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Περίληψη: Στη σηµερινή εποχή το σχολείο οφείλει πρωτίστως να βοηθά το µαθητή να 
«µαθαίνει πώς να µαθαίνει». Για να πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες στην τάξη. Πρέπει να έχουµε µία ευέλικτη τάξη, έναν ευέλικτο 
δάσκαλο και ένα ευέλικτο πρόγραµµα. Να δηµιουργήσουµε δηλαδή ένα νέο σχολείο που 
θα δίνει πραγµατικά τη δυνατότητα στο µαθητή να γίνει ο ρυθµιστής της µάθησης. Σε 
ένα τέτοιο σχολείο ο δάσκαλος πρέπει να είναι ευέλικτος τόσο στη συµπεριφορά του 
απέναντι στους µαθητές του, όσο και στον τρόπο διαχείρισης της ύλης. Το πρόγραµµα 
να είναι ευέλικτο προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες των µαθητών, αλλά και του 
περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί ζουν. Η τάξη επιπλέον οφείλει να είναι µε τέτοιο τρόπο 
διαρθρωµένη ώστε να δηµιουργεί ευχάριτα και θετικά συναισθήµατα, καθώς επίσης και 
θετικό ψυχολογικό κλίµα. Στη δηµιουργία του ευέλικτου σχολείου συµβάλλουν 
αποφασιστικά διάφοροι παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο δάσκαλος, η τάξη, το 
ψυχολογικό και γενικότερο περιβάλλον της τάξης, η διδακτική µεθοδολογία η οποία 
εφαρµόζεται και το Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραµµα που ακολουθείται. 
 
Λέξεις-κλειδιά: σύγχρονο σχολείο, ευέλικτο αναλυτικό πρόγραµµα, ανοικτό αναλυτικό 
πρόγραµµα, διαπροσωπικές σχέσεις 

 

1. Εισαγωγή 
Το σχολείο στη σύγχρονη κοινωνία έχει χάσει το βασικό του ρόλο. ∆εν είναι πια ένας 
χώρος αγωγής που θα προσανατόλιζε σε θετικές στάσεις ζωής και θα όριζε τις αξίες 
και τις ιδέες που συγκροτούν την κοινωνία, ως στόχο της παιδείας. Το σηµερινό 
σχολείο έχει περιορίσει τον εαυτό του στην παροχή χώρου, όπου προσφέρεται 
προαποφασισµένη πληροφόρηση όµοια για όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από τις 
ιδιαιτερότητές τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Θεωρούµε ότι η λύση για την επαναφορά του σχολείου στον κοινωνικό του 
ρόλο και η επανατοποθέτηση της εκπαίδευσης στη θέση του καθοδηγητή της 
αυριανής κοινωνίας είναι η αλλαγή στη µεθοδολογία διδασκαλίας, η αλλαγή των 
Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων και η αλλαγή της στάσης του 
εκπαιδευτικού.. Κρίνεται δηλαδή αναγκαία η απαίτηση για ένα σχολείο µε ευέλικτο 
δάσκαλο, ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραµµα, ευέλικτο τρόπο διδασκαλίας. Ένα νέο 
σχολείο που θα δοµείται µε στοιχεία του σύγχρονου πολιτισµού και θα αναδεικνύει  
πρακτικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής 
τάξης.. 

2.Η προοπτική του σύγχρονου σχολείου 
Στη σηµερινή εποχή το σχολείο οφείλει πρωτίστως να βοηθά το µαθητή να «µαθαίνει 
πώς να µαθαίνει». Για να πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες στην τάξη. Να δηµιουργήσουµε δηλαδή ένα νέο σχολείο που 
θα δίνει πραγµατικά τη δυνατότητα στο µαθητή να γίνει ο ρυθµιστής της µάθησης. 
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Σε ένα τέτοιο σχολείο ο δάσκαλος πρέπει να είναι ευέλικτος τόσο στη 
συµπεριφορά του απέναντι στους µαθητές του, όσο και στον τρόπο διαχείρισης της 
ύλης. Το πρόγραµµα να είναι ευέλικτο, προσαρµοσµένο δηλαδή στις ιδιαιτερότητες 
των µαθητών, αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί ζουν. Η τάξη επιπλέον 
οφείλει να είναι µε τέτοιο τρόπο διαρθρωµένη ώστε να δηµιουργεί θετικά 
συναισθήµατα, καθώς επίσης και θετικό ψυχολογικό κλίµα.  

