδακτορικό δίπλωµα. Οι παλαιότεροι σε έτη υπηρεσίας εκ-
παιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει ετήσια επιµόρφωση στο ∆ιδασκαλείο και τη ΣΕΛΜΕ που 
ως µορφές επιµόρφωσης δεν υπάρχουν σήµερα. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν παρακο-
λουθήσει επιµορφωτικό πρόγραµµα σε Π.Ε.Κ. Στο σύλλογο των καθηγητών του «Λυσιτέλειου» 
ανήκαν και δύο εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στο σχολείο την εποχή που ήταν Πρότυπο και οι 
µαθητές εγγράφονταν κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων. Ο ένας κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντή 
του σχολείου, ενώ η άλλη εκπαιδευτικός ήταν φιλόλογος (η παλιότερη φιλόλογος του σχολεί-
ου). Οι 13 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν άλλο προσόν από το πτυχίο Α.Ε.Ι. που ήταν 
απαραίτητο για το διορισµό τους.     

Ο αριθµός των εκπαιδευτικών ήταν µεγαλύτερος από τις άλλες σχολικές µονάδες, 
διότι οι εκπαιδευτικοί στα πειραµατικά σχολεία εργάζονται µε µειωµένο ωράριο (12 ώρες την 
εβδοµάδα). Ο επόµενος πίνακας δίνει ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και άλλες 
δραστηριότητες των εκπαιδευτικών του «Λυσιτέλειου».  

 
Το «πολιτισµικό κεφάλαιο» των εκπαιδευτικών στο «Λυσιτέλειο» 

 
∆ραστηριότητες τα δύο τελευταία έτη Αριθµός εκπαιδευτικών 

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 14 

Επίσκεψη σε µουσείο 18 

Βιβλία (λογοτεχνικά, πολιτικά) 32 

Συγγραφή ά ρων σε εφηµερίδες, επιστηµο-
νικά περιοδικά 

ρθ 24 

Ενασχόληση µε σκηνοθεσία έξω από το σχο-
λείο 

1 

Μέλη σε ∆.Σ. επιστηµονικών ενώσεων 3 
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Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών είναι ενδεικτικές του ότι η 
πλειοψηφία τους είχε ένα αξιόλογο «πολιτισµικό κεφάλαιο», το οποίο µπορούσε να χρησι ο-
ποιηθεί ως πηγή τροφοδότησης της διδασκαλίας τους. Επίσης, η ενεργή συµµετοχή σε επιστη-
µονικές ενώσεις και η συχνή αρθρογραφία ορισµένων εκπαιδευτικών τόσο για θέµατα της επι-
στήµης τους όσο και για ζητήµατα της εκπαίδευσης δείχνει το ενδιαφέρον τους για την επιστή-
µη τους και την εργασία τους στο σχολείο.     

µ

 
Οι µαθητές του «Λυσιτέλειου» 
 
Το σχολικό έτος 2001-2002, το «Λυσιτέλειο» είχε 361 µαθητές (182 αγόρια-179 

κορίτσια). Κανένας µαθητής δεν ήταν αλλοδαπός.  Αυτό οφείλεται στο ότι ο ιδρυτής του σχο-
λείου, τον περασµένο αιώνα, αναφέρει στο καταστατικό ίδρυσης ότι το σχολείο είναι για τους 
µαθητές µε ελληνική υπηκοότητα. Κατά συνέπεια κανείς αλλοδαπός γονιός δεν µπορεί να κάνει 
αίτηση κλήρωσης για εγγραφή στο σχολείο. Οι µαθητές εγγράφονται στο σχολείο µε κλήρωση. 
Τα παιδιά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο εγγράφονται χωρίς κλήρωση. Αυτό 
ήταν και η βασική αιτία των εκπαιδευτικών που ζητούσαν απόσπαση στο «Λυσιτέλειο». Προ-
σπαθούσαν να αποσπασθούν εκεί για να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο, επειδή το θεω-
ρούσαν ένα από τα καλύτερα δηµόσια σχολεία. Όλοι οι µαθητές παρακολουθούσαν υποχρεωτι-
κά Αγγλικά, 114 παρακολουθούσαν Γερµανικά και 247 µαθητές παρακολουθούσαν Γαλλικά. 
Τα Αγγλικά και τα Γαλλικά διδάσκονταν σε επίπεδα. Τα Γερµανικά διδάσκονταν σε µικτές τά-
ξεις. Υπήρχαν 12 µαθητές µε δυσλεξία διαγνωσµένη από κρατικό κέντρο. 14 µαθητές είναι παι-
διά χωρισµένων γονιών. Οι επόµενοι πίνακες δείχνουν το επάγγελµα του πατέρα και τα τυπικά 
µορφωτικά προσόντα. 

 
Επάγγελµα πατέρα 

Ανώτερο Μεσαίο Κοινωνικό Στρώµα 52 
Ενδιάµεσο  Μεσαίο Κοινωνικό Στρώµα 309 
Σύνολο 361 

 
Γραµµατικές γνώσεις πατέρα 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 49 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 312 
Σύνολο 361 

 
Γραµµατικές γνώσεις µητέρας 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 128 
Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 233 
Σύνολο 361 

 
Η πλειοψηφία των γονέων στο «Λυσιτέλειο» ανήκαν στο ενδιάµεσο και µέσο κοι-

νωνικό στρώµα και ήταν κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σχετικά µε το πολιτισµικό 
κεφάλαιο των µαθητών του «Λυσιτέλειου» και την παρακολούθηση φροντιστηρίου συλλέχθη-
καν τα εξής στοιχεία: 

 
«Λυσιτέλειο»: Στοιχεία σχετικά µε το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών 

Ποσοστό µαθητών µε βιβλιοθήκη στο σπίτι 100% 

Ποσοστό µαθητών µε υπολογιστή στο σπίτι 72% 

Ποσοστό µαθητών µε προσωπικό γραφείο στο σπίτι 51% 

«Λυσιτέλειο»: Ποσοστό µαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο  
Ξένες γλώσσες 100% 
Μαθηµατικά, αρχαία ελληνικά, φυσική 12% 

 
Οι Αίθουσες και ο σχολικός χώρος 
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Στο «Λυσιτέλειο» εφαρµοζόταν το πρόγραµµα «Αναδιάταξη του Σχολικού χώρου» 
και υπήρχαν αίθουσες µαθηµάτων. Το σχολείο διέθετε συνολικά 15 αίθουσες µαθηµάτων. Πιο 
συγκεκριµένα, το σχολείο διέθετε: 

- Αίθουσα Μουσικής 
- Αίθουσα Καλλιτεχνικών 
- Αίθουσα Τεχνολογίας 
- Αίθουσα Πληροφορικής 
- Αίθουσα Μαθηµατικών 
- Αίθουσα Φυσικής και Χηµείας, στην οποία διδάσκεται και το µάθη-

µα της Γεωγραφίας 
- Αίθουσα Θρησκευτικών 
- Αίθουσα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
- Αίθουσα Ιστορίας 
- Τρεις αίθουσες φιλολογικών µαθηµάτων 
- Αίθουσα Αγγλικών 
- Αίθουσα Γαλλικών 
- Αίθουσα Οικιακής Οικονοµίας 
  Τα Γερµανικά δεν έχουν δική τους αίθουσα.  
 Στο σχολείο υπήρχε γραφείο καθηγητών και γραφείο διευθυντή. Το σχολείο συ-

στεγαζόταν µε Λύκειο και οι δραστηριότητές του στεγάζονταν σε έναν όροφο. Το προαύλιο 
ήταν µικρό σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών του κτιριακού συγκροτήµατος. Σε αυτό προ-
αυλίζονταν 620 µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου. Στις τάξεις υπήρχαν κατά µέσο όρο 
30 µαθητές. 

Το σχολικό κτήριο ήταν γεµάτο από γκράφιτι που έχουν φτιάξει οι µαθητές. Η 
πόρτα της αίθουσας της Πληροφορικής ήταν ζωγραφισµένη µε την επιγραφή: «Αίθουσα Πλη-
ροφορικής!!! Περάστε το κατώφλι και…καλώς ήρθατε στον κόσµο του αύριο» (Φ1). Η αίθου-
σα της Πληροφορικής είχε 12 υπολογιστές και τα θρανία ήταν διατεταγµένα σε σχήµα Π. Πάνω 
στα θρανία ήταν τοποθετηµένοι οι υπολογιστές. Μέσα στην αίθουσα υπήρχε µια µικρή βιβλιο-
θήκη στην οποία φυλάσσονταν βιβλία και µαθητικές εργασίες περασµένων ετών.   

Η ίθουσα της Τεχνολογίας θύµιζε εργαστήριο κατασκευών. Τα θρανία ρίσκο-
νταν σε ακανόνιστη διάταξη και πάνω είχαν υλικά και κατασκευές των µαθητών (Φ10, Φ7). 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που έγινε η έρευνα, ο ένας τοίχος της αίθουσας τεχνολο-
γίας κοσµήθηκε από ένα µεγάλο γκράφιτι που έφτιαξαν τρεις µαθητές της Β’ Γυµνασίου, το 
οποίο παρίστανε τη Μεγάλη Έκρηξη (the Big Bang) που δηµιούργησε το σύµπαν (Φ2, Φ3, Φ4, 
Φ5).  

α β

Η αίθουσα της Μουσικής είχε ένα αρµόνιο, έναν προβολέα διαφανειών, έναν πίνα-
κα ειδικό για νότες, µια τηλεόραση µε βίντεο και έναν υπολογιστή. Είχε οκτώ θρανία σε ακανό-
νιστη διάταξη στα οποία εργάζονταν οι µαθητές κατά οµάδες. Στην αίθουσα υπήρχαν και δύο 
µικρές βιβλιοθήκες µε εποπτικό υλικό που είχε κατασκευάσει ο καθηγητής και µαθητικές εργα-
σίες περασµένων ετών.  

Η αίθουσα της φυσικής είχε µια τηλεόραση, ένα µεγάλο τραπέζι µε όργανα για 
πειράµατα και τα θρανία ήταν τοποθετηµένα σε διάταξη Π. 

Οι αίθουσες των φιλολογικών µαθηµάτων, της ιστορίας, των θρησκευτικών, της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, ήταν διακοσµηµένες µε αφίσες και µαθητικές εργασίες (Φ29, 
Φ30, Φ31, Φ34, Φ36). Ξεχώριζε ένα εξαιρετικό γκράφιτι των µαθητών στην αίθουσα ιστορίας 
που παρίστανε την τοιχογραφία «Σχολή των Αθηνών» του Raffaello (Φ28). Σε δύο από τις αί-
θουσες των φιλολογικών µαθηµάτων τα θρανία ήταν σε σχήµα Π ενώ στις υπόλοιπες αίθουσες 
ήταν σε µετωπική διάθεση αλλά η έδρα του καθηγητή βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο µε τα θρανία. 
Οι αίθουσες διέθεταν τηλεόραση και βίντεο. Επίσης είχαν µία µικρή βιβλιοθήκη η καθεµία, στις 
οποίες υπήρχαν βιβλία, εποπτικό υλικό και µαθητικές εργασίες.  

Η αίθουσα των µαθηµατικών δεν είχε καµία διακόσµηση. Οι τοίχοι ήταν άδειοι και 
τα θρανία βρίσκονταν σε µετωπική διάταξη. 

Οι αίθουσες των Αγγλικών και Γαλλικών είχαν αφίσες από το Λονδίνο και το Πα-
ρίσι και εικόνες από τοπία και αξιοθέατα των χωρών αυτών.  

Η Γερµανική γλώσσα δεν διδάσκονταν σε ιδιαίτερη αίθουσα. Στο σχολείο υπήρχε 
επίσης µια µεγάλη αίθουσα που χρησιµοποιούνταν για τις εκδηλώσεις του σχολείου και τις 
δειγµατικές διδασκαλίες που παρακολουθούσαν οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Στην αίθουσα 
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αυτή υπήρχε ένας πίνακας που στηριζόταν σε δύο θρανία και τα θρανία των µαθητών ήταν σε 
µετωπική διάταξη. 

Η αίθουσα της βιβλιοθήκης βρισκόταν δίπλα στο γραφείο του διευθυντή και ήταν 
µονίµως ανοικτή. Υπήρχαν 6 υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης που 
είχαν κανονίσει να ανοίγουν τη βιβλιοθήκη καθηµερινά. Σε περίπτωση που κάποιος απουσίαζε, 
τη βιβλιοθήκη την άνοιγε ο έκτος εκπαιδευτικός που ήταν αναπληρωµατικός.  

Ο χώρος της βιβλιοθήκης είχε διαµορφωθεί από τους µαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς που τη χρησιµοποιούσαν καθηµερινά. Τα ράφια της βιβλιοθήκης ήταν γεµάτα από µαθη-
τικές εργασίες περασµένων ετών και εποπτικό υλικό που είχαν διαµορφώσει οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου. Υπήρχαν, εκτός από τις βιντεοκασέτες που έχει στείλει το Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο και διάφοροι εκδοτικοί οίκοι, και βιντεοκασέτες που κατά καιρούς είχαν γράψει από την 
τηλεόραση οι εκπαιδευτικοί για να τις χρησιµοποιήσουν στα µαθήµατά τους. Τόσο οι διδακτι-
κές ιδέες και εφαρµογές των εκπαιδευτικών όσο και οι εργασίες των µαθητών έµεναν στη βι-
βλιοθήκη, η οποία αποτελούσε, κατά κάποιο τρόπο, «τράπεζα ιδεών για τη διδασκαλία» και 
εµπλουτιζόταν διαρκώς µέσα από την καθηµερινή της χρήση. Στη βιβλιοθήκη υπήρχαν τρία 
µεγάλα τραπέζια στα οποία εργάζονταν οι µαθητές. Αρκετές φορές, πολλοί εκπαιδευτικοί χρη-
σιµοποιούσαν τη βιβλιοθήκη ως αίθουσα διδασκαλίας, όταν ήθελαν να έχουν οι µαθητές άµεση 
πρόσβαση σε κάποιες πηγές προκειµένου να κάνουν κάποια εργασία (Φ26, Φ27).  

 

Επίσης, στη βιβλιοθήκη πήγαιναν υποχρεωτικά οι µαθητές που αποβάλλονταν από 
το µάθηµα. Όταν κάποιος µαθητής έκανε φασαρία µέσα στην τάξη η «ποινή» που του επέβαλλε 
ο εκπαιδευτικός ήταν να τον αποβάλλει και να τον στείλει να καθίσει στη βιβλιοθήκη. Εκεί υ-
πήρχε πάντα ο υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικός που συζητούσε µε το µαθητή ή τον 
έβαζε να ασχοληθεί µε κάποια εργασία σχετική µε τα µαθήµατα του.   

 
Απόπειρα συγκριτικής ποιοτικής ανάλυσης των ποσοτικών χαρακτηριστικών 

και των καταγραφών των σχολείων του δείγµατος 
 
α) Η κοινωνική σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού       
 
Τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά µε το επάγγελµα και το µορ-

φωτικό επίπεδο του πατέρα δείχνουν ότι στον «Πόρο», σε σχέση µε τον «Ξένιο», το ποσοστό 
των αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών ήταν σαφώς µικρότερο. Ο λόγος αυτής της διαφο-
ροποίησης είναι ότι στον «Ξένιο» λειτουργούσαν τα Παράλληλα Τµήµατα για τους αλλόγλωσ-
σους µαθητές. Στο «Λυσιτέλειο» δεν υπήρχε κανείς αλλοδαπός µαθητής.  

Τα στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα του πατέρα δεί-
χνουν ότι το «Λυσιτέλειο» ήταν σαφώς ένα σχολείο της µεσαίας τάξης και µάλιστα των ανώτε-
ρων στρωµάτων της. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι γραφείου µε πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, 
οι επιστήµονες ελεύθεροι επαγγελµατίες και ανώτατοι  υπάλληλοι ήταν το κυρίαρχο στοιχείο 
του σχολείου. Στον «Πόρο» τα στοιχεία δείχνουν ότι το κυρίαρχο στοιχείο (60%) ήταν τα κα-
τώτερα µεσαία στρώµατα.  Στον «Ξένιο» το κυρίαρχο στοιχείο ήταν τα κατώτερα κοινωνικά 
στρώµατα αφού η πλειοψηφία των γονιών είναι ανειδίκευτοι εργάτες, µικροπωλητές σε λαϊκές 
αγορές και  ειδικευµένοι τεχνίτες, οι οποίοι όµως δεν είχαν δικό τους εργαστήριο αλλά εργάζο-
νταν ως µισθωτοί σε άλλες επιχειρήσεις.  

Ο επόµενος πίνακας συνοψίζει συγκριτικά τους γονείς των τριών σχολείων που εί-
χαν λάβει ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 

 
Σχολεία Αριθ ού-µός γονιών πτυχι

χ  ων ανώτερων – ανώτατων
σχολών 

Ποσοστό γονιών µε πτυχίο 
ανώτατης ανώτερης σχολής 

στο κάθε σχολείο (%) 
Πόρος 62 19% 
Ξένιος 70 15% 

Λυσιτέλειο 292 81% 
   
Όπως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις µε τους γονείς, η συντριπτική πλειοψη-

φία των γονιών στο «Λυσιτέλειο» είχε επαγγελµατοποιηθεί µέσω των σχολικών τίτλων, όφει-
λαν δηλαδή το οικονοµικό τους κεφάλαιο στο µετασχηµατισµό του µορφωτικού τους κεφαλαί-
ου. Απέδιδαν, κατά συνέπεια, µεγάλη σηµασία στη µόρφωση και των παιδιών τους. Ορισµένοι 
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επειδή δεν είχαν άλλους πόρους εισοδήµατος εκτός από το µισθό τους, έβλεπαν τη σχολική επι-
τυχία ως µονόδροµο και ως όρο ζωής: 

 
[∆ιαλέξαµε αυτό το σχολείο για να πάρει το παιδί βάσεις. Τι θα κάνει αν δεν περάσει 
στο πανεπιστήµιο; Εγώ και ο άνδρας µου είµαστε δηµόσιοι υπάλληλοι, βρήκαµε τη 
δουλειά που κάνουµε επειδή είχαµε ένα πτυχίο. ∆εν έχουµε ούτε σπίτια, ούτε µαγαζιά 
να του γράψουµε. Κοίτα να πάρεις ένα πτυχίο του λέµε κάθε µέρα, για να µπορέσεις 
και εσύ να τακτοποιηθείς κάπου] (γονιός, «Λυσιτέλειο»). 
 
Με τον ίδιο τρόπο σκέπτονταν και οι γονείς που ασκούσαν ελεύθερα επαγγέλµατα, 

τα οποία οφείλονταν στους σχολικούς τους τίτλους: 
 
[Να µπει στη Νοµική, να πάρει το γραφείο. Εγώ έχω δουλειά έτοιµη. Πού να ψάχνει, 
να κάνει τι;] (γονιός, «Λυσιτέλειο»).   
 
Αντίθετα, στην Εργοστασιούπολη γονείς µε την ίδια κοινωνική θέση (κατώτερο 

µεσαίο κοινωνικό στρώµα) όφειλαν το οικονοµικό τους κεφάλαιο, όχι σε σχολικούς τίτλους, 
αλλά σε κάποια τέχνη που γνώριζαν, την οποία ασκούσαν ως ελεύθερο επάγγελµα, το οποίο 
όµως τους απέφερε ένα καλό εισόδηµα (µαραγκοί, υδραυλικοί). Αυτοί οι γονείς ήταν µοιρα-
σµένοι σχετικά µε τη σηµασία που απέδιδαν στο σχολείο και τους σχολικούς τίτλους.  

Άλλοι θεωρούσαν ότι «το παιδί µπορεί να επιβιώσει και χωρίς αυτούς» (γονιός, 
«Πόρος») καθώς «και εµείς που δεν πήγαµε σχολείο τι χάσαµε; Εγώ είµαι µαραγκός και έχω πνι-
γεί στη δουλειά. Άµα δεν τα παίρνει τα γράµµατα, ας έρθει µαζί µου στην οικοδοµή. Θα κάτσουµε 
να πεθάνουµε; Τόσα παιδιά µε πτυχία βλέπεις άνεργα» (γονιός, «Πόρος»). Υπήρχαν, όµως, και 
γονείς που θεωρούσαν τους σχολικούς τίτλους αναγκαίους. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι 
αυτοί οι γονείς ασκούσαν ελεύθερα επαγγέλµατα που φθίνουν ή φοβούνται για το µέλλον: 

 
[Εγώ έχω ένα µαγαζί µε έπιπλα κουζίνας, πλακάκια, κ.λπ. Όµως, τα τελευταία χρό-
νια οι δουλειές στενεύουν. Ανταγωνισµός µεγάλος και το µεγάλο κεφάλαιο µπαίνει 
παντού. ∆εν είναι όπως παλιά που άνοιξα το µαγαζί. Για αυτό λεω στο µικρό, πάρε 
ένα πτυχίο να έχεις και µια άλλη επιλογή, µεθαύριο γίνεται κάτι και παει το µαγαζί, 
να έχεις να κάνεις κάτι άλλο, να µην πας χαµένος] (γονιός, «Πόρος»)   
    
β) Ο προσανατολισµός των µαθητών 
 
Σηµαντικό ρόλο στη στάση του µαθητή απέναντι στο σχολείο και στη συµπεριφο-

ρά που εκδηλώνει σε αυτό είναι ο προσανατολισµός του, το κατά πόσο, δηλαδή, η οικογένειά 
του και ο ίδιος επενδύουν οικονοµικά και συµβολικά στην εκπαίδευση. Επίσης, ο προσανατο-
λισµός των µαθητών σχετίζεται µε το κλίµα που επικρατεί στη σχολική τάξη, διότι ο µαθητής 
που σκοπεύει να συνεχίσει στις επόµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες έχει αποδεχθεί τους σκοπούς 
του σχολείου (Souper 1976: 13). Οι µαθητές του γυµνασίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 
αναφορικά µε τον προσανατολισµό τους στις σπουδές: σε αυτούς που σκοπεύουν να συνεχί-
σουν στο Ενιαίο Λύκειο, σε  αυτούς που προσανατολίζονται στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκ-
παιδευτήρια και σε αυτούς που περιµένουν να δουν ποια θα είναι η επίδοσή τους στα «βασικά 
µαθήµατα» του γυµνασίου, ώστε να αποφασίσουν. 

Ο επόµενος πίνακας δείχνει το σχολικό προσανατολισµό των µαθητών των τριών 
σχολείων του δείγµατος, δηµιουργώντας µια βάση συγκριτικής ανάλυσης σε ποσοτικό επίπεδο: 

 
Σχολεία Μαθητές που σκέπτονται 

να συνεχίσουν στο Ενιαίο 
Λύκειο 

Ποσοστό στο σύνολο των 
µαθητών του σχολείου (%) 

Πόρος 203 60,7% 
Ξένιος 80 17,3% 

Λυσιτέλειο 361 100% 
 
 Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 100% των µαθητών του «Λυσιτέλειου» επιθυµού-

σαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ενιαίο Λύκειο. Στον «Πόρο» πάνω από τους µισούς 
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µαθητές σκόπευαν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Ενιαίο Λύκειο, ενώ µόνο το 17% περί-
που των µαθητών του «Ξένιου» ενδιαφέρονταν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, χωρίς να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο.   

 
γ) Σύγκριση των στοιχείων για το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών  
 
Οι επόµενοι πίνακες δείχνουν τα ποσοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά µε 

το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών σε συγκριτική παρουσίαση: 
 
 

Σχολεία Ποσοστό µαθητών 
µε βιβλιοθήκη στο 
σπίτι 

Ποσοστό µαθητών  
µε προσωπικό γραφείο 
στο σπίτι 

Ποσοστό µαθητών  
µε υπολογιστή στο σπίτι 

Πόρος 52% 52% 61% 

Ξένιος 32% 24% 25% 

Λυσιτέλειο 100% 51% 72% 

 

Σχολεία Ποσοστό µαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο 
 Ξένες γλώσσες Μαθηµατικά, αρχαία ελληνικά, φυσική 

Πόρος 58% 32% 

Ξένιος 42% 28% 

Λυσιτέλειο 100% 12% 

 
Από τα στοιχεία σχετικά µε την παρακολούθηση φροντιστηρίου προκύπτει ότι οι 

µαθητές του «Λυσιτέλειου» παρακολουθούσαν όλοι φροντιστήριο σε µια ή δύο ξένες γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά). Όµως, στα µαθήµατα του σχολείου το ποσοστό που παρακο-
λουθούσε φροντιστήριο ήταν πολύ µικρότερο από τα άλλα δύο σχολεία.  

Στον «Πόρο» το 61% των µαθητών δήλωσε ότι είχε προσωπικό δωµάτιο και γρα-
φείο. Αυτό, όπως προέκυψε από τις συζητήσεις, οφειλόταν στο ότι ένα µεγάλο µέρος των κα-
τοίκων της Εργοστασιούπολης διέµενε σε ιδιόκτητες αι ιδιοκατα κευα µένες µονοκατοικίες. 
Επειδή, το οικόπεδο άνηκε στην οικογένεια ενός από τους δύο συζύγους, πήραν στεγαστικά 
δάνεια και έφτιαξαν σπίτια, που δεν ήταν πολυτελείς κατασκευές αλλά  είχαν αρκετά µεγάλο 
εµβαδόν (πάνω από εκατόν είκοσι τετραγωνικά µέτρα).   

 κ σ σ

 
δ) Λόγοι επιλογής του «Λυσιτέλειου» από τους γονείς των µαθητών  
 
Τις πρώτες ηµέρες της έρευνας ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν σε ένα 

χαρτί τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι γονείς τους είχαν επιλέξει το «Λυσιτέλειο».  
Κωδικοποιηµένες και ταξινοµηµένες οι απαντήσεις των γονιών µε συχνότητα εµ-

φάνισης είναι: 
 

  Απαντήσεις 225 γονιών:  
Γιατί επέλεξαν το «Λυσιτέλειο» ως σχολείο των παιδιών τους 

Είναι ένα από τα καλύτερα δηµόσια σχολεία.(100%) 
Τηρούν το ωράριο και δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να γυρίσουν νωρίτερα στο σπίτι από 
την προγραµµατισµένη ώρα (83%) 
Οι περισσότεροι καθηγητές έχουν τη φήµη ότι κάνουν καλή δουλειά και βοηθούν τα παιδιά 
να προχωρήσουν (82%) 
Είναι πάντα πρωινό (72%) 
∆εν γίνονται καταλήψεις (2%) 
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Τα κριτήρια της καλής φήµης του σχολείου, της υπεροχής του από τα άλλα δηµό-
σια σχολεία, της διαφορετικότητάς του σε επίπεδο ποιότητας του µαθήµατος ήταν αυτά που 
έκαναν την οικογένεια του παιδιού να υποβάλει αίτηση στο «Λυσιτέλειο». Επίσης, οι γονείς 
έδιναν µεγάλη σηµασία στην τήρηση του ωραρίου, ώστε να µη σχολάσει το παιδί νωρίτερα. 
Εδώ τα ευρήµατα της έρευνας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µια οικογένεια που υπέβαλε αίτη-
ση στο σχολείο και δεν αρκούνταν στο να στείλει τα παιδιά στο σχολείο της γειτονιάς ήταν µια 
οικογένεια η οποία είχε προσδοκίες από το σχολείο. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται από 
τη διασταύρωσή του µε τις συνεντεύξεις µε τους γονείς τις ηµέρες που έρχονταν στο σχολείο να 
ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους, από το βαθµό προσέλευσης των γονιών στο σχο-
λείο, από τον αριθµό των γονιών που ήρθαν πριν από το τρίµηνο για να ρωτήσουν, από τους 
τρόπους µε τους οποίους ρωτούσαν οι γονείς τους εκπαιδευτικούς. Ανάλυση αυτών των στοι-
χείων γίνονται στη σχετική ενότητα για τους γονείς του «Λυσιτέλειου».  

 
ε) Συγκριτική προσέγγιση του προσωπικού των σχολείων 
 
Καταρχάς, λόγω της νοµοθεσίας που προϋποθέτει την κατοχή µεταπτυχιακού δι-

πλώµατος, στο «Λυσιτέλειο» υπήρχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί που είχα  τυπικά µορφωτικά 
προσόντα πέραν του βασικού πτυχίου που απαιτείται για το διορισµό στη δηµόσια εκπαίδευση. 
Επίσης, πάλι λόγω της νοµοθεσίας που προϋποθέτει πενταετή προϋπηρεσία για την τοποθέτηση 
σε πειραµατικό σχολείο, δεν υπήρχε νεοδιόριστος εκπαιδευτικός στο «Λυσιτέλειο». Ενδιαφέ-
ρον, επίσης, έχει η υποκειµενική υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών: όσοι εκπαιδευτι-
κοί σε κάθε σχολείο ήταν σε αναµονή µετάθεσης. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει συγκριτική 
κατανοµή των εκπαιδευτικών των τριών σχολείων µε κριτήριο τα µορφωτικά τους προσόντα: 

ν

 π

 
   Σχολεία Εκπαιδευτικοί µε 

εταπτυχιακό τίτ
λο 

µ -
Π -

µε µ τυ-
σ -

Π -οσοστό εκ
παιδευτικών 

εταπ
χιακό τίτλο σε 
κάθε σχολείο 

(%) 

Εκπαιδευτικοί 
ε αναµονή µε
τάθεσης 

οσοστό εκ
παιδευτικών 
σε αναµονή 
µετάθεσης  

Πόρος 0 0% 14 48% 

Ξένιος 1 3% 30 88% 

Λυσιτέλειο 18 43% 0 0% 

 
 Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπήρχε σαφής διαφορά στα τυπικά προσόντα των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις σχολικές µονάδες του δείγµατος. Επίσης, υπήρχε σηµα-
ντική διαφορά στο πώς αντιλαµβάνονταν την υπηρεσία στο συγκεκριµένο σχολείο οι εκπαιδευ-
τικοί. Για τους εκπαιδευτικούς του «Λυσιτέλειου», η τοποθέτησή τους ή η απόσπασή τους στο 
σχολείο αποτελούσε το «τέλος» της υπηρεσιακής τους αναζήτησης. Η τοποθέτηση σε αυτό το 
σχολείο ήταν, όπως φάνηκε και από τις συνεντεύξεις στις οποίες στηρίχθηκε η κατασκευή του 
παραπάνω πίνακα, «στόχος ζωής». Στον «Πόρο» είχε συγκεντρωθεί µεγάλο ποσοστό εκπαιδευ-
τικών που κατοικούσαν µόνιµα στην Εργοστασιούπολη, ενώ στον «Ξένιο» η συντριπτική 
πλειοψηφία εκπαιδευτικών ήταν σε κατάσταση αναµονής µετάθεσης. 

Τέλος, η σύγκριση των στοιχείων που συλλέχθηκαν σχετικά µε το πολιτισµικό κε-
φάλαιο των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί στο «Λυσιτέλειο» είχαν περισσότερες 
«πολιτιστικές» δραστηριότητες και ενδιαφέροντα από τους εκπαιδευτικούς των άλλων δύο 
σχολείων. Έτσι, το «Λυσιτέλειο» αποτελούσε ένα χώρο «συσσώρευσης» πολιτισµικού κεφα-
λαίου, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν σηµαντικά πολιτιστικά ενδιαφέροντα και 
ενασχολήσεις, τα οποία µπορούσαν να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία τους. Ο επόµενος πίνακας 
παραθέτει συγκριτικά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους εκπαιδευτικούς και των τριών 
σχολείων του δείγµατος:  

 
Το «πολιτισµικό κεφάλαιο» των εκπαιδευτικών στα σχολεία του δείγµατος 

∆ραστηριότητες των εκπαιδευτικών τα δύο 
τελευταία έτη

Σχολεία- Αριθµός εκπαιδευτικών  
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τελευταία έτη Πόρος Ξένιο Λυσιτέλειο 

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 3 2 14 

Επίσκεψη σε µουσείο 3 0 18 

Βιβλία (λογοτεχνικά, πολιτικά) 3 9 32 

Συγγραφή ρων σε µερ , επιστηµο-
νικά Περιοδικά 

άρθ εφη ίδες 0 0 24 

Ενασχόληςη µε σκηνοθεσία έξω από το σχο-
λείο 

0 0 1 

Μέλη σε ∆.Σ. επιστηµονικών ενώσεων 0 0 3 

 

 

 

 

 

 76



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ «ΠΟΡΟ» 
 

1. Η διεύθυνση του σχολείου όπως ορίζεται από το θεσµικό 
πλαίσιο.   

Η εκπαιδευτική νοµοθεσία προσδιορίζει το αντικειµενικό πλαίσιο, στο οποίο 
ασκείται η διοίκηση της σχολικής µονάδας. Τη διοίκηση της σχολικής µονάδας ασκούν 
ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Σύµφωνα µε το νόµο 
1566/85, άρθρο 11, ∆, 1, τα καθήκοντα των διευθυντών των σχολείων ορίζονται ως ε-
ξής: 

Ο διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του 
σχολείου, το συντονισµό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόµων, των 
εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρµογή των αποφάσε-
ων του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του 
έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται µε τους σχολι-
κούς συµβούλους.  
  
Ο διευθυντής ασκεί επίσης διδακτικό έργο, µέχρι πέντε ώρες την εβδοµάδα, 

ανάλογα µε το µέγεθος του σχολείου.  Προεδρεύει στο σύλλογο των διδασκόντων και 
συµµετέχει στο σχολικό συµβούλιο και τη σχολική επιτροπή. Η πρόβλεψη του νόµου 
για αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών από το διευθυντή της σχολικής µονάδας 
ουσιαστικά είναι ανενεργή, καθώς από την ηµέρα ψήφισης και εφαρµογής του νόµου 
µέχρι σήµερα, κανένας διευθυντής σχολείου δεν έχει αξιολογήσει το έργο των εκπαι-
δευτικών και ούτε έχουν διαµορφωθεί συγκεκριµένα κριτήρια µε τα οποία θα µπορούσε 
να γίνει τέτοια αξιολόγηση (Σαϊτης 2002, Γιαννακοπούλου 2003).  

Η συγκεντρωτική δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αντανα-
κλάται στη σχετική µε τα καθήκοντα του διευθυντή νοµοθεσία. Πρόκειται για µια θέση 
µε περιορισµένες αρµοδιότητες και ελάχιστα περιθώρια λήψης αποφάσεων (Παπανα-
ούµ 1995: 109). Η διεύθυνση του ελληνικού σχολείου περιορίζεται στην τήρηση των 
νόµων και των εγκυκλίων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι, ακόµη και σε αυτό το πλαίσιο, 
ο ρόλος του διευθυντή δεν είναι κρίσιµος. Ο διευθυντής, ακόµη και µε τις λίγες αρµο-
διότητες που έχει, µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρακίνηση του προσωπι-
κού, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέρα από το συµβατικό µάθηµα στο σχολείο, στη 
διαµόρφωση θετικού σχολικού κλίµατος, στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί επαγγελµατι-
κά ο εκπαιδευτικός. Ο διευθυντής του σχολείου µπορεί, επίσης, να επιδράσει καθορι-
στικά στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Μπορεί να παρακινήσει και να εν-
θαρρύνει εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να καινοτοµήσουν στη διδασκαλία τους ή να 
τους αποθαρρύνει από κάτι τέτοιο, να τους απογοητεύσει και να τους περιορίσει στην 
τυπική εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

Ο τρόπος µε τον οποίο ο διευθυντής κατανέµει τις εργασίες στους εκπαιδευ-
τικούς, οι προσδοκίες του από αυτούς, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει τις συ-
γκρούσεις που εκδηλώνονται στη σχολι ή µονάδα, αποτελούν καθοριστικούς παράγο-
ντες διαµόρφωσης της ποιότητας της συναδερφικότητας που υπάρχει στο σχολείο. Η 
ευθύνη για την καλή λειτουργία του σχολείου βαρύνει όλο το προσωπικό. Όµως, ο δι-
ευθυντής είναι αυτός που θα διαµορφώσει τις προϋποθέσεις της σύνθεσης των διαφορε-
τικών φιλοσοφιών και τρόπων εργασίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε το σχολείο 
να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Ο διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας έχει το δικό 
του σύστηµα και όραµα εργασίας. Με τη συµπεριφορά του µεταδίδει µε ένα δυναµικό 
τρόπο την αποστολή του σχολείου, στην οποία παρουσιάζεται το όραµα για το πώς θα 

κ
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ήθελε να είναι το σχολείο (Πασιαρδής και Πασιαρδή 2000: 21). Ακόµη και στα πιο συ-
γκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, κάθε πρόγραµµα εκπαιδευτικής πολιτικής, που 
δηµιουργείται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, «φιλτράρεται» µέσα από τη σχολική 
διεύθυνση (Σαΐτης 2002: 105). Ο διευθυντής της κάθε σχολικής µονάδας δηµιουργεί τη 
δική του ιστορία και αφήνει την προσωπική του σφραγίδα στο χώρο του σχολείου 
(Sergiovanni 1984: 4).      

Ο ίδιος νόµος, άρθρο 11, ΣΤ, 1, 2 και 3, προσδιορίζει το ρόλο και τα 
καθήκοντα του συλλόγου των διδασκόντων.  

 1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους 
διδάσκοντες στο σχολείο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως 
πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου 
εξετάζονται ειδικά θέµατα µαθητών, µετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους 
που ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο των µαθητικών κοινοτήτων. 
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον µία φορά πριν από την έναρξη των µα-
θηµάτων και µία φορά στο τέλος κάθε τριµήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει 
σκόπιµο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριµένα θέµατα του-
λάχιστον το ένα τρίτο των µελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται µέσα στο 
ωράριο εργασίας και σε καµία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των µαθη-
µάτων. 
3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κα-
τευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για 
την εφαρµογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος, την υγεία και 
προστασία των µαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χωρών και την ορ-
γάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για 
την αντιµετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάµεσα στο 
διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να 
αποφασίσει το χωρισµό των µελών του σε τοµείς γνώσεων, µε στόχο τον 
καλύτερο συντονισµό της διδασκαλίας και της εφαρµογής εκπαιδευτικών 
µεθόδων.     
 
Η νοµοθεσία ορίζει τη διοίκηση της σχολικής µονάδας ως συλλογικό έργο 

και ευθύνη, τόσο του διευθυντή όσο και του συλλόγου των διδασκόντων. Ο σύλλογος 
των διδασκόντων είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο για το τι θα αποφασισθεί να γί-
νει στο σχολείο. Επίσης, παρά τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού συστήµατος, η σχετική νοµοθεσία δίνει το περιθώριο στο σύλλογο διδασκόντων 
να ιεραρχήσει τις σχολικές ανάγκες και να χωρίσει τα µέλη του σε τοµείς γνωστικών 
αντικειµένων προκειµένου να συνεργασθούν για το συντονισµό της διδασκαλίας τους. 
Ιδιαίτερα στο γυµνάσιο, όπου δεν υπάρχει σύστηµα εξωτερικής αξιολόγησης των µαθη-
τών, το οποίο αντικειµενικά θα επέβαλε στους εκπαιδευτικούς να προσαρµόσουν τη 
διδασκαλία τους στις απαιτήσεις του, η σχετική µε τις αρµοδιότητες του συλλόγου δι-
δασκόντων νοµοθεσία αφήνει περιθώρια για ουσιαστική παρέµβαση και συνεργασία σε 
ζητήµατα διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών, που µπορεί να επιφέρει σηµα-
ντικές αλλαγές στην ποιότητα της εσωτερικής ζωής της σχολικής µονάδας και τις διδα-
κτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Έτσι, στην παρούσα έρευνα η διεύθυνση της σχο-
λικής µονάδας δεν περιορίζεται στην εξέταση του ρόλου του διευθυντή αλλά στην εξέ-
ταση της συνολικής λειτουργίας του συλλόγου.  

 
2. Η διεύθυνση και η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων 

στον «Πόρο»  
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Ο διευθυντής του σχολείου   
 
∆ιευθυντής του «Πόρου» ήταν ο κ. Μενέλαος. Ήταν 62 ετών και είχε 32 έτη 

προϋπηρεσία. Καταγόταν από την Εργοστασιούπολη και υπηρετούσε στο σχολείο επί 
είκοσι έτη. Ήταν ο παλαιότερος εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας. Είχε διατελέσει 
δηµοτικός σύµβουλος της πόλης και στην περιοχή θεωρούνταν σηµαντικός παράγοντας 
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ήταν Φυσιογνώστης και υπαγόταν στον κλάδο 
ΠΕ4. Είχε διατελέσει και προϊστάµενος γραφείου. Η διοικητική αυτή εµπειρία τον είχε 
καταστήσει γνώστη της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας σε σύγκριση µε τους άλλους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου που δεν τη γνώριζαν καθόλου ή τη γνώριζαν ακροθιγώς. 

Ο κ. Μενέλαος ήταν κοντός και παχύς. Οι εκφράσεις του προσώπου του ή-
ταν αυστηρές και είχε βαριά µεταλλική φωνή. Το παρουσιαστικό του προκαλούσε 
στους µαθητές φόβο. Όταν φώναζε είτε στο προαύλιο είτε σε κάποια αίθουσα, έπεφτε 
νεκρική σιγή. Στην πρωινή προσευχή, η παρουσία του ήταν αρκετή για να κρατήσει ή-
ρεµο ακόµη και τον πιο άτακτο µαθητή. Ήταν ο εκπαιδευτικός που µπορούσε, ρίχνο-
ντας µια άγρια µατιά σε κάποιον µαθητή, να τον κάνει να σταθεί σιωπηλός ή µπαίνο-
ντας σε µια αίθουσα, η παρουσία του και µόνο να επιφέρει την απόλυτη ησυχία.  

Στις διαπροσωπικές του σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ήταν 
φιλικός και επιδίωκε να έχει κοινωνικές σχέσεις µαζί τους. Αυτές οι φιλικές σχέσεις 
δεν ήταν συναδελφικές, καθώς σχεδόν ποτέ δε συζητούσε µε τους εκπαιδευτικούς για 
θέµατα του σχολείου. Απλώς, κανόνιζε εξόδους µαζί τους σε ταβέρνες, ενώ µε ορισµέ-
νους από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο σχολείο είχε οικο-
γενειακές σχέσεις, καθώς τους είχε βαφτίσει παιδιά και δύο τους είχε παντρέψει. Ο δι-
ευθυντής του «Πόρου» προσπαθούσε να δηµιουργήσει µια ευχάριστη ατµόσφαιρα στο 
σχολείο, η οποία όµως δεν είχε σχέση µε το περιεχόµενο της εργασίας των εκπαιδευτι-
κών.  

Ο κ. Μενέλαος είχε «κτητική σχέση» µε το σχολείο. Το σχολείο είχε γίνει 
δεύτερο σπίτι του. Ο κ. Μενέλαος ερχόταν κάθε πρωί στις 7:00 στο σχολείο, άνοιγε τις 
πόρτες και πότιζε τα λουλούδια που είχε φυτέψει µόνος του στις άκρες της αυλής. Συ-
χνά ερχόταν τα απογεύµατα, ακόµη και κάποια Σαββατοκύριακα, στο σχολείο και έκα-
νε διάφορες δουλειές που είχαν σχέση µε την κηπουρική και τη συντήρηση του σχολεί-
ου. Τον απασχολούσε ιδιαίτερα η διατήρηση της καλής κατάστασης του σχολικού κτη-
ρίου, το οποίο ήταν νεόκτιστο. Αν και είχε συµπληρώσει τα απαιτούµενα έτη για να 
πάρει σύνταξη συνέχιζε να παραµένει στην υπηρεσία. Συχνά έλεγε στους εκπαιδευτι-
κούς ότι η δουλειά στο σχολείο είναι το χόµπι του και ο λόγος που δε ζητάει σύνταξη 
είναι η φοβία που τον διακατέχει ότι, αν φύγει από το σχολείο οριστικά, θα αρρωστήσει 
από κατάθλιψη. Στην πραγµατικότητα, ο κ. Μενέλαος αντιµετώπιζε το σχολείο όχι ως 
χώρο διδασκαλίας και µάθησης αλλά ως κοινωνικό χώρο, στον οποίο µπορούσε να 
περάσει ευχάριστα το χρόνο του, έχοντας κάποια πράγµατα για να απασχοληθεί.  

 
 
 
 
 
 
Η υπηρεσιακή εξέλιξη του διευθυντή και η επίδρασή της στον τρόπο 

άσκησης του ρόλου του στο σχολείο 
 
Η εµπλοκή του κ. Μενέλαου µε τη διοίκηση της εκπαίδευσης ήταν, όπως 

παρατηρούσε και ο ίδιος, εντελώς συµπτωµατική. Αποσπάσθηκε, για πρώτη φορά, στο 
γραφείο µέσης εκπαίδευσης της περιφέρειας που υπάγεται η Εργοστασιούπολη, πριν 
από είκοσι χρόνια. Στο γραφείο ασχολήθηκε µε διοικητική εργασία, όπως οι 
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αποσπάσεις και οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, στο γραφείο γνώρισε 
τους συνδικαλιστές του ΠΥΣ∆Ε. Οι γνωριµίες που έκανε ο κ. Μενέλαος στο γραφείο, η 
συµµετοχή του στο Χ πολιτικό κόµµα, η θητεία του στα δηµοτικά πράγµατα της 
Εργοστασιούπολης, τον ανέδειξαν ως ένα από τα σηµαντικότερα και γνωστότερα 
πολιτικά στελέχη της περιοχής. Ο ίδιος είχε την άποψη ότι η πολιτική του 
δραστηριότητα ήταν ο σηµαντικότερος λόγος που τον οδήγησε στη θέση του 
Προϊσταµένου Γραφείου51, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση το πολιτικό κόµµα  του 
οποίου ήταν στέλεχος.   

Ο κ. Μενέλαος, παρά τα πολλά χρόνια υπηρεσίας στη δηµ σια εκπαίδευ-
ση, ουσιαστικά, είχε διδάξει ελάχιστα. Η διδακτική του εµπειρία δεν ξεπερνούσε τα 
ένδεκα έτη. Η καριέρα του και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε τον 
οδήγησαν στην άποψη ότι, έτσι όπως είναι οργανωµένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στηµα, ο εκπαιδευτικός που περνά τον υπηρεσιακό του χρόνο του ασκώντας το λει-
τούργηµά του στη σχολική αίθουσα έχει πολύ λίγες πιθανότητες να ανελιχθεί διοικη-
τικά. Έχοντας ανελιχθεί στη θέση του Προϊσταµένου, χωρίς να έχει ιδιαίτερα τυπικά 
προσόντα, αλλά λόγω της εµπειρίας του στη διοικητική εργασία του γραφείου και της 
κοµµατικής του δραστηριότητας, είχε σχηµατίσει την άποψη ότι το βασικό για την 
καριέρα του εκπαιδευτικού είναι οι γνωριµίες του έξω από το σχολείο και όχι η δου-
λειά του στο σχολείο. 

ό

α α

 

                                                

[Όσο περισσότερο χρόνο µένει κάποιος εκπαιδευτικός στη σχολική αίθουσα, 
τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει να εξελιχθεί υπηρεσιακά σε διοικητικές θέ-
σεις. Η διοίκηση είναι διαφορετικής ποιότητας εργασία από τη διδασκαλία. 
Εξάλλου, για να παει κάποιος σε διοικητική θέση πρέπει να έχει γνωριµίες 
έξω από το σχολείο]  (διευθυντής του «Πόρου») 
 
Τις απόψεις του αυτές, ο κ. Μενέλαος τις εξέφραζε και δηµόσια στο σύλλο-

γο διδασκόντων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί κλίµα αποθάρρυνσης των εκπαιδευτι-
κών που ήθελαν να εξελιχθούν επαγγελµατικά. Όταν κάποιος εκπαιδευτικός ζητούσε 
άδεια για να παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο ο κ. Μενέλαος τον αποθάρρυνε λέγο-
ντάς του, συµβουλευτικά, ότι αυτά «είναι κουραφέξαλα» (Ε.Σ.), διότι   

[αν δεν είσαι οργανωµένος σε κάποιο κόµµα και δεν έχεις διασυνδέσεις µε 
συνδικαλιστές και πολιτικούς θα µείνεις µια ζωή στο σχολείο και θα είσαι ο 
τελευταίος τροχός της άµ ξας. Τι τ  θέλεις τα σεµινάρια και τα µεταπτυχια-
κά; Αφού δεν τα λαµβάνει, τελικά, κανείς υπόψη του.]  

(διευθυντής του «Πόρου») 
 
Πολλοί συγγραφείς έχουν επισηµάνει την έλλειψη αξιοκρατικών και ουσια-

στικών διαδικασιών στην επιλογή εκπαιδευτικών στελεχών και το κλίµα που δηµιουρ-
γείται, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί δεν κρίνονται µε 
βάση την ποιότητα της δουλειάς τους στην καθηµερινή σχολική πράξη, ούτε µε βάση 
τη συµµετοχή τους στην επιστήµη ή την έρευνα, αλλά κυρίως µε βάση τη συµµετοχή 
τους στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων (Πυργιωτάκης 
2000: 277, Γιαννακοπούλου 2003: 121). Έτσι, διαµορφώνεται στο σχολείο ένα κλίµα 

 
51 Ο Προϊστάµενος Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της εύρυθµης 
λειτουργίας των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής που ανήκει στη 
δικαιοδοσία του Γραφείου του. Τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, παρακολουθεί αν 
οι σχολικές µονάδες καλύπτουν τη σχετική νοµοθεσία για το ωρολόγιο πρόγραµµα και τις 
αναθέσεις των διαφόρων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, παρακολουθεί τον αριθµό των αδειών 
που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί και έχει την ευθύνη της τελικής δήλωσης των λειτουργικών 
κενών των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς του στο ΥΠΕΠΘ προκειµένου να 
προσληφθούν αναπληρωτές (Ν. 1566, άρθρο 19).      
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που δεν παρακινεί τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας του και να 
αναπτυχθεί επαγγελµατικά, αφού  

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν µάθει από τη δική τους εµπειρία είτε 
από την εµπειρία άλλων, ότι άλλα είναι συνήθως τα προσόντα που χρειάζο-
νται, για να κάνει κάποιος πετυχηµένη δηµοσιοϋπαλληλική καριέρα... Αρ-
νητικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου κλίµατος, όπως π.χ. το ρουσφέτι, η 
αναξιοκρατία και  κοµµατισµός συµβάλλουν στη δηµιουργία της νοοτρο-
πίας και της συµπεριφοράς της αδιαφορίας.  

ο

(Σαϊτης 2002: 167, 169)   
Μετά από µια κυβερνητική αλλαγή ο κ. Μενέλαος έχασε την προνοµιακή 

θέση που είχε και περιορίσθηκε στη διεύθυνση του σχολείου. Έτσι, επέστρεψε ως διευ-
θυντής στο σχολείο που είχε οργανική θέση. Όµως, η θητεία του ως Προϊσταµένου των 
εκπαιδευτικών και η µακροχρόνια παραµονή του σε διοικητικές θέσεις έξω από το σχο-
λείο, του είχε διαµορφώσει την αντίληψη ότι είναι «πάνω από τους άλλους εκπαιδευ-
τικούς», η οποία εκφραζόταν στον τρόπο που αντιµετώπιζε το σύλλογο διδασκόντων 
και τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Σπάνια τους αποκαλούσε «συναδέλφους» και 
πολλές φορές σε διάφορες στροφές του λόγου του χρησιµοποιούσε την έκφραση: 

[εσείς οι καθηγητές θεωρείτε ότι…, εσείς οι καθηγητές βλέπετε τα πράγµατα 
κάπως στραβά…, εσείς οι καθηγητές δεν θέλετε να δείτε το ζήτηµα από την 
άποψη του γονιού] (Ε.Σ.) 
 

∆ιαφοροποιούσε, έτσι, τον εαυτό του από τους «καθηγητές», δίνοντας την 

εντύπωση ότι αυτός δεν είναι «καθηγητής» αλλά ο «διευθυντής» του σχολείου, ο ο-

ποίος ήταν κάτι διαφορετικό από τους καθηγητές. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί αντιδρού-

σαν στον τρόπο µε τον οποίο ο κ. Μενέλαος αναπαριστούσε τη θέση και το ρόλο του 

στο σχολείο. Η Μαργαρίτα (καθηγήτρια φιλόλογος) µια φορά ήρθε σε ανοικτή σύ-

γκρουση µαζί του, όταν ο κ. Μενέλαος σε συζήτηση που είχαν, στο γραφείο των καθη-

γητών, για το αν έπρεπε κάποιος εκπαιδευτικός να ανεβάσει το βαθµό κάποιου µαθητή 

που ο πατέρας του ήταν γνωστός του, της είπε «εσείς οι καθηγητές είστε επιπόλαιοι και 

τα βλέπετε όλα µέσα από τα τζάµια της σχολικής αίθουσας. Οι άνθρωποι έχουν σχέσεις 

και δεσµεύσεις και έξω από αυτή» και αυτή του απάντησε εκνευρισµένη «εµείς οι καθη-

γητές; γιατί εσύ τι είσαι; καρδινάλιος;» (Ε.Σ.).  

 
Η φιλοσοφία του κ. Μενέλαου για το σχολείο και η επίδρασή της στη λει-

τουργία του σχολείου  
 
α) Η πειθαρχία των µαθητών: κριτήριο εύρυθµης λειτουργίας του σχολεί-

ου 
 
Το κεντρικό ζήτηµα στη λειτουργία ενός σχολείου ήταν κατά τον κ. Μενέ-

λαο η πειθαρχία των µαθητών και η αποφυγή ατυχηµάτων που µπορεί να εκθέσουν 
το σχολείο και να δηµιουργήσουν νοµικά προβλήµατα στους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό 
και καθηµερινά υπενθύµιζε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τις βάρδιες της εφηµε-
ρίας και έλεγχε ο ίδιος αν οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην οµιλία του στους µαθητές την ηµέρα του αγιασµού τόνισε:  
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[∆εν έχει σηµασία αν στο σχολείο θα µάθετε πολλά ή λίγα. Σηµα-

σία έχει να µάθετε να συµπεριφέρεστε σωστά. Να ακούτε τους κα-

θηγητές σας, να διατηρείτε το χώρο στο προαύλιο αλλά και στην 

αίθουσα καθαρό, να έρχεστε στην ώρα σας και να µην δηµιουργεί-

τε προβλήµατα στις τάξεις. Όποιον µου φέρνουν οι καθηγητές στο 

γραφείο θα τα µαζεύει και θα πηγαίνει στο σπίτι του] (Ε.Σ.)    
 
Η τακτική και ήσυχη παράταξη των µαθητών στην πρωινή προσευχή ήταν 

ένα από τα βασικά κριτήρια του κ. Μενέλαου για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λει-
τουργία του σχολείου. Επικαλούνταν τα συγχαρητήρια που του έδιναν επισκέπτες του 
σχολείου για αυτό, διότι είχε καταφέρει να κρατά το σχολείο πειθαρχηµένο.   

[Προχθές ήρθε ένας συνταξιούχος λυκειάρχης που τον ήξερα από την εποχή 
που ήµουν προϊστάµενος να µε δει. Μπήκε στο σχολείο την ώρα της πρωινής 
προσευχής και του έκανε εντύπωση ότι τα παιδιά έµπαιναν µόνα τους στις 
γραµµές και έκαναν ήσυχα προσευχή. Μου έδωσε συγχαρητήρια, διότι σε άλ-
λα σχολεία, την προσευχή την κάνουν από αγγαρεία και οι µαθητές, την ώρα 
της προσευχής, µιλάνε και γελάνε στις γραµµές] (διευθυντής του «Πόρου») 
 
Στους εκπαιδευτικούς µετέφερε, επίσης, τη λογική της πειθαρχίας των µαθη-

τών, λέγοντάς τους καθηµερινά, ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και η εργασία τους α-
ξιολογείται µε τα κριτήρια του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Έτσι, κανείς δεν πρόκει-
ται να τους ελέγξει αν οι µαθητές τους έµαθαν ή δεν έµαθαν, διότι κάτι τέτοιο δεν προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Θα υποστούν, όµως, κυρώσεις σε περίπτωση 
που κάποιο παιδί χτυπήσει µέσα στο χώρο του σχολείου και οι γονείς του θεωρήσουν 
το προσωπικό του σχολείου υπεύθυνο για αυτό. Για τον κ. Μενέλαο, η βασική προτε-
ραιότητα του σχολείου ήταν η επιτυχής εκπλήρωση του κουστωδιακού του ρόλου 
κάτι που το τόνιζε καθηµερινά στους εκπαιδευτικούς. 

[Το σηµαντικότερο πράγµα στο σχολείο είναι η εφηµερία. Κανείς δεν θα 
µας ζητήσει το λόγο αν ο Α ή ο Β έµαθε φυσική ή χηµεία. Όµως, αν κάποιος 
πάει στο σπίτι του δαρµένος, κλαµένος ή γρατσουνισµένος, την επόµενη µέρα 
οι γονείς του θα µας ζητήσουν το λόγο. Κανείς εκπαιδευτικός δεν έπαθε τίπο-
τα επειδή οι µαθητές του δεν έµαθαν να λύνουν ασκήσεις στην άλγεβρα ή να 
µεταφράζουν κείµενα από τα αρχαία στα νέα ελληνικά. Πολλοί, όµως, εκπαι-
δευτικοί τραβιούνται στα δικαστήρια και ορισµένοι βρίσκονται στη φυλακή, 
επειδή την ώρα που είχαν εφηµερία κάποιος µαθητής έπεσε από την σκάλα ή 
από το µπαλκόνι και τραυµατίσθηκε βαριά ή σκοτώθηκε]   

(διευθυντής του «Πόρου») 
 
β) Το σχολείο ως εύρυθµη δηµόσια υπηρεσία 
 
Ο κ. Μενέλαος αντιµετώπιζε το σχολείο, αποκλειστικά και µόνο, ως δη-

µόσια υπηρεσία και θεωρούσε ότι η πιστή τήρηση της νοµοθεσίας διασφάλιζε τη δική 
του θέση αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του σχολείου. ∆ιακατεχόταν από ι-
διαίτερο άγχος να µην εκτεθεί στα µάτια των προϊσταµένων του. Αυτό µπορεί να ερµη-
νευθεί ως αποτέλεσµα της θητείας του στη θέση του Προϊσταµένου Γραφείου ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και της προσωπικής πολιτικής αντιπαράθεσης που είχε µε τον 
αντικαταστάτη του στη θέση αυτή. Όταν κάποια γραφειοκρατική εργασία, που αφο-
ρούσε υπηρεσιακά έγγραφα που στέλνονταν στη διεύθυνση δεν γινόταν σωστά, ο κ. 
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Μενέλαος γίνονταν έξαλλος και φώναζε στους εκπαιδευτικούς ότι αυτές οι πηρεσ α-
κές αβλεψίες εν περνούν απαρατήρητες, λλά σχολιάζονται και επισηµαίνονται, ι ιαί-
τερα στη δική του περίπτωση, όπου κάποιοι από τους ανωτέρους του για πολιτικούς 
λόγους θα φροντίσουν να τον µειώσουν και να διαδώσουν ότι δεν είναι καλός διευθυ-
ντής. 

υ ι
δ  α δ

χ

Στο πλαίσιο της υπηρεσιακής του σχολαστικότητας, ο κ. Μενέλαος ζητούσε 
από τους υποδιευθυντές του σχολείου να κρατούν ενηµερωµένα και τακτοποιηµένα 
ντοσιέ µε όλες τις εγκυκλίους που έφθαναν στο σχολείο. Φρόντιζε να κοινοποιεί καθη-
µερινά σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου όποιο έγγραφο έφθανε και ζητούσε 
να υπογράφουν µια βεβαίωση ότι ενηµερώθηκαν από το διευθυντή τους για κάποιο θέ-
µα. Η διοικητική εµπειρία του κ. Μενέλαου τον είχε κάνει πολύ προσεκτικό στις γρα-
φειοκρατικές υποθέσεις που οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν έδιναν ιδιαί-
τερη σηµασία. Συχνά, όταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρατηρούσαν ότι είναι πολύ 
σχολαστικός µε τα χαρτιά και τις υπογραφές, τους απαντούσε, γελώντας, µε τη γνωστή 
λατινική φράση scripta mannet. Η νοοτροπία ότι «τα γραπτά µένουν» είχε αναπτυχθεί 
στον κ. Μενέλαο από τις εµπειρίες του στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Μάλιστα, συνή-
θιζε συχνά να αφηγείται περιστατικά, που είχε ζήσει τα χρόνια που υπηρετούσε στην 
εκπαίδευση, σχετικά µε φαινοµενικά ασήµαντες υπηρεσιακές αβλεψίες διευθυντών 
σχολείων που αποδείχθηκαν τελικά µοιραίες για τη θέση τους. 

[Το δηµόσιο λειτουργεί µε χαρτιά, σφραγίδες και υπογραφές. Από αυτά 
κρίνεται το έργο του εκπαιδευτικού και του διευθυντή. Από τον τύπο και 
όχι από την ουσία. Ένα χαρτί που δεν έχεις φυλάξει µπορεί να σε κάψει. Κά-
ποιο άλλο που φρόντισες να υπάρχει µπορεί να σε σώσει]  

(διευθυντής του «Πόρου»)      
 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αυτή την εµµονή για την νοµικά άψογη 

λειτουργία του σχολείου την καταλόγιζαν στα θετικά του κ. Μενέλαου, διότι τους δη-
µιουργούσε αίσθηµα ασφάλειας.  

[Με αυτόν το διευθυντή νοιώθω πολύ µεγάλη ασφάλεια. Ξέρω ότι µε καλύ-
πτει υπηρεσιακά, δεν είναι ανεύθυνος. Φροντίζει να είµαι νοµικά καλυµµένη. 
∆εν κάνει πράγµατα που θα εξέθεταν το προσωπικό του σχολείο σε υπηρεσια-
κούς κινδύνους] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
[Είναι πολύ τυπικός και αυτό µου αρέσει. Στο προηγούµενο σχολείο που υπη-
ρετούσα έκανε ο καθένας ό,τι του κατέβαινε. Απορώ πως δε βρήκαµε τον 
µπελά µας. Οι εφηµερίες δεν λειτουργούσαν. Καλά που δε χτύπησε κάποιο 
παιδί στο διάλειµµα για να τρέχουµε] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
[Έχω επτά χρόνια προϋπηρεσία και πρώτη φορά ξέρω τι έχει µέσα ο υπηρε-
σιακός µου φάκελος, ο οποίος είναι τακτοποιηµένος και πλήρως ενηµερωµέ-
νος. Στα άλλα σχολεία οι φάκελοί µας ήταν διαλυµένοι. Ο Μενέλαος δίνει µε-
γάλο βάρος στη σωστή τήρηση των φακέλων] (καθηγήτρια γαλλικών, «Πό-
ρος») 
 
Η δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του καθηγητικού επαγγέλµατος προσέθεσε 

στον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών και το ρόλο του δηµοσίου υπαλλήλου. 
Πολλές φορές, οι ρόλοι αυτοί παρουσιάζουν ασυµβατότητα και «θυσιάζεται» ο ένας 
προς άρη του άλλου. Χρησιµοποιώντας την τυπολογία: «υπηρεσιακός τύπος εκπαι-
δευτικού» και «παιδαγωγικός τύπος εκπαιδευτικού» (Πυργιωτάκης 2000: 247), ο κ. 
Μενέλαος σαφώς εντάσσεται στο πλαίσιο του πρώτου. 
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γ) Οι απόψεις του διευθυντή για το ρόλο του σχολείου στη µάθηση και τη 
στήριξη του µαθητή  

 
Εκτός από τη φύλαξη του µαθητή και την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου 

ως δηµόσια υπηρεσία, ο κ. Μενέλαος θεωρούσε ότι ο πυρήνας του σχολείου είναι τα 
«βασικά µαθήµατα», όπως τα χαρακτήριζε ο ίδιος: τα µαθηµατικά, η γλώσσα, η φυ-
σική και η χηµεία. Προτεραιότητα του σχολείου είναι να βοηθήσει το µαθητή να α-
ποκτήσει γνώσεις σε αυτά τα γνωστικά αντικείµενα, οι οποίες θα του επιτρέψουν να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του λυκείου. 

Η αισθητική αγωγή, οι ξένες γλώσσες, η κοινωνική αγωγή, η τεχνολογία 
ήταν, κατά την άποψη του, µαθήµατα που τα πρόσθεσε το Υπουργείο στο Αναλυτικό 
Πρόγραµµα προκειµένου να διορίσει τους εκπαιδευτικούς που τα διδάσκουν. Όµως, 
πρόκειται για µαθήµατα που δεν ενδιαφέρουν στην πραγµατικότητα ούτε τους µαθητές 
αλλά ούτε και τους γονείς.   

[Αυτό που ενδιαφέρει τους µαθητές και τους γονείς είναι η επίδοση στα βασι-
κά µαθήµατα, τα αρχαία, τα νέα, τα µαθηµατικά, τη φυσική και τη χηµεία. Αυ-
τό φαίνεται από πολλούς παράγοντες. Σε ποια µαθήµατα πάνε οι µαθητές 
φροντιστήριο; Ξέρετε κανένα µαθητή να κάνει ιδιαίτερο µάθηµα στα Καλλι-
τεχνικά; Ποια µαθήµατα εξετάζονται στο λύκειο; Ποιες ειδικότητες επισκέ-
πτονται οι γονείς για να ρωτήσουν πώς πάνε τα παιδιά τους; Πήγε κανείς πο-
τέ να ρωτήσει το µουσικό ή το θεολόγο πώς τα παει το παιδί του στο µάθηµα; 
Μόνο αν δει ένα  πολύ χαµηλό βαθµό που χαλάει το µέσο όρο του παιδιού 
πηγαίνει να δει τι γίνεται. Κατά τα άλλα αν πεις ότι στο σχολείο θα σταµατή-
σει να διδάσκεται η Γεωγραφία ή η Κοινωνική Αγωγή δεν πρόκειται να αντι-
δράσει κανείς, εκτός από τους καθηγητές αυτών των ειδικοτήτων που θα χά-
σουν το γνωστικό τους αντικείµενο και δε θα έχουν δουλειά] 

(διευθυντής του «Πόρου») 
 
Ο κ. Μενέλαος πίστευε ότι το σχολείο δεν προσφέρει και πολλά πράγµατα 

στην παιδεία των µαθητών, κάτι που το έλεγε συχνά στους διδάσκοντες. 
[Όσο και να εργαστεί ο καθηγητής, ο βασικότερος παράγοντας στη µάθηση 
του παιδιού είναι οι γονείς. Αν ο γονιός στρέψει το παιδί προς τη γνώση και 
έχει χρήµατα να του πάρει καθηγητές στο σπίτι ή να το πάει σε φροντιστήρια, 
τότε αυτό θα µάθει. ∆ιαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Το παν είναι η έφεση που 
καλλιεργούν οι γονείς στο παιδί και οι ικανότητες του ίδιου του παιδιού. ∆εν 
βλέπετε µέσα στην ίδια τάξη; Το ίδιο µάθηµα κάνετε σε όλους. Όµως, 
κάποιοι τα αρπάζουν αµέσως και κάποιοι είναι σαν να µιλάς σε τοίχο] 
(διευθυντής του «Πόρου») 
 
Τον κ. Μενέλαο δεν τον είχε προβληµατίσει ποτέ ότι το πρόβληµα µε τους 

µαθητές που είχαν κακή επίδοση µπορεί να οφειλόταν ακριβώς στο ότι «το ίδιο µάθηµα 
γίνεται σε όλους». 

Είχε την άποψη ότι οι βαθµίδες της εκπαίδευσης αποτελούν κρίκους µιας 
αλυσίδας, όπου η καθεµία έχει σκοπό να προετοιµάζει το µαθητή για την επόµενη 
βαθµίδα. Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές που δε σκόπευαν να συνεχίσουν στο Ενιαίο 
Λύκειο ήταν, κατά την άποψη του, κάποια παιδιά που έπρεπε να µένουν ήσυχα στο 
σχολείο, να µην ενοχλούν στα µαθήµατα και να περιµένουν να πάρουν το απολυτήριό 
τους. Έτσι, προέτρεπε τους εκπαιδευτικούς να προβιβάζουν στην επόµενη τάξη τους 
αδύναµους και αδιάφορους µαθητές, εφόσον αυτοί ταν ήσυχοι και δε δηµιουργ ύ-
σαν προβλήµατα, διότι το µόνο που κατάφερναν ήταν να τους έχουν ξανά στην ίδια 
τάξη και να τους δηµιουργούν ακόµη περισσότερα προβλήµατα από αυτά που τους εί-
χαν δηµιουργήσει την προηγούµενη χρονιά. Ο προβιβασµός στην επόµενη τάξη µε µο-

ή ο
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ναδικό κριτήριο τη συµπεριφορά του µαθητή ήταν η µοναδική προσφορά του σχολεί-
ου στους µαθητές του, είτε αντιµετώπιζαν κοινωνικά –χωρισµένοι γονείς, φτώχεια- είτε 
µαθησιακά προβλήµατα –δυσλεξία-, η οποία προσφορά παρεχόταν µε την προϋπόθεση 
ότι οι µαθητές κάθονταν ήσυχοι στις τάξεις και δεν δηµιουργούσαν προβλήµατα στον 
καθηγητή που παρέδιδε το µάθηµα.  

 
Η επίδραση του διευθυντή στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών 
 
α) Το πλαίσιο των µειωµένων προσδοκιών  
 
Ο κ. Μενέλαος συνήθιζε την πρώτη ηµέρα της συνάντησης των εκπαιδευτι-

κών στο σχολείο να ενηµερώνει, ιδιαίτερα τους νέους εκπαιδευτικούς, για την κατά-
σταση των µαθητών που θα είχαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τους εξηγούσε 
ότι δεν επρόκειτο να έχουν ιδιαίτερα καλούς µαθητές και ότι τα περισσότερα παιδιά 
ενδιαφέρονταν να πάρουν το απολυτήριο και να φύγουν από το σχολείο. Όµως, µε αυ-
τό τον τρόπο, διαµόρφωνε στους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο µειωµένων προσδοκιών 
από τους µαθητές.  

Οι εκπαιδευτικοί έµπαιναν, ήδη, από την αρχή της σχολικής χρονιάς στις τά-
ξεις, έχοντας «κατά νου» ότι δεν έπρεπε να περιµένουν ιδιαίτερα επιτεύγµατα από τους 
µαθητές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εικόνα που παρουσίαζε ο κ. Μενέλαος 
στους νέους εκπαιδευτικούς συµπλήρωνε και ενίσχυε το περιβάλλον του σχολείου, η 
πόλη µε τα εργοστάσια και τους χωµατόδροµους. Έτσι, αρκετοί εκπαιδευτικοί, ανα-
παρήγαγαν την άποψη του κ. Μενέλαου, δίχως, όµως, οι ίδιοι να έχουν συγκεκριµένα 
στοιχεία για την κοινωνική προέλευση των συγκεκριµένων µαθητών που είχαν στην 
τάξη. Το γεγονός ότι ο κ. Μενέλαος ήταν από την Εργοστασιούπολη, κατά συνέπεια 
γνώστης των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, ήταν το βασικό επιχείρηµα 
των εκπαιδευτικών. 

[Ο διευθυντής που είναι ο άνθρωπος τόσα χρόνια εδώ στην περιοχή ξέρει τι 
γίνεται µε τους µαθητές. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη διάθεση να πάνε στο 
λύκειο, µετά το γυµνάσιο. Περιµένουν ένα απολυτήριο για να πάνε στα Τ.Ε.Ε, 
να µάθουν κάποια εργασία και να βγάλουν ένα µεροκάµατο. Τώρα τι να επι-
µείνεις; Στο να µάθουν αρχαία; Αφού δε θα τα χρειασθούν] 

(φιλόλογος, «Πόρος») 
  
Το ζήτηµα της επίπτωσης που έχουν οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού στην 

επίδοση των µαθητών του είναι τεράστιο και έχει αναλυθεί διεξοδικά καθώς έχει απο-
τελέσει αντικείµενο πολλών ερευνών (Pygmalion effect, Rosental και Jacobson 1972), 
αφού οι προσδοκίες µπορεί να λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούµενη προφητεία (self 
fulfilling prophecy). Στην περίπτωση του «Πόρου» το φαινόµενο έπαιρνε γενικότερες 
διαστάσεις, καθώς η «πληροφόρηση» από το διευθυντή του σχολείου και η απουσία 
στοιχείων σχετικά µε τους µαθητές οδηγούσε τους εκπαιδευτικούς σε γενικές κα  επι-
πόλαιες ταξινοµήσεις / κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες επηρέαζαν σηµαντικά την ποιότη-
τα της εργασίας τους. Όπως παρατηρεί και ο Souper (1976: 6):   

 ι

∆εν είναι ασφαλές για τον εκπαιδευτικό να υποθέσει, όπως κάνουν 
ορισµένες επιπόλαιες κοινωνιολογικές µελέτες, ότι όλα τα παιδιά σε µια 
φτωχή περιοχή είναι αλκοολικά, βίαια, έχουν φτωχό λεξιλόγιο και αρνητική 
στάση απέναντι στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός έρχεται σε επαφή µε 
συγκεκριµένα παιδιά και όχι µε αφαιρέσεις της κοινωνικής στατιστικής. 
Επίσης, αυτό που ισχύει σε µια βιοµηχανική ή φτωχή περιοχή δεν είναι 
απαραίτητο ότι ισχύει σε κάποια άλλη... Οι πληροφορίες από δεύτερο χέρι 
σχετικά µε την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο δεν είναι η καλύτερη 
προετοιµασία για τον εκπαιδευτικό που πάει να διδάξει εκεί.  
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Την ίδια τακτική συνέχιζε ο κ. Μενέλαος και κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, όπου προέτρεπε διαρκώς τους εκπαιδευτικούς να µη βάζουν δύσκολα θέµατα 
και να µην έχουν πολλές απαιτήσεις από τους µαθητές. Είχε έτσι υιοθετήσει, ασυνεί-
δητα, µια γενικότερη πρακτική που εφαρµόζεται στο γυµνάσιο από την εποχή της µαζι-
κοποίησής του, όταν έγινε βαθµίδα της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
τη µεταρρύθµιση του 1976. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 το εξατάξιο Γυ-
µνάσιο «φιλοξενούσε» στις αίθουσές του ένα µόνο τµήµα του πληθυσµού της αντίστοι-
χης σχολικής ηλικίας, καθώς το µεγαλύτερο µέρος όσων µαθητών γράφονταν στην Α΄ 
τάξη του ∆ηµοτικού, είτε δεν συνέχιζαν στο Γυµνάσιο είτε, εάν συνέχιζαν, δεν το τε-
λείωναν ποτέ. Την περίοδο αυτή έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 25-30% των µαθητών 
ολοκλήρωναν τις σπουδές τους στη Μέση Εκπαίδευση.  

Η µαζικοποίηση του γυµνασίου, όµως, µε τους απαράδεκτα χαµηλούς ρυθ-
µούς χρηµατοδότησης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και την ανυπαρξία επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στο πώς θα διδάσκουν ένα µαθητικό πληθυσµό που χρόνο µε το χρόνο 
γινόταν όλο και πιο ανοµοιογενής, τόσο από άποψη κοινωνικής προέλευσης όσο και 
σχολικού προσανατολισµού, οδήγησαν στη λειτουργία ενός σχολείου που χαρακτηριζό-
ταν από έναν βαθύ και αδυσώπητο διχασµό. Στα σχολικά θρανία «στοιχίζονταν» από τη 
µια, το τµήµα εκείνο του µαθητικού πληθυσµού που µε «φροντιστηριακό εµβολιασµό» 
είτε «επιβίωνε» σχολικά, είτε «θριάµβευε» στην πορεία προς την Τριτοβάθµια εκπαί-
δευση και από την άλλη οι «ναυαγοί» της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους οποί-
ους το σχολείο δεν προέβλεπε «θεραπεία», προέβλεπε, όµως, «σχολική φιλανθρωπία», 
ένα είδος «νοσοκοµειακής περίθαλψης» - άλλοθι για την αδιαφορία µε την οποία τους 
αντιµετώπιζε, όταν φυσικά δεν τους εξοστράκιζε. Η ανικανότητα του σχολείου να ε-
λευθερώσει την επίδοση του µαθητή από τις επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος και των χαρακτηριστικών που το συνιστούν, η υποεκπαίδευση την οποία πρό-
σφερε στους «τεµπέληδες, χωρίς διάθεση για µάθηση, αδιάφορους», των σχολικών 
θρανίων εξαγνίζονταν στην κολυµβήθρα της «χαλαρής βαθµολογίας» και της «ή-
πιας» αντιµετώπισης των µαθητών (Χ. Κάτσικας – Γ. Καββαδίας 2000). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συµφωνούσε ή τουλάχιστον 
εναρµονιζόταν χωρίς να διαµαρτύρεται µε τις γενικές κατευθύνσεις του διευθυντή του 
σχολείου. Όµως, στο σχολείο υπηρετούσαν τρεις εκπαιδευτικοί που έδειχναν ιδιαίτερη 
διάθεση να προσφέρουν ποιοτικό διδακτικό έργο. Η Μαργαρίτα (φιλόλογος), η Μάρθα 
(γαλλικών) και η Θεανώ (καλλιτεχνικών). Προσπαθούσαν διαρκώς να κατασκευάσουν 
εποπτικό υλικό, να βγάλουν φωτοτυπίες, να αναπτύξουν δραστηριότητες για τους µα-
θητές. Ο κ. Μενέλαος αποθάρρυνε διαρκώς τις προσπάθειές τους. Όταν έβλεπε την 
Μαργαρίτα να βγάζει φωτοτυπίες από διάφορες εικόνες και κείµενα από εξωσχολικά 
βιβλία ή να αναζητά απεγνωσµένα κάποια εποπτικά µέσα διδασκαλίας που ήξερε ότι 
υπήρχαν στο σχολείο, αλλά ήταν καταχωνιασµένα στην αποθήκη, της απαντούσε χαµο-
γελαστά, ότι µαταιοπονεί αφού «όποιος είναι να µάθει θα µάθει και όποιος είναι να µη 
µάθει δε θα µάθει», µε όποιο τρόπο και αν γίνει το µάθηµα. Ορισµένες φορές εκνευ-
ριζόταν µε την επιµονή της Μαργαρίτας, διότι του ζητούσε χαρτί για φωτοτυπίες, τοπο-
θέτηση εποπτικών µέσων διδασκαλίας στην αίθουσα, και ο κ. Μενέλαος δεν έδειχνε να 
είναι ιδιαίτερα πρόθυµος να εργασθεί για να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις της. Αρνιόταν 
να µπει σε τέτοιου είδους εργασίες µε το αιτιολογικό ότι όλα αυτά είτε γίνουν στο σχο-
λείο, είτε δε γίνουν το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο. Συνήθιζε, αστειευόµενος, να επιση-
µαίνει στη Μαργαρίτα ότι τα παιδιά του σχολείου θέλουν να πάρουν ένα απολυτήριο, 
ενώ αυτή θέλει να τους κάνει «Μπαµπινιώτηδες52» (Ε.Σ.)   

                                                 
52 Ο Γ. Μπαµπινιώτης είναι Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επειδή την 
περίοδο που έγινε η έρευνα, ο κ. Μπαµπινιώτης παρουσίαζε µια απογευµατινή εκποµπή στην 
τηλεόραση σχετικά µε την ελληνική γλώσσα, ο κ. Μενέλαος δηµιούργησε τον χαρακτηρισµό 
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Αξίζει να επισηµανθεί, ότι οι απόψεις του κ. Μενέλαου για τους µαθητές 
ήταν ετερόκλιτες και αντιφατικές. Άλλες φορές επικαλούνταν την κοινωνική προέ-
λευση των φτωχών µαθητών, οι οποίοι προσδοκούσαν µόνο το απολυτήριο. Άλλες 
φορές πικαλο νταν την αδιαφορία που τους χει προκαλέσει, όπως υποστήριζε ο 
ίδιος, ο άνετος τρόπος ζωής που τους εξασφάλζε η οικογένειά τους, µε αποτέλεσµα 
να τους αποθαρρύνει από την προσπάθεια να εργασθούν για να πετύχουν κάτι.  

ε ύ έ

ν µ ι ι , 

π

ρ

ε

                                                                                                                                              

[Πιο παλιά δε  είχα ε ούτε δ αφάνε ες, ούτε φωτοτυπίες ούτε περιβαλλοντι-
κές αγωγές, ούτε τίποτα. Πηγαίναµε σχολείο µε ένα ζευγάρι τρύπια παπούτσια 
και ένα σκισµένο τετράδιο, στο οποίο γράφαµε όλα τα µαθήµατα. Οι γονείς 
µας δεν ήξεραν να διαβάσουν και το µόνο που µπορούσαν να µας προσφέ-
ρουν ήταν ένα κοµµάτι ψωµί. Και όµως µάθαµε και γίναµε επιστήµονες. Ό-
µως, σεβόµασταν τους δασκάλους, τους γονείς, τους πάντες. Είχαµε φιλότιµο 
και η φτώχεια µας ήταν το κίνητρο για να µάθουµε και να γίνουµε κάτι στην 
κοινωνία, να βρούµε ένα σίγουρο επάγγελµα. Τώρα οι µαθητές τα έχουν 
γραµµένα στα παλιά τους τα παπούτσια. Τους έχει φάει η τηλεόραση και η 
καλοπέραση. Οι γονείς τους τα παρέχουν όλα και αυτοί δεν έχουν διάθεση για 
τίποτα. Ό,τι και να κάνετε, όπως και να διδάξετε, κάποιοι θα µάθουν και κά-
ποιοι δε θα µάθουν. Αυτό όσο και να σκίζεστε δε θα το αλλάξετε] (διευθυντής 
του «Πόρου»)    
 
Οι αντιφατικές αυτές επικλήσεις φαίνεται, τελικά, ότι προέρχονταν από την 

αδιαφορία του ίδιου του κ. Μενέλαου για την ποιότητα που έπρεπε να χαρακτηρίζει την 
εργασία στο σχολείο. Ουσιαστικά, ο κ. Μενέλαος θεωρούσε το σχολείο αναρµόδιο για 
τη µάθηση του µαθητή και παρήγαγε αντιφατικά ερµηνευτικά σχήµατα, ανάλογα µε 
τους συγκεκριµένους µαθητές για τους οποίους γίνονταν κάποια συζήτηση µεταξύ των 
εκπαιδευτικών, ου είχαν σκοπό να θεµελιώσουν την άποψή του και να δικαιολογή-
σουν την στάση του µέσα στο σχολείο.  

      
β) Η µετωπική διδασκαλία ως η µόνη αποτελεσµατική µέθοδος  διδασκα-

λίας 
 
Ο κ. Μενέλαος δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για την αλλαγή του τρόπου 

διδασκαλίας στο σχολείο. Πίστευε ότι η µετωπική διδασκαλία είναι η µοναδική µέθο-
δος διδασκαλίας που µπορεί να υπάρξει σε ένα σχολείο και αποθάρρυνε συστηµατικά 
όσους εκπαιδευτικούς προσπαθούσαν να αναπτύξουν διαφορετικές διδακτικές πρα-
κτικές από τη µετωπική διδασκαλία. Η άποψή του για τη µετωπική διδασκαλία ήταν 
απόρροια της γενικότερης αντίληψής του για την πειθαρχία και την καθαριότητα που 
έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο. Έτσι, στην αρχή του πρώτου τριµήνου, έκανε παρατή-
ρηση στη Μαργαρίτα, η οποία έβαλε τους µαθητές της Β’ Γυµνασίου να εργασθούν σε 
οµάδες, στο µάθηµα της Ιστορίας, ότι πέρασε έξω από την τάξη και γινόταν υπερβολική 
φασαρία, η οποία εµπόδιζε τις άλλες τάξεις να κάνουν µάθηµα και ενδεχοµένως να 
µείωνε την καλή εικόνα του σχολείου σε όποιον γονιό το επισκεπτόταν εκείνη τη στιγ-
µή και άκουγε αυτή την «οχλαγωγία». Ανάλογες παρατη ήσεις έκανε και στη Μάρθα, η 
οποία άλλαξε τη διάταξη των θρανίων σε ένα τµήµα από µετωπική σε Π, προκειµένου 
να παίξει µε τους µαθητές ένα παιχνίδι ρόλων στη γαλλική γλώσσα. Ο κ. Μενέλαος θε-
ωρούσε ότι τέτοιες ενέργειες διέλυαν το σχολείο και ξεσήκωναν τους µαθητές, διότι 
«γίνεται χαβαλές και όχι µάθηµα».  

Η αντίληψη του κ. Μενέλαου, όµως, δεν ήταν αποκλειστικά δική του ατοµι-
κή άποψη, χωρίς ευρύτερ ς δοµικές αιτίες που την παρήγαγαν και την τροφοδοτούσαν. 

 
«Μπαµπινιώτηδες» για όποιον εκπαιδευτικό έβλεπε στο σχολείο να διαβάζει κάποιο βιβλίο ή 
προσπαθούσε να διαµορφώσει εποπτικό υλικό πέρα από το σχολικό βιβλίο.   
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Η αντίληψη αυτή οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στην επαγγελµατική κοινωνικοποίηση 
του διευθυντή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντίληψης για τη διδασκαλία που εισήχθη στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αρχικά ως «επίσηµη» και «µοναδική» διδακτική µέθο-
δος (εισαγωγή της συνδιδακτικής µεθόδου το 1880) και στο πέρασµα του χρόνου εµπε-
δώθηκε ως κυρίαρχη, έστω και µε διαφορετικές µορφές. Πρόκειται για την ερβαρτιανή 
µέθοδο διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος της τάξης, που οφείλει να 
κρατά πειθαρχηµένους και ήσυχους τους µαθητές, στους οποίους µεταδίδει το 
«µορφωτικό αγαθό». Έτσι, ακόµη και ο θόρυβος που µπορεί να δηµιουργηθεί σε µια 
αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να «µονωθεί», ώστε να µην ενοχλούνται οι άλλες τάξεις. Ο 
µόνος τρόπος για να συµβεί αυτό είναι η «κατά µέτωπο» διδασκαλία Η µετωπική διδα-
σκαλία είναι µια µέθοδος διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ε-
λέγξει πλήρως τους µαθητές του. Έχοντας τους µαθητές «κατά µέτωπο» µπορεί, σε κά-
θε στιγµή του µαθήµατος, να δει ποιος µαθητής µιλάει µε τους συµµαθητές του. Αντί-
θετα, η διδασκαλία σε οµάδες, που απαιτεί συνεργασία των µαθητών, είναι περισσότε-
ρο θορυβώδης και δεν συνάδει µε την αντίληψη περί ήσυχης ατµόσφαιρας της µάθη-
σης, που προάγει η παραδοσιακή παιδαγωγική (Denscombe 1985).   

Επίσης, ο κ. Μενέλαος ήταν αντίθετος µε τη συµµετοχή του σχολείου σε 
προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Όχι µόνο δεν ενίσχυε τέτοιου είδους δραστη-
ριότητες και πρωτοβουλίες, αλλά αποθ ρρυνε και όποιον ή ποιο ς εκπαιδευτικούς ή-
θελαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Θεωρούσε ότι προγράµµατα όπως η περιβαλλοντική 
αγωγή, η αγωγή υγείας κ.λπ., δεν παίζουν κανένα ρόλο στην εκπαίδευση των µαθη-
τών και στην ουσία διαλύουν το σχολείο, διότι επιφέρουν αναστάτωση στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα καθώς χάνονται ώρες µαθηµάτων. Μάλιστα, για όλα αυτά τα προγράµµα-
τα είχε την άποψη ότι αποτελούν επινοήσεις κάποιων «επιτήδειων» για να κερδίζουν 
χρήµατα. Εκτός του ότι εξέφραζε αυτή την άποψή του δηµόσια στις συζητήσεις του µε 
τους εκπαιδευτικούς, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αποθάρρυνε δύο εκπαιδευτι-
κούς που εξέφρασαν την επιθυµία να πραγµατοποιήσουν πρόγρα µα αγωγής υγείας, 
σχετικά µε τις οικιστικές και δηµογραφικές αλλαγές που επέφερε η εγκατάσταση της 
βαριάς βιοµηχανίας στην Εργοστασιούπολη.  

σ

ά  ό υ

 µ
 

Στο χέδιο που ήθελαν να υποβάλουν οι καθηγήτριες είχαν περιγράψει ανα-
λυτικά µια σειρά από δραστηριότητες που θα αναλάµβαναν οι µαθητές προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Αυτές περιελάµβαναν συλλογή από φωτογραφίες και 
γκραβούρες σχετικά µε το πώς ήταν η Εργοστασιούπολη πριν την εκβιοµηχάνιση, ανα-
φορές περιηγητών των αρχών του αιώνα για το τοπίο της περιοχής, στοιχεία για το ι-
στορικό της εγκατάστασης των εργοστασίων, συνεντεύξεις µε µεγάλους σε ηλικία κα-
τοίκους της περιοχής που ζούσαν στην περιοχή πριν από την εγκατάσταση των εργο-
στασίων. Σε ανιχνευτικές συζητήσεις που είχαν κάνει οι εκπαιδευτικοί µε δύο τµήµατα, 
οι µαθητές έδειξαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες του προγράµµα-
τος.      

Ο κ. Μενέλαος, όταν ενηµερώθηκε για το σχέδιο προγράµµατος που του υ-
πέβαλαν οι δύο καθηγήτριες, παρατήρησε ότι έπρεπε να έρχονται στο σχολείο και τα 
απογεύµατα, διότι δεν έπρεπε να χάνουν από τις ώρες των µαθηµάτων τους συνεργαζό-
µενες για το πρόγραµµα και να απασχολούν τους µαθητές, οι οποίοι έχαναν και αυτοί 
από τα µαθήµατά τους. Όµως, ο περιορισµός της εκπόνησης τέτοιων προγραµµάτων 
µόνο τις απογευµατινές ώρες αυτοµάτως απέκλειε και τους µαθητές που έµεναν µακριά 
από το σχολείο ή είχαν να παρακολουθήσουν κάποιο φροντιστήριο, να πάνε σε κάποιο 
γυµναστήριο κ.λπ. Έτσι, οι δύο εκπαιδευτικοί δεν προχώρησαν στην υποβολή πρότασης 
για την εκπόνηση κάποιου Προαιρετικού Προγράµµατος.  

Με τον ίδιο τρόπο αντιµετώπιζε τις προτάσεις κάποιων εκπαιδευτικών για 
την πραγµατοποίηση επισκέψεων σε µουσεία, θέατρα, πινακοθήκες. Οι προτάσεις τους 
απορρίφθηκαν από το διευθυντή, επειδή θεωρούσε ότι είναι πολύ δύσκολο να µετακι-
νηθεί ολόκληρο το σχολείο σε τέτοιους χώρους. Άλλωστε, όπως έλεγε, δεν υπάρχει 
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καµία απόδειξη ότι αυτές οι δραστηριότητες συµβάλλουν στη µάθηση των µαθητών. 
Αντίθετα, κατά την άποψη του, χάνονταν µαθήµατα και αυτό ήταν επιζήµιο για τους 
µαθητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο «Πόρος», το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα να 
µην επισκεφθεί κανέναν πολιτιστικό χώρο εκτός σχολείου, αλλά να περιορισθεί σε 
περιπάτους στο γήπεδο της Εργοστασιούπολης.   

Η αντιµετώπιση των Προαιρετικών Προγραµµάτων και των επισκέψεων σε 
χώρους εκτός σχολείου, από τον κ. Μενέλαο, ως απώλεια διδακτικού χρόνου, είναι εν-
δεικτική του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόταν τη διδασκαλία. Γι’ αυτόν, διδασκα-
λία ήταν µόνο η µετωπική διδασκαλία που κάνει ο εκπαιδευτικός στην αίθουσα. Η 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έξω από τη σχολική αίθουσα, εκ των πραγµάτων, 
δεν µπορούσε να είναι, κατά την άποψη του, διδασκαλία.   

Η Μάρθα και η Μαργαρίτα, που ήταν οι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να εκπο-
νήσουν το πρόγραµµα, ήταν δυσαρεστηµένες από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζε 
ο διευθυντής του σχολείου αυτές τις δραστηριότητες. Η Μάρθα είχε εκνευριστεί, ιδιαί-
τερα, µε τον τρόπο µε τον οποίο ο κ. Μενέλαος είχε εισαγάγει την πρότασή τους στο 
σύλλογο διδασκόντων.  

 [∆εν υπάρχει περίπτωση να φτάσει έγγραφο στο σχολείο σχετικά µε προαιρε-
τικά προγράµµατα και να µην το λοιδωρίσει στο σύλλογο. Έχει συγκεκριµένη 
και φθηνή τακτική να αποκρούει όποιον εκπαιδευτικό προσπαθεί να κάνει 
κάτι διαφορετικό. Το πρώτο πράγµα που θα σχολιάσει δηµόσια, και καλά µε-
ταξύ σοβαρού και αστείου, όταν έρθει το θέµα στο σύλλογο, είναι ότι «αυτά 
είναι για να µασάνε λεφτά κάποιοι κατεργάρηδες». Έτσι, θα σε θυµατοποιήσει 
στα µάτια των συναδέρφων σου. Αφού εσύ ζητάς να κάνεις ένα τέτοιο πρό-
γραµµα, είσαι κατεργάρης που θέλει να βγάλει λεφτά. Ενώ, αν είσαι ένας τε-
µπελχανάς και µισός που τον γλύφεις, κάνεις µαζί του παρέες και κουµπαριές 
και πηγαίνεις στις ταβέρνες, τότε είσαι τίµιος, σεµνός και καλός εκπαιδευτι-
κός. Αν του επιµείνεις ότι επιθυµείς να µετάσχεις σε κάποιο πρόγραµµα θα 
σου φέρει εκατό εµπόδια για να µην το κάνεις. Θα επικαλεσθεί την οµαλή λει-
τουργία του σχολείου, η οποία διαταράσσεται, το ωρολόγιο πρόγραµµα που 
δεν µπορεί να αλλάξει, και ό,τι άλλο µπορεί να σκεφθεί εκείνη την ώρα. Στην 
αρχή πίστευα ότι βαριέται να αλλάζει το πρόγραµµα. Αργότερα κατάλαβα ότι 
αυτή είναι η ιδεολογία του. Πειθαρχία, τα κεφάλια µέσα στις τάξεις και βγάλ-
τε το σκασµό. Επίσης, πιστεύω ότι είναι και κοµπλεξικός, διότι αν κάποιος 
καθηγητής κάνει κάτι διαφορετικό θα φανεί σε σχέση µε αυτόν που δεν κάνει 
απολύτως τίποτα από το να το παίζει κοµισάριος] (καθηγήτρια γαλλικών, 
«Πόρος»)  

 

 
γ) Η αποκοπή µαθητών και εκπαιδευτικών από την οποιαδήποτε παρέµ-

βαση στο σχολικό κτήριο 
 
Το σχολικό κτήριο έπρεπε να είναι για τον κ. Μενέλαο υποδειγµατικά καθα-

ρό και περιποιηµένο, σύµφωνα µε τη δική του αισθητική και την έννοια περί καθαριό-
τητας, που αυτός είχε στο µυαλό του. Όµως, η έννοια της καθαριότητας που είχε σχη-
µατίσει συµπεριλάµβανε ακόµη και τη µη ανάρτηση µαθητικών εργασιών στους τοί-
χους των σχολικών αιθουσών. Ουσιαστικά, ο κ. Μενέλαος είχε αποκόψει τους µαθη-
τές από το να έχουν την οποιαδήποτε παρέµβαση στο σχολικό κτήριο (δηµιουργία 
γκράφιτι, διακόσµηση των αιθουσών όπως ήθελαν οι µαθητές). Την ίδια πολιτική κα-
θαριότητας είχε επιβάλει και στους εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν στο 
µάθηµα των Καλλιτεχνικών οι µαθητές της Β’ Γυµνασίου κατασκεύασαν κάποιες απο-
κριάτικες µάσκες και ζήτησαν να τις κρεµάσουν στην αίθουσα τους, αρνήθηκε και κά-
λεσε την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών να µην ενθαρρύνει τέτοιες ενέργειες, διότι κα-
ταστρέφουν τους χώρους και την εµφάνιση του σχολείου. Η δηµόσια συζήτηση που 
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είχαν στο γραφείο των καθηγητών οξύνθηκε, όταν ο κ. Μενέλαος χαρακτήρισε «καρα-
γκιοζάκια» τις κατασκευές των παιδιών, οι οποίες θα έκαναν τις τάξεις «να µοιάζουν µε 
µπερντέ». Η καθηγήτρια έφυγε εκνευρισµένη από το γραφείο για να µην εξελιχθεί η 
αντιπαράθεση σε καβγά και λίγο αργότερα, σε µια γωνία στο προαύλιο, ξέσπασε σε 
κλάµατα, ενώ κάποιοι συνάδελφοι της προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν λέγοντάς 
της ότι ο κ. Μενέλαος είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει λίγο ιδιόµορφες αντιδράσεις 
(Ε.Σ).    

Πέρα από το συγκεκριµένο συµβάν, η στάση του διευθυντή προκαλούσε, 
συχνά, τη δυσφορία της εκπαιδευτικού που θεωρούσε ότι µε αυτό τον τρόπο ο κ. Με-
νέλαος επιδρούσε  στο µάθηµά της καταστροφικά: 

[Μου καταστρέφει το µάθηµα. Εγώ δεν µπορώ να δουλέψω µε αυτές τις 
συνθήκες και µε αυτή τη νοοτροπία. Για τα παιδιά έχει σηµασία να φτιά-
ξουν κάτι και µε αυτό να διακοσµήσουν την τάξη τους. Θεωρώ ότι και οι τά-
ξεις θα ήταν πιο προσιτές και οικείες σε αυτά και εγώ θα έκανα τη δουλειά 
µου πιο εύκολα. Άλλωστε, αυτό είναι το µάθηµα µου. Να φτιάξουν τα παιδιά 
πράγµατα. Τι να κάνω δηλαδή; Να µπαίνω στην τάξη και να παίζουµε τα 
στρατιωτάκια αµίλητα, ακούνητα και αγέλαστα; Η αντίληψη του για την κα-
θαριότητα είναι καταστροφική για το µάθηµά µου] (καθηγήτρια καλλιτε-
χνικών, «Πόρος»)    
 
Από την πλευρά τους, οι µαθητές δεν αισθάνονταν ότι το σχολικό κτήριο 

ήταν ένας χώρος φιλόξενος, δικός τους στον οποίο µπορούσαν να αισθάνονται άνετα 
και να δηµιουργήσουν. Αντίθετα, είχαν την αίσθηση ότι το σχολείο ήταν ένας χώρος 
στον οποίο έπρεπε να κινούνται προσεκτικά προκειµένου να παραµείνει καθαρός από 
οποιαδήποτε δική τους παρέµβαση (ζωγραφιά, γκράφιτι, ανάρτηση δικού τους ταµπλό 
κ.λπ.). Αυτή η κατάσταση συνέβαλλε στην ήδη αλλοτριωµένη σχέση που είχαν πολλοί 
από τους µαθητές µε το σχολείο. 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί, όταν οι µαθητές τους ζήτησαν την άδεια να α-
ναρτήσουν ζωγραφιές τους στην αίθουσα διδασκαλίας, συντάχθηκαν µε την άποψη 
του κ. Μενέλαου για την καθαριότητα του κτηρίου επικαλούµενοι το επιχείρηµα ότι οι 
ζωγραφιές δεν είναι ωραίες και δεν αποτελούν διακόσµηση. Αυτό προκάλεσε την α-
ντίδραση ορισµένων µαθητών, η οποία έµεινε σε επίπεδο αρνητικών σχολίων:  

[Θα ήταν ωραίο να βάζαµε κάτι δικό µας στην τάξη µας. Μερικοί καθηγητές 
είπαν ότι οι ζωγραφιές που κάναµε δεν είναι ωραίες. ∆εν είναι ωραίες αλλά 
είναι δικές µας] (µαθήτρια Β’ Γυµνασίου, «Πόρος» )   
 
[∆ηλαδή τι πρέπει να φτιάξουµε για να µπει στον τοίχο της αίθουσας; Κανένα 
αριστούργηµα; ∆εν εί αστε επαγγελµατίες ζωγράφοι] (µαθητής Γ’ Γυµνασί-
ου, «Πόρος»)   

µ

 
Οι µαθητές φαίνονταν ότι ένοιωθαν όχι µόνο αποξενωµένοι από το κτήριο 

αλλά και µειωµένοι από τη στάση των εκπαιδευτικών που θεωρούσαν ότι τα µαθητικά 
έργα δεν πρέπει να εκτίθενται, διότι δεν είναι ωραία.    

 
δ) Η αποδοχή των απόψεων του διευθυντή από την πλειοψηφία του συλ-

λόγου διδασκόντων. 
 
Όµως, εκτός από τρεις εκπαιδευτικούς που αντιδρούσαν, συχνά, στις από-

ψεις και τις πρακτικές του διευθυντή, η φιλοσοφία του κ. Μενέλαου σχετικά µε τη λει-
τουργία του σχολείου και τη διδασκαλία γινόταν στην πράξη αποδεκτή από την πλειο-
νότητα του συλλόγου των διδασκόντων. Το στυλ εργασίας που απέρρεε από τη φιλο-
σοφία του διευθυντή φαινόταν ότι αφενός µεν ήταν «συµβατό» µε τις επαγγελµατικές 
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έξεις των εκπαιδευτικών του «Πόρου» από την άλλη εξυπηρετούσε τους περισσότερους 
εκπαιδευτικούς, διότι έµεναν στο σχολείο µόνο τις ώρες που είχαν µάθηµα και δεν πιέ-
ζονταν για να εκπονήσουν προγράµµατα ή να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες, πέρα 
από την παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία στην τάξη. Η εργασία τους άρχιζε και τε-
λείωνε µε την παράδοση του µαθήµατός τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τις ώρες λειτουργίας του, στο σχολείο υπήρχαν µό-
νο οι εκπαιδευτικοί που είχαν µάθηµα. Καµία ηµέρα της εβδοµάδας δεν συναντιόνταν 
και οι 29 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στο σχολείο, λόγω του ότι κανείς δεν έµενε 
στο σχολείο πέρα από την ώρα που είχε µάθηµα. Όλοι µαζί οι εκπαιδευτικοί συναντή-
θηκαν στις τρεις συνεδριάσεις που έκανε ο σύλλογος διδασκόντων στη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου εξυπηρετούσε τους εκπαι-
δευτικούς, δηµιουργούσε όµως σοβαρά προβλήµατα στη φυσιογνωµία και την αποτε-
λεσµατικότητα του σχολείου, αφού εµπόδιζε αντικειµενικά την υλοποίηση οποιασδή-
ποτε πρόθεσης θα είχε, ενδεχοµένως, κάποιος εκπαιδευτικός να συνεργασθεί σε θέµατα 
διδασκαλίας µε κάποιους συναδέλφους του.    

  Ιδιαίτερα, ορισµένες από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που είχαν µικρά 
παιδιά ήταν πολύ ευχαριστηµένες από αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, 
διότι έφευγαν από το σχολείο τελειώνοντας το µάθηµά τους και έτσι µπορούσαν να α-
ντεπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 

[Έχω δύο παιδιά και ο άντρας µου είναι ελεύθερος επαγγελµατίας. Τα παιδιά 
σχολάνε νωρίς από το δηµοτικό και πρέπει να είµαι εκεί για να τα µαζέψω, 
να τους µαγειρέψω. Η µάνα µου και η πεθερά µου δεν µένουν στην Αθήνα και 
έτσι δεν έχω ποιος να κρατήσει τα παιδιά. Ο κ. Μενέλαος είναι εξυπηρετικός 
σε αυτό το θέµα. Μου έχει φτιάξει και το πρόγραµµα έτσι ώστε να τελειώνω 
το µάθηµα γύρω στις 12:00 και να µην πέφτω και στην κίνηση του µεσηµε-
ριού. Προφταίνω και πάω σπίτι µου για να κοιτάξω τα παιδιά µου. Αν ο διευ-
θυντής ήταν περίεργος και ζητούσε εργασίες πέρα από τη διδασκαλία θα είχα 
σοβαρό οικογενειακό πρόβληµα] (καθηγήτρια, «Πόρος») 
 
Ορισµένοι, µάλιστα, εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ο τρόπος µε τον οποίο δι-

εύθυνε ο κ. Μενέλαος το σχολείο αποτελούσε υπόδειγµα συναδελφικότητας.  
[Ο κ. Μενέλαος είναι σωστός µε το πρόγραµµα και κατανοεί τις κοινωνικές 
υποχρεώσεις και τα οικογενειακά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο καθένας 
µας. Βάζει πρώτα από όλα το συµφέρον των εκπαιδευτικών, κοιτάει να συ-
µπαρασταθεί στα προβλήµατα τους. Για µένα αυτός είναι ο σωστός συνάδελ-
φος και διευθυντής] (καθηγήτρια, «Πόρος») 
  
Όµως, ο περιορισµός της εργασίας του εκπαιδευτικού αποκλειστικά και µό-

νο στο ωράριο της διδασκαλίας και της παράδοσης του µαθήµατος µέσα στην τάξη, α-
κυρώνει στην πράξη όλες τις κοινωνικοποιητικές και πολιτιστικές λειτουργίες που το 
σχολείο θα έπρεπε να έχει ή υποστηρίζεται ότι έχει. Με αυτόν το τρόπο το σχολείο µε-
ταβάλλεται σε «διδασκαλείο» και οι εκπαιδευτικοί σε «διδασκάλους» (Γκότοβος 
1990: 197). Σε µια σχολική µονάδα, όπου η εργασία των εκπαιδευτικών περιορίζεται 
στη µετωπική διδασκαλία και τελειώνει µε τη λήξη του ωρολογίου προγράµµατός τους, 
δεν υπάρχουν τα περιθώρια για να συνεργασθούν οι εκπαιδευτικοί για κάποιες δραστη-
ριότητες που θα εµπλούτιζαν το διδακτικό τους ρεπερτόριο και θα έκαναν το σχολείο 
πιο ελκυστικό για τους µαθητές τους. Με τέτοια λειτουργία το σχολείο απέχει πολύ 
από το να αποτελεί κέντρο έρευνας και συνεργατικής µάθησης, τόσο των εκπαιδευ-
τικών όσο και των µαθητών (Preedy 1993: 183).  

Επίσης, τα προβλήµατα των εκπαιδευτικών που έχουν µικρά παιδιά και 
προσπαθούν µέσω της ευκαιριακής συναδελφικής συµπεριφοράς και αλληλεγγύης του 
εκάστοτε διευθυντή να τα επιλύσουν, φεύγοντας νωρίτερα από το σχολείο ή περιορίζο-
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ντας την εργασία τους µόνο στη διδασκαλία, είναι ένα πρόβληµα που απορρέει από δο-
µικές αδυναµίες του ελληνικού σχολείου. Το ελληνικό σχολείο λόγω έλλειψης κτηρια-
κών εγκαταστάσεων και περιορισµένης χρηµατοδότησης δεν συντονίζεται επαρκώς µε 
το σύνηθες ωράριο εργασίας των γονέων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το ελληνικό σχο-
λείο να µην µπορεί να εκπληρώσει επαρκώς τον κουστωδιακό του ρόλο, τη φύλαξη και 
την απασχόληση του µαθητή τις ώρες κατά τις οποίες οι γονείς του εργάζονται (Πυρ-
γιωτάκης 2000: 178). ∆ηµιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος ανατροφοδότησης του 
προβλήµατος. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, που εξυπηρετούνταν από τις διευκολύν-
σεις του κ. Μενέλαου, ήταν ταυτόχρονα «θύτες» και «θύµατα» της ίδιας κατάστασης. 
Τα σχολεία που φοιτούσαν τα παιδιά τους τέλειωναν νωρίτερα από το δικό τους ωρά-
ριο, όταν απουσίαζε κάποιος εκπαιδευτικός, διότι πέραν της διδασκαλίας το σχολείο 
δεν απασχολούσε τα παιδιά τους σε καµία άλλη δραστηριότητα. Αυτοί διευκολύνονταν 
από το διευθυντή, ώστε να φύγουν νωρίτερα για να προφτάσουν τα παιδιά τους, µε α-
ποτέλεσµα να προκαλούν πρόβληµα στους γονείς των δικών τους µαθητών. Πάντως, σε 
κάθε περίπτωση, η αδυναµία του σχολείου να απασχολήσει τους µαθητές σε δραστη-
ριότητες πέραν της διδασκαλίας στην αίθουσα ήταν εµφανής. Για αυτό και η παγιωµέ-
νη πολιτική του σχολείου ήταν, όταν έλειπει κάποιος εκπαιδευτικός, οι µαθητές να 
φεύγουν νωρίτερα από το σχολείο.   

 
Η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων 
 
α)Ο ιδιαίτερος ρόλος των παλαιότερων και των ντόπιων εκπαιδευτικών 

στη λήψη των αποφάσεων του σχολείου 
 
Στον «Πόρο» υπηρετούσαν, εκτός από τον κ. Μενέλαο, και άλλοι εννέα εκ-

παιδευτικοί που κατάγονταν από την Εργοστασιούπολη. Οι τρεις από αυτούς ήταν και 
οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ενώ οι υπόλοιποι έξι, που είχαν λιγότερα 
έτη υπηρεσίας, ήταν εκπαιδευτικοί που δεν επρόκειτο να µετακινηθούν από το σχολείο, 
αλλά θα έπαιρναν τη σύνταξή τους από αυτό. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν µεταξύ τους 
συγγενικές σχέσεις εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας και λειτουργούσαν ως ένα σώµα σε ό-
ποια περίπτωση έµπαινε κάποιο ζήτηµα ψηφοφορίας στο σύλλογο διδασκόντων. Επί-
σης, είχαν την ίδια νοοτροπία µε τον κ. Μενέλαο σχετικά µε τη διδασκαλία και τον 
τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Αλλά ακόµη και αν διαφωνούσαν µαζί του σε κάποια 
επιµέρους ζητήµατα, δεν εξέφραζαν ποτέ τη διαφωνία τους, διότι τους ενδιέφερε πε-
ρισσότερο να έχουν καλές σχέσεις µεταξύ τους από το να συγκρουσθούν για θέµατα 
λειτουργίας του σχολείου.     

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν, επίσης, φιλικές ή ακόµη και συγγενικές σχέ-
σεις µε πολλούς από τους µαθητές του σχολείου. Γνώριζαν πολύ καλά την περιοχή και 
καθηµερινά είχαν κοινωνική συναναστροφή µε τους γονείς εκτός σχολείου. Οι εκπαι-
δευτικοί αυτοί αποτελούσαν, ουσιαστικά, τη γέφυρα ενηµέρωσης των υπόλοιπων εκ-
παιδευτικών µε τους γονείς. Οι γονείς δεν έρχονταν συχνά στο σχολείο, αφού όπως ι-
σχυρίζονταν οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί, ενηµερώνονταν από αυτούς για την πρόοδο και 
τη συµπεριφορά του µαθητή έξω από το σχολείο. Επίσης, οι άλλοι εκπαιδευτικοί ενη-
µερώνονταν για το ποια παράπονα, ενδεχοµένως, είχαν οι γονείς ή οι µαθητές από αυ-
τούς, από τους εκπαιδευτικούς που είχαν καθηµερινή κοινωνική επαφή µαζί τους έξω 
από το σχολείο. 

Η σχέση «εκπαιδευτικού – γονιού» που θα επέτρεπε στο γονιό να ενηµε-
ρωθεί από τον ίδιο το διδάσκοντα για την πρόοδο του παιδιού του στο σχολείο είχε 
αντικατασταθεί από τη σχέση «εκπαιδευτικού – ντόπιου εκπαιδευτικού», όπου ο δεύ-
τερος διαµεσολαβούσε τις πληροφορίες που είχε λάβει από το γονιό στον πρώτο. Ό-
µως, αυτού του τύπου η σχέση σε καµία περίπτωση δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις 

 92



της ουσιαστικής παιδαγωγικής επικοινωνίας που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στον εκ-
παιδευτικό και τους γονείς του µαθητή.  

Έτσι, οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί, λόγω παλαιότητας στο σχολείο αλλά και λό-
γω της γνώσης που είχαν για την περιοχή, τους γονείς και τους µαθητές, κατείχαν ιδιαί-
τερη θέση στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. Ουσια-
στικά, οι αποφάσεις του συλλόγου συµφωνούσαν πάντοτε µε τις δικές τους προτάσεις. 
Στις συνεδριάσεις του συλλόγου, οι εκπαιδευτικοί αυτοί πάντοτε έπαιρναν το λόγο, 
µιλούσαν αρκετά και ανέλυαν τις θέσεις τους, σε αντίθεση µε τους άλλους εκπαιδευ-
τικούς, που δεν ήταν από την Εργοστασιούπολη και οι οποίοι δε µιλούσαν καθόλου. 
Οι υπόλοιποι αντιµετώπιζαν τη διαδικασία της συνεδρίασης µάλλον αδιάφορα, περιµέ-
νοντας την ώρα που θα τελειώσει η συνέλευση για να αποχωρήσουν. Συχνά, δυσανα-
σχετούσαν µε όποιο συνάδελφο τους διατύπωνε αντίθετες απόψεις, προκαλώντας το 
διάλογο και ενδεχοµένως την ψηφοφορία για κάποιο ζήτηµα, διότι η διάρκεια της συ-
νεδρίασης παρατεινόταν µε αποτέλεσµα να µένουν περισσότερη ώρα στο σχολείο και 
να δηµιουργείται στις εκπαιδευτικούς µητέρες ιδιαίτερο πρόβληµα µε τη φύλαξη των 
παιδιών τους που εκείνη την ώρα σχόλαγαν από το σχολείο. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, έχοντας οικειότητα και πιο στενή επικοι-
νωνία µε τους µαθητές, µάθαιναν το τι κάνουν οι συνάδελφοί τους στις αίθουσες δι-
δασκαλίας. Όµως, η πληροφόρηση που λάµβαναν ήταν φιλτραρισµένη µέσα από τα 
κριτήρια και τον τρόπο που αναπαριστούσε ο µαθητής το τι συνέβαινε στην τάξη. Πολ-
λές φορές, µπορεί, να µην υπήρχε καν αυτού του είδους η πληροφόρηση, αλλά να 
χρησιµοποιούνταν ως άλλοθι κάποιων από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς που 
ήθελαν να ψέξουν κάποιο συνάδελφό τους για κάτι.   

∆ύο φορές ο κ. Μενέλαος και ο ∆ηµήτρης (υποδιευθυντής του σχολείου) εί-
παν στη Μάρθα, που προσπαθούσε να διδάξει χρησιµοποιώντας παιχνίδια ρόλων, ότι οι 
µαθητές και οι γονείς έχουν παράπονα και σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο µε τον οποίο 
διδάσκει. Υποστήριξαν ότι οι γονείς διαµαρτύρονται ότι τα παιδιά τους δεν κάνουν κα-
θόλου γαλλικά στην τάξη, αλλά παίζουν.  (Ε.Σ.) 

Η Μάρθα, αµφισβητούσε τις παρατηρήσεις τους, επικαλούµενη ότι κανένα 
παιδί δεν είχε διαµαρτυρηθεί µέσα στην τάξη, ούτε κανένας γονιός ήρθε να τη βρει για 
να της πει κάτι τέτοιο. Έτσι, αµφισβητούσε ευθέως ότι τα σχόλια αυτά ήταν πραγµατι-
κά. Επίσης, πρότεινε στον κ. Μενέλαο και τον κ. ∆ηµήτρη να έρθουν στην τάξη της, 
να παρακολουθήσουν τον τρόπο που κάνει µάθηµα και να συζητήσουν µαζί της τα 
σηµεία της διδασκαλίας που θεωρούν προβληµατικά. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε. Έ-
τσι, η Μάρθα θεωρούσε ότι οι απόψεις τους δεν είναι έγκυρες:  

[Για µένα η µόνη πηγή ενηµέρωσης για το µάθηµά µου είναι τα παιδιά στην 
τάξη και όποιος άλλος έρχεται και παρακολουθεί το µάθηµα µου. Είµαι πρό-
θυµη να ανοίξω την πόρτα της αίθουσας σε όποιο συνάδελφο θέλει να έρ-
θει να παρακολουθήσει και να µου ασκήσει κριτική. Αλλά τα κάποιος µας 
είπε και εµείς σου το λέµε…εγώ τα ακουω βερεσέ. Θεωρώ ότι δεν είναι αλή-
θεια αυτά που ισχυρίζονται] (καθηγήτρια γαλλικών «Πόρος»)  
 
β) Η άδικη κατανοµή των εργασιών ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς 
 
Τις ροσπάθειες του κ. Μενέλαου να εξυπηρετηθούν στο ωρολόγιο πρό-

γραµµα εκπαιδευτικοί που αντιµετώπιζαν οικογενειακά προβλήµατα, υπήρχαν άλλοι 
εκπαιδευτικοί στο σχολείο ου τις αντιµετώπιζαν θετικά. Η παραµονή ορισµένων εκ-
παιδευτικών στο σχολείο µόνο τις ώρες που είχαν µάθηµα, αυτοµάτως τους απέκλειε 
από άλλες εργασίες του σχολείου, όπως τήρηση µητρώων, πέρασµα της βαθµολογίας 
των µαθητών στις καρτέλες, τήρηση απουσιολογίων κ.λπ. Έτσι, αυτές οι εργασίες 
διεκπεραιώνονταν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν είχαν παιδιά και 

π

π
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µπορούσαν να παραµείνουν στο σχολείο πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους. Αυτό 
όµως δεν αποτελούσε, κατά την άποψη τους, και την καλύτερη λύση. 

[Η νοµοθεσία προβλέπει ότι η µητέρα κάνει δύο ώρες λιγότερες. ∆εν λέει κα-
νείς να έρχεται στο σχολείο µέχρι τις 11 και µετά να εξαφανίζεται. ∆ηλαδή, 
όποιος δεν έχει παιδιά πρέπει να του βγαίνει το λάδι στο σχολείο; Πρέπει να 
κάνει 10 δουλειές και ο άλλος να µην κάνει καµία;] (καθηγήτρια αγγλικών, 
«Πόρος») 
 
[Στο σχολείο δεν κατανέµονται δίκαια οι δουλειές και αυτό είναι ευθύνη του 
διευθυντή. Κάποιοι εκµεταλλεύονται την οικογενειακή τους κατάσταση, την 
οποία επικαλούνται συνέχεια για να µην κάνουν τίποτα στο σχολείο. Είναι 
λουφαδόροι και φορτώνουν τις δουλειές στους άλλου ] (καθηγητής πληρο-
φορικής, «Πόρος») 

 ς

η  

 
[Ορισµένοι συνάδελφοι µεγαλοποιούν κάποια προβλήµατα που λίγο ή πολύ 
όλοι αντιµετωπίζουµε. Κλαίγονται διαρκώς και προσπαθούν µε αυτό τον τρό-
πο να αποφύγουν κάθε εργασία. Με το άλλοθι ότι έχουν παιδιά δεν αναλαµ-
βάνουν καµία εργασία, καµία γιορτή, δεν θέλουν να έρχονται σε καµία παρέ-
λαση. Αυτό φταιει ο διευθυντής που το ανέχεται και τους κάνει διευκολύνσεις 
στο πρόγραµµα] (καθηγήτρια φιλόλογος, «Πόρος»)    
 
Ιδιαίτερα παράπονα είχαν ο δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν 

ότι οι µόνιµοι και παλαιότεροι συνάδελφοί τους, τους ανέθεταν υπερβολικά πολλές ερ-
γασίες, δίχως οι ίδιοι να κάνουν τίποτα. Η αναπληρώτρια φιλόλογος θεωρούσε ότι εί-
ναι «κατάρα» να είσαι αναπληρωτής, διότι οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί φορτώνουν όλες 
τις εργασίες του σχολείου στους αναπληρωτές, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι ο 
αναπληρωτής βρίσκεται σε κατάσταση «εργασιακής οµηρίας». Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, αν και στο σχολείο υπηρετούσαν δέκα φιλόλογοι, στην αναπληρώτρια είχαν ανα-
τεθεί οι γιορτές του Πολυτεχνείου και της 25ης Μαρτίου. Ο άλλος αναπληρωτής εκ-
παιδευτικός που ερχόταν στο σχολείο δύο ηµέρες την εβδοµάδα, επειδή συµπλήρωνε 
ωράριο σε άλλο σχολείο, περνούσε στον υπολογιστή τις απουσίες των µαθητών, αν και 
υπήρχαν µόνιµοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο που ήξεραν να χειρίζονται υπολογιστή. 
Όµως, είχαν αναθέσει σε αυτόν αυτή την εργασία και µάλιστα ερήµην του, διότι την 
ηµέρα που ο σύλλογος συζήτησε την κατανοµή των εργασιών αυτός ήταν στο άλλο 
σχολείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τις ηµέρες που ερχόταν αυτός ο καθηγητής στο σχο-
λείο να κάνει το µάθηµα του και τις κενές ώρες του να περνά τις απουσίες στον υπολο-
γιστή. Μάλιστα, στο πρόγραµµα του υπήρχαν αρκετές κενές ώρες, σε αντίθεση µε το 
πρόγραµµα των περισσότερων µόνιµων εκπαιδευτικών που ήταν συµπαγές.          

Αυτές οι διαµαρτυρίες των εκπαιδευτικών δεν είχαν εκδηλωθεί ούτε στο 
διευθυντή αλλά ούτε και ανοικτά στο σύλλογο διδασκόντων. Επρόκειτο για µια κρυφή 
δυσαρέσκεια,  οποία εκφραζόταν στις συζητήσεις των εκπαιδευτικών που αισθάνο-
νταν αδικηµένοι από τον τρόπο µε τον οποίο είχε βγει το πρόγραµµα και είχε γίνει η 
κατανοµή των εργασιών στο σχολείο. Αυτή η δυσαρέσκεια, θα µπορούσε να χαρακτη-
ρισθεί κατάσταση λανθάνουσας σύγκρουσης, στην οποία «όλοι διαπιστώνουν ότι κάτι 
δεν πάει καλά στο σχολείο, αλλά κανείς δεν αναλαµβάνει να το κοινοποιήσει». Η δυ-
σαρέσκεια υπάρχει, η σύγκρουση υποβόσκει, αλλά δεν εκδηλώνεται (Σαϊτης 2002: 
220). Η κατάσταση αυτή υπέσκαπτε τις συναδελφικές σχέσεις ανάµεσα στους εκπαι-
δευτικούς, όπου κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι αδικηµένοι από τις εργασίες που έχουν 
αναλάβει.  

 
γ) Οι µαθητές ως µοναδική πηγή ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τις δραστηριότητες στις σχολικές αίθουσες 
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Η λλειψη συντονισµού της σχολικής ζωής και συνεργασίας των εκπαι-

δευτικών είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εργασία τους µέσα στην τάξη. Στο σχολείο, 
αν και έπρεπε να υπάρχει ένα τετράδιο, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί να σηµειώνουν τις 
ηµεροµηνίες που θα έβαζαν πρόχειρο διαγώνισµα στους µαθητές, ώστε να κανονίζουν 
να µην συµπέσουν δύο διαγωνίσµατα την ίδια ηµέρα, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί να µην γνωρίζουν τι έχουν προγραµµατίσει οι 
συνάδελφοι τους αι να λειτουργούν ρήµην ου π ογρα µατισµού τω  υπολοίπων. 

π  π

έ

κ ε  τ ρ µ ν
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Όπως ροέκυψε από τις αρατηρήσεις των µ θηµάτων, συχνά οι εκπαιδευ-
τικοί ρωτούσαν τους µαθητές τι µάθηµα είχαν την προηγούµενη ώρα και αν είχαν 
γράψει ή αν επρόκειτο στις επόµενες ώρες να γράψουν κάποιο διαγώνισµα, ώστε να 
γράψουν πρόχειρο διαγώνισµα στο δικό τους µάθηµα. Οι µαθητές είχαν καταλάβει ότι 
οι εκπαιδευτικοί δεν συνεργάζονταν και δε γνώριζαν ο ένας τι κάνει ο άλλος στην τά-
ξη, µε αποτέλεσµα να έχουν αναπτύξει µια «τεχνική επιβίωσης» στα διαγωνίσµατα. 
Έλεγαν στον εκπαιδευτικό ότι την προηγούµενη ώρα είχαν γράψει πάλι διαγώνισµα, 
χωρίς αυτό να αληθεύει. Οι εκπαιδευτικοί επειδή εκείνη την στιγµή δεν µπορούσαν να 
βγουν από την αίθουσα και να αναζητήσουν το συνάδερφο τους προκειµένου να εξα-
κριβώσουν αν τα όσα έλεγαν οι µαθητές αλήθευαν, κοιτούσαν το βιβλίο ύλης, και στην 
περίπτωση που αυτό δεν είχε συµπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό που είχε µάθηµα την 
προηγούµενη ώρα, υποχωρούσαν και δεν έβαζαν διαγώνισµα στους µαθητές. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις το «κέρδος» για τους µαθητές ήταν πολλαπλό. Από τη µία είχαν απο-
φύγει το διαγώνισµα και από την άλλη ήξεραν ότι ο εκπαιδευτικός προτίθεται να βάλει 
διαγώνισµα, οπότε στα επόµενα µαθήµατα θα ήταν διαβασµένοι. Επίσης, στο διάλειµµα 
ενηµέρωναν και τους συµµαθητές τους στα υπόλοιπα τµήµατα ότι ο τάδε εκπαιδευτικός 
σκόπευε να βάλει πρόχειρο διαγώνισµα στις επόµενες ώρες ή ηµέρες, ώστε να προετοι-
µασθούν.      

Έτσι, αντί οι εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιούν ως πηγή ενηµέρωσης για 
την ποσότητα της σχολικής εργασίας τους συναδέλφους τους και να συνεργάζονται 
µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο δύο ή τρεις εκπαιδευτικοί να ζητούν 
από τους µαθητές να γράψουν διαγώνισµα ή να αναθέτουν πολλές εργασίες σε διαφο-
ρετικά µαθήµατα την ίδια ηµέρα, ενηµερώνονταν µόνο από τους µαθητές σχετικά µε 
το τι έκαναν οι συνάδελφοι τους στις σχολικές αίθουσες.  

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, σε µια από τις παρατηρήσεις µαθηµάτων ο γρά-
φων, µετά το τέλος της διδακτικής ώρας, ενηµέρωσε εκπαιδευτικό που είχε αναβάλει 
πρόχειρο διαγώνισµα, επειδή οι µαθητές δικαιολογήθηκαν ότι έγραφαν την προηγούµε-
νη ώρα, ότι οι µαθητές δεν έγραφαν την προηγούµενη ώρα, αφού στο τµήµα αυτό ο 
γράφων ήταν πάλι την προηγούµενη ώρα ως παρατηρητής. Ο εκπαιδευτικός απάντησε 
γελώντας ότι αυτά συµβαίνουν στο σχολείο αφού «οι µαθητές είναι µπαγάσες» και το 
περιστατικό δεν είχε ιδιαίτερη σηµασία (Ε.Σ.). Η παρατήρηση αυτή δεν µπόρεσε να 
λειτουργήσει ως παράγοντας ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού, ώστε να αποφευ-
χθούν στο µέλλον τέτοιου είδους περιστατικά.  

Η απουσία συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ο ελλιπής συντονισµός 
τους επέτρεπε στους µαθητές να αναπτύξουν ένα «αντικοµφορµιστικό κρυφό πρό-
γραµµα» µέσω του οποίου «ξεγελούσαν» τους εκπαιδευτικούς αποφεύγοντας τα δια-
γωνίσµατα και την εργασία για το σπίτι. Όµως, από την άλλη πλευρά, η συνειδητο-
ποίηση των µαθητών ότι οι εκπαιδευτικοί δεν συντόνιζαν την εργασία τους ήταν για 
αυτούς µήνυµα ενός αρνητικού κρυφού προγράµµατος από την πλευρά των εκπαι-
δευτικών, το οποίο δηµιουργούσε αίσθηµα χαλαρότητας και απαξίας για ό,τι συµ-
βαίνει στο σχολείο (Πηγιάκη 1999: 195). Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα από 
τις συνεντεύξεις δύο µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου, όταν µετά τη συχνή παρατήρηση του 
ίδιου φαινοµένου, συζητήθηκε µαζί τους το θέµα: 
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[Οι καθηγητές φωνάζουν ότι δε διαβάζουµε και δεν παρακολουθούµε ενώ την 
ίδια στιγµή, οι ίδιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Σπάνια θυµάται κάποιος καθη-
γητής τι µάθηµα κάναµε την περασµένη φορά. Ή θα ρωτήσει εµάς ή θα κοιτά-
ξει το βιβλίο ύλης. Αν δεν το έχει συµπληρώσει εµείς µπορούµε να του πούµε 
ό,τι θέλουµε…αφού δε θυµάται] (µαθητής, «Πόρος») 
 
[Στα περισσότερα µαθήµατα οι καθηγητές ρωτούν τι κάναµε την προηγούµενη 
φορά, τι έχουµε σήµερα. Εµείς µπορούµε να πούµε ό,τι θέλουµε,…,λέµε τα ί-
δια µε την προηγούµενη φορά για να ξανακάνει ο καθηγητής το ίδιο µάθηµα 
και να µην έχουµε ασκήσεις ή δουλειά ξανά για το σπίτι. Την άλλη φορά έχου-
µε τα ίδια. Πέρσι είχε µεγάλη πλάκα που κάναµε τρεις φορές το ίδιο κείµενο 
στα Νέα Ελληνικά. Περάσαµε όλο το Φλεβάρη µε το ίδιο κείµενο] (µαθητής, 
«Πόρος»).  
      
 
 
 
 
 
Οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων     
 
Το σχολικό έτος που διεξήχθη η έρευνα, έγιναν έξι συνεδριάσεις του συλλό-

γου των διδασκόντων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στην αρχή της χρονιάς, δύο ηµέρες 
πριν από τον αγιασµό. Οι τρεις ήταν παιδαγωγικές συνεδριάσεις που έγιναν στα τέλη 
των τριµήνων. Οι άλλες δύο ήταν έκτακτες και αφορούσαν το πρόβληµα της κάλυψης 
των κενών ωρώ  που δη ιουργούνταν από την απουσία κάποι ν εκπαιδευτικών από το 
σχολείο και της αποχής των µαθητών από τα µαθήµατά τους το µήνα Φεβρουάριο, µε 
αίτηµα να µην εφαρµοσθεί το µέτρο της κάλυψης της κενής ώρας κάποιου εκπαιδευτι-
κού που απουσίαζε από το σχολείο από κάποιον άλλο εκπαιδευτικό. Αυτές οι έκτακτες 
συνεδριάσεις αποτελούσαν ασυνέχεια στη σχολική ζωή. Θα µ ορούσαν να χαρακτηρι-
σθούν «επεισόδια» που βγάζουν στην επιφάνεια πολλά «κρυφά» στοιχεία της λειτουρ-
γίας του συλλόγου διδασκόντων και του σχολείου.   

ν µ ω

π

τ

Πιο αναλυτικά: 
Η πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου έγινε δύο ηµέρες πριν από τον αγιασµό. 

Στην πραγµατικότητα, όπως εξελίχθηκε, δεν ήταν συνεδρίαση αλλά µια εθιµοτυπική 
συνάντηση των εκπαιδευτικών προκειµένου οι νέοι στο σχολείο να γνωρίσουν τους πα-
λαιότερους. Η συνάντηση κράτησε περίπου δύο ώρες και οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν 
θέµατα προσωπικά, όπως πώς πέρασαν τις διακοπές κ.λπ. ∆εν έγινε καµία αναφορά σε 
ζητήµατα οργάνωσης του σχολείου ή διαµόρφωσης κάποιων πλάνων εργασίας για τη 
σχολική χρονιά που θα ακολουθούσε. Επίσης, δεν έγινε καµία ενηµέρωση των εκπαι-
δευτικών στην αρχή της σχολικής χρονιάς σχετικά µε τα εποπτικά µέσα του σχολείου, 
τους µαθητές που ενδεχοµένως να έχουν προβλήµατα δυσλεξίας. Η συνεδρίαση αυτή 
ήταν µια απλή κοινωνική συνάντηση των εκπαιδευτικών. 

 
α) Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων 
 
Οι ρεις παιδαγωγικές συνεδριάσεις έγιναν στο τέλος των τριµήνων, προ-

κειµένου να περαστούν οι βαθµοί των µαθητών, ενώ στην τελευταία έγινε συζήτηση για 
το ποιοι µαθητές προάγονται, ποιοι µένουν στην ίδια τάξη και ποιοι παραπέµπονται για 
επανεξέταση το Σεπτέµβριο.  

Οι δύο παιδαγωγικές συνεδριάσεις των τριµήνων ήταν σύντοµες. Κράτησαν 
περίπου µια ώρα στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήµατα του σχολείου και των µαθη-
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τών του. Η διαδικασία ήταν περίπου ίδια και στις τρεις συνεδριάσεις. Ο διευθυντής άρ-
χισε τη συνεδρίαση γύρω στις 12: 00 διώχνοντας τους µαθητές τρεις ώρες νωρίτερα από 
το σχολείο. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί έδειχναν δυσαρεστηµένοι για την ηµέρα που επι-
λέχθηκε να γίνει η παιδαγωγική, διότι είχαν λίγες ώρες µάθηµα και θα έφευγαν νωρίτε-
ρα, ενώ τώρα ήταν αναγκασµένοι να φύγουν από το σχολείο την ώρα που θα τελείωνε η 
παιδαγωγική συνεδρίαση. Μερικοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αστειευόµενοι, 
παρατήρησαν στον κ. Μενέλαο ότι επιλέγει να γίνεται η παιδαγωγική συνεδρίαση κά-
ποιες συγκεκριµένες ηµέρες που οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί στο σχολείο έχουν παρα-
φορτωµένο πρόγραµµα και εφηµερία, ώστε «να τα γλιτώνουν» (Ε.Σ.). 

Αν και η παιδαγωγική συνεδρίαση γίνεται µε σκοπό την συνεργασία των εκ-
παιδευτικών σε ζητήµατα αξιολόγησης των µαθητών, γενικότερης ενηµέρωσης και συ-
νεργασίας τους σχετικά µε κάποιους προβληµατικούς µαθητές ή τµήµατα, στην πραγ-
µατικότητα, ο σκοπός αυτός είχε απεµποληθεί, αφού οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη παρα-
δώσει τη βαθµολογία τους µια εβδοµάδα πριν. Έτσι, δεν υπήρχε η δυνατότητα συνερ-
γασίας για την αξιολόγηση των µαθητών. Απλώς, οι εκπαιδευτικοί µπορούσαν να κοι-
νοποιήσουν τους βαθµούς που έχουν βάλει σε κάποιους µαθητές και να κάνουν κάποια 
γενικά σχόλια για τα τµήµατα, κάτι που δεν είχε νόηµα, αφού ο κάθε εκπαιδευτικός, 
όταν συµπλήρωνε την καρτέλα του µαθητή µε τη δική του βαθµολογία, µπορούσε να 
δει τους βαθµούς που είχε πάρει στα άλλα µαθήµατα.       

Σε όλες τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις, ο διευθυντής πήρε το λόγο και µι-
λούσε για αρκετή ώρα, αναλύοντας περισσότερο πρακτικά και διαδικαστικά ζητήµατα 
που έπρεπε να µην ξεχάσουν οι εκπαιδευτικοί, όπως τον έλεγχο της καρτέλας του µα-
θητή για το αν έχουν περαστεί όλοι οι βαθµοί, τη διασταύρωση του βαθµού που έβαλαν 
στην καρτέλα µε τον τυπωµένο έλεγχο που θα πάρουν οι γονείς, τον αριθµό των απου-
σιών που έχουν περάσει στον έλεγχο, την ηµέρα και την ώρα που θα δοθούν οι βαθµοί. 
Σε όλες τις συνεδριάσεις, ο διευθυντής κλείνοντας την οµιλία του επεσήµανε στους 
εκπαιδευτικούς ότι στο τρίµηνο αξιολογούν την επίδοση και όχι τη συµπεριφ ρά του 
µαθητή. Αυτή την επισήµανση την έκρινε αναγκαία, διότι, όπως παρατήρησε, ορισµέ-
νοι εκπαιδευτικοί έβαλαν µικρούς βαθµούς σε µαθητές, επειδή έκαναν φασαρία την 
ώρα του µαθήµατος. 

ο

[Συνάδελφοι, παρατηρώ ότι κάποιοι από εσάς µπερδεύουν τη συµπεριφορά µε 
την επίδοση του µαθητή. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγµατα. Μπορεί 
κάποιος να µιλάει µέσα στην τάξη, να παίζει µε τους συµµαθητές του, να µην 
συµµετέχει στο µάθηµα. Όµως, αν ξέρει καλά την ύλη και έρχεται και γράφει 
στα διαγωνίσµατα δεν µπορεί να του βάζετε µικρό βαθµό. Βλέπω κάποιους 
µαθητές να γράφουν 18 στα πρόχειρα διαγωνίσµατα και να έχουν 12 προφο-
ρικά για να βγει µέσος όρος 15. Τι θα πείτε στους γονείς που διαµαρτύρονται 
ότι αδικείτε τα παιδιά τους] (διευθυντής του «Πόρου»)  
 
Αν και ο κ. Μενέλαος κατά τη διάρκεια του τριµήνου θεωρούσε την πειθαρ-

χηµένη συµπεριφορά των µαθητών σηµαντικότερο στοιχείο από την ποιότητα της µά-
θησης που τους παρείχε το σχολείο και την ποιότητα των µαθησιακών διαδικασιών στις 
οποίες τους ενέπλεκε, η επισήµανσή του στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις οφειλόταν στο 
ότι αρκετοί µαθητές από την Εργοστασιούπολη είχαν χαµηλούς βαθµούς λόγω κακής 
συµπεριφοράς και ήθελε να αποφύγει τα παράπονα των γονιών τους που ήταν φίλοι του 
ή να ευχαριστήσει κάποιους πολιτικούς φίλους του, αφού ήταν σηµαντικό πολιτικό 
στέλεχος της Εργοστασιούπολης και υπήρχε στην περιοχή έντονη φηµολογία ότι θα έ-
βαζε υποψηφιότητα για δήµαρχος. Την επισήµανση αυτή έκαναν αρκετοί εκπαιδευτικοί 
στο γράφοντα 

[∆ιαµαρτύρεται για τη βαθµολογία, γιατί µάλλον το παιδί κάποιου γνωστού 
του έχει πέσει κάτω από τη βάση σε µερικά µαθήµατα. Αυτά που λεει τώρα εί-
ναι πλάγιες παραινέσεις σε κάποιους να ανεβάσουν βαθµούς µαθητών. Αυτός 
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έχει στο µυαλό του συγκεκριµένους γονείς που τον επισκέφθηκαν. ∆εν µιλάει 
γενικά. Αν δεν τον είχε επισκεφθεί κανείς γονιός και µάλιστα γνωστός του ή 
συγγενής του δεν θα του καιγόταν καρφί] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
[Τον ενδιαφέρει η βαθµολογία γιατί ο άνθρωπος είναι παράγοντας στην Πε-
ριοχή. Εδώ λένε ότι µπορεί να πάει για δήµαρχος. Κάποια εξυπηρέτηση θέλει 
να κάνει µε τους βαθµούς] (καθηγήτρια γαλλικών, «Πόρος»)        
 
Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί διαφωνούσαν µε την άποψη 

αυτή του διευθυντή και εξέφραζαν τη διαφωνία τους σε συζητήσεις µε τους συναδέλ-
φους τους όλο το τρίµηνο, στην παιδαγωγική συνεδρίαση δεν πήραν το λόγο για να 
εκφράσουν ανοικτά και δηµόσια την άποψή τους. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί που θεω-
ρούσαν ότι ο βαθµός είναι τρόπος για να διορθώσει ο µαθητής την κακή συµπεριφο-
ρά του και να συµµορφωθεί στις υποδείξεις και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 
εξαιτίας του φόβου του κακού βαθµού. Αυτή την άποψη, όµως, δεν την εξέφρασαν 
ανοικτά στην παιδαγωγική συνεδρίαση. Ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί απέφευγαν να 
µιλήσουν ήταν ότι δεν ήθελαν να παραταθεί χρονικά η συνεδρίαση.  

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί σχολίαζαν µεταξύ τους χαµηλόφωνα ότι ο διευθ -
ντής µιλούσε πολύ και κοιτούσαν τα ρολόγια τους (Ε.Σ.). Όταν η Μάρθα, που δεν ήταν 
υπεύθυνη τµήµατος, στην παιδαγωγική συνεδρίαση του πρώτου τριµήνου, ζήτησε το 
λόγο, για να εξηγήσει ότι επίδοση και συµπεριφορά, κατά την άποψη της, δεν µπορούν 
να χωρισθούν, διότι αν ο µαθητής δεν έχει καµία συµµετοχή στο µάθηµα και σε κα-
µία δραστηριότητα, αλλά απλώς γράφει σε κάποιο διαγώνισµα, τότε το σχολείο δεν 
έχει λόγο ύπαρξης και πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο εξεταστικό κέντρο, ορι-
σµένοι εκπαιδευτικοί έδειξαν να δυσφορούν και διαµαρτυρήθηκαν ότι, αν αρχίσουν 
τώρα τέτοιες συζητήσεις, η συνεδρίαση δε θα τελειώσει ποτέ.  Όµως, παρά τις χαµηλό-
φωνες διαµαρτυρίες τους, η Μάρθα επέµεινε και τοποθετήθηκε στην άποψη που είχε 
εκφράσει πιο πριν ο κ. Μενέλαος. Η Μάρθα θεωρούσε ότι η αντίληψη που εξέφρασε ο 
διευθυντής υποβάθµιζε το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο και τον εκπαιδευτικό σε απλό 
διεκπεραιωτή εξετάσεων. Κατά συνέπεια έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο στη συνε-
δρίαση:  

υ

[Αν θέσουµε µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης του µαθητή το πρόχειρο 
διαγώνισµα τότε δεν έχει νόηµα να έρχεται στο σχολείο και ενδεχοµένως 
να µην χρειάζεται να υπάρχει καν σχολείο αλλά ένα εξεταστικό κέντρο 
πιστοποίησης γνώσεων, στο οποίο θα προσέρχεται ο µαθητής για να πιστο-
ποιήσει ό,τι ξέρει και να πάρει κάποιο χαρτί. Όπως είναι ας πούµε το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο. ∆ιαβάζεις γαλλικά στο σπίτι σου, παίρνεις ένα καθηγητή και 
σου κάνει ιδιαίτερο ή µια µέθοδο άνευ διδασκάλου, ό,τι θέλεις τέλος πάντων 
και πας την ηµέρα των εξετάσεων για το δίπλωµα και δίνεις.. Όταν εγώ βάζω 
µικρό προφορικό βαθµό, αυτό σηµαίνει ότι προσπαθώ να κάνω κάποιες δρα-
στηριότητες µέσα στην τάξη, στις οποίες αυτός ο µαθητής δεν συµµετέχει. Και 
όχι µόνο αυτό. ∆ιαλύει το κλίµα της τάξης συνολικά, δεν αφήνει ούτε τους άλ-
λους να συµµετάσχουν. Για µένα ο προφορικός βαθµός δείχνει τη συµµετοχή 
του µαθητή στο µάθηµα, το οµαδικό πνεύµα που θα έπρεπε να τον διακρίνει, 
το βαθµό στον οποίο επιτρέπει στους συµµαθητές του να µάθουν και να µάθει 
και αυτός από αυτούς. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν το σεβασµό του στους άλ-
λους, στην οµάδα. Και αυτά, κατά την άποψη µου, πρέπει να προωθεί το σχο-
λείο. Εµείς µε αυτή τη λογική, του βαθµού στο διαγώνισµα τροφοδοτούµε 
τον ατοµικισµό και την κουτοπονηριά  του µαθητή. Αδρανεί όλο το τρί-
µηνο και περιµένει την ηµέρα του διαγωνίσµατος, όπου µπορεί να επινο-
ήσει ένα σωρό τεχνικές αντιγραφής για να πάρει ένα µεγάλο βαθµό. Και 
ας το πάρουµε και ανάποδα. Ένα παιδί που συµµετέχει όλο το τρίµηνο θα πά-
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ρει µικρότερο βαθµό από κάποιον που αντέγραψε, επειδή έτυχε την ηµέρα του 
διαγωνίσµατος να µην πήγε καλά; Τότε δεν είµαστε άδικοι µε το παιδί που 
προσπαθεί;] (καθηγήτρια γαλλικών, «Πόρος»)  
 
Η παρέµβαση της Μάρθας δεν έγινε το έναυσµα να ανοίξει κάποια συζήτη-

ση ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση του µαθητή και για τις επιπτώ-
σεις που έχει στη συνολική λειτουργία του σχολείου. Άλλωστε, η προοπτική της αντι-
κατάστασης του σχολείου από ένα εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και απο-
νοµής πτυχίων που περιέγραψε η Μάρθα φάνταζε ουτοπική53. Όµως, µια πιο προσεκτι-
κή «ανάγνωση» της σχολικής ζωής στον «Πόρο» έδειχνε ότι πολλοί µαθητές, ιδιαίτερα 
στα µαθήµατα των ξένων γλωσσών, είχαν ξεκαθαρίσει ότι το σχολείο τους είναι εντε-
λώς άχρηστο και παρακολουθούσαν φροντιστήριο για να δώσουν εξετάσεις πιστοποίη-
σης γνώσεων και να  πάρουν κάποιο δίπλωµα (Lower, Delf, κ.λπ.).  

Πάντως στο ζήτηµα της αξιολόγησης των µαθητών φαινόταν ότι ο κάθε εκ-
παιδευτικός είχε στο µυαλό του κάποια δικά του αξιολογικά κριτήρια, τα οποία θεω-
ρούσε χάσιµο χρόνου να τα συζητήσει µε τους συναδέρφους του. Αυτό που φαινόταν 
να κυριαρχεί στη συνεδρίαση ήταν η µέριµνα να µην επεκταθεί πέρα από τις 14:00 µ.µ., 
που σχόλαγαν κανονικά οι εκπαιδευτικοί.   

Η τοποθέτηση του διευθυντή και η παρέµβαση της Μάρθας έφεραν στην ε-
πιφάνεια δύο διαφορετικές φιλοσοφίες για το πώς πρέπει να λειτουργεί το σχολείο. Η 
Μάρθα θεωρούσε, και αυτό φαινόταν και από τις διδακτικές πρακτικές της, ότι οι µα-
θητές έπρεπε να κάνουν εργασίες, να εργάζονται οµαδικά, να παίζουν παιχνίδια ρό-
λων, να αναλύουν εικόνες µέσα στο µάθηµα µαζί µε τους συµµαθητές τους, να µά-
θουν πώς να κατακτούν τη γνώση και να αποκτήσουν µια θετική στάση απέναντι στο 
σχολείο. Ο διευθυντής πίστευε ότι στο σχολείο πρέπει να γίνεται µόνο µετωπική διδα-
σκαλία και το πρόχειρο διαγώνισµα αντικατοπτρίζει αυτά που ξέρει ο µαθητής, α-
σχέτως αν παρακολούθησε ή όχι τη διδασκαλία. Όµως, αυτές οι δύο τοποθετήσεις δεν 
έγιναν το έναυσµα για να εκφράσουν και οι υπόλοιποι την άποψη τους. Η συνεδρίαση 
προχώρησε σαν να µην εκφράσθηκαν αυτές οι απόψεις.  

Η συνεδρίαση κύλησε γρήγορα µε τον υπεύθυνο κάθε τµήµατος να κάνει ο-
ρισµένες γενικές παρατηρήσεις για το τµήµα του. Οι παρατηρήσεις αυτές ήταν τόσο 
γενικές σε βαθµό που όχι µόνο δεν έλεγαν, τελικά, κάτι συγκεκριµένο για το κάθε τµή-
µα, αλλά εξωράιζαν την κατάσταση σε κάποια προβληµατικά τµήµατα, που πολλοί εκ-
παιδευτικοί διαµαρτύρονταν όλο το τρίµηνο ότι έκαναν µάθηµα µε δυσκολία. Επίσης, 
οι αναφορές δεν είχαν να κάνουν µε την επίδοση των µαθητών στα µαθήµατα, µε τον 
προβληµατισµό του πώς αντεπεξέρχονται σε αυτά, του ποιοι µαθητές είναι αδύναµοι 
                                                 
53 Η άποψη της Μάρθας δεν είναι καθόλου ουτοπική. Τα τελευταία δέκα χρόνια σε πολλές 
χώρες (Η.Π.Α., Αγγλία, Ουαλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία), γίνονται µεταρρυθµίσεις στην 
κατεύθυνση της αποδόµησης του δηµόσιου σχολείου και στην ενίσχυση του πιστοποιητικού 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Το µοντέλο που προωθείται σκοπεύει στη µετακύλιση του 
κόστους για εκπαίδευση στις οικογένειες των µαθητών και το κράτος περιορίζεται στο να 
πιστοποιεί µέσα από εξετάσεις τις γνώσεις που έχουν πάρει οι µαθητές. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
ότι το σχολικό έτος 1997-1998 1,5 εκατοµµύριο παιδιά παρακολουθούσαν προγράµµατα κατ’ 
οίκον εκπαίδευσης (home based education) και προσέρχονταν σε κάποιο εξεταστικό κέντρο για 
να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να λάβουν το αντίστοιχο µε την εκπαίδευση τους 
δίπλωµα (qualification). (Apple 2002: 249). Πιο αναλυτικά για τις µεταρρυθµίσεις στην 
κατεύθυνση της «αποκέντρωσης» του δηµόσιου σχολείου στην κατεύθυνση της αγοράς 
(Whitty, G., Power, S. and Halpin, D. 1998). Επίσης, στη χώρα µας, η κυριαρχία του 
εξεταστικού στη συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση έχει ήδη οδηγήσει στη διατύπωση 
τέτοιων απόψεων αλλά και διεκδικήσεων. Αναφερόµαστε στη διεκδίκηση της Οµοσπονδίας 
Ελλήνων Φροντιστών (ΟΕΦΕ, ∆ρώµενα, τεύχος 7, σ.4)) για τα 7 δις δραχµές της ενισχυτικής 
διδασκαλίας µέσα από τη θεσµοθέτηση του δικαιώµατος του µαθητή να φοιτήσει σε όποιο 
φροντιστήριο θέλει παίρνοντας κουπόνι (voucher) από το κράτος.  
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και γιατί, πώς θα µπορούσαν να βοηθηθούν, κ.λπ. Οι σύντοµες αναφορές επικεντρώ-
νονταν µόνο σε µια γενική εντύπωση του υπεύθυνου για το τµήµα εκπαιδευτικού, αν 
το τµήµα είναι στο σύνολο του ήσυχο ή άτακτο. Η αναφορά του υπεύθυνου τµήµα-
τος, επειδή δεν ήταν προϊόν της συνεργασίας του µε άλλους εκπαιδευτικούς που ερ-
γάζονταν στο ίδιο τµήµα, αποτελούσε την έκφραση της δικής του «εντύπωσης» µε 
αποτέλεσµα να µην γίνεται, συχνά, αποδεκτή από τους άλλους εκπαιδευτικούς. Έτσι, 
όταν ο υπεύθυνος καθηγητής του Β4 παρατήρησε ότι «το τµήµα είναι πολύ ζωηρό», ο κ. 
∆ηµήτρης τον διέκοψε και του είπε ότι στο δικό του µάθηµα «είναι Παναγίες».      

Ορισµένες αναφορές των υπεύθυνων τµηµ των στην παιδαγωγική συνεδρί-
αση, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα: 

ά

- Το Α1 είναι αρκετά καλό τµήµα. ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα σε 
αυτό. 

- Το Α2 είναι λίγο ζωηρούληδες, έχουν αρχίσει να ξεψαρώνουν. 
Βάλτε τους καµία φωνή. 

- Το Α3 είναι σε γενικές γραµµές καλό… 
Την αναφορά των υπεύθυνων των τµηµάτων δεν διέκοπτε κανείς συνάδελ-

φος. Οι αναφορές ήταν σύντοµες και σε 15 λεπτά είχαν τελειώσει οι υπεύθυνοι των 
τµηµάτων της Α’ και της Β’ Γυµνασίου.  Μόλις, όµως, ο λόγος δόθηκε στην υπεύθυνη 
καθηγήτρια του Γ4, ένα τµήµα µε µαθητές που δηµιουργούσαν διαρκώς προβλήµατα 
την ώρα του µαθήµατος, η Θεοδώρα (καθηγήτρια φιλόλογος) που ήταν υπεύθυνη τµή-
µατος είπε: 

[Είναι αδύναµοι, ορισµένοι κινδυνεύουν να µείνουν, να προσέξουµε το θέµα 
των απουσιών και να τους ειδοποιήσουµε νωρίς, πριν πιάσουν το όριο των 
απουσιών και δεν µπορέσουν να περάσουν την τάξη…] 
 
Τότε το λόγο πήρε η Μαργαρίτα (καθηγήτρια φιλόλογος): 
  
[Με συγχωρείτε συνάδερφοι, αλλά µόνο αυτά για το Γ4; Εγώ δεν µπορώ να 
µπω µέσα σε αυτό το τµήµα. Χαλάει ο κόσµος. Τσιρίζουν, ουρλιάζουν, δεν 
κάθονται στα θρανία. Ποιοι είναι οι αδύναµοι; Εδώ µε τους ανθρώπους 
υπάρχει πρόβληµα. Εγώ έβαλα στο µισό τµήµα οκτώ. Όταν πέρναγα τους 
βαθµούς στις καρτέλες πρόσεξα ότι τα παιδιά αυτά στα υπόλοιπα µαθήµατα 
έχουν από 12 και πάνω. Μόνο σε µένα είναι αδιάφοροι; Μόνο εγώ έχω 
πρόβληµα τελικά; Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τα βασικά. Πιάνω προχθές 3 
µαθητές από το Γ4 στις τουαλέτες να καπνίζουν σε ώρα µαθήµατος. Μου 
είπαν ότι τους απέβαλλε µια καθηγήτρια, δεν λεω όνοµα,… το µεσηµέρι πάω 
να κόψω τα φύλλα από το απουσιολόγιο και δεν ήταν γραµµένοι στο φύλλο] 

 

Ο κ. Μενέλαος, που µέχρι εκείνη τη στιγµή παρακολουθούσε σιωπηλός τις 

αναφορές των υπευθύνων των τµηµάτων, πήρε αµέσως το λόγο. Η παραµονή ενός µα-

θητή έξω από τη σχολική αίθουσα σε ώρα µαθήµατος, χωρίς να είναι γραµµένο το 

όνοµα του στο απουσιολόγιο, αποτελούσε σοβαρό διοικητικό παράπτωµα. 

[Συνάδερφοι, τι «αλεπουδιές» είναι αυτές; Τους βγάζετε έξω και δεν τους 
γράφετε στα απουσιολόγια; Για το θέµα της βαθµολογίας που έθεσε η 
συναδέλφισα δεν µπορώ να αναφερθώ και κακώς και αυτή αναφέρθηκε. ∆εν 
θα κρίνω εγώ το αν κάποιος ξέρει αρχαία ή νέα ή αν ο καθηγητής τον 
βαθµολογεί δίκαια ή άδικα. Αλλά για το θέµα των απουσιών έχω ευθύνη ως 
διευθυντής. Όποιος είναι έξω από την τάξη παίρνει απουσία… δηλαδή τους 
βγάζετε έξω για να κάνετε µάθηµα, επειδή δεν µπορείτε να τους 
επιβληθείτε και δεν το λετε για να µην σας πέσουν τα γαλόνια;] 

 100



 
Βέβαια, ο κ. Μενέλαος που εκείνη την στιγµή αναστατώθηκε λόγω αυτών 

των περιστατικών όλο το ροηγούµενο διάστηµα δεν είχε δηµιουργήσει µια ατµόσφαι-
ρα συνεργασίας των εκπαιδευτικών, ούτε τους είχ  παρακινήσει να συζητήσουν αν α-
ντιµετωπίζουν προβλήµατα στις τάξεις τους και πώς µπορούν να τα αντιµετωπίσουν 
όλοι µαζί.    

π
ε

Η Θεοδώρα, φανερά ενοχληµένη από την τροπή που πήρε η συζήτηση σχε-
τικά µε το τµήµα που ήταν υπεύθυνη, τόνισε ότι αυτή δεν έχει κανένα πρόβληµα µε το 
τµήµα και το µάθηµά της κυλούσε µια χαρά. Με την άποψη της Θεοδώρας συντάχθηκε 
και η Νατάσσα (καθηγήτρια βιολογίας) αλλά και άλλα µέλη του συλλόγου, οι οποίοι 
είπαν ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβληµα στο συγκεκριµένο τµήµα και καλό θα ήταν να 
προχωρήσει η συνεδρίαση. 

Τότε η Μάρθα ζήτησε το λόγο και είπε:  
[Συνάδελφοι, πράγµατι, στο τµήµα αυτό υπάρχει πρόβληµα. Εγώ τους έχω 

τρεις ώρες την εβδοµάδα και οι δύο από αυτές, παρά την παράκλησή µου 

στον προγραµµατιστή να µην συµβεί αυτό, είναι οι τελευταίες ώρες. Μια µέρα 

τα παράτησα και έφυγα µέσα από την τάξη… η κατάσταση ήταν αφόρητη. Μι-

λούν, γελούν συνέχεια και σε µένα τουλάχιστον εκµεταλλεύονται το ότι η τε-

λευταία ώρα είναι µόλις 25 λεπτά και ακολουθούν συγκεκριµένη τακτική. Αρ-

γούν να µπουν στην τάξη, όταν µπουν αρχίζουν να ψάχνουν να βρουν τα βι-

βλία τους, γενικά κάνουν ότι µπορούν για να χάσουν χρόνο. Καθαρό µάθηµα 

µένουν 10 µε 15 λεπτά. Έχουν συγκεκριµένη τακτική για να αποφύγουν το 

µάθηµα. Βρίσκουν τρόπους και το διαλύουν. Τι να κάνουµε δεν ξέρω. Πρέπει 

όµως το ζήτηµα αυτού του τµήµατος να συζητηθεί και να χαράξουµε µια πο-

λιτική. Ας τους καλέσουµε εδώ στο σύλλογο να το συζητήσουµε µαζί τους. ∆η-

λαδή µόνο εγώ και η Μαργαρίτα έχουµε πρόβληµα µε τα συγκεκριµένα παιδιά 

και στους υπόλοιπους είναι αγγελούδια. ∆ηλαδή εµείς οι δύο είµαστε το πρό-

βληµα;] 

 
Η Θεοδώρα και η Νατάσσα, παρά την παρέµβαση της Μάρθας που δήλωσε 

ότι και αυτή έχει πρόβληµα στο συγκεκριµένο τµήµα, επέµειναν ότι δεν υπάρχει πρό-
βληµα και η συνεδρίαση έπρεπε να προχωρήσει.   

Η επιµονή τους προκάλεσε την έκρηξη της Μαργαρίτας  
[Θεοδώρα, εσύ και µερικοί άλλοι έχετε καπαρώσει, µονίµως, τις δύο πρώτες 
ώρες στο πρόγραµµα που αυτά κοιµούνται και κάνετε τους µεγάλους 
παιδαγωγούς. Εγώ, κατά µια ιδιάζουσα «στρατιωτική λογική» που και από το 
στρατό τείνει να εκλείψει τους έχω την ∆ευτέρα και την Παρασκευή την 7η 
ώρα. Τι µάθηµα να κάνω εκεί µέσα; Πέρα από αυτό νοµίζω ότι υπάρχει 
µεγάλο πρόβληµα και εµείς βαριόµαστε να το αντιµετωπίσουµε, οπότε 
σφυρίζουµε αδιάφορα και το επιλύουµε προσπερνώντας το] 
 
Η κατάσταση της «λανθάνουσας σύγκρουσης» και της δυσαρέσκειας που 

υπήρχε στο σύλλογο φαινόταν ότι πήγαινε να ξεσπάσει και να µετατραπεί σε «ανοικτή 
σύγκρουση». Τότε, ο Βαγγέλης (καθηγητής φυσικής) που µέχρι εκείνη την στιγµή πα-
ρακολουθούσε τη συζήτηση χωρίς να έχει πάρει το λόγο είπε:  
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[Και εγώ αντιµετωπίζω προβλήµατα στο τµήµα αυτό. Αλλά ας υποθέσουµε ότι 
κανείς άλλος δεν αντιµετωπίζει. Η Μάρθα και η Μαργαρίτα έχουν πρόβληµα 
να κάνουν εκεί µέσα µάθηµα. Το θέτουν στο σύλλογο και ζητούν να υπάρ-
ξει µια συλλογική αντιµετώπιση. ∆εν πρέπει να το δούµε όλοι µαζί και να 
το αντιµετωπίζουµε σαν σύλλογος;] 
 
Η παρέµβαση του Βαγγέλη λειτούργησε κατευναστικά. Ο κ. Μενέλαος βλέ-

ποντας ότι η σύγκρουση είχε αποφευχθεί πήρε το λόγο και έδωσε την λύση µέσω της 
αποφυγής της ουσίας του ζητήµατος.  

[Ναι, να το δούµε και να το λύσουµε σαν σύλλογος αλλά όχι τώρα. Πρέπει να 
τελειώσουµε µε την αξιολόγηση των υπόλοιπων τµηµάτων. Κάποια άλλη 
στιγµή θα το συζητήσουµε. Τώρα είναι άλλη η προτεραιότητα µας. Να δώ-
σουµε βαθµούς του τριµήνου]  
 
Μετά από την παρέµβαση αυτή του διευθυντή, η συνεδρίαση συνεχίσθηκε 

κανονικά και τέλειωσε ύστερα από λίγη ώρα, όταν οι υπεύθυνοι των τµηµάτων ολο-
κλήρωσαν τις σύντοµες αναφορές για τα τµήµατά τους. Όµως, το πρόβληµα του Γ4 δεν 
συζητήθηκε ποτέ ολόκληρη τη σχολική χρονιά που ακολούθησε παρά το γεγονός ότι οι 
µαθητές του τµήµατος συνέχιζαν να συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο και οι εκπαι-
δευτικοί να διαµαρτύρονται ότι δεν µπορούσαν να κάνουν µάθηµα.  

Από τις καταγραφές των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου δι-
δασκόντων στον «Πόρο» προέκυψε ότι αυτές οι συνεδριάσεις δεν είχαν στην πραγ-
µατικότητα κανένα παιδαγωγικό περιεχόµενο. Εκτός του ότι ήταν υπερβολικά σύ-
ντοµες (συµµετείχαν 29 καθηγητές και η διάρκεια ήταν µόνο δύο ώρες) ακόµη και 
όταν 4 εκπαιδευτικοί έθεσαν σοβαρά παιδαγωγικά ζητήµατα προς συζήτηση, όπως η 
φύση του σχολείου, ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών και η σχέση του µε τις δο-
µές και το ρόλο της εκπαίδευσης, η συνεργασία που έπρεπε να υπάρχει σε ορισµένα 
ζητήµατα, αποφεύχθηκε από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς η συζήτησή τους.  

 
Ζητήµατα αντιµετώπισης της συµπεριφοράς των µαθητών από το 

σύλλογο διδασκόντων 
 
Το σχολικό έτος που διεξήχθη η έρευνα δεν καταγράφηκε κανένα 

περιστατικό όπου ο σύλλογος των διδασκόντων να ασχοληθεί µε το τι µπορεί να 
σηµαίνει ή που µπορεί να οφείλεται η «απείθαρχη» συµπεριφορά κάποιων µαθητών. 
Υπήρχαν µαθητές που µιλούσαν στην τάξη ή που έλειπαν κάποια ή κάποιες ώρες από 
ορισµένα µαθήµατα, χωρίς όµως να λείπουν όλη την ηµέρα από το σχολείο. Αυτά τα 
φαινόµενα δεν απασχόλησαν το σύλλογο «προληπτικά» ή διερευνητικά, µε την έννοια 
του «γιατί µπορεί να συµβαίνουν» αλλά «κατασταλτικά» µε την τιµωρία του µαθητή 
που ενοχλούσε µέσα στην τάξη, ώστε µα µην εκδηλώσει ξανά ανεπιθύµητη 
συµπεριφορά. Όµως και αυτή η πολιτική των ποινών έπασχε σοβαρά καθώς δεν ήταν 
ενιαία.   
 

α) Απουσία κοινής πολιτικής 
 

Στα ζητήµατα πειθαρχίας των µαθητών, ο σύλλογος διδασκόντων δεν είχε 
κοινή και ξεκάθαρη πολιτική. Παρά την προτεραιότητα που έδινε ο διευθυντής του 
σχολείου στην πειθαρχία των µαθητών, ποτέ δεν είχε συζητηθεί στο σύλλογο το τι 
επιτρεπόταν και τι δεν επιτρεπόταν να κάνουν οι µαθητές στο σχολείο, ούτε πως θα 
αντιµετωπιζόταν η πράξη κάθε µαθητή. Επίσης, δεν υπήρχε κάποιο έντυπο µε τον 
κανονισµό του σχολείου που να έχει δοθεί στους µαθητές ή να έχει αναρτηθεί στις 
τάξεις, ώστε να είναι σαφές από την αρχή της χρονιάς τι επιτρέπεται και τι δεν 
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επιτρέπεται από τους µαθητές του σχολείου. Στον «Πόρο» δεν είχε στοιχειοθετηθεί το 
πλαίσιο η παραβίαση του οποίου θα δικαιολογούσε ή όχι µια κύρωση σε κάποιον 
µαθητή. Η απουσία ενός τέτοιου πλαισίου οδηγούσε στην απουσία κοινής 
πειθαρχικής πολιτικής, η οποία άφηνε τα περιθώρια στον κάθε εκπαιδευτικό να 
αποφασίζει ποια πράξη και ποια συµπεριφορά κάθε µαθητή έχρηζε τιµωρίας και να 
παραπέµπει το µαθητή στο διευθυντή, προκειµένου να τον τιµωρήσει. Αυτή η 
διαδικασία είχε σοβαρά προβλήµατα διότι: 
- Η γνώµη των εκπαιδευτικών διέφερε σηµαντικά ως προς τις πράξεις που 

θεωρούσαν αξιόποινες. Έτσι, υπήρχαν καθηγητές που, αν κάποιος µαθητής 
αργούσε να µπει στην τάξη, τον έστελναν στο διευθυντή για τιµωρία, ενώ άλλοι 
τους επέτρεπαν την είσοδο. Υπήρχαν περιπτώσεις, όπου κάποιοι εκπαιδευτικοί 
είχαν δει µαθητές να καπνίζουν στις τουαλέτες του σχολείου. Μερικοί 
εκπαιδευτικοί αδιαφόρησαν και προσπέρασαν τους µαθητές κάνοντας ότι δεν τους 
βλέπουν, άλλοι προσπάθησαν να συζητήσουν µαζί τους το ζήτηµα προσπαθώντας 
να τους πουν ότι δεν κάνει καλό στην υγεία τους το κάπνισµα σε αυτή την ηλικία, 
και άλλοι τους έστειλαν στο διευθυντή για να τιµωρηθούν. Επίσης, όπως προέκυψε 
από την παρατήρηση µαθηµάτων, ο κάθε εκπαιδευτικός αντιµετώπιζε εντελώς 
διαφορετικά τη φασαρία που γινόταν στην τάξη. Άλλοι εκπαιδευτικοί ήταν 
υπερβολικά αυστηροί και απέβαλαν από την τάξη όποιον µαθητή µίλαγε σε 
συµµαθητή του για τον οποιοδήποτε λόγο, ενώ άλλοι παρέδιδαν το µάθηµά τους σε 
µια τάξη όπου όλοι οι µαθητές µιλούσαν µεταξύ τους, χωρίς να παρακολουθεί 
κανείς και χωρίς ο εκπαιδευτικός να λαµβάνει κάποιο µέτρο για αυτό, αλλά 
συνέχιζε να παραδίδει το µάθηµα.    

-  Ο διευθυντής δεν τιµωρούσε όλους τους µαθητές µε την ίδια ποινή για την ίδια 
συµπεριφορά. Αν ο µαθητής ήταν Έλληνας και ο διευθυντής ήξερε τους γονείς του, 
έπεφτε συνήθως «στα µαλακά». Ο διευθυντής τον επέπληττε µε ένα τράβηγµα του 
αυτιού και του φώναζε ότι αν ξανακάνει την ίδια πράξη, για την οποία τον είχαν 
παει στο γραφείο, θα πάρει τηλέφωνο τον πατέρα του. Όµως, αν ο µαθητής ήταν 
αλλοδαπός, για την ίδια πράξη µε αυτή που είχε κάνει ο Έλληνας µαθητής, 
µπορούσε να εξαντληθεί επάνω του όλη η αυστηρότητα. Συνήθως, οι αλλοδαποί 
µαθητές τιµωρούνταν µε αποβολές από το σχολείο, κάτι που γινόταν σπάνια για 
τους Έλληνες. Το σχολικό έτος 2000-2001, στο σχολείο τιµωρήθηκαν 12 µαθητές, 
εκ των οποίων οι 11 ήταν αλλοδαποί / παλιννοστούντες µε αποβολή µίας ηµέρας 
και πάνω. Έλληνας µαθητής τιµωρήθηκε µε αποβολή τριών ηµερών, επειδή έσπασε 
µε την µπάλα δύο τζάµια από παράθυρα της τάξης του, ενώ οι υπόλοιποι είχαν 
τιµωρηθεί µε αποβολή για πράξεις, όπως το κάπνισµα στην τουαλέτα και η κατ’ 
επανάληψη συνοµιλία µε συµµαθητές τους στην τάξη την ώρα του µαθήµατος. 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι Έλληνες µαθητές για τις ίδιες πράξεις και συµπεριφορές 
δεν τιµωρούνταν καθόλου, απλώς δέχονταν την επίπληξη του διευθυντή. 

Αυτή η διαφοροποιηµένη «κατά εθνικότητα» πειθαρχική πολιτική αποδο-
κιµαζόταν από τους µαθητές, διότι τη θεωρούσαν άδικη και, σε πολλές περιπτώσεις, 
τύγχανε της ε µετάλλευσής τους, καθώς τους έδινε ένα ισχυρό διαπραγµατευτικό προ-
νόµιο στις περιπτώσεις που κάποιος εκπαιδευτικός προσπαθούσε να τους τιµωρήσει. Οι 
µαθητές επικαλούνταν πάντοτε περιπτώσεις συµµαθητών τους που για την ίδια πράξη 
δεν είχαν τιµωρηθεί. Έτσι, ήταν συχνές οι διαµαρτυρίες των µαθητών ότι δεν υπήρχε 
δικαιοσύνη στο σχολείο, ενώ οι αλλοδαποί µαθητές θεωρούσαν τι δεν είχαν τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους Έλληνες. Μάλιστα, οι αλλοδαποί µαθητές στο λόγο τους, όταν α-
ναφέρονταν στους συµµαθητές τους, χρησιµοποιούσαν συχνά τη φράση «ένας δικός 
µας», διακρίνοντας τον εαυτό τους από τους Έλληνες µαθητές του σχολείου. 

κ  

ό

[Σε αυτό το σχολείο υπάρχει µεγάλη αδικία. Τιµωρούν τους Αλβανούς και 
τους Πόντιους, ενώ οι Έλληνες µένουν ατιµώρητοι για τα ίδια πράγµατα. 
Προχθές έπιασε ο κ. ∆ηµήτρης τρεις της Γ’ Γυµνασίου που κάπνιζαν στις του-

 103



αλέτες. ∆ύο Έλληνες και ένας δικός µας (Σ.∆. Αλβανός). Τους Έλληνες τους 
τράβηξε τα αυτιά και τους είπε έτσι και δω τους πατεράδες σας το απόγευµα 
στο καφενείο, θα τους πω τι κάνατε στο σχολείο το πρωί. Το δικό µας τον πή-
γε στο Μενέλαο και του έριξε τρεις µέρες αποβολή. Εγώ του είπα να φέρει τον 
πατέρα του να διαµαρτυρηθεί, γιατί και οι Έλληνες καπνίζανε και την πλήρω-
σε µόνο αυτός. Οι Έλληνες είχαν τα τσιγάρα και του δώσανε και αυτού να κα-
πνίσει] (Μαθητής Γ’ Γυµνασίου, «Πόρος»)  
 
Από διάφορα περιστατικά παραβάσεων και κυρώσεων στον «Πόρο» 

συγκροτήθηκε ο επόµενος πίνακας που είναι ενδεικτικός της κατάστασης που 
επικρατούσε στο σχολείο: 

«Πόρος»: κυρώσεις και αιτίες για την επιβολή τους 
Αταξία την ώρα του µαθήµατος (ο ίδιος 
µαθητής µιλούσε µε συµµαθητή του) 

Παρατήρηση – επίπληξη στην τάξη 
(καθηγητής Α΄)  
Ωριαία αποβολή (καθηγητής Β΄)  

Βωµολοχία σε συµµαθητή στο προαύλιο 
(ο βωµολόχος: αλβανός µαθητής) 
 
Βωµολοχία σε συµµαθητή στο προαύλιο 
(ο βωµολόχος: έλληνας µαθητής) 

Αποβολή µίας ηµέρας 
 
 
 

Επίπληξη από το διευθυντή
 
β) Η αντιµετώπιση των προβληµατικών τµηµάτων: Η «κουλτούρα του 

ατοµισµού και της µαγκιάς»  
 

«Χάθηκες, Ζακυνθινέ, άµα µπεις µ’ αυτό το µούτρο στην 
τάξη σου»  
«Και τι έχει το µούτρο µου, κ. γυµνασιάρχα»;  
«Είναι γελαστό µωρέ!… Ο δάσκαλος πρέπει να είναι 
αγέλαστος, κατσούφης και αξιοπρεπής, δεν το 
κατάλαβες; Αν δεν το κατάλαβες αυτό πας χαµένος»  

(Λιλίκας Νάκου, Η Κυρία Ντορεµί) 
 

Στο σχολείο υπήρχαν δύο ιδιαίτερα προβληµατικά τµήµατα, το Γ4 και το 
Β4. Στα µαθήµατα που έγινε παρατήρηση, καταγράφηκε ότι στα τµήµατα αυτά ήταν 
σχεδόν αδύνατο να γίνει µάθηµα. Οι µαθητές µιλούσαν µεταξύ τους κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος και σπάνια έκαναν τις εργασίες που τους ανέθεταν οι εκπαιδευτικοί. Η 
ώρα περνούσε µε καυγάδες, συζητήσεις και νουθεσίες σχετικά µε το πώς πρέπει να 
συµπεριφέρονται οι µαθητές στο σχολείο, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. 
Καταγράφηκε, επίσης, και µια περίπτωση όπου ο εκπαιδευτικός σταµάτησε το 
«µάθηµα» και έφυγε από την τάξη εκνευρισµένος λέγοντας στους µαθητές: «Όταν 
γίνετε άνθρωποι θα ξανάρθω, δε θα µου βγάλετε εσείς το συκώτι» (Ε.Σ., Βαγγέλης, 
φυσικός, παρατήρηση µαθήµατος στο Γ4).  

Οι περισσότεροι καθηγητές όταν είχαν µάθηµα σε αυτά τα τµήµατα έδειχναν 
απρόθυµοι να πάνε στην τάξη. Όταν κτυπούσε το κουδούνι περνούσαν αρκετή ώρα 
ετοιµάζοντας τα προσωπικά τους αντικείµενα (τσάντα, βιβλία), έβγαιναν από το 
γραφείο τελευταίοι και πήγαιναν στην αίθουσα διδασκαλίας µε αργά βήµατα, ώστε να 
περιορισθεί όσο το δυνατόν γινόταν ο χρόνος παραµονής µέσα στην τάξη. Μετά το 
τέλος του µαθήµατος διαµαρτύρονταν στο γράφοντα (στις ώρες που είχε γίνει 
παρατήρηση) ότι «µια ώρα διδασκαλίας σε αυτά τα τµήµατα ισοδυναµούσε µε µια ηµέρα 
µάθηµα σε όλο το σχολείο». Όµως, παρά τις διαρκείς διαµαρτυρίες και τα δυσµενή 
σχόλια των εκπαιδευτικών για την κατάσταση που επικρατούσε στα δύο αυτά τµήµατα, 
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ποτέ το θέµα δεν ήρθε στο σύλλογο για να συζητηθεί προκειµένου να υπάρξει µια 
κοινή αντιµετώπιση. Στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις των τριµήνων δεν συζητήθηκε 
ποτέ το πρόβληµα της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτά τα δύο τµήµατα, ακόµη 
και όταν προσπάθησαν να το θέσουν κάποιοι εκπαιδευτικοί.  

