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«Οι ορίζουσες ενός Σχολικού Πολιτισμού που συνιστά την 
προυπόθεση και το μέσο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο.» 
 
 
To βιολογικό ον ‘Άνθρωπος’  γεννιέται  δυνάμει άνθρωπος και ανελίσσεται 
αναπτυσσόμενος σε άνθρωπο, χάρη στη μάθηση που του παρέχει η Αγωγή 
και η Εκπαίδευση,  έννοιες που   συνδιαμορφώνουν   Παιδεία,    
κουλτούρα    ανθρωπιστική. 
Αυτή η αγωγή και η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται άμεσα, μη 
συστηματοποιημένη από το περιβάλλον, όπως και από την εκπαιδεύουσα 
κοινωνία, με οργανωμένη και συστηματική μαθησιακή παρέμβαση. 
Η εκπαίδευση, ως βασικός θεσμός και λειτουργία της κοινωνίας αντανακλά 
τα συμβαινόμενα σε αυτήν. Ως κορυφαία πολιτική πράξη είναι πριν και 
πάνω από όλα ιδεοπολιτική επιλογή, δηλαδή, ιδεολογική επιλογή, που 
εκφράζεται μέσω πολιτικών επιλογών. Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνίας 
διαμορφώνει διαφορετικά τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες ,που έχουν οι 
άνθρωποι από το σώμα τους, την ψυχή τους, τη νόησή τους. Η κοινωνία, 
ως βασική και κορυφαία εκπαιδεύουσα δύναμη, εκπαιδεύει και μέσω των 
θεσμών της, μέσω των κυρίαρχων ιδεών της και όλου του πλέγματος των 
παραδόσεων, των πεποιθήσεων, δοξασιών, εξουσιών και πάνω από όλα 
ιδεών, που διαμορφώνει η ίδια και οι οποίες τη συνθέτουν και τη 
χαρακτηρίζουν κάθε φορά στο χωροχρόνο της. 
Ένας άξονας της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, τα σύγχρονα 
επικοινωνιακά μέσα καθώς, επίσης και τα  πορίσματα των ερευνών 
των Νευροεπιστημών για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος ,διαμορφώνουν 
νέες συνθήκες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως και προοπτικές για την 
πορεία της εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο, όμως ,είναι, ότι προκαλούν τη 
θέαση των εκπαιδευτικών ζητημάτων-προβλημάτων από διαφορετικές 
οπτικές και την προσπάθεια εύρεσης λύσεων γι’ αυτά σε κατευθύνσεις 
πέραν των παραδοσιακών ψυχολογικών και διδακτικών προσεγγίσεων. Οι 
κοινωνικές ανάγκες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις παραπάνω 
επιστημονικές- τεχνολογικές εξελίξεις. Μία σημαντική έκφανση της 
διαλεκτικής αυτής σχέσης παρουσιάζεται στο χώρο της 
εκπαίδευσης.[Τζάνη,2003] 
Η περιρρέουσα πολιτισμική ατμόσφαιρα, εκ της οποίας απορρέει ο 
Σχολικός Πολιτισμός   
δρα ως  πρεσβευτής ενός συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος στον 
αναπτυσσόμενο άνθρωπο. Η δυνατότητα επίδρασης που έχει η 
θεσμοθετημένη εκπαίδευση, όσον αφορά  την ανάπτυξη και τη 
διαμόρφωση του νέου ανθρώπου, επιτρέπει σε αρκετούς κοινωνιολόγους 
της παιδείας να μιλάνε για ‘κοινωνικό προσηλυτισμό’. Και πιθανόν να μη 
γίνεται διαφορετικά, στο μέτρο που η κοινωνία είναι το σημείο αναφοράς, 
προς το οποίο το Σχολείο οφείλει να κατευθύνει τις δραστηριότητές του. Η 
κοινωνία δημιουργεί πρότυπα, στην εσωτερίκευση και εδραίωση των 
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οποίων, θα λέγαμε  ότι ανιχνεύεται και η βάση της ‘νομιμότητας’ στην 
παραδοχή της ετερώνυμης εξουσίας, σε πολιτικό επίπεδο αργότερα, από 
τον ενήλικα άνθρωπο-πολίτη. 
Ο Σχολικός Πολιτισμός αντιπροσωπεύει τις ελοχεύουσες παραδοχές και 
πεποιθήσεις, που έχουν αναπτυχθεί μέσω των επιλύσεων των 
προηγούμενων προβλημάτων, τα οποία βοηθούν να καθοριστεί η 
πραγματικότητα μέσα σε έναν οργανισμό.[Αγγελίδης – Άινσκοφ,2000]. 
Οι  Hoy, Tarter και   Kottkamp   το 1991 στον ορισμό τους προσπαθούν να 
συνθέσουν τους διάφορους ορισμούς του Σχολικού Πολιτισμού και 
αναφέρουν ότι είναι ένα σύστημα κοινών προσανατολισμών – κανόνες, 
