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ΜΟΝΙΚΑ Α.ΠΑΠΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:  

Π.Δ.ΞΩΧΕΛΛΗΣ:ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2015. 

 

Τίτλος βιβλίου: Σχολική Παιδαγωγική: Νέα αναμορφωμένη έκδοση::Αφοί 

Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.,θεσσαλονίκη,2015, ΣΕΛ.204. Συγγραφέας: Παναγιώτης 

Δ. Ξωχέλλης, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. 

Ο ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.,Π.Δ. Ξωχέλλης ,γνωστός για το ερευνητικό, 

επιστημονικό και συγγραφικό του έργο στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής , 

τόσο στην ευρύτερη πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας αλλά 

και πέραν αυτής προχώρησε σε μια αναμορφωμένη έκδοση του βιβλίου του με τον 

τίτλο: Σχολική Παιδαγωγική: Νέα αναμορφωμένη έκδοση: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις 

Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015 ,σ..204.Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο 
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μέρος με τον τίτλο: Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και οι βασικές λειτουργίες του 

περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Η διάρθρωση του περιεχομένου εκτείνεται σε τρία 

μέρη. Το πρώτο Μέρος: το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και οι βασικές 

λειτουργίες του: περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το κεφάλαιο πρώτο σελ.11-23 

αναφέρεται στους κομβικούς σταθμούς της εξέλιξης και της κρίσης του θεσμού του 

σχολείου. Ο Π. Δ. Ξωχέλλης εξετάζει την πολύπλευρη ταυτότητα του σχολείου στις 

πέντε διαστάσεις του: Φαινομενολογική
1
, ιστορική

2
, ανθρωπολογική

3
, 

κοινωνιολογική
4
 και δημιουργική

5
. Κατά τον συγγραφέα η κρίση που εκδηλώθηκε 

στις δεκαετίες του 1960-1970 έχει αφήσει ανεξίτηλα στοιχεία στη λειτουργία και την 

εξέλιξη του σχολικού θεσμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο,σ.23. του πρώτου μέρους 

περιλαμβάνονται οι ενότητες I και II. Στην ενότητα I: «Οι βασικές λειτουργίες του 

σχολείου». σ.24-68, ο συγγραφέας αναφέρεται στις τρείς βασικές λειτουργίες του 

σχολείου: Α)Τη διδασκαλία ως λειτουργία του σχολείου: το περιεχόμενο και η 

μεθόδευσή της. Σελ.24-68. Β) την κοινωνικοποίηση ως λειτουργία του σχολείου: 

θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρική έρευνα, σ.68-77 και Γ) την επιλεκτική 

λειτουργία του σχολείου: η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Σ.77-85. 

Η διδασκαλία «μεταδίδει» στο μαθητή: γνώσεις αξίες και δεξιότητες. Συνεπώς κάθε 

σχολείο άξιο του ονόματός του πρέπει να καλλιεργεί την κριτική-δημιουργική και 

διαλεκτική σκέψη του μαθητή. Θα ήταν ευκταίο ο ρόλος του εκπαιδευτικού «ως 

:μεταδότη- δαδούχου και μεταλαμπαδευτή της γνώσης», που ήταν ένα από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραδοσιακού –δασκαλοκεντρικού σχολείου, να 

δώσει τη θέση του στο προοδευτικό-μαθητοκεντρικό-ομαδοκεντρικό σχολείο, όπου ο 

εκπαιδευτικός θα έχει ρόλο: «βοηθητικό. συμβουλευτικό, καθοδηγητικό, συνεργατικό 

κλπ». Η διδασκαλία κατά το Gagne δε σημαίνει μόνο μετάδοση γνώσης αλλά και 

παραγωγή γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή. Ο συγγραφέας εξετάζει το φαινόμενο της 

διδασκαλίας, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθόδευσή της ,και ασκώντας 

κριτική στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία παρατηρεί ότι «…η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και η διδακτική πράξη απέχουν ωστόσο ακόμη-σε γενική κλίμακα-

από τους ερευνητικούς στόχους και τα σχετικά επιτεύγματα της σύγχρονης 

διδακτικής έρευνας. σε ό,τι αφορά π.χ. ειδικότερα την ελληνική εκπαιδευτική 

                                                           
1
 Π.Δ. Ξωχέλλης: Σχολική Παιδαγωγική: Νέα αναμορφωμένη έκδοση::Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη ,σελ.11. Ο σ. γράφει «…συγκεντρώνει παιδιά μιας ορισμένης ηλικίας(μαθητές),σε 
συγκεκριμένο χώρο(εκπαιδευτικό ίδρυμα-σχολείο), για να προσφερθούν από τον εκπαιδευτικό στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας)….» 
2
 Π.Δ. Ξωχέλλης: Ό.π. σελ.11. Ο σ. γράφει «Από ιστορική άποψη το σχολείο είναι προϊόν κοινωνικής 

και πολιτικής εξέλιξης.» 
3
 Π.Δ. Ξωχέλλης Ό.π. σελ. Ο σ.12. γράφει: «…Από ανθρωπολογική σκοπιά εξεταζόμενο το σχολείο 

έχει χαρακτηριστεί στη βιβλιογραφία ως το ενδιάμεσο στάδιο στην εξελικτική πορεία του ατόμου…»  
4
 Π.Δ. Ξωχέλλης Ό.π. σελ. 12. Ο σ. γράφει: «…η εκάστοτε νέα γενιά οικειοποιείται …..» τα μορφωτικά 

αγαθά», δηλαδή τα πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματα της κοινωνικής ομάδας στην οποία 
ανήκει». 
5
 Π.Δ. Ξωχέλλης Ό.π. σελ 12. 
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πραγματικότητα, η διδασκαλία στο σχολείο εξακολουθεί να είναι ακόμη σε μεγάλο 

βαθμό θεματοκεντρική και βερμπαλιστική, ενώ οι μορφές εργασίας και το στιλ 

διδασκαλίας έχουν σε μεγάλο βαθμό δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, δηλαδή 

αποβλέπουν κυρίως στην προσφορά και αφομοίωση γνώσεων στο πλαίσιο της 

παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας» σ.67. Σε ό,τι αφορά την κοινωνικοποίηση ως 

λειτουργία του σχολείου, ο συγγραφέας τονίζει τη διττή αποστολή του σχολείου ,που 

συνίσταται στην τόσο στην ανάπτυξη του ατόμου ,όσο και «στη συνοχή και εξέλιξη 

του κοινωνικού συστήματος»,σ.68. Ο συγγραφέας αναλύει και τεκμηριώνει τις θέσεις 

του με αναφορά και στους: Parsons και Fend. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τη 