Η Μάρθα (καθηγήτρια γαλλικών) και η Μαργαρίτα (καθηγήτρια φιλόλογος) 
κατ’ επανάληψη είχαν διαµαρτυρηθεί στους συναδέρφους τους και το διευθυντή  ότι η 
κατάσταση σε αυτά τα τµήµατα ήταν αφόρητη και ότι δεν είχε κανένα νόηµα να 
συνεχίσουν να µπαίνουν για να κάνουν µάθηµα. Όµως, οι διαµαρτυρίες τους έπεφταν 
στο κενό αφού οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί τους απαντούσαν ότι δεν αντιµετώπιζαν 
ιδιαίτερο πρόβληµα (κάτι που δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα). Οι 
εκπαιδευτικοί έµεναν παθητικοί θεατές της προβληµατικής κατάστασης που 
επικρατούσε σε αυτά τα τµήµατα, χωρίς να αναλάβουν ποτέ συλλογική και 
συνεργατική δράση για να αντιµετωπίσουν και να αλλάξουν την κατάσταση. 
Ουσιαστικά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έλεγε στους συναδέλφους τους τι 
συνέβαινε µέσα στο τµήµα. 

Η απουσία συνεργασίας στον τοµέα αυτό δηµιουργούσε προβλήµατα 
αβεβαιότητας στη Μάρθα και τη Μαργαρίτα, οι οποίες άρχισαν να θεωρούν ότι αυτές 
δεν είχαν τη δυνατότητα να επιβληθούν στο τµήµα. Η αίσθησή τους αυτή εντείνονταν 
από τις τοποθετήσεις συναδέλφων τους που έλεγαν ότι «στο τµήµα αυτό έχουν κόψει το 
βήχα ορισµένων µαθητών» και στο µάθηµά τους «δεν ακούγεται ανάσα». Όµως, οι 
εκπαιδευτικοί που ισχυρίζονταν ότι δεν είχαν πρόβληµα στο τµήµα δεν εξηγούσαν 
στους άλλους πώς το είχαν πετύχει αυτό και δεν έλεγαν τίποτα, ουσιαστικά, για την 
ποιότητα του µαθήµατος που κάνουν. Ο µόνος εκπαιδευτικός που εξηγούσε πως 
κατορθώνει να πετυχαίνει την απόλυτη ησυχία ήταν ο κ. ∆ηµήτρης (καθηγητής 
µαθηµατικών), ο οποίος έλεγε ότι οι µαθητές πρέπει να φοβούνται και αυτός µε την 
έκφραση του προσώπου του και τις άµεσες τιµωρίες που τους επέβαλλε το επετύγχανε. 

[Όταν µπαίνω στην τάξη είµαι αγέλαστος, συνοφρυωµένος. Αν σε δουν να 
σπάσεις κάποιο χαµόγελο παίρνουν αέρα και ξεψαρώνουν. Μόλις κάποιος 
κουνηθεί και γυρίσει το κεφάλι του, κάνω ένα στιγµιαίο ξέσπασµα 
εκνευρισµού και τον πετάω έξω. Μπορεί να χτυπήσω και την καρέκλα στην 
έδρα, ώστε να φοβηθούν οι υπόλοιποι από τον ήχο. Έτσι, και οι υπόλοιποι 
φοβούνται και πέφτει νεκρική σιγή] 
 
Ο διευθυντής του «Πόρου» συνιστούσε ίδιες µεθόδους στους 

εκπαιδευτικούς, τις οποίες, όπως έλεγε, τις είχε µάθει στο στρατό. 
[Ο στρατός είναι σαν το σχολείο, γιατί έχεις να διαχειριστείς πολλούς και 
διαφορετικούς ανθρώπους. Αν κάτσεις να ψάξεις τη συµπεριφορά που ταιριά-
ζει στον καθένα, κάηκες. Πρέπει να βρεις ένα κουστούµι που να ταιριάζει σε 
όλους. Είχα ένα λοχαγό που µας κοίταζε λες και του είχαµε σκοτώσει τη µά-
να. Που να τολµήσεις να του µιλήσεις. Έτσι, να κάνετε και εσείς µε τους µα-
θητές. Άµα σας δουν γελαστούς και χαρωπούς, σας καβάλησαν. Ψαρώστε 
τους µε το βλέµµα σας από την πρώτη ηµέρα αν θέλετε να περάσετε καλά την 
υπόλοιπη χρονιά. Βλέπετε εµένα; Έρχονται να µου µιλήσουν και τρέµουν. 
Στο σχολείο πρέπει να είσαι µάγκας για να επιβιώσεις] (διευθυντής του 
«Πόρου»)  
 
Στον «Πόρο», η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είχε την 

άποψη ότι η συµπεριφορά των µαθητών στην τάξη είναι πρόβληµα ατοµικό του κάθε 
εκπαιδευτικού και έπρεπε να βρει τρόπο να το λύσει µόνος του. Θεωρούσαν ότι η 
δηµοσιοποίηση του προβλήµατος, που δηµιουργεί η φασαρία που κάνουν οι µαθητές 
στο µάθηµα τους, ισοδυναµεί µε οµολογία της αδυναµίας τους να κρατήσουν την 
τάξη και µείωση του κύρους τους στα µάτια των συναδέλφων τους. Η εργασία υπό 
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συνθήκες αποµόνωσης από τους συναδέρφους σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία της 
αντίληψης ότι «καλός και µάγκας καθηγητής είναι αυτός που κρατάει την τάξη» είχε 
δηµιουργήσει µέσα στο σχολικό πεδίο µια αξιακή νόρµα στην οποία προσανατολιζόταν 
η επαγγελµατική έξη του εκπαιδευτικού, την ενσωµάτωνε και την αναπαρήγαγε µέσα 
από την καθηµερινή πρακτική.   

Η µόνη συνδροµή που προσέφερε ο διευθυντής του σχολείου στο ζήτηµα 
της φασαρίας που έκαναν κάποιοι µαθητές στο µάθηµα ήταν να τιµωρεί όποιον µαθητή 
του έστελναν οι εκπαιδευτικοί στο γραφείο και να συµβουλεύει, παράλληλα, τους 
εκπαιδευτικούς να είναι πιο «µάγκες» και πιο «ψαρωτικοί» στα τµήµατα.    

Αυτή η κατάσταση έκανε ορισµένους εκπαιδευτικούς να σκέπτονται αρνητι-
κά την επόµενη ηµέρα που θα ξαναέρχονταν στο σχολείο για να αντιµετωπίσουν ορι-
σµένες προβληµατικές τάξεις, αβοήθητοι από τους συναδέλφους τους.   

[Κάθε µέρα πηγαίνεις µόνος σου στην αίθουσα και κάνεις το µάθηµά σου. 
Στα προβληµατικά τµήµατα, που οι µαθητές κάνουν φασαρία, ο καθένας ση-
κώνει το σταυρό του µόνος του και επιβιώνει, υποτίθεται, ο πιο µάγκας 
και ο πιο τσαµπουκαλής που µπορεί και ψαρώνει τους µαθητές ή έχει µα-
ζί τους σχέσεις έξω από το σχολείο και φοβούνται µην το πει στους γονείς 
τους, για αυτό και τον αντιµετωπίζουν διαφορετικά. Ποτέ δεν µαζευτήκαµε 
να συζητήσουµε σα συνάδερφοι για κάποιο προβληµατικό τµήµα,, τι θα κά-
νουµε µε κάποια παιδιά που χαλάνε τον κόσµο και δεν αφήνουν να γίνει µά-
θηµα. Τίποτα, αδιαφορία] (Μάρθα, καθηγήτρια γαλλικών, «Πόρος») 
 
Η στάση των συναδέλφων της έκανε τη Μάρθα (καθηγήτρια γαλλικών) να 

σκέπτεται µήπως τελικά όλα στο σχολείο λειτουργούν καλά και µόνο αυτή είχε πρό-
βληµα µε τα συγκεκριµένα τµήµατα, αφού κανείς άλλος από τους συναδέρφους της δεν 
έθετε έντονα τέτοιο ζήτηµα. Συχνά, αναρωτιόταν πως οι άλλοι κατορθώνουν να επι-
βάλλουν ησυχία στα συγκεκριµένα τµήµατα, αν τελικά το κατορθώνουν ή απλώς και σε 
αυτούς οι µαθητές κάνουν τα ίδια αλλά δεν το οµολογούν. Και πέρα από την πειθαρχία, 
αναρωτιόταν τι είδους µάθηµα γίνεται σε αυτά τα τµήµατα και κατά πόσο οι συνά-
δελφοί της ακολουθούσαν το αναλυτικό πρόγραµµα. 

[Αυτή την ύλη στα γαλλικά είναι αδύνατο να τη διδάξεις µε τον τρόπο που λεει 
το βιβλίο στα συγκεκριµένα παιδιά. Αν δεν κάνεις εκπτώσεις τόσο στην έκτα-
ση της ύλης όσο και στην αξιολόγηση δεν πρόκειται να µάθει κανείς τίποτα. 
Και όµως βλέπω στο βιβλίο ύλης σελίδες άλλων µαθηµάτων και οι συνάδερ-
φοι από αυτά που γράφουν προκύπτει ότι διδάσκουν κανονικά το αναλυτικό 
πρόγραµµα. Μα είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να προχωράνε κανονικά στα 
αρχαία και τα µαθηµατικά χωρίς κανένα πρόβληµα; Μόνο εγώ είµαι το πρό-
βληµα σε αυτό το σχολείο;] (Μάρθα, καθηγήτρια γαλλικών, «Πόρος») 
  
Στο πρώτο τρίµηνο, αρκετές φορές, µεταξύ σοβαρού και αστείου εκδήλωνε 

την επιθυµία να παρακολουθήσει µαθήµατα άλλων εκπαιδευτικών στα τµήµατα που 
αυτή είχε πρόβληµα ώστε να δει τι έκαναν οι µαθητές στα άλλα µαθήµατα και πως 
συµπεριφέρονταν µε τους άλλους εκπαιδευτικούς. Όµως, η επιθυµία της εκλαµβάνο-
νταν ως αστεϊσµός από τους συναδέλφους της. Η έλλειψη συνεργασίας των συλλόγων 
διδασκόντων σε ζητήµατα διδασκαλίας και συµπεριφοράς των µαθητών αποτελεί ένα 
από τα σοβαρότερα προβλήµατα του ελληνικού σχολείου που από ορισµένους εκπαι-
δευτικούς βιώνεται µε τρόπο οδυνηρό.   

Ό,τι γίνεται µέσα στην τάξη, αποφεύγουµε να το βγάζουµε έξω, για να µην 

το εκλάβουν οι άλλοι σαν αδυναµία, αδυναµία για να επιβληθεί κανείς και 

σαν έλλειψη γνώσης… έτσι, ελάχιστα πράγµατα γίνονται γνωστά. Μόνη 

µου κι εγώ αντιµετώπιζα προβλήµατα του είδους: Να τιµωρήσω ή όχι; Να 
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ακολουθήσω το αναλυτικό πρόγραµµα ή όχι; … Τι να κάνω για να σταθώ 

όρθια στην τάξη και να τα έχω καλά µε τον εαυτό µου;  

(Γιαννακάκη 1997: 320) 

 

 Έτσι, η Μάρθα φορτιζόταν ψυχολογικά αντιµετωπίζοντας µόνη της τις αρ-
νητικές καταστάσεις µέσα στην τάξη. Σκεπτόταν ότι δεν ήταν, τελικά, καλή εκπαιδευ-
τικός, ότι έφταιγε το µάθηµα των Γαλλικών που δίδασκε ή ότι τα προβλήµατα που α-
ντιµετώπιζε οφείλονταν στο ότι ήταν γυναίκα και αδύναµος χαρακτήρας και δεν µπο-
ρούσε να επιβληθεί στους µαθητές.  

 [Όλοι συµπεριφέρονται σαν να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα και το 
πρόβληµα, τελικά, είσαι εσύ που το θέτεις στους άλλους. Λεω στους συνα-
δέλφους τι µου συµβαίνει και αυτοί µου λένε ότι δεν αντιµετωπίζουν τέτοια 
προβλή ατα. Απορώ τι κάνουν αυτοί µέσα στην τάξη; Πώς κατορθώνουν να 
διδάξουν και να έχουν αποτέλεσµα; Αναρωτιέµαι τελικά τι φταιει. Το µάθηµα 
που διδάσκω; Οι συγκεκριµένοι µαθητές που έχω; Το ότι είµαι γυναίκα και 
δεν µε φοβούνται οι µαθητές; Υπάρχουν ορισµένα τµήµατα που όταν έχω µαζί 
τους µάθηµα δεν κοιµάµαι το προηγούµενο βράδυ. Σκέπτοµαι πως θα µπω 
εκεί την επόµενη µέρα] (Μάρθα, καθηγήτρια γαλλικών) 

µ  

ε ύ

φαντασιακά»
 

ευ ν   

 
Απόδραση στην επιµόρφωση: «προσπαθώντας να λύσουµε έξω από το 

σχολείο κάτι που µόνο µέσα σε αυτό µπορεί να λυθεί»  
 
Στα µέσα του Φλεβάρη, η Μάρθα ξεκίνησ  τα απογε µατα ένα επιµορφωτι-

κό σεµινάριο σχετικά µε την «αντιµετώπιση των κρίσεων µέσα στην τάξη». Τα προβλή-
µατα που αντιµετώπιζε στο σχολείο ήταν αυτά που την ώθησαν στο να υποβάλει αίτηση 
παρακολούθησης στο συγκεκριµένο σεµινάριο: 

[Νοµίζω ότι θα µε βοηθούσε να παρακολουθήσω ένα σεµινάριο διαχείρισης 
της τάξης, πώς να φερθώ σε ορισµένους µαθητές που διαλύουν το µάθηµα. 
Στο συγκεκριµένο σεµινάριο έρχονται και άλλοι εκπαιδευτικοί που αντιµε-
τωπίζουν ανάλογα προβλήµατα, γίνεται ένας κύκλος, κάτι σα ψυχοθερα-
πεία και ο καθένας λεει το πρόβληµα που αντιµετωπίζει στο σχολείο του 
και αποφορτίζεται. Επίσης, συζητά µε τους υπόλοιπους το πρόβληµα, 
βλέπει ότι και οι άλλοι αντιµετωπίζουν τα ίδια και κατά κάποιο τρόπο α-
πενοχοποιείται. Όλοι µαζί συζητάµε πως θα µπορούσε να βρεθεί µια λύ-
ση]  
 
Αυτού του είδους η επιµορφωτική προσέγγιση µοιάζει αρκετά µε την αφη-

γηµατική µέθοδο των Connely και Clandinin (1988: 20) για την εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών. Η αφήγηση είναι ένας τρόπος µελέτης και νοηµατοδότησης της εµπειρίας του 
εκπαιδευτικού που τον βοηθά να δηµιουργήσει στόχους για το µέλλον. Όµως, αυτή η 
διαδικασία στην οποία εµπλέκονταν η Μάρθα γινόταν έξω από το σχολείο µε εκπαιδευ-
τικούς που δεν εργάζονταν µαζί. Ουσιαστικά, τη λειτουργία που θα ήθελε η Μάρθα 
και θα έπρεπε να υπάρχει µέσα στο σχολείο µε το σύλλογο διδασκόντων, την είχε 
διαµορφώσει «  σε µια άλλη οµάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι όµως δεν 
αποτελούσαν σύλλογο διδασκόντων ενός υπαρκτού σχολείου. Και ενδεχοµένως η α-
παλλαγή του εκπαιδευτικού από ζητήµατα όπως το πρόγραµµα, το ωράριο, οι αναθέ-
σεις των µαθηµάτων, η κατανοµή των τµηµάτων, τα οποία δηµιουργούν τριβές µε τους 
συναδέρφους του, να ήταν µια από τις αντικειµενικές προϋποθέσεις που βοηθούσε στην 
επικοινωνία αυτών των εκπαιδ τικώ  στο συγκεκριµένο σεµινάριο. Η επικοινωνία, 
άλλωστε, στηριζόταν στο ότι όλοι είχαν παράπονα από συναδέλφους τους, οι οποίοι 
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εκείνη τη στιγµή δεν ήταν παρόντες στον «κύκλο συζήτησης», για να δώσουν τη δική 
τους ερµηνεία για το πρόβληµα.  

Όµως, ο κύκλος της συζήτησης που γινόταν στο σεµινάριο από εκπαιδευτι-
κούς που είχαν ανάλογους προβληµατισµούς και αναζητήσεις µε τη Μάρθα είναι ου-
σιαστικά αυτό που έπρεπε να γίνεται σε κάθε σχολείο και σε κάθε σύλλογο διδασκό-
ντων προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάξουν την εµπειρία τους, να µοιρασθούν 
τα προβλήµατα τους και να αναζητήσουν από κοινού λύσεις σε αυτά.  

  

Η Μάρθα προσπαθούσε να λύσει τα προβλήµατά της, που µόνο σε συνερ-
γασία µε τους συναδέλφους της µέσα στο σχολείο θα µπορούσαν να λυθούν, σε ένα 
χώρο έξω από το σχολείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα προβλήµατά της να µην λύνο-
νται, καθώς το οποιοδήποτε πρόβληµα σε ένα σχολείο δεν αποτελεί υπόθεση ενός και 
µόνο εκπαιδευτικού. 

Επίσης, το πρόβληµα του να κρατηθεί η τάξη σε πειθαρχία και να αντιµετω-
πισθούν οι κρίσεις που εκδηλώνονται κατά την ώρα του µαθήµατος, εξαιτίας της κουλ-
τούρας του αποµονωτισµού της διδασκαλίας και της επαγγελµατικής έξης που έχει δια-
µορφώσει ο µέσος Έλληνας εκπαιδευτικός µέσα από την πολυετή εφαρµογή του ερβαρ-
τιανού µοντέλου της µετωπικής διδασκαλίας, αντιµετωπίζεται εντελώς αποµονωµένο 
από τις διδακτικές πρακτικές, το αναλυτικό πρόγραµµα και τις εκπαιδευτικές δοµές. 
Αναζητούνται, έτσι, τεχνικές ελέγχου του µαθητή και όχι µέθοδοι διδασκαλίας και 
µορφές αγωγής που θα αποσοβούσαν την εκδήλωση τέτοιων κρίσεων. Αυτή η αναζή-
τηση, αν δεν εµπεριέχει κανένα προβληµατισµό για τον τρόπο διδασκαλίας, την ποιότη-
τα του σχολικού εγχειριδίου, το εξεταστικό σύστηµα και τις εκπαιδευτικές δοµές, ενδυ-
ναµώνει ακόµη περισσότερο την «πειθαρχική» διάσταση της εκπαίδευσης – κάτω από 
τον «προοδευτικό µανδύα» µιας φαινοµενικά «προοδευτικής ψυχολογίζουσας προσέγ-
γισης» - καθώς στρέφει τον προβληµατισµό των εκπαιδευτικών σε τεχνικές ελέγχου της 
τάξης και όχι στην αναζήτηση διαφορετικών αρχών διδασκαλίας που θα ενέπλεκαν 
τους µαθητές σε µαθησιακές διαδικασίες και θα κυοφορούσαν, παράλληλα, το όραµα 
ενός διαφορετικού σχολείου.     

 
Κρίση στο σχολείο: Η απόφαση για την κάλυψη των κενών ωρών στον 

«Πόρο», η αποχή των µαθητών από τα µαθήµατα  και η αντιµετώπιση της 
 
α) Η κάλυψη των κενών ωρών στον «Πόρο» 
 
Σηµαντική ένδειξη του τρόπου διεύθυνσης και του συντονισµού της σχολικής ζωής 

του «Πόρου» είναι ένα επεισόδιο σχετικά µε την κάλυψη κενών ωρών και τον τρόπο µε τον 
οποίο προσπάθησε να το αντιµετωπίσει ο σύλλογος διδασκόντων. Στις αρχές του Φλεβάρη, δύο 
γονείς ήρθαν στο γραφείο του διευθυντή και διαµαρτυρήθηκαν ότι τα παιδιά τους χάνουν πολλά 
µαθήµατα, επειδή οι καθηγητές λείπουν συχνά από το σχολείο. Επέµειναν ότι πέρα από την ε-
πίπτωση που είχαν αυτές οι απώλειες στη µόρφωση των παιδιών τους υπήρχε και το σοβαρό 
ζήτηµα του πού πήγαιναν τα παιδιά τους όταν έφευγαν από το σχολείο νωρίτερα επειδή δεν εί-
χαν µάθηµα. 

Η πολιτική του «Πόρου» ήταν, όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσίαζε από το σχο-
λείο, ο διευθυντής να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα, ώστε οι µαθητές να τελειώνουν νωρίτερα 
το µάθηµά τους και να φεύγουν. Αυτό το µέτρο, σύµφωνα µε την άποψη του διευθυντή και της 
πλειονότητας του συλλόγου των διδασκόντων, ήταν καλό, διότι εµπόδιζε την παραµονή πολλών 
µαθητών στο προαύλιο του σχολείου την ώρα που οι άλλες τάξεις είχαν µάθηµα µε αποτέλεσµα 
να γίνεται φασαρία και να εµποδίζεται και το µάθηµα των άλλων. Τα παράπονα των γονιών 
είχαν να κάνουν µε την κουστωδιακή λειτουργία του σχολείου, διότι οι µαθητές που σχόλαγαν 
νωρίτερα, πήγαιναν σπίτι τους και δεν έβρισκαν εκεί κανένα από τους γονείς τους, οι οποίοι 
ήταν εργαζόµενοι. Έτσι, για τους µικρούς µαθητές της Α’ Γυµνασίου υπήρχε σοβαρό πρόβληµα 
αφού, στην καλύτερη περίπτωση, έµεναν στο σπίτι χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικου ή, 
στη χειρότερη περίπτωση, τριγύριζαν στους δρόµους της Εργοστασιούπολης. Υπήρξαν, επίσης, 
περιπτώσεις µαθητών, οι οποίοι έφυγαν από το σχολείο νωρίτερα από την λήξη του ωραρίου 

 108



και πήγαν σε καφετέριες και σφαιριστήρια µε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εντελώς συµπτωµατικά, 
οι γονείς κάποιων µαθητών ή συγγενείς τους είδαν τους µαθητές να παίζουν µπιλιάρδο ή ηλε-
κτρονικά παιχνίδια εκεί την ώρα που κανονικά οι µαθητές έπρεπε να είναι στο σχολείο.     

Μετά από τις διαµαρτυρίες των γονιών, ο διευθυντής έφερε το ζήτηµα στο 
σύλλογο των καθηγητών και στις 12-2-2001 έγινε συνέλευση µε θέµα «κάλυψη των 
κενών των καθηγητών που απουσιάζουν από το σχολείο». Ο διευθυντής, αφού 
αναφέρθηκε στις απόψεις των γονιών και στο σοβαρό ζήτηµα που ανακύπτει για το πού 
πάνε τα παιδιά όταν λείπουν από το σχολείο και οι γονείς δεν είναι στο σπίτι, έκανε την 
πρόταση οι διδακτικές ώρες που µένουν κενές εξαιτίας της απουσίας κάποιου 
εκπαιδευτικού, να καλύπτονται από τους άλλους καθηγητές που είναι εκείνη την ώρα 
στο σχολείο και δεν έχουν µάθηµα. 

Η Νατάσσα (καθηγήτρια βιολογίας) πήρε το λόγο και εξήγησε ότι ο 
σύλλογος διδασκόντων είχε τεράστια ευθύνη για τα παιδιά που ήταν µέσα στο σχολείο 
και για αυτό το λόγο δεν έπρεπε να τα αφήνουν οι εκπαιδευτικοί να κάθονται στο 
προαύλιο χωρίς καµία µέριµνα ή να φεύγουν νωρίτερα. Παραδόξως, η Νατάσσα, παρά 
την παιδαγωγική ευαισθησία, που έδειξε η τοποθέτησή της, για τα µαθήµατα που 
έχαναν οι µαθητές, ανήκε στην κατηγορία των εκπαιδευτικών που δηµιουργούσαν το 
πρόβληµα, διότι συχνά αργούσε την πρώτη ώρα, επειδή ερχόταν από την Αθήνα και ο 
δρόµος είχε κίνηση. Έτσι, τα τµήµατα που είχαν µαζί της µάθηµα την πρώτη ώρα 
συνήθως το έχαναν. Όµως, δεν είχε προθυµοποιηθεί να καλύψει τις ώρες που είχε χάσει 
όταν οι µαθητές είχαν κενό, εξαιτίας της απουσίας κάποιου άλλου καθηγητή.  

Το λόγο πήρε ο Βαγγέλης (καθηγητής φυσικής), ο οποίος διαφώνησε µε το 
διευθυντή και πρότεινε να µην καλύπτονται τα κενά από άλλους συναδέρφους. 
Συµπλήρωσε ότι δεν ήθελε να αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την 
τοποθέτηση. Η Μαργαρίτα (καθηγήτρια φιλόλογος) πήρε το λόγο και εξήγησε ότι 
κάποιοι συνάδερφοι έλειπαν συχνά και δυστυχώς ήταν συνέχεια οι ίδιοι. Έτσι, θα ήταν 
πιο φρόνιµο ο διευθυντής να µην έφερνε το θέµα στο σύλλογο, αλλά να συζητούσε το 
πρόβληµα µε τους συναδέρφους που το δηµιουργούσαν. Τελειώνοντας, παρατήρησε ότι 
κάποιοι συνάδερφοι δεν έλειπαν ποτέ και τελικά ήταν αυτοί που «θα πληρώσουν το 
µάρµαρο των µονίµως απουσιαζόντων» (Μαργαρίτα, «Πόρος» Ε.Σ.). Έτσι, θεωρούσε, 
ότι «ο διευθυντής µε το µέτρο αυτό τιµωρεί τον εκπαιδευτικό που είναι συνεπής και τον 
ωθεί να λείπει και αυτός από το σχολείο» (Μαργαρίτα, «Πόρος» Ε.Σ.). 

Αυτή η τοποθέτηση δηµιούργησε ένταση στο σύλλογο. Ορισµένοι 
συνάδερφοι άρχισαν να συζητούν χαµηλόφωνα επιδοκιµάζοντας τα λεγόµενα της 
Μαργαρίτας, ενώ η Νατάσσα, εκνευρισµένη είπε ότι αυτή η τοποθέτηση δεν ήταν 
σωστή. Η Μαργαρίτα εξέφρασε την απορία του γιατί η Νατάσσα εκνευρίστηκε, αφού η 
αναφορά της δεν ήταν ονοµαστική αλλά γενική και δεν την αφορούσε. Ο διευθυντής, 
βλέποντας την ένταση που πήγαινε να δηµιουργηθεί ανάµεσα στις δύο καθηγήτριες, 
πήρε τον λόγο και ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί: 

- Οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν τα κενά των συναδέρφων που έλειπαν. 
-    Τα κενά να µένουν ως έχουν και οι µαθητές να µην κάνουν 

µάθηµα όταν έλειπε κάποιος εκπαιδευτικός. 
Ο Βαγγέλης και η Μαργαρίτα πρότειναν να µην γίνει ψηφοφορία, διότι αφού υπήρ-

χαν συνάδερφοι που ήταν πρόθυµοι να εφαρµόσουν τέτοιο µέτρο, το ζήτηµα έχει λυθεί, αφού 
εννοείται ότι αυτοί που το πρότειναν θα ήταν και αυτοί που είχαν τη διάθεση να το εφαρµό-
σουν. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή διότι, όπως παρατήρησε ο διευθυντής, οι αποφάσεις του συλ-
λόγου ήταν δεσµευτικές για όλους και δεν αφορούσαν µόνο κάποιους εκπαιδευτικούς. Η πρό-
ταση του διευθυντή πλειοψήφησε µε 24-5.   

Έτσι, από την επόµενη µέρα άρχισε να εφαρµόζεται το µέτρο της κάλυψης 
των κενών. Το µέτρο αυτό δεν σηµείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά αντίθετα 
δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα στις σχέσεις των εκπαιδευτικών και στο κλίµα του 
συλλόγου διότι: 
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- Έφερε στην επιφάνεια το διοικητικό και εκπαιδευτικό αδιέξοδο που 
δηµιουργούσε στο σχολείο η παραµονή των εκπαιδευτικών σε αυτό µόνο τις ώρες 
της διδασκαλίας, παρά το γεγονός ότι το ζήτηµα αυτό είναι ξεκαθαρισµένο από τη 
νοµοθεσία54. Στο σχολείο, σε κάθε διδακτική ώρα, βρίσκονταν µόνο οι εκπαιδευτικοί 
που είχαν µάθηµα και δύο τρεις εκπαιδευτικοί που είχαν κενή ώρα στο πρόγραµµα 
τους. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν κενές ώρες ήταν συνεχώς οι ίδιοι, διότι το 
πρόγραµµά κάποιων άλλων εκπαιδευτικών ήταν συµπαγές, χωρίς κενές ώρες 
ενδιάµεσα από τις ώρες διδασκαλίας. Το αν το πρόγραµµα του εκπαιδευτικού είχε ή 
όχι κενά ήταν συνάρτηση των ετών που υπηρετούσε στο σχολείο και των 
προσωπικών σχέσεων που είχε µε το διευθυντή και τον προγραµµατιστή, το 
συνάδελφο του δηλαδή που είχε επωµισθεί την ευθύνη κατασκευής του προγράµµατος. 
Τα προγράµµατα των αναπληρωτών, των νεότερων σε χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών 
και όσων δεν είχαν ιδιαίτερα καλές σχέσεις µε τον κ. Μενέλαο ήταν γεµάτα από κενές 
ώρες. Έτσι, το βάρος της αναπλήρωσης έπεφτε διαρκώς στους ίδιους εκπαιδευτικούς 
που είχαν περισσότερες κενές ώρες στο πρόγραµµά τους, οι οποίοι άρχισαν να 
διαµαρτύρονται ότι κάνουν περισσότερη εργασία στο σχολείο από τους άλλους. 

- Η εφαρµογή του µέτρου έφερε, επίσης, στην επιφάνεια τη «λανθάνουσα 
σύγκρουση» και την έλλειψη συναδελφικών σχέσεων ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς. 
Έτσι, οι «συµπάθειες» του διευθυντή έπαιξαν έναν καταλυτικό ρόλο, αφού, όταν έλειπε 
κάποιος εκπαιδευτικός, ο διευθυντής, συνήθως, καλούσε έναν από τους 5 που 
καταψήφισαν την πρόταση να καλύψουν το κενό. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί όπως η 
Νατάσσα, οι οποίοι, αν και ψήφισαν υπέρ της εφαρµογής του µέτρου, όχι µόνο δεν 
κάλυψαν ποτέ κανένα κενό απουσιάζοντος εκπαιδευτικού, αλλά συνέχισαν να 
καθυστερούν τις πρώτες ώρες, δίχως ο διευθυντής αυτό να το κάνει θέµα. Υπήρχαν 
µέσα στο σχολείο «σκληρά» τµήµατα όπως το Β4 και το Γ4, όπου η παραµονή του 
εκπαιδευτικού µέσα στην τάξη, ιδιαίτερα όταν δεν είχε και αντικείµενο διδασκαλίας 
ήταν οδυνηρή. Σε αυτά τα τµήµατα απουσίαζαν πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί και σε αυτά 
επιλέγονταν οι 5 «αντιφρονούντες» να καλύψουν τα κενά αυτών που έλειπαν. 

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή έβγαλε στην επιφάνεια και ένα άλλο ζήτηµα ανα-
φορικά µε τη διοίκηση του σχολείου. Ο διευθυντής, µην έχοντας τη δυνατότητα ή µη θέλο-
ντας να περιορίσει κάποιους εκπαιδευτικούς στο ζήτηµα των απουσιών τους από το σχολείο, 
ουσιαστικά επιφόρτιζε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν ανήκαν στον κύκλο 
των συµπαθειών του να αναλάβουν την εύρυθµη λειτουργία του µε επιµήκυνση του διδακτι-
κού τους ωραρίου, δίχως παράλληλα να απαλλάσσονται από άλλες διοικητικές εργασίες που 
είχαν αναλάβει (υπεύθυνοι τµήµατος, τήρηση µητρώου, απουσιολόγια, κ.λπ.) . Επίσης, εµφα-
νίσθηκε το φαινόµενο καθηγήτρια αναπληρώτρια µε 21 ώρες υποχρεωτικό ωράριο να κάνει 27 
ώρες σε µια εβδοµάδα προκειµένου να καλύψει ώρες άλλων εκπαιδευτικών που έλειπαν, οι ο-
ποίοι, όταν δεν έλειπαν, λόγω του ότι το πρόγραµµά τους ήταν συµπαγές, χωρίς κενές ώρες, 
τελείωναν το µάθηµά τους και έφευγαν από το σχολείο, χωρίς να καλύπτουν κενά συναδέρφων 
τους που έλειπαν εκείνη την ηµέρα.    

Οι αναπληρωτές-εκπαιδευτικοί κάλυπταν τα κενά αδιαµαρτύρητα, διότι θε-
ωρούσαν ότι η πρόσληψή τους την επόµενη χρονιά σε σχολείο της ίδιας περιοχής εξαρ-

                                                 
54 Το ζήτηµα των ωρών παραµονής του εκπαιδευτικού στο σχολείο ορίζεται µε σαφήνεια στο 
νόµο 1566/85 (άρθρο 13, §8):  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
παραµένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από τις ώρες 
διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο 
εκπαιδευτικό έργο, όπως συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές  
εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων…Κάθε εκπαιδευτικός παραµένει 
υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιµες ηµέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την 
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του 
σχολείου, όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή 30 ώρες την εβδοµάδα.     
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τώταν σε µεγάλο βαθµό από την άποψη του διευθυντή της σχολικής µονάδας που εργά-
ζονταν. Στην προκειµένη περίπτωση, όπου ο διευθυντής είχε διατελέσει προϊστάµενος 
και υπήρχε περίπτωση να υπηρετήσει και στο µέλλον στην ίδια θέση, σε περίπτωση αλ-
λαγής της κυβέρνησης, η γνώµη του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για το γραφείο ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα (2000-2001) είχε ήδη ψηφι-
σθεί το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε το οποίο η 16µηνη προϋπηρεσία ως α-
ναπληρωτών των υποψήφιων για µόνιµο διορισµό εκπαιδευτικών έπαιζε ρόλο στο διο-
ρισµό τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είχαν την άποψη 
ότι η συγκέντρωση ετών προϋπηρεσίας θα επέφερε την ευνοϊκή τους µεταχείριση στο 
θέµα του διορισµού τους. Έτσι, κανείς από τους αναπληρωτές που προσπαθούσαν να 
συγκεντρώσουν προϋπηρεσία προκειµένου να φτάσουν στο διορισµό δεν διακινδύνευε 
να διαµαρτυρηθεί για την απλήρωτη, ουσιαστικά, εργασία που προσέφερε στο σχολείο, 
προκειµένου να καλύψει τις διδακτικές ώρες συναδέρφων του που απουσίαζαν, διότι 
φοβόταν ότι τον επόµενο χρόνο ο διευθυντής θα αρνούνταν να εργασθούν στο σχολείο, 
κάτι που, ενδεχοµένως, πίστευαν ότι έβαζε σε κίνδυνο την εργασία τους. 

[Καταλαβαίνω ότι µε εκµεταλλεύονται οι µόνιµοι και οι παλιοί, δεν είµαι κο-
ρόιδο. Όµως, µπορώ να κάνω διαφορετικά; Αν στείλει ένα χαρτί ο διευθυντής 
στο γραφείο ότι δεν του κάνω και δεν µπορεί να συνεργασθεί µαζί µου, τότε τι 
γίνεται; Θα µε ξαναπάρουν αναπληρωτή;] (αναπληρώτρια φιλόλογος, «Πό-
ρος»)   
 
β) Η αντίδραση των µαθητών 
 
∆έκα ηµέρες µετά από την εφαρµογή του µέτρου, ήρθε η αντίδραση των µαθητών, 

οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν αποχή µε αίτηµα όταν λείπει ο καθηγητής µε τον οποίο έ-
χουν µάθηµα ή να κάνουν κενό ή να αναπροσαρµόζεται το πρόγραµµα τους ώστε να κάνουν 
τα υπόλοιπα µαθήµατα και να πηγαίνουν σπίτι τους. Όταν ανακοίνωσαν στο διευθυντή την 
απόφαση τους, αυτός δεν έφερε το θέµα στο σύλλογο, αλλά άφησε την µαθητική αποχή να εξε-
λιχθεί, λέγοντας στους µαθητές ότι οι απουσίες της αποχής δεν πρόκειται να δικαιολογηθούν.  

Οι µαθητές την επόµενη ηµέρα άρχισαν αποχή από τα µαθήµατα µε αίτηµα να µην 
καλύπτονται τα κενά που δηµιουργούνταν από την απουσία των καθηγητών τους. Μετά την 
πρωινή προσευχή, οι περισσότεροι µαθητές κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του σχολείου, προ-
καλώντας το µένος του διευθυντή, ο οποίος επανέλαβε από το µικρόφωνο ότι οι απουσίες δεν 
επρόκειτο να καλυφθούν και ότι κάποιοι που είχαν ήδη πολλές απουσίες θα έπρεπε να το σκε-
φτούν καλύτερα, διότι στο τέλος της χρονιάς δεν ήταν διατεθειµένος να τους χαρίσει τις απου-
σίες.  

Η αποχή µαθητών από τα µαθήµατά τους ερµηνεύθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς, σε συζητήσεις που είχαν στο γραφείο, ως προσπάθεια των µαθητών να 
χάσουν µαθήµατα ή «να κάνουν χαβαλέ». Όµως, στην αποχή συµµετείχαν και καλοί 
µαθητές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν είχε νόηµα να κάθονται στο σχολείο, όταν 
έλειπαν οι καθηγητές τους, χωρίς να κάνουν τίποτα. Η συµµετοχή τόσο των επιµελών 
µαθητών στην αποχή όσο και αυτών που όλη τη χρονιά εκδήλωναν µια κοµφορµιστική 
συµπεριφορά, προκειµένου να έχουν βαθµολογικά οφέλη και να περάσουν την τάξη, 
δεν προβληµάτισε τους εκπαιδευτικούς. Η σταθερή θέση που επικρατούσε στις 
συζητήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ότι όλα αυτά γίνονταν για να χάσουν µάθηµα.  

Χαρακτηριστικά είναι αυτά που είπαν ορισµένοι καλοί µαθητές για το 
ζήτηµα της κάλυψης των απουσιαζόντων καθηγητών από συναδέλφους τους.   

[Το καλοκαίρι δίνω για το Lower στα αγγλικά. Έχω φροντιστήριο και πολύ 
διάβασµα για το σπίτι. Όταν λείπουν οι καθηγητές από το σχολείο δεν βλέπω 
για ποιο λόγο πρέπει να κάθοµαι εδώ χωρίς να κάνω τίποτα. Ας µας αφήσουν 
να πάµε σπίτι µας µπας και διαβάσουµε και κάτι] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου, 
«Πόρος») 
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[Το απόγευµα παρακολουθώ φροντιστήριο στα αρχαία και τα µαθηµατικά και 
παράλληλα κάνω αγγλικά και γαλλικά. Έχω πάρα πολύ διάβασµα για το 
φροντιστήριο. Όταν το πρωί στο σχολείο λείπουν τρεις καθηγητές και έχω 
µόνο δύο ώρες µάθηµα, γιατί να κάθοµαι στο σχολείο άλλες πέντε ώρες; 
Είναι χαµένος χρόνος, αφού δεν κάνουµε µάθηµα. Ο καθηγητής που έρχεται 
στη θέση αυτού µε τον οποίο είχαµε µάθηµα µας λεει ανέκδοτα ή µας ζητάει 
να καθίσουµε ήσυχοι και να διαβάσουµε το µάθηµα της άλλης ώρας. 
Καλύτερα να παω σπίτι µου να διαβάσω] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου «Πόρος») 
  
[Αυτή η ιστορία µε τους καθηγητές που καλύπτουν τις ώρες των άλλων δεν 
είναι σωστή. Να κάνω µάθηµα το καταλαβαίνω. Τώρα να µπαίνει κάποιος 
στην τάξη και να µας λεει παιδάκια καθίστε µέσα και κάντε το µάθηµα της 
άλλης ώρας,...τι είναι αυτό; Αφού δεν έχουν τι να µας κάνουν ας µας 
αφήσουν να πάµε στα σπίτια µας] (µαθήτρια, Γ’ Γυµνασίου «Πόρος») 

 
Η αρνητική τοποθέτηση των µαθητών που ήταν επιµελείς, είχαν θετική στάση α-

πέναντι στο σχολείο και δεν είχαν λόγους να κάνουν αποχή απλά και µόνο για να χάσουν µα-
θήµατα, έδειχνε ότι ήταν δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο αναπλήρωσης των κενών ωρών, διότι 
οι εκπαιδευτικοί δεν τους ενέπλεκαν σε κάποια δηµιουργική δραστηριότητα µε µαθησιακή αξί-
α, αλλά απλώς τους έβαζαν να διαβάσουν το µάθηµα της άλλης ώρας «προσέχοντάς τους» µη 
βγουν από την τάξη ή τους έλεγαν ανέκδοτα για να περάσει κάπως ευχάριστα η ώρα µέχρι να 
σχολάσουν.   

Το σχολείο έδειχνε να έχει εγκλωβισθεί στη λειτουργία «µετωπική 
διδασκαλία από το βιβλίο – κουστωδία των µαθητών», χωρίς να έχει τη δυνατότητα 
να λειτουργήσει διαφορετικά, διότι οι εκπαιδευτικοί έδειχναν σαν να µην είχαν τι να 
κάνουν µε τους µαθητές του σχολείου, όταν δεν είχαν να τους παραδώσουν µάθηµα 
από το σχολικό βιβλίο. Και ο πυρήνας της απαξίωσης του σχολείου είναι να µην 
έχουν οι εκπαιδευτικοί να δώσουν δραστηριότητες για να ασχοληθούν δηµιουργικά 
µε αυτές οι µαθητές (Cullingford 1995: 3). Όταν το σχολείο δεν µπορεί να εµπλέξει 
τους µαθητές σε µαθησιακές δραστηριότητες που θα δικαιολογούσαν και θα 
νοηµατοδοτούσαν την ύπαρξή του στις συνειδήσεις του τότε καταλήγει να είναι 
«παιδοφυλακτήριο» και κρατιέται σε λειτουργία µόνο µε τις ποινές και τις απουσίες.   

 
 
 
γ) Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αποχή και ο τρόπος 

αντιµετώπισής της  
 
Τις 3 πρώτες ηµέρες που έγινε η αποχή των µαθητών από τα µαθήµατα, ο 

σύλλογος των διδασκόντων δεν συνεδρίασε για το ζήτηµα αυτό. Οι εκπαιδευτικοί, που 
είχαν µάθηµα την πρώτη ώρα, έρχονταν κανονικά στο σχολείο. Μετά την προσευχή, οι 
µαθητές αποχωρούσαν από το προαύλιο και οι εκπαιδευτικοί έφευγαν, αφού πρώτα τη-
λεφωνούσαν στους συναδέρφους τους που είχαν µάθηµα τις επόµενες ώρες να µην έρ-
θουν στο σχολείο, διότι οι µαθητές συνέχιζαν την αποχή.  

Ο διευθυντής του σχολείου είχε αποφασίσει «ερήµην του συλλόγου» να α-
κολουθήσει την πολιτική της σκληρής γραµµής. Όπως έλεγε στις συζητήσεις µε τους 
καθηγητές: 

[Θα κάνουν αποχή µία, δύο,...πέντε µέρες, θα σταµατήσουν, τι θα κάνουν. Θα 
φορτωθούν µε απουσίες και θα αρχίσουν να το σκέφτονται διαφορετικά. Ήδη, 
σε µερικούς τώρα το πρωί τους υπενθύµισα ότι έχουν αγγίξει την επικίνδυνη 
ζώνη και ότι οι απουσίες της αποχής δεν πρόκειται να δικαιολογηθούν ακόµη 
και αν µε παρακαλούν γονατιστοί]   
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Όµως, παρά την πολιτική της σκληρής γραµµής, η αποχή των µαθητών από 
τα µαθήµατα τους συνεχιζόταν. Την τέταρτη ηµέρα, οι πρώτοι γονείς έκαναν την 
εµφάνισή τους στο σχολείο αναστατωµένοι µε την κατάσταση αυτή. 
∆ιαµαρτυρήθηκαν έντονα στο διευθυντή λέγοντας ότι δεν ήταν δυνατόν τα παιδιά τους 
να τριγυρίζουν στους δρόµους και να κάθονται στις καφετερίες χωρίς λόγο. Μετά τις 
έντονες διαµαρτυρίες των γονιών και την απειλή ενός από αυτούς ότι αν δεν κάνει 
κάτι ο σύλλογος διδασκόντων θα πάει στο Υπουργείο Παιδείας να καταγγείλει τα όσα 
συµβαίνουν στο σχολείο, το οποίο εντελώς αδικαιολόγητα είχε σταµατήσει να 
λειτουργεί, ο διευθυντής συγκάλεσε το σύλλογο των διδασκόντων σε συνεδρίαση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριµένος γονιός, ο οποίος ήταν σε έξαλλη 
κατάσταση, υποστήριζε ότι όχι οι µαθητές αλλά οι καθηγητές ήταν αυτοί που θέλουν 
να χάσουν µάθηµα και µε την απραξία τους ως σύλλογος ουσιαστικά ενεθάρρυναν 
την αποχή, διότι τους εξυπηρετούσε: 

[Μου είπε ο κ. Μενέλαος ότι την αποχή την έκανε ένας πυρήνας µαθητών 
από το Γ4 για να χάνουν µαθήµατα και παρέσυραν και τους άλλους. Σας 
βολεύει αυτή η κατάσταση. Αν υπήρχε νόµος που να έλεγε ότι, όταν απέχει ο 
µαθητής δεν πληρώνεται ο καθηγητής νοµίζω ότι οι συγκεκριµένοι 
εκπαιδευτικοί θα το αντιµετώπιζαν εντελώς διαφορετικά το θέµα και θα 
εξαντλούσαν όλη την αυστηρότητά τους σε όποιον µαθητή όχι απέχει αλλά 
απλώς διανοείται να απέχει από τα µαθήµατα] (γονιός, «Πόρος»).  
 

Η λιγωρία το  διευθυντή και τ υ συ λόγο  διδασκόντων να αντιµετωπί-
σουν από την αρχή το πρόβληµα και η επιλογή της τακτικής να αφήσουν την αποχή να 
«εκπνεύσει» και να «ξεφουσκώσει» µέσα από την τακτική του «φορτώµατος» των µα-
θητών µε απουσίες ους άφησε εκτεθειµένους σε αυθαίρετου  κα  κακοπροαίρετους 
συνειρµούς και ερµηνείες, όπως αυτή του αγανακτισµένου - όχι αδικαιολόγητα -   γο-
νιού.  

ο υ ο λ υ

τ  ς ι

  Αν και όπως ορίζει η νοµοθεσία (Ν. 1566/85, άρθρο 11, ΣΤ’ 1):  

όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων εξετάζονται ειδικά θέ-
µατα µαθητών, µετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το 
διοικητικό συµβούλιο των µαθητικών κοινοτήτων 
 

στη συνεδρίαση του συλλόγου σχετικά µε το ζήτηµα της αποχής δεν κλήθηκαν εκπρό-
σωποι των µαθητών, ώστε να πουν και αυτοί την άποψή τους. Στην ουσία, το πρόβλη-
µα δεν ήταν µόνο το πώς θα σταµατήσει η αποχή αλλά µε ποιο τρόπο θα ελαχιστο-
ποιούνταν και πως θα καλύπτονταν οι κενές ώρες των µαθητών, ώστε αυτές οι ώρες 
να είναι δηµιουργικές και να µην εξαντλούνται απλά και µόνο στη φύλαξη των µαθη-
τών από κάποιο καθηγητή.  

Στη συνεδρίαση, ο διευθυντής έθεσε και πάλι το ζήτηµα των κενών ωρών. 
Είπε ότι ήταν υποχρέωση των εκπαιδευτικών να καλύπτουν τα κενά των συναδέρφων 
που απουσίαζαν από το σχολείο. Το λόγο έλαβε ο Βαγγέλης, ο οποίος παρατήρησε ότι 
δε διαφωνούσε καταρχήν µε το διευθυντή αλλά, το ζήτηµα ήταν πιο περίπλοκο απ’ 
ό,τι φαινόταν, καθώς είχε να κάνει συνολικά µε τη λειτουργία του συλλόγου. 

[Στην προηγούµενη συνεδρίαση είχα πει ότι διαφωνώ µε την κάλυψη των 
κενών ωρών από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν είχα εξηγήσει 
σαφώς τους λόγους της άρνησής µου. Νοµίζω στην εφαρµογή του µέτρου, 
ζήσαµε όλοι κάποιες αρνητικές καταστάσεις. Συνάδερφος βρέθηκε να κάνει 
27 ώρες µέσα στην τάξη, ενώ κάποιοι άλλοι σφύριζαν αδιάφορα. Κάποιοι 
λείπουν συστηµατικά. ∆εν µε ενδιαφέρει το γιατί. Όµως, αυτοί που λείπουν 
όταν έρχονται στο σχολείο, δεν βλέπω να προθυµοποιούνται να καλύψουν τις 
ώρες που έχασαν, και σε τελική ανάλυση να τακτοποιήσουν το πρόβληµα που 
µε την απουσία τους δηµιούργησαν. Ούτε είναι υποχρεωµένος ο καθένας να 
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µπαίνει σε ένα τµήµα 4 ώρες την ηµέρα. Εγώ µπήκα στο Β4, την περασµένη 
εβδοµάδα, 4 ώρες συνεχόµενες, διότι έλειπαν κάποιοι. Τι να κάνεις σε ένα 
τµήµα 4 ώρες συνέχεια. Και για τα παιδιά αυτό δεν είναι ευχάριστο]  
 
Η Μαργαρίτα, θέτοντας το ζήτηµα του όχι αν πρέπει να καλύπτονται τα κενά αλ-

λά µε ποιον τρόπο πρέπει να καλύπτονται, υποστήριξε:  
[Εγώ συνάδερφοι στην προηγούµενη συνέλευση είχα ψηφίσει να µην 
καλύπτονται τα κενά. Σήµερα θα ψηφίσω διαφορετικά.  Τα κενά να 
καλύπτονται αλλά µε προϋποθέσεις. Πρώτον, να µην τα καλύπτουν διαρκώς 
οι ίδιοι συνάδερφοι. Να φτιάξουµε µια λίστα και να γράφουµε επάνω πόσα 
κενά έχει κάνει ο καθένας, ώστε να γίνεται πιο δίκαιη κατανοµή. Πράγµατι, 
δεν είναι δυνατόν κάποιοι να καλύπτουν µονίµως τα κενά κάποιων που 
απουσιάζουν συχνά και αυτοί που απουσιάζουν συχνά να µην κάνουν ποτέ 
τίποτα. ∆εύτερον, να συζητήσουµε ως σύλλογος τι δηµιουργικές 
δραστηριότητες θα µπορούσαµε να βρούµε για να κάνουν οι µαθητές µας 
την ώρα των κενών. Το να µπαίνει κάποιος µέσα σε µια τάξη και να ψάχνει 
να βρει πώς θα κρατήσει τους µαθητές µέσα, αυτό είναι που δηµιουργεί το 
πρόβληµα και στους µαθητές αλλά και στον εκπαιδευτικό]    
 
Η Μάρθα συµφώνησε µε τη Μαργαρίτα  
[Το ζητούµενο δεν είναι να απασχολούµε του µαθητές την ώρα που έχουν 
κενό. Το ζητούµενο είναι να τους κάνουµε κάτι αξιόλογο, να αισθάνονται 
ότι οι ώρες που βρίσκονται στο σχολείο έχουν κάποιο νόηµα. ∆υστυχώς, 
οι µαθητές αισθάνονται ότι το σχολείο είναι χάσιµο χρόνου. Αυτό είναι το 
χειρότερο που µπορούµε να πάθουµε. Στην αποχή από τα µαθήµατα δε 
συµµετείχαν µόνο κακοί µαθητές, συµµετείχαν και καλοί. Γιατί; ∆ιότι αυτοί οι 
άνθρωποι, ιδιαίτερα της τρίτης τάξης, βιώνοντας την πίεση του χρόνου αφού 
δίνουν εξετάσεις στις ξένες γλώσσες το καλοκαίρι και έχουν φροντιστήρια, 
θεωρούν απαράδεκτο να έχουν δύο ώρες µάθηµα και τις άλλες πέντε να 
κάθονται µέσα στην τάξη και να ακούν κάποιον από εµάς να τους λεει 
ανέκδοτα ή να συζητά περί ανέµων και υδάτων] 
 
Ο διευθυντής ζήτησε το λόγο προκειµένου να τοποθετηθεί στα όσα είπε η Μάρθα  
[∆εν είναι ανάγκη να µπαίνεις στην τάξη και να λες ανέκδοτα. Εσύ 
καθηγήτρια γαλλικών είσαι αλλά µπορείς να βρεις κάποιο κοινωνικό θέµα να 
συζητήσεις µε τα παιδιά; Πείτε κάτι για τα ναρκωτικά, για τη βία, δηλαδή δεν 
µπορείς να βρεις κάτι;] 
 
Τότε η Μάρθα απάντησε στο διευθυντή ενθυµούµενη την παρατήρηση που 

της είχε κάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν προσπάθησε να αλλάξει τη 
διάταξη των θρανίων στην αίθουσα διδασκαλίας σε σχήµα Π. 

[Μα στην αρχή της χρονιάς πήγα να τους κάνω κάτι άλλο εκτός  το 
παραδοσιακό µάθηµα και αντιδράσατε] (Μάρθα, καθηγήτρια γαλλικών, 
«Πόρος»)  
 
[Και τώρα θα αντιδράσω αν το ξανακάνεις. ∆εν σου είπα να διαλύσεις την 
τάξη. Να τους βάλεις να καθίσουν στα θρανία και να τους µιλήσεις για 
κάποιο θέµα σου είπα. Όχι να γυρνούν στο προαύλιο και να αναστατώνουν 
το σχολείο] (διευθυντής του «Πόρου»)  
 
Η Μάρθα, αποφορτίζοντας το κλίµα, απάντησε ότι δεν µπορούσε να βρει 

κάτι για το λόγο ότι δεν ήξερε σε ποιο τµήµα θα τύχαινε να καλύψει κενό την επόµενη 
ηµέρα και ότι αν έµπαινε σε κάποιο τµήµα τρεις συνεχόµενες ώρες οι µαθητές 

 114



δυσφορούσαν, ιδιαίτερα όταν σε αυτό το τµήµα δεν ήταν διδάσκουσα. Η λύση λοιπόν, 
κατά τη Μάρθα, ήταν αυτό που πρότεινε η Μαργαρίτα. Ο σύλλογος διδασκόντων 
έπρεπε να χαράξει µια συλλογική πολιτική σχετικά µε την ανάπτυξη κάποιων 
δραστηριοτήτων µέσα στο σχολείο, που θα είχαν ενδιαφέρον για τους µαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, θα ήταν πέρα από το πλαίσιο της παράδοσης του µαθήµατος και θα 
αξιοποιούσαν δηµιουργικά το χρόνο των µαθητών.  

Όµως, η πρόταση για συνεργασία των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη 
τέτοιων δραστηριοτήτων έπεσε στο κενό, καθώς οι επόµενοι εκπαιδευτικοί που πήραν 
το λόγο δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτή, αλλά τοποθετήθηκαν στο πως µπορούσε 
να αντιµετωπισθεί η κρίση, χωρίς να αλλάξει κάτι στην εσωτερική ζωή του σχολείου. 
Οι τοποθετήσεις τους έκλιναν προς το να αποδεχθεί ο σύλλογος διδασκόντων 
σιωπηλά το µαθητικό αίτηµα. ∆ύο εκπαιδευτικοί είπαν ότι έµεναν τρεις εβδοµάδες 
µέχρι τις διακοπές του Πάσχα, οπότε δε θα γινόταν αντιληπτή η σταδιακή αλλαγή, αφού 
το σχολικό έτος τελείωνε. Ο ∆ηµήτρης, που ήταν ο υποδιευθυντής του σχολείου, τόνισε 
ότι σε καµία περίπτωση ο σύλλογος δεν έπρεπε να δεχθεί το αίτηµα των µαθητών για 
να µην φανεί ότι όταν έκαναν µια αποχή και ο σύλλογος των διδασκόντων τους 
φοβήθηκε και έκανε πίσω. Το καλύτερο, κατά την άποψη του, θα ήταν για το 
σύλλογο διδασκόντων να απειλήσει τους µαθητές της τρίτης τάξης, ότι αν 
συνεχίσουν την αποχή, θα έχαναν την τριήµερη εκδροµή.  

Ο διευθυντής πήρε το λόγο και δήλωσε ότι στο ζήτηµα της κάλυψης των 
κενών δεν επρόκειτο να αλλάξει τίποτα. Οι µαθητές ήταν αυτοί που έπρεπε να 
συνετισθούν και να γυρίσουν στα µαθήµατά τους. Αυτό που φαινόταν να κυριαρχεί 
στις αποφάσεις του συλλόγου ήταν να µην αντιληφθούν οι µαθητές ότι µε την 
κατάληψη που έκαναν πέτυχαν να αλλάξει κάτι στο σχολείο, διότι αυτό αποτελούσε 
ήττα γοήτρου για τους εκπαιδευτικούς και κίνητρο για τους µαθητές να το 
επαναλάβουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Μενέλαος κλείνοντας τη συνεδρίαση 
τόνισε: 

[Συνάδελφοι, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγµατα, το ζήτηµα που τίθεται 
δεν είναι το πώς θα καλύπτονται τα κενά των µαθητών ή αν πρέπει να 
αλλάξουµε τους τρόπους κάλυψής τους. Το ζήτηµα είναι να µείνουµε όλοι 
ενωµένοι στην απόφαση µας ότι τα κενά θα καλύπτονται µε τον τρόπο που 
αποφασίσαµε την προηγούµενη φορά. Αν οι µαθητές αισθανθούν ότι µε την 
αποχή που έκαναν µας επέβαλαν την άποψή τους αυτό θα είναι ολέθριο. 
Πώς θα σταθούµε στην τάξη; ∆ηµιουργείται κακό προηγούµενο, ότι δηλαδή 
οι µαθητές κάνουν ό,τι τους καπνίσει και έχουν τη δύναµη να το επιβάλλουν 
στο σχολείο]  
 
Η συνεδρίαση τελείωσε και ο διε θυντής κάλεσε το δεκαπενταµελές συµ-

βούλιο των µαθητών στο γραφείο του, για να τους ανακοινώσει τις αποφάσεις του συλ-
λόγου, που ήταν ότι στο ζήτηµα της κάλυψης των κενών ο σύλλογος διδασκόντων θα 
συνέχιζε την ίδια πολιτική, τα κενά δηλαδή των µαθητών να καλύπτονται από κάποιον 
άλλο εκπαιδευτικό που εκείνη την ώρα βρίσκεται στο σχολείο. Από την επόµενη ηµέρα 
το σχολείο άρχισε να λειτουργεί κανονικά, όχι λόγω της παρέµβασης των εκπαιδευτι-
κών, αλλά λόγω της πίεσης που δέχθηκαν οι µαθητές από τους γονείς τους, οι οποίοι 
φοβήθηκαν ότι µε τις απουσίες που έπαιρναν τα παιδιά τους θα κινδύνευαν να µείνουν 
στάσιµα στην ίδια τάξη. Επίσης, αποτέλεσµα είχε και η ψυχολογική πίεση που ασκήθη-
κε στους µαθητές της Γ’ τάξης, ότι αν δεν τελειώσει η αποχή θα χαθεί η τριήµερη εκ-
δροµή. Ο διευθυντής, παρόλο που δεν δέχθηκε να αλλάξει την στάση του έναντι της 
κάλυψης των κενών ωρών από άλλους εκπαιδευτικούς, σταµάτησε σταδιακά να εφαρ-
µόζει αυτό το µέτρο χωρίς να το παραδεχθεί ποτέ ανοικτά. Σε αυτό συνέβαλε το ότι 
το µήνα Μάρ ιο οι µαθητές έπρεπ  να προετοιµασθούν για την παρέλαση της 25

υ

τ ε ης 
Μαρτίου και τις ώρες που κάποιος εκπαιδευτικός έλειπε οι µαθητές πήγαιναν µαζί µε το 
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τµήµα που είχε γυµναστική και έκαναν βήµα. Το κύριο µέληµα του διευθυντή σε αυτήν 
την περίπτωση ήταν να υποχωρήσει από την απόφασή του, χωρίς να γίνει αντιληπτό 
από τους µαθητές ότι υποχώρησε λόγω της δικής τους πίεσης. Έτσι, από τα τέλη Μαρ-
τίου, εφαρµόσθηκε πάλι το αρχικό φαινόµενο: οι µαθητές, όταν είχαν κενό, έµεναν στο 
προαύλιο περιµένοντας την επόµενη ώρα που θα έκαναν µάθηµα ή, αν υπήρχε η δυνα-
τότητα, το ωρολόγιο πρόγραµµα αναπροσαρµοζόταν και σχολούσαν νωρίτερα.     

Ο Stenhouse (1975: 67) συγκροτεί δύο ιδεότυπους µε κριτήριο το πώς το 

σχολείο αντιµετωπίζει τις κρίσεις που ξεσπούν σε αυτό. Η αντιµετώπιση της κρίσης 

είναι ενδεικτική ενός ολόκληρου πλήθους αξιών και χαρακτηριστικών του σχολείου και 

ιδιαίτερα του πώς αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί το σκοπό ύπαρξης του σχολείου 

και της εκπαίδευσης συνολικότερα. Το άκαµπτο παραδοσιακό σχολείο έχει ως 

πρότυπο την κουστωδιακή λειτουργία. Οι µαθητές έχουν κατηγοριοποιηθεί µε βάση την 

εµφάνισή τους και θεωρούνται απείθαρχα και ανεύθυνα άτοµα που πρέπει να ελεγχθούν 

µέσω σωφρονιστικών κυρώσεων. Οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να κατανοήσουν τη 

συµπεριφορά των µαθητών, αλλά, αντιθέτως την αντιµετωπίζουν µε ηθικολογικούς 

όρους. Η κακή συµπεριφορά θεωρείται προσβολή στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Το 

σχολείο εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να κατανοήσει τη συµπεριφορά των 

µαθητών µε κοινωνιολογικούς όρους. Θεωρεί τη µάθηση ενασχόληση µε κάποια 

δηµιουργική δραστηριότητα κι όχι παθητική απορρόφηση γεγονότων. Οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να προλάβουν τις κρίσεις µέσα από το διάλογο και τη δηµιουργική επαφή 

µε τους µαθητές. Χρησιµοποιώντας τους δύο ιδεότυπους του Stenhouse, ο «Πόρος» 

ήταν ξεκάθαρα ένα άκαµπτο και παραδοσιακό σχολείο.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ 

«ΠΟΡΟ» 
 

Η πρώτη µέρα στο σχολείο: Η τελετή του αγιασµού στον «Πόρο» 
 
Οι µαθητές συγκεντρώθηκαν στο σχολείο στις 9:00 το πρωί και µετά από 

µισή ώρα ήρθε ο ιερέας, κτύπησε το κουδούνι και συγκεντρώθηκαν για την τελετή του 
αγιασµού. Ο ιερέας έκανε την τελετή, ενώ οι µαθητές συζητούσαν χαµηλόφωνα µεταξύ 
τους. Όσοι ήταν παραταγµένοι στις πρώτες σειρές κάθονταν ήσυχοι, γιατί τους έβλεπαν 
οι εκπαιδευτικοί, που επιτηρούσαν, και δεν µπορούσαν να µιλήσουν. Τρεις εκπαιδευτι-
κοί περιφέρονταν στις γραµµές που είχαν διαµορφώσει οι συγκεντρωµένοι µαθητές και 
τους έκαναν παρατηρήσεις να ησυχάσουν µέχρι να τελειώσει η τελετή. Οι εκπαιδευτι-
κοί, που κατάγονταν από την Εργοστασιούπολη και κατοικούσαν στην περιοχή, παρα-
κολουθούσαν στο προαύλιο τον αγιασµό, µε ιδιαίτερη προσοχή, και έδιναν τεράστια 
σηµασία στο να καθίσουν οι µαθητές ήσυχοι κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο κ. ∆ηµή-
τρης έδειχνε ιδιαίτερα εκνευρισµένος, όταν κάποιοι µαθητές µιλούσαν µεταξύ τους τό-
σο υψηλόφωνα, ώστε ακούγονταν µέχρι το σηµείο που ο ιερέας έψελνε. Πήγαινε προς 
το µέρος τους και παρατηρούσε ότι θα τους εκθέσουν στον ιερέα. Εκνευρίστηκε ακόµη 
και µε δύο συναδέλφους του που πήγαν πιο πέρα από το χώρο της τελετής για να κα-
πνίσουν.  

[Θα φύγει από εδώ ο παπάς και θα µας κοροϊδεύει. ∆εν µπορείτε να κάνετε 
υποµονή; Η Εργοστασιούπολη είναι µικρό µέρος. Αυτά που κάνουµε εδώ 
σχολιάζονται. Θα λένε τι χάλια σχολείο είναι αυτό. Οι µαθητές µιλάνε και δεν 
παρακολουθούν την τελετή. Καθόλου καλή εικόνα] 
 
Μετά το πέρας του αγιασµού, το λόγο πήρε ο διευθυντής του σχολείου, ο 

οποίος µίλησε για πέντε λεπτά και επικεντρώθηκε στο ζήτηµα της πειθαρχίας των µα-
θητών. Παρατήρησε ότι αυτή τη χρονιά ήταν αποφασισµένος να διώξει από το σχολείο, 
όσους από τους µαθητές θα δηµιουργούσαν προβλήµατα στις αίθουσες και δεν θα πρό-
σεχαν στο µάθηµα. Επίσης, τόνισε την ανάγκη της καθαριότητας του κτηρίου. Την ώρα 
που ο διευθυντής ανακοίνωνε την σκληρή πολιτική πειθαρχίας που σκόπευε να ακο-
λουθήσει, ορισµένοι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου που στέκονταν στο πίσω µέρος των 
γραµµών που είχαν σχηµατίσει οι παραταγµένοι µαθητές, γελούσαν και σχολίαζαν µε-
ταξύ τους ότι κάθε χρόνο έλεγε τα ίδια πράγµατα. Μετά τη σύντοµη οµιλία του σχετικά 
µε την πολιτική της πειθαρχίας και της καθαριότητας του σχολείου, ο διευθυντής άφησε 
ελεύθερους τους µαθητές να πάνε στα σπίτια τους. 

Μετά την αποχώρηση των µαθητών, ένας καλοντυµένος και µεγάλος σε η-
λικία κύριος που παρακολουθούσε την τελετή του αγιασµού πήγε µε το διευθυντή στο 
γραφείο των εκπαιδευτικών για να πιει µαζί τους έναν καφέ. Ο διευθυντής τον σύστησε 
στους εκπαιδευτικούς ως φίλο του και συνταξιούχο λυκειάρχη. Ο επισκέπτης παρατή-
ρησε ότι το σχολείο φαινόταν να είναι πάρα πολύ καλό, διότι ήταν ένα από τα λίγα 
σχολεία που έδινε βαρύτητα στις θρησκευτικές τελετές, όπως ο αγιασµός και η προσευ-
χή.  Όπως είπε, ύστερα από την οµιλία του, ο διευθυντής στους εκπαιδευτικούς και τον 
ιερέα, όταν συγκεντρώθηκαν στο γραφείο διδασκόντων για να πιουν καφέ, έχει τερά-
στια σηµασία να «ψαρώνεις» τους µαθητές την πρώτη µέρα, διότι δεν διανοούνται ότι 
έχουν τα περιθώρια να κάνουν φασαρία στο σχολείο. Μετά τον καφέ, οι εκπαιδευτικοί 
και ο ιερέας αποχώρησαν από το σχολείο.       

Πολλές έρευνες σχετικά µε την κουλτούρα του σχολείου και τη σχολική α-
ποτελεσµατικότητα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην «πρώτη ηµέρα στο σχολείο». Η 
πρώτη επαφή, ιδιαίτερα των µαθητών της πρώτης τάξης, παίζει σηµαντικό ρόλο καθώς 
«ανιχνεύουν» τους κανόνες και τις προσδοκίες του νέου κοινωνικού περιβάλλοντος στο 
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οποίο εντάσσονται. Από την άποψη αυτή, η πρώτη ηµέρα στον «Πόρο» διέγραψε την 
εικόνα ενός χώρου στον οποίο πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες, χωρίς όµως να 
προσδιορισθεί µε ακρίβεια το περιεχόµενό τους.   
 

Εκπαιδευτικές εκδροµές και επισκέψεις του «Πόρου» σε χώρους εκτός σχολείου 
 
Ο «Πόρος», το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, πραγµατοποίησε τις εξής 

εκδροµές, επισκέψεις και περιπάτους: 
- Εκδροµή στο Μεγάλο Πεύκο  
- Εκδροµή στην περιοχή της Χασιάς  
- Ηµερήσια εκδροµή στο Ξυλόκαστρο  
- 4 περίπατοι στο γήπεδο της Εργοστασιούπολης 
- Τριήµερη εκδροµή της Γ’ Γυµνασίου (Μιστράς – Μονεµβασιά- 
Γύθειο-Σπήλαια ∆υρού-Σπάρτη) 
 
Οι περίπατοι των µαθητών στον «Πόρο» 
 
α) Ο τρόπος λήψης απόφασης για τους περιπάτους 
 
Στον «Πόρο» ο σύλλογος των διδασκόντων δεν είχε προαποφασίσει ποτέ για το 

πότε θα γίνει κάποιος περίπατος και ποιο θα είναι το παιδαγωγικό του περιεχόµενο. Η από-
φαση για το αν οι µαθητές θα πάνε κάποιο περίπατο ήταν προϊόν των καλών κλιµατολογικών 
συνθηκών και λαµβάνονταν το πρωί της ηµέρας που επρόκειτο να γίνει ο περίπατος. Η ηλιο-
φάνεια ήταν αυτή που έδινε την ιδέα στο διευθυντή ότι «µάλλον σήµερα είναι µια καλή ηµέρα 
για περίπατο». Από την πλευρά τους οι µαθητές πριν την έναρξη της πρωινής προσευχής, έλε-
γαν στους εκπαιδευτικούς ότι «σήµερα δεν είναι µέρα για µάθηµα, µε τόσο ωραίο καιρό». Ορι-
σµένοι µαθητές από το δεκαπενταµελές πήγαιναν στο διευθυντή και του ζητούσαν να πάνε πε-
ρίπατο, αφού προηγουµένως κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς τους είχαν πει ότι και ο κ. Μενέ-
λαος είπε, όταν ήρθε στο σχολείο, ότι ο καιρός ενδείκνυται για εκδροµή. Έτσι, µετά την προ-
σευχή ο διευθυντής συνήθιζε να λέει ορισµένα πράγµατα στους µαθητές, σχετικά µε το σχολείο 
και για κάποιους συµµαθητές τους που την προηγούµενη ηµέρα έκαναν κάποια αταξία, ώστε να 
τους κρατάει σε «αγωνία» για µερικά λεπτά. Μετά τους έλεγε «τώρα πηγαίνετε στις τάξεις 
σας...». Οι µαθητές µε το άκουσµα αυτής της φράσης έδειχναν να δυσφορούν και τότε ο κ. Με-
νέλαος έδινε το σύνθηµα: «να αφήσετε τα πράγµατά σας για να συγκεντρωθούµε στο προαύλιο 
και να πάµε περίπατο». Η όλη σκηνοθεσία µε τους µαθητές να απογοητεύονται και µετά να πα-
νηγυρίζουν για τον περίπατο άρεσε στον κ. Μενέλαο, ο οποίος την επαναλάµβανε κάθε φορά 
που επρόκειτο το σχολείο να πάει κάποιο περίπατο. Πάντως η όλη σκηνοθεσία είχε τη γοητεία 
του απρόοπτου, καθώς κανείς δεν µπορούσε να προβλέψει, αν οι µαθητές θα πάνε στις τάξεις 
για να κάνουν µάθηµα ή να αφήσουν τα πράγµατα τους για τον περίπατο.  

Όµως, η τακτική της αιφνίδιας λήψης αποφάσεων από το διευθυντή για να παει 
το σχολείο περίπατο προκαλούσε αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραµµα και την εργασία 
των εκπαιδευτικών. Την πρώτη ώρα βρίσκονταν στο σχολείο µόνο οι εκπαιδευτικοί που είχαν 
µάθηµα. Οι υπόλοιποι έρχονταν τις επόµενες ώρες. Έτσι, αν κάποιος εκπαιδευτικός είχε προ-
γραµµατίσει κάποιο διαγώνισµα ή είχε οργανώσει ένα µάθηµα, ερχόµενος στο σχολείο θα έβρι-
σκε άδειες αίθουσες και ένα σηµείωµα στην πόρτα του γραφείου του διευθυντή που έγραφε 
«Είµαστε στο γήπεδο». 

Αυτός ο τρόπος λήψης απόφασης, συχνά, προκαλούσε τη δυσφορία ορισµένων 
εκπαιδευτικών που, αν και την εξέφραζαν στον γράφοντα αλλά και σε συζητήσεις µεταξύ τους, 
ποτέ δεν την είχαν θέσει στο Σύλλογο των διδασκόντων αλλά ούτε και στο διευθυντή, ώστε 
το θέµα να συζητηθεί συλλογικά µε την προοπτική να αλλάξουν κάποια πράγµατα.  

[Σε αυτό το σχολείο δεν µπορείς να οργανώσεις τίποτα. Είχα σκοπό να τους βάλω 
διαγώνισµα σήµερα. Τώρα δεν έγινε τίποτα...άντε την άλλη εβδοµάδα] (καθηγήτρια 
Θρησκευτικών) 
 
[Χάνω πολλά µαθήµατα µε το συγκεκριµένο τµήµα και έχω µείνει πίσω. Θα ήταν κα-
λύτερα να είχαµε ρωτηθεί από χθες για αυτόν τον περίπατο...Ο διευθυντής,  ανάλογα 
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µε τα κέφια που έχει το πρωί που ξυπνάει, αποφασίζει αν θα παει το σχολείο περίπα-
το] (καθηγήτρια φιλόλογος)  
     
Ο διευθυντής, όµως, του σχολείου θεωρούσε ότι αυτός ο τρόπος λήψης απόφασης 

ήταν ο ενδεδειγµένος και κατ’ επανάληψη έλεγε στους εκπαιδευτικούς ότι δεν µπορούσαν να 
αποφασίσουν συλλογικά πότε θα πραγµατοποιούνταν κάποιος περίπατος, διότι ο καθένας τους 
θα κοίταζε ποια ηµέρα έχει πολλές ώρες στο πρόγραµµα ή εφηµερία και θα πρότεινε ο περίπα-
τος να γίνει εκείνη την ηµέρα.  Ουσιαστικά, ο διευθυντής αυτό που τόνιζε στους εκπαιδευτι-
κούς ήταν η αδυναµία τους να λειτουργήσουν ως σύλλογος διδασκόντων και να συντονίσουν 
τη σχολική ζωή και την εργασία τους. Έτσι, ο κ. Μενέλαος φαινόταν ότι, αν και είχε επίγνωση 
του τρόπου λειτουργίας του συλλόγου, ουσιαστικά δεν έκανε κάτι για να αλλάξει τη λειτουργία 
του, διότι αυτός γινόταν ο επικαρπωτής αυτής της κατάστασης. Η αδράνεια του συλλόγου των 
διδασκόντων του επέτρεπε να περνάει αυτός όποια απόφαση ήθελε.  

  
β) Το παιδαγωγικό περιεχόµενο των περιπάτων  

 
Οι περίπατοι γίνονταν στο Γήπεδο της Εργοστασιούπολης, το οποίο ήταν περίπου 

ένα χιλιόµετρο µακριά από τον «Πόρο». Η διαδροµή ενός ολόκληρου σχολείου µε 334 µαθητές 
µέσα στους κεντρικούς δρόµους της πόλης, ήταν µια κατάσταση αρκετά δύσκολη για τους εκ-
παιδευτικούς. Οι µαθητές περπατούσαν άτακτα, ορισµένοι προσπαθούσαν να βρουν ευκαιρία 
να αποµακρυνθούν από το υπόλοιπο σχολείο και να µην πάνε στο γήπεδο. Έτσι, προσπαθού-
σαν, όταν η µεγάλη µάζα των µαθητών περνούσε από κάποιο δρόµο µε καταστήµατα, να ξεφύ-
γουν της προσοχής των εκπαιδευτικών και να κρυφτούν σε κάποιο κατάστηµα. Σε δύο περιπά-
τους, στην πορεία προς το γήπεδο, δηµιουργήθηκε σοβαρό πρόβληµα µε νεαρούς, οι οποίοι 
βλέποντας το σχολείο να πηγαίνει προς το γήπεδο, ήρθαν κοντά στους µαθητές και προσπαθού-
σαν να κάνουν επίδειξη µε τα µηχανάκια που οδηγούσαν. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα προ-
βληµατική, καθώς υπήρχε κίνδυνος να τραυµατισθούν µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που συνόδευ-
αν τους µαθητές ήτα  σε ένταση, φώναζαν διαρκώς και προσπαθούσαν να µην ξεφύγει κάποιος 
µαθητής ή χτυπήσει από κάποιο διερχόµενο αυτοκίνητο. Επειδή τους µαθητές δεν τους συνό-
δευαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά µόνο εκείνοι που ήταν το πρωί στο σχολείο, περίπου δεκαέξι 
µε δεκαεπτά, η κατάσταση ήταν ακόµη πιο δύσκολη. Η αρχική χαρά του περιπάτου είχε, ήδη, 
µετατραπεί σε ένταση και εκνευρισµό.   

 

ν

Το γήπεδο της Εργοστασιούπολης ήταν ένα οικόπεδο περιφραγµένο µε συρµατό-
πλεγµα και στη µια του πλευρά είχε µια µικρή τσιµεντένια εξέδρα. Το γήπεδο δεν διέθετε κά-
ποιο σκέπαστρο στο οποίο θα µπορούσαν να καθίσουν οι µαθητές ή οι εκπαιδευτικοί, ούτε κά-
ποια καντίνα στην οποία θα µπορούσε να προµηθευθεί κάποιος αναψυκτικά ή να βρει ένα χώρο 
για να καθίσει. Έτσι, από τα πρώτα κιόλας λεπτά της άφιξης του σχολείου στο γήπεδο, πολλοί 
µαθητές άρχιζαν να ζητούν άδεια από το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να 
φύγουν από το γήπεδο και να πάνε σε κάποια από τα γύρω καταστήµατα για να αγοράσουν νε-
ρό και κάποια φαγώσιµα. Επίσης, πολλές από τις µαθήτριες της Γ’ Γυµνασίου προσπαθούσαν 
µε διάφορους τρόπους να ξεφύγουν από την επιτήρηση των εκπαιδευτικών για να συναντηθούν 
µε εξωσχολικούς φίλους τους, οι οποίοι είχαν µάθει ότι το σχολείο είχε παει περίπατο στο γή-
πεδο. Προσπαθούσαν λοιπόν να περάσουν την περίφραξη του γηπέδου για να πάνε σε κάποια 
καφετέρια και να περάσουν εκεί το χρόνο τους. Αυτή η κατάσταση υποχρέωνε τους εκπαιδευ-
τικούς να περιφέρονται στην περίφραξη του γηπέδου, ώστε να ελέγχουν αν κάποιος / α µαθητής 
/ τρια κάπνιζε ή αν είχε ραντεβού µε κάποιον εξωσχολικό. Η διαδικασία της φύλαξης προκα-
λούσε δυσφορία στους εκπαιδευτικούς. Όµως, το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, οι εκπαιδευ-
τικοί δεν έκαναν καµία εναλλακτική πρόταση στο σύλλογο διδασκόντων, ούτε συνεργάσθηκαν 
για να οργανωθεί ένας περίπατος σε κάποιο άλλο χώρο, όπου θα µπορούσε να υπάρξει και παι-
δαγωγικό περιεχόµενο.   

Τα αγόρια της Γ’ Γυµνασίου σχηµάτιζαν δύο οµάδες και έπαιζαν ποδόσφαιρο. Ό-
µως, µια ποδοσφαιρική οµάδα έχει 11 παίκτες. Έτσι, 22 µαθητές έπαιζαν ποδόσφαιρο και οι 
υπόλοιποι ή κοίταγαν τον αγώνα ή περιφέρονταν ασκόπως στο γήπεδο ή προσπαθούσαν να 
φύγουν από αυτό για να πάνε σε κάποια καφετέρια µε ηλεκτρονικά παιχνίδια για να περάσουν 
την ώρα τους. Επίσης, έχει σηµασία ότι τα 22 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο ήταν οι σωµατι-
κά δυνατότεροι. Παιδιά της Α’ και της Β’ Γυµνασίου, παιδιά σωµατικά αδύναµα, µαθητές που 
φορούσαν γυαλιά, µαθητές που ήταν κοντοί είχαν de facto αποκλεισθεί από την συµµετοχή 
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τους στον αγώνα, αφού αυτός ήταν υπόθεση των µεγάλων και των σωµατικά δυνατών. Τα παι-
διά αυτά δεν είχαν άλλη διέξοδο από το να περιφέρονται σε ένα άχαρο µέρος προσπαθώντας 
να βρουν κάτι για να διασκεδάσουν την ανία τους. Ο γράφων πλησίασε ορισµένους από τους 
µαθητές που κάθονταν στην εξέδρα και µίλησε µαζί τους σχετικά µε το γιατί δεν παίζουν στους 
αγώνες.      

[Εγώ δεν ξέρω καλή µπάλα...παίζουν οι καλύτεροι] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Φοράω γυαλιά και δεν µπορώ να παίξω, αν τα βγάλω δεν βλέπω καλά...µε τα γυα-
λιά δεν µπορώ να παίξω ποδόσφαιρο] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Έχω δύσπνοια, όταν τρέξω και ιδρώσω µε τρωει ο λαιµός µου και δεν µπορώ να 
ανασάνω. ∆εν τρέχω ποτέ και από την γυµναστική έχω ζητήσει απαλλαγή, έχω φέρει 
και χαρτί από γιατρό] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Εµάς της πρώτης τάξης δεν µας παίζουν οι µεγάλοι ποτέ...όταν µεγαλώσουµε θα 
παίζουµε εµείς, τώρα παίζουν αυτοί] (µαθητής Α’ Γυµνασίου) 
 
Έτσι, ο περίπατος στο γήπεδο µε τον τρόπο που γινόταν αποτελούσε ενδιαφέρουσα 

δραστηριότητα για 25 περίπου µαθητές από τους 334 που φοιτούσαν στο σχολείο. Η συντριπτι-
κή πλειονότητα των µαθητών αξιολογούσε αρνητικά το ώρο στον οποίο πραγµατοποιούσε 
τους περιπάτους του το σχολείο. Ένοιωθαν να βαριούνται στο γήπεδο και θεωρούσαν ότι αυτού 
του είδους οι περίπατοι ήταν µια εύκολη λύση που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί προκει-
µένου να τους ξεφορτωθούν, ικανοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο το δικαίωµά τους να κάνουν 
έναν περίπατο το µήνα. 

 χ

 ο

                                                

[Και οι καθηγητές βολεύονται εδώ. Ποτέ δεν έχουµε πάει κάπου αλλού. Όλο στο γή-
πεδο ερχόµαστε. Φωνάζει ο διευθυντής...όποιος φύγει από το γήπεδο θα τιµωρηθεί 
µε αποβολή...εγώ δεν παίζω µπάλα...τι να κάνω εδώ 4 ώρες...γυρνάµε πάνω κάτω 
και κάποια στιγµή θα την κάνεις, κάποιος κολλητός σου θα µάθει ότι είσαι εδώ, θα 
έρθει να σε δει...γιατί να µην παω µε τα φιλαράκια µου στην καφετέρια; Εδώ δεν λέει 
και τίποτα...ξενερώνει τελείως] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
Ορισµένες µαθήτριες θεωρούσαν ότι δεν µπορούσαν να κάνουν κάτι ενδιαφέρον 

στο γήπεδο και ότι θα ήταν πιο λογικό να τους άφηνε την ηµέρα εκείνη το σχολείο εντελώς ε-
λεύθερες να κάνουν ό,τι θεωρούσαν αυτές καλύτερο. Το µόνο ενδιαφέρον στον περίπατο ήταν 
το ότι απεύφεγαν να κάνουν µάθηµα µια ωραία και ηλιόλουστη ηµέρα.  

 [Είµαι τρία χρόνια στο σχολείο και ερχόµαστε συνέχεια περίπατο σε αυτό το γήπεδο. 
Το σπίτι µου είναι 50 µέτρα πιο κάτω και εδώ µας τρώει ο ήλιος, αφού δεν υπάρχει 
ούτε ένα υπόστεγο. Από το να κάθοµαι µε τις φίλες µου τόσες ώρες στο τσιµέντο της 
εξέδρας δεν είναι καλύτερο να πάµε σπίτι µου να καθίσουµε; Εκεί τουλάχιστον θα 
καθόµαστε άνετα, θα ακούσουµε µουσική, θα δούµε τηλεόραση] (µαθήτρια της Γ’ 
Γυµνασίου). 
 
[Εδώ τα αγόρια έχουν κάτι να κάνουν...θα παίξουν ποδόσφαιρο. Όµως, εµείς τα κο-
ρίτσια δεν έχουµε να κάνουµε τίποτα. Βαριέµαι αυτούς τους περιπάτους στο γήπεδο. 
Η µόνη τους αξία είναι ότι µια ωραία µέρα που δεν λέει µε τίποτα να κάθεσαι µέσα 
στην τάξη να κάνεις µάθηµα ερχόµαστε κάπου έξω] (µαθήτρια της Γ’ Γυµνασίου) 

 
Όλοι οι περίπατοι στιγµατίστηκαν από κάποιο επεισόδι  (µαθητές που συνελήφθη-

καν να καπνίζουν, προσπάθεια κοπάνας από το χώρο του γηπέδου, σύλληψη µαθητών σε καφε-
τέρια, σύλληψη µαθητριών να συζητάνε µε νεαρούς που δεν ήταν µαθητές του σχολείου, σύλ-
ληψη µαθήτριας55 να ερωτοτροπεί µε άτοµο εκτός σχολείου στις τουαλέτες του γηπέδου) το 
οποίο οδήγησε στην τιµωρία των µαθητών.  

 
55 Η µαθήτρια τιµωρήθηκε από το διευθυντή του σχολείου µε τρεις ηµέρες αποβολή. Η µητέρα 
της µαθήτριας, η οποία ήταν διαζευγµένη, µετά από ένα µήνα διέκοψε την κόρη της οριστικά 
από το σχολείο, διότι θεώρησε ότι «δεν µπορώ να κυκλοφορήσω πια στην Εργοστασιούπολη ε-
ξαιτίας της π… της κόρης µου» (Ε.Σ. - από συζήτηση της µητέρας µε το γράφοντα). Η µαθήτρια 
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Οι περίπατοι του σχολείου στο γήπεδο της Εργοστασιούπολης δεν είχαν παιδαγω-
γικό περιεχόµενο. Γίνονταν µόνο για να χαθεί µάθηµα και να εκπληρώσει το σχολείο την υπο-
χρέωσή του προς τους µαθητές, να πραγµατοποιείται ένας περίπατος το µήνα.    

 

ε

                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικές εκδροµές του «Πόρου» και επισκέψεις σε χώρους µ  εκπαιδευτι-

κό περιεχόµενο 
 
α) Η λήψη απόφασης για τις εκδροµές και η οργάνωσή τους 
 
Στον «Πόρο», ο διευθυντής και η πλειονότητα του συλλόγου των διδασκόντων θε-

ωρούσαν ότι οι επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους, έπρεπε να γίνονται από όλο το σχολείο. 
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός ζητούσε να επισκεφθεί µε κάποιο τµήµα ένα µουσείο ή µια πινα-
κοθήκη, συναντούσε την αντίδραση του διευθυντή και της πλειονότητας ότι οι επισκέψεις έ-
πρεπε να είναι για όλα τα παιδιά και να µην γίνονται διακρίσεις. Όµως, αντικειµενικά ήταν δύ-
σκολο να µετακινηθούν 334 µαθητές µε πούλµαν σε µουσεία, πινακοθήκες κ.λπ. Έτσι, η διορ-
γάνωση και πραγµατοποίηση τέτοιων επισκέψεων, ουσιαστικά, δεν µπορούσε να γίνει µε τους 
όρους που έθετε η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων. Τρεις εκπαιδευτικοί διαµαρτύρο-
νταν για την άποψη που είχε ο διευθυντής και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους για τον τρόπο µε 
τον οποίο έπρεπε να γίνονται οι επισκέψεις σε τέτοιους χώρους. Θεωρούσαν ότι αυτό ήταν το 
άλλοθι για να µην πάνε ποτέ πουθενά.  

Για καµία εκδροµή δεν υπήρχε προετοιµασία και δεν έγινε κάποια προσπάθεια να 
οργανωθεί η εκδροµή µε τρόπο ώστε να υπάρχει κάποιο παιδαγωγικό περιεχόµενο. Παρά το 
γεγονός ότι οι σχολικές εκδροµές είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να εκµεταλλευθούν οι 
εκπαιδευτικοί το εξωσχολικό περιβάλλον για διδακτικούς σκοπούς, στον «Πόρο» δεν υπήρχε η 
διάθεση και ο σχεδιασµός για να γίνει κάτι τέτοιο.      

Οι τόποι πραγµατοποίησης των ηµερήσιων εκδροµών επιλέχθηκαν από το σύλλογο 
διδασκόντων και το κριτήριο για την επιλογή τους, στις συζητήσεις, που έγιναν ήταν αν τα συ-
γκεκριµένα µέρη είχαν καταστήµατα (ταβέρνες, καφετέριες), στα οποία θα µπορούσαν να καθί-
σουν για µερικές ώρες οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και αν κάποιος ή κάποιοι εκπαιδευτικοί 
γνώριζαν κάποιο ποιοτικό εστιατόρια στις περιοχές αυτές. Επειδή στη Χασιά και το Μεγάλο 
Πεύκο ορισµένοι εκπαιδευτικοί ήξεραν ιδιοκτήτες εστιατορίων, στους οποίους µπορούσαν να 
τηλεφωνήσουν προκειµένου να ετοιµάσουν φαγητά και τραπέζια για την ηµέρα που θα πήγαινε 
εκεί το σχολείο, αποφασίσθηκε οι εκδροµές να γίνουν εκεί. Το Ξυλόκαστρο, η Χασιά, το Με-
γάλο Πεύκο, είναι χώροι που προσφέρονται για φαγητό και καφέ, αλλά δεν έχουν κανένα πολι-
τιστικό ενδιαφέρον, δεν έχουν κάποιο χώρο που να µπορούν να τον επισκεφθούν οι µαθητές 
όπως µνηµεία, µουσεία, τύµβους. Και στις τρεις εκδροµές, ορισµένοι µαθητές της Γ’ Γυµνασί-
ου, όταν τους κοινοποιήθηκε από τον διευθυντή ο τόπος της εκδροµής δυσφόρησαν, διότι και 
τα δύο προηγούµενα χρόνια της φοίτησης τους στο σχολείο οι εκδροµές είχαν γίνει στα ίδια 
µέρη.  

Τα κριτήρια των εκπαιδευτικών για τη λήψη απόφασης για την τριήµερη 
εκδροµή ήταν διαφορετικά. Έπρεπε να υποβληθεί το πρόγραµµα της εκδροµής στο 
γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προκειµένου να εγκριθεί. Απαραίτητη 

 
εκτός του ότι αποβλήθηκε, τις επόµενες ηµέρες ετύγχανε µιας ιδιότυπης καθηµερινής διαπό-
µπευσης, στο προαύλιο του σχολείου, αφού την πλησίαζαν ορισµένοι µαθητές της Γ’ Γυµνασί-
ου και της έλεγαν «πόσα χρήµατα θέλει για να τους κανονίσει και αυτούς». Η µαθήτρια αυτή δεν 
πήρε, τελικά, απολυτήριο Γυµνασίου εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Τα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζε η µαθήτρια από τα πειράγµατα ορισµένων συµµαθητών της δεν απασχόλησαν το 
σύλλογο διδασκόντων αλλά µόνο δύο τρεις εκπαιδευτικοί επέπληξαν τους µαθητές που την πεί-
ραζαν, λέγοντας τους ότι αυτό δεν είναι σωστό.     
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προϋπόθεση για την έγκριση του προγράµµατος ήταν η αναφορά σε τόπους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η υποβολή ενός σχεδίου επίσκεψης των χώρων αυτών, 
ώστε να αιτιολογηθεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της εκδροµής. Ο διευθυντής του 
«Πόρου» έλυσε το πρόβληµα της κατάστρωσης ενός σχεδίου επισκέψεων τέτοιων 
χώρων, όχι συνεργαζόµενος µε το σύλλογο διδασκόντων για αυτό, αλλά ζητώντας από 
το τουριστικό γραφείο να υποβάλει αυτό ένα έτοιµο πρόγραµµα τέτοιων επισκέψεων. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν κανένα σχεδιασµό ως προς το τι θα επισκεφθούν οι 
µαθητές στην εκδροµή και πως αυτό µπορεί να ενταχθεί σε µία ευρύτερη µορφωτική 
διαδικασία / αξιοποίηση του χώρου της επίσκεψης.   

Επίσης, οι µαθητές δεν είχαν λόγο στην οργάνωση αυτών των εκδροµών. Αν 
και έκαναν συνελεύσεις στις τάξεις τους τα µέρη που πρότειναν ήταν τα ενδεδειγµένα 
για την πραγµατοποίηση τριήµερων εκδροµών λόγω της απόστασής τους από την 
Εργοστασιούπολη. Τα µέρη που πρότειναν οι µαθητές ήταν η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η 
Κέρκυρα, η Ρόδος, Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Σαµοθράκη και η Μύκονος. Τα κριτήριά 
τους, σε σχετικές συζητήσεις που είχε ο γράφων µαζί τους κωδικοποιούνται στον 
παρακάτω πίνακα:   

 
Κριτήρια µε τα οποία επέλεξαν οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου του «Πόρου» τους 

τόπους που πρότειναν για να γίνει η τριήµερη εκδροµή τους 
Έχουν παει µε τους γονείς τους διακοπές.  
Εκεί είχαν παει τα αδέρφια τους ή οι φίλοι τους πενθήµερη µε το λύκειο και είχαν 
περάσει καλά. 
Έχουν ωραία καταστήµατα (µπαρ, µουσικά κέντρα) στα οποία µπορούν να 
διασκεδάσουν. 
Είναι µέρη στα οποία µπορεί να µην έχουν την ευκαιρία να πάνε µόνοι τους. 

 
Όπως φαίνεται και από τους λόγους που πρόβαλλαν οι µαθητές για την 

επιλογή των τόπων πραγµατοποίησης της εκδροµής αλλά και από τους τόπους που 
επέλεξαν, λόγω ηλικίας και άγνοιας των αποστάσεων και των συνθηκών, οι προτάσεις 
τους δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη και να υλοποιηθούν από το σύλλογο των 
διδασκόντων. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, οι µαθητές δεν µπορούσαν να µπουν σε 
διαδικασίες διακανονισµού τιµών µε ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία, τα οποία 
κανονίσθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. 

Όµως, δεν συµµετείχαν όλοι οι µαθητές στην τριήµερη εκδροµή, κυρίως, για 
οικονοµικούς λόγους και ούτε λήφθηκε κάποια µέριµνα για να συµµετάσχουν. Από 
τους 91 µαθητές της Γ’ Γυµνασίου οι 47, δηλαδή πάνω από τους µισούς, δεν δήλωσαν 
συµµετοχή στην εκδροµή. Οι µαθητές αυτοί δήλωσαν ότι δεν είχαν χρήµατα για να 
συµµετάσχουν στην εκδροµή της οποίας το κόστος ήταν 35.000 δρχ. Παρά το γεγονός 
ότι οι µαθητές που επρόκειτο να πάνε στην εκδροµή οργάνωσαν χορό, προκειµένου να 
συγκεντρώσουν χρήµατα, το ποσό που συγκεντρώθηκε, µαζί µε ένα ποσό ενίσχυσης 
που έδωσε στο σχολείο ο δήµαρχος της Εργοστασιούπολης, δεν κατανεµήθηκε µε 
τρόπο που να επέτρεπε σε όλους τους µαθητές να συµµετάσχουν στην εκδροµή, αλλά 
το σχολείο διέθεσε το ποσόν µε τρόπο ώστε να κλεισθεί ακριβότερο ξενοδοχείο για 
τους µαθητές που µετείχαν.   

Οι µαθητές που δεν συµµετείχαν στην εκδροµή ήταν κυρίως αλλοδαποί και 
παλιννοστούντες. Επειδή η τριήµερη εκδροµή θα γινόταν Παρασκευή – Σάββατο- 
Κυριακή, οι µαθητές αυτοί δεν θα είχαν την Παρασκευή σχολείο. Ορισµένοι από 
αυτούς, σε συζητήσεις, εξέφραζαν πικρία που δεν µπορούσαν να συµµετάσχουν στην 
εκδροµή, όχι όµως άµεσα αλλά έµµεσα, υποστηρίζοντας ότι αυτοί θα περάσουν 
καλύτερα µένοντας το Σαββατοκύριακο στην Εργοστασιούπολη. Πέρα από τις όποιες 
συζητήσεις των µαθητών, το θέµα είναι ότι σε µια µαθητική εκδήλωση, όπως η 
τριήµερη εκδροµή, µπορούσαν να συµµετέχουν µόνο οι µαθητές εκείνοι που είχαν 
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χρήµατα, δίχως να τεθεί καθόλου το ζήτηµα της εξεύρεσης κάποιας λύσης για τη 
συµµετοχή και των µαθητών που δεν είχαν οικονοµική δυνατότητα, παρά το γεγονός 
ότι προέκυψαν οικονοµικοί πόροι από την εκδήλωση του σχολείου και από το δήµο. 
Έτσι, η εκδροµή της Γ’ Γυµνασίου όχι µόνο δεν είχε σχεδιασµό ως προς το 
παιδευτικό της σκέλος, αλλά έγινε παράγοντας διαφοροποίησης των µαθητών στους 
«έχοντες» την οικονοµική δυνατότητα να συµµετάσχουν και τους «µη έχοντες».              

 

β) Το παιδαγωγικό περιεχόµενο των εκδροµών του «Πόρου»  
 
Το υλικό που καταγράφηκε στις εκδροµές στη Χασιά, το Μεγάλο Πεύκο και το 

Ξυλόκαστρο παρουσιάζεται µαζί σε αυτή την ενότητα, διότι παρουσιάζει οµοιότητες. Ενδιαφέ-
ρον έχει πώς βίωσαν οι µαθητές την συµµετοχή τους σε αυτές τις εκδροµές, πώς τις αξιολόγη-
σαν ως εµπειρίες. Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της εκδροµής, συγκεντρώθηκαν και ήπιαν 
καφέ σε κάποια από τις καφετέριες των περιοχών αυτών και µετά πήγαν για φαγητό σε ταβέρνα 
που είχαν κλείσει από πριν. Οι µαθητές από τις 9: 00 π. µ. ως τις 1: 00 µ.µ. που θα έφευγαν από 
τον τόπο της εκδροµής γύριζαν κατά παρέες µέσα στην πόλη προσπαθώντας να βρουν τρόπους 
να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους. Επειδή δεν είχαν πως να περάσουν το χρόνο τους όλες αυτές 
τις ώρες, εµφανίσθηκε το φαινόµενο µετά από δύο ώρες, ορισµένοι µαθητές να αρχίσουν να 
ρωτούν τους εκπαιδευτικούς πότε θα επέστρεφαν στην Εργοστασιούπολη.  

 

 

Στο Ξυλόκαστρο, σε «περίπατο – περιπολία» που έκαναν οι εκπαιδευτικοί, προκει-
µένου να δουν που βρίσκονταν και πως περνούσαν οι µαθητές στην εκδροµή, διαπίστωσαν ότι 
ένας σηµαντικό αριθµός αγοριών είχε µπει σε κατάστηµα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και έπαιζαν 
ηλεκτρονικά. Κάποιοι άλλοι κάθονταν σε διάφορες καφετέριες και εστιατόρια. Ο διευθυντής 
του σχολείου, όταν αντιλήφθηκε ότι κάποιοι µαθητές έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, ζήτησε 
από δύο εκπαιδευτικούς να τους βγάλουν έξω από το µαγαζί. Μάζεψε γύρω του τους συγκεκρι-
µένους µαθητές και τους είπε:  

[Σας φέραµε εκδροµή που φωνάζατε. Ορίστε τώρα, κάντε ρε κάτι άλλο, είναι ανάγκη 
και εδώ να παίζετε ηλεκτρονικά; Τραβάτε καθίστε στη θάλασσα να σας χτυπήσει ο 
αέρας, άντε καµιά βόλτα] (Ε.Σ.) 
 
Οι µαθητές που ήταν µέσα στο κατάστηµα των ηλεκτρονικών είπαν ότι δεν είχαν 

πού αλλού να πήγαιναν για να περάσουν την ώρα τους. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί άρχισαν να 
σχολιάζουν ότι οι µαθητές δεν ήξεραν τι τους γινόταν, ότι ζητούσαν επίµονα να πάνε εκδροµή, 
αλλά όταν τους έφερναν κάπου ήθελαν να φύγουν. Οι µαθητές έφυγαν από τα ηλεκτρονικά, 
µετά από λίγο ξαναγύρισαν. Οι εκπαιδευτικοί, σε µια νέα περιπολία τους ξαναείδαν, και ο κ. 
Μενέλαος αποφάσισε µόλις θα γύριζαν στην Εργοστασιούπολη να τους τιµωρήσει µε µια ηµέ-
ρα αποβολή. Έτσι, πέρασε ο χρόνος της παραµονής των µαθητών στο χώρο της εκδροµής και 
το σχολείο επέστρεψε στην Εργοστασιούπολη.  

Οι µαθητές θεωρούσαν θετική εµπειρία την εκδροµή, γιατί είχαν τη δυνατότητα να 
πάνε κάπου µε τους φίλους τους και να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες. Όµως, από τις συζη-
τήσεις προέκυψε ότι θα ήθελαν η εκδροµή να έχει διαφορετικό σχεδιασµό και περιεχόµενο: 

[Οι εκδροµές είναι ωραίες, όµως δεν µας αρέσει να καθόµαστε τόσες πολλές ώρες 
στο ίδιο µέρος χωρίς να κάνουµε τίποτα. Ίσως θα ήταν καλύτερα η εκδροµή να γίνε-
ται σε πολλά κοντινά µέρη για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα µας]  (Μαθητής Γ’ 
Γυµνασίου, «Πόρος»)   
 
[Στις εκδροµές δεν περνάς καλά, αν γίνονται για πολλές ώρες στο ίδιο µέρος γιατί 
βαριέσαι, δεν έχεις τι να κάνεις τόσες ώρες] (Μαθητής Γ’ Γυµνασίου, «Πόρος»)   
 
 
 
 
 
 
γ) Το παιδαγωγικό περιεχόµενο της τριήµερης εκδροµής της Γ’ 

Γυµνασίου 
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Παρά το γεγονός ότι η τριήµερη εκδροµή γίνονταν σε χώρους 

αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (Μιστράς, Μονεµβασιά), δεν είχε γίνει 
καµία προεργασία για να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά. Επίσης, δεν υπήρχε καµία 
οργάνωση για την επίσκεψη κάποιων συγκεκριµένων χώρων. Τα πούλµαν της εκδροµής 
σταµάτησαν αρκετές φορές στη διαδροµή για καφέ, µε αποτέλεσµα να φθάσουν στις 
16:00 µ.µ. στο Μιστρά, όταν ο αρχαιολογικός χώρος είχε κλείσει. Έτσι, οι εκδροµείς 
έµειναν για φαγητό σε µια από τις ταβέρνες που βρίσκονταν στους πρόποδες του λόφου 
της βυζαντινής πολιτείας. Μετά πήγαν στο Γύθειο, όπου ξεκουράστηκαν και 
ετοιµάστηκαν για τη βραδινή τους έξοδο σε µεγάλη disco της Σπάρτης.  

Επειδή η βραδινή διασκέδαση των µαθητών κράτησε µέχρι τις 3:00 το πρωί, 
την επόµενη ηµέρα ήταν σχεδόν αδύνατο να ξυπνήσουν οι µαθητές νωρίς για να 
επισκεφθούν τη Μονεµβασιά. Έτσι, το πρόγραµµα της εκδροµής αναπροσαρµόσθηκε 
στα νέα δεδοµένα. Οι µαθητές έµειναν όλο το Σάββατο στο Γύθειο για να 
ξεκουραστούν και να ετοιµασθούν για τη βραδινή τους έξοδο, µε τη συµφωνία ότι θα 
ξυπνούσαν οπωσδήποτε την Κυριακή νωρίς, ώστε να προφτάσουν να επισκεφθούν τα 
σπήλαια ∆υρού και ύστερα να αναχωρήσουν για την Εργοστασιούπολη. 

Έτσι, η µόνη επίσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ήταν στα Σπήλαια ∆υρού, 
όπου οι µαθητές ξεναγήθηκαν στο εσωτερικό των σπηλαίων από επαγγελµατίες 
ξεναγούς. Αν και όλοι οι µαθητές θεωρούσαν ότι το σηµαντικότερο στην εκδροµή ήταν 
ότι µπορούσαν να διασκεδάσουν όλοι µαζί, σε µια άλλη πόλη, µακριά από τους γονείς 
τους, µετά την επίσκεψη στα Σπήλαια του ∆υρού, ορισµένοι µαθητές είπαν ότι θα 
ήθελαν να είχαν επισκεφθεί και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Όµως, το 
παιδαγωγικό περιεχόµενο της τριήµερης εκδροµής είχε καταργηθεί στην πράξη και 
αυτό που κυριαρχούσε ήταν η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα.  

 
Η παιδαγωγική ένδεια των εξωσχολικών επισκέψεων στον «Πόρο» 
Οι  εκδηλώσεις και οι εκδροµές των σχολείων, οι επισκέψεις των µαθητών 

σε χώρους εκτός σχολείου αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις της κουλτούρας του 
συλλόγου διδασκόντων και του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τη διδασκαλία 
και το ρόλο του σχολείου. Οι εκδηλώσεις αυτές µπορεί να αποτελούν µέρος των 
διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, που χρησιµοποιούν τις επισκέψεις σε 
µουσεία, χώρους εργασίας κ.λπ. προκειµένου να διδάξουν κάτι, πέρα από το πλαίσιο 
της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα.  

Η επίσκεψη σε µουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους µπορεί να 
ανοίξει µορφωτικούς ορίζοντες σε µαθητές, ιδιαίτερα µε την κοινωνική προέλευση και 
το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών του «Πόρου», καθώς πηγαίνουν σε µέρη που 
ξεφεύγουν από το µικρόκοσµο της γειτονιάς τους και τα οποία ενδεχοµένως να µην 
επισκεφθούν ποτέ µε τους γονείς τους. Αν αναλογισθούµε την παρατήρηση του 
Bourdieu (1985: 366) ότι το σηµαντικότερο και πιο δραστικό µέρος της µορφωτικής 
κληρονοµιάς, είτε πρόκειται για την ελεύθερη παιδεία είτε για τη γλώσσα, 
µεταβιβάζεται µε την ώσµωση, ακόµη και όταν απουσιάζει κάθε µεθοδική προσπάθεια 
και κάθε φανερή πρακτική, σε συνδυασµό µε την άποψη του Dewey ότι σκοπός της 
εκπαίδευσης είναι να δώσει τα µέσα για να αλλάξει ο µαθητής την κοινωνική του 
κατάσταση, γίνεται κατανοητός ο ιδιαίτερος ρόλος που µπορούν να παίξουν τέτοιου 
είδους δραστηριότητες στη µόρφωση των µαθητών, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται 
από ασθενή οικονοµικοκοινωνικά στρώµατα και έχουν γονείς µε χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο.     

Ο Bourdieu (1985: 382) υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στα µορφωτικά αγαθά 
αποτελεί προνόµιο της µορφωµένης κοινωνικής τάξης. Παραθέτοντας στατιστικά 
στοιχεία σχετικά µε πτυχία που κατέχουν οι επισκέπτες των µουσείων στη Γαλλία 
καταλήγει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την 
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επίσκεψη σε µουσεία, η οποία δείχνει ότι το σχολείο µπορεί να προκαλέσει ή να 
καλλιεργήσει την επιθυµία µορφωτικής πρακτικής για εξωσχολική παιδεία. Αυτή η 
παιδεία αποτελεί το προνοµιακό υπόβαθρο που βοηθά τον κάτοχό του να αναπτύσσει 
σε όλη τη ζωή του µορφωτικές πρακτικές, οι οποίες λειτουργούν σωρευτικά στο 
µορφωτικό του κεφάλαιο. 

Έτσι, ο Γάλλος κοινωνιολόγος αναγνωρίζει ότι το σχολείο µπορεί να 
διαµορφώσει το µορφωτικό κεφάλαιο των µαθητών του και µε τις κατάλληλες 
δραστηριότητες να χαράξει δροµολόγια σκέψης και πρακτικής διαφορετικά από αυτά 
που είχε χαράξει µέχρι τώρα η οικογένεια που έχει φτωχό µορφωτικό κεφάλαιο. 
Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι, παρά την αποδεδειγµένα καθοριστική επίδραση που 
µπορεί να έχει το σχολείο στην πολιτιστική µόρφωση των µαθητών, ελάχιστα κινείται 
προς αυτή την κατεύθυνση: 

Μπορεί η έµµεση επίδραση του σχολείου να είναι καθοριστική 
(γενεσιουργός αυτής της γενικής διαθεσιµότητας µπροστά σε κάθε είδους 
µορφωτικό αγαθό που χαρακτηρίζει τη µορφωµένη συµπεριφορά), η άµεση 
όµως επίδραση του, µε τη µορφή της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ή 
διαφόρων ειδών παροτρύνσεις προς την πρακτική (όπως π.χ. οι οργανωµένες 
επισκέψεις µουσείων) παραµένει πολύ µικρή. Παραλείποντας να δώσει σε 
όλους, µέσα από µια µεθοδική διδασκαλία, όσα ορισµένοι οφείλουν στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον, το σχολείο κολάζει τις ανισότητες εκείνες 
που µόνο το ίδιο είναι ικανό να µειώσει. 

(Bourdieu 1985: 383)      

Η επισήµανση του Γάλλου κοινωνιολόγου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν 
λάβουµε υπόψη µας ότι έρευνα που έγινε σε αρκετά µεγάλο δείγµα µαθητών έδειξε ότι 
η συντριπτική τους πλειοψηφία είχε επισκεφθεί µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
µόνο µε το σχολείο. 

 
Με ποιους έχετε επισκεφθεί τα παρακάτω µέρη; 

 Μόνο µε το 
σχολείο 

Μόνο µε τους 
γονείς 

Με τους γονείς 
και το σχολείο 

Ακρόπολη 54% 1% 45% 
Αρχαιολογικό µουσείο 69% 4% 27% 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 71% 7% 22% 
Σπήλαιο Παιανίας 80% 5% 15% 
Μυκήνες 89% 6% 5% 
Ναύπλιο 88% 9% 3% 
Μέσος Όρος 75% 5,5% 19,5% 
Πηγή: Έρευνα του Χρ. Κάτσικα (Μάρτιος – Απρίλιος 1996) σε 302 µαθητές 
δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων της Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Νέας Σµύρνης, 
∆ραπετσώνας, Περιστερίου, Αθήνας.  

  
Οι εκπαιδευτικοί του «Πόρου» θεωρούσαν ότι οι επισκέψεις σε 

εξωσχολικούς χώρους γίνονταν µόνο για να «ξεσκάσουν» οι ίδιοι και οι µαθητές. Έτσι, 
αυτές οι επισκέψεις δεν είχαν ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόµενο. Ακόµη και σε 
περιπτώσεις όπου δύο εκπαιδευτικοί πρότειναν επισκέψεις µε διαφορετικό χαρακτήρα, 
η συντριπτική πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων αντέδρασε. 

Για τους µαθητές του «Πόρου» οι εξωσχολικές επισκέψεις του σχολείου 
ήταν ένα από τα λίγα µέσα που είχαν για να έρθουν σε επαφή µε κάτι διαφορετικό από 
αυτό που ζούσαν στον καθηµερινό τους περίγυρο. Όµως, αυτές οι επισκέψεις δεν 
ξέφευγαν από το χώρο της Εργοστασιούπολης. Γίνονταν στο γήπεδο της πόλης, στο 
οποίο κάποιοι µαθητές έπαιζαν ποδόσφαιρο, όπως έπαιζαν εκεί και το απόγευµα, ενώ 
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άλλοι µαθητές περίµεναν να τελειώσει ο χρόνος της επίσκεψης χωρίς να εµπλέκονται 
σε κάποια δραστηριότητα. Η τριήµερη εκδροµή, επίσης, µε τον τρόπο που είχε 
οργανωθεί είχε ως κυρίαρχο στοιχείο τη διασκέδαση και όχι την επαφή των µαθητών µε 
χώρους και δραστηριότητες που είχαν µορφωτικό περιεχόµενο.    

 
Ο χορός των µαθητών του «Πόρου» 

 
Την άνοιξη, οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου αποφάσισαν να οργανώσουν το 

χορό του σχολείου. Ο χορός είχε διπλό σκοπό. Από τη µια, ήταν ευκαιρία για να τους 
µαθητές να συγκεντρώσουν χρήµατα για την τριήµερη εκδροµή. Από την άλλη, είχε το 
χαρακτήρα ενός αποχαιρετιστήριου χορού των µαθητών της τελευταίας τάξης.  Ο χορός 
έγινε σε ένα πολυτελές κέντρο, στο οποίο τραγουδούσαν διάσηµοι λαϊκοί καλλιτέχνες.  

Το χορό του «Πόρου» οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 
σχολείου σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Ενιαίου Λυκείου 
της Εργοστασιούπολης και τους µαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
συγκεντρώσουν χρήµατα για την 5νθήµερη εκδροµή που θα έκαναν στην Ρόδο, την 
άνοιξη του 2001. Οι εκπαιδευτικοί που έµεναν στην Εργοστασιούπολη γνώριζαν για 
την εκδήλωση, ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί έµαθαν για αυτήν από αφίσα που 
κόλλησαν οι µαθητές στην πόρτα του γραφείου των καθηγητών. Ο διευθυντής 
ενηµέρωσε ότι όποιος εκπαιδευτικός ήθελε µπορούσε να αγοράσει προσκλήσεις ώστε 
να έρθει στο χορό. 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί δυσφόρησαν µε το χώρο στον οποίο θα γινόταν ο 
χορός του σχολείου και µε το ότι κανείς δεν ζήτησε τη γνώµη τους. 

[Καλά σε µπουζούκια  θα κάνει το σχολείο χορό; Ποιος το αποφάσισε αυτό. 
Οι γονείς, ο διευθυντής και πέντε µαθητές; Ποιοι γονείς δηλαδή; Πέντε άτοµα 
κάνουν κουµάντο στο σύλλογο γονέων. Τι θα πει το κάνουν οι µαθητές µε τους 
µαθητές του λυκείου; Εµείς δεν έχουµε άποψη;] (καθηγήτρια φιλόλογος, 
«Πόρος») 
 
[Εµείς υποτίθεται ότι είµαστε εδώ για να δίνουµε παιδεία, κουλτούρα, 
πολιτισµό. Τώρα τι δουλειά έχουν τα τσιφτετέλια µε τον πολιτισµό αυτό είναι 
άλλο πράγµα. Το σχολείο πρέπει να κάνει εκδηλώσεις πολιτιστικές. Αυτό είναι 
πολιτιστική εκδήλωση; Εγώ δε θα παω γιατί δε µου αρέσει αυτό το είδος 
µουσικής και το θεωρώ απαράδεκτο. Και σε τελική ανάλυση δεν µε ρώτησε 
κανείς αν θέλω το σχολείο να συµµετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις] 
(καθηγήτρια Γαλλικών, «Πόρος») 
 
 [Καλά ποιος αποφασίζει σε αυτό το σχολείο για το τι θα γίνει; Έρχοµαι πρωί 
και βλέπω στην πόρτα αφίσα για εκδήλωση του σχολείου, των µαθητών...καλά 
πότε αποφάσισαν και εµείς τι είπαµε...κάναµε σύλλογο για το θέµα, ήρθε 
κανείς να πει τίποτα; Πότε έγιναν αυτά; Εµείς τι είµαστε εδώ µέσα; Σκιές;] 
(καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, «Πόρος»)  

     
Όµως, οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που εκδήλωσαν παράπονα τόσο για το 

χώρο και το περιεχόµενο της εκδήλωσης όσο και για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων έµειναν 
στο επίπεδο παραπόνων σε µεταξύ τους συζητήσεις. Κανείς δεν έθεσε το θέµα στο Σύλλογο 
των διδασκόντων αλλά ούτε και στο διευθυντή του σχολείου. Όπως είπαν οι εκπαιδευτικοί που 
αντέδρασαν, δεν έθεσαν το θέµα στο σύλλογο διδασκόντων, διότι όπως έλεγαν:  

[είναι σαν να µιλάς σε κουφούς. Τα ίδια γίνονται κάθε χρόνο. Έχω βαρεθεί. Εγώ µε-
τάθεση θέλω να πάρω και να ρίξω µαύρη πέτρα] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
Από την δική του σκοπιά ο διευθυντής καλούσε τους εκπαιδευτικούς να συµµετά-

σχουν στο χορό για να διασκεδάσουν όλοι µαζί ως συνάδελφοι. Ήταν πολύ χαρούµενος που θα 
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γινόταν αυτός ο χορός και προσπέρασε τα όποια αρνητικά σχόλια των συναδέλφων του. Με 
ευγενικό και καλόκαρδο τρόπο, προσπαθούσε να κανονίσει τα τραπέζια και τις θέσεις που θα 
χρειαζόταν ο Σύλλογος των Καθηγητών στο κέντρο.   

Όµως, δυσφορία υπήρχε όχι µόνο από εκπαιδευτικούς αλλά και από ορισµένους 
µαθητές. Καταρχάς, η απόφαση για την εκδήλωση λήφθηκε από 7 µαθητές που τα αδέρφια τους 
ήταν µαθητές στην Γ’ Λυκείου. Η απόφαση δεν ήταν προϊόν της µαθητικής κοινότητας. Επίσης,  
το βασικό πρόβληµα των µαθητών που παραπονέθηκαν ήταν ότι η τιµή της πρόσκλησης (8.000 
δραχµές) καθιστούσε απαγορευτική τη συµµετοχή τους.    

[Εγώ δεν µπορώ να πάω στο χορό, αν και θα ήθελα, γιατί θέλω να δω πώς 
είναι και θα πάνε και δυο παιδιά που κάνω παρέα. ∆εν µπορεί ο πατέρας µου 
να µου δώσει τόσα χρήµατα  Αυτά τα λεφτά εγώ τα χαλάω ένα µήνα στο σχο-
λείο] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 

 
[Ο πατέρας µου είναι άνεργος, η µάνα µου παίρνει λίγα λεφτά. Μπορούµε να 
πάµε σε αυτό το χορό; ∆εν µπορούµε] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
Το πρόβληµα της ώρας που γίνονταν η εκδήλωση απασχολούσε πολλά παιδιά.  
[Οι γονείς µου δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς θα γυρίσω πίσω από το κέντρο ε-
κείνη την ώρα που δεν έχει συγκοινωνία;] (µαθήτρια Γ’ Γυµνασίου) 

 
[Είναι µπέρδεµα, δεν υπάρχουν φράγκα αλλά δεν έχω ούτε τόσο καλά ρούχα 
για να παω εκεί. Αν µου βάλουν τα χρήµατα για την πρόσκληση κάτι γίνεται] 
(µαθήτρια Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Οι φίλες µου θα πάνε αλλά ο πατέρας µου µόλις του το είπα τρελάθηκε. ∆εν 
µε αφήνει να γυρίσω τόσο αργά στο σπίτι. Μου είπε να έρθει µαζί αλλά είναι 
ξενέρωµα να πας µε τον µπαµπά σου στο χορό. ∆εν νοιώθω άνετα] (µαθήτρια 
Γ’ Γυµνασίου) 
 
Υπήρχαν και γονείς, τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί/ παλιννοστούντες, οι οποίοι 

δεν ενέκριναν ούτε τον τόπο και το περιεχόµενο της εκδήλωσης αλλά ούτε και το κόστος της. 
Αυτοί οι γονείς θεωρούσαν απαράδεκτο το σχολείο να κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τόσο 
για το περιεχόµενό τους όσο και για το οικονοµικό κόστος, το οποίο διαφοροποιούσε τους 
µαθητές σε αυτούς που µπορούσαν να συµµετάσχουν και σε αυτούς που θα έµεναν σπίτι 
τους, επειδή δεν είχαν χρήµατα.   

[Εγώ ξέρω ότι το σχολείο πρέπει να κάνει εκδηλώσεις σε µέρη που είναι για 
παιδιά...τα παιδιά θα πάρουν κάτι από εκεί που θα πάνε...εγώ προσπαθώ να 
κρατήσω το παιδί µου µακριά από τέτοια πράγµατα, νύχτα, µπουζούκια, µπαρ 
και αηδίες...και έρχεται το σχολείο για να το παει εκεί. Αυτά δεν είναι σωστά 
πράγµατα. ∆εν απορώ µε κάποιους γονείς που τα εγκρίνουν...,άντε αυτοί τόσα 
ξέρουν, τόσα κάνουν, και δεν µε νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και 
πώς µεγαλώνει το παιδί του. Απορώ  µε εσάς τους καθηγητές που τα δέχεστε 
αυτά] (µητέρα µαθήτριας της Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Το παιδί είναι παιδί, δεν ξέρει πώς τα βγάζω εγώ πέρα. Τρέχω σε δυο 
δουλειές, στις οικοδοµές...αυτό έρχεται σπίτι και σου λέει, αφού πάνε οι φίλοι 
µου γιατί να µην παω και εγώ; Αλλά εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, ούτε και µπορώ 
να µείνω ξύπνιος µέχρι εκείνη την ώρα που θα γυρίσει πίσω...να πάρει 
ταξί...έτσι λεει....εγώ παίρνω 9.000 µεροκάµατο...θα δώσω 15.000 στο παιδί 
για να πάει µε το σχολείο στα µπουζούκια;] (πατέρας µαθητή Γ’ Γυµνασίου) 

 
Και οι συγκρίσεις µε σχολεία της αλλοδαπής από γονείς που ζούσαν στην 

Αλβανία ή την Ρωσία πριν έρθουν στην Ελλάδα είναι αναπόφευκτη. Ορισµένοι από 
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αυτούς τους γονείς ήταν ιδιαίτερα καυστικοί στην κριτική τους προς το σχολείο και 
τους εκπαιδευτικούς:  

[Τα σχολεία στο Καζακστάν ήταν σοβαρά και οι καθηγητές ήταν σοβαρά 
άτοµα... το σχολείο να κάνει εκδηλώσεις σε σκυλάδικα; Αυτό ήταν 
ανύπαρκτο...φτώχεια υπήρχε για αυτό ήρθαµε εδώ...αλλά υπήρχε και τσίπα....η 
κόρη µου έχει χαλάσει από όταν ήρθε στο σχολείο...εδώ τα έµαθε τα µπαρ, τα 
τσιγάρα και τα κόλπα] (πατέρας µαθήτριας Γ’ Γυµνασίου) 

 
Επίσης, οι µαθητές που δεν θα συµµετείχαν στην εκδροµή δεν ένοιωθαν την 

ανάγκη να συµµετάσχουν και στο χορό. Από τα όσα έλεγαν, φαινόταν ότι οι µαθητές 
είχαν χωρισθεί σε δύο οµάδες. Σε αυτούς που είχαν την οικονοµική δυνατότητα να πάνε 
στο χορό και στην εκδροµή και σε αυτούς που δεν την είχαν. Έτσι, όταν οι µαθητές που 
συµµετείχαν στη διοργάνωση του χορού περνούσαν από τις τάξεις, προκειµένου να 
πουλήσουν προσκλήσεις για το χορό στους συµµαθητές τους αυτοί δεν αγόραζαν 
προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι, αφού δεν πάνε εκδροµή γιατί να δώσουν χρήµατα για 
αυτούς που θα πάνε. Χαρακτηριστική ήταν η ακόλουθη στιχοµυθία µεταξύ µαθητών, 
όταν ήρθαν να πουλήσουν προσκλήσεις στην αίθουσα που ο γράφων παρακολουθούσε 
µάθηµα: 

[Γιατί δε θέλετε να ενισχύσετε το χορό; ∆εν είναι µόνο για την εκδροµή. Είναι 
κάτι σαν αποχαιρετισµός µεταξύ µας] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
 
[Μας δουλεύεις; Και στην εκδροµή µπορούσαµε να αποχαιρετισθούµε αλλά 
κλείσατε ακριβά ξενοδοχεία και εµείς δεν µπορούµε να έρθουµε] (µαθητής Γ’ 
Γυµνασίου) 
 
[Σιγά µη σκάσω εγώ οκτώ χιλιάρικα στα µπουζούκια για να πας εσύ 
εκδροµή] (µαθήτρια Γ’ Γυµνασίου) 
 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι κανείς αλλοδαπός µαθητής δεν πήρε πρόσκληση 

για το χορό. Σε µια προσπάθεια του γράφοντος να κωδικοποιήσει τους λόγους µη 
συµµετοχής των 44 µαθητών της Γ’ Γυµνασίου στον χορό των µαθητών, προέκυψε η 
παρακάτω κωδικοποίηση: 

 
 
 

Λόγοι που πρόβαλαν οι µαθητές της Γ’ Γυµνασίου για την µη συµµετοχή τους 
στο χορό των µαθητών 

Αριθµός µαθητών Λόγος που πρόβαλαν για τη µη συµµετοχή τους στο χορό
35 ∆εν έχουν χρήµατα για να συµµετάσχουν στο χορό και δε 

θέλουν να χρηµατοδοτήσουν την εκδροµή, αφού αυτοί δεν 
θα πάνε. 

4 ∆εν το εγκρίνουν οι γονείς τους. 
1 ∆εν έχουν κατάλληλα ρούχα. 
4 ∆εν θα πάνε οι φίλοι τους. 

  
Αν και η εκδήλωση ήταν των µαθητών, στο κέντρο εµφανίσθηκαν µόνο οι µαθητές 

της Γ’ Γυµνασίου, που θα πήγαιναν στην εκδροµή, µε τους γονείς τους και µόνο οι εκπαιδευτι-
κοί που ήταν από την Εργοστασιούπολη.  

 
Οι σχολικές γιορτές στον «Πόρο»  

 
α) Η προετοιµασία των γιορτών  
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Οι εορτές στον «Πόρο» προετοιµάζονταν από κάποιο εκπαιδευτικό, 

χωρίς την παραµικρή συνδροµή των συναδέλφων του. Από την αρχή της χρονιάς ο 
σύλλογος διδασκόντων όριζε υπεύθυνους κάποιους εκπαιδευτικούς για να οργανώσουν 
τη γιορτή. Οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και οι αναπληρωτές ήταν αυτοί 
που δέχονταν τις περισσότερες πιέσεις από τους παλιότερους για να οργανώσουν τη 
γιορτή. Από τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούσε ο σύλλογος να αναθέσει σε κάποιον 
εκπαιδευτικό την οργάνωση της κάθε γιορτής, φαινόταν ότι οι γιορτές ήταν µια 
ενοχλητική υποχρέωση, κάτι που έπρεπε να γίνει, γιατί έτσι όριζε ο νόµος.  

Επειδή η καθηγήτρια των Θρησκευτικών είχε έτοιµο υλικό για τις σχολικές 
γιορτές, αναλάµβανε αυτή να οργανώσει τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 
Μαρτίου. Το υλικό περιλάµβανε ποιήµατα και κείµενα προς ανάγνωση, όπως το 
ιστορικό της 28ης Οκτωβρίου από τον Άγγελο Τερζάκη, ο όρκος των Φιλικών, το 
ιστορικό του 1821. Αυτό το υλικό διανέµονταν σε ορισµένους µαθητές και µαθήτριες 
µε σκοπό να το απαγγείλουν ή να το διαβάσουν στη γιορτή. Η καθηγήτρια της 
µουσικής είχε φτιάξει µια µόνιµη χορωδία από µαθητές και µαθήτριες, η οποία 
τραγουδούσε κάποια τραγούδια. Τόσο το υλικό της γιορτής όσο και τα τραγούδια ήταν 
ένα συγκεκριµένο ρεπερτόριο που δεν άλλαζε. Κάθε χρόνο γινόταν η ίδια γιορτή, µε το 
ίδιο περιεχόµενο. Οι γυµναστές του σχολείου, αρκετές ηµέρες πριν από τις γιορτές, 
άρχιζαν να προετοιµάζουν τους µαθητές για τις παρελάσεις. 

Από την άποψη του σχολικού χρόνου, η προ τοιµασία των εορτών δηµιουρ-
γούσε πολλά προβλήµατα στο σχολείο τους µήνες Οκτώβριο και Μάρτιο. Ο «Πόρος» 
αφιέρωνε πολλές ώρες στις πρόβες της παρέλασης, ενώ η καθηγήτρια της µουσικής έ-
κανε τις πρόβες της χορωδίας τις ώρες που είχε µάθηµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
χάνονται ώρες από το συγκεκριµένο µάθηµα, που είναι µονόωρο. Επίσης, ο συνολικός 
σχεδιασµός είχε ως αποτέλεσµα να χάνονται πολλές διδακτικές ώρες από όλα τα µαθή-
µατα, προκειµένου να κάνουν βήµα οι µαθητές. Έτσι, η προετοιµασία για τις γιορτές 
γινόταν παράγοντας απορύθµισης της σχολικής ζωής, καθώς χάνονταν πολλές ώρες µα-
θήµατος, χωρίς να γίνεται κάτι µε ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόµενο. Πιο συγκεκρι-
µένα, τους µήνες Οκτώβριο και Μάρτιο, σχεδόν κάθε µέρα, αφιερώνονταν οι δύο τε-
λευταίες ώρες του ωρολογίου προγράµµατος για να κάνουν βήµα οι µαθητές, υπό την 
επιτήρηση των δύο γυµναστών και ορισµένων εκπαιδευτικών που έµεναν εκ περιτρο-
πής στο σχολείο για να επιτηρούν τους µαθητές και να βοηθούν τους γυµναστές. 

ε

 
β) Η συµµετοχή των µαθητών στις σχολικές γιορτές 
    
Οι µαθητές, αν και ήταν απρόθυµοι να διαβάσουν κείµενα ή να απαγγείλουν 

κάποιο ποίηµα στις γιορτές, ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι να συµµετάσχουν στη χορωδία, 
προκειµένου να τραγουδήσουν. Οι πρόβες της χορωδίας που γίνονταν µε αρµόνιο ήταν 
µια διαδικασία, η οποία άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά. Ορισµένοι µαθητές αναρωτιόνταν 
γιατί να τραγουδούν µόνο στις πρόβες και τις ηµέρες των εορτών και όχι και στα κανο-
νικά µαθήµατα της µουσικής.  

Τα κείµενα και τα ποιήµατα της γιορτής ήταν επιλεγµένα από την καθηγή-
τρια που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της γιορτής. Έτσι, κανείς µαθητής δεν είχε τη 
δυνατότητα να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από το υλικό της γιορτής. Έπρεπε να δει 
κάτι που να του αρέσει και να απαγγείλει από αυτά. Όπως παρατήρησε η υπεύθυνη κα-
θηγήτρια της γιορτής, αν άφηνε στους µαθητές την επιλογή να διαλέξουν υλικό, τότε θα 
χαλούσε όλη η σειρά των κειµένων, όπως την είχε οργανώσει. Φαίνεται ότι εµπιστεύο-
νταν το υλικό που χρησιµοποιούσε, επί πολλά χρόνια, στις γιορτές και δεν ήθελε να ρι-
ψοκινδυνεύσει την τροποποίηση ή την αλλαγή του.    

Ενδιαφέρον έχει ότι στον «Πόρο», τέσσερις  Αλβανίδες µαθήτριες εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στις χορωδίες και δύο από αυτές θέλησαν να διαβά-
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σουν και κείµενο στη γιορτή. Οι δύο µαθήτριες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να απαγ-
γείλουν κείµενα ήταν αρκετά καλές, παρακολουθούσαν µε προσοχή τα µαθήµατα και 
προσπαθούσαν, παρά τα γλωσσικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν, να βελτιώσουν την 
επίδοσή τους και να συνεχίσουν, µετά το Γυµνάσιο, στο Ενιαίο Λύκειο. Έβλεπαν τη 
γιορτή ως εκδήλωση του σχολείου και ήθελαν να συµµετάσχουν για να µην αισθάνο-
νται ως «ξένο σώµα», όπως χαρακτηριστικά είπαν. Μάλιστα, η µια µαθήτρια είπε ότι 
είχε καλούς βαθµούς στα µαθήµατα και δεν ήθελε να δώσει στους καθηγητές της την 
εικόνα ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά που συµβαίνουν στο σχολείο. Για αυτό ήθελε να 
απαγγείλει ποίηµα στη γιορτή.  

Οι υπόλοιποι αλλοδαποί µαθητές, αν και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 
συµµετάσχουν ενεργά στον εορτασµό, διαβάζοντας κείµενα ή απαγγέλλοντας ποιήµα-
τα, συµµετείχαν στην παρέλαση. Οι µαθητές, τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί, 
συµµετείχαν στην παρέλαση, διότι ο κ. Μενέλαος τους είχε προειδοποιήσει ότι αν δεν 
έκαναν παρέλαση θα έπαιρναν χαµηλό βαθµό στη γυµναστική. Το πραγµατικό πρόβλη-
µα που αντιµετώπιζε ο κ. Μενέλαος ήταν ότι αν δεν συµµετείχαν οι αλλοδαποί, ο αριθ-
µός των γραµµών που θα έφτιαχναν οι µαθητές του σχολείου στην παρέλαση θα ήταν 
ελάχιστος.  

Ορισµένοι µαθητές παραπονέθηκαν για τα ρούχα που έπρεπε να αγοράσουν 
για την παρέλαση, αφού ο συνδυασµός «άσπρο πουκάµισο – µπλε πουλόβερ µε V - 
γκρι παντελόνι» δεν µπορούσε να φορεθεί σε άλλες περιπτώσεις και ούτε τους άρεσε να 
φοράνε τέτοια ρούχα. Ένας από αυτούς τους µαθητές διαµαρτυρήθηκε ότι πήγε µε την 
µητέρα του σε ένα κατάστηµα ρούχων και διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν 20.000 
δραχµές για να αγοράσει τα ρούχα.  

[Οι γονείς µου δεν έχουν λεφτά. Είναι σωστό να δώσουµε 20.000 για ρούχα που θα 
τα φορέσω ένα πρωινό για δύο ώρες;] (Μαθητής Β’ γυµνασίου, «Πόρος»)     
 

Αρκετοί γονείς, κυρίως αλλοδαποί / παλιννοστούντες, ήρθαν στο σχολείο προκει-
µένου να ζητήσουν να απαλλαγεί το παιδί τους από την παρέλαση, διότι δεν είχαν την οικονο-
µική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα έξοδα της στολής. Όµως, τόσο ο διευθυντής όσο και ο 
υποδιευθυντής του σχολείου τους απάντησαν ότι αυτό δεν ήταν λόγος για να τους δώσουν α-
παλλαγή από την παρέλαση. Ο κ. Μενέλαος σχολίασε το περιστατικό και είπε «ότι οι γονείς 
αλλού ξέρουν και τα δίνουν. Είκοσι χιλιάρικα δεν µπορούν να τα βρουν για να είναι εντάξει απέ-
ναντι στην υποχρέωσή τους στο σχολείο;» (Ε.Σ.). Ο κ. ∆ηµήτρ ς (υποδιευθυντής) παρατήρησε 
ότι «τα παιδιά από τις άλλες χώρες φοιτούν στο σχολείο δωρεάν. Έχουν, λοιπόν, την υποχρέωση 
να µετάσχουν και σε µια γιορτή όταν το σχολείο τους το ζητά» (Ε.Σ.). Έτσι, σε κανένα αλλοδαπό 
µαθητή δεν δόθηκε απαλλαγή από την παρέλαση. Όµως, δόθηκε απαλλαγή σε τρεις Έλληνες 
µαθητές, των οποίων οι γονείς ήταν παράγοντες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και 
συµµετείχαν ενεργά στα κοινά του δήµου της Εργοστασιούπολης. Οι γονείς αυτοί ζήτησαν ά-
δεια από τον κ. Μενέλαο να µην πάνε τα παιδιά τους στην παρέλαση, διότι είχαν κανονίσει να 
λείπουν σε εκδροµή. Ο κ. Μενέλαος, επειδή ήταν γνωστοί του πολλά χρόνια, τους έδωσε την 
άδεια. Όµως, οι µαθητές που δεν πήραν άδεια σχολίαζαν δυσµενώς το περιστατικό και θεωρού-
σαν ότι το σχολείο είναι άδικο, καθώς δεν τους αντιµετώπιζε µε τον ίδιο τρόπο. 

η

    
γ) Οι αλλοδαποί µαθητές και οι σχολικές γιορτές: η πραγµατικότητα στον «Πό-

ρο» και µια εναλλακτική πρόταση   
       
Τις προετοιµασίες της γιορτής ήρθε να σκιάσει το περιστατικό του Αλβανού µαθη-

τή στο Γυµνάσιο Μηχανιώνας του νοµού Θεσσαλονίκης, ο οποίος λόγω  της βαθµολογίας του 
ορίστηκε σηµαιοφόρος του σχολείου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2001. Το θέµα πήρε 
διαστάσεις στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο και έγινε κύριο θέµα στις ειδήσεις όλων των τη-
λεοπτικών καναλιών και αντικείµενο πολλών τηλεοπτικών talk show. Το ζήτηµα αυτό αποτέλε-
σε και αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των µαθητών στον «Πόρο», 
οι οποίοι όµως µέχρι τότε δεν είχαν σκεφθεί το ενδεχόµενο ότι ένας αλλοδαπός µαθητής θα 
µπορούσε να βγει πρώτος και να πάρει τη σηµαία.      

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν διάφορες απόψεις, όπως:  
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- Η σηµαία πρέπει να κρατιέται µόνο από Έλληνα µαθητή. 
- Τη σηµαία µπορεί να την κρατήσει και αλλοεθνής µαθητής αρκεί να είναι χρι-

στιανός ορθόδοξος. 
- Τη σηµαία πρέπει να την πάρει ο πρώτος µαθητής και ας είναι άλλης εθνικότη-

τας (αυτή ήταν η άποψη της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών).  
- Αυτά τα προβλήµατα τα δηµιούργησαν οι καθηγητές του Ενιαίου Λυκείου Μη-

χανιώνας, γιατί, αφού έβλεπαν ότι ο πρώτος µαθητής είναι Αλβανός, έπρεπε ή να του 
µειώσουν τη βαθµολογία κατά λίγα µόρια ή να ανεβάσουν τη βαθµολογία κάποιου 
καλού Έλληνα µαθητή, ώστε να µην δηµιουργηθούν τέτοια προβλήµατα (η άποψη 
εκφράσθηκε µόνο από έναν εκπαιδευτικό). 
Το ζήτηµα της τέλεσης των σχολικών εορτών δεν απασχολούσε ιδιαίτερα 

τους καθηγητές του σχολείου, αφού η τέλεσή τους είχε ενταχθεί φυσιολογικά µέσα σε 
έναν κύκλο ρουτίνας. Η γιορτή οργανώνονταν µε τη χρήση ενός «υλικού – κονσέρβα», 
που ήταν ίδιο κάθε χρόνο. Το επεισόδιο του Αλβανού µαθητή στη Μηχανιώνα της 
Θεσσαλονίκης έφερε στο προσκήνιο µια πραγµατικότητα που µέχρι τώρα ελάχιστα είχε 
συνειδητοποιηθεί. Τα ελληνικά σχολεία, όπως και ο «Πόρος», φιλοξενούσαν πολλούς 
αλλοδαπούς µαθητές και δεν είχε κανείς ασχοληθεί µε το πώς βιώνουν αυτοί οι µαθητές 
το «εθνικό» σκέλος της αγωγής του σχολείου. Το ζήτηµα στον «Πόρο» αναδύθηκε όχι 
ως παιδαγωγικός προβληµατισµός αλλά ως πρακτικό πρόβληµα. Οι εκπαιδευτικοί 
αναρωτιόνταν: Τι γίνεται στην περίπτωση που ο αριστούχος είναι αλλοδαπός; Του δί-
νουµε την σηµαία; Τον αγνοούµε; Του µειώνουµε λίγο τη βαθµολογία για µην είναι αυ-
τός ο σηµαιοφόρος; Τι επιπτώσεις θα έχου ε στην κλειστή κοινωνία της Εργοστασιού-
πολης αν κάνουµε άπο ον αλλοδαπό σηµαιοφόρο; Μόν  δύο εκπαιδευτικοί έθεσαν 
ερωτήµατα όπως: Είµαστε δίκαιοι απέναντι στο µαθητή που του µειώνουµε το βαθµό 
για να µην γίνει σηµαιοφόρος; Τι µήνυµα στέλνουµε έτσι στους µαθητές; Μήπως θα 
έπρεπε οι γιορτές να οργανώνονται µε διαφορετικό τρόπο; Οι διάλογοι των εκπαιδευτι-
κών στο γραφείο διδασκόντων ήταν χαρακτηριστικοί: 

µ
κ ι ο

                                                

[Ο πατέρας µου πολέµησε στην Αλβανία. Άντε να ζούσε και να έβλεπε Αλβα-
νούς να κρατούν την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µας] (καθηγητής µα-
θηµατικών). 
 
[∆εν είναι δυνατόν να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Σε τελική ανάλυση το 
σχολείο είναι ελληνικό, εµείς είµαστε στη χώρα µας και γιορτάζουµε την ι-
στορία µας. Θα τα αλλάξουµε τώρα επειδή ήρθαν εδώ οι Αλβανοί και οι Ρώ-
σοι; Ν’ αλλάξουν αυτοί] (καθηγήτρια φιλόλογος). 
 
[Είναι σωστό να µην δίνουµε τη σηµαία σε έναν µαθητή επειδή είναι αλλοδα-
πός αφού έχει αριστεύσει;] (καθηγήτρια φιλόλογος). 
 
Είναι ρατσιστικό να χωρίζουµε τους µαθητές σε Αλβανούς, Ρώσους και Έλ-
ληνες. Αυτή είναι η δουλειά του σχολείου; Να ξεχωρίζει και όχι να ενώνει 
τους µαθητές; (καθηγήτρια φιλόλογος) 
 
Ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος είχε διατελέσει και προϊστάµενος επί 

τρία χρόνια, εξέφρασε µια ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία έθετε το ζήτηµα σε ευρύτερο 
πλαίσιο, τόσο της κοινωνίας µέσα στην οποία εντάσσονταν το σχολείο όσο και της 
σχολικής νοµοθεσίας που ορίζει ο σηµαιοφόρος να είναι Έλληνας56.  

  Η ατµόσφαιρα των ηµερών «ζεστάθηκε», καθώς τα δελτία ειδήσεων έδει-
ξαν επεισόδια που προκάλεσαν κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας εναντίον εκπαιδευτι-
κού, ο οποίος πήγε σε συγκέντρωση τους κρατώντας πλακάτ µε τη γνωστή φράση του 

 
56 Το σχολικό έτος που έγινε η εθνογραφική έρευνα δεν είχε εκδοθεί η εγκύκλιος που επέτρεπε 
σε αλλοδαπούς µαθητές να ορίζονται σηµαιοφόροι εφόσον έχουν αριστεύσει.  
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Ισοκράτη «Έλληνες οι της ηµετέρας παιδείας µετέχουσιν», η οποία έγινε και θέµα συζή-
τησης πολλών ηµερών. Στην Εργοστασιούπολη, το τοπικό περιοδικό57  που εκδιδόταν 
από την Πολιτιστική Επιτροπή του ∆ήµου, στο κεντρικό του άρθρο ανέφερε ότι η φρά-
ση του Ισοκράτη έχει παρεξηγηθεί και ότι οι αλλοδαποί ευθύνονται για την αυξηµένη 
εγκληµατικότητα της περιοχής τα τελευταία χρόνια. Τελειώνοντας, ο συγγραφέας του 
άρθρου παρατηρούσε σε οξύ ύφος ότι η Εργοστασιούπολη είχε γίνει πασίγνωστη σε 
όλη την Ελλάδα από το αστυνοµικό ρεπορτάζ και για αυτό ευθύνονται οι αλλοδαποί. 
Το άρθρο δεν έκανε καµία διάκριση σε αλλοδαπούς που ζουν ειρηνικά και νόµιµα στην 
Ελλάδα, ούτε και καµία αναφορά στη φτώχεια που γεννά την εγκληµατικότητα, τις ά-
θλιες συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών και τη «µαύρη εργασία» που υποχρεώνο-
νταν να προσφέρουν ανασφάλιστοι. Η αίσθηση που άφηνε το άρθρο ήταν ότι οι αλλο-
δαποί είναι εγκληµατίες, παρά το γεγονός ότι τις ηµέρες εκείνες είχε συλληφθεί στην 
Εργοστασιούπολη µια µεγάλη σπείρα διακίνησης ναρκωτικών στην οποία συµµετείχαν 
και Έλληνες και αλλοδαποί κακοποιοί.  

Όλα αυτά τα γεγονότα δηµιούργησαν ένα κλίµα που µεταφέρθηκε στο 
σχολείο και πόλωσε τους µαθητές. Η Εργοστασιούπολη, τα τελευταία τρία χρόνια, 
γνώριζε υψηλή εγκληµατικότητα Τα παιδιά των ντόπιων άκουγαν στις οικογένειες τους 
διάφορες συζητήσεις για το ρόλο των οικονοµικών µεταναστών στην αύξηση της ε-
γκληµατικότητας στην περιοχή. Η εθνική γιορτή σε συνδυασµό µ΄ όλα τα παραπάνω 
έγινε η θρυαλλίδα που έφερε στο προσκήνιο όλες αυτές τις αντιθέσεις. Οι Έλληνες µα-
θητές υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε Αλβανός να κρατάει την ελληνική σηµαία. Οι Αλβα-
νοί, οι Ρώσοι και οι παλιννοστούντες µαθητές δεν εξέφραζαν άποψη, αλλά παρακολου-
θούσαν σιωπηλοί τους Έλληνες συµµαθητές τους να αναπτύσσουν τις απόψεις τους. Το 
κλίµα των ηµερών επέφερε µια δραµατική αλλαγή στις σχέσεις των µαθητών, αφού στο 
προαύλιο οι Αλβανοί συζητούσαν µε Αλβανούς, οι Ρώσοι µε Ρώσους και οι Έλληνες µε 
Έλληνες. ∆ύο ηµέρες πριν από την γιορτή, όταν τελείωσε το σχολείο, έξω από το προ-
αύλιο δύο µαθητές,  Ρώσος και ένας Έλληνας συνεπλάκησαν διότι ο Ρώσος είχε 
συναισθηµατικές σχέσεις µε την ξαδέρφη του Έλληνα, η οποία ήταν µαθήτρια της δευ-
τέρας γυµνασίου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι σχέσεις του αγοριού µε το κορίτσι ήταν 
γνωστές από την αρχή της σχολικής χρονιάς. ∆εν ήταν κάτι που προέκυψε την τελευ-
ταία εβδοµάδα. Όµως, τώρα έγινε το επεισόδιο. Πρώτες στο χώρο του επεισοδίου έ-
φθασαν δύο καθηγήτριες, αλλά οι µαθητές συνέχισαν να δέρνονται, αγνοώντας την πα-
ρουσία τους και τις εκκλήσεις τους να σταµατήσουν τον καυγά. Έτρεξαν άλλοι τρεις 
εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και σταµάτησαν τον καυγά. Ο Έλληνας 
µαθητής της Γ’ Γυµνασίου, κατακόκκινος και σε έξαλλη κατάσταση έλεγε στον κ. Με-
νέλαο ότι οι συµµαθητές του τον κορόιδευαν, επειδή η εξαδέλφη του τα έχει µε Ρώσο. 
Ο διευθυντής είπε και στους δύο µαθητές ότι αν τσακώνονταν ξανά θα τους τιµωρούσε 
µε αποβολή. Μάλιστα είπε στον Έλληνα µαθητή ότι αν ξαναφωνάξει έτσι µπροστά 
στον σύλλογο των καθηγητών θα τον έδιωχνε οριστικά από το σχολείο. Έκλεισε την 
προειδοποίηση του στο µαθητή λέγοντας του ότι τα µυαλά του ήταν «κατεψυγµένα» και 
ο «καθένας σήµερα δεν κοιτάει εθνικότητες. Τα φτιάχνει µε όποιον θέλει» (Ε.Σ.). Όµως, 
στη συνέχεια γυρνώντας προς τους εκπαιδευτικούς είπε µε σοβαρό ύφος ότι οι ξένοι 
µαθητές έπρεπε να πηγαίνουν σε χωριστά σχολεία από τους Έλληνες για να µη δη-
µιουργούνται τέτοιες καταστάσεις.  

ένας

 

                                                

[Είδατε γιατί πρέπει οι αλλοδαποί να πηγαίνουν σε χωριστά σχολεία; Για να 
µην γίνονται τέτοιες ιστορίες. Και πιο πολλά θα µαθαίνουν γιατί τα µαθήµατα 
θα είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδο και τις ανάγκες τους και δε θα αντιµε-
τώπιζαν τέτοια προβλήµατα] (γυµνασιάρχης, «Πόρος»)   
 

 
57 Για την προστασία της ανωνυµίας της περιοχής δεν αναφέρεται ο τίτλος του περιοδικού. 
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Μερικοί Έλληνες µαθητές της Γ’ Γυµνασίου διαµαρτύρονταν έντονα ότι 
δεν έπρεπε η ελληνική σηµαία να κρατιέται από αλλοδαπούς, διότι αυτό αποτελούσε 
προσβολή για την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ζητήθηκε από τους µαθητές να συµπληρώσουν σε 
ένα φύλλο χαρτί, κατόπιν παράκλησης του γράφοντος, τι γιορτάζουµε την 28η 
Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου. Οι περισσότεροι µαθητές γνώριζαν ότι γιορτάζουµε 
την νίκη της Ελλάδας έναντι της Ιταλίας, χωρίς όµως να έχουν παραπέρα γνώση του 
ιστορικού γεγονότος. ∆εν ήξεραν ότι η νίκη αυτή έγινε στο πλαίσιο του ∆ευτέρου 
Παγκοσµίου Πολέµου, ποιο ήταν το πολίτευµα της Ιταλίας και της Ελλάδας εκείνη την 
περίοδο, ούτε ποια ήταν τα αίτια του πολέµου. Για την 25η Μαρτίου, την οποία οι 
µαθητές διδάσκονται και στο µάθηµα της ιστορίας της Γ’ Γυµνασίου, οι απαντήσεις 
ήταν: (σύνολο 91µαθητές): 

- Στις 25 Μαρτίου οι Έλληνες νίκησαν τους Τούρκους (45). 
- Οι Έλληνες νίκησαν τους Γερµανούς που ήρθαν να βοηθήσουν τους 

Ιταλούς, τους οποίους είχαµε νικήσει τον Οκτώβριο (6). 
- Οι Έλληνες κατέκτησαν τους Τούρκους (12). 
- Οι Έλληνες ξεκίνησαν την επανάσταση για να απελευθερωθούν από τους 

Τούρκους (28). 
 

Η οµοιοµορφία των απαντήσεων των µαθητών, ακόµη και στο 

επίπεδο της φραστικής διατύπωσης, οφείλεται στο ότι πολλοί µαθητές, κα-

τά τη συµπλήρωση της απάντησης τους, ρωτούσαν τους συµµαθητές τους 

τι να απαντήσουν και αντέγραφαν από αυτούς. Επίσης, ζητήθηκε από τους 

µαθητές να αναφέρουν ποια ήταν η κυριότερη πηγή άντλησης της πληρο-

φόρησης που είχαν σχετικά µε τους εορτασµούς. Και οι 91 µαθητές απά-

ντησαν ότι ταν οι ελληνικές ταινίες που προβάλλονταν στην τηλεόραση 

στις αντίστοιχες επετείους.  

ή

Η Μαργαρίτα (καθηγήτρια φιλόλογος), βλέποντας όλες εκείνες τις ηµέρες 
το κλίµα που είχε δηµιουργηθεί στο σχολείο µε τις αντιδικίες και τους καβγάδες των 
µαθητών, έφερε στο σύλλογο διδασκόντων φωτοτυπία ενός άρθρου της Μ. 
Φραγκουδάκη στην εφηµερίδα Τα Νέα (22-10-2000), όπου η αρθρογράφος υποστήριζε 
ότι οι µαθητικές παρελάσεις αποτελούν απολίθωµα και έπρεπε να αντικατασταθούν από 
εκδηλώσεις των µαθητών κατά του πολέµου και να ενταχθούν σε ένα πρόγραµµα 
Αγωγής Ειρήνης. Η Μαργαρίτα πρότεινε, αντί να γίνει µια γιορτή µε στενό 
εθνοκεντρικό χαρακτήρα, να γίνει µια γιορτή µε ειρηνιστικό περιεχόµενο, όπου µε 
αφορµή τα γεγονότα του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου θα τονιζόταν η ανάγκη της 
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και η συµφιλίωσή τους. Επίσης, πρότεινε ότι αυτή 
ήταν πρόθυµη να οργανώσει µια τέτοια γιορτή, να κανονίσει την προβολή κάποιας 
ταινίας για την ειρήνη, να φέρει κάποιον οµιλητή να µιλήσει στα παιδιά για τα θέµατα 
αυτά ή να ζητήσει από κάποιο νεανικό συγκρότηµα να κάνει µια συναυλία αφιερωµένη 
στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η άποψή της έφερε την αντίδραση αρκετών από 
τους συναδέλφους της, οι οποίοι τόνισαν ότι η γιορτή είχε δεσµευτικά εθνικό 
χαρακτήρα και έπρεπε να γίνει όπως γινόταν κάθε χρόνο. 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι ήταν απρόθυµοι στην υλοποίηση της πρότασης 
αυτή, όχι µόνο από το φόβο που προερχόταν από την ενδεχόµενη αντίδραση της 
προϊσταµένης αρχής, αλλά και από το γεγονός ότι η σχολική εορτή µε τον τρόπο που 
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γινόταν στο σχολείο συνιστούσε µια κανονικότητα, η οποία δεν απαιτούσε ιδιαίτερη 
προετοιµασία για να πραγµατοποιηθεί58.     

Τελικά, η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έγινε την 27η Οκτωβρίου στο 
γυµναστήριο του σχολείου, που χρησιµοποιούνταν παράλληλα και ως χώρος εορτών. 
Στο χώρο αυτό συναθροίσθηκαν 350 περίπου µαθητές, διότι εκτός από τους µαθητές 
του σχολείου υπήρχαν και 32 µαθητές του Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι ήρθαν να 
παραλάβουν τα βραβεία τους για την επίδοσή τους στην Γ’  Γυµνασίου.  Επίσης στο 
χώρο παρευρίσκονταν και εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, οι οποίοι 
ήταν µόνο Έλληνες και τα παιδιά τους είχαν να απαγγείλουν κάποιο ποίηµα ή να 
διαβάσουν κάποιο κείµενο. Στον εορτασµό ήρθαν και οι γονείς των αλλοδαπών 
µαθητών που τα παιδιά τους είχαν να απαγγείλουν κάποιο ποίηµα ή να διαβάσουν 
κάποιο κείµενο. 

 
Oι επισκέψεις εξωσχολικών παραγόντων στο σχολείο και το παιδαγωγικό 

τους περιεχόµενο 
 
Στις 10-10-2000, επισκέφθηκε το χολείο ο δήµ ρχος της πόλης προκειµέ-

νου να µιλήσει στους µαθητές για την οικολογική επιβάρυνση της περιοχής, λόγω της 
σχεδιαζόµενης επέκτασης τω  εγκαταστάσεων µ ας βιοµηχανίας πετροχη ικών που εί-
χε τις εγκαταστάσεις της στην Εργοστασιούπολη. Ο διευθυντής ενηµερώθηκε για την 
επίσκεψη του δηµάρχου στα µέσα της πρώτης ώρας. Επειδή δεν υπήρχε καθηγητής δια-
θέσιµος στο γραφείο, ο διευθυντής αναγκάστηκε να φωνάξει τρεις καθηγητές από τις 
τάξεις, προκειµένου να πάνε αυτοί, το συντοµότερο δυνατόν, να ενηµερώσουν τους µα-
θητές σε κάθε τµήµα για  την αναµενόµενη επίσκεψη. Τα µαθήµατα στα τρία τµήµατα 
των καθηγητών σταµάτησαν και τα παιδιά ξεχύθηκαν στο προαύλιο φωνάζοντας. Στις 
υπόλοιπες τάξεις, οι µαθητές άρχισαν να αναστατώνονται, να κοιτούν από τα παράθυρα 
τι συνέβαινε. Τότε ο διευθυντής, βλέποντας αυτήν την κατάσταση χτύπησε το κουδούνι 
και ζήτησε από τους µαθητές να παραταχθούν στο προαύλιο. Εκεί τους εξήγησε ότι θα 
ερχόταν ο δήµαρχος της πόλης να µιλήσει για την πετροχηµική βιοµηχανία.   

σ α

ν ι µ

                                                

Πολλοί µαθητές, ιδιαίτερα της Α’ Γυµνασίου, ρωτούσαν ο ένας τον άλλο 
απορηµένοι, τι ήταν αυτή η βιοµηχανία. Όταν ο διευθυντής τελείωσε, οι µαθητές δια-
λύθηκαν και άρχισαν να παίζουν στο προαύλιο. Ατυχώς, ο δήµαρχος δεν ήρθε εγκαίρως 

 
58 Προκειµένου να εξετασθεί η πρόταση της Μαργαρίτας και να αξιοποιηθούν οι αντιδράσεις 
των συναδέλφων της υπό το φως των δοµικών προσδιορισµών του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, ώστε να µην δοθεί η παραπλανητική εικόνα ενός «ανοικτού σχολείου» στο οποίο 
οι καθηγητές αποφασίζουν µόνοι τους τι θα πράξουν, οπότε η ευθύνη για αυτό που γίνεται στο 
σχολείο βαρύνει αποκλειστικά και µόνον αυτούς, αναφέρουµε το χαρακτηριστικό περιστατικό 
για το πως αντιµετωπίζονται από τις διοικητικές αρχές του εκπαιδευτικού µας συστήµατος προ-
τάσεις σαν αυτή της Μαργαρίτας από την Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (8-2-2002) που έγινε 
στη γυµνάστρια Φραντζέσκα Ρωµανού, καθηγήτρια φυσικής αγωγής του Ενιαίου Λυκείου Κα-
στέλλας, από το ΠΥΣ∆Ε Πειραιά, το οποίο της επέβαλλε ποινή 20ήµερης κράτησης µισθού 
(27-6-2002). Η Φραντζέσκα Ρωµανού, το σχολικό έτος 2001-2002, αρνήθηκε να προετοιµάσει 
τους µαθητές της για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου µε το σκεπτικό ότι: «Οι παρελάσεις 
είναι κατάλοιπο της δικτατορίας του Μεταξά. Οι µεταξικές παρελάσεις των µαθητών είχαν πρότυ-
πα ναζιστικά, που ετοίµαζαν σιδερένιους στρατούς. Η παρέλαση µας ήρθε από τη Γερµανία του 
Χίτλερ...Πρέπει να αντικατασταθεί αυτή η πασαρέλα, τα εµβατήρια και η άβουλη υπακοή σε πα-
ραγγέλµατα, από έναν άλλο τρόπο εορτασµού...Με θεατρικές, µουσικές παραστάσεις, χορευτικές 
εκδηλώσεις «περνάς» στα παιδιά ένα σωρό µηνύµατα περί ελευθερίας, αλληλεγγύης, θάρρους, 
τόλµης, δύναµης και ανθρωπιάς, που κανείς µα κανείς στον κόσµο δεν µπορεί να µας πείσει ότι η 
παρέλαση θα τους τα περάσει ή θα τους τα εµπνεύσει» (Από την Ε∆Ε 8-2-2002, όπως παρατίθε-
ται στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 65, σ. 24). Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Πειραιά µε 
ψήφισµά της στις 28 Νοεµβρίου 2002 αντέδρασε στην απόφαση του ΠΥΣ∆Ε και ζήτησε την 
ανάκλησή της.      
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στο ραντεβού του. Αντί να έρθει στις 9:00, όπως είχε ειδοποιήσει, ήρθε στις 9:30. Αυτή 
τη µισή ώρα, οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να κάνουν εφηµερία στο προαύλιο και 
πολλές φορές να διαπληκτιστούν µε µαθητές, οι οποίοι ή έπαιζαν µεταξύ τους σπρώ-
χνοντας ο ένας τον άλλο ή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να βγουν από το προαύλιο 
του σχολείου και να επιστρέψουν µετά το τέλος της οµιλίας. ∆ύο µαθητές τσακώθηκαν 
και ο ένας άνοιξε τη µύτη του άλλου. Ο διευθυντής, έξαλλος, πήρε το µικρόφωνο και 
φώναξε τους µαθητές να συγκεντρωθούν σε γραµµές. Εκεί ανακοίνωσε ότι «ρίχνει» 
τρεις ηµέρες αποβολή στους µαθητές που τσακώθηκαν και ζήτησε από τους µαθητές να 
περιµένουν ήσυχοι το δήµαρχο (Ε.Σ.).  

Τελικά, ο δήµαρχος έφτασε στο σχολείο στις 9:30. Οι µαθητές συγκεντρώ-
θηκαν κατά παράταξη, όπως στην πρωινή προσευχή, και ο δήµαρχος άρχισε να παραθέ-
τει την ιστορία της συγκεκριµένης βιοµηχανίας, τη µόλυνση που προκαλεί στο περι-
βάλλον και τις κινητοποιήσεις που θα έκανε ο δήµος για το θέµα αυτό. Τελειώνοντας το 
λόγο του κάλεσε τους µαθητές σε αποχή από τα µαθήµατα την επόµενη ηµέρα, προκει-
µένου να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας που οργάνωνε ο δήµος Εργο-
στασιούπολης, µε αποκορύφωµα το κλείσιµο ενός κεντρικού δρόµου που συνδέει την 
πόλη µε την Αθήνα. Όταν τέλειωσε η οµιλία του δηµάρχου, ο διευθυντής, φανερά προ-
βληµατισµένος, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς στο γραφείο και τους είπε:  

[Συνάδελφοι, εξηγήστε στα παιδιά ότι οι απουσίες τους, αν λείψουν αύριο από το 
σχολείο δεν δικαιολογούνται. Τονίστε τους, µε τρόπο, ότι στο σχολείο δεν κάνει κου-
µάντο ο δήµαρχος. Προσωπικά, δεν γνώριζα τι πρόκειται να µας πει, δηλαδή αυτό 
για την αποχή. Όπως καταλαβαίνετε έχω έρθει σε δύσκολη θέση]          
 
Η Νατάσσα, καθηγήτρια Βιολογίας, πήρε το λόγο και φανερά εκνευρισµένη 

είπε:  
[Γιατί δεν έστελνε µια µπροσούρα ο δήµαρχος να την συζητήσουµε µε τα παιδιά στις 
τάξεις. Χάσαµε τόσες ώρες µέσα στον ήλιο και είναι σοβαρό, σε τελική ανάλυση, να 
καλούµε παιδιά 12 και 13 ετών να κλείσουν το δρόµο;]  
 
Ο διευθυντής χτύπησε το κουδούνι και οι µαθητές µπήκαν στις αίθουσες. Η 

ώρα ήταν ήδη 10: 40. Σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ξεκινούσε η 4η ώρα. Όµως, 
οι µαθητές ήταν αναστατωµένοι και οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούσαν να επιβάλουν την 
ησυχία στις τάξεις. Οι µαθητές συζητούσαν µεταξύ τους την προτροπή του δηµάρχου 
για αποχή και ήταν ενθουσιασµένα που την επόµενη ηµέρα δεν θα είχαν σχολείο. Για 
τα παιδιά το ότι ο δήµαρχος, δηλαδή ένας θεσµικός παράγοντας εξουσίας στην πόλη 
τους, τους κάλεσε σε αποχή, σήµαινε ότι επιβαλλόταν να κάνουν αποχή ή ότι η αποχή 
είναι µια πράξη νοµιµοποιηµένη, αφού το είπε ο δήµαρχος. Ο διευθυντής άρχισε να 
περνάει από τα τµήµατα και να εξηγεί σε έντονο ύφος στους µαθητές ότι η πρόσκληση 
του δηµάρχου σε αποχή δεν ήταν ικανή συνθήκη για να δικαιολογήσει τις απουσίες που 
θα έπαιρναν. Η ώρα αναλώθηκε στην περί αποχής συζήτηση και τελικά µάθηµα δεν 
έγινε. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να ανοίξουν συζήτηση µε τους µαθητές 
για τη µόλυνση του περιβάλλοντος, τα πολλά εργοστάσια της περιοχής, το οικολογικό 
πρόβληµα γενικότερα. Αυτό, όµως, που κυριαρχούσε στη συζήτηση ήταν το αν  οι 
απουσίες της αποχής θα ήταν δικαιολογηµένες.   

Επειδή επικρατούσε αναστάτωση στο σχολείο, ο διευθυντής ζήτησε από 
τους γυµναστές να κάνουν οι µαθητές «βήµα», στο πλαίσιο της προετοιµασίας της 
παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και µετά να πάνε σπίτια τους. Τελικά, την επόµενη 
ηµέρα έγινε αποχή από τα µαθήµατα, αφού στην εκδήλωση συµµετείχε η πλειονοτητα 
των κατοίκων της Εργοστασιούπολης και οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο 
σχολείο.  

*** 
Τον «Πόρο» επισκέφθηκε, στις 16-5-2001, ένας γιατρός για να µιλήσει για 

τα ναρκωτικά. Ο γιατρός είχε κληθεί στο σχολείο από την καθηγήτρια των 
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Θρησκευτικών, η οποία ήταν µέλος της οργάνωσης «Σωτήρας». Ο γιατρός ήταν µέλος 
της ίδιας οργάνωσης, η οποία την εποχή που γινόταν η έρευνα είχε ξεκινήσει µε 
φυλλάδια και οµιλίες εκστρατεία κατά των ναρκωτικών. Αν και στο µάθηµα της 
Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, στην Γ’ Γυµνασίου, το σχολικό βιβλίο δίνει ιδιαίτερο 
βάρος στην κοινωνική διάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών, ο γιατρός τόνισε 
ότι η χρήση τους είναι καθαρά ατοµική υπόθεση και έχει να κάνει µε το σύστηµα αξιών 
του ατόµου. Πρόσθεσε, ότι τα άτοµα που είναι κοντά στην εκκλησία και έχουν 
ασπασθεί τη χριστιανική κοσµοθεωρία δεν είναι χρήστες ναρκωτικών, διότι έχουν 
αναπτύξει ένα σύστηµα αξιών που τους αποτρέπει από αυτά. Σε ερώτηση µαθητή της 
Γ’ Γυµνασίου, κατά πόσο ένα παιδί µπορεί να ελέγχει απόλυτα τις πράξεις του, αφού 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παρασυρθεί από τις παρέες του, µέσα από την άσκηση 
ενός άτυπου κοινωνικού ελέγχου («έλα ρε, δεν σε αφήνει η µαµά σου να κάνεις ένα 
τσιγάρο;»), ο γιατρός απάντησε ότι αυτά είναι «ανοησίες των κοινωνιολόγων που τα 
ρίχνουν όλα στην κοινωνία και δεν τοποθετούν τον άνθρωπο ως υπεύθυνο ον απέναντι 
στη ζωή» και ξέσπασε σε ένα παραλήρηµα προπαγάνδας υπέρ των κατηχητικών 
σχολείων, λέγοντας ότι «ένας τρόπος υπάρχει για να µην είναι σκάρτες οι παρέες του 
νέου. Να έρθει στο κατηχητικό και να φτιάξει παρέες µέσα στο χώρο της εκκλησίας, όπου 
δεν υπάρχουν ναρκοµανείς» (Ε.Σ.). Στη συνέχεια, ο οµιλητής ξέφυγε από το θέµα των 
ναρκωτικών και άρχισε να αναφέρεται σε όλα τα κοινωνικά προβλήµατα, τονίζοντας 
ότι θα λυθούν «αν οι νέοι έρθουν κοντά στην εκκλησία και υιοθετήσουν τις αξίες της» 
(Ε.Σ.). Τελειώνοντας την οµιλία του, ο γιατρός είπε στους µαθητές να σταµατήσουν να 
ακούν τους ραδιοφωνικούς σταθµούς που βάζουν heavy metal µουσική, διότι «αυτή 
είναι µουσική των σατανιστών και αν γυρίσετε τα λόγια του τραγουδιού ανάποδα είναι 
κρυπτογραφηµένες επικλήσεις και προσευχές στον άρχοντα του σκότους» (Ε.Σ.). Τους 
προέτρεψε να ακούν µόνο τους ραδιοφωνικούς σταθµούς της εκκλησίας «που περνούν 
στους νέους καλά µηνύµατα» (Ε.Σ.).  Έτσι, η οµιλία για τα ναρκωτικά έγινε οµιλία για 
την αξία του εκκλησιασµού και της συµµετοχής στα κατηχητικά σχολεία. Στο τέλος της 
οµιλίας του, ο γιατρός µοίρασε στους µαθητές φυλλάδια της χριστιανικής οργάνωσης 
«Σωτήρας». 

Εκτός από το περιεχόµενο της οµιλίας, που αντί να είναι για τα ναρκωτικά 
ήταν προπαγάνδιση των θέσεων µιας συγκεκριµένης θρησκευτικής οργάνωσης, στην 
οποία άνηκε η καθηγήτρια των Θρησκευτικών και ο οµιλητής, η εκδήλωση είχε και ορ-
γανωτικά προβλήµατα. Η εκδήλωση έγινε στη µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων και την 
παρακολούθησαν όλοι ο  µαθητές του σχολείου, µε αποτέλεσµα να επικρατεί οχλαγω-
γία. Οι εκπαιδευτικοί είχαν αφιερώσει το χρόνο τους στην επιτήρηση των µαθητών που 
κάθονταν στις πίσω θέσεις και οι οποίοι έπαιζαν και µιλούσαν µεταξύ τους, χωρίς να 
παρακολουθούν. Την κατάσταση έκανε ακόµη χειρότερη η κακή απόδοση των µικρο-
φώνων του σχολείου, αφού ο οµιλητής δεν ακουγόταν σχεδόν καθόλου από τα µεσαία 
καθίσµατα και µετά. Επίσης, επειδή τα καθίσµατα της αίθουσας δεν έφταναν, οι µαθη-
τές πήραν καθίσµατα από την τάξη τους και µετά τα ξαναπήγαν πίσω. Σε όλη αυτή τη 
διαδικασία αφιερώθηκαν συνολικά τρεις διδακτικές ώρες. Έτσι, ορισµένοι εκπαιδευτι-
κοί που επιτηρούσαν τους µαθητές δυσανασχέτησαν και εκφράσθηκαν αρνητικά για 
τον τρόπο µε τον οποίο οργανώθηκε η εκδήλωση.      

ι

[Τι τα θέλουµε αυτά; Αφού δεν βγαίνει τίποτα. Χάνουµε ώρες και 
ταλαιπωρούµαστε. Οι µαθητές δεν παρακολουθούν αυτές τις οµιλίες] 
(καθηγήτρια γαλλικών, «Πόρος») 
 
[Ταλαιπωρούµαστε χωρίς να κερδίζουµε τίποτα, ούτε εµείς ούτε και τα 
παιδιά. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι µόνο για να αναστατωθεί το σχολείο και να 
χαθεί µάθηµα. Είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστική συζήτηση µε 300 µαθητές 
σε έναν απέραντο χώρο;] (φιλόλογος, «Πόρος»)  
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Όµως, εκτός από τον τρόπο οργάνωσης της εκδήλωσης υπήρξαν και δια-
µαρτυρίες από ορισµένους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το περιεχόµενό της. Μετά το πέ-
ρας της οµιλίας, δύο εκπαιδευτικοί ρώτησαν το διευθυντή µε ποια κριτήρια κάλεσε τον 
συγκεκριµένο οµιλητή και γιατί δεν ενηµερώθηκε ο σύλλογος για το περιεχόµενο της 
οµιλίας του. Ο Μανόλης (καθηγητής τεχνολογίας) θεώρησε ότι το θέµα δεν έχει την 
έκταση που του δινόταν και ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις που έπρεπε να ακούγονται 
µέσα στο σχολείο. Η Νατάσσα (καθηγήτρια βιολογίας) αντέδρασε έντονα λέγοντάς του 
ότι  

[Σήµερα δεν ακούσθηκαν διάφορες απόψεις αλλά µια και µοναδι-
κή. Αν την επόµενη εβδοµάδα καλέσουµε και έναν γιατρό που να υποστηρίζει 
την αποποινικοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών θα το δεχθεί ο σύλλο-
γος;] 
 
Ο σύλλογος διδασκόντων δεν κάλεσε κανέναν άλλο εξωσχολικό παράγοντα 

να µιλήσει για τα ναρκωτικά, ούτε η Νατάσσα που διαµαρτυρήθηκε για το περιεχόµενο 
της εκδήλωσης κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Όµως, για άλλη µια φορά, η έλλειψη 
οποιασδήποτε συνεννόησης και συνεργασίας του συλλόγου διδασκόντων ήταν η βασι-
κή αιτία του προβλήµατος. Όταν ο σύλλογος διδασκόντων δεν λειτουργεί, υπάρχει το 
περιθώριο για τον κάθε εκπαιδευτικό να κινηθεί, όπως αυτός νοµίζει καλύτερα µέσα 
στο σχολείο, να οργανώσει µια εκδήλωση µε τα δικά του µέτρα και σταθµά και να 
σύρει όλο το σχολείο σε αυτήν. Η επίσκεψη του δηµάρχου και του γιατρού ήταν οι µο-
ναδικές επισκέψεις εξωσχολικών παραγόντων στο σχολείο. Ο τρόπος µε τον οποίο έγι-
ναν αυτές οι επισκέψεις και το περιεχόµενό τους, δεν προσέφεραν κάτι θετικό στην 
παιδεία των µαθητών και την ποιότητα της σχολικής ζωής, καθώς δεν αξιοποιήθη-
καν διδακτικά. Αντίθετα, έγιναν παράγοντες αποδιοργάνωσης της σχολικής ζωής.     

 
Η επίδραση της τοπικής κοινωνίας και των γονιών στη διαµόρφωση της 

σχολικής ζωής   
 
Η συµµετοχή των γονιών στη σχολική ζωή  
 
Η νοµοθεσία (νόµος 1566/85, άρθρο 51) προσδιορίζει τη λειτουργία του 

Σχολικού Συµβουλίου, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο διδασκόντων, τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γονέων, τρεις εκπροσώπους των µαθητικών κοι-
νοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.  Πρόε-
δρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Έργο του Σχολικού 
Συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρό-
σφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αµοιβαίας επικοινωνίας των διδασκόντων και των 
οικογενειών των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού περι-
βάλλοντος (1566/85, άρθρο 51, §3). Αυτή η γενική διατύπωση δεν ξεκαθαρίζει πλήρως 
και µε ακρίβεια ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Σχολικού Συµβουλίου. Πάντως, έστω 
και υπό αυτό το νοµικό καθεστώς της ασαφούς διατύπωσης, το Σχολικό Συµβούλιο 
µπορεί να αποτελέσει βάση εµπλοκής των γονιών στη σχολική ζωή. Το Σχολικό Συµ-
βούλιο, το έτος που έγινε η εθνογραφική έρευνα, δε συνεδρίασε καµία φορά.  