Στη δηµιουργία του ευέλικτου σχολείου συµβάλλουν αποφασιστικά διάφοροι 
παράγοντες, που κρίνονται απαραίτητοι για τη δηµιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο 
δάσκαλος, η τάξη, το ψυχολογικό και γενικότερο περιβάλλον της τάξης, η διδακτική 
µεθοδολογία η οποία εφαρµόζεται, το Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραµµα που 
ακολουθείται. 

3.Ο Ευέλικτος δάσκαλος 
Μπορεί ο δάσκαλος να παρέµβει διορθωτικά και να αναδειχθεί σε σύγχρονο 
παιδαγωγό; Η εµπειρία που µας παρέχει η ιστορία της εκπαίδευσης απαντά σ΄ αυτό το 

ερώτηµα καταφατικά. Ο δάσκαλος µπορεί να συνδυάσει µια προγραµµατισµένη, έξω 
από το σχολείο, εκπαίδευση µε τις ανάγκες των µαθητών του και την κοινωνική τους 
αγωγή. 

Υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί η διαδικασία της µάθησης και η κοινωνική 
αγωγή των µαθητών της βασικής εκπαίδευσης, ώστε να µετέχουν στον πολιτισµό και 
τα πολιτιστικά τους αγαθά. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να προσαρµοστεί άτυπα και 
να επιµεριστεί ο χρόνος διδασκαλίας της ύλης που προγράµµατος, έτσι ώστε να 
προβληθεί η χρησιµότητα της γνώσης.  

Ένας τέτοιος δάσκαλος είναι το πρότυπο για να στηρίξει ένα αλλιώτικο 
σχολείο, πιο ολοκληρωµένο, που δεν θα περιοριζόταν στην παροχή πληροφοριών, 
αλλά  θα προωθούσε ένα µοντέλο ζωής, δηλαδή ένα σχολείο που θα απασχολούσε 
τους µαθητές µε προγράµµατα που προσφέρουν γνώση, παράλληλα όµως και τον 
τρόπο  της µάθησης.  

Αυτό το σχολείο δεν µπορεί να περιοριστεί στο σηµερινό σχολικό χρόνο και 
να χωρέσει την απαίτηση για τη µελλοντική κοινωνία. Το σχολείο θα πρέπει να 
παρέχει µάθηση, εµπειρίες, βιώµατα, απασχόληση, προετοιµασία, ψυχαγωγία και 
προφύλαξη από τον εµπορευµατοποιηµένο πολιτισµό που πουλιέται από τους 
εξωσχολικούς παράγοντες(Ηermbrock & Wegmann, 1997). 

Ο δάσκαλος στο σχολείο αυτό οφείλει να  βοηθά τους µαθητές να 
ανακαλύπτουν µόνοι τη γνώση και να συνεισφέρει στην υιοθέτηση από αυτούς 
πολλαπλών τρόπων µάθησης, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους, στα 
διαφορετικά στυλ εκµάθησης που  έχουν, βοηθώντας τους µε τον τρόπο αυτό να 
µάθουν πιο γρήγορα,  να εντοπίσουν το δικό του προσωπικό στυλ µάθησης και να 
αναπτύξουν ιδιαίτερες στρατηγικές εκµάθησης. Ο δάσκαλος οφείλει να λειτουργεί 
σαν καθοδηγητής στην µάθηση, να δηµιουργεί ένα θετικό κλίµα, δίνοντας σηµασία 
στο κάθε άτοµο ξεχωριστά, να εστιάζει την προσοχή του στην ικανοποίηση των 
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αναγκών και των ενδιαφερόντων των µαθητών, να δηµιουργεί ευκαιρίες για ατοµικές 
και οµαδικές επιδόσεις και εµπειρίες και να βοηθά τους µαθητές να µεγιστοποιούν τις 
δυνατότητές τους. 