δομολειτουργική θεωρία του Parsons, όπου το άτομο ως δρων κοινωνικό υποκείμενο 

κινείται σε πνεύμα αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μέσα στο πολιτισμικό 

σύστημα. Είναι η υπάρχουσα ή υπερέχουσα κουλτούρα ή διαφορετικά το σύστημα 

που θέλει να επιβιώσει, αφού κανένα σύστημα δεν απεργάζεται τη διάλυσή του. Το 

σύστημα αξιώνει απροφάσιστη υπακοή, έχει τις αξίες του και όποιος τις καταλύει θα 

υποστεί εκτός από τις κοινωνικές και νομικές κυρώσεις. Κατά τον συγγραφέα: «…Το 

τελευταίο έχει το προβάδισμα στον προσανατολισμό της κοινωνικής δράσης και 

επιβάλλεται στη σχέση κοινωνίας και ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο κατά τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς του «εσωτερικεύει» τις νόρμες και τις αξίες της 

κοινωνίας και έτσι το κοινωνικό σύστημα διατηρεί τη συνοχή και την ισορροπία 

του». η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο περιλαμβάνει εκτός από την ενσωμάτωση στο 

κοινωνικό σύνολο και την «επιλογή» που αναφέρεται στους επιλεκτικούς 

μηχανισμούς του συστήματος. «…μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής 

επίδοσης των μαθητών για την κατάληψη θέσεων και την ανάληψη ρόλων στην 

παραγωγική διαδικασία της κοινωνίας»σ.69. Σύμφωνα με το μοντέλο 

κοινωνικοποίησης του Fend η σχολική κοινωνικοποίηση εκτείνεται στο τρίπτυχο: 

εξειδίκευση-επιλογή-νομιμοποίηση. Με την εξειδίκευση το δρων κοινωνικό 

υποκείμενο αποκτά δεξιότητες για την μελλοντική ένταξη στο εργατικό δυναμικό. Με 

την επιλογή εντάσσεται στο σε κοινωνική θέση, και με τη νομιμοποίηση το δρων 

κοινωνικό υποκείμενο αποκτά την ταυτότητα εσωτερίκευσης των κοινωνικών αξιών 

που θα εγγυηθούν τη διατήρηση του συστήματος. Ο Fend επεκτείνει τις σκέψεις του 

στη σχολική τάξη ,θέτοντας Τρεις Νέες παραμέτρους στις καθιερωμένες 

αλληλεπιδράσεις. Κατά τον συγγραφέα: Π.Δ. Ξωχέλλη ,o Fend επισημαίνει: «α)τις 

προσδοκίες και αξιώσεις του σχολείου από το μαθητή. β)το βαθμό ελευθερίας και 

υπακοής στο σχολείο και γ)το σχολικό κλίμα. Ως προς τις προσδοκίες και αξιώσεις το 

σχολείο επιβραβεύει την προσαρμογή, τον κονφορμισμό και τον αυτοπροσδιορισμό 

του μαθητή που μεταφράζεται σε αρετές: όπως «η επιμέλεια, επίδοση πειθαρχία και 

κριτική σκέψη»σ.70. Στο κριτήριο της ελευθερίας και της υπακοής το σχολείο 

στηρίζεται σε μία δεοντολογία που είναι αντίθετη πολλές φορές με τη 

δημιουργικότητα και την καινοφάνεια. Τέλος σε ό,τι αφορά το σχολικό κλίμα αυτό 

είναι αλληλένδετο με τις στάσεις των εκπαιδευτικών, κριτική στις θέσεις του Fend 

έχουμε τόσο από τους Μend, Gofmann, και Blumer,που υποστηρίζουν ότι η δράση 
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«των ατόμων στο κοινωνικό γίγνεσθαι δεν προσδιορίζεται κατά τρόπο κοινό και 

σταθερό μέσω των κανόνων συμπεριφοράς και των αξιών αλλά τα άτομα μαθαίνουν 

μια σειρά από ρόλους, τους οποίους ερμηνεύουν και «παίζουν» στη σχέση τους με 

τους αλλους». Σ.71. Ο συγγραφέας αναφέρεται και στην κριτική που άσκησαν στο 

δομολειτουργικό μοντέλο ,οι Habermas και Wellendorf. Ο Habermas «… 

επισημαίνει ότι η δομολειτουργική θεωρία στηρίζεται σε δύο ανυπόστατες υποθέσεις: 

ότι εναρμονίζονται οι ο αξιολογικός προσανατολισμός του κοινωνικού συστήματος 

με τις ανάγκες του ατόμου και ο ορισμός με την ερμηνεία του ρόλου». σ.71. Κατά τον 

συγγραφέα. Ο Wellendorf ,εκπρόσωπος της συμβολικής αλληλεπίδρασης επικρίνει 

το δομολειτουργικό μοντέλο και παρατηρεί «… ότι η διαπροσωπική επικοινωνία 

εκπαιδευτικού και μαθητή ή των μαθητών μεταξύ τους στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινωνικοποίησης διαδραματίζεται σύμφωνα με πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς. 

Έτσι παρακωλύεται η ανάπτυξη της ταυτότητας του μαθητή ,ιδιαίτερα όταν αυτή δεν 

είναι επαρκώς σταθεροποιημένη όπως σε προηγούμενα στάδια της ψυχικής του 

εξέλιξης…αυτό αποσταθεροποιεί το άτομο στην εσωτερική του ισορροπία και μπορεί 

να οδηγήσει σε συμπτώματα, όπως π.χ άγχος, δυσκολίες μάθησης, απώλεια 

αυτοπεποίθησης ,έλλειψη δημιουργικότητας κλπ». σ.71. Στην ενότητα III: Η 

επιλεκτική λειτουργία του σχολείου: αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. 