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων υπολειτουργούσε, επίσης. Μόνο η πρόε-
δρος του συλλόγου εµφανιζόταν συχνά στο σχολείο προσπαθώντας να αναπτύξει προ-
σωπικές φιλικές σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σχολίαζαν ότι δεν ενδιαφε-
ρόταν για το σχολείο αλλά για το πώς θα αυξήσει τη βαθµολογία της κόρης της. 

[Η πρόεδρος του συλλόγου γονέων έρχεται εδώ µε ένα και µόνο σκοπό. Να 
µας έχει από κοντά και στο φιλικό, για να είναι η κόρη της πρώτη µαθήτρια 
στους βαθµούς και σηµαιοφόρος] (φιλόλογος, «Πόρος»)    
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Οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί στο σχολείο σχολίαζαν ότι αυτοί που είχαν 
εµπλακεί µε το σύλλογο γονέων του σχολείου το είχαν κάνει µόνο για προσωπική 
προβολή ή επαγγελµατικά και πολιτικά συµφέροντα. Στην πραγµατικότητα δεν εν-
διαφέρονταν για το σχολείο. 

[Ο τωρινός δήµαρχος της Εργοστασιούπολης και πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι 
είχαν µπλακεί στους συλλόγους γονέων για να γίνουν γνωστοί, να αποκτή-
σουν πρόσβαση σε µαζικούς χώρους και να πάρουν ψήφους] (φιλόλογος, 
«Πόρος»)    

ε

ι ς

 
[Πριν τρία χρόνια ανέλαβε πρόεδρος στο σύλλογο γονέων ένας ασφαλιστής. 
Μετά τον πρώτο µήνα, άρχισε να έρχεται στο σχολείο πιο πολύ για να µας 
πείσει να κάνουµε ασφάλεια ζωής στην εταιρεία που εργάζονταν, παρά για 
θέµατα του σχολείου. Άλλη µια κυρία, που πουλούσε οικιακά είδη όπως ταπε-
ράκια, κατσαρόλες, σεντόνια, µπήκε στο σύλλογο γονέων και έρχονταν στο 
σχολείο για να µας πουλήσει διάφορα είδη. Στο τέλος ζήτησε να µας κάνει και 
επίδειξη των ειδών που πουλούσε. Μας έφερε σε δύσκολη θέση. Ο Μενέλαος, 
της είπε ευγενικά ότι δεν µπορεί να κάνει τέτοια πράγµατα στο σχολείο] (φυ-
σικός, «Πόρος») 

      
[Οι γονείς έρχονται στους συλλόγους γονέων για προσωπικό όφελος. Τώρα 
έρχεται ένας κύριος που έχει κατάστηµα µε µικροφωνικές εγκαταστάσεις και 
τις νοικιάζει στο σχολείο για τις γιορτές. ∆εν τις δίνει δωρεάν αλλά από τις 
προσφορές που έχουµε µας κάνε  την καλύτερη τιµή] (καθηγητή  τεχνολογί-
ας, «Πόρος») 
      
Οι γονείς δεν συµµετείχαν καθόλου στη ζωή του σχολείου, ούτε όµως τους 

δινόταν και η ευκαιρία να συµµετάσχουν σε κάτι. Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα 
καµία εκδήλωση του σχολείου δεν διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τους γονείς. Ακό-
µη και οι σχολικές γιορτές, οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία για κά-
ποια συµµετοχή των γονιών στη διοργάνωσή τους, ακολουθούσαν µια συγκεκριµένη 
διαδικασία, η οποία καθοριζόταν από τον εκπαιδευτικό που διοργάνωνε τη γιορτή, χω-
ρίς να δίνεται περιθώριο συµµετοχής.   

 
Η  πολιτική του σχολείου για την ενηµέρωση των γονιών 
 
Ο «Πόρος», το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, δεν έστειλε κανένα ενηµε-

ρωτικό φυλλάδιο στους γονείς ούτε ενδιαφέρθηκε, µέσω κάποιας συγκέντρωσης ή κά-
ποιου ερωτηµατολογίου, να συλλέξει συγκροτηµένα τις απόψεις των γονιών για το 
σχολείο. Η ενηµέρωση των γονιών για την πρόοδο του παιδιού τους στο σχολείο ήταν 
αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι γονείς επισκέπτονταν το σχολείο για να ενηµερω-
θούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» διαµαρτύρονταν 
ότι η πλειονότητα των γονιών δεν ενδιαφερόταν για το πώς πήγαινε το παιδί τους στο 
σχολείο και για αυτό δεν έρχονται συχνά να ρωτήσουν για την πρόοδο και τη συµπερι-
φορά του. Όµως, από την πλευρά του το σχολείο δεν είχε ρυθµίσει µια συγκεκριµένη 
πολιτική ενηµέρωσης των γονιών. Ο σύλλογος διδασκόντων δεν είχε κανονίσει ποιες 
ηµέρες και ποιες ώρες µπορούσαν οι γονείς να δουν τους εκπαιδευτικούς και να συ-
ζητήσουν για το παιδί τους. Ο κάθε γονιός ερχόταν στο σχολείο ευελπιστώντας να βρει 
όσους περισσότερους εκπαιδευτικούς µπορούσε. Αυτή η κατάσταση αποθάρρυνε πολ-
λούς γονείς από το να έρχονται στο σχολείο. 

[Να έρθω να κάνω τι; Σήµερα ήρθα και βρήκα µόνο δύο καθηγητές. Οι άλλοι 
δεν έχουν µάθηµα αυτή την ώρα και δεν είναι εδώ. Το παιδί µου έχει δέκα 
διαφορετικούς καθηγητές και δεν υπάρχει ένα πρόγραµµα ποια ηµέρα και 
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ώρα µπορείς να τους δεις. Εγώ εργάζοµαι και σήµερα που ήρθα εδώ πήρα 
άδεια από τη δουλειά µου. Τελικά, είδα έναν καθηγητή. ∆εν µπορώ να έρθω 
άλλη µέρα. Πρέπει το σχολείο να οργανώσει καλύτερα αυτό το θέµα]  

(γονιός, «Πόρος») 
  
 Ορισµένοι γονείς, συνήθως των καλών µαθητών, εµφανίζονταν συχνά στο 

σχολείο για να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι υπόλοιποι γονείς έρχο-
νταν στα τρίµηνα και όποτε ο διευθυντής τους καλούσε στο σχολείο, επειδή το παιδί 
τους έκανε κάποια αταξία. Η πρόσκληση του διευθυντή προς τους γονείς γινόταν πά-
ντοτε µέσω του παιδιού. Ο διευθυντής έλεγε σε κάποιο µαθητή να φέρει την επόµενη 
ηµέρα τον πατέρα του στο σχολείο προκειµένου να τον ενηµερώσει για το παράπτωµα 
στο οποίο είχε υποπέσει το παιδί του. Αυτή η πολιτική, καθώς καθιστούσε το παιδί 
αποκλειστικό διαµεσολαβητή της επαφής σχολείου – γονιού, είχε το µειονέκτηµα ότι 
το παιδί µπορούσε να µην ειδοποιήσει το γονιό ή να τον ειδοποιήσει µε τρόπο που να 
τον θέσει θετικά διακείµενο προς το µέρος του. Έτσι, πολλοί γονείς, παρότι υποτίθεται 
ότι ειδοποιούνταν µέσω του παιδιού τους, δεν έρχονταν ποτέ στο σχολείο, ενώ κάποιοι 
έρχονταν πληροφορηµένοι µε τον τρόπο που ήθελε το παιδί τους, γεγονός που καθι-
στούσε προβληµατική την επικοινωνία µε τους καθηγητές, αφού το παιδί είχε αναπα-
ραστήσει µε εντελώς διαφορετικό τρόπο το όποιο επεισόδιο είχε λάβει χώρα στο σχο-
λείο.   

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δύο περιπτώσεις, γονείς είχαν έρθει στο σχο-
λείο, επειδή είχαν κληθεί για κάποια απειθαρχία του παιδιού τους, λογοµάχησαν µε το 
διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, καθώς το παιδί τους είχε µεταφέρει εντελώς διαφο-
ρετικά τα όσα είχαν συµβεί την προηγούµενη µέρα στο σχολείο. Επρόκειτο για περι-
πτώσεις µαθητών που είχαν αποβληθεί από την τάξη επειδή, σύµφωνα µε τους εκπαι-
δευτικούς, µιλούσαν µε τους συµµαθητές τους, ενώ τα παιδιά υποστήριζαν ότι κάτι τέ-
τοιο δεν είχε συµβεί και ότι και άλλα παιδιά µιλούσαν, αλλά οι εκπαιδευτικοί απέβαλαν 
αυτούς αλλά όχι τους άλλους. 

 
Το στερεοτυπικό περιεχόµενο της ενηµέρωσης 
 

«Είναι έξυπνος και αν διάβαζε θα µπορούσε να πάει καλύτερα» 
(Φράση που χρησιµοποιούσαν πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί του 
«Πόρου» στις ενηµερώσεις γονέων) 

 
Η συχνότητα των επισκέψεων των γονιών διαφοροποιούνταν ως προς την 

τάξη που πήγαινε το παιδί τους, ως προς το τρίµηνο και ως προς την επίδοσή του. Συ-
χνότερα, έρχονταν στο σχολείο οι γονείς των µαθητών της Α’ Γυµνασίου και των κα-
λών µαθητών. Οι γονείς των µαθητών των µεγαλύτερων τάξεων έρχονταν σπανιότερα 
στο σχολείο. Επίσης, σε κάθε τρίµηνο παρουσιαζόταν σηµαντική µείωση του αριθµού 
των γονιών που έρχονταν στο σχολείο για να ενηµερωθούν. Ορισµένοι από τους γονείς 
υποστήριζαν ότι δεν έρχονταν συχνά διότι, επί τρία χρόνια, δέχονταν τις ίδιες στερε-
ότυπες ενηµερώσεις από τους εκπαιδευτικούς. 

[Πέρσι που ήταν το παιδί στην πρώτη γυµνασίου ερχόµουνα συχνότερα. Τώρα 
δεν έρχοµαι. Οι καθηγητές είσαστε σαν το κασετόφωνο που παίζει την ίδια 
κασέτα. Πάει καλά, έχει δυνατότητες, µπορεί να παει καλύτερα...., σε τρία 
τρίµηνα άκουγα τα ίδια και τα ίδια. Έτσι, από φέτος έρχοµαι µόνο για να πά-
ρω τους βαθµούς, χωρίς να ρωτάω για να µη χάνω χρόνο] (γονιός, «Πό-
ρος»)   
 
Οι γονείς των κακών µαθητών σπάνια έρχονταν στο σχολείο, διότι ήξεραν 

σε γενικές γραµµές ότι θα άκουγαν από τους εκπαιδευτικούς αρνητικά σχόλια. Ορι-
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σµένοι από αυτούς τους γονείς διαµαρτύρονταν ότι, εκτός από τα παράπονα που τους 
εξέφραζαν οι εκπαιδευτικοί για την κακή επίδοση του παιδιού τους, την αδιαφορία του 
στην τάξη, τα προβλήµατα συµπεριφοράς, δεν τους έκαναν κάποια πρόταση για το πώς 
θα µπορούσαν συγκεκριµένα να βοηθήσουν το παιδί τους.  

[Εγώ ήρθα στο πρώτο τρίµηνο. Στα µισά µαθήµατα έχει τη βάση και το βαθ-
µό του τον έχουν βάλει χαριστικά, για να µην µείνει στην τάξη. Τι να έρθω να 
ρωτάω; Αφού ξέρω τι θα ακούσω. Ότι δεν διαβάζει και κάνει φασαρίες συνέ-
χεια. Το έχω πάρει απόφαση] (γονιός, «Πόρος») 
 
[Ξέρω ότι δεν διαβάζει και µιλάει συνέχεια στην τάξη µε τους συµµαθητές 
του. Και εγώ τι να κάνω; Οι εκπαιδευτικοί δεν µου λένε τίποτα για αυτό. Να 
τον απειλήσω στο σπίτι ότι αν ξαναµιλήσει στο µάθηµα θα του κόψω το χαρ-
τζιλίκι;] (γονιός, «Πόρος») 
 
Η απουσία θεσµοθετηµένης περιγραφικής αξιολόγησης των µαθητών στο 

γυµνάσιο έχει σοβαρή συµµετοχή στην κατάσταση που περιγράφουν οι γονείς. Το ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει εκπαιδεύσει τον εκπαιδευτικό σε συγκεκρι έ-
νες µορφές περιγραφικής αξιολόγησης, οι οποίες όχι µόνο θα αναλύουν τις αδυναµίες 
ή τα πλεονεκτήµατα ενός µαθητή, αλλά θα δίνουν και προοπτικές για την αντιµετώπιση 
ή την ενίσχυσή τους αντίστοιχα. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός είναι προϊόν του σχολείου 
της αριθµητικής αξιολόγησης (βαθµός), η οποία απορρέει από τον επιλεκτικό ρόλο 
του σχολείου και ταυτόχρονα τον νοµιµοποιεί. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο 
πανεπιστήµιο, όπου εκπαιδεύεται ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στο 
σχολείο έχοντας ήδη κοινωνικοποιηθεί επαγγελµατικά στην αριθµητική αξιολόγηση, 
µε αποτέλεσµα, ακόµη και όταν του ζητηθεί η περιγραφική αξιολόγηση, να µην µπο-
ρεί να την κάνει σωστά. ∆ιότι περιγραφική αξιολόγηση δεν αποτελούν οι χαρακτηρι-
σµοί «κακός», «καλός», «πολύ καλός», «άριστος», «καλός αλλά µπορεί να γίνει καλύ-
τερος». Αυτές οι αξιολογήσεις είναι η µεταφορά της λογικής της αριθµητικής αξιολό-
γησης σε φράσεις

µ

                                                

59. Έτσι, ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν έχει εξοικειωθεί µε την ιδέα 
της περιγραφικής αξιολόγησης. Η αριθµητική αξιολόγηση και η επιλεκτική της λει-
τουργία αποτελούν µέρος των επαγγελµατικών του έξεων που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του πεδίου ενός ανταγωνιστικού και επιλεκτικού σχολείου. Αν το σχολείο είχε 
σκοπό να βοηθήσει το µαθητή να διορθώσει τις αδυναµίες του και όχι να επιλέξει ποιοι 
θα συνεχίσουν στις επόµενες βαθµίδες, τότε η περιγραφική αξιολόγηση θα αποκτούσε 
ουσιαστικό ρόλο και θα είχε νόηµα, καθώς θα αποτελούσε «ιδιότητα» του σχολικού 
πεδίου εντός του οποίου διαµορφώνει τις επαγγελµατικές του έξεις ο εκπαιδευτικός.  

Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των γονιών έχουν εθισθεί στην ιδέα 
της αριθµητικής αξιολόγησης και έχουν αποδεχθεί το ρόλο του σχολείου ως «Μέγα 
∆ιαλογέα». Η αριθµητική κατάταξη της επίδοσης των µαθητών είναι ιδιαίτερα ευπρόσ-
δεκτη στους γονείς των καλών µαθητών, καθώς δείχνει ξεκάθαρα την ανωτερότητά 
τους από τους υπόλοιπους µαθητές. Για αυτό και είναι, συνήθως, µόνο αυτοί που έρχο-
νται στις ενηµερώσεις του σχολείου καθώς αισθάνονται περήφανοι όταν πηγαίνουν για 
να δρέψουν τους καρπούς του «µόχθου» τους. Ο γονιός ενός µαθητή µε µέσο όρο κάτω 
από τη βάση δεν έχει ιδιαίτερους λόγους να επισκεφθεί το σχολείο από τη στιγµή που 
αυτό, πέρα από την «απονοµή» της αριθµητικής «απόρριψης» του παιδιού του, δεν έχει 
να του προτείνει τρόπους να το βοηθήσει. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπέρ της αριθµητι-
κής αξιολόγησης είναι οι γονείς των µαθητών και οι µαθητές που παίρνουν καλούς 
βαθµούς:  

 
59 Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πανεπιστηµιακά πτυχία απονέµονται περιγραφικά αλλά στη βά-
ση αριθµητικής κλίµακας. Το «καλώς» είναι από 5 µέχρι 6,4, το «λίαν καλώς» από 6,5 µέχρι 8,4 
και το «άριστα» από 8,5 µέχρι 10. Πρόκειται λοιπόν για αριθµητική αξιολόγηση καµουφλαρι-
σµένη από λεκτικούς χαρακτηρισµούς.    
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Το σχολείο των βαθµών είναι το σχολείο που φτιάχτηκε για τους καλούς 
µαθητές εκείνους που παίρνουν καλούς βαθ ούς, ένα σχολείο που ικανο-
ποιείται από την επιτυχία ορισµένων. Η εγκατάλειψη των βαθµών αποτελεί, 
αντίθετα, µέρος των επιλογών ενός δηµοκρατικού σχολείου, που αποσκοπεί 
στην επιτυχία όλων, µέσα από µια ξεκάθαρη, πλούσια σε πληροφόρηση, 
αναλυτική αξιολόγηση, βασισµένη σε κριτήρια επίτευξης των στόχων, µια 
αξιολόγηση που προσφέρει µια πρα µατικ  ανατροφοδότηση στο µαθητή 
και καθοδηγεί ασφαλέστερα την παιδαγωγική παρέµβαση. Επειδή δεν τολ-
µούν να ταχθούν ανοικτά υπέρ ενός ελιτίστικου σχολείου, οι συντηρητικοί 
µεταφέρουν τη διαµάχη στο πεδίο των βαθµών. 

µ

γ ή  

(Perrenoud 2003: 30)  
 
Επίσης, η ενηµέρωση του γονιού από τον εκπαιδευτικό προσδιορίζονταν 

άµεσα από το µορφωτικό επίπεδο του γονιού και την αξία που αυτός απέδιδε στις 
σπουδές. Όπως προέκυψε από την παρατήρηση ενηµερωτικών συζητήσεων µε εκπαι-
δευτικούς, τόσο τις ηµέρες απονοµής των βαθµών όσο και στα µέσα του κάθε τριµήνου, 
οι γονείς µε τις ερωτήσεις τους µπορούσαν να εκµαιεύσουν µια πιο αναλυτική αξιο-
λόγηση από τον εκπαιδευτικό σχετικά µε την σχολική πορεία και τις αδυναµίες του 
παιδιού τους. Έτσι, σε δύο περιπτώσεις που οι γονείς ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµίων 
έκαναν συγκεκριµένες ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το ποιες ήταν οι α-
δυναµίες του µαθητή. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν ότι «ανακρί-
νονται» από το γονιό και συνέχιζαν να δίνουν αόριστες απαντήσεις σε συγκεκριµένες 
ερωτήσεις. Η επόµενη στιχοµυθία καταγράφηκε από συζήτηση γονιού µε φιλόλογο του 
σχολείου. Ο συγκεκριµένος γονιός ήταν απόφοιτος πανεπιστηµίου και παρακολουθού-
σε στενά την ύλη που διδασκόταν στο σχολείο. Τα απογεύµατα διάβαζε ο ίδιος το γιο 
του στο σπίτι και είχε ιδιαίτερα καλή γνώση των αρχαίων ελληνικών, αφού, όπως δή-
λωνε ο ίδιος, στο γυµνάσιο ήταν «πρώτος µαθητής» στα αρχαία ελληνικά και από ατυ-
χία στις εξετάσεις δεν πέρασε στη φιλοσοφική σχολή.  Η συζήτηση παρουσίασε µια 
άνοδο της έντασης της φωνής και των δύο συνοµιλητών, καθώς οι επίµονες και συγκε-
κριµένες ερωτήσεις του γονιού δεν έπαιρναν συγκεκριµένη απάντηση από την εκπαι-
δευτικό, η οποία από την πλευρά της άρχισε να εκνευρίζεται από τις συνεχείς ερωτή-
σεις:   
- Γονιός: Έχει αδυναµία στον τονισµό στα αρχαία ελληνικά; 
- Καθηγήτρια: Και εκεί αλλά όχι µόνο…γενικά στη γραµµατική. 
- Γ: ∆ηλαδή σε ποια ακριβώς σηµεία; 
- Κ: Γενικά στους κανόνες,…πρέπει να δουλέψει πιο πολύ τη γραµµατική. 
- Γ: Ναι αλλά γενικά στους κανόνες…δεν καταλαβαίνω τι λέτε ακριβώς. Σε ποιους κα-

νόνες. Πού να επικεντρώσουµε; 
- Κ: Στη γραµµατική. Να διαβάσει πιο πολύ τη γραµµατική. Κάνει λάθη στις κλίσεις 

των ρηµάτων. 
- Γ: Μα µου είπατε στον τονισµό. 
- Κ: Και στον τονισµό και στις κλίσεις.  
- Γ: Άρα έχει πρόβληµα σε όλη τη γραµµατική. 
- Κ: ∆εν είπα σε όλη. Στις κλίσεις και τον τονισµό. 
- Γ: Αφού µόνο κλίσεις και τονισµό κάνατε στο πρώτο τρίµηνο. 
- Κ: Έ τότε σε όλη τη γραµµατική. 
- Γ: Ναι αλλά του βάλατε 12 µόνο για τη γραµµατική; 
- Κ: Όχι του έβαλα 12 γιατί έγραψε 11 στο πρόχειρο διαγώνισµα. 
- Γ: Ναι αλλά στο πρόχειρο οι δεκαπέντε µονάδες ήταν γραµµατική. Μετάφραση και 

πραγµατολογικά δε βάλατε. Θα έγραφε παραπάνω, αν είχε άλλη κατανοµή το διαγώ-
νισµα. 

- Κ: Εγώ δε µένω στο διαγώνισµα, είναι και τα προφορικά. 
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- Γ: Μα προφορικά σας λέει, συµµετέχει στο µάθηµα. Έτσι, τουλάχιστον µου είχατε πει 
στις αρχές Νοεµβρίου. 

- Κ: Ναι αλλά τώρα έχουµε µέσα ∆εκεµβρίου, έχουν αλλάξει πολλά…   
 
Όταν ο γονιός αποχώρησε η εκπαιδευτικός, φανερά ενοχληµένη, γύρισε στο 

γράφοντα και σχολίασε: 
[Ρε συ τι µ… ήταν αυτός. Κόλληµα που έχει φάει ο άνθρωπος µε τα αρχαία. 
Αυτός δεν ήρθε εδώ για να ενηµερωθεί. Ήρθε για να κάνει τον ξύπνιο, να µας 
πει δηλαδή ότι ξέρει αρχαία και κρίµα που δεν έγινε φιλόλογος. Εγώ φταιω 
που δεν έγινε φιλόλογος;] (φιλόλογος, «Πόρος»).  
 
Όµως, πέρα από την µάλλον προφανή τάση του γονιού να «επιδειχθεί» ότι 

ήξερε αρχαία ελληνικά, αυτό που υπέβοσκε στη σύγκρουση ήταν το ότι η αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικού είχε στηριχθεί βασικά στο βαθµό του πρόχειρου διαγωνίσµατος και 
δεν είχε ολοκληρωµένη εικόνα από την κίνηση των µαθητών µέσα στην τάξη όλο το 
τρίµηνο που πέρασε. Έτσι, πέρα από την αριθµητική αξιολόγηση του διαγωνίσµατος µε 
θέµατα γραµµατικής που προφανώς τη διευκόλυναν, η καθηγήτρια δεν είχε ουσιαστικά 
τι άλλο να πει στο γονιό. 

Ενδιαφέρον έχει ότι στη διάρκεια του επόµενου τριµήνου η φιλόλογος άλ-
λαξε ριζικά τη στάση της απέναντι στο συγκεκριµένο µαθητή. Γνωρίζοντας ότι ο γο-
νιός θα επανέλθει µε αναλυτικές  και συγκεκριµένες ερωτήσεις άρχισε να συλλέγει α-
ναλυτικά και περιγραφικά στοιχεία σχετικά µε τις αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα 
του µαθητή. Κάτι που δεν έκανε µε τους άλλους µαθητές που οι γονείς τους δεν ήταν 
πιεστικοί στις ενηµερώσεις και δε ρώτησαν πολλά πράγµατα. Στο επόµενο τρίµηνο η 
ίδια συνάντηση είχε εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο συζήτησης και ο γονιός έφυγε 
από το σχολείο µάλλον ικανοποιηµένος. Ο γονιός, ανάλογα µε το µορφωτικό του κε-
φάλαιο, µπορεί να προσδιορίσει τρόπους εργασίας στον εκπαιδευτικό µέσα από τις 
παρεµβάσεις του. Αντίθετα, οι γονείς που δεν γνωρίζουν, αρκούνται σε όσα λεει ο εκ-
παιδευτικός ανατροφοδοτώντας έτσι τον τρόπο εργασίας του.        

 
Οι ερµηνείες των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη χαµηλή προσέλευση των 

γονιών στο σχολείο   
 
Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, απέδιδαν την ισχνή προσέλευση 

των γονιών στο σχολείο ως ένδειξη της αδιαφορίας τους ή της κοινωνικής τους προ-
έλευσης, χωρίς κανένα προβληµατισµό σχετικά µε την ποιότητα της ενηµέρωσης 
που παρείχαν στο γονιό. Η κωδικοποίηση του λόγου των εκπαιδευτικών επικεντρώνε-
ται σε δύο βασικά σηµεία: 

- Εκτός από δύο εκπαιδευτικούς, κανείς άλλος δεν απέδωσε τη µικρή 
προσέλευση των γονιών στις πρακτικές και την ενηµερωτική πολιτική του σχολείου, 
αλλά σε παράγοντες που σχετίζονται µε τους ίδιους τους γονείς (οικογενειακά προβλή-
µατα, φτώχεια, αδιαφορία για το σχολείο). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έφθαναν να δηλώ-
νουν αναρµοδιότητα για αυτή την κατάσταση, καθώς την απέδιδαν σε παράγοντες 
εκτός σχολείου αλλά ποτέ στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου.  

- Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι η µη συχνή προσέλευση των γο-
νιών οφειλόταν αποκλειστικά και µόνο σε εξωσχολικούς παράγοντες παρήγαγαν αντι-
φατικά ερµηνευτικά σχήµατα, όταν προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν αυτούς τους λό-
γους. Έτσι: 

   α) Οι εκπαιδευτικοί απέδιδαν τη µη συχνή προσέλευση των γονιών κά-
ποιων µαθητών στο αµηλό µορφωτικό τους επίπεδο, χρησιµοποιώντας ως ερµηνευτικό 
σχήµα τη «θεωρία του κοινωνικο-πολιτιστικού µειονεκτήµατος», χωρίς όµως να έχουν 
συγκεκριµένα στοιχεία για το µορφωτικό επίπεδο των γονιών. Η άποψή τους ήταν ε-

χ
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ντελώς εµπειρική και στηριζόταν στο αν το παιδί φορούσε ακριβά ή φθηνά ρούχα ή αν 
ήταν αλλοδαπός. Επίσης, οι συναγωγές τους για την οικονοµική κατάσταση των γονιών 
στηρίζονταν στα οικονοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

[Τι να σου κάνουν και οι γονείς; Τρέχουν για το µεροκάµατο. Εδώ, η περιοχή 
είναι φτωχή. Να έρθει στο σχολείο να ρωτήσει τι;] (µαθηµατικός, «Πόρος») 
 
[Οι γονείς εδώ έχουν ένα σωρό οικονοµικά προβλήµατα. Πού να βρουν χρό-
νο να έρθουν στο σχολείο;] (καθηγήτρια αγγλικών, «Πόρος») 
 
[Και να έρθει στο σχολείο ο γονιός τι να καταλάβει; Οι περισσότεροι είναι 
αγράµµατοι και δεν µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα]  

(φιλόλογος, «Πόρος»)   
 
Όµως, για ορισµένους γονείς αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών που 

έρχονταν συχνά στο σχολείο, για να ρωτήσουν για την πρόοδο του παιδιού τους, οι εκ-
παιδευτικοί θεωρούσαν, σε αντίθεση µε την προηγούµενη ερµηνεία, ότι  

[η φτώχεια τους κάνει να ασχολούνται πολύ µε το σχολείο, γιατί προσδοκούν 
το παιδί τους να έχει µια καλή σχολική πορεία, προκειµένου να πάρει ένα 
πτυχίο και να βρει µια καλύτερη δουλειά] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
β) Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί απέδιδαν, επίσης, τη µη συχνή προέλευση των γο-

νιών άλλων µαθητών στο ότι οι γονείς αυτοί είχαν πολλά χρήµατα, ήταν εισοδηµατίες 
και κατά συνέπεια δεν τους ενδιέφερε αν το παιδί τους θα παει καλά στο σχολείο, διότι 
το είχαν αποκαταστήσει επαγγελµατικά. Όµως, και αυτή η άποψη δεν στηριζόταν σε 
εµπειρικά δεδοµένα, αλλά ήταν εντελώς αυθαίρετη, διότι δεν είχε προκύψει από κάποια 
συζήτηση µε το γονιό του µαθητή. Απλώς, οι εκπαιδευτικοί υπέθεταν ότι κάποιος εισο-
δηµατίας δεν έχει ενδιαφέρον για το πώς τα παει το παιδί του σχολείο.  

 

 κ

[Αυτού του µαθητή ο πατέρας του έχει βενζινάδικο και βγάζει πολλά λεφτά. Τι 
να έρθει στο σχολείο να ρωτήσει; Το έχει λύσει το πρόβληµα]  

(φιλόλογος, «Πόρος») 
 
[Στο σχολείο έρχονται οι γονείς που θέλουν το παιδί τους να πάρει ένα πτυχίο 
για να ξεφύγει από την αγραµµατοσύνη και τη φτώχεια. Τώρα, ο γονιός αυτού 
του µαθητή, που είναι εισοδηµατίας γιατί να έρθει εδώ να ρωτήσει. Αφού ξέ-
ρει ότι όταν να κλείσει τα µάτια του το παιδί του το έχει εξασφαλίσει καλύτε-
ρα από εµάς που έχουµε πτυχίο] (θεολόγος, «Πόρος») 
 
[∆εν το έχω συζητήσει µαζί του, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει µεταφορι-
κή εταιρεία µε δώδεκα µηχανάκια. Με το σχολείο θα κάτσει να ασχολείται; 
Θα τον βάλει το γιο του να εργασθεί στην επιχείρηση]   

(φυσικός, «Πόρος») 
 

Οι αξιολογήσεις και οι προσδοκίες των γονιών από το σχολείο 
 
α) Προτεραιότητα  στην πειθαρχία, την καθαριότητα, την επίδοση και την 

προετοιµασία για την επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα και τα διπλώµατα 
 
Πέρα από το ενδιαφέρον του για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων 

που θα δηµιουργούσαν νοµικά και υπηρεσιακά προβλήµατα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
που έδειχνε ο κ. Μενέλαος στο ζήτηµα της πειθαρχηµένης συµπεριφοράς των µαθητών 
ήταν αποτέλεσµα και του ότι ήταν ντόπιος αι η κλειστή κοινωνία της Εργοστασιούπο-
λης, όπως υποστήριζε ο ίδιος, σχολίαζε τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονταν οι 

 143



µαθητές στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό. Ο κ. Μενέλαος, επειδή κατοικούσε στην 
περιοχή και είχε κοινωνικές σχέσεις µε πολλούς από τους γονείς των µαθητών ήταν κα-
θηµερινά αποδέκτης τέτοιων σχολίων. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί το διαρκές του άγχος 
για το πως θα συµπεριφέρονταν οι µαθητές στις σχολικές εορτές, όπου ο ιερέας, ο δή-
µαρχος της πόλης και κάποιοι γονείς επισκέπτονταν το σχολείο. Πριν την επίσκεψη ε-
νηµέρωνε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους µαθητές για το πως ήθελε να συµπε-
ριφερθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Μενέλαος 
συγκέντρωσε τους µαθητές στο προαύλιο και τους είπε σε έντονο ύφος: 

[Κανονίστε σήµερα να µε κάνετε ρεζίλι. Να λένε έξω ότι ο Μενέλαος διέλυσε 
το σχολείο και δεν µπορεί να το κουµαντάρει. Θα έρθει ο δήµαρχος και ο πα-
πάς. Ελπίζω να δείξετε καλή εικόνα και να µην έχουµε παρατράγουδα. Ό-
ποιος διανοηθεί να κάνει την παραµικρή κουταµάρα και µε εκθέσει θα τον 
τσακίσω](Ε.Σ.) 
 
Μέρος της πολιτικής της καλής εικόνας του σχολείου ήταν και η αποβολή 

µαθητών, που την ηµέρα της επίσκεψης ή της γιορτής είχαν έρθει στο σχολείο µε ντύ-
σιµο που θα µπορούσε, κατά την άποψή του, να προκαλέσει αρνητικά σχόλια από κά-
ποιο εξωσχολικό επισκέπτη. Ο κ. Μενέλαος επιθεωρούσε τους µαθητές και τις µαθή-
τριες στην πρωινή προσευχή και όταν έβλεπε κάποιο µαθητή που είχε σηκωµένα τα 
µαλλιά του µε ζελέ ή κάποια µαθήτρια µε πολύ κοντή φούστα, τους έδιωχνε για τη µέ-
ρα εκείνη από το σχολείο χωρίς να τους βάζει απουσίες. 

Το ίδιο άγχος για την εικόνα των µαθητών και του σχολείου στη µικρή κοι-
νωνία της περιοχής είχαν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που έµεναν στην Εργοστα-
σιούπολη. Μάλιστα, συχνά, όταν οι άλλοι συνάδερφοι τους δεν έδιναν µεγάλη σηµασία 
στο ζήτηµα αυτό, οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί αντιδρούσαν και έλεγαν ότι «αυτοί δεν είναι 
περαστικοί από αυτό το σχολείο, θα είναι µια ζωή εδώ και τους ενδιαφέρει η άποψη των 
γονιών για αυτούς». (Ε.Σ.) 

Ο κ. ∆ηµήτρης, µαθηµατικός, υποδιευθυντής, και µετά από τον κ. Μενέλαο 
ο παλαιότερος σε έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικός του σχολείου, όταν άνοιγαν συζητήσεις 
ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την αυστηρότητα µε την οποία αντιµετώπιζε 
ο κ. Μενέλαος τα ζητήµατα της συµπεριφοράς των µαθητών, τον δικαιολογούσε επικα-
λούµενος το ότι καθηµερινά οι γονείς των µαθητών τους βλέπουν και τους κάνουν πα-
ράπονα για κάτι αρνητικό που συνέβαινε στο σχολείο ή σχολίαζαν ειρωνικά και επικρι-
τικά οτιδήποτε θεωρούσαν αρνητικό. 

Από τα κριτήρια που χρησιµοποιούσαν οι ντόπιοι εκπαιδευτικοί για το χα-
ρακτηρισµό της συµπεριφοράς των µαθητών και την εικόνα του σχολείου προς τα έξω 
(καθαριότητα κτηρίου, ντύσιµο µαθητών, ησυχία στις τάξεις, ησυχία στον προαύλιο 
χώρο, απουσία γκράφιτι που λερώνουν το κτήριο) και από τις συνεντεύξεις µε τους γο-
νείς, φαίνεται ότι οι κάτοικοι της Εργοστασιούπολης, που στη συντριπτική τους πλειο-
νότητα ήταν εργάτες και µετανάστες, έκριναν µε κριτήριο το παραδοσιακό σχολείο, που 
οι ίδιοι είχαν γνωρίσει, τη λειτουργία του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά 
τους. Στην περιοχή, ο κ. Μενέλαος απολάµβανε τη φήµη του καλού και έµπειρου γυ-
µνασιάρχη, ο οποίος «κρατούσε» το σχολείο καθαρό και τους µαθητές πειθαρχηµένους, 
διοικώντας το έτσι σωστά. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπαν οι γονείς στις συνεντεύ-
ξεις σχετικά µε το πώς αξιολογούσαν τον «Πόρο»: 

[Το σχολείο είναι καλό. Όποτε έρχοµαι, είναι καθαρό και βλέπω ότι επικρα-
τεί ησυχία. Οι καθηγητές κρατάνε τους µαθητές. Στα άλλα σχολεία της περιο-
χής βλέπεις µαθητές να περιφέρονται στα προαύλια και να καπνίζουν] (γο-
νιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: ανειδίκευτος εργάτης) 
 
[Βλέπω άλλα σχολεία που οι µαθητές ζωγραφίζουν στους τοίχους. Το σχολείο 
είναι γεµάτο από ζωγραφιές µαθητών. Το παιδί έρχεται στο σχολείο να µάθει 
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γράµµατα, όχι να ζωγραφίζει] (γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: σερβι-
τόρος) 
 
Ορισµένοι γονείς επικροτούσαν την πειθαρχία, ακόµη και τη σωµατική τι-

µωρία σε περίπτωση που το παιδί τους ήταν απείθαρχο στους σχολικούς κανονισµούς 
[Ο διευθυντής εδώ είναι πολύ καλός. Ξέρει να κρατάει το σχολείο. Έρχοµαι 
καµιά φορά το πρωί να φέρω την κόρη µου και βλέπω ότι χτυπάει το κουδού-
νι και τα παιδιά µαζεύονται στη γραµµή. Ο κ. Μενέλαος τους έχει βάλει σε 
τάξη. Σε άλλα σχολεία γίνεται χαµός. Τα παιδιά φοβούνται το Μενέλαο γιατί 
τους φωνάζει. Αυτό είναι καλό. Το παιδί στο σχολείο πρέπει να έχει το φόβο, 
αλλιώς το έχασες] (γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: µικροπωλητής) 
 
[Έχω πει και στους άλλους καθηγητές. Άµα σας αντιµιλήσει να τον κοπανήσε-
τε και να µου το πείτε να τον κοπανήσω και εγώ, όταν θα έρθει στο σπίτι] 
(γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: τεχνίτης αλουµινίου) 
 
Ορισµένοι γονείς σύγκριναν την εµφάνιση του σχολείου και των µαθητών 

µε άλλων σχολείων, που βρίσκονται σε πλούσια προάστια της Αθήνας, και κατέληγαν 
ότι στον «Πόρο» επικρατούσε αξιοπρέπεια, η οποία σύµφωνα µε την άποψη ενός γο-
νιού αποτελεί χαρακτηριστικό των φτωχών οικογενειών 

[∆ουλεύω οδηγός σε σχολικό στο Χ (ιδιωτικό σχολείο). Τα παιδιά είναι από 
πλούσιες οικογένειες. Το ξέρω αυτό, διότι το πρωί τα παίρνω από κάτι βίλες 
πανάκριβες. Όµως, δεν µου αρέσει ούτε το σύστηµα του σχολείου, ούτε των 
οικογενειών. Κορίτσια µε σκουλαρίκια στη µύτη, στον αφαλό...αγόρια µε τα 
παντελόνια σκισµένα. Στο σχολείο δεν έχουν απόσταση µε τους καθηγητές. 
Τους µιλάνε όπως µιλάνε και στο φίλο τους. Το πρωί στην προσευχή µιλάνε 
και γελάνε. Στον «Πόρο» υπάρχει αξιοπρέπεια. Τα παιδιά και το σχολείο εί-
ναι πεντακάθαρα. Μπορεί να είµαστε φτωχοί, αλλά ο γιος µου θα έρθει στο 
σχολείο µε κολλαριστό παντελόνι] (γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: 
οδηγός) 
      
Ο ίδιος γονιός θεωρούσε ότι η πειθαρχία και η εµφύσηση σεβασµού προς το 

σχολείο θα ωφελούσε το παιδί του στην ανεύρεση εργασίας, επειδή θα του διαµόρφωνε 
µια καλή εµφάνιση και ένα σύστηµα συµπεριφοράς που θα έκανε τους πιθανούς εργο-
δότες του να το προσλάβουν.  

[Τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών δεν έχουν πρόβληµα. Άµα ο πατέρας 
σου έχει λεφτά και γνωριµίες, όπως και να φερθείς δεν υπάρχει πρόβληµα. 
∆εν έχει κανέναν ανάγκη. Όµως, το δικό µου το παιδί αν γυρίζει µε σκισµένα 
παντελόνια και σκουλαρίκια, ποιος θα το πάρει στη δουλειά; Για να σε πά-
ρουν στη δουλειά πρέπει να είσαι τύπος και υπογραµµός. Σκουλαρικάκιδες µε 
σκισµένα παντελόνια δε θέλουνε στις δουλειές. Επίσης, άµα αντιµιλάς και κά-
νεις τον ξύπνιο δε σε θέλει κανείς στη δουλειά του] (γονιός µαθητή, «Πό-
ρος», επάγγελµα: οδηγός) 
 
  Οι περισσότεροι γονείς θεωρούσαν ότι αυτά τα µέσα πειθαρχίας θα ενέ-

πνεαν το σεβασµό στα παιδιά τους, και θα τα προφύλαγαν από το να γίνουν «αλήτες» 
[Η σηµαντικότερη αποστολή του σχολείου είναι να µάθει το παιδί να σέβεται 
και να µην µπλέξει σε παλιοπαρέες. Ζούµε σε µια δύσκολη κοινωνία, ναρκω-
τικά, πορνεία. Το σχολείο πρέπει να έχει τα παιδιά µαζεµένα. Αν γίνει ναρκο-
µανής ή γυρίστρα ποιος θα τη βάλει σε δουλειά; Ποιος θα ανοίξει σπίτι µαζί 
της; Εγώ είµαι φτωχός άνθρωπος, της είπα ότι πέρα από το σχολείο δεν µπο-
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ρώ να προσφέρω κάτι άλλο] (γονιός µαθήτριας, «Πόρος», επάγγελµα: ιδιω-
τικός υπάλληλος) 
  
Ορισµένοι γονείς που είχαν κόρες στο σχολείο έδιναν, επίσης, υπερβολική 

βαρύτητα στο θέµα της διαφύλαξης των παιδιών τους από την ανάπτυξη σχέσεων µε το 
άλλο φύλο. Οι γονείς αυτοί θεωρούσαν ότι, αν η κόρη τους συνήπτε σχέσεις µε κάποιο 
µαθητή θα σχολιαζόταν αρνητικά στην κοινωνία της Εργοστασιούπολης και θα δυσκο-
λευόταν να παντρευτεί. Επικροτούσαν, έτσι, την πολιτική του διευθυντή να θεωρεί ως 
προτεραιότητα του σχολείου την εφηµερία. 

[Ο Μενέλαος φυλάει τα παιδιά και τα προσέχει. Η κόρη µου διαµαρτύρεται 
ότι ο Μενέλαος βάζει καθηγητές και έξω από τις τουαλέτες να φυλάνε στα 
διαλείµµατα. Καλά σας κάνει,...της λεω. Σας προσέχει γιατί είσαστε χαζοπού-
λια. Άµα σας την κάνει τη ζηµιά κάποιος έξυπνος, µετά όλη η Εργοστασιού-
πολη θα σε λεει π…. Ποιος θα σε παντρευτεί άµα σου βγει το όνοµα;] (µητέ-
ρα µαθήτριας, «Πόρος», επάγγελµα: οικιακά) 
     
Πολλοί Έλληνες γονείς θεωρούσαν τον «Πόρο» ως το καλύτερο σχολείο της 

περιοχής, γιατί είχε τους λιγότερους αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές από τα άλ-
λα. Ο «Πόρος» ήταν το σχολείο των Ελλήνων και των καλών µαθητών από τους αλλο-
δαπούς / παλιννοστούντες, οι οποίοι σκόπευαν να προχωρήσουν στο λύκειο.  

[Στον «Πόρο» µαζεύονται οι Έλληνες και από τους ξένους οι καλύτεροι µα-
θητές. Οι κακοί και αυτοί που έχουν πρόβληµα στη γλώσσα πηγαίνουν στο 
«Ξένιο». Εγώ έπρεπε το παιδί µου να το γράψω στον «Ξένιο», διότι είναι το 
σχολείο της περιοχής µας. Ήµουνα, όµως, τυχερή γιατί ο κ. Μενέλαος δέχθη-
κε να το γράψει στο σχολείο µε δήλωσή µου ότι το παιδί µένει στη διεύθυνση 
µιας ξαδέρφης µου, που υπάγεται στην περιοχή του «Πόρου»]  

(µητέρα µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: οικιακά) 
 
Οι αξιολογήσεις τους στο ζήτηµα της εθνικής σύνθεσης του µαθητικού πλη-

θυσµού του σχολείου δεν προέρχονταν από ρατσιστική στάση, δηλαδή την de facto αρ-
νητική στερεοτυπική τοποθέτηση απέναντι στους αλλοδαπούς, αλλά από το φόβο τους 
µήπως το παιδί τους µείνει πίσω λόγω ελλείψεων των άλλων µαθητών και ορισµένες 
µητέρες µήπως «η κόρη τους τα φτιάξει µε Αλβανό ή Ρωσοπόντιο που ήταν φτωχοί».  

[∆εν έχω πρόβληµα µε τους Αλβανούς και τους Ρωσοπόντιους. Αν κάποιος 
από αυτούς είχε µια καλή δουλειά δε θα είχα πρόβληµα να τα φτιάξει η κόρη 
µαζί του] (µητέρα µαθήτριας, «Πόρος», επάγγελµα: οικιακά) 
 
[Στον «Πόρο» θα µάθει πέντε γράµµατα επειδή έρχονται οι καλύτεροι µαθη-
τές της περιοχής. Ακόµα και οι Αλβανοί που έρχονται εδώ είναι καλοί µαθη-
τές, από καλές οικογένειες] (µητέρα µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: εργάτρι-
α) 
 
[Το βασικότερο στο σχολείο είναι οι µαθητές. Αν οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν 
τότε ο καθηγητής τα λεει και τα ξαναλέει για ένα παιδί και ο καλός µαθητής 
µένει τελικά πίσω] (γονιός, «Πόρος») 
 
Το ότι στον «Πόρο» εγγράφονταν οι καλύτεροι µαθητές από τους αλλοδα-

πούς / παλιννοστούντες αποτελούσε ένδειξη για τους γονείς ότι οι συµµαθητές του παι-
διού τους δε θα είχαν κενά και ελλείψεις που θα καθυστερούσαν το µάθηµα. Πρόκειται 
για την αξιολόγηση του σχολείου από τους γονείς βάσει της ποιότητας των µαθητών, η 
οποία έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας, κυρίως από το 
Hanusek (1972, 1989) που χαρακτήρισε το φαινόµενο αυτό ως peer group effect (επί-
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δραση οµηλίκων). Οι γονείς θεωρούν ότι ένα σχολείο είναι καλό, όταν οι συµµαθητές 
του παιδιού τους αποτελούν µια οµάδα, η οποία θα έχει θετική επίδραση πάνω του. Ο-
ρισµένοι γονείς θεωρούσαν τον ανταγωνισµό ως τη βασικότερη παράµετρο αυτών των 
θετικών επιδράσεων και παροµοιάζουν το σχολείο µε αγώνισµα. 

[Αν και οι άλλοι µαθητές είναι καλοί υπάρχει ανταγωνισµός και το παιδί γίνε-
ται καλύτερο. Αν οι άλλοι µαθητές είναι πολύ αδύναµοι, τότε δεν υπάρχει α-
νταγωνισµός, ο πήχης µπαίνει χαµηλά και το παιδί δεν κουράζεται για να τον 
πηδήξει. Όµως έτσι παραµένει στάσιµος, γιατί δεν έχει σα µέτρο σύγκρισης 
κάτι που είναι πιο πάνω από αυτόν] (γονιός, «Πόρος») 
 
Επίσης, οι αξιολογήσεις των γονιών που ήταν, κυρίως, εργάτες και µετανά-

στες είχαν ως κοινή βάση το αιτιολογικό ότι ήταν φτωχοί άνθρωποι και το παιδί τους 
έπρεπε, εκτός από την απόκτηση γνώσεων που θα του επέτρεπαν να αποκτήσει κάποιο 
δίπλωµα, να διαµορφώσει στο σχολείο και ένα σύστηµα έξεων που θα του επέτρεπε να 
αναζητήσει εργασία ή, αν ήταν κορίτσι, να παντρευτεί και να αποκατασταθεί. ρευνες 
για το ζήτηµα της σχέσης των αξιολογήσεων των γονιών για το σχολείο µε την κοινω-
νική τάξη στην οποία ανήκουν, δείχνουν ότι η στάση της πλειονότητας των γονιών 
που ανήκουν στην εργατική τάξη απέναντι στο σχολείο είναι περισσότερο κοµφορµι-
στική παρά κριτική. Αυτοί οι γονείς δίνουν βάρος στο κατά πόσο το σχολείο µεταδίδει 
τις βασικές γνώσεις στα παιδιά τους και τους εµπνέει το σεβασµό στους µεγαλύτερους 
και την πειθαρχία σε ό,τι αυτοί τους λένε (Γώγου-Κρητικού 1994: 176, Musgrove και 
Taylor 1969). Οι Bowles και Gintis (1976: 133) κάνουν ανάλογες διαπιστώσεις και 
χρησιµοποιούν τη θέση του γονιού στην αγορά εργασίας ως ερµηνευτικό σχήµα της 
στάσης του απέναντι στο σχολείο. Θεωρούν ότι ο εργάτης, που δεν έχει «να πουλήσει 
τίποτα άλλο εκτός από την εργατική του δύναµη προκειµένου να ζήσει» (Marx), αποτι-
µά την αποτελεσµατικότητα του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί του από το κατά 
πόσο το εφοδιάζει µε τις βασικές δεξιότητες για να βρει εργασία. Η πειθαρχία και ο σε-
βασµός στον εργοδότη είναι τα βιώµατα από τους χώρους εργασίας και τις εργασιακές 
εµπειρίες που έχουν αυτοί οι γονείς. Αν ο εργάτης είναι ατηµέλητος και απείθαρχος ή 
δε θα βρει δουλειά ή θα απολυθεί. Το σχολείο, σύµφωνα µε την άποψη αυτών των γο-
νιών, πρέπει να εµπεδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα των παιδιών τους, 
διότι αυτά αποτελούν µέρος των προσόντων που πρέπει να έχει ένα παιδί από εργατική 
οικογένεια προκειµένου να βρει εργασία. Η πειθαρχία και η υπακοή στον εργοδότη γί-
νονται «δεξιότητες», οι οποίες συµπληρώνουν τις γνώσεις που πρέπει να έχει το παιδί 
της εργατικής τάξης προκειµένου να βρει εργασία.   

 Έ

 

κ

 
β) Οι αξιολογήσεις των γονιών για τις διδακτικές πρακτικές των εκπαι-

δευτικών και η επίδραση τους σε αυτές 
 
Η πλειοψηφία των γονιών των καλών µαθητών που έρχονταν συχνά στο 

σχολείο προκειµένου να ενηµερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, έδιναν ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στο κατά πόσο το σχολείο προετοίµαζε το παιδί τους για να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις του Ενιαίου Λυκείου και στις εξετάσεις των διπλωµάτων για τις ξένες 
γλώσσες.   

[Από το σχολείο περιµένω να πάρει το παιδί κάποιες βάσεις για να µπορέσει 
να προχωρήσει στο λύκειο και να κάνει καλύτερη δουλειά από αυτή που κάνω 
εγώ. Να µη σηκώνεται από τα άγρια χαράµατα για να δουλεύει µέσα στη βρο-
χή και κάτω από τον ήλιο. Να πάρει ένα πτυχίο, να βρει µια ανθρωπινή δου-
λειά σε ένα γραφείο] (γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: οικοδόµος) 
  
Όµως, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι δεν αποτελεί σκοπό του γυµνασίου η 

προετοιµασία αι η επιτυχία των παιδιών στις εξετάσεις των διπλωµάτων των ξενό-
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γλωσσων ινστιτούτων, ούτε η προετοιµασία τους για τις εξετάσεις του Ενιαίου Λυκεί-
ου. Φαίνεται ότι η τάση των σύγχρονων οικονοµιών να χρησιµοποιούν τα διπλώµατα 
ως «µηχανισµό επιλογής προσωπικού» (screening device), την οποία ο Dore (1978, 
1997) τη χαρακτηρίζει ως «ασθένεια του διπλώµατος» (the diploma disease), επηρεάζει 
άµεσα και καθοριστικά τις αξιολογήσεις των γονιών για την αποτελεσµατικότητα του 
σχολείου και των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων.  Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε 
βαθµίδα της εκπαίδευσης αξιολογείται από το κατά πόσο συνεισφέρει στο να επιτύχει ο 
µαθητής στις εξετάσεις τις επόµενης (Goodman 1977). Είναι χαρακτηριστικό ότι γονείς 
που είχαν και στο παρελθόν παιδιά στο σχολείο, τα οποία το σχολικό έτος που έγινε η 
έρευνα φοιτούσαν στο Ενιαίο Λύκειο, επικροτούσαν το µαθηµατικό του σχολείου, διότι 
ό,τι έκανε στην Γ’ Γυµνασίου ήταν η ύλη που είχαν στην πρώτη τάξη του Ενιαίου Λυ-
κείου.  

[Ο κ. ∆ηµήτρης είναι άριστος µαθηµατικός. Ο µεγαλύτερος γιος µου λεει ότι ο 
κ. ∆ηµήτρης τους έκανε όσα χρειάζονται στην πρώτη λυκείου] (γονιός, «Πό-
ρος») 
 
Οι γονείς των «καλών µαθητών» δεν ήθελαν να εµπλακούν τα παιδιά τους 

σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν είχε άµεση σχέση µε την προετοιµασία για τις 
εξετάσεις ή που δε µεταφράζονταν σε βαθµό. Επικεντρωµένοι στο στόχο της απόκτη-
σης «καλών βασικών γνώσεων» που θα αποτελούσαν βάση για την επόµενη βαθµίδα, 
ορισµένοι από αυτούς τους γονείς σύγκριναν τον «Πόρο» µε τον «Ξένιο», το άλλο γυ-
µνάσιο της περιοχής, που εφάρµοζε πολλά Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
και είχε εφαρµόσει το πρόγραµµα των Παράλληλων Τµηµάτων για τους αλλόγλωσσους 
µαθητές. Θεωρούσαν ότι αντί το σχολείο να αφιερώνει χρόνο σε τέτοιου είδους προ-
γράµµατα, θα έπρεπε να αφιερώσει χρόνο στην προετοιµασία των παιδιών τους για τις 
εξετάσεις ή για την επόµενη βαθµίδα 

[Στα άλλα σχολεία γίνεται χαµός. Τα παιδιά χάνουν πολλές ώρες µαθήµατος 
κάνοντας άλλα πράγµατα, τα οποία τελικά δεν τα βοηθούν να πάρουν κάποιες 
γνώσεις. Πώς θα ανταποκριθούν µετά στις απαιτήσεις του λυκείου. Αντί να 
κάνουν εργασίες δεν τους βάζουν καλύτερα δύο τρεις ώρες παραπάνω στα 
αρχαία ελληνικά που δυσκολεύονται και κινδυνεύουν να µείνουν; Έτσι, θα 
γλιτώναµε και κάποια χρήµατα από το φροντιστήριο] (γονιός µαθητή, «Πό-
ρος», επάγγελµα: υδραυλικός) 
 
[Στον «Ξένιο» δε γίνονται µαθήµατα. Εγώ για αυτό το λόγο έφερα το παιδί 
µου στον «Πόρο». Γίνεται µάθηµα. Αλλιώς, πως θα προχωρήσει στο σχολείο; 
Πώς θα προκόψει; Εγώ έφαγα τη ζωή µου στα καράβια. Αυτός, τουλάχιστον, 
να παει στο λύκειο και να περάσει σε κάποια σχολή. Να κάνει κάτι καλύτερο 
στη ζωή του] (γονιός µαθητή, «Πόρος», επάγγελµα: ναυτικός) 
 
[Και να γίνονταν προγράµµατα στο σχολείο, όπως στον «Ξένιο», εγώ θα 
συµβούλευα το παιδί µου να µ  συµµετέχει σε κανένα. Αφού δε βαθµολογού-
νται, δε µετράνε πουθενά. Άντε και έκανε κάτι µε τους συµµαθητές του. Θα 
πάρει βαθµό; Όχι. Άρα δεν είναι καλύτερα να διαβάσει τα άλλα µαθήµατα 
που βαθµολογούνται για να ανεβάσει το µέσο όρο του;]     

η
  

 
Η πλειονότητα των γονιών στον «Πόρο» έδειχνε, µε αυτές τις αξιολογήσεις, 

να µην είναι θετικά διακείµενη απέναντι σε άλλες διδακτικές πρακτικές εκτός από τη 
µετωπική διδασκαλία, διότι δεν πείθονταν ότι αυτές οι διδακτικές πρακτικές ήταν ικα-
νές να εφοδιάσουν τα παιδιά τους µε τις απαραίτητες γνώσεις προκειµένου να συνεχί-
σουν στο Ενιαίο Λύκειο. Τα παιχνίδια ρόλων, τα γκράφιτι, η αλλαγή της διάταξης των 
θρανίων σε σχήµα Π, τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ήταν εκπαιδευτικές 
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καταστάσεις που δεν τις αξιολογούσαν θετικά, διότι δεν τους έπειθαν ότι εφοδιάζουν τα 
παιδιά µε γνώσεις χρήσιµες για τις εξετάσεις. Το στοίχηµα για τις βιωµατικές µεθόδους 
διδασκαλίας, µέσα στο πλαίσιο του σχολείου, δεν είναι απλώς να κεντρίσουν το ενδια-
φέρον των παιδιών και να κάνουν τις ώρες που περνούν στο σχολείο πιο ευχάριστες, 
αλλά να πείσουν τους µαθητές και τους γονείς ότι µέσα από αυτές το παιδί µπορεί να 
µάθει αποτελεσµατικά (Shor 1993: 16 , Γρόλλιος κ.ά. 2003: xxv)   

Επίσης, οι γονείς αυτοί έβλεπαν την επίδοση και την πρόοδο του παιδιού 
τους στο σχολείο ως υπόθεση ανταγωνιστική και καθαρά ατοµική και δεν ήταν διατε-
θειµένοι να εµπλέκεται το παιδί τους σε οµαδικές εργασίες, χάνοντας το χρόνο του συ-
νεργαζόµενο µε τα άλλα παιδιά. 

[Η καθηγήτρια στα γαλλικά τους βάζει να δουλέψουν µε τους άλλους µαθητές. 
Όµως, έτσι η κόρη µου αδικείται γιατί ξέρει γαλλικά, αυτή κάνει την εργασία 
και οι άλλοι προσπαθούν να επωφεληθούν από τις γνώσεις της και να πάρουν 
τον ίδιο βαθµό µε αυτήν. Εγώ δεν πληρώνω φροντιστήρια για να έρχεται το 
παιδί µου στο σχολείο και να βοηθάει τα άλλα παιδιά. Ας πληρώσουν οι γο-
νείς των άλλων παιδιών για να τα µάθουν] (γονιός, «Πόρος»)  
   
Επειδή τα παιδιά τους παρακολουθούσαν φροντιστήριο, οι απόψεις των γο-

νιών σχετικά µε το ποιες ήταν οι ενδεδειγµένες και αποδοτικότερες διδακτικές πρακτι-
κές τροφοδοτούνταν από τις απόψεις των φροντιστών και τις απαιτήσεις του φροντι-
στηρίου, οι οποίες ήταν άµεσα προσαρµοσµένες στις εξετάσεις που θα αντιµετώπιζαν 
οι µαθητές στο Ενιαίο Λύκειο και στις εξετάσεις για τα διπλώµατα της ξένης γλώσσας. 

ν[Τι α τα κάνεις τα προγράµµατα του σχολείου; Αφού τα παιδιά δεν εξετάζο-
νται σε αυτά. Στο φροντιστήριο µας λένε να µη συµµετέχουν τα παιδιά σε αυ-
τά γιατί τους τρώνε χρόνο από το διάβασµα. Ο µαθηµατικός στο φροντιστή-
ριο τους έχει ξεκινήσει ήδη µια ώρα µαθηµατικά της Α’ Λυκείου. Εκεί κρίνο-
νται όλα, όχι στην περιβαλλοντική αγωγή που κάνει η διευθύντρια στον «Ξέ-
νιο» ] (γονιός µαθητή, «Πόρος») 
 
Ορισµένοι γονείς φάνηκε ότι αξιολογούσαν την ποιότητα εργασίας του εκ-

παιδευτικού στο σχολείο από αυτά που τους έλεγε ο καθηγητής στο φροντιστήριο. Μά-
λιστα, ο καθηγητής στο φροντιστήριο συµβούλευε τους γονείς να µην εµπλέκονται τα 
παιδιά τους σε δραστηριότητες του σχολείου πέρα από το παραδοσιακό µάθηµα και να 
δίνουν βάρος στην ύλη που αυτός τους δίδασκε.  

[Η καθηγήτρια των αγγλικών στο σχολείο είναι καλή, γιατί τους φέρνει και 
κάνουν φωτοτυπίες από τα τεστ του Lower που δίνουν αυτό το καλοκαίρι. 
Μας το είπαν και στο φροντιστήριο ότι γίνεται στο σχολείο καλή δουλειά. Τα 
παιδιά βοηθούνται έτσι από δύο µεριές, και από το σχολείο και από το φρο-
ντιστήριο. Η καθηγήτρια των γαλλικών δουλεύει µε άλλο σύστηµα και µας εί-
παν και στο φροντιστήριο ότι µε αυτά το παιδί δεν θα περάσει τις εξετάσεις 
για το δίπλωµα ούτε σε δέκα χρόνια. Και η κόρη µου το ίδιο λέει. Αυτά που 
ζητάει η καθηγήτρια των Γαλλικών στο σχολείο δεν εξετάζονται στις εξετά-
σεις για το δίπλωµα] (γονιός µαθητή, «Πόρος») 
 
[Στα καλλιτεχνικά τους έχει δώσει η καθηγήτρια κάποιες κατασκευές για να 
κάνουν στο σπίτι αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ήρθα και της είπα να βάλει στο 
παιδί καλό βαθµό γιατί έχει ξεκινήσει προετοιµασία για το Ενιαίο Λύκειο και 
το καλοκαίρι πρέπει να έχει τελειώσει τα διπλώµατα στις ξένες γλώσσες. ∆εν 
υπάρχει καιρός για ζωγραφιές. Και στο φροντιστήριο αυτό έχουµε συζητήσει. 
Να µη χάνουν χρόνο κάνοντας εργασίες στα καλλιτεχνικά και τη µουσική, 
αφού δε µετράνε πουθενά] (γονιός µαθητή, «Πόρος») 
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Ορισµένοι γονείς, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίµηνο που πήραν τους βαθµούς 
των παιδιών τους και είδαν ότι είχαν µικρό βαθµό στα γαλλικά, έκαναν αρκετά αρνητι-
κά σχόλια για τους τρόπους διδασκαλίας που προσπαθούσε να εφαρµόσει η Μάρθα. 
Της καταλόγισαν ότι, όπως τους πληροφορούσαν τα παιδιά τους, έπαιζαν στην τάξη και 
δεν έκαναν µάθηµα. Οι αξιολογήσεις των γονιών σχετίζονταν όχι µε το κατά πόσο ο 
εκπαιδευτικός προσπαθούσε να εµπλέξει στο µάθηµα όλα τα παιδιά αλλά µε το κατά 
πόσο το δικό τους το παιδί προετοιµαζόταν για το συγκεκριµένο δίπλωµα στο οποίο θα 
έδινε εξετάσεις. 

[Η καθηγήτρια δεν παίρνει την κιµωλία να γράψει στον πίνακα κάτι και να το 
εξηγήσει στα παιδιά. Τους δείχνει εικόνες και τους βάζει να συζητάνε. Όποια 
παιδιά δεν ξέρουν γαλλικά δεν µπορούν να µάθουν µε αυτό το σύστηµα και 
υστερούν µονίµως απέναντι στα υπόλοιπα που δεν ξέρουν] (µητέρα µαθητή, 
«Πόρος», επάγγελµα: οικιακά) 
 
[Η κόρη µου δεν έχει ξανακάνει γαλλικά. Η καθηγήτρια τη βάζει να δουλέψει 
µε άλλα δύο παιδιά που κάνουν τρία χρόνια φροντιστήριο. Έτσι, αυτά τα κά-
νουν όλα και φαίνεται ότι τα ξέρουν όλα, ενώ η κόρη µου φαίνεται ότι δεν 
κάνει τίποτα και δεν µπορεί να µάθει τίποτα] (µητέρα µαθητή, «Πόρος», ε-
πάγγελµα: οικιακά)  
 
Πόσο έγκυρες είναι οι απόψεις των γονιών: απόψεις και εκτιµήσεις ή 

στρατηγικές «βαθµολογικής συγκοµιδής»; 
 
Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις των γονιών, και ιδιαίτερα αυτών που επι-

σκέπτονται συχνά το σχολείο και µερικές φορές εµπλέκονται µε θεσµοποιηµένα όργα-
να, όπως ο σύλλογος γονέων, πριν χρησιµοποιηθούν για οτιδήποτε πρέπει να αξιολο-
γούνται µε τρεις παραµέτρους: το µορφωτικό τους κεφάλαιο, τις σχολικές εµπειρίες 
τους, την ενδεχόµενη στρατηγική που αναπτύσσουν απέναντι στο σχολείο καθώς το 
παιδί τους εκεί αξιολογείται.  

Τις απόψεις των γονιών που οι αξιολογήσεις τους συµφωνούσαν µε τις δικές 
του χρησιµοποιούσε ο ιευθυντής του σχολείου επιλεκτικά, προκειµένου να προσαρ ό-
σει τη σχολική ζωή και την εργασία των εκπαιδευτικών στα δικά του κριτήρια, που ή-
ταν η πειθαρχία και η µετωπική διδασκαλία. Όµως, οι γονείς που έδιναν ιδιαίτερο βά-
ρος στην προετοιµασία των παιδιών τους για το Ενιαίο Λύκειο δεν ήταν η πλειονότη-
τα των γονιών. Ήταν, όµως, η «θορυβώδης µειονότητα», διότι έρχονταν συχνά στο 
σχολείο προκειµένου να ενηµερωθούν για την πρόοδο του παιδιού τους. ∆εδοµένης 
της στερεότυπης ενηµέρωσης που τους έκαναν οι εκπαιδευτικοί, η συχνή παρουσία των 
γονιών αυτών στο σχολείο αποτελούσε τακτική µε την οποία προσπαθούσαν να δείξουν 
στους εκπαιδευτικούς ότι σέβονταν το έργο που έκαναν και να αναπτύξουν φιλικές 
σχέσεις µαζί τους, οι οποίες θα µεταφράζονταν σε βαθµολογική εύνοια του εκπαιδευτι-
κού προς το παιδί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από τους γονείς στις συζητή-
σεις µε το γράφοντα διαµαρτυρήθηκαν ότι ο «Πόρος» δεν έκανε περιπάτους σε άλλα 
µέρη εκτός από το γήπεδο της Εργοστασιούπολης και δεν πήγαινε συχνά τα παιδιά τους 
σε µουσεία, θέατρα.    

δ µ

 [Το κακό είναι ότι οι καθηγητές εδώ δεν τους πάνε σε ένα θέατρο, κάποιο 
µουσείο, να ξεφύγουν λίγο από εδώ, να δουν και κάτι άλλο] (γονιός µαθητή, 
«Πόρος», επάγγελµα: µηχανικός αυτοκινήτων)  
 
Όµως, τις διαµαρτυρίες τους αυτές δεν τις εξέφραζαν στους εκπαιδευτικούς, 

ούτε και στο διευθυντή του σχολείου. Έρευνες, σχετικά µε τον τρόπο που κινούνται οι 
γονείς στο σχολείο, δείχνουν ότι οι γονείς των «καλών» µαθητών ακόµη και όταν δια-
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φωνούν µε την ιδεολογία και τον τρόπο εργασίας του σχολείου προσπαθούν να δείξουν 
ότι συµφωνούν προκειµένου να έχουν τα παιδιά τους βαθµολογικά οφέλη.  

Είναι περισσότερο αρεστοί στο σχολείο οι γονείς που δρουν στο παρασκή-
νιο, κριτικάρουν το σχολείο, αλλά δεν κοινοποιούν την κριτική τους 

 

τ

τ

(Meighan 2002: 47)  
 
Από ην πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί εκλαµβάνουν ως απολύτως αξιόπι-

στη αξιολόγηση της εργασίας τους αυτή τη στρατηγική των γονιών και συνεχίζουν να 
εργάζονται µε τον ίδιο τρόπο, επικαλούµενοι ότι οι γονείς επικροτούν την ποιότητα της 
δουλειάς τους (Sharp and Green 1975, Meighan 1986, 2002).  

Η πλειονότητα των γονιών, που τα παιδιά τους δεν σκόπευαν να συνεχί-
σουν στο Ενιαίο Λύκειο και θεωρούνταν «κακοί» και «αδιάφοροι» µαθητές από τους 
εκπαιδευτικούς, δεν έρχονταν στο σχολείο να εκφράσουν τη δική τους άποψη για το 
πως αξιολογούν το σχολείο. Έτσι, ο διευθυντής και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
είχαν ως σηµείο αναφοράς τις απόψεις των γονιών που έβλεπαν το σχολείο ως χώρο 
προετοιµασίας για το Ενιαίο Λύκειο και τα διπλώµατα των ξένων γλωσσών, οι οποίοι 
αξιολογούσαν θετικά τις διδακτικές τους πρακτικές και τις ανατροφοδοτούσαν. Οι υπό-
λοιποι γονείς που δεν ενδιαφέρονταν για το αν τα παιδιά τους θα συνεχίσουν στο Ε-
νιαίο Λύκειο ήταν σαν µην υπήρχαν για το σχολείο. 

 
Ο σχολικός χρόνος στον «Πόρο» 

 
Το ζήτηµα της ροής και της αξιοποίησης του σχολικού χρόνου µπορεί να 

αντιµετωπισθεί και να αναλυθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες και επίπεδα. Είτε πο-
σοτικά (χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία και χρόνος που χάνεται από αυτή) είτε 
ποιοτικά (ο χρόνος ως µαθησιακό βίωµα) είτε ως συνδυασµός των δύο προσεγγίσεων. 
Πολλές θετικιστικές έρευνες σχολικής αποτελεσµατικότητας στηρίζονται στον υπολο-
γισµό των ωρών διδασκαλίας που γίνονται σε σχέση µε τις ώρες διδασκαλίας που χάνο-
νται για διάφορους λόγους. Η αναλογία αυτών των δύο αριθµών συγκροτεί ένα δείκτη, 
που κατά την άποψη των ερευνητών, αποτελεί ένδειξη της αποτελεσµατικότητας του 
σχολείου. Οι ερευνητές που κινούνται σε αυτό το επιστηµονικό παράδειγµα καταλή-
γουν ότι στα πιο πολλά αποτελεσµατικά σχολεία, περίπου 80% του χρόνου των εκπαι-
δευτικών είναι αφιερωµένο στη διδασκαλία και ότι η διαχείριση του σχολικού χρόνου 
µε τρόπους, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στη διδασκαλία και να αποφεύγεται η 
απώλεια της, είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποτελεσµατικότητα ενός σχολείου (Wynne 1981, Πασιαρδής και Πασιαρδή 2000: 24).  

Οι απόψεις αυτών των συγγραφέων έχουν ως κοινό σηµείο εκκίνησης µια 
σιωπηλή παραδοχή για το τι είναι διδασκαλία. Θεωρούν ότι διδασκαλία είναι µόνον αυ-
τό που γίνεται στις τάξεις. Η εξέταση της ροής του σχολικού χρόνου µε µέτρο το συνο-
λικό χρόνο που αφιερώνεται στην διδασκαλία µέσα στην αίθουσα στηρίζεται στην α-
ντίληψη της ερβαρτιανής παιδαγωγικής που ταυτίζει το σχολείο µε την διδασκαλία.  

 
Ο Ερβάρτος ταύτιζε την αγωγή µε την διδασκαλία, αρνούµενος να αναγνωρίσει 
αγωγή χωρίς διδασκαλία και διδασκαλία που να µην διαπαιδαγωγεί. Η διδασκαλία 
µέσα από την ερβαρτιανή οπτική είναι πάντοτε «παιδαγωγούσα διδασκαλία»  

(Γκότοβος, 1991: 98)   
 

Ο ίδιος συγγραφέας αναλύοντας περισσότερο τις θέσεις του υποστηρίζει ότι  
η διδασκαλία αποτελεί το επίκεντρο της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Μ’ αυτήν την έννοια ο σηµερινό σχολείο είναι τόσο ερβαρτιανό 
όσο ποτέ άλλοτε... οι διάφορες στιγµές που συνθέτουν την καθηµερινή σχο-
λική ρουτίνα ανήκουν, σύµφωνα µε τη σκοπιά των µετεχόντων, σε δύο γε-
νικές κατηγορίες: µάθηµα και µη-µάθηµα (σ. 52).  
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Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, οι δραστηριότητες έξω από τη σχολική 

αίθουσα αντιµετωπίζονται µε αίσθηση µειωµένης ευθύνης και ουσιαστικά θεωρούνται 
ως αναστολή της λειτουργίας του σχολείου (Μαυρογιώργος 1986).  

Όµως η άποψη ότι απώλεια διδασκαλίας στην σχολική αίθουσα δεν σηµαίνει 
υποχρεωτικά και ανυπαρξία µαθησιακών δραστηριοτήτων, κρίνεται από το κατά πόσο 
οι ώρες που αφιερώνονται σε δραστηριότητες έξω από την σχολική αίθουσα έχουν παι-
δευτική αξία για τους µαθητές. Αξιοποιώντας ερευνητικά την θέση αυτή, σηµασία δεν 
έχει απλώς να καταµετρήσουµε πόσες ώρες διδασκαλίας «χάθηκαν» αλλά τι έγιναν αυ-
τές οι ώρες και πώς αξιοποιήθηκαν.  

 
Ο χρόνος δεν έχει καµία αξία από µόνος του. Αποκτάει αξία διότι σηµαίνει 
την δαπάνη της ανθρώπινης ζωής, η οποία είναι ένα πολύτιµο αγαθό... απώ-
λεια και σπατάλη, τουλάχιστον σε εκπαιδευτικά τήµατα, αναδεικνύεται µε 
όρους εµπειριών ζωής που κατακτήθηκαν ή χάθηκαν 

ζη

ε

. 

(Μαυρογιώργος 1992: 67) 
 

Οι καταγραφές των όψεων της σχολικής ζωής κτός της αίθουσας διδασκα-
λίας στον «Πόρο» έδειξαν ότι οι µαθητές δεν εµπλέκονταν σε κάποιες µαθησιακές δρα-
στηριότητες. Οι εκδροµές, οι επισκέψεις εξωσχολικών παραγόντων, οι περίπατοι βιώ-
νονταν από τους µαθητές ως νεκρός χρόνος, καθώς δεν εµπλέκονταν σε κάποια µαθη-
σιακή δραστηριότητα Οι σχολικές γιορτές µε τον τρόπο που οργανώνονταν δεν ξέφευ-
γαν και αυτές από αυτόν τον κανόνα. Ήταν απώλειες µαθηµάτων χωρίς να αναπτύσ-
σουν άλλους τρόπους µάθησης και να αξιοποιούν άλλες πηγές µάθησης πέρα από τη 
διδασκαλία και το σχολικό βιβλίο.  

Οι µαθητές αντιλαµβάνονταν όλες αυτές τις δραστηριότητες ως ευκαιρίες 
«απόδρασης» από τη διδασκαλία που γινόταν στην τάξη. Ζητούσαν την εκδροµή ή τον 
περίπατο, στα οποία, όπως προέκυψε, δεν είχαν πώς να γεµίσουν το χρόνο τους, 
προκειµένου να αποφύγουν την παραµονή µέσα στη σχολική αίθουσα.  

Οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν µε τον ίδιο τρόπο τις δραστηριότητες έξω 
από τη σχολική αίθουσα. Οι ώρες της προετοιµασίας για τις σχολικές εορτές, οι περίπα-
τοι, οι εκδροµές, οι επισκέψεις εξωσχολικών παραγόντων γίνονταν είτε «ευπρόσδεκτα» 
ως γεγονότα που τους µείωναν τις ώρες εργασίας (διδασκαλία µέσα στην τάξη) είτε 
«δυσάρεστα» (δραστηριότητες που τους ανάγκαζαν να χάσουν κάποιο διαγώνισµα ή 
κάποια παράδοση). Σε καµία περίπτωση, δεν αντιµετωπίσθηκαν ως δραστηριότητες που 
θα µπορούσαν οργανωθούν µε τρόπους ώστε να συµβάλουν στη µάθηση του µαθητή.  

 
Η κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων στον «Πόρο» 

 
Σε µια αρκετά γνωστή ταξινόµηση της κουλτούρας των συλλόγων 

διδασκόντων, ο Andy Hargreaves (1994) διακρίνει προτείνει πέντε είδη κουλτούρας:  
Την κουλτούρα του ατοµισµού όπου ο εκπαιδευτικός εργάζεται αυτόνοµα 

και αποµονωµένα από τους συναδέλφους του. Η τάξη του είναι «το κάστρο του» και δεν 
συζητάει το τι γίνεται εκεί µέσα µε τους συναδέλφους του. Η κουλτούρα του ατοµισµού 
µοιάζει µε «ένα καλάθι αυγά»: αποµονωµένες αίθουσες που αποµακρύνουν τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε αυτοί να βλέπουν και να καταλαβαίνουν πολύ λίγα από την 
εργασία των συναδέλφων τους (Lortie 1975).  

Τη συνεργατική κουλτούρα όπου ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται µε τους 
συναδέλφους του για να αντιµετωπίσει διάφορα προβλήµατα που δηµιουργούνται µέσα 
στο σχολείο. Όταν αυτή η συνεργασία ξεφεύγει από την απλή ανταλλαγή διδακτικών 
τεχνικών και πληροφοριών για κάποιο µαθητή και µετασχηµατίζεται σε συλλογικό 
στοχασµό και αναστοχασµό των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου, την 
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αξιολόγηση των µαθητών, το αναλυτικό πρόγραµµα, τις σχέσεις τους µε τους γονείς, 
τότε γίνεται παράγοντας επαγγελµατικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού και µέρος µιας 
ευρύτερης προσπάθειας για την αλλαγή του σχολείου.  

Την κουλτούρα της τεχνητής συνεργασίας, όπου η συνεργασία των 
εκπαιδευτικών προκαλείται µε «τεχνητό τρόπο» από έξωθεν διοικητικές παρεµβάσεις, 
οι οποίες αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να εργασθούν µαζί για να παραγάγουν ένα 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Η παραγωγή ενός συγκεκριµένου αποτελέσµατος που 
συχνά παραδίδεται προς αξιολόγηση στις εκπαιδευτικές αρχές που προκάλεσαν αυτή 
την τεχνητή συνεργασία εµποδίζει τη µετεξέλιξη αυτής της κουλτούρας σε γνήσια 
συνεργατική κουλτούρα. Προσπάθειες ανάπτυξης τεχνητής συνεργασίας στο ελληνικό 
σχολείο αποτελούν η Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόµων ∆ράσεων και τα Προαιρετικά 
Προγράµµατα Επιλογής. 

Η κουλτούρα της διαµερισµού60 (balkanization), όπου σε ένα σχολείο 
υπάρχουν οµάδες εκπαιδευτικών που αναπτύσσουν µεταξύ τους γνήσιες συνεργατικές 
σχέσεις, αλλά αυτές δεν διαπερνούν όλο το σύλλογο διδασκόντων.   

Η κουλτούρα «µετακινούµενο µωσαϊκό». Ο Hargreaves χρησιµοποιεί 
µεταφορικά την έκφραση του Toffler προκειµένου να χαρακτηρίσει την κουλτούρα του 
συλλόγου διδασκόντων, όταν το σχολείο βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής.  

 Ο Hargreaves επισηµαίνει ότι συχνά οι προσπάθειες αλλαγής του σχολείου 
αγγίζουν δοµικά του στοιχεία αφήνοντας ανέγγιχτη την κουλτούρα του σχολείου µε 
αποτέλεσµα οι προσπάθειες της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης να µην µπορούν να 
φέρουν αλλαγές στη σχολική πραγµατικότητα. 

Η νοοτροπία του ατοµισµού, που θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό του 
επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στον «Πόρο». Ο κάθε 
εκπαιδευτικός δίδασκε µόνος του µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς να 
υποστηρίζεται η εργασία του από τους συναδέλφους του.  

Ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς του «Πόρου» δεν υπήρχαν σχέσεις συνα-
δελφικής συνεργασίας θεµελιωµένες στην αµοιβαία εκτίµηση και την αµοιβαία βοήθεια 
που παρέχει ο ένας εκπαιδευτικός στον άλλο σε θέµατα διδασκαλίας, οι οποίες θα επέ-
τρεπαν οι συνεδριάσεις των εκπαιδευτικών να µετασχηµατισθούν σε ερευνητικές συνε-
δριάσεις στις οποίες συζητιέται η εκπαιδευτική εµπειρία και πώς µπορεί να βελτιωθεί 
(Πηγιάκη 2001: 57).  

Υπήρχαν κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, που ορισµένες φορές εκφράζονταν 
µέσα από την τυφλή υποστήριξη του εκπαιδευτικού από τους συναδέλφους του, σε θέ-
µατα συγκρούσεών του µε κάποιους µαθητές ή αντιπαραθέσεων µε γονείς για ζητήµατα 
ποινών ή βαθµολογίας.   

Η µόνη υποστήριξη που είχαν οι εκπαιδευτικοί από το διευθυντή του σχο-
λείου ήταν να πάνε κάποιο µαθητή, που δηµιουργούσε προβλήµατα κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος, στο γραφείο για να τον τιµωρήσει. Από την πλευρά του, ο διευθυντής 
θεωρούσε ότι αυτό αποτελούσε ένδειξη συναδελφικότητας, διότι όπως χαρακτηριστικά 
έλεγε: 

[ό,τι και να έχουµε µεταξύ µας, απέναντι στους µαθητές πρέπει να είµαστε ε-
νωµένοι σαν µια γροθιά. Ανάµεσα στο µαθητή και το συνάδελφο πρέπει να 
παίρνεις πάντοτε το µέρος του συνάδελφου, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Εγώ 
ποτέ δεν άφησα συνάδερφο ακάλυπτο ακόµη και αν είχε άδικο ή αν ήταν 
υπερβολικός] (διευθυντής του «Πόρου»)  
 

                                                 
60 Ο Andy Hargreaves χρησιµοποιεί τον όρο balkanization και ο Fullan υιοθετεί και αυτός τον 
όρο στο µετέπειτα κοινό τους βιβλίο What’s worth fighting in your school? Working together 
for improvement. Ο όρος balkanization έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα από την Παναγιώ-
τα Χατζηπαντελή ως διαµερισµός. Έτσι, στην παρούσα µελέτη ακολουθείται αυτή η απόδοση 
του όρου.       
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Στις περιπτώσεις των συγκρούσεων και των κρίσεων η άκριτη κάλυψη του 
συνάδελφου, ακόµη και όταν η κρίση του σε µια κατάσταση δεν ήταν σωστή, δηµιουρ-
γούσε ένα χάσµα ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς που 
φαίνονταν να είναι µέσα στο σχολείο «κόσµοι παράλληλοι» µε µοναδικό σηµείο επα-
φής τη διδασκαλία στην αίθουσα και την αξιολόγηση. Πολλές φορές, οι παράλληλοι 
αυτοί κόσµοι έρχονταν σε τροχιά σύγκρουσης, όπως έγινε µε την περίπτωση της απο-
χής, όταν κλονίζονταν οι νόρµες που υποστήριζαν την κανονικότητα της σχολικής ζωής 
και έµπαινε σε αµφισβήτηση ο παγιωµένος τρόπος λειτουργίας του σχολείου.  

 
Το παραπρόγραµµα της απαξίωσης και των διακρίσεων  

 
Η κουλτούρα του ατοµισµού / αποµονωτισµού είχε σοβαρές επιπτώσεις στη 

συνολική λειτουργία του σχολείου, καθώς αναπτύσσονταν ένα παραπρόγραµµα 
απαξίωσης της σχολικής ζωής. Επίσης, σηµαντικό στοιχείο αυτού του 
παραπρογράµµατος ήταν η αίσθηση των µαθητών ότι στο σχολείο γίνονταν 
«διακρίσεις» όπως τις αποκαλούσαν οι µαθητές.  Η αξιολόγηση των µαθητών δεν είχε 
καµία εγκυρότητα, αφού ο κάθε εκπαιδευτικός βαθµολογούσε αποµονωµένα και «κατά 
το δοκούν». Η έλλειψη συνεργασίας στο ζήτηµα της αξιολόγησης δηµιουργούσε την 
αίσθηση ότι η µοναδική συνεργασία ανάµεσα σε συναδέλφους ήταν σε περιπτώσεις 
όπου ο µαθητής ήταν παιδί κάποιου συγγενή ή γείτονα τους και έπρεπε να 
συµπληρώσει κάποιες µονάδες για να προβιβασθεί. Αυτή η κατάσταση προκαλούσε 
παράπονα από µαθητές που, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δεν είχαν περάσει την 
τάξη και έβλεπαν ότι συµµαθητές τους µε την ίδια απόδοση και συµπεριφορά στο 
σχολείο είχαν προβιβασθεί.  

[∆εν έχω τίποτα µε τον Παντελή. Όµως και οι δύο είµαστε κακοί µαθητές, 
καθόµασταν στο ίδιο θρανίο και παίζαµε όλη τη χρονιά. ∆ε θα 
διαµαρτυρόµουν που έµεινα ανεξεταστέος αν εκείνος µε τα ίδια χάλια δεν 
είχε περάσει. Ο κ. Μενέλαος ξέρει τη µάνα του και τον πέρασε] (µαθητής, 
«Πόρος»)   

Επαγγελµατική στασιµότητα και η πολιτική δικαιολόγησή της 
 
Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό που επηρεάζει περισσότερο τον εκπαιδευτικό 

και διαµορφώνει τις επαγγελµατικές του έξεις δεν είναι η αρχική εκπαίδευση που έχει 
πάρει στο πανεπιστήµιο αλλά οι σχέσεις του µε τους συναδέλφους του (Αραβανής 
1983: 5, Fullan and Hargreaves 1994, 1995).  

Στον «Πόρο» η εργασία υπό συνθήκες αποµόνωσης εµπόδιζε τους εκπαιδευ-
τικούς να έχουν την οποιαδήποτε κριτική για την ποιότητα της εργασίας τους, η οποία 
θα τους βοηθούσε να την αξιολογήσουν και να τη βελτιώσουν, από άλλους εκπαιδευτι-
κούς και αυτό αποτελούσε ένα σοβαρό εµπόδιο στην εξέλιξή τους ως εκπαιδευτικών. 
Όµως, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» την έλλειψη συνερ-
γασίας και την κουλτούρα του επαγγελµατικού αποµονωτισµού τη θεωρούσε επαγγελ-
µατική κατάκτηση. Αν δούµε την θέση αυτή υπό το πρίσµα του αρνητικού ρόλου που 
έπαιξε ο θεσµός του επιθεωρητή στην ελληνική εκπαίδευση61, πράγµατι η «κλειστή αί-

                                                 
61 Ο θεσµός του επιθεωρητή στην ελληνική εκπαίδευση κατοχυρώθηκε το 1895 µε το νόµο 
ΒΤΜΘ΄/1895. Ο επιθεωρητής έπρεπε να έχει «µεµαρτυρηµένην περί τα παιδαγωγικά ειδικότητα» 
ή να «εσπούδασε ειδικώς την παιδαγωγικήν εν τινι Πανεπιστηµίω ή διδασκαλείω της Ευρώπης» 
(άρθρο 38). Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδιου νόµου, ο επιθεωρητής οφείλει να κάνει «λεπτο-
µερή έκθεσιν» για τον εκπαιδευτικό. Η έκθεση του επιθεωρητή συγκροτείται στη βάση του κατά 
πόσο και πώς ο εκπαιδευτικός ακολουθεί την ερβαρτιανή παιδαγωγική. Μέχρι το 1982 που κα-
ταργήθηκαν οι επιθεωρητές, ο θεσµός έπαιξε αρνητικό ρόλο, καθώς χρησιµοποιήθηκε για να 
εκδιωχθούν από την εκπαίδευση εκπαιδευτικοί για τα πολιτικά τους φρονήµατα ή ακόµη και 
για τις παιδαγωγικές τους ιδέες και τις διδακτικές τους πρακτικές. Έτσι, στο συλλογικό ασυνεί-
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θουσα» σε εξωτερικούς αξιολογητές αποτελεί κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήµα-
τος των εκπαιδευτικών και όρο επαγγελµατικής αυτονοµίας. Όµως, η «κλειστή αίθου-
σα» ακόµη και στους συναδέλφους, που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως κριτικοί 
φίλοι (reflective friends) και να ανατροφοδοτήσουν µε την άποψή τους την ποιότητα 
της διδασκαλίας του, από παράγοντας επαγγελµατικής αυτονοµίας µετατρέπεται σε 
εµπόδιο στην επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Ο αποµονωτισµός, όπως ε-
πεσήµανε και ο Lortie (1975), προκαλεί συντηρητισµό και ατοµισµό, καθώς οι εκπαι-
δευτικοί επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό του µαθήµατός τους, τους 
ενδιαφέρει πώς θα «βγει το µάθηµα της ηµέρας» και αποφεύγουν συζητήσεις µε τους 
άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα τους βοηθούσαν να στοχασθούν στο πλαίσιο του 
έργου τους και να το επηρεάσουν.  

Οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» ήταν ουσιαστικά διεκπεραιωτές της 
εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και του αναλυτικού προγράµµατος, χωρίς να ενδιαφέρονται 
να αναπτύξουν ακόµη και τα στοιχεία του αναλυτικού προγράµµατος που ξέφευγαν 
πέρα από τη µετωπική διδασκαλία. Έχει επισηµανθεί ότι σε συγκεντρωτικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα, όπως το ελληνικό, όπου το αναλυτικό πρόγραµµα και το 
διδακτικό βιβλίο διαµορφώνονται έξω από το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
δυνατότητα παρέµβασης σε αυτά, παρατηρείται η σταδιακή παραίτηση του 
εκπαιδευτικού από οποιαδήποτε δηµιουργική αναζήτηση σχετικά µε το περιεχόµενο 
της εργασίας του. Η παραίτηση αποτελεί την απάντηση σε µια δοµή και σε ένα πλαίσιο 
εργασίας, τα οποία είναι τόσο περιοριστικά, ώστε οι δυνατότητες να διαµορφωθεί µέσα 
σε αυτά προσωπικό νόηµα είναι ανύπαρκτες (Denscobe 1980: 281, Raymond et all. 
1995: 239). Πράγµατι, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» έδειχναν να 
µην περιµένουν κάτι από το επάγγελµά τους. Το ασκούσαν, απλώς, όπως θα 
ασκούσαν το οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα για να ζήσουν.     

 Έτσι, ο αποµονωτισµός στην άσκηση του επαγγέλµατος πέρα από το ότι µε 
τα χρόνια έγινε χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής έξης των εκπαιδευτικών, συνδέεται 
και µε το νόηµα που είχε για τους εκπαιδευτικούς του «Πόρου» το επάγγελµά τους, το 
τι σήµαινε δηλαδή για αυτούς το  ότι ήταν εκπαιδευτικοί. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στον «Πόρο», είχαν θέσει την εργασία τους στο 
σχολείο σε δεύτερη θέση, αναφορικά µε τις προτεραιότητες που είχαν ως άνθρωποι. 
Προσπαθούσαν να ελαχιστοποιήσουν τις δεσµεύσεις και το χρόνο εργασίας τους, µε 
αποτέλεσµα να αποφεύγουν οτιδήποτε θα σήµαινε για αυτούς αύξηση του φόρτου ερ-
γασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί επικαλούνταν διαρκώς οικογενειακά και οικονοµικά 
προβλήµατα (παιδιά, άρρωστοι γονείς, οικονοµικές υποχρεώσεις που ανάγκαζαν πολ-
λούς να κάνουν δεύτερη εργασία), στα οποία έβρισκαν ανταπόκριση από τον τρόπο µε 
τον οποίο οργάνωνε τη λειτουργία του σχολείου ο διευθυντής. 

  
Μια περίπτωση επαγγελµατικής εξάντλησης (burn out). 
 
Αυτή η κατάσταση διαµόρφωνε ένα αρνητικό εργασιακό κλίµα για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ήθελαν να εργασθούν µε διαφορετικό τρόπο στο σχολείο. 
∆ύο εκπαιδευτικοί (η Μάρθα και η Μαργαρίτα) βίωναν αυτή την αποµόνωση και την 
έλλειψη συνεργασίας µε οδυνηρό τρόπο και θεωρούσαν ότι αυτή η κατάσταση δεν τους 
βοηθούσε να αναπτυχθούν επαγγελµατικά και να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εργασίας τους. Η Μαργαρίτα φαινόταν να είναι πιο ισχυρός χαρακτήρας και να έχει 
συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Είχε λοιπόν επιλέξει από ένα σηµείο και µετά να 
αποµονωθεί από το σύλλογο διδασκόντων και να εργάζεται µε τον τρόπο που αυτή 
νόµιζε σωστό και την εξέφραζε. Επρόκειτο για µια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο 
                                                                                                                                               
δητο των εκπαιδευτικών η απαλλαγή από τον επιθεωρητή και το «κλείσιµο της αίθουσας» εγ-
χαράχθηκε ως επαγγελµατική κατάκτηση και πράγµατι τέτοια ήταν.   
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ατοµισµός ήταν έκφραση δηµιουργικής πρωτοτυπίας και διαφωνίας µε τον υπόλοιπο 
σύλλογο διδασκόντων σε ζητήµατα αρχών (Fullan και Hargreaves 1995: 339). Όµως, 
όπως προέκυψε από την παρατήρηση των µαθηµάτων, ό,τι έκανε η Μαργαρίτα στην 
αίθουσα δεν ξέφευγε από αυτή, δε διαχεόταν στο σχολείο και δεν αποκτούσε δυναµική, 
καθώς δεν υποστηριζόταν από τον υπόλοιπο σύλλογο διδασκόντων.  

Η Μάρθα (καθηγήτρια γαλλικών) βίωνε αρνητικά αυτήν την κατάσταση στο 
σχολείο. Αν και στην αρχή του σχολικού έτους ήταν γεµάτη διάθεση για εργασία και 
ήθελε να κάνει Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, να συζητήσει µε τους συνα-
δέλφους της για τη διδασκαλία, να συνεργασθεί µαζί τους, το δεύτερο τρίµηνο άρχισε 
να παίρνει συχνά αναρρωτικές άδειες, έλειπε από το σχολείο συγκεκριµένες ηµέρες (ό-
ταν είχε µάθηµα µε το τµήµα Γ4 που αντιµετώπιζε τα πιο σοβαρά προβλήµατα) ερχόταν 
στο σχολείο κακόκεφη, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση για συζητήσεις µε τους συναδέρφους 
της. Συχνά παραπονούνταν ότι είχε πονοκεφάλους και εντερικά προβλήµατα και ρω-
τούσε διαρκώς ποιες ηµέρες είναι οι αργίες των εθνικών εορτών και του Πάσχα κοιτώ-
ντας αν χάνει µαθήµατα µε κάποια τµήµατα που θεωρούσε προβληµατικά. Φαινόταν να 
έχει χάσει εντελώς το ενδιαφέρον της για το µάθηµα, τους µαθητές, τη λειτουργία του 
σχολείου και την ενηµέρωση των γονιών. Σταδιακά, αποµονώθηκε, ακόµη και κοινωνι-
κά, από τον υπόλοιπο σύλλογο, είχε λίγες και τυπικές συζητήσεις µαζί τους και περιο-
ρίσθηκε στο να έρχεται στο σχολείο, να κάνει το µάθηµά της και να φεύγει. 

Το πρόβληµα της Μάρθας ορίζεται στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία 
ως burnout και σχετίζεται µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο και την ποιότη-
τα της εργασίας των εκπαιδευτικών.  

Το λεξικό ορίζει το burnout  ως αλλαγή στη στάση και τη συµπεριφορά του 
εκπαιδευτικού στην εργασία του όταν θεωρεί ότι αυτή είναι εξοντωτική, α-
παιτεί τεράστια ενέργεια και δεν αµείβεται ανάλογα µε τα όσα απαιτεί. Πιο 
συγκεκριµένα, αυτές οι αλλαγές είναι η αδιαφορία για τους µαθητές και τους 
γονείς, η πεσιµιστική διάθεση και η µοιρολατρία ότι τίποτα δεν µπορεί να 
αλλάξει στο σχολείο, η τάση της απόδοσης της χαµηλής επίδοσης των µαθη-
τών στην οικογένεια τους, τις διανοητικές τους ικανότητες ή το σύστηµα γε-
νικώς, απάθεια για τα δρώµενα του σχολείου, αρνητισµός για το οτιδήποτε 
γίνεται ή προσπαθεί να γίνει, ανυπαρξία κινήτρου για εργασία και αποφυγή 
εµπλοκής στα όποια δρώµενα του σχολείου. Αυτή η ψυχολογική κατάσταση 
ενδέχεται και έχει και σωµατικές εκδηλώσεις όπως τα συχνά κρυολογήµατα, 
γαστρεντερολογικές διαταραχές, πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου ή υπνηλία, 
έλλειψη αυτοεκτίµησης. Πολλοί θεωρούν ότι εκπαιδευτικές καινοτοµίες 
µπορεί να ξαναδώσουν κίνητρο σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, όµως τα ε-
µπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι αυτό δεν είναι απόλυτο. Πράγµατι, πολλοί 
εκπαιδευτικοί βρίσκουν ξανά νόηµα στην εργασία τους µέσα από τη συµµε-
τοχή τους σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις, όµως άλλοι που δεν µπο-
ρούν να προσαρµοσθούν εύκολα σε αυτές αισθάνονται ακόµη µεγαλύτερη 
εξάντληση και παραίτηση από την εργασία  

(Fullan 1991: 126). 
 
Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι Πετρόπουλος και Παπαστυλιανού (2001: 

41) µεταφράζουν τον όρο burnout ως επαγγελµατική εξάντληση. Θεωρούν ότι αυτή 
µπορεί να αποφευχθεί, όταν υπάρχουν συνεργατικές σχέσεις στο σύλλογο διδασκόντων 
και το σχολείο εµπλέκεται σε µαθησιακές δραστηριότητες που αυξάνουν τη συντροφι-
κότητα των εκπαιδευτικών. Αν και η άποψή τους δεν διαφέρει σε γενικές γραµµές από 
του Fullan, είναι αξιοσηµείωτο ότι στην έρευνά τους σχετικά µε τη βία και το σχολικό 
κλίµα, βρήκαν ότι ακόµη και νέοι σε ηλικία και µε λίγα χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτι-
κοί αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα, όταν εντάσσονται σε ένα επαγγελµατικό πε-
ριβάλλον µονότονο και αδιάφορο που µαταιώνει τις φιλοδοξίες τους για βελτίωση 
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της ποιότητας της εργασίας τους και δεν ευνοεί την επαγγελµατική εξέλιξή τους. Έ-
τσι, το burn out δεν σχετίζεται άµεσα µε τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά µε την κουλτού-
ρα που επικρατεί στο σχολείο που εργάζεται ο εκπαιδευτικός.           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 

«ΠΟΡΟ»  
 

Μετωπική διδασκαλία: η κυρίαρχη µέθοδος διδασκαλίας στον «Πόρο» 

 

Όπως προέκυψε από τις παρατηρήσεις της διδασκαλίας των εκ-

παιδευτικών, η κυρίαρχη µέθοδος διδασκαλίας62 στον «Πόρο», ήταν η µε-

τωπική διδασκαλία. Σε µια απόπειρα ταξινόµησης και παρουσίασης των 

διδακτικών µεθόδων που καταγράφηκαν προέκυψε ο επόµενος πίνακας: 

 
Ώρες διδασκαλίας που παρατηρήθηκαν    Μέθοδοι διδασκαλίας 

 

94 Μετωπική διδασκαλία 

8 Εργασία σε οµάδες 

0 Συνεργασίες εκπαιδευτικών για διδασκα-

λία κάποιας ενότητας 

Σύνολο: 102 ώρες ∆ιαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας: 2 

Εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούσαν εναλ-

λακτικά στα µαθήµατά τους διαφορετικές 

διδακτικές πρακτικές 

 

3 

 
Επίσης, το σχολείο, το σχολικό έτος που έγινε η συλλογή του εθνογραφικού 

υλικού, δεν ανέλαβε την εκπόνηση κανενός Προαιρετικού Εκπαιδευτικού Προγράµµα-

τος (Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, κ.λπ.), στα οποία θα υπήρχε θεωρητικά η 

δυνατότητα να αναπτυχθεί µια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση.  

 

Πηγές και τοποθεσία της µάθησης στον «Πόρο»: Η προσκόλληση στο 

σχολικό βιβλίο  

 

                                                 
62 Στο πλαίσιο της ∆ιδακτικής έχουν αναπτυχθεί πολλοί ορισµοί σχετικά µε τη διδασκαλία. Συ-
ναντούµε τους όρους «µέθοδος διδασκαλίας», «µορφή διδασκαλίας», «διδακτικές δραστηριότη-
τες», «στρατηγική διδασκαλίας» κ.λπ. Στην παρούσα εργασία υιοθετούµε τον όρο «µέθοδος 
διδασκαλίας», καθώς θεωρούµε ότι «οι όροι µέθοδος διδασκαλίας, διδακτικές δραστηριότητες 
και στρατηγικές διδασκαλίας ουσιαστικά ταυτίζονται» (Πηγιάκη 1998: 109).   

 158



Η άποψη που θεωρεί το σχολικό κτήριο και την αίθουσα διδασκαλίας ως 
τους µοναδικούς χώρους µάθησης και διδασκαλίας αποτελεί ξεπερασµένη αντίληψη, 
αλλά κυριαρχεί ακόµη στο ελληνικό σχολείο ως πρακτική. Βασική προϋπόθεση για να 
γίνει το εκπαιδευτικό σύστηµα περισσότερο αποτελεσµατικό, ώστε να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες και να κεντρίσει τα ενδιαφέροντα των µαθητών, είναι να µεταβάλει τη φι-
λοσοφία του σχετικά µε τις πηγές και την τοποθεσία της µάθησης. Πηγή µάθησης δεν 
είναι µόνο το σχολικό βιβλίο και χώρος µάθησης δεν είναι µόνο η σχολική αίθουσα. 
Μάθηση µπορεί να επιτευχθεί σε πάρκα, γήπεδα, µουσεία, χώρους εργασίας, βιβλιοθή-
κες, κινηµατογράφους, γραφεία (Meighan 1986, 2002: 36).      

Πηγές διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να είναι οι εκπαιδευτικοί, τα βιβλία, η τη-

λεόραση, το ραδιόφωνο, τα φιλµ, τα περιοδικά, οι εφηµερίδες, οι άλλοι άνθρωποι, διάφοροι 

τόποι και εµπειρίες. Επίσης, η διδασκαλία και η µάθηση µπορούν να γίνουν και έξω από τη 

σχολική αίθουσα µε τη διδακτική αξιοποίηση τοποθεσιών έξω από το σχολείο (Meighan 2002: 

36). Έτσι, στο πλαίσιο, επίσης, µιας σχηµατικής τυπολογίας των πηγών και της τοποθεσίας της 

µάθησης που χρησιµοποιήθηκαν στον «Πόρο» το έτος που έγινε η έρευνα καταγράφηκαν οι 

εξής πηγές µάθησης: 

 

Σχολικό βιβλίο Χρήση του από όλους σχεδόν τους εκπαιδευ-

τικούς ως αποκλειστική πηγή µάθησης 

Σχολική βιβλιοθήκη Καµία χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχο-

λικής χρονιάς αν και υπήρχαν βιβλία, βιντεο-

ταινίες και CD που θα µπορούσαν να χρησι-

µοποιηθούν στη διδασκαλία 

Κόµικς, κάρτες φωτογραφίες Χρήση τους από τρεις καθηγητές, η οποία σε 

ορισµένες περιπτώσεις συνάντησε την αντί-

δραση του διευθυντή και του συλλόγου διδα-

σκόντων 

Χρήση άλλων πηγών µάθησης έξω από το 

σχολείο (µουσεία, πινακοθήκες, τοπική 

κοινωνία) 

Προτάθηκαν από τρεις εκπαιδευτικούς, αλλά 

απορρίφθηκαν από το σύλλογο διδασκόντων  

 

Στο πλαίσιο της συγκρότησης µιας τυπολογίας για την ανάλυση και παρου-

σίαση του εθνογραφικού υλικού, καταγράφηκαν µόνο δύο διαφορετικές µέθοδοι διδα-

σκαλίας. Η µετωπική διδασκαλία που στηριζόταν στην παράδοση του σχολικού βιβλί-

ου και η εργασία σε οµάδες (έξι διδακτικές ώρες) που εφαρµόσθηκε µόνο από τρεις 

εκπαιδευτικούς. Οι έξι διδακτικές ώρες, στις οποίες οι µαθητές εργάσθηκαν σε οµάδες 

ήταν στα µαθήµατα των καλλιτεχνικών, των γαλλικών και της ιστορίας. Η οµαδική 

εργασία αφορούσε την κατασκευή µασκών για τις απόκριες (καλλιτεχνικά), τη δη-

µιουργία ενός κόµικς για να αναρτηθεί στον τοίχο σχετικά µε τις βασικές πτυχές της 

ζωής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, την περιγραφή στα γαλλικά φωτογραφιών και καρ-
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τών από το Παρίσι. Επίσης, αυτό που καταγράφηκε ως εύρηµα είναι ότι µόνο αυτοί οι 

τρεις εκπαιδευτικοί ενάλλασσαν τρόπους διδασκαλίας. Οι υπόλοιπες διδασκαλίες που 

καταγράφηκαν ακολουθούσαν την ίδια, σχεδόν, ροή: Οι εκπαιδευτικοί παρέδιδαν το 

σχολικό βιβλίο στους µαθητές, κυρίως, µε δύο τρόπους: 

- Ο εκπαιδευτικός έλεγε µε δικά του λόγια το περιεχόµενο του βιβλίου 

στους µαθητές. 

- Ο εκπαιδευτικός έβαζε τους µαθητές να διαβάσουν από το σχολικό βι-

βλίο και ύστερα τους ρωτούσε αν και τι κατάλαβαν από αυτά που διά-

βασαν.    

Από τις παρατηρήσεις µαθηµάτων προέκυψε ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών δεν άλλαζαν µέθοδο διδασκαλίας από τµήµα σε τµήµα, ούτε 
από µάθηµα σε µάθηµα. Οι διδασκαλίες αυτές έδιναν την εντύπωση της προβολής του 
ίδιου έργου. Αυτό που διαφοροποιούσε την προβολή ήταν η ανταπόκριση και η συ-
µπεριφορά του «κοινού» που την παρακολουθούσε, δηλαδή των µαθητών. Έτσι, η 
διδασκαλία διαφοροποιούνταν, ουσιαστικά, ως προς τη ροή της ανάλογα µε το 
κρυφό πρόγραµµα που εκδήλωναν οι µαθητές σε κάθε τµήµα. Το κρυφό πρόγραµµα 
των µαθητών προσδιόριζε τις τεχνικές πειθαρχίας που εφάρµοζε ο εκπαιδευτικός και 
οι οποίες είχαν άµεση επίδραση στη µέθοδο διδασκαλίας. Σε τµήµατα που οι µαθητές 
εφάρµοζαν ένα κοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα (Πηγιάκη 1999: 194) ο εκπαιδευτι-
κός παρέδιδε το µάθηµα µε συνεχή ροή, χωρίς διακοπές. Σε τµήµατα που ήταν ιδιαίτερα 
ανήσυχα και οι µαθητές εφάρµοζαν ένα αντικοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα, ο εκπαι-
δευτικός σταµατούσε διαρκώς το µάθηµα προκειµένου να κάνει παρατηρήσεις και να συ-
ζητήσει µε κάποιους µαθητές που έκαναν φασαρία, ότι δεν µπορούσε να διεξαχθεί µάθη-
µα µε αυτήν την συµπεριφορά. Έτσι, η ποιότητα της διδασκαλίας φαινόταν πως έπεφτε 
καθώς διακοπτόταν η ροή της.   

 
 
Η διδασκαλία ως µετάδοση πληροφοριών και γνώσεων στο µαθητή 
 
Η φράση «διδασκαλία είναι µια διαδικασία µετάδοσης γνώσεων στο µαθητή» 

χαρακτηρίζει την πλειονότητα των διδασκαλιών που καταγράφηκαν στον «Πόρο». Υπήρχαν 

διδασκαλίες που ο εκπαιδευτικός φαινόταν να µην είχε προετοιµασθεί ιδιαίτερα για να διδάξει 

τη συγκεκριµένη ενότητα και διδασκαλίες όπου ο εκπαιδευτικός είχε οργανώσει αρκετά καλά 

το µάθηµα µε σχεδιαγράµµατα, ερωτήσεις, φωτοτυπίες κ.λπ. Όµως, και στις δύο περιπτώσεις 

ήταν κοινή η ανυπαρξία διαδικασιών εµπλοκής των µαθητών στο µάθηµα. Και στις δυο πε-

ριπτώσεις το µάθηµα «παρουσιαζόταν» από τον καθηγητή και το «παρακολουθούσαν» οι µα-

θητές. Η διαφορά βρισκόταν στην ποιότητα της παρουσίασης, δηλαδή στο πόσο αναλυτική και 

παραστατική ήταν. Το κοινό σηµείο ήταν ότι δε λάµβανε υπόψη τα ενδιαφέροντα των µαθητών 

και το διαφορετικό µορφωτικό υπόβαθρο των µαθητών. Ο Meighan (2002: 72) προσπαθώντας 

να συγκροτήσει µια τυπολογία εκπαιδευτικών µε κριτήριο τις διδακτικές πρακτικές που χρησι-

µοποιούν επισηµαίνει ότι τόσο ο αυταρχικός εκπαιδευτικός που χρησιµοποιεί το φόβο για να 

κρατήσει την τάξη όσο και ο «οργανωτικός» εκπαιδευτικός που εµφανίζεται στην τάξη µε 

πλάνα, στόχους µάθησης και αυστηρά οργανωµένο σχέδιο µαθήµατος που δεν επιδέχεται απο-
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κλίσεις και ο οποίος µοιάζει µε αρχιτέκτονα ή εκφωνητή της τηλεόρασης, αφού επιµένει στη 

δοµή του µαθήµατος και το παρουσιάζει, πολλές φορές, µε τη συνδροµή διαφανειών ή personal 

computer έχουν δύο κοινά βασικά σηµεία: θεωρούν τους µαθητές ακατέργαστη ύλη που θα 

διαπλάσουν µε τη διδασκαλία τους και  τους αρνούνται την οποιαδήποτε ουσιαστική συµµε-

τοχή στο µάθηµα. Οι µαθητές συµµετέχουν µόνο απαντώντας στις ερωτήσεις που οι εκπαιδευ-

τικοί θέτουν, πράγµα που σηµαίνει ότι το µάθηµα έχει αφ’ εαυτού ενδιαφέρον για τους µαθη-

τές ή θα συµµετέχουν µόνο οι µαθητές που το µάθηµα έτσι όπως παρουσιάζεται τους ενδια-

φέρει. Ο Meighan καταλήγει ότι «ο οργανωτικός τύπος εκπαιδευτικού είναι η αυταρχική εκ-

δοχή που παραπλανά» (οπ.π., σ. 73).  

Η υιοθέτηση της µετωπικής διδασκαλίας από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκ-

παιδευτικών στον «Πόρο» ήταν βασικό στοιχείο της επαγγελµατικής τους έξης και υποστηριζό-

ταν από τις παραδοχές τους για τη διδασκαλία, οι οποίες είχαν µετασχηµατισθεί σε «κρυφή 

γνώση», ένα είδος «αυτόµατου» και εξαρτηµένου αντανακλαστικού, η οποία τους οδηγούσε να 

διδάσκουν µε το συγκεκριµένο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η γνώση είναι κάτι δε-

δοµένο το οποίο έπρεπε να µεταβιβασθεί στους µαθητές, ένα µορφωτικό αγαθό που οι µαθητές 

δεν το γνώριζαν και η διδασκαλία ήταν ο τρόπος για να τους το «µεταγγίσουν».   

[Το ζήτηµα είναι πώς θα τους µεταγγίσεις τη γνώση. Προσπαθώ να κατηγο-
ριοποιήσω τους κανόνες της γραµµατικής και τους συντακτικού στα αρχαία 
για να τα µάθουν πιο εύκολα] (φιλόλογος, «Πόρος»)  
 
[Προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά µπορώ για να τα µάθουν. Σε κάθε µάθη-
µα τους δίνω σχεδιαγράµµατα και περιλήψεις της ιστορίας ώστε να καθί-
σουν να µάθουν το ουσιώδες και όχι το επουσιώδες] (φιλόλογος, «Πόρος»)  
 
Η αντίληψη της πλειονότητας των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» για τη µάθηση 

και τη διδασκαλία εδράζονταν στη µακροχρόνια και προεπιστηµονική άποψη για την κοι-
νωνικοποίηση που επί πολλά έτη καλλιεργήθηκε συστηµατικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Η γνώση ως «διαποτισµός» (Χαραλαµπόπουλος 1971: 91), ως «ενστάλλαξη» 
(Μιχαηλίδης 1968: 52) ως «µεταλαµπάδευση» (Μιχαλόπουλος 1922: 204), ως «εγχάρα-
ξη» (Παπαδόπουλος, Βράτσανος, Μεσολωράς στο Μιχαλόπουλος 1922: 495), ως «εµ-
φύσηση» (Εξαρχόπουλος 1923: 169)63 αποτελούν προεπιστηµονικά διδακτικά µο-
ντέλα στα οποία η ελληνική πολιτεία, συστηµατικά και επί πολλά έτη, εκπαίδευσε 
τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Μετά από αυτή την αρχική εκπαίδευση στο πανεπιστήµιο, η 
είσοδός του στο πεδίο του ελληνικού σχολείου – χωρίς κάποια ενδιάµεση παιδαγωγική 
επιµόρφωση ή ευκαιρία εµπειρίας σε άλλες διδακτικές πρακτικές και µεθόδους - όπου ο 
χώρος της τάξης και οι εξετάσεις εξυπηρετούσαν την παιδαγωγική της µετωπικής διδα-
σκαλίας σε συνδυασµό µε το ότι και η πλειοψηφία των συναδέλφων του είχαν γίνει φορείς 
αυτών των αντιλήψεων και εργάζονταν µε τον ίδιο τρόπο, διαµόρφωσαν σταδιακά ένα 
«σκληρό πυρήνα» (core) ιδιοτήτων επαγγελµατικής έξης, ο οποίος αλλάζει δύσκολα ή δεν 
αλλάζει σε ένα σχολείο που στο σύνολό του εργάζεται στη βάση αυτών των µοντέλων και 
τα αναπαράγει καθηµερινά. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό και φυσικά ενισχυτικό αυτού 
του επιχειρήµατος ότι πολλοί εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» αναπαριστούσαν στην τάξη τις 
δικές τους σχολικές εµπειρίες, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί αναπόφευκτα κουβαλούν το 
παρελθόν του σχολείου στο οποίο ήταν µαθητές (Πηγιάκη 1998: 23), τον τρόπο διδασκα-

                                                 
63 Καταγραφή αυτών των µοντέλων γίνεται από τον Γκότοβο (1985: 24-28) από όπου προέρχονται και οι 
παραποµπές.  
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λίας κάποιου καθηγητή τους στο σχολείο που τους είχε εντυπωσιάσει, χωρίς όµως να α-
ναρωτηθούν ποτέ αν αυτό που «σαγήνευε» αυτούς θα στεκόταν ικανό να «σαγηνεύσει» 
και τους δικούς τους µαθητές. 

[Αυτά τα σχεδιαγράµµατα στην ιστορία τα φτιάχνω όπως τα έφτιαχνε και ένας κα-
θηγητής φιλόλογος που είχα στο σχολείο όταν ήµουν µαθήτρια. Αυτός ο άνθρωπος 
µε έκανε να αγαπήσω το επάγγελµα του εκπαιδευτικού και προσπαθώ να κάνω µά-
θηµα µε τον τρόπο που αυτός έκανε, γιατί πρόκειται για ένα δοκιµασµένο και απο-
τελεσµατικό τρόπο. Με αυτόν εγώ πέρασα στις εξετάσεις σε µια εποχή που δεν ή-
ταν εύκολο να µπεις στη φιλοσοφική] (φιλόλογος, «Πόρος»)  
 
Έτσι, η φιλόλογος επέρριπτε την ευθύνη στους µαθητές, διότι δεν διάβαζαν 

αυτά τα σχεδιαγράµµατα που τους έδινε. Κατανοούσε ότι τα παιδιά στο σχολείο έχουν 
αλλάξει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν προσπαθούσε να δει τι θα µπορούσε να αλλά-
ξει και αυτή στη διδασκαλία της ώστε να συναντ σει τις ανάγκες των διαφορετικών 
παιδιών. Το πρόβληµα βρίσκονταν στο ότι κουβαλούσε και αναπαρήγαγε την εµπειρία 
ενός σχολείου του παρελθόντος, το οποίο ήταν επιλεκτικό, «εθνικά οµοιογενές», χωρίς 
αλλοδαπούς/ π λιννοσ ύντες και οι µ θητές του προσανατολίζονταν για το πανεπι-
στήµιο, έχοντας «φιλτραριστεί» µέσα από εισαγωγικές εξετάσεις. Σε ένα τέτοιο γυµνά-
σιο είχαν φοιτήσει οι 18 από τους 29 εκπαιδευτικούς του «Πόρου»

ή

α το α

64.    
Ο «Πόρος» στον οποίο δίδασκε η συγκεκριµένη καθηγήτρια τριάντα χρόνια 

µετά δεν ήταν ένα επιλεκτικό και εθνικά οµοιογενές σχολείο, στο οποίο η «µετωπική δι-
δασκαλία» της ύλης των εξετάσεων θα µπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των 
µαθητών, µιας και η πλειονότητα των µαθητών του «Πόρου» δεν προσανατολιζόταν  στο 
Ενιαίο Λύκειο. 

 
Η «φροντιστηριοποίηση» 65  της διδασκαλίας  
     
Η µετωπική διδασκαλία που αποσκοπούσε στην απλούστευση της διδακτέας 

ύλης και στην επισήµανση των βασικών σηµείων για τις τελικές εξετάσεις ή την επόµενη 
εκπαιδευτική βαθµίδα «φροντιστηριοποιούσε» τη σχολική ζωή. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
είχαν αναπτύξει την άποψη ότι το σχολικό βιβλίο είναι υπερβολικά µεγάλο και από 

                                                 
64 Αν αναλογισθούµε ότι οι εισιτήριες εξετάσεις από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο καταργήθηκαν το 1976 
µε το νόµο 309/76, ο οποίος όµως καθιέρωσε τις εισαγωγικές εξετάσεις για τη µετάβαση από το Γυµνά-
σιο στο Λύκειο φαίνεται καθαρά ότι το γυµνάσιο στο οποίο φοίτησαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του 
«Πόρου» (οι 18 στους 29) ήταν ένα επιλεκτικό σχολείο που στις τάξεις του συγκέντρωνε τους «εκλε-
κτούς» µαθητές. Ο επόµενος πίνακας µας δείχνει τη σχολική πορεία µιας γενιάς µαθητών τη δεκαετία του 
’70 που είναι η γενιά της φιλολόγου της οποίας το µάθηµα καταγράψαµε, και άλλων 17 εκπαιδευτικών 
του «Πόρου». Από τη σχολική γενιά τους µόνο 4 στους 10 µαθητές κατόρθωσαν να φτάσουν στο τέλος 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το κλίµα λοιπόν που επικρατούσε τότε στις σχολικές αίθουσες ήταν 
εντελώς διαφορετικό από το σηµερινό και η µετωπική διδασκαλία συναντούσε τις ανάγκες εκείνου του 
µαθητικού πληθυσµού.   

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕ-
ΤΙΑ ΤΟΥ ΄70 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1967/68 Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 100 
1972/73 ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 84,6 
1973/74 Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 65,9 
1975/76 Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 55,5 
1978/79 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 41,1 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως (αντίστοιχες χρονιές) 

 
65 Ο όρος «φροντιστηριοποίηση» αποτελεί µετάφραση του όρου “cram schooling” που έχει 
κατοχυρωθεί διεθνώς και σηµαίνει ένας χώρος στον οποίο οι µαθητές προετοιµάζονται και 
«προπονούνται» εντατικά για τις εξετάσεις.  
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αυτό ο εκπαιδευτικός έπρεπε να ξεχωρίσει συγκεκριµένα σηµεία τα οποία θα απο-
µνηµόνευαν οι µ θητές ή στα οποία έπρεπε να εκγυµναστούν. Από τα συγκεκρι έ-α µ
να σηµεία οι εκπαιδευτικοί αφαιρούσαν οτιδήποτε έβγαινε έξω από το πλαίσιο της 
αποµνηµόνευσης ή δεν χρειαζόταν για να λυθεί µια άσκηση.  

Έτσι, στο µάθηµα της ιστορίας οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν ζητούσαν από τους 
µαθητές να εργασθούν µε βάση τις πηγές του βιβλίου για να καταλάβουν «πώς γράφεται» 
η ιστορία ή να παίξουν κάποιο παιχνίδι ρόλων µε ιστορικά πρόσωπα κ.λπ. Τα στοιχεία 
του σχολικού βιβλίου που παρέπεµπαν σε ερευνητικές εργασίες αφαιρούνταν από τη διδα-
σκαλία.      

[Τα βιβλία της ιστορίας είναι σχεδόν άχρηστα. Τριακόσιες σελίδες άχρηστα 
πράγµατα. Οι 150 σελίδες είναι κείµενα από πηγές. Αυτά τους λεω να µην 
τα διαβάσουν ποτέ. Τους δίνω φωτοτυπίες µε τα βασικά που πρέπει να ξέ-
ρουν] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
Αυτά τα σχεδιαγράµµατα µαθήµατος αφαιρούσαν από τους µαθητές τη δυνα-

τότητα να έρθουν σε επαφή µε ένα ολοκληρωµένο κείµενο, καθώς τους παρείχαν  τις βα-
σικές πληροφορίες του µαθήµατος (γεγονότα – ονόµατα  - ηµεροµηνίες) σε µια σελίδα µε 
λέξεις, οι οποίες συνδέονταν µε βελάκια και µικρά τετράγωνα. Οι µαθητές είχαν να δια-
βάσουν αυτά τα σχεδιαγράµµατα και να τα αποµνηµονεύσουν, διότι µε βάση αυτά εξετά-
ζονταν. Επίσης, αυτά τα σχεδιαγράµµατα είχαν κατασκευασθεί από την καθηγήτρια και 
όχι από τους µαθητές. Κάνουµε αυτή την επισήµανση διότι καταγράψαµε διδασκαλία του 
ίδιου µαθήµατος, όπου το σχεδιάγραµµα γινόταν από τους µαθητές που διάβαζαν το βι-
βλίο και η εµπλοκή τους στο µάθηµα, καθώς και η συνολική ποιότητα του µαθήµατος, 
ήταν εντελώς διαφορετική.  

Ανάλογα φαινόµενα εµφανίζονταν και σε άλλα µαθήµατα όπως η φυσική και 
τα µαθηµατικά.  

[Το βιβλίο της φυσικής έχει πίσω κάποιες δραστηριότητες αλλά δεν έχουν 
καµία αξία. Τους µαθαίνω τους τύπους γιατί µε αυτούς θα λύσουν ασκήσεις. 
Αν δεν λύσει την άσκηση τι να την κάνει τη δραστηριότητα; Τους τονίζω ε-
πίσης ότι όλα αυτά θα τους είναι πολύ χρήσιµα στο λύκειο] (φυσικός, «Πό-
ρος») 
 
Οι δραστηριότητες που αφαιρούνταν ήταν διάφορες κατασκευές ή ερωτήσεις 

που έβαζαν τους µαθητές να σκεφθούν πρακτικά για κάποια φυσικά φαινόµενα καθώς 
ήταν εντελώς ασύµβατες µε το πνεύµα των εξετάσεων των επόµενων βαθµίδων. Έτσι, ο 
συγκεκριµένος εκπαιδευτικός δεν έκανε τη δραστηριότητα του βιβλίου που έλεγε «να κα-
τασκευάσετε ένα εκκρεµές και να εξηγήσετε γιατί η ταλάντωση του µειώνεται» (Φυσι-
κή Β΄ Γυµνασίου), µια απλή δραστηριότητα που γινόταν µε µια κλωστή και ένα κλειδί, 
αλλά έλυνε ασκήσεις µε τους τύπους των ταλαντώσεων προκειµένου να «εξοικειώσει», 
όπως έλεγε ο ίδιος, τους µαθητές του στις απαιτήσεις των επόµενων βαθµίδων66. Στο λό-

                                                 
66 Η προετοιµασία του µαθητή για τις απαιτήσεις της επόµενης βαθµίδας είναι µια «χρόνια» 
κατάσταση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επισηµαίνουµε ότι το 1913 ο ∆ηµήτρης Γλη-
νός στην Εισηγητική Έκθεση των νοµοσχεδίων του Ι. Τσιριµώκου, που τελικά δεν ψηφίσθηκαν 
από τη Βουλή, επεσήµανε ότι «είνε αυτό τούτο αρπαγή της πνευµατικής τροφής του λαού η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον προσαρµογή του προγράµµατος [του δηµοτικού σχολείου] εις το πρόγραµµα 
των ανώτερων σχολείων, εφ’ όσον η προσαρµογή αυτή είναι επιβλαβής εις τον κύριον σκοπόν όν 
τούτο επιδιώκει, και [...] το πάντων δεινότατον κακόν είνε ο εκφυλισµός του δηµοτικού σχολείου 
εις προγυµνάσιον, εις σχολείον το οποίον [...] χρησιµεύει µόνον ως γέφυρα δια τους µέλλοντας να 
φοιτήσωσι εις τα σχολεία της µέσης εκπαιδεύσεως». Ο Μαυρογιώργος (1993: 81-90) θεωρεί ότι 
οι εξετάσεις γίνονται «µηχανισµός παρακυβέρνησης της εκπαίδευσης» καθώς προσαρµόζουν 
στις απαιτήσεις τους τις διδακτικές µεθόδους των εκπαιδευτικών και την εσωτερική ζωή των 
σχολείων. Για αυτό, όπως επισηµαίνει και ο Torrance (1998: 1-8), τα τελευταία χρόνια, οι εκ-
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γο του αυτή η µέθοδος διδασκαλίας είχε πολιτική χροιά, καθώς θεωρούσε ότι µε αυτόν 
τον τρόπο βοηθούσε τους µαθητές που εν είχαν χρήµατα να καταφύγουν στα φροντιστή-δ
ρια για να προετοιµασθούν για τις απαιτήσεις του λυκείου: 

[Τα τελευταία χρόνια στο γυµνάσιο τα µαθήµατα απλοποιούνται υπερβολικά 
και νοµίζω ότι αποδοµούνται οι επιστήµες. Στο παιδί δεν µας δίνουν να του 
µάθουµε τη γνώση που θα αντιµετωπίσει στο λύκειο αλλά απλοϊκές εφαρµο-
γές της. Το αποτέλεσµα είναι να παράγουµε µαθητές που στο λύκειο θα χα-
ρακτηρισθούν αγράµµατοι, καθώς οι απαιτή εις είναι εντελώς διαφορετικές σ
από αυτά που µαθαίνουν τα παιδιά στο γυµνάσιο. Οι µαθητές που δεν έχουν 
χρήµατα και δεν µπορούν να καταφύγουν σε φροντιστήρια εγκλωβίζονται 
σε αυτό το σύστηµα του γυµνασίου και καταστρέφεται το µέλλον τους] (φυ-
σικός, «Πόρος») 
 
Όµως, οι µαθητές δεν αξιολογούσαν τις προσπάθειές του µε τον ίδιο τρόπο. 

Στις τάξεις που έγιναν παρατηρήσεις ο Βαγγέλης (φυσικός) έλυνε τις ασκήσεις των φυλ-
λαδίων που διένειµε στα παιδιά και στο µάθηµα επικρατούσε ένας χαµηλός βαθµός συµ-
µετοχής. Πέντε περίπου µαθητές συµµετείχαν στη λύση των ασκήσεων, ενώ οι υπόλοιποι 
περίµεναν να τελειώσει το µάθηµα χωρίς να εµπλέκονται στην επίλυση των ασκήσεων. 
Ορισµένοι από αυτούς ξεχνούσαν τα φυλλάδια που τους είχε δώσει ο Βαγγέλης στο σπίτι 
τους ή έχαναν. Στην πραγµατικότητα δεν έβρισκαν κανένα ενδιαφέρον στο µάθηµα, α-
πλώς εφάρµοζαν ένα κοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα προσδοκώντας βαθµολογικά οφέ-
λη από την ήσυχη συµπεριφορά τους. 

[Το µάθηµα είναι πολύ βαρετό. ∆εν λέω ότι ο καθηγητής δεν προσπαθεί. Ο 
άνθρωπος σκίζεται να φέρει ασκήσεις, να µας τα πει διαφορετικά από το βι-
βλίο, να κάνει πολλές ασκήσεις πιο δύσκολες, διαφορετικές. Εµένα όµως 
δεν µε ενδιαφέρει το θέµα. Εγώ το χαρτί θέλω για να φύγω] (µαθητής Β’ Γυ-
µνασίου, «Πόρος»).  
 
Όµως, µε αυτή τη  µέθοδο διδασκαλίας που είχε υιοθετήσει ο Βαγγέλης αντί 

να «καταπολεµά» όπως θεωρούσε ο ίδιος την κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση τε-
λικά µάλλον την ενίσχυε, καθώς οι µαθητές τους οποίους «προετοίµαζε» για το λύκειο 
ήταν µαθητές που είχαν ήδη µορφωτικά εφόδια και προσανατολισµό από την οικογένειά 
τους για να ακολουθήσουν µια τέτοια επιλογή. Όσοι δεν σκόπευαν να προχωρήσουν στο 
λύκειο δεν έπαιρναν κάτι ουσιαστικό από τη διδασκαλία του Βαγγέλη.  Στα µαθήµατά του 
προσπαθούσε να λύσει τις ασκήσεις µε απλό και παραστατικό τρόπο, όµως αυτή η διαδι-
κασία δεν ήταν καθόλου ενδιαφέρουσα για µαθητές που δεν σκόπευαν να συνεχίσουν στο 
Ενιαίο Λύκειο. Οι απόψεις των µαθητών διαφοροποιούνταν έτσι στις αξιολογήσεις τους 
για το µάθηµα. Μαθητές που ήθελαν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο Ενιαίο Λύκειο 

                                                                                                                                               
παιδευτικές µεταρρυθµίσεις γίνονται στο εξεταστικό σύστηµα. Επίσης και άλλες έρευνες σχετι-
κά µε τη διαµορφωτική δύναµη του συστήµατος αξιολόγησης στις διδακτικές πρακτικές του 
εκπαιδευτικού δείχνουν ότι αυτό που εξετάζεται γίνεται αυτοµάτως αυτό που διδάσκεται. Ανα-
φέρουµε ενδεικτικά τα P. Broadfoot (1996) Education, Assessment and Society. A Sociological 
Analysis. Buckingham: Open University Press και S. Butterfield, S (1995) Educational Objec-
tives and National Assessment. Buckingham: Open University Press. Τέλος ο Ronald Dore 
(1997) σε µια διεθνή συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστηµάτων της Κένυας, της 
Τανζανίας, της Σρι Λάνκα, της Αγγλίας και της Ιαπωνίας, θέτει το ζήτηµα ότι σε χώρες όπου το 
πτυχίο χρησιµοποιείται ως βασικός µηχανισµός επαγγελµατικής κινητικότητας και το σχολείο 
ως επιλεκτικός µηχανισµός επιλογής διπλωµάτων, στη συνείδηση των ανθρώπων εγχαράσσεται 
η σκοπιµοθηρική προσαρµογή στην ύλη των εξετάσεων και όχι η αναζήτηση της γνώσης µέσω 
βιωµατικών πρακτικών που δεν εξετάζονται. Ο Dore αποκαλεί αυτή την τάση «ασθένεια του 
διπλώµατος» (the diploma disease).    
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έβρισκαν το µάθηµα καλό, ενώ οι υπόλοιποι το έβρισκαν από βαρετό ως παντελώς αδιά-
φορο. 

Στην πραγµατικότητα η µέθοδος διδασκαλίας που εφάρµοζε ο Βαγγέλης ήταν 
βασικό χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής έξης που είχε διαµορφώσει τα χρόνια που είχε 
εργασθεί στα φροντιστήρια, προετοιµάζοντας µαθητές για τις εισαγωγικές εξετάσεις για 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο Βαγγέλης δεν είχε σκεφθεί ποτέ ότι θα µπορούσε να εργα-
σθεί µε διαφορετικό τρόπο, ούτε είχε τύχει να εργασθεί σε κάποιο σχολείο που να δούλευ-
αν διαφορετικά, ώστε να δει µια διαφορετική πραγµατικότητα. Τελείωσε ένα παραδοσια-
κό σχολείο, φοίτησε στο πανεπιστήµιο και εργάσθηκε, πριν διορισθεί, επί δώδεκα χρόνια 
σε φροντιστήρια προετοιµάζοντας µαθητές για τις εξετάσεις του Πανεπιστηµίου. Όπως 
επισηµαίνουν οι Καζαµίας και Κασσωτάκης (1995:34) ένα από τα µεγάλα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, λόγω της 
µακροχρόνιας περιόδου αδιοριστίας, κοινωνικοποιούνται επαγγελµατικά στα φροντιστή-
ρια και φέρνουν έτσι στο σχολείο τις αντιλήψεις και τις στάσεις εργασίας που επικρατούν 
σε αυτούς τους χώρους.  

 Ανάλογες αντιλήψεις και πρακτικές είχε και ο Σταµάτης (καθηγητής µαθηµα-
τικών): 

[Το κράτος πληρώνει τσάµπα χρήµατα για βιβλία µαθηµατικών. Εγώ διδά-
σκω εικοσιπέντε χρόνια και έχω καταλήξει σε ένα βασικό πυρήνα µαθηµα-
τικών γνώσεων που πρέπει να πάρει το παιδί από το γυµνάσιο για να παει 
στο λύκειο. Αυτές είναι οι ταυτότητες, τα πολυώνυµα, οι εξισώσεις, το τρι-
ώνυµο, η παραγοντοποίηση, οι απόλυτοι αριθµοί και οι ρίζες. Όλα αυτά τα 
έχω συστηµατοποιήσει σε τέσσερις σελίδες και τους τα δίνω από την αρχή 
της χρονιάς. Με αυτά κάνουµε και ασκήσεις του βιβλίου αλλά και από άλλα 
φυλλάδια που έχω φτιάξει µόνος µου. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά άχρηστο] 
(µαθηµατικός, «Πόρος»)    
 
Οτιδήποτε έβγαινε έξω από αυτόν τον πυρήνα της ύλης που είχε σχηµατοποιή-

σει ο εκπαιδευτικός µέσα από τα χρόνια της διδακτικής του εµπειρίας στην προετοιµασία 
µαθητών για τις εξετάσεις του πανεπιστηµίου δεν διδασκόταν αναλυτικά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι τα κεφάλαια της στατιστικής της Γ΄ Γυµνασίου που έδιναν δυνατότητες και για 
κάποιες αναλύσεις της καθηµερινότητας αλλά και για διασυνδέσεις µε άλλα µαθήµατα, 
ουσιαστικά διδάχθηκαν όλα µαζί σε δύο διδακτικές ώρες. 

 

Οι επιπτώσεις αυτών των αντιλήψεων στα µαθήµατα δεύτερης 

ανάθεσης:  διαµόρφωση του παραπρογράµµατος των «βασικών» µα-

θηµάτων.  

η

 
Στο γυµνάσιο τα µαθήµατα της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής, του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και ορισµένες φορές της Βιο-
λογίας διδάσκονται ως δεύτερη ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα οι 
φιλόλογοι έχουν ως δεύτερη ανάθεση το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 
οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (φυσικοί, χηµικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι) διδάσκουν όλα 
τα µαθήµατα του κλάδου άσχετα µε το τι πτυχίο έχουν (µπορεί ο φυσικός να κληθεί να 
διδάξει βιολογία), ενώ ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός ανατίθεται σε ο-
ποιονδήποτε εκπαιδευτικό, αλλά προηγείται όποιος έχει κάνει σεµινάριο ή κατέχει µετα-
πτυχιακό τίτλο σε αυτό το γνωστικό αντικείµενο.  

Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδασκόταν από το Σταµάτη, ο οποίος είχε επε-
κτείνει και σε αυτό την αντίληψη περί «άχρηστης» και «χρήσιµης» ύλης για τις απαιτήσεις 



της επόµενης βαθµίδας. Ουσιαστικά, το µάθηµα της Γεωγραφίας δεν διδασκόταν στον 
«Πόρο». Ο Σταµάτης δεν προετοιµαζόταν καθόλου για το συγκεκριµένο µάθηµα και στις 
έξι ώρες διδασκαλίας που καταγράφηκαν ακολουθούσε την εξής τακτική: 

Έβαζε τους µαθητές να διαβάσουν από το βιβλίο το υπό παράδοση µάθηµα 
και µετά την ανάγνωση της κάθε παραγράφου σταµατούσε και ρωτούσε τους µαθητές τι 
κατάλαβαν ή αν έχουν απορίες. Σε όσα από τα τµήµατα που δίδασκε Γεωγραφία είχε και 
την ευθύνη της διδασκαλίας των µαθηµατικών, ο Σταµάτης µοίραζε το χρόνο του µαθή-
µατος σε δύο µέρη. Στο πρώτο εικοσάλεπτο παρέδιδε το µάθηµα της Γεωγραφίας µε τη 
µέθοδο που αναφέραµε και στο χρόνο που απέµενε ζητούσε από τους µαθητές να βγάλουν 
τα βιβλία των µαθηµατικών και δίδασκε µαθηµατικά. Ο ίδιος δικαιολογούσε την επιλογή 
του µε το επιχείρηµα ότι τα µαθηµατικά θα τους είναι χρησιµότερα από τη γεωγραφία.  

[Τι να την κάνουν τη γεωγραφία; Σάµατις και έχει κάποια αξία να µάθουν 
τον πληθυσµό της Ινδίας ή το ηλιακό σύστηµα; Καλύτερα να κάνουµε µια 
άσκηση µαθηµατικών παραπάνω που θα τους χρειαστεί περισσότερο στο 
µέλλον] (Σταµάτης, µαθηµατικός, «Πόρος»)   
 
Το πρόβληµα της εξέτασης του µαθήµατος και της αξιολόγησης των µαθητών α-

ντιµετωπιζόταν µε είκοσι ερωτήσεις που έδινε στους µαθητές ο Σταµάτης, τους υποδείκνυε σε 

ποια σελίδα του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις και τους βαθµολογούσε βάσει του διαγωνί-

σµατος που έγραφαν στις ερωτήσεις αυτές. Οι είκοσι ερωτήσεις από όλη την ύλη αφορούσαν 

ορισµούς, ονόµατα βουνών και ποταµιών και αριθµούς. Παραθέτουµε ενδεικτικά ορισµένες 

από αυτές: 

- Ποιο είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας; 

- Τι είναι η χλωρίδα και η πανίδα; 

- Ποια ήπειρος είναι µεγαλύτερη σε έκταση; 

- Ποια ήπειρος έχει τον περισσότερο πληθυσµό; 

Οι µαθητές από την πλευρά τους φαινόταν ότι είχαν υιοθετήσει τη λογική του Στα-

µάτη για το µάθηµα της Γεωγραφίας, αφού ουσιαστικά δεν είχαν καθόλου εργασία για το µά-

θηµα αυτό, έπαιρναν µεγάλους βαθµούς και είχαν εξασφαλίσει ότι στο τέλος της χρονιάς θα 

έγραφαν καλά και θα υποστήριζαν µέσω της αύξησης του µέσου όρου και τις αδυναµίες τους σε 

άλλα µαθήµατα, αφού ήταν εύκολο να µάθουν είκοσι µονολεκτικές σχεδόν απαντήσεις.  

[Στη Γεωγραφία δεν έχουµε καθόλου δουλειά για το σπίτι και στο τέλος οι εξετάσεις 

είναι εύκολες αφού έχουµε να µάθουµε είκοσι ερωτήσεις που απαντιούνται αµέσως] 

(µαθητής, «Πόρος») 

 

Άλλος µαθητής είχε «υπολογίσει» ότι ούτε τις είκοσι ερωτήσεις δεν χρειαζόταν να 

αποµνηµονεύσει 

[Εγώ πέρσι δε διάβασα και τις είκοσι ερωτήσεις. Πέφτουν στις εξετάσεις οι 9 και 

πρέπει από αυτές να γράψεις τις 6. Άρα αν διαβάσεις τις 13 δεν υπάρχει περίπτωση 

να µη γράψεις τις 4 σωστά και να πάρεις ένα 13 µε το οποίο περνάς άνετα και ανεβά-

ζεις και το µέσο όρο της βαθµολογίας] (µαθητής, «Πόρος»)       
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Ανάλογα φαινόµενα καταγράφηκαν και στις δραστηριότητες του Σχολικού Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού, οι οποίες είχαν ανατεθεί σε µια από τις φιλολόγους του 
σχολείου. Οι δραστηριότητες γίνονταν, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα, µόνο στην 
Τρίτη τάξη του γυµνασίου. Το σχολικό βιβλίο περιείχε αρκετά υποδείγµατα συζητήσεων 
και παιχνιδιών ρόλων µε τους µαθητές, τα οποία αποσκοπούσαν στο να αναπτύξουν τα 
παιδιά γνώση για τον εαυτό τους. Αυτά, όµως, δεν πραγµατοποιούνταν, καθώς η καθηγή-
τρια, την ώρα των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π., δίδασκε το µάθηµα της ιστορίας. Εδώ το 
επιχείρηµα της εκπαιδευτικού δεν ήταν η προετοιµασία για τις επόµενες βαθµίδες, αλλά η 
έλλειψη επιµόρφωσης για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος, η οποία πράγµατι 
δεν υπήρχε. Όµως, η εκπαιδευτικός επέρριπτε ευθύνες και στον υπεύθυνο Σ.Ε.Π. στην 
περιοχή, ο οποίος δεν την υποστήριζε στο έργο της: 

[Εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Πήρα το µάθηµα γιατί έπρεπε να συ-
µπληρώσω το ωράριο µου. Κανείς δεν έκανε ένα συστηµατικό σεµινάριο για 
αυτά τα πράγµατα ώστε να το παρακολουθήσω και να ξέρω τι κάνω. Υπάρ-
χει υπεύθυνος του Σ.Ε.Π. στην περιοχή αλλά δεν έχει πατήσει ποτέ στο σχο-
λείο, δεν µας κάλεσε για κάποια ενηµέρωση, ούτε οργάνωσε ποτέ κάποιο 
σεµινάριο για αυτά] (φιλόλογος, «Πόρος») 
 
Όµως, το πρόβληµα αντιµετωπιζόταν µέσα από το ότι το µάθηµα αυτό δεν ε-

ξεταζόταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  
[Το µάθηµα έτσι και αλλιώς δεν εξετάζεται οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να 
µείνει κάποιος και να προκληθεί πρόβληµα για τη διδασκαλία] (φιλόλογος, 
«Πόρος») 
 
Η γενικότερη «απαξιωτική» µεταχείριση των µαθηµάτων δεύτερης ανάθεσης 

στον «Πόρο» φέρνει στο προσκήνιο ένα µεγαλύτερο ζήτηµα που σχετίζεται συνολικά µε τη 
φυσιογνωµία του σχολείου, της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τις εργασιακές σχέ-
σεις των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το νεοσυντηρητικό ρεύµα 
στην εκπαίδευση που υποστηρίζει την «επιστροφή στα βασικά». Σύµφωνα µε την άποψη 
αυτή, βασικός πυρήνας των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ένας 
µαθητής στο σχολείο είναι βασικές δεξιότητες στη γραφή, την ανάγνωση και τη χρήση υ-
πολογιστή.  Αυτό σηµαίνει την παροχή ενός «ελάχιστου µορφωτικού πλαφόν» (Τσιριγώ-
της 1998: 26) το οποίο ισοδυναµεί µε θραύσµατα γνώσης που είναι τα βασικά απαραίτη-
τα για να εισαχθεί ο απόφοιτος του γυµνασίου στην αγορά εργασίας αναζητώντας ένα ε-
πάγγελµα ως ανειδίκευτος εργάτης, πωλητής, διανοµέας κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί στον 
«Πόρο» είτε λόγω επαγγελµατικής έξης (έλλειψη επιµόρφωσης, κοινωνικοποίηση στη λο-
γική του φροντιστηρίου) είτε λόγω αδιαφορίας, εµπέδωναν µε την πρακτική τους αυτή την 
πολιτική µέσα στο σχολείο και δηµιουργούσαν τους όρους της συµβολικής νοµιµοποίησής 
της στις συνειδήσεις των µαθητών. Η απαξίωση ακόµη και µέχρι του βαθµού της µη δι-
δασκαλίας στο γυµνάσιο οποιασδήποτε γνώσης ή δραστηριότητας δεν εξετάζεται στο λύ-
κειο και η τυποποίηση των εξετάσεων, ακόµη και στα µαθήµατα που δεν την επέβαλλε 
κανείς (λ.χ. γεωγραφία), διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο νεοσυντη-
ρητισµός της επιµονής «στα βασικά» που συνιστά έναν «κατακερµατισµένο αλφαβητι-
σµό», καθώς καλλιεργούνται δεξιότητες στη γραφή, την ανάγνωση, τις αριθµητικές πρά-
ξεις, το χειρισµό του υπολογιστή χωρίς να καλλιεργείται ανάλογα η κοινωνική και ιστορι-
κή συνείδηση, το συναίσθηµα και η αισθητική των µαθητών. 

Η απαξίωση του συνολικού αναλυτικού προγράµµατος στην καθηµερινή εκ-
παιδευτική δραστηριότητα δηµιουργεί, επίσης, τις προϋποθέσεις για συρρίκνωση των µα-
θηµάτων και των θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Όταν τα µαθήµατα αντιµετωπίζο-
νται ως «αγγαρεία», «κάτι που πρέπει τέλος πάντων να γίνει επειδή το λεει το ωρολόγιο 
πρόγραµµα», η γραµµή άµυνας των εκπαιδευτικών καθίσταται ευάλωτη αν αµφισβητηθεί 
από κάποια πολιτική ηγεσία η αναγκαιότητα διδασκαλίας κάποιων µαθηµάτων και η ανα-
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ζήτηση κοινωνικών συµµάχων στο χώρο των γονιών και των µαθητών είναι δύσκολη, 
αφού όλα τα προηγούµενα χρόνια είχε καλλιεργηθεί συστηµατικά και σε καθηµερινή βάση 
στην αίθουσα διδασκαλίας η άποψη ότι τα µαθήµατα αυτά είναι «χαµένος χρόνος».  

      
Μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές ελέγχου των µαθητών 
 
Η µονοδιάστατη και ανελαστική µετωπική διδασκαλία είχε ως αποτέλεσµα, σε 

πολλές περιπτώσεις, η µέθοδος διδασκαλίας να καταλήγει να είναι τεχνική ελέγχου 
των µαθητών. Έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» δεν σκέπτονταν ποια µέθο-
δος διδασκαλίας είναι αποδοτικότερη για τη µάθηση εκ µέρους των µαθητών αλλά 
ποια µέθοδος διδασκαλίας θα διασφάλιζε την πειθαρχία των µαθητών µέσα στην 
τάξη.   

 
Μάθηµα: Νέα Ελληνικά (τµήµα Β4)  

 

Η Ήρα (καθηγήτρια φιλόλογος) µπήκε στην αίθουσα, πήγε στο γραφείο του 
καθηγητή και ανέβηκε στο ξύλινο βάθρο. Καληµέρισε τους µαθητές. Επειδή 
ήταν πρώτη ώρα, οι µαθητές έδειχναν νωχελικοί και νυσταγµένοι. Η Ήρα 
άνοιξε το βιβλίο των Νέων Ελληνικών και επέλεξε ένα πεζό κείµενο. Ζήτη-
σε από τη µαθήτρια που καθόταν στο πρώτο θρανίο να αρχίσει να διαβάζει. 
Η µαθήτρια διάβαζε µε ωραίο τρόπο, αργά και καθαρά. Η Ήρα, απερίσπα-
στη από την παράδοση κοιτούσε από το βάθρο τους υπόλοιπους µαθητές 
µήπως κάποιος κάνει φασαρία. Οι µαθητές, ιδιαίτερα των τελευταίων θρα-
νίων, έσκυβαν τα κεφάλια τους και κοιτούσαν συνθηµατικά ο ένας τον άλ-
λον, διότι η καθηγήτρια τους έβλεπε και δεν µπορούσαν να µιλήσουν. Κα-
νείς από αυτούς δεν πρόσεχε την ανάγνωση του κειµένου. Το ενδιαφέρον 
τους φαινόταν να έχει επικεντρωθεί στο πως θα ξεφύγουν από το βλέµµα της 
καθηγήτριας, ώστε να µιλήσουν µεταξύ τους. Ορισµένοι επειδή δεν µπο-
ρούσαν να µιλήσουν έγραφαν χαρτάκια µε αυτά που ήθελαν να πουν και τα 
έδιναν µε τρόπο, ο ένας στον άλλο. Κάποια στιγµή η Ήρα διέκοψε τη µαθή-
τρια που διάβαζε και απευθύνθηκε µε αυστηρό ύφος σε ένα µαθητή: «Στα-
µάτη, για διάβασε εσύ παρακάτω, ξέρεις που είµαστε;». Ο µαθητής αιφνι-
διασµένος έπιασε το βιβλίο του και έστρεψε το βλέµµα στο µαθητή που κα-
θόταν δίπλα του, µήπως µπορούσε αυτός να του έδειχνε στο βιβλίο το ση-
µείο που διάβαζε εκείνη τη στιγµή η µαθήτρια. Όµως, ούτε εκείνος παρακο-
λουθούσε τη διαδικασία της ανάγνωσης. Ο Σταµάτης, αναστατωµένος, απά-
ντησε στην Ήρα ότι δεν ήξερε που είχε σταµατήσει η συµµαθήτριά του. Η 
Ήρα του απάντησε µε µια αυστηρή παρατήρηση: «Να γελάς όµως ξαπλωµέ-
νος στο θρανίο ξέρεις. Πρόσεχε κακοµοίρη µου το παρακάτω που διαβάζου-
µε, γιατί το καλοκαίρι θα µε παρακαλάς να σε περάσω» (Ε.Σ. Παρατήρηση 
µαθήµατος).           
 
Η Ήρα θεωρούσε ότι αυτή η µέθοδος διδασκαλίας είναι η ενδεδειγµένη στο συγκε-

κριµένο τµήµα, διότι αν διάβαζε αυτή το κείµενο, όπως έκανε πιο παλιά, οι µαθητές µιλούν µε-

ταξύ τους και η παράδοση του µαθήµατος γίνεται µια κόλαση για τον καθηγητή.  

[Τα πρώτα χρόνια διάβαζα το κείµενο εγώ και αυτοί από κάτω µιλούσαν και έπαιζαν. 

Σταµατούσα συνέχεια για να τους κάνω παρατηρήσεις ή ύψωνα σταδιακά τον τόνο 

της φωνής µου για να σκεπάσω τους δικά τους ψίθυρους. Κάποια στιγµή συνελάµβα-

να τον εαυτό µου, χωρίς να το έχω καταλάβει, να φωνάζω σαν τρελή. Κατέληξα ότι 
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το καλύτερο είναι το κείµενο να διαβάζεται από µαθητές, διότι έτσι µπορείς να τους 

ελέγχεις καλύτερα. Αναθέτω σε κάποιο µαθητή που διαβάζει ωραία και δεν κάνει σα-

χλαµάρες την ανάγνωση του κειµένου και εγώ µπορώ να επιβλέπω τους υπόλοιπους. 

Στα τµήµατα αυτά δεν υπάρχει άλλος τρόπος] (Ήρα, φιλόλογος, «Πόρος») 

 
Μάθηµα: Μαθηµατικά (τµήµα Γ1) 

 

Ο κ. ∆ηµήτρης µπήκε στην τάξη. Ως συνήθως το βλέµµα του ήταν αδιάφορο και το 

πρόσωπό του σοβαρό. Οι µαθητές έδειχναν να τον φοβούνται καθώς µόλις µπήκε 

κάθισαν αµέσως όλοι στα θρανία τους και για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε από-

λυτη σιωπή. Ο κ. ∆ηµήτρης κρατούσε στα χέρια του µια µικρή δεσµίδα µε κλειδιά 

µε τα οποία έπαιζε σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Ρώτησε τους µαθητές: Κά-

νατε τις ασκήσεις που έβαλα την προηγούµενη φορά; ∆ύο τρεις µαθήτριες από τα 

πρώτα θρανία απάντησαν ψιθυριστά µάλιστα. Σήκωσε µια µαθήτρια στον πίνακα 

και της είπε να λύσει την πρώτη άσκηση. Η µαθήτρια άρχισε να λύνει και στην τά-

ξη συνέχιζε να επικρατεί ησυχία. Ο κ. ∆ηµήτρης ζήτησε από τη µαθήτρια να εξηγεί 

φωναχτά πώς λύνει την άσκηση. Καθώς η µαθήτρια έλυνε στον πίνακα και εξηγού-

σε, ο κ. ∆ηµήτρης προχώρησε στα τελευταία θρανία, ακούµπησε την πλάτη του 

στον τοίχο και κοιτούσε τους µαθητές που κάθονταν εκεί. Ρώτησε ένα µαθητή: «Η-

λία καταλαβαίνεις τι λύνει;». Ηλίας: «Ναι κύριε». ∆ηµήτρης: «Εµένα µου λες που 

καταλαβαίνεις, άµα δηλαδή σε σηκώσω στον πίνακα θα τη συνεχίσεις την άσκη-

ση;». Ο µαθητής έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Όχι κύριε». Όταν τέλειωσε η µαθή-

τρια ο κ. ∆ηµήτρης σήκωσε τη διπλανή της και έλυσε την επόµενη άσκηση µε τον 

ίδιο τρόπο. Το κουδούνι του διαλείµµατος σταµάτησε τη διαδικασία λύσης των α-

σκήσεων (Ε.Σ. Παρατήρηση µαθήµατος).     

 

Μετά το µάθηµα, ο κ. ∆ηµήτρης παρατήρησε ότι το θετικό στοιχείο του µαθήµατός 

του ήταν η τήρηση της ησυχίας, χωρίς να τον απασχολεί ότι οι µαθητές δεν εµπλέκονται σε κα-

µία ουσιαστική µαθησιακή δραστηριότητα.  

[Η τάξη είναι εκκλησία. Έχουν καταλάβει ότι δεν τους παίρνει να κάνουν πολλά. Κά-

ποιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και σε ά λους καθηγητές δηµιουργούν προβλήµατα. 

Όµως, στο δικό µου µάθηµα όπως είδες κάθονται σαν κυρίες µε φουστανάκια] (∆η-

µήτρης, µαθηµατικός, «Πόρος») 

 λ

 

Ο κ. ∆ηµήτρης θεωρούσε ότι ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν το µάθηµα αποτελούσε 

τον δικαιότερο τρόπο για τους καλούς µαθητές, διότι επικρατούσε ησυχία στην τάξη και ο κα-

λός µαθητής, αυτός που ενδιαφερόταν, µπορούσε να καταλάβει το µάθηµα. 

[∆εν άφησα κανένα µαθητή που δεν τον ενδιαφέρει το µάθηµα να το διαλύσει και να 

πάρει στο λαιµό του και τους υπόλοιπους, αυτούς που ενδιαφέρονται. Αυτό νοµίζω 
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ότι ήταν το σηµαντικότερο επίτευγµα στην εργασία µου όλα αυτά τα χρόνια στο σχο-

λείο] (∆ηµήτρης, µαθηµατικός, «Πόρος») 

 

Όπως επισηµαίνει και ο Stenhouse (1975: 69) η ιδιαίτερη µέριµνα που δείχνουν οι 

εκπαιδευτικοί για να επικρατήσει ησυχία και πειθαρχία στην τάξη µπορεί να οδηγήσει στην 

απόσυρση των εκπαιδευτικών στόχων της διδασκαλίας. Οι µορφωτικοί στόχοι υποχωρούν 

υπό την πίεση των ελεγκτικών στόχων. Τόσο από τις συζητήσεις όσο και από την παρατήρηση 

στο µάθηµα, φαινόταν ότι η κύρια µέριµνα τους ήταν να παραδώσουν το µάθηµα, προκειµένου 

να «βγει» η ύλη, ανεξάρτητα από το αν οι µαθητές µάθαιναν κάτι. 

[Το µάθηµα της  ιστορίας έχει πολλή δουλειά, γιατί πρέπει να µιλάς συνέχεια µέσα 

στην τάξη προκειµένου να προφτάσεις να παραδώσεις το µάθηµα. Όταν οι µαθητές 

ενοχλούν και µε διακόπτουν χάνω τον ειρµό της σκέψης µου και δεν µπορώ να θυµη-

θώ τι είχα πει και τι επρόκειτο να πω. Τότε εκνευρίζοµαι και πετάω έξω αυτούς που 

µιλάνε, γιατί εµένα δεν µπορεί να µου βγαίνει το λαρύγγι για να ακούσουν το µάθη-

µα] (φιλόλογος, «Πόρος») 

 

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» θεωρούσαν 

ότι ένα καλό επιµορφωτικό σεµινάριο θα ήταν αυτό που θα τους βοηθούσε να «επιβάλλουν την 

ησυχία µέσα στις τάξεις τους και να κάνει τους µαθητές να ασχοληθούν πιο σοβαρά µε το µά-

θηµα». Το πρόβληµα του πώς θα κρατηθούν οι µαθητές ήσυχοι µέσα στην τάξη ήταν κυρίαρχο 

στη σκέψη τους και είχε εκτοπίσει πλήρως τον οποιονδήποτε προβληµατισµό σχετικά µε το αν 

το αναλυτικό πρόγραµµα, το σχολείο ως οργανωµένος θεσµός και οι µέθοδοι διδασκαλίας έ-

χουν κάποια ευθύνη που δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών.  

[Το δικό µου πρόβληµα είναι η ανησυχία στην τάξη και η έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Νοµίζω ότι σε αυτό θα έπρεπε να µας επιµορφώσει η πολιτεία. Το να µας πει κάποιος 

θεωρίες δεν βοηθά. Αυτές µπορούµε να τις διαβάσουµε και µόνοι µας] (φιλόλογος, 

«Πόρος»)    

 

Οι «ήσυχοι µαθητές» ως εµπόδιο στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών για 

την ποιότητα της εργασίας τους 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε ποιο τµήµα είναι «ήσυχο» φαίνεται να 

ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε τη µέθοδο διδασκαλίας που χρησιµοποιούσαν. Όσων η διδασκα-

λία στηριζόταν στο µονόλογο και το βερµπαλισµό, η συµπεριφορά των µαθητών που διέκοπτε 

τη ροή του λόγου του εκπαιδευτικού εκλαµβάνονταν ως «κακή συµπεριφορά». Ανάλογη ήταν η 

αναπαράσταση που είχαν στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» για τον «καλό» 

µαθητή. «Καλός» µαθητής ήταν ο πρόθυµος να παρακολουθήσει το µάθηµα, κάθεται ήσυχος 

µέσα στην τάξη και έχει υψηλή επίδοση. Στις παραµέτρους που στοιχειοθετούν τον «ιδεότυπο» 
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του καλού µαθητή, εµπλεκόταν και το στοιχείο της επίδοσης αλλά και αυτό της πειθαρχίας και 

της ησυχίας µέσα στην αίθουσα. Ένας µαθητής µε υψηλή επίδοση αλλά ανήσυχος µέσα στην 

τάξη δε θεωρούνταν «απόλυτα καλός» ή «πολύ καλός». 

[Καλός µαθητής είναι αυτός που καταρχάς κάθεται ήσυχος µέσα 

στην τάξη και διευκολύνει τον καθηγητή του να κάνει µάθηµα και 

για τους άλλους µαθητές. Τι να τον κάνω εγώ ένα µαθητή που 

µπορεί να τα ξέρει όλα, αλλά µέσα στην τάξη χαλάει τον κόσµο. 

Αυτός δεν είναι καλός, αφού θα τον αποβάλλω συνέχεια για να πα-

ρακολουθήσουν οι υπόλοιποι] (φιλόλογος, «Πόρος»)   

 

Όµως, όπως έχουν δείξει έρευνες στο ζήτηµα του ρόλου που παί-

ζει ο µα ητής στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, ο 

«ήσυχος» µαθητής, όπως τον όριζαν οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» ουσια-

στικά είναι ο χειρότερος σύµβουλος του εκπαιδευτικού στο ζήτηµα της 

ποιότητας της εργασίας του, καθώς ο µαθητής αυτός είτε από αδιαφορία 

είτε επιδιώκοντας µέσω της πειθήνιας και υποµονετικής συµπεριφοράς του 

βαθµολογικά οφέλη σπάνια διαµαρτύρεται για την κακή ποιότητα ενός µα-

θήµατος (Κyriacou 1998: 121). Έτσι, από αυτή την άποψη η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» δεν ενσωµάτωναν στο στοχασµό για τη 

διδασκαλία τους τις απόψεις και τις αντιδράσεις των µαθητών, καθώς αυ-

τές δεν ήταν ιδιαίτερα επιθυµητές. 

θ

ε η τ  

  

Η απουσία προσπάθειας κεντρίσµατος του ενδιαφέροντος των 

µαθητών και ο εξοστρακισµός της κουλτούρας των µαθητών από τη 

σχολική διαδικασία 
 

Από τις παρατηρήσεις µαθηµάτων και των υπόλοιπων όψεων της σχολικής ζωής 

(πειθαρχική πολιτική του σχολείου) προέκυψε ότι οι µαθητές που δεν άκουγαν ήσυχα το µάθη-

µα ήταν το «αγκάθι του σχολείου και των εκπαιδευτικών» καθώς εµπόδιζαν την οµαλή διεξα-

γωγή της µ τωπικής διδασκαλίας. Ο προβλ µατισµός της πλειονό ητας των εκπαιδευτικών 

στον «Πόρο» δεν επικεντρωνόταν στο πώς αυτοί οι µαθητές θα µπορούσαν να συµµετάσχουν 

ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης, αλλά πώς θα «εξουδετερωνόταν» η 
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ανήσυχη συµπεριφορά τους. Η «εξουδετέρωση» έφτανε, αρκετές φορές, στην αποβολή τους 

από την τάξη την ώρα του µαθήµατος. Στις συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το 

εύρηµα της παρατήρησης ότι δεν λαµβάνονταν καµία µέριµνα για το κέντρισµα του ενδιαφέρο-

ντος των µαθητών και τη συµµετοχή τους στο µάθηµα, τα οποία ήταν οι βασικοί λόγοι για τους 

οποίους κάποιοι µαθητές προσπαθούσαν να συζητήσουν µε τους συµµαθητές τους για να δια-

σκεδάσουν την ανία που ένοιωθαν την ώρα του µαθήµατος, οι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν ότι 

αυτό είναι το διδακτικό βιβλίο, αυτό τους έχει δώσει η πολιτεία να διδάξουν, οπότε και δεν έ-

χουν ευθύνη για τη «βαρετή διδακτέα ύλη» που έχουν επιλέξει άλλοι για αυτούς.   

 [Εµένα το κράτος αυτό το βιβλίο µου έδωσε να διδάξω στο µάθηµα των µαθηµατι-

κών. Αν µου δώσει άλλο θα διδάξω το άλλο. Εγώ τηρώ το νόµο και το αναλυτικό 

πρόγραµµα. ∆εν µπορώ ούτε το βιβλίο ούτε το αναλυτικό πρόγραµµα να τα πετάξω] 

(µαθηµατικός, «Πόρος») 

 

Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στον 

«Πόρο», τόσο µέσω της εµπειρίας τους ως µαθητές και φοιτητές όσο και µέσω της επαγγελµα-

τικής τους κοινωνικοποίησης σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου τα πάντα 

καθορίζονται από το κράτος (αναλυτικό πρόγραµµα, ωρολόγιο πρόγραµµα, σχολικό βιβλίο) 

είχαν απεµπολήσει όχι µόνο την οποιαδήποτε σκέψη ότι θα µπορούσαν να γίνουν αυτοί οι 

δηµιουργοί του σχολικού προγράµµατος και των εργαλείων της εργασίας τους αλλά ακόµη 

και ότι µπορούν να διαµεσολαβήσουν ανάµεσα στο σχολικό βιβλίο και τους µαθητές ώστε να 

κάνουν το µάθηµα πιο ελκυστικό.. Η αποκοπή του εκπαιδευτικού από τη δηµιουργία και τον 

έλεγχο του περιεχοµένου και τα εργαλεία της εργασίας του, η διαδικασία, δηλαδή, συρρίκνω-

σης και περιορισµού της αυτονοµίας του και η µετατροπή του σε εκτελεστή οδηγιών και εντο-

λών που εκπορεύονται από την κεντρική εκπαιδευτική εξουσία έχει χαρακτηρισθεί ως «προλε-

ταριοποίηση του εκπαιδευτικού» (Apple  1986).  

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στον 
«Πόρο» δεν λάµβανε υπόψη της ούτε τα καθηµερινά βιώµατα των µαθητών αλλά 
ούτε και τις γνώσεις που µπορεί ήδη να είχαν για κάποια θέµατα ώστε να ξεκινήσουν 
από εκεί και να τα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία. H γνώση πρέπει να προκαλεί και να 
«ερεθίζει» το µαθητή, να έχει σχέση µε τη ζωή του αλλιώς δεν τον εµπλέκει σε διαδι-
κασίες µάθησης και δεν µένει κάτι σηµαντικό µετά από τη σχολική ζωή. Όπως επιση-
µαίνει και ο Bruner  

ο καλύτερος τρόπος για να δηµιουργήσει κανείς ενδιαφέρον για ένα µάθηµα 
είναι να το καταστήσει άξιο για εκµάθηση. Αυτό σηµαίνει να κάνει τη γνώ-
ση που αποκτάται άξια χρησιµοποίησης πέρα από την περίσταση στην οποία 
επιτελέσθηκε η µάθηση. Η γνώση την οποία έχει κάποιος αποκτήσει χωρίς 
επαρκή δοµή για να τη στερεώσει είναι γνώση που πιθανόν θα ξεχασθεί, 
Ένα ασύνδετο σύνολο γεγονότων έχει µια οικτρά µικρή διάρκεια ζωής στη 
µνήµη του ανθρώπου. Το να οργανώνει κάποιος ορισµένα γεγονότα βάσει 
αρχών και ιδεών είναι ο µόνος τρόπος για να µειωθεί ο γρήγορος ρυθµός µε 
τον οποίο χάνεται η µνήµη του ανθρώπου. 

(Bruner 1963: 31-32) 
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Το µάθηµα, λόγου χάρη, της µουσικής προσφέρεται για βιωµατικές διδακτικές 

προσεγγίσεις και για ανάληψη ενός ενεργού και διαµεσολαβητικού ρόλου του εκπαιδευτικού, 

καθώς δεν υπάρχει µαθητής που να µην ακούει κάποιο είδος µουσικής (Vulliamy 1978). Άλλω-

στε και οι Οδηγίες ∆ιδασκαλίας που διανέµονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα σχολεία 

επισηµαίνουν ότι:    

Σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος: 

 Οργάνωση οµάδων 

 Συνεργασία και υποστήριξη από τους συνοµήλικους 

 Έργο του δασκάλου: εµψυχωτής 

Η αυτενέργεια και η ατοµική πρωτοβουλία του παιδιού είναι πλέον ο γνώµονας που 

θα διαµορφώσει την ίδια την παιδαγωγική µέθοδο. Όµως, η µέθοδος....έχει ενεργη-

τικό χαρακτήρα, µόνο αν ο δάσκαλός έχει τη δυνατότητα να «τροποποιεί» την κα-

θηµερινή διδακτική πράξη και να την εναρµονίζει µε συµβατικότητες, π.χ. µε το 

εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον, τη σύνθεση της µαθητικής οµάδας, το διαθέσιµο 

χρόνο, τα υπάρχοντα εποπτικά µέσα κ.τ.λ  

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000, Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη, σελίδα 159)       

 

Αυτές οι Οδηγίες σε συνδυασµό µε την απουσία τελικών εξετάσεων δηµιουργούν 

ένα ευνοϊκό «ανοικτό» πλαίσιο στο οποίο µπορεί να ενεργήσει ο καθηγητής της µουσικής. Η 

Βούλα (καθηγήτρια µουσικής) στην ερευνητική συνέντευξη υποστήριξε ότι το υπουργείο της 

δίνει ένα συγκεκριµένο βιβλίο να διδάξει και αυτό αποτελεί και το αναλυτικό πρόγραµµα. Το 

πρόβληµα κατά την άποψη της ήταν ότι οι µαθητές δεν είχαν καµία µουσική παιδεία από το 

δηµοτικό και ούτε οι οικογένειες τους στην Εργοστασιούπολη γνώριζαν µουσική. Όµως, από 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από µαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου σχετικά µε τα ενδιαφέρο-

ντά τους προέκυψε ότι 18 µαθητές του σχολείου, ποντιακής καταγωγής / παλιννοστούντες από 

το Καζακστάν ήξεραν να παίζουν πνευστά και κρουστά µουσικά όργανα ενώ 6 από αυτούς 

συµµετείχαν στον µουσικό όµιλο «Αργοναύτες Κοµνηνοί», τµήµα ενός πανελλαδικού πολιτι-

στικού συλλόγου των Ποντίων. Επίσης, 12 µαθήτριες, ποντιακής καταγωγής, χόρευαν ποντια-

κούς χορούς στο συγκεκριµένο πολιτιστικό σύλλογο και το καλοκαίρι, πριν την έναρξη του 

σχολικού έτους είχαν συµµετάσχει και σε επίσηµες εκδηλώσεις του συγκεκριµένου συλλόγου. 

Επίσης, το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα ο ίδιος πολιτιστικός σύλλογος οργάνωσε µουσικο-

χορευτική εκδήλωση στην αίθουσα εορτών του ∆ηµαρχείου της Εργοστασιούπολης. Η Βούλα 

φαινόταν να µη γνωρίζει αυτές τις δραστηριότητες των συγκεκριµένων µαθητών. Οι µαθητές 

που έπαιζαν µουσικά όργανα είχαν στη µουσική τη βάση της βαθµολογικής κλίµακας (10). Οι 

µαθητές σε συζήτηση που είχαν µε το γράφοντα παρατήρησαν ότι «δεν ξέρουν µουσική, αλλά 

ξέρουν να παίζουν µουσικά όργανα».  

[Εµείς δεν ξέρουµε µουσική όπως αυτό που κάνει η κυρία, εδώ στο σχολείο, µεγά-

λους µουσικούς,...θεωρία. Ξέρουµε να παίζουµε λαούτο και κλαρίνο..., µάθαµε χωρίς 
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νότες στο σύλλογο, από τους παλιούς, τους µεγάλους σε ηλικία που ήξεραν και έδει-

ξαν και σε µας] (Μαθητής Γ’ Γυµνασίου)  

 

Ο γράφων παρακολούθησε 6 ώρες από το µάθηµα της Βούλας. 

  

Μάθηµα Μουσικής  

Η Βούλα στα µαθήµατά της έµενε προσκολληµένη στο βιβλίο και δεν µοίραζε 

στους µαθητές φωτοτυπίες ή άλλο εποπτικό υλικό. Έδινε µεγάλη βαρύτητα  στην 

ιστορία της µουσικής και τα βιογραφικά στοιχεία των µουσικών. Ζητούσε από κά-

ποιον µαθητή να διαβάσει µία παράγραφο από το βιβλίο και ύστερα ρωτούσε τους 

υπόλοιπους τι κατάλαβαν. Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία, η Βούλα έλεγε στους 

µαθητές ότι αυτά έπρεπε να ξέρουν την επόµενη φορά. Στο µάθηµα, οι µαθητές ή-

ταν ιδιαίτερα ανήσυχοι, µιλούσαν διαρκώς µεταξύ τους όσο ο συµµαθητής τους 

διάβαζε την παράγραφο που του είχε αναθέσει η καθηγήτρια. Αυτό προκαλούσε 

τον εκνευρισµό της καθηγήτριας, η οποία συχνά διέκοπτε το µάθηµα για να τους 

κάνει παρατηρήσεις, ενώ ορισµένους µαθητές τους έβριζε µε εκφράσεις όπως «γαϊ-

δούρια δε σέβεστε ούτε τον άνθρωπο που ήρθε να δει το µάθηµα», προκαλώντας την 

αµηχανία του γράφοντος.  

(Περίληψη από σηµειώσεις παρατηρήσεων του µαθήµατος Μουσικής, Ε.Σ.)  

 

Το κακό κλίµα που επικρατούσε στις αίθουσες οδήγησε τη Βούλα να βάλει µικρούς 

βαθµούς στο Α’ τρίµηνο, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη των γονιών, οι οποίοι, όταν ήρ-

θαν να πάρουν τους βαθµούς των παιδιών τους, διαµαρτυρήθηκαν στο διευθυντή πως ήταν δυ-

νατόν το παιδί τους να έχει οκτώ (08) στη µουσική. Ορισµένοι γονείς θεωρούσαν ότι η µουσική 

είναι φυσικό χάρισµα, ταλέντο, και αυτός ο βαθµός ήταν τιµωρία για τα παιδιά τους που ήταν 

ατάλαντα. Άλλοι γονείς διαµαρτυρήθηκαν ότι για να µάθει κάποιος µουσικής πρέπει να παρα-

κολουθήσει ωδείο και να έχει µουσικά όργανα στο σπίτι του, κάτι που δεν µπορεί να γίνει αν η 

οικογένεια δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα. Ο διευθυντής συζητώντας το πρόβληµα µε 

τους γονείς στο προαύλιο του σχολείου διατύπωσε την άποψη ότι µαθήµατα, όπως η µουσική, 

κανονικά, ή δεν έπρεπε να διδάσκονται ή δεν έπρεπε να αξιολογούνται, αφού είναι θέµα ταλέ-

ντου και παρακολούθησης ωδείου. Η τοποθέτηση του διευθυντή προκάλεσε την αντίδραση της 

Βούλας, η οποία παρατήρησε ότι το µάθηµα δεν είναι θέµα ταλέντου και ότι αν οι µαθητές διά-

βαζαν τακτικά το βιβλίο, πρόσεχαν στο µάθηµα και δεν έκαναν φασαρία δεν θα υπήρχε κανένα 

πρόβληµα. Η καθηγήτρια συζητώντας το θέµα µε τους συναδέλφους της παραπονέθηκε για την 

τοποθέτηση του διευθυντή και παρατήρησε ότι έτσι υποσκάπτει τα θεµέλια της παρουσίας του 

γνωστικού της αντικειµένου στο σχολείο.  