4. Η Ευέλικτη τάξη  

4.1.Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας - ∆ιεπιστηµονικότητα- ∆ιαθεµατικότητα και 
δηµιουργική απασχόληση 
Η µεθοδολογία και ο τρόπος µάθησης πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες 
κάθε µαθητή. Η διδακτική διαδικασία είναι αναγκαίο να εµπλουτίζεται µε βιωµατική 
κατάρτιση, να ωθεί σε αυτονοµία και αυτοδιάθεση των µαθητών, ώστε αυτοί να 
οδηγούνται  µέσα από την εκπαίδευση στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους 
για να επιτυγχάνουν µακροπρόθεσµη µάθηση. Τα παιδιά πρέπει να εµπλέκονται 
ενεργά στην εκµάθηση των δεξιοτήτων και η γνώση να πηγάζει µέσα από τα δικά 
τους προσωπικά βιώµατα, τις δικές τους προσπάθειες, τις δικές τους ενέργειες. Με 
τον τρόπο αυτό οι µαθητές θα ανακαλύπτουν µόνοι τους τη γνώση. 

Η αποσπασµατικότητα της γνώσης που διατηρεί το ισχύον ΑΠ, δηµιουργεί 
την εντύπωση στο µαθητή ότι οι επιστήµες είναι σύνολα ταξινοµηµένων γνώσεων 
τελείως ανεξάρτητων µεταξύ τους  (Ρόκος, 1998). Για τη λύση της αντίφασης 
ανάµεσα στην έννοια της αυτόνοµης επιστήµης και στο γενικό πολιτισµό προτάθηκαν 
µέχρι σήµερα, µε σοβαρά επιχειρήµατα, η εφαρµογή των µεθόδων της 
διεπιστηµονικότητας και η εκπαιδευτική διαδικασία της διαθεµατικής διδασκαλίας 
της ύλης. (Ματσαγγούρας, 2002). 

Στη διεπιστηµονικότητα προσβλέπουµε, όταν θέλουµε να προβάλλουµε τη  
συµπληρωµατικότητα της γνώσης των γνωστικών αντικειµένων. Όταν δηλαδή 
θέλουµε να προτείνουµε στο παιδί ένα µοντέλο πολιτισµού που αποτελείται  από 
γειτονικά και σε επαφή γνωστικά σύνολα (Παπαγούνος, 1998α). Στο µοντέλο αυτό οι 
επιστήµες και οι γνώσεις τους, που σε κλίµακα προσφέρονται στα σχολικά 
προγράµµατα, κρατούν την αυτονοµία τους, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ο 
αλληλοβοηθητικός ρόλος τους  στην προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσµος. Η 
∆ιεπιστηµονικότητα ως διαδικασία είναι η αναγνώριση του πολιτισµού ως ένα 
σύνολο µε αυτόνοµα και διακριτά, αλλά αλληλοσχετιζόµενα υποσύνολα.  

Η διαθεµατικότητα αντίστροφα, δεν θεωρεί ότι η προσφερόµενη γνώση στο 
σχολείο χρειάζεται να έχει αυτόν τον τυπικό αλληλοσυσχετισµό της διεπιστηµονικής 
προσέγγισης. Προβάλλει τον ενιαίο χαρακτήρα του κάθε θέµατος µέσα στον 
πολιτισµό. Αποτελεί δηλαδή µια προσπάθεια διαλεκτικής, που αναπτύσσεται µεταξύ 
των ειδικών θεµάτων και δεν τονίζει τον συµπληρωµατικό τους χαρακτήρα (Η. 
Ματσαγγούρας, 2003), Το κάθε θέµα που διδάσκεται µε τη διαθεµατική προσέγγιση 
είναι ταυτόχρονα ένα ταξίδι στο σύνολο των γνώσεων που χρειάστηκε να 
εφαρµοστούν για την παραγωγή του. Το ερώτηµα που µπαίνει είναι εάν η εφαρµογή 
της διαθεµατικότητας, η οποία κρατάει τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, θα απέδιδε στην ελληνική κοινωνία.  
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Είναι αναγκαίο σήµερα  να δηµιουργηθεί ένα σχολείο αυτόµατα 
προσαρµοζόµενο στις συνθήκες και τις κοινωνικές προσδοκίες. Εάν προσδοκούµε 
στη συνέχεια της κοινωνικής συνοχής, στην πρόσληψη, αφοµοίωση και αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της νέας εποχής µέσα στις αξίες και ιδέες του πολιτισµού µας, το 
σχολείο που µας ταιριάζει είναι αυτό που θα εγγυάται πραγµατικά ίσες ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την πληροφόρηση και για τη συµµετοχή του 
ατόµου στον πολιτισµό. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σχολείου είναι να αναλάβει 
ξανά το καθήκον της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης.  

