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« Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ-ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ»  

«…[τὴν ἀναλογίαν] διδάσκουσαν ἡμᾶς τὸ δίκαιον ἴσον͵ ἀλλὰ 
μὴ τὸ ἴσον δεῖν ποιεῖσθαι δίκαιον· ἣν γὰρ οἱ πολλοὶ διώκουσιν 

ἰσότητα͵ πασῶν ἀδικιῶν οὖσαν μεγίστην…» 

(Πλούταρχος, #112: 719.B.9-719.C.3) 

 

Κασούτας Μιχαήλ, υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Αθηνών, υπ. Ι.Κ.Υ. 
 
Α. Εισαγωγή. 

 

Ο Α. Ε. Παπάς (1995: 300) τονίζει ότι «η αστικοποιημένη συμπεριφορά του 
ανθρώπου με τα κατά συνθήκη ψεύδη και τις συμβατικές του δραστηριότητες δεν 
μπορεί να παρακάμψει την άτεγκτη ανισότητα, τη ματαιοδοξία και τις ρομαντικές 
προσδοκίες της κοινωνίας» και θέτει καίρια το ερώτημα: «Τι γίνεται με τα παιδιά που 
δεν έχουν πολιτισμική όσμωση ή που ξεκινούν με τη ζωή τους με κάποια δυσκολία; 
Τι κάνουν οι Παιδαγωγοί για τα παιδιά αυτά; Τα κρίνουν, τα αξιολογούν, τους δίνουν 
βραβεία ήθους και αρετής; Πώς, με ποια κριτήρια;» (Παπάς, 1995: 299). Στην 
παρούσα αναδεικνύεται ο «στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός» (reflective teacher) 
ως αντισταθμιστικός παράγοντας των ανισοτήτων της εκπαίδευσης και παράλληλα  
ως οραματιστής της κοινωνικής αλλαγής. 
 
Β. Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση. 

Βάση των επισήμων στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος για τη 
δεκαετία 1991 - 2001 σχεδόν πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των καταγεγραμμένων 
αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα μας (από 167.276 σε 797.091). Οι κοινωνικές 
συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα άλλαξαν 
ταχύτατα με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν οι γνωστές και ήδη πολυσυζητημένες 
αδυναμίες προσαρμογής στη νέα κατάσταση (Καραγιαννοπούλου, 2002· Πάλμου, 
2002· Σιώρα, 2002). Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού ως αντισταθμιστικού παράγοντα των ανισοτήτων που εντείνονται από 
την ισοπεδωτική μεταχείριση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, χωρίς, φυσικά, να 
επιχειρείται μετάθεση ευθυνών και «άφεσης αμαρτιών» των υπευθύνων. Πρόκειται, 
απλώς, για την αναγνώριση των νέων και δυσχερών συνθηκών στις οποίες καλείται 
κάθε εκπαιδευτικός, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να ανταποκριθεί με επιτυχία, διότι 
«ο παιδαγωγός δε νομιμοποιείται να πει: εγώ το δίδαξα, ο μαθητής δεν το έμαθε» 
(Παπάς, Οικονόμου & Σκαλιάπας, 1997: 34). 

Παράλληλα με τις κοινωνικές αλλαγές που συντελέσθηκαν στον Ελλαδικό 
χώρο, σε επίπεδο θεωρίας της επιστήμης έχουμε την αμφισβήτηση της κουλτούρας 
της νεωτερικότητας από τη μετανεωτερικότητα. Κεντρικές έννοιες - λέξεις όπως: 
μέσα, αποτελεσματικότητα, καθολικότητα, γενικοί νόμοι και γραφειοκρατία (Parker, 
1999) αμφισβητούνται και αντ’ αυτών προτείνονται η αυτονομία, η χειραφέτηση, η 
μοναδικότητα, η δημοκρατία και δίνεται έμφαση στους σκοπούς και τις αξίες. Η 
μετανεωτερική επιστημολογία χαρακτηρίζεται (Botella, 2003· Ματσαγγούρας & 
Χέλμης, 2002) από το αθεμελίωτο, το αποσπασματικό, το επινοητό και το 
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νεοπραγματιστικό της γνώσης. Η μετανεωτερική ψυχολογία, συνακόλουθα, στρέφει 
το ενδιαφέρον της από τα αφηρημένα και ανεξάρτητα σχήματα σε «τοπικού» 
χαρακτήρα σχήματα εναρμονισμένα με το πλαίσιο εφαρμογής τους, ενώ γίνεται 
εμφανής ο κατακερματισμός του αστικού χώρου και η αποσπασματικότητα του 
βιωματικού χρόνου (Πρέβε, 1998). 