Ο συγγραφέας διαχωρίζει τις αρμοδιότητες του σχολείου στις ταξικές στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Στις ταξικές κοινωνίες οι κοινωνικές θέσεις και οι ρόλοι καθορίζονται από 

την κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών ,ενώ στις σύγχρονες 

δημοκρατικές κοινωνίες το σχολείο συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής. Η σχολική 

επίδοση των μαθητών είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων που συνιστούν και 

επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Τέτοιοι παράγοντες είναι το κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού ,η πολιτισμική ώσμωση, αλλά και οι ψυχολογικοί 

παράγοντες και η κοινωνικοποίηση του παιδιού από την προσχολική ηλικία. Ισχύει η 

ρήση
6
: Was Haenschen nicht lernt,lernt Hans nimmermeher:Δηλαδή ό,τι δεν 

μαθαίνει ο Γιαννάκης δεν το μαθαίνει αργότερα ο Γιάννης. Στην αξιολόγηση έχουμε 

την παιδαγωγική και την επιλεκτική λειτουργία. Είναι σαφές ότι η επιλεκτική 

λειτουργία κυριαρχεί στο σχολείο και συνδυάζεται με την επιλογή των μαθητών για 

την κατανομή των κοινωνικών θέσεων. Το Δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τρία 

κεφάλαια. Στο κεφάλαιο πρώτο: Η προσωπικότητα, το έργο και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, ο Π.Δ. Ξωχέλλης αναφέρεται διεξοδικά στον εκπαιδευτικό και 

ερευνά τα γνωρίσματα του καλού παιδαγωγού .όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Η ερμηνευτική προσέγγιση αναλύει τις θέσεις σε διεθνές 

επίπεδο , αλλά ταυτόχρονα παρατίθενται και οι απόψεις Ελλήνων παιδαγωγών. Η 

ερμηνευτική προσέγγιση αναφέρεται ιδιαίτερα στον καλό παιδαγωγό με κύριο 

χαρακτηριστικό τις έμφυτες ιδιότητές του. Ο G. Kerschensteiner περιγράφει την 

προσωπικότητα του παιδαγωγού με τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα: «Ο «καλός» 

                                                           
6
 Ή ό,τι δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης δεν θα το μάθει ποτέ ο Γιάννης. 
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παιδαγωγός πρέπει να έχει κυρίως τρία επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

έμφυτο προικισμό, παιδαγωγικό τακτ και έντονο το βίωμα των αξιώ»,σελ.88. Ο 

Ed. Spraner στο έργο του: Der geborene Εrzieher: Ο γεννημένος παιδαγωγός 

περιγράφει αφενός έναν: «ιδεατό» τύπο παιδαγωγού με χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

« …την έμφυτη « ακατάσχετη» ορμή για διάπλαση του τροφίμου, δηλαδή 

«παιδαγωγικό ταλέντο»,και αφετέρου την αγάπη προς το παιδί και την προσήλωσή 

του στα «αιώνια παιδαγωγικά ιδεώδη», αυτό που ονομάστηκε «παιδαγωγικός 

έρωτας»,σελ.88. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο συγγραφέας 

αναφέρεται σε δύο μεγάλους έλληνες παιδαγωγούς, τον Αλέξανδρο Δελμούζο και 

τον Ε.Π.Παπανούτσο. Ο Α. Δελμούζος κάνει αναφορά στον Δι-δάσκαλο και στον 

Δάσκαλο. «Παντού… και μέσα στην τάξη και έξω-γράφει –ζητούσα με κάθε τρόπο 

να υποχωρήση στην αντίληψη των παιδιών ο Δι-δάσκαλος στον Δάσκαλο,στον 

άνθρωπο δηλαδή που ενδιαφέρεται για τη μόρφωσή τους κι αισθάνεται την αγάπη να 

λάβη κι αυτός μέρος στην μικρή ζωή τους. Το παιδί νιώθει το ενδιαφέρον ,την αγάπη 

και την εκτίμηση που δείχνεις γι΄ αυτό ,και σε πληρώνει με το ίδιο νόμισμα»
7
 . Ο Α. 

Δελμούζος αγωνίζεται για την αυθύπαρκτη και αυθυπεύθυνη προσωπικότητα, 

γεγονός που ενισχύει τη θέση του εκπαιδευτικού, ως γεννημένου παιδαγωγού. Ο 

Ε.Π.Παπανούτσος κινείται στο ίδιο πνεύμα. Απομυθοποιεί τις συνταγές της 

διδακτικής μεθοδολογίας και προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν την 

ισορροπία στην τάξη μέσα από την αμοιβαιότητα και την ισότητα μεταξύ παιδαγωγού 

- παιδαγωγούμενου
8
. : «Ο Ε.Π.Παπανούτσος αναφερόμενος και στη μεθοδολογία 

αναλυτικότερα γράφει: «Εύλογη είναι η ανησυχία των επίδοξων δασκάλων, που 

τρέμουν όταν συλλογίζονται «πώς θα κάνουν μεθαύριο το μάθημά τους» και 

ικετεύουν τον «Καθηγητή Παιδαγωγικής» ή τους έμπειρους στο επάγγελμα 

συναδέλφους των να τους δώσουν διδακτικές οδηγίες, τη «μέθοδο», το κλειδί – όπως 

το φαντάζονται – για να ανοίξουν την κλειστή πόρτα της επιτυχημένης διδασκαλίας. 

Τους καταλαβαίνω. Νομίζουν ότι υπάρχει ένας τέτοιος «τυφλοσούρτης» και ψάχνουν 

να τον βρουν. Τα πιο περιζήτητα βιβλία από νεαρούς εκπαιδευτικούς είναι τα 

εγχειρίδια της «Ειδικής Διδακτικής», τα (εγκόλπια της τέχνης τους). Αυτοί έπρεπε 

εξαρχής να τους πουν ότι δεν υπάρχει για το Δάσκαλο κάτι ανάλογο με τον «Οδηγό 

κυκλοφορίας» που έχει γραφτεί για τους αυτοκινητιστές… Όπως δεν υπάρχει, δεν 

είναι δυνατόν να υπάρχει «οδηγός» για τους μουσουργούς «πώς να συνθέτουν ένα 

μουσικό έργο», ή για τους «πολιτικούς» πώς να κυβερνούν μια χώρα»
 
Συνεχίζοντας ο 

Ε.Π.Παπανούτσος παρατηρεί: « Κατάλαβέ το καλά και κλείσε αυτή την αλήθεια 

μέσα στην ψυχή σου ότι η διδασκαλία ανήκει στην κατηγορία ων πνευματικών έργων 

όπου το καλό αποτέλεσμα είναι προϊόν έμπνευσης και δημιουργικού οίστρου
9
». 

                                                           
7
 Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης: Ό.π. Σελ.526. Ο σ. παραπέμπει στο: Α. Δελμούζου: Το Κρυφό Σκολειό: 

Αθήνα, 1950: σελ.64. 
8
 Ε.Π.Παπανούτσος: Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα: Αθήνα, 1977, σ.70 

9
 Ε.Π.Παπανούτσος: Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα: Αθήνα1977, σ.71. 