βασικές αξίες, έμμεσες παραδοχές- που διατηρούνται από τα μέλη , τα 
οποία κρατούν τη μονάδα ενωμένη και προσδίδουν σε αυτήν μία ευδιάκριτη 
ταυτότητα. 
Ο Σχολικός Πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της διάδρασης των 
κοινωνικών πλαισίων της Γνώσης, τα οποία και  συνιστούν την 
κουλτούρα που εκπαιδεύει. 
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: 
Ποια  πολιτειακή  συνθήκη καθιστά τα κοινωνικά πλαίσια της Γνώσης 
αρωγούς στην  προσπάθεια  δημιουργίας  ενός  Σχολικού Πολιτισμού, ο 
οποίος  καλλιεργεί και αναπτύσσει την κριτική σκέψη του παιδιού; 
Εκτιμούμε, ότι  προυπόθεση για τη συνθήκη αυτή είναι η ιδεολογική 
επιλογή μιας Πολιτείας που την επιθυμεί και εξ’ αυτής  ακριβώς της 
βουλήσεώς της προβαίνει σε ανάλογες πολιτικές επιλογές, 
προσδιορίζοντας έτσι την ταυτότητα των κοινωνικών πλαισίων της 
Γνώσης, τα οποία και οριοθετούν την εκπαιδεύουσα κουλτούρα.  
Και αν τα περιεχόμενά της εκπαιδεύουσας κουλτούρας δημιουργούνται με 
βάση τις αξίες του ανθρωπισμού και αντανακλούν τα δίκαια της ζωής και 
του ανθρωπισμού, τότε συνδράμουν και δρουν παράλληλα με το έργο της 
Παιδείας. 
 Εάν όμως, τα περιεχόμενά τους στηρίζουν συμφέροντα κοινωνικών 
ομάδων και αντανακλούν αντιανθρώπινες προθέσεις και επιλογές, 
αδιαφορούν δε και δεν αναγνωρίζουν τα δίκαια των υπάρξεων, τότε δρουν 
αντιθετικώς αντίθετα προς το έργο της Παιδείας.[Τζάνη,2003]]. 
 Τα κοινωνικά πλαίσια της Γνώσης δηλαδή οι παραδόσεις , οι 
θεσμοί, η θρησκεία, οι επιβιώνουσες αναπαραστάσεις ,είναι αυτά 
που συνιστούν τις ποιοτικές ορίζουσες του Σχολικού Πολιτισμού, ο 
οποίος δρα –κυρίως- στο πεδίο του λανθάνοντος προγράμματος.  
0 όρος: ‘λανθάνον’ ή ‘κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα’ καθιερώθηκε από τον 
Phillip Jackson [1968], ο οποίος μελέτησε τις διάφορες διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα στις σχολικές τάξεις. 
Κατ’ αυτόν, το κρυφό πρόγραμμα είναι όλες εκείνες οι άτυπες μορφές 
διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα με το επίσημο 
πρόγραμμα [π.χ. να μάθουν οι μαθητές να περιμένουν στη γραμμή, να 
μάθουν να σηκώνουν το χέρι τους για να πάρουν την άδεια να μιλήσουν]. 
Οι έρευνες οι οποίες εκπονήθηκαν από τον- εν λόγω- επιστήμονα 
συνίστανται  στην περιγραφή και την ερμηνεία, των όσων συμβαίνουν στις 
τάξεις του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου αντίστοιχα και 
στηρίχθηκαν στην ερμηνεία των ειδικών κανόνων, που διέπουν τη 
συμπεριφορά των ατόμων σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, όπως 
είναι μια σχολική τάξη. 
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[Χατζηγεωργίου, σ.108] 
Τα πλήθη, η επιβράβευση και η εξουσία που συνδυάζονται για να δώσουν 
μια χαρακτηριστική νότα στη ζωή της σχολικής αίθουσας, συλλογικά 
αποτελούν ένα κρυφό διδακτικό πρόγραμμα, την ύπαρξη του οποίου πρέπει 
να γνωρίζουν –αναγνωρίζοντας τις συνέπειες-  τόσοι αυτοί οι οποίοι 
χαράσσουν όσο και αυτοί οι οποίοι υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική. 
.Οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από αυτά τα χαρακτηριστικά της 
σχολικής ζωής, μπορούν να συγκριθούν με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις – το 
«επίσημο» διδακτικό πρόγραμμα – στις οποίες οι εκπαιδευτές έχουν 
παραδοσιακά αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους. Όπως 
είναι αναμενόμενο, τα δύο προγράμματα σχετίζονται μεταξύ τους με 
διάφορους σημαντικούς τρόπους. 
Όπως έχει ήδη προταθεί στη συζήτηση για την επιβράβευση στην τάξη, το 
σύστημα ανταμοιβής του σχολείου είναι συνδεδεμένο με την επιτυχία και 
στα δύο προγράμματα.  