Το µάθηµα της Τεχνολογίας, επίσης, προσφέρεται για να κάνουν οι µαθητές κά-

ποιες κατασκευές αντικειµένων µε απλά υλικά (κόλλα, χαρτόνι, φελιζόλ). Ιδιαίτερα πολλά παι-
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διά στην Εργοστασιούπολη είχαν γονείς τεχνίτες και οικοδόµους και τα ίδια ήταν εξοικειωµένα 

µε κατασκευές. Όµως, η διδακτική µέθοδος του Μανόλη (καθηγητή τεχνολογίας) δεν έκανε 

κανένα «άνοιγµα» σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο Μανόλης έµενε προσκολληµένος στην 

παράδοση και εξέταση του σχολικού βιβλίου, το οποίο θεωρούσε καλογραµµένο και ενηµερω-

µένο:     

Ο Μ τι-ανόλης υπηρετούσε στο ίδιο σχολείο επί 9 χρόνια. Θεωρούσε το αναλυ
κό   πρόγραµµα του Γυµνασίου αρκετά καλό, διότι εισάγει τους µαθητές στον κόσµο

της σύγχρονης τεχνολογίας, στον οποίο θα ζήσουν. 
[Η τεχνολογία αποτελεί µία κοινή πραγµατικότητα που πρέπει όλοι να µάθουν 
τη λογική της λειτουργίας της. Το βιβλίο δίνει αυτή τη δυνατότητα διότι εισάγει 
τους µαθητές στη σύγχρονη πραγµατικότητα και την τεχνολογία. Βέβαια, υ-
πάρχουν σηµεία που τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν λόγω έλλειψης γνώσεων 
από άλλα µαθήµατα, αλλά µπορεί ο καθηγητής να επιµείνει σε αυτά τα σηµεία 
και να τα εξηγήσει περισσότερο]      

 
Το µάθηµα, κατά την άποψή του, γίνεται πιο ενδιαφέρον αν ο καθηγητής συζητάει 

µε τους µαθητές ζητήµατα της τρέχουσας επικαιρότητας. Ο Μανόλης θεωρούσε ως ζητήµατα 

της επικαιρότητας αυτά που υπέθετε ότι οι µαθητές παρακολουθούσαν στην τηλεόραση.  

[Θέλουµε να συζητήσουµε για τις πτητικές µηχανές. Προχθές η τηλεόραση έλεγε για 

ένα αεροπορικό δυστύχηµα. Τους εξηγείς πώς πετά το αεροπλάνο και τι είναι αυτό 

που µπορεί να το κάνει να µην πετάει. Ή στην Β’ Γυµνασίου, όπου το βιβλίο αναφέ-

ρεται στις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, µπορείς να πάρεις στοιχεία από την κρίση 

στο χρηµατιστήριο. ∆υστυχώς, οι µαθητές δεν πολυενδιαφέρονται για τίποτα] 

 
Μάθηµα Τεχνολογίας 

 
Ο γράφων παρακολούθησε 6 ώρες από τα µαθήµατα του Μανόλη, σε τµή-
µατα της Α’ και της Β’ Γυµνασίου. Ο Μανόλης προσπαθούσε να συνδέσει 
αυτά που επρόκειτο να διδάξει µε θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας, 
τουλάχιστον αυτ  που αυτός αναπαριστούσε ως επικαιρότητα. Έµπαινε σ ην ό τ
τάξη, όπου είχε µόνο 12 µε 15 µαθητές (οι µαθητές χωρίζονταν στην πληρο-
φορική και την τεχνολογία) και ξεκινούσε µε µία εισαγωγή για κάποιο θέµα. 
Τα θέµατά του αφορούσαν, ουσιαστικά, θέµατα που προβάλλονταν στα δελ-
τία ειδήσεων. Το µάθηµα παρακολουθούσαν 3 ε 4 µαθητέ που θεωρού-µ ς, 
νταν και οι καλοί µαθητές σε κάθε τµήµα. Οι υπόλοιποι ήταν ιδιαίτερα ανή-
συχοι και παρά το µικρό αριθµό µαθητών στην τάξη, υπήρχε πρόβληµα επι-
βολής ησυχίας. Οι µαθητές πετούσαν χαρτάκια, ο ένας στον άλλο, χρησιµο- 
ποιώντας τα στυλό τους ως φυσοκάλαµα. Αυτό εκνεύριζε το Μανόλη που 
δεν δίσταζε να αποβάλλει µαθητές στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μανόλης ου-
σιαστικά, δεν συζητούσε µε τους µαθητές αλλά εξηγούσε πώς µπορεί να έγι-
νε το αεροπορικό δυστύχηµα που έδειξε η τηλεόραση στις ειδήσεις ή η κρί-
ση στο χρηµατιστήριο. Μετά το τέλος των παρατηρήσεων των µαθηµάτων, 
ο γράφων είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τους µαθητές για το µάθηµα 
της τεχνολογίας.  
(Περίληψη από σηµειώσεις παρατηρήσεων του µαθήµατος Τεχνολογίας) 
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Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί το ότι αυτό που προσέλκυε την προσοχή του 
Μανόλη στην τηλεόραση και εωρούσε ως επικαιρότητα, δεν αποτε ούσε επικαιρότη-
τα για τους µαθητές της Α’ Γυµνασίου, οι οποίοι δεν παρακολουθούσαν τα δελτία 
ειδήσεων στην τηλεόραση. Έτσι, η προσπάθειά του να τραβήξει το ενδιαφέρον των 
µαθητών µε την επικαιρότητα ήταν µάλλον άστοχη, όπως έδειχνε και η ανήσυχη συ-
µπεριφορά των µαθητών στην τάξη, αφού τα θέµατα που επέλεγε δεν ήταν οικεία στους 
µαθητές. Αντίστοιχα στη Β’ Γυµνασίου, η προσπάθεια του Μανόλη να συνδέσει τη δι-
δασκαλία των επιχειρήσεων, της αγοράς και των εταιρειών µε την κρίση στο χρηµατι-
στήριο έπεσε στο κενό, αφού και εκεί οι µαθητές δεν παρακολουθούσαν την κρίση του 
χρηµατιστηρίου, διότι δεν τους ενδιέφερε.  

θ λ  

µ

Η αξιολόγηση των µαθητών στηριζόταν σε 2 δεκάλεπτα tests και ένα πρό-
χειρο διαγώνισµα που περιείχε ερωτήσεις αποµνηµόνευσης από το βιβλίο. Η επίδοση 
των µαθητών δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, αφού οι περισσότεροι δεν έδειχναν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον να διαβάσουν το βιβλίο της τεχνολογίας και να το αποµνηµονεύσουν. 

Ενδεικτικά καταγράφονται οι ερωτήσεις των πρόχειρων διαγωνισµάτων 
της Β’ Γυµνασίου, στα οποία εξετάσθηκαν οι µαθητές στα τρίµηνα: 

- Ποια είδη αγαθών γνωρίζετε; 
- Τι είναι υποκατάστατο αγαθό; 
- Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής; 
- Τι είναι αγορά και ποιες µορφές αγοράς γνωρίζετε; 
- Ποιοι είναι οι τοµείς της οικονοµίας; Τι γνωρίζετε για τους το-

µείς αυτούς; 
- Τι είναι επιχείρηση; Ποιες µορφές επιχείρησης γνωρίζετε; 
- Τι είναι εταιρεία; Ποιες µορφές εταιρείας γνωρίζετε; 
Ο Μανόλης απαιτούσε να τηρείται ησυχία στην αίθουσα και πολύ εύκολα 

απέβαλλε τους ανήσυχους µαθητές. Πολλές φορές έφτανε στο σηµείο να αποβάλει 4-5 
µαθητές από συγκεκριµένο τµήµα, που ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο στα πρώτα πέντε λεπτά 
του µαθήµατος. Οι µαθητές που έβγαιναν έξω δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα, αφού το µά-
θηµα ήταν δύο ώρες την εβδοµάδα και αν δεν το παρακολουθούσαν καθόλου επί ένα 
µήνα θα έπαιρναν µόνο 8 απουσίες. 

[Η τεχνολογία είναι δύο ώρες την εβδοµάδα. Την κάνουµε ή µας πετάει έξω. 
Αράζουµε εδώ στο προαύλιο και είναι µόνο µία απουσία. Για να µας κόψει 
δε γίνεται αφού στο τέλος δε δίνουµε εξετάσεις] (µαθητής Β’ Γυµνασίου)   

 
Στο Β’ τρίµηνο, 3 µαθητές από το Β4 που ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι έκαναν 

12 απουσίες στο µάθηµα της Τεχνολογίας, οι οποίες ισοδυναµούσαν στις 12 ώρες που 
διδάχθηκε το µάθηµα. Οι µαθητές αυτοί δεν είχαν παρακολουθήσει καµία ώρα µαθήµα-
τος. Στο τρίµηνο ο Μανόλης τους βαθµολόγησε µε 12, βαθµό δηλαδή που τους είχε και 
στο πρώτο τρίµηνο. Αν και στα µαθήµατα της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, το 
κάθε τµήµα χωρίζονταν στα δύο. Τα µισά παιδιά έκαναν Πληροφορική, στο εργαστήριο 
της πληροφορικής, και τα άλλα τεχνολογία στην αίθουσα τους. Έτσι, ο Μανόλης είχε 
κατά µέσο όρο 15 µαθητές στο µάθηµα του. Ο µικρός αριθµός των µαθητών δηµιουρ-
γούσε ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, πέρα από τη ετωπική διδα-
σκαλία µε βάση το σχολικό βιβλίο, τις οποίες ο Μανόλης δε φαίνονταν να εκµεταλλεύ-
θηκε.  

Το υπόβαθρο αυτών των προβληµάτων βρίσκεται στην ετερογένεια του µαθητικού 

πληθυσµού του «Πόρου» και στην αδυναµία των εκπαιδευτικών να τη διαχειρισθούν. Η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών του «Πόρου» αντιµετώπιζε την ετερογένεια µε συντηρητικό 

τρόπο: έκλειναν τα µάτια τους απέναντί της και την εξοστράκιζαν, όταν τους ενοχλούσε. Αυ-

τή η αντίδραση, είναι αποτέλεσµα του εκδηµοκρατισµού και της µαζικοποίησης του 
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γυµνασίου67 χωρίς ανάλογη αλλαγή στην εσωτερική ζωή του σχολείου, τα προγράµµατα και τις 

µεθόδους διδασκαλίας68.  

Σε ένα σχολείο µε καθαρά ακαδηµαϊκό προσανατολισµό, προσαρµοσµένο στις αξί-

ες και την κουλτούρα των καλλιεργηµένων τάξεων, οι µαθητές που δεν είναι λόγω κοινωνικής 

καταγωγής εξοικειωµένοι µε αυτή την κουλτούρα αισθάνονται ως «ανεπιθύµητοι επισκέπτες» 

που πρέπει να παραµείνουν στα σχολικά θρανία ήσυχοι, χωρίς να ενοχλούν, αλλιώς θα εξο-

στρακισθούν. 

Πρέπει να µάθουν λεπτοµερώς το σχέδιο του Παρθενώνα, χωρίς ποτέ να έχουν βγει 

από την επαρχία τους, και να συντάσσουν γραπτά θέµατα καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών τους, µε την ίδια υποχρεωτική ανειλικρίνεια, για τα κι εγώ-δεν – ξέρω - τι 

και τις λιτότητες του κλασικού πάθους…το περιεχόµενο της εκπαίδευσης αφαιρεί 

την πραγµατικότητα απ’ ό,τι µεταβιβάζει. 

 Bourdieu (1996: 75 ) 

 

                                                 
67 Είναι ενδεικτικό ότι όταν το 1885 ο Χαρίλαος Τρικούπης κατήργησε τα δίδακτρα στη στοι-
χειώδη εκπαίδευση (νόµος ΑΣΞΓ΄, 26 Ιουλίου 1885) οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου αυξή-
θηκαν από 97.800 το 1887 σε 158.644 το 1895. Η αύξηση δηµιούργησε προβλήµατα ετερογέ-
νειας του µαθητικού πληθυσµού και φαίνεται ότι άλλαξε το κλίµα στις σχολικές αίθουσες. Σε 
αυτό το πνεύµα κινείται και η Εγκύκλιος της 16/22 Μαΐου 1884 που συµβουλεύει την απαλλα-
γή των σχολείων από τον...«όχλο»: «...να καταστήσωµεν ασφαλεστέρους τους δοκιµαστηρίους 
τρόπους της προόδου των µαθητών και δια λεπτοµερούς καθορισµού αυτών να απαλλάξωµεν 
τους διδάσκοντας του όχλου... να µεριµνήσωµεν και περί της τηρήσεως δικαίου και αυστηρού µέ-
τρου εν τη προαγωγή των µαθητών και κατωτέρων εις ανώτερα εκπαιδευτήρια και περί της όσον 
ένεστι πλήρους καθάρσεως των Ελληνικών σχολείων και των γυµνασίων από στοιχείων παρεισά-
κτων και επιβλαβών...». Ιστορικά φαίνεται ότι η αλλαγή της σύνθεσης του µαθητικού πληθυ-
σµού αντιµετωπιζόταν µε απορριπτικά µέτρα των «ενοχλητικών µαθητών».  

-

68 Το 1975, µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος κατοχυρώθηκε ο θεσµός της «9χρονης και δωρεάν 
υποχρεωτικής φοίτησης» και άλλαξε ο ρόλος του Γυµνασίου. Από ένα σχολείο «προθάλαµο» 
των πανεπιστηµίων µετατρέπεται, τουλάχιστον θεωρητικά, σε ένα σχολείο υποχρεωτικό για 
όλους, µε σκοπό την παροχή γενικής παιδείας. Το Γυµνάσιο, µε την υποχρεωτική εκπαίδευση, 
υποχρεώνεται να κρατήσει και να εκπαιδεύσει όλους τους µαθητές ανεξάρτητα από τα «µαθη
σιακά τους προβλήµατα» και τις σχολικές τους επιδόσεις στο ∆ηµοτικό. Αυτό σηµατοδοτούσε 
αναγκαστικά και αλλαγή του περιεχοµένου σπουδών και της διδασκαλίας στο γυµνάσιο. Το 
1976, λίγους µόλις µήνες µετά τη συνταγµατική κατοχύρωση του 9χρονου υποχρεωτικού σχο-
λείου κυκλοφόρησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) µια «Έκθεση εντοπίσεως 
προβληµάτων» µε θέµα την «Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Οι συγγραφείς της «Έκ-
θεσης» (Θ. Π. Τάσιος - Α. Καζαµίας - Α. Πατεράκης) επισηµαίνουν τότε ότι «µε την υποχρεω-
τικότητα της φοιτήσεως στο Γυµνάσιο, η ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού θα οξυνθεί καθώς 
η προσληπτικότητα των «νέων» κατηγοριών παιδιών ενδέχεται να είναι κατά ένα ποσοστό χαµη-
λότερη απ΄ την «παλαιά» κατηγορία παιδιών, που έµπαιναν µε εισαγωγικές. Στα πλαίσια αυτά, αν 
θέλουµε η Γυµνασιακή παιδεία να είναι πράγµατι γενική δεν µπορούµε πλέον να στηρίξουµε το 
γυµνασιακό σύστηµα στην αρχή : Ενιαία διδακτέα ύλη - εξετάσεις - προαγωγή. Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα πρέπει να διαθέτει µέσα και µεθόδους παιδείας και αξιοποιήσεως όλων µια που µιλάµε 
για υποχρεωτική γενική παιδεία, µε στόχο την αυτό - ανάπτυξη όλων των ελληνοπαίδων». Οι συ-
ντάκτες της Έκθεσης εκφράζουν τον προβληµατισµό τους για τη φυσιογνωµία του Γυµνασίου, 
το οποίο από ένα σχολείο «για λίγους» γίνεται τµήµα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχει 
ως σκοπό την παροχή γενικής παιδείας σε όλο τον πληθυσµό (Κάτσικας Χ. – Καββαδίας Γ. 
2000: 112) 
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Ανάλογα φαινόµενα εµφανίσθηκαν και σε άλλες χώρες που η µαζικοποίηση της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η αύξηση της ετερογένειας του µα-

θητικού πληθυσµού. Ο Bourdieu (2002) σχολιάζοντας την επέκταση της γαλλικής εκπαίδευσης 

χωρίς δοµικές και εσωτερικές αλλαγές παρατηρεί εύστοχα ότι  

στην πραγµατικότητα αυτοί οι νέοι άνθρωποι µάς υπενθυµίζουν ότι δεν ξέρουµε τι 

θέλουµε, ότι δεν ξέρουµε τι θέλουµε να τους κάνουµε.      

 
Ο Charlot αναλύει πως αυτή η αρχική αµηχανία έχει οδηγήσει σε «αφανείς» 

πολιτικές διαχωρισµού των σχολείων και των µαθητών µέσα στο ίδιο σχολείο 
Αντιµέτωπο µε έν  αντιφατικό αίτηµ  για εκδ µοκρατισµό και επιλεκτικό-
τητα, το κολέγιο υιοθέτησε την αρχή της ετερογένειας των τάξεων, χωρίς, 
ωστόσο, να αναρωτηθεί για τη λειτουργικότητα µιας παιδαγωγικής ελάχιστα 
διαφοροποιηµένης και ενός τρόπου αξιολόγησης των µαθητών εξαιρετικά 
επιλεκτικού: οι αντιφάσεις των αιτηµάτων εγγράφονται, λοιπόν, ως αντιφά-
σεις του σχολικού θεσµού. Όµως, αυτή καθαυτή η ετερογένεια στις τάξεις, 
είναι πηγή νέων θεσµικών και κοινωνικών αντιφάσεων. Έτσι, ενώ οι εκπαι-
δευτικοί, διοίκηση και σύλλογοι γονέων εξακολουθούν να εξυµνούν τις αρε-
τές του εκδηµοκρατισµού, οι διδάσκοντες αποφεύγουν τις υπερβολικά ετε-
ρογενείς τάξεις, η διοίκηση στα κρυφά συγκροτεί οµοιογενείς τάξεις, και οι 
γονείς των µαθητών επινοούν περίπλοκες στρατηγικές για να διαλέγουν τα 
«καλά» σχολεία ή «καλά» µαθήµατα επιλογής για τα παιδιά τους.  

α α η

 

 

 (Charlot (1993: 83- 84)  
 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στο σχολείο έβλεπε ως λύση τη διάλυση της ε-

νιαίας υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι, ορισµένοι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» 

ήταν υπέρ της άποψης ότι πρέπει τα παιδιά µετά το δηµοτικό να πηγαίνουν σε διαφορετικά 

σχολεία και να παρακολουθούν διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα. Η αδυναµία να κεντρίσουν 

το ενδιαφέρον των µαθητών και η προσκόλληση στο ένα και µοναδικό σχολικό βιβλίο, αντί να 

γίνεται ερέθισµα για προβληµατισµό σχετικά µε το τι θα µπορούσε να αλλάξει στο σχολείο, 

ώστε να γίνουν όλοι οι µαθητές συµµέτοχοι σε µαθησιακές διαδικασίες, µετασχηµατίζονταν σε 

οργανωτικά ζητήµατα της εκπαίδευσης, τα οποία παρέπεµπαν σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 

περισσότερο επιλεκτικό. Το «σχολείο για όλους και για τον καθένα» γινόταν «πολλά σχολεία 

για διαφορετικούς µαθητές, ανάλογα µε την επίδοσή τους». Έτσι, στον «Πόρο» είχε καλλιερ-

γηθεί στους µαθητές η αίσθηση ότι «στο σχολείο δεν υπάρχει αρκετός χώρος για όλους» (Πα-

τέλης 2003: 18) παρά µόνο για αυτούς που αποδίδουν στα µαθήµατα και για αυτούς που κάθο-

νται ήσυχοι στην τάξη, χωρίς να διακόπτουν τη ροή του µαθήµατος.   

[Βλέπω εδώ κάποιους µαθητές που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στη φυσική και τη 

χηµεία. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν στο λύκειο 

έπρεπε να υπάρχουν άλλα σχολεία που να τους µαθαίνουν άλλα πράγµατα. Πάντως 

σε αυτό το σχολείο, αυτοί οι άνθρωποι χάνουν το χρόνο τους, χαλάνε τη διάθεση 

τους, χαλάνε και τη δικιά µας και δεν αφήνουν και τους µαθητές που ενδιαφέρονται 

να µάθουν] (χηµικός, «Πόρος»)       
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Πάντως αναφορικά µε την άποψη αυτή συζητήθηκε µε τους εκπαιδευτικούς το ε-

ρώτηµα αν θα δίδασκαν σε ένα σχολείο που θα ήταν φτιαγµένο για «αδιάφορους και κακούς 

µαθητές» ή τι αναλυτικό πρόγραµµα θα µπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχολείο και ποιος θα 

µπορούσε να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό. Όλοι απάντησαν πως δεν ήταν διατε-

θειµένοι να διδάξουν σε ένα τέτοιο σχολείο, ενώ τόνισαν ότι το ζήτηµα του προγράµµατος 

ενός τέτοιου σχολείου είναι θέµα του Υπουργείου Παιδείας και όχι των εκπαιδευτικών. 

[Το ότι προτείνω κάτι τέτοιο ως λύση δεν σηµαίνει ότι θα πήγαινα και να διδάξω ε-

κεί. Άλλωστε εγώ είµαι φυσικός, τι να τους κάνω; Το ζήτηµα του προγράµµατος ενός 

τέτοιου σχολείου είναι θέµα του υπουργείου, όχι δικό µου. Εγώ µια σκέψη κάνω] 

(φυσικός, «Πόρος») 

 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που έχουν και τις περισσότερες ώρες 

στην εκπαίδευση θεωρούσαν ότι ένα τέτοιο σχολείο είναι για ειδικότητες που διδάσκουν πιο 

εύκολα και λιγότερο σηµαντικά γνωστικά αντικείµενα, όπως η µουσική, τα καλλιτεχνικά και η 

τεχνολογία. Υποσυνείδητα οι εκπαιδευτικοί είχαν δεχθεί την ιδέα ότι κάποια µαθήµατα είναι 

βασικά και κάποια άλλα όχι.   

[Ο µαθηµατικός και ο φιλόλογος δεν νοµίζω ότι έχουν θέση σε ένα τέτοιο σχολείο. 

Άντε να τους πεις κάποια πράγµατα στη γλώσσα, την ορθογραφία, πως θα γράψουν 

κάποια αίτηση. Τι άλλο να τους κάνεις; Και κάποιες πράξεις στην αριθµητική για να 

µην τους κοροϊδεύουν όταν πάνε να ψωνίσουν] 

(φιλόλογος, «Πόρος»)   

 

Στο πλαίσιο της εξουδετέρωσης των «αδυνάτων», οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δεν έδιναν σχεδόν καµία δυνατότητα συµµετοχής όλων των µαθητών στο µάθηµα. Ρωτούσαν 

κάτι ή ζητούσαν από συγκεκριµένους µαθητές να λύσουν κάποια άσκηση. Αυτή τη συµπεριφο-

ρά τους τη δικαιολογούσαν µε το ότι δεν έχει νόηµα να βάλουν κάποιον µαθητή που δεν διαβά-

ζει καλά να διαβάσει το κείµενο ή να τον ρωτήσουν, αν δεν ξέρει, διότι έτσι χάνεται χρόνος και 

πέφτει η ποιότητα του µαθήµατος. Πολλοί εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» προκειµένου να «βγά-

λουν την ύλη» στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια του ωρολογίου προγράµµατος εφάρµοζαν την 

τεχνική του αποκλεισµού των αδύναµων µαθητών από το µάθηµα προς χάρη της εξοικονό-

µησης χρόνου.   

[Είναι ορισµένοι µαθητές που δεν είναι για τίποτα. Και να τον σηκώσεις στον πίνακα 

να λύσει µια άσκηση δεν θα ξέρει. Θα χαθεί η ώρα και οι υπόλοιποι δε θα µάθουν τί-

ποτα. Καλύτερα να τον αφήσεις στην ησυχία του. Όµως, να µην ενοχλεί τους άλλους 

και διακόπτει το µάθηµα. Αν το κάνει αυτό θα τον καρατοµήσω] (µαθηµατικός, 

«Πόρος»)  

 

 179



[Εγώ δεν έχω πρόβληµα µε κάποιον που δε σηκώνει ποτέ χέρι να απαντήσει σε κά-

ποια ερώτηση. Αρκεί να κάθεται ήσυχος. Εγώ δε θα τον ενοχλήσω. Με ενδιαφέρει να 

µη µιλάει µε τους άλλους] (χηµικός, «Πόρος»)    

 

Έτσι, το µάθηµα ήταν µια διαδικασία στην οποία εµπλέκονταν µια µικρή µειονότη-

τα µαθητών, οι οποίοι ενδιαφέρονταν µετά το γυµνάσιο να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο. Ό-

µως, αυτή η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών ενοχλούσε ορισµένους µαθητές αλλά και ορισµέ-

νους γονείς, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις. Υπήρχαν µαθητές που, όπως φαινόταν από 

τις γραπτές τους επιδόσεις στα τεστ και τα διαγωνίσµατα, είχαν γνώσεις και ενδιαφέρον για το 

µάθηµα, όµως δεν κινούνταν µέσα στην τάξη σηκώνοντας το χέρι τους.   

[Ο µαθηµατικός κάνει µάθηµα µε πέντε παιδιά που είναι στα µπροστινά θρανία. ∆εν 

αφήνει χρόνο να σκεφτεί κανείς άλλος. Αυτοί σηκώνουν το χέρι τους γρήγορα, επειδή 

τα έχουν κάνει στο φροντιστήριο και οι υπόλοιποι δεν προφταίνουµε να πούµε κάτι, 

ούτε να σκεφτούµε] (µαθήτρια, «Πόρος») 

 

Η τεχνική αυτή κατέληγε να αποκλείει ακόµη και τους µαθητές που γνώριζαν, αλλά 

ήταν δειλοί και λιγοµίλητοι την ώρα του µαθήµατος. Οι εκπαιδευτικοί δεν τους ενθάρρυναν να 

πουν κάποια απάντηση, µε αποτέλεσµα η εικόνα τους για το τι ξέρει ο µαθητής να είναι ασα-

φής. Αυτό εκφραζόταν στη βαθµολογία του µαθητή και προκαλούσε, αρκετά συχνά, τη δυσα-

ρέσκεια των γονιών.  

[Το ζήτησα από τους καθηγητές και στο πρώτο τρίµηνο αλλά δεν έγινε κάτι για αυτό 

το θέµα. Ο γιος µου είναι ντροπαλός, είναι δειλό παιδί. ∆ε θα σηκώσει το χέρι του να 

πει µάθηµα. Τους έχω παρακαλέσει να τον ρωτούν αυτοί. Έχει µικρό βαθµό στα µα-

θηµατικά αν και έγραψε 18. Όταν ρώτησα τον καθηγητή µου είπε ότι δε συµµετέχει. 

Είναι από τα παιδιά που αν δεν τα ρωτήσεις δε πρόκειται να µιλήσει από µόνο του 

ποτέ] (µητέρα µαθητή, «Πόρος»)   

 

Tο κοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα ων µαθητών: «Λάθε βιώσας», το περιεχό-

µενο του κρυφού προγράµµατος στον «Πόρο».    

 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το µήνυµα που πέρναγε το σχολείο στους µαθητές θα 

µπορούσε να συνοψισθεί στη φράση της επικούρειας φιλοσοφίας «Λάθε βιώσας» (να περνάς 

απαρατήρητος προκειµένου να διαφυλάξεις την αταραξία σου). Αυτό που µάθαινε τελικά ο µα-

θητής, που δεν ενδιαφερόταν να προχωρήσει στην επόµενη βαθµίδα, την ώρα του µαθήµατος 

ήταν διάφορες στρατηγικές πειθαρχίας ή φαινοµενικής πειθαρχίας, οι οποίες θα αξιολογούνταν 

θετικά από τον εκπαιδευτικό. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στον «Πόρο», µε τη συµπερι-

φορά τους είχαν περάσει το εξής µήνυµα στους µαθητές: «αν κάθεσαι ήσυχος µέσα στην αί-
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θουσα και δε δηµιουργείς προβλήµατα στο σχολείο, µπορείς να περάσεις όλες τις τάξεις και 

να πάρεις απολυτήριο, χωρίς να έχεις καταβάλει καµία προσπάθεια».    

Επίσης, ο «ήσυχος µαθητής» επιβραβευόταν µε βαθµολογική 

πριµοδότηση ακόµη και αν δεν είχε καµία συµµετοχή στο µάθηµα, επειδή 

«άφηνε» τον εκπαιδευτικό να «κάνει τη δουλειά του». 

[Ένα ήσυχο παιδί όλοι µας το περνάµε. Άµα δεν δηµιουργεί προ-

βλήµατα µέσα στην τάξη γιατί να το αφήσεις; ∆εν είναι καλός µα-

θητής αλλά δεν ενοχλεί. Είναι καλό παιδί και περνώντας τον δίνεις 

ένα πα άδειγµα και στους άλλους πώς ρέπει να συµπεριφέρονται 

και στο σχολείο γενικά αλλά και µέσα στην αίθουσα] (φιλόλογος, 

«Πόρος») 

ρ  π

κ

 

Ο . ∆ηµήτρης (µαθηµατικός) είχε από το πρώτο µάθηµα προσ-

διορίσει αυτή την πολιτική του στο θέµα της ανταµοιβής της ησυχίας: 

[Εγώ από την αρχή της χρονιάς τα ξεκαθαρίζω αυτά τα πράγµατα 

για να µην έχουµε παρεξηγήσεις µετά. Κάθεσαι ήσυχος; Θα πάρεις 

τρία δωδεκάρια στα τρίµηνα και θα πρέπει να γράψεις ένα 2 στις 

τελικές εξετάσεις για να περάσεις. Χαλάς τον κόσµο µέσα στην τά-

ξη και δεν µε αφήνεις να κάνω τη δουλειά µου; Τότε και εγώ δε θα 

σε βοηθήσω. Αυτά τα εξηγώ και δεν µπορεί κανείς µαθητής µετά 

να έρθει να µου πει τίποτα] (µαθηµατικός, Πόρος)  
 
Η Μαρίνα (φιλόλογος) είχε κάνει και αυτή από τα πρώτα µαθήµατα, µια «ειλικρι-

νή», όπως τη χαρακτήρισε η ίδια στο γράφοντα, συζήτηση µε τους µαθητές. Σε µια τέτοια συ-

ζήτηση, τις πρώτες ηµέρες του σχολικού έτους παραβρέθηκε και ο γράφων. Η Μαρίνα ξεκαθά-

ρισε στους µαθητές ότι: 

[∆εν έχω καµία διάθεση να τσακωθώ µαζί σας, να σας τιµωρήσω, να σας 
βάλω µικρό βαθµό, να  σας φέρω εδώ το Σεπτέµβριο για να ξαναδώσετε ε-
ξετάσεις ή να σας αφήσω στην ίδια τάξη. Για να περάσουµε καλά και να έ-
χουµε όλοι καλές αναµνήσεις σας παρακαλώ να µην κάνετε φασαρία στην 
τάξη και να µη δηµιουργείτε προβλήµατα. Κάποιους δε σας ενδιαφέρει το 
µάθηµα και έρχεστε εδώ µόνο και µόνο για να πάρετε το απολυτήριο του 
γυµνασίου. Αυτό εγώ το σέβοµαι. Όµως, θέλω και εσείς να σεβασθείτε τους 
συµµαθητές σας που θέλουν να παρακολουθήσουν το µάθηµα και να προο-
δεύσουν. Όσοι λοιπόν δεν έχετε διάθεση για µάθηµα ή µείνετε έξω από την 
τάξη ή καθήστε χωρίς να κάνετε φασαρία. ∆ιαφορετικά θα σας βγάλω εγώ 
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έξω και θα σας πάω στο διευθυντή για τιµωρία] (Ε.Σ., παρατήρηση µαθήµα-
τος νέων ελληνικών) 
 
Η συµφωνία που πρότεινε η Μαρίνα στους µαθητές υλοποιήθηκε σε όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις µε αυτούς τους 
µαθητές, ανάµεσα σε αυτούς και την καθηγήτρια υπήρχε ένα σιωπηλό και µονότονο 
modus vivedi, ένα είδος fair play, το οποίο στηρίζονταν στη συµφωνία «κυρίων» για τη 
διατήρηση του ήσυχου κλίµατος µέσα στις τάξεις, που είχε γίνει στις αρχές του σχολι-
κού έτους. Η συµφωνία αυτή είχε γίνει απολύτως κατανοητή από τους µαθητές 

[Η κυρία αν κάθεσαι ήσυχος και δεν κάνεις φασαρίες δεν σε κόβει. Είναι 
ξηγηµένη. ∆εν ενοχλείς, περνάς. Ενοχλείς και δεν διαβάζεις, κόβεσαι] 

(µαθητής Α’ Γυµνασίου) 
 

Όµως, αυτές οι «συµφωνίες» έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κλίµα-

τος µέσα στις σχολικές αίθουσες µε το πέρασµα του χρόνου. Όταν η Μαρίνα παρέδιδε βαθµο-

λογίες του τριµήνου, όλοι αυτοί οι µαθητές που κάθονταν αδιάφοροι και αµέτοχοι στα τελευ-

ταία θρανία είχαν το βαθµό δώδεκα (12) στα µαθήµατα της. Τα τρία δωδεκάρια στα τρίµηνα 

διασφάλιζαν άθροισµα 36 στους 38 βαθµούς που έπρεπε να συγκεντρώσει συνολικά ο µαθητής 

προκειµένου να περάσει την τάξη. Αυτή η πρακτική της Μαρίνας είχε οδηγήσει αυτούς τους 

µαθητές στην υιοθέτηση µιας συνειδητής στρατηγικής απραξίας. Η ησυχία, η σιωπηλή παραµο-

νή στην τάξη αποτελούσαν προϋποθέσεις προβιβασµού στην επόµενη τάξη, χωρίς την καταβο-

λή της παραµικρής προσπάθειας. Σταδιακά, στη διαχρονική παρατήρηση του µαθήµατος της 

Μαρίνας, ο γράφων σηµείωσε ότι από τρίµηνο σε τρίµηνο αυξανόταν ο αριθµός των αδρανο-

ποιηµένων µαθητών.  

Ορισµένοι µαθητές που έδειχναν να καταβάλλουν κάποια προσπάθεια να συµµετά-

σχουν, στα λίγα φυσικά περιθώρια συµµετοχής που τους άφηνε η εκπαιδευτικός, στα επόµενα 

δύο τρίµηνα είχαν περάσει στην αδιάφορη και σιωπηλή «ενατένιση» των δρώµενων στη σχολι-

κή τάξη. Είχαν κατανοήσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να µην προβιβασθούν, αν έµεναν ήσυχοι. 

Από την πλευρά των µαθητών και ιδιαίτερα αυτών που δεν είχαν σκοπό να παρακολουθήσουν 

το Ενιαίο Λύκειο έχει ενδιαφέρον ο τρόπος µε τον οποίο µια σηµαντική µερίδα είχε αποκωδι-

κοποιήσει πλήρως τους τρόπους συµπεριφοράς τους οποίους «αντάµειβαν» οι εκπαιδευτικοί και 

προσπαθούσαν να «εκµαιεύσουν» αυτές τις βαθµολογικές «ανταµοιβές» προσποιούµενοι ότι 

είχαν αποδεχθεί και «σέβονταν» τους κανόνες του σχολείου, το οποίο στην πραγµατικότητα 

ήταν για αυτούς ένας χώρος άξενος στον οποίο ένοιωθαν αλλοτριωµένοι69. 

                                                 
69 Παρατηρώντας τους µαθητές, ιδιαίτερα της Γ΄ Γυµνασίου που είχαν ήδη ξεκινήσει να εργά-
ζονται σε βενζινάδικα και συνεργεία της Εργοστασιούπολης και δεν σκόπευαν να συνεχίσουν 
στο Ενιαίο Λύκειο, αλλά ήθελαν να πάρουν απλώς το απολυτήριο του γυµνασίου και καταγρά-
φοντας τις συµπεριφορές που ανέπτυσσαν µέσα στην τάξη, όταν κάθονταν ήσυχοι και προ-
σποιούνταν ότι παρακολουθούσαν µε µεγάλο ενδιαφέρον το µάθηµα, µας ήρθε στο νου το τε-
λευταίο απόσπασµα από το βιβλίο του Καρκαβίτσα «Ο Ζητιάνος». Ο Καρκαβίτσας κάνει, κατά 
την άποψη µας, µια µοναδική λογοτεχνική παρουσίαση των στρατηγικών που ασκεί κάποιος 
άνθρωπος προκειµένου να «χρησιµοποιήσει» τους ανθρώπους που µετέχουν σε ένα πεδίο, από 
το οποίο όµως ο ίδιος αισθάνεται και είναι εντελώς αποξενωµένος. Έχοντας αποκωδικοποιήσει 
τους αξιακούς προσανατολισµούς που ορίζουν τις πρακτικές τους, µπορούσε να κάνει τα πρό-
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Επίσης, οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ γυµνασίου, οι «παλιοί» του σχολείου ενηµέρωναν 

τους νεώτερους συµµαθητές τους της Α΄ Γυµνασίου ότι στο µάθηµα της συγκεκριµένης καθη-

γήτριας, αν κάθονταν ήσυχοι και δεν ενοχλούσαν, δεν επρόκειτο να ενοχληθούν και το σηµα-

ντικότερο δεν υπήρχε περίπτωση να µην προβιβασθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» είχε διαµορφώσει στις σχολικές τάξεις µια ιδιότυπη «κουλ-

τούρα της σιωπής», όπως θα έλεγε και ο Paolo Freire, την οποία τελικά επιβράβευε µέσω της 

άκοπης προαγωγής του µαθητή.  

Ο τελικός τους στόχος ήταν να κατορθώσουν να αποκτήσουν το «τρόπαιο» του α-

πολυτηρίου και να φύγουν οριστικά από το χώρο του σχολείου. 

 [Εµένα δεν µε ενδιαφέρει κανένα µάθηµα. Εδώ είναι σα φυλακή. Κάθοµαι ήσυχος 

και ακουω τρία χρόνια ανοησίες. Περιµένω να φύγω του χρόνου, να πάρω το χαρτί 

για να πάω σε τεχνική σχολή] (µαθητής, Γ’ Γυµνασίου, «Πόρος») 

 

[∆εν µου αρέσει καθόλου το σχολείο. Κάθοµαι συνέχεια µέσα στην τάξη και ψάχνω 

κάτι να περάσω την ώρα µου. Κανένα µάθηµα δε µου αρέσει, µόνο η γυµναστική για-

τί παίζουµε µπάλα µε τους άλλους. Όµως, κάνω ησυχία γιατί αν κάνεις ησυχία στην 

τάξη και δεν χαλάς το µάθηµα περνάς] (µαθητής, Γ’ Γυµνασίου, «Πόρος») 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
σωπα του πεδίου να παραγάγουν πρακτικές προς δικό του όφελος «παίζοντας» µε τις αξίες και 
τις αντιλήψεις τους. Η ικανότητα του Τζιριτόκωστα προερχόταν από την κοινωνική τροχιά που 
είχε διαγράψει, καθώς επί πολλά έτη ζητιάνευε σε πολλά χωριά και είχε γνωρίσει πολλούς αν-
θρώπους. Είχε, όπως γράφει και ο Φλωµπέρ, «ζήσει πολλές ζωές» και γνώριζε τι είναι και τι δεν 
είναι σηµαντικό για τους ανθρώπους που συναντούσε. Το τέλος του βιβλίου παρουσιάζει το 
ζητιάνο Τζιριτόκωστα να φεύγει από το χωριό, που είχε στην κυριολεξία λεηλατήσει, παίρνο-
ντας µαζί του και έναν τελωνοφύλακα που είχε πάθει συµφόρεση (το «παράλλαµα» όπως τον 
αποκαλούσε) για να τον επιδεικνύει ως τον άρρωστο αδερφό του στα επόµενα χωριά που θα 
ζητιάνευε: 

«Ο Τζιριτόκωστας εσήκωσε το κεφάλι µεσ’ από τα φυλλώµατα κι εκοίταξε ζερβόδεξα, ε-
µπρός από τη µεγάλη και πολυφάνταχτη συνοδεία και κάτω το κατακαπνισµένο χωριό και 
χασκογέλασµα ετάραξε τα χείλη του:  
- Μωρέ, κοσµάκης!…είπε κουνώντας το κεφάλι. 
Και δεν ήθελε ούτε αυτός να ορίσει, αν το έλεγε για εκείνους, που πήγαιναν εµπρός στο θρί-
αµβο, είτε για εκείνους που έµεναν πίσω στην απελπισία και την αποχτήνωση. Ο Τζιριτό-
κωστας, ήσυχος τώρα, προχώρησε βαθύτερα. Είχε εξασφαλίσει το παράλλαµα και δεν συλ-
λογίζονταν πλέον παρά νέο ταξίδι και νέα τρόπαια. Τα κλαδιά των πλατάνων µ’ ένα φύση-
µα του ανέµου έριξαν καταπέτασµα πράσινο και πυκνό πίσω του, λες κι εφρόντιζαν να τον 
ασφαλίσουν από κάθε κυνήγηµα. Η κοιλάδα πρόθυµη δέχθηκε τον ζητιάνο στους υγρούς και 
µαλθακούς κρυψώνες της, όπως δέχεται τόσα κακούργα ερπετά και παράσιτα. Ο άνθρωπος 
πολλές φορές δεν βρίσκει της υπάρξεώς τους τον σκοπό. Και όµως τα κρατεί στους κόρφους 
της η Φύσις, θεότης αδιάφορη, ανεπηρέαστη ίση δείχνοντας αγάπη και στου Κάη τους καρ-
πούς και στα πρωτοτόκια του Άβελ». 

Οι µαθητές αυτοί ήταν κατά συνέπεια αρκετά έξυπνοι, αφού είχαν κατορθώσει να αποκωδικο-
ποιήσουν τις νόρµες του κοινωνικού χώρου στον οποίο βρίσκονταν. Το σχολείο, όµως, δεν είχε 
κατορθώσει να βρει τους δρόµους για να αξιοποιήσει δηµιουργικά τις ικανότητές τους. 
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Εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» µε διαφορετικές διδακτικές αρχές και µεθόδους   

 

Στον «Πόρο» υπήρχαν τρεις εκπαιδευτικοί, η Μάρθα (καθηγήτρια γαλλικών), η 

Θεανώ (καθηγήτρια καλλιτεχνικών) και η Μαργαρίτα (φιλόλογος) οι οποίες είχαν διαφορετικές 

αντιλήψεις για τη διδασκαλία και προσπαθούσαν να διδάξουν µε διαφορετικό τρόπο. Οι τρεις 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση, αλλά είχαν δια-

φορετικές επαγγελµατικές εµπειρίες και ενδιαφέροντα από τους υπόλοιπους συναδέρφους τους. 

Όπως προέκυψε τόσο από τις συζητήσεις µαζί τους όσο και από την παρατήρηση των µαθηµά-

των τους και του τρόπου µε τον οποίο κινούνταν µέσα στο σχολείο, οι τρεις εκπαιδευτικοί διέ-

πονταν από  διαφορετικές διδακτικές αρχές. Θεωρούσαν ότι το ζητούµενο δεν είναι οι µαθητές 

να ακούν παθητικά αυτά που λέει ο εκπαιδευτικός και να εξετάζονται στο αν έχουν αποστηθίσει 

το σχολικό βιβλίο. Το ζητούµενο στην εκπαίδευση ήταν πώς θα έκαναν το µαθητή να εκδηλώ-

σει τις ικανότητες και την προσωπικότητά του µέσα στο σχολείο, πως θα γινόταν συµµέτοχος 

της σχολικής ζωής, πως θα τόνωνε την αυτοπεποίθησή του ώστε να µάθει να αναζητά και να 

βρίσκει τη γνώση. Επίσης, θεωρούσαν ότι η σχολική γνώση δεν έχει αξία από µόνη της αλλά 

αποκτά αξία όταν συνδέεται µε την καθηµερινότητα του µαθητή, γίνεται εργαλείο για να την 

κατανοήσει, έχει σχέση µε τη ζωή του και πρακτική εφαρµογή.    

Η Μάρθα είχε ζήσει επί δέκα έτη στη Γαλλία πριν διορισθεί στη δηµόσια εκπαί-

δευση. Είχε ξεκινήσει µια διδακτορική διατριβή για τη γαλλική λογοτεχνία, την οποία όµως δεν 

την ολοκλήρωσε για οικογενειακούς λόγους. Στη Γαλλία εργάσθηκε σε ένα ιδιωτικό σχολείο ως 

ωροµίσθια, προκειµένου να έχει κάποιο εισόδηµα πέρα από τα χρήµατα που της έστελνε η οι-

κογένειά της. Σε αυτό το σχολείο ήρθε σε επαφή µε τις επικοινωνιακές και τις ολιστικές µεθό-

δους διδασκαλίας της γλώσσας, µια διδακτική µέθοδο εντελώς διαφορετική από αυτή που είχε 

γνωρίσει αυτή ως µαθήτρια στην Ελλάδα.  

[Όταν ήµουν µαθήτρια, το µάθηµα ήταν επικεντρωµένο στη γραµµατική και το συ-

ντακτικό. Καλός µαθητής στη γλώσσα ήταν αυτός που ήξερε τους κανόνες της γραµ-

µατικής και του συντακτικού. Στο πανεπιστήµιο επικρατούσε η ίδια αντίληψη. Κά-

ποιοι καθηγητές πήγαιναν να πουν κάτι διαφορετικό αλλά στις εξετάσεις δεν ξέφευ-

γαν από τον κανόνα. Στο ιδιωτικό σχολείο στη Γαλλία ήρθα σε επαφή µε µια συνολι-

κά διαφορετική αντίληψη για την εκπαίδευση. Φρόντιζαν να είναι διαφορετικός ο 

χώρος του σχολείου, οι συνάδελφοι ενίσχυαν τα παιδιά να στολίζουν το χώρο του 

σχολείου µε εργασίες τους, τα θρανία δεν ήταν σε µετωπική διάταξη και στα γαλλικά 

δεν υπήρχε επιµονή στη γραµµατική και το συντακτικό αλλά στο να χρησιµοποιούν τα 

παιδιά τη γλώσσα]   
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Τους πρώτους µήνες στο γαλλικό σχολείο η Μάρθα τους περιγράφει ως «σοκ», κα-

θώς βρέθηκε απέναντι σε µια πραγµατικότητα που δεν είχε φαντασθεί ότι υπάρχει και η οποία 

ήταν εντελώς ασύµβατη µε τις αντιλήψεις που είχε εµπεδώσει µέχρι τότε για τη διδασκαλία. 

Αρχικά, της έκανε µεγάλη εντύπωση η αντίληψη των συναδέλφων της στο σχολείο για το ζήτη-

µα της διδασκαλίας της γλώσσας και της αξιολόγησής της. 

[Τις πρώτες ηµέρες έψαχνα στα βιβλία να βρω κεφάλαια γραµµατικής και δεν έβρι-

σκα. Άρχισα µε ένα κείµενο του βιβλίου για τη σύγχρονη Γαλλία, τη γεωγραφία, τους 

θεσµούς, τα µέσα συγκοινωνίας. Χωρίς να το καταλάβω µου βγήκε αυτόµατα όλη η 

προηγούµενη εµπειρία µου ως µαθήτρια στην Ελλάδα. Πήγα σπίτι και έφτιαξα ένα 

φυλλάδιο µε ασκήσεις γραµµατικής που θα µπορούσαν να παραχθούν από το κείµενο. 

Την άλλη µέρα οι µαθητές κοιτούσαν κάπως περίεργα τα φύλλα εργασίας που τους 

έδωσα. Μου είπαν ότι δεν έχουν εργασθεί έτσι ξανά. Όταν µάζεψα τα φύλλα, τα διόρ-

θωσα στο σπίτι και διαπίστωσα πολλά λάθη. Την άλλη µέρα το είπα στο σχολείο στην 

Μαρία, µια γαλλίδα συνάδελφο. Αυτή µε κοίταξε µε κατανόηση και µου είπε γελώ-

ντας: Μάρθα µε αυτό τον τρόπο ανακάλυψες ότι τα παιδιά στη Γαλλία δεν ξέρουν 

γαλλικά]  

 

Αυτό το περιστατικό έγινε η αφορµή να ξεκινήσει ολόκληρη συζήτηση που έκανε 

τη Μάρθα να στοχασθεί, όπως είπε η ίδια, στο απλό αλλά βασικό ερώτηµα: «Τι σηµαίνει ξέρω 

µια γλώσσα». Σιγά-σιγά άρχισε να κατανοεί ότι από την απάντηση που θα έδινε στο ερώτηµα 

αυτό θα προσδιοριζόταν και ο τρόπος µε τον οποίο θα δίδασκε. Τις αναζητήσεις και τους στο-

χασµούς της είχε την ευκαιρία να τους µοιραστεί και να τους εµπλουτίσει µέσα από τις συζητή-

σεις µε άλλους συναδέλφους της που εργάζονταν στο ίδιο σχολείο, στο οποίο φαίνεται ότι υ-

πήρχε συνεργατική κουλτούρα ανάµεσα στους διδάσκοντες:   

 

[Ανοίξαµε ολόκληρη συζήτηση για τη γλώσσα και µε κάλεσε να δω το µάθηµα της. 

∆εν έκανε καθόλου γραµµατική. Αντίθετα, έβαζε τα παιδιά να αφηγούνται ιστορίες 

που τους άρεσαν, να περιγράφουν µε δικά τους λόγια ένα λογοτεχνικό βιβλίο ή κινη-

µατογραφικό έργο που τους άρεσε, να φτιάχνουν ευχετήριες κάρτες, να στολίζουν 

τους τοίχους της αίθουσας µε αυτές και ένα σωρό άλλα πράγµατα. Στο σχολείο υ-

πήρχε τοµέας της γλώσσας και µαζευόµασταν όλοι οι εκπαιδευτικοί στο τέλος 

της εβδοµάδας και συζητούσαµε θέµατα διδασκαλίας, προβλήµατα στην τάξη 

µας. Αυτή η εµπειρία µε σηµάδεψε, µέσα από αυτήν έµαθα ό,τι έµαθα ως καθη-

γήτρια]     

 

Έτσι, η Μάρθα έµαθε να εργάζεται σε ένα συνεργατικό κλίµα και να στοχάζεται 

πάνω στο υλικό και τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος. Κάτι που δεν βρήκε στον 

«Πόρο» και τελικά το βίωσε επώδυνα.  
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Η Μαργαρίτα είχε εργασθεί ως φιλόλογος σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο. Και αυτή 

είχε συνηθίσει να εργάζεται µε ανάλογους τρόπους. Η Θεανώ είχε πολιτική άποψη για την εκ-

παίδευση και συµµετείχε στην Ένωση Καθηγητριών Καλλιτεχνικών µαθηµάτων. Είχε τελειώσει 

τη Σχολή Καλών Τεχνών, έκανε εκθέσεις ζωγραφικής και έγραφε συχνά σε καλλιτεχνικά πε-

ριοδικά. Παρακολουθούσε τη βιβλιογραφία του κλάδου της και θεωρούσε ότι η αισθητική αγω-

γή έπρεπε να διαπερνά όλα τα µαθήµατα. Αυτός, όµως, όπως έλεγε προϋπέθετε µια συνεργατι-

κή κουλτούρα στους συλλόγους διδασκόντων, η οποία δεν υπήρχε στον «Πόρο»: 

[Εγώ πολλές φορές έχω πει στο Σταµάτη να ζητήσουµε από τους µαθητές να φτιά-

ξουν στο µάθηµα της γεωγραφίας δικούς τους χάρτες και να κάνουµε µια έκθεση στο 

σχολείο. Να τη βαφτίσουµε ηµέρα γεωγραφίας ή κάτι τέτοιο. ∆ε βρήκα καµία αντα-

πόκριση] (καθηγήτρια καλλιτεχνικών, «Πόρος»)   

 

Οι αντιδράσεις της πλειονότητας των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές διδακτικές 

προσεγγίσεις  

 

Σε συζητήσεις που είχαν οι τρεις εκπαιδευτικοί µε συναδέλφους τους σχετικά µε τα 

ανήσυχα τµήµατα τόνισαν ότι, αν έβρισκαν κάτι που να κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών, 

τότε αυτοί θα εµπλέκονταν σε αυτή τη δραστηριότητα και δε θα µίλαγαν µε τους συµµαθητές 

τους την ώρα του µαθήµατος. Όµως, η παραίνεσή τους έπεσε στο κενό, αφού οι υπόλοιποι εκ-

παιδευτικοί θεωρούσαν ότι  

[η δουλειά µου είναι να κάνω µάθηµα και η δική τους δουλειά είναι να προσέχουν 

και να διαβάζουν. Γιατί να αλλάξω εγώ και να µην αλλάξουν αυτοί;] (µαθηµατικός, 

«Πόρος») 

 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί έβλεπαν το ζήτηµα της ενασχόλησης µε την εµπλοκή ό-

λων των µαθητών στο µάθηµα ως αδικία για τους καλούς µαθητές.  

[Καθόµαστε και ασχολούµαστε µε τον α και το β που µιλάει και παίζει µέσα στην τά-

ξη και δεν ασχολούµαστε µε το πως θα βοηθήσουµε τον καλό µαθητή να γίνει καλύ-

τερος. Αυτό είναι η αδικία στο σχολείο. Να στερείς από το παιδί που θέλει να µάθει 

για να ασχολείσαι µε το πως θα προσέξει κάποιος αδιάφορος] (φιλόλογος, «Πόρος») 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιδράσεις και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών 

στις διδακτικές µεθόδους της Μάρθας (καθηγήτρια γαλλικών) και της Μαργαρίτας (καθηγήτρια 

φιλόλογος): 

 

Η Μαργαρίτα (φιλόλογος) είχε αναλάβει το µάθηµα της Ιστορίας της Β΄ Γυµνασίου. 

Προσπαθούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους εµπλέξει σε 

διαδικασίες µάθησης χρησιµοποιώντας τεύχη από το κόµικς Αστερίξ, το οποίο αντλεί 
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τη θεµατολογία του από τους πολέµους των Ρωµαίων µε τους Γαλάτες. Έτσι, η Μαρ-

γαρίτα από την αρχή του τριµήνου είχε πει στους µαθητές ότι θα κάνουν µάθηµα µε 

τεύχη του Αστερίξ µε δύο τρόπους: 

Θα χωρισθούν σε οµάδες και διαβάζοντας ένα τεύχος του Αστερίξ που θα έδινε σε 

κάθε οµάδα θα συµπλήρωναν ένα φύλλο εργασίας που είχε φτιάξει. 

Μετά θα διάβαζαν από το βιβλίο σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία που είχαν µα-

ζέψει από το Αστερίξ 

Στο τέλος της ενότητας θα έφτιαχνε όλη η τάξη ένα πίνακα από χαρτόνι όπου πάνω 

θα κολλούσε εικόνες σχετικά µε διάφορες σηµαντικές όψεις της ρωµαϊκής αυτοκρα-

τορίας.  

Το φύλλο εργασίας που είχε δώσει στους µαθητές η Μαργαρίτα ήταν: 

 

 

                             ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                            
    

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΙΚ 

 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις διαβάζοντας το κόµικ «Αστερίξ»:  
1. Πότε κατακτήθηκε η Γαλατία από τους Ρωµαίους ; 
2. Ποιος ήταν ο αρχηγός του ρωµαϊκού στρατού ;                      
3. Ποια σηµερινή πόλη είναι η Λουτέτια ; 
4. Τι ήταν τα µενίρ ; 
5. Τι ήταν οι λεγεώνες  ; 
6. Να περιγράψετε τη στολή και τον οπλισµό ενός Ρωµαίου λεγεωνάριου. 
7. Τι ήταν τα οχυρά στρατόπεδα ; 
8. Να περιγράψετε το χαρακτήρα των Γαλατών. 
 

Οι µαθητές χωρίσθηκαν σε 6 οµάδες των τεσσάρων και άρχισαν να ψάχνουν στο 

τεύχος του Αστερίξ πληροφορίες σχετικά µε τα όσα τους ζητούσε η Μαργαρίτα στο 

φύλλο εργασίας. Αυτή η εργασία άλλαξε αυτόµατα τη µετωπική διάταξη των θρα-

νίων. Η Μαργαρίτα εξήγησε στους µαθητές ότι δεν µπορούσαν να συνεργασθούν 

σε οµάδα µε τον τρόπο που ήταν παραταγµένα τα θρανία. Οι µαθητές άλλαξαν τη 

διάταξη των θρανίων κολλώντας δύο θρανία µαζί και βάζοντας τέσσερις καρέκλες 

για να καθίσουν ως οµάδα. Αυτή η διαδικασία προκάλεσε θόρυβο καθώς µερικοί 

µαθητές έσερναν τις καρέκλες και τα θρανία. Η Μαργαρίτα δεν δηµιούργησε έντα-

ση για αυτό το λόγο και γυρνώντας προς εµένα µου είπε χαµηλόφωνα για να µην 

την ακούσουν οι µαθητές: «Είναι τρία άτοµα που κάνουν επίτηδες θόρυβο. ∆εν 

τους δίνω σηµασία. Θα πάνε οι καρέκλες στη θέση τους και θα σταµατήσουν. Αυ-
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τοί θέλουν τώρα να γίνει επεισόδιο. Να τους πω γιατί σέρνετε τις καρέκλες και να 

χαθεί η ώρα του µαθήµατος στα «σου είπα, µου είπες».   

Μετά την θορυβώδη τακτοποίηση, οι µαθητές άρχισαν να εργάζονται. Ο πρωτότυ-

πος τρόπος εργασίας φάνηκε να τους αρέσει, γιατί ακόµη και οι µαθητές που δεν 

παρακολουθούσαν στα άλλα µαθήµατα προσπαθούσαν να βρουν πληροφορίες από 

τα τεύχη για να συµπληρώσουν το φύλλο. Έτσι, πέρασε η διδακτική ώρα µε τους 

µαθητές να εργάζονται, τη Μαργαρίτα να περπατάει ανάµεσα στις οµάδες και να 

απαντά σε απορίες των µαθητών.  

Όµως, πέντε περίπου λεπτά πριν κτυπήσει το κουδούνι µπήκε στην αίθουσα ο κ. 

Μενέλαος, ο οποίος έδειχνε σαστισµένος όταν αντίκρισε τον τρόπο µε τον οποίο 

κάθονταν οι µαθητές. Γύρισε και µε έντονο ύφος είπε στη Μαργαρίτα και το γρά-

φοντα: «Τι γίνεται εδώ ρε συνάδελφοι; Το διαλύσαµε το σχολείο;. Καφενές είναι εδώ 

ή τάξη; Γιατί οι µαθητές δεν κάθονται στις θέσεις τους»; Η Μαργαρίτα του εξήγησε 

ευγενικά ότι έχει βάλει µια εργασία στους µαθητές. Ο κ. Μενέλαος δεν έδωσε έ-

κταση, αλλά ζήτησε να µη γίνεται φασαρία γιατί ενοχλούνται οι άλλες τάξεις. Ενώ 

µιλούσε ο κ. Μενέλαος, χτύπησε το κουδούνι  

(Ε.Σ., παρατήρηση µαθήµατος) 

     

Μπαίνοντας η Μαργαρίτα στο γραφείο των καθηγητών ο κ. ∆ηµήτρης ρώτησε µε-

γαλόφωνα: «Ποιος είχε µάθηµα στο Β2 ρε παιδιά και γινόταν ο χαµός; Οι µαθητές στη δίπλα τά-

ξη που ήµουνα άρχισαν να ρωτούν τι κάνουν δίπλα. Μετακόµιση;». Η Μαργαρίτα του εξήγησε 

ότι έκανε µάθηµα µε οµάδες και οι µαθητές άλλαξαν τη θέση των θρανίων. Ο κ. ∆ηµήτρης α-

πάντησε πάλι µεγαλόφωνα: «κάνε µάθηµα όπως θες κοπέλα µου, αρκεί να µη γίνεται φασαρία 

και δεν µπορούµε να κάνουµε οι υπόλοιποι µάθηµα». Η Μαργαρίτα κάθισε σε µια καρέκλα, φα-

νερά εκνευρισµένη, άνοιξε ένα βιβλίο ιστορίας και το ξεφύλλιζε προκειµένου να εκτονωθεί η 

κατάσταση. Όµως, την πλησίασαν δύο φιλόλογοι (η Μαρίνα και η Χριστίνα) και τη ρώτησαν µε 

ένα χαµόγελο γεµάτο ειρωνεία: «Τι έγινε ρε συ στην τάξη σου; Τι φασαρία ήταν αυτή που λεει ο 

κ. ∆ηµήτρης; Και ο κ. Μενέλαος από το γραφείο του δίπλα που περάσαµε είναι ψιλοτρελαµένος. 

Κάτι γκρίνιαζε ότι είχε διαλυθεί η τάξη». Τότε η Μαργαρίτα ήρθε προς το µέρος του γράφοντος 

και σχολίασε χαµηλόφωνα για να µην ακουστεί αλλά πολύ εκνευρισµένη: 

[Ρε τι καφρίλα είναι αυτή εδώ µέσα; Πού έχω µπλέξει; Πας να βρεις ένα τρόπο να 

κάνεις αυτά τα παιδιά να ενδιαφερθούν και να µάθουν κάτι σε αυτό το µπουρδέλο και 

πρέπει να απολογούµαι στον κάθε αγράµµατο και στην κάθε κυρά Κατίνα που έχει 

µαζευτεί εδώ πέρα; Πού είµαστε ρε; Στο Μεσαίωνα;]    

 

Το περιστατικό αυτό δεν πτόησε τη Μαργαρίτα, η οποία στο επόµενο µάθηµα συ-

νέχισε το µάθηµα µε τη διδακτική µέθοδο που είχε ξεκινήσει.  
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Η Μαργαρίτα στο διάλειµµα κάλεσε µερικούς µαθητές του Β2 και τους ζήτησε να 

φτιάξουν τα θρανία όπως την προηγούµενη φορά που είχαν µάθηµα. Όπως εξήγησε 

στο γράφοντα, µε αυτό τον τρόπο θα κέρδιζε χρόνο και δεν θα γινόταν η προηγού-

µενη φασαρία της αλλαγής της διάταξης των θρανίων. Όταν µπήκε στην τάξη οι 

µαθητές είχαν καθίσει σε οµάδες. Τους καληµέρισε και ζήτησε από τους µαθητές 

να κανονίσουν, ώστε η κάθε οµάδα να εκπροσωπηθεί από δύο µαθητές, οι οποίοι 

θα έλεγαν σε όλη την τάξη ποια στοιχεία συγκέντρωσαν από το κόµικς που επεξερ-

γάσθηκαν την περασµένη φορά σχετικά µε τις ερωτήσεις που είχε το φύλλο εργα-

σίας. Από την κάθε οµάδα σηκώθηκαν δύο µαθητές και άρχισαν να παρουσιάζουν 

τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει. Οι υπόλοιπες οµάδες τους άκουγαν. Το αξιο-

σηµείωτο είναι ότι οι µαθητές που µιλούσαν ανήκαν στην κατηγορία των µαθητών 

που σπάνια ζητούσαν το λόγο στα άλλα µαθήµατα. 

(Ε.Σ., παρατήρηση µαθήµατος)     

 

Η Μαργαρίτα επεσήµανε ότι µε αυτό τον τρόπο εξασφάλιζε ότι όλοι οι µαθητές 

µέσα στην τάξη έκαναν κάτι και σε όλους δινόταν η δυνατότητα συµµετοχής. Η παρατήρηση 

του µαθήµατος και οι συγκρίσεις των καταγραφών έδειξαν ότι µαθητές που σε άλλα µαθήµατα 

δεν είχαν καµία συµµετοχή στο µάθηµα της Μαργαρίτας συµµετείχαν, έδειχναν να την αγαπούν 

και να αισθάνονται διαφορετικά µέσα στην τάξη. Ουσιαστικά, οι δυνατότητες συµµετοχής που 

τους έδινε η Μαργαρίτα αύξαναν την αυτοεκτίµησή τους. Ο Ένρι, µαθητής από την Αλβανία, 

ήταν πολύ ξεκάθαρος στη συζήτηση που είχαµε: 

[Με την κ. Μαργαρίτα, έτσι όπως κάνει το µάθηµα, νοιώθω διαφορετικά. Μπορώ και 

λεω κάτι. Αισθάνοµαι ότι ξέρω κάτι και µπορώ να πω. Με τους άλλους καθηγητές εί-

ναι διαφορετικά]    

 

Όταν δηµιουργήθηκε και ο πίνακας µε τις βασικές όψεις της ρωµαϊκής αυτοκρατο-

ρίας από τους µαθητές, ο Ένρι και τα άλλα παιδιά έδειχναν γεµάτοι χαρά και πεποίθηση από 

αυτό που είχαν φτιάξει και είχαν διακοσµήσει την τάξη τους. 

Οι µέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούσε η Μαργαρίτα είχαν και µια διαφορετική 

φιλοσοφία αξιολόγησης. Αποτελεί παιδαγωγική αντίφαση να εκπαιδεύονται οι µαθητές µε 

βιωµατικές διδακτικές µεθόδους και να αξιολογούνται στο κατά πόσο πέτυχαν συµπεριφορι-

κούς στόχους. Η Μαργαρίτα, αν και το επεδίωξε, δεν µπόρεσε τελικά να συνεργασθεί σε επίπε-

δο διδασκαλίας µε τις άλλες δύο καθηγήτριες που δίδασκαν ιστορία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην τελική αξιολόγηση των µαθητών, που ήταν το διαγώνισµα 

στο τέλος του σχολικού έτους. Ανάλογα προβλήµατα παρουσιάσθηκαν και στην ιστορία, όπου 

η Μαργαρίτα δεν επέµενε σε ηµεροµηνίες και γεγονότα, αντίθετα µε άλλες δύο συναδέρφους 

της που δίδασκαν το µάθηµα, οι οποίες επέµεναν στην αποµνηµόνευση τέτοιων στοιχείων. Έ-

τσι, δεν µπορούσαν να βγουν κοινά θέµατα, καθώς η Μαργαρίτα πρότεινε δύο ερωτήσεις: «Συ-
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γκρίνετε την πορεία του Ηράκλειου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου» και «Τα βασικά χαρακτη-

ριστικά της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε σύγκριση µε την αρχαία Ελλάδα». Οι δύο άλλες φιλό-

λογοι επέµεναν ότι οι δικοί τους µαθητές δεν θα µπορούσαν να απαντήσουν τέτοιες ερωτήσεις 

και αντιπρότειναν ερωτήσεις µε µικρές µονολεκτικές απαντήσεις που αφορούσαν ηµεροµηνίες 

και ονόµατα.  

Η περίπτωση της ιστορίας δείχνει ξεκάθαρα ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν εντελώς 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση στο συγκεκριµένο µάθηµα. Η διαφορά τους συνυπήρχε 

σιωπηλά όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και εκφράσθηκε στις εξετάσεις, όταν έπρεπε να 

βρουν µια συνισταµένη. Η Μαργαρίτα σχολιάζοντας το ζήτηµα που προέκυψε παρατήρησε ότι 

θα είχε αποφευχθεί, αν υπήρχε συνεργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους: 

[Σίγουρα υπάρχει µια διαφορετική αντίληψη για το µάθηµα, τη φιλοσοφία του σχο-

λείου και ένα σωρό πράγµατα που αν τα συζητάµε θα φαµε ώρες και µπορεί να µην 

καταλήξουµε πουθενά. Όµως, αν από την αρχή της χρονιάς είχαµε συζητήσει τι θα 

κάνουµε στο µάθηµα, πως το βλέπει ο καθένας µας, αν για παράδειγµα οι συνάδερφοι 

έρχονταν να δουν µερικά δικά µου µαθήµατα και εγώ µερικά δικά τους, αν είχαµε 

από κοινού οργανώσει δραστηριότητες µε οµάδες από όλα τα τµήµατα που διδάσκου-

µε, τότε νοµίζω ότι δεν θα υπήρχε αυτό το χάσµα] (Μαργαρίτα, φιλόλογος, «Πό-

ρος»)   

 

Η Μαργαρίτα, επειδή είχε εργασθεί και σε Ενιαίο Λύκειο τα δύο πρώτα χρόνια της 

εξεταστικής µεταρρύθµισης του Ν. 2525/ 97, είχε διαµορφώσει την άποψη ότι η απουσία συ-

νεργασίας των εκπαιδευτικών µέσα στο σχολείο είναι ένας από τους παράγοντες που ευνοεί την 

επιβολή µεταρρυθµίσεων στο εξεταστικό. Θεωρούσε, µάλιστα, ότι σε εκπαιδευτικούς που επι-

µένουν σε χρονολογίες και γεγονότα στην ιστορία, αυτού του είδους οι µεταρρυθµίσεις είναι 

ευπρόσδεκτες, διότι αφενός µεν δεν απέχουν πολύ από τη φιλοσοφία τους για το µάθηµα, αφε-

τέρου τους απαλλάσσουν από το να ψάχνουν να βρουν θέµατα για τις εξετάσεις.  

[Αν δεν µπορούµε να τα βρούµε µεταξύ µας, υπάρχει το επιχείρηµα ότι θα τα βρούµε 

εµείς για εσάς. Έτσι, µπαίνουν οι εξωτερικές εξετάσεις και πολλοί συνάδερφοι τις  

βλέπουν µε καλό µάτι, καθώς δεν έχουν να βγάλουν ούτε θέµατα] (Μαργαρίτα, φιλό-

λογος, «Πόρος»)   

 

Την άποψη της Μαργαρίτας ήρθε να επιβεβαιώσει η άποψη των συναδέλφων της 

µε τους οποίους είχε προκύψει το πρόβληµα των θεµάτων της ιστορίας, οι οποίοι θεωρούσαν 

ότι η µεταρρύθµιση στο Ενιαίο Λύκειο είχε αντιµετωπίσει επιτυχώς τέτοιου είδους προβλήµατα 

και θεωρούσαν ότι κάτι ανάλογο έπρεπε να γίνει κάποια στιγµή και στο γυµνάσιο.  

[Στο Ενιαίο Λύκειο τα θέµατα κανονίζονται εξωτερικά. Τα πράγµατα είναι έτσι συ-

γκεκριµένα και αποφεύγονται τέτοιου είδους παρεξηγήσεις και διαφωνίες. Το κράτος 

σου δίνει µια ύλη και σου λέει ότι θα εξετασθούν θέµατα τέτοιου τύπου. Οπότε τα υ-
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πόλοιπα είναι περιττά και δεν µπορεί ο καθένας να λέει το µακρύ του και το κοντό 

του] (φιλόλογος, «Πόρος»)   

 

Όµως, άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τις διδακτικές πρακτικές αυτών των εκπαι-
δευτικών ως παιχνίδι, το οποίο µπορεί να αρέσει στα παιδιά αλλά δεν τους µαθαίνει κάτι. Επί-
σης, άλλοι συνέδεαν τις διδακτικές τους πρακτικές µε το περιεχόµενο του µαθήµατός τους, υ-
ποστηρίζοντας ότι το δικό τους µάθηµα δεν µπορεί να διδαχθεί έτσι . Αµφισβητούσαν, έτσι, το 
παιγνιώδες στοιχείο της µάθησης, το οποίο όµως είναι αναπόσπαστο τµήµα της σε αυτή την 
ηλικία.  

[Η Μαργαρίτα τους βάζει και κόβουν εικόνες από το Αστερίξ για να φτιάξουν κόµικς 

για τη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Αµφιβάλλω αν αυτοί οι άνθρωποι µαθαίνουν κάτι µέ-

σα από αυτή τη διαδικασία. Είναι µαθητοµητέρα, γιατί για να τους κρατήσει ήσυχους 

στην τάξη τους αφήνει ουσιαστικά να παίζουν. Εγώ διδάσκω µαθηµατικά, τι να τους 

βάλω να κάνουν. Τα µαθηµατικά είναι ασκήσεις που σηµαίνει πειθαρχία του µυαλού, 

είναι επιστήµη, είναι λογική. Ο µαθητής δεν µπορεί να µυηθεί σε αυτά αν δε βασανί-

σει το µυαλό του και δεν αποκτήσει διανοητική πειθαρχία] (µαθηµατικός, «Πόρος») 

 

[Μπορεί στα καλλιτεχνικά οι µαθητές να φτιάχνουν κάποια πράγµατα, ζωγραφιές, 
σχέδια, κατασκευές...αυτό τους αρέσει. Στα Νέα Ελληνικά δεν είναι το ίδιο. Πρέπει 
να διαβάζουν και να γράφουν κείµενα. Αυτό σε ορισµένους δεν αρέσει. Εγώ, όµως, 
πρέπει να εργασθώ µε γνώµονα το αναλυτικό πρόγραµµα και τι πρέπει να µάθουν οι 
µαθητές. Όχι µε γνώµονα τους µαθητές που δεν τους αρέσουν τα Νέα Ελληνικά] (φι-
λόλογος, «Πόρος») 
 
Στο πλαίσιο αυτών των αντιδράσεων έγιναν συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς. 

Ορισµένοι ταύτιζαν τη µάθηση µε τη στέρηση και τον πόνο. 
[Το διάβασµα σηµαίνει στέρηση από το παιχνίδι. Αν δεν κλεισθείς στο σπίτι σου να 
διαβάσεις δε µαθαίνεις. Η γραµµατική στα αρχαία σηµαίνει ότι για να τη µάθεις θα 
χάσεις από φίλους, φίλες, πάρτι. Η µάθηση, εξ ορισµού, δεν είναι κάτι ευχάριστο για-
τί είναι ψυχικός πόνος και προϋποθέτει προσπάθεια] (φιλόλογος, «Πόρος»)    
 
Υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που υποστήριζαν ότι οι βιωµατικές διδακτικές πρα-

κτικές αποτελούν «απεµπόληση του ρόλου τους» και «εξευτελισµό της επιστήµης τους». 
[∆εν µου αρέσει να αναιρούµαι, να απεµπολώ το ρόλο µου και να εξευτελίζω την ε-

πιστήµη µου. Νοµίζω ότι µε τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες δεν µαθαίνουν οι 

µαθητές την επιστήµη της φυσικής. Αντίθετα, ο καθηγητής µετατρέπεται σε γελωτο-

ποιό για να τους κάνει να περνούν ευχάριστα] (φυσικός, «Πόρος»)    

 
Τέλος, όλοι οι εκπαιδευτικοί (εκτός από τη Θεανώ, τη Μάρθα και τη Μαργαρίτα) 

είχαν την άποψη ότι χωρίς τη βαθµολογία και τις τελικές εξετάσεις είναι αδύνατον να επιβιώσει 
κάποιος εκπαιδευτικός µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
της Βούλας (καθηγήτρια µουσικής) η οποία θεωρούσε ότι το βασικό πρόβληµα που αντιµετώ-
πιζε το µάθηµα της µουσικής στο σχολείο ήταν η απουσία ενός καλού σχολικού εγχειριδίου 
µουσικής, η έλλειψη µουσικής παιδείας των µαθητών της και η απουσία τελικών εξετάσεων 
που θα ανάγκαζαν τα παιδιά να διαβάσουν και θα ανύψωναν το κύρος του µαθήµατος.  

[Για να κάνεις µουσική πρέπει και ο άλλος να ξέρει πέντε πράγµατα. Αλλιώς είναι 

σαν να µπαίνεις και να µιλάς στα ντουβάρια. Το βιβλίο είναι γραµµένο σε σύνθετη 

γλώσσα και οι µαθητές δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Επίσης, το µάθηµα δεν εξε-
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τάζεται στο τέλος, όπως τα άλλα µαθήµατα, οπότε και οι µαθητές το αντιλαµβάνονται 

ως κάτι µη σοβαρό] 

 
Ο Μανόλης θεωρούσε, επίσης, ότι ήταν αρνητικό που το µάθηµα της Τεχνο-

λογίας δεν εξεταζόταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως και τα υπόλοιπα µαθήµα-
τα. Έτσι, δεν είχε περιθώρια να «στριµώξει», όπως έλεγε, τους µαθητές και να µάθουν 
τελικά κάτι.  

[Το µάθηµα της Τεχνολογίας δεν εξετάζεται τον Ιούνιο και αυτό οδηγεί τους 
µαθητές να το θεωρούν ως µάθηµα δεύτερης κατηγορίας. Έτσι, ο διδάσκων 
δεν έχει πολλά περιθώρια να τους στριµώξει, να τους βάλει να διαβάσουν] 
 
Όµως και το µάθηµα της Θεανώς, που έκανε καλλιτεχνικά χωρίς να αντιµετωπίζει 

προβλήµατα συµπεριφοράς στα ίδια τµήµατα µε τη Βούλα και το Μανόλη, δεν εξεταζόταν. Η 
Βούλα και ο Μανόλης ποτέ δεν ρώτησαν τη Θεανώ πώς συνέβαινε αυτό. Η Βούλα είχε δώσει 
µόνη της την απάντηση:  

[Στα µαθήµατα που δεν εξετάζονται µερικοί καθηγητές δεν κάνουν µάθηµα, ρίχνουν 

το επίπεδο και γλείφουν τους µαθητές µε το να τους επαινούν για οποιαδήποτε σα-

χλαµάρα κάνουν. Εγώ δεν µπορώ να καταντήσω να γλύφω το κάθε δεκαπεντάχρονο 

για να µην κάνει φασαρία στην τάξη και να µε σέβεται]     

 

Η βασική διδακτική αρχή της πλειονότητας των εκπαιδευτικών στον «Πόρο» 

και οι επιπτώσεις της στην συνολική εκπαιδευτική πολιτική 

 

Οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών στον «Πόρο», 

αν περιορισθούν µόνο στο να αναλυθούν υπό το πρίσµα της κουλτούρας 

του «ατοµισµού» και της «αδιαφορίας» ή της «παραίτησης», κρύβουν τους 

όρους που δηµιουργούν για τη διαµόρφωση των όρων ευκολότερης επιβο-

λής των νεοσυντηρητικών πολιτικών στην εκπαίδευση, που επιδιώκουν να 

µετατρέψουν τον εκπαιδευτικό σε «συµβολαιογράφο επιδόσεων» (Healy 

1996), διεκπεραιωτή ενός σχολικού εγχειριδίου που παράγεται έξω από το 

σχολείο, επιτηρητή και διορθωτή τεστ (Apple 2002). Οι εκπαιδευτικοί 

στον «Πόρο» κινούνταν µε γνώµονα τη διδακτική αρχή του ότι το σχολικό 

βιβλίο αποτελεί τη συµπύκνωση του αναλυτικού προγράµµατος και ο στό-

χος τους ήταν να το διδάξουν στους µαθητές τους και ύστερα να τους αξιο-

λογήσουν κυρίως στο αν µπορούν να αναπαραγάγουν γραπτώς αυτά που 

διδάχθηκαν. ∆εν ανέπτυσσαν κανένα κριτικό στοχασµό στο τι συµπυκνώ-

νει το αναλυτικό πρόγραµµα, πού αποσκοπεί πολιτικά και τι παίρνουν οι 

µαθητές µέσα από τη διδασκαλία του. Ο Giroux αναλύοντας αυτόν τον 
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τρόπο εργασίας των εκπαιδευτικών καταλήγει ότι δηµιουργεί τους όρους 

για την επιβολή της τεχνοκρατικής και διαχειριστικής λογικής της «παιδα-

γωγικής του management». Ο εκπαιδευτικός που δεν στοχάζεται κριτικά 

στην εργασία του, δεν ενδιαφέρεται να την ανατροφοδοτήσει, αποδέχεται 

το σχολικό βιβλίο ως «γεγονός αδιαµφισβήτητο» και απλώς προσπαθεί να 

το µεταδώσει στους µαθητές του, είναι αυτός που ανοίγει το δρόµο για την 

εµπέδωση στην εκπαίδευση των διδακτικών πακέτων, που στηρίζονται στη 

λογική του «αναλυτικού προγράµµατος ως γεγονός» (curriculum as a fact, 

όπως το ορίζει ο Young).   
∆εν υπάρχει κριτικός στοχασµός πάνω στα αισθήµατα, τις υποθέσεις, τους 
ορισµούς της συζήτησης. Για παράδειγµα, η ανάγκη εξωτερικών αµοιβών 
και τιµωριών που «κάνουν τα παιδιά να µαθαίνουν» λαµβάνεται ως δεδοµέ-
νο. Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνέπειες δεν εξετάζονται. ∆εν υπάρχει 
µέριµνα για το πως να κεντριστεί το ενδιαφέρον του παιδιού να µάθει. Ο ο-
ρισµός των «καλών παιδιών» είναι τα «ήσυχα παιδιά», η δουλειά µε τα βι-
βλία περιορίζεται στο να διαβασθούν, η διδασκαλία ορίζεται από µόνη της 
ως µάθηση και ο µόνος σκοπός είναι να «βγει» η διδασκαλία στον προσδιο-
ρισµένο από τα πριν χρόνο, χωρίς να γίνεται κριτική στους στόχους της. Αι-
σθήµατα πίεσης και ενοχής στο αν κρατήθηκε ο χρόνος, όπως ορίζεται από 
το ωρολόγιο πρόγραµµα, µένουν δίχως να εξετασθούν. Η τεχνοκρατική και 
εργαλειακή λογική είναι, µε τον ίδιο τρόπο, παρούσες και στην εργασία του 
εκπαιδευτικού, περιορίζοντας δραστικά την επαγγελµατική του αυτονοµία 
στο να σχεδιάσει και να αναπτύξει αναλυτικά προγράµµατα και να τα διδά-
ξει στην τάξη. Είναι, επίσης, παρούσες στα διδακτικά πακέτα που δίνονται 
έτοιµα για να τα διδάξει ο εκπαιδευτικός. Η λογική που διέπει αυτά τα πακέ-
τα είναι να νοµιµοποιήσουν αυτό που έχω αποκαλέσει «παιδαγωγική του 
µάνατζµεντ» 

(Giroux 1988: 124) 

Είδη µαθητικών εργασιών στον «Πόρο» 

Υπάρχουν πολλά είδη µαθητικών εργασιών, τα οποία παραπέµπουν και σε 

διαφορετικά είδη µάθησης και διδασκαλίας, τα οποία µε τη σειρά τους υποστηρίζονται 

από τη διαφορετική φιλοσοφία που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός για το σκοπό του σχολεί-

ου αλλά και το δικό του ρόλο στη µάθηση του µαθητή (Kyriacou 1998). Αξίζει να επι-

σηµάνουµε ότι η απουσία συστήµατος εξωτερικής αξιολόγησης του µαθητή στο γυµνά-

σιο αφήνει τα περιθώρια στον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει άλλα είδη µαθητικής εργασί-

ας πέρα από εκείνα που θα τον προετοίµαζαν για τις εξετάσεις, δυνατότητα η οποία έχει 

εκλείψει στο Ενιαίο Λύκειο µετά τη µεταρρύθµιση του νόµου 2525/ 97. Τα είδη µαθη-

τικών εργασιών που καταγράφηκαν στον «Πόρο» τις ώρες διδασκαλίας που παρατηρή-

θηκαν µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 
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Αποµνηµόνευση σχολικού βιβλίου – λύσεις 

και γράψιµο ασκήσεων βιβλίου 

Κυρίαρχη µαθητική εργασία για τη διεκπε-

ραίωση της οποίας οι µαθητές αντέγραφαν 

από βιβλία του εµπορίου τις απαντήσεις.   

Ερευνητική εργασία ∆ύο δραστηριότητες (Νέα Ελληνικά – Βιο-

λογία) = όµως οι µαθητές είχαν να συλλέ-

ξουν πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή ενός 

συγγραφέα και του κυττάρου, τις οποίες διά-

βασαν στους συµµαθητές τους. Η εργασία 

ήταν αντιγραφή πληροφοριών από εγκυ-

κλοπαίδεια, την οποία οι εκπαιδευτικοί θεω-

ρούσαν έρευνα.  

Βιωµατική µάθηση (παιχνίδι ρόλων, κα-

τασκευές, κ.λπ.)  

Τρεις δραστηριότητες (κατασκευή κόµικς για 

τη ρωµαϊκή ιστορία, κατασκευή µασκών για 

απόκριες, περιγραφή στα γαλλικά φωτογρα-

φιών και καρτών από το Παρίσι )  

 

Όλες οι µαθητικές εργασίες που ανατέθηκαν για το σπίτι («κατ’ οίκον ερ-

γασία») ήταν ατοµικές και καµία από αυτές δεν ήταν οµαδική. Οι εργασίες ήταν ίδιες 

για όλους τους µαθητές και ο κάθε µαθητής έπρεπε να κάνει την εργασία στο σπίτι µό-

νος του. Επίσης, οι εργασίες αφορούσαν ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του 

σχολικού βιβλίου. Αυτό δηµιουργούσε ένα πρόσθετο πρόβληµα. Από την παρατήρηση 

των µαθηµάτων, τις συζητήσεις µε τους µαθητές και τη συλλογή υλικού σχετικά µε τις 

µαθητικές εργασίες προέκυψε ότι οι µαθητές αντέγραφαν τις λύσεις των ασκήσεων 

και τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου από βοηθήµατα που κυ-

κλοφορούσαν στο εµπόριο. Αυτή η διαδικασία ακύρωνε την οποιαδήποτε µαθησιακή 

αξία θα µπορούσαν να είχαν αυτές οι ερωτήσεις. Αρκετά τετράδια είχαν στην ίδια ερώ-

τηση την ίδια ακριβώς απάντηση, µε την ίδια έκφραση. Όµως, αυτό το ζήτηµα δεν είχε 

απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς στον «Πόρο», οι οποίοι έλεγχαν απλώς αν οι µαθη-

τές έχουν γράψει τις ερωτήσεις στα τετράδια εργασιών που είχαν. 

∆ύο καθηγήτριες (η Μάρθα και η Μαργαρίτα) που δεν έβαζαν για εργασία 

στο σπίτι τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του βιβλίου αλλά έκαναν δραστηριότητες µέσα 

στην τάξη σχολίασαν την τακτική των συναδέλφων τους: 

[Εδώ ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Οι καθηγητές ξέρουν ότι οι µαθητές αντι-

γράφουν από λυσάρια και οι µαθητές ξέρουν ότι το ξέρουν οι καθηγητές τους. 

Όµως υπάρχει ένας κρυφός κώδικας. Θα παριστάνουµε το σχολείο, εµείς τους 

καθηγητές που διδάσκουµε, εσείς τους µαθητές που γράφετε καθαρά στα τε-
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τράδια σας και δεν θα µας ενοχλήσει κανείς. Τώρα τι µαθαίνει ο µαθητής α-

ντιγράφοντας; ∆εν νοµίζω ότι µαθαίνει τίποτα. Αλλά αφού µε αυτή τη διαδι-

κασία θα πάρει αυτός το απολυτήριό του και ο συνάδερφος το µισθό του είναι 

και οι δύο ευχαριστηµένοι] (Μαργαρίτα, φιλόλογος, «Πόρος»)      

 

Η απουσία παιδαγωγικής αξιοποίησης της µαθητικής εργασίας 

 

Στα µαθήµατα που παρατηρήθηκαν καταγράφηκε ακόµη η παντελής απου-

σία ενασχόλησης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των µαθητικών εργασιών µέσα 

στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί είτε δεν ασχολούνταν καθόλου µε τη µαθητική εργασία 

που είχαν αναθέσει στο προηγούµενο µάθηµα αλλά προχωρούσαν στην παράδοση της 

επόµενης ενότητας, είτε κοιτούσαν απλώς τα τετράδια των µαθητών για το αν είχαν κά-

νει τη µαθητική εργασία και µερικές φορές σήκωναν κάποιο µαθητή στον πίνακα να 

λύσει κάποια από τις ασκήσεις ή να διαβάσει την απάντηση της ερώτησης που είχε 

γράψει στο τετράδιό του. Η µαθητική εργασία είχε µόνο πιστοποιητικό ρόλο, να δείξει 

δηλαδή ότι ο µαθητής ασχολήθηκε στο σπίτι µε το µάθηµα και δεν αδιαφόρησε. Ό-

µως, δεν εξεταζόταν τι µάθαινε ο µαθητής από την εργασία που έκανε, ούτε τι θα 

µπορούσαν να µάθουν οι συµµαθητές του από την εργασία αυτή.  

Η απουσία της παιδαγωγικής αξιοποίησης της µαθητικής εργασίας φαίνεται 

να αποτελεί διαχρονικό φαινόµενο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο 

αποτελεί σύµπτωµα του «διδακτισµού», της ex cathedra µετωπικής διδασκαλίας που 

κυριαρχούσε και κυριαρχεί στο ελληνικό σχολείο, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

Αναλύοντας τα θεσµικά πλαίσια κατάκτησης της σχ λική  γνώσης, ό ως υπαγορεύο-

νται από τα προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης την περίοδο 1931 – 1973, ο Χαράλα-

µπος Νούτσος επισηµαίνει:  

ο ς π

Οι µαθητές λοιπόν δεν ασκήθηκαν ποτέ συστηµατικά, πρώτα µέσα στο σχο-

λείο, µε το πως θα µπορούν να εργάζονται για να κατακτούν τη σχολική 

γνώση όταν βρίσκονται έξω από το σχολείο. Ταυτόχρονα όµως η συζήτηση 

και ο έλεγχος των «κατ’ οίκον» εργασιών µέσα στο σχολείο έπαιρνε συνή-

θως τη µορφή ενός επιφανειακού ελέγχου που αφορούσε στο αν εκτέλεσαν 

ή όχι τις εργασίες αυτές οι µαθητές και σπάνια ελέγχονταν το ίδιο το περιε-

χόµενο αυτών των εργασιών. Πολύ σπάνια τέλος γινόταν και εξακολουθεί 

να γίνεται συζήτηση πάνω στο αποτέλεσµα της εργασίας του καθενός µαθη-

τή, ώστε να υπάρξει µια συλλογική εκτίµηση σχετικά µε την ποιότητα της 

εργασίας αυτής (Νούτσος 1999: 155)   
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Όµως, πέρα από τη διαχρονική παρουσία του φαινοµένου υπάρχουν και ε-

µπειρικά δεδοµένα πρόσφατης διεθνούς έρευνας που δείχνουν ότι η «κατ’ οίκον» µαθη-

τική εργασία δεν αξιοποιείται παιδαγωγικά και διδακτικά στο ελληνικό σχολείο. Οι Έλ-

ληνες εκπαιδευτικοί σε σχέση µε άλλους συνάδελφους τους (Αγγλία, Αυστρία, Κύπρος, 

Βέλγιο κ.λπ.) φαίνεται να αναθέτουν στους µαθητές τους πολλή δουλειά για το σπίτι, 

την οποία διορθώνουν πληµµελώς ή δεν τη διορθώνουν καθόλου και δεν την αξιο-

ποιούν στη διδασκαλία (Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη, Σολοµών, Σταµέλος 2001: 

38).  

Τέλος, στον «Πόρο» καταγράφηκαν και περιπτώσεις όπου µερικές µαθητι-

κές εργασίες, που ξέφευγαν από το συνηθισµένο µοτίβο των «λυσαριών», αποθαρρύν-

θηκαν από εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστική είναι η επόµενη καταγραφή δύο περιστα-

τικών σε δυο διαφορετικές καθηγήτριες φιλολόγους (Χριστίνα και Μαρίνα): 

 

Νέα Ελληνικά: (Χριστίνα, δεύτερο τρίµηνο) 
Στο δεύτερο τρίµηνο τέσσερις µαθήτριες της πρώτης της Α’ Γυµνασίου πλησί-
ασαν τη  Χριστίνα µετά το τέλος του µαθήµατος και της πρότειναν να κάνουν 
µια εργασία στα Νέα Ελληνικά σχετικά µε το πώς ήταν η Εργοστασιούπολη 
πριν την εκβιοµηχάνιση και πώς είναι σήµερα. Η µια από τις µαθήτριες ήταν 
κόρη ενός δηµοτικού συµβούλου της πόλης, ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας και 
είχε πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά µε το θέµα. Επίσης, ήταν µέλος της 
συντακτικής επιτροπής ενός τοπικού εντύπου, το οποίο είχε οργανώσει και 
παρουσιάσει έκθεση φωτογραφίας για το θέµα αυτό στο δηµαρχείο της πόλης. 
Η έκθεση είχε εντυπωσιάσει τις µαθήτριες, διότι ο φωτογράφος είχε αντιπα-
ραβάλει τα όµορφα αγροτικά τοπία της Εργοστασιούπολης πριν την εκβιοµη-
χάνιση µε τα παραδοσιακά πηγάδια τους και τους στάβλους των σπιτιών, µε το 
πώς ήταν οι ίδιες τοποθεσίες σήµερα µε τα απόβλητα και τις καµινάδες των 
εργοστασίων. Οι µαθήτριες είχαν σκεφθεί να πάρουν πληροφορίες από τους 
µεγαλύτερους κατοίκους της περιοχής για το πώς ήταν η Εργοστασιούπολη τό-
τε και πώς σήµερα και να τις παρουσιάσουν µαζί µε φωτογραφίες. Η ωραία 
αυτή ιδέα δεν υλοποιήθηκε, επειδή η Χριστίνα δεν έδειξε ενδιαφέρον. Είπε 
στις µαθήτριες να κάνουν αν θέλουν την εργασία µόνες τους και να τη φέρουν 
στο τέλος της χρονιάς να τη δει. Έτσι, το θέµα δεν προχώρησε. Η Χριστίνα ε-
ξήγησε στο γράφοντα ότι η ύλη τρέχει και δεν υπάρχει χρόνος για τέτοιες δρα-
στηριότητες. Μάλιστα ειρωνεύτηκε τις µαθήτριες λέγοντας 
[τώρα αυτές από κάπου το είδαν αυτό και το ξεσήκωσαν και ήρθαν εδώ για 
να µου πουλήσουν εξυπνάδα. Μπορεί να έχουν βρει και κάποια εργασία από 
παλιούς µαθητές και να τη µοστράρουν για δικιά τους. ∆εν βρίσκεις άκρη µε 
αυτά, δεν ξέρω αν µπορώ να βοηθήσω και σε τελική ανάλυση δεν έχουν 
σχέση µε το µάθηµα]   
      
Άλλο ένα ενδιαφέρον διδακτικό επεισόδιο ήταν η περίπτωση της εργασίας του 

Σπύρου, ενός µαθητή της Α’ Γυµνασίου στα Αρχαία Ελληνικά, στο µάθηµα της Μαρίνας.  
Αρχαία Ελληνικά (Α΄ Γυµνασίου, Μαρίνα) 
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Ο Σπύρος ήταν ένα λιγοµίλητο παιδί που καθόταν στο δεύτερο θρανίο, σήκω-
νε σπάνια το χέρι του για να διαβάσει το µάθηµα από το βιβλίο, ορισµένες φο-
ρές όµως έκανε πρωτότυπες ερωτήσεις που ξέφευγαν από τα συνηθισµένα και 
έδειχναν ένα παιδί µε βαθύτερο προβληµατισµό. Ιδιαίτερο ενθουσιασµό προ-
κάλεσε στο γράφοντα µια ερώτηση του Σπύρου στο τέλος του πρώτου τριµήνου 
στην Οδύσσεια: «γιατί ο Τηλέµαχος που ήταν γιος του Οδυσσέα δεν γινόταν 
βασιλιάς και έπρεπε να γίνει κάποιος από τους µνηστήρες, επειδή θα πα-
ντρευόταν την Πηνελόπη;». Η Μαρίνα του απάντησε επειδή έτσι ήταν το έθι-
µο στην Ιθάκη και το θέµα έκλεισε εκεί. Ο Σπύρος στα τέλη του δεύτερου τρι-
µήνου έφερε µια εργασία στο τετράδιό του ως απάντηση σε κάποια ερώτηση 
του βιβλίου: «ποιο πρόσωπο σας έχει κάνει εντύπωση από τις ραψωδίες χ, ψ 
και ω;». Η Μαρίνα ζήτησε από τους µαθητές να διαβάσουν τις απαντήσεις 
που έγραψαν. Η µονότονη διαδικασία της ανάγνωσης των άψογων φιλολογικά 
απαντήσεων των µαθητών που πήραν το λόγο, που είχαν αντιγραφεί από κά-
ποιο εξωσχολικό βοήθηµα γραµµένο από φιλόλογους, διακόπηκε από την α-
πάντηση του Σπύρου, ο οποίος είχε επιλέξει να παρουσιάσει τον Ερµή τον 
Κραταιό που µετέφερε τις ψυχές των µνηστήρων, που είχαν πέσει νεκροί από 
τα βέλη του Οδυσσέα, στον Άδη. Ο Σπύρος είπε ότι το παρατσούκλι «Κραται-
ός» τον έκανε να συνδυάσει αυτή τη λέξη µε το κράτος. Ο Ερµής ήταν κραται-
ός γιατί κρατούσε τη διαδροµή από τη ζωή στο θάνατο, όριζε τις ψυχές και το 
πού αυτές τελικά θα πάνε. Η Μαρίνα είπε στο Σπύρο: 
[Μόνο αυτά τα λίγα έγραψες; Α, καηµένε αυτή δεν είναι απάντηση. ∆εν α-
κούς τόση ώρα ωραία πράγµατα που είπαν οι άλλοι;]      
Ο Σπύρος κοκκίνισε και απάντησε θυµωµένος στη Μαρίνα: 
[Οι άλλοι κυρία τα αντέγραψαν από τα λυσάρια. Εγώ αυτό το σκέφτηκα και 
το έκανα µόνος µου]. 
Η Μαρίνα άρχισε να ειρωνεύεται το µαθητή: 
[έχεις αποδείξεις ότι οι συµµαθητές σου τα αντέγραψαν και τους καρφώνεις 
έτσι; Αυτό δεν είναι σωστή συµπεριφορά] 
Το επεισόδιο έληξε, επειδή η Μαρίνα προχώρησε στο µάθηµα και δεν έδωσε 
το περιθώριο στο Σπύρο να ρωτήσει ή να πει κάτι άλλο. 
Ο γράφων µίλησε µε το Σπύρο µετά το µάθηµα, ο οποίος ήταν σε έξαλλη κα-
τάσταση. Θύµωνε ακόµη περισσότερο, επειδή κάποιες από τις µαθήτριες των 
πρώτων θρανίων είχαν αντιγράψει τις απαντήσεις των ασκήσεων από ένα βο-
ήθηµα και η Μαρίνα τους είχε πει µπράβο. Ο Σπύρος θεωρούσε ότι είχε γρά-
ψει λίγα αλλά ήταν δικά του.  
[Αυτό δεν είναι δίκαιο. Εγώ έφτιαξα κάτι µόνος µου. Οι άλλες οι κλώσες 
µπροστά που παριστάνουν τις καλές µαθήτριες µόνο αντιγράφουν και παίρ-
νουν εικοσάρια. ∆εν είναι δικά τους αυτά που διαβάζουν. Από εδώ και πέρα 
εγώ δεν ξαναδιαβάζω για το µάθηµα. Κάτι ξέρουν οι πίσω που κοιµούνται. 
Εδώ ή θα κοιµάσαι ή θα αντιγράφεις]    
Στα επόµενα τέσσερα µαθήµατα που παρακολούθησε ο γράφων στο τρίτο τρί-
µηνο, ο Σπύρος ήταν εντελώς παθητικός και αδιάφορος.   
 

Τα ευρήµατα αυτά αποτελούν ενδιαφέρουσες αποκλίσεις που εξηγούν και 

ενδυναµώνουν περισσότερο την άποψη ότι η προσήλωση του εκπαιδευτικού σε κάποιο 

συµπεριφορικό στόχο ή στο σχολικό βιβλίο οδηγεί σε µαθητικές εργασίες µε «καταθλι-

πτική οµοιοµορφία» (Stenhouse 1975: 111), οι οποίες, παρά το ότι αξιολογούνται θετι-

κά από τους εκπαιδευτικούς, στην πραγµατικότητα αποτελούν µια κατώτερη κουλτού-
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ρα, η οποία αποκόβει τους µαθητές από ευρύτερη επαφή και µε τη διαδικασία της µά-

θησης αλλά και µε τα πολιτιστικά αγαθά και επιτεύγµατα. Όπως επισηµαίνει και ο 

Bourdieu70: 

Μια αµιγώς σχολική κουλτούρα δεν είναι απλώς µια µερική κουλτούρα ή 

ένα µέρος της κουλτούρας, αλλά µια κατώτερη κουλτούρα, επειδή τα ίδια τα 

στοιχεία που τη συνθέτουν δεν έχουν την έννοια που θα είχαν µέσα σε ένα 

ευρύτερο σύνολο. Μήπως το Σχολείο δεν εκθειάζει, µε τον όρο «γενική 

κουλτούρα», ακριβώς το αντίθετο από αυτό που καταγγέλλει ως σχολική 

πρακτική της κουλτούρας σ’ εκείνους που η κοινωνική τους προέλευση τους 

καταδικάζει να µην έχουν άλλη κουλτούρα πέρα από εκείνη που οφείλουν 

στο Σχολείο;   

Bourdieu (1996: 72) 

Το ζήτηµα της ερευνητικής µαθητικής εργασίας στην αντίληψη των εκ-

παιδευτικών 

 

Όπως προέκυψε από τα ευρήµατα της έρευνας, οι αναπαραστάσεις που είχαν 

οι εκπαιδευτικοί στον «Πόρο» για το τι σηµαίνει ερευνητική εργασία ήταν διαφορετικές 

και οδηγούσαν σε διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων, ορισµένες από τις οποίες δεν εί-

χαν καµία σχέση µε την ερευνητική εργασία. Πιο συγκεκριµένα, στον «Πόρο» κατα-

γράφηκαν δύο περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υποστήριζαν ότι βάζουν ερευνητικές 

εργασίες στους µαθητές τους. Η µια περίπτωση τέτοιας εργασίας ήταν στο µάθηµα των 

Νέων Ελληνικών, όπου η καθηγήτρια ζητούσε από τους µαθητές να συλλέξουν περισ-

σότερα στοιχεία για τη βιογραφία του συγγραφέα κάποιου από τα κείµενα που διδά-

σκονταν. Η δεύτερη ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε το κύτταρο (µάθηµα 

Βιολογίας). Οι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν ότι είναι υπέρµαχοι της ερευνητικής εργασί-

ας των µαθητών, καθώς από την παρατήρηση στην τάξη προέκυψε ότι αυτοί οι εκπαι-

δευτικοί εννοούσαν ως ερευνητική εργασία την ανάθεση στους µαθητές της εύρεσης 

πληροφοριών από κάποια εγκυκλοπαίδεια, την αντιγραφή και την ανάγνωσή τους στην 

τάξη. 

                                                 
70 Στο πλαίσιο του ίδιου προβληµατισµού σχετικά µε την ποιότητα και το περιεχόµενο της δι-
δασκαλίας και της σχολικής κουλτούρας σε σχέση µε την ευρύτερη κουλτούρα, ο Bourdieu ε-
πισηµαίνει: «θα ήταν εξίσου αστείο να δίδονταν µόνο µέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης ή 
ακόµα χειρότερα µέσω της θεσµοποιηµένης µορφής της –της πολιτικής αγωγής- τα στοιχεία που 
αποτελούν τη βάση των πολιτικών κρίσεων και πρακτικών, όπως ακριβώς και το να δίδονται οι 
κοινωνικοί όροι παραγωγής του ‘γούστου’ που είναι επίσης µια πολιτική στάση µέσω της καθαρά 
αισθητικής αγωγής». Στο άρθρο του “Questions de politique”, in Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, τεύχ. 16, 1977, σσ. 55-89. 
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[Ο µαθητής δεν πρέπει να µένει στο βιβλίο, πρέπει να ψάχνει παραπέρα. Εγώ βάζω 

τους µαθητές να ψάχνουν και άλλα στοιχεία έξω από το βιβλίο, να ερευνούν δηλαδή 

παραπέρα, να ψάξουν οι µαθητές στην εγκυκλοπαίδεια, να βρουν κάποια στοιχεία για 

κάτι, να τα καθαρογράψουν στο τετράδιο και να τα διαβάσουν στους συµµαθητές 

τους. Αυτή την εβδοµάδα τους έχω δώσει να βρουν στοιχεία για το κύτταρο, πέρα από 

αυτά που λεει το βιβλίο] (βιολόγος, «Πόρος») 

  

Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι η αναζήτηση των πληροφοριών δεν έγινε σε πη-

γές και µέσα που είχε διαθέσιµα το σχολείο και στα οποία θα µπορούσαν µε την υπόδειξη της 

καθηγήτριας να έχουν πρόσβαση όλοι οι µαθητές. Τέτοια µέσα ήταν η βιβλιοθήκη του σχολεί-

ου και η σύνδεση µε το διαδίκτυο, όπου η αναζήτηση πληροφοριών θα µπορούσε να συνδυα-

στεί µε το µάθηµα της πληροφορικής. Αντίθετα, οι µαθητές έκαναν την εργασία σπίτι τους, µε 

αποτέλεσµα όσοι δεν είχαν εγκυκλοπαίδειες ή βιβλία σχετικά µε το θέµα να µην κάνουν την 

εργασία και να αντιγράφουν στο διάλειµµα την εργασία από κάποιον συµµαθητή τους που 

την είχε κάνει. 

[Εγώ δεν έχω εγκυκλοπαίδειες στο σπίτι. Όµως, αντέγραψα την εργασία από την Ιω-

άννα και την έχω στο τετράδιο. Η κυρία θα δει το τετράδιο. Αν έχεις εργασία γραµµέ-

νη στο τετράδιο είσαι εντάξει, δεν σου λέει τίποτα] (µαθητής, Β’ Γυµνασίου)  

 

Η ανάλυση του λόγου πολλών µαθητών που επικαλούνταν την έλλειψη ε-

γκυκλοπαιδειών στο σπίτι τους, βιβλίων και υπολογιστών, των µέσων δηλαδή που θα 

τους επέτρεπαν να κάνουν µόνοι τους την εργασία που τους είχε ανατεθεί, δείχνει ότι 

το σχολείο δεν ελάµβανε καθόλου υπόψη του την οικονοµική αδυναµία των οικογε-

νειών να έχουν τέτοια µέσα στο σπίτι και την έλλειψη µορφωτικού τους κεφαλαίου. 

Όµως, αποσιωπούσε και παρέκαµπτε αυτού του είδους τις ανισότητες µε το να µην α-

ξιολογεί ουσιαστικά την εργασία και τη µάθηση που προκύπτει από αυτήν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιµοποιώντας την ταξινόµηση της µα-

θητικής εργασίας της Raymond (2001) που θέτει ως 

κριτήρια το επίπεδο συµµετοχής των µαθητών και 
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Κατηγορία 1: 

Οι µαθητές ως 
συλλέκτες πληρο-

φοριών. 
Κατηγο-

ρία 2: 
Οι µαθητές συζη-



την ποιότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες ε-

µπλέκονται οι µαθητές, οι µαθητικές εργασίες στον 

«Πόρο» εντάσσονται στην κατηγορία 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ «ΞΕΝΙΟΥ» ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΛΛΟΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝΣΥ  

                                                

 

Η διευθύντρια του σχολείου  

 

Ο «Ξένιος» βρισκόταν, επίσης, στην Εργοστασιούπολη και ήταν 

ένα σχολείο στο οποίο πραγµατοποιούνταν αρκετά Προαιρετικά Εκπαιδευ-

τικά Προγράµµατα. Στον «Ξένιο» φοιτούσαν 462 µαθητές και υπηρετού-

σαν 34 εκπαιδευτικοί. Ο «Ξένιος» συγκέντρωνε το µεγαλύτερο ποσοστό 

αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών της περιοχής σε σύγκριση µε τον 

«Πόρο».    

Η κ. Αθανασία ήταν διευθύντρια του «Ξένιου». Ήταν φυσικός 

και ανήκε στον κλάδο ΠΕ4. Είχε δεκαοκτώ χρόνια προϋπηρεσία στη δευ-

τεροβάθµια εκπαίδευση και ήταν τέσσερα χρόνια διευθύντρια στο σχολείο, 

στα οποία προσπαθούσε να αλλάξει, εντελώς, τη φυσιογνωµία του. Ήταν 

φιλόδοξη και υπερβολικά κινητική. Προσπαθούσε διαρκώς να εφαρµόσει 

νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο σχολείο, τα οποία, όπως υποστήριζε η 

ίδια, θα το αναβάθµιζαν, θα ανέβαζαν το κύρος του στην τοπική κοινωνία 

και θα του απέδιδαν υλικούς πόρους, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βι-

βλία, έπιπλα βιβλιοθήκης, προβολείς διαφανειών. 
Με δική της πρωτοβουλία στο σχολείο εφαρµόσθηκαν προγράµµατα, όπως 

εταιρική σύµπραξη µε σχολεία του εξωτερικού, Προαιρετικά Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα71 και δραστηριότητες σε συνεργασία µε πανεπιστήµια. Ο «Ξένιος» ήταν 

 
71 Η µετωπική διδασκαλία σε ένα «ήσυχο» και «πειθαρχηµένο» περιβάλλον ήταν ο πυρήνας της 
ερβαρτιανής παιδαγωγικής που εισήχθη στη χώρα µας τον περασµένο αιώνα. Αυτή η παιδαγω-
γική µε το πέρασµα του χρόνου εµπεδώθηκε στο ελληνικό σχολείο και επιβίωσε µε διαφορετι-
κές µορφές. Η εµπέδωση αυτής της παιδαγωγικής ευνοήθηκε και από το πλαίσιο της διδασκα-
λίας  (σχολείο που προετοιµάζει τους µαθητές για εξετάσεις, κυνήγι της ύλης, απουσία βιβλιο-
θηκών ικανών να στηρίξουν ένα διαφορετικό διδακτικό έργο, απουσία εποπτικών µέσων διδα-
σκαλίας, απουσία εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε άλλες διδακτικές πρα-
κτικές, βαθµοθηρία των µαθητών, ακαµψία του αναλυτικού προγράµµατος, κ.λπ.). Την κατά-
σταση της κυριαρχίας της µετωπικής διδασκαλίας µέσω της εισαγωγής άλλων βιωµατικών πρα-
κτικών προσπάθησαν να θεραπεύσουν τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. Τα Προαι-
ρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα δεν προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, είναι 
προγράµµατα µικρής ή µεγάλης διάρκειας και µπορούν να αναπτυχθούν και πέρα από τα πλαί-
σια της σχολικής µονάδας (συνεργασία σχολείων, σχολικά δίκτυα). Τα ΠΕΠ κατοχυρώνονται 
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το µοναδικό σχολείο της περιοχής που δηµιούργησε «Παράλληλα Τµήµατα» για τη δι-
ευκόλυνση των αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών. Επίσης, το Σεπτέµβρη του 
2001, όταν έφτασε στα σχολεία το φυλλάδιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχετικά µε 
την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης στα γυµνάσια, η διευθύντρια ζήτησε από το σύλ-
λογο διδασκόντων να δεχθεί την εφαρµογή του προγράµµατος στο σχολείο της.    

Η κ. Αθανασία ήταν η µόνη διευθύντρια της περιοχής που είχε 

τυπώσει φυλλάδιο µε τα προγράµµατα του σχολείου, ενώ το σχολικό έτος 

2000-2001, που έγινε η έρευνα, οργάνωσε δύο συναντήσεις µε τους γονείς 

προκειµένου να τους µιλήσει για τις δραστηριότητες του σχολείου. Η µέρι-

µνά της να προβληθούν προς τα έξω τα προγράµµατα που εκπονεί το σχο-

λείο κυριαρχούσε στις ενέργειές της. 

Το φυλλάδιο που τύπωσε το σχολείο παρείχε βασικές πληροφο-

ρίες για το σχολείο και τα προγράµµατα που εκπονούνταν σε αυτό. Κατέ-

γραφε τους τίτλους των προγραµµάτων, χωρίς όµως σαφείς αναφορές στο 

περιεχόµενό τους, την ποιότητα των εργασιών των µαθητών, τη σκοποθε-

σία τους και τους µαθητές που συµµετείχαν σε αυτές. Αναφερόταν µόνο ο 

τίτλος του προγράµµατος και τα ονόµατα των καθηγητών που το εκπόνη-

σαν. Το φυλλάδιο θύµιζε περισσότερο συνοπτική αναφορά προς µια διοι-

κητική υπηρεσία της εκπαίδευσης ή τµήµα curriculum vitae εκπαιδευτικού 

παρά ενηµερωτικό φυλλάδιο σχολείου. Παρά την πληθώρα των προγραµ-

µάτων, που διαφήµιζε το φυλλάδιο ότι εκπονούνται στο σχολείο, δεν εκδι-

δόταν µαθητική εφηµερίδα, περιοδικό ή λεύκωµα που θα κατέγραφε τις 

εργασίες των µαθητών που συµµετείχαν σε αυτά τα προγράµµατα. Επίσης, 

σε κανένα χώρο του σχολείου (σχολική αίθουσα, αίθουσα εκδηλώσεων, 

βιβλιοθήκη) δεν υπήρχε αναρτηµένο ή εκτεθειµένο κάποιο δείγµα µαθητι-

κής εργασίας που να είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο αυτών των προγραµµά-

των.   

 

                                                                                                                                               
θεσµικά στις αρχές της δεκαετίας του ’90.  Πρόκειται για την περιβαλλοντική αγωγή (Νόµος 
1946/91, ΥΠΕΠΘ Γ1/1152/24-9-91, Γ2/5548/7-10-92, Γ2/2352/28-4-93, Γ2/6799/8-9-95, 
Γ1/473/29-3-1996), αγωγή υγείας (ΥΠΕΠΘ Γ2/4867), αγωγή καταναλωτή (Π.∆. 35/1991) 
κ.ά..  
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Η υπηρεσιακή κατάσταση της διευθύντριας και η επίδρασή 

της στον τρόπο άσκησης του ρόλου της στο σχολείο  

 

Η κ. Αθανασία ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του 

Προϊσταµένου του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης. Για αυτό το λόγο προ-

σπαθούσε να αυξήσει τον υπηρεσιακό της φάκελο. Επειδή δεν είχε µετα-

πτυχιακούς τίτλους ή συγγραφικό έργο, προσπαθούσε να κερδίσει µόρια 

από την παραγωγή έργου µέσα στο σχολείο. Θεωρούσε, έτσι, ότι η ανάλη-

ψη Προαιρετικών Προγραµµάτων, πιλοτικών εφαρµογών, και ερευνητικών 

προγραµµάτων στο σχολείο αποτελούσαν ενδείξεις ενός διευθυντή που 

εργάζεται σκληρά και προσπαθεί να αλλάξει το σχολείο και να το κάνει να 

λειτουργήσει σε καλύτερη κατεύθυνση. Παράλληλα, προσπαθούσε µέσα 

από τα προγράµµατα που εφαρµόζονταν στο σχολείο να δηµιουργήσει 

σχέσεις µε πανεπιστηµιακούς, ερευνητές και διοικητικούς παράγοντες, οι 

οποίοι εµπλέκονταν στη διαδικασία επιτήρησης και εφαρµογής τους.  

∆εν ήταν σαφές ποια ακριβώς ήταν η φιλοσοφία της κ. Αθανασί-

ας για τη λειτουργία του σχολείου. Τόσο από τις συζητήσεις µαζί της όσο 

και από το εθνογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε, κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, φαίνονταν ότι η διευθύντρια του «Ξένιου» έκλινε προς 

την εκδοχή ενός σχολείου που θα εφάρµοζε προοδευτικές παιδαγωγικές 

και µεθόδους διδασκαλίας. Αυτό τουλάχιστον έδειχνε, επιφανειακά, η ει-

κόνα του σχολείου: ένα σχολείο που προσπαθούσε να καινοτοµήσει, να 

εφαρµόσει νέες µεθόδους διδασκαλίας, να βοηθήσει τους αλλόγλωσσους 

µαθητές µε τα «Παράλληλα Τµήµατα», να κάνει εκδηλώσεις για τους 

γονείς, να συγκεντρώσει εποπτικά µέσα διδασκαλίας, να τυπώσει ενηµε-

ρωτικά φυλλάδια για να ενηµερώσει για το έργο του. 

Όµως, από την άλλη πλευρά, η κ. Αθανασία δεν έδινε, σχεδόν 

καµία σηµασία, ούτε στα καθηµερινά γραφειοκρατικά καθήκοντα του 

διευθυντή, ούτε και στα καθηµερινά ζητήµατα της ποιότητας της σχολι-

κής ζωής. Περνούσε το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου της κλεισµένη στο 

 203



γραφείο της ασχολούµενη µε τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που 

είχε αναπτύξει στο σχολείο, προκειµένου να διεκπεραιωθούν. Πολλές φο-

ρές, έλειπε από το σχολείο προκειµένου να παει στο Πανεπιστήµιο, στο 

Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση ή στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτρο-

φιών, το οποίο χρηµατοδοτούσε το πρόγραµµα της σύµπραξης µε τα σχο-

λεία του εξωτερικού. Στην πρωινή προσευχή, σπάνια, έβγαινε στο προαύ-

λιο και ποτέ δε µιλούσε στους µαθητές από το µικρόφωνο. Αυτή την υπο-

χρέωση την είχε αφήσει στη µια από τις δύο υποδιευθύντριες του σχολείου 

και στους γυµναστές.  Ακόµη και στην τελετή του αγιασµού, που είθισται 

ο διευθυντής του σχολείου να εκφωνεί κάποιο λόγο στους µαθητές, η κ. 

Αθανασία το απέφυγε. Ποτέ δεν συζητούσε µε τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου για ζητήµατα διδασκαλίας, ούτε τους ρωτούσε ποτέ αν αντιµετώ-

πιζαν κάποιο πρόβληµα στις τάξεις. Άλλωστε, δεν είχε συναδελφικές σχέ-

σεις µε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο σχολείο, αλλά 

µόνο µε οκτώ εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στα προγράµµατα. Οι υπό-

λοιποι 25 εκπαιδευτικοί του σχολείου, που δεν είχαν καµία συµµετοχή στα 

προγράµµατα αυτά, δεν είχαν συναδελφικές σχέσεις µε τη διευθύντρια, έρ-

χονταν στο σχολείο, έκαναν το µάθηµα τους και έφευγαν.  

Στο λόγο της η κ. Αθανασία έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

περιεχόµενο που πρέπει να έχει το σύγχρονο σχολείο:  

[το σχολείο πρέπει να αλλάξει και να γίνει ελκυστικό στο µαθητή. 

Ζούµε στην εποχή της ταχύτητας και της πληροφορικής. Τα παιδιά 

πρέπει να µάθουν πώς να µαθαίνουν και όχι να τα παραφορτώ-

νουµε µε πληροφορίες που µόλις φύγουν από την αίθουσα θα τις 

ξεχάσουν] (διευθύντρια «Ξένιος»).  

 

Όµως, παρά την άποψη που εξέφρασε στην ερευνητική συνέ-

ντευξη, όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ποτέ δεν κάλεσε τους εκ-

παιδευτικούς ως σύλλογο διδασκόντων να συζητήσουν για την ποιότητα 

της διδασκαλίας τους και πώς θα µπορούσαν να τη βελτιώσουν. Ούτε 
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τους κάλεσε να σχολιάσουν το αναλυτικό πρόγραµµα και να συζητήσουν 

αν πράγµατι δίνει δυνατότητες για την ανάπτυξη µαθησιακών δραστηριο-

τήτων, που να µαθαίνουν το µαθητή πώς να µαθαίνει. Στον «Ξένιο», όπως 

προέκυψε και από τις παρατηρήσεις των µαθητών και της εσωτερικής σχο-

λικής ζωής, οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν αποµονωµένα ο ένας από τον άλ-

λο, χωρίς να συζητούν ποτέ τις διδακτικές τους πρακτικές. 
Ορισµένοι εκπαιδευτικοί σχολίαζαν τον τρόπο µε τον οποίο ασκούσε τα κα-

θήκοντά της η διευθύντρια του σχολείου, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η κ. Αθανασία έ-
µοιαζε να ζει σε µια δική της πραγµατικότητα, εντελώς αποµονωµένη από αυτό που 
καθηµερινά συνέβαινε στο σχολείο.  

[Η διευθύντρια, µερικές φορές, δίνει την αίσθηση ότι οι µαθητές είναι παρεί-
σακτοι µέσα στο σχολείο και τα µαθήµατα µια ενοχλητική διαδικασία που 
πρέπει να γίνει. Νοµίζεις ότι διευθύνει κάποιο κέντρο µελετών και πρέπει κά-
ποια στιγµή να ασχοληθεί και µε αυτή την ενοχλητική διαδικασία που λέγεται 
µαθητές, µαθήµατα, φασαρία στην τάξη] (φιλόλογος, «Ξένιος»)    
 
Η υποδιευθύντρια του σχολείου που ήταν και η παλαιότερη εκπαιδευτικός 

του σχολείου ήταν ιδιαίτερα καυστική για τον τρόπο διεύθυνσης του σχολείου, καταλο-
γίζοντας στη διευθύντρια ότι το µόνο που την ενδιέφερε ήταν να κάνει υπηρεσιακό φά-
κελο, χωρίς να νοιάζεται για τα πραγµατικά προβλήµατα του σχολείου. 

[Το σχολείο υπάρχει για να µαθαίνουν οι µαθητές. Αυτό εδώ το σχολείο υπάρ-
χει για να κάνουν καλό υπηρεσιακό φάκελο κάποιοι καθηγητές και πρώτα από 
όλα η διευθύντρια, η οποία έχει δηµιουργήσει και ενισχύει καθηµερινά αυτή 
την αντίληψη και πρακτική] (υποδιευθύντρια, «Ξένιος») 
 
Έτσι, η διευθύντρια του «Ξένιου» φαινόταν να κυριαρχείται από µια ποσο-

τική αντίληψη, η οποία παραπέµπει στο τι φαίνεται ότι γίνεται σε ένα σχολείο και όχι 
στην ποιότητα αυτού που γίνεται. Η εµµονή της στην εφαρµογή νέων προγραµµάτων 
και η περιγραφική αναφορά της σε αυτά, χωρίς κάποια εµβάθυνση ή προβληµατισµό 
για το αν όλες αυτές οι εφαρµογές µε τον τρόπο που γίνονταν αναβάθµιζαν πράγµατι το 
σχολείο, δεν παρέπεµπε σε κάποια προοδευτική ιδεολογία για το σχολείο και τη διδα-
σκαλία αλλά στην προσπάθεια ενός ανθρώπου να εφαρµόσει τέτοια προγράµµατα, 
προκειµένου να είναι αρεστός στους προϊσταµένους του. Για αυτό και ο λόγος που εξέ-
φραζε στη συνέντευξη σχετικά µε το ρόλο του σχολείου ήταν γεµάτος από φράσεις, τις 
οποίες µάλλον η κ. Αθανασία είχε ξεσηκώσει από συζητήσεις µε τους πανεπιστηµια-
κούς και τους ερευνητές που επισκέπτονταν το σχολείο, διότι τα λεγόµενα της δεν µε-
τουσιώνονταν σε αντίστοιχη παιδαγωγική ενέργεια µέσα στο σχολείο. Το ενδιαφέρον 
της επικεντρωνόταν σε ό,τι µπορούσε να φανεί προς τα έξω και όχι στην καθηµερινή 
εργασία των εκπαιδευτικών στις τάξεις που δεν µπορούσε άµεσα να φανεί άµεσα ή 
να επιβραβευθεί από κάποιο πρόγραµµα.   

 
Ο σύλλογος διδασκόντων στο «Ξένιο» 

 

α) Η διαίρεση των εκπαιδευτικών 
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Ο σύλλογος των διδασκόντων στον «Ξένιο» είχε χωρισθεί σε δύο 

οµάδες,  oι οποίες δεν είχαν καµία συνεργασία σε επίπεδο διδακτικών πρα-

κτικών και συντονισµού της σχολικής ζωής. Μάλιστα, αυτές οι δύο οµάδες 

αναπαριστούσαν µε εντελώς διαφορετικό τρόπο την εργασία που έκανε η 

καθεµιά στο σχολείο. 

Οι οκτώ εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στα προγράµµατα δεν 

είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, ούτε συνεργάζονταν µε τους πόλοιπους εκπαι-

δευτικούς, Περνούσαν το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας στο γραφείο της 

διευθύντριας συζητώντας για τα προγράµµατα που είχαν αναλάβει. Ακόµη 

και στα διαλείµµατα, αντί να βρίσκονται στο γραφείο διδασκόντων µε τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους, πήγαιναν στο γραφείο της διευθύντριας. 

Αυτή η συµπεριφορά, προκαλούσε, συχνά,  πικρόχολα και αρνητικά σχό-

λια από τους υπόλοιπους κπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρούσαν τι οι οκτώ 

συνάδερφοι τους απολάµβαναν ιδιαίτερης εύνοιας από τη διεύθυνση του 

σχολείου. Οι οκτώ αυτοί εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι συνάδελφοί τους, 

που δεν έδειχναν ενδιαφέρον για τα προγράµµατα που εκπονούνταν στο 

σχολείο, ήταν παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί και για ορισµένους υποστήρι-

ζαν ότι είχαν, ουσιαστικά, παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια για ποιοτική 

βελτίωση της εργασίας τους 

υ

ε ό

ο ε δ

ι  

π ι τ

[Προσπαθώ να µην είµαι ένας σκέτος δηµόσιος υπάλληλος. Να 

κάνω κάτι διαφορετικό µέσα στο σχολεί , που να ίναι ηµιουργι-

κό. Αυτά τα προγράµµατα είναι ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Οι άλλοι 

έχουν βολευτεί µε αυτό που κάνουν τόσα χρόνια και µάλλον δεν 

ενδιαφέροντα  πια να το αλλάξουν] (χηµικός, «Ξένιος») 

 

Θεωρούσαν, ε ίσης, ότ  η συµµε οχή στα προαιρετικά προγράµ-

µατα αποτελούσε ένα µέσον για να βελτιωθεί ο εκπαιδευτικός επαγγελµα-

τικά και να ξεφύγει από τη ρουτίνα της διδασκαλίας µέσα στην τάξη. 

[Η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα σε αναζωογονεί. Ξεφεύγεις από 

τη ρουτίνα της διδασκαλίας µέσα στην τάξη και µπορείς να µάθεις 
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και άλλα πράγµατα. Λόγου χάρη η σύµπραξη µε τα σχολεία του ε-

ξωτερικού ήταν για µένα µια ευκαιρία να ξαναθυµηθώ τα αγγλικά 

µου, να µιλήσω µε συναδέρφους από λλες χώρες, να δω διαφορε-

τικά κάποια πράγµατα  Οι υπόλοιποι εδώ που µας κατηγορούν εί-

ναι άνθρωποι που έχουν βαρεθεί τη ζωή τους και κάπου κατά βά-

θος µας ζηλεύουν] (φυσικός, «Ξένιος»)  

ά   

.  

ί

π

]

 

Πέρα από τις προσωπικές απόψεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 

µπορεί να αποτελούν προσωπικές ερµηνείες µε συναισθηµατική φόρτιση, 

είναι γεγονός ότι οι  οκτώ εκπαιδευτικοί που είχαν εµπλακε  στα προγράµ-

µατα έλειπαν συχνά από το σχολείο µε το αιτιολογικό ότι ήγαιναν σε διά-

φορες υπηρεσίες ή στο πανεπιστήµιο για να κάνουν δουλειές σχετικά µε τα 

προγράµµατα αυτά. Η συχνή απουσία τους από το σχολείο απορύθµιζε τη 

λειτουργία του, διότι δηµιουργούνταν κενά στο ωρολόγιο πρόγραµµα, και 

σχολιάζονταν αρνητικά από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι δεν ήταν σε 

καµία περίπτωση πρόθυµοι να καλύψουν τα κενά τους. Ένας εκπαιδευτι-

κός, µια φορά, µίλησε µε απότοµο τρόπο στη διευθύντρια, όταν επεσήµανε 

ότι κάποιοι από τους οκτώ εκπαιδευτικούς λείπουν για να διεκπεραιώσουν 

κάποιες αιτήσεις σχετικά µε κάποιο πρόγραµµα και παρακάλεσε κάποιον 

από τους άλλους εκπαιδευτικούς να απασχολήσουν τους µαθητές, ώστε να 

µην περιφέρονται στο προαύλιο κάνοντας φασαρία και εµποδίζοντας τα 

άλλα τµήµατα να κάνουν µάθηµα.  

[Όποιος λείπει, λείπει για δική του δουλειά. ∆εν θα εργάζοµαι εγώ 

περισσότερες ώρες, επειδή κάποιοι εδώ µέσα τραβολογιούνται µε 

άσχετα µε το σχολείο πράγµατα για να φτιάξουν τον υπηρεσιακό 

τους φάκελο και να κάνουν το κοµµάτι τους  (µαθηµατικός, «Ξέ-

νιος»)       
 
Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς, που δεν συµµετείχαν στα προγράµµατα, 

επέκριναν την κ. Αικατερίνη ότι όλα αυτά τα έκανε προκειµένου να διαµορφώσει καλό 
υπηρεσιακό φάκελο και να καλλιεργήσει δηµόσιες σχέσεις, προκειµένου να γίνει κά-
ποια στιγµή Προϊσταµένη του Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για τους οκτώ 
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εκπαιδευτικούς, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι προσπαθούσαν, επίσης, να 
φτιάξουν καλό υπηρεσιακό φάκελο, να κάνουν κάποιες γνωριµίες µε πανεπιστηµιακούς 
και να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα που προέρχονταν από την εκπόνηση αυτών των 
προγραµµάτων. Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα προ-
γράµµατα δεν ωφελούσε τους µαθητές, ούτε προσέφερε κάτι ουσιαστικό στο σχολείο. 
Επρόκειτο α στρατηγικές συµ ολικής και υπηρεσιακής ανέλιξης ων εκπαιδευτι-
κών που εµπλέκονταν σε αυτά. 

γι β τ

υ

ι µ

Η υποδιευθύντρια του σχολείου απέδιδε αυτή την κατάσταση σε µια αντί-
ληψη που έχει σιωπηλά επιβληθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο, 
ότι καλός εκπαιδευτικός είναι αυτός που εκπονεί πολλά προγράµµατα στο σχολείο. 
Θεωρούσε ότι η διευθύντρια του «Ξένιου» είχε υιοθετήσει αυτή την αντίληψη, διότι 
έτσι γινόταν αρεστοί στους προϊσταµένους και τους σχολικούς συµβούλους. 

[Τα τελευταία χρόνια βλέπω να έχει αναπτυχθεί µια αντίληψη ότι καλός εκ-
παιδευτικός είναι αυτός που καινοτοµεί, κάνοντας προγράµµατα, projects, που 
τρέχει και κάνει επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους. Έρχεται εδώ ο σύµβου-
λος των φιλολόγων και ρωτάει: τι κάνετε στο σχολείο; Πετάγεται κάποιος από 
τους συναδέλφους και βγάζει ένα πολύχρωµο ηµερολόγιο. Ορίστε, λεει, κάνα-
µε µε τους µαθητές µας αυτό. Πολύ ωραία λεει ο σύµβουλος, χωρίς να µπαίνει 
στο κόπο να ρωτήσει τι έµαθαν δηλαδή οι µαθητές που έκαναν ένα ηµερολό-
γιο; Έγιναν καλοί τυπογράφοι; Το έκαναν όλοι οι µαθητές ή µερικοί; Τίποτα. 
Το ξεφυλλίζει, τους λεει µπράβο και φεύγει. Τον θαµπώνουν τα πολύχρωµα 
εξώφυλλα, όπως τους ιθαγενείς οι χάντρες και τα καθρεφτάκια] (υποδιευθύ-
ντρια, «Ξένιος») 
 
Η ποδιευθύντρια θεωρούσε ότι µέσα από όλη αυτή την κατά-

σταση είχε διαµορφωθεί µια νέα κατηγορία εκπαιδευτικού, την οποία απο-

καλούσε, λοιδωριστικά, «προτζεκτάκηδες». 

[Στο δικό µας σχολείο έχουµε ένα νέο τύπο συναδέλφου, τον προ-

τζεκτάκια. Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό που τρέχε καθη ερινά 

να πάρει προγράµµατα, προκειµένου να κάνει έργο και δήθεν να 

καινοτοµήσει. Γιατί στην τάξη του, στο κανονικό του µάθηµα, δεν 

µπορεί να καινοτοµήσει; Ορισµένοι από αυτούς θεωρούν ότι δεν 

καινοτοµούµε οι υπόλοιποι. Μια µέρα δεν άντεξα και κατακεραύ-

νωσα έναν εδώ στο σχολείο που µου έλεγε για τις καινοτοµίες. Έ-

χεις έρθει στην τάξη µου για να δεις αν καινοτοµώ ή όχι. Εσύ που 

ξέρεις ότι εγώ δεν καινοτοµώ; Γιατί δεν καινοτοµώ; Επειδή δεν 

ξέρω να γράφω στο computer και να φτιάχνω ωραία εξώφυλλα για 

να τα πασάρω στους προϊσταµένους και να µου λένε µπράβο;] (υ-

ποδιευθύντρια, «Ξένιος») 
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Η υποδιευθύντρια του σχολείου είχε τοποθετήσει την άποψή της 

σχετικά µε αυτό το νέο τύπο εκπαιδευτικού, στον οποίο είχε εντάξει και τη 

διευθύντρια του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς του «Ξένιου» που συµ-

µετείχαν στα προγράµµατα, σε ένα ευρύτερο πολιτικό λαίσιο. Θεωρούσε 

ότι ο εκπαι ευτικός που προσπαθούσε να καινοτοµήσε  αναλαµβάνοντας 

προγράµµατα, χωρίς ποτέ να εκφράζει την άποψή του για το αναλυτικό 

πρόγραµµα συνολικά και χωρίς να συνεργάζεται µε τους συναδέρφους 

τους είναι αρεστός στην εξουσία, διότι δεν ασκεί κριτική.  

π

δ ι

[Θα περίµενα από αυτούς τους καινοτόµους συναδέλφους να έχουν 

άποψη για το αναλυτικό πρόγραµµα, για το τι διδάσκεται στο σχο-

λείο, για την ποιότητα των βιβλίων, και να την εκφράζουν στο σύλ-

λογο και µε την καθηµερινή τους πρακτική στο σχολείο. Όµως, δε 

συµβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι οι πιο υποταγµένοι άνθρωποι που έχω 

δει. Κάτω από το υποτιθέµενο ενδιαφέρον τους για την καινοτοµία 

κρύβεται η δίψα τους να ανέβουν στην ιεραρχία της εκπαίδευσης. 

Αν αύριο το υπουργείο πει: κύριοι δε θα κάνετε project. Θα δέρνε-

τε τα παιδιά µε το χάρακα. Αυτοί θα παρατήσουν τα προγράµµατα 

και θα γίνουν οι µεγαλύτεροι µαστιγωτές. Στη βγαίνουν µέσα στο 

σχολείο από αριστερά και την ίδια ώρα είναι οι άνθρωποι που 

προσπαθούν να είναι αρεστοί στο Υπουργείο και τον προϊστάµενο] 

(υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)  

      

Η υποδιευθύντρια του σχολείου στα µέσα του δεύτερου τριµήνου 

δηµιούργησε ένα µικρό επεισόδιο στο σχολείο µε έναν σύµβουλο του Παι-

δαγωγικού και µια καθηγήτρια κοινωνιολογίας του πανεπιστηµίου, οι ο-

ποίοι επισκέφθηκαν το σχολείο για να συζητήσουν µε τη διευθύντρια την 

πορεία ενός προγράµµατος. Την ώρα που οι επιφορτισµένοι µε το πρό-

γραµµα εκπαιδευτικοί ανέλυαν την πορεία του προγράµµατος, η κ. Μαρία 

(υποδιευθύντρια) πήρε το λόγο και είπε: 
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[Εκτός από το πρόγραµµα πες τους σε παρακαλώ πολύ συνάδελφε 

και για τα βιβλία των Νέων Ελληνικών που τα τύπωσαν πάλι µε 

άλλα εξώφυλλα για να κονοµήσουν και για τα αρχαία από το πρω-

τότυπο που κλαίνε οι αλλοδαποί µαθητές που δεν µπορούν να τα 

περάσουν. Και αυτά είναι όψεις του σχολείου, όχι µόνο οι φτιαγµέ-

νες καταστάσεις στο πρόγ µµα ου κάνετε] ποδιε ύντρια, 

«Ξένιος»)  

ρα π (υ υθ

 ί η  

 

Μετά από παρέµβαση της διευθύντριας, η κ. Μαρία (υποδιευθύ-

ντρια) έφυγε από το χώρο της συνάντησης. Λίγο αργότερα όµως σχολίασε 

στο γράφοντα ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε τον τρόπο που λειτουργεί 

είναι αυτό που ταυτόχρονα διαµορφώνει το ελληνικό σχολείο έτσι όπως 

είναι και από την άλλη καλεί τον εκπαιδευτικό να καινοτοµήσει, εµφανίζο-

ντας ότι το πρόβληµα της εκπαίδευσης βρίσκεται µόνο στον εκπαιδευτικό 

και τις πρακτικές του. Όµως, καταλόγισε και ευθύνες στους εκπαιδευτι-

κούς που δέχονται αυτή την κατάσταση και δεν αντιδρούν.   

[Σε ένα σχολείο που το 80% των µαθητών είναι αλλοδαποί και 

πόντιοι από τη Ρωσ α κάθονται και συζ τάνε για τη διαφορετικό-

τητα και την ετερότητα και δεν λένε ότι αυτά τα παιδιά µε µάθηµα 

αρχαία από το πρωτότυπο, αν τα αξιολογήσουµε κανονικά, δεν θα 

πάρουν απολυτήριο στον αιώνα τον άπαντα; Ποιος εγκρίνει τα βι-

βλία; Ποιος φτιάχνει τα προγράµµατα; Ποιος γράφει οδηγίες για τη 

διδασκαλία; Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν τα κάνει αυτά; Τι ήρ-

θαν εδώ να µας πούνε; ∆εν είναι αντιφατικό οι άνθρωποι που ορ-

γανώνουν το σχολείο µε αυτό τον τρόπο από την άλλη να σου προ-

τείνουν να καινοτοµήσεις ενάντια σε αυτά που οι ίδιοι έχουν φτιά-

ξει;] (υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)  

Ο συντονισµός της σχολικής ζωής 
 
α) Ο συντονισµός της σχολικής ζωής σε σχέση µε τα προαιρετικά προ-

γράµµατα που εφαρµόζονταν στο σχολείο 
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Καταρχάς, κανένα από τα προγράµµατα που εφαρµοζόταν στον «Ξένιο» 

δεν είχε συζητηθεί στο σύλλογο των διδασκόντων. Όταν έρχονταν από τους αρµόδιους 
φορείς τα έγγραφα µε την περιγραφή του προγράµµατος και τις αιτήσεις, η διευθύντρια 
καλούσε όσους εκπαιδευτικούς βρίσκονταν στο σχολείο εκείνη την ώρα και τους έλεγε 
ορισµένα πράγµατα για το πρόγραµµα που είχε σκοπό να εφαρµόσει στο σχολείο. Έχο-
ντας, ήδη, συζητήσει το πρόγραµµα µε τους οκτώ εκπαιδευτικούς που ήταν οι µονίµως 
ενδιαφερόµενοι, απλώς κοινοποιούσε στο σύλλογο ότι θα γίνει και αυτό στο σχολείο, 
ρωτώντας αν υπήρχε κάποια αντίρρηση από τους άλλους εκπαιδευτικούς. Τους υπόλοι-
πους εκπαιδευτικούς δεν τους ενδιέφερε το ζήτηµα, διότι η εκπόνηση αυτών των προ-
γραµµάτων δεν είχε αρνητική επίδραση στο ωράριό τους.  

[Εγώ δεν ασχολούµαι µε το τι κάνει ο καθένας εδώ µέσα. Ας κάνει ό,τι πρό-
γραµµα θέλει. Αρκεί εµένα να µη µε κρατήσει παραπάνω στο σχολείο. Αφού 
δεν πειράζει το πρόγραµµα µου προς το χειρότερο, τι µε νοιάζει...] (καθηγή-
τρια αγγλικών, «Ξένιος») 
 
Η υποδιευθύντρια του σχολείου χρέωνε αυτή την κατάσταση που επικρα-

τούσε στο σχολείο σε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν παθητι-
κά όλη αυτή την κατάσταση.  

[Κάποιοι µέσα στο σχολείο αποφασίζουν και εφαρµόζουν. Αυτό δεν απα-
σχολεί τους υπόλοιπους, διότι είναι κάτι που δεν τους αγγίζει άµεσα. Όλοι 
λένε, δε βαριέσαι, ας γίνει και αυτό το πρόγραµµα, ας εφαρµοσθεί και αυτή 
η καινοτοµία. Εµείς θα το κάνουµε; Οι άλλοι που το προτείνουν θα το κά-
νουν. Το πολύ πολύ να χάσουµε και καµιά ώρα µάθηµα και να πάµε σπίτι 
µας νωρίτερα] (υποδιευθύντρια, «Ξένιος») 
 
Επίσης, αυτό που καταγράφηκε από την παρατήρηση της καθηµερινής ζωής 

του σχολείου, ήταν ότι οι οκτώ εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι οι συνάδελφοι τους 
δεν ήθελαν να εργασθούν διαφορετικά, εργάζονταν, επίσης, σε συνθήκες επαγγελµατι-
κής αποµόνωσης, χωρίς να προσπαθούν ποτέ να συνεργασθούν µε τους άλλους εκπαι-
δευτικούς, όχι σε προαιρετικά προγράµµατα αλλά και στην καθηµερινή διδασκαλία στη 
σχολική τάξη. 

 
β) Η συζήτηση για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας 
     
Η µόνη φορά που ο σύλλογος διδασκόντων ζήτησε να συζητηθεί παραπέρα 

το ζήτηµα κάποιου προγράµµατος ήταν στην περίπτωση της Ολυµπιακής Παιδείας. 
Από τις 8-1-2001, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε 1.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
Φυσικής Αγωγής προκειµένου να υλοποιήσουν το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδεί-
ας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στα µέσα Φεβρουαρίου, η διευθύντρια έφερε στο 
σύλλογο το ζήτηµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Ήταν η πρώτη σχολική χρονιά που η 
Ολυµπιακή Παιδεία θα εφαρµοζόταν σε κάποια σχολεία ως πιλοτικό πρόγραµµα. Το 
µάθηµα θα διδάσκονταν από έναν αναπληρωτή καθηγητή φυσικής αγωγής, που είχε 
προσληφθεί ειδικά για τις ανάγκες αυτού του µαθήµατος. Κατά την πάγια τακτική της, 
η διευθύντρια κάλεσε στο γραφείο τους διδάσκοντες που ήταν εκείνη την ώρα στο σχο-
λείο, περίπου 20 εκπαιδευτικούς, για να συζητήσει για τον τρόπο εφαρµογής του προ-
γράµµατος. Στη συνάντηση παρευρισκόταν και ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που θα 
δίδασκε το µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Αυτό σήµαινε ότι η διευθύντρια είχε ήδη 
υποβάλει την αίτηση συµµετοχής του σχολείου στο πρόγραµµα, η οποία και είχε εγκρι-
θεί για αυτό και είχε προσληφθεί αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Κατά συνέπεια, η συζή-
τηση µε το σύλλογο διδασκόντων ήταν ενηµερωτικού χαρακτήρα. Ο σύλλογος των δι-
δασκόντων δεν είχε πλέον τη δυνατότητα, παρουσία µάλιστα του συναδέλφου αναπλη-
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ρωτή, να αρνηθεί το πρόγραµµα, διότι αυτό σήµαινε ότι ο αναπληρωτής γυµναστής θα 
έχανε τη δουλειά του.  

Η διευθύντρια προκειµένου να εφαρµόσει το πρόγραµµα στο σχολείο πρό-
τεινε την προσθήκη όγδοης ώρας στο ωρολόγιο πρόγραµµα72. Η πρόταση αυτή προκά-
λεσε την αντίδραση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των γυναικών που είχαν παιδιά 
και άρχισαν να διαµαρτύρονται ότι θα έφευγαν πολύ αργά από το σχολείο και δεν θα 
πρόφταιναν να φροντίσουν τα παιδιά τους. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί, φανερά εκνευρι-
σµένοι από την προοπτική αλλαγής του προγράµµατός τους και την επιµήκυνση του 
ωραρίου, πρότειναν να µπει η Ολυµπιακή Παιδεία µόνο την 8η ώρα. Η πρόταση τους 
προκάλεσε εκνευρισµό στη διευθύντρια, η οποία δεν είχε συνηθίσει να συζητά επί πολ-
λή ώρα µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου την εφαρµογή των προγραµµάτων. Μέχρι 
τότε, οι εκπαιδευτικοί δεν πρόβαλλαν αντιρρήσεις ούτε και είχαν δείξει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, αφού τα προγράµµατα δεν τους άγγιζαν. Τώρα όµως, τα πράγµατα ήταν δια-
φορετικά, διότι η εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος άλλαζε το πρόγραµµά 
τους.  

Η διευθύντρια είπε στους εκπαιδευτικούς που διαµαρτύρονταν ότι δεν ήταν 
δυνατόν να γίνεται η Ολυµπιακή Παιδεία µόνο την 8η ώρα, διότι έτσι µπορούσαν να 
εξυπηρετηθούν µόνο πέντε τµήµατα. Η εφαρµογή του προγράµµατος απαιτούσε τη συ-
νολική αναδιάρθρωση του ωρολογίου προγράµµατος. Τότε, ορισµένοι εκπαιδευτικοί 
άρχισαν να ρωτούν αν είναι ανάγκη να εφαρµοσθεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η 
ερώτησή τους εκνεύρισε ακόµη περισσότερο τη διευθύντρια η οποία ύψωσε τον τόνο 
της φωνής της 

[Καλά, είστε µε τα καλά σας; Να πω στο Υπουργείο ότι εγώ δεν κάνω το πρό-
γραµµα γιατί οι καθηγητές του σχολείου δεν κάθονται να κάνουν µάθηµα την 
8η ώρα; Θα µε τρελάνετε; Αφού το πρόγραµµα έχει εγκριθεί και έχουν στείλει 
και καθηγητή.] (διευθύντρια, «Ξένιος»)  

 
Ο τρόπος µε τον οποίο µίλησε η διευθύντρια προκάλεσε την έντονη αντί-

δραση της υποδιευθύντριας του σχολείου που είχε και τα περισσότερα χρόνια υπηρεσί-
ας στην εκπαίδευση. 

[Περιβαλλοντικές, πολιτιστικά προγράµµατα, σχολικός προσανατολισµός. 
Τι να πρωτοχωρέσει µέσα σε αυτό το ωρολόγιο πρόγραµµα; Τι θα πρωτοκά-
νουµε; Και να µαθαίνανε και κάτι οι µαθητές; Εδώ αυτό το σχολείο έχει τα 
χάλια του, έχει µαθητές που δεν ξέρουν να γράφουν το όνοµα τους στα ελ-
ληνικά και εµείς συζητάµε για προγράµµατα και τρίχες κατσαρές. Τι προ-
σφέρουν όλες αυτές οι δραστηριότητες σε αυτά τα παιδιά; Απολύτως τίποτα] 
(υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)  

 
Η υποδιευθύντρια, εκτός από το ότι αµφισβήτησε την σκοπιµότητα της ε-

φαρµογής αυτών των δραστηριοτήτων αναφορικά µε τη µόρφωση και την προσφορά 
τους στην παιδεία των µαθητών, στράφηκε και κατά των υπόλοιπων εκπαιδευτικών 
διαµαρτυρόµενη για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων.  

[Φυσικά συνάδερφοι, για όλα αυτά έχετε ευθύνη και εσείς. Από την αρχή 
της χρονιάς, όχι µόνο φέτος, αλλά κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγµα µε τα 

                                                 
72 Το σχολικό έτος που έγινε η εθνογραφική έρευνα στον «Ξένιο», πολιτική του ΥΠΕΠΘ ήταν 
η προσθήκη 8ης ώρας στο ωρολόγιο πρόγραµµα για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. 
Ύστερα από παρέµβαση της ΟΛΜΕ, τοπικών ΕΛΜΕ, γονέων και του Συλλόγου Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής, η πολιτική αυτή άλλαξε και επικράτησε η υλοποίηση του προγράµµατος στο 
πλαίσιο του 7ωρου ωρολογίου προγράµµατος, παίρνοντας µια ώρα από κάθε εκπαιδευτικό το 
µήνα, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες των διδακτικών ωρών των µαθηµάτων. 
Έτσι, στο Λυσιτέλειο που έγινε η έρευνα το επόµενο σχολικό έτος, η Ολυµπιακή Παιδεία διδα-
σκόταν στο πλαίσιο του 7ωρου προγράµµατος.  
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προγράµµατα που εφαρµόζονται στο σχολείο. Υπάρχει πρόγραµµα που δεν 
έχει εφαρµοσθεί εδώ; Όχι, δεν υπάρχει. Και εσείς το δέχεστε παθητικά. Τώ-
ρα όµως που αναστατώνεται το προγραµµατάκι του καθένα σας ξυπνήσατε] 
(υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)  
 
Η διευθύντρια φάνηκε να µη θέλει να οξύνει τα πνεύµατα, αλλά απάντησε 

στην κ. Μαρία σε ήπιο τόνο ότι οι συνάδελφοι δεν είχαν αντιδράσει ποτέ στην εφαρµο-
γή προγραµµάτων στο σχολείο και για αυτό αυτή κανόνισε το θέµα της Ολυµπιακής 
Παιδείας. Τώρα, όµως, αφού το Υπουργείο είχε στείλει καθηγητή δεν µπορούσε να γί-
νει διαφορετικά. Όµως, πρόσθεσε ότι η προσθήκη 8ης ώρας στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
δεν θα επιµήκυνε ουσιαστικά τη σχολική ηµέρα, διότι θα µειωνόταν η χρονική διάρκεια 
των υπόλοιπων ωρών.  

Η τοποθέτηση της διευθύντριας µείωσε τις διαµαρτυρίες των εκπαιδευτικών, 
διότι είδαν ότι δεν επρόκειτο να φεύγουν αργότερα από το σχολείο. Το όλο ζήτηµα ή-
ταν να διευθετηθεί το ωρολόγιο πρόγραµµα εσωτερικά. Άλλωστε, µε αυτή τη διευθέτη-
ση κάποιοι εκπαιδευτικοί ευνοούνταν, αφού αν τέλειωναν το µάθηµά τους την 4η ή την 
5η ώρα θα έφευγαν από το σχολείο νωρίτερα από ό,τι έφευγαν µέχρι τότε λόγω του ότι 
οι διδακτικές ώρες θα µειώνονταν χρονικά. Έτσι, αποφασίσθηκε από τους 20 εκπαιδευ-
τικούς που ήταν παρόντες στη συζήτηση να προστεθεί και 8η ώρα στο πρόγραµµα, χω-
ρίς αντιδράσεις. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που δεν ήταν παρόντες στη συζήτηση ενη-
µερώθηκαν από τους συναδέλφους τους την επόµενη ηµέρα για τις αλλαγές που θα γί-
νονταν στο πρόγραµµα. Οι αρχικές τους αντιδράσεις και οι διαµαρτυρίες τους κάµφθη-
καν από το ότι δεν επρόκειτο η προσθήκη 8ης ώρας να επιµήκυνε συνολικά τη διδακτι-
κή ηµέρα. 

Μετά την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων άρχισε η αναµόρφωση του 
ωρολογίου προγράµµατος. Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να πιέζουν τον προγραµµατιστή 
του σχολείου να µην τους βάλει µάθηµα την όγδοη ώρα. Ορισµένοι, όπως ο γυµναστής 
του σχολείου, έφεραν εγκυκλίους σχετικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα που έγραφαν ότι 
το µάθηµά τους δεν έπρεπε να µπαίνει τις τελευταίες ώρες στο πρόγραµµα. Αυτές οι 
ενέργειες ρισµένων εκπαιδευτικών προκαλούσαν την έκρηξη άλλων. Η υποδιευθύ-
ντρια, όταν είδε το γυµναστή να επιµένει ότι η γυµναστική δεν µπορεί να γίνεται τελευ-
ταίες ώρες, τον παρατήρησε έντονα: 

ο  

[Συνάδελφε και για τα αρχαία ελληνικά λένε ότι δεν πρέπει να µπαίνουν τε-
λευταίες ώρες. Τι ήρθες τώρα εδώ να µας πεις; Άµα βάλουµε κάτω τις εγκυ-
κλίους δεν πρόκειται να βγει πρόγραµµα, διότι αυτοί που βγάζουν τις εγκυ-
κλίους δεν έχουν πατήσει ποτέ σε σχολείο να δούνε πώς δουλεύει. Ασκήσεις 
επί χάρτου κάνουν οι άνθρωποι. Αν διαφωνείς µε το ωράριο, ας διαφωνού-
σες προχθές στο σύλλογο µε την εφαρµογή του προγράµµατος. Κάθισες ό-
µως στη γωνίτσα και λογάριαζες ότι µπορεί να σχολάς νωρίτερα µε τη µείω-
ση της κάθε διδακτικής ώρας] (υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)  
 
Το πρόγραµµα βγήκε την επόµενη ηµέρα και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 

των ανακοινώσεων στο γραφείο των διδασκόντων. Τα πρώτα σχόλια των εκπαιδευτι-
κών ήταν ότι η χρονική διάρκεια όλων των διδακτικών ωρών είχε µικρύνει. Από την 
τέταρτη ώρα και µετά, δεν υπήρχε διδακτική ώρα που να ξεπερνάει τα τριάντα λεπτά, 
γεγονός που δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα στην ποιότητα της διδασκαλίας. Το 
πρόβληµα γινόταν οξύτερο για τα µονόωρα µαθήµατα, τα οποία ήταν τις τελευταίες 
ώρες στο ωρολόγιο πρόγραµµα και ο διδακτικός χρόνος δεν ξεπερνούσε τα είκοσι λε-
πτά την εβδοµάδα. Ο καθηγητής της µουσικής σχολίασε αυτή την κατάσταση, διότι το 
µάθηµά του ήταν µονόωρο και ο διδακτικός χρόνος που αντικειµενικά είχε στη διάθεση 
του ήταν περιορισµένος. Όµως παρά τα αρνητικά σχόλια, που εξέφρασε και στο γράφο-
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ντα σχετικά µε τον περιορισµό της διδακτικής ώρας, δεν είχε αντιδράσει στη µετατροπή 
του ωρολογίου προγράµµατος, όταν το θέµα είχε έρθει στο σύλλογο των διδασκόντων.  

 
γ) Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις 
      
Συνολικά, το σχολικό έτος 2000-2001 που έγινε η έρευνα, ο σύλλογος των 

διδασκόντων του «Ξένιου» συνεδρίασε 4 φορές. Οι 3 συνεδριάσεις ήταν οι καθιερωµέ-
νες από το νόµο 1566/85 παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Η τέταρτη συνεδρίαση αφορούσε 
την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας στο σχολείο και έγινε αµέ-
σως µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όταν ήρθε η σχετική εγκύκλιος για την ε-
φαρµογή του προγράµµατος. 

Οι 3 παιδαγωγικές συνεδριάσεις ήταν σύντοµες (κράτησαν η κάθε µια λίγο 
περισσότερο από µία ώρα ) και κινήθηκαν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του «Πό-
ρου», που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Οι υπεύθυνοι των τµηµάτων έκα-
ναν µια σύντοµη αναφορά σχετικά µε τα τµήµατά τους και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 
τους παρακολουθούσαν, παίρνοντας το λόγο όποτε είχαν να προσθέσουν κάτι για κά-
ποιο τµήµα. Οι αναφορές των υπευθύνων γίνονταν µε βάση το τµήµα και όχι τους µα-
θητές. Οι χαρακτηρισµοί ήταν του τύπου: «Το Α2 είναι κάπως καλό», «Το Β1 είναι κα-
κό τµήµα», «Το Γ3 κάνει πολύ φασαρία». Αυτές οι γενικές αναφορές δεν µπορούσαν 
να αποτελέσουν βάση για µια βαθύτερη αξιολόγηση του κάθε τµήµατος και µιας ευρύ-
τερης συζήτησης σχετικά µε το τι θα µπορούσε να βελτιωθεί. Συνεπακόλουθο αυτής 
της παρουσίασης ήταν να µη γίνεται συζήτηση για κανένα µαθητή συγκεκριµένα.     

Στην παιδαγωγική συνεδρίαση του πρώτου τριµήνου, δύο εκπαιδευτικοί 
διαµαρτυρήθηκαν στην παιδαγωγική συνεδρίαση για την έλλειψη συντονισµού και ε-
νηµέρωσης από την πλευρά των υπεύθυνων των τµηµάτων. Οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν 
βαθµολογήσει στο τρίµηνο ορισµένους µαθητές µε βαθµό κάτω από τη βάση. Έτσι, 
τρεις από τις υπευθύνους τµηµάτων σχολίασαν τους µικρούς βαθµούς ζητώντας από 
τους συναδέρφους να αναθεωρήσουν, αφού οι µαθητές που είχαν µικρό βαθµό είχαν 
ιδιαίτερα οικογενειακά προβλήµατα, διότι οι γονείς τους είχαν πάρει διαζύγιο. Οι δύο 
εκπαιδευτικοί διαµαρτυρήθηκαν ότι οι υπεύθυνοι τµήµατος που γνώριζαν τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν αυτά τα παιδιά έπρεπε να τους είχαν ενηµερώσει από 
την αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι τη στιγµή που το τρίµηνο τελείωσε. Μάλιστα, ο 
ένας από τους δύο ήταν ιδιαίτερα επικριτικός µιλώντας προς τις συναδέλφους του.   

[Συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση εµένα µε προσβάλλει και πρέπει να βάλουµε 

τα πράγµατα στη θέση τους. Ορισµένοι συνάδελφοι τώρα που τέλειωσε το τρί-

µηνο και οι βαθµοί έχουν περαστεί θυµήθηκαν να βγάλουν ιατρικά και οικο-

γενειακά ανακοινωθέντα για κάποιους µαθητές. Αυτό έχει δύο προβλήµατα. 

Το πρώτο είναι ότι µε προσβάλλει διότι µε εµφανίζει ως άνθρωπο κοινωνικά 

ανάλγητο που τσεκουρώνει παιδιά µε προβλήµατα. Το δεύτερο είναι ότι αφού 

οι συνάδερφοι έχουν τόσο καλή γνώση των παιδιών, γιατί δεν µας ενηµέρω-

σαν τους υπόλοιπους ότι τα τάδε παιδιά έχουν πρόβληµα, αλλά περίµεναν την 

ηµέρα της παιδαγωγικής που έχω περάσει βαθµούς για να µας το πουν; Είστε 

υπεύθυνες τµήµατος; Ποια είναι τότε η δουλειά σας; ∆εν έπρεπε από την αρχή 

της χρονιάς να µου πείτε ποιοι µαθητές έχουν πρόβληµα;] (µαθηµατικός, 

«Ξένιος») 
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Η συζήτηση δεν προχώρησε πιο πέρα. Όµως, αυτό που βγήκε στην επιφά-
νεια ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κάποιο συντονισµό και συνεργασία µεταξύ 
τους σε όλη τη διάρκεια του τριµήνου, σχετικά µε µαθητές που είχαν κάποιο πρόβληµα. 
Η µόνη βοήθεια που µπορούσε να προσφέρει το σχολείο σε παιδιά µε οικογενειακά ή 
άλλα προβλήµατα ήταν να τους κάνουν οι εκπαιδευτικοί βαθµολογικές διευκολύνσεις 
στα τρίµηνα για να µην χάσουν την τάξη. 

 
δ) Οι κανονισµοί της σχολικής ζωής και η αξιολόγηση των µαθητών από 

το σύλλογο διδασκόντων  
 
Ο σύλλογος διδασκόντων δεν είχε από την αρχή της χρονιάς χαράξει κάποια 

επίσηµη πολιτική στο ζήτηµα των κανονισµών του σχολείου και της πειθαρχίας των 
µαθητών. Η διαφορά σε σχέση µε τον «Πόρο» ήταν ότι εδώ η πειθαρχική πολιτική δεν 
ήταν θέµα της διευθύντριας αλλά του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά. Ο κάθε εκπαιδευτι-
κός έκρινε ποια συµπεριφορά τον ενοχλούσε ιδιαίτερα και παρέπεµπε το µαθητή στη 
διευθύντρια προτείνοντας και την ποινή, που θεωρούσε ότι έπρεπε να επιβληθεί. Η δι-
ευθύντρια απλώς επέβαλε τη  τιµωρί  που της πρότεινε ο εκπαιδευτικός, χωρίς να -
σχολείται παραπέρα µε το θέµα.  

ν α  α

 

Επίσης, όπως προέκυψε από το εθνογραφικό υλικό που καταγράφηκε από 
τις συζητήσεις στο σύλλογο διδασκόντων, τόσο στα τρίµηνα όσο και στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί βαθµολογούσαν τους αδύναµους µαθητές όχι σε 
σχέση µε την επίδοσή τους, η οποία ήταν χαµηλή, αλλά σε σχέση µε τη συµπεριφορά 
τους µέσα στην τάξη. Αν οι µαθητές εφάρµοζαν µια κοµφορµιστική συµπεριφορά που 
«αποδεικνύει την κρυφή µάθηση των ιεραρχιών των επαγγελµάτων, της αποδεκτής κοι-
νωνικής και πολιτικής συµπεριφοράς µε τα στοιχεία του σεβασµού προς την εξουσία, 
τη συνέπεια, την γλυκύτητα, την καθαριότητα, την υποταγή» (Aronowitz and Bernstein 
στο Giroux 1988: 229-30), η οποία δεν δηµιουργούσε προβλήµατα στους εκπαιδευτι-
κούς την ώρα του µαθήµατος προτεινόταν στο σύλλογο διδασκόντων ο προβιβασµός 
τους. Αντίθετα, αν οι µαθητές εξέφραζαν µια αντικοµφορµιστική συµπεριφορά στην 
τάξη, µιλούσαν διαρκώς µε τους συµµαθητές τους, διέκοπταν συχνά το µάθηµα, κ.λπ., 
οι εκπαιδευτικοί εισηγούνταν το µη προβιβασµό τους.   

 
Οι επιπτώσεις των προαιρετικών προγραµµάτων στη ζωή του σχολείου  
α) Τα Παράλληλα Τµήµατα και η επίδρασή τους στη συνολική 

λειτουργία του σχολείου  

 

Η κ. Αθανασία δηµιούργησε τα «Παράλληλα Τµήµατα» στο 

σχολείο για τους αλλοδαπούς µαθητές, που είχαν προβλήµατα µε τη γλώσ-

σα. Θεωρούσε, όπως έλεγε, ότι το σχολείο έπρεπε να προσπαθεί να συνα-

ντήσει τις ανάγκες όλων των µαθητών του και µε αυτά τα τµήµατα θα 

µπορούσε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην παιδεία των αλλοδαπών µαθη-

τών. Όµως, κανένα άλλο σχολείο στην Εργοστασιούπολη δεν προχώρησε 

στη δηµιουργία τέτοιων τµηµάτων, παρά τον µεγάλο αριθµό αλλοδαπών 

µαθητών της πόλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µε την εφαρµογή του µέ-
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τρου των Παράλληλων Τµηµάτων να αυξηθεί ο αριθµός των αλλοδαπών / 

παλιννοστούντων του σχολείου.      
Η υποδιευθύντρια του σχολείου παρατηρούσε ότι η εφαρµογή των Παράλ-

ληλων Τµηµάτων έγινε επιπόλαια και απερίσκεπτα, µετατρέποντας έτσι το σχολείο σε 
σχολείο για αλλοδαπούς και παλιννοστούντες. Πρότεινε, µάλιστα, ότι στην Εργοστα-
σιούπολη το µέτρο αυτό έπρεπε να εφαρµοσθεί σε όλα τα σχολεία ώστε να υπάρξει ι-
σορροπηµένη κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού και όχι µόνο σε ένα.     

 [Όταν έφερε η διευθύντρια το ζήτηµα των Παράλληλων Τµηµάτων, εγώ και 
τρεις ά λοι συνάδελφοι αντιδράσαµε, επειδή εί αστε απ  την Εργοστασιούπο-
λη και ξέρουµε την περιοχή. Οι αλλόγλωσσοι µαθητές είναι πρόβληµα ολό-
κληρης της περιοχής, όχι κάποιου συγκεκριµένου σχολείου. Η διευθύντρια 
κατάφερε να το κάνει πρόβληµα ενός σχολείου της περιοχής. Εφαρµόζοντας 
µόνο αυτή το πρόγραµµα για τους αλλόγλωσσους µάζεψε στο σχολείο όλους 
τους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες, που έχοντας πρόβληµα στη 
γλώσσα είχαν πρόβληµα και στην επίδοση. Έτσι ξεκίνησε ένα ντόµινο, όπου 
οι καλοί µαθητές εγκατέλειπαν το σχολείο και οι κακοί µαζεύονταν εδώ. Το 
σχολείο έφτασε να έχει 8 στους 10 µαθητές αλλοδαπούς και παλιννοστούντες 
µε προβλήµατα στη γλώσσα  Κανονικά, τέτοια προγράµµατα έπρεπε να εφαρ-
µοσθούν σε όλα τα σχολεία της περιοχής, ώστε να µην υπάρξει αυτή η πόλω-
ση και οι αλλόγλωσσοι µαθητές να κατανεµηθούν αναλογικά στα διάφορα 
σχολεία. Ο Μενέλαος στον «Πόρο» είναι ξύπνιος. Του έστειλαν από τη διεύ-
θυνση τα χαρτιά για τα Παράλληλα Τµήµατα, αλλά δεν έκανε τέτοια τµήµατα. 
Η δικιά µας διευθύντρια έτρεξε να κάνει για να πιάσει σχέσεις µε το πανεπι-
στήµιο και να παραστήσει τη δραστήρια και την πολύξερη. ∆ιέλυσε έτσι το 
σχολείο, αλλά τι την νοιάζει; Μπαίνει αυτή στην τάξη να κάνει µάθηµα; Οι 
άλλοι µπαίνουµε και µας βγαίνει το λάδι] (υποδιευθύντρια,  «Ξένιος»)        

λ µ ό

.

ο

 
Η κ. Μαρία επέρριπτε για αυτή την κατάσταση ευθύνες και στη σύνθεση 

του συλλόγου, τονίζοντας το στοιχείο της εντοπιότητας του εκπαιδευτικού και την α-
πουσία εκπαιδευτικών που ήταν από την Εργοστασιούπολη.  

[Τον εκπαιδευτικό που δεν µένει στην Εργοστασιούπολη δεν τον ενδιαφέρει. 
Αύριο, µεθαύριο θα πάρει απόσπαση, µετάθεση, θα φύγει. Εµένα, όµως, µε 
ενδιαφέρει διότι µένω εδώ και θα πάρω σύνταξη από αυτό το σχολείο] (υπο-
διευθύντρια,  «Ξένιος»)        
 
Φαίνεται λοιπόν ότι η έλλειψη συντονισµού ανάµεσα στα σχολεία της πε-

ριοχής για το ζήτηµα της εφαρµ γής των Παράλληλων Τµηµάτων για τους αλλόγλωσ-
σους µαθητές επέφερε αρνητικά αποτελέσµατα στον «Ξένιο», που τα εφάρµοσε µόνος 
του. Οι αλλοδαποί / παλιννοστούντες µαθητές συγκεντρώθηκαν σε αυτό και γρήγορα 
απέκτησε τη φήµη του κακού σχολείου, του σχολείου που είναι ειδικό για κακούς µα-
θητές µε προβλήµατα στη γλώσσα.  

Όπως περιγράφει και µια καθηγήτρια του σχολείου: 
«Πριν τα Παράλληλα Τµήµατα η αναλογία αλλοδαπών – Ελλήνων µαθητών 
σε όλα τα σχολεία της περιοχής ήταν περίπου 40 % ξένοι και 60% Έλληνες. 
Μετά την εφαρµογή των Παράλληλων Τµηµάτων, η αναλογία αυτή άλλαξε 
δραµατικά. Οι αλλοδαποί µαθητές συγκεντρώθηκαν στο Ξένιο. Σήµερα το 
80% των µαθητών µας είναι αλλοδαποί µε σοβαρά προβλήµατα στην ελληνική 
γλώσσα» (φιλόλογος, «Ξένιος»)  
 
Αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική ζωή του σχολείου, διότι ανα-

τράπηκε η ισορροπία στο µαθητικό πληθυσµό, η οποία επέτρεπε τόσο στους εκπαιδευ-
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τικούς όσο και στους µαθητές να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο, στο οποίο θα µπορού-
σε στοιχειωδώς να εφαρµοσθεί το αναλυτικό πρόγραµµα. 

[Σε αυτό το σχολείο έχει χαθεί το κλικ, η ισορροπία. Μπαίνεις σε ένα τµήµα 
και όλοι οι µαθητές έχουν προβλήµατα να διαβάσουν, να γράψουν. ∆εν έχεις 
από κάπου να πιαστείς για να κάνεις κάτι. Εγώ ουσιαστικά έχω σταµατήσει να 
διδάσκω το αναλυτικό πρόγραµµα. ∆εν βγαίνει µε αυτή τη σύνθεση του µαθη-
τικού πληθυσµού] (φιλόλογος, «Ξένιος»)  
 
Τα προβλήµατα, όµως, µε τους µαθητές δεν ήταν µόνο γλωσσικά. Οι καθη-

γητές που εργάζονταν στον «Ξένιο» παρατηρούσαν ότι το πρόβληµα εστιαζόταν κυρίως 
στη στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο και στην αναπαράσταση που είχαν οι 
µαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί των άλλων σχολείων για το µέτρο των Παράλληλων 
Τµηµάτων. Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι το µέτρο των Παράλληλων Τµηµάτων 
οδήγησε στο να θεωρείται το συγκεκριµένο σχολείο «χώρος στέγασης» όσων µαθητών 
δηµιουργούσαν προβλήµατα στα άλλα σχολεία της περιοχής.  

[Έχουν συγκεντρωθεί µαθητές που είναι αδιάφοροι να συνεχίσουν σε άλλη 
βαθµίδα και έρχονται εδώ µε την ροσδοκία να πάρουν ένα εύκολο απολυτή-
ριο. Θεωρούν ότι αυτό το σχολείο έχει φτιαχτεί για τέτοιους µαθητές. Τα µε-
γαλύτερα προβλήµατα τα αντιµετωπίζουµε στη συµπεριφορά τους, η οποία εί-
ναι, σε ορισµένες περιπτώσεις, αντισχολική. Μιλούν συνέχεια µεταξύ τους, 
βγαίνουν από την τάξη την ώρα του µαθήµατος χωρίς να ζητήσουν άδεια, δεν 
προσπαθούν για τίποτα, γελάνε και παίζουν συνέχεια µεταξύ τους. Οι Έλληνες 
µαθητές που έρχονται εδώ, είναι µαθητές που έχουν απορριφθεί ή αποβληθεί 
µόνιµα από άλλα σχολεία της περιοχής] (φυσικός, «Ξένιος») 

π

 
[Στα άλλα σχολεία, όποιος µαθητής δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα αποφασί-
ζουν και τον στέλνουν εδώ µε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μια µέρα πή-
ρα τηλέφωνο το διευθυντή του «Πόρου» και διαµαρτυρήθηκα για το θέµα αυ-
τό. Μου είπε ότι µε έναν παραπάνω δε θα πάθουµε και τίποτα. Αυτό το σχο-
λείο το αντιµετωπίζουν όλοι σαν σκουπιδοτενεκέ] (µαθηµατικός, «Ξένιος») 

  
Το προφίλ των µαθητών και τα γλωσσικά τους  προβλήµατα 

 
Σε συζητήσεις που είχε ο γράφων µε αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές 

του «Ξένιου» δεν αντιµετώπισε πρόβληµα συνεννόησης µαζί τους. ∆εν επρόκειτο, δη-
λαδή, για µαθητές που δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν προφορικά στην ελληνική 
γλώσσα. Συλλέγοντας στοιχεία σχετικά µε τους µαθητές προέκυψε ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των µαθητών του «Ξένιου» είχε παρακολουθήσει δηµοτικό σχολείο στην 
Ελλάδα (το 85% των µαθητών που είχαν ενταχθεί στα Παράλληλα Τµήµατα ήταν στην 
Ελλάδα πάνω από δέκα χρόνια και είχαν αποφοιτήσει από ελληνικό δηµοτικό σχολείο). 
Επίσης, το 92% των µαθητών που φοιτούσαν στα Παράλληλα Τµήµατα, στον ελεύθερο 
χρόνο τους, διάβαζαν ελληνικά περιοδικά (κόµικς) και αθλητικές εφηµερίδες, είχαν δη-
λαδή επαφή µε το γραπτό ελληνικό λόγο.  

Το εύρηµα αυτό οδήγησε σε νέες συνεντεύξεις µε τους φιλολόγους του σχο-
λείου, σχετικά µε το τι είδους γλωσσικά προβλήµατα αντιµετώπιζαν οι µαθητές, πως 
ανιχνεύθηκαν και ποια ήταν η διδακτική προσέγγιση που εφαρµοζόταν στα Παράλληλα 
Τµήµατα, ώστε αυτά τα προβλήµατα να αντιµετωπισθούν. Οι απαντήσεις των εκπαι-
δευτικών εστίαζαν σε προβλήµατα γραµµατικής, ορθογραφίας και σύνταξης που αντι-
µετώπιζαν οι µαθητές. Το διαγνωστικό τεστ,  µε το οποίο αποφασίσθηκε το αν κάποιος 
µαθητής θα εντασσόταν στα Παράλληλα Τµήµατα, αποτελούνταν από ένα µικρό κείµε-
νο µε ερωτήσεις κατανόησης και γλωσσικές ασκήσεις αναγνώρισης γραµµατικών τύ-
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πων. Το τεστ είχε κατασκευασθεί από φιλολόγους του «Ξένιου», οι οποίοι δήλωσαν ότι 
δεν ήταν επιµορφωµένοι για να κάνουν κάτι τέτοιο.  

[Εγώ δεν έχω την ειδική εκπαίδευση για να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε έχω ξανα-
φτιάξει ποτέ στη ζωή µου διαγνωστικό τεστ. Η λογική µε την οποία κινηθήκα-
µε ήταν αυτή των συνηθισµένων λαθών που κάνουν οι µαθητές στο γραπτό 
λόγο. Όµως, δεν είχαµε στήριξη ούτε από τους υπεύθυνους του προγράµµατος. 
Νοµίζω ότι όλα έγιναν βιαστικά, χωρίς την κατάλληλη υποδοµή] (φιλόλογος, 
«Ξένιος») 
 
Πιο αναλυτικά το τεστ περιείχε: 
α) Τη συµπλήρωση φράσεων µε επιρρήµατα όπως: 
Από χθες βρέχει ...[οι µαθητές έπρεπε να βάλουν το διαρκώς, ορισµένοι έ-
βαλαν χωρίς να σταµατά και θεωρήθηκε λάθος] 
Ο οδηγός έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου....[οι µαθητές έπρεπε να βά-
λουν το καλά] (υπήρχαν περιπτώσεις µαθητών που είχαν απαντήσει γερά, µε 
δύναµη, δυνατά, και θεωρήθηκαν λάθη στη γλώσσα) 
β)το σχηµατισµό µετοχών σε – µένος ή –µµένος σε ρήµατα που είχαν δοθεί. 
γ) Κλίση ρηµάτων σε όλους τους χρόνους ή αναγνώριση του χρόνου των 
ρηµάτων που είχαν δοθεί. 
δ) αναγνώριση των εγκλίσεων διαφόρων ρηµάτων που τους είχαν δοθεί και 
να κλίνουν κάποιο ρήµα της οριστικής στον αντίστοιχο χρόνο και πρόσωπο 
άλλων εγκλίσεων.    
 
Από το τεστ προέκυψε ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί / παλιννοστούντες 

µαθητές είχαν σοβαρά προβλήµατα στην κατανόηση του κειµένου, στην ορθογραφία 
και στην αναγνώριση των επιρρηµάτων, τη διάκριση τους από τα επίθετα, την κλίση 
ουσιαστικών κ.λπ. Με αυτό το κριτήριο εντάχθηκαν στα Παράλληλα Τµήµατα. Ο γρά-
φων, ανεπίσηµα και έξω από το πλαίσιο της έρευνας, έδωσε το ίδιο τεστ σε Έλληνες 
µαθητές του ίδιου σχολείου. Τα προβλήµατα που διέγνωσαν οι εκπαιδευτικοί του «Ξέ-
νιου» τα διέγνωσε και ο γράφων σε Έλληνες µαθητές του σχολείου. Κατά συνέπεια το 
τεστ µάλλον δεν ήταν έγκυρο, αφού τελικά δεν µετρούσε αυτό για το οποίο είχε φτια-
χτεί να µετρήσει.  