 



6 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 6 

 

 

ISSN 1792-7587 

 

Παράλληλα η σχολή Dilthey εισάγει ως αντικείμενο συζήτησης τον όρο παιδαγωγική 

« αυθεντία».H πολιτεία φιλτράρει τις γνώσεις ,τις αξίες και τις δεξιότητες που 

μεταδίδονται στους μαθητές μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων και της 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Την παιδαγωγική έρευνα απασχόλησε και η έννοια 

του ρόλου και η αλληλεξάρτησή του από τον «φορέα» του. ΟΙ έρευνες 

επικεντρώθηκαν στην προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού. Σημαντική 

είναι η έρευνα του Keilhacker για τις προσδοκίες των μαθητών από τον 

εκπαιδευτικό. Στα ευρήματα της έρευνας καταγράφονται οι προσδοκίες των 

μαθητών: «σε ό,τι αφορά τον πρώτο παράγοντα, διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ,κατά τη γνώμη των μαθητών ,κυρίως δίκαιος στις 

κρίσεις του και ικανός να επιβάλλει πειθαρχία στην τάξη. Το περιεχόμενο των 

εννοιών δικαιοσύνη και πειθαρχία μεταβάλλεται ωστόσο ανάλογα με την ψυχική 

εξέλιξη του παιδιού.» σελ.91. Στον ερευνητικό χώρο αναφορά κάνει, ο συγγραφέας, 

και στον Teylor. Στην έρευνα του Teylor που στηρίχτηκε στις εκθέσεις των μαθητών 

για τις ιδιότητες του « καλού εκπαιδευτικού», οι μαθητές επικέντρωσαν τις 

παρατηρήσεις τους στην διδασκαλία και την πειθαρχία. Στον ελληνικό χώρο ,ο 

συγγραφέας, αναφέρει τις έρευνες των Χαρόγιαννη και Ζ. Παπαναούμ. Η έρευνα 

Χαρόγιαννη δε διαφοροποιείται από την προηγούμενη. Σχετικά με την έρευνα της Ζ. 

Παπανούμ, ο συγγραφέας, τονίζει τα εξής : «…παράδειγμα με πολύ μεγαλύτερη 

πληρότητα είναι έρευνα της Παπαναούμ ,η οποία διερεύνησε τις απόψεις και 

προσδοκίες των μαθητών. Γυμνασίου και Λυκείου για τους καθηγητές τους στους 

τομείς πειθαρχία, διδασκαλία, διαπροσωπικές σχέσεις. Στην έρευνα αυτή 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές θέλουν τον εκπαιδευτικό φιλικό, προοδευτικό και 

δίκαιο.». σ.93. Έρευνες έγιναν σχετικά με τον εκπαιδευτικό: « σχετικά με την 

αυτοαντίληψη του ίδιου του εκπαιδευτικού έργου του, δηλαδή την ερμηνεία του 

ρόλου του, αυτοεκτίμησή του ( “Self image”) και ( “Self Rolle” ) και τις απόψεις του 

για το σχολείο, την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». σ.94. Τα 

αποτελέσματα παλιότερων ερευνών διαφοροποιούνται σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι 

θεωρούν το έργο τους ως παιδαγωγική αποστολή ,ενώ οι εκπαιδευτικοί της Μέσης 

εκπαίδευσης πιστεύουν ότι έχουν ρόλο ειδικευμένου επιστήμονα. Η έρευνα που έγινε 

από τον Zeicher στο «Ινστιτούτο Max –Blank για εκπαιδευτική έρευνα» του 

Βερολίνου, με δείγμα εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης , διαπίστωσε την 

ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, αλλά ταυτόχρονα και την επιφυλακτικότητα στις 

μεταρρυθμίσεις στις περιπτώσεις που δεν είχαν προσωπική συμμετοχή. Στο 

ερευνητικό πεδίο για τη σχέση δασκάλου-μαθητή, ερευνήθηκαν οι αντιθέσεις στους 

τύπους: αυταρχικός και δημοκρατικός ή δημοκρατικός και κοινωνικοσυντονιστικός. 

Σημαντική είναι η έρευνα του Kurt Lewin. « Από τις έρευνες αυτές προέκυψε το 

γενικό συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά και η επίδοση των μελών μιας ομάδος 

μεταβάλλονται παράλληλα με την αλλαγή του στιλ συμπεριφοράς ή ηγεσίας του 

αρχηγού της.» σ.100. Έτσι το αυταρχικό στιλ συμπεριφοράς του ηγέτη ωθεί στην 
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επιθετικότητα και στο αρνητικό κλίμα τις σχέσεις των μαθητών με την ηγεσία ή με 

τον εκάστοτε αρχηγό. Αντίθετα το δημοκρατικό στιλ συμπεριφοράς ενισχύει τη 

δημιουργικότητα ,την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον για μάθηση. Στο ίδιο πνεύμα 

κατά τον Π.Δ.Ξωχελλη κινούνται και οι έρευνες του Andersen με αναφορά στο 

κυριαρχικό και συντονιστικό στιλ, που αντιστοιχούσε σε αυταρχική και δημοκρατική 

συμπεριφορά. Στην περίπτωση της αυταρχικής συμπεριφοράς παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθητές παρουσίασαν παθητικότητα και αδιαφορία, ενώ στην δημοκρατική 

συμπεριφορά είχαμε πρωτοβουλία και ενδιαφέρον. Αναφορά γίνεται και στις έρευνες 

του Flanders για την άμεση και έμμεση επίδραση του εκπαιδευτικού στη σχολική 

τάξη, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι « … η διδασκαλία και γενικότερα η 

επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή έχουν σε μεγάλο βαθμό δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα» σ.103. Ο συγγραφέας σχολιάζοντας τις έρευνες σε σχέση με τις 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αναταράξεις αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και 

αμφισβήτηση τα αποτελέσματα και διερωτάται αν οι έρευνες αυτές έχουν και σήμερα 

την ίδια ισχύ με το χρόνο που εκπονήθηκαν κατά το παρελθόν. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

του β΄μέρους ,ο συγγραφέας εξετάζει «τον μαθητή στη διαδικασία της μάθησης σε 

συνάρτηση με την ψυχική του εξέλιξη». Σ.113. Ο συγγραφέας, αναφέρεται στη 

μάθηση και την ανάγκη του ανθρώπου για το «ειδέναι», γιατί σε σχέση με τα ζώα ο 

άνθρωπος είναι πρόωρος τοκετός και χρειάζεται αγωγή και μάθηση για την επιβίωσή 

του. Η αναφορά του συγγραφέα στον Jean Piaget συνοψίζεται στην παρουσίαση των 

σταδίων για τη μάθηση και ειδικότερα: «το στάδιο της προσχολικής ή πρώιμης 

παιδικής ηλικίας… τις νοητικές λειτουργίες και την κοσμοαντίληψη του παιδιού που 

έχει τα χαρακτηριστικά του ανιμισμού…το στάδιο της αισθησιοκινητικής 

νοημοσύνης… την εξέλιξη της γλωσσικής δεξιότητας…τον αφελή ρεαλισμό… το 

στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης(7-11 έτος)κλπ. Η γνώση της ψυχικής 

εξέλιξης του παιδιού και του εφήβου σε συνάρτηση με τη διαδικασία της μάθησης, 

είναι βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου 

ανθρώπου και γενικότερα για την ορθή και αποτελεσματική παιδαγωγική 

συμπεριφορά». Σ.124. Στο τρίτο κεφάλαιο του Β΄μέρους, με τον τίτλο αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ,ο συγγραφέας, 

αναλύει σε βάθος το εκπαιδευτικό έργο που είναι πολυπαραγοντικό και πολύπτυχο. 