4.2.Σχολικό περιβάλλον- ∆ηµιουργία κατάλληλου κλίµατος στη σχολική τάξη 
Οι προτάσεις της  σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήµης συντέλεσαν στην 

αναγκαιότητα διαµόρφωσης νέων διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ δασκάλου και 
µαθητών, διαφορετικών από  αυτές που ίσχυαν στο παραδοσιακό σχολείο. 

Ο µαθητής στο αυταρχικό αυτό σχολείο κυριαρχούνταν από φόβο.  Σκοπός 
της αγωγής στο σχολείο αυτό ήταν ο δαµασµός του µαθητή και η προσαρµογή στη 
ζωή. Σε ένα τέτοιο διαµορφωµένο, µη δηµοκρατικό κλίµα παρατηρούνταν ένα χάσµα 
στις σχέσεις δασκάλου-µαθητή. Οι σχέσεις αυτές ήταν αντιπαιδαγωγικές, γιατί δεν 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του παιδιού, αφού δεν πρόσφεραν αγάπη, ασφάλεια, 
καλοσύνη, ελεύθερη ζωή, αυτοπραγµάτωση. 

Στον αντίποδα αυτών των σχέσεων του αυταρχικού σχολείου κυριαρχεί 
σήµερα η άποψη για ένα σχολείο δηµοκρατικό, στο οποίο καταργούνται οι 
παραδοσιακές λειτουργίες του, όπως αυστηρή πειθαρχία και τιµωρία. Τη θέση τους 
καταλαµβάνουν οι ελεύθερες συζητήσεις µεταξύ µαθητών και δασκάλου, το 
δηµοκρατικό κλίµα της τάξης, η δυνατότητα των µαθητών να εκφράζονται χωρίς 
φόβο, η αποφυγή κάθε είδους τιµωρίας, η δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 
η ενθάρρυνση της δράσης, της φαντασίας και του στοχασµού (Ματσαγγούρας, 2000). 
Αποτέλεσµα αυτών των χαρακτηριστικών είναι να γεφυρωθεί το χάσµα στις σχέσεις 
δασκάλου-µαθητή και να δηµιουργηθεί αµοιβαία εκτίµηση και εµπιστοσύνη. Μέσα 
σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο µαθητής αυτονοµείται και οδηγείται βαθµιαία στην 
ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία αυτή θα τον βοηθήσει ΄΄να ωριµάσει µέσα του το 
αίσθηµα της ευθύνης και η αντίληψη του χρέους΄΄ (∆ελµούζος, 1950). 

Η προσαρµογή του δασκάλου σε ένα τέτοιο περιβάλλον παρουσιάζει αρκετές 
δυσκολίες. Ο δάσκαλος πρέπει να αναγνωρίσει στον εαυτό του έναν ρόλο 
διαφορετικό από αυτόν που είχε για πολλά χρόνια υιοθετήσει. Να αντιληφθεί ότι 
βρίσκεται σε µία ισότιµη θέση µε το µαθητή και ότι ο ρόλος του είναι βοηθητικός, 
συµβουλευτικός, συνεργατικός και καθοδηγητικός. µε σκοπό να διαµορφώσει 
ανθρώπους ώριµους, συνεργάσιµους, µε κριτική σκέψη, οι οποίοι θα ερευνούν και θα 
ανακαλύπτουν µόνοι τους τη γνώση. 

Αυτός ο ρόλος του δασκάλου είναι πολύ σηµαντικότερος, αλλά και 
δυσκολότερος από το ρόλο της αυθεντίας, που τον χαρακτήριζε στο παρελθόν. 
Απαιτεί προσπάθεια από τον ίδιο για να υιοθετηθεί. Η ησυχία και η ηρεµία της τάξης 
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αποτελεί παρελθόν, αφού δε θεωρούνται ιδανικές καταστάσεις σήµερα, ούτε για την 
τάξη, ούτε για τη ζωή.   

