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ΚΑΝΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑ

ΝΙΚΟΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

«Είναι αληθές ότι η αγωγή είναι το βασικό γνώρισμα της ανθρωπότητος ˙ είναι η εκδήλωσις και ενέργεια, η οποία

χαρακτηρίζει καλύτερον το ανθρώπινο γένος ˙ είναι το φαινόμενον, το οποίο επέτρεψεν εις τον άνθρωπο να

πραγματοποιήση την πνευματικήν εξέλιξιν του και να εξασφαλίση δια μέσου των αιώνων την μεταδοσιν εις τας

επαρχομένας γενεάς όλων των προόδων και επιτευγμάτων των προηγουμένων γενεών». Είναι αληθές ότι η αγωγή

αυτή καθ’ αυτή, δεν υπάρχει κατά την προϊστορική περίοδο, άρα ούτε και στους πρωτόγονους λαούς. Η

οργανωμένη αγωγή επετεύχθη χάρη στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι στη σημερινή εποχή μπορούμε

να μιλάμε για τα κατορθώματα των προγόνων μας, ή να υφιστάμεθα κοινωνικές αλλαγές οφείλεται στο ότι η

εκπαίδευση έχει περάσει από το στάδιο της πρακτικής ενεργής δραστηριότητας (Ξεκάλος- Παπαγεωργίου, 1969, σ.

10-13) 

έως το στάδιο της επιστημονικής έρευνας. 

Από  τον  Όμηρο,  τον  Ησίοδο,  τους  Σπαρτιάτες,  τον  Περικλή  και  τους  σοφιστές  έως  τον

Rousseau, τον Locke, τον Κοραή και τον Καποδίστρια οι σπουδαίοι παιδαγωγοί των διάφορων καιρών

και λαών βρίσκονται διάσπαρτοι στο ένδοξο παιδαγωγικό παρελθόν και υποστηρίζουν ότι το Ελληνικό

πνεύμα είναι ο κύριος παράγοντας της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. Η αγωγή είναι αδύνατον

να παραμείνει  ίδια με τη πάροδο των χρόνων,  λόγω της διαδοχής των ιδεών και  των αντιλήψεων

(Τσιρίμπας-Κωνσταντόπουλος, 1953, σ. 3), όπως και αναγκαστικής εξέλιξης της ανθρωπότητας λόγω

φυσικής περιέργειας. 
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Είναι γνωστό ότι η αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα έλαβε αρκετές μορφές, με βάση την εποχή και

τα διάφορα φύλα από τα οποία απαρτιζόταν ο τότε ελληνικός κόσμος. Ειδικότερα η αγωγή των Ιώνων

ήταν  αρκετά  λεπτομερής,  ευφάνταστη,  επιστημονική  και  θεωρητική,  ενώ  αυτή  των  Δωριέων  πιο

σκληρή, στρατιωτική και περιοριστική (Ξεκάλος- Παπαγεωργίου, 1969, σ. 51).  Η εκπαίδευση των

Αθηναίων  μπορεί  να  ήταν  μονόπλευρη  όπως  αυτή  των  Σπαρτιατών  αλλά  επεδίωκε  την  ένωση

αμφότερων  των  πλευρών  σε  ένα  ενιαίο  όλο.  Συγκεκριμένα  επεδίωκε  τη  νοητική  και  σωματική

ανάπτυξη  καθώς  και  την  πνευματική.  Το  κράτος  δηλαδή  επεδίωκε  την  αρμονική  ανάπτυξη  και

μόρφωση του ανθρώπου, όχι μέσω της άμετρης αυστηρότητας αλλά μέσω της προσωπικής ελευθερίας

και  ηθικής.  Μάλιστα  επικρατούσε  το  ιδεώδες  του  «καλού  καγαθού»,  δηλαδή  ο  θαρραλέος  και  ο

οξύνους –εννοείται- άνδρας το οποίο ήταν και ο σκοπός της αγωγής εκείνη την εποχή. Υπεύθυνοι για

την  αγωγή  του  παιδιού  ήταν  αρχικά  οι  γονείς,  έπειτα  η  τροφός  που  χρησιμοποιούσε  μύθους  ως

παιδαγωγικό εργαλείο, ο παιδαγωγός ο οποίος αναλάμβανε να πηγαίνει το παιδί στο διδασκαλείον, να

το επιτηρεί κατά τις εξόδους του και να το τιμωρεί αν επιδείκνυε ασεβή συμπεριφορά όπως επίσης και

οι  δάσκαλοι  επί  πληρωμή  και  τέλος  η  κοινωνία.  Τα  αγόρια  διδάσκονταν  γυμναστική,  μουσική,

αριθμητική  και  γραφή,  ενώ  τα  κορίτσια  την  οικοκυρική  τέχνη  από  τις  μητέρες  τους  (Τσιρίμπας-

Κωνσταντόπουλος, 1953, σ. 19-21).

Με τον όρο διαφωτισμό εννοούμε το απελευθερωτικό κίνημα του πνεύματος από τα στενά όρια

του παρελθόντος και την εγκαθίδρυση μιας νέας κοσμοθεωρίας βασισμένη στη λογική. Τη δράση αυτή

ευνόησε η δύναμη της ανθρώπινης λογικής,  οι  φυσικοί  νόμοι και  η εξέλιξη της ανθρωπότητας.  Ο

ορθός λόγος αποτελεί μέσω   απαγκίστρωσης του ανθρώπου από εσφαλμένες ιδέες, προλήψεις και

δεισιδαιμονίες. Η καλλιέργεια του νου βασίζεται στη σωστή αγωγή και διδασκαλία, πράγμα το οποίο

προσπαθούσαν να φέρουν εις πέρας και τα σχολεία. Η κριτική σκέψη γίνεται αρωγός στην απόρριψη

του θαύματος ως εξήγηση ενός γεγονότος, στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην πίστη

στην  ανθρώπινη  φύση  (Τσιρίμπας-Κωνσταντόπουλος,  1953,  σ.  124).  Δύο  ήταν  οι  σημαντικότερες

προσωπικότητες  εκείνης  της  εποχής  ˙  ο  John Locke και  ο  Jean Jacques Rousseau.  Ο  Locke ως

οικοδιδάσκαλος θεωρούσε πως το μυαλό του παιδιού είναι εύπλαστο σαν άγραφος χάρτης, και πως ο

υγιής νους χρειάζεται και ένα υγιές σώμα με καθημερινή άσκηση, καλό ύπνο, τροφή και απλά ρούχα.

Σκοπός της αγωγής κατά τον ίδιο είναι η διαμόρφωση μιας ηθικής προσωπικότητας. Σημαντικό ρόλο

παίζει η αυτοκυριαρχία. Το παιδί πρέπει να συνηθίσει από μικρό να αποφεύγει τις ένοχες επιθυμίες και
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εφόσον η λογική του δεν είναι ικανή να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, ενδείκνυται η βοήθεια από

τους γονείς και τους δασκάλους. Μάλιστα, ο δάσκαλος οφείλει να καλλιεργήσει στο παιδί την αρετή,

τη σοφία,  την ευστροφία και  την καλή συμπεριφορά,  να προωθεί  τη διδασκαλία ξένων γλωσσών,

χορού, ξιφασκίας, ενώ αποδοκιμάζει τη διδασκαλία ποίησης, λογικής και ρητορικής, αφού η απόκτηση

γνώσεων θεωρείται ασήμαντη (Τσιρίμπας-Κωνσταντόπουλος, 1953, σ. 125).

Ορφανός  από  μητέρα  και  με  πατέρα  ωρολογοποιό  γεννήθηκε  ο  Jean Jacques Rousseau,

εμπνευστής του «Κοινωνικού Συμβολαίου» και του «Αιμιλίου», στον οποίο γράφει τις απόψεις του

περί αγωγής. Κύρια ιδεολογία του, ο άνθρωπος έιναι εκ φύσεως καλός. Η διαφθορά του οφείλεται στη

κοινωνία,  ενώ η λύση έγκειται  στην επιστροφή του στη  φύση.   Μέσω της  πορείας  της  ζωής  του

«Αιμιλίου» ο Rousseau καταφέρνει να μεταδώσει στον αναγνώστη τα κατάλληλα αγαθά και την σωστή

κατά τον ίδιο αγωγή που πρέπει να λαμβάνει ένας νέος. Έτσι περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι

παιδαγωγικές του ιδέες, οι οποίες απορρέουν από την αυστηρή κριτική που ασκεί στην κοινωνία και

από  τον  ενθουσιασμό  του  όσον  αφορά  την  ελευθερία  και  τη  φυσική  ζωή  (Τσιρίμπας-

Κωνσταντόπουλος, 1953, σ.  126-128).  Σύμφωνα με αρκετούς Έλληνες διανοούμενους, η μόρφωση

μπορεί αν παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία κράτους, αλλά και στην πνευματική και εδαφική

απελευθέρωση. 

Η λειτουργία των σχολείων το 1821 διακόπτεται  λόγω ξεσπάσματος της  Επανάστασης των

υποδουλωμένων Ελλήνων. Μολαταύτα, στα χαρτιά η εκπαίδευση οργανώνεται στα επίσημα έγγραφα

και καταστατικά. Το 1823 εισάγεται η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ενώ το 1824 η επιτροπή οργανώνει

την εκπαίδευση σε τρεις βαθμίδες: κατώτερη, μέση και ανώτερη. Ένα χρόνο μετά άρχισαν σταδιακά να

λειτουργούν σχολεία στις απελευθερωμένες περιοχές με μαθητές πάσης ηλικίας (Κάτσικας-Θεριανός,

2007, σ. 23-25).