Λόγω της σπουδαιότητας του εκπαιδευτικού έργου έχει συσταθεί «…ένας ιδιαίτερος 

κλάδος της Παιδαγωγικής, η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Σ.125.Η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση λόγω της συνθετότητάς της δεν μπορεί να στηριχθεί ,ούτε σε μονομερείς 

παράγοντες ούτε σε συμπεριφοριστικές θεωρίες. Ο Π.Δ. Ξωχέλλης αναφέρει 

τέσσερις παραμέτρους, που συνδέονται με τη σαφή αξιολόγηση: «α)Στις επίσημες 

προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας δηλαδή τους σκοπούς και τους στόχους 

της εκπαίδευσης, τα προγράμματα διδασκαλίας και τα σχολικά βιβλία, καθώς και τις 

παντός είδους οδηγίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση. β) Στην υλικοτεχνική 

υποδομή της εκπαίδευσης σε συνάρτηση τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, 

γ)Στον εκπαιδευτικό και το μαθητή ως βασικούς συντελεστές του εκπαιδευτικού 
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έργου. δ)Στα αποτελέσματα ή τα προϊόντα της εκπαίδευσης, δηλαδή εισροή και 

εκροή των μαθητών στις και από τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, τίτλοι 

σπουδών και βαθμός επιτυχίας τους με επιλεκτικές διαδικασίες, καθώς και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία». Σ.125-126.Επομένως η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου στηρίζεται στο τρίπτυχο: θεσμικό-οργανωτικό και ατομικό 

επίπεδο. Τα γνωστά μοντέλα αξιολόγησης ήταν το παραδοσιακό-ελεγκτικό που 

κυριάρχησε στην ελληνική εκπαίδευση μέχρι τη δεκαετία του 1980 για να δώσει τη 

θέση του στο αναπτυξιακό μοντέλο αξιολόγησης. Από το 1990 άρχισε να γίνεται 

συζήτηση για το «σχέδιο δράσης» καθώς και άλλα μοντέλα ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές 

χώρες ,όπου διαπιστώνουμε διαφοροποιήσεις στην εσωτερική και εξωτερική 

αξιολόγηση. Στη Γερμανία, τη Γαλλία και στη Δανία έχουμε μορφές εσωτερικής 

αξιολόγησης ,ενώ στη Βρετανία έχουμε το μοντέλο της «λογοδοσίας» 

«accountability» για το έργο των εκπαιδευτικών. Το καινοφανές εδώ συνδέεται με 

τη συμμετοχή των γονέων που ζητούν από το σχολείο «απόδοση λόγου» για τα 

επιτεύγματά του. Στη συζήτηση μπήκε και το θέμα της ποιότητας στο σχολείο. « η 

εισαγωγή της λεγόμενης «ολικής ποιότητας». Στο σχολείο αποβλέπει στη μετατροπή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης της διδασκαλίας 

και της μάθησης σύμφωνα με τις εξής βασικές αρχές»: εστίαση στις ανάγκες του 

μαθητή-εκπαιδευόμενου ,πίστη στη συνεχή βελτίωση και συμμετοχή όλων των 

ατόμων.» σ.129. Η συζήτηση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

απασχόλησε και τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και την ευρύτερη 

εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. Μετά την κατάργηση της παραδοσιακής 

αξιολόγησης και του θεσμού των επιθεωρητών το 1982 έγιναν αρκετές προσπάθειες 

για την εδραίωση νομοθετικής καθιέρωσης συστημάτων αξιολόγησης, αλλά 

ανεπιτυχώς. Τα νομοθετικά πλαίσια που προτάθηκαν ήταν τα εξής: α) ο νόμος 

2525/1997 που όρισε την αξιολόγηση ως « διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων 

της, όπως αυτοί καθορίζονται από τη νομοθεσία». Β) Επακολούθησε ο 

νόμος2986/2002 με ορισμένες αλλαγές, όπως η εθελοντική αξιολόγηση. γ) ο νόμος 

3848/2010 προσέκρουσε στις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών με προεξάρχουσες τις 

συνδικαλιστικές ενώσεις : ΟΛΜΕ και ΔΟΕ: « Δεν κατέστη επομένως δυνατή έως 

σήμερα η διευθέτηση του ζητήματος αυτού και έτσι επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες 

δεν αξιολογείται το παραγόμενο στο σχολείο εκπαιδευτικό έργο και δεν 

αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί για την προσφορά τους στην εκπαίδευση». σ.132.Η 

συζήτηση επεκτάθηκε και στα γνωρίσματα του «καλού» και του «αποτελεσματικού» 

εκπαιδευτικού. Το όλο θέμα μετακινείται στη συνέχεια από τον αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό στο αποτελεσματικό σχολείο. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

αποτελεσματικού σχολείου συνοψίζονται σε οργανωτικό και σε διαδικαστικό 

επίπεδο. Στο οργανωτικό συγκαταλέγονται: «… η αποτελεσματική διεύθυνση του 

σχολείου, η σταθερή σύνθεση του διδακτικού προσωπικού, οι προδιαγραφές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας(Αναλυτικό πρόγραμμα ,σχολικά βιβλία κλπ ), η καλή 
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συνεργασία με τους γονείς και η υποστήριξη του σχολείου από την τοπική κοινωνία». 