Πράγματι, πολλές από τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες οι οποίες φαίνεται ότι 
δίνονται με βάση την ακαδημαϊκή επιτυχία και αποτυχία, στην 
πραγματικότητα είναι πιο στενά συνδεδεμένες με την κυριαρχία επάνω στο 
κρυφό πρόγραμμα. 
 Οι αναπαραστάσεις ,οι οποίες εσωτερικεύονται στον 
αναπτυσσόμενο άνθρωπο στον κοινωνικό χωροχρόνο του αφ’ ενός 
και οι αξιακές ορίζουσες της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης αφ’ 
ετέρου, είναι αυτές που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μαθητείας ικανό 
να καταστήσει προσφιλή και οικείο σε αυτόν τον ορθό Λόγο, την 
δυνατότητα να αποφαίνεται. 
Η οικογένεια αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του κάθε παιδιού 
αποτελούν την βασική γενεσιουργό αιτία των άνισων αφετηριών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η οικογένεια –φορέας αξιών και προτύπων- προκαλεί και ενδοπροβάλλει 
αναπαραστάσεις στα μέλη της. 
 Καλλιεργεί ή δεν καλλιεργεί τη Συναισθηματική Νοημοσύνη σε αυτά 
 Βοηθά το παιδί να ‘φιλτράρει’ μέσα από την οικογενειακή αξιακή 
πραγματικότητα τις προσλαμβάνουσες που έχει από την κοινωνική του 
ζωή. 
Έτσι οι παραδόσεις, οι πεποιθήσεις,  η θρησκεία, οι θεσμοί επιβιώνουν ως 
αναπαραστάσεις χαρακτηρισμένες ποιοτικά από την οικογενειακή θέαση 
του κόσμου. 
Και είναι η εκπαίδευση -ως κοινωνικός θεσμός- αυτή, που μπορεί να 
διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μπορεί να επιτευχθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και είναι αυτή η θέση μας σαφώς προσδιορισμένη 
από το ερώτημα: Τι πολίτη επιθυμεί να διαμορφώσει το ιδεο-πολιτικό 
σύστημα;  
Αν η οικογένεια είναι το «σχολείο του συναισθήματος», το Σχολείο 
αντίθετα εισάγει το παιδί στις περιοχές της νόησης, της 
κρίσης.[Τζάνη,2003] 
Ποιό είναι αυτό το σχολείο; 
Ένα σχολείο που διέπεται από μία φιλοσοφία μαθητείας ,η οποία καταργεί 
την ταιστική  μέθοδο και καθιστά το παιδί ικανό, να ερευνά και να 
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ανακαλύπτει τη γνώση ατομικά και ομαδικά ,μέσω της καθοδήγησης του 
δασκάλου. 
Ο δάσκαλος εδώ κινητοποιεί, δραστηριοποιεί τους μαθητές του να 
κατακτήσουν τη Γνώση με συμμετοχικό, διερευνητικό και ανακαλυπτικό 
τρόπο.[Παπάς, 2002] 
Αυτό το σχολείο,  στηρίζει τη Μεθοδολογία του στην Βιωματική 
πρόσκτηση της Γνώσης  
με προκαλούμενο ενδιαφέρον. 
 Ένα σχολείο, στο οποίο τα παιδιά θέτουν ερωτήματα και εμείς τα 
μαθαίνομε να δίνουν απαντήσεις -που με τη σειρά τους δρούν ως 
υποθέσεις εργασίας- οι οποίες εφ’ όσον επιβεβαιωθούν, τα οδηγούν στη 
διατύπωση κανόνων. 
 Τότε, γνωρίζομε ότι τα παιδιά κατενόησαν τη νέα γνώση. 
 Αυτή η διαδικασία-πλήρης και συνδυαστική- εθίζει το παιδί σε μία 
επιστημονική θέαση του κόσμου. 
Του καλλιεργεί  τη δημιουργικότητα ,γιατί το παιδί πρέπει να σκεφτεί, να 
διακρίνει, να κάνει όλο το πλέγμα των νοητικών λειτουργιών, που διαθέτει 
ο εγκέφαλός του και τέλος του καλλιεργεί την κρίση, μαθαίνοντάς του να 
αποφαίνεται, να σχηματίζει σε πρόταση το προιόν της σκέψης του,της 
κατανόησης που έχει. 
 Αυτό είναι ό,τι περιλαμβάνει ο όρος: ‘μαθαίνω κάποιον να 
μαθαίνει’.[Τζάνη,αρχείο σπουδαστηρίου Κοινωνιολογίας της Παιδείας, 
Π.Τ.Δ.Ε.  Παν. Αθηνών] 
Αυτό ήταν το πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο των 28 Σχολικών 
Μονάδων. 
Ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, που ενώ δεν γενικεύτηκε ως θεσμός, 
παραμένει πρόκληση για μία κοινωνία, που θέλει τους πολίτες της 
ενεργούς, κριτικά σκεπτόμενους, δημιουργικούς, 
αυτοθεσμιζόμενους. Πολίτες κοινωνίας πολιτικής, σαν αυτής του 
Αριστοτέλη.... 
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1. Ερώτηση: Γιατί η αμφιβολία είναι αρετή; 
 