 Επίσης, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις δυσανάγνωστων γραπτών, οι οποίες 
αποδόθηκαν όλες στην ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Κανένα γραπτό από αυτά 
δεν παραπέµφθηκε σε κάποιο ειδικό, ώστε να διαγνωσθούν πιθανές περιπτώσεις δυσλε-
κτικών µαθητών, ούτε και υπήρξε σχετικός προβληµατισµός στο σύλλογο για τέτοιες 
περιπτώσεις. Όπως επισηµαίνει µια καθηγήτρια του σχολείου: 

[Η εφαρµογή του προγράµµατος των Παράλληλων Τµηµάτων δηµιούργησε 
ένα διάζευγµα µέσα στο οποίο εγκλωβιστήκαµε. Το διάζευγµα ήταν αυτοί που 
ξέρουν τη γλώσσα και αυτοί που δεν τη ξέρουν. Έτσι, προβλήµατα µε τη σχο-
λική γλώσσα που αντιµετωπίζουν όλοι οι µαθητές από χαµηλά κοινωνικά 
στρώµατα αποδόθηκαν στην καταγωγή τους και δηµιουργήθηκε µια κατάστα-
ση συνολικά αρνητική για το σχολείο] (φιλόλογος, «Ξένιος») 
 
Ορισµένοι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η πολιτική της εφαρµογής των Πα-

ράλληλων Τµηµάτων σε ένα µόνο σχολείο της περιοχής ήταν µια σκόπιµη επιλογή. Την 
επιχειρηµατολογία τους ενίσχυε το γεγονός ότι, παρά τις επιπτώσεις της εφαρµογής του 
προγράµµατος στον «Ξένιο», δε λήφθηκαν µέτρα για να αλλάξει η κατάσταση 

[Ήθελαν α φτιάξουν στην περιοχή ένα χολείο των αλλοδαπών / παλιννο-
στούντων προκειµένου να τους µαζέψουν όλους εκεί και το έφτιαξαν υποτίθε-
ται για να τους εξυπηρετήσουν µέσω ενός προγράµµατος για τη γλώσσα. Αυτό 
είναι όλο] (φιλόλογος, «Ξένιος») 

ν σ
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[Αφού είδαν τι έγινε µε τους µαθητές που συγκεντρώθηκαν όλοι σε ένα σχο-
λείο θα µπορούσαν να επανεξετάσουν την εφαρµογή του προγράµµατος σε 
όλα τα σχολεία της περιοχής ή να σκεφθούν τι µπορούν, τέλος πάντων, να 
τροποποιήσουν. Όµως, τίποτα από όλα αυτά. Όλα συνεχίζουν σαν να µην 
τρέχει τίποτα] (υποδιευθύντρια,  «Ξένιος»)        
 
Συγκρίνοντας το εύρηµα αυτό µε το εµπειρικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί 

από την εθνογραφική έρευνα στον «Πόρο» φαινόταν ότι είχε δηµιουργηθεί µια αφανής 
πολιτική διαχωρισµού του µαθητικού πληθυσµού σε σχολεία για «καλούς µαθητές» και 
σχολεία για «κακούς µαθητές». Έτσι, ερµηνεύεται το γιατί η πλειοψηφία των µαθητών 
της Εργοστασιούπολης που σκόπευαν να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο εγγράφονταν 
στον «Πόρο», ενώ στον «Ξένιο» ήταν λίγοι οι µαθητές που είχαν τέτοιες βλέψεις.    

 
∆ιαφοροποιήσεις στο σύλλογο διδασκόντων: ποιο  δίδασκαν στα Παράλ-

ληλα Τµήµατα 
ι

 

µ

  
Η διαφοροποίηση στα Παράλληλα Τµήµατα χαρακτήριζε όχι µόνο τη σύν-

θεση του µαθητικού πληθυσµού του σχολείου αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Στο σχο-
λείο υπηρετούσαν µόνο τρεις εκπαιδευτικοί που έµεναν µόνιµα στην Εργοστασιούπολη. 
Η διευθύντρια, ένας µαθηµατικός και ο ένας υποδιευθυντής, οι οποίοι δεν δίδασκαν στα 
Παράλληλα Τµήµατα. Στα άλλα γυµνάσια της περιοχής είχαν µετακινηθεί οι εκπαιδευ-
τικοί που υπηρετούσαν χρόνια στην περιοχή και γνώριζαν την κατάσταση που είχε δια-
µορφωθεί στο σχολείο µε τα Παράλληλα Τµήµατα. Στον «Ξένιο» έρχονταν, κυρίως, 
καθηγητές που τοποθετούνταν από µετάθεση στην περιοχή και δεν ήξεραν ποια ήταν η 
κατάσταση και αναπληρωτές.  

[∆εν ήξερα το σχολείο και εδώ ήρθα φέτος µε µετάθεση. Με τοποθέτησαν ε-
δώ, δεν ήξερα και εγώ τα σχολεία της περιοχής. Τελικά την πάτησα. Έχω κά-
νει αίτηση για βελτίωση. Το σχολείο είναι χάλια] (φιλόλογος, «Ξένιος») 
 
[Φέτος δουλεύω πρώτη φορά στην περιοχή σαν αναπληρώτρια. Με έβαλαν 
στα Παράλληλα Τµήµατα. ∆εν έχω εµπειρία ούτε έχω επιµορφωθεί να διδά-
σκω σε αλλόγλωσσους µαθητές. ∆εν ξέρω τι να κάνω µέσα στην τάξη για να 
προσέξουν και να µάθουν κάτι] (αναπληρώτρια φιλόλογος, «Ξένιος») 

  
[∆εν έγινε καλή κατανοµή, υπήρξαν αδικίες στο σύλλογο. Κάποιοι παίνου-
µε µόνο στα Παράλληλα Τµήµατα που ήρθαµε πρώτη χρονιά εδώ. Οι πιο 
παλιοί καθηγητές του σχολείου τα απέφυγαν. Έχωσαν στο λούκι τους ανα-
πληρωτές και δύο φουκαράδες ωροµίσθιους] (αναπληρώτρια φιλόλογος, 
«Ξένιος») 
 
[Αν είχα άλλη επιλογή θα έφευγα από το σχολείο αύριο το πρωί. Όµως, δεν 
έχω. Ανέχοµαι το ρίξιµο που τρώω από τους µόνιµους και τους παλιούς και 
κάνω µάθηµα µόνο στα Παράλληλα Τµήµατα. ∆ουλεύω και σε ένα φροντι-
στήριο, αλλά έχω πρόβληµα µε την ασφάλεια. Εργάζοµαι για δέκα ώρες και 
µου κολλάνε ένσηµα µιας ηµέρας. Εδώ τουλάχιστον βάζω ένσηµα και προϋ-
πηρεσία. Έτσι, υποµένω και περιµένω] (ωροµίσθιος φιλόλογος, «Ξένιος») 
 
[Οι ντόπιοι µαθηµατικοί είχαν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και γνωριµίες 
στο ΠΥΣ∆Ε και έφυγαν  από το σχολείο, γιατί λόγω του χαµηλού επιπέδου 
των µαθητών δεν µπορούν να ψαρέψουν ιδιαίτερα. Εδώ είναι το σχολείο που 
δεν θέλει κανείς να υπηρετήσει] (µαθηµατικός, «Ξένιος»)  
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Η κατανοµή της εργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς µε τρόπο ώστε 

αυτοί που διδάσκουν στα Παράλληλα Τµήµατα να θεωρούν τον εαυτό τους «ριγµένο» 
σε σχέση µε αυτούς που δε διδάσκουν δηµιουργούσε ένα αίσθηµα αδικίας που εµπόδι-
ζε, εκ των πραγµάτων, την δηµιουργία συναδελφικών συνεργατικών σχέσεων στο σχο-
λείο.   

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει ότι σε περιοχές µε υψηλά ποσο-
στά αλλοδαπών / παλιννοστούντων µαθητών είναι αναγκαία η συνεργασία ανάµεσα στα 
σχολεία της περιοχής ώστε το οποίο µέτρο αντισταθµιστικής αγωγής εφαρµόζεται να 
µη λειτουργεί ως παράγοντας διαφοροποίησης και διάκρισης των σχολείων, µε αποτέ-
λεσµα σε ένα σχολείο της περιοχής να συγκεντρώνονται οι µαθητές που έχουν ανάγκη 
αυτού του µέτρου µε αποτέλεσµα τον χαρακτηρισµό αυτού του σχολείου ως σχολείου 
«κακών µαθητών» και κατά συνέπεια χαµηλών προσδοκιών και από το µαθητή αλλά 
και από τον εκπαιδευτικό που εργάζεται σε αυτό, ώστε να επικυρώνεται και να ανατρο-
φοδοτείται τελικά το πρόβληµα.  

 

β) Η εφαρµογή των άλλων προγραµµάτων σε σχέση µε το µαθητικό πλη-
θυσµό του σχολείου και η επίδραση τους στη σχολική ζωή  

 
Ο «Ξένιος», όπως παρατηρούσε η υποδιευθύντρια, λόγω της σύνθεσής του 

µαθητικού πληθυσµού προσέλκυσε ερευνητές από τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά 
κέντρα και έγινε πεδίο εφαρµογής πολλών προγραµµάτων, τα οποία απορύθµισαν εντε-
λώς το ωρολόγιο πρόγραµµα.  

[Οι πολλοί αλλοδαποί / παλιννοστούντες µαθητές έκαναν το σχολείο πειραµα-
τόζωο. Πως κάποιος έχει µια σπάνια ασθένεια και τρέχουν οι καθηγητές και 
οι φοιτητές να τον ερευνήσουν, έτσι έγινε και εδώ. ∆εν περνάει εβδοµάδα που 
να µην εµφανισθεί στο σχολείο κάποιος άνθρωπος µε ερωτηµατολόγια ή κά-
ποιο κασετόφωνο να πάρει στοιχεία από εµάς και τους µαθητές. Από αυτούς 
εγώ έµαθα νέες λέξεις, όπως ετερότητα, διαφορετικότητα κ.λπ. Όµως, όλα αυ-
τά γίνονται εις βάρος της λειτουργίας του σχολείου. Χάνονται ώρες από το 
πρόγραµµα για να µας εξηγήσουν οι ερευνητές τι θα κάνουµε] (υποδιευθύ-
ντρια, «Ξένιος»)   
 
Η υποδιευθύντρια απέδιδε αυτή την κατάσταση στο ότι οι µαθητές που έ-

χουν συγκεντρωθεί στον «Ξένιο» ενδιαφέρονταν µόνο να πάρουν το απολυτήριο. Κα-
νείς δεν σκόπευε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Ενιαίο Λύκειο, οπότε όσα µαθήµατα 
και αν χάνονταν δεν διαµαρτυρόταν κανείς.   

[Εδώ ότι πρόγραµµα και να κάνεις, όσο και αν διαλύσεις το ωρολόγιο, κανείς 
δε πρόκειται να σου πει τίποτα. Οι γονείς των µαθητών ξέρουν ότι έχουν φέ-
ρει τα παιδιά τους σε ένα σχολείο για παιδιά µε προβλήµατα στη γλώσσα, 
στην επίδοση, στη συµπεριφορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολυκαταλαβαίνουν 
τι γίνεται στο σχολείο και δεν παρεµβαίνουν σχεδόν καθόλου στα δρώµενά 
του. Ένα απολυτήριο τους ενδιαφέρει που ξέρουν ότι στο τέλος θα τους το 
δώσουµε. Από την άλλη µεριά, οι µαθητές δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν 
στο Ενιαίο Λύκειο, οπότε βολεύονται µε το ότι εδώ µέσα στο γενικό χαµό θα 
πάρουν ένα εύκολο απολυτήριο. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να κάνουν 
υπηρεσιακό φάκελο βολεύονται, διότι καταφέρνουν και τον κάνουν και οι άλ-
λοι συνάδερφοι, αυτοί που ενδιαφέρονται να πάνε στο σπίτι τους νωρίς, επί-
σης βολεύονται, διότι το ωρολόγιο έχει συµπιεσθεί απελπιστικά και δεν δίνει 
κανείς σηµασία για αυτό] (υποδιευθύντρια,  «Ξένιος»)        
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Ορισµένοι εκπαιδευτικοί έκαναν συγκρίσεις του σχολείου µε τον «Πόρο», 
που δεν εφάρµοζε κανένα προαιρετικό πρόγραµµα, αποδίδοντας αυτή την κατάσταση 
όχι µόνο στην αντίληψη του διευθυντή και τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου αλλά 
και στη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού. 

[Στον «Πόρο» πάνε και καλοί µαθητές και οι γονείς τους ποτέ δε θα άφηναν 
το σχολείο να µετατραπεί σε κέντρο διερχοµένων. Εδώ οι µαθητές είναι αδιά-
φοροι, το ίδιο και οι γονείς. Οπότε ό,τι και να κάνει κάποιος δεν ελέγχεται. 
Από την άλλη πλευρά, αυτά που γίνονται σε αυτό το σχολείο έχουν και τη βού-
λα της προϊσταµένης αρχής] (µαθηµατικός, «Ξένιος») 
 
Η υποδιευθύντρια, αν και είχε πολλά χρόνια υπηρεσίας και ήταν µεγάλη σε 

ηλικία, τασσόταν υπέρ µιας καινοτόµου λύσης για την οργάνωση της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης. Από την εµπειρία της, διδάσκοντας φιλολογικά µαθήµατα σε µαθητές µε 
σοβαρά γλωσσικά προβλήµατα, υποστηρίζε ότι το κάθε σχολείο θα έπρεπε να διαµορ-
φώνει το δικό του αναλυτικό πρόγραµµα, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών του.  

[Εγώ απορώ µε τους φιλόλογους που καλούνται να διδάξουν αρχαία ελληνικά 
και λογοτεχνικά κείµενα σε σχολεία µε κοινωνική σύνθεση σαν αυτό. Κανείς 
δεν διαµαρτύρεται, κανείς δεν ξεσηκώνεται. Μπαίνω στην τάξη µε τα αρχαία 
ελληνικά από πρωτότυπο υπό µάλης και καταλαβαίνω ότι είναι µάταιος κό-
πος η διδασκαλία. Οι µαθητές δεν γνωρίζουν στοιχειώδη ελληνικά και εµείς 
µπαίνουµε να τους διδάξουµε τη δοτική και τις κλίσεις των αρχαίων ρηµά-
των. Μα τώρα κοροϊδευόµαστε; Θα έπρεπε οι σύλλογοι να έχουν τη δυνατό-
τητα να φτιάξουν προγράµµατα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
µαθητών τους. Ίσως έτσι καταφέρουµε να τους µάθουµε κάτι χρήσιµο. Τώρα 
δεν τους µαθαίνουµε τίποτα. Απλώς ξελαρυγγιαζόµαστε µέσα στις τάξεις, 
τσακωνόµαστε µε τους µαθητές, τα σπάµε µε τους γονείς, γιατί νοµίζουν ότι 
δεν θέλουµε να τους περάσουµε,…φαύλος κύκλος. Σε αυτό το σχολείο δεν έ-
πρεπε ο σύλλογος να εφαρµόζει προαιρετικά προγράµµατα και φιοριτούρες. 
Έπρεπε να στρωθεί χάµω και να δει πως µπορεί να βοηθήσει αυτούς τους 
µαθητές να µάθουν κάποια βασικά πράγµατα στα ελληνικά, να µπορούν να 
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της καθηµερινής τους ζωής στην Ελλάδα] 
(υποδιευθύντρια, «Ξένιος») 
 
Έτσι, θεωρούσε ότι οι πρωτοβουλίες του σχολείου δεν έβρισκαν το σωστό 

στόχο, αφού τα προαιρετικά προγράµµατα µε τον τρόπο που γίνονταν δε βοηθούσαν 
στη µάθηση των µαθητών, ούτε συναντούσαν τις ανάγκες τους. Η άποψη της διαµόρ-
φωσης του αναλυτικού προγράµµατος από το σύλλογο διδασκόντων συναντάει αντι-
δράσεις από πολλούς παιδαγωγούς που υποστηρίζουν ότι σε µαθητές µε χαµηλό κοινω-
νικό και οικονοµικό επίπεδο, τέτοια προγράµµατα µε έντονο τοπικό χαρακτήρα είναι 
εγκλωβισµένα στις άµεσες ανάγκες των παιδιών για βασικές γνώσεις και ενδεχοµένως 
να τους στερήσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παραπέρα βαθµίδες της εκπαί-
δευσης αφού οι γνώσεις που θα αποκτήσουν από αυτά δεν θα επαρκούν για να προχω-
ρήσουν σε επόµενες βαθµίδες στην εκπαίδευση (Perrenoud 2002: 31). Όµως, η κ. Μα-
ρία, στηριζόµενη στην εµπειρία της, θεωρούσε ότι αυτοί οι φόβοι δεν έχουν βάση, διότι 
µε το υπάρχον σύστηµα τα παιδιά αυτά ούτως ή άλλως δεν κέρδιζαν τίποτα από τη φοί-
τησή τους στο σχολείο. 

[Αυτά τα παιδιά έτσι όπως είναι το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα δεν πρό-
κειται να προχωρήσουν, διότι απλούστατα στο σχολείο δεν µαθαίνουν τίποτα. 
Έρχονται, κάθονται κάποιες ώρες και απέρχονται προσδοκώντας να πάρουν 
το απολυτήριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να πάνε να µάθουν κάποια 
τέχνη ή να εργασθούν για να βοηθήσουν οικονοµικά την οικογένεια. Όσες 
ώρες και να τους κάνουµε αρχαία ελληνικά δεν πρόκειται να τα µάθουν στο 

 221



επίπεδο που χρειάζεται για να προχωρήσουν στο Ενιαίο Λύκειο. Αλλά εγώ 
που εργάζοµαι στο γυµνάσιο πρέπει να έχω στο µυαλό µου το Ενιαίο Λύκειο; 
∆ηλαδή κάποιος µαθητής που θέλει να τελειώσει το σχολείο και δεν θέλει να 
πάει στο λύκειο δεν πρέπει να µάθει κάτι ενδιαφέρον και χρήσιµο στη ζωή 
του;] (υποδιευθύντρια, «Ξένιος»)    
 
Η κ. Καλίνα, καθηγήτρια των Γαλλικών, είχε την ίδια άποψη για τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου, θεωρούσε ότι τα προγράµµατα που εφαρµόζονταν στο σχο-
λείο δεν βοηθούσαν τους µαθητές. Αντίθετα, έκαναν κακό στο σχολείο από τη στιγµή 
που χάνονταν πολλές ώρες µαθηµάτων, επειδή υπήρχε κάποια δραστηριότητα σχετική 
µε κάποιο πρόγραµµα ή έλειπαν διαρκώς µαθητές από την τάξη επειδή συµµετείχαν σε 
αυτά. Απέδιδε τεράστια ευθύνη στο σύλλογο των διδασκόντων που δεν αντιδρούσε σε 
αυτή την κατάσταση.  

[Υπάρχει µια οµάδα συναδέρφων που συµµετέχουν σε αυτά τα προγράµµατα 
και τους αρέσει. ∆εν είµαι εναντίον αυτών των προγραµµάτων. Απεναντίας, 
είµαι υπέρ. Όµως, αυτά έχουν νόηµα όταν διδάσκονται οι µαθητές. Εδώ δεν 
διδάσκονται τίποτα. Οι καθηγητές τα κάνουν µόνοι τους, κάνουν γνωριµίες 
και µαζεύουν λεφτά και βεβαιώσεις. Άσε που χάνονται ένα σωρό µαθήµατα 
και αυτό είναι σε βάρος των µαθητών. Έχουν όµως ευθύνη οι υπόλοιποι που 
δεν αντιδρούν. Βολεύονται, όµως, γιατί µια µε κάποιους που έρχονται από το 
πανεπιστήµιο, µια µε τις επισκέψεις του Σ.Ε.Π. στα εργοστάσια κ.λπ. χάνουν 
µαθήµατα και πάνε σπίτι τους νωρίτερα]      
 
Ο Παναγιώτης (καθηγητής µαθηµατικών) σχολίαζε ότι οι συνάδελφοί του 

προσπαθούσαν µέσα από τα προγράµµατα να κάνουν, εκτός από υπηρεσιακό φάκελο, 
και γνωριµίες µε πανεπιστηµιακούς καθηγητές και υψηλά ιστάµενους υπηρεσιακούς 
παράγοντες.  

[Το πρόγραµµα για τους τσιγγάνους και το πρόγραµµα της διαπολιτιστικής 
αγωγής έγιναν σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο. ∆ύο µήνες το σχολείο απο-
διοργανώθηκε εντελώς και λειτουργούσε για χάρη  των προγραµµάτων. 
Εµένα µου έπαιρναν ώρες από τα µαθηµατικά για να φτιάξουν τα τµήµατα και 
να τα βιντεοσκοπήσουν. Τι να κάνω; Να µην δώσω ώρες; Ολόκληρες ηµέρες 
ασχολούνταν µε αυτό το πράγµα. Για να βγει τι; Μια βιντεοκασέτα όπου κά-
ποιοι µαθητές έχουν µάθει από τα πριν ένα ποιηµατάκι, ότι αγαπούν τους άλ-
λους λαούς, ότι είµαστε όλοι αδέρφια και τα γνωστά. Το έλεγαν µπροστά στην 
κάµερα κ.λπ. Μετά το πρόγραµµα κάποιοι συνάδελφοι που συµµετείχαν σε αυ-
τό άρχισαν να κάνουν αιτήσεις για να ξεκινήσουν κάποιο διδακτορικό σχετικά 
µε τη διαπολιτισµική αγωγή στην καθηγήτρια που έκανε το πρόγραµµα] (µα-
θηµατικός, «Ξένιος»)  

αυτών

υ τ

ι  

 
Ο Παναγιώτης ξεκαθάριζε ότι αυτό που τον ενοχλούσε δεν ήταν οι συνά-

δερφοι που έκαναν γνωριµίες αλλά ότι έχανε πολλά µαθήµατα τα οποία δεν µπορούσε 
να τα αναπληρώσει. 

Οι οκτώ εκπαιδευτικοί πο  συµµετείχαν σε αυτά α προγράµµατα παραδέ-
χονταν ότι δεν είχαν καταφέρει να τα συνδέσουν µε τη µάθηση των µαθητών. Θεωρού-
σαν ότι οι µαθητές του σχολείου είχαν πολύ χαµηλό επίπεδο και η δουλειά µέσα στην 
τάξη ήταν ανιαρή και µίζερη. Αυτά τα προγράµµατα ήταν µια ευκαιρία για µερικούς 
εκπαιδευτικούς να κάνουν κάτι διαφορετικό και να εξελιχθούν επαγγελµατικά 

[Η καθηµερινότητα του σχολείου είναι µίζερη. Με αυτά τα προγράµµατα κα-
τορθώνεις κα  ξεφεύγεις. Μπορείς να συνεργασθείς µε σχολεία του εξωτερι-
κού, να κάνεις κάποιο ταξίδι, να στείλεις email σε κάποιο συνάδελφο στο ε-
ξωτερικό, να ανταλλάξεις απόψεις. Έχω βαρεθεί αυτό το στυλ της διδασκαλί-
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ας µέσα στην τάξη µε το βούρδουλα πάνω από τα κεφάλια των µαθητών. Συµ-
µετέχω σε αυτά τα προγράµµατα προκειµένου να ανανεωθώ] (φιλόλογος, 
«Ξένιος») 
  
Αναγνώριζαν, βέβαια, ότι αυτά τα προγράµµατα θα ήταν πιο χρήσιµα αν συ-

ναντούσαν τις µορφωτικές ανάγκες των µαθητών τους και αν ξεκινούσαν από προβλή-
µατα που τους απασχολούσαν. Κάτι τέτοιο δεν ήταν πάντα εφικτό, διότι το Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ ενδιαφέρονται και χρηµατοδοτούν συγκεκριµένα κάθε 
φορά προγράµµατα. 

 

π γ

 π ά  ( ος

ε  

 τ  π

 

[Το πρόγραµµα θα έπρεπε να ξεκινά από τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Εδώ, 
όντως, ξεκινά κάπως ανάποδα. Ξεκινά από αυτό που ενδιαφέρει τον καθηγητή 
και µπορεί να το διεκπεραιώσει. Όταν παίρνεις ένα πρόγραµµα, αποφεύγεις να 
κάνεις κάτι που δεν σου είναι οικείο και κινδυνεύεις να µην µπορείς να το ο-
λοκληρώσεις] (φιλόλογος, «Ξένιος»)    
 

Επίσης, αραδέχονταν ότι αυτά τα προ ράµµατα έφερναν ανα-
στάτωση στην εργασία των εκπαιδευτικών που δεν συµµετείχαν σε αυτά, 
καθώς έχαναν πολλές ώρες από τα µαθήµατά τους ή απουσίαζαν µαθητές 
που απασχολούνταν σε κάποιο πρόγραµµα. Όµως, αυτό οφειλόταν στον 
κακό συντονισµό της σχολικής ζωής για τον οποίο ευθύνη είχε όλος ο σύλ-
λογος διδασκόντων και όχι µόνο αυτοί που έκαναν τα προγράµµατα. 

[Ορισµένοι συνάδερφοι διαµαρτύρονται ότι χάνουν πολλές ώρες 
από τα µαθήµατά τους. Αυτό θα µπορούσε να αποφευχθεί, αν από 
την αρχή γινόταν καλύτερος συντονισµός της σχολικής ζωής. Ό-
µως, οι συνάδελφοι που διαµαρτύρονται δεν κάθισαν ποτέ στη συ-
νέλευση να οργανώσουµε ένα πλάνο, ώστε και τα προγράµµατα να 
γίνουν και οι ώρες τους να µη χαθούν αλλά και τα µαθήµατά τους 
να διδαχθούν µέσω των θεµατικών ενοτήτων και των δραστηριο-
τήτων αυτών των ρογραµµ των] φιλόλογος, «Ξένι ») 
 
Ορισµένοι κπαιδευτικοί παραδέχθηκαν ότι το ζήτηµα του συ-

ντονισµού της σχολικής ζωής συνδεόταν µε το ζήτηµα της οργάνωσης του 
σχολικού χρόνου, όπως απορρέει από τις οργανωτικές δοµές του ελληνικού 
σχολείου. Έτσι, ένας συντονισµός που θα κατάφερνε να συγκεράσει απο-
τελεσµατικά α µαθήµατα µε τα ροαιρετικά προγράµµατα, ώστε τα µεν να 
µη γίνονται σε βάρος των δε και το αντίστροφο, προϋποθέτει διαφορετική 
λειτουργία του συλλόγου των διδασκόντων, µεγαλύτερη ευελιξία τόσο στο 
ωρολόγιο όσο και το αναλυτικό πρόγραµµα και διαφορετική διαχείριση 
του σχολικού χρόνου. Ο Θεόκλητος, που τον επόµενο χρόνο µετατέθηκε 
στο «Λυσιτέλειο», είχε προβληµατισθεί πολύ στο ζήτηµα αυτό: 

[Το πρόβληµα του συντονισµού όλων αυτών των πραγµάτων µέσα 

στο σχολείο είναι περίπλοκο. Καταρχάς έχουµε ένα ωρολόγιο πρό-

γραµµα, στο οποίο δεν µπορούµε να επέµβουµε αναδιαρθρωτικά. 

∆ηλαδή να πούµε ότι δεν θα γίνουν τόσες ώρες από εκείνο το µά-
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θηµα και τόσες από το άλλο. Να πούµε ότι θα διδαχθεί κάποιο θέ-

µα µε άλλες διδακτικές πρακτικές και µε συνεργασία των καθηγη-

τών. Κάτι τέτοιο είναι ξένο και στις οργανωτικές δοµές του ελληνι-

κού σχολείου αλλά και στις συνήθειές µας ως εκπαιδευτικών. Για 

τους περισσότερους από εµάς διδασκαλία είναι µόνο η παράδοση 

στην τάξη µε την κιµωλία και τον πίνακα. Έτσι, ο καθένας αισθά-

νεται ότι ο άλλος που κάνει κάποιο πρόγραµµα απειλεί το µάθηµά 

του και κατά συνέπεια το status του µέσα στο σχολείο. Άλλοι πάλι 

σκέπτονται ότι, αν κάνεις ένα πρόγραµµα, θα τους πάρεις ώρες και 

θα πάνε νωρίτερα σπίτι τους, οπότε σε πριµοδοτούν να το κάνεις 

µε τη σιωπή τους και την αποχή τους από αυτό. Εκ των υστέρων 

για οτιδήποτε δεν τους πάει καλά στο σχολείο θα χρησιµοποιήσουν 

ως άλλοθι το πρόγραµµα που έκανες για να δικαιολογηθούν. Θα 

τους φταίνε οι ώρες που έχασαν, η έλλειψη συντονισµού, οι µαθη-

τές που µπορεί να έλειπαν από το µάθηµά τους για να εργασθούν 

σε κάποια οµάδα] (φυσικός, «Ξένιο») 

 
Η ροσπάθεια για την εφαρµογή του Προγράµµατος της Ευέ-

λικτης Ζώνης στο σχολείο 

π

Ζ

ε

 

Το επόµενο σχολικό έτος η διευθύντρια του «Ξένιου» υπέβαλε 

αίτηση προκειµένου το σχολείο να ενταχθεί πιλοτικά στο πρόγραµµα της 

Ευέλικτης ώνης. Το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης αφορά την υπο-

χρεωτική εκπαίδευση (δηµοτικό – γυµνάσιο) και το σχολικό έτος 2001-

2002 φαρµόσθηκε πιλοτικά σε 52 γυµνάσια της χώρας αστικά και ηµια-

στικά. Ο «Ξένιος» ήταν ένα από αυτά τα γυµνάσια. Ως πρώτη ενηµέρωση 

σχετικά µε το πρόγραµµα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έστειλε στους Προϊ-

σταµένους και τους Σχολικούς Σύµβουλους της Εκπαίδευσης το Φυλλάδιο 

«Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
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ΤΩΝ ΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ». Στον πρόλογο του φυλ δίου εριγράφο-

νται οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η καινοτοµία.  

Ε  λα  π

ε

 
έ ς Ι

ων. 

ελίδα 34).  

                                                

Η καινοτοµία αυτή βασίζεται στην αναµόρφωση του σχολικού 

χρόνου και στην καλλιέργεια πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και διαθ µα-

τικής προσέγγισης της µάθησης αλλά και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, 

της συλλογικής προσπάθειας και της βιωµατικής δράσης του µαθητή µέσα 

από συλλογικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας (project)» (σελίδα 1) 
∆ιευκρινίζεται ότι η «ζώνη καινοτόµων δράσεων» θα χρησιµοποιηθεί ως µέσον 

ώστε το σχολείο να «γίνει χώρος χαράς και ζωής και όχι µόνο διδασκαλίας και παθητι-
κής αποδοχής αποσπασµατικών γνώσεων. Το σχολείο πρέπει να γίνει ευχάριστο και 
ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον που θα 
ανταγωνίζεται το αντίστοιχο ισχυρό εξωσχολικό περιβάλλον των παραπλανητικών πολλές 
φορές σειρήνων». Στις δραστηριότητες των καινοτόµων δράσεων αφιερώνονται 2 ώρες 
από το ωρολόγιο πρόγραµµα του Γυµνασίου, στις οποίες εντάσσονται θέµατα που λει-
τουργούν ήδη στα σχολεία, όπως η Ολυµπιακή παιδεία, το πρόγραµµα «Μελίνα», η 
Αγωγή Υγείας, οι διαφυλικές σχ σει , η Τοπική στορία, η Περιβαλλοντική Αγωγή 
κ.λ.π. Παράλληλα, το πρόγραµµα θα υποστηριχθεί µε έντυπο υλικό και εποπτικά µέσα 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (σελίδα 3). Στις σελίδες 5-9 του φυλλαδίου γίνεται µε-
γαλύτερη ανάλυση του προγράµµατος. Ανάµεσα στους στόχους του προγράµµατος73 
αναφέρονται  

- Η αγωγή ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. 
- Η διαµόρφωση ισορροπηµένης προσωπικότητας, µε κοινωνικές δεξιότη-

τες και σύστηµα αξιών, ικανών να ενταχθούν δηµιουργικά στην κοινωνία 
της γνώσης, της πληροφορίας και της τεχνολογίας. 

- Η διαµόρφωση ενός ατόµου που θα µπορεί να ανανεώνει δια βίου τις 
γνώσεις του. 

- Η διαµόρφωση ενός ανθρώπου που θα επιλύει προβλήµατα, τα οποία 
απαιτούν την συνεργατική ενεργοποίηση ενός φάσµατος γνώσεων και 
δεξιοτήτ

- Η εξοικείωση του µαθητή µε τις διαδικασίες της επιστηµονικής 
µεθοδολογίας. Ο µαθητής µέσα από τα προγράµµατα αυτά θα έχει τη 
δυνατότητα να διερευνήσει, να παρατηρήσει, να ανακαλύψει, να συνθέσει 
ώστε να µπορεί να στέκεται κριτικά απέναντι στη νέα κοινωνία της γνώσης 
και της πληροφορίας (σ

- Να γίνει το σχολείο δηµιουργικό, ευχάριστο και βιωµατικό. 
- Ο εκπαιδευτικός να έχει περισσότερη ελευθερία και να αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες που θα προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών. 
Βασικοί άξονες για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι, όπως 

προκύπτει και από το φυλλάδιο, η ανάπτυξη µιας συνεργατικής κουλτού-
 

73 Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρµογή των Προγραµµάτων της Ευέλικτης Ζώνης στην Υπο-
χρεωτική Εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, σ. 2. Κριτική προσέγγιση των 
Οδηγιών έχει γίνει από τους Γιώργο Γρόλλιο και Τάσο Λιάµπα, Ευέλικτη ζώνη και µέθοδος 
project, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 60, σ. 10-15. Βλέπε επίσης Κ. Θεριανός, Πρόγραµµα ευέλι-
κτης ζώνης, Ηµερησία, 20-1-2002, σ. 19, Κ. Θεριανός, Η «∆ιαθεµατικότητα» στην Εκπαίδευση: 

 225



ρας µέσα στο σύλλογο διδασκόντων αφού οι προσπάθειες των εκπαιδευτι-

κών θα είναι συλλογικές και διαθεµατικές, ώστε να αναπτυχθεί πνεύµα συ-

νεργασίας και συλλογικότητας. Με βάση αυτές τις αναφορές και τις διαπι-

στώσεις θα µπορούσε κάποιος να εντάξει µε σηµείο αναφοράς την ταξινό-

µηση της κουλτούρας των διδασκόντων που παρουσιάσαµε, το όλο εγχεί-

ρηµα της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων στο πλαίσιο της κουλ-

τούρας της τεχνητής συνεργασίας, όπου οι διοικητικές αρχές της εκπαί-

δευσης προσπαθούν µε έξωθεν διοικητικές και παιδαγωγικές παρεµβάσεις 

να προκαλέσουν συνεργασίες µεταξύ των εκπαιδευτικών σε µια προσπά-

θεια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του σχολείου. Το αποτέλεσµα 

που παράγεται από αυτές τις ενέργειες (πρόγραµµα περιβαλλοντικής αγω-

γής, ηµερολόγιο, λεύκωµα) κατατίθεται συνήθως στις εκπαιδευτικές αρχές 

ως αποδεικτικό στοιχείο τόσο της εκτέλεσης όσο και της ποιότητας του 

προγράµµατος.  

Έτσι, αν και η εθνογραφική έρευνα στον «Ξένιο» έγινε το σχολι-

κό έτος 2000-2001, η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος οδήγησε το 

γράφοντα να επισκεφθεί ξανά το επόµενο έτος το σχολείο, προκειµένου να 

καταγράψει αν η εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης διέφερε ποιοτικά από τα 

υπόλοιπα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, τόσο στο επίπεδο της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών όσο και στο επίπεδο της διδασκαλίας.  

Για την πιλοτική εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης και το νέο ∆ια-

θεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) το Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε Επι-

µορφωτικό Σεµινάριο σε δώδεκα πόλεις74. Στην Αθήνα το σεµινάριο έγινε 

στις 22/2/2002. Η διευθύντρια του «Ξένιου» παρακολούθησε µαζί µε το 

                                                                                                                                               
Μπορούν να  αλλάξουν το σχολείο τα ∆ΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη αν δεν καταργηθούν οι 
εξετάσεις και οι βαθµοί;, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχος 67.  
74 Τα σεµινάρια έγιναν στις εξής πόλεις: Λάρισα (9/3/2002), Λαµία (9/3/2002), Σύρος 
(30/3/2002), Κέρκυρα (30/3/2002), Ιωάννινα (6/4/2002), Μυτιλήνη (6/4/2002), Πάτρα 
(6/4/2002), Κοµοτηνή (13/4/2002), Ηράκλειο (13/4/2002), Κοζάνη (20/4/2002), Τρίπολη 
(20/4/2002), Θεσσαλονίκη (20/4/2002).  
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γράφοντα αυτό το σεµινάριο, προκειµένου να ενηµερωθεί περισσότερο για 

το πρόγραµµα που θα εφάρµοζε στο σχολείο.  

Το έντυπο υλικό του σεµιναρίου ήταν δύο ογκώδεις τόµοι που 

περιελάµβαναν το νέο πρόγραµµα σπουδών (σύνολο σελίδων 1.500), το 

οποίο είχε ήδη γίνει Φ.Ε.Κ. και ένα φυλλάδιο για την Ευέλικτη Ζώνη, το 

οποίο ουσιαστικά περιελάµβανε τα ίδια σηµεία µε το Φυλλάδιο των Οδη-

γιών που είχε αποσταλεί το Σεπτέµβρη του ίδιου έτους στα σχολεία.  

Οι κεντρικές εισηγήσεις (Σ. Αλαχιώτης, Γ. Ματσαγγούρας, σύµ-

βουλοι του Π.Ι.) κινήθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης των καινοτοµιών 

και δεν µπήκαν σε ζητήµατα εφαρµογής της στα σχολεία. Έτσι, στις ειση-

γήσεις αποσαφηνίσθηκε η διαφορά των όρων «διαθεµατικότητα» και «διε-

πιστηµονικότητα» και επισηµάνθηκε η ανάγκη της συνολικής προσέγγισης 

της γνώσης από τους µαθητές χωρίς όµως να θιγούν πρακτικά ζητήµατα 

σχετικά µε το πώς µπορεί να γίνει αυτό. Στο δεύτερο µέρος της ηµερίδας ο 

λόγος δόθηκε στις ενώσεις των εκπαιδευτικών (Πανελλήνια Ένωση Φιλο-

λόγων, Μαθηµατική Εταιρεία, Ένωση Φυσικών Ελλάδος, Ένωση Καθηγη-

τών Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, κ.λπ.) όπου οι εκπρόσωποι τους στις ει-

σηγήσεις τους διατύπωσαν επιφυλάξεις σχετικά µε το κατά πόσο η αυτο-

νοµία του αντικειµένου τους στο ωρολόγιο πρόγραµµα διαφυλάσσεται και 

δεν διαχέεται µέσα στις «διαθεµατικές» προσεγγίσεις, πράγµα που θα οδη-

γούσε στην απώλεια ή/ και τη µείωση των αναθέσεών τους στο σχολείο, µε 

αποτέλεσµα να τεθεί σε κίνδυνο η θέση τους στο σχολείο. Αυτός ο λόγος, 

αν και δικαιολογηµένα εκφράσθηκε από τις ενώσεις που προσπαθούσαν να 

διαφυλάξουν τη θέση τους και κατά συνέπεια την εργασία τους στο σχο-

λείο, ουσιαστικά δεν διαφώτιζε κάποιον εκπαιδευτικό ή διευθυντή σχολεί-

ου, όπως η κ. Αθανασία, που θα εφάρµοζε αυτό το πρόγραµµα στο σχολείο 

του και είχε έρθει στην ηµερίδα για να ακούσει πώς θα γίνονταν πρακτικά 

αυτό.   

Η εντύπωση που αποκόµισε η κ. Αθανασία από την παρακολού-

θηση του σεµιναρίου ήταν ότι τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
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που γίνονταν µέχρι τώρα στο σχολείο της θα εντάσσονταν ουσιαστικά σε 

αυτό το δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης.  

[Νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι απλά. Αυτά που κάνουµε µέχρι τώ-

ρα στο σχολείο µε τα προαιρετικά προγράµµατα θα τα κάνουµε 

στην Ευέλικτη Ζώνη. Τα προγράµµατα της περιβαλλοντικής αγω-

γής και της αγωγής υγείας θα τα περάσουµε εκεί] 

 

Αυτό το σκεπτικό, που απέρρεε και από τις Οδηγίες του Π.Ι. η δι-

ευθύντρια το µετέφερε την επόµενη ηµέρα στο σύλλογο διδασκόντων. Η 

διαφορά σε σχέση µε τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ήταν ότι 

αυτή τη φορά έπρεπε το σύνολο των διδασκόντων να ασχοληθεί µε την 

Ευέλικτη Ζώνη και όχι οµάδες συναδέλφων που εκπονούσαν ένα πρό-

γραµµα εντελώς αποµονωµένα από τον υπόλοιπο σύλλογο.  

Η συνεδρίαση του Συλλόγου προδιέγραψε και την πορεία της ε-

φαρµογής. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκδήλωσαν τη δυσφορία 

τους για το όλο εγχείρηµα, δήλωσαν ότι δεν έχουν εργασθεί ξανά στο πα-

ρελθόν µε αυτό τον τρόπο και ορισµένοι διαµαρτυρήθηκαν ότι η διευθύ-

ντρια δεν τους είχε ενηµερώσει για το πρόγραµµα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν την άποψη ότι καλό θα ήταν οι συνάδελφοί τους που εκπονού-

σαν συνεχώς Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα  και είχαν την 

τεχνογνωσία να διεκπεραιώσουν µόνοι τους το πρόγραµµα.  

[Εγώ, όταν πρωτοµπήκε το θέµα στο σύλλογο στην αρχή του Ο-

κτώβρη, νόµισα ότι είναι κάτι όπως τα άλλα προγράµµατα και για 

αυτό ψήφισα υπέρ. Εγώ δεν ξέρω και ούτε µε ενδιαφέρουν αυτές οι 

δραστηριότητες. Όµως, δεν µπορώ να εµποδίσω το συνάδελφο που 

θέλει να κάνει τέτοιες δραστηριότητες µέσα στο σχολείο να τις κά-

νει. Αν µου λέγατε τότε ότι και εγώ θα έπρεπε να εµπλακώ σε αυτή 

την ιστορία θα ήµουν ενάντια και θα ψήφιζα κατά] (µαθηµατικός, 

«Ξένιο»)     
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Τότε, η υποδιευθύντρια του σχολείου έκανε µια πρόταση που α-

ποµάκρυνε την όλη συζήτηση από τις διαφωνίες και παράλληλα προσανα-

τόλισε το πρόγραµµα στον τρόπο εκτέλεσής του.  

[Συνάδελφοι, ούτε εγώ έχω κάνει τέτοιο πρόγραµµα, ούτε και µου 

αρέσει να κάνω, ούτε και ξέρω, ούτε και θέλω να µάθω. Όµως, το 

σχολείο καλώς ή κακώς έµπλεξε σε αυτή την ιστορία µάλλον από 

κακή πληροφόρηση, διότι η κ. Αικατερίνη δεν φρόντισε από την 

αρχή να µας εξηγήσει ότι όλοι έπρεπε να µπλέξουµε σε αυτή την ι-

στορία. Λοιπόν για να τελειώνουµε. Πριν επτά χρόνια έγινε στο 

σχολείο µια εργασία για την λίµνη της Εργοστασιούπολης, τη µό-

λυνση, το παρελθόν της κ.λπ. Λοιπόν θα πάρουµε αυτή την εργασί-

α, θα τη ρετουσάρουµε και θα την κάνουµε σαν Ευέλικτη Ζώνη. 

Εγώ µέσα Φλεβάρη δεν βλέπω άλλη λύση] (υποδιευθύντρια, «Ξέ-

νιος»)  

 

Η διευθύντρια του σχολείου, αν και έδειχνε δυσαρεστηµένη από 

την τροπή που είχε πάρει η συζήτηση, δεν είχε παρέµβει µάλλον για να µην 

χαλάσει και άλλο το κλίµα. Όµως, δέχθηκε την πρόταση της κ. Μαρίας 

διότι από την άλλη πλευρά ήταν ορατός ο κίνδυνος να εκτεθεί µη υποβάλ-

λοντας το «τελικό προϊόν», όπως η ίδια το χαρακτήριζε, που ήταν ο φάκε-

λος του προγράµµατος. Σιωπηλά ο σύλλογος αποδέχθηκε την εφαρµογή 

της πρότασης της υποδιευθύντριας και οι εκπαιδευτικοί που εκπονούσαν 

και τα άλλα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του σχολείου ανέ-

λαβαν να φέρουν σε πέρας το «διαθεµατικό ρετουσάρισµα» της παλιάς ερ-

γασίας που υπήρχε στα ράφια της βιβλιοθήκης στο γραφείο της διευθύ-

ντριας. Ο σύλλογος διδασκόντων δεν ξανασυζήτησε ούτε και επανήλθε στο 

θέµα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

ΟΨ -

ε σ

ΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ «ΞΕ

ΝΙΟ» 

 

 

Η πρώτη µέρα στο σχολείο: ο αγιασµός 

 

Η τελετή του αγιασµού στο «Ξένιο» ήταν σύντοµη. Οι µαθητές 

ήρθαν στο σχολείο στις 10: 30, καθώς η τελετή του αγιασµού θα γινόταν 

στις 11:00. Ο ιερέας που είχε αναλάβει την τελετή ήταν ο ίδιος που είχε 

κάνει και τον αγιασµό στον «Πόρο» και είχε κανονίσει να πάει ύστερα 

στον «Ξένιο». Μετά τη λήξη της σύντοµης τελετής οι µαθητές και οι εκ-

παιδευτικοί έφυγαν από το σχολείο.     

 

Εκπαιδευτικές κδροµές και επισκέψεις σε εξω χολικούς χώ-

ρους  

 
Ο «Ξένιος», το σχολικό έτος 2000-2001, πραγµατοποίησε τις εξής εκδροµές, 

επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους και περιπάτους: 
- 4 περίπατοι στο γήπεδο της Εργοστασιούπολης. 
- Επίσκεψη της Γ’ Γυµνασίου στην Ακρόπολη. 
- Επίσκεψη ενός τµήµατος µε την καθηγήτρια των Καλλιτεχνικών στην Ε-
θνική Πινακοθήκη. 
- Εκδροµή στο Μεγάλο Πεύκο. 
- Εκδροµή στη Χασιά 
- Τριήµερη εκδροµή της Γ’ Γυµνασίου στις Πρέσπες. 
- Μονοήµερη εκδροµή στη Ναύπακτο. 
- Επισκέψεις των τµηµάτων της Γ’ τάξης, σε εργοστάσια στο πλαίσιο του 
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.  
 

α) Η λήψη απόφασης και ο τρόπος οργάνωσης των επισκέψεων 

 

Οι επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους µε ιδιαίτερο µορφωτικό ενδιαφέρον, όπως 

η Ακρόπολη και η Εθνική Πινακοθήκη, έγιναν κατόπιν συνεννόησης τριών εκπαιδευτικών που 

ήθελαν να πραγµατοποιήσουν την επίσκεψη µε τη διευθύντρια. Η επίσκεψη έγινε από ολόκλη-

ρη την τάξη της Γ’ Γυµνασίου. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε γίνει κάποια ιδιαίτερη προε-

τοιµασία πληροφόρησης των µαθητών για το τι θα έβλεπαν εκεί. Επίσης, δεν υπήρχε κάποιο 
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ερωτηµατολόγιο για να συµπληρώσουν οι µαθητές µε κάτι από αυτά που θα έβλεπαν ή θα ά-

κουγαν στο χώρο της επίσκεψης, ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους σε κάποια αξιόλογα ση-

µεία που θα ήθελε ο εκπαιδευτικός. Οι επισκέψεις δεν ήταν ενταγµένες στη λογική της διδα-

σκαλίας κάποιας ενότητας ή θέµατος σε αντίστοιχο µάθηµα, η οποία θα συµπληρωνόταν ή θα 

αξιοποιούνταν µε την επίσκεψη στο χώρο. Οφείλουµε εδώ να επισηµάνουµε ότι το µάθηµα της 

Ιστορίας της Γ’ Γυµνασίου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επίσκεψη, πραγµατεύεται την νεό-

τερη ιστορία της Ευρώπης από τη βιοµηχανική επανάσταση και µετά, καθώς και την ιστορία 

της ελληνικής επανάστασης. Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, η επίσκεψη στην Ακρόπολη δεν µπο-

ρούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος που διδάσκονταν οι µαθητές 

στο σχολείο.   

Και στις δύο επισκέψεις συµµετείχε ένας µεγάλος αριθµός µαθητών (περίπου 90 

µαθητές), γεγονός που προκάλεσε καταστάσεις οχλαγωγίας και εκνευρισµού, ιδιαίτερα στην  

Εθνική Πινακοθήκη όπου ο χώρος της επίσκεψης ήταν κλειστός.   

Επίσης, ένα σηµαντικό πρόβληµα ήταν ότι οι επισκέψεις προκαλούσαν αναστάτω-

ση στον προγραµµατισµό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών που δεν συµµετείχαν στην επίσκεψη, 

καθώς ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος των επισκέψεων συζητούνταν στον σύλλογο των διδασκό-

ντων. Έτσι, ήταν συχνό το φαινόµενο οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στο σχολείο 

προκειµένου να ενηµερωθούν από τους συναδέρφους ότι δεν θα κάνουν µάθηµα διότι το τµήµα 

τους είχε πάει να επισκεφθεί κάποιο µέρος. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε σε µια περίπτωση 

την έκρηξη ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε στη διευθύντρια ότι όφειλε να τον 

ενηµερώσει ώστε να µην έλθει στο σχολείο, αφού µένει αρκετά µακριά και ήλθε χωρίς να χρει-

άζεται. Η διευθύντρια του απάντησε ότι υποχρέωση του εκπαιδευτικού είναι να προσέρχεται 

στον τόπο της εργασίας του ακόµη και αν οι µαθητές απουσιάζουν. Όµως, ο εκπαιδευτικός α-

πάντησε ότι υποχρέωση της διευθύντριας είναι να θέτει προς συζήτηση στο σύλλογο των διδα-

σκόντων τις όποιες εκδηλώσεις σχεδιάζονται στο σχολείο και όχι αυτές να οργανώνονται από 

παρέες εκπαιδευτικών ερήµην των υπολοίπων.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υποβάλει 

αλλά ούτε και η διευθύντρια τους το είχε ζητήσει, πλάνο µε τα διαγωνίσµατα που σκόπευαν να 

βάλουν στους µαθητές τους, ώστε να µπορεί η διευθύντρια να ανατρέξει σε αυτό και να δει 

ποιες µέρες προσφέρονταν για επισκέψεις των µαθητών σε κάποιους χώρους, δίχως να διατα-

ραχθεί το πρόγραµµα του κάθε εκπαιδευτικού. 

 

 β) Εκπαιδευτικές επισκέψεις µε παιδαγωγικό έλλειµµα    

 

Τόσο στην Ακρόπολη όσο και στην Εθνική Πινακοθήκη την ξενάγηση των µαθη-

τών ανέλαβαν επαγγελµατίες ξεναγοί. Όµως, ο τρόπος που µιλούσαν για τα εκθέµατα του χώ-

ρου δεν ήταν ο ενδεδειγµένος για παιδιά της Γ’ Γυµνασίου. Ιδιαίτερα, οι ξεναγοί στο χώρο της 

Ακρόπολης µιλούσαν υπερβολικά γρήγορα και χρησιµοποιούσαν σύνθετο λόγο, ο οποίος ταί-
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ριαζε περισσότερο σε ένα group ενήλικων και µορφωµένων επισκεπτών, παρά σε µαθητές. Η 

ξενάγηση ήταν γεµάτη από πολλές λεπτοµέρειες σχετικά µε την ιστορία, τον τρόπο κατασκευής 

των µνηµείων της Ακρόπολης, ηµεροµηνίες και ονόµατα. Αυτό, σε συνδυασµό µε τον αριθµό 

των µαθητών και το ότι η ξενάγηση γινόταν σε ανοικτό χώρο, καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για 

την πλειονότητα των µαθητών που στέκονταν λίγο πιο µακριά από τους ξεναγούς να ακούσουν 

την ξενάγηση. Μετά τα πρώτα δέκα λεπτά, κάποιοι µαθητές άρχισαν να αδιαφορούν για την 

ξενάγηση και να µιλούν µεταξύ τους. Οι υπόλοιποι έδειχναν να παρακολουθούν σιωπηλοί τους 

ξεναγούς που µιλούσαν, χωρίς όµως να καταλαβαίνουν και πολλά πράγµατα από αυτά που έλε-

γαν. Κάποια στιγµή δύο µαθητές προσπάθησαν να ξεφύγουν από την επιτήρηση των εκπαιδευ-

τικών και να αποµακρυνθούν από το χώρο της ξενάγησης, προκειµένου να πάνε στην καντίνα 

του αρχαιολογικού χώρου. Οι εκπαιδευτικοί τους αντιλήφθηκαν και ζήτησαν να σταµατήσει για 

λίγο η ξενάγηση προκειµένου να νουθετήσουν τους µαθητές, λέγοντάς τους ότι η συµπεριφορά 

τους είναι απαράδεκτη. Μετά από λίγα λεπτά η ξενάγηση άρχισε πάλι. Μετά το τέλος της επί-

σκεψης, οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο σχολείο. Εκεί δεν υπήρξε, ούτε τις 

επόµενες ηµέρες σε µάθηµα, κάποια σχετική συζήτηση για την επίσκεψη στην Ακρόπολη. Οι 

µαθητές, σε συζήτηση µε το γράφοντα, είπαν ότι το θετικό σηµείο της επίσκεψης ήταν ότι έχα-

σαν µάθηµα. Στα αρνητικά καταλόγισαν ότι δεν µπορούσαν να ακούσουν και να καταλάβουν 

τους ξεναγούς διότι  

[έλεγαν πάρα πολλά για το µέρος εκεί, δεν είναι δυνατόν να τα θυµάσαι] 

(µαθητής, «Ξένιος»)  

 

[από ένα σηµείο και µετά δεν καταλάβαινα τίποτα από όσα έλεγαν. Έλεγαν πολλά 

ονόµατα και ηµεροµηνίες, ποιος έφτιαξε τι και για ποιο λόγο...δεν θυµάµαι] (µαθη-

τής, «Ξένιος»)          

 

Αυτό που κυριαρχούσε στις επισκέψεις ήταν, ότι παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν 

ευκαιρίες για αξιοποίηση άλλων πηγών µάθησης εκτός από το σχολικό βιβλίο και την παράδο-

ση του µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό, ουσιαστικά σε ένα χώρο έξω από τη σχολική αίθουσα 

επαναλαµβάνονταν οι παραδοσιακές διαδικασίες της µετωπικής οµιλίας, του βερµπαλισµού και 

της επιτήρησης του µαθητή, που κυριαρχούν στην αίθουσα.  

 

 

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί που οργάνωσαν και συµµετείχαν στις επι-

σκέψεις θεωρούσαν ότι οι µαθητές δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για αυτές και ουσιαστικά τις 

αντιµετώπιζαν σαν εκδροµές και ευκαιρίες για να χάσουν µάθηµα. Όµως, παρατήρησαν ότι και 

οι ίδιοι δεν είχαν επιµορφωθεί στο πως να αξιοποιούν διδακτικά τις εµπειρίες εκτός σχολείου, 

ούτε γνωρίζουν πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Παρατήρησαν, επίσης, ότι συνήθως η οργάνω-

ση της επίσκεψης σε κάποιο χώρο αποτελούσε  ουσιαστικά έργο ενός ή δύο εκπαιδευτικών, 

χωρίς τη συνεργασία των υπολοίπων. Αν υπήρχε συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών 

στην οργάνωση των επισκέψεων, ίσως το περιεχόµενό τους να ήταν διαφορετικό.  
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[Το πρόβληµα είναι ότι και οι συνάδερφοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτές τις 

επισκέψεις και τις αντιµετωπίζουν όπως και οι µαθητές, ως αφορµή για να χάσουν 

µάθηµα. Όταν ξεκινάµε να πάµε κάποια επίσκεψη οι άλλοι δεν συµµετέχουν στην ορ-

γάνωσή τους αλλά κοιτάνε στο πρόγραµµα, πόσες ώρες θα χάσουν από το µάθηµα 

που έχουν µε τα συγκεκριµένα τµήµατα που θα λείπουν. Αν συνεργαζόµασταν σοβαρά 

στο πώς θα οργανωθεί καλύτερα από παιδαγωγική σκοπιά η επίσκεψη ίσως τα απο-

τελέσµατα να ήταν πιο καλά] (φιλόλογος, «Ξένιος»)            

 

[Η Ακρόπολη θα µπορούσε να αποτελέσει κάποιο θέµα διδασκαλίας και να το εξετά-

σει ο µαθηµατικός από τη δική του σκοπιά, να πει κάτι για τη γεωµετρία, ο καθηγητής 

της τεχνολογίας για τις µηχανές της εποχής και πως κτίστηκε ο Παρθενώνας, ο θεο-

λόγος για τις θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων κ.λπ. Τα ξέρω αυτά ως θεωρία, 

έχω διαβάσει σχετικά µε τέτοιες µεθόδους διδασκαλίας. Όµως ένας κούκος δεν φέρ-

νει την άνοιξη. Και να το πεις στους άλλους στο σύλλογο θα αδιαφορήσουν ή θα 

βρουν ένα σωρό δικαιολογίες για να σε αποφύγουν] (φιλόλογος, «Ξένιος»)  

 

Το βασικό «παιδαγωγικό έλλειµµα» των επισκέψεων ήταν η κυριαρχία της λογο-

κοπίας και η ανυπαρξία συσχετισµού της επίσκεψης στον εξωσχολικό χώρο µε δραστηριότητες 

µέσα στην τάξη, κάτι που έχει επισηµανθεί και σε άλλες έρευνες σχετικά µε το παιδαγωγικό 

περιεχόµενο των επισκέψεων σε εξωσχολικούς χώρους (Παπαδηµητρίου 2001: 349). 

 

Οι επισκέψεις σε εξω χολικούς χώρους στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελµατι-

κού Προσανατολισµού 

 σ

ε

    

α) Απουσία προγραµµατισµού σε συνεργασία µε τους άλλους εκπαιδευτικούς 

 

Στον «Ξένιο» ιδιαίτερο πρόβληµα στη λειτουργία του σχολείου, κατά οµολογία ο-

ρισµένων εκπαιδευτικών, είχαν προκαλέσει οι επισκέψεις που οργάνωνε ο καθηγητής του  Σχο-

λικού και Επαγγ λµατικού Προσανατολισµού. Ο καθηγητής του Σχολικού και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, ο οποίος στο σχολείο διατηρούσε Γραφείο Σ.Ε.Π., οργάνωνε σε εβδοµα-

διαία σχεδόν βάση επισκέψεις των µαθητών σε εργοστάσια της περιοχής προκειµένου οι µαθη-

τές να έρθουν σε επαφή µε κάποια επαγγέλµατα. Όµως, το πρόβληµα που προκαλούσαν αυτές 

οι επισκέψεις στη λειτουργία του σχολείου ήταν ότι κανονίζονταν µε απευθείας συνεννόηση 

του εκπαιδευτικού µε τη διευθύντρια, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο προγραµµατισµός των υ-

πόλοιπων εκπαιδευτικών. Ο καθηγητής του Σ.Ε.Π. προγραµµάτιζε τις δραστηριότητες του, σαν 

να βρισκόταν µόνος του µέσα στο σχολείο. Έτσι, ορισµένοι συνάδελφοι του, θεωρούσαν ότι 

εξαιτίας αυτών των επισκέψεων έχαναν πολλές ώρες από τα δικά τους µαθήµατα, ότι ο ίδιος 
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οργάνωνε επισκέψεις που δεν είχαν κανένα εκπαιδευτικό περιεχόµενο, αλλά τις έκανε προκει-

µένου να λείπει από το σχολείο και ταυτόχρονα να είναι αρεστός στους προϊσταµένους του.   

 [Αυτός µας έχει διαλύσει µε αυτές τις επισκέψεις στα εργοστάσια. Κάθε εβδοµάδα 

βρίσκει και κάποιο εργοστάσιο για να παει τα παιδιά. Εξαιτίας του έχω χάσει ένα 

σωρό µαθήµατα. Μια µέρα δεν άντεξα και ρώτησα τα παιδιά µε αφορµή ένα κείµενο 

στα Νέα Ελληνικά, τι κάνουν σε αυτά τα εργοστάσια που πάνε, τι τους έχει κάνει ε-

ντύπωση. Ανοησίες κάνουν,...µου είπαν ότι τριγυρνούν µέσα στο εργοστάσιο, βλέπουν 

ανθρώπους να δουλεύουν και µετά τους έχουν τυρόπιτες και αναψυκτικά. Αυτά. Ο 

άνθρωπος κόβει βόλτες εκτός σχολείου, τρώει τις τυρόπιτές του, κάνει και τις δου-

λειές του αφού οι επισκέψεις 11 η ώρα τελειώνουν και µετά πάει σπιτάκι του. Και να 

τα µπράβο από την διευθύντρια. Και να τα εύγε από τη διεύθυνση, διότι η διευθύντρια 

καµαρώνει ότι το σχολείο έχει γραφείο ΣΕΠ. Πέρσι µάλιστα τύπωσε και φυλλάδιο για 

το σχολείο µε λεφτά που πήρε από το Ι.Κ.Υ. και το διαφήµιζε αυτό το γραφείο. Και να 

ο υπηρεσιακός φάκελος του κυρίου να φουσκώνει. ∆ιότι ο κύριος έχει Γραφείο ΣΕΠ 

και κάνει βιωµατική διδασκαλία σου λέει, σκοτώνεται ο άνθρωπος, πάει σε εργοστά-

σια, κινείται, κάνει φιοριτούρες. Και κάτσε εσύ να κάνεις Νέα Ελληνικά µέσα στην 

τάξη και να σου βγαίνει το λαρύγγι. ∆ιότι, αν το ρωσάκι και το αλβανάκι µάθει πέντε 

ελληνικά από εσένα αυτό δεν φαίνεται,  δεν ενδιαφέρει κανέναν σύµβουλο το ρωσάκι 

και το αλβανάκι αν έµαθε ελληνικά, τα σουλάτσα στα εργοστάσια και τα παχιά τα λό-

για φαίνονται. Μωρέ θα αρχίσω και εγώ τις επισκέψεις και θα τους γράψω όλους κα-

νονικά] (φιλόλογος, «Ξένιος»).       

 

Από την πορεία της συνέντευξης προέκυψε ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός δεν 

ήταν de facto κατά των επισκέψεων σε χώρους εργασίας. Το πρόβληµά της ήταν ότι δεν ενηµε-

ρωνόταν για το ποιες ηµέρες επρόκειτο να γίνουν αυτές οι επισκέψεις και δεν υπήρχε κάποια 

συνεργασία µε το συνάδελφο, ώστε και αυτή να συνεισφέρει κάτι σηµαντικό για το δικό της 

µάθηµα στην όλη διαδικασία και η ροή του µαθήµατός της να µη διαταράσσεται. 

[Του είπα µια φορά,..., το είπα µπροστά στο σύλλογο δηλαδή, καλά δεν µπορούµε να 

συνδυάσουµε κάποια επίσκεψη που κάνεις µε κάτι αντίστοιχο που διδάσκω εγώ; Πας 

σε ένα εργοστάσιο. Μπορώ να βρω και εγώ κάποιο κείµενο στα Νέα Ελληνικά σχετι-

κό µε την εργασία, µε τη βιοµηχανία, τους εργάτες,..., κάτι θα βρούµε...να κάνουν κά-

τι και για το δικό µου µάθηµα, και εµείς να κερδίσουµε ως εκπαιδευτικοί και των µα-

θητών η µέρα  να µην παει χαµένη,..., να µη χάνω και εγώ µαθήµατα άδικα. Στάθηκε 

αδύνατον. Μου είπε, εντάξει θα το κοιτάξω, έχουµε Μάρτη µήνα σε τρεις εβδοµάδες 

κλείνουµε για Πάσχα, ακόµη το κοιτάει,..., τσαντίστηκα και εγώ και δεν του το ξανά-

πα] (φιλόλογος, «Ξένιος»)  
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β) Το παιδαγωγικό περιεχόµενο των επισκέψεων 

Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις µε τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό του 

Σ.Ε.Π. σχετικά µε το περιεχόµενο των επισκέψεων, τι ακριβώς γινόταν εκεί και τι µάθαιναν σε 

αυτά, προέκυψε  ότι στις επισκέψεις δεν συµµετείχαν όλοι οι µαθητές,  αλλά µόνο αυτοί που 

πλήρωναν 1.500 δραχµές, που αντιστοιχούσαν στα έξοδα µετακίνησης αφού οι µεταφορές γίνο-

νταν µε ιδιωτικά πούλµαν. Έτσι, σε επισκέψεις µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα αποκλείονταν οι 

µαθητές που αδυνατούσαν να πληρώσουν την µετακίνησή τους. Όµως, οι µαθητές που δεν πλή-

ρωναν για να συµµετάσχουν στην επίσκεψη, δεν πήγαιναν ούτε στην επίσκεψη, αλλά ούτε έρ-

χονταν στο σχολείο. Οι επισκέψεις τελείωναν αρκετά νωρίς, γύρω στις 11 π.µ., ώρα που αντι-

στοιχεί περίπου µε την 4η ώρα του ωρολογίου προγράµµατος. Κατά συνέπεια υπήρχε η δυνατό-

τητα οι µαθητές να κάνουν την επίσκεψή τους και µετά να επιστρέψουν στο σχολείο για να πα-

ρακολουθήσουν τα υπόλοιπα µαθήµατα έτσι, ώστε και η επίσκεψη να γίνει αλλά και οι απώ-

λειες διδακτικών ωρών από τα άλλα µαθήµατα να ελαχιστοποιηθούν. Όµως, η πρακτική που 

ακολουθούνταν ήταν εντελώς διαφορετική.    

[Στις επισκέψεις για να πάµε πληρώνουµε. Όποιος δεν γουστάρει ή δεν έχει να πλη-

ρώσει δεν έρχεται. ∆ηλώνει όµως από πριν ότι θα φέρει τα χρήµατα στην επίσκεψη, 

γράφεται στην κατάσταση και την κάνει κοπάνα. ∆εν παίρνουµε απουσίες] (µαθητής 

Γ’ Γυµνασίου) 

 

[Λέει να δώσεις λεφτά, γιατί µε έξι χιλιάρικα γλιτώνεις τέσσερις µέρες µάθηµα το µή-

να. Η επίσκεψη είναι αφασία. Πας βόλτα, βλέπεις κάποιο εργοστάσιο και 11 η ώρα 

είσαι µε τα κολλητάρια σου και πίνεις καφέ. Μετά δεν γυρίζουµε σχολείο. Ούτε ο κύ-

ριος µας λεει να γυρίσουµε] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 

    

 Σε ερώτηση του γράφοντος αν ο καθηγητής του Σ.Ε.Π. δίνει στους µαθητές κάποιο 

ερωτηµατολόγιο σχετικά µε το πως αξιολογούν την κάθε επίσκεψη ή αν τους ζητά να κρατή-

σουν σηµειώσεις σχετικά µε τα όσα βλέπουν στους χώρους που επισκέπτονται ώστε να συζητη-

θούν µέσα στην τάξη, οι µαθητές απάντησαν αρνητικά.  

[Πηγαίνουµε εκεί...στο µέρος που είναι να παµε και βλέπουµε πως δουλεύουν οι άν-

θρωποι στο εργοστάσιο. Προχθές πήγαµε στην Χ (όνοµα γαλακτοβιοµηχανίας), µας 

µάζεψε ένας κύριος του εργοστασίου και µας µίλησε για το γάλα, πως βγαίνει και το 

πίνουµε εµείς κάθε µέρα...όχι δεν κρατούσαµε καµία σηµείωση...τώρα δεν θυµάµαι 

ακριβώς και τι έλεγε γιατί µίλαγε πολλή ώρα...πάντως µας έλεγε πως βγαίνει το γάλα, 

πως το φτιάχνουν αυτοί δηλαδή] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου) 
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Φαίνεται από τις συνεντεύξεις ότι οι µαθητές αντιλαµβάνονταν τις επισκέψεις στα 

εργοστάσια ως µια καλή ευκαιρία για να λείψουν από το σχολείο και να χάσουν µαθήµατα. Από 

τις συζητήσεις µαζί τους δεν φάνηκε τι συγκεκριµένα αποκοµίζουν από αυτές τις επισκέψεις. 

Επίσης, από τα λεγόµενα των µαθητών προέκυψε η απορία του πώς συνάδει µια επίσκεψη στα 

πλαίσια του Σ.Ε.Π., που στόχο έχει να φέρει σε επαφή τους µαθητές µε κάποια επαγγέλµατα, µε 

την ανάλυση από κάποιον υπεύθυνο του εργοστασίου για τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος, 

η οποία θα ταίριαζε καλύτερα σε ένα µάθηµα χηµείας τροφίµων, όχι όµως σε ένα µάθηµα επαγ-

γελµατικού προσανατολισµού για µαθητές γυµνασίου.   

Προκειµένου ο γράφων να έχει ολοκληρωµένη και δίκαιη εικόνα για τις παραπάνω 

δραστηριότητες ρώτησε τον εκπαιδευτικό αν έχει κάποια ερωτηµατολόγια που έδωσε στους 

µαθητές ή σχέδια των δραστηριοτήτων που έκανε στην διάρκεια των επισκέψεων. Ο εκπαιδευ-

τικός έδωσε στο γράφοντα έναν κατάλογο µε τις επισκέψεις που έγιναν και απάντησε ότι  

[η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα γόνιµη και δηµιουργική για το µάθηµα του 

Σ.Ε.Π., διότι έγιναν 28 επισκέψεις σε εργοστάσια της περιοχής προκειµένου να έρ-

θουν οι µαθητές σε επαφή µε  επαγγέλµατα] (καθηγητής Σ.Ε.Π., «Ξένιος»)  

 

Όµως, δεν υπήρχαν ούτε σχέδια εργασίας, ούτε ερωτηµατολόγιο, ούτε κάποιο υλι-

κό από τον εκπαιδευτικό ή τους µαθητές που να έχει παραχθεί από τις επισκέψεις, εκτός από 

ορισµένες φωτογραφίες του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές από το χώρο της επίσκεψης, τις 

οποίες έβαζε ο εκπαιδευτικός στο φυλλάδιο του σχολείου, και σε έναν πίνακα ανακοινώσεων 

που υπήρχε στην αίθουσα του Σ.Ε.Π. 

Αυτό που αξίζει να επισηµανθεί είναι ότι όπως φαίνεται οι επισκέψεις αυτές γίνο-

νταν χωρίς σχέδιο για παιδαγωγική αξιοποίηση, χωρίς συγκεκριµένο στόχο και διαδικασίες που 

να βοηθούν στην επιτυχία του, χωρίς καµία αξιολόγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για 

το πώς συνέβαλλαν αυτές οι επισκέψεις, που γίνονταν εις βάρος άλλων µαθηµάτων, στην παι-

δεία των µαθητών.  

Συναφές µε αυτή την παρατήρηση είναι ότι ο εκπαιδευτικός, αν και απασχολούσε 

ολόκληρη την ηµέρα τους µαθητές µε την επίσκεψη σε κάποιο χώρο εργασίας, ποτέ δεν ήρθε σε 

επαφή µε συναδέλφους του προκειµένου να µπορέσουν και αυτοί να συµµετάσχουν στην οργά-

νωση της επίσκεψης και να την αξιοποιήσουν για το δικό τους µάθηµα. Όµως, εκτός από τη 

φιλόλογο που διαµαρτυρήθηκε για την έλλειψη συνεργασίας στις επισκέψεις αυτές που θα µπο-

ρούσαν να διαµορφώσουν τους όρους θεµατικών προσεγγίσεων από διαφορετικές ειδικότητες 

εκπαιδευτικών, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δεν είχαν προτείνει στον υπεύθυνο του Σ.Ε.Π. κά-

ποια τέτοια συνεργασία. Αντίθετα, τις ηµέρες που έλειπαν τα τµήµατά τους έφευγαν και αυτοί 

νωρίτερα από το σχολείο, επικροτώντας σιωπηλά αυτήν την τακτική. 

 

γ) Η παρουσίαση των επισκέψεων σε συµβούλους του Σ.Ε.Π.  
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Η διευθύντρια του «Ξένιου» οργάνωσε την τελική φάση στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου. Έστειλε προσκλήσεις στον Προϊστάµενο της ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής, στο δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο της Εργοστα-

σιούπολης, σε τοπικές εφηµερίδες αλλά και σε εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας, καθώς και σε 

τηλεοπτικά κανάλια. Έχοντας επίγνωση του ότι µεγάλα ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα δεν θα 

Επίσης, έχει σηµασία να τονισθεί ότι οι επισκέψεις, αυτές παρά τον τρόπο που γί-

νονταν και την όλη αναστάτωση που επέφεραν στο αναλυτικό πρόγραµµα, συνέβαλλαν θετικά 

στην αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού αλλά και του σχολείου από τους προϊσταµένους 

του, αφού σε φυλλάδιο σχετικά µε τις δραστηριότητες του σχολείου η διευθύντρια τόνιζε ότι το 

σχολείο λειτουργούσε γραφείο Σ.Ε.Π., το οποίο οργάνωνε πολλές δραστηριότητες, όπως επι-

σκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους.  

Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός σε εκδήλωση που οργανώθηκε στο σχολείο για το µάθηµα 

του Σ.Ε.Π., παρουσίασε το µεγάλο αριθµό των επισκέψεων που έκανε όλο το σχολικό έτος α-

ποσπώντας τα συγχαρητήρια δύο συµβούλων του Σ.Ε.Π., οι οποίοι δεν αναρωτήθηκαν πότε 

γίνονταν αυτές οι επισκέψεις, τι επιπτώσεις είχαν στο αναλυτικό πρόγραµµα και εάν οι µαθητές 

είχαν κάποιο λόγο στην επιλογή των χώρων επίσκεψης.   

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και η διάρκειά της ή-

ταν δύο ώρες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Στην εκ-

δήλωση µίλησε η διευθύντρια παρουσιάζοντας περιγραφικά όλες τις δραστηριότητες και τα 

προγράµµατα που γίνονταν στο σχολείο και µετά ο εκπαιδευτικός του Σ.Ε.Π., ο οποίος περιέ-

γραψε µε συντοµία τους χώρους που επισκέφθηκε µε τους µαθητές όλη τη χρονιά. Η παρουσία-

σή του διανθίστηκε από τη συνδροµή ενός personal computer, όπου ο εκπαιδευτικός είχε δια-

µορφώσει µε power point ορισµένες κάρτες µε τα βασικά σηµεία της οµιλίας του, οι οποίες πα-

ρουσιαζόταν σε µια µεγάλη υφασµάτινη οθόνη που διέθετε η αίθουσα. Με τη χρήση αυτών των 

τεχνικών µέσων η παρουσίαση είχε, από πλευράς εµφάνισης, εντυπωσιακό χαρακτήρα. Όµως, 

δεν έµπαινε σε ουσιαστικά ζητήµατα ούτε παρουσιάζονταν κάποιο υλικό σχετικά µε το πώς οι 

ίδιοι οι µαθητές αξιολογούσαν αυτές τις επισκέψεις. Επίσης, σε κανένα µαθητή δε δόθηκε η 

δυνατότητα να µιλήσει για το θέµα αυτό.  

 

Η επίσκεψη εκπαιδευτικών από σχολεία άλλων χωρών, η µονοήµερη εκδροµή 

στη Ναύπακτο και οι «παπα-ροκάδες» 

 
Το σχολείο συµµετείχε σε ένα Πρόγραµµα Ανταλλαγών στο πλαίσιο του προγράµ-

µατος Comenius µε άλλα δύο σχολεία της Ιταλίας και της Γαλλίας. Την περίοδο που διεξαγόταν 

η εθνογραφική έρευνα το πρόγραµµα βρισκόταν στην τελική του φάση. Τα δύο προηγούµενα 

σχολικά έτη είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις δέκα µαθητών του «Ξένιου» µε τρεις εκπαιδευτι-

κούς στις άλλες χώρες και οι επισκέψεις εκπαιδευτικών και οµάδας µαθητών στον «Ξένιο». Η 

τελική φάση που καταγράφηκε ήταν η επίσκεψη των εκπαιδευτικών από τις άλλες χώρες στον 

«Ξένιο» προκειµένου να κλείσουν µε κάποια συµπεράσµατα το πρόγραµµα των επισκέψεων.  



ενδιαφέρονταν για την κάλυψη µιας τέτοιας εκδήλωσης, η διευθύντρια κάλεσε το σύλλογο δι-

δασκόντων και τους ζήτησε τη γνώµη τους σχετικά µε το πώς θα µπορούσε να εξασφαλισθεί η 

µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα της εκδήλωσης. Μια εκπαιδευτικός, αστειευόµενη, της πρό-

τεινε να καλέσει τους «παπα-ροκάδες», ένα συγκρότηµα µοναχών που την εποχή που έγινε η 

έρευνα είχε πρωτοεµφανιστεί και απασχολούσε τον τύπο. Η διευθύντρια, µάλλον, πήρε στα σο-

βαρά τον αστεϊσµό της εκπαιδευτικού, διότι την επόµενη ηµέρα είπε στους διδάσκοντες ότι επι-

κοινώνησε µε τον ηγούµενο της µονής που έµεναν οι «παπα-ροκάδες» και δέχθηκαν να παρα-

στούν στην εκδήλωση του σχολείου. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί σχολίασαν την ενέργεια αυτή της 

διευθύντριας λέγοντας ότι το µόνο που την ενδιαφέρει είναι η προβολή της.   

[Είδες πως κινητοποιήθηκε για την προβολή; Μάζεψε το σύλλογο διδασκόντων, ρώ-

τησε για ιδέες. Την άκουσες ποτέ, ένα χρόνο που έρχεσαι εδώ, να ρώτησε αν έχουµε 

καµία ιδέα για το πως θα δουλέψει το σχολείο καλύτερα; Όχι] (φιλόλογος, «Ξένιος») 

 

Η εκδήλωση έγινε στο πολιτιστικό κέντρο, παρουσία και των παρα-ροκάδων τους 

οποίους ακολουθούσαν κάµερες από δύο µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία είχαν έρθει όχι 

για την εκδήλωση των σχολείων αλλά για το συγκρότηµα. Οι µοναχοί υπέγραψαν κάποια αυτό-

γραφα σε ορισµέ ους µαθητές που τους ζήτησαν, έδωσαν συνεντεύξεις στους δηµοσιογράφους 

και ύστερα οι κάµερες έφυγαν, χωρίς να καλύψουν καθόλου την εκδήλωση του σχολείου. 

ν

 ο ς

ε

Η εκδροµή στη Ναύπακτο, επίσης, δεν είχε κανένα παιδαγωγικό περιεχόµε-
νο ή εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Την εκδροµή συνόδευσαν και 6 εκπαιδευτικοί από την 
Ιταλία και τη Γαλλία, που επισκέπτονταν το σχολείο στο πλαίσι  προγράµµατο  ανταλ-
λαγής. Εδώ η εκδροµή σηµαδεύτηκε από το θλιβερό συµβάν της συµπλοκής µαθητών 
µε ντόπιους νεαρούς, γιατί πείραξαν µία µαθήτρια από την Εργοστασιούπολη. Οι µαθη-
τές θεώρησαν ότι αυτό έθιγε την τιµή τους και συνεπλάκησαν µ  τους ντόπιους, όπως 
είπαν ύστερα στους εκπαιδευτικούς, «για να µη τους θεωρήσουν οι Ναυπάκτιοι κότες». 
Το επεισόδιο, αν και σταµάτησε µε παρέµβαση των εκπαιδευτικών και ορισµένων κα-
ταστηµαταρχών, συνεχίσθηκε όταν τα πούλµαν της εκδροµής έφευγαν από την πόλη. Η 
παρέα των νεαρών από τη Ναύπακτο που είχε έρθει στα χέρια µε τους µαθητές, περίµε-
νε τα πούλµαν στην έξοδο της πόλης και άρχισε να πετάει πέτρες στα τζάµια του πούλ-
µαν.  

 
δ) Ανυπαρξία εµπλοκής των γονιών στη σχολική ζωή  

 
Η ενηµερωτική πολιτική του σχολείου ήταν ίδια µε αυτήν του «Πόρου» και 
καταγράφηκαν ανάλογες καταστάσεις. Οι γονείς των µαθητών στον «Ξένιο» 
δεν έρχονταν συχνά στο σχολείο, προκειµένου να ενηµερωθούν για την 
πρόοδο και τη συµπεριφορά των παιδιών τους. Η µόνη διαφορά στον «Ξέ-
νιο» ήταν ότι η διευθύντρια του σχολείου, το σχολικό έτος που έγινε η έρευ-
να, διοργάνωσε µια συνάντηση µε τους γονείς, η οποία είχε συµµετοχή, κα-
θώς εµφανίσθηκαν περίπου 150 άτοµα. Σκοπός της διευθύντριας ήταν να 
ενηµερώσει τους γονείς για την πολιτική και τα προγράµµατα του σχολείου. 
Στη συνάντηση κάλεσε τον προϊστάµενο ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
περιοχής και µια καθηγήτρια πανεπιστηµίου, η οποία παρακολουθούσε ένα 
από τα προγράµµατα που εκπονούνταν στο σχολείο. 
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Η οµιλία της διευθύντριας κινήθηκε στην παρουσίαση των προγραµµάτων 
που εκπονούνταν στο σχολείο. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί σχολίασαν ότι αυτή η εκδήλω-
ση δεν έγινε για να ενηµερωθούν οι γονείς, αλλά για να προβληθεί η διευθύντρια.  

[Αυτή δεν κάλεσε τους γονείς για να τους ενηµερώσει, αλλά για να πουλήσει 
µούρη στον προϊστάµενο και την πανεπιστηµιακό. Τι τον νοιάζει το γονιό αν 
το σχολείο συµµετέχει σε σύµπραξη µε άλλα σχολεία του εξωτερικού; Τον 
νοιάζει γιατί το παιδί του χάνει ένα κάρο ώρες διδασκαλίας και γυρνάει σπίτι 
από τις 12 το µεσηµέρι και στο τρίµηνο έχει οκτώ στη χηµεία, τη στιγµή που ο 
χηµικός έχει κάνει µόνο δέκα ώρες µάθηµα, γιατί τις υπόλοιπες ασχολούνταν 
µε ο πρόγραµµα της σύµπραξης µε τα σχολεία ου εξωτε ικού  (µαθηµατι-
κός, «Ξένιο»)      
τ  τ ρ ]

ο ι
 
Οι γ νείς όταν τελείωσε η εκδήλωση δεν φαίνονταν διαίτερα ευχαριστηµέ-

νοι από το περιεχόµενο της καθώς δεν τους διαφώτισε ουσιαστικά για την µαθητική 
πορεία των παιδιών τους.  

 
Η περίπτωση ενός γονιού µαθητή της Α’ Γυµνασίου  
 
Αξίζει να παρουσιασθεί ως µελέτη περίπτωσης, η περίπτωση του κ. Θανάση, 

ενός γονιού µαθητή της Α΄ Γυµνασίου. Ο κ. Θανάσης ερχόταν συχνά στο σχολείο και αυ-
τό έδωσε τη δυνατότητα στο γράφοντα να τον προσεγγίσει και να έχει µαζί του εκτεταµέ-
νες συζητήσεις.  

Ο κ. Θανάσης εργαζόταν ως πωλητής σε λαϊκές αγορές. Ζούσε τα τελευταία 
δέκα χρόνια στην Εργοστασιούπολη. Καθηµερινά έφευγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί 
για να προφτάσει να στήσει τον πάγκο του σε κάποια λαϊκή αγορά. Η σύζυγος του πέθανε 
από καρκίνο πριν από τρία χρόνια. Ο Γιώργος ήταν δεκατριών ετών, ήταν µαθητής της Α’ 
Γυµνασίου και είναι ο µοναδικός γιος που είχε και τον µεγάλωνε  µε µεγάλες δυσκολίες, 
αφού ούτε η εργασία του ήταν ιδιαίτερα επικερδής ούτε µπορούσε να διαθέσει πολύ χρόνο 
για να ασχοληθεί µαζί του. Η µητέρα του κ. Θανάση ζει σε κάποιο χωριό της Μακεδονί-
ας. Αυτός εγκαταστάθηκε στην Εργοστασιούπολη επειδή οι λαϊκές στην περιοχή του περ-
νούσαν κρίση µετά την εγκατάσταση πολλών παλιννοστούντων από τις πρώην Σοβιετικές 
∆ηµοκρατίες, οι οποίοι απέκτησαν άδειες µικροπωλητή και το κέρδος µειώθηκε συνολικά 
για όλους όσους πωλούσαν εµπορεύµατα στη λαϊκή. Ο κ. Θανάσης δήλωσε ότι ήταν α-
ναλφάβητος. Πήγε µόνο στις τρεις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου στο χωριό του, 
αλλά διέκοψε τη φοίτησή του προκειµένου να βοηθήσει τον πατέρα του που ήταν εργάτης 
σε χωράφια καπνού.  

Στο πρώτο τρίµηνο, προσπαθούσε να παρακολουθήσει τη φοίτηση του γιου 
του στο σχολείο και συνήθως ερχόταν, συχνά, τις τελευταίες ώρες του ωρολογίου προ-
γράµµατος προσπαθώντας να συζητήσει µε τους καθηγητές. Ο κ. Θανάσης πίστευε ότι αν 
ξεκινούσε καλά ο γιος του στο γυµνάσιο και ο ίδιος προσπαθούσε να συνεργασθεί µε το 
σχολείο θα µπορούσε να τον βοηθήσει να έχει µια καλή σχολική πορεία και τουλάχιστον 
να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όµως, τις ώρες που ερχόταν στο σχολείο 
δεν µπορούσε να βρει όλους τους καθηγητές που έκαναν µάθηµα στο γιο του, αφού κά-
ποιοι από αυτούς είχαν τελειώσει νωρίτερα το µάθηµά τους και είχαν φύγει. Τότε απευ-
θύνθηκε στη διευθύντρια και της ζήτησε να τον πληροφορήσει αν υπήρχε κάποια ηµέρα 
που θα µπορούσε να δει τους καθηγητές, αφού εργαζόταν και ήταν αδύνατο για αυτόν να 
φεύγει κάθε µέρα νωρίτερα από τη λαϊκή και να έρχεται στο σχολείο ελπίζοντας ότι θα 
βρει κάποιους από τους καθηγητές. Η διευθύντρια του είπε ότι δεν υπήρχε κάποια συγκε-
κριµένη ηµέρα αλλά θα έπρεπε να ρωτήσει το γιο του πότε είχε µάθηµα µε τους καθηγητές 
που έψαχνε, ώστε να έλθει και να τους δει.  

Ο κ. Θανάσης ρώτησε τη διευθύντρια µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να ελέγξει 
αν ο γιος του έρχεται διαβασµένος στο σχολείο, αφού αυτός ήταν αναλφάβητος. Η διευ-
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θύντρια του είπε ότι ένας τρόπος είναι να ρωτάει το γιο του ποιες ηµέρες είπε µάθηµα και 
είχε να γράψει κάποια εργασία και να τις σηµειώνει σε κάποιο ηµερολόγιο µε ένα σταυρό. 
Στο τέλος του τριµήνου αν ο καθηγητής του λέει ότι ο Γιώργος δεν έγραψε ή δεν είπε µά-
θηµα να ρωτάει το Γιώργο γιατί του είπε ψέµατα ελέγχοντας το ηµερολόγιο. Ο κ. Θανά-
σης ρώτησε σε τι θα ωφελούσε όλη αυτή η διαδικασία και ζήτησε από τη διευθύντρια να 
τον πληροφορήσει αν το σχολείο θα µπορούσε να βοηθήσει περισσότερο το γιο του. Η δι-
ευθύντρια έδωσε στον κ. Θανάση ένα φυλλάδιο µε τις δραστηριότητες του σχολείου και 
του πρότεινε, αν ο γιος του έχει σοβαρά προβλήµατα µε τη γλώσσα, να παρακολουθήσει 
τα Παράλληλα Τµήµατα που λειτουργούσαν στο σχολείο, ώστε να µην κινδυνεύσει να µεί-
νει στην ίδια τάξη. Ο κ. Θανάσης δεν ήρθε ξανά στο σχολείο. Ο Γιώργος στα µέσα Νοέµ-
βρη µεταφέρθηκε στα Παράλληλα Τµήµατα για τους αλλοδαπούς / παλιννοστούντες, πα-
ρότι δεν άνηκε σε αυτήν την κατηγορία των µαθητών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 

«ΞΕΝΙΟ» 
 

Επειδή οι ώρες διδασκαλίας που παρατηρήθηκαν στον «Ξένιο» 

δεν ξέφευγαν από το πλαίσιο της µετωπικής διδασκαλίας που καταγράφηκε 

στον «Πόρο», δεν προέκυψαν από τα ευρήµατα θεµατικές κατηγορίες που 

να προσθέτουν κάτι στην ανάλυση που προηγήθηκε στο Έκτο Κεφάλαιο, 

σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στον «Πόρο». Για 

αυτό η ανάλυση σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθεί στις περιπτώσεις 

όπου στον «Ξένιο» υπήρξαν συνθήκες για την ανάπτυξη διαφορετικών δι-

δακτικών προσεγγίσεων. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ότι διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας, πέραν της µετωπι-

κής διδασκαλίας, όχι µόνο υπήρχε η δυνατότητα να αναπτυχθούν αλλά ε-

πιβαλλόταν κιόλας. Πρόκειται για τα Παράλληλα Τµήµατα για αλλοδα-

πούς / παλιννοστούντες, για τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 

και την προσπάθεια εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης το σχολικό έτος 

2001 – 2002. ∆ραστηριότητες, δηλαδή, οι οποίες φτιάχτηκαν για αυτό α-

κριβώς το σκοπό: να ξεπερασθεί το µοντέλο της τυπικής µετωπικής διδα-

σκαλίας µέσα στην αίθουσα και να δοκιµασθούν βιωµατικές µέθοδοι διδα-

σκαλίας που θα επέτρεπαν  στους µαθητές να εργασθούν διαφορετικά.       
 

α) Η διδασκαλία στα Παράλληλα Τµήµατα 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρατηρήσεις της διδασκαλίας στα Παράλληλα 

τµήµατα, αφού τα τµήµατα αυτά είχαν δηµιουργηθεί µε σκοπό να βοηθήσουν τους αλλο-
δαπούς / παλιννοστούντες µαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που είχαν στην ελληνική 
γλώσσα.  

Από τις παρατηρήσεις µαθηµάτων στα Παράλληλα Τµήµατα προέκυψε ότι 
ακολουθούνταν το τυπικό µοντέλο της µετωπικής διδασκαλίας. Ιδιαίτερα στα µαθήµατα 
της γλώσσας οι εκπαιδευτικοί έδιναν ιδιαίτερη έµφαση στη γραµµατική της γλώσσας. 
Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να διδάξουν το «τυπικό» της σχολικής γλώσσας µέσα 
σε τµήµατα, όπου οι µαθητές έπαιζαν µεταξύ τους, γελούσαν και δεν έδιναν ιδιαίτερη 
σηµασία στο να συµπληρώσουν τα φύλλα εργασίας µε τις γλωσσικές ασκήσεις που 
τους είχαν δοθεί.  

∆εν χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικοί επικοινωνιακοί τρόποι διδασκαλίας ή 
δραστηριότητες, οι οποίοι θα µετέτρεπαν, ενδεχοµένως, τη γραφή και τη διδασκαλία 
της γλώσσας από αρνητική και βαρετή σχολική εµπειρία και πρόβληµα του κάθε µαθη-
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τή σε θετικό βίωµα75. Ούτε προβληµάτισε το σύλλογο διδασκόντων και τους εκπαιδευ-
τικούς που δίδασκαν σε αυτά τα τµήµατα το γεγονός ότι ενδεχοµένως να χρειαζόταν 
µια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτηµα της γλώσσας, κυρίως, ώστε να βοηθηθούν οι 
µαθητές που φοιτούσαν σε αυτά τα τµήµατα.  

Στους µαθητές είχαν διανεµηθεί σχολικά βιβλία, τα οποία περιείχαν από στη 
µια σελίδα κείµενο στη ρωσική και στην άλλη σελίδα το ίδιο κείµενο στην ελληνική 
γλώσσα. Οι µαθητές αντιµετώπιζαν προβλήµατα και στα ρωσικά κείµενα, αφού όπως οι 
ίδιοι οι µαθητές δήλωναν δεν έχουν ζήσει στη Ρωσία και δεν ξέρουν να διαβάζουν και 
να γράφουν τη ρωσική.   

[δεν ξέρω να διαβάζω ρώσικα, ούτε οι γονείς µου στο σπίτι έχουν ρώσικα πε-
ριοδικά και εφηµερίδες, ελληνικά διαβάζουν,...εγώ πήγα δηµοτικό στην Ελλά-
δα, δεν έχει τύχει να γράψω ή να διαβάσω ρώσικα] (µαθητής, «Ξένιος») 
 
[Στο σπίτι και µε τα άλλα παιδιά µιλώ καµιά φορά ρώσικα αλλά δεν ξέρω να 
τα γράφω. ∆εν µου χρειάστηκε ποτέ να γράψω στα ρώσικα. Ούτε οι µεγάλοι τα 
γράφουν σωστά. Και στο Καζακστάν δε µίλαγαν τα ρώσικα που είχαν στο 
σχολείο, τα έκαναν στο σχολείο αλλά δεν τα µίλαγαν, είναι σα να λέµε τα αγ-
γλικά εδώ που σε βάζουν να τα µάθεις, γιατί τα µιλάνε οι άλλες χώρες...] (µα-
θητής «Ξένιος») 
 
Όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, τα βιβλία αυτά έπεσαν σύ-

ντοµα σε αχρηστία, διότι δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στους µαθητές. Έτσι, 
σταµάτησαν να τα χρησιµοποιούν. Στη θέση τους άρχισαν να χρησιµοποιούν τα σχολι-
κά βιβλία που διδάσκονταν και στις υπόλοιπες τάξεις. 

Όµως, παρά το γεγονός της υιοθέτησης και των ίδιων βιβλίων και της ίδιας 
µεθόδου διδασκαλίας µε αυτή που υπήρχε στον «Πόρο» αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις 
του «Ξένιου», τι ήταν αυτό που νοµιµοποιούσε από παιδαγωγική άποψη την ύπαρξη 
των Παράλληλων Τµηµάτων; Ουσιαστικά, τα Παράλληλα Τµήµατα ήταν ένα είδος ε-
φαρµογής του διαχωρισµού των µαθητών σε επίπεδα γνώσης, όχι µόνο στο πλαίσιο του 
«Ξένιου» αλλά στο ευρύτερα πλαίσιο όλων των σχολείων της Εργοστασιούπολης. Αν 
και τα τµήµατα αυτά είχαν εφαρµοσθεί ως µέτρο αντισταθµιστικής αγωγής, στην ουσία 
είχαν µετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης των αδύναµων µαθητών είτε ήταν Έλληνες 

                                                 
75 Υπάρχουν αρκετές «εναλλακτικές» διδακτικές προσεγγίσεις στο ζήτηµα της διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς / παλιννοστούντες µαθητές που έχουν εφαρµοσθεί στη 
χώρα µας, χωρίς τα αποτελέσµατα τους να έχουν διαχυθεί και να έχουν τύχει ευρύτερης 
εφαρµογής. Μάλιστα, όπως παρατηρούν οι Κάτσικας – Πολίτου (1999) στο ζήτηµα της 
εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων, µειονοτικών, δίνεται η εντύπωση ότι το κάθε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα κινείται και αναπτύσσεται σε παιδαγωγικό κενό, χωρίς να αξιοποιεί 
την εµπειρία προηγουµένων ή παράλληλων προσπαθειών. Για άλλες διδακτικές προσεγγίσεις 
στο ζήτηµα: Κολλιάδης, Ε. (1992) και Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ. – Βεργίδης, ∆. (1992): πρόκειται 
για προγράµµατα καταπολέµησης του αναλφαβητισµού στηριγµένα στην έρευνα δράσης. Πιο 
πρόσφατο παράδειγµα, χωρίς καµία κρατική επιχορήγηση ή συµµετοχή σε πρόγραµµα, αλλά 
στηριγµένο στην εθελοντική προσφορά των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, ο γραµµατισµός 
του σχολείου «Οδυσσέας» στη Θεσσαλονίκη, µε βάση τη θεωρία του Paulo Freire. (Γρόλλιος Γ, 
Καρανταϊδου, Ρ., Κοροµπόκης, ∆. Κοτίνης, Χ., Λιάµπας, Τ., 2003). Η προσπάθεια αυτή είναι 
και η πρώτη εφαρµογή της θεωρίας και πρακτικής του Paulo Freire στην Ελλάδα και 
ταυτόχρονα µια «πολιτική αποκατάσταση» του έργου του βραζιλιάνου παιδαγωγού, που 
προσλήφθηκε και χρησιµοποιήθηκε στη χώρα µας αποστεωµένο από την πολιτική του 
στοχοθεσία (Γρόλλιος 2003). Η µέθοδος αλφαβητισµού που προτείνει ο Freire δεν περιορίζεται 
στην εκµάθηση της γλώσσας ως απαραίτητο όργανο επικοινωνίας αλλά και ως µέσο 
διαµόρφωσης κριτικής κοινωνικής και πολιτικής συνειδητοποίησης, κάτι που επιδιώχθηκε στο 
γραµµατισµό του σχολείου του «Οδυσσέα».  
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είτε ήταν αλλοδαποί / παλιννοστούντες, µε αποτέλεσµα ο «Ξένιος» να έχει χαρακτηρι-
σθεί ως το σχολείο των αδύναµων µαθητών.   

Οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα τµήµατα αυτά δεν είχαν καµία προσδο-
κία από τους συγκεκριµένους µαθητές και τους προβίβαζαν από τάξη σε τάξη ουσια-
στικά χωρίς να τους αξιολογούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, οι µαθητές των Παράλλη-
λων Τµηµάτων όχι µόνο να µην βελτιώνονται και να µην βοηθούνται ουσιαστικά, αλλά 
µε το πέρασµα του χρόνου να γίνονται όλο και χειρότεροι, καθώς το επίπεδο των µαθη-
µάτων ανέβαινε. Από τις παρατηρήσεις προέκυψε ότι οι µαθητές των Παράλληλων 
Τµηµάτων της Γ΄ Γυµνασίου είχαν παντελή αδυναµία να κατανοήσουν το µάθηµα, εί-
χαν χαλαρώσει µέσα στην τάξη εντελώς και η συµπεριφορά πολλών από αυτούς είχε 
γίνει τελείως «αντισχολική». Είναι ενδεικτικό ότι δύο φορές στη διάρκεια κάποιου δια-
λείµµατος µαθητής αφόδευσε µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας προκειµένου να χαθούν 
τα µαθήµατα των επόµενων ωρών. Έτσι, όταν ο γράφων προσήλθε στην αίθουσα µαζί 
µε την εκπαιδευτικό που θα δίδασκε για να γίνει η παρατήρηση του µαθήµατος, το µά-
θηµα αναβλήθηκε και οι µαθητές έφυγαν από το σχολείο, καθώς έπρεπε να καθαρισθεί 
και να απολυµανθεί η αίθουσα.      

Ο Stephen Ball (1981) σε µια έρευνα περίπτωσης που έκανε σε ένα αγγλικό 
σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διαφοροποιούσε τους µαθητές του ανάλογα 
µε την επίδοση, επισήµανε ότι οι αδύναµοι µαθητές χρόνο µε το χρόνο γίνονταν όλο και 
χειρότεροι, καθώς οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στα αδύναµα τµήµατα προσπαθούσαν 
απλώς να «περάσουν το χρόνο» για να φύγουν χωρίς να έχουν καµία προσδοκία από 
τους συγκεκριµένους µαθητές.  

      
 β) Τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) 
 
Στο Τρίτο Κεφάλαιο καταγράψαµε τα project που εκπονούνταν στο 

σχολείο το σχολικό έτος που έγινε η εθνογραφική έρευνα (Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση 
στην Εκπαίδευση, Πουλιά της Ευρώπης, Η εθελοντική προσφορά αίµατος, Τρο-
χαία ατυχήµατα, Συνθήκες κοινωνικής και πολιτιστικής προσαρµογής των παλιν-
νοστούντων στην Εργοστασιούπολη, Επαγγέλµατα που χάνονται, Οι αλλαγές στο 
περιβάλλον και οι επιπτώσεις τους στην καθηµερινή ζωή). Επίσης, εκτός από τα 
Π.Ε.Π. στο σχολείο εκπονούνταν και άλλα δύο προγράµµατα: «Εκπαίδευση των 
Τσιγγανοπαίδων» και «∆ιαπολιτισµική Αγωγή στην Ανατολική και ∆υτική Ευρώ-
πη» σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στα δύο τελευταία προγράµµατα 
δεν συµµετείχαν ενεργά µαθητές αλλά µόνο εκπαιδευτικοί (3 στο πρώτο πρόγραµ-
µα και 2 στο δεύτερο).  

  Οι τίτλοι των προγραµµάτων παραπέµπουν σε φιλόδοξα projects που 
απαιτούν η συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού µαθητών και την εµπλοκή εκπαι-
δευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων για την εκπόνησή τους. Επίσης, οι τίτλοι των 
προγραµµάτων παραπέµπουν σε µια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το αναλυ-
τικό πρόγραµµα. Από ένα πρόγραµµα που στηρίζεται σε αυτόνοµα γνωστικά αντι-
κείµενα σε ένα πρόγραµµα που δοµείται σε θέµατα. Ο µεγάλος αριθµός των προ-
γραµµάτων σε συνδυασµό µε την ευρύτητα των τίτλων δηµιουργούσε τις προϋπο-
θέσεις για τη διδασκαλία πολλών αντικειµένων µέσα από αυτά τα θέµατα. Τα θέ-
µατα αυτά θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, µέσω ενός κατάλληλου συντονισµού να 
αποτελέσουν το αναλυτικό ρόγραµµα µιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς. Λόγου 
χάρη, η στατιστική της Γ΄ Γυµνασίου µπορούσε να διδαχθεί µέσα από τις εργασίες 
«Τροχαία Ατυχήµατα» και «Επαγγέλ ατα που χάνονται», η Βιολογία και η Γεω-
γραφία στα προγράµµατα «Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση» και τα 
«Πουλιά της Ευρώπης», η γλώσσα µέσα από τη συγγραφή αυτών των εργασιών, η 
Πληροφορική µέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, τη συγγραφή 
των εργασιών σε κειµενογράφο και τη διαµόρφωση πινάκων, ραβδογραµµάτων, 

τ

π

µ
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κυκλικών διαγραµµάτων και άλλων γραφικών και στατιστικών παραστάσεων, η 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή µέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοι-
χείων για τα προγρά µατα «Συνθήκες κοινωνική  και πολιτιστικής προσαρµογής 
των παλιννοστούντων στην Εργοστασιούπολη», «Επαγγέλµατα που χάνονται», 
κ.λπ.  

µ ς

Όµως, παρά τον πλούτο των θεµάτων και τη δυνατότητα µεγάλης συµ-
µετοχής εκπαιδευτικών και µαθητών σε αυτά, τα προγράµµατα αποτελούσαν µια 
περιθωριακή κατάσταση σε σχέση µε την καθηµερινή διδασκαλία που γινόταν στο 
σχολείο. Ο επόµενος πίνακας δείχνει τον αριθµό των εκπαιδευτικών και των µαθη-
τών που συµµετείχαν στα προγράµµατα: 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Πρόγραµµα Εκπαιδευτικοί Μαθητές 
Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση 

στην Εκπαίδευση 
2 (χηµικός, φιλόλογος) 9 

Πουλιά της Ευρώπης 2 (βιολόγος, χηµικός) 12 
Η εθελοντική προσφορά 

αίµατος 
2 (βιολόγος, γυµναστής) 14 

Συνθήκες κοινωνικής και 
ιστικής προσα

ς των παλιννοστού
των στην Εργοστασιού-

πολη 

πολιτ ρµο-
γή -

ν

2 (καθηγητής Σ.Ε.Π., φι-
λόλογος) 

8 

Επαγγέλµατα που χάνο-
νται 

2 - (καθηγητής Σ.Ε.Π., φι
λόλογος) 

10 

Οι α άλ-
λο  

λλαγές στο περιβ
ν και οι επιπτώσεις

τους στην καθηµερινή 
ζωή 

2 (βιολόγος, φιλόλογος) 14 

Τροχαία ατυχήµατα 2 (φιλόλογος, φυσικός) 16 
  
Ο αριθµός των εκπαιδευτικών και των µαθητών που συµµετείχαν στα 

προγράµµατα ήταν ελάχιστος και σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό τόσο των εκ-
παιδευτικών που υπηρετούσαν στο σχολείο όσο και των µαθητών θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί «σταγόνα στον ωκεανό». Αξίζει να επισηµανθεί ότι και στα επτά 
προγράµµατα ουσιαστικά συµµετείχαν οι ίδιοι οκτώ εκπαιδευτικοί (3 φιλόλογοι, 1 
χηµικός, 1 βιολόγος, ο καθηγητής του Σ.Ε.Π., 1 γυµναστής, 1 φυσικός).  

 
Πώς οργανώνονταν τα προγράµµατα  
 
Τα ρογράµµατα αυτά ήταν projects. Στη µέθοδο project έχει αναπτυ-

χθεί ένας σηµαντικός διάλογος για το ζήτηµα της επιλογής του θέµατος του pro-
π
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ject76. Αν θα αποτελεί επιλογή του διδάσκοντα, των µαθητών ή και αν θα υπάρχει 
µια από κοινού συµφωνία.  

Στον «Ξένιο», δεν αναπτύχθηκε κανένας τέτοιος προβληµατισµός ούτε 
και έγιναν συζητήσεις στις τάξεις µε τους µαθητές για το ποιο πρόγραµµα θα τους 
ενδιέφερε – αν τους ενδιέφερε - να αναλάβουν.  Οι τίτλοι των projects ήταν επιλο-
γές των εκπαιδευτικών, οι οποίες είχαν ένα βασικό κριτήριο: το κατά πόσο τα θέ-
µατα που επέλεγαν τους ήταν οικεία, είχαν ήδη κάποιο υλικό για την εκπόνησή 
τους και αν θα απέφεραν χρηµατοδότηση που θα µεταφραζόταν σε αγορά υλικοτε-
χνικού εξοπλισµού (υπολογιστές, κ.λπ.) που θα έµενε στο σχολείο.   

Έτσι, το πρόγραµµα «Πουλιά της Ευρώπης» επιλέχθηκε, διότι η καθη-
γήτρια της βιολογίας είχε ένα λεύκωµα στα αγγλικά για τα πουλιά της Ευρώπης. 
Υπήρχε λοιπόν έτοιµο το υλικό, τόσο τα κείµενα όσο και η εικονογράφηση, για την 
εκπόνηση ενός τέτοιου project. Όµως, το ότι τα κείµενα ήταν στα αγγλικά δεν την 
οδήγησε σε µια συνεργασία µε την καθηγήτρια των αγγλικών, ώστε η µετάφραση 
των κειµένων από τους µαθητές να εντασσόταν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 
αγγλικών ή να αξιοποιούνταν τουλάχιστον µε κάποιο τρόπο σε αυτή. Οι δύο καθη-
γήτριες των αγγλικών που υπηρετούσαν στο σχολείο ήταν εντελώς αδιάφορες για 
την οποιαδήποτε συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα και δραστηριότητες. Ενδια-
φέρθηκε ο καθηγητής της χηµείας, ο οποίος συµµετείχε και σε άλλα προγράµµατα. 
Βάση του σχεδιασµού του προγράµµατος ήταν το αγγλικό λεύκωµα. Ουσιαστικά 
το project ήταν µια παρουσίαση ορισµένων από τα πιο πολυπληθή είδη πτηνών της 
Ευρώπης και µια συνοπτική παρουσίαση ορισµένων ειδών που βρίσκονται υπό ε-
ξαφάνιση. Οι δύο εκπαιδευτικοί στα µαθήµατά τους ρώτησαν ποιοι από τους µα-
θητές ήθελαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Οι µαθητές που ενδιαφέρθηκαν 
έγραψαν το όνοµά τους σε ένα χαρτί και µέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου προ-
γράµµατος συναντήθηκαν δύο φορές µε τους εκπαιδευτικούς.  

 
Απουσία ουσιαστικής εµπλοκής των µαθητών 
 
Η εργασία των µαθητών ήταν να κόψουν µε ψαλίδι τις έγχρωµες φωτο-

τυπίες των εικόνων που είχαν βγάλει από το λεύκωµα οι δύο εκπαιδευτικοί. Εκεί 
ουσιαστικά τελείωσε και η αποστολή τους. Μαζεύτηκαν άλλη µια φορά για να 
βγάλουν µαζί µε τους εκπαιδευτικούς µια φωτογραφία, η οποία κόσµησε το οπι-
σθόφυλλο του φυλλαδίου που παραδόθηκε στη διεύθυνση.  

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στο πρόγρ µµα «Τροχαία Ατυχή-
µατα». Εδώ, η επαγγελµατική εµπειρία του καθηγητή φυσικής ως οδηγού ταξί τα 
χρόνια που ήταν αδιόριστος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του θέµατος 
και στο στήσιµο της δοµής του project. Και εδώ η συµµετοχή των µαθητών περιο-
ρίσθηκε στο να κόψουν µε το ψαλίδι σήµατα της τροχαίας από ένα βιβλίο σηµάτων 
προκειµένου να κολληθούν στις σελίδες µε το κείµενο που είχαν ετοιµάσει οι εκ-
παιδευτικοί. 

α

                                                

Στα προγράµµατα «Η εθελοντική προσφορά αίµατος», «Συνθήκες κοι-
νωνικής και πολιτιστικής προσαρµογής των παλιννοστούντων στην Εργοστασιού-
πολη»,  «Επαγγέλµατα που χάνονται» και «Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαί-
δευση», η θεµατολογία επιλέχθηκε επίσης από τους εκπαιδευτικούς χωρίς καµία 
συζήτηση µε τους µαθητές. Το πρόγραµµα «Συνθήκες κοινωνικής και πολιτιστι-
κής προσαρµογής των παλιννοστούντων στην Εργοστασιούπολη» ήταν µια ευκαι-
ρία να έχουν ενεργό ρόλο οι παλιννοστούντες µαθητές συγκεντρώνοντας µε συνε-

 
76 Πρόκειται για την κριτική που άσκησε ο Dewey στον Kilpatrick για υποτίµηση του ρόλου του 
δασκάλου στην πραγµατοποίηση του project. Σύµφωνα µε τον Dewey το project είναι 
περισσότερο κοινό εγχείρηµα δασκάλου και µαθητών και όχι µόνο των µαθητών (Knoll 1997: 
8-9).     
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ντεύξεις και ερωτηµατολόγια στοιχεία σχετικά µε το θέµα, ένα αξιόλογο δηλαδή 
εµπειρικό υλικό. Κάτι τέτοιο δεν έγινε αλλά το όλο εγχείρηµα εξελίχθηκε σε µια 
«έκθεση ιδεών» που συνέγραψαν οι δύο εκπαιδευτικοί που πήραν το πρόγραµµα 
ρωτώντας κάποια πράγµατα τους λίγους µαθητές που συµµετείχαν. «Η εθελοντική 
προσφορά αίµατος» στηρίχθηκε σε έτοιµα στοιχεία σχετικά µε τα ποσοστά εθελο-
ντικής αιµοδοσίας στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα οποία είχε έ-
τοιµα ο καθηγητής της βιολογίας και «Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση» 
αφορούσε µια εργασία σχετικά µε το πώς φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από 
τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, την οποία είχε σχεδόν έτοιµη η φιλόλογος που 
συµµετείχε στο πρόγραµµα. 

Από τις καταγραφές προέκυψε ότι οι µαθητές δεν εµπλέκονταν σε καµία 
ερευνητική εργασία, η οποία άλλωστε είναι και ο κύριος άξονας ενός project. Ου-
σιαστικά είχαν αποκοπεί ακόµη και από την υλλο ή των βασικών πληροφοριών. 
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη των προγρα µάτων δικαιολογούσαν αυτή 
την κατάσταση µε το επιχείρηµα ότι οι µαθητές δεν ήταν αρκετά υπεύθυνοι και 
ενδεχοµένως αν βασιζόταν σε αυτούς το πρόγραµµα να µην παραδοθεί ποτέ ή αν 
παραδοθεί να είναι κακής ποιότητας.  

σ γ
µ

[∆εν µπορώ να βασισθώ στους µαθητές. Τα πρώτα χρόνια που έπαιρνα 
προγράµµατα στηριζόµουν σε αυτούς και µου τα έκαναν µαντάρα. ∆εν 
πρόφταινα να παραδώσω το πρόγραµµα στο χρόνο του, αγχωνόµουν και 
έβγαιναν δουλειές πολύ κακής ποιότητας] (βιολόγος, «Ξένιο») 
 

Βασικός λόγος που έκανε τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται µε αυτό 
τον τρόπο ήταν η βράβευση των καλύτερων προγραµµάτων από τις εκπαιδευτικές 
αρχές και η αξία που της απέδιδαν οι εκπαιδευτικοί στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη.  

[Όταν υπηρετούσα στην επαρχία ένας συνάδελφος έκανε ένα πρόγραµµα 
περιβαλλοντικής αγωγής για το ψάρεµα. Συγκέντρωσε µόνος του στοιχεία 
για το παράνοµο ψάρεµα µε δυναµίτιδα, τι επιπτώσεις έχει στην ανάπτυξη 
της ζωής στη θάλασσα κ.λπ. ∆εν στηρίχθηκε στη δουλειά των µαθητών. 
Το πρόγραµµα πήρε βραβείο, έγινε ολόκληρη τελετή παρουσίασης, ήρθε ο 
προϊστάµενος να τον συγχαρεί, υπήρξε αρθρογραφία στον τοπικό τύπο. 
Τον επόµενο χρόνο έγινε υποδιευθυντής στο σχολείο, απόκτησε επαφές µε 
το γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι γονείς και οι µαθητές τον α-
ντιµετώπιζαν διαφορετικά, είχε γενικά διαφορετικό αέρα από τους υπό-
λοιπους]  

(φιλόλογος, «Ξένιο»)   
 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η βράβευση των προγραµµάτων και η υποχρέωση 

των εκπαιδευτικών να τα παραδώσουν στις τοπικές αρχές της εκπαίδευσης (στον 
υπεύθυνο περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, κ.λπ.) επιδρούσε στην εργασία 
τους µέσα σε αυτά τα προγράµµατα. Τα προγράµµατα έχαναν το χαρακτήρα τους 
και την αποστολή τους που ήταν να δώσουν, πέρα από το αναλυτικό πρόγραµµα, 
τη δυνατότητα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς να εργασθούν µαζί ερευνώντας ένα 
θέµα και µετατρέπονταν σε µια εργασία που την έκαναν µόνοι τους η εκπαιδευτι-
κοί.    

Χρησιµοποιώντας την ταξινόµηση των µαθητικών εργασιών της Ramond 
(2001) που παρουσιάσαµε στο Έκτο Κεφάλαιο τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προ-
γράµµατα έµεναν στο επίπεδο της Κατηγορίας 1, όπου οι µαθητές συνέλεγαν κάποιες πλη-
ροφορίες για την εργασία.   

 
Γιατί συµµετείχαν και πώς αξιολογούσαν οι µαθητές τη συµµετοχή τους σε αυ-

τά τα προγράµµατα     
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Οι µαθητές που δήλωναν συµµετοχή στα προγράµµατα δήλωσαν, στις 

συζητήσεις που είχαν µε το γράφοντα, ότι το έκαναν για να χάσουν µάθηµα. Επειδή 
οι συναντήσεις τους µε τους εκπαιδευτικούς γίνονταν τις ώρες λειτουργίας του 
σχολείου, είχαν τη δυνατότητα στις λίγες συναντήσεις που είχαν µαζί τους να λεί-
πουν από το µάθηµα στην τάξη.  

[Εγώ παω στα προγράµµατα για να λείπω από το µάθηµα. Αντί να κάθο-
µαι µέσα στην τάξη φεύγω και πηγαίνω εκεί όταν έχουµε συνάντηση]  

(µαθητής, «Ξένιο») 
 
Μάλιστα, όπως προέκυψε από την παρατήρηση στις τάξεις οι µαθητές 

είχαν αναπτύξει µια στρατηγική λόγω του κακού συντονισµού µεταξύ των εκπαι-
δευτικών που έκαναν κάποιο πρόγραµµα και αυτών που έκαναν µάθηµα στις αί-
θουσες την ίδια ώρα. Αρκετοί µαθητές περνούσαν από κάποιο τµήµα που ήταν µέ-
σα ένας φίλος τους, χτυπούσαν την πόρτα και έλεγαν στον εκπαιδευτικό ότι τον 
τάδε µαθητή τον ζητούσε ο δείνα καθηγητής για κάποιο ζήτηµα του προγρά µα-
τος. Ο εκπαιδευτικός εκείνη την στιγµή δεν µπορούσε να ελέγξει αν αλήθευαν τα 
λεγόµενα των µαθητών. Φυσικά, υπήρχε η λύση πριν από το µάθηµα να συνεννοη-
θούν οι 3 εκπαιδευτικοί µεταξύ τους. Όµως, κάτι τέτοιο δεν είχε συµβεί.  

 µ

 

Έτσι, η συµµετοχή στα προγράµµατα, αντί για ευκαιρία επαφής µε δη-
µιουργικές δραστηριότητες και βιωµατικές διδακτικές µεθόδους, κατέληγε σε ευ-
καιρία απώλειας µαθήµατος για τους µαθητές που συµµετείχαν σε αυτά.   

 
Το τελικό προϊόν των προγραµµάτων: Συµπεριφορικοί στόχοι σε διδακτικά 

µοντέλα διεργασίας 
 
Τα φυλλάδια που αποτελούσαν το «τελικό προϊόν» (όπως το αποκαλού-

σαν οι εκπαιδευτικοί) του προγράµµατος είχαν όλα στην πρώτη σελίδα µετά το έγ-
χρωµο εξώφυλλο τους στόχους του προγράµµατος. Οι στόχοι ήταν γραµµένοι µε 
τον ίδιο τρόπο και ακολουθούσαν συγκεκριµένη λογική (γνωστικοί – συναισθηµα-
τικοί στόχοι).   

Από το έγχρωµο φυλλάδιο, το οποίο έφτιαξαν οι δύο εκπαιδευτικοί στο 
φυλλάδιο «Πουλιά της Ευρώπης», καταγράφουµε την πρώτη σελίδα του project,  
στο οποίο περιγραφόταν οι στόχοι του προγράµµατος: 

Στόχος του προγράµµατος είναι: 
4 Να µάθουν οι µαθητές τα βασικότερα είδη των πτηνών της Ευρώ-

πης. 
4 Να συνειδητοποιήσουν την αξία του φυσικού περιβάλλοντος 
4 Να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτηµα της απώλειας ειδών του ζωικού 

βασιλείου. 
4 Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση  

 
Και στο project «Τροχαία Ατυχήµατα»  οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν 

µια σειρά από γνωστικούς και συναισθηµατικούς συµπεριφορικούς στόχους στην 
πρώτη σελίδα του project. Όταν ρωτήθηκαν από το γράφοντα γιατί το κάνουν αυ-
τό απάντησαν ότι ακολουθούσαν τη διατύπωση που χρησιµοποιεί το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο στα Αναλυτικά Προγράµµατα και επειδή πιο έµπειροι συνάδελφοι τους 
που είχαν κάνει τέτοιες εργασίες στο παρελθόν και τις είχαν παρουσιάσει µε αυτό 
τον τρόπο, ο οποίος είχε αποσπάσει ευµενή σχόλια από τους υπεύθυνους του Γρα-
φείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στους οποίους υποβάλλονταν το τελικό προϊ-
όν των προγραµµάτων. 
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Οι εκπαιδευτικοί είχαν υιοθετήσει µια σειρά από συµπεριφορικούς στό-
χους, οι οποίοι στην πραγµατικότητα δεν έχουν νόηµα σε µια µαθησιακή διαδικα-
σία διεργασίας. Όπως επισηµαίνει και ο Stenhouse (1975: 113) οι δραστηριότητες 
έχουν αυτόνοµη διαδικασία και δεν αξιολογούνται ως µέσα που οδηγούν στην επί-
τευξη στόχων. Οι δραστηριότητες έχουν µια αξία καθεαυτή που προκύπτει από την 
εµπλοκή των µαθητών σε αυτές. Η αξία τους προκύπτει από το ότι βασίζονται σε 
διαφορετικές αρχές διδασκαλίας από αυτές που διαπερνούν τη διδασκαλία που κα-
τατείνει σε στόχους (Stenhouse 1975: 117). Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα project δεν 
µπορεί να αξιολογηθεί για την ποιότητά του. Σηµαίνει, όµως, ότι ένα project δεν 
µπορεί να αξιολογηθεί από την εµφάνιση του τελικού προϊόντος που συνήθως υπο-
βάλλει ο εκπαιδευτικός στις εκπαιδευτικές αρχές, όπως συνέβαινε µε τους εκπαι-
δευτικούς στον «Ξένιο», και δεν µπορεί, επίσης, να υπαχθεί σε συµπεριφορικούς 
στόχους που παραπέµπουν σε ένα στοχοθετικό µοντέλο (γνωστικοί  – συναισθηµα-
τικοί στόχοι) τύπου Bloom (Bloom and Krathwohl 1986). Αξιολογείται από το κα-
τά πόσο οι δραστηριότητες που αναπτύσσει επιτρέπουν στους µαθητές να ερευνή-
σουν, να κάνουν τις δικές τους εκτιµήσεις και κρίσεις, να αντιπαραθέσουν τις τυ-
χόν διαφορετικές απόψεις τους, να γράψουν κείµενα, να χρησιµοποιήσουν τον υπο-
λογιστή, να ξεδιπλώσουν την κουλτούρα τους µέσα στην εργασία.     

 
Εναλλακτική λύση: σκεπτόµενοι στη βάση διδακτικών αρχών και ποιότητας 

διαδικασιών  
 
Σε µια προσπάθεια ερµηνευτικής προσέγγισης γιατί τα προαιρετικά εκ-

παιδευτικά προγράµµατα κατέληγαν να γίνονται µε τον τρόπο που καταγράψαµε 
µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής: 

Οι επαγγελµατικές έξεις των εκπαιδευτικών που αναλάµβαναν τα προ-
γράµµατα δεν διέφεραν ουσιαστικά από τις έξεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών 
που δίδασκαν µε µετωπική διδασκαλία στο σχολείο. Οι διδακτικές τους αρχές ή-
ταν ίδιες. Ασυνείδητα, ακόµη και στα προγράµµατα που υποτίθεται ότι υπηρετού-
σαν άλλες παιδαγωγικές λογικές και πρακτικές, έθεταν κάποιους συµπεριφορικούς 
στόχους τους οποίους προσπαθούσαν θεωρητικά να επιτύχουν. Και φυσικά ο υπέρ-
τατος στόχος από την στιγµή που το πρόγραµµα έπρεπε να παραδοθεί στις εκπαι-
δευτικές αρχές ήταν να «κατασκευασθεί» το «τελικό προϊόν» το οποίο φρόντιζαν οι 
ίδιοι πλέον να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που θεωρούσαν ότι αυτές οι εκπαι-
δευτικές αρχές είχαν από αυτούς. Η θεώρησή τους ενισχυόταν από το ότι το καλύ-
τερο από άποψη εµφάνισης και συγκρότησης συµπεριφορικών στόχων επιβραβεύ-
ονταν από το γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Στα πλαίσια αυτών των προδιαθέσεων, διαθέσεων και έξεων που δια-
µορφώθηκαν µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να ερµηνευθεί και 
η οικονοµίστικη ορολογία «τελικό προϊόν» που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί. 
Η επικέντρωση στο στόχο, στο «τελικό προϊόν» παραγκώνιζε το στοχασµό στο ζή-
τηµα της ποιότητας της διεργασίας και των δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκο-
νταν οι µαθητές. Έτσι, τα projects που υπηρετούν µια άλλη παιδαγωγική, πέραν 
της ερβαρτιανής παιδαγωγικής της µετωπικής διδασκαλίας, µεταφράζονταν µε 
όρους της παραδοσιακής παιδαγωγικής, µε αποτέλεσµα να αποστεώνονται από την 
ουσία τους και να καταλήγουν «µη διδασκαλία», «µη διαδικασία µάθησης». Οι 
εκπαιδευτικοί, λόγω έξεων και διαθέσεων, είχαν βρει τρόπους να προσαρµόζουν το 
«νέο» στο «παλιό».     

Εναλλακτική λύση, η οποία θα ανταποκρινόταν ουσιαστικά και στη φι-
λοσοφία των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, είναι αντί να σκέπτο-
νται οι εκπαιδευτικοί µε στόχους να σκέπτονται πώς θα οργανώσουν το πρόγραµµα 
µε κριτήριο την ποιότητα των διαδικασιών που αναπτύσσονται σε αυτό, διασφαλί-
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ζοντας την ουσιαστική συµµετοχή των µαθητών, ακόµη και σε βάρος της εµφάνι-
σης του «τελικού προϊόντος».  

 
Οι µέθοδοι διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα  Προαιρε-
τικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 

 

ο

 

Παράλληλα µε τις καταγραφές του τρόπου µε τον οποίο διεκπε-

ραιώνονταν τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, έγιναν παρατη-

ρήσεις διδασκαλιών των οκτώ εκπαιδευτικών. Αυτό που καταγράφηκε ή-

ταν ότι οι διδασκαλίες τους ακολουθούσαν τη µέθοδο της µετωπικής διδα-

σκαλίας, σε καµία δεν συνεργάσθηκαν µε κάποιον άλλο εκπαιδευτικό από 

αυτούς οι οποίοι εκπονούσαν τα προγράµµατα και οι µαθητές ήταν περιο-

ρισµένοι στο ρόλο του παθητικού ακροατή. 

Έτσι, τα προγράµµατα που εκπονούσαν δεν είχαν καµία θετική 

επίδραση στο αναλυτικό πρόγραµµα ούτε αποτελούσαν εναύσµατα για να 

ξεκινήσει συζήτηση ή προβληµατισµός µέσα στο σύλλογο διδασκόντων 

σχετικά µε το τι µπορούσε να βελτιωθεί στο θέµα της διδασκαλίας στο 

σχολείο.  

Και αυτό ουσιαστικά επέρριπταν ορισµένοι από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς στην οµάδα των οκτώ που συµµετείχαν στα προγράµµατα, 

όταν ι δεύτεροι υποστήριζαν ότι έπαιρναν τα προγράµµατα για να ξεφύ-

γουν από την παραδοσιακή διδασκαλία και να καινοτοµήσουν. 

  

Η κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων  στον «Ξένιο» 

 

Σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, φαίνεται ότι το κυρίαρχο στοιχείο 

στο σύλλογο διδασκόντων του «Ξένιου» ήταν η κουλτούρα της διαµερι-

σµού (balkanization). Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών ερ-

γαζόταν στις σχολικές αίθουσες αποµονωµένη από τους υπόλοιπους και 

υπήρχε και η οµάδα των οκτώ εκπαιδευτικών που συνεργάζονταν στην εκ-

πόνηση των προγραµµάτων που αναλάµβανε το σχολείο. Υπήρχαν δύο ο-

µάδες εκπαιδευτικών µε διαφορετικές σχέσεις στην εργασία. Στο εσωτερι-
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κό, όµως, της δεύτερης οµάδας δεν είχαν αναπτυχθεί συναδελφικές σχέ-

σεις, δεν υπήρχε πυρήνας µιας συνεργατικής κουλτούρας. Οι συνεργασίες 

αυτές δεν συνδέονταν µε τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, διό-

τι δεν αφορούσαν τη διδασκαλία τους. Επρόκειτο για εργασίες στις οποίες 

η συµµετοχή των µαθητών ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Το κύριο µέλη-

µα των εκπαιδευτικών ήταν να παραχθούν αποτελέσµατα από τα προγράµ-

µατα, που από πλευράς εµφάνισης να είναι το δυνατόν γίνεται καλύτερα µε 

σκοπό να παρουσιασθούν σε κάποια δηµόσια εκδήλωση. Τα Προγράµµατα 

αυτά γίνονταν, πολλές φορές, σε βάρος του ωρολογίου προγράµµατος µε 

τη συµµετοχή µαθητών που έβλεπαν τα προγράµµατα ως καταφύγιο από το 

µάθηµα που είχαν εκείνη την ώρα στην αίθουσα. Επρόκειτο λοιπόν για µια 

κουλτούρα τεχνητής συνεργασίας, όπου οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί 

που συνεργάζονταν µε τη συµµετοχή πολύ λίγων µαθητών, εργάζονταν πέ-

ρα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, προκειµένου να φέρουν εις πέ-

ρας τα προγράµµατα. Κατά συνέπεια η εργασία τους δεν είχε ουσιαστικά 

καµία επίδραση στην κουλτούρα του υπόλοιπου συλλόγου και στο συνολι-

κό αναλυτικό πρόγραµµα. Στην πραγµατικότητα η εργασία τους στα προ-

γράµµατα δεν µπορεί να θεωρηθεί διδασκαλία µε οποιαδήποτε µέθοδο, 

αφού στην ουσία δεν δίδασκαν. 

Έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης φαίνεται ότι η τεχνητή 

συνεργασία που επιβάλλεται από τις εκπαιδευτικές αρχές στους εκπαιδευ-

τικούς δεν αίρει τελικά τα βασικά χαρακτηριστικά τ ς κουλτούρας του α-

τοµισµού. Όπως επισηµαίνουν οι Fullan και Hargreaves (1995: 352), η 

κουλτούρα της τεχνητής συνεργασίας δηµιουργεί έναν προθάλαµο για το 

πέρασµα στην κουλτούρα της συναδελφικότητας και της συνεργασίας. 

Όµως, όταν τα αποτελέσµατα αυτών των συνεργασιών ελέγχονται, σε σύ-

ντοµο χρονικό διάστηµα από τις εκπαιδευτικές αρχές που τις προκαλούν, 

δεν υπάρχει ο χρόνος για την µετεξέλιξή τους σε κάτι πιο ουσιαστικό που 

θα επιδράσει στη συνολική κουλτούρα του σχολείου και τη διδασκαλία.    

 

 η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΣΤΟ «ΛΥΣΙΤΕΛΕΙΟ» 

  
Ο διευθυντής του σχολείου 
 
∆ιευθυντής στο Λυσιτέλειο Γυµνάσιο, το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, 

ήταν ο κ. Ιωάννης, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο κ. 
Ιωάννης ήταν φιλόλογος, και είχε παρακολουθήσει ετήσιο πρόγραµµα µετεκπαίδευσης 
στο παλαιό «∆ιδασκαλείο». Υπηρετούσε στο «Λυσιτέλειο» Γυµνάσιο από την εποχή 
που ήταν Πρότυπο σχολείο και οι µαθητές εγγράφονταν σε αυτό µε εισιτήριες εξετά-
σεις. Ήταν ο παλαιότερος εκπαιδευτικός του σχολείου και κατείχε τη θέση του διευθυ-
ντή από το 1994. 

Ο κ. Ιωάννης ήταν λεπτός, µε µέτριο ανάστηµα, µιλούσε ήρεµα και αργά, 
δίνοντας στο συνοµιλητή του µια αίσθηση χαλάρωσης. Από τον τρόπο που µιλούσε και 
την εµφάνισή του έδινε την εικόνα ενός ανθρώπου που απέφευγε τις εντάσεις και τους 
εκνευρισµούς. Ο λόγος του ήταν δοµηµένος και σταθερός και µε λίγες λέξεις µπορούσε 
να παραστήσει και να εκφράσει πολλές ιδέες µ ζί. Είχε την ικανότ τα να αντιλαµβάνε-
ται αµέσως µια ερώτηση ή το κεντρικό σηµείο της συζήτησης και να µπαίνει κατευθεί-
αν στο πνεύµα του συνοµιλητή του. Αυτή την ικανότητα, όπως είπε και ο ίδιος, την είχε 
αναπτύξει χάρη στο διάβασµα που ήταν η αγαπηµένη του δραστηριότητα και στο χάρη 
στην προσπάθεια που κατέβαλλε να αναλύει και να ερµηνεύει αυτά που συνέβαιναν 
καθηµερινά στο σχολείο, στο επάγγελµά του, στις σχέσεις του µε τους υπόλοιπους εκ-
παιδευτικούς και τους γονείς των µαθητών. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι ο κ. Ιωάν-
νης είχε πολύ καλή ενηµέρωση σχετικά µε την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία, τη φι-
λοσοφία. Η συγκρότησή του βοήθησε καθοριστικά στη διεξαγωγή της έρ υνας.      

π  

α η
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Αυτό ου διέκρινε τον κ. Ιωάννη, κατά την άποψη των υπόλοιπων εκπαι-
δευτικών, ήταν η ικανότητά του να αντιλαµβάνεται γρήγορα τις διάφορες καταστάσεις, 
να τις ερµηνεύει και να προσαρµόζεται αποτελεσµατικά σε αυτές. Άλλοι δύο εκπαιδευ-
τικοί που υπηρετούσαν στο σχολείο από την εποχή που ήταν Πρότυπο επεσήµαναν ότι 
ήταν ο µοναδικός εκπαιδευτικός που κατόρθωσε να προσαρµοσθεί, χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήµατα, στην αλλαγή του σχολείου από Πρότυπο σε Πειραµατικό. Πολλούς από 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο Πρότυπο τους είχε ενοχλήσει ότι το σχολείο 
θα έχανε την αίγλη του και οι µαθητές δεν θα ήταν πλέον οι καλύτεροι που περνούσαν 
τις εισιτήριες εξετάσεις77 .  

 
77 Η µετατροπή του σχολείου από Πρότυπο σε Πειραµατικό δεν έγινε αποδεκτή µε ευνοϊκούς 
όρους από όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν εκεί. Χαρακτηριστικό είναι το από-
σπασµα από άρθρο εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στο σχολείο όταν ήταν Πρότυπο:   

«Είναι βέβαια γεγονός ότι διερχόµεθα µια περίοδο όπου η «ήσσων» προσπάθεια τείνει να 
καθιερωθεί ως δέον και η καθίζηση των αξιών ως καθεστώς, όπου η κοινωνική χαλάρω-
ση και η σύγχυση των ιδεών εκλαµβάνει την αξιοπρέπεια, τη σεµνότητα και την εµµονή 
σε αρχές ως παρωχηµένα κατάλοιπα ενός κόσµου καθυστερηµένου, που αρνείται την 
πρόοδο και την προσαρµογή στις εξελίξεις. Το κλίµα αυτό δεν ήτο δυνατόν να αφήσει 
«στην ησυχία της» τη Σχολή µας. Υπέστη λοιπόν τις συνέπειες ενός λαϊκισµού που την 
ισοπέδωση και την εξίσωση προς τα κάτω λάνσαρε ως δηµοκρατία νέου τύπου...Τους ε-
νοχλούσε ο τρόπος επιλογής των µαθητών της Α’ τάξεως µε εισαγωγικές εξετάσεις. ∆εν 
προχωρούν όµως σε πρόταση για εγγραφή των παιδιών της περιοχής της Σχολής µας σ’ 
αυτήν, όπως γίνεται µε όλα τα άλλα σχολεία της χώρας, πράγµα πιο συνεπές µε όσα ι-
σχυρίζοντο. Έτσι, προέκυψε η...κλήρωση».    
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[Με την κατάργηση των εισιτηρίων εξετάσεων πολλοί από εµάς ενοχλήθηκαν. 
Θεωρήσαµε ότι το σχολείο ισοπεδώνεται και γίνεται το ίδιο µε τα άλλα. Ο Ιω-
άννης δεν διαµαρτυρήθηκε καθόλου. Προσαρµόσθηκε στη διδασκαλία µε τους 
νέους µαθητές χωρίς προβλήµατα. Μάλιστα στο σύλλογο διδασκόντων µας έ-
λεγε συχνά ότι η µεγάλη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό είναι να διδάσκει σε 
τάξεις µικτές και όχι µόνο σε παιδιά που έχουν έρθει στο σχολείο µε εξετάσεις, 
δηλαδή σε άριστους µαθητές] (θεολόγος, «Λυσιτέλειο») 
 
Τα πρώτα χρόνια της µεταβατικής κατάστασης, η αίσθηση ορισµένων εκ-

παιδευτικών ότι το σχολείο έχανε την αίγλη του εκφραζόταν, σε αρκετές περι τώσεις, 
µε την αρνητική συµπεριφορά τους απέναντι στους µαθητές. 

π

[Υπήρχαν ορισµένοι καθηγητές, οι πιο παλιοί, που ήταν χρόνια στο Πρότυπο, 
οι οποίοι πρόσβαλλαν αρκετές φορές τους µαθητές, που ήρθαν στο σχολείο µε 
κλήρωση. Τους έλεγαν ότι αν τα πράγµατα ήταν αλλιώς δε θα πάταγαν ούτε 
στον ύπνο τους στο «Λυσιτέλειο»] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
Η υπηρεσιακή πορεία του γυµνασιάρχη του «Λυσιτέλειου» και η δια-

µόρφωση της φιλοσοφίας του για το σχολείο και τη διδασκαλία 
 
Η συζήτηση µε τις δυο παλαιότερες εκπαιδευτικούς του σχολείου που εί-

χαν ζήσει τη µετάβαση από το Πρότυπο στο Πειραµατικό σχολείο ώθησε το γράφοντα 
να συζητήσει ευρύτερα µε τον κ. Ιωάννη εκείνη την περίοδο και την σχετικά εύκολη 
προσαρµογή του από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο. Όπως εξήγησε ο ίδιος το Πρό-
τυπο σχολείο µπορεί να είχε καλή φήµη και να είχε καλούς εκπαιδευτικούς, όµως αυτός 
ως νέος τότε φιλόλογος στο σχολείο δυσκολευόταν να συνεργασθεί µαζί τους. Αντίθε-
τα, ένοιωθε, πολλές φορές, να ασφυκτιά µέσα στο σχολείο. Οι παλιοί και καταξιωµένοι 
φιλόλογοι δεν συζητούσαν ποτέ µαζί του σχετικά µε το µάθηµα και θεωρούσαν ανώφε-
λη την άποψή του για κάποιο θέµα. Είχαν την αντίληψη ότι αυτοί ήταν «κορυφές» στο 
αντικείµενό τους, οπότε ένας νέος φιλόλογος από την επαρχία, όπως αυτός, που δεν εί-
χε το δικό τους συγγραφικό έργο δεν είχε να τους πει και πάρα πολλά πράγµατα σχετι-
κά µε τη δουλειά τους. Αυτή η ατµόσφαιρα, εκτός του ότι τον έκανε να νοιώθει άσχη-
µα, του δηµιουργούσε και την απορία πώς έκαναν το µάθηµα αυτοί οι ονοµαστοί φιλό-
λογοι που είχε την τύχη να είναι συνάδελφός τους. Όµως, ποτέ δεν του εξήγησαν τι έ-
καναν µέσα στην τάξη, ούτε του έδωσαν το περιθώριο να παρακολουθήσει κάποια δι-
δασκαλία τους. Όποια πληροφορία είχε για την ποιότητα και τις διδακτικές πρακτικές 
των άλλων εκπαιδευτικών την έπαιρνε από τους µαθητές, τους οποίους διακριτικά ρω-
τούσε πώς έκαναν το µάθηµα. Έτσι, τον πρώτο καιρό ένοιωθε φοβερή ανασφάλεια για 
το αν ήταν καλός καθηγητής και αν ανταποκρινόταν στη φήµη και τις απαιτήσεις του 
σχολείου, των µαθητών και των οικογενειών τους.  

[Το σχολείο είχε έναν ελιτίστικο χαρακτήρα, όχι µε την οικονοµική αλλά µε 
την πνευµατική έννοια. Υπήρχαν µαθητές που νόµιζαν ότι είναι κάτι µεταξύ 
Αϊνστάιν και Νεύτωνα. Την αίσθηση αυτή τους την καλλιεργούσαν οι γονείς 
τους, αλλά και οι παλιοί καθηγητές, αφού φρόντιζαν καθηµερινά να τους τονί-
ζουν ότι είναι στο καλύτερο σχολείο της χώρας, είναι οι πιο έξυπνοι µαθητές 
της χώρας καθώς έχουν περάσει στις εξετάσεις κ.λπ. Και η οικογένεια έκανε 
το ίδιο γιατί το σχολείο είχε αίγλη. Ήταν δύσκολο να σταθείς τότε στο σχολείο. 
Οι παλιοί φιλόλογοι είχαν γράψει δύο τρία βιβλία ο καθένας για το συντακτι-
κό, τη γραµµατική, την αρχαία τραγωδία. Ήταν άριστοι φιλόλογοι. Όµως, δί-
πλα τους δεν έµαθα, δεν εξελίχθηκα ως εκπαιδευτικός. ∆εν µε βοήθησαν να 
γίνω καλός δάσκαλος. ∆εν µπορούσες να µάθεις µαζί τους. Ένοιωθα τρόµο 
µην κάνω κάποιο λάθος σε κάποια κλίση ρήµατος και το µάθουν. Στο γραφείο 
των καθηγητών στα διαλείµµατα, άνοιγαν συζήτηση µαζί µου µε σκοπό να 
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δουν αν ξέρω καλά αρχαία ή λατινικά. Τα πρώτα δύο χρόνια απέφευγα στα 
διαλείµµατα να πάω στο γραφείο για να µην υποστώ αυτή την ιδιόµορφη εξέ-
ταση] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
      
Ο κ. Ιωάννης λόγω αυτής της εµπειρίας του στο σχολείο είχε φτάσει στη 

διάκριση ανάµεσα στον καλό φιλόλογο και τον καλό εκπαιδευτικό. Θεωρούσε ότι µπο-
ρεί κάποιος να είναι άριστος φιλόλογος, αλλά να είναι κακός δάσκαλος και κακός συ-
νάδελφος. 

[Αυτό που κατάλαβα µε τα χρόν α σε αυτό το σχολείο, το οποίο συγκεντρώ-
νονταν εκπαιδευτικοί αυξηµένων προσόντων, είναι ότι µπορεί κάποιος να εί-
ναι άριστος επιστήµονας, να γνωρίζει απέξω την αρχαία ελληνική γραµµατεία 
αλλά να είναι κακός δάσκαλος και κακός συνάδελφος. Να µην µπορεί να µε-
ταδώσει αυτά που ξέρει στα παιδιά και να µην βοηθά τελικά το συνάδελφό του 
να βελτιωθεί και αυτός. Έτσι, ο ρόλος του στο σχολείο δεν είναι θετικός αλλά 
αρνητικός] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
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Ο «καλός εκπαιδευτικός», σύµφωνα µε το διευθυντή του «Λυσιτέλειου», ι-

διαίτερα στην υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενδεχοµένως, να µη χρειάζεται 
να είναι βαθύς γνώστης αυτού που διδάσκει, αλλά να ξέρει πώς να το διδάξει, πώς να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του µαθητή. 

[Στο Γυµνάσιο τα φιλολογικά µαθήµατα δεν έχουν τροµερές γνωστικές απαι-
τήσεις. ∆εν χρειάζεται να είσαι διδάκτορας για να διδάξεις τα βασικά σηµεία 
της αρχαίας ιστορίας ή κάποιο κείµενο των νέων ελληνικών σε παιδάκια της 
πρώτης γυµνασίου. Άλλα πράγµατα χρειάζονται. Μεράκι, προσοχή, πλατύ 
µυαλό, ανεκτικότητα, συνεργασία µε το συνάδελφο και κυρίως µελέτη της τά-
ξης σου, να δεις τι καταλαβαίνουν οι µαθητές σου από αυτά που τους λες, να 
µην αναπτύσσεις θεωρίες στο κενό χωρίς αυτά να καταλαβαίνουν τίποτα. Αυ-
τό το λεω και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου] (διευθυντής, «Λυσιτέ-
λειο») 
       
Οι διεθνείς έρευνες σχετικά µε τον αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό θεωρούν 

ως τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του την ικανότητά του να εξηγεί το µάθηµα 
στους µαθητές και να χρησιµοποιεί ποικιλία µαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες να 
µπορούν να εµπλέξουν όλους τους µαθητές στη διαδικασία της µάθησης. Σε καµία από 
τις ρευνες που έχουν γίνει διεθνώς σε µ θητές σχετικά µε το ζήτηµα του «αποτελε-
σµατικού εκπαιδευτικού», δεν αναφέρθηκε η «επιστηµονική συγκρότηση του εκπαιδευ-
τικού» και οι «γνώσεις του», στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολο για τους µαθητές να τα 
ελέγξουν και τα οποία µάλλον δεν τους ενδιαφέρουν (Anderson 1991, Kyriacou 1998: 
6). 

Την έννοια της συναδελφικότητας ο κ. Ιωάννης την προσδιόριζε µέσα από 
το κατά πόσο ένα  εκπαιδευτικός βοηθά τους υπόλοιπους να εξελιχθούν επαγγελµατι-
κά. Έτσι, οι παλιοί φιλόλογοι που δεν τον βοήθησαν στη διδασκαλία του ήταν για αυ-
τόν «κακοί συνάδελφοι». Η αντίληψή του αυτή επηρέαζε καθοριστικά τον τρόπο µε τον 
οποίο διεύθυνε το σχολείο, καθώς ενίσχυε τις συνεργασίες των εκπαιδευτικών και τους 
παρότρυνε για κάτι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι το κλίµα του σχολείου 
στο οποίο εργαζόταν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής 
του έξης. Εισερχόµενος σε ένα πεδίο µε διαφορετικές νόρµες και αξίες από τα υπόλοιπα 
δηµόσια σχολεία της χώρας ένα πεδίο όπου είχε ετερ προσδιορισθεί και αυτοπροσδιο-
ρισθεί ως χώρος της «αριστείας» και «τόπος αναπαραγωγής της πνευµατικής ελίτ» ανα-
ζητούσε να επιβεβαιώσει αν ο τρόπος διδασκαλίας του ανταποκρινόταν στις αξίες και 
τις νόρµες του πεδίου. ∆ιαφορετικά, όπως επεσήµανε και ο ίδιος, αν ήταν σε κάποιο 
άλλο δηµόσιο σχολείο ίσως να µην τον απασχολούσε τόσο έντονα το ζήτηµα αυτό. 
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[Νοµίζω ότι το έθος του σχολείου είναι καθοριστικό για τον εκπαιδευτικό. Αν 
το σχολείο είναι γενικά αδιάφορο για την ποιότητα της παιδείας που παρέχει 
στους µαθητές του, τότε ο εκπαιδευτικός ανακυκλώνεται στα ίδια και δεν προ-
χωρά µπροστά. Το «Λυσιτέλειο», την εποχή που ήρθα εγώ, ήταν διαφορετικό 
από τα άλλα σχολεία. Κάποιος φιλόλογος που ήταν τότε εδώ µου είπε χαρα-
κτηριστικά τις πρώτες ηµέρες: «Η θέση του καθηγητή στο Λυσιτέλειο είναι 
γοητευτική και ακανθώδης». ∆εν είχε άδικο. Από τη µια ο κόσµος σε αντιµε-
τώπιζε αλλιώς που δίδασκες σε αυτό το σχολείο αλλά από την άλλη αυτό σή-
µαινε τεράστιες υποχρεώσεις. Περνούσα νύχτες ολόκληρες άυπνος, διαβάζο-
ντας µε άγχος αν θα αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις µου εδώ] (διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο») 
 
Αλλαγές στον τρόπο εργασίας και στο µαθητικό πληθυσµό του σχολείου: 

οι βασικές αιτίες τροποποίησης των επαγγελµατικών έξεων του διευθυντή 
   
Με την αλλαγή του σχολείου από Πρότυπο σε Πειραµατικό και τη σταδια-

κή συνταξιοδότηση των παλιών καθηγητών, ο κ. Ιωάννης θεώρησε ότι µπορούσαν να 
αλλάξουν ορισµένα πράγµατα στο σχολείο. Και κατά την άποψη του, αυτό που άλλαξε 
πρώτο ήταν η ατµόσφαιρα στις σχέσεις των εκπαιδευτικών. Ήρθαν πιο νέοι άνθρωποι 
που είχαν τη διάθεση να συζητήσουν και να συνεργασθούν προκειµένου να φτιάξουν 
τις δειγµατικές διδασκαλίες για τους φοιτητές από το πανεπιστήµιο. Αυτοί οι νέοι εκ-
παιδευτικοί ένοιωθαν ανασφάλεια. ∆εν είχαν την αίγλη των καθηγητών του Προτύπου, 
που ήταν εύκολο να τους αµφισβητήσει κάποιος. Και αυτό ήταν το καθοριστικό, κατά 
την άποψη του κ. Ιωάννη, στην αλλαγή του κλίµατος στο σχολείο αλλά και στη δική 
του επαγγελµατική ανάπτυξη. Μέσα από την ανασφάλεια του πώς έπρεπε να διαµορ-
φώσουν µια δειγµατική διδασκαλία αναπτύχθηκε σταδιακά µια συναδελφική κουλτού-
ρα.  

 

τι   ιγ ή . 

[Η αίσθηση που είχε ο καθένας ότι το µάθηµά του ήταν δική του υπόθεση, 
στην οποία αυτός ήταν αυθεντία υποχώρησε όχι σταδιακά, αλλά άµεσα από τις 
ανάγκες που επέβαλε τότε η νέα κατάσταση. Για πρώτη φορά όλοι νοιώσαµε ή 
τουλάχιστον κοινοποιήσαµε ο ένας στον άλλο το αίσθηµα της ανασφάλειας για 
το αν κάνουµε καλό µάθηµα. Έτσι, αρχίσαµε σιγά σιγά να ρωτάµε ο ένας τον 
άλλο  θα κάνει στη δε µατικ  διδασκαλία Πηγαίναµε και παρακολουθού-
σαµε το συνάδερφο και θέλαµε να δούµε αν τα πήγε καλά. Κρατούσαµε ση-
µειώσεις από τα µαθήµατα και τις συζητούσαµε µαζί του. Προσπαθούσαµε και 
εµείς να αντλήσουµε από το συνάδερφο πληροφορίες για το µάθηµα µας, ώστε 
να µην προκύψει κάποιο πρόβληµα στη δειγµατική διδασκαλία] (διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο») 
  
Σηµαντική στην επαγγελµατική του εξέλιξη θεωρεί ο κ. Ιωάννης και την 

αλλαγή στη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού. Η εγγραφή στο σχολείο µαθητών µε 
κλήρωση ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της εξέλιξής του. Οι «άριστοι» µαθητές που 
λόγω κοινωνικοποίησης από την οικογένειά τους άκουγαν προσεκτικά και υποµονετικά 
τον εκπαιδευτικό, αντικαταστάθηκαν από ένα ετερόκλιτο πλήθος µε διαφορετική κοι-
νωνική προέλευση και µορφωτικά εφόδια.  

[Οι µαθητές που ήρθαν µε κλήρωση έφεραν και τα δύσκολα για τους καθηγη-
τές αυτού του σχολείου. Το σκηνικό άλλαξε δραµατικά. Άλλο να κάνεις µά-
θηµα σε τριάντα άριστους και άλλο να κάνεις µάθηµα σε µαθητές που ήρ-
θαν στο σχολείο τυχαία, ύστερα από κλήρωση. Εδώ τα πράγµατα αλλάζουν. 
Ο άριστος µαθητής, όπως και να κάνεις το µάθηµα, τις περισσότερες φορές, 
σε παρακολουθεί σιωπηλός και αποδίδει. Αυτός ο τύπος µαθητή είναι ο χει-
ρότερος σύµβουλος του δασκάλου. Νοµίζεις ότι όλα πάνε µια χαρά ενώ η 
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πραγµατικότητα µπορεί να είναι διαφορετική. Στην τάξη των µικτών ικανοτή-
των βλέπεις ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο ρόδινα, όσο εσύ νόµιζες. Εκεί κα-
ταλαβαίνεις ότι ο τρόπος µε τον οποίο δίδασκες στους άριστους δεν είναι τελι-
κά ο προσφορότερος για όλους τους µαθητές. Εδώ έχεις δύο επιλογές: ή θα 
σκεφθείς τι πρέπει να αλλάξεις στο µάθηµα που κάνεις ή θα κατηγορήσεις 
τους µαθητές και την κοινωνία για την κατάπτωση των αξιών, τη διάλυση 
του σχολείου, και θα κλειστείς στο καβούκι σου ενθυµούµενος το ένδοξο 
παρελθόν] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η βασική αλλαγή που παρατήρησε τότε ο κ. Ιωάννης ήταν η αδυναµία του 

εκπαιδευτικού να «πείσει» τους µαθητές για την αξία αυτού που δίδασκε. Πριν δεν υ-
πήρχε τέτοιο πρόβληµα. Οι µαθητές που εισάγονταν µε εξετάσεις στο «Λυσιτέλειο» 
θεωρούσαν το µάθηµα ως αυταξία, µε την έννοια ότι αποδίδοντας καλύτερα σε αυτό 
«κεφαλαιοποιούσαν» τη µελλοντική επιτυχία της σχολικής τους πορείας. Με τους νέους 
µαθητές αυτό, σε µεγάλο βαθµό, υποχώρησε. 

[Ενώ πριν είχες να σκεφθείς πώς θα φτιάξεις λόγου χάρη ένα αναλυτικό πίνα-
κα µε τις κλίσεις των ρηµάτων για να γίνουν πιο κατανοητά, τώρα έπρεπε να 
σκεφθείς πώς θα κάνεις το µαθητή να ενδιαφερθεί για να µάθει τις κλίσεις 
των ρηµάτων. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα που οδηγούν τον εκ-
παιδευτικό ή στο να αλλάξει τον τρόπο εργασίας του ή να διατηρήσει τον πα-
λιό και µε πειθαρχικά µέσα να προσπαθήσει να κρατήσει την τάξη] (διευθυ-
ντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Τόσο από τα λεγόµενά του όσο και από τον τρόπο µε τον οποίο διηύθυνε το 

σχολείο και συνεργαζόταν µε τους άλλους εκπαιδευτικούς, φαινόταν ότι ο κ. Ιωάννης 
είχε καταλάβει σε γενικές γραµµές ότι στην κοινωνία είχαν συντελεσθεί αλλαγές, στις 
οποίες το σχολείο και ο εκπαιδευτικός δεν µπορούσαν να κλείσουν τα µάτια. Ο ίδιος 
θεωρούσε ότι ήταν πολύ τυχερός που έζησε τη µετάβαση του συγκεκριµένου σχολείου, 
διότι αυτή η εµπειρία τον έκανε να στοχασθεί σε αυτά τα ζητήµατα. 

[Η κοινωνία αλλάζει. Τα σχολεία απευθύνονται σε όλο τον πληθυσµό, όχι σε 
µια ελίτ αριστούχων. Το να διεκδικείς να εργάζεσαι σε έναν πύργο, όπου γύρω 
του θα είναι µια τάφρος µε πύρινα στεφάνια, την οποία θα περνούν λίγοι ε-
κλεκτοί µαθητές, αποτελεί αναχρονισµό και είναι κάτι που δεν µπορεί πια να 
γίνει. Επίσης, ο µαθητής έχει σήµερα πολλές πηγές γνώσης έξω από το σχο-
λείο, τις οποίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιοποιήσει. Άκουγα πριν µερικά 
χρόνια µια συνάδελφο που έλεγε στους µαθητές να µην βλέπουν τηλεόραση, να 
µην ακούν ραδιόφωνο, να διαβάζουν µόνο τα σχολικά βιβλία. Φυσικά δεν 
µπορεί να συµβεί τίποτα από όλα αυτά. Ο εκπαιδευτικός ή θα δουλέψει µε 
τις πηγές και τα ερεθίσµατα µε τα οποία έρχεται σε επαφή ο µαθητής ή θα 
αποτύχει] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Μέσα από αυτές τις εµπειρίες ο κ. Ιωάννης είχε ενστερνισθεί τη διδακτική 

αρχή ότι η σχολική ύλη έπρεπε να τυγχάνει επεξεργασίας από τον εκπαιδευτικό ώστε 
να κεντρίζει το ενδιαφέρον του µαθητή. Και αυτό µπορούσε να γίνει, κατά την άποψη 
του, µόνο µέσα από τη σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τα ερεθίσµατα και τα βιώµατα 
του παιδιού και τη χρησιµοποίηση αυτής της γνώσης για την ανάλυση αυτών των ε-
µπειριών. Έτσι, ο κ. Ιωάννης έδινε βαρύτητα στη µεταγνωστική αξιοποίηση της σχολι-
κής γνώσης.  

[Αν το µάθηµα που κάνει το παιδί στο σχολείο δεν το ενδιαφέρει, δεν έχει να 
του πει κάτι για τα βιώµατά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γνώση 
που παίρνει σε τίποτα άλλο πέρα από το να περάσει τις εξετάσεις, τότε το παι-
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χνίδι έχει χαθεί. Η γνώση έχει αξία, όταν γίνεται εργαλείο για να αναλύσει κά-
ποιος την καθηµερινότητά του] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η επίδραση του διευθυντή στη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και 

τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών  
 
α) Γνώση του µαθητή 
 
Με βάση τι  διδακτικές του αρχές ο κ. Ιωάννης  τους εκπαιδευτι-

κούς του «Λυσιτέλειου» να γνωρίσουν τους µαθητές τους. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, 
είχε διαβάσει ότι «οι µαθητές δεν είναι άδεια δοχεία που πάµε να τα γεµίσουµε, έχουν 
τη δική τους κουλτούρα που τη φέρνουν µαζί τους στο σχολείο». Από τη γνωριµία µε 
αυτήν την κουλτούρα έπρεπε να ξεκινήσει ο εκπαιδευτικός. Έτσι, έλεγε συχνά στους 
εκπαιδευτικούς ότι έπρεπε τις πρώτες ηµέρες της σχολικής χρονιάς να µάθουν τους µα-
θητές τους και στο έργο τους αυτό µπορούσαν να τους βοηθήσουν και οι άλλοι συνά-
δελφοι, συνεργαζόµενοι µαζί τους για να επιτύχουν πιο αποτελεσµατικά αυτό τον σκο-
πό

ς προέτρεπε

τ

                                                

78. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί αυτή την προτροπή του κ. Ιωάννη την είχαν συστη-

µατοποιήσει και κρατούσαν αναλυτικά στοιχεία για τους µαθητές του σχολείου. Ο κ. 
Ερµής (καθηγητής µουσικής) είχε φτιάξει ένα ολόκληρο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε το 
γιατί αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση φοίτησης οι µαθητές στο Λυσιτέλειο, τι µουσι-
κή άκουγαν, τι περιοδικά διάβαζαν, κ.λπ. Αντίστοιχη εργασία είχαν κάνει και άλλοι εκ-
παιδευτικοί για τα δικά τους µαθήµατα.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Ερµής (καθηγητής µουσικής) όσο και η 
Ηλέκτρα (καθηγήτρια φιλόλογος) επεσήµαναν ότι ην ιδέα της συστηµατικής γνωριµί-
ας των µαθητών τους την πήραν από τον κ. Ιωάννη και την προήγαγαν στο « Λυσιτέ-
λειο» µέσα από τη συνεργασία µε τους συναδέλφους τους που έκαναν κάτι παρόµοιο.  

[Την ιδέα να συγκεντρώσω στοιχεία σχετικά µε τους µαθητές µου, την έδωσε ο 
κ. Ιωάννης. Βρήκα βέβαια και τους άλλους στο σχολείο που έκαναν το ίδιο. 
Πρώτη φορά βρήκα σχολείο που κάνουν κάτι τέτοιο] 

(φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
[∆εν είχα σκεφθεί ποτέ πόσο αναγκαίο είναι αυτό το στοιχείο στη διδασκαλία. 
Στα άλλα σχολεία που υπηρέτησα έγραφα απλώς στο βιβλίο της ύλης την πρώ-
τη ώρα διδασκαλίας γνωριµία µε τους µαθητές. Φυσικά κάτι τέτοιο ήταν τε-
λείως τυπικό. Στο Λυσιτέλειο είδα πως γίνεται συστηµατικά αυτή η εργασία] 
(φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»).   
     
β ) Ο στοχασµός του διευθυντή στο ζήτηµα του περιεχοµένου του αναλυ-

τικού προγράµµατος: η µόρφωση ολόκληρης της προσωπικότητας του µαθητή  
Ο κ. Ιωάννης θεωρούσε ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί να µορφώ-

σει ολόκληρη την προσωπικότητα του µαθητή και να µην µένει στο επίπεδο της απλής 
παροχής πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνονταν και µέσα από τον εµπλουτισµό της διδα-

 
78 Το σχολείο δεν µπορεί να µένει αδιάφορο στο πολιτισµικό φορτίο που κουβαλά µαζί του ο 
κάθε µαθητής, διότι τότε κλείνει τα µάτια απέναντι στις ανισότητες µε αποτέλεσµα να τις ενι-
σχύει. Τα όσα υποστήριζε ο κ. Ιωάννης για τη γνώση των µαθητών φέρνουν στο νου το από-
σπασµα από το βιβλίο του το έργο του Renan La Réforme intellectuelle et morale, µε το οποίο 
ξεκινά το κεφάλαιο των συµπερασµάτων του βιβλίου του Bourdieu «Οι Κληρονόµοι»: «Θυµη-
θείτε, Κύριοι, την ωραία αφήγηση του Ιωάννου του Χρυσόστοµου για το πώς µπήκε στη σχολή του 
ρήτορα Λιβάνιου, στην Αντιόχεια. Ο Λιβάνιος συνήθιζε, όταν ένας καινούριος µαθητής παρουσια-
ζόταν στη σχολή του, να τον ρωτάει για το παρελθόν του, για τους γονείς του, για τη χώρα του» 
(Bourdieu 1996: 138).  
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σκαλίας µε στοιχεία πέρα από το σχολικό βιβλίο αλλά και µε τις διάφορες εκδηλώσεις 
του σχολείου (γιορτές, εκδροµές, εκθέσεις βιβλίου, επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώ-
ρους), οι οποίες έπρεπε να διοργανώνονται µε άξονα αυτόν το σκοπό. Σε συζητήσεις 
που είχε µε τους εκπαιδευτικούς τόνιζε συχνά αυτή την  ανάγκη της ολόπλευρης µόρ-
φωσης, την οποία θεωρούσε πολύ σηµαντική στη σύγχρονη κοινωνία, όπου το παιδί 
δέχεται πολλά και ετερόκλιτα µηνύµατα, απέναντι στα οποία πρέπει  να στέκεται κριτι-
κά.  

Έτσι, µε καλό τρόπο συµβούλευε τους φιλολόγους του σχολείου να µην ε-
πιµένουν σε λεπτοµέρειες τις οποίες θα ξεχνούσε αργότερα ο µαθητής αλλά στο πώς θα 
αναπτυχθεί η κριτική του σκέψη. Ο ίδιος είχε συγκεκριµένη άποψη για το ρόλο και την 
πορεία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο. εωρούσε ότι οι µεταρρυθµίσεις 
της τελευταίας δεκαετίας µε την επιστροφή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών 
από το πρωτότυπο, της γραµµατικής και του συντακτικού µάλλον έβλαψαν την ανθρω-
πιστική παιδεία παρά τη βοήθησαν. 

Θ

σ τ σ
l

[Την τελευταία δεκαετία έγιναν αλλαγές στο ζήτηµα της διδασκαλίας των αρ-
χαίων ελληνικών, κατά την άποψη µου, προς το χειρότερο. Από εκεί που οι 
µαθητές έρχονταν σε επαφή µε ολοκληρωµένα κείµενα που συνιστούσαν εκ-
φάνσεις του αρχαίου κόσµου και έδιναν αφορµές για παραπέρα αγωγή, όπως 
οι τραγωδίες στη Β΄ Γυµνασίου, τώρα έρχονται σε επαφή µε αποσπάσµατα 
κειµένων µε σκοπό να τα επεξεργασθούν συντακτικά και γραµµατικά. Έτσι, η 
κλασική παιδεία χάνει το ανθρωπιστικό της περιεχόµενο. Λεω στους άλλους 
φιλολόγους να µην επιµένουν, όσο µπορούν βέβαια, στη γραµµατική και το 
συντακτικό. Το ίδιο και στην ιστορία. Να µην επιµένουν στις ηµεροµηνίες] 
(διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
       
Το ότι ο κ. Ιωάννης είχε στοχασθεί στο ζήτηµα του αναλυτικού προγράµµα-

τος και προσπαθούσε την άποψή του να την εφαρµόσει µέσα στο σχολείο αποτελεί έν-
δειξη ότι δεν αντιλαµβανόταν και δεν αναπαριστούσε το ρόλο του στο σχολείο ως «α-
πλού δηµόσιου υπάλληλου» και «διεκπεραιωτή εγκυκλίων». Ήταν ένας εκπαιδευτικός 
που ανταποκρινόταν το χαρακτηρισµό ου « τοχαζόµενου εκπαιδευτικού που ασκεί 
κριτική στην πρακτική του» (critical and ref ective practitioner), στον τύπο δηλαδή του 
εκπαιδευτικού που στη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται αποτελεσµατικός, καθώς δη-
µιουργεί συνθήκες µέσα στο σχολείο για βελτίωση της διδασκαλίας (Hopkins et all, 
1997).  

 
γ) Συνεργασία των διδασκόντων για ένα κοινό και ποιοτικό αποτέλεσµα 
 
Ο κ. Ιωάννης προσπαθούσε να περάσει στο σύλλογο των διδασκόντων την 

άποψη ότι βασική προϋπόθεση της αποτελεσµατικότητας ενός σχολείου ήταν η συνερ-
γασία των εκπαιδευτικών, τόσο στο συντονισµό της σχολικής ζωής όσο και στο επίπεδο 
των διδακτικών τους πρακτικών. Προσπαθούσε να αναπτύξει τη συλλογική λήψη απο-
φάσεων και το συνεργατικό πνεύµα στο σχολείο. Για αυτό και συµβούλευε συχνά τους 
εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται µεταξύ τους. Μόνιµη επιδίωξή του ήταν να συγκερά-
σει τις προσωπικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών σε ένα κοινό σκοπό: την παροχή 
ποιοτικής παιδείας στους µαθητές.  

[Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του άποψη για το σχολείο και τη διδασκα-
λία. Οι απόψεις του καθενός πρέπει να συγκερασθούν µε των υπολοίπων. 
∆ιαφορετικά είναι αδύνατο το σχολείο να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. ∆εν 
είναι δυνατόν να συνυπάρχουν µέσα στο ίδιο σχολείο δύο εκπαιδευτικοί µε ε-
ντελώς διαφορετικό στυλ διδασκαλίας και να διδάσκουν το ίδιο µάθηµα σε 
διαφορετικά τµήµατα, χωρίς να προσπαθούν να βρουν µια συνισταµένη. Υ-
πάρχουν εκπαιδευτικοί που δίνουν βαρύτητα στις ερευνητικές εργασίες, άλλοι 
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που είναι πιο παραδοσιακοί και κάνουν το κλασικό µάθηµα µε το βιβλίο και 
τον πίνακα. Εγώ τους προτρέπω να συνεργασθούν, ώστε να κερδίσει ο ένας 
από τον άλλο] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών δεν αποτελούσε, κατά την άποψη του κ. 

Ιωάννη, µόνο µέσον για τη βελτίωση της διδασκαλίας αλλά διαµόρφωνε µέτρο και αί-
σθηµα δικαίου προς τους µαθητές στο ζήτηµα των κανόνων της σχολικής ζωής και της 
αξιολόγησης. Ο γυµ ασ άρχης του «Λυσιτέλειου» τόνιζε συχν  στους κπαιδευτικούς 
ότι για οποιαδήποτε ενέργεια έκαναν µέσα στο σχολείο έπρεπε να σκέφτονται πως την 
αντιλαµβάνεται ο µαθητής και ο γονιός, ποια µηνύµατα τους δίνουν. Μέσα από αυτό το 
πρίσµα, ο κ. Ιωάννης έβλεπε την συνεργασία ως µέσον για να κατακτήσουν οι εκπαι-
δευτικοί «επαγγελµατικό κύρος» απέναντι στους γονείς των µαθητών αλλά και την ευ-
ρύτερη κοινωνία.   

ν ι ά ε

σ

[Αλλά ακόµη και αν διαφωνούν πλήρως στη διδασκαλία, τουλάχιστον οι εκ-
παιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας, πρέπει να συνεργασθούν στο ζήτηµα της α-
ξιολόγησης των µαθητών. ∆εν µπορεί ο ένας φιλόλογος να µην βάζει πάνω 
από 15 στο πρώτο τρίµηνο και ο άλλος να µη βάζει κάτω από 17. Αυτό κάνει 
το σχολείο περίγελο. Αναρωτιούνται οι γονείς: δεν µπορούν αυτοί οι άνθρω-
ποι να βρουν µια κοινή πλατφόρµα; Τόσο δύσκολο είναι; Τελικά, αντί να ρω-
τάς το µαθητή σε ποιο σχολείο πάει, τον ρωτάς ποιο φιλόλογο ή ποιο µαθηµα-
τικό έχει. Όλα αυτά όµως µειώνουν το επαγγελµατικό κύρος του εκπαιδευτι-
κού] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η ουσία του συντονισµού της σχολικής ζωής, και των δραστηριοτήτων των 

εκπαιδευτικών ήταν να κάνει ο καθένας ποιοτική εργασία, χωρίς όµως να εµποδίζει την 
εργασία του άλλου και τη λειτουργία του σχολείου συνολικά. Γι αυτό ζητούσε από το 
σύλλογο διδασκόντων να εκπονήσει ένα γενικό πλάνο στην αρχή του σχολικού έτους 
για την εργασία του στο σχολείο και κάθε µήνα οι εκπαιδευτικοί να συντονίζουν κά-
ποιες ενέργειες όπως διαγωνίσµατα, επισκέψεις σε µουσεία, επισκέψεις εξωσχολικών 
παραγόντων κ.λπ. Θεωρούσε το υντονισµό απαραίτητο για την σωστή και δηµιουργι-
κή αξιοποίηση του σχολικού χρόνου, αλλά και για την αναπαράσταση που θα διαµορ-
φώσουν για το σχολείο οι µαθητές και οι γονείς τους. 

[∆εν µπορεί η επίσκεψη που θα οργανώσει κάποιος εκπαιδευτικός στο µου-
σείο να γίνει σε βάρος του πρόχειρου διαγωνίσµατος που θέλει να βάλει κά-
ποιος άλλος εκπαιδευτικός. Ούτε η επίσκεψη κάποιου εξωσχολικού παράγο-
ντα να διαλύει ολόκληρο το σχολείο και οι µαθητές να πανηγυρίζουν στο προ-
αύλιο, διότι θα χάσουν µαθήµατα. Επίσης, είναι απαράδεκτο το φαινόµενο 
εκπαιδευτικοί να ρωτούν τους µαθητές αν έχουν γράψει διαγώνισµα τις προη-
γούµενες ώρες για να βάλει και αυτός και να µην ρωτούν το συνάδελφο τους ή 
να µην έχουν συνεννοηθεί πότε βάζουν διαγωνίσµατα. Όλα αυτά οι µαθητές 
και οι γονείς τα εισπράττουν σαν σηµάδια διάλυσης του σχολείου] (διευθυ-
ντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Το ζήτηµα της πειθαρχίας και του αισθήµατος δικαίου που έπρεπε να υπάρ-

χει στο σχολείο απασχολούσε ιδιαίτερα τον κ. Ιωάννη, διότι στο σχολείο φοιτούσαν 
µαθητές που οι γονείς τους έδιναν µεγάλη σηµασία στη µόρφωση του παιδιού τους, έρ-
χονταν συχνά στο σχολείο να ρωτήσουν και γενικά είχαν έντονη παρουσία στη σχολική 
ζωή. Μια οικογένεια που είχε κάνει αίτηση για να φοιτήσει το παιδί τους στο συγκεκρι-
µένο σχολείο δεν µπορούσε να δεχθεί εύκολα και παθητικά µια ενδεχόµενη απόφαση 
του συλλόγου για µόνιµη αποβολή και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης, οι πε-
ρισσότεροι γονείς είχαν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και γνώριζαν τους τρόπους να κι-
νηθούν νοµικά, ώστε να ακυρώσουν µια τυχόν αρνητική και ανεπιθύµητη για το παιδί 
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τους απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Αυτοί οι παράγοντες είχαν οδηγήσει τον κ. 
Ιωάννη στη διατύπωση κανόνων λειτουργίας του σχολείου, τους οποίους είχε επεξερ-
γασθεί µαζί µε το σύλλογο διδασκόντων και τους είχε κοινοποιήσει στους γονείς και 
τους µαθητές. Όλη τη σχολική χρονιά έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των κανό-
νων αυτών. Επίσης, θεωρούσε βασική την τήρηση των κανόνων αυτών σε όλες τις πε-
ριπτώσεις και για όλους τους µαθητές. 

[Σε αυτό το σχολείο έρχονται παιδιά που οι γονείς τους επενδύουν στην εκ-
παίδευση. Υπάρχουν παιδιά εκπαιδευτικών, οι οποίοι έβαλαν λυτούς και δεµέ-
νους για να αποσπασθούν σε αυτό το σχολείο και να φέρουν τα παιδιά τους. 
Οι περισσότεροι γονείς έχουν καλό µορφωτικό επίπεδο και δεν πρόκειται να 
µείνουν µε σταυρωµένα τα χέρια σε περίπτωση που το παιδί τους τιµωρηθεί 
για κάτι. Για αυτό πρέπει οι κανόνες του σχολείου να είναι ξεκάθαροι και να 
τηρούνται από όλους. Πριν τρία χρόνια, ο γιος ενός αποσπασµένου καθηγητή 
έσπασε µε µια καρέκλα την τζαµαρία στην τάξη. Το θέµα ήρθε στο σύλλογο. 
Πρότεινα αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τον έδιωξα από το σχολείο. Ορι-
σµένοι συνάδερφοι επέµεναν να ρίξουµε νερό στο κρασί µας γιατί ήταν παιδί 
συναδέρφου. Μερικοί επιχειρηµατολόγησαν για τη συναδελφικότητα που έ-
πρεπε να διακρίνει τον κλάδο και έφερναν παραδείγµατα τους τραπεζικούς, 
τους υπαλλήλους της ∆ΕΗ που βάζουν στους οργανισµούς τα παιδιά τους και 
άλλα τέτοια απίθανα πράγµατα. Ο πατέρας του µαθητή συµµετείχε στη συνέ-
λευση, αφού ήταν καθηγητής του σχολείου, και δεν ξαναµίλησε στους καθηγη-
τές που ψήφισαν την αποµάκρυνση του παιδιού του από το σχολείο. Ούτε εµέ-
να µου ξαναµίλησε. Όταν τέλειωσε η χρονιά έφυγε και αυτός από το σχολείο. 
Την τελευταία µέρα του είπα: ∆εν µου λες; Αν δεν τιµωρούσα το γιο σου µε 
αυτό που έκανε, πώς θα στεκόµουν στη θέση του διευθυντή; Πώς θα ξανατι-
µωρούσα µαθητή που οι γονείς του θα επικαλούνταν συνέχεια την ατιµωρησία 
του δικού σου παιδιού; ∆εν ξέρω αν το κατάλαβε ποτέ. Όµως, στη ζωή υπάρ-
χει ένας κανόνας: αν πεις το Α µετά θα πεις και το Β. Αυτό ήθελα να αποφύγω 
στη συγκεκριµένη περίπτωση] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
      
Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναγνώριζαν ότι ο κ. 