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη η Διδακτική 
και κατά συνέπεια η εκπαιδευτική πράξη και πρακτική (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 
2002). Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται σύμφωνα με το μετανεωτερικό 
πνεύμα (Κοσσυβάκη, 2003) το σχολείο οφείλει να προσφέρει πολλές δυνατότητες 
επιλογής, να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του άτομου μέσα από 
διαδικασίες αυτογνωσίας. Υπάρχει επίσης η παραδοχή ενός πλουραλισμού αξιών και 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανεκτικότητα, την ατομική ευτυχία και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Ακόμη προβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι ζωής και γίνεται μία 
προσπάθεια αλληλεπίδρασης της επιστήμης με την καθημερινότητα μέσα από 
διαδικασίες αναπλαισίωσης. Τονίζεται, τέλος η σημασία της ανταλλαγής αξιών, 
γνώσεων, τρόπων δράσης, μεταξύ θρησκειών, φυλών, πολιτισμών κ.ά. Ο 
εκπαιδευτικός είναι περισσότερο συνομιλητής, εκπαιδευτής, ισότιμος συνεργάτης, 
και διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο (Κόκκοτας, 2003· Κοσσυβάκη, 2003). Κάνει 
διαγνώσεις, οργανώνει δραστηριότητες, εμπλέκει τους μαθητές του σε σχέδια δράσης. 
Ο ρόλος του εξελίσσεται σε σύνθετο και πολύπλοκο αναδεικνύοντας το 
διαμεσολαβητικό του χαρακτήρα ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τους 
μαθητές. 
 
Γ. Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για Κοινωνική Δικαιοσύνη. 

Μια εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη, εξάλλου, είναι τόσο σκοπός 
όσο και διαδικασία και χαρακτηρίζεται (Hackman, 2005) από τη συμμετοχικότητα, 
την ενσωμάτωση, τη συνεργασία, τη  δημοκρατία, το διάλογο, τη χειραφέτηση, την 
κριτική των κοινωνικών συσχετίσεων και είναι μαθητοκεντρική. Ο εκπαιδευτικός που 
επιθυμεί να αμβλύνει τις ανισότητες (Carlisle, Jackson & George, 2006) θα πρέπει: 
(α) να επιδιώκει για κάθε μαθητή την ενσωμάτωση και την ισότητα αντιμετωπίζοντας 
κάθε μορφή καταπίεσης στο σχολείο, (β) να έχει τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις από 
όλους τους μαθητές προσφέροντας, παράλληλα, ένα προκλητικό μαθησιακό 
περιβάλλον, (γ) να έχει ανταποδοτικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία 
αναγνωρίζοντας την αμοιβαιότητα στην προσφορά, (δ) να προσπαθεί διαρκώς ώστε η 
εκπαίδευση να είναι κοινωνικά δίκαιη (σκοποί, αίθουσες, πόροι, πολιτικές, 
διαδικασίες) προσεγγίζοντας ολικά το ζήτημα και (ε) η διδασκαλία του και οι 
παρεμβάσεις του να αποσκοπούν στην κοινωνική δικαιοσύνη μην επιτρέποντας 
οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης. 
 
Δ. Ο Αντισταθμιστικός Ρόλος του Στοχαστικοκριτικού Εκπαιδευτικού. 