2α. Μ.Ι. Η αμφιβολία  έχει κάποιες συνέπειες  
 

 γιαυτό η αμφιβολία 
είναι αρετή 

Θέτει σε εγρήγορση το 
άτομο, το προβληματίζει 
και ενεργοποιεί όλες τις 
πνευματικές του 
δυνάμεις 

 Κάνει τον άνθρωπο να 
σκέπτεται  ■ και να  

ερευνά  

  

     
  Τον κάνει ακόμη 

προσεκτικό ■ και του 
επιτρέπει να αντιμετωπίζει 
τα πράγματα με τη 
λογική 

 Έτσι διατυπώνονται 
θέσεις οι οποίες είναι 
πιο ασφαλείς από όσες 
ο άνθρωπος δέχεται 
χωρίς να τις εξετάζει 

     
  Πρόκειται για δύναμη η 

οποία συνιστά παράγοντα 
διακίνησης διαφόρων 
ιδεών ■ και μέσο 
ανάπτυξης της κρίσης 
του ατόμου 

  

     
  Αυτό σημαίνει πως η 

αμφιβολία είναι 
καθοριστικός μοχλός του 
ανθρώπου να γίνει 
άνθρωπος και το 
σπουδαιότερο είναι 
όργανο που δύναται να 
ταυτιστεί με τη σύνεση 
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ατόμου ■ και αλλάζει 
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 Η αμφιβολία κάνει τον άνθρωπο να σκέπτεται και να ερευνά. Κι αυτό γιατί 
τον θέτει σε εγρήγορση, τον προβληματίζει και του ενεργοποιεί όλες του 
τις πνευματικές δυνάμεις.  Πράγματι όταν κάποιος  αμφιβάλλει για όσα 
ακούει και βλέπει γύρω του αναζητά την αλήθεια, διασταυρώνει τις απόψεις 
του και κρίνει.   Αυτή η αρετή επίσης κάνει το άτομο πιο προσεκτικό και 
του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τα πράγματα με λογική. Έτσι διατυπώνονται 
θέσεις οι οποίες είναι πιο ασφαλείς από όσες ο άνθρωπος δέχεται χωρίς να 
τις εξετάζει. Θα ήταν παράλειψη να πούμε πως η αμφιβολία δεν οδηγεί 
πάντα στη σωστή φρόνηση αφού υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες και 
φυσικά επειδή η κρίση και η κακή χρήση της αμφιβολίας την καθιστούν 
τότε αναποτελεσματική. Η εκδοχή αυτή δεν οδηγεί ευτυχώς σε γενικεύσεις 
και σε θέσεις που ακυρώνουν την ευεργετική δύναμη της αμφιβολίας η 
οποία μεταξύ των άλλων  συνιστά παράγοντα διακίνησης διαφόρων ιδεών 
και μέσο ανάπτυξης της κρίσης του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως η 
αμφιβολία είναι καθοριστικός μοχλός του ατόμου που τον βοηθά να γίνει 
άνθρωπος και το σπουδαιότερο είναι τούτη όργανο που δύναται να 
ταυτιστεί με τη σύνεση.  Τέλος η αμφιβολία διαμορφώνει τη συμπεριφορά 
του ατόμου και αλλάζει πολλές φορές την εικόνα του γεγονός που μας 
επιτρέπει να δεχθούμε την αξία της αμφιβολίας και να την θεωρούμε ως 
αρετή.