 Έπειτα από επτά χρόνια πολέμου, η Ελλάδα απελευθερώνεται έχοντας όμως τραυματιστεί σαν

έθνος, προκαλώντας απώλειες σε αρκετούς τομείς. Η έλευση του Καποδίστρια βρήκε την Ελλάδα στο

σημείο μηδέν της ιστορίας της εκπαίδευσης. Ο ίδιος πίστευε ότι η εκπαίδευση θα ήταν ο βασικός

αρωγός  στην  οικονομική  και  κοινωνική  αναγέννηση  του  «νεοσύστατου»  κράτους.  Επεδίωξε  την

δημιουργία,  εκ  νέου,  ενός  εκπαιδευτικού  συστήματος  έχοντας  να  καταπολεμήσει  ταυτόχρονα  τον

αναλφαβητισμό και την απαισιοδοξία, φέρνοντας σε ένα πολύ καλό επίπεδο το μορφωτικό επίπεδο του

λαού (Κάτσικας-Θεριανός,  2007,  σ.  27-28,  30).  Πυρήνας  της  εκπαιδευτικής  του πολιτικής  ήταν η
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ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σύμφωνα με τις αξίες της ορθοδοξίας, την τήρηση των νόμων και

του  σωφρονισμού  απέναντι  στην  Πολιτεία.  Προσπάθησε  να  προσδώσει  πρακτικό  χαρακτήρα

απαλλαγμένος  από  βερμπαλισμούς  και  πομφολογίες.  (Κάτσικας-Θεριανός,  2007,  σ.  31).  Το  έργο

Καποδίστρια  επέφερε  αύξηση  των  σχολείων  στην  Πελοπόννησο,  τη  Στερεά  Ελλάδα  και  την

«Σχολείούπολη», όπως ονόμαζαν τότε την Αίγινα,  το οποίο όμως διακόπηκε με τη δολοφονία του

(Κάτσικας-Θεριανός, 2007, σ. 38).  

Το 1929, η καθιερωμένη από τα 1836 δομή της εκπαίδευσης αλλάζει. Το νέο σχήμα αγκαλιάζει

τις ιδέες της Μοντεσόρι και του Ντεκρολύ (Decroly), οι οποίοι ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο τους

παιδαγωγούς εκείνη την εποχή. Αδιανόητη βέβαια παραμένει η συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών

στο ίδιο σχολείο. Έτσι, προβλέπεται η δημιουργία παρθεναγωγείων για την αποκλειστική φοίτηση των

θηλέων σε αυτά (Κυπριανός, 2009, σ. 225). Η ομαλή πορεία της εκπαίδευσης συνέχισε μέχρι το 1939

με 1940, οπότε και κηρύχτηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το σχολικό έτος 1940-1941 διήρκησε μόλις

3 μήνες, ενώ αυτό του 1941-1942 μόνο 20 μέρες. Αξιοσημείωτο είναι το ότι από τα 8345 διδακτήρια

που υπήρχαν, μόνο τα 719 κατάφεραν να γλιτώσουν (Κάτσικας-Θεριανός, 2007, σ.  180).  Με το πέρας

του πολέμου το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ έθεσε τα θεμέλια για ένα «Σχέδιο Λαϊκής Παιδείας» το

οποίο χάραξε μια νέα γραμμή πορείας στα εκπαιδευτικά πράγματα. Παρατηρούνται προβλέψεις για

εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, διδασκαλία της δημοτικής ως μοναδικής γλώσσας του ελληνικού

έθνους  όπως  και  κατάργηση της  ιστορικής  ορθογραφίας.  Φυσικά από την λογοτεχνία  δεν  έλειπαν

σημαντικές προσωπικότητες όπως Ο Βικέλας, ο Παπαδιαμάντης ή ο Κάλβος (Κάτσικας- Θεριανός,

2007, σ. 182-183). 

Σταθμός στην πορεία της εκπαίδευσης υπήρξε και η Δικτατορία του Μεταξά την περίοδο 1967-

1974.  Η  νεότερη  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  άρχισε  να  αμφισβητείται  μετά  τα  Ιουλιανά,  τα

προγράμματα  της  οποίας  τελικά  καταργήθηκαν  με  το  στρατιωτικό  καθεστώς.  Επαναφέρεται  η

καθαρεύουσα σε όλες τις βαθμίδες καθώς και οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο,

που έγινε εξατάξιο, ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρεωτική φοίτηση στο γυμνάσιο. Οι πολιτικοί

παράγοντες εκείνης της εποχής επεχείρησαν την πλήρη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η

οποία ήταν διαβρωτική και τελείως αντίθετη με τις παραδόσεις και την ιστορία του έθνους (Κάτσικας-

Θεριανός,  2007,  σ.  220-221).  Πέρα από τις  γενικές  διατάξεις,  αποστολή της  Χούντας  ήταν και  ο

έλεγχος των εκπαιδευτικών που απάρτιζαν το σύστημα. Έτσι, προκηρύχθηκαν νέες θέσεις εργασίας για
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τις  οποίες  διενεργήθηκε  ένας  υποτιθέμενος  διαγωνισμός,  τον  οποίο  έφερναν  εις  πέρας  οι

«διαγωνιζόμενοι»  με  το  πτυχίο  και  την  προϋπηρεσία  τους.  Η  Χούντα,  με  την  «στρατευμένη»

αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών  μια  φορά το  χρόνο,  προσπαθούσε  να  τους  μετατρέψει  σε  άβουλα

στρατιωτάκια, των οποίων θα έλεγχαν τόσο τη προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή. Η

αξιολόγηση αυτή, εκτός του ότι έμπαινε στον υπηρεσιακό τους φάκελο, τους ακολουθούσε μια ζωή,

ενώ φυσικά η όλη διαδικασία διενεργείτο μέσω «συμπαθειών» και «ξεκαθαρίσματος» λογαριασμών

(Κάτσικας-Θεριανός, 2007, σ. 223-224).

Το Μάρτιο του 2004 η Νέα Δημοκρατία νίκησε τις εκλογές με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο

Καραμανλή  και  Υπουργό  Παιδείας  τη  Μαριέττα  Γιαννάκου.  Παρατηρούνται  αλλαγές  στα

προγράμματα σπουδών γυμνασίων-λυκείων καθώς και  στα ωρολόγια προγράμματα των δημοτικών

σχολείων και  του ολοημέρου,  νέα  βιβλία  σε  δημοτικό και  γυμνάσιο,  καθώς και  νέο  εκπαιδευτικό

σύστημα  στα  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ.  Συγκεκριμένα,  καταργούνται  οι  εξετάσεις  στη  Δευτέρα  λυκείου,

ρυθμίζονται  θέματα  διοίκησης  της  εκπαίδευσης,  εξασφαλίζονται  λειτουργίες  και  δομές  για  την

διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας της εκπαίδευσης, ενώ η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται

διετής (Κάτσικας- Θεριανός, σ. 2007, 313-316).

Η αλλαγή της φιλοσοφίας του σχολείου, η έκρηξη της γνώσης και των ΜΜΕ και η ελλιπής

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στη θέση του σχολείου αλλά και

στον ρόλο των εκπαιδευτικών. Από τον 19ο  αιώνα οπού αρχίζει η κυριαρχία της τυπικής εκπαίδευσης,

η ίδια κατέχει το πρωταρχικό ρόλο ως μέσω παραγωγής της γνώσης. Με τη μαζικοποίηση μετά τον Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδικά με τη πάροδο των χρόνων, τα πανεπιστήμια άρχισαν να οικειοποιούνται

τον  ρόλο του φορέα παραγωγής της  γνώσης αλλά και  της  δημοσιοποίησης και  εφαρμογής αυτής.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να επηρεάζεται η εικόνα του σχολείου όπως και η εικόνα και ο ρόλος του

εκπαιδευτικού, ως άρρηκτα συνδεδεμένα κομμάτια. Πάντοτε, το σχολείο έχρηζε τριών λειτουργιών:

ιδεολογικής,  γνωστικής,  κοινωνικής.  Με  τη  διάρρηξη  αυτών  υπάρχει  διαρκής  και  ευκολότερη

υπονόμευση του ρόλου του δασκάλου, αλλά και δυσκολότερη διεκδίκηση της αποκλειστικότητας του

τίτλο  του  «αποκλειστικού  φορέα  της  γνώσης».  Η  απαξίωση  του  σχολείου  δεν  είναι  δύσκολο  να

οδηγήσει  και  στην  υποβίβαση  της  σχέσης  του  με  το  μαθητή.  Η  απώλεια  του  μονοπωλίου  του

συγκεκριμένου  τίτλου  τον  κάνει  να  αποβάλλει  την  ταυτότητα  του  παιδαγωγού,  ενώ  ταυτόχρονα

προσπαθεί να πείσει ότι την έχει.  Αμφισβητείται, εκτίθεται ιδιαίτερα σε θέματα που θίγουν άλλους
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φορείς πληροφοριών. Θεωρείται, λοιπόν, αναγκαίος ο «εφοδιασμός» του με νέα δεδομένα, με γνώσεις

σχετικά με το αντικείμενό του, τους παράγοντες οικοδόμησης του και αξιολόγησης του. Απαράβατος

όρος οφείλει να είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών για την αναγέννηση της εμπιστοσύνης μεταξύ

αυτών των γονέων και των μαθητών (Κυπριανός, 2009, σ. 330-334)

 «Νομίζω ότι ο πιο βατός δρόμος για να οδεύσει κανείς προς την αποσαφήνιση εννοιών που

αναφέρεται σε μια πραγματικότητα είναι η προσεκτική εξέταση αυτής της πραγματικότητας». Στην

περίπτωση μας, όπου διαπραγματευόμαστε τον όρο της εκπαίδευσης ως κοινωνική πραγματικότητα και

κοινωνικό θεσμό αξίζει να μελετήσουμε όλες εκείνες τις εικόνες που μας προσφέρει για μελέτη, όπως

την ύπαρξη του, μέχρι και σήμερα, όπως και τις αμέτρητες στιγμές από τη σχολική ζωή (Βώρος, 1997,

σ. 20).

Γύρω  από  το  θεσμό  της  παιδείας  και  γενικότερα  του  σχολείου  αναπτύσσονται  φροντίδες,

έρευνες, θεσμοί, μελέτες και έννοιες οι οποίες τον πλαισιώνουν (Βώρος, 1997, σ. 20). Αυτό που αξίζει

να αναφερθεί πρώτο είναι το τι ορίζεται ως εκπαίδευση.    