Η ανάπτυξη αληθινών, προσωπικών σχέσεων  δασκάλου-µαθητών θα 
συντελέσει στη διαµόρφωση καλής ψυχολογίας του µαθητή, ο οποίος µέσα από τις 
φυσικές αυτές συνθήκες θα οδηγηθεί ευκολότερα στη µάθηση. 

Το περιβάλλον πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ειδικά διαµορφωµένο και 
να εµπνέει θετικά συναισθήµατα. Η παραδοσιακή τάξη δεν έχει θέση στη σηµερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία, αφού δεν ενδείκνυται ούτε για νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις, ούτε για ανακαλυπτική µάθηση, ούτε για δηµιουργία θετικού 
ψυχολογικού κλίµατος. Το περιβάλλον πρέπει να διευκολύνει την οµαδικότητα, να 
ευνοεί τη συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών και την κοινωνικοποίησή τους. Οι 
µαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφέρουν την άποψή τους και να 
εκφράζουν τα συναισθήµατα τους χωρίς φόβο. Το περιβάλλον οφείλει να βοηθά το 
µαθητή να χαλαρώνει, να νιώθει όµορφα κα ευχάριστα, να µπορεί να ξεπερνά τους 
φόβους του και να αποβάλει το άγχος του. 

 Όταν οι παραπάνω παράγοντες λειτουργούν µε παιδαγωγικά ορθό τρόπο, 
συµβάλλουν σηµαντικά στην υποβοήθηση των παιδιών να επιτύχουν ισόρροπη και 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, στο βαθµό που επιτρέπει το 
γενικότερο επίπεδο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται. Υποβοηθούν επίσης το µαθητή να 
επιστρατεύσει τις δικές του δυνάµεις και να επενεργήσει πάνω στο αντικείµενο 
µάθησης, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί το ίδιο, µε τη δική του δυναµική, στη µάθηση.  

5.Τα Ευέλικτα Αναλυτικά Προγράµµατα 

5.1.Η αντίφαση του κοινού αναλυτικού προγράµµατος και του ανοικτού 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  
Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα επιµένει στην σκοπιµότητα ενός κοινού ΑΠ 
(Μπαγάκης 2001). Αυτό σηµαίνει ότι αναγνωρίζει την ελληνική κοινωνία ως ένα 
σύνολο µέσων όρων. Μέσων όρων πληροφορίας, µέσων, συνθηκών και βέβαια µέσου 
εισοδήµατος. Γνωρίζουµε όµως ότι οι κοινωνικές συνθήκες του κάθε γεωγραφικού 
διαµερίσµατος ακολουθούν ένα διαφορετικό ρυθµό µεταβολών, παραγωγικών και 
άρα κοινωνικών. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελλάδας καλύπτονται από  το 
µονοθέσιο σχολείο στο ένα άκρο έως τα εκπαιδευτικά συγκροτήµατα, ιδιωτικά και 
δηµόσια των αστικών κέντρων    (Φύκαρης, 2001). Η εφαρµογή ενός κοινού ΑΠ  
τονίζει τις διαφορές που θεωρητικά έπρεπε να τις καλύπτει ένα δηµοκρατικό 
σύστηµα. (Παπακωνσταντίνου, 2003).  

Η δυσκολία να προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό µας σύστηµα στις σύγχρονες 
συνθήκες οφείλεται σε θεσµικούς παράγοντες, σε ιδεοληψίες του παρελθόντος και 
στις γρήγορες αλλαγές του µαθητικού κοινού. Η παιδοκεντρικότητα π.χ. ως αρχή της 
παιδαγωγικής ήταν γνωστή για την αποτελεσµατικότητά της σε πολλές προηγούµενες 
γενιές, αλλά ουσιαστικά δεν µπόρεσε ακόµη να εφαρµοστεί.   