Ιωάννης είχε τη δυνατότητα της άµεσης κατανόησης των διαφόρων καταστάσεων ενώ 
παράλληλα διέθετε σαφή κριτήρια για το τι έπρεπε να γίνεται µέσα στο σχολείο, τα ο-
ποία έχει κατορθώσει να τα περάσει και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς µέσω της 
συλλογικής λειτουργίας του συλλόγου 

[Μου κάνει εντύπωση ότι παρά την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του αντι-
λαµβάνεται αµέσως τι συµβαίνει και τι ζητάς από αυτόν. Άλλοι διευθυντές της 
δικής του γενιάς λειτουργούν πολύ παραδοσιακά, είναι  δύσκολο να συνεννοη-
θείς µαζί τους. Τα κριτήριά του για να κρίνει αυτό που γίνεται στο σχολείο εί-
ναι σαφή. Σε αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις αρκεί να είναι καλό για το σχολείο 
και για τα παιδιά. ∆ηλαδή φτιάξε κάτι σε συνεργασία µε τους συναδέλφους 
σου ή µόνος σου, αλλά αυτό που γίνεται να διασφαλίζει ότι οι µαθητές µαθαί-
νουν και ταυτόχρονα να µην διαµαρτύρονται οι άλλοι εκπαιδευτικοί ότι τους 
εµποδίζεις να κάνουν µάθηµα] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
δ) Η αξιολόγηση του µαθητή και το ζήτηµα της παιδαγωγικής ελευθερίας 
Ο διευθυντής του «Λυσιτέλειου» θεωρούσε ότι το κάθε σχολείο είναι µονα-

δικό και διαφορετικό από τα άλλα. Το κάθε σχολείο είχε ως σκοπό να συναντήσει τις 
µορφωτικές ανάγκες των µαθητών του και αυτό δεν µπορούσε να γίνει µέσα από ένα 
σύστηµα αξιολόγησης που παρέβλεπε τη διαφορετικότητα και αντιµετώπιζε όλα τα 
σχολεία µε τον ίδιο τρόπο. Αυτή η διαπίστωση δηµιουργούσε, κατά την άποψη του, 
πρόσθετες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς προκειµένου να εργασθούν ως σύλλογος και 
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να αναβαθµίσουν ποιοτικά την όποια παιδαγωγική αυτονοµία τους παρεχόταν. Θεω-
ρούσε ότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούσαν να την κατοχυρώσουν και να έχουν 
συµµάχους τους γονείς και τους µαθητές. ∆ιαφορετικά θα δηµιουργούνταν οι όροι της 
απαξίωσης αυτής της αυτονοµίας και το σχολείο θα ετεροπροσδιοριζόταν. Το γυµνά-
σιο, σύµφωνα µε την άποψη του, ήταν σχολείο που είχε περιθώρια σχετικής αυτονοµί-
ας. Το Ενιαίο Λύκειο τα είχε χάσει και σε αυτό ο κ. Ιωάννης επέρριπτε ευθύνες και 
στους εκπαιδευτικούς. Το «Λυσιτέλειο» Γυµνάσιο συστεγαζόταν µε το «Λυσιτέλειο» 
Λύκειο, οπότε ο κ. Ιωάννης είχε απτό παράδειγµα της αλλαγής στα σχολεία.  

[Αν κατέβεις τα σκαλοπάτια θα συναντήσεις ένα εντελώς διαφορετικό σχο-
λείο. Ένα σχολείο πνιγµένο στις εξετάσεις. ∆εν φταινε µόνο οι συνάδελφοι 
και φυσικά δεν φταινε οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριµένου σχολείου. Όµως, 
το παιχνίδι χάθηκε όταν µπήκαµε στη λογική του αφού το µάθηµα µου δεν 
εξετάζεται ας κάνω τα στραβά µάτια για να διαβάσουν οι µαθητές τα τέσσε-
ρα µαθήµατα της Γ΄ Λυκείου που εξετάζονται ή ας προσαρµόσω σε αυτά τη 
διδασκαλία µου. Λάθος ολέθριο, γιατί έτσι περιορίσαµε τη δουλειά µας σε 
εκγυµναστές εξετάσεων. Όταν ήρθε ο 2525/ 97, το φρούτο ήταν πλέον ώρι-
µο. Πολλοί συνάδελφοι τις καλοδέχτηκαν τις εξετάσεις, γιατί χωρίς αυτές 
δεν µπορούσαν να κρατήσουν τους µαθητές. Όµως, το πρόβληµα τους όχι 
µόνο δεν λύθηκε, αλλά έγινε χειρότερο. Τα παιδιά µετά τον Μάρτιο σταµα-
τούν µαζικά το σχολείο για να πάνε στο φροντιστήριο. Αυτό και αν είναι 
τραγωδία] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 

     
Μέσα από αυτό το σκεπτικό, στο γυµνάσιο ο κ. Ιωάννης επέµενε στο θέµα 

της συνεργασίας του συλλόγου και στην πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο αλλά και στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις των τριµήνων όταν έβλεπε σοβαρές 
αποκλίσεις στις βαθµολογίες εκπαιδευτικών που δίδασκαν το ίδιο µάθηµα σε διαφορε-
τικά τµήµατα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η άποψη του ότι οι εξεταστικές ρυθµίσεις του 
νόµου Ν. 2525/97 για τις δύο τελευταίες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου βρήκαν πρόσφορο 
έδαφος στη σύγχυση που επικρατούσε στους συλλόγους των διδασκόντων σχετικά µε 
την αξιολόγηση του µαθητή. Μάλιστα, στην πρώτη συνάντηση του συλλόγου διδασκό-
ντων, στις αρχές του σχολικού έτους, τόνισε στους εκπαιδευτικούς: 

[∆εν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων που έχετε στη 
διδασκαλία, την πειθαρχία και την αξιολόγηση από το να συνεργασθείτε µετα-
ξύ σας πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Αν δεν το λύσετε εσείς αυτό το πρόβληµα, 
τότε θα έρθουν να σας το λύσουν απέξω, µε εθνικές εξετάσεις, όπως έγινε και 
στο Λύκειο, και µετά θα φωνάζετε. Αν δεν µπορείτε να βρείτε εσείς ένα κοινό 
άξονα εργασίας θα σας τον επιβάλουν, γιατί πρέπει να υπάρχει] ((διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο», Ε.Σ. από την πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων).        
 
ε) Αποδοχή της δηµιουργικής καινοτοµίας: παρεµβάσεις στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα, το χώρο διδασκαλίας και το σχολικό κτήριο   
 
Η προτροπή του κ. Ιωάννη για συνεργασίες των εκπαιδευτικών τον έκανε να 

αποδέχεται ακόµη και τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραµµα, οι οποίες θα υπηρε-
τούσαν αυτό το σκοπό. Επίσης, ήταν ανοικτός και στο θέµα του χώρου διδασκαλίας, 
αφού πολλοί εκπαιδευτικοί έκαναν το µάθηµά τους στη βιβλιοθήκη και ορισµένοι τις 
ηλιόλουστες ηµέρες στο προαύλιο. Ήταν, µε αυτόν τον τρόπο, ένας διευθυντής που επι-
ζητούσε τη δηµιουργική καινοτοµία και την ενίσχυε. Αυτό το παραδέχονταν και οι υ-
πόλοιποι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και θεωρούσαν ότι προϋπόθεση των όσων έκαναν 
στο σχολείο ήταν οι όροι που είχε δηµιουργήσει ο τρόπος διεύθυνσης του κ. Ιωάννη.  

Έτσι, αρκετά συχνά ο Ερµής (καθηγητής µουσικής) συνεργαζόταν µε άλ-
λους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο διδασκαλίας και έκαναν από κοινού διδασκαλίες µέσα 
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στην τάξη. Κάτι τέτοιο, όµως, γινόταν µε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Όχι απλές 
αλλαγές του τύπου να αλλάξει για τη συγκεκριµένη ηµέρα το µάθηµα και να γίνει άλλη 
ώρα, αλλά µε αλλαγές δοµικού τύπου, όπως να δηµιουργηθούν τρεις ώρες αφιερωµένες 
στη διδασκαλία των εγχόρδων. Το ίδιο συνέβαινε και µε τις επισκέψεις εξωσχολικών 
παραγόντων, οι οποίες εντάσσονταν ως διδασκαλία στο ωρολόγιο πρόγραµµα, µε την 
έννοια ότι µετά την επίσκεψη γίνονταν συζητήσεις για αυτή. Όλα αυτά δεν θα µπορού-
σαν να πραγµατοποιηθούν αν αντιδρούσε ο διευθυντής του σχολείου και δεν ήθελε να 
γίνονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραµµα.   

[Αν ο διευθυντής είχε πρόβληµα µε τις αλλαγές που κάνουµε στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα µε τις συνδιδασκαλίες που οργανώνουµε µέσα στο σχολείο δεν θα 
µπορούσαµε να δουλέψουµε. Όχι µόνο δεν αντιδρά αλλά έρχεται και ο ίδιος 
φιλικά και παρακολουθεί τι κάνουµε και λέει και την άποψη του]  

(καθηγητής µουσικής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η ∆ήµητρα (καθηγήτρια τεχνολογίας) θεωρούσε ότι ο κ. Ιωάννης ήταν βα-

σικός παράγοντας της επιτυχίας της διδασκαλίας της στο σχολείο, καθώς αυτή έκανε 
συχνά µάθηµα έξω από την αίθουσα ή στα µαθήµατά της οι µαθητές έκαναν κατασκευ-
ές, είχαν βάψει την αίθουσα τεχνολογίας, είχαν φτιάξει γκράφιτι και γενικά χρησιµο-
ποιούσαν ακόµη και τους διαδρόµους του σχολείου για να γίνουν αυτές οι εργασίες.  

[Ο κ. Ιωάννης είναι φοβερός διευθυντής, είναι πρωτοπόρος. Με άλλον διευ-
θυντή εγώ δεν θα µπορούσα να κάνω αυτά που έχω κάνει στο σχολείο. Αν ο 
άνθρωπος είχε την άποψη ότι σχολείο είναι το κουδούνι και τα παιδιά στην 
τάξη, δεν θα γίνονταν τίποτα από όσα έχουν γίνει εδώ] (καθηγήτρια τεχνολο-
γίας, «Λυσιτέλειο»).  
 
Το κτήριο του «Λυσιτέλειου» ήταν γεµάτο από γκράφιτι και ζωγραφιές των 

µαθητών. Η παρέµβαση των µαθητών στο κτήριο τους είχε δώσει τη δυνατότητα να ε-
ξοικειωθούν περισσότερο µε το χώρο του, να τον νοιώθουν πιο δικό τους από τη στιγµή 
που είχαν τη δυνατότητα να τον διαµορφώσουν. Τα γκράφιτι αυτά είχαν δηµιουργηθεί 
από µαθητές σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς του σχολείου και υπηρετούσαν ανάγκες 
της διδασκαλίας και της µάθησης. Αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία από την ιστορία των 
γκράφιτι του σχολείου: 

 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥΣΑΝ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΛΥΣΙΤΕ-

ΛΕΙΟΥ» 
Πόρτα της Αίθουσας Πληροφορικής 
(Φ1) 

∆ηµιουργήθηκε από οµάδα µαθητών της 
Γ’ Γυµνασίου ένα χρόνο πριν γίνει η έ-
ρευνα. Ο καθηγητής της πληροφορικής 
όταν «έστησε» την αίθουσα του εργα-
στηρίου της πληροφορικής µε τη βοήθεια 
των µαθητών τους ζήτησε να πουν ορι-
σµένες ιδέες για το πώς µπορούσαν να 
παρέµβουν αυτοί αισθητικά στο χώρο. Οι 
συγκεκριµένοι µαθητές είχαν αυτή την 
ιδέα, η οποία και υλοποιήθηκε από αυ-
τούς. 

Γκράφιτι στην Αίθουσα Ιστορίας µε 
θέµα: «Η Σχολή των Αθηνών» (Φ28) 

∆ηµιουργήθηκε δύο χρόνια πριν από την 
έρευνα. Το έφτιαξαν µαθητές της Γ΄ Γυ-
µνασίου στον απέναντι από τον πίνακα 
τοίχο της αίθουσας της ιστορίας. Το 
γκράφιτι ήταν αποτέλεσµα διαγωνισµού 
που είχαν οργανώσει οι φιλόλογοι σε συ-
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νεργασία µε τις καθηγήτριες τεχνολογίας 
και καλλιτεχνικών για τη βράβευση ενός 
έργου τέχνης στο χώρο του σχολείου.  

«Η Μεγάλη Έκρηξη»: Τοιχογραφία 
στην Αίθουσα της Τεχνολογίας (Φ2, 
Φ3,Φ4,Φ5,Φ6).   

∆ηµιουργήθηκε το σχολικό έτος που έγι-
νε η έρευνα. Ήταν αποτέλεσµα συνεργα-
σίας της καθηγήτριας τεχνολογίας µε τον 
καθηγητή φυσικής.  

«Το χάνι της Γραβιάς»: Γκράφιτι στο 
κλιµακοστάσιο του σχολείου. ∆εν φω-
τογραφήθηκε λόγω κακού φωτισµού 
που δεν επέτρεπε την καθαρή απεικό-
νισή του   

∆ηµιουργήθηκε ένα χρόνο πριν γίνει η 
έρευνα. Αναπαριστά τη µάχη Ελλήνων 
και Τούρκων στο χάνι της Γραβιάς.  

 
Επίσης, οι τοίχοι των περισσότερων αιθουσών ήταν γεµάτοι από εργασίες 

και κατασκευές µαθητών. Όλα αυτά δεν θα είχαν δηµιουργηθεί, αν ο διευθυντής του 
σχολείου αντιδρούσε. Από την πλευρά τους οι µαθητές έδειχναν εξοικειωµένοι µε το 
σχολείο καθώς είχαν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση του κτηρίου. 

[Έχω φίλους µου που πάνε σε άλλα σχολεία και δεν τους αφήνουν να κάνουν 
τίποτα µέσα στο σχολείο. Είναι ωραίο που µας αφήνουν να φτιάξουµε εµείς 
πράγµατα µέσα στο σχολείο] (µαθητής, «Λυσιτέλειο») 
 
Ορισµένοι µαθητές / τριες εξήγησαν ότι οι κατασκευές των µαθητών και οι 

εργασίες τους που βρίσκονταν µέσα στην τάξη αποτελούσαν για αυτούς παραδείγµατα, 
οδοδείκτες για το τι έπρεπε να κάνουν για να φτιάξουν κάτι παρόµοιο.  

[Με τις φίλες µου φτιάξαµε τη βιβλιοθήκη της τάξης µας. Ένα κοµµάτι από 
εµάς έχει µείνει µέσα στο σχολείο και στα επόµενα χρόνια τα παιδιά θα ξέ-
ρουν ότι αυτό το έκαναν κάποια άλλα παιδιά και θα φτιάξουν και αυτά και-
νούρια πράγµατα] (µαθήτρια, «Λυσιτέλειο») 
 
[Όταν σε αφήνουν να φτιάξεις πράγµατα στην τάξη και το σχολείο νοιώθεις 
ζεστασιά µε το χώρο, είναι σαν να είναι δικός σου] (µαθήτρια, «Λυσιτέλειο») 
  
[Οι εργασίες των µαθητών που υπάρχουν µέσα στην τάξη σε εµπνέουν, είναι 
διαφορετικά από το να ήταν η τάξη άδεια] (µαθητής, «Λυσιτέλειο») 
   
Μια άλλη σηµαντική παράµετρος διαµορφωτικής επέµβασης στο σχολικό 

κτήριο ήταν οι µικρές βιβλιοθήκες που υπήρχαν στις περισσότερες αίθουσες. Αυτές οι 
βιβλιοθήκες ήταν πρόχειρες και απλές κατασκευές από τελάρα, φελιζόλ και χαρτόκου-
τα, τα οποία ήταν κολληµένα και βαµµένα από τους ίδιους τους µαθητές. Σε αυτές τις 
βιβλιοθήκες υπήρχαν βιβλία και εργασίες των µαθητών. Οι βιβλιοθήκες είχαν βιβλία τα 
οποία είχαν συλλεχθεί µε τους εξής τρόπους: 

- Ο κάθε µαθητής έφερνε ένα βιβλίο που του άρεσε στο σχολείο ή ζητούσε 
από το σχολείο να του το αγοράσει µε χρήµατα του σχολικού ταµείου. 

- Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους µαθητές να τους πουν από ένα βιβλίο 
που τους άρεσε και προσπάθησαν να τα προµηθευθούν µε προσφορές από εκδοτικούς 
οίκους.      

Η κρούση στους εκδοτικούς οίκους έγινε µε επιστολόχαρτο που έφτιαξαν οι 
ίδιοι οι µαθητές σε συνεργασία µε τον καθηγητή της πληροφορικής. Το αποτέλεσµα 
αυτών των ενεργειών ήταν µάλλον εντυπωσιακό, γιατί η ∆ώρα (καθηγήτρια φιλόλογος) 
που συµµετείχε στην οµάδα που πήγε σε εκδοτικούς οίκους µαζί µε µαθητές παρατή-
ρησε ότι οι εκδοτικοί οίκοι ήταν πολύ πρόθυµοι να δωρίσουν ορισµένα βιβλία στο σχο-
λείο. Αποτέλεσµα ήταν να συγκεντρωθούν 456 βιβλία, πολύ περισσότερα από αυτά που 
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στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Αυτές οι µικρές βιβλιοθήκες µέσα στην 
αίθουσα υπήρχαν ξεχωριστά από την κεντρική βιβλιοθήκη του σχολείου που ήταν µο-
νίµως ανοικτή και σε χρήση.  

Η ∆ώρα εξηγεί ότι το όλο εγχείρηµα είχε και σαφή παιδαγωγική αξία: 
[Μπαίνοντας οι µαθητές στη διαδικασία να φτιάξουν έναν κατάλογο µε βιβλία 
που τους άρεσαν άρχισαν να συζητούν µεταξύ τους για τα βιβλία και να λένε 
γιατί τους αρέσει ποιο και γιατί. Ορισµένα αφηγούνταν την υπόθεση σε άλλα 
παιδιά. Νοµίζω ότι αυτό είχε µεγάλη αξία]  
 
Οι διδακτικές αρχές του διευθυντή και οι επιπτώσεις τους στην οργάνω-

ση της σχολικής ζωής 
 
Τις ενέργειες του κ. Ιωάννη τις διαπερνούσε µια βασική διδακτική αρχή: ότι 

γίνεται µέσα στο σχολείο πρέπει να εµπλέκει το µαθητή σε ποιοτικές µαθησιακές δρα-
στηριότητες, να του δίνει τη δυνατότητα να µάθει κάτι, να διερευνήσει. ∆ιαφορετικά 
δεν έχει νόηµα να γίνεται. Αυτή τη διδακτική αρχή ο κ. Ιωάννης την εξέφραζε σε όλες 
τις πτυχές της οργάνωσης της σχολικής ζωής. Στο ζήτηµα της οργάνωσης επισκέψεων 
σε εξωσχολικούς χώρους είχε εφαρµόσει την εξής πολιτική: Το «Λυσιτέλειο» δεν έκανε 
περιπάτους σε ανοικτούς χώρους (αλσύλλια, πάρκα, γήπεδα). Ο διευθυντής του σχολεί-
ου είχε την άποψη ότι οι επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους έπρεπε να έχουν συγκε-
κριµένο παιδαγωγικό περιεχόµενο, να µην βιώνονται από τους µαθητές ως χάσιµο χρό-
νου αλλά να αξιοποιούν το χρόνο τους, και οι εκπαιδευτικοί να µην αρκούνται στο ρό-
λο του φύλακα των µαθητών κατά τη διάρκεια του περίπατου αλλά να παίζουν ένα ου-
σιαστικό παιδαγωγικό ρόλο. Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προσπαθούσε οι 
όποιες επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους να προκύπτουν από τη συνεργασία του 
συλλόγου διδασκόντων και να έχουν ένα σαφή διδακτικό περιεχόµενο. Επίσης, τον κ. 
Ιωάννη τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να διαφυλάσσεται το κύρος του σχολείου και να µην 
αµαυρώνεται από αρνητικά περιστατικά που µπορούσαν να συµβούν κατά την παρου-
σία των µαθητών έξω από το σχολείο. Είχε περάσει ως βασικό άξονα της πολιτικής του 
σχολείου στο ζήτηµα των επισκέψεων σε εξωσχολικούς χώρους, αυτές να µην γίνονται 
από ολόκληρο το σχολείο, αλλά να οργανώνονται κατά τάξεις ή τµήµατα. Έτσι, και από 
παιδαγωγική άποψη θα ήταν πιο ουσιαστικές και θα αποφεύγονταν ενδεχόµενες δυσά-
ρεστες καταστάσεις που µπορούσε να δηµιουργήσει ο συνωστισµός πολλών µαθητών 
σε ένα χώρο. 

 [Το να µαζέψεις όλο το σχολείο µια ηµέρα και να το πας κάπου, σε ένα πάρκο, σε 
ένα γήπεδο, σε έναν ανοικτό χώρο νοµίζω ότι δεν έχει νόηµα ούτε για τον µαθητή αλ-
λά ούτε και για τους διδάσκοντες. Σίγουρα τα παιδιά χρειάζεται να διασκεδάσουν, να 
παίξουν, να ξεδώσουν. Όµως, αυτά µπορούν να γίνουν στα πλαίσια οργανωµένων 
εκδροµών µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Αν τους πάµε στο τύµβο του Μαραθώνα θα 
δουν κάτι σηµαντικό, θα το συζητήσουν µε τους καθηγητές και κανείς δεν τους εµπο-
δίζει εκείνη την ηµέρα να καθίσουν µετά σε κάποια καφετέρια ή σε µια ταβέρνα και 
να πιουν τον καφέ τους, να φάνε, να µιλήσουν. Αλλά και αυτό πρέπει να γίνει κατά 
τµήµατα. ∆εν πιστεύω στις µεγάλες, µαζικές εκδροµές που τις κάνει ολόκληρο το σχο-
λείο. Τριακόσιους µαθητές δεν µπορείς να τους προσέξεις και το κυριότερο δεν µπο-
ρείς να τους δώσεις ένα παιδαγωγικό περιεχόµενο. Τώρα να πάρω ένα ολόκληρο 
σχολείο και να το αµολήσω σαν τα πρόβατα σε ένα άλσος ή σε ένα γήπεδο, δεν νοµί-
ζω ότι προσφέρει τίποτα. Η πείρα µου έχει δείξει ότι τέτοιου είδους περίπατοι σηµα-
δεύονται και από δυσάρεστα περιστατικά. Κάποιοι θα κοιτάξουν να την κοπανήσουν, 
άλλοι να καπνίσουν κ.λπ. Κάποτε ήµουν συνοδός σε τέτοιο περίπατο, όταν υπηρετού-
σα σε άλλο σχολείο. Τους είχαµε παει στο γήπεδο του Χ (περιοχή της Αθήνας). ∆ύο 
µαθητές την κοπάνησαν και πήγαν σε οίκους ανοχής, να δουν από περιέργεια. Ατυ-
χώς για αυτούς τους έπιασε η αστυνοµία, διότι ήταν ανήλικοι. Στο ένα από τα σπίτια 
που µπήκαν ήταν µέσα αστυνοµικοί που έκαναν έλεγχο, τους έπιασαν γιατί φαίνονταν 
µικροί και τους ζήτησαν ταυτότητες, τις οποίες αυτοί φυσικά  δεν είχαν. Οι αστυνοµι-
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κοί τους πήγαν στο τµήµα, πήραν τηλέφωνο στα σπίτια τους, ήρθαν οι γονείς τους στο 
σχολείο και κατηγορούσαν τους καθηγητές, διότι δεν τους φύλαγαν. Κανείς γονιός 
δεν θα σε κατηγορήσει γιατί πας τους µαθητές, σε µουσεία, πινακοθήκες και αρχαιο-
λογικούς χώρους. Όµως, όταν γυρνάς µε ένα ολόκληρο σχολείο στα παρκάκια και τα 
γήπεδα, τότε θα γίνει κάτι και όλοι θα σε δείχνουν µε το δάκτυλο, κανείς δεν θα δείξει 
οίκτο] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο»)    
 
O διευθυντής του «Λυσιτέλειου» θεωρούσε ότι ο περίπατος δηµιουργούσε µόνο 

προβλήµατα στο σχολείο, όταν δεν ήταν συνδεδεµένος µε την καθηµερινή δουλειά των εκπαι-
δευτικών. Η θέση του για το πώς έπρεπε να γίνονται οι εκδροµές και οι περίπατοι οφειλόταν όχι 
µόνο στις παιδαγωγικές του απόψεις, αλλά και στον έλεγχο που ασκούσαν οι γονείς στην ποιό-
τητα της λειτουργίας του σχολείου. 

[Το σχολείο αυτό πρέπει να κρατάει την ποιότητα. Οι γονείς ενδιαφέρονται για την 
παιδεία των παιδιών τους και παρακολουθούν από κοντά τα δρώµενα του σχολείου. 
Συνεργάζονται µε το σχολείο και έχουν απαιτήσεις. Αν κάνεις κάτι που δεν το θεω-
ρούν σωστό θα παραπονεθούν, δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι] (διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο»). 
   
Στο «Λυσιτέλειο» στο ζήτηµα της οργάνωσης των επισκέψεων µε εκπαιδευτικό πε-

ριεχόµενο, η πολιτική του διευθυντή ήταν ότι αυτές έπρεπε να οργανώνονται από τους εκπαι-
δευτικούς και να τίθενται υπό συζήτηση στο σύλλογο.  

[Οι επισκέψεις γίνονται για να αποκτήσουν τα παιδιά παιδεία και όχι για να χάσουν 
µαθήµατα ή να διαλυθεί το σχολείο. Έτσι, πρέπει να είναι καλά οργανωµένες από 
τους εκπαιδευτικούς , να µην είναι µαζικές, διότι πολλά παιδιά στον ίδιο χώρο ση-
µαίνει φασαρία, χωρίς περιεχόµενο] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο»)  
 
Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η υποβολή ενός πλάνου από τους καθηγητές µε 

τα διαγωνίσµατα που σχεδιάζουν να γράψουν οι µαθητές, στην αρχή κάθε µήνα. Αυτή τη µέθο-
δο εφάρµοζε ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του «Λυσιτέλειου». Θεωρούνταν απα-
ράδεκτο να οργανώνονται περίπατοι σε εξωσχολικούς χώρους εις βάρος του σχεδιασµού διδα-
σκαλίας που είχε κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός.   

[Υπάρχει µια µέθοδος που πολλοί τη θεωρούν παλιοµοδίτικη και πολλά σχολεία έ-
χουν σταµατήσει να την εφαρµόζουν, δεν ξέρω γιατί. Το τετράδιο στο γραφείο του δι-
ευθυντή, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός σηµειώνει µέσα ποιες µέρες και σε ποια τµήµατα 
πρόκειται να βάλει διαγωνίσµατα. Έτσι, όταν κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποια ι-
δέα για επίσκεψη εκτός σχολείου έρχονται εδώ και το πρώτο πράγµα που κάνω είναι 
να κοιτάω το τετράδιο. Βλέπω αµέσως τον σχεδιασµό του σχολείου και έχω άποψη 
για το ποιες ηµέρες µπορούν να γίνουν οι επισκέψεις χωρίς να διαταραχθεί η εργασία 
των άλλων συναδέρφων. Και έτσι δεν υπάρχουν παράπονα από τους άλλους ότι είχα 
να βάλω διαγώνισµα και τα παιδιά λείπουν] (διευθυντής, «Λυσιτέλειο»)   
 
Έτσι, έστω και διαισθητικά, ο κ. Ιωάννης αναγνώριζε τα δύο curricula του 

σχολείου (the two curricula of schooling) σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική φράση του D. 
Hargreaves, το επίσηµο και το κρυφό. Και έδινε εξίσου βαρύτητα και στα δύο για αυτό 
και προσπαθούσε να περάσει το µήνυµα της οργάνωσης κάθε πτυχής της ζωής του σχο-
λείου µε κριτήριο την εµπλοκή του µαθητή σε δραστηριότητες και διεργασίες µάθησης. 
∆εν αρκούνταν µόνο στο να µπαίνουν οι εκπαιδευτικοί στις αίθουσες και να διδάσκουν 
αλλά ενδιαφερόταν για τις αξίες που εµφυσούσε το σχολείο µέσα από την καθηµερινή 
του ζωή στους µαθητές.    

 
Η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων στο «Λυσιτέλειο» 
 
α) ∆ύο οµάδες εκπαιδευτικών µε διαφορετικές κουλτούρες  
 
Ο σύλλογος των διδασκόντων στο «Λυσιτέλειο» ήταν χωρισµένος σε δύο 

οµάδες. Η µια οµάδα, που ήταν και η µεγαλύτερη, αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς, 
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οι οποίοι ανεξάρτητα από ειδικότητα, συνεργάζονταν στενά µεταξύ τους για τη βελτίω-
ση του επιπέδου της διδασκαλίας τους. ∆οκίµαζαν διαρκώς καινούριες διδακτικές πρα-
κτικές, παρακολουθούσαν ο ένας τα µαθήµατα του άλλου, οργάνωναν επισκέψεις σε 
εξωσχολικούς χώρους και καλούσαν συχνά επισκέπτες να µιλήσουν στα τµήµατα τους. 
Από την παραµονή του ερευνητή στο πεδίο της έρευνας προέκυψε ότι αυτοί οι εκπαι-
δευτικοί, πέρα από συναδελφικές, είχαν και φιλικές σχέσεις µεταξύ τους. Συχνά κανό-
νιζαν να πάνε στον κινηµατογράφο, το θέατρο και σε βιβλιοπαρουσιάσεις. Η άλλη οµά-
δα αποτελούνταν από τέσσερις αποσπασµένους στο σχολείο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
είχαν ως κοινό συνδετικό στοιχείο την έλλειψη συµµετοχής σε οτιδήποτε προσπαθού-
σαν να οργανώσουν οι εκπαιδευτικοί της πρώτης οµάδας. Όµως, το ότι η πρώτη οµάδα 
αποτελούνταν από την συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν 
στο σχολείο και σε αυτήν άνηκε και ο διευθυντής έδινε τον κυρίαρχο τόνο στην κουλ-
τούρα που επικρατούσε στο σύλλογο.   

Από τις συζητήσεις που έκαναν µεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί της πρώτης 
οµάδας φαινόταν ότι τους απασχολούσε, ιδιαίτερα, η δουλειά τους στο σχολείο και εί-
χαν συνολικότερη άποψη για την εκπαίδευση. Ορισµένοι εξέφραζαν την άποψη ότι στο 
σχολείο αυτό είχαν βρει ιδανικές συνθήκες εργασίας και θα ήθελαν να πάρουν σύνταξη 
από εκεί: 

[Η εργασία στο σχολείο αυτό είναι απόλαυση για µένα. Το πρωί δεν σκέφτο-
µαι ότι έρχοµαι στη δουλειά. Νοµίζω ότι κάνω το χόµπι µου και λεω στον ε-
αυτό µου ότι είµαι πολύ τυχερή, γιατί κάνω αυτό που µου αρέσει και πληρώ-
νοµαι] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
[Έχω περάσει από σχολεία και έχω υποφέρει. Το χειρότερο τελικά είναι να 
µην µπορείς να συνεννοηθείς µε τους συναδέλφους. ∆ε µε νοιάζει το επίπεδο 
των µαθητών. Αν οι συνάδελφοι είναι δίπλα σου αυτό παλεύεται] (φυσικός, 
«Λυσιτέλειο») 
 
Από το λόγο των εκπαιδευτικών φαινόταν ότι έδιναν µεγαλύτερη σηµασία 

στην ποιότητα της συνεργασίας µε τους συναδέλφους τους, παρά στην υλικοτεχνική 
υποδοµή του σχολείου. Για αυτούς το ποιοτικό µαθησιακό περιβάλλον σχετιζόταν πε-
ρισσότερο µε τους συνάδελφους από τους οποίους οικοδοµούταν παρά µε κάποια επο-
πτικά µέσα.  

[Μπορεί το σχολείο να έχει υλικοτεχνική υποδοµή και να µην τη χρησιµοποιεί 
κανείς. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν αξία στα πράγµατα. Η βιβλιοθήκη 
είναι συνέχεια ανοικτή εδώ. Στα διαλείµµατα καθόµαστε εκεί και µιλάµε. Κά-
νουµε και µαθήµατα εκεί. Με την παρουσία και τη δραστηριότητά µας τη δια-
µορφώσαµε. Βάλαµε τραπέζια για τους µαθητές, την πλουτίσαµε µε εργασίες 
µαθητών, µε εποπτικό υλικό που µε τον καιρό έχουµε φτιάξει. Αν δεν πατάς 
ποτέ στη βιβλιοθήκη είναι ένα δωµάτιο κρύο και άδειο σαν αποθήκη. Εµείς 
του δίνουµε ζωή µέσα από τη χρήση που του κάνουµε] (θεολόγος, «Λυσιτέ-
λειο»)   
 
Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν, χωρίς να έχουν την αντίληψη ότι το 

κράτος δεν πρέπει να τα χορηγεί, ότι το σχολείο µπορεί να αποκτήσει εποπτικά µέσα 
διδασκαλίας αν ο σύλλογος διδασκόντων τα ζητήσει και τα απαιτήσει µε συγκεκριµένο 
τρόπο από το ΥΠΕΠΘ, µέσω κάποιου προγράµµατος, από κάποιο ιδιώτη ή ακόµη και 
από τους γονείς.  

[Το κράτος από τη στιγµή που η παιδεία είναι δηµόσια οφείλει να εξοπλίζει τα 
σχολεία. Από εκεί και πέρα µπορούµε και εµείς, όταν χρειαζόµαστε κάποιο 
προβολέα διαφανειών, κάποια βιβλία ή άλλα βοηθήµατα να τα ζητάµε συγκε-
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κριµένα και από άλλους φορείς ή από το σύλλογο γονέων] (θεολόγος, 
«Λυσιτέλειο») 
 
Μερικές φορές η ίδια η συσσωρευµένη εργασία του εκπαιδευτικού και των 

µαθητών µπορούσε να αποτελέσει εποπτικό µέσο διδασκαλίας. Επρόκειτο για την πα-
ραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Οι εκπαιδευ-
τικοί στο «Λυσιτέλειο» είχαν αποθηκεύσει στη βιβλιοθήκη και στις αίθουσες διδασκα-
λίας µια σειρά από υλικά, φυλλάδια, αντικείµενα, όπως φωτογραφίες, βιντεοκασέτες 
που είχαν γράψει µόνοι τους από εκποµπές της τηλεόρασης, σχέδια µαθηµάτων και 
φόρµες παρακολούθησης δραστηριοτήτων, µαθητικές εργασίες που χρησιµοποιούνταν 
ως υπόδειγµα για τους µαθητές και οι καλύτερες από αυτές κοσµούσαν τους τοίχους 
των αιθουσών. Η συνεργατική κουλτούρα αποκτούσε υλική υπόσταση στη διαµόρφωση 
του σχολικού κτηρίου και παρήγαγε εποπτικά µέσα. 

[Πρέπει να διεκδικούµε εποπτικά µέσα. Όµως εποπτικό µέσο γίνεται και η ί-
δια η εργασία µας. Η ∆ώρα έχει φτιάξει µια σειρά από βιντεοκασέτες που έχει 
γράψει από την τηλεόραση µόνη της. Με αυτές έκανε, πολλές φορές, µάθηµα 
στην τάξη. Εγώ παρακολούθησα αρκετά µαθήµατά της, κάναµε και τρεις συν-
διδασκαλίες και άρχισα να εργάζοµαι µε το υλικό της και να χρησιµοποιώ την 
τηλεόραση. Υιοθέτησα αυτό τον τρόπο και πολλές φορές το απόγευµα γράφω 
κοµµάτια από την τηλεόραση για να τα χρησιµοποιήσω στο µάθηµά µου. Οι 
βιντεοκασέτες είναι στη βιβλιοθήκη και µπορεί να τις χρησιµοποιήσει όποιος 
συνάδελφος επιθυµεί] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»)      
 
[Ο κάθε καθηγητής που εργάζεται σε ένα σχολείο φτιάχνει κάτι, το οποίο µπο-
ρεί να γίνει παρακαταθήκη για τους υπόλοιπους. Το θέµα είναι να ξέρεις τι έ-
χει φτιάξει. Αν εργάζεσαι αποµονωµένα από το συνάδελφό σου δε θα µάθεις 
ποτέ τι έφτιαξε] (φυσικός, «Λυσιτέλειο») 
   
Ορισµένοι εκπαιδευτικοί, αν και είχαν ενστάσεις για την αναζήτηση εποπτι-

κών µέσων διδασκαλίας µέσω προγραµµάτων, διότι όπως υποστήριξαν η συµµετοχή 
στα προγράµµατα αυτά σηµαίνει, πολλές φορές, υπαγωγή του σχολείου και της εργασί-
ας του εκπαιδευτικού στον ιδιώτη που κάνει την παροχή, εντούτοις θεωρούσαν ότι το 
σχολείο µπορεί να αναζητήσει µέσα µε κοµψό τρόπο και µε τους όρους που θέλει από 
ιδιώτες.   

[∆εν είµαι υπέρ του να τρέχει ο εκπαιδευτικός και να ψάχνει να προµηθευτεί 
τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας από ιδιωτικούς φορείς. Όµως, στην ανάγκη αν 
ζητήσεις βιβλία από κάποιον εκδοτικό οίκο θα στα χορηγήσει. Πέρσι ο καθη-
γητής πληροφορικής πήρε δώρο δύο υπολογιστές από µια εταιρεία. Γράψαµε 
ένα ευγενικό γράµµα και τους ευχαριστήσαµε ως σύλλογος διδασκόντων. Τώ-
ρα, αν µας ζητούσαν να βάλουµε µια διαφηµιστική πινακίδα τους στο σχολείο 
ή στο εργαστήρι της πληροφορικής, δε θα το κάναµε. Το σχολείο δεν είναι γή-
πεδο για να βάζεις ταµπέλες µε διαφηµίσεις]  

(φυσικός, «Λυσιτέλειο»)    
 
[Αν είσαι υποχρεωµένος να παίρνεις διαρκώς προγράµµατα για να κερδίζεις 
κάποια εποπτικά µέσα διδασκαλίας, αυτό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα, 
διότι σταµατάς να διδάσκεις όπως θέλεις εσύ και κάθεσαι και κάνεις τα προ-
γράµµατα. Έτσι, όµως δεν βγαίνει τίποτα] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο)  
   
Ανεξάρτητα, όµως, από τα επιµέρους ζητήµατα, η οµάδα αυτών των εκπαι-

δευτικών έδειχνε να είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για την ποιότητα της εργασίας 
τους και τη βελτίωση των όρων κάτω από τους οποίους την επιτελούσαν. Στο πλαίσιο 
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αυτής της αναζήτησης ήταν συχνή τόσο η παρακολούθηση µαθηµάτων των συναδέλ-
φων τους όσο και η από κοινού διδασκαλία ορισµένων θεµάτων. Αρκετά συχνά οργά-
νωναν επισκέψεις των τµηµάτων τους σε εξωσχολικούς χώρους αλλά και επισκέψεις 
προσώπων εντός σχολείου για να µιλήσουν στους µαθητές. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτής της οµάδας θεωρούσαν ότι ο βασικός παράγο-
ντας στην επαγγελµατική τους εξέλιξη ήταν το κλίµα και η κουλτούρα που επικρατούσε 
στο σχολείο. Ακόµη και αυτοί που είχαν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές θεωρούσαν ότι 
αν ο εκπαιδευτικός δεν βρει ένα πεδίο της πράξης για να εφαρµόσει αυτά που έχει δια-
βάσει και να τα καλλιεργήσει παραπέρα δεν πρόκειται να αναπτυχθεί.  

[Το πώς διδάσκω το οφείλω αποκλειστικά σε αυτό το σχολείο. Όταν ήρθα εδώ 
ήµουν µια παραδοσιακή καθηγήτρια. Εδώ άλλαξα. Βρήκα συναδέρφους µε 
διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές και µέσα από τη συνεργασία µαζί τους 
άρχισα να κάνω διαφορετική διδασκαλία] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
[Μπορεί να έχεις διαβάσει κάποια πράγµατα, να έχεις στο µυαλό σου κάποιες 
ιδέες αλλά αν δεν βρεις υποστήριξη από το σύλλογο, τότε δεν µπορείς να κά-
νεις τίποτα. Θα κλειστείς στον εαυτό σου. Το σχολείο το αλλάζουν όλοι µαζί, 
όχι ένας εκπαιδευτικός µόνος του] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
Χρησιµοποιώντας την ορολογία του Andy Hargreaves µπορούµε να υπο-

στηρίζουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στο 
«Λυσιτέλειο» είχαν αναπτύξει µια επαγγελµατική νοοτροπία συνεργασίας.  

Η νοοτροπία της συνεργασίας δεν περιορίζεται στο επίπεδο της ανταλλαγής 
πληροφοριών για κάποιους µαθητές ή διδακτικές τεχνικές, δεν είναι προϊόν 
κάποιας τυπικής οργάνωσης, πίεσης από τα έξω ούτε περιορίζεται σε συγκε-
κριµένα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Τις συναντούµε στις λεπτοµέ-
ρειες της σχολικής ζωής: στις µικρές χειρονοµίες, στα αστεία και στις µατιές 
που δείχνουν συµπάθεια και κατανόηση, στα καλά λόγια και στο προσωπικό 
ενδιαφέρον που φανερώνεται στους διαδρόµους ή έξω από τις πόρτες των 
τάξεων, σε γενέθλια, στις γιορτές ή άλλες µικρές τελετές, στην αποδοχή και 
στη συνύφανση της προσωπικής µε την επαγγελµατική ζωή, στην ανοικτή 
επιδοκιµασία, αναγνώριση και ευγνωµοσύνη, και στην ανταλλαγή και τη 
συζήτηση ιδεών και δυνατοτήτων.   

Hargreaves, A. (1995: 345) 
    

   Η δεύτερη οµ δα, αποτελούνταν από τ σσερι  αποσπασ ένους εκπαιδευ-
τικούς που δεν συµµετείχαν σε καµία από τις συλλογικές επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες των συναδέλφων τους. Στα διαλείµµατα έκαναν παρέα µεταξύ τους και σπάνια ά-
νοιγαν συζητήσεις µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Η άποψή τους για το σχολείο 
και για το σύλλογο ήταν ότι δεν είχε µεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους συλλόγους, 
εκτός του ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να προβάλλουν µεταξύ τους την εργασία 
τους. Επίσης, δεν έβλεπαν διαφορά στους µαθητές που είχαν στο «Λυσιτέλειο» από µα-
θητές που είχαν σε άλλα σχολεία. 

ά έ ς µ

[∆ιδάσκω εικοσιπέντε χρόνια µαθηµατικά σε γυµνάσια. ∆εν βλέπω διαφορά 
στους µαθητές σε αυτό το σχολείο. Γενικά σε όλα τα σχολεία υπάρχει ένας κα-
νόνας, µια καµπύλη του Gauss. Κάποιοι µαθητές είναι άριστοι, κάποιοι καλοί 
και κάποιοι άλλοι κακοί] (µαθηµατικός, «Λυσιτέλειο») 
 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έβλεπαν να υπάρχει ουσιαστικό νόηµα στις προ-

σπάθειες των συναδέλφων τους να συνεργασθούν και να εφαρµόσουν διαφορετικές δι-
δακτικές πρακτικές. 
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[Γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Όπως και να γίνει το µάθηµα, αναλογι-
κά τα τελικά αποτελέσµατα είναι τα ίδια. Κάποιοι µαθητές τα πιάνουν, κά-
ποιοι δεν τα πιάνουν] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
Έτσι, δεν συµµετείχαν σε καµία από τις συνεργατικές προσπάθειες των συ-

ναδέλφων τους και δεν χρησιµοποίησαν, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τη 
βιβλιοθήκη και τα εποπτικά µέσα του σχολείου, αφού τίποτε από όλα αυτά δεν είχε ου-
σιαστική συµµετοχή στην παιδεία των µαθητών, η οποία κατά την άποψη αυτών των 
εκπαιδευτικών, οφειλόταν αποκλειστικά και µόνο σε εξωσχολικούς παράγοντες. Ο κυ-
ριότερος ήταν η οικονοµική κατάσταση των γονιών, η οποία λειτουργούσε απωθητικά 
στο παιδί για να διαβάσει. 

[Κάποια παιδιά εδώ έχουν καταλάβει ότι οι γονείς τους έχουν οικονοµική ά-
νεση. ∆εν πιέζονται έτσι για να κάνουν κάτι παραπάνω στο σχολείο. Και να µη 
σπουδάσουν είναι εξασφαλισµένα] (µαθηµατικός, «Λυσιτέλειο») 
 
Ένας αποσπασµένος φιλόλογος, ο κ. Περικλής είχε την άποψη ότι οι συνά-

δελφοί του δεν έκαναν µάθηµα και τα παιδιά δεν µάθαιναν. Ο κ. Περικλής έδινε µεγάλο 
βάρος στη γραµµατική και το συντακτικό της γλώσσας και από τα τεστ που έγραφαν οι 
µαθητές του, κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι φιλόλογοι που τους έκαναν µάθηµα στη 
γλώσσα, είχαν αφήσει τους µαθητές «αγράµµατους». Ο κ. Περικλής δεν είχε επιδιώξει 
ποτέ να έρθει σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους φιλολόγους, αλλά έκανε το δικό του 
µάθηµα αντιµετωπίζοντας µε καχυποψία τις διδακτικές πρακτικές των συναδέλφων του. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που έγινε η έρευνα δεν παρακολούθη-
σε καµία διδασκαλία συναδέλφου του και ούτε καν έδωσε το περιθώριο να του ζητήσει 
κάποιος από αυτούς να παρακολουθήσει κάποια δικιά του.  

[Τα παιδιά έχουν σοβαρά προβλήµατα στη γλώσσα, δηλαδή στη γραµµατική 
και το συντακτικό. ∆εν έχουν µάθει να ξεχωρίσουν σε κάποιο τεστ τα µέρη του 
λόγου. Μερικοί µπερδεύουν το επίρρηµα µε το επίθετο και δεν ξέρουν να ετυ-
µολογήσουν κάποια λέξη. Ανησυχώ για το πώς θα προχωρήσουν αυτά τα παι-
διά στο Λύκειο. Οι άλλοι συνάδελφοι κάνουν πράγµατα, µε τα οποία τα παιδιά 
δεν µαθαίνουν. Απλώς περνούν ευχάριστα και τους αρέσει. Όµως, αυτό δεν 
είναι µάθηση] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στην πρώτη οµάδα θεωρούσαν ότι οι τέσσερις 

αποσπασµένοι υνάδελφοι τους δεν ήθελαν να ενσωµ τωθούν στο σύλλογο διδασκό-
ντων, γιατί τα κίνητρα τους για να έλθουν στο σχολείο ήταν το µειωµένο ωράριο και η 
κοντινή απόσταση του σχολείου από το σπίτι τους.  

σ α

ε ν

[Αυτοί έρχονται εδώ όχι για να εργασθούν, αλλά για να µην εργασθούν. Μειο-
νέκτηµα του σχολείου είναι ότι το µειωµένο ωράριο προσελκύει κάποιους που 
πιστεύουν ότι εδώ θα κάθονται. Όµως, χαλάνε έτσι το κλίµα του σχολείου] 
(καθηγήτρια τεχνολογίας, «Λυσιτέλειο») 
 
Ορισµένοι στίαζαν το πρόβληµα στην προσωπικότητα αυτώ  των εκπαι-

δευτικών, διότι υπήρχαν στο σχολείο και άλλοι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
όµως ενσωµατώθηκαν στο γενικότερο συνεργατικό κλίµα και εξελίχθηκαν επαγγελµα-
τικά.  

[Το πρόβληµα δεν είναι ο αποσπασµένος εκπαιδευτικός. Είναι το πώς λει-
τουργεί εδώ. Υπάρχουν αποσπασµένοι στο σχολείο που άλλαξαν µέσα από τη 
δουλειά τους εδώ και µέσα σε ένα δύο χρόνια έγιναν εντελώς διαφορετικοί. 
Νοµίζω ότι είναι θέµα αντιµετώπισης και διάθεσης. Τι σηµαίνει για τον καθέ-
να η δουλειά του, τι θέση έχει στη ζωή του, πώς τοποθετείται απέναντί της] 
(φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»)  
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β) Ο συντονισµός της σχολικής ζωής στην πρώτη συνεδρίαση του συλλό-

γου διδασκόντων 
 
Από τις παρατηρήσεις των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων φάνη-

κε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε υιοθετήσει ένα συνεργατικό κλίµα µε 
σκοπό το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα.  

Στις 19-9-2001, συνεδρίασε ο σύλλογος των διδασκόντων προκειµένου να 
κάνει το βασικό προγραµµατισµό για τη σχολική χρονιά. Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 
14:00, όταν το πρόγραµµα των µαθητών είχε τελειώσει. Ο διευθυντής είχε δώσει από 
την προηγούµενη ηµέρα µια λίστα µε θέµατα στους εκπαιδευτικούς, που αυτός θεω-
ρούσε ότι έπρεπε να συζητηθούν και τους είχε ζητήσει να προσθέσουν όποια άλλα ση-
µεία θεωρούσαν ό,τι έπρεπε να απασχολήσουν το σύλλογο. Τους είχε ζητήσει πριν από 
τη συνεδρίαση να κάνουν µια µικρή διαδικασία brainstorming, ώστε να συγκεντρώσουν 
οποιοδήποτε άλλο θέµα θεωρούσαν σηµαντικό προς συζήτηση. Έτσι, δηµιουργήθηκε η 
ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης που περιλάµβανε: 

- Τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
- Τον ορισµό των υπευθύνων για τις αίθουσες και τον τρόπο λειτουργίας 

των αιθουσών 
- Τον καθορισµό των εφηµεριών 
- Συζήτηση για το αν θα λειτουργήσει ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο 
- Τη συζήτηση για κάποιους βασικούς κανόνες της σχολικής ζωής που δεν 

πρέπει να παραβιάζονται. 
- Τη διανοµή ενός φύλλου µε τα ονόµατα των µαθητών που έχουν υποβά-

λει χαρτιά ότι έχουν δυσλεξία και ενηµέρωση για τα τηλέφωνα κρατικών 
κέντρων διάγνωσης δυσλεξίας, στα οποία µπορεί ο εκπαιδευτικός να πα-
ραπέµψει τους γονείς του µαθητή αν υποψιασθεί ότι µπορεί να είναι 
δυσλεκτικός.  

- Την ενηµέρωση των συναδέρφων από τους υπεύθυνους τµήµατος για 
παιδιά διαζευγµένων γονιών που έχουν προβλήµατα συγκέντρωσης ή 
έρχονται στο σχολείο καθυστερηµένα τη ∆ευτέρα, διότι µπορεί να έχουν 
µείνει στο σπίτι του άλλου γονιού και όχι στη διεύθυνση που έχει δηλω-
θεί στο σχολείο για να πάρει το πούλµαν το µαθητή. 

- Την άµεση ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για µαθητές µε προβλήµατα 
υγείας.  

- Το συντονισµό της έκδοσης του περιοδικού και του λευκώµατος του 
σχολείου .  

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν και δύο καινούριοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο: 
ο Γιώργος (καθηγητής µαθηµατικών) και η Σοφία (φιλόλογος) που ήρθαν στο σχολείο 
µε απόσπαση. Ο Γιώργος στην αρχή της συνέλευσης έδειξε να απορεί που καθόταν στο 
σχολείο µετά το πέρας του ωραρίου. Ρώτησε τους άλλους εκπαιδευτικούς αν γινόταν 
έτσι πάντα. Αυτοί του απάντησαν ότι στο σχολείο οι συνεδριάσεις γίνονται πάντα µετά 
τη λήξη των µαθηµάτων, αλλά αυτό δεν αποτελούσε πρόβληµα διότι συµβαίνει τρεις 
φορές περίπου το χρόνο. Καθώς ο διευθυντής διάβαζε την ηµερήσια διάταξη, ο Γιώργος 
όταν άκουσε για τους δυσλεκτικούς µαθητές είπε ότι αυτός δεν γνώριζε τίποτα για τη 
δυσλεξία. Ο διευθυντής του είπε ότι θα τον ενηµερώσουν οι παλιότεροι συνάδερφοι και 
θα του δώσουν ένα φυλλάδιο µε δείγµατα γραφής δυσλεκτικών παιδιών. Ο Γιώργος, 
όµως, επέµεινε ότι αυτός δεν µπορούσε να διαγνώσει τη δυσλεξία και δεν ήταν ζήτηµα 
της δικής του αρµοδιότητας. Ο διευθυντής του απάντησε: 

[Ούτε εµείς συνάδερφε κάνουµε διάγνωση. ∆εν είµαστε γιατροί. Απλώς συνερ-
γάσου µε τους πιο παλιούς εκπαιδευτικούς να σου εξηγήσουν τι γίνεται. Αν 
δεις κάποιο παιδί που γράφει ανάποδα αριθµούς και ό,τι άλλο λεει µέσα το 
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φυλλάδιο συζήτησέ το µε τους συναδέρφους σου που έχουν εµπειρία από τα 
προηγούµενα χρόνια και έλα σε εµένα να ενηµερώσουµε τους γονείς να πάνε 
σε κάποιο ειδικό κρατικό κέντρο. ∆εν σου είπε κανείς να κάνεις το λογοθερα-
πευτή. Απλώς να υποψιάσεις τους γονείς για κάποιο θέµα που µπορεί να µην 
ξέρουν τίποτα και το παιδί τους να ταλαιπωρείται αδίκως]  

(διευθυντής, «Λυσιτέλειο») 
 
Ο διευθυντής, επίσης, ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να δηµιουργηθεί έ-

νας κατάλογος µε τους µαθητές που είχαν φέρει χαρτί από γιατρό για προβλήµατα υγεί-
ας και µε τους γονείς που είχαν δηλώσει ότι βρίσκονταν σε διάσταση. Με αυτή τη λίστα 
έπρεπε να εφοδιασθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να µην αντιµετωπίζουν δυσάρεστες 
καταστάσεις.  

[Συνάδελφοι δώστε βαρύτητα σε αυτή τη λίστα γιατί ορισµένοι µαθητές στη 
διάρκεια της χρονιάς ίσως επικαλούνται προβλήµατα που δεν έχουν. Άλλοι 
έχουν προβλήµατα και πρέπει να προσεχθούν. Μην εµφανισθεί το φαινόµενο 
να κάνει φασαρία κάποιο παιδί και εσείς να του πείτε να φέρει στο σχολείο 
τον ατέρα του και ο πατέρας του να έχει πεθάνει] (διευθυντής, «Λυσιτέ-
λειο»)     

π

ς

κ ε λ ι σ

 
Για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ορίσθηκαν δέκα εκπαιδευτικοί ως υπεύ-

θυνοι για τη λειτουργία της. Η βιβλιοθήκη ήταν πάντοτε ανοικτή στις ώρες λειτουργίας 
του σχολείου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί πήγαιναν ανά δύο και κάθονταν στη βιβλιο-
θήκη στα διαλείµµατα αλλά και τις ώρες που είχαν κενό. Σε περίπτωση που κάποιος 
εκπαιδευτικός είχε προγραµµατίσει να κάνει το µάθηµα στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 
ή να εργασθεί εκεί µε οµάδες µαθητών έπρεπε να έχει ενηµερώσει από την αρχή της 
εβδοµάδας, ώστε να µην συµπέσουν δύο τµήµατα µαζί. Η βιβλιοθήκη λειτουργούσε και 
ως δανειστική. Οι µαθητές µπορούσαν να δανείζονται για τρεις ηµέρες κάποιο βιβλίο. 
Υπήρχε βιβλίο δανεισµού το οποίο έπρεπε να ενηµερώνει κάθε ηµέρα ο υπεύθυνος της 
βιβλιοθήκης και όσοι µαθητές δεν είχαν φέρει το βιβλίο έπρεπε να ειδοποιούνται. Σε 
περίπτωση που κάποιος µαθητής έχανε το βιβλίο ήταν υποχρεωµένο  να το αντικατα-
στήσει µε δική του δαπάνη. 

Επίσης, ο διευθυντής ενηµέρωσε για τους βασικούς άξονες των επισκέψεων 
του σχολείου σε χώρους εξωσχολικούς χώρους και τις επισκέψεις εξωσχολικών παρα-
γόντων στο σχολείο. Το σχολείο δεν πήγαινε επίσκεψη σε κάποιο χώρο (µουσείο, πινα-
κοθήκη, χώρο εργασίας) όλο µαζί. Πήγαινε κατά τµήµατα. Επίσης, ένας εξωσχολικός 
παράγοντας, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, δεν µιλούσε σε όλο το σχολείο. Καλούταν 
από συγκεκριµένους ε παιδ υτικούς για να µι ήσει σε συγκεκρ µένα τµήµατα και το 
πλαίσιο των αναγκών συγκεκριµένου µαθήµατος. Ο διευθυντής τόνισε, επίσης, ότι οι 
εκπαιδευτικοί που επιθυµούσαν να πραγµατοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους έξω από 
το σχολείο θα ενηµέρωναν το σύλλογο διδασκόντων µια εβδοµάδα πριν ώστε να µπο-
ρούν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να ρυθµίσουν τις δραστηριότητες των µαθηµάτων τους 
και τα διαγωνίσµατα που σκόπευαν να βάλουν. Επίσης, πληροφόρησε τους νέους στο 
σχολείο εκπαιδευτικούς ότι υπήρχε ένα βιβλίο στο γραφείο του, στο οποίο έπρεπε να 
γράφουν τις ηµέρες που προτίθενται να βάλουν διαγωνίσµατα ώστε να ενηµερώνονται 
οι συνάδελφοί τους και να µην συµβεί είτε στην ηµέρα του διαγωνίσµατος κάποιος κα-
θηγητής να πάει µε το τµήµα επίσκεψη ή να βάλουν και αυτοί διαγώνισµα.  

Κάθε καθηγητής χρεωνόταν και µία αίθουσα από τις Αίθουσες Μαθηµάτων 
που λειτουργούσαν στο σχολείο. Η αίθουσα δεν ήταν ανοικτή στα διαλείµµατα. Οι µα-
θητές κάθονταν εκεί που όριζαν οι καθηγητές και αποκαθιστούσαν τις φθορές που προ-
καλούσαν στα αντικείµενα. Επίσης, ο διευθυντής έκανε αναφορά σε µια αρνητική επί-
πτωση που είχε το σύστηµα της Αίθουσας Μαθήµατος στη ζωή του σχολείου. Επειδή οι 
µαθητές δεν είχαν αίθουσα τµήµατος αλλά αίθουσα µαθήµατος άφηναν τα πράγµατά 
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τους σε κάποια ντουλαπάκια που βρίσκονταν στους διαδρόµους του σχολείου. Κάποιοι 
µαθητές στα διαλείµµατα πλησίαζαν τα ντουλαπάκια των άλλων και έκλεβαν πράγµατα 
προκειµένου να παίξουν. Έτσι, ζήτησε από το σύλλογο να ορίσει δύο εφηµερεύοντες 
στους διαδρόµους µε τις ντουλάπες την ώρα του διαλείµµατος. Στο ζήτηµα της εφηµε-
ρίας ο διευθυντής επέµεινε να υπάρχει σταθερή και ίδια συµπεριφορά σε όλους τους 
µαθητές, διότι:  

[αν οι µαθητές αντιληφθούν ότι οι εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονται διαφορετι-
κά σε κάποιους από τους συµµαθητές τους το εκµεταλλεύονται και υποστηρί-
ζουν ότι στο σχολείο γίνονται διακρίσεις. Αυτή την πληροφορία µεταφέρουν 
και στους γονείς τους, οι οποίοι, όταν τιµωρηθεί το παιδί τους για κάτι, έρχο-
νται στο σχολείο και το χρησιµοποιούν ως επιχείρηµα] (διευθυντής, «Λυσιτέ-
λειο», Ε.Σ.).  
 
Με αφορµή το ζήτηµα της κοινής πολιτικής στην εφηµερία, ο γυµνασιάρχης 

αναφέρθηκε και στο ζήτηµα της αξιολόγησης των µαθητών. Επεσήµανε ότι οι εκπαι-
δευτικοί έπρεπε να έχουν έναν κοινό άξονα αξιολόγησης. Μοναδικός τρόπος για να κα-
ταλήξουν σε αυτόν ήταν η συνεργασία και η παρακολούθηση των µαθηµάτων τους. 

[Παρακολουθήστε ο ένας µαθήµατα του άλλου και συζητήστε ποια κοινά ση-
µεία µπορείτε να βρείτε. Αν δεν έχετε προσπαθήστε να τα συνθέσετε. Μην έρ-
χεστε και µου λετε ότι δεν έχετε κοινά σηµεία. Ξέρετε τι µου είπε ένας γονιός 
πριν µερικά χρόνια, όταν δύο φιλόλογοι στο σχολείο αξιολογούσαν εντελώς 
διαφορετικά; Καλά εδώ ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, δεν µπορούν δύο εκ-
παιδευτικοί να βρουν µια συνισταµένη; Μας κορόιδευε δηλαδή] (διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο», Ε.Σ.).  
 
Επίσης, ο διευθυντής αναφέρθηκε και στη µεταρρύθµιση των εξετάσεων στο 

Λύκειο λέγοντας στους εκπαιδευτικούς ότι αν δεν έβρισκαν αυτοί έναν κοινό άξονα 
αξιολόγησης θα τον έβρισκαν άλλοι, έξω από το σχολείο για αυτούς. Στο σηµείο αυτό ο 
Θοδωρής (καθηγητής πληροφορικής) ζήτησε το λόγο και είπε ότι η ευθύνη των εκπαι-
δευτικών για την αξιολόγηση των µαθητών στο γυµνάσιο είναι τεράστια. 

[Στο γυµνάσιο, η αξιολόγηση του µαθητή είναι στα δικά µας χέρια. Και αυτο, 
δεν ξέρω πόσο το έχουµε καταλάβει, είναι καθοριστικής σηµασίας για την 
ποιότητα της δουλειάς µας, γιατί έχουµε σε µεγάλο βαθµό την ελευθερία να 
κάνουµε κάποια πράγµατα µέσα στο σχολείο. Αν δεν εκµεταλλευθούµε αυτή 
την κατάσταση και µας πάρουν την αξιολόγηση από τα χέρια µας, όπως έγινε 
στο λύκειο, τότε η ποιότητα της δουλειάς µας θα αλλάξει δραστικά. Θα κυνη-
γάµε από πίσω τις εξετάσεις] (καθηγητής πληροφορικής, «Λυσιτέλειο», Ε.Σ.)    
 
Το επόµενο θέµα που συζητήθηκε ήταν αν στο σχολείο θα δηµιουργούνταν 

τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο διευθυντής είπε ότι αν ο σύλλογος έπαιρνε από-
φαση να γίνουν τέτοια τµήµατα, έπρεπε να αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραµµα του σχο-
λείου και να γίνει 8ωρο προκειµένου να διεξάγονται τα µαθήµατα της ενισχυτικής δι-
δασκαλίας. Τότε πήρε το λόγο ο καθηγητής της πληροφορικής και είπε ότι το 8ωρο 
πρόγραµµα θα σήµαινε τη µείωση της διάρκειας όλων των διδακτικών ωρών, κάτι που 
θα είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας όλων των εκπαιδευτι-
κών. Έφερε ως παράδειγµα το δικό του µάθηµα, όπου αν ήθελε να οργανώσει την πλο-
ήγηση των µαθητών κατά οµάδες στο διαδίκτυο, τα 30 λεπτά δεν του ήταν αρκετά.  

Με την άποψη του Θοδωρή συντάχθηκαν και άλλοι εκπαιδευτικοί φέρνο-
ντας ανάλογα παραδείγµατα από τη δική τους διδασκαλία. Ο καθηγητής της µουσικής 
είπε ότι το µάθηµά του ήταν µόνο µια ώρα την εβδοµάδα, οπότε η χρονική µείωση της 
διδακτικής ώρας το έπληττε άµεσα. Αναφέρθηκε στο Λύκειο όπου την προηγούµενη 
σχολική χρονιά η λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας έγινε σε βάρος των µαθηµά-
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των επιλογής, τα οποία συστηµατικά χάνονταν. Μια φιλόλογος παρατήρησε ότι η ενι-
σχυτική διδασκαλία, µε τον τρόπο που γινόταν, δεν λειτουργούσε ουσιαστικά. Έτσι 
όπως γινόταν ήταν µόνο για να πάρουν κάποιοι συνάδερφοι περισσότερα χρήµατα. Το 
ζήτηµα, κατά την άποψή της, δεν ήταν αν θα έπαιρναν οι συνάδερφοι χρήµατα από την 
ενισχυτική ή από άλλες δραστηριότητες που µπορεί να πραγµατοποιηθούν στο σχολείο. 
Το ζήτηµα ήταν να µην υποβαθµίζεται η ποιότητα της δικής της δουλειάς προκειµένου 
να γίνουν όλα αυτά. Έτσι, τάχθηκε κατά του να γίνουν τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλί-
ας στο σχολείο.  

Ο ∆ηµοσθένης (καθηγητής φυσικής) είπε ότι στο ζήτηµα της ενισχυτικής δι-
δασκαλίας ο σύλλογος διδασκόντων έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη του ξεκαθαρίζο-
ντας ποιος είναι ο ρόλος του στο σχολείο.   

[Συνάδελφοι ό,τι γίνεται στο σχολείο µας αφορά και µας βαρύνει. Το Υπουρ-
γείο έχει εξαγγείλει τη λειτουργία τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Λογικά 
κάποιοι γονείς θα έρθουν και θα ζητήσουν να γραφτούν τα παιδιά τους σε τέ-
τοια τµήµατα. Εµείς ως σύλλογος δεν µπορεί να µην έχουµε άποψη. Με 8ωρο 
ωρολόγιο πρόγραµµα και πεντάλεπτα διαλείµµατα είναι αδύνατο να γίνει 
ποιοτικό µάθηµα. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί στους γονείς. Να στείλουµε φωτο-
τυπία µε το σκεπτικό του συλλόγου και στον προϊστάµενο αν προκύψει κάποιο 
πρόβληµα. Σε τελική ανάλυση, ενισχυτική διδασκαλία γίνεται και στο σχολείο 
της γειτονιάς του µαθητή. Να πάει εκεί όποιος µαθητής θέλει να παρακολου-
θήσει]  
 
Η Ερατώ (φιλόλογος) παρατήρησε ότι οι γονείς ζητούσαν την ενισχυτική όχι 

επειδή τα παιδιά τους αντιµετωπίζανε πρόβληµα αλλά για λόγους φύλαξης, διότι πί-
στευαν ότι αν µείνει περισσότερο χρόνο το παιδί στο σχολείο θα εξυπηρετούνταν σε 
σχέση µε τα ωράρια τους. 

[Πέρσι αντιλήφθηκα ότι ορισµένοι γονείς ήθελαν την ενισχυτική διδασκαλία 
επειδή τα παιδιά έµεναν λίγο παραπάνω στο σχολείο και αυτό τους εξυπηρε-
τούσε σε σχέση µε τα ωράριά τους. Όµως, δεν είναι αυτός ο σκοπός της ενι-
σχυτικής. Η ενισχυτική, επίσης, δεν µπορεί να διαλύει την κανονική διδασκα-
λία µε τη µείωση των ωρών, διότι τότε αντί να κάνει καλό, κάνει κακό] 
 
Ο διευθυντής αφού άκουσε τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, πρότεινε 

να ληφθεί από το σύλλογο απόφαση να µην γίνουν τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας 
και να γραφτεί στο πρακτικό το σκεπτικό του συλλόγου. Αυτό το σκεπτικό ζήτησε να 
καθαρογραφεί σε ένα επίσηµο επιστολόχαρτο του σχολείου και να κοινοποιηθεί στους 
γονείς, ώστε να µάθουν για ποιο λόγο το σχολείο δεν συγκροτούσε τέτοια τµήµατα. Ε-
πεσήµανε ότι όποιος γονιός διαφωνούσε µε αυτό το σκεπτικό ας έπαιρνε το παιδί του 
και ας πήγαινε σε κάποιο άλλο σχολείο που κάνουν ενισχυτική διδασκαλία.    

Τέλος, για το ζήτηµα της ενηµέρωσης των γονιών σχετικά µε τις απουσίες 
των µαθητών, ο διευθυντής είπε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια είχε εφαρµοσθεί το σύ-
στηµα της αυθηµερόν ενηµέρωσης του γονιού για την απουσία του παιδιού του από το 
σχολείο. Τόνισε ότι το σύστηµα αυτό είχε καλά αποτελέσµατα διότι οι γονείς ήταν ενή-
µεροι ότι το παιδί τους έλειπε και δεν διαµαρτύρονταν στο τέλος του τριµήνου για έλ-
λειψη ενηµέρωσης. Επίσης, ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να τηλεφωνούν οι ίδιοι, 
όσο είναι δυνατόν, στους γονείς των µαθητών που έχουν αποβάλει από την τάξη. Για το 
ζήτηµα της ωριαίας αποβολής πρότεινε στο σύλλογο να συνεχίσει να εφαρµόζεται το 
σύστηµα της προηγούµενης χρονιάς, όπου ο αποβεβληµένος µαθητής από την τάξη να 
πηγαίνει τη βιβλιοθήκη που ήταν πάντα ανοικτή και εκεί να τον απασχολεί ο εφηµε-
ρεύων εκπαιδευτικός της βιβλιοθήκης δίνοντάς του να διαβάσει κάποιο βιβλίο ή συζη-
τώντας µαζί του. 
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Η Αθανασία (θεολόγος) αναφέρθηκε εκτενέστερα στο µέτρο αυτό λέγοντας 
ότι τον περασµένο χρόνο που εφαρµόσθηκε µειώθηκε δραστικά ο αριθµός των µαθητών 
που έκαναν φασαρία στην τάξη. Η ίδια παρατήρησε ότι ορισµένοι µαθητές έκαναν φα-
σαρία µέσα στην τάξη µε σκοπό να αποβληθούν από το µάθηµα για να βγουν στο προ-
αύλιο και να βρουν κάποιο συµµαθητή τους ή για να «κάνουν φιγούρα» στους συµµα-
θητές τους. Όταν άρχισε το σύστηµα όπου όποιος αποβαλλόταν πήγαινε στη βιβλιοθή-
κη για διάβασµα «τους κόπηκε η όρεξη για φασαρίες και αποβολές» (Ε.Σ.).   

Στο ζήτηµα της έκδοσης του περιοδικού, δύο αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί 
πρότειναν το περιοδικό να το αναλάβουν οι µόνιµοι συνάδελφοι. Ο διευθυντής τους 
απάντησε ότι δεν υπήρχαν µόνιµοι και αποσπασµένοι στα ζητήµατα διδασκαλίας και 
δουλειάς του σχολείου. Το περιοδικό θα το αναλάµβαναν όποιοι ήθελαν και αν δεν υ-
πήρχε κανείς θα το συζητήσουν ως σύλλογος. Κλείνοντας την τοποθέτηση του είπε στις 
δύο εκπαιδευτικούς: 

[Αυτό το σχολείο εκδίδει περιοδικό και λεύκωµα. Αν διαφωνείτε µε αυτό µπο-
ρείτε να ζητήσετε την ανάκληση της απόσπασής σας. Ελάτε µετά στο γραφείο 
µου να σας φτιάξω τα χαρτιά. ∆εν υπάρχει λόγος να χαλάµε τις καρδιές µας. 
Το σχολείο αυτό έχει µια µόνιµη πληγή. Επειδή είναι πειραµατικό και το ωρά-
ριο είναι µειωµένο, το ζητούν πολλοί εκπαιδευτικοί γιατί νοµίζουν ότι εδώ 
κάθονται. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό το σχολείο έχει µια ιστορία και έναν τρόπο 
εργασίας. Εσείς θα ενσωµατωθείτε στον τρόπο εργασίας και την παράδοση 
του σχολείου. ∆εν θα ενσωµατωθεί το σχολείο σε εσάς]  
 
Ο τρόπος τοποθέτησης του διευθυντή επέφερε σιωπή στο σύλλογο79. Μετά 

από αυτή την παρατήρηση του διευθυντή η συνεδρίαση έληξε. 
 

Ο τρόπος αντιµετώπισης των κρίσεων και τα ζητήµατα πει-

θαρχίας των µαθητών στο «Λυσιτέλειο».  

 
Τα ζητήµατα πειθαρχίας των µαθητών και τα προβληµατικά τµήµατα στο «Λυσιτέ-

λειο» αντιµετωπίζονταν µε συλλογικό τρόπο. ∆εν επικρατούσε η αντίληψη ότι η πειθαρχία ήταν 
θέµα ικανοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά. Ο διευθυντής του σχολείου έδινε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο να αντιµετωπίζεται το όποιο πρόβληµα συµπεριφοράς του κάθε µαθητή άµεσα 
και συλλογικά. Όπως έλεγε διαρκώς στους εκπαιδευτικούς αν εκδηλωνόταν κάποιο πρόβληµα ή 
κάποια ανεπιθύµητη συµπεριφορά στις τάξεις και δεν επιλαµβάνονταν άµεσα οι διδάσκοντες 
στο τµήµα, τότε το πρόβληµα θα παγιωνόταν και θα αναπτυσσόταν. Η επιµονή του στη συλλο-
γική αντιµετώπιση του κάθε ζητήµατος πήγαζε από την άποψή του ότι οι µαθητές δεν έπρεπε να 
αναπαριστούν µε διαφορετικό τρόπο τους καθηγητές τους σε θέµατα πειθαρχίας. ∆εν έπρεπε να 
λένε ότι ο τάδε εκπαιδευτικός είναι καλός γιατί ανέχεται κάτι που ο άλλος εκπαιδευτικός δεν το 
θέλει. Έτσι, το πρόβληµα της συµπεριφοράς του µαθητή µεταβιβαζόταν στον εκπαιδευτικό.       

Στο «Λυσιτέλειο», το Α4 ήταν ένα εξαιρετικά ανήσυχο τµήµα. Παρά το γεγονός ότι 
τα παιδιά ήταν πρώτο χρόνο στο σχολείο, είχαν µειωµένη προσοχή στα µαθήµατα, µιλούσαν 
και έπαιζαν διαρκώς µέσα στην τάξη. Η Αγγελική (καθηγήτρια φιλόλογος) ήταν φανερά ενο-
χληµένη από την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το τµήµα και φαινόταν να είναι αυτή 

                                                 
79Ο Ερµής (καθηγητής µουσικής) µου επεσήµανε ότι αυτή την αυστηρή τοποθέτηση την έκανε 
ο διευθυντής του σχολείου όποτε κάποιος από τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς ζητούσε να 
εξαιρεθεί από κάποια εργασία. Επρόκειτο για µια στρατηγική που την επαναλάµβανε κάθε χρό-
νο, διότι είχε παρατηρηθεί το φαινόµενο πολλοί εκπαιδευτικοί να ζητούν να αποσπασθούν στο 
σχολείο, λόγω του µειωµένου ωραρίου µε αποτέλεσµα να µη θέλουν να συµµετάσχουν σε ο-
ποιαδήποτε δραστηριότητα δεν είχε, κατά την άποψη τους, άµεση σχέση µε το ωράριο της δι-
δασκαλίας τους.     
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που αντιµετώπιζε και το µεγαλύτερο πρόβληµα. Τον Οκτώβριο έθεσε το θέµα στο διευθυντή 
και αυτός µε τη σειρά του κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν στο Α4 για να συ-
ζητήσουν το πρόβληµα. Όλοι δήλωσαν ότι πράγµατι αντιµετώπιζαν προβλήµατα στο συγκεκρι-
µένο τµήµα. Τότε ο διευθυντής αποφάσισε να καλέσει τους γονείς των µαθητών, προκειµένου 
να συζητήσει µαζί τους το πρόβληµα.  

Οι γονείς των µαθητών ήρθαν στο σχολείο και ο διευθυντής τους ενηµέρωσε µαζί 
µε την Αγγελική και άλλους δύο εκπαιδευτικούς σχετικά µε το κλίµα που επικρατούσε στο 
τµήµα. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων. Είχαν έρθει 22 γονείς από τους 30 µα-
θητές που είχε η τάξη. Μετά κάλεσε και τους µαθητές και τους ζήτησε τη δική τους άποψη για-
τί γινόταν διαρκώς φασαρία µέσα στην τάξη και τι ήταν αυτό που τους ενοχλούσε και τους α-
πασχολούσε. Οι µαθητές είπαν ότι συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα µαθήµατα, 
αλλά η κ. Αγγελική ήταν η µόνη καθηγήτρια που ενοχλείται από τη συµπεριφορά τους. Παρα-
πονέθηκαν ότι η Αγγελική ήταν πολύ αυστηρή και µε το µικρό εκνευριζόταν. Το λόγο ζήτησε η 
κ. Χριστίνα, που µαζί µε το διευθυντή ήταν η πιο παλιά φιλόλογος στο σχολείο.  

[Παιδιά το τι ενοχλεί τον καθένα είναι διαφορετικό. Εµένα µπορεί να µε 
πείτε χοντρή, βλαµµένη, στρίγκλα και να µη µε πειράξει. Όµως, αν µου πείτε 
ότι κάνω ιδιαίτερα, όπως µου είπε κάποτε ένας καθηγητής, µπορεί να σας 
φαω ζωντανούς. Στο συγκεκριµένο επιτέθηκα και τον άρχισα στις τσαντιές] 
 
Τα παιδιά άρχισαν να γελούν µε αυτό που είπε η κ. Χριστίνα. Η βαριά ατµόσφαιρα 

άρχισε να εκτονώνεται. Η κ. Χριστίνα συνέχισε: 
[Την καθηγήτριά σας µπορεί να την ενοχλεί κάτι που κάνετε. Αυτό µπορεί να 
µην ενοχλεί κάποιον άλλο. Εσείς µην παίρνετε δεδοµένο ότι όλοι οι άνθρωποι 
είναι το ίδιο. Εσάς σας πειράζουν τα ίδια πράγµατα; Όχι. Η µόνη λύση είναι 
να σταµατήσετε να κάνετε αυτό που την ενοχλεί. ∆εν είναι κριτήριο το ότι δεν 
ενοχλεί κάποιον άλλο καθηγητή. Θα θέλατε αυτή να κάνει κάτι που εσάς σας 
ενοχλεί;]  

 
Η Αγγελική ζήτησε το λόγο και είπε στα παιδιά ότι δεν ήταν σωστό να µπαίνει µέ-

σα στην τάξη και να µιλούν αδιαφορώντας για το µάθηµα. Αυτός είναι ο λόγος του εκνευρι-
σµού της και αν έπαυαν να µιλούν µεταξύ τους τότε τα πράγµατα θα εξοµαλύνονταν.  

∆ύο γονείς πήραν το λόγο και επέπληξαν τα παιδιά τους για τη συµπεριφορά τους 
στο σχολείο. Επίσης, ευχαρίστησαν το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, διότι ενδιαφέρθηκαν 
να τους ενηµερώσουν άµεσα για τα προβλήµατα που είχαν παρουσιασθεί και δεν αδιαφόρησαν 
περιµένοντας τη συνάντηση στο τέλος του πρώτου τριµήνου. Ο ένας από τους γονείς τόνισε ότι 
στο δηµοτικό, οι εκπαιδευτικοί τους έλεγαν πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ότι τα παιδιά 
τους όλο το τρίµηνο γελούσαν και έπαιζαν, όµως αυτού του είδους η ενηµέρωση δεν βοηθούσε 
διότι είχε χαθεί πολύτιµος χρόνος.   

Μετά την ενηµέρωση και των γονιών, ο διευθυντής του σχολείου ζήτησε από τους 
εκπαιδευτικούς που είχαν µάθηµα στο συγκεκριµένο τµήµα να σκεφθούν τρόπους για να αντι-
µετωπισθεί το πρόβληµα. Έτσι, τις επόµενες ηµέρες, ορισµένες ώρες, στο τµήµα µπήκαν όλοι 
οι εκπαιδευτικοί που έκαναν µάθηµα εκεί για να συζητήσουν µε τους µαθητές το τι γινόταν.  

Οι µαθητές παραπονέθηκαν στους εκπαιδευτικούς ότι η Αγγελική ήταν πολύ αυ-
στηρή και µε το παραµικρό εκνευριζόταν. Τα παιδιά απάντησαν ότι δεν αδιαφορούσαν, ότι µε 
τον ίδιο τρόπο φέρονταν και στα άλλα µαθήµατα, αλλά η συγκεκριµένη καθηγήτρια ενοχλήθη-
κε ιδιαίτερα από τη συµπεριφορά τους.  

Ο διευθυντής ζήτησε από τους µαθητές να λήξει το ζήτηµα και να συνεργά-
ζονται µε τον τρόπο που ήθελε ο κάθε εκπαιδευτικός. Η Αγγελική σχολίασε στο γράφο-
ντα ότι το πρόβληµα του σχολείου ήταν ότι πολλοί συνάδελφοί της ήταν ελαστικοί µε 
τη συµπεριφορά των µαθητών. Όµως, καταλόγισε στα θετικά σηµεία του διευθυντή ότι 
προσπαθούσε να διαµορφώσει µια minimum κοινή πολιτική κανονισµών στο σχολείο. 
Ένοιωσε ικανοποιηµένη που ο διευθυντής και οι συνάδελφοι την στήριξαν στη συγκε-
κριµένη περίπτωση. Επίσης, ήταν ικανοποιηµένη, διότι το πρόβληµα αντιµετωπίσθηκε 
συλλογικά, παρουσία των γονιών, και δηµιουργήθηκε έτσι µια ατµόσφαιρα κοινής α-
ντιµετώπισης του ζητήµατος και όχι αντιπαράθεσης.  
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Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις 

 
Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις στο «Λυσιτέλειο» γίνονταν µετά το ωράριο 

διδασκαλίας. Οι συνεδριάσεις ήταν εντελώς διαφορετικές από τις αντίστοιχες των άλ-
λων δύο σχολείων του δείγµατος. Εκτός του ότι η χρονική διάρκεια ήταν µεγαλύτερη, ο 
προβληµατισµός και η ποιότητα του λόγου των εκπαιδευτικών, ακόµη και όταν συ-
γκρούονταν, είχε ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόµενο.    

 
α) Η παιδαγωγική συνεδρίαση του α’ τριµήνου  
 
Η παιδαγωγική συνεδρίαση του πρώτου τριµήνου έγινε στις 6-12-2001 και 

άρχισε στις 13: 30 µ.µ. Την ηµέρα εκείνη οι µαθητές έχασαν µόνο την τελευταία ώρα 
του µαθήµατος. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ο διευθυντής ενηµέρωσε το σύλλογο δι-
δασκόντων ότι εγκρίθηκε το πρόγραµµα COMENIUS για ανταλλαγές µε δύο σχολεία 
(Γαλλία – Ιταλία) και η ανταλλαγή µαθητών µε σχολείο της Καλαβρίας. Ζήτησε από 
τους υπεύθυνους για το πρόγραµµα καθηγητές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο της επί-
σκεψης και να συζητήσουν µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που δε θα πήγαιναν 
στην πρώτη επίσκεψη στην Ιταλία, ποιες δραστηριότητες θα µπορούσαν να αναπτύξουν 
εκεί οι µαθητές. Τέσσερις εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν κάποια πλάνα εργασίας για 
τους µαθητές και κανόνισαν να συναντηθούν µε τους συναδέλφους τους την επόµενη 
εβδοµάδα για να τα συζητήσουν. 

Πριν ο διευθυντής ξεκινήσει την παιδαγωγική συνεδρίαση αναφέρθηκε σε 
ένα περιστατικό που τον απασχόλησε έντονα και ενόχλησε, τις δύο τελευταίες ηµέρες, 
σχετικά µε την εκδροµή.  

[Ο Χ (µαθητής) έκανε αίτηση συµµετοχής στην εκδροµή. Όµως, στην αρχή 
της χρονιάς η µητέρα του µε επισκέφθηκε και ζήτησε επιείκεια στους βαθ-
µούς του, διότι αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας. Προφανώς νόµισε 
ότι είχα ξεχάσει την επίσκεψή της. Την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα πως 
είναι δυνατόν µε το πρόβληµα υγείας που έχει επικαλεσθεί ότι αντιµετωπίζει 
το παιδί της να το αφήνει να κάνει αίτηση για συµµετοχή σε εκδροµή και 
µάλιστα στο εξωτερικό ] 
  
Το λόγο ζήτησε µια καθηγήτρια η οποία είπε ότι και εκείνη την επισκέφθηκε 

η ίδια µητέρα και της είπε ότι το παιδί έχει βαλβίδα στην καρδιά. Ένας άλλος εκπαιδευ-
τικός είπε ότι ο πατέρας του παιδιού πέρασε ένα πρωί από το σχολείο και ζήτησε να 
δώσει προσοχή στο παιδί, διότι αυτός βρισκόταν σε διάσταση µε τη µάνα του.   

Ο διευθυντής πήρε πάλι το λόγο και είπε στους εκπαιδευτικούς ότι όποιος 
µαθητής επικαλούνταν πρόβληµα υγείας έπρεπε να φέρνει χαρτί από το νοσοκοµείο. 
Ειδάλλως δεν αναγνωριζόταν τίποτα. Ο καθένας µπορούσε να επικαλείται προβλήµατα 
υγείας για να τύχει ειδικής µεταχείρισης. Υπήρχαν γονείς που έλεγαν ψέµατα για τα 
προβλήµατα υγείας, είτε γιατί ντρεπόταν να κοινοποιήσουν τα δικά τους προβλήµατα 
είτε γιατί νόµιζαν ότι έτσι βοηθούσαν το παιδί τους. Επέστησε στους εκπαιδευτικούς να 
είναι προσεκτικοί σε αυτά τα θέµατα και να µη σπεύδουν από ευαισθησία να κοινο-
ποιούν στους συναδέλφους τους ότι ο τάδε µαθητής έχει πρόβληµα υγείας απλώς και 
µόνο επειδή τους το είπε εµπιστευτικά η µητέρα του.  

[Σε αυτά τα ζητήµατα συνάδελφοι δεν υπάρχει το εµπιστευτικό. Τι πάει να 
πει το είπε εµπιστευτικά σε εσένα και όχι στους άλλους; Εννοεί δηλαδή ότι 
διάλεξε εσένα γιατί είσαι κοινωνικά ευαίσθητος και οι άλλοι είναι αναίσθη-
τοι; Όχι φυσικά. Το κάνει για να σε βάλει να παίξεις το παιχνίδι που θέλει. 
Ας φέρει χαρτί από γιατρό στο διευθυντή και θα το συζητήσουµε το πρό-
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βληµα όλοι µαζί. Τα προβλήµατα των µαθητών δεν µπορεί να αντιµετωπίζο-
νται κρυφά και µε ψίθυρους]  
 
Κλείνοντας την παρέµβασή του είπε ότι αναφέρθηκε στο συµβάν πριν από 

την παιδαγωγική συνεδρίαση ώστε να µην αρχίσουν κάποιοι εκπαιδευτικοί να παρεµ-
βαίνουν στη διάρκεια της για να κοινοποιήσουν προβλήµατα υγείας µαθητών, τα οποία 
µόνο αυτοί γνωρίζουν και τα οποία δεν τα έχουν κοινοποιήσει στους υπόλοιπους εκπαι-
δευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.   

Επίσης, ο διευθυντής αναφέρθηκε σε δύο περιπτώσεις γονιών που του ζήτη-
σαν να κάνουν τα παιδιά τους ενισχυτική διδασκαλία λέγοντάς του ότι ορισµένοι καθη-
γητές ήταν πρόθυµοι να κάνουν αλλά αυτός δεν τους άφησε.  

[∆ύο γονείς µου έκαναν κρούση για ενισχυτική και τους εξήγησα τα προ-
βλήµατα που συζητήσαµε τον Σεπτέµβρη. ∆εν ξέρω αν κάποιοι από εσάς 
τους είπαν ότι ήθελαν να κάνουν ενισχυτική αλλά δεν τους άφησα εγώ. Θε-
ωρώ ότι οι γονείς είπαν ψέµατα για να ισχυροποιήσουν το αίτηµα τους. Πά-
ντως συνάδελφοι δε θέλω άλλα να ψηφίζετε στις συνελεύσεις και άλλα να 
λέτε στους γονείς, γιατί εγώ αν µου αναφέρουν συγκεκριµένα ονόµατα θα 
τους δείχνω τα πρακτικά και τι ψηφίσατε]     
 
Ύστερα από αυτή την επισήµανση ξεκίνησε η παιδαγωγική συνεδρίαση. Ο 

διευθυντής επεσήµανε στους εκπαιδευτικούς ότι εκείνη την ηµέρα θα συζητούσαν για 
τους µαθητές και επεσήµανε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί έσπευσαν να παραδώσουν βαθ-
µολογία πριν από την παιδαγωγική συνεδρίαση. Τόνισε ότι δεν ήταν σωστό η παιδαγω-
γική συνεδρίαση να γίνεται µετά από την κατάθεση βαθµολογίας. 

Ο Γιώργος ζήτησε το λόγο, επειδή, όπως είπε, είχε παραδώσει βαθµολογία, 
διότι έτσι γινόταν σε όλα τα άλλα σχολεία που είχε υπηρετήσει. Επιχειρηµατολόγησε 
ότι η παιδαγωγική συνεδρίαση έπρεπε να γίνεται µετά από τη βαθµολογία, διότι επηρε-
άζεται ο εκπαιδευτικός από αυτά που λένε οι υπόλοιποι και ενδέχεται να αλλάξει τους 
βαθµούς του, µε τρόπο που να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατική επίδοση των µα-
θητών. Ο διευθυντής απάντησε στον Γιώργος ότι τότε η παιδαγωγική δε θα είχε νόηµα. 

[Και τότε τι κάνουµε εδώ Γιώργο σήµερα; Θα διαβάσουµε από το καταλογάκι 
µας τους βαθµούς που έχουµε βάλει; Έχει κάποιο νόηµα τότε η ιστορία αυτή; 
Και τι είναι τελικά ο βαθµός που έχουµε βάλει ο καθένας; Το µυστήριο της 
εξοµολόγησης που δεν πρέπει να το ακούσει άλλος κανείς;] 
 
Ο διευθυντής συνέχισε τονίζοντας ότι η παιδαγωγική συνεδρίαση δε θα είχε 

κανένα ουσιαστικό νόηµα αν οι εκπαιδευτικοί όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν είχαν συ-
νεργασθεί ποτέ σε ζητήµατα διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών τους. 

[Φυσικά σήµερα δεν ήρθαµε εδώ για να συζητήσετε οι µαθηµατικοί πώς πά-
ει η ύλη σας ή να φτιάξετε κάποια κοινά τεστ ή να έχετε κάποια κοινά κρι-
τήρια αξιολόγησης. Αυτά έπρεπε να τα είχατε κάνει. Εδώ ήρθαµε για να έ-
χουµε επίσηµα µια συνολική εικόνα το  σχολείου και α προγραµ ατίσο µε 
µια παραπέρα πορεία] 

υ ν µ υ

  
Στη συνέχεια ο διευθυντής αναφέρθηκε στον τρόπο ενηµέρωσης των γο-

νιών. Επέστησε την προσοχή των εκπαιδευτικών στο τι λένε στους γονείς, όταν αναφέ-

ρονταν στο κλίµα της τάξης στην οποία φοιτούσε το παιδί τους.  

[Έχω δει σε πολλές ενηµερώσεις γονέων, πολλούς καθηγητές να λένε στους 
γονείς για το τµήµα που είναι το παιδί, ότι το τµήµα δεν είναι καλό κ.λπ. Οι 
γονείς δεν ήρθαν να ρωτήσουν για το τµήµα. Ήρθαν να ρωτήσουν για το 
παιδί τους. Όταν λέµε «όλο το τµήµα είναι κακό», αυτό οι γονείς το χρησι-
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µοποιούν εναντίον µας. Τα κακά τµήµατα είναι θέµα χηµείας, φουρνιάς και 
πρέπει να βρούµε τρόπους να τα αντιµετωπίσουµε. Είναι σαν να οµολογού-
µε στους γονείς ότι δεν µπορούµε να κουµαντάρουµε τους µαθητές και τα 
τµήµατα. Επίσης, τα προβλήµατα που έχετε εσείς σε κάποιο τµήµα ενδεχο-
µένως να µην τα έχουν άλλοι συνάδελφοι σας ή την ίδια συµπεριφορά των 
µαθητών να µην τη βιώνουν σαν πρόβληµα. Τι θα σκεφθεί ο γονιός αν εσείς 
του πείτε ότι το τµήµα δεν είναι καλό και κάποιος άλλος συνάδελφος σας 
του πει ότι εκεί δεν έχει πρόβληµα. Καλό λοιπόν είναι να αναφέρεσθε συ-
γκεκριµένα σε ό,τι σας ρωτάει ο γονιός και να προσπαθείτε να επικεντρώσε-
τε την ενηµέρωση σας στο παιδί του, στα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες 
του, στο πως µπορεί να βελτιωθεί και όχι γενικά και αόριστα στο τµήµα που 
φοιτά το παιδί]   

 
Ο διευθυντής ζήτησε να µιλήσουν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που κάνουν λίγες 

ώρες στο κάθε τµήµα, αυτοί δηλαδή που δίδασκαν Οικιακή Οικονοµία, Μουσική, Καλ-
λιτεχνικά και Πληροφορική. Ο Ερµής (καθηγητής µουσικής) τοποθετήθηκε πρώτος για 
το Α1. Η τοποθέτηση του Ερµή στηριζόταν σε σηµειώσεις που είχε µπροστά του για το 
κάθε τµήµα, και τις οποίες είχε οργανώσει σε γραφήµατα µε βάση στοιχεία που είχε 
συλλέξει όλο το τρίµηνο σχετικά µε τη γνώση µουσικής µε την οποία ήρθαν οι µαθητές 
στο σχολείο, τη δραστηριότητά τους κ.λπ.  

[Το τµήµα δίνει δυνατότητες για δουλειά. Υπάρχει ανοµοιοµορφία στη σύνθε-
σή του και κατεβάζω τις απαιτήσεις. Η κλίµακα της αξιολόγησης ωφελεί τους 
αδύναµους µαθητές αλλά δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο ένας µαθητής 
γνωρίζει να παίζει µουσικό όργανο]   
 
Στη συνέχεια ο Ερµής αναφέρθηκε στις συνεργασίες που είχε µε τους φιλο-

λόγους και οι οποίες τον βοήθησαν να επιµηκύνει τον αντικειµενικά µικρό διδακτικό 
χρόνο τους µαθήµατός του, που ήταν µόλις µια ώρα την εβδοµάδα σε κάθε τµήµα. 

 [Έχω κάνει λίγα µαθήµατα σε όλο το τρίµηνο γιατί έχω µόνο µια ώρα µάθη-
µα. Όµως, µε βοήθησαν οι φιλόλογοι και ο καθηγητής της πληροφορικής γιατί 
κάναµε από κοινού εργασίες µε τους µαθητές. Έτσι, εµείς που έχουµε µόνο µια 
ώρα σε κάθε τµήµα µπορέσαµε µέσα από την κοινή δουλειά να µάθουµε και 
τους µαθητές µας. Αλλιώς θα ήταν αδύνατο να µάθω τους µαθητές µου και να 
εργασθώ ουσιαστικά µε µια ώρα την εβδοµάδα σε κάθε τµήµα]   
Την ίδια αναφορά στις συνεργασίες, που τους βοήθησαν να επιµηκύνουν το 

διδακτικό χρόνο και να τον αξιοποιήσουν ουσιαστικά, έκαναν οι καθηγήτριες της Τε-
χνολογίας, των Καλλιτεχνικών και ο καθηγητής της Πληροφορικής. Η ∆ήµητρα (καθη-
γήτρια τεχνολογίας) παρατήρησε ότι το Α1 ήταν καλό τµήµα, υπήρχε όµως ένας µαθη-
τής που ήταν κλειστός στον εαυτό του και ήταν αδιάφορος για οτιδήποτε γινόταν στο 
µάθηµα. Μαζί της συµφώνησαν και οι άλλοι εκπαιδευτικοί που κάνουν µάθηµα στο 
ίδιο τµήµα. Τότε ο διευθυντής τους είπε να καλέσουν τους γονείς του µαθητή και να 
συζητήσουν το θέµα µαζί τους. Τι ήταν δηλαδή αυτό που απασχολούσε το µαθητή. 
Μήπως ήταν δειλός και κλεινόταν στον εαυτό του; Μήπως συνέβαινε κάτι άλλο; 

Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι καθηγήτριες των Γερµανικών και επεσήµα-
ναν ότι τα Γερµανικά δεν είχαν δική τους αίθουσα διδασκαλίας όπως τα άλλα µαθήµα-
τα και δεν διδάσκονταν σε επίπεδα. Παρακάλεσαν το σύλλογο να ζητήσει µε επιστολή 
από το ΥΠΕΠΘ τη διαµόρφωση αίθουσας διδασκαλίας και το χωρισµό των µαθητών σε 
επίπεδα, όπως και στις άλλες ξένες γλώσσες. Οι καθηγητές των αγγλικών και των γαλ-
λικών συµφώνησαν και ζήτησαν το αίτηµά τους να προωθηθεί συνολικά από το σύλλο-
γο διδασκόντων και να γίνει αντικείµενο διεκδίκησης και από την ΕΛΜΕ Προτύπων, 
στην οποία υπαγόταν συνδικαλιστικά το σχολείο. Οι καθηγήτριες των γερµανικών µαζί 
µε τους καθηγητές και των άλλων γλωσσών, παρουσίασαν στο σύλλογο µια κατάσταση 
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µε τους µαθητές που παρακολουθούσαν φροντιστήριο και την επίδοση τους στην ξένη 
γλώσσα και είπαν ότι µόνο ο διαχωρισµός σε επίπεδα θα µπορούσε να αποδώσει. Έτσι, 
οι µαθητές που ήταν αδύναµοι στα Γερµανικά µπορούσαν µέχρι ένα βαθµό να βοηθη-
θούν µέσα σε τµήµατα που υπήρχαν συµµαθητές τους που έκαναν τη γλώσσα έξω από 
το σχολείο.  

Ο διευθυντής επεσήµανε ότι αυτό έπρεπε να τονισθεί στους γονείς ως δοµι-
κή αδυναµία του Υπουργείου και όχι του σχολείου, ούτε να αφήσουν οι εκπαιδευτικοί 
στην ενηµέρωση να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρότειναν στους γονείς να κάνουν 
φροντιστήριο τα παιδιά τους στα Γερµανικά. Έτσι, πρότεινε στο σύλλογο διδασκόντων 
να γραφτεί επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και να κοινοποιηθεί στο σύλλογο γο-
νέων στην οποία να διατυπώνεται το αίτηµα της πρόβλεψης κονδυλίου για τη δηµιουρ-
γία αίθουσας µαθήµατος στη γερµανική γλώσσα. Η επιστολή αυτή διοχετεύθηκε και σε 
ορισµένα περιοδικά στο χώρο της εκπαίδευσης µαζί µε άλλη µια επιστολή του συλλό-
γου διδασκόντων σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των µαθητών σε κάθε τµήµα µέσω 
της επίλυσης του κτηριακού προβλήµατος του σχολείου.      

 
β) Οι συγκρουόµενες κουλτούρες στο σύλλογο διδασκόντων και η έκφρα-

σή τους στην παιδαγωγική συνεδρίαση  
 
Ο λόγος δόθηκε στους φιλολόγους. Ο κ. Περικλής, που υπηρετούσε µε από-

σπαση στο σχολείο και ανήκε στην οµάδα των τεσσάρων εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν 
είχαν ενσωµατωθεί στο γενικό κλίµα που επικρατούσε στο σύλλογο, ζήτησε να κάνει 
ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο 
σχολείο και την πρώτη γυµνασίου. Επεσήµανε ότι τα παιδιά της πρώτης τάξης ήθελαν 
πίστωση χρόνου. Ύστερα αναφέρθηκε στο ρόλο των διαγωνισµάτων. 

[Τα πρώιµα test κάνουν ζηµιά, γιατί αν κάποιος µαθητής δεν παει καλά ξεκινά 
άσχηµα από την αρχή της χρονιάς. Καλό είναι στο πρώτο τρίµηνο να µην 
µπαίνουν test στα παιδιά της πρώτης. Επίσης, τα διαγωνίσµατα του τριµήνου 
δεν πρέπει ποτέ να είναι ανακεφαλαιωτικά. Τα πρόχειρα διαγωνίσµατα να εί-
ναι µόνο στο µάθηµα της ηµέρας, να µην το ξέρουν από πριν οι µαθητές και 
να µην χωρίζονται σε οµάδες Α, Β. Τα θέµατα να είναι κοινά για όλους τους 
µαθητές µε κοινή κλίµατα αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει κοινό µέτρο] 
  
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους άλλους φιλολόγους και τις διδακτικές πρα-

κτικές τους λέγοντας:    
[Υπηρετώ εικοσιπέντε χρόνια στην εκπαίδευση. Σε αυτό το σχολείο συνάντησα 
γα πρώτη φορά ένα φαινόµενο που µου έχει κάνει εντύπωση. Υπάρχουν συνά-
δελφοι που δεν ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραµµα. Κάνουν δραστηριότητες 
που τις φτιάχνουν µόνοι τους και που ενδεχοµένως να αρέσουν στα παιδιά, 
επειδή δεν έχουν διάβασµα, αλλά τελικά δεν τους µαθαίνουν τίποτα. ∆ίνουν 
βαρύτητα σε ασήµαντα πράγµατα και παραγκωνίζουν τα σηµαντικά. Πρέπει να 
έχουµε όλοι οι εκπαιδευτικοί µια κοινή πορεία. Να µην λένε τα παιδιά ο Περι-
κλής είναι ο αυστηρός και οι άλλοι είναι οι καλοί]  
 
Η τοποθέτηση του κ. Περικλή προκάλεσε την αντίδραση των άλλων φιλο-

λόγων. Η Ερατώ ζήτησε το λόγο: 
[Αυτό που είπατε, ότι δεν ακολουθούµε το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι 
ακριβές. Το ακολουθούµε αλλά δεν ακολουθούµε πιστά το βιβλίο. Αναλυτι-
κό πρόγραµµα δεν είναι το σχολικό βιβλίο και οι ασκήσεις που έχει. Είναι οι 
στόχοι του µαθήµατος και εµείς ψάχνουµε τρόπους σε συνδυασµό µε το βι-
βλίο για να επιτευχθούν οι στόχοι καλύτερα. Τώρα, αν εσείς δεν µπορείτε να 
ξεφύγετε από το βιβλίο και δεν θέλετε να δουλέψετε µαζί µας, είναι δικό σας 
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πρόβληµα. Το αν τα παιδιά µαθαίνουν ή όχι, νοµίζω ότι δεν έχετε στοιχεία 
να το κρίνετε. Πώς το λετε αυτό; Τα παιδιά σας λένε αυστηρό γιατί κολλάτε 
στη λεπτοµέρεια του βιβλίου. Εµείς δεν φταιµε για αυτό. Έχουµε διαφορετι-
κό τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας. Εµείς ακολουθούµε επικοινωνιακές 
µεθόδους στη διδασκαλία της γλώσσας, εσείς παραδοσιακές, πιστεύετε ότι 
γλώσσα είναι η γραµµατική. Αντί να συνεργασθούµε για να κερδίσουµε ο 
ένας από τον άλλο και να βρούµε µια µέση οδό, εσείς µας κατηγορείτε ότι 
αφήνουµε τα παιδιά αγράµµατα και κάνουµε τους µαθητοπατέρες. Αυτό εγώ 
δεν το δέχοµαι]   
 
Η ∆ώρα ζήτησε και αυτή το λόγο, γύρισε προς τον Γιώργο, που καθόταν δί-

πλα στον κ. Περικλή και τον ρώτησε: 
[Γιώργο αν σου πω έλα εδώ, κατάλαβες τι σου λεω;] 
 
Γιώργος: Μάλλον. Να έρθω εκεί που είσαι (σε έντονο ύφος). 
∆ώρα: Ναι αλλά αν σου πω τι έγκλιση, τι χρόνος, τι πρόσωπο είναι το έλα 
και τι µέρος του λόγου είναι το εδώ, τα ξέρεις όλα αυτά; 
Γιώργος:....(σιωπή). 
∆ώρα: Άρα κατά το φίλο σου τον κ. Περικλή, που κάνετε παρεούλα στα 
διαλείµµατα και µας σχολιάζετε χωρίς να συµµετέχετε πουθενά και λετε ότι 
δεν ακολουθούµε το αναλυτικό πρόγραµµα και αφήνουµε τα παιδιά αγράµ-
µατα δεν ξέρεις ελληνικά. Είδες τι ανακάλυψες καθηγητής άνθρωπος στα 
πενήντα σου χρόνια; Ότι πρέπει να ξαναφοιτήσεις στο γυµνάσιο για να µά-
θεις ελληνικά, διότι δεν ξέρεις. Και αν συνεχίσω αυτού του τύπου την εξέ-
ταση θα σου βγάλω ότι δεν ξέρεις γεωγραφία, ιστορία, θρησκευτικά, ότι εί-
σαι εντελώς αγράµµατος και θα πρέπει να πας πάλι στο δηµοτικό. 
Γιώργος: … (σιωπή)    
 
Ο διευθυντής βλέποντας ότι η συνεδρίαση κινδύνευε να εξελιχθεί σε καυγά, 

πήρε το λόγο και προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση γυρίζοντας τη συζήτηση 
στα διαγωνίσµατα που είχε επισηµάνει ο κ. Περικλής:   

[Πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Περικλής για τα διαγωνίσµατα θέλω να επιση-
µάνω ότι είχαµε περιπτώσεις καθηγητές να βάζουν δύο διαγωνίσµατα την 
ηµέρα. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Τα ωριαία διαγωνίσµατα να τα δηλώνετε 
στο τετράδιο ώστε να έχουν γνώση οι υπόλοιποι ότι θα µπει διαγώνισµα. Να 
µην βάζετε ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσµατα, διότι θα έχετε πρόβληµα να α-
ξιολογήσετε τους µαθητές. Οι περισσότεροι διαβάζουν στο ανακεφαλαιωτι-
κό και γράφουν καλά. Μετά πώς θα τους βαθµολογήσετε; Επίσης, επικα-
λούνται το ανακεφαλαιωτικό διαγώνισµα που έχουν σε κάποιο µάθηµα προ-
κειµένου να µην διαβάζουν στα άλλα µαθήµατα. Ενδεχοµένως να ήταν καλό 
και για το γυµνάσιο να ζητήσουµε τετράµηνο, όπως στο λύκειο, και όχι τρί-
µηνο. ∆εν επαρκεί ο χρόνος για να µάθουµε τους µαθητές]  

 
Η κ. Χριστίνα, που µαζί µε το διευθυντή ήταν η πιο παλιά φιλόλογος του 

σχολείου, ζήτησε να τοποθετηθεί στο θέµα των διαγωνισµάτων αλλά και σε όσα είπε ο 
κ. Περικλής: 

[Εγώ συνάδελφοι είµαι µια παραδοσιακή φιλόλογος. Ο τρόπος µε τον οποίο 
δουλεύουν οι νέοι συνάδελφοι δεν µου είναι οικείος. Έµαθα αλλιώς και τώ-
ρα µάλλον δεν µπορώ να ξεµάθω. Όµως, δεν είναι σωστό να λέµε ούτε δη-
µόσια ούτε ιδιωτικά ότι οι τάδε καθηγητές στο σχολείο αφήνουν τα παιδιά 
αγράµµατα. Ούτε είναι έτσι τα πράγµατα. Μάλλον δίνουν βαρύτητα σε άλλα 
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πράγµατα από αυτά που δίναµε εµείς. Ίσως να χρειασθεί να συνεργασθούµε 
περισσότερο για να βρούµε µια κοινή γλώσσα στη διδασκαλία µας]  
 
Στη συνέχεια η κ. Χριστίνα αναφέρθηκε στο ζήτηµα των διαγωνισµάτων το-

νίζοντας ότι η αξιολόγηση του µαθητή µπορεί να παίξει πολλούς και διαφορετικούς ρό-
λους και ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει το διαγώνισµα µε διαφορετι-
κό τρόπο, ανάλογα και µε το γνωστικό αντικείµενο που διδάσκει.  

[Στη Γραµµατική καταρχάς δεν µπορεί κάποιος να γράψει ένα διαγώνισµα 
αυστηρά περιορισµένο στο µάθηµα της ηµέρας. Αν δηλαδή βάλουµε κάποιο 
κείµενο το παιδί της Β’ Γυµνασίου δεν θα ξέρει το υποκείµενο του ρήµατος, 
επειδή αυτό δεν είναι το µάθηµα της ηµέρας;] 
 
Ο φυσικός διέκοψε την κ. Χριστίνα για να επισηµάνουν ότι αυτό ακριβώς 

συµβαίνει και στις θετικές επιστήµες, όπου η γνώση είναι µια αλυσίδα, όπου ο κάθε 
κρίκος στηρίζεται στον προηγούµενο.  

[Φυσικά στη Φυσική δεν µπορεί να πει κάποιος ότι δεν ξέρει να κάνει πρό-
σθεση επειδή δεν είναι το µάθηµα της ηµέρας]   
 
Ο κ. Περικλής, κόκκινος και φανερά εκνευρισµένος, ζήτησε το λόγο λέγο-

ντας ότι: 
[Έχετε την τάση να διαστρέφετε αυτά που λεω. ∆εν είπα αυτό που σχολιάζε-
τε. Είπα να µην τους προειδοποιείτε ότι την επόµενη ηµέρα έχουν να γρά-
ψουν διαγώνισµα στα τάδε κεφάλαια. Φυσικά και δεν είναι δυνατόν στη 
γλώσσα και τα µαθηµατικά να εξετάζεται ο µαθητής χωρίς να ξέρει προη-
γούµενες γνώσεις]  

 
Το λόγο ζήτησε η Ερατώ προκειµένου να αναφερθεί στη συζήτηση σχετικά 

µε τα διαγωνίσµατα: 
[Συνάδελφοι, νοµίζω ότι γίνεται µια συζήτηση χωρίς αντικείµενο. Κάποιοι 
συνάδελφοι µπορεί να θεωρούν ότι καλό είναι οι µαθητές να µαζέψουν τις 
γνώσεις τους σε µια ενότητα και αυτό γίνεται µε ένα ανακεφαλαιωτικό διαγώ-
νισµα. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ποιο είναι το 
πρόβληµα; Υπάρχει ουσία στη συζήτηση; ∆εν υπάρχει. ∆εν µπορεί κάποιος να 
επιβάλει τον δικό του τρόπο αξιολόγησης στους άλλους] 
 
Ο καθηγητής της πληροφορικής ζήτησε και αυτός να τοποθετηθεί στο ζήτη-

µα των διαγωνισµάτων, συνδέοντας την αξιολόγηση των µαθητών µε την ποιότητα του 
σχολείου και την εργασία του εκπαιδευτικού.   

 
[Το ζήτηµα της αξιολόγησης των µαθητών είναι κρίσιµο, πολύ πιο κρίσιµο 
από όσο νοµίζουµε ορισµένοι. Είδατε τι έγινε στο λύκειο; Τους πήραν την α-
ξιολόγηση του µαθητή και το σχολείο έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Εδώ άκου-
σα τον κ. Περικλή να λεει για κοινά µέτρα και σταθµά στα διαγωνίσµατα. ∆εν 
είναι όλοι οι µαθητές ίδιοι, ούτε όλα τα µαθήµατα. Εγώ κάνω ένα µάθηµα που 
δεν εξετάζεται τον Ιούνιο ούτε σε ενδοσχολικό επίπεδο. Και αυτό το γεγονός 
µου έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγµατα στις 
τάξεις. Η λογική των κοινών µέτρων, στο όνοµα της ισότητας των µαθητών 
και της αξιοκρατίας, στο σχολείο είναι µάλλον επικίνδυνη. Εγώ έχω κατ’ επα-
νάληψη συνεργασθεί µε φιλολόγους και έχουµε κάνει θαυµάσια πράγµατα. Με 
εσάς κ. Περικλή δεν συνεργάσθηκα ποτέ, όχι µε δική µου ευθύνη. Το ίδιο και 
µε το Γιώργο, που αν και µαθηµατικός, θα µπορούσαµε στα κεφάλαια της στα-
τιστικής να κάνουµε φοβερά πράγµατα, όπως να δείξουµε στα παιδιά το Excel 
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και να κάνουν κάποιο µικρό project. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο προβληµατι-
σµός µας και όχι τα σταθµισµένα τεστ για να υπάρχει δήθεν δικαιοσύνη. Ό-
µως, αν είχα µια εξωτερική αξιολόγηση που µου έλεγε ότι οι µαθητές σου θα 
εξετασθούν σε αυτά, δε θα έκανα τίποτε άλλο όλη τη χρονιά από το να προε-
τοιµάζω τους µαθητές µου σε αυτά που επρόκειτο να εξετασθούν]  
 
Ο διευθυντής ζήτησε το λόγο προκειµένου να κλείσει η συνεδρίαση και τό-

νισε ότι αυτό που προείχε ήταν να συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί µεταξύ τους, διότι 
τελικά η συνεργασία ήταν ο µόνος δρόµος για να αντιµετωπισθούν όλα αυτά τα ζητή-
µατα.  

Αυτό που αναδύθηκε από τη συζήτηση ήταν ότι ο κ. Περικλής είχε αποσπα-
σθεί σε ένα σχολείο στο οποίο ο τρόπος εργασίας και οι αντιλήψεις της πλειονότητας 
των εκπαιδευτικών δεν ανταποκρίνονταν στις δικές του διδακτικές αρχές και τις επαγ-
γελµατικές του έξεις, τις οποίες δεν µπορούσε πια ή δεν ήταν διατεθειµένος να αλλάξει. 
Έτσι, αυτό που προέκυπτε ως αποτέλεσµα των διαθέσεών του ήταν η απαξίωση της ερ-
γασίας των υπόλοιπων εκπαιδευτικών προκειµένου να δικαιολογήσει τη δική του ύπαρ-
ξη και το δικό του τρόπο εργασίας µέσα στο σχολείο. 

Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έδειχνε να έχει συ-
νειδητοποιήσει ότι οι απόψεις του κ. Περικλή για την πιστή τήρηση του προγράµµατος 
και τη στάθµιση των διαγωνισµάτων δηµιουργούσαν τους όρους για τον περιορισµό της 
παιδαγωγικής ελευθερίας του εκπαιδευτικού, κάτι που είχε συµβεί ήδη στο Ενιαίο Λύ-
κειο. Όπως επισηµαίνει και ο Young:  

Υπάρχει ένας χώρος παιδαγωγικής ελευθερίας που δεν µπορεί να συρρικνω-
θεί χωρίς να καταστήσει αδύνατη την παιδαγωγική σχέση. Πραγµατικά, χω-
ρίς την αναγκαία ελευθερία δεν µπορεί να υπάρξει ούτε πράξη διδασκαλίας 
καθεαυτής, ούτε υπάρχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς, παρά µόνο από επι-
θεωρητές ηλεκτρονικών υπολογιστών και από διεκπεραιωτές σταθµισµένων 
τεστ. 

(Young 1990: 131) 
    
Η κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων στο «Λυσιτέλειο»  
 
Παρά το γεγονός ότι τέσσερις εκπαιδευτικοί στο «Λυσιτέλειο» εργάζονταν 

σε αποµόνωση από τους υπόλοιπους (όπως ο κ. Γιώργος, ο κ. Περικλής, η Σταµατίνη 
και η Σοφία), η συντριπτική πλειονότητα του συλλόγου των εκπαιδευτικών είχε δια-
µορφώσει µια «συνεργατική κουλτούρα» στο σχολείο, η οποία τόσο µέσα από τη διδα-
σκαλία όσο και µέσα από τις όψεις της σχολικής ζωής εξέπεµπε προς τους µαθητές ένα 
«θετικό» κρυφό πρόγραµµα. Επίσης, αυτή η συνεργατική κουλτούρα ήταν καθοριστι-
κός παράγοντας στην επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών του σχολείου και πα-
ράγοντας που τους δηµιουργούσε αίσθηµα ικανοποίησης από την εργασία τους. 

Τα βασικά σηµεία αυτής της συνεργατικής κουλτούρας ήταν: 
 
α) Οι κοινοί στόχοι 
 
Η διαρκής συνεργασία των εκπαιδευτικών είχε διαµορφώσει την αίσθηση 

της κοινότητας των στόχων. Όπως παρατηρεί και ο Rosenhotz (1989: 13) δεν υπάρχει 
κανένα κρυφό µυστικό στην επιτυχία ορισµένων σχολείων. Αυτή βρίσκεται, σε µεγάλο 
βαθµό, στην κουλτούρα τους, η οποία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά τους και τη βάση 
στην οποία µπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτυχθούν ως επαγγελµατική κοινότητα 
(Louis et al. 1995: 28). Όπως παρατηρεί και φιλόλογος του σχολείου: 

[Μπορεί ο καθένας µας να σχεδιάσει µια πολύ καλή δουλειά, να την κάνει µέ-
σα στην τάξη του, όµως αυτό δεν µπορεί να κάνει τη διαφορά στο σχολείο από 
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την οποία θα ωφεληθούµε όλοι. Μόνο αν υπάρξει συλλογική εργασία µε κοινό 
στόχο που θα προκύψει από εµάς, µέσα από τις κοινές µας αναζητήσεις, θα 
δηµιουργηθεί µια διαφορετική κατάσταση στο σχολείο] (φιλόλογος, «Λυσιτέ-
λειο) 
 
Στο «Λυσιτέλειο» η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών είχε κοινό 

στόχο. Ότι έπρεπε να δώσουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αποκτήσουν ολόπλευρη 
µόρφωση, να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες. Αυτός ο κοινός σκοπός ήταν που δη-
µιουργούσε τις προϋποθέσεις για την παραπέρα επιτυχηµένη συνεργασία τους. 

  
β) Συναδελφικότητα: η επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού µέσα από τη 

συνεργασία µε τους συναδέλφους του 
 

[Από την εµπειρία µου δύο σχολικά έτη στο «Λυσιτέλειο, κατά-
λαβα ότι αν ανοίξεις την πόρτα της αίθουσας σου στους συνα-
δέλφους σου, συζητήσεις για τη διδασκαλία σου µαζί τους, πει-
ραµατισθείς µαζί τους και δουλέψεις µαζί τους, τότε κερδίζεις 
πολύ περισσότερα πράγµατα ως εκπαιδευτικός από το να παρα-
κολουθήσεις εκατό επιµορφωτικά σεµινάρια] (φιλόλογος, «Λυ-
σιτέλειο») 
 
[Αν ανοίξουµε την πόρτα της αίθουσάς µας στο συνάδελφο και 
συνεργασθούµε όλοι µαζί για ένα κοινό σκοπό που είναι να φτιά-
ξουµε ολοκληρωµένες προσωπικότητες, τότε νοµίζω ότι δεν 
χρειάζονται ούτε µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση, ούτε τίποτα 
από όλα αυτά] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 

 
O Little (1990) διακρίνει τέσσερις τύπους συναδελφικότητας µε κριτήριο τις 

πρακτικές που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί στις µεταξύ τους σχέσεις. Η συνοµιλία 
για ζητήµατα σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος και του σχολείου, η βοήθεια 
στην παροχή διδακτικού υλικού, ο κοινός στοχασµός σχετικά µε τη διδασκαλία, η από 
κοινού εργασία. Θεωρεί την τέταρτη µορφή, αυτή της εργασίας από κοινού ως τον κα-
θοριστικότερο παράγοντα βελτίωσης της διδασκαλίας, του σχολείου ως συνόλου και 
της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο «Λυσιτέλειο» καταγράφηκαν 
περιπτώσεις όλων των παραπάνω τύπων συναδελφικότητας. Όµως, τόσο από την πλευ-
ρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των µαθητών αποτιµήθηκαν ως ουσια-
στικότερες και αποτελεσµατικότερες οι περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί εργάσθηκαν 
από κοινού µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Όπως παρατηρεί και ο Barth (1990: 50) 
όταν σταµατήσει να βελτιώνεται επαγγελµατικά ο εκπαιδευτικός, παύει να προοδεύει 
και ο µαθητής ή τουλάχιστον παύει να κερδίζει πράγµατα από τη διδασκαλία. Η διδα-
σκαλία ως ρουτίνα, ως αµειβόµενη εργασία που πρέπει να επιτελεσθεί, γίνεται αντιλη-
πτή µε αρνητικό τρόπο από τους µαθητές. 

Στα πλαίσια αυτής της συναδελφικότητας γίνονταν παρακολουθήσεις µα-
θηµάτων ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς, δοκιµές σε νέες διδακτικές µεθόδους από 
τους εκπαιδευτικούς, συνδιδασκαλίες και επιµόρφωση. Πιο αναλυτικά: 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στο «Λυσιτέλειο» ακολουθούσε διάφο-
ρες νέες και διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιολογούνταν θετικά 
από τους µαθητές. 

[Είναι ενδιαφέρον να κάνουν οι καθηγητές διαφορετικά πράγµατα. Το µάθηµα 
δεν είναι βαρετό. Πολλές φορές κάνουµε πράγµατα διαφορετικά και τα συζη-
τάµε µε τους φίλους µας που πάνε σε άλλα σχολεία. Μας λένε ότι αυτοί δεν 
κάνουν τέτοια] (µαθητής, «Λυσιτέλειο»)   
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Επίσης, αυτές οι δοκιµές θεωρούνταν από τους εκπαιδευτικούς ως καθορι-

στικές στην εξέλιξη και βελτίωση των διδακτικών πρακτικών τους.  
[Όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο διαπίστωσα ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι 
να διδάξεις τη γεωγραφία και τη φυσική εκτός από το αφηγείσαι το µάθηµα 
στους µαθητές και αυτοί να µιλούν ή να προσποιούνται ότι προσέχουν] (φυ-
σικός, «Λυσιτέλειο) 
 
Για ορισµένους εκπαιδευτικούς, αυτές οι δοκιµές σε νέες µορφές διδασκαλί-

ας τους προκαλούσαν ενδιαφέρον για τη δουλειά τους, τους γέµιζαν επαγγελµατική ι-
κανοποίηση και τους βοηθούσαν να ανανεώνονται και να αποφεύγουν τον ψυχολογικό 
εγκλωβισµό στη ρουτίνα της αποµονωµένης εργασίας µέσα στην αίθουσα.  

[Επειδή εργαζόµουν χρόνια σε φροντιστήρια προετοιµάζοντας µαθητές για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις είχα µπει σε ένα µοτίβο εργασίας και θεωρούσα ότι 
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διδάξεις τα νέα ελληνικά και τη γλώσσα. Όταν 
ήρθα στο σχολείο είδα την Ερατώ και  τη Λένα πώς συνεργάζονταν και έκαναν 
νέα ελληνικά στα τµήµατα τους. Οι διαφορετικοί τρόποι που επινοούσαν συ-
νεργαζόµενες µου προκάλεσαν την περιέργεια. Έχω κάνει πολλές διδασκαλίες 
µαζί τους και είναι µια εντελώς διαφορετική εµπειρία] (φιλόλογος, «Λυσιτέ-
λειο») 
 
[Στο σχολείο αυτό δεν πλήττεις. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις διαρκώς δια-
φορετικά πράγµατα που σε βοηθούν να απολαύσεις τη δουλειά σου και να εξε-
λιχθείς. Σε άλλα σχολεία προβληµατιζόµουν πώς θα µπω στην τάξη, πως θα 
αντιµετωπίσω τα προβληµατικά τµήµατα, τι θα κάνω µε µαθητές που βαριού-
νται αφόρητα τη διδασκαλία µέσα στην τάξη. Εδώ, σε µεγάλο βαθµό τα προ-
βλήµατα αυτά τα έχω αντιµετωπίσει χάρη στη συνεργασία µε τους συναδέλ-
φους] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»)        
 
Επίσης, η διάθεση της πλειονότητας του συλλόγου διδασκόντων για πειρα-

µατισµό και νέες διδακτικές προσεγγίσεις, διαµόρφωνε ένα κλίµα στο οποίο ο κάθε εκ-
παιδευτικός αισθανόταν ότι µπορούσε να προτείνει µια ιδέα για τη διδασκαλία και να 
την εφαρµόσει, χωρίς οι υπόλοιποι να τον λοιδωρίσουν ή να τον εµποδίσουν. 

[Μου αρέσει πολύ το θέατρο και στα υπόλοιπα σχολεία προσπαθούσα να 
φτιάξω θεατρικές οµάδες, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Οι συνάδελφοι όχι µόνο 
δεν µε βοηθούσαν αλλά ορισµένοι µε έλεγαν, πίσω από την πλάτη µου, ψώνιο. 
Αυτό το κλίµα το πέρναγαν και στους µαθητές, ιδίως στα αγόρια όπου ορισµέ-
να κορόιδευαν όσα παιδιά ήθελαν να παίξουν στο θεατρικό µε αποτέλεσµα να 
τα αποθαρρύνουν. Όταν ήρθα εδώ συζητούσα µια ηµέρα µε τη Νέλυ στο γρα-
φείο για τις θεατρικές οµάδες και τότε µου πρότεινε να φτιάξουµε ένα θεατρι-
κό και να βάλουµε τους µαθητές να φτιάξουν το σενάριο από την Οδύσσεια 
που διδάσκονταν στην πρώτη γυµνασίου. Τότε ο Γιάννης προθυµοποιήθηκε να 
συζητήσει µε τους µαθητές για τη µουσική επένδυση του έργου και η ∆ήµητρα 
αν θα ήθελα να σκηνοθετήσω κουκλοθέατρο µε κούκλες και σκηνικά που θα 
έφτιαχναν τα παιδιά στο µάθηµα της τεχνολογίας. Ενθουσιάστηκα, γιατί πρώ-
τη φορά στα δεκαπέντε χρόνια που υπηρετώ σε σχολεία βρήκα τέτοια αντιµε-
τώπιση από σύλλογο] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο) 
 
Αυτές οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις γίνονταν παρουσία των συναδέλφων, 

οι οποίοι παρακολουθούσαν τα µαθήµατα των υπολοίπων και ήταν κριτικοί φίλοι (re-
flective friends) του εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευτικών που έκαναν τη διδασκαλία. 
Αυτό το άνοιγµα της πόρτας της αίθουσας διδασκαλίας στο συνάδελφο εκπαιδευτικό 

 283



και η ανάγκη της από κοινού έρευνας και δοκιµής νέων µεθόδων διδασκαλίας ήταν για 
τους εκπαιδευτικούς στο «Λυσιτέλειο» η βασική αιτία της επαγγελµατικής τους εξέλι-
ξης.    

Στο «Λυσιτέλειο» καταγράφηκε επίσης και ενδοσχολική επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών στους υπολογιστές που οργανώθηκε από τον καθηγητή της πληροφορι-
κής µέσα στο σχολείο. Ο Θοδωρής (καθηγητής πληροφορικής) στα µέσα του πρώτου 
τριµήνου πρότεινε στο σύλλογο διδασκόντων να οργανώσει δωρεάν σεµινάρια για τη 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία. Είχε µάλιστα µια ολοκληρωµένη 
πρόταση σχετικά µε το πού θα µπορούσε να κινηθεί αυτή η επιµόρφωση. Το περιεχόµε-
νο της επιµόρφωσης που πρότεινε ήταν: 

- Χρήση κειµενογράφου 
-  ∆ιαµόρφωση παρουσιάσεων 
- ∆ιερεύνηση στο internet 
- Αποστολή / λήψη email. 
- Λειτουργία και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού µέσα από CD.  
Η πρόταση του είχε προκύψει µέσα από τη συνεργασία του µε τους άλλους 

εκπαιδευτικούς, που τον είχε οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας άποψης για το ποια ήταν 
τα ερωτήµατα που του έθεταν και οι ερωτήσεις που του έκαναν.  

[Πολλοί συνάδελφοι µε ρωτούσαν πώς να γράψουν τα κείµενα τους ή πώς να 
ψάξουν στο Internet για να βρουν πρόσθετες πηγές για τη διδασκαλία τους. 
Πάρα πολλές φορές είχαµε συνεργασθεί και συνεργαζόµαστε, όταν οι µαθητές 
ήθελαν να κάνουν κάποια εργασία, κάποιο project. Επειδή τα projects παρου-
σιάζονται στην τάξη νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να µάθουν να διαµορφώνουν 
παρουσιάσεις καθώς και να στέλνουν ή να δέχονται email. Σε αυτά τα θέµατα 
πρέπει να περιστραφεί η επιµόρφωση πάνω στον υπολογιστή και βέβαια όλα 
αυτά βλέπω από την πείρα µου εδώ ότι δεν µαθαίνονται σε κάποιο ακαδηµαϊ-
κό σεµινάριο, αλλά µέσα στο σχολείο, στη σχολική πράξη] (Λυσιτέλειο, κα-
θηγητής πληροφορικής)   
 
Ο Θοδωρής συζήτησε µαζί µε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονταν (15 

εκπαιδευτικοί) ποιες ώρες θα µπορούσαν να κάνουν τα σεµινάρια. Συµφώνησαν κά-
ποιες ώρες που όλοι ήταν διαθέσιµοι, λόγω του προγράµµατός τους και ξεκίνησαν να 
κάνουν την επιµόρφωση στο εργαστήριο της πληροφορικής.  

Ήταν χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος (µαθηµατικός) που ανήκε στην οµάδα 
των τεσσάρων εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές συζητήσεις µε το γράφο-
ντα, τόνιζε ότι ήταν ανάγκη η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού στους υπολογιστές δεν 
συµµετείχε στις συναντήσεις που οργάνωσαν οι άλλοι εκπαιδευτικοί µε το Θοδωρή. Το 
επιχείρηµα του Γιώργου ήταν ότι τις ώρες που γίνονταν οι συναντήσεις των εκπαιδευτι-
κών είχε δουλειά και έπρεπε να φύγει νωρίς από το σχολείο. Μια µέρα ο Θοδωρής τον 
συνάντησε στο γραφείο των καθηγητών και του είπε χαµογελαστά: 

[Πες µου Γιώργο, ποια µέρα δεν έχεις δουλειά και εγώ θα σου κάνω ιδιαίτε-
ρο µάθηµα για την πάρτι σου] 
 
Ο Γιώργος του απάντησε ότι το θέµα δεν ήταν ατοµικό αλλά συλλογικό και 

έπρεπε να το κανονίσει η πολιτεία και όχι οι εκπαιδευτικοί από µόνοι τους στα σχολεία.  
γ) Η πεποίθηση του συλλόγου διδασκόντων ότι το σχολείο µπορεί να κάνει τη 

διαφορά και έχει ευθύνες για την µάθηση των µαθητών του: η βάση της διεκδίκησης και της 
αντίστασης 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στο «Λυσιτέλειο» είχε την 

πεποίθηση ότι το σχολείο και η διδασκαλία αποτελούν βασικές συνιστώσες της µόρφω-
σης και της παιδείας των µαθητών. Αν είχαν την άποψη ότι το σχολείο ήταν αναρµόδιο 
σε αυτό το θέµα και τα πάντα καθορίζονταν από παράγοντες έξω από το σχολείο, τότε 
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αυτό θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο στην εργασία τους. Μάλιστα, ορισµένοι εκπαι-
δευτικοί θεωρούσαν ότι µια τέτοια αντίληψη έθετε σε κίνδυνο ακόµη και την ίδια την 
ύπαρξη του σχολείου που θα µπορούσε να αντικατασταθεί από κέντρα πιστοποίησης 
γνώσεων. 

[Εµένα µε απασχολεί πώς θα εντάξω τους µαθητές σε δραστηριότητες που θα 
τους µάθουν να χειρίζονται τον υπολογιστή, να γράφουν σε αυτόν, να αναζη-
τούν πληροφορίες από αυτόν. Φυσικά δεν αγνοώ ότι κάποια παιδιά έχουν υ-
πολογιστή και κάποια δεν έχουν. Όµως, δεν µένω σε αυτό ούτε αξιολογώ αυ-
τό. Εγώ διαµορφώνω µια γκάµα δραστηριοτήτων στις οποίες προσπαθώ να 
εµπλακούν όλοι οι µαθητές είτε έχουν είτε δεν έχουν υπολογιστή. Αυτός είναι 
ο σκοπός µου στο σχολείο. Όχι να αξιολογήσω ποιοι δουλεύουν γρήγορα, ε-
πειδή έχουν υπολογιστή και ποιοι δουλεύουν αργά και ύστερα να αποδώσω 
την επίδοσή τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Τότε δεν είµαι σχολείο, 
ούτε εκπαιδευτικός. Είµαι κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον 
υπολογιστή] (καθηγητής πληροφορικής, «Λυσιτέλειο») 
 
Η πεποίθηση ότι το σχολείο µπορεί να προσφέρει στην παιδεία του µαθητή 

αποτελούσε τη βάση µιας διεκδικητικής κουλτούρας απέναντι στις εκπαιδευτικές αρ-
χές που εκφράζονταν συχνά µε γραπτά και συγκεκριµένα αιτήµατα για βελτίωση της 
υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου και µιας κουλτούρας αντίστασης απέναντι σε 
αυτά που όριζαν οι εκπαιδευτικές αρχές για το σχολείο. Η πεποίθηση ότι το σχολείο 
µπορεί να κάνει τη διαφορά, κατά συνέπεια έχει ευθύνες για τη µόρφωση και την παι-
δεία των µαθητών του, λειτουργεί και ως παράγοντας «εσωτερικής αξιολόγησης» της 
εργασίας των εκπαιδευτικών και αφετηρία κοινού στοχασµού για τα αναλυτικά προ-
γράµµατα, την αξιολόγηση των µαθητών, την ποιότητα των σχολικών βιβλίων. Στο 
«Λυσιτέλειο» υπήρξαν περιπτώσεις εκπαιδευτικών (φιλόλογοι, θεολόγος) που άρθρω-
σαν µαζί µε τους συναδέρφους και τους µαθητές τους «λόγο αντίστασης» απέναντι 
στους φορείς που διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική. Ήταν οι περιπτώσεις άρ-
νησης συγγραφής της «έκθεσης για το ευρώ» από τους µαθητές της Α’ Γυµνασίου και η 
έγγραφη διαµαρτυρία για το βιβλίο των Θρησκευτικών. Επίσης, έκαναν καθοριστικές 
παρεµβάσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα διαµορφώνοντας ένα διαφορετικό πρόγραµµα 
από το επίσηµο πρόγραµµα, τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο µεθόδων 
διδασκαλίας. Αυτές οι ενέργειες, όσο ασήµαντες και αν φαίνονται στο µακρο-επίπεδο 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελούν την αφετηρία για να σκεφθούν οι εκπαιδευ-
τικοί ως «οργανικοί διανοούµενοι» το περιεχόµενο της εργασίας τους (Giroux 1988: 
159) και να παρέµβουν συνειδητά σε αυτήν, τόσο µέσα στο σχολείο όσο και έξω από 
αυτό, διεκδικώντας από τις εκπαιδευτικές αρχές ή αντιστεκόµενοι µε συγκεκριµένο 
παιδαγωγικό σκεπτικό στις επιλογές τους. Αυτή η στάση µετατρέπει τον εκπαιδευτικό 
σε «επαγγελµατία» και αποτελεί ένδειξη «αυξηµένης επαγγελµατικής συνείδησης». 
Παράλληλα, από τη στιγµή που σε αυτές τις ενέργειες εµπλέκονται και οι µαθητές, αυ-
τό αποτελεί παράγοντα µόρφωσης και ευρύτερης κοινωνικοποίησης για αυτούς. Πιο 
συγκεκριµένα:  

Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα η καθηγήτρια των Θρησκευτικών συζη-
τώντας µε τους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου είδε ότι το βιβλίο ήταν κακογραµµένο και 
δυσνόητο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Πρότεινε λοιπόν στους µαθητές να γράψουν 
µια επιστολή προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε 
τα σηµεία του βιβλίου που δεν καταλάβαιναν και ένα σύντοµο κείµενο σχετικά µε το 
πώς θα έπρεπε να είναι το βιβλίο. Η επιστολή φτιάχτηκε και ύστερα διαβάστηκε σε όλη 
την τάξη. Η θεολόγος παρατήρησε ότι αυτός ήταν ένας τρόπος να διαβάσουν οι µαθη-
τές το βιβλίο και να σκεφθούν κριτικά πάνω σε αυτό.  

Στα µέσα του πρώτου τριµήνου (10-10-2001) στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 
το Γ2/5363 έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο οι µαθητές του Γυµνασίου, στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας ενηµέρωσης των σχολείων για το Ευρώ, έπρεπε να γράψουν µια έκθεση µε θέµα:  
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«Την 1-1-2002 µια νέα εποχή ανατέλλει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους 
οραµατισµούς των εµπνευστών της Ενωµένης Ευρώπης γίνεται πραγµατικότητα, 
µπαίνει σε κυκλοφορία το ενιαίο νόµισµα, το Ευρώ. Παρά τις δυσκολίες, που είναι 
φυσικό να παρουσιαστούν στην αρχή της χρήσης του νέου νοµίσµατος, κυριαρχεί η 
αισιοδοξία ότι θα ωφελήσει τα κράτη µέλη. Ποιες πιστεύεις ότι µπορεί να είναι οι 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του Ευρώ;» 
 
Ο διευθυντής παρέδωσε το έγγραφο στις φιλολόγους και τους ζήτησε να το µελε-

τήσουν. Οι φιλόλογοι συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη. Η κ. Χριστίνα θεώρησε ότι το θέµα 
δεν είχε κανένα νόηµα για τους µαθητές του Γυµνασίου και ιδιαίτερα της Α’ Γυµνασίου, διότι 
δεν γνώριζαν ποιες ήταν οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις από το ευρώ. Άλλωστε, όπως επε-
σήµανε, το ζήτηµα ήταν περίπλοκο για ένα µαθητή της Α΄ Γυµνασίου, ο οποίος µάλλον θα κα-
τέληγε να «αναµασήσει» κάποια πράγµατα που θα ρώταγε τους γονείς του ή τον εκπαιδευτικό 
για το συγκεκριµένο θέµα.  

Η Ερατώ πήρε το λόγο και είπε ότι αυτές οι εµβόλιµες έξωθεν παρεµβάσεις της κα-
τέστρεφαν τη σειρά που έχει στο µάθηµά της. Εξάλλου, όπως τόνισε, το σχολείο είχε ήδη ξεκι-
νήσει κατά τµήµατα επισκέψεις στο Νοµισµατοκοπείο, όπου στους µαθητές είχε δοθεί ένα παι-
χνίδι σχετικά µε το ευρώ, µε το οποίο είχαν ήδη αρχίσει αρκετά τµήµατα να ασχολούνται. Επί-
σης, έκανε κριτική στο ζήτηµα της εκστρατείας ενηµέρωσης µέσω της συγγραφής εκθέσεων 

[Νοµίζω, ότι η συγγραφή εκθέσεων δεν βοηθά τους µαθητές να βιώσουν κάτι. Τα 
παιδιά σε αυτή την ηλικία βιώνουν και κατανοούν πιο απτά πράγµατα] 
 
Οι υπόλοιποι φιλόλογοι συµφώνησαν µε την άποψη της Ερατούς και έγρα-

ψαν µια επιστολή προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε την οποία εξηγούσαν το σκεπτι-
κό τους καταλήγοντας ότι το «Λυσιτέλειο» δεν θα συµµετείχε στο διαγωνισµό για το 
ευρώ. Η επιστολή τους έκλεινε µε µια παιδαγωγική πρόταση: «Αντί να διοργανώνονται 
διαγωνισµοί έκθεσης που στην πραγµατικότητα δεν έχουν παιδαγωγική αξία, αλλά επι-
βραβεύουν µαθητές µε συγκεκριµένο πολιτισµικό κεφάλαιο µάλλον θα ήταν παιδαγω-
γικά πιο πρόσφορο να οργανωθούν σε κάθε σχολείο δραστηριότητες στο πλαίσιο των 
µαθηµάτων που θα βοηθούσαν όλους τους µαθητές να κατανοήσουν τις αλλαγές που 
έρχονται στο χρήµα, το µέσον των καθηµερινών τους συναλλαγών». Η Νέλυ (καθηγή-
τρια φιλόλογος) παρατήρησε: 

[Αν πολλά σχολεία ακολουθούσαν αυτή την τακτική νοµίζω ότι πολλά πράγ-
µατα θα είχαν αλλάξει προς το καλύτερο στην εκπαίδευση. Με το να πειθαρ-
χείς στα πάντα δεν βγαίνει τίποτα]  
 
Αυτές οι κινήσεις αντίδρασης στις επιλογές των εκπαιδευτικών αρχών είχαν 

ως βάση τη συνεργατική κουλτούρα και τροφοδοτούνταν από αυτή. Αν σε ένα σχολείο 
επικρατεί η «κουλτούρα του ατοµισµού, της αδιαφορίας και της δήλωσης αναρµο-
διότητας για την εκπαίδευση των µαθητών» τέτοιες κινήσεις από µεµονωµένους εκ-
παιδευτικούς θα αντιµετωπίζονταν ως γραφικές. Ο εκπαιδευτικός που προσπαθεί να 
βελτιώσει το σχολείο, τη στιγµή που ο σύλλογος των διδασκόντων πιστεύει ότι αυτό 
δεν έχει νόηµα, τελικά ή αισθάνεται ότι γελοιοποιείται (Murphy 1990: 248).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ «ΛΥΣΙΤΕΛΕΙΟ» 

 
Η πρώτη ηµέρα στο σχολείο 

 

Ο διευθυντής του σχολείου µαζί µε το σύλλογο των διδασκόντων είχε πετύ-

χει µέσω της διαµόρφωσης, της κοινοποίησης και της τήρησης του κανονισµού της ε-

σωτερικής ζωής του σχολείου να διαµορφώσει ένα είδος «τελετουργίας µύησης» µέσα 

από «εισαγωγικές τελετές υποδοχής» όπου οι µαθητές κοινωνικοποιούνταν από την 

πρώτη ηµέρα της σχολικής τους ζωής στην αίσθηση της ύπαρξης ορίων, τα οποία δεν 

µπορούσαν να υπερβούν. Ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων στο Λυσιτέ-

λειο έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο µε τον οποίο υποδέχονταν το µαθητή στο 

σχολείο. Από τις πρώτες ηµέρες του σχολικού έτους προσπαθούσαν να θέσουν στους 

µαθητές ένα ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων για το πώς λειτουργούσε το σχολείο, ώστε οι 

µαθητές να κοινωνικοποιηθούν σταδιακά σε αυτό. Το πλαίσιο δεν ήταν ένα πλέγµα α-

παγορεύσεων. Ήταν µια ολόκληρη διαδικασία ενηµέρωσης, ώστε να θέσουν τους κανό-

νες µε τους οποίους θα λειτουργούσε το σχολείο.  

Η πρώτη ηµέρα στο σχολείο ήταν και η έναρξη αυτής της σειράς τελετών 

εγκατάστασης. Ο διευθυντής είχε καλέσει τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στο σχο-

λείο µια ώρα νωρίτερα από τον αγιασµό προκειµένου να κανονίσουν σε ποιο τµήµα θα 

µπει ο καθένας για να µιλήσει στους µαθητές. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδινε στην υποδοχή 

και ενηµέρωση των µαθητών της Α’ Γυµνασίου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από την 

αρχή έπρεπε να τους βάλει στο κλίµα του σχολείο και δεύτερο γιατί τα παιδιά αυτά µε-

τέβαιναν από το δηµοτικό, όπου είχαν έναν εκπαιδευτικό, στο γυµνάσιο όπου θα είχαν 

πολλούς και διαφορετικούς. Επίσης, επειδή στο σχολείο εφαρµοζόταν το πρόγραµµα 

«Αναδιάταξη του Σχολικού Χώρου» και υπήρχαν αίθουσες µαθήµατος έπρεπε οι µαθη-

τές να ενηµερωθούν για το πώς θα κινούνταν στο σχολείο, που θα άφηναν τα πράγµατα 

τους και σε ποιες αίθουσες θα πήγαιναν να κάνουν το κάθε µάθηµα.    

Έτσι, µετά την τελετή του αγιασµού, ο διευθυντής κάλεσε τους 

µαθητές του σχολείου να περάσουν στις αίθουσες προκειµένου να τους µι-

λήσουν οι καθηγητές. Η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών αφορούσε για τη 

∆ευτέρα και την Τρίτη γυµνασίου σε κάποια ζητήµατα συµπεριφοράς του 

προηγούµενου έτους που δεν έπρεπε να επαναληφθούν.  

 287



Τα παιδιά της πρώτης γυµ ασίου δέχθηκαν πιο αναλυτική ενηµέ-

ρωση. Εκτός από τις οδηγίες και τις συµβουλές του να κρατάνε το χώρο 

καθαρό, να έρχονται στην ώρα τους, ενηµερώθηκαν για την τακτική του 

σχολείου να ενηµερώνει τους γονείς τους την ηµέρα ακριβώς που θα α-

πουσίαζαν και όχι στο τέλος του τριµήνου. Οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν 

και σε επεξηγήσεις σχετικά µε τη διαφορετική λειτουργία του γυµνασίου 

σε σχέση µε το δηµοτικό και τον τρόπο µε τον οποίο ήταν διαµορφωµένος 

ο χώρος στο νέο τους σχολείο.   

ν

Η κ. Ερατώ (φιλόλογος) πήρε το λόγο και εξήγησε στα παιδιά της 

πρώτης ότι φέτος δεν θα είχαν µια «κυρία» ή «έναν» κύριο αλλά περισσό-

τερους και ο καθένας θα τους έκανε διαφορετικά µαθήµατα Γι’ αυτόν το 

λόγο έπρεπε να κρατήσουν προσεκτικά το πρόγραµµα που θα τους έδινε το 

σχολείο ώστε να ξέρουν τι µαθήµατα θα είχαν κάθε ηµέρα. Ο διευθυντής 

πήρε το λόγο και εξήγησε στα παιδιά ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τη 

χρήση των αιθουσών του σχολείου. Στο σχολείο, όπως αναφέραµε στην 

προηγούµενη ενότητα, λειτουργούσε το πρόγραµµα ΣΕΠΕ, όπου κάθε µά-

θηµα γινόταν σε διαφορετική αίθουσα. Έτσι, οι µαθητές δεν µπορούσαν να 

αφήνουν τα πράγµατά τους σε µια αίθουσα αφού «εκ των πραγµάτων» δεν 

είχαν αίθουσα του τµήµατός τους. Σε κάθε ώρα θα πήγαιναν στην αίθουσα 

που γινόταν το αντίστοιχο µάθηµα. Επίσης, τους εξήγησε ότι κατά µήκος 

του διαδρόµου υπήρχαν ντουλαπάκια, όπου ο κάθε µαθητής/ τρια µπορού-

σε να αφήνει τα πράγµατά του και να τα κλειδώνει χρησιµοποιώντας λου-

κέτο που θα έφερνε από το σπίτι του.  

Πριν φύγουν τα παιδιά από το σχολείο τον λόγο πήρε ο Θοδωρής 

(καθηγητής πληροφορικής) ο οποίος τόνισε:  

[ήρθατε σε αυτό το σχολείο µε δική σας επιλογή. Το σχολείο αυτό 

έχει απαιτήσεις και πρέπει να διαβάζετε και να είσθε σοβαροί προ-

κειµένου να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Πέρσι κάποια 

παιδιά δεν το πήραν σοβαρά το θέµα και µετά το πρώτο τρίµηνο 

έφυγαν και πήγαν στο σχολείο της γειτονιάς τους]        
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Ποιοι παράγοντες ευνοούσαν τη µύηση των µαθητών στους κανόνες του 

σχολείου 

 

α) Συνείδηση της διαφορετικότητας του σχολείου 

 

Όπως εξήγησαν στο γράφοντα, αργότερα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κα-

νείς από τους περσινούς µαθητές δεν έφυγε για να πάει στο σχολείο της γειτονιάς του. 

Τα παραπάνω ήταν ένας µόνιµος εκφοβισµός του Θοδωρή προς τους µαθητές προκει-

µένου να πάρουν στα σοβαρά τη φοίτησή τους στο σχολείο. Επειδή η οικογένεια του 

κάθε µαθητή είχε κάνει αίτηση στο «Λυσιτέλειο» και ενδιαφερόταν για την ποιότητα 

του σχολείου θα ήταν κάτι υπερβολικά άσχηµο για αυτήν να ζητήσει το παιδί τους να 

διακόψει τη φοίτησή τους από ένα σχολείο στο οποίο οι ίδιοι είχαν επενδύσει συναι-

σθηµατικά τόσα πολλά.  

[Το θέµα δεν είναι µόνο η µόρφωση του παιδιού. Είναι και κοινωνικό. Υπάρ-

χουν µανάδες που καµαρώνουν στις φίλες τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο 

ότι το παιδί τους είναι µαθητής εδώ. ∆εν είναι λοιπόν καθόλου ευχάριστο για 

αυτούς τους ανθρώπους να τους πει το παιδί τους ότι δεν µπορεί να συνεχίσει. 

Είναι κάτι σαν κοινωνική ήττα για όλη την οικογένεια] (καθηγητής µουσικής, 

«Λυσιτέλειο»)  

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του «Λυσιτέλειου», όταν µιλούσαν στους µαθητές 

για το σχολείο, είχαν ως σηµείο αναφοράς τη διαφορετικότητα του σχολείου από τα 

υπόλοιπα δηµόσια σχολεία, τα οποία αποκαλούσαν τα «σχολεία της γειτονιάς σας». Οι 

µαθητές της πρώτης γυµνασίου, από την πρώτη ηµέρα, είχαν την εντύπωση ότι είχαν 

έρθει σε ένα σχολείο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, κάτι που έκανε µάλλον πιο εύκολη 

την αποδοχή κάποιων κανόνων, που ο σύλλογος των διδασκόντων ήθελε να διέπει τη 

σχολική ζ ή. Φαινόταν δηλαδή να λειτ ργε µια θετική διαδικασία αυτοεκπληρούµε-

νης προφητείας από την πλευρά των προσδοκιών που είχαν οι µαθητές την οποία εκµε-

ταλλευόταν ο σύλλογος των διδασκόντων. Έτσι, η εντύπωση και η προσδοκία που εί-

χαν οι µαθητές για τη διαφορετική ποιότητα του σχολείου επιβεβαιωνόταν από τις ε-

νέργειες που έκανε ο σύλλογος διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς. ∆ιαφο-

ρετικά, η φήµη αυτή θα χανόταν.  

ω ου ί 

Η αίσθηση της διαφορετικότητας του «Λυσιτέλειου» από τα άλλα δηµόσια 

σχολεία είχε, κατά κάποιο τρόπο, εγκαθιδρυθεί στους µαθητές πριν ακόµη έρθουν στο 

 289



σχολείο. Οι γονείς είχαν, ήδη, «ντοπάρει» τους µαθητές µε την λογική ότι θα φοιτούσαν 

σε ένα διαφορετικό σχολείο και ήταν «τυχερά» που κληρώθηκαν για να πάνε στο σχο-

λείο αυτό.  

 

β) Το άγνωστο σχολικό περιβάλλον για τους νέους µαθητές. Ορισµένες 

σκέψεις για την πολιτική του Bus-schooling (µεταφορά των µαθητών σε σχολεία άλ-

λων περιοχών).  

 

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο ήταν ότι οι µαθητές του «Λυσιτέλειου» προερχόταν 

από διαφορετικές περιοχές και δεν γνωριζόταν µεταξύ τους. Έτσι, τις πρώτες ηµέρες, 

όπως καταγράφηκε και από την παρατήρηση τόσο στο προαύλιο όσο και στις αίθουσες 

διδασκαλίας, δεν είχαν την απαραίτητη οικειότητα για να αρχίσουν να µιλούν µεταξύ 

τους. Η απουσία οριζόντιων σχέσεων ανάµεσα στους µαθητές της Α’ Γυµνασίου, τις 

πρώτες ηµέρες του σχολείου, διαµόρφωνε ένα ευνοϊκό πεδίο, ώστε να επιβάλλει ευκο-

λότερα το σχολείο τις δικές του νόρµες. Αυτό το συµπέρασµα αποκτά µεγαλύτερη ε-

γκυρότητα αν συγκριθεί µε την κατάσταση που επικρατούσε στα άλλα δύο δηµόσια 

σχολεία του δείγµατος, όπου οι µαθητές γνωρίζονταν ήδη από το δηµοτικό ή από τα 

παιχνίδια και τις παρέες τους στη γειτονιά. Είχαν οικειότητα, διότι ήταν φίλοι και πριν 

έρθουν στο σχολείο, είχαν δηλαδή οριζόντιες σχέσεις µεταξύ τους. Επίσης, γνώριζαν 

µεγαλύτερα παιδιά που ήταν δύο ή τρία χρόνια µαθητές στο σχολείο. Άρα έχουν ήδη 

µια πληροφόρηση για το ποιος καθηγητής ήταν «εύκολος», ποιος «στρυφνός», ποιος 

«επιεικής» και ποιος «αυστηρός».  

Σε πολλές έρευνες σχετικά µε το σχολικό κλίµα, η παράµετρος της αλληλε-

πίδρασης που ασκούν οι µαθητές µεταξύ τους και η εικόνα που έχουν για το σχολείο 

πριν φοιτήσουν σε αυτό, συχνά, αγνοείται. Εµφανίζεται έτσι µια εικόνα όπου το σχο-

λείο λειτουργεί ως ποµπός µηνυµάτων και οι µαθητές ως αποµονωµένοι µεταξύ τους 

δέκτες, παραβλέποντας ότι ανάµεσα στους µαθητές υπάρχουν σχέσεις και διαµορφωµέ-

νες κρίσεις για τα µηνύµατα που εκπέµπει το σχολείο µε βάση την κουλτούρα τους, αλ-

λά και την πληροφόρηση που έχουν για την ιστορία του σχολείου και των εκπαιδευτι-

κών η οποία προέρχεται και από τους µεγαλύτερους συµµαθητές τους και τη γειτονιά 

στην οποία ζουν.  

Σε άµεση σχέση µε την παρατήρηση αυτή βρισκόταν το γεγονός ότι οι µα-

θητές της Α΄ Γυµνασίου του «Λυσιτέλειου», όπως προέκυψε από την εθνογραφική πα-

ρατήρηση, δεν ήταν εξοικειωµένοι, τις πρώτες ηµέρες, µε το χώρο του σχολείου. Στα 

άλλα σχολεία του δείγµατος, οι µαθητές, όταν ήταν ακόµη στο δηµοτικό, έρχονταν 
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στον προαύλιο χώρο του Γυµνασίου τα απογεύµατα προκειµένου να παίξουν. Ο χώρος 

λοιπόν του σχολείου δεν τους ήταν άγνωστος. Στο «Λυσιτέλειο», τα παιδιά έρχονταν 

για πρώτη φορά σε ένα σχολικό κτήριο άγνωστο σε αυτά, σε µια περιοχή που µπορεί να 

απείχε πολλά χιλιόµετρα από την δική τους. Από τις συνεντεύξεις και από την παρατή-

ρηση της συµπεριφοράς των µαθητών της Α’ Γυµνασίου, τις πρώτες ηµέρες στο σχο-

λείο, ήταν φανερό ότι τα παιδιά αυτά ήταν «µουδιασµένα» εξαιτίας του καινούριου και 

άγνωστου σχολικού κτηρίου και χώρου, τα οποία δεν είχαν ξαναδεί.  

Την κατάσταση της έντασης που ισθά ονταν οι µαθητές για να προσαρ ο-

σθούν στο νέο χώρο επέτεινε το πρόγραµµα «Αναδιάταξη του Σχολικού Χώρου» στο 

πλαίσιο του οποίου είχε εφαρµοστεί η καινοτοµία της αίθουσας µαθήµατος, η οποία 

ήταν µια εµπειρία καινούρια για τα παιδιά της Α’ Γυµνασίου. Όπως προέκυψε από τις 

παρατηρήσεις και τις συζητήσεις µε παιδιά της Α’ Γυµνασίου, τις πρώτες ηµέρες του 

σχολικού έτους, η προσοχή τους ήταν εστιασµένη στο να συνηθίσουν να λειτουργούν 

σε έναν σχολικό χώρο, ο οποίος ήταν εντελώς διαφορετικός από του δηµοτικού σχολεί-

ου στο οποίο είχαν φοιτήσει. Αυτή η εστίαση που προκαλούσε η αγωνία να µη γίνει 

κάποια λανθασµένη κίνηση, απορροφούσε την ενεργητικότητα και τη σκέψη των µαθη-

τών από το να µιλήσουν µε τους συµµαθητές τους, να κάνουν αστεϊσµούς και να ανα-

πτύξουν ένα παραπρόγραµµα, που θα εµπόδιζε το µάθηµα.  

α ν µ

[Είναι πιο µπερδεµένο εδώ το σχολείο. Πρέπει να προσέχω πολύ τι µάθηµα 
έχω και σε ποια αίθουσα θα πάω. Στο σχολείο που πήγαινα είχαµε µια τάξη 
και σε αυτήν µέναµε όλο τον καιρό] (µαθητής Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 
[Οι φίλες µου πήγαν όλες στο γυµνάσιο της περιοχής µας. Οι γονείς µου ήθελαν να 

έρθω εδώ γιατί είναι το σχολείο καλύτερο. ∆εν γνωρίζω κανένα παιδί. Το σχολείο 

δουλεύει διαφορετικά και πρέπει να καταλάβεις τι γίνεται για να µην κάνεις λάθη σε 

ποιες αίθουσες θα πας, τι µάθηµα έχεις. Επίσης, µε δυσκολεύει αυτό που γίνεται µε τα 

ντουλαπάκια. Έχω δικό µου ντουλαπάκι και αφήνω εκεί τα πράγµατα µου και φοβά-

µαι µην ξεχάσω ποιο είναι. Προχθές το ξέχασα και δεν µπορούσα να θυµηθώ που εί-

ναι η τσάντα µου. Το είπα στον καθηγητή και κάθισα στην τάξη χωρίς να έχω τετρά-

δια] (µαθήτρια Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

[Σε κάθε διάλειµµα προσέχω να πάω στη σωστή αίθουσα. Με άλλα δύο κορίτσια που 

κάνω παρέα δεν παίζουµε αλλά έχουµε το µυαλό µας πότε θα χτυπήσει το κουδούνι 

για να βρούµε την αίθουσά µας, µην πάµε κατά λάθος σε άλλο τµήµα] (µαθήτρια Α’ 

Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο»)  

 

 

 291



Με βάση το εύρηµα της µη οικειότητας µε το σχολικό χώρο και της µη εξοι-

κείωσης µε τους σ µµαθητές µπορεί, εν µέρει, να ερµηνευθεί η αποτελεσµατικότητα 

της πολιτικής του bus-schooling που εφαρµόσθηκε στην Αγγλία και τις Η.Π.Α., τη δε-

καετία του ’70, όπου µαθητές από φτωχές γειτονιές µπορούσαν να φοιτήσουν σε σχο-

λεία άλλων περιοχών. Εκεί παρατηρήθηκε ότι η επίδραση των οµηλίκων (peer group 

effect) ήταν προς όφελος της βελτίωσης της επίδοσης του µαθητή και της στάσης που 

είχε απέναντι στο σχολείο. Ο Willms (1985) αποδίδει το φαινόµενο αυτό αποκλειστικά 

και µόνο στην επίδραση που έχουν οι καλύτεροι µαθητές στους πιο αδύναµους συµµα-

θητές τους και το ονοµάζει “balance effect” (επίδραση της ισορροπίας), όπου η ισορρο-

πία που δηµιουργείται σε ένα σχολείο µεταξύ «καλών» και «κακών» µαθητών ευνοεί τη 

βελτίωση της επίδοσης των δεύτερων. Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγει και ο Ha-

nusek (1972). Ενδεχοµένως, ένα µέρος της εξήγησης του φαινοµένου να είναι το ότι η 

προσέλευση του παιδιού σε έναν µη οικείο σχολικό χώρο διευκολύνει τις προσπάθειες 

του σχολικού θεσµού να εγχαράξει τους κανόνες που θέλει στο µαθητή. Επιπρόσθετα, 

αν συνδυάσουµε τα ευρήµατα του Paul Willis (1977) και του Stephen Ball (1981), όπου 

τα παιδιά από εργατικές συνοικίες προσπαθούσαν µέσα από την αντισχολική συµπερι-

φορά να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους στο µικρόκοσµο του σχολικού χώρου, 

«πουλώντας ανδριλίκι» και φωτίσουµε µε αυτά τα συµπεράσµατα των ερευνών σχολι-

κής αποτελεσµατικότητας που προαναφέρθηκαν τότε µάλλον επιβεβαιώνεται ότι η αλ-

λαγή σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται µακριά από τον κοινωνικό χώρο α-

ναφοράς αυτών των µαθητών αποδυναµώνει αυτές τις συµπεριφορές, καθώς τα άλλα 

παιδιά που προέρχονται από άλλες κοινωνικές τάξεις δεν έχουν συστήµατα αξιών που 

να επικροτούν τέτοιες συµπεριφορές. Έτσι, η είσοδος σε έναν σχολικό χώρο όπου επι-

κρατεί ένα διαφορετικό σύστηµα αξιολογήσεων φαίνεται να αποδυναµώνει τις αντισχο-

λικές συµπεριφορές και να εγκαθιδρύει νέες, συµβατές µε το σύστηµα αξιών του χώ-

ρου. Σε αυτή τη διαδικασία σηµαντικό ρόλο, όπως προέκυψε από την παρατήρηση των 

πρώτων ηµερών των παιδιών στο σχολείο στην παρούσα έρευνα, παίζει ο νέος σχολικός 

χώρος και η µη γνωριµία µε τα άλλα παιδιά.          

υ   

Η µητέρα ενός µαθητή που προερχόταν από µια εργατική συνοικία της Αθή-

νας, όπου είχε φοιτήσει εκεί στο δηµοτικό σχολείο περιέγραφε τις πρώτες ηµέρες του 

παιδιού της στο σχολείο και την αλλαγή που είχαν στη συµπεριφορά του. Αξίζει να ε-

πισηµάνουµε ότι η µητέρα είχε σπουδάσει πολιτικές επιστήµες και εργαζόταν ως διοι-

κητική υπάλληλος στο ∆ήµο που διέµενε ενώ ο σύζυγος της ήταν απόφοιτος της Βιο-

µηχανικής Σχολής Πειραιά και εργάζοταν ως δηµόσιος υπάλληλος.  
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[Ο λόγος που έκανα αίτηση στο «Λυσιτέλειο» για την κλήρωση ήταν ότι ήθελα 

το παιδί να φύγει από τη γειτονιά και τις παρέες που είχε µπλέξει. Κάθε µέρα 

ερχόταν στο σπίτι γρατσουνισµένος, σκισµένος, τσακωµένος µε άλλα παιδιά. 

Επειδή είναι λίγο πιο ψηλός από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, έκανε το 

νταή µέσα στο σχολείο. Νοµίζω ότι και οι συµµαθητές του τον επηρέαζαν σε 

αυτή τη συµπεριφορά, γιατί πολλά κορίτσια του ζητούσαν να τον παντρευτούν 

επειδή είναι πιο δυνατός. Και αυτός καµάρωνε και έκανε το γόη κάνοντας πε-

ρισσότερες φασαρίες στο σχολείο. Φέτος, βλέπω αλλαγή στη συµπεριφορά του, 

γιατί το νέο περιβάλλον δεν βρίσκει ανταπόκριση σε αυτή τη νοοτροπία. Τα 

άλλα παιδιά δεν τον θεωρούν νταή επειδή παίζει ξύλο. Το αντίθετο µάλιστα. 

Την πρώτη µέρα έσπρωξε ένα παιδί στη σκάλα για να περάσει µπροστά και 

ένα κοριτσάκι του είπε ότι είναι µαλάκας. Ξέρεις τώρα σε αυτή την ηλικί-

α...από γόης να γίνεις µαλάκας παει πολύ. Ήρθε στο σπίτι σαν βρεγµένη γάτα. 

Πέρασε ο πρώτος µήνας και οι καθηγητές του µου είπαν ότι δεν δηµιουργεί 

προβλήµατα στην τάξη, αντίθετα µε το δηµοτικό που χάλαγε τον κόσµο. Νοµί-

ζω ότι η αλλαγή στη συµπεριφορά του οφείλεται στην αλλαγή του περιβάλλο-

ντος] (µητέρα µαθητή Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο»)     

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις ενδυναµώνουν την πολιτική της ενιαίας εκπαί-

δευσης παρά την αποδυναµώνουν. Με αφορµή αυτές τις παρατηρήσεις ίσως να συνέ-

βαλε στην καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών από φτωχές οικογένειες η παροχή δυ-

νατότητας να φοιτήσουν σε σχολεία καλών προαστίων, ώστε να αποφευχθούν οι κα-

ταστάσεις της περιθωριοποίησης που καταγράφηκαν στην Εργοστασιούπολη.   

 

Ο κανονισµός της λειτουργίας του σχολείου 

 
Το σχολείο είχε τυπωµένο έναν κανονισµό λειτουργίας τον οποίο έπρεπε να 
τηρούν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, κάθε εκπαιδευτικός είχε τη 
δυνατότητα να διαµορφώσει ιδιαίτερο κανονισµό λειτουργίας της Αίθουσας 
µαθήµατος, στην οποία ήταν υπεύθυνος, ο οποίος, όµως, έπρεπε να είναι 
συµβατός µε τον κανονισµό του υπόλοιπου σχολείου. Τόσο ο κανονισµός 
λειτουργίας του σχολείου όσο και οι κανονισµοί των αιθουσών περιείχαν 
γενικές οδηγίες για την καθαριότητα των χώρων του σχολείου, την προσέ-
λευση των µαθητών στις τάξεις και τη συνεργασία µε τους γονείς σε ζητή-
µατα που αφορούσαν τις απουσίες των µαθητών. Ο σύλλογος διδασκόντων 
µε το έντυπο του κανονισµού ενηµέρωνε ουσιαστικά και τους γονείς για τη 
δικαιολόγηση απουσιών των µαθητών ότι τα πιστοποιητικά έπρεπε να είναι 
από γιατρούς και να υποβάλλονται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την 
απουσία του µαθητή. Επίσης, ο κανονισµός ξεκαθάριζε και τόνιζε µε έντονα 
γράµµατα ότι οι µονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνταν, εκτός και αν ήταν 
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την πρώτη ώρα και ο µαθητής είχε αργήσει να έρθει στο σχολείο είτε λόγω 
του κυκλοφοριακού είτε µε υπαιτιότητα του κηδεµόνα του, την οποία όµως 
ο ίδιος θα ερχόταν στο σχολείο να πιστοποιήσει. Όπως χαρακτηριστικά έλε-
γε και η κ. Χριστίνα (φιλόλογος) το τι δικαιολογητικά δεχόταν το σχολείο 
από το γονιό προσδιόριζε σε µεγάλο βαθµό το κύρος και τη σοβαρότητά 
του. 
[Το σχολείο δεν δείχνει σοβαρότητα όταν το Πάσχα ο γονιός φέρνει χαρτιά 
από γιατρούς για να δικαιολογήσει απουσίες που έγιναν τον Ιανουάριο. Αυτό 
δείχνει µια εικόνα διάλυσης και ουσιαστικά µυεί το µαθητή και το γονιό στη 
λογική της εξαπάτησης. Αφού το σχολείο δέχεται ένα χαρτί που και παράνοµο 
είναι, γιατί µε το νόµο δεν µπορεί να έρθει χαρτί από γιατρό µετά από δέκα 
ηµέρες και ψεύτικο, γιατί δεν µπορεί γιατρός να διαγνώσει γρίπη που είχε ο 
µαθητής πριν δύο µήνες, τότε µπορεί να δεχθεί και άλλα πράγµατα. Πάντως 
αυτό που µένει είναι ότι το σχολείο δέχεται ένα χαρτί που εις γνώση του είναι 
παράνοµο. Νοµίζω ότι αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την αρχή στο σχο-
λείο] (φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»)     

 
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το σχολείο προσπαθούσε να κάνει σα-
φείς τόσο στους µαθητές όσο και στους γονείς τους βασικούς κανόνες, οι 
οποίοι δεν συνιστούσαν στην προκειµένη περίπτωση ένα ιδιαίτερο εσωτερι-
κό σχολικό κανονισµό αλλά τη γνωστοποίηση της εκπαιδευτικής νοµοθεσί-
ας. Όπως παρατηρούσε και ο διευθυντής του σχολείου: 
[Στην εκπαίδευση υπάρχει σοβαρό πρόβληµα γνώσης της νοµοθεσίας. Υπάρχει 
συγκεκριµένη νοµοθεσία για το θέµα των απουσιών την οποία, δυστυχώς, δεν 
γνωρίζουν οι µαθητές και οι γονείς τους και ακόµη χειρότερο δεν γνωρίζουν 
και πολλοί εκπαιδευτικοί, µε αποτέλεσµα να γίνονται διάφορα παρατράγουδα 
µε τις απουσίες. Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε µε αυτά τα κείµενα είναι, 
εν πρώτοις, να υπάρξει µια στοιχειώδης ενηµέρωση, ώστε να µη γίνονται πα-
ρεξηγήσεις λόγω της άγνοιας του νόµου]  

(διευθυντής, «Λυσιτέλειο»)   
 
Πέρα από το γενικό κανονισµό του σχολείου υπήρχαν και άλλοι δύο κανο-
νισµοί που αφορούσαν τα Εργαστήρια της Μουσικής και της Πληροφορι-
κής. Ο Γιάννης (καθηγητής µουσικής) είχε φτιάξει σε µια σελίδα έναν ιδιαί-
τερο κανονισµό για την Αίθουσα Μουσικής, την οποία αποκαλούσε Μουσι-
κό Εργαστήριο του «Λυσιτέλειου». Με τη βοήθεια του καθηγητή της πλη-
ροφορικής είχε σχεδιάσει στον υπολογιστή ένα κοµψό επιστολόχαρτο µε 
λογότυπο, το οποίο χρησιµοποιούσε για να δώσει κάποιο κείµενο στους µα-
θητές ή να στείλει κάποια επιστολή στους γονείς. Θεωρούσε ότι τέτοιου εί-
δους ενέργειες (επιστολόχαρτα, σηµειώσεις µε λογότυπο) κάνουν τους µα-
θητές και τους γονείς να βλέπουν το σχολείο µε περισσότερη σοβαρότητα. 
Όπως έχουν δείξει και διεθνείς έρευνες στο ζήτηµα του πώς αναπαριστούν 
το σχολείο µαθητές και γονείς, η ύπαρξη αντικειµένων του σχολείου που 
εκπέµπουν συµβολικό κύρος δίνουν status στον εκπαιδευτικό και το σχολείο 
(Πασιαρδής 2003: 265).  
Στο είµενο των κανονισµών του ουσ ού Εργαστηρίου του «Λυσιτέ-
λειου» αναφερόταν ότι:   

κ Μ ικ

Η αίθουσα αυτή είναι χώρος ανάπτυξης και φαντασίας...Η προστασία αυτού 
του χώρου και των υπαρχόντων του δεν είναι υπόθεση αστυνόµευσης εκ µέ-
ρους της σχολής, αλλά λογικής...Τα παιδιά αυτού του σχολείου, πάντα σέ-
βονταν και αγαπούσαν τους χώρους που έχουν φτιαχτεί για την µόρφωση 
τους...Τα παιδιά αυτού του σχολείου, καταλάβαιναν πάντα το γιατί η πολι-
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τεία µετέτρεψε πολλά χρήµατά της σ’ αυτόν τον χώρο...τα παιδιά αυτού του 
σχολείου (εννοείται και σεις) µπορούν να νοιώθουν δικό τους, αυτό το χώρο 
που συνηθίζεται να λέγεται µουσικό εργαστήρι...    
 

Ανάλογο ύφος και ορολογία είχε και το κείµενο του Κανονισµού Λειτουργί-

ας Εργαστηρίου Πληροφορικής, το οποίο ήταν µια σελίδα Α4, µε κείµενο 50 πυκνών 

γραµµών. Από το κείµενο µόνο οι δεκαπέντε γραµµές ήταν ουσιαστικά οδηγίες και κα-

νονισµοί που αφορούν την παρουσία του µαθητή στο εργαστήριο. Οι οδηγίες ήταν οι 

παρακάτω: 

Η θέση του υπολογιστή που µας ανατίθεται είναι προσωπική και µας επι-

φορτίζει µε την ευθύνη για την καλή χρήση του συστήµατος προσωπικού 

υπολογιστή καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής ώρας διδασκαλίας. Με 

τον όρο «καλή χρήση» εννοούµε: 

Τη χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, αν µας έχει δοθεί από τον 

καθηγητή. 

Την αποφυγή αλλαγών στις ρυθµίσεις του συστήµατος (φωτεινότητα οθό-

νης, διάταξη εικονιδίων, διαγραφή αρχείων ή καταλόγων κ.λπ.). 

Την αποφυγή µετακίνησης διαφόρων µερών του υπολογιστή. 

Την εγκατάσταση δικού σας λογισµικού (δικά σας προγράµµατα, κ.λπ.). 

 

Το υπόλοιπο κείµενο των κανονισµών αποσκοπούσε περισσότερο στη µύη-

ση του µαθητή στην ιδέα ότι φοιτούσε σε «µια σχολή» µε ιστορία, η οποία ήταν διαφο-

ρετική από τα υπόλοιπα δηµόσια σχολεία. Χαρακτηριστικά ήταν τα παρακάτω απο-

σπάσµατα από τον υπόλοιπο κανονισµό λειτουργίας: 

 

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του «Λυσιτέλειου» έχει δηµιουργηθεί για να 

εξυπηρετήσει πρώτα από όλους ΕΣΑΣ, τους µαθητές του. Κατ’ επέκταση 

ανήκει σε όλους ΣΑΣ και συνάµα στην ευρύτερη κοινότητα της σχολής µας. 

[...]  

Η επίτευξη της θεµιτής, νοµίζουµε, φιλοδοξίας µας για την πλέον σύγχρονη 

τεχνολογική υποδοµή του εργαστηρίου πληροφορικής, έχει την υποστήριξη 

της σχολής µας όλα αυτά τα χρόνια. Απαίτησε και απαιτεί επιπρόσθετα πολύ 

προσωπικό µόχθο των καθηγητών σας, ώστε αυτή να είναι συνεχώς διαθέ-

σιµη προς ΕΣΑΣ. Και στο µέλλον είµαστε βέβαιοι ότι ΟΛΟΙ θα κινηθούµε 

στην ίδια κατεύθυνση, πιστοί στους ίδιους στόχους, που θα υπηρετούν τη 

σύγχρονη δηµόσια εκπαίδευση και συγχρόνως την ιστορία της Σχολής µας.  
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Η παροχή έγγραφων κανονισµών µε το λογότυπο του σχολείου είχε επίδρα-

ση και στον τρόπο που αναπαριστούσαν οι µαθητές το σχολείο. Χωρίς να αµφισβητού-

µε τη σηµασία που έχει στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του σχολείου η χάραξη 

ξεκάθαρων κανονισµών της σχολικής ζωής, κάτι που αποτελεί κοινό εύρηµα όλων σχε-

δόν των ερευνών σχολικής αποτελεσµατικότητας (Teddlie and Reynolds 2000), αναλύ-

οντας το ζήτηµα από την κοινωνιολογική σκοπιά της εγκαθίδρυσης από διάφορους θε-

σµούς συµβόλων και ενεργειών που περικλείουν είδη «πολιτισµικής αυθαιρεσίας» (Πα-

ναγιωτόπουλος 1998: 138), τα έντυπα των κανονισµών έπαιζαν µια τέτοια λειτουργία, 

καθώς τα παρακάτω αποσπάσµατα των συζητήσεων µε τους µαθητές λήφθηκαν την 

Είµαστε περήφανοι που διαθέτουµε ίσως το καλύτερο και ελπίζουµε το ο-

µορφότερο εργαστήριο πληροφορικής από όλα τα δηµόσια σχολεία της χώ-

ρας µας και ας υποσχεθούµε ότι θα το αξιοποιήσουµε για να γίνουµε ΟΙ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ και όχι µονάχα στη χώρα µας.    

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι αν και το «Λυσιτέλειο» δεν θεωρούταν πλέον 

κάτι ξεχωριστό σε σχέση µε τα άλλα σχολεία εντούτοις οι εκπαιδευτικοί, αναφερόµε-

νοι, στο κείµενο των κανονισµών, στο σχολείο, χρησιµοποιούσαν τον όρο «σχολή» και 

έκαναν συνεχώς χρήση της φράσης «τα παιδιά αυτού του σχολείου», θέλοντας να τονί-

σουν τη διαφορετικότητα από τα άλλα σχολεία.  