Στις καινούργιες συνθήκες που προαναφέραμε, καθώς και στις απαιτήσεις 
μιας εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη φαίνεται να ανταποκρίνεται ένας 
καινούργιος ρόλος που διαμορφώνεται σταδιακά για τον εκπαιδευτικό, αυτός του 
«στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού» (Calderhead & Gates, 1993· Gay & Kirkland, 
2003· Hackman, 2005· Hoffman-Kipp, Artiles & López-Torres, 2003· Howard, 2003· 
Jay & Johnson, 2002· Johnson, 2002· Milner, 2003· Pedro, 2005· Rodgers, 2006· 
Rousseau & Tate, 2003· Valli, 1997· Zeichner, 1993). Αυτού του είδους ο 
εκπαιδευτικός (Brookfield, 1995): (α) αναδεικνύει την ηθική και εκπαιδευτική 
διάσταση της εκπαίδευσης, (β) επανεξετάζει αυτονόητα και παραδοχές, (γ) οδηγείται 
στη συνειδητοποίηση, (δ) προσιδιάζει με τη διαλεκτική φύση της παιδαγωγικής 
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σχέσης, (ε) αξιοποιεί και αναπτύσσει την προσωπική του θεωρία, στ) ανοίγει δρόμους 
στην μεταμοντέρνα επιστημολογία της σχετικότητας, της αμφισβήτησης, του 
απρόβλεπτου, του χαοτικού.  

Ο κάθε εκπαιδευτικός, επομένως, καλείται να (Zeichner & Liston, 1996): (α) 
εξετάζει, απομονώνει και αποπειράται να δώσει λύση σε διλημματικές καταστάσεις 
της καθημερινής του πρακτικής· (β) έχει συνειδητοποιήσει τις προσωπικές υποθέσεις, 
απορίες και αξίες που «φέρει» μαζί του στην σχολική τάξη· (γ) λαμβάνει υπόψη του 
το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει· (δ) λαμβάνει μέρος 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και συμμετέχει 
στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της εκπαίδευσης και, τέλος, (ε) αισθάνεται 
υπεύθυνος για την επαγγελματική του ανάπτυξη. 
 
Ε. Η Στοχαστικο-κριτική Σκέψη. 

Απαραίτητο εφόδιο για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του «στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού» είναι η στοχαστικοκριτική σκέψη. 
Παρόλο που στοιχεία της στοχαστικοκριτικής σκέψης (reflective thinking) υπάρχουν 
στο «Μένωνα» του Πλάτωνα και στα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη, οι ρίζες 
της στοχαστικοκριτικής σκέψης εντοπίζονται στο διαφωτισμό, τη φαινομενολογία και 
τον κονστρουκτιβισμό (Brookfield, 1995). Ο Dewey (1998/1933) πρώτος αναφέρει τα 
τρία βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που ασκεί τη στοχαστικοκριτική σκέψη, 
τα οποία ακόμα και σήμερα θεωρούνται καθοριστικά χαρακτηριστικά του 
στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού (Loughran, 1996· Zeichner & Liston, 1996). 
Σύμφωνα με αυτά ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευτικός πρέπει: (α) να έχει «ανοιχτό 
μυαλό» (openmindedness), δηλαδή να είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και 
φατριασμούς, να επιθυμεί να ακούει περισσότερες από μία απόψεις, να αναγνωρίζει 
την πιθανότητα ύπαρξης λάθους ακόμα και στις πιο προσφιλείς γι’ αυτόν απόψεις και 
να αντιμετωπίζει όλες τις απόψεις με σκεπτικισμό· (β) να δίνεται σε αυτό που κάνει 
ολόψυχα (wholeheartetness)·   (γ) να διακατέχεται από υπευθυνότητα (responsibility), 
δηλαδή να σκέπτεται τις συνέπειες μία ενδεχόμενης ενέργειάς του προβάλλοντάς τη 
στο μέλλον. Εξάλλου υποστηρίζεται (Birmingham, 2003) ότι η στοχαστικο-κριτική 
σκέψη είναι ένας ηθικός τρόπος ύπαρξης για τον εκπαιδευτικό και όχι απλώς γνώσεις, 
δεξιότητες ή διαδικασίες προς εφαρμογή.  Ο Schön (1983) ασκώντας κριτική στην 
εξορθολογισμένη τεχνοκρατική αντίληψη για τον εκπαιδευτικό αναφέρθηκε στην 
στοχαστικοκριτική σκέψη πριν και μετά τη διδακτική πράξη (reflection on action) και 
στην στοχαστικοκριτική σκέψη κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης (reflection in 
action). 