Β) το διαδικαστικό επίπεδο περιλαμβάνει. « έμφαση στους διδακτικούς στόχους και 

τη διδασκαλία, σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις μάθησης ,στις ατομικές ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών ,στις υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών ,σε 

ό,τι αφορά την επίδοση των μαθητών τους, στην καλή σχέση εκπαιδευτικού και 

μαθητή και στις συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων.» σελ.134.Η 

αποτελεσματικότητα άρχισε προοδευτικά να μετακινείται από τους ποσοτικούς 

δείκτες ,στους ποιοτικούς παράγοντες. Γενικότερα έχουμε μετακίνηση από τον 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ,στο αποτελεσματικό σχολείο και στη συνέχεια στην 

αποτελεσματική εκπαίδευση.» Σ.135.Το γενικό συμπέρασμα είναι ,ότι: . Στην 

αποτελεσματικότητα υπεισέρχονται πολλοί τυπικοί και άτυποι παράγοντες: «Η 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης είναι επομένως ένα πολύπτυχο και σύνθετο 

φαινόμενο και δεν μπορεί να πιστωθεί ή να χρεωθεί μόνο στον εκπαιδευτικό και το 

μαθητή». Οι πρακτικές που συντηρούν τη συζήτηση παρουσιάζουν δύο εκδοχές. 

δηλαδή α) την εκδοχή της εξειδικευμένης αγγλοσαξωνικής εκπαίδευσης και β) την 

εκδοχή της ευρωπαϊκής γενικής παιδείας . Στην πρώτη εκδοχή έχουμε μία εργαλειακή 

γνώση με κριτήριο την απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα . « Η δεύτερη 

εκδοχή δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της γενικής παιδείας…η εκδοχή αυτή έχει 

εκφραστεί , σε σημαντικό βαθμό πιστεύω από το πόρισμα της λεγόμενης επιτροπής J. 

Delors ,στο οποίο η εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως μια διαρκής διαδικασία μάθησης, 

στηριζόμενη στους εξής «τέσσερις πυλώνες» : «α) Να μάθουμε τον τρόπο απόκτησης 

της γνώσης, « συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια πλατιά γενική παιδεία με τη 

δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. Και δρώντας με αυτοτελή κρίση και 

προσωπική υπευθυνότητα. β) Να αποκτήσουμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε 

διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και συνθήκες εργασίας. γ) Να συμβιώνουμε με 

άλλους, συνεργαζόμενοι σε κοινές δράσεις. δ) Να λύνουμε τις διαφορές μας; Με 

διάλογο και αποφυγή συγκρούσεων στο πνεύμα της συνύπαρξης». σ.136.Το τρίτο 

μέρος: η μεταρρύθμιση του σχολείου και της εκπαίδευσης: περιλαμβάνει δύο 

κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο με τον τίτλο Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20
ού 

και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Οι 

μεταρρυθμίσεις εκτός από την οικονομία επεκτάθηκαν στην παιδεία, που θεωρήθηκε 

επένδυση και μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Το σχολείο πέρασε από την ταξική του 

αποστολή σε ένα στάδιο ισότητας και αμοιβαιότητας με ισότητα ευκαιριών σε όλους 

και πολλές παροχές όπως η δωρεάν παιδεία και η προσαρμογή των νομοθεσίας στις 

ανάγκες των πολλών: «Πρόκειται δηλαδή για εκπαιδευτικές αλλαγές που αφορούσαν 

τόσο τα οργανωτικό σχήμα( «εξωτερική μεταρρύθμιση») ,όσο και τις ουσιαστικές 

πτυχές της εκπαίδευσης («εσωτερική μεταρρύθμιση»)». Σ.142. Ο Π.Δ.Ξωχέλλης 

πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις, ώστε οι μεταρρυθμίσεις για να 

είναι αποτελεσματικές πρέπει να : α) «υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του 

σχολείου και της ζωής», όπως οι παραδεδομένες αξίες και η κοινωνική ανανέωση, η 

καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και το αίσθημα κοινωνικής 
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ευθύνης κλπ. β) «Η παραδοχή ότι ζούμε σήμερα στις κοινωνίες της πληροφορίας 

απορρέει αιτήματα για την εκπαίδευση», αλλά «και η κριτική στάση απέναντι στις 

αρνητικές πλευρές που έχει η χρήση των νέων τεχνολογιών». γ) «…υφίστανται και 

σήμερα ανισότητες στην εκπαίδευση εις βάρος των μαθητών που προέρχονται από τα 

κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά και μορφωτικά στρώματα και κυρίως από 

πολιτισμικές μειονότητες». δ) « απαιτούνται ακόμη μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών». Σ.143-147.Όπως υποστηρίζει ο 

Π.Δ.Ξωχέλλης χρειάζεται επαναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, που σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε από το μοντέλο του 

«εντολοδόχου» στο μοντέλο του «κριτικού» ή του «στοχαζόμενου» «εκπαιδευτικού». 

ΟΙ μεταρρυθμίσεις προσπάθησαν στην Ελλάδα προσπάθησαν να λύσουν το 

εκπαιδευτικό πρόβλημα. Τέτοιες προσπάθειες ξεκίνησαν με το μεταρρυθμιστικό νόμο 

του 1964:(4397/1964) γνωστό για τη δωρεάν παιδεία και την εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση, που δεν ευοδώθηκε αφού καταλύθηκε από την επτάχρονη 

δικτατορία. Δύο νέοι νόμοι ο 309/1974 και 576/1977 δέχτηκαν έντονη κριτική. Ο 

Π.Δ. Ξωχέλλης παρατηρεί:» Μπορεί νομίζω , να πει κανείς γενικά ότι η παραπάνω 

«δίδυμη» μεταρρυθμιστική παρέμβαση συνέβαλε ειδικότερα στην επιμήκυνση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στην καλύτερη οργάνωσή της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Ένα πολύ αξιόλογο και μόνιμο επίτευγμά της αποτελεί επίσης η 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση». Σ.149. Μετά το 1981 έχουμε 

το 1985 το νόμο 1566/85 για τη Γενική εκπαίδευση. Με καθοριστικά σημεία α)Η 

φροντίδα για την εκπαίδευση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας, ενώ 

η παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό αλλά ταυτόχρονα και αυτοσκοπός. Β) Η 

παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού. Πρέπει να μετέχουν στους  εκπαιδευτικούς 

θεσμούς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές και οι κοινωνικοί και οι 

επιστημονικοί φορείς». Σ.149-150. Ακολούθησε ο νόμος 1268/1982 για την 

πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση με στόχο τον εκδημοκρατισμό των Πανεπιστημίων 

αλλά και την επιλογή του διδακτικού προσωπικού και των οργάνων διοίκησης. Το 

έτος 1997 έχουμε το νόμο 2523 και το 1998 το νόμο 2640. Με αναφορά στην 

αναμόρφωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το θεσμό του ενιαίου Λυκείου με 

στόχο και την «ελεύθερη» πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την παροχή 

ευρύτερης παιδείας.» Πολύ βασικός α στόχος αυτής της μεταρρύθμισης ήταν να 

αποκτήσει το Λύκειο τη μορφωτική του αποστολή και να μειωθεί ταυτόχρονα ο 

ρόλος της παραπαιδείας(των φροντιστηρίων) ,ένας στόχος όμως που παραμένει ως 

σήμερα ανεπίτευκτος.» Σ.151. Ο Π.Δ.Ξωχέλλης επισημαίνει ότι παρά τις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της τελευταίας πεντηκονταετίας δεν είχαμε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και γράφει: « με άλλα λόγια εκείνο που απαιτείται είναι, 

κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα χαρακτήριζα ως αυξημένη βαρύτητα στην 

παιδαγωγική αποστολή του σχολείου και στην ποιοτική διάσταση της εκπαίδευσης». 