 

Τα κείµενα των κανονισµών, από την άποψη αυτή, δεν ήταν απλώς κείµενα 

που παρότρυναν τους µαθητές να προσέχουν τους χώρους και τον εξοπλισµό των αι-

θουσών, κάτι που ούτως ή άλλως ήταν αυτονόητο, αλλά κείµενα που είχαν περισσότερο 

το σκοπό να κοινωνικοποιήσουν τους µαθητές στη λογική της διαφορετικότητας «αυτής 

της σχολής» σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα δηµόσια σχολεία.   

Τόσο οι µαθητές όσο και οι γονείς αξιολογούσαν θετικά την ύπαρξη κειµέ-

νων κανονισµών στο σχολείο. Τα παιδιά της πρώτης τάξης είπαν ότι πρώτη φορά στο 

σχολείο τους έδωσαν κείµενα µε το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν. Στο 

δηµοτικό σχολείο που φοιτούσαν πριν έρθουν στο «Λυσιτέλειο» τους έλεγαν οι δάσκα-

λοι ορισµένα πράγµατα για τους κανονισµούς του σχολείου, αλλά ποτέ δεν είχαν πάρει 

γραπτό κείµενο στα χέρια τους.  

[Στο σχολείο µας έλεγαν οι δάσκαλοι κάποια πράγµατα αλλά ποτέ δεν µας 
έδωσαν γραπτό να το πάµε σπίτι µας. Είναι καλύτερα έτσι γιατί το κάθε παιδί 
ξέρει πώς να φερθεί στο σχολείο] (µαθητής Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 
 

[Η δασκάλα πέρσι µας έλεγε κάτι,...αλλά άλλες φορές το άλλαζε και µπερδευ-
όµασταν] (µαθητής Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 
 



 

Οι εκπαιδευτικοί που αποφάσιζαν να οργανώσουν κάποια επίσκεψη συζητούσαν 

µεταξύ τους για το περιεχόµενό της και προσπαθούσαν να τη συνδέσουν µε το µάθηµα που δί-

δασκαν. Πάντως σε κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις είχαν παιδαγωγικό περιεχόµενο. Στην ενό-
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πρώτη εβδοµάδα της σχολικής τους ζωής στο «Λυσιτέλειο», όπου δεν είχαν ακόµη µπει 

σε διαδικασίες παρακολούθησης µαθηµάτων, ώστε να έχουν σχηµατισµένη άποψη για 

την ποιότητα του σχολείου.  

[Λογικό είναι το σχολείο να έχει κανονισµό, γιατί οι γονείς µου έχουν εξηγή-
σει ότι αυτό το σχολείο είναι διαφορετικό από τα σχολεία της γειτονιάς µου] 
(µαθητής Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 
 
[Οι φίλες µου στα άλλα σχολεία που πηγαίνουν δεν παίρνουν τέτοια χαρτιά 
και το σχολείο τους δεν έχει σήµα. Το δικό µας έχει γιατί είναι σχολείο µε ι-
στορία και είναι καλύτερο από τα άλλα. Είναι το καλύτερο σχολείο στην Ελ-
λάδα] (µαθήτρια Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 
 
Οι γονείς, επίσης, αξιολογούσαν θετικά την ύπαρξη των κανονισµών και ή-
ταν ικανοποιηµένοι ιδιαίτερα µε την ενηµέρωση στο ζήτηµα των απουσιών. 
[Με βοηθά πολύ το ότι ξέρω από την αρχή της χρονιάς πόσες απουσίες µπορεί 
να κάνει ο γιος µου και µε ποια διαδικασία µπορώ να τις αιτιολογήσω. Φίλες 
µου που έχουν µεγαλύτερα παιδιά σε άλλα σχολεία, τα οποία τελειώνουν το 
γυµνάσιο ακόµη δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συµβαίνει µε το καθεστώς των α-
πουσιών] (µητέρα µαθητή Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 
 
Επισκέψεις και εκδροµές σε χώρους έξω από το σχολείο 

 
Το σχολικό έτος που έγινε η εθνογραφική έρευνα, το «Λυσιτέλειο» πραγµα-

τοποίησε τις παρακάτω εκδροµές και επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους: 
- Επίσκεψη της Β’ τάξης κατά τµήµατα στο Βυζαντινό Μουσείο. 

- Επίσκεψη της Α’ και Β’ τάξης κατά τµήµατα στο Νοµισµατοκοπείο. 
- Επίσκεψη της Β’ τάξης κατά τµήµατα στο Πλανητάριο. 
- Επίσκεψη της Β’ τάξης κατά τµήµατα στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγο-
ρά. 
- Επίσκεψη της Β’ τάξης κατά τµήµατα στους σταθµούς του Μετρό. 
- Επίσκεψη της Α’ τάξης κατά τµήµατα στο Αστεροσκοπείο.  
- Επίσκεψη της Α’ τάξης κατά τµήµατα στο Σπαθάρειο Μουσείο, στους χώ-
ρους του οποίου εκτίθεται ό,τι έχει σχέση µε το έργο του Καραγκιόζη. 
- Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 
- Επίσκεψη της Γ’ τάξης κατά τµήµατα στην Εθνική Πινακοθήκη. 
- Πενθήµερη πίσκεψη δεκαπέντε µαθητών της Α’ Γυµνασίου στο Στρα-
σβούργο µε τις καθηγήτριε  των Γαλλικώ  Η επίσκεψη χρηµατοδοτήθηκε από 
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. 
- Οκταήµερη επίσκεψη δεκαπέντε µαθητών της Γ’ Γυµνασίου σε χωριά της 
Καλαβρίας (Κάτω Ιταλία). 
- ∆ιήµερη εκδροµή στην Αρχαία Ολυµπία. 
- Τριήµερη εκδροµή στις Πρέσπες. 
 

Η οργάνωση των επισκέψεων και το παιδαγωγικό τους περιεχόµενο 

 



τητα αυτή παρατίθενται και αναλύονται οι εθνογραφικές καταγραφές που έγιναν σε ορισµένες 

από αυτές τις εκδηλώσεις του σχολείου, καθώς και οι αξιολογήσεις των γονιών και των µαθη-

τών που συµµετείχαν σχετικά µε αυτές. 

*** 

Η Β’ Γυµνασίου διδάσκεται Ρωµαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία. Στα τέσσερα τµήµατα 

της Β’ τάξης διδάσκουν ιστορία δύο καθηγήτριες φιλόλογοι, η ∆ώρα και η Ελένη. Μια εβδοµά-

δα πριν την πραγµατοποίηση της επίσκεψης συναντήθηκαν στην βιβλιοθήκη του σχολείου και 

συζήτησαν τι έχει διδάξει η καθεµιά στα τµήµατά της και αν θα ήταν σκόπιµο µε αυτά που εί-

χαν διδάξει µέχρι τότε να επισκεφθούν το Βυζαντινό µουσείο. Οργανώνοντας την επίσκεψη, 

χώρισαν τα τµήµατα σε δύο µεγάλες οµάδες, µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν δύο επισκέψεις.  

[Να πας 120 παιδιά σε ένα µουσείο δεν έχει καµία παιδαγωγική αξία. Γίνεται ένας 

χαµός και τελικά είναι δύσκολο να προσέξουν κάτι. Το θέµα δεν είναι να δουν γενι-

κώς και αορίστως. Το ζητούµενο είναι µέσα στο µουσείο να γίνει ένα είδος µαθήµα-

τος, να βάλεις τα παιδιά να δουν αυτό που θέλεις και να το συζητήσουµε] (∆ώρα, φι-

λόλογος Βαρβακείου Γυµνασίου).    

 

Πριν από τις επισκέψεις οι καθηγήτριες επισκέφθηκαν το Βυζαντινό µουσείο, µελέ-

τησαν το χώρο και ζήτησαν φυλλάδια από τους υπεύθυνους σχετικά µε τα εκθέµατα του µου-

σείου προκειµένου να τα µελετήσουν. Το Βυζαντινό Μουσείο έχει εκδώσει σειρά φυλλαδίων 

ειδικά για τους µαθητές που το επισκέπτονται. Οι εκπαιδευτικοί πήραν τα φυλλάδια και την 

επόµενη ηµέρα κάθισαν στην βιβλιοθήκη του σχολείου και µε βάση τις ενότητες που είχαν δι-

δάξει από το βιβλίο της ιστορίας άρχισαν να σχεδιάζουν την διαδικασία της επίσκεψης. Από τα 

φυλλάδια σηµείωσαν ποια εκθέµατα συνδέονταν άµεσα µε τις ενότητες της ιστορίας που οι µα-

θητές είχαν διδαχθεί. Το Βυζαντινό Μουσείο έχει καταχωρήσει τα εκθέµατά του σε θέµατα, τα 

οποία παρουσιάζονταν στο φυλλάδιο που έδωσε στους εκπαιδευτικούς. Τα θέµατα αυτά ήταν: 

γλυπτική, κεραµική, εικόνες, τοιχογραφία, άµφια, αρχιτεκτονική.  

Οι δύο εκπαιδευτικοί συµφώνησαν ότι δεν ήταν δυνατόν αλλά ούτε και γόνιµο να 

επισκεφθούν οι µαθητές όλες τις θεµατικές κατηγορίες των εκθεµάτων διότι τότε θα έβλεπαν 

πολλά πράγµατα, σε µικρό χρονικό διάστηµα, µε κίνδυνο να µην καταλάβουν όσα θα έβλεπαν. 

Με βάση τις ενότητες που είχαν διδαχθεί τα παιδιά από το βιβλίο της ιστορίας, ξεχώρισαν ποια 

συγκεκριµένα εκθέµατα θα πήγαιναν να δουν, τι θα ζητούσαν από τους µαθητές να σηµειώ-

σουν, πώς δηλαδή θα ενέτασσαν την επίσκεψή τους στο µουσείο στο µάθηµα της ιστορίας που 

έκαναν στο σχολείο.   

Πραγµατοποιήθηκαν σε δύο επισκέψεις σε δύο διαφορετικές ηµέρες. Στη µια επί-

σκεψη συµµετείχε και ο γράφων. Η Ελένη έδειξε αρχικά στους µαθητές ορισµένα βασικά εκθέ-

µατα από τον υπολογιστή που είχε διαθέσιµο στην είσοδο το µουσείο και ύστερα η ∆ώρα τους 

ζήτησε να κρατήσουν κάποιες σηµειώσεις, προκειµένου να τις συζητήσουν στο σχολείο. Η τοι-

χογραφία, τα άµφια και η αρχιτεκτονική ήταν οι χώροι που επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των 
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µαθητών. Η ∆ώρα προσπάθησε µέσα από τις στολές που ήταν συγκεντρωµένες στο χώρο της 

αίθουσας των αµφίων, να εξηγήσει στους µαθητές ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την κοινωνική 

και πολιτική ιεραρχία στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Επίσης, είδαν µακέτες από την Κων/πολη 

και την αρχιτεκτονική των βασικών κτισµάτων (ιππόδροµος, Αγία Σοφία, κ.λπ.). Τόσο η ∆ώρα 

όσο και η Ελένη δεν έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στις λεπτοµέρειες. Τις ενδιέφερε ο µαθητής να 

αποκτήσει ένα γενικό περίγραµµα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά την επίσκεψη στο µου-

σείο οι δυο εκπαιδευτικοί αφιέρωσαν δυο διδακτικές ώρες προκειµένου να συζητήσουν τα όσα 

είδαν οι µαθητές .  

 

Παρατήρηση µαθήµατος Β2 [5η και 6η ώρα, µετά την επίσκεψη στο Βυζαντινό 

Μουσείο]: Ρωµαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία (καθηγήτρια: ∆ώρα)      

Η ∆ώρα είχε πάρει από την επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο ορισµένες κάρτες µε 

κάποια από τα εκθέµατα και είχε φυλάξει ένα φυλλάδιο που διανέµονταν στην εί-

σοδο του µουσείου σχετικά µε αυτά. Επίσης, είχε και µια βιντεοκασέτα του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου για την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. 

Είχε σχεδιάσει το µάθηµα της ώστε να αξιοποιήσει αυτό οπτικό υλικό. Πιο συγκε-

κριµένα η ∆ώρα είχε φωτοτυπήσει τις κάρτες και τις εικόνες µε τα εκθέµατα  του 

µουσείου και έχει µοιράσει τα φύλλα στους µαθητές. Σκοπός της ήταν να τους βά-

λει να αναγνωρίσουν ορισµένα από τα εκθέµατα και να συζητήσουν για αυτά στα 

πλαίσια του µαθήµατος της ιστορίας, ώστε να τα συνδέσουν µε τη διδακτική ενότη-

τα του βιβλίου. Στην αρχή του µαθήµατος εξήγησε στους µαθητές ότι θα έβλεπαν 

µια κασέτα σχετική µε την Κωνσ αντ νούπολη. Η σύντοµη εισήγησή της δεν ταν τ ι ή

ένας επεξηγηµατικός µονόλογος, αλλά ρωτούσε τους µαθητές:  

∆ώρα: ήµερα θα δούµε µια βιντεοκασέτα σχετικά µε την πρωτεύουσα του Βυζα-Σ

ντίου. Ποια πόλη είναι; 

Μαθητής: Η Κωνσταντινούπολη. 

∆ώρα: Και γιατί ονοµάσθηκε έτσι; 

Μαθητής: Από το Μεγάλο Κωνσταντίνο που την ίδρυσε.  

∆ώρα: Θέλω παρακολουθώντας την ταινία και το φύλλο µε τις εικόνες που έχετε να 

σηµειώσετε τι από αυτά είδατε στην ταινία και να σηµειώσετε τι είπε ο εκφωνητής 

για αυτά, τι πληροφορίες µας δίνει. 

Ξεκίνησε η βιντεοταινία σχετικά µε την Κωνσταντινούπολη. Η διάρκεια της βιντε-

οκασέτας ήταν περίπου είκοσι λεπτά. Οι µαθητές σηµείωναν όσα εκθέµατα έχουν 

δει στο χαρτί όταν αυτό εµφανίζεται στην ταινία. 

Όταν τελείωσε η κασέτα είχαν µείνει ακόµη 20 λεπτά µαθήµατος. Η ∆ώρα ζήτησε 

από τους µαθητές να της πουν τι άκουσαν για το κάθε εύρηµα που είδαν στο µου-

σείο και είχαν µπροστά τους και στο φύλλο εργασίας. Το λόγο πήραν οκτώ µαθητές 

και εξήγησαν τι είδαν.  
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Η ∆ώρα µετά το µάθηµα εξήγησε ότι προσπαθούσε να αποφύγει τη µετωπική διδα-

σκαλία αλλά να ήθελε να εµπλέξει τους µαθητές σε δραστηριότητες, ώστε και να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον τους και στους ίδιους να µείνει κάτι. Ο συνδυασµός της επίσκεψης στο µουσείο µε 

το οπτικοακουστικό υλικό φάνηκε ότι πέτυχε αυτό το στόχο, διότι οι µαθητές του Β2 συµµετεί-

χαν στην εργασία και δεν έκαναν κάτι άλλο µέσα στην τάξη που να αποσπούσε το ενδιαφέρον 

τους από το µάθηµα (να µιλούν µεταξύ τους κ.λπ.)  

Οι µαθητές, από την πλευρά τους, θεωρούσαν αυτές τις διδακτικές πρακτικές, ιδιαί-

τερα ενδιαφέρουσες, διότι δεν ήταν µονότονες και τους επέτρεπαν να έχουν συµµετοχή. Οι µα-

θητές φάνηκε να ότι εκτιµούσαν την εναλλαγή των διδακτικών πρακτικών.   

[Εγώ δεν διαβάζω ιστορία στο σπίτι, το βιβλίο δεν µου αρέσει, είναι βαρετό και κου-

ραστικό. Όµως, µε αυτά που µας βάζει η κυρία να κάνουµε µαθαίνω κάποια πράγµα-

τα, χωρίς να κουράζοµαι ιδιαίτερα]( µαθητής Β’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

[Το µάθηµα µε αυτά που κάνουµε είναι σαν παιχνίδι. ∆ε βαριόµαστε γιατί κάθε φορά 

η κυρία ∆ώρα µας κάνει διαφορετικά πράγµατα] (µαθητής Β’ Γυµνασίου, «Λυσιτέ-

λειο»)  

 

Επίσης, οι µαθητές αξιολόγησαν θετικά την επίσκεψη στο Βυζαντινό µουσείο και 

τη σύνδεση της µε το µάθηµα που έκαναν στο σχολείο. 

[Είναι ωραίο να πηγαίνεις να δεις κάτι και να σου εξηγούν από το µάθηµά σου τι 

βλέπεις. Η επίσκεψη σε αυτό το µέρος έχει πιο πολύ ενδιαφέρον]  

(µαθητής Β’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

[Όταν αυτό που πας να δεις µε το σχολείο το κάνεις και µάθηµα είναι σαν να βλέπεις 

πιο πολλά πράγµατα] ( µαθήτρια Β’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

*** 

Το πρώτο τρίµηνο του σχολικού έτους 2001-2002 συνέπιπτε µε τις παραµονές της 

εισόδου του ευρώ ως νοµίσµατος στην χώρα µας. Την περίοδο αυτή το ΥΠΕΠΘ είχε στείλει 

στα σχολεία ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε το ευρώ και την µετατροπή του σε δραχµές. Οι 

εκπαιδευτικοί του «Λυσιτέλειου» συζήτησαν µεταξύ τους  και σκέφθηκαν να κάνουν κάτι δια-

φορετικό σχετικά µε την ενηµέρωση για το νέο νόµισµα. Αποφάσισαν να κάνουν µια επίσκεψη 

στο Νοµισµατοκοπείο προκειµένου να γίνει ενηµέρωση στους µαθητές για το ευρώ. Το Νοµι-

σµατοκοπείο είχε αποφασίσει να δωρίσει στους µαθητές που θα το επισκέπτονταν ένα επιτρα-

πέζιο παιχνίδι εξοικείωσης µε το νέο νόµισµα. Αυτό το είχε µάθει ο καθηγητής της Φυσικής, ο 

οποίος πρότεινε στο σύλλογο να οργανωθεί επίσκεψη των µαθητών κατά τµήµατα ώστε να α-

ποφευχθεί η οχλαγωγία. Οι µαθητές επισκέφτηκαν το Νοµισµατοκοπείο και οι υπεύθυνοι του 
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ιδρύµατος τους µίλησαν για το πώς παράγεται ένα νόµισµα, την ιστορία της δραχµής, τα κατο-

χικά χρήµατα που είχαν χάσει την αξία τους και τη σηµερινή κατάσταση µε τη µετάβαση στο 

ευρώ. Στο τέλος, οι µαθητές πήραν από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ο καθένας που ήταν σχετικό µε 

το νέο νόµισµα.    

*** 

Η επίσκεψη στο Πλανητάριο έγινε µε τα τµήµατα της Β’ Γυµνασίου. Η επίσκεψη 

σχεδιάστηκε από τους καθηγητές της Φυσικής, την εβδοµάδα που θα παρέδιδαν στο πλαίσιο 

του µαθήµατος της Γεωγραφίας, στους µαθητές ενότητες σχετικές µε τους πλανήτες. Η αρχική 

τους συζήτηση για το σχεδιασµό της επίσκεψης έγινε σε ένα διάλειµµα στο χώρο της βιβλιοθή-

κης. Την ώρα της συζήτησής τους ήταν στη βιβλιοθήκη και η καθηγήτρια των Θρησκευτικών, η 

οποία όταν άκουσε τους συναδέλφους της να συζητάνε για επίσκεψη στο Πλανητάριο, ζήτησε 

να συµµετάσχει και η ίδια στο σχεδιασµό της επίσκεψης, διότι είχε ακούσει το διευθυντή του 

Πλανηταρίου να µιλάει αρκετές φορές στην τηλεόραση για τα ζώδια και τους αστρολόγους, 

οπότε ήθελε να συζητήσει τέτοια θέµατα µε τα παιδιά. Η καθηγήτρια των Θρησκευτικών επι-

κοινώνησε, την επόµενη ηµέρα, µε τον υπεύθυνο του Αστεροσκοπείου και τον παρακάλεσε να 

πει ορισµένα πράγµατα στα παιδιά για την Αστρολογία και για το ότι δεν έχει καµία σχέση µε 

την επιστήµη της Αστροφυσικής. Έτσι, στην επίσκεψη στο Πλανητάριο συµµετείχαν οι καθη-

γητές της Φυσικής και η καθηγήτρια των Θρησκευτικών. Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας 

της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί πρότειναν και στην κ. Σοφία (καθηγήτρια κοινωνικής και πολι-

τικής αγωγής) να αναµιχθεί στο σχεδιασµό εµπλέκοντας την κοινωνική διάσταση της αστρολο-

γίας. Όµως, η Σοφία δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυµη να συµµετάσχει σε αυτό το εγχείρηµα. Υπηρε-

τούσε για πρώτο χρόνο στο σχολείο µε απόσπαση και, όπως προέκυψε και από την παρατήρηση 

των µαθηµάτων, η διδασκαλία της περιοριζόταν στη µετωπική αφήγηση του σχολικού βιβλίου. 

Ρώτησε τους άλλους εκπαιδευτικούς πόσες ώρες θα διαρκούσε η επίσκεψη και τι ώρα θα µπο-

ρούσε να επιστρέψει σπίτι της, διότι σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµά της, την ηµέρα της 

επίσκεψης σχολούσε στις 11:00 π.µ. και δεν ήθελε να παει αργότερα στο σπίτι. Η αρνητική της 

διάθεση έκανε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να µην της ξαναπούν κάτι για το θέµα αυτό και 

να οργανώσουν την επίσκεψη µόνοι τους.  

Η εµπλοκή της καθηγήτριας των Θρησκευτικών στην επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία 

να γίνει µια ωραία συζήτηση των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς για το κατά πόσο τα αστέρια 

και η κίνηση των πλανητών µπορούν να επηρεάσουν την ζωή των ανθρώπων και να καθορί-

σουν το µέλλον τους. Ο διευθυντής του Πλανηταρίου µάζεψε τους µαθητές και τους ρώτησε τι 

ζώδιο ήταν, αν ξέρουν τι πράγµα ήταν το ζώδιο και πώς πίστευαν ότι µπορούσε να επηρεάσει 

τη ζωή τους. Ορισµένες µαθήτριες του είπαν ότι µάλλον οι πλανήτες έπαιρναν κάποια θέση σε 

σχέση µε τη γη και αυτό επηρεάζει τη ζωή τους. Ο διευθυντής του Πλανητάριου τους έδειξε ένα 

χάρτη του ηλιακού συστήµατος εξηγώντας τους ότι στην πραγµατικότητα οι αστερισµοί που 

επικαλούνται οι αστρολόγοι δεν υπάρχουν και ότι η κίνηση των πλανητών δεν µπορεί να επη-

ρεάσει τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Με αφορµή την εξήγηση του χάρτη, ο διευθυντής ανέφερε 
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στους µαθητές ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη διαµόρφωση του πλανήτη µας, την απόστασή 

του από τους άλλους πλανήτες, την ιστορία του, τις πιθανότητες να υπάρχει εξωγήινη ζωή και 

πόσο δύσκολο θα  ήταν, αν υπάρχει, να επικοινωνήσουµε µαζί της.  

Οι µαθητές παρακολούθησαν στην κυριολεξία εντυπωσιασµένοι την οµιλία του δι-

ευθυντή, η οποία κράτησε µιάµιση ώρα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι κανείς από τους µαθητές όλη 

αυτή την ώρα δεν γύρισε να µιλήσει στο διπλανό του ή να ζητήσει να βγει από την αίθουσα. Ο 

∆ηµοσθένης (καθηγητής φυσικής) στην επιστροφή των µαθητών από την επίσκεψη σχολίασε τη 

συµβολή αυτών των επισκέψεων στην παιδεία των µαθητών, αναλογιζόµενος της δική του σχο-

λική ζωή: 

[Κάθε φορά που έρχοµαι σε αυτό το µέρος σκέπτοµαι ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα, το 

πάθος µου δηλαδή µε τη φυσική. Ήταν µια επίσκεψη σαν αυτή, όταν ήµουν µαθητής 

στην Τετάρτη γυµνασίου. ∆εν είχα ξεκαθαρίσει τι προσανατολισµό να πάρω µετά το 

σχολείο, τι να σπουδάσω. Όλα τα µαθήµατα µε άφηναν αδιάφορο, είχαµε ένα καθη-

γητή φυσικής που ψάχνονταν µε τέτοιες επισκέψεις,...µέχρι που ήρθα εδώ και κατά-

λαβα ότι αυτό που ήθελα να γίνω ήταν αστροφυσικός. Από την επόµενη ηµέρα έπεσα 

µε τα µούτρα στη Φυσική και τη Χηµεία. Τελικά έγινα φυσικός γιατί όταν πέρασα στο 

πανεπιστήµιο δεν υπήρχαν µεταπτυχιακά στην αστροφυσική αλλά µόνο ένα µάθηµα 

στο πανεπιστήµιο. Τα άστρα και οι πλανήτες είναι το χόµπι µου, η διδασκαλία της 

φυσικής το επάγγελµά µου, το οποίο είναι και χόµπι]     

    

Ο ∆ηµοσθένης παρατήρησε ότι ο χώρος είναι από µόνος του ερέθισµα για κάτι. Για 

αυτό και το σχολείο έπρεπε να φέρνει το µαθητή σε επαφή µε πολλά και διαφορετικά ερεθίσµα-

τα για να του ανοίγει ορίζοντες. 

[Κανείς µας δεν ξέρει αυτή τη στιγµή τι συνέβη στο µυαλό και την ψυχή αυτών των 

παιδιών. Κάποια µέσα στο Πλανητάριο µπορεί να µην άκουσαν τίποτα, κάποιο παιδί 

όµως µπορεί να βρήκε τον εαυτό του. Έστω και για το ένα παιδί αξίζει να γίνονται 

αυτές οι επισκέψεις]   

 

*** 

  Η επίσκεψη στο Θεατρικό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έγινε Σάββατο, ηµέρα 

που δεν λειτουργούσε το σχολείο. Η Ερατώ (καθηγήτρια φιλόλογος), ως υπεύθυνη του τµήµα-

τος, σχεδίασε αυτήν την επίσκεψη προκειµένου να διδάξει στους µαθητές, αλλά και να τους 

µάθει πώς να επισκέπτονται και τι να βλέπουν σε ένα µουσείο. Η επίσκεψη έγινε στις αρχές της 

σχολικής χρονιάς, όταν οι µαθητές διδάσκονταν στο µάθηµα της Ιστορίας της Α’ Γυµνασίου τα 

βασικά στοιχεία του κυκλαδικού πολιτισµού. Για να µην επιβαρύνει το πρόγραµµα του σχολεί-

ου ενηµέρωσε τον διευθυντή για το ότι είχε την πρόθεση να πραγµατοποιήσει την επίσκεψη 

Σάββατο και τους µαθητές. Ο διευθυντής απάντησε ότι σε τέτοιες επισκέψεις η ευθύνη ανήκε 
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ολοκληρωτικά στον εκπαιδευτικό και συµβούλευσε την Ερατώ να συνεννοηθεί µε τα παιδιά, 

ώστε να έρθουν µε τους γονείς τους.  

Από τους τριάντα µαθητές που είχε το τµήµα, ήρθαν στο µουσείο οι εικοσιοκτώ, 

συνοδευόµενοι από τον πατέρα ή την µητέρα τους. Το Σάββατο το πρωί, το Μουσείο Κυκλαδι-

κής Τέχνης ήταν αρκετά ήσυχο και ήµασταν οι µοναδικοί επισκέπτες. Η εκπαιδευτικός έδειξε 

στους µαθητές τα εδώλια και έχοντας µαζί της το βιβλίο της ιστορίας τους έδειξε ποια από τα 

εκθέµατα του µουσείου εικονίζονται και στο βιβλίο. Στη συνέχεια συζήτησαν µε το πώς φαινό-

ταν από τα εκθέµατα ότι ζούσαν οι άνθρωποι εκείνοι την εποχή. Ο γράφων συµµετείχε στην 

επίσκεψη και είχε την ευκαιρία να συζητήσει και µε τους µαθητές αλλά και µε τους γονείς για 

το πώς αξιολογούσαν το σχολείο και την προσπάθεια του εκπαιδευτικού. Οι γονείς θεωρούσαν 

την προσπάθεια της εκπαιδευτικού αξιέπαινη. 

[Αυτά που κάνει η κ. Ερατώ για τα παιδιά µας είναι εκπληκτικά. ∆εν τους µεταδίδει 

απλώς κάποιες γνώσεις. Τους δίνει κουλτούρα, πολιτισµό. Η κόρη µου την αγαπάει 

πολύ και την έχει σαν πρότυπο. Κάθε µέρα το θέµα της συζήτησης µας είναι τι κάνανε 

στο σχολείο µε την κ. Ερατώ] (µητέρα µαθήτριας Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο»). 

    

 [Ο γιος µου δεν είχε καµία σχέση ούτε µε µουσεία ούτε µε κλασική µουσική, ούτε µε 

τίποτα από όλα αυτά. Και εµείς στο σπίτι δεν ασχολούµαστε µε τέτοια πράγµατα. 

Βλέπω όµως ότι το σχολείο τον διαµορφώνει, του δίνει πολιτισµό. Σκέψου ότι έχει 

αρχίσει να ακούει κλασική µουσική εξαιτίας των µαθηµάτων που κάνει η κ. Ερατώ. 

Αυτό που έγινε σήµερα µε το µουσείο είναι συγκινητικό. Φαίνεται ότι η καθηγήτρια 

αγαπάει τα παιδιά, τα έχει κερδίσει αλλά και εκείνα την αγαπούν. Εγώ εκτιµώ ότι πα-

ρότι είναι αργία και η καθηγήτρια δεν ήταν υποχρεωµένη ήρθε για να φέρει τα παιδιά 

στο µουσείο. Αλλά και σε εµένα έκανε καλό που ήρθα εδώ] (πατέρας µαθητή Α’ Γυ-

µνασίου, «Λυσιτέλειο»). 

 

[Πρώτη µου φορά ήρθα εδώ. ∆εν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πράγµα. Έτσι δεν βλέπουν 

µόνο τα παιδιά µας πράγµατα αλλά και εµείς. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έκανε η κ. 

Ερατώ] (µητέρα µαθήτριας Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο»). 

   

*** 

Η Ερατώ επισκέφθηκε, επίσης, µε τους µαθητές της το Σπαθάρειο Μουσείο, όπου 

τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, πέρα από το να δουν εκθέµατα σχετικά µε το θέατρο σκιών, να 

συναντήσουν και τον ίδιο τον Ευγένιο Σπαθάρη, µε τον οποίο συζήτησαν σχετικά µε την ιστο-

ρία και την τεχνική του Καραγκιόζη. Ο Ευγένιος Σπαθάρης πήρε τα παιδιά πίσω από τον µπερ-

ντέ που παίζεται ο Καραγκιόζης, τους έδειξε τις φιγούρες που χρησιµοποιούσε στις παραστά-

σεις του και τον τρόπο µε τον οποίο τις χειριζόταν. Τέλος, τους προκάλεσε να παίξουν µια µι-

κρή παράσταση έχοντας για βοηθούς του δύο µαθητές. Η Ερατώ ζήτησε από τα παιδιά να κρα-
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τήσουν σηµειώσεις από αυτά που είδαν και άκουσαν, ώστε όταν επέστρεφαν στο σχολείο να τα 

πουν σε συµµαθητές τους.  

Την επόµενη ηµέρα, η Ερατώ συνεννοήθηκε µε τη Λένα και τη ∆ώρα να δηµιουρ-

γήσει τέσσερις οµάδες µαθητών, οι οποίες θα έκαναν παρουσιάσεις στα υπόλοιπα τµήµατα που 

είχαν αυτές µάθηµα σχετικά µε όσα είδαν στο Σπαθάρειο Μουσείο. Αποφάσισαν έτσι να εντά-

ξουν όλη αυτή τη δραστηριότητα στο µάθηµα της ενότητας «Περιγραφή» του βιβλίου της Νεο-

ελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυµνασίου. Η φιλοσοφία τους ήταν ότι  

[αντί να βάζουµε τα παιδιά να κάνουν τις ασκήσεις περιγραφής που έχει το βιβλίο εί-

ναι καλύτερα να τα βάλουµε να περιγράψουν στους συµµαθητές τους οργανωµένα ένα 

δικό τους συλλογικό βίωµα, το οποίο τους άρεσε και τους ενδιέφερε] (Ερατώ, φιλό-

λογος, «Λυσιτέλειο»)    

 

Οι καθηγήτριες που οργάνωσαν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα υποστήριζαν ότι 

από την πείρα τους είχαν καταλάβει ότι στους µαθητές άρεσε περισσότερο να περιγράψουν ένα 

πραγµατικό τους βίωµα από το να κάνουν κάποια άσκηση του σχολικού βιβλίου. Άλλωστε, ό-

πως παρατηρούσαν, στόχος του βιβλίου ήταν να µάθει ο µαθητής τεχνικές περιγραφής και όχι 

να περιγράψει το συγκεκριµένο τοπίο ή αντικείµενο του σχολικού βιβλίου.  

[Στο βιβλίο υπάρχουν ασκήσεις περιγραφής τοπίων και αντικειµένων, οι οποίες όµως 

δεν αρέσουν στα παιδιά. ∆εν λεω ότι δεν πρέπει να έχουµε σχολικά βιβλία, όµως έχω 

προσέξει ότι τα παιδιά είναι πιο πρόθυµα να περιγράψουν κάτι που έχουν δει και τα 

έχει συγκινήσει, παρά να περιγράψουν κάτι που τους δίνεται σαν άσκηση από το σχο-

λικό βιβλίο. Φυσικά και αυτό δεν είναι ο κανόνας, όµως από την πείρα µου βλέπω 

ότι ισχύει τις περισσότερες φορές] (Λένα, φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 

 

[Το σχολικό βιβλίο είναι ένα εργαλείο χρήσιµο. Όµως, υπάρχουν και άλλα εργαλεία. 

Το εργαλείο δεν είναι ο σκοπός. Αν βρεις καλύτερα εργαλεία γιατί να µην τα χρησι-

µοποιήσεις;] (∆ώρα, φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 

 

  Οι µαθητές, ενθουσιασµένοι από την επίσκεψη αυτή, παρουσίασαν κατά οµάδες 

τα όσα είδαν στα άλλα τµήµατα. Έτσι, η επίσκεψη µετατράπηκε σε διδακτική πρακτική µιας 

ενότητας στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα και άλλοι µαθητές 

να ζητήσουν από τους υπεύθυνους ανά τµήµα εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν το Σπαθάρειο 

Μουσείο. Έτσι, στο µουσείο αυτό οργανώθηκαν επισκέψεις και από τα υπόλοιπα τµήµατα της 

Α’ τάξης. 

*** 

Η επίσκεψη στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά έγινε µε συνεργασία τεσσάρων 

φιλολόγων του σχολείου, της καθηγήτριας της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών. Στην επί-

σκεψη συµµετείχαν οι µαθητές της Α’ Γυµνασίου. Η καθηγήτρια της τεχνολογίας ένα µήνα 
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πριν από την επίσκεψη είχε βρει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που είχε τους χώρους της Ακρόπολης 

και της Αρχαίας Αγοράς σε µικρές χάρτινες κατασκευές τις οποίες έπρεπε να φτιάξουν οι µαθη-

τές. Το παιχνίδι αυτό της έδωσε την ιδέα να συνδυάσει τις κατασκευές που θα έκαναν οι µαθη-

τές µε µια επίσκεψη στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά σε συνεργασία µε τους φιλολόγους 

που δίδασκαν το µάθηµα της ιστορίας.  

Έτσι, σε κάποιο διάλειµµα συζήτησε, στο χώρο της βιβλιοθήκης, την ιδέα της µε 

τις καθηγήτριες της ιστορίας (Λένα, Ερατώ, ∆ώρα) και την Αλεξάνδρα, η οποία, αν και δε δί-

δασκε ιστορία, έδειξε πρόθυµη να συµµετάσχει στην ιδέα. Η προεργασία της επίσκεψης έγινε 

στα µαθήµατα της ιστορίας, των καλλιτεχνικών και της ιστορίας σε τέσσερις διδακτικές ώρες 

από τις οποίες οι δύο έγιναν από δύο καθηγήτριες στην ίδια αίθουσα.  

Οι καθηγήτριες της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών παρουσίασαν το παιχνίδι 

στα παιδιά και τους έδειξαν πώς ήταν ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς και της Ακρόπολης καλώ-

ντας τους να τοποθετήσουν τα χάρτινα µικρά οµοιώµατα των µνηµείων πάνω στο πάνελ του 

παιχνιδιού. Οι αίθουσες της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών δεν είχαν θρανία σε µετωπική 

διάταξη αλλά έµοιαζαν περισσότερο µε εργαστήρια στα ποία τα παιδιά συγκεντρώνονταν γύ-

ρω από τραπέζια και έκαναν κατασκευές ή ζωγράφιζαν (Φ10, Φ7).  

ο

 

Μάθηµα της τεχνολογίας + ιστορίας (∆ήµητρα και Ερατώ, 4η και 5η ώρα)  

Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα και κάθισαν γύρω από τα τραπέζια εργα-

σίας. Η ∆ήµητρα είχε στήσει το παιχνίδι µε τα χάρτινα οµοιώµατα των κτηρίων της 

Ακρόπολης και της Αρχαίας Αγοράς, πάνω στο χάρτινο πάνελ που παρίστανε το 

έδαφος των χώρων. Τους µίλησε για δύο λεπτά, εξηγώντας τους ότι αυτό ήταν ένα 

χάρτινο οµοίωµα των µνηµείων της Ακρόπολης και της Αρχαίας Αγοράς και ότι θα 

έβγαζε ένα-ένα τα χάρτινα οµοιώµατα και αυτοί θα έπρεπε να τα τοποθετήσουν ξα-

νά στη σωστή τους θέση. Η Ερατώ πήρε το λόγο και είπε στους µαθητές να ανοί-

ξουν τα βιβλία της ιστορίας. Εκεί θα έβρισκαν τι είναι το κάθε µνηµείο που έβγαζε 

η ∆ήµητρα από το χάρτινο πάνελ και θα το περιέγραφαν µαζί. Η διαδικασία ξεκί-

νησε µε το ναό του Θησείου, όπου οι µαθητές βρήκαν στο βιβλίο ότι ήταν ένας να-

ός αφιερωµένος στο βασιλιά Θησέα που ένωσε τα γένη της Αττικής. Ένας µαθητής 

σήκωσε το χέρι του και είπε ότι είχε στο σπίτι του ένα κλασικό εικονογραφηµένο 

σχετικά µε το Θησέα. Η Ερατώ του είπε να το φέρει την επόµενη φορά στην τάξη 

να το συζητήσουν. Στη συνέχεια προχώρησαν στη Στοά του Αττάλου και έφτασαν 

στα βασικά µνηµεία της Ακρόπολης µε την ίδια διαδικασία.  

Χτύπησε το κουδούνι και η διαδικασία αυτή τελείωσε. Οι καθηγήτριες επειδή γνώ-

ριζαν ότι δεν έφτανε ο χρόνος µιας διδακτικής ώρας για να γίνει αυτή η εργασία εί-

χαν προνοήσει να ενώσουν δύο ώρες τους, ώστε να συνεχίσουν στην επόµενη. Οι 

µαθητές βγήκαν διάλειµµα και επέστρεψαν την επόµενη ώρα στην ίδια αίθουσα.  
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Η ώρα αυτή ήταν αφιερωµένη στο να ξαναστήσουν οι µαθητές την κατασκευή το-

ποθετώντας αυτή τη φορά µόνοι τους τα χάρτινα οµοιώµατα στο πάνελ και εξηγώ-

ντας τι ήταν το καθένα και για ποιο σκοπό είχε κατασκευασθεί. Οι µαθητές εργά-

σθηκαν σε οµάδες και ο εκπρόσωπος της κάθε οµάδας, αφού συζητούσε µε τους 

συµµαθητές του, τι ήταν το κάθε µνηµείο σηκώνονταν και το τοποθετούσε στη θέ-

ση του. Κανένα από τα χάρτινα οµοιώµατα δεν τοποθετήθηκε σε λανθασµένη θέση 

και καµία περιγραφή των µαθητών δεν ήταν ανακριβής ή λανθασµένη.      

 

Μετά από αυτή την προεργασία οι µαθητές επισκέφθηκαν την Ακρόπολη και την 

Αρχαία Αγορά, ώστε να δουν και ζωντανά τα όσα είχαν διαβάσει στο βιβλίο και είχαν παίξει 

στο παιχνίδι. Οι καθηγήτριες που τους συνόδευσαν προσπαθούσαν διαρκώς να συνδέσουν την 

προεργασία της επίσκεψης µε την επίσκεψη. Έτσι, ανέθεσαν την ξενάγηση στους ίδιους τους 

µαθητές, οι οποίοι ξενάγησαν τους συµµαθητές τους.  

Οι µαθητές της Α’ Γυµνασίου ήταν εντυπωσιασµένοι τόσο από την προετοιµασία 

της επίσκεψης όσο και από την ίδια τη διαδικασία της. Ορισµένοι έλεγαν ότι πρώτη φορά κατά-

λαβαν τι ήταν η Ακρόπολη και η Αρχαία Αγορά, γιατί είχαν τη δυνατότητα να παίξουν το παι-

χνίδι στο σχολείο, αλλά και να εξηγήσουν στους συµµαθητές τους τι ήταν το κάθε µνηµείο που 

έβλεπαν 

[Θέλω να κάνουµε και άλλες τέτοιες επισκέψεις...ήταν σαν παιχνίδι και καταλάβαµε 

τι είναι όλα αυτά που είδαµε εδώ] (µαθητής, Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

Μάλιστα ένας µαθητής είπε ότι θα ξεναγήσει και τους γονείς του στην Ακρόπολη. 

[Θα φέρω και τους γονείς µου εδώ για να τους εξηγήσω τι είναι όλα αυτά τα πράγµα-

τα που είναι εδώ] (µαθητής, Α’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

 

*** 

Η απόφαση των εκδροµών του «Λυσιτέλειου» λήφθηκε από το σύλλογο των διδα-

σκόντων. Το κριτήριο της επιλογής των τόπων της εκδροµής (Πρέσπες, Αρχαία Ολυµπία) ήταν 

ο συνδυασµός της ψυχαγωγίας των µαθητών µε την επίσκεψη σε κάποια µέρη πολιτιστικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι µαθητές εδώ δεν ρωτήθηκαν καθόλου για τα µέρη που ήθε-

λαν να πάνε εκδροµή. Ο τόπος και ο χρόνος της εκδροµής αποφασίσθηκε από το Σύλλογο των 

διδασκόντων.  

Οι δύο πρώτες τάξεις επισκέφθηκαν την Αρχαία Ολυµπία και η τρίτη τάξη έκανε 

τριήµερη εκδροµή στις Πρέσπες. O διευθυντής ζήτησε από τη Μαρία να ετοιµάσει ένα φυλλά-

διο επίσκεψης για τις Πρέσπες και από τη Λένα για την αρχαία Ολυµπία. Το φυλλάδιο ήταν 

τρεις σελίδες και περιείχε χρήσιµες πληροφορίες για τα µέρη που θα επισκέπτονταν οι µαθητές. 

Επίσης, περιείχε και διάφορες ερωτήσεις που έπρεπε να συµπληρώσουν οι µαθητές σχετικά µε 

τα µέρη που επισκέφθηκαν.   
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Η προετοιµασία και το παιδαγωγικό περιεχόµενο δύο επισκέψεων στο ε-
ξωτερικό 
 
Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, οµάδες µαθητών του «Λυσιτέλειου» 
πραγµατοποίησαν δύο επισκέψεις στο εξωτερικό. Έγινε µια πενθήµερη επί-
σκεψη δεκαπέντε µαθητών της Α’ Γυµνασίου στο Στρασβούργο µε τις κα-
θηγήτριες τω  Γαλλικών και µια οκταήµερη επίσκεψη δεκαπέντε µαθητών 
της Γ’ Γυµνασίου σε χωριά της Καλαβρίας (Κάτω Ιταλία). Πριν την πραγ-
µατοποίηση των επισκέψεων ο διευθυντής κάλεσε το σύλλογο των διδασκό-
ντων και ζήτησε να σκεφθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί µαζί πως θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά αυτές οι επισκέψεις και να µη µείνουν στο ε-
πίπεδο ενός απλού ταξιδιού στο εξωτερικό, µε τουριστικό περιεχόµενο για 
τους επισκέπτες. Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν πώς µπορούσε να αξιοποιη-
θούν οι επισκέψεις, όχι µόνο για τους µαθητές που θα συµµετείχαν, αλλά και 
για τους µαθητές που δεν θα πήγαιναν εκεί. Τι θα µπορούσαν να κάνουν οι 
µαθητές που συµµετείχαν στην εκδροµή ώστε να το παρουσιάσουν στους 
συµµαθητές τους που θα έµεναν στο σχολείο. 

ν

 
 
Η έρευνα που έγινε από τους µαθητές στην Καλαβρία 
 
Για την επίσκεψη στα χωριά της Καλαβρίας, ο Ερµής (καθηγητής µουσικής) 
πρότεινε ότι θα ήταν καλό οι µαθητές που θα πήγαιναν εκεί να έκαναν µια 
µικρή έρευνα σχετικά µε τα έθιµα και τη µουσική του τόπου που θα επισκέ-
πτονταν. Η πρόταση του έγινε αποδεκτή από τους φιλολόγους και συνοδούς 
της εκδροµής. Ο Ερµής σε συνεργασία µαζί τους έφτιαξε ένα φυλλάδιο, το 
οποίο έδωσε στους µαθητές σχετικά µε την εργασία που θα είχαν να κάνουν.  
 
ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ 

Γίνετε µικροί ερευνητές του τόπου που θα επισκεφθείτε 

Τι µε ενδιαφέρει να µάθω; 

1. ΕΘΙΜΑ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   των ανθρώπων που σχετίζονται µε τη µουσική. 

Ποιο είναι το είδος των εκδηλώσεων αυτών; Σχετίζονται µε: 

 Τον εορταστικό κύκλο;  

(π.χ. έθιµα των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, εκδηλώσεις για τον εορτασµό προς 

τιµήν Αγίων όπως πανηγύρια κ.τ.λ.). 

 Με τον κύκλο της κοινωνικής ζωής; 

(π.χ., γάµος, θάνατος) 

 Με την καθηµερινή εργασία; 

(π.χ. τρόπος διασκέδασης, εργασία) 

Το πότε 

 Κάθε πότε γίνονταν αυτές οι εκδηλώσεις; 

 Γινόντουσαν και κατά το παρελθόν; 

 Αν ναι, τι έχει αλλάξει σε σχέση µε το σήµερα; 
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 Ποιες συνήθειες έχουν χαθεί; Ποιες διατηρούνται και πώς; 

 

Το πώς 

Ποια η ακριβής διαδικασία που ακολουθείται κατά τις εκδηλώσεις αυτές σήµερα ή 

κατά το παρελθόν; 

 

Ποιοι 

 Ποιοι οργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις; 

 Ποιοι συµµετέχουν σε αυτές και τι κάνουν; 

 

Το πού 

 

 Ποιο το µέρος όπου πραγµατοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες; 

 Ποιες οµοιότητες έχουν µε την ελληνική µουσική και αντίστοιχες ελληνικές 

εκδηλώσεις; 

 

2. Η ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Προσπαθήστε να παρακολουθήσετε το ρόλο της µουσικής στις παραπάνω εκδη-

λώσεις και πιο συγκεκριµένα: 

 

Τα τραγούδια 

 

 Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τραγούδια, γενικότερα µουσική; 

 Ποιος είναι ο ρόλος τους στις εκδηλώσεις αυτές; (να πλαισιώσουν το χορό, 

να διασκεδάσουν, να εκφράσουν συναισθήµατα κ.τ.λ.). 

 Υπάρχουν ξεχωριστά τραγούδια για κάθε περίσταση; 

 Ποια είναι αυτά τα τραγούδια; 

 Ποιοι τα τραγουδούν; 

 Από πού και πώς τα έχουν µάθει; 

 Ποιο είναι το περιεχόµενο τους; 

 Πρόκειται για τραγούδια τοπικά, της ευρύτερης περιοχής; 

 Σε ποια γλώσσα είναι γραµµένα; 

 Τα ίδια τραγούδια λέγονταν και στο παρελθόν; 

 

Τα όργανα 

 

 Ποια είναι τα όργανα που παίζουν τη µουσική του τόπου; 

 Ποιοι τα παίζουν; (ντόπιοι, συγκροτήµατα, επαγγελµατίες, ερασιτέχνες). 
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 Τα όργανα είναι ίδια µε αυτά που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα; 

 Πώς έχουν µάθει µουσική οι οργανοπαίκτες; 

 

Ο χορός 

 

 Ποιοι χοροί συνοδεύουν τις παραπάνω εκδηλώσεις; 

 Υπάρχουν ξεχωριστοί χοροί για κάθε περίσταση; 

 Ποιος ο τρόπος που χορεύονται; 

 Ποιοι χορεύουν; 

 Χορεύουν όλοι τους ίδιους χορούς µε τον ίδιο τρόπο; Υπάρχουν διακρίσεις α-

νάλογα µε την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική θέση; 

 Συγκρίνετε το παρελθόν µε το τώρα, τι έχει αλλάξει σχετικά µε το χορό; 

 

Πώς θα καταφέρω να συγκεντρώσω πληροφορίες; 

 

Μιλώ µε τους ανθρώπους του τόπου 

Παρακολουθώ ή συµµετέχω στις εκδηλώσεις 

Αναζητώ πληροφορίες σε βιβλία 

 

Τα µέσα που χρησιµοποιώ 

 

Μολύβι και χαρτί 

Τη φωτογραφική µου µηχανή 

Το κασετοφωνάκι µου 

 

 

Το φυλλάδιο του Ερµή και οι επεξηγήσεις που έδωσε στους µαθητές πριν φύγουν 

για την εκδροµή τους παρέπεµπαν άµεσα σε µια ερευνητική εργασία υψηλού επιπέδου, η οποία 

θα µπορούσε να γίνει στο πλαίσιο µιας διατριβής σχετικά µε τη µουσική της Καλαβρίας. Σκο-

πός του ρµή ήταν οι µαθητές να εργασθούν ερευνητικά. Χρησιµοποιώντας την κατηγοριοποί-

ηση της Ramond (2001) για την ποιότητα της µαθητικής εργασίας, η εργασία αυτή εντάσσεται 

στην Κατηγορία 4, όπου οι µαθητές εργάζονται ως αυτόνοµοι ερευνητές.  

Ε

 

 

 

Η παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας στο υπόλοιπο σχολείο   
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Όταν οι µαθητές επέστρεψαν από την εκδροµή τους, είχαν συγκεντρώσει το εµπει-

ρικό υλικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Ερµή και τη βοήθεια των συνοδών καθηγητών. Το 

υλικό αποτελούνταν από µαγνητοφωνηµένες κασέτες, γραπτά κείµενα, φωτογραφίες και µια 

βιντεοταινία από ένα γλέντι µε ελληνική παραδοσιακή µουσική που τράβηξε ένας µαθητής. Το 

υλικό αυτό παρουσιάσθηκε από τους µαθητές που έκαναν την έρευνα στους υπόλοιπους µαθη-

τές σε εκδήλωση που οργανώθηκε µέσα στο σχολείο. Τµήµα της έρευνας δηµοσιεύθηκε στο 

περιοδικό που εξέδωσε το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς.     

 

Ο χορός του «Λυσιτέλειου» στο σχολικό κτήριο    
 
Το «Λυσιτέλειο» έκανε το χριστουγεννιάτικο χορό του στο χώρο του σχολείου, 

χωρίς να απαιτούνται χρήµατα από τον κάθε µαθητή προκειµένου να συµµετάσχει. Οι µαθητές 

του Γ4 είχαν την ευγένεια να δώσουν στο γράφοντα πρόσκληση, ώστε να µετέχει στην εκδήλω-

σή τους. Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο στο ισόγειο του σχολείου και συµµετείχε η συντριπτική 

πλειονότητα των µαθητών. Οι γονείς έφεραν τους µαθητές, τους άφησαν και συµφώνησαν να 

περάσουν κάποια συγκεκριµένη ώρα για να τους πάρουν. Ο κ. Ιωάννης είπε στους γονείς ότι 

µπορούσαν να περάσουν σε µια άλλη αίθουσα του σχολείου, την οποία είχε διαµορφώσει ειδικά 

και να καθίσουν εκεί µαζί µε τους καθηγητές. Είχαν έρθει και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ως 

καλεσµένοι των µαθητών, ενώ τη φύλαξη της πόρτας του σχολείου είχε αναλάβει ο επιστάτης, 

όπως τις υπόλοιπες ηµέρες που το σχολείο λειτουργούσε κανονικά. Ο γράφων στη διάρκεια της 

εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τους γονείς για το πώς αξιολογούσαν την εκδή-

λωση των µαθητών στο χώρο του σχολείου. 

[Είναι καλό που γίνονται εδώ οι χοροί. Βέβαια, πάρχουν παιδιά που παραπονέθη-

καν ότι οι φίλοι τους από άλλα σχολεία κάνουν εκδηλώσεις σε κέντρα ενώ αυτοί έρ-

χονται εδώ. Όµως, το ζήτηµα σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι οι πολυτέλειες, είναι το 

περιεχόµενο και η ουσία. Και αν οι µαθητές πρότειναν κάποιο κέντρο δεν νοµίζω ότι 

όλοι θα συµφωνούσαµε να πάµε εκεί. Ενώ εδώ δεν διαφωνεί κανείς] (Μητέρα µαθή-

τριας Γ’ Γυµνασίου) 

υ

 

[Ζούµε σε µια δύσκολη εποχή, σε µια περίεργη κοινωνία. Προσπαθείς να κρατήσεις 

το παιδί σου µακριά από ένα σωρό πράγµατα και κινδύνους. Προσπαθείς να τους 

δώσεις πρότυπα. ∆ηλαδή πού να πήγαιναν τα παιδιά για να κάνουν το χορό του σχο-

λείου; Αυτός ο χώρος είναι καλός και έχω και το κεφάλι µου ήσυχο] (Πατέρας µαθη-

τή Γ’ Γυµνασίου) 

 

[Η εκδήλωση του σχολείου είναι κάτι διαφορετικό από το που θα πάρω εγώ να παω 

την οικογένεια µου κάποιο Σαββατόβραδο. Το σχολείο πρέπει να δίνει κάτι διαφορε-

τικό από αυτό που δίνει η κοινωνία. Αλλιώς το έχει χάσει το παιγνίδι, δεν θα έχει λό-

γο ύπαρξης, θα γίνει σαν τα περισσότερα σχολεία] (Πατέρας µαθητή Γ’ Γυµνασίου) 
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[Αυτός ο χορός γίνεται µε αυτόν τον τρόπο επί τρία χρόνια πού είναι η κόρη µου µα-

θήτρια στο σχολείο. Είναι µια καλή ευκαιρία να δω τους γονείς των άλλων παιδιών, 

να συζητήσουµε, να δω τους εκπαιδευτικούς, να µιλήσω µαζί τους. Εδώ, είµαστε σαν 

µια οικογένεια] (Μητέρα µαθήτριας Γ’ Γυµνασίου)  

 

Ο διευθυντής του σχολείου, που ήταν στο χορό των µαθητών, παρατήρησε σε σχε-

τική συζήτηση για το πού και πώς έπρεπε να γίνονται οι µαθητικοί χοροί:   

[Ο χορός των µαθητών πρέπει να γίνεται σε χώρους που θα επι-
τρέπουν σε όλους του µαθητές να συµµετάσχουν. Το σχολείο δεν υπάρχει 
για να χωρίζει τους µαθητές του, υπάρχει για να τους ενώνει. Άλλωστε, το 
περιεχόµενο του σχολικού χορού πρέπει να έχει άλλη σηµασία. Να έρθουν 
οι µαθητές, να συζητήσουν, να µιλήσουν, να διασκεδάσουν, να ερωτευθούν, 
να ζήσουν µαζί  κάποιες στιγµές στο σχολείο τους και να τις θυµούνται µετά 
από µερικά χρόνια που θα έχουν φύγει από αυτό το σχολείο. Αν ξεκινήσω 
να βρω κάποιον χώρο εκτός σχολείου, κάποιο κέντρο για να γίνει ο χορός, 
πολλοί µαθητές µπορεί να µην έρθουν, κάποιοι γονείς θα διαφωνήσουν µε 
τον χώρο. Και ύστερα µπαίνει το οικονοµικό ζήτηµ  που είναι το σηµαντι-
κότερο κατά την άποψή µου. ∆εν µπορείς να ζητάς από τους µαθητές χρή-
µατα για να συµµετάσχουν στην εκδήλωση των µαθητών. Πολλοί λένε ότι 
έτσι θα µαζέψει η µαθητική κοινότητα χρήµατα, αλλά να τα κάνει τι η µαθη-
τική κοινότητα τα χρήµατα; Να πάει εκδροµή; Χρήµατα µπορεί να µαζέψει 
η µαθητική κοινότητα µε την έκδοση ενός ηµερολογίου, ενός λευκώµατος, 
ενός βιβλίου µε εργασίες των µαθητών. Πρέπει να µαζέψει χρήµατα τριγυρ-
νώντας και συνδιαλεγόµενη µε καταστηµατάρχες της νύχτας;] (διευθυντής, 
«Λυσιτέλειο») 

α

 ι έ ς

 
Ο χορός στο σχολείο ήταν, έτσι, και µια ευκαιρία για τους γονείς να έρθουν 

σε επαφή µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, να συζητήσουν και να αναπτύξουν 
φιλικές και κοινωνικές σχέσεις µαζί τους. Αυτό που καταγράφηκε στο χορό του σχο-
λείου ήταν ότι οι περισσότεροι γονείς µιλούσαν στους εκπαιδευτικούς µε τα µικρά τους 
ονόµατα και φαίνονταν να γνωρίζονται αρκετά καλά, πράγµα που διευκόλυνε και τη 
συνεργασία ανάµεσά τους σε άλλα θέµατα του σχολείου και της σχολικής πορείας των 
παιδιών τους.  

 

Επισκέψεις εξωσχολικών παραγόντων στο «Λυσιτέλειο» και η παιδαγωγική τους 

αξιοποίηση 

 

Βασική διδακτική αρχή του διευθυντή του σχολείου και της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του συλλόγου των διδασκόντων ήταν ο  επισκ ψει  εξωσχολι-
κών παραγόντων στο σχολείο να γίνονται σε οργανική σύνδεση µε τη διδα-
σκαλία, να αποτελούν µέρος της διδασκαλίας και να µην καταλήγουν σε ο-
µιλίες σε όλους τους µαθητές του σχολείου, από τις οποίες όχι µόνο δεν θα 
αποκόµιζαν κάτι αλλά θα µετατρέπονταν και σε παράγοντες διάλυσης του 
σχολείου. Στη διεθνή βιβλιογραφία ένα από τα βασικά κριτήρια αποτίµησης 
της αποτελεσµατικότητας του σχολείου είναι το κατά πόσο  
Συµµετέχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας και συνεργάζεται αποτελεσµατι-
κά µε αυτή σε διάφορες δραστηριότητες. ∆ηµιουργεί ευκαιρίες για συµµετο-
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χή της κοινότητας στη ζωή του σχολείου. Υποστηρίζει επαφές µε διάφορους 
κοινωνικούς φορείς, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισµούς υγεί-
ας, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπροσώπους εργασιακών τοµέων κ.ά., µε στόχο 
να διαµορφώσουν οι µαθητές σφαιρικότερη εικόνα των κοινωνικών ζητηµά-
των.    

Σολοµών (1999: 100) 

Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα καταγράφηκαν τρεις επισκέψεις εξω-
σχολικών προσώπων στο «Λυσιτέλειο». Και οι τρεις σχεδιάστηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να ικανοποιούν ανάγκες της διδασκαλίας τους, προ-
κειµένου να βοηθηθούν οι µαθητές σε εργασίες που έκαναν στο σχολείο, και 
εκτός από την τρίτη εκδήλωση που αφορούσε προβολή ταινίας και η οποία 
έγινε µε τη συµµετοχή όλου του σχολείου, οι άλλες δυο έγιναν µε τη συµµε-
τοχή ενός και τριών τµηµάτων µαθητών αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά: 
Οι επισκέπτες του σχολείου ήταν ο κ. Γληνός, φωτογράφος του National 

Geographic, η κ. Σωτηροπούλου πολιτική επιστήµονας – συγγραφέας σε θέµατα κινη-
µατογράφου και ο κ. Σταύρακας, σκηνοθέτης της ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο». Την 
επίσκεψη του κ. Γληνού οργάνωσε η Ερατώ (φιλόλογος) προκειµένου να βοηθηθούν οι 
µαθητές στην εργασία τους σχετικά µε την ανάλυση µίας φωτογραφίας που θα τραβού-
σαν οι ίδιοι. Οι άλλες δύο επισκέψεις οργανώθηκαν από τη ∆ώρα και την Λένα, προ-
κειµένου να βοηθηθούν οι µαθητές σε µία εργασία που έκαναν σχετικά µε τον κινηµα-
τογράφο.  
 

Η επίσκεψη του φωτογράφου από το National Geographic 
 
  Η Ερατώ είχε αναθέσει στους µαθητές της µια εργασία που αφορούσε την 

περιγραφή µιας φωτογραφίας που τράβηξαν από το µπαλκόνι του σπιτιού τους. Προ-
κειµένου να υποστηριχθούν οι µαθητές στις εργασίες τους και να καταλάβουν τι µπορεί 
να σηµαίνει µια φωτογραφία και πώς αναλύεται, η Ερατώ κάλεσε στην τάξη τον κ. 
Γληνό, φωτογράφο του National Geographic για να µιλήσει στους µαθητές σχετικά µε 
το θέµα αυτό.  

Προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα περιορισµού της συζήτησης ε-
ξαιτίας του χρόνου, η Ερατώ φρόντισε να καλέσει τον οµιλητή, την ηµέρα που είχε µά-
θηµα δύο συνεχόµενες ώρες µε το ίδιο τµήµα. Ο κ. Γληνός επισκέφθηκε το Α2 ύστερα 
από πρόσκληση της καθηγήτριας τις δύο τελευταίες ώρες της Τετάρτης (12-12-2001). 
Ο κ. Γληνός έφερε µαζί του έναν προβολέα slides και έδειξε στους µαθητές ορισµένες 
φωτογραφίες που έχουν δηµοσιευθεί στο National Geographic. Πριν ξεκινήσει την πα-
ρουσίασή του, η Ερατώ ζήτησε από τους µαθητές να κρατήσουν σηµειώσεις στο τετρά-
διό τους και να ρωτήσουν ό,τι ήθελαν, ώστε να εκµεταλλευθούν όσο καλύτερα µπο-
ρούσαν τον ειδικό που θα τους µιλούσε για τη φωτογραφία.    

Ο κ. Γληνός µιλούσε αργά και καθαρά. Η γλώσσα του ήταν άµεση και α-
πλή. Έδειχνε άνθρωπος µε πείρα στο να µιλάει και να γίνεται κατανοητός από ακροα-
τήριο µικρής ηλικίας. Ξεκίνησε την παρουσίασή του τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν καλές 
και κακές φωτογραφίες, λανθασµένες ή σωστές. Η φωτογραφία είναι ό,τι επιλέγει να 
δει αυτός που την τραβάει. 

[Πίσω από τη φωτογραφική µηχανή υπάρχει ο άνθρωπος που τραβάει την 
κάθε φωτογραφία. Εµείς αποφασίζουµε τι θα τραβήξουµε. Οι επιλογές εκ-
φράζουν την προσωπικότητά µας, την κουλτούρα µας, τις γνώσεις µας, το 
συναισθηµατικό µας κόσµο. Γι’ αυτό και µπορούµε να λέµε το ρητό: «δείξε 
µου τι φωτογραφίες τραβάς να σου πω ποιος είσαι. Το τι βλέπει κάποιος 
από ένα χώρο, στον οποίο τραβάει µία φωτογραφία εξαρτάται από το τι επι-
λέγει να δει. Εδώ είναι µία αίθουσα. Εγώ τι βλέπω;] 
Μαθητής: Μαθητές, παιδιά 
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Γληνός: ι παιδιά; Πλούσια, φτωχά, καλοντυµένα, κακοντ µένα, κινεζά-
κια, νεγράκια; Πού εστιάζω; Εκεί που εστιάζω είναι τελικά αυτό που θέλω 
να δω, αυτό που οι γνώσεις µου, η αντίληψη µου για τον κόσµο µε κάνει 
να δω. Στην Τζοκόντα του Ντα Βίτσι γιατί µερικοί βάζουν µουστάκια; 
(προβάλλεται ένα slides µε εικόνα της Τζοκόντας, στην οποία έχει προ-
στεθεί ένα στριφτό µουστάκι). 

Τ υ

σ

σ

Μαθήτρια: ∆εν τους αρέσει. 
Γληνός: Τους αρέσει η Τζοκόντα µε µουστάκι, θέλουν να δώσουν ένα µή-
νυµα µε την παρέµβασή τους αυτή. Έτσι πρέπει να βλέπετε τις φωτογρα-
φίες. Τι είχε στο µυαλό του ο άνθρωπος που τις τράβηξε; 

 
Στη συνέχεια ο οµιλητής έκανε µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στην τέχνη 

της φωτογραφίας.  
[Ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνέ-

λαβε, θεωρητικά, τις βασικές αρχές της φωτογραφικής µηχανής. Σκέφθηκε 
ότι οι σκιές που δηµιουργεί ένα αντικείµενο λόγω του ήλιου µπορούν να 
αποτυπωθούν µόνιµα. Στις πρώτες µηχανές, οι άνθρωποι έπρεπε να κάθο-
νται πολλές ώρες ακίνητοι µέχρι να αποτυπωθούν στη φωτογραφία. Οι 
πρώτες φωτογραφίες, επειδή στηρίζονταν στην ιδέα του Ντα Βίτσι ήταν 
σκιές, δηλαδή µουτζούρες]  

(στο σηµείο αυτό ο κ. Γληνός δείχνει ένα slides µε την πρώτη 
φωτογραφία που τραβήχτηκε και ήταν πράγµατι µία µουτζούρα) 

 
[Αργότερα, ο Νταγκέρ κατόρθωσε να τραβήξει µία πιο καθαρή φωτογραφία 
της Μονµάρτης στο Παρίσι. Στην Αγγλία, ο Τάλµποτ εφεύρε το αρνητικό και 
το θετικό. Έτσι, µπορούµε να βγάλουµε περισσότερες από µία φωτογραφίες. 
Το 1908, κυκλοφόρησε το πρώτο φιλµ KODAK. Από αυτή την στιγµή, ξεκι-
νά και η φωτογραφία-στιγµιότυπο. Γιατί τη λέµε φωτογραφία- τιγµιότυπο;] 
 

Μαθητής: Γιατί µας είπατε πριν ότι για να τραβηχτεί µία φωτο-
γραφία οι άνθρωποι έπρεπε να µείνουν ακίνητοι για πολλές ώρες. 

Γληνός: Ακριβώς, και για αυτό οι πρώτες φωτογραφίες που τρά-
βηξε ο Νταγκέρ στο Παρίσι απεικονίζουν τοπία χωρίς ανθρώπους, διότι οι 
άνθρωποι δεν µπορούσαν να µείνουν εντελώς ακίνητοι για ώρες. 

 
[έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι όταν οι φωτογράφοι άρχισαν να 

τραβούν ανθρώπους ήρθαν σε σύγκρουση µε τους ζωγράφους, διότι οι 
δεύτεροι νόµιζαν ότι θα έχαναν τη δουλειά τους από τους πρώτους. Οι φω-
τογραφίες σήµερα µας λένε πολλά πράγµατα για την εποχή, την οποία 
τραβήχτηκαν. Το 1929, έγινε µία µεγάλη οικονοµική κρίση στην Αµερική, 
η οποία επηρέασε όλο τον κόσµο. Κοιτάτε κάποιες φωτογραφίες]  

(ο κ. Γληνός έδειξε στα παιδιά µε τη µηχανή προβολής φωτο-
γραφίες σχετικά µε την οικονοµική κρίση του 1929-30. Επρόκειτο για φωτο-
γραφίες ανθρώπων που έκαναν ουρές σε συσσίτια, χρηµατιστών που έτρεχαν 
πανικοβληµένοι στο χρηµατιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης, γκάνγκ τερ που 
πυροβολούνται στους δρόµους). 

 
Σε αυτό το σηµείο της παρουσίασης χτύπησε το κουδούνι για το διάλειµµα, 

αλλά οι µαθητές ζήτησαν να µείνουν µέσα και να συνεχίσουν την παρουσίαση. Ο κ. Γλη-
νός τους έδειξε µία φωτογραφία του Τζίµη του Τίγρη, µπεχλιβάνη της δεκαετίας του ’50, ο 
οποίος έσπαγε ένα µαρµάρινο νεροχύτη, που ήταν τοποθετηµένος στο στήθος του µε ένα 
σφυρί. Οι µαθητές κοιτούσαν εντυπωσιασµένοι τη φωτογραφία και ένας µαθητής ανέφερε 
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ότι είχε δει και αυτός στην πλατεία του δηµαρχείου της Αθήνας, «έναν τέτοιο µε µαγιό 
που έσπαζε τούβλα µε το κεφάλι του». O κ. Γληνός πρότεινε στους µαθητές να κάνουν 
κάποια εργασία για τους µπεχλιβάνηδες και ότι µπορούσε να τους διαθέσει φωτογραφικό 
υλικό σχετικά µε αυτούς τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους. Η Ερατώ παρατή-
ρησε ότι αυτή ήταν πολύ καλή ιδέα και θα πραγµατοποιούνταν την επόµενη χρονιά. Οι 
µαθητές έδειξαν πρόθυµοι για κάτι τέτοιο, γιατί τους εντυπωσίαζε η ιδέα ότι ένας άνθρω-
πος µπορούσε να επιτύχει τέτοια πράγµατα. 

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Γληνός παρατήρησε ότι µία σηµαντική 
διαφορά ανάµεσα στη φωτογραφία και τη ζωγραφική ήταν ότι στην πρώτη αφαιρούµε 
στοιχεία ενώ στη δεύτερη προσθέτουµε.   

[Στη φωτογραφία εστιάζουµε σε κάτι συγκεκριµένο που θέ-
λουµε να το τονίσουµε ενώ στη ζωγραφική, ο καλλιτέχνης προσθέτει στοι-
χεία που δείχνουν τι συναισθήµατα του προκαλεί το έργο] 

 
Τα παιδιά ρώτησαν τον κ. Γληνό ποια είναι η καλύτερη ώρα και ο τρόπος 

για να τραβήξουν τις φωτογραφίες τους. Αυτός τους απάντησε ότι δεν υπάρχει συνταγή, 
όλα εξαρτώνται από το θέµα της φωτογραφίας.  

[Για τη φωτογραφία που θέλετε να τραβήξετε από το µπαλκόνι 
του σπιτιού σας καλή ώρα είναι το πρωί πριν βγουν οι αχτίδες του ήλιου. 
Μη χρησιµοποιήσετε φλας γιατί αυτό φωτίζει µόνο 2-3 µέτρα και το µόνο 
που θα βγάλετε καθαρά θα είναι τα κάγκελα του µπαλκονιού σας. Η φω-
τογραφία για να απεικονίσει τα χρώµατα προϋποθέτει µία µηχανή που θα 
µπορεί να εστιάσει µακριά. Για αυτό και βλέπετε ότι όλες οι εταιρείες που 
φτιάχνουν φωτογραφικές µηχανές αρχίζουν να προσθέτουν το ζουµ σε αυ-
τές]  

 
Ο κ. Γληνός συνέχισε την παρουσίασή του προβάλλοντας µία φωτογραφία 

από ταυροµαχίες στην Ισπανία. 
[Οι ταυροµαχίες είναι κάτι βίαιο παιδιά. Ένας φιλόσοφος, ο 

Ράσελ, έλεγε ότι η βία δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανισθεί από τον κόσµο. 
Για αυτό είναι καλύτερα να φτιάξουµε µία αρένα και να αφήνουµε τους 
βίαιους να πηγαίνουν και να ξεσπούν εκεί µέσα. Εδώ βλέπετε ότι οι Ισπα-
νοί χρησ οποιούν τις ταυροµαχίες για εκτόνωση. Αυτή η φωτογραφία α 
µπορούσε να διαβασθεί µε τον τρόπο που σας είπα. Κάποιος άλλος θα 
µπορούσε να πει ότι αυτή η φωτογραφία δείχνει µία όψη της ισπανικής 
κοινωνίας, ένα έθιµο, την κακοποίηση των ζώων κ.λπ. Ανάλογα µε το πώς 
τη διαβάζουµε. Στη φωτογραφία δεν υπάρχει κανόνας] 

ιµ θ

 
Τέλος, ο κ. Γληνός πρόβαλε στα παιδιά τη διάσηµη πια φωτογραφία του κο-

ριτσιού από το Αφγαγιστάν, που τραβήχτηκε πριν από µερικά χρόνια και ο φωτογράφος 
ξανασυνάντησε την ίδια κοπέλα, µεγάλη γυναίκα πια, να είναι ντυµένη µε την παραδοσια-
κή µπούργκα, το γυναικείο ένδυµα που είχε επιβάλει το καθεστώς των Ταλιµπάν. Τα παι-
διά είχαν παρακολουθήσει για το θέµα αυτό στην τηλεόραση και έδειξαν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Ο οµιλητής ρώτησε τους µαθητές: 

Γληνός: Τι βλέπετε στη φωτογραφία; 
Μαθήτρια: Μίσος; 
Γληνός: Μη µε ρωτάς. Αν βλέπεις µίσος, τότε είναι µίσος. 
Μαθητής: Φόβος; 
Γληνός: Αν το βλέπεις, ναι είναι φόβος. 
Μαθητής: Φαίνεται σα να είναι έτοιµη να κλάψει. 

Γληνός: Προσέξτε τα ρούχα του παιδιού. Είναι ωραία και φτωχι-
κά. Την τράβηξε ένας φωτογράφος σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Παρενθε-
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τικά, να σας πω ότι ο ίδιος φωτογράφος συνάντησε σήµερα, µετά από είκοσι 
χρόνια, το ίδιο κοριτσάκι, γυναίκα πια, να ζει σε ένα χωριό του Αφγαγιστάν. Η 
φωτογραφία της µέσω του National Geographic έκανε το γύρο του κόσµου 
και έγινε σύµβολο. Η γυναίκα αυτή, φυσικά, ούτε το ήξερε αυτό γιατί ζει σε 
ένα χωριό χωρίς ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά. Και όλα αυ-
τά στην εποχή, υποτίθεται, της έκρηξης των επικοινωνιών. Γιατί το κοριτσάκι 
έγινε σύµβολο; Γιατί δίνει ένα µήνυµα. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά 
µε αυτό το βλέµµα στις κοινωνίες µας, όπου όλα γίνονται για το κέρδος. 
Αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ γιατί ήρθα εδώ σήµερα; Για να βγάλω χρή-
µατα; Όχι. Ποιο είναι το δικό µου κέρδος; Ένας από εσάς να γίνει καλός 
άνθρωπος, φιλόλογος, φωτογράφος. ∆εν µπορούµε να ζήσουµε µόνο µε 
το κέρδος.     

 
Η επίσκεψη του σκηνοθέτη κ. Σταύρακα και η προβολή ταινίας 
 
Στις 9-4-2002, η ∆ώρα και η Ιωάννα (καθηγήτριες φιλόλογοι) οργάνωσαν 
την προβολή της κινηµατογραφικής ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο». Το 
θέµα της ταινίας ήταν η ιστορία ενός µαθητή του δηµοτικού, ο οποίος αντι-
µετώπιζε σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής στο σχολείο του, ήταν ένα παι-
δί κλειστό και απόµακρο. Ο δάσκαλος του τον πλησίασε, έγινε φίλος µαζί 
του και τον έβγαλε από την αποµόνωσή του. Ο κ. Σταύρακας, σκηνοθέτης 
της ταινίας, είχε προσκληθεί από τις καθηγήτριες προκειµένου να συζητήσει 
µε τους µαθητές το θέµα του έργου. Μετά το τέλος της ταινίας, ο σκηνοθέ-
της πήρε το λόγο και είπε στους µαθητές: 
Σταύρακας: Η ταινία στηρίζεται σε µία πραγµατική ιστορία που διάβασα. 
Βρήκα το δάσκαλο και του είπα να κάνουµε ταινία την ιστορία.  
Μαθητής: Τι έγινε το πραγµατικό παιδί της ιστορίας; 
Σταύρακας: Εργάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων. 
Μαθήτρια: ∆εν έγινε κάτι αξιόλογο; 
Σταύρακας: Αξιόλογο; Μα είναι κάτι αξιόλογο. Από ένα παιδί χαµένο στον 
κόσµο του έγινε ένας άξιος τεχνίτης που έχει οικογένεια και δικά του παιδιά. 
Εννοείς να γίνει γιατρός, δικηγόρος, κάτι τέτοιο; Ακούστε παιδιά, η ζωή δεν 
έχει πάντα θριάµβους, όπως τους εννοείτε εσείς. Ο θρίαµβος είναι κατα-
σκεύασµα του Χόλυγουντ. Και αν µε αυτό το κατασκεύασµα µετράµε και 
τις δικές µας ζωές θα είµαστε πάντα απογοητευµένοι από τον εαυτό µας. 
 

Ύστερα οι µαθητές συζήτησαν µε τον κ. Σταύρακα πώς είναι να εργάζεται, ως σκη-

νοθέτης, µε παιδιά, αφού ο πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν παιδί στην ηλικία τους.  

Η επίσκεψη της κ. Σωτηροπούλου και η έκθεση της φωτογραφίας από τον ελλη-

νικό κινηµατογράφο 

 

Η Λένα και η ∆ώρα είχαν αναθέσει σε µαθητές δύο τµηµάτων (Β3, Β4) µια εργα-

σία για το πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους και πιο συγκεκριµένα πόσο συχνά βλέπουν 

κινηµατογράφο και θέατρο. Από τις πρώτες απαντήσεις φάνηκε ότι οι µαθητές, λόγω ηλικίας 

και έλλειψης χρόνου των γονιών τους, δεν πήγαιναν συχνά στον κινηµατογράφο αλλά έβλεπαν 

πολύ συχνά παλιές ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση. Με αφορµή αυτό το εύρηµα, οι δύο κα-

θηγήτριες σκέφτηκαν να οργανώσουν µαζί µε τους µαθητές µια έκθεση φωτογραφίας σχετικά 

µε τον ελληνικό κινηµατογράφο. Συζήτησαν µε τους µαθητές την ιδέα τους και τους είπαν να 
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σκεφθούν πώς µπορούσαν να οργανώσουν µια τέτοια έκθεση. Οι µαθητές φαίνεται ότι συζήτη-

σαν το θέµα και µε τους γονείς τους, διότι την επόµενη ηµέρα η µητέρα ενός µαθητή τηλεφώ-

νησε στο σχολείο και είπε στις δύο καθηγήτριες ότι γνωρίζει την κ. Σωτηροπούλου, η οποία 

έχει εκδώσει ένα λεύκωµα φωτογραφίας από τον ελληνικό κινηµατογράφο και µπορούσαν να 

της ζητήσουν να βοηθήσει στην οργάνωση της έκθεσης.  

Οι καθηγήτριες ζήτησαν από τους µαθητές να τυπώσουν στον υπολογιστή µε τη 

βοήθεια του Θοδωρή (καθηγητή πληροφορικής) τα πορίσµατα της έρευνάς τους και να φτιά-

ξουν µια πρόσκληση, όπου θα ζητούσαν από την κ. Σωτηροπούλου να τους βοηθήσει στην έκ-

θεση που θέλουν να διοργανώσουν.  

Τελικά, η έκθεση διοργανώθηκε και η κ. Σωτηροπούλου µίλησε στους µαθητές για 

την εξέλιξη του ελληνικού κινηµατογράφου. Την έκθεση επισκέφθηκαν και οι υπόλοιποι µαθη-

τές του σχολείου (Φ21, Φ22, Φ23, Φ24, Φ25).      

 
Ο ρόλος των γονιών στο «Λυσιτέλειο»  
 

Το «Λυσιτέλειο» επεδίωκε την εµπλοκή των γονιών στη σχολική ζωή και 
δεν έµενε µόνο στο επίπεδο της ενηµέρωσης για την επίδοση των παιδιών 
τους. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών στο «Λυσιτέλειο» 
προσπαθούσε άντα στο σχεδιασµό των διαφόρων εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων να εξετάσει και πώς θα µπορούσαν να είναι χρήσιµοι οι γονείς. 
Έτσι, οι γονείς καλούνταν συχνά να εµπλακούν, στο βαθµό που µπορούσαν 
και οι ίδιοι, στην έκδοση του λευκώµατος και του περιοδικού του σχολείου, 
στη διοργάνωση της εκδροµών, συµµετείχαν σε επισκέψεις εξωσχολικών 
χώρων µαζί µε τα παιδιά τους, σε δύο περιπτώσεις είχαν βοηθήσει για την 
οργάνωση αυτών των επισκέψεων και καλούνταν να παρακολουθήσουν εκ-
δηλώσεις του σχολείου, όπου οι µαθητές παρουσίαζαν εργασίες τους, όπως 
η περίπτωση της έρευνας των µαθητών στην Καλαβρία. 

π

Υπήρχαν και γονείς οι οποίοι αρκετές φορές ήρθαν στο σχολείο και εξέφρα-
σαν επιφυλάξεις σχετικά µε την εγκυρότητα της αξιολόγησης του παιδιού τους σε σχέ-
ση µε την εργασία σε οµάδες. Μια µητέρα θεώρησε ότι το να δουλεύει η κόρη της σε 
οµάδα µαζί µε άλλα παιδιά, σήµαινε απώλεια βαθµών και ότι τα άλλα παιδιά καρπώνο-
νταν βαθµούς από τη δική της ικανότητα. Όµως, τέτοιου είδους αντιρρήσεις εξαφανίζο-
νταν όταν η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εργάζονταν µε αυτόν τον τρόπο και της 
εξηγούσαν ότι το παιδί κέρδιζε συνεργαζόµενο µε άλλα παιδιά και ποτέ δεν έχανε. Η 
ίδια µητέρα αναθεώρησε την άποψή της, όταν είδε την κόρη της να παρουσιάζει µέρος 
της έρευνας για τις µουσικές παραδόσεις της Καλαβρίας. 

[Αρχικά είχα επιφυλάξεις. Σήµερα που είδα πόσα πράγµατα µπορεί να πει το 
παιδί µου και πόσα πράγµατα ξέρει τελικά τις ξεπέρασα] (µητέρα µαθήτριας 
Γ’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο»)     
 
Οι γονείς στο «Λυσιτέλειο» δεν αντιµετωπίζονταν από το σχολείο ως «πρό-

βληµα» (Meighan 2002: 45) αλλά ως «βοηθοί του εκπαιδευτικού» και του σχολείου στο 
έργο τους. Αυτό που προσέδιδε στους γονείς διαφορετικό ρόλο ήταν οι µέθοδοι διδα-
σκαλίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Αν ο εκπαιδευτικός κά-
νει µετωπική διδασκαλία και δεν χρησιµοποιεί άλλες πηγές και µέσα µάθησης πέρα 
από το σχολικό βιβλίο τότε είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να έχουν άλλο ρόλο πέρα του 
να προσέρχονται στο σχολείο για να ενηµερωθούν για την επίδοση του παιδιού τους 
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και ενδεχοµένως να αναπτύσσουν µια σειρά από στρατηγικές αποκόµισης βαθµολο-
γικού οφέλους µε το να προσπαθούν να γίνουν συµπαθείς στον εκπαιδευτικό ή το δι-
ευθυντή του σχολείου. Οι µέθοδοι διδασκαλίας στο «Λυσιτέλειο» και οι εκδηλώσεις 
που οργάνωνε το σχολείο ήταν τέτοιες που επέτρεπαν την ενεργό συµµετοχή και την 
εµπλοκή των γονιών σε αυτές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 

ΟΙ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ «ΛΥ
ΣΙΤΕΛΕΙΟ» 

 
Όπως προέκυψε από τις παρατηρήσεις της διδασκαλίας των εκ-

παιδευτικών στο «Λυσιτέλειο», δεν υπήρχε µια κυρίαρχη µέθοδος διδα-

σκαλίας. Καταγράφηκαν πολλές και διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας. 

Επίσης, καταγράφηκε ότι ο ίδιος εκπαιδευτικός χρησιµοποιούσε διαφορε-

τικές µεθόδους διδασκαλίας, ανάλογα µε το τµήµα και το µάθηµα που δί-

δασκε, ενώ υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συνεργασίας εκπαιδευτικών στη 

διδασκαλία, συνδιδασκαλίες και παρακολουθήσεις µαθηµάτων µεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Κριτήριο αυτών των εναλλαγών ήταν πώς θα κεντριζόταν 

το ενδιαφέρον των συγκεκριµένων µαθητών και ποιες διαδικασίες ήταν 

καταλληλότερες για αυτούς. Τέλος, καταγράφηκε η χρήση πολλών και 

διαφορετικών πηγών µάθησης εκτός από το σχολικό βιβλίο καθώς και η 

παιδαγωγική αξιοποίηση τόσο των επισκέψεων εξωσχολικών παραγόντων 

στο σχολείο όσο και οι επισκέψεις των µαθητών σε χώρους έξω από το 

σχολείο. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλές όψεις της σχολικής ζωής που 

περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο να ενσωµατώνουν µεθόδους δι-

δασκαλίας, καθώς ήταν οργανικά δεµένες µε αυτή. Για αυτό και τις συµπε-

ριλαµβάνουµε και στις µεθόδους διδασκαλίας. Υπήρχαν, επίσης, τέσσερις 

εκπαιδευτικοί που έκαναν µόνο µετωπική διδασκαλία, προσκολληµένοι 

στο σχολικό εγχειρίδιο και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν 

συνεργάσθηκαν ποτέ µε άλλους συναδέλφους τους, παρά το γεγονός ότι 

έγιναν πάρα πολλές συνεργασίες εκπαιδευτικών τόσο για τη διδασκαλία 

κάποιων θεµάτων, όσο και για την προετοιµασία. Σε µια απόπειρα ταξινό-

µησης και παρουσίασης των διδακτικών µεθόδων που καταγράφηκαν προ-

έκυψε ο επόµενος πίνακας: 

 
Ώρες διδασκαλίας που παρατηρήθηκαν    Μέθοδοι διδασκαλίας 
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11 Μετωπική διδασκαλία 

24 Εργασία σε οµάδες 

5 Κουκλοθέατρο 

6 Κατασκευές και διαγωνισµοί 

 

5 

∆ -ραµατοποίηση µε βάση λογοτεχνικό κεί

µενο 

6 Παιχνίδι 

12 Projects 

2 Οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας 

1 Θεατρική Παράσταση 

8 ∆ηµιουργία Περιοδικού – Λευκώµατος 

7 Σύγκριση κινηµατογραφικής ταινίας που 

ετίζεται σε λογοτεχνικό έργο µε το λογ

τεχνικό έργο  

σχ ο-

18 Μελέτη είτε ατοµική είτε οµαδική στη βι-

βλιοθήκη του σχολείου 

27 Συνε κα-ργασίες εκπαιδευτικών για διδασ

λία κάποιας ενότητας 

10 Παιχνίδια ρόλων στα µαθήµατα των ξένων 

γλωσσών 

Σύνολο: 142 ώρες ∆ιαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας: 14 

 

 

Πηγές και τοποθεσίες της µάθησης  

 
Στο πλαίσιο, επίσης, µιας σχηµατικής τυπολογίας των πηγών και της τοποθεσίας 

της µάθησης που χρησιµοποιήθηκαν στο «Λυσιτέλειο», το έτος που έγινε η έρευνα, κατα-
γράφηκαν οι εξής πηγές µάθησης: 

 
Σχολικό βιβλίο ∆εν ήταν η αποκλειστική πηγή µάθησης. 

Μόνο 4 εκπαιδευτικοί έµεναν προσκολληµέ-
νοι σε αυτό 

Σχολική βιβλιοθήκη Καθηµερινή χρήση. Η βιβλιοθήκη ήταν 
διαρκώς ανοιχτή, χρησιµοποιούνταν από 
τους κπαιδευτικούς και ως ίθουσα διδα-
σκαλίας σε αρκετές περιπτώσεις που ανέθε-
ταν στους µαθητές ερευνητικές ργασίες. 

ε α

 ε

Κόµικς, κάρτες φωτογραφίες Χρήση τους σε αρκετά µαθήµατα (ιστορία, 
νέα ελληνικά, ξένη γλώσσα, φυσική) ως πη-
γή µάθησης.  
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Χρήση άλλων πηγών µάθησης έξω από το 
σχολείο (µουσεία, πινακοθήκες, τοπική κοινω-
νία) 

 
τ ι

Συντονισµένες και οργανωµένες επισκέψεις, 
οι οποίες συνδέονταν µε τα µαθήµατα του 
σχολείου, ο αναλυτικό πρόγραµµα κα  εί-
χαν συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. 

∆ηµιουργία λογοτεχνικού λευκώµατος Οι φιλόλογοι σε συνεργασία µεταξύ τους 
δηµιούργησαν να λεύκωµα, το οποίο πε-
ριείχε µαθητικές εργασίες από τη µελέτη 
της χαίας και έας λογοτεχνί-
ας, της ιστορίας, καθώς και εργασίες σχετι-
κά µε προβλήµατα του ύγχρονου κόσ ου. 
Επρόκειτο ια τις καλύτερες εργασίες της 
χρονιάς, τις οποίες αξιολόγησαν οι ίδιοι οι 
µαθητές. Οι εργασίες αντλήθηκαν από µα-
θητές όλων των τάξεων.   

έ  

αρ  ν ελληνικής 

σ µ
γ

Έκδοση Περιοδικού, συνεντεύξεις Οι µαθητές της Γ΄ γυµνασίου δηµιούργησαν 
περιοδικό, το οποίο περιείχε άρθρα τους και 
συνεντεύξεις. Μια συνέντευξη πήρα  µαθή-
τριες της Γ  γυµν σίο  από τον πρόεδρο του 
Π.Ι. κ. Σταµάτη Αλαχιώτη.   

ν
΄ α υ

Κατασκευή ιτι, κατασ  αντικειµέ-
νων 

γκράφ κευές Σε αρκετά µαθήµατα έγιναν κατασκευές 
γκράφιτι σε χώρους του σχολείου µέσα από 
τη συνεργασία της καθηγήτριας των καλλι-
τεχνικών µε άλλους εκπαιδευτικούς. Κατα-
γράφηκε, επίσης, η κατασκευή χαρτών, πό-
στερ µε ιστορικά θέµατα, αφίσες, ηµερολό-
γιο. 

Επισκέψεις σε χώρους έξω από το σχολείο µε 
παιδαγωγική αξιοποίηση της επίσκεψης 

Μουσεία, πινακοθήκη. 

 

Η διδασκαλία ως εµπλοκή του µαθητή σε ερευνητικές δραστηριότητες 
Αυτή η πρακτική αποτελούσε την κυρίαρχη στην πλειονότητα των ωρών δι-

δασκαλίας που καταγράφηκαν στο «Λυσιτέλειο». Οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούνταν στο 
να «πουν» µε δικά τους λόγια το µάθηµα στους µαθητές αλλά ήθελαν να τους εµπλέ-
ξουν σε διαδικασίες µάθησης, να σπάσουν, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ∆ηµήτρης 
Γληνός, το καθεστώς της «διδασκαλίας της παθητικής ακρόασης». Αυτή η προσπάθεια 
των εκπαιδευτικών πήγαζε από την αντίληψή τους ότι σκοπός του σχολείου πρέπει να 
είναι η ολόπλευρη ενεργητική αγωγή του ανθρώπου και όχι ο περιορισµός της διδα-
σκαλίας σε κατακερµατισµένες πληροφορίες µε σκοπό την εξέτασή τους.  

 Έτσι, ι εκπαιδευτικοί συνεργάζονταν και προσπαθούσαν να βρουν δρα-
στηριότητες στις οποίες θα ενέπλεκαν τους µαθητές και θα τους έβγαζαν από την κατά-
σταση του ακροατή. Αυτές οι προσπάθειες προϋπέθεταν ότι η διδασκαλία θα κέντριζε 
όχι µόνο το ενδιαφέρον των µαθητών αλλά και το συναισθηµατικό τους κόσµο.    

ο

Ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο επέµεινε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
Λυσιτέλειου, όταν σχολίαζαν τις διδακτικές τους πρακτικές, ήταν ότι θεωρούσαν ότι έπρεπε 
ο εκπαιδευτικός να βρει το καταλληλότερο µέσο για να επιτύχει το στόχο και όχι να «θεο-
ποιεί» το µέσο και να το αναγάγει σε στόχο.  

[Αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα µέσον. Από την 
στιγµή που δεν έχουµε εξετάσεις εξωτερικές µπορούµε να κάνουµε επιλογές 
από το βιβλίο ή να εµπλουτίσουµε τη διδασκαλία µας µε δικό µας υλικό. Φυσι-
κά µπορούµε και να µην διδάξουµε τίποτα. Αυτό το κάνουν στο γυµνάσιο πολ-

 320



λοί µη επαγγελµατίες συνάδελφοι, δυστυχώς. Και δικαιώνουν έτσι τις φωνές 
που θέλουν την εξωτερική αξιολόγηση του σχολείου]  

(φιλόλογος, «Λυσιτέλειο»)  
 
Το εθνογραφικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο θέµα των µεθόδων διδα-

σκαλίας στο «Λυσιτέλειο» ήταν εκτενές, για αυτό και επιλέγουµε ορισµένες χαρακτη-
ριστικές, κατά την άποψη µας, καταγραφές: 

 
Α) Μάθηµα Μουσικής: καθηγητής κ. Ερµής 

 
O κ. Ερµής είχε σπουδάσει µουσική σε ωδεία. ∆εν είχε παρακολουθήσει πα-

νεπιστηµιακό τµήµα µουσικών σπουδών, διότι την εποχή που αποφοίτησε από το Λύ-
κειο δεν είχαν δηµιουργηθεί τέτοια τµήµατα. Επίσης, δεν είχε παρακολουθήσει καµία 
συστηµατική παιδαγωγική επιµόρφωση. είχε παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια που 
είχαν οργανώσει σχολικοί σύµβουλοι και είχε διαβάσει βιβλία και εργασίες παιδαγωγι-
κών και διδακτικής µε δική του πρωτοβουλία. Ο κ. Ερµής θεωρούσε ότι την βασική του 
εξέλιξη ως εκπαιδευτικός την όφειλε στο σύλλογο διδασκόντων του «Λυσιτέλειου», 
καθώς µέσα από τις συνεργασίες που είχε µε τους συναδέρφους του µετέβαλε πολλές 
από τις αντιλήψεις του και τις πρακτικές του για τη διδασκαλία της µουσικής στο σχο-
λείο.   

Έτσι, ο κ. Ερµής προσπαθούσε να διδάξει τη µουσική µέσα από θέµατα (is-
sue based teaching) και χώριζε τους µαθητές σε οµάδες εργασίας προκειµένου να εκπο-
νήσουν project ανά οµάδα. Για αυτό το σκοπό συνεργάζονταν και µε άλλους εκπαιδευ-
τικούς τον καθηγητή της πληροφορικής, το φιλόλογο και το φυσικό, τόσο στο πλαίσιο 
των εργασιών που ανέθετε στους µαθητές όσο και µε την οργάνωση συνδιδασκαλιών, 
διαµορφώνοντας έτσι τους όρους για την πραγµατοποίηση της διεπιστηµονικής προ-
σέγγισης της γνώσης. Παράλληλα, ο κ. Ερµής αξιολογούσε την ποιότητα της εργασίας 
τους έχοντας ως πηγές ανατροφοδότησης τους µαθητές, τους συναδέλφους που παρα-
κολουθούσαν τη διδασκαλία και µερικές φορές τους φοιτητές που παρακολουθούν υπο-
δειγµατικές διδασκαλίες 

 
 
 

Η αίθουσα της µουσικής  
 

Η οργάνωση του χώρου της Αίθουσας της Μουσικής ήταν χαρα-

κτηριστική των µεθόδων διδασκαλίας που χρησιµοποιούσε ο κ. Ερµής. Στο 

«Λυσιτέλειο» υπήρχε αίθουσα µουσικής, διότι στο σχολείο εφαρµοζόταν 

το πρόγραµµα της «Αναδιάταξης του Σχολικού Χώρου», το οποίο προέ-

βλεπε την ύπαρξη ξεχωριστής αίθουσας για κάθε µάθηµα. Η αίθουσα της 

µουσικής είχε µόνο 4 θρανία, µια τηλεόραση µε βίντεο και ένα αρµόνιο 

µπροστά από δύο σειρές καθισµάτων σύµφωνα µε το σχήµα: 
 
                
                        Αρµόνιο                  T.V. 
                                                          
                                 καρέκλες               
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Το πρόβληµα που έθιγε ο κ. Ερµής, ο αποκλεισµός δηλαδή του 

µουσικού ακούσµατος των µαθητών από το σχολείο και η υποβάθµισή του 

έναντι της σχολικής µουσικής, είναι γενικότερο και υπάρχει και σε άλλα 

εκπαιδευτικά συστήµατα. Στη ξένη βιβλιογραφία, το πρόβληµα του επίση-

µου αναλυτικού προγράµµατος στη µουσική θεωρείται ότι είναι η αντιµε-

τώπιση των µαθητών ως µάζα µε ίδιες µουσικές προτιµήσεις και ακούσµα-

τα. Παράλληλα, τα «άνωθε επιβαλλόµενα αλυτικά προγρ µατα των 

ξεχωριστών µαθηµάτων» (imposed subject curriculum) διέπονται από την 

αντίληψη ότι σοβαρή µουσική είναι µόνο η κλασική µουσική, µε τη χρήση 

της οποίας πρέπει ο εκπαιδευτικός να µάθει στα παιδιά τις νότες και τη θε-

ωρία της µουσικής (Vulliamy 1978). Το περιεχόµενο της σχολικής µουσι-

κής έχει απασχολήσει ερευνητές και σε άλλες χώρες και έχει αναλυθεί από 

τους Shepherd et all. (1977). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι µαθητές εί-

ναι αλλοτριωµένοι από τη σχολική µουσική. Οι µαθητές, αν και ενδιαφέ-

            
                                καρέκλες 
 
                               ΘΡΑΝΙΑ (4)                
                              
 
 

Ο κ. Ερµής εξήγησε στο γράφοντα ότι δεν χρειαζόταν πολλά θρανία µέσα 
στην τάξη, διότι χώριζε τους µαθητές σε οµάδες, στις οποίες έδινε δραστηριότητες. Έ-
τσι, όταν ήθελε να τους παραδώσει κάποια ενότητα χρησιµοποιώντας το αρµόνιο, την 
τηλεόραση ή τον προβολέα διαφανειών, τους ζητούσε να καθίσουν στις καρέκλες. Όταν 
τους ζητούσε να εργασθούν κατά οµάδες τους άφηνε να καθίσουν στα θρανία. 

Ο κ. Ερµής στα πρώτα µαθήµατα συνέλεγε πληροφορίες σχετικά µε την µουσική 
παιδεία και τα µουσικά ενδιαφέροντα και ακούσµατα των µαθητών του. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του, για το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, όλοι οι µαθητές είχαν ακούσµατα της 
pop µουσικής, ελληνικής και ξένης. Μόνο ένα 15% είχε µουσική παιδεία µε νότες. Όµως η 
πλειοψηφία των µαθητών (62%) αν και δεν άκουγαν τέτοιου είδους µουσική θα ήθελαν να 
µάθουν περισσότερα πράγµατα για τη δηµοτική και βυζαντινή µουσική. Έτσι, ο κ. Ερµής 
προσπαθούσε να οικοδοµήσει τη διδασκαλία του στη µουσική που άκουγαν οι µαθητές. Θε-
ωρούσε ότι το σχολικό βιβλίο ήταν γραµµένο στη λογική του ότι υπάρχει «σοβαρή µουσική» 
που είναι η κλασική και «εµπορική µουσική» που είναι η pop. Όµως, µε αυτή την αντίληψη 
αποκλειόταν από το σχολείο η µουσική που ακούν οι µαθητές. Αυτό δηµιουργούσε σοβαρά 
προβλήµατα στη διδασκαλία, καθώς ήταν δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να εµπλέξει τους 
µαθητές σε διαδικασίες µάθησης από τη στιγµή που το βιβλίο υποτιµούσε τα µουσικά τους 
ακούσµατα. Συνέπεια ήταν η εµφάνιση προβληµάτων πειθαρχίας µέσα στην τάξη: 

[Από εδώ ξεκινούν και τα όποια προβλήµατα συµπεριφοράς µέσα στο µάθηµα. 
Κάποτε µια φιλόλογος, µεγάλη σε ηλικία, µου είχε πει ένα σοφό ρητό: «Μαθη-
τής µη απασχολούµενος καταλήγει να είναι µαθητής θορυβών] (καθηγητής µουσι-
κής, «Λυσιτέλειο»)    
 

ν αν άµ



ρονται για τη µουσική, εντούτοις δεν ενδιαφέρονται για την µουσική που 

διδάσκεται στο σχολείο. Το πρόβληµα έχει τις ρίζες του περισσότερο στο 

πώς ορίζουν οι µουσικοί-εκπαιδευτικοί την µουσική, παρά στην έλλειψη 

ικανότητας των µαθητών. Ο Vulliamy (1978) παρατηρεί ότι οι µουσικοί-

εκπαιδευτικοί ορίζουν την σχολική µουσική ως: 
Οι φοιτητές των πανεπιστηµίων και οι µαθητές των σχολείων κάνουν ένα 
κρυφό πρόγραµµα θεµάτων όπως τα ακόλουθα: αν και η δηµοφιλής µουσική 
είναι κοινωνικά σηµαντική, η «σοβαρή» µουσική δεν είναι, αλλά αντανακλά 
τις δηµιουργικές προθέσεις του συνθέτη. Η «σοβαρή» µουσική είναι τέχνη, 
ενώ η δηµοφιλής µουσική δεν είναι γνήσια τέχνη, η «σοβαρή» µουσική είναι 
απελευθερωµένη από τις πιέσεις του εµπορίου, οι οποίες διαβρώνουν την 
δηµοφιλή µουσική, η ανάλυση της µουσικής προϋποθέτει την γνώση του 
συστήµατος χαρακτήρων και συµβόλων και η µουσική ανάλυση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως οδηγός σε σχετικές µουσικές αξίες. 

 
Ο Vulliamy80 συµπεραίνει ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρά προ-

βλήµατα στο χώρο του σχολείου, αφού τα µουσικά ακούσµατα µε τα οποία έρχονται οι 
µαθητές στο σχολείο είναι από το χώρο της pop, της ροκ και της τζαζ και όχι από το 
χώρο της κλασικής µουσικής. Η σχολική µουσική είναι η µουσική των «ειδικών» του 
σχολείου αλλά όχι η µουσική των µαθητών. Έτσι, το σχολείο διδάσκει µια µουσική 
κουλτούρα, η οποία είναι αλλότρια στους µαθητές, µε αποτέλεσµα τη δυσφορία τους 
και την αποκόµιση ελάχιστων µουσικών γνώσεων από αυτούς. 

Σε αυτό το σηµείο είναι κρίσιµος ο ρόλος του εκπαιδευτικού σύµφωνα µε 
τον κ. Ερµή. Από τη στιγµή που το µάθηµα του δεν εξεταζόταν στο τέλος της χρονιάς 
είχε τη δυνατότητα να παρέµβει και να αναδιαµορφώσει το αναλυτικό πρόγραµµα βρί-
σκοντας δρόµους για να γίνει το µάθηµα πιο ενδιαφέρον. Ένα βασικό σηµείο που κατά-
λαβε ότι τραβά το ενδιαφέρον των µαθητών ήταν το να µην µένει στις νότες που τα 
παιδιά δεν ενδιαφέρονται να τις µάθουν αλλά να δείχνει το κοινωνικό πλαίσιο στο ο-
ποίο αναπτύχθηκε η µουσική. Σε αυτή την προσπάθειά του δηµιούργησε µε εκπαιδευτι-
κούς άλλων ειδικοτήτων θέµατα, τα οποία ερευνούσαν οι µαθητές κατά οµάδες και ύ-
στερα τα παρουσίαζαν στην τάξη τους.      

Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, ο κ. Ερµής είχε δώσει στα 

παιδιά της Α’ και της Γ’ Γυµνασίου την εκπόνηση project κατά οµάδες. Τα 
                                                 
80 Όλες αυτές οι υποθέσεις, σύµφωνα µε το Vulliamy (1978), είναι παραπλανητικές. Η άποψη 
ότι υπάρχει ένα αντικειµενικό µέτρο µε το οποίο µπορεί η κλασική µουσική να χρησιµοποιηθεί 
εναντίον της τζαζ ή της ροκ είναι λάθος διότι αυτά τα µουσικά είδη είναι εντελώς διαφορετικά 
µεταξύ τους και κατά συνέπεια δεν έχει νόηµα να συγκρίνονται. Η κλασική µουσική αποτελεί 
την γραπτή παράδοση της µουσικής, ενώ τα δύο άλλα είδη είναι η άγραφη ή δηµώδης µουσική. 
Οι συγκριτικές θεωρήσεις στα πλαίσια της κλασικής µουσικής (καλή και κακή κλασική µουσι-
κή) ή στα πλαίσια των άλλων ειδών (καλή / κακή τζαζ) έχουν νόηµα. Οι συγκρίσεις ανάµεσα 
στα είδη µουσικής δεν έχουν νόηµα διότι πρόκειται για διαφορετικά πράγµατα. Η άποψη ότι 
όλα τα κοµµάτια της pop µουσικής είναι εµπορικά και ότι ο στόχος των συνθετών της pop είναι 
µόνο τα χρήµατα αποτελεί, επίσης, αφηρηµένη γενίκευση, καθώς υπάρχουν συνθέτες της pop 
που θεωρούν µέσον καλλιτεχνικής έκφρασης τα κοµµάτια τους. Τις παραπάνω απόψεις έρχεται 
να ενισχύσει η πολιτική των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αφού «σοβαρά» κανάλια όπως το 
BBC και το Radio1 έχουν αποκλείσει την τζαζ και την pop από τα προγράµµατά τους. Επίσης, 
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project  αυτά διευκόλυναν τη συνεργασία του κ. Ερµή µε εκπαιδευτικούς 

άλλων ειδικοτήτων. Τα project και οι σχέσεις που διαµόρφωναν µε άλλα 

γνωστικά αντικείµενα παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχεδιάγραµµα: 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
«Η όπερα τον 18ο αιώνα και ο W. A. Mozart» 

                                                       Ιστορία Γ’ Γυµνασίου 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ                 Πληροφορική        

 
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

«Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα» 
                                               Ιστορία Α’ Γυµνασίου 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ                 Πληροφορική        
                                                             Αρχαία Ελληνικά (Όµηρος) 

  

Ο γράφων επέλεξε δύο τµήµατα προκειµένου να παρακολουθήσει 

την πορεία των εργασιών των µαθητών, το Γ2 και το Α3. Η επιλογή αυτών 

των τµηµάτων έγινε, επειδή τα τµήµατα αυτά θεωρούνταν εξαιρετικά ανή-

συχα και σχετικά αδιάφορα ως προς τα µαθήµατα του σχολείου. Στις αρχές 

του Νοέµβρη (2-11-2001, 4η ώρα, Τµήµα: Γ2) ο κ. Ερµής ξεκίνησε την α-

νάθεση εργασίας στα δύο τµήµατα. Ο κ. Ερµής είχε κανονίσει να βάλει 

τους µαθητές να ξεκινήσουν την εργασία σε οµάδες και τους ξεκαθάρισε τι 

περίµενε από αυτούς στο πρώτο τρίµηνο και πώς θα αξιολογούνταν. Είχε 

πάει από την πρώτη ώρα στο σχολείο και τακτοποίησε τα καθίσµατα.  
παιδιάΤα  έρχονταν στην αίθουσα δίχως να κάνουν φασαρία. Ο Γιάννης τους κά-

λεσε να καθίσουν κατά οµάδες στα θρανία, τα οποία για τις ανάγκες του µαθήµατος τα είχε 
τοποθετήσει στις 4 άκρες ενός νοητού τετραγώνου. Τους εξήγησε ότι στο τρίµηνο αυτό θα 
ασχολούνταν µε το θέµα: «Η όπερα τον 18ο αιώνα και ο W. A. Mozart». 

Το θέµα αυτό είχε τρεις παραµέτρους και η κάθε οµάδα θα ασχολούνταν µε 
καθεµία από αυτές. Η πρώτη οµάδα θα ασχολούνταν µε την όπερα, η δεύτερη µε τον 
18ο αιώνα και η τρίτη µε τον Μότσαρτ. Ο κ. Ερµής έδωσε στους µαθητές µια φωτοτυ-
πία µε το σχεδιάγραµµα των θεµατικών, µε τις οποίες θα ασχολούνταν αναλυτικότερα η 
κάθε οµάδα. Κάθησε στο κέντρο της αίθουσας ανάµεσα στις 3 οµάδες και τους εξήγησε 
πως µπορούσαν να βρουν πληροφορίες για τα επιµέρους σηµεία των θεµάτων που θα 
ανέπτυσσαν. Οι µαθητές σηµείωναν στα τετράδιά τους. Ο κ. Ερµής τους είπε ότι πλη-
ροφορίες για το θέµα θα έβρισκαν: 

- Στη βιβλιοθήκη. 
- Στο internet, οπότε έπρεπε να συνεννοηθούν µε τον καθηγητή της 

πληροφορικής. 
                                                                                                                                               
τα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων στην Ευρώπη και την Αµερική έχουν, επίσης, απο-
κλείσει τα µουσικά αυτά είδη ως «κατώτερα», «εµπορικά» και «φθηνά» είδη µουσικής. 
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- Από τους φιλολόγους για τα ζητήµατα του 18ου αιώνα. 
- Από CD µε µουσική του Μότσαρτ καθώς επίσης και από τη βιντε-

οκασέτα µε την ταινία Amadeus που προβλήθηκε το 987 στους κινηµατογράφους. Τη 
βιντεοκασέτα µπορούσε να αναλάβει κάποιος µαθητής να τη νοικιάσει από κάποιο βι-
ντεοκλάµπ. 

 1

 

δ

 
 
 

Η αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της µουσικής 
 

Πριν τελειώσει το µάθηµα ο κ. Ερµής εξήγησε στους µαθητές ότι 

οι βαθµοί στο τρίµηνο θα έµπαιναν ανάλογα µε το τι είχε προσφέρει ο κάθε 

µαθητής στην οµάδα του. Τα κριτήρια της προσφοράς θα ήταν: 
- Το υλικό που είχε προσκοµισθεί στην οµάδα. 
- Η υποβολή ενός ερωτήµατος σε κάποιο µέλος της οµάδας σχε-

τικά µε το θέµα. 
- Η απάντηση ενός ερωτήµατος από ένα µαθητή στους συµµα-

θητές του σχετικά µε το θέµα. 
- Η ικανότητα της οµάδας να παρουσιάσει αυτόνοµα το κοµµάτι 

που είχε αναλάβει και να απαντήσει σε σχετικά ερωτήµατα που θα έθεταν οι άλλες ο-
µάδες. 

Τέλος, εξήγησε στους µαθητές ότι το τελικό γραπτό υλικό της 

κάθε οµάδας δεν έπρεπε να υπερβαίνει τις ύο σελίδες. Έπρεπε να επιλέ-

ξουν τα πιο ουσιαστικά πράγµατα για το θέµα και να µην αρχίσουν να α-

ντιγράφουν σελίδες από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία. Θα έπρεπε να βρουν 

υλικό και να προσπαθήσουν να το δώσουν µέσα από τη δική τους προσω-

πικότητα. 

 
Η συνεργατική διάσταση της διδασκαλίας 

 
Ο κ. Ερµής έχει ήδη συνεννοηθεί µε τους άλλους εκπαιδευτικούς για το θέµα που 

προσέγγιζαν οι µαθητές. Όµως στους µαθητές δεν το είπε αυτό. Τους είπε να πάνε και να 
παρακαλέσουν το φιλόλογο ή τον καθηγητή της πληροφορικής να τους βοηθήσει.  

[Αυτό το κάνω για να έχουν τα παιδιά την αίσθηση ότι ψάχνουν. Αυτό ανεβάζει 
την αυτοεκτίµησή τους. Νοιώθουν ότι διαµορφώνουν κάτι δικό τους και µπαί-
νουν σε µια διαδικασία που ξεφεύγει από την καθηµερινή ρουτίνα του σχολεί-
ου. Πέρα από τα οφέλη για τους µαθητές, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο να µπορεί 
να σταθεί κάποιος σήµερα το σχολείο. ∆εν έχει νόηµα ούτε για µένα αλλά ούτε 
και για τα παιδιά να κλείνοµαι σε ένα ψεύτικο κουτάκι, που λέγεται µάθηµα 
της µουσικής και να δουλεύω αυτόνοµος. Η µουσική αναπτύχθηκε σε κενό αέ-
ρος; ∆εν είναι γέννηµα κάποιων κοινωνικών συνθηκών, δεν έχει κάποια ιστο-
ρία; Μπορούν να τα βιώσουν και να τα γνωρίσουν αυτά οι µαθητές αν δεν δου-
λέψεις µε project και σε συνεργασία µε τους άλλους εκπαιδευτικούς και τα άλ-
λα αντικείµενα;]  
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Η οπτική των εκπαιδευτικών 
 

Οι άλλοι εκπαιδευτικοί που εµπλέκονταν στι  εργασίες που έκα-

ναν οι µαθητές στο µ θηµα της µουσικής έβλεπαν θετική την διαδικασία. 

Ο Θοδωρής, καθηγητής της πληροφορικής, παρατήρησε ότι 

ς

ά

ι ό σ ε

[Η πληροφορική είναι εργαλείο. Χρησιµοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
για να κάνεις κάτι. Να γράψεις ένα κείµενο, να φτιάξεις έναν στατιστικό πίνα-
κα, να διαµορφώσεις µια διαφάνεια, να ψάξεις για πληροφορίες στο internet. 
Αυτές είναι οι χρήσεις του υπολογιστή που κάνει το 90% των ανθρώπων που 
τους χρησιµοποιεί. Άρα, το µάθηµα της πληροφορικής στο σχολείο, προκειµέ-
νου να είναι ενδιαφέρον και γόνιµο, πρέπει να εµπλέκει τα παιδιά στη χρήση 
των υπολογιστών µε τρόπους που θα τα βοηθούν να αναπτύξουν αυτές τις δε-
ξιότητες. Εγώ θα τους δείξω κάποια βασικά πράγµατα αλλά, όταν έρχονται οι 
µαθητές είτε για να βρουν στο internet κάτι για τη µουσική, όταν έρχονται να 
γράψουν τα κείµενα τους στο Word, να φτιάξουν µε το Power Point µια δια-
φάνεια για κάποια παρουσίαση, έτσι θα µάθουν υπολογιστές. Εγώ αυτό θέλω. 
Είναι ανιαρό για µένα να τους κάνω ασκήσεις επί χάρτου για να µάθουν κάτι.  
Θέλω οι άλλοι εκπαιδευτικοί να τους δίνουν δουλειά που να βγαίνει πάνω 
στον υπολογιστή και εγώ να τους δείχνω πως µε τον υπολογιστή θα την κά-
νουν αυτήν την δουλειά. Αλλιώς, το µάθηµα της πληροφορικής δεν έχει νόηµα 
να διδάσκεται] 

 
Η Ιωάννα (φιλόλογος) παρατήρησε ότι τα παιδιά ψάχνοντας πληροφορίες 

για την εποχή του Mozart µάθαιναν πολλά πράγµατα για τον 18ο αιώνα. Άλλωστε αυτή 
είναι και η ύλη που πρέπει να τους διδάξει στην ιστορία. Μέσω της αναζήτησης πληρο-
φοριών διάβαζαν ιστορικές πηγές, µάθαιναν να διαλέγουν αυτό που ήταν χρήσιµο και 
να το προσαρµόζουν στην δική τους ανάγκη.  

[Η στορία, δυστυχώς, ακ µη και ήµερα, διδάσκεται στο σχολείο γκυκλο-
παιδικά. Τα παιδιά µαθαίνουν ονόµατα, ηµεροµηνίες, µάχες, γεγονότα. Ο άλ-
λος τρόπος είναι να εµπλακούν σε διαθεµατικά project. Αν δεν γίνει αυτο, τότε 
θα πρέπει να γίνουµε µπαµπούλες για να κάθονται ήσυχα και να µας ακούν να 
τους αφηγούµαστε το βιβλίο µε απλά λογάκια. Εγώ κάνω και διδασκαλίες µαζί 
µε τον Ερµή. Μπαίνουµε και οι δύο στην ίδια αίθουσα την ίδια ώρα για κά-
ποιο αντικείµενο. Αυτό δεν έχει να κάνει µε την ποιότητα της δουλειάς µας 
µόνο. Είναι και η ποιότητα της ζωής µας.  Είναι δυνατόν να µπαίνεις κάθε 
µέρα σε τµήµατα επί 4 ώρες και να ξελαρυγγιάζεσαι για θέµατα πειθαρχίας 
και ενδιαφέροντος µε τους µαθητές; Όχι. Τώρα πάω στο σπίτι µου και ξέρω 
ότι κάτι έκανα στο σχολείο] 

 
Η Ιωάννα εξηγούσε, επίσης, ότι πριν έρθει στο συγκεκριµένο σχολείο δεν 

είχε εργασθεί έτσι. Ούτε και είχε επιµορφωθεί σε αυτά τα θέµατα. Ο Ερµής, ο Θοδω-
ρής, ο τρόπος µε τον οποίο δούλευαν κάποιοι άλλοι συνάδερφοι ήταν για αυτήν το κέ-
ντρισµα να µπει σε αυτήν την λογική. Τώρα, όπως έλεγε η ίδια, δεν ήθελε να φύγει ποτέ 
από αυτό το σχολείο. Άλλωστε, οι συνάδερφοι που χρησιµοποιούσαν τέτοιες διδακτικές 
πρακτικές βοηθούσαν τον καινούριο σε αυτά να µάθει. 

Αυτό που αναδύθηκε µέσα από τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε 
τις εργασίες που ανέθετε ο Ερµής στους µαθητές ήταν ότι τις αποτιµούσαν µε κριτήρια 
διεργασίας, µε την ποιότητα δηλαδή των δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονταν οι 
µαθητές.  
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Βέβαια, υπήρχε και η οπτική του κ. Περικλή και τριών άλλων εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι ήταν µια ελάχιστη µειονότητα στο σχολείο που δεν συµµετείχαν στις 
δραστηριότητες που οργάνωνε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

[Εκτός του ότι οι µαθητές δεν µαθαίνουν τίποτα αλλά παίζουν διαρκώς µέσα 
από αυτές τις ιστορίες που δηµιουργεί ο κ. Ερµής, χαλάει και το µάθηµα των 
υπολοίπων. Ξέρεις τι τραβάω εγώ για να καθίσουν µετά αυτά τα παιδιά, που 
πηγαινοέρχονται από τη βιβλιοθήκη στους υπολογιστές κάνοντας πλάκα, σε 
θρανίο, να ξαναγίνουν µαθητές και να µάθουν πέντε αράδες γράµµατα;] (Πε-
ρικλής, φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
 
Η θετική αντίδραση των µαθητών στις δηµιουργικές εργασίες    
 
Οι µαθητές φαίνονταν να ανταποκρίνονται θετικά στις εργασίες του κ. Ερ-

µή. Σε όλα τα τµήµατα οι οµάδες εργάσθηκαν και παρήγαγαν έργο. Μάλιστα, µια συ-
γκεκριµένη τετράδα µαθητών της Γ’ Γυµνασίου, που στο µάθηµα των µαθηµατικών 
είχαν διαρκώς συγκρούσεις µε το Γιώργο, εκπόνησαν µια πολύ καλή εργασία και έκα-
ναν µια πολύ καλή παρουσίαση. Οι µαθητές αυτοί στην οµαδική εργασία λειτούργησαν 
εντελώς διαφορετικά. Οι ίδιοι εξηγούσαν ότι επειδή τους άρεσαν οι υπολογιστές πλοη-
γήθηκαν µε ευχαρίστηση στο internet, βρήκαν υλικό για το θέµα τους, το τύπωσαν, το 
ταξινόµησαν, το σελιδοποίησαν και ύστερα το µελέτησαν και το παρουσίασαν στους 
συµµαθητές τους. Την ηµέρα της παρουσίασης είχαν φροντίσει τον εαυτό τους, είχαν 
βάλει τα «καλά τους ρούχα» και «µεταξύ σοβαρού και αστείου» έκαναν µια καλή πα-
ρουσίαση, αρκετά παραστατική µε πολύ χιούµορ.  

Οι µαθητές αξιολογούσαν θετικά αυτές τις εργασίες γιατί έκαναν κάτι δια-
φορετικό, πιο ζωντανό – όπως το χαρακτήριζαν – και δεν έπληταν.  

[Αυτή η ιστορία µε τις εργασίες, του να ψάχνεις από περιοδικά και βιβλία, να 
σερφάρεις στο internet, να ρωτάς διαφορετικούς καθηγητές και στο τέλος να 
παρουσιάζεις την εργασία σε συµµαθητές σου είναι ενδιαφέρουσα και διαφο-
ρετική. ∆εν είναι βαρετή. Περνάει ευχάριστα ο χρόνος στο σχολείο. ∆εν έρχο-
µαι εδώ µε αισθήµατα αρνητικά] (µαθητής Γ’ Γυµνασίου, «Λυσιτέλειο») 

  
Συνδιδασκαλίες µε άλλους εκπαιδευτικούς 

 
Ο κ. Ερµής εκτός από τις εργασίες έκανε και συνδιδασκαλίες στην τάξη µαζί 

µε άλλους εκπαιδευτικούς. Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα καταγράφηκαν τρεις 
συνδιδασκαλίες 

1) Με την Νέλη (καθηγήτρια της ιστορίας) στη Β’ Γυµνασίου. 
2) Με τον ∆ηµοσθένη (Φυσικός) για την µουσική και τα ηχητικά κύµατα 

στη Γ’ Γυµνασίου)   
3) Με την Ερατώ (καθηγήτρια φιλόλογος) 

 

Συνδιδασκαλία µουσικής και φυσικής 

 

Ο Ερµής είχε συζητήσει µε το ∆ήµο (καθηγητή φυσικής) το εν-

δεχόµενο να συνεργασθούν προκειµένου να κάνουν µια διδασκαλία που θα 

συνδέει τα δύο γνωστικά αντικείµενα. Η πρώτη συνάντηση των δύο εκπαι-

δευτικών για να συζητήσουν τον τρόπο οργάνωσης µιας τέτοιας διδασκα-
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[∆εν ίναι απλή ιστορία. Για να γίνουν διεπιστηµ νικές προσεγγί-

σεις στην γνώση πρέπει πρώτα να γίνει µια πολύ σοβαρή δουλειά 

συνολικά στα αναλυτικά προγράµµατα και στα βιβλία. ∆εν έχω ά-

µεση επαφή µε το θέµα, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα προγράµµα-

τα και τα βιβλία διαµορφώνονται και γράφονται υπό συνθήκες 

λίας έγινε στην αίθουσα της µουσικής στις 20 Νοεµβρίου 2001, την 3η ώρα 

του προγράµµατος. Εκείνη την ώρα είχαν και οι δύο κενό στο πρόγραµµα 

και κάλεσαν τον γράφοντα να παρακολουθήσει την συζήτησή τους.  Τη 

συζήτηση ξεκίνησε ο ∆ήµος εξηγώντας στον Ερµή ότι η φυσική εξετάζει 

φυσικά φαινόµενα σε αφηρηµένο επίπεδο. Άρα, έπρεπε ο Ερµής να ορίσει 

τι ακριβώς θα έκανε, τι ήθελε να διδάξει, οπότε αυτός από τη δική του την 

σκοπιά θα έβλεπε πως µπορούσαν αυτές οι δραστηριότητες να αναλυθούν 

µε τη φυσική.  Ο Ερµής είπε ότι ήθελε να διδάξει στους µαθητές κάποια 

πράγµατα για τον ήχο και την παραγωγή του ήχου από τα διάφορα όργανα, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα έγχορδα όργανα. Έβαλε στο βίντεο µια κα-

σέτα που περιείχε την αρχή ενός κονσέρτου του Mozart και εξήγησε στον 

∆ήµο ότι ήθελε να αναλύσει στα παιδιά κάποια πράγµατα για το πώς πα-

ράγεται ο ήχος από τα έγχορδα στο συγκεκριµένο κονσέρτο που θα παρα-

κολουθούσαν. Ο ∆ήµος εξήγησε στον Γιάννη ότι αυτά αφορούσαν τις τα-

λαντώσεις και τα ηχητικά κύµατα, τα οποία όµως, αν και περιέχονται στο 

βιβλίο και στο αναλυτικό πρόγραµµα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε 

στείλει οδηγίες να µην διδαχθούν. Όµως, προκειµένου να γίνει η διδασκα-

λία θα έκανε παρέκκλιση από τις οδηγίες και θα προσπαθούσε να εξηγήσει 

σύντοµα στα παιδιά σε µερικά µαθήµατα πριν από την ηµέρα της συνδιδα-

σκαλίας ορισµένα πράγµατα για τις ταλαντώσεις και τα ηχητικά κύµατα. Ο 

∆ήµος σχολίασε απευθυνόµενος προς τον γράφοντα ότι πριν υπάρξει συ-

νεργασία των εκπαιδευτικών στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει συνεργα-

σία αυτών που φτιάχνουν τα αναλυτικά προγράµµατα και τα βιβλία, ιδιαί-

τερα σε µια εποχή που συζητούνταν ιδιαίτερα το θέµα της διαθεµατικότη-

τας στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 

ε ο

 



πλήρους αποµόνωσης των ειδικών του ενός κλάδου από τον άλλο. 

Άσε τώρα τη διαθεµατικότητα φυσικής και µουσικής που ο Ερµής 

ψάχνει ψύλλους στα άχυρα. Σου µιλάω για όµορες ειδικότητες, για 

φυσική, χηµεία και µαθηµατικά, όπου οι άνθρωποι ζητούν λόγου 

χάρη πράγµατα στην φυσική της Β’ Γυµνασίου, τα οποία για να τα 

διδάξεις χρειάζονται µαθηµατικά, τα οποία γίνονται στη Γ’ Γυµ α-

σίου. Έτσι, οι διεπιστηµονικές διδασκαλίες αφήνονται στην καλή 

θέληση των διδασκόντων και γίνονται σε αντίξοες συνθήκες, διότι 

τώρα εγώ διδάσκω κάτι που είναι εκτός ύλης και µπορούν κάποιοι 

πιτσιρικάδες να πουν: τι µας κάνεις τώρα εδώ; Αφού αυτά δεν εί-

ναι στην ύλη. Αν ήµασταν σε λύκειο και µας πίεζαν οι εξετάσεις 

κάτι τέτοιο δεν µπορούσε προφανώς να γίνει]   

ν

  

 Ο ∆ήµος κατέγραψε σε ένα φύλλο χαρτί τι ακριβώς θα δίδασκε 

στους µαθητές και είπε ότι έπρεπε να τους κάνει µια εισαγωγή σε προη-

γούµενα µαθήµατα διότι αν για πρώτη φορά την ηµέρα της συνδιδασκαλί-

ας οι µαθητές άκουγαν αυτές τις έννοιες θα καταλάβαιναν πολύ λίγα πράγ-

µατα. Ύστερα, τους δύο εκπαιδευτικούς απασχόλησε το ζήτηµα του χρό-

νου. Ο ∆ήµος εξήγησε στον Ερµή ότι προφανώς µια ώρα δεν ήταν αρκετή 

για να γίνει η συνδιδασκαλία. Θα έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόµενο να 

γινόταν το µάθηµα σε δύο ώρες που θα ήταν συνεχόµενες, οπότε έπρεπε να 

κινηθούν σε συγκεκριµένες ηµέρες όπου τα προγράµµατά τους θα επέτρε-

παν µια τέτοια κίνηση. Μετά προέκυψε το ζήτηµα αν θα βρίσκονταν και οι 

δύο µέσα στην αίθουσα, αν δηλαδή θα παρέδιδαν το µάθηµα παράλληλα ή 

αν θα δίδασκε την πρώτη ώρα ο ένας και την δεύτερη ώρα ο άλλος. Επειδή 

δεν είχαν ακόµη ένα ξεκάθαρο σχέδιο του όλου εγχειρήµατος συµφώνησαν 

αυτό να το ξαναδούν. Ο ∆ήµος είπε ότι θα δίδασκε στο µάθηµα της φυσι-

κής τις έννοιες που χρειάζονταν και κάποια πειράµατα, θα µετρούσε το 

χρόνο που απαιτούνταν και την ανταπόκριση των µαθητών και θα ξανά-

βλεπαν το θέµα.  
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Η διδασκαλία έγινε στις 19 ∆εκεµβρίου 2001. Έχει σηµασία να 

σηµειώσουµε ότι έγινε ένα µήνα µετά την αρχική συζήτησ  των εκπαιδευ-

τικών και τούτο διότι έπρεπε να βρουν την κατάλληλη ηµέρα, αφού εκείνη 

την περίοδο στο σχολείο χάνονταν πολλές ώρες µαθήµατος λόγω της παι-

δαγωγικής συνεδρίασης (6-12-2001), της παράδοσης της βαθµολογίας 

στους γονείς ων µαθητών (12-6-2001) και των προετοιµασιών για την 

σχολική εορτή των Χριστουγέννων, όπου ο Ερµής ως καθηγητής µουσικής 

ήταν επιφορτισµένος µε την προετοιµασία της χορωδίας. Ο ∆ήµος έπρεπε 

παράλληλα να διδάξει τις βασικές έννοιες της φυσικής που χρειάζονταν οι 

µαθητές για το συγκεκριµένο µάθηµα, διότι µε δεδοµένους τους περιορι-

σµούς του Αναλυτικού προγράµµατος, οι µαθητές δεν γνώριζαν τίποτε για 

ταλαντώσεις και ηχητικά κύµατα. 

η

τ  

Παρά το λεπτοµερή προγραµµατισµό που έκαναν οι εκπαιδευτι-

κοί υπήρξε ένα µικρό πρόβληµα µε την κ. Ξένια (καθηγήτρια Θρησκευτι-

κών), η οποία είχε αναθέσει σε µαθητές του Γ4 (το τµήµα στο οποίο θα γί-

νονταν η διδασκαλία) να κάνουν πρόβες διαβάζοντας το διήγηµα του Α. 

Παπαδιαµάντη «Ο Χριστός στο Κάστρο», το οποίο θα παρουσίαζαν στην 

γιορτή. Η κ. Ξένια, όταν οι δύο εκπαιδευτικοί της ζήτησαν να µην πάρει 

παιδιά τις συγκεκριµένες ώρες που θα γίνονταν η συνδιδασκαλία, αισθάν-

θηκε πιεσµένη, επειδή εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλές δραστηριότητες 

στο σχολείο και ταυτόχρονα όλοι ήθελαν κάτι να κάνουν µε τους µαθητές, 

τη στιγµή που αυτή πάλευε για τη γιορτή. Θεώρησε ότι κανείς δεν βοη-

θούσε, αλλά όλοι θα την κατέκριναν αν κάτι δεν πήγαινε καλά στην γιορ-

τή.  

Ο Ερµής είχε καλέσει και φοιτητές του Μουσικού Τµήµατος του 

πανεπιστηµίου Αθηνών να παρακολουθήσουν την διδασκαλία και να σχο-

λιάσουν τα όσα είδαν. Ενδιαφέρον είχαν οι απόψεις των φοιτητών που θα 

παρουσιασθούν µετά την παρουσίαση του µαθήµατος. 

Το µάθηµα έγινε τελικά σε δύο ώρες και πιο συγκεκριµένα την 3η και 

4η ώρα. Ο Ερµής έκανε µια µικρή εισαγωγή µιλώντας στα παιδιά για τον 
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τρόπο και τις δυνατότητες σύνδεσης της επιστήµης µε την τέχνη. Αµέσως 

µετά τον λόγο πήρε ο ∆ήµος και άρχισε να παρουσιάζει κάποιες έννοιες 

σχετικές µε τις ταλαντώσεις και τα ηχητικά κύµατα. Η παρουσίαση των 

µαθηµάτων δεν ήταν παράλληλη αλλά διαδοχική. Είχε επιλεγεί από τους 

εκπαιδευτικούς η παρουσίαση των εννοιών της φυσικής την πρώτη ώρα 

και η παρουσίαση του µουσικού θέµατος τη δεύτερη. 

Στο σύνολο της διδασκαλίας της φυσικής έγινε αναφορά στις α-

κόλουθες έννοιες της ακουστικής: 

- Ταλάντωση και ελαστικό µέσο 

- Κύµα, τα είδη των κυµάτων (εγκάρσια και διαµήκη), 

ο τρόπος διάδοσης των κυµάτων. 

- Ταχύτητα κύµατος. 

- Συµβολή κυµάτων. 

- Τα στάσιµα κύµατα και η παραγωγή τους από τα 

µουσικά όργανα (µεµβράνη, χορδές, σωλήνες). 

- Ο ήχος (ορισµός, υπόηχος και υπέρηχος, ένταση, 

decibel, ύψος και συχνότητα, χροιά και ο ρόλος της στον τρόπο κατασκευ-

ής ενός µουσικού οργάνου). 

- Το φαινόµενο της ηχούς και ο ρόλος του αντιχείου 

στα µουσικά όργανα.  

- Αρµονικοί ήχοι και η έννοια της χορδής. 

Ο ∆ήµος ανέλυε τις διάφορες έννοιες  παρουσιάζοντας παράλλη-

λα και δύο διαφάνειες µε σχεδιαγράµµατα ηχητικών κυµάτων. Η συµµετο-

χή των µαθητών περιορίστηκε στην απάντηση κάποιων ερωτήσεων που 

έκανε ο καθηγητής προκειµένου να ελέγξει αν καταλάβαιναν τι έλεγε και 

αν όλοι παρακολουθούσαν το µάθηµα. Οι τελευταίες έννοιες, που όπως 

αποδείχθηκε στην πορεία του µαθήµατος ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες, παρου-

σιάσθηκαν πολύ συνοπτικά, επειδή πλησίαζε η ώρα να χτυπήσει το κου-

δούνι και ο εκπαιδευτικός έπρεπε να προφτάσει να τελειώσει. Το κουδούνι 
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Ο Ερµής πέρασε στο επόµενο θέµα κάνοντας στους µαθητές την 

ερώτηση: «Το ξέρετε ότι και το πιάνο είναι έγχορδο;». Οι µαθητές έδειξαν 

να παραξενεύονται, αφού η εξωτερική εικόνα του πιάνου δεν έµοιαζε µε τα 

υπόλοιπα έγχορδα όργανα. Ο Ερµής έδειξε µια διαφάνεια µε το πιάνο α-

νοιχτό και εξήγησε στα παιδιά τον τρόπο κίνησης των χορδών, τους ήχους 

χτύπησε, οι µαθητές έκαναν το διάλειµµα τους  και επανήλθαν στην αίθου-

σα.  

Ο Ερµής ξεκίνησε το µάθηµά του µε την προβολή του βίντεο µε 

το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Mozart. Το βίντεο κράτησε 4 λε-

πτά. Όταν τελείωσε, ο Ερµής άρχισε να κάνει ερωτήσεις στους µαθητές 

σχετικά µε το είδος της µουσικής που παρακολούθησαν καθώς και για το 

µέγεθος των εγχόρδων της ορχήστρας και τον χαρακτήρα του ήχου που αυ-

τά παράγουν.  

Ακολούθως το µάθηµα στράφηκε στις χορδές. Ο καθηγητής πα-

ρουσίασε στους µαθητές µια κιθάρα και τους ζήτησε να εκφράσουν τι είναι 

χορδή, µε βάση τα όσα ειπώθηκαν την προηγούµενη ώρα στο µάθηµα της 

µουσικής. Με παράδειγµα την κιθάρα έγινε ένας ανοικτός διάλογος µε τα 

παιδιά σχετικά µε την κατασκευή των χορδών, την χρήση τους και τον 

τρόπο που τίθενται σε παλµική κίνηση.  

Μετά ο Ερµής άρχισε να παρουσιάζει την οργανολογική δοµή 

των γχορδων. Πρόβαλλε µια διαφάνεια µε τα µέρη από τα οποία αποτε-

λείται το βιολί συνδέοντας την δοµή του συγκεκριµένου οργάνου µε εικό-

νες από το βιβλίο της Ιστορίας όπου παρουσιάζονται τόξα (κυνηγετικά ό-

πλα) και κυκλαδίτικες άρπες. Στο σηµείο αυτό παρενέβη ο ∆ήµος εξηγώ-

ντας ορισµένα πράγµατα για την κατασκευή του αντιχείου στο βιολί, το 

οποίο είναι απαραίτητο ώστε να ακούγεται µόνο η µουσική που παίζεται 

και όχι ο απόηχος της µουσικής που παίχτηκε πριν µερικά δευτερόλεπτα. Η 

παρέµβαση υτή έδωσε την αφορ ή να συζητηθούν από τους κπαιδευτι-

κούς και τους µαθητές ορισµένα θέµατα σχετικά µε το υλικό που χρησιµο-

ποιείται για την κατασκευή έγχορδων µουσικών οργάνων.  

έ
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που παράγονται και τις νότες στις οποίες αντιστοιχούν. Το κουδούνι χτύ-

πησε, αλλά οι µαθητές παρέµειναν στις θέσεις τους κάνοντας ερωτήσεις 

σχετικά µε το πιάνο. Ο Ερµής ευγενικά τους εξήγησε ότι αυτά θα τα κου-

βέντιαζαν στο επόµενο µάθηµα, διότι έπρεπε να συζητήσει µε τους φοιτη-

τές που παρακολούθησαν την διδασκαλία.   

Συνοψίζοντας, το µάθηµα της µουσικής έθιξε τα εξής θέµατα: 

- Τι είναι χορδή, το υλικό κατασκευής τους, ο τρόπος 

που τίθεται σε παλµική κίνηση (κρούση, τριβή, νύξη) και ο τρόπος που πα-

ράγει ήχο. 

- Τα έγχορδα όργανα (τρόπος παραγωγής ήχου, ρόλος 

του αντιχείου). 

- Το πιάνο και το βιολί ως παραδείγµατα έγχορδων ορ-

γάνων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που ακολούθησε µε τους 

φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα. Οι φοιτητές ρώτησαν τους εκ-

παιδευτικούς ποιος ήταν ο στόχος της διδασκαλίας. Αυτοί απάντησαν ότι ο 

στόχος ήταν διπλός. Αφενός µεν να κατανοήσουν οι µαθητές τη σύνδεση 

της µουσικής µε τη φυσική και να χρησιµοποιήσουν τις έννοιες της φυσι-

κής προκειµένου να αναλύσουν ένα φυσικό φαινόµενο όπως είναι η µουσι-

κή, αφετέρου δε να εµπεδώσουν αυτές τις γνώσεις και να γνωρίσουν καλύ-

τερα τα µουσικά όργανα που αναλύθηκαν.  

Οι φοιτητές δεν ρώτησαν καθόλου για τον χρόνο προετοιµασίας 

του µαθήµατος ούτε και ζήτησαν να µάθουν για τα πρακτικά προβλήµατα 

(πρόγραµµα, λλες δραστηριότητες το  σχολείου) που  να αντι ε-

τωπίσουν οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να πραγµατοποιήσουν αυτή την 

διδασκαλία. Αντίθετα, επικεντρώθηκαν στην παρατήρηση ότι αυτή δεν ή-

ταν ακριβώς διαθεµατική διδασκαλία διότι δεν υπήρξε «παράλληλη» αλλά 

«κατά σύνδεση» διδασκαλία, όπου το ένα αντικείµενο διαδέχθηκε το άλλο. 

Συγκεκριµένα, µια φοιτήτρια παρατήρησε ότι: 

ά υ έπρεπε µ
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[Η φυσική στην προκειµένη περίπτωση είναι υπηρετική της µουσι-

κής. ∆ίνει τα εργαλεία για να καταλάβουµε τη µουσική τέχνη και οι 

έννοιες της φυσικής ακουστικής είναι ιδιαίτερος κλάδος µελέτης 

της µουσικής. Άρα δεν έχουµε καθαρή διαθεµατικότητα]    

 

Ένας άλλος φοιτητής είχε κρατήσει λεπτοµερείς σηµειώσεις και 

είχε γράψει αναλυτικά µια τοποθέτηση σχετικά µε το µάθηµα, την οποία 

εξέφρασε στην συζήτηση και την έδωσε αυτούσια και στο γράφοντα: 

334

Η νοποίηση του περιεχοµένου των δύο µαθηµάτων δεν αποτέ-

λεσε ουσιαστικά και ενοποίηση της διδασκαλίας τους, αφού υ-

πήρξαν ξεχωριστές διδακτικές ώρες για κάθε µάθηµα. Η ώρα της 

φυσικής και η ρα µουσικής. Τα µαθήµατα θα µπορούσαν να 

είχαν γίνει σε διαφορετικές ώρες και το αποτέλεσµα να ήταν το 

ίδιο. ∆εν έχο µε υνεπώς την αποικοδόµηση της αρανταπε τά-

λεπτης διδακτικής ώρας και τη δηµιουργία ενιαίων καταστάσεων 

µάθησης, όπως απαιτεί ο ορισµός της διαθεµατικής µορφής διδα-

σκαλίας. Οι καταστάσεις αυτές µάθησης ενθαρρύνουν την αυτο-

µόρφωση του µαθητή. Η διαθεµατική προσέγγιση βασίζεται σε 

ένα είδος διδασκαλίας που ξεκινά από την προσέγγιση διαφόρων 

προβληµάτων από τον ίδιο τον µαθητή. Οι µαθητές εφαρµόζουν 

µεθόδους επιστηµονικής έρευνας και αντιµετώπισης των διαφό-

ρων γνωσ ικών ντικειµένων, συνεργάζονται σε οµ ες και κα-

τακτούν την γνώση µέσα από την αυτενέργ ια, την εποπτεία και 

την εµπειρία. Κάτι τέτοιο δεν εφαρµόσθηκε εδώ. Τα παιδιά δεν 

ανέλαβαν κάποιου είδους εργασία που να προϋποθέτει έρευνα ή 

άλλου είδους προσωπική δράση, δεν έγιναν δραστηριότητες που 

θα µπορούσαν να δώσουν ερεθίσµατα για κάτι τέτοιο. Τα µαθή-

µατα βασίσθηκαν στην εισήγηση των εννοιών από τους καθηγη-

τές ή τον προσδιορισµό τους µέσα από το διάλογο και προβληµα-

 

ε

ώ της  
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τισµό µε τους µαθητές, µε τη βοήθεια κάποιων εποπτικών µέσων 

– γεγονός που εξασφάλισε σε κάποιο βαθµό τη συµµετοχή των 

µαθητών και τη βιωµατική απόδοση των εννοιών. 

Ιδιαιτερότητα του µαθήµατος που παρακολουθήσαµε αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν πρόκειται για µια σταθερή και καθιερωµένη τα-

κτική διδασκαλίας που εφαρµόζεται στο σχολείο και προβλέπεται 

από το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά για µεµονωµένη πειραµατική 

προσπάθεια που βασίσθηκε στο ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία 

των συγκεκριµένων καθηγητών, της φυσικής και της µουσικής. 

Το συγκεκριµένο εγχείρηµα δεν αποτελεί µάθηµα αλλά παρουσί-

αση µαθήµατος. Συνεπώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγ-

µατοποιήθηκε δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιπροσω-

πευτικές της καθηµερινής σχολικής ζωής και µαθησιακής διαδι-

κασίας αλλά προσαρµοσµένες στις ανάγκες της παρουσίασης της 

υποδειγµατικής διδασκαλίας. 

Κάτι τέτοιο γίνεται φανερό και από το γεγονός ότι από το µάθηµα 

της φυσικής έγιναν κάποια προπαρασκευαστικά µαθήµατα µε 

σκοπό ην προετοιµασία των µαθητών προκε µένου να αντεπε-

ξέλθουν στις γνωστικές απαιτήσεις του µαθήµατος που παρου-

σιάσθηκε. Με τον τρόπο αυτό έχουµε την προσαρµογή των µα-

θητών στις ανάγκες του µαθήµατος και όχι την προσαρµογή του 

µαθήµατος στις ανάγκες των µαθητών.  

τ ι

(σηµειώσεις φοιτητή του µουσικού τµήµατος) 

 

Ο Ερµής και ο ∆ήµος κράτησαν και αυτοί τις σηµειώσεις του 

φοιτητή ώστε να τις µελετήσουν. Πάντως αυτό που παρατήρησαν και οι 

δύο ως συµπέρασµα ήταν ότι τέτοιες προσπάθειες απαιτούσαν µεγαλύτερη 

παιδαγωγική ελευθερία και δυνατότητα παρέµβασης στο αναλυτικό και το 

ωρολόγιο πρόγραµµα. 
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Η άποψη και η πρακτική του κ. Ερµή φαίνεται ως «σανίδα σωτη-

ρίας» για τα µονόωρα µαθήµατα, καθώς διασφαλίζει ότι οι µαθητές «κάτι 

κάνουν σε αυτά» και δεν αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία στο πρόγραµ-

µα. Ο εγκλωβισµός των µονόωρων µαθηµάτων στη µετωπική διδασκαλία 

Αναφορικά µε τις αξιολογήσεις των φοιτητών οφείλουµε να πα-

ρατηρήσουµε ότι σε ορισµένα σηµεία, όπως στην κριτική τους στην περισ-

σότερο σαφή διατύπωση των στόχων του µαθήµατος από τους εκπαιδευτι-

κούς και τους χαρακτηρισµούς για την «παράλληλη» και «κατά σύνδεση» 

διδασκαλία οφειλόταν στην προσπάθεια τους να αναλύσουν το µάθηµα µε 

προκατασκευασµένες έννοιες και θεωρητικές κατηγορίες παρά µε όρους 

του υπαρκτού σχολείου και των προβληµάτων του. Στην ουσία, αυτό που 

µέτρησε ως αποτέλεσµα, ήταν ότι οι µαθητές ενδιαφέρθηκαν για το µάθη-

µα και κατανόησαν ότι η µουσική αι τα έγχορδα όργανα στηρίζονται σε 

αρχές της φυσικής, οι οποίες δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου αλλά µέρος της 

καθηµερινής πραγµατικότητας. Το αν αυτή η προσπάθεια χαρακτηρίζεται 

«παράλληλη» ή «κατά σύνδεση» ενδεχοµένως να έχει µικρή αξία για τη 

διδακτική πράξη.    

κ

 

Η διαµόρφωση του σχολικού χρόνου µέσα από τη µέθοδο διδα-

σκαλίας 

 
Ο κ. Ερµής θεωρούσε την εργασία µε οµάδες σε project ως ιδανική για τα 

µονόωρα µαθήµατα, διότι έτσι ο εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να µειώσει τις 
απώλειες που προέρχονταν από τις εβδοµάδες που χανόταν το µάθηµα για κάποιους 
λόγους. Επειδή το µάθηµα της µουσικής ήταν µια ώρα την εβδοµάδα, η ερευνητική ερ-
γασία που γινόταν σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών έδινε τη δυνατό-
τητα της επιµήκυνσης του σχολικού χρόνου όχι ως απόλυτο µέγεθος αλλά ως βίωµα. 
Όταν οι µαθητές είχαν να ασχοληθούν µε κάποια εργασία, η οποία γινόταν πέρα από τα 
στενά όρια της τάξης και της διδασκαλίας χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας 
του εκπαιδευτικού, τότε ακόµη και αν το µάθηµα κάποιας εβδοµάδας χανόταν για αντι-
κειµενικούς λόγους, αυτό δεν σήµαινε ότι οι µαθητές έπαυαν να εργάζονται  

[Έχοντας αναθέσει µια εργασία στους µαθητές τους έχεις βάλει να εργάζονται 
όλη την εβδοµάδα, οπότε αποφεύγεις την περίπτωση να τους ξαναδείς µετά 
από 15 ηµέρες και φυσιολογικά να µην θυµάται κανείς τι λέγατε στο 
προηγούµενο µάθηµα] (καθηγητής µουσικής, «Λυσιτέλειο»)  
 



αποτελεί το έδαφος στον οποίο αναπτύσσονται απόψεις ακόµη και για την 

κατάργησή τους. Όπως επεσήµανε ο κ. Ερµής τα µονόωρα µαθήµατα ήταν 

το «πρώτο θύµα» όταν γίνονταν κάποιες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στο 

σχολείο 

[Μαθήµατα χάνονται την παραµονή και την ηµέρα του εορτασµού 

της 28ης Οκτωβρίου, της 17ης Νοεµβρίου, της 25ης Μαρτίου, σε δο-

κιµαστικές παρελάσεις, σε πρόβες για γιορτές, σε περιπάτους. Αν 

δεν αλλάξει η µέθοδος διδασκαλίας, τα µαθήµατα αυτά είναι κατα-

δικασµένα σε µη διδασκαλία και κατά συνέπεια την απαξίωση] 

(καθηγητής µουσικής, «Λυσιτέλειο»)  

σ

                                                

 
Μετωπική διδασκαλία κατά τη διάρκεια της εκπόνησης ενός project: πα-

ρατήρηση µαθήµατος όπου γίνεται «παράδοση νέας ενότητας» µε βάση τη γνώση 
που έχουν αποκτήσει οι µαθητές από το project 

 

Στις συζητήσεις που γίνονται σχετικά µε τις βιωµατικές διδακτι-

κές πρακτικές τίθεται συχνά το ζήτηµα του κατά πόσο βοηθούν τους αδύ-

ναµους µαθητές ή κατά πόσο µπορούν µέσα από αυτές να διδαχθούν βασι-

κές γνώσεις του κάθε επιστηµονικού κλάδου81. Χωρίς να υποστηρίζουµε 

 
81 Όπως επισηµαίνει και ο Φ.Κ. Βώρος σε κριτική του στο θέµα της διαθεµατικότητας:  

-

• ∆ρόµος – δρόµοι πρόσβασης. 
• Αξιοποίηση άλλά και διαρκής ανανέωση των υδάτων (σωληνώσεις…δίκτυο….). 
• Τουριστική αξιοποίηση / αντίστοιχες εκεί κατασκευές. 
• ∆ενδροφύτευση της περιοχής. 
• Ζητήµατα υγιεινής και ποιότητα υπηρεσιών. 
• Προσωπικό για όλα αυτά. 
• Τρόπος διαχείρισης του όλου ζητήµατος κ.ά. 

Κάπου θα ανακύψει και θέµα ογκοµέτρησης των υδάτων ή υπολογισµού της απόστασης ΒΓ για 
το µελλοντικό στήσιµο µιας ξύλινης γέφυρας. Αυτά τα δυο ερωτήµατα προϋποθέτουν κάποια 
γνώση της ευκλείδειας Γεωµετρίας ως ….το Πυθαγόρειο Θεώρηµα, που δεν το  γνωρίζουµε 
προς το παρόν. Τι κάνουµε; Ρωτάµε το µαθηµατικό, που γνωρίζει ότι για  να φτάσουµε στο 
Πυθαγόρειο θεώρηµα είναι  ανάγκη να  περάσουµε από κεφάλαια µε ορισµούς και θεωρήµατα 
της Γεωµετρίας για: σηµεία, ευθείες, γωνίες, τρίγωνα, σχέσεις γωνιών και τριγώνων; Τι κάνου-
µε σε τέτοια περίπτωση; Ή διακόπτουµε τη διαθεµατικότητα εντελώς (νοµίζω ασύνετο). Ή τη 
διακόπτουµε προσωρινά (για να γυρίσουµε στην αίθουσα να συµπληρώσουµε τις γνώσεις µας 
στη Γεωµετρία). Ή περικόπτουµε τις φιλοδοξίες µας ως προς τη διαθεµατικότητα, για να επα-
νέλθουµε µε θέµατα που µπορούµε να τα διερευνήσουµε, µε όσες γνώσεις έχουµε από κλασικά 
µαθήµατά µας (το πιο συνετό, νοµίζω). Ή παίρνουµε απάντηση από τον ειδικό και παραλείπου-

«Να µιλήσουµε, αφού ερευνήσουµε µε τα παιδιά της Β΄ τάξης του Γυµνασίου, για το πώς µπο
ρεί να σχεδιαστεί  αξιοποίηση της λίµνης που είναι κοντά στην πόλη µας. Επιµέρους ερωτή-
µατα που θα ανακύψουν: 

 337



ότι τέτοιες επιφυλάξεις είναι εντελώς αδικαιολόγητες οφείλουµε να επιση-

µάνουµε ότι η εµβάθυνση σε µια έννοια ή κλάδο γνώσης στην υποχρεωτι-

κή εκπαίδευση µάλλον εµποδίζει τη µεταγνωστική αξιοποίησή της και την 

ένταξη αυτής της γνώσης µέσα σε ένα συγκείµενο.  

Επίσης, µέσα από την παρατήρηση προέκυψε ότι αυτοί οι φόβοι 

εξανεµίζονται καθώς η πραγµατική διδασκαλία δεν εγκλωβίζεται σε θεω-

ρητικά διαζευκτικά σχήµατα και ταξινοµήσεις του τύπου «ή κάνω αυτό ή 

κάνω το άλλο». Όσο διαρκούσαν οι εργασίες των µαθητών, ο κ. Ερµής συ-

γκέντρωνε τις απορίες τους και τις ενσωµάτωνε στην ύλη που επρόκειτο να 

διδάξει. Αφιέρωνε έτσι ώρες σε µετωπική διδασκαλία, η οποία είχε ως 

σκοπό να αποκρυσταλλώσει και να ανακεφαλαιώσει την εργασία των µα-

θητών στο project, να τους αποσαφηνίσει σηµεία ή / και να τους προσφέρει 

νέα γνώση µε βάση αυτά που µέχρι εκείνη τη στιγµή είχαν επεξεργασθεί.    
 Στην Γ΄ Γυµνασίου που οι µαθητές εργάζονταν στο θέµα ««Η όπερα τον 18ο αι-

ώνα και ο W. A. Mozart», ο Ερµής, αφού είχε προχωρήσει η εργασία των οµάδων, αφιέρωσε 
ένα µάθηµα προκειµένου να συγκεντρώσει και να αποσαφηνίσει τις έννοιες που τον ενδιέφε-
ραν να µάθουν οι µαθητές και να επικεντρώσουν εκεί την προσοχή τους. 

  
Παρατήρηση µαθήµατος: Μουσική Γ2 (Ερµής)  
Οι µαθητές ήρθαν στην τάξη και κάθησαν στις καρέκλες. Ο κ. 

Ερµής ξεκίνησε το µάθηµα προβάλλοντας δύο διαφάνειες που 

περιείχαν λέξεις. 
 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2
Αναγέννηση         Μπαρόκ 
Μεσαίωνας          Βιέννη 
 

Μοντέρνο    Μότσαρτ 
Μπετόβεν       Χαϊντ 

Κλασική µουσική 
 
 
Κλασικοί µουσικοί 

 
Ο κ. Ερµής ζήτησε από τους µαθητές να διαγράψουν τις λέξεις 

που δεν είχαν σχέση µε το θέµα (το έργο του Μότσαρτ), αφού 

εξηγήσουν την επιλογή τους. Οι µαθητές ζήτησαν να σβηστούν οι 

λέξεις «Μεσαίωνας», «Μοντέρνο» και «Μπαρόκ».  
                                                                                                                                               
µε την εµπλοκή µας µε τη Γεωµετρία του Ευκλείδειου χώρου. Μήπως έτσι η διαθεµατικότητα 
θα παράγει εξωθεµατικούς, αγεωµέτρητους στην περίπτωση αυτή;» (Φ.Κ. Βώρος, ∆ιαθεµατικό-
τητα, http://www. voros.gr) 
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Η επιλογή των µαθητών προερχόταν από αυτά που είχαν µάθει 

από το υλικό που µέχρι εκείνη τη στιγµή είχαν συγκεντρώσει για 

την εργασία τους.  

Ο κ. Ερµής τους ρώτησε γιατί επέλεξαν τη λέξη µοντέρνο και ξε-

κίνησε συζήτηση µε τα παιδιά για το ότι αυτό που είναι µοντέρνο 

σε µια εποχή µπορεί να είναι το κλασικό για την επόµενη.  

Ερµής: Η µουσική του Μότσαρτ ήταν πολύ µοντέρνα για την εποχή 

του, κάτι σαν τη ροκ στη δεκαετία του ’70. Προσέξτε να δείτε τι εν-

νοώ. 

Η παράδοση της βασικής τεχνικής της µουσικής του Μότσαρτ γί-

νεται µε το αρµόνιο. Ο κ. Ερµής εξήγησε την τεχνική και παράλ-

ληλα έπαιζε και το αντίστοιχο µουσικό τµήµα ώστε να γίνει κα-

τανοητή. Παράλληλα, σχεδίαζε στον πίνακα µια µικρή σκάλα και 

παροµοιάζε το άνοιγµα που έκανε στην µουσική του ο Μότσαρτ 

µε αυτήν.  

Στο µεταξύ είχε προβληθεί η ταινία Amadeus. Ο κ. Ερµής ρώτη-

σε τους µαθητές αν είχαν καταλάβει ποια ήταν η διαφορά της 

µουσικής στο Μότσαρτ από τους σύγχρονους µουσικούς του, η 

οποία τον διαφοροποίησε και τον έκανε να θεωρείται «προκλητι-

κά καινοτόµος». Τα παιδιά του απάντησαν ότι η µουσική του 

Μότσαρτ ταν αρωπή µε νοίγµ τα και Πετάγµατα, ενώ η ου- ή χ α α µ

σική των υπολοίπων ήταν ευθύγραµµη.  
 
Από την καταγραφή της εργασίας των µαθητών στο project και τις ενδιάµεσες ανα-

κεφαλαιώσεις του εκπαιδευτικού φαινόταν ότι το διάζευγµα «θεµατική διδασκαλία» ή 
«διδασκαλία µε σκοπό την παροχή βασικών εννοιών» µάλλον ήταν θεωρητικό και µπο-
ρούσε στη ζωντανή πραγµατικότητα της τάξης να γίνει µια δηµιουργική σύνθεση, ώστε το 
ένα να µην αποκλείει το άλλο.    

 
Β) Μαθήµατα της Ιστορίας  

 
Το µάθηµα της Ιστορίας διδασκόταν από πολλούς φιλόλογους. Αυτό που 

καταγράφηκε ήταν ότι υπήρχαν δύο οµάδες φιλολόγων µε διαφορετικές διδακτικές αρ-
χές και διαφορετικές επαγγελµατικές έξεις, οι οποίες εκφράζονταν µέσα από την υιοθέ-
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τηση διαφορετικών µεθόδων διδασκαλίας. Η µια οµάδα προσπαθούσε µέσα από τη συ-
νεργασία να βρει τρόπους ώστε τα παιδιά να ενδιαφερθούν για την ιστορική γνώση, να 
τη βιώσουν και να τη συνδέσουν µε το σήµερα. Η άλλη οµάδα (Περικλής, Σοφία) εν-
διαφερόταν στο να διδάξει το βιβλίο και να εξετάσει τους µαθητές αν είχαν αποστηθί-
σει το περιεχόµενό του.  

Σε µαθήµατα των εκπαιδευτικών της πρώτης οµάδας καταγράφηκε η προ-
σπάθεια να συνδεθεί το µάθηµα µε επισκέψεις σε χώρους έξω από το σχολείο, να κατα-
σκευάσουν οι µαθητές χάρτες, να φτιάξουν γκράφιτι σε συνεργασία µε τις καθηγήτριες 
της Τεχνολογίας και των Καλλιτεχνικών.  

Η ∆ώρα δίδασκε Ιστορία στη Β΄ Γυµνασίου και ζήτησε από τους µαθητές να 
φτιάξουν ένα χάρτη µε τα βασικά σηµεία της ιστορίας της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Οι 
µαθητές εργάσθηκαν κατά οµάδες και χρησιµοποίησαν βιβλία από τη βιβλιοθήκη, το 
internet (συνεργασία µε τον καθηγητή Πληροφορικής). Το αποτέλεσµα της εργασίας 
τους κόσµησε την αίθουσα της Ιστορίας (Φ. 31). Η ∆ώρα σε συνεννόηση µε τις άλλες 
καθηγήτριες κανόνισε ο χάρτης αυτός να παρουσιασθεί από µαθητές και σε άλλα τµή-
µατα. Οι µαθητές θα έκαναν κατά κάποιο τρόπο το µάθηµα και στους υπόλοιπους. Η 
τακτική αυτή θεωρούνταν από τις καθηγήτριες και ένα µέσον για να µάθουν οι µαθητές 
να µιλούν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Η ∆ώρα εξήγησε την πρακτική της 
υποστηρίζοντας ότι τη βασική ιδέα την έχει πάρει από ένα βιβλίο που είχε διαβάσει 
πριν τρία χρόνια µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Μυαλά που κινδυνεύουν» της Jane Healy. 
Στο βιβλίο αυτό η συγγραφ ας υποστήριζε ότι ένας από τους ση αντικότερους λόγους 
που τα σύγχρονα παιδιά έχουν χάσει την επαφή τους µε το γραπτό λόγο και αδυνατούν 
να εκφράσουν ακόµη και προφορικά µε συγκροτηµένο τρόπο τις απόψεις τους είναι ότι 
από τη µια βοµβαρδίζονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε εικόνες και από την 
άλλη στο σχολείο έρχονται σε επαφή µε τον κατακερµατισµένο λεκτικό κώδικα των 
τεστ και του αναλυτικού προγράµµατος που επιµένει στη γραµµατική και το συντακτι-
κό, µικρών και αποµονωµένων φράσεων και όχι στο να φέρει σε επαφή τα παιδιά µε 
ένα ολοκληρωµένο λογοτεχνικό έργο. Το βιβλίο αυτό προβληµάτισε τη ∆ώρα, η οποία 
αποφάσισε συζητώντας µαζί µε τις συναδέλφους της το περιεχόµενο του βιβλίου, να 
ζητούν από τους µαθητές να παρουσιάζουν δικές τους απλές εργασίες στα άλλα παιδιά 
µε δικά τους λόγια.  

έ µ

Επίσης, ενώ οι µαθητές συγκέντρωναν υλικό για την κατασκευή του χάρτη, 
η ∆ώρα στις διδασκαλίες της ταξινοµούσε κατά κάποιο τρόπο τις πληροφορίες που συ-
νέλεγαν. Στο πλαίσιο αυτών των διδασκαλιών η ∆ώρα έδινε και αυτή κείµενα στους 
µαθητές και αξιοποιούσε και τις πηγές του βιβλίου, ώστε όλοι µαζί στην τάξη να φτιά-
ξουν το σκελετό του χάρτη που κατασκεύαζαν. Η ∆ώρα ζητούσε από τους µαθητές για 
κάθε τι που λεγόταν στην τάξη να αναφέρουν αυτοί, αν είχαν βρει από το internet πλη-
ροφορίες, τις οποίες είχαν συλλέξει µαζί µε τον καθηγητή της Πληροφορικής. Η επόµε-
νη καταγραφή έχει έγινε αφότου οι µαθητές είχαν ξεκινήσει την εργασία τους.   

 
∆ώρα (Ιστορία, Β’ Γυµνασίου) 
Η εισαγωγή του µαθήµατος κράτησε περίπου 10 λεπτά και ήταν µια επανά-
ληψη του προηγούµενου, η οποία γινόταν µε ερωτήσεις στους µαθητές. 
Στην επανάληψη 10 µαθητές σήκωναν έντονα χέρια για να απαντήσουν. Η 
∆ώρα, ήδη µου είχε εξηγήσει ότι αυτός ήταν και ο τρόπος προφορικής αξιο-
λόγησης που έκανε. Η κίνηση των µαθητών και η συµµετοχή τους όλο το 
τρίµηνο µέσα στην τάξη. Οι ερωτήσεις που έκανε η ∆ώρα ήταν γνωστικές 
[Ποιες είναι οι κοινωνικές τάξεις στη Ρώµη; Πώς λέγεται η ειρήνη που ε-
γκαθίδρυσε η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία;]. Οι απαντήσεις των µαθητών που 
αποτελούσαν και τις λέξεις κλειδιά του µαθήµατος γράφονταν στον πίνακα. 
Την ίδια στιγµή κάποιοι µαθητές ανέφεραν ότι είχαν βρει στο internet στοι-
χεία σχετικά µε τις κοινωνικές τάξεις, καθώς και µια τοιχογραφία που έδει-
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χνε πως ζούσαν οι πλούσιοι της εποχής. Η ∆ώρα τους έδωσε το λόγο και ε-
ξήγησαν δείχνοντας τα ευρήµατά τους στα υπόλοιπα παιδιά. Ύστερα η ∆ώ-
ρα µοίρασε µια φωτοτυπία στους µαθητές (ένα απόσπασµα από τη Βυζαντι-
νή Ιστορία του Οστρογκόσκυ), στην οποία αναφέρονταν ορισµένα στοιχεία 
της καθηµερινής ζωής στην Αρχαία Ρώµη. Αφού οι µαθητές διάβασαν  το 
κείµενο, η ∆ώρα τους ρώτησε ποια ήταν η θέση των δούλων όπως φαινόταν 
από το κείµενο, τι δικαιώµατα απολάµβαναν οι φτωχοί, ποιοι ήταν οι λεγεω-
νάριοι. Τέλος, η ∆ώρα έγραψε στον πίνακα ένα ρητό του Οράτιου για την 
επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού στον ρωµαϊκό. Στις 9:10 πλη-
ροφόρησε τους µαθητές ότι θα έβλεπαν ένα βίντεο για τα µνηµεία της Αθή-
νας που είχαν κατασκευασθεί από Ρωµαίους, την εποχή της Ρωµαιοκρατίας. 
Παράλληλα τους µοίρασε ένα φύλο προκειµένου να σηµειώσουν ποια ήταν 
τα µνηµεία αυτά. Άρχισε το βίντεο, οι µαθητές το παρακολουθούσαν και κα-
τέγραφαν τα µνηµεία. Όταν τελείωσε το βίντεο η ∆ώρα έκανε ερωτήσεις 
σχετικά µε τα όσα σηµείωσαν οι µαθητές στα φύλλα που τους είχε µοιράσει. 
Οι µαθητές απάντησαν στις ερωτήσεις, στοιχείο που έδειξε ότι όλοι παρα-
κολούθησαν. Ένας µαθητής έκανε µια ενδιαφέρουσα ερώτηση: «Γιατί όλα 
τα µνηµεία είναι γκρεµισµένα σήµερα;». ∆υστυχώς το κουδούνι δεν άφησε 
τη ∆ώρα να απαντήσει.  
 
Τα ευρήµατα που προέκυψαν από την παρατήρηση των παρουσιάσεων των 

µαθητών στους άλλους µαθητές σε σύγκριση µε τις µονολεκτικές απαντήσεις που έδι-
ναν οι µαθητές στο µάθηµα της Ιστορίας στα µαθήµατα των παραδοσιακών εκπαιδευτι-
κών (Περικλής και Σοφία) – ερωτήσεις του τύπου «ποιος», «πότε», «τι ήταν» (ποιος 
ήταν ο Ηράκλειος και πότε µπήκε στα Ιεροσόλυµα;) ενδεχοµένως να εξηγούν και τα 
προβλήµατα συµπεριφοράς που αντιµετώπιζαν ο κ. Περικλής και η κ. Σοφία στην τάξη. 
Είναι διαφορετικό να εµπλέκονται οι µαθητές σε µια διαδικασία όπου παρουσιάζουν οι 
ίδιοι την εργασία τους και διαφορετικό να ακούν παθητικά τον εκπαιδευτικό να παρα-
δίδει το µάθηµα, απευθύνοντας τους ερωτήσεις που απαιτούσαν µονολεκτικές απαντή-
σεις προκειµένου να ελέγξει αν παρακολουθούν τα όσα λεει.  

Η Λένα, η οποία δίδασκε επίσης ιστορία συνεργαζόταν τακτικά µε τη ∆ώρα 
και συχνά συζητούσαν θέµατα διδασκαλίας. Η Λένα δίδασκε στην Α’ Γυµνασίου «Ι-
στορία του Αρχαίου Κόσµου». Από την αρχή της σχολικής χρονιάς χώρισε τους µαθη-
τές σε οµάδες και τους έδωσε κάποια θέµατα στα οποία εργάζονταν. Τους τόνισε, επί-
σης, ότι η καλύτερη εργασία θα δηµοσιευόταν στο περιοδικό που εκδίδει στο τέλος της 
χρονιάς το σχολείο. Τα θέµατα των εργασιών ήταν: 

- Τα Νοµίσµατα της Αρχαίας Ελλάδας 
- Η Τυραννίδα 
- Η δηµοκρατία στην αρχαία Ελλάδα 
- Η ζωή της γυναίκας στην Αρχαία Αθήνα 
- Το ανάκτορο των Μυκηνών 
- Το ανάκτορο της Κνωσού 
Η Λένα είχε επεξηγήσει το πώς θα έκαναν και θα οργάνωναν οι µαθητές την 

εργασία τους   
Στα µαθήµατα ιστορίας που παρατηρήθηκαν αλλά και στα διαγωνίσµατα 

που έδινε στους µαθητές, η Λένα δεν έµενε στο κείµενο του σχολικού βιβλίου. Προ-
σπαθούσε να αξιοποιήσει τις πηγές, τις εικόνες και τους χάρτες. Θεωρούσε θετικό ότι 
και το Υπουργείο Παιδείας κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση µε το νέο Προεδρικό 
∆ιάταγµα σχετικά µε την αξιολόγηση των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο. Πιο 
συγκεκριµένα το άρθρο 4 του Π.∆. που στάλθηκε στα σχολεία στις αρχές του σχολικού 
έτους 2000-2001 όριζε ότι στις εξετάσεις του µαθήµατος της ιστορίας έπρεπε να περι-
λαµβάνονται ερωτήσεις, όπως εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξι-
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νόµηση ιστορικών γεγονότων, φαινοµένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική από-
δοση του περιεχοµένου µιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και πε-
ριγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάµεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, 
φαινόµενα κ.λπ. 

Έτσι, η Λένα προσπαθούσε να εναρµονίσει το µάθηµα της ιστορίας µε αυτές 
τις απαιτήσεις. Στο µάθηµα σχετικά µε τις Μυκήνες ζήτησε από τους µαθητές να δουν 
την εικόνα του τάφου του Ατρέα, που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο της Α’ Γυµνασίου 
(σελ. 67) και να γράψουν ποια είναι τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά µε βάση όσα 
έγραφε το βιβλίο σχετικά µε την αρχιτεκτονική εκείνης της περιόδου. Η άσκηση γίνο-
ταν µε ανοικτά βιβλία και οι µαθητές εργάζονταν κατά οµάδες των τεσσάρων στα θρα-
νία τους. Την ίδια δραστηριότητα επαναλάµβανε η Λένα σε όλα τα κεφάλαια του σχο-
λικού βιβλίου σχετικά µε την τέχνη και την αρχιτεκτονική. Στα 5 tests και στο ωριαίο 
πρόχειρο διαγώνισµα έδωσε στους µαθητές να αναλύσουν τη φωτοτυπία κάποιας εικό-
νας. Το ίδιο έκανε µε τους χάρτες και τα κείµενα-ιστορικές πηγές του βιβλίου. Παραθέ-
τουµε καταγραφές αυτών των δραστηριοτήτων προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι 
διδακτικές πρακτικές της Λένας. 

*** 
Στη διδασκαλία της µινωικής εποχής η Λένα δεν παρέδωσε µάθηµα χρησι-

µοποιώντας το κείµενο του σχολικού βιβλίου. Αξιοποίησε τις 4 ιστορικές πηγές του βι-
βλίου, τους 2 χάρτες και τις 11 φωτογραφίες του σχολικού βιβλίου και ζήτησε από τους 
µαθητές να φτιάξουν αυτοί το µάθηµα µέσα από την επεξεργασία των παραπάνω στοι-
χείων. Η διδασκαλία κράτησε δύο ώρες. Πιο συγκεκριµένα: 

Το βιβλίο της Α’ Γυµνασίου στις σελίδες 42-56 αναφέρεται στο µινωικό πο-
λιτισµό. Έχει δύο χάρτες. Ο ένας δείχνει τη θέση της Κρήτης στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, ο δεύτερος είναι χάρτης της Κρήτης µε τα σπουδαιότερα ανα-
κτορικά κέντρα, οικισµούς και σπήλαια µε ευρήµατα την εποχή του µινωι-
κού πολιτισµού. Περιέχει 11 φωτογραφίες που εικονίζουν: το ανάκτορο της 
Κνωσού στην πεδιάδα της Μεσαριάς (2 αεροφωτογραφίες), την αίθουσα του 
θρόνου, τη θεά µε τα φίδια, το αγώνισµα µε τον ταύρο, ένα άγαλµα κεφάλι 
ταύρου, κοσµήµατα της εποχής, το δίσκο της Φαιστού. Τα «κείµενα – ιστο-
ρικές πηγές» στα οποία αναφέρεται το βιβλίο είναι µικρά αποσπάσµατα από 
τον Ηρόδοτο (Οι Κυκλαδίτες κάτω από την κυριαρχία του Μίνωα), το Θου-
κυδίδη (Η θαλασσοκρατορία του Μίνωα), τον Όµηρο (Ο Όµηρος για την 
Κρήτη – µιλάει ο Οδυσσέας), την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Από τη 
ζωή στα ανάκτορα της Κνωσού).  
Η Λένα χώρισε τους µαθητές σε οµάδες. Φρόντισε οι οµάδες να είναι µικτές 
και από θέµα φύλου και από θέµα επίδοσης. Ζήτησε από την κάθε οµάδα να 
περιγράψει γραπτώς 1 φωτογραφία, να επεξεργασθούν τις πηγές και τους 
χάρτες καταγράφοντας ποιες πληροφορίες τους έδιναν.  
Μετά από είκοσι λεπτά άρχισε να ρωτά τον εκπρόσωπο της κάθε οµάδας τι 
κατέγραψε και η ίδια έγραφε στον πίνακα τις πληροφορίες. Σταδιακά, στον 
πίνακα εµφανίσθηκε ένα πλήρες σχέδιο των βασικών σηµείων που έπρεπε 
να γνωρίζουν οι µαθητές σχετικά µε το µινωικό πολιτισµό. 
Οι χάρτες αξιοποιήθηκαν από τους µαθητές ώστε να συµπεράνουν ότι τα 
ανακτορικά κέντρα της Κρήτης ήταν στα παράλια που έβλεπαν προς την κυ-
ρίως Ελλάδα, πράγµα που σηµαίνει ότι είχαν εµπορικές σχέσεις. Ο χάρτης 
που δείχνει τη θέση της Κρήτης στην Α. Μεσόγειο οδήγησε τους µαθητές να 
διατυπώσουν την άποψη ότι η Κρήτη µάλλον ήταν σταυροδρόµι λαών και 
πολιτισµών. Οι πηγές επιβεβαίωναν αυτές τις πληροφορίες και οι µαθητές 
κατέγραψαν τα βασικά τους σηµεία. Τέλος, εύστοχες παρατηρήσεις έκαναν 
οι µαθητές συνδέοντας τις αεροφωτογραφίες που έδειχναν την εγγύτητα των 
ανακτόρων της Κνωσού µε την πεδιάδα της Μεσαριάς, όπου δήλωσαν ότι 
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αυτή την πεδιάδα προφανώς καλλιεργούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης. 
Το δίωρο συνεχίσθηκε µε τους µαθητές να συζητούν µε την καθηγήτρια τα 
σηµεία του µαθήµατος που έβγαιναν από το συνδυασµό των πηγών.  
 
Η Λένα αυτή τη διαδικασία την ακολουθούσε σχεδόν σε κάθε µάθηµα και 

µε τον τρόπο αυτό ήταν διαµορφωµένα και τα διαγωνίσµατα που έδινε στους µαθητές. 
Η ίδια είχε την άποψη ότι η αξιολόγηση έπρεπε να είναι συµβατή µε το µάθηµα του εκ-
παιδευτικού, διότι αν ο τρόπος αξιολόγησης που υιοθετούσε ο εκπαιδευτικός ήταν δια-
φορετικός από τον τρόπο που δίδασκε στην τάξη, τότε µόνος του ανέτρεπε αυτό που 
προσπαθούσε να κάνει στην τάξη. Θετικά συνέβαλλε σε αυτό το γεγονός ότι στο Γυ-
µνάσιο δεν υπάρχει εθνικής κλίµακας εξωτερική αξιολόγηση του µαθητή και ότι µε τις 
συναδέλφους της, στο συγκεκριµένο σχολείο, συνεργάζονταν στενά. 