Ο  όρος  εκπαίδευση  προέρχεται  από  το  αρχαίο  ελληνικό  ρήμα «εκπαιδεύω», που  σημαίνει

ανατρέφω από  παιδική  ηλικία,  μορφώνω,  διαπαιδαγωγώ  (Βικιπαίδεια,  Ελεύθερη  Εγκυκλοπαίδεια)

παρουσιάζει  ένα  πλήθος  ερμηνειών,  τείνοντας  να  δημιουργεί  τυχόν  παρερμηνείες  και  ασάφειες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αρχαιοελληνική χροιά της λέξεως, δηλαδή «τη σύνθετη παιδαγωγική

διαδικασία που αποσκοπεί στην πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου με τελικό στόχο να γίνει ελεύθερος

και  χρηστός  πολίτης»  ή  με  πιο  περιορισμένο  περιεχόμενο,  ως  η  εκμάθηση  δεξιοτήτων  ή  η  απλή

κατάρτιση  (Κυπριανός,  2009,  σ.  15).  Με  την  ευρεία  έννοια,  η  λέξη  περιλαμβάνει  όλες  τις

δραστηριότητες  που  επηρεάζουν τον  άνθρωπο συναισθηματικά,  σωματικά και  νοητικά.  Μέσω της

εκπαίδευσης  αποκτώνται  συγκεκριμένες  γνώσεις,  αναπτύσσονται  δεξιότητες  και  ικανότητες  και

διαμορφώνονται αξίες όπως ειλικρίνεια και  υπευθυνότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιεί

συγκεκριμένες  μεθόδους,  ένα  ειδικά  οργανωμένο  και  χρονικά  οριοθετημένο  πρόγραμμα  με

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (Βικιπαίδεια, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια). 

Από  τον  ορισμό  της  παιδείας  προκύπτουν  τέσσερις  συμπληρωματικοί  τομείς  οι  οποίοι

πλαισιώνουν την εκπαίδευση και το σχολείο. Σε πρώτο επίπεδο η Παιδαγωγική είναι υπεύθυνη για την

παροχή γνώσεων, αγωγής και φροντίδας προς το παιδί με το πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου
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να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τον λιγότερο καταπονητικό, για το παιδί, τρόπο

(Βώρος,  1997,  σ.  21).  Παρόλα  αυτά  δεν  λείπουν  οι  γνωστές  ιδιαιτερότητες  της  συγκεκριμένης

περιόδου  ανάπτυξης  της  παιδαγωγικής  επιστήμης,  οι  οποίες  οφείλονται  στην  όλο  και  μεγαλύτερη

συσσώρευση και εμβάθυνση στα αντικείμενα μελέτης της όπως και στον προσδιορισμό των εννοιών

της. Μάλιστα, είναι αναπόφευκτη η αμφισβήτηση, η εξακρίβωση, η απόκτηση νέου περιεχομένου και

η συμπλήρωση αυτών, λόγω των πολλαπλών διαφορετικών προσεγγίσεων με ποικίλους τρόπους από

τις διάφορες βιβλιογραφίες.  Η αποσαφήνιση αυτών, όχι μόνο βοηθάει στην «τακτοποίηση» τους, αλλά

και  στη  συγκεκριμενοποίηση  των  αντίστοιχων  αντικειμένων  διάφορων  ερευνών,  των  σταδίων

υλοποίησης τους και  στην επιλογή των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης τους.  Έννοιες  όπως το

«περιεχόμενο της μόρφωσης», «η διδακτική ύλη» και «το σχολικό μάθημα» οφείλουν να εξετάζονται

όχι αποσπασματικά αλλά σε σύνδεση με άλλους τέτοιους όρους προκειμένου να αποκαλυφθεί η ενιαία

τους πορεία και η αλληλεξάρτηση τους (Φράγκου, 1986, σ. 225).  

Σε  επόμενο επίπεδο,  η  Κοινωνιολογία της  Εκπαίδευσης μελετά  τις  κοινωνικές  σχέσεις  που

δραστηριοποιούνται στο θεσμό της εκπαίδευσης, όπως η ισότητα ευκαιριών ή η κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, ερευνά τον τρόπο με τον οποίο κάθε κοινωνία με βάση τα χαρακτηρίστηκα της, διαμορφώνει

το δικό της τύπο εκπαίδευσης (Βώρος, 1997, σ. 21). Ανέκαθεν η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ήταν

και είναι ένας κοινωνικός θεσμός με επιρροές στη κοινωνία, ενώ μια γρήγορη ματιά στην ιστορία της

μπορεί  να  αποτελέσει  σημαντικό  τεκμήριο.  Η  έννοια  αυτή  λοιπόν  δεν  βάζει  τις  κατευθυντήριες

γραμμές  για  το  πως  πρέπει  να  είναι  η  εκπαίδευση  αλλά  θέτει  τα  θεμέλια  για  τη  κοινωνική

πραγματικότητα και τη προσφορά της (Βώρος, 1997, σ. 400).

Ακολούθως,  η  Εκπαιδευτική  Πολιτική  πραγματεύεται  το  σύνολο  τον  αποφάσεων  και  τις

στρατηγικές των ηγετών σε σχέση με το θεσμό της εκπαίδευσης (Βώρος, 1997, σ. 21). Οι συνεχώς

αυξανόμενες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  η  προσπάθεια  χάραξης  κοινής  εκπαιδευτικής  πολιτικής

εμφανίζονται επιτακτικότερες οδηγώντας σε συνεχείς παρεμβάσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση. Βέβαια,

κάτι τέτοιο στην Ελλάδα είναι δύσκολα υλοποιήσιμο λόγω δυσλειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας

και  ανυπαρξίας  φορέων  υλοποίησης  εκπαιδευτικών  θεμάτων,  καθώς  με  εξαίρεση  το  Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο,  δεν  υπάρχει  άλλος  φορέας  που  να  ασχολείται  με  την  οργάνωση  της  εκπαιδευτικής

πολιτικής. Επομένως, είναι αναγκαία η νομοθέτηση ενός ανεξάρτητου φορέα ο οποίος θα επιληφθεί επί

των  ζητημάτων  αυτών.  Το  θέμα  δεν  πρέπει  να  παραμένει  εντός  των  σχολικών  τάξεων  αλλά  να
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αντιμετωπιστεί  ως  κοινωνικό  θέμα  με  ξεκάθαρες  αρχές  και  στόχους  (Χριστιανική  Ένωση

Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 1994, σ. 96-97).

Τέλος, η Φιλοσοφία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης, αφορά κάθε επιλογή της Πολιτείας σε

σχέση  με  την  Εκπαίδευση.  Κάθε  δράση  των  αρμόδιων  για  τη  παιδεία,  κάθε  επισήμανση  της

Κοινωνιολογίας και κάθε απόφαση του δασκάλου σχετικά με το είδος της μάθησης που δίνει στους

μαθητές του αποτελεί πράξη αξιολογική, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη κοινωνική πορεία και τη

διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή (Βώρος, 1997, σ. 21-22). Ο άνθρωπος ως φυσικό και

λογικό ον, δεν επιζητεί απλώς την απόκτηση γνώσεων αλλά και την ενίσχυση του πνεύματος και του

σώματος οι οποίες τον οδηγούν στο "Άμες δε γ΄ εσόμεθα πολλώ κάρρονες"(=Εμείς όμως θα γίνουμε

καλύτεροι),  εκφράζοντας την εκπαιδευτική αρχή της ανελίξεως. Παρά τη μεταφορική σκοπιμότητα

της,  η  έννοια  αυτή  προϋπάρχει  ήδη  από  τον  Αριστοτέλη  και  δύσκολα  μπορεί  να  φέρει  κανείς

αντίρρηση (Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών,  1994:  89).  Έννοιες  όπως η γνώση,  η

ευθύνη, η ελευθερία προσδιορίζουν το περιεχόμενο του όρου της Φιλοσοφίας της Παιδείας και της

Εκπαίδευσης και διέπουν τα πεδία της (Βώρος, 1997, σ. 21-22). 

Ως σκοποί της αγωγής νοούνται ορισμένες νόρμες, δηλαδή κοινωνικοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν

την  πορεία  μιας  κοινότητας  μια  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο.  Φυσικά  επηρεάζονται  από  τα

συμφέροντα της κοινωνίας και του ατόμου. Κάθε κοινωνία απαρτίζεται από τους κοινούς σκοπούς των

μελών της. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμφωνία τους για τους σκοπούς της αγωγής και της εκπαίδευσης,

τόσο ουσιαστικότερη είναι και η συνεργασία τους. Μέλημα της κάθε κοινωνίας είναι τα παιδία να

γνωρίσουν το πολιτισμό της, διότι κατά αυτό το τρόπο το κάθε παιδί αντιλαμβάνεται τους σκοπούς της

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει.  Ταυτόχρονα και  το παιδί  έχει  το δικαίωμα να γνωρίσει  το

κόσμο και το πολιτισμό της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει, ώστε να χαράξει τη προσωπική του

πορεία και ζωή στα πλαίσια της κοινωνικής του ομάδας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αποστολή της

κάθε κοινωνίας, άρα και επέκτασης και της εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει στους ανθρώπους όσο

το δυνατόν μεγαλύτερα περιθώρια χωρίς να διακυβεύεται η ύπαρξη τους καθώς και τα απαραίτητα

εφόδια για την διαμόρφωση της προσωπικής τους ζωής (Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ. 169-170) 

Ο σκοπός της παιδείας θα πρέπει να αναζητείται μέσα από στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Σύμφωνα

με τον  Dewey «..σκοπός της παιδείας είναι να παράσχει στα άτομα την ικανότητα να συνεχίσουν την

μόρφωσή τους …η ανταμοιβή της μάθησης είναι η συνεχιζόμενη ικανότητα για ανάπτυξη».  Θεωρείται
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αναγκαίο να εκκινούν οι στόχοι της παιδείας από το άτομο, τις ανάγκες και τις δραστηριότητές του, και

να καθορίζονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη την πείρα του δάσκαλου

και τη μοναδικότητα του παιδιού. Για αυτούς τους λόγους, ο δάσκαλος  οφείλει να βοηθά τους μαθητές

να  αξιολογούν τις  συνθήκες  και  τις  διαφορετικές  δυνατότητες  των  δραστηριοτήτων  τους

κατευθύνοντας τους  αποτελεσματικά προς τη διεκπεραίωση των σκοπών. Χρειαζόμαστε, λοιπόν,  μια

παιδεία η οποία θα συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης του ατόμου.