 Η παιδοκεντρικότητα, για να εφαρµοστεί, είναι ανάγκη να προταθούν 
συστήµατα και ύλη που να παίρνουν υπόψη τους δύο πράγµατα: την τοποθέτηση του 
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παιδιού στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή πληροφορίας που 
να είναι µέσα στα όρια που βάζει ο ορίζοντας του παιδικού κόσµου. 

5.2.Η σηµασία των τοπικών συνθηκών στη διαµόρφωση των Προγραµµάτων 
Εκπαίδευσης 

Η παιδοκεντρικότητα σαν σύστηµα που αναγνωρίζει τον κόσµο και την 
προσωπικότητα του παιδιού ως διακριτή ύπαρξη, δεν µπορεί να επιλύσει το 
πρόβληµα που εισάγει η διαφορετικότητα των διαφορετικών συνθηκών, ακόµη και 
εάν θεωρήσουµε ότι πραγµατικά οι µαθητές των τάξεων ανταποκρίνονται στους 
µέσους όρους µαθησιακής ικανότητας της ηλικίας τους (Doepp, Hansen & 
Kleinespel, 1996). Θεωρούµε ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται, επειδή είναι κοινωνικά 
προσαρµοζόµενο όν. Αυτό σηµαίνει ότι διαφορετικές κοινωνικές, πολιτειακές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες επιδρούν στην εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου και το 
κατευθύνουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν. 
Εντονότερα αυτή η διαδικασία αναγνωρίζεται κατά την παιδική ηλικία.  

Οι παράγοντες που θα επιδρούσαν στη διαµόρφωση του χαρακτήρα, δηλαδή 
των αξιών, των ιδεών και του συναισθηµατικού κόσµου του παιδιού, έχουν άµεση 
σχέση µε τον πληθυσµό του κοινωνικού περιβάλλοντος που περιβάλει το παιδί και µε 
τις ευκαιρίες αναγνώρισης της πληροφορίας που προσφέρει το µάθηµα του σχολείου 
στις τοπικές  συνθήκες. ∆εν είναι σοβαρό να µιλάµε για µία εκπαίδευση ίσων 
ευκαιριών όταν συγκρίνουµε το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα στα παιδιά ενός 
µονοθέσιου ακριτικού σχολείου, µε το αποτέλεσµα της ίδιας χρονικής προσπάθειας 
στα παιδιά ενός ολοκληρωµένου σχολείου σε αστικό κέντρο (Κελπανίδης, 1997). 

∆ηλαδή η δηµοκρατική εκπαίδευση εµπεριέχει την πληθυσµιακή και 
πολιτισµική ανισότητα της διασποράς του παραδοσιακού ελληνικού χώρου. Εάν 
συγκρίνουµε το περιβάλλον που λειτουργεί ένα µονοθέσιο σχολείο και θεωρήσουµε 
ότι στα πλεονεκτήµατά του µπορούν να προσµετρηθούν η προσωπική σχέση του 
εκπαιδευτικού µε τα παιδιά και η κοινωνική ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία, 
θα παρατηρήσουµε ότι η διδασκαλία στηρίζεται στις αφηρηµένες έννοιες που η 
προσέγγιση και η προβολή τους είναι αδύνατο να καταχωρηθούν ως εµπειρία στη 
συνείδηση των µαθητών (Παπασταµάτης, 1996). 

Σε αντίθεση µε το µονοθέσιο, ένα ολοκληρωµένο σχολείο αστικού 
περιβάλλοντος παρέχει την ευκαιρία στους µαθητές να κοινωνικοποιηθούν 
ευκολότερα, αντιµετωπίζοντας ένα µη γνωστό µαθητικό σύνολο, δηλαδή τους 
συµµαθητές τους και ταυτόχρονα τους επιτρέπει να εµπεδώνουν την πληροφορία στο 
περιβάλλον. Ο µαθητής της πόλης έχει δύο επιπλέον ευκαιρίες να ολοκληρωθεί ως 
προσωπικότητα από το µαθητή ενός µονοθέσιου σχολείου. Μπορεί ο µαθητής της 
πόλης να αντιµετωπίσει δύο κοινωνικά σύνολα.: το σχολικό, δηλαδή τους µαθητές 
στην τάξη και στο διάλειµµα και το πραγµατικό κοινωνικό περιβάλλον που έχει 
πλατύτερο ορίζοντα και προβάλλει πολυπλοκότερες κοινωνικές σχέσεις από ότι στις 
µικρές κοινωνίες  (Κατσίλλης & Λώλου, 1999). 