Σ.157. Στο δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου μέρους με τον τίτλο: Οι βασικές 

προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση και η ελληνική περίπτωση, ο 
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Π.Δ.Ξωχέλλης, παραθέτει ενδεικτικά βασικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Α)Μια πρώτη βασική προϋπόθεση , είναι ο 

μακρόπνοος και συστηματικός σχεδιασμός-από την αρχική προετοιμασία έως την 

αξιολόγηση των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών μέτρων- καθώς και η συνέπεια στην 

εφαρμογή τους» Ο συγγραφέας ασκεί κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική , που μέσα 

από την φιλοδοξία των εκάστοτε υπουργών επιχειρεί ανατροπή του status των 

κεκτημένων με την πεποίθηση ότι ,όταν προσωπικές απόψεις γίνουν νόμος του 

κράτους, οι «εμπνευστές» θα περάσουν στην ιστορία και από εξίτηλοι θα γίνουν 

ανεξίτηλοι. Τα φαινόμενα του λαϊκισμού, η ενδοτικότητα στις ομάδες αναφοράς, και 

ιδιαίτερα στον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό και την κομματική «πελατεία» ,η 

παιδεία βαίνει επί τα χείρω ,χωρίς «βιώσιμες εκπαιδευτικές αλλαγές». Σ.159.β) «Η 

σαφήνεια της αφετηρίας και των επιδιωκόμενων στόχων αφενός και η στέρεη 

θεμελίωση των επιχειρούμενων εκπαιδευτικών αλλαγών αφετέρου είναι ένας άλλος 

βασικός όρος για την επιτυχία μιας μεταρρύθμισης». Ο συγγραφέας τονίζει ότι η 

μεταρρύθμιση του 1964 στηρίχτηκε σε μια στοχοθεσία: «… σύμφωνα με το 

φιλελεύθερο μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής». Επισημαίνει επίσης ότι 

υπερτονίστηκε η εξαγγελία της δωρεάν παιδείας, ενώ δεν επιχειρήθηκε η « 

αποσυμφόρηση» της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λειτουργία της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. γ) «Στον τρίτο βασικό όρο για κάθε μεταρρύθμιση 

αποτελεί η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ενιαίου συνόλου». Και η 

προϋπόθεση αυτή δεν ευοδώθηκε αφού δεν λειτούργησε συνολικά. Έτσι η 

αναθεώρηση προγραμμάτων διδασκαλίας δεν συνδυάστηκε με παράλληλη βελτίωση 

των σχολικών εγχειριδίων και ακόμα τη μεθόδευση της διδασκαλίας, δηλαδή μία 

αναγκαία σύζευξη μεταξύ του : ΤΙ και του ΠΩΣ στη διαδικασία της αγωγής και της 

μάθησης. δ) «Η στήριξη σε επιστημονικά δεδομένα αποτελεί έναν άλλο βασικό όρο 

για την επιτυχία μιας μεταρρύθμισης». Η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να αξιοποιήσει τα 

μέχρι τούδε ευρήματα, διαφορετικά παραπαίει και καθίσταται αναποτελεσματική. ε) 

« Ένας ακόμη βασικός όρος για να λειτουργήσει μία μεταρρύθμιση είναι η επιδίωξη 

της ευρύτερης γενικής συναίνεσης και αποδοχής της, τουλάχιστον από τις ομάδες 

αναφοράς: (όπως εκπαιδευτικοί, ,γονείς ,μαθητές, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί 

φορείς)». Ο Π.Δ.Ξωχέλλης στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους ιθύνοντες του ΥΠΕΠΘ 

να ανανήψουν και να χρησιμοποιήσουν αδιάβλητα κριτήρια για τη συγκρότηση των 

επιτροπών με αξιολογικά τεκμήρια επιλογής επιστημόνων κατά την στελέχωση των 

επιτροπών παιδείας και όχι να προτάσσουν τα « καλά και συμφέροντα». Σ.165. Με 

αυτή τη λογική η πολιτική του εθνικού διαλόγου στερείται ουσιαστικής σημασίας, 

αφού δεν πληροί τα διεθνή επιστημονικά κριτήρια, που θέλει οι επαΐοντες να 

κρίνονται όχι από την ex officio επαγγελματική αυθεντία, που διαθέτει κομματική 

εξουσία και σφραγίδες και όχι επιστημονική αναγνώριση. Θα ήταν ευκταίο, αφού δεν 

είναι εφικτό, να συγκροτούνται οι επιτροπές ειδημόνων από την επιστημονική- 

παιδαγωγική αυθεντία. Διάλογος χωρίς τα ανωτέρω κριτήρια, ίσως θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί κατ΄ επίφαση διάλογος. Ο διάλογος αυτός είναι αναποτελεσματικός , 
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αφού δεν ενέχει το στοιχείο του ουσιαστικού διαλόγου και αποτελεί το « άλλοθι» 

μιας τυπικής νομιμοποίησης «εκπροσώπων». Ένας τέτοιος διάλογος είναι δυστυχώς 

έωλος και δεν αντέχει στον επιστημονικό έλεγχο. Τα βιβλίο : Σχολική παιδαγωγική 

του καθηγητή Π.Δ.Ξωχέλλη αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην ελληνική 

παιδαγωγική βιβλιογραφία. Από την προσεκτική μελέτη του βιβλίου διαπιστώσαμε τα 

εξής: Ο συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική θεώρηση της παιδαγωγικής επιστήμης 

και και εξειδικευμένα εστιάζει την έρευνά του στη σχολική παιδαγωγική. Ο 

συγγραφέας είναι κατά τεκμήριο και ο εισηγητής του όρου στην Ελλάδα σε μια 

αντιστοιχία με τον όρο : Schulpädagogik. Είναι γνωστό ότι o Π.Δ.Ξωχέλλης υπήρξε 

εκλεγμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Ludwig-Maximilians-

Universität München . Οι θεματικές ενότητες που ερευνά ο καθηγητής συνιστούν και 

επηρεάζουν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας.Η ιστορική 

αναδρομή με έμφαση στη διαχρονική πορεία του φαινομένου της αγωγής και 

μάθησης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ακολουθεί μια ρεαλιστική 