Ο σκοπός της αγωγής είναι διττός. Αφενός  η κατανόηση τις  προθέσεις και τα ενδιαφέροντα του

παιδιού για να βοηθήσει στη μορφοποίηση και στην αύξηση τους και αφετέρου η ένταξη του παιδιού

στο κοινωνικό σύνολο   ώστε να αποκτήσει «κοινωνική συνείδηση» και «κοινωνικό ιδανικό». Μέσω

των παραπάνω η παιδεία μεταμορφώνεται σε θεμελιώδη παράγοντα και μέθοδο κοινωνικής προόδου,

μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης (Μπεκιάρη, χ.χ., σ. 21-28). Πρέπει ασφαλώς να επισημανθεί ότι

οι σκοποί δεν στηρίζονται σε αυθαίρετες επιδιώξεις διότι προέρχονται και από το χώρο της επιστήμης

(Βώρος, 1997, σ. 241). Βέβαια, μπορούν να υποπέσουν σε ένα μεγάλο βαθμό γενικότητας καθώς είναι

δυνατό να χρησιμοποιηθούν φράσεις κενές περιεχομένου, συγκαλύπτοντας ορισμένα προβλήματα ή

μπορούν συνειδητά ή ασυνείδητα να καλύπτουν ορισμένους στόχους. Για αυτό ο καθορισμός και η

θέση των εκπαιδευτικών σκοπών, οφείλει να γίνεται ύστερα από αναλύσεις, συζητήσεις και δόκιμη

επιχειρηματολογία,  η  οποία  να  καταλήγει  σε  συναίνεση.  Ακόμα  όμως  και  αυτή  η  διαδικασία

παρουσιάζει  σφάλματα  και  προβλήματα  όπως  και  κάθε  άλλη  δημοκρατική  διαδικασία  (Βρεττός-

Καψάλης, 2014, σ. 164).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνία αποτελείται από ένα ανομοιογενές σύνολο ανθρώπων που δεν

έχουν  όλοι  τους  ίδιους  σκοπούς  και  τις  ίδιες  ανάγκες,  ενώ  πολλές  φορές  οι  σχέσεις  τους  είναι

ανταγωνιστικές. Δυστυχώς, σε καμία περίπτωση οι ανάγκες του ατόμου δεν πρέπει να έρχονται πρώτες

σε σχέση με αυτές της κοινωνίας. Το σχολείο πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε

κοινωνίας ή να δημιουργεί προϋποθέσεις για μεταβολή και βελτίωση της (Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ.

180). Το κύριο θέμα που τίθεται είναι ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν πρέπει να ενισχυθούν

μέσω μιας γόνιμης αξιολόγησης για καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Τελικός στόχος θα

είναι η επίσπευση της προσαρμογής και η βελτίωσης της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των

σχολείων,  από  υλικοτεχνική  άποψη  και  από  ανθρώπινο  δυναμικό.  Λαμβάνοντας  αυτά  υπόψη,  η

πολιτική  ηγεσία  οφείλει  να  λειτουργήσει  ως  εκφραστής  ιδεών,  ανοίγοντας  το  δρόμο  για  τον
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εκσυγχρονισμό. Η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα παρόλα αυτά, σε επίπεδο σχολείου,  θα

πρέπει να βαραίνουν την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα, η οποία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ένα

σαφές πλαίσιο διοίκησης, οικονομικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας. Αν θέλαμε να περιγράψουμε την

παραπάνω πολιτική και με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα γίνονταν οι εξής προτάσεις:

 Τα αποκλειστικώς εκπαιδευτικά ζητήματα θα ανατίθενται είτε σε αρμόδιους επιστημονικούς-

εκπαιδευτικούς  φορείς,  είτε  στα  ίδια  τα  ΤΕΙ  ή  ΑΕΙ  που  απαρτίζουν  την  τριτοβάθμια

εκπαίδευση.

 Τα θέματα διοίκησης και οικονομικών δίνονται σε υπηρεσίες τοπικού η κεντρικού επιπέδου, τα

οποία παρουσιάζουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στη διάθεση κονδυλίων.

 Η πολιτεία οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα της σεβόμενη τις βασικές αρχές και τους στόχους

της εκπαίδευσης, ικανοποιώντας τις γενικότερες εθνικές επιδιώξεις.

 Οι εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων πρέπει να τεθούν  σε εκσυγχρονιστική πορεία με

σύνταξη νέων κανόνων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρόσληψη ικανού προσωπικού.

 Μετεκπαίδευση  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  στα  πλαίσια  της  αναβάθμισης  του

εκπαιδευτικού.

 Ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλη εξόπλιση,

εξειδικευμένες  γνώσεις  και  κατάλληλο  προσανατολισμό  προς  τις  επιθυμητές  κατευθύνσεις

(Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 1994, σ. 101-104).

Το σχολείο είναι υπεύθυνο για την διατήρηση του  status quo και τη διαιώνιση της κοινωνικής

κατάστασης  της  συγκεκριμένης  περιόδου καθώς  και  για  την βελτίωση τους.  Το σχολείο  δεν είναι

αναγκασμένο να τρέχει πίσω από την κάθε επιστημονική ή κοινωνική αλλαγή. Ο κόσμος μεταβάλλεται

με ταχύτατους ρυθμούς σε σημείο που θα ήταν άσκοπο εάν το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθούσε να

ανταποκριθεί  με  τους  ίδιους  ρυθμούς,  όταν  ο  ίδιος  ο  θεσμός  του  σχολείου  χαρακτηρίζεται

συντηρητικός, αδρανής και με μια βραδύτητα στις αντιδράσεις του. Γι αυτό και εξασφαλίζει στους

μαθητές  του  ένα  ευρύ  και  σταθερό  γνωστικό  υπόβαθρο  στο  οποίο  θα  μπορέσει  να  οικοδομηθεί

οποιαδήποτε γνώση (Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ. 180).
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Διδασκαλία  είναι  η  μετάδοση  γνώσεων  από  το  δάσκαλο  προς  τον  μαθητή  με  σκοπό  την

απόκτηση  και  την  αφομοίωση  τους,  δηλαδή  την  μάθηση.  Χωρίζεται  σε  φυσική  και  σχολική

διδασκαλία. Η φυσική διδασκαλία επιτυγχάνεται κυρίως εκτός σχολικού περιβάλλοντος , χωρίς τυπική

προετοιμασία και αυθόρμητα τις περισσότερες φορές. Η διαδικασία αυτή είναι αλληλεπιδραστική και

άρα  αμφίδρομη,  καθώς  τόσο  ο  δάσκαλος  όσο  και  οι  μαθητές  φαίνεται  να  διδάσκονται  και  να

διδάσκουν.  Θεωρείται  πλέον  απαραίτητη  συμπληρωματική  διδασκαλία  της  σχολικής.  Η  φυσική

διδασκαλία  ξεκινά  κατά  τη  προσχολική  ηλικία  με  ποικίλες  επιρροές  από  το  άμεσο  και  έμμεσο

περιβάλλον, ενώ μέσω αυτής το άτομο αποκτά τις πρώτες του γνώσεις και δεξιότητες και διαμορφώνει

τα θεμέλια της συμπεριφοράς του.

 Από την άλλη πλευρά η σχολική είναι η διδασκαλία που λαμβάνει χώρα μέσα σε θεσμικά

κατοχυρωμένους  φορείς  όπως  το  σχολείο  και  ακολουθεί  μια  συγκεκριμένη  γραμμή  πορείας  της

γνώσης.  Το  περιεχόμενό  της  συνήθως  καθορίζεται  από  τα  αναλυτικά  προγράμματα,  τα  οποία

περιγράφουν το περιεχόμενο των μαθημάτων, τη διδακτική ύλη καθώς και τις προτεινόμενες ενέργειες

του  δασκάλου  (Βικιπαίδεια,  Ελεύθερη  Εγκυκλοπαίδεια).  Η  σχολική  διδασκαλία  μπορεί  επίσης  να

χαρακτηριστεί από τη λήψη αποφάσεων σε αλληλεπίδραση με τη σχέση μαθητή δασκάλου ή μαθητών

μεταξύ τους, την κατάλληλη ανταπόκριση του παιδιού στα νέα δεδομένα, τη μείωση του ελέγχου που

ασκείται  από  τον  παιδαγωγό,  την  σωστή  καθοδήγηση  της  τάξης  και  την  υποστήριξη  των

διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στη τάξη. Κάθε απόφαση που παίρνεται μέσα στη τάξη πρέπει να είναι

προμελετημένη.  Οι  ιδιαιτερότητες  της  κάθε  τάξης  είναι  απρόβλεπτες.  Ένα  λεξικό  και  ένα  βιβλίο,

μπορούν να προσφέρουν αρωγή, πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να συνδυαστούν με τον ανθρώπινο

παράγοντα (Φράγκου,1986, σ. 78-82).

Με την εισαγωγή του ατόμου στη κοινωνία δημιουργούνται «τυποποιημένες» συμπεριφορές

και πράξεις με τις οποίες μπορεί να προστατευθεί η ζωή του, καθώς και να εξυπηρετηθεί η κοινωνική ή

κοινωνικές  ομάδες στις οποίες ανήκει. Η κοινωνία από μεριά της οφείλει να επέμβει και να επιβάλλει

απαγορεύσεις, όταν θεωρούνται αναγκαίες, για την ομαλοποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου και

την εξασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσης του συνόλου. Όσο περισσότερα συμφέροντα της κοινωνίας

διακυβεύονται από παραλήψεις των μελών της, τόσο πιο αυστηροί γίνονται οι νόμοι. Βέβαια ειδικά οι

νόμοι εκφράζουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων παρά των μελών της ξεχωριστά,

με  αποτέλεσμα  να  υφίστανται  αδικίες.  Συχνά,  όμως  η  πολυπλοκότητα  και  η  διαρκής  εξέλιξη  της
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κοινωνίας  επιβάλλει  την  λήψη  τέτοιων  αποφάσεων  και  πράξεων,  οι  οποίες  ανταποκρίνονται  στα

δεδομένα μιας συγκεκριμένης κατάστασης (Βώρος, 1997, σ. 311-312).