Ένας σημαντικός δείκτης ποιότητας της στοχαστικο-κριτικής σκέψης 
αποτελεί το επίπεδο προβληματισμού, όπως αποτυπώνεται και στο Σχήμα (1) (van 
Manen, 1977). Καθώς το επίπεδο προβληματισμού αλλάζει από τη βάση προς την 
κορυφή της πυραμίδας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυσκολία στην άσκηση της 
στοχαστικο-κριτικής σκέψης και παράλληλα, μειώνεται η συχνότητα με την οποία 
εμφανίζονται οι αντίστοιχοι προβληματισμοί από τους εκπαιδευτικούς. Το επίπεδο 
προβληματισμού, όπως έχει αναφερθεί και αλλού (Κασούτας & Ματσαγγούρας, 
2004), παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ποιότητα της έρευνας δράσης η οποία 
θεωρείται αναπόσπαστο χαρακτηριστικό (Carr & Kemmis, 1997) ενός εκπαιδευτικού 
που αποσκοπεί σε μια εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Σχήμα 1: Επίπεδο Προβληματισμού Στοχαστικο-κριτικής Σκέψης 

 
ΣΤ. Εκπαιδεύοντας το Στοχαστικο-κριτικό Εκπαιδευτικό: Επισημάνσεις και 
Δυσκολίες 

Η Marilyn Cochran-Smith (2004) επισημαίνει ότι οι αντιλήψεις και οι αξίες 
της κοινωνίας σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης παρέχουν το πλαίσιο για την 
πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι σύγχρονες πολιτικές των δυτικών 
χωρών που εστιάζουν σε πολλά υποσχόμενες αξιολογήσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών εδράζουν σε αξιωματικές παραδοχές όπως ότι: (α) η διδασκαλία είναι 
τεχνική, (β) η γνώση είναι στατική, (γ) η ύπαρξη καθολικής καλής πρακτικής στη 
διδασκαλία που είναι γενικεύσιμη, (δ) η ετοιμότητα για διδασκαλία έγκειται στην 
καλή γνώση της διδακτέας ύλης και (ε) η μάθηση ισοδυναμεί με υψηλότερες 
βαθμολογίες σε πάσης φύσεως εξετάσεις. Επομένως, η εκπαίδευση θεωρείται ως ο 
πλέον αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργίας παραγωγικών 
εργατών και ως παράγοντας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 
οικονομιών. Μια εκπαίδευση, όμως, που αποσκοπεί παράλληλα και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη δίνει έμφαση σε διαφορετικές αξίες. Υπό την οπτική μίας τέτοιας 
πολιτικής για την εκπαίδευση: (α) η διδασκαλία είναι άσκηση επαγγελματικής 
κρίσης, (β) η γνώση είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, (γ) δεν υπάρχουν καθολικές και 
γενικεύσιμες πρακτικές, υπάρχουν όμως στάσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε 
ποιοτικότερη διδασκαλία, (δ) η ετοιμότητα για διδασκαλία είναι ισοδύναμη με την 
ετοιμότητα για στοχαστικο-κριτική σκέψη και δράση και (ε) η μάθηση ισοδυναμεί με 
την απόκτηση δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που χειραφετούν το μαθητή 
και τον κάνουν υπεύθυνο, ενώ παράλληλα του δίνουν τη δυνατότητα της 
αυτοανάπτυξης και αυτοεξέλιξης. 