Εάν λοιπόν θεωρήσουµε, όπως γίνεται µέχρι σήµερα, ότι το κοινωνικό 
περιβάλλον στην τεχνοκρατική και µεταµοντέρνα εποχή µας είναι επιφορτισµένο µε 
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την παροχή κοινωνικής αγωγής, η προσδοκώµενη ισότητα στην εκπαίδευση και η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που θα προέλθει από το 
σχολείο, δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα που εφαρµόζεται.  

5.3.Ελαστικά και µυστικά αναλυτικά προγράµµατα 
Στην εκπαίδευση επαναλαµβάνεται και σήµερα η οµοιοµορφία. Η 

απαιτούµενη οµοιοµορφία της γνώσης θέλει να αγνοεί την ανοµοιογένεια των 
τοπικών συνθηκών και έτσι καταστρατηγείται η εισαγµένη παιδοκεντρικότητα του 
συστήµατος. Στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα ο εκπαιδευτικός, ακόµη και όταν 
δεν αντιµετωπίζει πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, φαινόµενο συνεχώς 
αναπτυσσόµενο στην ελληνική πραγµατικότητα, έρχεται αντιµέτωπος µε τα βιώµατα 
των τοπικών κοινωνιών που κατά γενική οµολογία δεν προβλέπονται από το επίσηµο 
ΑΠ. Αυτή η πραγµατικότητα δυσχεραίνει την εφαρµογή του προγράµµατος 
διδασκαλίας, αφού δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αντικειµενική κεντρική αξιολόγηση 
της επίδοσης των µαθητών, ούτε της προσπάθειας των εκπαιδευτικών 
(Κωνσταντίνου, 2000). 

Στους εκπαιδευτικούς είναι γνωστό ότι η εξέλιξη µιας τάξης δεν ακολουθεί 
γραµµικά τους ρυθµούς και την κατανοµή χρόνου που επιβάλλει το ΑΠ. Ο 
εκπαιδευτικός παρακολουθώντας την απόδοση, δηλ. την πρόσληψη και κατανόηση 
των πληροφοριών, αναγνωρίζει τις αδυναµίες της τάξης του και εισάγει τα λεγόµενα 
µυστικά προγράµµατα  (Μπαγάκης, 2001).  

 Τα µυστικά προγράµµατα είναι κατά κάποιο τρόπο η παρέµβαση του 
εκπαιδευτικού, για να διορθωθούν ελλείψεις και αδυναµίες του ΑΠ. Ο εκπαιδευτικός 
που θα προσπαθήσει να εφαρµόσει ένα τέτοιο πρόγραµµα, κατά βάση δε λειτουργεί 
ως παιδαγωγός, αλλά ως συντελεστής για την αύξηση µιας αποδοτικότητας του 
συστήµατος, η οποία όµως στοχεύει στο να καλύψει τις ανάγκες ενός µέλλοντος που 
υπάρχει στις φιλοδοξίες του περιβάλλοντος των µαθητών και στα δικά του κοινωνικά 
πρότυπα. Τα µυστικά προγράµµατα είναι ένας τρόπος για να πραγµατοποιηθεί µια 
άτυπη αλλά σύγχρονη προσαρµογή στις επιταγές της κυρίαρχης ιδεολογίας της 
κοινωνίας µας.  

Οι σκοποί και οι στόχοι που καθορίζει το Αναλυτικό Πρόγραµµα πρέπει να 
προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών. Ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα κατά την περίοδο που σχεδιάζεται θεωρείται 
ότι αξιοποιεί τι εξελίξεις της παιδαγωγικής, ότι αφοµοιώνει τις κοινωνικές τάσεις και 
προβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας που εξυπηρετεί (Βασιλόπουλος, 
1995). 