Σύμφωνα με τον Κούτρα «όσο περίπλοκα και  δύσκολα γίνονται  τα σύγχρονα προβλήματα,

τόσο πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό, είναι το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού». Ο ρόλος του

δασκάλου είναι διττός, μορφωτικός και ηθικός. Προκειμένου να ασκήσει κανείς το επάγγελμα αυτό,

όντας συχνά σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση, οφείλει να δεσμευτεί σε ένα συγκεκριμένο ιδεώδες και

να ξεφύγει από την αδράνεια που προκαλείται από τη «φαύλο κύκλο» της καθημερινότητας. Τέλος,

οφείλει να απομακρυνθεί από την έννοια του «παραδοσιακού» δασκάλου  και να δείξει με ουσιαστικές

πράξεις ότι νοιάζεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για το καθήκον που έχει αναλάβει (Christopher

Day, 2003, σ. 48).

Ο δάσκαλος οφείλει να ανταποκρίνεται σε τρία είδη ευθύνης:

 Answerability,  δηλαδή η ευθύνη του να δίνουν απαντήσεις στους μαθητές και τους

γονείς, πράγμα που μεταφράζεται ως ηθική ευθύνη, δηλαδή αυτή που εμφορείται από

ηθικές αρχές.

 Responsibility,  δηλαδή  η  ευθύνη  που  έχουν  απέναντι  στον  εαυτό  τους  και  στους

συναδέλφους τους, γνωστή και ως επαγγελματική ευθύνη.

 Accountability, που με τη στενή έννοια του όρου σημαίνει ότι ο δάσκαλος οφείλει να

είναι υπόλογος απέναντι στους εργοδότες του, ή στη πολιτική αρχή, που συνοψίζουν

την έννοια της ευθύνης βάσει συμβολαίου.

Το  τελευταίο  διάστημα,  οι  μεταρρυθμίσεις  στη  Κυβέρνηση  δίνουν  έμφαση  στην  επαγγελματική

ευθύνη, συμπεριλαμβάνοντας γονείς και μαθητές, παρουσιάζοντας τους περισσότερο ως καταναλωτές

παρά ως πελάτες. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται με βάση το πόσο

διευκολύνουν τους μαθητές να πετύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. (Christopher Day, 2003, σ. 49)

Η  ηθική  διάσταση  του  έργου  των  εκπαιδευτικών  δεν  περιορίζεται  μόνο  στην  απόκτηση

γνώσεων, αλλά και στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, αφού ο

ίδιος είναι ένας από τους υπεύθυνους που συμβάλει στην διαμόρφωση του μαθητή. Επομένως, η ηθική

του κάθε  μαθητή έχει  μεγάλη σημασία για τη διδασκαλία.  Η εκπαίδευση μάλιστα,  πρεσβεύει  την

πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, παρέχοντας του ένα πλαίσιο σχέσεων, τη γνώση ή την εξειδίκευση,

οι οποίες υπόκεινται σε ηθικούς κανόνες, την υπευθυνότητα και τα ιδεώδη. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι
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μόνο αν εξεταστεί η σχέση μεταξύ όλων αυτών τότε ο δάσκαλος θα μπορέσει να κατανοήσει τον ηθικό

του ρόλο και να προσθέσει μερικές αρετές όπως το θάρρος ή η τιμιότητα. Υποστηρίζεται ακόμα ότι το

να είναι  κανείς  επαγγελματίας εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνει  αρχικά την ηθική δέσμευση του να

εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μαθητών έχοντας ως στόχο την ευημερία και την εξέλιξη της τάξης.

Ακόμα, οφείλει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιεί προκειμένου

να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και τους χειρισμούς του τόσο μέσω τον προβληματισμών όσο

και μέσω της επικοινωνίας του με άλλους. (Christopher Day, 2003, σ. 51-52)

Δεν  είναι  πάντοτε  εύκολο  να  επιτύχει  κανείς  όλα  αυτά  που  απαιτεί  το  λειτούργημα  του

δασκάλου.  Έρευνες  στη  Νέα Υόρκη,  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  αλλά και  έρευνες  από πανεπιστήμια,

δείχνουν ότι το ηθικό του προσωπικού χειροτερεύει με τα χρόνια. Παρατηρήθηκαν προβλήματα στην

επικέντρωση στους ηθικούς στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς του, όπως και σημαντικές

αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου μαθητή αλλά και στο σχολικό τους έργο. Ορισμένες

έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι απογοητευμένοι με την

καριέρα τους και δεν έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τους μαθητές. Αίτιο αυτών φαίνεται να είναι τα

υψηλά  επίπεδα  άγχους  από  τα  οποία  πάσχουν  οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  και  οι  ενοχές  που

νοιώθουν πιστεύοντας ότι δεν φροντίζουν τους μαθητές, αλλά τους βλάπτουν. Συγκεκριμένα το 66,4%

των  δασκάλων  «ομολόγησε»  ότι  έψαχνε  για  άλλη  εργασία,  ενώ  το  13,3% επεδίωκε  την  πρόωρη

συνταξιοδότηση κατά την διάρκεια των ερευνών αυτών (Christopher Day, 2003, σ. 56-58).

Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη διδασκαλία ως την αμφίρροπη λήψη αποφάσεων από τον

δάσκαλο και τους μαθητές με αποτέλεσμα την ανταπόκριση του παιδιού ή της ομάδας των μαθητών.

Γιατί,  τι  είναι  πραγματικά  η  καλή  διδασκαλία;  Η  σχέση  δασκάλου  –  διδασκόμενου  παρουσιάζει

δυσκολίες,  συνεχείς  αλλαγές  ενώ  απαιτεί  φαντασία  και  δημιουργικότητα  από  την  πλευρά  του

δασκάλου.  Κάθε  περίπτωση  είναι  μοναδική.  Δεν  θα  ξαναϋπάρξει.  Η  προσπάθεια  από  μέρος  του

δασκάλου  γίνεται  για  να  ανταποκριθεί  σε  ένα  συγκεκριμένο  παιδί,  που  σημαίνει  ότι  πρέπει  να

αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα του για να επιτύχει τον στόχο του. Με τα δεδομένα αυτά κριτήριο για

να θεωρηθεί μια διδασκαλία καλή είναι η ποιότητα της ανταπόκρισης που θα προκαλέσει ο δάσκαλος

στο μαθητή ή την ομάδα μαθητών. Πρωταγωνιστής της όλης διαδικασίας είναι ο μαθητής ο οποίος

προβληματίζεται, βγάζει συμπεράσματα, ανακαλύπτει και θέτει ερωτήματα (Φράγκου, 1986, σ. 78).
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Ο  δάσκαλος  οφείλει  να  γίνει  πηγή  έμπνευσης  για  το  παιδί,  καλλιεργώντας  του  την

αυτοπεποίθηση, κίνητρα για διεκδίκηση της αυτονομίας του και επιθυμία για λήψη αποφάσεων. Το

παιδί οφείλει να δοκιμάσει τον εαυτό του μετουσιώνοντας τις ιδέες σε πράξεις οι οποίες πρέπει να

κρίνονται επιτυχείς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφαλώς όλα αυτά γίνονται με τη κατάλληλη

καθοδήγηση του δασκάλου. Ορισμένες ανταποκρίσεις του δασκάλου μπορεί να είναι η υποστήριξη του

παιδιού στο να λέει τη γνώμη του και η επιβεβαίωση της χρησιμότητας αυτής, η αποφυγή σαρκασμού

ή γελιοποίησης, η έκφραση πίστης προς το παιδί, ως μοναδική προσωπικότητα, όπως και η παροχή

ευκαιριών για παρουσίαση εμπειριών από τον μαθητή (Φράγκου, 1986, σ. 78-79).

Μια καλή διδασκαλία δίνει βάση και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μέσα στα πλαίσια της τάξης

δημιουργούνται κοινά προβλήματα, ζητήματα, ενδιαφέροντα, συμφωνίες και διαφωνίες καθώς τους

δίνεται η δυνατότητα να μιλούν και να ακούν ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά βέβαια μέσα στο θετικό

κλίμα της τάξης το οποίο διασφαλίζεται με την έλλειψη παραινέσεων, σαρκασμών και σχολίων. Οι

ατομικές και ομαδικές σχέσεις καλλιεργούνται με τη συμπάθεια και την υποστήριξη των ανθρώπων,

ενώ δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμούν όλες αυτές οι σχέσεις. Ο δάσκαλος

οφείλει να είναι ώριμος και καλά εκπαιδευμένος, να αναπτύσσει συνεχώς την διαίσθηση του για να

ανταποκρίνεται  σε αυτό το απαιτητικό έργο.  Κάθε κίνηση και  κάθε απόφαση του πρέπει  να είναι

προμελετημένη και  αυτό λόγω της ιδιομορφίας και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε τάξης (Φράγκου,

1986, σ. 81-82).

Η βασική θέση που επικρατεί είναι ότι το σχολείο πρέπει να συνδέεται  με τις πτυχές της ζωής

που προκύπτουν σε μια διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα οφείλει να λαμβάνει υπόψη

της τις δεξιότητες των παιδιών και το κλίμα που επικρατεί στη σχολική αίθουσα. Στόχος της κοινωνίας

και  ως  επί  το πλείστον του σχολείου είναι  να υπάρχει  μια  συγκινησιακή κατάσταση άρα και  μια

διδασκαλία γεμάτη ζωή και όχι μια λογοκρατική διδασκαλία. Σε σύνδεση με τα παραπάνω πρέπει να

διαμορφωθεί  μια  πιο  αυστηρά  επιλεγόμενη  ύλη  η  οποία  θα  αποτελέσει  εφόδιο  ζωής  για  κάθε

μορφωμένο άνθρωπο ανεξαρτήτως σπουδών ή επαγγέλματος. Σημαντική θεωρείται η ενδυνάμωση των

αναπτυξιακών  και  παιδαγωγικών  λειτουργιών  της  διδασκαλίας  καθώς  σύμφωνα  με  τον  Ν.  Α.