Στο µάθηµα της Ιστορίας της Λένας, οι µαθητές έγραφαν το βιβλίο της ι-
στορίας αντί να αποστηθίζουν ένα έτοιµο βιβλίο. Η ειδοποιός διαφορά είναι φανερή. 
Στη µια περίπτωση ο µαθητής είναι παθητικός αποδέκτης µονολεκτικών πληροφοριών 
(ονόµατα, τοποθεσίες, χρονολογίες), ενώ στην άλλη παράγει ο ίδιος γνώση µε βάση την 
επεξεργασία πληροφοριών.      

 
Γ) Νέα Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά  

 
Η ίδια οµάδα των φιλολόγων προσπαθούσε και στα Νέα Ελληνικά να αξιο-

ποιήσει µε πολλούς τρόπους τα κείµενα του βιβλίου, να τραβήξει το ενδιαφέρον των 
µαθητών, να τους ωθήσει να διερευνήσουν θέµατα της καθηµερινότητας που άπτονται 
των κειµένων.  

 
 
 
Η περίπτωση της Ερατούς 
 

«Όπως έλεγε ο Πλάτων πριν από 2.500 χρόνια,  
στη βάση κάθε απόκτησης και µεταβίβασης γνώσης  

υπάρχει ο έρως: ο έρως για το διδασκόµενο αντικείµενο που α-
ναγκαστικά περνά µέσα από την ιδιαίτερη ουσιαστική σχέση µε-

ταξύ διδάσκοντος και διδασκόµενου» 
 (Κ.  Καστοριάδης, La fin de l’ histoire, Félin, 1992) 

 
Μάθηµα λογοτεχνίας µε µουσική 
 
Για την Ερατώ το σχολείο δεν έπρεπε να περιορίζεται να διδάξει στον µαθη-

τή κάποια µαθήµατα αλλά να τους δίνει ευρύτερη παιδεία, να τον βοηθά να διαµορφώ-
σει την προσωπικότητα του, την κουλτούρα του, το συναισθηµατικό του κόσµο.   

[Μαζί µε τις γνώσεις πρέπει να καλλιεργείται το συναίσθηµα και η αισθητική. 
Η γνώση δεν περνάει µόνο από το µυαλό. Περνάει και από την καρδιά. Μάλ-
λον πρώτα περνάει από την καρδιά διότι αν δεν έχεις αγαπήσει πραγµατικά 
κάτι είναι δύσκολο να καθίσεις και να ασχοληθείς σοβαρά µαζί του. Συνοπτι-
κά θα έλεγα ότι δίνω µεγάλη βαρύτητα στο βίωµα. Αυτό είναι που σου κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον και τελικά σε κινητοποιεί για να µάθεις κάτι]  
 
Έτσι, η Ερατώ πέρα από την επεξεργασία του κειµένου προσπαθούσε να ε-

πενδύσει µουσικά το µάθηµα. Η ιδέα της µουσικής επένδυσης των µαθηµάτων ξεκίνη-
σε, πριν από δύο χρόνια, όταν µια µέρα συζητούσε µε τους µαθητές την επίδραση της 
µουσικής στον άνθρωπο, εξηγώντας τους πόσο την ηρεµούσε η µουσική την περίοδο 
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της εγκυµοσύνης της. Έτσι σκέφθηκε ότι, αφού η µουσική ηρεµεί τους ανθρώπους, για-
τί να µη δοκιµάσει να βάλει τους µαθητές να γράψουν έκθεση ή να διαβάσουν ένα λο-
γοτεχνικό κείµενο ακούγοντας Mozart και Vivaldi ή κάποιο µουσικό κοµµάτι που αυτοί 
προτιµούσαν. Η µουσική την ώρα του µαθήµατος ήταν κάτι πρωτότυπο και ήταν και 
ένας τρόπος να εµπλέξει τους µαθητές στη διαδικασία της επιλογής µουσικής.  

[Βάζω µουσική στους µαθητές την ώρα που γράφουν έκθεση. Χρησιµοποιώ 
µουσική και στα νέα ελληνικά. Έτσι συνεργάζοµαι και µε τον καθηγητή της 
µουσικής. Έχω δικά µου CD και ζητάω από τα παιδιά να φέρουν και τα δικά 
τους. Επίσης, προβάλλω δικά µου slides και φέρνω το δικό µου µηχάνηµα στο 
σχολείο. Τα παιδιά, όταν γράφουν ακούγοντας απαλή µουσική ηρεµούν. Είναι 
κάτι που τα ίδια το θέλουν. Με το πέρασµα του χρόνου τους ζητώ να αρχίσουν 
να επιλέγουν αυτοί τι µουσική θέλουν να ακούσουν σε κάθε µάθηµα]  
 
Έτσι, στα µαθήµατα της Ερατούς η µουσική συνόδευε το µάθηµα, την ανά-

γνωση του κειµένου και τη συζήτηση των µαθητών µε την καθηγήτρια για το κείµενο.  
Το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, η Ερατώ χρησιµοποίησε στα µαθήµατά της τα α-
κόλουθα µουσικά κοµµάτια (αναγράφεται πρώτα το κείµενο που διδάχθηκε και ακο-
λουθεί το µουσικό κοµµάτι που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διδασκαλία του κειµένου): 

 17-9-2001, Κ. Ουράνης: «∆ύο ώρες πάνω από το Αιγαίο», µουσι-
κή: Ε. Ρεµπούτσικα, «Το αστέρι και η ευχή». 

 24/9/2001, Ν. Καζαντζάκης: «Εγγλέζικα ακρογιάλια», µουσική: 
Lorena McKennitt, “The book of secrets”. 

 25-9-2001, Φ. Πολίτη: «Καραγκιόζης», µουσική: η εισαγωγική 
µουσική στις παραστάσεις του Καραγκιόζη. Το µάθηµα συνδυάστη-
κε µε επίσκεψη του τµήµατος στο Σπαθάρειο Μουσείο, που έγινε 
το Σάββατο µε τους µαθητές και τους γονείς τους. 

 28-9-2001 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού video «Η αρχαία ελλη-
νική γλώσσα» του Ιδρύµατος Μελετών Λαµπράκη. Η Μαίρη είχε 
µοιράσει στους µαθητές ερωτηµατολόγιο για να το συµπληρώσουν 
την στιγµή που παρακολουθούσαν το video. Μετά την ολοκλήρω-
ση του video έγινε συζήτηση στα ζητήµατα του ερωτηµατολογίου.  

 2-10-2001 Στρατή Μυριβήλη «Ο λόφος µε τις παπαρούνες» από το 
«Η ζωή εν τάφω». Παράλληλο κείµενο: «Το ποτάµι» από τον Α. 
Σαµαράκη «Ζητείται Ελπίς». Μουσική Beetles “Imagine”. 

 15-10-2001, M. Λουντέµης: « Ο µικρός Σουκρής»  από το «Συν-
νεφιάζει», µουσική Σταµάτης Σπανουδάκης «Χωρίς Λόγια».  

 22-10-2001, Οδ. Ελύτη: «Εκείνοι που πράξαν το κακό» του Οδ. 
Ελύτη. Το µάθηµα ξεκίνησε µε το άκουσµα του τραγουδιού του 
Νότη Μαυρουδή, ο οποίος έχει µελοποιήσει το ποίηµα (Άσµα ηρω-
ικό και πένθιµο).      

 29-10-2001, Αγγ. Τερζάκης: «Απρίλης». Μουσική: Μ. Θεοδωρά-
κης «Άξιον Εστί», Η πορεία προς το µέτωπο. 

 26-11-2001, Εύας Βλάµη «Το Γαλαξίδι», µουσική Yannis: Mar-
maid. 

 4-12-2001 Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, «Η γιαγιά µου», µουσική 
Σταµάτης Σπανουδάκης «Βροχερό ∆ειλινό στο Βόσπορο» από το 
CD «Ο Μαρµαρωµένος Βασιλιάς». 

 17-12-2001, «Λωξάνδρα» Μαρία Ιορδανίδου. Αυθεντικά τραγούδια 
ηχογραφηµένα στη Σµύρνη και στην Κωνσταντινούπολη πριν από 
την Μικρασιατική Καταστροφή.      
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 22-12-2001, «Ο ξένος των Χριστουγέννων» Στεφ. ∆άφνη, µουσι-
κή: “Christmas” της Φιλαρµονικής του Λονδίνου και το κοµµάτι 
“What child is this?”.  

 29-1-2001, «Ματωµένα χώµατα» ∆ιδώ Σωτηρίου, µουσική: Suren 
Asaduryan “Yansimalar”.  

 19-2-2002, «Βασίλης Αρβανίτης» Στρατής Μυριβήλης, µουσική: 
Rachmaniouov, Concert pour Piano, No 2 – No 3. 

 13-3-2002, «Ύµνος των Ολυµπιακών Αγώνων», µουσική: «Ολυ-
µπιακός Ύµνος», µε την παιδική χορωδία «∆ηµήτρης Τυπάλδος» 
και το Συγκρότηµα Μουσικής ∆ωµατίου «Νικόλαος Μάντζαρος».  

 20-3-2002: Έρνεστ Χεµινγουέη, «Ο γέρος και η θάλασσα», µουσι-
κή: Compay Segundo: “Calle Salud”.    

 
Εκτός από τη µουσική επένδυση του µαθήµατος, η Ερατώ είχε την άποψη 

ότι δεν είχε νόηµα να αποµνηµονεύουν οι µαθητές τα βιογραφικά των λογοτεχνών αλλά 
να ασχολούνται συνολικά µε το κείµενο. Άλλωστε, όπως εξηγούσε η ίδια, το λογοτε-
χνικό κείµενο δεν έχει γραφτεί για να γίνει µάθηµα στο σχολείο και να αναλύεται 
γραµµατικά και συντακτικά  Έχει γραφτεί κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις για να 
επιτελέσει µια συγκεκριµένη κοινωνική λειτουργία ή να εκφράσει µια προσωπική ανά-
γκη του δηµιουργού του 

 [Θεωρώ ότι δεν έχει αξία να µάθουν οι µαθητές πότε και πού γεννήθηκε ένας 
ποιητής ή ένας λογοτέχνης. Σηµασία έχει να κερδίσουν κάτι από την επαφή µε 
το έργο του. Αυτό το κάτι µπορεί να ξεφεύγει από το συγκεκριµένο κείµενο που 
διδάσκουµε στην τάξη. Για µένα τα κείµενα είναι αφορµές για να στοχασθείς 
και να συζητήσεις διάφορα πράγµατα. ∆εν είναι απλώς κείµενα που θα τους 
κάνεις γραµµατική και συντακτική επεξεργασία. Προσπαθώ να εντάξω τα κεί-
µενα που διδάσκω µέσα στην γενικότερη πορεία της σχολικής χρονιάς, όσο 
βέβαια είναι δυνατόν. Για παράδειγµα τις παραµονές της 28ης Οκτωβρίου εί-
ναι χρήσιµο να διδαχθεί το ποίηµα «Εκείνοι που πράξαν το κακό» του Ο. Ε-
λύτη. Η ζωή του σχολείου πρέπει να καθορίζει τι διδάσκουµε την κάθε φο-
ρά και όχι κάποιο απρόσωπο ωρολόγιο πρόγραµµα]  
 
Μάθηµα Νέων Ελληνικών (Ερατώ) 
 
Στις 22-10-2001, η Ερατώ δίδαξε στο τµήµα Α2 το ποίηµα του Ο. Ελύτη: 
«Εκείνοι που πράξαν το κακό». Έκανε µια σύντοµη εισαγωγή λέγοντας ότι 
το ποίηµα ήταν σχετικό µε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ύστερα έβαλε 
στο κασετόφωνο το τραγούδι του Νότη Μαυρουδή, που είναι η µελοποίηση 
του ποιήµατος. Μόλις τέλειωσε η µουσική, η καθηγήτρια εξήγησε στα παι-
διά τι ήταν αυτό που άκουσαν. Μετά διάβασε µια φορά το ποίηµα από το 
βιβλίο και άρχισε µαζί µε τους µαθητές να το αναλύει στίχο προς στίχο.  
Η καθηγήτρια, µε αφορµή τους στίχους του ποιήµατος, έκανε σύντοµη ανά-
λυση του φασιστικού φαινοµένου και ζήτησε από τους µαθητές να κρατούν 
σηµειώσεις για αυτά που λέγονταν µέσα στην τάξη. Τους  εξήγησε ότι ο φα-
σισµός δεν οφειλόταν σε κάποιους κυβερνήτες που ήταν κακοί αλλά στα οι-
κονοµικά συµφέροντα των χωρών που µπήκαν στον πόλεµο. Η ανάλυσή της 
ήταν σύντοµη και µε πολύ απλά λόγια. 
Κάποια στιγµή της ανάλυσης του ποιήµατος, η Ερατώ ρώτησε τους µαθητές 
«τι συναισθήµατα σας γεννάει αυτός ο στίχος»; Ορισµένα παιδιά σήκωσαν 
χέρι και προσπάθησαν να απαντήσουν. Οι απαντήσεις τους ήταν άσχετες µε 
την ερώτηση, διότι αντί να εκφράζουν τα όποια συναισθήµατα τους προ-
σπαθούσαν να δείξουν ότι θυµούνται την ανάλυση σχετικά µε το φασισµό 
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που είχε κάνει η Ερατώ πριν λίγο. Τότε, η Ερατώ τους εξήγησε ότι συναι-
σθήµατα είναι η χαρά, η αγαλλίαση. ∆εν είναι κάτι που το ξέρουν, είναι κάτι 
που το αισθάνονται.  
Η Ερατώ είχε την ικανότητα να πιάνεται από ένα στίχο και από εκεί να αρχί-
ζει ολόκληρη ανάλυση για ένα θέµα συζητώντας το µε τους µαθητές. Κά-
ποια στιγµή, µε αφορµή πάντα τους στίχους του ποιήµατος ρώτησε τους µα-
θητές: 
- Με τι έχουν συνδεθεί τα βουνά; 
- Μαθητής: Με κλέφτες, επαναστάτες, αντάρτες, µε ανθρώπους που 

δεν θέλουν να ζουν σκλαβωµένοι.   
Με αφορµή αυτή την απάντηση, η Ερατώ ρώτησε τους µαθητές γιατί οι άν-
θρωποι που θέλουν να ζουν ελεύθεροι πηγαίνουν στα βουνά. Ένας µαθητής 
απάντησε ότι εκεί δεν µπορούν να τους φτάσουν οι κατακτητές και η καθη-
γήτρια τους είπε ότι κάτι τέτοιο έγινε και την εποχή της Τουρκοκρατίας, ό-
που οι Έλληνες που έµεναν στα ορεινά χωριά ήταν περισσότερο ελεύθεροι. 
Τελειώνοντας την ανάλυση του ποιήµατος, η Ερατώ τόνισε στα παιδιά ότι 
δεν είναι σωστό να γενικεύουµε και ότι ο εχθρός της Ελλάδας το 1940 δεν 
ήταν όλοι οι Ιταλοί, αλλά το πολιτικό καθεστώς εκείνης της εποχής. Τους 
είπε επίσης ότι και το ελληνικό καθεστώς ήταν αντιδηµοκρατικό ασχέτως µε 
το ότι είπε το «όχι» στους Ιταλούς.  
Το µάθηµα τελειώνει µε την ετυµολογία της λέξης «νοσταλγία» (=νόστος + 
άλγος), την οποία είχαν συναντήσει στο ποίηµα. 
Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά µηνύµατα που προσπάθησε η καθηγήτρια 
να περάσει µε τη διδασκαλία του συγκεκριµένου ποιήµατος ήταν:  
- Ο φασισµός ως πολιτικό σύστηµα και οι επιπτώσεις του στην ιστορία. 
- Οι Ιταλοί δεν ήταν ως λαός φασίστες, ούτε και µισούσαν την Ελλάδα. Η 
κυβέρνησή τους κήρυξε τον πόλεµο. 
Έτσι, οι στίχοι του ποιήµατος λειτουργούσαν περισσότερο αφορµές για πα-
ραπέρα συζήτηση προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα αυτά, παρά ως 
φράσεις που έπρεπε οι µαθητές να αναλύσουν γραµµατικά και συντακτικά.  

(Εθνογραφικές σηµειώσεις, Παρατήρηση µαθήµατος) 
 
Η µουσική στην αρχή του µαθήµατος έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση ατµόσφαιρας µέσα στην τάξη. Λειτούργησε ως κέντρισµα του ενδιαφέρο-
ντος των παιδιών. Οι µαθητές µε τους οποίους ο γράφων συζήτησε µετά το τέλος του 
µαθήµατος, είπαν ότι η µουσική τους έκανε να ενδιαφερθούν περισσότερο για το κείµε-
νο. 

[Μερικά κοµµάτια τα έχουµε ήδη ακούσει. Όµως, είναι ενδιαφέρον γιατί κα-
ταλαβαίνεις για ποιο λόγο έχει γραφτεί και τι είναι το κοµµάτι που έχεις ακού-
σει] (µαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 

   
Επίσης, οι µαθητές θεώρησαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις που 

έκαναν µε την καθηγήτρια στην τάξη. Τους άρεσε που δεν έκαναν πολλές από τις ερω-
τήσεις του βιβλίου και δεν είχαν να αποµνηµονεύσουν κάτι. Ορισµένοι σύγκριναν τα 
µαθήµατα που γίνονταν στο σχολείο τους µε αυτά που έκαναν οι φίλοι τους σε άλλα 
σχολεία.  

[Μια φίλη µου για το ίδιο κείµενο είχε να γράψει τις ερωτήσεις του βιβλίου 
και να µάθει απέξω ποιος ήταν ο Ελύτης, πού γεννήθηκε, πού έζησε και τέ-
τοια. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Η κ. Μαρία, ευτυχώς, δεν µας ζητάει τέ-
τοια] (µαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 
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Από α λεγόµενά τους οι µαθητές φάνηκε ότι είχαν αγαπήσ ι την καθηγή-
τριά τους και µέσα από το πρόσωπο της καθηγήτριας είχαν αγαπήσει και τα µαθήµατα 
που αυτή δίδασκε. Ορισµένες µαθήτριες σε σχετική συζήτηση που είχαµε σε κάποιο 
διάλειµµα µου είπαν ότι ήθελαν να γίνουν φιλόλογοι. Αυτό δεν ήταν άσχετο µε το ότι 
είχαν εντυπωσιασθεί από την δουλειά που έκανε η Ερατώ στο σχολείο. 

τ ε

χ  

Χαρακτηριστικό ήταν ότι στα τµήµατα που δίδασκε η Ερατώ ποτέ δεν χρει-
άσθηκε να φωνάξει για να επαναφέρει στην τάξη κάποιους µαθητές που δεν πρόσεχαν ή 
µιλούσαν µεταξύ τους. Με ένα αυστηρό βλέµµα τους έκανε να καταλάβουν ότι χαλού-
σαν κάτι καλό που γινόταν εκείνη την στιγµή και άρεσε στους υπόλοιπους.  

Η πρακτική του µαθήµατος µε µουσική συνοδεία φαινόταν να είναι κάτι που 
απολάµβαναν οι µαθητές. Στα πρώτα µαθήµατα, έδειχναν αµηχανία, διότι αυτό ήταν 
κάτι που τους συνέβαινε για πρώτη φορά, να ακούγεται µουσική ενώ έκαναν µάθηµα. 
Μετά τις πρώτες ηµέρες άρχιζαν να το συνηθίζουν και να  ακολουθούν την παρότρυνση 
της Ερατούς, να ψάχνουν να βρίσκουν µουσικά κοµµάτια που να ταιριάζουν µε το κεί-
µενο που ανέλυαν στην τάξη.  

Το µάθηµα µετά µουσικής έδωσε τη δυνατότητα στην Ερατώ να συνεργα-
σθεί αρκετές φορές µε τον Ερµή. Μάλιστα, ο Ερµής ήρθε αρκετές φορές και παρακο-
λούθησε το µάθηµα της Ερατούς προκειµένου να της πει την άποψή του για τη µουσική 
επένδυση κάποιου κειµένου.   

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η άποψη ενός γονιού µε τον οποίο συζητήσαµε 
στη γιορτή των µαθητών του «Λυσιτέλειου» για τις διδακτικές µεθόδους της Ερατούς: 

 [Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την κ. Ερατώ, διότι πάνω απ’ όλα φροντίζει για 
την ψυχή των παιδιών µας. Το παιδί µου ήρθε στο σχολείο και άρχισε να α-
κούει κλασική µουσική, να αγαπάει την λογοτεχνία, να του αρέσει το ωραίο. 
Αυτό οφείλεται στην καθηγήτρια που έχει στο σχολείο] (πατέρας µαθητή της 
Α’ Γυµνασίου) 
 
Επιλογή υλικού και από άλλες πηγές εκτός από το σχολικό βιβλίο 
 
Πέρα από τη µουσική επένδυση, η Ερατώ χρησιµοποιούσε εκτός από το 

κείµενο του σχολικού βιβλίου και άλλα κείµενα από περιοδικά και εφηµερίδες που σχε-
τίζονταν µε το θέµα που ανέλυαν στην τάξη. Ο λόγος που το έκανε αυτό, όπως εξήγησε 
η ίδια, ήταν ότι ήθελε να δώσει στους µαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε 
πολλές µορφές γραπτού λόγου και να αναλύσουν κείµενα µέσα από το πρίσµα των σύγ-
χρονων προβληµάτων και να τα συνδέσουν µε το παρελθόν. Θεωρούσε ότι η προβλη-
µατική του κειµένου των Νέων Ελληνικών πρέπει να συνδέεται µε τη  σύγχρονη κοινω-
νία ή να βρει ο εκπαιδευτικός τρόπο να τη συνδέσει, ώστε η ενασχόληση µε το κείµενο 
να µην καταντήσει ανιαρή.  

Έτσι, στη διδασκαλία αποσπάσµατος από το βιβλίο Γαλαξίδι της Εύας Βλά-
µη η Ερατώ µοίρασε στους µαθητές και ένα άρθρο για το Γαλαξίδι που είχε δηµοσιευ-
θεί στο περιοδικό Γεώραµα και τους ζήτησε, ως εργασία για το σπίτι, να επεξεργασθούν 
το άρθρο αυτό ρησιµοποιώντας τις «ζώνες περιγραφής», που χρησιµοποιούνται στο 
βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η περιγραφή, όπως εξήγησε η Ερατώ στους µαθη-
τές, θα γίνει σε σύγκριση µε την περιγραφή που δίνει για το Γαλαξίδι η Βλάµη. Το µά-
θηµα γινόταν ενώ ακούγονταν τα µουσικά κοµµάτια «Σαντορίνη» και «Γοργόνα» του 
Χρυσοµάλλη. Η καθηγήτρια εξήγησε στους µαθητές ότι το Γαλαξίδι έχει πάρει το όνο-
µα του από µια γοργόνα. Το κείµενο που µοίρασε η Ερατώ στα παιδιά αναφερόταν 
στην αρχιτεκτονική των σπιτιών στο Γαλαξίδι. Το κείµενο της Εύας Βλάµη που διάβα-
ζαν από το βιβλίο των Νέων Ελληνικών έδειχνε τη σχέση των κατοίκων του Γαλαξιδίου 
µε τη θάλασσα. Οι άξονες στους οποίους θα κινούνταν η περιγραφή των παιδιών ήταν 
ότι η οικιστική δοµή της πόλης ήταν προϊόν της κοινωνικής οργάνωσης και της εποχής 
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και ότι το ναυτικό επάγγελµα, που ήταν η κυριότερη απασχόληση των κατοίκων της 
πόλης, διαµόρφωνε το χαρακτήρα τους.  

Αυτό φαινόταν και από τις ερωτήσεις που έκανε στην τάξη: 
-    Πώς νοιώθει ο Γαλαξιδιώτης την θάλασσα; 
- Τι σηµαίνει «η θάλασσα ανοίγει τους ορίζοντες του ανθρώπου;» 
- Τι νοιώθουν η µάνα και η αδερφή του ναυτικού που φεύγει για ταξίδι; 
Αφού τελείωσε η ανάλυση του κειµένου, η Ερατώ ζήτησε από τους µαθητές 

να κάνουν το project για την περιγραφή των σπιτιών του Γαλαξιδίου στο σπίτι και να τη 
φέρουν το επόµενη ηµέρα στο σχολείο, στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 
Περιγραφή φωτογραφίας 
 
Το υλικό της Ερατούς εκτός από κείµενα περιείχε και φωτογραφίες, που α-

νέθετε στους µαθητές να τις περιγράψουν γραπτώς, ώστε να εξοικειώνονται µε το γρα-
πτό λόγο. Θεωρούσε ότι η περιγραφή ενός τοπίου, ενός συναισθήµατος, µιας κατάστα-
σης, αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο για να γράψουν οι µαθητές και όχι να συµπληρώ-
νουν τα κενά στις γραµµατικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.  

 
Ερατώ (µάθηµα περιγραφής φωτογραφίας) 
Η Ερατώ µοίρασε στους µαθητές, που είχαν καθίσει στα θρανία τους σε ο-
µάδες των τριών, φωτογραφίες από το National Geographic. Η κάθε οµάδα 
έπαιρνε και από µια φωτογραφία προκειµένου να την περιγράψει. Καταγρά-
φω τις εικόνες, οι οποίες είναι 11 σε αριθµό ώστε να φανεί η θεµατολογία 
τους: 
- Κατακόµβες της Μήλου. 
- Περιστερώνες της Τήνου. 
- Αρχαία Ολυµπία. 
- Μέσα από τα κύµατα της Πάφου. 
- Παραδοσιακή αλιεία. 
- Έθιµα στην ορεινή Κάρπαθο. 
- Ο πύργος του Μπελλένη. 
- Τα άγρια άλογα του Πεταλά. 

- Στα ουράνια (εικόνα µε σχηµατισµούς που κάνουν διάφορα σύννεφα στον ου-
ρανό). Την εικόνα αυτή η Μαρία δεν την έδωσε σε καµία οµάδα, λόγω του 
αφηρηµένου χαρακτήρα της, και των προβληµάτων που θα αντιµετώπιζαν οι 
µαθητές στην περιγραφή της.  

- ∆ισπηλιό: τα µυστικά της λίµνης. 
- Το παραµύθι του κοµπολογιού. 
Οι µαθητές άρχισαν να περιγράφουν γραπτώς τις εικόνες, ενώ ακουγόταν 
στο κασετόφωνο ένα CD µε τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Γυρίζοντας ανάµεσα 
στις οµάδες παρατήρησα ότι οι µαθητές είχαν αντιληφθεί λανθασµένα την 
περιγραφή σε ζώνες που πρότεινε το σχολικό βιβλίο. Ενώ το βιβλίο έγραφε 
ότι περιγραφή σε ζώνες σηµαίνει η πορεία από το γενικό στο ειδικό (α’ ζώ-
νη: περιγραφή του τοπίου και της ιστορίας, β’ ζώνη: πιο συγκεκριµένη ανα-
φορά στο εικονιζόµενο αντικείµενο ή κατάσταση), οι µαθητές χώριζαν την 
φωτογραφία σε τρία µέρη και άρχισαν να περιγράφουν τι έδειχνε το κάθε 
µέρος. Ανέφερα στην Ερατώ την παρατήρησή µου αυτή και µου έδωσε το 
λόγο, ώστε να εξηγήσω στα παιδιά τι σήµαινε η πορεία από το γενικό προς 
το ειδικό. Η παρανόηση των παιδιών στάθηκε η αφορµή ώστε να παρατηρή-
σει η εκπαιδευτικός ότι 
[Η εργασία µέσα στην τάξη σε βοηθάει να εντοπίσεις αυτά τα προβλήµατα. 
Βλέπεις το πως εργάζεται ο µαθητής και µπορείς να τον βοηθήσεις ουσια-
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στικά. Με τη δουλειά στο σπίτι µεσολαβεί απόσταση από τη στιγµή που έγι-
νε η εργασία µέχρι την ηµέρα που θα του την παραδώσεις. Και πάλι τα σχό-
λιά σου µπορεί να µη βοηθούν το µαθητή. Ίσως, η δουλειά σε οµάδες να εί-
ναι πιο αποδοτική αν υπάρχουν δύο ή τρεις εκπαιδευτικοί µέσα στην τάξη, 
ώστε να υπάρχει καλύτερη εποπτεία της εργασίας των οµάδων]  
 
Το υλικό εκτός σχολικού βιβλίου και η µαθητική εργασία 
 
Η Ερατώ απέφευγε συστηµατικά να αναθέσει ως εργασία για το σπίτι τις 

ερωτήσεις του βιβλίου. Ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν ότι φοβόταν ότι οι µαθητές θα 
αντέγραφαν τις απαντήσεις από σχολικά βοηθήµατα και θα τις έφερναν έτοιµες στο µά-
θηµα την επόµενη ηµέρα. Μια πρωτότυπη εργασία δεν µπορούσε ο µαθητής να τη βρει 
κάπου απαντηµένη και να την αντιγράψει. Η ίδια θεωρούσε ότι τα βοηθήµατα ήταν 
πληγή για την σχολική εργασία και ο εκπαιδευτικός έπρεπε να βρει τρόπους να τα απο-
φύγει. Είναι χαρακτηριστικό ότι χαρακτήριζε «απαράδεκτους» τους συναδέλφους της 
που καταλάβαιναν ότι οι εργασίες των µαθητών ήταν αντιγραφή αλλά τις βαθµολογού-
σαν χωρίς να λένε τίποτα  

[Τα φιλολογικά µαθήµατα έχουν ανάµεσα στους σκοπούς τους και να χειρίζο-
νται οι µαθητές σωστά το γραπτό λόγο. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν οι µαθη-
τές γράφουν. Σήµερα υπάρχει πληθώρα βιβλίων στο εµπόριο που είναι βοη-
θήµατα στα µαθήµατα και τα βιβλία του σχολείου. Εγώ αυτά τα λεω λυσάρια. 
∆εν βοηθούν το µαθητή σε τίποτα, δεν συµπληρώνουν τις γνώσεις του σε κάτι. 
Αυτά τα βιβλία θα έπαιζαν ένα δηµιουργικό ρόλο µόνο αν είχαν πρόσθετες 
ασκήσεις που θα µπορούσε να τις κάνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη ή ο µαθη-
τής στο σπίτι του. Όµως, δεν έχουν κάτι τέτοιο. Έχουν απαντηµένες τις ερω-
τήσεις του βιβλίου και οι µαθητές τα αγοράζουν προκειµένου να τις αντιγρά-
φουν για να ξεµπερδεύουν µε τη σχολική εργασία γρήγορα. Αυτό που µου κά-
νει εντύπωση είναι ότι πολλοί συνάδελφοι, αν και το ξέρουν αυτό, δέχονται οι 
µαθητές να τα χρησιµοποιούν. Το δέχονται σιωπηλά, διότι όταν εµφανίζονται 
είκοσι µαθητές σε ερώτηση του βιβλίου «Ποια είναι η γνώµη σας για το τάδε» 
ή «Τι εντυπώσεις σου άφησε το τάδε» να έχουν γράψει ακριβώς τα ίδια πράγ-
µατα µε την ίδια διατύπωση και ο καθηγητής αρκείται στο ότι τα παιδιά έγρα-
ψαν και έχουν τετράδιο, τότε αυτός πριµοδοτεί αυτήν την κατάσταση. Αλλά εί-
ναι απαράδεκτος. Όµως, έτσι, βολεύονται όλοι. Οι µαθητές δεν κουράζονται, 
οι συνάδερφοι δεν ψάχνονται και οι γονείς που δεν έχουν χρόνο ή δεν µπο-
ρούν να βοηθήσουν το µαθητή αρκούνται στο ότι το παιδί δεν πάει άγραφο 
στο σχολείο. Όµως, ποιο είναι το αποτέλεσµα όλου αυτού του βολέµατος; Ότι 
ο µαθητής τελικά δεν µαθαίνει να γράφει]  

 
Έτσι, η Ερατώ προτιµούσε την εργασία σε οµάδες µέσα στην τάξη και 

την αξιολόγηση των µαθητών από αυτές τις εργασίες που ξέρει ότι τις έφτιαξαν 
µόνοι τους. 

Project: Γεύµα εργασίας µε θέµα τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 
Το βιβλίο των Νέων Ελληνικών της Α΄ Γυµνασίου περιείχε ένα κείµενο από 

το βιβλίο «Λωξάνδρα» της Μ. Ιορδανίδου. Η Ερατώ παρατήρησε ότι στο παρελθόν µε 
το κείµενο αυτό είχε σοβαρά προβλήµατα να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών. Το 
κείµενο έκανε λόγο για συνταγές γλυκών από την κουζίνα των Ελλήνων της Κωνστα-
ντινούπολης και για τα παιδιά ήταν πολύ βαρετό να το διαβάσουν και να το επεξεργα-
σθούν.  

[Να διαβάσει ο µαθητής ένα κείµενο που αναφέρεται συνέχεια σε συνταγές 
µαγειρικής δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Όµως, αν αναλογισθείς ότι το φαγητό 
είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητάς τους µπορείς να κάνεις το µά-
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θηµα πιο ενδιαφέρον αν τους βάλεις να ασχοληθούν µε την κουζίνα της Πόλης 
ή αν βρεις κάποια παιδιά που οι πρόγονοι τους να είναι από εκείνα τα µέρη] 
 
Η Ερατώ δεν έµεινε στο κείµενο, αλλά έβγαλε φωτοτυπίες από διάφορα µέ-

ρη του βιβλίου «Λωξάνδρα» που αναφέρονται σε συνταγές και πρότεινε στους µαθητές 
να τις καταγράψουν ξεχωριστά. Τους ζήτησε δηλαδή να εργασθούν πάλι σε οµάδες και 
να καθαρογράψουν τη συνταγή διαβάζοντας το κείµενο που είχε δώσει στην κάθε οµά-
δα. Τέλος, ζήτησε από τα παιδιά να φέρουν στο σχολείο φαγητά της Κωνσταντινούπο-
λης. Ορισµένα παιδιά που η καταγωγή της γιαγιάς τους ήταν από εκεί έφεραν φαγητά 
που µαγείρεψαν οι δικοί τους στο σπίτι, ενώ άλλα αγόρασαν ανατολίτικα γλυκά από 
ζαχαροπλαστεία. Έγινε τραπέζι στην τάξη τις δύο τελευταίες ώρες. Αυτή η διαδικασία 
σύσφιξε ακόµη περισσότερο τις σχέσεις των παιδιών µε την καθηγήτρια.    

Κατά  τη διάρκεια αυτού του «γεύµατος εργασίας», η Ερατώ συζήτησε µε τα 
παιδιά το πώς έφυγαν οι Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, πότε έγιναν οι διωγµοί, 
σε ποιες συνοικίες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Σηµαντική βοήθεια στην εξέλιξη της 
κουβέντας προσέφεραν πέντε µαθητές, οι οποίοι έµεναν στις συνοικίες Νέα Φιλαδέλ-
φεια και Νέα Ιωνία και οι πρόγονοί τους ήταν πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη. 
Αυτοί παρουσίασαν στους άλλους µαθητές αφηγήσεις των γονιών και των παππούδων 
τους σχετικά µε το τι είχε συµβεί.  

Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι τρεις µέρες µετά τη διδασκαλία η µητέρα ε-
νός από αυτούς τους µαθητές ήρθε στο σχολείο για να συγχαρεί τη ν Ερατώ για την ι-
δέα της, λέγοντάς της ότι για πρώτη φορά το παιδί της ρώτησε µε ενδιαφέρον για τους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, τα γεγονότα που τους οδήγησαν στην Ελλάδα και τι 
ταλαιπωρίες που πέρασαν ως πρόσφυγες. 

     
Το project για τους µετανάστες 
 
Η Ερατώ ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη στο ζήτηµα της ζωής των προ-

σφύγων και των µεταναστών. Θεωρούσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπισθεί 
η ξενοφοβία και ο ρατσισµός ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τις δύσκολες και πολλές 
φορές απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι µετανάστες και οι πρόσφυγες 
στις χώρες υποδοχής. Με αφορµή και την ατµόσφαιρα που είχε δηµιουργηθεί από τη 
διδασκαλία του κειµένου της Μ. Ιορδανίδου για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, 
η Ερατώ πρότεινε στους µαθητές να κάνουν ένα µεγαλύτερο project για τη ζωή και την 
κουλτούρα των µεταναστών στην Ελλάδα.  

Ένα από τα πρώτα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι µαθητές που συµµε-
τείχαν στην έρευνα ήταν ότι δεν είχαν αλλοδαπούς συµµαθητές, ώστε να συλλέξουν 
στοιχεία για την ζωή τους. Όµως, η οικογένεια µιας µαθήτριας είχε στο σπίτι της Πο-
λωνή οικιακή βοηθό και η µαθήτρια τη ρώτησε πού µπορούσε να βρει Πολωνούς ώστε 
να συλλέξει υλικό για την ζωή τους στην Ελλάδα. Η οικιακή βοηθός την πήγε σε µια 
ταβέρνα που συχνάζουν Πολωνοί και µαγειρεύουν παραδοσιακά πολωνικά φαγητά. Η 
µαθήτρια µάζεψε υλικό για την κουζίνα των Πολωνών, τις συνήθειές τους, την ζωή και 
τα προβλήµατά τους στην Ελλάδα. Κοινοποίησε στην τάξη τα ευρήµατα και ο τρόπος 
µε τον οποίο εργάσθηκε και η Μαρία έστρεψε και τους άλλους µαθητές να κάνουν το 
ίδιο, στο βαθµό που αυτό ήταν εφικτό. Αποτέλεσµα ήταν να συγκεντρωθεί ένα αρκετά 
πλούσιο υλικό για την ζωή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, να διαµορφωθεί ένας κατά-
λογος µε τα στέκια τους στην Αθήνα, τα καταστήµατα που συντηρούσαν, τις συνήθειές 
τους, συνταγές που χρησιµοποιούν στην κουζίνα τους.  

Όµως, για να µην µείνει το ζήτηµα στην γνωριµία των ξένων µέσα από τον 
προφορικό λόγο (συνεντεύξεις) και την κουζίνα τους, οι µαθητές χωρίσθηκαν σε οµά-
δες και ξεκίνησαν να βρουν κείµενα, τραγούδια, φωτογραφίες και λογοτεχνικά βιβλία 
σχετικά µε την µετανάστευση. Εδώ η εργασία έγινε σε συνεργασία και µε τον κ. Ερµή, 
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ο οποίος έδωσε στους µαθητές υλικό για τη µουσική άλλων χωρών. Τον επόµενο µήνα 
παρουσιάσθηκαν στην τάξη λογοτεχνικά έργα που είχαν ως θέµα τη µετανάστευση και 
δηµοτικά τραγούδια της ξενιτιάς. Μια µαθήτρια έκανε, µε δική της πρωτοβουλία, µια 
ατοµική εργασία µε θέµα «Η µετανάστευση στον κινηµατογράφο» όπου αναλύεται η 
ταινία “America”. 

Τέλος, η Ερατώ έδωσε στους µαθητές ένα CD του IΣTAME µε θέµα «Το 
παρόν τους είναι το παρελθόν µας», στο οποίο υπήρχαν σηµαντικές αναφορές σχετικά 
µε τη ζωή των Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική, στις αρχές του αιώνα. Οι µαθητές 
σε συνεργασία µε τον καθηγητή πληροφορικής είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο 
CD και να συζητήσουν το περιεχόµενό του στην τάξη.   

 
Project: Μελετώ τον κόσµο µέσα από φωτογραφίες 
    
Η εργασία σε οµάδες µε τις εικόνες του National Geographic στο ζήτηµα της 

περιγραφής, το οποίο η Ερατώ θεωρούσε σηµαντικό και ουσιαστικά τον πυρήνα της 
χρήσης της γλώσσας, της έδωσε την ιδέα να κάνουν οι µαθητές της µία εργασία µε θέ-
µα «Τι βλέπω από το µπαλκόνι του σπιτιού µου». Είπε στους µαθητές να τραβήξουν 
µια φωτογραφία και ύστερα να την περιγράψουν. Όπως εξήγησε και η ίδια  

[Σκοπός µου δεν είναι απλώς οι µαθητές να περιγράψουν το τοπίο που βλέ-
πουν από το σπίτι τους. Είναι να προχωρήσουν σε µια ανάλυση αυτού που 
βλέπουν, όπως κάναµε στο µάθηµα για το Γαλαξίδι. Να φέρουν τις περιγρα-
φές τους στις τάξεις, να τις συζητήσουν µε τις φωτογραφίες των άλλων παι-
διών και να πουν τους κάνει εντύπωση, τι αισθήµατα τους δηµιουργεί η φω-
τογραφία. Έχω µεγάλη περιέργεια να δω τι θα φέρουν οι µαθητές. Από αυτό 
που βλέπει ο καθένας από το παράθυρο του καταλαβαίνεις σε µεγάλο βαθµό 
την περιοχή που µένει, το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του, ενδεχο-
µένως έχεις στοιχεία και για την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει]   

 
Προκειµένου να υποστηριχθούν οι µαθητές στις εργασίες τους και να κατα-

λάβουν τι µπορούσε να σηµαίνει µια φωτογραφία και πώς αναλύεται, η Ερατώ κάλεσε 
στην τάξη τον κ. Γληνό, φωτογράφο του National Geographic για να µιλήσει στους µα-
θητές σχετικά µε το θέµα αυτό. Η καταγραφή της επίσκεψης του κ. Γληνού έγινε στο 
κεφάλαιο το σχετικό µε τις επισκέψεις των εξωσχολικών παραγόντων. Εδώ, αρκεί να 
σηµειώσουµε ότι η οµιλία του κ. Γληνού ήταν καθοριστική στην εργασία των µαθητών, 
αφού τους εξήγησε πολλά και χρήσιµα πράγµατα για την τεχνική και την ανάλυση της 
φωτογραφίας.  

H εργασία των µαθητών, σχετικά µε την περιγραφή και την ανάλυση µιας 
φωτογραφίας που τράβηξαν από το µπαλκόνι του σπιτιού τους, έγινε στις ώρες του µα-
θήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου η Ερατώ ήθελε να διδάξει την περιγραφή, 
χωρίς όµως να σταθεί στις ερωτήσεις του βιβλίου. Ο γράφων παρακολούθησε 4 ώρες τα 
παιδιά να εργάζονται στην τάξη. Οι µαθητές έφεραν τις φωτογραφίες που τράβηξαν, 
χωρίσθηκαν σε οµάδες και άρχισαν να συζητούν πώς µπορούσε ο καθένας να περιγρά-
ψει καλύτερα τη φωτογραφία του. Η περίοδος που οι µαθητές έκαναν την εργασία τους 
συνέπεσε µε τη µεγάλη απεργία των εργαζοµένων στην καθαριότητα του ∆ήµου της 
Αθήνας (Ιανουάριος 2002). Έτσι, αυτό που κυριαρχούσε στις φωτογραφίες που τράβη-
ξαν ήταν οι σωροί των σκουπιδιών µπροστά στις πόρτες των σπιτιών τους. Τα σκουπί-
δια έκαναν αίσθηση στα παιδιά και οι εργασίες τους περιστρέφονταν γύρω από το πρό-
βληµα της καθαριότητας της πόλης.   

 
 
Ένα συνέδριο για µαθητές  
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Η Ερατώ σκέφθηκε ότι οι µαθητές θα µπορούσαν να δείξουν τις εργασίες 
τους στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2002, στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε. Οι µαθητές έφτιαξαν µία παρουσίαση, στην οποία τοποθέτησαν τις 
φωτογραφίες σε σειρά µαζί µε µικρά κείµενα σχολιασµού της κάθε φωτογραφίας (η 
παρουσίαση των παιδιών παρατίθεται στο παράρτηµα).  

Η Ερατώ µαζί µε δέκα µαθητές πήγαν στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο προκειµέ-
νου να παρουσιάσουν την εργασία τους. Η Ερατώ είχε την ευγενή καλοσύνη να καλέσει 
και το γράφοντα στην παρουσίαση των µαθητών. Τα κείµενα των µαθητών ήταν µικρά 
και ακολουθούνταν από φωτογραφίες. Έτσι, το βάρος της παρουσίασης έπεφτε στο µή-
νυµα που µπορούσε να αποκοµίσει ο παρατηρητής από τη φωτογραφία και όχι στο τι 
έλεγαν οι µαθητές. Αυτό ήταν άλλωστε και η βασική συµβουλή που είχε δώσει ο κ. 
Γληνός στα παιδιά. Να αφήσουν τον άλλο να ερµηνεύσει τη φωτογραφία και όχι να του 
επιβάλουν αυτοί τη δική τους ερµηνεία. Στο ίδιο συνέδριο υπήρχαν και άλλα σχολεία, 
δηµόσια και ιδιωτικά. 

Το «Λυσιτέλειο» είχε κανονισθεί να µιλήσει πρώτο. Η Ερατώ, σεβόµενη το 
χρόνο που όρισε η επιτροπή για κάθε παρουσίαση (πέντε λεπτά), ζήτησε από τους µα-
θητές να είναι σύντοµοι. Πράγµατι, τα παιδιά τελείωσαν την παρουσίαση τους σε πέντε 
λεπτά, αν και φάνηκε ότι ήταν πιεσµένα από το χρόνο.  

Αφού τελείωσαν την παρουσίαση τους, οι µαθητές κάθισαν προκειµένου να 
παρακολουθήσουν την παρουσίαση του Χ (ιδιωτικό σχολείο). Προς έκπληξη του γρά-
φοντος, της Ερατούς αλλά και των παιδιών, οι µαθητές του Χ σχολείου άρχισαν την 
παρουσίαση τους εκθειάζοντας το σχολείο που τους βοήθησε να κάνουν την εργασία 
τους. Οι µαθητές µίλησαν για το σχολείο τους, τα εποπτικά µέσα που διαθέτει, τον δε-
ντροφυτεµένο προαύλιο χώρο του, τους καλούς καθηγητές που εργάζονται εκεί, εξηγώ-
ντας ότι όλα αυτά έπρεπε να αναφερθούν ως απόδοση ευχαριστιών σε όλα αυτά που τα 
ενέπνευσαν για να κάνουν την εργασία. Όταν, µπήκαν στο θέµα της παρουσίασης εί-
χαν, ήδη, µιλήσει 12 λεπτά. Η παρουσίασή τους ήταν επίσης µακροσκελής και κράτησε 
40 λεπτά. Τα υπόλοιπα σχολεία παραβίασαν και αυτά το χρόνο, όχι όµως σε τέτοιο 
βαθµό. Σηµασία έχει η αίσθηση που προκάλεσε στους µαθητές το συνέδριο. 

Την επόµενη ηµέρα στο σχολείο, η Ερατώ ζήτησε από τα παιδιά να αφιερω-
θεί η ώρα του µαθήµατος σε συζήτηση σχετικά µε τις εντυπώσεις τους από το συνέδριο. 
Από τη συζήτηση αυτή προέκυψαν και οι καταγραφές που ακολουθούν: 

[Μου έκανε εντύπωση ένας πίνακας ενός ζωγράφου, του Βασιλείου, έτσι νοµί-
ζω τον έλεγαν, που µας έδειξαν τα παιδιά του...σχολείου. Ο άνθρωπος ζωγρά-
φιζε πώς χανόταν η Ακρόπολη από τη θέα του παραθύρου του σπιτιού του. 
Θυµήθηκα ότι αυτό τον πίνακα τον είδαµε και στην Πινακοθήκη, όταν πήγαµε 
µε το σχολείο αλλά δεν του είχα δώσει προσοχή. ∆εν είχα καταλάβει τι ήταν. 
Θα ψάξω να το βρω σε φωτογραφία ή πόστερ] (Μαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 

 
[Ήταν άσχηµο το ότι κάποια σχολεία διάβαζαν κείµενα που τους είχαν δώσει 
οι καθηγητές τους. Ήταν µεγάλα και περίπλοκα και τα παιδιά κόµπιαζαν όταν 
τα διάβαζαν. ∆εν µπορεί παιδιά της ηλικίας µου να έγραψαν τόσο µπερδεµένα 
κείµενα. Το συνέδριο ήταν για το πώς τα παιδιά βλέπουν τη γειτονιά τους. Όχι 
πως οι καθηγητές βλέπουν τη γειτονιά των παιδιών. Ο κ. Γληνός µας είπε ότι 
η φωτογραφία εκφράζει εµάς που την τραβάµε] (Μαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 
 
[Πολλά σχολεία χρησιµοποιούσαν στερεότυπες εκφράσεις που δεν µπορεί να 
ήταν των παιδιών. Κάποιοι όροι της βιολογίας σχετικά µε τη µόλυνση του πε-
ριβάλλοντος...καλά που τους άκουσαν; Και η διατύπωση, φαίνονταν ότι δεν 
ήταν δικά τους] (Μαθητής Α’ Γυµνασίου)  
 

 352



[Πολλά παιδιά µιλούσαν ώρα χωρίς ουσία. Αυτό µε κούρασε και κάποια στιγ-
µή δεν πρόσεχα τι έλεγαν και άρχισα να παίζω τελίτσες µε το διπλανό µου] 
(Μαθητής Α’ Γυµνασίου) 

 
[Ορισµένα παιδιά µιλούσαν για το σχολείο τους και όχι για το θέµα τους] 
(Μαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 
 
[Ορισµένοι έκαναν διαφήµιση στο σχολείο τους] (Μαθητής Α’ Γυµνασίου) 
 
[Με πείραξε που δεν µιλήσαµε τα παιδιά µεταξύ µας, αλλά το κάθε σχολείο εί-
πε τα δικά του] (Μαθήτρια Α’ Γυµνασίου) 
 
[∆ε µου άρεσε που κάποια παιδιά είπαν ότι στη γειτονιά τους έχει πολλούς µε-
τανάστες και φοβούνται να πάνε να παίξουν. Αυτό νοµίζω ότι το καλλιεργούν 
οι γονείς. Άλλωστε, ο λόγος που δεν παµε στις πλατείες να παίξουµε είναι ότι 
έχουµε φροντιστήρια το απόγευµα, δεν είναι οι µετανάστες] (Μαθητής Α’ Γυ-
µνασίου) 

 
[Και εγώ δεν έχω πρόβληµα µε τα παιδιά των µεταναστών. Βασικά δεν πάω 
για παιχνίδι γιατί κάνω δύο ξένες γλώσσες και έχω κάθε µέρα φροντιστήριο. 
Πότε να παίξω στις πλατείες; Αλλά αυτός που µπορεί να σου κάνει κακό µπο-
ρεί να είναι και Έλληνας, ένας ναρκοµανής. ∆εν είναι απαραίτητα µετανά-
στης] (Μαθητής Α’ Γυµνασίου) 
 
[Στη γειτονιά µου δε µιλάµε ούτε οι Έλληνες µεταξύ µας. Στην πολυκατοικία 
µου έχει µόνο Έλληνες αλλά εµείς ξέρουµε µόνο τους διπλανούς. ∆εν συµφω-
νώ µε τα παιδιά του Χ σχολείου για τους µετανάστες] (Μαθήτρια Α’ Γυµνα-
σίου) 
 
[Αυτοί µένουν στο Παλαιό Ψυχικό. ∆εν έχει µετανάστες εκεί. Οπότε αυτά που 
µας είπαν δεν έχουν να κάνουν µε τη γειτονιά τους αλλά µε αυτά που τους εί-
παν οι καθηγητές τους να γράψουν για κάποια γειτονιά] (Μαθήτρια Α’ Γυ-
µνασίου) 

  
Αυτό που είχε ενοχλήσει τους µαθητές ήταν ότι το συνέδριο εξελίχθηκε σε 

ένα χώρο διαφήµισης των σχολείων και της δουλειάς των εκπαιδευτικών µε αποτέλε-
σµα να µην ακουσθεί ο πραγµατικός λόγος των παιδιών.  

 
Οι εκπαιδευτικοί κοινοποιούν τις διδακτικές µεθόδους τους: µια δηµοσί-

ευση σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας της Ερατούς 
 
Σε µεγάλης κυκλοφορίας εφηµερίδα έγινε αφιέρωµα στις διδακτικές πρακτι-

κές της Ερατούς µε τίτλο «Η... µελωδία της γνώσης», όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
στη χρήση της µουσικής στα µαθήµατα της καθώς και στο project που εκπόνησαν οι 
µαθητές της για τους µετανάστες και την ξενοφοβία. Το δηµοσίευµα είχε προκαλέσει η 
ίδια επειδή λόγω της συνεργασίας της µε τα περιοδικά του εκδοτικού οίκου της εφηµε-
ρίδας, γνώριζε τους δηµοσιογράφους οι οποίοι θέλησαν να αναφερθούν στις διδακτικές 
της µεθόδους. Ένα µεγάλο µέρος του δηµοσιεύµατος ήταν αφιερωµένο στις απόψεις 
της Ερατούς για τη διδασκαλία, οι οποίες πέρα από τις αναφορές της στις διδακτικές 
της πρακτικές πρότεινε τρόπους µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να κά-
νουν τα µαθήµατα τους πιο ενδιαφέροντα.  Όπως σχολιάζει η ίδια στο δηµοσίευµα: 
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Γενικά στα παιδιά αρέσει το διαφορετικό. Αν τους δώσεις τη δυνατότητα να 
ξεφύγουν από το συνηθισµένο τρόπο που γίνεται το µάθηµα, δείχνουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και νοµίζω ότι τελικά ωφελούνται... Μάλιστα τώρα σκέ-
φτονται να ζητήσουν από το διευθυντή να ακούγεται µουσική και στα δια-
λείµµατα.    
 
Η εκπαιδευτικός, στο ίδιο δηµοσίευµα, κάνει εκτεταµένη αναφορά στο pro-

ject σχετικά µε τη µετανάστευση και την ξενοφοβία που εκπόνησαν οι µαθητές.  
Σχετικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα και τους λόγους ύπαρξης αυτών των 

δραστηριοτήτων η Ερατώ εξήγησε ότι   
Το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται, όµως πολλές φο-
ρές το βιβλίο δεν καλύπτει απόλυτα το µαθητή. Κάτι τέτοιες δραστηριότητες 
– διαφορετικές από το αναλυτικό πρόγραµµα – δίνουν νέα ερεθίσµατα, ε-
κτονώνουν το σχολικό άγχος και ενθουσιάζουν τα παιδιά... δεν µπορούσα 
ποτέ να δω τον εαυτό µου µόνο σαν εκπαιδευτικό που µπαίνει στην τάξη, 
παραδίδει και εξετάζει    

 
Στο ίδιο δηµοσίευµα έδωσε συνέντευξη και ο διευθυντής του σχολείου που 

εξήγησε ότι παρά το άγχος για να καλυφθεί η ύλη, το σχολείο προσπαθούσε να ενθαρ-
ρύνει δραστηριότητες που ξέφευγαν από το σχολικό πρόγραµµα. Επίσης, τόνιζε ότι και 
άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου έκαναν τέτοιες δραστηριότητες διότι ήταν ουσιαστι-
κό τα παιδιά να έρχονται στην πράξη µε καθηµερινά ζητήµατα και να στοχάζονται πά-
νω σε αυτά. Το δηµοσίευµα όµως πέρα από τις δραστηριότητες της καθηγήτριας και τις 
απόψεις του διευθυντή, οι οποίες απηχούσαν και τη φιλοσοφία του σχολείου, κατέγρα-
φε και τις απόψεις των µαθητών, οι οποίοι δήλωσαν ότι τους ήταν πιο ευχάριστο το µά-
θηµα να ξεφεύγει από το βιβλίο, να κάνουν έρευνα, να ασχολούνται µε επίκαιρα θέµατα 
και να τα αναλύουν.  

Νεφέλη: ∆εν υπήρχε καλύτερος τρόπος να µάθουµε για τη µετανάστευση. 
Επίσης, µάθαµε για το παρελθόν µας. ∆εν νοµίζω ότι θα ήταν το ίδιο κάνο-
ντας απλά το µάθηµα των Νέων Ελληνικών. 
∆ηµήτρης: Η έρευνα µας ήταν ευκαιρία για να µάθουµε στην πράξη κάποια 
πράγµατα. Εγώ πριν νόµιζα ότι οι Έλληνες που είχαν φύγει µετανάστες για 
την Αµερική έγιναν πλούσιοι και περνούσαν καταπληκτικά. Όµως τώρα ξέ-
ρω ότι δεν ήταν έτσι τα πράγµατα. 
Μανόλης: Ίσως κάποιοι από εµάς πριν από την έρευνα να είχαµε λίγο αρνη-
τικά συναισθήµατα για τους ξένους µετανάστες. Τώρα ξέρουµε τι προβλή-
µατα αντιµετωπίζουν. 
Παναγιώτης: Γενικά µε τις δραστηριότητες µέσα στην τάξη, που είναι δια-
φορετικές από το συνηθισµένο µάθηµα, µαθαίνουµε να ψάχνουµε να δου-
λεύουµε καλύτερα και οµαδικότερα. Άνοιξαν οι ορίζοντες µας.  

 
Το δηµοσίευµα έγινε αφορµή να τη συγχαρούν πολλοί συνάδελφοί της στο 

σχολείο. Υπήρχαν όµως και ορισµένοι που το σχολίασαν αρνητικά:   
[Με στενοχώρησε που όταν έγινε το δηµοσίευµα κάποιοι συνάδερφοι σχολία-
σαν ότι θέλω να κάνω φιγούρα και ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται στο 
σχολείο να βγαίνει στις εφηµερίδες για να προβληθεί ο καθηγητής. Όµως εγώ 
δεν είχαν τέτοια πρόθεση. Αν προσέξεις το δηµοσίευµα δεν προβάλλοµαι εγώ 
αλλά η δουλειά των µαθητών. Το να δουν οι µαθητές την δουλειά τους να 
σχολιάζεται µε καλό τρόπο από µια εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας δεν νοµί-
ζω ότι είναι κακό. Αυτό ανέβασε την εκτίµηση των γονιών απέναντι στο σχο-
λείο και τα παιδιά ένοιωσαν ηθική επιβράβευση. Μακάρι µεγάλες εφηµερίδες 
να πρόβαλλαν συστηµατικά τις καλές προσπάθειες που γίνονται στα σχολεία]   
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Ένας από τους συναδέρφους της Ερατούς, που ήταν επικριτικός για το δη-

µοσίευµα, θεωρούσε ότι αυτά που γίνονταν σε ένα σχολείο δεν έπρεπε να αποτελούν 
µέσο προβολής του καθηγητή στον τύπο. 

[Όλα όσα κάνει η συνάδερφος εγώ τα βλέπω θετικά και τα χειροκροτώ. Αλλά 
το πράγµα αλλάζει όταν βγαίνουµε και τα διαφηµίζουµε στις εφηµερίδες. Και 
άλλοι συνάδερφοι κάνουν τέτοια πράγµατα στις τάξεις τους. Γιατί δεν πήγαν 
και σε αυτούς οι δηµοσιογράφοι; Το πρόβληµα είναι ότι θα φτάσουµε στο ση-
µείο καλός εκπαιδευτικός να θεωρείται αυτός που έχει προσβάσεις στα εκδο-
τικά συγκροτήµατα και διαφηµίζει τη δουλειά που κάνει στο σχολείο] (καθη-
γητής, «Λυσιτέλειο»)  
 
Πολλές φορές, η κοινοποίηση της εργασίας του εκπαιδευτικού εκλαµβάνε-

ται από άλλους εκπαιδευτικούς ως επίδειξη και όχι ως ένα µέσον στοχασµού των υπό-
λοιπων εκπαιδευτικών πάνω σε µια µέθοδο διδασκαλίας. Αυτή η αντίληψη οφείλεται 
στην κουλτούρα του ατοµισµού στην οποία έχει κοινωνικοποιηθεί επαγγελµατικά ο 
Έλληνας εκπαιδευτικός. Όµως, αυτή η αντίληψη στέκεται εµπόδιο στην ανάληψη έρευ-
νας δράσης, όπου ο εκπαιδευτικός µελετά και κοινοποιεί το έργο του, δεν βοηθά στην 
επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και τελικά αποθαρρύνει πολλούς εκπαιδευτι-
κούς από το να δηµοσιεύσουν την εργασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν ο γρά-
φων πρότεινε στην Ερατώ να κοινοποιήσει την εργασία της µέσα από τη συγγραφή κά-
ποιου βιβλίου, αυτή απάντησε ότι οι υπόλοιποι φιλόλογοι θα πουν: 

[ποια είναι αυτή τώρα που θα µας πει πώς να κάνουµε µάθηµα. Την έξυπνη 
πάει να µας παραστήσει; Και το δηµοσίευµα στην εφηµερίδα, µετά τα πικρό-
χολα σχόλια που άκουσα από µερικούς, έχω µετανιώσει που έγινε] (Ερατώ, 
φιλόλογος, «Λυσιτέλειο») 
   
Project στο µάθηµα «Αρχαία Ελλάδα: Οι τόποι και οι άνθρωποι»: Η διακόσµηση 

των σταθµών του µετρό  
 
H Ερατώ, διδάσκοντας το µάθηµα «Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρω-

ποι», σκέφθηκε ότι οι µαθητές θα έδειχναν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το µάθηµα, αν 
προσπαθούσε να συνδέσει τη σύγχρονη Αθήνα µε την αρχαία πόλη.  Έτσι οργάνωσε 
δύο επισκέψεις µε το τµήµα, στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά. Οι επισκέψεις έγι-
ναν την εβδοµάδα που η Ερατώ δίδασκε στους µαθητές την ενότητα «Η Αθήνα». Στις 
επισκέψεις ζήτησε από τους µαθητές να κρατήσουν σηµειώσεις από αυτά που έβλεπαν. 
Στην επιστροφή σκέφθηκε να αξιοποιήσει τη διακόσµηση του σταθµών του Μετρό «Α-
κρόπολη» και «Σύνταγµα». Πρότεινε στους µαθητές να ασχοληθούν µε τα εκθέµατα 
των σταθµών. Έτσι, οι µαθητές χωρίσθηκαν σε οµάδες και ξεκίνησαν να συλλέξουν 
πληροφορίες για το κάθε έκθεµα. Η Ερατώ ζήτησε από τους γονείς των µαθητών άδεια 
να επισκεφθεί µαζί µε ορισµένους µαθητές τους σταθµούς του µετρό το Σάββατο. Οι 
γονείς έδωσαν άδεια αλλά ήρθαν µαζί µε τους µαθητές και ορισµένοι που τους ενδιέφε-
ρε να παρακολουθήσουν τα εκθέµατα των νέων σταθµών. Η εργασία ολοκληρώθηκε 
στο τέλος της χρονιάς, καθώς η Ερατώ στα µαθήµατα έβαζε τις οµάδες να παρουσιά-
ζουν τα εκθέµατα τους και οι υπόλοιπες οµάδες να προσπαθούν να τα συνδέσουν µε 
κείµενα του βιβλίου. 

 
Αρχαία Ελληνικά    

«Ευτυχισµένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα» 
Γ. Σεφέρης (πάνω σε έναν ξένο στίχο) 

 

 355



Η Ερατώ δίδασκε στην Α’ Γυµνασίου Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση κα-
θώς και το µάθηµα της γλώσσας. Για τη διδασκαλία της «Οδύσσειας» είχε συγκεκριµέ-
νη άποψη για το πώς έπρεπε να διδάσκεται. Θεωρούσε ότι η «Οδύσσεια» ήταν ποίηµα 
και οι µαθητές έπρεπε να το αντιµετωπίζουν ως τέτοιο. Για αυτό και ως ποίηµα έπρεπε 
να κεντρίζει πρώτα από όλα το συναίσθηµα και τη φαντασία του µαθητή και όχι να πε-
ριορίζεται σε κάποιες ερωτήσεις γνώσεων: 

[Το βίωµα σηµαίνει και φαντασία, ταξίδι του µυαλού. Για µένα έχει µεγαλύτε-
ρη σηµασία να ταξιδέψουν οι µαθητές µου νοερά διαβάζοντας την Οδύσσεια 
από τη µετάφραση, να κάνουν µε το µυαλό τους το ταξίδι του Οδυσσέα παρά 
να αποµνηµονεύσουν κάποια πραγµατολογικά στοιχεία ή να αντιγράψουν µια 
περίληψη από ένα λυσάρι και να έρθουν εδώ για να τη διαβάσουν]   
 
Η Ερατώ προκειµένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών τους εί-

πε στην αρχή της χρονιάς ότι η «Οδύσσεια» είναι ένα ταξίδι και ουσιαστικά θα κάνουν 
µαζί αυτό το ταξίδι. Άρχισαν έτσι µέσα από το κείµενο να χαράζουν το ταξίδι του Ο-
δυσσέα στο χάρτη, να γνωρίζουν τα µέσα µε τα οποία ταξίδεψε.  

 
Παρατήρηση µαθήµατος (Οδύσσεια, Α΄ Γυµνασίου, Ερατώ) 
Το µάθηµα παρακολουθούσαν και άλλοι πέντε καθηγητές και αφορούσε 
τους στίχους 270-380 της ραψωδίας Γ’ της Οδύσσειας. Η Ερατώ είχε τοπο-
θετήσει από πριν στην αίθουσα την µηχανή προβολής slides για να προβάλ-
λει εικόνες από πλοία της οµηρικής εποχής. Το µάθηµα άρχισε µε την Ερα-
τώ να διαβάζει τους στίχους µε µουσική υπόκρουση. Το µουσικό κοµµάτι 
που ακουγόταν διακριτικά ήταν η «Θάλασσα» του Σπανουδάκη. Καθώς διά-
βαζε, η µηχανή προβολής πρόβαλλε αυτόµατα κάθε 5΄΄ πλοία και συγκεκρι-
µένα πεντηκόντορους και τριήρεις. Η Ερατώ µετά την ανάγνωση, η οποία 
ήταν αργή και καθαρή, αρχίσε να επεξεργάζεται το κείµενο ρωτώντας τους 
µαθητές. Οι ερωτήσεις µπορούσαν να χωρισθούν ως προς το περιεχόµενό 
τους σε δύο κατηγορίες: 
α) Ερωτήσεις που αφορούσαν την ηθική διάσταση των ηρώων και τις πρά-
ξεις τους. 
β) Ερωτήσεις που εστιάζονταν στην ανάλυση της ναυτικής τεχνολογίας των 
αρχαίων Ελλήνων, η οποία φαινόταν να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους µαθητές, 
αφού ρωτούσαν διαρκώς αν µπορούσαν να γίνουν µεγάλα ταξίδια µε τα 
πλοία εκείνης της εποχής. 
Η Ερατώ τους εξήγησε ότι ήταν δυνατόν να γίνουν τέτοια ταξίδια και µάλι-
στα υπήρχαν επικοινωνίες αρκετά προηγµένες αλλά προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες της εποχής 
 
Όταν τέλειωσε το µάθηµα, η Ερατώ ζήτησε από τις συναδέλφους της να συ-

ζητήσουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους για το µάθηµα που παρακολούθησαν. Οι 
άλλες καθηγήτριες παρατήρησαν ότι η Ερατώ προσάρµοζε το µάθηµα στα δικά της εν-
διαφέροντα που ήταν η τεχνολογία και τα επιτεύγµατα της κάθε εποχής.  

[Με αυτήν τη διδακτική προσέγγιση µπορεί να προσελκύεται το ενδιαφέρον 
των παιδιών, που τους αρέσει να ακούνε για το ταξίδι του Οδυσσέα, τα όπλα, 
τα πλοία, όµως εξετάζεται µια συγκεκριµένη όψη του Οµηρικού κόσµου, η 
πραγµατολογική, που αφορά την τεχνολογία του. Αφήνονται έτσι κατά µέρος 
άλλες όψεις εξίσου σηµαντικές όπως τα ήθη, τα έθιµα, η κοινωνική οργάνω-
ση] (Λένα, φιλόλογος) 

 
Η Ερατώ σηµείωσε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων της και φάνηκε να 

τις αξιοποιεί στα επόµενα µαθήµατά της, όπου άρχισε να δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα 
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στην κοινωνική οργάνωση και την εποχή στις οποίες διαδραµατιζόταν η πλοκή των λο-
γοτεχνικών έργων που δίδασκε στα παιδιά. 

 
Project: το ∆ρακόσπιτο της Όχης, το ταξίδι του ∆αίδαλου και η Αργοναυτική Εκ-

στρατεία  
 
Το προηγούµενο µάθηµα για το ταξίδι του Οδυσσέα απέδωσε καρπούς. 

Πολλοί µαθητές άρχισαν να ρωτούν και να ενδιαφέρονται για την τεχνολογία των Αρ-
χαίων Ελλήνων. Η Ερατώ προκειµένου να τους δώσει ερεθίσµατα για παραπέρα αναζη-
τήσεις τους έφερε στην τάξη δύο βιβλία: τη «Μηχανική &Τεχνολογία στην Αρχαία Ελ-
λάδα» του Χρήστου Λάζου και τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου του Ρόδιου.  

Στο πρώτο βιβλίο περιγράφονταν ανάµεσα στα άλλα και δύο επιτεύγµατα 
που έκαναν στους µαθητές µεγάλη εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι στην κορυφή του ό-
ρους Όχη στην Εύβοια υπήρχε ένα µεγαλιθικό κτίσµα το οποίο αποκαλούνταν «∆ρακό-
σπιτο» (λόγω του όγκου των βράχων είχε περάσει στη λαϊκή γλώσσα και παράδοση ότι 
το έκτισε ένας δράκος που κατοικούσε στην κορυφή του βουνού). Το βιβλίο εξηγούσε 
ότι το κτίσµα αυτό, πέρα από τις όποιες λατρευτικές λειτουργίες που ενδεχοµένως είχε, 
µάλλον λειτούργησε και ως µέσον επικοινωνίας στην εποχή του. Στην κορφή του βου-
νού σε αυτό το κτίσµα φαίνεται ότι άναβαν φωτιές, οι οποίες µέσα στο σκοτάδι της νύ-
κτας λειτουργούσαν ως σινιάλα για κάποιο γεγονός. Εικάζεται ότι µετά την πτώση της 
Τροίας στις Μυκήνες πληροφορήθηκαν το γεγονός από µια σειρά τέτοιων φωτιών 
(φρυκτωρίες) οι οποίες άναψαν στις ψηλότερες κορυφές των αιγαιοπελαγίτικων νη-
σιών. Χάρτης µε αυτές τις φρυκτωρίες υπάρχει και στο Πολεµικό Μουσείο. Οι µαθητές, 
µετά την ανάγνωση του κειµένου, άρχισαν να συγκρίνουν τις αποστάσεις από την Πάρ-
νηθα στην Πεντέλη, που φέρεται ότι άναψαν φρυκτωρίες και να ζητούν χάρτες για να 
ψάξουν πού είναι το Αραχναίο όρος στην Πελοπόννησο, όπου άναψε η τελευταία φρυ-
κτωρία. Τέλος, παρακάλεσαν την Ερατώ να επισκεφθούν το πολεµικό µουσείο και ζή-
τησαν και από το διευθυντή του «Λυσιτέλειου» να κάνουν εκδροµή στην Όχη της Εύ-
βοιας και τις Μυκήνες. Ο διευθυντής λόγω του φορτωµένου προγράµµατος επισκέψεων 
είπε στους µαθητές ότι οι επισκέψεις αυτές θα πραγµατοποιηούνταν την επόµενη χρο-
νιά.  

Όµως, οι περιηγήσεις στους χάρτες έδωσαν έναυσµα για διαθεµατική προ-
σέγγιση του θέµατος και συγκεκριµένα για την εµπλοκή του καθηγητή της Γεωγραφίας. 
Έτσι, στο µάθηµά του, ο ∆ήµος (καθηγητής φυσικής) που δίδασκε το µάθηµα της Γε-
ωγραφίας συνέχισε µε τους µαθητές τις «γεωγραφικές τους περιπλανήσεις», κάτι που ο 
∆ήµος το θεώρησε ως το µόνο τρόπο για να µάθουν γεωγραφία. 

[Γεωγραφία δεν είναι να ξέρεις πόσο ύψος έχει ένα βουνό και πόσο ένα άλ-
λο. Είναι να αποκτήσεις συνείδηση του χώρου, του προσανατολισµού, των 
αποστάσεων. Με αυτό που έκανε η Ερατώ µε βοήθησε να βάλω τους µαθη-
τές σε µια τέτοια σειρά. Αγάπησαν το χάρτη, να ψάχνουν πάνω σε αυτόν. 
Και έτσι θα µάθουν πώς να ψάχνουν ένα χάρτη] 

  
Εντύπωση, επίσης, προκάλεσε στους µαθητές ένα άλλο κείµενο του βιβλίου 

σχετικά µε το ταξίδι του ∆αίδαλου και του Ίκαρου. Ο συγγραφέας υποστήριζε ότι ήταν 
δυνατόν µε υλικά που υπήρχαν εκείνη την εποχή να κατασκευασθεί µια µικρή πτητική 
µηχανή, ένα µικρό ανεµόπτερο, µε το οποίο ενδεχοµένως να έγινε το ταξίδι που φέρεται 
ως µύθος. Το επιχείρηµα του συγγραφέα συνοδευόταν από την περιγραφή ενός πειρά-
µατος του ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης) το 1988, µε ποδοκίνητο 
ανεµόπτερο, που το χειριζόταν ο Έλληνας ποδηλάτης Κανέλλος Κανελλόπουλος, ο ο-
ποίος µετά από πτήση µε µια πτήση διάρκειας 3 ωρών και 54 λεπτών διένυσε µια από-
σταση 74 ναυτικών µιλίων από το Ηράκλειο της Κρήτης στη Σαντορίνη.   
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Έτσι, οι µαθητές ζήτησαν να µάθουν περισσότερα για το ∆αίδαλο, τις κατα-
σκευές του κ.λπ. Η Ερατώ τους είπε ότι µπορούν µόνοι τους να αναζητήσουν κείµενα 
σχετικά µε το ∆αίδαλο σε µεταφράσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων.  

Τέλος, η Αργοναυτική Εκστρατεία αποτέλεσε ενδιαφέρον θέµα για τους µα-
θητές και η Ερατώ τους συνέστησε να διαβάσουν τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου 
του Ρόδιου. Πάντως, µερικοί µαθητές έκαναν ζωγραφιές σχετικά µε την Αργοναυτική 
Εκστρατεία, τις οποίες η Ερατώ ενσωµάτωσε σε µια έκδοση του περιοδικού CORPUS 
σχετικά µε το θέµα αυτό, µε ονοµαστικές αναφορές στους µαθητές.   

  
Αντιφάσεις του Αναλυτικού Προγράµµατος και µια απροσδόκητη διδακτική 

αλλαγή 
 
Εντελώς ξαφνικά, το Φεβρουάριο, το ΥΠΕΠΘ έστειλε στα Γυµνάσια ένα 

βιβλίο µε τίτλο «Οµηρικά έπη 2, Οµήρου Ιλιάδα» ώστε να διδαχθεί στα επόµενα δύο 
τρίµηνα. Στον Πρόλογο του βιβλίου αναφερόταν: 

Όπως και η Οδύσσεια έτσι και η Ιλιάδα σας δίνεται σε µετάφραση και όχι 
στη γλώσσα και τη µορφή που έφτασε ως εµάς από την αρχαιότητα. Επειδή 
ο χρόνος που διατίθεται για τη διδασκαλία της είναι περιορισµένος, το βι-
βλίο δεν περιέχει καµιά ολόκληρη ραψωδία από τις 24 του έπους, αλλά α-
ποσπάσµατα από 12 ραψωδίες τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µικρές 
περιεκτικές περιλήψεις- «γέφυρες», ενώ οι υπόλοιπες 12 ραψωδίες σας δί-
νονται σε περιληπτικές αναδιηγήσεις, ώστε να µπορείτε να παρακολουθήσε-
τε την υπόθεση όλου του ιλιαδικού έπους χωρίς κενά στην αφήγηση (σελ. 5) 

 
Οι διδακτικές πρακτικές της Ερατούς στην Οδύσσεια (χρήση µουσικής, 

slides, ερευνητικές εργασίες των παιδιών για την τεχνολογία της οµηρική εποχής, κα-
τασκευή χάρτη µε το ταξίδι του Οδυσσέα) άλλαξαν στο µάθηµα της Ιλιάδας, που «επι-
βλήθηκε» εντελώς ξαφνικά από το ΥΠΕΠΘ από το Φεβρουάριο του 2002. Η χρήση της 
µουσικής προϋπέθετε τη διδασκαλία κειµένου (ποίηµα, διήγηµα). Το βιβλίο της Ιλιάδας 
ήταν περιληπτική διασκευή, σε πεζό λόγο, της πλοκής των ραψωδιών. Αυτό, επίσης, 
ακύρωνε την όποια προσπάθεια να κάνουν οι µαθητές ερευνητική εργασία, αφού δεν 
είχαν µπροστά τους ένα έπος για να το επεξεργασθούν αλλά περίληψη των βασικών του 
στοιχείων. Η απότοµη αλλαγή βιβλίου και γνωστικού αντικειµένου προκάλεσε την έ-
κρηξη της Ερατούς. Την ηµέρα που ήρθε το βιβλίο στο σχολείο, το άνοιξε και κοίταξε 
τα περιεχόµενά του, παρατηρώντας θυµωµένη ότι αυτό ήταν µία περίληψη της Ιλιάδας 
και ο µόνος τρόπος για να δουλευτεί είναι να το διαβάσουν οι µαθητές, όπως το βιβλίο 
της Ιστορίας.  

[Εγώ τα παιδιά στην Οδύσσεια τα έχω βάλει σε µία σειρά. Κάνουµε φοβερά 
πράγµατα. Απολαµβάνουν τη µετάφραση, που είναι πολύ καλή, είδαµε την 
ταινία Οδυσσέας, έχουµε ξεκινήσει εργασίες για την Οδύσσεια που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Τώρα τι γίνεται; Όλα στα σκουπίδια και τρέξτε παιδάκια να 
διαβάσετε την περίληψη της Ιλιάδας. ∆εν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. ∆ι-
δάσκουµε λίγο Ιλιάδα, λίγο Οδύσσεια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και στο 
τέλος δεν διδάσκουµε τίποτα. Ορισµένα παιδιά, από ενδιαφέρον, έχουν δια-
βάσει και τις παρακάτω ραψωδίες. Τους αρέσει η γλώσσα, η πλοκή. Η Ιλιά-
δα που έστειλαν δεν έχει ούτε γλώσσα, ούτε πλοκή. Είναι µία άρπα κόλλα 
περίληψη της Ιλιάδας. Αλλά η Ιλιάδα είναι ποίηµα. Φαντάσου να σου στεί-
λουν να διδάξεις σε περίληψη τα ποιήµατα του Καβάφη ή τα Άπαντα του 
Παπαδιαµάντη. Ο Παπαδιαµάντης σε περίληψη...µα είναι φιλόλογοι αυτοί 
που γράφουν αυτά  τα βιβλία;] 
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Έτσι, η Ερατώ αναγκάσθηκε να αναβάλει πολλά πράγµατα από αυτά που 
σχεδίαζε να κάνει µε τους µαθητές της προκειµένου να διδάξει το νέο βιβλίο. Η διδα-
σκαλία της διέφερε ριζικά από αυτό που είχε καταγραφεί.  

Η Ερατώ, την πρώτη ηµέρα που θα ξεκίναγε τη διδασκαλία της Ιλιάδας, 
µπήκε στην τάξη και ενηµέρωσε τους µαθητές ότι δεν θα έκαναν άλλα µαθήµατα από 
το βιβλίο της Οδύσσειας, αλλά θα έκαναν µάθηµα για ένα άλλο ποίηµα του Οµήρου, 
την Ιλιάδα. Οι µαθητές δυσφόρησαν, διότι ορισµένοι είχαν ήδη σχεδιάσει µε την Ερατώ 
να φτιάξουν το χάρτη µε το ταξίδι του Οδυσσέα. Το σχέδιο τους για να πραγµατοποιη-
θεί προϋπέθετε ότι µέχρι το τέλος της χρονιάς θα έκαναν την Οδύσσεια, ώστε να δουν 
όλο το ταξίδι του Οδυσσέα. Τώρα αυτό ήταν αδύνατον. 

Ανοίγοντας τα βιβλία τους, οι µαθητές παρατήρησαν ότι δεν υπήρχε ποίηµα, 
όπως στην Οδύσσεια, αλλά οι πρώτες 45 σελίδες αφορούσαν περιλήψεις των ραψω-
διών. Η Ερατώ είπε στους µαθητές ότι θα διάβαζαν σύντοµα την περίληψη ώστε να κα-
ταλάβουν ποια είναι η πλοκή της Ιλιάδας. Τότε µία µαθήτρια ρώτησε: «∆ε θα βάζουµε 
µουσική στο µάθηµα»; Η Ερατώ απάντησε στα παιδιά ότι µουσική δε θα έβαζαν άλλο 
στα αρχαία από µετάφραση, διότι δεν πήγαινε µε το µάθηµα. 

Ο γράφων παρακολούθησε 6 ώρες από τα µαθήµατα της Ερατούς στην Ιλιά-
δα. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι το µάθηµα ήταν εντελώς ανιαρό και παραδοσιακό, 
συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο της Οδύσσειας. Οι µαθητές δεν είχαν να επεξεργασθούν 
ένα ποίηµα αλλά αποσπάσµατα της Ιλιάδας, τα οποία παραθέτονταν περιληπτικά. Η 
Ερατώ ζητούσε από τους µαθητές να συζητούν τις ερωτήσεις του βιβλίου µέσα στην 
τάξη. Στο χρονικό διάστηµα που απέµεινε µέχρι το τέλος της χρονιάς έγιναν συνολικά 
20 ώρες Ιλιάδας και οι µαθητές, σε συζήτηση που είχαν µε το γράφοντα, παρατήρησαν 
ότι συζητούσαν µε την καθηγήτρια τις περιλήψεις της πλοκής της Ιλιάδας. Το βιβλίο 
περιείχε και ορισµένα πιο σύγχρονα ποιήµατα, όπως του Κρυστάλλη, το δηµοτικό τρα-
γούδι «Του µικρού Βλαχόπουλου», «Τα κάλαντα του Αγίου Βασιλείου», ώστε να γί-
νουν παραλληλισµοί σχετικά µε έθιµα και ήθη των διαφόρων εποχών. Όµως, ο χρόνος 
που απέµενε και η ηλικία των µαθητών ήταν απαγορευτικά για τέτοιου συνθετικές συ-
ζητήσεις. 

Οι µαθητές θεωρούσαν ότι το µάθηµα µε την αλλαγή του βιβλίου και του 
αντικειµένου (από Οδύσσεια σε Ιλιάδα) είχε χάσει την οµορφιά του και τη γοητεία του. 

[Η Οδύσσεια µας άρεσε πάρα πολύ. Είχαµε συνηθίσει και µας άρεσε και η ι-
στορία του Οδυσσέα. Ξαφνικά αλλάξαµε βιβλίο] (µαθήτρια, Α’ Γυµνασίου) 
 
Σηµαντικό εύρηµα που χρήζει ξεχωριστής µελέτης σχετικά µε τη διαχρονική 

παρουσίαση κειµένων της λογοτεχνίας στα σχολικά βιβλία ήταν και η άποψη των µα-
θητών ότι τους µπέρδευε και τελικά τους απωθούσε η ταυτόχρονη παρουσίαση διαφο-
ρετικών ειδών λόγου (Ιλιάδα, κάλαντα, δηµοτικό τραγούδι).  

[Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κάνουµε διαφορετικά κείµενα. ∆εν µπο-
ρώ να τα παρακολουθήσω και έχω µπερδευτεί] (µαθήτρια, Α’ Γυµνασίου) 
 
 Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών ως γραµµατική: το µεγάλο πρό-

βληµα        
 
Ανάλογα προβλήµατα µε αυτά που αντιµετώπισε η Ερατώ στη διδασκαλία των 

περιλήψεων της Ιλιάδας ως πεζό κείµενο είχε και στη διδασκαλία της γραµµατικής των αρ-
χαίων ελληνικών. Η ίδια θεωρούσε ότι η γραµµατική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνι-
κής δεν έπρεπε διδάσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά µόνο στο Ενιαίο Λύκειο, 
στην κατεύθυνση όσων παιδιών σκόπευαν να σπουδάσουν φιλόλογοι. Έτσι, οι παρατηρήσεις 
των µαθηµάτων της Ερατούς σε αυτό το µάθηµα ήταν «φτωχές» σε σχέση µε το διδακτικό 
πλούτο των προηγούµενων καταγραφών στα άλλα µαθήµατα:   

 
Παρατήρηση µαθήµατος: τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά (Ερατώ) 
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Το µάθηµα άρχισε µε ερώτηση της καθηγήτριας προς τους µαθητές σχετικά 
µε το πόσα είδη ουσιαστικών περιλαµβάνει η πρώτη κλίση. Ύστερα άρχισε 
να παρουσιάζει στους µαθητές τους κανόνες τονισµού της παραλήγουσας. 
Οι περισσότεροι µαθητές είχαν κάνει τις εργασίες που τους είχε αναθέσει η 
Ερατώ στα τετράδια τους και 3 µαθητές σηκώθηκαν στον πίνακα για να κλί-
νουν γραπτώς τρία ουσιαστικά θηλυκά. Οι υπόλοιποι µαθητές άρχισαν να 
γελούν όταν ένα από τα τρία παιδιά ξέχασε να γράψει την αιτιατική. Και οι 
τρεις µαθητές είχαν πρόβληµα στον τονισµό των λέξεων, όπου έπρεπε να 
χρησιµοποιήσουν πνεύµατα και περισπωµένη. Η καθηγήτρια εξήγησε τον 
κανόνα της περισπωµένης στον πίνακα χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τις 
λέξεις «χώρα» και «µούσα». Τελειώνοντας το µάθηµα, η καθηγήτρια τους 
έδωσε να κλίνουν στο σπίτι τη λέξη «επιµέλεια». 
 
Μετά το τέλος του µαθήµατος η Ερατώ εξήγησε ότι τα αρχαία ελληνικά δεν 

ήταν το µάθηµα που την τραβούσε. Αυτό η ίδια το απέδιδε στο ότι χρησιµοποιούσε κυ-
ρίως βιωµατικές διδακτικές πρακτικές και προσπαθούσε να αντλήσει ερεθίσµατα για τη 
µάθηση των παιδιών από το περιβάλλον. Η γραµµατική των αρχαίων ελληνικών δεν της 
έδινε τέτοια ερεθίσµατα: 

[∆εν µου αρέσει ιδιαίτερα να διδάσκω αρχαία ελληνικά, γραµµατική και συ-
ντακτικό. ∆εν ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντά µου και αισθάνοµαι ότι το συ-
γκεκριµένο µάθηµα µε περιορίζει. Και οι µαθητές δεν αντιδρούν µε τον ίδιο 
τρόπο όπως και στα άλλα µαθήµατα. Βαριούνται και αυτοί όλη αυτή τη δια-
δικασία της εκµάθησης γραµµατικής. Όµως και αυτό µάθηµα είναι και πρέ-
πει να γίνει. Πάντως αποφεύγω στις υποδειγµατικές διδασκαλίες που παρα-
κολουθούν οι φοιτητές να κάνω αρχαία ελληνική γλώσσα, διότι πιστεύω ότι 
χάνω ως καθηγήτρια. Τεράστια µορφωτική αξία έχει το περιβάλλον, µε αυτό 
το παιδί έρχεται καθηµερινά σε επαφή. Με τη γραµµατική στα αρχαία ελλη-
νικά, όσο και αν προσπάθησα, δεν µπόρεσα να βρω κάτι από το περιβάλλον 
για να το χρησιµοποιήσω ως ερέθισµα. Προβληµατίζοµαι για το κατά πόσο 
έχει νόηµα να διδάσκονται τα αρχαία, ως γλώσσα, στην υποχρεωτική εκπαί-
δευση. Αν εξαιρέσεις τα παιδιά που θα πάνε στο Λύκειο, στη Θεωρητική 
Κατεύθυνση, για τους υπόλοιπους δεν βλέπω κάποια χρησιµότητα. Βέβαια, 
µε τη µεταρρύθµιση έγιναν υποχρεωτικά ως µάθηµα Γενικής Παιδείας, κάτι 
που το θεωρώ βήµα προς τα πίσω και όχι προς τα εµπρός. Αυτός είναι και ο 
βασικός λόγος που δεν θέλω να διδάξω σε Ενιαίο Λύκειο] 
 
Project: Ολυµπιακοί Αγώνες στο µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας   
 
Η Ερατώ οργάνωσε µε τη Βίκυ (καθηγήτρια της Ολυµπιακής Παιδείας) κοι-

νή διδασκαλία δύο ωρών, την οποία κανόνισε µε το πανεπιστήµιο να την παρακολου-
θήσουν ως δειγµατική διδασκαλία και οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής. Αιτία της 
συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών στάθηκε η προσπάθεια της καθηγήτριας της Ολυ-
µπιακής παιδείας να δώσει στους µαθητές κάποιες δραστηριότητες σχετικά µε τους Ο-
λυµπιακούς Αγώνες. Η παρουσία εκπαιδευτικών στο σχολείο, που χρησιµοποιούσαν 
την εργασία των µαθητών σε οµάδες, κίνησε το ενδιαφέρον της καθηγήτριας της Ολυ-
µπιακής Παιδείας, η οποία συζήτησε µε την Ερατώ το πώς θα µπορούσε να οργανώσει 
τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος µε ανάθεση εργασιών στους µα-
θητές. Η Ερατώ, εξοικειωµένη µε αυτούς τους τρόπους εργασίας, πρότεινε στην συνά-
δερφο της να χωρίσει τους µαθητές σε 10 οµάδες των τριών µαθητών και να ορίσει σε 
κάθε οµάδα έναν υπεύθυνο, ο οποίος θα παρουσίαζε την δουλειά της οµάδας. Τα θέµα-
τα που έδωσε η εκπαιδευτικός της Ολυµπιακής Παιδείας στους µαθητές ήταν: 

- Αξίες που πηγάζουν από τους Ολυµπιακούς αγώνες. 
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- Η ωφέλεια της άσκησης. 
- Ο θεσµός της εκεχειρίας. 
- Η γυµνότητα των αθλητών. 
- Η θέση της γυναίκας στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
- Το τελετουργικό της αφής και ο συµβολισµός της ολυµπιακής φλόγας. 
- Ο γιγαντισµός των Ολυµπιακών Αγώνων. 
- Ολυµπιακοί Αγώνες: Ένα παράδειγµα πολυπολιτισµικότητας. 
- Η βία στους αθλητικούς χώρους και µε ποιους τρόπους µπορούν να εξα-
λειφθούν τέτοια φαινόµενα.  

 
Τους τίτλους των εργασιών βρήκε η εκπαιδευτικός της Ολυµπιακής Παιδεί-

ας, αλλά η οργάνωση των οµάδων έγινε από την Ερατώ, διότι αυτή ήξερε καλά τους 
µαθητές του τµήµατος και γνώριζε ποιοι µπορούσαν να µπουν εκπρόσωποι της κάθε 
οµάδας και πως να γίνει ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, ώστε να εργασθούν απο-
τελεσµατικά. Στον χωρισµό σε οµάδες, η Ερατώ πρόσεξε ώστε να βάλει µαζί τρεις µα-
θητές που στο παρελθόν δεν είχαν ιδιαίτερη συµµετοχή στις οµάδες, ώστε να εργα-
σθούν και αυτοί και να µην καλύπτονται από τη δουλειά του καλού συµµαθητή τους.  

Από αυτήν τη συνεργασία προέκυψε και η ιδέα της συνδιδασκαλίας. Η Ερα-
τώ πρότεινε στη συνάδελφό της να κάνουν µαζί ένα δίωρο µάθηµα, όπου στην πρώτη 
ώρα αυτή θα δίδασκε τον «Ύµνο των Ολυµπιακών Αγώνων» του Κωστή Παλαµά και 
τη δεύτερη ώρα οι µαθητές θα παρουσίαζαν περιλήψεις από τις εργασίες που έκαναν. Η 
προετοιµασία της συνδιδασκαλίας κράτησε µια εβδοµάδα. Η Ερατώ συζήτησε το θέµα 
µε τους µαθητές και τους εξήγησε ότι θα όριζε η κάθε οµάδα έναν εκπρόσωπο για να 
παρουσιάσει τις εργασίες τους. Επίσης, αφιέρωσε µια διδακτική ώρα όπου τους πρό-
βαλλε το video της εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Εικόνες από µελάνι. Κωστής Παλα-
µάς» και συζήτησε µε τους µαθητές τα βασικά σηµεία από το έργο του Παλαµά. Η κα-
θηγήτρια της Ολυµπιακής Παιδείας σε µια διδακτική ώρα πρόβαλε τα video «Πολιτι-
σµός και Ολυµπιακοί Αγώνες» και «Σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες» και συζήτησε µε 
τους µαθητές ορισµένα σηµεία, τα οποία έπρεπε να προσέξουν για τις εργασίες τους.       

Η συνδιδασκαλία έγινε σε δύο ώρες. Εκτός από τους φοιτητές την παρακο-
λούθησαν και άλλοι τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου που κρατούσαν σηµειώσεις 
µε σκοπό να συζητήσουν τη διδασκαλία µε τις δύο καθηγήτριες. Την πρώτη ώρα η 
Ερατώ δίδαξε σους µαθητές το ποίηµα «Ύµνος των Ολυµπιακών Αγώνων» του Κωστή 
Παλαµά. Πριν ασχοληθεί µε το ποίηµα έκανε µια εισαγωγή για τη σηµασία που είχαν οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Η εισαγωγή της ήταν αρκετά µεγάλη, όπως 
παρατήρησε η ∆ώρα που κρατούσε σηµειώσεις και το επεσήµανε µετά το τέλος του 
µαθήµατος στην Ερατώ. Σκοπός της εισαγωγής, όπως παρατήρησε αργότερα η Ερατώ, 
ήταν να τονισθεί ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες σήµαιναν τη φιλία, την άµιλλα και την ει-
ρήνη. Αυτό ήταν απαραίτητο για να διευκολυνθεί η εκπαιδευτικός της Ολυµπιακής 
Παιδείας να δείξει την αντιδιαστολή µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της εποχής µας που 
έχουν εµπορευµατικοποιηθεί και έχουν γίνει επιχείρηση. Η Ερατώ, µόλις τέλειωσε την 
εισαγωγή της, διάβασε µια φορά το ποίηµα. Ύστερα άρχισε να ρωτάει τους µαθητές 
πώς βλέπει ο Παλαµάς το πνεύµα των Ολυµπιακών Αγώνων. Οι ερωτήσεις της σχετίζο-
νταν άµεσα µε την παρουσίαση που είχε κάνει λίγο πριν.    

Τη δεύτερη ώρα, η καθηγήτρια της Ολυµπιακής Παιδείας πήρε το λόγο και 
µίλησε για την πρόσφατη ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων και πιο συγκεκριµένα για 
ορισµένα περιστατικά που σηµάδεψαν την ιστορία τους. Αναφέρθηκε στον τρόπο µε 
τον οποίο οργάνωσαν οι Ναζιστές τους Ολυµπιακούς Αγώνες και το πώς τότε ένας έγ-
χρωµος αθλητής κέρδισε στους αγώνες δρόµου, προκαλώντας το µένος του Χίτλερ που 
ήθελε µέσω των αγώνων να φανεί η ανωτερότητα της λευκής φυλής. Ύστερα µίλησε 
για το πως χρησιµοποιήθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες την εποχή του Ψυχρού Πολέµου, 
από τις δύο µεγάλες τότε υπερδυνάµεις, τις Η.Π.Α και την Ε.Σ.Σ.∆. Στο σηµείο αυτό η 
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Ερατώ ρώτησε τους µαθητές αν γνώριζαν τι ήταν ο Ψυχρός Πόλεµος. Οι µαθητές απά-
ντησαν «όχι» και η Ερατώ τους εξήγησε µε λίγα λόγια το περιεχόµενο του όρου. 

Μετά το τέλος της σύντοµης εισήγησής της, οι εκπρόσωποι των οµάδων των 
µαθητών παρουσίασαν σύντοµα τι έκαναν στις εργασίες τους. Όµως, ο χρόνος που έ-
µεινε στους µαθητές για να παρουσιάσουν την εργασία τους ήταν λίγος, µε αποτέλεσµα 
οι παρουσιάσεις να είναι πολύ σύντοµες. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το µά-
θηµα συζήτησαν το θέµα µε την Ερατώ και τη Βίκυ, παρατηρώντας ότι µπορούσαν να 
είχαν αποφύγει τις δύο εισαγωγές που έκαναν δίνοντας το λόγο στους µαθητές να τις 
κάνουν, αφού τα όσα είπαν οι καθηγήτριες αποτελούσαν και θέµατα της εργασίας των 
µαθητών. Θα έπρεπε να είχε γίνει αντίστροφη κατανοµή του χρόνου και να είχε δοθεί 
περισσότερος χρόνος στους µαθητές και λιγότερος χρόνος στα εισαγωγικά που είπαν οι 
δυο καθηγήτριες.     

Αξία έχει να παρατηρήσουµε πως η καθηγήτρια της Ολυµπιακής Παιδείας 
στο «Λυσιτέλειο» ενεπλάκη στη συνεργατική κουλτούρα που υπήρχε στο σχολείο και 
ενσωµατώθηκε µε τους άλλους εκπαιδευτικούς.  

 
Μια προσπάθεια αλλαγής των επαγγελµατικών έξεων του εκπαιδευτικού: η περί-

πτωση της κ. Χριστίνας 
 
Η κ. Χριστίνα ήταν µαζί µε τον κ. Ιωάννη οι δύο παλαιότεροι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου. Η κ. Χριστίνα θεωρούσε ότι ήταν ανέκαθεν µια παραδοσιακή καθηγή-
τρια. Όµως, τα τελευταία χρόνια είχε δεχθεί σοβαρές επιδράσεις τόσο στις αντιλήψεις 
της για τη διδασκαλία όσο στις πρακτικές της από την οµάδα των υπόλοιπων φιλολό-
γων. Άρχισε να πηγαίνει στις τάξεις τους, να συζητά µαζί τους και σταδιακά απέρριψε 
πλήρως την άποψη και τη στάση του κ. Περικλή µε τον οποίο στην αρχή συµφωνούσε. 

[Τα νέα κορίτσια µε έχουν κάνει να αναθεωρήσω αρκετά πράγµατα στη διδα-
σκαλία µου, αν και είµαι πολλά χρόνια καθηγήτρια. Στην αρχή αυτά που κά-
νουν τα έβλεπα επιφυλακτικά και µάλλον συµφωνούσα µε τις απόψεις του κ. 
Περικλή περί γραµµατικής και συντακτικού και επιµονής στο σχολικό βιβλίο. 
Όµως, µε τον καιρό είδα ότι αυτοί οι συνάδελφοι έδιναν την ψυχή τους στο 
σχολείο, προσπαθούσαν να φτιάξουν κάτι διαφορετικό. Ο Περικλής όλο τα ί-
δια, στα πάντα αρνητικός, κλεισµένος στο καβούκι του, όλο γκρίνια και κακο-
µοιριά. Έτσι, αποµακρύνθηκα από τις απόψεις του και τις πρακτικές του]   
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κ. Χριστίνα κάλεσε το γράφοντα µόνη της στην 

τάξη της να παρακολουθήσει το µάθηµά της. Επειδή δεν ήξερε να χειρίζεται σύγχρονα 
εποπτικά µέσα διδασκαλίας (υπολογιστή, διαφάνειες) είχε υιοθετήσει την τακτική της 
Λένας. Να φτιάχνουν τα παιδιά µόνα τους σχεδιαγράµµατα µέσα από το µάθηµα και να 
τα συζητούν µέσα στην τάξη. Η ίδια θεωρούσε ότι αυτό  

[είναι ένα µεγάλο βήµα για µια καθηγήτρια που είχε συνηθίσει επί εικοσιπέντε 
χρόνια να µιλάει µόνη της µέσα στην τάξη]   
 
Έτσι, το µάθηµα της κ. Χριστίνας, όπως προέκυψε από την παρατήρηση, είχε 

εξελιχθεί αφενός µεν στο να φτιάχνουν οι µαθητές το βασικό σχεδιάγραµµα του µαθήµατος 
και αφετέρου στο να συζητούν µεταξύ τους τα όποια αντικρουόµενα επιχειρήµατα ή αξίες 
προβάλλονταν µέσα στο κείµενο.  

 
 
 
 
Η εξέλιξη των επαγγελµατικών έξεων µέσα στο σχολείο: η περίπτωση της Νέλης 
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Για τη Νέλη, το σχολικό έτος που έγινε η έρευνα, ήταν ο πρώτος χρόνος που δί-
δασκε στο «Λυσιτέλειο» Είχε διδακτορικό στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και ο λόγος που έκα-
νε αίτηση για να µετατεθεί στο σχολείο ήταν τα όσα είχε ακούσει για τις δραστηριότητες των 
εκπαιδευτικών εκεί. Εργαζόταν σε ένα γυµνάσιο από το οποίο δεν ήταν ευχαριστηµένη. Αι-
σθάνονταν πλήξη, διότι δεν µπορούσε να συνεργασθεί µε τους συναδέλφους, πράγµα που την 
έκανε να βαριέται το επάγγελµα του εκπαιδευτικού. 

[Αν δεν έπαιρνα µετάθεση φέτος σε αυτό το σχολείο θα ζητούσα απόσπαση σε 
κάποιο γραφείο. ∆εν είχα πρόβληµα στις σχέσεις µου µε τους συναδέλφους. 
Ήταν πολύ φιλικοί και άριστοι για παρέα. Όµως, στο ζήτηµα της εργασίας τα 
πράγµατα κόλλαγαν. Σε ένα σχολείο δεν πας µόνο για να κάνεις φίλους. Πας 
και για να διδάξεις. Εγώ επέλεξα συνειδητά να γίνω εκπαιδευτικός γιατί πί-
στευα και πιστεύω ότι η διδασκαλία είναι κάτι συναρπαστικό και σε γλιτώνει 
από τη ρουτίνα. Εκεί, όµως, κατάλαβα ότι και η διδασκαλία µπορεί να γίνει 
ρουτίνα αν δεν βρεις ανθρώπους να συνεργασθείς για να γίνεις κάτι διαφορε-
τικό που θα αρέσει και σε εσένα και στους µαθητές]  

 
Η Νέλη θεωρούσε ότι το «Λυσιτέλειο» ήταν αρκετά καλά εξοπλισµένο µε επο-

πτικά µέσα διδασκαλίας, όµως αυτά δεν αρκούσαν για να κάνουν το µάθηµα συναρπαστικό. 
[Τα εποπτικά µέσα είναι αυτό ακριβώς που λέει και η λέξη, «µέσα». ∆εν είναι 
ο στόχος, είναι εργαλεία για να πετύχεις το στόχο. Μπορεί κάποιος καθηγητής 
να προβάλει σε ένα µάθηµα 10 διαφάνειες και τελικά όλο το µάθηµα να είναι 
πασαρέλα διαφανειών. Ή µπορεί να δείξει στους µαθητές ένα βίντεο και τελι-
κά στη διάρκεια της προβολής οι µαθητές να κοιµηθούν] 

 
Η Νέλη δεν είχε ιδιαίτερη σχέση µε εποπτικά µέσα διδασκαλίας, όπως ο υπολο-

γιστής και η τηλεόραση. Όµως, την τηλεόραση έµαθε να τη χρησιµοποιεί στο «Λυσιτέλειο» 
µέσα από τη συνεργασία της µε τη ∆ώρα, που δίδασκε ιστορία χρησιµοποιώντας την.  

[Είχα ακούσει και διαβάσει διάφορα για τη χρήση της τηλεόρασης ως εποπτι-
κού µέσου διδασκαλίας στο µάθηµα της ιστορίας. Στα σχολεία που είχα υπη-
ρετήσει είχαµε τηλεόραση σε µία αίθουσα, την οποία δεν είχαµε χρησιµοποιή-
σει ποτέ. Εδώ, είδα πως χρησιµοποιεί την τηλεόραση η ∆ώρα και πραγµατικά 
εντυπωσιάστηκα. Παρακολούθησα ορισµένα µαθήµατα ιστορίας στη Β’ Γυ-
µνασίου και κατάλαβα πως µπορείς να διδάξεις µε τη χρήση τηλεόρασης. Ό-
µως, αυτό θέλει προετοιµασία στο σπίτι και συνεργασία µε έναν πιο έµπειρο 
εκπαιδευτικό σε τέτοιου είδους διδασκαλία. Η ∆ώρα, αφού παρακολούθησα το 
µάθηµα, µου έδωσε τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούσε στην τάξη ώστε 
τα παιδιά να καταγράψουν συγκεκριµένα πράγµατα από την εκποµπή που έ-
βλεπαν. Ύστερα συζήτησαν αυτά που κατέγραφαν και τα συνδύασαν µε αυτά 
που γράφει το σχολικό βιβλίο. Έτσι, επιχείρησα και εγώ να διδάξω µε τον ίδιο 
τρόπο. Σταδιακά, άρχισα να φεύγω από τα ερωτηµατολόγια της ∆ώρας, να 
φτιάχνω δικό µου υλικό. Της το έδειχνα, το συζητούσα µαζί της, έβλεπα και 
τις αντιδράσεις των παιδιών µέσα στην τάξη. Σήµερα, µπορώ να σου πω ότι 
είµαι σε θέση, αν έχω τις κατάλληλες βιντεοταινίες, να κάνω µάθηµα ιστορίας 
µε πολύ αποδοτικό τρόπο χρησιµοποιώντας την τηλεόραση]  

 
Η πρώτη της εµπειρία συνδιδασκαλίας µε εκπαιδευτικό άλλης ειδικότητας ήταν 

όταν ο κ. Ερµής στα µέσα Οκτωβρίου, της ζήτησε να διδάξουν µαζί µία ώρα στο Β2, ένα 
τµήµα ανήσυχο, όπου κατά τη διάρκεια του µαθήµατος το µεγαλύτερο µέρος των αγοριών 
έπαιζαν και µιλούσαν µεταξύ τους. Το µάθηµα που ήθελε να διδάξει η Νέλη αναφέρονταν 
στις νεανικές κουλούρες και ο Ερµής της πρότεινε να έρθει στην τάξη και να βάλει µουσικά 
κοµµάτια χαρακτηριστικά των νεανικών ακουσµάτων όπως η ροκ µουσική, η pop, κ.λπ. και 
ύστερα να συζητήσουν µε τους µαθητές για αυτά σε συνδυασµό µε το κείµενο. Η Νέλη πρό-
σεξε πως στους µαθητές άρεσε ιδιαίτερα η πρωτοτυπία του να µπουν δύο εκπαιδευτικοί 
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στην τάξη και ότι εκείνη τη διδακτική ώρα το τµήµα δεν ήταν ανήσυχο, όπως τις άλλες φο-
ρές. 

Η συνεργασία της µε τον Ερµή δεν σταµάτησε εκεί. Συνεργάσθηκε µαζί του 
όταν αυτός έδωσε στους µαθητές εργασίες για τη βυζαντινή µουσική. Σηµαντικό τµήµα 
της βοήθειας στους µαθητές για την ανεύρεση υλικού για τις εργασίες του δόθηκε από 
την Νέλη, η οποία ενσωµάτωσε µέρος της δουλειάς των µαθητών µε τον Ερµή στη δι-
δασκαλία των κεφαλαίων της ιστορίας σχετικά µε την τέχνη στο Βυζάντιο. 

Με τις άλλες φιλολόγους η Νέλη είχε στενή συνεργασία. Οργάνωσε µαζί 
τους την επίσκεψη στο Βυζαντινό µουσείο και από τη διαδικασία αυτή συµπέρανε ότι 
δεν έχει καµία αξία το πόσες φορές πάει ένα σχολείο στο µουσείο ή την πινακοθήκη, 
αλλά τι κάνει εκεί. 

[Μέχρι τώρα έδινα σηµασία στο να επισκέπτονται οι µαθητές µουσεία και πι-
νακοθήκες. Τώρα κατάλαβα ότι σηµασία δεν έχει πόσες φορές πάνε σε κάποιο 
µουσείο, αλλά τι γίνεται εκεί. Πρέπει η επίσκεψη στο µουσείο να έχει διδακτι-
κό χαρακτήρα. Είδα πώς οι συνάδελφοί µου έφτιαξαν ερωτηµατολόγια, επο-
πτικό υλικό για τους µαθητές και πως συνεννοήθηκαν σε ποια εκθέµατα θα ε-
πικεντρώσουν οι µαθητές την προσοχή τους. Στα προηγούµενα σχολεία που 
εργαζόµουν οι επισκέψεις στα µουσεία, όποτε γίνονταν, ήταν χαοτικές κατα-
στάσεις. Τα παιδιά περιφέρονταν στο µουσείο και κανείς δεν καταλάβαινε τι 
κέρδισαν από αυτήν την επίσκεψη. Τελικά, στο µουσείο πρέπει να διασφαλί-
σεις τρόπους ότι τα παιδιά βλέπουν πραγµατικά κάτι]   

     
Η Νέλη συνεργάσθηκε µε τη ∆ώρα στην εργασία των µαθητών για τα κι-

νούµενα τοπία. Το πρόγραµµα που έκανε η ∆ώρα για τον κινηµατογράφο, η Νέλη το 
ενσωµάτωσε στη διδασκαλία της ενότητας για την περιγραφή στη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα. Έτσι, έβαλε στους µαθητές της να κάνουν αντίστοιχες εργασίες περιγράφο-
ντας τις εικόνες που έδειξε η κ. Σωτηροπούλου κατά την επίσκεψή της στο σχολείο. 
Στο εγχείρηµά της αυτό είχε µεγάλη βοήθεια από την Ερατώ, που δούλευε µε την περι-
γραφή των φωτογραφιών του National Geographic.  

 

Ο τρόπος µε τον οποίο είχε ενσωµατώσει η ∆ώρα την τηλεόραση στα µαθή-
µατά της έδωσε στη Νέλη την ιδέα να προβάλλει στα παιδιά την κινηµατογραφική ται-
νία Οδύσσεια, την οποία είχε γράψει η ∆ώρα στο video του σπιτιού της. Ύστερα, ζήτη-
σε από τους µαθητές να γράψουν µία εργασία όπου σύγκριναν την κινηµατογραφική µε 
τη γραπτή Οδύσσεια. Οι εργασίες έγιναν µε βάση τις σηµειώσεις που είχαν καταγράψει 
οι µαθητές από την ταινία που παρακολούθησαν στην τάξη και τις σηµειώσεις που κρά-
τησαν κατά την προβολή της. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι επειδή η διάρ-
κεια της ταινίας ήταν τρεις ώρες, η Νέλη ενοποίησε δύο ώρες δικές της και ζήτησε και 
µία ώρα από άλλο εκπαιδευτικό. 

 

-

Σύγκριση δύο ειδών τέχνης: η Οδύσσεια ως ποίηµα και ως κινηµατογραφική ταινία 
 

Η συνεργασία της µε τη ∆ώρα, οδήγησε τη Νέλη στην αξιοποίηση των 11 
βιντεοταινιών που έχει στείλει το Π.Ι. στα σχολεία, ως τηλεοπτικό εποπτικό υλικό στο 
µάθηµα της Ιστορίας. Η ίδια παρατηρούσε ότι, αν και αυτές τις ταινίες τις είχαν και τα 
σχολεία που εργαζόταν πριν έρθει στο «Λυσιτέλειο», πρώτη φορά τις χρησιµοποίησε 
και τις ενσωµάτωσε στο µάθηµα της.  

Οι µαθητές ως συγγραφείς, σκηνοθέτες και ηθοποιοί: κουκλοθέατρο και Νέα 
Ελληνικά 

   
Η Νέλη προκειµένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών του Β3 

και να τους µπλέξει στη διαδικασία του γράψουν κάτι µόνοι τους σκέφτηκε σε συνερ
γασία µε την Ερατώ και τη ∆ώρα να ζητήσει από τους µαθητές να φτιάξουν ένα µικρό 

 364



σενάριο, στηριγµένο στο διήγηµα «Ο µικρός Σουκρής» και να παίξουν κουκλοθέατρο. 
Η ∆ήµητρα (καθηγήτρια τεχνολογίας) πρότεινε στη Νέλη να αναλάβει αυτή να βοηθή
σει τους µαθητές στην κατασκευή των αθυρµάτων. Έτσι, οι µαθητές χωρίσθηκαν σε 
δύο οµάδες. Η πρώτη έφτιαξε το σενάριο µε βάση το διήγηµα και η δεύτερη τις κού
κλες (Φ.19, Φ.20). Η παράσταση δόθηκε από τους µαθητές του Β3 στις αρχές Απριλίου 
και την παρακολούθησε όλη η πρώτη και η δευτέρα τάξη του σχολείου. Στην παράστα-
ση ήρθαν και γονείς των παιδιών για να παρακολουθήσουν. Η ανταπόκριση των µαθη-
τών στο εγχείρηµα ήταν θετική, αφού ορισµένοι µαθητές πρότειναν τον επόµενο χρόνο 
να γράψουν ένα εντελώς δικό τους σενάριο, χωρίς να στηριχθούν σε κάποιο κείµενο 
των Νέων Ελληνικών, και να πραγµατοποιήσουν µε αυτό µια παράσταση.   

-

-

 
  ∆) Το µάθηµα της Τεχνολογίας µέσα από δραστηριότητες και συνεργασίες µε 

άλλους εκπαιδευτικούς 
 

Η ∆ήµητρα δίδασκε το µάθηµα της Τεχνολογίας στο «Λυσιτέλειο» και 
στις διδακτικές πρακτικές της οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό η αλλαγή του σχολικού 
χώρου του «Λυσιτέλειου», καθώς αυτή είχε βοηθήσει τους µαθητές να φτιάξουν τα 
γκράφιτι και σε άλλες αίθουσες. Η αίθουσα της Τεχνολογίας δεν είχε καρέκλες και 
θρανία σε διάταξη. Είχε µόνο τρία µεγάλα τραπέζια, τοποθετηµένα ακατάστατα 

µέσα στον χώρο και ήταν γεµάτη από υλικά όπως µπογιές, πινέλα, ξύλα, βίδες, ερ-
γαλεία που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές για διάφορες κατασκευές. Η αίθουσα είχε 
µια σειρά παραθύρων. Οι υπόλοιποι τρεις τοίχοι της αίθουσας ήταν γεµάτοι από 
εργασίες των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα οι δύο τοίχοι ήταν ζωγραφισµένοι από 
τους µαθητές. Η µια τοιχογραφία απεικόνιζε τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης 

(Big Bang) την οποία είχαν συζητήσει τα παιδιά στο µάθηµα της Γεωγραφίας και 
τους είχε τραβήξει το ενδιαφέρον (Φωτογραφίες 2,3,4,5,10,15).   
Η ∆ήµητρα δεν χρησιµοποιούσε καθόλου το βιβλίο της Τεχνολογίας που 

στέλνει το ΥΠΕΠΘ στα σχολεία, αλλά διαµόρφωνε µέσα από συζητήσεις µε τους 
µαθητές διάφορες δραστηριότητες που στηρίζονταν στην εργασία σε οµάδες και 
αξιοποιούσαν αυτά που έκαναν τα παιδιά και σε άλλα µαθήµατα. Με αυτόν τον 
τρόπο άνοιγε ο δρόµος συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτή-

των. 
[Συζητώ µε τα παιδιά κάποιες κατασκευές που θα ήθελαν να φτιάξουν 
δουλεύοντας οµαδικά. Στο τέλος, οι µαθητές ψηφίζουν για το ποια κατα-
σκευή είναι καλύτερη και ποια είναι πιο πρωτότυπη. Οργανώνουµε µία 

µικρή εκδήλωση µε το σύλλογο και τους απονέµουµε κάποια βραβεία. Με-
τά τα βραβεία, οι µαθητές οργανώνουν µία έκθεση στην αίθουσα της Τε-
χνολογίας, όπου παρουσιάζουν όλα τα έργα τους. Όλη αυτή τη διαδικασία 

τα παιδιά τη βλέπουν σαν παιχνίδι και τους αρέσει.] 
 

-Σκοπός της ∆ήµητρας ήταν να γνωρίσει τους µαθητές της, την κουλτού
ρα τους, τα ενδιαφέροντά τους και από εκεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία της. Τα 
έξω από το σχολείο κατασκευασµένα προγράµµατα αγνοούσαν εκ των πραγµάτων 

όλους αυτούς τους παράγοντες: 
[Ενδιαφέρει τους µαθητές µου η συγκεκριµένη γνώση; Έχουν το επίπεδο να 

την καταλάβουν; ∆εν πρέπει να ξεκινήσουµε πρώτα µια συζήτηση µε τους µα-

θητές για το τι τους είναι γνωστό, τι τους ενδιαφέρει, τι θα τους ενδιέφερε και 

τι θα περίµεναν αυτοί να µάθουν µέσα από ένα µάθηµα που έχει τον γενικό 

τίτλο Τεχνολογία; Το σχολείο έχει έτοιµη την γνώση σε πακέτα και προσπαθεί 

να την προσφέρει µε τον ίδιο τρόπο σε όλους. Αν πας στην Αφρική και τους 
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πεις την λέξη ιγκλού προφανώς κανείς δεν θα καταλάβει τι λες διότι οι άν-

θρωποι ζουν στον καύσωνα και δεν έχουν σπίτια από πάγο. Έτσι και εδώ πρέ-

πει να ψάξουµε τις εικόνες των παιδιών, τα πράγµατα που τους είναι οικεία 

και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και έτσι θα αρχίσει η διδασκαλία. Χρησι-

µοποιούµε έναν λόγο ξένο στον µαθητή, όπως τα ιγκλού για τους Αφρικανούς, 

µε αποτέλεσµα να έχουµε µια παιδεία που πρέπει να τους αφορά όλους, αλλά 

τελικά δεν τους αφορά. Και το σύνθηµα που έχω διαβάσει «σχολείο για όλους 

και για τον καθένα» γίνεται τελικά «σχολείο που δεν απευθύνεται σε κανένα» 

ή τελικά απευθύνεται σε αυτόν που από µικρή ηλικία η οικογένεια τον ντοπά-

ρει για να πάει στο Λύκειο, να γίνει γιατρός, καθηγητής, µηχανικός. Για τους 

υπόλοιπους το γυµνάσιο είναι αδιάφορο, µια αγγαρεία που πρέπει να την υπο-

στούν για να πάρουν το χαρτί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης] 

 
Στην αρχή της χρονιάς, η ∆ήµητρα εξήγησε στους µαθητές, ότι έπρεπε 

να επιλέξουν να φτιάξουν κάποιες κατασκευές. Τους είπε ότι το µάθηµα ήταν δύο 
ώρες την εβδοµάδα, τις οποίες θα αφιέρωναν στην οµαδική εργασία κατασκευών. 
Τα αντικείµενα που θα κατασκεύαζαν θα ήταν θέµα ελεύθερης επιλογής των µαθη-
τών. Πάντως, για να µην πελαγοδροµούν τους συµβούλευσε να δουν τι τους άρεσε 
από τα µαθήµατα που έκαναν, ποια φωτογραφία ή ποιο θέµα τους συγκινούσε από 
τα σχολικά τους βιβλία. Επίσης, τους συµβούλευσε να δουν και τις εγκυκλοπαί-
δειες στη βιβλιοθήκη, µήπως εκεί υπήρχε κάτι που θα τους κέντριζε το ενδιαφέ-

ρον.  
Την αξιολόγηση του τριµήνου θα την έκαναν τα παιδιά µόνα τους. Θα 

ψήφιζαν την καλύτερη και την πιο πρωτότυπη κατασκευή. Η ∆ήµητρα προσπάθη-
σε να εξηγήσει στους µαθητές τη διαφορά ανάµεσα στην καλύτερη και στην πιο πρωτό-
τυπη κατασκευή. Θεωρούσε σηµαντικό να βραβευθούν όχι µόνο όσες οµάδες είχαν τη δυ-
νατότητα να φτιάξουν µία κατασκευή καλή, αλλά και οι οµάδες που θα είχαν πρωτοτυπία, 

φαντασία. 
 [Στην κατασκευή πρέπει να αφήσεις τους µαθητές να φαντασθούν, να 

φτιάξουν κάτι πρωτότυπο, να απελευθερώσουν τη δηµιουργικότητα τους. 
Αν βραβεύεται µόνο η καλύτερη, από τεχνική άποψη, κατασκευή, τότε 

σπρώχνεις το µαθητή να προσπαθεί να φτιάξει εντυπωσιακές κατασκευές, 
αλλά όχι κατασκευές που να τον εκφράζουν]  

 
-Παράλληλα, οι µαθητές µάθαιναν να εργάζονται οµαδικά και ψηφίζο

ντας την καλύτερη εργασία, έµπαιναν στη διαδικασία να εκφράζουν τα αισθητικά 
τους κριτήρια, αλλά και να δικαιολογούν στον εαυτό τους και τους συµµαθητές 

τους  γιατί η µία κατασκευή ήταν καλύτερη ή πιο πρωτότυπη από τις άλλες. Η ∆ή-
µητρα µε αυτόν τον τρόπο είχε αφήσει το ζήτηµα της αξιολόγησης στους ίδιους 

τους µαθητές. Ο Giroux (1988: 39) παρατηρεί ότι η αξιολόγηση των εργασιών από 
τους ίδιους τους µαθητές αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην εγκαθίδρυση δηµο-

κρατικών και συνεργατικών σχέσεων στο σχολείο.  
Τις πρώτες εβδοµάδες του Α’ τριµήνου οι µαθητές ασχολήθηκαν µε την 

εύρεση του θέµατος της κατασκευής που θα έφτιαχναν. Επειδή το µάθηµα παρα-
κολουθούσαν µόνο 15 παιδιά, η ∆ήµητρα τα πήγαινε στη βιβλιοθήκη, όπου έψα-

χναν διάφορες εγκυκλοπαίδειες προκειµένου να βρουν κάποια εικόνα ή αντικείµενο 
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που να τους αρέσει να κατασκευάσουν ή συζητούσε µαζί τους στην αίθουσα της 
τεχνολογίας τι τους είχε τραβήξει την προσοχή από άλλα µαθήµατα και θα ήθελαν 
να προχωρήσουν στην κατασκευή του. Βέβαια, πάντοτε τους τόνιζε ότι µπορούσαν 

να προχωρήσουν στην κατασκευή µιας εντελώς δικιάς τους ιδέας. 
Ορισµένες από τις κατασκευές που έκαναν οι µαθητές το σχολικό έτος 

2001-2002 ήταν: 
Χάρτης του Παρισιού µε τα κυριότερα πολιτιστικά του µνηµεία 

φτιαγµένα από πηλό. 
- 

Το αερόστατο (Φ.6.) - 
Ο φάρος (Φ.8.) - 

Η γέφυρα του Λονδίνου (Φ.9.) - 
- Ο ανεµόµυλος και το πηγάδι (Φ.11.) 

- Το σπίτι του µέλλοντος (Φ.12.) 
Θησείο (Φ.13.) - 

- Κάστρο (Φ.14.) 
- Εξοχική κατοικία (Φ.15.) 

Νεοκλασικό σπίτι της Κυψέλης (Φ.17) - 
- Κούκλες για κουκλοθέατρο (Φ.19., Φ.20.) 

-Τελικά στο τέλος του τριµήνου οι µαθητές ψήφισαν ως καλύτερη κατα
σκευή το Θησείο (Φ.13) και ως πρωτότυπη κατασκευή «Το σπίτι του µέλλοντος» 

(Φ.12). 
Στην αναζήτηση των θεµάτων των κατασκευών αλλά και στην πορεία 

των κατασκευών, η ∆ήµητρα ερχόταν σε επαφή µε τους άλλους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές, να τους εξηγήσουν τι ήταν 
αυτό που κατασκευάζουν. Ο ∆ήµος (καθηγητής Φυσικής) ξεκίνησε µια συζήτηση 
µε τους µαθητές στο µάθηµα της Γεωγραφίας µε το ερώτηµα «Πώς δηµιουργήθη-
κε ο κόσµος;». Ο ∆ήµος τους εξήγησε τι λέει η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, ότι 
το σύµπαν είναι το αποτέλεσµα µιας αρχικής έκρηξης ενός υλικού σηµείου. Οι µα-
θητές το συζήτησαν µε τη ∆ήµητρα και αυτή διαπίστωσε ότι ήταν ένα θέµα που 
σαγήνευε τη φαντασία και κέντριζε την περιέργειά τους. Έτσι, τους πρότεινε να 
φτιάξουν ένα γκράφιτι στην αίθουσα της Τεχνολογίας που να αναπαριστά τη Με-

γάλη Έκρηξη.   
 

 Ε) Μάθηµα φυσικής µέσα από τον κόσµο των παιδικών ηρώων  
 
Ο Μαρίνος είναι καθηγητής φυσικής και υπηρετούσε στο Λυσιτέλειο επτά 

χρόνια. Πριν έρθει στο σχολείο έκανε µεταπτυχιακά στις Η.Π.Α. σχετικά µε τη διδακτι-
κή της φυσικής. Εκεί έµαθε, όπως υποστήριζε ο ίδιος, αρκετά πράγµατα για το πώς να 
διδάσκει τη φυσική κεν ρίζοντας το ενδιαφέρον των µαθητών. Στο πανεπιστήµιο της 
Μινεσότα υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραµµα ∆ιδακτικής της Φυσικής, στο οποίο 
προσπαθούσαν να διδάξουν τη φυσική µέσα από τα comics της Marvel.  

 τ

-

Ορισµένα παραδείγµατα από τις δραστηριότητες που έδινε ο Μαρίνος στους 
µαθητές: 

[Οι µαθητές αυτής της ηλικίας διαβάζουν comics και µπορείς να θέσεις ερω
τήµατα φυσικής µε αυτά. Αφού οι µαθητές διαβάζουν κόµικς γιατί να µην τους 
ζητάµε να ερµηνεύσουν τις ιδιότητες που έχει ο κάθε σούπερ ήρωας µε βάση 
τις αρχές και τους νόµους της επιστήµης που γνωρίζουµε σήµερα; Τι θέλω να 
µάθουν οι µαθητές µου; Τους νόµους του Νεύτωνα, τις αρχές της αντοχής υλι-
κών, της θερµοδυναµικής, της κβαντικής µηχανικής, βασικές γνώσεις χηµείας. 
Όµως, δεν µε ενδιαφέρει µόνο να τα µάθουν από στήθους αλλά να τα εφαρµό-
ζουν για να εξηγούν διάφορα πράγµατα, θέλω να γίνουν µέρος του τρόπου 
σκέψης τους] (καθηγητής φυσικής, «Λυσιτέλειο»)  
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 Ο Χουλκ για να πηδήξει σε ύψος 10.000 πόδια και να πιάσει ένα αεροπλάνο θα έπρε
πε να έχει ταχύτητα εκτόξευσης τέσσερις φορές µεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου. 
Όµως, µε αυτή την ταχύτητα θα γίνονταν κοµµατάκια… 

-

 Τα άλµατα του Σούπερµαν και το πέταγµα του οφείλονταν στο ότι ο πλανήτης του, ο 
Κρύπτον, είχε µεγαλύτερη βαρύτητα από τη γη. Ότι συµβαίνει µε τους αστροναύτες στο 
φεγγάρι. Οι µαθητές υπολόγισαν τελικά ότι ο Κρύπτον θα πρέπει να είχε 8 φορές µεγαλύ-
τερη ακτίνα από της γης. Όµως, ένα πλανήτης µε τόσο µεγάλη µάζα έπρεπε να εκραγεί, 
όπως και συνέβη. 

Επειδή ο Μαρίνος δίδασκε ένα µάθηµα που ακολουθούσε τους µαθητές και 
στο Ενιαίο Λύκειο και ήταν πανελλαδικώς εξεταζόµενο είχε ενδιαφέρον η άποψη που 
εξέφρασε για το πώς έπρεπε να διδάσκει ο καθηγητής της φυσικής στο γυµνάσιο: 

-

-

 Κάθε πότε πρέπει να τρωει ο Φλας και τι ποσότητες, ώστε να µπορεί να τρέχει µε την 
ταχύτητα του ήχου; 

Οι µαθητές έδειχναν να διασκεδάζουν µε αυτού του είδους τις ερωτήσεις και 
ορισµένοι έφερναν και άλλα θέµατα τα οποία έθεταν στο Μαρίνο και στην υπόλοιπη 
τάξη προκειµένου να τα απαντήσουν.  

[Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να κά
νουµε ασκήσεις και να προετοιµάσουµε τα παιδιά για το Ενιαίο Λύκειο. Η 
άποψη αυτή είναι εντελώς λάθος. Αν δεν κερδίσεις το ενδιαφέρον του παι
διού, αν δεν το κάνεις να αγαπήσει τη φυσική, να καταλάβει τη λειτουργικό-
τητα και τη χρησιµότητά της, να τους δείξεις ότι δεν είναι εξισώσεις που τις 
λύνουµε σε λευκά χαρτιά για να πάρουµε βαθµό, γιατί το παιδί θα σκεφθεί 
ότι µπορεί να αντιγράψω από το χαρτί του διπλανού µου και να τον πάρω το 
βαθµό, τότε δεν κάνουµε τίποτα. Νοµίζω ότι ο κάθε συνάδερφος θα έπρεπε 
να αναρωτηθεί: αυτός πώς ενδιαφέρθηκε για τη φυσική, τι του τράβηξε την 
προσοχή, τι τον σαγήνευσε και αποφάσισε να σπουδάσει φυσική; Αν το α-
παντήσει αυτό και θυµηθεί την παιδική του ηλικία θα βρει τρόπο να πλησιά-
σει και να κάνει και τους µαθητές του να ενδιαφερθούν]  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
-

-

-

-

Καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσµατικότητας του σχολείου είναι το 
σχολικό ήθος όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα από τον ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας 
του κάθε σχολείου. Η κυριότερη διαµορφωτική παράµετρος του σχολικού ήθους είναι η 
κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων, η οποία προσδιορίζει καθοριστικά όλες τις 
πτυχές της σχολικής ζωής και την ποιότητα της διδασκαλίας και ταυτόχρονα προσδιο-
ρίζεται από αυτές. Η έρευνα στα σχολεία του δείγµατος ανέδειξε τρεις διαφορετικές 
κουλτούρες διδασκόντων: την κουλτούρα του ατοµισµού (σχολείο «Πόρος»), την 
κουλτούρα της διαίρεσης - τεχνητής συνεργασίας (σχολείο «Ξένιος») και τη συνεργα-
τική κουλτούρα (σχολείο «Λυσιτέλειο»).  

(Ι) Η κουλτούρα του ατοµισµού  

-

Ο αρχικός ποσοτικός προσανατολισµός της έρευνας σχολικής αποτελεσµα
τικότητας, που αναπτύχθηκε αρχικά στο χώρο των οικονοµικών επιστηµών και είχε ως 
σκοπό να µετρήσει την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση, επικεντρώ-
θηκε στην στατιστική συσχέτιση της επίδοσης των µαθητών µε µεταβλητές που αναφέ-
ρονται σε χαρακτηριστικά των σχολείων και των εκπαιδευτικών, όπως η ύπαρξη σχολι-
κής βιβλιοθήκης, ο αριθµός των µαθητών στην τάξη, τα πτυχία που έχουν οι εκπαιδευ-
τικοί, η κοινωνική προέλευση των µαθητών. Παρά την αξία αυτών των ερευνών στην 
ποσοτική χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, η περιορισµένη δυνατότητα 
τους να µελετήσουν την εσωτερική και ιδιαίτερη δυναµική της σχολικής ζωής τις οδη-
γεί στην υιοθέτηση µιας σειράς υποθέσεων και παραδοχών που απέχουν από τη δυνα-
µική της πραγµατικής σχολικής ζωής και νοµιµοποιούν το δεδοµένο τρόπο οργάνωσης 
του σχολείου και µια συγκεκριµένη µέθοδο διδασκαλίας. Η στατιστική διαπίστωση ότι 
τα παιδιά από τα λαϊκά στρώµατα αποτυγχάνουν µαζικά στο σχολείο δεν αρκεί για να 
ερµηνεύσει γιατί γίνεται αυτό και ακόµη περισσότερο δεν διαφωτίζει για τους όρους 
και τις διαµεσολαβήσεις που παράγουν αυτό το αποτέλεσµα, ώστε να υπάρξουν προ
σπάθειες στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας παιδαγωγικής παρέµβασης που θα κι-
νούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση (Bourdieu 1996).   

Η εθνογραφική έρευνα σε περιπτώσεις σχολείων και εκπαιδευτικών µπορεί 
να διαφωτίσει το βασικό ερευνητικό ερώτηµα: «γιατί κάποια σχολεία παράγουν καλύ
τερα αποτελέσµατα από κάποια άλλα στο ζήτηµα της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, 
στην επαγγελµατική βελτίωση και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού και στις σχέσεις 
τους µε τους γονείς» και να αναδείξει µια σειρά από παράγοντες της σχολικής ζωής που 
παράγουν διαφορετικά αποτελέσµατα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Παίρνοντας ως βάση 
ανάλυσης το σχολείο και όχι την επίδοση δείγµατος µαθητών σε εθνικές εξετάσεις ή 
σταθµισµένα τεστ προκύπτουν γόνιµα ευρήµατα σχετικά µε το χαρακτήρα και την 
ποιότητα της διεύθυνσης, την κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων, τις διδακτικές 
µεθόδους και τον τρόπο υλοποίησης του αναλυτικού προγράµµατος, τις διάφορες όψεις 
και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής (εκδροµές, σχολικές γιορτές, συνεργασία µε γονείς), 
τα οποία ερµηνεύουν τις διαφορές των σχολείων και συµβάλλουν στην κατανόηση της 
διαµόρφωσης των επαγγελµατικών έξεων των εκπαιδευτικών, δηµιουργώντας τις προϋ-
ποθέσεις στοχασµού των εκπαιδευτικών πάνω στους όρους της εργασίας τους. 

Η εθνογραφική έρευνα, επί δύο έτη, στα τρία γυµνάσια του δείγµατος οδή
γησε σε µια σειρά από κατηγορίες ευρηµάτων και συµπερασµάτων: 

 

 
 Στο πλαίσιο της κουλτούρας του ατοµισµού ο κάθε εκπαιδευτικός εργάζε

ται αποµονωµένος από τους συναδέλφους του. Η εργασία του αρχίζει και τελειώνει µε 
τη διδασκαλία του µαθήµατος µέσα στη σχολική αίθουσα. Αυτή η κατάσταση επιδρά 
στο χαρακτήρα της διεύθυνσης του σχολείου, στην ποιότητα διδασκαλίας, στην επαγ-
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γελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τελικά στο ήθος του σχολείου. Πιο συγκε-
κριµένα: 

 

Επειδή στο ελληνικό σχολείο δεν έχει αναπτυχθεί νοοτροπία και πρακτική 
ουσιαστικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικά θέµατα µεταξύ των εκπαιδευτικών, η επί-
δραση του διευθυντή στη διαµόρφωση της σχολικής ζωής είναι καθοριστική. Όπως 
φαίνεται από τα ευρήµατα της έρευνας, ο διευθυντής σε ένα σχολείο όπου ο σύλλογος 
διδασκόντων δεν λειτουργεί συνεργατικά, καθώς η παρουσία των εκπαιδευτικών µέσα 
στο σχολείο περιορίζεται στο ωράριο διδασκαλίας τους, αντικειµενικά προσδιορίζει µε 
βάση τις δικές του διδακτικές αρχές και αξίες τη λειτουργία του σχολείου, χωρίς να ρω-
τά για την άποψη του συλλόγου διδασκόντων. Η ανυπαρξία συλλογικών ενεργειών των 
εκπαιδευτικών, προκειµένου να γίνει κάτι διαφορετικό µέσα στο σχολείο εκτός από τη 
διδασκαλία στη σχολική αίθουσα δηµιουργεί τους όρους, ώστε ο διευθυντής να δώσει, 
τελικά, προτεραιότητα σε ό,τι θεωρεί αυτός ότι συνιστά εύρυθµη λειτουργία του σχο-
λείου.  

Σχολικές δραστηριότητες χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο 

-

-

Κυριαρχία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας  
-

Ο χαρακτήρας της διεύθυνσης  

  

Η παρούσα εθνογραφική έρευνα στα σχολεία που επικρατούσε η κουλτούρα 
του ατοµισµού στο σύλλογο διδασκόντων δείχνει ότι η απουσία συνεργασιών ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο διδασκαλίας µετατρέπει το σχολείο σε διδακτήριο στο 
οποίο χρησιµοποιούνται µόνο παραδοσιακές διδασκαλίες χωρίς να εξετάζεται η ποιότη
τά τους, πόσο κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών και τι αποκοµίζουν οι µαθητές 
από αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο διδακτική δραστηριότητα θεωρείται µόνο οτιδήποτε γί-
νεται µέσα στην τάξη. Οι δραστηριότητες έξω από την τάξη θεωρούνται απώλεια διδα
κτικού χρόνου. Οι εκδροµές και οι περίπατοι του σχολείου δεν έχουν κανένα παιδαγω-
γικό περιεχόµενο και βιώνονται τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτι-
κούς ως απώλεια διδακτικού χρόνου. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει τα παιδιά από τα 
κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, καθώς το σχολείο είναι για αυτά το κυριότερο µέσον 
επαφής τους µε τον πολιτισµό, ο µοναδικός ίσως τρόπος για να επισκεφθούν µουσεία, 
πινακοθήκες και άλλους χώρους µε ιδιαίτερη µορφωτική αξία. 

 

Όπως διαπιστώσαµε από τα ευρήµατα της έρευνας, η κουλτούρα του ατοµι
σµού διευκολύνει και ενισχύει την κυριαρχία του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, 
όπου µοναδική πηγή µάθησης θεωρείται το σχολικό βιβλίο και µοναδικός χώρος µάθη-
σης η σχολική αίθουσα. Οι επαγγελµατικές έξεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν διαµορφωθεί στο πλαίσιο ενός συγκεντρωτικού εκπαι-
δευτικού συστήµατος, όπου το αναλυτικό πρόγραµµα, τα σχολικά βιβλία και το ωρολό-
γιο πρόγραµµα διαµορφώνονται έξω από το πλαίσιο της σχολικής µονάδας, χωρίς να 
παρέχεται η θεσµική δυνατότητα στο σύλλογο διδασκόντων να παρέµβει σε αυτά. Αυ-
τό, σε συνδυασµό µε την µακρόχρονη επαγγελµατική κοινωνικοποίηση πολλών εκπαι-
δευτικών σε φροντιστήρια προετοιµασίας υποψηφίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
τους οδηγεί στο να προσαρµόζουν τη διδασκαλία τους στις απαιτήσεις των εξετάσεων 
για τη µετάβαση τους, µε αποτέλεσµα να «κωδικοποιούν» το αναλυτικό πρόγραµµα µε 
βάση αυτές και να αποφεύγουν τις δηµιουργικές δραστηριότητες που ξεφεύγουν από 
αυτό το πλαίσιο, ακόµη και όταν αυτές υποδεικνύονται από τα σχολικά βιβλία 

  
 
 
Ο µαθητής ως αντικείµενο  
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Βασικό στοιχείο της κυριαρχίας της παραδοσιακής διδασκαλίας ήταν η θεώ-
ρηση της σχολικής γνώσης ως «αυταξίας» από τους εκπαιδευτικούς και του αποκλει-
σµού της κουλτούρας και των ενδιαφερόντων των µαθητών. Όπως φαίνεται από τις κα-
ταγραφές των µαθηµάτων στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας οι µαθητές θεω-
ρούνται «άδειο δοχείο», το οποίο πρέπει να «γεµίσει» µε το µορφωτικό αγαθό της σχο-
λικής γνώσης, ως αντικείµενο που πρέπει να µορφοποιήσουν µέσω της διδασκαλίας 
τους οι εκπαιδευτικοί.  

Αποµόνωση και αδράνεια των εκπαιδευτικών  

Παθητική αποδοχή του υπαρκτού σχολικού συστήµατος  

 

Επαγγελµατική ανεπάρκεια και ενοχή  

 

Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της κουλτούρας του ατοµισµού δεν έχουν την 
ευκαιρία να εµπλακούν σε διαδικασίες κριτικής και στοχασµού µε τους συναδέλφους 
τους σε ζητήµατα της διδασκαλίας και του αναλυτικού προγράµµατος. Η «κλειστή αί-
θουσα», που αποτέλεσε κατάκτηση απέναντι στον επιθεωρητισµό, µετατρέπεται από 
παράγοντα επαγγελµατικής αυτονοµίας σε εµπόδιο στην επαγγελµατική εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού, όταν συµπεριλαµβάνει ακόµη και τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως κριτικοί φίλοι (reflective friends) και να 
ανατροφοδοτήσουν µε την άποψή τους την ποιότητα της διδασκαλίας. Ο αποµονωτι-
σµός και ο κατακερµατισµός των εκπαιδευτικών στο χώρο της εργασίας προκαλεί συ-
ντηρητισµό. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, στα σχολεία που επικρατούσε η κουλτού-
ρα του ατοµισµού, επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό του µαθήµατος, η 
διδακτική προσπάθεια περιορίζεται στο πώς θα διδαχθεί το µάθηµα της ηµέρας και α-
ποφεύγουν συζητήσεις µε τους άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα τους βοηθούσαν να 
στοχασθούν στο πλαίσιο του έργου τους και να το επηρεάσουν. 

 

Η απουσία οριζόντιων σχέσεων και κριτικού στοχασµού στο σύλλογο διδα-
σκόντων για τη φύση και το χαρακτήρα του αναλυτικού προγράµµατος και το περιεχό-
µενο της διδασκαλίας, µετατρέπεται σε παθητική αποδοχή του υπαρκτού σχολικού συ-
στήµατος. Οι λίγοι εκπαιδευτικοί, σε έναν τέτοιο σύλλογο, που προσπαθούν να δη-
µιουργήσουν τους όρους µιας διαφορετικής παιδαγωγικής, αντιµετωπίζονται συχνά ως 
«γραφικοί» και «ιδιόρρυθµοι» από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Η «προλεταριο-
ποίηση» του εκπαιδευτικού, όπως τη χαρακτηρίζει ο Apple, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν άποψη και λόγο για την εργασία τους, αλλά περιορίζονται στο ρόλο των εκτελε-
στών µιας «άνωθεν» σχεδιασµένης εκπαιδευτικής πολιτικής είναι το βασικό µέσον για 
τη συντήρηση του κατεστηµένου σχολικού συστήµατος.     

 Η διδασκαλία ως ατοµική υπόθεση   
Όπως προέκυψε από την παρατήρηση που διενεργήσαµε, το τι ακριβώς 

συµβαίνει µέσα στη σχολική αίθουσα δεν κοινοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στους 
συναδέλφους τους ή κοινοποιείται διαµεσολαβηµένα, µε τρόπο που να µη θίγεται η «ι-
κανότητα του εκπαιδευτικού» να επιβληθεί στους µαθητές. Στα δύο από τα τρία σχο-
λεία του δείγµατος, καταγράψαµε ότι στο πλαίσιο της κουλτούρας του ατοµισµού, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί τόσο στο γραφείο των διδασκόντων όσο και στις παιδαγω-
γικές συνεδριάσεις παρήγαγαν ένα λόγο απόκρυψης και υπεκφυγής των προβληµάτων 
που αντιµετώπιζαν µέσα στις τάξεις, υποστηρίζοντας ότι «επιβάλλονται» στους µαθη-
τές ακόµη και όταν στις τάξεις τους συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο: ή δεν µπορούσαν 
να επιβληθούν ή επιβάλλονταν χωρίς όµως να κατορθώνουν να διδάξουν.  
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Αρκετοί εκπαιδευτικοί µέσα στις συνθήκες της αποµονωµένης διδασκαλίας  
«αυτοενοχοποιούνται», καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβληθούν 
στους µαθητές σε αντίθεση µε άλλους συναδέλφους τους που δεν αντιµετωπίζουν ή ι-
σχυρίζονται ότι δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα πειθαρχίας. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί 
που κοινοποιούσαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζαν µέσα στη σχολική αίθουσα αντί 
να βρουν υποστήριξη από το σύλλογο διδασκόντων σε µια συλλογική αντιµετώπιση 
των προβληµάτων, αισθάνονταν ότι τελικά αυτοί ήταν το πρόβληµα και η ενδεχόµενη 
«ανεπάρκειά τους» να επιβληθούν στους µαθητές τους. Μέσα σε αυτό το κλίµα δη-
µιουργείται και ενισχύεται η εντύπωση ότι καλός εκπαιδευτικός είναι ο περισσότερο 
ικανός να κρατήσει πειθαρχηµένους και ήσυχους τους µαθητές. 

 
 Προτεραιότητα των πειθαρχικών στόχων έναντι των µαθησιακών 
Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί τους όρους για να στραφεί η νοοτροπία και η 

συµπεριφορά των εκπαιδευτικών σε συντηρητικές κατευθύνσεις. Η ανυπαρξία ουσια-
στικού παιδαγωγικού προβληµατισµού του συλλόγου διδασκόντων σε ζητήµατα της 
σχολικής ζωής οδηγεί στο να µην αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα των µαθητών µε 
κοινωνιολογικούς όρους αλλά µε ηθικολογικούς και πειθαρχικούς. Ο µαθητής που προ-
έρχεται από ένα πολιτισµικά φτωχό οικογενειακό περιβάλλον και οι έξεις και διαθέσεις 
του δεν είναι συµβατές µε τις νόρµες της σχολικής ζωής εξοστρακίζεται από το σχολεί-
ο, προκειµένου να διαφυλαχθεί η εύρυθµη λειτουργία του. Στα δύο από τα τρία σχολεία 
του δείγµατος καταγράφηκε ότι οι όποιοι µαθησιακοί στόχοι είχαν υποχωρήσει εντελώς 
απέναντι στη µέριµνα να κρατηθούν πειθαρχηµένοι οι µαθητές µέσα στις σχολικές αί-
θουσες. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι ο µαθητικός πληθυσµός αυτών των σχολείων 
αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς / παλιννοστούντες και Έλληνες µαθητές, οι ο-
ποίοι προέρχονταν από κοινωνικά στρώµατα µε χαµηλά εισοδήµατα και στην πλειονό-
τητα τους δεν σκόπευαν να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο.  

 
Το κοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα των µαθητών   
Η πλειοψηφία των µαθητών βιώνοντας ένα σχολείο όπου η «σιωπηλή παρα-

µονή» µέσα στη σχολική αίθουσα και η συµπεριφορά, που τουλάχιστον επιφανειακά 
συµφωνεί µε τις βασικές νόρµες του σχολικού χώρου και δεν «ενοχλεί» τους εκπαιδευ-
τικούς, ανταµείβεται µε τον ακώλυτο προβιβασµό από τάξη σε τάξη είχαν διαµορφώσει 
ένα κοµφορµιστικό κρυφό πρόγραµµα της «µη συµµετοχής» σε οποιαδήποτε δραστη-
ριότητα της σχολικής ζωής, το οποίο µπορεί να συµπυκνωθεί στη φράση «λάθε βιώ-
σας», δηλαδή η τέχνη του να περνάει κάποιος απαρατήρητος και να τηρεί επιφανειακά 
τους βασικούς κανόνες του σχολείου. 

 
Μαθητικές εργασίες: αντιγραφή πληροφοριών και η νοµιµοποίησή της   
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η παραδοσιακή διδασκαλία και η προ-

σήλωση στο σχολικό βιβλίο και σε συµπεριφορικούς στόχους είχε ως αποτέλεσµα την 
ανάθεση µαθητικών εργασιών που δεν ξέφευγαν από το επίπεδο της απλής αντιγραφής 
πληροφοριών από το σχολικό βιβλίο ή από εξωσχολικά βοηθήµατα. Οι µαθητές δεν ε-
µπλέκονταν µέσω της σχολικής εργασίας σε µια ερευνητική αναζήτηση της γνώσης ή 
σε πρακτικές εφαρµογές της. Το κοµφορµιστικό πρόγραµµα της επιφανειακής προσαρ-
µογής στις νόρµες της σχολικής ζωής εκφράζεται, όπως προέκυψε από τα ευρήµατα της 
έρευνας και µέσα από τις µαθητικές εργασίες, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και 
από τους µαθητές. Η συντριπτική πλειονότητα των µαθητών αντιγράφουν αυτές τις ερ-
γασίες είτε από βοηθήµατα που κυκλοφορούν στο εµπόριο είτε από συµµαθητές τους. 
Όµως, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τις εργασίες και τις βαθµολογούν στη λογική του 
ότι οι µαθητές παρουσιάζουν γραπτά και ασχολούνται µε το µάθηµα, παρά το γεγονός 
ότι οι µαθητικές εργασίες παρουσίαζαν οµοιοµορφία ακόµη και σε ερωτήσεις του τύ-
που: «Τι συναισθήµατα σου προκάλεσε αυτό το κείµενο;». Αυτό το φαινόµενο µετα-
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τρέπει τη µαθησιακή διαδικασία σε παρωδία και οι µαθητές εµπλέκονται σε διαδικα-
σίες αντιγραφής κειµένων, οι οποίες, αν ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σύνολο πέρα από 
το πλαίσιο της βαθµολογικής αµοιβής, δεν έχουν καµία µεταγνωστική αξιοποίηση. Ε-
πίσης, η παρούσα εθνογραφική έρευνα έδειξε ότι στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδα-
σκαλίας δεν υπάρχει ουσιαστική παιδαγωγική αξιοποίηση της µαθητικής εργασίας µέσα 
στην τάξη.   

Ο αποκλεισµός των διδακτικών καινοτοµιών από το σύλλογο διδασκόντων 
στο πλαίσιο της κουλτούρας του ατοµισµού, όπως δείχνουν τα ευρήµατα της έρευνας, 
οδηγεί πολλούς από τους εκπαιδευτικούς, που προσπαθούν να τις εφαρµόσουν ενάντια 
στο γενικότερο συντηρητικό κλίµα που υπάρχει στο σύλλογο διδασκόντων, σε επαγ-
γελµατική εξάντληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί βιώνουν αισθήµατα οδύνης και απαξίω-
σης µέσα στο χώρο της εργασίας τους µε αποτέλεσµα να εξαντλούνται επαγγελµατικά.  

Αναλυτικό Πρόγραµµα και διαµερισµατοποίηση της γνώσης 

 

   

 
Επαγγελµατική εξάντληση των εκπαιδευτικών  

 

Είτε στο πλαίσιο της µετωπικής διδασκαλίας είτε στο πλαίσιο του δηµιουρ-
γικού αποµονωτισµού, η επίδραση της κουλτούρας του ατοµισµού στο αναλυτικό πρό-
γραµµα είναι ότι συµβάλει στην ισχυροποίηση της κατάτµησης ανάµεσα στα γνωστικά 
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος, εµποδίζοντας την ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης. Η περιχάραξη των µαθηµάτων ως ξεχωριστών και ασύνδετων γνωστικών πε-
δίων γίνεται ακόµη πιο ισχυρή, όταν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε πλήρη αποµόνωση 
µεταξύ τους.     

Περιθωριοποίηση του ρόλου των γονιών  
Στο πλαίσιο της κουλτούρας του ατοµισµού όπου δεν οργανώνεται καµία 

διδακτική δραστηριότητα έξω από τη σχολική αίθουσα ή µέσα στο σχολείο που θα επέ-
τρεπε στους γονείς να εµπλακούν σε αυτήν, περιορίζει τους γονείς σε ενήλικες που έρ-
χονται στο σχολείο για να ενηµερωθούν για τους βαθµούς των παιδιών τους. Η αριθµη-
τική βαθµολογία και η απουσία περιγραφικής αξιολόγησης µετατρέπει τους γονείς σε 
«πρόβληµα» του σχολείου, καθώς πρέπει να πεισθούν για την ορθότητα της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών, σε «πελάτες» του σχολείου, που πρέπει να ικανοποιηθούν από 
το βαθµό και σε άτοµα που αναπτύσσουν µέσα στο σχολείο στρατηγικές συγκοµιδής 
βαθµών. Επίσης, οι πρακτικές που παράγει η κουλτούρα του ατοµισµού σε εργατικές 
περιοχές βρίσκουν ανταπόκριση από την πλειοψηφία των γονιών, οι οποίοι δεν έχουν 
διαφορετικές σχολικές εµπειρίες. Έτσι, εµφανίζεται το φαινόµενο όπου οι γονείς επι-
κροτούν, εν µέρει, την προτεραιότητα που δίνει το σχολείο στην πειθαρχική πολιτική. 
Αυτό το εύρηµα θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα του πολιτισµικού κεφα-
λαίου των γονιών και των εργασιακών τους εµπειριών σε περιβάλλοντα όπου η πειθαρ-
χία στον εργοδότη, η καθαριότητα στην εµφάνιση, κ.λπ., αποτελούν δεξιότητες επιβίω-
σης στον εργασιακό χώρο. Όµως, θα αποτελούσε επιπολαιότητα η άκριτη προσφυγή σε 
αυτό το ερµηνευτικό σχήµα, αν δεν αναλογισθούµε ότι πολλοί γονείς µέσα στο σχολείο 
παράγουν ένα λόγο που εντάσσεται σε στρατηγικές βαθµολογικής συγκοµιδής και, α-
κόµη και όταν διαφωνούν µε το σχολείο, δεν εκφράζουν ανοικτά τη διαφωνία τους. Οι 
γονείς από τα λαϊκά στρώµατα, που πολλοί από αυτούς δεν έχουν την οικονοµική δυνα-
τότητα και το χρόνο να κινηθούν σε άλλες περιοχές και να γράψουν τα παιδιά τους σε 
σχολεία µακριά από τον τόπο της κατοικίας τους, προσαρµόζονται στην παιδαγωγική 
του σχολείου της περιοχής όποια και αν είναι αυτή, αφού ούτως ή άλλως για αυτούς 
που σκέπτονται να συνεχίσουν τα παιδιά τους στην επόµενη βαθµίδα υπάρχει η λύση 
του φροντιστηρίου, αν η ποιότητα του σχολείου δεν τους ικανοποιεί. 

Το σχολικό ήθος της κουλτούρας του ατοµισµού 
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Η κουλτούρα του ατοµισµού, ο χαρακτήρας της διεύθυνσης, οι όψεις και 
εκδηλώσεις της σχολικής ζωής παράγουν και προβάλλουν το ειδικό ήθος του σχολείου. 
Το σχολείο λειτουργεί ως «ένας άκαµπτος και παραδοσιακός οργανισµός» στον οποίο 
επιβραβεύεται η «προσποιητή» ή η πειθαρχικά καταναγκασµένη προσαρµογή στις νόρ-
µες του. Η κουλτούρα του ατοµισµού, πολλές φορές, µετασχηµατίζεται σε απουσία ε-
παγγελµατικού ήθους, καθώς εµφανίζονται φαινόµενα ασυνεννοησίας των εκπαιδευτι-
κών τα οποία δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του σχολείου και πα-
ράγουν πρακτικές, οι οποίες απαξιώνουν τη σχολική ζωή. Η απουσία επαγγελµατικού 
ήθους δεν είναι µόνο ατοµικό φαινόµενο, που θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε ηθι-
κές επικλήσεις στην αξία του λειτουργήµατος του εκπαιδευτικού ή µε κάποιο σύστηµα 
εξωτερικής αξιολόγησης, που θα προσπαθούσε να αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς να 
εργασθούν διαφορετικά. Εδράζεται στην αντίληψη ότι το σχολείο είναι αναρµόδιο για 
τη µάθηση και την παιδεία των µαθητών, η οποία αναπτύσσεται σταδιακά στους εκ-
παιδευτικούς στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µέσα στο πλαίσιο της 
κουλτούρας του ατοµισµού, όταν δεν τους δίνεται η δυνατότητα να σκεφθούν κριτικά 
και συλλογικά τους όρους της εργασίας τους και να παραγάγουν µια διαφορετική παι-
δαγωγική παρέµβαση που θα είχε διαφορετικά αποτελέσµατα 

(ΙΙ) Η κουλτούρα της «διαίρεσης - τεχνητής συνεργασίας» του συλλόγου 
διδασκόντων    

 

 

 
Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της έρευνας, η κουλτούρα της «διαίρεσης 

– τεχνητής συνεργασίας» είναι ουσιαστικά µια άλλη µορφή της κουλτούρας του ατοµι-
σµού καθώς δεν προωθεί µια ουσιαστικού τύπου συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευ-
τικούς. Η κουλτούρα της «διαίρεσης – τεχνητής συνεργασίας» προωθείται µε «τεχνητό 
τρόπο» από έξωθεν διοικητικές παρεµβάσεις, οι οποίες προσπαθούν να προκαλέσουν 
συνεργασίες των εκπαιδευτικών και διδακτικές µεθόδους στο πλαίσιο αυτών των πα-
ρεµβάσεων όπως η µέθοδος project. Τέτοιες παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα είναι τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και η Ευέλικτη Ζώνη Και-
νοτόµων ∆ράσεων. Πιο συγκεκριµένα: 

 
 ∆ιεύθυνση του σχολείου: συντήρηση και επιφανειακή καινοτοµία 
 Ο διευθυντής στο σχολείο που κυριαρχεί η κουλτούρα της «διαίρεσης – τε-

χνητής συνεργασίας» ενθαρρύνει και προωθεί µια σειρά από καινοτοµίες, τις οποίες 
όµως αναλαµβάνει και συντονίζει όχι το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων αλλά ένα 
τµήµα του. Όµως, παρά την επιθυµία του διευθυντή να αναληφθούν τέτοιες δραστηριό-
τητες, απουσιάζει η µέριµνά του να τεθεί στο σύλλογο διδασκόντων µια γενικότερη 
προβληµατική για το σύνολο του αναλυτικού προγράµµατος και τον τρόπο υλοποίησης 
του. Όταν αυτές οι καινοτοµίες γίνονται στο πλαίσιο Προαιρετικών Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων που πρέπει σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να παραδοθούν στις εκ-
παιδευτικές αρχές, τότε η προσοχή του διευθυντή στρέφεται στο να παραδοθούν αυτά 
τα προγράµµατα στην καθορισµένη προθεσµία, µε αποτέλεσµα να αδιαφορεί για την 
παιδαγωγική αξία όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων µέσα στο σχολείο και το κυ-
ριότερο για την ποιότητα της διδασκαλίας στο σχολείο, η οποία, παρά τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα παραµένει παραδοσιακή και δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο της κουλτούρας 
του ατοµισµού και τα φαινόµενα που καταγράψαµε σε αυτή. Έτσι, οι καινοτοµίες σε 
σχέση µε την κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων είναι επιφανειακές, καθώς δεν κα-
τορθώνουν να ανατρέψουν την κουλτούρα του ατοµισµού που παραµένει κυρίαρχη. 

Η ασυµµετρία του συλλόγου διδασκόντων   
Οι περιορισµένες και επιφανειακές καινοτοµίες έχουν ως αποτέλεσµα να 

διαιρείται ο σύλλογος διδασκόντων σε δύο οµάδες που εργάζονται µε τρόπο ασύµµε-
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τρο, ο οποίος δεν επηρεάζει την κατεστηµένη λειτουργία του σχολείου. Στους εκπαι-
δευτικούς που διδάσκουν µε παραδοσιακές µεθόδους το αναλυτικό πρόγραµµα και σε 
αυτούς που προσπαθούν να υλοποιήσουν τα προγράµµατα, χωρίς όµως να διδάσκουν το 
αναλυτικό πρόγραµµα µε διαφορετικό τρόπο από την πρώτη οµάδα. Αυτές οι οµάδες 
συµβιώνουν µέσα στο σχολείο χωρίς να έχουν σχέσεις συνεργασίας µεταξύ τους και 
ορισµένες φορές συγκρούονται, όταν τα προγράµµατα γίνονται αιτία απορύθµισης του 
ωρολογίου προγράµµατος και του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.  

 
Παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι και επιφανειακές καινοτοµίες  
Οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην υλοποίηση των προγραµµάτων συ-

νεχίζουν να ακολουθούν στην καθηµερινή τους διδασκαλία παραδοσιακές µεθόδους. 
Έτσι, και σε επίπεδο µεθόδων διδασκαλίας η καινοτοµία είναι επιφανειακή, καθώς τε-
λικά δεν επηρεάζει ούτε τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών που την εφαρµόζουν. Όπως 
έδειξε και η παρούσα εθνογραφική έρευνα, παρά τα πολλά Προαιρετικά Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα που εκπονούνταν στο σχολείο που κυριαρχούσε η κουλτούρα της «διαί-
ρεσης – τεχνητής συνεργασίας» («Ξένιος») βασική πηγή µάθησης παρέµενε το σχολικό 
βιβλίο και µοναδικός χώρος µάθησης η σχολική αίθουσα. Επίσης, τα Προαιρετικά Εκ-
παιδευτικά Προγράµµατα, αν και στηρίζονται στη φιλοσοφία ενός προγράµµατος ανά-
πτυξης διεργασιών και δραστηριοτήτων, συχνά, µεταφράζονται από τους εκπαιδευτι-
κούς σε προγράµµατα συµπεριφορικών στόχων, τα οποία τα δοµούν χωρίς την ουσια-
στική συµµετοχή των µαθητών προκειµένου να τα υποβάλουν στις εκπαιδευτικές αρχές 
και να εµπλουτίσουν τον υπηρεσιακό τους φάκελο.    

(ΙΙΙ) Η συνεργατική κουλτούρα 

Η αυθεντική συνεργασία των εκπαιδευτικών 

Η διαθεµατικότητα της γνώσης  

 

 

 
Η συνεργατική κουλτούρα στο σύλλογο διδασκόντων συνιστά καίριο παρά-

γοντα της αποτελεσµατικότητας του σχολείου και της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί και ένα ποιοτικά διαφορετικό σχολικό ήθος. 
Βασικά χαρακτηριστικά της συνεργατικής κουλτούρας που καταγράφηκαν από την ε-
θνογραφική έρευνα είναι: 

 
Η γνώση των εκπαιδευτικών για το µαθητή 
Η προσπάθεια όλων των διδασκόντων να αποκτήσουν µέσα από τη συνερ-

γασία, καλή γνώση του µαθητή, της κοινωνικής του προέλευσης, της κουλτούρας και 
των ενδιαφερόντων του και η προσπάθεια µέσα από τη διδασκαλία τους να αξιοποιηθεί 
αυτή την κουλτούρα, επιδιώκοντας τη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του µα-
θητή.  

 

Η συνεργασία των διδασκόντων για ένα κοινό και ποιοτικό αποτέλεσµα στο 
σχολείο τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας µέσα στην αίθουσα όσο και µε την αξιοποίηση 
άλλων πτυχών της σχολικής ζωής, όπως είναι οι εκδροµές, οι επισκέψεις σε µουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους, οι προσκλήσεις προσώπων να έρθουν στο σχολείο για να 
µιλήσουν στους µαθητές.  

 

Η προσπάθεια των διδασκόντων για υπέρβαση της κατάτµησης της σχολικής 
γνώσης. Η επίδραση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο αναλυτικό πρόγραµµα 
µέσα από τις συνδιδασκαλίες και τα διαθεµατικά projects είναι ότι οι διαχωριστικές 
γραµµές των ξεχωριστών µαθηµάτων παύουν να είναι διακριτές και δηµιουργούνται οι 
όροι για µια ολιστική θεώρηση και προσέγγιση της γνώσης από το µαθητή.  
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Η κοινοποίηση της εργασίας των εκπαιδευτικών  
Η κοινοποίηση των µεθόδων διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού στους 

συναδέλφους του και η κριτική από τους συναδέλφους του µε στόχο τη βελτίωσή τους. 
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν ο ένας στον άλλο και µαθαίνουν από αυτή την κοινο-
ποίηση. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκαλίας φαίνεται, από τα ευρήµατα της έρευ-
νας, ότι επηρεάζεται έντονα από παράγοντες όπως οι σχολικές εµπειρίες του εκπαιδευ-
τικού, η εµπειρία εργασίας σε άλλα εκπαιδευτικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, το συ-
νολικότερο µορφωτικό του κεφάλαιο και το σηµαντικότερο από την κουλτούρα που 
επικρατεί στο σύλλογο διδασκόντων που εργάζεται.  

 

Η παρούσα εθνογραφική έρευνα ανέδειξε ότι στο σχολείο που επικρατεί συ-
νεργατική κουλτούρα στο σύλλογο διδασκόντων, ο διάλογος, η κριτική και ο αναστο-
χασµός στις µεθόδους διδασκαλίας και το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελούν χαρακτη-
ριστικά της καθηµερινής εργασίας και της επαγγελµατικής κουλτούρας των εκπαιδευτι-
κών. Αυτά συνιστούν και τη βάση πάνω στην οποία µπορεί να οικοδοµηθεί η κουλτού-
ρα της αντίστασης των εκπαιδευτικών απέναντι στην προλεταριοποίηση του εκπαιδευ-
τικού επαγγέλµατος. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν µέσα από την καθηµερινή τους ερ-
γασία να διαµορφώσουν εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές απέναντι στις αντιφά-
σεις του αναλυτικού προγράµµατος και στις επιλογές των εκπαιδευτικών αρχών και να 
αντισταθούν τεκµηριωµένα στο κατεστηµένο σχολικό σύστηµα και τις αποφάσεις των 
εκπαιδευτικών αρχών που το συντηρούν. Ο διάλογος, η κριτική και ο αναστοχασµός 
των εκπαιδευτικών αποτελούν µέσα έκφρασης αλλά και παράγοντες διαµόρφωσης µιας 
συλλογικότητας των εκπαιδευτικών, η οποία θα τους αναβαθµίσει σταδιακά σε οργανι-
κούς διανοούµενους που θα έχουν άποψη για την εργασία τους και θα διεκδικούν βελ-
τίωση των όρων της και βελτίωση του σχολείου. 

Η διδασκαλία ως συνεχής έρευνα και πειραµατισµός 

 

Ο διάλογος, η κριτική και ο αναστοχασµός των εκπαιδευτικών 

 

Η αποδοχή από την πλειοψηφία των διδασκόντων της αξίας του πειραµατι-
σµού σε νέες και διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας. Όταν αυτός ο πειραµατισµός γί-
νεται συνεργατικά, τότε µετατρέπεται σε έρευνα δράσης των εκπαιδευτικών µέσα στο 
σχολείο, συµβάλλοντας στην επαγγελµατική τους εξέλιξη και στη διαµόρφωση των εκ-
παιδευτικών τους έξεων σε διαφορετικές κατευθύνσεις από αυτές της παραδοσιακής 
µετωπικής διδασκαλίας. Η ίδια η διδασκαλία γίνεται µε αυτόν τον τρόπο παράγοντας 
επαγγελµατικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού και µέρος µιας ευρύτερης προσπά-
θειας για την αλλαγή του σχολείου.  

Ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων  
Οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο που χαρακτηρίζεται από τη συνεργατική 

κουλτούρα δεν θεωρούν τη σχολική γνώση ως αυταξία, την οποία οφείλουν να «µετα-
λαµπαδεύσουν» στους µαθητές. Θεωρούν, αντίθετα, ότι η διδασκαλία δεν είναι µια δια-
δικασία µετάδοσης πληροφοριών, αλλά ένας τρόπος ενεργοποίησης των δυνατοτήτων 
και των ενδιαφερόντων του µαθητή, ο οποίος θα εµπλακεί σε διαδικασίες µάθησης. Έ-
τσι, η διδασκαλία χαρακτηρίζεται από εναλλαγές µεθόδων, πηγών και χώρων µάθη-
σης. Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί µέσα από την ουσιαστική συνεργασία τους ε-
γκαταλείπουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και δίνουν ενεργό ρόλο 
στο µαθητή. Οι µαθητές µιλούν και παρουσιάζουν σε άλλους µαθητές τις εργασίες 
τους. Γίνονται εκθέσεις µε κατασκευές και εργασίες των µαθητών στο σχολείο και δη-
µιουργούνται οι προϋποθέσεις ενεργητικής και ουσιαστικής συµµετοχής του µαθητή 
στη διαδικασία της µάθησης. Καταβάλλεται προσπάθεια να κινητοποιηθεί όχι µόνο το 
ενδιαφέρον αλλά και ο συναισθηµατικός κόσµος των µαθητών µέσα από πρωτότυπες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η µουσική επένδυση των µαθηµάτων, η κατασκευή 
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γκράφιτι στους τοίχους του σχολείου και η διαµόρφωση του σχολικού χώρου από τους 
µαθητές, η οργάνωση θεατρικών παραστάσεων από τους ίδιους τους µαθητές, όπου λει-
τουργούν ως σκηνοθέτες και συγγραφείς. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτέλεσµα αυτών 
των προσπαθειών είναι η παραγωγή διδακτικού υλικού από τους ίδιους τους µαθητές. 
Οι µαθητές δεν αντιµετωπίζονται ως αντικείµενα αλλά ως υποκείµενα µέσα στο χώρο 
του σχολείου.   

     

 

 

 
Ποικιλία των µεθόδων αξιολόγησης των µαθητών 

Η ποικιλία των µεθόδων διδασκαλίας οδηγεί και σε ποικιλία των µεθόδων αξιολό-

γησης των µαθητών. Η εµπλοκή των µαθητών σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες δη-

µιουργεί τις προϋποθέσεις καλύτερης και ουσιαστικότερης αξιολόγησής τους από τους εκπαι-

δευτικούς. Ταυτόχρονα, η εµπλοκή του µαθητή σε µια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες 

τον βοηθά να προχωρήσει καθώς βλέπει ότι µπορεί να καταφέρει πράγµατα µέσα στο σχολείο. 

Η αξιολόγηση, όταν είναι οργανικό τµήµα ποικίλων διδακτικών µεθόδων, δεν µένει στη στείρα 

απονοµή ενός βαθµού σε ένα γραπτό διαγώνισµα ή µια γραπτή εργασία που µπορεί και να µην 

την έχει κάνει ο µαθητής. 

Ουσιαστική εµπλοκή των γονιών στη σχολική ζωή 
Η συνεργατική κουλτούρα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

δηµιουργούν τους όρους για ουσιαστική εµπλοκή των γονιών στη σχολική ζωή. Οι γο-
νείς δεν αντιµετωπίζονται ως «πρόβληµα» αλλά ως «βοηθοί του εκπαιδευτικού» και 
του σχολείου στο έργο τους. Αυτό που προσδίδει στους γονείς διαφορετικό ρόλο είναι 
οι µέθοδοι διδασκαλίας. Αν ο εκπαιδευτικός κάνει µετωπική διδασκαλία και δεν χρησι-
µοποιεί άλλες πηγές και µέσα µάθησης πέρα από το σχολικό βιβλίο τότε είναι πολύ δύ-
σκολο οι γονείς να έχουν άλλο ρόλο πέραν του να προσέρχονται στο σχολείο για να ε-
νηµερωθούν για την επίδοση του παιδιού τους και ενδεχοµένως να αναπτύσσουν µια 
σειρά από στρατηγικές αποκόµισης βαθµολογικού οφέλους µε το να προσπαθούν να 
γίνουν συµπαθείς στον εκπαιδευτικό ή το διευθυντή του σχολείου.  

Εν είδει επιλόγου ή µια σηµείωση αναστοχασµού 

Η «ερευνητική περιπλάνηση» ενός µάχιµου εκπαιδευτικού σε τρία σχολεία, 
οι παρατηρήσεις µαθηµάτων και δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς συλλόγους διδα-
σκόντων και από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων δεν είχε ως µοναδικό απο-
τέλεσµα την παρούσα διατριβή. Ουσιαστικά, βοήθησε το γράφοντα να δει το σχολείο 
και τη διδασκαλία µε άλλο µάτι, να στοχασθεί διαφορετικά πάνω σε αυτή. Όταν ξεκι-
νούσε αυτή η έρευνα, υπήρχε µια θεωρητική επαφή µε τη βιβλιογραφία της σχολικής 
αποτελεσµατικότητας και της διδακτικής. Όµως, αυτό που συνέβαλε καθοριστικά στην 
εµπέδωση της θεωρίας και στη διαχείρισή της ως αναλυτικό και ερµηνευτικό εργαλείο 
ήταν η επαφή µε το πεδίο της έρευνας.  

Πέρα από αυτό, ο γράφων κέρδισε και ως εκπαιδευτικός, καθώς η αντίληψή 
του για τη διδασκαλία του µετατράπηκε σταδιακά από «παροχή πληροφοριών» σε «ε-
µπλοκή των µαθητών» σε διαδικασίες ενεργής µάθησης. Φυσικά αυτό δεν έγινε µε α-
πόλυτη επιτυχία. Είναι όµως ένα βήµα. Ένας εκπαιδευτικός, που έχει φοιτήσει σε ένα 
παραδοσιακό δευτεροβάθµιο σχολείο µιας εργατικής περιοχής και επί δέκα έτη έχει ερ-
γασθεί σε φροντιστήρια ως «συµβολαιογράφος επιδόσεων» προσφέροντας στους µαθη-
τές «έξυπνες τεχνικές επιβίωσης στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήµια», να 
προσπαθεί να µετατρέψει το µάθηµα της Κοινωνιολογίας από θεωρία σε κοινωνική 
δράση των µαθητών αποτελεί βήµα κολοσσιαίο. Αυτές οι διδακτικές δοκιµές δηµιουρ-
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γούν σε αυτόν που προσπαθεί να τις εφαρµόσει διληµµατικές καταστάσεις, καθώς φεύ-
γει από την «ασφάλεια» του σχολικού εγχειριδίου και την αξιολόγηση του αν το «έµα-
θαν» οι µαθητές και µπαίνει σε µια «διδακτική περιπλάνηση» που δεν ξέρει ποια προ-
βλήµατα θα δηµιουργήσει και πώς θα τα αντιµετωπίσει. Αυτή η «διδακτική περιπλάνη-
ση» µπορεί να αποδώσει ουσιαστικά µόνο µέσα από τη συνεργασία και τη στήριξη των 
άλλων εκπαιδευτικών.  

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής, τα ευρήµατα της έρευνας 
κοινοποιήθηκαν στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του δείγµατος και έγιναν αντικεί-
µενο συζήτησης, ιδιαίτερα µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων όπου κυριαρχούσε η 
κουλτούρα του ατοµισµού. Ορισµένοι έδειξαν έκπληξη και είπαν χαρακτηριστικά ότι 
δεν είχαν καταλάβει «τι κάνει αυτό που κάνουν». Άλλοι αναγνώρισαν ότι έχουν επί-
γνωση της ποιότητας του σχολικού ήθους και των επαγγελµατικών αξιών που παράγει η 
εργασία τους, όµως αυτό τους επιβάλλεται δοµικά, από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 
την έλλειψη χρόνου, την ανάγκη να κάνουν και δεύτερη εργασία προκειµένου να επι-
βιώσουν. Ο διευθυντής του «Πόρου» µετά τις συζητήσεις µας άρχισε να παρακινεί τους 
εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται µε τους µαθητές µουσεία και πινακοθήκες. Αρχικά 
χωρίς ιδιαίτερο παιδαγωγικό σχεδιασµό, αλλά έγινε ένα βήµα. Η διευθύντρια του «Ξέ-
νιου» συνέχισε να αναλαµβάνει Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και να «πα-
ράγει» το «τελικό προϊόν» µε τον ίδιο τρόπο. Υπήρξαν, όµως, και στα δύο σχολεία µε-
ρικοί συνάδελφοι που ζήτησαν το υλικό του σχολείου της συνεργατικής κουλτούρας για 
να το συµβουλευθούν για την εργασία τους.  

 

 

Αν έστω στο ελάχιστο αυτή η εργασία έχει πετύχει να θέσει προβληµατι-
σµούς σχετικά µε τη διδασκαλία, τις επαγγελµατικές αξίες και τις στάσεις του εκπαι-
δευτικού, αν στο ελάχιστο µπορεί να αποτελέσει τη βάση για το στοχασµό του συλλό-
γου διδασκόντων στο ζήτηµα της καθηµερινής εργασίας στο σχολείο, τότε θα έχει πε-
τύχει στο µέγιστο το στόχο της και αυτή θα είναι και η µεγαλύτερη δικαίωσή της.           
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