ανάλυση που καταγράφει τη συγχρονικότητα σε βάθος με πλαίσιο αναφορικότητας τη 

συσσωρευμένη ερευνητική εμπειρία μακριά από τις κατά συνθήκην επιφανειακές 

επισημάνσεις ,που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγχυση και αποπροσανατολισμό. O 

συγγραφέας αφού καταγράφει με προσοχή και επιμέλεια τις σημαντικές καμπές του 

παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού φαινομένου στην Ελλάδα καταφεύγει στην ευρύτερη 

ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία για να υπερτονίσει τις παραλείψεις και τις 

παλινωδίες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 

παρρησία του συγγραφέα που αποφεύγει την ουδετερότητα ή την αποσιώπηση των 

παραλείψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής . Ασκεί δριμεία και τεκμηριωμένη κριτική 

στο πολιτικό και κομματικό κατεστημένο. Σημαντικές είναι οι επισημάνσεις του 

συγγραφέα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που ,λόγω των αλόγιστων 

προτάσεων των «ειδημόνων» και πολλές φορές την πιστή αντιγραφή και τον 

ενοφθαλμισμό συστημάτων αξιολόγησης άλλων κρατών, έχουν κάνει το εκπαιδευτικό 

σύστημα ένα ωχρό απείκασμα και ένα κακέκτυπο και φτωχό αντίγραφο των 

προσδοκιών της κοινωνίας μας. Οι αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά 

καιρούς δημιούργησαν μια αγωνιστική και συγκρουσιακή αντιπαράθεση, που 

κλυδώνισε το εκπαιδευτικό σύστημα και αμφισβήτησε την ικανότητα των ιθυνόντων 

να δημιουργήσουν τις συναινετικές διαδικασίες . Το όραμα και οι ελπίδες μιας 

παιδείας με ευεργετικές μεταρρυθμίσεις για την αναγέννησή της και την πορεία προς 

τα πρόσω αποδείχτηκαν φρούδες. Ένα σημαντικό έλλειμμα είναι τα κριτήρια 

επιλογής των ειδημόνων με υποκειμενικά κριτήρια ,και τον παραγκωνισμό 

Επιστημόνων-Παιδαγωγών διεθνούς κύρους. αναλώθηκαν και συνεχίζουν να 

αναλίσκονται στο πεδίο των επιστημών της Αγωγής ,της θεωρητικής αλλά της 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής με καταξιωμένη παρουσία στον ερευνητικό και 

συγγραφικό τομέα είναι απόντες από τους εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ. Ο Π.Δ. 

Ξωχέλλης παρά την κριτική στα δρώμενα της τελευταίας πεντηκονταετίας διατηρεί το 

ύφος της επιστημονικής κριτικής και κατέχεται από μια αισιοδοξία ,προτείνοντας 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39821ir7PAhUJLsAKHTDbCV4QFghLMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversities%2Fludwig-maximilians-universit%25C3%25A4t-m%25C3%25BCnchen&usg=AFQjCNGjj-M-umW8Zr8qRL-pcwsxUFxiBg&bvm=bv.134495766,d.bGg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39821ir7PAhUJLsAKHTDbCV4QFghLMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversities%2Fludwig-maximilians-universit%25C3%25A4t-m%25C3%25BCnchen&usg=AFQjCNGjj-M-umW8Zr8qRL-pcwsxUFxiBg&bvm=bv.134495766,d.bGg
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λύσεις και προσκαλώντας τους αρμοδίους να εγκαινιάσουν έναν ουσιαστικό διάλογο, 

υποστηρίζοντας ότι ο αντικειμενικός διάλογος αποτελεί την κατάρρευση της 

αυθεντίας και την επαναφορά της παιδείας μας στη δημιουργία ενός σχολείου: από τη 

ζωή με τη ζωή για τη ζωή. Το τρίπτυχο εκπαιδευτικοί-μαθητές και γονείς, κατά τον 

συγγραφέα αποτελεί παράγοντα «εκ των ων ουκ άνευ», που θα οικοδομήσει ένα 

σχολείο για τη νέα ελληνική γενιά απαλλαγμένο από εξαρτήσεις. Οι θέσεις του 

συγγραφέα συγκλίνουν με τον ορισμό της εκπαίδευσης που δίνει ο Denis de 

Rougemont στο βιβλίο του :Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους, και έχει ως εξής: «Η 

αληθινή έννοια του εκ-παιδεύω, στην εποχή μας είναι σύμφωνη με την ίδια την 

ετυμολογία της λέξης: Εκ-παιδεύω, οδηγώ προς τα έξω, οδηγώ το άτομο απ’ την 

αμάθεια, στη γνώση, απ’ το ένστικτο στον κριτικό λογισμό, από το βασίλειο της 

αδιαμφισβήτητης και προστατευτικής ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια, στην 

αυτονομία, στην ανάληψη κινδύνων»
10

.Πιστεύουμε ότι το βιβλίο του Π.Δ.Ξωχέλλη 

δεν πρέπει να λείψει από την ατομική βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα όμως 

οι σχολικές βιβλιοθήκες μπορούν να το εντάξουν στις βιβλιοθήκες τους. 

Συγχαρητήρια στον συγγραφέα που δεν φείδεται κόπου και μόχθου ,προσφέροντας 

στην εκπαιδευτική Κοινότητα την πνευματική του δημιουργία και την ευκαιρία να 

πληροφορηθεί με εγκυρότητα τη δομή και τη λειτουργία της Σχολικής Παιδαγωγικής 

και να διαπιστώσει με συνειδητή επιλογή τις ορίζουσες του αγαθού της παιδείας. Η 

βιβλιογραφική πληρότητα, η καλαίσθητη έκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις των : 

Αδελφών Κυριακίδη , δίνει μια αισθητική πληρότητα, το δε εξώφυλλο συνδυάζει την 

αισθητική και την πρωτοτυπία. Αξίζει επίσης κάθε έπαινος στον εκδοτικό οίκο 

Κυριακίδη, που μάς εκπλήσσει ευχάριστα με τη συνεχή ανανέωση των εκδόσεών του. 

Τέλος η προσδοκία μας είναι ότι ,ο συγγραφέας θα συνεχίσει το συγγραφικό του έργο 

,γιατί αποτελεί ένα αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο για όλους εμάς που ασκούμε 

εκπαιδευτικό έργο και αντλούμε γνώση, απαραίτητη, για την αποτελεσματικότητα 

στη σχολική τάξη. 

Μόνικα Παπά. 
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