Παρ’ όλο που τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
χρησιμοποιούν στις μέρες μας τους όρους: “κοινωνική δικαιοσύνη”, 
“πολυπολιτισμικότητα”, “αντισταθμιστική αγωγή”, “ισότητα”, “χειραφέτηση” και 
“(κοινωνιο-)κριτική παιδαγωγική” στις περιγραφές τους και στους τίτλους των 
διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν, πάρα πολύ συχνά -όπως εξίσου συχνά 
συμβαίνει και με τον όρο “στοχαστικο-κριτικός” (Brookfield, 1995· Ghaye & Ghaye, 
2003· Zeichner & Liston, 1996)- δεν πρόκειται παρά για λεκτικές προσθήκες που δεν 
συνοδεύονται, και από τον απαραίτητο και εις βάθος μετασχηματισμό των δομών του 
προγράμματος σπουδών, αλλά και των ίδιων των διδασκόντων σε αυτά. 
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Τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: (α) δεν παρέχουν 
την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν, να εξετάσουν, και να 
συνειδητοποιήσουν γενικότερα (Ματσαγγούρας, 20000) την προσωπική τους θεωρία 
και ειδικότερα τις πεποιθήσεις τους για τη φυλή, τον πολιτισμό και το έθνος, (β) 
εστιάζουν κυρίως στις ανάγκες μεμονωμένων παιδιών παρά στις δομές και το πλαίσιο 
της εκπαίδευσης, (γ) στον προγραμματισμό τους προσεγγίζουν την πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση ως προσθήκη αντί να προσεγγίζουν το πρόγραμμα και τις δομές τους 
μέσα από την οπτική μίας εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη και (δ) αδυνατούν 
να τροποποιήσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που μετέχουν σ’ 
αυτά, διότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στοχαστικο-κριτική σκέψη, 
πρακτική εφαρμογή, αναφορά στο πλαίσιο, εσωτερίκευση των αξιών της εκπαίδευσης 
για κοινωνική δικαιοσύνη και βαθειά γνώση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. 
Πολύ συχνά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί φέρουν αντίσταση στην εισαγωγή στοιχείων 
της εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη στα προγράμματα σπουδών (Gay & 
Kirkland, 2003), ενώ και οι εκπαιδευτές εμφανίζονται ανίκανοι να ενσωματώσουν 
λειτουργικά μοντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και κοινωνικής  δικαιοσύνης. 
Δυστυχώς, η αλλαγή στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθίσταται 
δυσχερής εξαιτίας του απολιτικού και μη κοινωνικά κριτικού πλαισίου λειτουργίας 
τους. 
Ζ. Συμπερασματα και Προτασεις 

Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων, αλλά και η μετανεωτερική 
θέαση της πραγματικότητας οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και των διδακτικών στρατηγικών που 
ακολουθούνται σε αυτές ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή των πολυπολιτισμικών 
μοντέλων κοινωνικής δικαιοσύνης, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων χειρισμού των 
επιστημονικών διαδικασιών για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων και η 
πρόσκτηση στάσεων και αντιλήψεων από τους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να 
ξεπεραστεί η αδράνεια των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση των αλλαγών και των 
μεταρρυθμίσεων προτείνονται όπως και αλλού (Κασούτας & Μαλαμίτσα, 2004): (α) 
Μεταρρύθμιση της αρχικής τους εκπαίδευσης με έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση 
και την προσωπική θεωρία ώστε να καλλιεργηθούν νέες ιδέες, αξίες και πρακτικές, να 
συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί την προσωπική τους θεωρία και να την 
αναπτύξουν. (β) Εκπαίδευση που να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκολία 
προσαρμογής στις επιχειρούμενες αλλαγές, στην ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας. (γ) Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με διαδικασίες από τη «βάση στην 
κορυφή» παρά από την «κορυφή στην βάση». (δ) Υποστήριξη εναλλακτικών μορφών 
επιμόρφωσης (δίκτυα εκπαιδευτικών, επιμόρφωση από απόσταση, ενδοσχολική 
επιμόρφωση, συνεργατικές συμμετοχικές έρευνες δράσης). 

Εάν η επιμόρφωση δεν λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω τότε είναι 
θεωρητικά και πρακτικά αδύνατο να γίνει ουσιαστική βελτιωτική παρέμβαση στον 
εκπαιδευτικό κλάδο. 
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