Τα σηµερινά Αναλυτικά Προγράµµατα δε χαρακτηρίζονται από ευελιξία, 
αφού η λεπτοµερειακότητα των περιεχοµένων και η προσκόλλησή τους στα σχολικά 
εγχειρίδια δε δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να αποδεσµευτεί από αυτά και τον 
περιορίζουν στην απλή εφαρµογή των σχεδιασµών της κεντρικής εξουσίας και στην 
αυστηρή καθοδήγηση των προσχεδιασµένων προγραµµάτων. Η αυστηρή αυτή 
καθοδήγηση εµποδίζει το δάσκαλο να συσχετίσει τα περιεχόµενα των ΑΠ µε τις 
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εµπειρίες των µαθητών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την έλλειψη ενδιαφέροντος των 
µαθητών και την υποχώρηση των κινήτρων µάθησης (Τριλιανός, 1991). Όταν όµως οι 
µαθητές είναι αναγκασµένοι να µάθουν αντικείµενα που άλλοι αποφάσισαν γι  αυτούς 
και δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, καταλύεται ο σκοπός του ΑΠ που 
υπερτονίζει την υποτιθέµενη αυτοδιάθεση του µαθητή. 

Σε αντίθεση µε τα κλειστά ΑΠ, τα ανοιχτά προσφέρουν ένα πλαίσιο σκοπών 
και στόχων, µέσα στο οποίο οφείλει να κινείται ο δάσκαλος, του δίνουν όµως τη 
δυνατότητα να επιχειρεί να πραγµατοποιήσει τους στόχους αυτούς, λαµβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο 
ζουν. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι ο δάσκαλος οφείλει να µπορεί να αξιοποιήσει την 
ελευθερία αυτή. 

Επειδή η εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων στο σηµερινό σχολείο είναι µία 
ουτοπία, πολλοί δάσκαλοι εφαρµόζουν κρυφά Αναλυτικά Προγράµµατα, µε τα οποία 
πραγµατοποιούνται ανατρεπτικές και αντιδραστικές δράσεις που δεν προβλέπονται 
από το επίσηµο ΑΠ. Το κρυφό πρόγραµµα µπορεί να µην είναι αναγνωρισµένο, αλλά 
δίνει τη δυνατότητα προγραµµατισµού δραστηριοτήτων και επίτευξης στόχων που 
δεν προβλέπονται, δεν προγραµµατίζονται και δεν επιτυγχάνονται από το επίσηµο 
ΑΠ. 

Το επιθυµητό και βέλτιστο θα ήταν η δυνατότητα εφαρµογής ενός ΑΠ 
αυτόµατα προσαρµοζόµενου στις κοινωνικές αλλαγές και στις τοπικές και κοινωνικές 
ανάγκες κάθε τόπου, κάτι µεθοδολογικά αδιανόητο για τις κοινωνίες που προήλθαν 
από το βιοµηχανικό πολιτισµό και οργανώθηκαν µε κύριο χαρακτηριστικό την 
παρεµβατικότητα της κεντρικής εξουσίας. Τα ευέλικτα διοικητικά συστήµατα 
µπορούν να εφαρµοστούν σε αποκεντρωµένες διοικήσεις, µε ουσιαστική 
αυτοδιοίκηση και µε λογική συγκέντρωση πληθυσµού. 

6. Επίλογος 
Βαρύ καθήκον της πολιτείας είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που 

θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών και θα συµβαδίζει µε τις αλλαγές και 
απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ένα σχολείο που θα απελευθερωθεί από 
την αυστηρή τήρηση των κλειστών Αναλυτικών Προγραµµάτων και θα τα 
προσαρµόσει στις κοινωνικές και τοπικές ανάγκες, που θα υιοθετήσει πλήρως νέες 
µορφές και µεθόδους διδασκαλίας, που θα τροποποιήσει το κλίµα της τάξης ώστε ο 
µαθητής να οδηγείται αυτόνοµα στη µάθηση και µε ευχαρίστηση, που θα παρέµβει 
ουσιαστικά στην κοινωνική αγωγή των µαθητών, που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες 
µάθησης σε όλους τους µαθητές και θα εξοµαλύνει τις διαφορές τους. Ένα σχολείο 
δηλαδή µε ευέλικτο δάσκαλο, σε µια ευέλικτη τάξη και µε ευέλικτα Αναλυτικά 
Προγράµµατα. 
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