Ντομπρολιούμποβ

«όταν κανείς μαθαίνει με όρεξη, η δουλεία προχωράει ασύγκριτα πιο εύκολα και επιτυχημένα, παρά

όταν κανείς μαθαίνει από ανάγκη, με το ζόρι». Παράλληλα ο Κ. Δ. Ουσίνσκι αναφέρει ότι «η μάθηση
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που στερείται κάθε ενδιαφέρον και που επιβάλλεται μόνο με τη βία… σκοτώνει στο μαθητή την όρεξη

για τη μάθηση, που χωρίς αυτή δεν πρόκειται να πάει μακριά». Δυστυχώς έχουμε δημιουργήσει μια

πολύ  διανοητική  και  λογική  διδακτική  διαδικασία  η  οποία  δεν  τρέφει  τους  μαθητές  με  θετικά

συναισθήματα.  Αντιθέτως  προκαλεί  ανία,  φόβο,  θυμό  όπως  και  άλλα  αρνητικά  συναισθήματα

(Φράγκου, 1986, σ. 274-275).

Σύμφωνα  με  τον  Σουχομλίνσκι  η  πνευματική  εργασία  παιδιού-ενηλίκου  διαφέρει  ενώ  η

απόκτηση  γνώσεων  δεν  μπορεί  να  αποτελεί  το  πρωταρχικό  κίνητρο  όλης  της  προσπάθειας  που

καταβάλλει το παιδί στο σχολείο σε αντίθεση με τον ενήλικα. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι αν κάναμε τη

μάθηση συναρπαστική, με ενθουσιασμό και φαντασία δεν θα υπήρχε το πρόβλημα των βαθμών. Η

μάθηση είναι μια αποστολή και μάλιστα δύσκολη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στον έφηβο να

περνάει όλη του τη μέρα αγκαλιά με ένα βιβλίο σαν «μηχανή αποστήθισης» (Φράγκου, 1986, σ. 279-

280). Για να μην καταντήσει η μάθηση  ως μια ακόμα μονότονη ασχολία της καθημερινότητας το κάθε

μάθημα πρέπει να προκαλεί τον μαθητή και να δείχνει ότι πάντα έχει κάτι νέο να διδάξει. Ο Τολστόι

συμβούλευε  να μην αναφέρει  ο  δάσκαλος  στα παιδιά  δυο πράγματα:  εκείνο  που δεν  μπορούν να

κατανοήσουν και αυτό που κατανοούν ακόμα καλύτερα και από τον ίδιο (Φράγκου, 1986, σ. 285).

Οι αλλαγές, σε οποιοδήποτε τομέα, είναι αναπόφευκτες και αναγκαίες. Μέσω αυτών η ζωή

προχωράει, αναπτύσσεται και οι κοινωνίες εξελίσσονται ασχέτων αν βελτιώνονται ή χειροτερεύουν

(Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ. 114). Οι παλαιότερες κοινωνίες χαρακτηρίζονταν από στατικότητα και

στασιμότητα, λόγω της καθιέρωσης ενός κλειστού συστήματος αξιών, το οποίο ρύθμιζε κατά γράμμα

τη ζωή των κοινωνιών αυτών. Οι νεότερες και πιο σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται από πλουραλισμό

και λιγότερο ή περισσότερο ανοιχτές, παρουσιάζουν ποικιλία στόχων, αξιών, τρόπων ζωής χωρίς να

λείπουν οι αντιθέσεις, οι οποίες πολλές φορές προκαλούν εντάσεις κατά την συζήτηση και έρευνάς

τους (Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ. 171)

Κατά την ανάπτυξη της παιδαγωγικής επιστήμης θεωρείται αδύνατο να μην πει κανείς ότι οι

συνθήκες αλλάζουν με τη πάροδο του χρόνου (Christopher Day, 2003, σ. 415).  Τα σχολεία δεν είναι

χώροι στο πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι μόνο στο να παρεισφρύουν στη ζωή

και στις εμπειρίες των μαθητών τους. Το σχολείο είναι επίσης τοποθετημένο μέσα στην ανταγωνιστική

κοινωνία της οποίας τα δεδομένα το επηρεάζουν με κάθε τρόπο. Από έρευνες στα Ηνωμένα Έθνη

υποστηρίχτηκε ότι  μέρος  των προβλημάτων που αφορούν όχι  μόνο την εκπαίδευση αλλά και  την
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Ευρωπαϊκή κοινότητα, οφείλεται στις πιέσεις της διεθνούς αγοράς, οι οποίες επιβάλλουν ταχύρυθμες

αλλαγές στη δομή των βιομηχανικών κοινωνιών (Christopher Day, 2003, σ. 416).

Η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  στην  οποία  ζούμε  αποτελεί  ένα  συνονθύλευμα  οικονομικο-

κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, με κύριο άξονα την πληροφορία και τη

γνώση. Την παγκοσμιοποίηση μπορεί να οριστεί ως την πλήρη ελευθερία στις διαδικασίες παραγωγής

και διανομής αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες υφίστανται

λόγω  της  ανάπτυξης  και  της  αξιοποίησης  προηγμένων  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της

Επικοινωνίας. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχουν καταστήσει αναγκαία

την  αναμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, μέρος της οποίας έχει ήδη εφαρμοστεί τόσο σε

διεθνές όσο και εθνικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αλλαγές 

 στη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων

 στη λειτουργία της εκπαίδευσης

 στο τρόπο διδασκαλίας  

 στα Αναλυτικά Προγράμματα

 στις υποδομές των σχολείων

 στον  προσδιορισμό  των  γνώσεων  και  των  δεξιοτήτων   που  είναι  πλέον  αναγκαίες  για  το

διδακτικό έργο. 

 Εν κατακλείδι, η παγκοσμιοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία αλλαγών και αλληλεπίδρασης,

οι οποίες επιφέρουν περισσότερες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα (Σακελλαρίου, χ.χ., σ. 5-12).

Οι  ανάγκες  λοιπόν  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  σε  εκπαιδευτικούς  καλύτερα

εκπαιδευμένους, με μεγαλύτερο κίνητρο, ικανούς να δρουν έγκαιρα και να αξιοποιούν τις ικανότητες

τους, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να παράγει περισσότερο. Οι

προϊστάμενοι  ζητούν συνήθως καλά καταρτισμένους εργαζομένους από τους οποίους όμως ζητούν την

«εφαρμοσμένη εκδοχή» της γνώσης. Εκτός αυτού, περιμένουν μια πληθώρα τρόπων συμπεριφοράς, οι

οποίες όμως ουδέποτε εκφράστηκαν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπως

παραδείγματος χάριν, η καλή ηγεσία. Αυτή η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ναι

μεν προωθεί πολλά είδη τεχνολογίας όπως η εικονική πραγματικότητα και δίνει τη δυνατότητα για
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καλύτερη επικοινωνία όμως  μπορεί  να επιφέρει  αρκετούς περιορισμούς και  έλεγχους.  Το σχολείο

λοιπόν οφείλει να φέρει υπόψη του αυτή τη θεώρηση, για τις συνεχώς αυξανόμενες μεταβολές στα

πλαίσια  του κοινωνικού συνόλου, απαιτώντας και καλλιεργώντας ανθρώπινο δυναμικό που είναι ικανό

να προσαρμοστεί και προσπαθεί να διατηρήσει τη διδασκαλία του σε υψηλό επίπεδο.

Σε  πολλές  χώρες,  η  χρηματοδότηση  των  σχολείων,  ώστε  να  ανταποκριθούν  στις  συνεχώς

μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι δυστυχώς περιορισμένη. Οι παρούσες συνθήκες, όπως σχολιάζεται,

δεν ελκύουν και τα πιο λαμπρά πνεύματα, ενώ οι απόπειρες για τη θέσπιση κριτηρίων τα οποία θα

ήταν ικανά να «ανεβάσουν» την εκπαίδευση σε υψηλότερα επίπεδα, παρά τις καλές προθέσεις, δεν

μπορούν  να  επανακτήσουν  την  χαμένη  εμπιστοσύνη  των  εργαζομένων.  Πως  μπορούμε  λοιπόν  να

συζητάμε για ανάπτυξη όταν όλα δείχνουν πιθανή οπισθοχώρηση (Christopher Day, 2003, σ. 417-419).

Ο Dewey, ένας από τους προοδευτικότερους Αμερικανούς φιλοσόφους, αναφέρθηκε στο ότι η

παιδεία  αποτελεί  μια  κοινωνική  διαδικασία. Για  τον  ίδιο η  εκπαίδευση  «είναι  μια  κοινωνική

διαδικασία, το σχολείο είναι απλώς εκείνη η μορφή της κοινοτικής ζωής στην οποία όλες οι ενέργειες

είναι  συγκεντρωμένες,  ώστε  να  οδηγούν  πιο  αποτελεσματικά  το  παιδί  να  συμμετέχει  στα

κληροδοτημένα πολιτισμικά αγαθά του ανθρώπινου είδους και στη χρήση των δυνάμεων του για την

επίτευξη  των  κοινωνικών  σκοπών». Το  σχολείο  είναι  κοινωνικό  ίδρυμα  που  εξυπηρετεί   την

αυτοσυντήρηση και ανάπτυξή της κοινωνίας, άρα και το μέσο για τη συνέχιση της κοινωνικής ζωής.

Άμεση  αποστολή  του  σχολείου,  όπως  προαναφέρθηκε  είναι  η  πολύπλευρη  ανάπτυξη  του  ατόμου

σωματικά, νοητικά, ψυχολογικά, μεταδίδοντάς του ταυτόχρονα ηθική διαγωγή, πίστη και αφοσίωση. Ο

Dewey συνέλαβε  την  εικόνα  του  σχολείου  σκεπτόμενος  μια  ιδανική  οικογένεια  όπου  το  παιδί

μορφώνεται με συζητήσεις, ερωτήσεις και εργασίες. (Μπεκιάρη, χ.χ., σ. 29-36)

Οι  κοινωνικές και  πολιτικές  αλλαγές συμβάλλουν  στη  διαμόρφωση  των  στόχων  και  των

σκοπών, των δομών και των διαδικασιών υλοποίησης της εκπαίδευσης. Το σχολείο πρέπει να εξετάζει

τους  στόχους  του καθώς  τα  άτομα βγαίνουν  από  το  εκπαιδευτικό  σύστημα και  εισέρχονται  στη

κοινωνία.  Πρέπει  να  διαθέτουν  ορισμένες  δεξιότητες  όπως  ευελιξία, προσαρμοστικότητα  στις

διαφοροποιούμενες  απαιτήσεις,  όπως  και  ορισμένα προσόντα,  προκειμένου  να  μπορούν  να

προσαρμόζονται στην άσκηση μιας πλειάδας επαγγελμάτων, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους,

να αντιμετωπίζουν τον αέναο ανταγωνισμό, όχι μόνο στην τοπική ή εθνική αγορά, αλλά και σε όλο τον

κόσμο. Το  σχολείο  οφείλει  να  κοινωνικοποιήσει  τους  πολίτες  της  επόμενης  γενιάς  δίνοντας  τους
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πρότυπα, αντιλήψεις, συμπεριφορές και αξίες όπως η αξιολόγηση της πληροφορίας που λαμβάνουν, η

διαμόρφωση της  ταυτότητας  του  πολίτη  καθώς  και η  καλλιέργεια  της  κριτικής  σκέψης,  ώστε  να

μπορούν να εκτιμούν τη λειτουργία, την επιρροή του κοινωνικού συστήματος, να δρουν ατομικά και

συλλογικά  με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, αλλά και των  παγκόσμιων συμπολιτών

τους. Επιπρόσθετα, το σχολείο πρέπει να στοχεύσει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που θα έχουν

πρόσβαση στη γνώση, την οποία αξιολογούν, προσαρμόζουν και εφαρμόζουν. Για όλους αυτούς τους

λόγους, ο ρόλος του εκπαιδευτικού επαναπροσδιορίζεται. Δεν είναι πλέον αρκετό να μεταδίδει γνώση,

αλλά και να καθοδηγεί τα παιδία προς την ανακάλυψη της γνώσης και την εξασφάλιση δεξιοτήτων και

κριτηρίων προς αξιοποίησης της. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιχειρηματολογούν, να

ανταλλάζουν απόψεις, να κάνουν διαλόγους και να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους για τη διαχείριση

της ομάδας και την επίτευξη των εκάστοτε στόχων. Το σχολείο, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, εντάσσει

τόσο στο περιεχόμενο των μαθημάτων, όσο και στις  διδασκαλίες, τις νέες τεχνολογίες. Αυτό βέβαια,

δεν  σημαίνει «διδασκαλία» συστημάτων και λογισμικών, αλλά μια πρώτη γνωριμία καλλιεργώντας

παράλληλα την  ευαισθητοποίηση και εξοικείωση με τα εργαλεία και τους τρόπους αξιοποίησης των

νέων τεχνολογιών για την επίτευξη της μάθησης και την κατάκτηση της γνώσης. Το Σχολείο στην

Κοινωνία αυτή έρχεται να αποτελέσει το πεδίο μέσα στο οποίο η νέα γενιά θα μάθει να μετατρέπει την

πληροφορία σε γνώση και να την χρησιμοποιεί για το καλό το «ανθρώπου». 

Μπορεί οι νέες κοινωνίες να γεννιούνται στον αστερισμό του Ερμή, ας μη ξεχνάμε όμως ότι ο

Προμηθέας  είναι  εκείνος  που  αμφισβήτησε τους  θεούς  και  άναψε  στη  γη  των  ανθρώπων φωτιές

(Σακελλαρίου, χ.χ., σ. 26-30, 32-33, 37, 40).

Όλοι  οι  κοινωνικοί  και  εκπαιδευτικοί  φορείς  έχουν ως κοινή πεποίθηση ότι  τα σχολεία θα

μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα από ότι είναι σήμερα. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι ˙

καλύτερα σε τι; Οι απόψεις στο συγκεκριμένο θέμα διίστανται. Ορισμένοι μιλούν για ανικανότητα του

σχολείου να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις «βασικές δεξιότητες», ενώ άλλοι πιστεύουν ότι το

σχολείο έχει αποτύχει να διδάξει στα παιδιά ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά. Το συμπέρασμα που

προκύπτει είναι ότι τα σχολεία δεν προετοιμάζουν κατάλληλα τα παιδιά για το κόσμο των ιδεών και για

τον πραγματικό κόσμο και δεν τους προωθούν το πάθος για τη δια βίου μάθηση. Προκειμένου να

αναπτυχθεί μια συμπάθεια για τη δια βίου μάθηση κάθε σχολείο οφείλει να βοηθά το κάθε άτομο να

επιτύχει τους στόχους του. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να βρουν χρόνο ώστε να θέσουν
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τα θεμέλια για να αναπτυχθούν η αυτοεκτίμηση, να ευνοηθούν τα κίνητρα των μαθητών και να τεθούν

οι  βάσεις  για  μια  διαρκή  δέσμευση.  Ακόμα,  το  σχολείο  πρέπει  να  θεμελιώσει  μια  ευρεία  και  όχι

περιορισμένη  πηγή  γνώσεων.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  πρόσφατη  αποδοχή  της  άποψης  του  Gardner

υποστηρίζει  ότι  τα  σχολεία  είναι  καλό  να  συνδέονται  με  τη  νοημοσύνη.  Το  σημαντικότερο  όμως

«πρέπει»   που  πρέπει  να  ακολουθεί  ένα  σχολείο  είναι  να  αποτελεί  ενεργό  μέλος  του  κοινωνικού

συνόλου.  Δεν  είναι  παράξενο  που  ένας  όλο  και  αυξανόμενος  αριθμός  συγγραφέων  συνδέει  την

εκπαίδευση  με  τη  κουλτούρα  και  το  περιβάλλον  στο  οποίο  ζουν  και  εργάζονται  οι  μαθητές  του,

κατανοώντας σωστά ότι είναι το σημείο τομής μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος και υπεύθυνη για τη

διατήρηση και την ανανέωση του πολιτισμού. Οι επιδιώξεις αυτές λοιπόν αποτελούν θεμέλιου λίθους

για  την  ανάπτυξη  και  τη  βελτίωση του  σχολείου,  γνωρίζοντας  επί  του  πρακτέου  τις  ανάγκες  της

κοινωνίας της τεχνολογίας (Christopher Day, 2003, σ. 420-423).

Η  φράση  «βελτίωση  του  σχολείου»  ορίζεται  ως  «μια  συστηματική,  υποστηριζόμενη

προσπάθεια,  που  στοχεύει  στην  αλλαγή  των  συνθηκών  μάθησης  και  των  άλλων  εσωτερικών

συνθηκών, σε ένα ή περισσότερα σχολεία, με τελικό σκοπό την αποτελεσματικότερη επίτευξη των

εκπαιδευτικών  στόχων.  Η  βελτίωση  του  σχολείου  πρέπει  να  διαχωριστεί  από  την  έννοια  της

αποτελεσματικότητας  του  σχολείου  διότι  η  δεύτερη   σημαίνει  «τον  εντοπισμό  μια  σειράς

χαρακτηριστικών των λεγόμενων αποτελεσματικών σχολείων». Ο  Elliott κατακρίνει τις έρευνες που

ασχολούνται  με  την  αποτελεσματικότητα  των  σχολείων  διότι  θεωρεί  ότι  τα  ευρήματα  αυτής  δεν

κατανοούν την πολυπλοκότητα των σχολείων.  (Christopher Day, 2003, σ. 386-387).  Ο Fr. Mitterand

ισχυρίζεται πως το κοινωνικό έτοιμα για δημόσια παιδία «παραβιάζεται με όλα τα μέσα καταπίεσης: με

τη μείωση και την αυθαίρετη κατανομή των υποτροφιών ˙ θεσμικά, με την αποσάθρωση του δημόσιου

τομέα και τη διόγκωση του ιδιωτικού τομέα ˙ και ψυχολογικά με όλες τις παραλλαγές ανισότητας στις

δωρεές και στους διαθέσιμους πόρους, λες κι αυτή η ανισότητα να βασιζόταν κυρίως σε μια ιδιαίτερη

κλίση που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές τάξεις» (Βώρος, 1997, σ. 410).

Η  αποδοχή  και  η  αμφισβήτηση  που  υπάρχει  στο  μυαλό  των  εκπαιδευτικών  μπορούν  να

εστιάσουν στη βελτίωση των σχολείων καθώς και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το σχολείο οφείλει

να  θεμελιώσει  μια  συνεργασία  μεταξύ  αυτού  και  της  κοινότητας  συμπεριλαμβανομένων  γονέων,

εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και χορηγών. Η σύνδεση μεταξύ σχολείων και

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συμβάλλει στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών
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για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της πρακτικής και της μάθησης των φοιτητών. Το έργο λοιπόν των

σχολών   επαγγελματικής  ανάπτυξης  χαρακτηρίζεται  από  την  αφοσίωση  σε  ορισμένες  αρχές  που

περιλαμβάνουν μια μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση καθώς και ανανέωση

του περιεχομένου του σχολείου και  του πανεπιστημίου.  Ήδη στον Καναδά τα ιδρύματα ανώτατης

εκπαίδευσης   έχουν  αλλάξει  τις  δραστηριότητες  τους  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  μαθητών  και

εκπαιδευτικών. Ενώ οι βασικές παραδοχές είναι ήδη διατυπωμένες καλό θα είναι να μπουν κάποιες

πρωτοβουλίες. Ορισμένοι μάλιστα επέλεξαν να συνδέσουν τις  δραστηριότητες με θέματα τα οποία

βρίσκονταν  και  βρίσκονται  στο  επίκεντρο  όπως  και  με  καινοτόμα  προγράμματα  ως  μέρος  της

υπόσχεσης τους για συνεργασία εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών (Christopher Day, 2003, σ. 388-390).

Η σημερινή εκπαίδευση θεωρείται ξεπερασμένη ή προοδευτική; Μια πρώτη απάντηση θα ήταν

το «ναι». Ωστόσο σήμερα οι συνεχείς συζητήσεις γύρω από το θέμα τη εκπαίδευσης, πιστεύετε ότι

αφορούν τον John Dewey, τον George Counts ή τον William Kilpatrick; Τυπικά και ουσιαστικά κανείς

από αυτούς δεν ακούγεται σήμερα, ή συζητιούνται σε ευρύτερο πλαίσιο.

Ποιος δεν θυμάται φάσεις από τις οποίες πέρασε η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια όλων αυτών

των χρόνων; Η αμερικανική εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960, προώθησε και

εφάρμοσε τη τεχνολογία στην εκπαίδευση, βάζοντας νέες αρχές και στόχους στη δομή του σχολικού

προγράμματος. Η βιομηχανική επανάσταση εισήλθε στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα η τεχνολογία να

αποτελεί  καθημερινό  αντικείμενο  συζητήσεων.  Αργότερα  καθιερώθηκαν  οι  γνωστές  ομάδες

διδασκαλίας, το χωρίς τάξη σχολείο στα πλαίσια της Καρνεγιανής ενότητας, ενώ σχετικά πρόσφατα

έμφαση δόθηκε στην επιστημονική σύγχρονη γνώση. Άμεσα λοιπόν προκύπτουν νέα ερωτήματα όπως

δεδομένου των εκπαιδευτικών στόχων της εκπαίδευσης, τί πραγματικά καλείται να διδάξει το σχολείο

και κατά πόσο τα θέματα οργάνωσης είναι δευτερεύοντα (Φράγκου, 1986, σ. 104-106);

Οι David και Mel Hopkins και ο Mel West συνεργάστηκαν με αρκετά σχολεία προκειμένου να

παρέχουν  ποιοτική  εκπαίδευση  και  διδακτικές  καινοτομίες.  Από  τα  συγκεκριμένα  προγράμματα

προέκυψε μια σειρά προτάσεων όπως το ότι η βελτίωση του σχολείου δεν πρόκειται να επέλθει αν δεν

υπάρξουν σαφές αποφάσεις γύρω από το θέμα της ανάπτυξης (Christopher Day, 2003, σ. 390). Τελικός

στόχος  κάθε  σχολείου  οφείλει  να  είναι  η  βελτίωση  της  αποδοτικότητας,  ειδικά  της  υλικοτεχνικής

υποδομής  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  ο  οποίος  αφορά  τα  σχολεία  που  θέλουν  ένα  σαφές
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διοικητικό,  οικονομικό  και  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  λειτουργίας  (Χριστιανική  Ένωση  Εκπαιδευτικών

Λειτουργών, 1994, σ. 101-102).

Οι αρχές που οφείλουν να διέπουν κάθε σχολείο που θέλει να βελτιωθεί είναι:

 Η αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης.

 Η επιμόρφωση και η ενεργή συμβολή όλων των μελών του σχολείου.

 Η διασφάλιση των εσωτερικών προτεραιοτήτων.

 Η δημιουργία δομών και περιστάσεων για βελτίωση της συνεργασίας ατόμων και ομάδων.

  Η ευθύνη για παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η δέσμευση για ενασχόληση σε  συνεργασία και  όχι  πάνω στα σχολεία υπαγορεύει  δυσκολίες,

διλήμματα και προβλήτα. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τη παραδοσιακή μέθοδο εισάγοντας ένα

τυπικό  μοντέλο  ανάπτυξης,  βασιζόμενο  σε  προηγούμενες  έρευνες.  Έτσι  ο  ρόλος  μας  θα  ήταν  η

καταγραφή  των  αποτελεσμάτων.  Αντ’ αυτού,  προσπαθούμε  να  ενισχύσουμε  τα  σχολεία  ώστε  να

καλλιεργήσουν  τα  δικά  τους  μοντέλα.  Η  συγκεκριμένη  κυκλοφορία  έχει  πολύ  περισσότερες

πιθανότητες επιτυχίας για τη βελτίωση των σχολείων όπως και για τη διατήρηση τους.

Καταληκτικά,  ως  εκπαίδευση  ορίζεται  η  διαδικασία  απόκτησης  συγκεκριμένων  γνώσεων,

διαμόρφωσης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών. (Βικιπαίδεια, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια). Φέρει μεγάλη

ευθύνη  και  «φορτίο»,  μεταφέροντας  από  γενιά  σε  γενιά  τα  κατορθώματα  των  προγόνων  μας  ή

προκαλώντας  κοινωνικές  αλλαγές  (Ξεκάλος-  Παπαγεωργίου,  1969,  σ.  10-13).  Για  τον  Dewey η

εκπαίδευση είναι  μια κοινωνική διαδικασία,  η οποία καθοδηγεί  το παιδί  προς στα κληροδοτημένα

πολιτισμικά αγαθά του ανθρώπινου είδους και την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών (Μπεκιάρη, χ.χ.,

σ. 29-36). Κάθε κοινωνία οικοδομείται πάνω στους κοινούς σκοπούς των μελών της. Όσο μεγαλύτερη

η  συμφωνία  τους,  τόσο  ουσιαστικότερη  είναι  και  η  συνεργασία  τους.  Κύριο  μέλημα  της  κάθε

κοινωνίας  είναι  τα  παιδία  να  γνωρίσουν  το  πολιτισμό  της  για  να  αντιληφθούν  τους  σκοπούς  της

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν (Βρεττός-Καψάλης, 2014, σ. 169-170). Ο δάσκαλος αποτελεί

πρότυπο  και  πηγή  έμπνευσης  για  το  παιδί.  Θα  μπορούσαμε  να  ορίσουμε  τη  διδασκαλία  ως  την

αμοιβαία λήψη αποφάσεων από τον δάσκαλο και τους μαθητές προκαλώντας την ανταπόκριση του

παιδιού  ή  της  ομάδας  των  μαθητών.  Η σχέση  δασκάλου –  διδασκόμενου  παρουσιάζει  δυσκολίες,

συνεχείς αλλαγές (Φράγκου, 1986, σ. 78-79). Οι αλλαγές, σε οποιοδήποτε τομείς, είναι αναπόφευκτες
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και αναγκαίες. Βέβαια, μέσω αυτών η ζωή προχωράει, αναπτύσσεται και οι κοινωνίες εξελίσσονται

ασχέτως  του  αν  βελτιώνονται  ή  χειροτερεύουν  (Βρεττός-Καψάλης,  2014,  σ.  114).  Το  σχολείο

υφίσταται την αλλαγή της φιλοσοφίας του, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όντας τοποθετημένο στην

κοινωνία της πληροφορίας, της οποίας τα δεδομένα το επηρεάζουν με κάθε τρόπο και την έκρηξη των

ΜΜΕ έχοντας σημαντικές επιπτώσεις στη θέση που κατέχει στο κοινωνικό σύνολο. (Christopher Day,

2003,  σ.  416).  Σύμφωνα  με  τον  Κούτρα  «όσο  περίπλοκα  και  δύσκολα  γίνονται  τα  σύγχρονα

προβλήματα, τόσο πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό, είναι το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού»

(Christopher Day, 2003, σ. 48). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο άρθρο αναδεικνύεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο ρόλος που παίζει το σχολείο, καθώς και η

σχέση  αλληλεπίδρασης  που  αναπτύσσεται  με  τη  κοινωνία.  Στόχος  είναι  η  ανάδειξη  των  κύριων

παραγόντων που διαμορφώνουν την πραγματικότητα του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο σε θεωρητικό

όσο  και  σε  πρακτικό  επίπεδο,  επηρεάζοντας  την  επιτυχία  και  την  αποτυχία  ενός  εκπαιδευτικού

προγράμματος  ή θεσμού καθώς  η κοινωνία  και  οι  ανάγκες  της  μεταβάλλονται  και  αλλάζουν.  Πιο

συγκεκριμένα μελετώνται  σχετικές  έννοιες  και  όροι  τόσο σε  ιδεολογικό όσο και  σε  δεοντολογικό

επίπεδο, καθώς και ο καταλυτικός ρόλος του δασκάλου στην εκπαιδευτική και μορφωτική πορεία των

μαθητών. Ακόμα, αναφέρονται μέθοδοι και θεωρητικές προσεγγίσεις παρέμβασης και βελτιστοποίησης

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, επιδιώκεται μια προσέγγιση της σχέσης της

κοινωνίας και του σχολείου σε ιστορικό, εννοιολογικό και  θεωρητικό επίπεδο. Παιδαγωγική επιστήμη

και  κοινωνιολογικό αντικείμενο γίνονται  ένα,  με βάση την πραγματικότητα που υφίσταται  και  τις

προοπτικές που εμφανίζονται (Δασκαλάκης, 2017, σ. 13-14). 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλληλεπίδραση, σχολείο, κοινωνία, μεταβολές, εξέλιξη
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SUMMARY

The article highlights, in the best possible way, the role played by the school, as well as the interaction 

that develops with society. The aim is to point out the main factors which shape the reality of the school

environment, both theoretically and practically, affecting the success and failure of an educational 

program or institution as society and its needs keep changing. In particular, conceptual and ethical 

concepts and terms are studied, as well as the catalytic role of the teacher in the educational course of 

the students. Furthermore, methods and theoretical approaches to intervention and optimization of the 

educational process are mentioned. In this context, it is intended to approach the relationship between 

society and school at a historical, conceptual and theoretical level. Pedagogical science and 

sociological subject become one, based on the reality that exists and the perspectives that appear 

(Daskalakis, 2017, p. 13-14). 
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